
l 

ispanyada büyük hir ilı
tilal lıazırlanıyor 

- 2 ncl say.tada -

17 inci Yıl ~ Sayı: 6001 Yan lıleri Telefonu: 24379 

Reisicümlıur Hazretleri 
Bu sa balı Ankarayı şereflendiriyorlar 

Reisicumhur Hazretleri dün 
aktam saat 17,30 da yanlarında 
Baı vekil ismet Paıa Hazretleri, 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Kı· 
lıç Ali, Hasan Cavit, Nuri Beyler· 

le yaverleri, kalemi mahsus mü· 

dürleri olduğu halde Söğütlü yab 
ile Dolınabahçe saraymdan Hay· 
ftrp&faya geçmitler ve binlerce 
halkın coıkun tezahürleri araım· 

Cla Riyaıeticumlıur vagonuna ge· 

lerek saat 18,20 de Ankaraya ha· 
reket buyurmutlardır. 

B. M. M. Reisi Kazım Pata Hz. 
ile ikinci reis Trabzon mebuıu 
Hasan, İstanbul Valisi Muhiddin, 
Sofya elçisi Şevket Beyler, ve bir 
çok zevat Gazi Hazretlerini uğur· 
lamıtlardır. 

Batvekil Hazretlerin;n refika· 
lan hanımefendi ve Milli müda· 
f aa Vekili Zekiri Bey posta trenile 
gitmiılerdir. 

Belgrat ticaret konferan
sında neler görüşüldü? 

1.-ezimiz büyük alakayla karşılandı 

Zeki Mesut Bey .. 

Belgratta toplanan ticaret kon
feransında memleketimizi temsil 
eden parlamentolar birliği ve par
lamentolar ticaret konferansı 

Türk gnıpu umumi katibi Diyarı. 
bekir mebusu Zeki Mesut Bey dün 
şehrimize dönmüştür. Zeki Mesut 
Bey, kendisiyle görüşen bir mu
harririmize aşağıooki izahatı ver
miştir: 

"- Bu sene Belgratta toplanan 
parlamentolar ticaret konferansı· 
mn içtima ve çalııma kısmı 16 ey
lulden 16 eylule kadar sürmüt· 
tür. 

Belgrat toplanbıı, ticaret kon-
f eranıının on dokuzuncuıudur. 
Bu konferinsa yirmi iki millete 
menıup 160 murahhas iıtirak et· 
mittir. Murahhaslara refakat eden 
hanımların miktarı altınııı bul

muıtu. 
Yugoslav tertip heyeti, konfe • 

ransın iyi tartlar içinde çalıpbil • 
mesini temin için mümkün . olan 
her teyi yapmıf, büyük misafir • 

\'ukanthıki resimlerimiz Selarukte açıla rı beynelmilel serıide Türk pavyonunun 
asıbf ramini ve Türk mamulitını görmek için sergiye halkın raibetini göıteri· 

yor. Bu sergi yirmi altı EylQlde kapanacaktır •• 

Nüfus sayım tecrübele
rinde muvaffakıyet 

- 2 ncl sayıfada -

C U M A, 21 EYLÜL (9 uncu ay) 1934 ldare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuru• 

Almanqa silô.lılanmak isliyor 
Şark misakı 

Ve 
ALMANYA 

Hariciye nazırı M. Neu
rath.,,ın sözleri 

Berlin, 20 (A.A.) - Havas a· 
jansı bildiriyor: 

Yollar kongreıini kaparken sö,
f ed iki bir nutukta Almanya bari· 
ciye nazırı M. Von Neurath harici 
siyaseti ıöyle an)atmııtır: 

"- Şark misakı kartıımda bu· 
nu yapanların bütün milletler için 
cidden müsavi bir sulhtan bqka 
bir teY dütünmediklerine inanma• 
mız kolay dejildir. Eğer, tahmin 
edildiği ıibi-, bu misak.suya düt· 
tüğü takdirde Fraıııa ile Ruıyanm 
iki taraflı 1'ir ittifak aktedecekle
ri doğru iı~ bu hal bizim gayri mü
sait telakkimizi ancak takviye e· 
debilir. Herhalde prk mia&kı 
prensibine iltihak edebilmesi için 
evelemirde Almanyaya silihlan • 
ma müsamahaıının verilmesi ic:ap 
eder.,, 

~vet, Dünya Alevlenine ... Bu çok heye canlı ve meraklı harp eserine bucünden 
ıtibaren batlıyoruz. Yeni tefrikammn ilk kısmını bugiln 8 inci Aytfamızda 

bulacak smız .... 

M. von Neurath 1919 __.. 
delerinin doiurduiu paktomani 
lıaıtabiım tenkit ettikten sonra 
Sar meseleıine ıeçmit ve yapıla· 
cak reyiimın bir haksızlıiı tamir 
huıuıunda vereceli neticenin 
kimesyi ıüpheye düfiirmiyeceğini .. ,,, 
çoğu kOnlJ'enin bu ~n celte.Jnde 
hazır bulunuyorlardı. Gelecek 
kongre 1938 de Holandada topİa
nacaktır. 

Bugünkü sayımız: 

Artvin yolunda: 6 
~ - - -

Buğday - Mısır 
Karadeniz sahilinde mısır unu buğ

daya niçin tercih ediliyor? 

him bir meYlrii bulundaiu ma• 
l6mdur. Hatta dahildeki köy ve 
kuabalann bazılarında bile m11ır· 
dan yapılan ekmek buğday ekme
ğine tercih edilir. Bu ıene kabul 
edilen bir kanun ile buğday unun· 
dan deiirmenlerde bir mi~ re· 
ıim alınmaıı esasen bu taraflarda 
mutat olan mııır iıtihlakini arttır
mıftır. Bundan dolayı bazı yerler• 
de buğdayın kilosu üç, dört kuruı 
olduğu halde mısırın kilosu yedi 
kuruta kadar çıkmıtbr. 

Ekseriyetle buğday ekmeği ye. 

rine mııır ekmeli rağbet bulan 
yerler_de tabii olarak buğday ka· 

. ı -·----

Haftan.ın filin/erin._ 
·den /ıangisi görü-. 
· lebilir? 
• Sinema ve tiyatro mevsimi ıeldi. 

Ba havalide haida7 1ranmnm. 
dan varidat teminine mani olan 
diier mahalli aebepler .de ftl'dır. 
Kasabalan teıkil eden evlerin çok 
dağmık olması ve bazı yerlerde 
her eYİn kendine mahsus küçük 
birer deiirmeni bulunması bu ae

bepleriQ batında gelir. 
Anadolunun ekser yerlerinde 

ekmek için buiday unu kullanılclı
ğı halde bazı vilayetlerimizde mı· 
ıır unu tercih edilmeıi keyfiyetini 
alelade ıöreneğe hamledeı;aler ola• 

Mehmet Aaım 

kıy~et .. . .. . .. 

20 
S-A-Y-1-F-A 

Okuyucalarmuzdan alclığmm bazı 

mektuplardan ablaaık ki, göıteri,len 
~ler için :rapbilllllZ i'ehberliii da· 

· lui çok ıenitletmek ve bunu propam· 
lum deiittiii ıünlere raatsetinnek 
Jizımclır. 

Sinema, Aakerllk, &:§· 
lencell yazllar, Çocuk 
Radyo, GUzel •an'at· 

. lar ••Yıf al arı 

KANSER! 
9 uncu sayıfamızda 

spor ve hava aleml 
7 inci sarıfımızda 

Resimli Dünya 
9 uncu sayıfamızda 

Bize meldup ıönderen okuyacala
rmm, en çQk, parlak reldim1ar aJbn
da ilip edilen bazı filmlerin, hakikat
te ve bittabi gidilip sörüldükten ıon· 
ra, yapİlan reldim' yanında çok cılız 
kaldıklanm itar•t -etmekte ittifak edi
yorlar ve bundan bqka filmlerde •· 
radıldan ..ut 'H ahWr sibi noktalar 
üzerinde de ehemmiyetle duruyorlar. 

llia, kıymet ve ahlik telikkileri
Bunlar bir.birinden muhtelif cepheler
den a:rnJmakla beraber VAKiT oku
yucularmm ıösterdilderi arzuya balıh 
ve yerinde bulu:ror ve bunun içindir 
ki, h istefi, iatenilen tekilde kartı • 
lamalı üzere terbDat aJı:rar. 

8t111clma soma film procrunJannm 

deiitllii 'Gnlerde bilhuM lla tatil 
ıüniimüz olan Cuma aaJJ)annmda 
VAKiT ta "Haftuun filmlen"" bqh
iı albncla husaıi bir ıihaa •lec:eka-

Bu sütunlar sia, fİmdİye lcaclar 
yapbinmzclan daha senit 1lir tekil-. 
ıösterilmet bqlanan filmlerdeki .... 
at kıymetini ve hansi filmin söriibne
ie def• olacaiını açıkça ipret .-.. 
cek.. 



----

ispanyada ihtilal hazırlığı! 
Nüfus sayım tecrübe
lerinde muva.ffakıyet ilıtilô.lciler, dalıiliqe ve 1 

lıariciqe nezaretlerini 
lıavaga uçuracaklar 

lktısat Vekili 
Zonguldakta tetkikler Ankara, 20 (Huıuıi) - Bura• r 4560 nufuı fazla çıktığı görülmüt-

ya gelen haberlere göre, bir müd· tür, eylülün 25 inde Elizizin Per• 
yaptı • dettenberi fark vilayetlerinde lef· tik kazaıında bir tecrübe tahriri 

Ereyli, 20 (A.A.) - lktııat ve· tiş ve tetkiklerde bulunan nufuı daha yapılacaktır. Bundan ıonra 
kili Mahmut Celal Bey demir sa• umum müdürü Galip Beyin atatiı· bit tecrübe tahriri de lspartada 
nayii ile kimya sanayiinin yerini tik umum müdür vekili Celal Bey· yapılacak, neticeler bir raporla 
tayin için tetkikatta bulunmak Ü· le birlikte Ahlatta yaptıkları na· hükumete bildirilecektir. 

Madrit, 20 (A.A.) - lıpanya
bir ihtilal hareketi hazırlan-

akta olduğu %annedilmektedir. 
Zabıta, birçok aratbrmalarda 
lumnuı ve bilha11a darülfünun 
alleıinde ve halkevinde mü-

m miktarda ıilih ve infilik edi
maddeler meydana. -çıkarmıştır. 

lhtilalçılar gerek vilayetlerde, 
gerek Madritte umumi binaları ele 
geçirecekler ve dahiliye ve hari· 
ciye nezareleriyle posta, emniyeti 
umumiye binalarını havaya uçura• 
caklardır. Bu ihtilil hareketinin 
gayet şümullü olduğu zannedil· 
mektedir. 

illetler cemiyeti ekalliyetler mese
lesini görüşmiy·e başladı 

Cenevre, 20 (A.A.) - Millet • 
r cemiyeti A&&amblesi siyasi en• 
' eni ekalliyetlerin beynelmilel 
• ayeıinin tamimine dair Lehiı

tarafından yapılmış olan tek· 
in müzakeresine başlanmıştır. 
Lehistan murahhası M. Raczy• 
i Lehiıtamn M. Bekin beyanatı 
kında izahat vermeğe hiç te 

ütemayil olmadığını ve Aasamb
in bu buıuıta ıalahiyettar ol· 
dığı mütaleasında bulunduğu• 
söylemiştir. 

umaileyh akalliyetlere ait ahka· 
m tamimi meseleıinde Assamb· 
yi vazih ve kati bir cevap verme
ni iıteınittir. Bunun üzerine bir 
ü•kaıa açılmı~br. 

Yugoslavya murahhası M. Fa· 
tich Yugoslavyanın küçük itilaf 
gibi, tamim prensibine merbut ol· 
duğunu ıöylemiştir • 

Felemenk murahhası da tamim 
prensibine taraftar olup yalnız 
bu prensibin Avrupada tahakkuk 

ettirilmesini istemektedir. Bu mu• 
rahhas Assamblenin bu meselede 
salahiyettar olduğu mütaleasında· 
dır. 

lsveç tarafından müzaheret e· 
dilen Türkiye herkesçe tanınacak 
ekalliyetler prensiplerini tesbit et
mek için konferanım toplanmıya. 
davet edilmesini istemiştir. Milza .. 
kerat yarın sabaha bırakılmıştır. 

Silah satışlarını tahkik komisyonu, 
işini derinleştiriyor! 

Vatington, 20 )A.A.) - Silah
tahkikat komisyonu, fede· 

1 laboratory kumpanuyası tara· 
dan cenubi Amerikada bomba, 
bombası ve tüfek ıatıtlarını art· 

ak için kullanılan gayri ahlci
uıuller hakkındaki tetk:katma 
vam ederek bu kumpanyanın 
·· essillerini dinlemiştir. Bun· 

Avrupa kumpanyaları vekille· 
tarafından kullanılan ayni u· 

leri kendiler :nin de ittihaza 
bur kaldıklarım bildirmişler • 

Bu kumpanyanın acentesi M. 
inu, komiıyonun elinde bulu -
~zı evrakın . ne§r~dilmesini 

etmit ve aksı takdırde Ame· 
anın cenubi Amerika ticaretine 
amiyle hatime verileceğini 

lemiftir. Buna rağmen lomis· 
n tnühimmtt f abrikalarmın dü· 

kleri mütkiil vaziyeti nazarı 
ate almaksızın tahkikatını i· 

letmeje karar vermittir. 
Komisyon naır na söz ıöyJiycn 

ransaya havadan 
gelecek tehlike! 
Paris, 20 (A.A.) - Marsilya

cenubi Afrikaya gitmek üze· 
vapura binen Lort Roter Her· 

ene, matbuata §U beyanatta bu· 
u,tur: 

"-Fransız halk kütlesi beyne)· 
iJel vaziyetteki tehlikelere etra· 
le vakıf değildir. Almanya ge
bir programla tayyare inşaa· 

a çalıpnaktadır. Müthiş Hein· 
1 tayyaresi mühim miktarda İ· 
1 edilmektedir. 

ayandan M. Bone demiştir ki: 
"Biz Amerikalı vatandaşların 

mühimmat fabrika ve tüccarları 

tarafından dünyanın her tarafın • 
dan kullanılan usulleri milletler 
sulhu için bir tehlike teşkil ettiği· 
ni bilmelerini istiyoruz. Bu hadi
seleri meydana çıkarmak için na· 
muslu bir tarzda sarfı mesai ettik. 
Hiç bir Amerikalı kumpanyayı 

bundan masun bırakmadık. Av • 

rupa milletlerinin de hu mühim • 
mat fabrika ve tacirlerinin t~si • 
ratından kurtularak buna miima • 
sil tahkikat heyetleri tesis ede • 
celderini ümit ediyor ve bekliyo • 
ruz.,, 

Federal Laboratories kumpan• 
yasının Venezüella acenteıi mira· 
lay Deaanta Anna 1932 senesinde 
aldığı koınieyondan yüzde 50 sini 
.reımen ve büyük bir kısmını da 
gayri resmi olarak bükfunete ver• 
mek mecburiyetinde kaldığmdan 
şikayet etmiştir. 

Hüseyin Ragıp B. 
Roma büyük elçimiz Hüseyni 

Ragıp Bey bu akşamki ekapreıle 

yeni vazifesine gidecektir. Hayır.. 

lı yolculuklar ve büyük muvaffa

kıyetler dileriz. 

F ransanın sulhu muhafaza hu· 

ausunda yapabileceği en büyük 

yardım kendi hava ordusunun, ya· 
rın karşısında kalacağı vaziyetle· 

re karşı tamamiyle hazır olduğu· 1 

nu bütün dünyaya göstermekte• 
dir.,, 

zere refakatindeki heyetle birlikte fua sayım tecrübeleri muvaffaki· Galip ve Celi.I Beylerin birinci 
..,lirimize gelmittir • Vekil Beye yetle neticelenmitf r. Sayım ne· t••rinin ilk haftasında Ankara ya 
Avus'turyada Leobende bulunan · · d Ahi tt 14 251 f b --s 

tıcesın e a a . nu us u· d" I . h ld' O d yu"ksek maden mektebi mineroloji 1 1927 d ..L onme erı mu teme ır. qye e 
unmuştur. sayımın a -uu· 

ve maden iktısadiyatı profesörü radaki n~fua 7,595 idi. Bu. ~zada, geçenlerde yapılan ilk tecrübe ıa• 
M. Granik refakat etmektedir. yeniden ilave edilen nahiyenin 1 yımında 7 bin kuıur ıiufus fazla 
Profesör vekil beyin ~nkaray,a av· nufusu har:<: tutulmak şRrtiJe, bulunmUftur. 
detinden sonra yapacağı seyahate 
de istirak ederek fenni mütaleala• 
.rını beyan edecektir. . 

Ereyli civarında yapılan tetkik· 
lerle Zonguldak vilayeti clahHin
deki tetk;kler tamamlanmış ol1Jli 
vor. Vekil Bey şehrimizdeki ba· 
İık konserva imalathanesini gez • 
miş ve gördüklerinden memnun 
olmuşlardır. 

Vekil Bey Ankaraya dönmelC Ü• 

zere otomobille Zonguldağa a'Vdet 
etmişlerdir. 

İtalya - Yugoslav 
münasebetleri 

Roma, 20 (A.~.) - Belgratta 
çıkan V reme gazetesinin hal yayı 
tehzil eden ve ltalyanın Belgratta 
geçenlerde toplanmış olan beynel· 
mllel ticaret konferansına iJtirak
ten imtinaına sebep olan yazısırir 

protesto için hükUmet resmi te
tebbüıte bulunmuştur. Bu teşeb
büsün iki memleket matbuatını 
biribirine di.isiiren hadiseyi kapa• 
yacağı zannedilmektedir. Roma 
mahafilinde kaydedildiğine ~öre 

b ··t·· Yu~oslav gazetelerinin bu u un • 
makaleyi iktibas etmel4!ri U2erıne-
dir ki İtalyan Razeteleri Yugoıla•· 
yaya hücUl'D ıtme~e batlamışlar • 
dır. Bir aydanberi iki taraf mat• 
buatında kartılıklı hücumlar dur· 
muşken bu hadiıenin çıkmıt olma• 
sına tee11üf edilmekteClir. 

Evlenme 
.Bı. M. M. Reiıi Kazını Pata Hz. 

nin biratlerzadeleri Saadet Hanı
mef endiyle lzmir deri fabrikatlrü 
Mehmet Ruıen Beyin nikahları 
dün Beyoğlu evlenme dairesinde 
yapılmıştır. Meraıimde B. M. M. 
Reisi Kazım Paşa Hz. Meclis reiı 
vekilleri Hasan. Esat, vali ve be~ 
Jediye reisi Muhiddin Beyler, B. 
M. M. azaları ve tanınmış bir çok 
yüksek zevat bulunmuşlardır. 

Gazetemiz ven\ evlilere saadet· 
Jer temenni eder. 

Holindayla ticaret 
görüşmeleri 

Ankara, 20 (Huıusi) _. Hollan• 
da ile ticaret ve Klearinır mukavelesi 
esaslan mtiakere edilmektedir. 

Tayyareci Vecih• Bey 
Ankara, 20 (Hususi) - Tayyare

ci Vecihi Bey buraya geldi. MiJli mü
dafaa Vekaletiyle temas ediyor. 

Frengi mıntekaları 
A'kara, 20 (Huausi) - Bu aene 

daha bazı yerlerde frengi mıntakaları 
tesisi düşünülmektedir. 

Bu arada Zonauldakta yeni bir 
frengi mücac1ele dispanseri vücude 
getirilecektir. Bunun için faaliyete gi. 
rişi~mtş ve dispanıerip kadrotU 11• .. 
zırlanmağa baş]anmııtır. 

Ankara Belediye azalığı için Fırka 
merkezine yüzlerce müracaat 

. 
Ankara, 20 (Hususi) - Bele· f takadd~m ede~ günlerde.~e~rin 

diye intihap defterleri ayın yirm muhtehf yerlermde halk kursule· 
dördünde vilayet, belediye l<apıla· rini faaliyete getirecektir. Hatip· 
riyle, Samanpazarında asılacak, ler, belediye intihabı, yeni beledi· 
altı gün askıda kalacaktır. itiraz· ye kanununun faydaları, belediye· 
lar yirmi dokuz eyhil akşamına nin dört senelik faaliyeti hakkında 
kadar kabul edilecektir. Teşrini müntehiplere konferans verecek· 
evelin on birinde belediye salo • lerdir. 
nunda intihabata başlanacak, ve Fırka teşkilatınca birinci teşri• 
ayın on altıncı günü akşamı san.. nln birinde yapılacak :toklama 
dık açılacktır. neticesinde fırka namzetleri belli 

Müntehiplerin iştirakleri için olacaktır. Belediye azalığı için fır· 
tedbirler alınmıştır. ka vilayet merkezine yüzlerce 

C H F 'd h t .... 'ıtihaba niir~ . .'·A.~t vamlmı!'\br. . . . ı are eve~ •. 

Ankara, 20 (Hususi) - Ziraat 

vekili Muhlis Beyin şark vilayetle· 

rindeki seyahatlerinde yapılan şi· 

klyetler ve müracaatlar üzerine, 

buğdayını ihraç edemiyen yerler· 

den de buğday satın alınması içio 

bazı tedbirler alınacaktır. Bunun· 

alınacak 

la beraber, buğdayı koruma ka • 
nununda da bazı tadilat esasları· 
nın hazırlanmaıı, meclisin lönü • 
müzdeki toplantısında arzedilme• 
si muhtemeldir. 

Ziraat vekilinin Kütahya üz .. 
rinden Ankaraya dönmesi beki .. 
myor. 

• • 
lstanbul - Diyarıbekir hava seferlerı 
Ankara, 20 (Hususi) - Bu pa· 

zar günü Ankara, Kayseri, Diya• 
rıbekir arasında bir ucus tecrübe
•ıi yapılacaktır. Tecrüb~den fyi ne· 
tice alınırsa her hafta pc--.,, r p,iinü 

latanbul ithalat gUmrU§U 
müdürü 

Ankara, 20 (Hususi) - lstanhul 
ithalat gümrüğil müdürlüğüne güoı -
rük müfettişlerinden Tahsin Fazıl, o
nun yerine fthalat müdürü Arif Bey
ler nakledilmi~lerdir. 

Vekllet emrine ahnan 
Uç kaymakam A • 

Ankara, 20 (Hususi) - Melazgırt 
kaymakamı Rahmi, Karakese kayma. 
kaııu Ruhi, lznik kaymakamı Vehip 
Beyler Vellllet tımrine alınmışlardır. 

Fevzlpat• - Diyarıbekir 
haH•nda faaliyet 

Ankara, 20 (Hususi) - Fevzipa • 
f8 • Diyanbekir hattmın 346 ıncı Jci. 
lo'l"-,' ,..,. ind k l t i t o i 1 ?.6 
mcı kııım nihayetinde bulunan 90 ki· 
lometrelik kısım 29 Eyhilde ihale edi· 
lecektir. 

Takdir edilen "afia 
memurları 

Ankara, 20 (Hususi) - Nafia Ve
kaleti ücretli memurlanndan Ratit ve 
Ihsan Beyler takdir edilmitJerdir. 

Maliye mUsteşarı 
Ankara, 20 (Hususi) - Maliye 

mOsteıan Faik Bey, Cumartesi günü 
buraya dönecektir. 

gidiş, pazarteıi dönüt olmak ü
zere lıtanbul - Diyarıb 1{;r ara• 
sında ınv.ntazam hava seferlerine 

başlanacaktır . 

au,uk manlfaturaclla~ 
vergi verecekler 

Ankara, 20 (Hususi) - Maliye 
Vekaleti alakadarlara gönderdiği bir 
tamimde, gayri safi iradı 2 bin liradan 
daha fazla mahallerde ticaret yapan 
manifaturacıların, mütedavil Htttıaye 

Üzerine it yapanlardan olduklan hal• 
de, Kazanç kanununun muvakkat Ü • 

çüncü maddesinde yazılı mütedavil 
sermaye üzerine İlf yapanlar me1amn1t 
dahil bulunmadıklan görülmütt kanu
nun yedinci maddes; mucibince he • 
yanname esasına göre vergiye tabi tu• 
tulmaları bildirilmiştir. 

Maarif cemlyetlndPn r"' u•I 
limllk fatı,,enlt-r 

Ankara 20 (Hususi) - MMr•İ Cf.'• 

miyetine muallimlik için müracutl4R' 
devam ediyor. Evvelce r~·I ., iira
caatler, BurMda lmlunan ce"T"İ• et reİ· 
ai ve umumi katibi tarafından t k "k • 
dilmelıı: iz.. Bursaya göndcrit it • 
tir. 

ftafla fen mekteb' m•zaın• 
ları tayin edlllycrJar 
Ankanı, 20 (Huıusi) - 1934 Na• 

fia Fen mel.tehi mezunlanndan 50 E
fendidta 37 si kur'a ile muhtelif yer 

lere tayin edilmiılerdir. DiG"cr! . / nin 
de istekleri Vekalette tetkik c&ilı.ıd• · 
tedir. 
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iŞARETLER 
·-·-···-··· ·-·-··--

Avrupa sulh ünün 
bekçileri 

Milletler ara11ncla salha ve bnlet 
miinuebetleri kurmals ilavallllill epe· 
yi seride kalan Wr tarihi ..-. 

Muhtelit mahkemelerde 
. 

çalışma 
Bütün mahkemelerde lehimize neticelenen davalarda 
istenen tazminat miktarı 40.394.000 liraya baliğ oluyor 

AKiSLER 
-· ·······-

LehistanAvrupada 
meseleler çıkarıyor 

Millet&eı' c-iyetiade Lehiat. 
murahhası M. Beck'in söylediji na • 
tuk hali Awupa mathaabna siiriiltil
lü tetkik ve miinakata menuu olmak
tadır. Maltmclar ki, M. Beck eb11i. 
yetler meseleıi baklandaki muahffe • 

Ba fikir, uman, aman diplamat • 
lana elinde bir tuzak sild lnıllanıldı, 
sün oldu ki, nn11eder MrBli ricade 
setinnek falan ..,. filb menfaatle • 
rin kola,.ca elde ........ içia Wr ... 
uta .. ,..ıdı. 

Netmm Bii)'ük harWa 1G1111ada 
...,..._ pbn MiDeder cemiJ9ti te • 
teldriili de aman Dlllml ba tehJike.. 
ı ......... 

Türk • Yunan ve Türk '"' Fnm-1 da•alarda bir çok ı.,..m.t itten· ı ki y6z albmf dlrt bin lira, lnıiliz 
ıız mahkemeleri Jirmi aekiz ey· mitti. Bütün mahkemelerde le- mahkemeıinde üç milyon dört yüz 
lülde ahdi tatilini bitirecek ve ça· bimizde neticelenen davalarda i1- bir bin yüz lira, ltalyan malıkeme
lıtma clemttine ıirecektir. tenil•n tazminat miktarı 40 mil • ainde iki milyon dört yüz on 1ekiz 

Yman mehkemeai de dört_,. yon394.000 liraya halif olmuflur. bin lita, Belçik• mehkemeainde 

nin deiiftirllmninl iıfmlitlL Ba -
üedenin cleiittiri'-uilııi ist•ıls ile 
, ... ,. kadar A.nupada F..._ 1i • 
~ takip ecl.I Laıhittnm ...... 
açıla bu ai,...te aleyhtar Wr nai,.& 
alıma, clii• taraftan J..ehjetenm .. 

tarzı hareketi muahecleJsia tatliliai İle 
tiyen devletler ......... sesmeai de • 
meldi. 

Hatll llu yüzden dajılmak, parça· 
la-..lr --.ı.n..e düf9I' p"W olda. 

Uta le 1934 ia araama ıılapn 
........ Milletler c...iyeti bala • 
IDilldan bakacak olunana o zaman bu 
iltilaaJeleleria aebeplerini daha açık 

Dünya ıulhii ,dünya milletleri ara
.......... lıir ......... a.ımin etmek 
.ı...., ı • MJ9le, hilciini7eta ve 
hl ..a,.t "hiaainiyeti ......,.. 
dnlk ....._.. ..W. ob.IK.a -'• • 
... bal alahildi. 

lülde müdaf,.lara hafhyacaktır. Tü? -'"Y~n ~lit ~ • bir milyon üç yüz kırk alb bin li· 
Türk - Yunan mahkemaincle kemesinde D&Z\lle lehmde netice • ra, Ramen mahkemesinde dört 

.. ··ı---•- ...._ vii'I! dan kalm• .. ır lenen davaların yekGmı ıayri ~•• bL ..1 .......... ı..• 1. ..:ı..· ı.::...ük· 
ıoru ~ _,, , - . . .,. • menlnJI emTal hariç olmak üzere J - a uun uın ıra .... ı uu7 

Bu mahkemede tımdıye katlar ... ·ırm· .. b __ ,_ ll ı· d yekenLtr hazine lehinde ""1fV.elen· • 
1 

• • J ı uç uçua m yon ıra ır. 
1 

• --·c-
11722 da•& netice eamittır. H••"ıne 1 .;..L.• ele •1 tazm• m ftir. 

Framız mahkemeı;nde ise an • 

cak 52 dan blmıfbı'. Bfitün muh· 
telit mahkemelerde tim.tiye ka-
dar hüktmetimiz aleyhine açılan 

- a e711ın verı en ı • 
nat yekdnu iıe ancak yirmi bet Türk - Yunan mahkemeıi ki.· 
bin liradır. nunuaaniye kadar üç yüz davayı 

Türk - Fransız mahkemesin• neticelendirecek ve faaliyetini ta· 
de timdiye kadar dokuz milyon i· til edecektir. 

aa .. _,.. • ... , ..... cmaiyeti B11ledi1Je seçimi Malake ..... lerde 
ip.de ..... ,.. ...... ; ct1a• .. ..... ....,.., Yapılacak işler 

Adaları güzel
leştirme 

Y1lrita sallı ............. ...,_ k-. d • Silmlet lditüpbaaeei a1ai1ri Se-
atet, Mibt •• , ........... --' - Defterler iın milaLetfiBe,iaclepaMmde·kitap 
•• ,_.._ - T..._._ millelWa si,..a .ı. ld ld 7- ı- ura ka ırı 1 çaldıldan itldia edilen kiteppl.r 
huma n ~ ...,.,._., W,ak f• h lrlancl --• 
lilceder Türk milletinin llafmda do • 8 a 9" ... ~ cla•a1a üçiiDcti ce 
ı....,..n c • ... " ...... _. - Sarıyer ve Bevkoz kazaları ~ ~ade diin de•am • B.. "k t"'• ı· 
a. .. ••ti 1.- .- ._... ~r • ~ dilmiftir. uyu p •Jın teme ı yaza 
ca..ı...n,..11a ........... CemiJ'e~ namzetlen kararlaştınJdı Dünldi celMcle SemHa L$fi a., kadar ablacak 
brtı aldıiı vaziyetin ıeJdiJle uı.a .. Belediye intihabat faaliyeti i · Kitaplarm ne tekilde balundalu- .AclaJan ıitsellettinne cemiy .. 
ri idnılr ••ıWMıau. lerlı"1or. Alb eni ... evvel aaılmıt o • nu, Jl9l'Mre naldeclil.l~: balı et• Ciııllh'*" •- _, ~- tinin aenelı!::konıreei T etrinin-

Türlci,.., ... Soı1edlr ....i lan defterler dün akpm saat mittir• Mala.keme, bul phitleria velin ilk h ka•---. Kon• 
Jeti lrarafutı.n- • .......... d kaJdınlı --iL! • • 1.-..,t.._ • • L....:..-. LL a&U19UC •t politikada ........ ,..... • on sekiz e fbr. ......,. .,._ _,_ w .... u.......,. pede aza l&JUIDID çolaltılmur 
Jenlir. lld ........... delin ...._._ Defterlere itiraz edenlere inti- mlfbl'. ve nizannıamenin tadili meselele-
1~ tipi ı•d mi 211••~ ~ hap encümenlerinin kararlan üç § ICanamı lldiirmek lrutile ,.,, ri de ıörütülecektir. 
tes ahf .. ,..ıanMr, 1ta hidepneam gün i~inde bildirilecektir. ralıyan Zekinin m•kMNıliae 
......... hedefin mütterek hir fikirde, Diğer taraftan namzet seçimi dün alır ceza mahk.-ıinde de- Büyübdadaki Yürük Ali pil· 

ınüıterek bir':'d"::a:O:va~d~a ~bi~rle~'~mı-· '.-.o;;lmar:ts:a-+i~~~fNljrial.fll.~r.l~*v~a~m-edi;"İlm;I· 9;itr~·-·l'fl•lill• .. J~·mı~n~y-eni istimlak kanununa ıö· r-...... -...:;ulhı ~ 
r ... _.iiflPye lıtildil ~-~~ ma -pdin..._. IÖJı..it, •h•nnansn, hakuka le ijtir. 
~,.mün hakiki pyeHll'lllUCD ~~ J- ·~· 
oı... ıallıii milli varhiı kurtarmak ıçid Burün de Adalarla Kartalda, mawiJe ci......._ deftlll edil- Emllk Bankaıma, hir k11mı da 
Yaptı. y ann de Bakırkiyde yoklama ya· 1De8U. bav •erlimiftir. tahıılara ait bulunmaktadır. lı • 

G.. • ..- --.:u.. SoYyet komıu. pdacaktır. Yoklamalar J&rlll iri- §Mallak1olafaci.ımclanmaz. timlik bedeli yedi bin lira kadar 
._ ..,.:; ;::;.-ıaı-a davalara tecek, bu auretle lltanbul tehir nan AIW Tarapno efenclinin tutmaktadır. 
brp .... lrGnuaımk mec1Mari1etini mecliıi azalıp için C. H. F. tara• 1111ehekem•iae dün afır ceza mah-
hiasetti. fmdan ,a.teritecek namzetler ta• kemeainde devam edilmiftir. 

mamen tetpit edilmit oleıcaktır • Çaimlan bazı phitler ıelme-F~ .. =j&Lh-·'111 .... 
........... lb.S.U..ka....- ... 
ild tıı al •il .... J'eDİ tsiWerinia 
......... ,.... ...... inin 
b+Fiiai filen ...ı.ine ...,. ..... . 

Hlletler Cemi~etinin üç padir 
..... 11111-an dünya aulhi ip. haki· 
..... _.,...... Hakihte aullai 
ildi .... ..._..... .... WEçffi -
il Ayrgpaya w r ,.,. rahatlık hia

li.i ....... ,..;.dedir. 

BelediJe iatihabab miinatebe- dili için, bia tahitlerin celbi için 
tiyle .,llrimisin anahtelif yerlerin- mahkeme bqka bir süne bırakıl
de ftrilmmi kM-arlattmlan kon- mııbr. 
feramlara da.den itibaren bat- § Nuıret ilminde bir ıabıkalı 
lanmıfbr. ilk olarak dün akpm ıene bırıızbk yüziinden mevkuf 
saat on tekiz buçukta lı••nbul olarak iiEii~tl ceza mahkemeıin
radyoaunda Refik Ahmet Bey ta• de mühakeme edilmiftir. din1eni
rafmdan b;r Lubihal yapılmıfbr. len plıitler Nüsretin bot eve analı· 
Dün gece fırka kaza merkezleria· tar uydm'arak ılrdilini, lluradan 
deki topluluklarda da malttelif BeUm H. İllllİDde biriain evine ıi· 
hatipler bele.tiye intilaalatı hak • r-eklcm kovalanarak hqçecle 

Yasa kadar iıtiml&k muamele
si tamamen hitirilmiı ve büyük 
bir plijm temeli ahlmıı buluna • 
aktır .. 

Dün JazclıillDlz aibi Adanın ıu 
ihtiyacı da yaza kadar tamamen 
halleclilmit olacaktır. Büyükada • 
daki Kazotlu depolan tamir edi. 
lecek Ye diier adalarda da depo • 
Jar yapdw:aJsm. Adaı.. m fÖD • 
derilmesi ve depolara aktarmuı 
iti belediye aular idaresince de • 
riihte edilecektir. 

Vakıa Frauız, l..,WZ, İtal7UI _. 
rahhılan M. Beclc'"m nutkuna ...... 
ınüıterek Wr cephe almıılatdlr. H.,.ı 
de ekalliyetler haldandalri _...... 
ahldannı ....... , •• ..., ....... 
rilnmllt ....... F•t Lelııietwe ..,_ 
ıi ... .,... a&i ••• o • 
n- 5Pa iN ..a,etia tftlit d•1111 
ii .......... - olahilı111i ...... . 
111116uab IMlial .. ,.. • 

U:al- ' A. '--- aL !L&!.a.__ lı R 
ın.,_- l"UllWJ--~ .. w •• 

pçtiktea IODn J.elaiatua W ili ..... 

ile .alapufbr. Bu •n•a ... LeWata • 
nm Mynelmilel U,uetQule ııkiiPldi
iia IJqlaqıcı olanqtur. Lelaistaa U. 
Almanya arumda hutale .ı- ltllaf 
doiradaa doiru,. ScwJet ..... .. 
ıe,hiade Wr ai,uetin W.la&ail .. 
de .. ,. ...... A,.ü Iİ)'aHf P.,... • • 
..,. .................. 3 Is• • 
du. 

Şimdi Cwnı .. Lıh•rtm ••llt-
,,..._..,.... - mtW ...... . 

ma llJui • - , H 1 .... • 
iin sittikçe -- •nıı1Jet ..., .... ..... 

--~· 

• • 

Abidin Dino Bey 
Genç reuamlarmuzdan .Abiclia 

Dino Be,. dün Iİanllet .._ ....-. 
la SoYyet R•,.,a ~· Aa
bidin Bey onda ....... Sot7et 
mahanirleriDlle Kuin'iD ~ 
ak Mr filminin deko....,..._.. 
ba filmi çeYirec8k rejilir Y ert 
Kiyniç yolcl ... da .......... 7lla 
pac:aktır. Abidin Bey._ ...... 
keacli e.erlerinden miıs>hp Mr 
lerlİ lnaraeak •e 5oyYel ..,._ 
bir müdcl'4 kalarak ..... ... 

.. L.Hbti tliıa7• efürı amumi • 
hlİ .. ··--•ta ~ çelrmemit
tir. TildıiJ iı el..., SoY,.etler Cüm· kında bubihaller yap1111tlarchr. yalmlaaclıiJm 8iyletliler. 
lrmi,.ainia oleaa Milletler Cmıi1e • 
tiacle '-l .-..... aı...t.n pek az İl
tia.ı.ta ldeta 1ttifkla ..... , Milmit· . Dit bayramı 

Nü.ret, bot ne 11Jmnek liAıe 
ıirmetliiini liyledi. Mtidde-

letanlnılclan husual npurlarla 
terkoa •UJU ıönderilecektir. Bu 
ıa:run metre mikibı l1tanbala na· 
zaraa biraz fazlaya 1ablacaktır. 

itlerinde çalıpcakbr. Mtldin .. 
ye mnaffakıyet temeui •••& 

tir. 

,.....,. Cümhm~ .... 
~a ı m• aiıl•U.. ... alib cillllı
._ - oh. .ifliyalama n.leeidir. 

Sllclrl -.m 

.... ~tifl ........ düa: ı .. 
-....ıun ezell dertlerinden biri de 
....,. ''alr iri, .......... Sün 

26 Eylülde yapılacak Dil hay • 
ramı Halkovinde kutlulanecaktır. 
o ıün konferamlar •erilecek, ea • 
ki ye yeni pirler •e tezı.clen 
parçalar olnmM:aktır· Katlulama 
prop-amı huu'ipmaktadır· 

...- ........ wırl .............. 
ru kaldıjı ohayor. Şa resiııııılen blla
nız: Bir 71im aah, 1GJ8 u ltir çepne 

• .!Ut.:-. ...lL.1-..l! IDllllllla .. wl .VJ'IMIL 

mudclei umami icldienamesiai ai7• 
ı-....... sabit oldujung ~U
nan caaleHınhuum iatedi • 

Malakeme, karar için bafb bir 
IÜDe bualaldı. 

•.-• 'tuhl ılrli 4ol• .... hıls ı . 
çia DölMıt ~.m. l1ön9 nw" + 
rrördüiiDb muntuara ,.,. bWı • 

Akpm refikimiz 
Aqem refikimiz on yedi 'J8fl • 

na bulDlfbr. Tftrik eder, uzun 
a. ler dileriz. 

Haynn sergisi 
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Artvin yolunda 
mt ıBaş taran ı lnd aayı!ada) 

'ilir. Göreneğe taalluk eden şey· 
lerde iııe makul sebepler aramak 
doğru değildir. 

. Bununla beraber habe~ vereyim 
kı Karadeniz havalisinde buğday 
unu yerine mısır unu kullanan yer
ler bu tercihin sebebini izah etmek 
için bir takım ciddi deliller göste· 
rirler. 

Mııır ununun ilk faydau çok az 
bir zamanda hamur yapılması ve 
pitirilmeaidir. O kadar ki mısır 
unundan yarım saatte ekmek yapı· 
]abilir. Halbuki buğday unun
Clan ekmek pişirebilmek için en az 
~ç saatlik bir zaman ister. 

Sonra mısır unu bereketlidir: 
Bir kilo mısır unundan iki kilodan 
8İyade ekmek çıkar. Buğday unu 
ne bir kiloya nihayet bir bucuk ki· 
1o ekmek verir. ~ 

Buğday son baharda ekilir, Kı· 'm fazla kar yağarsa ekinin bat • 
ması ihtimali vardır. Çiftçi bu 
~zden ~ok tohum kaybetmiş olur. 
Bır ~ere buğday tohumunu kay
'bettıkten sonra onu yeniden teda· 
rik etmek çok güçtür. Halbuki 
bir çiftçi ne kadar fakir olursa ol
sun kendine lazım olan miktarda 
mısır tohumunu kolayca tedarik e
aebilir. Az miktarda tohum ile 
çok mahsul alır. Mısır tohumu bi
re yüz verir. Buğday iıe nihayet 
bire on verir. Bu itibarla mısır 
çiftçi için çok elverişli bir ziraat -
tir. 

Bir kilo mısır ekmeği ile dört 
kitinin karnı doyar. Halbuki ayni 
miktarda buğday ekmeği ancak 
iki kişiye kafi gelir. 

Mısır ekmeği buğday ekmeğin· 
den daha lezzetlidir: Yoğurda, 
ayrana, lahanaya, fasulyaya, pey• 
nire çok uygundur. 

Hulasa bir ayda yüz kilo huğ -
day ile ancak ailesini idare eden 
bir adam yetmiş beş kilo mısır ile 
ayni işi görebilir. Tohum nokta
undan ise iki dönüm yere kırk beş 
kilo buğday tohumu gider. Halbu
ki ayni miktar toprağı beş kilo mı· 
sır tohumu ile idare etmek kabil
dir. 

İtle bu sebeplerden dolayı Kara
deni?in sahil vilayetlerinden mü· 
him bir kısmında ötedenheri mısır 
unu buğday ununa tercih edilmek
tedir. Bugün köylünün elinde 
k.endi mahsulü olmadığı için bu 
havalinin ihtiyacı için mısn· istan• 
Jmldan gönderjlmektedir. Bunun-
la beraber bu vilayetlerin ahalisi 
!Siipıbesiz itiyat neticesi olarak fia
tinm yüksekliğine rağmen gene 
mııır almaktadır. 

Acaba bir kilo mısır unu kalori 
noktai nazarından da bir kilo buğ
daya faik midir? Bu hususta tıp 
ve kimya fenninin şehadeti nedir? 
Şüpheıiz mısır unu yerine buğday 
unu kullananı vilayetlerin ahalisi 
de m111r - buğday mukayesesinde 
bu ciheti ileriye süreceklerdi:-. On
lar da kendi davaları.nda haklı çık. 
mak için : "Buğday mısırdan daha 
ziyade besleyicidir.,, diyecekler• 
dir. 

tli.ve edeyim ki bu türlü bir id· 
dia kartrsında mısır ununu huğda· 
ya tercih edenler silahlarını teslim 

. l " b etmıyor ar: Mısır unu yiyen u 
sahillerde nüfus kesafeti buğday 
unu ile beslenen diğer birçok vila
yetlerden daha fazladır. Bu faz -
lalık mısır ununun gıda itibariyle 
buğdaydan geri kalmıyacağım 
göstermez mi?,, diyorlar. 

~en mıs; il.~ buğdaydan hangi
'5inin daha iktısadi, daha lezzetli, 
laha lrullanıtlr, daha besleyici oJ.. 
duğu hakkında biri birinden ayrı -
lan iki türlü ve biribirine zıt nok-

Günün Maarif Haberleri 

Hukuk Fakültesi dersleri çoğaltılıyor; 
Fakülte bu yıl kaç mezun verecek? 
Türk Hukuk tarihi dersini Köprülü Fuat Bey okutacak; 

üniversite rektörü de ders alıyor 
Bu yıl üniversiteye yazılmak 

için müracaat eden talebe, geçen 
yıla göre azdır. Bu mezuniyet ik· 
mal imtihanlarının henüz tamam
lanmamış olması buna sebep ola
rak gösterilmektedir. Cumartesi 
gününden sonra yazılmak için mü. 
racaat edecek talebenin artacağı 

tahmin ediliyor. En fazla müra -
caat hukuk ve tıp fakültelerinedir. 

Öğrendiğimize göre, hukuk 
profesörleri dün üniversitede rek· 
tör Cemil Beyin reisliği altında bir 
toplantı yapmıılardır. Bu toplan• 
tıda hukuk fakültesi bazı dersle -
rinin çoğalmasına karar verilmiş· 
tir. (Ceza) haftada iki saatten 
dört saate, (Roma hukuku) dört 
saatten yedi saate çıkarılmıştır. 

Hukuktan ka~ talebe 
mezun oluyor ? 

Hukuk fakültesinin bu sene ha· 
ziran devresinde verdiği mezun 
sayısı kırktır. Eylul devresinde 
de altmı§, yetmiş mezun daha ve
recektir. Eylul devresinde mezun 
olacaklar arasında Haydarpaıa 
lisesi müdürü Saffet Bey de bu
lunmaktadır. 

Rektör, hukuku umumiye 
deralnl okutacak 

Üniversite rektörü Cemil Bey 

bu yıldan itibaren Ankaradaki 
dersini bırakacak ve üniversitede 
hukuku umumiye dersini okuta· 
caktır. 

Roma hukuku profesörü 
Hukuk fakültesi (Roma huku· 

ku) porfesörlüğüne tayin edilen 
profesör Şuvarst Berlinden hare • 
ket etmiştir. Yakında şehrimize 

gelecektir. 

TUrk hukuku tarihi 
Üniversite kurulurken progra· 

ma konulan fakat profesör bulun
madığı icin okutulamıyan (Türk 

Edirnede toplanacak 
kongre 

Trakyanın içtimai ve iktısadi 

vaziyeti hakkında tetkikler yap • 
mak üzere cumartesi günü Edir • 
nede toplanacak olan kongreye ik 
tisat vekaletinden de bir heyet iş
tirak edecektir. Heyette iktrsat 
vekaleti ic ticaret müdürü lamail 
Hakkı, ıa~ayi tetvik müdürü 
Hayrettin ve teftit heyeti reisi 11-
hami Nafiz Beyler vardır. 

Ticaret odası umumi katibi 
lkt11at vekaletinin vekalet da

irelerinde çalııan me.:ıurların baş· 
ka bir itle ıneııul olamıyacakla • 
rına, uhdesinde iki vazife bulun • 
duranların itlerinden birini tercih 
etmelerine ait tamimi üzerine, ti
caret odası umumi katibi Vehbi 
Bey, ayni zamanda iktısat vekale
tinde muallim bulunduğu için, va
zifesinden çek ilmeğe karar ver-

mittir. 
mn lllllH RllfUUUIRI 

tai nazardan mutlaka birini diğe• 
rine üstün görmek fikrinde deği
lim. Onun için her ki noktai na • 
zarı sadece nakletmekle iktifa e-
diyorum. 

Mehmet Aaım 

hukuku tarihi) dersini bu yıl KöP
rülü zade Fuat Bey okutacaktır. 

Avrupaya gönderilecek 
hukuk talebesi 

Hukuk fakültesi mezunların· 
dan A vrupaya tahsile gönderile • 
cek talebenin sıhhı muayenelerine 
dün devam edilmiıtir. Müsabaka 
imtihanı yarın hukuk fakültesinde 
yapılacaktır. imtihanlara girecek 
namzetler seçilmiştir. 

lstanbul luz lfsesine tayin 
olunan hocalar 

Orta tedrisat kadrosunda yapı· 
lan değiıikliklerin alakadarlara 
bildirilmesine devam ediliyor. 

Batka mekteplerden lstanbul 
kız lisesine tayin edilen hocalar 
şunlardır: 

Mülga darülfunun hocaların -
dan Server hanım tarih hocalığı -
na, Kandilli lisesi beden hocası 
Müeddep hanım beden hocalığı • 
na, Kız orta mektebi dikiş hocası 
Mebrure hanım dikiş hocalığına, 

Gazi Osmanpata Fransızca hocası 
Hatice Galip hanım Fransızca ho· 
calığına; Adana kız muallim mek· 
tehi mezunlarından Mehlika ha • 
nım tarih, Halide hanım tarih. 
Macide hanım tarih coğrafya, 
Naime hanım.fizik kimya stajiyer· 
liklerine. 

İstanbul kız lisesi tabiiye hoca
sı Malik Bey Haydarpaşa lisesi ta• 
biiye hocalığına, kız lisesi Fran • 
sızca hocası Müeyyet hanım Kan· 
dilli lisesine nakledilmişlerdir. 

Kız san'at mektebinde 
yeni bir sınıf 

Kız orta mektepleri mezunları• 
na ve bakalorya imtihanlarında 
ikmale kalan kız talebeye kız san
at mektebinde ayrı bir sınıf açıl • 
mı,tır. Bu sınıfta yalnız sanat 
dersleri öğretilecektir. Okuma 

Trakya peynirciliği 
tetkik ediliyor 

İktisat Vekaleti, Trakya pey
nirciliğinin tetkikine .karar ver• 
miş, Vekalet kimyagerlerinden 
Halit Beyi bu işe memur etmiıtir. 
Halit Bey Edirnede peynirlerin 
cinsleri ve yapılışları hakkında 

alikadarlarla görüşecek, vaki.Jete 
bir rapor verecektir. Öğrendiği· 
mize göre, Trakya peynirlerinin 
Türkiye için bir ihraç malı haline 
getirilmesi temin Pdilecektir. 

YUksek Ticaret ve iktisat 
mektebinde 

Yüksek ticaret ve iktısat mek
tebinde derslere haşlama hazır .. 
hkları bitmiş, muallim kadroları 
tamamlanmıştır. Ankarada bulu .. 
nan mektep müdiirü Nihayet Bey 
dün gelmiştir. 

Haydarpaşa Lisesinde 
Haydarpaşa lisesi hesap işleri 

müdürlüğüne Ankara Gazi Ensti· 
tüsü dahiliye tefi Nurettin Bey ta
yin edilmittir. 

Önümüzdeki sair günü yeni li
senin muallim meclisi toplanacak 
ve alınacak leyli talebeler üzerin
de görü§ülecektir. 

müddeti iki senedir. Mektebi bi. 
tiren talebeye sanat mektebi dip • 
loması verilecektir. Talebe bu 
diploma ile İsmet paşa kız enstitü
süne ve Avrupa imtihanlarına gi
rebilmek hakkını kazanacaktır. 

Maarif müsteşar. 
Maarif müsteşarı Rıdvan Nafiz 

Bey yarın akşam Ankaraya döne -
cektir. 

Kurultay mar,ı 
Dil kurultayı münasebetiyle 

bestelenen kurultay marşının no
taları maarif müdürlüğü tarafın· 
dan bütün mekteplere gönderil • 
miştir. Mektepler açıldığı zaman 
ilk musiki dersinde talebeye bu 
marş öğretilecektir. 

Avru paya gönderilecek 
talebe 

Maarif vekaleti tarafından Av· 
rupaya tahsile gönderilecek tale • 
benin müsabaka imtihanı Pertev· 
niyal ve kız liselerinde yarından 

itibaren yapılmağa başlanacaktır. 

italyan izcileri gitti 
Şehrimizde bulunan ltalyan iz· 

cileri dün sabah üniversiteyi ziya• 
ret etmişler ve üniversite talebeleri 
tarafından kartılanmışlardır. Fa
!İ•t tal~'beye, ibd..-e"ntenin muh-
elif yerleri gezdirilmi iı:. l ly•n 

talebeleri dün memleketlerine 
dönmek üzere hareket etmişlerdir. 

Öğrendiğimize göre ltalyan 
izcileri, şehrimizden ayrılırken 
Talebe Birliğini memleketlerine 
davet etmişlerdir. 
Üniversite profesörlerinin 

konferanslar1 
Önümüzdeki perşembe günü 

Halkevinde Üniversite profesör
leri toplanarak verilecek konf e
r analar etrafında görüşecekler, 

bir program hazırlıyacaklardır. 

Gizli nüfusun yazılması 
işleri 

Gizli nufuılarm yazılması, ev· 

lenmeler, ölüm vakalarının ceza· 

sız olarak kaydi devam etmekte· 

dir. Müddet Teşrinievvelin on 

betinde biteceği için nufus daire· 

lerine müracaatlar çoğalmıştır. 

Halkı bundan haberdar· etmek Ü· 

zere sokaklara beyannameler asıl

mıştı. Yeniden beyannameler ba

sılmaktadır. Bu beyannameler 

doğrudan doğruya evlere de da

ğrtı lacaktır. 

Köprülü zadeF uat Bey 
Tahrana gidiyor 

Büyük İran şairi Firdevsin Ö· 

lümµnün bininci yılı münasebetiy

le Tahranda yapılacak büyük me

rasimde hazır bulunmak üzere e

debiyat fakültesi dek:anı Köprülü 

zade Fuat Beyle İran edebiyatı 

doçenti dün sabah saat onda T o

ros ekspresiyle Tahrana baret et· 
mitlerdir. Edebiyatçılarımız Tah-

randa bir ay kalacaklardıt. 

Günün Siya.seti 

Avrupanın vaziyeti 
ve infrat siyaseti 

Avrupanın son hafta zarfındaki va
ziyetini hulasa eden bir Londra gaze
tesi şunlan yazıyor: 

" Lehillan Milletler Cemiyetinden 
yüz çevinniıtir. Sebebi, Milletler Ce
miyetinin Hitler dÜ§mam bir te§ekkül 
halini almasıdır. 

"Avrupa milletleri harp bahsi üze· 
rinde sıralanıyorlar. 

"Franıa ve Rusya birbirlerine yak· 
laıtılar. 

"En az güvenilecek ve en çok kor
kulacak bir münekkit olan l talya da 
bu dakikada, onlarla beraberdir. Onlar 
da ltalyaya güveniyorlar. 

"Diğer tarafta Almanya ile Lehis
tan bulunuyor. 

"Her iki taraf, küçük milletleri 
kendine cezbetmek için uğraşıyor. Fa· 
kat bunların çoğu Franıa ile beraber· 
dir. 

Romanya, Fransız altınlanndan İs· 
tifade ettiği müddetçe Fransadan ay
nlmıyacak. 

"Esas itibariyle Fransanın menfa • 
ati olan Yugoslavya, ltalyayı dikkat· 
le gözetliyor. 1 talya bir tarafa gitti 
mi, Yugoslavya onun aksi olan bir is
tikameti tutuyor. 

"Çekoslovakya, bugünkü arazisi -
ni m:.ıhafazaya yardım edecek her dev
letle birlikte harbe hazırdır. 

"Macaristan, kaybettiği arazisini 
kendisine iadeyi kabul edecek her 
devletle birlikte harbe giriımeğe razı
dır. 

Avusturyanın bir hükumeti vara• 
da bu hükUmet halyaya tabidir. Avuı· 
turya halkının gönlü ile Almanya ile 
beraberdir. 

"Milletler Cemiyetinin gireceği en 
büyük imtih3na dört ay kaldı. Bu im
tihan "Sar'' havzasında yapılacak u • 
mumi reye müracaatidir. 

" Bura halkının vereceği rey 
teıettüte uğrarsa harp ihtimali kuvvet 
peyda eder. Bu harp vukubulursa, 
ona harbe kartı gelmek için vücut bu· 
lan milletler Cemiyeti sebep olacak • 
ır. 

"Bugünkü vazıyet bu merku6J .. .ıı •• 

"Unutulmaması icap eden bir nok· 
ta Japonya ile Almanyanın cemiyet • 
ten çekilmit olduklandır." 

Londra gazetesinin bu icmalden 
maksadı, İngiltereyi Milletler cemiye• 
tinden çekilmek ve onu Avrupa ile a
lakadar olmaktan uzaklaıtmnaktır. 

Jngilterenin "İnfirat" siyasetine 
dönmesini tavsiye edenler Londra ga
zeteleri günden güne çoğalıyor. Bun • 
Jann çoğalması, İngiliz fikirlerinde 
bir tahavvüle delalet ederse bunun ta• 
hakkuku gene uzun bir zamana ba • 

kar. 
ö. R. 

Selim S1rr1 Beyin 
konferansı 

Bu akşam saat 9 da lstanbul Rad
yosunda Selim Sım Beyin vereceği 
konferansın adı şudur: 

"Fikir işi, vücut işi, elişi" dir. 

Makinist imtihanı 
dün yapddı 

Belediye hastanelerine alınacak 
makinistlerin imtihanı dün yapıl -
mış, iki kişi kazanmıştır. lmtiha -
na on iki kişi girmiştir. 

111111aııı111e1wıııMI• ............... ı1111111ıııuııt11111111Qau 

15 Yıl Evvelki VAKiT 
Beynelmilel maliye 

konferansi . 

Cemiyeti Akvam Meclisi tarafın• 

dan davet edilmit olan beynelmilel 
maliye konferansı gelecek Cüma Brük· 
selde içtima edecektir. Konferansta 
bütün cihanın vaziyeti maliyesi mev • 
zuu bahsolacak ve tetekkülatı hazıra
nın tahfifi çareleri taharri edilecektir. 
Konferansa otuz bet memleket İ§tirak 
edecek ve beheri üç murahhas bulun• 
duracaktır. Mütarekeden beri ilk defa 
olarak Almanya, Avusturya, ve Bul • 
garistan mürahhaslan konferansta ha
zır bulunaeakbr! .. 
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Firavunun eski gözdesi, papaqana 
isted(ii sözleri öğretmişti .. 

"Şahende ile evJenmiyeceğim.. mezlikten gelerek yürüdü, dama· 
"Hayır, bunu yapamıyacağım, dma yaklaftı: 

bunu yapmıya hakkım yok. Buna - Ben de sizi arıyordum. 
sen de hak verirsin. Feyyaz gülümsüyordu: 

"Bu mektubu okuduktan sonra - Mühim bir iş içinse, eve ge• 
beni arama .. Beni buJanuyacak • lebilirdiniz. 
sın.. Belki de artık hayatta olmı- - On gündür yoksunuz. 

Libya kuş 
görünce 

kafesini hükümdarın odasına gönderdi. Papagan (Arşe)yi 

" .• Sen, gündüzleri saray nöbetçilerinin koynuna 
giren kahpe değil misin ? .. ,, 

bağırdı: 

yacağmı .. Tarif ettiğin bir boğaz - Bir haftadan beri evdeyim. 
bir kayalık, bir kaynak vardı ya.: _ Bir haftadır da, barlarda, 
Orası benim esrarımı faşetmez.. klüplerde geziyorsunuz. Oralara 

"Yalnız itiraf edeyim: Sahen- da ben gelemem. 
deyi ıeviyorum. Ona aşıgv il.-;.,, Bir papağanın 

muvaf f akıgeti!. 
Libya her gün bir başka büyü

Yaparak .(Arşe) yi hükümdarın 
gözünden düşürmeğe çalışıyordu. 

Firavunun eıki ve D.irinm ye· 
ni gözdesi Babil sarayında 11kıl • 
nuya ba§lamıftr. İstediği zaman 
C:lııarıya çıkamıyor, asilzadelerin 
eğlencelerine iştirak edemiyordu. 
Halbuki' Mıaırda firavun her gece 
bir eğlenti tertip eder ve gözdesi • 
nin ııkılmamaaı için, onu eliyle 
•arhoş edip uyutuncaya kadar uğ
ratırdı. 

.. "B . - Siz tiyatroya, bara .• 
enı unutunuz .. ,, Rıdvan bey sözü kesti: 

Cavit ağlıyordu.. - Sözü uzatmıyahm. Kızımla 
Birdenbire doğrulu. Gözyaşları evlendikten iki ay sonra, size evi .. 

nı sildi. Koşa koşa sokağa fırla .. min kapıaını neden kapadığımı 
dı. biliyorsunuz .. 

-19-
Kar etrafı kaplamıştı. 
Yollar tenha idi. Geciken bir • 

kaç kişi, paltolannın yakalarını 
kaldrmışlar, karlan eze eze iler -
liyordu. 

Bu yolun köşeıinde mükelef 
bir otomobil durdu. Kürk paltolu 
bjri indi. Bir kapıdan girdi. 

İki uşak karşıladılar. Sordu: 
- Rıdvan bey geldi mi?. 

- Anlamıyorum .. Yoksa Net .. 
rin .. 

- Ona ıöyliyecek sözüm yoli .. 
Sizin hayatınızı bilsin bilmesin, 
bu bana ait değildir. 

Feyyaz omuz silkti. 
Rıdvan bey devam etti: 

Dara bir kadınla uzun zaman 
ll'letıul olmuyordu. Birkaç gün 
karısıyle düşüp kalkıyor, sonra 
birden karııtnı ihmal ederek Ar· 
§eyi çağrıyor, birkaç gün de onun• 
la eğleniyor, onunla dü,üp kalkı .. 

Babil s:ınayiindeo iki tunç vazo ılc bir kaç kupe ve bilezilc. - Geldi efendim. 

- inkar etmeyiniz. Bir metre
siniz var. Bunu herkes biliyor. Siz 
de saklamıyorsunuz, beraber ge • 
zıyorsunuz. 

Feyyaz gene gülümae"di ve biras 
uzaklaşan, fakat kulaklarını ayı • 
ramıyan, buna rağmen bir teY 
duyamıyan arkadaşlarına döndü: 

~ordu. 
Sıra Libyaya da gelmiyor de· 

iildi. Fakat, Libya bu a,k ve se· 
fahat alemlerinde ancak üçüncü 
•ırada kahyordu. Mııır dilberi çok 
kindar ve inatçı bir kadındı. 

Çadırcmın bayağı ruhlu karısı 
•araya geldiği gündenberi Libya 
0.Y«u Yuzune naıret KarmıfU. 

Babilde Mmr dilberinin ha, 
vurmadığı sihirbaz kalmamı§ -
h. Sihirbazların yaptığı büyüler 
Arşeyi hükümdardan ayırmıyor .. 
du. Hala zevk ve sefahat eğlen • 
ce ve vuslat sırası Libyaya gelme
mi~ti. Arşe on beş gündenberi Da· 
ta'nrn koynunda yatıyordu. 

Prenses Hera bile hükümdara 
kızmıya başlamıştı. Bir gün Dara· 
nın karısı, Libya ile dertleşiyor
du: 

- Bu çadırcının karısını sa· 
raydan nasıl uzaklaştırmalı?. 

- Ben de bunu dü~ünüyorum, 
Libya! Çoktan beri geceleri gö· 
2:\ime uyku girmiyor. Bu kadın 
Dari'yr iyice teıhir etmiş. Bu sihri 
bozmak kabil değil mi?. 

Libya, Dara'nın zevcesinden 
cesaret alarak: 

- Bana müsaade ve yardım e
derseniz, 'Arşeyi saraydan çok ça· 
huk kaçırırız ! 

Dedi. 
Hera gülerek cevap verdi: 
- Memnuniyetle. Eğer bu ka· 

drnı ıaray'dan uzaklaştırmıya mu
•affak olunan, ıeni Babilde ölün
Ceye kadar himaye ederim. 

_-O halde ben de •ÖZ veriyo
tuın ... Ar,e üç gün sonra saray
dan kaçacak. Fakat, bir şartla. 

- Nedir o?. 
- Bana çabuk konuşan bir pa-

l>ağan bulacakunız ! 
- Bundan kolay ne var?. 
Ben papağana birkaç kelime 

Öğreteceğim .. Ve siz papağanı, 
Ar9e hükümdarın yanında iken, 
lılak memleketlerdeki valiler -
den biri tarafından hediye olarak 
l'Önderilmiş gibi, kocanızın oduı· 
lla göndereceksiniz! 

- Pe'k ela. . ~ ~ 

Dari'nm karısı derhal bir pa· 

pağan bularak Libya'ya gönderdi. 
Mııır dilberi üç gündenberi pa

pağana yeni kelimeler öğretmek

- Çok oldu mu?. 
- Yarını saat evvel geldi. 
- Kalabalık var mş?. 
- Var efendim. le me"uldü. 

Nihayet bu ıevimli mahluka 
istediği sözleri öğretebilmi§tİ. 

Dara bu sözleri işitince, elinde
ki şarap ktıdehini yere fırlatarak: 

- Bu hayvan hakikaten çok 
şeyler biliyomıu, ! 

Dedi.. Hiddetle ayağa kalktı .. Paltoıunu ~ıkardı, içeri girdi. 
- Biraz beni <linlemelisiniz. 
Biri diğerine fısladı: 

Prenses Hera, üç gün sonra, bir 
akşam hükümdar (Arşe) ile oda· 
sında otururken, cariyesine gizli
ce talimat verdi ve papağanı ka .. 1 

fesiyle birlikte Daraya gönderdi. 

Tavanda asılı duran kafesi yere 
indirdi: 

• 
- Söyle bakalım, şu bidikleri· 

Kendisini çığlıklarla karşıladılar .. 
Herkeı ıanki dört gözle onu bek
liyormuş gibi etrafını ıardılar . 

- Demindenberi bunu yapıyo• 
ruz. 
Rıdvan beye döndü! 

ıran naınnnaarı o gaııe aaaaı 

sarayında papağan besletmemİJ
ti .. Papağanların gevezeliğinden 
çekinirdi. Arşe papağandan çok 
hoşlanmıştı. Dara da gözdesinin 
papağandan hoşlandığını görün -
ce kafesi odanın tavanına astır • 

' 
dı. 

Hükümdar odasında sev.şilisi· 
le baş başa oturuyordu. 
Şarap içiyorlardı .. 
Dara her kadına sorduğu gibi, 

yeni gözdesine de sordu: 
_ Beni seviyor musun?. 

Arşe gülerek: 
- Şüphesiz haşmetmeap ! de • 

di, sizi sevmiyen kadının kalpsi~ 
olması lazım. 

Bu sırada tavandan boğuk bir 

seı aksetti: 
- Yalan .. Yalan .. 
ikisi birden başlarını kaldırdı• 

lar .. Ve tavandaki papağanın ay• 
ni sözleri tekrarladığını hayretle 

gördüler: 
_ Yalan .. Yalan .. 
Dara (Arşe) nin yüzüne abktı: 
_ Papağan bir şey biliyor ga-

liba? .. 
Arse dudağını bükerek mırıl· 

danı;ken, papağan tekrar bağır • 

dı: 
- Ben çok şeyler biliyorum. 
Arşe hayretler içinde kalmışh. 

Hiddetinden kalundaki bilezikle· 
ri ezip kıvırıyor ve dişlerini gıcır· 

datıyordu. 
_ Onu cok uzaklardan gönder· 

mişler. Be~i nereden tanıyacak? 
Diye söylendi. 
Kuş bu söze de cevap vermek-

te gecikmemişti: 
- Ben ıeni tanıyorum, kahpe! 
Dedikten sonra, kafesin içinde 

çırpındı: 

- Sen gündüzleri ıaray nöbet· 
çilerinin koynuna giren Arşe de· 
iil miıin?. 

- Nihayet gelebildin! 
- Aferin Feyyaz. 

ni, sevimli, sadık kuşçağız ! 
Papağan susmuştu. 

Ar e oturduğu yerden kalka • -Tebrik ederiz.. Fevkalade 

- Li'itfen ıiz de dinleyiniz .. Si· 
ze bir arap hikayesi anlatacağım. 

- Arap mı? . 
ıyor, ız eri fltrt:-

yordu. 
Dara gözlerini açarak papağa .. 

na iğildi: 
- Söylediklerin doğru mu?. 

Arşe. uşaklarımın koynuna mı gİ· 
riyor?. 
Papağan çırpındı ve kanatları .. 

nı yere sürterek cevap verdi: 
- Ben o kahpeyi tanıyorum .. 

O, sizi aldatıyor, haşmetmeap ! 
(Devamr var) 

Yaprak tütün ihracahmız 
gittikçe artıyor 

..... la.. 
- Harikulade güzel. 
- İdeal. 
- Aşkta talihi olanın kumarda 

olmazmış .. Temenni ederim, her 
iki tarafta da talihin yaver olsun. 

Biri dedi ki: 
- Sen de çok hasis adammıf· 

sın Feyyaz! 

Feyyaz gülümsedi: 
- Yavaş konuşunuz 

- Hasis imişsin! Dünyanın en 
kıymetli incisini bir yere kapa • 
mı!lsın, kimseye göstermiyordun .. 
Feyyaz, insan bu derece egoist o-

y aprak tütün ihracatımız son Iamaz. 
seneler içinde hayli ilerleyiş gÖs· Feyyaz, etrafına çizilen 'daire -
termiş, bilhassa Mısıra yaptığı • nin ortasında duruyordu. 
mız ihracat memnuniyete deCJ.er - Hiç de değil, dedi. 

~ 

bir yekUne varmıştır. - Beyhude konuşma .. inkar e· 
Büyük harpten sonra, bir çok demezsin .. 

sebepler yüzünden, Mısıra olan - Artık inciyi gördüm. 
yaprak tütün satışımız kuvvetini - Ben de gördüm .. Sinema lo· 
kaybetmiş ve bu piyasada Türk casında ışı1dıyordu .. 
tütünlerinin yerin1 Japon, Yunan 

' Sovyet Rusya ve Bulgar, tütünleri 
almıştı . 

Ondan evvelki istatistiklere ba· 
kılına, harbi umumiye kadar 

' 
Mısırın istihlak ettiği tütünün 

- Bugün de beraberdiniz .. 
- Peki peki.. itiraf ediyorum .. 
- itiraf edersen esbabı mu-

haffeden addederiz. 
- Esbabı muhaff efe de nedir?. 
Biri fısladı: 

dörtte üçünün memleketimizden _Sus, kayınpederin geliyor. 
gittiği görülür. Rıdvan bey soğuk bir tavırla, 

Bundan sonra bir iniş başla - kaşları vatık, uzanan elleri görme
mış ve yaprak tütün ihracatı nok- !=======-=--=====-~~-== 
tasından beşinci , altıncı derece -
ye kadar düşmüşüzdür. Son se -
neler zarfında bu düşüşün Önü a

lınmıştır. 

1933 senesinde bütün menşe -
]erden Mısıra giden yaprak tütün 
yekunü 4,872,159 kilodur. Bunun 
en mühim miktarı memleketimiz
den alınmıştır. 

1933 senesi içinde Mısıra mem· 
leketimizden 1,193,849 kilo, Yu
nanistandan 1,094,976 kilo, Ja
ponyadan J,010,846 kilo, Çinden 

594,886 kilo, Bulgaristandan 
470,233 kilo, Sovyet Rusyadan 
256,862 kilo ve di~er memleket • 
lerden 31,322 kilo tütün girmiş-
tir. 

933 senesinde memleketimiz -
den Mısıra ihraç edilen yaprak tü
tün kıymeti 120130 lirayı bul .. 

Mısırla ticari vaziyetimiz daha 
inkişaf ettiği takdirde bunun bir 
misli daha artacağı tahmin edi -
Jiyor. 

- Arap deyiniz, Suriye deyi • 
niz, İspanyol veya ltalyan deyı • 
niz .. Her halde kahramanım böy
le karışık bir şey. Vaka oralarda 
bir yerde geçer. Kahramanımın 

1smi Şikitadır. 
Biraz sustu, düşündü. Sonra 

anlattı : 

- Suriye cepliesin'de 'bir aşire
te esir düştüm ... Beni aşiret Teisi· 
nin karşısına götürdüler. Reis a • 
rap şivesiyle güzel türkçe konutu• 
yordu. 

Sordu: . 
- Türk müsün·!. 
- Evet .. Yakın zamanaa Türle 

oldum. 
Yüzünü ektitti: 
- Vatansızsın demek?. 
- Hayır. 
- Tabiiyet değiştirenleri ıev ... 

mem.. Neyse, Türk ordusunda 
mısın?. 

- Evet. 
- Zabit misin?. 
- Hayır, ne neferim, ne ae 

zabit .. Gönüllüyüm .. 
- Peki, bizim _taraflarda işin 

ne? 
- - Geziyordum. 

- Bu gezme hayatına mal ola• 

cak. 
- Biliyorum. 
-Meğerki .. 
- Meğer ki?. 
- Hayatını satın alasın. 
- Kaç paraya?. 

- Türk ordusnun kuvayı kiilli· 
yesi nerede?. Karargah nerede?. 
Ordunun kuvvei maneviyesi ne 
merkezde?. Kaç kişiniz var?. 

- Ha, pazarlık sarih.. Caıus
luk yapmamı teklif ediyorsunuz. 

- Evet, hayatını ancak böy1e 
kurtarabilirsin .. Ama serbest ka • 
lamazıın. Seni artık koyverme • 
yiz. 

(Devamı var} 
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Londra - Melborn 
Beynelmilel büyük bir tayyare 

yarışı hazırlanıyor Çorumda 
Yarıda kalan 

bir maç 
Çorum, (Huıusi) - Şehrimize 

gelen Merzifon ıpor yurdu genç• 
leri,Hale idman yurdu gençleri ile, 
güzel ve ıerin bir günün ikindi· 
inde cümhuriyet meydanındaki 

ıahada kartılattılar. Saba mah· 
dut meraklılarla ve çocuklarla 
çevrelenmitti. Gönül iıtiyor ve 
diliyor ki, memleket çocukları 

biribirleriyle tanıtır, varlıklar 
Yarata girecek tayyarelerden birisi göıterir~n, memleket büyükleri 

d ki w k de onlarla alakadar olıunlar. Bugünlerde hazırlanmakta o· ı mecburi ura ar~ ug~amıy~ra 
J · l mü· da·ha batka yerlerı tercıh ettıkle- Maç, heyecanla baılamıt olma• an tayyare yanı arının en . . "k 
himmi Londra _ Melborn yarıtı· ri ıöylendığı?den bunların ıeçtı • sına rağmen maalesef ki, idaresiz· 
d B ıenedenberi leri yerlere lazım gelen her teY lik yüzünden yarıda kalmıf, genç· 

ır. u yarıı geçen . . . 0··nder"ılmı·ıt"ır. Bundan baıka 1 h l d h ım·· 1 
ı 1 g er ay i en ayliye üzü uı er • düıünülmekteydi. ngı ız sanayı 1 • havada iken benzin 

Al h · ı dan tayyare erın dir. Yakıt vakıt yapılan maçlarda 
•.eminin met ur sıma ar.ın - almalarına müsaade edilmiı bulu· 
Sır Makferıon Robertaon bu ıefe Onun için yarıta ittirak e· gençlerin biribirine ıert muame • 
. k ı a nuyor. leler yapmalan her ıeyden evel rı yaparak yarıfı kazanaca 0 ~ denlerin bazılarmın buna göre 

10.000 ıterlin mükifat vadetmıt· hazırlanmıt olmaları ihtimali de maçı idare edenlerin törüılerinde· 
ti. &.ı ıefere ve. yarı~a. bu derec~ çok kuvvetlidir. ki iıabetsizlikten doğmaktadır. 
ehemmiyet verılmeıının ıebebı Oyun baılarken Merzifonlılan 
•• Jb h · · ··züncü yıldö • Londra - Melborn hava yolu canlı, atılcran rröru""yoruz. Güzel 
'YU! orn ıe rın •n yu b I d 1 ti · h • 0 

1 Galatasaray - Fener
bahçe bugün karşılaşıyor 
Maçın yapılmıyacağına dair duydu
ğumuz şayiaların doğru olabile

v• 
cegıne ihtimal vermiyoruz 

·· ·· ·· k ı J k üzerinde üzerinde u unan eve erın ep· anlaııyoi"lar. Pnı veritleri uıtabk· numunun ut u anma ·ı h t•• ı·· k ı 1 .. 
bulunduğudur. Yarıt beynelmilel si tayyare~• e~~ er. ul r ~· 0

;: ;~ Jı •• Çorumlular anlatsalar da biri· Galataaaray - Fenerbah~e maçlarının birinde 
h. d" ş· d"ye kadar itti· göıtermeyı vaıuetmıı er ır. a b" J • •• I 

illa ıyette ır. ım ı I h f 1 • ır erıne pas verseler ne guze oy· Evelki ıenenin bazı ıebepler mızı •rıkça iaaret ederiz. Galata. 
k . d"kl · · b•Jdirenle· bazı devlet er, ava ıe er erıne a- y b ~ ~ 

ra etmek ıste ı erını 1 
l . b ·ı nryacaklar. alnız oyunun eye• yüzünden geri kalan tilt m•rlan ıaray takımının henüz hazırlan. · .. · f Bunlar it talimatname erı u tayyarecı er ~ 

rın sayııı 64 u geçmıt ır. d·ı mı· ı... l ] canını kaçıran hakem oluyor; ıa· tamamlanmak üzeredir. Gönderi· mamıı olmaıı bir maça çıkmamak ·· ı k t menıupturlar. lehinde ta ı e lf uu unuyor ar. 
on uç mem e e e 1 h""ku f d h ta ğa dönüyor, düdük çalıyor. Sola len tebliğe göre bu gün Taksim sta. için kafi bir mazeret telakki edile-A "k 21 tayyare göndererek Avustura ya u me ı e er - d d d k A b" .. 
b nıerfı a . r k etmek iıtediiini rafa gemiler diktikten bqka bun· önüyor, ü ü çalıyor. sa ı go· dmda Galatasarayla Fenerbahçe • miyeceği gibi bir futbol maçının 

u se ere •t ıra ok ku ı· · kt·· l 1 rünüyor. Bu kadar asabiyete ıebep kartılapcaklar, bu maçın galibi da bütün gayesini maçı kazanmak b·ı · · ı iltere 16 tayyare ha· lan ç vvet ı proJe or ere 1 dır:nıf, ng h" · f ne diye dütünüyorum? Yok, bula• de lıtanbulıporla karıılqarak ge• teıkil etmez . 
ıırlamıttır. teç ız etımıı ır. 1 il" kta kal ·ı 

mıyorum... çen YI ın mua a an 11 t tam· Evet; hepimiz biliyoruz ki, da-
Bu kl\dar bu··yu""k b·ır yarııı.ı ida· Tayyarecilerin Davine varışla· 1 · 1 "" 1 · • h 11 t · 1 

'!" Oyun, her iki tarafın beraber i- pıyon ugu meıe esını a e mıt 0 • ha geçen hafta stanbul pmpiyo • .. e ""tmek cı" dden gu""çtu·· r. İngi ltere riyle mü&külleri halledilmiş olmı· d d k b" fi t lacaktır ·ı k 1 F b h G 
'" - • '!" ği ile evam e er en ır ga e • nu ı e arşı aşan ener a çe a-

-ııaaıL.~nezareli.J~a..ı;dı;ı;Dı;W...ql~~~~~~~:;.:ı~P,4~~~~*'::rf"ti[&;ilrıiifiııii1'1r.bıS'ıRG~ll .... iili"~~ .... ,. ...... a..._._..,ıar·- '-ta•raya •are çok dfha hazır • 0 
say ı belki de bu yarıtı azır a· Jar ille ve ıon •ollerini çıkarıyor • Fener maçının yapılmaması ihti • lıklı bir 'Vaziyettedir. Bu itibarla 

rnağa i:nkan bile kalmazdı. Çün· lar. Biraz sonra hakemin düdü- mali de olduğunu turadan bura • bugünkü maçta Galatasaraym ka-
kü bu kadar tayyare ile tayyareci· Melhorndaki tertip heyetinin ğü uzun ötüyor, birinci haftayim dan itiliyoruz. Duyduğumuza gö- zanmuı ihtimali yüzde ıeksendir. 
Y. b ı yer hazır· tahminine göre 20 Tetrinievvel kım h ·· 1 L--1 F k b b nd ı 1 

gözetlemek, un ara - bitti, diyorlar. Saate bakıyorum. re ta ın enuz ça ıımıya ~ a· a at ütün u göz önü e o an 
laınak, tayyarelerini icabında ta· günü lngiltereden hareket eden Daha 15 dakika var. Meğerse ha• dığını göz önüne alan Galatasaray teyler Galatasaray taknnmm oy. 
· ı IA ge tayyareci 22 Tetrinievvel günü "d h t• G 1 t tak 1 1 d k. k h. nur etmek, tayyer ere azım • kemin saati yanlıımıı. Oyun tek· ı are eye ı a a aıaray ımı • nalı maması yo un a ı ararı ıç 

1 · r- öjleden sonra Da"ine varacak, b b" d h ki ·· S en yerlerde benzin vesaıre ve rar devam ediyor. Çetin ve yoru- nın u maçı yapmaması ve ınne- e a ı goıtermez. porun ru • 
f meıafe iki buçuk güne inmiı ola· · h k ""I" 1 · h d k fi bö 1 ka 1 !bek, elhasıl bu uzun uçuı meıa e- cu bir hoy ölçüfme batlıyor ve bi. tıce ü men mag up sayı ması cı· un a i vası ar ··y e rar an 

ıi üzerinde tayyarelerin yere ine· caktır. betini tercihe karar vermİf. Bu • derhal önler. 
rinci devre 1-0 Merzifonluların 

c::ekleri yerlerde tayyarecileri •· 1909 ıeneıinde ayni mesafe a· nunla beraber derhal kaydedelim Bunun içindir ki duyduiumuz 
kazanmaıiyle bitiyor. 

iırlamak ve bütün ihtiyaçlarmı raımda yapılan hava seferinin 28 ki alakadar sporcular da bu ma· ıeylerin doğru olamıyacağma ina· 
temin etmek çok ıüç bir ittir. gün ıürdüğü nazarı dikkate ah- ikinci devre naııl baılıyor, An- çın yapılmasmı ·karar altına al • nıyoruz ve inanmayı tercih ediyo-

f k b.. ··k r lamak mümkün değil. Hakem 1 d lnmltere hava nezaretinin teı· nına aradaki ar ın ne uyu 0 • mıt ar ır. ruz. 
• • 1 l ıert, tek, heceli kelimelerle bagw ırı· • T • · ·k· ta'- h d lrili.tr rok creniı olduiu için bu ya· duğu an &fi ır. Duyduklarımız eier doğru ııe emennımız ı ı KIMI ıa a a 
:ır • 1 ı yor ve hala uabiyet göıteriyor. h · · ·• k t · b. et 1'1fı tertip etmek imkanı haıı o • Darvinden sonraki mesafenin biz Galatasaray idare eyetının gorme ve emız ır maç ıeyr • 

d HaV1",..tten hayrete, meraktan me • kta" d w b 1 dım mektir. ı.tuıtur. de bir güne yakın bir zaman a ge· J - no ı nazarını ogru u ma o· • 

k 1 rağa dütüyorum. 
B '- ·· ·· b ha çı·ım·ıyeceii nazarı dik ate a mır_· ununla beraber outun u • 

k,. f" d ıa Londra - Melhorn mesafeıı· Bir aralık oyun bitti diyorlar. ıtrhklan tamamlamak ta a ı e· 
'fildir. Çünkü bu yarıta iıtirak e· nin üç, üç buçuk güne indiği an· Sebep mi, Çorum, oyuncuları 13 
decek her tayyarenin at&'iı yuka· laıılır. kiti olarak oynuyonnuı. Biraz 
l"J hin aterlin kadar paraya ihtiya· Bununla beraber bu sefere it· sonra yan hakemliini ıporcuğ el • 
cı vardır. Tayyarenin bedeli de tirak edecek tayyareciler içinde biseleriyle yapanların da oyuncu 
'Yrı bir meıeledir. Bunların te· bu hedefe ancak bir haftada va· nddığı anlaıılmakla beraber rica 
inini de ancak yardıma bağlıdır. kolanlar da olacaktır. Buna istirham para etmiyor ve oyun ta-raca . 

Y81'1f Tetrinievvelin yirminci muvaffak olanlara mükafat ~erı· mamlanmıyor. 
ltinü baılıyacakbr. Yarıta iıtirak Jecek ve bunlar da ayrıca taltıf e· Cevdet Yakup 
~en tawvareciler erkenden hare· d"I klerd:r. Çünkü bunlar da 

JJ ı ece ld"" .. .. 
lcet edecekler, ve bu ıuretle Av· Melhorn'un yüzüncü Y1 onumu 
l'lıpayı ve bilhaısa Alp dağlarını münasebetiyle yapılacak hayra• 
tiindüziin geçmek imkanını elde ma iıtirak fırsatını elde edecek-
edeceklerdir. 1 er. 

Tayyarelerin ilk uğrıyacakları Jstanbul yedinci icra meınurlu-
llıecburi durak Bağdattır. Diğer 
duraklar ve uğraklar Allahabat, ğundan: 
Singafor, Darvin, Şarldil'dir. Bu K:ra bedelinden dolayı mah· 
d ki b çuz olup ta paraya çevrilmesine Ura arın her b!rinde terli at a· 
lı... t ç·· k"" b" k t karar verilen ev etyası 23 - 9 -••llnt ır. un u ır aç ayyare· 
llin birden buraya muvasalat et- 934 tarihine müsadif pazar günü 
llıeıi çok mümkündür. Her tayya- saat 9 dan 10 a kadar Cihangirde 
~ecj iıtediği benzini alm•kta ıer· Susam sokağında Reiı apartma· 

' 1 1 -~ .. ümte - ~ .~ iilBm ~. ;Nmr iiiüUD-

'! Petinden hazırlanmıtlar '?c: Ôu· me~uru tarafından açık arttırma 
..,.fara klfi derecede benzin gön· ıuretiyle sablacaiı ilin olunur. 
clerıniılerdir. Amerikalılann bu (2365) 

Bursada güreş 
Bursa dün gece tayyare ıine • 

ması binasında 800 kifinin lıuzu. 
ru ile Bursa mıntakaıı güreıleri 

yapıldı. Merasime istiklal martı 
ile batlandı. Spor mıntakaıı bu 
günün haJırasını tesbit için müsa· 
bakaları yapan sanatkarlar ve 
idman yurdu takımları kaptanla • 
rına birer bayrak verdi. Bursa 
mıntakaıı göreşi üçüncü yatına 
basmakla beraber alınan neticeler 
__ ,_ : •• :.1:- u_11, "'·- '··••H•n ; .. 
~"""'- •.1·- -· ·-- --- ----- -
tifade suretiyle Gazi neslini tak· 

dir ve büyük Gaziıini heyecan ve 

sevinçle annıııtır • 

Tenis maçları 
C. H. Fırkası Şiıli nahiyesi ta• 

rafından Niıantası kortlarında 
tertip edilen teniı maçlanna bu • 
gün baılanacakbr. Programı tu· 
dur: 

Sabah saat 9 da. Halk - Selim 
B. Kri11 - D. 

Saat 9,45 te. Ancopuloı - A • 
revyan. 

Saat 9,45 te Treıubof - Vedat 
Abut B. 

Saat 10,30 da Ali Refik- Ko
hen. Cedat Cemal - Necmi B. 

Saat 11,15 te Arevyan ve Se • 
tim - HaikveCemal B. Onıiyal -
A. Ferit B. 

Kocaeli lik 
şampiyonluta 

Her ıene bir çok münakqalara 
ıebep olan Kocaeli mıntakuı lii 
tampiyonaıı bugün Adapazann • 
da yapılıyor. 

Geçen hafta bu mmtakanm 
ıampiyonluiu için çarpıtan Ada· 
pazar birinciıi "Ada pazar idman 
Yurdu,, ile "İzmit idman lurdu,, 
çarpıpnıılar ve 1 - 1 berabere 
kalmıılardı. Bu netice ka11ııın • 
da maçın tekran bu cumaya \Jı • 
rakılmıtlı. 

Maçı idare etmek için fedaraı• 
yondan hakem iıtenmit ve feda· 
raıyon •'HABER,, arkadaıımızm 
ıpor muharriri izzet Muhiddin 
Beyi hakem olarak göndenniıtir. 

Öğleden ıonra aaat 2,30 da Fre· 
gubof ve Ciraı 8., Miaai Cumming 
ve Vedat B. - Mi11 Mary ve Se
lim B. 

Saat 3,15 te Ali Refik ya Ko • 
ben - Fazıl ya Ciraı, Kri11 ve 
Mfkur A. 

1
, İ·- Y~~~am .... ·ı 

mia 1abnm Jerİ olan Erpni 1-lm 

4 te Vedat ve Fazıl - Ahmet 
F. ve Nevmi B., Cemal ya Necmi 
Semih S. ya A. Il

ı hatb ikramiyeli dahili İltİkru c. 
tertilıi tah.m.üulen aL 

M. 1. •• T. C. 

··---·-··---· ···--- ··-
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ıJedilrodu 

Bir bal ayı seyahati 
esnasında Olanlar .. 

Mekki Bey lstanbulda evlen - ı Bey karııma cevap vermeden zar· 
dikten sonra bal ayını iz mirde f ı yırtmış ve mektubu okumağa 
çıkarmağa karar vermitti. Onun l başlamıştı. Mektupta deniliyor -
için pazartesi günü düğünü olduk- du ki: 

r-TA K Vi 
CUMA • 21 Eylül 

12 C. Ahir 

Cila do~ıı~u 'S.46 
Gün batısı 18.11) 
Sabah namazı 4·!11 
Oğle namazı 12.07 
İkindi oamıızı ( ;,37 
Ak~ım namaz• 18.10 
Yatsı namazı 19.43 
imsak 4.06 
Yılın gc çen günleri 2:ı7 

Yılın kalan cünleri 108 

M-ı 
Cumartesi 
~2 Eylül 

13 C. Ahir 
~.46 

18. lfı .... , 
ILO? 

ı~.3~ 

18,!0 
!9.43 
4.06 
2.-•s 
107 

Bir Gün 
Dlnya Alevlenlrse •• 

1 ~:"' .... __ _ 
Çeviren: A. C. _____ Yazı rlu. sı: 1 

Karanlıktan sık sık kurşun yağıyor ve 
bu kurşunlar hedeflerini buluyordu! 

tan sonra ıalr günü öğleden evvel "Sizi İzmirde bir iki gündden
kalkan İzmir vapuruna binerek beri bir kadınla beraber görüyo • 
Izmire gitmişti. Orada Kordonda rum. O kadın kim olursa olsun, - ,- R ~ İ) y O _. ı. ·-
maruf otellerden biriıinde güzel artık bu sefer suımıyacağım. Bu • - · ~~- -

Uzak Şarkta Kiyahta - Ulan • 
Buton • Hoto demiryolu intaatına 
cehennemi bir faaliyetle devam e

diliyordu. "Baykal" gölünün ci • 
varındaki petrol sahasında yeni 
kurulan "Naftadar" adında bü • 
yük sanayi şehrinden Rusya • 
Mongolistan hududundaki "Ki • 
yahta" şehrine kadar çoktan beri 
tek hatlı bir demiryolu vardı. Şim· 
di hu hattı Mongolların mukad • 
des şehri olan ve Ruslar tarafın -
dan "Kızıl kahramanlar şehri" 

manasına gelen "Ulan Bu • 
ton .. Hoto" tesmiye olunan "Ur· 
ga,, şehrine kadar çifte hatta de • 
ğiştiriliyordu. 

ortadan kayboluyordu. Ölen ame
lenin ve askerlerin hiç bir zaman 
ve hiç bir suretle intikamları alı • 
namıyordu. 

Bu hadiseler üzerine "Urga" 
da yapılan tetebbüılere her za • 
man ayni cevap veriliyor, hadise 
hakkında tahkikat yapılacağı va• 
dediliyordu. Fakat mesele bu va • 
itten ibaret kalıyordu. Bununla 
beraber demiryo)unu inşa eden 
heyetin müdürlüğü kurşunların 

kimler tarafından atıldığını pek • 
ala biliyordu. Ölülerin vücutların
dan çıkarılan mermilerin Japon 
mermisi olduğu kolaylıkla anlafı· 
hyordu. 

bir oda kiralıyarak genç zevceıile na emin olabilirsiniz. lzmirde bu
oraya yerleşmiftİ. lunduğunuz zaman bana neler 

Mekki Bey lzmiri tanıyordu. vaad ettiğinizi her halde benden 
Çünkü orada vazife için iki üç ıe· daha iyi hatırlarsınız! Her halde 
ne yaıamıJb. lzmirde bir kaç sızı yarım saat sonra Hükfimet 
dostu da vardı. Tabii onları ziya· konağı önündeki meydanda saat 
ret etmeğe vakit ve fırsat bulama- kules:nin öoünC:~ bekliyeceğim. 
mıftı. Bal ayında olan bir adamm GeHrseniz ne ala, gelmezseniz 
hu kusurunu affetmek lazım ge • siz bilirsiniz. 
lir. Betbaht Hicriye,, 

Mekki Bey bu mektubu oku • Bir ak,am karı koca, Kordon· 
da yeni açılan belediye bahçesin
de yemek yiyorlardı. Cazbant 
yerine kaim olan radyo a1et~nin 
gürültüıü kesildikçe tatlı tatlı ko· 
nufuyorlardı. 

Onlar İöyle konuşurlarken bir 
az ilerideki masayı İ!gal eden üç 
zat Mekki Beyle refikasını müte· 
madiyen süzüyorlardı. Bir ara • 
hk bu üç zatten birisi diğerlerine 
demiştik!: 

- Bak bizim Mekkiye, gene 
güzel bir şey yakalamış!. 

Bu söze diğer iki zat kahkaha 
ile gülmüşlerdi. O zamana kadar 
sunan üçüncü zat ta şunu ilave et~ 
mişti: 

- Şu Mekkiye bir oyun oynı
yalım mı, ne dersiniz? 

- Oynıyalım, ama nasıl bir 
oyun?. Bunu bulmak lazım! 

- Onu ıiz hana bırakınız. 
Üçüncü zat bunu söyliyerek 

sandalyadan kalkıp gitmi~ti. 

Bu aralık Mekki Bey de masa· 
da oturan o üç zati görmüıtü. Bu 
tesad\if e haddi zatinde hiç mem • 
nun olmamakla bera',er, göz1eri 
gözlerine iliştiği için hafifçe ha • 
9ını eğerek onları selamlamağa 
mecbur olmuıtu. 

Bu selamın farkına varan re
fikası baıını çevirip hayretle ko -
casmm yüzüne hakmca Mekki 
Bey: 

- Eski meslektaşlarımdan üç 
zat. 

Diye karısına izahat vermeğe 
mecb.ur olmuştu. Fakat bu gibi 
itlerde gayet ha11as olan kadın 

' bu itin içinde bir iş olduğunu fark 
ederek garip bir tavırla: 

Y .. 1 '? - a , oy e mı .. 
Demekten kendis'ni alama. 

mı,tr. 

Bu ufak hadiıe atlatıldıktan 
ıonra, yeni karı koca yemeklerine 
devam etmişlerdi. Zaten tekrar 
müthiş bir gürültü ilP bir fokstrot 
çalmağa başlıyan radyo makinesi 
konuşmalarına mani oluyordu. 

• Fakat bu aralık garson gayet 
ciddi bir tavırla masaya yaklaşa· 
rak Mekki Beye bir mektup uzat· 
mış ve Mekki Beyin kulağına: 

- Size verilmek üzere şimdi 
endenize verdiler!. 

D:ye bir şeyler fısıldamı,tı. 

Mekki Bey zarfın etrafım hay
etle muayene etmeğe baılamı,tı. 
abii refikası Mekki Beyden da
a fazla hayret içinde idi. Onun 
in merakla! 

duğu zaman evvela yüzünün ıa -
ra.rdığmı hisaetmi,ti. Fakat son
ra derhal kendisini toplamıt ve 
mektubu cebine atmıştı. Fakat 
refikası end:ıe ile kocasına bakı· 
yordu. Mektubun kendisine göı· 
terilmiyecek bir ıır ihtiva ettiğini 
anlıyordu. Mekki Bey karııınm 
bu haleti ruhiyes:ni anlıyarak ona 
demi,ti ki: 

- Bir iki dakikaya kadar her 
feyi anlıyacaksm, karıcığım ! 

Bunun üz~rine ıaırap kadehini 
kaldırarak gayet keyifli bir tavır· 
la kadehi botaltmı9tı. Karısı da 
şarap kadehini ağzına götürmüş· 
tü. Fakat merakından çatlıyordu. 

Aradan bir iki dakika geç.
tikten sonra Mekki Bey karısına 

doğru eğilerek yavaşça ona de • 

mi,ti ki: 
- lzmirde bekar olarak yaşa· 

dığımı sana anlatmıştım. 
Hanım, başını eğerek bu sözü 

tasdik etmiş, fakat: 

_ Ya o mektup nedir?. 
Diye sormaktan kendis:ni ala· 

mamıştı. 

Mekki Bey gülerek şu cevabı 
vermişti: 

- Karşıdaki masada oturan 
üç zat benim evlendiğimi b :lmi • 
yorlar. Onun için karşımdaki ka· 
dının sevgili cici karım olduğunun 
farkında değiller. Bana bir oyun 
oynamak istediler ve bu mektubu 
gönderdiler. Al, oku. Fakat rica 
ederim, h~ç bir şey belli etme!. 

Mekki Bey mektub~ çıkarıp 
kansına vermişti. · Tabii küçük 
hanım mektubu bir anda yukar • 
dan aşağı okumuş ve kocasına 
bakarak: 

- Tabii bunların hepsi §aka 
değil mi?. 

Diye sormuştu. Mekki Bey ba· 
şını eğerek tasdik etmiş: 

- Evet şaka, ama her halde 
pek kaba bir şaka!. demişti. 

- Şimdi ne yapmak istiyor
sun? 

- Biz~m için yapılacak yegane 
şey buradan kalkıp gitmek ve o· 
teldeki odamıza cekilmektir. 

Mekki Bey böyle düşünmekle 
yanıldığını anlamıştı. Çünkü ka-

rısı: 

_ Hayır öyle yapmıyacağız. 
Diyerek mektubu almış, boş 

Gayıfasının üzerine: 
"Kocam maalesef me,guldür, 

gelemiyecektir.,, 
Cümlesini yazmış, Mekki Beye 
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18,30 PIO.k netriyatz. 19,20 Ajans haberle· 
ri. 19,30 TUrk musikisi neşriyatı. (Ekerm, 
Ruşen Cevdet Beyler ve Vecihe, Nedime, 
Nazan Feridun Hanımlar Ovrlk Efendi). 
21,20 Ajans ve Borsa habe'rleri. 21,30 Radyo 
orkestraST tarafından Jıa!i! muırlkl. 
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AktUalite. 20,30 Plftk. (Koro mu.qiklsi.) 20,45 
MUsıı.babe. 20,50 Spor. 21 UUBahabe. 21,05 
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2:J,30 Milsahabe. 23,40 RcklA.mlr konser. 24 
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8ZS Khz. Bt1KREŞ, S~l nı. 
13,15 GUndüz neşriyatı. 18 Sibicianu or

kestrası tarafından hafif muslkl. 18 Karışık 
konser. 19 Ha~rler. 19,20 Orkestranm de· 
vamr. 20 Üniver.sıte. 20,15 PlAk. 20,4:! Konfe
rans. 21 Orkeatra refakatile taganni. 21,20 
Radyo orkestraJlT. 22 Konferans. 22,15 Rad
yo orkeırtraın. 23 Haberler. 

54:J Khz. BUDAPF.:ŞTE. 5.>0 m. 
21,25 Koro konseri. 22,15 Spor. 22,30 KU-

çUk radyo temam. 23,20 Haberler. 23,40 
Friedlln trlaresinde opera orkestrası. 
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502 Khz. VtY ANA, ü07 m. 
20,20 Memleket ne~riyat1, hafta haberleri, 

21,0:S Yeni operetlerden parçalar. 22,50 Schu
bert'ln eserlerinden piyano Jconserl. 23,30 
Haberler. 23.50 Dans musikisi. 1.25 plAk. 

Moskovamn bu suretle Mon -
golistana doğru gittikçe daha zi • 
yade nüfuz etmesini Mongollar 
büyük bir endişe ile takip ediyor
lardı. Hattın ve ona müvazi suret

te giden sekenenin toprak düzelt· 
me işleri olup bitmiş ve hat "Ur
ga' ya yaklaşmıştı. Keutay dağla· 
rmın eteklerinde ve Manhat~y bo-

ğazındaki tünel inıaatı Ameri • 
kan, Alman, lsveç ve laviçre mü· 
hendiılerinin nezaretleri altında 
en fazla hızla devam ediyordu. 

"lro" nehri üzerine kurulan köp • 
~ B Ü R S A ~ rü bitmişti. İnşaat için malzeme 

ta,ıyan kamyonlar bu köprü üze-
ı • tizalıırında vıldız ışarcti olanlar üzer-

,\ !erinde -:?0 Eylülde muamele görenler· 1 rinden gece, gündüz gelip geçi • 
il <lir.J R:ı.ı.: amlar k panıs füıılannı ,:öııcerir . . ! ,_yordu. 
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karı koca bal ayı seyahatindeyiz ! 
Cümlesini ilave etmişti. 

Ondan sonra garson çağrılarak 
mektup biraz ötedeki masada o -

turan üç zata gönderilmiştir. 
Üç zat mektubu hemen oku -

muşlar, aptal aptal birbirlerine 
haknıışlar ve ondan sonra parala
rını vererek hemen kalkıp gitmiş
lerdi. 

Asrın en yeni inşaat vaaıtalan 
muazzam makineler binlerce a • 
melenin yapabileceği işieri bir 
günde bitiriyordu. 

Bu makinelerin çıkardığı gü • 
rültülerden ürken vahşi hayvan -

lar dağların en yüksek tepelerine 
ve ormanların iç taraflarına ka • 
dar kaçmağa mecbur olmu!tu. 
Yalnız ortalık karardığı zaman 

aç kurtların sürüler halinde ame• 
le barakaları civarında dolaştık • 
ları görülüyordu. 

Güneş Bugunşara tepesinin a~ 
kasında kaybolup gidince büyük 
elektrik lambaları ve projektörler 
inşat sahalaı-ım gün gibi aydınla· 
tırdı. Amele üç takıma ayrılmıştı. 
Ter takım sekiz saat çalışmak şar· 
tiyle inşaat durdurulmadan yirmi 
dört saat devam ettiriliyordu. Bu 
amele, tepeden tırnağa kadar si • 
lihlanmış olan kuvvetli asker 
müfrezelerinin himayesi altında 
bulunuyordu. Bütün inşaat yerle
ri sıkı bir askeri kordonla çevril· 
mişti. 

Karı koca arkalarından gülü -
yorlar ve yen1 saadetleri serefine 
kadehlerini boşaltıyorlard;. 

- Bu mektup nedir?. · de: I' Dedikoducu 
Diye sormuştu. Fakat Mekki j - MalUınunuz olsun ki, biz 

Bu tedbir beyhude değildi. Çün· 
kü uzaklarda kalan kararnlık için
de sık sık silah patladığı, bir kur· 
şunun hava kamçıhyarak İnşa ye
rine doğru geldiği ve daima da he 
defe isabet ettiği görülüyordu. Bu 
kurşunlar her defasında bir ame· 
lenin ölü bir halde yere serilmesi· 
ne sebep oluyordu. Silahların 
kimler tarafından atıldığını tayin 
etmek bir türlü mümkün olamı .. 
yordu. Her ne kadar bütün pro • 
jektörler silah sesinin geldiği ta
rafa doğruluyor ve derhal o isti• 
kamete askerler koıturuluyorsa 
da bu işi yapanlar bir türlü bulu· 
namıyordu. Silahı atan sanki yer 
açılmıf ta toprağın içine gömül • 
müş gibi hiç bir iz bırakmadan 

Hürriyet muharebelerine de • 
vam etmeleri için Mongollara ıi • 
)ah ve cephane veren devlet Ja • 
ponya idi. 

Akşam olmuştu. Nöbetten çı • 
kan amele barakalarına girmiı • 
lerdi, istirahat ediyorlar ve ye• 
meklerini yiyorlardı. Bu esnada 
günün hadiseleri hakkında müba· 1 
haseler yürütüyorlardı. Ustabafı • t 
larmda lvanof bir kahkaha ıa• 
vurarak ve avucunu dizinin üstü• 
ne vurarak yanındaki arkadaıma 
diyordu ki: 

- "Ne dersin, bizim kırmızı 
saçh Madayef elindeki vida anah· 
atriyle, düşün tek bir vida anah • 
tarfyle etrrıfmürılii c~ki,. ... 3 _.,..ıe -

rini kovalamağa ve geri püskürt• 
meğe muvaffak olacağını iddia e- e 
diyor. Onlardan birioir daha gö• 

rünecek ve üzerimize ateş edecek ~ 
olursa Madayef onu vida anahta• h 
riyle gebertecekmit !' b 

(Devamı var)' l 

hi 
İstanbul asliye beşinci hukuk 

mahkemesinden: '• 
~ı 

Melek hamın tarafından Ada- l 
pazrında Kozlukta mukim Saibe bi 
hanım aleyhine ikame olunan da- •ı\ 
vanın ilanen tebligat icrasına rai" 
men 9 - 7 - 934 tarihli celsei 
tahkikatında isbatı vucut etmedi
ğinden hakkında gıyap kararı ve• 
rilmiş ve emri muhakemenin 3 -
1 O - 934 tarihine müıadif çar • 
şamba gijnü ıaat 14 de tayin kı ., 
lınmış olduğundan işbu gıyap ka• 
rarının tarihi ilanından itibaren 
15 gün zarfında itiraz etmek hak
kına malik bulunduğundan müd .. 
deti mezkure zarfında ve tarif atı 
kanuniye dairesinde itiraz etmedi
ği takdirde hukuk uıul mahkeme
leri kanununun 402 ve 405 inci 
maddeleri mucibince bütün vakı
aları kabul etmit addolunacajı 
-g!hi muhakemeye de kabul edil .. 
miyeceği tebliğ makamına kaiaı 
olmak üzere ilan olunur. (2746) 

ZA Yl - Saint Benoit liseıinİJJ 
1 O uncu aınıf mdan aldığım 9 -
12-933 T. ve 597 No. lu tastikna' 
memi zayi eylediğimden ve yeni
kayit sureti alınacağından hüknıiİ 
olmadığı ilan olunur. (254) 

Kadıköy kız orta mektebindeJJ 
aldığım nakil ilmühaberi zayi ol' 
muıtur. Y eniıini çıka.racağımd•JJ 
eskisinin hükmü yoktur. (2370) 

Nebahat 
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Sa ğ l z k "_, ö !. e ~ i _ ---- J_.._ ~UN.DAN BUNDAN 
anser hakkında bilgi
lerimiz nelerdir? lsveçte içki nasıl içilir? 

r kadınJarda daha fazladır ve şehir kadınları 
tkeklerinden fazla kansere yakalanmaktadıtlar 

içki kartla alınır ve vergilerini vermiyenler, sabıkalı 
olanlar bir dirhem bile içki alamazlar! 

r hastalığı, tarifi, sebebi 
• \>İsi hakkında doktorluğun 

h gazete sütunlarında yer 
an uzaktır. 

• Uıustaki bahisler .. Doktor· 
ile güç ve derin bahisler 

ektedir. Bununla bera
• tünlerde kendisinden çok 
a ilen bu korkunç hastalığı 
n 't,, karilerine, anlıyabile· 

dilde tarif edeceğ '.ın. 
I<anser nedir? 
er, vücudun bir yerindeki 
kemik veya başka bir kıs· 

• lnız o noktada alabildiğine 
eıi ve bu yeni büyüyen lü

Ye hiç ıbir vazifesi olmı· 
• tut parçasının.. Vücudun 
• kıannlarının yiyeceğini ala

Udu zayıf düfürerek öldür· 

•ela bir parmağımızın ucu 
İğine büyüyor, lüzumsuz 

«trlı bir hal alıyor ve vücudu 
t •• 

l>arınakta olduğu gibi ba • 
YÜzde, başta velhasıl her 
olur. 
Bu hastalık durup durul'• 

eden olur? 
şimdi gazete sütunlarında 

'n mesele budur. Şimdiye 
ka.naet.le ınikrop meselesi 

:Ylenm · ş, çok aranmış, çok 
ın~fil~denmis fakat ispa.t 

ninı de rnaluıııatım, kaııaa • 
e görgülerimin neticesi, kan • 
ın "kropla olmadt~ı marke • 
dir h . 
h «tide hunu kim yapar.. itte 
'il zorluğu buradadır .• 
t'· 
• 1 bir ıey söylenemez .. Bili-

Jer koparılırsa orada kanser olu
yor .. (Almanlat bazı gayri sıhhi 
evlerin insanlarda kanser istidadı 
tevlit ettiğini iddia ediyorlar-.. ) 
Fakat bu da herkeste değil.. Baıı 
insanlarda .. İşte bu bazı insanlara 
istidadı olan insanlar diyoruz .. 

Mesele, bu ist · dat, bu insanlara 
ne~eden geliyor.. Bunu anlamak 
lazım .. 

Bunda ''veraset,, in mühim rolü 

vardır .. 
Yani anasında, babasında veya 

aile efradından her hangi birinde 
kanser bulunan ~ahısların bir kıs .. 
mında kanser oluydr. Ve kan•erli
ler daha çokça miktarda bu aile 
efradı arasında çıkıyorlar. Denile
bilir ki bu aile efradı istidatlıdır .• 

Bir de kadınlarda etkekle!rded 
fazla kanser görülınektedir .. 

Bana müracaat eden hastalar a• 
rasmdan edindif m intiba şudur: 

Şehir kadınları, şehir erkekle • ' 
rinden fazla kansere yakaları • 
maktadır ve aksi olarak b .• ra 
erkekleri, taşra kadınlarından 
fazla tutulmaktadır. latanbulda 
tafradan daha az kaııserli bulun• 
maktadıt. Kadınların kanıeri en 
çok doğum azasmda bulunnıak.J 
tadır. 

Maamafih şurası da muhakkak 
ki: Her kanserli ailenin evlitla'fı 

· hi kan· 
r 

ela kanser prülebillr. 
Aaıl hakiki ve kat'i sebep ha

len bilinmiyor. 
Bana myracaat eden hastalar 

arasında edindijim intibaa göre, 
Türki7ede kanter niıpeti binde 
ik" ili üç ıuHında değİfmektedir. 

içki dağıtnıa m erke~lerlndeh birinde - İCjki karnelerinden l)irl•I 
Her memlekette olduğu gibi ki tevziatı yapılır. meseleden dolayı mahkOnı olınuı-

laveçte dahi içk~laraftarları ve İç· lsveçte her erkek ayda iki litre sa bir dirhem içki bile alamaz. 
ki aleyhtarları !rdır. Fakat Is • rakı almak hakkına maliktir. Ev- lçki almak hakkını haiz olaıı 
veçte ne taraftar arı ne de aleyh • li erkekler için bu tayin dört lit- onu ancak oturduğu mahallede 
tarları ek!eriyeti k&zanamadıkla· reye çıkarılır. Bekar kadınlar, iş, satınalabilir ve her bir şİfe için 
rından her iki tarafı meınnun et - meılek ve içtimai hayat itibariyle üıtünde ismi yazılı olan bir senet 
mek içi11 hükumet içkiyi tayine fazla miktara muhtaç olduklarını mühürletmeye mecburdur. F evka• 
bağlatnı!tır. "İıtokholm şarap ve İspat edemezlerse, üç ayda yalnız iade husuııi haJlerde biiyle bir ıe• 
rakı inhisar sistemi,, öyle bir sis • bir litre içki alabilirler. net hamili hazan bir şiteden fazla 
tenıdir ki başka bir memlekette Bir alkol kartı almak istiyen içki satın almıya ınezun sayılır. 
bir misline daha tesadüf edilemez her İsveçli evveli "lstokholm sis- Bu gibi feykalade haller ellinci 
içki istihlaki için memleketin temi,, nin tevzi merkezine bir isti- doğum senesini tes'it' etmek, c;ocu· 
muhtelif noktalarında tesis edilen da vermeye mecburdur. Orada. ğunu vaftiz ettirmek ve akraba· 

müesseiele .. inden ..iYıllr. 
Çünkü o müeaaeae)erde §İddetle 
tatbik olunan usullere riayetle iç-

tamam•n •e muntazamtln ö eylp 
ödemediği ve sabıkalı olup olma· 
dığı derinden derine tetkik edilir. 
Şayet vergilerini ödememiş ve bir 

buiai i~in tetiin Dieraıiai 
yaptırmaktır Bu ltiW ha.li.elerde 
istiınai olarak on litre birden ve• 
rilir. 

Kadınların polisliği faydalı mı? 
lt nteıel• Yana o da büyü· 
~0ftalan noktanın "höcre,, 
1trıi~ ba,Iı ba1111a ya§ıyaın 
. l>•rçalarının birdeııbire bü· 
11' çabuklukla çojalmaııdır .• 

4 - Tedavisi var mıdır ve ne· 
dir? 

Maalesef çalışmıya ve çoğalmı-

Avrupada son zamanlarda "ka- f d 'Ik d f " l' j . d r 1 t . k ransa a 1 e a po ıs kadın- 1 kte gayet faydalı hi7Alletler gg • 
:: P~ 1~ ;.~" ayın etme merakı lar,, kullanılmaıını teklif eden Pa· rüyorlar. 

ıl ...... B "h"' 1 oaaesele 9u: u ocre,, e· 
kanıçılıyor, neye durup du· 
a.labildik(erine çoğalıyor· 

~elli değil •• 
op mu yapıyor, vücudun 

'tı !Ilı d~ifiyor.. Bu, daha 
tlllnamıfbr. Ve bunun atıla· 

• 1 ela nazariyat ve iddiaı me· 
deiil ... Tecrübe, liboratu· 

' İıpat meselesidir. 
il bu it doktor olmıyanları 
lr etmez.. Onlan alakadar 
lllesele: 

·n meydana ç11kmaaına 
iledir? · 

-.Jai var mıdır? Meseleleri· 

' ICamerin meydana çıkma· 
.. _p nedir? 

d· '9erilecek cevap ta kat'i 
• t.r.. Fakat baiı sebeplerin 
~larda kansere ae'bep ol· 
\ıılqılıyor. 
eli: Pipo içen ·bir insanın 
1-..ında piponun deydiği 
lta.naer bqbyor •. 
~-,e'9i ilaçlar yapan fabrika· 
llıı amelelerinin açık yer· 

e kanser, vücuda geliyor. 
ltakı benleri koparan ba -
rılann benleri üzerinde 

\· l>üyGyor. Huliıa olarak 
dir lci vücudun bazı yeri e-
:rtül ür, tahrif edilirse, ve-

'9Ücuttaki fazla etler, 'ben· 

ya başlıyan böcrPnin faaliyetini 
durduracak vasıtalar yoktur .. 

En evvel çare: Böyle hareke~e 
geçmiş, kanserlenmiye hMl-· ~,ş 
yeri koparıp atmaktır. Fakat bu 
da koparılıp, atılacak bir yerde 
ise .. Mesela parmakta, ayakta ve· 
saire gibi ... 

Fakat vücudun koparılamıya • 
cak yerinde ise.. Yapılacak bü • 
yük bir şey yoktur. Bunlara rönt· 
gen yapılıyor .. Röntken ışığı can· 
h şeyleri öldürür. Kanseri öldür
düğü gibi kanseri öldürdüğü gibi 
kanseri doğuran vücut parçasını 
da ve etrafını da öldürür. Az 
kuvve\li yapılırsa tesir gözükmez. 
işin müşkül noktası budur. Bazal\ 
istifade edildiği vardır •. 

Bir de "radyum,, cismi vardır .• 
Kendi kendine qık çıkarır.. Bu 
çıkan ıtık röntgen ıtıiı gibi canlı 
şeyleri öldürebilecek kuvvettedir .. 
Bunda da ayni mahzur varsa da 
röntgenden daha fazla iıtif.acle e· 
diliyor. 

Kanserin en mühim noktası ço• 
ğalan kanser höcreleri kana karı· 
ııyor. Vücucun batka yerine gi· 
der, oturur.. Ve oradaki nesçe 
aşılanır.. Ve derhal orada da bü· 
yümeğe bqlar .. Ve bu suretle vü· 
cudun her tarafına ClafıJır. Yaptı
ğı fenalık çoğalır .• Ve ölüm bir an 
evvel gelir,. O halde kanser ne ba 
dar erken tedavi ,eclilirae iyilik te 
o kadar çok umulur. 

a ı yul'u u. Bu meraka bilhassa riı b~lediye azasından müteveffa · 
btı gibi i,lere karşı oldukça ihti • M E .1 M M. Massard, erkek polııletden 
yatlı hareket eden Fransada şahit ' ~~ ass~rw~· hu ~atın 19_2~ İstenen hizmetlerin cümlesinin ka· 
olmaktayız. ~enesı.n e ver~ıgı ta~r~r, bu gıbı dınlardan istenemiyeceğini itiraf 

ışlernı alaylı cıhetlerını ıf>armagı· ed"yor ve bunların yarcfunll&rı ve 
Netice ve doktorca nasihat: na ~olamağı çok seven Fransız umumi meydanları çok iyi idare e• 

1 Vu .. c d d k" b 1 1 karıkatöriıtlerlyle halk şarkıları debileceklerini söylüyor Baıı 
oynamayınız. e~ ~ ar arının harekete gelme • memleketlerde kadın polislerin 

- u unuz a ı en er e j b t k A I • 

F . lerını mucip ölmuş ve senelerce ba k 1 · b "k 2 - azla etlerı koparmayınız n a arı, sınema, ar ve mu:11 
3 e· .. d h f'f bi . devam eden alaylardan ıonra M. halleri muhafaza ettikleri görül 

r k 0
-I ıtr yekrıntz e da ı r sıy- Emil, teklifin;n kabul edildiğini mektedir • 

ı up a apanma an uzun · 
dd görüerneden ölmüştü. 

mü et devam ederse derhal dok- Patis belediyesihu projeyi dik· 
torunuza koşunuz. Babasının yerine secilen M. katle tetkike başlamiştır. Maa. 

4 - Vücudunuzda sert bir şiş- Armand Massard 1932 senesinde mafih Lou!s Beratıd gibi baıı mu
lik oldu mu ve devam etti mi dok- babasının teklifini yeni bir layiha harrirler Paris sokaklarında ka-
forunuza gösteriniz. ile etkrarlamış ve bu layiha. bele· dın polisler görecek olsalar çok 

5 - Pipo içmeyiniz. diye meclis komiıyorılarından bi • şaşacaklarınt vazmaktadırlar. 
6 - Ağzınızda çürük diş bırak- rine tetkike ıöndetilmitti. Pro -

maymız. jenin b:r türlü komisyondan cık -
7 - Vücudunuzun her hangi madıiını gören M. Armand Mas -

bir yerini daima tırnakla.mayın, sard, hu defa beraberinde Fransız 
tahriş etmeyin, tahriş edecek ilaç kadınlar cemiyeti reisi Mme. Pic
sürmeyınız. hon • Landry, Kontes Romanet 

8 - Kadınlarda aybaşı harici ·gibi d? ha bazı meşhur kadınlar 
kan gelirse derhal ·doktora gidi- olduğu halde yeni hir layiha ile 
niz. "kadın polisler,, tayinini istemiş • 

9 - Velhaııl ufak bir şüphe da- tir. Bu zat ''kadın polisler,, in te· 
h1 olsa (haklı veya haksız bir tüp- min ettiği faydaları Patis polis 
he dahi olsa zarar yok) derhal müdürüne izah etmit ite de polis 
doktorunuza gidiniz... müdürü eliQde bir kuvvet olmadı-

Çünkü erken bir tedavinin iyi ğını ve lebediye meclisini ikna et· 
etme ihtim1' r 1,at'i denecek şekil- mesi icap ettiğini sövliyerek şehir 
de coktur. meclis azasını ba§ından savmıştır. 

10 - Bu husu11ta vaki olacak Dünyanın dört kfüıeıinde kadın 
ıual1ere "V AKIT., ıü.tunlan açık- poliıler Yardır Ye milletler cemi • 
tır. Sorunuz, avni sütunda cevap· yeti betinci komisyonunun yaptı -
larınızı bulsrakırttız: iı tetfrikata göre kadınlar polis • 

Dr. Salim Ahmet 

Fransad~ 50 sene 
zarfındaki boşan

malar 
~'tı Corriere della Sera,, yazı

yor: 

F ranıada, bo,ııtt~alat hakkın· 
da neşredilen kaıuuıtut ellitıet •• 
nei devriyesi bugünlerde tamam· 
lanıyor. Bu münasebetle, bu elli 
sene zarfında, Fransada vukua 
gelen boşanmalar hakkında bir 
statistik neşredi1m:ştir. 

1884 senesinden şimdiye l<adar 
Fransada 722.866 boşanma vaka
sr olmuştur. 

Bofano:nalar seneden seneye ço
ğalmaktadır. 
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Kitaplar arasında 
rekorlar ~~~ :::s:§~ll!P&i1il#i~I~~~ 

Cinayet 1 Muğlada sarhoşluk En uzun, 
en 

en kısa, 
küçük 

en büyük, 
kitap Haydutlar, Gire

sunda bir kadını 
parçaladılar 

r etkikat meraklısı bir Amerika
Jrnın yaptığı uzun bir tetkik bize 
dünyaaın en büyük ve en küçük 
en mufassal ve en muhtasar I,5ta· 
hı ve en büyük romanı hangisi ol
duğunu göstermektedir. 

Bu meraklı adama göre, dün • 
yanın en büyük kitabı bir İncil 
nüshasıdır. Bu el yazması incilin 
uzunluğu bir metre yetmiş beş 
santimetre, sayıfalarının genişliği 
de bir metre altı santimetredir. 
Maahaza kitap addolunmayan ki
tap halinde diğer bir eser vardır 
ki, bu da meşhur lngiliz müzesi 
"Rritish Museuın,, da bulunan bir 
atlas kitabıdır. Bunun uzunluğu 
yüz altmış beş ve sayıfalarmın ge
nişliği de yüz on beş santimetre -
'dir. 

Büyüktük itibarile bundan scı1-
ıra gelen kitap Viyanada devlet 
sanatlar nıektebi kütüphanesinde 
bulunan bir teşrih atlasıdır. Bu -
nun büyüklüğü yüz doksan ve sa
yıfalarınm genişliği de doksan 
santimetredir. Bu teşrih atlasının 
basılması 1823 ten 1830 senesine 
kadar yedi sene sürmüştür. 

Dünyarun en küçük kitabı ltal-
1ada Paduva şehri müzesinde bu
lunma.ktadrr. Heyetfinas Gali1e -
nin bir eserini ihtiva eden bu iki 
Yüz sayıfahk kitap 1615 senesin· 
de vücude getirilmi§ olup on mi • 
limetre uzunluğunda ve altı mili
metre genişliğindedir. yani a-şa
ğr yukarı bir on paralrk akça bü
yüklü~dedir. 

Bu kitap bir kaç sene evvel ça· 
1ID1Dı§br ve bulunması için sene -
lerdenberi uğraşılmaktadır. 

Buwdan sonra di,i.nyanın en kü
çük kita·bı hususi ln.giliz müzele
rinden birinde bulunan lran şairi 
Ömer Hayyaırun şiirlerini muhte-

Yüz bin işçi daha 
greve giriyor 

Nevyork, 20 (A.A.) - M. Gor· 

iman, mensucat amelesinden daha 

)'Üz bin kişinin Pazartesinden iti
baren greve İ§tİrake davet edil
'diklerini haber vermiştir. 

Vatervil' de akşam ü:zeri, yeni· 

den arbedeler olmuştur. Polisle 

beraber Milis kıtaları grevcilere 

kaqı mücadele etmektedirler. 

Filadelfiya' da, zabııta, yüzlerce 

grevciyi lobutlarla dağıtmıştır. 

Ceordya' da örfi idare devam 

ediyor. 138 kişi tevkif edilmiştir. 

Nevyork eyaletinde Littlefalla
da, polis, grevcileri dağıtmak için 

au hortumları ve gözyaşı gazları 
kullanmıştır. 

arlamentolar konf er an
ına gelecek İngiliz heyeti 

Londra, 20 (A.A.) - İstanbul 
da toplanacak olan parlamentolar 

araaı ittihadı konferansına iştirak 

ıedecek İngiliz murahhas heyetine 

Sir Park Goff intihap edilmiştir. 

Bu heyet Britanya ittihadı fahri 

~atibi M. Boasam ile Geoffrey Pe

to Filip Davaon ve Geoffrey Man .. 
aerden mürekkeptir. 

vi bulunan resimli altmış dört sa
yıfalık bir kitaptır. Bunun büyük
lüğü ise 10X20 milimetredir. 

Dünyanın en mufassal kitabı, 
Amerika meclisi mebusanının 
emri üzerine telif edilen ve Ame
rika dahili harplerine dair o
lan kitaptır. Bu kitap bin sayıfa
lrk yüz otuz ciletten mürekkep o -
lup iki bin resmi ve 178 haritayı 
muhtevi bulunmaktadır. Bu eser• 
den bir milyon beş yüz kırk bin 
dört yüz doksan üç nüsha basıl -
mıştır. 

Dünyanın en uzun romanı, on 
altıncı asırda Çinde çıkan ve 
"Rütün insanlar kardeştir,, adını 
taşıyan romandır. Bu roman 1799 
senesinde menedilmiştir. O za
mandanberi ancak 1932 senesin -
de yeniden basılmasına müsaade 

edilmiştir. İngilizler bu romanın 
tercümesine başlamışlardır. 

Dünyanın en eski kitabı - su
ret değil, asıl olmak üzere - Mi
ladın dördüncü asrında yazılmış 

olan ve Berlinde devlet müzesin· 
de bulunan ve şair Timoteosun şi
irlerini muhtevi bulunan kitaptır. 

isyan suçlularının 
muhakemesi 

Adana, (Hususi) - İsyandan 
suçlu ve mevkuf lbrahim bey ve 

100 arkadaşının muhakemesine 
ağrr cezada devam edildi. Geçen 

mahkeme talimat için kalmıştı. O 
talimatlardan bazıları geldi, o • 

kundu ve gelmiyen talimatın te -
kidine ve muhakemenin de başka 

bir güne bırakılmasına karar ve -
rilmiştir. 

Giresun (Hususi) - Giresunda 
Köprüler nahiyesinin Sarıalan kö
yüne yarım saat mesafede bir ci
nayet işlenmiş, yirmi beş yaşında 
bir kadın öldürülmüştür. 

Yakanın tafsilatı şudur: 

Sarıalan köyünden Ahmet kı· 

zı Han·fe isminde bir dul kadm 

vardır. Hanife geçen perşembe 

günü su almak üzere köyün yega

ne içilecek suyu olan (Tatlı su) 

mevkiine gittiği sırada iki hay -

dudun tecavüzüne uğramış ve bi • 

lahare tespit edildiği üzere feci 

bir surette öldürülmüş ve sonra 
ormana atılmıştır. 

Vaka hakkında nahiye müdür· 

lüğü tarafından yapılan tahkikat

ta katillerin Sarıalan köyünden 

Molla Mehmet oğlu Cemil ile Na

suh oğlu Emin ve Süleyman oğlu 

Mehmet isminde birinin de bu iki 

canavara yardım ettiği anlaşılmış 

tır. Katillerden Cemil yakalan· 

dıktan sonra kadının nasıl önüne 

geçtiklerini ve nasıl öldürdükleri· 

ni anlatmış ve cesedin bulunduğu 
yeri göstermiştir. 

Zavallı kadın bulunduğu va -
kit başının bir kısmı ile bir kolu 
ve elbisesı vali~i hayva.ıılo.r tara -

fından parçlanmış bir halde çok 

feci bir vaziyette bulunuyordu. 

Katiller bugün şehrimize geti· 

rilecek ve adliyeye teslim edile· 

ceklerdir. 

Sındırgı panayırı 
Sındırğı, - Burada açılan pa· 

nayır bu sene çok rağbet kazan· 

mıştır. Alıcı ve satıcı sifatiyle 

uzak vilayet ve kazalardan da iş· 

tirak eden bulunmaktadır. 

Panayıra koyun, keçi ve bilhas· 
sa sı.ğır fazla getirilmiştir. Dün 
ve bugün oldukça iyi bir fiatle 
hayvan satışı yapılmıştır· 

Panayır Smdırğıya çeyrek sa· 

at mesafede kurulmuştur. Panayır 

kasabanın adeta bir gezinti ·yeri 

olmuştur. Her gün otomobil ve 

arabalar müşteri taşımakta. ve pa· 

Dünya sulh ün Ü tehdit! nayır adeta bayram manzarasını 
Nevyork, 20 (A.A.) - Sar sta.. vermektedir. Hele Kıptiler tara· 

tükosunu müdafaa için muhtelif fından getirilen ayılar türlü türlü 

nazi aleyhtarı Amerikan teşek- hünerler göstermekte ve panayıra 
külleri tarafından bir komite tesis gelenlerin neşesini bir kat daha 
olunmuştur. Bu komitenin kana• arttırmaktadır. 
atine göre, Sar'ın milli sosyalist 

Almanyaya avdeti binlerce işçiyi 
bir tethiş rejimine tabi kılacak ve 
dünya sulhunu tehdit edecektir. 

Arnavutluk -Sovyet 
münasebeti 

Roma, 20 (A.A.) - Arnavut
lukla Sovyetler arasında diploma· 
tik ve konsolosluk münasebetleri
nin tesisini tezammun eden nota· 
lar, evvelisi gün Romada, iki dev-

let maslahatgüzarları arasında te· 
ati edilmiştir. 

Diplomasız Ebeler 
Akhisar, (Hususi) - Arap E-

. mine isminde birisinin diplomasız 

kocakarı ilaçları ile çocuk doğurt

tuğu ve düşürtmek için gizlice ilaç 

verdiği zabıtaya ihbar edilmişti .. 
Arap Emine zabıtaca yakalanmış, 
sorgusunda: Dul ve ihtiyar bir 
kadın olduğunu, konu komşuya 
tecrübesine istinaden ilaçlar tarif 
ettiğini söylemiştir. Paşa mahal • 
lesinden Ahmet ağa karısı Zarife 
hanıma ilaçe verdiği ve kadının 
ağır surette hastalanmasına sebe
biyet verdiği tespit edilmi,tir. 

yüzünden bir cinayet 
Bir hiç yüzünden çıkan kavga Salahattin ismind 

bir gencin ölün1Ü ile neticelendi 

~~ğla~a sarhoşluk yü~ünd~n J kalkı~ gidiyor. Bi_ra.z sonra Emi 
fec1 bır cınayet oJmuş, Selahattın efendı de knlkıp gıdıyor. Hiç b · 
isminde biri, öldürülmüştür. Ha • şeyden haberi olmıyan Selahatt: 
clise etrafında verilen malumat efendi de 3.z sonra kahveden ay 
şudur: rılıyor. Kahvenin biraz ilerisind 

O gece Selahattin efendi sar - gizlenen Emin efendi Selahatti 
hoş olduğu halde Yaylanın Hacı efendi geçerken arkasından b:r e 
Abbas köprüsü yanındaki köprülü silah atarak evine kaçıyor. Vak 
kahveye gelmiş oturmuştur. Biraz saat 23,30 da olmuştur. 
sonra aşçı Abdurrahman efendi 
oğlu Em:n efendi daha fazla sar
hoş olduğu halde aynı kahveye 
gelmiştir. Her ikisi de tekrar iç -
meğe başlamışlardır. O kahvede 
hakkalJık eden Adnan efendi a -
dında diğer bir genç te bunların 
yanlarına gelmiş, oturmuştur. 

Biraz sonra Selahattin efendi, 
helaya gidiyor. Ve giderken dü
şünüyor. Bunu gören Adnan e· 
fendi Sefahattin efendinin haline 
gülüyor. Selahattin efendi bunu 
içlenerek Adnan efendiye sövü .. 
yor. Emin efendi hu hadiseden 
iğbirar duymuşsa da hissettirmi • 
yor. Ve Adnan efendiye gitme· 
sini işaret etmekle Adnan efendi 

Silah sesine koşan zabıta der 
hal müddei umumiliğe maluma 
vermiş ve vaka mahalline müddc 
umumi Ragıp hey ve karakol ku 
mandam ef. gitm:şler ve bütüJ1 
cürmün delillerini elde etmişler ' 
dir. 

Emin ef. cinayeti işfedikteJI 

sonra silahını çalılar içine atmı• 
ve yapılan araştırmada silah şa • 
fak vahi katilin evi yanında vt 
çalılar arasmda bulunmuştur. 

Yaralı Selahattin de derhal 
hastaneye kaldırılmıştır. Ve yir 
mi dört saat yaşadıktan sonra öl· 
müştür. Katil de tevkif edilere1' 
haose atılmıstır. 

Çinede dört silahlı eşkiycı 
yı jandarmalar yakaladı 

Çine, (Hususi) - AJi, Musta· 
fa, Bilal ve diğer Ali isimlerinde 
dört silahlı eşkiya yakalanmııtır. 
Bu eşkiyalan ilk defa Çinenin Mi· 
las hududuna yakın Arapkızı kö
yünden Murat isminde biri gör· 
.müş ve derhal hükumete haber 
vermiştir. 

Bu haber üzerine Çine jandar
ma kumandanı Rifat bey hemen 
tedbir ittihaz etmiş ve muhtelif is· 
tikametlerden takip müfrezeleri 
çıkarmış ve şakilerin Karpuzlu 

ormanlarına saklandıklarını gene 
çı !>ar-·;.-ırdan öğrenmiştir. Ve gece 
saat iki sıralaTmda Karpuzlu yo

lunun Yağcı oğlu kahvesi yanında 
şakiler Karpuzlu deresinde silah· 
sız olarak yakalanmışlardır. 

Bunların üzerinde 5 4tane Yu-

nan mavzeri fişeği bulunuş, key
fiyet Çineye bildirilmiştir. Bunun 
üzerine karakol kumandanı Os • 

man çavuş kumandasında sevke - · 
dilen jandarma takımı iki saatlik 
tahkikat ve araştırmadan sonra 

tutuldukları yerden bir çeyrek sa· 
at mesafede ağaçlar arasında iki 

Yunan piyade mavzeri, bir Yunan 
süvari fil· ntası dolu olarak elde 
edilmiştir. 

Yapılan tahkikatta, bunlarm 
Kiillükte Arap Cemal denilen bir 
adam tarafından silahlandırıldı~ı 
\re karr~ı ile miinaseh~ti olan köv 
l'afbi .A.hmP.t Pfenrlivi claO-a k~l
drrtm"'k i~ini bnnlara tevdi ettiği 
anla!lı)mısrr. 

Ru..,Je-ra .. ~,~ h 1:-.. ,fa n hiriı1:n111 

...... ne Arap Cem::ılin tavsiyesiyle 
Manda1yat nahiyesinin "E-lrenli,, 
kö~ründen çırak Durmu~ Ali tara
fından verildiği ve Alinin Yunan 

tüccarında lliyayı aoymağı d~ tek 
lik ettiği meydana çıkmıştır. 

Bunlar Milas pazarında birço~ 
tetkiklerde bulunmuşlanaı da, ne' 
dense bir soygunculuğa cesaret 
edememişler ve Milis muhitindeJJ 
uzaklaşmağa karar vemıitler, il· 
yayı soymaktan, Ahmet efendiyi 
dağa kaldırmaktan vazgeçmitle( 
ve Çinenin Gökyaka köyüne gel• 
mişler, Molla Hasam basmağa ka• 
rar vermişler, fakat kudretli jao 

dannamızın P.line düsmüslerdir. 

200 bin kilo incir 
inhisarlar idaresi, Ödemiş, Ay 

dın ve Nazilli havalisinde muhte; 

lif mahallerde tesis eylediği mü 

hayaa merkezlerinde hurda incif 

miibayaasına devam eylemekte 

dir. Hummalı bir faaliyetle de 

vam edilen mühayaata başlandı 

ğı günden bugüne kadar muhtelil 

yerlerden 200.000 kHo hurda indi 
satın alınmış ve bunların mühiıı1 

bir kısmx soma edilmek üzere Is 
tanbula sevkedilmek için İzmir 

gönderilmiştir. 

İzmir de ehli hayvanlar . . 
sergısı 

Burnova z=raat mektebinde 

teşrinievvelin ilk haftasında açı / 

larak iki gün devam edecek olaıl 

Burnova ehli hayvan sergisi içiJI 

şimdiden hazırlıklara başlanmış ' 

hr. Serginin bu sene, her sene / 

kinden fazla bir alaka celbedece / 

ği, şimdiden malumat almak içiJI 

vuku bulan mracaatlardan anla " 
§ılınaktadır. 
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Malek, Artık film 
(evirmiyecekmiş! 

Meş'um Kadın 
Son Kozunu 
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Hava Oyununda Bütün Parasının 
01Jnadıl 
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rokolması Da, Artisti reise Düşürdü/ 
çirdiği ve ,biriktirdiği dolarları, rüzıa· 
ra kaptırmııtr. doğrusu buna "Haydan 
gelen, huya gider!,, de denilemezdi. 
O, bu ıerveti haketmitti. 

Filmde "Malek,, ismile daha ziya· 
de tanınan Buster Keyton, bundan 
sonra film çevinniyecek ! gülmeden 
süldüren adam, fi!m hayatından çekil
di. Buna inanırmısrnız? ... Amerikadan 
gelen haberler, vaziyetin şimdiki halde 
böyle oldıJğunu gösteriyor! 

Onun film hayatından çekildiği ıa· 
yİ olur olmaz, bilhaua bu artistten 
hotlananlan bir meraktir aldı. Acaba 
film hayatından çekilmesinin sebebi 
nedir?... O, bir kadın yıldız değil, ki 
ya~ı faz!aca ilerledi, diye kendisine 
film de istediği rol \'crilmesin ve be· 
yaz perdedeki akci silinsin! hof, kadin 
yıldız1ann da yaşlanna uyğun roller 
yaparak, film ha~•f!tından aynlmama • 
ları mümkün ya!... kaldı, ki Buster 
Keyton, daha pek okadar yatlı de
ğil .... Nihayet oı ;1 ya~lı bir adam! .. 
Hem o komiklik yapıyor. Bir artist 
gençken de, orta yatlı iken de, güldüre· 
bi!ir. Kendisi, bu "Malek,, gibi, hiç 
gülmese bile! Şuhalde, bu artist, film 
hayatından niçin uzaklaııyor? 

Oıtelik, artist olarak gözden düı· 
mesi, tam böyle para 11kıntı11na uğra· 

dığı zamana rastgeliyordu. Kaybetti
ği ıerveti, san'atile yerine koyamıya· 
cakh, demek!... Amerika ıazetecile
ri, bu cihetten yaptıklan araıtmnalar 
sırasında film münekkitlerinin fikirle
rini aldılar. Artistin aon filmlerinde 
muvaffak olup olmadığını ıorutturdu
lar. Film münekkitleri, onun çevirdiği 
ıon filmlerde kendisinden ziyade, ae
naryolan zayıf bclduklannı söyledi
ler. Senaryo iyi olmazsa, mevzu ve 
mevzudaki vakanın seyri yavan olur
sa, artist, istediği kadar kuvvetli ve 
luymetli olsun. Kendi hakiki varlığını 
gösteremez, bocalar elbette! 

Bu mütalealar, artiıtin lehinde ol
makla beraber, gene onun aan'at kıy
metinin eksildiği yolundaki sözlerin 
dilden dile dolaımaaının önüne geçe· 

Evvelce, 
Greta Garboya "llihi Kadm,, 

denildiği kadar Briıite Helme de 
"Meı'um Kadın,, denir. Bu deyi1-
ler, derhal aııl isimleri hatıra ge
tirir. Çünkü, ikiıi için de yerinde 
olarak konulmuıtur ! 

"ilahi kadın,, m, bu tavsiften 
hoılanmadığını söylediği, hiç iti
tilmemittir. Tabii, delil mi?. Hal· 
buki, "Meı'um Kadın", bu tarif 
kartııında mülhit ıurette kızdığını 
ıaklıyamamıttrr. Gene tabii! .• O 
tavıifle bu tarif araıında derin 
bir fark var! 

Brigite Helm, kendiıinden bö,
le bahıedilme.ine kızdığını belli 
edince, ona kendiıini filmlerinde 

J ____ K_••_a ___ H_a_b_e_rı_e_r __ _.I 

llldız Çocuğu! 
Geçen ıene teımievvelinde ev· 

lenen iki yıldız, anne ve baba ol· 

Di, baba olan da ~M!tc"1: 
dir. 

Doğan çocuk, çok gürbüzdür. 
Tartmıtlar, üç kilodan fazla gel· 
mit. Çocuk, erkektir. Güzel bir 
kadın olan anneıine ve yakıtıklı 
bir erkek olan babuına pek ben· 
ziyormuf. Holivudda, bu küçü • 
ğün büyüyünce üıtün b1r yıldız 
olacağına timdiden hükmetmit • 
lerdir. 

Brigite Helmin 

Daha Sonra, 

Buster Ke1ton ve Telma Tod, Filmde 

Anne ve baba oluf, bu genç 
karı, kC)Cayı o kadar ıevindirmit 
ki artık birbirler!ni unutmutlar 
ikiıi birden yavrularının batında~ 
ayrılmıyorlarmıt !. 

Boşanacak! 

keıin kendi arzusuna da hakim 0 • 

Jabileceği, dolayııiyle eğer "Met'. 
um kadın" olarak görünmek İı· 
temiyorsa, öyle rolleri alıp al. 
mamakta ıerbeıt bulunduğu, anla· 
tılmıt ve herhangi bir film tirke· 
tini, §ahıi arzuıuna uygun roller 
vermek huıuıunda zora çekemiye· 
ceği de ilave edilmittir!. 

Ç4c g~meden bunun sebebi, da· 
ha do~ıu sebepleri öğreni!di. Onun 
film hayatından çekilmesinin iki sebe
bi val'm:J. Biri, parasının suyunu çek· 
meai, diğeri de son çevirdiği filmlerde 
eskisi gibi beyenilmemesi! .. Bu iki va· 
ziyet hirleşince, ıcnelerce seyircilerini 
güldüren ıülmiyen adam, film baya· 
hna küıüyor, batka sahada yaıayıf 

yolu anyor. Bu batka saha, onun ıtud· 
yoya ayak basmadan evvel çalışdığı 
&aha, )'ani tiyatro sahası! ... Evet, ken· 
diai sahneden atudyoya atlıyan artist· 
lerdendir! 

medi hatta "Malek" in film sahasında 
son kozunu oynadığını aklı keıtiğin· 
den, bütün baaialifine rağmen, serve
tini h9rsada hava oyununa koyduğu, 
birden bire kat kat fazla para kazana
cağı ümidiyle tehlikeli bir talih tecrü
beıine giriıtiği ve kazanacak yerde 
kaybettiği, mah•olduğu yolunda dedi
kodular aldı, yürüdü! 

Yıldızlardan Betti Boyd, koca
sı C. H. Oven aleyhine Loı An -
celoıta boıanma davaıı açmııtır. 
Yıldız, kocasının kendiı?ne tek
me attığını ileri ıürmüt, mutlaka 
botanmak istediğini bildirmittir. 
Yıldızın iddiasına göre, koca•ı, 
IJTf kaha bir adam olduğu için 
böyle davranmıttır. Ortada kav· 
ga cıkarmak için hiç bir ıebep 
yokmuf. Sebep olıa bile, bir ko
canın bu kadar ileriye gidemiye• 
ceğini, yıldız, dava iıtidaımda 
ehemmiyetle not ediyor •.••• 

Brigite Helm için bundan ıon
ra tutulacak üç yol kalıyordu. Ya 
film hayatından çekilmek, ya iıte
diği rolü verecek bir tirket bulup 
onunla anlqmak, yahut da eıkiıi 
gibi "Met'um kadın,, rollerinde 
görünmek! Çekilmek işine gelme· 
di, iıtediğini yapacak tirket bula· 
madı ve isteğinden ricalle eıki yo
luna döndü! •.• 

Bu arada tunu da notedelim, ki 
Brigite Helm, zora çekmekten bir 
~ey çıkmıyacağmı anlayınca, iıte· 

Ba.ter Keytonun parası naııl oldu 
da suyunu çekti, "Malek,, nasıl oldu 
da çe.irdiği 'lon filmlerde beğenilme
cli7 _ Her hanai bir artistin günün bi
rinde sanat kabiliyetini kaybedebi • 
lecer..ni düıünenler, onun da arbk es
iri üstün vaziyetini muhafaza edeme
diğini bir an için kabul edebilecekleri
ni aöy!üyorlardı, ama paraarz kaldığı
na iQCUnamakta israr ediyorlardı. 

Çün),ü, o gayet hesaplı para harca
ınalda tanıntnııtı ! 

Muhakkak olan ,artistin her iki ci
hetten de menfi tezahürler karşısında 
meyus olduğu ve bundan sonra gen~
liğinde olduğu gibi yalnız sahnede 
oynamak kıı.rannı vennıf bulunduğa. 
dur. sahneye Nevyorkta çıkmayacak, 
Viyanada ayak basacaktır. "Ronaıer" 
varyete tiyatrosu idareıi, onunla bir 
mukavele yapmııbr. Bu mukavele 
mucibince, Buıter Keyton, yakında 
Viyanada bir skeçte bat rolde ıörüne· 
cektir. Skeçin batından sonuna kadar, 
diğer rolleri oynayanlann bütün gay· 
retleri onu güldürmek, sade güldür· 
mek değil, güldürmek ve konuttur· 
mak olacak, fakat, o ne gü!ecek, ne de 

-----------..... -----! ğinden rical etmekle beraber, ken· 

A::ıerika gazetecileri, bu iki cihet· 
ten dl! ara!lınnalar yaptılar ve der· 
lıaı, artistl:ı borsada hava oyunu oy· 
-.n&k suretile, zarara uğradığını, 

\orçlarım ödeyemiyecek hale geldiği
}j teıptt ettiler. Hesaplı P•• harca~ 
)'an artist, hava oyununa dadanmıfb. 
Cülmiyen adam bu oyunda talihıiz 
srkmrı, senelerce emek ıarfile ele ge· 

konutacaktır ! 
"Malek" yahut Buster Koyton'un 

film hayabndan uzaklaıması, ebedi mİ· 
dir? Kendisi, karamıJn böyle ve kati 
olduğunu iJ.-ri sürüyor. Fakat ,baıka· 
lan, onun günün birinde gene film 
hayatına döneceğı kanaatindedirler! 

Bu yazı ile beraber neırettiğimiz 
reıimde, komik yıldızı çevirdiği son 
filmlerden birinde ıörüyonunuz. Re-

disine bir defa olsun iyi bir kadm 
rolü verilmeıi için yalvamııf, bu 
ricaıı yerine getirilmif, fakat bu 
rolünde büıbütün akıak bir halde 

sim, "Tiyatro Profesörü,, iıimli film
den bir ıahnedir. Bu filmin kadm yıl
dızı Telma Toddur. Kartııında duran 
kadın ..... Kaba ve sert hareketlerle ko
miklik yapan Cimi Duranbn da, bu 
filmde rolü vardır. ortaya çıkmıftı. Evet, büsbütün 

Mevzua gelince, bir adam, naaıl o- aksak bir halde! .. O, zaten malum 
luyorsa oluyor, bir sahne toplanbsma rollerinde de üıtün bir ıanat kud· 
i,tirak ediyc.r. orada her teYİ kanthn· reli, mükemmel bir oynayıt ortaya 
yor ve patavatıızlıklan, bir revünün koymaz ki!.. Dikkat ediniz hep 
muvaffakivetini temin ediyor tabii, • d d k ' h b 1 • 

1 
b · aynı camız uruf, onu çe re, 

at ıca tip o an u patavatsız adamın b" bak I , y .1 I d"k .. om "M ı k yahut B t K sa ıt ıt ar.... atı ı er e ı çe 
a e ,, us er eyton'· ı da! eakiıinden daha fazla tiımanlıyan 

Bu rol ve ltu mevzu, onun timdi bu iri yan kadm, tip değitikliği de 
döndüi~. sa~"· hayatın110 nebdar UJ'• göıteremediğinden, daima ayni 
pn, de1rılmı7. Ne ruıeliı! yerde sayıyor! Şimdiye kadar e- 1 

Sinir Buhranı! 
dindiği töhrette de, propaganda• 
um ve "Meı'um kadm,, tipinde 
acaip bir mahluku temqa etmit 
olmanın teıiri vardır! 

Bu noktadan günden güne ıöz• 
den düten "Meı'um kadm,, m a • 
leyhindeki cereyanı, sebep oldu
ğu bazı vakalar da arttırmaktadır. 
Daha geçen yu, Berlinde son 
ıüratle otomobilini ıürerken, bira
dama çarpmıı, çarpbiı adamm 
yere düflüğünü ve kalkamadıimı 
gördüğü halde hiç aldını etmemiı, 
otomobilini ıürüp gitmitti. Fakat, 
otomobilinin numaraaı teıbit edil· 
diğinden yakalanmıt, muhakeme 
edilmif, para cezaıma mahkUm 
olmuıtu. Bu, ona bir den teı • 
kil etmemiı, birkaç gün evel gene 
Berlinde daha feci bir kazaya ı~ 

bep olmuıtur. Otomobiliyle evine 
dönerken, bir kadını çiğnemiı, 

kadıncaiız, ağır ıurette yaralı ola· 
rak hastahaneye kaldırılmııtır. E
ğer kadın, ölecek olurıa, .Brigite 
Helm, geçen ıenekinden kat kat 
ağır bir cezaya çarpılacaktır. Öl· 
meae de, otomobil bzeıaıdan do
layı evelce mahkGm o1duiU için, 
gene eıkiıinden fazla ceza yiye
cektir ! 

Brigite Helm, bu kazadan ıon· 
ra tiddetli bir ıinir buhranına ui· 
ramıı, evine kapanmıttır. Sinir 
buhranına uğramasında, vakanm 
aleyhine teıir icra etmeıi, birçok 

kitinin alet püıkürmeıi rol oyna• 
mııtır. Film ıahumda aon ko
zunu oynadığı ileri ıürülen 

"Met'uın kadın", timdi iki cepheli 
menfi vaziyet karııaında, derin 
derin dütünmekte, buhranlar ge • 
çirmektedir ! 

Şimdi ı 
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Af yon yuf an bir 
şaırı : C lcrı_ .... _ 

Son zamanlarda İngiliz yazıcı- onun muhayyelesindeki genişliği, 
ları lngilterenin en tanınmış ede· afyonke liğine atfediyorlar. Afyo· 
bi şahsiyetlerinden Coleridge hak· nun ltudsiyetine, yani onun bir 
kında bir çok eserler yazdılar. Bu ilah gibi insandan başka bir İn· 
çok verimli şahsiyet, güç yazılır 1 

san yaratacağına inanmıyorum. 
şahsiyetlerdendir. Çünkü yalnız Fakat galiba Coleridgein muasır 
bir yolda değil, bir çok yollarda larından her hangisine onun yut· 
muvaffakiyet kazandı. Ona dair 

tuğu afyonun bir kısmını vermiş 
anlatılan menkil:ieler saymakla olsaydık. bunların tek biri de 0 • 

tiıkenmez. Güzel ve sürekli söz l d b. · · ı .. . . . . . . nun mısra arın an ırını o sun 
soylıyenlerın bırmcılerındendi .bd d b"I' I . d"? .. . . . · ı a e e ı ır er mıy ı. 
Fakat munekkıtlermın bir kımsı 

·· ı ·· ·· ı d" w • • k b l 1 Golcridgin afyon yutmasına onun guze oz .soy e ıgını a u" 

1 

.. . k .. mk .. 
b. k d ·· .. ·· .. ki I muteeı;sır olmama ta mu un 
ır ısmı a sozunun sure i iğin· ... . . .. nk .. b .. d 

d "kA t d 1 degıldır. Çu u u yuz en onun en şı aye e er er. ı , 
B b" "k d" .L kk büyük d"mağı rüyalar içinde eri· 

u uyu e ıp na ında anla· d" B 1 L be b b .. "'k 
tıla hikay ı · h l 1 ı. unun a ıoera r u uyu 

d 
nb. . de erın en meş ur arın· edibin eserlerini kendisi yazdı, 

an ırı şu ur: 
s· .. €ol afyon yazmadı ve afyon bir şey 

ır gun eridge yolda biri· de ibda etmez. 
ne rast gelerek çaketinin düğme • 

Münekkitler üstadın afyonkeş· 
liğinden tutturunca onun buna 
benzer bir çok tiryakiliklerinden 
ve kusurlarından bahse koyulu-

)erinden birini tutmuş, ona meş • 
hur filozof Eflatundan bahse baş· 
Iamış. Adamcağız, meğer bir ye· 
re söz vermiş imiş. Oraya yetiş· 
mek mecburiyetinde imiş. Osta· yorlar. 
dın elinden kurtulmak için cebin· Bunların ileri sürdükleri ku • 
den usulcacık ç.ak1sını çri<armı , surlardan biri de, üsta ın Fran • 
düğmesini kesmiş ve onun karşı - sayı bırakarak birdenbire Alman· 
sından sıvışmış. Üstadın muha - yaya dönmesidir. Malbuki ro· 
tabı işini bitirerek geri döndüğü mantik bir adamın Alman orm n· 
zaman bir de bakmış ki üstat ha· 
la düğmeyi elinde eviı'( p çevire -
rek Eflatunun felsefesinden bahs 
ediyor!. 

Fransa ihtilali hakkında ateşli 
bir e&er yazan muharrir, kuvvetli 
hicivler yazmasını da bilirdi. Fa
kat asıl onun en büyük eserleri, 
hayalinin zirveleridir. Bunlara 
tenkit ile uzanabilecek dil yoktur. 
Bunları muhayyelesinin esraren • 

giz kudreti Yaşatıyor. Gerçi bu 

esrarengiz kudret bir anarşiden 
daha korkunçtur, fakat onun da 
kendine göre kanunları vardır. 
Ve hiç bir insan bu kanunlan he
nüz tetkik edemedi. Yalnız şiir-

den anhyan !kimseler, riyaziyatçı· 
ların bir hesabın doğru olup ol. 
madığım tanımalarmdaki isabet • 
le, şiirin bu kanunları ne kadar 

tatmin edebildiğini idrak ederler. 
Riyaziyatçı bir hesap ameliyesi • 
nin neden doğru veya eğri oldu • 
ğunu izah edebilir. Fakat şiiri 

sevenler şu kelime veya şu haya
lin neden güzel olduğunu izah e· 
demezler. Muhayyelenin kanun· 
lariyle hareket eden her dimağ 

larına, bilhassa Alman peri ma • 
sallarına sı-ınmasımı çok tabii 
görmeliyiz. Onun asıl talih izliği 
Alman filozoflarına iltica etmesi 

idi. Çünkü bunlar afyonla bir o· 
larak onu sisli sonsuzluklara sü • 
rüklediler ve onun asil dehasını 
bir takım tarifler ve kaziyeler i · 
çinde bogdular. 

Gerci Alman edebiyat ve tefek· 
kürünÜn en büyük devri olan Gö
te ve Lesing devri bu sayede in • 
giltereye açıldı. Fakat Götenin 
kendisi iyi ve tesiri iyi olduğu 
halde filozof Kantın tesiri daha 
büyük ve daha fena idi. Bu iki 
büyük Almanın beğenilecek ve 

tenkit edilecek bir çok tarafları 
vardır. Fakat Göte Almanyayı 
Avrupadan bir parça yaptı. Bu· 
na mukabil Kant onu Avrupadan 
kopardı ve vahşi bir ışık albn.da, 
kimsenin bilmediği bir yere sü • 
rükleyip götürdü. Onun için mü· 
tefekkir Coleridgei tenkit etmek 
mümkündür. Fakat şair Coleridge 
asla tenkit edilemez. 

<i. K. Chesterton 

tiiri tanır. Şair muhayyelesiyle u.--._.rı.__ __ ıınııııu 
havada uçar, çünkü muhayyele· 
nin ayakları yok, kanatları var· 
dır. Halbuki muhayyelenin ka • 
nunlannı izaha kalkışanlar, ka -
nat1ı değil, ayaklı ins nl dır. 

Onun için Cqleridg~ gib · bir 
ıahıiyet, münekkitlerin meşgul 

olabilecekleri bir şahsiyet degil· 
dir. Onlann bu sair hakkında bir 
""yliyecekleri varsa onu şiir ola· 
ak yazmalı. Ne yazık ki bütün 
ünekkitler nesir yazarlar. Bu 
azılarm içinde şiirin en belirsiz 
ksini veren, büyülü birer tılısım 
lan tiir hayallerinden bir iz Ö"· 

ren bir §ey okuyamadım. Bu· 
n neiicesi ofara'K ta Coierici e 

ibi Mr şahsiyetten bah ed n ya· 
dar ancak ikinci derecede mese· 
elere dokunuyor ve münekkitler 

Şiir ............ 
Kim Bilir 

Ghne!Olo bembf'r Pıondii mm ak m 
\ğhyncal .. h ngl :rii r l lmbillr'l 
ı nn r bir he~k le llond J;tlm nk m 

n ş ucumda kimler Jaııar ltlnıblllr '.' 

, Nnd bizi c nd ıı SMCn o ~ole ı .• 
ı in gitti b ka l erd uyudu'.' •. ,, 

Dh <'rel, nılumı=ı ı;.am lmlm tam 
\~lir.} nenle h ın i d ğl r klı ıbllir '.' 

O ~ d ı;lill rlml kimler (1 n'C<'I• 'l 
n ığnnd' w:lımll'r n ıl ('recf'l, '.' 
nana rn son ~ıuıum uyu \rrc<' it 
R •ıgl pmnr, hanı;i pınar Mmblllrf 

ömer Bedrettin 
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1.itµıtto. 

ihnirrefik Ahmet 
uri Beyin yeni 

b·r piyesi 
ihtiyar ve eski tiyatro muharir· 

lerimizden lbnirrefik Ahmet Nu· 
ri B~y, son zaa.mnlarda: yeni bir 
piyes yazmış, üstat piyesin baş ro· 
lünü de bizzat temsil etmiştir. Pi· 
yesin adı "Himmetin oğlu,, dur. 
Ahmet Nuri Bey, piyesini Ankara 
Halkcvi temsil şubesi rnensuplari· 
le birlikte oynamıştır. Ankara 
Halkevi temsil şubesi sanatkarla· 
rı Ahmet Nuri Beyi~ birlikte 9 ey· 
lül beynelmilel panayırı münase· 
betiyle lzmire gitmişler ve piyesi 
ora Halkevinde temsil etmi,Ier· 
dir. lzmir valisi Kazım Paşa, C. 
H. F. İzmir vilayeti idare heyeti 
reisi Yozgat mebusu Avni Doğan, 
Balıkesir mebusu Hacim Muhid· 
din Beylerle bir çok kimseler bu 
temsilde davetli olarak bulun· 
muşlardır. 

lzmirde çıkan "Anadolu,, ga· 
zetesi piyes ve temsil hakkında 
şu malumatı veriyor: 

lbnürrefik Ahmet Nuri Beyin 
yazdığı üç perdelik "Himmetin 
oğlu,, piyesinde Himmet ağa ro • 
lünü bizzat eserin muharriri de • 
ruhte etmişti. 

'Rerdede güzel Sakaryanın ruh· 
ları açan bir köşesini görüyoruz. 
Sakaryanın kenarındaki köy evi· 
nin önünde Türk soyunun özlü 
doğruluğunu her söz ve hareke -
i de gösteren Himmet Ağa ı 
göğsümüz iftiharla kabararak 

takdir ediyoruz. 
Himmet Ağa; köyün vakti ha· 

li yerinde bir adamrdır. -Oğlu Ve
liyi lstanbuida okutuyor, o, yakın· 
da avukat olacak. 

Himmet Ağa; o kadar doğru· 
dur ki; kendisine olan on lira bor
cunu verdiği halde nasılsa unu· 
tan ve parayı tekrar kendisine ge· 
tiren Hasan (Ekrem Tok) a çatı· 
yor, onu kovuyor. 

Bu sahnede köy imammnı pa· 
raya karşı olan düşkünlüğünü gö· 
rüyoruz. O; g\lya Hilaliahmet 
cemiyetine yatırmak için - iki 
köylünün borç ve-alacak diye bir 
türlü kabul etmediği - parayı a· 
lıp kuşağının arasına sokuyor. 

Himmet Ağa; köyün çocukla· 
rına qelikanlılarma okumalarını, 
yük~elmelerini daima tavsiye edi· 
yor, o inkılabı hazmetmiş bir köy· 

lüdür. 
Nihayet Veli; Himınet Ağanın 

biricik ümidi lstanbuldan geliyor, 
nişanlısı Ziba (Handan) Hanım 
onun ge1mesini sabırsızlıkla bek· 
lerken lstanbulda fena kadınlarla, 
barlarda, gazinolarda ne kadar 
çirkin bir hayat yaşadığını öğ~e: 
niyor, fakat buna rağmen Velıyı 
seviyor ve bir tefecidep yüzde yüz 
faizle aldığı, eğlence alemlerinde 
sarfettiği paralardan dört bin beş 
yüz liralık borç ettiğini, babasının 
tefecinin eline düşürdüğünü gör· 
düğü halde onu gene seviyor. Him 
met Ağa; kendisini mahveden ve 
tahsilini ikmal için ayrıca her ay 
e11işer lira gönderdiği oğlunu ko· 
vuyor, ikinci perdede bu ayrılışın 
hazin manzarası herkesi ağlatı· 
yor ... 

Veli; o sırada babasına, anası· 
na, nişanlısına yalvarıyor ve: 

- inkisar etmeyin, bana dua 
edin, ben çalışacağım, İyi bir ev· 

zra hasret 
Bir vagon penceresinde_n Bozkırı gördüm 

Loııdrn: Eylı1l 1934 kıyılanmn ve bu kitabın şu benze· 
Londra sokal<larmda, her kö • 

şede bir yenisi açıldığı göze çar • 
pan :ve bir haftalrgını -yalnız ev 
adresine bağlayıp- depozitsiz 
beş kuruşa, kitap dağıtan kütüp • 
haneleri çok dolaşırım; bu, m h l 
leden çok ayrılmak i temediğim 
ve ders saatini böylece bekledi· 
ğim bulutlu zamanl rdır. Ve çok 
defa, ıbunlardan birine girerken 
yağmurun çiselediğini gorurum; 
biraz sonra bardaktan hoşanırcasr 
na bir yağış başlar. Her seviyede 
ve her yar taki insanın okuyacağı 
ve faydalanacağı yığın yığın ki • 
lapların ortasında seller gibi akan 
yağmura bakarak kaç defa mırıl· 
dandığımr hatırlarım: "İşte boz· 
kırın hasreti: 

"K"ta w ' ı p ve yagmur ... ,, 
Ve dün, Sadri Etem'in bana 

bu intibaı ilham eden güzel yazısı 
değerinde bir çok parcayı içinde 
toplıyan "Kıyılardan Step,, kita • 
hını okudum .. 

Aka Gündüz'ün üzümlerini as· 
kerlere mahsus a ırtan bir hikaye 
kahramanından sonra bu kadar 
kısa bir yazıda bu kadar kuvvetli 
bir intiba, karakter çizilişin, bir 
kahraman takdim edilişini hiç bir 
yazıda bu açıklık ve sadelikte 
görmeımİ§tİm: "Stepte Billi Dov,,-, 
" p ığ 
"Zekanın arkasında gizlendi wi 
maske gibi bir yüz,, gibi.. .. 

Gene arkadt.Şlarım ! Edebiyatı 
cedide "Mensur şiir,, kitaplarım 
ister hürmetle ister istihfafla mü· 
zelik saflara bırakınız; alınız: 

Yeni çıkan "usta , ~itaplarını; 

ve mesela; "Keremin geçtiği yol
lar,, ı okuyunuz; ve yalnız dava· 
cı san'at ve bir şey; hepsi ve hep· 
sinin üstünde halis, göz yaşarta· 

cak kadar halis san'at, selim zevk 
ve bedii heyecan .. 

Ömürleri teşbih vlamakla ge· 
çen eski hüner, lırrfet ve sade söz 
üstatlarına soruyorum: Tavmis 

Musiki ................ 

tişlerinin bir eşini yaratabildiniz 
mi? 

" Japon dokuma fabrikalarının 
altı milyon iği, uzaktan, uzun dev 
tırnakları gibi uzamış, İngiliz ada 
smı bir kabus növheti içinde tutu· 
yor,, ve "tngiltere, müşterisi ile a· 
lay eden bir sirk!,, , "Toprak ana 
bir doğum .sancısı çekiyor: 

Biz buna buhran diyoruz. Kab
lettarihin üçüncü torunu dünyaya 
geliyor: Ona Öz Türkçeden bir 
ad bulalım!,, 

" ... Teneke minare, zırhlara bü
rünmüş bir hafıza ne kadar ben • 
ziyor .. ,, , ''Taş duvarlar ve surlar, 
asırların üstünden bakan genç ve 
yaralı birer derebeyi .. ,, 

Bunları sayısız denecek kadar 
çoğaltabilirsiniz.. Demek istiyo· 
rum, ki: Bir ömür harcanan istia· 
re yazılarım düğme çevirip ampul 
ler yakar gibi satırlarına koyuve· 
riyorlar •. Sadri Elemin halk sözü 
için dediği gibi: 
"- Bunlar söz hünerlerine ba • 

yrlanlarca-, belki donuk fakat 
bu donukluk, istiar.esiz, t~. bihsiz 
ve için için gelen bir aydınlık!..,, 

Ne benzetiş, hüner; ne hiciv, 
sade nükte; ne tasvir sade san' at! 
San'at ve dava .. Fikir ve his .. 

Ben, bu satırlan "meşhurlar· 
" • • okunu :.vakit 

bulnmadım,, diye söze başlayan 
ve ikendin.i fren istan ancak la· 
yık gören münekkit 1".ibi de0 il; bir 
g""zel mP.r.:u:.ra b ·r ar 1 nca döğüs 

Sanat 2 
görmüş te <lüş ... 
müş bir in~an ya• 

zıyor:um: Çünkü yeni yurt duy· 
gulanna gebe ilhamının aş erdi • 
ği o bir ol un ü tüva mey asının 
kabukları şeklinde toprakları çat· 
lamış- kızıl bozkır guruplarını 
ta buradan bütün kokusu ve ren ... 
gi ile "bir vagon pençer · nden,, 
gördüm ... 

Behçet KEMAL 

Asri bir Alman bestekarı 
Bitler ~C('n gun '.Bl'rllndo milli yallst 

fırknsmm ı.uıtür konı::-reslnde Pl et u:um ' 

dlld.ato a_}IUl bir nutulc lrnd der<'lt bUtun 
mIDi so yalizmin s n'ab, gllzel n'nh n:ı ıl 

telAkkl ettiğini anluttı. 

}'utüri Ucr, klibi tlcr \O d ldal~ler glhl 
glızd snn•atın 3enl türedi! rint birer yu:mur• 
cak teınkki cderclc onlan t<-l'ln ottı. Bunun 
sebcplcrlnl mllli soı;ynliz.nı tcllkkll rln ı;ore 

lr.nh Cl lcdJ. 
Jllç ııilpho ;yolrt:ur 11 Alm:ın so .}nlizınl 

an'at f&lemind bir çolc 3 cnlllld r do mrm le 
07.eredir. Şimdll ı c reynıın. bakılaC'.alc olursa. 

bu 3enlllklcr, cşld s.ıu'at hudutları içinde 
nsrmnza Jlililc fiı.trler 11~ nndmnakt dır. Bu 
flldrlrr daha lmdidl'n pnrlaJ, n 1 <'ıl r \cr
tniyo ba Inmı trr. Mu \ll rln Alm nv d n 

lat olacağım; diyor. 
Şefkatli anasile kucaklaşarak 

ayrılırken herkes gözlerinde biri· 
ken damlaları kurutmak jçin bila 
ihtiyar mendillerini cıkarıyor. 

Üçüncü perde Veli bir tüccarın 
yanında çalışmış ve zengin olmuş, 
kendi yüzünden borca giren baba· 
sının borclarım ödemiş, anasiyle 
babasının ihtiyarlık günlerinde 
onları yanına almış ve Zibasiyle 
de evlenmiştir. Ankaralı misafir· 
lerin muvaffakiyetleri sürekli bir 
şekilde alkışlanmıştır, 

ı;-ılmrılnı ı ıo onlar Uırnfıııd;m t<'ın il c dl· 
ten san'ııt dehasının da \lmnm ndan 117.:ıl • 

laşac• ığı Jm~ gu u bir lfifızd::ın ibaret k ılmıs. 

tır. 

Bunu ıSJı:ıt ctmclc ıı:ın csMdenbeT"l ~ok 
mr bur olan Lanıçlg mu 11..1 mubitlnln l&· 
mtbğt g nç bcstckin ı; tcnnek kflfldlr. 

Uuglin 37 l ında olan Ucrmam Aın. 
bro ıus'dur. \mbrosiu 'un difr r lkl mc lck· 

d 1 mdan u farkı \ardır l•l o umumi harbi 
) w amıs , c gornni hlr 'o onun için c erle· 
rinde umumı hnrbln tesirleri gorlılmPktcdlr. 
Bu mu ıı, ln:ı dtıha çoculdtıhnda mu iki 
'P ~ıılan bcstdı mi~c ba tamı , mel t.ebc de· 
\"rull <'hnl , orad n doğnı cephı>~e git.mi 'c 
tı rp onundıı koııs nahn'llr tahsUlııl lmmnı· 
suz giircr le bnı.1 Alnınn musiki profı•f.orlr.· 
tind 11 dlr almakla. iktlfı rtml tir. 19'Zl 
t;l'nc i Amhro lu!'ii•un s n'nt h ıyntmd:ı '.'\Pnl 
dMlr •çmıc;: Gidip Pnısm snıı'at ok dcml-
inıll' m ı.bur ~tcl, r l'nt1.n<'r'd ıı uç n 

d rs olmı'1ır. J'fib.ıı r, t ıl besi ol ııı \m· 

bro hı hakkmd d·~or ki: 
"Ji:cndl!ill bir rnfonllt brı;tf'lrnrı olnrnk 

dof:muştur. Sınam ha::\ rt"t bir lhd rı l!l&lılc 
olnn harilmlD.dc bir istidadı \"tlrdır. l\lılduğıı 
'lx-stelcrln sııfh MI, nmıoni hususuııdn 'd ~e.. 
~ r ti, b(>stelrrJnn ı-ktl 'Pnnl'J."'Wkl lılır Jı::ı
l'('krtl~ il' brrnbrr lrnln' hklıı. l'srrlrriııl m,.~. 

cfaıın. çıluuııu~a ımn-aff'nk olnınsı lı:rndl ini 
bııı:iınlin en blrinrl lx>ııtrl,fırları sırusıııa ko· 

~nr ... 
Bü~ üt, Pflhmrr tarafından 'crll ıı bıt a

hndrtıı:uncden sonm Ambro in~ oz 7.atn:ın 
7: rfında Lııypı:I~ mu iki l! m ndıı bıh :ıc bir 
mMJd knzanmıstır. On cıcnNl"ıı''"T"I T..tn p
zig dl'\lM radyo 1 t:ısyonunun mu lld erı o
tamı, ~nlı maktadır. 



Avrupa ordularının vazi-Döberitz hayalleri ve kurşun askerler 
yelleri ve ma.nevraları 
Geçen haftllki sayıfamızda ltalyan, 

Franaız ve lnl'iliz ordalarmın manev
ralanndan, vaziyetlerinden bahsebnİf· 
tik .Bu 1-hıimize bu ıayıfanmda de-
vam ediyonaz: 

Belçika: 
Ordu iılerinde Belçika son zaman

larda epeyce karıf1D1tbr· Çünkü bİT 
tanftan Belçika eoa,.aliatleri yeni aı
ftri kredilere itiraz ettikleri sibi, di
ier taraftan da Belçika harbiye neza
reti~le Erkim harbi1esi arumda fikir 
ihtiliflan olduğu bildirilmektedir. Bu
nunla beraber Belçika orduıu ma -
newalanna ve ıilihlanmaama devam 

etmektedir. 
Loednıda n Pariıte olduğu l'ibi 
~ Brüluelde dahi büyük ha· 
ft manenalan yapılmııtır. Bu ma • 
~ sece ve pndüz devam e~it· 
tir. Brüksel halkı bu manevralara •t· 
link ebnittir. Şehrin sakin bir ~al
leainde yaralanan ve zehirlenen ın • 
...ıu. tıw.i muannet tec:riibeleri Y•· 
pıhmtbr• Aıkeri tayyareler pndüz 
tehrin sanayi merkezine bombardı. 
rnan yapmıılar ve geceleyin de Şeer • 
beek demiryolu iltisak noktasına bom
halar atmıılardır. Bütün gece Brük • 
ıel felıri karanlık içinde kalmıthr· 
Şehir dahilinde yapılan talimler ?'88 • 
sın bombalannın söndürülme11nden 
ve ıehri aun'i ıise büriimekten ibaret· 
ti. 

Holonda: 
Hollanda ordusu .cmı.&ar manev• 

ralannı Alman hududu~~· y~pmııtır: 
Breda teJıri belediye re111 zabıtlere hı-
taben söylediği bir nutukta ordunun 
harp halinde hududunu müdafaaya 
ı....r llir laaWe ktl=n ' l , . • 
ettj" · • .c;vlemittir· Son zamanlarda 

ıını 1 lan --1.:..1 
Alınan budaduaa )'Um 0 ~:• 
rin Belediye nialeri Hollanda huku • 
rrıetine iıtidalar &'Öndererek A vrupada 
bir harp çıkacak olursa Holl~clanrn, 
hudutlannı muhafaza edecek !"" h~
de bulunchıjuaa temenni etmıılerdır • 
Onun için Harbiye bütçesinde yapıl • 
ınak İşleaİ1en turruz)ara her taraftan 
itiraz edilmektedir. Çünkü bugünkü 
vaırtalarla Hollandanm kendisini mü
dafa,.aa muktedir olamayacağı tahmin 
olanmalrtadır. Bu iıtidalarda Cami • 
zonlann takYiyeıi ve top miktarının 

lribnlmuı iıtenmektedir. Fakat Hol
landa tahkimat yapmak arzusunda 
deiiJdit-. Büyük sanayi merkezlerinin 
&alundufu yerlerde tahkimat yapıl • 
rnaunm harp halinde bu sanayii ha • 

• 

\ 
rap edec:eii dütünülmektedir. 

lsviçre: 
Almanlann harp halinde lıviçre • 

den l'eçerek Franaaya &'İrmek iıtiye • 
cekleri hakkında Franıız l'azeteleri ta
rafından uzun zamandan beri yapılan 
propasandanın tecrübesi olarak lsviç
re hülcUmeti hudut tahkimah meeele
siyle ciddi ltir surette meı&'ul olma • 
ia baılamııtır, Bunun için Jıviçrenin 
100 milyon franklık yeni bir krediye 
muhtaç olduğu söylenmektedir. Mir
alay Wilbelm Faore bu itlerle uzun 
uzadiya meşğul olduktan sonra lıviç
re meclitinin üç noktai nazara aöre 
hareket etmesi liznn aeleceiini bil • 
dinnittir: 

ı - Ordu techizabnın yeniletti • 
rilmesi, 

2 - Askeri talim ve terbiyenin il· 
lahı, 

3 - Seferberliğin daha kuvvetli 
bir ıiper krtuiyle emniyet altına alın-
matı • 

lıviçre diyor ki: "Askeri tahkima
tımız o ıuretle olmalıdır ki, bütün 
cephedeki müdafaa hatlarımızı kafi 
derecede kuvvetli derecede hudut mu· 
halaza kıt'alariyle fimtek ıuratiyle iş
ial edebilmeliyiz." Hudutta tesiı edi
lecek daimi büyücek tahkimat için 
franıız uıulü kabul olunrnaıitadır. 
Bu istihkamlar daimi askeri işğal al
tında bulunacaktır: 

Çekoslovakya : 
Çekoılovakyada askeri hizmet 

müddeti 18 aydan 24 aya kadar çıka
rılacaktır. Bu karara 1933 kura efra. 
dı tabi olmıyacaktır. Ordu için 1927 
senesinden beri fenevi verilen 315 mil· 

temdit ettirilmai Mecliste müzakere 
edilen meclisin müdafaa raportörü 
Çekoılovakya ordusunun münhasıran 
tedalii bir mahiyeti haiz olduiunu 
söylemiıtir. Fakat harp zuhurunda 
hudutlann muhafazasını muvaffaki • 
yetle temin için tahsisat lizım oldu • 
ğunu da ilave etmittir. 

ispanya: 
1 ıpanya devleti de son zamanlarda 

teılihat ve tahkimat yapmaja bati•· 
mııtır. Bu maksatla Akclenizdeki Mi
norka, Mayorka ve Balear adalannda 
iıtihkamlar vücude getirilmiıtir. Bu •· 
dalara ıevkulceyf iıtinat noktaları ıe
lakki edilmektedir. Tahkimat içip 
mezkir adalara büyük kaepirelerin fİ· 
mendüfer topları telikki edilmektedir. 

Alman ordusunun manevralarda kullandığı karton 
Alman aıkerleri Döberitz karar • man piyadeıini yürüyüı halinde, bi • 

g&hında mütemadiyen talimJer ve ma- sikletle, ıüvari olarak ve mitralyözcü 
nevralM' yapmaktadırlar. Yukanda • ve saire gibi vaziyetlerde göstermek • 
ki resimlerin üst tarafından ve alt tedir. Hedefler kalın kartondan ve ya-
köıesinde görüldüğü gibi bu talimler- but ince tahtadan ve askeri harekata 
de kullandıktan karton hedeflere a • mümkün olduia kadar uyğun bir te-
vam lisanında "Döberitz hayalleri" kilde yapılmaktadır. Bu çok defa ara-
denilmektedir. Alman ukeri müte • zi üzerine tesbit edilmekle beraber iç-
huııılan idi hedef Jevhalarmm abt )erinde müteharrik olan hedefler de 
talimlerine kili gelmediğini anbyarak vardır. Bir' de birden bire çıkıp gene 
harp halinde nitancılann sözleri ö • kaybolan bu gibi hedeflerde •ht ta -
nünde tece11ürn edecek hakiki fekle limleri yapılmaktadır. 
yakın hedeflerle talim yapbrmağı mu- • 
vafık bulmutlardll'. Bu hedefler, düt • Alman askerleri prki Pruıyada 

hedefler .. 
bundan yirmi ıene evvel kazandan 
Gumbinnen muharebelerinin reliyef 
halinde tam bir modelini imal ebnİf • 
lerdir. Bu model oradaki talim mey • 
danında 330 metremurabhaı lriiyü)dü. 
iünde bir saba üzerinde Yiicude seti· 
rilmiıtir. Muharebe esnaamda Alma 

ve Ruı lotalanmn kartılıkh vaziyet • 
terini tesbit ebnek için 13.000 tane 

kurtunda dökme asker tayin ebniıler
dir. 

Yukandaki reımin alt lallDIDda 
bu modeli görüyorsunuz. 

arp kaça mal oldu, Almanlar 
ne kadar harp levazımı kullandılar? 

Bir meklekette t-eessüı eden 1 leri mucibince Alman ordusuna idi, bütün h~p esnasında Alman 
harp iktiaadiyatımn harp esnasın· günde 1200 tüfek teslimi lazım cephelerine teslim edilen el bom
da ne büyük bir kıymeti ve ehem· geliyordu. Bu miktar daha ilk balarının miktarı ise 300 milyon· 
miyeti haiz olacağı ataiıdaki ra· muharebelerde harcanıp bitmiıti. dur. Her ay Alman ordularım ia• 
kamlardan daha kat'i bir surette Profeaör Romberg tarafmdan tek- tedikleri el bombalannm miktarı 
ispat edilemez: lif olunan bir plan mucibince tü· "07 milyondu. Bir de bu miktara 

Umumi harp hatlangıcmda Al- fek imalatı tesri edilebilmitti. her ay endaht edilen 2 milyon 
man ordusu ve bahriyesi için ay· 1916 senesi ortasında ayda 250 bombayı ilave etmek lizrmdır. 
da bin ton barut teslim ediliyor· hin tüfek yapılıyordu. Alman or· { t917 senesinde her ay 5000 -
du. Bu miktar harp sonuna kadar dusuna bütün umumi harp eına· 8000 bomba makinesi teılim edi-
14300 tona çıkanlmıttrr. sında takriben on milyon tüfek, liyordu. 

Yapılan seferberlik mukavele· filinta ve tabanca teslim edilmit· Alman ordusu takriben 600 

tir. milyon kum torbası sarfetmit-

sıse bürünen bir şelıir/ Yeni mitralyöz imalathanesi tir. Bu miktar, iki metre kaim· 
ayda 200 mitralyözle bqlanmııb. lığında, üç metre yüksekliiinde 
1917 senesi ilkbaharmda ise ay· lstanbuldan Berline uzuyan bir 
da 7000 mitralyöz imal ediliyor· kum torbası duvarı teıkil eder. 
du. Bu miktar 1918 senesinde ay· Orduların talep ettiği kürklerin 
da 13.000 mitralyöze. kadar çıka· adedi on milyona baliğ olmuftur. 
rılmıttı. Zeminliklerin intası için 3000 

Japonyanın iktısadi merkezi Osaka 
bir hava manevrası esnasında sun'i 
aiae böyle bürilnmilftür ... 

Japosve, ban harltine hazırlan • 
a.M iPa mülhit l>ir faaliyet gösteri
yor. Geçenlerde memleketin en mü • 
him iktısadi bir merkezi olan Osaka 
ıelııi, üç alin mütemadiyen havadan 

bomba ile hücume maruz bırakıJnıştı. 
Bu hava manevrası eınasmda ve mü
dafu tertibabnm tatbik olunduğu 
müddet sarfında bütün itler dunnuı • 
tu. Manevralar, 12 milyonluk bir İD • 
san kütleıinin doldurduğu bir sahada 
yapılmıttrr. Bu sahanın büyüklüğü 
50.000 kilometre murabbıudw. 

Saha dahilindeki her tahıı ve her 
bina ıı.,va müdafaa talimlerine iıtinlr 
ettirilmittir. Manevralarda takip edi • 
len gaye iktısadi ıneftai bir düpau 
tumızuna karfl müdafaa etmekti. 
Sun'i •İ• merkezi Onb sarayı idi. Ma
neY1'1l eınasmda kumanda heyeti hu 
aarayda halunmuıtur~ 

Her ay imal edilen hafif top • tren yükü demir ve çimento sar • 
larm adedi 1917 senesinde 3000 fedilmittir. Manialarm onune 
idi. Harp sonuna doğru Alman konulan dikenli teller hesap edi • 
ordusu cephesinde 19.000 ağır lecek olursa bütün Almanya 65 
top vardı. Bomba atmağa mah • metre genitliiinde bir dikenli ıi· 
sus makinelerden 19171 de ayda periyle ihata olunabilir. 

ı 443 adet, el ile atılan bombalar imal edilen piyade cephanesi 
jıe ayda bir milyon 750 bin adet· 1917 senesinde 2 milyar 340 mit
ti. yon adedi, yakın harp cephanesi 

1917 senesindenberi Alman 110 milyondu, sarfedilen barut 
cephesinde takriben 90.000 bom· 100 milyon kilodan ve infilik 
ba makinesi bulunuyordu. Bun· maddeleri 325 milyon kilodan 
lardan her ay 4500 adet imal edi· hanesi mart 1916 da imal edilmit 

1 liyordu. fazlaydı. En ziyade piyade cep-
Verdün muharebesi sahasına ve o ay zarfında 220 milyon fiıek 

1.350.000 ton çelik yağmuru yai- çıkanlmıttrr. Bundan 90Dl'a her 
dırdmıttı. Bu miktar 135.000 ti· ay 200 milyon fiıek imal edilmit
mendifer vagonu yük demektir. tir. 
Sahanın her hektarına 50 ton mer Kromnikel çeliğinden imal e • 
mi isabet ediyordu. dilen mağferlerden her ay 500 a • 

El bombalnrı en ziyade 1916/ 17 det çıkanlıyordu. Sonra bu mik • 
kıtı esnasında imal edilmitfir. 
Bunlann adedi takriben 9 qıilyon (LAUen 9aydayı 5)eVlrinlz) 
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Zavallı genç kız.. Sen ne kadar 
kara talilisin ! 

Belgratta misli görülmemiş 
hadisesi meydana 

bir dolandırıcılık 
çıkarıldı 

Belgrat gazeteleri çok garip ve { Bunları size anlatmak uzun olur. 
ve belki de misli henüz görülme - Fakat el ele vererek talihinize ye
mi§ bir dolandırıcılık hadisesinden ni bir istikamet vermek lazımdır. 
bahs~tmektedirler. Verdikleri taf- Bunun için her iki günde bir bana 
sili.ta göre lzabel Maryer namın - geJir ve ... 
da bir genç kız enİ§tesinin sarraf Çingene karısı bundan sonra
dükkinında çalıfıyor ve eniştesi smı söylememiş ise de bir çift 
mütemadiyen borsada meşgul bu- yakıcı gözün tesiri altında kalan 
lunduğundan, esasında küçük bir İzabe) onun "Bana bol bol para 
bankadan batka bir şey olmıyan getiriniz!,, demek istediğini anla
sarraf dükkanını lzabel idare edi
yordu. 

Gtinün birinde dükkana 
elinde bir altın lira olduğu halde 
genç, çok şık giyinmiş, esmer, iri 
kara gözlü bir kadın girip liranın 
bozulmasını rica etmiş ve paraları 
alırken genç kızın gözlerine dik -
katle bakarak: 

- Vah zavalJı genç kız... Sen 
ne kadar kara talihli bir zavallı -
sın! demiı. 

Bwndan bir şey anlmıyan fakat 
fevkalade endişelenen lzahel genç 
kadından maksadını sormuş ve şu 
cevabı almıştır: 

- Ben falcıyım. Bir bakışta is
tikbalinizin dahşetini görür gibi 
oldum. Fakat bu mühim mevzu 
hakkmda burada görütmemiz 
doğru değildir. Evime geliniz, 
hem konuıur, hem de talihinizin 
fenalığını iyiliğe döndürmeğe uğ
raşırız. 

izabe) bu sözlere inanmak iste
memit ise de genç ve meçhul ka
dının ateşli kara gözlerini bir tür
lü unutmağa muvaffak olamamış
tır. Bunun için kara gözlü kadı -
mn bıraktığı adreıe gitmiştir. 

mıştır. 

Yahudiler paraya düşkündür. 

İzabe) de yahudidir. Fakat böyle 
olmakla beraber lzabel bankada 
bulunan bir milyon dinarlık (Tak
riben otuz bin lira) drahomasını 
sarfetmeğe; kendimi, kız kardeıi
mi ve evlatlarımı kurtaracağım di· 
ye, çingane karısına yedirmeğe 

başlar. Jki günde bir çingane ka
rısına verilen binlikler az zaman 
zarfında miJynnun suyunu çek -
mesini mucip olur.. Olur, fakat 
fena talihe iyi bir yol vermek kabil 
olmaz. Buna rağmen çingane ka
rısı dalaveresine devam eder ve 
genç kıza: 

- Son bir çare kaldı, der, ölü 
kafalarına para doldurarak topra
ğa gömmek lazım! 

İzabe) drahomasını son para -
sına kadar harcamış bulunduğun
dan para bulamaz ve kendine e
manet edilmiı bulunan sarraf dük
kanındaki altın paraları aşırıp çin
gene karısına götürür. Çengene 
karısı da genç kız ile birlikte Bel
gradın "Topçu dere,, parkı yakı -
nında bulunan küçük kiliseye gi
derek altınları, mezardan taze çı
karılmış bir ölü kafasına doldura
rak gömer. 

Tabii sihirbaz ve genç kız kilise 
civarından uzaklaşır uzaklaşmaz 

başka bir çingenenin toprağı ka
zıp altınları çıkardığı ve Lizaya 
teslim ettiğini anlatmağa lüzum 
yoktur. Altın gömme numarası 

birkaç defa tekrarlanınca İzabe
lin de altın menbaı tükenir ve tam 
bu sırada polis işin farkına varır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
çingene karısının genç kızdan, 

hipmotizm vasıtasiyle bir milyon 
dinar ve birçok altın para çektiği 
anlaşılmıştır. Tahkikat derinleş -
tikçe çingenenin Belgradın en bü
yük bankalarından "Fransız - Sırp 
bankası,, nda ve "ihracat banka
sı,, nda birer hususi kasası olduğu 
görülmüı ve açılarak içlerinde 
mühim miktarda para bulunmut -
tur. 

Çingene lzabelden dört yüz elli 
bin dinar aldığını itiraf etmiş ise 
de polis bununla kalmamakta ve 
hakiki yekunu meydana çıkarma
ğa çalışmaktadır. 

Belgrat gazeteleri, bir sene e
ve 1 bir köyden Belgrada gelen bu 
çingenenin evindeki ağır ve çok 
pahalı eşyanın en çetin zevkleri 
tatmin edecek kadar zarif ve mo
dern olduğunu yazmakta ve bun
ların resimlerini neşretmektedir -
ler. Ayni gazetelere göre birçok 
genç kad~lar ve erkekler, iltifat 
görmedikleri sevgililerinin kalbini 
çekebilmek için kadından imdat 
istiyor ve ona büyük paralar veri-
yorlarmış. Çingene k rısı bu su· 
retle kazandığı paralar ile Belgrat
ta büyük bir apartman yaptırmağa 
muvaffak olmuştur. 

Kara gözlü kadının evi fevka -
lfıde zevkle döşenmiş bir evdir. 
Fakat genç kız kübik döşeli bir sa
lona değil, beyaz ölü başlariyle 
süslenmit siyahlarla örtülü simsi -
yah bir odaya alınır. Bu odada 
yerlerde m\ithiş yılanlar, köşeler
de baykuılar, masa üzerinde ö -
lü kemikleri ve kafa tası bulun -
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"Çin garip ve tuhaf 
bir memlekettir •• ,, 

maktadır. Genç kızın burada h · · l 
"tl Corriere della Sera,, yazı- r Tientainde er ımtıyaz ı mm -

meçhul kadın tarafından zayiçe- ah b l l 
si (?!)tetkik olunur ... Ve bu tet _ yor: taka, imtiyaz s i i o an meme· 
kik neticesinde zavallı lzabel Çin garip ve tuhaf bir memle- kete benzer. Burada yarım ıaat 

Ş ' kettir. insan Çinde bulunduğu za- zarfında bütün Avrupa hayatını Liza .ayn namında adi bir çinge -
ka d man, kar•ıla•tıg"ı ki.mıenin hangi görmek mümkündür. ne r11m an batka bir şey olmı - :s' :s' 

h• b trka mensup olduğunu bilemez. Almanya, Avuıturya ve Rusya-yan si ır azın pençesine girmit h 
k'k tt Japonlar Çinde büyük bir düt- nın imtiyazlı arazisi umumi arp ve tet ı a an sonra genç kızı f ev- · d 

k'alade ıüslü bir salona sokan si _ man addolunurlar. Çin, Japonya- esnaaında Çin hükmetine ıa e e-
hirbaz der ki: ya karşı her türlü güçlükleri ihdas dilmittir. Buna rağmen bu imti· 

M tın 1 · 'd eder. Bununla beraber bu siyaset yazlı arazi eski hükumetlerin fizi-- a aze , ıçerı e yaptığım 
tetkikat yalnız sizin için değil, kız uğrunda en fazla. müteessir olan yonomilerini muhafaza etmekte-
kardeşiniz ve hele çocukları için ecnebi tebealarıdır. Çünkü, Ja - dir. 
cidden müthiş neticeler vermittir. ponlar her ihtimale karşı tedbir - Bu suretle Tientsin şehri bey-
- •••··--•11.uıuıınııuııı1111.u1111111-- ler alarak istedikleri gibi kolay • nelmilel bir mether gibidir. 
tar 250 bine kadar inmiştir. lıkla icraatta bulunurlar. Bir inıan Fransanın imtiyazlı 

Harp esnasında Alman ordu - Şimali Çin aponyanm nüfuzu arazisinde 'bulunurken bütün Fran 
su için 200 muhtelif cinste top altındadır. Bokser protokolları sanın inceliklerini görebilir ve in· 
mermisi imal edilmiştir. Bun' rın sayesinde İngiltere, Fransa, ltalya gilterenin imtiyazlı arazisinde de 
yüz yetmif yeni sistem idi. Har· lur. Japonyanın imtiyazlı arazisi, lngiltere hayatını görür. 
bin sonlarına doğru her ay 11 mil· hakkını kllzandılar. Bu imtiyazlı Tientsin gayet latif bir tehir o
yon top mermisi imal ediliyordu. arazinin en mühimmi, Tientain- lup Şanghay gibi değildir. Tient-

Bütün harp esnasında Alman dedir. Japonlar hu kıt'ada vasi sindeki ecnebiler, gerek iklim ci
orduıu ve bahriyesi için takriben 1 arazi sıo.tın almıılardır. Japonya- belinden, gerekse eğlenceli hayat-

800 milyon harita paftası basıl • j n~n i'?'ti:~zlı ar~z~si o ka?ar ;as~- tan memnundurlar .. 
mıştrr. dır kı, dı~e~ . hu~umetler~n ımtı- Çinde spor ve brıdge oyunu u-

1 SiYASET ALEMiNDE 1 
lngiltere ile F ransanın 
anlaşmaları 13.zımdır 

"Pariser Tagcblatt,, yazıyor: l orada münasebetler tesis etmi§ o
Locarno mukavelesi aktedildi- 1 Ian İngilizlerin, tehdit edici tehli· 

ği sırada İngiltere hariciye nazır- keyi önce gören ve kendi vatan • 
lığında bulunmuş olan mümtaz daılarını ikaz eden ilk kimseler 
lngiliz devlet adamı Sir Austen olduğunu tespit etmek ehemmi • 
Chamberlain, Figaro gazetesinde yelten ari bir keyfiyet değildir. 
calibi dikkat bir makale neşret - Vaki olmuş bir şey tekerrür ede· 
miştir. Chamberlain bu makale • bilir. Eğer bir kere tehlike avdet 
sinde, İngiltere ile Fransa arasın - edecek olursa o vakit ayni derin 
da daha iyi bir anlaşma lüzumu - kuvvetlerin tecrübeyi kazanmaları 
nu ileri sürerek bu mevzuu etraflı- lazım gelecek, ayni mühim mese -
ca müdafaa etmektedir. Kul • leler tehlike ve muhataraya maruz 
landığr lisan ciddiyeti ile bütün olacaktır. O vakit Fransa ve ln
cihanda dikkat ve alakasını uyan- gilterenin birbirine ihtiyacı ola
dıracağı muhakkaktır. caktır. Allaha dua edelim ki on-

Sir Austen Chamberlain, Fran- lar birleşsin, yoksa bizim müşte
sız ve lngiliz psychologie'si hak- rek medeniyetimiz inkıraz bula
kında güzel bir tahlil yapmakta cakhr. 
ve ezcümle şunları yazmaktadır: Evet, müşterek medeniyetimiz! 

Birbiriyle mütekabilen anlaş • Zira bizim müşterek mirasımız o
maları en ziyade lazım olan iki lan beşeri fikir ve zekanın hürri
millet, İngiltere ile Fransadır. Bu- yeti hakkımla biz, yani lng~liz -
nun böyle olmasına rağmen dün- ler ve Fransızlar ayni telakkiye 
yada mütekabil anlaşmaları en sahibiz. Avrupanm bütün büyük 
ziyade güç olan iki millet dahi ge- devletleri arasında yalnız Fransa 
ne bunlardır. M. de Madariaga ve İngiltere, kendi milli karakter· 
milletler cemiyeti katibi iken şöy· ferinin derinliklerinde kökleşmit 
le yazmı§b: ve başka her yerde cazibe kuvve-

"Fransa ile lngilterenin görüş· tini kaybetmiş olan fikirleri hala 
leri ba,ka başka olmasaydı bu iki müdafaa etmektedirler. Goethes
devleti işleri ayni tarzda görüp nin vatanında bu harikulade de • 
mütalea etmeğe imale etmek hanın ilme susamış, serbest fikir 
mümkün olurdu.,, ve zekası artık bugün barınmak 

Fransız lisanının güzide nesri- hakkını bulamazdı ve Sebillerin 
ne aksederek şeffafiyet iktisap e- marazi İptila derecesine yükselen 
den Fransız zekasının parlaklığı, hürriyet aşkı ya boğulur, yahut 
lngiliz tarzının en iptidai adetle- kendi gustosuna göre düşünmek 
rine yabancıdır. Keza Fransızla- ve ruhunun hislerine ifade ver -
rm bürhan olar~ k ikame ettikleri mek İçin başka bir yerde hakkı 

ert m nh , yalnız n i iz ara • ay 
terine yabancı değil, hatta tecrü- Ben lngilizim, Allah muhafaza 
belerimize de mugayirdir. Bu • etsin, eğer bir gün lngiltere ile 
nunla beraber ayrılıkları göstere - Fransa arasında bir harp zuhur e
rek sui tefehhümlere sebep olan derse, ben gerek haksız ve gerek· 
müşkülatı tanıtmağı, bunları iza- se haklı olsun, daima memlekti
le için bir vasıta olarak teklif et- min tarafında bulunurum. Fakat 
mek dana iyidir. kat'i kanaatim vardır ki Garbi 

Bir lngili~ ile Bir Fransızın ilk Avrupamn iki büyük demokrasisi 
teıadüflerinde her iki tarafın u - arasında böyle bir harp vukua gel
mumiyetle sıkıntı ve hicap, külfet mesi, yalnız her iki memleket i
ve zorluk duymalarına rağmen, çin felaketli neticeler tevlit et
bir lngiliz ile Almanm, ilk tesa • mekle kalmayıp ayni zamanda bü-

ık,. tün cihan için dahi bir felaket teş-düf leri, alelade kolay ve iğfa ar 
bir samimiyet içinde cereyan eder. 
Zira İngiliz usulen iyi bir philolo
ge değildir ve Almanlar arasında 
lngiliz lisanına vukuf, Fransızlar 
arasındaki vukuftan daha çoktur. 
Kezalik ilk nazarda lngiliz ve Al

man dütünce, adet ve tarzları 
yekdiğerine pek gayri müşabih 
görünmez, ancak bunlar derin 

bir tetkike tabi tutulursa o vakit 
büyük ayrılıklar zahir olur. Bizim 
imanımıızın kökü başka bir zemin
dedir ve baıka neviden cereyan

larla semerelendirilir. lngiliz ve 
Fransız yekdiğerinin tabiatlerine 
ne kadar derin nufuz edecek olur· 
larsa o nisbette çok mütterek nok

talar keıfederler. İngiliz ve Al
man birbirlerini mütekabilen an
lamağa ne kadar fazla çalışırlarsa 
kendilerinin iman ve fikir ayrılık

larınnı o niıbette arttığı meydana 
çıkar. Bilhassa Almanyayı en iyi 
tanıyan, orada yaşamış, yahut 

kH eder. 

İstanbul 6 ncı icra memurlu
ğundan: 

Küçükpazar Hacıkadın mahal· 
lesinde Bostan sokağında 13 nu
marada mukim iken ikametgahı 

meçhul olan Mevlüt efendiye: 

Y orgi efendiye fatura mucibin
ce borcunuz olan 17 lira 96 kuru-
ıun temini tahsili için dairemizde 
açılan takip üzerine namınıza çı
karılan ödeme emri ikametgahını
zın mechul olmasından dolayı bi
li tebliğ iade edildiği mübaıirin 

verdiği meşrubattan anlaşılmış ve 
bir ay müddetle ilanen tebligat i
fa11na karar verilmiştir. Tarihi i
landan itibaren bir ay zarfında 

Umumi harbin 1 trilyon, 37 yazlı arazısmm bır kaç mıslini hu- mumiletmiştir. Bu oyunların hef 
milyar, 942 milyon altın marka lr. Japonyanın mtiyazlı arazisi, gün muayyen saatleri vardır. Bu· 
mal olduğu heıap edilmektedir. Japon nüfuzu altında bulunan radaki makinenin nüfuzu Avru
Bu miktar günde 758 milyon altın mıntakalardan hatlar ve Mançuri padakilerden aşağı değild1r. 
mark demektir. Merkezi devlet- hududunda nihayet bulur. Bu ıehirde her adımda bir fo -
lere isabet eden hisse 349 milyar Tientsinde kışın derecei hara .. toğrafçı bulursunuz. Her devle -
altın marktır. mıntnkaıında bulunmasına rağ - tin imtiyazlı nazisinde bir askeri 

Almanya harp esnasında do - men kışın çok soğuk olur. kuvvet mevcuttur. Resmi bay · 
kuz lıal'p istikrazı yapmış, bu is - Tientsinde kıtın deercei hara - ra.mlarda. her devletin mümessil:, 
tikraza iştirak eden 90 milyon ki • ret tahtessıfır otuza kadar iner. kendi asl<erl kuvvetlerine geçit 
şi 98 milyar mark vermiıtir. Cili körfezi kıt esnasında donar. resmi yaptırır. Bunların ayni za-

manda polisleri de vardır. Bu şe
hirde yaşıyan ecnebiler, yabancı 

addolunamaz, sahip oldukları im
tiyazlar sayesinde kendi ~atanları 
gibi bütün medeni haklara malik
tirler. 

borcunuzu ödemediğiniz ve icra -
nın geri bırakılması hakkında ait 
olduğu mahkemeden tehiri icra 
kararı getirilmediği takdirde ceb
ri icraya devam olunacağı gibi 
müddetinde mal beyannamesi de 
vermediğinizden hapisle tazyik e
dileceğiniz ödeme emri makamı

na kaim olmak üzere ilanen teb
liğ ve itirazınız varsa altıncı icra
nın 934/ 2850 numaralı dosyasınrı. 

müracaatınız lüzumu ilan olunu:r 
(2353) 
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YALNIZ 
KOCA! 

Bir Kadın 
Anlatıyor: 

- Bu akJADl muhakkak bekliyorum. 
Sakın ıelmemezlik etme. Müthit su· 
rette clanJmm. Mubakak geliyorsun, 
deıibnit Neırin? 

- Ben, sana 
meaim mi? 

kadınlara karşı bıyık hurmamanı bin kere tenbih et-

Batı cascavlak bir adam, her • 
bere gitti. Büsbütün cascavlak de
ğil, fakat hemen hemen böyle de· 
nilecek derecede saçsız bir bat! 

- Saçlarımın ondüle olmaıım 
istiyorum. Bu itle mahir misiniz? 

Berber, bu iıte mahir olup ol -
madığı yolundaki suale cevap ver 
meden, müfterinin baıını gözden 
geçirdi. Uzunca bet, on tel seçebil 
di. Yüzünü burutturdu: 

- Nasıl? .. Sen, İstanbulda doğ -
d~n. demek? ... Halbuki, ben seni Zcn
cı sanmı§tım ı 

Mektep arkadqun Berin, kaç aene· 
Jik hizmetciıi Ruhüdil evden gidince 
kendiıi tarafından piıirilen yemekle
ri ve ıofra batındaki deiiten vaziyeti 
koca11 Ecvedin yadırğadığını, Büyük
adada bir otele gittiğini bir kaç ıün 
evvelki ziyaretimde anlatmıı, kocası· 

nın çok geçmeden dönüp ıeleceiin
den emin bulunduğunu ıöylemit ve bu 
emin bulunuıunun aebeplerini 1ayıp 

döküt yollu söze giriıirken, kapı açıl
nuı, içeriye koca11 ıirmiıti. Bunun Ü· 

zerine aözlerinin bu kısmına devam 
etmek imkinı kalmamıf, Berin kapmın 
eıiğinde kulağıma ıunlan f111ldamıı· 
dı: 

- Kabahat bende mi ya, karıcığım ? Ben de sana bıy kl k"k" d . . ı arımı o un en 
kazıtmağı teklıf cttım, şanlı §Öhretli koca istedigw inden b h d k 1 

- Bu İtte ki.fi derecede mahir 
sayılıyorum, beyefendi, ama ... Bu 
meharetin eserini sizin başınızda 
ancak bir prt]a ancak gösteribili
rim ! 

- Evden gittikden ~nra kocam 
neler yaptı, nasıl yaıadı ve niçin bu· 
kadar çabuk döndü? .• Bunları, eğer 
~aınan olsaydı, kendisi IÖylemeden 
•ana birer birer anlatacaktım. Fakat, 
zarım yok .•.. Bir kaç ıün sonra adada 
bizi ziyarete gel. Hepıini, eksiksiz o
larak, öğrenırsin.... Ben, sana ineceii· 
tniz otelin adresini telefon ederim! 

Beyoflundaki apartımaada bu· 
luımadan iki ıün ıonra, Berinin Bü
Yiikadadan telefonla davetini abnca, 
fazla nufanmldrm Ye o alrıam, Ecve· 
di otelin 1&lonunda bilardo masaıı ba· 
tında otel arkadaşlari1e oyuna dalnuı 
~ .. halde bırakıp, üst üste iki defa bü
Hlri.iı"" yapblr. Berin, ini lld1At;n-6ir 
esrıasında tenteli arabada bana ıun-

lıu, anlattı: 
- Koc:aın, evden ayrıldı, lluraya 

ieldi ve. otelde yemek yedi. Otelin, ye • 
nıefi, ne kadar fena olsa, benim piıir
diğim en iyi yemekten daha iyi olabi· 
lir. B• hususta bir iddiam yok .• Ben, 
iyj yemelr piıirmeii bilmem. Ahçı ol
mak niyetinde deiili.m. Evet kocam, 
otelde iyi bir yemek yemiıtir. Fakat, 
iıtahıız nlarak ve bu iyi yemegı ya
•an bularak.... ~·ünkü ogün yaptığı 
İtlere dair gar~nla çene yanfı yapa
nıanuıtır. Otelin ahçısı, falan yemekte
ki vitaminin miktarını öğrenmek için, 
onan lalurddanna kulak kabartmamıt· 
tır. Ozaman, benim bunlan taham
ll'liille dinlediiimi hatırlamııtır! 

Uatelik salonda, bir çok güzel ve 
:tarif kadınla kartı karııya oturmut· 
tur. hatta bunlardan bazılarryle ko
ııuımuı, danı etmittir. Bazılarının da 
aöz ıüzüp aerdan kınılarını uzakdan 
leyir etmiıtir. lakin, bütün bu vuİ· 
Yetler, ona zevk vermemiıtir. Niçin? .. 
kocam, Lenim!e yan yana otururken, 
laaıka bir kadının kendiıine göz dikdi
iini fark ederse, zevk duyar. Beni kıı· 
kllndıtdıfıru zan eder, bat bata vere· 
rek hem tevehhüm ettği k11kançlıfı

nu gidermek endiıeaile, tamamile be
IÜmle meıiul olur, hemde kendiıine 
röz diken kadını, ona ehemmiyet ver
rneyiıile üzdüğüne zahip olur. iki ta
tallı bir zevk! ... Halbuki, ben yokken-
bu iki taraflı zevki ne ıekilde alım?! 

madın! 

ğinden. Şiı.ıalden Cenupdan. Şarktan 
Garptan uzun boylu bahsetmeği, bu 
mevzularda enine b,..;·una, derinden 
derine mütalealar beyan etmeyi Ju
zumlu 1&yar. Karısı da, ne kadar yor
gun olur1a olıun dinler, yahut dinler 
görünür. Yanında ben olmayınca, va
ziyet ne olacak? ... Haydi, zile basıp 

garıonu çaiırdıflnı, ğazeteaini teda
rik ettiğini farz edelim. Garsonun, onun 
mütealarını, tek kelime anlamadan 
da dinlemeğe zamanı olmadığı fÜphe-
ıız clir ..... 

Kocam, yatağına girmit, gazeteyi 
evirip çevirerek mmldanmıı, homur· 
dammı. esnemiı ve öfkelenmi§tir. Öf. 
kelenince, gazeteyi hiddetle odanın 

bir ucuna fırlatmıtt elektiriği söndü
rüp yatmııtır. 

Yatmııbr, ama 1abalıa kadar bir 
türlü uyuyamamııtır. Sağdan sola, 
soldan sağa dönmüı. yüzükoyun, sırt· 
.... .... ...P\lrl~ ~ , ... 
uyku sözlerine sirmeyınce bJlmuı-
tır. ballnna çık:ırken, hiddetli olduğu 
için sırtına kahnca bir ıey almağı u -
nutmuf, ada arabalannm geçiıini sey
reder, ıarkırblı, ıukurtulu nal akisleri· 
ni dinlerken, ıerince esen rüzgar, ilik
lerine iılemiıtir. Aksırarak tekrar içe
riye girmiı ve pencereyi kapatıp, ıez
lonıa uzanmıı, orada sabablamııtır. 
Gece kabuslu rüyalar görmüt. benim 
kendisinden botandığım ve batka bir 
delikanlı ile evlendiğim !eklindeki bir 
safha, dimağını yorarken, uyanmıftll'. 

Y orğun, argın, nezle kapmıt netesi
kaçmıt bir halde giyinmi,, Beyoğlun
daki a:u:rtrmanının yolunututmuıtur! 

- Sana bunları, böyle tafsili.tile 

anlatan kendisimi? 
- Hayır gördüğünün aecni ıhla· 

mur içirip yatakda üstünü iyice Ört
tüm. Nezlesi ceçsin, diye terlettim. 
O sırada masal söyler gibi ben anlat
tıın, o dinledi .... Ve ben ne söyledimse 

tas tik etti! 
- Sen, bunları tıpkı tıpkııma an

lattın ve o, tıpkı tıpkısına taıtik etti, 

öylemi, Berin? • . 
_ Bana inanmıyorsan, kendısıne 

sor. Jtte, otele yaklaııyoruz! 
_ Yok, cAnnn. Sana inanmamak 

mevzubahis değil.. Yanhz, kacasmı 
bukadar iyi anlayan kandı,.. nadir bu-

lunur da! 
_ Halbuki, bu, o kadar güç bir ıey-

a se ere , razı o • 

Sağ Ve Sol! 
Dalgın profesör kır gezintisine 

çıkıyordu. Hiznıetçi, efendisi ka· 
pıdan çıkarken, §Öyle dedi: 

- Beyefendi, sağ tarafta bu -
lutlar toplanmrı.. Galiba yağmur 
gelecek. Şemsiye alsanız! 

Profesör, elini gözlerinin üze -
rine siper ederek, gök yüzünü 
gözden geçirdi: 

- Halrkm var. Yalnız sağ ta· 
raf bulutlu değil, sol taraf ta öy
le... Onun için iki ıemıiye ver -
ıen daha iyi olacak!. 

~ 

l-lesap i'anlış! 
Büyükadada bir lokantada 

mütlen ı e garson üaemda tld : 
detli bir münakata: 

- Bu hesabın yanhı olduğunu 
ahmak bir insan bile derhal an -
lar! 

- Nedir o fart?. 
- Ben saçlarınızı ondüle yap -

ma tecrübesine giritirken, başını
zın en atağı bir kaç yüz tel aaçla 
kaplı bulunması lazım! 

Mü,teri, fU cevabı verdi: 
- Öyle olduktan sonra meha-

' retiniz nerde kllldı? 
Berberden §U cevabı aldı: 
- Meharet, mucize demek de

ğildir, efendim! 

...... 
Babam Değil! 

Küçük Meftun, babasını daima 
adile çağırır. Onun aile muhitin. 
de bir nevi alafrangalık hüküm 
sürer. Çocuğu böyle alıttırnuı • 
lar! 

Bir gün, sokakta babasının 

bir arkadatile kartılaştı. Babası
nm awlraclafr eorda: 

- Oğlum, baban evde mi? 
Şu cevabı aldı: 

- Bak bapma gelenlere r.. Bavul 
diye gramofon kutusunu almışım ı 

- Ben, sizin oğlunuz değilim. yorsunuz ..... 
Meftunum. Evdeki de babam de- - Dur, Madam, dur! Avucuma 

Garson, hesabın doğruluğunda 
ısrar ediyordu: 

... 1 Ş d 1 bakmıyorsunuz. Domuz derisinden 
gı , a an . ld' · . ka v e ıvenımı çı rmagı unutmu• ı •••••ııııı•eıııııııııııııııııııııaııııı ~UD1. 

Damat V; .. [(;g~~;·~'j·· - Ben yanlıtlık görmüyorum. 
- Tabii göremezsin. Ben de 

ahmak bir insanın bile derhal 
anlıyacağını söyledim. Kurnaz • 
dan bahsetmedim! 

- Şimşekten hatırıma geldi. Sen, 
bu ay elektrik borcumuzu ödemedin 
mi?!. 

Damat, hiddetle mutbağa girdi. 
ahçı, f&§ırmiıtı. Evin damadını, 
kaynanasiyle kavga ettiği zaman· 

lar, çok defa hiddetli gömıüttü. 
ama hiç bir defasında bu seferki 
kadar değil ! 

Adeta burun deliklerinden ateı 
püsküren damat, matbakta ne var, 
ne yoksa hepıinin altını üstüne ge
tiriyordu. Bolulu ahçı, nihayet 
ıormağa cesaret etti: 

- Ne arıyorsun, beyim? .. Söyle 
de bana, eğer varsa vereyim ! 

Damat boğuk bir ıesle, homur
dandı: 

- Kaynanamın radyo makinesi 
için bir ıey lazım! 

-Radyo makinesi için mi? ... 
- Evet, .. bir alet ki ... 

nı dörder dörder athyarak üst ka
ta çıktı. Vurut takırtıJarrna kulak 
kabartan ahçı, batnu ıallryarak 
güldü: 

- Eh, eh! ... Damat beyin itine 
yaradım, gözüne girdim artık. .. 

Sonra, birdenbire yüzünü ekait
ti. Kaynananın sesi, yukarıdan 
çığlık çığlığa aksediyordu. Ahçı 
derin derin dütündü: 

- Bir tarafı hoılandrrdrm, a· 
ma bir tarafta çullanacak timdi 
bana... Hele kaynana bu evde da
mattan ağır baıar. Buna ne türlü 
yaransam acaba? •• Radyo makine
ıi krrmağa satır var, ama yapmağa 
bir fey yok mutbakta ! 

deiil, Nesrin! kocayı, öğrendikten 
sonra bir •ene mütahede altında tut
mak kafi .. Hangi vaziyetlerde nasıl ha
reket eder? .. Bir kere bu ciheti bellen· 
dimi, ondan i::eai kolay.... Erkekler 

öyle ırk ark deiitemezler! 

, . *' 4 

ı - Aman, beyim, burada ne ge· 

Ahçı, bu kutku ile derin derin 
dütünmeğe varırken, birdenbire 
merdivenden patırpatır ayak seale 
ri iıitti ve kar1111nda kaynanayı 
görünce, ürperdi: 

Otelin önünde arabadan inerken 

ıordum: 
- Fakat, bukadar lakırdı arasın· 

da ıu Ruhüdil bahsine hiç dokunma • 
dın? 

Berin otelin kapısında beldiyen Ec· 
vede doğru yururken bir kahkaha at-

tı: 

f 
zer? .. Burası radyocu dükkanı mr 
ki!... 

- Hah, buldum! 
Bolulu ahçı, damadın elindeki 

et kıymağa mahıus satırı görünce 
büsbütün afalladı: 

- O, radyo tamirine yaramaz, 
beyim! 

Damat, bat ağnsından kurtul
ma ve •yni zamanda öç alma zev

j kine huır, mutbaktan fırlarken, 
1 cevap verdi: 

- Mata nerede mata! 
-Efendim? 
- Bana bir ocak maıası ver ça· 

buk! ... Ama sırtta e.n çok takıak 
edeni, vurdukça en çok acıtanı o1· 
sun! Çabuk,• damadım olacak he
rif kaçmadan yetiştir! 

Bolulu ahçı, kaynananın eline 
en uzun ocak maıasını tutufturdu 
ve o, yukarıya çıkarken, rahat bir 
nefes aldı: 

Valsten batka dansa alıılun olnu
Yan kimıeler vardll'. Kocam da fokst
rottan batka danı:ı ayak uyduramaz. 
.l>aıu. modern danıları yadırıar. Bun· 
ı ... kendisine güçgelir. Dolayı11yle, 1&• 

londa bir müddet aıağı yukarı ıezdik
ten ıonra, adamakıllı canı 11kılmıt ve 
eaniye eaniye odasına çıkmıştır. Ba
VUJunda pijamasile dit hrçaımı bul
duğuna ıevinmiıtir, ama o ıünkü ia· 
:teteyi tabii bulamamıı n almalı unut
duğu için kızmııtır •. O tazeteaini gece 
Yatakta okumak itiyadındadır. Kendi
si almaiı daima ihmal eder, ben ahr, 
hatıimm iiaer:ine koyarım. Kocam, 
hfal:da bnama Ruı - Japon ihtiJi· 
fıııdan, uzak Şark hidilelerine karı• 
-"ınerlkenın ıöıterdiii alakadan. A1-.._..,.anrn Anlfuryayı yubnalr iıtedi· 

- Onun giditinidemi merak edi
yorıun? .. Ayol ,onun gidi,inin ıebe
IH çok daha basittir.. kısacası, bakkal 
çırağı Arifle aeviımitler, evlendiler. 
Kız, kocaımın kuleheainde hizmet 
ıörmefl, hbfm apartımanda hizmetçi
liie tercih etti. Göniil meseleli bu! 

yım, Giızin ! - Radyo, sade tamir edilmez, 
- Uslandınsa, artık kapıyı aça • ı 

- Hayır, anne! .. Daha ağhyaca • hazan da krnlır. Kırmak için de 
ğ1m. Sen kapıyı kapa. ben ağlamak • ıenin ıatırın yeter! 

- Oh, benden rahati yok bu 
evde artık.. Dört batı değilse bile, 
çift batı mamur adamım. Damadı 
da memnun ettim, kaynanayı da! tan vazgeçince, seslenirim 1 Damat, merdiven baaamaklan· 
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Otomobil kullanmak .• 
Otomobil kullanmak, idare 

etmek, göründüğü lkadar kolay 
bir İ§ değildir. Her gün gazete • 
lerde okuduğunuz veya İ§İttiğiniz 

kazalar, bu itin öyle pek kolay 
olmadığını göaterir. Her millet 
frazaların önüne geçecek tedbir • 

leri arayıp bulmaklo me§gul olu
yor. Yollar dü~eltiliyor. işaret-

ler konuyor, oto.mobil kullanacak
lnr sıhhat muayenesinden geçirili
yor, imtihan ediliyorar. 

yukardaki ı-eıimde gördüğü -

nüz İngiliz çocuklarıdır. Bir me· 

mur kendilerine daha fİmdiden 

arabaları~ı. na~ıl yürütmeleri la - , rını ve ehemmiyetini birer birer 
zım geldıuı, rnaretlerin manala - anlatmakla meıgul oluyor. 

ıngilizler yepyeni ve 
büyük bir vapur yapblflr 

İngilizler, 85.000 tonluk yeni 
bir vapur yapmışlardır. Bu büyük 
·vapurla büyük denizler atılacak· 
tır. 

Bu vapurun tahliıiye ıandalla: 
rı, yepyeni bir ~ekildedir. Yirmi 
seki;: sandaldan her biri, on altı 
ton ağirlığındadır. Hepıi, tama· 
miyle çeliktendir. Motörle ifliye· 
cektir. Makinesi istenilen ıaniye
de harekete getirilebilecektir. 

Motör ilavesi, bu sandall~ı 
çok emniyetli bir hale koyacaktır. 
Kullanılacak ağır yağlar, hem ko
laylıkla depo edilebilecek, hem 
de ateı almıyacaktır. 

Bu sandallarda telsiz ve ve is
tikamet aleti bulunacaktır. Her 
sandal yüı; kırk kişiyi rahatça 
tafıyabilecektir. Sandallann ıa -
mandıra .tankları, §imdiki gibi 
altta olmayıp güvertenin üıtünde
dir. Dolayısile sandallar kolay 
kolay batmıyacaktır. 

Gözleri görmiyen san'at
karlar ve orkestra 

Gözleri gönniyen bir adam, 
orkestra §efliği yapabilir mi?. 
Londradn bir musiki mektebinde, 
gözleri gönniyen muıikiı inaıla -
rm orkestrayı idare edebilmeleri 
için, hususi derıler açılımııtır. 

Bu suretle gözleri ıörmiyenle
rin de, orkestrayı ve koro heye-

Meı can nedir, nerede 
çıkar? 

Şarkta çok sevilen mercanın ne 
olduğunu ve nerede çıktığını bil
mek ister misiniz . 

Mercan 1723 senesine kadar 
nebati bir madde sanılnıakta idi. 
Halbuki 1723 aeneıinde Franıız 
doktorlarından Peiıonel namında 
bir zat, mercanın nebat değil, can· 
h hayvan olduğunu tesbit etmiı
tir. 

Mercan denizde üç yüz, dört yliz 
metre derinliiinde yafayabilmek
ted ir. Bundan dahil derine düt -
tüğü zaman canlılığı boıulm kta 
ve dağılmaktadır. 

Büyük Okyanusun bir parÇJlsı
na Mercan Denizi adı verilmekte· 
dir. Bu deniz Avusturalyanm ti· 
mal taraflarında bulunmaktadrr. 
Bu denizin bir parçasına Mercan 
Denizi denilmesinin sebebi bu de
nizde mercanın birikmeıinden vü
cut bulmuı bir çok adalardan ile
ri gelmektedir. 

Bizde mercan doğrudan doiru
ya ıüs olarak kullanıldığı halde 
N~polide mercandan yapılan ıüı· 
leri ancak matem halinde bulu .. 
nan kadınlar tafımaktadır)ar. 

Akdeniz ve Adryatilc denizi 
kıyılarından bir çok yerlerde mer
can çıkarılmaktadır. 

tini hiç aksamadan idare edebile· 
cekleri neticesine varılmıttır. 

- A... aenlnkl dalla c:ok f. 

Mektebim 
Mektebimi çok severim 
En güzel şey, mektep derim. 

• • • 
Mektebimdc okuyorum: 
Dünya nasıl yaratılmıı. 
Işık neymiı .. Ve naaılmıt 
Yer yüzü, gök; dağ, uçurum. 

• • • 

il ,, 
t 

• 

Nerde hatlar, nerde biter, 
Yurdumun hür sınnları, 
Yaylaları, şen kırları 

Biliyorum birer birer .• 

• • • 
Titriyerek, sevinerek 

Londrada açılan bir sergide hoşa eiden köpeklerden birisi. Bu resmi ba
san İngiliz: gazetesi bu köpekle yanında gördüğünüz küçük sahibi arasında bü
yük biT dostluk olduğunu da l~ret edi yor .. 

Okuyorum, ıatır satır: 

HikalJe: Türk çocu~u ne yaratır, 
Türklük nedir, Türk ne demek. 

• • • 
Mektebimi çok severim KORKU! 
En güzel §ey; mektep derim. 

A. S. 

Anlamazsanız 
sorunuz! 

Okuduğunuz ıatır)arm ne de

mek iıtediklerini anhyannyona

nız atlayıp ıeçmeyiniz. Bu ıatır
ların üzerinde biru dütilnünüz. 
Gene anhyamıyonanız bilenlere 
ıorunuz, öireninia:. 

Sorup öirenmemek, atlayıp 

geçmekten hilmemekten daha fe· 
n· ,'ır. 

• • • 
Gezmek, yürümek, oynamak 

koımak en tabit haklarınızdır. 
Bunlar çalıımalc, öğrenmek kadar 
faydalıdır. Oynamak, yürümek 

vücudü; çalıtmak öğrenmek kafa
yı besler. 

••• 

Küçük Hüınü pek korkaktı. 

Çünkü onu cahil olan anneıi böy· 
le yetiıtirmif ti. AğJ4masın, yara
mazlık etmeıin deye ona umacı • 
lardan bahıeder, kara dev nıaaal
ları anlatır ve uvalh Hüınii kü· 
çük kafasının içinde pek korkunç 
teıirler bırakan bu maıalları din• 

ledikce oturduğu köteye büzülür• 
dü. Ne bahçeye çrkıp oynayabilir, 

ne yalnız kalabilir, ne de gece -
leri karanlıkta yatabilirdi. 

Hüınü büyüdükçe korkuıu da 
beraber büyüyordu. Büyüdükçe 
dedik ama, bu büyümek yalnız 

hoy atmaktan ibaret kalıyordu. 
Yüzü daima ıar.t, koımamaktan, 

oynamamaktan vücudü kuvvetıiz 

ve zayıftı. Kendi yaıındakl ço • 
cuklar onu bir tutu9ta yere atabi· 
liyorlardı. Çocu~ bunun için ken

di arkadatlarının yanma bile gi
demez olanuıtu. 

Annesi neden ıonra itin farkı
na varır gibi oldu. Fakat artık 

para etmedi. Ne ıöylerae çoçuk 
inanmıyor, kara dev masalları -
nın, umacdaTın tesirinden kendi
ni kurtaramıyordu. 

Annesi çocuğunun bu halini 
gördükçe gittikçe telaılanıyor, 

böyle aslı olmıyan ıeylerle çocu • 
ğun kafaımı doldurduğuna çok 
piıman oluyordu. 

• • • 
Hüsnü bir gece yarıaı birden· 

bire uyandı. Ne o... Ortalık kap 

karanlıktı, Her gece batı ucun -
da yanan elektrik lambası yanmı
yordu. Hüsnü korkudan zanırr 

-ıangır titreyen kolunu yorgandan 
güç hıt.lle çıkararak lambayı yak
mak iıtedi. Düğmeyi çevirdi, bir 

Bilmece 
Ben, beı harfli lair kelime;·irrı, 

Okuduiunuı: bu tayıfanın içinde 
Büyüklerinize ve arkadatlarını- bile beni kolaylıkla bıdabilirtilliz. 

za güler yüz, tatlı dil ıöıteriniz. Dördilncü, ikinci, ilçüncU hırfle -
Surat aıan, aksilik edenleri hiç rimi tutmayın, bu ıefer eliniz ya-

nar. lkinei ve dördüncü harflerimi kimıe aevmez. 
yanyana getirirseniz, dikkat edin, 

kere daha, bir kere dahıs. çevirdi. 
Lamba bir türlü yanmadı. 

O vakit çocuk elektriklerin ke· 
ailmit olduğunu anladı. Fakat 
ayni dakikada korkuıu iki kat 
fazlalaıtı. Şimdi ne yapacaktı. 
Yandaki odada yatan annesine 

ıealenmek iıtedi, fakat ıeıi de 
çıkmıyordu. 

Yorganı yüzüne kadar 5ekerek 
büzüldükçe büzüldü. Her tarafı 
a)'rı ayrı titriyor, bir çıtırdı duy• 

sa tüyleri diken diken oluyordu. 
Bir aralık ıözlerini ~arak ell'af • 
bakacak kadar cesaret gösterdi. 
Dııarda ay olduğu için oda ilk 
görün Uğü adar kap kiranhli 
değildi, hafif bir aydınlık vardı. 

Odanın eşyası büyük gölıeler gİ· 
bi farkediliyordu. Hüsnünün 
gözleri bir aralık tavana doiru 
kaydı. Eyvaıh bu da ne?. Ta· 
vanda koca bir kafa aallanıp du• 
ruyordu. Bu, olıa olıa kara devin 
kendisi olurdu. HüınünUn boia-

zı kurudu. Göğıü gümbür ı\imbür 
çarpmağa, gözleri büyijmeie 
batladı. Derhal kafaımı tekrar 
ya•trk)arm ara11na soktu. 

Kaç ıaat geçti, Hüınü bunu bir 
türlü bilmiyor, artık aabah oldu • 
ğunu anlıyo1', fakat hill kafaımr 

yorgandan çıkaramıyordu. Bir a

ralık evin içinde ıeıler itilince 
birden kafaıını çıkararak ka?'a 
devi aradı. Ne görıe beğenini· 

niz, bir gün evvel anneıinin ken
disine hediye ettiii balonu gördü. 
Onu karyolaaının demirine balla• 

mııtı. ipi uzun olan balon da ta
vana doğru çıkmıı, ıallan1p dur· 

muıtu. 

Demek ki kara devin kaf11 
diye Hüınüyü gece a.abaha kadar 

yorıan altında çivileyen bu kü • 
çücük balondu .. 

Hüanü kendi kendinden aila • 
yacak ıibi utandı. Yataktan tit-

reyerek çıktı ve bir daha korkma· 
mak için kendi kendine yemin 
etti. 

Ben tunu yaparım, bu kadar belki eliniıden uçup giderim. 

çalıtırım demeyiniz. Şunu yap • Doğru halleden1ere nat, lNıküi, Korku çok fena bir ,eydir. Co-
t b k d ı t d · · kitap ve çiku1'•ta gibi muhtelif he-

' 

ım, u a ar ça ıt ım eyınız. cuklar düıtyada korkacak hi~ bir 

• • • 

di1e1er verilecektir. 
1 lıittiiiniz her ıöııü, dinlediiiniz fey yoktur. Kara devler, umacı• 
1 her hikayeyi ıahi diye dinlemeyi • Geçen bilmecemiz lar ancak budala kafalann için· 

1 niz. Bunları kafanızın içindeki &• Ce~en haftaki ıayıfaınızdaki bil- de yqar. Siz ancak vazifelerini 
1 kıl ve dütünce ıüzgeçinden ı.eçiri· mece "Mektep" kelimesiydi. Bu zi yapmamaktan korkunuz. Çün• 

niz ve dikkat ediniz süzgeçten ko· bilmeceyi doğna hularak he.tiye ka- kü hu hal insanı milletine kartı, 

J 

1 1 kl · b ~nanlann adl.ruu Çar§4UJ1bıa sün• ay ı a ıeçmıyen irçok ıeyler bütün dünyaya kartı mahcup e • kü aayıınızcla yazacalız. bulacaksınız.. d 
1 .. -~,..._ .... ..,.!!!lll!! ...... __ ._-.ı11 er. 



o 
Nakiller 

Niçin temiz vemun
tazam olamıyor? 

o 

~. B. C. nin her cepheden ses alabilen 
müteharrik bir mikrofonu 

Bütün dül)ya radyolan prog -
ı-aınJarının yüzde altmııını nakil • 
ler teıkil eder. Çünkü herhangi 
bir gazino veyahut bir otelin caz 
veya orkestra konserini her sınıf 
halk otele giderek dinliyemez. 
Ancak bu orkestra radyo vasıtasi· 
le nakledilir. Hem halkın zevki 
t-.\11\\tı eelilmit ye hem de hu i9...-act-: 

Yo şirketlerine ucuza mal e

d ilrnil'- olur. Yalnız burada dikkat 
edHe~ek mühim bir nokta vardır: 

Amerika B. C. Radyosunun nakil mü
tehassısı Graham Mak Mave .. 

eailmeye ba§hyan bu nakil tecrü
beleri hic de müspet neticeler ver
miş değildir. Her nakilde bir !ke -
silme, kesilme olmasa bile ses bo
zukluğu henüz bu İ§İ beceremedi
ğimize en kuvvetli bir delildir. Ma 
amafih, bu i§teki gayritabiiliği ne· 
ye hamledeceğimizi bilmiyoruz. 
Çünkü elimizdeki makine iyi bir 
§eY değildir. Eğer mürsilemiz ye
ni ve kuvvetli tesisata malik bu -
lunmuf olsaydı, nakillerdeki gay
ritabiiliği doğrudan doğruya biz 
iktidarsızlıkla ölçebilirdik. 

Amerikada N. B. C. radyosu 
nakil mütehassısına bizim para -
mızla senede 25.000 lira vermek -
tedir. Her halde bu i§ basit bir 
nteıele ol•aydr ne N. B. El. radyo• 
su bu parayı verir, ve ne de mec-
mualar uzun uzun hu adamlardan 
bahsederdi. 

Naki11erin muntazam ve temiz ol· 
Görülüyor ki bu iş tahmin cdil

nıası .. 
Bir iki seaıedir bizde de tatbik diğinden çok ehemmiyetlidir. 

Çok güzel bir anten 
Bir iki ay evvelki ıayılarımı • 

ıın birinde Desant antenin para· 
ıite kar§ı az çok faydalı olduğu
nu yazmıttık. Evelki hafta da an· 
tiparazit bir telden bahsetmittik. 
lıte bu hafta bu iki parazit filtre· 
aini birlettirerek güzel bir anten 
Yapıyoruz. 

Avrupalılar Desant 
Yüzde yirmi nispetinde 
•zalttığmı söylüyorlar. 

antenin 
paraziti 

" 

RadlJo amatörü neler bilmelidir? .. 
Üç haftadır devam eden dört 

lfimbalı hoffrekans makinemizin 
montajına batlıyoruz. 

Bu montaja başlamazdan ev -
vel, her zaman söylediğim gizi, 
çok dikkatli olmayı unutmamak 
lazımdır. 

Şimdi (20X35) sathında ve 2,5 
milimetre kalınlığında sağlam bir 
alüminyom şase yaparak montaja 
baılıyalım. Şekil (14) te bu itte 
kullanılacak olan şase ve şasenin 
üst kısmına bağlanacak malzeme 
gösterilmektedir. 

Şekilde gördüğünüz çizgilerin 
içinde gödüğünüz rakamların mu
kabillerini geçen hafta neşrettiği· 
miz listede gördünüz. Yukarda 
tnrif ettiğimiz şekilde bir şose Ü· 

zerine montaja başlıyahm: 
dansatör, iki zamanlı bir anahtar , 
iki bobin, iki blok kondansatör , 
anten ve toprak için fiıJer bağla
nacaktır. 

8 

fR)Z IH 

Bu ıaıe gayet tabii olarak iki 
katlı olacak ve kenarları dörder 
santim kıvrılarak bir kibrit kutu • 
sunun iç kısmı gibi bir tarafı ka· 
palı ve diğer tarafı açık bir şekil· 

Bütün bu malzeme tekil '(14) 
te yerli yerlerine konmuftur. Ku • I 
tunun alt kısmına mukavemetler , 

oluruz. Şimdi bu borular<ıan iki 
adedini hazırlıyalım. Birinin bo • 
ve (10) santim ve diğerinin boyu 
(8) santim olı~n. Her ikisinin 

de olacaktır. Bu bir tarafı açık a• 
Iüminyom kutu ~zerine dört adet 
lamba, bir transformatör, üç kon· 

"""'" tt"""""ll111ııııuııııııııaııııomııınııınımıımıım ıııımmıımnmnımımnnıı 

meksif eler ve sair birçok uf ak mal 
zeme konacaktır. Montajın çok te· 
miz olması isteniyrosa telleri dai· 
ma alttan geçirmek çe fasenin üst 
tarafından geçen telleri iyi izole· Tanıyalım 

Avrupa istas
yonları içersin. 
de en iyi veen te
miz ve en ıyı 

dinlediğimiz is
tasyonlarda..,,__bi
rııı Bükreı is
tasyonudur. 

Bu istasyo • 
nun kadın ve er· 
kek spikerle • 
ri hakikaten her 
kesçe takdir e • 
dilmekte olan şa 
hıslardır. 

Mikrofon kar .. 
ıısrnda söz ıöy • 
Iemek çok mü -
him bir ittir. 

Mikrofon kar 
şısmda pek ıe • 
)is ve munta • 
zam bir muvaf -
fakıyetle söz söy 

Bükreş radyosunun 
erkek spikeri 

Mr.Dlamant 

.. - ... 
Bükrcş radyosunun 
şpikeri Mz, Magda 

leyip samileri bıktırmadan konu
ıan bu iki san'atkan takdir et • 
memek imki.nuzdır. 

1 
lerle tecrit ederek v; köte halinde 
güzelce kıvırarak çerimek lazım• 

dır. 

Her şemanın montajına batla
mazdan evvel bütün malzemeyi 
birer birer tetkik edip tezgahımı· 
zın bir taraf ma koymak ve sırasi-
le kullanmak t•rttrr. 

Malzemenin tamamen tedarik 
edildiğini kabul eder ve bunları 

tetkikten geçirirsek bize en ziyade 
lazım olan bobinlerin mevcut ol· 
madığını görürüz. 

Bu eksikleri tamamlamak için 
evvela bobinleri yapalıin. Bu ma· 
kinede de evveldenberi kullandı
ğımız (3) santimlik boruları "0,2,, 
milimetre kutrundaki telleri kulla
nacağız. Yalnız bu makine çok 
hassas olduğu için boruları adi 
mukavvadan değil pİy<' •·da satı • 
lan (BekaJit) borulardan intihap 
e"deraelC daha iyi bir netice almış 

15::::::::::::::::::::::::m::z •• ıs:a:a:.ı:ızn zmauii 

İi Makinelerinizden H 
ı· •• 

fi şikayetleriniz ~i 
H ~ ·· sa == Bu iki kıymetli spikerin resim· ii var ••• ii 

• 
kutru muhakkak (3) ıantim ol • 
malıdır. Şekil (15) ve tekil {16)' 

bu boruları bobinlerini sarılmıı 
olarak göstermektedir • 

Şimdi hem ıemaya ve liem de 
bu ıekillere dikkat ederek bobin. 
)erimizi sarmıya batlıyalnn; ve 
evvela iki devreli hotfrekans bo
binini saralım. 

Hotfrekans bobinini sarmal< İ· 
çin sekiz santimlik boruyu kulla· 

. Son <lefa bahsettiğimiz tel de 
Yiizde altmıf paraziti kaldırıyor • 
lllUf. 

lerini basıyoruz. H ·Makinenizden bir tikayeti- ii 
OIIllUllillllUll!lllUIIJIUllllllIJllllUillUUllllllilllllllUlllnllUlllUlll UllJIUlllllWUHUllWllll u DİZ varsa kısa bir mektupla ii 
ve bu subıon teli toprağa gömmek H radyo mütehassısımıza bildiri-n 
uzaksa kurşun üzerine topraktan ji niz. Bittabi makinenizin ne· !i 
gelen teli lehimlemek lazımdır. Ü vini, cinsini, lamba adedini de ii 

nacağız. Ve ilk defa antene, griye 
bağlanan (75) sargılık orta dalga 
bobinini ve ondan ıonra ayni isti
kamete (150) sargılık büyük dal· 

Biz bunların ikisini de birleş· 
tirerek çok iyi bir anten yapmıya 
çahtalım: 

Bunun için bize evvele. sekiz. 
ila on metre uzunluğunda bir di • 
tek lazımdır. Bu direği kalafat 
Yerinden ucuzca tedarik edebili - 1 'I . 
tiz. Bu direkten sonra yedi met · 
re süblon tel, yirmi bet metre ba· ı taraf mdan gergi telleri ile ~~ze~ • 
kır anten teli ve altı adet de izo· ce gerdikten sonra evvelce uzerı· 
latör lazımdır. Bu tellerin nasıl ne çakılan bir buçuk metrelik kü· 
bağlanacağını şekil (17) de görü· çük direği de güzelce tesbit ede· 
Yorsunuz. Bu antenin bir faydası ceğiz. Bu iş bittikten sonra anten 
daha varsa o da büyük ve küçük için kullanılacak teli iki kısma a· 
a.nten kullanabilmek ve binneti • yırarak direğin tepesinden küçük 
ce uzun, orta ve kısa dalgalarda- dieğe izolatörler ile gereceğiz. Bu 
ki istasyonları daha kuvvetli din· 'küçük direk üzerinde bulunan ve 
livebilmek ve bu istasyonları biri· izolatörlere bağlanan antene için· 
birinden ayırabilmek imkanının de çift tel bulunan iki defa izole-
l'l1evcudiyetidir. li ve kurıun kaph (Süblon) teli 

Anteni nasıl yapacağı~?. ekliyerek makineye kadar götüre• 
On metrelik direğin bir metre• ceğiz. 

•İni toprağa, gömerek iki e1i dört Eğer makine toprağa yakmıa 

Maamafih, makineye ayrıca bir H beraber bildirmeniz lazımdır. i! 
toprak teli lazım olduğu muhak· :i Radyo müteha11111mız size e· i! 
kaktır. Antiparazit tel aşağı yuka- H Iinden geldiği kadar yardım ii 
rı, subıonu andırmakta olduğuna Heder. il 
nazaran bu işte ~ublon kullanmak fi i! 
hiç de fena değildir. il R d 4. iJ 

Desant antenin yüzde yirmi, ii a yo sayı, a- Si 
anteni parazit telin yüzde altmış u mızda neler jj 
paraziti izale ettiklerini nazarı U • i • ? :: 
itibara alırsak mecmu yüzde sek - ii ıs ıgorsunuz. 1 
sen eder. Biz bu yekiınun yüzde ff VAKiT her hususta olduğu I" 
kırkını kabul etmiyelim, geri ka • H gibi radyo bahsinde de alaka
lan yüzde kırk bizim için çok dar okuyucularını memnun et· 
faydalı bir şeydir. mek için çalıııyor. Bu itibarla 

Okuyucularımın bu anteni ya· Soruyoruz: Radyo sayıfamız

parlarsa çok müspet bir netice a· da neler okumak ve görmek İı· 
lacaklarmı kuvvetle tahmin ediyo tiyorsunuz? Kııa bir mektupla 
rum. gazetemize bildiriniz. 

nebil Vaslf ... a ı 111 

ga bobinini saracağız. Bu iki dal· 
ga arasında toprağa verilen orta 
ucun nası) bırakıldığını evvelce 
öğrenmittik. Maamafih §emaya 
dikkat ederseniz bunu gene bula-
bilirsiniz. (75) ıargılılC orta dal· 
ga bobini yan yana ve sıkı olaraK, 

(150) asrgılık uzun dalga bobini 
de mümkün olduğu kadar petelC 

bobine benzeterek gene sıkı ve üst 
üste sarmıya gayret edeceğiz. Hot 
frekans bobini bundan ibarettir. 
Yalnız ıargı adetlerini iyice say • 
mak ve iki bobinin hiribirinden 
velev ki bir sargı bile farklı ol· 

mamasına dikkat etmek 
lıte hotfrekans bobinini 

Şimdi dedektör bobinini 
lım. 

§arttır. 

yaptıli. 

yapa· 
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Belgrat ticaret konferansın- ,lrA K 'B Al• 
d 1 .. .. ··ıd·· " i 

• Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Jstanbul Acentabğı 
Liman han, 1 elefon: 22925 a ne er goruşu u r evin-::.·k~~.~~;i ş~b~:ı:.k~:;~ 

bir ıekilde Maarif Veklleti .r------------1 
1 Trabzon Yolu <Bao ta.ra!ı ,ı. lnd Bay:ıtadaJ 

perverlik göstermiştir. Konferans 
devam ettiği müddetçe ziyafetler 
ve süvareJer verilmi§ ve Belgrat 
operasında temsiller yapılmııtır. 

Bu suretle yabancı delesıeler için, 
Yugoslavların opera ve balet san· 
atlarındaki muvaffakıyetlerini ya· 
kından takdir etmek imkanı basıl 
olmuştur. 

,.Konferansın çalıtma devreıi 
bittikten sonra Zagrep şehriyle 
Adriyatik sahilinde bir gezinti ya
pılacaktı. Ben buradaki itlerim 
dolayısiyle bu gezintiye ittirak im. 
kanını bulamadım. Belgrattan 
başka diğer yerlerde de, Yugos • 
lavyanın içinde bulunduğu nikişaf 
devrinin eserlerini görmek şüphe· 
siz f aydah olurdu. Hakikaten 
Yugoslavlar, nıilli hayat bakımın· 
dan mühim bir faaliyet devresi 
geçirmektedirler. Belgrat çok in· 
kitaf elmit ve Balkanlann en gü • 
zel şehirlerinden hiri olmu,tur. 

"eler gtiru,uıdU? 
"Konferans 16 eyliil pazar gÜ• 

nü, saat 11 de Yugoslavya kralı 
hazretlerinin mümessili huzurun • 
da açılmış ve ruznamesine dahil 
olan meseleleri tetkike başlamıt • 
tır. Konferansın ruznamesinde, 
milJetler arasında ticari münase .. 
betlerin tanzimi, rejiyonal iktısa· 
di misakların tetkiki, zirai kredi 
ve faiz miktarı, çiftçilerin alını 
kabiliyetlerinin arttırılması, şi• 
mendiferler hakkında beynelmilel 
uzlaşmalar, 111illetler arasında na• 
f ıa itlerinin tanzimi, paraların is· 
tikrarı gibi mühim meseleler var• 
dı. 

''Ticari münasebetlerin daya" 
nacağı ana prensibe temas etmek 
itibariyle rejiyonal iktısadi misak· 
lar meselesi çok ehemmiyetle mü· 
talea edilmittir. Son zamanlarda, 
Beynelmilel hayatın sulh ve niza .. 
mını mümkün mertebe kurabilmek . . .. . 
ıçın, reııyonal uzlaşmalar yapıl • 
ması fikri çok yayılmış ve taraftar 
bulmaia baılamıthr. 

umumi celıelerinden birinde izah J rinde çalıımazlar. Ziyafetlerde 
ettik. Hazırladığım tezde baılıca söylenen nutukların da huıuıi bir ı 
şu esaslar tebarüz ettirilmişti: kıymet ve ehemmiyeti vardır. Kon 

karıı11nda açılmııhr. AK B A 
ldtap eYleri her dilde kitap, 
mecmua, gazete ibtiyıçlarana 
cevap Yermektedirler. Gerek 
kitapluınızı gerek kırtasiye· 

nizi en ucuz olarak A K B A 
kitap evlerinden tedarik ede· 
bilirsiniL Devlet Matbaaisı 

kitapları ve VAKiT' ın neırı· 
y atının Ankarada aahf yeri 
AK B A kitap evleridir. 

TARI 2~·E;ı 
Pazar günü 1aat 20 de c.. 
lata rıhtımından kalkacak. Giclit . 

te: Zonruldak. Jnebolu, AJUCdı, 

Samıun, Onye, Ordu, Gireaun, Ti. 
rebotu, Görele, Trabzon H Rize,e. 
Dönüıte bunlara iliveten Of •e 
Sürmeneye uğra)'acakbr. 

"Beynelmilel vaziyetin bugim· feranam kapandığı günün ak§a • 
kü !eklinde rejiyonal iktısadi uz· mında Yugoslavya hariciye neza
latmalar faydalıdır. Fakat bu retinin verdiği ziyafette Türk mu· : 
faydalar, ancak bazı şartlar gö- rahhas heyeti reisi Burdur mebu • ' 
zetilmek şartile devamlı olabilir. su Mustafa Şeref Bey söz almıf 1 

Bu §artlardan biri ve başlıcası re- ı ve memleketimizle Yugoslavya a
jiyonal iktısadi uzlaşmaların biri· rasındaki dostluk münasebetleri -
birine rakip ve düşman vaziyete ne ve konferans mesaisine ait kıy· 
düşmemeleridir. Düterlerae, mil· metli mütalealar dermeyan etmiş-
letler arasındaki cidal daha geniş tir. / 

AKBA Merkezi Telefon 3137 
Birinci Şube J76J ZA YJ - Üsküdar Karabetyan 

bir planda devam etmiş olur. Q. gelen "Belgrat konferansına 
nun icin bu uzlaşmaların inhisar- fstan· murahhaslardan bir kısmı, 
cı ve kavgacı bir zihniyetle meyda.. bul konferansına da iştirak ede-
na gelmemeleri lazımdır. Uz • cektir. Bunlardan bazılariyle te· 
laşhrıcı ve birleştirici amillerin te- mas etmek fırsatı düşmüştür. Ken· 
siyi altında doğması arzu edilen dileriIJin Türkiyeye yapacakları 
rejiyonal iktısadi uzlaşmalar, istı• 

seyahate ne büyük ehemmiyet at• 
yen her millete açık olmalı ve si- fetmekte olduklarını yakından 
yasi gizli niyetler taıımamalı • 
dır. Bu, meselenin siyasi cephe
sidir. Bir de iktisadi cephesi var· 
dır ki onun da iyice aydınlanmı§ 
olması zaruridir. lktısadi rejiyo· 
nal miaaklar her milletin kendi ih· 
tiyacına ve iktisadi bünyesine gö· 
re tesbit etmit olduiu iktısadi re· 
jimi birdenbire bozmamalıdır. Ne 

gördüm. Gazi ve inkılap Türkiye· 
sinin hariçteki büyük prestijini bir 
kere daha görmek ve Yugoslav 
milletinin Türk dostluğuna sami • 
mi bağlılığını yakından anlamak 
Belgrat seyahatimizin en sevinçli 
ve kıymetli safhasını teıkil etmiş• 
tir. 

umumi ve ne de rejiyonal uzlaş • Dost milletin misafirperverliği· 
ma te§ebhüslerinde mübadele ser· ni ve Yugoslav refiklerimizin hak· 
beatiıi tekçare değildir. Rejiyonal kımızda gösterdikleri samimi ka • 
iktisadi uzlaımalar ancak her mil· bulü söylerken kendilerine teşek
letin inkitaf ve kabiliyet hak ve kür etmeği bir vazife biliriz.,, 
derecesini tanıdıkları nisbette m~ Parllmentolar blrll~I 

vaffak olurlar. Milletler arasın· Murahhaslar gelmiye 
daki uzlatmaların ilk tartı, kartı· 
lıkh fedakarlıklara razı olmaktır. başladılar 
Bu fedakarlıkların idil bir suret• Milletler arası parlamentolar 
t e tevzii de çok ehemmiyetli bir birliği konferansına iştirak ede • 
meseledir. Bu umumi esaslardan cek olan murahhaslar şehrimize 
sonra, Balkan memleketlerinin gelmeğe baılamışhr. Dün Franoo 
ötedenberi arzu etmekte oldukla· sız murahhaslarnıdan M. Reviyon 
rı iktısadi uzlatmaya ait ıartlar Ü· gelmif, Perapalas ateline inmit· 
zerinde izahate geçerek böyle bir tir. Bugün "Paterya,, vapuru ile, 
uzlafmanın gerek Balkan millet. beynelmilel parlamentolar birliği 
leri, gerek onların komtuları ve lran grupu ve Fransız grupundan 
diğer bütün Avrupa memleketleri diğer murahhaslar gelecektir. Pa· 
için faydalı olacağını tebarüz et· zar günü, Yuıoslav mebusların
tirdik. dan ve i.yan azasından mürekkep 

"Tez:miz alaka ve dikkatle ta· murahhas ıruplarının gelmesi 

licni Şube . Saman Pazar sultanisinden 328 aeneıinde aldı-
•-•ııuı &M•111DHiıomnıuınnHD111D111• ğım vesika ziyaa ufradrirndan 

- Doktor · Operatör •••I yenisini alacaiım, eskisinin hük • 
mü yoktur. Kadıköy Acıbadem 
Cami S. No. 4 Ratit. (2732) Ahmet Asım 

Doğum ve kadın hastahkları 
mötehasıısı 

Doktor - Operatör 

Iff et Naim H. 
Cerrahi hastalıkları mütehassısı 
i\Juayene saat1arı: 1O-I2 Ortaköy Şifa 
yurdu. J 5-18 Beyoğlu l sıiklııl cad. 19 

- T elefon 42221 ve 46901 -

Göz Hekimi 
S l Şükrü Dr. Ü eyman 

1 

Babı~li. Ankara caddesı No. 60 

Telefcn 22565 pi 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

merasim dairesine aidip gelmeleri 
için belediye tarafından hususı o·
tomobil ve otobüsler tahsis edil • 
miştir. 

Murahhas heyeti azaları, kendi· 
!erine tahsis edilen otomobillerle 
her ~ün otellerinden alınacaklar 
ve mecidiye kapısından konferans 
binasına götürüleceklerdir. 

Deni%yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri. KarakOy KOprüba~ 
1 el.42362 - ~irkecı Milhürdarıade 

Han T elefon 22740 

Karadeniz 
Cumarte•İ postası 

ERZURUM vapuru 
22 Eylül 

Cumartesi 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidifte 
lnebolu, Sinop Samsun. Gire
son, Trabzon, Rize, Hopa'1• 
DönOıte bunlar,. iJIYeten Pa· 
zar. SOrmene, Fatsa Te On· 
ye'ye uğrayacakbr. (5900) 

Ayvalık .. , 
sur at vo u 

MERSiN 
"' 
vapuru 22 

EyJOI 
CUMARTESi 17 de Sir· 
keci Rıhtımından kalkacak Ye 
AyYalık yolunun mutat iıke· 
lelerin~ uğrayarak lzmire gi· 
dip dönecektir. (5954) 

Mersin Yolu 
kip olundu. beklenmektedir. 

Murahhas heyeti reisleri için 
hususi otomobillerde beynelmilel 
parlamentolar birliği konferansı 
murahhaslarına ait olduğuna dair 
itaretler bulunacaktır. Ecnebi mu• 
rahhaslar için memleketimizde a· 
zami kolaylıklar gösterilmektedir. 

ANAFARTA vapuru 23 
Eyi Ol Honferansın kabul etti§i Gelecek murahhasların, konfe· 

iki esas ransın toplanacağı Yıldız sarayı PAZAR 10 da Sirkeci 

,_ 

-

1 

~ 
~ 

..!ti il İ'l 

d 
kı<ı rı 
~lır rn~ 
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~lirın 
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"Umumi ve cihan şümul tedbir· 
lerle dünyanın gerek siyasi gerek 
iktisadi nizamını tesis etmek im• 
kinsız olmaıa bile, kolay da de -
ğildir. Milletlerin fikri seviye 
farkların dan tarihi teki.müllerin· 
den ve coğrafi vaziyetlerinden ile
ri gelen bir takım hayat ıartları 
vardır ki her memlekette ayrı ayrı 
şekiller gösterirler ve onları içti _ 
mai, iktısadi ve ıjyaıi hayat ba • 
kımından ayrı ay:rı telakkilere sev .. 

kederler. Onun için milletler, 
hepsinin de birden kabul edebile· 
cekleri umumi uzlafma çareleri 
bulup tatbik etmekten henüz u•k· 
tırlar. Londra iktııat konfe nıı· 

Müzakere neticesinde konfe • 
ransın kabul ettiği kararda fU iki 
esas tesbit olunmuştur: 

~ \ rıhbmından kalkacak. Gidif te 4 'O .... SllltıDlll Bankası çanakkaıe, ızmir, Kouuk, ~ 1t .. e 

nın akibeti, bunu pek güzel ıspat 
etmiıtir. Onun için her millet si· 
yasi niyet ve tasavvurlarından e· 
min olduğu milletlerle uzlaımak 
ve kartılıklı müaaadekarhklarla, 
ticaret münasebetlerini tanzim et· 
mek arzusundadır. 
Konferansta bizim tezimiz 

1) Rejiyonal iktısadi uzlaşma -
lar, iktısadi bünyeleri itibariyle 
biribirini tamamlıyan devletlerle, 
memeleketlerinin iktısadiyatını 
düzeltmek fikriyle hareket eden 
komıu devletler bir araya toplan
dığı takdirde faydalı sayılabilir • 
ler. 

"2) Rejiyonal iktisadi misak -
l~r, devletler arasında daha geniş 
hır uzlatmıya doiru bir merhale 
teşkil etmelidirler. 

"R uznameye dahil olan diğer 
meseleler de umumi v k h e az ço er• 
keti tatmin eden kararlara bağ .. 
lanmıştır. Konferansın k I arar arı 
doğrudan doğruya hükumetleri 
taahhüt altına sokan bir mahiyeti 
haiz olmadığı için, ancak, tavsiye 

"Mondiyal veya rejiyonal ol - ve temenni safhasında kalır. Bu-
sun, iktıaadi ve siyası bütün uz· nunla beraber muhtelif milletlerin 
latma tetebbüılerinde büyük ve mühim şahsiyetlerini biraraya top 
ınüıbet rol oynamakla dünyanın hyan bukonferanslar zamanla mil 
takdirini kazanan Türkiye cümhu.. ietlerin iktııadi ve siyasi konsep • 
riyetine mensup bir murahhas he .. · aiyonları üzerinde müşterek ve ha· 
yetinin bl{ meselede söz sahibi ol- yırlı tesirler yapmaktan geri kal .. 
masr tabft idi. Biz de, bu hususta• mazlar. Konferanslar yalnız ko
ki noktai naz!!,.ımızı konferansın misyonlarında ve umumi celsele· 

Bodrum, Rodos, Marmaria, ~c.1e 
Dalyan, f etbiye, Kalkan, Kaı, 5 . 

Türk Anonim Şirketi, - r esis tarihi : 1863 Finike, Antalya, Alanya,Meni· ~~~llı • 

Sermayesi: 10,000,000 ingiliz lirası ne. Dönüşte bunlara iliYeten ijkta :one 
Taıucu, Anamur,Kutada11,Ge· ~iı n 

Türkiyenin başlıca ıebirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Londra Jibolu'ya uirayacaktir. (5955> ~ij":d 
•e Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, Ira!ıl. Filistin 
TC Yunanistan•da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye r . ~ij 6

: 

•e Yunaniıtan'da Filyalleri vardır. YA v u z' ı \fıi~7e.~ 
Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

...... _.................................... lb~il 

Kadın ve erkek terzisi 'taleri Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Bıkuköyünde Kalitarya kariyesiode köy içi mevkiinde kain 

50 ve 51 No. lu bahçeli ev Ye dükkan b'deli naklen ve peşinen 

Yerilmek şartilc 1200 lira muhammen bedel üzerinden açık art· 
hrma usulile satılacakhr. isteklilerin 1l"10 • 934 Perıembe gü· 
nU saat on iki buçukta doksan lirahk pey akçclerile müracaat-
ları. (R) (5967) 

' 
Devlet Demir yolları ilanları ı 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Elektrik, Hırda· 

vat, Tuzrubu, Perçin çivisi ve llboratuvar eczası gibi (18) ka· 
lem muhtelif eşyanın 26 • 9 • 934 Çarıamba günü ıaat 11 de pa· 
zarlığı yapılacaktır. isteyenlerin mezkür saatte Mağazaya müra· 

caatla tahriren teklifte bulunmaları ve Mağaza dahilinde uılı 
listede X itaretli malzeme için nümune getirilmesi ve nümuaeaiz 
tekliflerin kabul edilmiyeceği il&n olunur. (5973) 

atölyesini Y enipostahane kartı· 
sında Letafet hanında açhimı 
muhterem müıterilerine arze
der. 

\. 

Satılık Ev 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Fatih parkı arasında tramvay cad• 
desine nezareti, elektrik tertiba• 
tını havi, yeni yapılmıı kirıit 
Mne satılıktır. Görmek istiyenler 
her gün öileden sonra saat ikidesı 
altıya kadar içindekilere müracaat 
edehilirl~r. 

Fatihte Dürgerzade mahalleıiıı· 
de Ktıçük meydancık numaruıs 
hane. 
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1 Leyli 1 Şişli Terakki Lisesi Maarif Vekiletinden: 
- ~15 numarala kanun hükümlerı dahilinde Maarif Vekiletı 

idanıindeki lise ve orta mekteplerin her sınıfına abnacak 
leyli meccani talebenin kabul imtihanlara aşağıdaki ıartlar 
dahilinde Istanbulda Galatasaray ve &eaköy kız liselerinde 
•e diğer vilayetlerde villyet merkezinde mevcut lise veya 
orta mektepte yoksa maarif müdürlüklerinde y•pılacakbr. 
iMTiHANLAR: 

....., Meccanilil< müsabakasına girmek isteyenler 29/9/934 Eylül 
Cumartesi günü aktamma kadar m1iracaat ~tmelidirl_er. 
Müracaatları kabul edilenlere bu idareler bırer vesıka 
vereceklerdir. Eu vesikayı ibraz elmek suretile imtihanlara 
kabul edileceklerdir. 

- Vekiletce tayin edilecek komisyon huzurunda 30/9/934 
Pazar günü saat 9 der başlıyacak ve 'l Te§IİGİ""el Salı 
gününe kadar denm edecektir. 

- Leyli meccanilik müsabaka imtibaolanna ittirak edecek 
namzetlerin haiz olmaları ~azım gelen şartlaı şunlardır: 

- Türk olmak 
- Lise ve orta mektep falimatnamesinio bet sınıf için tesbit 

ettiği yaş hadleri içinde bulunmak 
h ı ~ 1 1' t ve kuıurfo olmak - Bedence ve rubca asta, ma u , sa a 

- Velisi kendisini tahsıJ ettiremiyecek kadar fakir bulunmak 
.._ Zekası, çalışkanlığı, ahlakı mensup o!duğu mektepten 

alacağı fotografh vesika ile sabit olmak . .. . . 
- Müsabaka imt.ihanları "T'ilrkçe - Edebıyat", Rıyazıye,,. 

'"'farih-Coğrafya" derslerinden tahriri olarak yepıJa~ekbr. 

'° imtihan günleri: 
"Fmıkçe ve edebiyat 30 Eylül Pazar, ~iyaıiye l ! ~şrınİ· 
evvel Pazartesi, Tarih ve Coğrafya imtıhanı 2 Teırınıevnl 
SaJı giinü icra- edilecektir. _ . ~ . 

- Yukardaki şartlar dahilinde meccanıhk ımtıbanl~rını kaza· 
nanJarın adları Vekalet tarafından gazetelerle ı!An oluna· 
cakhr. (5533) 

nkara Yüksek Ziraat 
f nstitoso ReklirlOğ lift~ en: 

1 : Bu sene Yüksek Ziraat Enstitltünüo Baytar, Ziraat ve 
trııaq Fa-..teteriae meccani JeyJi ve iicretti leyli ve nibari 
kek Ye kıı talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartlara aşağıda 
ı111ı1.,: 

. Tutk ~ab1a•ırd• .,_..,_ diııı kM ı ,. a ıı ktı ••••"' 

ne gör~ kabul edilir). 

~ı : Lis.e bakaloryasını vermiş 'bulunmak. 
~: Leyli olacak talebenin yaşı 17 den •taiı 25 den yukarı 

'b37Hk. 

d : Mesl~klerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağlam
kıa,. ııakkında tam teşekküllü hastanelerden sıhhat raporu 
tr · k •tıne ~< ve aşı şahadetoameaı verme • 

e : Belediye veya Polis merkezlerinden hüsnühal mazbatası 
tlirrnek . 

. 2: EnstitGye pmek istiyenler yukarıdaki vesikalarla bir.likte 
~H'a fctoğ'rafı bir istida de doğruca Ankua'da Yüksek Zıraat 
~8litüınü RektörlOğüne gönJermelidirler. 

3 : Müracaat zamanı temmuzun onuncu gününden eylülün 

"' :ıca giioüne kadardır. 
4 : Evrakı tam olmıyanlar Enstitüye kabul edilemezler. Mü

lt.se kayıt ve kabul edılen talebeyi iki ay zarfında tekrar. m~· 
)~e ettirir, ltabiiiyeti bedeniyeyi haiı oJmıyanlarm kaydı sılınır. 

S : Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için de 
•~ı veya F akn1teıini bırakanlardan veya ceza en çıkanJanlardaa 
~6:onetçe yapılan masrafı tideyeceklerini daire EnıtitOnln vere• 
fi numuneye göre Noterlikten musaddak kefaletname vere· 
lct"rdır. 
. 6 : Vaktında tam evrakla müracaat etmişler arasırdan lrabal 
~ek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihlerine ıfire 
lift edileceldir. 

lb ? .= Ziraat, Baytar, Orman Fakültelerine alınac~k talebeler, 
\i ılimler F akülteıioin 1, 2, 3 üncü sömestrlerınde metcut 

l'a!C!ri de takı be mecburdurlar. 

t 8: Ziraat Fakültesine alınacak talebe Aalrara'dı Gazi 
1111'-n Çiftliğinde on ay slaj göreceklerdir. 

ANA-ILK-OR1A -LiSE 
I _ ~ .'iG Sene e\ vel Seı:lnikte tc~is ve 1919 da lsranbula nakledılm ış Turlm·enın en c ı usnsi mektelıidır 
;;;; Resmi liselere muadeleti ve muamellbnın düzgünlüğü Maarifçe musaddaktar. ~ 

Kız ve erkek talebe i~in yaovaoa ve geuit balıçeli iki binada ayrı Jeyli tetkilitt vardır. ;; 
= Mevcut Fransızca, Almanca, ingillace kurlarına dokuz yaşından itibaren her ta,e0e iştirak 
== eder. Resmi müfredat programlarına göre talebesini c:d::H \•a mu7aff ak bir surette ba~a:orya im· 
~ tihanlarına hazırhvan müessese 20 kişilik bir Maarif Encümeninin nezaret ve himayes ne mazhar· = 

-- dır. Mektep hergün saat 10- 17 arasında açıktır. Kayıl işlerine Cumartesi. Pazartea9 .. Çar· = 

_ •amba günleri bakılır. Telefon: 42St7 

• ıııııııııııı ıııı ııııııııııııııııımı1111111111~mıı mıı~ımıımım11mımınııı~~m111m110000~~ınmııııımınımıımıııımııııooıımıııııı ıııı~ııı ıııı m ııııınıı ıııı ııııı ıııı1111111 111111111~ ıım ııııı 1111 ııııı ~~mmııınııı ımı 111111 ıııı• 

Tl:.:J Q K iVE 

llRAAT 
BANKASI 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T--t;D~Q 

~ Leyli - Nehari ~ 

Kız - Erkek - Ana l nkılô.p Liseleri ilk - Otta - Lise 

IWIUesstsl: ftebl Zade Hamdı 
Kuvvetli bir talim heyetine matıktır. Resmi metı tepl"e muadilatı musaddakhr. Kayıt için 'her 

l 3-17 arasında müracaat olunabilir. isteyenlere mut assal tarifoamı> {?'lMt:lerilır. 
... Cağalollu - Yanık Saraylar caddesi. Telefon: 1001\) ~ 

---------
!s~anbul 3 üncü icra memurlu- 1 

1 ğundan: ı ş t a n b u ı f· e ı e d iye s ı tt an 1 ar• l'aleıbeye bu ~tej müddetince yemek ve elbise masrafları 
tl\:ığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcerab verilmez. 

s ? : Ücretli Jeyli talebenin ücreti Ü~ tıkıitte adenmek ilıere 
lıradır. 

10: Ücretli Jeyli talebe tercilı olunur. Kabul şartlarını haıi 
niharl talebe için miktar tahdit edilmemiıtir. (3.704} 

ltıkkalede Pirinç Haddehanesiyle 
asyon arasındaki yolun inşası : 

Mahçuz paraya çevrilmesi mu

karrer muhtelif ayakkabı Beşik

taşta has fırın caddesinde 19/ 21 

No. lu dükkanda 25 - 9 - 934 

tarihinde ıaat 9,30 dan 10,30 ara

sında b:rinci açık arttırma ile sa- • 

trlacaktır. Taliplerin mahallinde 
memuruna müracaatları ilan olu
nur. (2361) 

____________________________________ ......___. 

icra edilmekte olan kanalızasyon ameliyatı dota11Siyle 23 • 9-
934 tyrihinden itibaren Süleymaniyede Yüksek o'uk ve Unkapa• 
nında Deyirmen, Yavuz Sinanca mii, Çakşucı ve L~b le bici so-
1' aklarınm bılcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunaca~ı ılin 
olunur. (597uı 

--· Güniin t~otografları 
MubteHf gazetelerde çıkan günün badiself:rine ait fo 

tograflarla spor mecmualarında gördüğünllz spor hare· 
ketlerine alt f otografi ar valnıı lstanbulda VAKiT 

~skeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
'<ukardaki malzeme kapalı zarf suretiyle 20/J0/9.14 tarihinde 
l4 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin fartıiıme için her 

ı. '&t_Jeden sonra, münakasaya girmek için de o gOn teminat 
khfat ile müracaatları. (58l6) 

Sahibit MEHMET ASIM 

Nefriyat müdürüı Refik ,. · ·· • 
VAKiT Matbaası - htanbul 

kütüphanesinde satılmaktadır 



~20-VAKİT 21 EYLÜL 1934 

İzmirlilere müjde! 
Slmer Bank 

Yerli Mallar Pazarları 
23 ErLÜLDE 

Izmir şubesini açıyor 
izmir Odun Pazarı - Eski Bayrakh mağazası 

Bundan sonra Ankara, Istanbul 
Beyoğlu ve Samsun ha' kı gibi 
lzmirliler de hiç aldanmadan 

ucuz, En sağlam En 
• ======== En güzel e 

mal almak imkanını bulacaklardır 

_,.ADAPAZA\RI~ 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi Adapazarı 

lıtanbul ıubesi: Dördüncü Vakıf han zemin 
kat Tel: 22042 

Komisyon ve ticaret kısmı: Tel: 23623 
Galataıubesi Tel: 43201 
Üsküdar ıubeli Tel: 60590 

ltimadı Milli Tel: 41937 

Ş lJ B IB JL lE ın2 1 
Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö· 

yük, Bursa, Düzce, Eskitehir, Hendek, lzmir, Ka · 
ramürsel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpafa Gala· 
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, 
Üsküdar, Yenitehir. 

Müsait şartlarlamevduat, havale kabul eder. 
Tahsile senet alır. ikraz muamelesi yapar. Mevdu· 
at faizlrei müdüriyette görütülerek tesbit edilir. 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti· 
cariye ıatıtına delalet eder. 

1 (itimadı .Milli)• Kendi sigortasıdır. 

--------------------------1 ______ ~ ' DÜ ve A 
Tercüme· Külliyatı 

9 uncu Kitap 

JSFA A DOG u 
Ya.ıan ; Piyer Loti - Çeviren: 1. H. Alişan 

Fiyatı : 1 Lira 

'-2_, ~ _, _, _, ~ - .------------------·-·-----------~--------------------------

Bütün milletlerin edebi, İçti· 

mai, iktııadi, mali..... En mü· 

hallot eserlerinden ıeçme kitapla

rın tercümesi ve DON ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fa;ılalarla otuz 

cilt kadarının çıkanlmaıı ıuretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilnıittir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca· 

at olunmuttur 

9 
UDCUIU çıktı. 

BASJLANLAR: 
l - tiAFO. l)ode - Haydar &Uat 

ı - AiLE ÇEI\IDERJ, lUorua - 1. H. Ali an 

8 - TiCARET, BANKA ve BORSA, lkbıoat doktoru 

Hubll• Etem 

C - DEVLET ve lHTlLAL, Lenin - Bayclar Rlfa t 

G - SOSYALiZM: Kauı.ld - &blba Zekeriya 

6 - KOLLIYAT ' · RASİN, O. Nazım 

'7 - lŞÇt SINIFJ lHThA.LI, Lenin - Haydar Rlfat 

100 

1(10 

75 

715 

'7G 

715 

80 

8 - RUHi HAYATTA LA.ŞUUR, Prof. 1!ung - Prof. IJr. 

l\I. Uaynıllab 80 

9 - tSFAHANA ooanu, rıyer Lotı - t. e. AUp.n ıoo 

BASJLACAKLAR: 
1 - KULLlYAT .1. HASlN il. O. Nazım 

2 - OORIO BABA: 8-a.Jzak - Haydar Rlfat 

Klll'U9 

.. 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

S - lLKBAHAR SEI.T~ERI, han TUr;-cnlev - Samlzade Süreyya 

4 - "EMlYET, Muhittin 

15 - KAPiTALiZM BUHR..UrH. Profeeör Ptru - Ahmet BamcU 

6 - r · ·•:\flZJ ve KARA, StandaJ. 

7 - lSA: Parl• Ruhiyat mektebinde Profesör doktor Bine San&'ltı - Baydar Rlfat 

8 - ıı;•rU\ ı : Kropotkln - Ataotlu Ahmet 

9 - IÇTtMAJ KANuNLAR, Greef - Rauf Ahmet 

10 - ÇOCUK DOŞURTENLEH U. GonzaJve, Meausler - Prof. Dr. 11. Ray_ 

rullalı 

ll - SALAMRO, Flober - L H. Allpn 

12 - SAMlld SAADET, Tolstoy - 1. H. Allşan 

13 - l-'.ERTE.R, Göte - A. KAml 

14 - DIZRAELtSlN HAl"ATI, A. Monıa 

• 
1 • 

1 
Plaklarında zaptolundu 

lngilterenin en maruf Askeri 
Bandosu tarafından tespit edilmiştir 

1934 

" 
" 

SPOR POST ASI 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütiia spor •' 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe •erilmesi lizım gelelt 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iıtt" 

yenler münbaaıran S P O R P O S T A S 1 nı okumalrdrr1ar. 

Heryerde fiah 5 kuruştur. 24 üncü sa yıyı mutlak okuyunuz. 


