
e 
beynelmilel bir para 
ihdasını ileri sürüyor 

- ~ nci cayıfada -

beyanatta bulundu 
- 2 nci saylfada -

17 inci Yll • Sayı: 6014 Yazı İşleri Telefonu: 24379 Perfembe 4 1 inci Ttrln (10 uncu ay)1934 idare Telefonu: 24370 Sayısı S Kuruş 

lsveç Veliahtı Hz., Reisicümhur Hz. nin Konuğu 
Bir çıkmaz içinde 1 Gazi Hz. , Güstav 

Adolf Hz. ni istas
yonda karşıladılar 

Yunanistanda muhalefet fırka· 
aile hükfunet arasındaki anlaıa· 
mamazlık hakikaten bir çıkmaz 
içindedir. Bu vaziyetin ne gibi 
akibetle neticelenebileceğini tah
min etmek te mümkün değildir. 

Zira Yunanistanda cumhur re
isliği intihabı zamanı gelmittir. 
Fakat devlet reisliği makamına 
seçilecek şahsiyet üzerinde hüku
metle muhalefet fırkaları arasın
da bir türlü anlaşma yapılamıyor. 
Esasen muhalefet fırkasının cum
hur :reisliğine getirmek istediğ: 
zat, doğnıdan doğruya eski baş . 1 

CIUstav Adolf Hz. 

Ankara, 3 (A.A.} - Reisicum· 
bur Hazretlerinin büyük misafir· 
leri İsveç Veliahti Prens Güstav 
Adolf Hazretleriyle zevcesi Pren· 
ses Lüiz ve kerimesi Prenses 

vekil Venizelostur. Fakat Veni -
zeloıun na.mzetliğine tabii olarak 
hükumet fırlcaları tamamen mu
halift;r. Vakıa şimdiki ayan mec
lisinin ekseriyeti hala Venizeloıı 
taraftarlarından mürekkeptir:. Di
'ğer taraftan mebusan meclisinde 
ae Venizeloscular ekalliyette ol • 
makJa beraber ihmal edilemiye • 
cek bir haldedir. Binaenaleyh şa· 
yet lbir gün ayan ile mebusan, 
CUl)lhur reisi secmek için toplana
cak <>lurlarsa Venizelosun intiha-
"L k · kA b" d lngrit Hazerah hususi trenle bu • ·oı azanması ım ansız ır şey e· I 
g"'"ıldı"r ı="akat h · t k gün saat 10.45 te Ankaraya ge • . • u vazıye arşııın· • . 
da hükumet fırkalarının da ken - mışlerdır. 
dilerine göre kullanacakları mü • J . Prens ve Prensesle~ Hazeratı 
essir bir s"lah var~ Bu da Venize- ıstasyonda, refakatlennde B. M. 
..... ~ "'umn r reisJ""'ine namzen Meclisi Reisi Kazım Başyekil ls
ni koydu "' u sur t iııtıhabata iş· met Pasalar z h, a ic"ye 
tirak elmemP-ktir. Obstrüksiyon Vekili Tevfik Rüştu Riyaseti· 
yoliyle intihabat için ekseriyet ni- cumhur umumi katip vP.kili Ha -
sabının teşekkülüne mani olmak san Rıza, baş yaverleri Celal, mu· , 
hu suretle intihabat muamelesini hafız alayı kumandam İsmail 
akim bırakmaktır. Hükumet fır· Hakkı 8. ler bulunduğu halde Re· 
l<alarının gerek mebusan mecli • isicumhur Hazretleri tarafınan 
•İnde ekseriyeti teşkil eden arka- karşılanmıştır. 

Bugünkü sayımız: 

20 
S-A-Y-1-F-A ................................................ 
Memleket, aakerllk, 
Sinema, Kadın, El· 
lencell yazllar, «jO• 

cuk aaylfalara ........... ._. ............. ...-. .. ._ ...... . 
Ankara mektubu 

Sekizinci de 

Şarkın bUtun hUkUmdar· 
larlle konu9an Mıa1rh 

gazeteci 
On dördüncü de 

Para kazanmak l«jln «jO· 
cuklarının gözlerini oyan 

«jingeneler 1 
On dördüncü de 

Radyo Programı 
On ıekizinci de 

Yahudiler 
Filistine /azla Yahudi 
yerleştirmek için nelere 

baş vurugorlar? 
Filistin Yahudileri, Filiıtine 

ımaQ.,.,.,:n olan ımllrta:tchm e;'t 

Yahudi yerletti•• için alda, ha 
yale gelmiyen yollara ba, YW'liıak 
tadırlar. 

Son zamanlarda Y alıudiler da· 
ha .kurnaz bir yol tutmuılardır. 
Bu yol ıudur: 

Fili.tin tabiiyetinde bulunan 
Yahudi erkekleri, ticaret maksadı 

Belediye intihabatı 
gittikçe hararetleniyor 

bütün vatandaşlar reyKadın, erkek 
lerini veriyorlar, 

tezahürat 
sandık başlarında 
yapılıyor 

Dün reylen veren ,,atanclatlardan budarı 

Belediye intihabatnının bugün bir alaka ile dinlenmektedir. San• 
dördüncü günüdür. Jntihabat gün- dıklar sekizde açılmakta, akıam 
den güne hararetlenmekte, kadın· dokuzda kapanmaktadır. 
lar birliği azaları ile diğer halk Fevç, fevç gelerk :reyle • 
hatipleri tarafından aandık batla· 

C!aılarile ayan meclisinde ekalJi. Karşılama merasiminde, vali 
yette bulunan arkadaşları bu ne. ve belediye.reisi Nevzat, Harici· 
ticeyi temin edecek derecede ye Vekaleti umumi katibi Numan 
kuvv trd" 
• . e 1 ır ve bir kere cumhur re- Rifat, protokol şefi Sevket Fuat 

rmda verilen konferanslar büyük ıoe\':ımı J2nci sayıfanıolinci sütununda) Dc~mı linci ~nbrun 3fiocü sütununda~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

ıslı~i İntihabatı yapılamazsa Yu. Beylerle Ankara mevki ve merkez 
nan~standa vaziyte hakim olacak kumandanları ve emnivet müdürü 
yega~e ~eşru kuvvetin mebusan Salih Bey de hazır bulunmuşlar· 
eliserıyetınf" istinat eden hüku • dır. 
metten ;baret kalaca"'gı d ·· h k" 

ROMEN 
Kabinesi değişti 

a şup e • Takdim merasimini mütea ıp 
ibClir. Venjzeloa U-raftarlarının Reisicumhur Hazretleriyle Prens 
eanılıur reisliğini l:endilerinde~ ve Prensesler Hazeratı, ihtiram 
4ntiliap ettirmek isterken ı.. 0··yle f d k • k t 0 merasimi i a P Pn as erı ı anm 

Mehmet ASIM önünden geçmiııler ve muzika Is-
kDeYanu ' ttnco ııa\ıfaııır ı >'nı:J ııtıtununda 

(Devamı 12nci ııa\lfanın ı inci ıılltununda) -
üüreş ~8mPiYDDHsı ~u 8~ som ~8811 yor 

Uçüncü Balkan şampiyonası müsaba kalanna bu akşam Fransız tiyatrosu bi
nasında başlanıyor. Bu müsabakalar hakkında yukarıda resmini gördıiguniız 
Javmetli gurcşçilcrımizdcn Mustafanın sözlerini bugun 3 uncü sayıfada okuyu-

M. TltUl•ko 

Bükref, 3 (A.A.) - Rador a· 
janıı bildiriyor: Tatareako kabi· 
neıi ıu auretle te,ekkül ebnittir: 

Baıvkil ve teslihat nazırı ve 
harciye nazırı: M. Tataresko, da
hiliye: M. lnculeı, adliye: M. 
Viktor Antonek.o, maliye: M. 
Viktor SlaveSko, ım:m müdafaa: 1 
Ceneral Pol Angeleıko, ziraat: 
M. Saıu, münakalat: M. Frana 
Soviçi, mezahip: M. Lapedatu, 
maarif: Doktor Anceleako, me· 
sai: M.Niıtor, nazırlar heyeti -
ne memur: M. Yamandi ve M. 
Valer. 

(Delıunı :z inci eayıtamr 8 QncU .Utuııwıla 

Günün meselesi: Orman işleri 

Ziraat Vekiletinin ted
birleri münakaşa ediliyor 
Bir orman mütehassısı, ormanların devlet tara
fından iş/ettirilmesinin milli iktısat üzerindeki 

lüzum ve fay dalarını sagıgor 

oozöyük kcreıte fabrikat. ormanından bir görünüı. 

Hükumet tarafından Dresten ı raaında bulunan orman kanunu 
Üniveraite~i p.rofesö~lerinden ~· etrafında bir layiha hazırlamıı, 
Bernhard ısmınde ~ır orman mu-ı Ziraat Vekaletine vermiıtir. Or • 
ethaaaısı getirtildiği malumdur. • ı · · · b · 
B . h . man ıı erını yenı attan tanzım, u mille a111s, bu sene M. Meclı-

aU. Verilecek kanun layihaları a· (Devamı 12nci sayıfnın 4iıocu sutunuodaJ 



M. Çember/ayn, beynelmilel tical'eite mileslir 
olac(!.k begnelmilel par~ ihdasından bahsedifJo~ 

..,., ~uı ranşa aa nlüba· 

w ,. lir ~~ •·'°"~:uıw. a~- 1Mff Rll 4._q~~ N!/J!lfW· 

]@onqamn dü.nqa 
•ullıii için planı 

Seatle "l11alJt~1~,, 3 (A.A.) -
ı;.,ırNla ihılri ieDiz miimkere
lerine ittiTak edecek oian .fapon 
mmahfvatı Aefirı~ ~ fıpuıoJo, 
matbu• MJMMta Wu•rak, 
v .. feıiniıp, Vaıington -. Lcw -
-. JM.Jgi pıug!l+J.iaqa U.Ww 
bildirmek ye düya sulhu için yeni 
W 1'Vı +Jj.f fiek 411,~u 
-.,tmtJttir. 

M\Ml\&iJeyh demittir ki: 

"- Ameri,IJa ile l~ltere, hu 

lktısat Vekili Manavgat 

feshin hakiki sebej>ler"ni öğren • 
dikleri zaman münaaebatımızda • 
ki pürüzler ortadan kalkmakta ge 
sikW1~ktir. 

Jap4f1Yfıl1ID sulh plinı1 J.,.,,üz 
sjJılrJ.arlWJl y..tbl.,.tf ıaa_ına 
müstenittir. idealimiz, mUeUe -
rin keJMli selametlerini femin e 
.d~ bw iliJıJ.tra ıı.a 
maları ve ba,ka memleketleri teh· 
~t ~W~ pı=~e- JiiliJf U• 

luudurınfmawubr. 

Tevkif edilen Sovyet 

H~, J'.J; • , 3 
( .j..) - ............. ~ 1'.er· 

v·d&aWııN 
roman, hava1' -M. Arimesko, ma-
ljp: K9lll9\ineelw; #111.t: 
rıR{~r~p. ~ 

~nay,i ve ticaret ne~retine, 
~;Mdi hariçte bulunan M. Manu· 
leako :Stnawka ıtayllt J31.ecektir • 

- ~o· 
manyadan geleceklerini evvelce 
bildirdiiim tlOO muhacirin yol 
ar..ıNı Da~iHJe V .ekiletinden 
liilP'•ı JJ,çii.iiimm ıönderil~ -u,.. 

tflmocirleı l~İr sdm.ez Çom -
a ~leıJir~vdir. 

.Mallye Ve)cMlel!n,t:te ecn~ı 
mUşavirler 

Aqlcara, 3 (H9ı;usi) - Mali • 
ye Vekiletin~n fransad'n getirte· 
c;eji9i düp bildirdiğim mütalıaas,ıs 

let ma:li~e buırı 4'1'af.uıdan eler. aktedilen ve edilecek mali akitle • 
.Me eciitlbi:P. riq Jı~ipe lel)iµ,e olup olma~ıkla· 

B ekli 1"itUl•ko He rını ~ e~eceklerdif. Bu şuret· •::.a • .:c. •• , -- 1 )~ ~~~ha~~slar Milliye fek~eij· 
Bükreş, S ~.i\.A.) - tkbıci Jfa- !Wl '!lı'!!JlVU'l ı>lacaklar4ır, 

tar~ıko kabinesi halddnda Romen JMIRJJ'•YU ~ac11JN"H1Jl 
efftin umutt1~t ~k .ıidltelaalif- tazml~ 
tir. '8a:ıd»r, ltUlla, 6Dc.iıL • ilen A'fW1tf*, ~ Wfl'~) - Yu • 
daha mütecmYIW 'hubnakta ve yatı· ~yya ~~i.rh:Rgp .4f.i•tılf· 
yaca~ını ümit etmektedirler. &H Mzp}i~ \\MlrıM .,t;;Hi~tna· 

imıel deı iıjç i>ir ,. ı.z111ı1~ ~n k9miqQJUL 
...,.... ye ~ekil~ Qlt.lllına emljki 
~.e JDii.clürü EJat Beyle Hari • 
ciye Vekaleti namına hariciye hu· 
kuk nıü,aviri iştirak edecektir. 

Harid,e mUstetart 
:Mkara, 3 (ijuıuıi) - Ha· 

ricb:e Müı~,arı ~gab Bey yarın 
\kPP1 lıtanhul' F.idecektir. Ora· 
dan da Avrupaya gitmesi muhte-
llVJfMF.. 

Bir askeri tı.rfNI RP-.v M4.s~ 7/IJ m.il Açığında fır· 
alevler i~-'d.e !ınayJ. kıapıbp tefıa!~Me plan - M· Tıtijea!~ en~' iti • 

J.jw.P, "~e.ı:~a,, J (ıt\.4.) - "1~filput • JJra~et,. Y•ı>~ ~- bw,ill~ kapul ett·'im, /tPt e· 
Bjr ~erika aske1.i lil-1JllJYİ i'. ~armağa &iW:ı~ir. ffılünün bazı wtwa b~~I olıfu
le.ler içeri~e, civar .dflilara S9~Y~ ~Ml;i jm-*ae ~u bana telgrafla bildirdi. ~ 
dGpn6'"'r. 1çindeki beş kijiden 

1

1 MoJkoY._., 3 (A.A.) - Bülüiı rle kP.ndi"1ue '.,c.evabı verdim. 
ilk!.!: bi::!~ p1,r-'•Yilo p.W.,~~ Şqn_'4J ~AU m._• imiba· ı 66rif,ec~r, 
lmrtulmu,tur. batına ba,lanmıştır laş"lcl\eız. 

Muİlloalar nu• 
5'etlpilttleck 

•nJrata,i<Mu.u~
riyet bayramına ittirak etm!İ 
z~e .t\~aray' muhtel\f ~I 
w~ .ı~• ~AAW 
pta itleriyle Maarif Vekileti 
rMmt\ğa baş1ıvJr. 



iŞARETLER ... _ ........................... . 
Belediye bayramının 

manası Kilometre - Söz! 
~laylar dola§ıyor. Bayraklar ası-

::::?E:..,~ .F.:; Bu yıl mekteplere yazılan talebenin 
EE~~!':"'~::= sayısı geçen yıllardakini çok aşıyor 

c.atçi orta ve prp AYl'llpasmcla be· 

Evcl ve orta zaman riyaziye alim· 
leri, dünyanın ne kadar :ıamanda ne 
kadar devir yaptığını, ayın kutrunu, 
güneıle aramızdaki mesafeyi ve baba 
benzer ıeyleri ölçmeğe ufratlnlflaıt. 

Aanmmn ıtatiıtik mütebaaualan, 
yer yüzündeki her kımılclanqı nkama 
vuruyorlar. 

:.::-...:. !:~..:.:;Sınıf m2vcudu Orta mekteplerde elliyi, ilk mekteplerde 
::wı-::..ı.:z:=~.:..~ yetmişi buluyor. Erenköy civarı mektepsizlikten şikiyetçi 
~iyeler olmuıtur. Orta zaman Burrarm· 

Falan caddeden dakikada kaç oto
mobil ıeçer, bu hesaba nazaran saat• 
te kaç otomobil ceçmiı olur, bu hesa
bı yirmi dörde vunırsak, pnde ka~ o
tomo'hil g~yor demektir ve ba hesa
ba göre, senede o caddeden kaç oto
mohil ıeçmiıtir?. 

• Bütün mekt~plerde üç ıünden· ı Merkezde açılan sekiz ilk mek· / geçit reamine ittirak edeceklerdir. 
beri derılere batlanmııbr. Bu yıl tepten baıka yeniden t.ir kaç mek· ilk mekteplerde talebeye kon· 
liselerd rt mekteplerde ve ilk tep daha açılacaktır. Mektebe ih· feranılar, müaamereler verilecek· e, o a b" · 

l tleri göçleri bu. 

Ü hallan !ehİT itlerini ellerine ab,lan 
ileri bir tarihin ta lcendiaidir. Avrapa
nın sarp ,,. orta 'lftllltab)anıula bele • 
Cliyeler RÖ&leaanı'ın müstait kralhk • 
.ianna mutlak hükumetlerine karp yap
mak imkinmı bulmuılardır. 

Bu sebepten Avrupanm falan teh • 
rinde veya falan mmtabamcla belediye 
ile hallan münueheti artık ananevi bir 
münasebet ve rabıta haUai "1mthr. 

mekteplerde okuyan talebe pek tiyaç olan ıemtlerde uysun ına tır •• 
fazladır. Orta mekteplerin ıınıf aranmaktadır. Onıverslteye bu yı~ az talebe 
ınevcutlan elliden qajı dütme- Kızıltoprakla· l:renk8y yazllıyor 

Elde kalem, önde kağıt: :Amen"b • 
da dakikada üç çocıık dofuyor, Ba 
hesaba göre saatte ıu kadar, günde fU 

kadar, ıenede ıu kadar dofmn ohı • 
yor, di19 ölümü de, telefon mubaMr • 
lerini ele, kônuılanlan da rakama VU• 

rup duruyorlar. Fakat .••• 
Şarkta, Hint kara yolu ile Akdeniz 

araıına sıkıtan ınaJetler ırap Avrupa
aında tabii bir ıurette inkifaf eden 
halk bel~D u:ıun zamanlar 
mahrum yapnutlardır. 

Hint kara yolu ile Akdeniz arasında 
yaıryan milletler orta A vrupadalci ve3'1l 
SU'P ,Avrapaaınclaki devletlerin 'bünye
ıinia ı.m zıddına olarak sosyal hir oluı 
ıiperi takip ehnitlerdir. Bunun için 
bu devletlerin huduttan içinde beledi· 
yelerin inkitaft çok seç kabmtbr. Hat· 
la imparatorluk bünyesinin yaıadıiı 
zaman içinde belediyeler teşeldcüli 
adeta bir yama, hir ekleme oım.lrbm 
kurtu!amamışbr. Oımank tallsİ• 
malının eserlerinden biri ol~ Os
manlı imparatorluğunda da belediye· 
ler kanunu yapılmıı ve söz de işe de 
ı.,lanmıştrr. Fakat bu t94ekkül normal 
delildi. Bu müdafaalr bir hareket ol
maktan daha ileri aitmit sayılamaz. 

Osmanlı İmparatorhafu Meırutiyet 
seneleri de 'belediye itlerine mlDi Wr 
hız veremedi. Belediyeler hayab derin 
bir sükut i~incle uvkuya dalmak-
. .... ıı.ı:ıu::l Kaldı 

Belediyelerin inkiıaf seyrini sadece 
kanunlarla değil onların : 

A) Hakilci bir f1111PUn ifade.i olma • 
lariyle, 

B) Ma&cli teteWriilleri itmari,.le ta
kip etmek mümlcincfür. 
itte lıiea .. ....W Wetli,. la:rranun. 

da ı.a illi clannrn canlanan :_ı _ _! • 

eli amcrrm .. ,... 
re Yonun. Beleclİft itini Niuei 
llir halk lriitleai aöze ~. a!: 
yanlış anlaıtıaınak lizmıclır D .. 
hİ bi • UDJUUD 
~ .. tarafında orranizaıyonıuz bir 

küdenin içinde fertlerin hatlarına sos
yal davaların ıuurunu :L... ~ d --'-
Soa-ı .1R1Ge e em_.-. 
~ ıuuru oraanizasJ'ou. hekim 

lan tefelcküller yapar k d'I • ~ 
'f d • • L__ • en ı ennın 
ı a eıını uu tekilde halan h ile -•-

v a onaay-
uydurur. Eser hu te•..LJ_h11_ L-"
'f d tın" • ,_u wr -uu 
ı a e e ıyoraa •ndcin Yolctu ki yak 
ta kalabilsin! r a • 

Bu bakımdan dava ~Wır 
Belediyelerin ma4~ ~11 " • d 

d':&.:- en e-
•11aın zamanda onların l&eafilea ine lrir 

ınektedir. arasında mektep llzım Üniversiteye bu yıl yazılmak 

ilk mekteplerde her umf mev- Hiç bir çocuk mektepsiz kalını· İBçin mürabecaba~ dede
1
? t1al~bazdır .• Cudu 70 - 80 ta•-L-den ·-iı d-- unun se ı e ıse erın u sene 1eDC ~ ... - yacağı temin edilmekte ve yarım Muhakkak olan bir ıey v8"8, asn• 

mızda her hadise rakama dayanıyor. 

Rakamsız it görülmüyor. Nefes bile 
almmryor, hayal bile Yerilmiyor. 

a. 1-- k ı pek az mezun vermesidir. ğildir. Bilbuıa Fatih ve AK.9&raJ tedrisat yapan bazı ilk me tepe-
-' f l • Hukuk fakültesine §İmdiye ka· ıemtlerindetci mekteplerin ernı • rin de tam tedrisat yapabilme erı 

ı _ı...a dar on dört talebe yazıhnıttır. En lan pek kala'bablctır. lk maaep • için tedbirler alınmaktadır. 
· ı·k fazla talebe yazılan fakülte Tıb lerde okuyan talebe 15 binden Bununla beraber mektepsız ı · 

B fakültesidir. fazla olacaktır. ilk mekteplere ten tikiyet edenler çoktur. u 
bu yıl yalnız 927 ve kumen 928 tikiyetler bu eene biUıaua Kızıl· Maarif mUstetarı Alman 
dMııı ... Jular kabul edilmektedir. toprak ile Erenköy ara1mdaki ge- mektebinde 
-·- Ik k Bir müddettenberi ıehrimizde Yazılma mu-ddetinin bitmit ol· nit bir saha içiıade bir tek i me • 

.. ti tep yoktur. bulunan maarif müsteıan Rıdvan 
ma11na rajmen muracaa ann ar- Nafiz bey dün Alman liseıine gİ• 
1--1 almnııt değildir. Kurtulut bayran11.,da mek• 

1 ..... ı derek mektep müdürüy e gö • 
Dü·n bı"r "ok velı"ler maarif mü· teplerde yapılacak mera• m b 'd .. · 

1
· 

3' rütmÜf, mekte in ı arı vazıye ı 
dürlüjüne gelerek çocuklanm ba· Altı Tetrinievvel lıtanbulun ve tedrisatı hakkında malumat 
zı mazeret sebebiyle yudıra· kurtuluı bayramı münuebetiyle 
madıklarını ıöylemi,Ierdir. Maa- mekteplere ait merasim proıramr 
rif müdürlüğü bu gibi çocukların teıplt edilmittir. 

almıttır. 

Rıdvan bey bu akşamki trenle 
:Ankaradaki vazifesine dönecek• da mekteplere kabul edilmesi için Liıeler, orta mektepler ve yük· 

alakadarlara bildirmi!tir. sek mektepler izcileriyle beraber tir. 

Hintli hakim 
Enıir Amiruddin mah

kemelerimizi geziyor 
Şehrimize ıeldiii~i yazdıiunız 

Hint bakimi Emir Amirüd'din, 
Hint milli kıyafetiyle gezen kansı 
ve iki çocuğiyle birlikte dün lı · 
tanbul mahkemelerinde dolat • 
mııtır. 

Hintli hakim, ceza mahkemele
rini gezmif, muhakemelerin cere
yanı hakkmda fikirler edinmittir. 

Adli sahada tetkikleri daha bir 
kaç gün devam edeeek olan Hint 
hakimi Emir Amirüddin, memle
ketimizde tatbik olunan kanun· 
lardan çok memnuu aörümnekte
dir. 

Hintli hakim. tetkikleri \»ittik
ten 1e>nra hikim bulunduğu "Mad· 
ru,, ıehrine ıidecektr. 

Mübadil 
Olmıyanlar 

Firari mallarına ait 
ICayit ve kıymet işi 

Münyec:leye çıkarılacak olan 
firart mallarının tapu b)itlerinin 

çıkarılmau, tahminlerinin icrası 

ve filen müzayedelerinin çabuk 
yaprhaıa11 için Jim ıelen tedbir· 
leria •hnma11 maliye vekaletine 
teWif edilmifti. 

Bunun üzerine ziraat bankası 
nıüdürü, tapu müdürii ve kıymet 

takdir komisyonu rekinin İftira • 
Jriyle toplanmalar yapılmıt, bazı 
noktalar dtitiinülmüttür. 

Sinemalarda 
Darülaceze hissesi mun
tazaman tahsil ediliyor 

Sinemacılardan iki gündür a • 
Jmm•kta olan yüzde on Darüla • 
ceze resmine eskiıi gibi devam e • 
dilmektedir. Darülaceze reımi • 
nin almmuı, ıinema müıterisi • 
ne hiç teıir etmemittir. Menim, 
henüz bqlauuı olduğu cihetle, ıi· 
nemaya hayli rağbet vardır. Bun
dan bqka, Darülaceze resmi do· 
layııiyle fiatler de yükseltilme· 
mittir. Sinemacılar, Darülaceze 
resmini bugünkü ücretler üzerin· 
den vermektedir. 

Darülaceze reıminin bir iki 
ıünc:lenberi muntazaman verilme
si dolayııiyle, mevcut olan her 
haoıi gayri tabir vaziyet ıimdilik 
ortadan kalkmıı giıbi g8rünmek • 
tedir. Bununla beraber yazıldı • 

Heaaben lıryrueti, hiç Wr anıda ı.u 
kadar yükaelmemiıti. Zaawumız öy
le bir zaman, ki edebiyab da kilomet· 
re ile ölçmeğe kalkıttYorlar. 

Riyaziye muallimliğinde veya her 
hangi büyük bir müe11eaenin statiıtilr 

şefiiğinden açıkta kalımı IHri, 'boJ ft• 

kit geçirmemek hulyaaiyle lıir beuıp 

yapmağa koyulmut. ne aramıı iNii· 
yor musunuz? Bir kalem, ne kadar yol 
alabilir? ••• 

Bu :tatın hesabına göre, elde edil• 
netice ıu: 

"Bir muharrir, dakikada 30 keti • 
me yazar. Saatte 1.800 lrelirneyazıyor 
demektir. Eğer muntazaman tekiz sa· 
at çalıııyoraa, günde inci pi 14.400 
kelime dökmüt olur.,, 

Bu hesaptan sonra, bot vakit ge • 
çirmemeğe çahpn zah terif Nıtka bir 
heNba koyuluyort 

"Otuz kelime, saraya diziline bet 
metrelik bir uzunlukta yer tutar.. Gü· 

nün sonunda, muharrir kalemini 2.400 
metrelik bir sahada dolqtımuf olur.,, 

Güael. Pek çoiumuz ıünde sekiz 
• ... t cleiilae bile, muhakkak ki dört sa• 

at mütamdiyea yar yuıyoraz. Bu 
nJwn .......ıwar atın beaa-. ıöre, 
Ankara caddesi mub.arrirlerinia lmlem· 
leri 1200 metre yol dola111or demektir. 

Statiatilr düıkinünün aenelik beta· 
hı da tamam: 
~de sekiz saat çahtan muharrir. 

senede bu ıuretle üç yüz sün talıtlJW
aa, kalemine 720 kilometrelik yol kat. 
ettirmit olur .. .,. 

Bu yazıyı yazan muharrir, yazrsmm 
ıonuna aüzel &ir söz ilive etmiı: 

Edebiyabn kıymeti "Kilometre • söa,, 
le ölçülemez. •• 

Bu ıöıe gÜzel dedim •1114l dofnr 
mu? ... Bugün dünyanın dört yönünde 
kitahm kıymeti ıayıEalannın çokluiu • 
na göre konmuyor mu! ... Bursa Pazarı 

Ankarada şube ,çıyor Setimi izzet --·--·-·--·--··---ot~~ teminine muktedir W. celme. 
leruu ve billıaaaa mali ve ilctıtadi ltir 
lcunet olmalannı hatırlatmak :.-: 

-uyo • 
~ Banu da Wediyelerin .. itele • 
riM.., salihİyetJerini tayin edea -.. 
nunllll'llluzdaa nihayet oalana 7al'lllW 
• büyülr laavwtleri ol.aik olan i1eJe 
diyeler ..... _,... ölçeltilirti.is. .~ 
Nılnmdan da ümitlel imizi laracalr lııir 
hadise mevcut tleiildir.S.drl Etem 

Çailıyan ve Lale fabrkalan 
aiahibi Sipahi zade Haıan Hüsnü 
Beyni mü,terilerine bir kolayhk 
olmak üzere hu clefa Ankarada 
Adliye Sarayı ittiaalinde de yeni 
bir fuM açmakta olduğu haber a· 
IJ1Jn11ttır. 

Yapılan tahkikat esnasında ba· 
zı tahminlerin fahit olduğu anla • 
tılarak yeniden kmnet takdir e • 
dilmiı, taP,uca kayit çıkarmak ko • 
lay olsun diye, maliye ıQbelerin • 
deki emlak tahriri defetrlerinin 
tapuya devir ve teslaıi edilmesi 

ğına göre, ıinemacılar bat veka • 
Jete telgrafla müracaat ederek 
belediyenin Darülaceze vergiıini 

uyaun göriilmiiftür. almaamdan tikayette bulunmuı • 
lardır. Ayrıca verginin kanuni o· 

K•lp durm•ından 81Um l lup olmadığının tetkiki için de 
Toptqı tütün depoıunda kan- Devlet Şurasına müracaat edile • 

tarcı Halil Efendi dün kalp dur - ceii söylenmektedir. 
maııadaa almiiıftür. Diler taraftan sinemacılar bir 

müddet evvel ticaret oduma mü • 
racaat ederek filmlerdea alman 
ıümrük resminin ve elektrik para• 
ımın fazlalıimdan ıikiyette bu
lunmuşlardı. Ticaret odası ıine
macıları dokuz Tetrinienel günü 
odada toplantıya çağmnitbr. &.. 
tekleri etrafında ıörütülecektir. 

Ba ıürciütünlz toprak yıfmıı- rayı •• 
ilin timdi neresi oldufunu bile-bi- lıtanıbul tramvay tirbti Meel
lir misiniz? Yanan etki Adliye aa· . diyeköyüne tramvay iıletmi;,. haf. 

laclıiıllClaa sonra buradaki babç~ 
ler daha fazla raibet ıörmeje 
'bqlamqtır. 

Topkapı haricinde çocuklar av· 
cılan görüp avcılıia heves ediyor
lar. Bu küçük çocuiun bir tüfek· 

ten batka bir de Bobiıi v.ardu. 



Baş makaleden devam 

bir netice ile kartılaşmaları ise ta
bii hiç. işlerine gelmiyor. 

Venizeloı ile arkada.şiarı bunu 
bildikleri için şimdiki cumhur re· 
iıi Zaimisin şahsı üzerinde hüku
metle anlaş.mağa mütemayildirler. 
Yalnız böyle bir anlaşma yapılır· 
ken Çaldaris hükumeti tarafından 
teklif edilen ve fakat muhalefet 
fırkalarının hiç işine gelmiyen 
yeni intiliabat kanununun geri a • 
lmmasını istiyorlar. Sonra Yunan 
zabitlerinin terfii yıl dönümü ile 
diğer bazı meseleleri de birlikte 
halletmeğe çalışıyorlar. Çaldaris 
hükômetine gelince; o da cumhur 
reisi meselesine 'diğer ihtilaflı iş
leri kanştırmamakta ısrar diyor. 
Bu sebeplerden dolayı hükmede 
muhalefet fırkaları bir türlü an -
!aşamıyor. 

Mücadele vaziyetinde iki peh· 
livan tasavvur ediniz. Her biri bü
tün kuvvetiyle diğerini mağlup 
etmeğe çalışmıştır. Fakat bir tür
lü muvaffat olamamıştır. Neti
cede mücadele kuvvetleri tüken· 1 

miştir. Her biri takatsizlikten do
layı hareketsiz kalmıştır. işte 
Yunanistanda hükUmet fırkala -
riyle muhalefet fırkalarının kar -
şılıklı vaziyeti az çok buna ben
ziyor. Tabii bu vaziyette netice· 
nin nereye varacağını da kimse 
l<estiremiyor ! 

Mehmet ASIM 

Yeni "eşriyat 

Kanunlarımız 

Edip Kemal Beyin son 
cildleri 

Şürayı devlet azasından Edip Ke· 
mal Bey, İmparatorluktan devraldığı • 
ımz kanunlar, nizamlar, talimatlarla 
bu hükümdeki mevzuaların ve bunlara 
cümhuriyette kablanların teşkil ettiği 
yıitn arasından yaşıyanları ayınp top_. 
hyan himmet sahibidir. (Kanunlan -
mız)adını verdiği külliyat önce Arap 
harfleriyle, sonra tecrübenin verdiği 
selahiyetle daha tashihli, daha eksiksiz 
olarak kendi harflerimizle 6 cilt oldu. 
1929 da çıkan kanunlan bu altı 

ciltte süzülmüş sıralanmış bir halde, 
. kolaylıkla bulup faydalanıyoruz. 

Dün memnuniyetle gördük: Edip 
Kemal Bey, 1929 danberi çıkan kanun
lan da bu b'.t•mın yedinci ve seki • 
zinci ciltleri halinde toplayıp bastırmış
tır. Öyle ki bu yıl temmuzun beşinci gü
nü kapanan meclisin o gün kabul etti
ği bir kanun bile bu cilde girmiş, 
arama cetvellerinde yer almıştır. 

Bu suretle (Kanunlanmız) külliyatı -
nın eksik kalmış olmasından duyulan 
sıkıntı kalmamış oluyor. Vakıa, dev -
let bir taraftan düsturlar bastırıyor

sa da bunlar hükmü kalmamış mevzu· 
ah da muhafaza etmek mecburiyetinde 
oldukları için ameli hayatta fazla bir 
yük teşkil ettikten batka, Edip Kemal 
Beyin Kanunlamn12da tuttuğu yol gİ· 
bi, onlar da kanunlar, dairelere ta
alluku itibariyle tasnif edilmediği için 
bir meslek alakadannın istediği hükmü 
arayıp bulabilmesi çok yorgunluk çek
meğe bağlı kalıyor. 

Huıuıiyle Edip Kemal Beyin bu iki 
ciltle beraber tertip ve neşrettiği bir de. 
büyük (Araba cetveli), gerçekten bü -
yük bir ihtiyacı karşılıyan bir eserdir. 
Bu adı alan 250 büyük sayıfalık cilt, 
şimdiye kadar ıekiz cildin bütün muh
teviyatının mükemmel bir indeksidir. 

Arama cetvelinin bir hususiyeti 
alakalıları yalnız yaşıyan lcıanunlarla 

meşgul edecek mahiyeti olmasıdır. Di
ğer hususiyeti de bunun fihristlerinde 
bir kanunun adı iyice bellenmiş olma-
dıkça bulunamadığı halde bu cet-
velin kanunun adı mürekkep ise 

Bir tramvay 
yoldan çıktı 

Vatman Şükrünün idaresinde
ki Üsküdar tramvay şirketinin bir 
arabası Bağlarbaşından geçerken 
cereyan kesilmiş, tramvay yoldan 
çıkarak tramvay direğine çarp
mıştır. Yolculardan Salih efendi 
ile Nimet hanım hafif surette ya· 
ralanmışlardır. 
/ 

Firdevsi için bugün 
merasim yapılacak 

Bugün Üniversitede büyük İran 
şairi Firdevsinin bininci yıl dönü· 
mü münasebetiyle merasim yapı· 
lacaktır. Merasimin programı 

hazırlanmış ve alakadarlara bildi· 
rilmiştir. Merasime tam saat 17 
de başlanacaktır. 

Tetkikat raporu 
İstanbul gümrükleri baş müdü

rü Seyfi bey, gümrük muhafaza 
baş müdürü Hasan beyler İsken -
deriye ve Pire limanlarındaki tet • 
kiklerine dair hazırladıkları ra • 
poru vekalete göndermişlerdir. 

Çin askeri heyeti 
Şehrimizde bulunan ve Anka

raya yarın gitmiye karar veren al· 
tı kişilik Çin askeri heyeti dün 
mihmandarları Nahit Beyle birlik
te zabitan atış mektebini gezmiş· 
lerdir. Bugün. harp akademisine 
gideceklerdir. 

Diyarıbekire havadan 
gidecek yolcular 

Bir kaç gün evvel şehrimize 
gelmiş olan hava yolları işletmesi 
umum müdürü Yümnü Bey bu sa
bah on buçukta Y etilköyden kal
kan tayyare ile Ankaraya gide
cektir. 

Yümnü Bey, Diyarıbekire gİ· 
decek yolcuların sigortası mesele· 
siyle meşgul olmuştur. 

F eldman 2500 lira 
ceza verecek 

Aldığımız malumata göre ma· 
liyece mezbahanın bağırsak mü· 
teahhidi Feldman hakkında 2500 
lira para cezası kesilmiştir. Bu 
cezaya sebep, 933 senesine ait ka· 
zanç vergisinin noksan gösteril· 
mesidir. Ceza yakında tahsil edi
lecektir. 

Gümrüklerde tetkikat 
Gümrüklere almacak olan me· 

murların imtihanlarına bugün baş 
}anacaktır. Bu imtihanlara gir • 
mek için orta mektep mezunu ol • 
mak sarttır. imtihanlarda güm -
rük baş müdürü Seyfi Bey bulu· 

nacaktır. 

Gizli nüfus 
Gizli doğum, ölüm ve kanunu 

medeniden evvelki evlenme mua· 
melelerinin nüfusa kaydi için hü
kumetçe verilen mühlet 15 teşrini 
evvelde bitecektir. Sonradan ce
za vermek istemiyenlerin son za· 
manlarda nüfus dairlerine fazla 
tehacüm gösterdiği, Anadolunun 
muhtelif kasabalarından gelen ha 
berlerden anlaşılıyor. 

aranılanın bulunmasına imkan hasıl ol- ıınınınntHtr.lı:nmıuııımm"m""'ıumıım11u111n111 11mııı11111111111111u"ı ... 1111un111nn• 

masıdır. nunların üstüne yapıştırılmak suretiy· 
!:dfp Kemal 897 sekizinci ciltle bir le o ciltlerden bir bakışta istifade et-

de düzeltme etiketleri vermektedir. mek imkanını vermektedir. 
Bu etiketler, bir tarafa zamklıdırl Edip Kemal Beyi tebrik, kitabı oku· 
ve mevcut ciltlerde hükmü değişen ka- 1 yucularımıza tavsiye ederiz. 

Mahkemelerde 

Eski cinayet 
• 

Köstencede birisini öldü
ren burada yakalandı 

Mısır Kralının 
sıhhati 

Mısır ·kralı Ahmet Fuat Haz· 
retlerinin hastalığı hakkında ba· 
zı netriyat yapılmış ise de bu şa· 
yialarm bir yanlışlığa istinat etti

Köstencede Hüseyin oğlu Sa -
l 'h · · d b. · · .. 1d.. 

1
. ği anlaşılıyor. Son malumata gö-

ı ısının e ırını o uren Sa ım 
"'l H'' · B··k 

1
. re Kral Hazretleri son günlerde 

og u useyın, u reş po is mü • h . . ... ... · · 
d .. ı .. ..,.. ·· D h'l' V k" I . afıf hır soguk algınlıgı geçırmış-ur ugunun a ı ıye e a etme . .. . . 

d .., b" kt .. . B / tı. Bugunlerde kendılerı Yuna -
yaz ıgı ır me up uzerıne · an • J • h · ık akl d 
d d _.1_ 1 k l :ı... l 

1 

nıstan seya atıne ç ac ar ı. 
ırma a ya.Ka anara stanou a . . 
t" ·1m · r H.. . b Kral Hazretlerının doktorları 

gbe ırı ış ırl. b" uaeyın u .. suçu J Şahin Paşa, y veri bey ve Grossi 
eş ay evve ır vesayet yuzün • .. .. 

d · 1 d"". · "t" f . t• seyahat progr ınm çok yuklu en ış e ıgını ı ıra etmış ır. .., . . 
Y 1 H ·· . b . . oldugunu ve hır çok zıyaretler ve 
anız, useyın u cınayetı . . . 

t kt T .. k" lm" kabul resımlerı, yolculunklarla yap ı an sonra ur ıyeye ge If 

T .. k t b as . h 1 dolu olduğunu görerek bu seyaha-ve ur a a ına geçmış u un -
akt d B kt d H

.. . tin başka bir zamana geciktiril -
m a ır. u no a an uıeyı -

· K .. t ye .. d ·ı . meıini rica etmişler ve nekahet mn os ence gon erı memesı • 
h k ı. · ı t b ld devrelerinde bu kadar yorgunlu -ve mu a emes nın s an u a ya-

l htem Id· ğa uğramamalarını da1ta muvafık 
pı ması mu e ır. b"l · · ı d" 

E f b k 
. . d saydıklarını ı dırmış er ır. 

sna an ası ışın e 
Bunun üzerine Yunanistana 

suçlu kimdir? yapılacak seyahat başka bir za -
Esnaf Bankası meselesini tet • mana geciktirilmi Seyahat 

kik etmekte olan müddeiumumi yapıl<lığı zaman Mııır kralı Ati • 
muavinlerinden Ahmet Muhlis nada bir camiin temel atma me· 
Bey, fezlekeyi bitirmek üzere • rasiminde hazır bulunaca, daha 
dir. Haber aldığımıza göre fez- sonra Kavalada büyük ceddi 
lekede bilhassa bankanın yaptığı Mehmet Ali paşanın heykelini a
işlerin nizamnamesine uygun o • çacaktır. 
lup olmadığı, bu işlerden melhuz 
zararlara mani olnıak, ve yahut 
ta matlup karları temin etmek i
çin teknik tedbirler alınıp alınma
dığı noktaları arattırılmaktadır. 

Bundan başka banka.da kaç 
memur çalıştığı, suçun kimin ü • 

zerinde toplandığı tetkik edilmiş· 
tir. 
-~-f'tnna. i.laviDl--~ 

Hanriyet adında ecnebi k\ım • 
panyasının kaput bezleri üzerin -
de kullanmakta olduğu köpek ha· 
şı firmasının bazı müesseseler ta • 
rafından taklit edildiği iddiasile 
açtığı davaya dün ikinci ceza 
mahkemesinde devam edilmittir. 
Dava, Temyiz mahkemesinden 
nakzen gelmişti. Dünkü celsede 
rakza uyulmuş, ehli vukuf din· 
lenerek vermiş oldukları rapor 
liakkmda kendilerine ikinci defa 
yemin ettirilmiştir. Muhakeme, 
karar verilmek için hatka bir gü· 
ne bırakılmıştır. 

iskan dairesi Suçluları - Kır· 
kı geçen iskan dairesi suçl:ula • 
rının muhakemelerine dün devam 
edilecekti. Mazunlardan Sabri 
Beyin gelmemesi yüzünden mu • 
hakemeye devam edilememiş, baş 
ka bir güne bırakılmıştır. 

Komünistlikle suçlular - Ko
münistlikle maznun olanların mu• 
hakemelerine dün ağır 1 cezada 
gizli celsede devam P.dilmiştir. 

Dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde 

• 
Şehrimizdeki Mısır kon&<>losu 

9 teşrinievvel günü Mısır kralının 
cülusu münasebetiyle şehrimizde
ki Mıaırlıları saat 11 de kabul e
'decektir. 

Polla haberleri: 

S•nd•lua ile varaladı 
Abanozda kahveci Recep san· 

daliye ile Kalyoncuda bakkal Ka• 
diri kafasından yaralamış, yaka • 
lanmıştır. 

ipekli kumat 
Dün.Pireden limanımıza gelen 

Romanya vapuru yolcularından 
Madaın Sof yanın eşyaları muha • 
faza memurları tarafından aran • 
mıt ve iki kilo ipekli kumaş bu
lunmuttur. 

Madam Sofya hakkında kanu· 
ni muameleye başlanmıştır. 

Pis ya§latla yapllan 
pasta ve Cjörekler 

Pasta, çörek gibi, çocukların 
çokça yedikleri, bilhassa seyyar 
satıcılar tarafmdan pis yağlarla 
yapıldıkları görülmüştür. Mek • 
tep kapılarından ayrılmıyan bu 
satıcıların sattıkları yiyeceklerin 
ııkli bir surette kontrol edilmesi 

!belediye reiıliğince şube müdür • 
lüklerine bildirilmittir. 

Ticaret odası meclisi 
1935 yılı başlangıcmda lstan· 

bul ticaret odası meclisi yenilene· 
celktir. 

Bir kaçakçılık kolu kurarak tu· Bu 'yeni seçim işi için hazırlık· 
tün kaçıran Hayik, Arif ve Meh· lara başlanılmıştır. Oda meclisi 

mede sekizer ay hapis ve 310 lira azalığı seçimine, ticaret ve sana· 
para cezası verilnıittir. • yi odasında yazıh bütün tacir ve 

Ecnebi içki kaçakçılığı yapan müesseseler iştirak edeceklerdir. 
Beyoğlunda istiklal caddesinde 
168 • 170 numaralı kahve ve lo· 
kantanın sahibi Edmond Moriçi 
ve metr döteli dokuzuncu ih~isaı 
mahkemesine verilmişlerdir. Du • 
ruşmalarma altı teşrinievvelde 

baş }anacaktır. 

§ Maruf kağıt ve kırtasiye tüc
carı Horasancıyan Efendinin evi 
aranmış ve ecnebi kibrit, çakmak 
ve çakmak taşı bulunmuştur. 

Horasancıyan Efendi doku • 

zuncu ihtisas mahkemesine veril· 
miştir. Durutması altı birinci 
tetrinde yapılacaktır. 

§ Beyoğlunda Asmalı meaçitte 
37 numaralı lokantanın sahibi 
Maka Hartel ve karısı lo· . 
kantalarında ecnebi konyağı 

bulunduğu iddiasiyle dokuzuncu 
ihtisas mahkemesine verilmittir. 
Duruşması 15 birinci teşrinde ya· 
pılacaktır. 

• • 

Sözlerinde dur 
yan vapur ku 

panyf!ları 
lzmirden ticaret eşyası İ 

eden vapur kumpanyaları, n 
ye tarif el erini arttırmayac 
na dair lktısat Vekili Celal 
aöz vermişlerdi. Anlatıldı,,_ 
göre bu kumpanyalar verdi 
sözde durmamışlardır. Ç .. 
tarifelerini son zamanlarda 
şilinden 18 şiline çrkarmıtlar 

Bu vaziyet hükumetin ''1 
şilepçilik,, teşkilatı yapmak i 
mesinde ne kadar kalı oldu 
gösterir bir hadisedir. 

Musiki 

M.. Furlaıı' 
San'at hayatının 50 rı 

yıl dönümünde 
1886 senesinde Pariste bi 

beynelmilel büyük musiki ın" 
f atını elde eden tanınmış piY 

ve bestekar M. Anriko Fur 
sanat hayatının ellinci yıldön .. 

ne varmıştır. Bu vesile ile Y 
saat on yedi buçukta Beyoğl 
"Soçyeta Operaya,, İtalyan c 

yeti salonlarında bir konıer 
lecektir. 

Programda seçilmiş par 

bu arada şark nağmeleri 

mülhem besteler bulunuyor. 
konser, mevsimin kayde değer 
konseridir. 

Halkevi talebe yurdıı 
kadrosu aoı-

Hatkevi talebe yurdu reisliğinden: 
- 1 - Onivenite arkaaındaki ti 
talebe yurdunun talebe kadrosu do 
tur. Geçen seneki talebeden bile 
yeniden müracaat kabul olunmıyac 

2 - Kabul olunanlar içinden bU 
onuncu günü akşamına kadar he18 
nı tesviye etmiyenlerin yerlerin• 
numarası itibariyle ihtiyatta beklİY 
den alınacaktır. 

Ça§ır1lanlar 

Eminönüe askerlik §Ubesi rei 
den: 

Şehit tayyareci Mürevva efen 
varislerinden bir §ahım acilen §ll 

ze müracaati iln olunur. 

15 Yıl Evvelki V AKI 

4 linci Te,rin 1 

Nasıl yaşayabiliyoruı 
lngiltere mesai nezareti aciJell 

yanın muhtelif mahallerinde 
masrafının ne derece tezayüt e 
dair etraflı bir statistik ne§re 
Bu ıtatistiğe nazaran galayı 
harbin iptidasındanberi, maitel 
rafının en ziyade arttığı yeri S 
olmak üzere gösteriyor. HalbulÔ 
bin o kadar sefaletlerine ve tah 
maruz kalmış olan Belçikade 
es'ar harpten evelkinden ancak iif 
çuk ~islidir. Diğer yerlerde 
masrafı ekseriyetle bir buçuk iki 
artmıştır. Böyle olduğu halde O 

leket)erde maişet mÜ§külabnın 
iÇin hükUmetler mütemadiyen ....... 
.makta ve birçok tedbirler itt~ 

mektedirler. 
Acaba bizde galayı es'ar ne 

yi bulmu,tur. Mütarekeden "il. 
~t~ yol açı!mıt olmakla beraber tlf• 

sekliği hafiflememİ§ bilakia artrııJf ~ 
tanbul ahalisi bu kadar pahablıı;~ 
men nasıl yaşamağa muvaffak 0~ 
Bütün ecne'bUer buna hayret •";.Ji 
ve bir tD.rlü bunun seyrini ~ 
memektedirler. Halbuki bu pek~ 
tir. Gıda alarıtk. ihtiyeçlarını ~ 
le temin eden yüzde yirmiyi ı 



VAK/1 ın 

Ölüme Susaqan Gönµl 
Yazan : Selami izzet 

bir nefes aldı: 
- Oh! .. Hayli uzun sürdü ams 

Kendi kendine kızıyordu: 

TEFRiKA Noı 4 4 

"Ben neşesizliğin düşmanıyım; 
durgun kadınlardan hoşlanmam!,, 

Maiyet zabiti, yeni şiirini Persepolis sarayında elçilere verilecek 

"Şahendeye olan muhabbetim· 
den neye şüphe ediyorum? O be· 
ni sahiden seviyor. Bütün gönlü 
bende. Hayatını atkım bana vak
fetti. Neden ben yalnız onu düşün• 
müyorum. Nankör olurum .. Ahlak 
sız bir insan olurum .. Hayır, Şa -
hendeyi seviyorum .. Karımı sevi
yorum, ben yalnız ona aşıkım .. 

nihayet geçti .. 
Fakat elil çok fazla gülüyordu. 

Samimi neıenin çok gürültülü kah , 
kabası yoktur. 

Nihayet bir gün Şahendeye: 
- Sana fena bir haber veı-ece• 

ğim yavrum, dedi. 

ziyafette, sevgilisinin ku1ağına okuyacaktı .. 
Bir gün §airin evine hiç umul- ' -· 

mıyan biri uğramııtı. 
Huma bahçe kapısında maiy -

yet zftbiti (Tan) ı tanıdı. Şair, 
Tan'dan çok ho§lanırdı. Hizmet
çisine: (Yok!) dedirtemedi. Ka-

pıya koıtu. 
Tan, ıairin evine ilk defa geli-

yordu. 
Şair, Lijiyi başka bir odaya 

sakladıktan sonra, Tan'ı güler 
yüzle kabul etti. 

Maiyyet zabitinin bir derdi 

vardı: 
- Ben tiirden anlamam, dedi, 

fakat dinlemesini severim. Bugün
lerde bir kadınla sevişiyorum. Bu 
kadın benden, kendi güze1liğini 
anlatan bir şiir yazmamı istedi. ) 
Bir haftadanberi seni arıyordum. 
Kaç defa haber gönderdim, yok 
demişler. Bugün bizzat kendim 
geldim. Beni bu dertten kurtar
manı senden istiyorum, Huma! 
Bunun için sana ne istersen vere· 

ceğim ! 
Huma vaziyetin tehlikeH olma· 

dıcını anlayınca genit bir nefes 

almı tı. 
- Hiçbir ş~ istemem, dedi, 

Perscpo\ıste )eni keşfedilen Oı\r!nm sara)tında 1 i mabntlu zı~afet salonu 
-Şikago .,:ırkiyat Enstiıüsü serisinden-

- Ben bunu gelecek hafta Per· dan (Tan) ı gördüğü zaman, kar· 
sepolis sarayında yabancı. devlet· şıınnda Roma prenslerinden biri· 
ler elçilerine verilecek ziyafette ni canlanmış sanmıştı. 
sevgilimin kulağına söyliyeceğim. Tan ne yakışıklı, ne tatlı bakış-

Dedi. lı, ne gösterişli bir delikanlıydı 
Tan, (Libyayı) seviyordu. Hu- yarabbi! 

- Nedir?. 
- Evlendiğimizin ıenei devri • Ve birden kalktı, ve içndeki 

şüphelerden kurtulmak, üzüntü • 
den, ıstıraptan kurtulmak için ka
rısına koştu, onun yanına sokul -
du, boynuna sarıldı, baıını bağrı· 
na dayadı ve durup dururken: 

yesi geliyor. 

- Şahende ıeni seviyorum, se· 

ni seviyorum! dedi. 
Fakat hazan gene kendini fe-

na düşüncelere kaptırdı: 
"Nesrin beni seviyordu. Her ıe 

yi, rahatını, evini, parasını bırak
kıp, benimle beraber kaçma11 aş· 
kına en kuvvetli delil değil midir? 
Neden beklemedim? .• Neden onu 
sorup dinlemeden mahkum ettim? 
Bunu yapmamalıydım.,, 

Böyle mütereddit günler geçir-
di. Yüzü gülmüyor, içi kan ağlı -
yordu ve bir taraftan da hissiyatı· 
m karısına belli etmemek için çır· 
pınıyordu. 

Fakat Şahencle aldanmıyordu. 
Kocasının bazı günler ıboynuna 

sarılır: 
- Seni seviyorum! 
Demesinin, bazı günler meyus, 

çatık oturmasının sebeplerini ıe· 
ziyor, anlıyor, kavrıyordu. 

O, kendi olduğu gibi, bütün sa· 

-E ... 
-- Sana bir sürpriz hazırladım. 

Yalnız bu sürprizin değerini vere-

ceksin .. 
- Eğer fazla bir ıeyıe vazgeçi• 

yorum. 
- Üç gün eve gelmiyeceğim. 
Şahende sarardı: 
Celil karısının saçlarını okıadı: 
- Hakkın var, benden ayn\ -

mak istemezsin.. Fakat üç gün 
bir şey demek değildir. 

Şahendenin sustuğunu ve muz• 
tarip olduğunu görünce ilave etti: 

- Dur, daha vakit var. Hemen 
sıkılma .. Ben bu hususta Cavitle 
ikonu ayım .. Hakem olsun.. Eğer 
projemi tasdik etmezse vazgeçe • 

rim. Kabul mü?. 
- Kabul. , 
Celil Cavidi bir köşeye çekti, 

yavaş sesle konuıtu\ar. 
Sonra Çavit Şahendeye yak\a§-

tı ve komik bir ciddiyetle: 
- Şahende Celil hanımefendi, 

dedi, kocanızın hakkınızda besle
diği fikirler §&yanı takdir ve hür
mettir. Bunun için reyimi kendine 

verme" e mübahiyim. 
Ertesi gün Celil vapura bindi. 

bent evde bulduğundan kimseye 
bahsetmemek tartiyle, istediğin 
tiiri şimdi yazıp vereceğim. 

ma zeki bir adamdı .. Maiyyet za· (Liji) nin damarlarında bir a· 
bitinin sevdiği k .... dının kim oldu • teş doJgası dolaşıyordu. Yanakla· 
ğunu tahmin etmekte güçlük çek· rı mosmor olmuş, beyninin içinde 
memişti. Fakat, yüzlemedi .. Deli· volkanlar tutuşmuştu. Tan gittik
kanlı mad m ki sevgih inin kim t n onra, Huma genç kadının ya· 
olduğunu söyelmeınitti.. Huma, nına eğildi: 
genç zabiti mahcup etmek iste· - Sevgilim, bir akrep geldi, 
medi .. Şiirini bitirdi .. Verdi.. fakat zararı dokunmadan geçıp 

fiyetiy\e , bütün evgisiyle, bütün 

gönlü, bütün varlığı ile kocMına 
vermitti. Şimdi kıskançlık, §Üphe 
onu harap ediyordu. 

Evet, maziden tüphelenmek, 

Haydarpa§aya geçti, oradan ıon • 
ra Tuzlaya gitti. 

iki ıene evvel baıından ·geçen 
facianın yerini ndım adım gez• 
ınek arzusuna kapılmıştı. 

Tan sevindi. 
- Bu kadar kolay yazılabile

cek bir methiyenin ben bir hafta· 
danberi bir mısraını bile yazama
dım. 

- Buna muvaffak olsaydın, be
nim ne kıymetim kalırdı?. 

Huma bir desti ıarap getirtmiş
ti. 

Tan tetekkür ederek ayrılmı§tı. gitti. 
Dedi. Liji: 

Bu mülakat Humaya acaba ne- - Sizin memleketin 
ye mal olacaktı?. hep böyle 8.§tk ruhlu ve 

Şair methiyesini yazarken, yük· mıdır?. 

akrepleri 
yakışıklı 

ıek ve kalın duvarların arkasın - Diye sordu. 
dan her şeyi gören ve sezen kadın Huma birdenbire şaşnlamıştı. 
gözü .. (Liji) nin gözü (Tan) ı da - Sen onu tanıyor musun, Li • 

Kadehleri doldurdu. Birini mi- görmüf, sevmİflİ. Tan, Babilde o ji?. 
aafirine uzattı: güne kadar (Liji) nin gördüğü Diyerek, genç kadının boynuna 

- Şiir şarap11z yazılmaz. erkeklerin en güzeli idi. sarıldı. 
Diyerek öteki kadehi de kendi (Liji) parmaklıkların arasın • (Devamı yarın)' 

ağzına götürdü. • ......................................................................................... . 

Huma üst üste birkaç kadeh 1 T E P E B A Ş 1 
şarabı birden içtikten sonra deli- r ' ŞEHİR TIY ATROSU 
kanlıya sordu: ' ı SARAY (Eski Glorya) TEM si L LE R i 

- Şimdi se\•gilini bana tarif 9 ve 10 Birinci leırin 
el bakayım: Sah ve Çarşamba 
Uzun mu kua mı, esmer mi, Myaz 
mı, 'Zayıf mı, §İ§man mı, şuh mu, Raşit Rıza Tiyatrosu 

•o~::t::~a:;;a ba,ladı: ( Hedeıs·ıı Buseler) 
- Ba'kır renkli, uzun boylu, za- 1 O 

yıf •. Yılan gibi kıvrak .. 
- Zevkiselimin varmıt, Tan! 

Ben de kıvrak kadınlardan hoşla-
11ırım. 

- Bazan ten, bazan somurtkl\n. 
- Bütün kadınlar gibi. 

- Gözleri zehirli bir ok gibi, 
her bakışta insanın kalbini deli -

yor. 
- Tam benim sevdiğim ka ın. 
- Sen de öylesinden mi hoşla-

nırsın, Huma?. 

3 Perde 

Yazan : Birabeıu 
Nakleden : M. Feridun 
Dekorlar: ( d) grupu 

Gişeler her gUn açıktır 

Bir tavzih 
Yirmi beı eylul tarihli nüshamızda 

"Cevap verilmesi lizım gelen baılıklı 
bir sual,, serlevhalı bir yazı yazmııtık. 
Fatih kaymakamlığından dün aynen 

ıu tezkereyi aldık: 

Bugün ak9am 
saat 20 de 

Cuma günleri 
matineler saat 

14,30 dadır 

Cürüm 
ve Ceza 

20 Tablo 

f..ul\bıı' !tltdiıaHİ 
s~nirTiıJatroıu 

\l\\ll\\~11111 

~~\\ .. \\~ı~~ 
~~ 11\\1111\~~ 

Yazan: F. M. Dostoyevsky 
Tercemc eden: Reşat Nuri. 

Eski Fraoııı Tiyatrosunda 
11-10 • 935 Perşembe günü ak
ıammdan itibaren saat ~O de 

.YARASA 
OPERET 3 PERDE 

Besteleyen : Y ohaon 
T erceme eden : Ekrem Reıit - Evet.. Durgun, hareketsiz 

kadınların yüzünü bile görmek is· 
temem· Neıesizliğin düşmanıyım. 

Polia merkez memurluğunun rnüd· -------------ıı:ı-

mazinin hatıraları ile kocasını 
bitkin görmek, eıki bir atkın can
landığını, dirilmeğe batladığını 
anlamak Şahendcyi ıstırap içinde 

kıvrandırıyordu. 
Şahcndeyi asıl muztarip eden 

bu kavradığı, sezdiği atkın ne ol -
duğunu bilmemekti. Kocaıının 
mazisine dair hiçbir ıey bilmiyor
du. Ve bu bilmemezlik, her gün 
arlan bir eza oluyordu •. Ama e -
mindi, Celil onu aldatıyordu. Ce
lil ona yalan söylüyordu. Celilin 
bir sırrı vardı. Bu sırrı ona ifşa 
etmiyordu. 

Fakat Şahende aesaiz azap du· 
yuyordu. Celil bir teY söylemiyor, 
bir §ey sormuyordu. 

Celil, karısmın haleti ruhiyesi
ni anlamıyordu. Şahendenin göz· 
lerinde yanan ateıi görmüyordu. 
Şahende de onun karıısmda, içi· 
ni dııına vurmuyor, daima güler 
yüz gösteriyordu. Fakat odasında 
yalnız kalınca, başını yastıkları -
nın altına sokup ağlıyordu. 

Mes'ut olduğu zamanlar anne • 
sinden miras kalan veremi yene • 
bilmişti. Fakat şimdi gene öksü • 
rükler haşlamış, gene hararet bat 
göstenniıti. 

Buna rağmen, bazı anlar olu • 
yordu, ki Celilin yüzünü biraz gü· 
ler görüyor ve yeniden ümide ka
pılıyordu. 

Huma müteamdiyen şarap içti .. 
Şiir yazdı. Ve yazdığı parçaları 
pirer birer Tan'a okudu: 

e~umumi1ik makıı.mınada arzettiii veç· .1 Kısa Haberler 1 
hıle kaz.amı:ı. kadrosunda 442 No: Iuı •• ~------~~~---~---... Yalovada zeytin sineği ile mücade-
Hasan Baıri isminde memur yoktur. 

Yapılan tetkik neticesinde bu memu • 

nın beıinci !ubede müstahdem bulun

duğu anlaıılmııtır. Hakikati tavzih 

etmenizi rica ederim efendim. 

Esasen birkaç zamandır Celi • 
lin halinde bir salah vardı. Neşesi 
biraz yerine gelmişti. Karısı ile 
daha candan konuşuyordu. Bir an 
ruhunu saran siyah bulutları da • 

ğıtmışll. 
"- Ey yüzünün rengini sabah 

güne~inden alan altın saçlı me

lek !,, 
J".an hu sözleri .tekrarladı. 

le - Yalovada ziytin sineği ile rnilca -
dele yapılıyordu. Mücadele bitmiş, 
zeytin ağaçları temizlenmiştir. 

Hayvan sercisi - İki gUn evci açı
lan hayvan sergisi dün akşam kapan -

austır. 

Buna bir sevinen de Cavitti. 
Celili nihayet neıeli görünce, oda
ımda bacaklarını uzattı, ve derin 

Cavit ona dütmanının kim ol· 
duğunu ve çocuğunun öldüğünü 
haber vermiş miydi?. 

Tuzla, iki senedenberi hayil de
ğitmitti. Yeni evler yapılmııtı .. 

Orman köşkünü boyamışlardı. 
Bahçede bir alay çocuk oynuyor• 
du. Celil uzun zamandan can ver• 
mesine ramak kalan bu eve baktı. 

Sonra geri döndü. Boğuştuğu 
yeri tahmin etli ve nihayet o ma • 
hut meyhnneye girdi. 

Meyhanenin sahibi değitmiıti. 
Eski meyhaneci ölmüttü. 

Meyhaneden çıktı, atağıya, 1&· 

hile doğru yürüdü. Balıkçı kulü • 
belerine yaklaşt:kça heyecanı ar • 
tıyordu. 

Fakat buraya, ıırf bunun için 

gelmemit miydi?. 
Celil, kısa bir tereddütten son· 

ra kulübenin kapısını çaldı. Kapı 
açıldı. Kar§ısına iriyarı bir kadın 
çıklt. Bu kadın balıkç Mehmedin 
karısına hiç benzemiyordu. 

- Mehmet burada oturmuyor 

mu?. 
Kadın ters cevap verdi: 

-Hayır. 

- Nerede oturuyor?. 
- Bilmiyorum. 
- Evet ama .. 
- Ben onların çobanı değilim .• 

Eğer öğrenmek istiyorsan !uraya 

ıor. 

Baıka bir kulübenin kapıımda 
oturan bir kadını iıaret etti.. 

Celil o kadına yaklaıtı .• Kadm 
Celili görünce korku ile kalktı. 
gözlerini dört actı. 

.(Devamı var) 



# A 

1-UKAYE . . - ..,. 

Fena değil .. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! yazan : lzzetoğl u 

. Geçen ıe~e bugünlerde, •mAuha~- ı nezzülü~~e ~ulunm~yaca~Jardır. 
nr, ıair, Edıp, Tomancı, lnkiyecı, Fakat ıızı temın ederım, b1lha11a 
münekkit, dil ilimi ne kadar eli f&İr içinde üç beı yüz ıair ... 
kalem tutar arkadat vana, yaldız· - Yoktur! .. 
lr harfle hasılmıt §Öyle bir kart al· - K;m demiı ıize ... Belki daha 
dılar: fazla tair vardır. Sözümü keımeyi 

Anaforcuzade Gelsin niz. Bin iki bin ıair, eserlerini iAn· 
Kitapçı za ederek o kitapçıya, Anaforcu • 

latanbul Tarama caddesi zade Gelsin Beye göndermiıler • 
Acizleri mühim ve müstesna bir d!r .. 

kitapçı dükkanı açmak fikrinde· O da kitapçılığa baılamııtır bi-
yim. Bu husuıta da zatı iliniz ıibi le ... 
memleketimizin tanınmıı güzide • lnanmazıanız arayıp dükkanı • 
!erinden uf ak hir yardım istiyo- nı bulunuz ... 
rum. Eğer eserlerinizden iki tane• Neyse, bunu geçelim. Siz aııl 
ıini imzalıyarak gönderirseniz, bu benim yaptığıma bakınız. 
müstesna kütüphanenin açılması- Elime kalemi aldım ve yaz• 
nı kolayla,tırmıt olacakıınız. Ce- dım: 
vabınızı bekler hürmetlerimi ıu- "P.oıtane kar§ıarnda Muıluhat 

narım efendim. oğlu. 
Bu kitapçının yalnız ismi ile " Azizim terzim efendim, 

adresini değiıtirdim, fakat kartın "Aklıma fevkalade bir fikir ge-
meali aynendir ve hepimiz bu kar• liyor. Herhalde bu fikrimi senin 
tı aldık. de tasvip edeceğine eminim ve bu 

Doğrusunu ıöylemek lazım ıe· na güvnerek sana yazıyorum. 
rn.'?, 1:-u kart beni cok güldürdü, "Ben, bugünkü modaya göre bir 
co': cğlendrdi. Gülerek yerlere yat erkek elbisesi müzeıi açmak fik· 
tım. Gülmekten bayıldım, kırıl- rindey:m. Bu husuıta bana elbet· 
d;m. lti~·af ta ediniz, ki bu kart le ki yardım edebilirsin. Eıaıen 
cüL"llcğe değer. bu müze, ıenni güzel dikiıini ve 

H:ıni bir kitap V"'- kitap :merak- güzel makaıını aleme göstermeğe 
lm fı\.r:ı"'ı vardır. Bilmem hatırı- vesile olacaktır. Bunun için bana 
r.·:: ,.,, :m? on iki kat, muhtelif renkte ve muh 

G.ü;·c l, kıymetli bir kütüphane- telif biçimde erkek elbiseıi gön-
~i , -~·"'. dermeni rica ederim. Selamlar,, 

~ "!---ıtl :ı.~l~rdan biri hir günkü· "Ha.tim: Benim ölçüm defte-
t "rh- :ı u j cezmi~, kitaplara bak· r'nde vardır. Bunun için yeniden 
r:: 6 , k l eğenmiı ve: gelip ö1çü vermeğe lüzum gÖrmÜ• 

_ N c'ur, it.de edilmek üzere yorum.,, 
, Gönderir mi dersiniz?... - ,.. ~ bm" bir kitnp yenene. 

Do;ni~ . 
Kü'üphane ~ahibi katlarını çat-

mı:ı : 

'

lstanbul Harici Askeriı 
Kıtaat ilanları 

ge en 
Tehlike 

Eski Fransız hava nazın 
hava muharebelerinin 
tehlikelerini anlatıyor 
Eski Fransız Hava Nazırı Pi

erre Coti'Peıter Lloyd iıminde bir 
Budapeıte gazeteınide yazdığı bir 
yazıda, hava muharebelerinin teh· 
likelerinden bahsetmekte ve hava 
muharebelerine karşı alınacak mü 
dafaa tedbirlerini anlatmaktad§r. 
Çok dikkate değer bulduğumuz 
bu yazısında Pierre Cot, diyor ki: 

"-Hava muharebelerinin bü • 
yük tehlikeleri dolay11ile bütün 
memleketlerin umumi efkarında 
uyandırdığı endiıeler, ıünden gü• 
ne artmakta ve müdafaa tedbirle· 
ri istenmektedir. Parlamentolar 
bunun için tahıisatlar kabul ve 
hükumetler hava filolarını takvi· 

ye ediyorlar. Bu hal, mü9terek teh 
likeyi azaltacak yerde arttırıyor. 

Fransa aon aylarda alelade bütçe· 
sinden ba9ka hava tealihatr için ay 
rıca üç milyar frankhk tahıiıatın 

sarfına karar verm!!tir. İngiltere 
dahi kendi hava kuvvetlerine da
ha 41 filo ilaveıini lüzumlu addet· 
mittir. 

Bir İngiliz mütahassıaı, Cene· 
ral Groves, Umu.mi Harpte 1914 
ten 1918 e kadar otuz ton mevad· 
dı mütteilenin Londra üstüne atıl· 
dığını hatrrlatmı§tır. Bu otuz ton 
1800 kurbana mal olmuttur. 

Ceneral Groves, hali hazırda, 
bir günde 600 ton rnevo.ddı müş
teilen :n Londra üstüne atılabile

ceği fikrindedir. Bn belki mübala
ğalı bir tahmindir. E'llnun için biz 
bunu aıga.ri bir hadde ind:rip 300 
ton o arnk a u ece un. -ve tılha-

- lırte bunu yapamam. Kitap, 
kabra.m~n bir ordunun, kahraman 
n:.kcrler: gibidirler: Teslim olmaz 
lı.r ... Kitabı iade edilmek üzere 
birin vermek, kitabı öldürmektir. 
A

0

hrete aitti demektir. Malumya, 

kika hir hava filo~u 300 ton me
vaddı mü!teileyi pek kolaylıkla 
lngiliz!erin hükumet merkezine 
atabil:r. Ayni i.mkan Pariı, Brük -
sel, Berlin, Prağ, Varfova, Roma, 
Belgrat yahut Budapette tehirleri 

Selimiye kış)asının tadilat ile Gr:bi Avrupanın bikiimle sa.
ve tamiratı kapalı zarf USU· nayi merkezleri idn dahi varittir. 
liyle münakasaya komnuş- yalnız Sovyet htihcıdı tarafından 
tur. İhalesi 23/10/934 salı vücude get' rilen biiyük ıanayi mer 

oraya giden gelmez ... 
Ve raf raf kitaplarını göıter· 

mit: 
- Ben bütün bunları, iade et· 

mek şartile tundan bundan al

dım! .. 
Anaforcuzade Gelain B. de mu-

hakkak o zattan örnek almı§ ola • 
cak ... Bütün ıairlerden, edipler· 
den, muhanirlerden ikiter kitap 
alrp bir kütüphane aç.mak fikri hiç 
fena değil... 

Mesela benim aklıma bir reı~m 
müzesi açmak geliyordu. 

Hemen kaleme sarılıyorum ve 
reaaamlarımıza fU mektubu gön
deriyorum: 

"Acizleri, mühim ve müıtesna 
bir resim mü:ı;esi açmak fikrinde • 
yim. lb hususta zatı i lileri gibi 
memleketimizin tanınmıt güzide 
ressamlarından ufak bir yardım 
istiyorum. Eğer yaptığınız reıim -
]erden birer taneııini imzalı olmak 
§artile gön denen· z hu müıteına 

müzonin acıh:ıasm.!. kolayla~tırmıı 
olac:ıkcınız. CeYabın•zı bP.kler hür 
metlcr'rni sunarım efendim.,, 

Naoıl?. 

lyi, mükemmel, i.la ! .. diyecek· 
ainiz. 

Demeriniz. Kazın ayaiı böyle 
delil. Hiç bir reuam cevap vermi· 
ye::ektir. Hatti. "D,, ırupuna men· __ ..___~-~-

günü saat on birdedir. Talip- d 
l · kezleri hu imknnın haricin e ka-
erın şartnamesini görmek 

lır ve bu sayede Sovyet Ruıya için her gün ve münakasası· 
na iştirak için de belli gün ve harp h:ılinC:e hususi bir mevkii ha· 

saatten evvel teklif mektup- iz olur. 
lannı Ankarada l\f. 1\1. Veka- Şimdi bu 300 tonun tesirlerini 
leti satın alma komisyonuna tetk'k edelim. Bununla yalnız bir 
vermeleri. (329) (6188) günde Avrupan•n herhangi büyük 

"" • "° bir §ehrinde 18,000 kişi öldürüle-
Hava ihtiyacı için muhte- cektir. On gün zarfında bu ıuretle 

lif mahallerde yapılacak yer 180,000 kurban, ıoo gün zarfında 
altı benzin tanklarının 22 - 1,SOG,000 kurban verilecek demek 
10 • 934 te yapılacak müna· tir. 
kasasından sarfı nazar edil- Bu nevi bir tahribe mukave • 
miştir. İşbu tanklar pazar· met edebileçek tek bir devletin 
Jrkla yapdacağmdan pazarlı· ve böyle b:r halP- ihtilal çıkarmak
ğına iştirak edeceklerin 6 - 11zın dayanabilecek derecede kuv· 
10 • 934 cumartesi günü saat vetli sinirlere malik tek bir mille-
14 te teminatlarivle birlikte tin m~vcut olduğu zannedilebilir 
Ankarada M. M. Vekaleti ımi?. Fakat bu daha hiç bir tey 
Satınalma Komi~yonuna mü- değadir. Biz bu rnütalealarımız-
racaatlarr. da ıon harpte kullanılmıt olan 

(353) (6310) bombaların ayninin kullanılacağı· 
l stanhul yedinci icra memur- nı farz "e kabul ettik. Halbuki 

luğundan: ilim on bet seneden beri müdhiş 
Bir borçtan dolayı mahçuz ve kefiflcr yapmı§trr. Bu itlerin en 

paraya çevrilmesi mukarrer bir a- iyi bil'ci"i Fransız alimi Profesör 
det taksi otomobili 7 - 10 - 934 Langevin, ancak bir kaç tayyare
tarihine müıadif pazar günü oaat nin büyük bir ıehrin üzerinden 
16 dan on yediye kadar Taksimde uçmasile bu tehiri tamamen ze • 
lzzet heyin merkez garajında i . 1 'bir lere boğacağı fikrindedir ve i· 
kinci açrk a.rttırmaaı icra k?lına • lavc ediyor ki, hiç bir gaz maske· 
cağından taliplerin yevmi ve mez· ai bu gazlara kar;ı tahaffuz temin 
kurda mahallinde hazır l>uluna- etmez. Bu hal yüz binlerce erkek 
cak memuruna müracaatları ilin kadın ve çocukların kati ölümü 

upenm 

Kaaıı l a tllca• I 
Arsen Lüpen, ofunun düşmanımı? 

Yazan: Maurice Leb/atıl 
-4t-

Raul ıenci °bQiazından yaka • 
layıp göle atmaktan kendini zor • 
la alıkoyabildi. Halbuki zaman 
böyle hareketlere uygun deiildi. 
Raul geceyi kııkançhk acıları i · 
çinde geçirdiğinden ertesi ıabah 

fevkalade neıesiz bir halde uyan· 
mıftı. Srkınt111nı gidermek için 
bir otomobil ıezintiıine çıkmaya 
hazırlanırken telefonı çaldı. Jerom 
kendisini "Klematit,, kötküne da· 
vet ediyordu. Kötke ıittiii zaman 
J eromu kapı önünde buldu. Deli • 
kanlı heyecanla dedi ki: 

- Rolandı kaçırdılar!. 

- Ne kaçırdılar mı?. Kaçıran 
kim?. 

- Şu aefil F eliılyen.. 
- Lif, o miıkin böyle ıeyler 

yapabilir mi?. 
- Evet yaptı. Pariaten tecrübe 

edilmek üzere bir otomol:til ıetir· 
mitti. Rolandı tecrübe gezintisine 
çağrrmıf. O da hiçbir ıeyden ha • 
beri olmadan binmit ve maksa • 
dın ne olduğunu anlayınca bağır
mıya baılamı§. Bu bairıtmayı Ed· 
vard iıitip bana haber verdi, 

- Hanıi yola sapm11lar? 
- Sen· Jermen yoluna ... 
- Bindikleri arabanın ıekli ne-

dir? 
- Sarı renkte, a!rık bir araba. 
Raul f a:1la bir söz söylemeden 

arabaya atladı ve Jeroma da bin· 
.--· · "vladilden. soma son ln7.• 
la yola koyuldu. Fak t Sen· Jer· 
rnene doğru gidecek yerde Versay 
istikametini aldı. Raulün baıka 
yola ıaptığını ıören Jerom: 

- Yolu deği,tirdiniz. Buna ıe• 
hep nedir? dedi. 

- Aklıma bir fikir ıeldi. F eli· 
siyen Patu havalisinde büyütül
müştür. Elimizde kat'i bir mata. 
mat olmadığı için hatadan müm• 
kün mertebe sakınmalıyız. 

- Ya bu yolda yürümekle al· 
danıyonanız? 

- Ne çare? 
Otomobil büyük bir ıüratle 

V ersay ve Senperi geçtikten ıon· 
ra Raul dedi ki: 

- Bu kadar yol aldıktan ıonra 
izlt:11nevarmamız icap ederdi. A· 
ca?oa ne oldular. Feliıiyenin ıon 
siiratle gittiği anlatılıyor. Çünkü 
biz seyahatte yüz on kilometre 
yapmaktayız. Bu giditle Rambu· 
yede yakalanacaiımıza eminim. 

Raul miskinlikten ve ıülünç 
ol~1Aktan bir türlü kurtulamıyan 
F el:siyenden bu ıuretle intikam 
abcağını dütünerek seviniyordu. 
Bu nnda uzakta ormana doğru ko
şah bir ıarı otomobil gördüler. 

Rnul bağırdı: 
- Bak, bak! Şu otomobil on -

ların değil mi? Ah sefil mahluk! 
Jerom da bu ıözlere ittirak edi· 

yordu: 
- Evet, sefil herif! ... Ben onun 

gizli maksatları oldujunu hi11et • 
mit ve Ro!andın kaç defa dikka • 
tini çekmiıtim. Herif Rolandı ıe • 
viyor ve kaçırıyor. 

Az ıonra Rambuyeye gelmit • 
lerdi. Şehrin taılrk ve dolam • 
baçh sokakları F eliıiyeni yavat • 
1amaia mecbur etınitti. Rambu • 
yeden çıktıktan ıonra yolun d8 • 
nüm erlerinden birinde iki oto • 

mobil araımdaki mesafe J,ir klf 
yüz metreye inmiıti. Artık ell•' 
rinden kaçmaıına imki.n yok&" 
Bunun için Raul hızım arttırb 
Az sonra da Raulün arabuı f e 
lisiyenin otomobilini geçmit ve o 
nu ya vatlamağa mecbur etnıittİıt 
En nihayet F eliıiyen durJD•I' 
mecbur kalınca Jerom otomobil 
den atladı ve F elisiyenin üslii" 
yürüdü. O da otomobilden çık' 
mıf tı. Roland iıe arabadan İll 
mitti ve eli ayağı tirtir titriyor~ 

Evveli. kotan Jerom, hücudl'. 
hazırlanan bir bokıör ıibi aza"' 
yavatla.dı. 

F eliıiyen 'duruyor v~ kımılda 
mıyordu. 

Genç kız iki delikanlmm .,-
ıına atılmak istediğinden R 
kolundan yakalıyarak: 

- Durunuz, dedi. 
- Nasıl durayım.. Gönni1' 

muıunuz ki tepeletecekler .. 
- Pek ili, bundan ne çıkat· 
- lıtemem, istemem. Jerotlı 

onu öldürecek .. 
- Merak etmeyiniz, canım, b" 

nim de anlamak iıtediiim bir rıJI 
ta var. 

Garip ıey ! F eliıiyenin ıöılerill' 
de korkudan eser yoktu. ffatlJ 
dudaklarında tebeaaümler bil' 
vardı. . . 

.ıerom: . 
- Kaç, kaç miıkin l\erif \ cliY• 

bağırdı. 

F eliıiyen iıe yerinden bile k•_; 
mıldamıyordu. Bu anda tiddeu 
bir bokı çarpı§maıı ba9ladı. f 1 

liıiyen bacaklarını açmıı Te 111' 
cumlara, hayrete değer bir m_._ 
ret ve itidalle mukabele ediyord" 
Bir an oldu ki, F elisiyen mail# 
oluyormut gibi göründü ve yet' 
düttü. Jerom da beraber ıü~ 
lendi. Kavga toz toprak içİlldf 
yuvarlanma ıuretiyle daha "'" 
kaç ıaniye ıürdü. Feliıiyen alldl 
sızın ayağa kalktı. Jerom yer M 
kalmıştı. Bayılmıftı... Raul 
hali görünce: 

- Biravo, dedi, herif mahir-' 
bir oyun oynadı. 

Bunu müteakip Jeromun yaJll • 
na ıiderek: 

- iki dakikaya kadar •Y"' 
kalkanınız, dedi, fakat böyle t11 
belalı herifle uğraımamanızı ı-' 
ıiye ederim. 

F elisiyen ise, yüzünde hiç 1' 
heyecan eseri olmadıiı halde •_'! 
baaına doğru yürüyordu. Bu .,....-, 
teaadüf en bir taksi göründü. flO, 

land arabayı durdurarak Jerodl 
la birlikte bindi ve gitti. 

R 1 · F ı· . . •1' au ıae e ısıyemn yanına 

derek: -
- Matallah, matallah, tebt , 

ederim. Üstadane bir vuruı d,, 
dunuz ... Fakat garibime ıid•~~ 
het bu klasik Jiu • Jitau o~ 
nerede öğrenmit olduğunusdtll'•; 

(Devamı:;, 

Profesör Miltner 
Maarif Vekaleti asariatik•,; 

teha111ılarından Proefıör A~ 
loğ M. Miltner lıtanbula sİllP"' 
tir. 
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lstanbulun kurtuluş 
bayramı pı·ogramı 

önümüzdeki cumaıtesi günü \ tır. Çelenk §U suretle konacaktır: 
lstanbulun kurtuluş günüdür. Tan- Bir müfreze polis saf nizamın • 
zim edilen kutlulama programım da cephesi tribüne kar§r olmak ü • 
aynen veriyoruz: zere bulunacak ve selam vaziyeti 

1 alınacaktır. Bu sırada meydana 
ı - Her sene stanbulun kurtu-

dikilen direğe Türk bayrağı çeki
lut bayramının yıldönün1üne tesa· 

lecek ve bayrak çekilirken çelenk 
düf eden T eşrinievvelin 6 ncı gü· 

konacak ve Harbiye mektebi ban
nü merasimle teıit olunur. 

dosu tarafından istiklal marşı ça· 
2 - O gün bütün resnti ve hu· lınacaktır. Bundan sonra genç-

susi binala?lf ticarethaneler, va- lik namın yüksek mektep talebe 
purlar, tramvaylar gündüz bay- sinden ve şehir namına şehir mcc 
raklnrla donatılacak, ve gece fe- lisi azasından birer zat taraf ındar 
nerl1:rle aydınlatılacaktır. birer nutuk söylenecektir. Nutuk 

3 - Bu merasim askeri kıtalar, 
mektepler, cemiyetler ve halkın 
ittirakiyle olacaktır. 

4 - Merasim geçidine iştirak e· 
deceklerin isim ve geçi! sıraları 

§Öyledir: 

A _Motosikletli polisler, 

B - Askeri bando, 

lardan ,:onra merkez kumandan 
lığının jşz.reti üzerine kıtaat ayn" 
sıra ile tribünde bulunacak olan 
İstanbul kumandam önünde gecit 
resmi yapacaklardır. 

7 - Geçit resmine geleceklerir. 

Balkan 
bu 

Güreş 
akşam 

• 
şanipıyonası 

başlıyor 
Milli güreş takımımızın kadrosu:Hüseyin, Yaşar, Saim, 

Hüseyin, Nuri, Mustafa, Çoban Mehmet 
calar, balkon ve koltuklar birer 
liradır. Uk beş sıra lüks mevki· 
dir. 

8 - Bu aabah saat ondan iti-
l haren her cins bilet Fransız tiyat· 

rosu gişesinden alınabilecek ve 
miktar dol• dolmaz ertesi gün 
için bilet verilecektir. 

9 - Müsabakalara gelen mc· 
raklıların sükunetle müsabakaları 
takip etmeleri tavsiye ve rica o· 
lunur. 

C - Harbiye, deniz harp, tibbi
ye mektepleri, Kuleli, Maltepe as
keri liseleri, deniz gedikli küçük 
zabit m~ktebi (bandosiyle) 

Sultanahmetteki içtimalarının yü 
rüyüş sıralarını geçit resminin ir 
tizamını ve kıtaahn duruş ve hr 
reketini temine merkez kumand~ 
nı memurdur. Sivil teşekl<ülle· 
. . . 1 1 1 
rın ıntızamma memur o an ar 

L)Un ş.~nr.mıze 9eıen Yugoslav ve tiulgar gUre,Cjılcrı 

lıte tam manasile dolgun ve den büyUlr. Mus•afa ile konutluk. 

1 O - Sahneye kollarında hu
susi bant bulunan vazif edarlar • 
dan ba,ka hiç kimse gir.miyecek • 
tir. Binaenaleyh redde maruz 
kalmamak üzere bandı olmryan -
lardan hiç kimsenin sahneye gel • 
meğe tefebbüı etmemeleri rica o • 
lunur. 

Ç - Bir piyade taburu (bando· 
siyle) 

D - Bir süvari bölüğü. 

E - Bir sahra bataryası. 
F - Şehir bandosu (Galatasa· 

rayda yürüyüş koluna girecektir). 

G - Polis müfrezesi. 

T - itfaiye. 

1 - Üniversite ve yüksek mek
tepler (Alfabe sırasiyle). 

J - Mekteplerin izcileri (Alfa
be sırasiyle). 

H - Liseler talebeleri (Alfabe 
sırasiyle ). 

M - Esnaf cemiyetleri. 

5 - Merasime girecek kıtaları 
ve eskeri mektt!pleri İstanbul ku
mandanlığı, üniveraiteyi üniversi
te rektörlüğü, sivil mektepleri 
maarif müdürlüğü, cemiyetleri es
naf cemiyetleri mürakabe büros 
d •v k U, 
ıgcr ·ıtaatı mensup oldukları 

makarnlar hazırlıyacaklardır. 
6 - Merasim şöyle olacaktır: 
A - Merasim geçidine ittirak 

edecekler tarn saat dokuz buçukta 
Sultanahmet meydanında toplan
~ış ve krokide gösterilen yerleri-
m almış bulunacak] d T . . . ar ır. esrı-

nt6-=lvelın ~ ın~ı günü kolordu ku
mandanlıgı Sırkecide İstanbul 
toprağına ayak bastıgy 1 t 

am saat 
10 da İstanbul kurnandan] v •d . . ıgın an 
tayın edılecek mevkilerde 21 n pa-
re top atılacak ve ilk top . d 

sesı u-
yulduğu zaman limanda b I 
b"' "k k" k u unan uyu , uçü bütün vapurlar d" 
dükleriyle kurtuluş bayrarn k u

ını ut-
lulayacaklardır. 

Halk, kara VP. deniz nakliye va
sıt?.ları iki dakika oldukları yer-
dr.: duracak, f stanbulu bu saadete 
kavuşturan ıehitleri anaca\dar
dır. 

B - Onu beı geçe kıtalar yü • 
rüyüş sıralarına göre Sultanahmet 
meydanından hareket edecekler. 
Merasimde herkesin alacağı yeri 
öğrenmesi için merasimden bir 
gün evvel bu i§lerin tanzimine 
memur birer zat merkez kuman • 
danlığına giderek ]azım gelen ta • 
limatı alacaktır. Kol bası Alem • 
dar, Salkımsöğüt. Re;adiye ve 
köprü üzerinden tramva.y yolunu 

merkez kumandanlığı ile evvelden 
temasa geleceklerdir. 

8 - Yollarda ve Taksim mey • 
danında intizam ve inzibatın te • 
minine de Eminönü ve Beyoğlu 

kaymakamları memurdurlar. 

9 - Merasim alayının güzerga
hında tramvay arabaları bulundu
rulmıyacaktır. 

1 O - Taksim meydanında mü· 
nasip vüs'atta bir tribün ile nutuk 
söylenecek kürsüyü Beyoğlu kay· 
makamı hazırhyacaktır. 

11 - Tribünde lstanbulda bu-
va\\ ve belecl\ye 

reisi, şehir meclisi azaları, askeri 
erkan ve ümera, mülkiye rüesası, 
belediye erkanı, üniversite ve ma
arif erkanı, siyasi fırka rüesası, 
hayır ve meslek cemiyetleri rüesa
sı, bankalar müdürleri ve imti
yazlı şirkelter ve esnaf cemiyetle
ri rüesası bulunacaklardır. 

12 - Öğleden sonra 16 da be· 
lediye reisi ve şehir meclisi aza· 
sından ve cemiyetler mümessille· 
rinden ve fırka rüesasından seçi
lecek birer heyet İstanbul kuman· 
danlığı merkezine gidecek, halkın 
ordumuza şükran hislerini arzede· 
cektir. 

13 - Merasime davetli olanlar 
için kıyafet jaketatay ve silindir 
§apkadır. 

Gece programı 
14 - Gece Taksim meydanında 

şehir bandosu tarafından milli 
parçalar çalınacaktır. Saat yirmi· 
buçukta (KARHAMAN ORDU· 
MUZ ŞEREFİNE) Maksim salon· 
larında İstanbul vali ve belediye 
reisi beyefendi tar'afmdan bir zi· 
yafet verilecektir. Halkevinin 
İstanbul merkezinde güzel bir mü· 
sarnere verilecek ve Beyoğlu mer· 
kezinde de milli bir piyes temsil 
edilecektir. 

15 - Programın gazetelerle ila· 
m davetiye yerindedir. 

16 - Bu programın takip ve 
tatbikinin temini belediye riyase· 
tine aittir. 

takiben Taksime gidecek ve Tak- 111•• Tı·Fosı·L 
SA Mi sim meydanında tribünün önünde Dr. iHSAN 

~urı-,.l\lrtır. Tıfo \•e paratıfo hasıalıkların.ı tutu • 
mamak ıçin ağızJan alınan tıfo h:ıp· 

C - Kılanın vürudundan son • landır. liiç rahatsızlık \ermez. l-IC'r 
ra belediye tarafından Cumhurt • kes alabil r Kutusu !i ı Kr 

vet abidesine bir çelenk konacak • 

ateşli bir spor haftası.... Malunı o!duğu üzere Mustafa ge· 
Balkan güreş !ampiyonasma çen yıldaki fampiyonaya, kolu 

bu akşam saat dokuzda merasim- sakatlandığı için ittirak edeme • 
le başlanıyor.. Güreşler Fransız mişti. Bize şunları söyledi: 
tiyatrosunda yapılacak ve inti -
zama son derecede dikkat edile· 
cektir. 

Kıymetli güreşçilerimiz, Bal -
kan şampiyonluğunu üçüncü defa 
kazanmak icin büyük bir emekle 
hazırlanrnışlardır. Diğer taraf • 
tan, hu sefer Bulgarların da tam 
kadro ile geldik]eri, Romanyalı
lar ve Yugoslavlar geçen yıllar • 
dakinden daha fazla hazırlandık
ları icin bu güre~ler, gecen yıllar
dakinden daha heyecanlı "e zor
lu olacaktır. 

Di.in kıymetli güreşciler"miz • 

• u; • • 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

- Talisizliğin bir cilvesi ola
rak geçen sene kolum incildi, bu 
sebeple ikinci Balkan olimpiyat -
larına iştirak edemedim. Fakat 
bu sene iştirak ediyorum ve ge • 
çen seneki hasretimin gayretiyle 
çalışacağım. Esasen son yaptığı
mız Rusya seyahati bize icap edeıl 
antr«-nmanı temin etmişti. Şimdi 

de hureda hazırlandık. Heoimiz 
fo•·mdayız. Yeter k; şanssızlık hi· 
zim ale, I,inıi7de oJır.asın.,, 

Muııtafa halıikPten çok mem -
nun ve E">nİn olar~!< konuşuyordu. 
Güre§Çil, rimize rr. uvaffakiyetler 
temenni ederiz. 

Güreş takım1m1z1nkadrosu 
Dün öğrendiğimize göre milli 

Accnıelcrı Karakö\ Köprübaşı 
t"ı>l.42362 _ ~ırkecı Muhürdartadt" güreş takımımızın üçüncü Balkan 

I•-- Han T"'lc-fn• 22740 ,•••Jll şampiyonluğu müsabakalarına fU 

Bartın Yolu 
B U R S A vapur~ 

4 B. Teşrın 
Perşembe 19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacak mutat 
isk.-Jelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. 

(6355) 

TRABZON 
sür'at yolu 

KARADENiZ Vapuru. 
4 B. Tefrın 

Perşembe '20de Galata nh· 
hmından kalkacak. Gidışte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gi
r~sun, Trabzon, Rize, f-lopa'y::ı. 
Dönüşte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, PolathanP-ye uğ
rayacaktır. (6356) 

Karadeniz 
Cumartesi pos~ası 

ERZURUM vapuru 6 
B. Teşrin 

Cumartesi 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Sinop Samsun, Gire· 
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
Dönüşte bunlar.ı ilaveten Pa· 
zar, Sftrmene, Fatsa ve Ün· 
ye'ye uğrayacaktır. (6156\ 

kadro ile iştirak etmesi kararlaş· 
hrılmrştrr: 

56 kiloda Hüseyin, 61 de Ya
far, 66 da Saim, 72 dl'! Hüseyin 
(Ankara), 79 da Nuti, 97 de 
Mustafa, ağırda Çoban Mehmet. 

Federasyonun tebliği 
Güret federasyonundan: 

1 - Bu akşam Fransız tiyatro· 
sunda, saat tam 21 de ba§hyacak 
üçüncü Balkan güreş şampiyona -
sı için tertibat temin edilmiştir. 

2 - Miisabakalardan evvel ü
ciincü Balkan güresleri açılacak - ~ ı 

Olimpiyad yemini ve milletler"n 
resmi tal<cHmi yapıldlktan sonra 
müsabakalara başlanacaktır. 

3 - Fran"z tiyatrosunun kol-
1 tukları numaralr olduğundan, bu 
koltukların miktarı kadar bilet 
satılacak, bundan fazla satış ya
pılmıyacaktır. Belediye memur· 
ları bizazt kişe teşk'}i\ tını idare e
decek "C plandan hariç bilet ve

I rilmiyecektir. 

4 - Her üç gün icin de şimdi
den hilet almak k~bil olacaktır. 

5 - Müsabakalar batlaymca
ya kadar evvcldP.n bileti olan her 
kes girebilecektir. 

6 - Kapıda fazla izdihama 
mahal kalmamak için zabıta ev
velden t~dabir alacaktır. 

7 - Bilet fiatları oaradi 50 lo-

Galatasaray klübünde 
Yarın Galatasaray klübü saat 

onda umumi h .. yet halinde topla
nacak ve yeni idare heyetini seçe
cektir. 

Fener bahçe - Bohemiyas 
Fenerbahçe klübi.i riyasetinden: 
1 Çekoslovakyanm prof es yon el 

birinci sınıf takımlarından BO
HEMIAS takımı 5 - 10 - 1934 
cuma .günü ilk maçını F enerbahçe 
stadında Fenerbahçe birinci takı· 
mile yapacaktır. 

2 - Maç saat tam 15.45 te 
başhyacaktır . 

3 - Maçın hakıa.mi Adil Giray 
~ydir. 

4 - Kapıda alınan hususi ter• 
tibatla bilet ve davetiyesiz olarak 
hiç bir kimsenin ~tadyoma girme· 
sine müsaade edilmiyecektir. 

K:teler saat 12.30 dan itibaren 
açıktır. 
""""""''uatHıt ...... Ht ......... IHUUl'llltt9IHUIUUNaııttı111t1m•nmnııı11 il •• 

Bartında Orta mektep 
kadrosu 

Bartın - Orta mektebimizin 
yeni gelen talim kadrosunda, bir 
muallim:n nakli ve yeniden iki 
muallim tayininden batka deği • 
şiklik yoktur. Müdür Ihsan, re• 
sim muallimi Fahri, Türkçe mu· 
allimi Emin Beylerle tabiiye mu· 
nllimi Sabahat H. ipka edil· 
miş, Düzçe orta mektebine tayin 
olunan tarih, coğrafya muallimi 
Perihan Hanımın yer"ne kunlu 
muallimlerden Safranbolu sabık 
maarif memuru Niyazi, riyaziye 
muallimliğine de Hayri Beyler ta· 
yin olunmuşlardır. ikinci derecc
dek: dersler gene vekaletle idare 
oluacaktır. 

Mektep idaresi, yalı evi itini 
de geri bırakma.mı§ ve bnzı sebep• 
lerden talebin az olmasına rağ • 
men yatı evini bu sene açmağa 
karar vermittir. Ev\·elce de yaz· 
drğımız gibi, senel:k üçret 120 
liradır ve üç taksitte alınacaktır. 
Bunun içinde kahvaltı, öğle, ak· 
şam yemekleri, banyo, ısıtma, 

ıııtma ve camafır temizliği dahil
dir. Mektep idaresi, yatı ev"ne 
rağbetin gittikçe artacagı kana • 
atindedir. 



ismet Paşa kız Enstitüsü .. Göğsümüzü 
kabartacak bir ilim ve san'at yurdu .. 

Enstitü, yeni programı ve düşüncelerile, bir kız san'at 
üniversitesi temellerini atmış sayılabilir 

Yukarıda: Enstitünün nakıı atölye sinde çahıılıyor. ltaretli nakıt muallimi Muzaffer Hanımdır. 
Altta: Kütüphanede etüt yapılıyor. lıaretli mektebin müdür muavini ve İngilizce hocası Melek Hanımdır. 

Ankarada hepimizin göğüsleri· kadar alınacaktır. Mektebe yük • 
ni kabartan ve yaşh hannn1ara, sek mua11im kısmının eklenmesi • 
vaktiyle böyle bir mektepte oku- dir ki, bu yıl, her yıldan artık bir 
yamadığı kaygusiyle iç çektirten rağbet doğurmuştur. Orta mektep 
bir ilim ve san'at yurdu vadır. mezunları enstitünün dördüncü 

- İsmet paşa kız enstitüsü.. ıımfrnfl alınacak ve kendilerine 

miştir. Halbuki geçen yıl bu atel· 
yenin işçiliği için mektep dışın -
dan ücretli hanım getirtilmiş ve 
çalıştırılmıştı. Çünkü o zaman 
mektep, atelyede çalışacak me -
zun vermemişti. Bundan başka 

orta ve lise mezunu olup ta bu 
yd mektebe girenler için bir, ve 
mektebin şimdiki öz çahşıcrları İ· 

Muhakkaktır ki, ismet paşa kız enstitünün birinci ikinci ve üçün· 
enstitüsü, admı bir onor yıldızı cü sınıflarında okutulmuş san'at 
gibi üstünde taşıdığı o saygı de - bilgileri toptan gösterilecektir. 
ğer önderin adına ve onoruna ya· Akşam kursları irin de okuyucu • 

Y çin de bir olmak üzere iki şube 
kışık bir çehre göstermeğe muvaf- ]ara daha baıka kolaylıklar .ıös -
fak olmuştur. Bir aralık kendisiy- terilecektir. 
le konuştuğum mektebin değerli Bunlar haftada altı saat olmak 
müdiri Ömer Lfıtfi bey bana şun· üzere istedikleri derslere girebi • 
ları söyledi: leceklerdir. 

- Mektep asıl şimdi ülküsüne Yüksek muallim kısmında iki 
kavuşmuş sayılabilir; bina. büyü • yıl edebiyat, terbiye ve ruhiyat, u· 
tüldü, yanlarına yeni parçalar ek· sulü defteri, resim, fransızcayı 
lendi, içersinde devrin ve ilmin ders olarak ve şapkacılık, dikiş biç· 
teknik İsteklerine uygun değişik " ki moda, ev bakımı ve daha bir
likler, ders programlarında daha kac san'at işlerini de etüt olarak 
f ay~ah bilgiler yapıldı. Daha da gördükten sonra son bir yıl daha 
yapılacak birçok işlerimiz vardır. ihtisas sınıfında okuyacak olursa 
Mesela; bazı dersleri çocukları • bu suretle diploma alacak bir ha· 
mıza sinema ile göstermeyi düşü • nım enstitülere yüksek salahiyet 
nüyoruz. ve maaşla hoca olmak hakkını ka· 

Ömer LUt:fi bey, bütün maarif· zanmış olacaktır. ihtisas sınıfın -
çilerin sevgi ve saygısını kazan • da okumak istemeyip te yüksek 
mı!, denenmiş, bilgili ve her eşy- muallim kısmını bitirenler orta ve 
den evvel u]us sever, ülkülü bir liselere muallim olacaklardır. 
liocadır. Enstitünün, onun zama • Mektebin bu yıl kadrosunda 25 
mncla yeni ve parlak birçok mu• hanım ve 7 erkek hoca vardır. 
vaffakıyetler elde edeceği bugün· Bunların ikisi ecnebidir. Bunlar -
"den belli oluyor. Halkımızın da dan birisi ev idaresi ve pastacı • 
J;u mektebe karşı derin ilişik ve i· lık mütehassısı bir Almandır, öte· 
nançı ıtK sık göze batar bir görü· kisi de bu yıl Fransadan getirtil • 
nüştedir. miş şapkacılık mütehassısı Melle. 

Mektep hocalannın söyledikle· Gomond' dur. Geçen yıl bu mek • 
rine göre, bu yıl mektebe girmek tepten Avrupaya üç hanım gönde· 
istiyenlerin sayı11 umulan sayıyı ritmiş, bunların ikisi şimdi Belçi· 
ço'ktan aımış bulunmaktadır. Bun kada okuyorlar. Ömer Lutfi bey 
lann bir çoğu Ankaranın dışından, 

konuşma arasında: 
yurdun öte köşelerinden Çapa ve - Avrupa ile ilişiğimizi kemıi· 
Üsküdar kız san'at mektepleri 

yeceğiz... Diyordu. Bu sene de 
mezunlarından gelmek istiyenler-
dir. Dün Ömer Liltfi beye gelen Avrupaya şapkacılık ihtisası için 

b:r hanım gönderilmesi Maarif 
bir telgrafta, Siirtten bir hanım 
kızın mektebe girmek için dilekte Vekaletince kararlaşmıı olduğun· 
bulunduğunu okudum. dan mektebin bu yı.l mezunların· 

M;ılacalc:tır# __ ~--~-

lsmet Paşa kız enstitüsü bu ye· 
ni program ve çalışma düşüncele
rile, gelecekte bir "Kız sanat ü -
niversitesi,, olmak temellerini at -
mış sayılabilir. Yeni Türkiye 
Cumhuriyetinin hükumet merke • 
zinde böyle yüksek bir ilim ve sa· 
nat yurdunun, ne büyük bir e
hemmiyeti üstünde taşıyacağı an· 
latmaya sığmıyacak kadar geniş· 
tir. Bu yıl dört yüz kadar talebe 
ile yeni ders yılına girecek olan 
enstitü, geçen yıl beraber çalış
tığı orta mektebi de içinden uzak· 
1aştırarak tatrı müstakil bir yolda 
çalı~abilecektir. 

Ömer Lütfi Beyin anlattığına 
göre: 1 

- Dersler geçen ders yılında 
geniş bir paylandırınaya bağlı tu
tulmuş ve bu yüzden zamandan 
kazanan talebelerin deslerine faz
la çah,tıkları görülmüş, bunun 
neticesi olarak ta bu yaz deneme
lerin~e ikmale kalanlar yüzde 
onu geçmemiştir. Bundan başka 
her sınıfta en çok otuz talebenin 
bulunduruluşu da bu göze batar 
faydayı doğurmağa yardım etmiş 
sayılmaktadır. Bn ıturetlP. hoca • 
ların tal~belerle daha yakından 
ve srk mk ilişiklen.meleri kolayla· 

şıyormuş .. 
Ömer Lfüfi Bey; mektepten 

diploma alanlarıl" bH"' iliş:klerini 
kesmemelerini ist\vor ve bunu çok 
faydalı görüyor. Onlara bir çok 

M kt b b ''k k b" dan Türkan ve Cahıde Hanımlar e e e u sene yu se ır . . . 
muallim kısmı eklenmiştir. Bu kıs· 1 müsabakaya gırmışlerdır. yollarda yardım ve kolaylıklar 
mm 30 parasız yatı, 15 gündüz 1 Mektebin bir de atelyesi var· ı göstermek için de programına 
5 te pansiyoner okuyucusu bulu· dır ki bu atelyeye hem dışarıdan m1lddeler koymuştur. Onun bir 
nacaktır. Bütün mektepte ayrıca sipariş kabul edilir, hem de oku- düşüncesi de, bu memlekette bu 
25 pansiyoner daha bulunacak ve yanlara tatbikat dersi gös~erilir. mektepten çıkıp ta iş hayatına a• 
hanlar mektebin öteki ımıflarında Yeni programda bu atelyeye faz· tılanlar için sayısız ve geniş ka -
da okuyacaklardır. Mektebe .şim- la ilişik ve ehemmiyet gösteril - zanç yolları vardır. Memleket üç 
diye kadar yazılmış olanlann sa - miş, atelyede çalı!mak hakkı yal- sene sonra Is.met Paşa enstitüsü 
3'111 100 ü geçmiştir. Daha da yüz nız bu mektep mezunlarına veril- çapında bir kaç enstitüyü idare e• 

t' 

Dlaya Alevlealrse •• 
~--Çeviren : A. c. ----- Yazı nu. Si: 11 
Şimdi bu tanklar henüz faaliyet cum ediyorlardı. 
halinde o1an Rus bataryalarını 10 Eski muharebelerde ölünıüııi 
santimlik toplariyle ateş altına al· göze alan mızraklı süvariler diit -
mışlardr. Tanklar bir taraftan ateı manlarına karşı nasıl hücuın e -
ediyorlar, diğer taraftan da bütün derlerdiyse, şimdi de zırhlı tank• !l 
süratleriyle rus mevzilerine doğ- lar düşmanın zırhlı tanklarına 0 ıe 
ru ilerliyorlardı. Tanklar korkunç suretle hücum ediyorlardı! BunltJ' ci 
manevralar yaparak, araziden ga· artık makine değildi, ince eleyip ~ 
yet mahirane bir surette istifade sık dokuyan asrın yarattığı tekn~ ta 
ederek, hakikaten fareler gibi bir eserleri de değildi; dimağın hi- r 
oraya bir buraya koşarak mütema- kim olduğu çelikten çıkmış olaO le 
diyen yürüyorlardı. bu heyulalar, uzak Asyanın tepe" 

Tipi o zamana kadar malum o- lerinde kahramanların ezeli har9 
lan bir tank dağ sırtına kadar çık· ruhu ile çarpışan, er ere cenkle .. 1 
mıya muvaffak olmuftu. Şimdi o· şen, zaferi kazanmak için kendi - P 
radan mitralyoz mevzilerini ateş sine çok faik olan düşmanın g"7 d 
altına almıfh. lağma sarılan cengaverlere benı•- Y 

Rus bataryaları nihayet daha i· yorlarch !. 
sabetli endahtlar yapmıya başla - Her tankın içinde böyle bir r111ı 1 
mışlardı. iki büyük Japon tayya • yaşıyordu. Şimdi Rus tanklarındJ 
resi tam isabetle muattal bir ha· her birisi, Japon tankları araıııı
le getirilmiş ve ondan sonra bir i· dan bir tanesini seçiyordu. EJll' 
ki mermiyle tamamiyle beceril - sali görü1memiş olan bu sava!tıl 
mişti. Ötede beride de Japon tank son safha91 artık başlıyordu. 
larına Rus mermilerinin isabet et· Japonlar evvela hayret içindi 
tiği ve tankların müthiş iştiallerle kalmışlardı. Çünkü böyle bir 911-

patladıkları görülüyordu. Fakat ziyet karıısında kalacaklarını h•• 
bütün bu muvaffakıyetler büyük tırlarına getirmemişlerdi. On°' 
bir fayda vermiyordu. Çünkü Rus için büyük tankları ileri ıürmiit
süvarileri dağıtılmıştı ve toplar - ler, küçüklerini geriye almıtlst" 
dan da yalnız bir tanesi ateşe de· dır. Bu suretle teşekkül eden J.
vam edebiliyordu. pon tank cepheaine çarpan Ruf 

Japonlar tepelerdeki Rus mu- tankları parça parça olacaktı. f•
kavemetini kendileri için büyük kat Japonlar bu manevrayı yap -
zararları mucip olmadan kırmış - mağa vakit bulamadan Rus tank• 
lardı. Bir Japon tankının, içinden ları onlara yetişmişti. tık öne:• 
çıkan alevlerle beraber havaya Rus kumandanının tankı bir Ja -
uçtuğu görülmüştü. Diğer bir tank pon tankı ile çarpışmıştı. Bu çat" 
da sırttan aşağıya yuvarlanarak k ··ıh· 1 a-

pışma ço mu ış o muş ve o '" 
düşmüştü. Bundan sonra tepeler • da tankların içinde çıkan iştial •"' 
deki harp gürültüsü artık susmuı· 1- ı ..... 1, aumanları ç .. , _,_ "" .. 

tu. 
Ş d J 1 d 

mıştı. • 
im i apon tayyare eri öne - t n· Mevcut olan on dört Rus a 

rek Rusların cenahlarını ve arka· .. 1 ıt kının on üç tanesi ayni suret e o 
larını tehdit etmeğe başlamıştı. b üç ]apon tankını kendisiyle er•• 
Rus tanklarının kumandanı bir ber mahvetmişti. Yalnız bir Rut 
bakışta vaziyeti kavramıştı. Vazi· tankı daha evvel Japonlar tara -
yet pek ümitsizdi. Çünkü faik bir 

1 f ından iskat olunmuştu. 
düşmana kartı topçu yardımı o • 

hte Navan - Zeren' deki Ruf 
oıadan mukavemet etmek laznn • T 

l k d. · · mevzı"lerı"nı'n kahraman müdafile" 
ge iyordu. Düşmanın en ısını az 
zamanda tamamiyle mağlup ede- rinin hepsi böyle şerefli bir ölüJll .. 
ceğine şüphe yoktu. le ölmüşlerdi. ~ ı <# 

:(. :(. . 
Her ne kadar biribirinden uzak 

mesfelerde bulunan Rus tankları Nehrin öbür sahilinde bulunat' 
Rus kuvvetleri muharebeler eın•• mütemadiyen düşmana ate§ edi • 

yorlaraa bundan büyük bir fayda smda ovanın yukarı tarafların• 
hasıl olamıyordu. Japon mermile· çekilmişlerdi. Japonlar vaziyete 
rinin isabetiyle üç rus tankı esa • hakimdiler. Urganın müdaf•' 
sen işe yaramaz bir hale gelmişti. çemberinde ilk yarık bu sureti• 
Diğer tanklarının ya benzini veya açılmış oluyordu. 
hut cephanesi bitmişti. Kumanda· Öğleden sonra Dolan • Kar' 
nın tankında pek az miktarda dağlarının geçitlerinde Mongol 
benzin bulunuyordu. süvarileriyle topçular görünmüt -

Fakat Rus kumandanı öyle ulu· tü. Cengiz Han devrinde oldui" 
orta düşmana teslim olmak iste • gibi memleketin evlatları küçülı 
miyordu. Esaıen düşman tankla • çevik atlara bimnişlerdi ve insaıı 
rı artık o kadar yaklaşmışlardı kanile üzerine yazılar yazılmıt 0-

ki, onlardan uzaklaşmak için ge· lan bayraklarını ellerinde dalga 
riye manevra yapmak da imkan landırıyorlardı. Ardı arkası ke -
haricindeydi. Kumandan bu vazi- silmiyen sürüler, kafileler haliır' 
yet karşısında ani bir karar vere· de dağın yamacından aşağı ini. 
rek emirlerini vermitti. yorlardı. Bu Mongol süvariler• 

Çamur bulutları ile sarılı, mer· kısa filintalar, dehşetli makine1 
mi ve taş parçalariyle muhat olan tabancalar ve hafif mitralyözl 
Rus tankları, düşmanın mermi in· gibi en asri silahlarla mücehheı 
fili.klarından çıkan müthi§ gürül- oldukları halde garip kıyafetle 
tüler arasında ilerlemeğe başla • rinden dolayı muntazam bir aıke 
mışlardı. Bu çelikten süvariler tes=ri bırakmıyorlardı. 
şimdi bütün süratle düşmana hü • 

decek değerli hanım hocalar elde 
edecektir. Maarif Vekaletine sık 
sık yapılan dileklerde, bu gibi 
enstitülerin yurdun öteki tarafla· 
rında da açılması isteniyor. Fakat 
başlıca muallimsizlik bu gibi ku • 
ruluşların önüne geçmektedir. 

Kadri Kemal 

. 
Toplar dahi ayni sürat ve çe"'. 

likle dağdan aşağı iniyordu. &i 
anda bütün ova bir karınca yu" 
sı gibi dolmuştu. Mongul aıke 
leri, yıkılan, kırılan, parçalan~ 
tankları, ölü askerleri ve beygı 
leri birer birer muayene ediyor 
lardı. iri boylu, güzel endaııı 

~oeY&DU .,.,ı 



usul petro u il 
nası iriliyor? 

Senede dört buçuk milyon ton petrol 
sevkeden boru - kanalın yapılışında 

F rans\Z erkekleri müşk ·· vaziyette! 

uğranılan güçlükler 
Abdülhamit devrinde imtiyazı \ vc:lideki hararetin yüksek olma • 

imanlar tarafından alınan Musul "ırdan dolayı zor olmuŞtur. Bu 
etrolları Versa.y muahedesi mu • :ı:orluğu gidermek için :;abahleyin 
ibince lngiltere, Amerika, f ran • ıerkenClcn saat dörtte iş görmek 

ve Holanda d~vletleri arasında lazım&elmiştir. Her dört iş takı • 
ksim edilmişti. Şimc}i Muşul pet· mından miırekkep olan bir gru{' 
olları dört devletin p ... trol şirket· günde dört kilometrelik boru fer· 

eri tarafından işlenmektedir · şiyatı yapmıştır. 

"Mes'ut evliler,, 
cemiyeti ne işler 

görür? 
Pariste geç ]uzlar "Mes'ut ev· 

liler cemiyeti,, namını taşıyan bir 

cemiyet teşkil ettiler. Ve bir klüp 

açtı la~. 

Bu klüpte aza olan her genç krı 
evlenmek istediği zaman, kend;· Bu maksatla Musuldan Akde • ima edilen bu iki boru kanalı· 

'ze kadar boru döşenerek pet • nı doldurmak i~in 100000 tonluk 
lun bu boru kanalı sa,Yesinde va- 1 mayie ihtiyaç hasıl olduğundan 

urlara kadar nakled}ldi~i birkaç \<analların kısımlara ayrılarak bun 
~efa yazılmıstı. lngilizlerın boru ların tulumba ista'syonlariyle teç • 

olu dedikleri bu kanalın en kısa hizi lazımgelmiştir. Bu istasyon -
smı Suriyenin şimalindelci Trab- lar arasındaki mesafe 80 He 150 
s Şam limanıdır. Fakat İngiliz- kilometre arasındadır. lstasyqn -

sine kimin talip olduğunu klübe 
haber veriyor ve klüp azası, ev-

lenmek istiyen erkeğin, alacağı 
kadını sevip sevmediğini tahkik 
ile meşgul oluyor ve onun için 

namzet erkeklerin gönlünü avla -
mağa çalışıyorlar. Şayet erkek mu 
kavemet eder, ve nişanlısından ay 
rılmazsa onun nişanlısını sevdiği
ne hükmolunuyor, v"' bu suretle 

mes'ut bir yuva kuruluyor. 
Erkek bu genç kızlardan biris1i 

nişanlısm. tercih edecek olursa Q• 

nunla her münasebet kesiliyor. 

ler
7 

daha uzun Qlmasına rağm~n lar mütemadiyen 50 kiloluk bir 
Yafa limanını tercih etmişlerdi. tazyik yapmakta ve daiına mÜsa· 
Bu iş alakadarlar arasında şid - vi miktarda petrol sevkini temin 
Cletli ınünaJ<aşaları mucip olmuş etmektedir. Nakliyatın aenelik 

Hindistanda inekler mukaddestir! 

.. 

ve 11ihayet Gergükten Firat nehri- miktarı dört buçuk ınilyon tondur 
ne kadar iki muvazi kanal insa e· bu miktar yarı yarıya iki kanal ta· 
~ilmiş ve oradan itibaren iki kola rafından sevkqlunmaktadır. Tu • 
ayrılarak 'birisi Trablus Şama ve lumba iıtasoynunda bir depo var· 
~iğeri de Hayfaya uzatılmıştır. dJr. Kanalın başlangıcında ve so· 

inekler yoldan geçerken tramvaylar durur, işlemez 

Hindistana giden bir yabancı· 
nın en ziyade dikkat nazarını çe
ken şey, şehir sokaklarında dola

Bu kanalın inşaşındn 450 Av - ounda da depolar inşa edilmistir. 
rul;'alı mütehassıs ve 2000 amele Buqlar ihtiyat depolarıdır. Petrol 
çalışmıştır. Kullanılan çelik boru· tasfiyehanelerine daiml.l ayni mik
lar 120.000 tondur. Evvela hat tarda petrol vermek Jazımgeldi -
boyunca bir telefon hattı çekil - ğinden her türlü arızaya karşı bu 
miş, ondı;ln sonra yollar ve amele cepolarda 10 gün kifayet e~ecek 
karargahları inşa olunmuştur. Bu kadar petrol bulundurulmaktadır. 
iş bittikten sonra borular nakle - lraJc petrolları Avrupada istih· 
yonlarla inı.a mahallerine nakle - lak edilmektedir. ·1933 senesinde 
dilmi~tir. Boruların vazına mahsus Avrµpada 2.513,4QQ ton petrol sar 
olan hendekler y.cri açarak top· fedilmi§tlr. Bunun 9.240.0QO tonu 
rağı bir tarafı:t ='ı. -- 4'.l'\n sistem lngilt(}re, 5.84QOOO tonu Fransa, 
ba ger makineleriyle kazılmıştır. ı;.o~.uoo ıv.-.... ı, .. ..,. ,.::r ... , ı r;Q.700 

Ondan sonra hor'ular, yüz yirmi - tonu İtalya, 1.)00.000 tonu Holan-

şan, ötede beride yatan ve geviş 
getiren inekler ve mandalardır. 
Yerliler bunların önünden geçer· ~=-· 
ierken onlara dokunurlar ve son· 
ra ellerini açarak dua ederler. 

şer metrelik losırolara aynlarak da, 725000 toJ)U 1.sveç, ve 697 bin 
E \ektrik lehim aletleriy}e yapıstı • tonu ispanya tarafından İstihlak 
rılmıtrr. Boruların poz işleri o ha· olunmuştur. 

Hint dini, boynuzlu hayvanla· 
rm kesilmes:ni ve yenmesini men 
eder. En ziyade inek ile dana 
mukaddes tutulur. Herkes bunları 
beslemeğe mecburdur. Bu hayvan· 
lar serbestçe mabetlerin içine gi -
rrler. Orada kendileri için husu
ı:.i _hir loca auı\mışhr. F iı-kir\ere, 
sokaklarda dolaşan -ineklerden süt 
sağmaları için salahiyet verilmiş
tir. !nek gübresi toplanır, top 
}}aline getirilir ve duvarlara ya -
pıştırrlarak ku~tufor. 

Z.A.Yt 

Kadıköy 8 İnci mektepten 933 

senesinde 216 mhpasalı aldıüım 

ıahadctna.meyi luıybettjm. Hük· 
ınü yokt~r. P .. f. (

273
) vıU lİ 

§ 4186 numaralı ~oförlük ehli
yetnamemi zayi eltir.ı v . . . · ı enısını a· 
lacağımdan eskisinin h"k .. l u mu yo t· 
tur. 

!~yüp Keresteci! r hattında ls-
ınaıl (2~79) 

Haydarpaşa ıtümriiğünc ver
diğim 36, 38, 39, 40 No: ve 7 _ 6 

- 934 tarihli ve 102. 103 No· · ve 
16 -6- 934 tarihli beyanname-

ler ziyaa uğradığından yeni su

retlerini a.lacağyndan eskilerinin 

h~ü yoktur. 

Yeni Geyve Ada pazar ticaret 
ve nakliye anbarı. (~)8 l) 

Usl~udar hukuk hakimliğin
den: 

Sa3det hanım tarafından Ka -

Mukaddes inek her yere serbest· 
çe girer. Şayet ineklerdeµ birisi 
bir mağazaya girecek olursa, ma
ğaza sahibi memnun olur. Bu 
hayvanlar sokağın ortasından ge
çecek olurca seyrüsefer roemun• 
tramvayları, ve otomobilleti dur-

d.ıkQv ·ndc Acıbademde Esat pa -
~a .so 1w.ğında iki No. lu hanede sa
kin Ftlhri bey ale) hine açılan bo
şan,ma davasındap dolayı M. a· 
lt!y\in ikm;netgahı mecbul oldu
wund,.a,n Hanen tebligat jcrası ve durur. ;cvıni ın ·•yyende gelıncdi,ğindcn Umumun malı olan bu •okak 
ıyabında müddeiyenin şahitleri ineklerinden başka husuai inekle: 

istima ve M. aleyhin müddei - de vardır. Evi olmıyan fakir in· 
yeyi dövdüğüne ve silô.h fektiğine sanların h'ç olmazsa bir ineği 
ve son zamanlarda bırakıp gitti • vardır. Bu fakirler sokaklarda 
ğinc dair şahadet ederek ;1bu şa. yatarlar v• kalkarlar, mallan o· 
hadetten bahsiyle ,muameleli gı - lan ineği yularından çekerek be -
yap kararı tebliiiine karar veril - raberlerinde götiırürler. Bu inek, 
"1iş, 934 perşembe günü saat 10 ister alış verise, isterse dua için 
talik ed'lcrek bı.ı baptaki muaJlle- mabede gidilsin, mutl~ka beraber 
leli cıyap ka,.arı 1'<1. aleyhin ika- ,ı:ötürülür. Gece olupta sokaklarda 
:met ahının meçhul oln;ıası hase- gürültüler kesil:l' öi 'Zaman hu i-

biyle mahkeıue dival)ban.eı;ine ta- Acıklı bir tezat 
lik l ıhrr.ı.ış olduğundan M. aley· 
hin tarihi ilnn·nclruı itibaren şa- E' r tarnfta 568.000 vagon but;· 
hadct vak'aya karşı yirmi gün day, 144.000 vagon p rinc, 267 
za ·fında itiraz etr:~cdiği takdirde b~n çuval kahve, 25'3 bin kilo şc-

1 . l b' 00 ' arı kabul ct'lliı; addiyle ır ker, 145 kilo tnZ" et, 230.0 

Nuric;e H. tıırafu,ıdaQ Kurtulu·- d a mahkemeye kabul ed;!miye· ton kon••rve eti ınahreç buluna -
ta Kurl hi'QiWD sokak 6

9 
No. lu c ·' ve icap eden harar ittihaz o· madı~ındnn dolayı çürümeğe 

vde kocaşı D'kr I W't f 
1 

h' h nraih il" n olurur. (258?.) .mnhltiir.ı oldu"µ hir ";"amanda di-

Jstanbul asli~ e mahkemeleri 

ikinci yenileme hi.\ro tmdan: 

e ı an gı e . a ey ı· - . - ~ . . 

Mukaddes irteklerden birisi sokağın ortas1ndan 
geCjtiği iCjin tramvay duruyor 

inelller ;Cjin mabetlerde hususi yerler ayrılmııı:-~ır 

nek\erin baf;ırmaları işitilir. yerler. Çünl.ü b'r Hintli için 
Maamafih ineğin uc bütiın m 1t uh olan ı.ey, bir Avrupl,'.lı i-

buynuzlu hayvanların bu katlar cin mı b htır. Bundan dolayı Av· 

mukaddes tutulmasına raı :nen ln- ı a o'd• •,u gibi Hindistanda 

gilizlcr rı<>l'IP. onla"m b'fte' J .- n c l Wr. 

Uçan hakiınler 
Kanatlanın şimali ~arki taraf • 

larındn son zama:ılnrında ı:c

hakimler türcmi~tir. B•1 1, · r -
nin nüfusu az olduğun:lrn, f ... 1 t 

ihliH:fbr v" münr.z"'a.lar ek ;ı rn e· 
d;windeo, ela' a<;:ı il" rla•·a <'d.lc 

'Bütiin oazete'eri okumak 
1a21m geHrse, 

·l rıl ... an bütün grızctc -

i 'y n bir adamın 

• mu' c olduı:;u he 

ır. 

ef 
e,, e 

.arılan hoşa d 1 F t h u h Uçüncü hukuk ha- ğcr tardtn lmhın 2.400.000 kışı-
n -r .,,..nrna avasının ye- k' .. nileınesi esnasında· balen ikam el- " n den : n n adı' <lan öl d ·; • ü rörülmü ·tür. 

gahı meçhul ibulunan müddaa- Cüheyd<ı h~nn,ıın Meh~et oğ· \ "Cihm muzayakRStnm azaltılma-
lu Ho.s n Tahm ef. aleyhıne aç- sı kooisyonu tardr:ıdan yapJlan 

UZ"'-1·lnnln ~\·\un .. n II"<lh\t .- 1
, 

gctirtI!le üen vaz gec·ı:n· ", v 

dnvaltı .. ın uran bir :nı .. H et 
fm·1 an h·lli l•nl-111 clunI'!lu t· ı" 

S'-ncli ırnhl-"'11"' h" ·c'i hir ı ·•
vnreye \..ir""rC'.'1~ m.,1....,}·r-T" •• 'n -
<1~n Ji'ı•l-akeme verine t ı-rrrl t -

bi"ti"n rlünya li~ ıı

r olması \'(' 104 ni,;n 

hi~ c1urmr.c1Etn cku -

l olnı ... sı Uzı::n geli • 

leyhe ilanen tebligat içrasına ka- tığı _nnfoka davarının ;ınuh~~- ı b;:. stntisf ğ~ r;ör~. lrrap olan bu 

1a.r verilmiş olc,lu<Yundan tetkika- mesmde Hasan Tahs1'n efendının · • \ ~ • ·ı- "h 
1 

erza1< n in•.anlara <•"ılı ,,,. ol.-

tın icra ktlmacağı 25 - )O - 934 \:amc•n:ıb ı. mechul olduğundan i<li. nchl,Lrn öl "'eriıı ·ri"zrlc vet-
1,a.rihin.o ... ü~dif perşembe günü ı anen le lıgat icrasına karar ve - m nı l·urlnrm 1~ l a";l c-lacnk -

14 d b
.. d h l'ilmiış oldui'Tu cihetle 27 - 10 -

ıaat e uro a azır bulunma· mış ~31 :; .. at ı O dn Hr.san Te.bsin ef. · 

ıı lüzumu tebliğ makamın~ kaim h .,. m k"'ınede hazır bulunmadığı devam olunnc. P.ı tebliğ Ipakamı -
olmak Ü'zere ilan olunur. (258l) takdirde gıyabında muhakemeye 1 na kaim olmak üzere ilan olunur. 

• 
dır. 

Bir burun ·çn açılan dava 
Bir AmCJ".ikalı fil 

nu tamir iç.in nmcliy, t yııp r 
ce.rraha karşı 20,000 dolarlı!: bir 

) o" 

ı çnı~tır. Cünkii 

o;mdn bir ıkuısur 

.h burnunu ıslah 
L · bütün bozmuştur. 

on bin dolara 



-
r mektebi 

----=--------~---------~ 

Aydı~.da eski eserler - Evkaf işleri _ 
Nufus meselesi - Milli banka 

Aydın, (Hususi) - Türkiye· 
deki sanatlar mektebinin en kuv· 
vetlilerinden bir'si de bura:ladır. 
Bu mektep şehrin en yüksek ve 
havadar bir yeri olan Top -yata • 
ğındadır. Buradan Aylının kuş 
bakışı manzarası pek ho~tur. Bü
tün şehir, olanca azametiyle ayak
lar altm<la görünmektedir. Bura· 
dan Aydının 5okak1arı, binaları, 

bahçe ve parklrrı bal rengin~e bir 
parşömen üzerine m'nyatürle iş· 
lenmiş gibi görünüyoı. 

Mektep müdürü Emin Beyle 
muavini Rauf Bey bizi büyük bir 
nezaketle kabul ede--Pk müee::e:ıe· 
nin her tarafını gezcHrdiler. Ben 
ıburaya müfettiş Hikmet Be ·le be· 
raber çıkmıştım. Her ikimiz de 
yoruluncaya kadar bütün dairele
ri dolaştrk. Mektep binasının elli 
senelik hayatı vardır. Mektepte 
179 talebe okumakatd"r. Bu sene 
24 efendi mektepten çıkmış ve 
bunlardan on beşine mektep ida· 
resince iş bulunmuştur. Mektepte 
17 kudretli muallimin idaresinde 
tedrisat yapılmaktadır. 

Bey buraya geldiği zaman cvknf 
namına yalnrz b1r zeytinlikle b:r 
de incir hah~esini devralmıştır. 

Bu kudretli müdür, şunun bunun 
<;Herine gecmiş ve bir takımlarına 
da yemlik olmuş mühim vakfiye
ler: meydana çıkararak bugün 
dört bin parça zeytinlik ve incir 
bahçesi P.le geçirmiştir. Bu mek
tum servet bahceleriyle ağaçları _ 
nı bakımsız bir halde bırakmayıp 
mükemmelen imar etlirmişfr. 

Nüfus mese1esi 
Vilayetin bütün nüfusu 220 bin 

ki~idir. Vilayetin beş kazası, 12 
nahiyesi '!e 561 köyü vardır. Ay
dının en büyük derdi, nüfusunun 
az olmasıdır. Yunan işgalinden 

İzmirdeki motör cinaye
tinin muhakemesi bitiyor 

Bundan dört sene evvel Tuzla 
açıklarında, bir motörde Berga • 
malı Halil ve Cemal isimlerinde 
iki tüccnr, para1arma tamaan öl. 
dürülmüş ve çuvallara tıkılarak 
denizin dibine indirilmişlerdi. 

Dört senedenberi İzmirde de • 
vam eden ve r.ıuhtelif safhalar 
geçiren bu korkunç cinayetin 
muhakemesi neticelenmiştir. 

Celsede, ağır ceza müddeiu • 
mumisi Şevki bey iddianamesini 
serdetmiştir. 

Şevki bey davayı tesrih ettik • 
ten sonra bu iki maznunun da 
Türk ceza kanununun 450 nci 
maddesinin 5 ve 7 nci fıkralarına 
tevfikan tecziyelerini istemiştir. 

Bu madde iki maznun için idam 
cezasını müstelzimdir. 

İddia makamı Osman kaptanın 
ayrıca, Dikiliden; yakın Yunan a· 
dalarına gübre kaçakçılığı dava· 
sını teşrih ederek kanuni delailin 
noksan olduğunu nazarıitibara al· 
mış ve kaçakçılık maddesinden 
beraatini istemiştir. 

Muhakeme maznunların mü -
dafalarını hazırlamaları için 11 
Teşrinievvel perşembe gününe ta· 

lik edilmi~tir. 

Samsunda maarif 
~----~~~~----

ilk ve orta mekteplere tehacürt 
Hayır sever bir maarif dostu 

Samsun, (Hususi) _ Bu yıl 

§ehrimizdeki ilk ve orta mektep • 
Jerin hemen hepsine emsali görül • 
miyen bir tehacüm olmuştur. 

Samsun merkezindeki on bir 
ilk mektebe yeniden (bin) talebe 
kaydedilmiş, buna mukabil 300 
çocuk ilk mektei;i bitirmiştir. 

Derslere on beş eylülde başlan • 
mıştır. 

ra lisesi cimnastik muaUiıtıİ ~ 
beyle Gazi terbiye enstitüsiİ 
zunlarından Hayri beydir. ' 
sek tedrisata bağlı ticaret ınt 
binde de şu tebeddüller >' 
mıljtır: Mektebin müdürü ti 
bey mualimlikle Trabzonai 1 
ne Ankara ticaret lisesi bat~ 
vini Avni bey, türkç.e JllU, 

Adnan bey Ankaraya, yerİl'I~ 
zondan Şehap bey verilrtı1 

dir. 
Orta tedrisat mekteplerinin ik

mal imtihanları bitmiş, haziran 
bakaloryasiyle beraber netice ~öy· 
l d 

~ Samsun rakı fabrikası ti 
e ir: Lise ikinci devresinden 3 · 

f d 
Arslan bey vilayet merkeııfl' 

e en i, 124 mevcutlu birinci dev· ıt1 
d 65 k

. . lise, orta, ticaret ve 1·lk -e•" 
re en ışı; ticaret mektebinden ~·· 7 lerde okuyan fakir talebetıi~ 

; orta mektepten 23 hanım me - · tap, kağıt, kalem, defter gib1 

zun olmuşlardır. Yeniden kaydo· ı.t 
l l 

Yaçlarının bir senelı'k -İl\' 
an arın sayısı lisede 225, orta ••· 

mektepte 100 den fazladır. Buna temin etmiye karar vermiştir 
... arzu mektep idarelerince ıı1 

ragmen lisede mualilm azlığı, or· ~ 
t d d h 

nuniyetle karşılanarak Y" 
a a ers ane darlığı dolayısiyle a 

yeni şubeler açmak imkii.nı olma. muhtaç çocukların listesi bil 

d 
"' d f miş ve kendisine radyo ile, * 
ıgın an sını mevcutlarının 80 

den aşağı düşmeyeceği muhakkak halli gazetelerle teşekkür ' 
görülmektedir. miştir. Tahsil çağındaki f 

ılı k 
gençlere karşı gösterdiği t' 

c me tep kadroları henüz ve· 

k
A 

1 
eseri ve memleket maarifine 

a etin tasdikinden gelmemiştir. 51 
Orta tedrisat kadrolarında e • tığı bu değerli hizmetiyle 

hemmiyetli değişiklik yoktur. •un zenginlerine örnek ol•• 1 

Y ı lan beyin bu iş için şimdilik ii< 
a mz orta mektep müdürü ima • · b lira ayırmış oldug"unu h .. ber 1\ 

mettm ey terfian Kayseri lisesi - "' Kendisini tebrilc e 

Mektebin en büyük derdi, vila· 
yellere taksim edilmiş olan para • 
larm gönderilmemesidir. 100 kü
sur bin liralık bütçe tamamlana • 
madığmdan mektebin faaliyet~ 
maalesef atalete ugra a ·ta ır. 

Mektep idaresi piyasaya 21 bin 
lira. borçlu imiş. Bu sene Sam • 
sun ve Adana vilayetleri bütçesi· 

· evvel Ayc!mda 45 bin zengin nü • 
fus varken şimdi bu miktar 12 
bin fakir nüfusa tenezzül etmiştir. 
Bu gen;ş araziyi dolduracak nü -
fosa cok ihtiyaç görülüyor. Ara· 
z'nin kuvvei inbatiyesinin emsali 
yoktur Türkiyede meşhur bir 
darbı mesel vardır: "Aydının o· 
vasından bal, dağlarından yağ 
akar.,, derler. Bu fevkalade ara· 
zi Aziziye ile Naıilli arasındadır. 
Ödemiş, Tire ve Bayındır arazisi 

de ayni kuvvettedir. Aydın mm· 
takasındaki incir başka mıntaka • 
l til ~'l ş1n ~ır\ar.·~-",_--\----_ -_ --:;-;;:----------

müdürlüğüne nakledilmi tir. Y e.:...:·:J---~ 
-nnıen-o a)'<l ıu ~ n<a· 

eden1 

ne de tahsiıı;at konulmuş clduğun· 
dan gelecek s~ne bu sıkıntıların 
çekilmiyeceğini söylediler. 

Serc;in gölü 
Söke ile Milas arasında Serçin 

adında bir göl vardır ki buna şim· 
di Rafa demektedirler. Orası ev· 
velce mühim bir liman olduğunda 
Sivastopoldan dört beş yüz gemi 
gelirmiş! Menderes nehri orası • 
nı doldur:nuş olduğundan şimdi 
bir göl halindedir. 

Tavuk istasyonu 

Civar köyler çocukları için 
yatı mektebi 

Mektep müdürü Emin Bey İz· 
mir ı:.anatlar mektebi dahiliye mü
dürlüğü ile Ticaret mektebi mü • 
dür vekaletinde bulunmu;tur. İki 
ıenedenberi burasını idare etmek
tedir. Bu müddet içinde sırf ta
lebeyi çah!tırarak 13 atclye yap· 
tırmıştır ki şayanı takdirdir. 

Mektebin elli beygir kuvvetinde 
ki mükemmel elektrik motörü, şe· 
hirin bir kısmım da tenv:r eyle • 
meğe elverişlidir. Vilayet mer -
kezinin bazı geceler arızaya uğra
yan elektriği yerine tenv~r 'hakkı 
mektebe verilm~ş olsaydı cok isti
fadeli olllrdu. Şimdi bile buna i.m· 

kan vardır. 

Mektepte 175 ton su alan bü • 
yük b;r havuz yaptırılmıştır. Ta· 
lebeler burnda yüzerler ,,e nıckte
bin de !U ihtiyacı buradan temin 

olunur. 
Eski eserler 

Aydın milli bankası 
Bu banka yirmi sene evvel 20 

ortak tarafından tesiı. olun.muş • 
tur. Türkiyede birinci milli ban· 

ka Akşehir, ikincisi de budur. 
Sermayesi yüz.ıbin ve ihtiyatı da 
49900 liradır. Bina çok hoştur. 
İki sene evvel 18 b:n liraya yap· 
tırılmıştrr. Dışarıdan koyu mt\vi 
ve içeriden filizi yağlı boya ile 
çok sanatkarane bir şekilde boya· 
tılmıştır. Vaziyeti fOn bankalar 
kanununa uygun olduğundan ya • 

şamakta bulunmuştur. 

Burdan başka vilayet merke -
zinc1c Osmanlı, Z'raat ve Akseki 
bankaları ela vardır. Mi~dür Akil 
Beyin yi;Ju:ek bilgisi v~ piynsacln· 
k\ itibar Vf' kıymeti barlm~ın rüc· 
~:ıniyc~inde çok müessir olmnktn· 

Vaktile Aydın şehri, bu sanat- dır. 

lar mektebin'n bulunduğu sır"lar· ı 
da imiş. Onun için bural~rda bir , 
çok c5ki eserlere tesadN e~ilı:ıck- 1Teldrdağında esnaf birliği 
tedir. E:ı eserlerden ~ekte~ 1:~'1-1 Te~<irdağ, - Tekirdağ esnaf -
çesinde muhafaza edılenlnı r,or· ları arnlarında bir toplantı yapa· 
düm. Bunla,. pek sanatk:lrane rak 11 Esnaf birliği cemiyeti,, un -
yapılmışlardır. vnniyle bir cemiyet tc~kil etmi" • ~ 'i 

Evkaf işleri lcrdir. 
Burada yedi kubbeli büy~k İdare heyet\ !eçiminde reisliğe 

cami vnrdır. Kubbesiz olarak ta Saraç Salih, azalıklara da Ahi • 
cm iki cami mevcuttur. din 1brahim, Mehmet, Sabri 

.. Evkaf müdürü Ahımet Bey on Beyler geçmişlerdir. 
-Adana ıene evvel buraya tayin olunmuş· TEVFİK HADi BEY 

tuT. Evkaf hazinesi lehine çok Valisi Tevfik Hadi Bey Mersine 
menfaatler göstermiştir. Ahmet varmış ve vazifesine başlamıştır. 

lzrnirin pek yakininde bulu • 
nan Cumaovas1 son günlerde kuv • 
vetli terakki hamleleri kaydet • 

mektedir. 
Nahiye merkezinde belediye 

işlerine verilen ehemmiyet şimdi
den açık eserlerle anlaşılmağa 
başlanmış bulunuyor. Sokaklar· 
da kaldırımların inşası ikmal El· 

dilmiş ve güzel bir pazar yeri ya• 

pılmıştır. 
Sui!ileı-ine de esaslı bir akım 

mecrası temini düşünülmektedir. 
Nahiyeye yakında posta getir • 

tilmesi için şimdiden yapılan te • 
şebbüslerin iyi bir netice verece • 
ği ümit edilmektedir. inhisar ida -
resi de buraya nakledilecektir. 

Cumaovasının ayrı bir hususi· 
yeti Şaşal suyu membaına olan 
yakınlığıdır. l\llembaa güzeq;ih 
olan bu nahiye, bu noktadan h
mirlilerin uğl'ağı olmuştur. Bu 
yüzdendir ki nahiyeye yakında o

tobüs seferleri yapılac:ığı söylen· 
mckte ve nahiye halkını sevindir· 

mektedir. 
Köyün tar.-'d':~·n~ ihtiyar l-e -

yetinin ve müdür Ekrem beyin 
verimli himmetleri vadır. 

lnşnsı bitmek üzere bulunan 
asri tavuk ictasyonu bu meyanda 
kaydc şayandn-. Yeni teşekkül e· 
den G~~~ler Derneği reisi ba~mu· 
allim Hayri beyin idaresinde gi.i· 
zel bir disiplin altında yürümeğe 
başlamıştır. Dernek şimdilik tem· 
sil ve avcı imıiyle iki koldan mü· 
rekkcp bulunmakta ise de kolla 
rın gittikçe arttırılması ve spor ha 
yatına ehemmiyet verilmesi ihmal 

Suriyeye ihraç olunacak 
kümes hayvanları 

Yeni Adana gazetesinde okundu
ğuna göre menşei ve mevridi Tür· 
kiye veya lrak olan kümes hay· 
vanlarının (tavuk, horoz, hindi, 
kaz, ördek, güvercin) Fransız 
mandası altında Suriyeye ithali ve 
transit suretiyle geçirilmesi ilani 
ahire kadar Suriye Fransız yüksek 
komiserliği tarafından menedil· 
mi§tir. Bu memnuiyetin kaldırıl· 

• ması için icap eden teşebbüsat ya· 

pılmıştır. 

Bergama kalesinin 
15 senelik bir resmi 

Bergamaya Soma tarafından 
girilirken Berga.ma kalesi yolcula
rın karşısına çıkar. Ahiren bu 
kalenin yüz elli sene evvel yapıl· 
mış ve şim§0 r üzerine hak edilmiş 
bir resmi bulunmuştur. Bu resim
den anlaşıldığına göre, kalenin 
yuvarlak bedenli kısmı vaktiyle 

barut mahzeni imiş. 
ıırıtıı11mıtttı1tn1ııını11aıııım111111nıunntun11nnum"m1111m1n1111ıuı1nmtımmmıınttııı 

edilecek değildir. 

Mektep işleri de burada iftihar 
verecek bir intizamla yuruyor. 
Park kenarında bulunan bir mes· 
çit talebelere yatı yeri yapılmış 
ve civar köylerden mürncaat eden 
okuma çağlı yavruların burada 
yatmaları ve tahsillerine devam • 
ları temin olunmuştur. icap eden 
eşya, halkın yardımlariyle tedarik 
edilmektedir. Köy pansiyonunun 
yemek takımlarını tüccardan Rem 
zi bey teberrü eylemi~tir. 

Tamiri devam etmekte olan 
mektebin yakında güzel bir oku • 
ma yuvası haline getirileceği şüp • 
heıizdir. 

Ölümle tehdit 
yakalandılar 

Bergama - Bergamada St 
oğlu Ali ve karısı Emine, 1" 
b~l~nd~kları bir sırada e..,e ~ 
huvıyetı meçhul bir adam l~J 
dan fena lialde dövülınü~l 
Mütecaviz bununla da iktif' 
memiş, karı ve kocayı ol 
tehdit etmiş ve paralarııti 
kaçmıştır. 

Sonradan zabıta işe el Jco~ 
ve Hüseyin oğlu Osman iıd 
olan gasıp tevkif olunmuştılt 

Kaçakçı motöriİ 
Radostan lzmire bir "'~ 

motörü gelmiş; incir çuvall'~ 
çinde afyon kaçırırken muh~ 
memurlarımız tarafından 1" 
lanmıştı. 

Bu kaçakçılık tahkikalİı 1 

sas mahkemesi istintak hal<İ~ 
tarafından ikmal edilerek ~ 
nunlar mahkemeye veriltıı1' 
dir. 1 ____ __.._...../ 

lzmirde 
Telefon şirketinin ııı~: 

velesi fesh mi edilece 
lzmir - İzmir telefon ti,) 

mukavelenamesi mucibince~~ 
de telefon hatlarını toprak Jıf 
da döşemeğe mecbur oldoS~i 
de bu hatları bu suretle d~ 
miş olduğu için mukavelen J 
nin Nafia Vekaletince fetlı;I 
ceği söyleniyor. Bu işte el, 
İzmir belediye heyetinin de tı 
liyet hissesi bulunduğu batd 

yor. 
OKUMA EVl - Aclaıı,a' 

okuma evi açılmıştır. 
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Bergner 
~-----------------------------"Büyük Katerin,, i 
Oynıgan l'ıldızın 

San' at Hayatı 

TEMPL 
5 i'aşında Ve 

Haftada 1,100 
Dolar Kazanıyor ! 

Geçen pazar 1riinkü "Haftmun ~ 
filmleri,, sütunlarında, "Saray,, 
sinemasında gösterilen ''Büyük 
Katerina,, filmine ait görüşümüzü 
notetıniş, filmde bu tipi canlandı
ran Elizabet Bergnerin san'at ha- " 
yatırır, sahneden stüdyoya geçişi- 1 
ni anlatmayı, bu sayıfaya bırak
ını~tık: 

Elizabet Bergner, 1900 sene
ıinde Viyanada doğdu. Daha pek 

küçük yatla iken dikat uyandırdı. 
Sahneye ilk çıkışında dört ya§ın· 

daydı. On altı yaşındayken, bir 
tiyatro trupu ile Avusturya ve Al· 

nıanyada şehirden şehire dola§ı· 
yor, Vilyam Şekspirin eserlerini 

temsil ediyordu. Bu sırada Ofel
ya, Rozalind, Viyola rollerini oy· 

nayışı, pek beğeniliyordu. Dört 
ıene sonra Berlinde Jüliyet rolü

nü yaptı. Şöhreti büsbütün arttı. 
Vilyam Şekspirin şaheserlerini, 

Orta Avrupada en ziyade muvaf
fakiyetle temsil eden kadın artist 
olarak tanındı. ..Dahi ed;bin ka· 
dm tiplerinin Elizabet Bergner 

tarafından içten henimseyişle oy· 
nandığı muhakkaktır,, tarzında 

yazılar, en büyük münekkitlerin 
tenkitlerinde göze çarptı. 

İngilizler, Vilyam Şekspirin e· 

aerlerini böyle oynıyan artistle a

lakadar oldular. Artist, İngiltere. 
ye gitti. İngiJizce;1i iyi biliyordu. 
Orada itk olarak yeni bir eserle 

sahnede görünecekti. Eserin tem
sili, yasak edildi. Başka bir eser

de rol aldı ve takdirle karşılandı. 

Elizabet Bergner, film çevir
mek hususunda hayli tereddüt gös 

termi§, Pol Zin.ner, Emil Yan
nings ve Konrad Vayd tarafların
dan gösterilen ısrar üzerine razı 
olmuştur. İlk filmi, "Nju,, isimli

dir. Filmde görünüşü, kendisini 
tatmin etmemiş, ancak Pol Zin-

nerle evlendiğinden, onun filmle
rinde rol almağa devam etmiştir. 

Bu ıuretle ''Floransa kemancısı,, 
"Sevgi,,; "F roylayn Elze,,; "Ruya 

gören dudaklar.,; "Arıyanın aşk
ları,,; "Büyük Katerina,, filmle-

rinde rol almı§tır. "Ariyanın aşk
ları,, filmi, 1932 senesinde Fran-

aada yapılan bir müsabakada mü· 
kafatlandırılmıttır. 

Şörley Templ 
Şörley Templ, beş yaşında bir Ame· 

rikan yıldızıdır. Bu kız çocuk, şimdiye 
kadar bir kaç film çevirmiş ve beyenil
mişti. Kiiçük yıldızın ileride büyük bir 
yıldız olacagı neticesine varılıyor! 

Bu küçük yıldızın babası, bir ban· 
kada memurdur. Kız, annesile babası 

ne derlerse yapmak, üstelik onların 

her hareketini tıpkı tıpkısına tekrarla -
mak alışkanlığında olduğu için, ona 
filmde yapacağı rolleri ikisi öğretmek
tedirler. Rejisörler, bu yolda hareket 
edilmesinin, çocuğun benimseyişle oy
namasını temin ettiğini söylüyorlar. 

Şörley Tcmpl, haftada 1.100 dolar 
kazanmaktaarr. Daha beş yaşında iken 
bu kadar para kazanan bir yıldızın, elli 
yaşında ne kadar kazanacağı, Ameri-
kada bazı kimselere merak olmuş. Bun
dan bahseden bir Avrupa gazetesi, el
li yaşına basıncaya kadar ne hale gele· 
ceği kestirilemiycceğini alay tarzında 

1 ileri sürerek. küçük y,ldıza şimdiden 

1 

para biriktirmek tavsiyesinde bulunu
yor!. 

Ramon Novarro 
Ramon Novarro, dört ay evvel 

kız kardeıi ile birlikte, Amerika • 
nın cenup kısmında bir seyahate 
çıkmıfh. Birkaç gün evvel Holivu 
da dönmütlerdir. 

Evvelce de yazdığımız gibi, 
bu seyahat esnasında Ramon No• 
varro tarkı söylemi§, kızkardeıi 
de dansetmittir. ikisi de, ayak 
bastıkları yerde hararetli bir ali • 
ka ile kar§ılanmıılardır. 

S~si hoıa giden yıldız, yeni bir 
operet filmi çevirmek üzeredir .. 
Bu operet filminde kendisine lv • 
lin Ley eş olacaktır. Sahneden 
ıtudyoya geçen bu yıldız, İngilte• 
rede sesinin güzelliği ve ayni za· 
manda pek zarif bir kadın oldu • 
ğu noktasından, kısa bir zaman • 
da büyük bir töhret kazanmıf, ön· 
ce operet artisti; sonra da film 
yıldızı olara beyenilmişti. Ge • 
çenlerde Holivuda davet edilmiş 
ve itte Ramon Novarroya e§ ıeçil· 
mi,tir !. 

Al Colson 
Sesli filmin ilk zamanlarında 

birdenbire şöhret kazanan Al 
Colıonun bu töhreti kazanmasıa • 
da tesirli sesi başlıca rolü oyna • 
mıftı. Son senelerde eıkiıi kadar 
hatırlanmıyan bu artiıt, yeniden 
ön plana geçmektedir. 

Yakında "Dansa git!,, iıimli 
bir film çevirecek. Bu filmi çevir· 
dikten aonra, daha birkaç film çe
virmesi muhtemeldir. 

Bankroft 
Evlendi, Sonra 
Gene Evlendi .. 

Şimdi Mahkemede 
Corc Bankroft, lstanbulda da 

tanınmıı yıldızlardan biridir. 
Sert, kaba tipleri canlandırmakta 
muvaffak olan bu artiıt, timdi çok 
zengindir. Hatta, Amerikanın en 
zengin yıldızları sayılırken, bu a
rada onun adı da geçiyor. 

Şimdi bu vaziyette olan yıldız, 
gençliğinde hiç te böyle değildi. 
Onu tanıyan pek azdı. Para ıı • 
kınt111 çekiyordu. Kadınlara kar • 
şı, tiddetli bir arzu besliyordu. 
Fakat, hoıuna giden kadınlar ken· 

disine yüz vermiyordu. Nihayet 
bunlardan Edna Arnkriıt iımin • 

deki bir kadın, ona kartı alaka 
göslerdi. 

Sumiko Micjukubo 
Amerikalı Silviya Sidney, "Madam 

Baterflay,, filminde güzel bir Japon 
kadınına tam manaıile benzeyiıi nokta· 
11ndan, aan'at kabiliyetinin Üstünlüğü 

haricinde, kendisine hayran oluı vesi· 
leıi ortaya koymuıtu. Amerikalı bir 
kadının Japona benzeyi§İnin hayranlık 
uyandımıaıı! ... Bu, bahsin bir cephesi ... 

Silviya Sldney 
Bahıin baıka bir cepheıi de, bir Ja

ponun, Japona bcnzeyif temin eden 
Amerikalıya benzeyiıi noktasindan 
meıhur olması! Evet, Japon film yıldız· 
lanndan Somiko Miçukubo, Silviya Sid
neye pek benzediği kaydile, Japonyada 
göklere çıkanlan yıldızlardandır. Arada 
ıahiden venzeyif var mı? lkiıinin reı· 
mini, yan yana göz önüne getiriyoruz! 

Bukadınd~ Corc Bankroftı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

gibi film aahaımda çalı,ıyordu. Ceki Kugan Liyonel Barrimor 
O da lanınmamıı, o da parasız.... Mevzuu İngiliz ediplerinden Küçük Ceki Kuganın, yirmi ya 
Oldukça güzel bir kadın ... Kartı • · Çarlı Dikensin "Davit Koperfild,, 

ıına bastığını ve T obi Vingle nı • 
la§tılar, tanıttılar, birbirlerine k C k K isimli meı:hur romanından alman ıanlandığını yazmı§tı . e i u • :ı 
kar§• arzu duydular.. lıteraeniz, b k k b filmin revrilmesine ba1.)anm11.tır. gan bundan sonra ir aç ov oy ;r :ı :ı 
seviştiler, diyelim. Egy er ıevgi bu B d Mevzuda, sert, lakin iyi bir filminde rol alacaktır. u tarz a· 
ise .... Yani, hemen evlenmek ve b d adam olan Dan Pegoti rolünü Li-ki ilk filminin adı, "Gar ın üstu· 
bir kaç ay ıonra birbirlerini ıöz- 1 k yonel Barrimor yapıyor. 
den kaybetmek ... Artık birbirleri· 

nin izini aramamak... Netice bu 
olmu§tu! 

İtin a11l meraklı tarafı, bun • 
dan çok ıonra, f u ıünlerde bat • 
ladı. Bu yeni safhaya ıelmeden 

Corc Bankroft 
önce, arada ıeçen müddet içeri • 
ıinde Corc Bankroftun geçirdiği 
hayat ıafhaıını kııaca not edelim. 
Holivuda ayak baıtı. Atılgan dav
randı, muvaffak oldu, töhret edin
di. Tanınmıt bir yıldız olarak, 
gene tanınmıt bir yıldız olan Ok -
tavya Brukla evlendi. lkiıi anlat • 
tılar, kavgaıız ya9addar. Aile ha· 
yatına, kavga ıebebi tetkil ede • 
cek bir hidiıe karıtmadı. Son 
günlere kadar! 

Son günlerde ne oldu? Corc 
Bankroftun eıki kar111, birdenbi -
re ortaya çıktı. Unutulan kadın, 
tanınmıı ve zengin yıldıza, kendi
ıini hatırlattı. O, ne meıhur ol· 
muıtu, ne de zengin ... Dava açtı. 
Ne iıtiyor? Nafaka ve tazminat! 
Edna Arnkriıt, baıka bir iıtekte 
bulunmuyor. Kadın olarak, koca· 

1ınm yeni karııı Oktavya Bruka 
rakip değil. Evet, koca11nın yeni 
karısına ... Eıki kocaıının değil! 

Dava açan kadın, Corc Bank -
roftla aralarındaki evlenme ha -
ğının resmen çözülmediiini, he • 

ru,, o aca tır. 

niiz birbirlerine karı, koca sıfati -
le bağh bulunduklarını ileri sürü • 
yor. Lakin, kocaıiyle birletme is -
teği, davasında yer tutmuyor. ls • 
tediği, yalnız nafaka ve tazminat! 
Kocaıı, batka kocalık vazifesini 
yapmasın ... Zarar yok! Hatta mü· 
himce nafaka ve tazminat aldık
tan, külliyetli para ele geçirdik· 
ten ıonra, botan.ınaya da razı ... 
Çok para verilmesi, tart!.. Eğer 

bu tart yerine getirilirıe .... 

VE 
Erkekleri! 

"M. G. M.,, ıirketi, Greta Gar:bo
nun yirminci filmini çevinnege, ıeçen• 
de baıladı. "ilahi kadın,, ın bu film· 
daki erkek eıi, Herbert Marıaldir. 

Bu veıile ile, hveçli yıldızın tim· 
diye kadar hangi yıldızları kaçar defa 
kendiıine eı yaptığı Amerikada merak 
edilmiı, bu cihet araıtınlmıı ve bir 

Peki, getirilmezse ne olacak? liste neşrolunmuıtur. 
O zaman yıldızın ilk karJlı batka Liıteye göre, Herbert Martalden 

d 1 d b'l k 1 N ' 'b'? 
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evvel kendiıine eı olan yıldızlar, Con ava ar a aça ı ece .. e gı ı. · . M 
Cilbert, Nıls Aıter, Antonyo ore • 

Birden fazla karı almak ... ihanet L H Ça ı Pikford Go-. . . . . no, arı anson, r ı , 
v.ı ... Haylı tehhkelı, hota gıtmıye· vin Ouğlasla birlikte "Calınmıt aık,, 
cek mevzularda iddialar!· El al- Klark Cebi, Rıtmon Novaro, Melvin 
tından Corc Bankroftu tehdit edi- Duilıtı, Con Barrimor .... Con Cilltert
yor. Ya nafaka ve tazminat, ya· le dört, Nil. Aıterle iki defa film çe· 

h vinniştir. ut ta .... 

Corc Bankrof t, daha para ver· 
meğe yanatmamııtır. O, mahke

mede ilk karısından çoktan bo· 
ıanmıf bulunduğunu, ondan bo
tandıktan ıonra ikinci karısiyle 

evlendiğini, ancak boıanma ila· 
mım kaybettiğini söylemiıtir. Bu
nu hangi mahkemeden almı§?. O

nu hatırlamıyor!.. Aradan zaman 
geçtiği için, unutmuş! Fakat, ona 
göre, doğru söylediği de muhak
kak! .. Gerçi usulü dairesinde ıspat 
edemiyorsa da .... 

Bu son ıafhada, Oktavya Bruk, 
ne yapıyor? .. Kocasiy)e kavga mı 
ediyor, kocasından ayrılmağa mı 

kalkıyor? .. Ne biri, ne diğeri! .. O, 
Corc Bankroftun reımen olduğu 
kadar, hissen ve fikren de kendi
ıine bağlı olduğundan emindir. 
Edna Arnkriste karşı mütterek 
cephe almışlardır. Onu bir an ev
vel atlatmağa bakıyorlar! 

Diier taraftan, dava safhaları 
bütün Amerikada alakayla takip 
ediliyor, neticesi merakla bekleni
yor! 

Greta Garhoyu bu mevıimde iki 
filmde göreceğimiz muhakkaktır. Mel
vin Duğlaıla birlikte "Cahnmıı aırk,, 

filminde, Cnn Cilbertle beraber "lıveç 
Kr11liçeıi Kriııtin,, de ...• 

<ireta Qarbo 



e e f ye in ti a atı 
gittikçe ha.raretleni ypr 

lliaş t&ratı ı tncı saydadaJ tün köylüler reylerini atmışlardır. 

rini veren halk tarafından sandık Sandık başlarında oyunlar oynan• 
baılaıında tezah\irat ta yapılmak· nuş, şarkılar söylenmiştir. intiha· 
~dır. bata bugünde devam edilecektir. 

Bütün reyler C. H. F. nın nam- Yarın bütün daireler, müessesat 
zetletine verilmektedir. fabrikalar tatil olduğundan va • 

S~dtklar dün kaymakamlık tandaşlar serbest bulunacaklar :ve 
binalarından kaldırılarak mahal • reylerini atacaklardır. Yarın san
lel~fe gönderildiği için rey atan • dık başlarının fevkalade kalaba-
1~ iki gün evveline nazaran daha lık olacağı ve diğer günlere naza
çok olmuştur. Kadınlar erkek • ran intihabatın çok hararetli ge· 
]erden çolc rey atmaktadırlar. Dün çeceği muhakkaktır. 
intihabat Beşiktaşta da hayli ha • Sandıkların bulunacakları yer· 
raretli olmuştur. Muharrir Baha leri okuyucularımıza kolaylık ol
Kimil Bey sandık başında beledi- ' mak üzere gene yazıyoruz: 
re intiha batına iştirak etraf mda Bugün sandıklar şuralarda bu-
bir nutuk söylemiş, alkışlanmış· lunacaktır: 
tır. Hitabe\frin büyük tesiri ol- Eminör.ü sandığı sabahtan ak • 
ı:ııakta, halk intihabat etrafında şama kadar Gedikpaşa camiinde, 
tenvir edilmektedir. Fatih sandığı 11abahtan saat ona 

Baha Kamil Bey bugün Beşik- kadar Alibey köyünde, o.ııpan son 
tatta, pazartesi günü de Ortaköy- ra akaşma kadar f:yüP. ~amiinde, 
de birer nutuk daha ıöyliyecektir. Üsküdar sandığı sabahtan alqa -

F
-··················:···············ı··············' .................... ···-·········· ............. :: 
fek reyin kıymeti n .. 
Belediye seçimi artık en hararet- U 

li safhasına girdi. Mahallelerdeki i: 
rey sandıklarının başlan her gün in- i! 
tihapçılarla .jlolup boşalıyor. Bu İi 
manzara belediye seçiminde rey sa- ii 

1 hibi olan yurtda~larm bu i~i yüksek n 
bir medeni vazife diye telakki ettik- H 

. ii leriıu gösteriyor. •• 
·n· niğer taraftan unutmamak la- i! 

. 1 1 k . .: H zımeır ki umumıyct e mcm e ete aıt ii 
ij scc;Sxı meselelerinde bir tek reyin bü- Si 
H yük bir krymeti vardır. Çünkü bu U 
y biı;- tek rey fazlalığı, o}1u sa?dığa .a- il 
i: tan yurtdaşı~;. umumı meclıse gır- 51 
i! mesini istcdıgı azanın kazanmasını Si 
N. temin edebilir. ii . .. 
İi Binaenaleyh herkes bu hakikati !j 
İl göz önüne getirerek sandık başına Si 
!!'gitmelidir ve gene o dUşUnce ile n 
•• . . ı·d· :: i! reyını verme ı ır. :• :r·-··· ·········-·· .. ......... . .................. ~, s •••••••••••••••••••• ı .. r..·-·····nm ................... . 

T eşvikiye camiinde bulunan 
Beyoğlu sandığı başında dün pro· 
f eıör Ethem Akif bey de bir hita· 
be söylemiştir. Bu sırada sandık 
ba,ına ilk mektep talebelerinden 
bir grup gelmiş, Ethem Akif bey 
çocukları da belediye intihabatı • 
llın ne demek olduğu ha"kkında 

tJ'nvir etmiştir. 
Bakırköy sandığı da dün köy • 

lerde dolaştırıldığından her köy • 
de büyük tezahürat yapılmış, bü • 

ma kadar Çinili karakolqnc:Ja, 
Beykoz san~ığı sabahtan öğleye· 
kadar Anadolu kavağında polis 
karakolunda, öğleden sonra ak~a
ma kadar iskele gazinosunda, Ka
dıköy sandığı sabahtan akşama 
kadar Rasimpaşa mahallesinde 
karakol karşısındaki ilk mektep 
binasında, Beşiktaş sandığı sabah
tan akşama kadar Kuruçelmede 
tramvay durak yerinde, Beyoğlu 
sandığı sa:bahtan öğeleye kaqar 
Şişlide nahiye merkezi karşısmd.a 
tenis kursun.da, öğleden sonra 
Bulgar çarşısında köşedeki kahve· 
de, Sarıyer sandığı sabahtan öğle· 
ye kadar Kireç burnunda, ö'ğleden 
sonra akşama kadar T arabyada, 
Adalar sandığı Heybeliadada iş • 
kele meydanında bulunacak~a • 
kırköy sandığı köylerde dolaştın· 
lacaktır. 

Talebe ve Belediye 
intihabatı 

Bütün mektep talebelerine be
lediye in.tihabatmm nasıl yapıldı
ğını göstermek için muallimler 
talebelerini intihap sandıklarının 
bulundukları yerlere götürmekte 
ve kendilerine intihabın nasıl ya• 
pıldığım, vatandaşların reylerini 
nasıl kullanacakları hakkında izf-· 
hat vermektedirler. 

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

lsveç velia~tı Ankarada 
.,.,.. ıBaş taratı ~ ınct sayıfada) lunmakta olan İsveç veliahti 

veç ve Türk marşl~rını çalmııtır. Prens Güstav A.dolf Hazretleri 
lıtasyon binasından çıkarak öğleden evvel Çankaya köşküne 

otomobillerine binerken istasyon giderek Gazi Hazr~tlerine jadei 
c:lrtında yer almış olan mektepliler ziyarette bulunmuşlardJr. 
ile kalabalık bir halk kütlesi veli- Re:,icumhur ve veliaht Haz • 
aht ve Prenseıler Hazeralını sü· retlerinin bu telakilerin~e Harici
rekli alkışlarla kartılamışlar ve ye Vekili Tevfik Rüştü Bey\e Is
bir süvari kıtası selPm durmuştur. veç orta elçisi de hazır bulunmuş· 

Muhterem ~isafirler ;kame~ lardır. Veliaht Hazretleri Çankıp.ya 
edecekleri Anltarapalu oteline köşküne geliş ve gidişlerinde bir 
giderlerken birincj otomobile Ga· ihtiram kıtası tarafından selam -
zi ve veliaht Hazr,etleri, ikinci. o· lanmış ve muzika lsveç ve Türk 
tomobilde ,,e];aht Hazr~·-lerinin milJi marşlarını çalmıştır: 

zevceleri Prense' Lüiz ,,,. Harici· Çankaya köşkünden An.kara • 
ye Vekil: Tevfik Jiilıti• Bcv. ücün- palasa dönen Prens Giistav Haz· 
cü otc.mobild"" d,.. V"liaht Hazret· retleri birbirini müteakip S.. M. 
)erinin kerimel~ri Prense~ lngrit Meclisi Reis1 Kazım, Başvekil 
ve muaheb~re miifott;~i Hümü ismet Paşalar Hazerat~mn VP. Ha· 
Rıza Paşa yer alm1şlardır. riciye VP-1·dli TP.vfik Rüstü Heyin 

ReisİcUJllhur Hazretleri, bü • ziyaretlerini kabul buyurmuşlar • 
yük kon~l.rını otele götürdük • dır. 

ten sonr• Ç-•nkayaya dönµıüşler • P,rensJ!• Lu;z Hz.ni zıvar~t 
~ir. Ankara, 3 (A.A.) - İsveç ve· 

C)azi M~·JJe ~iı~ı=ii iade liaht Hazretlerinin refikala • 
Ankara, 3 (A.A.) - Re:sicum- l rı Prenses Lüiz Hazretleri 

hur Hr.netlerinin konuğu olarak l bugün öğle ,_,akti Ankarapala~ o· 
bu ıabahtanberi ıehrimizde bu • telinde B. M. Meclisi Rei6i Kazım 

er 
-- (Ba~ t.rJıı ı ı>n' ıtamu.dadı; 

ile Yunanistan, Mısır ve sair 
memleketlere giderek orada genç 
Yahudi kızlariyle resmen evlen· 

•• •• 
ıınun mese esı 
Ormcın işleri 

mekte vf! yeni karılarile birli\lte tBaş taratı ı tncJ sayıfada> ot bırakafak çıkını§ olan qı" 
Filistine dönmektedirler. 

ormanların sınıflara ayrılarak or- bit var mıdır, bi1ıniyoruz. 
Fili~tin kanunu mucibi~ce ka- man işlerinde müesseselerin istis- bir dağ satılır da içine şahı~ 

dın erkeğe tabi ~lduğundan yeni marına nihayet vermek, Türkiye faat girerse muhafaza edW 
gelen bu kadınlar Filistin tabiiye- ormanlarının bir haritasını rap • aksi takdirde devletin kudreti 
tine girmekte ve or.ada yerleımek· mak, ve bu ormanları aevletin iş · tün ormanlarl mulıafaıay,~ 
tedirler. Hariçte evelnip f i~sti • !etmesine arzetmek, bu layihanın gelmezmiş, sözlerini dinlcmdc 
ne gelen bu yeni evliler beş on gün ana hatlarını teşkil ed~yor. temeyiz. Bu memlekette de'f 
SOJlra Jru\Mmeye giderek gççine • Türkiye ormanlarına yeni bir kan~nları ayarınd~ hiç Mr k1' 
me::liklerini ve ayrılacaklarıııı veç~e yerihnes\ yolundaki çalış -1 ve 'l'urakabe unsuru mevcut 
söylüyor ve resmen ayrılıyorlar. ma, son günlerde ehemmiyetli bir ı maz. ~ahsi menfaat boğaz 

Bu suretle serbest kalan kadın, mesele halini almış ve bazı müna· luğuna ve zenci gündeliğine 
Filistin tabiiyetine girm=ş oldu • kataları mucip olmuıtur. lü çalıştırarak mümkün old 
ğundan başka bir gende evlene· Bir kaç gün evvel bir refikimi- kadar ağaç yıkıp sökmekten 
rek Yahudi nüfusunu arttırmakta· zin başmak~lesinde orman mese· rettir. Yahut bizim memle 
~ır. lesine tepıas edilmiş, bazı müta· mizde böyle olmuştur.,, 

Bu hileY.İ anlıyan Yunan hüku· lealar ileti sürülmüş, ormancılık
meti, hiç bir Filistinli Y ahudiye ta devle~in şimdiye kadar aldığı 
Yunanistanda evlenmek için mü· tedbirler sayılmıştır. ileri sürü • 
saade etmemeğe karar vermiştir. len mütaleafar şöyle hulasa edi • 
Fakat <1.hudiler bu işe başka ça - lebilir: "Ziraat Vekaleti, orman 

Ziraat Vekaletinin ornı 

hakkında aldığı son karara d 
kendisiyle görüştüğümüz sal 
yettar bir ormancı bize şun 

söylemiş,tir: 
1 v b l l d işlerin.le tahripkar tedbirler al • re er aramaga aş amı~ ar ır. '4 "-Ziraat Vekaletinin melll 

mış bulµnmakladır. Şimdiye ka • 
Geren hafta Briv~n va.oHru ketimiz ormanlarının istikba 

:ı- • ,; F.tı dar halkın tahrip ettiği ormanları, d 
Berut limanına uğranuıtır.. Bu düşünerek hazırlamakta ol 

; ""f 'iuıdi Ziraat Vekaleti - asla far-
vapurda Yunan tebaasından 38 (Devlet işletmesi,, esaslarının 

ı kında olmadan - tahribe doğru 
genç Yahudi kızı bubıpuyord,.µ. gitmektedir. bikine kadar müzayedeleri t 
Vapurun liımana gimıesindeıı bir etmesi çok yerinde bir hare\<e 

Gerek Hayri Beyin, gerek Şa- Hükumet, şimdiye kadar müt 
kaş saat ,;onra Filistinden 37 kişi· kir Beyin iktisat Vekaletleri za· hitlerin ellerinde bir çÖ\ç tahr\ 
liğ. bir Yahudj kafilesi gelmiş ve manlarında ileri sürülen orman· ta maruz kalan ormanları :nı 
hükfımete müracaat ederek va • ların devlet tarafından idaresi işi faza etmenin bu şartlar altı 
P.urdaki kızl,rla evleneceklerjpj, iyi neticeler vermemiştir; halkın gayri kabil olduğunu takdir e4 
hükUmetin 1~.zım ~ele!} mua.ıne~- işini ve kazancını, devletin de rek bµ işin devlet eliyle idare e 
yi yapmasını istemi~lerdir. varidatım hırpalamıştır.,, Ayni mesine karar vermiştir. Tabii 

.l\ncak emniyeti uqnımiye dai· ~akalede, Rahmi Befİn iktisat nun için ilk düşüneceği şey y 
resi, Yunanistan ın~~el~şindçı;ı )la· Vekili bulunduğu sıralarda bu orma~ •at~~aktır. 

fikrin biraz gevşediği, şimdi Zi· ı. 
berdar olduğu için bu iş~ mani Her hangi bir adam, nıu,.t . 

raat Vekili Muhlis Beyin ise eski 
olmuş ve Yahudi kızlarının kara· mahallerini kiraya ver~iği p\r ~ n 

fikrin ağababası kesilqiği söylen· JAt 
Ya çıkmalarına da müsaade etme· ligvini, ken..l1'si işletmeyi karat. r.r dikten sonra orman mütehassısı '!1 

diğinden vapur limand::an:;......;:.a:!.yr;ı:;.l_·~~~~~.,..~~~~~~~~~·+_ın,u:sa. illr ,,,..r .. :~~~ ~ekeı, 
mış ır. yaşında bir ihtiyar olan mütehas· zinin boş erlerın yenıde a \e 

ltalyada halıcılık 
• "İl Ppp.p}p P,'f talia,-, yazıyor: 

l \111! Wtf e· 

sai • iyJ~ · "ldfı• fi ay· 
nlır. · • fabrik• 'tfJkrı, .!jie· 

ri ~ yapılan balılarc;lır. ~ • 
n~ aber her iki cinı halı 

piya~a satı~· JiltJı fl.lb· 
r~kaJarı son -.manlar.4t çok te • 
kagıül göstermektedir. 1\-P. fl\~ri • 
kalar Piemon~ede ve LQ~~ffdia
da bulunmaktadır. TQJE'--fft ve 
V enectjk cirarlarında giJ )>azı 
fabrikal•rı mevcuttur. 

ltalyada hah fabri)Ealarının 
mecmuıı 31 dir. Ve hu fabrikalar· 

da çalışan amelelerin adedi 37~ 
dır. 

Her şen~ ıarfm,d~ ipıaJ P,lunan 
halıların kıym_eti elli milyplJ. ile 

altmış milyon liret arasında te· 
mevvüç etmektedir. 

Bu mamulatı~ızın iptidai mad· 
deleri ve bilhassa yün ile poyalar 
hariçten celbolunnıaktadır. J-la • 

lılarımızm ihracat vaziyeti aş.,.ğı • 

da gösterilmiştir: 

1932 seijeıin~e 1. 782.QQQ liret· 
lik b~h ecnepi m9~le!l;tleriue ih· 

raç edilmi,tir. Bu mikıar 1Q33 te 
1.231.000 lirete dütmü!tür. 

MüşıFrimiz olan devletler: in· 
giltere, İspanya, Portekizl lsvi~re, 

Alm4lftYf-ı Mısır v9 Trabluı~ı:p· 
tır. 
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Başvekil ismet Pa.ıalar Hazeratı-
nın ve Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü _Beyefendinin refi:kalarf 
H,_nımefendilerin ziyaretlerini 
kabul etmişlerdir. 

1 d }atmamaktır. Binaenaleyh eV 
sısın nazari ma umatiyle ver iği 1 \(e 

tekendi rnah olan orman arı, 
raporun memleketimizde katiyen eli eliyle tanzimi kararlaştırJll1 
tatl>ik kabiliyeti olmadığı idclia e· 1 

bunun içiıı orman satış arını 
dilmektedir. Basıııakale, sonra: 
"Ormanları istismar eden şirket· dırmııtır. 

Ormanlarının muhafaza Tet 
ler hakkındaki kayitler etrafında _ 1 k • 

" marmı, binnetice meıme etın, 
mütalealar yürütmektedir. .. 

Ziraat Vekaletine bir cevap 
mahiyetinpe olan bu yazıda, tutu
lan yolun sakim olduğu, hiç 
bir vekilin tatbiki kabiliy~ti olmı
yan bir nazariye uğrunda maddi 
menfaati ceffelkalem baltalaqıak 
salahiyetini kendisinde )>ulmama· 
sı icap edeceği de ilave olunmkta, 
memleketimizde mukavele ile or· 
man kat'iyatı 200 bin metre mi· 
kabı ise, mukavelesiz, sorgusuz ve 
hesapsız orman tahribatının bu • 
nun on beş, yirmi misli olduğu, 
bunları da köylünün tarla kurmak 

. kışlık odun temin etmek üzere yap 
tığı, ileri sürülmeketdir. Netice 
olarak orman mü~ahhitlerine bir 
sürü külfetler ve vazifeler yükle· 
tilmiştir. 

Bu mü~alealara Falih Rıfkı B. 
Hakimiyeti Milliye refikirnizde 
_çıkan bir başmakalasiyle cevap 
vermiflİr. Falih lWkı J3ey: müt~
ahhide fazla kazan.dıran sıstemm 
ıııepıleketi ~öle ~evirdiğjni söyle· 
mekte, müteahhidin mfüiJ-kabe e· 
dilerek hayırlı iı;ler aytpığı iddia-

Il{Jl11 ~mi? .::1 "l!P<J\l(3Wm.t!15 IUIS 

Bey diyor ki: 
''Türkiyede orman ı:nesclesi ar· 

tık, hatta ticaret meselesi adde
dilmiyecek bir şekil almıştır. Ev
vela tahrip ve yağma kat'i olarak 
durdurulmak, sonra gayet sıkı ve 
toplu devlet murakabesi altında 

avrupai, fenni ve insani işletme 
usullerini kurmak lazımdır. 

Satın aldıjı dağda ağaç değil, ! 

ı-ai, askeri, sıhhi ve içtimaı 
yatını düşünen bir hükUmet 
bttndan daha tabii ve daha Dl 

tıki bir hareket olamaz. 

Cu~huriyet gazetesinde 111 

tupları çıkan Garbi Anadolu 
carlarının endişelerini ben, k 
nefsime çok yersiz bulııyoruın-
raat Vekaletiniµ "ormanl 
devlet işletmesi,, ni tatbika 
ması milli iktisadı bozan bir 
reket cJeğil, bilakis if:ıya ~dep 
yükselten bir prenıigtir.,, 

ııııu11ıııaıııunııı1111111mııımı11•ıııım111111111nıı11nııım11111111tw11111111 

VAK I T 
GUDdellk, Sly&IS Gaıete 

lstanbul Ankara caddesi, (VAJUr) 

TELEFO~ N~: 

Yazı işleri telefonu: 2-IS79 
lda.te telefonu : 24370 

relgral adresi: LstanbuJ - ( V AKJ'l1 

~·nelilc 

fi aylık 

S aylık 
l aylık 

Poata ırutwru No. te 
ABONl!l HEDELLERI: 

Türkiye s:cı.*-
HOO Kz. 2700 P. 
'750 • 
400 • 

·~ . iLAN OCRETLEKI: 

Ticar1 UA.nlarm UA.D aaydalarmda 
timi so kuruştan başlar. Dk l&yıfadll 
kuruşa kadll{ c;ıkar. 

Büyük, fazla, devaı:rııı UAn ve~ 
ayn tenzilAt varda • 

Hestmll UA.nlarm bir satın 10 

KUÇUK il.ANLAR: 



• 
• 
• 

······································································································-·--··-----.. -········-·····-································ 
Alman donanması, versay muahedesi mucibince 10,000 tondan fazla ha· 
clmde harp ~e!"l~i yapamamakla beraber, bu hud.ut İ4jinde kalmak şartiyle, 
harp gemller1nın ıntası hususunda ne yapmak kabilse onu tatbikten de geri 
durmamaktadır. Yukarıdaki resim "Schleswig • Holstein ,, , "Schlesein,, 

1 z1rhhlarında ~ulunan bUyUk flllkalardan bir~· inin ~eniz yar1şlar1 İ4jin yap· 
tl§ı talimi göstermektedir. Bu bUyUk flllkal rda, ıkl bahriyeli bir kUre§e 

i .... ~-~-~~!~'!.!.~!:.:. _ .. __ ................ 1 .. .. ...................... --.... .. 

...................... --.. 
Alman askeri en 

son yeniliklere 

göre talim gôr

mektedir. Bu re

sim, piyade as

kerinin düşmana 

karşı ilerlerken 

kendisini gizle
mek için ne gi
bi vasıtalara mü
racaat ettiğini 

gösteriyor . 
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Altmış Dört Devletin Ordularına Ait statistik 
Mill~tler cemiyeti temmuz 923 

te konseyinin muvafakatiyle her 
ıene bütün devletlerin askeri teş· 
kiliitı hakkında bir istatistik kita
bı neşretmiye karar vermiıti. Şim
di bu kitabın onuncu nüshası 1084 
aayıf a kalınlığında bir kitap 'ha
linde intiıar etti. Bu kitapta 64 
devletin ordlan mevzuu lbahaol
maktadır. Alfabe srrasiyle Afga • 
nistandan batlanarak Yugoslav • 

yada biten bu ordular içinde ln
. ilizlerin şimdi "Saudia ATabia 

" dedikleri Arabistan orduıu bile 
vardır. 

Her devletin ordusu dört kıs • 
ma ayrılmı,trr: Kara orduıu, ha. 
va kuvvetleri, donanma ve m'llA 

""d f 1 1 
mu a a-a masarifi. Gerek bu ki-
tapta neırolunan tafıilita gerek • 
ae batka askeri haberlere istina • 
~~n. iki bftadanberi devam etti -
gımı.z yabancı ordular hakkındaki 
nde!rıyatımıza bu hafta da devam 
e ıyoruz: 

ALMANYA: 

Milletler Cemiyetinin k't b _ 
•.:ı d .1. k' ı a ın 
ua em ıyor ı: "Almany 

anın ne 
karada ve ne denizde hava kuv-
~etleri vardır.,, 

"Alman askeri kuvvetleri 
1 e 1-· h b' çın raanr ar ıye teıkilatı 111 tt .. "ld' evcut 

egı ır.,, 

Bu iki §eyin de Veraay mua
hedesi ımucibince memnu olduğ 
bydedilmiyor. Alman ordusunu: 
mevcudu yazıldıktan sonra zabı • 
ta kuvvetleri sayılıyor ve bunla • 
mı da kabul edilen miktardan 
fazla olamıyacağı yazılıyor. Al -
manyada dört taneden fazla as • 
~eri mektep tesis olunamıyacağı, 
Alman gençlerine askeri talim ve 
terbiye yaptınlamıyacağı zikre • 
diliyor. 

Milletler Cemiqeti, devletlerin as
kerlik teşkiliıtı hakkındaki statis
tik kitabının onuncusunu çıkardı 
tBNfSSUUDUN 

LERl: 
KUVVET -

lbnissuut iarafından teşkli edi
len Arap devletinin yedi milyon· 
luk nüfusa malik olduğu ve bu 
kadar ahalinin 2,6 milyon kilo • 
metre murabbaı geniıliğinde bir 
memleket içinde oturduğu ve fU 
hesapça her kilometre murabba • 
ına 2, 7 kiti isabet ettiği yazıldık
tan sonra Milletler cemiyetinin ki
tabında deniliyor M: 

"lbnissuudun ordusu 734 zabit 
ve 43437 neferden ibarettir. Bu 
rakamlar 1932 senesine aittir. Her 
halde lbni11uudun imam Yahya -
ya kartı bu sene zarf rnda yaptığı 
ıefer üzerine ordunun kuvveti 
artınıtlır. Bundan baıka ordunun 
dokuz tayyaresi vardır.,, 

ÇIN ORDUSU: 
Çin hakkında kati malumat 

yoktur. Çin devleti takriben 11 
milyon 30.000 kilometre murab • 
baındadır, nüfusu da 450 milyon
dur. Ordusu 63000 zabit ve 1 mil
Yon 260.000 askerdir. Donanma
ıı üç muhtelif tipte kruvazörler -
den ibP.rettir. Bu krnvazörlerin 
yalnız dördü yeni tiptedir. Çin 
Bll1:etelerine bakılacak olursa Çin 
orduau son zamanlarda epeyce ıs
lah edilmiştir. Evveli, kumandan• 

ların birle§tirilmesi iınkin dahi • pılmııtır. Askerler de fevkalade 
line girmiştir. ikincisi Çin ordusu denilecek bir yorgunluk görülme• 

ş'mcliği milli bubran esnasında miştir . 
müzayekaya dayanmıya hazırdır. Yüksek Leh zabitlerinin umu• 
Üçüncüıü, Mukden hadisesinden mi harpten kalma tecrübeleri var• 
evvel olduğu gibi ukeri taciz et - dır. Askeri mektepleri ikmal eden 
mek için propaganda yapmaktan genç zabitler iki sene teknik silah 
vazgeçmitlerdir. mekteplerinde bulunmu§lardır. 

Çinin askeri kumandanları ı Küçük zabit evveli on ay silah 
son iki sene zarfında mutat bila - mekteplerinde talim gördükten 
frna birçok mahrumiyetlere kat • sonra ilkönce a sene için orduda 
lanarak çalışmıtlardır. kalmayı taahhüt etmektedirler. 

LEHiSTAN ORDUSU: Bu müddet istenildiği kadar uza· 
1933 senesinde Lehistanda 326 trlabilmektcdir. Küçük zabitlerin 

bin kur'a askeri 20 ya§rna vasıl talim ve terbiyesi için eski Alman 
ohnuıtu. Bu rakam Lehistanın ef· talim ve terbiye esasları kabul o -
rat itibariyle nasıl bir kabiliyet lunmu§tur. Hizmet müddeti naza· 
gösterebileceğini ispata kafidir. ri olarak iki senedir, fakat her se· 
Lehistan süvarisi 40 alaydan mü· ne harbiye nezareti tarafından ye
rekkeptir. Bunlar, küçük fırkalar niden tesbit olunmaktadır. Haki • 
halinde 15 livaya tevhit edilmit • kat halde piyadeye, seyyar top • 
tir. Her fırka iki veya üç alaydan çuda, tayyare kıt'alarmda ve tek
bir süvari kıt'asından, bir i!-tih • nik kıtaatta bulunanlar yalnız 18 
kam bölüğünden ve motörlü me- ay hizmet ettikleri halde süvaride 
rakip üstünde hareket eden bir ve atlı topçularda bulunanlar 21 
müfreze mitralyozcudan mürek • veya 24 ay hizmet ederler. 
keptir. Leh ordusunun tcslihatı henüz 

Piyade 90 alaydır. 1932 de ya• yeknasak değildir. Orduda. bulu
pılan manevralar esnasında piya- nan Alman, Fransız ve Rus si· 
de alayları ilk günde 70, ikinci lahları talim ve terbiyeyi güçleş
günde 40 ve üçüncü günde 35 ki .. tirmektedir. Harpte de müşkülat 
Jontetre yürümüşlerdir. Bu yürü .. çıkacağına şüphe yoktur. Leh or· 
yüşlerde tak1p muliarebeleri ya .. dusunun kuvveti 300.000 kişi ola-

i------············-·-····--··· .. ·-·--·----···--.. ········-··································· .... ·······-························································ i Yukandaki resim, ceçenlerde İngilterede yapılan manevrataz:a ai~ bir manzarayı göstermektedir. Ufukta görulen lngıliz ~ 
: donanmaıımn himayesinde, mevhum düıman memleketi sahıllerıne kadar getirilen İngiliz askerlerinden ilk kafile dÜ§· : 
i man sahilinde karaya çıkmağa başlamaktadırlar. i . . . . 

rak tahmin edilmektedir. Garp hu 
dudunda bulunan ve büyük kıy -
meli haiz olan 30000 kişilik hudut 
muhafızları bu miktaTa dahildir. 

ROMANYA ORDUSU: 
Fransa hariciye nazırı Bartu • 

nun ziyareti neticesi olarak Ro • 
manya yüksek harp şurası Kral 
Karolun riyaseti altında yaptığı 
bir içtimada Romanya ordusunun 
Fransanın ve Fransız harp sana -

yiinin yardımiyle mükemmelleş • 
tirilmesine arar vermittir. Bu 
münasebetle ceneral Angelesku 
doğrudan doğruya Fransızların 

Schneider - Cruzot müesaeıesiy -
le müzakereye girişmek üzere Pa
rise gönderilmiştir. 

Romanya ordusunda her ıey· 
den evvel toplar ve hususi silah -
lar yenileştiriJecek ve mükem
melleştirilecek, teçhizat ıslah olu· 
nacak, efradın talim ve terbiyesi
ne itina edilecek, sevkülceyş nok· 
tai nazarından mühim demir y{'l
ları inşa olunacak ve nihayet iktı• 
sadi seferberlik için lazım olan 
hazırlıklar yapılacaktır. Bundan 
bMka Romanyada harp sanayii • 
nin inkisaf ına çalışılacaktır. Meın 
lek~tin muhtelif yerlerinde büvülC 
mühimmat depoları tesis edile • 
ce1'tir. Conssl\ - Micad ki Cu~ier 
fabrikar:ı .. ilnh, harp malzeme~i 

ve mitrRI öz İmE\) <"rlebilecek bir 
hale getirilecektir. Reşica daki 
rlemir İm~ H thane i l-u.,dan sonra 
loo imal cd ~n\:tir. J\ii1<res civa • 
rrnda ir~n Pd"lecek bir fabrikl\da 
vaz mr..,~eleri yaprhcaktı ... Bun .. 
d!ln l-1:'. c:1,::\ tıwvar,.. ı 1•vvPtleri t k
vivP e::HJ .. c 0~i rtibi ,lnp::mnırrm 

rl"ha arthn)""" .. t "' Ü!lül c tir. 
Yeni yapılacak kr~lalar c:ayesin • 
de, •on ?.am nl r:Ja çok ih.,.-,• I e
dilmis olatı. 1<' 1 M ri d:"\h olu .. 
nAraL-tr ... TPrh;7~ta ?İt ] .. vazımm 
tedn,.'kir.-1 .. r.i diw• hıdar JJÖrii • 
len f Pnt\ idnrcni" Ö"'\iine f!CÇm l< 
için Td"'l'esl<u Jnl:-iııesi hal"hive 
nezareti'lden bao;1 ... hir de tnrhi .. 
znt ; .. lPrİ 1'P?n""'ti ih~ns etmiştir, 

C:OVYY:T QJ?DUSU: 
SovvetlPr uzak sark ordusunu 

't>skil e•tilden ~onra b t ordunun 
Hinterlandl ol ., mfüıkül ve u • 

Mill~tler cemiyetinin resmi 
kitşbında hu kayıtlar yazılıyken 
ve bunlar mayıs 1934 tarihine 
kadar alman malumatı ihtiva e • 
derken diğ~r tarafta bütün dünya 
mabuatı ~imanların ıillhlandı - ı 
ğından ınılyonlarca Alman genci· 
nln askeri talim ve terbiye gördü· 
fünden her gün uzun uzadıya 
fJal!~dip duruyor. Oyf e bir mu -
amma ki içinden çıkmak kabil de
iil. ····· .. ···-········-·--·--·····-·----™• ............. ·-···-········•········ .. -·-·--··-·----·---.-----·· ••• · (De\ amı J 8 incı aJıfanın 4uocü sntununda 
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Bu sene Türkiyeyi ziyaret eden 
Mııırlı gazeteciler arasında Kahi
renin en eıki gazetelerinden olan 
Elmokattam'ın ıiyaıi muharriri 
Kerim Sabit bey ile refikası ha
nım bulunmaktadır. Kerim bey 
Mısırın en değerli muharrir ve ga
zetecilerindend ir. 

Her fırsattan istifade ederek 
prk ve garp memleketlerinde se
yahat eden bu meılekdaşımız bu
günün en tarunmıf, en büyük si
maları ile de görütmeğe muvaffak 
olmuıtur. Memleket, memleket 
dolqarak görgüsünü geniılettik -
ten ibaıka bu memleketlere ait 
meseleleri yerinde tahkik ederek 
lbilıisini ıağlamlaıtıran ve hu 
memleketlerin en yükıek ıahıiyet
leriyle de görüterek bu ıahsiyet· 
1eri tahlile im'kin bulan Mısırlı 

muharrir, bahtiyar bir meslekdaş 
saymak gerektir. Onun gezip do
lqbğı memleketler arasında Su
riye, Filistin, Irak, Iran gibi ıark 
memelketleri, ltalya, Almanya, 
Çekoslovakya, Belçika, Fransa ve 
bunlara lbenzer garp memleketleri 
vardır. Kerim bey Bağdatta bu· 
1unCluğu ıırada Kral F eysalın, 
Tal.randa Şehinıah Hazretlerinin 
misafiri olmuı, Şarkın bu iki 
hükümdariyle görüımüf, daha 
sonra Sinyor Muıolini ile, Her 
Hitler ile, Çekoslovakya Cumhur· 
reisi Profesör Mazarik ile, Belçi· 
kanın sabık Jiralr Kral Albert ile, 
(ehistan diktatörü Mareıal Bil-
10nki ile, Hindistanm milJi rei
si Gancli ile göriiJmeğe muvaffak 
olmut ve bu suretle bir gazeteci· 
nin nail olabileceği en güzel fır· 

salları elde etniittir. Şimdi de Tür
kiyeyi tetkik için gelen Mıaırlı 

mealekdaırmız Türk ricaliyle gö· 
rüımeğe çalrıacak ve onun için 
Ankaraya sidecektir. 

Görgüsü bu kadar geniı, bilgi
si bu ıkadar enıin arkadaıımızla 

göriiJürken bir saat içinde adeti. 
yan devriilem yaptık ve bugünün 
en büyük phsiyetleri üzerinde bi· 
rer lihze durduk. 

Suriye ile Flllstln 

Seyahatimize Mısırın komtusu 
olan Filistinden ve Suriyeden bat· 
ladık ve sorduk: 
· - Filiıtinde ve Suriyede ne 

var, nıe yok? 
. Kerim .bey cevap verdi: 

"Fili.W. ile Suriyeye bet altı keTe 
~ Filistin iti o kadar kantık bir 
iı ki onu anlamağa çabıhkça imanın 
bilgiaizliii artıyor n bu meselenin j. 
çladen büıl ~lacaiı bir türlü anlatı· 
....,_~ 

Suriye halkı kendine gelmeğe ve 
kendine süvenmek lUmı aeldiiini an· 
faımia •ıladı. Siyui istildiline ka
vapna)c it'tiyen Suriye halkı, bu istik· 

lalin en sağlam desteği olan ikbsadiyata 
çok 1rii)'iik ehemmiyet veriyor. Orada
ki anayİ harelıı:eti çok mühimdir. Bil
hu• deri AnAJÜ ile mensucat son de
rece dikkate değer. Kibrit gibi hariç
ten selen bir çok ıeyler timdi ıamda 
yapı~or.,. 

Irak 

hayatı yaııyordu. Kendisini mektepte 
ziyaret ettim. Pederlerile ise hemen 
her gün görüıüyordum. Kral Faysalın 
en büyük iti Irak ordusunu teıkil et· 
mekti. lrakın ricalinden çoğu lstanbul 
Harbiye mektebinden çıkmadırlar. Hep
si de Türkiyenin kendilerine veliirfan 
olduklanru ıükranla anlatıyorlardı. 
Kral Faysalın ehemmiyet verdiği ikinci 
iı hükmeti tesis idi. Kendisi bu işte 
de muvaffak oldu. Kral Faysalın bü
tün tesisatında, bütün hizmetlerinde 
hakiki demokrasi ruhu ap aıikardı. 
Kendisi Irakta sanayi hayatını teıvik 
eder, fabrikalan ziyaret eder, oradan 
aldığı eşyayı sarayında, kendisini ziya
rete gelenlere gösterirdi. 

Bir defa Kral Faysalı memleket 
muallimelerinden bir heyet ziyaret et• 
miıti. Kendisi bunlan karııladıktan 

sonra uzak yerlerden gelenleri kendi -
ne yaklaıtırmıı, yakın yerlerde otu • 
ranlan, her zaman görmek mümkün 
olduğu için, uzaklaıtırmııb.,, 

iran 
Meslekdaşımız lraktan sonra 

hana geçti ve Bağdattan hnılıya
rak otomaobil ile hareket etti. 
Kermanıah, Hamdan, Asiti.ha
da uğrıyarak Tahrana vardı ve 
Şah Hazretlerinin misafiri oldu. 

Sözü arkadaıımıza bırakalım: 
"Yolumuzda nazan ltikkatime en 

çok çarpan §ey, yollann iyiliği ve her 
ıehirde mektep yapılması idi. Mektep
ler, tam asri usul dairesinde yapılı • 
yordu. Bu mekteplerin güzelliği ve in
tizamı, sonra talim ve terbiyesinin yük
sek seviyesi beni son derece mütehassis 
etti. Tahrana varrqadan bir gece evvel 
mesafede bir ziraat mektebi yapılmııtı. 
Bu mektep, emsalinden çok üstündür. 
Şehirlerin yollan ~k süzel tamıim e

dilmiıtir. Mürur hareketi çok iyi ida· 
re ediliyor. Tahranda ıehir geceleyin 
elektrikle tenvir ediliyor. 

Tahranda Şahenıah Hazretlerinin 
misafiri oldum. Şah Hazretlerinin 
en sevdikleri ikametgah, harbiye mek
tebinin önünde yaptırdıkları çok sade 
bir könaktır. Kendileri, hemen hemen 
her gün harbiye mektebini ziyaret eder. 
Bir ıün refakati seniyelerinde bu mek· 
tebi ziyaret ettim. Mektep, tam mana· 
siyle modem ve mükemmel bir mek • 
teptir. 

lran ıehirlerinde kadınlann eski 
usul yaıamayı bırakhklanru, ve yüzle
rini açarak gezdiklerini gördüm. Erkek 
kadm birlikte veya ayn ayn çayhane· 
lere gidiyorlar. 

Şahenıah Hazretlerinin gece davet· 
lerinde İran kadın1an da iştirak ebnek· 
tedirler. Bu lrani hannnlan Avrupai 
hanımlardan ayırt eclebilmek cidden 
müıküldür. 

Bu münasebetle Şahenıah Hazretle
rinin ıimdiye kadar ilim ve irfandan 
nasipsiz kalan kabileleri de okutmak İ· 
çin teaia buyurduktan mektebi anmak 
lazımdır. Kabileler buraya gönderdik
leri ve okuttuklan genç1er sayesinde 
çok yakında değiıecekler ve medenile .. 
ıeceklerdir. 

Bir kelime ile İran, terakki yolunda 
dev adımlan ile yürüyen bir dev1ettir.,, 

ltalya 
Şarktan garhe geçelim, dedik. 

Ve ilk adım olarak ltalyaya gittik. 
ltalyayı çok yakında ziyaret eden 
meılekdatımız !unları anlatıyor: 

1 tal ya baıvekili Sinyor Musolini 
ile görüıtüm. Kendisi yazıhanede 
iken son derece mültefit, sakin, nük
te git, hahzası kuvvetli, intikali sür
atli bir zattir. Ziyaretlerimin birinde 
faıistlerden büyük bir heyet Sinyor 

Suriyeden lr&ka geçtik. Musoliniyi görmeğe gelmiıti. Musoli-
Muharrir arbdatımız anlattı: ni ayağa kalkarak pencereden baktı ve 
.,liaka sittiiim zaman Kral Faysal kendisini görmeğe gelenleri karıılaya-

aaJdı. Onun misafiri oldum. Kendile· rak bir nutuk söyledi. O zaman Du· 
t'i..ı c1e, :timdiki kral Gaziyi de daha çenin bir anda nasıl değittiğini gördüm. 
öacec1eA tanırdım. Baidatta bulundu- Sinyor Muıolini, zairlerine humasi bir 
t. sırada Kral Gazi harbiye melde· nutuk söyliyerek hepsini coşturdu. Do
........ edi>'O" Te tam l»iı- talebe l çe ile konuımalanmızda, fapstliğin 

bir ihraç malı olmadığını söylüyordu. 
Haklı idi. Çünkü kendisi milletin mi
zaç ve ihtiyacını anlamıı ve ona ıöre 
teıkilit yapmııtır. 

ltalyada en göze çarpan nokta di
siplindir. Her memur, her idare au
mı, Sinyor Musolininin gözlerini her 
\ihza üzerinde hissediyor. 

"Faıistliğin ltalyada yerleımiı ol
duğunda ıüphe yoktur. Eskiden her 
yerde, kontrol edilmesi lizım gelen 
her noktada bir çok faıistlere tesadüf 
edildiği halde bugün bunlann az oldu· 
ğu görülüyor. Çünkü kontrol ihiiyacı 
azalmı!tır. 

Sinyor Musolinide geniılemek veya 
istila siyasetini tutmak isteyip isteme
diğini sordum. Hayır, dedi, bütün is· 
teğimiz manevi ve ikbsadi ıeniıleme • 
dir. Maddi geniıleme istemiyoruz, de
di ve l tal yanın Mısıra dost olduğunu 
ili.ve etti. J tal yanın son günlerde Mı· 
sıra ait borçlann faizlerini altınla deiil, 
fakat kağıtla vermesini iltizam ettiğine 
bakılırsa bu sözlere inanmak icap e-
diyor.,, ' 

Almanyada 
Söz ltalyadan Almanyaya geç• 

ti. Mııırh arkadaıımız anlattı: 
"Hitlerin it bqına geçmesi üzerine 

kendisiyle ıörüıtüm ve ilk Önce sor
dum: 

- Hasımlarınız, Sami ırka men • 
sup olanlann hepsine düıman olduğu • 
nuzu söylüyorlu-. Doğru mu? 

Her Hitler, evveli güldü ve sonra 
anlattı: 

- Yalnız Yahudilere düımammt 
Şarkhlann dostuyum. Bunun delili, 
sizi kabul etınek ve ıizin elinizi ırk • 
maktır. 

"Her Hitler daha sonra fotoirafı· 

nm üzerine bir ubr yuı ~~ 

Hitlerciliğin ne derece muvaffak a. 
lacağını tahmin edemem. Fakat onun 
Alman ekseriyetini birleıtirditini ıö· 

zümle gördüm. Almanlar, Hitleri ta· 
pınırcasına seviyorlar.,, 

Çekosıovakyada 
Gazeteci arkadatnnız Çekoslo

vakya Cumhurreisi Profe.ör Ma· 
zariki şöyle anlattı: 

"Profesör Mazarik seksen 1.1.11111 
geçmiı olduğu halde yinni yaıınd& bir 
genç kadar dinçtir. Kendisi hali her 
gün ata binerek gezer. Kendisi o ka• 
dar sevimli, o kadar tatlı ıözlü •ir 
zattir ki, insana AsOIİyetin icabahm u• 
nuttunır. ÇekoslovakYanm istikrann .. 
da en büyük amil, hiç ıüphe yoktur 
ki onun ıahsiyeti idi. Hele Çekoılo • 
vayka hariciye nazırı Doktor Benesin 
1918 den bugüne kadar mevkiinde kal• 
masını onun şahsiyetine borçludur. 

Muharrir arka.daıımız Gandiyi 
ıu tekilde anlatıyor: 

"Gadni, bir evliya gibi sakin, tat• 
1ı ve son derece cazİP söz söyler. Söz 
söyleyiıine meftun olmamak mümkün 
değildir. Kendisiyle konupnlar onun 
çıplak bir adam olduiunu unuturlar. 
Kendisi ile görüttüğüm zaman, ben de, 
sözünün tatlılıiına ve aüzelliiine o ka· 
dar kapıldım ki, üstüne batına baJıaıayı 
unuttum ve kendisinden öylece ayni· 
dnn. Yolda, karilerin onun giyiniıi 
hakkında bir kaç s(;z bekledik!erini ha· 
tırhyarak geri Jöndüm ve kendisine 
tekrar baktnn.,, 

Arkadatımızın zamanın b · r çok 
methur allamlariyle daha ıörüt· 
müttür. Loyd Corc, Makdonald, 
Pilsovski bunlar arasındadır. 

Kendisini daha fazla yorma· 
mak için bu kadarla iktifa ettim. 
Ve bu tatlı hasbihale nihayet ver· 
dim. Mısırlı meslekdatımızı bu 
ak!am, yahut yarın akıam Anka· 
raya gidecek ve tetkikatına batlı· 
yacak Türk büyüklerile konut· 
mağa çalıtacaktır • Kendisine 
muvaff akiyet dileriz. 

Orta Avrupa çingeneleri halkın merhametini t 
ve bol sadaka temin için çocuklarının 

gözlerini oyuyorlar .. 

Sık sık rast geldiğimiz Çinge • 
nelerin aslı ne olduğunu anlamak 
aklınıza gelmit midir? 

Çingenelerin nereden geldikle· 
ri, hangi kavme mensnup oldukla
rı mı sekizinci asrın ortasına ka -
dar bilinmiyordu. Dillerini tetkik 
ettikten sonra Çinıenelerin nereli 
olduklarını ilk olarak tespit eden 
Alman dil ilimlerinden prof eıör 
Ridiger'dir. Bu profesöre göre 
Çingeneler Hindistan ahalisinden 
dir. Bu telakkiyi Alman tarihıinas 
brından Greleman dahi teyit et • 
mektedir. Bu da adetler ve bazı ri
yazi kaideferle Çingenelerin Hin • 
distan muhaciri olduklarını ispat 
etmittir. 

Avru~ kıt'asında Çingeneler· 
den 132Z senesinde Ciritte, 1346 
ıeneıinde Korfu' da ve 1370 sene -
sinde de Romanyada bahıolundu· 
ğu görülmektedir. 

Çingeneler, adetlerini muhafa
za etmekle berıaber, her memleket 
te batka batka adlar albnda anıl· 
maktadırlar. Maamafib bunların 
en tanınmıt adı Çingenedir. Nite • 
kim Almanyada Tziıoyner, Ma
caristanda Tzigan diye anılmak· 
tadırlar. Bu kelimeler ile bizdeki 
Çinıene adının ayni membadan 
oldukları a§İl<irdır. Fakat, mese -
la, Çingeneler F ran~aya Çekoslo -
vakyadan, eski Bohemya krt'uın· 
dan ıeldiklerinden Fransızlar Çin 
__ ...... BaL-i m ,,..lJolMım -

yalı adını vermektedirler. Yalnız 
Arnavutlar Çingenelere Macup 
demektedirler ki, bu kelimenin ne 
den ınüıatk olduğu anlaıılamamıt 
tır. "Mahcup,, tan mecaz olarak 
"hakir,, manasına geldiği zanno -
lunmaktadır. Muhtelif Balkan 
memleketlerinde, Çingenelerin F ı 
ravun aslından oldukları z, mı 
neticesinde onlara "fıravun,, de. 
nildiği de görülmüttür. 

Çingeneler kendilerini Roma 
veyahut Rom diye anmaktadırlar 
ki, bunun da manası "insan,, ve
yahut "adam,, demektir; ancak 

hu isim yalnız inllllnm Çingene o • 
lanına verilmektedir. Fertlere de 
Gaco demektedirler. Almanya 

Çingeneleri Almana, Macar Çinge 
neleri Macara ve ltalyan Çingene• 

leri de ltalyana Gaco demektedir· 
ler. 

Bazı sosyolog'lara göre musiki 
gibi güzel san'atlara kartı göster· 
dikleri müfrit meyil ve f ev kala de 
istidat Çingenelerin rakik ruhlu 

insanlar olduklarım göstermekte• 
dir, Fakat mütevali surette tahkir 

edilmiı olmaları bunların utanma 
medlulüne kar!ı mübalitsızlık gös . 
termelerini ve binnetice en süfli 
ve kirli hizmetlerle metgul olmala 
rını icap ettirmiıtir. Bunun için 
Çinıeneler cellAtlıktan tutunuz da 
bildiiiniz en kirli hizmetleri gör
mektedirler. 

Çinıeneler ya göçebe halinde 
veyahut .tehirler haricinde ayrı 

mahallelerde yaıarlar. Bizde ve 
Balkanlarda Çingeneler içtimai 

bir gaile değildirler. Fakat Orta 
Avrupada hükUımetleri fevkalade 
it1al etmektedirler. Çünkü oralar• 
da çocuklan çalar, halkın merha • 

metini tahrik ve fazla sadaka 
melerini temin ir.in gözlerini 
kör; kol ve ayaklarını kırıp 
ederler. 

Rivayete göre Çingeneler 
ruz Romanyada toplu ve 
hal" nde yatamaktadırlnr. R 
ya Çingeneleri ahir~n Ro 
hükumetine müracaat ederek 
gene çocuklarının üniversite 
bilhassa konservatuara ka 
melerini, yüksek tahı;il ya 
ıeneler devlet kapılarının 
sını istemiılerdir. 

Lehiıtandaki Çingeneler 
ne aralannda, intihap müdd 
sene olmak üzere, bir kral b 
tihap ederler. Bu kral Çinıe 
leleri ve fertleri arasında 
eden ihtiliflr.rı tesviye eder. 

Malum olduğu üzere Po 
ötedenheri Yahudileriyle 
hudilerinin tamamen oriji 
masiyle methur bir m'!mle 
Polonya Yahudileri dünya 
ka"dar büyük bir ıöhete 
tirler ki, Viyana ve Berlin 'f 
dileri 11.ntisemitist'lere kartı ' 
tecavüz etmeyiniz. Karımız 
ler Polonya Yahudiıi değil 
derler. 

Halbuki Polonyada met 
lan diğer bir unsur da vardır 
bunlar da Polonya çingenel 
Polonya çingeneleri her ae 
rat r nelanoir çıngcnc ~ 
mektedirler. Geçen sene çid 
kralJığına seçilen Mihaylo 
yek'in müddeti bittiğ"ndeıı 1," 
güne kadar Polonyanın Loc 
civarındaki ve bir senelik çi 
kralı intihap edilecektir. P 
ya çingene kralı ormc: n lard 
rinde ve Polonyanın her 
dan gönderilmit çingene 111 

hasları tarafından ıe:ilece 
Bu intihabatta Kral M" 

ya akrabasından iki cinge 
kip namzet olarak ortaya 
maktadır. Bu nk"pler ç 
milletinin kral Mihaylodan 
nun olmadığını iddia et 
dirler. B"r çok genç cince 
lan köy köy dolr tsrak na 
için propaganda yapır.akta 
Çingene kralı intffiaba.t' e 
kanlı kavgalaTla r.eticeleıı 
den Loc polisi intihabat içİıl 
susi bazı tedbirler almak 

riyetinde kalmııtır. 

Fakirlere 
Toptancı tüccarlar, b 

zahireciler ve manifatura 

larile zeng:nlerin nazarı d 
ne! ... 

Geçen sene olduğu gibi 
ne de Cumhuriyet ba 

fakirlermize yiyecek ve 
ile yardıma çalışmakta~ 
bine yakın yakın nüfutu ~ 
rinde oldukça mühim 'Y 

lan b:r muhitte yapacai 
dımı fazlalaıtırmak içllı h'fı 
man olduğu gibi ci7ıınlen:ıd 
dım istiyoruz. 

içtimai yardım; fert~ 
ve saadet kaynafıdır. 
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Şık Bir Ceket 

1 Sıhhi Tayalyeler 1 
Suya Dair .. 

Su, herkesin en çok içtiği teY· 
Clir. Bunun zarar getirmemesi için 
ne ıihi tedbirler alınmalı. ne gibi 
noktaluı göz önünde tutmalı • 
dır? .. 

Bir kere, membaı ve geçtiği yer· 
ler bilinmiyen sudan içmek, ııhha 
te zararhdır. Çünkü, bu ıuya mik
rop karıımıt olabilir. Bataklık ve 
liğım mecraları yakınında bulu -
nan ıulardan içmemek, ihtiyatlı 
davranmaktır. 

Sabunu kolaylıkla köpürtmiyen 
'Ye zerzevatı çabuk pİf İren ıudan 
içmek, hiç doiru deiildir. içilme
mesi İcap eden ıuyu tayin için, bu 
iki tekilde tecrübeye giri§ilebilir. 

Kaynatılmakıızın inbikten geç 
mit ndan içmenin de ııhhate za
rarlr olduğu neticesine varılmııtır. 
Dolayuile, böyle ıudan da kat'r 
bir zaruret huı) olmadıkça içme • 
illeyi tercih etmelidir. Tortulu, ko
kulu, acı, tatlı, tuzlu ıu içmekten 
~e çekinmek lazım geldiiini hatır
Clan çıkarmamalıdır. 

, Terli olarak ıu içmenin ne ka • 
llar tehlikeli olduğunu, atağı yuka 
n fıerkeı bilir. Bu arada, vücut 
Yorıunken, biraz olıun yorgunluk 
almadan su İçmenin d . . b" e ıyı ır ,ey 
olmadıiı aesbit olu .. -uıt M 
1• ·-q ur. eıe-

.aa, bir gezinti Sll'&aında Y ld • 
. ' o a aı -
derken ıuıaraanız, terlı' olm . aıanız a.. IU içmemeliıiniz. Hele böyle 

~iyetlerde buz gibi aotuk ıu iç· 
~ek, çok tehJiuli neticeler ortaya 
lioyar. Mutlaka yorgunluk almalı 
Ye tamamiJe dinleninciye kadar 
eabretmeJiıiniz. Ne kadar fazla 1~ 
MmlJ oluraanız olunuz! 

Suyun zarar ıetirmemesi için 
ne ıibi tedbirler alınmak li.znn 
w 

Güzellik Bahsinde 
Yüz ıüzelliği, güzelleıme uıulle

rini arattırma ıırasmda kadınla· 
nn bilha11a ehemmiyet verdikleri 
bir cihettir. Ve bunda pek haklı • 
dırlar. Gerçi vücut güzelliii de, e· 
hemmiyetle meıaııl olmağa değer 
ae de, yüz, bu noktadan herhalde 
vücuttan öne ıelir. ilk bakııta gö· 

.l(f 
ze çarpan, yüzdür. Eğer yüz ıuzel 
değilıe, vücudun ıüzelliği batlı 
batına güzel bir J<adın olmağa yet 
mez! 

Yüzün ıüzelleımeıi için ne yap 
malı .. Bu bir ıualdir, ki cevabı 
herzaman muhtelif ıekillerde ve • 
rilir. Güzelle9tirme mütaha11ısla • 
rı, ayrı ayrı yollardan bu gayeye 

eritmek için türlü türlü tavsiyeler 
de bulunurlar, çeşit çeşit tertipler 
ortaya koyarlar. Eski bir tabire uy 
gun olarak, rivayet muhtelif, la· 
kin maksut birdir. Yani, güzellik 
temini! 

Evvelce de bahettiğimiz gibi, 
gerek yüz, gerek vücut güzelliğin
de alınan gıdanın mühim tesiri 
vardır. Yenilen yemeklerin besle
yici olutunu gözetmelidir. Bundan 
batka, bu hususta bazı sıhhi kaide 
lere uygun hareket etmeği de unut 
mamalı. Mesela, sofradan kalktık 
tan ıonra, en az iki saat bir ıey 

yememeli. Hatta şekerleme, pasta 
v. ı. gibi hafif şeyler bile ... 

Y .. , 
uz. 

Bütün kadınlar, besleyici ııda· 
ları tercih etmeli. Kızlar, bu eaaaa 
riayet etmekte daha ziyade itinalı 
davranmalı. Zerzevat yemekleri, 
meyvalar kızlar için çok faydalı· 

dır. Süt içmek, ıütlü tatlılar ye
mek te itiyat haline getirilebilir. 

Sütün, ıütlü tatlıların da bu husuı 
ta faydası dokunur. 

Hulasa, derinin hazım cihazı 

ile ıdn ıurette ali.kası oldujunu 
daima göz önünde tutmak, yüz aü 

zelliğine ehemmiyet verenler için 
kat'i olarak lazımdır. Bu, eaastır. 

Bundan aonra alınacak tedbirler, 
bunun yanında teferruat aayılrr ! 

J 1 Yemek Tarifleri 

Vanilyalı Krema 
Vanilyalı Krema yapmak için 

bir kilo süt, altı yu.murta sarısı, 
yüz gram ıeker, bir parça da va· 
nilya tedarik etmeli. Süt, içine te
ker ve Vanilya atılarak piıirilir. 

Biraz soğuduktan ıonra, bir taba • 
ğın içinde yumurtanın ıarııı, akın 
dan ayrılarak , yavaı yavaı ıütün 
üzerine dökülür. Dökerken, sütü 
devamlı surette karıthrmalıdır. 

it bu safhaya gelince, ıüt tek• 
rar ateı üzerine konulur. Ateı, ha· 
fif sıcaklık verecek derecede olma 
bdır. Bu ıafhada da ıütü koyula· 
ııncıya kadar karııtırmak icap e
der. 

Pelte, kıvamını almca, ıüt alet" 
ten indirilir. Artık vanilyalı kre
ma yapılmıf, demektir. Soiutulur 
ve yenir. Limonlu, çilekli v. ı. li 
kremalar da hep böyle yapılır. 

Fırınlı Makarna 
Fırınlı makarna yapmak için, 

makarnayı ıu içerisinde kararca 
haılamalı. Kevgirde süzmeli. Son• 
ra, bir tepsiye geçmeli. 

Diğer taraftan, baıka bir kase• 
de makamanm üstünü örtecek 
miktarda yumurtayı, biraz rende • 
lenmit peynir, biraz un ve biraz 
domaleıle iyice karıthrmalr. Bunu 
da makarnanın üstüne ve etrafına 
geçirmeli. Nihayet yağ koyup fırı

na ıürmeli. Pitinciye kadar orada 
bırakmalı. 

Havuç 1 urşusu 
Havucun üıtünü iyice kazıma• 

lı. Sonra havucu hatlamalr. Yumu 
şaymca ateşten indirmeli. Soiut • 

Kıt Modaaınd• malı ve bir kavanozun içine doi • ____ ..;__.., ________________________________________ I ramalr. Ölçüıüne ıöre tuz abp çal KUrk Modelleri 

Rutubete Karşı j 
Duvarların rütubetli bir halde 

bulunmaıının önüne geçmek için, 
yüz ıram sarı balmumu ile dört ki 
logram terementi ruhu alıp hafif 
at l üzerinde eritmeli. Rütubet o

lan duvarlara, bir fırça ile bolca 
ıürmeli. 

geldiiini, ne gibi noktaları göz Ö· 

nünde tutmak icap ettiğini bil-

Çay Nasıl? 
Çayın iyi olup olmadığını anla· 

mak için, bir miktar almalı. Bir 

bardak soğuk ıu içerisine alarak, 

çalkalamalı. Eier çay iyi ise, suyu 

yavaı yavaf ve pek az boyar. Fena 

ise, boyay19 çabuk ve çok koyu 

renkte olur. 

Bundan baıka, bu cihetleri an • 

lamak için, bqka bir uıul de var • 

dır. Bir miktar çayı ıuda kaynatıp 

soğutmalı. Çay iyi ise, ıuyun ren • 

gi açıktır. Yalnız hafif bir bula· 

nıklık husule ıelir. Çay fena iıe, 

mek düter. oÇcuğun verilen nasi· 
dar eder. Hele çocuklar, zararlı o

lan hususların hiç birisini bilemi • 
Yeceği için, annelere, babalara, 

ÇOCuklannı ıu bahsinde ikaz et· 
mek dter. Çocujun verilen naıı· 

hatleri kolay kolay belliyemiyece
iini de ıöz önünde tutarak, bir 

defa ıöylemekle iktifa etmemeyi, 
bu ıibi nasihatleri mümkün oldu· 
iu kadar ırk tekrarlamalıdır! 

Bir Çanta 
-----------~---ı ıu, bilakis berrak ve 9effaf kalır. 

Meusiminde ! 
Taze üzümü bu halde muhafaza 

için bir çare var mıdır?.. Bunun 
için bir çare vardır. O da üzümle
ri salkımlarından keımek, çürük -
lerini ayıklamak, hafif fıçılar içe· 
risine ince mantardan yataklar 
yapmak ve üzümleri yerlettirdik
ten ıonra, fıçıların ağzmı kapat· 

l mak! 

Eğer böyle yaparsanız, üzümü 
taze !i_ir halde uzun müddet sak
lıyabilirainiz. Ne kadar zaman? 

B:r ıene kadar kabil olduğu, tec • 
rübe ile anlatılmııtır ! 

Der1den Çanta 

Kedi Kuyruğu l 
Cam delmek için "kedi kuyru· 

fu,, denilen yuvarlak bir demir 

vardır. Eier cam delme'k icap edi· 

yoraa, bunu elde etmeli. Ucunun 

pek ince olması lazımdır. Ateıte 

beyaz hale gelinciye kadar kızdır-

malı. Sonra cıva banyosuna batır· 
malı. 

Diğer taraftan, müuvi miktar

da kafuru ile terementi ruhunu ka 

rııtırmalı. Kafuru, diğerinden faz 

1a da olabilir ve hatta fazla olursa 
daha iyidir. 

"Kedi kuyruğu,, ile camı del· 

meden, bu isimdeki demiri bu 

, mahlule batırmalı. Mahlulden bir 

iki damla da, camın delinecek ye-

rine sürünebilir. Bu suretle cam· 

1 
da, kırmadan delik açmak, müm • ı 
kündür 

kalamalı. Biber, urımsak dövme
li. Kerevizle kanıtırıp kavanozun 
içine doldurmalı. Nihayet kavano
zu kapamalı. Böylece bir müddet 
sonra havuç, turıu olur! 

Orman Kebabı 
Orman kebabı yapmak için, ko

yun etinin ya pirzola kemikleri, 
yahut da but eti lazımdır. Bu, 
dojranarak ufak uf ak parçalar 
haline ıetirildikten ıonra, tuz, bi
ber, ıoğan ve ıirke ile karıtlırıl • 
malı. Sirkenin keskin olmaıı İcap 
eder. Karııtırma itinden ıonra, 
bir müddet öylece bırakmalı. Ni • 
hayet ıilkeleyip aoğanlan çıkar • 
malı ve azar azar ıu vermeli •• Ka· 
rar derecede kavurarak pitirmeli. 

GUndUz Elbiaeal 
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Çocu~umun Resmi -Giizeı Olsun l 

. 
Bahçeyle uğraımağa heves eden 

berber, tarhları ondüle edilmit saç

lar haline getiriyor 1 

Mergube Hanım, çocuğunun 

çok güzel olduğuna kanidir. Ha· 
kiki vaziyette hiç te böyle olma • 
dığı halde .... Çocuğu çirkin, ü&te· 
lik sevimsizdir. 

Anne, çocuğunun resmini çek· 
tirecekti. Bir fotoğrafçıya gittiler. 
Mergube Hanım, mağrur bir ta· 
vurla oğlu Nurinin resminin gayet 
güzel olması, iyi bir pozda çekil
mesi lüzumunu bildirirdi. 

- Elimden geleni yaparım, } rar tekrar çocuğunun papiyon bo· ı -Şimdi bir defa hiç kınııldal 
hanımefendi! yun bağını düzeltmek için kımıl· madan dur, yavrum! . '1 

Çocuğun yüzüne dikkatle ba • danıyordu. F otoğrafçr, örtü altına ıır 
kan fotoğrafçr, yüzünü ektiterek, - Her ıey hazil', hanımefen· Girer girmez de, Mergube Hanı* 
bu cevabı verirdi. Ellerini uiut • di ! ... Lütfen...... teli.tla seslendi:' 
turdu ve i~e girİ§ti. Bundan sonra, çocuğa poz ve· - Aman, daha çekme bir t' 

O, bir taraftan hazırlık yapa· rilmesine 11ra ieldi Bununla da daha ıöyliyeceğim ! 
dursun, anne de çocuğuna çeki dü· bir hayli zaman geçti. Nihayet, Daha ne aöyliyecekti? sJ 
zen vermek için uğra§ıyordu. E • Napolyonvari bir pozda karar geldi geleli söyledikleri yetrııi~ 
lindeki tarakla tekrar tekrar ıaç • kılındı. El göğüıte, dimdik bir mut gibi! .. Fotoğrafçı, canı ıı~ 
larına dokunuyor, parmaklan tek· duru§! mı§ bir halde, örtünün altınd-' __ ...., ________ ...., _______ ...., ____________________ ...., _____________ ...... _____ çıktı. 

Haftalık • ... 1 )....• • • 

Ve Aqlıkl 
- Müdür Beyefendi, 

bir ricam var! 
sizden f Memur sözlerini töyle tekmil-

ledi: 
Müeueıe müdürü, yazıhanesi· 

nin başında koltuğa gömülmü§, 
bacak bacak üıtüne atmıf, ıigara· 
ıınrn dumanını küfür küfür sa· 
vuruyordu. Azametle oturduğu 
yerden seslendi: 

- Söyle bakayım. Ne iıtiyor • 
sunuz? .• Fakat, istediğim fey, al
dığın paraya zam yahut izin ol· 
mnsın. Bu iki ıeyden birini istiye
cek olunan, benden ret cevabı a
lacaksın. Hem de yüz de iki yüz! 

Ortalaılr, kendi halinde bir a • 
dam olan memur, müdürün kutı· 
smda hörmctle el kavutturmut bir 
vaziyette duruyordu. Sesi titriye
rek, şunlarr söyledi: 

- Hayır, müdür beyefen.di 
hazretleri! .. Ricam, hu iki §eyden 
baıka bir ey;! 

- O halde, söyle~ 
- Burada, para, timdi hafta· 

dan haftaya veriliyor. Öyle ten
sip buyurulmuş ! 

- Peki ... Sonra? 
- Sonrası, efendim, benim ri

cam, 1ru paranın şimdi olduğu gi -
bi haftadan haftaya verilmeyipte 
eskisi gibi aydan aya verilmesi!.. 

- Acayip şey! .. Halbuki, bu 
haftalık usulünü ben tensip ettim, 
ama şefiniz, sizin böyle verilme • 
sini rica ettiğinizi ıöyledi. Yani 
hepinizin, .. Bütün memurların ... 
Bu arada, ıiz dahil değil mi idi • 

. ? 
nız ... 

- Doğru, efendim. Bu ricaya 
o zaman ben de iştirak ettim. Ha· 
riç kalmadım! 

- O halde, aradan bir kaç ay 
geçtikten sonra ! ... 

Memur, boynunu bükerek ha• 
ıını ıalladı: 

- Hatta, bu kadar beklemeyip 
bir ay sonra, bu rica da buluna· 
caktım. Lakin, zatr ililerinizi ra· 
hatsiz etmekten çekindim. Bu va· 
ziyete katlanmağı tercih ettim. 
Niyayet, daha fazla tahammül 
edemiyeceğimi anlayınca, ...• 

Müdür, hayretle koltuğunda 
yarı kalkınır bir ta vur aldı: 

- Neler ıöylüyoraunuz.·? .. Şey,. 
Neydi adınız? 

- Rahmi bendeniz!.. 
- Ha, rahmi efendi!... Evet, 

katlanmak, ... Daha fazla taham • 
mül edememek!.. lnsanın parası • 
nı ay dan aya alamayıpta hafta • 
dan haftaya almasile, bunların 

alakası ne? 
Memur, içini çekti: 
- Belki sizin için ve ba9kala· 

";J ~n, bunun ehemmiyeti yok, 
müdür beyefendi hazretleri! .. Li· 
kin, benim için pek büvük ehem • 
miveti var. Ziri ..... 

- Eskiden karınla aybatından 
ay batına para kavğası ederdik. 
Şimdi her hafta ba§ında bir defa· 
dan, her ay dört defa saç saça, bat 
baıa geliyoruz. Bu kavgalardan 
üçünün eksilmesi ancak zatı alile
rinizin ricamı ;s'afile mümkün o
lur. Sayenize sığındım! 
diler. Selamlatmadan ve hal, hatır 
sorutmadan sonra, Cabir Bey, fÖY 
le dedi: 

- Azizim, bu ıef er dikkatli 
niıan al. Geçen sefer tav§ana ni
ıan aldın ve beni yaraladın. O za· 
man bir kazadır oldu, diye ses çı

karmadım, ama bu sefer böyle bir 
ıeyi hoı görmem! 

Fuat Bey, elini arkadaşının o· 
muzuna koyarak, §Öyle cevap ver· 
di: 

- Merak etme, azizım ! Bu se-
fer tavşana değil, sana niıan ala • 
cağım. Bu suretle umarım, ki ge· 
çen seferkinin ahi vaki olur ve 
ben de bir tavsan avlarım! 

Muşmula! 
Yaıı hayli ilerlemi§ bir hanıme· 

fendi, yüzündeki buruıuklukları 
giderecek çare arıyordu. Lavanta, 
pudra ve krem v. a. ıatılan bir 
mağazada, satıcı ;ıc konuşuyor: 

- Yüzü gergin tutacak bir 
krem istiyorum! 

- Hay hay, hanımefendi! .. iş· 
te, bu kremle yüzde gerginlik ta
mamil~ temin olunabilir! 

- Sahi mi? .. Yüzde hiç buru· 
~ukluk kalmaz mı? 

- Hiç kalmaz, hanımefendi! .. 
Bu, o kadar iyi cins bir kremdir. 
T esİi'i tecrübe ile ~ahit olmuştur! 

Satıcı, sözlerine şunu ili.ve et
ti: 

- Hatta, mu!mulanın buruşuk· 
luklar·nı bil-:- r{ii;;:eltir ! 

Bol. Gelirse? 
Evin hanımı, yeni hizmetçisine 

şöyle söyledi: 
- Siz de benim gibi süslü gi· 

yinebilirsiniz. Ben, buna itiraz 
etmem! 

- T eşckkür ederim, h~nıme
f endi,. yalnız ben ıizden biraz da
ha zayıfım. Acaba sizin elbisele· 
riniz ban'- bol rıelrnez mi?! 

Yarın Nasıl? 
- Hele benim mesleğimde o

lan bir kimsenin, yarının nasıl 

olacağını kestirememesi, pek üzü
cü bir şey! 

Böyle diyen adamla yeni tanı· 
fan biri, onun mesleki ne olduğu· 
mı merak ederek, sordu: 

- Sizin mesleğiniz nedir, e· 
fendim? .. Ne it yaparsınız? 

- Rasathane müdürüyüm! 

- Affedersiniz, Beyefendi, duvarın tozunu daha ka~ dc(a alayım? 1 

Hayal Ve Hakikat! 
Karı, koca balkonda ba, başa yebilir ! 

vermiıler, konufuyorlar. Gece, Kadın, gülümsedi: 

gökte yarım ay .. Mehtabın son g~ - Beni okadar çok seviyorsun, 

celerinden biri .... Bu eylül mehta· demek? .. Peki, ya Ü§Ür, hastalanır 
hının ..... Yer, Büyükadada ! 

- Havalar serinledi, güzelim. 

Halbuki, sen balkonda omuzları .. 

na bir e9arp bile almadan .oturu • 
yorsun. Gidip •.. 

- Otur, canım. Zaten bir az 

ıonra içeriye gireceğiz. 

da ölürsem, ne yaparsın? 

- Allah göstermesin, deli olu· 
rum! 

- Sende benim arkamdan he· 

men ölür müsün? 

Erkek, bir an duruksadı. sonra, 

§Öyle dedi: 

-Buyurun, emriniz? 

- Şey, ben bu resme çok e.bd 
miyet veriyorum. Bu resmi bir I' 
zetenin tertip ettiği en güzel ço 
cuk müsabakasına ıönderec:I 
ğim de!. Bu itibarla resim fe"'k• 
iade güzel çekilmeli. Tıpkı tıp~ 
una benim çocuğuma henz.erl1e.', 
Anladınız ya? ... Resmi de keJ1~; 
ıi gibi güzel olacaktır. değil rl11 

Fotoğrafçı, Bu ıöz.leri di11~ 
dikten ıonra, çirkin ve ıevi~t 
çocuğun annesine föyle dedi: , 

- Siz, hiç merak etmeriııilı 
Hanımefendi. Endi§eye liiı~ 
yok. Resim, kendisi iİbi olrıı~ 
bile güzel olacaktır. Ben r 
yapmakta gayet mahirim! 

~ 

Sudan Hesap! 
Küçük Namıka babası aord"1 

- Oğlum, u teatinin kaç b• 
dak su aldığını biliyor muıut' 
Hadi, biraz dütün de bul ba1" 
yım! 

~~-

- üz b rd , abat 
Babası, bir kahkaha attı, çoeU' 

ğunu okıadı ve ,öyle ıöyledi: 

- O kadar almaz, çocuğtıd 
yirmi bet bardak su alır! 

Biraz ıonra, Namık kapınırı 
nünde kom§u çocuklarından M,u, 
sinle oynarken, akhna bu testı 
su bahsi geldi. O da babasının 1' 
disine ıorduğu feyi, kcmtu çrl 
ğuna sordu: 

- Sence, fU bizim pence~ 
önünde duran testi, kaç bardef 
alır? Hadi, bil bakayım! 

- Elli bardak! 

Namık, bu cevap üzerine d' 
ruksadı: ~ 

- Ben babama yüz bardak 
aldığını söyledim. Bu kadar al~ 
dığını, yirmi beş bardak aldıi , 
anlattr. Ama elli bardak alıp ır.1~~ 

... d O ·d· e dıgını sorma ım. ur, gı ıp t 
bardak ahp almadığını öğret\ - Yok, yok!. Olmaz, insan - Ölmeıine ölürüm, ama pek 
yim! 

böyle havada bir dakikada da Ü§Ü· öyle hemen değil! 

- Aman, yetitiniz. Loeamda yangın çıktı. Çabuk, çabuk! 
- Dans esvaplarınız mı? Sizi çır çıplak bırakan o kısacık ıeylcrfn yanma-

sı, pek uzun sürmese l!erck .. Eicr onlar için teliı ediyorsanız, hepsi çoktan ya
nıp kül müştür 1 

Doğurmuş! 
- Galiba bir §eye canrnıı ~ 

kılmıt? .. Halinizden öyle ani 
rum! 

- Evet .... Öyle 

- Ne oldu? , 
- Efendim, bizim memurl~ 

dan biri, ıık sık avans olarak P V 
iıter. Her defasında karısının fıt' 
iurduiundan bahseder. Bu ,e 1,, 
de aynı şeyi söyledi. Ben de 1• d'r 
nını meydana çıkarmak mak,. ti 
le, evine birlikte gittim. Bir d~d,
ıöreyim?. Bu sefer karısı ıah• 
doğurmut! ~ 

- Peki, bunda can ıı~• ı 
ne var?. Meı'ut edici bir hadıtl , 

- Evet, ama hem avan• "~, 
b·r""' mek, hem de..... Karıırna 1 et' 

diye göndererek nezaket gö•t 
mek lazım geldi! 

Jo 
Je 



"Çocuk hayat.na dair resimler yapan 
meşhur bir Alman ressamın tablosu,, 

Dünya içinde .• 
Bu yazı, bizim kendi memleketimiz

le bir çok yabancı memleketlerde, eğ
lenrr.ek, seyahat etmek ve kitap oku· 
makla geçirdim. Bu haftadan itibaren 
gezdiğim bu memleketlerle i9ittiğim 
küçük hikayeleri, ara sıra kitaplarda o· 
~duğum faydalı yazılan, aize de :birer 
bırer anlatacağım. Eğer yaz günlerini
zi nasıl ge;irdiğinizi ıiz de bana anlata
cak olursanız, daha iyi tanıımıı oluruz. 

Hepinizin mektuplannızı 'beklerim. 

••. DERS ••• 
Konyadan geçerken, bir geceyi kü

çük bir otelde geçirmiıtik. Otelin ıa· 

Bugünkü bulmaca 
Yedi harfli bir kelimeyim. Dünya 

üzerinde en büyük oteller, en bü
yük fabrika1ar benim içimdedir. 
Eğer 3 , 4, 5, 6 numaralı harfleri
mi toplarsanız çok sevdiğiniz bir 
yemi§ olurum. 3 ve 4 üncü harfle

rim erkekJik ifade eder. Altıncı 
ve be§İnci harflerim renklerin en 
beyazıdır. Ben neresiyim? .. 

Birinci ikinci ve üç.üncü gelen 
okuyucularımıza fevkalade Jık he 
diyeler vereceğiz. ı 

• • • 
Bilmecelerimizin hal :ıııüddeti 

15 gündür . Bu müddeti doldur -
duktan ont'a gelen bilm~Jerin 

hallini kabul etmiyoruz. Hecliye -
]erimiz okuyucularımıza bir ko • 
layhk olmak üzere hergün verilir. 
Müracaat edilecek yer: Ankara 
caddesi - V AKIT kitap evi. 

h i i §Öyle anlattı : 

- Belki, Mıaıra 
41a uğrayacaiız. O
rada küçük Arap 
çocuklannın çok 
yaramaz olduğunu 
söylüyorlar. Büyiic 
yamyaıu, küçük •ev 
diii bir Mııır ıner
kehile Kallirede ae. 
yabat ediyonnuı. 

Bir gün, mernle- ı Eğlenceli Yazılar 1 
lcetine melctup .. ··de--'- . . • .. ~------------.. . .on nuca JÇln poıta -
haneye aırer. Tahü merkelri dıtand Vorku/u rüya 
kapının önünde ibı-'- lann a Al d ı.~ı::. l""a&U' ve yu dan 
a --Kl~rnayı unutmaz. Birdenbire, dt

§anda bır feryat iıitir• h--'- 1 ı... __ 
Yalçın, sabahleyin uyanır u• 

yanmaz annesini aradı: her d , 'l:lnlH e ~a-
0 a fırlar; hir de bakar ki büyük 

ile bamın ıadık merkebi yer]" L. A .. ' ı uır rap 
~ugunu, Pllntalonunun ltir t--L-a 
-L-1 •• acann an 
,-...uamıı muternadiyen sara E 
raftıuı B-'- ıyor. t-

• : - auıuuq denüıler:, çok iyi e-
diyor. Çocuk bu CU&J"I '--'- .,_~ • 

naaeuuıttir. 

, 5ol1T'lld~n anlqıldıiına gö~ küçük 

- O kadar korkulu bir rüya 
gördüm ki bu gece, diye anlattı; 
çıplak ayaklarımla kırık camlarm 
üstünde yürüdüm. Ayaklarımın 
altı hep parça parça oldu. 

Yalçın, 0 gece potinlerini çı• 
~ çocugu, merkebin yuJan .. 
~uı, onu kendi haline hır~ çoz. 
IUrede kayholmaıını iıtiyorınu Ka. 
kep ona iyi bir ders _ . I• Mer-

karmadan yatağına girmiıti .. 
Annesi hiddetle: 

... nnıı. 
_ Niçin, dedi, potinlerini ç~ • 

JCarmıyoraun? 
• ? M Bl , _ Unuttunuz mu annecım .... 

on an zn Dün gece gördüğüm rüyayı bu 

Üstünde güneş.. sabah size ıöylemi~tim ya, ayni 
Bir .. lı. rüyayı bu gecede görecek olur • 

-'- gun, ıç hir vakit hen yal L 
1
.... ayaklanm acımasınlar diye 

noamayan •rkada•ım1a A ruz ı- .,...., 
x ' Vl"Upadaki · ·yorum? 
dağların en yük v• gıyı ••• 
olan Mon Blan s:: ıı11J1llllRh11111111llDlllllJl1111U1lllllllll1J1111111llllllllll11eınllDllm1t11 
iına çıkbk. Bu dağ Doğru 
4000 metreden da- •• J 
ha yükıektir. Her Soz er 
tarafı kar içindey· * Ba\a malı ~abuk tükenir, evlat ça· 
di; birdenbire, yo- hımah. 
lunauzu bir dai or- •Ak akçe kara p.. ~çindir. 
manında kaybettik. * Hüner, sahihini :zenıin eder. 
Karlann jçerisinde • Azı bilmeyen çoğu bilmez. 
iki ıaat dolaıhiı· * San'at, altın bileziktir. 
ınızı ıöyleyecek o-

lursam, buna fa!nıaynuz. Çünkü yanı· ftlll111ıııı••ı111ıııJllllllllll1t111uııınıtınııH1111ııtııtıl~111ıuııllfl 
mıza kdavu .. d im l . • :. a a amııb.k. kı saat._....... ............................ ",.............,.= .. -=== 
~onra geldıgırniz yere haktı~ bura11 zannettim. Jıte bu sırada, Mon Blan 
~ by~lduğuınuz yerdi; dönmüt do- dajlannda güneı batıyordu. Glaıye)er 
"'•fmlt Jıne oraya gelmiıtik. üstünde gördüğümüz son ıııklannı, 

Nihayet, l>ir dai treninin küçük İ•· ikimiz de 'bugün hala unubnuyoruz. 
laıyonunda kendimizi bulduitıJDUZ ~ Karlı ltiT daf üstünde ıüneıin batma· 
kit, dünyaya :yeniden doiduimmızu aı sok ıüzel oluyor. 

••• Gömülü Hazineler ... \ Acaip Kuyruklar 
insanların denizlere hakim ol

dukları gündenberi, bir memle
ketten öteki memlekete gemilerle 
taşıdıkları bir çok hazineler, fırtı
nalar yahut deniz kazaları yüzün
den batmıştır. 

Şimdiye kadar yalnız altın pa· 
ra olmak üzere denizlerin altında 
bulunan bu hazinelerin geçenler -
dıa bir stat istiği neşredildi: 

Bu statistiğc göre 273,852,000 
lira altın para ulunuyormuş. 

Yukarda da söylediğim gibi, bu 
rakam yalnız altın para miktarı· 
dır. 

Denizaltı 

İspanya keşfedildiği zaman bu 
zengin memleketten dönen ka • 
şifler, kadırgalarının her tarafını 
altınla kaplamışlardı. Fakat yol
da rasgeldikleri büyük bir fırtına, 

bu altından kadırgaları denizin 
dibine boylamakta gecikmedi. iş· 
te bunun gibi daha bir çok f eln
ketlerin denize çektiği hazineler, 
size söylediğim bu rakamdan ha
riçtir! 

Bununla beraber, insanlar, de· 
nizlerin altında gömülü bu hazi
neleri, fırsat düştükçe daima çı· 

karmıya uğraşıyorlar. 

Nebatları 

Dünyada yaııyan bütün kuy: • 
ruklu hayvanların en çok kuvvet• 
li olan bir tarafları da kuyrukları 
dır. Hayvanlar, arka taraflarında 
kalın bir sicim yahut bir halat 
teklinde taııdıkları bu sinirden i· 
zalarını muhtelif ıekilde kulla • 
nırlar: llk bakııta, çok kereler 
hareketsiz duran yahut hafif ha· 
fif kımıldıyan kuyrukları ehem• 
miyetaiz zannedersiniz. Fakat dil( 
kat edecek olursanız, vücutlarına 
konan bir çok böcekleri onunla 
öldürdüklerini göreceksiniz. la• 
gar isimli bir hayvan, kuyruğunu, 
ayni zamanda yiyeceklerini temin 
etmek için de kullanm 

Hayvanların hayatına <Jair l>it 
çok kitaplar yazan bir alim Jagar 

r--=.----~-~.--~~-~--.-..... "i'ıı çok yeni nebatat nümunelerine de raıt- için §Öyle diyor: _Evveli, yavaf 
lamıılardır. Zaten denizlerde, tıpkı ka- yavaı ıu başına geldi. Orada ne 

Son zamanlarda, denizlerin altında! 
yaıayan her çeşit hayvanlara dair araş· 
tırmalar yapmak uteyen alimler, bir 

raların üıtünde olduğu gibi bir çok ne- yapacağına fevkalade aikkat edi· 
batlann yetiıtiii biliniyordu. Sadece, yordum. Kuyruğunu hafifçe ıuya 
bunlann ne ıekilde büyüdüklerj, ııcak, soktu. Adeta, orada hiç hareket 
ıoğuk yahut ılık denizlerde suyun ha· ettirmiyor gibiydi. Fakat, Clikkat· 
raret derecesine göre nasıl meydana le baktığınız zaman, suyun içeri• ' 
geldikleri meçhuldü. Şimdi, daha ziya- sinde hafif tertip salladığmt göre ' 
de sıcak memleketlerin ıularında, top· ceksiniz. Bu suretle suyu <1alga· 
rak üstünde gördüğümüz çiçek ve ne
batlardan çok daha güzel çcıitlerde su· 

)andırıyordu. Bir taraftan aa, 1nı 
bulanık ıu iç.eresinde, birden bire 

altı nebatlannın fotoğrafları anlınmıı· §af ıran küçük balıklan tırnakla • ~ 
tır. riyle yakalayıp yiyordu. 

Bu fotoğraflar, bilhassa sıcak de· Kuyruklarından en fazla imf a•' 
nizlcrde, nebatlann daha çok büyüyüp t1e eden hayvanlardan birisi de 
dallandığını gösteriyor. rıaymunlardır. Maymunlar ellerine 

Resimde, tahiti adalannt ~vi· nin bir taneıile ağaca tutunurlar, 
1 

ren sıcak denizlerde yetiımekte olan bir tanesi ile meyva koparrr, biri -· 
nebat nümunelerini görüyoraunuz. ıi ile ağzına götürürler; bu ııra • l 

larda kuyruklarınt da tıpkı bir a •
1 

Bunlar, denizin üstünden yedi, se

kiz metre kadar a§ağıdadır. 
yak gibi !kullandıkları görülmüt • 
tür. Sürü halinde gezerleTken, bi· ' 

-111ıtıllıtllfııtıta11ıtffllnHla1Hilllfflllllılı...,........_..1J1llrnııı""1nıırJll1111111MmillfUHIRttmlflflNllltıu- ribirlerinin kuyn.ıklarmı tutam 

O KUŞ YUVASI O 
Gagasını yuvasından uzatan 
Minik bir kuş annesine dedi ki: -
"Bak ne güzel, ne sonsuzdur bu vatan! 
Bırak beni :mavi gökte uçayım 
Kanadrım rüzgarlara açayım!.,. 

'.Anne dedi ki: - Zlllllanın gelmedi ki .. 
Dur o küçük kanatlann büyüsün, 
Annenin yüzü gülıün !. 
Sen de bir gün yavrum kanat açarsın; 
Mavi gökte süzülerek uçarsın!." 

-•1111ı•w~n11111111111111111 ............. ınııuıwııınnmıı111ııuıııtnnn11mııııımım111u_.-

Son günlerde Şirley Tempil jıimli küçük ve aarııın bir kız, dünyada en 
~ok ismi E!l!ÇCR bir insan oldu. Ceçen yı1 girdiği bir ana mektehinin sene so
nu müsameresinde §ehrin valisi 'lılra- fından çok takdir edilmiıti. Şirley Tem
pil bet yaıundadır. lıtikhalde 4>üyük bir san'atkar olacağını aöylüyorlar. Re
simde, çok ıevdiği horozunu terbiye e· derken •örüyorıµnuz!. 

bir zincir tetkil ederler, ve bir a• 
ğaçtan öteik ağaca zıplarlarlien 
kuyruklarını hiç bir vakit bırak· 
mazlar. Amerikanın cenubund.,; 
yafıyan ve kediye çok benziyen 
bir hayvanın da kuyruğu ile muz• 
]arı kopardığı görülmüttür. ~ 

Memleketimizde çolC iyi fanıCJı• 
gımz, farelerin, naaıl yumıırta a = 
şırdıklarını ve bu sırada kuyrut[ • , 
larını nasıl kullandıklarmr büyült 
Jer:nize aoracali olurtanız, ıize 
anlatacaklardır. 

Çiftliklerde inek büyütenlerin,' 
ıt • sağdıkları dakikalarda en faz· ' 
la ıikiyet ettikleri ıey hayvanm 
kuyruğudur .• Vücu"duna konan si• 
nekleri koğmak için mütemadi •' 
yen hareket ettirdiği kuyruğunu 
o kadar kuvvetle vücu"duna çar• 
par ki, ıüt sağanlar, bu liuyruti 
vurmasını yüzlerine yememek i • ' 
çin, çok kereler onları ellerile ıım 
sıkı tutmaya mecbur olurlar. 

Bizim memleketimizde tiulun• 
mıyan Kangoro isimli hayvanla • ' 
rın kuyruklarına gelince, hunlar ' 
bir üçüncü ayak vazif eıini görür
ler. Hayvanlar bu kuyruklarla ye
re dayanırlar ve ellerini de kökle· 
ri çıkarmak için kullanırlar. Kas • ' 
tor isimli hayvan da kuyruğu sa • ' 
yeıinde, kendisine ya§&mak için 
toprak altında ev yapabilir. 
• 

Balıklara gelince, balıkların 
kendilerine ne .!flzım olan bir u • 
zuvları da kUyruklarıdrr. Balıkla:. 
rın kuyrukları ,akuli ve aümen 
!eklindedir. Yalnız balinanm ve 
ayni cinsten olan balrklann a<uy~ 
ruklan amudi yerine yalönC1tt. ' 
Balıklar, ancak kuyrukları aaye-, 
ı~e Cleniz~e ~.Y.UkarrJiar~• ~ 
Ket edebilirler., 



HAFrALIK 

Radqo Proqramı 
r-T AK Vi M---ı' Altmış dört devletin 

ordularına ait statisti 
7 11nci Tetrln Pazar 

JM Kbz. 1STA1'ıı"BUL, 1621 m. 
18.SO pllk. 19,20: Aj&n11 habtrlerl, 19.SO: 

'Nrk maılklsl (Kl'manl Rept, Mes'ut C.e -

mU, llusaffer btyler \e Yecihe. Vedia Rıaz 
hanımlar.) %1: Ateı - GUnet klUbünden na
klL 11.SO. Radyo (',az \ e tango orkestraııı. 
aaı Khz. BVKRJ:Ş, SM m. 
1%: Ötle konııeri. 13: Pllk. 13.45: Konfe

rans. 18: Kanıık kon1r,r. 19: Haberler. 19.15 
.Jean Maroo orkestra.Ilı. 20: Konft'ranı. 20.H 
Pllk. 29.46: MUl8.hahe. ıl: Atk tarkılan.%% 
Spor. 21.10: Rus muıılkisl. 2S: Haberler. 

22S Khr.. VARŞO\A, JH5 m. 
18: Dana mualkllll. 18.50: MU9&habf'~ 20: 

Jlallf mu.ılıl. 20.45: Musahabe. 21: PopWt>r 
tagannlll ııır.nfonlk kon1161". 2J.46: Musahabe. 
2%: IA!mlM'f11en neşeli neıtrlyat. H.4l5: Mu -
aallabe. 28.15: ~klAm ,.e konııe.r. 23.60: Ba
~bm C*'rlerinden ııenfonlk konser. lUuııaha
bf'. 24.0lS: Danıı muslki9l. 

M6 Kbz. BUDAPEŞTE, 560 m. 
11.40: Slsan mualklsl. 19.40: Musahabe.

Spor. %0.SO: Şandor Potöflnen 'Janos \1~ .• 
operası. 21.SO: Ha~rler. 2S.~: Danıı musiki. ... 

MI Kbz. BERLIN !MI m. 
19.SO: Rad~·o orkestraaı. 20.40: Spor. 21: 

Halli muslld. 2S: Habf-rlf'r. 28.%0: Dan mu-
91klal. 

59% Khr.. ViYANA, 507 m. 
](1.06: Otto Vattk bandosu. J9.2ll: Franz 

Verlel (kendi eserlerlndt'n) 19.50: Habt'r -
Itır. 20 Şarkılar, 20.45: .Johann Strauaııun, zı 
reane.r baron, O~rt'tl, 2S Kaclyonun lualdkf 
taılllblden lıalalWr. 28.38: Haberler, 2S,5: 
JDAlılk oda mrukası opera takımı, 24.40: 
&dlrammel kuarteti. 

8 11ncl Teşrin Paz•rteel 
114 Khr.. 1STA11ı'BUL. 1811 m. 

18.11: Frallenca ders. 11: Konferanıı. 19. 
at: Ttırk ma8lkllll. (Ekrem Ru!tt'n, C~vdet, 

Kemani Cf!ydet, Şeref, İbrahim beyler, , • ., -
f'IJM!, &ima, laanımlar.) 21,20: Ajans ve bor
• llallerierl. %1.SO: Bedriye Ruim hanımın 
l,elnklyle tanso 'e caz orke truı. 

Al Kllz. B1'KREŞ. SH m. 
U-15 GtbaiU. D.f!trlyatr. 18: çay konseri. 

11: &at ayan ve ııalre. 19.15: Radyo or -
kestraar. 20: KonfP..ranıı. 20.20: Pl&k. ıt.45: 
Konfcraa11. %1: Rus oda ınaılklsl. 21.SO: 
ff.onff'.rana. 21.45: Taıannl. 22.06: \1yana mu 
11lkh1. %2.65: Kahvellane mualklıl. 

22S Kbz. VARŞOl'A, lS-15 m. 

10 11ncl Te.,.ın Çarpmba 
J8t Kbr.. lSTANBUL, l6Zl m. 
l8.30: :Fransızca den. 19: Pllk. 19.SO: 

TUrk muıılklııl. (Necati, Şevki, Ekrem. Rıı • 
ten Qe\det, Mustafa beyler n \'eclhc ile Se
miha hanımlar.) 21.20: Ajans, borsa. 21.20: 

• Gürı doluşu 
Gün batısı 
~abıb namazı 

ogıe namuı 
ikindi namazı 
J\t~am namaz• 
'ıat ı namazı 

imsak 

Perşembe CUMA 
4 ı el Teşrin 5 1 el Te~rl11 
24 C. Ahir 25 C. Ahir 

6.00 6.0J 

17.49 17,46 

S.00 5,01 
12.0.3 l't.03 
ı •.ıs 1:5.17 
r:'.49 17,46 
19.19 19.17 
4.'i!I 4.'U 
270 271 Stlld) o çaz 'e tango. takımı. 

88! Khz. BÜKREŞ, SH m. 1 
ıs-la GUndUz neerlyatı. 18: Ney<>ll muaf- ...._ ______________ _, 

ki, 19: Saat n~arı 'e saire. 19.15: Rad.)O or- ::=-:-==~--=~~~===-==--=====~ 

Yılın gtçen glinlerı 
Yılıa kalan ~ünleri 95 94 

kcstraııı. 20: Konfl'rans. 20.20: Pllk. 20.46: 
Konferans. 21: Pl.)ano konseri. 21.45: Ta -
gannl. 22,05: Orkeııtra salon musikisi.) 

228 Kh1~ \'AU~O\'A, lS-45 m. 
18: Keman konseri. - Musahabe. 111.SS: 

]>Jlk. - l\lubtellf. 19.111: Orkeııtra. - Mu-
ahabe. 20: E!ikl pl~ano nıuslklııl. - M~

habe. 20.23: Solist konseri. 2t.45: Musahabe. 
21: Pllk. 21..u: Haberler. 22: Coplnln eıter
ll'rlnden konser. 22.SO: P'A'nebl dlllle .konfe -
ranıı. 22.40: Tagannl. 2S: RPklı\m ve konııer. 
2S.15: Dıınıı muslklııl. 

:>t5 Kh7.. Bl'DAPEŞTE. MO m. 
lo'.311: Orke tra. konseri. - Aml'le n~rl-

.)Rh. 20.SO: Ope.ra4an nakU. 2S.SO: Slgan 
n•uıılklııl. 2-4.20: Dana mtnılklııl • 

8-11 Khz. BEKLİN SM m. 
19 .SO: Ev musikisi. 20.40: AAktUallte ve 

haberin. 21.10: Xt>Fll musiki. 21,S5: Milli 
n"frlyat. 2%: OrkHtra konM.rl. 2S: Haberler, 
21.20: N*ll ltlC.'e mualklal. 

592 Khz. \'!YANA, 607 m. 
JS.O.l: Kuartet konseri. 19: Mllııahabe, 

20.!0: Kaemten halk tenllklerlnl nakil, ıt.OlS 
Jlichud V~l'.rln eııe.r~rlnden kon11er Ar
turo '1"011caıılnln ldarl'11lnde W! Lotto Lehman 
nın l Llraklle. 2S: AktUallte, 23.20: E1pe.ran
toea. 2S.SO: Haberler, :ZS.50: Şrammel mu • 
slklııl, ı J'lik. 

11 11ncl Tetrln Pertembe 
184 Kll. tSTANBtJL, Jftl m. 
18.SO: PlAk. 19.20: Ajan11 19.SO: Tllrk mu. 

alklsl (Kemal Niyazi, Azmi beyler De Hay
riye ,.e Müzeyyen banrml&r. 21: Selim Sırrı 
lııl'y tarafından konferans. 21.SO: Radyo caz 
\e tana-o takımı. 

3S2 KllL BUK&EŞ, 16' m. 
IS-15 Gündüz neşrl~·ab. (Plı\k ne.) 18: 

Kanıık konser. 19: Saat ayan. ve ııattt. 19, 
15: KonM"rln devamı. 20: t)'nJnınlte. I0.10 
Konferana. 20.SO: Pl&k. ile üç perdf>J.lk ''ag
nerln "Valkyre,, isimli birik opt!ra temam. 

ns Khz. VARŞO\'A, 1345 m. 
19.15: Piyano konseri. 19.45: Musahabe. 

20: Saksofon (plAk). - Musahabe. %0.SO: 

RADYO 
a ug ün 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13-15 Gündüz neıriyatı. 17,45: Ço • 

cuk neıriyab. 19.15: Konserin devamı. 
20: Üniversite 20.20: Hafif musiki. 20, 
45: Konferans. 21: Plak ile Donizetti
nin "Don Paaouale,, operası. 

823 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
19.15: Piyano ile klasik İngiliz mu -

ıikiıi. 19.45: Musahabe. 20: Tagannili 
piyano konseri. - Musahabe. 20.30: 
Plak. - Musahabe. 21: Hafif musiki. 
21.45: Musahabe. 22: Aktam konseri. 
22,45: Muaahabe. 22: Akpm konseri. 
22.45: Dünyaca tanınmış bet ıes (plk) 
23.45: Almanca konferans. 24.05: Danı 
musikisi. 

545, Khz, BUDAPEŞTE, 550 m. 
18.30: Eduardo Bianko tango orkes

trası. 19.30: lnıilizce derı. 20: Tagan· 
nili hafif musiki. 20.40: "Aynlalnn,, 
isimli stüdyo neteli piyesi. 22.30: Mu· 
sahabe. 22.50: Musikide aan'atkirane 
aahneler. Haberler. 24: Siıan musiki· 
ıi. 

841 Khz. BERL1N, Tegel 357 m. 
19.30: Muaahahe. 20: Viyolonsel 

konseri. (Piyano refakatile.) 20.40: 
Aktüalite, haberler. 21.15: "Scbenk ein 
den V ein,den holden,, isimli musikili 
temsil. 23: Haberler. 23.20: Danı mu • 
ıikiıi. 

592 Kbz. ViYANA, 507 m. 
18.40 Keman konseri, Musahabe, 20, 

05 Haftanın icmali, 20.30: Franç Scbu· 
bertin prkılarmdan, 21.10: Şiirler, 21, 
30: Radyo kUareai, 23.30: Haberler, 
23,50: Senfonik konser. 

BORSA 
Hiz:al:annda vıldız ışareti olanlar üzer· 
lerinde 3 - ıo da muamele görenler-

- Aslrer1 saytfadan devam -

zun irtibatını temin etmek ıçın 

menzil meıeleaini halletmek mec
buriyetinde kalmıtlır. Burada aev· 

külceyf noktai nazarından mühim 
olan demiryolları mevzuu bahıol· 
maktadır. Uzak ıark or::Juıu har· 
bede~ek oluraa ana memleketten 
erzak celbine mecbur olmıyacak 
bir hal~ getirilecektir. Daha tim· 
diden bütün menzil organlan harp 
halinde çabfıyorlamııt gibi teıkil 
\;lunmaktadır. Demiryolu i9lerini 
ve ıevkiyatı tecrübe etmek için 
timdi manevralar yapılmakta ve 
bazan bütün tetkilit hazır ol va• 
ziyetine ıokulmaktadır . 

Sovyet askeri idaresi harp ha· 
linde bulunan bir kolordunun 
cephede her gün altı, yedi trenlik 
sevkiyata muhtaç olacağını, bina· 
enaleyh üç kolordudan mürekkep 
bir cephe ordusu için günde yir • 
mi tren tahriki lizımgeleceğini 

hesap etmektedir. Halbuki Sibir • 
ya hattı bugünkü vaziyetinde bu· 
nu yapmıya muktedir değildir. O· 
nun için uzak ıarkın hudut mınta• 
kasında sevkülceyf dekoviller, tev 
ziat istasyonları 'büyük garajlar 
ve muntazam yollar İnfa edilmek· 
tedir. 

Sovyetlerin hazar ordusu 562 
bin kitidir. Memleket nüfuıu 168 
milyondur. Senelik kur'a efradı 

165 bin aıkere çıkarılmasını 

mit ti. Bu suretle 179 bin 
çıkacak olan Amerikan or 
bu kanunusanide Amerikan 
gresinden talep edilecektir. 
nun bu ıuretle art1111ıı Ame 
ya fazla olarak 35 milyon do 
mal olacaktır. 

Amerikan orduıunun tak 
sine harbiye nazırı Dern P 
kanalma ve Amerikanın garP 
vahiline yaptıiı bir teftit ıe 
üzerine karar veril mit tir. Ç 
o noktalarda Amerikanın m 
f aa imkinb.rının zayıf o1dui11 
ıeyahat neticeıinde nlatıl 

Ordunun motörleıtirilm 
devam etmek için Amerika 
biye nezareti yeniden on mil 
luk bir kredi vermittir. Bu 
ile muhtelif tiplerde 7776 nıo 
lü merakip tedarik oluna 
Bunlar içinde ıahra topları 
traktörler de bulunmaktadır. 
suretle gerek Amerikada, ıe 
Havay ve Filipin adalannda 
lunan Amerikan kuvvetelri 
miyle motörlettirilmit ola,. ......... 
Ayni hal milli haısa kuv.etl 
ıahra bataryaları için vakidir• 

Bir rivayete bakılacak ol 
Amerikan ordusunda timdi 
yarelere kartı müdafaa içio 
'bir top tecrübe edilmekt 
Bu top ıakuli istikamette 16 
metre irtifa& kadar tarapnel 

daht edebilmekteymi,. Bu t 
beler muvaffakıyetle neticel 
dikten sonra yeni toptan haf~ 

18: Keman konseri. l8;25: Muııahahe. 18. 
35: Taı-nl. 19.10: Muııahahe. 19.115: Hafif 
mualkl. ıtU5: PIAk '""musahabe. 20: EdtobL 
ya~ ıe.n:~ ...... ~.., 
46: Haberler. 21.M: l\lusahabf, 22: \'l~ana 
konlf'TI. Konferamı. %S: R~kllmlı konllt'r, 2S. 
15: Dana muıılklıd. 

F.11kl pWdar. 21: Musikili musahalıe. - Ha
IM'rll'r. 2%: Senfonik konııer. 22.:J:J: Konte -- •ı a-_......, ~:.,... -
•ikisi. 2S,45: Konferans. (Ecnebilere-:) :z.ı.o 

1 2 milyondur. Bunlar iki sene 
hizmet ederler. Bu 1,2 milyon ku· 
ra efradının 40 bini çürüğe çıka· 
rılır, kalan 800.000 in 260.000 i 
orduya, 200.000i milis tetkili.tına 

~~~~~~~~~~-~ dle..} ••-1-11...-.. Uatlanm.d ...... 
öyle bir hava siperi ucudt. 
leceii ümit olunuyonnat ki 
cum eden dütman tayyare) 
bu ıiperleri yarıp geçmeleri-·· 

M5 Kh. BUDAPll:ŞTI:, GlJe m. 
18: Badyo koıuert. - Muaahabt'. 19.20: 

Blanko danA orke.truı. 20.20: Mtıııaha'bt!. 

21.21: Rajtertn 1darealncle opera orkMtnıa 
n.40: Haberler. ıs: 8lpn musikisi. 24: Ml
salal almanca n~rlyat. 2f.15: Piyano konae

rt. 
Ş4 t Klız. BEKLİN W na. 
19.06: Spor 9aluıaaıda Alınan kulan, 19. 

JO: Pl&k. 20.20: Aktllallte. ff.41: Maaahabt. 
21,15: MiDi nf'frly&t. 22: Ballf musiki. ::ıs: 

Dans musiki i. 
145 Khz. BUDAPEŞTE, 160 m. 
111.15: Gaz - Derıı. 19.50: Pllk. - Mu. 

&ababe. 21.10: Piyano. 2J.55: CloroMl lalmll 
monoloe. 2S.10: Haberler. 2S.SO: Budapeıte. 
kon.er takımı. 2S.50: Slyaal neertyat. 

sn Khz. BERl.JN SSI m. 
18.SO: Danıı muslkilll, 19: Aktt\allte. 19.IO: 

Zirai musabalıe. 20: Keman muılklaL 20.to: 
Haberll'r. 21.10: Dana musikisi. 

59% Klaz. ViYANA, 501 m. 
ııue: Hafif mualld. 19 Mu~. 19.20: 

AktUalltf', 19.50: Haberler, 20.10: Holzer or-

Nukut 
* Londra 616,-
•.Noyorlr 12•. -
• l>arls f6Q. -
* MllAno 218. -
* Bruk~el 118, -
* .İ\tloa 24,-
• Cenene 820, --
• Sofya 94,-

* Amsterdam 85, -
•Prag 100. -
• Stotho'm 3t. -

(Satı ) 
• Vlyanı 
* MatJrlı 
* Berlln 
• Varşova 
• Budapeşıe 
• RUtres 
4ı Belgrat 
* Yok•bamı 
* Aluo 
*Mecidiye 
• B .. knot 

25.-
17, -
44, -
24, -
... 6. -
19, so 
~1. -
36, -

925. -
:i8, -

239. -

AMERiKA ORDUSU: 

Amerika harbiye nezareti mu• 
vazzaf ordunun 12 bin zabitten 
14 bin zabite ve 118 bin askerden kün olamıyacakmıf. 

U.-rler. IS.SO: Oda musikisi. 

511 IUlL VİYANA, 507 m. 

ke11truı" eartı Gaadrlo euı.dı. llM: Ta- Çekler (kap. ••· 18) 
rlbl ıaeptya.t, lt,11: Anton Bruclmerln ta - m•=.=Lo==Dd;;;r;:;:a=;;;6;;;15;:;:.;;; •• i:;:;:;:;:;;.=:ı::St:::;:o;;;;tb::O:l=m=:;;;;ı;;3~.lı:ıı;560-.m 
nınmumt ~rlnllen ~. 21 çift plya- • Nevyork 0.800! * Viyana 4.!660 

Türk Ticaret Bankası 
18.10: Pl&k, moııabahe, 18.40: Fllllarmo

nlk kOll9fll"e dair mözler, 19.20: Muııalıabe, 
den. ft Babt'r~r. 20.20: Teknik. 20.45: Ne
te(I netrlyat. %1,40: Nf!ff'll mallklnln denim, 
lt,M: :Plyıuao muslklsl, 2S Dall9 muslldııl, 

ll.20: Ba~rler, 2S.50: DantJm cJevamı, 1 

no ko.-rl. 11.11: aa.erıer. U.30: Plyaaoya * Patis 12.06 • Madrft S.8196 

ievam, U.tl: Danı mualldsl. • Mlllao 9.!875 • Berll11 1,9745 

pak. 

12 11ncl Tepin Cuma 
lM ..... ISTANBtJL, 1811 m. 

11.11: 'l'IUr. ll.IO: PWc. lt.10: Ajana 
.haberlerL 19.11: Tllrlı: mualldal. (Bluem Ru-

9 11ncl Te,rln Salt een. Onte&..,..... ft Vecibe, Nıu:aa Ferldaa 

lM KllL 18TANBtJL, J&U m. ŞtılU'ul ~ ...... " Ovrlk efendi.) ıı.to: 

1 
* Brllksel 3.406.' • VaJŞOYa 4,1945 
• Atlııa. 83.695 • Budapeşte 3.9116 
* Ct11nre 2.4466 • Blitreş 79,47 
* Sofya 66,305 * Belırat 14.6975 
• Amaterdam 1.17 • Yotohamı t.774! 
• Praıı 19,035 .Mostova IOIZ.75 

HAM Jl.ll: Pl&lı:. 19: Me.'ut Cemil 'bt!y tara- A,Juts .- .. ,... il.il: CJa& ft taaıo o.rk--
fmdan çoeuklara muaL 19.SO: TUrk mul- trML llF=======.-======-=-ı=l 
ldııt. (StDılyo uz )ıeyetl, lılellllka ve N~ an IUaL B1'XBSIJ. 114 m. iş Baatuı ıo.oo Tertos ... , ... ı 
...,.gnlar,) H,45 Münir Nurettin bey ve ar- 11-15: Gtlaftz netrlyab. 18: Etıencell- Anadota i7.s~ 
....,an. %1.ZO: Ajans ve borsa llaherlerl. musiki. 19: Saat ayan. ve -.ltt. Jt.15: Reji 2. Y5 

Çimento as. 12.ts 
Oııyon Def . -.-

11.IO: MIW:ro uz orlrMtralL ~o orkestrası. 20: Konf•.rana. I0.20: -..k. SJr. Hayriye l~.fiO 
811 IDlz. B'OKaq, *il m. 20.,5: Konferan. 21: Solist aa'•'*rlar ta. MerkezBantası59,I)() 

Şark DeJ. -.-
Balya -.-

11.15 Göndtlz llfllrtyatJ. (PIAk). 18: MD- rafmdan kon.er. U. Sigorta -,00 
Bomontl ı~,!5 

Şark m. ecu -.-
Tel~foo -.-it JDUlkL (Slpn takımı) 11: Haberler. 11,15 218 llhz. VAR$0VA, 1"5 m. 

MD11 koneerln cJevum. ıt: Konleraas. 20.IO: 11.15: O.rkeetra. - MaaaJlabe. 20: Kon- 1 tik 1 
.P1Ur. ıt.41: Konferans. 21: Senfonik kon!M'r. eerla cleftllll. IO.ıt: Akıaallte. 20.11: PIAk. llF=•·=='•a•z::o:a;:;:r=========ll tahviller 
n: Konferans. 2!.15: Senfonik keuerln de- (T..-nl.)•'Mulatellf ....-r. 11.15: 8enf~ 
ftlllL 11: -..erler. nlk kemer. n.st: Ukranya turterl. U.40: 

na llllz. VABŞOVA, 13" na. • Beklim w komer. 14.05: Kıılaftllane kome-
11: Plyaao kouerL 18.35: -..k. 18.30: rl. 

M-bba JI: ztnaı 11.15: Pop4iWr kouer. MI Klas. BUDAPsırrz, 600 m. 
llAlh tJllrler. IO: Koaeerln devamı. :ZO.ıt; 18.la: Fili& kon1erl. - 8por. lt.ıo: 81· 

•l9HTDrt Bor.r !9.50 
• • • il 28,IS 

• .. • IU 28.40 
lstJtrlzıDahlll I 97.00 
Erıul lstltruı 97.-

19ll8 Mil A. - ,00 
Baldatı -,00 

Elektrik -.-
Tramvay ~-
Rıhtım -.-
A 11&clotıı 1 46,15 
A11&~la il 46.U 
AllldOlu 111 -.-
MD•esıll A 49,110 M-hk 20.SO: P.lllc. 20..M: Muh~Uf ba - can malldal. IO..§: Kantık netriyöat. 2!.40 

lllller. - Kanpk n~rtyat. ıs: Rekl&m ve Hallerler. Sdaanlo lllanko tanıo takmu. ıs. 
keMltır • .u.tı: :o.n. mulldal. ıs.4:5: EcnMI &O: ,,_....ilan caz takJmr. l•llıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliimm;iiimiililliili-iillllıll 
4'1117le kollferw. - Danll. 841 KJa. BEBLIN U6 m. '1'tl.rk mntlldal (Fablre. Safiye ••nnler ve 

f&Ş K11z. BUDA.PEŞTE,~ m. ll.SO: eutalar· ft: Hukuki tavalyeler. .Refik ve Fikret beyler.) ıı: ZfJ'ef '9flk bey 
lt.15 'l'llpul lr-.rl. - Maaallahe. 21: 2o.ıt: l}llrter. ıo.ıa: Aktöallte ve haberler. tarafnutaa konferans. :n.ıo: Stldı'o cu ve 

Jlacar balk prlolan. ıı.tO: Haherler. ıı.40: 21,10: ŞUrler. :I0.26: Aktöallte ve haberler. tanıo orıu.truı. 
Ou Jllll8lJdal - Maaalıabt'. !UO: FrlaHn 1- 21.10: "lleld Unbekannt, l9lmU radyo akeçL Al IUul. BUlf.BEŞ, 16' m. 
ılaftılılade opera orıre.truı. 

Ml ıuaz. BEKLİN U6 m. !UO: Netell orkestra komert. il: Büerter. 
2Ut: Netell ~ musikisi. 2'.IO: Kmt8rel 

ıs . 15 Gtbadlb neırlyatı. Goroboı• cazı 
taralmdan dana maalldsl.19: a.a& ~ Te 

Alnı. ıo: Konte....... 18 lnel ura alt piya
no musikisi. ft.U: Konferana. 21: RolDNl 
mulldal. ft: Muııababe. 2!.20: Kabare net
rtyatı. 

ıe.N: "8tamlaJut 1834,, lllmll 11kef. 19.38: 
..W. le.ti: •-'.a.. 10.40: AküaUt.f'~ il, nept)'atl. 
.u: PoWNl'dan :reportaJ. n.st: <ttno .,._ 511 illa&. ViYANA, 501 m. 

tekArlann Merlerjnden konw.r. 21: Haber -
.... 21.19: Mosart JN!frly&tr. 21.SO: Dana mu
.ndlıl. 

511 KJaz. ViYANA, 501 nı. 
J8Mt ..,._. lrouerl, Mullt.dlf lılllıhler, 

-...o,_. , ......... ~. 
11,tl: ..._..._ve maelkf. tSJIO: Baberltır, 
28.IO: Kaartıet ftcla ınaalldal. 24.U: &rt SQ,,,_ ..__ 

11.18: l}arkılar vebaflf bavala, 11: M.8-
hUe. H: B.a.rler, tı.te: Memleket nept -
yatı. 2%.SO: Baltanın lıalıer icmali, 21: Bar 
muallılal, 13.SO: Haberler, 21.50: .Keman kon• 

seri. 2' Geee ~·· 

US Khz. VARŞOVA, 1845 m. 

18.20: Piyano konseri. Musahabe. 19.15: 
Hatıl mualld. ıt.U: Beportaj. 20: Popller. 

18 11ncl Tepin Cuınart•I pr1a1ar. - Maaabbe. n.ao: PlllL <eu 
fante~lt'rl.) %0.4:5: llalıtırler. H: PopUler 

18-1 Kllr.. ISTANBUL. 1821 rn. konser. - Konferana. 2S: Konllt'r " rek • 
18,SO: Fl'llllm ..... lt: l'Mk. 11.ae: • 1&m. n.H: Danı mmlklll. - Maeaballe 24. 

Merkezi Adapazarı 

lıtanbul ıubeai: Dördüncü Vakıf han 
kat Tel: 22042 

Komiıyon •e ticaret kumı: Tel: 23823 

zemin 

Galatqubeti Tel: 43201 
Uıküdar ıubeai Tel: 60590 
itimadı Milli Tel: 41937 

ŞUBELERi 
Bandırma, Bartın, Bilecik, Biıa, Bolu, Bozö

yük, Burıa, Düzce, Eakiıehir, Hendek, lzmi.-, Ka • 
ramüne1, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpqa Gala· 
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdai, 
Uılriidar, Yenifehir. 

Mütait prt)arJamevduat, ban.le kabul eder. 
Tahıile ıenet ahr • .lkraz maameleai J'apar. Mevdu· 
at faizlrei müdüriyetle ıCSrilf6)erek tetbit edilir. 

Komiıyon •e ticaret kumı hH .nevi emtial ti• 
cariye sabıına delilet eder. 

(itimadı Milli)• Kendi sigortası 

35: PlAk, 1: Dini muıılld. I n. 19.4Ş: Jlüerler. :10: v......._ 
M5 Khz. BUDAPEŞTE. 160 m. den Alda operur. 21 Dw W!....W. 
19.,0: Harpa komert. :I0.10: MMehabe. Haberler, il.it: Daum dnm, 1 GeCl8 

20.45 Orkestra. 21.15: Haberler. 21.M: Pllk. 1181'1. PIAJc. 
- Maııababe. U.•O: 8lpn mu.uıt.I. .. ............. .., 

141 Khz. BICRl.IN IH DL 

11.'6: llaranlık oım.... 11.IG: Yayla .... 
lar kuarteti. 19.50: 'Patates barbl,, lflmlt 
akflf. 20.40: A)0am baberlert. :U.10: Nfllell 
neptyat. :IS: Haberler. ıı.ıo: Dau nmslld· 
al. 

592 llh7- ViYANA, 5M m. 
18.25: Baflf mullld. ıı.ıaı Balk tutma.-

Göz Hekimi -Dr. Süleyman ŞükrO 
Babltll, Anbra caddesi No. 60 

Telefon 22566 
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• 111 • aynca er .•• :~"'-1 ---~14"ı 
KARAGOZ Gazetesinin Yeni Romanı 

ve YA 
Tercüme Ktillivatı 

-·-_,_.,_ _ _.. 

•• •• • • • • Yakında B A Ş L 1 Y O R • • • • • • • • t O u n c u 
Eski devirlerde saf kimse.eri büyü ile aldatan ve sinirleri 

zaif olanları böyle bir takım dalavereler'e, entri~;ı1arla, bok· 
kabazlıklarla çıldartan büyücülerlt: büyüc:llüğün en acı ve e,n 

gülünç taraflarını olduğu gibi gösterecek o'an bu : 

Çok meraklı, çok heyecanlı, çok gülünç ve 
ayni zamanda çok acı ro"1anı "Karagöz,, de 

OKUYUıVUZ! . . . 
• • • mıım uını 11111 ııı ı ti 

Büyük Millet Meclisi idare 
Heyetinden : 

Büyük Millet Mtclisi Kalöriferlerine lümmu olan 250 · 300 
ton kok kömürü i!e 30 too blok kömürü pazarlJk suretıyle satın 
alınacağından bu kömtirleri verll'elc is\eyenlerin temin1t akçesll_e 
ve verecekleri kömürün evsafı fenniye raporu ile bera~er teşrı· 
nievvelin on dördüncü pazar günü saat on beşte Büyük Millet 

Mecliıi idare Hey'etioe müracaatlara. (6210) 

Ç 1KT1 

SAVAŞTAN 
BARIŞA 

Yazanlar: Vô.-Nu ile Çürijksulu Meziyet 
Öz Türkçe ile yazılmış ilk roman 

Tevzi Merkezi : V A K l T Matbaası - İstanbul 

Osmanlıı Banl~as:' 
Türk Anonim Şirketi, - (es· s tarihi : 1863 

Sermayesi : 10,000,000 in~iliz lirası 

Türkiyenio başlıca şehirlerı ıle Paris, IVlarsilya, Nis, Londra 
ve Mançesler'de, Mısır, Kıbrıs, Ira<, ı Filistin ra~. 

Y . d \,: b 1 • y ve unanıstan a "l'u e.erı .. ugoslavya, Romanya, Surive 
ve Yunanistan'da hlyalleri vardır. 

.-.er türlü banka 
......... !IİllİlllllİftillllmHDn.,.miilllıil ........ 

10,000 ton Lavamarin kömürü 
Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 

Yukardaki malzeme pazarlık smetile b • 10 • 934 tarihinde 

saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 1 aliplerin teminat ile müra 

caıtlırı. (6317) 

• 
RAStN 2 

H. NAZIM Fiyatı: 75 Kuruş 
.-. ........ ~- ,_,, ._., ...-------------·-------------~---- -

Büti.in milletlerin edebi, içti

mai, iktısadi, mali..... En mü· 

hallet eserlerinden seçme kitapla· 

rm tercümesi ve DÜN ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

cilt kadarının çıkarılması suretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilmiştir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca· 

at olunmuştur. 

10 
uncusu çıktı. 

B l!Sl LAN LA R: 
a - Sı\FO, Ood~ - H:ı~dur l{il.ıt 100 Kuruıı 

2 - AlLt:<; Çl<~l\IDlmt, llbrıı:ı - l. il \1 n 

.s _ TICAJtE'J, BA l' l\.A \il uoms.'\, ıı.tı ıı llolıtoru 

l\IUlılht Elem 

C - Ul'.VLE'J ve IH11l,AI., l.t>nln - lln~dır ı:ır:ıt 

6 - SOSVALl1.JU: Knutskl - ısablh:ı l.ekerl)D 

8 - KULl.l:VA'C .J. ltASIN, H Nnz.ım 

7 - ı~çı SINU ı tH rtı.Aı.ı. l.t•ııln - ll:ı~d:ır IUfnt 

ıuo 

75 

75 

75 

75 

60 

1:J - ltUlll HAYATTA Lı\ŞUUH, Prol. \ ung - l'rof. Ur. 

L\I. llıt~ rulJutı 60 

9 - lSl'AllA!'IA uoGnu. Pl~er 1..otl - l. H. Aliıııın 100 

10 - KtlLLtVAT J. HASIN il, ~f. Nnzım 125 

ı _ m'nuo KAi\\: H.ıı:r.nk - lln:)dır ı<llnt 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

ı _ ıu'"n.\HAlt sF..ı.LEIH, han 'l'llrcewı"v - ._..ıf'ındl! ~l\re~ya 

S - -EMIYEf, l\lıılıittiıı 

4 - KAPiTALİZM HtnlHANl. Proft> ör l'lnı -· Ahmet Hamdi 

5 - 1' ... !\117.J ve KAHA, St ıııd.ıl . 

8 -tSA: ('arlı lluhlynt mektebinde l'rofrsor dcıl.tor Hine ".tnı;le - Bıı~dıır Rlfııt 

1 _ t.i'l'l.K 1 : Kropotldn - Ağaoğlu Ahmt•t 

3 _ lÇTt:\1 \t l\ANlJNT •. \lt, Grecf - ıtnuf \hmet 

9 - ÇOCUM. UOŞCHTE~l.EH U. Gonz.nhe, IHcııu lcr - l'rot Ur. l\l. Hay· 

nılJab 

ıo - Sı\l.A:\ffiO, Flober - l. il. Allşnıı 

11 - l:iAl\Iİl\ll SAADET, 'fııl~loy - ı. il. Alloıın 

12 - DlZHAELl!ll L"" HA\' A'11, A. l\lorııa 

Tı:JCl ı e 
AT 

ı 

DARA 
BiRiKTiREN 
QA~T 6 ı;R 



•••• lstaabul Üniversitesine ve yüksek mekteplere ---~ 
diğer ıehirlerden gelecek talebe hanımlara mahsus 

TÜRK KADIN BIRL IGI 
himaye ve murakabesinde 

Kız Talebe Yurdu 

Sancı hissettiğinizde 
Kendinize bu suali sorunuz: 
Bir uzvunuz bir yere çarptığı 

veya burkulduğu anda hemen 
1 

sevki tabii ile o yeri uvmağa baı
larsımz. Acaba niçin böyle yap
iı8ınızı biliyor musunuz? Bunun 
manasını pek az kimseler bilir. 
O yeri uvarken kanın tehacümü
nc ve bu suretle sancılanan ma
hallin etrafına fazla hararet tev
lidine sebep olursunuz. Fakat, 

Yurt 1 Teşrinievvelde açılıyor. Kayıt muamelelerini 1 DA1Ml bir tedavi t~min için ° 
yeri yalnız uvmak kifayet etmez, 

yen talebenin Cağaloğlunda Birlik merkezine veya hatta bir mayi ile bile kafi değil, 
şında Yurt müdürlü~üne miiracaatları. çünkü, tebahhur eder. Mayiler 

~--•••••••••••••••••••••••' harareti~~dicltiremede~A~ 

1 1 

cnk daimi bir tesir tahtında idame 
inhisarlar u. Müdürlüğünden: edilebilir. Allcock usulünü tat-

bik ediniz: Ağrıyan mahall~ de-

Tahminen 
,. 

" 

1310 kilo Kaneviçe 
1 t 78 ,, Bel ipi 
187 " Kınnap 

parçalan 
il 

" 

lstanbulda Bahariye 

l deposunda teslim o· 
Junacakhr. Nümune· 

I leri Satış komisyonun· 
dadır. 

'• Cıbalide levazım am· 
" 4oo " Çürük çul " ) balaj ambarmdadır: 
Yukarıda miktarları ya2ılı dört kalem köhne ambalaj leva· 

zımı 14 - lO- 934 tarihine müsadıf Pazar günü saat on dörtte 
pazarlık ıurelile satılacağı;dan taliplerin tayin olunan gün ve sa
atte % 1) taminatlarile birlikte Cıbalide Alım, Satım Komısyo· 
nuoa müracaatları. (6 l 92) 

Şartnamesi mucibince 1200 kilo Vakum yağı 6/l0/9j4 tari
hine müsadif Cumartesi günü saat "1411 te pazarlıkla satın ah· 
nacaktır. 

Taliplerin % 7,5 muvakkat teminat paralariyle birlikte Ci-
balideki Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. [6191) 

Tarsus belediyesinden ; 
Kapalı zarf usulile münahasaya çıkardan yangın düdü~üoe 

zuhur eden taliplerin verdikleri fiyat haddi Jayıkında görülme· 
diğinden bir ay İçinde pazarlıkla alınacağı ve taliplerin Beledi· 
1emize müracaatları ilan olunur. (637 J) 

ıstanbuJ Eefediyesi ilanları . 

likli bir Allcock yakısı koyunuz. 
lstirabmız hararet tesirile derhal 
sükun bulur. Allcock yakısı ar
zu ettiğiniz kadar zaman cilt üze
rinde bulundurabilir:siniz. Hatta 
işinizden geri kalmağa bile lü
zum yoktur. Siz, işinizle meşgul 
iken Allcock yakısı da sizin için 
çalışır. Hararet tevlit etmeleri 
itibariyle Allcock yakıları Bel 
ağrıları, romatizma, nevralji a
dale sertliP,i. böbrek sancıları ve 
soğuk al~ııılığını teskin ve tedavi 
eder. Bü•iin eczanelerde 40 ku
ruşa satılır. 

MÜHİM: Taklitlerinden sa
kınmak için Kartal markalı ve 
kırmızı daireli ALLCOCK yakı
larını musirren isteyiniz. 

(2924} 

• -· 1 Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

f stanbul Acentalığı 
Liman han. felefon: 22925 

!•··----------------------------
Trabzon Yolu 
TARI Vapuru 7 

T. evvel 

lstanbul Evkaf MUdürlU§ü iUlnları 

Tahmin ol un an 
bedel 

Lira K. 
356 25 Kadırgada eski Bostanıali Yeni Emin Sinan ııı 

sinde Tülbentçi hanı içi S. 45141 No. lu 142,5 
terbiinde bulunan arsanın tamamı. (2736) 

2691 00 Sultanahmette Üçler mahallesinde meydana pa11r 

metre terbiinde bulunan üçler camii 
mı. (841) 

96 00 Küçükavasofya mahallesinde Hisardibi 
No. Ju 64 metre terbiinde bu'uaan arsanın talll 
(5122) 

4095 00 Kadırgada Şahsuvar Bey mahatles:nde Kadırga 

584 00 

600 00 

310 Oo 

500 00 

4~8 40 

588 00 

250 00 

210 00 

600 co 

250 00 

345 00 

nı caddes:nde 53 No. lu M. 2047 metre terbiinde 
Junan arsanın tamamı. 
Edirnekapısında Hacı Muhittin mahallesinde A 
me caddesinde eski 45/47 yeni 41 No. Ju 84 
terbiinde arsanın tamamı. (5321) 
Dayahatun mahallesinde Büyük Yeni ban 
ta 38 No Ju arsanın tamamı. (2928) 
Çarşambada Ko~acıdede mahallesinde Çar 
caddesinde 125 No. lu 34 metre terbiindeki ı 
tamımı. (3185) 
Mahmutpaşada Sururi mahallesinde Sultan od 
sokağında 21/23 No. Ju dükk.anın tamamı. (5046 
Topkapı, Bayazitağa mahalleı·nde Kılise S. ıra 
caddesine yakın mahalde 6/10 No. lu 234 metre 
biinde bulunan arsanın tamamı. (54871 
Kumkapıda Kazganiı,di mahalles.ndc eski 3 
ili 17 No. Ju arsadan müfrez 280 metre terbii 
arsa. (1120) 
Çemberlitaş, Vezirhan derununda Küı;ük iç b 
orta katta 2 No. lu odanın tamamı. (1101) 
Yedikule, Çırağı Hasın mahallesinde Çukurçt 
sokağında tapu kaydı mucibince 402 metre terb' 
bulunan arsanın tamamı. (902) 

Üıküdarda Seli.miali Efendi mahallesinde karalı 
ne S. eski 64 ve 64 mükerrer yeni 82 • 84 N 
bir çatı tabhnda iki bap hanenin tamemı. (t25J 
Kadırgada Bostanıili mahallesinde Kadırga Li 
caddesinde 134 No. Ju bila hava dükknmn tam• 
(4358) 
Gedikpaıada Mimar Hayrettin mahallesinde Be~ 

ultanabmelle MaaraE Müdürlüill ambar.ıaıda~e:ır.cut 32 adet ·-
1'öhne soba 6/10/934 Cumartesi günli saat 14 ten 15 e kadar 
müzayede ile satılacaktır. Almak isteyenler o gün orada bulu
nacak memura müracaatları. (6393) 

tan S. 2 No. lu 23 metreden ibaı t rutabane 
Pazar .ü,,ü -t .... c....... ,~_:._-__::..;.,...---,..+ıt-M~·-~__,,,~~-
ıata rıhtımından kalkacak. Gidit · 350 00 Çemberlitaş, Vezirhan alt katta 64 No. lu odanıD t 

Devlet Demir yolları ilanları 

l~Fyon istasyonundaki geçit mahalli ile araba dönüş yerinin 
kıa nen me•cut ve· kısmen Afyon ocağından bilihraç ihzar edile
cek parke taş ile ferşi münakasası 25 -10 · 93'1 Perşembe gün& 
saat 15 te Ankarada Idare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilit Af
yon iıtasyonunda üçer liraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. 

Sultan Ahmet sulh üçüncü hu
kuk hfıkimliğinden: 

Davacı Mestan İzzet efendinin 
borçlu Sirkecide Hocapaşada Or
haniye sokağında 11 No. lu bak
kal dükkanında mukim Nahit ef. 

[6312] 

Sultanahmet sulh mahkemesi 
1 inci hukuk hakimliğinden: 

Tortop oğlu Y orgi efendinın 

Mısır çar§ısında yorgancı Bursalı 

İsmail efendi oğlu Fahri efendi 

aleyhine ikame eylediği alacak zimmetinde 54 lira 35 kuruş ala -
davasında: Mumaileyh namına 
gönderilen davetiyeye verilen 

cak davası üzerine müddeaaleyh 

Fahri efendiye 29 - 9 - 934 ta -
§erhte mezkur dükkanı kapadığı rihinde mahkemede hazır bulun -
ve halen ikametgahı meçhul oldu· 

ması için yazılan davetiye üzeri -
iu anlatıldığından on beş gfüı 

ne mumaileyh'in semti meçhule müddetle ilanen tebliğat icrasına 
karar verilmit olmakla· mahke - gittiği mü ha§ İri tarafından veri -
mece tayni olul"..an 20-10-934 len meşrubata nazaran mumai -
tarihine tesadüf eden cumartesi leyh hakkında ilanen tebligat ifa -
günü saat 10,30 da Sultan Ahmet sına karar verilmiş ve mahkemesı 

te: Zonguldak, lnebolu, Ayancık, mamı. ( 1139) 
Samsun, Ünye. Ordu, Gireıun, Ti· 1648 00 362 metre terbiinde Langada muhterik Hacı f 
rcbolu, Görele. Trabzon ve Rizeye. camiinin mevcut taşlariyle beraber arsasının ta(ll 
Dönüıte bunlara ilaveten Of ve (678) 
Sürmeneye uğrayacaktır. 156 00 Heyoğlunda Hüıeyinağa mahallesinde Bileıik 1 

lzmir ve l\1ersin 
sür'at yolu 
INÖNÜ vapuru 

4 Tcırinicvvel Per§cmbe günü aa· 
at 11 de Sirkeci rıhtımından kalka· 
rak doğru İzmir, Antalya, Alanya, 
Anamur, Mersin ve Payaıa gide • 
cck. Dönüıte bunlara ilaveten Taı· 
ucu Çanakkale ve Geliboluya uğrı
yacaktır. 

Edebiyat tarihi dersleri 

TANZiMAT 
EDEBiYATI 

l .iselcrin on birinci sınıflarına ıı ahsus 

Yazan: Agah SIRRI 
Birkaç güne kadar çık:ıcakıır 

Tevzi Yeri: 
lstikl:ıl Li esi Talebe l\oopcratifı 

ğmda :l3 No. Ju 78 metre terbiinde bulunan ar 
tamamı. (1786] 

92 00 Üıküdarda Tavaşı Hasanağa mahallesinde K • 
ahmet caddesinde yeni 429 No 1u 115 metrede'' 
ret arsanın tamamı. [1272] 

1771 60 Galata da Bereketzade mahallesinde Cami S. 7 
177 metre terbiinde imam metrutahancsi arsası.( 

350 00 Çemberlitaşta Mollafenari mahallesinde VezirbıO 
katta 14 No. lu odanın tamamı. 15529] 

147 00 Şehremininde Çıvizade mahallesinde 105 metre 
biinde Karabaş Mehmet Efendi camii imam me 
arsası. [630) 

803 88 KHımpaşada Camiikebir mahallesinde Mesçit ı 
ğında 230 metre terbiinde 18 No. lu cami araaP 
[ 3271 

150 00 Yedikulede Mirahor ilyas Bev mahallesinde Hacı 
nol sokağında 114 No. lu 115 metreden ibaret • 
nın tamamı. [ 4029 J 

250 00 Koca Mustafa Paıa, Cambaziye mahallesinde 
sokağında 358 metre terbiinde Mustafa Bey 
imam meırutası arsası. [ 949 J 

250 00 Kadırgada Bostanıili mahallesinde Kadırga Li 

üçüncü sulh hukuk mahkemesin - dahi 1 - 11 - 934 tarihine saat •••••••••••••1 

caddesinde yeni 114 No. lu muk•ddema dükk'° 
yevm oda. (5585) 

1712 00 Sirkecide Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde 
betbane caddesinde 9/11 No. lu 123 metre terb" de :bizzat hazır veyahut tarafın • 14 talik kılınmış olmakla yevmı 

:elan muıaddak bir vekil gönder - h kk d b ı 1 . a m a gıya en muame e o u -
meıi akıi taktirde mahkemenın 

b d l ~ t bl... mezkurda mahkemeye gelmezse 
gıya en evam o unacagı e ıg 1 

k k · ı k ·· •ıA nacağı ilanen tebliğ olunur. ma amma aım o ma uzere ı a • 
nen tebliğ olunur. (2574) (2583) 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

~ffııırıırıııı 

~ 
Istiklil Lisesi Müdürlüğünden: lllltırııııııı~ 

~ 

( 1 - He?üz kadrosu olmıyan birkaç sınıf için kız ve erkek leyli ve nehari taJebe kaydına ~ 

' ' 
J devam olunmaktadır. 

l 2 - Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 

5 3 - lstivenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

~nuıııııııııuııı Adres: Şehzadebaşı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 ııınıııınıııııuuuıııııııııl 
Sahibi: MEHMET ASIM Naıriyat müdürü: REFlK AHMET YAKIT Matbaaıı - latanbul 

arsanın tamamı. (136) 

489 00 Gedikpaıada Şahsuvar Bey mahallesinde Boıtı• 
kaiında 15/17 No. lu 326 metre terbiinde • 
tamamı. (5495) 

3500 00 K11ıınpaşada Süruri mahallesinde 700 metre t 
inde bulunan Süruri Mehmet Efendi camii arı• 
tamamı. (552) 

945 00 Aksarayda Valde camii karşısında 315 metre ı~ 
inde bulunan Yakupağa camii arıaaının tamalllle 
(538) 

Yukarıda yazılı olan emlik yirmi gün mOddetle iJAn• le 
muştur. ihalesi 24 - 10 - 934 tarihli Çarşamba günü saat 1' 
yapılacaktır. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahlülat K:ılt 
ne mliracaatları. t636 


