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sveç ve 
ı Baş taralı ı lncl ayıfada) 

ları Prenses Luiz Hazretlerinin bu 
ziyaretleri için yapılan programa 
büyük misafirleri getirmekte olan 
~asaland vapuru iki birinci teş • 
rın günü saat 17 ye doğru Hay -
darpaşa önüne gelecek ve burada 
bir motörle intizarda bulunacak 
olan İstanbul Vali ve Belediye Re· 
isi Muhiddin Bey, muhabere mü
fettişi Hüsnü Rıza Paşa, hariciye 
birinci daire şefi Hulusi Fu~t ve 
protokol şef muavin: Şefkati Bey
ler vapura cıkarak Prens ve Pren
ses hazretlerine "Hoş geldiniz 
diyeceklerdir. " 

Prens ve Prensesler vapurdan 
Haydarpaşa rıhtımına çıkacaklar 

ve oradan istasyona geçecekler
dir, 

Misafirler Haydarpaşa rıhtı • 
mında İstanbul Vali ve Beledi e 
R . . 1 . l y 
eıs muavm erıy e emniyet .mü • 

dürü tarnfından karşılanacak, is • 
tasyon içinde de merkez kuman • 
danı e bir ihtiram kıtası kendile • 
rini selamlıyacaktır. 

Prens Güstaf Adolf Hazretleri 
ve Prensesleri Ankaraya getire • 
cek tren aat 18,15 de Haydarpa. 
şadan ayrılacaktır. . 
, 3 b~rinci teşrin günü saat 10,45 
de Ankaraya gelecek olan İsveç 
veliahtı ve prensesler hazeratı is
tasyonda refakatlerinde B. M. M. 
Reisi Kazım, Başvekil lsmet Pa
şalar hazeratı ile hariciye vekili 
be;: ~iyasefcumhur umum katip 
ve.;ılı, muhafız alayı kumandanı 
bulunduğu halde Reisicumhur 
Hazretleri tarafından karşılana • 
caktır. 

Ankara vali ve belediye reisi 
hariciye vek~ leti umumi katibi

1 

Ankara mevki kumand m, mer ~ 
kez kum-endam ve em iyet mildü· 
rü d~ istasyonda hazır bulunacak· 

ı · e İ r . Belediye intihabı 
lan misafirler ikamc~lcrine tahsis 
edilen Cumhuriyet kasrında isti -
rahat ettikten sonra şehrin görül
meğe değer yerlerini gezecekler 
ve ertesi günü de S\lbahleyin Ulu
dağa çıkacaklardır Aynı· g" ·· v 

(Baş taralı ı lncJ saytfada) 

müteveccih olarak aşağıdaki ter• ' 
tip sırasiyle yer tutacaktır: A) İt· 
faiye muzikası, B) iki sıra polis 

· un og· 
leden sonra Bursadan ayrılacak 
olan Prens ve Prensesler İznik ha
rebelerin i gördükten sonra Yalo
vadan ErtuP,rul yatiyle lstanbula 
geçeceklerdir. 

lstanbulda İsveç sefaretinde 
kafacak olan Veliaht ve Prenses • 
ler htı zeratı birinci teşrinin 7 8 

' ' 
9 ve 10 uncu günleri mütenekki • 
ren geç·recekler, şehri, müzeleri 
gezecekler, Boğaz ve Marmara
da hususi tenezzühler yapacak • 
lardır. 

ı ı inci perşembe günü a~ Is • 
lanbuldan ayrılarak lzmirc gide • 
ceklerdir. 

Pren~ Güstnv ve prensesler ha
zerntı lzmirde Reisicumhur Haz· 
retlerinin köşklerinde ikamet ede· 
cekler vp, lzm.rde kaldıkları gün
ler içinde Bergama, Ayaı;luğ ha
rabeleriyle diP.er görülecek yerle
ri gezeceklerdir. 

Veliaht ve Prensesler ayın 15 
inci pazartesi günü T oros yolu ile 
Halebe gitmek için hususi trenle
rine binerek lzmirden ayrılacak· 
lardır. 

Prens ve Prenseslerin refakat
lerinde Damdonör Matmazel de 
Rentersvaerd ile saray müsürü 
Miralay Cont Posse ve yaver Kor· 
vet, ka~tanı sten erik Watter bu· 
lunmaktadır. 

ve arasında Eminönü sandıklarını 
hamil kamyonla.-, C) İzciler, Ç) 
Kadınlar Birliği, Kadınlar Esirge· 
me Derneği, Ebeler Birliği, Biçki 
Yurdu, D) Mektepler, E) Kumka
pı muzikası, f) Sporcular, G) Es· 
naf cemiyetleri, H) Ahali, 1) Sa· 
matya muzikası, J) iki srra polis 
ar sında Fatih sandığını hamil 
kamyonlar, K) izciler, mektepler, 
esnaf cemiyetleri. 

3 - Saat 15 de alay Sultanali
met meydanından hareket ederek 
Fuat Paşa türbesi yolunu takiben 
İstanbul beeldiyesi önüne gele
ccktiı·. 

4 - Tertip sıııa1iyle sandıkları 
hamil kamyonlar tam belediye da 
ircsinin kapısı önüne gelince alay 
duracaktır. 

5 - Eminönüne ait sandıkla!' 
kamyonlara yerleştirildikten ~on • 
ra muzika istiklal mnrşını çala .. 
caktır. 

6 - Marşı müteakip muallim 
Nurettin bey tarafından bir hita -
be irat olunacak ve müteakiben 
alay hareket edecektir • 

7 - Alay tramvay yolundan 
geçerek Ankara caddesini takiben 
C. H. f. vilayet merkezi binası ö -
nünde duracak, orada da gene bir 
hitabe irat olunacak ve hitabeyi 
müteakip tekrar alay hareket e • 
decektir. 

8 - Burada fatihe ait alay ay· 
rılacak ve Nuriosmaniye, Çember· 

"' " ''m"'' ıımııuıımınınumnan'°""lllW"' -·-111"-"""'' • lita!ı:t 1 Beyazıt tarikiyle tramV:''"Y :.~::::::::::::::::::::::::::::::::·-··----·........ ~ 'Q. :: I ·····-.. ····· .. ··:: yolunu takiben fatih belediyesine 
H Dil bayramı ve ~~ gidecektir. Eminönüne ait alay ise .. .... H Gazi Hz. H vilayet konağı önünü takiben Ye-
:: :: nipostahane ve l~ anı<ası önün· 
H Ankara, 27 (A.A.) - Riya- ~~ den Yenicami kemeri altından ge .. 
i~ seticümhur umumi katipliğin· H çerek Eminönü meydanına ve o· 

Uçuş tecr_'"'-e E!ri mu-
vaffak l bitti 

Ank ra, 27 (Hususi) - Yapı· ı 1933 senesinin dört ayında A _ 
lan uçuş tecrübeleri muvaffakı- kara İstanbul arasında tayyare i7c 
yelle neticelenmiş ve yirmi daki • 304 kişi seyahat etmiştir. Y olcula
kalık bir zaman daha kazanıl;;§ rın ta rnan eşyaları 462 kilodur. 
olduğundan lstanbul _ Diyarıbe- Bu ~üddet .zarfında umum uçuş 
kir arasında hava postaları işle _ saatı 292 dır .• Tesbit edilen kilo-
tilmesine karar ·ı . t" S f metre 52470 tır. Bu sene bu mik -

verı mıs ır. e er· k l ~ tarın ço daha fazla olacağı tay• 
er her haftanın pazar günlerinde yare postalarına gösterilen ' rağ• 
yapılacaktır. betten anlaşılmaktadır. 

Orta mektep bakaloryasında bir dersten dönen 
kızlar, kız enstitüsüne alınacaklar mı? 

Ankara, 27 (Hususi) - ismet enstitünün dördüncü sınıfına a• 
Paşa kız enstitüsü müdürlüguu··, lınmalarını ve sene sonunda dön• 
Maarif vekaletine müracaat ede -
rek, mezuniyet imtihanlarında dükleri dersten imtihanlanmn ya• 

bir deraten dönen orta meketp ta· pılması, muvaffak olamıyanla -
lebesi kızların bir sene boş kalma• rın mektepten alakalarının kesil· 
maları için diğer mezunlar gibi, mesini teklif etti. 

Toptan kereste satışları kaldırıldı 
Ankara, 27 (Hususi) - Zira· nasebetle şimdilik top'dan JCere t 

at vekaletinin bazı mıntakalarda satışları da kaldırılmıştır. Tahta • 
orman müzayedesini menettiği 1 k cı ı ve orman malisulatı sabşla: • 
şeklindeki şayialar üzerine sala -
hiyettar bir zatla görüştüm. Bu riyle uğraşanlarla bunlardan be • 
zatın ifadesine göre ormanları _ delli ruhsatname almışların ihti • 
mız hakkında yapılmakta olan yaçları giderilmektedir. Toptan 
tetkikleri esaslaştırmak için vi • kereste satışının taltdidi muvali .. 
layetler orman müdürlerinden kattir. lleride bu liususta yeni bir. 
bazı malumat istenmişti. Bu mü• karar alınması muhtemeldir. 

Tedavülden kalkan 
Romen parası 

ismet Paşa Hz. Mally 
Vekaletini gezdi 

Anksn~Qy ?:1. (1.J ........ ~) :n~···---=-'----
kil lamct Paşa aün Maliye . eka· 

lardır. 
H den gönderilmiştir: H radan tnnvay yolunu takiben Sir-
.. "D"I b .. lstas'-·onun içind b t • g ı ayramımızdan ötürü g keci dortyol ağzına gelecek ve o· 

J e as a muzı • •• T" k 0 .1. •. 
ka olmak üzere bir pi ~ d k t g ur 1 1 araştırma kurumu fi radan sapılarak Konya kıraatha .. 

Ank nı., 27 (Hu•uei)___. Har-1-

ciye vekaletince; geçenlerde le· 

davül müddeti bitmiş olan mavi 
renkli bin leylik Rumen·kağıt pa• 
raımm tedavülden kaldırıldığı, 
yalnız muhtelif diğer renktekiler· 
le kral Karolün resmini taşıyan 

yeni bin leyliklerin tedavülde ka • 
lacağı ve kıymetini kaybeden bin 
leyliklerin yenileriyle tebdilinin 
Rumen milli bankasının idare 
merltezince yapılacağ bildirilmiş

tir. 

letini ziyaret etmiş, vekil beyle 
birlikte hazine ve vezne dairesini 
gezmiştir. Maliye Vekaletinde bir 
saat kadar kalan Başvekil Paşa 
hazinede bulunan gümüş paralar· 
la alakadar olmuş, gözden geçir· 
miştir. 

. ya e 1 ası ·.:.: genelözeg~ inden, ul\ı al kurum- :.:. · d r. · ·· ·· b l d" ve 1stasyon dışında da bir süvari 
1 

nesı yanın an .:..."llınonu e e ıye 
kıtaısı misafirlere ihtiram resmini I~~ arından, tü.r~ü orunlardan bir~~ dairesine gelecektir. 
if edeceklerdir. :! çok kutunbıtıkler aldım. Gös- :: 9 - Sandığı hamil k&myonlar 

~i terilen güzel duygulardan k1 .. H belediye binası önüne gelince alay 
Reisicumhur Hazretleri misa• 

safirleri ikamet edecekleri Anka· 
rapalas oteline bıraktıktan sonra 
Çankayaya döneceklerdir 

Prens Güstaf Adolf Hazretleri 
saat 11,45 de Reisicumhur Haz
retlerine Çankaya kö~künde iadei 
ziyarette bulunacaktır. 

Saat 13 de B. M. M. Reisi Ka
zrm, 13, 15 de Başvekil İsmet Pa
§&lar hazerah, aat 13,30 da da 
Hariciye Vekili Bey Pı·ens Haz
retlerini ziyaret edeceklerdir. 

Saat 14 de Hariciye Vekili Bey 
tarafından Prens ve Prensesler 
hazeratı şerefine Anadolu klü
bünde hususi bir öğle yemeği ve
rilecektir. 

Akşam saat 20,30 da Reisicum
hur Hazretleri Veliat "e Prenses· 
ler şerefine bir akşam yemeği ve· 
recekler ve bunu bir kabul resmi 
takip edecektir. 

4 birinci teşrin günü Veliaht 
Hazretleri Reisicumhuı· Hazretle
ri şerefine lsvec sefaretinde bir 
öğle yemeği verecekler ve 16,30 
da da İsveç sefiri tarafından 
Pren ve Prensesler şerefine bir 
kabul resmi yapılacaktır. 

O gün akşamı saat 20 de Prens 
Güstav Adolf ve p,;ensesleh Kara· 
köy üzerinden Bursaya gitmek 
için Ankaradan ayrılacaklardır. 

Birinci teşrinin beşinci günü 
Karaköyden Bursaya gelecek o • 

~i vanç duydum. Ben de kamuyu H duracaktır. 
: .. : kutlularım.,1 ::.· 10 B l d" d · 1 ka 1 .. •. - e e ıye aıre eri pı a· 
g GAZİ M. KEMAL fi rında kaymakam ve belediye ıu· 
t~······································· !: b ........................................ ::::::::::::::::::;' esi müdürleri intihap encümen• Mektep defterleri 

BugUnAnkaradan gelece'kler 

Ankara, 27 (Hususi) - Mali. 
ye vekili, ziraat müsteşarı Atıf, 

İ§ bankası umum müdür vekili 
Muammer Beyler lstanbula hare
ket ettiler. Maliye vekilinin ya· 
rın akşam buraya dönmesi muh· 
temeldir. Atıf Bey bir hafta ka• 
lacaktır. Muammer Bey, iş ban • 
kasının Mısır şubesini teftiş et· 
mek üzere Mısıra gidecektir. 

Maarif Vekili yahate ~ıkh 
Ankara, 27 (Hususi) - Maa .. 

rif Vekili Abidin Bey, bugün, ya· 
mnda hususi kalem müdürü Ni -
hat müzeler m··d·· ·· H~ ·t z·· ' u uru amı u .. 
beyr Beyler olduğu halde Burgn· 
za hareket etti. üç gün sonra dö
necektir. 

<ialatasaray li esi m UdürU 

Ankara, 27 (Hususi) - Gala .. 
tasaray lisesi müdürü Behçet Bey 
lstanbula hareket etti. 

Kurulan kazalar 
Ankara, 27 ( Hususi) - Er

zurum, Muş, Samsun, Giresun, Bo 
lu vilayetlerinde yen~den tesis e
dilen Çark, Bingal, Kavak, Bulan· 
cık, Akçakoca kazalarına bağla -
nacak köylere ait cetveller Vekil· 
ler Heyetince tasdik edilmiştir. 

}eriyle beraber sandığı tesellüm 
edecek ve bu suretle merasim bi· 
tecektir. . 

11 - Alayın tertip ve tanzimi· 
ne v stıvk v idaresine Eminö
nünden Muhsin ve Kazım beyler 
ve Fatihten Hulusi Ertuğrul ve 

intihap 2 

Ankara, 27 ( Hususi ) 
Maarif Cemiyetinin mektep • 
defterleri bu sene daha güzel bi:r 
ekilde basılmı br. Maarif Veka· 

leti, mekteplerde bu defterlerin 
tercihen kullanılmasını maarif 
müdürlüklerine tamim etmiştir. 

Vaıfi bevler memurdurlar. • reylerinin muhassalası olarak bel-
12 - Bu zevatın refakatine ve· li olacaktır. Cumhuriyet H. F. bu 

rilecek olan muavenet heyeti &01 hususta kendine çizmiş olduğu 
ko11arr pazusu üzerine {)üz kırmızı yoldan ay:rılmamıştır. 
kurclcla takacaklardır. Çünkü fırkamızın suarı her i · 

Cemal Beyin b yanatı şinde da;ma dürüst ve açık hare· 
Dün bir ~uhariririmiz C. H. F. ket etmektir. Bir mesele hakkın· 

lstanbul vilayet idare heyeti reisi 
Antalya mebusu doktor Cemal 
beyi ziyaret ederek kendisiyle be· 
lediye intihabatı hakkında müla .. 
katta bulunmuştur. Muharririm1-
zin intihabatta asli ve yedek aza· 
nın ne suretle ayrılacağı hakkın

daki sualine doktor Cemal bey §U 

cevabı vermiştir: 

- lstanbul umumi meclisine a
za seçimi işinde asli ve yedek aza
nın fırka teşkilatınca evvelce ta· 
yin ve tespit olunduğu tarzında 

bazı sayialar döndüğünü haber 
alm:ı.ktayım. 

?::denber! fırsat düştükçe söy· 
ledıgım veçhıle asil ve yedek aza 
doğrudan doğruya muhtere.m hal· 
kımızın sandık başında kullandığı 

da bir türlü söylemek diğer taraf· 
tan da el altından başka türlü ha
reket etmek gibi bir zan ve düşün· 
ceye kapılm11 k ancak işleri sathi 
görenlere yakışır. 

Binaenaleyh kat'i olarak tek • 
rar edeyim ki bir zatı tercih etmek 
ve onun nam ve hesabına çalı~mak 
gibi <Iar zihniyetten uzak bulun· 
maktayız. 

ht nbul umumi meclisi aza 
namzetlerinin her birisi lstanbu • 
lun ve fırkamızın kıymetli ş.ahsi • 
yetlerindendir. Hepsini müsavi 
şeref ve !kıymette tanıyoruz. Nam
zetlerin her biri diğer namzet a
leyhinde olmamak şartile kendi 
için çah~abilir ve propaganda ya· 
pabilir. Bunda serbesttir. 

Lehistanla ticaret 
muahedesi 

Ankara, 27 (Hususi) - 932 
senesinde Lehistanla yapılmı§ o· 
lan ticaret muahedesi üç Teşrini
evvelden itibaren mer'iyyet mcv -
kiine girecektir. 

Lehistan eşyasına, en ziyade 
müsaadeye mazhar eşya taı·ifcsi 

tatbik edilecektir. 

"Terakkii servet,,bankasının 
sermayesi 

Ankara, 27 (Hususi) - Afyon 
Karahisar Terakkii Servet banka· 
sı Türk anonim şirketi umumi 
heyeti, 200 bin liralık sermaye
sinin 175 bin liraya indirilmesini 
kararlaştırdı. 

Serum afiş b d il ri 
Ankara, 27 (Hususi) - Sahil 

sıhlıat merkezleri ve idareleri bu• 
lunan yerlerde serum salış bedel
lerinin bin kuruşu bulunca hemen 
bankaya verilerek gönderilmesi 
sıhhat vekaletince alakathr.rlt' ·n 
bildirildi. 

Yüksek tedri at m ildür 
Ankara, 27 (Hususi) - Yük· 

sek tedrisat umum müdürü Hamit 
Bey kendi arzusu ile Gahtasa.ray 
lisesi tarih hocalığına tayin edil
miştir. Hamit Beye teftiş heyeti 
reisi Avni Bey vekalet etmekt,. 
dir. 
Maraş Nafa başmühendislii' ~ 

Ankara, 27 (Hususi) - Avcl;~ 
başmühendisi Kemal Bey 70. lira 
maa§la Maraş nafıa başmühendis• 
liğine tayin edildi. 
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-Oz dil ve güzel dil 
Dil bayramını öze dönüşün, kendi içi· 

ne kavuımanın bayramıdır. Öz dile 
dönüş ülkü, ve bir topluluğun dileği ~~
lini aldıktan sonra artık uslup bahsını, 

konuşmak çağı anlatış yönlerini de 
gelmiştir denebilir. 

Öz dil (şuurun) ta kendisidir. Dik-
!:.:at ediniz ne zaman samimi iseniz ana 
dilinizle konuşursunuz. Buna bütün e· 
debiyat tarihi, divanı edebiyat şahittir. 
Y~bancı di11er tarafından kafaları zap
tedilen şairler samimileştikleri an~a 
derhal ana dille yazımışlardır. Nedım 
bunun en tipik nümunelerini vermiş-

tir. 
* • • 

Dilden, dilin samimiyetini bozan 
bütün yabancılıklar süpürülürken an
latış tarzımızda da değişiklik başlıya
cağını kabul etmek gerektir. 

y hancı diller halitası olan osman-

1
. ka dine göre bir ifade, bir anlatış 
ıca en • d k"l 
tarzı da icat etmişti. Bu ıca ın ~e ı -

ı . . osmanlt edebiyatının neşrınde, 
ennı k d .. d""k 

da son günlere a ar gor u . 
nazmın . .. 
H·ı- da bu tarzın hır tercume postu 
aı::da yaşamak istiyen şekillerine de 

rasgeliyoruz. 
Öz Türkçe, ne osmanlının ~ah~i ile, 

ne de osmanlı estetik mantıkı ıle ıfade 
edilebilir. Onu osmanlı nahvına, os· 
man1ı estetik ölçülerine vuracak olur-

sanız çok garip bir şey olur. 
Öz dile giden yazıcının ölü°?' gibi 

k k wgı ve rekineceği tek JŞ bu-or aca , --s •• 

d Osmanlı edasiyle öz turkçeye 
u~ .. 
.. .. letmek onu samimıhkten, onu soz soy 

özlükten çıkarmak olur. 

O anlı ede'biyatı kat kat katmerli sm . 
eteklikler, cins, cins kürkl~r, çeşıt, çe· 
şit hacı yağından, kotıye kadar 

h r Okudan sürünen allıklı, rastıklı, 
er ' .. d 'd" 

l ' d 1· pudralı bir kıyafet ıçın e ı ı. a en ı, •. 
Bunun ne olduğunu an1am?k ıçın os-
manh eserlerinden birini bır .yab~ncı 
dile çeviriniz, o 7.aman söyledıklenmf 
hak vereceksiniz. 

* * * 
yazıcının vazifesi artık bu acaip 

kıyafetli mahluku bir köşeye bırak .. 
mak, dHin •ıhh.-tine uyaun bir kıyafet 

bulmaktır. 
Bu kıyafetin ölçüsünü kim vere-

cek? 
Bu ölçüyü artık akelli aruzu, 

beli allı acem zevki biçmiyecektir. 
l} b"A oo ırk Bu ölcü bedeninin ta n guze ı • 

)erini v~ecek, tabii güzelliği tıpkı 
bir insan bedeninde olduğu gibi gös· 

terecek bir ölçü olacaktır. 
Dilin tabii güzelliğini verecek ya

zıcı artık bir bedeni elbise ile, boya ile 
ile, koku ile süsliyen eski zaman usta
sı olamaz. Artık onun işi güzel türk· 
çeyi, güzel bir atlet bedeni haline koy-

maktır. 
yeni sanat adamı nesirde olsun, 

nazımda olsun derin güzelliğini keş· 
fedecektir. Bu hem tabii, hem de ince 
bir zevkin ifadesi olacaktır. 

Sadri Etem 

On sene ağır hapse 
mahkum edildi 

1 

Kabataşta dostu Hayriye ha
mmı öldürmekle maznun Alinin 
muhakemesi bitirilmiştir. Suç· 
lunun on sene ağır hapse ve on 
sene umumi hizmetlerde kullanıl• 
mamasma karar verilmiştir. 

tazıyı yazan kim? 
Hafta mecmuası aleyhine 

Morg'un açtığı dava 
Hafta mecmuası aleyhine 

morg tarafından açılan davaya 
üçüncü ceza mahkemesinde ha -
kıldı. Dava edilen muharrir Suat 
Derviş hanımdı. Mahkemede ha
zır bulunan Suat Derviş Hanım, 
yazının Ensarı Bülent imzasını ta-

' şıdığmı, bu imzanın kocası Niza-
mettin Nazif Beye ait bulunduğu· 
nu, kendisinin bu imza ile yazı 
yazmadığını söyledi. Gazete sa• 
hibi llhami S~a Bey, yazıyı Su· 
at Hanımın, zarfla getirip Semih 
LUtfi Beyin kitaphaneaine bırak· 
tığını, kendisinin oradan alıp 
mecmuasına koyduduğunu, yazı • 
nm Suat Hanıma mı, Nizamettin 
Nazif Beye mi ait bulunduğunu 

bilmediğini, fakat yazı müsved· 
delerinin saklı bulunduğunu söy • 
ledi. 

Neticede hapisanede bulunan 

Nizamettin Nazif Beyin de gele • 

cek celseye çağırılarak yazının 

kime ait olduğunun sorulması ka· 

rarlaştırıldı ve muhakeme dört 
teşrinievele bırakıldı. 

Hafta mecmuası aleyhine 
Belediyenin açtı§ı dava 

Belediye tarafından Hafta 
mecmuası aleyhine açılan hakaret 
davasına da gene uçuncü ceza 
mahkemesinde bakıldı. Dünkü 
celsede mecmuanın sahibi ve neş• 
riyat müdürü llhami Safa Beyle, 
yazıyı yazdığı iddia edilen Peya• 
mi Safa Bey hazır bulunuyorlar .. 
aı. llhami Safa Bey, yazıda be· 
lediyeye hakaret teşkil edecek bir 
kelime bulunmadığını, zaten ya• 

zı yazılırken böyle bir hakaret dü· 
şünülmediğini, Peyami Safa Bey 
de, yazıyı kendisinin ya-zmadığı• 
m, fakat mecmuaya mensup 
olmak sıfatiyle, bu yazının kat .. 
iyen hakareti tazammun etmediği• 
ni söylediler. 

Belediye avukatı Rami Bey, bu 
vaziyet karşısında mesele kalma• 
dığmı söyliyerek davadan vazgeç .. 
tiğini, ya:tılmış bir f eragatname 
ile bildirdi. 

Tarihi surlardaki tuğlalar 
sökülerek alınıyormuş 

1stanbulun tarihi surlarındaki 

tuğlaların halk tarafından söküle
rek yapılarda ve duvar inşaatında 

kullandıkları anlaşılmıştır. Bun .. 

dan sonra tahribatm önüne ge

çilmesi için sıkı tedbirler alına· 
caktır. Şimdiden dört sur bekçisi 
tayin olunmuştur. Bunların sayı .. 
sı gittikçe fazlalaşhrılacaktır. 

- -

1 - Kadıköy iskelesi civarı, 
1..--...-.!.a ... lrnv» ... ~,:t.,.•;. ıu..11; bae-
~--- --ı M&4 ~ ...... --- --··· y 

iı bir mesire yeridir. Kadıköylü· · 

lerden pek çoğu güneşin güzel 
Marmarada batışını, buTadan sey· 
retmeği kendileri için zevk edin· 
mişlerdir. 2 - Evvelce sade Bit-

' 

Kapatılan Şehir yah 
mektepleri talebeleri 
Bütçe darlığl dolayısiyle şehir 

yatı mekteplerinin bir çokları ka· 
patılmaktadrr. Şimdiye kadar ka
patılan mekteplerin talebeleri Ma
arif Vekaletine müracaat ederek 
kendi haklarında ne yapılacağını 
sormu§lardır. Şehir yatı mekteple· 
rinin sayısı bugün üçe indirilmiş 

bulunmaktadır. 

İnkılap lisesi talebelerinin 
şikayeti 

tnkilap lisesinde okuyan tale • 
belerden 'bazıları dün Maarif mü • 
dürlüğüne gelerek şikayette bulun 
muşlar ve mekteplerinden ayrıl· 
mak istedikleri için notlarının 

mektep idaresi tarafından aleyh
lerine olmak üzere tarif edildiği
ni iddia etmişlerdir. 

Maarif Vekaleti umumi müfet
ti~lerinden Ekrem bey meselenin 
tahkikine başlamıştır. 

Mekteplerde 
Belediye intihabının yakınlaş· 

ması dolayısiyle maarif vekaletin· 
den İstanbul maarif müdürlüğüne 
gönderilen bir tamim dün bütün 
mekteplere .. gönderilmiştir. 

ilk mekteplerden intihap hak• 
kına malilC olmıyan talebeye yurt 
bilgisi dersleriyle ve o hafta oku
tulacak bütün dersler (Şehir mec· 
lisi ve belediye intihabı) mevzuu 
etrafında toplanacaktır. Muallim• 
ler derslerde intihap hakkında ta
lebeye malumat verecekler ve İn· 
tiliap günlerinde faaliyetlerin bü" 
tün safllalarım tetkik etmek üzere 
sandıkların bulundukları yerlere 
g z iler yapacaklar ve intibala• 
rını tesbit edeceklerdir. 

Orta mekteplerde tarih ve 
yurt bilgisi tlerslerinde muallim • 
ler intihap gününden evel talebe 
ile şehir meclisi ve belediye inli· 
habı hakkında konuşacaklardır. 

lstanbulun kurtuluş 
bayramı münasebetile 
Altı teşrinievel lstanbulun kur

tuluş bayramıdır. Bayramda ya· 
pılacak merasim programını ha -
zırla~ak üzere gelecek pazartesi 
günü belediye reis muavini Hamit 
Beyin reisliği altmda bir komis .. 
yon toplanacktır. 

Taşçılar dükkanlarının 
önlerine tel gerecekler 

Taşçı dükkanlarının önleri a .. 
çık olduğundan taşı yontarken 
küçük parçalar dışarı sıçramakta, 
gelip geçenlerin yüzüne çarpmak• 
tadır. Şikayet üzerine belediyece 
taşçıların, dükkanların gerileri • 
ne veya önlerine tel gerilmiş yer• 
lerde taş yontmaları bildirilmiş .. 
tir. 

pazarına inhisar eden eskicilik, 
şimdi şehrin diğer semtlerine de 
yayılmağa, mahalle aralarına ka· 
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r işe göre gündelik 

1 ürk eserleri 
Münevverler dün Halke
vinde bir toplantı yaptılar 

Dün Halkevinde, memleketi -
mizde neşredilen ve henüz bir 
çoklarımızca tanılmıyan eserlerin 
tanıttırılması etrafında konuş.mak 

üzere münevverlerin iştirakile bir 
toplantı yapılmıştır. 

T oplantınrn sebebi Ha1kevi re· 
isi Hamit Bey tarafından izah e· 
dildikten sonra Mehmet Emin, 
Uşaki zade Halit Ziya, Ağaoğlu 

Ahmet Beyler bu hah:~ ~zerinde 
fikirlerini söylemişlerdir. 

Neticede, toplantıda bulunan 
tamnmış münevverlerin, Türk e • 
serlerinden hangilerinin telhis 
ve birer broşür halinde neşredile
ceğini, 'hu işin kimler tarafından 

ve ne kadar zamanda yapılacağı
nı on beş gün içinde Halkevi Teis
l iğine bildirmelerine karar veril-
miştir. 

Esrar kaçakçılığı yapan 
bir şebeke 

Gümrük muhafaza memurlarr 

esrar kaçakçılığı yapan altı kişi • 

lik bir şebeke yakalamış, zabıta • 

ya teslim etmiştir. Bunlar İzmitli 

Hüseyin, Ali, Cahil ve karısı 

Binnazla enişteleridir. Hüseyinin 

F eriköyündeki evinde beş buçuk 

kilo, Kasımpaşada kahveci Cahi
clin evinde de yedi kilo esrar bu• 

lunmuş, müsadere olunmuştur. 

İskele kayd~ ve dört 

(Başmakaleden devam) 

Amele ücretinin indirilmesi ve
ya arttırılması işine gelince, bu e· 
saslr bir prensip meselesidir. U
mumiyetle iş müesseseleri amele 
ücretlerini tayin ederken yapılan 
işi esas tutmak ister. Bilfarz iyi 
bir ame]e günde sekiz metre ku
maş, yahut şayak yapıyorsa, her 
ameleden o miktarda iş almağa 
çalışır. Onun için ameleye: ''Sa
na yevmiye, mesela şu kadar para 
vereceğim. Fakat sen de her gün 
şu miktar iş yapacaksm.11 der. Bu 
takdirde amelenin muayyen olan 
yevmiyeyi hak etmesi için artık 
sekiz, yahut on saat çalışması de
ğil, her gün sekiz, yahut on metre 
kumaş veya şayak dokumuş olma
sı lazım gelir. 

Amele yevmiyelerinin bu su
retle tayini fabrikaların menfaa
tinedir. °Çünkü ameleyi çalıştır
mak için bin türlü kontrol tedbir· 
leri aramağa hacet kalmaz. F ab
rika her gü~ sonunda amele mev· 
cuduna göre muayyen olan işin 
yapılıp yapıl_mamış olduğuna ba
kar. 

Manbkan yevmiyelerin böyle 
işle ölçülmesine amelenin itiraz 
etmesi doğru değildir. Şu kadar 
var ki fabrikanın her ameleden 
günde almak istediği iş derecesi 
makul olarak tayin edilmiş bulun
ması, mesela fabrika günde sekiz 
metre kumaş istiyorsa, bu işi bir 
amelenin muntazam şekilde çalı
şarak sekiz saatte yapabilmesi la
zımdır. 

Fakat bir fabrikanın ameleden 
istediği iş, sekiz saat değil, hazan 
on iki, hatta on dört saatte bile 
başa çıkarılması mümkün olmaz .. 
O zaman amele muayyen olan 

amele yere düştü gündeliğini aI~ı:naz ... Hafta ~o.n· 

Ak d S f 1 dd 
. d ı Jarında kendısıne ucret verıhr-

saray a o u ar ca esın e " h f k d · 1 b. b" d l ken: Bu a ta şu a ar metre 
yenı yapı an ır ına a ça ışan . . 
D t t ·ı l l d M h kumaş noksan yaptın. Onun ıçın avu us a ı e ame e er en e - .. . . . 

t C ·ı E · · k 1 . k ucretınden şu kadarı kesıldı.,, de-
me , emı , m1n ıs e enın ay- . . . . 

t
. . d"' .. 1 d' nılerek amelenın elıne daıma ek-

ması ne ıcesı yere uşmuş er ır. 

Düşüş çok şiddetli olmuş, Davut 
sik para verilir. Gündeliklerini 
eksik alan amele sıhhatinin mü· 
sait olmadığı derecede çalışmağa 
mecbur kalır. Ve neticede hasta-

usta ağır surette yaralanarak Cer· 
rahpaşa hastahanesine kaldırıl· 

mıştrr. Diğerlerinin yaraları ha· 
lanır. 

fiftir. 
Bütün bu izliatla şunu Cleme'k 

Ayasofya avlusunda istiyoruz ki, iz.mirde Şark Halı 
mühürlenen kahveler kumpanyasına ait fabrikada mey-

Ayasofya camii içindeki üç dana çıkan ücret ihtilafı mahalli 
kahve fenni ve sıhhi şartları haiz 1 v~ münferit bAir ha~ise o~maktan 
olmadığından dolayı belediyece zıyade umumı mahıyettebır mese
kapatılmış ve mühürlenmiştir. ledir. Onun için amele işlerinin 
Kahvehane sahipleri belediyenin tanzimi sırasında bu prensip me
bu mühürleme işini tasarruf hak- ı seles.inin k.on~rolü için bazı esaslı 
larmm kulamlmasına bir müda· tedbırlere ıhtıyaç vardır. 
hale mahiyetinde görerek mührün 
kaldırılması için Sultanahmet Ü• 

çüncü sulh hukuk mahkemesine 
müracaat etmişlerdi. Mahkeme 
mührün kaldırılması isteğini red
detmiştir. Yalnız belediyeden is
tenilen tazminat davasına bak
maktadır. 

dar soğulmıya başladı. Resmimiz 
de, yavaş yavaş bir eskici çarşı· 
sına dönmekte olan Beşiktaş so
kaklarından birini görüyorsunuz. 

Mehmet ASIM 
u111m11q.....,.1Nmıamıtmtnnunıt111ıtmı1ttıııuıınımıtmt11r.ııun:rıtt11111-ıonırHJ-

Sofya elçimiz 
Sofya sefirimiz Şevki Bey Sof

yaya gitmiştir. Şevki Bey Yugos
lavya kralının Sofyayı ziyareti es
nasında vazifesi başında buluna
caktır. 

3 - Üsküdar - Kuzguncuk yolu 
genişletiliyor. Bu yol bugün ikıa-+ 
men genişlemiş bir haldedi~ 
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Liman şirketinin 

tasfiyesi işleri Parlamentolar Konferansında .. 
Tasfiye edilemkte olan latan· 

Lul liman ıirketi mumi heyeti dün lllW" (Saf tarafı ı ıııcı sayrfada) 

öğleden sonra toplanmıştır. ücretlerden k111lmaması da iste • 
Toplantıda idare ve mürakabe niliyordu. 

heyetlerinin raporları okurunu,· İtalyan murahhası M. Pezenti 
tur. idare heyeti, tetkiki icin b ' u it saatlerini tanzim meselesinin 
raporları tasfiye heyetine havale J 1 d ta yan i aresini meşgul ettiğini 
elmit ve tetrinievvelin 19 unda · söyliyerek, haftada ( 40) saat ça-
tekrar toplanılmak üzere toplantı - lışmayı tasvip etti. 
hitirilmittir. it saati tanzimi bütUn it 

Şirketin tasfiyesi devam et· sahaların~a ~ahtanlara 
mektedir. Kanunen tasfiye müd • 1eşmıl edilmeli 
deti bir sene ise de cirket daha az F hh l d :ı- ransız mura as arın an M. 
bir zamanda tasfiye edilecektir. Turnan bu "lt saati tanzimi,, nin 

Zaro Ağanın yüzünün yalnız şehirlerdeki sanayi amelesi 
kalıbı için değil, diğer iş sahalarında ça• 

Bir buçuk ay evvel Etfal has- lışanlara da teşmili lazım geldi -
tanesinde ölen dünyanın en yaşlı ğini söyledi ve Cenevredeki "bey
adamı Zaro ağanın yüzünün kalı- nelmilel mesai bürosu,, faaliyetini 
bı ahnmıttr. Bu kalıp aıhhi müze- kuvvetlendirmeği tavsiye etti. 
de halka gösterilmektedir. Kalı- Romanya murahhası M. Corci-
bın altında §U cümle yazılıdır: yesko, bazı memleketlerde amele-

"Zaro ağa gibi çok yaşamanın nin ekseriyetini ziraatçilerin teş -
prtlarr sıhhi çalıtma, temiz yiye- kil ettiğini, bunların çalışma 
cek, temiz ve bol hava, iyi yaıa· şartlarının çok başka olduğunu, 
yııtır. fabrikalarda çalışanlara benze-

T ıbbi kitaplar sergisi mediğini anlatarak saat tnzimi 

ı b 1 E işinin genitletilmesi teklifinde bu· 
stan u tıbba Odası bir Tıb-

b ki 1 lundu. 
i ·tap ar sergisi açmıya karar 

vermittir. Bu serginin hazırhkla • Belçika murahhası M. Poti, 
· ı l "iş saatleri tanzim edilirken, üc· 

rıy e me§gu olmak üzere sekiz 
doktordan mürekkep bir heyet teı retler indirilmemelidir. Çalışan 
kil olunmuştur. Heyet şimdiye ka- sınıfın satın alma kabiliyetinin 
dar lefhir edilmi§ olan kitapları düşmemesine dikkat edelim!,, de-

bularak sergide teıhir edecektir. di. 
Sonra Türk murahhas heyetin· 

Ermeni vatandaşlarımızın den Fazıl Ahmet Bey kürsüye ge-
alacakları tayyare )erek itsizliğe ve çarelerine müte-

Ermeni vatandatlarımız ordu- allik Fransızca bir nutuk söyledi: 

muza bir tayyare almıya tetebbüs fazll Ahmet Beyin nutku 
etmitler, bu hususta toplantılar "Huzurunuzda temsil etmekle 
yaparak aralarında bir heyet seç- müşerref olduğum Türk grupu 
mitletdi. Bu heyet bir müddet e- namına, lsveç ayan azasından 
ve) tayyare cemiyetine dört bin Mil. Kerstin Hesselgren'e yüksek 
lira yatırmıştı. Dün de eskisine tavsiyenize arzettiği halihazır 
ilaveten üç bin lira daha yatırıl • iktısadiyatınm en cok düşündürü· 
mıttrr. Heyet çalıtmasına devam cü meselelerinden birine ait haki· 
etıMl<tedir. kalen münakkah raporu için en 

Yeni hammal tarifesi hararetle tebriklerimi takdimi bir 
vazife bilirim. 

~ültürüne siyasi olduğu kadar 1 Katibi umumimizin mükemmel\ Fransız murahhası M. Rollan kür
ı~ari , uzun te~r~beleri~ pa?a bi· raporu. hakkında yapılan çok şa. süye geldi: "lısizlik milletlerin ik
çılmez fas1ını ılave etmı§ bır zat yanı dıkkat münakaıa esnasında, tisadiyatını tehdit eden bir volkan 
olduğunu bilirsiniz. Bundan do· bir refikimiz, itsizlik meselesi .. halindedir. Bir gün patlıyabilir,, 
layıdır ki Budapefdede, bizzat nin niçin nüfusa müteallik vasıta- dedi. 
Mile. Kentin Hesaelgreı'in huzu.. larla hal(edilmediğini soruıturu· Beynelmilel misakların ıüratle 
ru ile, yapmış olduğumuz içtima· yordu. Bunun sebebi çok basit akti için her murahhasın kendi hü
da esas meJgalemizi, romantik tir. Cenevre ve Madritte de hu- kumeti nezdinde teşebbüste bu· 
surette ıatafatlı ve yüksek sureti zurunuzda arzettiğim gibi bugün Junmasını teklif etti. Bu teklif te 
haller araştırmak değil, fakat da· de söylerim. Çünkü ve dünyanın ekseriyetle kabul edildi. 
ha ziyade, tamamen ameli bir ma- her tarafında tecelli etmekte olan Sonra, Mısır murahhası Meh-
hiyet arzeden çareler taharri et • umumi siyasi hassasiyet buna ma- H B met asan ey söz aldı. Jısizliği 
mek teıkil eylemiştir.,, nidir. Derhal •unu da ı"laA ve ede.. "d k :ı- gı erme , iktisadi adımlar atmak 

Bununla beraber şunu da söy- yim ki, eğer, vazifeler arasında yolunda te§~bbüse giriştiklerini, 
liyeceğim ki, gençlerin işsizliği ekseriyetle ;doymak bilmiyen em • kanunlar yaptıklarını fakat meım· 
hakkında timdiye kadar düşünü - peryalist ittihaların saklandığı leketlerinde mevcut "Kapitülas
len bütün tedbirler ancak geçici halisane bjr surette nazarı dikka- yonlar sisteminin,, daima bir neti· 
ve muvakkat tedl>irlerdir ve bun- le alınırsa bu hassasiyete çabuk ce ıalmağa mani olduğunu söyledi. 
dan dolayı haklı olarak zamanı- hak verilir. lsveç murahhası, timdi millet
mızın en büyük tehlikelerinden Bitirmeden evel bu gibi mesele ler cemiyetinde bulunan gençleri 
birisi olarak telakki edilen bu ye • lerdeki milli noktai nazarımızı çalıftırma hakkında bir rapor 
ni afeti yer yüzünden kaldırmak mümkün olduğu kadar kısa bir göndermiş olan Mis Kerstin'in ra· 
için kafi değildir. Fakat, niçin? tarzda ifade etmek isterim. Biz, poru üzerine mütalealar yürütdü. 

Çünkü bu, bir sebep olmaktan zı" • bugün dünyanın etrafını saran M""t k'b J hh u ea ı en ran mura ası söz 
yade bir neticedir. lıtikbalin baı- kabuslardan kurtarmak için, üze· alarak, beynelmilel işsizlik derdi
ka felaketleri, bafka içtimai ka- rimize düıen ilk vazifenin, mil- nin beynelmilel bir deva istediği· 
rışıklıkları için filha:kika ibir se· Jetlere samimi surete hakkı hayat ni söyledi. · 
hep te•kil edecek olan bu hal, bu- tanımak ve iktısadi sahada oldu - S 1 k :s onra, mem e etimiz murah· 
günkü vaziyetiyle bir netice, harp ğu gibi siyasi ve içtimai sahada haslarından Halil Bey, çok alkış
sonrası insaniyetinin içinde çır· da daimi ihtiyaçlarını tatmin et- lanan fransızca bir nutuk söyledi. 
pındığı siyasi, iktisadi ve içtimai mek olduğuna kailiz. Kinler işsiz Murahhasımız Halil Beyin mu· 
şeraitin tayanı teessüf fakat mu- kalmalı ve dünya çalışmalıdır. vaffakiyetli ve çok alkışlanan nut-
kadder bir muhassalasıdır. Mu· Fazıl Ahmet Beyin alkışlara • kundan sonra rey neticeleri tesbit 
hakkak bunun baıka esaslı se - rasında biten nutkundan sonra, edilerek, celse Reis Hasan Bey ta
bepleri de yok mudur Diyecek- gene 'Fransız murahhas heyeti ta- rafından tatil edildi. 
sınız. O zaman ben cevaben de • rafından, haftada kırk saat çalış-
rim ki, bunları geçen celseleriniz· 
de, bir kısmını size §eref bahşede
cek bir samimiyet, bir salahiyet 
ve bir vuzuhla, tetkik ettiniz. 
Bunlara yalnız, makine medeni -
yetinin basiretsizliği tesmiye e • 
debileceğim, bir tane daha ilave 
edeceğim. Filhakika eier hu"" 

ma üzerine bir fikir ileri sürüldü. Murahhaslar bugün 
gezdlrilecekler 

Celse, reis Hasan Bey tarafınaan Bugün murahhaslar, hususi bir 
tatil edildi. ,, vapurla Adaya götürüleceklerdir. 

ikinci celse 
Konferans, öğledeh sonra reis 

Hasan Bey tarafından saat on 
bet buçukta açıldı. llk defa ola -
rak..Franaa murahhaaLM.,.Benessi~ 

söz aldı. şsiz i mes ı e 
mas ederek: 

Yat klübünde kendilerine bir zi· 
yafet verilecektir. 

Sonra gene hususi vapurla Bo
ğaz gezdirilerek akşam Beylerbe· 
va •-•yw ... .lek hi 

~ 

ır. 

Dün akşam İtalyan evinde ltal
"Bugün işsiz kalan gençlerin yan murahha~larına bil" ziyafet 

ahlakı da bozuluyor.,, dedi ve verilmittir. 
Vapur ve iskeleleriyle şimen • 

difer istasyonlarındaki hamalla -
nn tarifesi yeniden tesbit edilmito 
tir. 

mücrim basiretaizlik kalplerimizi 
kurutmakta devam ederse, eminiz 
ki ıhiç bir resmi tedbir bugün te • 
essüf ettiğimiz bu fena vaziyeti 
ıslah etmek kabiliyetini haiz ola • 

İnsaniyet menafiini yakından 
alakadar eden bir dava mevzuu maz. 

muhtelif beynelmilel çareleri göz.. Cumartesi giinü, LP-h murah • 
den geçirip tesirsizliğinden hah· hasları abide.mize bir çelenk ko • 
settikten sonra "Cerrahi bir ame- yacaklardır. 

Haydarpaıa iıtaıyonundan va• 
pura kadar küçük parçalar on, 
büyük parçalar yirmi beı, Sirke· 
ci istasyonundan otomobile kadar 
küçük parçalar on büyük parçalar 
yirmi bet, rıhtımlara yanaımış 
vapurlardan otomobillere kadar 
küçük parçalar on, büyük parça
lar otuz kuruta taıınacaktır. 

ı----·D...,._a_v __ e __ t_l,.e.._r ... .._1 
! __ 
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Eminönü Askerlik 
şubesinden 

Tayrin 934 celbinde bilumum 316: 
327 bakayeıiyle 328 doğumlu efrat 
celp ve aevkedilecektir. içtima günü 
24 - 1 inci Teırin - 934 olup yalnız 
deniz sınıfına mensup olanların içtima 
aünü 13 - 1 inci Teırin - 934 dür. 
Deniz sıaıfına mensup olanlann bedeli 
ilakdileri 12 - 1 inci Teırin - 934 
'1llııamma kadar kabul olunacakbr. 

Hukuk FakUltesi talebe 
cemiyetinden 

1 - 10 - 934 Pazartesi günü saat 
9 da Oniverıite konferans salonunda 
yeni ders senesinin batlamasr dolayı
siyle hocalarımızdan Profeıör Dr. Ali 
Fuat Bf. tarafından bir açı hı dersi ve
rileceğinden bütün arkadaıların mut-
laka bulunmaları rica olunur. 

Yeni Muş mektupçusu 
lıtanbul hukuk itleri müdürlü

. tetkik tabiiyet memuru Tevfik 
ıse1in Mut mektupçuluğuna tayi
ni haberi dün bir telgraf hatası 
neticeıi yanlıı bir tekilde çıkınıı
br. Bugün bu yanlışlığı düzeltir
ken kıymetli hukukçumuza yeni 
azifeıinde muvaffakiyet dileriz. 

bahıolduğu zaman parlamentolar Cihan şümul bir mahiyeti haiz 
birliğinde daima mütahede eyle· olması lazım gelen .gençlerin itsiz
diğim gibi, kabil olduğu kadar sa liği meselesi, şimdiye kadar yalnız 
rahatle bu meseleyi mevzuu hah.. Avrupa ve Amerika noktai naza· 
sederken kendisine hürmetlerimi ı·ma, yani kuvvetli surette sana· 
takdime müsaadenizi rica edece • yilendirilmiş memleketler noktai 
ğim. nazarına göre tetkik olunmuştur. 

Beyanahma, Türk grupunun, Ayni mesele, daha az müte-
tasvibinize arzolunan karar pro- kamil memleketlerde, vasıl ol-
jesine tamamen işitrak etmekte dukları tekamül derecelerine 
olduğunu söylemekle başlamayı göre tamamen başka bir 
zevkli bir vazife bilirim. O karar vaziyet arzetmektedir • bu 
projesi ki hazırlanmasında muh- halden de, bizi ıalakadar eden me
terem refikimiz M. Mario Rous - selenin umumi hallinin, bidayette 
tan gibi birçok kıymettar zevat muhtelif milletlerin maddi ve ma
i.mil olmutlardır. Bu kaydı koy· nevi şeraitine tamamen uygun kıs 
makta maksadım vardır. M. Ma .. ı mi sureti halleri icap ettireceği 
rio Rouıtan, derin ve genit ilmi \ istihraç olunabilir. 

liye,, lazım geldiğini söyledi. KUçUk bir otomobil kazası 
Jngiliz murahhası Mister Ray· Dün, beynelmilel parlamento • 

li, parlamentolar konferansının lar birliği konferansını açmadan 
icrai bir mahiyeti olmadığını, bu- önce, küçük bir kaza olmuı, bir 
nu hükumetlerin konuıması lazım otomobil çarpı§masında Fransız 
geldiğini anlattı: "Önce memle· murahhaslarından M. Hamlin en· 
ketler yekdiğeriyle her sahada an- sesinden, M. Mortiye bacağından 
Jaşmah, imkanlar hazırlamalıdır hafif surette yaralanmıtlardır. 
ki, bir ı>lin meydana konsun,, de- Yakadan haberdar olan kon -
di. Ve bu işin Cenevı-edeki mil- ferans Reisi Hasan Bey derhal 
letler cemiyetinin bir kolu olan hadise ycr"ne giderek, ecnebi mi -
beynelmilel mesai biirosunda gö- safirlerimi::in vakit kaybetmeksi • 
rüşülmesini istedi. zın Amerikan hastahanesine kal -

İngiliz murahhasm tr.ldifi bila- dmlmalarını temin etmiştir. 
hare reye kondu ve ekseriyetle Konfera~s saat onda bütün mu· 
kabul edildi. rahhasların huzuriyle açıldıktan 

İngiliz murahhasından sonra ve bir kaç nutuk ta söylendikten 

6J•••••••••• BugUn GörebileceAiniz filmler ; •••••••••••~ 
sonra, konferans Reisi Hasan Bey 
murahhaslara bu müessif hadise· 
den bahsetmiş ve hafifce yarala
nan Fransız murahhaslarını öğle 

vakti gidip hastahanede ziyaret 
edeceğini •öylemittir. 

iPEK Sineması 
Neıe - Zevk - Hareket ve 

SPOR FILMl 

Çılgın Hayat 
Franıızça sözlü, oyniyanlan: Wil

liam Haines - Conrad Nagel 
Madge Evanı 

Ayrıca P A THE dünya havadisleri. 
Seanslar aaat 11 - 1 - 3 - 5, 7 ve 9 
da ... 

Fiatler: 30 - 45 - 60 kuruı 
Bugün saat l J de tenzilatlı matine 

1 Elhamra Sinemasında ı Melek sinemasında 

1 
Kadın Parmağı Zevkine ve gü~cll~ğine doyulmıyan 

F .. 1.. ı... .. "k f'I 1 bır fılm: 
!! ransızça ıoz u vuyu ı m 1 

1 Oyniyanlar: 1 Sana Tapıyorum 
Karen Morley - \ allac Berrv - B il d 

İ 'k d ı at ro er e: 
~ R ı ar o \Orter. ıl.h eten ; 

ı Grand OTEL Magda SCHNEIDER 
VJLLY FORST Oynayanlar: Greta Garbo • Jobn 

Cravford • Joiın Barrymore 
Fiatler: 30 - 40 - 50 

Bu sün saat 1 J de 2 lilm birden •• 
Dühuliye 20 kuru§. 

ilaveten: Pathe dünya havadisleri.. 
Seanslar: 11 - 1 - 3 - S - 7 - S 

Fiatler: 30 - 50 - 70 kuruı .• 
Busün saat 1 J de tenzilatlı matine. 

Sevenler ! Sevilenler ! Hayatlarında sevmiş olanlar! ! 
Sevenlerin filmi olan bu şaheseri mutlaka görünüz!! 

KADIN ASLA UNUTMAZ .. •• 
~----------------------------------· -

Reis Hasan Beyin bu sözlerin· 
den sonra, Fransız murahhas he· 
yeti reisi M. Rustan ayağa kalk· 
mıt ve töyle demittir: 

"- Reis Bey! Türkiyede ken· 
dimizi vatPnımızda imişiz gibi 
hissedeceğimizi söylemiıtiniz. Bu, 
hakikaten böyle oldu. Gayet e • 
hemmiyetsiz surette kazaya uğ • 
rıyan arkadatlarımıza, tıpkı Fran· 
sadaki gibi gösterilen dikkat ve 
ehemmiyet bizi çok mütehau~s 

etmi!lir. Heyetim namına teşek
kür ederim. Esasen ıarkadaşları• 
mızın da bugün öğleden sonı:a çı· 
kıp aramızda bulunacağını ümit 
ediyoru ... ,, 
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ı-T AK V İ M--ı ArsenLüpen'inSergüzeştleri 
CUMA Cumartesi 

28 EylDI !9 Eylül 
ıs C. Ahir 19 C. Ahir 

• Gllıı do:Uşo s.~4 ıı.55 
Ba lı 1 1 • u t k a 1 1 Gaa batısı 17.SQ 17,54 

Sabah ııamuı 4 57 4,59 
oıııe oımuı 12.oı; l'i!.05 

1 Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? 
Nakleden ; Izzetog"'Ju ftıadı ııamuı 1~.26 ı5.Y4 

-~ . . 
. -ı. . 

Akşam oımuı 17.~9 17,!14 
Üçüncü komiserin o gece keyfi ı di. Ne diye ikide bir geliyoraun.. Yatsı namazı 19.30 19.28 

vardı. Karıısına gene Tutkal Ali· Kırk yıllık ismini de değittirmit • imsak' "·" 4.16 
~·-••••••-.. Yazan: Maurice Leblanc 

T tk Yılın grçeo günler 264 2M l f d yi getirdikleri zaman, katlarını sin. u al Ali yerine kendine Ça• Yılın kalan ııllolerı 101 100 Sa onun sağ tara ın a ressam 
-39-

çalamadı. Adeta ;ülerek: mur Esma diye tanıtıyonnuşıun .. L, ______________ ıehpaaı önünde Felisiyen ve onun 
- Gene mi ıen? •. dedi. Sana Yoluna giden bir adama çullana· karııaında d , model olarak Fos· 

Is tan bula ayak basmıyacakaın di· cağın zaman yakalanmıtıın. =ı==ı ==R==A=~0==Y==0===~1{-.:ı tin bulunurdu. F ostin'in mermer 
ye kaç kere tenbih ettik! .. Neye - Çamur Esma anamın adıdır. il . gıbi kolları ve güzel omuzları ta-
geldin gene.. Herife cullanmama da Dalyan ~==========0===:!;:; mamen açıktı. Raul'ün kalbini he· 

1 BugUn hl k - Gönül be pa am !.. Gön üm Ayşe sebep oldu. Kabahat onun.. yecan hisleri sardı. Bu is ere, en 
var benim. O herif kocaaıymıc, bir türlü içki· tSTANBUL, di kendine itiraftan çekinmediği 

'!ı' 18.80: Pllk. neırl3atı. ıo.ıo: Ajans haber· 
- Bu İ§te gönlün ne iti oldu- den vazgeçmiyormuş.. Bana dert ı~rı. 1uo: Türk mııslkJ neorıyatt. Ekrem, kıskançlık duyguları karı§ıyordu. 

'ğunu anhyamıyorum. yandr. Ben de intikamını alacağı- Ru~en. Cevdet beyler '-e ''edhe, Nauın, Fe- Raul bu manzara karşısında 
b ı rldun, Nedime twımılar (hrik efendi.) %1.20 k d' - Gönül vermeye a• adım mı vaadettı"m .. Herifi bir güzel .. _ 

1 
rt kendi en ıne: 

-Y A,t.ımı ve borsa ha.,.,r " • 21.SO: Radyo or • 
batlıyalı ıeraeri oldum bey pa • suladım, elimden güç kurtardılar. kestroııı tarnfml'lıın hafif mu tld. - Haspanın burada iti ne? ... 
şam !.. - Peki ama lstanbula ne diye 828 Khz, BUilRF,Ş, 364 mı. Ya §U ahmak ondan istediği ne ol-

ıs.ıı; GOndUz neırtyntı. 18: K~ık mu • d d 
- Ama erken ba§lamı§aın. On geliyorsun!. sıkı. ıo: ııu habe, 10.tı;: Rııdyo orkestr&· sa gerek, e i. 

1 - Gönül be paıa beyim! .. Bu sr. 20: nnıvenııte. 20.lll: Konremu. 21: Ke. Raul genç kadını önden görü-iki ya•ında serseri İğe yakalan • 
:r A b b · I sefer kabahat Büklüm Zebranın.. mım konseri. zı.3o: lusaJıabe. zus: ime yordu. Fakat Fostin'in gözleri, Ö· 

mışsın.. nan a an tıenı arar ar- F1orlcıa popurtsı taratrndan arkılıır. 2%.15: 

k ••rt·• Onu lzmirdc tanıdım. Burada kız rı•ııno konserL nünde açılan genit manzaraya çi· en sen su uyormu§sun. J 

kardeti vannıf, evlenecekmiı.. 228 Khr.. \'ARŞOVA, 1845 m. menliğe ve güle açılan manzaraya 
- Gönül derdi çekiyordum. Düğüne davet ettiler .. Kız karde· ıs.ıs: Koro konseri. ıs.M: Musahabe. 19, bakıyordu Fostin'in omuzları ıtık 

Yanımızdaki komşunun kızı bana şinin tahidi ben olacektım. Red- ı.-;: Poplller ttnıyıın muıılklal. ıtus: Musa - büzmeleri içinde çok beyaz, çok 
yük ediyordu. Onun uğruna yolla· dede bilir miydim?. Geldim. Gel· hnbe. 21,15: Senfonik kon r. 2UO: Şiirler. yuvarlak ve güzeldi. Raul bir defa 

d B k d 2UO: ReklAm ve kome.r, U: Mo.aııhııbe. 2C, 
ra üştüm.. eni açır 1

• dim ama, rahat vermediler, ki.. os Dııruı musık1ııt. daha genç ressamın kudretli elin· 
- Bu iJk kabahatin. On altı ya· Tanıdılar, hemen enselendim, bu· su Kbz, BERLIN, 157 m. den çıkan ve kendisini ırk 111k ıar· 

şrnda zabıtaya kar§ı gelmek yü • raya huzurunuzJ. getirildim.. 19.~: Kütük oda mn!.lklsl. 20: Hukuki ıan "Phyme,,rın hatırası ile sarsıl 
zünden on beş güne mahkum ol • "~ • • hahlater. 20.1o: MuııaJıabe. 20·25= AktUaIJte. dr .... Bunların neden bahsettikle

(ı"lyaııl bahl!der.) 21: Hn~rler. 21.15: Frank-Tutkal Ali o geceyi merkezde 
geçirdi, ertesi günü evrakı ile 
mahkemeye sevkedildi. 

- Kabahat zülüflü Şahende -
nin .. Geceleri büyük cadde kaldı
rımında dolaşmasını polis bırak
mıyor:mu§ .. Bir gece: Bana rahat 
vermiyorlar, sen de benimle gel, 
arkamdan beni gözle, dedi. Göz
ledim. Polis bırakmadı, ben mü • 
dahale ettim. On bef gün içeriye 
tıkıldım .. 

- Üç ay aonra, hırsızlıktan üç 
aya mahkum oldun. 

- Bu Benli Fatmanın kabaha· 
ti .. Ama ne de civelek kızdı! .. 
Tutturdu: ille bana pullu terlik 
al! diye .. Gel de istediğini alma .. 
Gece bir kepenk kaldırıp bir dük
kana girdim, iatediği pullu terlik· 
)eri aldım .. Sen misin nlan .. Yaka· 
ma yapıştılar, haydi kodese .. Üç 
ay yattım .. 

- Hapisten çıkınca neden uslu 
durmadın? .. Aıkere gideceğin 11· 

ralnrda üç ay daha girdin. 
- Eğer Altındiş Süleymanı ta

nısaydınız bana hak verirdiniz .. 
Uzun boylu, buğday başağı gibi 
sarı bir kızdı .. Ama hırçındı .. Bir 
gece sabrımı tüketti, bir sille in • 
dirdim, hani bugün bile bet par
mağımın yeri yanağındadır .. Kah
pe kız da, şikayet etti. Yakaladı • 
lar. ismimiz de fenaya çıkmı§ .. 
Haydi üç ay içeri .. 

_ yol hizmetine aevkolundun 
Yolda çalııacak yerde, bir bak • 
lialın yanma çırak diye girmenin 
yolunu bulmuısun .. Sonra kasası· 
nı soyup kaçmışsın .. 

- Kabahat bakkalın karısın· 
C!a .. Neydi o Katina bilmezsiniz .. 
Ne civelek şeydi .. Bende de gözü 
vardı .. Simsiyah saçlarını döker, 
simsiyah gözlerini gözüme diker, 
ta bağrımı delerdi .. Bakkal bana 
ayda on lira verirdi. On lira ile ne 
olur? .. Katina bir gece beni eve 
davet etti. Düşündüm, tuındım. 

Kıyafetimi beğenmedim. Param 
da yoktu. Kasayı açtım, iki aylık 
avans aldım .. Kılığı düzelttim. O 
gece Katina beni pek beğendi. Fa
kat ertesi gün bakkal yirmi Jira -
nın eksik olduğunu görünce hay • 
di beni polise .. Tam altı ay da hu 
yüzden yattım. 

- Peki, mahkeme kararile la • 
tanbula ayak basman yaıak edil-

fi 

Den·zyol arı 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karaköy • Köprübaşı 
l"el.42362 - >;irkecı Mühürdarude 

• J lan f"elefon 22740 

Karadeniz 
'Cumartes· postası 

VATAN vapuru 
29 Eylül 

Cumartesi 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
Ioebolu, Sinop Samsun, Gire· 
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
Dönüşte bunlara ilaveten Pa
zar, Sürmene, Fatsa ve Ün
ye'ye uğrayacaktır. (6156) 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru30 

Eylül 

PAZAR ıo da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 

Çanakkale, lımir, Ku~adası, Kül· 
lük, Bodrum, Rodos, Marmaris. 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, 
Finike, Antalya, Mersine. Dö· 
nüşte bunlara ilaveten Alanya 
ve GeliboluyA uğrayacaktır. 

(6194) 

Ayvalık 
sür'at volu .,, 

MERSiN vapu~u 29 
Eylul 

CUMAR TESi 17 de Sir-
keci Rıhtımından kalkaca1c ve 
Ayvalık )'Olunun mutat iske
lelerine u~rayarak lzmire gi-
dip dönecektir. (6193) 

Bandırma 
Postaları 

lstanbu!dan CU.VJARTESI 
ve SAU günleri saat 19 da 
kalkmakta olan Bandırma 
po5taları 2 T. evvelden itiba
ren saat l S te kalkacaklardır. 

(6195) -

furttan nnkU. 21.55: Şarkrlar. 2uo: Bttttne- rini işitebilmek arzuıiyle kapıyı 
rın cserterınaen sentonık konser. ıs.ıo: na- açtr. Roland ve Jerom pencereye 
herler. 2UO: Gece konseri. oturmu§ ve bacaklarını dıfarıya 

5.ıı; Khz. BUDAPEŞTE. MO m. sarkıtmışlardı. Yavaşça konuşu· 
20.0S: Pl!k. 20.45: Spor. 21: Etndyondan 

hlr tiyatro. :zus: Son tuıbe.rıer. %3.0S: SJgan yorlardı. F elisiyen, zaman zaman 
takımı. 28.30: l\Iuıahtıbe. 2U5: Piyano kon- dönerek onlara bakıyordu. 
ııcrı. Raul bir defa daha "Oranjeri,, 

69! Khz. '\1YANA, li07 m. faciasının, yani, iki faciadan birin 
18,M: Piyano koMeJ"l. lt,25: Spor. 19.85: 

Seyynh neşriyatı. 1nı;o: Haberler. 20: MUU cisinin bu dört kişi arasında cere• 
nr.şrlyııt. 20.20: Hoh:er radyo orkeıtraıır. yan ettiğini sezdi. Bu dar çerçeve 
21,45: l\loııahıı.be. 21,511: Konfera.M. ZZ.15: • inde a k, hın'". hıra ve kıaknnç-
On'llld knJb truım fdareslıı~ bU~ kon - _ı ,.. 
ser. 28.20: Plak. ıs.so: ıraoort~r. 23.50: Ak- lık f~ciasımn bütün izleri görülü
am konııerlnln dc\'amı. %t.ZO: Danı muıılld. yordu. Bunların dördü sakin ve 

&J. günlük düşünceleriyle meşgul gö· 

B O R S A ünüyorlardı. Ancak birer düt-
~ ~ ~an gibi biribirleriyle karşılaşı· 

j d d · tı' 1 1 ·· yorlardı. 
!I: {Hizalann a yıl ız ışare o an ar uzer· Bu davada bunlardan her bı'. 

lerinde 27 Eylülde muamele görcoler-
dir.l Rakamlar kap:ınış fiatlarını ~österir. rinin hiaaeıi ne olabilirdi? Rolan· 

~ukut (Satış) dı ıevdiği şüpheden vareste olan 
* Londrı 6I?, - • Vi)ıına ~-ı. -- Feliıiyen bu faciada nasıl bir rol 
+ N~Yyort ı2s. - * :ıta1rtr 17, - oynuyordu? 
• rarıs !7106 .• = * Berllo 44, - Hastabakıcı Fostin bu muhite * l\111.ano " • Varsovı 24, -
* Rrliı.:~eı ı ıs. - • Budapesıe ~6. - girmeğe nasıl muvaffalc olabi)mi§ 

: ~:'::vre s~ı: :-= : ::ı~~:~ ~~. ~ ti? içtimai mevkii çok f arkh olan 
.. Sofya 94, - * Yotohıma 36. - Roland onu ne diye muhitine ka· 
* Amsterdarrı ss. - *Altın 925, - bul etmi~ti? ... Biitün bunlar, halli 
• Praı: 98. - * Mecidiye :ıs, - l d 
• ~ıotho'm 3'. - .. R~nknor 23Q,-=- kolay olmıyan bir sürü ıorgu ar ı. 

Çekler (kap. sa. 16) ·1 Fakat iki genç nişanlı bahçeye 
- ----- 3,133J inip uzaklaşınca Rnul ya.va~ça ka· 

• Londra 617.7.., • Stokhlnı F 1' 
• Nevyork o.SC06 • Viyana 4.27411 pıyr iterek girdi ve sehpa ile e ı· 
• Parıs 12.03 • l\1adrlı s.soıı siyen'in üstünde olarak Fostin'in 
• Mlllno 9.2550 • Berlln 1,9861 o··nu"'nde diltildi. * Brlilı:seı 3.3825 • Var~ova 4 2067 

• Atını. 3.6ıss • Budapeşte 3,955 F ostin onu görünce utanarak 
* Cenevre '1.43 •• • Bültreş i9,~8lS 
* Sofyı 66,125 • Oelgrat 34.7~75 
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Ticaret bankası umum 
müdürü 

"Türkiş,, tirketi umum müdür 
muavini Sait bey, Adapazarı tica· 
ret bankası umum müdürlüğüne 
tayin edilmiıtir. 

omuzlarını örttü. 

Raul F elisiycn' e hitaben: 
- Rahatsız olmayınız, F eJisi· 

yen dedi. Fakat yarabbi ... Bu gü· 
zel modeli nereden buldunuz? Bu 
ne güzellik? 

Felisiyen: 
- Evet, dedi, bana hiç layık 

olmıyan prestişe değer bir model. 
_ Demek ona karşı bir hırs his· 

setmiyoraun? 
_ Bu kadar büyük bir güzellik 

kar§ııında nasıl bir hırsım olabi· 
lir? 

Raul F oıtine dönerek müsteh· 
ziyane bir ifade ile: 

- Ya siz F ostin, dedi, böyle 
çıplak bir halde modellik etmek 
hastalarınıza hizmetten ziyade mi 
hoşunuza gidiyor? 

- Klinikte hasta azaldı. Öğle· 
den sonra serbestim. 

- Öğleden sonra ve geceleri .. 
Gençliğinizden istifade ediniz 
F . ' ostm ... 

Raul bundan sonra bahçeye çı· 
karak iki genç nişanlının yanına 
gitti ve kendilerini tebrik etti; ma 
amafih Ro)and'ın F ostinden da -
ha cazip ve falcat ondan daha si· 
hirkar olduğunu hissetti. F ostin 
ıimaısı ve vücudunun kıvrımlarile 
ıehvet hislerini tahrik eden bir 
kadındı. 

Jerom öğleden sonra Parise 
gitmek mecburiyetinde idi. Bunun 
için Raul ve Roland kendisini 
Oranjeri köşkünün sebze bahçesi· 
nin kapısına kadar uğurladılar. 

Bu suretle Elizabetin ölümünne 
sahne olan yere kadar geldiler. 
Jerom ve Roland bu meı'mu yer
de fazla bir tesir göstermiyorlar· 
dı. Suyun diğer yakasında içinde 
üç kiti bulunan bir kayık vardı. 

Başmüfettiş Guso ve maiyyeti 
memurları tahkikatlarına devam 
ediyorlardı. 

Jerom polisleri görünce: 
- Bana ve Simona karşı kulla· 

nılan silahı arıyorlar, dedi. 
Roland ise nefretle: 
- Oh, dedi, bu kabuı da ne 

vakit bitecek?. 
J erom bundan sonra veda e • 

derek iıf?akla§b. Raul ve Roland 
iıe yavaş yavaş Oranjeriye dön • 
düler. Köşk önüne 'geldikleri za • 
man Raul tordu: 

- Evet, öyle zannediyorum. 
Binada: ln,,.,nngc en 

racağız. 

-Tabii uzun bir seyahat yap· 
tıtkan sonra gelip yerleşeceksiniı 
d "''l '? egı mı .• 

- Henüz hiçbir karar vermit 
değiliz. 

Raul genç kıza diğer bazı sual· 
ler sordu. Roland kısa ve müphem 
cevaplar veriyor ve hoşlanmadı • 
ğını gösteriyordu. 

- Köşk kap111 
geliyor .. Halbuki 
ziyaret yoktur. 

çalınıyor gibi 
~eklediğim bir 

Köşke doğru yürüdüler ve 
merdivenlere geldikleri zaman bir 
kavga gürültüsü işitilir gibi ~l~~· 
Bu ses hizmetçi Edvardın teı:n ıdı. 
İhtiyar hizmetçi: 

_ Ben sağ oldukça diye bağ· 

nyordu, siz bu eve ayak basamaz· 

sınız ! 

Rolnnd koşarak yemek salonu • 
nu geçti. Kapıya geldiği z~m~n 
Edvardın kollar.mı gererek ıhtı • 
yarca bir adamın içeri girmesine 
mani olmıya çalııtığı görülüyor -
du. ihtiyar yavaş ve istirhamkar 
birse le: 

_ Rica ederim hiddet etmeyi· 
niz. Maksadım matmazel Roland 
ile konuşmaktı. LUtfen ziyaretimi 
haber veriniz. 

Roland kapı eıiğinde duruyor 
ve ihtiyarı tetkik ediyordu. 

_ Efendi, dedi, sizinle tanı§ • 
mı§ olmak şerefine malik bulun • 
muyorum . 

ihtiyar hiçbir söz söylemeden 
kartını uzattı. Genç bu kartı okur 
okumaz §a§aladı. 1htiyar, redde • 
dilmesinden korkuyormuş gibi 
ricasında ısrar ederek: 

_ Roland, dedi, sizinle görüş· 
mek istiyorum. Bu görü§me behe
mehal lazımdır. Bunu reddetme • 
meniz kendi menfaatleriniz ica • 
batındandır. 

,(Devamı var), 



"Lö jurnal,, tle bir mtıkale 

Ben arbk bu ad lete 
inanm y.orum f 

"Mahkeme huzuruna çıkan on şahit 
içinde hakikati söyliyen kaçkişi vardır,, 

Türkiye futbol birincilikleri 
üruo ~irincilikleri 12 Ieanıieuveı~e ~ıılıJor 

Pariıte çıkan "Le Joumal,, ıa
zeteıinde Pierre Volf f imzuiyle 
yukanki bqltk altında yazılan 
bir makalede tualar ıöyleniyor: 

uğramqıınız. O zaman on yedi 
yatında imitıiniz, Lemoine doi
ru mu? 

- Ben 58 yqındayım, hakim 

Yeni yılın lig maçlan için dün program yapıldı. 
·Birinci kümeye ait kısmını neşrediyoruz 

"Seime mahkemesi jurileri ço· 
cujuna itkence yapan bir anayı 
beraet ettirdiklerindenberi adale
te artık inanmıyorum, çocuk öl • 
müttür. 

efendi, her ıeyi unuttum.,, Türkiye futbol birincilikleri ve 
Birinci perde burada bitiyor. yeni yıla ait liı maçları için faa -

lıtintak hakiminin batka itleri Jiyete batlanmııtır. Evveli ırup 
olduiu için maznunu bet altı ay birincilikleri maçlarına batlana -
tımarhanede bırakıyor. Katil din- cak, ıampiyonları ~ilen tehir • 
leniyor, bir sayfiyede imit gibi Ierde toplanarak grup ıampiyon • 
yqıyor Fakat bir gün ikinci kı- larını tayin edecekler ırup birin -
sım oynanmak üzere perde açılı· cileri de kartdatarak Türkiye 
yor. Hakim diyor ki: tampiyonluğu maçlarını yapacak· 

Rouen iıtintak mahkemesi, do
kuz yatındaki kızının ırzına ıe • 
çen bir çiftçiyi beraet ettirdikle
rindenebri artık adalete inanmı· 
yorum. - "Bir ıece yan11 birisin~ hü- lardır. Türkiye ıampiyonluğu 

Belle • ile de mahpus olan cum ettiiinizden dolayı kırk ya • için ırup ıampiyonlarını 
çocukların çektikleri sefalete da• tında iken üç a, hapıe mahkOm karıılaıtırılacak, maçlar bu 
İr möıyö Rollin tarafından yapı· olmutsunuz ... ,, yıl BurAda yapılacaktır. la
lan mukaveleleri okuyalıdan beri - "Affedeniniz hakim efen- tanbul grupu maçları da bu yıl 
artık adalete inanamıyorum. Ora· di, burada bir hata var. Gece ya- lstanbulda yapılacaktır. latanbul 
daki ahval tüyleri ürpertecek de- r111 değil, ıaat on birde. anıpu birinciliii maçlarına 12 tet· 
recede korkunçtur. - "On bir mi? rinievel günü, Türkiye birincili-

Adamın biriıi bir kadının lcö • - "Evet hakim efendi.,, ii maçlan da 26 tetmievel günü 
peğini çalmıf, hayvanı öldür· - "Bu iddianıada 11rar ediyor bqlıyacaktır. 
miif, pitirmit ve sıcak ııcak dost• mu1UDuz?,, Yeni lig ve Şlld ma~ları 
)arına yedirmit, bu adama bir ay, - "Evet hakim efendi. I 

'ld"ı LoJ"obe ı' •-ı'ndekı' kızın kafa- ıtanbulun Yeni liı ve ıilt maç-iki ay, iN- ay hapiı cezaıı verı • _ 
-3' lan için fikıiir dün tanzim o· 

ğini zannediyorsunuz. Z.,ına ka· smı kesen mamun adliyeyi alda• 1 B 

Pılıyorsunuz. adaletin ne olduğu- byor. Tahkikatın yolunda gitmesi unmuıtur. u maçlara tetrini 
O evelin betinci gününden itibaren 

nu bilmiyorsunuz. Bir köpek! • için bu aaat meseleıinin anlqıl- b .1111 k 
d h 'bö• ı a,.anaca ve nıaçlar üç sahada 

nu öldürenden belki bir a a y- muma üzum var. On dört mü birden yapılacaktır. Yani Fener• 
le bir ıey yapmamaıı rica edil· yolua ıece yarısı mı? Meaele ıa-

f 1 t Artık yet vahım" • bahçe, Taksim ve Beıiktat ıtad • 
mekle ikti a o unmuı ur. ı 
adalete inanmı,.orum. Bu tahkikatm bitmesi için maz• arında ayni günde üç birinci kü-

Mahkeme huzuruna çıkan on nun tekrar tımarhaneye gönderi • me, üç ikinci küme ve B takımları 
1_ \ kartılqacaklardır. Her devre ıo· 

•ahit içinde hakikati ıöyliyen aaç liyor. Aradan bir ıene ıeçiyor. 
7 hak nanda herhangi ıuretle tehir edi-
kifi vardır? .. Ve hir mu e- Komedyanın üçüncü perdesi batıl-
mede ham ~ :urıuauı-.~~..;;ı~~;iıj..-~~~~!Me-.Jı'i'ıfıleib:~ilt,iec~ek~maçlar pılması için 
müteha11iı, küçük çocukların ırz· değil mi? Ne hata! Hakim ka111 • ü~ ft& aynli.caktilt; u n m"9" 

. d h' ••tı'r L-1-. ımdakı" maznuna soruyor·. lar 29 martta intaç edilmit bulu-lanna tecaviız e en ır - uaaı 

1 1 bild:..:yordu. - "Sı'z matmazel LoJ·o1...ı·•n·ın nacaktır. Yalnız ıilt maçları her tunda müta ea anm aa • o .___ ayın ilk cumaıı yani ayda bir ya• 
Birinci doktor herifin tımarlllllle kafasmı keıtiniz değil mi?,, 1 kt 
deliıi olduiunu pek açık ·~ette - 418unu ıize kaç defa ıöyli- pı aca ır. Şilt maçları günü lig 

anlattı. ıkı·ncı'ıı' mu"'crı'mı'n dıma• • . h k" f d' t L . b maçları yapılmıyacaktır. Bu yıl yeyım a ım e en ı, eve OJO e-

1
"' ı ve bedeni ıapuailam olduiu • nin kafaıını kestim.,, tilt maçlannın iki kuma aynla-

1 
cak üç küme yani 24 takım ara • 

nu, yaptıiı itlerden do ayı mee- - "Bu cinayeti neden dolayı 
1 . I d' • , sında yapılmaıı eaaıı kabul edil -

ul tutulmaıı lazım ıeldiiini ıöy e- ıt e ınız.,, 
d' - "SUhottum, hakim efendi.,, mittir. Her ayın ilk cumasınm 

ı. Bu mesele üzerinde fula 11rar - "Şahitlerden iki kiti sizin ıilt maçlarına tahıiıi dolayısiyle 
etmek istemiyorum. A,damm biri• kızı ekseriya tehdit ettiğinizi ıöy• bet tetrinievel cuma günü futbol 
si Lojolie iıminde bir kızın kafa• lediler.,, mevıimine ,ilt maçlariyle girilmit 
sını kesti. Herif yakalandığı za.. - "Bu doğru değildir, hakim olacaktır • .Lig maçlan da 12 tet
man suçunu tamamen itiraf etti. efendi, kız beni tehdit ediyor- rinievel ıünü bqlıyacaktır. Yal-

·ı· d hal uh nız ayni günde grup birincilikleri Siz timdi bu katı ın er m a· du.,, 
keme ve mahkUm edildiiini zan- - "Kız ıize bakıyor muydu?,, de yapılacağı için bu birincilk 
nedecekainiz. Böyle olıaydı it _ "Habrlamıyorum, hakim e• qıaçlarının yapılacağı ıahada raıt 
tikten aonra komedya baıladı. Bu fendi. Bakınız, ben bir gün bir ıelen lig maçları tehir edilecektir. 
tikten sonra kometya baılaclı. Bu süpürıe sapı yutmuttum .. ,, Fikıtür çekilmekle beraber 
komedya ayni ~ekor içinde tabki- Bu anda Lemoine'in avukatı maçların nerede yapılacağı henüz 
kat hakiminin oclaımda oynanı- katilin bir akıl doktoru tarafın- tesbit edilmemittir. Klüpler bun
yor. Hakim ıoruyor: dan muayenesini iıtiyor. lan kendi aralarında tayin ede-

- "Yedi yatmda iken ne yapı· biriıi tahkikat hakimidaha on mü- cekler, yalnız birinci ve ikinci 
yordunuz, Lemoine?,, ıahit celbediyor, belki bunlardan devre maçlarında maçların yapı• 

"-Ben elli sekiz yqındayım. biriı tahkikat hakimini tenvir lacaiı •ahalar ayrı olackbr. 
O zamanı hatırlıyamıyorum ha • Maznun tekrar tımarhaneye BiRiNCi KÜMEYE AiT 
kim efendi.,, gönderiliyor. Belki bunlardan PROGRAM ŞUDUR: 

- "Hafızanızı uyandırmak biriıi tahkikat hakimini 12 tetrinievel - lıtnbulıporla 
Galataıaray, Beıiktaıla Fener• 
bahçe, Vefa ile Süleymaniye. 

için ıize yardım edeyim, Lemoİ• edebilir, deniliyor. Matmazel 
ne: Daha yedi yqında iken arka- Lojobe'nin kafa11nı kesen Lemo
dqımzm bilyalarını çalıyordu- i,ı.ae'in kırk yaıında iken bir .kim
nuz .•.• 

- "Muhtemeldir, hakim efen• 
di .•••• ,, 

- "Şimdi 85 yaıındaımmz de-

i·ı . ., ı mı.,, 

- "Öyle olduiunu biraz evvel 
söylemi!.!İm, hakim efendi.,, 

seye ıece 1&at on bir de mi, yok· 
aa ıece yarııımı tecavüz ettiğini 
tahkik olunuyor. Polisin raporla· 
rı kati: Tam ıece yarııı idi deni • 
liyor. 

Doktorlarm hepsi uyıun: Le-
moine yalandan delilik aliimi 
ıöateriyor. 

19 teşrinievel - lıtan.bulspor
la Beykoz, Galatasarayla Betik • 
taf, F enerbahçe ile Süleymaniye. 

26 tetrinieYel - Vefa ile Bey· 
koz, lıtanbulıporla Be!iktat, Ga
lataaarayla Fener bahçe. 

9 teıriniıani - Süleymaniye 
ile Beykoz, Beıiktatla Vefi., 
Fenerbahçe ile btanbulapor. 

16 teıriniaani -Galataıarayla 

Dün Kadıköyündc baflanan atletizm birinciliklerinde 100 metre bitirilirken 

Süleymaniye, Betiktatla Beykoz, J liyeti herkesçe tanındı. Halbuki 
Fener bahçe ile Vefa. 1 lıtanbulsporu çoktanberi sabada 

23 teıriniıani - Betiktatla görmüyoruz. Yalnız bazı oyuncu
Süleymaniye, Galatasarayla Bey- larınm meseli Samihin takın.

koz, lıta~b~lıp.orla Vefa. dan ayrılarak bqka klübe ıeçti • 
30 teırınıaanı - lstanbulıpor· jini itiliyoruz. Buna mukabil 

la Süleymaniye, F enerbahçe ile bı' m""dd t ı F 'd r u e eve raaaaya ıı en 
Beykoz, Galataıarayla Vefa. SalaA hatt' 1 k t d" .. ·· 

Bugünkü maç 
Geçen yılın tilt tampiyonunun 

hangi takım olacağı bugün anlı • 
yacağız. Galatasaray - latan • 
bulapor maçının galibi bu ıampi
yonluğu kazanmıt olacak. Geçen 
c'Wla Gala tasa rayın Fener bahçe .. 
yi yenivermeai ıpor aleminde ha
raretli bir hadise oldu. Gözler 
GalataAray takımına döndü ve 
sarı • kırmızı takımın futb9l kabİ· 

ın mem e e e onmuıtur 

ve takımında yerini alacaktır. Fa
kat bütün bu bilgilerimiz bize ta• 
kımın bugünkü vaziyeti hakkında 
açık bir fikir veremiyor. Bu iti • 
barla bu,Unkü maçın ne netice 
vereceğini de kestiremiyoruz. 
Yalnız şunu iıaret edelim: Fener
l:ıiahçeyi yenen Galatasarayı yen• 
mek için lıtanbulıporun en güzel 
oyunlarından birini çıkarması 

icap eder. 

Kadıköyünde Türkiye 
Htlmilm birin&ilikleriue b11lı~ı 

Türkiye atletizm birincilikleri• I 4X400 bayrak lstanbul takımı 
ne dün Kadıköy stadında batlan- birinci, Ankara ikinci, Buna ü-
dı. Çı.o~Ü. 

Alınan teknik dereceler tun- Puvan vaziyeti: lıtanbul 35,, 
lardır: Ankara 21 dir. Müsabakalar bu • 

800 M. - Ankaradan Şevki 
2, 11, 8 10 birinci, lataiıbuldan 
Manol ikinci, Buraadan Muataf a 
üçüncü. 

10,000 M. - lzmirden lbra
him 37, 7, 4 10 birinci, lıtanbul • 
dan Remzi ikinci, Ankaradan 
Mecit üçüncü. 

Yükıek atlama - latanbuldan 
Sedat 1, 70 birinci, Ankaradan 
Melih ikinci, lzmirden Hüseyin 
üçüncü. 

Disk - latanbuldan Naili 
34,25 birinci, lzmirden Hikmet 
ikinci, Ankaradan Niyazi üçüncü. 

400 manialı - Ankaradan Se
mih 1, 5, 1 5 birinci Ankaradan 
Emin ikinci, 

Uzun atlama - lıtanbuldan 
Tevfik 6, 70 birinci, lzmirden Hü
seyin ikinci, Ankaradaıı Niyazi 
üçüncü. 

400 manialı Semih birinci, E
min ikinci Ankara. 

gün de devam edecektir. 

Güreş birincilikleri 
1 atanbul mıntüa11 ıiiret heyeti.

den: 

1 - lıtanbul mmtakuı siret m• 
rincilikleri 12 - 10 - 1934 Cuma 
günü hatbyacakhr. 

2 - 56 ve 61 kilo müaahakelan 
12 - 10 - 1934 te Fatihte klin H .. 
liç idman yurdunda, 

3 - 66 ve 72 kilo müaabekelan 
19 - 10 - 1934 te Knmkapı klübün• 
de •• 

4 - '19 •e 87 kilo w asır ıiklet 
müaabakalen da 26 - 10 - 1934 te 
Betiktaı ldübünde yapılacakbr. 

5 - Müsabakaya tecrübeli süreı· 
çilerin hepıi girebilecek ve tecriiheais 
güretçilerden de her ldüpten ve her 
ıildetten izami üçer sporca iıtirak .. 
debilecektir. 

6 - Güntçilerin behemehal si • 
reı federasyonundan liaam abmt ba • 
lunmalan ve nizami vaziyeti haiz ol
maJan f81'lbr. 

7 - Toleranı yoktur. 

- "Evet, fakat •erdiiiniz ce
vapları kaydetmem adliye için 
faydalı olur. Gençlitiniz pek fır
"ılnalı geçmif, babantz eizi eY· 
Jea lolmut, tenerilijinizden, 
hır1ızlıimızdan dolayı takibata 

Binaenaleyh, 1933 te hapse 
tıkılan katil, mütemadiyen haki
kati söylemekten çekinmediii 
halde mayıı 1935 te Sevine mah
kemeaine sevkedilecektir" Şayet 

o zamana kadar batka hakikatler 
meydana çıkmazsa! 100 M. - Semih birinci lstan

inanamıyo- bul, Kazım ikinci Ankara. Artık bu adalete 

8-Tartı 11 -12 ve ml.nablar 
tamam birde ~-

9 - Tartı samanma yetitemiJen • 
ler müaabakalara sinmezler. 

rum .. ,, 



Elektrikli 
tren 
Nasıl yapılacak, 
tetkik ediliyor 
Devlet demiryollan inpat rei· 

si Jbrabim, cer rem Tevfik, tirket· 
ler umum müdürü Etem Beylerle 

Avusturyalı elektrikli !İmendifer 

mütebaHısı M. Hruıka Rodlf' den 

mürekkep bir heyet, Ankaradan 

Zonıuldaia gitmitti. 

iktisat Vekaleti memleketi e • 

lektriklendirme (Elektrifikasyon) 

daireıi reis vekili mühendis Refik 

bey de bir gün sonra lstanbuldan 
ıelip heyete kablmı§tır. Bu heyet, 

elektrikle itletilecek ol•n Çata • 
laizi - Ereğli demiryolu hakkın

da tetkiklere baılamııtır. 

Heyetten eıki maden umum 
müdürü Refik bey, maden hav -
zamızı FiJyoı _ Ankara d . emır • 
y~luna bajlıyacak olan Çatalağ • 
zı - Ereğli hattının elektrikle it -

letilmeıine nasıl karar verildiğini 
fÖy]e anlatmııtır: 

"Ereğli limanı ve Filyos - E
reili demiryolunun İnfall için B. 
M. M. nce 20 milyon lira sarfına 
dair kanun kabul edildiği zaman 

- o ıırada İstanbul sanayi müdü
rü bulunan ve elektrik mühendisi 

olan - Refik bey, Nafia Vekili 
Hilmi beye bir mekt .. d up ıon ere -
rek maden ha d vzaıın aı yapılacak 

demiryolunun elektrikle itletilme
ıi daha iktiıadi oldug"un b"ld" 

• • U 1 iP 

mııtır. Bu teklif -e'-!'l t h , " 1U1 e çe e em-
miyetle dikkate ahnmıt ve Refik 

bey demiryolJarı kongresine ça - • 
rılmııtrr. Refik bey k d g 
. . . ongre ete -

zını ızah etmiı ve neticed k 
b 

e ongre 
u hattın elektrikle yaıp im 

IÖ b
. 

1 
..... 

1 
ı asına 

z ır ıgıy e karar verm· t" lf ır. 

Şimdi Refik beyin de . . d b 
ıçın e u-

lunduğu bu heyet, Çatalağz d 
E 

... 
1
. ın an 

reg ıye kadar bütün d ma eno-
caklarmın vaziyetiyle birlikte e -
lektri1de iıletilecek olan hatt 
"k . ın en 
ı tııadi §ekilde yapılması yolları -
nı tetkik etmektedir. 

Zonguldak eski maden umum 
müdürü Refik bey, havzada yapı
lacak büyük ve umumi bir aant

ralla Ankaraya kadar elektrrk 

kudreti vermek mümkün olduğu 
l.aaatindedir. 

lzmir civanndaki eski 
eserleri tanıtmak için 
Maarif Vekaleti, eıki medeni • 

yet devirlerinden bir çok eserle • 
rini sinesinde bulunduran lmıi • 
rin, ziyaret edecek seyyahlar için 
her cihetçe §ayam istifade bir ha • 
le getirilmesini teminen bazı mü -
him teıebbüslere giriımiştir. Ve • 
kilet Berıama, Sart, Efez 
gibi en kıymetli aaarıiti -
kayı koUannda bulundu -
ran lzmiri ziyaret edecek aayyah • 
lara argeoloklıara ve asarıatika 
meraklılanna suhulet göıterebil -
mesi ve bu mıntakalara icabında 
huıusi seyahatler tertip edilmeıini 
muvafık görmüıtür. 

Asarıati'o. müzeleri ve hafri -
yat yerlerini ziyaret edecek olan -
lara bir çok kolaylıklar gösterile -
cek; her türlü ilitiyaçlıarı temin 
ve ihzar edilecektir. 

Berıama ve lzmire feref ver -
mek üzere Bergamada bir ilim e -
vi inşa edilmektedir. Maarif Ve • 
kaleti, ilim evi inıaatı için 3000 
lira tahsisat ayırarak göndermiş • 
tir. 

Vilayet bütçesinden de bu it 
için kafi derecede tahsisat ayrıl -
masına çalı9ılacaktır. 

Bergamada kaleye giden yol 
intaatı için 500 lira tahsisat kon • 
muftur. Gelecek sene bu volun 
tevsii ve daha iyi bir bale ifrağı 

için daha fazla tahıiaat verilecek
tir. Jlim evinin mükemmel olma
sı için tertibat alınacaktır. 

Aşiretlerin yerleştiril mes j 
işi ilerliyor 

Tara us da büyük gayretler ıar
f~d ilerek kurutulan bataklık ye
rınde meydana getirilen münbit a
raziye gezici aşiretlerin iakinı iti· 
ne ehemmiyetle devam edilmek
tedir. .Yali Hazım bey ıık ırk tef
litatta bulunarak lazım gelen di
rektifleri verdiği gibi kaymakam 
Hıfzı bey de bu mühim memleket 
it ini çok yakından takip etmekte
dir. 

Kurulacak olan iki asri köyün 
hazırlıkları ilerlemittir. Yalnız is· 
kan edilecek olan aıiretler henüz 
yaylada oldukları için evlerin ya
pılması için gelmeleri beklenmek
tedir. Her aileye verilecek olan a
razi tamamen budutlariyle bera
J;er tespit edilmittir. 

Yapılacak köy evlerine lazım 
olacak kereste için orman daire• 
s=nden ruhsat alınmak üzeredir. 
Tatların getirilmesi için de lazım 
gelen tedbirler alınmaktadır. 

"h _Yeni kurulacak olan köylerin 
1 tıyacını ve köy evlerinin malze
mesini temin için k"" 1··1 . • • 
Ç
ok d ... oy u erımızın 

egerli çalı•n .. lar ·· ··ı ,_ 
tedir. K·· :- ı ıoru meK· 
h T V oy proıeleri evvelce Da-
- 1 ıyde bekaletinden iıtenmit oldu 
~un an ·· ı 

Adonada 

82 sabıkalı 
yankesici 

Ayı Mehmetlear
kadaşları tutuldu 

lıtanbulda ve Türkiyenin bir 
çok vilayet ve kasabalarında do • 
latan, ıekaen iki ıuç. ifliyerek 
nihayet Adanaya gelmit olan A
yı Jakabiyle methur Mehmetle ıuç 
ortağı Kayserili Hasan polis 
tarafından yakalanmıtlardır. Bu 
maruf yankesiciler soyacakları 

safdillerin yanlarına yaklafıp 
kendilerine atinalık göstermek 
suretiyle hemen kucaklıyor ve 
ceplerinden cüzdanlarını el ça _ 

bukluiu ile aldıktan sonra orta • 
dan kayboluyorlardı. Bu iki ser· 

seri ıon günlerde Merıin, T arıuı, 
Ceyhan ile Adanada bu suretle 
on vatandafın, ceplerinden cüz • 
danlarını aşırmıf, nihayet yakayı 
ele vermiılerdir. 

Bunlardan batka tanınmıı 
mantarcılardan Yahudi lakabiyle 

töhret almıf Sarı Ihsan da arka • 
daıı Çakı Haıan ve lbrabimle bir· 
likte Adanada saklanmıı bulun • 
duklan bir evde yakalanmıılar• 
dır. 

Bunlar da muhtelif vilayet ve 
kasabaları dolafarak kıymetsiz 

ve adi tatlı küpe ve yüzükleri al -
tın, pırlanta ve elmas diyerek saf• 
dil vatand.-9lara &atarak dolan -
dırmakta ve hemen ırra kadem 

basmkta idiler. Bu üç mantarcı• 

son günlerde içinde yalnız Ada • 

nada ıekiz vatandaıı bu suretle 
dolandırmıtlardır. 

Bu be' suçlu haklarında tutulan 
tahkikat evrakı ile birlikte cüm· 

huriyet müddeiumumiliğine ve

rilmittir. 

T arsusta bir halk o kuma 
evi açılıyor 

T arauata umuma mahsus ol
mak üzere bir Halk Okuma Evi 

açılması takarrür etmittir. C. H. 
F. binasının birkaç odası hu ev 
için tahsis edilmittir. Fırka heye-

~==:it YARIN 
Dlaya Alevıealrıe •• 

....._ __ Çeviren : A. C. ===== Yazı Nu. aı: 7 
Genit bir cephe üzerinde, yan 

yana uçarak, üıt üste, yeni iki hat 

teıkil ederek yukarıda uç.anlar a· 
§aiıda uçanların aralıklarını dol • 
durarak gelen dütman tayyarele _ 
ri ölüm saçan bir bulut gibi iler • 
liyor ve timıekler yağdıran bir ka 
sırga fırtınası gibi önüne çıkan 

§eyleri orakla biçer gibi biçiyor -
du. 

Bu ani hücum kartısında ıaı • 
kın bir hale gelen Rusların yüz -
lercesi daha ilk anda, müdafaa i • 
çin hiçbir ıey yapmıya muvaffak 
olamadan yere serilmitti. Atılan 

mitralyoz mermilerinden' ve bom

balardan hasıl olan tarağın ditle
ri toprak üzerinde bir karıtıklık 
bile bırakmıyarak her tarafı tara· 
yıp altüıt ediyordq. Havada teıek· 
kül eden bu tarak tayyare hangar
lannın batarya mevzilerinin ve ze 

minliklerin üzerinden süratle ge • 
lip geçiyor, bütün dinleme aletle
rini paramparça ediyor, efradı sı· 
ra sıra yerlere seriyor, yalnız gör· 

meye kartı kapablmıt olan hazır
lık cephanesini ve ıiı aletlerini de 
lk detik ediyor, tayyare müdafaa 
toplarının batında bulunanları a
ğır bir ıurette öldürüyor, bomba 
tayyarelerinin büyük bir k11mını 

ite yaramaz bir hale getiriyor, 
vaktinde ıaklanamıyan iki ıüvari 
müfrezesinin hayvanlarını tama • 
miyle öldürüyordu. Birkaç saniye 
zarfında, hücuma uğrıyan saha, 
bir ceıet ve harabe meydanına 

dönmüıtü. Şimdi bir tarafta yara· 
hlarıa. avaslarıı •• Eeryatlarıı '-i • 
tiliyor ve diğer tarafta da kartuç 
ve cephane kümelerinden çıkan 
infilak ıadaları hücum eden düt· 

man tayyarelerinin motör hırıltı • 
larına ve attıkları bombaların in· 
fili.k ıürültülerine karıtıyordu. 

Şimdi dütman tayyareleri yeni 
bir kavis çevirerek tekrar hücuma 
hazırlanıyorlardı. 

rarak Ruslar mermileri birbiri üs
tüne havaya savuruyorlardı. Ja • 
pon tayyareleri bir taraftan Rus· 
larm bu müthit aleti ve diier ta" 
raftan kendilerini takip eden Rus 
tayyarelerinin hücumu kartııında 
pek ııkıtık vaziyette kalmıtlardı. 
Bütün Bog~o •.Ola' daki tayyare 
topları f aalıyete ıeçmitti. 

Aradan çok geçmeden Japon
ların büyük tayyareleri birer birer 
yere dütürülmüttü. Fakat bazı 
Rus tayyarelerinin bu hengamede 
a~e! içine girmelerinin önüne ge
çılememitti. Çünkü doıt ile düı • 
man artık biribirine karıtmıttı. 
Japonlar gayet mahirane yaptık. 
ları taktik hareketleriyle dütman· 
larından uzaklaııyorlardı. Haki -
katen biraz ıonra geri kalan bü • 
tün Japon tayyareleri yükıek bu • 
lutlar arasında kaybolup gitmif • 
lerdi. 

Fakat onlarla beraber Rusla • 
rın tayyare kumandanı olan cene
ral Bara da kaybolmuaftu. Barı, 

refakatine en seçme harp tayyare
cilerini almıftr. Maksadı, Japon -
ların arkasını bırakmamaktı. Mo
törlerde bir damla benzin ve mit· 
ralyozlarda bir ıerit kurıun kalın· 
caya kadar dütmanı lCuvalamıya 
azmetmitti. Her neye mal olursa 
olıun bunu yapacaktı! 

Y er~eki. kararıihlardan ve9 • 
len emırlerı, sorulan sualleri ar • 
ılık ne itiliyor, ne d~ oraya bir ha· 
ber gönderiyordu. Bütün radyo a
letlerini tayyarelerden afağıya 
atbrmı9tı. Ceneral Bara o dınltı 
ilelTerıne arfiK illfiyacı yoktu. Et
rafında bulunan imanlara da e
hemmiyet vermiyordu. O insanlar 
iıe kumandanlan Bara'ın ne mak· 
sat takip ettiğini anlıyorlardı O • 
nun için Barı tarafından emir ve• 
rilmeıini beklemiyerek va • 
zifelerini yapıyorlardı. Bara, 
rerekıe arkadqları Japon 
hava filolarına kumanda 

Bu ande, ıanki gözle görülemi- eden zabitin rakip oldu • 
yen ervah tarafından yapılıyor· du tayyareyi ketfetmiılerdi. 
mut gibi, havayı kaplıyan ıiı ta• Şimdi bütün gayretlerini 0 tay • 
bakası birdenbire kalkıvermitti. yareyi düıürmeie huretmitlerdi. 

Açılan semadan takuli denecek Fakat istenilen bu düello 0 gün 
kadar dik bir uçutla Rus tayyare maatee11üf vukua gelmemiıti. 
filolarının akın ettikleri ıörül- Çünkü Japonlar, artık harp edil
müttü. Rus tayyareleri mitralyoz· mesine imkan bırakmıyacak ka • 
larını derhal dütman tayyareleri· dar yükseklere çıkmıtlardı. Şu 
ne tevcih etmitlerdi! Fakat Ja- halde onları takibe devam etmelC 
ponların ince uzun gaz torpilleri- artık beyhude idi. Ceneral Bara 
ni salvermelerine mini olamamıf• bunu ıörünce ditlerini gıcırdata • 
lardı. Şimdi bu torpiller boğuk rak Urga'ya dönmü,tü. 

ıadalar çıkararak bataryaların, • • • 
zeminliklerin, hangarların ve ka- . Rusların telafisi ıayri kabil za· 
rarıahlrın bulunduiu yerlerde yıat verdikleri, fakat ayni za· 
patlıyorlar ve her tarafa zehirli manda pek pahalıya mal olan bir 
nef ealerini yayıyorlardı. zafer kazandıklarını hi11ettikleri 

MahnıutEsat Bey 
İzmir gazetelerinde okunduğu

· na .. b" 

ugun erde yerine iadeıi 
beklenmekted;r d h I • 
battfanacakt '· er a ıfe de 

ti idareıi, kaza kaymakamı, be • 
lediye reisi ve maarif memuru 
beyler bu itle yakından alakadar 

olmaktadırlar, mevcut kitaplar
dan istifade edileceği gibi, bazı 

hamiyetli zevat ta kendi kitapla • 
rını bu eve vermeyi vadet~iıler -
dir. Öledenberi tetkik ve teteb .. 
büatiyle töhret kazanan Hidayet 
Efendi buraya 100 cildi müteca • 
viz kitap vereceğini bildirmittir. 

Rus tayyareleri buna mini ol • Urıa tayyare karargahı civarında 
mak huıuıunda ıeç kalmakla be- muharebe bu ıekilde devam eder· 
raber düımamn kancıkçasına yap· ken Tola ovaaında harbe kat'i bir 
tığı bu ani taarruzun intikamını tekil verecek kadar ehemmiyetli 
almıya muvaffak olmu,lardı. Ja. hadiseler cereyan ediyordu. 

. gore ınek arabacılar cemiye· 
tı, eski adliye vekili Mahmut E· 

ıat Beyden cemiyetin fahri riya

ıetinin kabulünü rica etmit ve 

Mahmut Eıat Bey de muvafakat 

cevabı vermittir. Mahmut Esat 
Bey, b~dan sonra cemiyeti ziya • 
re etmıf, bu vesile ile, orada bu. 

lunan cemiyet idare heyeti azaları 
ve diler zevatla hasbihalde bu _ 
lunmuttur. Mahmut Eıat Beyin 

ıöıterdiii bu alaka, cemiyete 

mensup azalar arasında sevinçle 
kartılanmıt br. 

Y ır. 

Genç bir kız derede 
boğuldu 

Armutluda hamamaızlık ü • 
zünden bir kaza olmuflur. iki ~k _ 
raba birleıerek kaplıcalardan 15 
dakika mesafede bulunan "Küpe
li hamam,, denilen açık bir kaplı
caya gitmi§ler, Küpeli hamamın 
yanında bulunan küçük bir dereve 
~irmişlerdir. Rurada bira7. yıkan
r1ık•an sonra icler;nden 18 yasın· 
da F.mine dl'!rİn bir vere tesadüf 
r~m;~ ,ı;; .. ,-ıiir nvpf, ı,; .. lrayanın 

altmda kal-arak hoğulmuıtur. 

Hacı Tal ip zade Aptullah e -. 
fendi de altı yüz cilt kitap verme
yi taahhüt etmittir. Daha birçok 
zevat kendilerinde bulun~n kitap· 
ları bu okuma evine hediye ede
ceklerdir. Eski kitaphanelerde 
mevcut kitaplar da buraya devre
dilmiye batlanmıftır. 

Kitaphane için lazım olan 
dolaplar ve maıalar yaptırılmak 
üzeredir. Bu Halk Okuma Evi 

kazanın büyük bir ihtiyacına ce -
vap verecek. Bunu temin edecek

ler ise saygı ve sevgi ile daima 
.anılacaktır. 

ponların avcı tayyareleri, timdi Yükıek tlai tepelerini kaplı • 
havada Ruı tayyareleriyle müıa• yan sis tabakasından istifade e • 
demeye tutuşan diğer Japon filo- den Japonlar, Ruı kuvvetlerinin 
ları imdada gelinceye kadar içle- Urga havalisindeki hücumla met• 
~inden birçoğunu kurban verme • f ~al. olarak bütün nazarı dikkatle
ge mecbur olmu,lardı. Yanım 1 rını ~ noktaya tevcih edeceklerini 
dumanları, infilaklar ve enkaz 1 ~hmın eyliyerek, avcı tayyare 
yıiınları dütman tayyarelerinin r fılolarından, bomba tayyarelerin
nerelere düttüiünü gösteriyordu. 1 den ve bir ıürü tank tafıyıcı tay • 

Şimdi Ruı bataryalarının ba- yarelerden mürekkep mühim bir 
zıları tekrar faaliyete geçecek bir kuvvetle ayni z~man~a Tola ova· 
hale gel~itti. Emirsiz, fakat dü,. ıına htıcum etmıslerdı. 
manı daıma gözönünde bulundu· 



• 

• 
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Gılgamış, ona öyle 
yanut verdi : 

gar, benim avcım, 
bir kız, bir 

kendinle birlikte 
elkızı al .. 

_ 
2 

_ f (Enkidu) dağlıarından Erdı'e 

k inerken Gılgamış bir 25 - düş 
15 - Kız ıöğıünü açar~ on" gördü. Bunun üzerine Gdıamış 

·· k · · ·· t di öyle kı o da gor eyım gos er. ' .. . annesine gelerek düşünü anlattı, 
(kızın) 'hÜzelliiıne kole oldu' 51) . t d. • yorumunu ıs e ı: 

(kız) utan.,.arl.ık etmedi, onun "H k d b. d .. ıı 
•~ ey ana, uy um a ır u~ 

gönlünü çaldı; üstlüğünü de çöz· gördüm, (dinle): Göklerde yıl-
dü ki onu saırıın; sonra, bağrının dızlar vardı; derken Anu'nun 
20 - üstünde olarak, bir kadın kendisi g:bi biri omuzlarımın 30 
yaltaklığı ile onu oyaladı. ·-üstür_.. düştü; (Eh!) Onu kal -

Enkidu böylece elkızmm arka- dırdım; (ancak) benim için artrk 
daşlığr içinde altı gün yedi gece güçlü idi; kavrayışını gevşetebil -
geçirdi. dimse de, onu silkip atamadım; 

(Enkidu Erch'te Gılgamışla (ondan sonra) Ereh'in elgünü üs -
savaşmağa gidiyorJ tüne üşüştü, kılcılar 52) .arkasın · 

Sonunda (kızın) büyilüne do- dan 35 - koşuştu, (alplar) yöre -
)"arak yüzünü davarlarından yana sini sardı; benim öz arkadaşlarım 
çevirdi· aıarallar onu görünce bile ayaklarını öpüyorlardı; (ben 
nasıl d~ öteye beriye kaçıştılar! dahi) onu bir kadın gibi (bağrı · 
t··ı 25 _ canlıları yanından u • ma) bastım. (Sonra) onu (senin' 
~l blar. ayaklarının altına getirdim, ken · 

::Uluğwıu 38) yitiren 39) En- dime de~k biri gibi. (Sen) bunur 
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Güreşçi Cim Londosun kalbi 
taştan değilmiş! 

Amerikadan gelen haberlere göre dünya serbest güreş 
şampiyonu sinema yıldızı JanKravfordla evlenmek üzeredir 

nu Cim Londos ile sinema yıldızı 
Jan kravfordun evlenecekleri ıa
yiaıiyle metaul olayorlar. 

Mey Marrey, EYelin Pat ~e Av· 
rupa rüaetlik kralİ!esi Matmazel 
Diplaralnı, giirq kralntı elde et
meğe çalıttılar. 

Haftnlki Cim Lendesan kalbi
·ıi fethetmek aleri Jan Krav· 
f orda nasip oW.. 

Bana nuıl -.nffak oldu? Bu 
• 1ıldızm ıırndD'. 

ilk taaıtmala.ri lnmdan "ki se -
ne eVYel, yani Cim Londoı, Kali • 
fQrniya güret fampiyoau Pen Stit 
ile boy ölçiiftüğü zaman vuku btıl
du. 

r~d d lıların uzaklaş- ne oldugunu anlamışrndır.,, 
ılD u, yanın an can 40 B'' .. b"l . . b"I . O maç eınasmda irk sıtfta gü-

d
. l · · b gwı ço·· • - ulun ı gıyı ı en anası 

._... ·· ·· ız erının a c· L 1 · ld b l d Jan Kravford ~ıgını ıorunce d. k.
5

•
1 

Gılgamışa şöyle yanıt verdi: ım ondos ze ıınema yı ızı u unuyor u. 
züldü, yürüyÜ§Ü gevıe 1

: e~ 1 
"Gökteki yıldızlar senin ıarka - Selinik

1 
(Hususi) - Amerika Jan kravford, Londoaun erkek Londosun lakayt kalmaaınaı im • 

...;b·ı degw·ıldı· (artık): o şımdı er· d l d ( .. ) A , (b matbuatı, sı'yaı-ı haberlerı"nı· bı·r güzelligwine ve adeli kuvYetine kar-
ii' • •w• . . t aş arın ı; o, oz nu ya en-
gin1iğine erİfmİş, bıhg•m genışle • zeyip) omuzlarınnı üstüne düştü- tarafa bırakarak dünya serbest şı hayran kaldı. 
-··4tı0 30 - Gene kadmın ayak- W•• •• •• 1 d"w' k ld b·1d· .. . c· L d ·ı o zamandanı:_en· cı·m Londo. 

kan yoktur. 

Esasen Jan Kravford1 kendisi• 
ni ziyaret eden gazetecilere ele• 
miştir ki: 

· .. .. gu u • , - ~ :r .... . • 11 n soyp e •gın o a ıra ı ı gureıı. ıı.ampıyonu ...... on oı ı el D 

ları .dibinde oturdu. kadın yuzu- ğin ancak kendin için aşrn güçlü sinema yıldızı Jan Kravfordun sun bütün müsabakalannı takip 
nün cizgilerini süzdü, v,. (kadın) bulduğun, kavrayışını gevşetti - evlenecekleri şayiasiyle meşgul o- etti ve hiç birini kaçırmadı. 
söze b-.Javmca onun kulakları şu ğin, ancak silkip atamadığın, a - luyor. Deyli Herald gazetesi di- Şikago Tribün gazetesi, Cim 

- Cim Londoawı evimde miıa
fir bulunduğunu sizden sakl•y&• 
marn. Aramızda hararetli hit 
dostluk var. Bundan öteıi doğru 

değildir. Cim Londos, Teşnniev• 
veldc Yunan·sıana gidecek Be
n1m de onunla beraber Yunaniıta
na gitmekliğim muhtemeldir. 

sözleri isitti: yaklarımın altına; kendine denk yor ki: Londosun Jan Kravfordbı evlen -
Y akıaıklısın Enkidu. bir tanrı· biri gibi getirdiğin, ba.ğTma bir "HoliYut yıldızı Jan Kravford, mesine, muhakkak nazariyle ba -

ya benzeuin kadın gibi bastığın... Onun da ne güreş kralı Cim Londosu sevdi. kılması fizım geldiğini yazıyor. 
35 - Nicin (h~) Jc • .,. ~nlıl?- olduğunu ben anladım: Bi2 Amerikalılar, Cim Londoıun iki aydanberi Cim Londos, sine -

rıyla cöllerde dC'laşırıın? Bagam VI. kalbi taştan olduğunu ve aşk his- ma yıldızının sayfiyesinde bulu-
Kalk Aeni yüksek tağamh E- (0, alp yürekli bir) eımre • lerirıe yabancı olduğunu sanıyor· nuyor. Bu, bir arkadaşlık mı, yok-

acu·~-..mur=mııu., \. .i -:tlxa.2- dw ~~. (arl.o ... ~ .. -9'.'j ~111.-oellrif.~---.,ij-..l.-wJLea~'ft"'lıtft.~I..--.. lc!ı.. ~ L L_tl! d w•ı 
-- -~ ~ ~ &-.. -rv .ı , ~ -~ ... .._ .. uıır it!• -, Detll esı .. 

'.Anu ve lştann konağına; otaaa birı İr; (ülkenin ''eninde boyun - ma yıldızlan Cim londosu elde • . 
1 G l 1 l . 1 üd ( t w al t l f k t b"'t·· t Fakat bu ı§te muhakkak bır ıev- Ytınanistana gideceksiniz? 

- Onunla evlenmek için mi 
güçlülerin en güç üıü ı gamış da,.) güç Ü erın güç üa·· ür; öz e mege ç •! ı ar, a a u un °" d 
'Var, v" elgünün üatüne bir au • Anu'nun iki katınca) gücü vardır. şebbüaleri bop gitti. a vn. Jan Kravford, gülerek ve gôZle-
rochş e·bi erk sürüyor.. (İmdi sen onu i<adın yollu) bağrı- Haberlerini bir tarafa bıraka· J Zira Jan K~vford gibi çok ~ü- ı ri parlıya~alc cevap v~~di: 

40 _ Kızı~ . öjüdü. göf.lüne na 5 - bastığınaı göre, bu, yanın- rak dünya serbest güreş şampiyo- zel ve ıehlıar bır kadına karşı Cım - Belkı de bunun ıçm ! 
yakın geldi, ıçmde hır arka<las dan hiç ayırmayacağı arkada§ı 
bulmak armamnı 41) duydu; el- sen olcaksın, demektir. ı,te dütü· 
kızma fÖyle d~di Enkidu: "Kalk, nün yorumu budur.,1 O yene anne• 

öyleyae, hey kız; beni ıduk bur- sine dedi: 
kathğa, Anu ve lştann konarım•· (Ana,) ben ikinci bir düş gör
ilet; 0 yere ki 45 _ orada güçlü· düm: Yükso.\ tağamlı Ereh'in 10 

_ içinde bir balta çarpışı duyul
lerin güçlüsü GrlpamıŞ var, ve 

du: (0 aralrk Ereh'ten elgün) a
il~n i~~tiine Pr1< sürüyor; çün

trldı, yöresine birikti, yanma ko
kü ben dıth;. 

V. şu~tu1 Kılcılar arkasından seğirt-
Bag-am ti; ben de onu kadın yollu bağrı-

Ben onu yı·gwitce sava.~a okumak 
ma bastım, kendime denk 15 -

isterim, Erehin ıç· inde haykırmak 
biri gibi ayaklarına getirdim; sen 

İsterim: Ben de erkliyin: "Ben de, 
bunun ne olduğunu bilmi,indir, 

söz yok, barkatlar dikeceğim; (anne).,, 
(bayık ki) 42) cölde doğanın gü- (Annesi), kamudan bilge, bü -
cü 5 - (daha büyüktür).... Son- tün bilgiyi bilen o, yavrusuna ya -
ı·a (ne olacıtksa) görüriiz. nıt verdi; kamudan bilge, bütün 

"Gel (öyleyse), Enkidu, yük· bilgiyi bilen o, Gılgamıta yanıt o

sek tağamlı Ereh"e orada il~n larak dedi: "Senin gördüğün bal
alya alay eğlenir, her gün düğün ta b:r adamdır; kendine 20 -
bayramla geçer; 10 - (iğdiş) denk biri gib;, sen onu kadın yol
bak11lar 43) kobuzlarrnı çalarlar; lu bağrına bastın; ben onun ne ol 
çengi kızlar kösnük 44) ve §en duğunu bildim: 
<lolatırlar, toğuşlu 45) kişileri "O bir alp yürekli, bir emre 
ya.taklarından ayırırlar; Enkidu, dir; arkadaşa arka verecek biri
sen orada dirliğin bütün gönenç· dir. (Ülken:n eninde boyunda 
lerini 46) tadacaksın; orada sa-. güçlülerin) güçlüsüdür, gücü (öz) 
na gönençli, kıvlığ 47) btrini1 Anu'nun (iki katınca) büyüktür.,, 
Gılgamışı 15 - göstereceğim. 0- Gılgamış ağzını açtı, annesine 
nu gör; o! onun yüzüne bak; ne yöniilerek dedi: "Ne olurııa olsun, 
erkekçe .yakışıklı! Batuklukla ben onda (bir emre) bulmalı
donanmışhr 48) o; bütün teni erk yım.,, 

Ahmet Cevat ile dop dolu; onun gücü senin -
k·nder daha berk; o gece gündüz 
dinlenmek bilmez. 

20 - Enkidu, benliğini biraz 
ltörlet. Gılp,amışı Şamas, Anu ıe· 
\ı'iyorlar; Enlil 49) ve Ea 50) ona 
hol bol bilik verdiler •. ,. 

(Gılganuşın dü~ünde Enkidu
~ görmesi) 

- Birinci Tabletin Sonu -

38) Safiyet. 39) Kaybeden. 40) Hü
kümdar oluyor. 41) Büyük arzu. 42) 
Muhakkak. 43) Rahip, kahin. 44) Şeh
vetli. 45) Necip, zadegandan. 46) Ni· 
met ve saadet. 47) Bahtiyar, mesut. 
48) Azametle mücehhez. 49) Mabut 
Bel. 50) Denizler, bUyük sular mabu
du. 51) Tabir. 52) Esnaf. 53) Dost. 

Gönderilmek üzere hazırlanan kızlar! 
Japonya, Mançukodaki Japonlarla evlenerek aile kurmak 

için Mançukoya Japon kızları göndermiye başladı 

n'lan~ukoya gönderilecek kızlara apor, berberlik, 'tocuk bakımı öj~etiliyor 
Japonya hükumeti, kendi hi- ı Bu maksatla Japonyada bir zi- sut kadın trampetı,, kızları yeme

mayeıi altında kurulan Mançukuo .raat mektebi açılmı§lır. Bu mekte- ğe çağırır. Saat ikiye kadar ıa• 
memleketine gönderdiği bekar Ja· ı be devam eden ve Mançukuo'ya zeteler okunur, ı~or yapılır veya
ponyalrlar)a evlendirmek için Ja· gitmeğe namzet olan kızlıa'I', zira- hut Japon lavtas·ylc; Japon ~rkı· 
ponyada kızlar yetiştirerek kı•ım 1 at usullerini öğrenmektedirler. Bu ları calmır. Ondan son~a tekrar 
kısım Mançukuo'ya göndermek- mekteplerdeki talebe tamamiyle çalışılır. Akşam ycmeğıne kadar' 

tedir. Bundan da anlaşılıyor ki, müstakildirler . Yeti,tirdikleri kızlardan her biri bir ihtisas §Ube
Japonya binlerce Japon genci için mahsulleri kendileri satarak ge - sinde talim yapmapa mecbur~ur. 
orada çalışma sah?ları temin et - çinirler. Kızlar 1ıaabhleyin ıaat Kadın berberliği, elisleri, çocuk 
mekle kalmıyor, onların orada a - betle ite başlarlar: Kahvaltıdan bakımı, defter tutmak s·bi şe7ler 
ile kurmaları ve çoğalmaları için sonra meraıimle Japon bayrağı talim eder. 
iyi bir talim ve terbiye görmüş asarlar. Ondan sonra ya ev işleri Her halde bu ihti!~ slar, ileride 
kızlar da hazırlryarak gönderi - veyahut tarla ameliyatiyle meıgul ev kadını oldu~u '7f\tn<'n işine ya-
yor, ı olurlar. Tam aaat on ikide "m•· t rıyacak ihtioaslardan olmalıdu. 
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BALO 
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- Jlk balo elbiseniz nasıldı ve 
bunu giydiğiniz zaman ne duy

dunuz? 
Bir cok yerde, balo elbisesi 

giymek, kızın kadınlaşması şek
linde tefsir olunur. Yani, balo 
elbisesini giyen kız, kendisinin 
artık cocuk olmadığı hissine kapı
lır ve bir nevi zevk duyar. Bu iti
barla giyilen ilk balo elbise~inin 
nasıl olduğu kolay kolay unutul· 
maz. Bu giyildiği zaman ki duyğu 
da sırasına göre habrlayışıyle 

1 

tekrarlanabilir! 
-1Ik balo elbiseniz nasıldı ve 

bunu giydiğiniz zaman ne duydu· 

nuz? 
Yıldızlarla sık sık ve türlü tür· 

lü anketler yapılır. En esaslı me
selelerden en chemmiyets1z şey· 
lere kadar, muhtelif mevzular et
rafında suallerle karşılaşan yıl· 
dızlara hazan ahrnt sualleri so-

' . 
rulcluğu da olur. Onlar da en çetın 
sorğular karşısında hile yılgınlık 
göstermez, uyğun bir cevap bulup 
yahut gelişi güzel bir cevap uydu
rup, işin içinden sıyrılırlar! işte, 
balo elbisesi mevzuu etrafında o• 
larak, yukarıda not ettiğimiz iki 
sual de bir l<aç yıldıza sorulmuş 
ve kendiler:nden cevap alınmış-

tır! 
Amerika yıldızlarından Karen 

Morley, şu cevabı vermiştir: 
_ Giydiğim ilk balo elbisesini, 

bugi.in film çevirdiğim zaman, ba
lo sahneler'nde sırtımda gördüğü· 
nüz mükellef balo elbisesile yan 
yana r.örebilseniz, aradaki farkı, 
&irkin bir ördek yavrusu ile şaha· 
ne bir kuğu kuşu arasındaki fark 
kadar biri birlerinden uzak saya· 
cağınızdan , bu şekilde bir muka
yese yapacağınızdan eminim. Bu
na rağmen, ben, bu ilk balo elbise· 
mi ve onu giyişimi sevinçle hatır· 
hyorum. 

Mec Evaneı 

/ 
/ 

/ 

Karen 
Benim ilk balo elbisem, havai 

mavi ipekten, üzeri sırma ile be· 
nek benek işlenmiş bir elbiseydi. 
Uçkun denilebilecelC derecede ha
vai mavi ipek kumaş üzerindeki 
benekler, yıldızları andırıyordu. 

Bu elbise bana uğurlu geldi. Çok 
geçmeden beni de sinema gökle· 
rindeki film yıldızları arasına kat· 
tılar ! 

ilk balo elbisemin e· 
tekleri, diz kapaklarımm biraz 
aşağısında kesiliyordu. Onu giy
diğim zaman, çok rahattım. İs
tediğim gibi sıçrıyabiliyor, dans 
edebiliyordum. Ya vaziyet bu -
günkü gibi olsaydı?. Balo elbi -
ıselerinin etekleri yerleri supur
seydi? .. O zaman ne yapardım? 
Bu ilk tecrübede nasıl adım ata· 
cağımı bilemezdim ve herhalde, 
eteklerim bacaklarıma dolaşır, 
birkaç defa tepetaklak yere dü· 
şerdim! 

Başka ne söyliyeyim? .. İlk ba
lo elbisesini giyişimde o kadar 
sevinç duydum, ki ... On.dan son· 
ra daha süslülerini giydiğim hal
de, o dereceye varan bir sevince 
kapılmadım. Hele şimdi? .. Süslü 

J 

Morley 
hürmet de beıliyorum. Yalnız 
şu kadarını söyliyebilirim, ki bu 
elbise, beni pazarlık elbisesini gi
yip de köyden şehre gelmiş bir kı· 
za benzetiyordu. Bu benzeyi,in, 
yalnız elbise tesiriyle olduğunu 
söylemek istemiyorum. Gerçi el
bise, karışık desenli, alacabula
ca bir elbiseydi, ama ben ayni za
manda çoraplarımı beyaz ve iı
karbinlerimi siyah renklerde seç· 
miştim! 

Sinemaya gittik, yan localar
dan birinde oturduk. Bu locadan 
filmi görmek mümkün değildi. An 
cak, kenara yan oturmak suretiy· 
le, pek rahatsız bir vaziyette bir 
şeyler seçilebiliyordu. Ben de 
karanlığı seyre gelmediğim gibi 
bu meşhur filmi görmek de istedi· 
ğimden, bir köylü kız nasıl ya
parsa, öyle yaptım. Kenara o -
turdum. Düşmemek için de ya • 
nımdaki mühim zatın omuzuna 
tutunmaktan çekinmedim. Filmi, 
bu vaziyette seyrettim. Sonra 
aydınlıkta, ne göreyim?.. llk ba· 
lo elbisem, bir çiviye takılarak 

yırtılmış, kenara yaslanışla ezil· 
miş, bozulmuş, yıpranmı§ .•. Hula
sa, ben, bir kahve değirmeninde 
çekilmiş hale gelmişim! 

elbise giymek, tabii hal hükmünü 
aldığı için, artık bunlara karşı 
tamamiyle lakaydım. Nerede o 
ilk balo elbisesini giydiğim za- İşte, ilk balo elbiseme ait ha· 
manki sevinç. tıram !.. Hayli orijinal, değil mi?! 

Amerika yıldızlarından Mec. Fakat, ne de olıa, benim için hoş 
Evans, giydiği ilk balo elbisesine bir hatıra!.. O canım elbisenin 
dair şunları anlatmıştır: berbat bir hale gelmiş olmasına ne 

- Vaziyetimi çok beğendiğin- kadar üzüldüğümü hiç unutamıya· 
den bahseden mühim bir zat, bir cağım. Üstelik, o kıyafette o 
gece oeni bir filmin ilk gösterilişi- mühim zatla dans da ettim! 
ne götürmek istedi. Duğlas Fer· Amerika yıldızlarmdan Una 
banksın en meşhur filmlerinden bi Markel, bu husustaki intibaı so
ri olan "Bağdat hırsızı,. isimli fil. rulunca, şunları söylemiştir: 
min ilk gösterilişine.. Bu film, o - llk balo elbisem? Benim 0 za· 
zaman mühim bir sanat hadisesi manki düşünüşüme ve duyguma 
sayılıyordu. llk gösteriliş gccesin- 1 göre, o elbise, bir peri elbisesi ka• 
de davetli olarak tanınmış kimse- dar güzeldi!.. Peri masallarında 
ler hazır bulunuyordu. O geceki anlatılanlardan farksız bir elbise!. 
toplantmm, yarı resmi bir mahi- Siyah şifon üzerine pembe güller· 
yeti vardı. Sinema salonunda ay- le bezenmiş bir balo elbisesi: Na· 
ni zaman,da bir balo veriliyordu. sıl, harikulade, değil mi? 
İşte, ben, ilk balo elbisemi o ge· Benim için bu elbisenin en bü • 
ce giydim! yük hususiyeti, şimdi nazarımda 

Giydiğim elbise, karmakarışık onu en ziyade kıymetlendiren şey, 
desenli bir elbiseydi. Siyah taf· büyük annem tarafından dikilmiş 
ta, beyaz organdi .. Bunlar, biri· olmasıdır. O zaman, yukarıda
birleriyle imtizaç etmiş miydi? ki sözlerimden de anlaşılır ki, pek 
lJygun düşürülüp düşürülemediği beğeniyordum. Fakat, baloda 
1-akkmda bir şey söylemesem, ela- hiç eğlenemedim. Elbise bozula
ha iyi olur. Çünkü, ilk balo elbi- cak, diye oturamıyordum bile ..• 

! seme kartı muhabbetle beraber Halbuki, oturmağa da q kadar 

Bir 
Boşanma 

Daha! 
Bilhassa bundan birkaç sene 

evveline kadar büyük bir şöhreti 
olan şimdi de film çeviren Ronald 
Kolman aleyhine, karısı Londra • 
da bir boşanma davası açmıştı. 
Kadın, hu davayı kazanmıştır. 

Boşanmanın sebebine gelince, 
davacı, kocasının Pariste yakışık 
almıyacak bir hayat geçirdiğini, 
evli bir erkeğin böyle yaşaması 

doğru olmadığım ileri sürüyordu. 
Karısının kendisine karşı bir ko· 
ca gibi davranmadığını, alabildi· 
ğine çapkınlık ettiği yolundaki id· 
diasına Ronald Kolman, hiç ce • 
vap vermemiş, kendisini müdafa
aya girişmemiştir. Bu suretle o da 
boşanmıya istekli olduğunu gös • 
termiştir. 

Onlar, 1920 senesi eyh1lün.de 
Londrada evl~pmjşlerdi. On sekiz 
eyliilde !.. Bugün, o zaman karı, 

koca için çok mes'ut bir gün ol • 
muştu. llk seneler, biribirlerinden 
günün birinde ayrılacakları hiç 
hatırlarına gelmemişti. İkisine de 
saadet getiren bu birleşik hayat, 
1924 senesine kadar hiç aksama~ Mirna Loy 
dan devam etmiş, fakat 1924 se- ı--------------
neıinde arada geçimsizlik baş gös· 
terince, Ronald Kolman, karısının 
vanından, bir daha hiç dönmemek 
üzere uzaklaşmıştı. Karısı da 925 
senesinde Kaliforniyaya gitmiş, 

mahkeme karariyJe kocasından 
topluca bir tazminat almış ve ay• 
rıca kendisine on senelik nafaka 
bağlatmı~tı. Şimdi bu on sene geç• 
tiği için, bahis, tazelenmiş, iki 
yoldan birini tercih etmek lazım • 
gelmiştir. Ya tekrar bir araya gel· 

mek, yahut da boşanmak! 
Anlaşılan, artık kocasiyle bir 

muhtaçtım ki.. Yeni rogan iskar· 
pinlerim, ayaklarımı müthiş su
retle sıkıyordu! 

Ayni sual, İrlandalı yıldız Mo· 
reyn O' Sullivana da sorulmuş, 

"T arzan,, filminde Coni Vaysmül
leı in eşi olarak tanıdığımız bu 
yıldız da, şöyle demiştir: 

- Benim ilk balo elbisemin 
ren si, yeşildi. Yeşil, İrlandamn 
benimsediği renktir. Ayni ~aman 
da, bu renk, biz.de uğur getirici 
sayrhr. Dolayısiyle, ben de bir 
bahçe eğlenlisinc giderken, kendi
me yeşil renkte bir elbise seçtim. 
l •eın ciyle hoş, öyle parlak bir ye
şil renkte 1ki1 

r 

araya gelmesi mümkün olmıyaca• 
cağını aklı kesen kadın, bu cihet· 
ten istekte bulunarak, uğraşmayı 
faydasız saymış ve doğruda~ doğ· 
ruya boşanma davası aç.:ıp, \\J"ada· 
ki gevşek bağı büsbütün kopar • 
mıştır. 

Son zamanlarda yıldızlar mu • 
hitinde boşanma hadiseleri, eski· 
sine nispetle bir kat daha artmış• 
hr. Gün geçmiyor, ki bir boşanma 
hadisesi notedilmesin, demek, pek 
o kadar mübalağaya kapılmak de 
ğildir. Bu, muhakkak!. 

Benim babam, zahittir. Tertip 
olunan bahçe eğlensiti, onun men.-
sup olduğu alayın şerefine hazır· 
lanmıştı. Bir nevi kız balosu ... 
İşte, ben ilk defa olarak yeşil bir 
elibse ile bu baloda dans ettim. 
Hayatımda, şimdiye kaClar en zi
yade zevk duyarak iştirak ettiğim 
balonun hangi balo olduğunu so· 
rarsanız, tereddütsüz o balo ol • 
duğunu söyliyebilirim ! İster gülü· 
nüz, isetr gülmeyiniz, ilk balo el· 
hisemin renki olan yeşil renk bana 
uğur getirdiğine inandığımı da 
sizden saklamıyorum. Buna nasıl 
inanmam? Çok geçmeden yılC:1ız 
oldum! 

Pi Ajda 
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- Oz dilimizle bir deneme-

Anadolu ve Rumeli tepeleri, 
karıı karşıya eteklerini boğazın 
sularına indirmişler, yıllardanbe
ri, ne o, ne beriki bir adım at
madan denizin kıyısında, gün ışı
ğında yıkanıyorlar. Kıyı ve etek
lerde kurulmuş yuvaları, çiçekli 
bahçeli yalıları, Boğaz ma _ 
Yİ gölge ile sarıyor. Korular· 

' uzun ve yeşil birer yastık gibi ev-
lerin arkasına giriyor. Dağlar. 
gerilerde ve sess;z, uzun bir bek: 
leyişten sonra; ellerini yaşayışı • 
mızdan geri çekmişler, yeli to _ 
katlıya tokatlıya beriye alm I 
.. .... 1 .. ··kı· ış ar, 
.gaç arı suru ıyerek enli yaprak-
ları çentip ufa1tmııılar b I :ı- , oy arını 
kısaltıp bodurlaşhrmııı:Jar . 
1. b" l' , sevme -
ı ır gözle yamaçlara bakan to~-
rakları, seller yıllarca d oya oya, 

amarlan çıkmış kuru k .. ve oyu 
yuzlere çevirmiş. 

Onun için kıyıların tatlı yelin
den, uzun ve enli yapraklı ağaç-
larından sonra k 1 .• ır yo una gırınce 
dağı derin bir hıtcınhkla yaşıyo; 
hldum. Otlu ve kayık yollar 
yüriiyenlPre kızmış gibi batıveri : 
yor. Ba.kımrkcn fundalıklar ara
aına saklanmış öteki bir yol .. .. -.. onu 
muze çıkıvor. Ef7ri b'' ...... J 1 • • • • o , ugru, ı~a ın, 
ınce, b:rhırme eklene eklene kıv -
rılıp büküİen topraklı ve taşlı iz
lerden yürüy"oruz. 

Tek tük evler; yalmzlri!a zorla 
getirildikleri için bağırıp "'çağır _ 

d~~tan sonra susmuşlar, üzgün üz
gun bakıyorlar E~er b" "k" t • 5 ır ı ı a -
vuk sesi duymasak buralarda ofu• 
rulmuyor •anacağız. Şurada bu • 
rada has11.tôaktan ufak bir har
ma~lık gibi yalnız toprak kalan 
genııçe yerler var. Dar geciUer -
den sonra, buralarda 1·st d·...... . . . e ıgım1z 

c-ıbı yürümekten, sağa sola yal_ 
palamaktan yoruluyoruz k' san ı .. 

Ot ve fidanlar, kısa ve sert yap• 
rakh fundalıklar birbirine 0 ka _ 
dar sarılmış, kol ve budakla b" 
b

. . k r ır-
mne o adar karışmış iki teker, 

teker, kök ve dalları sayıp ayıra
madım. Yelin tokadına seli . • erın 

atrfışına karşı, hepsi birbirinin e • 
teğine yapışarak kalın sinirli kök
leriyle toprağa kenetlenmisler 

~ ' 
yamaçlnı dolana dolana tırmanıp 
örtüyorlar. 

Dai; yarı eğilmiş yaşlı bir ba-
ba ıibi sağır, bağmşlarımızı 
duymuyor. Yamacı ~aran sık ça
lılıklar arasında nasıl adım ata -
cağımızı düşünürken bir ip ucu 
gibi toprakta bir çizgi beliriyor. 
Yürüdükçe dalların icinde gizlen
miş ufak birer köşe bize gülüyor· 
du. Uzaktan toplu bir yumağa 
benziyen yeşil çalılıklar, yaklaş -
tıkça birbirinden çözülüp ayrılı _ 
yor. Çıktıkça lastikleşen kıvrım
lı yolun yarısında tepe, el ile tutu
lacak c.ak kadar yakınken bir türlü 
yükselmeyi bitiremiyoruz. yol 
üstünde kaba ve temiz sular top
rak "oluklardan ıslak ve gölgeli 
yerler~ akıyor. 

Ağaçlar; ham açık ve koyu 
yetil h:r alayla, arka arkaya gür 
ve sonsuz uzanıyorlar. Uzakta 
evler birer küıre, yollar boş ve u
zun birer toprnl·. Dağ kenarında 
bir iki ev, yüriiyüp giderken şa
fmp buraya dü§mÜ§ler, sonra çe· 

kilip bir yere de gidememisler o-. ' 
turmuş sinirli bekliyor]ar. Ağaç-
ların çepe çerve ortalarına aldık
ları geniş ve yeşil çalılara bakı
yorum. 

Daha ilk tepeye tırmanırken, 
yarım yarım görünen yerlerin, bo· 
ğazın ve kıyıların güzelliğini şim
di anlıyorum. Peçesi yarı kalk • 
mış bir yüze benziyen Boğaz, yük
seldikçe örtüsünün altından geniş 
ve açık ortaya çıkıyor. 

Boğaz sonda, çıplak ve açık 

kapısından enginlere bakıyor. Ka
radeniz, buğulanmış bir mavilik
le görünüyor. Rumeli yamaçları 
çıplak bir baş gibi, düm düz, gü
neş vurmuş yanıyor. Kayaların 

soğuk renginde bile, ıssızlığın ta
dı var. 

Oranın kıyılarını deniz ac1ı ve 
yeşil yalıyor. 

Göklerin birbirine katıla katı
la, gittikçe koyulaşan boyası <lal
ları, yaprakları, kıyıları, suları 
boyuyor, yollara biraz sarılık ser
pilmiş, yavaş yavaş onlar da ka
rarıyor. Her adımda bfr köşeye, 
çıkılmaz bir çukura dalmış gibi 
yürüyoruz. Karanlık eteklerimiz
den çekiyor, omuzlarımıza bini
yor, yakınlığa, ışık görmüş gibi 
seviniyoruz. 

Dağın geceleri dili açılıyor; 
sivrilip keskin kesk;n durmadan 
her yer birden ötüyor. Su dolu 
bir ağızdan fışkıran sesler ürkün
tü veriyor. Sanki bu yerlere yıl -
larca ışık vurmamış, hep böyle 
karanlık, hep böyle gece.... Dağ

lar böcekleri ile durmadan ötmüş, 
ot ve çalılıklar, karma karışık bir
birlerini görmeden büyüyüp yetiş
mişler, saç saça, baş başa dövü
şür gibi füemişler, çukurlar için -
de ucurumlarda yaşanmış gitmiş .. 

Vapura, geçirilen güzel çağın 
izin;, biraz da dağ karanlığının 

korkusunu taşıyarak biniyoruz. 
Sanki akşama doğru korkulu bir 
yolda kovalanmış gibiyiz. Gün -
düz evi unutmuş çocuklar gibiy -
d"k. Akşama yaramazhğımızdan 
vaz geçmiş, uslu ve yorgun dönü· 
yoruz. 

Karanlık kıyıların bir iki yeri 
ve evleri üst üste, hep birden de
nize dökülecekmiş gibi duruyor. 
Tahta evlerin icinde bol ışıklar . ' 
onları kağıttan fenere benzetmiş, 
gazinolardan kızartıların ağır ko
k~ları yayılıyor... İçeriye doğru 
donen yuvarlak koylu birbirini 
iten evlerin sıkıntısını siliveriyor 
ve mermer merdivenli geniş evle
rin sedirlerine yaslanmış gibi ön-
lümüz acılıyor. g 

Gündüz k;bar boyalarıyla ici _ 
'mizc dolanan yalı ve köşkler, ~e
ce de ağır tuvaletleriyle yarı ka _ 
palı Lir güzellik taşıyorlar. 

Y o Harda, araları bir açıklıkta 
' 

elf'ktrik lambaları birbirine uza -
mp karışan güzeller gibi dizilmiş
ler, denize boy boy ışık dizileri 

işliyorlar. 
Ayaklarımız yorgun, hamur 

gibi, caddelerde eğri büğrü göl

geler bırakıyoruz. 
Gün, deniz, gök ve yelin lm -

cağında İm;s gibi, Karanlığın kor
kulu tadını düşünerek uyuyoruz. 

M. Vahit Yusufoğlu 

Resim 
nereye 

san' atı 
gidiyor? 

- İngilizçcdcn -
Bir kaç yüz senedir Avrupa aa· 

natkarları resim yaptıkça, bu re· 
simleri edebiyata bağlamak, eser
leri ile bir devir edebiyatını ha· 
tırlatmak için uğra§tılar. Bu res
samlar, on dokuzuncu asırda sa
nat temeli sayılan "realizm,, in 
kuvvetinden istifade ederek eser
lerinin büsbütün kuvvet bulduğu· 
nu zannettiler. Eserde, realizm 
ne kadar bariz ise, sanatkarın da 
ayni derecede muvaffak olduğuna 
hükmolunuyordu. 

Bu yüzden asıl sanat unutuldu. 
Onun yerine tefarrüatı işlemek 

hüneri aldı yürüdü. 
Çok geçmeden aksülamel haı

ladı. Sanatkarlardan bir kısmı, 
sanatın realizmden çok fazla bir 
şey olduğunu ispata çalıştılar. Sa
nat eseri, insan dimağını realizm 
de daha ileriye, hakiki esteti• 
ğe götürmeliydi. Sanatkar, bir 
makinist olmak istemiyordu. 

Bunun üzerine sanat yeni va -
etiler keşfetti, hala da ke§fedi • 

yor. 
Bu sırada anlaşılan bir hakikat 

teknik kuvvetinin pek ileri götü -.... 
rülmesinin eserleri makinele§tir .. 
diği idi. Halbuki teknik kuvveti, 
ancak ibda kuvvetine, muhay • 
yile kuvvetine dayanan şahsi i • 
fadeye yardım edebilir. Sanat -
karın asıl hedefi, tehacümleri 
uyandırmaktır. Bu maksada -.ar• 
malC için teknik kttvveti lazımdır. 
Fakat bu kuvvet tanatki.rın görüş 
ve sezişini karanhklaştırmamalı
tlır. 

Halk, bu vaziyet karş11ında ilk 
ünce şaşıtdı. Çünkü halk ancak 
an'anevi sanatı anlıyordu. Sonra 
halk, yeni mektebin telakkilerine 
göre terbiye edilmemişti. 

Bir s~bep daha varı 
Bir çok alaylı, has ressamlar 

türemişti, bunlar yeni fikri, 
yeni telakkiyi ele alarak, çalı, .. 
madan, çabalamadan, iş çıkara • 
bileceklerini sanarak ortaya pek 
çirkin şeyler attılar. 

Bir a"'ahk sanat seması, bulut • 
landı. Sanat, teveccühten düş
tü. Fakat güneş, artık yeniden 
parlayor. Hakiki tarakkiye reh -
her olan sanatkarlar halkın say -
gısmı kazanıyorlar. Ümmiler, a • 
laylılar, layik oldukları mevkii 
alıyorlar. Halk, bu lübiyatı, an· 
lamağa ve takdir etmeğe başladı. 

Hakiki sanat teheyyücidir, ul • 
vidir. Onun dayandığı yer be • 
dii zevktir. Tarakkiperver sa • 
natkar, bu iıuanlara bu zevki a • 
şılamalıdır .• 

-Dl Artl•t-

Aberdin ünive1"sitesi 
bir san' atkô.rı taziz etti 

lngilterenin Aberdin üniversi
tesi, bir kaç gün evvel, tanınmıt 
ressamlardan James Mak Beye, 
fahri hukuk doktorluğu ünvanını 
tevcih ederek bu sanatkar hak • 
~ında duyulan umumi saygıya bir 
ıfade vesilesi buldu. 

J ames Mak Bey mütevazi, ça • 
lışkan, biraz da inzivayı sever 
bir sanatkardır. fakat harı kula· 
de bir iktidarın saklı kalmasına 
imkan mı var? Hayatında sanat 
ve kudretinin nufuzundan başka 
bir nufuza dayanmıyan sanatkar 

'lllusiltt 

Musiki teşekkülle;f;;,iz 
ve hareketlerimiz 

Muhterem Yakıt gazetesinin lar. Bir fokstrot çalabilen, bir 
18 Ağustos tarihli san'at sütunun- kaç musiki parçasını yapabilmek 
d~ kıymetli müzikoloğumuz Köse iktidarım gösteren bir teşekkülü 
Mıhal zade Mahmut Ragıp Beyin artık tekmil merhalesine gelmiş 
"Alpullu ş~ker fabrikası musikiye 1 sayarak başka bir yola yürümeğc 
yardım edıyor.,, .başlıklı. y~zıs~nı 1 lüzum görmüyorlar. 
okuyunca ve bu ışte ~enım ısınım Ankara Halkevi tarafından pek 
de geçmiş bulunduğunu görünce, şuurlu ve şümullü gayeleri istih • 
bazı yerlerde zaman zaman var - daf ederek çıkarılan "Ülkü mec· 
lıklarını İ§ittiğimiz musiki teşek - muasının ikinci sayısını te;kil e• 
küllerimizin başında bulunanla • den mart 934 nüshasında Hamit 
rm hareketlerine dair, musiki kül- Zübeyir beyin diğer esaslı işleri
türümüz namına ve bir kaç musi- miz arasında ayrı bir bent olarak 
ki teşekkülünü idare etmiş bulun.- tahsis ettiği musikimiz meselesine 
mak hattı ve hararetiyle biyebili- dair çok ince ve hakiki görüşleri 
rim ki, bizde musiki teşekkülleri- sinesinde toplıyan kıymetli yazı· 
miz daitna milli harsımıza aykırı sını okudum. Bu yazının mefhu
istikametler tutmuşlardır ve tut • munu takip etmek her musiki te • 
turulmu§lur. şekkülümüzün sarsılmaz bir um • 

Evvela hepimiz az çok biliyo • desi olmalıdır. Fakat bu dedi • 
ruz ki; Türk musikisi demekliği - ğim teşekküllerin hiç birisinin bu 
miz lazım gelen oturaklı ve esaslı umdeye yanaşmak istemediğini 
bir milli musikimiz yoktur. Bu • teessüflerle görüyoruz. 
nu münevverlerimiz, alimlerimiz Bu sözlerimize bir misal ol • 
her gün söyleyip duruyorlar. Milli mak üzere, hiç bir şahsi iğbirar 
inkılabımıza yakışan bir şekilde taşımıyarak ve yalnız musiki kül· 

nusiki hareketlerimizi i~are etmek türümüzü korumak maksadiylc, 
kabiliyetini hala gösterememiş bu- Babaeskide on ay evvel teşekkül 
lunuyoruz. ederek bin bir mahrumiyetler i-

Bir çok zümreler ve teşekkül - çinde sanata olan kabiliyetini gös
lerimiz musiki tesisat ve teçhiza - termek liyakatine mazhar olan 
tını 'Daşka başka anlıyorlar ve hiç spor klübü musiki şubesinin ne -
biri milli mefkOre ve ülküye doğ- ticesini ·gösterebiliriz. .Milli mu • 
ru istikamet tutturamıyorlar. Ça- sikimizi, kültür musikimizi he • 
lıfmak istiyorlar, fakat çalışması· def tutarak çalıştırdığımız ve 
nı bilmiyorlar. Bu karışıklıktan meydana getirdiğimiz bu teşek -
bizi kurtaracak biricik kuvvet, şu· külün, daima dansçılık ve cazcı -
urlu ve münevver gençliğin baş· lık yapmak istemediklerini ileri 
larındaki idealist ve sanata tama· sürerek memlekete hayırlı olam1-
miyle vakıf üstatlarla beraber va- yacağı kanaatini göstermişler ve 
ki olacak hamleleri olacaktır. Ta- gençlerin sanat yolundaki ve milli 
raf taraf, yer yer gençler birliği, musikiye dair olan hareketlerini 
spor klübü, vesair teşekküllerin kabahat saymışlar ve böyle bir 
bir de musiki şubeleri olduğunu teşekküliin vücuduna ihtiyaç ol • 
i§İtiyoruz. Bunlar musiki husu· madığınr ileri sürerek ellerinden 
sunda harekete geçiyorlar. Fa. sazlarını almışlar ve onların ate -
kat teessüflerle ve açıkça söyli - şin heves ve emellerini nihayete 

yebiliriz ki bunların hiç birisi mil- erdirmişlerdir. 
li musiki vaziyetinin inceliğine ve Kırklarelinde sekiz sene ömür 
derinliğine dair maksat ve gaye süren "Halk musiki cemiyeti,, de 
güdemiyorlar. Bu kabahat gene bu aykırı fikirlere kurban olarak 

münevver sayılan ve öyle geçinen sönüp ~itmiştir. 
kimselerin aykırı nüfuz ve müda- Alpu'llu şeker fabrikası spor 
halelerinde görülüyor. Her hangi klübü musiki ıubesinin böyle bir 
bir musiki teşekkülünü, milli mef- akibete gitmiyeceğini timdiden 
kureyi istihdaf ederek değil, yan· görüyor ve tahmin ediyorum. Çiln 
lıı yollar tutarak, aykırı istika- kil hu teşekkülü kuranlar sanat 

husuıunda serbest salahiyet veli -
mele ıevkediyorlar. Gençliğin ve 
teşekkülün emeklerini ve emelle- yorlar. Musiki şubesinin ancak 
• b teknik sahada çalışmasını ve ıa • 

rıni aşlangıç ve son gaye olarak 
caizcılığa dökmekten çokinmiyor- nala layik olduklarını gösterme • 

c: ., sini istiyorlar. Musiki heyetini 

nihayet İngiliz sanatkarlarının en yalnız resmi tezahürlerde, milli 
ilerisi olmak şöhretini kazandı. merasimlerde kullanarak, husuıi 

Makbeyin şöhreti lngiltere da- işlerde ve balolarda husuıt cazlar 
hiline inhisar etmiş değildir. Aşa- getirtiyorlar. Böyle güzel bir fi. 
ğı yukarı dünyanın her mühim l<ir ve esas takip edildikçe - ki 
kolleksiyonunda onun eserlerine edileceğinde şüphe yoktur -
tesadüf olunur. Mahmut Ragıp Beyin jktidarım 

Makbey sanatkarların en sa- ve mesleğe vukufum hakkındaki 
rnimileri ve en mahçupları arasın- itimat ve teveccühlerinden ceaa • 
dadır. Kendisi eserl~rini hic bir ret alarak iyi direktiflerle yürü • 
umumi sergide teşhir etmemiş, ve yeceğim, ve bu teşekkülü milli mu 
bunları hususi galerilere koyup siki ve mefkureye isale çalışata • 
göstermekle iktifa etmiştir. ğım şüphesizdir. 

Aberdin üniversitesi sanatkara Bu münasebetle gönül ister ki 
doktorluk ünvamnı, an'anevi bir her !l'usiki teşekkülü sanatın in '" 
takım merasim içinde tevcih el _ celikferini görerek çalışsın ve her 
mit, ve bu sayede Londra mat _ zamandan ziyade muhtaç oldu • 
buatı sanatkardan ve eserlerin _ ğumuz milli musikimize nafi ol • 
den uzun uzadıya bahsetmi§ler • mıya gayret edebilsin. 

<lir. Vahit LGtfi 
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Bozkırda bir yolculuk .. 
· - 2 - Yazan: Kadri Kemal 

Ankaradan ayrıldıktan iki bu
çuk saat on dakika sonra tren bi· 
zi Kalecik istasyonuna bırakarak 
Çankırıya doğru yoluna devam 
etti. · lataayondan kasabaya git • 
mek için ya dört kilometrelik bir 
yolu yürümek yahut orada yolcu 
bekliyen yaylı arabalardan birine 
binerek kasabaya gitmek lazrm
geliyordu. Arkadaıımla bu me • 
seleyi dütündüğümüz bir aırada 
bir delikanlı yanında durduğu 
çift atlı faytonu bize göstererek: 

- Efendim araba ister misi
niz? diye sordu. Fazla düşünme
dik. Genç köylünün gösterdiği 

faytona yerleştik. Bu lagır iki 
atın sürükliyeceği çok harap bir 
faytondu. Fakat bu fayton me • 
ğerae Kalecik kazasının biricik 
faytonu imi!·• • 

İstasyondan kasabaya giden 
yol kısmen ıosedir. Bu yol kasa
banın yanında değişir. Kayma
kam Ragıp Bey bu yolun kasaba 
dahilinde bulunan kısmını şimdi 
tanzim ettirmekle meşguldür. Bu 
münasebetle yola isabet eden ev• 
ler istimlak edilmit ve kısmen de 
yıktırılmağa başlanmıştır. Kasaba 
kenarında arabadan inerek bu ye· 
ni yolun geçeceği sahadan ve yı -
kılmakta olan evlerin arasından 
geçerek kasabanın öte başına doğ• 
ru yürüdük.. Bize rehberlik eden 
adam, orada bina yıkmakla meş
gul bulunan amelelerden birisine 
ıordu: 

- Burasını kaça yılOyorlar?. 
- 160 liraya ... 
Ötede kerpiç yığınlarını gören 

arkadatım ilave etti: 
- Ne.olacak, eski kerpiç eve 

160 lira bile çok. .. 
Arkadatımın bu cev~bı beni 

dütündürdü: 
-- Anadolu yapısının temeli 

kerpiç.tir. Şehirlerdeki gibi nesil 
timdi beton istiyor. Anadolunun 
imarı için kerpici kaldırıp yerine 
taş ve beton :koymak lazımdır. 

104 köyü ve 38 bin nüfusu bu
lunan kazanın dön bin nüfuslu 
tarihi merkezini geziyoruz. Çoğu 

kerpiçten evler büyük lialenin bu .. 
lunduğu tepenin etrafına eski bir 
güli.ha sarılan ıarık gibi ıarıl
m1§ se11iz uyuyorlar. Koskoca 
kasaba sanki uykuda.. Sebebini 
kaymakam beye sorduğum za
man; liaıal>a lialliınm bağlara 
gitmif olduğunu söyledi. Uzun 
zamanClanberi bu liazada çalışan 
genç kaymaI<am Ragıp Beyi, ben 
çok eıkiden, milli mücadelenin 
illi ıenelerinC:len tanırım. O buh • 
ranlı devirlerde memleliete ger· 
cekten üe.ğerli hizmetler görmüş, 
Şeyh Sait isyanında müşkül şerait 
altmda vazife yaparken verdiği 
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lide dört 'depo inta olunacaktır. 
Bu Clepolarm lier biri üç milyon 
galon yağ veyaliut benzin ihtiva 
eC!ecektir. GerelC bu "depolar, ge
rekse MilforCl limanın.daki tesisat 
için liususi h'ava teşkilatı yapıla • 
caKtır. ,.. 

İngiltereC:le bugün cepliane ve 
mühimmat imal eden fabrikalar 
birer birer hususi bir komisyon ta
raf mdan tetkik edilmektedir. Bu 
komisyon herhangi bir fabrikanın 
harpte tehlikeye maruz kalacağı
na dair bir rapor verirse, o f ab· 
rika derhal yer altına nakledil -
mektedir. Bu suretle mühim sana
yi Te cephane fabrikaları yavaş 

yavaf yer yüzünden yer altına 

nakledilmi§ olacaktır. · 

raporlardan §ayanı kayıt faydalar 
temni olunduğunu biliyorurn. Ra
gıp Bey anlatıyordu: 

- Köylerde yirmi, kasabada 
iki ilk mektebimiz vardır. Bunlar 
bile okumak istiyenlere kafi gel .. 
miyor. Şoselerimiz pek munta• 
zamdır. Kazanın bağcılık ve 
meyveciliği çok zengindir. Başlı
ca hasılatımız, üzüm, ayva, ve şa• 
raptır. Geçen sene kasabada 50 
bin kilo §arap yapıldı. Bu şene 
iki misli olacağını tahmin ediyo
ruz. Burada halk ta çok miktarda 
şarap istihlak ediyor. 

Kaymakamın bu izahatı sıra • 
sında ben de etrafta müteaddit 
kümeler teşkil eden bağları ve bu 
bağların bulunduğu sahayı tetkik 
ediyorum; geniş bir sahada ü .. 
züm bağları yetiştirmeğe çok el • 
verişli bir toprak ve sonra sayısız 
kol kuvveti.. 

Yanımızdakilerden bir memur 
bu hususta bize daha fazla izahat 
verdi: 

- Başlıca istihsalatı şarap o -
lan bu memlekette milyonlarca 
kilo "rap istihsal edilebilecektir. 
Yalnız kasabanın civar bağların• 
da iki yüz bin kilodan fazla üzüm 
yetiştirilmiştir. Geçen sene Kı -
rımlı Nemazof adında birisi bura
ya gelerek burada küçük bir şa .. 
rap imalathanesi açtı, köylüden 
ve civardan 2 - 2,5 liuruşa, hem 
ve civardan iki yüz paraya, hem 
de veresiye üzüm toplıyarak yap
tığı şaraplardan mühim bir para 
kazandı. 

Kasabada kendileriyle görüş

tüğüm birkaç yerli tüccar Kalecik· 
te büyük bir şarap imalathanesine 
lüzum olduğu kanaatini bana ver· 
diler.. Bize üzümcülük hakkında 

izahat verenlerden birisi de sözü· 
nü isbat için biraz üzüın getirdi. 
Bu üzümlerin içerisinde ırı 

taneli tek bir salkım bel• 
ki bir kilo gelirdi. Tanele
rin cevizden biraz uf ak bulunduk
ları görülüyordu. Burada bilhas• 

sa siyah üzüm yetişiyormuş. Her 
sene birkaç vagon üzüm ve bir 
hayli şarap Ankara ve civar kaza· 
lara gönderiliyormuş. Ziraat Ve
kaleti şarapçılık mütehassısınm 
iki senedenberi birkaç kere bu 
mmtakaya giderek şarapçılık ve 
pekmezcilik üzerinde tetkikatta 
bulunduğunu söylediler. Küçük 

bir gayretin bu tarihi kasabayı 
yeniden canlandıracağı ve orta 
Anadoluda büyü)( şarap ve pek " 
mezcilik mahzenlerinin kurulaca· 
ğını bize gösterecektir sanırım. 
Kendileriyle temas ettiğim kasa• 
halıların birçoklarının dilekleri 
bu noktada birleşiyor. Bir 'de 
Kaleciklilerin bir dilekleri daha 
var. Değerli kaymakam bunu da 
tahakkuk ettirmeğe çalışıyor; 
elektrik ... 

Kaleye yakın bir sudan istifa
de edilmek şartile ve on dört bin 
lira sarfile bir elektirik stelasyo
nu yapmak için keşif ve proje ha .. 
zırlamışlar. Fakat elde paraları 
olmadığı için teşebbüse girişemi
yorlar. Bundan başka bu tesisat
tan Belediyeye ayda en az yüz li~ 
ra temin edebileceği hesaplan
mış .. Niyetleri bu hususta iş ban• 
kasının yardımını temin için ikti
sat Vekili Celal Beye müracaat 
etmektedir. 

Kasabada kaymakamların ika· 
metine mahsus güzel bir bine ya• 
pılmış.. Altı yataklı bir reviri, 

Haft.a.n ın Filmle • r ı 

Vil~em ttaynesle Mec: Evans "Çılgın Hayat,, ta 

(Çılqın Haqai ·! 
Yavan, Can sıkıcı Bir Filmdir! 

"A,pek,, sinemasında bu hafta 1 ranın tükenmesi üzerine bir nevi 
"Çdgın hayat,, ismi altında bir korsanlık, zorla para alma, kız 
film gösteriliyor. Bu~da oynı- kaçırma, bu suretle yarışa gırış, 
yanlar, Mec Evans, Vilyem Hay· rakiplerini geçiş mi yok, bu şekil· 
nes, Konrad Na•gel, Artur Bayron, de yarışa iştirakin muteber sayı • 
Klayf Edvards.. Fransızca sözlü lışı, polisçe peşlerinden koşulan, 
olan hu film, bir Amerikan filmi• korsan sayılan kimselerin serbest 
dir. kalışı ve alkışlaruşı mı yok, kor-

Bir Amerikan filmi ve Ameri - sanlıkları takdirle takip eden kı • 
kanca tasarlanıp ortaya konul- zın babasının, kızını yarışı kaza • 
muş bir mevzu!.. Nasıl bir film, nan korsanın kolları arasına atışı 
nasıl bir mevzu?.. Bir denizci, mı yok! .. Hepsi, hepsi var. Bir 
sürat rekorunu kıracak bir motör sürü gürültü, patırdı ve onlar er
makinesi icat ettiğine kanidir. mit muradına! 
Tecrübelerinde kazalar atlatıyor. Ya filmi seyredenler? .. Bu asri 
Nihayet muvaffak oluyor. Lakin, masal kabilinden mevzuda üstün 
bu neticeye varıncıya kadar, bir temsil de bulamıyarak, yavan 
kazalardan biri esnasında çok bir şeyle karşılaşmış olmanın can 
zengin bir adamın kızı ile tam§ • sıkıntısını duyuyorlar. Halbuki, 
mak, onunla sevişmek, ayni za- Mec Evansa, sanat kabiliyetini 
manda onun motör yarışlarına gösterebileceği, fikri ve ruhu doyu 
meraklı babasının bu sahada gös· rucu mevzular seçilebilirdi, iyi bir 
terdiği iptiladan kendi plamrun senaryö, ahenkli bir temsille, sey· 
tatbik ve tahakkuk sahasına ko • redenler, seyrettikleri film karşı• 
nulması yolunda istifade, sevgide sında can sıkıntısı yerine, ne de • 
ve bu teşebbüste bir rakibiyle rin zevk "duyabilirlerdi! Bu, ar • 
karşılaşma var. Daha neler yok?.. tistler boş durmasın diye, arada 
Bir tecrübede kızın babasının şöyle acele çevrilivermiş filmler
yaralanmasr, diğer taraftan pa • den biridir! 

Sana 7 apıyorum ! Aşıklar Oteli 
"Sumer,, sinemasının bu haf'ta 

gösterdiği film, Anni Ondranm 
bir filmidir. "Aşıklar oteli,, fil. 
minde, bu yıldızdan başka Mat
yas Viyman, Peter Fos, Maks 
Gülstorf, Frits Odemar oynuyor -
lar. Rejisör, Kari Lamaktır. Film, 
almanca sözlü ve şarkılı dır. 

"Melek,, sinemasının bu hafta· 
ki filmi, "Sana tapıyorum,, isim
li ..... Ceza fon Bolvarinin rejisör
lüğünü yaptığ bu operet çeşnisin
deki filmde Magda Şnayder, Villi 
Forst, Maks Gülstorf, Teo Lingen, 
Frits Odemar, Olga Limburg rol 
almışlardır. Film, Almanca söz· 
lü ve şarkılı .... Film, operet filmi olarak tanı -

nan filmlerden biridir. Şarkı, mu • 
"Bizi en iyi tanıyan inı·an, oda 

siki ve eğlence... Anni Ondra, 
hizmetçimizdir!,, Bir bestekar, 

mevzuda bir mirasa konuyor. Mi
Napoleonun bu sözüne mim koyu· 

raı, bir oteldir. Ayni yerde, ayni 
yor. Resmini görerek aşık olduğu ismi taşıyan iki otel vardır. Biri 
kızı, yakından tanımak için uşak büyük, biri küçük. ... Küçük otelin 
sıfatiyle kızın babasının yanına sahibi olan kız, yanlışlıkla büyük 
giriyor. Onu bu suretle iyice ta- otele ayak basıyor. Hayal inkisa
nıyor, sonunc!a hakikat anlaııh- rma uğruyor. Lakin, küçük otel, 
yor ve karşılıklı sevgi ile birleşi- ona uğur getiriyor. Oraya inen 
yorlar. zengin bir adamla sev:şiyor ve ev· 

Tabii bu basit mevzuun bir leniyorlar. 
filmde işe yaraması için, eğlendi- Bir takım şaşırtıcı teferrüatiy
rici bir çok teferrüat var. Gerçi le, bu film, yıldıza yaramazlıklar 
bu mevzuda ve bu tarzda bir çok yapmak imkanmı veriyor. Bu, o
film çevrildi, ama senaryo ve tem· nun en hoş filmlerinden biri ol
sil derli toplu, sahnelerin birbirini makla beraber, Anni Ondra, gene 
takibi ustalıklı olduğu için, bu da her ,;amanki gibi hoşa gidicidir. 
hoş zaman geçirmeği temin edi- Ortalığı birbirine katarak, seyir
yor. Sonra şarkılar ve musiki de, J cileri peşi sıra sürüklemesini bili-
tarzında hoştur! yor! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bir hükumet tabibi var. lki de Ankara havalisinde meşhur ve 
toprak kap irr.d€-.thanesi var. Fa.. mergup olan ve suyu soğuk tu
kat bunların pek az bir şey ka· tan Kalecik testileri burada yapı• 
zandıklarını söylediler. Bütün lıyor ... 

Pankreas 
zw:=~ -

Güreşi Kadar 
1 atsız Film! 

"Elhamra,, sinema11, bu hafta 
iki filmi birden programına aldı. 
Biri yeni, biri eski... Böyle yap· 
makla çok iyi etmiş. Çünkü diğeri 
gibi fransızca sözlü olan yem 
"Kadın parmağı,, filmi, eski 
"Grand Otel,, in gölgesine sığını
yor. Seyreden, kendisini, yenisi
nin berbatlığı yanında eskis:nin 
mükemmelliği ile avutuyor. Eğer 

eskiden gördüğü bir filmi, İyi de 
olsa, tekrar görmekten hoşlanmı
yan insanlardan dğilse ! 

1 Yalnız, kıymet noktasından bi-
ri birine zıt olan iki filmin bir era· 
da gösterilmesin:n de, bir mahzu
ru var. Kıymetçe aşağı olan fil
min bu vaziyetinin, yüksek ola • 
nm yanında daha- bariz belli ol • 
ması !.. Hele hu iki film arasında • 
ki fark!.... Üstelik iki filmde de 
Valas Berri, büyük roldedir. 
"Grand Otel,, de tipini benimse • 
miştir. "Kadın parmağı,, nda i • 
se, bilakis ... O kadar yadırgayor 

ki! 
Nasıl yadırgamasın? Bir zaman• 

lar Emil Yanningse devamlı ola· 
rak temsil ettirilen. ve nihayet her• 
kese görmekten bıkkınlık gelerek, 
hatta artistin gözden düşmesinde 
tesiri olan bir tip!. Ona ç.ok tem• 
sil ettirilen bu tipte, Valas Berri 
de sendeliyor!. Bir kadın seven 
ve bu kadına düşkünlükle sarsak, 
sursak olan, düşen bir adam!. .• 
Kendisi, Almanyada bir biraha • 
nenin baş garsonudur. Ayni za • 
manda Cim Londosvari Pankreas 
güreşleri yapan bir pehlivan ... Bu 
adam Almanya şampiyonu ve ni· 
hayet Amerikaya gelerek dünya 
şampiyonu oluyor. Güreş sahasın
da, bir takım gizli, kapaklı dala· 
vereler döndüğüne, tanışıklı dö • 
ğüşler yaptırıldığına işaret edili : 
yor, ama senaryo o k3.dar karışık 
ki bu cihet sarih olarak ortaya 

' çıkmıyor, müphem kalıvor. Sev• 
diği kadmm zaafını hazmeden 
pehlivanın kar§ısındaki kadın ti
pi de, evvelce "Arsen Lüpen,, fil· 
minde muvaffak olduğunu gördü· 
ğümüz Karen Morleyin bir türlü 
benimsiyerek canlandıramadığı 
manasız bir kadın tipi!.. Kadımn 
aşıkı tipi, daha manasız ve hala 
sessiz film za~anmdaki gibi me
lodram jestleriyle oynıyan R=kar· 
do Kortez, en hafif tabirle sinire 
dokunuyor! 

Valaı Berri, güreşiyor, güreşi· 
yor, boyuna güreşiyor. Ka·dını sev 
miyen, fakat ona tahakkum eden, 
onun vasitasiyle kendisini istis • 
mar eden adamı boğan pehlivan, 
hapse giriyor.Mesele yok, ç.ıkacal{ 
tır ve kendisinin sandığı halde, 
karısının aşıkından olduğunu öğ· 

rendiği çocuğunu kucaklıyacak· 
tır! 

Konuşmalara, ses cihetine va • 
rıncıya kadar çok kusurlu, çok a • 
cem:ce yapılan bu filmdeki peh • 
livan tipiyle diğer Alman tipleri, 
Almanları hayli kızdırmış olsa 
gerek.... Onlar, Amerikalıların 

kendilerini gülünçleştirmesine 
karşı ateş püskürüyorlar. Alman 
tipi ortaya koyan her Amerikan 
filmine hücumları yerinde değil, 

ama bu filme ne kadar hücum et
seler, yerindedir. 

Netice itibariyle, muhtelif par
çalarında gösterdiği Pankreas gü
reşi kadar tatsız bir film! 
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Damatları l 
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Canan 
Muazzez Hanıma, timdiye kadar 

bir çok erkek sevgisinden babsetmitı 
bir çok erkek ona evlenme teklifinde 
bulunmuttur. Fakat, bu erkeklerden 
hiç birisi, istediğine kavutamamıttır. 

Niçin? . 
Bunun sebebi, sevilebilecek bir ka-

dın olan Muazzez Hanımın sevmek 
hususunda pek ağır davnnmuıdır. 
Kendisinin fevkalide pzel, alanlı, ze. 
ki, tık, hülaıa fevkalade bir kadın ol· 
duğuna kani bulul\An Muazzez Ha . 

d .;....ı-•nu isterseniz, haklıdır. 
nım, Oe·-"' .. 
Ancak yarı yarıya .•. J.:e~c?iıi ha~kın 
daki kanaatleri, tl!memıyle degıl, ya· 
rıya tashihe muhtaçtır. Ve onu tarif 
ederken, fevkalade mağrur, kendini 
beğenmit olduğunu l·~utmamal~dır. 
Bu cihet, onun fark vasfını tetkıl e· 

deri 
Huyu böyle bir kadının kolay ko· 

lay erkek beğenmemesi, sevip evlene· 
memesi, pek tabii, değil mi?.: Muaz: 
zcz Hanım, ~11· çok erkeklerın s~v~ı
sini <'V!l•:-:nıc teıd'.fini reddetmıştır. 
Lakin, senelerden beri birbirini takip 
eden bu retler, hala ona hem ret ceva· 
bı alanlar, hem de henüz. bu cevabı ~!· 
mıyanlar tarafından aynı esastan ~u· 
nıcaatte bulunınalarının arkası kesıl • 

mesinc sebep olmamıttırl . 
Muazzaz Hanım, son haftalar ıçe· 

riıinde Sabir isminde bir erkeğe sık 
sık rastgeldi. Onunla bir salon top· 
lantııunda tanıtmıtlardı. Sabir Bey de, 
bu bir kaç hafta içerisinde, öteden be
ri Muazzaz Hanıma kartı alaka du
yanların arasına karıtmıştı. Nihayet, 
bir kaç akşam evvel, Büyükad~da tur 
yaparlarken, araba içinde, Sabır Bey 
de sevgisinden bahis açtı, evlenme 
teklifinde bulundu. Büyük tur yap~-

] rdl Tam aydınhğiyle hot b1r 
yMa • " 
mehtap vardı. Nazik bir mevzuda soz 

söylemenin tam ıırası l ••. 
Sabir Bey, böyle düşündü ve bu 

mevzu etrafında bir çok söz s~yle • 
mekten, açıkça söylemekten çekmme· 
di. Sonunda da tur bitmeden cevap 

istediğini bi!dirdi: • 
_ Çijnkü, dedi, sizi o kadar sevı· 

yonım ki, bir an evvel sizinle evlen· 
mek ve başba§a kalmak, en büyük 

arzum! 
Muazzaz Hanım, mütadı üzere, 

mağrur bir gülütle, cevap yollu söze 

başladı: . 
_ o kadar acele etmeyiniz, Sabır 

Beyefendi! Beni• sevebileceğim ve 
kendisiyle evlenebileceğim erkek, ara· 

lan kadar cesur olmalı ... 
- Mükemmel! ... Ben ele •.• 
- t>urunuz, acele etmeyiniz. Arı· 

lan kadar cesur olmalı, fakat küstah, 

saddar, ve ytrtıcı olmamalı .. 
- Ben de •..• 
- Müsaade ediniz. Ben, hepsini 

tekmilliyeyim de ıiz ondan sonra top• 
tan cevap veriniz! 

- Toptan cevap! •• Peki, Muazzez 
Hanımefendi! .• Sizi dinliyorum. 

- Sonra, Ramon Novarro kadar 
aüze1 olmalı, fakat kibirli olmamalı •• 
Zekisı üstün olmalı, fakat ukali olma· 
malı.. Her kadına K8J11 nazik dav· 
ranma1ı, lakat yalnız beni sevmeli. 
Ve bilhassa, ... 

Muazzez Hannn, bir an sustu. Sa· 
IMr Bey, onun sözlerinin içine 'balu • 
yordu: 

- Ve hilha11a ••• 
- Ve bilha11a, Sahir Beyefendi. 

Benim her istediğimi her anda derhal 
yerine getirmeli! 

- Tamamiyle anlattık o halde ... 
Birbirimize rastgelmitiz, isabet olmuş. 
Şu halde yanndan tezi yok ••• 

- Acele etmeyiniz, benim her 
istediğimi yapabilecek misiniz? 

- Hemen emrediniz, derhal .•• 
_ Şimdi acele etmenin slJ'UJ se

Jip çattı, Sabir Beyefendi. Kendinizi 
derhal ıa uçuruma atnm! 

Bu sırada, araba, büyük tur yo
kanan, BGyilbdanın arka kımundan, 
bat döndürücü bir uçurum kenann • 

VE K'agnanalar 
Karımla bana bir an bile olsun ı yaptırm~k i~ter. Bun~an ~~tka·.:· 
göz a~ırmamak niyetiyle etrafı · - Sız hır de benımkmı gor· 
mızdan aynlmaz. Bizi batbata melisiniz. O kadar oburdur ki, 
bırakmamak, onun en büyük zev· yer, yer, gene doymaz. Yediği 
kidir. Oıtelik.. ıeyler de daima en nadir ve en 

Bir kahvede bir kaç arkadaı 
toplll1tmıılardı. Konutma mevzu -
u, kaynana bahıi ! ... Biri kaynana
sı aleyhindeki sözlerini tamamla· 
ma•;an diğeri ıöze batlıyor, bir 
<·ırcunadır gidiyordu. Bu bir kaç 
aı·kadat, kaynanalarının aleyhin -
de söz söylemeğe o kadar can a
., ;or-lardı ki, birbirlerinin ıözleri· 
ni tamamlamalarını bekliyecek 
kadar sabırlı davranamıyorlardı! 

- Benim kaynanam öyle bir 
kaynana ki, hiç eti bulunmaz. 

pahalı ıeyler olacak. Mesela ... 

- O bir 9ey değil. Benimki, 
hem giyim kuıam, hem de ye· 

ma bir kat elbise yaptıracağım, 
v• • mek, içmek, hem de geceli gün· 

- Ya benimki !.. Sen biraz dur 
da ben söyliyeyim. Mesela, karı -

degıl mı? Kaynanama da mutlaka düzlü gezip tozmak isteğindedir. 
yaptırmalıyım 1 Hem aradaki yaf J Ve .. 
farkmı da dütünmez, tıpkı tıpkı- _ Benim kaynanamın dili 0 

ama kızının giydiği gibi elbise kadar uzundur l<i, etek arısının 

------------------------- sokması gayet muvafık ... 
. ~ 

. = 

- Gbzlügiımü ver, kancıgım. Rica ederım. Gözluksuz yiırüycmiyo-
ruml 

- Ben kolundan tutank yürütU yorum ya, işte!.. YürUyemiyor değil, 
plAjdakfıeri göremiyorsun. Buradan çı lancaya kadar gözlüğünü venniyece
ğim t 

Köpek Bahsi/ 
lki kiti arasında bir köpek mü· 

nakata,ıdır açılmıı. Acaba han
gisinin köpeği daha cins, daha üs· 

tün? 
Bunlardan birisinin köpeği ya· 

nında. Cins ıayılan bir köpek .. 
Diğerinin köpeği yanında yok. Fa· 
kat, o, kendi köpeğinin daha cins 
olduğunu ileri sürüyor. 

Ham/etin Gülüşü/ 
Bir llyRtroda Vilyam Şekspirin 

"Hamlet,, i o~anıyordu. Sahne
de eserin kahramanı, ölüyor. Bu 
rolü yapan aktör, ölürken kahka -
balar atıyor! 

Perde kapandıktan sonra, ti· 
yatronun direktörü, aktörü kulis 
arasında yakaladı. Alet püskürü· 
yordu: 

- Olabilir. Lakin, benimki 
hepsine taf çıkartır. Eline buton 
mu geç.er, mata mı geç.er, takun -
ye mi, iskarpin mi geç.er, kaptığı 
gibi ... 

- Halbuki benim, hiç birini • 
zin anlattığına benzemez. Benim 
kaynanam, o kadar iyi kadındır 
ki, damadının üzerine titrer! 

-Ne? .. 

En son söze karıtan damdan 
düter gibi böyle deyince, diğerle
ri adeta küçük dillerini yutacak 
ıibi oldular. 

- Ne diyoraun ıen, kuzum? 

- Evet, benim kaynanam çok 
iyi bir kadındır. Hatta ayakkabı -
larımı ayağıma getirecek kadar 
iyi! 

- Biz, bu sözden bir şey anla
madık! 

- Bunda anlamı)acak ne 
var? .. Kaynanam, beni eve hap • 
ıetmek taraflısı değildir. Bir an j 
evvel evden çıkıp gitmemi dört 
gözle bekler ! 

Vaziyet anlatıldı. Kaynanala -
rına dair konutan damatların 
hepsi, ayni esasla birleıiyorlar • 
dı! 

- Ne kadar maharetle dÜfUyor· 
sun. Şapkanı bir çalıya, şemsiyeni biı' 
başka çalıya taktın, ilçüncil çalıda-. 
Yahut dalda da sen takılı duruyor • 
sun. Bu maharetle eğer bir eanbaz· 
haneye girsen, avuç dolusu para ka -
zanıraınl 

- Kocacığım. Ben, denize gire 
miyeceğiml 

- Neden? 
- Çocuklara göre, cankurtaran 

simitleri bulundu, ama ben bulunan-

lardan hiç birisine sığmıyorum 1 

- Kuru lafla iddia ispat o· 
lunmaz. Mademki köpeğin cins • 
tir. Getir de görelim! 

- Bu ne rezalet! O kadar pru· 
va ettiğin halde, bu rolü nasıl oy· 
naman lazım geldiğini hala öğre· 
nemedin mi? .. 

/(ocanı[)üşündür! 
- Hay hay. Ne zaman ister· 

sen! ... 
Ertesi gün, iki iddiacı adam, 

gene kartılattılar. Bir gün evel 
köpeği yanında olmıyan adam, di
ğerinin köpeğinden daha üıtün 
olduğunu ileri sürdüğü köpeği bir· 
likte getirmifti. öteki, boynunda 
mavi kurdeleli bir tasma bulunan 
bu köpeği görünce, tafıp kaldı: 

- Bu mu aenin benimkinden 
daha cinı olan köpeğin?.. Ayol, 
bu adi bir köpek! 

Diğer iddiacı, bu isnatta bu
lunan adamın kulağına eğilerek, 
uıulca ıöyle söyledi: 

- Suı, sen itin farkında değil
sni ! .. Sana gizli söylüyorum, kim· 

ıe duymasın! 
- Neyi kimse duymasın? 

Aktör, dudaklarının ucun· 
da bir istihza gülümseyişi ile, ce • 
vap verdi: 

- Neden hiddet ve telaı göste
riyorsunuz? Ben, rolümü tam ma· 
nasiyle hakiki vaziyete uygun ola
rak oynadım! 

Bu cevap direktörün hiddetini 
büsbütün arttırdı: 

Çıldırdın mı? Hiç ölen bira· 
dam güler mi? .. Bu, hakiki vaziye· 
te uygun, tabii bir hal olabilirmi? 

- Şüphe mi var? .. Tamamiyle 
hakiki ve gayet tabii !.. Sizin ver· 
diğiniz pek az para ile sıkıntı 

çekerek ynııyacağına, bir aktörün 
ölümü gülerek karıılamasından 
daha hakiki ve tabii bir ıey, az 
bulunur! 

- Benim köpeğim, timdi mü-
him bir av petindedir. Avı kolayca ı--------------
ele geçirmek için kurnaz davranı· 
yor. Av köpeği olduğunu belli 
etmemek maksadiyle kıyafeti de
iittirdi. Alelade bir köpek kıya
fetine girdi! 

dan seçiyordu. Sabir Bey, derinliğe 
baktı, gözleri karardı ve kaldmp ken· 
dini atacak yerde, iki eliyle oturduğu 

yere tutundu: 
ı 

,, 
- " Evveli can, sonra canan 

demiıler, hannnefendi! Mazur ıörii • 
nüz! 

Muazzez Hannn, alaylı bir kahka· 
ha atb, arabacıya seslendi: 

- Biraz daha hızlı sür, arabacı! ... 
Tur çdıak llibin! 

- Gece yarısı, karşımda iki yırtı
cı kaplan görünce, ne müthiş korku
ya uğradıgımı tasavvur edemezsiniz 1 

- Bilakis!.. Kaynanam, bu yazı 

yanımızda geçirdi. Karımın misafiri 
olarak! 

Naime Hanım, evli bir kadının f na da bunları anlatmağa batladı 
en mühim iti, kocasile uğratmak ve sözlerini §Öyle bağladı: 
oldğu fikirni tamamiyle benimse· 
miştir. Kocası nasıl bir adam o
lursa olsun, kadın, hep onunla 
meJgul olac.k, batka h!ç bir ıey 
ama hiç bir ıey dütünmiyecek. 

Naime Hanım, pek kendi ha
linde, ıakin huylu bir kad"}dır. 
Çocuklan da olmamııtır. Bu iti
barla hakikaten dedigi gibi hare· 
ket eder. Hep kocaıiyle metgul
dür. Ona kartı, hatta tımarla -
cak derecede alaka gösterir: 

- Niçin elinle batını tutu· 
yorsun? 

- Hiç! .. Dütünüyorum da! 
- Ne dütünüyoraun? .. Canın 

bir teye mi srkıldı?. 
- Hayır, efendim, hayır. Bir 

ıey düıünmüyorum, bir ıey dü
tünmeğe çalıtıyorum ! . 

- Dütünmekte güçlük mü çe· 
kiyorsun? .. O halde dimağın yo· 
ruldu, zihnin dağdch demek. Bu

l nun çaresi beyim, balık ve elma 
yemektir! 

Naime Hanım, böyle der, dedi
ğini yapar, yaptırır. Sonra da e-

l şe doıta, konu konıtuya, tanıdık· 
lara, tanımadıklara ballandıra 
ballandıra anlatır. O, kocasiyle 
ne kadar candan alakalı olduiu -
nu anlat.mağı pek ıever ! 

Geçen gün, ada vapurunda tık 
bir hanımla tanıttı, konuttu ve o-

- Kocamı dütündürebilmek İ• 
çin elimden geleni yapıyorum. 

Hiç bir tey ihmal etmiyorum! 
Şık hanım, dudaklarmm ucun• 

da bir istihza gülümıeyifi belire -
rek, fu cevabı verdi: 

- Biz, tıpkı birbirimize ben • 
7.İyoruz. Ben de öyle yapıyorum! 

- Sahi mi?... Demek tıpkı 

benim gibi, kocanıza beyin, balık. 
elma yedirip ..... 

- Hayır, dütündürme tarzlan· 
mız araımda fark var. Ben. koca
mm önüpe sık 11k terzinin fatura• 
!arını koymağı tercih ediyorum! 

- Kibrit çakınca pattamıyan ba
rutu kc§fcttim ! 

- Söylemege hacet yok, bu ke
şif dört bir taufta şiddetli akisler 
bırakıyor! 



Çok Ma, l"oksa 
.A•Mı 

Harcarsınız ? 
Bir ......... ..._nebclar 

futa imi....., o •emlekette 
m.a.ı,.etia o ai.,ette ilerlemiı 
MJllmaaı ~ ıeldiline dair, 
aytqpada M•en dile dol-...ı bir 
• nnlll\ limcliye kadar bu söz 
laf .......... orta:ya ablıt. ve bir 
Mki'-t olmak üzere taatilde kar
aılumlı. Halbuki, IOD hafta İpr
.............. mtinabta mev· 
suut..wıtlbaittirl 

S.IJalmn fazla lmll..Wmaıı, 
Wr ...ıe11ette •deniyetla iler
Jemit ohaaama delil aa,..ı. •Hir
•i? •• Bu fıkrl benimae1enler me
tleni Wr ÜIMDm temlıliie 111:..ak. 
lı olmuı l&ma ıel•iiiai, teıaisli· 
i i tenıin eden batlıca YUdama .... - ... --.....-------
•••• et•atw ..,..,..... delillerdir. DolaJ'lıiyle, pne aa• 
r 1 Bin sat dfltlnceler de, ,.. bun murafı ekailmiı, demektir! 

ta un harcamamn, M temlılik Sonra, abun harcayqta taıar
nalrakma, ne de...._. iw o- ruf Ye itraf ta rol oJllU. Bazı lıı· 
ı. clelllet .ı.wı.c.tı aoJdum. •plar, laeaaplı hareket ederler, 
daa, ma.ka...,. llritfrorlarl basıları müarif danamrlar. Me-

Süaa ı.W.ıla •lll•ta .. .,. aell, Felemeırkte kadınlama de· 
- tetk.il ebwl• •Np, mtir • vamlı olarak ahuna el attıkları, 
lwn Wr:ietetı.tlldir. la l.atU- mael hükmüne airmittir- Haki· 
~· tok ... ...,, .... ı.t-. - memleketin admlan. 
... • Amerlbdır. Son· aabuna bol iıterler ve ıabun kö-

PIAtin 
--- -2-- -~- --- -

Saçta Moda 
Renk: Beyaz! 

Film )'lldalarmm en tlhretli· 
)erinden Cin Harln, '"1 abe) ar-
tiat, ~- r...Ue ile uıbr. O, 
...ıarlAI Platin ..... bo,.... 
,,. bu reııkte l&fl moda J&Pmlfb• 
Fakat, up hu Timiİ en bot tan· 
da verebilen yaalız kendiai kal· 
mqbr. Y ıldızm 1xa lnuusta nuıl 
bir tertipten iatifade ettiiini, ta· 

munile ifta etmecliiini an etlealer 
var. Ayni samanda, onun tertipia· 
den iatifade editide phai mahare
tine de pay aynh,..r ! 

Cin HarlOY, ıesende 111Çmm 
rensini deiitdnaele kallanq, iN 
yüzden memap llllhmtlup film 
ıirketlle aralaraula ihtilaf çıkmır 
tır. Memup oltlutu flrket, Plltin 
rmıiniıı delittirilmeaine razı ol• 
mamq, yıldıa, ba reqİA pek ya• 
latblnıı ve herkeain kenditini 1:nı 
renkte ıaçlarile beyendiiini ileri· 
ıürmüttiir. 

Cin Harlov, aaçlamm ko111 ıa• 
rıya boyamak iıtiyordu. halbuki, 
o bayle bir temaJil ıa.terirken, 
timdi ben beyu aaç renai mo
duma temaJGI UJUllDlfbr.. Bu 
renaf, ıümüt renıinde aaç olarak 
anlatıyorlar. Bu renkte ıaç moda• 
aı, lqilterede ı..t ,wermijt&. 
lUc dütlin!Jl v ~ • etJen olmak 
Uı:ere, 'beill'~ir i.im not editıiİiyor. 
Y •i temqül, nıütterek bir tema· 

Yeri Gümüş! 

Cin Harlow 
yUJ olarak, adeta birden ıBze- lanurken, IJunun tarihi •entel de 
çarpmııtır. 

PJitin renaiacle dedikleri la· 
yet açık, uçkun aarı renıin :terini, 

batırlanmııbr. f'rauaa Kralların• 
dan Oadirdiincü Lainin lllÇlan 
atırmca, kadm, erkek büttbı etra-

fındakilerin 1&5lanm paclralama• 
lan, daha aolll'a beyaz prokalar 
talanalen •• Hiildimclan, Jath 
ılrflntlf tiziintiWnden lmrtanda· 
lan! ... DolaJ111Jle, yeni l&5 renıl 
moclaaınm, ea çok aaçı kendili-

ıümüt renıinde dedikleri bembe
J'U aç, na deNCeJe bclar tuta· 
cak? •• Yeni aaç renıl modaİı, in· 
.uı.r .. ~ ele çıkw.Q, lıt1iti». 
aüyada ıaıılaak w?~. "8ıun 
tümulleınueai, pek mulitem• sa.; 
rUl9ıııwtı~· .... ,,,,~,;a· ,,~ ...... -,,,.- }iafin •~arm hOfll• tht..,. 

.. ~ 'tine de ftaret olanuyorf Yelemenk Ye O.....- ıeY. pilclerinda 'balon yapmaia baJl• 
.................... ~· \an· 1 lar! 7-•--. ~ ,, 1 ...................................................... ----------......... --................................. . 

Ağırlığınca Değeri Olan Bir 
Kadınla Evlenen Erkek! 

O...ılan IOlll'& ıelifle, dir"8ndllk• 
• Şu balde temizlile meraklı lnpllz ıuet•i, ancak aabun· 

w ..._i ol ......... ela, laai· daa h~ iatifade etmiyen memı .. 
er, clijerlerin-.-;mi? •• Ha· ketlerde iuanlarm temiz •eme-
:1 lui15.W, abu! etmi· deni olmaktan çok uzak bulun

,pllllCllJ*1J018 müdafaa yollu dukWı netlc:e.l çrkanlaLilec:eii 
b)'dile, ..-. l>Ma\ain .. ekler
i!• fazla ... ..,_., a&ıkadar etti· 

'81 JUIJOf--Buı bdıalarm, ala· 
hdCll.ine alnın bJ~an devire
rek, yok yere kocalarına bu Jiiz· 
den de muraf kap111 açtıldarauu, 
halLuki bir ev kadmmm ucu mas-
rafa dokunan her iıte ifrat •e tef· 
rl\tea kaçdUDUı, itidal sözetnıeai 
İcap ettiiini illve ediyor! 

1 Yemek T•ltl..ı ı 

Ekıili Çorba 
Koyun etinin yaihca tarafmı 

seçmeli. Eti ufalc ufak cloiradık· 
tan sonra, kaynatmalı. Et, IUJU i· 
le iyice pifince, hatka hir kap içer 
ıinde un, yumurta we limonla ter• 
biye hazarlamah. Buna, diıerbHn 
üzerine dökmeli. au ıurede, ekti· 
li çorba iti tamamlanır!. 

Yalancı Dolmiı 
Yalancı dolma yapmak için, 

ince aolam ince ince ufalaJ'IP 
•Jtin1•lı içeniade oldunnalı. 
Soma az miktarda tm, hiher, do-
mates karıfbrarak çmrmeli. Ge • 
ne az miktarda dereotu da kona· 
bilir. Bu daha myacle lezzet temin 
eder. Ntharet pirinç katmalı ve 
hatlanmq yaprqı aılap adap pi· 
rinçle doldurmalı. Pitirirken azar 
azar ıu vermeli ihmal etmemeli. 
Tama•iyle pifeceiine Jakm hir 
az ze,tin,.P daha d&kerek (beri· 
ne limon ıılcmah. 

Balık lskarası 

Alulıimca del*t olan hir ka· 
dm! •• Bir erkek, on dltdUaetl h· 
nam1, ai~lıiıaca para yerdikten 
eonra, nikilalayahilmit r 'Va• 

ka, Y1110llayp•a oı.ıu-. Er· 
kek bir çinıenedir. Şimdiye kadar 

lıtmca para! ••. Ne lnı, tlelilmi? •• 
F aiat, bunada tilkür !... lyild bu 
alım, abm iti bunclan iki aeae ev· 
vel olmamq. Karım, o •mandan· 
b';I çok titmanladı. Alırlıit acfe. 
makıllı artb. Şimdi tartılmca, .ta• 
ha qQ' baaqor. Demek, ıbPal ev• 
lenecek olaa)'lllltım, d&P fula 
para Yereeelaalıilll. e.fialde ben 
bu itte ıene lcirlıNl*1 

on d&rt defa nlemnit. O't llanıı 
llllltlf, oau da kaç11111. O. tllfid ... 
c6tll, itte~..... .. ...... 
alu'lıiınca para •erllerelt abban 
kadın! 1---...---.--..... --

Babaaı, kamı anc:U kilopqa 
batJna 120 Diaar ...... k prtile ç.......,_ niklhl-.. ıall ol• 

lllUf• ÇinpM, lia taltl lırallal • 
mit, kız ıoyumnuı, çıtdak iGrdadu 
uminde JUl*t I• ,.etlaflf 

Uı:erincle laJet hafif bjr tiil 
narak, tartı aletinla .... vık· 
mq. Tam elH .tart~ .... 
mit. Çinaene, her kı°loiJWtli ~in 
ızo Dinan .,... imi ~r 

$imdi, - ·~ bntIJ· 
le a...ı nı...liiini ...ıatu:bntör 
le tli;cmla ... 

- Alnl•I••• para vwdim. ~ 
alır pltlt btlddnn. • İft hw 
Jilitin kln delildir. Erfcelf M.tt• 
lba l»lrle olmalı, b~ kısk e...ıeo .. 1 

... -.... .................. .-.......... -... 

meil alrl• ı.,.ı-. ....._ 
ne t&çltik ~ ,_ • .a; a. 
&baalı. lth1 ~ ö1le Jjptdal. Her 
eylaiti•ei.-: tiıftl tiirli ~ p!ıı 
ldldim, ~ 111m&dım! 

~ .......... ~";t., 
ki iN •ferld 1"mMD enelJSirep &. 
~ünciiye tq ~ Aiıı-



Dil 
Bayra .... 

Dün, bqta • lti,..._ia ol
duiu halde, en.,.,....,....,... 
mızdaa birini al*~ 

26 Aiuto9. Dit ... ftfllllı.ZUI 0-
çüncu yıla baa~ sbdti. 

Bu b.~ID niçin yapd._ı • 
nı, niçin en birik k~ • 
mızclan Wri &ltaiun111 kapli 111' 
kadat._.., ıbe kuaca .-. • 
ynn: 

lkı ıene eneJe rltndı• h . 
dar, bizim busün konutıu&umuz 
bu ıüzel ditımıJ,. 1-J~· i '8ıllerin 
'buknı altııau """'r&~ Tabii, 
hir ... ,.. ifO _..) W.. Jaaw 
yabmıaa mıl * W. ...... •iki•• 
lar ka...,..., hlt IUia ~hle 
de, ByielrMJ liancı liir ~ mU· 
letlerin lfôb~ dl.ld~ ,,.,~ 
ler ~· Oile kı,. hlZllJ türk· 
çe~ bu Mtka dillerin kanr 
mumda, u.di sflselliiiai arbk 
kaylletmek dereceeillte ..... i. 

Halbuki, hislın gtief, ilhp 
yüzünde köbafGl&n busOnldi dil ~ 
)erden da.ha ıüzel bb' dil.imi• var • 
dı. Babalarımız .. P,..el dili 
dileklerinden ~ eal-..lder.i yer• 
de, yaıılıı bir JOI• ........-., • 
nu pJ& IÜH~ içİd, J& ,.. 
bancı milleti.._. kelimeler al • 

Seben milyoeclan fazla ima " 
nm yqadıiı Japonya, tanar dat • 
lamı en çok bul1J11duliı hir den~ 
memleketidir. 4000 elen ziyade 
küçijk küçük ada.cıkların ~e.yda • 
Da aıetircliii bu memlekette, be • 
men lı• leDe bir yo"-ı indifa e • 
der, Mmel'C4t kiti akit. 

Şimcliye "-tlar, claiaa ,...
dalknD •e OJc,aaua clenm ka • 
nrı*fannm felllMiıN u~ lMi 
meınlektete, i.ç-.ılferct'e tiitle,ri • 
bire yeoi bir aclacık peyda Ql~u. 

Gelen .ı..,ı.r. aöre, 1Ma ldiçUlt 
.... sene • civar•a llaJnan .... 
b bir ada,a, ltir H-. -.alfelli. 
ni de JÖre'b11ecekmif. Ja~nya· 
ldar, kendilerine fa,dalan doku· 
n•~Jc ttlp fenİ ad•n "Take
t-.; \18'iai Yeıdiltr. 
Tak~ ~d,aı, huaüDldi itti • 

fadeli halilJe ı.ın.ek için, .. 
, ..... çıkblr:taa ..... .. ..... 

Buzlar 
Arasında 

Dinyanm, çod'klarma kartı 
en merhametli, en tefkatli, fakat 
imanlara kartı ea yırtıa ha,.... 
larmdaıi birisi, "A11,, ismini ver
diiimiz mablUklanhr. 

A11 aTI, dünyadaki aftarın en 
tehlikelilerinden 'birisi taydır .. 
Yalms, yanında yamalariyle be
r~ ı•zen ltir &JIJI aYlamak dtl· 
ha kolay olduju için, timal taraf
larmnı huslan araamda nlanmı· 
ya çıkan U...Diar, dalla aiyade ha. 
ciheti tercih eclerler. 

Arkadaıım, timal taraflarmda• 
iri bir &Jl avmı bana taıle ...... 
tı: 

- Silihlarımız 1•nmmııla ale
te hazır duruyordu. o~ Jk ~ 
re kadar ilerde, lıir diler n .,_ • 
yu 'bir &Jl priiDdü. A.fkuın'T& 
İM tanf, küçük J&ft'lll8 ODU takip 
ediyordu. KCipeklerimisi üstüne 
•ldırdık 1 Aramız•• mullarehe 
bqlamqb .. 

bet aym ıeçnlal lbım ıelmittir. 
B L...: .. a...., itflil--r d ~· Dem mevaimi amk bitti. Deniz kenadannda eflenmeie gidenler l1la 

u ~ ·ıau n ı.._ ın e, 7ııı:ıul a • bir uman IOllrll evleriae bpenacaldar. Kıı geliyor. Bu iJd denis arbdap da, 

Beıu ayı, hazların iilliinCS. 
mfithit 'bir hula kotmıJa mtlada. 
Bu aitt ricadun bu kadar ıür'a 
le katacaimı ldç &Dil etmiy..
dak. K&çnk yamafm, ,...w... 

da, t.ma8'İJ1• tetttlddil etmit ha • bu aeae sok etle"mitJenti. Elleriııde IU kovalan, kolkola, artık onlar da d&ıil-
1~. yoı)ar! •• 

-----... ----ııiııiıılıııiıııiiiilii-----•·ı·•~-11111--llllıiıı-----...-ı nm bütün ufaklıima rainıen, &J-1 Faydalı Yazılar 1 1 Eflfınceli Yazılar 1 ni !imla ..,... ubamdm .WiJm-
- - l&rclı• bel~ de, uzaklan mala i-1500 iki arkadt11 aran11d11ı tittilimiz wlerle, anaları, ..ı.ra 

- Ben bir ahmaklık ,.ptıiJm kunet verl1orda • 

Yufl'I zaman herkesten önce kendim aü· lir dakika, köpekJerimisin, aY.. 
. ~,_ .... ,..,""'-.°'"" • lanaa ~si~ ;ı· 

,Ameribcla .. ~ ~ ~ıft • - E~ -~li 4etiJ, bu ka· m daıahda, ..,_. a71 ~ ...... 
çilerin en çok tikiyet ettikleri im • dar çak sllüYonual. kartı kaıtıJa ıelir plmes, oldu • 
çük iti, ~ vardU'. Dunıo 'ba • • • • iu yerde Mrdenbire aeriJ'e 6liD • 
ceiJJ.. - Sen de ıöriiyonun 1a, b- müt; ldlçük ,.Willanaı arb ta• 

Daha. dqa yüzüııe ıelir ıel • man çalmakta ne kadar terakki rafına ahnlfb. Bu hopputla, 
ıqa patatealeri 1emeie 'bathyan ettim. her teJden enel onları muhafaza 
duriso, JUlurtalarmdan alb haf· - Şiiphenz .. liri tiindir köpe
tada meydana çıkar.. ilk zaman• iimizin çok az bavladıima bakı· 
lan, küçük boyu ancak iki mili· ima, doinı olacak!.. 
metre kadardır. Onu görenler, t!!!lllı--B!!!l!-!ll!!!!!!!!l!!l!!m!!!ll!!!!I ..... 
tarlalara hiç 'bir ntan vermiyecek 
zaranm .ye zaY&llı bir ~ 
zanneder. Fakat derhal biiyjiae
İ• 'koyulur. o.ha dolar dojmu 
patdederi Jettiii ve iyice hazmet 
tiii için • kadu pbbk IMiıür ki, 
iki hafta .... bisıdenbire - bet 
milimetre uzmalultmcla dilini • 
llÜa. .. iki Ub ..... kmaa • 
ZI lltiiDe 9iJah .....-ı.n ftrct.; 
wwarm içinde aüçlükle ıöriile • 
bilir. Sunanla bera'ber hii)'iiclük
çe renk&ri ,. .. ,avq aeiifir. 
35 ......... ,,...,., •rlrk lliitit • 
meleri l:UJI• ~lıp~ 

Duriıo, ziraate en fazla zarar 
Yer• ,.an oldUIU kadar en 

fazla yumurta çıkran hir ah)'ftll· 
dır da.. Ditileri, JUllQlltlaclıldarıa· J 

dan kırk iki sün aonra tekrat 7Ul'
murta çıkarırlar. Bu aurell. ...
de 2500 yumurta 1aptılrıiaa he
•p edilmiltf. F~ iter tarafta 
olcluja sibi, lau kügük W>ceklsiD 
de 11~ vardtt. 

.._., ı.. Wceıilen F• bi • 
~,....... 2 

rer ~;:" Am.;bila pata • 
tea ~~ • .uihlı - hakçi k&. 
darkdW9lle ........ ederler. 
Qraun isin; ~fiik btr lllm: 

-1.ier atlar olm1•1dı, di • '°" Jlii,c~ tbütiW dü,llJ-.ıı J• • 
lerdil. 
---- ---- --- ----------------
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- 18 - VAKiT 28 EYU)'ı:; 1934 

1 HAFTALIK RADYO PROGRAM/ 1 
30 Eyi Ol Pazar 

İstanbul: 
18,30: Plak nefriyatı. 19,20: Ajas 

haberleri. 19,30: Türk musiki neıriyab: 
(Kemani Reşat, Mesut Cemil, Muzaffer 
beyler ve Vecihe, Vedia Rıza hanım • 
lar.) 21: Ateş - Güneş klübünden nakil. 
Ajans ve borsa hberleri, 21.30: Orkeı • 
tra, krı§ık program. 

823 .Khz. BOKREŞ, 364 m. 
11.30: Dini ne,riyat ve konse. 12 : 

Radyo orkestrası. 13: Musahabe - Kon 
ser. 13.45: Tagannili nefriyat. 14.15: 
Haberle~ 14.40: Plak. 17: Köylü ne§· 
riyalı. 18: Jan Marcu takımı ( kan§ık 
musiki.) 19: Haberler. 19.15: Orkes • 
tranın devamr. 20: Üniversite deni. 20 
20: Plak. 20.45: Konferans. 21: lspan• 
yol musikisi. 22: Spor. 22.10 Operet 
muıikiıi . 23: Haberler. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18. Danı 18.50: Musahabe ve radyo 

piyesi 20: Hafif muıiki. - Musahabe. 
21: Akıam konseri. - Musahabe. -
Neıeli neıriyat. 23.15: Reklii.m ve kon
ser. 23.30: Dans musikisi. 24: Musaha
be. 24.05: Dans. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19: Neşeli musahabe, 19.30: Farkas 

sigan takımı. 20.40: Musahabe. 21.10: 

Mandolin konıeri. - Musahabe. 20.30: 
Mandolin konserinin devamı. - musa· 
habe. 22: Chopinin eıerlerinden ınü • 
23,20 : Hamburgtan nakil. (Dans musi
kisi.) 

19.30: Rajterin idareıinde orkestra 
konseri. 20.25: Musahabe. 21: Konser· 
vatuvardan naklen oda musikisi. 22: 
Harice bir bakış. 23.40: Askeri konser. 

841, Khz, Tegel 357 rn. 
19.30: Tagannili konser. 20.40: Ak • 

tüalite. 21: Haberler. 21.10: Akıam ıar 
kılan, 21.35: Milli neıriyat. 21.45: 
Gençlere milli netriyat. 22: Radyo or -
keıtrası. 23: Haberler. 23.30: Danı 
musikisi. 

592 Khz. VIY ANA, 507 m. 
20 Haberler, 20,20: Klasik Viyana o

peretleri Holzer, 21.30: Şiirler. 23.20: 
Esperantoca, 23.30: Haberler. 23.50: 
Der Stem der Magne isimli piyes. 24.10 
Yaylı sazlar konseri, Haydn, 1 Gece 
konseri. 

4 Birinciteşrin Perşembe 
823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 

13-15 Gündüz ne§riyatı. 17,45: Ço • 
cuk neıriyatı. 19.15: Konserin devamı. 
20: Üniversite 20.20: Hafif musiki. 20, 
45: Konferans. 21: Plak ile Donizetti· 
nin "Don Paıoua)e,, operası. 

823 K.hz. VARŞOV A, 1345 m. 
19.15: Piyano ile klasik inııiliz mu -

1 Birinciteşrin Pazartesi sikiıi. 19.45: Musahabe. 20: Tagannili 
piyano konseri. - Musahabe. 20.30: 

9:t3 Khz, BÜKREŞ, 364 m. Plak._ Musahabe. 21: Hafif musiki. 
13-15 Gündüz ne§riyatı. 18: Hafif 21.45: Musahabe. 22: Akpm konseri. 

musiki. 9: Haberler. 19.15: Radyo or· 22,45: Musahabe. 22: Akıam konseri. 
kestraır. 20: Üniversite radyosu. 20.15: 22.45: Dünyaca tanrnmıı bet ses (pik) 
Plak. 20.45: Konferans. 21: Oda mu • 23.45: Almanca konferans. 24.05: Danı 
sikiıi. (Sarvas kuarteti) 21,30: Konfe- musikisi. 

Spor, 21.30: Viyanadan nakil. 23: Ha
berler. 23.25: Viyolonsel konseri. 24.15 
Cazbant. 

ranı. 21.45: Taganni. 22.15: Harpa mu 545, Khz, BUDAPEŞTE, 550 m. 
ıikisi. 22.45: Haberler. 23.15: Kahve • 18.30: Eduardo Bianko tango orkes-
hane musikisi. trasr. 19.30: lnırilizce derı. 20: Tagan-

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. nili hafif musiki. 20.40: "Ayrılalım,, 
18: Piyano konseri. 19.25: Musaba- isimli stüdyo neteli piyesi. 22.30: Mu· 

be. 18.35: Hafif musiki plakları. - sahabe. 22.50: Musikide san'atkii.rane 
Muhtelif bahisler. 19.15: Piyano refa- sahneler. Haberler. 24: Sigan musiki
katiyle keman konseri. - Musahabe. · 

f ·~ 21: Ha if musiki. 21.45: Haberler: Ha- 841 Khz. BERLlN, Tege) 357 m. 
ve saire. 22: Konservatuvardan nak • lS.30: Musahabe. 20: Viyolonsel 
len: Klasik konser. 22.45: Konferans. konseri. (Piyano refakatile.) 20.40: 
23: Reklam ve konser. 23.15: Dans mu- Aktüalite, haberler. 21.15: "Schenk ein 
si kist 24: Musahabe, 24,05: Dans mu- den Vein,den holden,, isimli musikı"!i 
sikisi. temsil. 23: Haberler. 23.20: Danı mu • 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. sikiıi. 
18.35: Tagannili konser. 19.10: Al • 592 Khz. VlY ANA, 507 m. 

manca ders. 19.45: Britanya otelinden 18.40 Keman konseri, Musahabe, 20, 
<".~zbant. 20,40: Kan,dc neşriyt. 22,30: 05 Haftanın icmali, 20.30: Franç Schu
Hi\berler. 22.50: Sigan musikisi. 24: bertin §arkılanndan, 21.10: Şiirler, 21, 
f lak. 30: Radyo kabaresi, 23.30: Haberler, 

841 Khz. BERLIN, Tegel 357 m. 23,50: Senfonik konser. 
19.30: Trio flüt konseri. 20.20: Mu • 

sahabe. 20.40: Aktüalite. 21: Hfberler. 5 birinciteşrin Cuma 
21.10: Hafif musiki. (Valdemar Has 823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
takımı.) 21.50: Tagannili konser. 23: 13-15 Gündüz neıriyatı. 18: Eğlendi-
Haberler. 23.20: "Afrika geceleri,, isim- rici musiki. 19.15: }{adyo orkestraH. 20 

2 Blrinciteşrin Sah Üniversite. 20.20: Plak. 20.45: Konfe· 
ranı. 21: Beethovenin eserlerinden oda 

823 Khz. BÜK.REŞ, 364 m. musikisi kuarteti. 21.30: Konferans. 21, 
13 • 15 gündüz ne!riyatı. 18: Karı· 45: Şarkılar. 22.15: Piyano konseri. 22, 

Jık konser. 19: Haberler. 19.15: Motoi 45 Haberler. 
orkestrası. 20; Üniversite. 20.20: Plii.k 823 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
21.45: Konferans. 21: Senfonik kon - 19.15: Tagannili konser. 19.45: Kon· 
ser. (Bach, Brahms) 22: Konferans. feranı. 20: Hafif musiki. - Aktüalite. 
22.15: Senfonik konserin devamı. 23: 20.30: Dans musikisinin devamL 21,15: 
Haberler. Filharmonik konser. 23.301 Şiirler •. 23. 

223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m. 40: Reklam konseri. 23.40: Reklam ve 
18: V\yolonsel konseri. 18: Konfe • konser. 24.05: Dans musikisi. 

ranı. 18.35: Richard Straussun eserle • 545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
rinden senfonik konser. 19.15: Enstür. 18.15: lısizler takımının konıeri. 
mantal konser •. 19.45: Edebiyat. 20: Stenografi dersi. 19.40: Oda musikisi. 
"Dan,, korosunun konseri. 20.20: Aktü- 20.25: Musahabe. 21: Macar §ariaları. 
alile. 20.30: Koro konseri. 20.45: Mu - 24: Plak konseri. 
sahabe. 21: Operaya dair sözler. 21.10: 841 K.hz. BERLlN, Tegel, 357 m. 
"MARlEn operası. 19 25: Karıfık musiki. 19.55: Mu-

545 K.hz. BUDAPEŞTE, 550 ın. sahab~. 20.05: Skeç. 20.25: Aktüalite, 
18.50: Keman konseri. (Bach, Ko - havalar. 20,45: Milli neıriyat. 21.15: 

daly Falla, Habay.) 19.30: Musahabe, "Arg, isimli piyes. 22: Yeni Alman mu• 
20: Salon muıikiıi. 21: Müıameıı: (Ce- sikisi. 23: Haberler. 23.20: Scbaubert 
za Entz.) 21.30: Viyanadan nakil, 23. in eıerlerinden tagannili konser. 24.30 
05: Haberler. 23.30: Eduardo Bianco • Medeniyetin sonu isimli ıkeç. 
nun İ§tirakiy]e tanko takımının konıeri. 19.50: Haberler vs., 20.20: Musikili 

841 Kh.z, BERLlN, Tege) 357 m.. neşriyat, 21 Filharmonik konser. Os • 
19.45: Robert Schumannın ~s~rlen~- vald Kabastanın idaresinde, 22.50: Hü· 

den triro konser. 20.25: Av hikayelerı. kumet ve radyo, 23.10: Neşeli musiki 
20.40: Aktüalite. 21: Haberler. 21.10: Max. Schönhen-, 23.30: Haberler, 23.50 
Mozart netriyatr (radyo orkestra&t) Konserin devamı, 1 Viyana havaları. 
21.10: Mozart neşriyatı (radyo orkes • 6 birinciteşrin Cumartesi 
trası) 22.10: "Der Pfarrer von Elever-
sulzbach,, isimli skeç. 23: Haber~ekr. 23, 823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
20: Alman operalanndan romanb par• 13-15 Gündüz neıriyatı. 18: Danı 
çalar. musikisi (Blua Star cazı.) 19: Haber-

592 Kbz. ViYANA, 507 m. ler. 19.15: Cazın devamı. 20: Oniversi-
18.30 Yeni Avusturya musikisi, 20 te. 20.20: Plak. 20.45: Konferans. 21: 

Kilise muıikiıi, 21.30: Frans Lehar'in "Zobail,, isimli bir erdelilc Bobescunun 
idaresinde radyo popüriıi (Yanda A • eserlerinden opera. 22: Musahabe. 22.20 
chel, Margrit Bokor, Ernst Tautenhayn Radyo orkestrası. (Vals ve operetler.) 
Ricbard Tauber ve bir koro heyetinin 23.lS: Haberler. 23.45: Kahvehane 
i§tiraklerile, 23.10: Milli neşriyat, 23. konseri. 
30: Haberler. 23.50: Askeri konser, 1 2.23 Khz. VARŞOV A, 1345 m. 
Kuartet konseri. 19.15: Viyolonsel - Piyano konseri. 

Musahabe. 20: Koro konseri. 20.20: 
3 Birinciteşrin Çarşamba Konferans. 20.30: Keman konseri. plak. 

823 Khz. BüKREŞ, 364 m. 20.45: Musahabe. 21: Tagannili hafif 
13-15 Gündüz neşriyatı. 18: Radyo musiki. 21.45: Edebiyat. - . ~~nıerli 

orkestrası. (Hafif musiki.) 19: Haber- reklamlar. 23.15: Dans musıkısı. 24: 
ler. 19.15: Solo keman iştirakile parça· Musahabe. 24.05: Hafif musiki. - Mu
lar. 20: Üniversite. 20.20: Plak. 20.45 sahabe. 1: Dans musikisi. 
Konferans. 21: Piyano keman konseri. 545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
21.45: Sophie Muntenau tarahndan 18.30: Piyano refakatile Macar şark!· 
şarkılar. 22.15: Salon orkestrası. 23: ları. 19: Musahabe. 19.40: Hafif musı· 

................. Hediye kazananlar 
Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

f stanbul Acentalığı 
Liman han, f elefon: 22925 

·----------------------------
Trabzon Yolu 

D l Vapuru 
um upınar 30 Eylül 

Pazar cünü saat 20 de Ga· 
lata nbtmundan kalkacak. Gicliı • 
te: Zonguldak, lneholu, AyanCik, 

Samsun, Onye, Ordu, Giresun, Tİ· 

reboJu, Görele. Trabzon ve Rizeye. 

Dönüıte bunlara iliveteıs Of •e 
Sürmeneye ufrayacakbr. 

1 
/sfanbul Harici Asker1 

Kıtaat ilanları 

Selimiye kışlasının tadilat 
ve tamiratı kapalı zarf usu· 
liyle münakasaya komnuş
tur. lhalesi 23/ 10/ 934 salı 
günü saat on birdedir. Talip
lerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasası· 
na iştirak i<;in de belli gün ve 
saatten evvel teklif mektup
larını Ankarada M. M. Veka· 
leti satın alma komisyonuna 
vermeleri. (329) (6188) 

Kadrköy ikinci hukuk hakimli
ğinden: 

Kadıköyünde Rasimp~ ma • 
hallesinde Reşit efendi sokağm • 
da 17 numaralı hanede mukim 
mütekait doktor kaymakam Na • 
hit heye; 

Münevver hanım tarafından 

aleyhinize ikame olunan sulh te -
fehbüsü davasından dolayı tara -
f ınıza gönderilen arzuhal ve da • 
vetnamenin ikametgihmızdıaı bu -
lunınadığınızdan tebliğ edileme • 
diği anlaşılmış ve bu bapta da • 
vetnamenin ilan suretiyle yapıl -
masına karar verilmekle muhake • 
me 23 - 1 O - 934 tarihine mü • 
sadif salı günü saat ona talik kı • 
lınmıştır. Tarihi mezkUrda vakti 
muayyeninde b izzat mahkemede 
hazır bulunmanız ilan olunur. 

(263) 

Çocuk sayıfamıza ait hediyeler 

21 EyJul 1934 tarihli sayımızdaki 

bilmecemizde doğru halledip hediye 
kazanan küçük okuyuculamnızın ad· 
lan ve kazandıkları hediyeler ıunlar
dır: 

Birinciliki kazanan: Kııtdıköy - Fe
neryolunda Seniha Han.un. 

BiskUvi kazananlar 
2 - Ayaspaıa Nüzhet Harum, 3 -

Şjıli Münir Bey oğla Reıat, 4 - 12 
inci ilk mektep Betigiil, 5 - Is • 
tanbul lisesi üçüncü sınıf Cemal, 6 -
Bur~ Çekirğe Mithat, 7 - İstanbul 

lisesi Re§at Yılmaz, 8 - Fatih 
Nitancasmda Ali Bey kızı 

Meral, 9 - Şehzadebaıı 
Fevziye caddesfnde Mürat Fikri, 10 -
İstanbul kız lisesinde 117 Hadiye, 
11 - İstanbul kız lisesinde ikinci il• 

ruf Berin, 12 - Erenköy kız lisesin
de Cevdet 13 - Kadıköy kız orta 
mektebi Haıene, 14 - Ankara inkı -
lap apartnnam üçüncü kat Subaıı za· 
de Ekrem Bey kızı Nermin Kerim, 

~ 15 - Eminönü 72 numarada Şevket, 
16 - Antalya ortamektep 48 Ziya, 
17 - Türbe 15 Talat - 18 
Üsküdar kız kolleji Agavni, 19 -
Aksaray 140 Bedia Üsküdar 
kız koJleji Semahat, 20 
Çamlıca kız orta mektebi Perihan, 
21 - İzmir kız liseıi onuncu smıf 
Pervin, 22 - Kadıköy Sent Efemi 
mektebi Beria, 23 - Çamlıca on ü • 
çüncü ilk ınektep Sadı Bey kızı Firü
zan, 24 - Şirketi Hayriye idaresİn· 
de Rifat, 25 - Çapa kız muallim 
mektebi kar§mnda Nermin Refik .. 

Çikolata kazananlar 
26 - Sinop, övni Orhan, 27 -

Kadıköy Yel değirmeni Basri, 28 -
Moda Ferah apartnnan Süreyya, 29 -
Taksim Garaj üıtündeıoför Kadri va· 
ııtasiyle Mehmet, 30 - Erzunım li • 
seıinde Oıman Cemal, 31 - Edirne 
kız MuaJlim Mektebi muallime Mü -
bahat, 32 - Edirne lisesi 118 F etbi 
Atir, 33 - Eskiıehir, lıtasyon me • 
muru Dursun oğlu Dursun, 34 - A· 
nadoluhisar Karvi, 35 - İstanbul Ye
miı iskelesi Şevki, 36 - Sarıyer fınn 

karıısında 26 metrük Murtaza, 
37 - Edirnekapı Hacı Fahrettin ma
hallesi Atıf, 38 - Ak.aray Sofular 
mahallesinde 20 numarada Dlifkar 
kızı Semiha, 39 - T opkapı, Topkapı
lı Y anko Gürciyadis, 40 - Bağ]arba· 
ıı Tramvayolu nihayetinde Semih Be
yin köıkünde Gönül Semih, 41 - Be
şiktq akaretler 56 numarada Mebrü· 
re, 42 - Cağaloğlu Şeref Sokak No. 
6 Bahtiyar, 43 Süleymaniye 
Süleymaniye Cami arkasında Riza Po
lat, 45 - Balat Leon, Şişli Hürriyet 
Ebediye yolu Müberra, 47 - Sirkeci, 
Aydm otelinde Mehmet Şakir, 48 -
Vezneciler Ali Bey kahvesinde ibra • 
him, 49 - Laleli aparbmanı birinci 
daire Hilmi Bey kızı Halime, 50 - • 
Balat İskele baır, Ragıp 

Kitap kazananlar 
51 - Oıküdar 24 üncü mektep. 

ten 641 Adil, 52 - Şehzadeba§ı 91 
Fevziye, 53 - Fener Koıtantin Va. 
puridiı, 54 - Cibali iskele memurla .. 
nndan Osman, 55 - 13 üncü ilk mek• 
tep Erdoğan, 56 - Kaaımpaıa yukan 
mahallede Şehit asker sokağı Ömer, 
56 - Divanyola 14 numara Şükrü, 
57 - Kuzguncuk yokuıbaşı Emine 
Jorj, 58 - Kuzguncuk iskele apaı-tı • 
manı R•I, 59 - Üsküdar Ağa ka· 
pm Şevkiye, 60 - Beşiktq Akaret· 
Jer 27 numarada misafir Şükriye, 
61 - Pertevniyal liıe•İndeıı 114 A -
rif, 62 - Yıldız Semih, 63 - Ticaret 
lisesinden Aziz Bey oğlu Aziz, 64 -
Üniverıite hukuk fakültesi Aıir, 65 -
fıtanbul erkek lisesi yoklama memu • 
ru Şefik Bey kızı Ay§e 

66 - Laleli apartnnanlan 3 numara• 
da Seniha, 67 - Şiıli kolacı Tahir, 
68 - Kurtuluı tütüncü Mehmet E • 
fendikızr Şükran, 69 - Erzurum ka
le dibi Y akup, 70 - Çatalca Yüzbaıı 
Rebi Bey oğlu Vahdet, 71 - Tral>. 
zon nüfus memurluğu, ki.tip R. M. 
72 - Ankara caddesi, vilayet konağı 
kar,mnda Recep, 73 - Ağahamam 
Mürat, 74 - Tünel terzi Mihapolo• 
çırağı, 75 - Bayezit, Tramvay cadde-
desinde Ali Beyler ve Hanımlar. 

,_.. .... Hililiahmer 
-

: merkezi umumisinden : El 

! Eskitehir Merkez ambarında : iç ve dış otomobil lastikleri, İ 
s liıtik kılıfları. motör örtüleri, muhtelif otomobil şaseleri veaaire 1 
~ (29, Albiyon marka se1yar tamirane otomobili, seyyar vinç Ye : 
!!9 saire (30) eylfılde, Berliye kamyonları (1) , Jitil marka, markalı : 

--- - --------- ~ otomobiller, Perleı kamyonları (2), muhtelif otomobil ve maki· e 

ZA Yl ~ ne parçaları ( 4) teşrinievvel 934 tarihlerinde ıatılacağtndan ta· ~ 
lstanhul evkaf müdüriyeti vez· ilil•lllllDllllllllllllUlllBll•llDllllBlll liplerin müracaatları AIDJURlllVHJllDllDlllll•UHlllllllllllllllllllllf 

nesinden 249 cüzdan numaraıiyle ,. 
almakta olduğum muhtacin ma
aıına ait cüzdan ile Şefika Emine, 
Fahrünnisa hanımlarla Ali efen· 
di isimli tatbik roühürlerimizi za· 
yi eylediğimizden yenisini alac.aı • 
ğımız cihetle eıki cüzdan ve mü • 
hürler:mizin hükmü olmadığı ilin 
olunur. (2472) 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TiYATROSU 
TEMSiLLERi 

2. 10. 934 
Sah gllnü akıa• 
mmdan itibaren 

saat 20 de 

Cürüm 
ve Ceza 

20 TabJo 

1\t~"bul Btl .. iııtıi 

SthirTiljatl'oSU 

111111111111111 

ll ıuıı ı nmnu 
Yazan: F. M. Dostoyevsky 
Terceme eden: Reşat Nuri. 

19.20: Org musikisi. - Musahabe. 
19.5~)! Neıeli ne,riyat. 20.40: Aktüali
te, llaberler. 21.10: Münihten nakil. 22

9 
10: Taganni ve mizah. 23: Haberler. 

Hariciye Vekiletinden : 
Vekiletimiz ve Ecnebi misafirler köşkü için kapaJı zarf uıa· 

Jile "150,, ton yerli kok k8mUrü mubayaa edilecektir. YeYmi 
ihale 20 birinci Teşrin 1934 Cumartesi günü saat 15 tir. 
Taliplerin şartnameyi almak üzere iıtanbulda Haziaei Evrak ve 
Merkezde LeHzım MüdilrlUğline müracaatları. ( 6129) 

' 

lstanbul BeledJyesJ ilanları r ------------
Kızıltoprak tabıil şubesi tahakkuk memuru Nurullah Ef. He

sap itleri evrak memuru refiki F ebmi Ef. yetimleri ; mülga ema· 
net memurin kalemi katibi Sait Cemalettin Ef. yetimleri, üskü· 
dar tcpbirhanesi idare memuru Derviş Ef. yetimleri. Beyoğlu 
Nezafet memuru Ahmet Refik Ef. yetimleri. Beyoğlu nezafet 
memuru refiki Şakir Ef. BeJediye matbaaıı ıermürettibi Mah· 
mut Ef. ailesi. Dördüncü daire hendescbanc kitibi Klıım Ziya 
Efendi eytamı. 

1767, 1530, 282, 1074, 4, 1272, 130l, 1080, 641, 1277. 

Yukarıda iıirnleri yazalı olanların Belediye Zat lıleri Müdür· 
JUğiloe, cDzdan sıra numaraları yaııh olanların da Ziraat Banka· 
sına mün ca atları ilin olunur. u9199,, 

Günün F otogralları 

JI ........ 23.05: Konserin devamı. ki. 21.10: Musahabe. 21.30: Tarogato 
223 K.hz. VARŞOV A, 1345 m. lt">nseri. ?.2: Haberler. 22.30: Ooera or-
l~.35: Taganni (piyano refakatile) kestrasr. (Friedlin jdaresinde.) 23: Ha-

18.50: Spor. 19: Zrai musahabe. 19.15: herler. 24.50: Siıran musikisi. 

592 Khz. VlY ANA, 507 m. 
20.15 Avusturya halk musikisi, 21.15 

Klasik bir taırannili temsil, 23.05 - 23, 
10 Avusturya dansları, 23.30: Haber • 
ler, 23.50: Orkestra konseri. 24.45: 

Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerine ait fo. 
tograflarla ıpor mecmualar1nda gördüğünüz spor hare· 
kellerine ait fotograflar yalnız lstanbulda V AKIT 
kütüphanesinde satılmaktadır. 

Oda musikisi. 19.45: Konferans. 20: 841 K.hz. BERLIN, Tegel 357 m • • 
Danı musikisi. 
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.. 
SAVAŞTAN ~ 

BARIŞA 1 
Yazanla~ ı Y•·Nfi. ile Çilriiksulıı Me%iyet :: 

li 

'
: 

Tercüme Külliyah 

9 unou 

ISFAH 
Öt Ttitkçe ile yazılmi! ilk tontan ı 

tevzi Merkezi~ VAK 1 T Matbaası - İstanbul il ,. 
~: ~,~:~_::~~ill L··-------------....... -Yı_ca_a..;.~--· _:-...ı~ .... e•~-...... ~ .... ;_i:_'!. ... =-1ı1ı ... c .. l~llııı&~~-~·-~ .. •: ... n_: __ ı_~ .... ~ ....... ~--:..._.ll,.~-d-n---.... .,,.,,.._.~__,-, 
linfüsarlar U. Müdürlü{l~~d,an.:I 

AVCILARA 
Almanyada Vaı.rode'de klin Wolf battıt fabtlkalatı ttttn6ı 

IMi P•riekt markala birinci nevi dumanııt aY banıtun•n To~hi
ill! !ahı Mafa1a11nda sahftna bastandığı ilin o\Unur. 6!M9) 

111mı 

Selinik Ba kası 
Tests tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezı : IS7 AN BUL 

TOrklyedekl Şubeleri : ' 

ıstanbul ( Galata ve lstaobul ) lzmrl. 
Samsun . Mersin • Adana 

1 Yunanlstandakl Şubeleri : 
SelAnlk. Kavatla. Atına. Pire = Biltmum Banka muameleleri, Kredi m~lttuplara. Cari baap· 

- Jara kDşadı. Esham Ye TIİıYilAt kaaat.r icarı· 

rıııuııı lllOOH~lll-1~111111111111111~~~!!11 ~ 
Askeri Fabrıkalar U.Mud11 1 gunden: 

3SOO toa La••iharia klmltl 
3000 ton Jel!~ratör " 

12000 ton Zer~ " 
Tukar1daki malzeme pazarbk ıuretile !0/.,?/934 tari_.,... 

t ı 4 de ihalesi icra edilecektir. Talipler in temtliM ile 
... c 6127) 
c•:;~'· rnr:ın ~ 

Osmanlı Ban sı 
Türk Anonim Şirketi, -- f eaiA tar· 

Sermayesi : 10,000tOOO lngltla 

TOrkiyenin baılıca şehirleri ile Patı., Mu 
ye Mançester'~e, M•r• Kıbtıt, lı 
ye Yunanistan•cfa Şulllltti •· Yta1tt•ltvya, .. ._ 

ve Yat•i.ca•'dı fıltdttf vardır, 
Her tUrll Malla 111 et•iwı ,._..,., 

._.; lülil 

ı• - AILI: çı:ıOil*' llona ı..a L B. Allpa 

.. 
lGO 

Bütün milletlerin edehi, içti

mai, iktıaa4i, mali.. En liiUa 

hıl!M: ei~rletlftden ~m~ kikpla

rın tveümeai ve DON Ye YARIN 

terciıime külliyatı aimi altında, 

yılda tıtuntazam fasılalat.la el* 

cilt katlaıtnm çıkanlm ... suretihı 

Yüz tih Vücuda getltllmeıi temill 

edilmi,tir. Etı kudretli kafaların, 

"Kalemlerin yardunlarma müraca· 

1 - TlcAluıT, BANKA ve BUllSA, tırıı.ı doktora ............ 
t - D&VLllT " tlftLAL. Lenin - Baydar auaı 
1 - lltj$~.u.ttili1 &atıMlld a. l!l&bUla lekerlya 

• - &OWt&rr a. kAStlf, B. Naırmt 

'15 ,. 
ııs 

'( ,.. 1'91 8INJl'I bl'11LALl. IAaJD - Baydar Bilal 80 

- • ltJID liı\tAifta LAl)UtJR, Prot. Yaas - Prot. ur. iL...,.,....... de 

i - ~ABANA öbölu, ~ Lotl - L il. AllPa • 

BAS/lACAKLA~: 
l - ~A1' •· BA8IN il; B. Nazmı 

1 ... 8oilô liABAı llal.aa - llij4- Dal 

ı - b&Bl••a gı.•sat. bm fiıpldev - .....,zade aiır.,, 
at olunmu,tur. 

9 

Aıia hatta tnahsus seyriıeri "A,, 
'lkitfli ittltdal ve muvakkat tarife 
ile mücavir ftıevkiflere mahsi' 
ıeyrl•eri 1 No. lı tarif enin 1 inci 
ve 2 iMi ilavelerinin gelecek bi· 
riııci t4flnin bidafttinden itiba • 
ren ilga edileceği Di1lhterem yol • 
culara Üln olunur. 

· B'llildan maada ana hatta mah· 
sus ıqtiıeri '*C,. harfli İstisnai ve 
--•aldlit latite de anep 28 ey· 
itle ltaMt (28 dahil) ..... ber o• 
~. 

Alıalinin teyalıalleriıd Wtlay • 
İafbl'mak maltsadiyle bi~ tef• 
rinin ltida1etniden itibarin lnu • 
t&t elau tarifelf!te telitU a..tt!l et
•ektteıe, wileieHli atide 
ltd4iril4lii üzere mühim tenzilat 
ytıtıllilutna Şark Demiryolları 
litlteti tuaf ından karar veril· 
ötitili't 

1. - lıtaöhul banliyö mevkl· 
ı.tltıe wıalısuı ölmak üzere: 

-. Yaltip: azimet için o/o 30 
teıızilUt la&ri bir hususi yolcu ta• 
tif•h 

-,Aziınet ve avdet için o/o 30 
~ib havi bir hususi yolcu ta· 
filesi tatltik ediletektir; 

2. - 106 • 167 ve 322 - 3~ 
katarları ile yapılan dahili müna• 
kalita mahıuı olmak üzere: 

- Yalnız azimet için %de 30 
tenzilatı havi bir huausi yolcu ta· 
rifesi; 

- Bazı mevakif araımda, azi· 
met ve avdet için % 50 tenzilib 
havi bir huıuıi yolcu tarifesi tat· 
Lik edilecektir. 

' lit•n&.ı. 25 e:;lil ı 934 
MODORlYE.T 

1 

' - ... tlftllıt'i ~ 
1 MIM:tri'~ ~ PNftıllr l'lla - MtMl ..... 

t •tMl l'IM •• .,.. m 'I .. ~ ırı••••lr clebtr .......... -.. &..,dllıf Blfat 

.... WUl.f:ı kıljlildlllı - .......... ....... 

• tttftıüt ~ ·- .M Biıaf Alıffll9t 
11 - (XJ011K DCŞ'OBT&NJ.&B B. Gomaiftı Meoaaler - PnıL ... 8i1J1a 

iiılf'8 

11 - Mt.AMBO, Floller - t. B. AUpn 

• • "" iMi llÜDE'i\, TölaWf - L a. Aill'a 
11 .. Vll&da, ....... IÜml 

H - DIZBASLl:NIN BAYATI, A. Horaa 

Bandırma yoluyla lstanbul • lzmir yolcuhıp 17 -le hldiri
Jiyor. lımir • K-ba ~miryollaraam Devletçe IMiD almarak 
Devlet Demlryallltı meyanına ithali üzeriae. tariftı.tde yapılaa 
deiifiklikltrle 1 • 10 • ~34 tarihinden iti haren lsbidbul - lzmir 
yulculaju 17 uate indirilmektedir. 1 • 10 .. 934 tarilüdden aoma 
lstanbuldan Cumartesi, Salı gilnleri saat 15 te kalkaca~arla 
Bandıttaaya gelen yeltular aynı gün Ekspres tr•irle rma 
dan htrekıt etlertk Paztr, Çarıamba ronıeri iUt s,tı iz· 
mire varacaklardır. lzmirden yine 1 - 1 O • 934 tarihinden ıonra 
Pazar, Çar,amba gOnleri saat 1~ te kalkacak gkıpreı treniyle 
Bandırmaya ıelecek yolcular da Baa.larmaclan derhal vapurla 
hareket ederek Pazartesi, Perıembe gUnİeri saat 1 de fıtanbqJa 
varacaklarclar. Daha fazla mal~mat edinmek isteyen JGİaulann 
iıtaıyonlaram~a ~üracaatları ilin olunur. (6059) 

1 %5 

Zeytiö, ay çl~ft, ı>•ncMt, Wuiil'H, ptıtllult çig!cH •~ erdit 
yajb hububtt iihfj61ft1ne •e ;affiuk çigidine ••gHI ei \6n ha-
mule olmak YeJ• ba sıklet üzeriaden ücrete tabi tut-elmak ıart• 
Jariyle 1/10/934 tarihinden itibaren 1 llaremine tabi tutulmak 
suretiyle mObim tenzilit yapılmıştır. Fazla tafsilit için iıtaıyon• 
Jara milracaat eclilmelillir. • • , , 

2 
, {603' 

. ~ - ~ldmm inıaabnda kullanılan parke taşları, it...,•• 
tuilaaadw itibaru t.., toprak, kum ve ıaire.. aakUI' r.ıa~••• 
D. J4S nutaaralı tarlle1e ithal edilmitlir. 

2 - fi. 0./46 numaralı tarife, yalnız tam bamuleH vagon a 
yapılacak n•diyat• tatbik edtUr. l6040) 

mliddeU bitecek olan fevkalAde tenzilitlı yolcu ifeıi · · • 
Gt- • llM'tt mıbnt elup 6yla 1934 nibay.tibde it 

kinun 934 •CS6U6a liac1ar aynı şartlarla temdit dü~ <5'1 

ider.nlt ifln _.zltlllda saba ahaatak olan 
datat, 11emir &lıtbH llıiirkkebi motör ve D•IBb 
•· J 54,. kalem mqlı.telif etranın 3 - 1 O - 934 Çarı giifll iM 
11 de paıarlıİ'J t•IM:lktir. isteyenlerin mezkur ldtte ........... 
mıza mltacaatbl tl .. ited teklifte bulunmalar1 ve ma .... 
ftnde aııh listede 11X,, itaretli mal«eme için niimutıe _.___ 
ve nOmunesiz tellfifftrift klbul edilmeyeceği iJio olunOr. 

arif müdürlü§iin 
Cambun,el ıar.etesinin 27/ Eylöl/ gg4 Perşembe p~ mi 

.. ma j YMfttlb.ıe neır•'Udft ve "lslanbal ftrk Li 
tenezzllb tertip h.,,•lM•6ta ,, verilen iataıabt.ı resmi ve busuai 
Tlrk Lialeriae ait otma,ıp kapanan Şebzadebap Ttırk. LMHil-.~ 
ait otduia din oluaur. ( 61'4) 
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S hh t • • ( :: "'"'" ıı11111~ııırıı11111ıııııı11"1ı ıırrıııır •ırıı11111ıını11 11ıııııı11111ııııı11111 11 ııııııır 11111 ııııı1111111111 ıı11111•111111111111111ıııııı.~ 
ı a ını seven ere g , , 

~~ }{ Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek )( M Ü " D E l!E -: 

Afyonka<ahim Madensuyunun hamns<zliğe, Kami-11 ö F E Y Z •• YE L ı· S E ~ ı·: --~-=---~ 
ğer ve böbrek rahatsızlıklarına karşı şifai hassalanndan isti- g i~ J _ 
fade edenlerin aiedi gün geçtikçe artmaktadır. i! ~~ ~E 

n 1 yon k nr B ~is ur M H ~en su y_~ n u ım (F ey<iye Mek~l~~~.~~i~i~~:.~.i~~}:~:.:::':~:: l oı:0:=::.:e memleke· ~ 
içenlere kolaylı1< olmak üzere su kamyonetle muşt~rıl~ ~~ ğ~ lımızın en eskı hususı mektebıdır. Kayıt ıçın her gün mektebe müracaat edilebi lir ve isteyen· g~ 
rinin yerlerine kadar gönderilmekte ve ayrıca on şışelık !i ~ Jere mektep tarifnamesi sıönderilir T e'efon : 440-.9 ~--
kasalarla da su verilmektedir. :: 11ıı .. 11111111ı1"'""•11tMIMflllfttıMttHlltfı11lflfllltlMtııH1•ttıı111llff"•ıuıtttftltl1t...,ılfHll11ouııııı111111ııııır111111ıııııı111ııııııııı111 111ıııııııı1111 ııııııır 11 ıııı ı ıııı11111 ııııııı 111111 ııırıı 111111 ıııııı 111111 ıııııı 1111111ıır1',; :: 111ııııııı11111ııı11111111ılll"l111111ııııı111111ııııııı11111ıııııı111111ııırııı1111ııııııı1111ıııııııı11111ıııııııı11111ııııııı111111ıııııı111111011111ııı111ııııı111111ıııı1111111ııı"''""'"""'""ll'"'"'""""'•1t1ftflll ............... 

UmuÜıi satış yeri: Yenipostane civarında Aksaraylı- ~! 

lar hanında Hilfiliahmer satış mağazasıdır. Telefon: :S 
20062 ~~ ,nıııı11111ııııııııııııı1111111ıııııııııı1111111ııııııııı111ıııı11ıııın Beşiktaş, Yaldız: Telefon 4. 2282 ffttlıııııııııııttı!(l\ıunıtlfflMll"'11ıı_....__, 

~-::::::~::::::::,.:::::m::::mm:m::::ın::m:~ ~ e ms Ü l m ek dtip 1 
~~:: Ameli ·Bayat r~'!,",:;t i Yarım asırlık bir talim yuvasıdır. ~ 
3 senelik orta ve 3 senclık ı icarct Lıscsı ıı.ı:::ımları ,ardır. Utta kısma ilk l Yuva, ilk ve orta kısımlara hergün leyli ve nehari kız ve erkek talebe kayıt olunur. Tedrisata ~ 

mektep mezunlan, Ticaret Lisesi kısmına orta mektep mczunlan kabul edilır ı ~111ıınıınıu11HU11lllllll""-"'IUll!tegw·'"'llllılı teşrioievvelin birinde başl~nacaktır. ırrrrıııııııtrııuınıırnııııııı11111ılllllllllf1JıuunılfHlllll1Hı./ 
Orta ve lise kısımlarında resmi müfredat programlarile birlikte mektc bimesiş • 

gayesine uygun aynca meslek ve lisan dersleri km vetli bir tar1.da okutularak 
m ezunlan Ticaret ve iktısat sahasınd.ı \'e şahsi tr~elıhüslcrJe ınu,·aftak nlacak 

t kısmı 4 taksitte senede 40 lıra_ 
şu:!iclderheaztırllaenırr • Orta kısım 4 taksitte sened~ 30 lira ve lise ~=_rııuıuırıııı Istiktaı Lisesi Müdürlüğünden: 1111111111111==='==-ın,,,-=ıs-e 

Kayıt gUnleri: Cumartesi, Pazartesi, Çarşrmba l - Henüz kadrosu olmıyan birkaç sınıf için kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına 

••••••••••••••••••••••••••••i devam olunmaktadır. !§ 
\ e=-= 

Beyoğlu Akşam Kız San'at 
Mektebi Müdürlüğünden 

1 - Mektebimiz Tepebaıında PerapaJas oteli yamnda eski 
lıtaabul kulübü binasma nakıetmiştir. 

2 - Dikiş - Biçki, Şapkacıhk, Resim, Nakış, Kadın ve erkek 
çamaıarları, kolacılık, ev idaresi, Yemek pişirme, Pastacılak, Türk
çe beıap, Çocukbakımı ve lisan dersleri için talebe kaydı devam 
etmektedir. 

3 - Derslere 1 TeşrinievYel 934 de başlanacakhr. (6083) 

... ADAPA~ARI~ 
Türk Ticaret Bankası 

Merkezi Adapazarı 

lıtanbul ş°tibesi: Dördüncü Vakıf han zemin 
kat Tel: 22042 

Komisyon ve ticaret kısmı: Tel: 23623 
Galatatubesi Tel: 43201 
O sküdar şubesi Tel: 60590 
itimadı Milli Tel: 41937 

şu EJLERI 
Bandırma, Barlın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö· 

yük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Hendek, lzmi:, Ka · 
ramürael, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpaşa Gala· 
la, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, 
Oıküdar, Yenişehir. 

Müsait şartlarlamevduat, havale kabul eder. 
Tahsile ıenet alır. ikraz muamelesi yapar. Mevdu· 
at faizlrei müdüriyette görüşülerek tesbit edilir. 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti
cariye ıatı§ına delalet eder. 

(itimadı .Milli)• Kendi sigortasıdır. 
si 

•11111111rrııoııu1111111ıııı11111ıı11uııı111ıruhtıwıt11t1'M"lllıı1tmııııırıııııııı11111rııııııııın 1111111 rııııııııı1111111 uıııııını1111111tıffl.ııu111uıııııııı~ 
En Nefis \ 

Limon çiçeği kolonyası -
Şişesiz satış fiyatı 

Litresi 100 Kuruş 

" 160 " J 
\ 

Sirkeci Mühür;ar :~O hanı" no. ı 
19 Şükôf e Itriyat · imalathanesi , ~ 

\ Telefon :. 23074 
lrssuıı • ..,...1.ırııı umııııt""M"llllılltflllillııwıuııuıuıııııııııııııııııııuuııııııuııııııııımııııı~ 

2 

3 

4 

Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 

isti yenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Der stere 1 T etrinievvelde başlanacakhr. 

Adres: Şehzadebaşı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 
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Sahibi: MEHMET ASIM 

-

Tc.:J C2 KiVE 

l'RAAT 
BANKA51 

DAQA 
BiRiKTiREN 
QA~T-t;O~Q 

Neıriyal müdürüı Refik Ahmet YAKIT Matbuu - lıtanbal 


