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ikinci Balkan konferansı-
'"VAKiT,, ın hususi haberleri 

Sofyadaki ihtilal 
teşebbüsü 

Şebekenin reisi ken
dlnJ bel kayışlle astı 

1 Stadyum Nerede Yapılmalıdır ? 1 

Sporcular diyorlar ki: nın neticeleri etrafında ----Bizi niçin muvaffakıyetslzllklerden dolayı 
Bir Yunan meb'usu 

tenkitlerde 
şiddetli 

bulunuyor 
muaheze ediyorlar, bize çalışmak 

lmkAnını verdiler mi ? .. 

M. Leon Makkas 
Birinci Balkan konleranB1nd!lki 

faaliyeti ve Ankarada verdiği nutuk
larla okuyucularımıza yabancı ol
llUMan Yunan meb•usıanndan lff. 
Makkaa, malüm -Olduğu üzere. lstan
bulda toplanmış olan ikinci Balkan 
konf erall8ına iştirak etmemişti. 

M. Makk48, Atinada çıkan Mes
tager d' Athbıa gazetesine gönderdi
'' bir mektupta, ikinci Balkmı kon
feranJJı hakkınllıtlki du1ünceleri11i şoy
le lıuldea dJMldetllr: 
TUıiderin an'anavl miaafirJN>rverli

ğinin bir kat daha şa'şaalandırdığı 

resmi kabulleri ,.e debdebesile ikinci 
Balkan konferansı birtti. Artrk soğuk 
kanhldda, mukarenete 'e hatta naı
l<an yanm adası milletleri arasında 
bir federas)on bile t.eşkiline matuf 
olan meeainin b1lnçoeunu yapabi1i
ıtt. Doğrusunu söylemek lflzrm ge. 
lirse, Mustafa Kemal paşam~ bir 
abide kadar muazzam sulhçiilük ve 
Balkancılık tezahüratı ile, Türk -
Yunıan samimiyet n dostluğunu bir 
kere daha teyit etmiş olan hususi sİ· 
yafetler müstesna, İkinci Halkan 
konferansının milliyet ve pratfü sa
halarda, Balkancılık fikri noktai 
nazanndan, birinci Balkan konfe. 
ransına nazaran terakki göstereceği 

yerde, geriye bir adım atmış oldn ru. 
na gönnek zaruretindeyiz. 

Ffl'vakı henüz, teknik ve ikt: di 
komisyonlann mesaisi hakkında re mi 

c:====ı:.: • 

Sofya, 5 (Hususi muhabirimiz te
lefonla bildiriyor) - Hükum~ti de-

ve vazıh malUmata malik değil.iz. ~irm~~a.ksadile silıihh ~i~k ihtilal Sabık futbol federasyonu re- maç bittikten sonra burunlann• 
Şüphesiz bu mesai içm iyi gayret sar- azır ı yapmakla meşgu ı ~n ya. . . d dan gelir. Üç, beş bin seyirci• 
f ediJmfştir. Hatta, söylendiğine na- kaJanan şebekenin reislerinden komü- ısı, şim i Anadolu ajansı umumi 
zaran tütün meselesi etrafınd!l - ki nist Koçof şebekenin esrarını verme- rnüdürü Muvaffak Beyin cevabı: nin şehrin hücra bir yerinde 
nihayet Tür.kiye, Yunanistan ve Bul- mek için bugün saat ikide mevkuf bu- Stadyu- yapılan stad-
garlstanr alakadar etmek itibarile bir Junduğu polis müdüriyetinde bel ka- mun inşası için yumdan evleri· 
Balkan meselesi değildir. - Bi! ~ok yışı ve iki mendili ile kendisini asmış, 

.. yer intihabında do"nmelerı· gayret edilmiş. Bununla beraber, ik- muntehirin kurtarılması için yapılan ne 
tısadi, teknik sahalarda Balkan itti- tedavi tedbirlelii fayda vennemiş ve nazarı dikkate hakiki bir facia 
fakı için sarfedilmesi lazım gelen ölmüştür. alınması icap halini alır. 
mesainin ik",.,.· derecede ehemmiyetle Koçofun intihar edişi meselemn eden, merkezi 
telakki ed ., . bunun ,ı·apılan si"a- ciddiyet n eheımnivetini bir kat daha Bu sebeple 

J J J · olmak, nakil 
si anlaşm. ,.ölgede bırakılma.:=1 arttırmıştır. bu..,n,nkli vazı 

1 
vasıta lan bol ~ .. 

n bu suı .! mühim bir ademi H k k blnd yete g&re stad-
muvaffakı. ~ .c uğratılmış olmasına u u mekte e bulunmak gibi 
Yazrk. B kılı il h • bir rok nokta- yumun Beyoğlu 

a,ve mızın huzur • •• • T 

Bu siyasi anlaşmalar, hükumet- detnam61er tevzi edlldl Muvaffak Bey Jar vardır. Bu- tarafında yapıl· 
lere bir dostluk, ademi tecavüz, ha.. Ankara, S (Telefon) - Bugün nun için Çukurbostaıı ve Yeni- masıodan baıka 
.kem ve altı Balkan devleti arasında saat üçte hukuk mektebinde bahçe gibi yerlerin stadyum için En münasip yer 
kefaleti müteselsile etrafında telki- b k'l' . ril ınıf 1 · li 1 şim.li stadyu• 
natı istihdaf ediyordu. Misak tcşki- aşve ı ım12in buzu • e son s e verıt o ma• ., 
Ji, uzun ,.e neticesiz müna.Jrnsalar- mezunlarına şehadetname tevzii dıklannda fÜp- mun bulunduğu 
dan sonra, üçüncü konferansa bir merasimi yapıldı. Başvekilimiz he yoktur. Is- mevkidir. Fakat 
proje arzedecek olan hususi bir ko • bu münasebetle bir nutuk irat tanbul tarafın· bu yeri sahi 
misyonun tetkikine talile edildi. AkaJ. ettiler. da meselA Be- binden binlerce 
liyetler meselesi de en şiddetli, en acı D yazıt meydam lira vererek sa• 
münakasalara sebep oldu, "'?confe- evlet demir 
rans bu mesele.)i de talik etmek su. gibi bir yer bn almak bir 
retil~ Balkan mümessiller! tarafın- y Q 11 arı 1• ç in bulu na b i 1 s e hayal olduğu 
dan ıthamlar arasında dagılmaktan karşı tarafı dü- için gözllmlizü 

Nedim Ber 
çue yoktur. 
ise ıüpheaiz 

kendini kurtarabildi. İnsan kendi Mftt İ şünmeye hacet az daha ileri-
kendine soruyor: eh&SSJS bir umum Ulvl Bey bile kalmazdı lere atfetmek Şakir BeJ 

Böyle neticeler Balkan mukarene- ür getlrilm.iye• Fakat maalesef bu tarafta :.e mecburiyelind,yiz. Bu tekilde 
ti fikrine mi, yoksa ümitlerimizin, -. k" 
temennilerimizin uzaklaşmasına cek mi ? yanyacak hiç bir yer mevcut akla gelen en mllnaaip mev 1 

hizmet eder? . Ankara 5 (Vakıt)_ 1931 se- değildir. Çok uzaklara gider- ise Ermeni mezarlığıdır. 
lstanbulda vazıyetin bu ~kli sla- · b ' lerse, bilhassa yağmurlu, ça- Vakıa Avrupada bllttın statlar 

cağını e\velden görmüş olduğum&, nesı ~tçe kanunun~n blitçe en· 
müsaadenizle hatırlata.)ım. Ve unu cllmenı esbabı mucıbe mazbata- murlu havalarda seyircilerin ıehir haricinde yapdır. Fakat 

':i sında D 1 t D · il · · yun seyrı'nden alacaklan zevk [ Alt tarafı 4 fincü sayıfada:ı da~l~~imki, bunun~~ri~~ ~e emu~an ~n 1~o~=~=====================·~· 
( \ t tarafı 5 incı yıfada)- bir miltebassıs umumi mlldürü 

getirilmesi bir esas olarak ka
bul edilmiı ve bByle bir umumi 
mndnrnn malt sene zarfında te
min edilmesi temenni olunmuştu. 
Bütçe encilmeai tarafından bil· 
hassa gösterd~ bu temenninin 
tahakkuk ettirilmesine intizar 
e~ilmekte iken bu defa Büyük 
Mıllet Meclisine tevdi edilmiş 
yeni sene bütçe liyibasında mev
zuubahs mütehassıs meselesi 
hakkında hiç bir rakam ve işaret 
görülememiştir. 

Sefil ve kimsesiz çocuklar 
Yakında şehrimizde, dikkate değer 

bir Rus filmi gösterilecek 

J 
Yakıt, bu fllml görmek lstlren okuruculannın 

arzularını temin edlror 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 
dün Ankaradan geldi 

•Şark viliyet
lerinde bir tef
tiş seyahatine 
çıkmak il zere 
A nkaradan ha· 
reket eden da
hili ye vekili Şük
rll Kaya B. dün 
ubahk; trenle 
ıehri"llize gel· 
mi)lir. 

Bu nokta meb'uslardan bazı
larının nazan dikkatini celbet
miştir. Bunun bir zühul eseri 
olup olmadığı tetkike değer ad-
dedilmektedir. r 

Deniz alb 

Vekil Beyi is-
tasyonda vali 
muavini Fazlı, Yekll B. Hardarpa,ada 
polis müdürü Ali Rıza Beylerle evinde bulunan valimiz Muhiddin 
bir çok zevat karşılamışlardır. Beyi ziyaret etmiştir. 
Şükrn Kaya B. doğruca Moda- Şükrü Kaya B. yannki trenle 
daki evine gitmiş, saat ikiye Eskişehire ve oradan Malatyaya 
kadar dinlendikten sonra üçte giderek şark seyahatine başhya
lstanbula inmiştir. Vekil Bey caktır. Seyahat Eliıiz, Siirt, Mar
Tokatlıyana uğramış ve akşam din, Diyarıbekir ve havalisinde 
aJbda ıeçirdi~i kaza dolayısile yapalacaktu. 

~emil erimiz 
Bugtln bayrak çekme 
merasimi yapılacak 

ltalyada yaptınlan "Dumlupı
nar,, ve "Sakarya,, denizalb ge
milerimiz bu sabah limanımıza 
vasıl olacaklar ve bugün öğle
den sonra deniz filomuza iltihak 
eden bu gemilerimize bayrak 
çekme merasimi yapılacaktır. 

Donanma kumandanlığı, me
rasim için davet edilen zevatı 
saat 13 te Dolmabahçe önOnde 
demirli bulunan Hamidiye kru
vazörüne davet etmelctedir. 

M. Litvlnof Venedlkte 
Venedik, 5 (A.A.) - M. J,itvinofu 

getiren Ege ismindeki Türk gemisıi 
Venediğe gelmiştir. M. Litviıoofun 

Romaya ~it.mesi muhtemeWir. 

Flllmden bir aahne 
Son günlerde A vrupanın bUyük şe- tir. Birkaç güne kadar1 memleketin 

birlerinde gösterilen bir Rus filmi, münevevrlerile matbuat mümessille
mütefekkir ve yüksek sınıfı olduğu ka- rine Beyoğlu sinemalarmdan birinde 
dar halk taba.kasını da ehemmi.)etle hususi bir surette gösterilecektir. Fa
alikadar etmiştir. Bu filim, Nikolai kat, Vakit bir hizmet olarak, filmi, 
Ekk isminde çok genç bir Rus reji· arzu eden okuyuculannın görebilhn• 
sörü tarafmdan yapılmıştır. En şa- ]erini temin etmiştir. Ol"llyoculan
yanı dikkat tarafı, kamilen çocuklar mızdan bu filmi görmek istiyenler 
tara'fmdan ve profesyonel aktör ol- gazetemizde (sinema muharriri fa.) 
mıyan çocuklar t&rafından oynanmış ya mektupla veya bizzat müracaa&., 
olmasıdır. dip adreslerini verebilirler. 

Bil füim, lstaabula d.a a:eürilauş- L Au tarafı 5 inci sayıfada J 



TİCARET 
VE İKTİIAT HAYATI 

Dahili 1 Ve 
Harici Son 

• 
lngiliz lirası düşüyor 

Kıbrısta tet- Amerikada 
hiş vegale

yan ı · 
En büyük balon 

harap oldu Amerfkada buğday fiyatları yükselmlye 
başlamıştır Lefkoşeden gelen son haberlereden 

Kıbnsta mücadelenin şiddetle devam 
Bir Amerikan kabllisevk ba• 
lonu yar1 yarıya harap oldu 

M. Mihalakopulus 

TUtk ·Yunan ve Bulgar mU· 
n sebabndan bahsetti 

Atina, 5 (A.A.) -:- Hariciye vekili 
M. MRıalakopulos Bulgar l>nŞ'·ckili 
l\I. Muşanofun Ankaraya vuku bu
lacak ziyareti dolayısile Türk - Yu-
nan - Bulgar müza..kerntına dair de
veran etmekte ol'ln ittifak riv:ıyctleri 
haklnnda gazetecilere demiştir ki: 
"Bu haberler tamamen yalandır. Çiin 
kü ittifak siyaseti bugünkü beynelmi
lelcilik fikrine tamamen muarızdır. 
Beynelmilelcilik bilhassa küçük dev
letler i~in fevkalade müsaittir. itti-
faklara girişmek kötü bir siyasettir. 
Daha biyn<lette iki miJJeti alakadar 
eden biitün meselelerin hallinde 
'l'üııklerle mutabık kaldrk. F:ı.kat her 
türlU Jttif aklardnn \'e siyasetimizi di· 
ğer biiyük bir devlet siyasetine tilbi 
kılmaktan içtinaba ka?'ar verdik. nu 
~ İsmet Paşa ve Tevfik Rüştü 
beyin son Atfna seyahatler.inde de te
yit olunmuştur. 

Yunan - Bulgar milzakeratı hak
kında M. l\fihalnkopulos demiştir ki: 
~'Bulgar başvekili M. Muşanofun 

son niM>inane beyanatına ben de İŞ· 
tfrak ediyorum. Müzakeratın cere-
yanı bu niJcbinliği hakir gö termek
tedir. Yunanistan ve Bulgaristan, 
Kn!andaris - Molof itilafnrunesi 
hakkında kendi nokta.i nazulannı 
muhafaza et~tedirler. 

Fransız • Alman komite 1 
çahşıyor 

Berlin, 4 (A.A) - Fransız-Al
~~n komitesi Alman şubesi, teş
kili mutasavver dört encilmeni 
Vllcude getirmiştir. 

Sabık müste~arlardan Von 
Stmsonun riyaseti altında bulu
nan birinci encümen alelumum 
lktuadt mUnasebetlerle iştigal 
edecek, bu encümene merbut iki 
talt komisyon da Fransız-Alman 
ticaret muahedenamesine ve hu
susi iktıı1adi itiliflara ait mes'u
liyetleri tetkik eyliyecektir. Fran
sa gazeteleri vazıyet üzerinde 
tahliller yapıyorlar. 

Macar ecıtsinde 

ettiği anlaşılmaktadır. 
Şehirlerde sükun varsa da köyler

deki vaziyet endişeyi davet etmekte
dir. 29 teşrinievvelde Asiler Fa
mogusta da hükQmete aıt tuı 

ve hububat depolannı yakmışlar, 
pol·is karakolunu yıkmışlardır. Bir
çok yerlerde telefon hatlan ktıo;ilmiş 
olduğundan muhaberat gayri mun
taıamdır. 

Cape May (Yeni Jersey), (A.A) -
Amerikan donamnmasrna ait bulu
nan ve dünyanın en büyük kahılise\·k 
balonu olan K. l. dün akşam h-rngara 
konacağı sırada birdenbire çıkau bir 
boranın tesirile kısmen harap bir ha
le gelmiştir. 

Boranın şiddeti balonu tel örı:üle
re çarpm1ştır. Balonun dış tarafı 

parça parça olmuştur. Balonun be~ 
kişiden ibaret olan miirettebatı o ı:ıı

rada kinde bulunmuyordu. 

Şehrimizde 

Gayri memnun Krbnslı çif tsiler 
SaJamis civarındaki ormanları ate,. 
)emişlerdir. Yangın şiddetle devam 
etmektedir. Portsayitte buluna'\ ln
giliz mızraklı alayından bir ZTrhh 
otomobil bölüğü Kıbnsa gönderilmiş- Bir sanayi mıiıtakası 
tir. n d k 

lngiliz asker ve polisleri ahalide v cu e getiril ece 
silah olup olmadığını kontrol ~tmek- Ankara, 5 (Yakıt) - Büyük 
te, şüphelileri tevkif etmektedir. Millet Meclisi mehafilinde istan-

Tevfik edilen rum metropolidile buldaki küçük sanayi erbabınm 
diğer dört yüz kişinin bir CJaha füb- çok dagımk bir halde olmasın
ns.'\ dönmemelerine karar verilmiştir. dan mütevellit zararlar nazarı 
MUsad~melere İngiliz tayyarel~ri de 
iştirak etmektedir. dikkate alınarak bunlar için şe-
Yolcuların verdikleri tafsllAt bir dahilinde bir sanayi mınta

kası vücuda getirilmesi düşünül-
Atina, 4 (A.A.) - Gazeteler Kıh-

nstan gelip bugün karaya çıkan yol· mektedir. Tirikotaj, çorap ve sa-
culann verdikleri acıklı tafsfüıtr u- İre gibi mamulat ve mensucat 
zun u7.adıya anlatmaktadır. • la meşgul olon bu sanayi sabip-

Bu yolcular şimdiye kadar Kıb- )erinin son zamanlarda Şişli ta· 
nslılardan 15 kişinin öldüğüne dair rllflanna doğru gitmeye başla
olan haberlerin doğruluğunu tnsdik maları, İstanbul cihetinin inhita
etmel\te, şehirlerde tethiş harehet- tını ve Türk ve müslüman ame
leri ve köylerde galeyan mevcut ol-
duğundan bahstmektedlrler. lenin işsiz kalmasını mucip ol-

Katolik Yunanlılar birliği ile ka- maktadır. Aksaray yangın yer
tolik gençler teşkilatı bütün katolik- lerinde böyle bir sanayi mmta
lere \'e bilhassa İngiltereye hitaben bir kası vücude getirilmesi daha bir 

Başvekil harici siyasetin k 'b ı d f d ı k beyanname neşreöerek Kıbnslılann ço cı et er en ay a ı olaca • 
dekişmiyeceğinl sörledl giriştikleri mücadelenin katolik ve tır. Bu sayede küçük sanayi er
Pe~tc, 4 (A.A.) - l\feb'usan mec- bütün dünya efkarı umumiyesi tara- babı arasında birlik teşkilatı 

lisi bugün ilk içtimaını aktetmiştir. frndan teveccühle ka11ılanmıya layik yapmak , müşterek ihtiyaçları 
Başvekil Kont Tfarolyi M. Bcthlen olduğunu temin eylemişlerdir. 
kabinesinin harici siyaSt>tini takip et· .. müşterek vasıtalarla görmek im-
tiğini çünkü bu siyasetin dewımının ili h tl d kanları hasıl olacaktır. Yalnız 
büyük Mararistana h'lyik olan meY- Vek er eye n e bu iş için Emlak bankası gibi 
kii idameye imkan ,·erdiğini ispat et- Ankara, S (Telefon) - Vekil- milli bir bankanın çok mahdut 
miş olduğunu beyan etmiş, demiştir ler heyeti bugün saat bette top· bir sermaye ile küçük sanayi 
ki: landı, geç vakte kadar müzake· erbabına müzaheret etmesine 

"İtalya ilk olarak Mat'ari~tana d b 1 td ' 
dost elini uzatmış "e binnetke Ma- re e u unu u. lüzum görülmektedir. Bazı meb-
car milletinin tam minnettartıihna Japonyada zelzele devam uslar bu iıle meşgul olmakta-
Jayik olmuştur. Tekmil büyük dev- ediyor dır. 
Jetlerle münasebatın zamanla daha Tokyo 4 (A.A.)- Şiddetli bir -----------
dostane bir hale konulmasına muvaf. zelzele, bu sabah japonyanm Gilmrilk tarifesi 
fa.ktyet hasıl olmuştur. Bunun en ~imali şarkiıinde mühim hasara
sevinçli aliimeti şudur ki; Fransa !> ta sebebiyet vermiştir. Şimdiye 
milyon liralrk ~n istikraza iştirak 
etmiştir. Türkiye Başvekili lsmet kadar telefat vukuuna dair hiç-
Paşa ile Hariciye vekili Tevfik Rü~ bir haber yoktur. 
tü beyin Peşteyi ziyaretleri halkın Nİchinichi- Shinbun gazetesine 
bütün Sinıflan arasında büyük mem- nazaran Kemaisbi limanı açıkla· 
nuniyet tevlit etmiş, Türle - Macar nndaki ufak bir ada, ~kısmen 
IJlilletleri arasındaki rabıta.lan bir deniz altında kalmıştır. 

kat daha takviye eylemiştir.,.. Bu zelzele, son üç gün zar· 

Beynelmilel kutup yıh 

Berlin 4 (AA) - Geçen Ey
lül ayında innsbnıck'da toplanmıı 
olan beynelmilel kutup komis· 
yonunun ittihaz etmiş olduğu 

karara tevfikan 31 ağustos 1932 
de başlıyacak ve 1 eylül 1933 de 
bitecek olan beyndmilel kutup 
yılı için hazırlıklara başlanacak· 
tır. Bütün bu müddet zarfında 
muhtelif memleketler istasyonları 
yeknasak bir plan dahilinde 
müştereken taharriyatta buluna
caktır. Şimdiye kadar 40 mem
leket, bu mesaiye iştirak ede
ceğini bildirmiştir. 

Fasla vaziyet 

Madrit, 4 (A.A.) - Fransanın ::'M 

fev:kaliıde komiserj 1\1. Saint, başve

kil M. Azana ile hariciye na1ırı 1\1. 
Lerrouxyu ziyaret etmiş, kendilerile 
Fasta Fransız - İspanyol mesai i~ 
tira.ki meselesi hakkın<fa göriışnıüş
tiir. 

fında vukua gelen ikinci zelze
ledir. 

lngilterede tevkif edllen yUk· 
sek tahsil talebesi 

Londra, 5 (A.A.) - Muhtelif 
darülfünunlara mensup 115 tale
be komfinistıik lehinde intrikalar 
çevirmek töhmetile tevkif edil
mişlerdir. 

Bunların Cumartesi günü bol
ıevik ihtilAlinin yıldönümil mü
nasebetile bir takım nümayişler 
yapmak tasavvurunda bulunduk
ları iddia edilmektedir. 

Hltlerln " hUcum taburlara ,, 
200,000 kı,ıden mUrekkep 

Bertin, 4 (A.A) - Sturmtrup
pen'ler, bugün ibdaslarınan lOun
cu yıldönümü münasebetile, bu 
teşkilatın yOksek reisi olan Hit
ler, bir yevmi emir neşrederek 
hilcum taburları efradının hali 
hazırda 200,000 i geçmekte ol
duğunu bildirmi§tir. 

lnglllz lirası yerine Frank 
kabul edlldl 

Ankara, S (Telefon) - Güm
rük tarife kanununun 28 inci 
maddesi tarifenin tatbikine esas 
olmak üzere İngiliz lirasını ka-
bul etmiştir. Son İngiliz buhranı 
üzerine Fransız frankmm kab'1lü 
dolayısile maddenin Fransız fran· 
kı olarak tadili için Maliye veka
leti Millet Meclisine müracaati 
etmiştir. 

Millet Meclisinde 
Yarsn encumenlere aza in· 

tlhabab yapslacak 
Ankara, 5 (Telefon) - Millet 

Meclisi Cumartesi günü toplana
cak, ncümenler intihabatı yapı· 
lacaktır. Ruznamede bundan baş 
ka bazı meb'usların mezuniyeti, 
memurin mubakemat kanununa 
ilave edilecek maddenin geri 

alınması mesele\ ui de vardır. 

Viyanaıı kalpazanlar 
Viyana, 4 (A.A.) - Zabıta, komii

ni:stler tarafından kiralanmış olan 
bir binaya baskın yaparak ~ante pa-

saportlar, vesikalar ve bilhassa birçok 
memleketlerin resml evrakını tlamga
lamıya yanyan bir takım alat \le mal
zeme meydana çıkarmıştır. Tahki
kata devem edilmektedir. Bu ~ahtekar 
ların teşkilatının vasi olduğu zanno
lunuyor. 

il r 
Mançurid~ 
har devaJ11 

ediyor ,., 
Tokyo, 5 (A.A.) - Japoıı1' ,r 

bir demiryolu köprüsünü w~r cP1 
mekte olduktan Nonni ırmnğl d• t 
rında çinlilerle japonlar arıısıtl d
hemmiyetli bir çarpışma olııt\I ~ 
Japon1ann Taonandan takviye 1 r 
atı göndermekte olduklan rirtırt 
diliyor. 

1 
Japon askert makamlar•"' 

bir talebi 1' 
Tokyo, 5 (A.A.) - Mnnçur!dc d'I 

gun düşen Japon askerlerinın v• 
lenmesini temin için askeri ıtt 4i 
lar bunların yerine Japonyadııl1 t 
asker gönderilmesini hükumete 
lif etmiye karar vermişlerdir· ~ 
makamlar; kanunuevvelde asit~ 
müddetleri bitecek olan kur'a .~fdt 
nın l\fançuride kalacakları rnud 
temdi<f inj de istemektedirler. 

MUtekabll talepler U 
Tokyodan, ~nevreden ,.e ~ 

membalardan gelen haber]('re ı;• 
Japonya Çin hükQmetinin vak.tile/' 
zaladığı muahedelere rfayct etJtl 
ğinden do)ayı Cenevredc yenide~ 
kayetlerde bulunmıya karar '\'C 

söylenmektedir. Japonya yaJ.~1 
toplanacak lrnnf eransta Çinin b 
muahedeleri ve ezcümle 915 ptU~ 
desini tanıması için ısrar edere~ 

Japonyanın cevabı ~ 
Diğer taraftan Cemiyeti ,t\J\ i 

katibi umumi i, Cemiyeti J\1'"' 
meclisine bir tegrafnamenin kOPff 
nr tevdi etmiştir. Bu telgra.frt11 ~ 
Japon heyetinden gelmekte olUP O~ 
hükumeti tarafından Japon}-a ~ ~ 
metine ''erilmiş olan ve Cemiyet! 1 
vam meclisinin 24 teşrinievveıde. C 

haz etmiş olduğu lrnrann bcşi~CI tY 
rasına tevfikan meşgul arazinın 
Jiycslnc ,.c tahliye olunacak a~:ı 
t llümllne alt r rruatt n \" 
mek iizere Japon murahhaslartnfllf. 
yin edilmesi talebine dair bu16ı:• 
notaya Japon hane.iye nazın J\f. ~ 
deharamn ,·ermiş olduğu cevaptı (t 

M. Shidehara, bu cevabındfl 
miyeti Akvam meclisi tarafındtl11 ~ 
teşrinie'''·el tarihinde hiç bir h11 ~ 
ittihaz edilmemiş olduğuna Çin_ _.ı1r 
kumetinin nazan dikkatini celbfr 
mektedir. 

Nota UstUne nota tı1' 
Akvam cemiyeti umumi k~ 1 

hundan maada Çin miimessilind<'11 

dığı muht~rarı da mccli~ t~bliit lf 
mlştir. Çın, bunda vazıyetın l\ 
çuridc aldığı son şeklin cidd,.n ett 

şe verdiğini söylemekte \"e Japoıtrt' 
l\lançuriyi terketmemek istemekle 
ham etmektedir. 

Harici 

Hindistanda müslil' 
manlarla mecusitet 

boğuşuyorlar f 
Springar, 4 (A.A) - Burada ~ 

lümanlarla Hindular arasında 'f{a uı 
şalıklar çıkmıştır. 4 ki,. i ötmü~t 

İki bin kişi teYkif edilmiştir. 1~ 
Yeni Delhi, 4 (A.A) - Carhıtt ~

mihracesi Harry Singl'in talebi uıdf 
ne Cachmire'e bir İngiliz taburu f 
ha gönderilmiştir. Bu hava1idel1 ~d 
len haberlere göre Jammuda ,'1lJ11r 
bulan arbedede müslümnnlar ile t" 
cusilerden sekiz kişi yaran111ııtt1, 
birçok da ev yanmıştır. ·ğd' 

Hükumet neşrettiği bir tebl 1flt' 
Punçapdan gelen milslüman ktı ~r. 
Ierinln Cachmirc'e girmelerini ı11 fi' 
kendisini mecbur eden sebepleri 11 

tatmıştır. 

Yunanlı meslektaşlB' 
rımızın tebrikleri 

·ıııt Atioa, 5 ( Vakıt ) - Atı . 
gazeteleri muharrirler birliğtt 
yıldönümünü tes'it eden Türk 019 _ 

bu atını tebrik ile bu parlak IJJeS. 

lekte asırlarca devamını terneJJ0' 

eyler. 
Atina gazetecileri namınA 

Kranldakis ~ 

Telgraf haberlerimizin bit 
kısmı 5 inci sayıfamızdad•'' 



Kuruçeşmede hamam 
Tramvay la geçerken gözüme 

ilişti: Kuruçeşmede büyücek bir 
hamam var. Kuruçeşme ve ha· 
mam! 

insanın: 
- Ne münasebet r diyeceği 

geliyor. Bundan bir müddet ev
vel de Hadımköyünde sekiz, do
kuz çocuklu bir aile bulunduğu
nu gazetelerde okumuştuk. 

Böyle garip tesadüfler gö· 
rülüyor. Halbuki kuruçeşmede, 
h.ama~ yapacaklarına T erkos 
tırketı.nı.n merkezini kursalar 
daha ıyı olurdu! ' 

Spor manzaramız 
Beşi~taşın üst başındaki Valde 

çeıuıesınde eskice bir d 
Ü 

• d .. uvarm 
zerm e şoyle bir k k . . 

gördüm: so a ısmı 

SPOR CADDESi 

Bu lavhanın tam karşısın-
da gayet h . 
ı k arap bır mezar 1 vardır. Birisi baktı, baktı da: 
.- Yarabbi, dedi, memleketi

:ızdeki sporu tasvir için bun
andbeliğ bir manzara buluna

maz ı. 

Maarifte: 
Mektep, hademelerin dik

katsizllDlnden yandı 
Süleymaniyede yanan 8 İnci 

mektep hakkında maarif mü-
fettişleri tahkikatlarını bitirmiş
lerdir. 

Yangının, hademelerin dik
katsizliği yüzünden ve yakılan 
sobadan çıktığı anlaşılmaktadır. 
8 inci mektep talebeleri 7, 5 ve 
6 mcı mekteplere yerleştirilmiş
lerdir. Cumartesi gününden iti
baren bu mekteplerde derslere 
devam edeceklerdir. 

Millet mekteplerinde 
MilJet mekteplerinde derslere 

de-.am edilmektedir. Maarif mü
dürlüğü fazla müracaat karşısın
da Beyazıt, Eminönü ve Fatih 
semtlerindeki bazı mekteplerde 
yeniden deı shane açmak mec
buriyetinde kalmıstır. 

DarUlfUnunda gazetecilik mek
tebi ne vakit açtlacak ? 
Darülfünunda açılması düşünü

len gazetecilik mektebi hakkın
da pazar günü toplanacak olan 
Darülfünun divanı son kararını 
verecektir. Öğrendiğimize göre 
Darülfünunda mektebin bu sene 
&Çllması hakkında umumi bir ce
reyan vardır ve Kanunusanidcn 
itibaren derslere başlanılmasının 
kabil olacağı tahmin edilmekte
dir. 

E:::± 

3- VAKIT6 Teşrinsani 1931 ---, -~a~.-.~İI~. n---.-....... b-e_r_l_e_r~l~-ı 1 Darülfünunda 1 

~~~----~-----........... ~------~ Bu müderris kim? 
Belediyede Eczacılar birleşti Fırkada: DarUlfUnun Emini, MUlkiye 

Y k l k } t t l mektebinden çıkarılan mU• 
ı ı aca ev er e - Ocak kongre eri top- derr·ısten haberim yok diyor 

ki Birlik helinde mesleki tesa· 
k ediliyor nUtlerinl kuvvetlendi· 1 lanmıya başladı Düu, DarülfUnun emanetinden, 

Boğaziçinde bazı yalılarla Ye- recekler Fırka ocak kongrelerine dün Maarif vekaleti tarafmdan bir 
dikule ve Samatyada bazi evle- Eczacılar cemiyetile F armako- akşamdan itibaren baflanmıştır. sene evvel mülkiye mektebinden 
rin yıkılacak vaziyette buJunduk- loğlar birliğinin ve ecza depo- Kongreler Teşrinisaninin sonunda alakası kesilen bir müderris hak· 
ları görülmektedir. Belediye ta- lan cemiyetlerinin birleştirilmesi tamamen bitmiş ve Kanunuev.. kında bir karar verilmesi lüzumu 
rafından bu harap ev ve yalıJa- için bir müddettenberi çahşıldı- velin 22 sine kadar dia nabye bildirildiği halde henüz vazıyeti-
rm tamirine müsaade edilmiye- ğı malumdur. İstanbul, H. fırka- ve kaza kongreleri tamamlanmış nin meşkuk olduğunu işaret ede-
ceği cihetle tamirat yapılama- sı idare heyeti .reisi Cevdet Ke- olacaktır. rek izahat istemiştik. Bu husus-

. b · · · d ı Fırka idare heyeti reisi Cev- f E M makta ise de içinde oturanlar rım eyın rıyasetın e eczacı ar ta Darül ünun mini uammer 
dün fırkada son bir toplantı det Kerim Bey kendisini gören 

bulunmaktadır. Bu gibi evlerin Raşit bey demiştir ld: 
yapmışlar ve kat'i kararlarını bir arkadaşımıza bu hususta de- . 

mühendisler tarafından tetkı"kı· l · mı.ftı·r kı" .. "Ben Darülfünun emanetme verere { yeni teşekkülün nızam-
kararlaşmıştır. namesini hazırlamışlardır. Cev- - Ocaklar, teşkilatımızın te- intihap edileli bir seneyi müte-

Tavuklar nasıl satdacak ? det Kerim bey yeni teşekkül mel kademeleri olduğu için kon· caviz bir zaman oldu. Katıyetle 
Belediye daimi encümeni ta- hakkında şu malumatı vermiştir: grede çahşmalarmı çok iyi bir söyliyebilirim ki, bu müddet zar· 

E l 1 T .. k f k'ld b" · ı b lb fında böyle bir meseleden ha· vuk, piliç kesip satanlarla, ciğer - ezacı ar, ha en ur ar- şe ı e ıhrme erine ve i assa 
ve işkembe satanlar hakkında makoloğ birliği, Türkiye eczacı- idare heyetlerini nizamnamedeki berim yoktur. Belki böyle bir 
bir talimatname hazırlamaktadır. lar cemiyeti ve ecza deposu sa- sarahat dairesinde her cihetle hadise olmuştur. Bu ancak tet-
Talimatnameye göre bu gibi bipleri namile üç guruba ayrıl- kıymet ve faide vadeden anasır- kilratla anlaşılabilir, tetkik etti-
dükkanlarda temizliğe azami de- mış bulunmaktadır. Bu teşekkül- dan seçmelerine büyük ehemmi- receğim. . 
recede riayet edilecek, kesilmiş ler bütün meslektaşlarını bir te- zet veriyoruz. Bu husus için idare Bir müderris Ağa oaıu Ahmet 

k T ı k ı ş~kkül etrafında toplauıak, bu heyetimizce tesbit ettiğimiz ta- Beyin fikrine iştirak ediyor. 
tavu ve pı ıç er apa 1 came- mimi her ocağa gönderdik. Kon- Fakat • • • 
kanlarda saklanacaktır. Bundan suretle mesleki ve içtimai tesa- l d "f Agv a ogv lu Ahmet Bey, Darül· 

nütlerini daha kuvvetli ve mü- gre er e vazı e veren umumi 
başka tavuk ve piliçler fenni bir heyetin ve vazife alan arkadaş- fünunda ıslahat için en evvel 

k'ld k ·ı kt• eyyet bir bale getirmek arzusu- 1 b 1. .1. . . d. 
şe ı e esı ece ır. arın u ehemmiyeti nazan dik- müderrislerin "i ım, ı ım ıçm ır.,, 

nu gösterdiler. Bir iki aydır de-
Taksimden Kasımpaşaya vam eden tetkikat neticesinde dikkatte tutarak idare heyetle- Düsturunu ka\::ul etmiş olmaları 

otobUs rini, bu ehemmiyetli düşüncenin laAzımgeldigv ini ve müderrislikle, 
bugün fırkanın salonunda top-

Istanbuiun muhtelif semtleri tam mahsulü olarak çıkaracakları kab"ıne ve yazıhane açmanın ka-
lanarak son kararlarını verdiler. 

arasmda otobüs işletmek üzere y k d 1 A tabiidir. Bu sene vilayet kongresi bil·ı telı'f olamıyacagv mı ileri sür• a m a toplıyacak arı umumı l d 
belediyeye hergün yeni müraca- h k k 1 o mıyacağın an bir senelik ve müştu·· . • 

eyete te lif edilece esas an h ı·f ı k atler yapılmaktadır. Bu arada bir mu te 1 esas ara temas eden bir Bu fikir etrafında bır ııım 
ve yeni nizamnameyi hazırladı- · h l k h. h B • 

Şirket Kasımpaşa iskelesinden D 1 k lf raporu azır an ara na ıye müderrisler Agv a ogv lu A met · ı 
lar. iğer hilümum mes e er- k l · d k k b 

Taksime otobüs işletmek arzu- ongre erın e 0 unaca ve u haklı bulmaktadırlar. Darülfünun 
babına nümune olan bu hareket suretle teşkilat arkadaşlarımız 

1 
d b. t k d0 

• 

sunda oldug· unu bildirmiş, müsa- takdı"re şaya· ndır. müderris erin en ır za en un tenvir edilecektir. 
ade istemiştir. Bu müracaatler Yakında yapacakları Ameli ile görüşen bir muharririmize 
tetkik edilmektedir. heyet ile Türkiye eczacıları ka- Yunanistan Ermeni• bu hususta şunları söylemiştir: 

Pansiyonlar temiz olacak milen birleşmiş ve kıymetli bir leri kabul etmiyor «Ağa oğlu Ahmet Beyin 
Belediye daimi encümeni, için- teşekkül halinde meydana gel- Atinadan bildirildiğine göre ileri sürdüğü fikir doğrudur. 

de birden ziyade müşteri yatan miş olacaktır. ,. Yunanistanda bulunan Ermeni- Ekseri memleketlerde hükümet• 
ler, bir kısım ilim adamlanna 

evlerin pansiyon addedilmesine Ş k d•f • I · cemaat reı"sı· Başvek~ 1ete ar şimen l erı erın • aı kuntmatla Darülfünuna alır, on-
karar vermiştir. Bunların tabi müracaat ederek, Yunanistanda-

ı ı-.Jn -· k reler larm tamamile ilimle uğraşmala-olacakları fenni, sılihi 'şerait tes- y muza e ki Ermenilerin Yunan tabiiyetine 
b. d"l k d" P 1 '.l Şark işmendifer şirketi mer· alınmasını rica etmiştir. rım temin ederler. Ancak şüphe ıt e ı me te ır. ansiyon araa yok ki, 0 mUderrisin mesleğinden 
yangın tertibatına, odaların sıhhi kezi namına temaslarda bulun- Başvekalet bunun kabil olma- kaybettiğini bu mUesıesede te-
olmasına ehemmiyetle dikkat mak üzre Paristen gelen şirket yacağıDJ, çün~~ Yun~nistamn! k~n- lali etmesi lazımdır. Bu da hü· 
l kt ·d ı· · d M M l k dı· hudutları ıçındeki Ermenılen, o unaca ır. ı are mec ısın en . aza ve kuAmetı"n, müessesenin yardımile, M B Ermenislana sevketmeyi taahhüt 

Cuma gUnleri açan esnaf · aele birkaç güne kadar An- ld. · t' ayrıca verecegv i ma~filla kabil-
k "d kl d ettigv ini bi ırmış ır. -ır 

Bugün belediye şubeleri dahi- araya gı ece er ir. dir. Bu şekilde Ağa oğlu Ah· 
linde belediye memurları, Cuma Şirket erkanı gelen murahhas- Doyçe bankan umumi müdUrU met Beyin ortaya attığı fikir 

ların, hükumet ile şı"rket arasın- Ankaraya gitti b" d d t tb"k d·ı bilir. günleri dükkanlarını açarı esna- ız e e a ı c ı.e • 
f h · ı · · k 1 d da mevcut bazı meselelerin tet· Bir müddettenberi şehrimizde 
m ru satıye erını ontro e e- k"k bulunan Doyçe Oryent bank u- Şimendifer kongresi 

ı ve müzakeresi için geldikte- d H d 
ceklerdir. Aynı zamanda fiat lis- · . 1 k d. J mum·ı müdürü M. Curt Lebreich Kanunusani ayın a ay arpa.-

rmı söy eme te ır er. 1 k • · • al 
telerine de bakılacaktır. dün akşam Ankara ya hareket şada Semp on ongresı ısmı • 

Diğer taraftan haber verildi· tında alakadar devletlerin mu· 

Devlet bankasında 
Devlet bankasının lstanbul 

şubesi yakmda açılacaktır. Şu
benin müdürlüğüne Ziraat ban
kası mu ha ı "! be müdürü Sait 
B. tayin edilmiştir. 

verildiğine göre şirketin Trak· etNi~tt~breich Ankarada hükfı- rahhaslarından mürekkep bir 
yalılar tarafın mübayaa edilmesi met erkinile temas ederek, Al~ kongre toplanacağı haber alın-
de mevzuubahstır Bu maksatla man mali buhranında bankanın mıştır. Bu kongre; Haydarpaşa -
Trakyalılar namına Edirne meb'- İzmir ve Istanbul şubelerine hü- Bağdat sempJonunun yol mndde• 
usu Şakir Beyle şirket mümes· kömetirniı tarafından yapılan tinden 24 saat kadar kısalblabil-
sitleri arasında ilk müzakereler yardım için t~ş~kkürde buluna- mesi için müzakeratta buluna• 
başlamıştır. cağını söylemıştır. caktır. 

•••••iıliiiılliıllllılllllımiİİl•m11BR•••••••••-ı-.--- - Evet <~maya hen? Benj ka;;d~:-· Cebinden bir kitap çı~arck-f'~f:-s •ı K ı ' · ~arı eder. rinde (gramofon ,.e fotograf, anre· 

- Bu yeni bir havadis değil. l\fa• 
lfım .. 

esı o omp e - Peki, peki •..• O halde .,.arına jistı'nrnn usulleri) yazıyordu. Pih· 
y AH babaya Ganyan ve Plase ~ynQ·a· ristc bir göz gezdirdi. l~i yiiz kır-

' azan: Jacques La Guerche Nakleden: fa. cağız değil mi? hınrı sayfada yumuşak plalclar kı ..... 

- 41-
.Kadın sinirlendi: 

Ne küstahlık. dedi, tıöyle bir adam
la evlt>ndiğimi düşündiikçe hııyret 

ediyorum. Beni sanki dünJ ada mev. 
cut değilmiş gibi tclrıkki ediyor. hı
kat buna bir nihayet ,·erme!: zamanı 

geldi. 
Yoksa! •• 
- Aman madam. darılma:rınrz .. 

Daha iyi işlerden hah,;edclim. Ycn,en 

de ne oldu? 
- Böyle bir pis h"a\'a ile ne olur? 
- Olabilir ... Falrnt Trikar iyi ma-

Hlmat ''erdi, değil mi? 
- Miskinw. 97 Gauyanla ne olur 

sanki .. Bize ]fı.zım olan Trinket idi. 
- .Me oldu, .Fraubuayı ne diye 

diskalifiye ettiler? 

- Çünkii tekerleğini mah~u;; 'fo
kar·ın tekerleğine taktrğını gördüler 
de ondan hep dalavere .. 

- Ne yapalım. )arı~lar oldu olalı 
dalevere de var •• 

- Trinket emindi. Öyle bir çıkış 
yaptı ki, kazanması lazımdı. Eğer 

kazansaydı bire 450 alacaktık. 
C'.ebinden bir c:nnta çıkard. 
- işte liste, dedi, işte para ... 

Masanın ilzedne listeyi '"e pa. 
raları saydı. Oteki de ccbi~dm lis
t~ini çıkardı: 

- nu da yarına, dedi, g-örüyor
sunuz ki j,.Jer çoğalıyor. 

Hesapla:;;tılar. J{ora çantasını ka
patırl\en: 

- Allahtan ki biraz i;;; görüyoruz, 
dedi, yoksa patron olaack herifin 
parasile ra:jamak kahil olur mu:' 

Simon giild ii: 

- Pek i) i hiliyor:-.unuz madam 
Kora, ı••tfronun size höyk mmtmele 
etmesi heni pek miiteessir edivor. 
Iluırnn.la heraher. beraher ea!J~tığ1• 
mızı hır hahcr alırsa beni kapı dışa
rı eder. Bunun için hem kendiniz, 
hem de benim i~in tedbirli dnvrnnına
nız ltızım. 

- Tabii, fakat ben onu na::.ıl ol
~a gene atlatırım. 

~imon Bre\ anın odasına doğru 
lıakarnk: 

- Dundan şüphe etmiyorum ama, 
buraya çıkma anız daha iyi edersiniz. 
Bi"Zi lıeraher yakalarsa, fen:ı olur. 

- Yız gelir, ben ona diyeceğimi 
bilirim. 

- Hay hay. mım açtı. 

- Allaha 1!-'marl;ıclık ,.e nereH git· - Ooo .. dedi. pek şayam dikknt 
fiğini de ö!Z'ren iyi nıi"! · fakat malfımat tamam değil .. Ne 

Fal\at ert<'Si giiuü Ilrenm c!Cln· vapalım.. Bu kadarı ile iı;;inj g«irsiin, 
mii,tü. dersimi öğretmeliyim .. 

- Of, P<'k yorı•unum Ve kitabı okumıya basladı. Bir 
diyerek yazıhane1:.ine' gireli. ;;ımoıı ıniiddet sonra: 

sordu: _ ~imdi, dedi. gelebilir, lwrk-
- Geceyi trende n1i gecirdinb? nıam. Ne)azıkki Suzan elimin altın· 
BreYan cevap 'l!rmedi. Rir nıiid· da değil ... 

det sonra sordu: Hu işten sonra da (Darföy mese· 

- Ne rnr ne yol;;?Rim geldi? 7{int ıe~i) yazılı dol!<ya)t açtı : 
telefon ('tti'! Posta geleli mi'? - Nerede kalmıştık, ha .. 1 uteta 

Simon bir ~ürii J,fığıdı Ye mel\ttıbu J,aptanının 1elgrafıma cevap Yerme 

getirip yazıhane) e koydu: zamanı gelmiş.. llu telgrarı Hordu· 
- Mösyö .Jorj, dedi. iki defa te- dal,j ac<>nteme Yermiş olma.sr daha 

lerone etti... AYdetinizi ısabırl'rzlılda ıniinasiı> ... nu da oldu.. Şimdi git1ip 
bekliyordu,_ • ycnıek yemeliyim. 

- Peki. Öğ-lcden o.;onra Simon gclp \fösyö 
Sonra .Mös) ö DUtriyö de iki clefa Jorjun kendini görmek i::;tediğini s;öy. 

telefon etti. ledi. Ilreven ona doğru iler!fyerek 
- Peki!.. - Buyurunuz, eledi. size mühim 

- Yeni bir haber olup olm'l.dığını havadislerim var. 
sordu. Bugiin gene tekrar telefon e· - Ya .•. Sahi mi?. 
dece!,. - Evet.. Oturunuz. 

- Teşekkür ederim. - Formiilü elde ettiniz mi.? 
Ilrevan mektupları okudu. nir J\ıs· - Durunuz, şunu öğrendim. I~o· 

mını sepete attı, bir kısmına da işa· nora f,umpanyası, yumuşak plilkları 
retler J,o) du, sonra: i~in asetat d'amil ile yumu:;;atılmış 

- Şimdı. dedi, hazırlanalım. ı;dlüloit kullanmaktan vaz ge~miş. 

- Şimdi de asetat dö sellüloz kol• 
lanıyorlar. 

Mösöy Mişo müphem bir hareket 
yaptı. Maamafih Btevan devam ettlı 

- Hunu da ~öyliyeyim ki pek ta 
memnu

0

n değiller. istedikleri netice
yi elde edemediler. 

- Ola bilir?. 
- Delili de şu ki fen daireleri şlm 

di sentetik bir reçine mahhilü ara· 
makla meşguldürler. 

O zamana kadar lakayt duran fal> 
rikatöı· alftkadar o1mağa başlamıştı: 

- Ya. dedi. 
Bremn mü ·teıi"ine l>ir sigara jk• 

ram etti. 
- Yalnız. dedi, hunu öğrenmek bi· 

raz miişkül. 
- Her halde bil" az malumatınıı 

olsa gerek ... 
BrcYan biı· nefes sigara ~ekti, du

manı hanıya sa' urdu: 

- Evet. fakat ııek az ve ehemmi· 
yetsiz şeyler. Şimdi~e kadar bir !;olC 
tecriibeler yapmışlar. Ifat'i !ıir şeY. 

tesbit edilmemiş. Ü) le ümit ediyorum 
ki her şeyi öğreneceğiz. Yalnız bu gi· 
bi ı::eylercle in:san kat'iyetle bir hU· 
küm \'eremez. Her halde öyle zanne
diyorum ki size :-;üratle matGmat 
getirdim. 

( BitıııedJJ, 
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1 
Ginln Haberleri 1 Sporcular Tarihten sayıfaıar J 

.. _ Diyorlar ki: S k b•• .• k 
Adliyede 1 Poliste: [ esı ıaraf• ı ıncı sayılam<Zda J em er antte uyu 

o uz yaşın a ir arabacı ağır su- le kıyas edilemiyecek derecede D k d B Oralarda nakil vasıtaları bizim- bı•r du•• g"' 
0 
•• n 

bir çocuk! rette yaralandı boldur. 
Dün saat 14 de Beyazitta ye- Eğer bizde de behemehal mer-

Annesi, dört ay evel kaybolan niçeriler caddesinde Sirkeciden kezden uzaklaşmak zarureti ha-
ewlidının bulunması için mUd· k l sıl olursa Şişliden Zincirlikuyu-

d i Beyazıta gelme te o an 18 nn-
e umumiliDe mUracaat etti ya giden yolda münasip yerler 

Timurun tornnu Oluğ bey 
nasıl evlendi ? 

M k ~ · · d b. h marala Silivri kamyonu Aksaray eş ure ısmın e ır anım, bulunabilir zannındayım. Bunu 
dört ay evvel kaybolan dokuz cihetinden gelen çift beygirli t f ı k .. J • uı r..ıİ Ahmet oğlu Alinin idaresindeki ara tar o ara soy emıyorum • u Timur han fütuhat hırsını kubbenin altında vezirler, mabe~ 
yaşıncJa ve Tahir İsmindeki ço- Y almz merkezd~ yapmak kahil kudretine tamamile ramettikten son- ler, çavuşlar, katipler hasılı di'Vaııt 

- b ı · · dd yük arabasına çarpmış, arabacı d l d' · ·ı ci1 cugunun u unması ıçın mü ei- eğilse söy e ığım yerler bı e ra torunu Oluğ Beyin düğününü fer· mayunun bütün mensupları otura 
·ı· - - ve atlardan biri ag-ır surette y b h t' · s umumı ıge muracaat etmiş ve eni a çeye mureccahtır. man e d. emerkant esasen bir düğtin lardı. I 

çocuğu iki kadının sakladıkları yaralanmıştır. Ulvi ve Şakir beylerin fikirleri yeri halinde idi. Dünyanın servet ve Şehir halkı bütün kıymetli JJtllf 

hakkındaki şüphesini bildirmiş- Galatasaray kulübünden Ulvi ganimetleri altında ezilmiş e~niyordu. künü sahraya çıkarmış, büyük b-"' 
tir. Müddeiumumilik, müracaat \ S P O R 1 ve futbolculardan Şakir beyler Cenk meydanlarından dönen halk gü görebileceği yerlerde çadırlarını .... 
etrafında tahkikat yapmaktadır. '------------1 şunları söylüyorlar: zel elbiseleri, geniş maiişetleri i~inde muşlardı. 

Bir muharririmizc Meşkure ha- Beşiktaş - Fener maçı - Yabancı memleketlerin en bir düğün h~l~ını andı.ny?rdu. Artık Dünyanın her tarafmdan sü~ 
nım, hıçkıra hıçkıra ağlıyarak, bugün yapılamıyacak ufak bir kasabasının bile bir cenk kurdu ınıne çekılmış dünyayı yip getirdiği san'atkflrlar bütün Jı 
Şunları So··ylem"ıştı"r·. stadyuma sahip bulundukları şu terhis etmiş bulunuyordu. Uzun yıl- rdlerini döktü. Semer~·ant paıol 

Dün senenin ilk mühim lik maçı- 1\ """ 

B 
zamanda lstanbulda elan bir lardanberi doğuyu, batıyı güre, tiren, 1 b·ı kt bit il" 

- en, doktor kaymakam nın bugün Beşiktaş ve Fener takım. • . . . • çu arı 1 e pamu · an muazzam 

M h t Al
. b S h stadyum yapılamaması fena te· bogu!ituran sahıpkıran yıne emır v-: ku .. d ı· . 1 d. p hlİ~ 

e me ı eyin kızı ve a - lan arasında yapılacağını yazmıştık. - nare vucu e ge ırmış er ı. e ...1 sirler yapıyor. Gençlik bedbin- mandası altında zevk ve şetarete çugı 1 .,, 
ra topçu binbaşısı Tahir beyin Kaydedildiğine göre Fenerbah~e Is- . . .. .. , ar, hokkabazlar, şarkın bütün 

h 
dir, birgün asri, her türlü kon- rıyordu. VHgılerı hoş gormuş, lutüf . f . .. . . . ırııt1 

aremiyim. Babam da, kocam da tanbul m tak ··ra aat d k ·h 1 • k d \e ennı, zeybu zı,,•netı galıp ha ... .JI. ın ·asına mu c e ere ·, foru haiz bir stadyumda spor ve ı san arını denizler gibı a ·1tıyor u. .. .. , J • • g~teır 
Şehit düştüler. Kendı'm de Bal- son ''unan ma,..,ları dola,, .. s·ı A t· · ·· · · ı··· ·ıı ti onunde san at ve kudretını u., ı. ~ J• ı e oyun- yapmak müyesser olacağını bir ~amtel ının lgurl ~esı erış ıgı mı el ~r Aıı·mıer eg·ı-it' 
kan harbinde Çatalcada işte gör- culanndan bir kısmının maça iştirak t .. r· h l l E- aşıre er, o us ar arasında dargın ıgı ' şairler, herkes .,. •. 1" 
düğünüz gibi sol kolumu kay· edemi'-"ecek vazi'-"ette oldui!unu bil . 1~~r· u havsa at~lı a kmıyolrd. gerkg~hnç. '-"asak etmis kav{J'a .. ·ı menetmi<::ti Her ve eğlendiriyordu. Dağ gibi fitil 

J J ~ ıgm arare ı e ımı anma ı - J • ~' .: .... J • • ... • • • •••• 

bettim. istiklal mücadelesinde dirmi n maçın tehirini istemiştir. t• d k b k.. .. kıt'a her yurt, butun alem gulecek ve murassa tnkımlarıle dugun ala . .ı 
d K k k 

ıyacını uymasa , u oıu şe- . . . . ıı.IP"· 
e ocaelinde bir er e gibi Bu yüzden maçın bugün yapılamıya. 't lt d b" d k'k b·ı oynıyacaktı. ba. ka hır ıhtışam, başka hır az raı a ın a ır a ı a ı e spor .. 

çalıştım. cağı anlaşılmıştır. Diğer maçla'?' bit. yapmaz kahve peykelerine, ga- Semerkandin haricinde bir m=ı- bahşediyordu. 
Aslen IstanbuUuyum. Bandır- tabi ""Rpılacaktır. · k l · k.l · lik bir mesafe düğün ,·e donanma Jl;!ri Her asık maşuku ile, her dost ti' 

J zıno öşe erme çe ı ip pıpomuzu .. ört 
ınada yerleşmı·ştim. Dört ay ka- F b h d 11 d A ol·a· r.ak ayrıldı. Bu sa.hr.ada .. h.·ı.lezarlar hibbile serbest, hür tekellüfsüz .. "· ~ ener 8 Pe e cıgaramızı, te en irirdik. vru· f" 
dar evvel, böbreğimden rahatsız Y .k h gulıstanlar, tarhedıldı. butun bu ha- şiyordu. Bir sürur tufanı bu musıı 

Ft-nerba.hre spor kulübü bugün ye-- padaki, Amerı adaki sa alan l kl b.tt'kt . . olduğumdan lstanbula geldim, ~ düşününüz. Sonra Taksim kışla- zır 1 
• ar 1 1 en sonra maıyetın- havası içinde çalkanıyordu. 

tedavi. ı"çı·n hastaneye yattım. ni futbol sahasının açılma re mi mü- I H •• _ deki padişahlara, hanlara, beylere Timur han bir azamet ve ihtişııl 
sı av usunu goıunuzün önüne ge- -" 

Ç 
v • • nasebetile kulüpte bir toplantı tertip düğu.··n ye.r.ine çık~alarım_ buyurdu. Da la c;ıkarak kararga· hında hazırlııll" 

ocugum ıçın ayrıca para vermiye tiriniz. Bir zaman evvel Avrupa ti ı · · - · 
bütçem müsait değildi. Bunun etmiştir. Saat lt te sahada bir maç stadlarından birinde ufak bir ,.e ı er ıçın otagının sagında solun- mahalle oturdu. 1 
için onu Sirkecide indiğim otel- yapılacak saat 16 da kulüp merkezin· ampul bulunduğu için spor sa- dadmuhteşe~ ~adırlar . kuru.~du. H.er Düğünün başlamasını emretti .. : 

d b k B h de ra'-" ,·en·ıecektı·r ça ır davetlının hasmetıle mutenasıp- .1 d 1 .. . d .. .. ..dll" 
e ıra hm. en astanede iken ::. J • hasının berbatlığı hakkında va- . - .. .. .. şı mey an ar uzerın e gumuş eı• 

k d k b 
1 l 

1 
k ld H lb k" b". tı. Baştan ayaga mucevherata, ze)bu 1 k·ı t f t f k d hl . ge~ll çocu orta an ay olmuş. Has- vey a ar oparı ı. a u ı ızım . t .. ..1.. ti 1 .1• hl 1 1 ı sa ı er ara ara a e erı "' .J 

ı 1 
zıyne e gomu u a ar a, sı a ar a "ız tir 

taneden çıkar çıkmaz, arama- Kısa Haberler stadımızda deği ampul, kaldı- . . . meğe basladı. Bütün mogol ve a - d ------------- lar cevahırler arastte leblerını andı· ;> ·çil ıgım, sorma ığım yer kalmadı. rım tafı hatta katır nah bulmak rıvordu. Hintten, Çinden, Humdan aslanları artık şar·a·p kokulan .ı ·'°' 
1 t b ld d Beyo§lu sulh mahkemesi - d. J iP" s an u a ara ım, taşrada ara· pek güç değil ır. ii!:tinam edilen ursuz bucak~ız nefaic:: korkunç heybetlerını yumuşak bır ... 
d b 1 d 

Sıraseh1lcrde bir binada bulunmakta olan ~ ~ . ., ·- ı'" 
_ ım, u ama ım. Nihayet çocu· Sporda uğradığımız muvaffa. hep teşhir olundu. Bundan sonra mü liğe_ ver·m· işlerdi. llerke .. s o.ynı.f~__. 
iun bir gün Sirkecide dolaşır- Be)oğtu sulh mahkemesi birkaç güne 1-ı ti t ta l ,v k kadar istikltıl caddesindeki Büyük pos- kıyet:;izliklerden dolayı muahaze zeyyen günbetlerile, ce,·ahirli urb:ıla- pu a vucu u a r suvarı erı 

en iki kadın tarafından tahanenin ust k:ıtına taşınacaktır. , ediliyoruz. Sporcuya insan gibi rı ile ihtişama gi.>mülü arahalarito bü kesilmişlerdi. Dlinya sankll> r ;ı 
"sana biz evlat gibi bal<arız, Hima yei etfal balosu - Tli- çalışmak imkanını temin edemi· yük Timur karargahına geldi. ve heyecan olmuştu. Matrap vuru 

gel bizim evimizcfe otur!,. diye mayei etfal cemiyeti Hnunusani içerisin- yenler, onu muahazede de hak- Burası cemiyetin tam ortası:tda sazlar çalıyor, cihanın musiki ~ 
kandırıldığını ve götürüldüğünü de bir balo verecektir. lımıdırlar? .. ,, bulunuyordu. Altınla, cevahirle do- ları muhiti gaşyü mestediyordu . . : tf 
öğrendim. Bu kadınların ı"sı·mle- S d d I . . . terce padic.nh kızları yüzlerce sufe Hakem mahkemelerinde - ta yumun nere e yapı acağı kunmuş seccadeler, ıncılı elmaslı ean .. :.- . A ' • / 

rini de biliyorum. Gittim, onlara Türk. Yunan muhtelit hakem mahke· bahsine gelince; bizce seneler- dalyeler üzerine serildi. Göklere bu sururun ılasına vakfı .hızmet .,t 
y~l.vardım, 11Bana çocuğumu ve- mesi dün sekiz davaya bakmıştır. i\lah- den sonra ancak sahip olacağı· doğru uzanan inci ve elmasla dokun- yordu. llerkes oynadı, Tımur halt~ 
rınızf" dedim, "Bizim nerede keme, iki gim c,·ct nfnt eden Türk nıız bir stadyumu Yenibahçeye muş otağın önünde iki murassa boyııuz tün etrafına kadehler sunuyor, keıtdef' 
olduğundan haberimiz yok! di- ajanı .i\aşit beye hörmeten beş dakika atarak metruk kalmasına sebep göze çarpıyordu. Bu manzara bu şe· ne de sunuluyordu. Etrafını kard • 
ye inkar ettiler. Fakat, be~' on- tııtil edilmiştir. olmakta mana yoktur. Hem bu kilde lskenderin çadırını tanzir edecek çe bir kabul nüvazişine garkediyord 
ların bir yere sakladıklarından iş artık tamamen teknik bir iş ti. Otağın önünde azim bir kab~l sa- Bir tarafta kadınlar açık ve ser~ 
eminim. Çocuğumun onların evi- Gelenler, Gidenler olmuştur. Şimdi ayrıca stadyum lonu kuruldu. içeriye doğru bm;ok bir tarafta erkekler hür ve külfetsıs 
~e getirildiğini görenler var. P inşaasile ug-raşan mütehassıs kubb.el.er.görülüyo.rd.u. Bu kubbele.rin Ulu hakan bu coşkun sürur alemi iÇ~ 
ıcte baba d. ltalya sefiri Baron ompeo rr " ya ıgarı biricik ev- mühendisler vardır. Eu işi sade- herbm zıynet ve ıhtışamın gaycsıne de taze hayat buluyordu. Nih3> 
ladımı tek l Aloizi Ankarad&n şehrimize gel- _4 rar e e geçirebilmek ce belediyeye bırakmak birçok vasıl olmuştu. Bazısı baştan ha a altın kendisini tutamıyarak raksa kıY"" 
i~!n uğraşıp duruyorum. yer yü- miştir. paraların beyhude yere ziyan ve gümüşle gayet ince işlenmiş, bazısı etti. Kainat alkıştan titredi, biribitll' 
zund~ bundan başka hiç bir §Tokyo darülfünunu profesör- olmasını mucip olacaktır. yakutlarla, zümrütlerle dokunmuştu. girdi. Her taraftan inciler, elmasl; 
emelım yoktur. }erinden M. Takesi Şumura tet- Nedim beyin fikri Hasılı sen·et ,.e ihtişamın san'at ve ıne yağmur gibi ayaklarına yağıyordu. 
Angurya çiflJig"" İ kikatta bulunmak üzere şehrimize Eski kalecilerimizden Nedim ~aretı: sa~ma~tığr müthiş bir israf ve Hu alem bir Türk sahipkıranın'°ı) 

• gelmiştir. bey şöyle söylüyor: ıbzal alemı salkanıyordu. tişamlı ve sevin~li bir günü oldu. 

CIDaVeti § Samsun İtalyan konsolosu - Stadyum, herkesin gidebi-
1 / 

A!tın k~?~le~, 1gü~~; ~:rdiv;n· Nakleden: H.~ 
MUddeiumumilik idam ve tah· M. Niniti Romadan, Adana Fran- leceği kola} bir yerde olmalıdır. e ' ·ıyme 1 aş ara oru muş en es 
rlk dolayısile bu cezanın hap- sız konsolosu Andre Bonflard Karşı yakada yapılacak stadyu· perdeler gözleri kamaştrrıyordu. Bu Darülbedayi Temsilleri 

SA tahvilini istedi k . perdelerden birisi ta Ilursadan nakle- Buaün gündüz .,,.f 
lstanbul Ağır ceza mahkeme- Paristen memuren Berline git- ma gitmek için bir ta ım vıran dilmi§ harikulflde bir haşmet ve san- 15~30, akşam ISTAHBUl BELEO\YP' 

mek üzere şehrimize gelmişlerdir. sokaklardan geçmek icap ede- at eseri idi. On arşın uzunluğunda saat 21,30 da ~~~ t~ ~~ 
sinde, dün Angurya çiftliği da- cektir ki, bu memleketimize ge- d. 
vasııtm rüyeti son safhasmn § Selanik belediye reisi M. len ecnebiler için herhalde iyi yek par~ ,.~ ıkişsiz olup üstü taşlarla K !11 hı· n ~es,. 
gelmiştir. Karişyos Oamvakas şehrimize nakşedılmış av, kuş, cenk rc;;im- U U U 

Davada, Rıza ve Şerif isimle- gelmiş ve Selaniğe dömüştür. bir tesir yapmaz. Hem stadyum lerile müzeyyendi. Hazinei hass:ıları Piyes 3 perde 

d 
meselesini bize bıraksınlar b:z, için bu nefis eseri ta Bursadan getir· 1 Tablo 

rin ı iki maznun vardır. Bunlar, § Yunan sefiri M. Polihronyadis b ı 
ft 

kendimiz muvafık bir yer u u· mişlerdi. Yazan·. 
çi lik kahyası Mehmet kahyayı dün Ankaradan gelmiştir. Ak · t kd. d t d K 1111 
taammütle öldürmekle maznun- 00--·····............................................. ruz. sı a ır e s a yumu a- Tam önlerinde kırk sütunlu bir A. Bisson 
durlar. Davaya göre, Mehmet dürmek, bel<çi Mehmedi yarala· dıköyündeki hale benzetecekler· çadır kurdurdu. Bu heybetli çadırı Tercüm~ ed.en: ll\\l\\\ 
1.ı::h R h · · E · maktan A R f t" dir. t · M. Ala- ettın llcı ya, ızanın emşıresı mıne- maznun rap a e ın anzıme memur olanlar iplerle, ma-
ye tecavüzde bulunmuş, Rıza muhakemesi dün Istanbul ağır f r t i h a J karalarla yükseklere tırmanıyordu. Bu Yakında: DOKTOR IH~~ 
bunun intikamını almak üzere ceza mahkemesinde bitmiştir. Şehrimizin maruf tüccarların- BU GÖN 
Şerifle buluşmuş, Mehmet kah- Maznun, 18 yaşını bitirmediğin- dan, ve Girit eşrafından Ali 
yanın yolunu beklemişler, karşı- den, mahkeme, 6 sene 5 gün Vafi Beyefendi Şişli sıhhat yur· 
laşma neticesinde Mehmet kah· hapis karara vermiştir. duoda kendisine yapılan müda· 
ya vurulmuş, ölmüş. "RepUblik,, aleyhlndekl dava vattan sonra rahayap olamıya· 

Müddeiumumi Cemil bey, ci- Müddeiumumilikçe Fransızca rak dün öğleden sonro irtihal 
nayeti sabit görmüş, idam tale-
binde bulunmuş, ancak takad- "Repüblik,, gazetesi aleyhine etmiştir. 
düm eden vakaya işaret ederek, açılan müstehcen neşriyat davası, Bugünkü cuma günü saat 1 de 
tahrik dolayısile cezanın hapse Istanbul ikinci ceza mahkeme· Kuruçeşme camiinde cenaze na-
tahvilini iscemiştir. sine verilmiştir. Dava, gazetenin mazı Bedeleda Kuruçeşme kab-

4Karar, başka gUr.e bırakıl- açık muhabere sütunundaki bazı ristanında medfeni mahsusunda 
mışbr. tanışma tekliflerinin yazılış tar: vediayı haki gufran edilecektir. 

Katilden mahkQmlyet zı müstehcen görüldüğü için, Cenabı hak ailei kederdidesine 
Hamal Halimi tehevvüren 61- açılDllflır. sabrı cemil ihsan buyursun. 

Melek ve Elhamra 
Sinemalarının En büyük kahkaha muvaffakiyeti 

Milyon Peşinde 
ANNABELLA ve RENE 

tarafından 
LEFEBVRE 

ilaveten: Mickey Mouse ve Paramunt Jurnal halihazır dünya 
havadisleri. 

Melek'te saat 11 de Elhamrada saat 10,45 te tenzilatlı matineler· 
~ . 
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Taksi otomobillerinin boyan- Sefil ve kimse- ikinci Balkan konferan-
1 h 

siz çocuklar 
ması mese esi alledildi sının neticeleri etrafında r Üst tarafı 1 inci sayıfada 1 

Otomobil sahipleri maliye vekaletile 
Belediyeden iki ricada buAundular 

Taksi öcretlerinden daha ut"Uz fi. 
at.la yolcu taşımak istiyen otomobil 
sahiplerinin Dahiliye vekaletine giin
cferdikleri istida belediyeye ha•·aıe: e
dilmiştir. 

Müracaat, fen heyetinde t etkik e
d'ndikten sonra vekalete lazım g 1 .

1 
e en 

cevap ven ecektir. 

Diğer taraftan haber aldıO-ı . 
x ebel d' d . " mıza gur e ıye aımi encümen· t . salı' 1 . . . ı c omo-

11il ıp erını şıddetle alakada . d 
.. hi b. t e en 

lltU ~t- ır meS€le hakkında kararını 
vermış ır. 

.Malüm olduğu üzere tak .. t ı · 
·ı . • sı a. ımat-

nmnesı e taksıde çalısan b''t·· 
b·1ı · ·· .. · ~ u un oto-

mo ı erın onumüıdeki ka . 
Jı;.c d b' nunusnnıye 
.~:ak~ ırl renge boyanması m~chu:·i-

)'IC:'" onu mustu Ot . ' . . . ~ • omohıl s,ınıplerı 
buna ıtıraz eder k 
meebnriyet·· . . e . Yeknasak boya 
nremesi ı ıcın hır zaman tayin edil 
d'k . ' otomobillerin boyası eski· 

1 çe ı . tenilen 
ıst . renkte boyanrua.-;ım 

entışlerdı" n · · .. tai n · aımı encumen bu no:{. 
tak . azarı kabul et mi~, yalnız biitiın 

gı ot~mobillerinin kanunusanide 

Rrı renkte bir çizgi ile bovanmı-> ol-m k • · ası ararınr \'ermistir. Bu karar 
ot b' ~ omo ıl sahipleri arasında ~ok iyi 
bir tesir hasrı etmi~tir. 

Şoförlf'r bu karar, memlekete en 
aşağı yüz lıin lira. ı~azandırdı, demek· 
tedirler. 

iki yeni müracaat 

Otomobil sahipleri kazanç vergısı 
hakkında Maliye vel<aletine plftk res
minin tahsili tarzının tadili için de 

beledi)eye iki yeni müracaat )apmı~ 
lardır. Şoförler cemiyetinden bir zat 
diyor ki: 

Otomobillerden kazanç vergisi, 
seyyar esnafın kazançlarını takdir e
den bir komisyonun takdir ettiği gün

delik kazançla 17 misli olarak alın

mal•tadır. nu usul tatbikatta hiç de 
iiclilfrne cle,ıfüdir. Çünkü günde me
sel[t yirmi lira kazanan beş hin lira 
kıymetindeki bfr otomobil ile iki lira 
kazanan 500 liralık bir otomobil bu 
şerait altında a) nı derecede, senede 
:ıı lira , ·ergi vermektedirler. 

Bunun için Maliye vekale-tine -ıü

racaat ederek daha adilane bir for-

miil bulunmasını rica aynız:ıamnd:ı 
imk<1n görülürse bazı Balkan memle
ketlerinde olduğu gibj kazanç ,·ergisi-

nin benzin fiatlarına zam etmeı~ su

retile tahsil edilmesini teklif ettik. 

[ TELGRAF Haberle-rimlz ı 
~-:-:--~~_;;.;;~~==----1~ 

üzüm" incir ltalya-Türkiye 
RGçhanh tarife tatbikini talep 

ediyoruz 
Cene-vre, il (A.A.) - Ana.dolu .tjan

mnın hususi muhabiri bildiriyor: 
Hububattan başka mahsul:Um d:ı 

:rti~l'ıanlr tarifeye tabi tutulması me
eelesini tetkike memur hususi komi
te i~tima ederek şarkı karip mentle
btıerinde tütün istihsalatı ve tiıtiin
niln maruz kaldığı buhranı tkariyi 
tı.ıkike başlamıştır. Murahhasrmrz 
Bern elçisi Cemal Hüsnü beyin tiitiin 
den başka kuru üzüm, incir ve por
takal gibi mahsulatın da bu komitede 
tetkiki hakkında vaki teklifi komite 
ta.rafından kabul edilmistir. 

IS'panyada talik kararnamesi 
Madrit, 4 (A.A.) - Boşanma da

~larını rnuYa.kkat bir zaman için hal 

'~ tanzim etmek üzere bir kararname 
neşredilmiştir. Bu kararnameye gö
re nizami mahkemeler mahalli ma1t
~meler tarafından tasvip edi:ınek 
şaftiJe boşanma karan verelıiJccek
Ierdir. Papas mahkemeleri 11iktthın 
feshi ve bo~anma talt>plerini ancaJ\ 

boşa.nnm veya nikahı:n butlanı niza

mi mahkemeler tarafından tanındık
tan sonra tatbik edebileceklerdir. 
b: 

Adalar meselesi Lahi adalet 
divamnda görUşUl&cek 

Ankara, 5 Bahrisefitteki 
bazı adaların mülkiyeti hakkm
da italya ile hükumetimiz ara
sında muallakta kalan mesele
lerin halli için iki taraf keyfi
yeti Lahi Adalet Divanına tev
di etmiye karar vermişti. Av
ni zamanda italyaya terkedil~n 
Rodos ve diğer adalardaki Türk 
emlaki hak.kında da itilaf hasıl 
olmadığmdan Lahiye havale edil
miştir. 

Bu davaların Lahi Adalet di
vanında müdafaasına sabık Ad
liye vekili Mahmut E3at bey 
tayin edilmiştir. 

Mahmut Esat B. şimdiden tet
kikata başlamışbr Bir müddet 
sonra srirlt>cektir. 

Akvam cemiyetine 
cevap gönderdik 
Ankara, 5 (A.A.) - lstihh;ırc1.tımı

za göre "Trhe de Chargement,, hak
kındaki Cemiyeti Akvam katihi umu
misini·n mektubuna Türkiye Hariciye 
wktileti cevabını vermiştir. Bu ce
vap postaya tevdian Bern elciliğ i va-
sitasile gönderilmiştir. • 

Tefrika 
No.: 51 fi iz ı i K u u u eller i ~ i n ~ e 1 T;:::~·ı .. 
.,.~;~:;~;:"'":';'.:'."._~~~..;.:.::.::::.:....:..!.:.:::.:~ ... J Ylldız 

u karanlık ahır, Mi . - .• 
olduğumuz dakikada ben· ns~e ~·~sılr da.Odanın duvarında kalın demir par 
ıtıktJkları hap· h 1 ıçerı,,ıne maklıklr küçük pencereler vardı. 'l'alı 

ıs aneden çok iyi icl. 
Çok berbat )erler gördüm 

1 
.. J • 1• ta sıralar üzerine, enine boyuna uzan 

Minsıkteki hapishane hepsini u ••; mış muhtelif kimseler Ye bunlardan 
turdu. On1*ş ki)iilik bir odaya ta';;;:1~ bazıları asker kıyafetiade bazıları da 
59 insan doldurulmu:. tu. Bal.!. istifi sivil elbise ile hiribirine kansmıslar
gibi insan yığını arasından ~ ı kan fe- d!. Sıralarla duvarlar arası~d• ·dar 
na bir koku insanı daha. kapıdan kar- hır geçit bırakılmıştı. Ru hapis odası
şı}ryordu. Buradaki mahpu~ıarın mu nın kapısının açıldığı küçük bir oda, 

muhafazaya memur bir zahit ile on i-
hafız kumandanı 'I'ek gözlü bir baş k k 

·d' Alnında · l i as ·erin ikametine tahsis oluıımu ... 
çavuş ı ı. • n çenesıne rndar ;-;-
yüzünün bir tarafı düm dii7 kırmızı tu. Bu miktar nöbetçinin burada bu. 
bir deri ile kaplı idi.l\npıdan iceri g i- Iundurulmasına göre hapislerin pek 

azılı şahı lar olduğu anlaşılıvoı·du. 
rerken bu korkunç yüzlü başçavuş he - ., 
ni "yeni bir ölüm namzedi,, diye se- .11 ~ ge~: uyuyamadım, yanımdaki-
lilmladr. ı:rının mut.emadi sağa sola clömn~ıe. 

rı, uyuyanların horultu'· lı da uy 
Kt-ndine mahsus bir şive ile bana • · • .. uma. tar ga ımkan bırakmamı.,tr. Ihtivar y . 
ımata başladı: hud i de benim yanım ;Ja krn;lmış ı:. 
- Ulan domuz! S:ına da ihtnr e- na bazı §t'rlt-r sonıyordu: 

diyorum! Eg-er gebermek istenıezS('ıt " Ef d' 
- !. en ım, _beT\j mdiireceklcr. O;İ-

hurada olup biten şeyl,.re göz :> ııınuıl Jum aske r kaçagı falm t her.im ne ka-
kulak tıkamalısın! Nereden ~eliyor- bah t im .,Parmağile oğlunu giisteri
sun bakayım.?,, yordu. "işte orad~ uyuvor . B' , 

Cevap 'ermemeyi tercili ettim. 1- düşündü: • ır az 
Çetden gelen kokudan ikrah edi~·or- " s· . d ··ıd - ızı e o ürecekler mi efep. 
dum. Ben de onlar gihi biiyiik tahta dim?., 
sıranın üzerine uz,mdım. Yanımda Y h ..1· h ka a Uııı ayattan ümidini kesr.•işti. 
. ftan giymiş ihth·ar bir Yahudi var Ertes i sabah iki ı~ova.. d~lusu ma-
ıdt. Alelıicayip tarzda bana baktyor- him balık çorbasından s:dirildi. Çor-

Muharririmiz hu adresleri alaka
dar him~lere bildirecek ,·e namlarr
na birer davetname yollaumasını is
tiyecektir. 

Filmin mevzuu şudun 

[ Ust tarafı 1 inci sayıfada 1 
ta.raf için ne usuller kullanılma . ..;ı Ja. 
zım geldiği hakkmda yaptığ1m teklif· 

ler kabul edilmediği için konferansa 
iştirak etmemeyi muvafık gördüm. 

Halbuki hastahğın te~hisi pek kolay
dı. 

192.'3 senesinde Moskovad:ı kimse· 
siz kalmış binlerce çocuk hırsızlık. 
yankesicilik yaparak serbestçe yaşa
maktadırlar. Bunların yalnız bir Zira, noktai nazarlarım dalw he
şeyd~n korkuları vardır: Polis tara- nüz büyük uçurumlarla ayrı oJdu~u 
fından yakalanarak ıslahhanelere ve· akalliyet meseleleri gibi meselelerin . 
ı·ilmek. ·k· . d d · 1 ı ıncı Balkan konferansm a erın 

Ilir gece hunlardan yüzlercesi ya. bir surette tetkikinin zamanı gelmek 
pılan bir baskın neticesinde yakala-

söyle dursun, bilakis pek tehlikeli 
narak çocuklara mahsus mahkemele-
re veriliyorlar. Aralarında lıi~çok olacağmı tahmin etmek, bu me,.ele-
deh yakalanarak mahkum olmuş ve ler etrafındaki kaynaşmayı tetlük e
tekı-ar kaçmış Mustafa isimli sabıka- denler için büyük bilgiçlik ,·e kahin
lı bir çocuk da bulunmakta.dır. lik değildi. Bu sebepsiz acel~ye ına

Mahkeme aza~ından bulunan genç hal yoktu. Bu hususta serdecliJen 
bir muallim hiç bir hapisaoenin bu noktai nazarlar da yerinde deıh11ir. 

çocukları cemiYete taydaJr bir unE;u r Çünkü sulh muahedeJerini yapanlar 
haline getiremiye-ceğini anhyarak di- da durbin oldukları için, alat;;adar
ğer hakimlerin istihzalarını davet e- lar arasında bu meo;elelerin nıüna
den bir proje tasarlıyor ve çocukları kaşasını kat'iyen menetmiı:;ler, Ye gay 
eski bir manastırıda. tesis edilen ri kabili ictinap olacak olan müna-
atelyelerde çalıştırmak istiyor. kaşa ve mücadelelerden kaçmmah. 

Mahkeme bu tasav"uru kabul edi-
kk için, bunları, Cemi}eti Ak,•ama tev-

yor. Bu arada çocuklar ilk di at-
di etmişlerdi. 

sizlikten istifade ederek ka~mak ka-
rarını vermişlerdir. Fakat mahke- Belki bana, Bulgarlarla Arnavut-

meden çıktıkları vakit kendilerine hiç lann, Akalliyetler meselesi iızerin· 
bir polisin nezaret etmediğini hayret· de ısrar ettiklerini. aksi takdirde 
le görüyorlar. Yalnrz genç muallim konferansa if]tirak etmiyeceklerini 
kendilerine refakat etmektedir. tehdit makamında kullanrhkfarını 

Manastırda, çocuklarm çalışması söylemek suretile itiraz edecekler bu
için atelyeler, temiz yataklar, her lunur. Buna mul1.ahil de, acaha, ma 
şey hazırlannuştır. demki konferansın iyiliğini ist<?dil.1e

Birçok defa hırsızlıktan mahk:tm rini söylüyorlardı, Bulgarlarla .Ar
olan Mustafa fabı·ikanın kasadarlığı-

rın noktai nazarlanna bu meselenin 

Cemiyeti Akvamın ihtisası dahilinde 

olduğu mukabelesinde bulunuiamaz 

mıydı? Esasen bu ihtisas esasmc 

8ofya ve Tiran hükumetleri resnıen 

tanımaktan bir an hali kahnanıış.

lardır. 

Bulgarlar ,.e Arnavutlara verilen 

imtiyaz, geçen şubat Setaniktr? top. 

lanan konferans idare heyeti tarafın· 
dan verilmi:;ıti. Halbuki bu i<;timaa 
ne Bulgarlar ne de Arnavutlar işti-

rak etmemişlerdi. O zamandan beri 
yapılan hu hatayı tamir için bir haylı 

mücadele ettim \'e bu noktai nazarım 

ikinci Balkan konferansına riyase1 

eden ' 'e kendisile bu mesele hakkında 
altı ay enel Ankarada da görüştü

ğüm Hasan bey de iştirak etmiş~ 

Du suretle Balkan konferansları· 

nrn lrnnst-ri, ltsanbul konferansında 

hailevi bir tarzda tezahur etti; ve 

bu suretle akalliyetler meselesi Bal

J,an murahhas1armın birbirlerinden 

daha çok ayrılmalarına sebep oldu; 

ve gene bu suretle akalliyetler mese
lesile acemicesine karıştırılmış oldu-· 

ğu için Balkan misakr da manialara 

uğradı ve tehir edildi. 

Balkan konferansının altında me

rarctler, sukutu hayaller, harekete 

getirilmiş ihtiraslar ve kinlel"i an

cak saklıyahilen sathi bir samimiyet 

içinde kapanış1 da böyle izah edile

bilir. navutlar bu ısrarlarrndan vazgeçiri-
nı yapmakta, çocukların hepsi faali- Jemez miydi? Ve arm şiddetle onla- Leon Makkas 

"~ ~~m~tad~~ F~~ fil~---------------------------~ baharda feyezan cıkınca işler değişi-
yor. Fabrikada i~lenen i·ptidai me

vat, yollar kapat; o]duğu için gele
mediğinden işsizlik baş gösteriyor. 

Genç ımualliım cocuklar i~in yeni 
bir iş aramak üze;e Moskovada. bu

lunduğu bir sırada karışıklık tekrar 
başlıyor. Fabrikanın bir kısmı genç 

asiler tarafından tahrip ediliyor. 
Gen~ muallim :Moskovadan döndüğü 

zaman onlara, fabrika ile merkez 
arasında yeni bir şimendifer yapmak 

müsaadesini getiriyor. Cocuklar tek· 
rar çalışmıya başlıyorl;r v-2 intizam 
iade ediliyor. 

Ş~mendifer bittiği gün onlar için 
bir bayram günüdür. İlk Iokomotiifn 

makinisti olan Mustafa trenle gelir
ken yolda, çocuklan hırsızlığa sev
kederek para kazanan ve menfaati 
~ocukların çalışmamasında ohın Tom
ka isminde biri tarafından öldüı-ülü

):?r:. Ve ilk tren zavallı çocuğun ölii· 
sunu arkadaşlarının Yanına getiriyor. 

-

bayı getiren askerler daha kapıchın 
çrkmadan çorbaya hücum başladı.Bu
nunla beraber herkes yemekten sika· 
yetçi idi. ~ 

"- Dizi burada açlıktan öldürmek 
istyorlar! Bu çorbayı domuz bil~ ağ
zına koymaz! •. ,, 

lçen g:ren asker, hapisleri sükuta 
davet etti. Bunun üzerin~ biribfri ar-
dınca kovalardan Yemek alınmağ•ı 
baslandı. Kasıg· ını çizm . d 
k~ :. esı arasrn an 

çe en çorba ·· ı b . ' 'yı şoy e ir karıstırıyor, 
dışe dokunacak bir sey ~ d r 

k 
;; arıyor u, ıa-

at zavalhJann karıstırmal ~- h . . ·• arı ı11::Y u-
de ıdı. Tuzlu suda balık parca~mdan 
eser yoktu. ~ 

.. Açlrğa tahammül edemiyordum il
çuncü günü ben de kovadaki corb~ya 
Yanas trm, Yahudi kaşığım ha~a yer· 
mişti. Diğerlerine yevmiye bir parça 
ekmek verdikfori halde bana onu da 
çok görmii5lerdi. Bir ihtiyar ekmeğin 
den bir parça ikram etti. 

Sekiz gün içinde hapislerin mfüta
rr 52 ye inmişti. Diğerleri iclam edil
mislerdi. Yemek zamanlarından nıaa
da askerler iceri girdikleri zaman 
herkes 11a~ını eğer:, yüzleriı1i göstt-r· 
mek istemezlerdi. Aramızdan mah
kumların eksilişi. odadan çıkarıl
dıktan on dakika sonra patlayan si
lah seslerile başlardı. 

On ikir.ci gece hapislerin tasav -
vuruna vakrf olmuştum. Gizli bir su
rette baş başa konuşan ölüm namzet-

Çok meraklı ve heyecanlı bir roman 
!,.. .,; . ,..... 1 . • 

Acuze o in -;:;, Def inesi 

Nizameddin Nazifin, bu çok meraklı ve heyecanb 
eserine 11 teırinisani çarşamba gününden 

itibaren başlıyoruz. 
\ J..' •• • ••• :, • ı , 

Hazırlanınız VE Bekleyiniz 

Jeri , a.c;kerler içeri girdiği zaman lıi
ribirlerindt>n ayrılarak yeriııe ç~Jdlir 
lerdi. Yapacakları işi aralarında tak
sim etmi:;ılerdi. Ertesi gün alelüsul 
dört asker kovalarla ~orhan odanın 
ortasına koymu~lardı ki: B•ı aııde ö
liim namzetleri yerlerinden sırradı

]ar, sıcak çorbaları yıldırım sü~·'atilf! 
kaldırarak iki aske ·in başından a~ağ ı 

döktüler, kovaları askerlerin lıa ~ına 
geçirdikten sonra askerleri bir de mii 
kemmel çizme dayağına c;ekerek dışa
rı, koridorlara alona ba~ladılar. fl<>n 
ancak gürültüleri işltiyordum. Çalı
nan sil:"th başı borusundan sonra lrn
ridorlar silfthlı asl\erlcrle dolmu~tu. 
Fiarrileri süng ii, dipciJ; cl •ulıele~ile 
odaya doldurdular. Ondan sonra oda
nın içine mermi yağrııuru lıaslaclr. Bir 
taraftan da süngi11eri öl ünı ~rnmzetle 
rine sokup çılmrı:rnrla rdı. Ben derhal 
duvarın kenarına çıkilerek ko!la rımı 
havaya kaldıı-m·~tım. Uört mermi ya
kınımdan duvara isabet etmi~ti. Yal:n 
di ayaklarımın dibine \Ömdnıiş yük
sek sesle düalar okuyordu. Her ta· 
raftan ölüm fer)atlan JUkseliyordu. 

Bir erkftnıharp yiizba:;ısı. elinde 
ro,·elver bana hağrrdı: 

"Korkmayınız, size hir şey yapıl
mayacak. yalnız hareket etmeden ol
duğunuz yerde !\~lımz!,. 

Bir kaç dakika sonra hunhiirane 
katliam hita ın bu lnıu:"'tu Dı:sarr cıka-. ;; -
nlan yirmi altı ö.tıden başka diğer-

leri ağır surette, ck~erisi göğüs ve ka 
rınlarmdan yaral ınmışlardr. Ben ve 
ihti)ar Yalıudi bir ?.arar görmemiştik 
Yahudinin oğlu da. ölenler arasın

daydı. Yahudi feryat ederken arada 
~ırada chia) ı da un .ıtmuJordu. 

Bir müddet snn!·:t erkanıharp yüz
\ .ışısı içeri girdı. ı:ıı ,·ak'anın zulıu
rundan ç-ok memnu :ı nlduğunu anlat
tı. Söylediğ'ne gfü·c 1Hw1ann hepsi de 
idama mahl\Üm ~\'.\•il 'e firariler imiş 
Beni bu !'efil güruhla hapsetmiş ol
duklarından dol nyı mazeret beyan et 
ti. Hana bir de sigara ,·erdi. O sırada 
gözii Yahudiye i! ·ı-:mişti. Hiç bir şey 
sövlemeden Yahudinin sırtına bir tek 
m; indirdi. Bir kiiçiik zabite Yahudi
nin serbest brrakılınasr için emir ,·er. 
di. 

l\linsk hapishanesindeki bu vak'a 
Rus inkıl<ibının başlangıcı gibi bir 
şeydi. Uus Çarlrğınm zulrııüne bas e
ğen mnsum halktan.ilk olarak hu "'ka-

file isyan etmişti. Ilu sırada harjcte
ki ahali Çarın şidcletli emirleri altın
da titremekteydi. Bu hapisaneyj dol
duran n ·J,er kacaklarr. her halde 
başka bir rejim altında cepht>yi ter
ketmezlercli. Çarlık iJıresinin zulmü 
nii bizzat görmüş olmakla inkılaba 
teşebbüs edenlere ha) ret etmiyordum 
Zavallı halkın vahşiy:ın-0 jir muame
leye cihet te tnha m 111iil etmemeleri 
Iazrmdı Ye inkılfıp onların ha.{kı idt. 

(Bitmedi). 
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1 Bir lıongcrana ı ilim aan 1 

Ferdin gayesi, cemiyetiırı 
hedefi nedir ? 

Mühendis mektebi müderrislerinden 
bymetli riyaziyeci Salih Murat B. rad· 
yoda verdiği konferanslardan geçen 
haftakini • ilim asn • me\"ıuuna tahsis 
etmişti. Bu konferansın bir kısmını 

bu~ün karilerimi::e dcrcediyoı uz : 
insanlar ~vik ve ölii gilıi i!<i sı· 

nıfa ayrılıyor. Ölüler bir ~ey bil
mezler; yahut bilgileri de ölüdar. 
Çevik olanlar bazı ~:?yler bilirler ve 
daima öğrenmek isterler. Asri haya
tın tacilli temposuna ayak uyduran 
çevik insanlar bir bH"iye karşı da
ima aç ve susuzluk hissederler. llu 
insanların dimağını lrnrcahyan iki 
mü:ıim mesele ,·ardır. (1) Ferdin ha
yattaki gayesi nedir? (2) 1''erllerden 
mUrekkep olan cemiyetin hedefi ne 
dir? 

Mütefekkirler cemiyetin gayesini 
insan r.ıuvnffakıyetkr:ni cemi) et.. 
l~tirm~k diye tarif eciyorlar; rük
St'h ruhlu şairlerin, Jıayırhah in
se.nların rüyalarını tah:ıhkuk ettir
n:~k yani herkeoo refah ve saadet 
bmini için çareler bulmnk c!iye i
zah ediyorlar. Muvaffakıyetlerin 

temel taşı ise bilgidir. Salata yap
maktan tutunuz da büyiık bir abiC:e, 
bir senfoni, bir felsefe tesis ve in
psına kadar her nevi iş hususunda 
insanlann keşfettikleri usuller ve 
yollara ait bilgilerdir. 

Ferdin gayesi tam manasilc ya
şarnak tır; bunun tcl'l"ini için etrn
fmdaki hakikatleri toplamak bun
ları mantıki tarzda tertip etmek 
f'e nasıl kullanılacaklarını öğren
sr.~k lazımdır. Bir erkek veyr. kadı
nı mütekamil insan Jı~line sokan 
bir vasıta varsa o da Lilgidir. 

Bu asırda yaşıyan hPrkc~ az, çok 
şuurl Ye gayri uuıi ilimle alaka
dardır. Bizim bilgi ile olan al °Lka
mızın derecesini bir misal ile izah 
edelim: 

Bir sabah perde aralığından ı.tiren 
güne hu7.mesi izi U) ·•ndırdı; kalk
tınız; ~ata baktınız; giyindiniz; sa
bah kahvaltısına çağırdılar; kah
valtı ederken ofrndakilerle konu ta
nuz. 

Bakın bunlarx::ı iHr.1le ne müna-
sebetleri var. 

Güneş ziyası ve güze tesiri heyet 
t'e fizik ilimlerini altlkndar eder: 
uyanmanız biyolojiye tem,ıs eder. 8a
ete bakmak (zaman ölçü ü itibarile) 
riyaziye ve heyet, bakmalc fili fiziki, 
saati okuyup anlamak psikoloji, 
sabah kahvaltısına ~ağırılmak ''~Ya 
işitmek fili fiziki, dal'eti anlayıp ic
r3l:ı biyoloji ve psikoloji me.ı el ele
ridir. Yemek fili fizild hareketlnle 
başlar, ve yemek ağızdan girdikten 
sonra Yaki olan tebeddiilata kimya 
n biyoloji kan§ır. Mükaleme ıJe 

psikoloji ve oosoylojiye ~irer. Bu sı
rac1a büyük ilimlerden mııada bit ta 
kım t!ıll ilimler de işe karışır. Şimdi 
gördünüz mü? Şu kısa fa~ılada kaç 
flimle temasta imişiz. 

Bir mil tef ekkir ilmi ŞÖ) le tarif e
diyor: - ''Tabii hadiseler ve bunlar 
arasındaki münasebetlere ait olmak 
üzere tertip n tasnif <'dilmiş bilgi
dir.,. Havassımızla. keşfedilen bütün 
hakikatlere dair sistemattk imali fi. 
kirden ibarettir. 

Bu hakikatlerin adedi sayılarak 

den!cede çoktur. O kadar ~oktuı· ki 
herhangi bir tek şey Jle alükadar olan 
hakikatleri bile sayamayız. Mescıil 
elimdeki kAğıt bir mafted·r; madde 
moleküJJerden mürekkeptir; molekül 
Jer atomlardan, atomlar ise proton 
ve elektronlardan mürekkeptir. nun
lann adedi ise nAmütenahi gibidir. 
Hatta şimdiki nazaryeler göre atom 
elektronda da nihayet bulmuyor. Da 
ha ba~ka şeyler işe kanşıyor. ilim 
yukanda dediğimiz gibi hakikatler 
tizerinde sistematik bir imali fikir 
meeelesi ve hakikatler ise sayılamaz 
derecede ~ok ise nasıl olur da şu kü
~lkek beynimiz bu kadar kısa siiren 
hayat devresinde bunları anlıyabilir? 
Di)W bir sual varit olmaz mı? 

Bunun da cevabı var: - Sistema
tik bir tarzda çalışmakla. llmin va.. 
llfMıi kA:inattaki bütün h~diselere, bü 

tün hakikatlere mahsus olmak üzere 
tertip edilmiş olan bir takım gözleri 
ha,·i bir yapı vücude getirmektir. nu 
gözlerin nasıl kullanılacağını anlıyan 
bir şahıs bir hakikatle karşılaşınca 
onu derhal ait olduğu göze yerle.,ti
rir; yani hakikatleri tasnif eder. 
Haldh:atlere dair imali fildrden mak
sat, görülen hakikat kAinattaki iki 
yahut daha ziyade mahim hakikatle
re benzeyip benzemediğini anlamak
tır. Kainattaki hakikatlerder. ikisi 
biribirinden ne kadar uzak olursa ol
sun bunlar arasında bir münasebetin 
mevcudiyeti imaJi fikir tarikile bulu 
nabilir. Bu münasebeti gösteren fi. 
kir yahut ifadeyi tamim veya teşmil 
deriz. gittikçe büyümekk> olan h•şmil 
kabiliyeti beşerin en ~·üksek tef ek.
kür kabiliyetidir. işte insanlar bu 
tefekkür kabiliyetine gört tasnif erll
lirler. AIMrika üdebas.ından llolmes 
bir eserinde akılları il~e ayırıyor: -

"Bir katlı akıllar; iki katlı akıl

lar ve üç katlı ve cihannümah akıl
lar ,·ardır. Hakikat toplıyanlar, ta
kat kendi hakikatlerinden gayri he
defi olmıyanlar bir katlı aklJJardır. 

iki katlı akıllar bir katlı akıllar me
saisinden istifade sure tile bulunnn 
hakikatleri mukayese ederler, bun
lar ü1.crinde imali fikrederek teşmil 
ederler. üç katlı akıllar tahayyül. 
tasanrur ''e tahmin ederler; bu sınıf 
nur ve ziyayı tepedeki dhannümadan 
alırlar. 

• • • 
Şu sözlerden nnla.5ıldığın1t göre 

ilmi kainattaki hakikatleri sistematik 
,·e mantıki bir tarzda tasnife hizmet 
eder. Ilk satırlarda saydıtım ilimlet 
baslıca üc gruba ayrıhyor. Ririn~hri 

rb aziye olup ilimlerin ölçüsü l'eya 
arşınuiır. Bu kadar JUzumla n ayni 
zamanda tatlı olan ilmin nya san'a
tm birçok kimseleri korkutması mek
teplerde iyi öfretilmemestnden ileri 
gelir. Riyaziye ilim midir, y!>ksa ı:;an'

at mıdır? Hu meyzu üıcrinde yapı

lan mühim münakaşalar bir netice
ye varmamıştır. Belki içinden dendi
ği gibi hem ilim ve hem san'at ve 
~iki de diğer ilimlerde rol oynıyan 
bir fdet1ir. Uıakal bir konferan;ıı 
me,·:uu teşkil eden bu noktaya şlm· 
dilik hu kacl. rcık temas ediyorum. 
Mutlak olarak l.ıir ·ey varsa o da ilim 
]erde hakikatlerin sıhhatle ifadesi ve 
teşmili için riyaziyeye ihtiyaç vardır. 

I\imya, fizik ve he) et ikinci sını
fa dahil oluyor. Eski tasnifte kim
ya maddenin molekülden küçük par
çalarile n fizik de moleliüller veya 
moleküller gruplerile iştigal ederdi. 
Fakat bugün fidk moleküllerin defil 
atomların bile eczasile uğraşıyor. 
I{imya maddenin terkibine tesir edeet 
tebeddülattan, fizik terkibe te!tir et
ır.iyen tahavviiJJerden bahseder. fizik 
bize görmek, düşünmek ve ynpmak 
fiilini öğretir. Heyet ilmi ise güneş 
n~yyareler, kuyruklu Ylldızlar gi~ 
büyük maddelerden bahsedip evvelkı 

ilimleri Alet olarak kullanır. Dlr 
noktadan fiziğe (Mikrokozmos) ve 
heyete (Makrokozmos) ilmi dlycb~~i
ri:. üçüncü gruba dahil olanlar mun 
hasıran canlı §tYlerden bahsederler. 
Bunların birincisi olan biyoloji nebat 
ve hayvan hayatından bahseden ne
batat ve hayvanat şubclerile vUcudu 

beşer ilmi olan fiziyolojiden mUrek· 
keptir. Bu grupta ikinci mevkii alan 
pıslkoloji tefekkür ilmidir; U~üncü
sü alan sosyoloji ise grup halindeki 
canlı şeyler aruındald münasebet
ten bahseder. Bu gruptaki ilimler de 
ken<lisinden evvelki ilimlere ve evvel
ki grupların ilimlerir..e istinat eder. 
Bu iliml~r de bir takım tali şubelere 
ayrılır. Bu ilimler arasındaki faslı 
rnUştereklu o kadar keskin ve vazıh 
clt%ildir. Daha doğrusu bu muhtelif 
isimler ilimlerin mahiyetlerinden ve 
muhteveyatlarından ziyade ihtisas sa 
hiplerine göre verilmiştir. Bunların 
hepsini birleştirirsek i~mlne (Kainat 
ilmi) diyebiliriz. Bu ilimler bize ha
kikatleri anlatmakla kalmayıp ayni 
zamanda, tatbikat itibarile, cemiye
tia aulh Ye harp ifleriııde mühim 

~'--------ıvı __ e_rrı ___ ı_e~k __ e_t--=_t-t __ a. __ b~e-r~l~e~r-1~"""="'----J 
Erdekte zeytin Balıkestrde 

mahsulft 
Bu sene mahsul az, fakat 

nefl• v• gUzeldlr 
Erdekten bildiriliyo--: 
Erdeğin yeglne servet mem• 

baı olan zeytin mahsulü bu sene 
geç~n seneye nazaran az ise de 
ıon derece sağlam ve kıtası 
fevkallde iridir. Geçen sene 
mahsulü çok olmasına rağmen 
zeytin ıineii haıeresinin yapmıı 
olduğu tahribat yilzünden mah
sul tamamile kurtlu ve kilçlik 
olmuş ve hemen hemen yüzde 
doksan tuzlanamadığından mem
leketimiz halkı geçen seneki 
zeytin mahsulünden llyıkı •eçbile 
rstifade edememişti. 

Bu ıene çok esaslı ve tarama 
suretile yapılan zeytin sineği mü
cadelesi neticesinde pek parlak 
ve müsmir neticeler elde edilmif, 
halk yapılan bu fenni milca
delenin faidelerini gözlerUe gör
milf, hissetmitlerdir. 

Azgın bir bol• 
izmirde bir vapura yOklenen 

bir boğa naaılıı kurtularak cad
delerde ko,maya baılamı" it 
bankası önünde bir kadınla ço
cuta, daha sonrada bir kiıiye 
çarpmıı ikisini ağır surette ya· 
ralamııtar. Boğa yangın yerinde 
yakalanmııtır. 

Uç kBylU tUWn kaçırırken 
yakalandı 

Bahkeairde tüton kaçakçılığı 
son zamanlarda sıklaımışbr. Ge
çenlerde villyet dahilinde bir 
çok toton kaçakçısı meydana 
çıkarılmıf, mOhim miktarda ka
çak tütün elde edilmiıtir. iki 
gün evvel de biri kadın olmak 
üzere üç k&ylü tutulmuştur. Mus· 
tafa, HOseyin ve Safiye ismindeki 
bu k6yllller kaçak tütün kulla
nırlarken g8rDlmliş, evleri aran
m11, tOtUnler m~ydana çıkarıl
m~ kendileri de mahkemeye ve
rilmiıtir. 

Kuduz bir köpek 
Dört ıün evvel Babaeski tü

tün bayilerinden Ali Riza efendi 
Şarköy kazasından MUrefteye 
gelirken yol Ozcrinde kuduz bir 
köpeğe rastlamış; k{;pek Ali Ri
ıa beyin üzerine saldırarak aya-
ğından ısırmıştır. Beş on dakika 
boğuşmadan sonra kuduz köpek 
kaçmağa başlamış ve ayni yol 
nzerinden gelmekte olan diğer 
bir yolcuya daha hücum ederek 
onları da bacaklarından ısırmış
tır. 

Bunu müteakip kuduz köpek 
MOrefteye gelerek kfiçük bir kız-
carı dalamııtır. 

büyük vazilesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 
Muktesit 

VE 

Yetiştirmek. 
O halde derhal 

zı raat 
Baakaııadaa 

Amildir. Bualann tatbik::ı.ttald devridir. Jngiltere alimlerinden 
mahsullerine teknik veya fen deriz. Brogg ile oğlu bize billuri cisintlerin 
ilimler ııon zamanlarda terakki de- mahiyetlerini öğrettiler. Bundan 32 
fil inlullp devrelerini ıeçirmeldedir. sene evvel J. F. Thomson bize eleık-

Uim itibarile bu devir baba -otul tronlan öiretti; buıün baha ve u-

Gttnttn Muhtır•" 

Takvim - cuma 6 Te~~ 
ı l incl ay 1931. 23 Cemaziyülthır _!~ 
Senenin geçen günleri . 309 kalan r'"" 
55. ıfı 
GUneş- Doğuşu: 6,21; Batışı 

Namaz vakltlerl - Sabah: 1. 
Oğle: I I,58: ikindi 14,55; Akşaın: 1 

Yam. 18.49, imsak: 4,41 
Hava - derece! hararet ı aı:ı~ 

(asgari) 3 derece. BugUn rüzgar ~ 
esecek ve hava ekseriyetle açık ~ 

1 Radyo J 
lstanbul radyosu 

Saat J 8 den 19 :ı Kadar gramofon 
lıın neşriyatı 19,30 dan 20 30 a kadit 
rinci kısım saz Makbule H. iştiraklie 
dan 21 e kadar gram:ıfonla operet 
çalan 2 I den 22 ye kadar ikinci 
saz Fe}Ziye ll. ve Ekrem beyin işd 
22 den 22,30 k:ıdaı orkestra. 

Yakıt: Abone şartlan: 

1 3 fı 12 
Dulıilde 150 400 750 1400 
Hariçte - 800 1450 2700 

llAn şartlarımız: 

Sa un 
Snntimı 

Hcsml 
10 Kş 
20,, 

Hususi 
12,50 l{Ş. 
25 " 

KUçUk llAn şartlarımız: 

2 3 4 1·10 Def~ 
30 so 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç ıyb• 
ğt için bir defa mect.:anendlr 

B - 4 satırı gec;en ilAnlıırın faıl; 
saun için 5 kuruş zammoturı 

BORSA 

Kambiyo 

l lngillz. lirası Kr. 
" T.L.. mukahlll Dolar .... 
.. .. 

.. 

.... 
" . 

l'rank 
Liret 
Relp 
l>rıhm 

la. Frank 
Levı 

Florin 
Kuron 
~lllng 
Pez.etı 

Mark 
.. Zloti 

" .. Pengö 
20 Lu Kuraş 

1 Türk lirası Dinar 
Çcrvoneç Kuruş 

Nukut 

ı lsıerllo ( laglllzı 
1 Dolar (Amerika) 

20 Frank (Fransız 
20 Liret [lıal}a 
O Fraot Belçlklj 

20 Drahmi [Yunan J 
20 Frank l Is' lçrcl 
20 l.cva Bulgarj 

ı Florin [Felemenk] 
10 Kuron [Çckosfo\•ak] 
~llıng lıı usıurya] 

• Pez.cta 1 ispanya] 
1 Rayşmarli!Almanya) 
ı Zloti ,Lehistan 

ı Pengö Macaristan 
O Ley (Romanya] 
ıo Dinar YugoslovyıJ 

ı Çcvuncç Scı1·ct 

ğul elektronların ilerisinden gid~ 
lar. Demek istiyorum ki büyU", 
şiflerle ilmin bap başları :ırasııtd 
müddet fasılaları gittikçe krsaıa-; 

Yirminci asır fenni, gerek us~ 
gerekse zenginlik itibarile. e1., 
asırlarınkinden farklıdır. On ~ 
zinci asıra (Maddilik asrı), on cl,.,ıt> 
zuncuya (Mütekabil münasebet ~ 
dersek bu asrın ismine (Ümit el' 
diyebiliriz. Cemiyetin refah ~·ıı ti' 
dd beklediği bu asırda bu umıdl ar 
hakkuk ettirecek yegane vasıtR ~-
hesiz ilimdir. O halde bu asıra <.

1
.,, 

asrı) diyebiliriz. lşte bu asırda~ 
ve fenne bigane kalmak daha d ~ 
su uyumak yalnız gençler için d;;ı; 
hepimiz için zarar!ı netict?ler ,., 

lir. ~ 
ilmin bizzat şiir olan kiıinat f' 

zuJMSini öğreden kuru tarafını lı' tJ)f 
şimdilik bir tarafa ?makahn'I• 1 ti' 
addedelim; fakat tatbikı tarafı dıl 
neff üs için lazım gelen !ta,·a ~ 
lüzumludur. 



Kumbarayı çoeuğunuz için bir 
Etlenee vasıtası haline 
Getirmekle, ona lstlkballnl 
kazandırmış olursunuzl .. 

( Türki-,e iş 

......... aleafTe .... ,.. 
dlleeektlr. Daaı.ı 8 - 11 - 931 .... 
lar sini aat 15 te Kom. da icra kJ. 
Jrualdlr. Taliplerin 1&rtnameshtl 
almak ft •inakua7a ifUrak etmek 
lben Xe& a mlraeaatlan. (4':i9) 

• • • 
Onla ....,._. lhtf7ael ~in kapalı 

aaıfla N blem ednatı tlmariye ft 

.,..._.,. mlbayaa ..ıtleeektlr. tıaa. 
itil • - u - 931 Plll&l1•1 dili .... 
15 icra kılıaacaktn·. Tallplerla 
.. ,..PH1•1 almak " mlnakaaya 
lttlnk ...._ tlzere yevmi .-Onla ..._t ft teklifat IHkt.plan De ko-• ..,_m •lraeaatlan. (45'7) 

(:t.U5) 

• • • 

Bankası ] 

Hutalanaı her da •t s,ae • 
Te 13 • 20 kadar küal w 



EYİ BİR VALİDE 
Evllldının .;ihhatini düşünen, her 

-hangi bir ı ahalsızlık sebebile zaif 
düşdügünfı gören, bu münasebet
le kansız kaJan, iştihasız bulunan 
çocuklarına latif lezzetli ve mi!; 
k~ınmel bir kuvvet ilkı olan -

enoferratoS 
\·ermelidir •• Her ecuarde bulunur. 

Kütahya vilayetinden: 
Vilayet nafıa idaresi için beher kiJosu 14 kuruş muhammen 

bedelli 7000 kiJo mazot, 35 kuruş bedelli 2000 kilo vağum, 45 
kuruş bedelli 400 kilo gres, 50 kuruı bedelli 200 kiJo vavalin, 
480 kuruş bedelli 25 kutu papiye alamaj ve 65 kilo üstüpü 18 
teşrinisani 931 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere 
alenen münakasaya konulmuştur. TaJip olanların mezkür günde 
% 7,5 depozito akçelerile vilayet daimi encümenine ve şeraiti an
lamak için de nafıa başmühendisliğine müracaatları ilin olunur.(3402) 

-------1932------
Tayyare YILBAŞI Piyankosu 

Adet Lira 
1 iKRAMiYE 1,000,000 
1 

" 
400,000 

1 " 
200,000 

1 • 150,000 
1 " 

100,000 
1 " 

40,000 
1 " 30,000 
1 " 

20,000 
1 " 

15,000 
100 MUKiFAT (1,000) 100,000 
100 

" " 
100,000 

100 ,, 
" 

100,000 
100 

" " 
100,000 

5 iKRAMiYE (10,000) 50,000 
5 " 

(8,000) 40,000 
6 " 

(5,000) 30,000 
15 

" 
(3,000) 45,000 

60 
" 

(2,000) 120,000 
200 

" 
(1,000) 200,000 

5,000 AMORTi (100) 500,000 

S,700 ADET 3,340,000 LiRA 

Elbise ve ayakkabı imali 
füksek mekt~pler mubayaat ko-

mlsyonundan: 
31 Adet palto 
47 Harici elbise 
31 Dahili elbise 

. . 
49 iskarpin 
49 Fotin 

"'t'üksek orman mektebi talebesi için imal edilecek olan ba
lld.a cinsleri muharrer 5 kalem eşyaoın 2-12-931 çarpmba günü 
saat 14 te ihalesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Şartnamesini görmek üzre hergün ve münakasaya iştirak için de 
yevmi ihalede Fındıklıda Yüksek mektepler muhasebeciliği bina-
anı8a mubayaat komisyonuna müracaatleri. (3702) 

Kütahya vilayetinden: 
Vilayet Nafia dairesi için 2342 lira 40 kuruş muhammen 

~d~Hi 600 adet üçer kiloluk çelik kazma, 50 adet tekerlekleri 
demarden ve 4 numarala saçtan mamul el arabaıı, 100 adet ah
şap el arabas~, 20 adet alhıar kiloluk çelik varyoz, 200 adet dokuz 
parmaklı çelik yaba, 800 adet 1,100 kiloluk uzun oluklu kürek 
Ye 90 adet 12 kiloluk çelik küskn 29 teşrinisani 93 ı pazar günn 
•at lS te ihale edilmek üzere alenen münakaaaya konulmuştur. 
Talip olanlarm mezkur günde % 7,5 nispetinde depozito akçelerile 
Vilayet daimi encümeniDe müracaatleri ilin olwıur. 369S 

SEYRiSEF AiN 
!\lerlı:cz acentası; Galata lı:öpru başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci l\liıhiırd:ır z:ıde han 2. 2740 

IZMIR Sür'at Postası 

( GÜLCEMAL) 8 Teşri
nisani Pazar 14,30 da Ga
lata rıhtımından. 

idarece aşağıda ismi yazılı 

malzeme müzayede ile satı

lacaktır. 

Teminat maktuao 50 liradır. 
ihale 14-11-931 saat 17. 
idare matbaasında bir se· 

nede toplanacak kağıt knpm-
tıları. (3650) 

Tüccar gemiJeri raspa ve 
boyama işçiliği muhtelif fiat
larla talibi uhtesindedir. 

ihale 7-11-931 saat 17. 
Teminat maktuan 300 Jira

du. (3649) 

~~~r..:~~;~, 
Bir Hannn ar1yoruz 

Gişemizde istihd:ım edilmek üzere bir 
Hanıma ihtiyaç vardır. I ler gün öğleden 
sonra müracaat edilebilir. 

Saraçhaneb:ışı I1ılil lbrnhim eczııhıınfsi 
ittisalinde Gazi Taçyarc bilen gişesi. 

Mis fabrikası mUstahzerall 
.Kolonya, ıavanta, esans, diş macunu 

yağsı:r. krem, podra, gliserin sabunu ve 

briyantin. l\lis müstahzeratını bir defa 
tecrübe edenler daima ve daima ondıın 
(aynlmıızlar. Her ) erde bulunur. (1656 

Mühendis .Sc,·ki Beyin 
Fizik Kanun ve düsturları 

Fiatı 40 kuruştur. Ankara caddesi 
Remzi, Beyazıt inkılftp kltııphaneleri. (ll 31 

zevcesi Şaziye hanımın ve benim 
maliye vekaleti celilesinden al
mış olduğumuz 6 mayıs 1926 
tarih ve 85108 - 85109 No. lu 
iki kıt'a senedi resmiyi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan hük
mü olmadığını ilin ederim. 
Trabzon maarif müdürlüğünden mütekait 

Rıfat 13. kerimesi Sara Rıfat 

As. Mk. SA. Al. komisynu ı 
•--------~•~•A~n~l-a_re ______ __ 

Askeri mektepler ihtiyacı için 
30,000 kilo seker pazarlık suretik sa· 
tm alınacaktır. Pazarlığı 10 - İkin
ci teşrin - 931 sah günli :-;aat 
16 ya kadar Harbiye mektebindeki 
satın alma komisyonunda icra edi· 
lecektir. Taliplerin şartnamesini 
görmek için komisyona. müracaatleri 
ve iştirak için de vakti muayyc11inde 
hazır bulunmaları. (12 ) (36 7) 

Tıp fakültesi 
cerraht bevli seriryatı muallimi 

Urolo§ - Operatör 

Dr. Behçet Sabit 
Munyenchanesini Beyoğlu Taksim 
bahçesi karşısında lnkilılp apartımanı-

na nakletmiştir. 

:\lunyene cumadan maada her gün 
15 ten 18 c kadar, Telefon: 

Beyoğlu :!874 
uıuıımnı11111111111;.mmmwuım111111mmmn1111mmuıınıımm111uuıu1111111111uuıı11ıum., 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

.V AKIT Malbaaaı · 

PETROL 
Saç dökiilmeslnin ve kepeklerin eJJ 

müessir ilacıdır. 
Saçlan uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikropları imha ede't 

Eczane ve Parfümeri mağazalarında arayınıı. 

Ankara viliyetinden: 
1 - Aşağıda İsimleri yazdı 40 nevi erzak kapah zar~ 

münakasaya konulmuştur. 

2 - Bedeli muhamminenin yüzde 7,5 ğu olan 778 lira " 
kuruş teminab muvakkate için ya muteber bir banka kefaletol' 
mesi ve yahut muhasebei hususiye veznesine teslimi natık Zir-' 
bankası makbuz senedi veya milli esham ve tahviJihn muba~ 
beye teslimini nahk muhasebei hususiye müdüriyetinin makb.
varakası teklif mektubuna leffedilecektir. 

3 - ihale günü olan 9-11-931 pazartesi gilnü aaat 15 tel 
evvel tarifatı kanuniye ve şartname dairesinde haZ1rlana~ 
kapalı zarflar encümeni vilayete tevdi edilmiş olacaktır. 

Nev'i Azami Asgari 

Kuru fasulya 
Beypazar pirinç 
Makarna 
Yeşil mercimek 
Kırmızı ,, 
Yerli nohut 
Barbunya fasulya 
Patates 
Sade yağı 
Beyaz peynir 
Kaşar 
Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Sirke 
Soğan 

Şeker 
Tuz 
Soda 
Sabun 
Amasya bamya 
Fııbk 
Ceviz içi 
Salça 
Pekmez 
Tahin 
Çay 
Sarmısak 

Erik kurusu 
Çekirdeksiz üzüm 
incir 
Limon 
Y~prak 
Un 
irmik kal1n 
irmik ince 
Tel şehriye 
Arpa ,, 
Pirincunu 
Kırmızı biber 
Bahar 
Kara biber 
Salep 

Kilo Kilo 
2500 1500 
3000 2000 
1500 1000 
300 200 
300 200 
750 500 
400 250 

3000 2500 
2500 1700 

800 500 
40C 250 
600 400 
300 200 
300 200 

2000 1500 
2500 2000 

500 400 
600 500 

1500 1000 
40 25 
15 10 
40 20 

400 300 
150 100 
150 100 
20 15 
40 30 

150 100 
300 250 
300 200 

2500 adet 2000 
100 kilo 50 

2000 1500 
100 70 
100 70 
100 70 
200 150 

70 30 
15 10 
30 20 kutu 
10 s 
10 5 

Ali deniz ticaret mektebi 
müdürlüğünden: 

Elbise ve kereste münakasası 
Sekiz kalem elbise ve 82 metre mik'abı muhtelifülciol 

kereste 29-11.931 tarihine müsadif pazar günü saat 13 buçukt' 
ihaleleri icra edilmek üzere münakasai aleniyeye vazolunmuşt..ı· 
Taliplerin şartnameleri görmek üzere Ortaköy caddesinde mekteP 
müdürlüğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin Fındıkhda YO~ 
sek mektepler muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı mu~•""' 

ti kate makbuzunu veya bank mektubunu hamilen yevm ve sa• 
mezkürda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna mürac•"' 
atleri (3678) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayı~ ........................................ 


