
Hava kıtaatı için 3500 kilo 
kadar yqil emaıt pazarlıkla mil
bayaa edilecektir. Şartna
meamı g&rmek ve pazarlığa 

iftirak edeceklerin pazarlık gtiııll 
otan 8- Ağultos-931 saat 14 le 
Ankarada M.M. V. SA.AL KO. 

RS. tine m&ncaatlan ilin olunur. 
·91) - 1298 
' • * • 

Edremit ve Havrandaki kıtaat 
ye mDeuesat için bir senelik 
1&de yap ve un kapab Hrfla 
mllnakuaya konmuttur. Verilen 
fiat pahab g6rüldüğ0nden 
12-8-931 çal'f&mba gilnll saat 
15 te pazarbk auretile mllnaka
aa yapalacakbr. Taliplerin ıart
nameaini g6rmek için her giln 
Ye pazarlığa iftirak için de mu
ayyen vakitten eYvel teminab 
muvakkateleri ve ticaret odua 
taıdiknameaile Edremit Askeri 
Sa.ALKo. nuna mllracaatlari ilin 
olunur. 1104)-1301 

• • • 
Edremit ve Havrandaki kıtaat 

ve, mDeaseut için bir senelik 
karu ot kapah zarfla n. &naka· 
aya konmuttu. Verilen fiat pa
halı glrlUdOğllnden 10 - 8 - 931 
pazartesi gllnll saat 16 da pa
sarlak aaretile mOnakaaua yapı
lacakbr. Taliplerin tarfnameaini 
prmek ıçın her giln ve 
pazarlıia ittirak için de muay
yen •akitten evvel teminab mu
vakkateleri ve ticaret odası 
\lldikP.-.ile birlikte Erdek 
,\Meri .s.ıAl.Ko. nuoa müraca· 
atlan illn olunur. (98)-1297 

• • • 
Aıağıda miktarlarile ihale gün

~ri g&aterilmiş olan aığır eti 
Kırklareli SA. AL. KomİIJonun
ca kapab zarf uaulile mevkii mO
nakauya konulmuılur. Talipler 
evsaf ve ıeraiti anlamak Dzere 
eyyamı resmiye ve tatiliye hariç 
her giln 6ğleden evel komisyo
numuza mOracaatları ve ihaleye 
iftirakleri için de mezkdr SA. 
AL. komiayonuna vakti muayye
ninde m&racaatlan ilin olunur. 
Cinsi Mikwı kilO ihale tarih gün ve saati 
Sıtıred 58000 kapalı zarf 10-8-931 

Pazartesi ı O 

Krem 

Hususi fevkalAde rakı 
Yalova rakısı 
Istanbul rakısı 
Nazilli rakısı 
Aydın rakısı 
Botazlçl rakısı 
Konyak 
Votka 

Kilo•u 
300 
300 
200 
200 
150 
150 
200 
180 

Saf ispirto 400 gramlık 140, 200 gramlık 
70, 90 gramlık 32, 75 gramlık 26 kuruş. 

Halis şarap: Beyaz ve siyah 
700 gramlık şişesı 50 kuruı 

Bunlardan Başka 
Fransanın en meşhur mubııelif marka tampanyalara, ltalyan k6p0r0r f&raplan, 

orij.nal viskiler, muhtelif marka cinsler, vermutlar, muhtelif marka 
Rus şarapları 

DiKKA Tl 
idare mamulAtı meşrubattan 6 kilodan fazla mn

. bayaatta bulunanlara yilzde 10 Iskonto yapılır. 

Satış mahalli: 
Galata nbbm Uzerlnde l•plrto ve l•plrto· 
lu içkiler lnhl•ar ldare•lnln bulundu· 
ıu Kefell Hanı albndakl maıaza ... 

• 

T 1 f Beyoğlu 4160 
e e on: Dahilı 21 

Dit macunu 

Pertev Müstahzaratı 
FABRiKASI 

Kolonya 

Tırnak cillları 

Ruj 

Sildo-ro-no 

Podra 

Briyantin 

Pertev ve Şeriki 
Memelketin en eski ve namdar 
Müstahzarab ıtriye ve bbbiyesi 

Losyon 

Di1, tozu 

Esans 

Kozmatik 

Bandırmadaki kıtaatın ihtiyacı 
olan un kapalı zarfla mllnakasa
ya konmuıtur. ihalesi 15 ağultot 
93 l cumartesi günil saat 10 da 
bandırmada askeri sabn alma 
komisyonunda yapılacakbr. Ta
liplerin şartname almak ve tek
liflerini vermek üzere teminat
larile birlikte komisyona mllra
caatlan. (454) - 886 

• • • 
Farkı fiab ifayı teaahhll

t edemiyen mOteahhide ait 
olmak Ozere aleni mDnakan 
saya konulan onbin kilo motoria 
yağına talip çıkmadığından ml1-
nakasaıı 119-8-931 çarpmba gfl· 
nil saat on dörtte yapılmak Oze
re talik edilmiştir. Taliplerin 
şartname ve nDmunesini g8rmek 
üzere hergiln ve ihale saatin
den evvel temina tlarile F mdıkh· 
daheyetimize mllracaatlan ilin 
olunur. (471)-1196 

• • • 
Antalyadaki askeri kıtaat ib

ti yacı için aığır eti kapalı zarfla 
münakasaya konmuftur. ihalesi 
22 ağustos 931 cumartesi giln& 
saat 1 O da iapartada aakeri aabn 
alma komisyonunda yapılacakbr. 
~e heyetimizde mevcuttur. 
Taliplerin şartname almak .e 
mOnakauya girmek Ozere temi
nat ve teklifnamelerile ihale sa
atinden evvel ispartada mezkdr 
komisyona mllracaatlan. 

( 467 )-1156 
• • • 

Ordu ihtiyacı için yerli fab
rikalar mamulitından 6(),000 
metre boz renkte kaputluk ku
maş kapalı zarfla mnnakaaaya 
konmuıtur. 

' ibaleai 23 ağustos 93 t pazar 
gilnil saat 1 S te Ankarada mer
kez utın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin ıartname 
almak ve münakasaya girmek 
üzere teminat ve teklifnameleri• Sıtıreti 20000 Kapalı zarf 10-8-931 

Pazartesi l 5 
Sağtreri 36000 Kapalı zarf 11·8·931 

Salı l O (907) 

Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
Her zevki teminve tatmin edebilecek nefis müstahzarat 

- le birlikte Ankarada mezk6r ko
miıyona mOracaatlan (470)-1195 

• • • 
1t O. Kıtaatı için 50,000 kilo \. \. J ~ 

odana verilen fiat gali garllldn- ~=> :W::W:WC*O~....:=::=OCM::M:a=c:M~.~ 
ğtbıden yeniden aleni mOnakasa kilo ııfır eti kapalı zarf uıulile mü· komisyonumuza ve münakasaya i,- Ko. müracaatlan ilan olunur. 

nakaaaya konmuıtur. 19 8 931 tirak etmek için de yevmi mez- (109) - 1329 
mretile aabn alınacakbr. ihalesi aünü aaat 15 te ihalesi icra kılına- kUrda K. O. Sa. Al. Ko. müraca- • • • 
9-8-931 aut 16 da icra kıhnaca- caktır.. Ş~eai~i ıörme.k iıti· atlan ilin olunur. (113) - 1331 Harp akademiıi kıtaat ve mü· 
jmclan taliplerin prtnameainl yenlerın her ıun ve ıtaya talıp ola- • • • .h . · · 157 000 k"l 
girmek için her gOn 6ğleden ev- caklann da muayyen vakitte temi· ç 1 M M kı esaeıatı 1 tıyacı ıçın · 1

· 
0 

nat akçelerile ve teklif mektuplari- .. ata ca .h . ıt. . . v" ı ı 2t50aatk'!le kuru ot aleni müzayede usulile 
nl Ye mGukuaJa iştirak et- le.__. . K O Sa Al K mueıaeaatı ı tıyacı ıçın . ı o 11 8-931 T d t 17 b ukt 
mek için de vakti muayyeninde .. _,ıncıl • .1: •1 • 0

• (nu06na) benzin aleni münakasa ıuretile. • a. e 18akt
8 Tuçı· 

1 
a 

.muracaat an ı an o unur. 1 23 _ 8 _ 931 Ta. de ıaat 15 te ıhaleıi icra kılınac ır. a ıp e-

lstanbul DıfttrdarhiJndan: 
Satı~ık arsa, No 6 Mükerrer 6, Bfrlnel 

bağlar sokağı, Yenlmııhalle, Sanyer taraf· 
ları l\osti, Agişe ve Lusaparine ait bah· 
çeli evler, bir taralı Ohanes ve Hatim• 
uhtelerindeki mahalle, önü yol ile çevril· 
miş 235 ıırşın nuktannda bir kıt'a arsa 
satılıktır. Mezkılr arsanın bedeli pqlnen 
verilmek şartile tahmin edilen kıymed 
140 liıadır. Satış açık arttırma. 25-8-931 
Sah günü saat J 5 te Deftedarlıtu. (M-
342) - 1272 

teminatlarile birlikte komiıyo- 1307 k · ı · · ·· ek ·· - ihaleıi icra kılınaca trr. Taliple- nn ıartname erını ıorm uzere Ü•kUdar Hile slnema•ında 
namaza m8racaatlan. (86) • 1112 * • • rin •artnamelerini görmek üzere her gün ögv leden evel komisyonu· :ı- (Hayat zehirleri) mümessili: Şarel V8 

• • • . . Ayd!"~aki kıtaat v~ müevıseaa! her gün öğleden evel komiıyonu· muza ve münakataya İştirak etmek l\ayzer. Duhuliye 10 kuruştur. 
AL Sn. Mp. için 1!, 725 ıhtıyacı ıçın 120.083 ~ılo ıı~ır. etı muza ve münakasaya İştirak etmek üzere de yev.mi mezkUrda 3. K. O. 

kilo koyun etine verilen fiat 6 - 8- 931 Ta. de ıhaleıı ıcra üzere de yevmi mezkiirda K O Sa Sa Al 1'o ·· ti T - • BAKTERiYOLOG 4 
kılınacaktır. Taliplerin ıartname· Al. Ko. müracaatları ilan ~l~nur: • • • muracaa arı ı an Dr. lh88D Sami 

pli alrDldOğllnden tekrar pa· lerini görmek üzere her gün öjle· (110) - 1330 olunur. (tt6) - 1334 Bakter ... oloJI LlbuNtunn 
zarbk auretile ubn alınacaktır. den evel komisyonumuza ve milna· * * * • ., 
ihal 9 0931 7 • * * L mum kan tahlilAtt. Frengi noktai 
• esi •o- aaat 1 de İc.ra kasaya İftİrak için de yevmi mez· 3. K. O. krtat ve müesseıatı ih- naıanndan ( Vuserman teamülü) kan 
olunacağından taliplerin tartna- kUrda Aydındaki Sa. Al. K. miih· Çatalca Mst. Mv. kıtaat ve tiyacı için 163.000 kilo kuru ot ka- küre)van sayılması, tifo ve ısıtma hı• 
meaini g6rmek için hergiln 6ğ- caatlan ilin olunur. (115) - 1333 müe11es9:lı i~tiyacı için ~-000 kilo palı zarf uıulile 23 _ 8 _ 931 Ta. talıkları teşhisi, idrar, balgam, carıbad, 
leden evvel ve pazarbia ittirak • * * gaz alem munakasa uıulıle 23 a· de ıaat 15 te ihaleıi icra kılınacak kazurat ve su tahlil4o, OJırı mikros· 
etmek ~n vakti muayyeninde K. O. kıtaatı ve müessesatr ih- ğustoı 931 Ta. de saat 15,30 da trr. Taliplerin şartnamelerini gör ~ opi, . husust aşıl.ar: istihzan. Kanın 

tiyacı için 200.000 kuru ot kapalı ihalesi icra kılınacaktır. Taliple- mek üzere her gün öğleden evel ~re. mıkt~r!"1." tayını ve kanın sedlmı· 
teminatlarile birlikte komisyona . · 1 • · .. k ·· k . k . l ı tauon sur atı. 

tlan 
zarf uıulile 23 - 8 - 931 Ta. de nn ıartname ennı gor.me. uzere omııyonumuza ve müna asaya 1 ~ ı )ivanyolunda Sultan Mahmuttilrbesi 

mllracaa 96 ıaat 16 da ihaleıi icra kılınacak- her gün öğleden evel komııyonu· tirak etmek üzere de yevmi mez :'\o 189. Telefon lst. 20981. 

• • • tır. Taliplerin tartnamelerini gör· muza ve münakasaya ittirak için kGrda K. O. Sa. Al. Ko. müra· ~-----------
Kmyadaki kıtaat için 150.000 mek üzere her aün öjleden ne) de yevmi mezkiirda K. O. Sa. Al. caatlan ilin olunur. (114) -13321 Mes'ul müdür: REFiK AH.MET 



Si NEMA BUGÜN 
Say.damız Yarınki· 

Sayımızda 

Spor Bayramı 

Bebekte Amerikan tayyarecllerl 
şerefine yapllacak 

14üncüYıl•Sayı:4874 İdare yeri: lstanbul, Ankara ca. Yakıt Yurdu Çarşamba 5 Ağustos (8 inci ay) 1931 Telefon: (idare) 2.4370 - (Yan işleri) 2.4371 Sayısı 5 Kurut 

Nevyorkta 1 t~ma ula bir uçuşta gelen Amerika ı tayyareci 
ar· u ide eyaha ı · n b ·-ıün afsilit nı an a ıyor 

Tarakkl yolunda 

fen ue Cemiyet 
Amerikalı tayyareci Boardman 

ile arkadaşı Polando Nevyork 
ile lstanbul arasındaki mesafeyi 
bir hamlede alırken Avrupanın 
bir köşesinde kendi ileminde 
çalışan Felemenkli Dr. Bendien 
isminde bir ilim kanser illetini 
kan tahlili suretile vaktinden ev
vel teşhis ve tedavisi usulünil 
buldu; Ve bu doktorun bulduğu 
usul ingiltere etibba cemiyeti 
tarafından takdir olundu. Şüp
hesi.1 Amerikalı tayyarecilerin 
lstanbulda tebrik ettiğimiz mu
vaffakıyeti hRkikaten bOyüktür. 
Fakat milyonlarca insanın haya
tını tehdit eden müthit bir has
talığa karşı yüzde yüz derece
sinde müe1.1ir bir tedavi çaresi 
bulmaktaki muvaffakıyetin şerefi 
ondan aşağı mıdır? 

Şekil itibarile aralarında bir 
fark olsa bile insanlığın yüksel
mesine ve refahına hizmet nok
tasından ayni mahiyette addedi
lebilecek olan bu iki nevi mu. 
vaffaluyeti bir araya getirerek 
mütalea etmekten maksadımız 
bu hususta fer ti erle beraber ce
miyetlerin de hususi bir şeref 
hissesi bulunduğunu göstermek
tir: Cemiyetlerin yardımı inzi· 
mam etmedikçe fertlerin fenni 
teralddyat yolundaki gayretleri
nin neticesiz kalacağını ifade 
etmektir. 

Filhakika Amerikalı tayyare-
ciler Iıtanbula geldikleri gün 
kendilerile mnlikat yapan ga
zetecilere bu İ§İn sırf kendi te· 
ıebbüsleri semeresi olmadığım, 
Nevyorktan Istanbula kadar bir 
bava seferi yapabilmek ıçın 
dostlanndan maddi yardımlar 
gördüklerini söylediler. Demek ki 
Amerikalı tayyareciler bu yar
dımı görmemit olsalardı maharet 
•e cesaret noktasıdnan haiz ol
dukları kabiliyetlerin inkişaf bul
r:nuına imkin olmıyacakb, Ame
rikadan lstanbula iki günde gel
DJek tecrübesi ·de yapılamıya
caktır. 

Bu hakikat F elemenklt doktor 
Bendienin keşfi hadisesinde da
ha açık görülebilir: F elemeokli 
doktor kanserin teşhis ve teda
\tİsinde mühim bir fenni keşfe 
!bUvaffak olmuıtu. Fakat eğer 
ıngiliz etıbba cemiyeti bu keıif 
ile alakadar olarak isabeti de
teceıini tetlHk ve tahkik etme
rıııı olsaydı Felemenkli doktor 
tun ketfi kimı oin nazarı dik
~atini celp etmiyecek, kendisi 
ıle beraber unutulup gidecekti. 
Binaenaleyh kanseri kan tahlili 
•uretile daha başlangıcında 

'ef his etmek usulünü bulan dokto· 
•un keıfi nekadar mllhim ıe bu 
keıfin isabetini tecrübe ile tahkik 
~derek beynelmilel bir bilgi ha
line gelmesine hizmet eden ingi· 
liı etibba cemiyetinin hizmeti de 
kıymetçe ondan aşağı değildir. 
8u itibarla Felemenkli doktorun 
keıfi İngiliz etibba cemiyetinin 
Yardımı ile tamamlanmış adde
dilebilir. 

CA1ı tarafı 4 Cincil sayfada) 

.AteluHet .A.suM 

Dağ, sis, bulut ve karan- [Vakıt]ın tefrikası 
lık içinde ! Hz. 

o 

ISA 
1 

Nakleden: 

8mer Rıza No.ı 5 

Parlsten sonra vaziyet o kadar fenalaş
mıştı ki artık yere inmeyi dUşilnmilştttk 

• 
• 
Isanın muhakemesine ait 
bütün evrak mahvedildi 

GUn ışıQına hasret çekiyor, bUyUk dallarla karşda,mamak 
için döne döne gidiyorduk 

Tayyareciler şerefine bu a~şam sporcu-
larımız tezahürat yapacaklar Çilnktı bu evrakın muhteviyatı kilise-

sine yazmağı evelce taahhüt ettikleri· 
ni bildirmiştik. Amerikalı tayyareci- ellerin işfne gelmiyordu 
ler bu itibar ile şehrimizde, seyahat- verilen mahlmatta bunlara benzer hf~ 
lerine ait tafsilattan pek muhtasar su. bir şey görillmez. 
rette balısetmişlerdL DUnkil posta ile Azizlere ait olan ma11lmat, tam Ro 
gelen Taymis gazetesi tayyareci Rus- manm adli teamülü dairesinde tu. 
sel Boardmanm bu harikülade seyaha· tulmuş, bunlarda asıl vesikalamı 
te ait gönderdiği tafsilatı getirmiştir. ifadeleri kaydolonımuş ve hakimlerin 
Bu ~ok mühim yazıyı karilerimize tak- verdikleri hükümler nakledilmi§tir. 
dim ediyoruz. Tayyareci şöyle anlatı- Fakat, lc;aya dair verilen malQma.t 
yor: böyle değildir. Bilakis 1sa haldan<ia 

- Haftalarca hazırlığımızla meşgul verilen malQmat, mütcltassıslarr şa... 
olarak mümkün derece en milkem şırtacak mahiyettedir. Çünkü bunla' 
mel vesaiti toplıyarak petrol ve yağ o zamanın adli teamüllerine tetabuk et 
istihlaki tecrübelerini, sonra yük taşı· miyor. 
ma tecrübelerini yaptık ve gece uçuşu (İsa) nıın muhakemesi hakkmda 
için tazım olan en yeni aletleri aldık. yazılan yazılarla buna mümasil hadi 
Ancak bunu müteakip, uçmağa hazır selerde kal~me alınan yazılan mu-
buluniluğumuza ve Nevyorlcta.n L;tan· ,\lilAdın 2% ı fncl senesinde İsanın mu· kayese ettiğimiz takdirde bu hakikat 
bula gideceğimize hükmettik- Pazarte hakemesine ait zabıtlan ve hükmü ncş· bütün çıp1aklrğı ile meydana çıkar. 

BÜ .. ihtl 1 1 t Jr b si günü dokror Kambul havaların iyi rederek Romıının her kütüphanesine Bundan dolayıdır ki Jüstinus fle 
tun sıs anne an a an a rıman .. d . M k · · o · T 1 d 1 · M B rt gideceğini haber verdiv'nden biz de sa gon eren ımperator a sımın aıa ertu yan tarafın an yazı an yazıla tayyarecl • o man gı . • 

. Ista b 1 h sabahı hareket iç' tayyaremizin Bir taktın hıristiyan azizlerine ait ra sokulan ve Pılate tarafından Tı .. 
Nevyorktan bır uçuşta n u a ın . . beryosa gönderdiği rapor olarak f .. 

gelmek kahramanlığını ve muvaff akı- mahrukatını hazırladık. olan mufassal malı1mat, bu nsika- . . .. . . 
' • h i ı d ·sı· h d"ldikl · b ı lerı silrulen muhakeme surebnın aslı yetini gösteren Amerikalı tayyareci- Pazartesı akşamı uçuş sa asma g · ar an ı ınsa e ı en ve un nrın ~ •. 

d • '-- · d hııt.· ı t f d . ·ı h ·· olmadıgında şupht yoktur. Ierin seyahatlerine ait bütün Jhti- erek tayyaremıze 718 galon u.:-nzın ve sonun a -.ınım er ara n an Hn en u .. .. . i 1 ' k'" k d ı d v h ld ı a da' Çunku bunlar hakık rapor ann 
saslarınr ve bilgilerini Taymis gazete- {Alt tarafı 6 ıncı ~~-ıfamızda) um ay o un ugu a e, say ır birine de benzemiyor. Bunlar daha 

Z - Ed b• t f k ••ıt • fazla. Kurunu 1·ust.ada uydurulan 
ayıtların Yıldızı Yükseliyor! e ıya a u esı menkibelere m~c;abih1ir. 

Kadri Ra,ıt Pş. Akif B. 

Amerikalı tayyareci Polando 
Tayyare cemiyetinin verdiği bir 
ziyafette söz alarak arkadaşı 

-Boardman ile beraber kazandık
lan muvaffakiyette kendisine 
ait olan hissenin zayıf bir ene .. 
seye malik olmasından mütevel
lit olduğunu anlattı. Arkadaşı 
bir gün kendisine bir umumi 

Celll Sihir B. Fazh B. 

bahçede tesadllf etmiı. Görllş· 
müşler. Vücudunun kaç kilo ol
duğunu sormuş. O da (56) ki
loyum deyince esasen tasavvur 
ettiğiNevyork-Istanbul seyahatini 
teklif etmiş. Anlaşılıyor ki Po
landonun vücudu 56 kilo yerine 
66, yahut 76 kilo olsaydı tayya-

(Alt tarafı 4 üncü sayıfada) 

• ı•" • • • Hirlstiyanlarm, hiristiyanlrk df. 
reıs ı~ ıçın ni uğrunda ölen bir 1akım azizlere 8· 

Fuat beyin lstlnklfı Dzerln& 
Muzaffer ve Behçet bay ler 

namzet gösterlldller 
Edebiyat fakültesi müderrisler 

meclisi dtın saat 15 te Şekip 
beyin riyaseti 
ilbnda topla· 
narak geçen iç· 
timada intaç 
ediJmjyen reis 
intihabı mese
leıini görüş· 
mUştllr. 

Dünkil top-
Janb iki buçuk 
saat sllrmOş ve 
hararetli müna
kaşalardan son- Muzaffer B. 
ra Köprülü za-
de Fuat beyin istinkafı üzerine 
fakülte reisliği için tarih müder
rislerinden eski Maarif emini 
Muzaffer ve sabık .i1araş meb'u
su Behçet bey-
terin namzet 
gösterilmesi ka-
rarlaştmlmıştır. 

Bu namzetler 
Darülfünun di
vanına bildiri· 
Jecek, içlerin
den, reisi Di-
van seçecektir. 

Mailim oldu
ğu üzere evvel
ce edebiyat fa
kültesi meclisi 

Behçet B. 

tarafından tekrar reisliğe seçilen 
KöprülU zade Fuat beyin intiha
bının divan tarafından tastik 
edilmemtıi birçok dedikoduyu 
mucip olmuştu. 

Bu dedikodular Fuat beyin 
idari itlerden istinkaf etmesine 

it muhakemeleri tahkik etmek zahme
tini ihtiyar ettikleri halde !saya alf 
muhakeme vesikalarını arayıp or.lan 
kütüphanelerinde saklamamalan, ya. 
ni azizler j~in ihtiyar e.U.ik1eri zahmet 
Ieri 1sadan esirgemeleri, son dereee 
hayrete şayandır. 

Halbuki o zaman, lsanın muhake
mesine ait nsaik imperatorun evraı< 

(Lutfen sayı/ayı rcririniz) 

Prağ sef lrlmlz 
DUn Vlyanada ölUm 

Viyana, 4 ( A.A ) - Bundan 
bir hafta evvel Viyanaya gelen 
Türkiyenin Prağ sefıri Silleyman 
ŞeYket B. dün yatmakta olduğu 
sanatoryomda 5lm0ştUr. 

r. --~ - ~ ~ 

Ne diyorlar! 
Edebiyat alemin
de bir dolaşma ..• 
Şimdiye kadar bir çok 

edebiyat anketleri yapılmı' 
iki nesle mensup tanınmı' 
bazı şahsiyetlerin edebiyata 
dair flklrleri neşredilmiştir. 
Fakat edebiyatla alAkası çok 
kuvvetli bulunan, edebiye• 
tin içinde yaşıyan bazı si• 
malar her nedense bu an• 
ketlerin hududu haricinde 
bıralmış ve ihmal edilmiştir. 
"Yakıt,, bunu doi:jru bulma· 
dı ve bu ihmali telAfl etmek 
için yukar1da işaret edllen . 
şahsiyetlerle lmkln nlsbe· 
tinde konu,mıya çahşb .. 

Bu mUIAkatları yakında 
sUtunlar1mızda okuyacak, 
çok hararetli ve çok allka· 
ya deler bulacaksınız. 

Bir kere kafesten kurtulan kut tekrar orara döner mi ? Yakında 
rağmen hila devam etmektedir. ·""~----.... --.... ---.---.... w_._ ... _ _..._ .. ,4 

.. 



1 SON HABERLER J 

Mel -bat Hanımın dünkü 
• • cenaze merasımı 

Tedfbı merulml çok hazin olınUf, pek 
çok klmaeler hazır bulunmllflardır 

Bir 
Mııırh bir Prend• 
14000 lira davam 
Pariı •ükeaelerl M•rh Mı 

,,..._ llf .tmerlkalr Mr aJctn. .,_.. 
da tahaddll .... ihtUlfı rl,.t eı..k 
Wlr. 

M18 Nıllf Marloa aa•ada k A .. 
rlkalı .. 'atlllna ul•ttllı•a aln ........ ._...caı•,_.•• Mimi• 
prena Ali Qır.w. •daa ~ol· 
maı ft ••IJıRe .._..._ r. 
Amerlbh •fi. b• tekllri 
tt..-. lkW ............. 

Jla •ra•a • ..._ AU tltmlli U.. 
Jalmlf •• altuİ• onul• .... 1 • 
ıard •• bi 01... ıp. .ıı.-... 
.. ııal J&P•ıftır. l'abt pıaı 1111* 
tlltea IODr& lllıllal twUrak A•edlra 
Jı ... ll• eYl•Meell•• NUifa ..... 
IOl1a4111u• ................. ... 
... llerla• .,..... ......... ı. ... 
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Baffe ılz de '8fm 
1 .... 1111

........ 1 Türkçe sözlü filmler Günün 
Kumkapı açıkla- S , k"" l d.. p . h k .1 Muhtırası 

011blr -ı 9•llf811 
lfçller var 

nnda feci bir _an at ar ar un. anse are et etti er. _______ _ 

tetanbulda bulunan bfr çi
kolata fabrikasında çalıpn 
iKi Jmla.nlan bf rind•n aldı· 
fmm bir mektupta diyor ki: 

"Gttnde on bir 1&&t çahıı· 
yoruz. 11 saatten daha az 
çalıtınak gUndelfklerf mi~ ve
rilmiyor, hatta 11 saatten az 
çallf&Jllar fılerfnden ç*1lnlı
yor.,. 

ltçi Jcwn mektubu bi.r.ıe 
Mr habıthktan haber veri· 
yor. Gün-de on bir saat itçi· 
Jik d8nyanın hiç bir yerin· 
d• ıörülm6' şey değildir. 
Selda saat mesa sati bile 
çOk geliyor. En büyük kapi· 
taUst memleketlerde bile it
çfnfn çah~ma :;aatleri sekiz 
111ıtten daha fazla değildir. 

Halk f rrkuı hazırladığı! io
~i kanununda iae haftalık me
saiyi 45 saate indirmiye te· 
şebbthı ediyor. Belediyenin 
elindeki nizamlarda i~inin 
böyle tahaımmtilfena bir hal· 
de çalştınJmasına manidir. 

Bir taraftan fabrikaya in
~af temenni ederke:ı diğer ta
raftan fakir halkm SJhhatlnf, 
iş l'aayatını kontrol etmek, o
ı u himaye etmek vazifnile 
mUfrellef olan belediyenin bir 
kerecik olsun bu müesseeeleri 
teftfı etmesi lazımdır. 

İfçllerlni bu kadar fena 
~ilde Mtiemar eden milnee
ıeni11 mantıkma, flmdiye ka· 
dar müeeeeselerde i~iler kaç 
s:ıat çıahşıyor acaba diye hiç 
merak etmfyen belediyenin 
llbydisiM alı de pfm ... 

Bizde şaşalım! 

~ecl!yecle ~-
Sokak k8peklerl 

•nda _ .. ,. aecelerl çifte 
ile öldUrUlecek 

Belediye ıokak k6peklerini 
6JdOı mek için yeniden emirler 

hadise 
Evvelki fGa Ku•kapı açıkla· · 

nnda feci bir hadile olmıattur. 
Muıtafa adb J,ir atqçi Meliha 

iıminde bir kızı gumek kere 
sandala bindirmiı Ye Kumkapı 
ıabilleriade bir mllddet dolaı
tıktaa sonra uzaklqmaja bq
lamlfbr. 

Mustafa bir arahk kıza enel
ce haz1rladıjı ear1rb bir cigara
yı vermiı ve bu •Ufetle kızı ba
yıltarak kendiıine tecarisde 
buluamuttur. 

Bu feci badiıeyi miıteakip 
Mustafa olanca kunetile kaç .. 
m11aada etraftan prDlerek ya
kayı ele vermiıtir. Bu namus 
duımanı hakkıncla yapılan tah· 
kikat bitmif ye evrakı ile bir• 
likte mildcleinmumilip teılim 
edilmittir. ~ 

Bltlerl &ldUrUrken evi r•k•c•kb 
DOn ıab•h Eytıpte Otakp)arda 

AptulvedOt mahallesinde sıra 
ser'riler caddeıinde 115 numa· 
ralı evde oturan Ülfet hamm 
bahçeıindeki tawk ldlmeni, 
bitleri BldUrmek ipa gula tutut· 
turmuı, Fakat bu suretle eYe 
sirayet eden alqin daha fazla 
bOytlmeeine meyll•n verilmeden 
ı6ndOrOlmDıtOr. 

cesedi bulundu 
6 .Un enel Uakapem klprtl

ılinden yllzmek tlz~re denize 
giren •• fakat boful• Fehimia 
cesedi dlhl Klprbh altmdan 
eıkmıfbr. 

llhem111ıretaız bir m-1• 
Sultanahmette aabıkab Git· 

Sağdan itibaren: 
Emire Aziz H. , 
Rahmi B., s.. 
mlh• C•n•p H., 

lıtanbul ıokaklannda ve Ka· 
çakçdar filminde rolO olan san' 
atklrlar filmlerin sesli k1111Dla
nnı oynamak Ozere dOn akpm 
Brezilya •apurile Mınilyaya ha-

Behnt Haki, 
T•llt, Hlzım, 
Clellp Beyler 

reket etmiılerdir. Giden ıan'at· 
kirlar Behzat Haki, lamail Ga
lip, HAzım, Tallt, Rahmi B.lerle 
Neyyire Neyir, Feriha Tevfik, 
Semiha Cenap hanımlardır. 

· Haham başı Becerano 
dün defnedildi 

Ef. 

b:dlham pek fazla oldulundan, dini merasimin r•pllmesın• 
lmkln vermek için he•kın bir kısmını su 11• dallt1111ya 

mec_!'ur;.. k•h_!!mı~r .. 

T ... •-n ........ ı .. m,_ - ÇarşambaS Atustoa 8 
inci •y 1931, senenin l(iioleri geçen 217 
kalan gilnJer: 148, 20 RebiOlevvel 1350. 
GUn•tDoğuşu: 4,59; Batışı: 19,H 
Namaz vakltlerl- Sabah: 3,17; _ __, ___ ...., __ 

Ôğle: 12,20; ikindi 16,14; Akşam: 19,22. 
Yatsı: 2ı.ı 1: imsak: 2,59 

• 
Hava - Dünkü hararet Cazamf) 2~ 

(asgarf) 20 derece. Bugün filıltr pôytu 
bava kıımen bulududur. .. 

Baafln 
Gelenler • ııd ...... - nan 

sabah koovanslyonrl trenile eelnimf• 
40 Flllndiyalr darilfünun talebui ıel· 
miftlr. 

Talebelerden 18 1 bzdır. Kafile bara· 
.da dört beş gün kalınk fehrl cetclik .. 
ten sonra Fıltndiyıyı dönecektir. 
i•l•nlanl•r- KoeaeU Azt mi• 

Itzımı Ziya beyin Ad1t Tıp)fterl um11m 
mildürlüğün• mllrıcun lüzumu m04def.ı 
umumillkten bildfrllmektedir. 
Tef!kkUrler- kabatq Uıesl nna-

alUmi ve baş muavini MOniir BeJID 
vefan mün11ebıtile fifahen ve ~ 
taziyette bulunan matbuata. m.._. 
Jann• ve talebesine derin hflrmll ... 
~ekkUrlerimlzl arz ederiz. 

Atlesl n11D1Da Kablcq lilOlllMSIB 
Şnbt .. 

Nl9•nlananlar 
Memurlnl zabıtadan merllm ~' 

Beyin kerimesi Zekiye Hanım de lt.P 
memnrlanndan Nuri Beyin ıdpa mera• 
simi merhum Aziz Beyin DaTUtpapda 
Çukurçeşme ıokatmdakl nfnCS. ~ 
ur. Tebrik ve taıdet temeanl edalı. 

Radyo 
latanbul - Sut 18 den ıg a kadar 
gramofon pWdarı nefriyau 19.s<>dan 20.· 
30 ı kadar birinci kısım a11lurka ıu. 
Ekrem bey ve rf'' \aaa !f1fnklle. 
Anadolu AJansı bak.eri ~ du 

· 21,SO a kadar cubant 2It80 dan !UO 
a kadar ikinci kısım 'l...,:, ~t bey ....-~i B~ua Sirkfld.d "P -

1\amaat&uda bua klP*l•rht se-

Na< 1 · boyıc·:Eyubu, ehemmiyet· 
ıiz bir mea'eleden çılan ka~ 
liiiiMliilirr.IM4~-- "I• .. 
yaratı,aralr lraphf n ltlr mtlclclet 
ıonra yakalanarak tabklkata bq
lanmııtar. 

• ve arkadatlan iştirakile... • .,, ."' "' 

celeri ıllrll h•linde dol•flıkJan 
pllmOf, bunlara zehirle kUJflk 
ekmek ve et verilmtifir. Fakat 
lrapekler nezafet ameleıinin yer-

lere koydukları bu zehirli ek
mekleıi yememitlerdir. Zehirle 
lc&pek 6ld0r0lmeainin ıOçlOill 
kal'fllJnda köpeklerin geceleri 
çifte ile 6ldlbillmesi kararlqb
nlmqtır. 

Dell 111ldlr, nedir? 
K•dıkayGnde Detfrmen lolra

jmd•n geçmekte olan !O J&fla· 
nada Zıhide hanımın &atine 
tanımadığı bir adam çıkmlf Ye 

üç yerinden tehlikeli bir IUl'ette 
yaralayarak kaçmıfbr. Mepul 
adam aranmaktadır. 

Evvelki gece iyi niıan atan 
aezafet amelainden bazalan Aa- Deftertlarlllda 
maaltmda birka~ k3pek aldtır- y ki . 1 i Dlln Yefatını ~le haber aldı· tfn1erek halkı 911 ile dafıtmak mecbu-
mOflerdir. y ahuz k6pekler ne· · 0 ama lf er fınus Babl.Dlıbqı Beeerano efend'inln rfyetl hasıl ollllllftur. 
zafet amelesini gBrDnce kactık- M lelerlnl vakUnde Japbr- eenue ıneraaiml dün yapılmıştır. Dini meruime koro heyeti tara-
1 d l . Jel • u•111• 1 11 lflerl m•• 111 Cenaze llÜahleyin aaat on birde me fmdan söylenen tllldlerle başlanılmış, 
ann an gece erı ame ere •ı may•n •n k 

1 
k 9 n rasimJe Huamane binasından Kule bundan sonra mti.levi cemaati chnnant 

eanaımda giydikleri elbi1eler çı· aonre~• . • aa . . . dibind~ Keneeet lzraıeı sinagonuna meclis nfsf Surbano efen1fi tUrkçe 
lraıtılmaktadar. Y alaız nezafet Eytam Ye Eramil, mlltekaıdinin nakledılmiş, öğleden sonra saat on bir nutuk söylfyerek, Becerano efen-
ameleainin çifte i!e 6ldOrdGkleri maaf yoklamHma 1 aj'Ultoltan üç buçukta •lnal'Oida merasime baş- dinin ahlAkı faziletlerinden fukara· 
klpeklerin hakiki miktannm an- itibaren bqlandıjl halde alllca- lanım!ftır.. ya yardımından, vatanına ' ·muhabbe-
ı ••. ı- . • k kamhia 61· darlann tubelere pek az mOra· Mu:hte~ıf ruha~ ~emaatıer ve Al· tmden bahsetmiş, "müteveffa vaizle-
~·• ıçm a71Da ut ettiji prillmektedir manya, talya, u garistan sefaret- rinde vatanını sevmenin her mhevf 
dlrtllkleri k6peklerio kuyruk• c : • haneleri mttıne.illerile Fransız. Po- için bir vecibe olduğunu dalma söyler. 
lannı keaerek getirip teslim et· Defterdarbk bunun ıçua 23 lonya, İsviçre, Romanya konsolosla· di.,. demiştir. 

leri buri ti konm .. ....,•. ajultoaa kadar olan mliracaat n, Papalık makamının lstanbul mü· .. . • . . • 
tae mec ye ..., .... · ndd ti" • Ü -" d L- ._.. meMHi Suryanl patrigw. "t (fa Mutıeakıben ruhanı mechsı reisı Sa. mu • nı ç ... n au. uza .. __, , ı, mu eve • f d' lb . . .. 

20 karpuzcu 111ahkemere ' k d ki nın phal doetlarr ve ınfis . t bera ban e en ı remıce bır nutuk soy. 
verlldl ve 2 aj'u•t.oaa ~.ar yo ama• nı merasime ~elmişlerdi. evı mu e lemiş, muteveffanın hayatından bah-

y :.-.... Tıtn- ..n-..n.;r.n.... nın yapılabılecetını malmtıdOr- Meruimde bulun- k .. . setmiştir. 
•••- Ye uu a-'"ua- bild • . ...... a uzere sınage>-

de kaTUD karpuz aatanlann ıo· lllkleriae irmiftir. fa ıelenler büyük bir kala.balık teşkil s.abat efendi den sonra lskanazi cr.ma 
k k kald la d b k ergi Bu tarihten ıonra temdit ol· ediyordu. ~]enler JMrasimden birkaç atı hahambaşısı ve ::ıusevi lisesi müdii 

• ınm ~ a~ Af 8 ~ • mıyacağı gibi ıelmiyenlerin yok· saat e\'el sinagoğu doldurmuşlar, bi- rü Dr. Markus Almanca, Beneberit 
kurarak caddeya 1tfal ettiklen I lan eyltl maaıının Yerilme- raz seç gelenler hıncahınç dolu olan cemaati reisi Jozef Yenego efendi Cran 
kenclilerine birkaç llere ilıtar ~mda b k la 1ı:~ mabede girmek iınıkanını bulamıya. sızca bir nutuk söylemışı,rdir. 

ıın en ıonraya ara ı ca ~.r. ak d bfrlkm'" 
yapıldıp halde bundan yazıeç• Ozd r ışanda ~terdir. Nutuklardan sonra dini iyin yapıl· 

edikleri -"rOlmlftOr Bu yoklamada C Bil uha· Merasim esnasında dışarıda kalan mış. saat üç buçukta cena7..e otomo-
m ».... • bınm ikametılblan da tespit e· yüzlerce kişiden bazı lan merasimde bille nakledilmiştir. 

Bunun OzenDe 25 kadar kar· clilmektedir. Eyliil maqlannın bulunmak üzere ainagoğa girmek is- Ce-naze arabasını Arnavut köyüne 
puzcu bakkmda ubıtai belediye timdiki ,ekilde tevzünden ıonra tem-işler, içerisi .za~en . dolu olduğu~- kadar yüzden fazla otomobil takip et
lalimablamuiae mugayir lıare· maaı sahipleri, oturdaklan yer- d

1
an bu hbareketdbükyükd ızd'ihamı m

1
uC1p miştir. Cenaze Arnavutköy musevi 

d 1 k 1 o muş, u ara a a ın ve çocuk arın 1 ~ d f edfl · t•r 
kette bulunduklanndaD o •JI lere 1_6re en ,Y• ın ma mlldUr· ezilmesi tehU.kesi de baş göstermiştir. mezar ı,..,ına e n mış ı . 

za1:tıt tatulmUf, kendileri mah- IOlderıne taksım olunarak maq- Bu itibar ile, dini merasimin ifası· Boer 01 A 1reatekl baakın 
kemeye Yerilmifttr. lanaı oradan alacaklardar. na imkin vermek liure zabıta bazı Anadolu ajansının Moakova. 

OktruYll dalrtal 1a,ındı Ayrıca herkesin teykifatuaclaa tedFbiakrlert aGlmı ait a .=!~."u~ kdalmışltır. dan iıtihbanna nazaran Boe noı 
• • _,_ ı.. :ı ........ _ el a a a a .u .... ı:ıı.ezın en ge en po . • 

Beledl1ealn oktra•a claire11 sonra aaac•a· para m .. uuı a Uslerin ·iıttizamı temine, kalabahk ~ . Ayreste Rus tıcaret tepılitına 
Li•ıa laumdaki dafretiaden maq verilirken veıae htlacle rasında kalan kadın ve çocukları ezil- k&rfl zabıtaca yapılan baskın, 
Emüıln8nde yeni tqbana uk· m&nakqayı mucip olmamak için mekten kurtarmaia muvaffak olama· bOtOn Ruayada pek derin bir 
l~il•ipir, pcliden bildirilmektedir. clıklarından itfaiyeden bir arazöz ı• ae&et tevlit etmiftir., 

"Y•kdlAlloae pr!l!ru 
ı 3 6 li 

Dahilde USO 400 7~ 1400 
Haritte - 800 1450 2700 

....... rtl•nnHZI 

Aybk 
Kanq 

• 

Resmt Hususi 
Satın 10 Kş. I!,SO Kf. 
Sandmi 20 .. 25 

KUçUk Hin '8rtl•n1111z ı 

l 2 3 .. 
30 50 65 75 

1·10 Defalık 
100 KUl'Uf 

A - Abonelerimizin her Uç ayh· 
ğı için bir defa meccanend!r. 

8 - 4 satın geçen ıtAnluın futa 
aun için S kuruş zammolaaar 

1 AclUye Ha._... ) 
Emin Vail Pn 

Kaza den••• 111ahk••er• 
werllcll 

TUccardan Emin Vafi BeJin 
otomobilinin çarpmalile ~ 
lerde Ankara caddesinde wkaa 
gelen feci otomobil kazuma alt 
tahkikat, ikinci istintak daire
since bitirilmiftir. Enak, muba
keme kararile alır ceza malake
meaine verilmittir. DaYa, ma.
ticel mevaddan oldujmadaa, 
Emin Vafi Beyin tatil eaamda 
millticel itlere bakan blriaci 
ceza mahkemesinde muhakeme
sine baılanması muhtemeldir. 
Alır cez•ra gelen daval•r 
Son gllnlerde miiatanbklerclea 

lstanbul agır cezaıı mabkemal· 
ne bir çok dava YeriJmittir h 
itibarla tadilden ıonra atır eda 
mahkemesinin meıiuJiyeti ful. 
aca olacaiı anlatılıyor. 

Hlfzızsıhha mecllsl ~ ... n 
toplanııor 

Hıfm11hha meclili, yum top
lanacak ve muhtelif 11hhat ..... 
rini tetkik •decektir. 
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GUNUN . 

. İŞA·BETLERİ 
. Program 

Her geçen gün bize bir program söylü 
lOr; bu program artık gündelik gaze
telerin haberleri içinde yüzüyor: 

_f ____ ı-ı __ a. __ r_i_c __ i ___ t""i __ a. __ b __ e_r __ ı~e-r _____ f 

Buğdaylarını satmak için 
Amerika ile Rusya Alman piyasasını 

paylaşamıyorlar 

'Birinci madde: Berlin, 3 (A.A.) - M. Brüning müracaat etmemiş olduğu muhakkak· 

1 Birkaç sene evvel Amerikada Con ile M. Kürtiyüs, refakatlerinde başve- trr. Çünkü Amerikanın kendi sauayii 
Kıi.toon isminde biri, koyunlanndan kalet müsteşarı M. Plauk ile hariciye vardır. Hali hazırda Amerikan tekli· 
larptığı yünü altr saat yirmi sekiz da· müşaviri M. Tomson olduğu halde finin murnffakıyeti daha kuvvetlidir. 
kika içinde büktürmüş, boyatmış. do- cuma akşamı Romaya gideceklerdir. ı Almanya için en iyi hal sureti, Dam-
k11tmuş, ve bu kumaştan diktirdiği el Berlin, 3 (A.A.) - Yarın mikrofon pingin kendisine arzetmekte olduğu 
bfseyi giymişti. önünde bir nutuk söyliyecek olan M. muvakkat menfaatleri tevkif etmeksi-

Geçen hafta lngilterede Bath~y ku- Brüning ihtimal Almanyanın geçir- zin, satmak istediği yerlerden satın 

maş fabrikası bu rökoru kırmağa ka- m.ekte olduğu itimat buhranından hah- almak olacaktır. Fakat taksitleri tes
rar vermişti On tane koyun kırptlmış, sedecektir. bit edecek mi? Sabır, ihtiyat ve iki 
Y.Uıtleri yıkanmış, kurutulmuş, boyan Mumaileyhin, halkı Alman banka- taraflı itilaf namelere riayet hissi bu
mış, büktürülmüş ve bundan kumaş larına itimat göstermeğe davet etmesi, gün onun esaslı m~ziyetlerinden de
Cidkunmuştur. Bütün bu . ameliyatlar çünkü artık bu cihetten bir korku kal- ğildir. 
bir saat kırk Uç dakika içinde olup madığmı söylemesi muhtemeldir. Fransız hava filosu 
bitmiştir. Alman Sosyal demokrat far· . ltalyaya gitti 

Kumaş derhal terziye götürülmüş, katHnın nUmaylşi Atına, 3 (A.A.) - De Goysun ku-
ıotuz terzi ve çırak kUımaşı biçip dik~ Berlin, 3 (A.A.) _ S-0syal demokrat! man~ası altında bulunan Fr~~sız h~· 
mJşler, onlar da bir saat ~tuz . yedı fırkası, 9 ağustos tarihinde yapılacak va fılosu saat 8 ~e .Romaya muteveccı-
1taldkada elbiseyi hazır etmışlerdır. bir plebisist ile feshine teşebbüs edile- hen hareket etmıştir. 

Koyunun sırtından yünün alına- cek olan Prusya diyetinin feshini pro- Edison lylleştl . 
rak müşteriye elbise halinde takdim testo etmek üzere dün Berlinin f'ark Nevyork, 3 (A.A.) - Edısonun 
edilmesi arasında üç saat yirmi daki- varaşlarından Neukoln stadyo~un· sıhhi vaziyeti iyileş~iştir. 
ka geçmiştir. da bir içtima aktetmiştir. Bu içtima- Napoleona aıt h~~ı~alar . 

ikinci ntadde: da 30.000 ita 4:>.000 kişi hazır bulun- Roşefot, 3 (A.A.) -. Hükumet aıks 
. . ve hatipleri siirekli alkışlarla se- adasında Napoleona aıt bulunan hatı-

7944 kılometre mesafeyı Bordman ~uş ralarm tasnifine karar vermiştir. 
be d ı...:ı, d t lamlamıştrr. '.re Polonda 49 saat ş a ..... ..,.a a aş r. p 1 bl 1 ti F Lloyd George iyileşiyor ,, rusya p e s s , ransız· . 

" " Alman mukarenetlni imkan- Londra, 3 (A.A.) - M. Loyıt Geor-
Uç saatte koyunun yününü eJbic;e sız mı kdacak ? genin sıhhi vaziyeti saıah bulmakta 

yapeıea.k, 49 saatte türk tayyal'Csini Patis, 3 (A.A.) - Maten gazetesi, herdevamdır. Kuvveti yerindedir 
Istanbuldan Nevyorka götürecek bir bu aym dokuzunda Prusyada yapıla· Llndbergin seferi 
lifrk ooıniyeti isıtiyonız. O halde: cak· olan plebisist ile uzun uzadıya Şurşil, 3 (A.A.) - Lindberg lle 

1 
• •• , meşgul olmaktadır. Mezkur ga2ete zevcesi Moose - Fiktoryadan bura-

VçUncu madde. djy-0r ki: ya gelmişler ve karaya inmişlerdir. 
En kısa yoldan Tü.rkiye ~eknik ve Şayet bu plebisist, neticelenecek 0 _ Beynelmilel dişçiler kongre~i 

medeniyet koşusuna gırecektır. Dev- lursa bu hal biz Fransızları iki mille- Paris, 3 (A.A.) - Beynelmilel dış
let reisinden, 13 milyon 366 bininci va tin mukareneti lehindeki mucadelemi- çiler kongresi sıhhiye nazırının riyase
tandaşa kadar herkesin kalbinde bu ze muvaffakıyetle devam etmek imkan tinde açılmıştır. Nazrr, kongreye iş
Jman mtüesavvıfın Allah sevgisi gibi sIZlığını ilka edecektir. Zira bi-z:im tirak eden murahhaslara hoş geldiniz 
yer tutacaktır. Almanyadan talep ettiğimiz ye- dedikten sonra milletler arasında ilim 

SADRI ETEM gane şey "uzun vadeli manevi fen ve terakki sayesinde kardeşçe bir 
------------ bir kredi,, dir. O zaman Fran- anlaşma ve yaklaşma vücuda getiril-

Zayıf ların ·yıldı- sız - Alman mukarenetine ait mesi lüzumundan ısrarla bahsetmiş-
bütUn ümitlerin Sovyet tırpanı ile ke- tir. 

ZI yükseliyor silmiş ve sulhün Hitler haçı üzerinde Y_u_m_u_r_t_a __ la_r_ı_n_d_a_m_ 

Üst tarafı 1 inci sa~,fada 
reci Soardman ona bu tarzda 
tekli'fte bulunmıyacaktı, bu tak
dirde Polando ne kadar mahir 
bir tayyareci olursa olsun yene 
bu şerefli ~eyahate iştirak ede
mijecekti. 

Tayyareci Boardman'ın kendi
sine zayıf cUsseli arkadaş ara
masının hikmeti meydandadır. 
On, yahut yirmi kilo fazla cüsse· 
de bir arkadaş alacak yerde 
tayyaresine on, yahut yirmi ki
lo fazla benzin koyması onun 
için bir hayat ve memat mese
lesidir. Bundan başka küçük 
bir tayyarenin dar hücresi için· 
de hOçük ve zayıf bir vücudun 
göstereceği çeviklik ile büyük 
ve hantal bir vücudun ağırlığı 
arannda seyahatin muvaffaki
yetli neticesi noktasından ne ka
dar mühim bir fark vardır! 

Görülüyor ki fenni terekkiyat 
insanlar arasında refahı arttırı
yor, refah arttrkçada zayıflara 
nispetle şişmanların mıktan ço
ğalıyor, fakat buna mukabil tay
yare ile seyahat gibi fenni te
rekkiyattan istifade etmek için 
ıişmanların zayıflaması lazım 
geliyor! 

Demek ki lstanbulun şişman
lar cemiytti reisi Akif Bey tay
yareci olmak isterse yapamıya· 

cak. Vali muavini Fazh Bey 
havadan Amerikaya gitmek is
terse tayyareye kabul edilmiye· 
cek. Fakat Zonguldağın Aziz 
meb'usu Şair Celal Sahir Bey 
ile meşhur çocuk doktoru Kad· 
ri Raşit paşa bu yolda büyük 

·bir muvaffakiyete mazhar ola
cak. Nihayet bu gidişle havadan 
tayyare seyahatleri yavaş yavaş 
zayıflara mahsus bir imtiyaz 
haline gelecek. Bu vaziyeti gö
rünce de bütün şişmanlar za
yıflamak çarelerini arıyacak. 

gerilmiş olduğu görülecektir. 
Bu gazete, Alman nazırlarının Pa galaDmBSl mese.'L-' . .,.,..--

risi ziyaretlerinin 60 senedenberi ilk Yumurta ihracatçıları dün saat 
defa görülen bu nevi resmi bir tezahür 15 te ihracat ofisinde toplanmış
olduğunu hatırlattıktan sonra, netice 
olarak, Fransız nazırlarının yakında Jar, Romada (Yumurta damga· 
icra edecekleri Berlin seyahatinden )anma ) konferansı tarafından 
Müspet neticeler çıkacağını temin ey- hazırlanmış olan projeyi tetkik 
temektedir. etmişlerdir. 

Rayişbankın blllnçosu Y oplanhda bulunan yumurta 
Bertin, 3 (A.A.) - Rayşbankın 31 ihracatçıları, pıojenin her med

te:mmuz tarihindeki bilançosu, teda- desi hakkında fıkir ve mütalea
vül mevkiinde 4.870.000 miktarında larını söylemişlerdir. Neticede 
banknot bulunduğunu göstermektedir. ofisin hazırladığı rapor okunarak 
ki geçen haftaya nazaran .268.500.000 kabul edilmiştir. Bu rapor Brük
mark fazladır. Kredilerin tahdidine selde toplanacak olan (Yumurta 
rağmen, poliça ve senetler miktarı damgalanma) konferansma iştirak 
mahsus derecede artmış olup 306.000 edecek murabhasımıza verilecek
marka baliğ olmaktadır. tir. Dün kubul edıleo bu rapor· 

Ecnebi mattubatı 833.000.000 mark da damga usulünün konmaması 
olup 248.800.000 mark tezayüt vardır, ve konduğu takdirde müşterek 
bu devir tarikile yeniden muamelata bir damganın tesbit edilmesi ve 
girişilmiş olduğunu göstermektedir. bunun da yalnız sandıklar üze-

Altın döviz istokları 297.300 frank rine vurulması esasları müdafaa 
artark 1.609.000.000 franka baliğ ol- edilmektedir. 
muştur. . Rusya, Lehistan, Macaristan 

Almanya maliye nezaretinin ,·arı- ve Bulgaristanda aynı esaslar 
da.t ve masarif hesabı haziran ayına etrafında lop'anrr ıs' ardır. 
ait 12.100.000 markhk bir açık göster-
mekte ve bu suretle umumi açığı TUrk Farmakoloğlıtr blrliğlnln 
1.470.000.000 çıkarmak!adır. kongresi 

Dalgalı borçlar, geçen aya naza- Türk Farmakoloğ Birliği Ri-
ran 4.100.000 mark aratarak· 10906.000 yasetinden : 
000 a çıkmışhr. 4 - Eylül - 931 tarihine müsadif 

Rusya ile Amerika, Alman 
piyasasını paylaşamıyorlar 
Paris, 3 (A.A.) - Intransigeant ga· 

zetesi, Amerikanın Almanyaya fazla 
buğdayının bir kısmmı ucuz fiatla tek 
lif etmiş olduğunu yazmaktadrr. A
merikanın en büyük rakibi Rusyadır. 

Bu gazete, Almanyanın, bu iki 
fakipten hangisini intihap edece-
ğini sormaktadır. Intransigent gazete 
si Rusyanın pek müsavatsız zirai 
mahsulata malik bir memleket olduğu 
ve mahsulatı kafi miktarın dununda 
olduğu takdfrde sınai bir memleket· 
olan Almanyadan bir şey satın almıyal! 
cağını yazmaktadır. Esasen Rusya. 
nın iş senelikpHinı, Rusyayı sanayi 1 

sahasında bir rakip haline getirmeyi 1 
istihdaf etmektedirler. Almanyanın,

1
1 

Rusyanın bu mesaisini teshil etmekte 
bir m~nraati yoktur. 

Bu gazt"te, llave ediyor: Amerika
nm şimdi)'e kadar Alman sanayilııe 

cüma günü saat on beşte eski 
Türkocağı salonunda senelik 
kongre yapılacağından umum 
meslekdaşlarm gelmeleri rica olu-
nur. 

Konuşulacak maddeler : idare 
heyeti raporunun kıraati, intiha
bat, Nizamnamenin tadili, ser
best mevzular. 

Otomatik cigara makineleri 
Tütün inhisarile anlaşan bir 

şirketin otomatik surette cıgara 
satan makineler celp edeceğini 
yazmıştık. Bu makinelerden ikisi 
ahiren şehrimize gelmiştir. Di
ğerleri de peyderpey gelecektir. 

Eu makineler, şehrin muhte· 
lif mahallerine yerleştirilecektir. 
inhisar idaresi, makinelerin va
zından sonra cigara satışının 
daha ziyade artacağını tahmin 
etmektedir. 

Tarakki yolunda 

fert ue Cemiyet 
[Başmakalemizden mabaatJ 

Burada şayanı dikkat o1an bir 
noktada şudur: Kanseri kan tah· 
Ji)j suretiJe teşhiş eden doktor 
Bendien kendi köşesinde kendi 
namına ça1ışan bir fert idi. Fa
k at F elemenkte ondan başka 

sırf kansere karşı mücadele et
mek için tessüs etmiş hususi bir 
cemiyet ve bu cemiyetin elinde 
birçok vesait vardı. Bununla be
raber birçok mühim doktorlar
dan mürekkep olan bu cemiyet 
bir fert olan doktor Bendienin 
yaptığı işi yapamamıştı; Hatta 
onun muvaff akıyetini, yanı başın
da olduğu halde takdir bile ede
memiştir. Bu takdir için İngiliz 
etibba cemiyetinin bu iş ile ala
kadar olması Jazım gelmiştir. 
Demekki bir tek ferdin bazan 
yaptığı işi büyük bir ihtisas ce
miyeti. hatta bütün bir millet 
yapamıyor! Fakat böyle bir ce
mıyet,sonra bir millet müzaheret 
göstermedikçe de o fert ya
biç bir iş yapamıyor. yahut yap
tığı işten insanlık müstefit ola-

G E .. L· İ ~Ş .. ·-l- . . 
,_::. ~U- Z 'E_L 
Seyahat notları : 6 
izmirde edebiyat cemiyeti 

lzmire geldiğimin hemen üçündl 
dördüncü günü otelin kahvesinde bir 
dostuma rasgeldim: Doktor Şakir. 
Doktor, beni yamndaki gençlerle ta
nıştrrdı. Ek~riyeti muallim. olan bu 
gençler, lzmirde yeni teşekıkül etmiş 
Edebiyat cemiyetinin mensupları idi
ler. Beni de o akşam eski ocak bina. 
sında yapacakları içtimaa çağırdılar. 
Kendi kendime: 

- lstanbulda edebiyat var mı, yok 
mu? diye kapı kapı dolaşıldığı bir sı· 
rada burada edebiyat şöyle dursun, 
cemiyeti bile var gıpta etmeli! dedim. 

Vt>rdiğim randevuya on dakika geç 
kaldığımdan biraz müteessir olarak 
ocak binasına girdiğim zaman, yalnız 
doktoru bulabildim. öteki edebiyatçı
lar nerede ise geleceklerdi! 

Bir müddet: 
- Bu pencereden lzmirin emsalsiz 

"'ruhunu seyretmek giizel olur! tese11i
sile biraz vakit gecirdikten sonra bir 
kaç edip sökün etti. 

- Ne konuşacağız? 
Birisi: 
- Hamitle Fikreti mukayese ede

lim, dedi. Azadan birisi Hamidi ye
rin dibine batırdı. Onda ne şiir ne 

mıyor; şairlik, ve deha brraktı. Ondan inhi-
Dikkat edilirse gerek milli lal eden dahiliğe Tevfik Fikreti ta

mücadele devrinde elde ettiğimiz yin etti. Bu zatın en müMm cümlesi 
siyasi ve askeri muvaffakıyetler sözlerinin en sonunda geldi: 
ile Lozan sulbünden sonra tah:ık- - Maamafih, dedi, ben Hamidin 
kuk ettirdiğimiz içtimai inkılap- eserlerini okumuş değilim t 

Bu cümle üzerine her hangi bir a
larda hep bu suretle olmuştur. kar suyun değil Niyagara çağhyanı-
Eğer Türk milleti Gazinin yük- nın bile durması lazım gelirdi, fakat 
sek kabiliyetini takdir etmeseydi, öyle olmadı; mevz.u üzerinde bir saat 
ve onu milli mücadele devrinde kadar konuştuk. 
yegane sellhiyettar reis olarak Oradan genç bir şair, son zaman-

t , d s·· ··k M'll t M l' • larda sorulması pek nıu-ta.t olan bir su anamasay ı uyu ı e ec ısı . . . 

S k h b
. d k d" . aile hemen edebi zevkimı denemek ıs-

a arya ar ı esnasm a en ısıne tedi: 
Başkumandanlık ileberaber kendi _ Nazım Hikmeti nasıl buluyorsu-
vazife ve salahiyetlerden mühim nuz? 
bir kısmını tevdi etmeseydi Yu- Nazımı hüvesi hüvesine taklit et- r 

nanblara Karşı eld~" edilep w.~~ istiyerek för:ıtaç manzume }azmış .m 
büyük zaferin tahakkuku müm- olduğunu bir hafta sonra öğrendiğim 
kün miydi? bu gence: 

Kezalik Türk milleti büyük - Tabii, dedim, siyast ve içti-
mai akidesi nasıl olursa olsun, sev

reisinin kararlarındaki isabete gesini, nefretini isyanını o kadr kud· 
ıtimat etmeseydi sulhtan sonra retle if~de etmek sırrına eren bir şair 
vukubulan inkılap hareketlerinin se"ilmez mi hiç? 
tahakkuku ihtimal dahilinde mi Genç şair, isticvaba devam etti: 
idi? - Eskilerden hoşlanır mısınız? 

Zannediyoruz ki bu i:zabatımız - Evet, onlardan da sevdiklerim 
son zamanlarda bazı gazeteciler vardır. 

Sualler makineli tüfek süratile de 
tarafmdan yegane terakki yolu 
olarak gösterilen ( Dem'lkrasi) 
oin yanlaş tefsirlerine aldanmak-
taki tehlikeyi göstermeğe kafi
dir. Hakiki (Demokrasi ) dema
goji demek değildir. Bilakis her 
i1te ihtisas ve salahiyet sahibi 
olanların reylerine kıymet ver
mektir. Hakiki ehliyetlerin inki
şafına milletin müzaheretini te
min etmektir. Ayni hal bir mem-
lekette hakiki iktidar ve salıihi
yetlerin inkar edilmesine, ceha
letin ve ayak takımının baş kal· 
dırm asma, Kabak çi Mustafa ha· 
reketinin (Demokrasi) namını al
masına gider ki bunun neticesi 
terakki değil, sadece bir fela

kettir 
.Ale.ltme · Asıuı 

Posta işleri 
Dün saat 16 da merkez pos

tanesinde şehrimizde bulunan 
posta ve telgraf umum müder 
muavini Suphi beyin riyasetinde 
bir içtima yapıimışhr. Posta iş
leri müdürü Yusuf bey ile baş 
müdür Hüsnü beyinde hazır bu
lunduğu bu içtimada tasarruf 
münasebetile hazırlanan yenı 
kadro tetkik edilmiştir. 

Selim Sırr1 beyin konferansı 
Dün akşam radyoda Selim 

Sırrı bey 29 uncu konferansını 
vermiştir. Konferansın mevzuu 
"Halk edebiyatmdan bir masalu 
idi. 

vam ediyordu: 
- Hiç gazel yazdınız mr? 
- Evet s.ma neşretmedim, böyle 

şeyleri neşretmekten de hoşlanmam. 
- Okur musunuz? 
Nedim tarzınila yazılmış bir gaze-

limi okudum. 
Genç beğendi. 
- Derterime yazar "'ltsın1z? 
Yazdım. 

tki gün sonra garip bir müjde ile 
karşılaştım: 

- Hizmet gazetesinin edebi sayıfa· 
smda bir gazelin çrktı ! dediler .. ,, ,, ,, 

Üstat Ahmet Rasimin giizel bir 
fıkrası vardır. Hani Unkapanından 
geçerken orada davul ve zurna ile o
yun oynıyan bir hamal grubuna ras
gelmiş. Bunlar hem tepinirler, hem 
de bir ağızdan şu cümleyi tekralarlar-
mış: 

Bir ayağında çizme var! 
Bu cümleyi o kadar tekrar et

mişler ki nihayet üstadın sabrı tü
kt-nmiş, aralarına doğru ilerlemiş ve 
sormuş: 

- Oteki ayağında ne var? 
Bu sözü duyan hamallar bn se

rer de teraneyi değiştirip: 
öteki ayağında ne var? 

Diye oynamağa başlamışlar. 
Rasim Bey bu hikayeyi anlatır 

da der ki: Meğer adamcağızlar güf
te fıkarası imişler, bizim sual kendile
rine güfte oldu. .. 

İzmir edebiyat cemiyetindeki genç 
şair de galiba güfte fıkarası imiş kl 
böyle davrandı. 

Muhalefet Nuh zamamndan kalma 
bir gazelimi iğtinam etti. 

9_.oplfl !4ffe 
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H. M. s. 
Sabık MaarH mttste

şarı Emhı Bey 
Seyahat mektupları 

Yazan: Nakleden: 

Hautecıocque Haşmetpenabın casusları fa. 
Dünkü gazetelerden biri veka

let emrine alınan sabık Maarif 
vekaleti müsteşan Mehmet Emin 
beyin hakkını aramak için Dev· 
let Şurasma müracaat edeceğini 
yazıyordu. Dün bu hususta yap

Samsunda tütün ziraati 
Bu davete gitmek lazım mıydı? Bu - Alman mısınız? Ha .• py tabii 

Ktiylii bu seneki mahsulü itina ile yetişti
riyor. Bu hareketin tütün satışı üzerinde 
miihim tesirlergöstereceği muhakkaktır. bir tuzak mıydı? Fa.kat bu adam be- anlarsınız ki Mösyö Berg~an siz~ T<J:r 

tıiın düşmanım olsaydı muhakkak et- dım etmekle ben de tehlikeye gırmış 
:rafta.kileri alakadar eder, ortalığı ka oluyorum. Buraya lıalletmeğe geldi· 
ı-ıştmr ve beni ya.kalattırırdı. Hem ~im ticari iş d~ bo~ul~bilir, hem üste-

.. sonra tuzak olsun oJmasın beni tan~ lı!t hapse de gırebılinm. · _... 

bğımız tahkikat neticesinde bu Samsun, tütün piyasasına hakim tünleri ayırmağa başlamışlardır ki 
haberin doğru olmadığını öğ- olan bir yer olduğu için burada kaldı- bu sayede eski tütünlere de alıcı te 
rendik. ğım birkaç gün zarfında bu işle de min edileceği tahmin olunmakta.dır. 

ırtışlardı. Meseleyi açı:kça halletme'.:
en doğrusu idi. Binaenaleyh randevu 
l'eriJen eve yürüdüm ve girdim. Ya
bancı beni bomboş bir odaya soktu 
l'e tepeden tırnağa kadar muayene 

meşgul olmak fırsatını buldum. Sam- .. ~ele bu seneki ~~31 m~u~ü, 
Kadın blrllGlnin irşat heyetler~ sun vilayetinin hemen kısmr azamı hal koylu tarafından çok ıtınalı hır suret 

Geçen haftadanberi köylerı k ı··t·· .. l"kl . ı· 1 edi'-·or. Fa- te istihsal edilmeğe çalışılacağı anla· 
d ı k b. 1. ı u uncu u e ış ıga J 1 B' t t··t·· t 1 1 d o aşma ta olan kadınlar ır ı- k t t"t" ··ı··.1. S . d iki sene- şı ıyor. ızza, u un ara arın a 

a u uncu un. , arnsun a, 1 .. 1 .. 1 1 t t ld - · tib b 
etti. 

ğinln irşad heyetleri bugün ve denberi mühim bir buhran devresi ge- wy u er.~ .. emas an a rgım ın a U• 

d' .. dur. Tutun, tarlada nema bulduk-
s k 1 .. d -· t' . E yarın seyahatlerini bitiricekler ır. çirmektedir ... Birçok tüccarın ve zurra d 

0 
ra kı başl 1~ . - a a sızı egış ırıyor. n sa- H tl l . . . . .. . an s n , rma ayınca, evve ... 

rnimf dostlarınız bile sizi tanıyamaz eye er mıntakalardaki köy erı ın ehnde ıkı ı:ç senelik stok mal var· (dip) denilen kısım - ki en alt tarafta 
lar. dolaşarak her eve gitmişler, dır. Bu malların alıcısı yoktur. Ge- bulunan yapraklar - hiç toplanılmıya-

- Evet. Sakalımı onun için uzat- hasta çocuklara ilaç vermişlerdir. rek ticaret n gerekse köylü mah:.ulü cak ve doğrudan doğruya tarlada im 
tım. Fakat siz beni nasıl tanıdmız? Heyetlerle birlikte giden doktor ne mukabil bankalardan para almış- ha edilecektir. Diplerin üstü de atı· 

- Ben sakalınızın çıkmasına bir hanımlardan bilhassa çok istifa· tır. Tütün satılmayınca da bu para lacaktır. (Bel) denen kısım nadiren a. 
hayli zaman mani olan adawm. de edilmiştir. Heyetler döndük- ödenmemiştir. Her sene alınan para- lınacaktır. Havalar iyi giderse yalnız 

Bu sözler üzerine yabancının yü· ten sanra rapor hazırlayacaklar- ların faizi ödenmektedir. Bu gidişle, (doğruk) tütünlerini alacaklar, iyi 
zUne dikkatle baktım. d hemen birçok tütün facirleri rchııı gitm~e onu da almıyacaklardır. sa .. 

- Vay, sen beni Londrada tıraş .:.: .................................................... olarak. banl\:alara tcvdı ettıkleri tütün dece doğruk altr alınacaktır. 
eden berber Aleksandr değil misin? _ Durunuz, dedi, vaziyet fena. leri sadece faı.:ıe karşılaştu!llak mecbu Halbuki evvelce, almıyacaklarınt 

AJeksandr tesadüfümüzden pek Vapurda aydınlık görüyorum. Van rlyetinde kalacaklardır. söyledikleri tütünlerin hepsi almıyor· 
ınemnnn olmuştu. Hemen semaveri 1

• Den Boş öyle tenbih etmişti. Aydın- Bu yüzJen bütün Sa111Sun, umumi du. Şimdi bu tedbir yüzün-den ev .. 
sıttı, çay yaptı. Irk göriince tehlike var. Ben gidip bir endişe içindedir. Samsun vilayeti- velki istihsalin üçte biri elde edilmi~ - Bilmiyorum, ddi, Rusyaya 
tekrar niçin döndünüz? Ben yabancl bakayım ne var ne Y'Ok, siz bekleyiniz. nin heyeti umumiyesi itibarile istih- olacaktır. 
bir memlekette hayatınu kazanabilsey- İlösy8 Bergman Sidney Rel- Gitti, biraz sonra endişeli bir yü21- sal ettiği tütünün miktarı 7,5 mil- Geçen seneler mahsulünün elde kal 
dim buraya döneceğimi zanneder miy ilden ba,kası delildi ıe geldi. yon kilodur. Bunun üç milyonunu masmm bir sebebi de tütünlerin (he. 
diniz? . . _Rıhtımda kayık yok. Muhakkak S~sun vermekt~~ir:. !'ütün zira~t~ i. venk) halinde istif edl1mesi idi. Ame. 

Ona, vatanıma hizmet için geldiği- - .T.abıt efendım. Ben bunl~~ bir şey oldu. Dönelim. le ıştigal eden koylunun adedı ıse rika1ı1ar, fabrikalarında işliyecekleıi 
ini ve şimdilik en şiddetli arzumun naza~ı ıtibara .alır ve za~~~ızı tel~fı - Pek geç kaldık Aleksandr, bak, 4500 kadardır. tütü·nleri, Samsunda istif ameliyesi 
Rusyadan çıkabilmek olduğunu anlat- e~ebılecek bır şey verebılırım. Ne ıs· takip edilmişsin. Samsun tütüncülüğünün bugün düş- ücretlerinden istifade için d~ruca ta.r 
trın. tıyorsunuz? - Filhakika dev gibi birisi bize doğ· tüğü fena nziyetin sebebi şudur: U- lada iplere dizilmiş ahyorlardr. Bu iş 

- 60 000 ruble - b' ~ h t b''t" d" d .Alek!andr: - H~ ha • • ' ru yaklaşıyor~u:. Yukardan aşagı ır mumı .. ~rp en sonra, u un unya a köylünün kolayına gittiği için onun ta 
- Buraya girmek de, ç.ıkınak da Y Y ayı postuna burunmüştü. stok tutun kalmamıştı. Gerek Avru- rafından da isteniyordu. llk sene-

kolay değildir, dedi, hangi yoldan - Ne zaman? _ Herr Bergman, diye almanca pa, ve gerekse Amerika fabrikaları, Ier, yüksek fiyatlarla satın alınan he. 
kaçmak istiyorsunuz? - Yarıstnı derhal, yarısını da hu- sordu, Van Den Boşun ınakinistiyim. ellerinde işliyecek tütün olmadığı için venk tütünlerini, son seneler, Ame-

Pl!nı~ı. ~na anlattım. • duttan çıktıktan so~r~ Vapurda bir komiser var. O çıkmadık hemen Samsuna hücum etmişler ve al- rikahlar, tarafından yüzde 4-0 - 50 ten 
- Bu ışı~ıze yaramaz, .de~ı, para Ve hemen kendısıne 30,000 ruble- ça içeri giremezsiniz. tı Okkası 24 liraya kadar tütün satrl- zilatla alınmış, ayrıca yeşillere para 

'\'etmek suretıle çıkmak kabıldır amma, • d • . . . . . ·· ı·· ok 
. k 8 .. kaçır a ~ R yı say ım. - Ne zaman çıkacak? mıştır. Evvelce pek mahdut hır saha venlmemıştir. Bu yi.ir.den koyu Ç 

sızdçr aki~azsınrz. ıtzı d m gEa us- _ Yarın, gece yarısı hareket ede- - Vapur kalkınca. Bolşevikler şüP: tu"tu"n ziraatile iştigal ederken fiatla mütezarrır olmuş, Amerikalıların bu :ta a mse cesare e emez. sasen . .. , , 
derha.1 tanırlar. Biliyor musunuz ki ceğim. Geç kalma~rnız. ~?8tunuz va helenmış olsalar gerek. Dun vapura rm bu yüksekliği karşısında, bir çok oyunu karşısında, tütünleri hevenk de 
sizi çok iyi tanıyan adamlar hudut puru~ nerede ?ldug.u~u b~lıyor. F~- birisi geldi. Birçok şeyler sordu. ~a~ yerler ve kimseler de tütün ekmeğe ğil (denk) yapmağa başlamıştır. 
boyundadır? İziniz keşfedilmiştir. Si- kat. eger t~kı.p edıhrsenız sakın bı- den Boş vapurda yoktu. Nereye gıttı- başlamrşlar, zürra, az masrafla çok Denk tütünleri ise Avrupalılar tara. 
ıin Petrogratta olduğunuzu ve ora- neyım demeyınız. gını öğrenmek istiyordu. Dikkat et- para kazanmak endişesine düşerek is fmdan alınmakta ve hem de me~le
dan çrkamadığmızı biliyorlar, Bu Van Den Boş gitti. Edesi gün, es- tim, vapura döndüğü vakit takip edi- tihsal edilen tütünlerde hile çarele- kette bu yüzden geçinen ıımıf maışet 

I lllıin "l>lııia'i, başka bir şey bulmak la- ki apartimana~AUlCsan<tiı gönderdim, liyoı·du. Biraz evvel k01Riser geldi ve rine baş vurmuşlardıı::_ s.onralan le.!_ini temine muvaffak olmaktadırlar .. 
zım. elbise ve- ~amaştr'"'~dırıirm-. . .S&tl-ık bütün taifeyi gözden geçirdi. Simdi Avrupa ve Amerika ihtiyacını bu şe Samsundaki tütün köylüsünün tü-

Aleksa.ndnn hakkı vardı. Dtıvam betti~berb'. sbakhah.mı bırb.kt~ptabn gıbdı .tıraş Vanden Boş ile kabinesinde içiyorlar. kilde tatmin edince tütün almakta tünleri satım yolunda ittihaz etmiş 
etti. e , ır a rıye za ı ıne enze mı. d , 

• . . b d · tt · •z. . . Komiser, biz kalkana kadar vapur a biraz daha itinalı hareket etmişler. oldukları bu ciddi tedbirler sayesinde 
- Şımdllik u.ra al emnBı:e d e~ı:~e Ayrı ayn yollardan gıdıp 5Kazan) kalacağını söyledi Siz de ani!ak o za. Hileli tütünleri, fena işlenmişleri kat tütün piyasamızın eski vaziyetini 

Benden şüphe etmıyor ar. ır aır kilisesinde saat 11 de buluşmaga karar · . .. -· . 
E - b rada kalmak isti- d'k V dakik d b' k man bineceksiniz? iyyen almamağa başlamışlardır. O alacağını tahmın etmek guç degıldır. memurum. ger u ver ı . apura son a a ınece • N t" lindeki 

Yorsanız bir yatağım var, vereyim hem tim. Çünkü Bolşevikler vapurda, - asıl? zaman, zürra ve ucca~ın e Elverir ki bütün mesai bu gayeye 
hana şeref bahşetmiş olursunuz. kalkmadan evvel taharriyat yapabilir - ~?miser rıhtıma çıkar çıkmaz. tütünün hemen kısmı azamı ı~arta masruf ~lsun ve . dah.a çok teknik 

Aleksandrın evinde on beş gün kal lerdi bulut gıbı sarhoş olacaktır. olarak kalmış ve tütün satışı böylece cihetler ıhmal edılmesın. Her h:ılde 
dım. Tedbirli olmuştum ve dışarı 5ık- Gece fırtınalı idi. Sokaklar tenha Filhakika bir sa~t .. son~a. n~~ı~a birdenbire durmuştur. bugün ~a~sund~i zürra ve tüccar 
anıyordum. Kimse orada bulundugum ~d· y v ur yağıyordu. Aleksandr- yanaşan sandaldan kutuk gıbı bırısınl Z"rra ve tüccar vaziyeti geç an- çok temız hır hal ıhzarına çalışmakta 
dan şüphe bile etmiyordu. ~ ı. ıa:gs~at 11 de buluştuk. Beni u- ç~ka~dılar ve onun yerine sandala ben lamı ~r, yeni sene mallarım, alıcr- dır, bu kat'iyyen inkar edileme7.. İyi 

Aleksandr ~ir. ~ün iri !arı, tüc· ~ktan görünce işaret etti. v~ bir köşe- bındını. .. ları: istediği şekilde işlemeğe ve kat- ma1ların da Avrupa ve Amerika pi. 
car kıyafetli bırisı ıle geldı. Bana den saptı kayboldu. Yetıştım. Buluş- Pervane sularda donmeğe başlayın . hile yollarına sapmamağa ka- yasalarında revaçsrzhğa uğramıyacak 
takdim etti: tuk.. ' ca kendimi dünyanın en mes'ut ada· ıyyen ermişler. Bu yüzden 1930 sene Jarı hatırdan geçemez. Bir, iki defa 

- Mösyö ~an den Boş, .Holand~lı - Her şey yolunda, dedi, rıhtıma mı zannediyordu~ Y~vaş yav~ş .!'et- r~r v .. kısmen satılmıştır. Halen yaptrklan tecrübelerle iyi tütün istih 
dır. Buraya tıcaret m.aksadıle gelm~ş- kadar gittim. Vapur bekliyor bir as- rog:adın ışıkları sondüler. Önumuzde sı mahs~lu b mahsulü almakta olan sal edildiğini gören alıcılar mutla 
~r. Hususi gemisi Neva nehrSi~ded:~ kerle bir komiser saat 8 de vapura ~;n;: v;rdı, Hdelsingfors, Kopenhag ~:~ıc~ v:rdır. Ayrıca tütün !nhi- Ira koşa koşa Samsuna gelecehler, dün 
ıTı.ösyöye meseleyi anlattım. ıze Y • •1 f kat hemen döndüler. Ben n ra var ı. -s • •• .. • • • • 
~- d ı..:1 -· . -~ı·yor gıttı er a v• ş·· h li b' .. Şafak "kt·· tngi1terede . E- sar idaresi de bu alıcılardan arta kayanın en nefıs tutunlerını yetıştıren 

.(Bitlll(ldi) 

-.um e euı ecegını zanneu • .. d irecegım up e ır şey go so u. yun. h .. d 
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Hol d 1 1 te~k'kür et- on en g ·.. 'b' vimdeyı"m E . tteyim lan tfitünlerln hemen epsını e a - amsun u un erını seve seve, hatta an a ıy:a a manca r .. yere duşer gı ı yaparım. • mmye • b' 'b' 

1 
. k b 

ti rursem, Ev . t d" Sldnev Nelll aıcta.dır Bu temizlik sayesinde ye- ırı ır erıne re a et ederekten alacak· nı. Hemen saklanınız. ger vazıye u , m · . . . 
_Anlıyorum dedi her halde rus . d" ··nüz fakat dönerken Sı'd .,..1 ıı· ı·- t nd h _ ni mahsulden hemen hıç kalmamış gı- lardır. Ve zannedıyorum ki, Samsun 

' ' ,. k" zelme7Se e\'e OnU ney He ' s-uı,tTa l an eyecan k" r· •• d 'k' d' k •v• kı 
hiilcQmetile mlişkü1attasınız. Bu. muş u d dikkatli davranınız. lı bir kısnum burada bitiriyor. Yarın bidir. . . oy usu.. e ı ı. sene ır çe tigı sı ntr 
lltın cinsini öğrenmek istemıyorum, e d önden gönderdim ar- kansı Pcpita Relli'nin, on.u.n nasıl Köy1ü ve tüccar temız ışlenen mah- dan rnutenebbıh olaralC daha az mas 
b k tab'i o- Aleksan rı ' ld v .. ·· 1 ·ı · d f k b' f 1 
la
u bana ait değil •. F~ka~ pe .. .. ı kasından, uzaktan takip ediyordum. kaybolduğunu .anlatan. hatıralarından sulün satı ıgını gorunce, es o erın e ra ::npatca d ve ktı.raz tasarru eses an 
tak anlarsınız kı mosyo .. mosyo.. ht gelince bana durmamı isaret ba.şlıyacağız. Bu kuım, kısa olmakla de bir temizlik yapmağa başlamış, na rıaye e ece ır. 

ismimi arıyordu. Şu ismi verdim: Rtıı· ıma anıma geldi ' beraber /daha çok heyecanlıdır evvelce her cinsi de karıştırılan tü Talat JJlümtaz 
. 1 e ı ve Y • • 
- Bergman. d k M __ I_d_ l :-:T"" -- -- - -

~ . Bilir misiniz rus e ebiyatı fuhuş men Soneç o arme a ovun canı birlik bir tetkiki hulasa ettim. Keşki bun 
girdabından ne çıkardı? yalnız Dos· ruhu vardır. Rus fahişesinin hayatı dan bir istifade eden olsa .. 

K 1 k d U•• şü n c e toyevskinin "Cinayet ve ceza,, ese- ne kadar elim ne kadar fecidir. O- Platonov sordu: 
ız ar çu ura • • • rindeki Soneçka Marmeladovu .• mu· nun yaşayışında itikat, uh'.'iv, Jaka- _ ~erj Ayvanoviç niçin bunları biz.zat 

•-····~--~••••••••••••••••••••ıj~ ~nirus~~büb~~a~~ tlık sukuty~~ ~h~t fd"Jl'k • · · . . .. ı yı , • e , sa ı ı , hulasa etmek ı~emıyorsunuz? ME:sele 
.. tek eser yazılabıldı fakat oyle bir eser sabır ve hayasızlık mezcolmuştur. ·ı k d 1:-k d ı ki.. 

k' · b .. . ı e o a ar a a a ar o muşsunuz 
. 8 Çeviren : M.Gayur 1 ınsanın aşının uzerınde saçlarını Yataklarınıza aldıklarınıza bakı- .. 

Yazan : Aleksendr Kuprln - 2 - dikletir. Hangi eserden bahsettiğimi nrz! Onları dikkatle gözden g~çiri· Platono.~ me~sane tebessum etti: 

Y t 'd ·ıe bu me'\'-zula meşgul olmak is anladınız değil mi? iz. Ancak 12 yııQında olan krzları a - Tecrube ettım. Fakat muvaffak 
Betk' de zamanlan yoktur. a- 1 an 1 1 'bi 1 L h · f ld n o.oy n l d Ilö' l b' ' · · · ı. 1 

• • d' Kapıcının köpek kı ı gı seı e onın yavaşça ısı adı: d lar Kader on lan fuhşa .. '"ki o ama ım. y e ır sa ye gınşır giriş ırut bu cihanın i9ıne girıp de onu te ı. . . . " . . _. . ınr · suru e- . • 
ııı .. , aks - k kanlı- saçlarını görünce ıçınden · - Zulmetlerın kudretı,, degıl ntı? dikten sonra fazla inkişaf etme!cs.izin mez mevzu un hays1yetıne halel ge-
.... tanelere katlim ızın sogu b' G te · ı b b' · t• t · ı k 
lJ:kı t tkike cesaretleri "Elbet bu adamın da ır ar.ası aze cı genç ta e- eye ır mnınet· yaşamışlardır Çocuklar gibi yarrm ıren asvır ere açıyorum. 

a fedak!rhkla e .. ı A 1 d göre tarı k f 1 tarak· • ' Bi ·· T 
l"<>k:tur M afih bir himımet eden ol vardu- dedi. Gözu a a e e ı nazarı ır a ' • saat sonra ne yapacaklarını bilmeden r gun erehov meşhur Terehov 
aa. n: ul~a:e canh ne hakiki bir bildıiklerinini tespit etti. Fak~t daha - ~vet... d' . . ve tam bir emniyet dahilinde zamanla- bur~ya gelmişti. Gidip onu gördüm 
eser '1i1cude getirirdi. ileri gitmedi. Ne yalan soylemek t··· ~ed.~. tY~rçbeinkto ~er~aınd~~~ımk.~t et- nnı geçirirler. En düşkün, en ihti- ve bırçok vak'aları kendisine anlatarak 

Ra · .. bav dı· · t -~· Sadakati ıgını gos eıır r a ~1 ı. k d ı bunları 'tıt"h mzes gayri ihtıyarı gır · ne de krkutmak ıs em~""ı. _ D - S eçka ti . 'k lo· yar, en yorgun en sa at kızlar a m la . mevzu ı ı az etmesini söyle-
- Bu bapta yazılan birçok şeyler emsalsiz olan bu müellif biraz mu "k b' ogrusdud~~;:.eg"'e şapı stps~.: kayditJği gördüm. içlerinde daima kud dım. Beni dikkatle dinledi neticede 

~ . Ş JI ır şema a t:'U'ı ye e ı · . . f k 1.. b' ded · k ·• 
_. ?!. 'iklerle iştigale heveslendı. ayanı 0 ana kadar sükO.netini muhafaza retsız bır şe a at, uzumsuz ır merha ı ı. 

be Platonov IAkayıt bir tavırla muka ~ayret değil midir ki müjiğin lis~nın~, eden Platonov birdenbire asabileşti: met vardır.. Mesela.. " Gücenmeyiniz Platon ov fakat ki· 
le etti: tarzı tefekkürünü nüfuzu nazanle 1• _ Bunu yüzlerce defa .söyledikleri Platonov arkadaşlarını gözden ge- me tesadüf ettim ise dımağıma bir t~' 

ltt - Ya~ldı. Fakat h~psi yal~ndı: hata etmekle beraber mi~letinA m~- ni duydum. ~~lbuki çokv.yanl~ .. bir ç~r~i :-0nra yorgun bir tavırla sözünü krm süjeler sokmağa çalışmıştır.,. 
tı anınız kı umumhanelerın asıl haya r uhu lrnrşısında ihtıyatkar hır fikirdir. Zelılane meslegın tasvırı ve bıtırdı: 
'.it Ue henüz kimse meşgul olm.adr. ım ~ 'h 1 d' kaba sözlerin tekrar edfünesine rağ- - Zaten ne lüzumu var ki .. On sene 

ntoıı Cehof saf ruhu ve yüksek ik· tarz ıttı az ey e ı. 
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