
Yunanistan, Sovyetlerin 
Milletler Cemiyetine gir
lbesini kabule karar verdi 

Yunanistandaki isyan h~ 
disesinde Harbiye Nazır 
nın parmağı varmış ! 
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Almanya bin sene ihtilal .. . k' 
gormıyece ..• · 

- M. Hitler Sosyalist kongresini mUhim bir nutukla ac;tı ....: 

Gazi Hzinin beyanatı 
Amerikada lehimizde 
tezahürlere vesile oldu 
Büyük Reis uyuŞturucu maddelerle 

mücadelemizi anlatıyorlar 

Maaş-ücret 
Amme hizmetlerinden biri Ü • 

~erinde yabancı parasiyle kurul -
ltıuş bir şirJtetin baştaki sekiz on 
ll"ıemuruna verdiği maaş tutarı 

•eksen bin lirayı buluyormuş! Bu 
haber dP.di kodusunun dokunup 
canlandırdığı bir mevzu var: Dört 
heş yıl önce maaşların tevhit ve 
tea.dülü adiyle bir Barem kanunu 

- - - - -
Bugünkü sayımız 

20 
SAYIFA 

Sinema, Güzel San'ııtlar, Aı· 
kerlik, Eğlenceli yazılar ve Çocuk 
sayıfaJarı. z· 

İç Sayıf alarımızda : 
Avrupa mektuplan - E&ki araş• 

tırmalar - Re&İmli dünya haberle· 
ri - Radyo programı - Spor -
Kaptan ve Çarkçı mektebini kuran 
Hamit Naci Beyin hatıraları. 

Edipler . 
koogreSi 

,.-,, .-Sıa:wa ~awwwı._, .-~----... -------------------------

Japonlar bir deniz 
prôjesi hazırladılar 

Her devlet, başka bir devlete taarruz edemigecE 
surette deniz kuvvetlerini azaltmalı 

Mançuri .hükumeti uzak Şark demir· 
yollarını işgal edecekmiş 

~~ 
)1~ .... 

çıkmıştı. Kanun, devlet hazine • 
•inin ödediği maaşlara hem bir 
&on had gösteriyor, hem maaş 

•e ücretlet,e • bittabi kıdemle, eh
liyetle alınan - hizmetler ve me· 
•uliyetler karşılığı ·bir nisbet çizi· 
Yordu. · 

Neler konuşuldu, murah
lıaslarımzz ne söylediler? 

Bununla iki §ey isteniliyordu: 
1) Maa.tları o vakte göre :kesilen 
paraların türlü ve•' ' ... P •nn· 
.ı ""':& b.uı tcıı ıp UJ enip alınacak para 
"'2ıyetini düzeltmek; 2) Dört lira-
dan başlayan ve 50 - 55 nev'i 
ihıtlan maaş derecelerine, umumi 
tetfihi kolaylaştıracak bir "tevhit 
•e teadül,, bir birlik ve benzerlik 
•erın k e . 

.Aradan geçen zamanın doğur
~Uğu zaruretler, bu kanunun kes· 
tıtjp tt v b d •• • L <I ... a ıgı u ava uzerıne 1Koy· 
.ııgu kaidelere yeni istisnalar ge· 

tırnı . d '"ld' enuş egı ır. 

Devlet geliri alıp nice maaşları 
,~~ki haddine doldurup ödeyece • 
tın nıanaaı bulunduğu için, bun· 
ttrdaıı kazanç, buhran, müva • 

tne gibi vergi kesmeyi §İmdilik 
2aruret sayıyoruz. 

Ancak maaşlara gem vurulun· 
ea, Ücretler meydanında at oyna· 
~nl~~ da çok oldu. Bu sütunlar· 
a' Ytiz elli lira ücretli daktilolar
l!~n bahsettiğimiz hatırlardadır. 

ır hukukçu okuyucumuzun pek 
~~de olarak söylediği gibi, ken-

1•1nde suçluları ölüm cezasına 

Rei&icumhur Hazretleri 

1931 ıeneainde Cenevrede imzalan· 
rnış olan uyuıturucu maddeler imalinin 
ttllidfd' ı..~.cl .. kİ beynelmilel muka • 
velemmenin ın,ıerir.et mcvkiine girme • 
ainin Mrinci yıldŞauınünü ~aına 
münasebetiyle "Amcrjka - \Jyuıturu -
cu maddeler umurni müdafaa cemiyeti,, 
(World 

0

Narcotic Defan5C Association) 
tarafından Nevyorkta "Waldorf Asto

ria,, ıalonlarında bir toplantı yapılmış· 
tır. Bu toplantıda; Gazi Hazretlerinin 
cemiyete hitaben göndermiş olduktan 
bir mektubun okunması, Türkiye lehi~ 
ne pek dostane tezahürata vesile olmuş 
ve Buyük Reisin i§aretiyle bu sahad::ı 

me7dana getirilen eserlerin Amerika ef
kan umumiye&i tarafından derin takdir
lerle alkışlandığı ifade edilmiştir. 

Cemiyetin 9 Temmuzda böyle bir 
toplantıya hazırlandıgı cemiyet reisi A· 
miral R. P. Hobson tarafından bildirile
rek burada söylenecek nutuklann ve 
yapılacak neşriyatın Büyük Gazinin be· 
yanatiyle açılması iltimas ve rica edil· 
mişti. Gazi Hazretleri bu ricaları ka
bul buyurmuşlar ve beyanatı havi mek
hıp, toolantı ba~lııdrjh zamım büyük el· 
çimiz .Münir Beyefendi tarafından okun
muştur. 

Gazi Ha7.retleri bu meuajlımnda; 
uyu§turucu maddeler iptilasının bütün 
dünya için en büyük bir içtimai bela ol· 

Büyük Sovyet edibi 
Makıim Gorgi 

Moskovada 17 ağustosta açılan 
Sovyet muharrirleri kongresi faa
liyetini bitirdi. Memleketimiz
den davet edilmiş olan Falih Rıfkı 
ve Yakup Kadri Beyler, kongre. 
den döndüler. 

Bu münasebetle kongre hakkın
da birkaç not vermeği faydalı liu
luyoruz: 

Kongre Moskovada 17 ağustos
ta açıldı. Fahri reis komisyon
lar seçildikten sonra büyük Sov
yet edibi Maksim Gorkinin. bir ra
poru okundu. Ve tiddetle alkıt· 
landı. 

duğunu, İnsanlann bu yüzden düçar !Devamı ,, o.nen sayıfa.nmS llncll sOtuıumcıa l 
. öz TUrk 

~ ' tlııcü aayıfanm 4 UncU SUtununda) Devamı t6mcı sa\·ıfanın l inci !'Ütununda Rol! 
Gürültü ile mücadele sahnelerinden .• 

6'. 
18tatlbuı · ~~İcaklanndan lastik tekerlekli bir çöp arabasr, geçtiğinin resmidir!. 

Ağa Han Milletler cemi
yetinin reis vekili 

olacakmışt 
Kısa bir zaman evvel Londra gaze· 

teleri, Hindi&tan müılümanlarının en 
ileri gelen prenslerinden ıayılan, fakat 
hükümran olduğ:ı bir memleketi bulun-' 
mıyan Ağa Hanın kendi&ine bir ülke is
tediğini, bunun için Hindistan hüku
metiyle kendisi arasında müzakereler 
yapıldığı haber vermitti. Şiındi de ayni 
gazeteler daha baıka bir haber veriyor· 
lar .. 

Bu haberlere göre Ağa Han yakında 
mühim bir role hazırlanmaktadır. :Yeni 
rol, milletler cemiyeti reis vekilliğine 

geçmektir. Bir müddettenberi bu iş için 
perde arka&mda müzakereler yapılıyor· 

Devamı 16 ıncı sayıfanın 4üncü sütununda. 

• 1ngiltere'nin en yeni 7000 tonluk kruvazörü . Arrtphion tezgahtan iniyor 

Japon 1i iciye nazırı resmi birinci teşrinde Londrada yapılı! 
bir tebliğ ne§retmiştir. Bu tebli- cak toplantıda, denizler hakkınd 
ğe göre Japon hükUıneti şimdilik 
Vaıinaton aeniz muahed~e.~ı,...,n .... e""n ...... ~~~~~ 

ayrılmıyacak, lakin önümüzdeki Oevamı 16 ıncı savıfarıın 4 üncü .sütunuı 

Iktısat Vekili Celal Beyin Marmarada seyahati 

Çaresiz: bir V~ziy_e~~~' 
olduğıim~z yerde.kaldik 

.-5-
lstanbuldan ayrılışımızın ar • nun üzerin~ motörü. harekete ge· 

tık beşinci günündeyiz. 1mrallı- tirdik. Fena tesadüf, bu. ııradı 
dan hareket ettik. Karacabey de- liirdenbire motö;üİnüz boz~ldu. 
resinin denize karıştığı yere doğ- İster istemez .. t~k~~r yelk'enl~rt 
ru ilerlemeye başladık. 11k hare· müracaate mecbur olduk. Gayel 
ket zamanında hava fena değildi. hafif bir rüzgarla a'ahile yanaıa. 
Yelkenle yol alıyorduk. Fakat biHy<?rd~k. • 
kotramız karşıki sahile sokulur· 
ken rüzgar birdenbire kesildi. Bu· (Devamı • UncD aayıfanm' uııcu sUtunmıdaJ 

Şehir tiyatrosunda bu yıJ 
oynanacak eserler 

Fiyatlar ucuzluyor. Bir kısım artistler hem dramlarda 
hem operetlerde rol alacaklar 

Şehir Tiyatrosu artistlerinden Hazım, Galip Beylerle Semiha Hanım 

Tiyatro mevsimine pek az kal- hir tiyatroaunun operet ve dram 
dı. Şehir tiyatrosu hazırlıklarına diye iki kısma ayrılı§ §&yİaları ta
batladı. Resmen provaların baş- hakkuk etmi, bul~nuyor. • Şu hale 
langıç tarihi on beş eyluldür. Şe- [ 

De"-ımı l6mcı sayıfanm linci sürunundaJ 
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~~s~alist .~~ng~esi ~-~~!~n~!,~~ Yunanistanda son isyan 
M.1fıtler, hukumetın ba- il Yunan hükumeti ~ nasıl hazırlandı? 
şardığı işleri anlatıyor il ~::;:~~: ;;~!~~; ~ 

n kabule karar verdi. ii 
ii Bt-lgnıt, 5 (Hususi) - Avnla ajan• 5i "Devlet reisinin azmi sarsılmaz bir haldedir -

Alman milleti hakkından vazgeçemez! 
Nuremberg, 5 (A.A.) - Al. 

man istihbarat bürosu bildiriyor: 
M. Hitler, bu sabah büyük bir 
halk yığını önünde milli sosyaliıt 
f ırkasınm büyük kongresini aç • 
mıttır. M. Hitler, beyannamesin. 
de diyor ki: 

''Son on iki ay zarfında milli 
sosyaliıtliğin mevkii Almanyada 
aailamlatmıf,· gene bu on iki ay 
içinde hükumet, kurucu ve verim· 
li büyük itler görmüttür. Milli 
sosyalist inkılabı iktidarı ele 
geçirmek noktai nazarından bit • 
mittir. Bu hususta ümit edilebi
lenlerin hepıi tamamiyle- tabak • 
kuk etmiıtir. ihtilaller ancak ik· 
tidar mevkiini dütürür. Ahval 
ve teraiti deiittiren ancak istiha· 
ledir. Şimdiye kadar yapılmıyan· 
lar ileride yapılacaktır. Mefku· 

remizin aleti 30 kanunusanide 
sönmemiıtir. Bilakiı evvelce ha· 
riçten en kuvvetli mukavemete 
uiradıiı yerlere de timdi riyaset 
etmeie baılantı§tır. Milli sosyalist 
hareketinin ve d~'Ylet reisinin azmi 
sarsılmaz bir haldi-dit. O ne yap· 
mak istediğini biliyt'r ve onun is· 
te<İ'İği de herlCesçe mı liimdur. 

Alman hayatının şekli önümüz· 
deki bin sene için katiyen taay • 
yün etmiştir. 1933 martındanbe· 
ri yapılan reyiamlarda milletin e· 
zici bir ekseriyeti hükumetin ha· 
rici aiyaaet sahaamdaki kararını 
tamamiyle tasvip etmiş ve devlet 
idaresinin münhasıran milli sos • 
yalit olması lehinde hulunmuf • 
tur. 

Bilha.asa Almanya h\.ricindeki 
dütmanlarımızın dört milyonluk 
muhalif reyde tehlikeli bir mu • 
halefet görmeleri bizi ancak gül· 
dürür. Bu muhalefetin ne bir i · 
manı ne de bir programı vardır. 
Bu muhalefet tahripçi unsurların 
bir tezahürüdür. Bu da ilerideki 
icraatımızda ortadan kalkacak • 
trr. 

Düıüncelerimizin büyüklüğü, 
bunların içinde Alman olanları 
mutlak surette kazandıracaktır. 
Milletin uzularını yerine getir • 

mekle mükellef olan milli sosya· 
list fırkası milletin ezici bir ekse
riyeti tarafından tasvip olunan 
programını tahakkuk ettirmeli • 
dir. Bu onun vazifesidir. Bu 
eıaaı, fasılasız mesai ile milli sos· 
yalist hareketinin kuvvetini ida • 
me ve devlet içinde tanin etmek-
tedir. 

Biz hepimiz, bu vazifeyi mille· 
tin kime verdiğini bilyoruz. Bu· 
nu bilmiyen veya unutanın vay 
haline. 

Önümüzdeki bin sene içinde 
Almanyada ihtilal olmıyacaktır. 
Harici ıiyaset sahasında bütün 
dünyaya karıı Alman milletinin 
katiyen intikam hiıleri tatımakıı· 
zın hatta eıki dütmanlariyle bile 
doıtça yatamak iatediiini ilan et· 
tik. 

.Avrupada yeni bir harbi ancak 
komünistlik karıııklıklarının mey· 
dana getireceğini bildiğimiz için 
eski düımanlarımızla münasebet· 
]erimizi iyilettirmek maksadiyle 
elimi7.den geleni yaptık. 

Herkes bilmelidir ki Alınan 

milleti terefini ve istiklalini her 
vasıtaya müracaatla muhafazaya 
azmetmiıtir. Büyük milletin esas 
haklarından asla vaz ·geçmiyece • 
ğiz. 

M .Hitler iktısadi ve hani te· 
rakkileri kaydettikten sonra de· 
miştir ki: 

"Önümüzdeki sene fırkanın ve 
teşkilatlarının inkİ§afma devam 
etmeliyiz. Ve ona bilakaydü şart 
sarsılmaz bir sadakat bir imanla 
bağlı olmıyanları temizleyip at· 
malıyız. Bize kan itibariyle bağlı 
bulunan vatandaşları kazanmak 
için yeni bir taarruzda bulunaca • 
ğız. Fakat zamanı geldiği vakit 
tahripkar mesailerine başlıyacak 
lara da kar§ı koymak istiyoruz. 
Milletimizin fırkaya olan iman ve 
itimadını kuvvetlendirmek için 
her şeyi yapacağız. 

Yaşasın Alman milleti, yaşa
sın milli sosyalist fırkası, yaşasın 
Almanyamız.,, 

.. .. 
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lktısat Vekili 
Edirne' de mühim bir 

nutuk söyledi 
Edirne, 5 (Hususi) - lktısat 

Vekili Celal Bey dün Edirnede iş 
Bankasının bir tubesini açmı§hr. 
Celal Bey, açma nutkunda bilhaı· 
sa demiıtir ki: 

"- Banka ve sermaye daima 
emniyet arar. Aradığı emniyet, 
birinci derecede siyasi emniyettir. 
ikinci derecede ise dahilt istikrar· 
dır. Görüyorsunuz ki vatanımızın 
hududunu tetkil eden Edirnede 
emniyetle bir mali müeuesenin a· 
çılma&ma şahit oluyorum. Bunun 
mühim bir manası vardır. Bu da 
vatanın her yerinde olduğu gibi, 
Edirnemizde de siyasi emniyet ve 
istikrarın mahfuz olmasıdır. 

Edirnenin itila ve iktısadi inki· 
§afı için, Edirnenin ila nihaye hür 
ve meıut kalmaaı için Türk hüku· 
metinin azimkar olduğunu ve hu 
hususta lazım gelen her feyi yap· 
ımağa hazır bulunduğunu söyliye• 
bilirim. Edirne, Cumhuriyet re • 

Sovget memurları niçin tevkif edilmiş? jiminin altında mesut ve müref • 
Tokyo, 5 (A.A.) - Sovyet ıe· yan cemiyetlere mensup oldukları feh olacaktır. Onun refah ve sa· 

firi M. Yurenevin şark Çin demır • ve bu cemiyetlerin maksatlarının adetini biz, görmekle bahtiyar o· 
yolları Sovyet memurlarının tev.., • Mançukoda aulhu ihlal olduğu id· Ia_ca_ğ_ız_.,_, _______ _ 

kifine dair 22 aiustosta yaptııı dia edilmektedir. Hatta memur. Ankara gUcU lstanbula 
müracaatlara kartı Japonya ha· 1 d b 1 gelecek 
. . '. d.. M ar an azı arının haydutlara de • 

rıcıye nazırı M. Hırota un, · . I Ankara, 5 (Husuai) - Ankara 
mıryo unu uçurtmak • • t l' t Yureneve bir nota ıöndermittir. ıçın a ıma Gücü lzmire gidiyor. Orada bir 

Notada, tevkif edilen bütün ve patlayıcı maddeler' verdikleri maç yaptıktan sonra lstanbula gİ· 
Sovyet memurlarının kanuni olmı· de bu iddialar araıındadtl'. decek ve lstanbulıpor klübü ile 

t l intikam maçını yapacaktır. 
Grevciler büyük bir miting yap ı ar Hariciyede de§lşlkllkler 

New • York, 5 (A.A.) - Pat· ı vardır. Ankara, 5 (Hususi) - Harici· 
ronlarla İtçilerin müme11il • Pamuk mensucat enstitüıü mü- ye memurları arasında yapılması 
]eri çahtan ve çahtmıyanlann aa· dürü 250 bin itçinin çalıfmakta ol- mutat nakillerin ikinci listesi ka • 
yıları hakkında mübalaıalı ra- duiunu bildirmektedir. ipek aana· nunuevelde neşredilecektir. Ha • 
kamlar netretmektedirler. Hemen yii itçileri federaı;vonu katibi ipek riciyede yapıla.tak deği9iklikler 
hemen doğru olabilecek Takamlar işçilerinin yüzde 20 sinin de bu ak- şayia11 bundan galattır. 
tunlardır. tam işlerini bırakacaklarını bildir· 183 ırkdatımız 

fngilterede 50 bin iıçi grev mektedir. Bu gün, Nevyorkta Ankara, 5 (Hususi) - Muhte • 
yapmııtır; 75 isçi çalr,maktadır. bir miting yapılacak. 200 bin el • Jif memleketlerden Türkiyeye sı
Şimali ve cenubi K~.rolinde 80 bin bise işçiainin tesanüt grevi yapıp t ğınan 183 ırkdatın vatandatlıia 
grevci ve o kadar da çalıtan işçi yapmaması kararla,tırılacaktır. kabulleri kararlaıtı. 

Venizelist bir gazetenin iddiasına göre, hadisedt! 
harbiye nazırının parmağı varmış! 

Atina, (Hususi) -Tayyare ba- ı drahmiyi almı§lardır. Bunların 
taryaları zabitlerinin Atinada hü· yanında sivil elbiseli 5-6 eski za· 
kiimeti devirme teşebbüsünda bu· bit bulunmaktaydı. 
lunduklarını bildirmiştik. Venize· 
list Eleftiron Vima gazetesi, bu te· 
şebbüs hakkında şu malumatı ver
mektedir: "Mütekait miralay Ni • 
kola Miyasın, harbiye nazırı cc • 
neral kondilisle anlaşarak 6 - 7 
eyliil gecesi hükumet aleyhine bir 
isyan hareketine teşebbüs edeceği 
öğrenilmiştir. 

Atina garnizonu her ihtimale 
kar,ı seferber hale konu mut, ayni 
zamanda da Yunan filosu F ale 
limanından hareket etmi tir. Filo 
bir rivayete göre Perivolaya eli • 
ğer bir şayiaya göre Kera~iniye 

gitmiştir. Ak!\am saat on sekizde 
MılVroyani mahallesinde ordu 
gah kurmuf olan tayyare batarya
sına mensup altı küci'k zabit, ef • 
radı hiikiimet alevhin,. bir hareke· 
te sürüklemeğe teşebbüs Pvlemiş· 
lerdir. Fakat buna muvaffak ola· 
maytnca bataryanın kı-. 2.:mı kır· 
mışlar, i("intlf" ıtlıuı"n ?.?. bin 

Diğer bir rivayete göre küçük 
zabitler, tayyare bataryası efra • 
dı~ı meçhul bir semte götürmek ü• 
zere otomobiJlere bindirmiılerdir. 
Fakat sonradan korktukları ıçın 
askerlere koğuılarına dönmelerini 
emretmişler ve tayyare bataryası 

kasasını yanlarına alıp götürmüt • 
lerdir. 

Başvekil sabaha kartı isyan te
şebbüsünden haberdar edilmi§tri. 

Bu hareket üzerine isyanın da· 
ha geniş olduğu zanniyle Atina ve 
Pire poliı idareleri geni' inzıbat 
tedbirleri almıştır. 1 

Tayyare kuvvetleri Cle seferber 
edilmigtir.,, Venizeliıt Elefteroıl 

Vima gazetesinin verdiği tafsilat 
bundan ibarettir. Maamafih bıJ 

isyan teşebbüsünde harbiye nazı• 
rının parmağı bulunduğuna dair 
Venizeloscu gazetenin iddia11 bi• 
ze l!llrİo 2örünüyor. 

Nevşehirle Küllü 
haf~y 

Ankara, 
asarı atil<a enstitüsü azasmelan 
doktor Kort Bitel tarafmdan Bü • 
yük Kalede Etilerin payitahtı Ha· 
notaata yapılmakta olan hafriyat 
ilerliyor. Mühim bir yapı temeli 

buhınmu!tU1'. 

Nevşehirle Niğde araımdaki 
Küllü dağda da hafriyata baılan• 
maaı takarrür etmİ§lir. Bu hafri"' 
yat üç sene sürecektir. 

ilk tedrisat usullerinde değişiklikler 
yapılması düşünülüyor 

Ankara, 5 (Hususi) - Maa'tif 
vekaletinin esaslarını hazırlamak
ta olduğu yeni ilk tedrisat layiha-
11nda ilk mektep muallimlerinin 
gerek maaf, gerek derecelerinde 
daha ıiıtematik bir terfi usnliini>n 

Hali~ şirketinin iktisat 
veklletine mürac:tatı 

Ankara, S (Hususi) - Halicin 
seyrüseferi muattal kılacak bir ~e
kilde dolduğu şeklinde Haliç şir· 
keti tarafından lktısat vekaletine 
yapılan müracaat eh~iyetle 
nazarı dikkate alınmıştır. Salahi· 
yettar bir zat dedi ki: 

"- Şirketin müracaatini tel • 
kik ediyoruz. Ancak bu hususta 
herhangi şekilde bir karar ittiha
zından evel etrafı araştırmıya ih· 
tiyaç vardır. Tetkikatı mümkün 
olduğu kadar süratle bitirip vekil 
beyin Ankaraya avdetinden sonra 
lcati karar verilecektir. 

Gazi Terbiye enstitüsUnde 
imtihanlar 

Ankara, 5 (Hususi) - Gazi 
terbiye enııtitüsünde baslamı' olan 
bakalorya imtihanları devam et • 

ihdası düsünülmektedir. Layiha • 
ya, memleketimizdeki ilk tedrisat 

usullerinde daha f aydah değiıik • 
liklere ait maddeler konulmatl 
muhtemeldir. 

Ankarada yeniden iki 

mektep blnaaı 

Ankara, 5 .Hususi) - Ankar•"' 
mn Erzurum mahallesiyle Kale
kulluk mevkiinde yapılmakta o1aıl 
asri ilk mektep binaları eylQl 101'

larında bitmiş olacaktır. Vilayet 
maarif müdürlüğü bunların mu•l
lim kadrolariyle meşgul olmakl'
dır. 

Kastamonu vallll§I 
Ankara, 5 (Hususi) - Münh.ı 

Kastamonu valiliğine veki.leteıl 
mülkiye müfettitlerinden Fazıl• 
gönderilecektir. 

QUmrUkler MUsteşafı 

Ankara, 5 (Hususi) - GUOS
rükler müsteşarı Adil Bey, gütı'.: 
rük işleriyle metgul olmak, teflci I 
l A • • • b eıeı.r at proJesıne aıt azı meı • 
tetkik etmek üzere lzmire fi~~~ 
Adil Bevin seyahati on be~ ıu 

mektedir. 22 eyluldc bitecektir. sürecektir. fi 
Ecnebi memleketlerle posta İran ve Efgan hudut ihtill 

havale muameleleri Ankara, s (Huımıi) - lret1 ~: 
Ankara, S (Hususi) - Yakın- Efgan hükilmetleri araeındı. ı-,J<• . ., . .,. 

da ecnebi memleketlerle başlıya• ve hükumetimizin hl\1.;errl·gt .. 
cak posta havale muamelelerine havale edilen hudut j\.til.;.f,r-• "'•t 
ait makbuzlar basılıyor. Birinci hallinde tetkik edrrf'l( ,.ı.- '·:-. 
te,rin batında irsalata haşlanma· yakında seçilerek Irana g'.:ir.~~rı 
ıı umulmaktadır. lecektir. 



İŞARETLER -............................. . 
Köylünün malı 
Zaman zaman Türk köylüsünün 

nıahıulüne biçilecek fiat sadece basit 
bir ah§ veriıin kadrosu içinae mutalca Parlamentolar Kaybolan 
edilir. Manbk §Udur: Mal pİy&1ada bu 

kadar para ediyor. Ne yapalım, daha birligv i kongresi ı A ' 
batka türlü hareket etmenin imkanı ' p an. 

Hariciye vekili 
bugün gidiyor 
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SOHBE1LER .......................... ·-·--
Atalım! .. 

Dil kurultayının ülküsünü hep bili
yoruz. 

yoktur. T"" k b d T f"k R" 
B .. h' b" . h t h. ur grupu un an sonra T l f . k . . lt ev ı uştü 1:3ey Cenevre 

U ıoz ıç ır teY ıza e mez, ı~ e e On ŞU etınJO yera ) 
bir iktisadi meselenin milli bakımından y ı1dızda çalışacak k bl ı 1 A k toplantılannda bulunacak 

Türk dilinde araştırma yapanların 

topluluğu ne içindir? Türk tarama 
dergiıi neden çıkarılmıştır? Bugün he
pimizin batarmağa uğrattığımız i! ne
dir? .. Hangi yolda yürüyoruz? Varmak 
istediğimiz yön nedir? 

Bunları öğrendik: Türk dilini, ya· 
bancı deyimlerden kurtarmak .. halline '8re bulamaz. Müphem ve mü· a O arı p anı yo 

Beynelmilel parlamentolar bir- } Hariciye vekili Tevfik Rüttü B. 
ıevveı bir sürü mefhumları bir .istinat o uvermiş! 
noktası gibi kabul ederek davalan hallet liği Türk grupu reiıi Necip Ali Bey bu sabah aaat onda "Adrio,, vapu· 
rnek milliyet bakımından bir meseleyi Paristen şehrimize gelmiştir. Ne· Nafıa vekaletinin şirketler üze· ru ile ve İtalya yolu ile Cenevreye 

"h tl d" k d ~·ıd· rindeki tetkı"klerı" ı'lerlemektedir. h k t d kt' nı aye en ırme egı ır. cip Ali Bey, ayın yirmi dördünde are e e ece ır. 

ıehrimizde toplanacak olan bey • Telefon şirketinin muamelelerini Hariciye vekili Bey, Cenevrede Piyasasında bir muharebe meydanı 
gibi yabancı kazançların cirit atbiı sa· 
halarda tetkilatsız mahsul sahiplerini 
teıkilatlı yabancı müeueseler karşısın· 
da bırakmak ne ilmin, ne de pratiğin 
kabul edeceği bir hakikattir. 

llim bakımından piyasanın kontrol· 
ıüz ve batıbot bırakılması nihayet bir 
istismar tarzının kendi ilim çeşnisi tar· 
%ında gösterebilmek imkanını kazanması 
demektir. 

tetkik eden komisyon, yeni yol· ·ıı ı · · · nelmilel parlamentolar konferan· mı et er cemıyetının umumi top • 
suzluklar bulmuştur. Şirketlerin l 

una i9tirak edecekitr. Kendisi bir antısına iştirak edecektir.Toplan-
birçok taahhütlerini yerine getir • ] 

b k d F a J • d tı arın ay sonuna kadar süreceği 
uçu ay ır, r nsa ve svıçre e memiş olduğu anlaşılmaktadır. tahmin olunmaktadır. 

bulunmaktaydı. Şirketin satın alınmasını icap 

Eski gümrük muhafaza 
müdürü öldü 

Beynelmilel parlamentolar kon- eden vaziyet daha katileşmekte • 
feransının toplanacağı Yıldız sa· dir. Bundan sonra da, şirketin 

rayı sabık gazino kısmının bütün idari cepheden teft;~ine geçi1ece· 
hazırlıkları bitmiştir. Şimdi Dol- ği ve mesullerin araştırılacağı söy· 

En büyük hakikat memlekette itli- mabahl"'.e sarayında çalr§an parla· leniyor. 
Yen iktisat cihazının memleketin milli· ;1 

Gümrük muhf aza baş muavinli
ğinden mütekait Hasan Bey bir 
müddettenberi zatüccenpten yatı· 

Yet bakımından kazançlanna uygun gel· mentolar birliği Türk grupu, ayın Şirketin teftiş heyetine göster· 
ınesidir. Jlmfn, zekanın, idarenin va- on beşinden itibaren Yıldız sara· mek mecburiyetinde olduğu vesi· 
2ifeai bunu baıarmakhr. yındaki yeni dairesinde çalışmağa kalarda bazı mühim eksiklikler 

yordu. Hasan Bey evelki gece ve· 
fat etmiş ve cenazesi dün Sıhhat 

Yurdundan kaldırılarak Beylerbe
yinde Küplice mezarlığına gömül· 
müştür. 

• • • 
Türkiye sanayileşiyor. Türkiye yep· 

}'eni iktisadi bir manzara alıyor. Bu 
:tnan:z:oara Türkiyenin dı§an verdiği ge· 
lirıiz kıymetlerin memleketin içinde kal
nıı.unı istemekten doğrnuştur. 

İmparatorluğun ucuz ham madde 
Pazarı haline koyduğu, ve dış pazarlara 
haraç veren memleketi kendi kuvvet· 
1eriyle batarılır hale koymak gayedir. 

Bunun için ham madde, veyahut 
toprak mahsulü işlirenlerin alım kabi
liyetlerinin üstün bir hale gelmeıi bir 
:tarurettir. Türkiyede yeni bir sanayi 
alemi kuruluyor. Bu alem ancak puar· 
larla yafV. Bu aanayi için hudutların 
dııında pazar aramak vaziyetinde deii· 
liz. Binaenaleyh hudutların içinde pa· 
zar temin cdece2iz. 

Sadece mahdut hir kaç tehir de 1Ma 
"a:tifeyi göremez. Büyük halle lcütle
•İllin sanayi müesseseleri için birer mÜ•· 
tehliJc haline girmesi icap eder. Bun· 
1•rın tehirlerde kiırulan sanayi müeue· 
•eletine müşteri olabilmeleri satım ve 
alılll kabiliyetlerinin artması ile müm· 
kiin olabilir. 

Bunun İrin köylünün alım kabiliye· r. :r 
1nı arttırmak gerektir. 

köylünün alım kabiliyetini arttırmak 
için onu teıkilatsızhktan, teş1dlatlı kuv· 
\'etler karşısında yalnızlıktan kurtarmak 
"e neticede onun malını değerine sat· 
tnak lazımdır. 

Türkiyenin ıanayileımeıi meselesi 
bia;i kendiliğinden Türk köylüsünün ma· 
lını değerlendirme işite de meşgul olmı· 
l'a İcbar ediyor. 

Sadri Etem 
---<>----

Seksen beş talebeden 
dokuzu kazandı 

Orta mekteplere fazla tehacüm 
"a.rdır. Mektepler açılrncrya 'ka· 
dar talehe kaydına devam edile
c:lrtir. Dün Gazi Oımanpa§a liıe· 
~•nde ıekaen beş talebenin ikmal 
~lntihanı yapılmış, ancak doku~ 
a.ıanmıftrr. 

' 

,. 1 - Haydarpafada Türkiye • 
tı tıı en büyük yatı liseıi hazırla
l)ar. Mektepteki inşaat bitiril• 

bathyacaktır. göze çarpmıştır. Bundan başka, te· 

Gelen murahhas listelerinden 

birinde küçük bir değişiklik ol-

muştur. İtalya murahhas heyetin· 

den biri miJletler cemiyeti murah

lefon şirketinin lstanbuldaki yer· 
altı kablolara a1t planı da buluna· 
mamıştır. 

Bulunanuyan bu plan, evelce 
tanzim edilmiş ve Nafıa vekaletin· 

Cenaze meraıiminde gümrük 
muhafaza kumandanı Hasan Bey 

ile birçok gümrük ve mu haf aza 
memurları bulunmuttur. Merhum haslığına tayin edildiğinden yeri· ce de tasdik olunmuştu. Şirketin 

ne bir batka parlamento azası ko· satın alınması mevzuu bahsolduğu kırk sene kadara muhafaza müdür 

nulmaıı ve keyfiyet Türk grupuna şu sıralarda, bu plandaki tesisa • 
bildirilmiştir. ' tın vaziyetine göre kıymet takdir 

muavinliğinde bulunmuş, 

siyle tanınmış bir zattı. 
namu-

Belgratta beynelmilel parla- etmek lazım gelmektedir. Halbuki 

plan ortadan yok olmuştur. Sokakları kirletmek yasak mentolar iktısat kongresine mem· 

leketimizden iştirak edecek mu· 

rahhaalar, gelecek perşembeye 
Belarata hareket edeceklerdir. 

Hukuk Fakültesinin 
yeni dekanı 

Hukuk fakü1tesi dekanlığına 

getirilen Sıddık Sami Bey dün es· 

ki dekan Tahir Beyden işleri dev-

ralmıştır. Öğleden sonra üniversi· 

te profesörler meclisi bir toplantı 

yapmış, fakültelerin kitap ihti • 
yaçları etrafında görüşülmüştür. 

Adliyede tatil bitti 
Adliye tatilleri dün bitmiştir. 

Bütün mahkemeler bugünden iti • 
haren çalrşmıya başlıyacaklardır. 

- - -{ 

65 kilo ipekli kumaş 
Romanya vapuru ile Selanik

ten şehrimize gelen, yolculardan 

Eyüp isminde birinin eşya denkle
ri mu haf aza ve muayene memur -

ları tarafından aranmış, 65 kilo 
kadar ipekli kumaş bulunarak 

müsadere edilmiştir. Bundan baş
ka 25 tüp de kadın ruju bulunmuş· 

tur. 

mek üzeredir. 2 - Kış yaklatb. 
Her gün bir çok yelkenliler tehire 

Telefon şirketinin işlerini göz
den geçiren komisyon faaliyetini 
bitirdikten sonra, sıra. satın alma 
müzakerelerine gelecektir. 

Diğer cihetten Şark demiryol
Jarı tirketinin banliyö ücretleri ü • 

zerinde yapması lazım gelen tenzi-

lat hakkında, §İrket müdürü Pa -
riı merkeziyle müzakereye gİrİ§ • 
miştir. 

Bugünkü tenzilatlı tramvay üc
retlerinin daha fazla inebilmesi 

imkanları bu ay sonunda araştırı • 
lacaktır. Şirket murahhasları ay 
sonunda, Ankaraya gidecekler 

Halkın sokaklara kağıt attık

ları ve tükürdükleri ve belediye 
zabıtası memurlariyle polis me· 

murlarının yasak olan bu hallerin 
önüne aeçmiye .avaımadıklarr gö
rülmektedir. Belediye tükürenler
le sokakları kirletenlerden iki,er 
lira ceza alınmasının belediye za
bıtan talimatnamesi hükümlerin· 
den olduğunu bir defa daha ha -
tırlatmıştır. 

Tramvay arabalarının da temiz 

tutulması tramvay şirketine bildi • 
rilmiştir. 

-o.- \ 
dir, Bu ara mıntaka, amele ve ta- V } 
tebe ücretleri de konuşulacaktır. a i Bey Ankaradan geldi 

Rıhtım şirketinin satın alınması 
için hükumetle şirket arasında 
mevcut mukavelede de bazı tadi • 
lat yapılmıştır. Ankarada bulu 
nan şirket müdürü şehrimize gel • 

mi~tir. 
Nafıa vekili B. Ankaraya on gün 

sonra gidecek, mukavele Ankara
da imza edilecektir. 

Geç kapanacak dükkanlar 

Belediyeler bankası toplantısı· 
na iştirak etmek üzere Ankaraya 
gitmiş olan vali ve belediye reisi 
Muhittin Bey dün sabahki trenle 
şehrimize dönmüştür. 

----o--

Benzin dubasında yangın 
Haydarpafa rıhtımında bağlı 

Sefer kaptana ait leylek dubasın • 
dan dün benzin boşaltırlırken 
benzin deposu tutuşmuş, çabuk 

Arpa ve yulaf satanlarla hay· ' söndürülmüştür. Bu sırada Sefer 
vanlara ot satan dükkancıların sa· kaptan muhtelif yerlerniden yara· 
at yirmi bire kadar açık bulunma- landığı için hastahaneye kaldrrıl -
larına karar verilmiştir. mı§tır. 

odun ve kömür ta§ıyor. Bununla) dir. 3 - lstanbul sokaklarında 
beraber odun ve kömür fiyatları aık raıtlanılan bir manzara; ke· 
yüksekliğini muhafaza etmekte • 

Bugün artık mefkiıre demiyoruz, 
ülkü diyoruz. Beynelmilel kullanmıyo
ruz. Budunlararası kullanıyoruz. 

Ya1nız arapça ve acemce kelimeler· 
den kurtulmak için çalışmıyoruz. Frenk
çe sözlerin yerine de, öz türkçe deyimler 
buluyoruz. Projektör ışıldak, semafor 
pırıldak oldu. Alelacele yerine §lpa
dak, alelgafle yerine apansızın demek 
hoşumuza gidiyor. 

Çocuğumuz: 
- Baba, tevali eden ne demektir? 
Diye sormaması için birbiri ardınca 

gider diyoruz. Özıu dururken nuık bi
ze gülünç geliyor. 

Öz dilimize kavuşmak üzere olduğu· 
muz belli .• 

ltte bu ayın 26 ncı günü de, bu ka· 
vuşmayı kutlulayacağız... Ayın 26 ncı 
günü dil bayramı var. Öz türkçe konu• 
ıup, Öz türkçe yazacağız .. 

• * * 
Dil bayramı a-ünü, ne yn.acağımı 

düşünürken aklıma üniversite geldi. 0-
niveraite budünler arası bir deyimdir. 
Ben budünler arası deyimlerden kaçın· 
mam. Acunun dört bucağında bu sözü 
anlarlar. 

Fakat üniversiteden ötürü bir yazı 
yazacak olsam, rektöre, dekana, doçente 
ne diyeceğim? ... Bu sözler ne biçim )&f. 

tır? ... Budunlararası tabir midir bunlar? 
Hayır.. Alman üniversitesinin adlan 

imiı··-
Biz, öz türkçeye doğru yol alırken, 

üniversitedeki bu unvanlar, yabancı pro
fesörlere verilmiı bir imtiyaz duyguıu 
uyandınyor. 

Şu dit bayramımızın ıterefine, bu la· 
birleri atalım, yerlerine ya hudunlarara· 
aı yeya öz türkçe adlar koyabm, derim

Sel Am i izzet 

Polis haberleri : 

Otomobil kazası 
Şoför İs.mailin idaresindeki 

1928 numaralı otomobil, Bebek 
akaretleri önünde on yaşında bir 

çocuğa çarparak ağır ıurette ya· 
ralamııtır. Çocuk hastaneye kal

dırılmıttır. 
Sadık uşak! 

Çengel köyünde oturan Hami· 
de Hanımın doksan kuruşunu do-

landıran uşağı Dursun yakalan • 

mıttır. 

Kavga 

Sarıyerde balıkçı Mustafa ile 
Husamettin kavga etmişler, biri· 
birlerini bıçakla yaralamıtlardrr. 
Bunlardan Husamettin kaçarken 
yakalanmıştır. 

Hah harsızı 
Beıiktatta Abbas ağada otu • 

ran Rafet Hanımın dün evine sa· 
bıkalılardan Mitat girmİ§, halı 

çalarken yakalanmı§tır. 

ten helvacı bağırıyor: ipek miıin 
mubarek, çiçek miıin mubarek, 
ne beyaz keten helvam! 
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Iktısat Vekili Celi~ Beyin Edipler 
• 

ngresı Marmarada seyahati k 
-- (Uq tıırafı l inci ımyıfada) 

Bq suretle ıahile yanaşmağa 
çalıımaktan maksadımız noksan 
olan kumanyamızı tamamlamaktı 
çünkü yola çıkarken ancak dört 
kitilik erzak almııtık. lmrallı ada· 
aında balıkçıları soframıza davet 
ettiğimiz. için mevcut erzak azal -
mıştı. Bundan başka lmrallı ada· 
ıınm auyu içilmiyordu. Orada su• 
yumuz da bitmiıti, Hulasa hem 
ekmek, hem de su almıya muhtaç· 
tık. 

Bir aralık sahile dürbünle bak
tık: Orada birkaç çadır göze car
pıyordu. Kotranın dümenini bu 
çadır iıtikametinde teshit ederek 
ölü nefesi gibi sessiz ve cansız bir 
rüzgarla ilerlemeğe devam ettik. 
Nihayet saat altı buçukta sahile 
gelebilmittik. Fakat geldiğimiz bu 
yerin neresi olduğunu bilemiyor
duk. Sahile yanaşınca burada ke· 
aitmiş odun kümeleri gördük. Me· 
ger burada bir müteahhit odun 
kestifr· ..... r--1•-:. <>•li\I bey kotrada 
kaldı. Ben sandala bindim. Sahile 
çıktım. S:ıhilcle beni birkaç çocuk 
kartıladı. Bu çocuklara nerede 
ekmek, .su ve saire bulabileceğimi 
sordum. Bu sırada odun müteah· 
hidi olan 'adam cıka geldi. Laz şi· 
vesiyle benim burada ekmek ve su 
bulamıyacağımı söyledi: 

- Şurada imamın bostanı var· 
dır. imam da şimdi köydedir. Ak· 
§amları bostanını domuzların ta· 
a.rruzundan kurtarmak için gelir. 
O size ekmek ve katık bulabilir.,, 

~ 

Dedi. Ben sahilde gördüğüm 

birltaç çadır hakkında izahat al • 
mak istedim: 

- Bu çadırlarda kim vardır?.,, 
Dedim. 
- Onlarda yörükler oturur. 

Onlarda da süt ve belki de pey• 
nir bulunur. Gidiniz, bir kere so • 
runuz.,, diye cevap verdi. 

Bu adamla beraber yörük ça • 
dırlarına doğru ilerledik. Çadırda 
bulunanlara sordum: 

- Sizde yiyecek ne var?. 
- Bizde sütten bl'.şka bir şey 

Türk sıgaraları 
ve lzmir halıları 

yoktur. Çünkü bizim hayvanlar 
büyüktür. Biz peynir yapmayız. 
İsterseniz süt vereyim.,, 

- Sizde ekmek yok mudur?. 

- Hayır, ekmeğimiz ancak 
kendimize göredir. Buradan yaya 

yürüyüş ile iki saat ötede Karaca
bey deresinin ağzı vardır. Orada 

kahveler ve birçok motörler bulu

nur. Siz kendi kotramzla oraya 1 
saatte gidebilirsiniz. Burada hiç 

eğlenmeden ·oraya gidiniz. Orada 
hem gece rahat edersiniz, hem de 
yiyecek bulursunuz.,, 

Bu malumata göre hak;katen 
buralarda bizim için dolaşıp dur· 
makta mana yoktu. Burada ı;!eçe· 
cek her dakika bizim icin pek kıy· 

metli bir vakit lrnybetmekten ba~
ka bir şey değlidi. Onun için kot· 

raya döndüm. Vaziyeti Celal be· 
ye izah ettim. Bu esnada makinist 
motörümüzü tamir için mütema

diyen uğraşıp duruyordu. Nihayet 
Karacabey deresinin ağzına git -
meğe karar verdik. "Çok ağır da 

olsa yelkenle gid~lim. Yolda gi· 
derken motör tamir edilirse daha 
çabuk varırız.,, dedik. Bunun üze· 
rine fevkalade ağır bir sevirle git-

meye başladık. Saatte belki ancak 
çeyrek mil alıyorduk. Bir saat ka· 

dar bu suretle gittikten sonra ye· 

di yüz metre kadar mesafe alabil
dik. Rüzgar tamamiyle durmuştu. 

Y clkenler suya inmişti. Çaresiz 
bir vaziyette hareketsiz kaldık. 

Denizin üstü bir kağıt gibi düm -
düz olmuştu. Üç saat kadar motö· 
rü tamir için uğraştıktan sonra 

makinist de ümidini kesti. Kabil 
değildir diye motörü kapadı. Ge· 

cc karanlığı içinde kotrada erzak 
namına ne var ne yoksa hepsini 
yedik. bitirdik. Son kalan suyu da 

içtik. Üc saatten fazla böyle deniz 
üstünde cansız, hareketsiz kal· 
dık. Artık mukadderata tevekkül 
ederek beklemekten ba§ka bizim 
ic;n ''a•nı~ak bir şey kalmıyordu. 

Çanak kale valisi 
Çanakkale valisi Süreyya Bey 

dün on be~ gün izinle şehrimize 

gelmiştir. 

E 1 çim iz Fethi Beyin L on d r a h<::::::::::::::::::::::::m::::::::ı::ın:1:1:1c::::::::n 
gazetelerine söyledikleri ~~ V AKIT . I~ 

"El • Mokattam,, gazetesi yazıyor: :: :: 

ı Baş uırutı ı lncl aayıfada) 

Maksim Gorkinin raporu, her 
devrin ve içtimai teşekkülün ken
dine göre yarattığı edebiyattan 
bahsediyor ve birçok devirlerin 
bu noktadan hususiyetlerini tetkik 
ediyordu. Sovyet edibi sözü, Sov· 
yet edebiyatına getirerek f unları 
söyledi: 

"Hataları yanında Sovyet ede
biyatının birçok meziyetleri var • 
dır. Bu edebiyat garp edebiyatları· 
nı mevzularının mütenevviliğiyle 

geride bırakmıştır. Rus burjuva 
edebiyatının hayata girmesi ve o -

nun üzerinde tesir sahibi olması 

için yüz sene lazım geldi. Sovyet 
edebiyatı on beş senede bu tesiri 
yaratmıştır. 

Sovyet memleketi. muharrirle· 
ıinden gitgide daha fazla şeyler 

istiyorsa bu, burada edebiyata 
verilen biiyük ehemmiyeti göıte -

rir. 
Sovyet muharrirleri kongresin -

den çıkan yeni muharrirler birliği 
ne yapacaktır? Bu birlik yalnız 

mesleki menfaatleri dii§Ünmiyecek 
fakat edebiyatın heyeti umumi· 
yesindeki menfaatle uğraşacaktır. 
Birlik müptedilerin idaresini eline 
almalı, onları teşkil~tlandırmalı 
ve kuvvetlerini muhtelif sahalara 
tevcih etmeli ve onlara çalıtmasını 
öğretmelidir.,, 

Maksim Gorkinin bu sözlerin -
den sonra kürsüye komünist mer • 
kezi komitesi katibi ldanof gele • 
rek fırka. namına Sovyet hükUme
tinin edebiyattan beklediği §eyle
ri anlatmıştır. 

Dinleyiciler arasında Çelyuskin 
heyeti reisi M. Şmit bir aralık aya
ğa kalkarak basit bir kari sıfa.tiyle 
söz söyliyeceğine işaret ettikten 
sonra son sefer senasmda bangiz 
üzerine tasıvabildikleri kitaoları 
orada yüksek sesle okumuı; rlduk· 
}arını ve bu eserlerden pek fazla 
istifadeler tf;'min ettiklerini söyle -
miş ve çok nlkısl~:ımıştır. 

Kongrenin 21 ve 22 ağustos ta· 
;·ihindc toplanan celnelerinde Mak 
sim Gorkinin raporu üzerinde 
Fransız muharriri Jan Risar Blok 
fikirlerini söylemiş ve bunları mü· 
nakaşa etmiştir. 

Bunlardan ııonra, Leonid Leo· 
nof, ermeni muharriri Şirdan zade 
ve llya Ehrenburg söz almışlardır. 
Bilhassa çocuk edebiyatı üzerine 
dikkate değer rapor olıınmu§lur. 

Türkiyeni.n ~ondra.~e!.iri F~thi Bey, H gezı· n tı• sı· ii 
bu yaz mevıımınde Buyuk Brıtanyada. j !! . i! 
bulunan en mühim ıanayi mıntakalan· ıİi ii Moskovadan ayrılmadan önce, 
nı ziyaret etmi§tir. Bu ziyaretten 5onra HOkuyucularımız gan/a-H Voks idarehrncsinde. başlıca 
lngiliz gazetelerinin muhabirleri, Sefir H d b k l J ii Sovyet muharrirJcriniıı bulun•lnvıı 

.. h kkı d k' 'h. •• rın a aş a arını ua .. d r. 
1
.
1 Beyin İngiliz sanayıı a n a 1 1 lı· i: • b ., . l H bir zivafete Y alcup KR ri ve ı· a ' l 

ıularını öğrenmek iıtemi§ler ~c .Fethi !i getzre l ır er ~i Rıfkı Bevlcr de c~~·rılmışl,.rc11. 
Bey kendilerine §U cevabı vennı§lır: li \'AKIT in tertip "ttlğl sonb:ı.hıır ii Yakup Kadri Bey burada. Türk 

. e hur 62 ·yı' z! knra '"" drnt~ grz.lntl i H f~)llil cmmı i: 
"İ 'lt nın en m ı:. ·- •• •• d b" t l · b' t k .. 1 - ngı ere ; "b 1 h !: giınU Şirketi ııa,·rh·cnln 71 numaralı :: e e ıya m:-. c aır ır nu u noy e • · · i ıntı a ar a- •· " · •• mıntakalarmı zıyarct ve ıy U \apurlllc yapıl:ıcakbr. il miştir. 

h ziyade nazarı :: -&ıl ettlm. Bu ususta en :: eçUf'n l<'r ,.o proı:rnın ı:('1Jnti3c •• b h · ·1 
d • Yakup Kadri B. in u e emmıyetı dikatimi celbeden iki şey var ır: i~ l~tlmk rdrnlcrln hepsini memnun edecrk ii 

ı . . .k Virginia :: dı-rcoodc ı:lıı.et, cflcnet'll ,c unı:lndlr. ı. nutkundan birkaç parca alıyoruz: ı - ngılızler Amen anın :: ıl il ) 
:: ı•roı:rarnı :}akında ilin ede()ettz.. Fnknt I' "Türk kelimesinin bir (mi et 

tütünlerini kullanıyorlar. g gldllecrk ~rrl 8<ln dnklkııya katlar finl•- ı! 
2 ı T ha ları halılara fazla •• ti ten ziyade b;r (ırk) mefhumunun - ngı ız nım :: ıı~nc:ıj\'ı:r.. HUtün nl,uyucularınm:ın bu 1 

meraklıdırlar. g sUrprh:dcn m('mnun olnt'l\klarını umıı~o· ıı adı oldu~unu bj}jrsiniz. Bu ırk, he-
Beni en ziyade memnun bırakan mc· i: rıız. men tar;hten önceki devirlere da· 

1 d k• T" k t"tü l 'nı'n kulla ;: JCupon blrlktlrcn okııyııcıııarrmız, i f . . . d 
se e §U ur ı, ur u n erı - ı: ti ı k il yaııan bir zaman mesa e&ı 1çm .f". . . . . :: ö{:lrdl'n ı;onm hl'r ı: ııı ı:e nr kopoııln· , 
nılma:sı ~c 1zmır halılarının ıstıma~ıne g n muknblllndı- dııw·tı~rlrrlnl nlnbt · ı"i ve rlünvnnm clörl b··~c- ~ında türlü 
dair tavsıyelerdc bulundum. Bu tavs1ye- ii llrl<'r. .ı türlü Hmlcr alarak. türlil türlü 
lerimin müspet semere er ver ı mı go· :i Ynnl:ırın ıı '' ' d . l d'ğ' · ·· :- d nrl·ndas grtlnnrl< 1 ti· ıı u 

•: b ked:ışlıırı ıı:ın 60 kunı" ı mc eniyetler kurarak bugün, ni· rüyorum ve bundan çok memnun olu· i· ycnli'rln u ur 
1 

rl 
1 

t<' 1 :i muknblllnde birer btll't rdlnmı-" n ·il havet, Anedolunun muayyen hir 
yorum.,, •• . 'I k 

:; mın ettik. : no tasında toplanmıs on sekiz 
Fethi Bey Gazi Hazretlerinin en sa- H Bundnn bnşlm HAB•~R arkada ımı. ~·I y"ırmı' mı"lyonl k h" ~: k''tl . 

' • • :: r k ı d sarı knrtlıını · u ır ınsan u esı · ~ k d 1 d dır Kendııı val· •• zın daim o u,,ıcıı nnn nn, 
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tile Tü"kiyenin Ba§vekiliydi. Fethi Bey, ij llcretslr. olnrnk 1 tırak cdebilc~klr.rdlr. FakS\t b;- Tiirk edeb\vatındnn 
Trabluıgarp muharebesinde erkanıharp g Rıı lcısıml:\ nıtıkndar olantnr HABER ' • 
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· ı· · d kal t :: lrcPklerdtr. =i ründen bahsediJcliği vakit, hala, ıefır ığın e epeyce zaman mı§ ır. U:::::::::::::m::::::::::::::::=::===:=:ıw. 
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Maaş ücret 
~ <Baş tarafı : tncı sa.yıtadaı altında tutup tutmadığımız nok • 

çarptırma salahiyeti tanıdığımız ta11 müessir olabilir. 
hakimlerin maatı yanında, kaçak- Bu itin bundan b&§ka türlü de 
çıları muhakeme eden, ama ver • "ida~e~ maılahat,, .yol~ . ol~.maz. 
diği ceza ölüm cezası olmıyan Bızım burada ıımdılık soyle • 
bir hakimin maatını üstün tuttuk. mek iıtediğimiz yalnız ~u maat 
T eadüle temel olan ehliyete, kı • , "teadülü,, nde ayak dıremek, 
deme meıuliyete yeni bir esas bundaki pürüzleri, aykırılıkları 
daha' katar gibi olduk. ı, hazi· gidermek istemek değildir. Bu • 
ey doğrudan doğruya para ge • nunla beraber doğrudan doğruya 

:ire: bir it midir? sanki buna bir devlet hazinesinden ödenmiyen; 
· t' t d k fak at devletten ya doğrudan dog· ım ıyaz anı ı . . 

. . ruya, ya bir gümrük teyidi, ya btr 
istisnai mahiyettekı ıtlerde el· . f' t' d 1 · ı devlet 

vergı mua ıye ı o ayıııy e 
bette istisnai ve muvakkat olarak h . . d k k d h lkın 

. azıneıın en çı mı§ a ar a 
kabul edilen bu haller malıyede k . h' · d k ·u·. 

. eseaıne ve ıaalne o unan m 
bir inkılap adımı ile çıkan bır 

1 
. k d" 1 

8 . essese erın en ı memur arın 
kanun için çaresiz görülebılecck ki . .. 1 . d .. 1 b'r 

. . verece erı ucret erı e oy e 1 
durulma, kendınıbulma hareket • k ) l b .. tle· 

ayt a tına a mamn ve u ucre 
leri olduğunda. tüphe yoktur. · _ h" 1 a kazanr. ver· 
llk fırsatta tatbikatta görülen rı .•çb 0 l~a~ı rtt ~k 

. gııı nıı et erını a ırara -
pürüzler - geneçde gene adlıye b lekette tabii bir saye nor· 
barem derecele.~ind: . görüldüğü m:ı'ı;,~ kar§ılık sayılacak derece· 
üzere - nasıl duzeltılıyoraa, aııl· . d" . .. ld ~ d r 

. ye ın ırmenın zarurı o ugu u • dan ayrılma sayılacak tatbıkat ta 
öylece düzelecektir. 

Bellidir ki bizde devlet kapı • 
aında çalııanlar görünütte maaı 

nedir, ücret neymiı? Pek tc ayırt 
edemiyorlar. Elbette ücretliler 
maaılıların teminatından mah -

rumdurlar. Elbette ücretlerin ma
aılılar gibi tekaüt hakkı yoktur. 
Lakin bugün ele giren paranın 

cazibesi kartısında kimıe gelece .. 

ğin bu vaitlerini düşünmüyor. 

Memurlara, memuriyetlere maaf 
mı dilerain, ücret mi? yolunda bir 
muhbirlik istemiyor. 

Sekiz on memuruna verdigi 
maat seksen bin lirayı buluyor -
mut diye gazetelerin ıaııp haber 
verdikleri miie11eıe bu zümreden 
belki bir teki olabilir. Şurada 

bir şirket biliyoruz ki kırk elli bin 
lira zararı oluyor diye tarifesinin 
ücretlerinden on para. kesilemi -
yor. Halbuki bu tirketin yalnız 
müdürüne verdiği para yılda on 
bin liradan aşağı değildir!. 

Şimdi bir de idaresi büyük hiı· 
ıedarlarrnın veya hisseleri sesini 
iıittiremiyecek kimselerin elinde 
olan bir müesseıeyi göz önüne 

Devletin bir iti var. Bu it ıü- getiriniz: 
rekli, kadroda yeri olan bir İ§ mi· Kağıt üstündeki zararlarını 
dir? Böyle ise işte o memuriyet· devlete yükletme imkam olsa bun· 
tir ve ona verdiğimiz tek kelime lar maaşları binden iki bine dı:ı 
ile maa tır, diyoruz. Bu maa ıkartr ar!. 
miktarını bir kere işin eliemmiy~- Netice: Devlet hazincıinde 
ti, memura getireceği meıuliyet, maaı ve ücret farkı, devletin da• 
itin memurdan iıtediği fedakar • imi memuriyetlerinden kaldırıl .. 
lık arttırabilir. Bir de bu maat mah, devletin arkalamasiyle ya• 
miktarında bunlardan ba§ka ola· ıayan müesseselerde de ücret 
rak o mem'..lrun, mesela cemiyetin hadleri de devlet itlerile muvaıi 
malı ıaydığımız çocuk gibi bir ı olmaıı da her halde normal sevi .. 
varlığın kendisine besleyip ya· yede tutulmalıdır. ı 
fatr.namız ıuretinde onu bir borç iiz TUrk ,, ......................................................................................... 
Anadolunun coğrafi ve tarihi hu· den ve dilden bütün Arap ve A· 
dutları dıtına çıkmak ıztırarında cem tesirleri tamamiyle atıldığı 

bulunduğumuzu unutmamalıyız.,, gibi dü§ÜnÜ§, görü! ve hisaedif 

Yakup Kadri Bev bundan ıon· tarzı da bütün o aıyai yapmacık• 
ra, her ırk nibi Türk ırkının da lardan tecerrüt etmiştir.,, demİ§tir· 
muhtelif kollara ayrılıp, dünya • 
mn muhtelif noktalııırmı:la rHH11in 
muhtelif 1chcelcre inkiu.m ettiği • 
ni ve yabancı hususiyetlere temas 

ctti~i cib<'tl~ lreııdi menşei vP. cJe -

hasivle nek imtizar. etmiyen bir ta
kım kültiir ve m~~eniv,-t tipleri or· 
tay11. cıktrihr1 Anl.ath. R;r 7.aman 

öz Ti•rklerin Farsca yaz:fll?hm ıöv
ledi. Arapça tesirini i7.ah P.dım~k: 

"Bizim şimdiki edebiyat dilimiz· 
de bu her ki dilin tesirlerini he • 
nüz üııtiinde taşımakta bulunu· 
yor.,. dedi. 

Yakup Kerll'i Bey bundan ha§· 
ka şunları söyledi: 

"Asıl culturel anam~mizi, bu 
yabancı tesirlerden az çok masun 
kalmış olan halk edebiyatımıza is· 
linat ettiriyoruz .. 

'.Mistik Türk şairi Yunus Emre· 
de de bu Türk dehasının berraklı· 
ğından bir şey buluruz.,, 

Yakup Kadri Bey, Türk şiirin· 
den bahsederken, halk edebiyatı· 
nın inıa, malzeme ve hüviyet nok· 
tasından yüksek kaynaklık vazife
sini i1eri sürerek: 

"Türk şiiri, çoktan bu yola gir· 
mit bulunuyor. Nazım ıekillerin· 

Sonra ıöz; Türk tarih ve dil 
cemiyetlerinin öz maksadını izah& 

geçmiıtir. Yakup Kadri . Bey de· 
mittir ki: 

"Büyük tarih ve dil cereyanlat1 

üıtünde biraz durmak iıterim. Bıa• 
zı kimseler, ezcümle Türk Tarihi 

Tetkik Cemiyetinin makıadını ' 

bugün Almanyada da çok defa tııa• 

tin, bazen gülünç tezahüratını gôr' 

düğümüz· bir nevi ırkçılık, bir ne· 

vi pan türkizmle ifade etmek iılt' 

mektedir. Türkiyede meydana ge: 
len her büyük iıte olduğu gibi 

Şefimizin irtadiyle vücut bul3~ 
bu tarih inıtut'ıu ilmi ve küitUt~ 
bir müesaese olmaktan başka bır 
mahiyeti haiz değildir. Makıad• 

k'k&"' hakikati bulmaktır ve hnr ha 1 

ti arıyan gibi objektif metotlarla 
tarihı izler üzerinde yürüınekte "' 
dir.,, 

"Tarih enıtitüıünün yanı b~· 
..ında Dil Enıtitüsü (ki o da Gaı~· 
'S •ııtı• 
nin eseridir) bize kendi benli~t . 

. ıı· 
ze cfo;iru bu milletce harekehl11 

· • · te .. de baalıca vuıta1ardan hırını 
min ediyor.,, 
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Tefrika No. 15 Yazan ishak Ferdi 

Hükümdar, kadınlar aley 
hinde bir şiir isti yordu 

Şair Huma şiirini okumağa başladı: " Kadın bütün 
çirkinliklerile karşımızda dikilmiş taştan bir hey

keldir. Haydi, geliniz, bu heykeli elbirliğile 
kınp parçalıyalım ! ,, 

Chı· v g Cı'nlı'le·den satın a lınmı~ bir cellittı. Çin imparatoru, insan . ıg - on . ~ • 
•eııclcri keıilirken eğlenmesini çok severdi. 

liükümdar §aİre bir kadeh ta• 
l'l.p ikram ettikten sonra, Huma· 
hfll kulağına iğildi: 

- Senden bir ıey istiyorum, 
liurna ! 

- Emret, büyük tacidar ! 
- Kadınların aleyhinde bir 

tiir .. 

Huma dütünmeden: 
- Peki .. 
Diye cevap vermitti. 
bi.ri taire fazla bir fey söyle· 

lbedi .. Ve hassa kumandanına gÖ· 
•ünün ucuyla itaret etti: 

t. - Al.. Getirdiğin yere götür .• 
Ql?ak! 

l a.apa tekrar ıairi kucakladı ... 
\1 e havuzun baıına götürüp hı· 
taktı. 

\,• Aıilzadeler merak içinde, biri· 
trlerine soruyorlardı: 
- Acaba hükümdarın ıaire il· 

tifat editinin sebebi nedir?. 
- Diri tiirden hotlanır .. Hu· 

lbadan ıüzel bir tiir rica etmiştir. 
• 4.radan epeyce zaman geçmit· 

;
1
• Çiftler biribirlerine dolanmıt· 

-.,dr. Birden havuz batında yük
&@len ince bir ıes herkesi uyan· 
dırrn11tı. 
it" Ş•ir Huma havuzun kenarında· 

l •ütuna dayanmıf, bir eliyle u· 
~\in dağınık saçlarını toplamıya 
~lıtıyor, diğer eliyle de tuttuğu 

dehi aallıyarak: 
~-"':' Kulaklarınızı bana veriniz .. 
~ı dinleyiniz! Diye bağnyordu. 

lihn.: 
'- Gene m~ bu adamı dinliye· Cefi , ı .. 

f' l>iye s3ylenirken, Huma yeni 1
llilli olcum11a bqladı: 

"- Ak4amdan ıarap içmeye 
batlarken, bize çok güzel görünen 
melekler, timdi yüzlerindeki örtü· 
leri indirdiler. Onlann benim gÖ· 

zümle görüyor musunuz, bilmem? 
Meğer o melekler, hakikatte, 

ömrümüzü törpüliyen, ilklerimizi 
kemiren ne muzır mahhiklarmıf ... 

Şimdi onlardan iğreniyorum. 

Onlann sesini duymamak için 
ömrümü uzaltsa bile kulaklarımı 
tıkıyorum. 

Şarap beni uyandITdı .. Gözleri· 
mi açtığım zaman, kartımda öten 
bir yığm baykuıtan batka bir teY 
görmedim. Artık onlann yüksek 
kahkahall, hain bakışları, yılan 
gibi kıvrılıtları beni teshir etmi· 
yor. 

Sabah günef İ doğmadan anla· 
dım ki onlann kalbi, erkekleri bi· 
ribirin~ geçiren bir fesat ve ihti· 
ras kaynağıdır. 

Acırım »İze delikanlılar! Acı· 
rım size göğüslerinde sırma püı· 
küller sarkan genç kumandanlar! 
Kendinizi bu kaynağa dütmekten 
koruyunuz! 
O tatlı gülütlerin, o ten kahkaha· 
ların 0 ezilip büzülü,lerin; ruhu· 
muz~ ıaran o sonsuz cıvıltıların 
hepıi sahte .• Hepsi yalandır! 

Kadın, bir muamma değil, bü· 
tün çirkinlikleri, bütün çıplaklık· 
lariyle karşımızda dikilmit. dura~ 
tattan bir heykeldir. Haydı, gelı· 
niz kahramanlar, bu heykeli el 
birliği ile kırıp parçalıyalım !,, 

Şair Humanın son ·şiiri trİ· 
bünJerdeki davetlileri çıldrrtmıJ· 
tr. Hiç kimıe Huma'nın bu sözleri 
hükümdarm arzueiyle söylediği -

dönüşü! Ölüme Susaqan Gönül 
Zagrepte Balkan oyunlarına ittiraw 

ederek akla gelmiyecek derecede fena liiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
bir netice alan atlet kafilemiz dün sa-

. 
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bahki trenle şehrimize döndü. Dinledi· 
ğimiz şeylere bakarak hayli hoıça bir 
macera olduğunu iyiden iyiye anladığı
mız bu acı seyahatin umumi neticeleri 
hakkında yazımızı baıka bir güne bıra
karak muhabirimizin müsabakalarm ü
çüncü ve sonuncu günü hakkında ıöy
lediklerini yazalım: 

.. Betinci Balkan oyunlannın üçüncü 
ve ıon günü takım bütün gayretine 
rağmen ancak Bulgarlarla 33 sayı ile 
be'abere, dördüncü olabildi .• 

110 metre maniada bir kiti niba: 

müıabakalara ıirebildi •. 

400 ve 1500 metrede finale bir tek 
atlet bırakamadık. Yunan uıulü dik~ 
atmada V eyıi 35 metre ile bet inci, zin· 
cir aaplı gülle atmada irfan 29 metre a• 
tarak altıncı oldu •. 

Sırıkla atlamada Fethi müıabaka 
harici, Haydar 3,40 atlıyarak altıncı ol· 
du .• 

Üç adım atlamadan Pulyaı 13,57 at· 
lıyarak dördüncü, Selim 13,11 ile altıncı 
kaldı .• 

4 X 100 bayrak kotuıuna Raif, Se· 
mih, Mehmet Ali, Mufahham ıeklinde 
giden takım 45,6 yaparak dördüncü ol• 
du .•. 

Atletlerimizin Zagrepte ,aptrklan 
deı·eceler kendi rekorlarından çok dü· 
tük olduğu gibi bet altı ıene evvel yapı· 
lan derecelerden bile bazıları daha fena 
idi ... 

Ciddi bir hazırlık ve kontrole tabi 
tutulmıyan atletlerden bir çoğu acı bir 

mağlübiyetle memlekete döneceğini ev· 
velden kolaylıkla tahmin ediyordu. 

Doktor Cemil de, daha yorıun, 
daha yavq bir ıeale devam etti: 

- Ceaec:lini bir uçurumda bul· 
muılar .. Katiller denize atmak iı· 
temitler, fakat ceıet bir yerde ta· 
kılıp kalmıf .• 
, Nesrin, timdi mendilini ajzına 
tıkamıt dinliyordu. 

- Biçarenin evveli hoiazmı 
ulnnıtlar, ıonra ıöisüne bir kama 
saplamıtlar. itte ben de bunun İ· 
çin Feyyazı itham ediyorum ya ... 
Her halde Feyyaz sizin beraber 
kaçacağınızı öğrenmi9.. Sizden 

evvel oraya, o köıke gitmit, ora· 
da ıizlenmit. ıenin doğum ağrıla
riyle kıvranırken, o da cinayeti 
itlenıit olacak .. Ondan ıonra da 
geri dönmüt. çocuğunu da öldür· 
mÜf, seni tutup buraya getirmi•· 
tir. Bence katil F eyyazdır. 

- Bence de öyle doktor bey .. 
Peyman bunu ıöyliyerek hanı· 

mının ayaklarına kapandı. 
Neırin geriledi. 
- Ne diyorsun? .. 
Peyman titriyerek yalvarıyor• 

du: 
- Beni affediniz küçük ha· 

nımcığım .. 
Doktor Cemil irkildi: 
- Y okıa sen de mi o haydutla· 

ra yardım ettin?. 
- Evet. 
Doktor haykırdı: 

- Demek Feyyaza sen haber 

- Kabahatin çok büyük .. Fa• 
kat bu balıkçı Mehmet dayınıa, 
her ne yapıp yaapcakıın, katilin 
veya yardımcısının kim olduğunu 
itiraf edeceksin. Eğer o adamı 

konufturabilirsek seni aff f'!deriz .•• 
Hemen Tuzlaya git. 

Nesrin dedi ki: 
- Ben de bir teY ıöyliyeyin.' 

mi?. 

Doktor Nesrine baktı ve soğuk• 
kanlılığına hayret etti. 

- Söyle yavrum .. Ne diyecek· . ., 
sın .. 

- Feyyaz hakkındaki dütün· 
cemi söyliyeceğim 

- Sana onun ne olduğunu ben 
söyledim .. Beni çıldırtacak mısm? 

-Neden?. 
- Ben Feyyazın katil olduğu • 

nu söylüyorum. 
- Hata ediyorsunuz. 
- Neden?. 
- Tuzlada cinayet 1tlenmeCli. 
- Nasıl itlenmedi?. 
- Kimse katledilmedi. 
- Nasıl edilmedi?. 
- Binaenaleyh katil olamaz. 
- Naııl olamaz?. 
- Siz de Peyman gibi rüya 

görmütıünüz. 

Doktor Cemilin bir meziyeti de 
sabırlı olmasıydı. Fakat onu ıa· 
bırsızlandıracak feylere pek o ka· 
dar tesadüf etmit değildi .. Hem 
biraz da inatçı idi. Bunu da iti• Atletizm kadromuzun bugünkü ha· 

liyle temıili hiç bir müıabaka kazanda· 
mıyacağı gibi önümüzdeki 1eneler için 
de daha acı mağlubiyetlere doğru gitti· 
ğimizi görmek tahmin edildii'i kadar 
güç ~ir iş değildir.,, 

,-erdin?... raf ederdi .. 
- Hayır, kabahatim var, fakat Nesrinin sözleri onun hem sab· 

höyleıini yapmadım. rını tüketti, hem de inadını tahrili 
- Ya ne yaptın?. etti. 
P.,....n RUtu. Nearin1 daha - Ben çocuk delilim. Ruıele 

Mtl'Jrdıç mahldlm oldu muni• &ir aeale: laf söylemem. Oraya gittim. Ko-
Bitpazannda Artaki efendinin dük· - Söyle, dedi. nuflum. Tahkik ettim. Öğrendim. 

kimndan bazı aletlerini çalan Mısırdı- Peyman yerden kalkmadan, her Peymanm sözleriyle benim sözle-
çın muhakemeıi dün neticelenmit, maz. ıeyi anlath. Daha lstanbulday• rim de biribirine uygun. Binaena• 
nun üç 1ene altı ay h•PH mahkUm edil-

ken Celile yazılan mektubu F ey• leyh Feyyaz .. mittir. k . 
!"!"""'!"'!!"!~~!'!!!!!!!'!!!''!"'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'"!!"!!~!!I yaza naııl verdiiini, burada gece Nesrin sözü estı: 
nin farkında değildi. nasıl beklediiini anlattı ve Neıri· - Feyyaz bey namuslu bir İn• 

Kadınlar: ni bitkin bir halde gördüğü za· sandır. 
- Lanet.. Nefret.. Susturun tu man, çektiği vicdan azabını hıç· Doktor, batına bir yumruk ye· 

maskarayı. kırdı: 
1 

mit gibi sendeledi. Dikkatle Net• 
Diye bağrıfıyorlardı. Doktor Cemil: rinin yüzüne bakarak: 
iki hassa askeri yavatça taırı - Buraya geldiğiniz zaman, - Ya! .. dedi. 

kucakladı .. Sarayın içine götürdü· yanında iki kiti olduiuna göre, Doktor Cemil kafasını kqnnı • 
ler. bunlardan biri balıkçı Mehmet o• ya ve içinden dütünmeye batla• 

Huma mu haf aza altında bir o- lacak. dı: 

daya yatırılmıflı· Peyman yerinden fırladı: "Acaba bu kız delirdi mi? .. ,, 
_ Mel'unu gebertmeli.. - Balıkçı Mehmet mi?. Doktorun içinden geçirdiğini, 
Gibi sözlerden canı sıkılan Da- - Ne o? .. Tanıdm mı?. Nesrin hiuetti: 

ri, elindeki tarap kadehini kartı - Eğer o iıe tanıdım.. - Korkmayınız, dedi, aklım 
tribünlere fırlatarak: - Kimdir bu?. batımda. 

_Neden hiddetleniyorsunuz? - Benim dayımdır. _Hayır, akim batmda olamaz 
Dedi, Huma'nm söyledikleri ya· - Ne dedin?• biraz dütiin .. 
1 d ., Doktor Peymanm yakasına sa· d kt J • an mı ır • • - Dütünüyorum o or, YI 

Kadınlar bağrıttılar: 1 !!!'!r)!'!!l!!d!!ı:!!!!l!!!!!!!!!!!!!l'!!'!!!!!l!!'!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llB!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!j dü9ünüyorum. Salim bir kafayla 
_ Yalandır .• Çünkü biz timdi- dütünüyorum. Dünyada en büyük 

k · ı ıı vermelisiniz! ye kadar hiçbir er eğı a datma· vazife .. 
k ki d' H Diyorlardı. 

dık. Bizi aldatan, er e er ır. u· 'Kumandan zevcelerinden birisi - Nedir?. 
ma erkekler aleyhinde söylesey· _ Şeref ve namusu korumak· 

1 • 1 d ayala kalkarak: di hakikati söy emıt 0 ur u. t 
' - Onu (Chinr • Vonı) alet· ır. 
Kartı tribünlerde sarhoı olan Hm ediniz, hatmetmeap ! - E ! .. 

Ll.bya, ,•aı're düıman olmuttu. Nesrin doktorun koluna girdi. ~ Diye bajırmıth. 
O geceden sonra ikisinin ara • Chir:ı • Vonı Çinden getirtil· Kulaiına iiildi: 

Slnda bu .. yu''k bı'r gerginlik batla- h' L· llA DA • - Feyyaz hakkındaki bildikle· mit müt lf oır ce attı. ara onu 
mıftı. Çinlilerden bir talan altın muka· rinizi bir 11r ıibi saklayınız. Bu 

Hükümdarın zevcesine gelin - bilinde ıatın almıttı. hepimizin saadeti için elzemdir. 
ce, zaten ıairi ötedenberi hima· Çin hükümdarı çok gaddar bir - Peki, peki ama anlat .• 
ye eden premeı Hera, o ıeceden adamdı .. Bunun tribi yaıunda bir- - Anlatamam. 
sonra Babilin bu cotkun ıairini çok cellitları, baltacıları vardı... Ve parmağını dudaklarına gö-
tam manaıiyle korumıya adhet· Hotlanmadıiı insanları ve bilh~· türdü: 
mitti. Huma'nın çok dü,manı var· sa esirleri ıözünün önünde kestı· - Susunuz, annem geliyor. 
dı .. Ve ıair premeı gibi yüksek ve rir ve bu esnada ıevşıiliıiyle ye· Doktor Cemil çıldıracaktı. Dü-
nüfuzlu bir tahsiyetin himayesine mek yer, eilenirdi. Chinı • Vong şünüyordu: 
muhtaçtı. Çinde, bir wruıta inıan kellesini "Şu genç kız kalbine 

Asilzadeler hükümdardan tai • gövdesinden ayırmakla metlıur ermez vesselim ! .. ,, 
akıl ıır 

rin idamını istiyorlardı: bir cellittı.. Babilde, Diri.'dan - 15 -
_ Zevcelerimizi huzurumızda korktukları kadar, ondan da kor• 

tahkir eden bu adama ölüm ceza· karlvdı. (DeftlDI ftr) 
Sonbahar ırelmiıti. 

(Devam nr} 



Tuhaf şey •• 
Müellifi : Selami izzet 

itin içinde bir ölen var, ihtiyar / Bir kere cena d h h 
bir hanım ölmüt•• Ama toför tu- fmır.. ze a a pa alıya ta-

baf feY diyor .. Belki de tıakkı var· Biraz d" .. d" . 
d Ö ı "I h k' U§Un U. 
ır. Y e ya, o en anımın ım ol· ş· d' duğunu bilmiyoruz. Eğer toförün a - ,•m 

1 
ben ~ kadını ne ya· 

ded"'' 'b' h'd t h f p yım ... Al, ceıedı merkeze gö .. 
ııı rı ı aa ı en u a feyae ı- b 

biz de eg"'leniriz Hele b' k ' ur, aana ir lira veririm. 
· ır ere l t k b 

merkez memuruna anlatbkl . 1 .e avıa undan çıktı. Ben 
arını bır lı b · · ·· d' dinliyelim. . raya u ıtı goremez ım. Bey 

- Otomobile ya•lı '-. h ıle ikarııı da takıi paraımı vermek 
:r oır anım • t d'l H 

bindi. Oradan oraya tam d"rt 11 eme 1 er. · rrlaıtık, ağız dalaır 
at aezdirdim lrimd . "Y o da· ederken el takaar yaptık. 

• • T en. aıa ık M k . 
bugün gündelik dol d' , er ez memuru - Döğü! ede-
. run,, ıyor• ~-.... hk .. Clum. -gıne, ma emeye muracaat et • 

1 Bir köıede oto b'l' d meliydin. . mo ı ı urdurdu. ş f" Be • . lndı. Bu esnad d . o or - yım, o esnada ınsa· 
a ora an geçen bır kl b d ,__l 

kamyonun altmd kald Ö .. nm a ı atın a tta ıyor mu?. 
a ı. ldu.. Ş"ki t d b 

Tuhaf §ey.. ı ye e en ey: 
·, Merkez m B d - Hayır, dedi. Ben iki lira ver• 

em uru - un a pek d. b r . . d tuhaflık yok.. ım, o q ıra ııtiyor u. Benim 

Şoför B' ,__ d' . bet liralık yol gittiğim ne ma· 
- ıraz saDl'e ınız. Kam 1... d 1 S . 

yon kaçtı H lk t ~1 d B d um u ·.. aatı o gün itlemitti. 
· a op an ı. en e kalabalıgwa k l l . d Evrakı muhakemeye havale el· 

ant rm. çım en: t ' l 
"D" ı· t er. 

ort ıaat ık otomobil parasını ------------
kimden alacağım?., diye aöyleni .. 
yordum. 

Tam bu aralık bir hanım gel· 
'di.. Ama tuhaf fey .. Öleni görün· 
ce: "Vay! kaynanam! .. ,, feryadı· 
ıu bastı . Benim içime ıu ıerpildi: 
"Oh! .. Otomobil paraaıru alırım . ,, 
dedim hanıma yakla,tmı: "Kayın 
valdeniz benim arabamdan indi.. 
Ya öyle mi? .. Ölüyü otomobile 
koyduk. O da bindi. Evinin adre· 
ıini ıöyledi. Gittik.. Ben tabii 
memnun .. Taksi iıliyor. 

Gelin hanım kapının önünde te· 
IAılandı: ''Kocam gelince bu fela~ 
keti nasıl ha be vereceğim?.,, 
Ölüyü içeri koyduk. Ben seaaiz 
bekliyordum. O esnada para isti· 
yemezdim ya? .. Esasen hizmetçi 
kotarak geldi. Haber verdi: "Be
yefendi geliyor .. ,, 

Gelin hanım tepiniyordu: "Ey· 
vah!.. Bu kara haberi naııl ver~ 
c:eğim? .,, Ben dütünüyordum ~ 
"Ş u paramı veraeler de gitsem .. ,, 

Beyefendi girdi: "Ne var? .. Ne 
oluyor? .. ,, 

1 Felaketi uıuletle anlatblar. Bey 
saçını batmı yoldu: "Anacığım ... 
~nac.ığım .. ,, Tuhaf §ey.. Sordu: 
"Nerede?.,, Cevap verdiler: "Ya· 

Yeni ne7riyat 

Yeni Adam 
36 neı aaym dikkate değer bir §e• 

kilde çıktı. içindekiler: lımaı1 Hakkı 
Damlu prnar ıavaı•· Cami, ıiyaset ile- 1 
minde olanlar. A. Tevfik, halk üniYer· 
ıiteai dertlerinden arziyat. F. Molnar ' 
cümüz kabza, lamail Hakkı, Sait Çele· 
bi (Dram). V. Gültekin, ıiir aleyhinde. 
lı. H. &ayi derdine çare. Ruıyada ço· 
cuk tehirleri. A. Cemil, ıe11iz lıtanbul. 
Mühendis N. Osman, sinema hilelerinin 
fenni cephesi. fmıail Hakkı, Suphi 
Nuri beye açık mektup. Yeni Adam rad· 
ro alfabe.i. Dr. lzzeddin Şadan, Sokrat 
homoıekıüel miydi?. Dünya ilim, sanat, 
tenkit haberleri ve reıümJer .• 

Hepsinden acı 
Oıtat Uttaki zade Halit Ziya Beyin 

ölmiyen hikayelerinden bir çoia bu ad
la yeni bir cilde toplanmış, &astırılıp 

neırolunmuıtur. 
Eski harflerle basılmıt olduğu için 

üıtaclın eıki yazılannı okumaktan mah· 
rum kalan yeni nesil, bu ıaylfalarda iı· 
lenilmiı ıan'at eıerlerine olan baı· 
retlerini dindirebilecektir. Okayacula· 
rnnıza tavziye ederiz. 

Köycülük yolunda 

-TAKViM-

• Perşembe CUMA 
6 Eylli1 7 EyllU 

! 5 R. .Ahir 26 R.A bi r 
Gün doğuşu !5.3l ı;,;\3 

Gilo batısı 18.36 18,38 
Sabah namazı 4 3 + 4.3~ 

Oğle namazı tU:l 12.ll 
iri ndi camızı l \ 1i0 (!5 .4~ 

Akşam namazı 18.36 18,38 
Yauı n amazı ~0.[ t ~008 

imsak 3.48 3.48 
Yılın grçen gi!nlerl t•J t4~ 

Yılıo h lan rllnlerl 124 123 

I_ RADY0 =1 
Bu g Un 

İSTA...~: 

İSTAl'ıı'BUL, 

18.80: PlAk n~rtyatt. 19.20: Ajanı haber
l~rt, 19.80: Türk musiki n~rlyatı. (Kemal 
ıs lyaıJ, Azm1 beyler , .e Hayriye, JllUeyyen 
hanımlar.) 21 ~t"llm Sırn BE'y tu&fııulan 
konferan!I, 21.SO: Nunıllah Şe\'lret bey ta· 
ıannl \'C sttldyo orkestrası. 

2%3 Khı:. VARŞO\'A, lHS m. 
20.20: Kf'!mıın konseri. (pfyano ttfakatlle) 
20.JIO: :rııusahabe. %0.40: Pllk. 21: Spor ha· 
~rlerL 21.45: HaTByaıa orkeatrqı, Zl.$5: 
Ha~rler. 22: Konfe rans. 22.45: Senfonik 
akşam k on seri. 23: Konfe rans. U!.t:ı: Rek
IAm TII konser. 28.45: KahvE'hane mustklıl. 

(danslı) - '.ala babe.. HJIO: Da.na mnaüd.. 
l!ilnln de,ıunı. 

823 Khı. BOKROŞ, 864 m. 
18· 11\ Giındllz neertyatı 18: Karqık popü.. 

ter kon!t'r. 19: Musahabe 19 20 • Rad • • • J"O or-
keıtrıı"'· 20 tinlvM&ltol" .. 0 2" K nf. • ,. . ır: o f'rantl 

20.S!! : Plft. k Ue Pucclnlnln "La Bobe • 
peraaı. me.,, o-

5~ Khı, BUDAPSŞTE, MO m. 
19.50 : Plynno konseri 20 •o a--• •.o:~eeaatl 

!ı : Sesli fllmlerdf'n par~alar. %l.SS: Lakaa· 
('IS Sl~n tnkmır. 28: O]>t"nL arkeatruı. :u.ıs 

1\landls cnz tııknnı. 

692 .KM. '\'n· ANA M7 m. 
2tt.8.'.5 Holıer radyo ork~a-. 21 C:i: ak

tU:ı.llte, 2Z Genç 81Ul'atklrlar orkf'.straa•, 23. 
SO Haberler, 28.50: Tau~nheyn Kuarteti 
%1~0: Dan!I mn!lf'kl!\f. ' 

BORSA 
J Hi22larında vıldız işareti olanlar ilzer
l~rinde 5 Eyl iildc muamele ~örcoler· 
dır.] Rakamlar k apanıs fiatlannı ıtôsterir. 

Nukut (Sat.Ş) 
1 * Londra 622, - * Vıv~na 'ıl2. _ 

• Ntvyor~ 124. - * Mar.lrıı 17• _ 
• Parls 169. 50 * Berlfo 46, _ 
* MllAno 217, -
• Bretseı ıı1, - • i •:rva 24, -• a apeŞte ~s. -
* Athıa 25, - * Bllt:re, 19• _ 
• Cenevre ı s. :10 • Belgm ~6• _ 
.. Sor>a 94, •• * Yohhıma 36, -
* Amsterdım e.ı, - * .Altıo 922, _ 

* Pra~ ı co. - M idi * . ec ye ~8. _ 
* ~tnkhn• m 3~. - .... Fl •nlnıot 140. -

l_]ekler (kap. sa. 18)-

tağında.,, 

Bey odaya ıirdi, yalağa yaklaJ· 
b .. Ben C:le arkasından .. Bey ana· 
amın cesedine abandı, yüzüne bak· 

- ,ııo 

lf. I~ 

- ,00 

r erli:os 
Çimento n... 
Cnyoa D~. 
, arlr Det 
Aalya 

Köycülük bütün memleket genç· 
}iğini kendisine çağıran bot bir 
sahamızdır. Burada memleket ıenç· 
liği ltellenmİf, ayrılnuı u&ul· 
lü bir çahıma ile İ§e gİTİfen yurdun 
en verimli bir kaynağı kuvvetini bir ı:.::=;=::==;;;;;E='S==H~A=::;M====dll 
kaç misli arttırabilir. Bu usullü çaht· iş Bankası ıom 

tı: 

- A! .. Bu annem değil! .• ,, 
Siz bu aralık gelinin ıuratını 

prmeliydiniz. Kaynanasından 
lNrtulamamıth· Bir de benim ıu· 
ratnnı görmeliydiniz, parayı kim· 

"den alacaktım?. Madem ki anaaı 
·değildi, otomobilin paraımı da 
vermezdi elbette.. Borcu yok de

mekti .. 
Merkez memuru - Borcu yok· 

tu diyonun da, neye gene para is· 
tedin?. 

- Nasıl istemem, kanlf, ıahte 
kaynanasını otomobilime bindir • 
mi9, kendi de binmiş, eve gelmit. 
beni bekletmişti. 

Bana sertle9ti, çıkı9tı: 
- Burada ne i9in var?.. Sana 

kim bekle dedi?. 
Anlattım, felaket esn3sında 

para iıtiyemediğimi söyledim ... 
Bütün bütün krzdr: 

- Sen dolandmasm .• Hrr11z • 
tın .. Al 'u yirmi l>et kurut u defol. 

Ben de ktzdnn: 
- Alay mı ediyorsun beyim .. 

ma ne olabilir? Olkü mecmua&ı bu Anadnlu 26.XS 
Reli 2 ~5 
Slr. Aayrfye ı ı;.ı;o 

1 

Metlteı Ranhsı ~!ö.25 

lJ. Sıgnrtıı -,oo 
• Aomonti ı 7,0S 

Ş ark m .. ecu 
Telefon 

- .oo 
- .O'.> 
- .oo 
-.00 

mevzu üzerinde epeydir yazı yazıyor. 
Mecmuanın müdürü Nüıret Kemal Bey 
ele 'buradaki çalıtmalarından bize üç e· 
ıer çıkardı: 1) Halkçılık ve köycülük; 
2) Meluikada köycülük> 3) Köycülük 
rehberi.. istikrazlar tahviller 

Bizce Maarif Vekaleti bu köycu··1u- k IJ~,'.:!13:='.3=T~ll~=:=:::=~~~~~~ • rlt nor.I 28.!0 f.lelct rlt - .oo 
r~hberinden bütün kaıaba ve köylerde • • • il t7,30 Tramvay _ .oo 
~1 mekteplerin hocaJanna köy 1-§ına • • " - 111 27.50 R ıhtım - .00 
uçer tane vermeli ve derı vw1ı ı-·· l!tlk rlzıDahln J 9.J so • A d 1 
L-..J J. ., .... - • rr .. aol lstlkr~·ı "7 •• 00 .. nado lo ', 
.-.ar meml•eti.n .._"t" kö' ı_ • .. • " - " nnı O o 1 

47 -'l 
4 7.~ 

-.00 
4~.6S 

aıu an y1erı uzen• 
ne burada yazılı 

1 
.. • 1928 l\tD 'A. - .oo Anı.dola nı 

temelidir. uıu uzere cevap ıı· Rı~dat. - .oo l\llmessn A 

İstanbul yedinci icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 0 • 

lup paraya çevrilmeıi mukarrer 
,ekerciye ait kazan ve tencere ve 
saire 9 - 9 - 934 pazar günü 
ıaat 16.30 dan 17.30 kadar Balat 
çartıında fekerei Osman Efendi • 
nin dükkanı kartııındaki 8 J!u • 
maralı meyhaneci lıtello Efendi· 
nin meyhanesi önünde birinci a • 
çrk artt?rmaaı icra kılınacağından 
taliplerin yevm ve ıaati mezkür· 
da mahallinde hazır bulunacak 
memunma müracaatları ilin olu· 
nur. '(2134) 

T tpebaş1 Belediye Babçeıiııde 
6 .. 9 • 934 perşembe günü akıa· 

mandan itibaren saat 18 den 
saat 20,30 a kadar 
ŞEHiR BANDOSU 

Saat 21 den 24 de kadar 
CAZ-MUZ-DANS-ZEYBEK 

oyunu. Balet \ nu\ \l\Miıtt\İ 

Lüküs )~hir't'Uıatro~ 
hayat m~\,~ 

~:;a~::a~~:: ~ı~,J 
Duhuliye 5. 
Meşrubat 25 \~\\\\\~ 

Arsen Lüpen 'in Sergüzeştleri----• 

Kanlı intikam ı 
Arsen Lüpen, oflunun dütmam mı? 

Yazan: Maurice Leb/atıC 
-18-

- Bundan gazeteler de halı· 
aetmit olduğundan gi:alenecek bir 
fey yoktur. Bu yaralı, heykeltrat. 
lık salonunda (Phryne) adlı §& • 

heıer bir heykel teıhir eden met· 
hur heykeltP&t Alvar'dır. 

Doktor bu izabab verdikten 
aonra ıülerek tordu: 

- Bu tahkikatına altmda bul 
karanlık projeler olmum?. 

- A91ğı modellik ettiğinin far 
kına varmadı mı?. 

- Delikanlı aevdiii kızı neıa• 

ret altında bulunduruyormuf. Bir 
ıün ıenç kadın modellik ettiktetl 
aonra ıiyinirken ıeldi ve kapt11 
kırarak içeri ıirip beni yaraladı· 
Kadın derhal kofup yalmumııd• 
oturan bir doktoru çaiırdı. Maa -
mafih aldıirm yara alır deiiJdi. 

• • • - Ondan aonra ıenç kadıof 
Raul dalıın bir halde doktorun gördünüz mü?. 

yanmdan ayrıldı. En nihayet bil' - Ancak bundan birkaç ,Ull 
~p ~CU yakaJamıftı Ye hu İp UCU da I e~el rörebiJdim. SevsiJiaj ö)dii • 
ı~tıyar Bartelemi, Konikab Fos • , i~den yaslıydı. Sevdiiine pıel 
tın ve F eliıiyen aratmda mevcut hır tan duka yaptmnak için ),eti" 

ve F eliıiyenin V esine' ye gelmesi· den ödünç para aldı. 
ni İcap ettiren anlatmaya çıkıyor• - Tekrar modeJJik edecek •if 
du. · - Y almz bat olarak modeD;) 

Raul bu malumatı aldıktan ıon• etmesi muhtemeldir. Y o1ua \,ijtiill 
ra heykeltraı Alvarm evine ıide· vücudu ile modellik eta:aemei' 
rek kendini, ıan'at eterleri aatm yemin etmif. 
almak için Frantaya ıelmiı bir a• - Pek lli, hayatını DU1l tdİt' 
matör olarak tanıtb. edecek?. 

Heykeltrat Alvar ince uzun - Bilmiyorum. ~Jacak ~ 
l>oylu, rüzel siyah ıözlü Te çok düıecek bir kadm delildir. 
zarif bir adamdı. - Velhaııl fU heykeli hiç1'İf 

Raul aan'atk&rm Dütün uerleri- para mukabilinde veremieycekti• 
ni anlıyan bir ıözle eeyrederlRn niz, öyle mi?. 
ıan'atkirı da dikliatle tetkik edi- - Ben~ hayatımda \;una Jdr 
yordu. Bu, erkekten ziyade bdt- met biçmek kabil delildir. 8d 
na haıziyen zarif tan'atkirla lieyke1 hayatnmn tallaeridir. 8i~ 
Kouikalı Fostin arumdalri mü. bdınm ··zelliiine iman eCJeıt.1' 
naaehetler neden ibaretti; acaba İr da a .. le bir heykel~ 
Fostini ıeviym muydu?. ıetirmem kabli deilidir 

Raul iki küçük heykel .abnal • Raul talla e'dne1': 
dıktan ıonra atölyenin bir kate- - SeT.liiiniz mr liadmm ,ıi-
ıinde beyaz bezle örtülm.üt bir zetliğine inanarak .. 
heykeli göıtererek: _ Elde etmeği çok arzu ettİll'' 

- Ya bu nedir?. Muvaffak olamadığım için bu1"' 
- Satılık değildir. itirafta bir mahzur yoktur. O bİ' 
- Mqhur (Phryne) adlı eseri· ba~kaı1nı seviyordu. Fllkat müte" 

niz olmasın?. e11ir değilim, çünkü o gitti ve o'tf' 

- Evet. dan ilha:n alarak yaptığım eti' 

- Görebilir miyim?. bana kaldı. 

San' atkir heykel üzerindeki bezi 
kaldırmca, Raul bir hayret ıeıi 
çıkarmaktan kendini alamadı. 

San'atki.r hu hayreti takdir diye 
kabul etmi~ti. Halbuki bu l>ain • 
rna takdirdP.n ziyade !atkmlığı i . 
fade ediyordu. Bu heykel Fostin· 
den batkaar değildi. Raul uzun u
zadıya heykeli tetkik ettikten ıon· 
ra: 

- Heyhat, dedi, kadmJar ara • 
tında bu kadar güzelleri yoktur. 

- Böyle bir kadın vardır. 
- Belki, fakat ıizin tan'atkar 

ellerinizin yaptıAı bazı ilaveler 
o)malr. Çünkü, Olimp efaanelerin· 
deki kadınlardan ve etki Yunan 
güzellerinden soltra böyle bir gü· 
zellik doitDUJ deiildir. 

- Hayır, haytT. Su kadın var· 
dır ve ~n hiç. bir iliv~de bulun· 
mak lüzumunu duymadan yalnız 
kopya ettim. 

- Ne?·· Bu kadın hiT model 
'd" , mı ır .. 

- Ücret mukabilinde modellik 
~den hir kadın .. Bir gün bana ge· 
lıp f\rkadaılarımdan ikiıine mo • 
dellik ettieini, fakat aıığınm deh
Jetli surette kıskanç olduğunu, ra· 
zı olursam rizlice modellik ede • 
ceğini, i.ırimr çok ~evdilinden o· 
nu müteeaair etmek istemediğini 
aöyledi. 

- Niçin modellik ediyordu?. 
- Paraurltktan. 

-Vl-

Fabrikalar ortaıında buhı11•' 
Grenel'in çıkmaz ıokaklarınd,tt 
birinde, levhasında "Zanzi s.rı' 
aibi modern bir iıim taııyan ,.ef 
hanel'Dli bir yer vardır. Bur•f 
mahallenin; at kO§uları ile ıefi' 
nen sakinleri devam eder. fabtİ' 
kalar.ın tatil saatleri olan öil• .,..,. 
ti ve aktamın be9inde burası çÖ'
kalabalıktır. Ak9am karanJıiıll -
dan sonra iıe gizli bir kumarh; 
d. ~· ır. Bu meyhanede hazan güri' 
tülü kavgalar olur. Sarhoıluk iti 
her gecelik hadiselerdendir. hte 
aarho,luğun kızııtığı anlarda 1~ 
mas Bu'kmeker bütün ciddiyetiıt 
takınarak ehemmiyetli bir 1ahtİ1't 
ıibi ortaya çıkar. Tomaa çok fcı'" 
mar oynar. çok kazanır ve ço1' 

içer az sarhoş olur bir acladld~· 
Bunun, zalim ifadeli abdalc.S bi1 

~z~, ıoğuk bir hali vardır. ~~ 
runutte ıayet kuvvetlidir. C 
daim" dolu bir adam olan f otıı•'' 
hiç çıkarmadıiı şapkası 11e efetı -
dice ıiyiniti ile iilıini bilen .. aclsdl 
l 

... h . f• .. esırını uıu1e getrmektedır· 
kat ne işle me,guldiir? Bunu ki; 
ıe tayin edemiyordu. Ma.ıll• 
b k 

• d ,,,. _.Jet• 
u a şam onu 1$ ba$ID a gv''""" • 

• etı 
T omatın h:liz olduğu etı-1111'1'1,1 
bir kere daha takdir etmitlerdit• 

ş 



Aorupa Mektupları lslü,~~: 

tina, Beyoğlundan çok Irakta ikibin altıyüz yıl Önceye 
Türkçe konuşuyor ·ı b. b I d · 

Şeh· .. .k ki .k .. ıı•w• . aı ır saray u un u 
ır gun geçtı çe ası guze ı~nı "' , .. "' . • 

\re eski. manzarasını kaybetmektedır Asarı Kralı Sargon un hukumet merkezı olan şehır 
. Atina, 1 (Huıuıi Muhabiri· 

~tıden) - Atina ıehri yavaı ya· 
~ •önüyor ve eıki binaların ye· 
!-.. e devleri andıran büyük bina· 
ı.ı. Y•J>ılıyor. Bu yüzden Atina 
;"ik güzelliğini ve eıki manza· 
'-mı kaybediyor. 

'IQ' En nadir manzaralar ve en te· 
~ 1~ havaya malik olan havuz ci· 
d~ı Ve Likavinyos tarafları, ebe· 
~~en bu iki meziyetlerini kay· 
~ tıniılerdir. Burada inıa edilmiş 
'bıı'n Yüksek ve muazzam binalar, 
d ll'ıahalJenin şeklini tamamiyle 
~eRİttinn iştir. 
) lina bugün Avrupai bir şehirdir, 
~l&rı geniş ve asfalttır. Fakat 

lııt Sok :aya kaldırı~l~rı bozu~· 
)il· ~agazaları ve diıkanları bu· 
~ ktur, buz gibi soğuk ve bol su· 

l'ı \'ardır. 
l liangi kahvede oturaanız, ıize 
"llı)u ıu getirirler. Buna mukabil 
~büyük kahvede istediğin~z k~~ 
~ l' buzlu su ile beraber halıs hır 
~ h\'e içmek için vereceğiniz Üc· 
~ t~. Uç drahmi yani Türk parasiy· 
\it.Uç kuruı otuz paradan ibaret-

~ Atinanın , nakil vasıtaları hem 
~), heın de ucuzdur. Şehirin her 
f lfına giden tramvay ıebekele· 
'tı, Yataklı vaaonlar büyüklüğünde 
~ teklnied rahat ve konforlu oto· 
"'lltJ~ri vardır. 

> ~tinanın otelleri ve lokantala· 
1 
da Çok güzel ve ucuzdur. 

~ Şunu kaydedelim ki, Atinada 
k ~YOl\undan daha ziyade Türkçe 
~nutulnıaktadır. Hangi tarafa 

Rıtaen· k h' ıı •izinle Türkçe konuşaca 
ır ad f'h ~ arn bulununuz. Maama ı 
~i;da fatılacak bir tey yoktur. 
~ a bugün Atina ve Pire halkının 
'itlen hemen yarısını Türkiyeden 

gelme rum muhacirler teıkil eder
ler. Binaenaleyh burada mahalli 
Jiıanı rumca ile Türkçe tefkil e· 
derler. 

Atinada Fransızca olarak yalnız 
bir gazete çıkar. O da hükumetin 
fikirlerini neıre vasıta olan ve ya
rı resmi sayılan Meaajer d' Athe· 
neı gazetesidir. Atinada yaıayan 
bütün ecnebiler, yerli Yunan ga· 
zetelerini okumağa mecbur kalı· 

yorlar. 
Burada rastladığım İngiliz, Al· 

· man ve İtalyanlar, ister istemez 
rumca öğrenmeğe ve okumağa 

mecbur kaldıklarını bana ıöyle· 
mitlerdir. 

Atina halkının Türklere karıı 
hususi bir sevgisi vardır. Nereye 
gitıeniz ve Türk olduğunuzu söy· 
leıeniz ıize itibar ve ikram eder
ler. Tramvayda "V AKIT,, gaze • 
lesini okuduğum zamanlar, halk 
meraka kapılır ve bana elimd'eki 
gazeteyi okumak ıçın nezaketle 
rica ederler. 

Atinanın diğer bir hususiyeti 
de ecnebi isimlerine olan meclu· 
biyetidir. Burada açılan bütün pas 
tahaneler, gazinolar, kahvehane· 
ler, barlar ve sair umumi yerler, 
ekseriyetle ecnebi adlar kullanır • 
lar halk ta bu ecnebi isimli yerle· 
re akın eder, yerli isimli yerleri 
ihmal eder, 

Yunanlılar gıbi fazla milliyet
perver hir halk!n hu ft'ftadı .,.. er 
cihi ıaıılacak bir teYdir. Atinada 
yaz mevaimnide otuz bet ıinema 

ve on beş tiyatrosu faaliyet halin
dedir. Bu temaşa ve eğlence yer • 
lerine her akfam giden halkın ıa· 
yı11 tutulan kayıtlara göre yetmiş 
be§ binden aşafiı değildir. 

f. rtazhoi)lu 

Almanya gizli hava 
kuvvetlerile dolu .. 

l>a . 
~ .l"jı, (Huıuıi) - Vernon M. 
t~·l\ıı namında bir lngiliz gazete· 
~~lrnanyanın hava kuvvetleri 
~t lllda dikkate değer bazı tafıi· 
'"el'lnektedir. Bu tafsilata göre 
Q~ ~al Goering'in tek bir itareti 
~ l'ıne, ıivil tayyare hangarları 
tQt;;nda bulunan gizli tayyare 
~, lnlarından derhal 174 Al· 
't~ ~tayyaresi hareket edebilecek 
~t\ nlar iki aaatlili bir uçuıtan 
1 "' p . d h" ~ •rıs ve yahut Lon ra şe ır· 

~~~e he, yüz ton bomba atabile· 
ttdir. 

ln1·1· . 
'-ıa 1 ıı gazetecisinin verdiği 
d, t ?tıatın en mühimmi Almanya• 
,, 

0Prak altında gizli tayyare 
~i ~ "tihJarı bulunduğu hakkında· 
ı.. •herd· ''ttih) ır. Bu gizli tayyare ka • 
~())() arının baslıcaları Hanover, 
~~ li~a, Frankburt, Nayripir 
~'ltt lehirleri civarında bulun .. 
~~il 'dır. Diğerleri de Friburg1 

'· •te 1.J "~ t. rıamburg, Essen, Deı· 
~-~t '°e kotbuı yakınmda yaoıl • 
1\1' ~~dır. Bu karargahlar oka • 'lf tıJj \'e hiç bir iz bırakmadan 
~~1ftır iti, bu bapta tahkikatı 
n~. li eclfleceti olan ko!11iı~onlar 

angarlann üstünde l>ulun • 

salar bile katiyen toprak ahı han• 
garlarını kqfedemezler. Bütün 
bunlar hududun askerlik noktala· 
rına hakim bulunmaktadır. 

lngiliz gazeteciıinin lngiliz as· 
keri kumandanları ile birlikte yap· 
bğı tahminlere göre bugün Al· 
manyada J. U • 52 tipinde üç mo-

tör]ü on tayyare - bunların her 
biri üç ton bombalatır-; her bi· 
ri dört ton bomba alan üç motörlü 

36 D. O. Y. tipinde tayyare her bi
ri iki buçuk ton bomba alan M • 34 

tipinde on üç motörlü tayyare; aı· 
keri tayyareye kalbi gayet kolay 
olan 50 sivil tayyare vardır.· 

İstanbul 6 mcr lcra Dairesin· 
den: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer bir adet piyano Yedi • 
kulede tramvay caddesinde 208 
No. lu fırın üstündeki hanede 
9 - 9 - 934 tarihinde saat 9 
dan 10 a kadar açık arttırma su· 
retiyle satılacaktır. Taliplerin 
yevmi muayyeninde mahallinde 
hazır bulunacak memuruna mü· 
ral".aatları ilin o1un1D'. 

(2129) 

uzun araştırmalar neticesinde meydana çıkarıldı 

Amerlkah heyetin Aauri 9ehrlnde buldutu eserlerden bir kafi• 
Son ıeneler içinde lrakın \ ya müzesinde mevcuttur. Fakat yalı bir köydür. Muıldan 15 mil 

hemen her tarafında yapılan ve hunları asıl yapıldıklan ve ıüıle • mesafededir. Ahalisinin çoğu 
tarihi malumatın genitlemeıine dikleri muhitte görmenin bam· kürttür. Burasının töhret kazan -
ıebep olan yeraltı araıtırmaları • ba,ka bir teıiri vardır. ma11na sebep, "Dur Şarokki,, nin 
nın en mühimmi Hoıabad saha • Bu yolun methali de battan ha- civarında bulunmasıdır. 
11nda yapılmııtır. ta süılüdür. Kapılann üzerinde i- Dur Şarokki, kral Sargon tara .. 

Maksat Asurilerin eıki hüküm· ki.ç.efit Çin reımi bulunmaktadır. fından bakir bir toprak üzerinde 
darı Sargonun payitahtını bul • Birinin cesedi öküz biçimindedir. inıa olunan ve onun idaresi altın· 
maktı. Şikago üniveraiteıine men• Öküzün batı, insan batı §eklinde, daki imparatorluğa payitaht ol • 
ıup ilimler tarafından yapılan bu kulakları iıe öküz kulaklarının masr mukarrer bulunan şehrin is· 
araıtırmalar çok mühim neticeler aynidir. Bunun batına boynuzlu midir.,, 
vermiıtir. bir taç giydirildiği için onu bir i • Doktor Frankfort daha sonra 

Sargon, milattan evvel (705 .. li.h ıaymak icap ediyor. Öktzün diyor ki: 
721) eenel-r~ h~ran ol • adaleleri aayet ıüzel yontulmuı· 
nltattu. Kemha1;' aeieflerinin payi· tar. "Şehrin 1'ap .. ı olan y.ol, bat· 
tahtı olan Ninvayı bırakarak Mu· Diler reaim bu illhl öküzlerin tan bap toprakla dolmuıtu. Çün· 
ıulun timali ıarkiıinde 10 mil me· arkasındaki kanatlı cinlerdir. kü kral Sargon payitahtı Ninva • 
ıafede olan bir yerde yeni bir fe • Bunlar ellerindeki koğadan ökü • dan Dru Şarrikiye nakletmekle A· 
hir kurmu9tu. Araştırmayı yapan zün üzerine su serpiyorlar. surun siyasi coğrafyasını deği§ti • 
heyet burada bir kürdün evinde Tunçtan yapılma kapı mente- remedi. Kral Sargon milattan ev. 
yerleıerek evin sağ yanından ara.. teleri fevkalade güzeldir. Bunla • vel 705 senesinde katlolunduğu 
maya batlamıt ve iJkönce Sargo • rın üzeri esatiri ve hakiki hayvan zaman oğlu Senahrib devlet mer
nun sarayındaki mabetleri bulmuı resimleriyle donatılmııtır. kezini tekrar Ninvaya iade etti. 
daha sonra sarayın duavrlarını Bütün bu kıymetli ve tarihi et· Onun için bu yeni tehrin binaları 
ketfetmittir. yanın keıfinde Horaaabad, ıehri· eksik kaldı ve ıehir terkolundu.,, 

Sargonun sarayı bir kaleden nin meydana çıkarılmasında en Bugün bu kapalı yol yeniden 
farksızdır. En son araıtırma Ho. büyük hizmeti dokunan Doktor temizlenmit ve kral Sargonun e• 
ruabatın en mühim mabetlerin • Henri Frankfort tarafından ıu ıeri yeniden yaıamıya batlamı' • 
den birini meydana çıkarmıt bu. malumat veriliyor: tır. 
lunuyor. Bu mabet yazıcılarm ve "Horasabad fakir, sefil, malar· 6. R. 
müverrihlerin ilahı olan Nabu na
mma inıa ve ithaf olunmu,tu. Ma. 
bet Sargonun sarayına bağlıydı. 
20 kadem boyunda ve 250 kadem 
eninde olan bu mabedin etrafında 
bir hendek çevreliyordu. Mabedin 
hariminde ilahın heykeli, süılü bir 
köşe önünde durmaktaydı. Fakat 
ilahın heykeli şimdi yerinde de
ğildir. 

Mabedin merdiven kenarların· 
da iki yazı vardır ki biri kral Sar• 
gonun ilaha kar91 duasını lazam -
mun etmektedir. Mabedin içinde 
bulunan ef yanın en mühimleri fil 
di!inden yapılma tezyinattır. 

Bu tezyin.atın bazınlarında eı· 
ki Mııır tesiri pek açık bir tekilde 
göze çarpıyor. Fil diti üzerinde o
yulan resimler son derece dikkate 
değer. Bunların birkaçına pence • 
relerden bakan kadınlar hak'I<e • 
dilıııittir, 

Bulunan 'eylerin en güzellerin
den biri de kale ile mabet arasın • 
daki fevkalade ıüslü yoldur. 

Bu yolun iki tarafı da muhte • 
tem heykellerle donatılmıthr. Ger 
çi bu heykellere benziyen birçok 
lıeykeller [uvr müzesi ile Britan· 

Radyolar arasında 
neşriyat düelloları! 

. 
Evelki ıece saat yirmiyi kırk bet 

geçe 380 metre tul mevce ile iıli
yen bir ltalyan radyo iıtaıyonu 

Yugoılav diliyle uzun bir neıriyat
ta bulunmuıtur. Neıriyatmın ga· 
yet kuvvetli olduğu görülen bu iı· 
atsyondan evveli. fatiıt rejiminin 
ltalyada elde ettiği muvaffakı • 
yellerin, muhtelif dünya gazete • 
lerinin ve bunlar araaında "Obser· 
ver,, in halya hakkında yazdığı 

makalelerin, kızıl ordu manevra· 
larında hazrr bulunmak üzere 
Mos'l<ovaya giden İtalyan askert 
heyetine verilen ziyafet tafsilatı • 
nın hulasası yapıldıktan ıonra Yu· 
goılavya gazetelerinin ltalya hak· 
)undaki netriyabndım bahıedilmiı 
ve Bell{ratta cıJCan "Politika .. sra • 
zetesinin 'Adriyatikte sevrüıefer 
meseleıi liakkında vazdığı bir ma
liale ve bu maliıtlede ft11.lvan şremi
lerinin 'Adriyatilde Yugoslav ge· 
milerinin seyrüıeferini zorlqtll" • 

dıkları ve vaktiyle "Françesko 
Morozino,, adlı ltalyan ıemiıinin 
Yugoslavyanın "Karacorce,, ıemi
ıine çarparak bir kaç kitinin ölü • 
müne ıebep veriıi ıibi yeni hadi· 
selerin vukuu muhtemel olduğun· · 
dan bahsettiği aöylenmittir. "Poli· 
tika,, nın bu neıriyatına tiddetli 
bir lisan ile cevap veren İtalyan 
radyosu bu neıriyatın yalan oldu· 
ğunu, bazı çok ıiddetli gelimeler 
JCullanmak suretiyle iddia ve tek• 
zip etmiıtir. 
Avrupa radyolarından bazıların• 
da bir müddettenheri nefrİyat dü· 
elloları yapılmaktadır. 

Avusturya - Çekoslova1C • 
ya radyoların araımda bir 
''Radyo mütarekesi,, bile yapılmıf· 
tır, Acaba İtalyan rdvor.unun dün 
aktamki neşriyatı da ltalya ve 
Yugoslavya radyoları arasında ye
ni bir radyo düellosunun baılan • 

ııcı mıdll"? 
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Her zaman, her yerde 
doğru mu söylersiniz? 

Daima ve ne olurıa olsun, her· ı gitmiyoraundur?,, diye ıordum. 
zaman doğruyu ıöyler misiniz? Doktor Bey: 
Ben söylemem. Herhalde geçen ı- "O kasapta ne var?,, dedi. 
gün hqımdan ıeçen bir vak'adan Ben de gülerek fU cevabı verdim: 
bahıederken doğruyu söyliyeme- - "Herife timdi bir derı ver· 
dim. Öyle zannederim ki bir çok dim de, onun için ıoruyorum. D~ 
kimseler de böyle bir vaziyet kar- min yanlıılıkla onun dükkanına 
ııunda benim ıibi hareket eder· girdim. Kaaap ve balıkçı dükkan· 
ler. ları yanyana duruyor ve birbirine 

Feriköyünden Kurtuluta doğru o kadar benziyor ki yanılmamak 
giden tramvay caddeıinde 11ra ile kabil deiil. Dükkana girdiğim za
dükkinlar vaT. Bu dükkanlardan man iıtakoz var mı diye ıordum. 
iki tanesi birbirine çok benziyor. Kaıap bu ıuelim üzerine müıteh· 
yanyana durdukları, bititik kapılı ziyane bir tavır takınarak bana: 
oldukları için insan benim gibi bir - "Kaaap dükkanlarında ·her 
az ve yahut olduk~ dalgın olursa, vakit istakoz bulunmaz!,, deme· 
yanlıt dükkandan içeri girebilir. ıin mi! Ben de hemen kendiıine: 

Bu dükkanlardan birisi kasap, - "lıtakoz bulunmasa bile eı -
diğeri de balrkçı dükkanıdır. Ge- naf takımında müfterilere kartı 
çen aabalı evden çıktıktan sonra terbiye ve nezaket bulunmaıı ıart 
bu dükkanlardan biriıine ıirdim tır!,, diyerek dükkanmdan çık· 
ve derhal: tım.,, 

- "Sizde istakoz var mı?,, diye Zihnime yerleıen bu ikinci ce· 
ıordum. Meğerse orası kaıap dük- vap daha ziyade hoıuma gitmeğe 
kanı imif. Nezaket kaideleriyle a· batladı. Doktor bey de bana bir e· 
lakası olmadığı et parçalarını ke· lektrikçiye bir gün böyle terbiye • 
ıip doğramasmdan anlatılan ka· ye davet eden bir cevap vermeğe 
sap: mcbur olduğunu anlatmaia batla 

- "Gözünüz görmüyor mu e- dı. Fakat ne söylediğini ıize tek
fendi?,, cevabını verdi. Kaıap iri rar edemem. Çünkü kasaba ver· 
yarı bir adamdı. Ben hemen: diğimi zannettiğim ikinci cevap • 

- ''Ha, yıınlıt gelmitim !,, di- la o kadar me11uldüm ki doktpr 
yerek dükkandan dııarı çıktım. beyin ne IÖylediğini iıitmedim. 
Herhalde ikaaap dükkanında &e· Artık sokaklarda dolaımağa 
çİTdiğim bir kaç aaniye hayatımın vakit kalmamıftı. Hemen bir tram 
en zaferli anlarından birisi değil· vaya atladım. Yanımda oturan 
di. Fakat yandaki balıkçı dükka- Yatlı bir zat gazete okuyordu. Bir 
nına girerek istakoz ısmarlarken makaleyi bitirdikten ıonra o zat 
kasaba mağlup olduğumu kabul bana doğru dönerek dedi ki: 
ebniyordum ve ona nasıl bir cevap - "Tuhaf §ey! Bugünkü insan· 
vermem lazmı ~eldiğini dütünü· larla bundan bir nelil evvelki in -
yordum. Hatınma bir çok müna· sanlar arasında çok fark var!,, 
sip cevaplar geliyordu. Bunlardan Ben hemen bu fR"sattan istifad~ 
birisini kasabın yüzüne vurarak o- ederek fU cevabı verdim: 
nu kaba. hareketinden dolayı u· - "Hakkınız var Beyefendi. 
tandrrmak kabildi. Nihayet aklı- Bakınız, ıize şu vak'ayı anlata· 
ma gelen cevaplar o kadar zih- yım. Daha hu ıabah batımdan 
nime yerletmitti ki o ıözleri artık geçti. Esnaf takımı bile f enahk et· 
hakikaten kasaba söylediğime meğe batladılar. Biraz evvel yan· 
kendim bile inanıyordum. lıtlıkla balıkçı dükkanı diye ka • 

Bir kaç dakika sonra balıkçı sap dükkanına girdim, Kasaba iı· 
tiükkinmdan çıkarak sokakta yü- takoz olup olmadığını sorunca ba 
rül'ken arkadaılarımdan K. Beye na: "Efendi gözünüz mü görmü -
r.ast geldim. Hemen ona kasap yor, yoksa camekan üzerindeki 
dükkanını göstererek: lavhayı okuyacak kadar da oku. 

- "Sakın et almak idn su ka- ma yazma bilmiyor musunuz?,, 
saba gitme! Herif haıü~ pek kız- demetin mi? Bu aralık bereket 
gm !,, dedim. Arkadaşım: versin gözüm kasabın camekan ü

- "Ne oldu, nedel'\ kızdığını zerindeki ismine ilitti. Orada ko· 
d. ., d. 'M 'f zanne ıyonun ·,, ı1e sordu. Ce • caman harflerle ' erzı onliyan,, 

vap verdim: yazılı idi. Derhal kendisine şu ce-
- "Fevkalade bir fey değil. vabı verdim: lımini okudum ve 

Biraz evvel ben yaultflıkla onun ayni me11feden gelen mahlUkatın 
dükkanına girdim. Bahkçı ile ka • biribirinden hiç farklı olmadığım 
aap dükkinle.n o kadar biribirle • bil' kere daha anladım!,, 
rine benziyorlar ki: Dükkandan lhtiyar zat: 
içeriye girdiğim zaman kaaaba: - "Çok tüzel aöylemiııiniz !,, 
ıizde istakoz var mı? diye sor· dedikten ıonra: "Bu vak'a bana 
dum. Sersem herif bana: "Gözü· bir ıey hatırlattı ... ,, diyerek bir 
nüz görmüyor mu .-fendi?,, deme· feyler anlatmaia bqladı. Fakat 
sin mi. Ben de hemen hazır cevap onun Yak'aıı benim vak'am olma· 
lığımı ispat ed~rek: dıiı için burada tekrara hacf't 

- "Evet gözlerim var ama nft· görmüyorum. 
zarl&.?"Mı maattee11üf senin dilin Velhasıl kaıaba verdiğim mev
kadar keakin değil!,, diye bağır • hum cevabı o gün bir kaç defa de· 
dım. He:-if bu mukabelemi herhal ği§tirdim. Her def asında ne ka
de daha hazmedemt"mişlir.,, dar hazır cevap olduiuma ken-

Arkadaıım K. Bey yoluna de. dim rl~ hayret ediyordum. 
vam etti. Ben ise kasaba verdiği - Ak9am eve gelince refikam 
mi zannettiğim bu cevabın kafi karsıma cıkarak: 
gelip ıelmediğini tahlil ile meş • _ "Rugün galiba bir yanh•lık 
gul bulunuyordum. Onun için bir oldu. Bize istakoz ~etirdiler. 
kaç adım daha ileride gene dost · Halbuk; ben ı~na ıabl'h'evin P.i· 
farımdan doktor S. Beye rast gel · derken biraz ııilır eti ;..\da gönder 
Cliğim zaman ona da: l d:yp rica etmi&tim ! .. el emesin mi? 

- ''Ümit ederim ki §U kasaba O zaman anlamııtım ki saban· 

1
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UYKU 

Kaç saat uyuruz 
ve uyurlar? 

Bundan bet altı ıene evvel ln • 
giliz mecmualarından biri en 
meıhur ilim adamlarına. müracaat 
ederek kaç aaat uykuya muhtaç 
oldukları hakkında bir anket yap· 
mıfb. Bu anketten kat'i bir neti • 
ce almak kabil olamamıftır. Çün· 
kü bazı meıhur ilim adamları gün· 
tle en a§aiı on iki ıaat uykuya 
muhtaç olduklarını ve gene çok 
meıhur bazıları iıe bet saatten zi
ya-de uykunun vakit kaybetmekten 
baıka bir teY olmadığını ıöylemit· 
terdir. 

Hayvanların ne kadar uykuya 
muhtaç olduklarını tesbit etmekte 
güçtür. Meıeli Londra hayva • 
nat bahçesindeki maymunlar in· 
sanlar gibi günde )aakal sekiz ıa • 
at uyumak istemektedirler. Ez • 
cümle hayvanat bahçesi yazın ge· 
ce on bire kadar açık bulunduğu 

7.amanlarda maymunlar da sabah
leyin iki saat daha geç uyanmakta
dırlar. 

Bundan maada maymunlar gün 
uykusuna oldukça dütkündürler . 
Nitekim bu dütkünlük, insanlar 
dahil dahil olmak üzere, bütün 
memeli mahlukatta, kuılarda ve 
zevahifte de vardır. 

insan, diğer bir çok hayvanlar 
gibi ve hayatına uygun gelen bir 
çok sebepler yüzünden geceleri u
yur ve gündüzün uyanık bulu • 
nur. 

Halbuki aslanlar gündü.ı u • 
yur ve gece avlanırlar. Maamafih 
hayvanat bahçelerindeki aslanlar 
gündüz beslendiklerinden hayat • 
larını ona göre tanzim etmek mec
buriyetinde kalmıtlardır. Hayva· 
nal bahçelerindeki aslanlar gece 
uyumakta ve günpüz uyanık bu • 
lunmaktadırlar. 

Leyli ve yarı. leyli memeli hay • 
vanlardan bir çokları, meıela fare 
fasılalı bir surette uyur. Kendini 
kuvvetle müdafaa edebilen ve e • 
min yerlerde yatan hayvanların 

uykusu derindir. Halbuki göçe· 
be halinde yaşıyan geyik ve alage· 
yik gibi gevİ§ getirenlerin uykuıu 
gayet tetiktir. 

VAK 1 T 
GUndeUk, Siya.at Gaute 

latan bul Ankara cadduf, ( V AllJT} 11Jrdu 

TELEFON NUMARAIAJUı 

Yaz.ı l§lert telefonu: US'Jt 
tdue telefonu : z.t370 

Tılıraf adreal: ı.tanbul - (VA&IT) 

P09ta ırutum No. te 

ABONE BEDl:u..ERt: 

TUrldy• Ec:Mbl 
8e9ellk HOi "'· 1700 "'· il aylık 160 • HSO • 
a aylık 400 • 1100 • 
1 •Ybk iM • ... • 
~ Ot."JlETL&RI ı 

Ticar1 UAlllarm ua.n aayıtalarmda nD· 

UmJ 30 kuruştan tıqlar. ilk aayıtada 2~ 
kuruşa kadar çıkar. 

BOyUk, fazla, devamlı UAD ırerenlere alt 
ayn tenzU&t vardır • 

RdlmU UA.rılarm bir aatm 10 kuruıtur. 

KOÇUK u.ANLA.Bı 

Bir ckt .. 1 SO, lkJ d,•uı 60, Uç defam 83, 
dört defası 76 ve on defaaı 100 kunı3tur. 
Uç aylık Ull.n vcrenleriD bir detaısı mecca· 
oendlr. Dört aatm geçen U&ııl&rm fazla 

••tırıan bCf kunıttan hesap edlllr 

leyin ayaklanın beni doiru olan 
dükkana götürmüıtü, fakat hafı • 
zam beni yanlıt yola ıevkederek 
et yerine iıtakoz ıordurmuıtu. 

Dedikoducu 

Golç Paşa Türkiyede 
Harbiye mektebine ve 

... h.!~~;:. c~it ha~!~~~~7r J 
Tabii uzun müddet devam eden 1 bağlıydı. Her halde bir AvruP~ 

batarya mevzilerinin inıasını da· 'ı harbinin patlak ve.rmesi gayrı 
imi bir alaka ile takip etmişti. mümkün göri.inmüyordu. 
Türkiyede yapılan bir çok i§lerde 
olduğu gibi, ameliyat parasızlık 
veyahut ihmal yüzünden ilerleme
dikçe veyahut yüz üstü bırakıldık 
ça Golç Pata itlere devam için a· 
lakadarları mütemadiyen ikazdan 
hali kalmıyordu. 

Umumi harpte her iki boğazın 
tahkimatı tamamile mukavemet 
etmi,tir. Çanakkale Boğazı lngi • 
liz, Franıız donanmasının hücum· 
larını zayiat vererek püskürtecek 
kadar kuvvetli olduğunu göster· 
mittir. lıtanbul Boğazının suları • 
na iıe Ruılar yanaşmağa bile ce • 
ıaret edememişlerdir. 

Umumi harpte he iki boğazın 
tahkimatı tamamiyle mukavemet 
etmiştir. Çanakkale boğazı İngi
lir, Fransız donanmasının hü 
cumlarını zayiat vererek püskür • 
tecek kadar kuvvetli olduğunu 
göstermiştir. İstanbul boğazının 
ıularına ise Ruslar yanaşmağa 

bile cesaret edememişlerdir. 
Türkiye, Mısır hadisesinde ol

duğu gibi Avrupada da müdafa· 
adan mahrum bir halde değildi. 
Türk devleti, Balka~ devletleri • 
ne nazaran askeri bir tefevvüka 
malik bulunuyordu. Me&ele bu 
tef evvuktan vakit ve zamanında 
ve azimkarane istifade etmesini 
bilmekteydi. Rusyanın tehditkar 
rakabeti, lngiltere ile Avusturya 
Macariıtanın Babıaliye karşı gös
terdikleri muzaharet e evaztın 

ettiriliyordu. Kuvvetli ve duren· 
dişane bir surette haraket edilse 
idi, Türkiye Balkan yarım adasın· 
daki arazisini her zaman muhafa· 
za edebilirdi. 

Türkiyenin bu evsafı haiz olup 
olmadığı 1885 seneıinde sabit ol· 
muştu. 

Merkezi Filibe olmak üzere 
ıarki Rumeli Berlin kongresinden 
beri, hriıtiyan bir umumi valinin 
idaresinde müstakil bir vilayet 
halinde bulunuyordu. Şarki Ru -
meli meselesinin bu suretle halle· 
dilmeıindeki maksat, o vilayeti 
Rus tesiratından kurtarmak ve 
bir de oradaki hristiyan ahalinin 
menafiini korumak idi. Yarı it 
olan bu hal ıuretinin mahzurları 
az zaman ıonra. meydana çıkmış· 
tı. Ruı ajanlarının tahrikatına 

ka.pılan ahali ırkan mensup oldu
ğu Bulgar milletiyle birleşmek 
için ayaklanmıştı. 18 Eylül 1885 
tarihinde vukua gelen bir kıyam 
ile bu arzu tatmin edildi. Bul • 
ıaristan Prensi Aleksandr yapı • 
lan darbei hükumeti tailıyarak 20 
Eylülde tarki Rumelinin idaresi • 
ni eline aldı. 

Bu suretle Türkiyenin, hu· 
kuku mektube haklarım ve 
kıymetli bir vilayetini terk 
mi edeceği, yoksa onla -
rı muhafaza etmek mi istiyeceği 
sualiyle karıılatmı§ oluyordu. 
Muhafaza. etmek istiyecek oluna, 
neticesi meçhul bir harp zuhuru • 
nun önüne geçilemiyecekti. Bir 
Türk - Bulgar çarpı~ası olur
sa Rusyanın buna mü&ellahan 
müdahale edeceğine şüphe yoktu. 
O zaman İngiltere ile Avusturya 
da huna uzaktan seyirci kalama~
lardı. Almanya ile Fransanın da 
bu ihtilafa karıtıp karışmıyacak
ları meselenin inkiıaf tarzına 

Bu harbin önüne geçmek için 
bir çare vardı. O da Bulgarların 
orada yerleşmesine vakit bırak : 
madan Türk askerlerinin ıarkı 
Rumeliye girmeleri ve Berlin 11111• 

ahedesi mucibince taayyün ederı 
idare şeklinin tekrar tesisiydi. 

. Golç Paşa, bu hal çaresini h•• 
raretle müdafaa ediyordu. Pat' 
gerek Abdülhamide, gerekse .,d· 
razama verdiği bir muhtırad~ 
Türkiyenin bir vilayetinin bı
la mukavemet Bulgarlar tarafııt • 
dan İstirdat edilmesine müsaade 
eylememesi lazım geleceğini, f'• 
yet mukavemet gösterilmest' 
yarın diğer Balkan devletlerİll~ 
de ayni suretle hareket etmele"' 
tehlikesi ç.ıkabileceğini ve nih,f 
Türkiyenin bütün Balkan de'fıl 
!eriyle karşı karşıya geleceiİ
izah etmişti. 

Halbuki azimkarane bir h,ı". 
ketle şarki Rumelideki dar~ 
hükumet mevzii bir halde hır~ 
mış olurdu. En iyi hareket de'fll 
leri emrivakiler karşısında bırl 
mak olacaktı. O zaman Rusy• lı" 
le sükunetini muhafazaya metti 
kalırdı. Golç paşa bütün bu11l,,ıt 
anlattıktan sonra şarki Rumeli~ 
dudunda bulunan Türk asker~~ 
nin Türk hukuku hükümranı• 

§arki Rumeli hududunda bulu~ 
Türk askerlerinin Türk hukıır-, 
hUkttmrınıtstnt fC!ıkt Ruınoı:,..;> 

• • 1 k"f • dle' tekrar tesıse tamamıy e a ı ır,ıı' 

ceğini" de hesap etmişti. Bah"·te' 
ordu tarafından yapılacak bit 1 

1 

ri hareketi Karadenizden Burl'ıt 
za karşı Türk donanması tar~fı11 
dan vuku bulacak bir tecavıJ~, 
takviye edilecek olursa her ih~ 
male karşı hazır bulunmak 1

,; 

de dört redif fırkası seferber 11 
ne getirilebilirdi. 

Sadrazam küçük Sait P'~ 
Golç paşanın bu fikirlerine işti',. 
ederek Abdülhamide derhal !'ı 
liyete geçilmesini tavsiye edı~ rf 
du. Bizzat Golç paşa da asker1J' 
cali ve Abdülhamidin etrafındff' 
adamlah iknaa çalışıyordu. /t 
kat bu teşebbüsleri ancak ~ 
elemenlar arasında bir hey J• 
uyandırıyordu. Yaşlıbaşlı pat~ ,p 
bedbinane ve faaliyetten içll~· IJ' 
edilmesini amir bir fikir hii";.,. 
sürüyordu: "Oh, c' est le co111'1' 
cement de la fin !,, , 

Filhakika Abdülhamit 22 e~,. 
lulde askerin şarki Rumeliye :,.1 
mesini irade etmiıti. Fakat e~J1'if 
gece aklına başka bir şey ge 4e 

olacak ki o irade ge~i ~lı~rO~eJ\i 
bütün kabine azled1Im1ştı. ft•'' 
kabineye tam bir feragat tar• bıl 
olanlar girmişlerdi. Golç pat" ... e 

fterı'· 
meseleye dair hatırat de .. ııf:.t' 
yazdığı satırlarında diyor kt · elif 
lik ve azim vasıtası bir ancla S til'i ·r:re geçti. Efendimiz, bir vı a -1e 

mütebcssimane feda ediyor bit 
Sırplarla Yunanlılar da bira;.J)İf1 
şey istiyccek olurlarsa devle ~de" 
parçalarım onlara da feci• Jdıl • 
cektir. Tıpkı eski Bizanst• 

0 
rl•" 

... 'b' O d d • parato " gu gı ı. ra a a ım fıod••· 
vilayetleri baı·barlar tara. i \J -

d 'td•.... dertlerııı gaspe ı ıgı zaman tarclı·ı' 

nutmak için tenlikler yapar ~1. 
coe.aıııs 
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Teşkilat reisi Safrada 

.ŞUNDAN BUNDAN 
Erzurum mebusu Aziz Bey Samsun ve Bafra 

sporcularile konuştu, maJumat aldı 
. Bafra, (Hususi) - intihap da· 
lreıine gitmek üzere bir iki gün e· r 

\'el Samsuna gelen T. l. C. l. umu· 
~i. hlerkez reiıi Erzurum mebusu 
lt "l.ız Bey yanlarında Samsun mm-

• 

. ka. reisi Muhittin ve halkevi rei-
•ı HA . E . B l ld b a.mıt rıp ey er o uğu 

llde buraya geldiler. Muhterem 
"1ebusumuz, kaymakam bey ve 
'Por klüpleri erkanı ve halkevi 
'J)or komitesi tarafından (Engiz 
lllel'kiinde) karşıla,mıttır. Kıy· 
~etli misafirimiz doğruca C. H. 
. ırka.ar merkezine inmiş ve biraz 
'•tira.h t l ...... I a ten sonra sporcu arın og-
~erneğinde bulunmuıtur. Aziz 
I fırka ve halkevi ve spor klüp· 
~i erki.niyle çok samimi görüt· 

111 
! .'Ve malumat almııtır. Kıy -

t etlı reislerinin, klüplerini ziya • 
~~ '\'e ihtiyaçlariyle alakadar ola· 
~ llıiimkün olanlarm1 behemehal 
~iıı edeceği hakkındaki vaatla -
~~rculan çok ıevindirmittir. 
tfıı ıı Bey Bafradaki ıpor f aa1iye • 
'4 den, ve spora kartı olan umumi 
~le.dan çok memnundur. Genç· 
Lı :.irliğini ziyaretleri esnasında 
~İn hatıra defterine yazdığı 
d· etli yazılar bunu göstermekte 
it il'. Mumaileyh Kunduz orman· et kereste fabrikasını da ziyaret 
~·~?'ek fabrikanın faaliyetini tet • 
t
1 

ebnit ve birçok izahat almı' • 
'ttdır. 

t' P.fuhterem miaafirimiz refaka • 
'lldeki zevatla birlikte Samsuna 
~~d . • et etm1ştır. 

' •rnown mıntcakn şampi• 

»onu Safraya yenildi 
31 1... .. •• k b 

~gustos cuma gunu aaa a-

Aziz Bey Bafra Sporcuları arasında 

mız güzel ve mühim bir apor günü 
daha yaşadı. Bafra spor klüpbü 
ile Samsunda bir futbol maçı ya • 
pıp berabere kalan Samsun idman 
yurdu o gün ikinci maçını yapmak 
üzere Bafraya gelmişti. Maç e -
velce ilin edildiği ve hava da çok 
güzel olduğu için ıaha kadın, er • 
kek binlerce seyirci taraf mdan 
çevrilmişti. Güzel bir oyundan 
sonra Bafra spor mıntaka şampi • 
yonu olan idman yurtlularmı üçe 
kar§ı bet sayı ile mağlup etmiştir. 
Birkaç gündenberi Samsunda bu • 
lunmakta olan Türkiye idman ce -
miyetleri ittifakı umumi reisi Er· 
zurum mebusu Aziz Beyle Samsun 
mıntakası reisi Muhittin ve Sam· 
sun halkevi reisi avukat Hamit E
rip Beyler ve kaza kaymakamı 

Abdülkadir Be ve C. H. F. ve 

Uşak - Eskişehir maçı 
'*'iik~§~k, (Hususi) - Yılların sü
h . eyıp ıetirdiği tatlı, ıamimi ve 
rınd b' k u, k e ır arzunun tahakku unu 

ll~ . •tadında gördük. Eskişehir 
keicı~lYonu idman Yurdu Uıağa 

ı .. 

dt.~•kiıehirle - Uşağın spor va -
te 

111~~. karıılaıması, iki ıehir 
\ot ~lıgınin tanıtması, seviımesi 
~ Ucaklaşması kadar güzel bir 
~u d d K dt a tasavvur olunmaz ı. ar-

t~· !~hir gençleri yıllarca yekdi • 
,

1111 ıörmiyen bir hasretli heye • 

\J \'e sevgiyle karıılandılar .. 

ılt . 1'1tlılarda bıraktıkları bu ka
~ r ıçlj \re temiz hisler herkesi 
)o:ı;nun ediyor ve sevinç duyu· 

u. 
)~t Şehir bugün başka bir hususi • 
~ ~e manzara gösteriyordu. U • 
~~~adı bugün sayılı günlerinden 

S 1 Yatıyacaktı. 
''ld~a.t 4,30 da takımlar sahaya 
'~er .. Ha~k mütemadiyen gel
'ıct. ~e heyecan her dakika art-
ij idi. 

güneş ve sıcağın tesiriyle rahatsız· 
landı ve takım kaptanlarına özür 
diliyerek sahadan ayrıldı. Sala • 
hattin beyin hakemliğiyle oyuna 
tekrar baılandı. Oyun Utak genç 
lerbirliğinin bariz hakimiyeti al " 
tında cet·eyan ediyordu. 

Kuvvet esasında tevellüt eden 

O§ak Gençler Birliği takımından 
bir kısım 

bu faikıyet önünde misafirlerimizi 
maneviyatları yüksek ve çalışır • 
ken görüyoruz. Bu devrede ıenç· 
lerbirliği üç sayı daha yaparak 
devreyi sıfıra kartı bet sayı ile bi· 
tirdi. 

Denizlerin dibinde hayret 
uyandırıcı alem vaı· ! 

Denizde 7 50 metre derinliğine inen bir alim anlatıyor 
.. 

Denizlerin dibinde yaptığı tet-
kikat dolayısiyle "Bahrimuhitlerin 
profesörü Pikari,, diye anılan Dr. 
Vilyam Bib son keşifleri hakkında 
Bermud adalarında "News Chro· 

micle,, gazetesine dikkate değer 

bazı izahat vermiıtir. 
Telefonla veri len bu izahate 

göre Dr. Bib çelikten yapılmıf yu· 
varlak bir dalgıç aleti ile denizde 
750 metre derinliğe inmeğe mu • 
vaffak olmuştur. Bugüne kadar 
denizde bu kadar derine inen gö· 
rülmemiştir. 

Doktor Bib: "Bu derinlikte de
nizin peri masa1larına benziyen a• 
zamet ve güzelliğini tasavvur et· 
mek için kelime bulmak kabil de
ğildir.,, sözleriyle hasıl ettiği kuv· 
vetli intibaı anlattıktan sonra di· 
yor ki: 

"- Su içinde inmeğe hatlar 
başlamaz güneşin billuri ıtıklarJ 

evvela kül renginde bir guruba, 
ondan sonra gittikçe koyulaşan 

bir yeşilliğe ve ondan sonra da ta• 
savvuru imkanı o1mıyan bir laci· 
vertliğe döndü. 750 metre dih• 
indiğimiz zaman ortalık zifiri si· 
yah idi ve yalmz balıkların sırtın· 
dan dökülen ve balıkların minimi· 
ni elektrik ampulleriyle süslenmiş 
oldukları zannını \•eren binlerce ı-

şıklar ile aydınlanıyordu. 
};)e,m,31in di'IJ1nde ;er~ektörümli· 

zün saçtığı ıJıklar aayeanide en 
garip tekillerde binlerce hayvan 
görüyorduk. Bunlar arasında a • 
kıllara hayret veren bir hızla yü • 
zenler vardı. Koşan yıldıza ben • 
ziyen içinde bulunduğumuz çe -
lik fıçıya doğru şimşek süratiyle 
koşan ve Noel ağaçları gibi binler· 
.:.c: mumla sü~lenmi~e benziyen 
0"1' 'ılf.k3t görüyorduk.. 

Bizi en ziyade hayrete sevke -
den gördüğümüz hayvanların boy
ları ve şeki11eri arasındaki farklar 
olmuştur. Bu carip mahluklar 
deniz dibi gibi bir ölüm diyarının 
hayatiyet kuvvetini göstermekte • 
dir. Dünyanın yaratıldtğı gün .. 
denberi güneş ıtığı görmemiş o • 
lan bu derinliklerde yafıyan hay • 
Yanları tabiat fosforlü lambalar • 
la techiz ctmis ve zülmetler iç.in • 
de gıdalarını bulmaları imkanım 

vermi§tir. 
Hayatımda böyle teyler ve böy· 

le yeni ve gnip manzaralar gör· 
müş değilim. Denizin dibindeki 
hayvanların büyüklüğü hayretimi 
mucip olmuştur. Bunlar arasında 
altı kadem yükseklikteydi.,, 

Deniz dibinde tetkilcatta bulu· 
nan kaşifler bu hayvanların av· 
lanmasına yarıyacak aletler icat 
edebileceklerini ve hayvantarı, la· 
zım olan tezyit derecesini te· 
min suretiyle yer yüzüne çıkarabi· 
leceklerini ümit etmektedirler. 
Bunların ifadesine pöre denizni 
dibinde tazyik 500 bin tondur ve 
soğuk ta :dır &ltmda 43 derecedir. 

Kaşif nihayette şu izahati ver· 
miştir: 

Profesör Bib'in denize inerken kullandığı ilet 

aldığımız oksijen mikatrı az idi ve 
ı;:abucak tükeniyordu. İçinde bu
lunduğumuz çelik fıçı bu müthiş 
tazyik altında yumurat kabuğu gi
H kırılmak tehlikesine maruz bu
lunduğundan 750 metre derinlik· 
te yarım saat kaldıktan sonra su 

yüzüne çıkmağı muvafık bulduk.,, 
Kaşifler su yüzüne çıktıkt'an 

sonra saatlerce ayakta durnf'ak ta· 
katini hissetmemiılcrdir. Bunla
rın fıçıdan çıkarılmaları için baı· 
b:darmın müdahalesine lüzum his· 
!.t-d ilmiştir. 

Herkesin uçmak için bir balonu olacak 

Geçen gün Berlinde Avusturya- j ı;:ıkmıştır. Fakat Brunncr balonu
lı baloncu Brunner tarafından ye- nun 5000 metreye kadar yüksele

ni bir balonun tecrübeleri yapıldı. bileceğini iddia etmektedir. Balo
Bu yeni balonun ıimdiye kadar u· nun irtifaı içindeki havanın çok 
çurulan balonlardan farkı hava
landırılmak için gaz yerine sıcak 

hava konulmasıdır. Balon sepeti
nin içinde bulunan bir ocağın ha· 

sıl ettiği sıcak hava balonu §İşcrek 
havaya kaldırmaktadır. Bu ye -

veya az ısıtıJmasiyle ayar okna • 

bilmektedir. Mesela 100 metreye 

çıkıldığı zaman orada uygun bir 

hava cereyanı bulunursa o ir lifa

c!a luılmak kabil oluyor. Bin:ıcııa-

~,.,:em futbol heyeti reisi Hacı 
~d çu oğlu idi. Merasime ba!
~'*'dr. karde! Eskişehir idman 
'il~ı lltıun bayrağı tatlı ve özlü 
~'t~l'le Uıak ıençler birliği reisi 
t~ ~ Beye verildi. Ve dördü 45 
~t d 0 Yuna baılandı. İlk dakika
bjt ,;11emekle geçti. Takımlarda 
~ d•.trna ve daha düzgün bir o -
t~\I •kkati celbediyordu. Uıak 
~tıt er birliği onuncu dakidadan 
L··t a" b 
~i~ ~ır asmağa batladı. Beş 
~i ta~.1çinde ve kıta fası lalarla 

ij u lehine kaydetti. 

İkinci devre de heyecanlı ve 
zevkli oldu. Misafirlerimizin za
man, zaman yaptıkları akınlar 
gençlerbirliği defan11 önünde 
kırılıyordu. Bu devrede de üç sa
yı yapan gençlerbirliği oyunu bire 
kartı sekiz sayı ile kazandı. 

Eskişehirlilerle yapılan bu ilk 
maçın tatlı ve nezih hatıraaını hiç 
unutmıyacağız. 

" - 750 metreye kadar inmek 
için bir saat bir çeyrek zaman sar· 
fcttik. A~id karboniğin izalesine 

mahsus olan makine.miz fevkalade 

ni balonla yapılan tecrübeler tam Jeyh balonu istenilen istilmmete 

bir muvaffakıyetle neticelenmit· sevketmek de kabildir. Gazla 

tir. Onu icat eden Avusturyalr doldurulan balonlarda ise bunu 
Brunner'in sözlerine nazaran kul· yapmak mümkün değildir. Prun· 

lanması da gayet kolay olan bu ha- ncr balonunu kırk metre, se n 
lon tamim edilecek olursa, herke- metre, yüz metre, velhası l ictcdi
sin bir balonu olace.l-tır. Cünkü ği irtifada durdurmağa muvaffak 

onu ıen-; bir çocuk bile idare ecle- olmuşt;.ır. Balon işlerinden anlı -
bile~ektir. yanların bu yeni balonun istikbali 

'keın Hacı Kuvukçu oğlu 
bir intizamla iılediğinden daha de 
rinlere de inmemiz kabildi. Ancak 

Yapılan tecrübelerde bu sıcak ı parlal: bir icat olduğunu söyle-
hava balonu 3000 metreye kadar mcktedirler. 



17 000 liralık 
suiistimal 

Birçok kimselere işten 
el çektirildi 

lzmirde çıkan Yeni Asır ga· 
zetesinin verdiği malumata göre, 
Dikili hususi muhasebe memuru 
Naci Efendi hakkında suiistimal 

!Üphesiyle tahkikata baılanmt§ • 
trr. Bu tahkikatı yapan mülkiye 
müfeltiti Hikmet Beyin gösterdi· 
'ği lüzum üzerine iz.mir hususi mu· 
hasebe müdürü Hasan Fehmi Be· 
ye de işten el çektirilmİ§tİr. 

Yeni Asır gazetesi diyor ki: 
Oldukça mühim bir vaziyet 

ifade eden bu hadise üzerine tah
kikatımızı tamik eyledik. Öğ
rendiğimize göre, hususi muha -
sebe müdürü Hasan Fehmi Bey 
aylardanberi mülhakat memurla • 
rını tahsilat için sıkıştırmakta idi. 
Buna rağmen Dikiliden gelen tah· 
ıilat nazarı dikkati celbedecek 
kadar azdı. 

BuTn üzerine müdür Hasan 
Fehmi Bey, Dikili mal müdürlü -
günden muhasebei hususiye me • 
murluğu mevcudunun bildirilme -
sini ve hiıabatın tetkikini iste· 
mi,tir. Gelen cevapta hususi mu· 
hasebe memuriyetinin yedi bin 
Küsur lira açığı bulunduğu bildi
riJince Hasan Fehmi Bey derhal 
mahalline huıusi muhasebe mü -
dürlüğü baıkatibi Hilmi Beyi 
göndermittir. 

1 

Hilmi Beyden müdiriyete ge -• ı. ı . 1 

len malumatta lcüçük bir tetkik 
neticesinde Naci Efendinin açığı
nın on yedi bin liraya baliğ oldu
'iu bildirilmiştir. 

Bunun üzerine derhal adliye -
niu müdahalesi istenmiş, Naci 
Efendi tevkif olunmuş ve on sekiz 
bin lira kıymetine varan ve ken
diıine ait bulunan iki harman ma· 
kiQıesine ve diğer emvaline haciz 
konmu,tur. 

Dikili 931 hesabatını tetkik e
'den muhaıebei hususiye murakı -
bı Lütfi, merkez ki.tiplerinden 
Süleyman Beylerin de elleri it ten 
çektirilmittir. 

932 heaabatını tetkik eden 
merkez iki.tiplerinden Muıtaf a ve 
Mitat Beylere de tahkikata işti • 
rak etmek üzere mecburi mezuni
yet verilmiftir. 

Naci Bey 930 ıeneıinde de ge
ne iki bin bet yüz lira bir açık 
vermit ve muhasebei hususiye 
müdürü Hasan F eh.mi Beyin key
fiyeti adliyeye tevdi etmesi üze • 
rien derhal parayı sandığ yatır· 
mıt ve bir ay müeccel mahkiimi· 
yetle yakayı kurtarmıştır. 

Bu defa tekrar hakkında taki· 
bat yapıldığını gören Naci Efen
Cli, cürmüne bir çok kimseleri iş· 
tirak ettirmek için: 

- Ben bu parayı yalnız ye -
medim. 

Demeğe batlamıştır. Halbuki 
Naci Efendi zimmetine geçirdiği 
paralarla ticari bir çok teşebbüs· 
lere giritmiş bulunuyordu. 

Yakında inkişaf edecek olan 
tahkikat safhasının hakikati bü -
tün çıplaklığı ile ortaya koyaca -
ğiında şüphe yoktur. 

Vilayet muhasebe müdürü Ha· 
aan Fehmi Bey, tahkik atin aela • 

Yurdumuzun cennet köşeleri 
Salda gölünde bir mehtap saf ası 

Denizli Valisi Fuat Beyin teftiş seyahati-Soğuk pınar-Satırlar köyünde 
mektepler - Baki Beyin çiftliğinde 

Denizlinin Salda gölU, acı payam • Sallrlar yolu üzerindeki ~amhkta 
Denizli valisi Fuat Bey (X işaretli) arkadaşlar. ve muhabirimiz 

Denizli, (Hususi) -Vali Fuat ı bazı yerlerinde de su Y\1lanları var j Müdürü de b~rad~.bir kız~.niş~n-
Beyle uğradığımız Avtar köyün- mış. \ Jıdır. Mektel>ın hırı çok munasıp• 
den geri dönerek tekrar şoseye Soğuk pınar tir, köye hakim bir sırtın üzerin-
çıktık Erle Nahiyesinin merkezi (S l .. 1.. .. dedir. Yanında da akar su vardır. 

' a da) go unun cenup kısmın 
olan Satırlar Kasabasının yolunu d . k d c's it Navlı köyunde de beı ımıfh 

k a, şosenın enarm a u an pı· ı 
tuttuk. Acı Payam kayma amı ) d ·ıe . d' _t_.ı ( bir mektep yapılıyordu. Köylüler . narı enı n ve şım ı aıuına so· 
Abdurrahman ve Maarıf memuru w k ) d .

1 
.. l karınca gibi üşütmütler harıl harıl 

b. f k gu pınar enı en gay.et guze 
Korkut Beyler de ıze re a at e· b' d l b' b d çalışıyorlardı. Bu mektepte üç kö· . b' ır set var ır. şte ıze ura a 
diyorlardı. Şoaenın ır noktası de· k'l' 1 • d l .. 1 . yün çocukları toplanacaklardır. • . . . ı ım erı yay ı ar, gu e oJ'nıya ış-
şilerek su geçırılmış, orası geçıl· . . . Binanın yanı başında memba su-

b. h l k 1 ' v r tahalı hır yemek yedık, geıç vakıt· 
mez ır ab~l' . odnudmudştu.b ahı lere kadar kalarak mehtabım sular yu da vardır. Köyde (101) ev, ve 
Bey otomo ı mı ur ur u, uta 478 nüfuı vardır. Hir bir kiremit· üzerindeki akislerini seyrettik! ~ 
ribatı yapanların bulunmasını em li ev yoktur. Buradan Yarışlı gölü 

· B' d · k Gölün çok füsunkar bir manza· rettı. ız ora an geçemıyere ' bembeyaz görülmektedir. Gölde 
h kl d d 1 k t k rası var, güneşin doğum ve batı- • am topra ar an o aşara e • su yokmu§, görünen beyazlık ço· 
rar şoseye çıktık. Dere tepe mutta- mına göre sabah akşam sahi.ildeki raklıkmıt ! 
ııl gidiyor, kuş gibi uçuyoruz! Bir dailar gölüıı i~ine aksederek 'pek ~y"::=-"'=="-1 ~k.,_,ö....._U~-d 
az sonra güzel bir çam ormanının güzel manzaralar çizermiş. IGece arif 1 Y n e 

d h b b S.iraz 11onra sırtlardan inerek içine daldık. Ormanın güzelliğine saat 24 dü geçiyor u, ep er;a er 
k ık k k 3 k·ı düz bir ovaya düştük ve hedefi· 

bayıldık, saatlerce içinden çıkmak a lr , yatma üzere ı oroetre 
istemedik, orada inerek bir müd- uzaktaki Satırlar Kasabasına git· miz olan bu köye geldik. Eski Bur 

t'k dur Meb'usu Baki Beyle akraba -det oturduk! ı . 

Bir aralık boğaz gibi dik bir 
sathı mailden İnerken gözlerimi· 
zin önünde büyük bir ova, onun 

da nihayetinde mamıavi bir deniz 
açıldı. Bunun sahilleri beyaz mer· 
merden kordon ve rıhtım çekilmit 

gibiydi. Vali Bey bana bir sürpriz 
yapmak için bu gölden hiç bahset 
memişti. 

Buraıı (Salda) gölü imiş. 

Salda gölUnUn ken•ında 
Yarım aaat sonra k1:f ilemiz gö· 

lün kenarına yerleıti. Orada bizi 
karşılamağa gelen Nahiye Müdü-

rü Neş' et Beyle Batmuallim Ali 
Vehbi Bey, Fırka idare heyeti re
iıi Mehmet Ali çavuf, çiftlik sa· 

hiplerinden Adil Bey hep bize in
tizar ediyorlardı. Gölün etrafı dik 
meyilli dağlarla çevrilmiştir. Gö

lün auları çok koyu bir mavilik 
göıteriyordu. Gölün kenarına İn· 
dim görülen beyaz maddeıler, 
sahildeki arazinin tabii rengi i· 

mit. Gölün muhiti 45 kilometre 
kadar tahmin edilmektedir. Uzun 
luğu 15, genitliği de8 kilometre 
kadar vardır. Gölün ıuyu kekrem· 
sidir. İçinde potaı varmıf. Sular 

gölün ortasında kaynamaktadır.. 
Üç küçük dere de buraya akıyor, 
gölün ortasında girdap olduğunıt 

söylüyorlar. Yalnız Nisan ayında 
hamsi balığı büyüklüğünde lezzet 
li balıklar bulunurmu~. Sahilin 

metle cereyanı noktasından mu • 
vakkaten vazif eai başından alın-

mıştır. • 

Satlrlarda 
Geceyi, hasır ovası şeklinde \ar· 

kadaşlarla bir evde geçirdikten 
sonra sabahleyin yeni yapılmalta 

olan mektebi ve daha bazı yerleri 

görerek gene yola çıktrk. NahiYıe 
halkı hakkımızda büyük misafir

perverlik gösterdiler. Burda 46 
köy ve 9646 nufusu vardır. Suy~ 

havası çok iyidir. Vilayet merke.ı 
"Zinden buraya: tamam 86 kilomet-\ 

redir. Nahiyenin üç sınıflı bir mek' 
tehi yapılmaktadır. Altı köyde 

mektep vardır, diğer köylerde de 
mekteplere başlanmıştır. 

Vali Bey teftişatını bitirdikten 
ve tamir olunan hükumet konağı
nı da tetkik ettikten sonra Yarışlı 

çiftliğine doğru hareket eyledik .. 
Mustafa Şeref Beyin yeğeni Adil 
Bey oradan Vali Beyi davete gel

mişti. Burdur mutebaranından es· 
ki mebus Baki Beyle Ağa Beyi o· 

rada bizim kafileyi bekliyorlar
mış. 

Yollarda 

Yolumuzun üzerindeki Kara· 
atlı köyünde bir müddet durduk, 
Vali Bey orada yapılmakta olan 

mektebi teftiş ederken köylüler
den hiç birinin okur yazar olma· 

dıklarını, muhtarın da aynı sevi- , 
yede olduğunu gördü, mektep mu 
allimini tiddetli bir surette müva
haze eyledi, üç ay zarfında bütün 
köylüleri okutmasına dair kat'i 
emirler verdi. Bu köyde (61) ha-

pıe ve (304) nufus vardır. Nahiye 

ları ve köylüler kafilemizi kartı • 
ladılar, bizi büyük bir nezaketle 

Baki Beyin kötküne aldılar. Baki 
Beyin burada çiftliği vardır. Mu-

maileyhin ifadesine göre son se -
nelerde ekin para etmediğinden 

Avrupaya ihraç malı olan beyaz 
kum darı ziraati yapılmaktadır. 

Bunun kilosu 9 kuruş ediyormuş. 
Çiftlikte güzel bir memba ıuyu, 

köyün kenarında muhiti 15 kilo -

metre olan bir göl var. Derinliği 

bir metre kadardır. Bazı defa ya
zın suyu çekilir. içinde balık ya-

l şamaz. Bir faydası varsa o da tuz· 

\ lu olmasından hayvanlar tuz ihti -
yacını buradan giderirler. Baki B. 
in miıafirperverliğile bir kaç ıaat 

1'ahçelerde hoş bir vakit geçirdik 
~ o gece orada kalmaklığımız 

h1akkındaki ısrarlarına çok teşek -

kirler ederek geldiğimiz yoldan 
geri döndük. 

Ragıp Kemal 
----o-

Elektriklendi, öldü 
Çanakkale, (Husuıi) - Çi

menİik tabyaları sahasında futbol 

temrinleri yapan !porculardan bir 
genç ı o sırada kopan elektrik tel· 

lerind~n birine talc!~rak derhal 
öldü. 

Orman yangını 
Çanakkale, (Huıuıi) - Lap • 

ıeki ve Biğa ormanlarından ani 

olarak batlayan yangının duman· 
ları boğazı bir ıis tabakası gibi 
örtmü§, alınan tedbirlerle yan • 
gın söndürülmüştür. 

13 yaşında 
bir katil 

Hiç yüzünden bir adanı 
öldürdü 

Mersin civarında Gülnarın 1tr 
nak köyiinde yürekler rıcııı b'.' 

cinayet olmuştur. öldürülen sı· 
lifke orta mektebi talebesindeıı 

• • •• on altı yaşında Kamil Efendı 1 

minde bir gençtir. Öldüren de 
Tırnak köyünde oturan }lr•P 
Mustafa oğullarından Mehm~t f:• 
fendinin oğlu on üç yaşınd" 
Remzidir. 

Vaka §Öyle olmuttur: , 
Kamil Efendi, askerden ye~ 

gelmiş olan bir akrabasını ziya'~ 
etmek için 28 Ağustosta. TırO 
köyüne gelmiş, o gecenin sabi>• 
hında köy meydanında ağaçıı.t' 
altında oturan bir kaç köylüıı~ 
yanına varıp oturmuf, katil~ 
amcaaı olan katilden b 
az büyük bir çocuk, o~ 
daki bir küçük çocıP 

dövmüş, Kamil yerinden kalııı1 
bu çocukların arasına girmif, ~ 
bahatli gördüğü büyük çoc&I~ 
darılmış, iterek küçüklerden uY 

lathrmıfhr. ~ 
Bu sırada yakında bulunaıı 

dut ağacına dayanıp duran R;: 
zi, Kamil Efendi yüzünü köffil 
lere çevirerek bir §ey ıöyle{ 
te iken, amcasının itildiğine ~ 
detlenmit, birdenbire aıçrayV, 
kolunun içinde gizli bulunan ıt ( 
'711ft ı..; .. lu~- ~- 1{' ..... a;" sol m;, 
ıi üzerine saplamıttır. , 

Remzi bıçağı çekerek k~~' 
dan yalarken: "Biz işte 1'01 
yaparız!,, gibi sözler sölemit· 1 

Zavallı Kamil, katili götteı' 
rek: 

- Vuruldum!. J 
Demiş ve başka bir söz fl'!:ı 

meğe muktedir olamadan derV 
ölmüştür. ~ 

Müddeiumumiye ifade • .J 
küçük cani hiç heyecan gö~t~ 
miş, yaşının küçük oldu~ 
ve kendisine bir hüküm veril-' 
yeceğinden bahsile müdaf aal.,.. 
bulunmuştur. 

Takibat devam etmektedi1• 
----o . 

Balıkesir ..:.... Çanakk•~e ·s• arasında posta servı • 
Balıkesirle Çanakakle ar1r· 

da posta servisi tesis ediltı11 ıi' 
Bu posta haf tanın üç gününd~·ııe' 
decek, di~er üç gününde d0 

cektir. . p• • 
Gitme günleri cumartesı, el· 

. b .. 1 . • ' zartesı, çar~am a gun erı, er 
·· l · · 1 ~e p ine gun erı ı3e pazar, sa ı 

§embe günleridir. f.dte' 
Balıkesir - Havran - be1 

mit ve Bandırma - Kara'• "İ' 
Bursa arasında da her gÜJ1 ~e.,d' 
layetle diğer kazalar ar•~' le , 
muayyen günlerde postalar ıf 
mektedir. 

Çanakkale parkı cııfl'' 
Çanakkale, (Hususi) - d•Jıİ 

huriyet meydanının kart••.•; e1i• 
büyük ve geniş parkın bitir• ~.Jıİ 
ne çalııılıyor. Park etrafın Jl•' 
Balıkesir şosesine giden yol a• 

aP1 at' 
kamilen asfalt olarak Y )<• • 

ğa ba~lanmı§, üç kilometr:
1
,.,,1' 

dar tutan bu §Osenin asfalt h•t' .. r• 
yapılması o civarı ve şehırı 
sız eden tozdan kurtarmıttır· 
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Yıldızın .. 

Sevgilisi! 

Genç bir yıldızın yaşlı bir er· 
kekle ni,anlanmas!, sinema dün· 
Yaamaa günün dedikodusuna: ve· 
aile vrr~i. Ge.nç ve güzel yıldız • 
lardan Merle Oberon, film ıa • 
haamdla sermayesi ve iş bilgisi 
dolayıjayle mühim bir mevki ıa • 
hibi olan Jozef M. Şenkle niıan· 
l~ndı. \Yirmi üç yaşındaki kadm 
~ili bir ıyaşındaki erkekle! 

Joz-ef~ M. Şenk, "Onited ar~ 
tiats,, film şirketinin idare meclisi 
l'eiıidir. Bu tirket Meri Pikford· 
la eski kocası Duglas Ferbankı 
ta.raflarından kurulmuştur. Şir • 
kete, komik Şarlo "nann diğerle,, 
Ça.rli Çaplin, ~nadan çok geçme· 
den iıtirak etmiştir. Bir müddet 
&onra da Buater Keyton ve Con 
Barrimor, ıirkete girmişlerdir. 

İşle bu şirketin idare meclisi 
l"eisi olan zengin ve nüfuzlu a • 
elam, yıldızlardan Norma Talma
Ctn kocasıydı. Birlikte oldukça 
'1zun süren bir evlilik hayatı ge • 
çirdikten ıonra boşanmışlar, kan 
koca araımdaki anlaıamamazlık 
~esiriyle kendi içine çekilen a • 
dam, Amerlkadan uzaklaşınıf, 
Avnıpa seyahatine çıkmııtı. Bu 
e:ra.da iki defa da: Viyanaya git • 
in.İtti. Bütün bu seyahati arraam· 
da, onun yanında kadın gören ol-

~ ın"amıştı. O, artık kadınlardan 
ltaçıyordu. 

Derken, Riviyera sahillerine 
~et-le,ti. Dostlarına bir müddet 
tçhı ba.şmı dinlemek niyetinde 
olduğunu bildirdi. Buna kimse 
~rtıa.dı. Onun ıon zamanlarda 
~itılenmek ihtiyacını 'duyduğunun 
lt~ndiaini yakından tanıyanlar 
=ıa.ten farkı:r.a varmışlardı. Bu su· 
~etle işini. gücünü başkalarına 
'bn-aka.n bezgin ve yorgun adam, 
~?lerini plajda geçirmeğe baş • 
~l. 

Marlen, Kızıl 
Greta Garbo ile Marlen Ditrih, ö

teden beri birbirlerine rakip sayılır • 
lar. Üstün teshir kabiliyetli ve san'at 
kudretli olan bu iki büyük yıldızın 

mensup bulundukları şirketler, bil -
hassa bu noktadan birbirlerine karşı 

rakip vaziyetindedirler. Biri ne tarz
da bir film çevirtirse, diğeri de o tarz
za uygun bir filiiı yaptırır. Son za -
manlarda bu iki yıldız da birer tarihi 1 
film vücude getirdiler. Greta Garbo, 
"İsveç Kraliçesi Kristin" filminde taç 
giydi. Marlen Ditrih de "Kızıl Çariçe" 
filminde! 

Filmlerden bahseden münekkitlerin 
çoğu, gerek Greta Garbo, gerek Mar
len Ditrih hakkında hayranlıkla dolu 
yazılar yazıyorlar. Garbonun filmi 
"Metro • Goldvin • Mayer" şirketi • 
nin, Marleninki "f>aramunt" un birer 
kozu! Bu iki filmi de önümüzdeki si-

' 

nema mevıiminde htanbulda görece
ğiz. Bakalım, hangisi daha muvaffak! 

"İsveç Kraliçesi Kristin" filmine 
dair bir k1ç defa etraflıca yazılar neş
rettik. Bu hafta da "Kızıl Çariçe" yi 
biraz etraflı olarak gözden geçirelim. 
Marlen Ditrih, bu filminde Rusya Çari
çesi ikind Katerini temsil ediyor. Ka
terin, 1729 tarihinde Stellinde doğ • 
muştur. Dük Anhalt • Zerbstin kızı • 
dır. Kocası üçüncü Petro, 1762 tari • 
hinde tahta otu~uş ve bir sene son
ra öldürü!müş, 1763 senesinden iti • 
haren Katerinin hükümdarlığı başla • 
mıştır. 1763 senesinden 1796 senesi
ne kadar Rusyada tam manasiyle hü
küm süren Katerin, memleket hudut· 
larını genişletmiş, Lehistanın payla • 
şılmasında Rusyaya büyük · ülkeler 
katmıştır. 

"Şimal Semiramiıi" denilen bu ka-

dının hususi hayatı, hükümdar olarak 
gösterdiği vasıflarla tezat halindedir. 
Bir taraftan siyasetle uğraşan, bir ta
rnftan güzel s· tlar ve ilimle alaka
dar olan, edipleri, filozofları himaye e· 
den Katerinin hususi hayatı, pek a
teşlidir. Son derecede muhteris bir 
bdındı. Bir çok aşıkı vardı. Filmin 
sonradan değiıtirilen ilk ismi, - "O
nun aşıklar ordusu" - tarihteki ve 
filmdeki vaziyefe daha uygundu. ı,. 

te, cinsi cazibesi kuvvetli yıldızlardan 
olan Marlen Ditrih, böyle bir kadını 
canlandırdı! 

Jozef Şternbergin rejisörlüğünü 

yaptığı bu Filmile Marlen l>itrihle bir
likte oyniyan e~ek baıartiat Con Loc· 
tur. Film, bir hayli masrafla ortaya 
konulmuı, o devrin bütün ihtiıamı • 
nın göz Önüne getirilmesi gözetilmi§· 
tir! 

Haçlılar 
Seferleri! 
Bilhassa son zamanlarda, ade

ta seri halinde tarihi filmler çe • 
virmek yolunu tutan me§hur reji· 
sör Sesil B. de Mil, şimdi nasıl 

· bir film çevirecek?.. Çok geçme· 
den anlaşıldı. Tahmin edildiği 
gibi, gene tarihi bir film!... Aııi 
adı "Haç itareti,, olan ve burada 
geçen sinema mevsiminde "Roma 
ateşler içinde,, ismi altında göı • 
terilen fi1min rejisörü, vücude 
getireceği yeni filmin mevzuunu 
seçmekte de, "Haçlılar Seferleri,, 
nden mülhem olmuştur. Yapaca• 
ğı filmin bu adı taşım.ası da muh· 
temeldir. 

Filmde rol alacak yıldızlar da· 
ha s~ilmemiştir. Bunda Haçlı· 
lar aef erine çıkan "Aslan yüre -
~i,, Rişarla dört Avrupa Kralı ve 
Salahaddini Eyyubi canlandırıla • 
cak ve bu ehemmiyetli roller, ta· 
nmmı' yıldızlara verilecektir. 
Kral Hanedanına mensup dört 
Prenses te, filmde mühim rol oy· 
myanlardandtr. 

Muhtelif Filmler 
A:neri!:a+ı b.:3,::k V'! ı:::· ·n 

filmler çev;·:· ~-~: gibi kac.:.:~ ,:e 
kıs:ı filmler çenilrncsi ~·u~··su.,.. ·· a 

da a.laka gi:.iste~·i!iı1~r. Bu flw · r.r 
arasınc'a rnuhtel'f ~~crlıra u.it 
,.. • 1 1 .. 1 , ' aunya şc-:.mpıycn t~l{ ums:" J? ı :a a • 
rını tesbit etlenler bdur::·;:(",;. 
bunları "Pararnunt,, fiJrnTedrrr. 

Ayn.i şirketin ehli Vft vahfi hı:-•• .. 
vanların hayabnı gösteren sed 
hal;nde filmleri vardır. 

Gene bu şirketin he.zırlattrğr 
"Sahne hatıraları,, serisi, bundan 
yirmi, yirmi beş sene evvel seyir~ 
cileri teessür heyecanına düşürerı 
eski melodram filmlerden parça· 
lar kesilerek, eklen.me suretiyle 
yapılıyor. Bunlar, şimdi seyirci· 
leri komedi filmleri kadar güldür• 
mektedir!. 

"Foka,, şirketi "Sihirli halı,, 
ismi altında seyahat filmleri ha , 
zırlatmrştır. Bunlar da dünyanın 
kolay kolay gidilemiyecek yerle • 
rindeki insanları tve bunların ya • 
şayış tarzını göz önüne getiriyor. 

Almanyada Hitler idareyi ele 

r , L~, aradan çoJC geçmeden, 
~enlQdaki 'dostlan hayrete 
~ler. Bezgin ve yorgun ihti· 
)al'Jn, orada çapkınlık yaphğı, 
~erıç ve güzel bir 'kadının peşinde 
idolaıtığr, onunla pek sıkıfıkı 
~eşgul olduğu duyuldu. Herkes· 
le bir merak!. Acaba bu kadın 
ltiın? ... Kim olduğu kolay kolay 
~~renilemiyecek, hüviyeti silik 
ır kadın değil.. lngilterenin ye· 

~! Yıldızlarından Merle Oberon ! 
1Ylethur "Sekizinci Hanri,, fil • 
llıinde, Çarla Logtonla birlikte 
~~yan, Kralın kadınlarından 

~~~~~~~===~~~~~--..... -~~~----------.-....:.~.-......_ .... .-_..._..__.I aldıktan aonra moda olanrkuır· 

ırı rolünü yapan yıldız!. 

Aradaki yaş farkı düşünülün· 
~e, evlenıneğe yol açan bu ni,an· 
l' lnınada, ba~lı başına paramn 
Jcal oynadığı zanru uyanıyor. Fa-
lt, genç ve güzel Merle Obe;an, hu zannın yerinde olmadı • 
llıı açıkça söylüyor: 

~ - Benim koca bebeğim!. Ben, 

0°ıefi hakiki aıkla seviyorum. 
' şimdiye kadar karşılaştığım 

~ ... kekler arasında candan sevile · 
t~k tek erkektir. Ben, böyle dü
t\illiiyor, böyle hissediyorum! 

' 'Yirmi üç yaşındaki genç ve gü
h~l kadm böyle söylerken, elli 
~r Yaşındaki erkek, hiç ağız aç· 
~ '1rrıtf, meıut bir tavurla gülüm· 

1lıittir. 
Yeniden Çevrilen ''Kızd Papazu Filminde Rasputin Rolünü Yapan 

B~rrimor, Kadndar Arasında. Filmden Bir Sefahat sahnesi! 

laştırma mevzulu bir film çevril· 
mek üzeredir. Filmin cereyanı, 

bir cinayet vakaaı etrafında döne• 
cek ve "Eğer kati1in baba.ar kışır· 
laştırılmış olsaydı, sonradan ka • 
til olan çocuk dünyaya gelemezdi. 
Dolayııiyle, bu cinayet de olmaz· 
dı!,, neticesine varılacaktır. 

Böyle filmlerin çokça yapıl • 
maar, irsiyetin oynadığı rolün ıe• 
yircilere filmle anlatılması karar
laştırrlmrttır. Bunlar Hitlerin 
benimsediği eaaalann · propagan. 
dası mahiyetinde olacaktır! 

Bunlardan bifka, vahşi ve 
ıehli hayvanların hayatını göste
ren filmlerin de faydalı olacağı 
düşünülmüş, bu yoldan da· yü
rünmesi esasında karar kılınmış • 
tır. Bazı film tirketleri, vahti 
hayvan filmleri ortaya koyabil
mek için Afrikaya fen adamlan 
Ye artistler göndermeğe .hazırla. 
nıyorlar. 
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Meştroviç'in 1ıvateo 1.MIAit 
~-

Ömer Bedretldin'in 
Şürleri 

Yayli Dumanı, 60 1ayıfa. 
Türkiye matbull. 1934 

Yuuı: Refik AJunet 

Bizim deierli tairimiz Ömer 1 ömer Bedrettinin 1dtahmda 
Bedrettin, Mülkiye Mektebini bi- kuvvetle :yqayan •• ~J'llCU~ 
tirdi hitireli Anadolu tehirlerinde saran bir dayp da dems haireti
nabiye müdürü, kaymakam, vali dir. iç Anacloluda, uwalrlarda, 
vekili olarak dolatıp hizmet et • dailarm arkumda •• ya1lada 
mekte olduiu için lstanbuldan ve ıezip dolapa faİr hykırı:yorı 
Ankara caddetinden unk Yatar· 

Blltan pmlcl1erlD ruhu bende )'&llYOI', 
Bu +ple onun adını edebiyat .BlllDDdaJd s6Jdert 1ı1r deabı aaıu;yanan! 
dedikoduları aramda pek duy • 
manınız ;imzası aeyrek ıörünür, 
tiirleri azdır, ama önceden aöyli· 
yelim ki özlüdür. 

Şairimiz lstanbula pek sık ıele· 
miyor ama uzun Anadolu yolcu • 
luklanndan her dönütte ıörüyo • 
ruz ki eli bot gelmemittir. Buse
ferlci ıeliıinde de "Yayla Duma • 
nı,, iıimli bir t iir mecmuası. baa
tınp çıkardı. 

Bu küçük kitabı elime aldıinn 
zaman bir hamlede sonuna kadar 
okuyup bitirdim. Fakat okuduk· 
tan aonra kütüphanemin bir köte· 
•ine ~ırakıp seçmedim; kitap, 
çantamdadır; gelip liderken yol· 
da, vapurda, tramvayda açıp için
den hir tür okuyor ve kapıyoı um. 

Omer Bedrettinin fiirlerinden 
aldljnn ta\ Wr sıra auluboya idi· 
çük memleket resimlerini seyret • 
menin lezzetidir. Kalemini sanat· 
kir bir reel'mm fırçası gibi kul· 
lanan tair, ıezip gardüğü yerleri, 
Antalyamn çağlayanlarını, Mer· 
ehain denizini, Artvinin dalları· 
ıu, Coruh a)qamlanm canlı renk· 
lerle, uiataca boyamıt, mıslann a· 
l'Mlllduı bize uzatıyor. Kulandıjı 
tür -.iz-etinin biiim için yeni 
ft .._. raimen yerli olUfU bil • 
haua hotama gidiyor. 

GIDefl baltaıarm 
t7--~ 
~--çokusü 
~ orıaua lldl;yor 
'l"abtllcı SUSeDert.. 
T-., .......... 
... t.. .-n.tı 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Bir sOn nehirler lflıl ~ derinden 
J:>all&rdUl, ormanlardaa -- akacak !lll)'IDl 
E7 deDla, töyle 1ı1r san .- 'bakacak IDJ1Ull 
Elma bahçelerinden, fmcldc 'lıabçelerindeıı; 

Görüyonanu iri Anadolu ta· 
irinin iialediii deniz bile elma 
bahçeleriyle, fmdık bahçeleriyle 

süslü Akdeniz Jn,..landır, Kara• 
deniz kı,..landır. 

Şiirde kadın an,Ui umuru a
nyanlar da Omer BHnııttinin Jri. 
tabında iatedilderini IMalabilecek • 
)erdir. Şairin isledili deniz ba 

mıanlarda MYimli bir hüviyet a• 
lıyor: 

o den1s 1d anıı,or s&smm1ID U..Undm, 
o deniz ki effme beni Jc&wfturacak 
o den1s ki u.ttınden yar pmtal gecerJcen. 
D&Jgur kmlacak. fJrtmur duracak, 
o denJs ld ... 1ıeal Jc&~ 

Mademki .az kadın sevsieine 
döküldü, Ömer Bedrettinin gönül 
itlerini de gözü dinlendiren bir 
asalet ve fazilet renri içinde gör• 
düiünü söyliyelim: 

Bu 111r kelimelere, ııözlere bürünmeden 
Kalp çarpmtmm gibi içimizde yqıyor. 
Korkarak, giııll gfzll, ldm .. ye gftrtlılmeden 
Derin gözlerimizde mana olup tatıyor: 
Kalp çarpmtmuz gibi tçtm.ısde J'&llYOr. 

Gözlerde ka1mı bu aır dudaklara dtltmedeıı. 
KaJmı gönW b8ylece her an derdiyle tqkm. 
Afk çtlrtık meyve gibi kucaklara dOfmedeD 
Kalam ıenuı böylece ller an derdl;le tafkm. 
Belkl ba çobuı 8llr.t en t1Abl9' qkm! 

Kaç gündür, Omer Bedrettinin 
kitabını okudum okuyalı, yolda, 
vapurda, tr.._yayda kendi kendi· 
me minldam,oram: 

-- _...._, 

v,,.ooı..e;:,~1:~..,. "Romeo ve julqet,, 
keltrqı olup Amerilrada J&l&JaQ 
lvan Me,troviç'in yapbfı iJd hey
kel aon ıünlerde Yuıoalavya p· 
seleleri araemda uzan mfin.eka • 
pları mocip olmattur. Sanatkar
lardan 'buılan lna heykellerin )ay· 
met ••ehemmiyeti hakkında ikiye 1 
ayrılmıı ve 1'uılan bhalü, Mm• 
)arı da kabul edilmemeai f"lkrini 1 
müdafaa edeselmiılerdir. Bu 
heykeller Belsratta yapılmakta o- J 
lan uma "Kral Alebandr,, köp
rüsünün iki batma çifter çifter 
olmak üsere konulacak at üserin
da kanath muharipleri tanir et • 
meketdirler. Nümmıeleri huır o • 
lan ha ı..,keller Jirmi ı..t milyon 
dinara mal olaak ft M1da eene
de ,.pıbp JVlerine 1rcmala· 

(X) 

caldır. 

lftll Mettro'riç, eanatk&rane 
ka.ı...ti dereceainde hayalhanesi 
de senit olan bir tahsiyettir. Bu • 
nun Şikaıo belediJeaj için yaptı· 
iı "At üzerinde lnrmaı derili IÜ

~" heykeli zamanımam, rin· 
yete göre en kunetli eeerlerin • 
den biridir. Fakat uıl .....i Ya • 
ıoalaY;J& için yapmalı teklif etti • 
li "Zafer Mabedi,, dir Jd 18rii • 
nüte nazaran Yuımlavya hiikO • 
meli bir bç Jib milyon dinara 
balıi olacak lla aWdenin İllf88m• 
dan, diler malt i1ttiyaçlann çok· 
luiu dola11aile YU ıeçmiftir. 

Bamın Yuı.ıavyadüi en lan· 
fttli aer~ lriri Split'te ta· 
rifıt Diokleıiyan sarayı Perlat11ft!
ri aruında yerlettirilmit eski 
Hırvat rahibi Greguar Niuskinin 
heykeli, Belgratta zaferi temail 
eden heykel ve ıene Belgratta 
rekzolunan "Franaaya tiikran abi· 
desi,, heykelleridir. 

Gariptir ki MettroYiçi en az 
anlayan ve takdir edenler de Yu· 
ıoalavyada bulunmaktadır. Nite· 
kim zaferi temsil eden heykel, 
Belıradm ortaunıa dikilmek üae
re yapılmıt oldulu halde heyke • 

Romeo n J~ Tnjedik bir sahne: Merkiifyo •e Tibolt düelloda 

Londra: 18 • 8 • 19!4 / leri büyülemifti •• Aıil heyecan• 

B. ·1e • • d du··n-- _ büyük atkın ve olgun yarabcl)tt 
ır azı nsın e ı- ... && 

...,. ha;JTanat bahçesi huhman im - Hiç mütktilpeMnt olma,_-
Riçena jmkm içindeki açık baya cefaket akasyaların bile güç ye 

tiyatrOMma dilnde Romeo ve Jül- tiıtiği - topraklarından her ~ 
yeti ıörmek için aittim. Romeo demet demet fıtkırdığı Ankarada 
ve Jüliyetin ıüzel bir haliaamıı böyle romantik bir hava yenidell 
lnsilbce hilen bir arkadqla 1.q. calandırılsa belki lüzumsuz ~ 
tan Mıa. bütün tarihi Ye. ef--;v! gülünç olabilir. Fakat burada, 
kelimelerm mana lamaa1)'8tlerinı öklerinden ıoncalarma kadaı; 
d _...___L tercüme ..t-:. O)• I • _..,....__ --. her te7İ, her varlıjı ve her m.ı-
daiwww için, P~ ~ an· .. --L~ 
1_ 1..._ ~· • • le &-L! ıalu kaak.-tı maddi olan bu ,.....~ 
u7vr Ye DMllMfl t ..... IJ waıp . • talf. 
ed. ordum. de, irada bayle hır hava yara 

11 
masr, ruhlar için kati bir zanırtl 

Parkın V.ine Jüliyetin Mlkon· L 
·'.Y ve hatta bir ıila kaynaiıdır diyr 

lu odumı ihtiva eden ltir küçük bilirim. 
ve zarif eeki zaman evi lnırmat· 
lardı; 8nünde bir tabi meydan Açık hava liyatrolannm huittJ 

güzel ve modern tekniiini, H~ yardı ~ -tFIJlf PtrJvupçları -~ 
ve kulübeleri piyesteki V erona evlerinin ilerideki köy piyealff" 
kasabaunın esrarlı ve efsaneli için tatbik etmenin çok fayd.Jt" 
havasım hürünmüı görünüyordu. ve üstün olacalmı bir defa d.-ı 

Seviten çiftlerinin konufmalan 
bile bet on cümleden sonra para 
itlerine, hatta doğrudan dofnıya 
paraya da1U&n bu macldiyetçi 
111emlekette rahat bir nefes ala· 
mamak korkusu ile ka'bujuna 
büzülen ruhları ilk defa dün ge
ce bqlarını dıtarıya uzalmıt, mü
aait bir muhit bulmuf, ıiilümse • 

Jin, bütün uzviyetlerinin meydan· yerek nefee alırken ruhmnun söz· 
da olması dolayıaiyle, lnma ta• )eriyle görmek nasip oldu. 

ileri sürmekten kendiıni a)anuf.;. 
nam. Beraberinde on teneke zır .. 
iki bez ev dekoru 'Y& bet on kal 
tiyatro kostiilllü ile, eski .-4 
tairlerinin ani Ye yanık fdı 
lati ile dat tq aprak Anadol* • 
nun bir semtini köy köy do'a~ 
Halkevi temsil gruplan ıözlerl 
min önünde canlanırken 9 Eyi 
alaylarını, 31 Ajustoı kıt•ları~ 
29 Tetrinievvel resmi geçitlerİJl4: · 
görmiif gibi ıöisüm kabarıyod 

ellerimi ÇU'pmak istiyorum ••• 

hammül edemiyenlerin itiruı ,;i
zünden lıeykel yerine dikileme • 
mit ve "Kale meydaıv, parkmm 
tenha bir köteainde dikilen çok 

Altı aydır, Ankaradan retirdi
lim ve hiçbirzaman içinden ekıilt
mediiim heyecan ve inan hava • 
aına "ilk defa dün gece lngiltere • Beh~et KeMal 

yükaek ·bir sütun üaerine oturtul • Afk ~ :ıveyn gibi kueakJl.ra dQfmeden den de katacak bir hava bula-
bildim ••• • 

Kmm senm 'baJtece •• • • • • • • muttur. Bu suretle lıem hu aanat 
eserinin çürüyüp ma1ivolmaama 

Anadolu ,.,.ı.ı.mda, An.m k&l'fı duruhnUf, hem de cinai az· 
41ai1umda Çorah klJl)armcla ta· .iyetlerinin prülmmneai çanei 
w.tle .. tll•ı• dolata •• yafa • lnıl~r. Fakat "Zaferd" 

Kita1'm rutıele turaamdaa ,_ ..,_ .._ siM, temiz Mr adım "tı1an lia eter de halk ara• 

llmaaııulan alman bu miaaller ia- ..,_ lrllıt 11"bi, JQllma • mMla .... ün af.-ci,, adım al• 

- burada tutamam artık dnllmtl • 
- 1111' tm*Jı ....... 7* ..,. ıt 
... 1ınlmD da )'imik ...... 
Deahıe ,etormek eUDde Çoruh 

'*'ilfniz kadar çofaltılabDir. .aıl .,_ı çoliaD atkım mJtbr. 
Bizim istediğimiz edebiyatna ltaı' h ... l)oaam. Nite- Yuıo.ı..,a ıazetelerine ıire 

'l»ir vufı da en ıenit -ölçüsüyle Ma ........ ...,. Wrilauit l»lr Belpatta uma klpriiaün iki ı.. 
......ıeketin köte bucaiım kifıda itti'- ile Aiap ....... ltıtanW • tma kwcak olan dlrt ı..,ı.ı aa• 
dimaia ve ıönüllere ıeçirip ya • da da ltir ..... fllri Jiaıı1111b: natlriq phaerleri olacaktır. 
....... dır. 
18-a yalna lataıibul plijlannda 
•• Boluiçi ıöıelikleriıac:le dejil· 
dir. 

Şair için meziyet mi, ku.ur mu 
.,.imalı, bilmiyorum; Ömer Bed· 
rettüıiıı ıözü daima her feyİD iyi
ıİllİ, yahut her teyİ iyi ıöriiJor. 
"Yayla dumanı,, içinde sanatki • 
na fırçaımı lliraz boyaya ve da
lla zi1acle hulyaya batırarak çiz• 
•ili hir Anadolu panoramaaı ıö
rtboro. Artvin dajlarının insana 
9l\lill le 11kmtuı bile tiirli 1 

................ 
---~ A71 Jnatıla 4IDla. 
lalan~..-... 
Galllrde ~ 
:auraıara lllı1Ddtadba 
Bir Jı:ı"k•• ,..,...... .• 

Unuttum cana yaJcm 
.A1eY a1Duf ~ 
Unuttum ... damla& 

~ -- 1ıMl1d&nD 
Anmada l&1lJOr 
aa.lerbn rqamJan-

Ömer Bedrettin, edebi1atımız 
için ümit Ye MWİDpir. 

Reşat Enisin 
• 

genı ro•anı 
Go-* ._., wri1le büyük bir 

._.......,... ......... ıençro• ..... .....1...... Retat Enie, 
~ ~ .. .., ı..ı,.ıe yeni hir 
._. ı...ı..ım. Uzun n 
YOJ'aeu ltir ......_ ...... huır. 
lama ... kitallm, ......... ... 
halli ılriitleftala, filılr.lain 
kuvvetiyle 1934 yılının kuvvetli 
eserlerbıdcn biri olac•ima .m • 

• mz. 

Gerçi, gene, evleriaden Romeo 

Ye Jüliyeti ıörmek hahanvifle 
isi" lcoparan ve ıec:e eve ıifttlre. 
akim prosramlar •e yereceldfn 
izahlarla büyüklerini inandıraeak 
olan lnsilis çiftlerinden l»ir çola
nun, tMitün oyun devamınca per • 

de aralıklarında otıarulacak kuytu •---------
kltelerdeki ma•larda Yİaki bar• (•) İnglliz dAhla;tnın bir eaer:.::=: 
-2-L -L-..a..--LI_ _,_. rede hgfHzce olarak dinlemek ~~, .... .... ıarmr tua~.UIPIUUll Yaait tiDl bana YenD ''En BUyilk,. tl ~ ... 
ıeçirclikleri görülmüyor delildi. rin • uuı il• andım. Onun ben~...
Fakat ne de olsa havaya Şekİlper hakkım, 6mrtımlln eonuna kadar ,..,..., 

Wktl yollumda ytlrOmeJcle ödemete ~ 
ve Şek.perin zamanı halrimdi. ıacağım. Sırtında KA.tıeye kadar taflld-"" 
Oyunu eeyrederken, her erkelin hakkım ödeyemezsln,. diye bir eski~ .. 

me.el vardır. Beıa buradan blltüa --
üatündelri pardesü biras pelerin • mı sartederek. onun eıaia CUmhUri~i.ıdİ"'" 
lefiyor ve elindeki b.et. 'irim dealnln k111ttır kaidesine bir tq ~ ... 

sam ne muuur. Ve '9kiaper ~ 
lahçlat11ordu. Yüzünün derisini ah91lkll tapdna taklit edeD. bir ........ 

çektinnit ellilik • leydilerin bile ::::.O: :ke~:'::!:- ta 
yanlarındaki erkeklerin kollarım tiradı llÖJl8dl!D: 

Romeonun omaa imit aibi daya• •·11n Be7ft! aaa ...,.,.. ~ 
nanfv IÖrü)üyordu. da, Şekiapetla bellC&U)'le -~ 

dlm. Şimdi; O, lıenbn yerimde ~ 
Kelimelerle oynayan INyük ma gO&Jertndeld ....... Jlldlll1al'9 ~ 

hokkaNz Şekaperin ~ akta• da bakmalı tçtıı. bıcUI& mm.ualD et _.,,, 
tıtecLğl muaamıa debA tacmJ •~__._.. 

aibiılııubiı ...., bütün seyirci· aıtma k07JDA11 bile cama mJDDet __... 



işlerinde gerginlikler .. Deniz teslihatı . 

Jayyare Karaıoı~ıarı ı Millefler ~arn uenıilerini nasıl Ynıyorlar 1 
Düşman kuvvetlerinden r f ' • 

nasıl gizlenir? Japon tipi 
Tayyare karar&"ihlan mü.tak· 

bel harplerde dütmanın en ziya• 
de tercih edeceği ve ·arayıcı hü
cum hedefleri olacaktır. Muvaffa· 
kryetli bir hücum bir ande bütün 
layYare filolarını atıl bir hale ge· 
tirebilir. Onun için tayyare karar· 
ıahlariyle müttemilatının iyi bir 

· •urette gizlenmesi mübrem bir ih· 
liyaç haline gelmiıtir. 

Yukarıdaki resimler her mille· 

Ecnebi gazetelerde okunduğu· 
lıa göre bizzat tayyare meydanı· 
ilin gizlenmesi mütkül bir mesele 
değildir. Mevcut olan gizleme va
sıtalarından münasip ıuretet isti
fa.de etmek kafidir. Dütmanı al· 
datmak için kullanılan boyalar ve 
renkler bu itte mühim bir rol oy· 
ıı.nıaktadır. Tayyare meydanı , 
dütman tayyarecisine ve onun fo. 
toğraf makinesine tayyarelerin 
kalkıp inmesine müsait olmıyan 
bİr aa'ha teklinde görülmelidir. 
Bunun için ortadan kaldırılması 
kolay olan tahtaperdeler ve par· 
lnaklrklar İmal ederek onları ıı· 
~a1amak, bazı yerleri initli yokut· tin kendisinden doğan hu•uıi ka· 

naatlere ve içtihatlara göre muh· 
telif tarzlarda ve tiplerde harp 

gemileri inta ettiğini pek bariz 
olarak göstermektedir. Bu tiplerin 
her birisinde onu kabul ve inta 
eden milletin içinden doğan vata· 

nr müdafaa kaygusu mündemi~ • 
tir. Bu kaygunun yekdiğerinden 

çok zıt tekiller doğurması ınsanı 

hayretle dütündürüyor. 
11 ve hendekli imiı gibi gösterecek 
bir surette boyamak kafidir. Büs· 
bütün aldatmak için meydanın ~u
raıına, bura•ına aaman ve zahire 
yığınları konulursa karargah düs
lt'lana kartı taınamiyle ıizlenmiı 

ltalyanın son bahar manevraları .. 
olur. 

d 'tayyareleri ta.bii siperler altm· 
11 •aklamak çok muvafıktır. Or

lnarı kenar lan ve yüksek çalılıkla
rın a.-ası bunun için pek muvafık· 
tır. Maam'afih ıun'ni siper damla· 
rı da İn§a olun~bilir. Bir de tayya· 
relerin münasip surette 'boyanma· 
11 sayesinde setir vazifesi mükem· 
l'rıel ıurette görülmüt olur. Kum· 
l11k • • • bo ·ı ı· araLzı ıçın ıarı ya ve yetı • 
ık arazi için yetil boya veyahut 
t•rı§ık boyalı tayyarenin eıkalini 

•Ybettirmek için kafidir. 
Nhayet tayyareler için yer al· 

~da zeminlilder de hazırlanabi-
ır. F'kat her hangi setir vasıtasına 
lrıüracaat edilirse, tayyarelerin 
ı.rlak taraflannm görünmemesi
~e dikkat etmek lizmıdır. Ç°ünkü 
. 11 J>arlaklrklar :tayyarenin bulun· 
d\lğu yeri dü!man. ifta ederler. 

1" ayayre karargahmCla hizmet 
tö,.en efradın, karargah etrafında 
)a.pıJacak tabiı veya sun'i siperler 
~Ye.inde düıman tara11udundan 
d ll:rtanlmaaı kabildir. Gizlenmesi 
d •ha mütkül olan bir ıey varsa c 
,a doğrudan doğruya tayyar" 
llleydanriıda İt gören ve dütman 
taYJ'a.releri yakla!ınca süratle ıi • 
~r Yerlerine çekilemiyen efradın 
:1ılenmesidir. Bunlar için doğru· 
b~n doğruya tayyare meydanında 
ır ıiper vücuda getirilmesi li.

~"'1dır. Burada dütünülecek bir 
llokta varsa o da bu siperlerin 
~Untazam bir ıekilde olmaması 
~ düfmanın nazarı dikkatini cel-

hnemesidir. 

ltalyanm Apenin dailarında 
yaptığı sonbahar manevralarının 

birinci kısmında, harp ilan edilir 

edilmez derhal seferber hale geti
rilen ve kolay hareket eden kıt'a· 

ların siper hatları arkasında ordu· 

ların ne suretle yürüyüı yapacak· 

ları göıterilmittir. Manevraların 

ikinci ve üçüncü kısımları ise bü
yük yarma muharebesne tahsis 

edilmittir. Bu kısımlarda müsavi 

ordu dağlık arazide düfmanı ha

kim sevkülceyfi hattan çıkarmıya 

ve düz araziye doğru ıürmeğe 

ve nihayet meydan muharebesine 
geçmeğe çalrflllıttrr. 

bulmuftur. Atılan mermiler, efra

dın baılarınr sıyıracak kadar ya· 
kın bir irtifadan kavis yaparak 

fırlamıttır. halyan manevraların· 

Bu ıevkülceyı umumi hareka
ta bazı huıuıi taktik vazifeler de 
karııtrrılmıttır. Mesela tanklarla 

mücehhez motörleıtirilmiı bir ha
fif fırkaya kartı kırmızı ordu bir da birçok kimselerden maada 

hücum tayya~e filosu göndermiş-1 Fr.a~sa erkinrharbiyei , umumiye 
tir. Bu tayyareler yürüyen kıt'ala- reıaı ceneral Veygand da hazır 
rı mitralyozlarla bir yaylım aleti bulunmuıtur. 
altına almıtlardır. Manevraların Manevrelerde bir yenilik 
nihayetinde ağır ve hafif mitral

yozlarla hafif bomba makineleri-
İtalyan ordusunun muhabere 

kıtaları son manevralara yukar • 
le ve piyade toplarile mücehhez d k' · d .. " ld"V •• ·b· b' a ı resım e goru ugu gı ı ır 

bir taburun hücum hareketi gös- ··k h "ki" b' t · yu ayvanına yu u ır an en 
terilmittir. Piyadelerin sıçrama a· iştirak etmişlerdir. Bu yenilik ma· 

dımlariyle yaptıkları taarruz bu ı nevralarda nazarı dikkait celbet
ıilihlarrn himayesi altında vuku- mittir. 

İtalyan manevralarından iki re sim: Gaz maskeleriyle hücum ve anten Ji bir muharebe neferi ... 
• • •• •• • • •••••••••• •• • • • • • • • •• • ••• • • ·-··· ••••••• 1 •••••••• 1 •••••••••••••••••••••••• 1 ••••• 1 •• ·--··,·----------· ........... -.. . 

len nakliye vaaıtalarının izleri or· 
tadan kalkmış olmalıdır. En ziya
de aetredilmesi Ii.zımgelen yerler· 
den bazıları da yağ ve benzin de
poları, ceyhane depoları, otomo· 

bil garajları ve hava müdafaası· 
na kartı yerle§tirilen silahlardır. 

ların setri mütkül bir iş değildir. 
Çünkü tesis edildiği zaman öyle 
yerler intihap edilir ki onları ha
vadan yapılacak taraaautlara kar· 
fı ıetir vazifesini güzelce ifa e
derler. 

'Ham ıenıilerinin ~acnıi 
25 bin mi, yoksa 35 bin 

ton mu olmah? .. 
1935 teki deniz konferansı i-

çin hazırlıklar yapmak üzere Lon· 
drada yapılan müzakereler tem· 
muz ayında birdenbire inkıtaa 

uğradı ve müzakerelere teırinie • 
velde devam edileceği bildirildi. 
Şimdiye kadar Londrada cereyan 
eden bu müzakerelere de gene eı· 
ki lngiliz - Amerikan zıddiyeti 
karşıla,mıştrr. Bu zıddiyet harp 
gemilerinin hacimlerinden çık • 
maktadır. İngiltere 25.000 tonluk 
gemilerde ısrar ettiği halde Ame• 
rika 35.000 tondan &§ağı inmek is· 
temiyor. İngilizler 7000 tonluk 
kruvazörler teklif ettikleri halde 
Amerikalılar kruvazörlerin 10 
bin ton olmasını arzu ediyorlar. 

Bu iki zıt fikir için gösterilen 
sebeplerde de hiçbir tahavvül hu· 
sule gelmemiştir. Bu sebepler bu
rada mükerreren mevzuu bahse· 
dilmiştir. Amerika üssübahrileri • 
nin az olduğunu ileri ıürerek da· 
ha büyük gemiler istiyor, İngilte
re ise daha fazla miktarda harp 
sefinelerine malik olmak için on· 
]arın daha küçük hacimde olma • 
)arını muvafık buluyor. Fakat bu 
adet meselesi de hoınutsuzluk hu
sule getiriyor. Nitekim İngilizle
r in mevcut deniz mukaveleıilemü· 
saade olunan elli kruvazör yerine 
ıimdi yetmİf kruvazör istemesi 
böyle bir memnuniyetsizlik uyan· 
dırmı§tır. Bir de lngilterenin harp 
gemilerinin hacimleri meselesin • 
de Japonya ile Fransanm muva• 
fakatlerini alm1ya teşebbüs eyle • 
mesi Amerikayı kızdırmıttır. Bir 
de lngilterenin harp gemilerinin 
hacimleri meselesinde Japonya i· 

I 

le F ranıanın muvafakatlerini al· 
mıya teşebbüs eylemesi Amerika· 
yı kızdırm;ıtır. Fakat Fransa 
{Dunkerk) namındaki harp kru· 
vazörünü 26.000 ton olarak inıa 
ettirdiğinden dolayı daha şimdi· 
den İngiltere tarafından istenilen 
25.000 tonluk hacmi afmış olu
yor. ltalya ise iki tane 35.000 er 
bin tanluk inta ettiriyor. 

Fransa da buna ayni suretle 
mukabeleye hazırlanıyor. Bu su • 
retle Amerikan noktai naazrı hi· 
maye edilmit oluyor. Bundan baş· 
ka Amerika azami büyük harp 
gemisinden batka bir de sürati 
fazla ve teslihatı biraz daha zayıf 
bir harp kruvazörü tipi yaratmak 
niyetindedir. Bu kruvazörün top· 
)arı 40.6 santim yerine 38 santim 
olacaktır. Diğer bütün devletlerin 
bahriyeleri .buna hoş nazarla bak
mıyorlar. Cünkü bu tipteki harp 
kruvazörleri gayri mahdut deniz 
hakimiyeti mefhumunu en kuv • 
vetli bir surette temsil edecektir. 
Bütün bu tef errüat ehemmiyetsiz 
ihtilaflardan addolunamaz . 

Japon gazeteleri Fransanın 

donanma mukavelelerini feshede· 
ceğini ve Japonya tarafını iltizam 
edeceğini yazdılar. Bu haber Pa· 
riste şiddetle tekzip edildi. Fakat 
tekziple beraber Japon dosta kar· 
şı bir ret telakki olunan bu tekzi· 

Bir de tayyare meydaniyle 
~e."cut olan her türlü münakale
~rın izleri silinmelidir. Mesela 
i r•re tekerleklerinin bıraktığı 
t"' er 8rtülmelidir. Velhasıl hariç-
ttı blyyare meydanına gidip ge· 

Bunlar tayyare karargahının 
mevcudiyetini ifta ederler. Bun • 

Bir tayyare karargahı bütün 
yerli teıisatiyle beraber ne kadar 
İyi setredilinc oraya yerleıtiril· 

miş olan tayyare filolarının harp 
kabiliyeti de o nsbette artmıt o· 

]ur. iyi gizlenen bir tayyare ka
rargahı yalnız efrat ve tayyare 
zıyaını tahdit etmez, ayni zaman· 
da tayyarecilere de terütaze düş
mana kartı uçmak için şiddetle 

muhtaç oldukları ıükuneti de te
min eyler. 

Dc~mı 16 ıncı sa)ıfanın 3 üncü sütununda 
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Kaptan ve Çarkçılar hangi mektepten yetişirler? 

Kaptan ve Çarkçı mektebini kuran 
HimitNaciBey hatıralarını anlatıyor 
Di,Ierini gıcırdatarak: " Bir dakika kazansaydım görür
dünüz, dedi. B~ dakika onun torpili yerleştirmek için 

kazanamadığı dakikaydı ! ,, 
lstanbul limanmda itliyen bir 

çok vapurların kaptan ve çarkçı· 
ları hangi mektepten yetittiler, a
caba merak ettiniz mi? Ben, bu
nu hiç dütünmemi§tim. Öğren
dim ve bu yüzlerce kaptan ve 
çarkçıyı yetiıtiren mektebin Ha· 
mit Naci Bey adında bir emektar 
vatandat tarafından kurulmuf bir 
müe11ese olduğunu duyunca Ha
mit Naci Beyi bulmak ve hatıra
larını tesbit etmek yollarını ara -
dım. 

Seksen Yatında olduğunu ita· 
ret ettikleri Hamit Naci Beyin 
Heybeliadada oturduğunu duy • 

muftum. Adını bilmiyen yoktu. 
Bi·ı ıenç beni evin kapısına ka -
dar götürdü. Sordum. 

- Tayyare Cemiy~tinin itleri 
ile metıul olmak üzere gittiler. 
bir saate kadar gelirler. 

Cevabını aldım. 
Dütünüyordum. Bu yafta ha-

li. vazife petinde... Hasta oldu -
i~nu da biliyordum. Kendisiyle 
ıörütmeden evvel "Türk ticaret 
kaptan ve makinistler cemiyeti,, 
nin ona gönderdiği bir mektubu 
Te Hamit Naci BeYin bir cev~bı
nı okwnuıtum. 

Cemiyetin Hamit Naci Beye 
ya:ıdıiı mektup fUydu: 

Pek muhterem Hamit Naci Bey -
efendiye: 

Rahatau:lıfınız biz cemiyet azala • 
~ı pek müteessir etmittir. Denizci 
liğinizinen mühim bir rüknü ve bü -
... k YE mahrumiyetler içinde yetiştirdiği 
b. 1 
ır çok denizci evlitlannın hakiki ba-

ni ve pederleri olan zatı alilerine can
dan sıhhat ve Afiyetler temenni eder, 
muhterem ellerinizden derin saygıla· 

nmızla öperiz." 

Bu mektuba Hamit Naci Be • 
yin, yetiıtirdiği evlatlarına ve 
mesleğine beslediği atkı çok ıa -
mimi ıurette anlatan cevabı da 
töyleydi: 

Pek sevimli evlitlarrm .. 
~aatalığ~m dolayısiyle llıtfen gös

termıı oldugunuz derin alaka beni pek 
mütehassis etti. Mcptubunuzu otuz 
dokut derecei hararetle yatarken al • 
dnn. Ve bu yakınlığın manevi tesiri, 
iyi olmamda büyük bir amil oldu Siz
lerin muvaffakiyetiniz, seksen senelik 
hayatımın en büyük mükafatıdır. Si
ze candan teıekkür eder ve gözleri _ 
nizden öperim evlatlarım ... " 

Burün sekıen yatında olan bu 
ıenç Te dinç ruhlu ihtiyarın ken· , 
di te1iı ettiği mektebinde aıılı .. ., ...... ~ 
resmine bütün muallim ve talebe-
"' . Ier hürmetle selim vererek geçer· 
~ 

lermif. 
• • • 

Hamit Naci Bey, Kırıehir me-
""...,,. ·~ ~· .. 

huıuıLütfi Müfit Beyin kayın pe· 
d:ri'dir. Konakta Lütfi Müfit ... . . 
Beyle konutuyoruz. Müfit Bey 
anlatıyor: 

- Kayın~derim bütün hayatını 
~ 

vatana hizmetle geçirdi. Şimdi de 
....,.. > 

d'!,rmıyor, rahatsız, istirahate muhtaç 
ol?uğu haı_de tayyare işleriyle meş -
ğul. Memlekete tayyare lazım. Bizi 
kurtarac;k • bu"ndan sonra odur.. di • 
yor ... 

Konajın önünde bir araba dur· 
du. MÜf it Bey: 

- lıte, dedi, geliyor. 
Hamit Naci Beyin yukarıı kal

bn dik batına baktım. Sekıen 
yaıın bir nebze kudretini ekıilte· 
mediği keakin bakıtları ile kartı· 

J Hamit Naci Bey mektebinin muallimleri ve talebesi arasında. 
Naci Beyin son reımi ... 

Yukarıda Himit 

laıtmı. Fakat, hasta olduiu mu· 
hakkaktı. iki ellerinin yardımı 

ile yorıun vücudünü güç ta9ıyor· 
du. Bizi selamladı. Ziyaretimin 
sebebini ogrenince, gözlerinde 
tefkatli bir baba bakıtı sezdim. 
Dedi ki: 

- Hay, hay .. Hayattaki mikadele
lerim Türk gençliğine bir misal olaca· 
ğını düıünerek kabul ediyorum. Yok· 
sa, gurur ve iftihar için değil. 

Sonra Müfit Beye döndü: 
- Artık çok yorğun bulunduğu -

mu hissediyorum, dedi. Yürüyerek 
gelmeği tecrübe ettim. Tıkandım. 

• • • 
Hamit Naci Beyle kartı kartı· 

yayız. Soruyorum: 

- Hanıi mektepten mezunsu
nuz. 

- Bahriye mektebinden. 1293 se· 
nesi 26 Nisanında Bahriye mülbım 
~niıi olarak çıktım. Doksan üç haT • 
bıne · ti L • 1t ra., ettim. Kafkas cephesinde 
Sohum, Oça ...... ire ç·· ük d h . -··~ , ur su a arp 
ettık. Sonra Boh .. ,.ad 1 F 'k H r- a ı en asan 
~~şa ile bulundum. Nec.ıni Şevkette 
ıdık. 

- Harpte lelılikeli anlar ge • 
çirdiniz mi?. 

Hamit Naci Bey, keskin bakıı
ları ile gözlerimin içine baktı ve 
sordu: 

- Tehlikeden maksadınız nedir? .. 

- Korkutan bir vaka, ölüm 

tehlikesi ... 
Güldü ve cevap verdi: 
- Harpte tehlike, korku, ölüm .. 

Diye bir şey yoktur. Orada yenmek, 
kazanmak vardır. 

- Peki o halde, dedim, kazan 
dıiınız, yendiğiniz bir vaka ... 

Seneler, hatıraları kalın tülle • 
riyle örtemiyor. Her insanın, ıeç· 
mit günlerin hatıraları dimağı • 
nın bir köıeıinde, bütün hayatı 
müddetince yafıyor. Ve insan o 
hatıraları yaıarken, gözleri derin· 
lere dalar. Hamit Naci Bey de 
zihnini yokladı. Yüzüne hafif 
bir renk geldiğini hi11ediyordum. 
Gençlik hatıraları .. 

- Çok, dedi. Size hangisini saya· 
yım. Yedi zırhlı ile Tunamn Sülne 
Boğazında idik. Bir Rus torpidosu 
Kartal vapurunun dumanını görmüş, 
gizlice aramıza girmiş. İclaliye zırh • 
lısının kıç tarafından bir gönderli tor .. 
pito yerleştirirken bizim nöbetçimix 
görmüş ve vakit geçirmeden el hum
barasını yerleştirmiş. Bu hal, iki tara• 
fın da ateı açması ile neticelendi. Fa· 
kat biz de torpido tehlikesinden kur• 
tulmuıtuk. 

O sabah nöbetçi idim. Denizde üç 
kişinin çırpındığını gördüm. DerhaJ 
Hasan Paşaya haber verdim: 

- Git buraya getir .. Emrini -ver· 
di. 

Tereddüt etmeöen filika ile yanaı
n:ıağa ba§ladım. Sonradan bu itin çok . 
tehlikeli olduğunu arkadaşlarım söy • 
ledikleri vakit tc gülmüştüm. Bunlar 
Rustular. Filikaya çıkardım. Elbisele
ri lbtiktendi : 

- Kumandanınız kimdir... diye 
sordum. 

İçlerinden biri: 
- Ben Puşkin dedi. 

- Buraya gelmekteki maksadınız 
nedir? 

Di•l • · ır c~nı gıcırdatarak İngilizce: 
- Bır dakika kazansam .. .. d ..• .. C gorur u 

nuz.. evabını verdi. 

Puşkin'in bir dakikası, torpitoyu 
yerlc§tirmek için kazanamadıfr daki
ka idi. Her üçünün de üzerinde ta • 

Kıyılardan Stepe! 
Sadri Etemin Anadoluda gezme notlannı okurken 

insan sanki muharrirle adım adım gezdigini sanıyor 

Geçen yıl aeyyar kitap .erıiıi 
ile hemen battan ~ta Anadolu • 
yu dolaımıt olan Sadri Etem, o 
dolatmalarında tutmut olduğu 
pek canlı, pek özlü ve pek dite 
dokunur notları timdi bir kitap 
teklinde çıkardı. 

(Kıyılardan stepe) adını tatı -
yan bu kitapta çok kuvvetli gö • 
rütlerle okuyucuyu tam manasile 
kendine çeken ve kendi ıezip 
tozduiu yerlerin ta ciğergahına 
kadar sürükliyen Sadri Eteım;n 
bu kadar yavuz ve yaman bir ya· 
zıcı olacağı ta dokuz yüz yirmi se
kiz yılından belliydi. O zaman 
lıtanbuldaki mecmualardan biri· 

nin açmıt olduğu en güzel hika
yeler yarıtında (Bacayı indir, 
bacayı kaldır) isimli hikiyeslle 
birinciliği almıt olan Sadrinin ile
ride bambatka ve çok derin gö -
rütlü bir yazıcı olacağı seziliyor· 
du. O ıünden timdiye kadar yaz· 
mıt olduğu bir çok hikayelerde 
bize, edebiyat çerçevesi dııında 
ıandığımız pek çok canlı tablolar 
gösteren ve bu suretle hikayeye, 
romana yepyeni ve bambaıka 
mevzular ıokarak bu alemde pek 
faydalı varlıklar göıtermİf olan 
Sadri Etem timdi de tuttu, (Kı • 
yılardan ıtepe) adlı kitabında 
bizi de kendisiyle birlikte ki.h •i
mendiferle, kah kamyonla, kah 
yaya olarak Anadoluda battan 
bata dola9tırdı. 

Bugünkü Anadoluyu, hele Sad
rinin Step adını verdiği Anadolu
yu en ıuız bucaklarına ~adar ol· 
duğu gibi bütün hakikatiyle gör· 
mek istiyenler onun bu yeni ki -
tabını mutlaka okumalıdırlar. 

Göriit, duyuf ve sezitlerinin 
derinliii ile bugünkü Ankarayı, 

Eıkitehiri, Konyayı, Ereyliyi, 
T oroslan, Mersini, Sivası, Çam
lı beli, Amasyayı, Zileyi, Sam • 
sonu ve bütün bu tehirlere, kasa· 
balara baih en ücra köyleri kita· 

hında olanca hakikatleriyle en•· 
landıran Sadri, ne iyi etmit te bu 
gezme tozma notlarında zerre ka
dar samimiyetten ayrılmamıt ve 

zerre kadar da hayale yer verme· 
. ' mıf .. 

Jç:nde yapmacıiın, özentinin 
ve h~yalin zerreıi bulunmıyan ve 
battan baıa bir hakikat olan Sad" 
rinin bu notları arasında meseli 
bugünkü ~onyanm bir tasviri 
var ki: 

"Orta zaman konufuyor ! ,. 
Ba9hğını taııyan bu tasvir, 

yalnız ba~lı batına küçük bir ne· 
fiaedir !. Konyanın bugünkü ~ö· 
rünütü. bugünkü varlığı ile bütÜJ1 
tarihini kıMca anlatan ve bir iki 
sayıfa icinde o tarihi tali.katle 
dile getiren Sadri Konya, Konyı 
Ereylisi gibi, Niğde gibi. Bor ıi· 
bi yerleri de ayni üılup le yaza " 
rak notlarının araaına edebi tar"h 
parçaları da sıkıttırmak suretiyle 
seyahatnamesini çetnilendirmiş · 
tir. 

inkılabın Anadoluda yaptığı 
ve daha da yapacağı ıonıuz iyi • 
likleri bu çok faydalı kitabmda 
can ve yürekten birer birer ıu·ıp 
döken Sadri kitabının baıına b • 
lanbuldan, lstanbulun Kadıköy 
kıyılarından ve Marmara plajla " 
rmdan iki kHçi.ik enıtantcne "' • 
mıt ki bu iki küçük ve havai 
manzaranın böyle, sırf yurt kay • 
ııusu He yazı1ntı' olan bu ıü:ıel 
kitapta ne işi var? diyenler bel• 
ki bulunur. Fakat kitabın ba~ın· 
da (Yataklı vagonlar mabu-:fesi) 
ve (Tunçtan kadınlar) isim1er~ı1İ 
taşıvan lıtanbulun nmane züpp• 
beylerivlc zamane zibidisi han•J11' 
1arının bu iki 'h;k&yesi oraya ibret 
için konulmuf ! 

Kitabın baf1nda n iki havai v• 
dekolte hikaye ırözden Jredr=ldik• 
ten sonra insan buttiinkü Ar"' .Jo• 
lunun ne demek olduğunu da.bil 
iyi anlıyor. 

Oama" Cem•' 
··························································································' 
banca kılıfları vardı. Denizde müca • 
dele ederlerken tabancaları dütür • 
dilkleri anlaplıyordu. Ben kendileri -
ne yaklaırrken tabancaları olsa imiş, 

derhal ateı edeceklermiş. 

Puıkini İıtanbula getirdim. Ken • 
disine elbise aldım. Ahbap olduk. Ken
disinden çok istifade ettim. 

Bazan: 
- Naci Bey, eğer tabancamı dü • 

§Ürmemif olsa idim sizi çoktan öldilr
müıtüm ... derdi. 

Pu!kin, uzun müddet lıtanbulda 
kaldı. Bilihara Grandük Nikola la • 
tanbula geldifi vakit Abdülmecitten 
istedi. Ve onu Sivaatopol kumandanı 
yaptı." 

Hamit Naci Beye sordum: 

- Kaç sene muallimlik yap· 
tınız?. 

- 306 da Ticaret kaptan mekte -
binde Hukuku Dü•eli bahriye, huku
ku ticareti bahriye, umumi ipretler, 
teırifat ve merasimi bahriye dersleri
ni okutmağa batladım. Bu mektepte 
yirmi Uç ıene hoc:ahk yaptım. Sonra 
bütün muallimlerin ertesi günkü den
leri yazarak Mecliıe maarife göstere
rek tasvip almaları karan çıktı. Ben 
de istifa ettim. Harple beraber kırk 
sene askerlik yapmııtım. Muallimti • 
ğim esnasında deniz itleri hakkındaki 
tetkiklerim bana ciddi bir mektep ih
tiyacını hiaaettirmitti. Bunun netice
sidir ki, 9imdiki mektebi o vakit "Ti
careti bahriye kaptan ve çarkçı mek
tebi" namiyle kurdum. Bu mektebi 
yirmi ıene yaıattım. Bu müddet zar
fında Uç yüzden fazla mezun verdim ... 

Hamit Naci Bey, mektebi ilk 

defa yüksek kaldırımda bir tavaO 
arasında açtığını söyledi: 

- Bu hareketimi görenler dedi, 
gilldüler. Fakat ben sebat etmeğe ka· 
rar vermiıtim. Bina insanı okutmaz, 
dedim. Beni tanıyanlar çocuklarını 

gönderdiler. Yavaı yavaş mükemmel 
binalar da bulmağa imkin bulduk." 

Bütün hayabnda bir an ener" 
jisi bitmiyen temiz ülkülü Ha111i& 
Naci Beyin mektebe ait hatırala -
rını toplayan kütüphanesini ıeı: -· 

1 
dim. Duvarları aüsliyen bir çolı 
resimler onun heyecanlı hayatı -
nın birer hatıralarıdır. Bir çalı 
harplere kendi mektebinden ıöo -
derdiii gönüllülerin kazandıkl•rt 
muvaff akiyeti tebrik eden y~let" 
ce mektup Tar. Bunlar BahriY' 
Nezaretinden, Harbiye Nezare • 
tinden, zırhlı kumandanlarmdall" 
dır. 

Hamit Naci Bey, mektepteıl 
ayrılııını da anlattı: 

- Mektep, dedi. Benim vilc:udtitll"' 
la kaimdi. Ben öldükten ıonra dafı• 
lacaktt. Vekilete müracaat ettiıt'o 
Makaadıma muvaffak oldum. Vekl " 
let satın aldı ve bugiln bütün vesaiti 
ile ve noksansız olarak yapyor.'' 

Hamit Naci Bey, timdi T•Y • 
yare Cemiyeti için çalı91yor · 



Korku Ve Şaşkınlık ! 
le .~r.aman Bey, iri yarı, gÖs· ı geceleri eve geç gelmeği, evde 
~ rlıflı bır adamdır. Fakat, adı yalnız batına yatmağı nasıl göze 
L ahraman olan ve vücutça göze aldırır?.. Ya hrrıızla karşılatır· 
rteybetli görünen bu adam h' ? K h .. , ıç ıa. . a raman Bey, eve donerken 
dece.ur d "''Jd' s·ı·k· h . . 1t egı ır. ı a 11, aylı daima içkili bulunduğundan, bu· 
-kaktır l aa imkin bulur. Arada bir etra -

li. O, bilhaua hırsızdan korkar. 
tt•ııdan korktuiu halde, ge-

teJe • . d 
J'1 eve geç gelmek ve evın e 

~~btıı ibaıına yatmak vaziyetinde 
ır, Çünkü hovarda bir bekar -

drt! Pek korkak olan bir adam, ...... 

--------------------1 
Acı °" e 1atlı ! 

Büyijk baba, ökıüre öksüre kol· 
l\ı" 8'Undan kalkındı. Aksıra tıksı· 
~ e1ini yanındaki ıigara iskemle· 
•;ne uzatarak lacivert ili.ç ıiıesini 
' dı. Sonra torununa seslendi: 
1,., - Ferit, damlalıkla v-arım 

tdak ıu getir hana! 

1, tocuk, hunları getirdi. Büyük 
'ha, suya ilaç damlattı, barda· 

it dikti, yüzünü buruşturdu. Ço· 
C\ık •ordu : 

~ -Büyük baba, bu acı ıeyi ne
-qerı • • 

ıçıyorsun? 

Büyijk baha, §Öyle söyledi: 
1 - Gençliğimde ..... Bunun tat· 
;-rııde.n pek çok içtim de ondan, 

etit t .. 
}akın Tut! 

it .\lınan1ada, bir geçit resmine 
la~?ırltk ırraamda bir kumandan, 
l\i erleri teftiı ediyordu. Kimi· 
lt·" düimesini parlatmadığmı, 
İ~'-ıİnin ıilihını iyi temizlemedi
d l"tJ.i ileri ıürerek, bu nokaanlarm 
~~rhaJ tamamlanmasını ihtar ede 
lt e, askerlerin önünden geçer
'tl~tı., birdenbire bunlardan birisi • 

111 1tar91smda efordu. 
- Senin adın ne? 
- Büllerman ! 
..._Bu sabah trraf oldun mu? 
..._Evet, kumandanım! 

~· ltu mandan, askerin yüzünü 
ı,. dah .. d . d' "' a goz en geçır ı, sonra şu 

tda ltulundu~ 
....... -.. Şu halde bir daha usturayı 
.. \il'" 

Utte daha yakın tut! 

fına bakarak, gölgesi gozune 
iliıince irkilerek, ıendeliye sen -
deJiye sokak kapısına varır, bir 
hayli arandıktan sonra anahtarı 

cebinden çıkarır ve anahtar deliği
ni de gene bir hayli arandıktan 

sonra bularak kapıyı açar, evdeki 
seuizliği bin bir ürperişle dinliye 

dinliye merdivenleri tırmanır. 

oda kapıaını hemen kilitliyerek 
kendisini yatağa dar atar ve yor· 
ganı üzerine çekip horlamağa 

başlar! 

Birkaç gece evel, gene bu şe
kilde eve döndü. Yatağa yatıp 

yorganı üzerine çekeceği sırada, 

karyolanın altından bir pıtırdı 

ititti. Aman!.. Acaba karyola • 
nın altına bir hınız mı saklandı? 
Yokıa, kendisine mi öyle geli • 

yor? 

Aksi gibi, hu gece pek o ka • 
dar fazlaca içmemişti. Adama· 
kıllı ıarho! değildi. Hele bu pı· 

tırdı üzerine, tamamiyle ayık bir 
adam haline gelivermişti! Bu va-

d . ., N f .. ziyette ne yapabilir ı. e esını 

k;;;;ek, bir müddet kulak ka· 
barttı. Eğer karyolanın altından 
pıtırdı gelmese, ne iyi olacaktı. 
Aksi gibi, ses kesilecek yerde, de
vam ediyordu. Mutlaka karyola· 
nın altına biri saklanmıştı! Bu -

nunla beraber, aldanmıf da ola· 
bilirdi. ihtimal evhama kapıl
manın tesiriyle ... Boşuna uykusuz 

kalacaktı! 

Kahraman Bey, bütün kor • 
kaklığına rağmen, her §eyi göze 

aldırdı ve seslendi: 
k d .... ., 

- Orada kimse yo , egı mı· 

Bir an sükut .. Sonra. derinden 

bir ses aksetti: 

- Hayır, ... kimse yok! 
Kahraman Bey, f&fırdı. Hem 

Saç \'E T .. , 
uy• 

Kısa ve kesik saç modası he • 1 mayı da göze aldırırdı. Kadınlara 
nüz batlamamıştı. Bundan otuz se· kartı bile ... 
ne kadar evel, Avrupa memle- Bir sabah evinin penceresinde 
kellerinden birinde, bir baloda... gördüğü az aaçlı kadının baloya 
Uzun etekli, kapalı ve bol dante· gelirken iğreti ıaç taktığı neticesi
leli esvaplar giymi§ olan kadınla· ne varınca, ona bu hali farketti
rın ba~ları üzerinde, saçları kü· ğini bildirmek arzusuna kapıldı. 
melenmİ§. Hepsinin başında bir Kendisin hazır bulunanlardan 

.. 1 
yıgın saç.... biri delaletiyle takdim ettirdikten 

Bunların hepsinin de saçları biraz sonra, kadını dansa davet 
böyle çok, böyle uzun mu?. Bir etti. 
genç, bunu düıünüyordu. Sa
londaki kadınları birer birer göz
den geçirerek, bunu dütünür· 
ken bir aralık orta yaşlı. mağrur 
tavırlı bir kadın gözlerine ili,ti. 
Hayret!.. Bunun da batında bir 
yığın saç vardı. Halbuki... Hal· 

buki, o bu kadını bundan bir 
hafta evel, bir sabah evinin pen· 
ceresinde görmü~tü. Başında pek 
az ıaç bulunuyordu. Şu halde? 

Bu kadının iğreti saç taktığı 
neticesine varan genç, atırı de • 
recede muzipti. Muziplik ederek 
can sıkmak, pek hotuna giderdi. 
Hatta, bu zevkten mahrum kal
mamak ıçın, nezaketsiz davran· 

. --..,/ 

Fener bekçisinin karısı, kocasma 
söyliyor: 

- Sahilde belki fazlaca otururuz. 
Anahtarı kilitte iki defa çevir. Biz 
y~kken hırsız girmesin! 

Alelade Adam! 

Danı ederlerken, bakı,larını 

danı et inin saçları üzerinde gez
direrek, töyle söyledi: 

- Saç tuvaletiniz pek tık! 
Yatlıca, mağrur tavırlı kadın, 

gülümsedi: 
- Öyle mi buluyorsunuz? 
- Evet, saç tuvaletiniz fıklı· 

ğına tık.. Ancak ... 

B. k .... . 7 - ır e ııgt mı var .... 
- Saçlarınızın mı?.. Hayır, 

bilakis f azlaıı var da ... 

Kadın, kaJlarmı çattı. Mu • 
zip genç, sözlerine devam etti: 

- Nasıl oluyor da kendi saç -

\arınız arasına yabancı bir kadı· 
mn saçlarını karıthrabiliyor, batı· 

nızda baıka bir kadının saçlarını 
tatıyabiliyonunuz? Ben, bunu bir 
türlü anlıyamıyorum ! 

Kaşlarını çatan kadın, bu ne· 
zaketsizliği mukabeleıiz bırak· 
madı. Gencin kolları araaından 
sıyrılırken, fU cevabı verdi: 

- Ya aiz? .. Siz naaıl oluyor 
da üzerinizde sizden baıkaaının 

tüyünü tatıyabiliyoraunuz? 
- Ne tüyü? .. Ben mi? 
- Evet, sız.. Elbisenizin 

batka bir hayvanm tüyünden ya • 
pıldığını unutuyorsunuz! 

Kızılcık Değneği! 
Sadık Bey, zamanında çok 

ıert tahiatli olmakla tanınmış bir 
zatın oğlu, bir eıki zaman a· 
damıdır. Geçende bir tanıdıkla 
fundan bundan konuturlarken, zi· 
raat sahasında müteha1111 olan 
hu tanıdık, ona muhtelif ağaçla· 
rın vasıflarından bahsediyordu. 

Yeni ev kadını, henüz tecrübesizdir. 
yıkadıgı tabakları, mandalla çamaşır 

ipine iliştiriyor! 

Avcı fotoğraf çektirirken, köpeği• 
ne şöyle diyor: 

- Bobi, hiç kıpırdama. Tav§anla
nn kula klan daha görünmedi 1 

..,,, 
~-------""""" 

- Efendi, nedi'r bu hal? Kalk ora-
dan hadi... Oyuncaklarla biraz da ç0r 

cuklar oynasın! 

Sıcaktan bunalan dalgın bir adam 
banyo teknesinde du§ yaparken: 

- Oh, oh!. Çok şükür, Yarabbi r.. 
Nihayet yağmur yağmağa başladı! 

Ateş Ve Su! 
-Ben, sizinle muhakkak bir 

yerde görü9tüm evelce.. Kendile
riyle bir defa olsun görüştüğüm 
insanlarr hiç unutmam. Aradan ne 

Bir aralık sıra kızılcık ağacına Karı, koca vapura binmelC 

kadar zaman geçmi, olurıa olıun, 
ikinci görü§ümde hemen tanırım! 

Kompartimanda bu hitaba mu
hatap olan azametli adanı, burnu 
havada bir tavırla, kartısındaki· 

geldi. O zaman Sadık Bey ıöyle üzereydiler. 
söyledi: - Eyvah, mulbakta gaz ocağı· 

- Ondan bahse hacet yok, nı yanar bir halde bıraktım! 
birader. Meyvesinin leueti, bu- Karısı, kocasına şöyle dedi: 
ruktur, değneğinin tesiri acı... - Tela§ etme, kocacığım. Ben 
Ben onu pek yakından tanryorum. de musluğu kapatmağı unutmu
Küçükken değneğini bir hayli ye- l fum. Onun için, yangın tehlike-
dim ! ı si yoktur! 

ni göz ucu ile töyle bir süzdü: -------------..... ----------·------
- Halbuki, ben ıizi hiç tanı • 

mıyorum. Görüştüğümüzü zan· 
netmem.. Esasen, bir defa rörüt· 
müş de olsam, ben öyle alelade a· 
damların simasına dikkat etmem! 

Bunun üzerine, ötekinden fU 
cevabı aldı: 

- Ben, bilakis! En aleli.de a· 

damı bile, tekrar görü,te derhal 
tanırım! 

öyle şaşırdı, ki müthiş bir korku. 
nun tesiri altında kımıldanamadı 
bile... Aradan bir müddet geçin
ce de §Öyle mırıldandı: 

- Kimse yok demek?.. Oh, 
oh!... Memnun oldum. Zaten 
ben de orada kimıe olmadığından 
emindim! :Bedava devriilem ıehayati yapan bir adam! 



Gazi Hz.nin beyanatı IHorn gemilerinin ~ıcmi Japonlar bir deniz pro
·~ • &iAf :arat: 1 ıncı aayıtaO&> Ga.zi Hazretleri beyanatlanna, bu - .Askeri sa)ıfamızdan devam -

othki&n f.aketierin eaki zamanlann ta· yolda yapılacak daha çok ıeyler bulun· be teessüf olundu. MalUın olduğu 
a•ılM'flll b!le gölgede bıralr•cak bir rad· dutunu ve bütün milletlerin ancak ııkı veçhile, diğer itlerde olduğu gibi 
Öaye varclığım izah buyurduktan aoara bir teıriki meıai sayesinde bu kuvvetli deniz teslihatı meselelerinde de 
b:ına lı::ırtı mücadele makıadiyle Türki· · düımanla bata çıkabileceklerini tekrar 

1. -'-ha •- --ı·---ıM--• ~-•-J:_ •• Fransa İngiltere ile birlikte hare• ye cumhuriyeti içinde 1928 aeneainden· ey ıyerıı:a yıru ı-u.......- .... uuuıu- go· 
beri hükamet tarafından alınmakta olanı ziyle talqp eyledikl.i cemiyet için mu- ket etmeğe gayret eylemektedir. 
tedbirleri aözden aeçirdikleri amada ye· -v.U•kiyetler temenni.si ve doıtane ae- Geçenlerde F ranarz bahriye na -
ni vuiyetler karıısmda iN tedbirlerin !Anılar ihda11 ile hitam venniılerdir. zm Pietri'nin Londrayı ziyaret 
klfi olmadıfnu sördüklerinclen lııa itde Hazinın tarafından büyük bir ala· etmesi bu maksada müıtenit idi. 

• muvaffakiyeti'n en bümk lmil olarak te· ka ile dinlenilen bu me11aj !İddetle •l- l be b bu . 
z - Bunun a ra er, zıyaret ema· 

Wdri ettikleri wtün millet1erin 'büyük kı!lanmıt n "'Colomhia Broadcaating,, 
mMPt ufranda birlikte çabımalarnu radyo tirketi naıtaaiyle bütüa Ameri· ıında Fransa ile İngilterenin de-
temin için mevcut beynelmilel mukue- kaya yayılmııtır. niz tealihatmda ne dereceye ka • 
lelerin hepsinin kabul ve tasdik!~ bun- Mektultun okunmaıını müteakip reiı dar anlata-bilecekleri de meydana 
larm Türk nu11etlnin en büyijk ve yük- Amiral Hobıon tarafından kürsüye da· çıktı. Harp gemileri hakkmda ne 
sek aıfatı olan aadakatle tatbik edilme· vet olunan Mebuıan Mec:liıi Harili;re dereceye kadar itilaf haııl olduiu 

. aiai tav.iye buyunnalan Üıı:erine Büyük Encümeninde Cumhuriyet Fırkaıı lide- ı halde kruvazörler meaeleainde 
Millet Mediıinin 1912 La IUye, 19'l5 ri Mr. Hamilton Fiıh gerek kendi ve 'h .

1
• fi kt 

. d 1 d'-· 1 tı a ar çı ı. w 1931 Cenev1'e mukavelelerini hep aerek refikaıı namına ıra ey e ıgı nu- . 
...-. tudiJıc eyledifini hikl,.e &uyur- tukta Cui Hazretlerinin beyanatını ve Franaa heherı 2400 tonluk bet 
-.ıar, mukaftlenamelerin b&ulü ile uyuttunıcu maddelere kartı Türkiye- altı tane 13.8 santimlik toplarla 
~Wcetimizin pek deferli ihraç mal- de alınan müe11ir tedbirleri Amerika mücehhez filotilla kılaTiız gemi
J.rmUa lliri oWı afyon iıtihaalitmm a· efkin umumiyeıinin büyük bir mahzu· leri vardrr ki bunlan torpito ge • 
zaldı:C.-· ifade ~-Jerdir. iktisadi ' tle karJıbyacaimı bunlara kartı l ..... --uos zıye . . . :~ de ' ek Am .k mileri 11nıfma sokmak istiyor. r 
'L-L- en 'dd tli c samanında takdir haaleriıu ua etm en • . . ~ 1

1 e 1nr . .. . . gilterede ıae mevcut denız mu'k:a· 
tathik IDe't'1Dine konulan bu teAirin hükumeti için büyuk bır zevk teıkil ey· . . . • . . 
;J'irk lröylisünü l>ir kat dana adaatıya liyeceiini ve Türkiyenin alyon ıibi kJy. velesı mu~ıbınce torpıto ~emı~~r:· 
90kacajr fiphesiz olmakla 1Nrral>er hu metli bir ihraç malım tahdide razı ol- nin azamı 1850 ton olabılecegı ı· 
fedaklrlria her ne pahaıma olurıa ol· makla ıöıterdiği fedakarlık her türlü leri sürülüyor. Bunların topları 
sun katlanmak zanıreti kar111mda köy· takdirin fevkinde olup bu hareketi ile da azami 13 santimlik olabileceği 
Jü7fi ziyandan korumak ve selirini bat· Türkiyenin lnailtereye ve Çine yol ıöı· söyleniyor. Onun için bu Fransız 
ka mab.uııerle ka·--"' üzere bilhaaaa tenni• bulundu~11nu ıöylemiıtir. ·ı · · kr ·· f 't ,..ır..-. :ır •- gemı erının uvazor aını ma ı • 
pancar ekimine ve ıeker ıanayÜne ae- Reiı Amiral Hobaon, .on defa ola· halleri icap ediyor. 
ni.1:1 • .,.,ldi&.:-: dermeyan etmiıler· _ı.. •• l s·· ··k Gaz' il Türkiye 
r- ..... ,._ ıoz a ıp uyu 1 e Fakat Fransız, İngiliz ihtilafı 

dir. Cumhuriyeti hakkında takdirkar birkaç 
cümleden ıonra cemiyetin uyuıturucu en ziyade denizaltı gemileri me· 
maddelere ait Türk progt'amı hakkmda ıeleıinden doğuyor. Fransa, Al
ittillaz eylediii karan okudu. Bu karar- man tehlikesini behane ederek bu 
da: gemilerde 111'&1' ediyor ve adetle-

1 - Türkiyenin beynelmilel itiliıf· rini azaltamıyacağmı ıöylüyor. 

lan tasdik etmeıi. Fr.anıanın umumi noktai nazan 
2 - Türkiyenin ham afyon iatihıa· 

liyle mamul uyuıturucu maddelerin it· 
hal ve ihraQbnı takyit ve bu huıuıta 
fiddetli tedbirler ahnıt olmaıı. 

geçenlerde amiral Docteur tara • 
fından iz:ah edilerek Franıız tes· 
lihatının ancak yeni teminatlar 
mukabilinde tenzil olunabileceği, 
Franıanın denizde hiçbir zaman 
ltalya ile müsavatı kabul edemi· 
yeceği, denizaltı gemilerinden 
kat'iyyen vazgeçemiyeceği ve 
Franıanın Alman zrrhhlarma kar· 
ıı aili.hlanmıya mecbur olduğu 
ıöylenmitti. Halbuki Franıa bu 
hususta müaaadatta bulunmzaaa 
1930 da Londrada aktedilen de· 

jesi hazırladılar 
(B&f tarafı l IDd aayıtada) 

Eğer bu projenin eaaıları Ameri· 
ka ve lnıiltre hükUm.etleri tara • 
fından kabul olununa Japonya 
bu iki devletle birlikte çaJııacak· 
tır. Akıi takdirde Japon hüku • 
meti, Vaıineton muahedesinin 
feshini iıtiyecektir. 

Deniz kuvvetleri hakkmda Ja
ponyanın takdim edeceği proje • 
nin esuprenıipleri tunla1'dır: 

Japonya tonilato mecmuunun 
teıbitini ve her milletin bu yeku· 
nu atmamak tartiyle ihtiyaç ıör· 
düğü tekil ve ceaamette gemi in· 
ta etmeıi teklifi anusundadır. 

Bundan baıka bazı amıf gemiler
de .tahdidat yapılmuını iatiye • 
cektir. 

Japon hükOmeti tonilato mec· 
muunun teahiti sıraaında V atinı • 
ton muahedeainde tayin ve tahdit 
edilen 5-5-3 nisbetinin tadilini 
kati bir surette istiyecektir. J a • 
pon hükumetinin talep edeceği e· 
ıaı prenaip tudur: 

Her devlet baıka bir devlete 
karıı taarruz ve hücüm edemiye • 
cek bir mahiyette kendi deniz 
kuvvetlerini azaltacaktır. Yani 
ancak kendini temin ve muhafa· 
za eden bir kuvvetle iktifa ede • 
cektir. 

Japon hükUmeti bu eaeı pren· 
ıipleri Amiral Yamamotoya ver • 
mittir. Önümüzdeki birinci tef· 
rinde Londnda toplanacak olan 
ihza1'i konferansta Amiral Yama· 
mota, bu prensiplerin tatbikini 
iıtiyecektir. 

Büyük Britanya Te Birletik A
merika l1ükCtmetlenni11 Japen 
hükUmeti tarafından tertip edil • 
mit olan p1'ojenin eıaı 

prenıiplerini ke.bul edecek-
leri Londrada tüpheli gö· 
rülmektedir. Japon projesin· 

deki tonilato mecmuunun teıbiti 
ve bazı ımıf semilerin tahdidine 
dair olan esasları, İngiltere hüku• 
metinin kebul edeceği Te Birleıik 
Amerika hükumetinin de bu pro· 
jeye kuıı fazla muarız kal"4i1 

söylenmektedir. 
Çünkü Birleıik Amerika itli -

kumetinin bahriye nazın Swaıı -
son ve deniz kuvvetleri kumanda· 
nı Amiral Stanley bahriye neı• : 
retinin yeni tertip ettiği projefl 
kabul ettiler ve bu projenin he· 
men tatbikine geçeceklerdir • . s~ 
projeye göre Amerika hükUnıetı 
yeniden yirmi dört harp ge111i•İ 
yapacaktır. Bu suretle Birleti1' 
Amerika hükUmeti eıki deni• 
kuvvetleri programını büyütüyor 
demektir. Bu itibarla her haoıi 
bir azaltma proırammı kabul e' 
demiyecektil'. 

Japon hariciye nazınnm re_,r 
tehliğinde Sovyet Ruıya hakk111' 
da l:»ir ıey yoktur. Halbuki Mol' 

kova ve Harbin adasmdan ıel~ 
telırafnamelere göre Ma~;d• 
günden güne vahim hadiıeler çılr 
maktadır. 

Man~url hUkOmetl Sovyel
lerl Man~uri kıt'aaınd•" 

kovacak . 
Mançuri hükUmeti, M&DÇ1Jtt 

;::~17~o::~:n:ı: v:ü~:.~a;;: 
demiryolarını İtgal edecektir. 

Harbin Shibun ıazetesi Mali· 
çurinin en meıhur ıuetelerindetl' 
dir ve Tokyo hükUmetine k•''' 
samimi doıtluğu ile tanınmıtt11' 
Bu gazete diyor ki: 

"Sovyet Rus vatandaılan M•"' 
çuriden hemen çıkmalıdır, .,, 
Uzak Şark demiryollarmı ~· 
ri hükUmetine tealim etmeJidit• 
Arzumuz hudur ... 

Gazi Huret1eri he)-anatluma devam 
ile; beynelmilel mukavelelerin ka&ulü
nü r.ıütellip hanlarnı tatbikini temin i
Pn >eni kanunlar çıkarılma.ama " bu· 
rünkü vaziyete ayacak teıkilit yapdma· 
.una lüzum rörildüiinden bahsederek 
memlekette uyuıtanacu ıaddeler aht
Yeritiniıı bir elden" hiikUmetin ıdo 
kontrolü albnda yapıbnamu kolayJatbr
mak ü:ıere bunua 1'ir hükUıDet inhiaan 
tarzında idareıi münaaip ıörülerek mah
ıua bir kanun ile uyutbınıcu maddeler 
inhiıar idareıi teıkil edilip bu sayede U· 

yuıturucu maddelerin yapıhnaı~ alınıp 
pblmuı -ye memleketten dıpn çıkanl
maaı iılerinin IMr de-net inhisarı teklin
de idaresi anlinün ilk defa olarak mem 
leketimizde teaiı olundufunu, handan 
bqka "'U1uıtanıeu maddelerin mura· 
ka:lleai kanunu" adile cliier 1'ir kanun 
çıkarılarak bunda ayuıtanacu maddele
rin ithal ve ihracı, memleket içinde alı
nıp aahlman için he,-tlelmilel itiliflara 
uyıun' hükümler konuldap gibi haıhaı 
ekiminin tahdidi n earar,ile earar yap· 
mağa yanyan Hind kenevirinin hüal»ü
tün ya,ak edilmesi için malıauı madde
ler dercecii!:Virini ilave buyurmuşlardır. 

3 - Bu teclabir Pyeainde Türkiye
nin Dütün milletler ile ııkı bir temaı ve 
teıriki meaai temin eylemeıi itibariyle 
cemiyetin Türkiye mücadele proıramıN 
hu yolda atılmıt hahelerin en mühimle· 
rinden biri olarak ıelamladığı bildirili
yordu. Reiı Amiral Hobıon bu karann 
hükumetimize tebliğini Münir Beyefen· 
diden rica ederken Türkiyenin dahi Re. 
iıin rehberliti aayeıinde büyiik ve esa•· 
h prenıiplerin kabuliyle dünya millet· 
leri araaında yüksek bir mevki itıal et· 
meainden ve uyuıturucu maddeler mü
cadeleıindeki makul ve eMrjik progra
mı ile bu teıebbüıün batına geçmeıin· 
den dolayı memnuniyetini izhar ve te· 
ıekkürlerini tekrar eylemitlir. 

niz mukaveleıine Franıa ile ltal- Rol '· lngiliz sinemacı )at1 
yanın da alınmalan ve o mukave· 
lenin temdidi kabil değildir. 1 

Şehir tiyatrosunda 
!Bq taratı 1 lnd aytfada) 

göre artistler de ikiye aynlac:aktrr. 
Şehir tiyatrosu ile ali.kadar ve 
ıalihiyet aahibi bi1' zatm bize ver· 

diii mal6mata göre, ıehi1' tiyat • 
roaunda operet ve dram diye tam 
bir aynlnıa vaki 'deiildil'. Artist 
krthir buna imkan vermemekte • 

Clir. Hem operette hem dramda 
işe yanyan artiıtler münavebe ile 
her iki tarafta oynryacaklardIT. 
Bilfarz 1. Galip Bey bu kataıoride 
bir artisttir. Operetlerde daha 

fazla temayüz edenler tamamiyle 
operetin malı olacaklardır. Vaı· 
fi Rıza ve Hazım Beyler bu kıırm· 
'dandır. Muammer Beyle Feriha, 

Şevkiye, Semiha hanımlar ve bale 
heyeti zaten tehir tiyatrosunun o· 
peret lnımı için angaje edilmitle1'· 
Clir. Bununla berabeT Muammer 

Operet kınnmm fiatları tehir 
tiyatrosunun eski fiatlandrr. 

Taıavvu1'a nazaran s~nat tiyat· 
TOSUnda altı ay zarfında altı büyük 

eser çıkarılacaktır.Bunlar, beynel· 
milel töhreti haiz büyük ve kültüre 
hizmet edecek sanat eserleridir. 

Oynanması kararlatan eıerler şun· 
lardır: Fauıt (Seniha Bedri hanı· 
mm tercümesi), Hamlet (Ertuğ· 

rul Muhsin in tercümesi), Makbet, 
(Mehmet Şükrü Beyin tercümesi), 
Madam Sanjen, (Seniha Bedri ha-
nımın tercümesi) Dostoyevıkinin 
cürüm ve ceza (Reıat Nuri Beyin 
tercüme.i) ismindeki eserleriyle, 
Retat Nuri, Hüseyin Rahmi Bey
lerin birer telifi. 

Tiyatro mevsimine curum ve 
cezanın temsiliyle başlanılacaktır. 

Operet kısmında üç vey3 dört 
operet oynanma:n kararln,nuşhr. ga,i bazı artistler İcap ettikçe 

'dramlarda da rol alabilecekle1'dir. Operet kısmının re~crtuvarınd3 

Japonya deniz bütçesine geçen -- (Bq tarafı 1 lnd uyıf&d&I Burada çektikleri fi rı1 
seneye nispetle 35 milyon yen i - du. Fakat ayni makama Kanada Baın· hakkında izahat veriyor }I( 
lave ederek 714 milyon yenlik bir kili olan Mister Bennetin namzet ıöı· dl 

terilmeıi muhtemel olduiundan hu ihti· Bir haftadanberi fehrimi• 
bütçe ile ortaya çıktr. Bu pşıra l k · l ı.d 

mal tahakkuk ettiği takdirde Aia Han, bir ngiliz film f ir etı ça ıtmV~ 
takriben 50 milyon İngiliz liraaı .-A' 

ıadık bir İngiliz tebea11 aıfatiyle nam· idi, Filmciler, bir küçük ot~~ 
yapar ve lngilizlerin bütçe tekli- zetliiini pri alacaktır. bil ve bir de makinelerini tatt1...-
finden yalnız 7 milyon İngiliz li· Bu hlvadiıi veren Londra rueteaı # 
rası azdır. ıunlan illve ediyor: kamyonla bir hafta içinde ıeb ~ 

k 1 • • "'Diler taraft.n Aia Hanın, lama· her yanını dolatmıtlar, bir ç Japon bahriye as er erının 
ililer reiıi olduğq gibi bir ülke ıuihi ol- manzaralar çelcımiılerdir. 

mevcudu da lngiliz mevcudundan · d ·· k ı d tm k • maıı içın e muza ere er evam e e - f h" 
ancak ~000 kiti daha azdır. Ame: tedir. Bu müzakerelerde l»ilha11a üç Bet kitiden ibaret olan ı , , 
rikalıların 2100 deniz tayyaresi ıahıiyet tebarüz ediyor. Bunlann hiri ciler bu aktam ekapreıle ıebft 
yapacakları haberi, Amerikanın Ağa Hanın kendiıi, ikinciıi anaar, Ü· mizden ayrılacaklardır. 
deniz: programını takip eden bir çüncüıü oğlu Ali Handır. Halihazrr· Sinemacıl&T, §ehrimizde bulıı"' 

da bunların üçü de 11Dovil,, de ayn ayn, tıt" 
haber olduğu için heyecanla kar· maktan çok mütehassiı olmuf 

muhtqem ü,anelerde yaııyorlar. Aia ı•' 
tılandr. Onun için mevcut deniz Hanın anaıı ıekıen yaımda bir ilıtiya!' dır. Dün, kendiıiyle konutaO ot8' 
programlarının fe&hedilmesi teh- olduiu halde aıtmı, ya,mdaki oilunun zetecilere, kafilenin reisi rej •Jıti• 
likesi fevkalade artmışbr. hir taht .-bibi olması üzerinde iırar ve M. Goltmit, faaliyetlerini ve ' 

Amerikalıların ıabık donanma onu hu yolda teıvik etmektedir. saılarını ıu yolda anlatmıttır: 
Vf. deniz erkinıharbiye kumanda· Oğluna bu fikri iki YJl evvel ver· "- Bucünkü lıtanbulu fildi' 
nı amiral Pratt yazdığı bir maka· mitti. h bd' 

Aia Hanı beynelmilel l»ir ıima ola· aldık. Bir h~ftadanberi e~. .,. 
lede diyor ki: "'Bir millet, müda· rak ıöatermek ve onu ,ark ile garp na- nunla uğrafıyorduk. Bet k•f;:;,
faaıının icabatına göre ka1'ada, de- zannda büyiitmek için .ulru "'11an te· ikimiz İngiliz, birimiz AtFU _..k

nizde veya havad kuvvetli olabi· tebhüılerin hütün aehebi budur-.,, yalı ve dijer ikimiz ÇekotlO"~ 
lir. Fakat her üç yerde de ayni de· ı~~!!!!!!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!""!!!"!!'!!!!!!!~~!!!!!!!!!~ tır. Bugünkü lıtanbul ciddeo ~,.. 
recede kuvvetli olmaya çalıtan na ilan edebilir ve müdafaaaının raka değer. Bu itibarla meıol• i 
h ·· ·1· Lt d ·· vat ı0 stı'yen hunu icap ettirdig"'ini aöyliyebilir. · b k · · h Ik 1•11 

er uç aı arı a a mcsa tinızin u ö9e1ını, a ını, '-it' 
b. 1 k tt k' ::nek lazım o milletten rekinmelidir ! Çünkü l .. 11 ır mem e e en çe ·ın • :r binaları, bariz hususiyeti o a•·1~, ~e1ir ! Bunu istiyen millet istediği böyle §eyler bir hücumun mukad· çok yerleri filme çektik. Bö1 •· 
k - ~' -... ı lhr.>"'r •er nlduih m\\ c1h" • dimesini tetkil eder.,, bul 0 yof\J 

hayli film çevirmit un 
Amiral Pratt'm Japonyayı kaı B f'l • b' " ara t•r 

u ı m yenı ır manz '' b1' tederek söylediği bu sözler Fran· n 

Operet kısmı için Franuz ti· tunlar vardır: Ynra'i:ı (F.krern Re-
•it Beyı'n), .Jirofle .Hrof1a .1. Ga!ip 1 bitecektir. yatroıu kiralanacaktrr. 'f 

Şehi1' tiyatrosunun fiatları hu Beyin, opera korniJ'). Cemal Re,it Maaşlarına :ram edilenler 
ıene 'çok ucuz olacaktır. Geçen Beyin yeni bir opereti. Şehir tiyatroıunun yeni kadro

yıllar gihi t11.lebe ve zabitan gece- Operetler iki ayda bir değişe • sundan bahıetmif, maaıları indi
leri yapılacak, herk~ ucuz hir fi- cektir. Operet kısmı için Sovyet- rilenlerin isimlerini yazmıtbk. 
atla ıanat tiyatroıuna "idebile- lerden gelecek rejisör Tayrof mev· Sanatkarlardan Semiha hanımın 
~ktiı. Fiatların 75 kuru§t~n faz·! •İm batlan,ıcında burada buluna· ı· maa~ı cin elli be§ liradan yetmiı 
,. olmaması dütünülmektedir. mıyaca1c, bir müddet sonra gele- bet lıraya çıkarılmıttır. 

ı zında çevriliyor. Avrupanı .. , 
saya da şamil obıbilir. ngilizler 9'J•• 

rok -birlerini filme aldık. 
1
_ .... , de bu gibi imalar yapmayı sevi· :s- ,-- bu ,,.. 

yorlar ve bunlarla en ziyade Al • lan, önce kumpanyamızın • o-
manyayı kaıtediyol'lar. Fakat bu duğu ingiltereye ıötürecei~tiifl 
imalarda '"Kırrm sana söylüyo· rada hazıTladıktan ıonra ... 

rum, ıelinim sen anla!,, manuı Avrupa merkezlerine da~~tit• 
da bulunsa gerektir. Film o1'alarda da ıöıterıleee 



HiK8ge: 

Fakır/ara 

Çarnııcaya giden yolun baJ tarafında ih tiyar ' bir fakirle küçük krzına tcsadü~ 
etti \eri .... 

Bir aahah vakti erkenden, küçük 
tanıhcaya giden yolu çıkacak olursa· 
11~. beyaz aakallı ihtiyar bir efendi i!e 
~rı iki yaırnda kadar küçük bir kızın, 

01kola yürüdüğünü göreceksiniz. 
. Bu, her sahalı yaptıklan bir adet • 
~r. Yolun en ıölieli bir tarafından, 
1kisj de yavaı yavaı yÜrÜrler. O ka • 
~ çok konuıtuklan görülmez; daha 
~0rruıu, y•lnız küçük kız konuıur. 
F' eler anlatır? .• Bunu dinliyemedim. 

•lca.t her vgkit, o kadar çok cıvıl cı· 
~I konuıuyor ki, ihtiyar efendi onu 
•nlenıekten daha baıka bir t•Y yapa· 

l!ıaz. Bir gün: 

de :- Kızınızın bu kadar lconuıması, 
dun, sizi h8$ta etmiyor mu? 
İhtiyar elendi: 
- Kızım! .. Dedi; lcmmı dinlemek· 

~rı baıka hayatımda hiç bir t•Y iste
Yorum! .. 

. ihtiyar efendinin hakin vardı: Şim
diye kadar dofan bütün çoeuldan öl-

müıtü. Bu aonuncusuydu, ve kendisi 
altmıt yaıındaydı. 

Bir ıün, bu sabah gezintilerinin 
birinde, ihtiyar efendinin, küçük kızı· 
nı niçin bu kadar çok sevdiğini daha 
y,Pından anladım; bu hikayeyi size 
de anlatmak isterim: 

Bir Mayıs sabahiydi. Çamlıca yo
lunun iki tarafında göz alabildiğine 
uzayan kırlan, battan atağı papatya· 
lar kaplamııh; hafif bir yaz güneı 

vardı. Her ıey, tam bir sabah seyya • 
hatine Çıkılacak kadar güzel ve insa· 
nı ıevindiriyordu. ihtiyar efendi ile 
küçük liızı kol kola ginniıler, o kadar 
neıeyle Jlirüyorlardı ki, ihtiyar efen· 
di altımı yaımda oldujunu bile unut
muıtu. Her ıey, ona en ıenç zama -
nmda olduğu gibi ıözüküyordu. 

Birisi, kulaklarını kalbinin üstüne 
koyup dinliyecek olsaydı: 

- En büyilJr aaaaeti hana lazım 

....___~----------------------------------__,...~~-1 
Kedinin M -lelef-onıı 

- !\ara kedi anlatıyor: -
ltf >u-tık kurumumdan durulmaz. 
d •çin tni?. Çünkü telefona çağrıl· 
ırn. 

't~efon eden de kim biliyor 

sormayın, bütün ev hanımları e· 
fendileriyle birlikte yazlık eve 
gitmiılerai. Sonra açıkta çadır 
'kurmuılar.. Tekir de beraber. 
Bir yağmur yemit bir yağmur ye· 
mitler ... -Affedersiniz - ıılan· 
mı§ kediye dönmüıler ! Şikayet 1 

biribiri üıtüne ... 

veriyor! ... Diye yavaı yavaı söylendi· 
ğini duyacaktı. 

Bir arrtta, küçük Çamlıca suyu • 
na dönen yolun ba§ tarafında, bir ih· 
tiyarla yanı baıında küçük bir kıza 
tc:ıadüf ettiler. Burada yanlıt söy)iyo
rum. Daha ziyade ihtiyar efendinin 
küçük kızı tesadüf etmiıti; 

Onlar da tıpkı kendileri gibi iki ki· 
§iydiler. Birisi ihtiyardı; hpkı babası· 
na benziyordu; Öteki on iki yaıında 
lc&dardı; ve kendisi kadar küçük bir 
kızdı. 

İhtiyar efendinin küçük kızı, yol· 
larına birden bire çıkan bu iki kişinin 
önünde, evvela hiır bir !ey anlama • 
mııtı. Belki de kendi kendisine: 

- Tıpkı, diyordu, tıpkı babamla 
bana benziyorlar. 

Şu halde aralannda nasıl bir fark 
vardı?. 

Bu, büyüktü. ikinci ihtiyarın Üs· 
tündeki eık:. bir elbisenin her tarafı 
parça parçaydı. Ayaklannda yırtık 
bir pabuç sürünüyordu; elindeki bir 
değneğe o kadar fazla ve halsizce da· 
yanıyordu ki, ihtiyann ne kadar has• 
ta olduğu bcUiydi. Yanı baıındaki kil· 
çük kızın ayaklan çıplaktı; arkasında 
bir torba vardı: Daha doğrusu boı ve 
yamalı bir torba aallanıyordu. 

lhtiyar efendinin küçük km: 
- Babacığım!. dedi; onlar hasta 

olacaklar değil mi?. 

- Belki hasta değildirler, kızını; 
fakat aç olacaklar ... 

Dördü de birbirine yaklaımııtı; 
ihtiyar ve zengin Nafiz Efendinin kı· 
zı: 

- Ni~n, dedi, niçin karınları aç 
olsun... Biz nasıl ekmek buluyonız. 

- Fakat onların ikiıi de fakir ... 
Paralan yok ki; yiyecek nasıl bulacak· 
ler ... 

Küçük kız: 
- Lbaajım!. dedi; haydi onlan 

büüm ..,. sötirelim r .. 
İhtiyar elendi küçük kuım kollan 

arasına aldı: 

- Benim lcwm 1.. dedi.; nni ne 
kadar seviyorum bilsen! ... 

Biri ihtiyar biri genç iki fakirle, 
biri ihtiyar biri genç iki zengin, evle
rine doğru yürüdüler. 

ihtiyar efendinin kızı ile, küçük 
fakirin yolda ne ~onuıtuklarını bilmi
yorum. Daha doğrusu, hiç bir ıey ko
nuımadılar. lhtiyar efendinin kızı di. 
lini yutmuş gibiydi; hiç bir fey söyle-

Eh, güzel! Fakat bir iki keli· 
me daha ıorayım, görütelim1 de· 
dim. konutma birden keıildi ... 

Fen, iyi §ey ama, bakın pek 
te inanılmıyor .. İnsanı yarı yolda 
bırakıyor itte! 

, miyordu. Scldece, kötklerinin kapısı • 
na geldikleri zaman: 

~? Bizim komıunun teki· 

d 8aJnn nu~I oldu? Telefon çal· 
~ Biztm l<üçülC hanım, kendisi· 
e. telefon edildiğini tanmıf. Ön· 
~IClconuflllJYa ıavaııyor. Fakat 
•r..~YOr ki, kendisini beğil, •beni 
-· "1orlar. 
~ ICüçüJC hanım beni çağırdı. 
'-ı '•aya, ııçradım. Telefonu eli -

e a.ldnn: 

-AUo! Allo! 

• • • 
Bizim evin efendiıi de onlarla 

beraber gitmitti. Şimdi döndüler. 
Yalnız, zannetmedikleriDden faz· 
la para harcamıtlar.. Efendinin 
yüzünden düten bin parça oluyor. 
Bu ara ikide bir, beni hatlıyor. 

Onlar eğ)enıdiyse ve bunun 
için fazla para gitti ise benim ne 
kabahatim var. 

Bir telefon konutmaıından 
duyduğum zevk, fitil fitil bur· 
numdan geliyor. 

Kara kedi 

~e ~ bu telefon den7n ıey de 
0 t muı! 

~o Ömrümde ilk defa telefon1i' ~-
~!Uyordunı. lif~ 

~aktan bir ses! 
...._ Miyyavv! 
~y b b' . k' . . d' ' u ızım et ırın ıeaıy ı. l Ne var Tekir, dedim .. 

be d elef onu küçük hammdan, 'en gördüğüm gibi, ~ğıaz ko· 
dil ~ Yerini ağıza, kulaklığını 
li>' la§nna getirip geyirte din • 

Otdum. 

~lrl~n, Tekirin tikiyetlerini 

Bir sene kadar evvel, Siyamdıı, bü
yük bir fil, orman içinden geçen bir 
tren yoluna çıkarak, lokomotife karşı 
koymak iııtemiıti. 

Kim mağlup oldu, ~iğnendi, dersi
niz? 

Fili 

- lıte buraıı dedi. 
Dördü birden, köıkün demir kapı. 

sından bah9'ye doğru yürüdüler .. 
ihtiyar efendinin küçük kızı, bir 

Mayıı sabahında, bahçenin en güzel 
çiçeklerle kokulu bir köıeıinde, biri 
ihtiyar, 'biri genç iki fakire bir SJlbah 
ziyafeti çekti. Fakat son dakikada bir
den bire ortadan kaybolmuıtu. 

iki fakir yola çıkmak üzereydiler: 
- Torbamız, dediler; biz gelirken 

onu yannırnızda getirmiıtik. 

ZavalJılar bot torbalarını kaybet • 
tikleri için o kadar çok Üzülüyorlardı 
ki, bu hakikaten görülecek bir !eydi. 
Sonra birden bire onu aramaktan va:ı;
geçtiler; belki de: 

- Ne yapalım, diyorlardı; karnı
mız bir sabah olıun doydu ya? •• 

Onları lcöıkün ihtiyar efe.ndiıi bah· 
çe kapıarna kadar geçirdi; kendi ken• 
<lisine de: 

- Acaba, diyordu; benim küçük 
kızım ne tarafa kaçtı! .. 

Onu birden bire demir kapının Ö· 
nünde buldu. Biri ihtiyar biri genç İ· 
ki fakirin torbası kapmın Önünde du
ruyordu; büyük torba ağzına kadar 
viyeceklerle doluydu. 

ihtiyar efendinin küçük kızı: 
- Sizi her sabah bekliyorum, de • 

di; gene gelirsiniz olur mu? .. 
Ve biri ihtiyar biri genç, iki fakir, 

yol üzerinde kayboluncaya kadar ar
kalanndan baktı. 

Fakirlere daima yardım ediniz! 

A§abey 

Karıncaların " inek,, 
beslemesi 

Sütü, bu çocukların sevdiği kadar karıncalar da seve • Fakat onlann 
içtiği süt, ne $Ütüdür? .. 

insanlara 
benzi yen 

en çok 
hayvan 

Kanncalarm "İnek,, beslediği· 
ni hiç işittiniz mi? 

Karıncalarla inıanlar arasında 

görünütte dünya kadar fark oldu· 
ğu halde, inceden inceye bir göz· 
den geçirilirıe çok yerlerde, bize 
benzedikleri görülür. 

Evet, karıncalar, "inek,, besler 
ve bizim gibi, sabahtan sabaha 
onların ıüdünü sağarak, kahval • 
tılarını alırlar. Karınlarını doyu • 
rurlar • ... 

rınkin~ benzer, dedikti .. 
Bu pek doğrudur... Karınca. 

l:ır, aç kalınca, birbirlerinden yi • 
yecek isterler .. Gene bizim gibi, 
i§leri çok olduğu zaman, birbir -
]erini yardıma çağırırlar. 

Bir karıncanın, evini naııl bul· 
duğunu öğrenmek te meraklıdır. 

Bunlar, evlerini koku ile bulur· 
lar. Karıncalar, i§Çidirler de .. 

Karıncaların ya§ayıtları üze • 
rine "Moris Meterlik,, isimli bir 
muharririn, yazısına raılarsanı2 

mutlaka okuyunuz. 

Karıncaların "inekleri,, güller Orada göreceksiniz ki, karın • 
üzernide ı>azan a-ördüğünüz, ye§il calarm yer altında kırk katlı e'1ı/ .. 
aineklerdir. Bunların adı "Afi - leri vardır. Ve çocuktarım, hr~ 
deı,, dir. vanın sıcaklığına, ıoiukluğuna 

Karıncalar kendilerine bir nevi göre bu katların en altına veya or· 
süt veren, Afideılere pek bakar • talarına çıkarıp indirirler. 
!ar. J Karıncalar ufak, fakat ehem • 

Karıncaların hayatı insanla • miyetsiz değildirler .. 

~
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Ke~iler ve yllanlar 
Yugoılavyada meraklı bir hi. • 

diıe oldu: Bir çok keçilerin ıüt 

vermediii görülüyordu. Her za • 

man bol bol aldıkları ıüt acaba 

ne oluyordu? Hayvanlarda ba§ka 
bir hastalık, yoktu ... 

Son zamanlarda bunun ıebebi

ni buldular .. 
Mejer, geceleyin, yahut kırla • 

ra gidip, gevit getirmek üzere bi • 

raz yan geldikleri zaman, yılan • 
lar gelip ıütlerini emer, bitirirler • 

mıf. 

Yılanın ıüte bayıldığını bilir · 

ıınız .. 

• • • 
Dirim itaretl 

Dünyada en ıarip feylerin A • 
merikadan çıktığı bellidir. Kim . 

bilir, belki de yeni olduğu için, 
bize garip geliyor. 

Bir Amerikalı, §Öy)e bir hazır· 

AF ACANJN AKLI: 

Penbe adam 
Mııırda çalııan bir lngiliz dok· 

toru, ıon defa Londraya geldiği 
zaman bütün doktorları §a§ırttı .. 
Bu adam, hava pek 11cak olduğu 

zaman pembe ter döküyor, ve bu 
terin boyaar o kadar has ki, dok • 
torun iç çamatırını da boyamak • 
tadır. 

bkta bulunmu§: "Eğer, ben ölür· 
sem, mezarıma bir de mikrofon 
koyunuz ... ,, diyor. 

İnsanların bazan, ölmeden gÖ• 
müldüğünü dütünen Amerikalı 
bu mikrofonla, mezarcıya vazi 
yetinden haber verecekmif .. 

Mezarcının odasında da bü • 
yük bir oparlör bulunacak. Eğer, 
kendisi ölmemitıe, mezarda ya • 
pacağı küçük bir hareket, bağlı 
bulunduğu oparlörde büyüyerek 
mezarcının kulağına çalınacak .. 
Ve onu kurtarmağa gelecekler• 
. ' mı, .... 
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HAFTALIK 

Radqo Programı l Denizyolları 
iŞLETMESı 

9 Ey IQIPazar 
1 

sa: Rekllm n lliWilkL ta.13: Daııa muslklııi. 
lSTANBUL: UI KJa&. BUDAPJ:ŞT.E, 5H m. 

18~0 Plak neşriyat., 19.20: Ajans habt•r· ı 9.so: Musahabe, .:t0.05: Piyano konseri, 
Z0,50: Stüdyodan operet temııılll. "N'otaa Ka_ lerl, 19,SO: Türk musiki Dftrlyatı: (Kemani 

Acenteleri Karaköy . Köprüba~. 
1 el.42362 - ':iirkeo Mühürdar zad~ 

Han Telefon 22740 

J~.pt, Me.11'11t Q>mU, Mu:r.affer beyler ~·e pltany,, 2S.15: Slıan mtııılklııl, 23.45: Opera 
orkeııtraaı. 

\'celbe, \'~la Rlza Hanımlar). 21 Atq Gll· 

Karadeniz Cu
martesi postası 
ERZURUM vapuru 

686 Khz. PBAO, 470 m. 
UeıJ kJübünden na.ktL Ajana '\"e borııa ha~r- 19.20: Almanca neertJ&tr. 19.53: Musaba. 
lerl. 21.SO: Orkestra kart•tk program. be. 20.10: .Radyo poptbiaL 20.G5: Konferan"' 

22S Khz. VARŞOVA 13'5 m. 21.10: Brtlnodan llAklm: Serenat konııerl. 
H: TaganaUi hafif musiki. :Z0.41S: Maaab&.. 22: PolWer orkestra konııert. 21.11: 1"1.lk, 2lt 

be. :zo.ıse: Aktüalite, :Zl: Orkestra konseri. 21 45 Halterler. (Fran11Zea). 
41S: llaherler. 21.55: Mmaba19e. %%: Lembe"&'· Gn J[Jtt. ViYANA, 1Sf1 m. 

8 Eyl6l 
Cumartesi 18 de Galıta 
rıhtımındın kalkacak. Oidiıte 
Jnebolu, Sinop Samaun, Gire· 
son, T:rabıon, Rize, Hopa'ya 
Dönüıte bunlar• ilAweten Pa
ur, Sürmene, Fatsa Ye Un· 
ye'ye uğrayıcakbr. (S444) 

ten llf!tf'll netrlyM. Spor. :zs.ııs: Rke.IAm Te 21.11 &at ayan, halterler Te eat~. 20.25: 
kouer. :za.ao: Dan. moBlkial, UM: MllMll&- Koro konee.rf. :zı DolluMun llatmılan (Haf· 
iN-. U.'6: Dluıa maallminin devamı. TekD Scbaaclml&'f tarafmılan llltal»e). Os-

5'6 Kllz. BUDAPEŞ'l"E, MO m. valcl KalıNtanm lclarealnde konser, 22.415: 
11.IO: lladapette mualkl heyeti tarafından Holzer radyo orkNtrw, 211.Je: Son llaber· 

koıuer. :ZJ: Spor. !I.20: Keman konııerf, H: .,_ ..,,, :zs.ıse: Konserin devamı, :Z4.SO: Dans 
Kanpk netrlyat. 22.50: llabe.rler. 23.10: Si· musikisi. 
gan maalklıl. U: <Ju.baııL 

J71S Khz. MOSKOVA, 1714 m. 13 EylQI P•rıembe 
Bu baftanm her cUııUnde bu :ta.rzda aeırl· ISTANBUL: 

yat yapılacaktJr. 15: Sabah haberler. G,SO: ll.SO Pl&k ne,riy&t.ı. 19.20: Ajaaa Jaüer-
Maulıabe. 8: ~rler. 8,IIS: Uyanı1. t.41S: hırı. 11.SO: Ttlrk maalkl JH!frlyatı: (Kemal 
çocuk neeriyatı, 10: Sabah konseri. 10.58: Nlyul, Azmi Bfoyler Ye Bayrtye, MUr.eyyen 
8a&t ayan. 11: Sno llaberler. 11.15: Amele llanODl&r). :Zl Selim Sırn Bey taratmdan 
kon9flrl. 16: Gilnlin n~rfyat provamı. 18.15 konleran .. 21.SO: St8dyo orkeetruı. 
çocuk IH'.frlyatı, 11.ISI: Saat ayn. l7 Son HS Khz. VARŞOVA, 18'1 m. 
haberler. 22: Ecnebi dillerde mu~. %0: Tacannlll koMer. - Mu..-, :ZS.SO: 

886 KlıL P&AG, 470 m. KonRrln df'vamı. MııM••lıe. :Zl: Bant mu• 
:Z0.'4: Muaüalıe. 21: Kantık kome.r, 21.45 91kl. 21.43: ~rtM. H: Pop&ler 9elllontk 

Mnuhabe. :Z: Radyo orkNtraar. 22: Haber· orkeatra konlf'rl, !2;45: Muuhaı.e. 21: Kon· 
lfır. 22.20: Pılk. 2S.25: Almanca taaberler. sn!lf'I nokllmlar. 21.U: Dluı• muslklll, 23.45 
21.30: Caz musikisi. F.<:nebl dille konferans. 24: Musahabe. 2t.03 
5tı Khz. VİYANA, 501 m. Dans musikisinin de\'&mı. 
20.115: Saat ayan, spor haberleri, 20.30: 545 Kin~. JJUDAPEŞTE, 550 m. 

Bar moslklsL 21.015: prkılar '\'e JH!tell Viya- 19,50: Slgan muıılklsl. 20.55: Mosahahl'. %1, 
na ha\•alan, 21.40: Musahabfl (8JM>r) :U.415 SO: Vlyanadan nakil. !S: Han 11pc>nı. 2s.2oı 
Straaı Ye Lıuın,.r'ln l"lf!rlf'rfnden radyo po- l'a~·lı sazlar takmnnın konııerf, 
pUrlsl, 20 Haberler, 28,20 Dans muslklııl, ı AS2 Khz. PRAG, 470 m. 

Buda!K'Ştcden Slgan mu•lklıJI. 20.10: !:O<'Uklara mahsmı kon~r. :ZO.S/5: 

10 EylOI Pazartesi · MıısahahP. 20.50: Oıtravadan clans musikisi. 

1STANBUL: 
18,SO: }'ranaızca dc•ra. 19: Koaferana, ıtUO 

Türk musiki netrfyatı. (Ekrem, Ruten, Cev· 
det, kemani Oevdet, Şeref, İbrahim Beyler 
ve \'eclhe, Belma hanrmlar). 21.20: AjaJH 
n borsa haberleri, 21.SO: Bedriye .Raalm 

banunm lııtlraklyle tango ve caz orkeatruı. 
2%S Khz. VARŞOVA, 1845 m. 

H: Musahabe. 2%.15: Poptller Hırvat farkı• 
larr. 22,85: Se.renaUardaa 111\lrekkep kon111re. 
'.\fusahabe, 2S.15: Salon ork.,..traııı. 

5tt .Kbıt. ViYANA, 50T m. 
20.10: Haberler , .• ••~. !9 .. ,0: Ratt. ha· 

berlerl, :ZO.M: Piyano kon!lf!rf, 21.SO: Max 
~h3nherr'ln Jdarealn~ hafif musiki, :ıs : 
Eva Hadrobo\'& wı :Eiiclahınellf!r (piyano) 
tarafından tapnnlll kon.er, :ZS.49: Haber • 
ler. 24: Dans musikisi. 

Mersin 
Sür'at Yolu 

•apuru 7 
Eyl\ıt 

ANAFARTA 
CUMA 1 l de Sirkeci 

rahhmından kalkacak. Gidiıte 
lımir, Antalya, Merain'e. Dö· 
nüıte bunlara ili~eten Alan· 
ya, Küllük, Çanakkale'ye 
ujrayacakbr. (5 .. 41) 

Barhn Yolu 
BURSA vapurM 

6 EylüJ 
Perşembe 19 da Sirkeci 

nhhmından kaJkacakhr. 
(5442) 

TRABZON 
Sür'at volu ., ıt,15 Oda .mua.lklıl koaeeri. Musahabe, 

:Z0,20: Spor. 21: Şarkılar. :n.so: Sesli film
l11rden pllklar. 21.41>: Haberler. H: PopWP.r 14 EylQI Cuma KARADENiZ Vapuru 

6 EylOJ 
ııenfonlk orkeııtra konııerl. 21.41S: Ko11feraas. 
2S: RekJAmlar ve konM!r. 21.U: Dula am • 
•ikisi. 24: Musahabe. 24.0IS! Dans mutdklsl. 
nln devamı. 

6'5 KU.. BUDAPZ,TE. IO iDi'· 
2UO PIAk. U.10: l\lu!lalıabr- ıt.40: Slıan 

muııfklttl. 2S: Rayterln ldarf'Sinde orkcsarbı. 
kon11erl. U.JO: Len Bak.flr caz takımL 

6S8 :Klız. P.RAG, 470 m. 
J8.60 pllk. 19: H&lıer1"r. 19.10: Pllk. 19.:ZO 

almanca moullabe. 19.M: Almanca haber. 
ll'r. 20: Saat ayan. 20.JO: Xanıtık konııer. 

Z0.55: Hint Ye u.ncl earkrlan. 21.%0: Masa· 
Rababe. 21.55: PIMc. 2%: Haberler. 2%.11: 
Hindistan haklmıda konferan•. 2%.:ZO: Ka • 
lllieı lconserl. 28: Haberler. ıs.tıs: Pllk. ıs. 
ff: Almanca haberler. 

692 Khz. vtı·ANA, 60'7 m. 
20.S5 klh-10 mu11lk1sl, :Zl.20: Ma9&1tabı'., 

21.30 KISylO muılldılnln devamı, 22.20: Bil· 
cltrUmemS,,tlr, 2%,55: Brahma'm PMrluladen 
piyano konııerl, ıs.so: Habrelcr, 2S.~: Dans 
mualk111. ı.ııs: Pili<. 

11 EylQI S•h 
ISTANBUL: 
J8.SO Pılk netrl)at. 19 MP.s'ut <Jemll IH-y, 

taratmdan çocuklara maaıll 19SO: Ttlrk mu· 
euld nırtyatı (SttWyo .u heyeti ve :r ... r 
J\ey, ERJ("I 'e Mehlika hanımlar) :ZM:S: MU· 
nlr Nurettin IM'y '\e arkadqtan .. !1.te A • 
janıt ve borsa habrelerl. 21.SO: C~mal Jletlt, 
LAfln9kl, luet Ne&Ua, Mea•ut CemU IH-yll'r 
t.ratmclan oda mallklal. 

:zıs Khz. \'ARŞOVA, 1545 m. 
ıt.16: Kuarttfı kontıPrt - MllllUabe. 20. 

20: AırtUalltr. 2S.SO: Oda maalklal pllklan, 
20.45: Muhtelif bahlıılf'r. 2Z: "Le ehanne de 
Jaq,, lıılmll musikili piyea. :ZS! •ldAm Te 
kmı!M'r. 2s.u: Dan• mu.lklal. 2S,ff: Ecnebi 
dlo.ı konferans. :U.05: Dana. 

543 Khı. BUDAPP.:Ş'l"E, 550 m. 
20.60: Radyo tiyatrosu. 22.35: llüerler. 

ıt,M: Oda muıdkiaL (Flüt, obo\·e Tfl •arpa 
lle~rlle). 24: PIAk. 24.20: Dans ı Jllklsl. 

8!S Khz. PRAG, 4'70 m. 
20•30: "Köpek baflarr .. lalmli kovorovtkin 

Nerlerlnclen opera temııUI. (bt.ırahatlerde 
mul&babe ve haberler.) 

sn Kllı. ViYANA, G07 m. 
%0.U IDt'.nlleket haberleri, 20.S.5: Saat a· 

Tan, haberler. 20.45: \'erdi w. Pueclnlnln e· 
~rlP-rtn&m prkılar, 22.so: Kanıık netrlya,t 
28.80: Haberler, 2S.50: Oda mııalkbl, l 
Scbrammel nnnılklıııl. 

12 EylQI Ç•rt•mb• 
lSTANBUL: 
18.SO: Franaızca ders. J9: Pllk netrlyatt. 

11.SO: Türk musiki hfltrfyatı: (l!krem, Ru. 
wen. Oevdet, Mustafa beyler Ye \ 'N.'lhe, Se. 
ndha, bannnlar.) 21.20: Ajan Ye IMına ha· 

berlert. !1.20: Stüd30 caz ve tanıo orkeıı
tru1. 

2ts llllz. VARŞO\'A, JUS m. 
it.IS: Keman kon.eri. (Piyano refabta. 

le) 11.Jı"S: Konlerant!. 20: Kahvehane mael· 
ldıL - Mu......,., 20.so: Konaerill clenını. 
- 24t.45: Habtd1f 93&1er. 21: Dajo9 Bela ._, 
lcrnuıua )Üldvr. %1.45: Haberler n: Cllo
plllln eeerlertnden mllttkkep piyano kouert 

tsTANBvL: Perşembe 20de Galata nb· 
19.SO: PIAk neırlyatı. 18.SO: PIAk neeri· 

yatı. ıuo: Ajana haberleri. 19.SO: TUrk mu- hmından kalkacak. Giditle 
lllkl neer1.ra•11 <Ekrem, aa ..... Cevdet bey- lnebolu, Samsun, Ordu, Gi-
ler ve Vecibe, Nedime, Nazan Feridun ha - T 
nnnlar Ovrlk '.Efendi.) :Zl.%0: Ajana \"e bor· reıua, ıabzon, Rize, Hopa'ye. 
sa haberleri. 21.SO: Radyo orkesttuı tara· Dönüıte bunlara ilAYeten 
ımc1an 1ıa1ır musıkı. Pazar, Of, Polathan~ye ui-

223 Klaz. VARŞO\'A, 1845 m. 

20: Koro konııert. - Musahabe. u.so: 'llı•r•aliv•a•c•a•lc•t•ır•.•'•5•4•4•3i)t•••••• 
&!afonlk konııer. U.N: KonaerU rekllmlar ı• 

2-1.115: Mu1ahabe. 2.ı.20: Dans mmlklıl 

<P!!~·>K,,.~ eunAnşn. IS3I m. lstanbul Harici Askeriı 
IU5: Orkestra koneert. ıı: Spor baher· Kıtaat ilônları 

lerl, %1,15: Neşell ııözlf'r. 21.45: LakatOtl ıi. 
&'•D takmu. 22.~: Ecnebi siyasetine dair :( .. _____________ _ 

eazıer. :zs: Haberler. %8.20: Operalardan ta. Busing kamyonları için 
gannl (Piyano m~katlle Mme Butterfty, 68 adet İÇ VC dış lastik } 7 
Tosca, Manotı, Bohene, \ 'IUI, Ahla '\"f: Mattl· Eylül 934 pazartesi gu""nü sa
nata o~rumdan parçalar. 24: .Dana muıılki· 

.ı. at 11 de kapalı zarfla satın 
uz Khıı:. PRAo, 410. alınacaktır. Taliplerin şart-
%0.10: Orkestra tarafından opera parçala· • • •• k 

n. :Zl.10: Mueahabe. %1.215: ~ekoıılo'\·ak aık nameSJDJ gorme için her 
prkdarı. 21.45: ıtarrıık neıırfyat. :Z!: Muu• gün Ve mÜnakasasına iştirak 
ll&lıe. ,1,15: Bratlslna radyo orkeııtraıııı. - edeceklerin belli Saatten ev
Musahabe. ıs.Jl5: 'Seıtf'll tal'annlll hafif mu• vel teklif mektuplannı An
slkl. 

192 Khır. vı1·A.~A. 607 m. Karada M. M. vekaleti Sa-
18.50: Keman • Gitar muslldal, ıuo: tmalma Komisyonuna ver -

l'lpor. 19.SO: &-yyah n~rlyatl,· 19.41 Tf'knlk 
bablıler, 20 Haberler ve saire. %0.10: Halk me)erj (125) (5020) 
prkt!An, !1,10: Mewill,..kf!t 1»a1aı.ı.r1. :zı.so: 

Artlır Scllnltde.r'la Utıbelel iaimll plytıf, 
2S Akpm mualklsl, 2S,30: Haberler, '!S,lO: 
Konııerln devamı, ı Pllk. 

15 EylUI Cumartesi 
ı TA?\'BUL: 
18.IO F.raaalzca Clenı. lt: Pllk ne,rlyatı, 

19.SG: Türk musiki n~riyatr: (Fahire, Sa. 
nye hanımlar Te Refik, Fikret &yler) %l 

EıJm Şefik Bey taralmclan konferans. 21.30: 
StlWyo caz '\"e •tango orkestrası. 
VARŞOVA, 

lt.46: BeportaJ, 20: Cazbend (taıaanlll). 
ıo.ıo: Konteran., 20.so: Keman muıılkl•I. 
(Pllk). 21.45: Ma.abbP. :ıe.ıse: Spro ha • 
berlert. :Zl: NaklL 11.30: Şarkılar. 21.,ıs: 
Haberler. :Zl.55: Mu .. halNo. %!: Piyano mu• 
slklııl. 22.45: Umumt .. rp batr...:ıarı. :zs: 
Konııerll rekllralar. :ZS.15: Dan• muslkl&I. 2.ı 
Musahabe. - Teomıll. 24.13: Dans pllklan.1 
Dana mualklll. 

GU Khz. BUDAPEŞTE, 11M na . 
19.S.5: Macar prkılan. :Z0.50: ne Pllrde· 

tık. "Fraııka., lılmll ndyn tiyatrosu. 22.83: 
Akfam haberleri. :ZZ.55: Piyano kon91'rl. 2s. 
45: Poll11 memurlan takmunm ko1111ert. 

11% Khz. PRAG, 470 m. 
21.415: Milnlnno\•oıııky 1alnmmm konM'rl. 

22: Hawrlt>r. 2!.30: l>aJI• pllklan. ıs: Mu.. 
aallalw.. !$: llHerler. IS.11: PIAk. 23.SO: 
Rennan• Selll'IUlllDel taknm tarafınclan ka. 
rıttık musiki. 

~12 Klaz.. ''İYANA. alim. 
tG \'lyaaa eperumdan naklen, Mauene~ 

nln Manmı epe,.., ts Halterler .u.ıo 11ol
zer nd7o ork......._, 24.ü: Damı musikisi. 

• • • 
İzmir Reşadiyede İniş is

kelesi inşaatı kapalı zarfla 
yaptırılacaktır. Şartname -
sini görmek istiyenlerin her 
gün, münakasasına iştirak 
edeceklerin 27 - 9 - 934 per
şembe günü saat 10,5 ta te -
rninatları ile birlikte Ankara 
Milli Müdafaa Vekaleti Sa-· 
tınalma Komisyonuna müra
caatları. 

(192) (5467) 
• • • 

lzmir Tayyare alayında 
inşa edilecek pist ve kanali -
zasyon kapalı zarfla yaptırı
lacaktır. Şartnamesini plan 
ve projelerini görmek isti
Yenlerin her gün, münaka -
sasına iştirak edeceklerin 
29 - 9 - 934 cumartesi günü 
saat 14 te teklif ve teminat
ları He birlikte Ankara M. 
l\f. V. Satınalma Komisyo
nuna mUracaatları. 

(194) (5468) 

-,. 

Hald•t. saf, kati tesirli ASPİRİN, GJ marka
sını taıır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mele için başvuracağınız deva, dünyada 
meJhur ,,.~ umüstahzan olmalıdır. 

la~arla tASPİR • 
2 ve 20 komprimeıık ambaıaııaroa Duıunur. 

.-"!!!!!!' ....... 

Ambalajlarda ve ~empri
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

1 ıstanbuı Eeledlyesı tıBnları J 
Çarıı kapıda Y eoiçeriler caddesinde Sinan paşa medresetİ 

kiraya Yerilmek üzere kapılı zarfla mürayedeye konulmuşt11t• 
Talip olanlar ıartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne mOr•· 
caat et•eli, mllıayedeye girmek için de 45 liralık teminat mık
buıu He teklif mektuplannı 27/9/934 perşembe günü saat t1' 
bete kadar Daimi EncOmene •ermelidirler. t5479J . 

Istanbul Posta ve T elgref 
Başmüdürlüğünden: 

Yirmi rliDlük müaak~ müddeti biten Trabzon - Bayb..,C 
araıı ıeyriaeri poataaıaa denk naldiyab hariç olduğu halde verilt' 
bin dört yüz Ura bedel yfllcsek görülmüt Ye denk nakli ya tile bl" 
raber oJan kıımıoa da talip zuhur etmemif olduğundan münak•" 

müddeti bir hafta temdit ecliJerek ibaleainin 8 EyJUI Cumart~ 
günil Hat on altıda yapılmasına karar verilmiıtir. (54852/ 

jinhisarlar U. Müdürlüöünderı 
Düzce ve Hendek anbırlaranda takriben bir milyon 200 bi' 

lcilo yaprak tütOnün Adepazan, Haydarpaşa tarikiyle Istaa~ 
anbarına kadar nakliyatının pazarlıiı 8/9/934 tarihine müsadif 

Cumartesi günn Hat 15 de icra kılınacaktır. Talip olanları' 
ıartnameyi 8'Örmek için Cibalide abm satım komisyoniyle K~ 
eli baıaıüdliriyetine •e pazarlık için de tayin olunan gün fi 
saatte % 7,S muvakkat teminatlariyle Cibalideki alım satım ki' 
misyonuna müracaatları. (509~ 

Galata ithalat Gümrüğü 

• 
Kilog. 
0,670 l 

332,S J 
23800 

0,340 

Kap 

2 

1 

Marka 

CF 
• 
• 

Müdürlüğünden: 
No. 

20121 

• 
• 

Eıyanın cinsleri 
Kokulu kiiıt 
Levanta 
Tahta ve direk parçıl•" 
ipek örme çorap. 

ili Bu eıya 6/91934 tarihinden itibaren açık arttırma • ..,.ttJf 
satılıktır. lıteklileria 25/9/934 günü saat 17 ye kadar S• 

__ K_o_m_i_•,_o_n_u_n_a __ m_n_r_a_ca_a_t __ et_m __ eı_e_ri_. ____ • _______________ <_~_~ 

Y eşilköy Hava Makinist Mektebi 
Müdürlüğünden; 

Hava Makiniıt Mektebine kayıtları yapılmış olan efendiler~ 
16/EylOl/934 pazar günü mektepte bulunmaları ilin olunur.~ 

lstanbul maarif müdürlüğünd~f1 
Talebe kabulü müddeti orta mektepler İ';İ:ı 10 Eylülde~;; 

aeler için de 24 Eylülde biteceği ilin olunur. ~ 

"'hııtd
kuzdan itibaren BeyoS ~t • İstanbul dördüncü icra mc -

nmı-luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz o • 
lup paraya çevrilmesine karar ve
rilen cem'an 312 lira kıymetin -
deki muhtelif hane e§yaaı 8 ey
lül 934 cumartesi günü ıaat do· 

imam sokağında Nuri bey • Ji.P -
lımanmda satılacağından t• c•" 
ı -. . d bulun• 
erı yevmı muayyen e ·rn 0ııı-

memuruna müracaatları 1 
(

2
353> 

nur. 



Vapurculuk 
rUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
u.._ ban. telefon: 229~ 

lzmir sür'at yoİ; 
Sakarya vapuru 

iter P•tembe ıünü IQt 16 
da Galata nhtmundaa kalkaı 

doiru 1zmir'e gider. Bu vapur 
her ı>uar gUnU aat 16 da tımUr • 
den kalkıp doğru İstanbul'.ı gelir. 

Rilıhnum lzmir yolcularına 0/ 0 40 
tenziltt. 

Trabzon Yolu 
TAR J Vapuru J> 9 EylOl 
azar ıünü .... 20 ete c.. 

'-ta r'Jhtmundan kalkacak. Gidit • 
teı Zonıuldak, lnebolu, Ayancık, 
8-..un, Unye, Ordu, Gire1un, Ti· 

"botu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 

l>ô..Gıte bunlara iliveten Of ve 

~ye uirayacaktır. 

Mersin yolu 
• l b Ö D Ü •apuru 

9 Eyllil 

.. ~azar ıünü ıaat ıo da s· 
-el l'lhtnmnclan kalkacak, ıidiıte ~ 
~le, İzmir, Küllük, Bodrum, 
t~~, Rodoı, Marmaris, Dal,an, 

ethiye, Katt Finike, Antalya, 
~ Menine sidec:ek. Dlnitfa 
~lerle heraber. T...-, A.-..-. 

11faduı ve Geliltolu1a _,,.,...._ 

l lstanbul Kumandanlığı 
Stm••ma Komiıyonu lliııJarı 

1. F. Kıt'alarmm hayva
natı ihtiyacı için üç yüz kırk 
bir ton saman kapah zarfla 
münakasaya konmuştur. i
halesi 8/9/934 cumartesi gti
nü saat on beştedir. Talip
lerin şartnamesini görmek 
ilzere her gün, münakasaya 
iştirak edeceklerin de o gün 

1 ve saatinde teminatlariyle 
birlikte mektuplarını 1. F. 
Satmalma komisyonuna gön
dermeleri. 

(63) (4961) 

Tıp Fakülteıi Doçentlerinden 

Dahilt Haıtahklar M!'•~ha11111 

Dr. A. Süheyl 
Her pn aut 14 ten itibaren, tauta
larını, Diva Yolunda N. 169, ..W 

Şark MabfelİIHle IQU:V

etmeldMir. 
Muayenehane Ttltf•: ıt422 
Ev ,. : 807%6 

Beyoğlu üfus Memurluğun-
dan: 

F erikly Barı\hane sokağı bili 
m.ımualı lıano JO - 10 defterde 
müseecel Haeaa Ef. zevceıi Vaıil 
kerimesi 328 d ..... Vebiko H. 
Beyojlu •Uftilqtibin 4 - S -
.. tarih Ye ı• No. la ... o..ı-
na nazaran ihtida ..._ ... yeni ., 
lllİnİn Fatma Hidayet temlİJe e
dildili ilia olunur. .........__ ______________________________________ <_229 __ ) 

• 

Gayri menkul mallann açık 
artbrma ilanı (Madde 128) 

Silivri tcra Memurluğundan: 

AÇık arttırma ile paraya çev • 
rilecek gayri menkulün ne oldu• 
fu: Kurt dere çiftliğinin yüzde 
yetin.it iki hiueai. 

Gayri menkulün bulunduiu 
mevki, mahalleai, ıokaiı, nama • 
raıı: Silivrinin Kurt dere çiftliği. 

Takdir olunan kıymet: Yet• 
mit iki hiaaeye otuz bin lira 
(30,000). 

.Artbrmanm yapılu.iı yer, gün, 
uat: Silivri icra dairesi 10 tef• 
rinievvel 1934 çar§amba günü sa
at on dörtten on sekize kadar. 

1 - l,bu gayri menkulün art
hrma f&rtnamesi 1 Eylül 1934 
tarihinden itibaren 62 numara ile 
Silivri itra dairesinin muayyen nu 
marumda herkesin görebilmesi 
için aç6tır. lli.nda yazılı olan • 
lardan fazla malumat almak iıti
yenler, itba fartnameye ve 62 
doeya D111Daraaiyle memuriyeti • 
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artbrmaya ittirak için 
yukarda yazıh kıymetin yüzde 
7,S niılaetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tev· 
di edilecektir. (124) 

3 - İpotek aahibi alacaklılar
la diler alakadarların ve irtifak 
hakkı ahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını h111111iyle fa· 
b ye lllUl'afa dair olan iddiaları
nı ifbu ilin tarihinden itibaran 
yirmi gün içinde evrakı müıbite
leriyle birlikte memuriyetimize 
llildirmeleri icap eder. Aksi bal· 
a. haklan tapu ıiciliyle tabit ol
madıkça satıt bedelinin paylat • 
maıınclan hariç kalırlar • 

4 - Gösterilen günde arttw • 
111aya itlirak edenler arttırma 

.-WUI etmif ad •• ilil.a-i 

urlar. 

19-VAKIT l5 EYL'UL 1934 -

Ankara Yüksek Ziraat 
fuınısı RıHırıouı~n: 

1 : Bu HD• Ylkaek Ziraat Enıtit .. lhltha Baytar, Ziraat 't'O 

Orman Fakllteleriae meccani leyli •e Beretli leyli ve nibari 
erkek ve kıı talelle almacaktır. Kayıt ve kabul ıarUan aıağıda 
ya11bdır: 

a: Tôrk tab'aıından olmak (Ecnebiler husul talimataame
ıiae gire kabul edilir). 

b : U.e balııaJor,umı ftl'•İf bulunmak. 
c : Leı11 olacak talebeaia yap 17 den qaiı 25 den yukan 

olmamak. 
d: Meıleklerinin icap· ettirditi beden kabiliyeti ve sağlam• 

Jıklan hakkında tam teıekkOUO haıtanelerden sıhhat raporu 
getirmek ve aıı tıhadetnameai •ermek. 

e : Belediye veya Polis merkezlerinden hllaaBhal mazbatası 
ıetirmek. 

2: EnıtitOye firmek istiyealer yul&andaki vesikalarla birlikte 
6 kıt'a fototrafı bir istida ile doiruca Ankara'da YGksek Ziraat 
EnıtitOıO RelctiSrlDğüne ıanJermelidirler. 

3 : Milracaat umaaı temmuzu• oa\IDCQ slaiad• .,ı• 
ıonuncu g6n0ne kadardır. 

4 : Evrakı tam olmıyanlar EnıtitUye kahul edilemezlf!r. Ml
euen kaylt ve kabul edalen talebeyi iki •J zarfında tekrar mu
ayene ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi fıaiz olmıyaalarıa ka,dı Bilinir. 

5 : leyli meccani talebeden staj veya tabıil denesi için de 
stajını •eya F akDlteıini bırakanlardan veya cezaen çıkarılaaJardaa 
bük6metçe yapılan maarafı &deyeceklerini daire Enatitllaln Yete• 

ceii aOmuneJ• göre Noterlikten musaddak kefaletname vere
cekltırdir. 

6: Vakbnda tam evrakla m6racaat etmifler arasından kabul 
edilecek talelJe diploma dereceıine ve müracaat tarihlerine g6re 
tefrik edilecektir. 

7: Ziraat, Baytar, Orman FaldUteleriae almacak talebeler. 
Tıbbi ilimler Fakültesinin 1, 2,, 3 liacl IÖmutrlerinde mevcut 
denleri de takıbe- mecburdurlar. 

8: Ziraat FakiUtesine almacak talebe Anlrara'da Gazi 
Orman Çiftlipde on ay ıtaj göreceklerdir. 

Talebeye bu ıtaj müddetince yemek ve elbise maarafı.n 
karıdığı olarak 30 lira aybk verilir. Harcırah •erilmez. 

9 : Ücretli leyli talebenin ücreti Uç taklitte 6denmek üzere 
275 liradır. 

· o..tli.,~ ı.lebe •ala oluw. K•bal prt)tu.ı ~M 
1·1 ... "*ili ... tahdit.............. (S?(N• 

Yozgat Jandarma efrat mektebi 
kumandanlığından: 

Yoapt Jadanu mektebi efrat ve bayvanahnın 2 J /8/934 
taribinde ihale edilen yiyeceği meyanında kapalı ıarf uıulile 

mevkii milnakaıaye konan ekmete tektif edilen fiat haddi 
Jiyıkta görU'ememiı o'.duğunden 2S Ağusloı 934 tarihinden 
25 EyHll 934 tarihine kadar bir ay mtlddette tekt•r mDöak•MJ• 
konmuıtur. 

ihale pazarlık ıuretile 25 Eylül 934 Sah gUnü saat 10da 
icra edilecektır. Taliplerin ihale gününden evvel % 7.5 lemi
natlannı Ma sandığına x.abrarak alacakrar1 mak'Juıları komiı· 
yonl' verlltett ı.ıretile mOnakasaye fttirak edecekleri. (529l 

Yükıek Orman Mektebi Rek t&rlüğünden: 

Orta Orman Mektebi talebe lcad-

S - TaJin edilen aa••nda 
p.Jd •eakul üç defa bağmldık
tan tonra en çok arttıran& ihale 
uilir. Ancak arttırma bedeli 
muhllllllMD kıymetin yüzde yet • 
mit beşini bulmaz veya ıatıı isti· 
yenin alacaiına rüchanı olan di • 
ğer alacaklılar bulunup ta debel 
bunlann o gayri menkul ile te -
min edilmit alacaklarımn mec • 
muundan fazlaya çıkmazıa en 
çok artbranm teahhüdü baki kaı
mak üzere arttırma on bet gün 
daha temdit ve on betinci günü 
ayni aaatte yapılacak arttırmada, 
bedeli ıotıı iıtiyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacaklılann 
o gayri menkul• ue temin ec111nıi, rosu dolmuştur. Müracaat edilme-
•laeakıarı meanuundan fazlaya • 

• 
çıkmak f&rlile muhammen kıy- mesı. (5302, 

metin yüzde yetınit betini b~a • r·-ıııııııı~ıııııııımıı11•111111-
cak olursa en çok artbrana ıhale Ulll 1R 

~~~------·t-~-, ~~-1~·~----ı~~~~~w~~· Sel~oı·k Banka ~. altttdar Hukuk Hakimliğin - İstanbul İkinci tcra Memurlu· lemezae ıkıncı artbrma 25 - 10 D 
· ğundan: - 934 perıembe ıünü ayni aaat- Tesis tarihi ı 1888 
Oaldidar4a Çambcada Bulpr- Mahcuz ve paraya çevrilmesi tedir. Gene muhammen kı,me • 

._~cleaincie 86 No. lu hanede mukarter bir adet yeal Friıider tin yüzde yetmit beşini bulmazsa/ Sernte)'elİ: 30. 000. 000 Prank 
lt~e Muzaffer Fatma Salih• ve lokanta eıyuı 8 - 9 - 934 2280 numaralı kanun ahkamı ca·' /da k /S1 ANBLJL 
~ tarafmdan verilen iıtida. cdmarteei günü ••t 10 - 12 ka· ri olur. 1 re rrıer ezı 
~~ han d ukim ko •ar litblielö Meydancıkta 41 k 1 k d" · TQ ki d ki ~ b_ ~ e e m • No. tu 'Y'alo._ iobııtaimda açık 6 - Gayri men u en ıııne r 1 e e 

~·&Uttafa Necip Beyin üç ayı ihale olunan kimae derhal veya b I ....,.'- ı. ............... t.· '*ı-~ _. • .......,, verilen mühlet içinde paray:ı ver- lstanbul t Galala "e lstan ul t zmlr. 
~llhoo•"·:reti terk ve kendiıiai ta ip olanların muayYen vaktinde mezsee ihale kararı fe~~oluııarak Samsun• ~rsfn . 1'dana 

'li'e e nbr hikk Ü mezkU.. •halde bukuamaluı kendisinden evvel en yukaek tek-
il oı... 1 

mu ayam ı· Hin olunur. (130) l"ıfte bulunan kimse arz etmı- ol·, V D8blstandakl lıılobelerl ı d'-tkıııun evine dönmedi • ., 'il 
~ 111talen ihtaratı kanuni1e mumaileyhin ikametgibınm meç· duğu bedelle almağa razi olarıa, :JelAnlll • Kavatla.. Allna. Pire 
~P edilmeai üzerine mah· buliyetj hasebiyle bili teblit iade ona, razi olmazsa veya buluna • Bilamum as•nka muamelelen, Kredi mektuplar. Cari hesap· 

• de mumaileyh MuM&fa lubnmıt ve ınüıtecliye dahi illnen mazaa hemen on bet gün müd6let- Jarı kOtıdı. Esham •e T ahvHlt kasalar · ear•. 
. 11.,in kanunu medeninin teblilit icraıını talep eyleMit ol• le uttmnaya çıkarılıp en ·Çok art· 
11lei nıaddeıi mudbince bir makta bu baptaki iarar ıureti hrana ihale edilir· iki ibate ara· 

mae aYCletle MrBiin mahkeate diV&d.....me talik e - 11ndaki fark ve geçen ıüıUer için 
~ı 

1 
~il eylediii vecibe ve dildiii aibi ke:rfiJ'et &Jl1C& gaze- yüzde 5 ten hesap oluna.cak faiz; 

~e e11 ifa eylemeıi lüzumuna te ile de il6n olunur. ve diler zararlar ayrıca hükme 
•eru111İf ve karan mezldir (228) hacet kalmakaızıa memuriyeti • 

mizce alıcıdan tahail olunur. ı livri icra m-urhıP odaamda it-
11-. (133). bu ilia .. ~ arttns a 

Mezk4r çiftlik yukarda göıte- ıartnameaıi dairemizde aablacap 
rilen 10 Teırinievvel 1934 te Si· ilia ol1U1V. ~2124) 
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l "·~·J~i!Jeru· Midei~lkA· Ta" ı~:e;:~"::·"" jj; 1 Leyli 1 Şişli Terakki Lisesi 1 Nehari] 

1 . .... Ot~lı ~~~ A·NA-/LK-ORTA-LISE 
x Hergün Kopruden 6,30 - 7,35 - 8,05 - 9,50 • il: 131 •5 • 1-'·10 - 16,45 te ii == 56 Sene ev.ve! Seld.nikte tesis ve 1919 da lstanbula nakledilmiş Türkiyenin en t>ski hususf mektebidir 

i Haydarpaşaya giden vapurların trenleri ıçmelere giderler. !i ~ R T li I d I t• llt dU U IU~U M •t dd ktır 
ısme ve tren tlyatlar1nda yeniden mUhim si ı=== esm se ere! mua e e ı ve muame ının zg n ~ aar1 ~e musa a • 

tenzlllt yapllmıftlr. ii = Kız ve erkek talebe i~in yanvana ve geuiş bahçeli iki binada ay~•. leylf teşkilAh ~a~dır. 
wı %5:= --:::::-.:::==::::::-.::=::.-:::::==--=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ Mevcut Fransızca, Almanca, inglllzce kurlarına dokuz ya~ından ıtıbaren her talebe ıştarlk 

reni Kitaplar 
&S eder. Resmi müfredat programlarına göre talebesini ciddi ve muvaffak bir surette bakalorya i111· 

••••··~ ~ tihanlarına hazırhyan müessese ıo kişilık bir Maarif Encümeninin nezaret ve himayesıne mazhar
~ dır. Mektep hergün saat 10 - 17 arasmda açıktır. Kayıt işlerine Cumartesi • Pazartesi •çar• 

(DÜN ve YARIN) Tercüme Kttlliyatı 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali ... en muhal
let eserlerinden ıeçme kitapların tercümesi ve "DON ve~ ARIN, 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam f aıılalarla, otuz 
cilt kadannın çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kütüphane 
vücuda getirilmesi temin edilmiştir. En kudretli kdaların, 
kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuftur. 

8 inci kitap: 

Ruhi Hayatta Laşuur 

1 
Dr. C. Yung - Prof. Dr. M. Ha~llah 
Fiyatı: 60 Kurut 
Tevzi Merkezi: V AKIT Matbaası 

BASILANLAR: 
1 - SAFO, Dode - Haydar Rllat 100 

1 - A1LE ÇEMBERi, Morua - L R. Allp.a 100 

1 - TİCARET, BANKA ve BORSA, lktıaat dtıktoru 

Halılı. Etem 15 

' - DEVLET ve İBTlLAL, Lenln - Baydar Hlfat 15 

15 - 80SYAIJZM: Kautald - Salllba Zekeriya 15 

8 - KCLIJYAT 1. RASiN, B. Nazan 15 

7 - lŞÇl SINIFJ lBTtLALt, Lenin - Baydar Rlfat 80 

8 - RUHi BAYATl'A LAŞUU& Prof. 'Yunı - Prof. Dr. 

M. Bayrullala to 

BASILACAKLAR: 
1 - jSFAHAN'A l>OGRU, Ptyer Lott - t. B . Alltu 

2 - KVLLlYAT 1. RASİN U, B. Nazun 

1 - KAPiTALiZM BUHRANI, PrOfeeör Plru - A.lunet Hamdi 

' - H 'ılınZI H KARA. Staııdal, 

15 - GORto BABA: Babak - Baydar RUat 

Kuruı 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

1 

8 - ISA: Parla Bub.lyat mektebinde Profesör doktor Bine Sanıle - Baydar Blla 

7 - ETIKA: Kropotkln - Afaoflo Ahmet 

8 - tÇ'l't:MA.I KANUNLAR, Greet - Rauf Ahmet 

9 - ENGEREK DU01'M17: Peyami Safa 

10 - ÇOCUK DÜŞÜRTENLER B. Gonzalve, Meoualer - Prot. Dr. M. Bay· 

roUab 

11 - VEBTER, Göte - A. Kimi 

1% - DlZRAELtNtN IL\YATI, A. Moroa 

il ,amba günleri bakıhr. Telefon: 4'2517 

-ınnımıınıınııııınıııı,ımııooııı,mm~ırnnııı~mmnııinııınıınıınr,mınınıınımınıııımınnıımııınmın11111••ıı•ı1B11ınınııım~mooımnımıııımnınınııı ııııı 1ı, ıoon nm ıı 

Tl:J O. K iVE: 

llRAAT 
BANKA~I 

Jııı111111nıııııı1~ 1111 ıııııııııııu ı ııııııııın ııı1111111ı*"•..._•1111_...~nııu111ıırıı \ D 
)ııt ~ En Nefıs ~ • 'AQA (;f;J:ı . = ~ 

.~ Limon çiçeği kolonyası ı - BiRiKT i:RE'N 

100 RA~T-~,ö~R Litresi Kuruş l ~-----~.---------------/-

160 ''= 

:s:E)a ..... GAiP ARANIYOR 

" 
Takriben 20 aene kadar evvel hic- Kızlarının refah, saadet ve istikba-

1'9l c!olayısiyle Bitlisin Tat mahallesin· 

'

= cİen Artin Kitaıürzyan oğlu Yetvart ı· . d .. .. A B b 1 r 
220 ve namı diğer Hikmeti arıyorum. Ta- JDJ UŞUDeD DOe Ve 3 a 3 

'

Ei n~an ve nerede olduğunu bilen vana SELÇUK KJZ SAN'AT MEKTEBJNI 
H ziedeki adresime malumat vermeleri in- 1 Bir defa " 

, k ,rwf - b .. d aa"iyet namına rica olunur. ziyaret etmelidir. Mektep Liıe, Orta ve ilk mektep mezualatıol 
Sir eci t•ıu ur ar . zade hanı no. 'ii 1stanbul Beyazıt Bitlis otelinde Cemil kabul eder. Meccanidir. Temrin ma1arifleri mektepten yerilit· 
19 Şükufe Itriyat imalathanesi <2265> Talebeyi modern d6f0nce Ye ihtiyaçlara uypo bir bayat• 

j Telefon : 23074 __ , --t:~--n-b-ul_l_k_ı_n_c_ı· -tc-ra-D-aı·-ı·e_s_ı·n-- hazarlar. 
~ ~ Mektebin yeni Ye huauıl teık~Ah mezunlarına 
~•Sllllllllll-SlllllllSııw.111111111......,..,.....1111• ............... ıuııııııııııınııııııııııımııııııııııııııınıııııı~ den: 1 bilecek lcilçük bir aermave ve çebiz temin eder. 

Osmanlı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - f esis tarihi : 1863 

Sermayesi : 10,000,000 ingiliz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirleri ile Paria, Marsilya, Nis, Londra 
•e Maoçester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, lra:ı, Filistin 
ve Yunanistan' da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Surive 

ve Yunaniıtan'da Filyalleri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

• 

~r~~~nd~Qı ma~uz~ i•-~~-~~--~~--~-------~-~~ 
parara çevrilmesine karar verilen 
400 liralrk gayri mübadiJ bonola

rı 12 - 9 - 934 tarihine müsa

dif çartamba günü saat 14 ten iti
baren İstanbul 4 üncü Vakıf ha -

nında esham ve tahvilat borsasın· 
da aab lacaktır. Arttırma ikinci -
dir. Ta!lip olanların yevmi mezkur 
ve saatte mahallinde hazır buluna
cak meı:nuruna 34 - 4504 No. ile 
müraca~\tları ilan olunur. 

(232) 

f ~otogral meraklılarııı 
. . e 

Harbiye mektebinin yüzüncil yıldönümü mera••~ 
ait futugraflar lıtanbulda V AKIT klitOpbaneıinde .. uıa;...., 
tadır. Günün en milbim hadiselerine ait futugraflan, 11 ıer 
V AKIT kütüphanesinden tedarik edebilirsiniz. Bu kopye d• 
den agrandisman ıipariıler de kabul edilerek az z•lll111 

teslim olunur. 

Sabibiı MEHMET ASIM Neıriyat müdürüı Refik ~ 
V AKIT Matbuıı - latanbul 


