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ff~~::nburg- 1 ~!!.~.~!.!~ .... !~~.~!~!..~~·-·~~!"_~~ S A R H O Ş Ç OC uk 
~iicadelesi Hindenburg Bitlerden Esrarkeş Bir Sabıkalı 

A.ıll'ıan d . . D h Ag"' ır Bastı t Genç Bir Balzkçznzız t&raterı • Ya akı Hıtler hareketi a a 
butü,, gız bir hava ile gittikçe • Kanına Girdi 
"b ,,en 'Ve • 

eı i tük genışliyen bir dalga 
.AL seldi y··k ld" "h .... rna11 

1 u se ı, nı ayet 
ltıe"ki·l'a. devlet gemisinin kaptan 
ı. · 1 olan · 
~ırıa k rıyaseti cümhur ma-
"011 (> adar geldi; bir halde ki 
dlltan~Pen hükumeti bu büyük 

~~ Şitn~~rkasında görünmez ol
:~r a ıye kadar muhtelif frr
~t li· tasında devam eden reka
dt.l~iınde.nbourg • Hitler müca
l:iııı~t !~kılni aldı. Evvelki gün 
~tt}'~ 0 urg ile Hitler arasında 
ctdele . eden mülakat bu mü
l'ltı t~ llın çok manali bir tablosu 
llllı:ı}' cdltde getirmiştir. Bütün Al
ı a a ·ı ~dak . nıı yonlarca halk ara· 
~ liiıı~ 11Yasi mücadele kuvvetle
"!ala.r enbourg ile Hitlerin şa-

•nda te ··ı . . .\ittı mcsau etmıştır. 

lıotıtt\ı an reisicümhuru Hinden· 
llılka n liitleri kabul etmekten 
~ ad, nı·· d 1 ı:ı ~ uca e e vaziyetinde c· 

BERLIN, 15 (A.A.) - Siyasi 
mahdil, Hitler - Hindenbourg 
mülakatına ait olan resmi tebliğ 
de Hitlcrin intihabattan evvel, 
reisicümhurun itimadını haiz o
lan herhangi milli bir hükumeti 

Son tclgraOar Bitlerle Hinden-

burg arasındaki mülAkat neticesinin 

reisi cümhurun ağır bısmasile ne

liı:elendiğini lıildirıyordu I liıler 

Alman lrnbinesine bir tıza olarak 

girmek istememiş, hükOrneti ele 

a!mak azminde bulunmu~tur Fakat 

l lindenburg bunu kabul etmedi-

ğinden mes'ele bu suretle kapan· 

mış görünüyor. 

Bitlerin bu vaziyeti bugünlük 

kabul eniği :ışnğıc.l:ıki tclgraflarrf:m 

onlnşılmaınadır. IJiJhassa nskerlcrine 

8 gün izin vermesi onun bugün

lerde her hangi bir h:ırekccten çe

kindiğini gösteriyor. 

takviye edeceği hakkında almış 

olduğu taahhüdatı telmih eden 
kısmı ciddi bir alaka ile mevzuu 
bahseylemektedir. 

Bu tebliğde, müfrit matbuatın 
(Devamı ' ncü sayı le.da)_ 

Lir il ~htelif fırkalar arasında 
~ ttı~ a§rna zemini bulmaktı. 
~lkaksatla Hitleri hükumete 
~ ~ke·davet etti. Fakat Aitlerin \ltn ı ıf e verdiği cevap m Üs bet "umımnmuımıınmmuııııuuıruıımııımııumıwıınaııınımaımumaıım1111111uıuımııı11ııuı .. 1111mıınııııınmınııunmıuu111dmnımıımnntıııtınmıı11u1111u111ıuınmııuıuııım 

~.\ı •ştır. Hitler fırkasının di- Eski Çapkınlar Ne Oldız? 
'd nıar.. fırkaları ile birleıerek ................................... - •• • .. ······--·-.......... . 

lt ıınevkiini aralarında pay k • h d 
~~~::.:~~ii:: y:~:u-=.~~~: a ın tarı arasın a 
lii;-ıettı~ ~~tirak edemiyeceğini aelicetlı· bı·r fark >, b· :ştır. Bu suretle (ya hep, ~ 
dij& .. 1s.) prensipi üzerinde yüru··. 

ll\lrı·· •• 
it u gostermiştir. 

~'ıı 'ndenbourg niçin fırkalar 
t ttda b" ~ s~ı ır uzlaşma temin etme-
~~. ~ 111Yor? Bunun sebebi açık
r;ı "'end' · L•tırı ısı reisicümhur intiha· 
~la.ı-~ na~.zetliği konurken fir
ttl'ter-·trıcınde bir adam olarak 
~~I~ 1

1 
rtıi§tir ve intihabı bu su· 

1~t'L O llıU•t 0""' ~ lqab ~ ur. ıger taraftan sen 
t 'h.. altta hiç bir fırka Rachs• 

'l(ı. '"ec · · . 
'ette ısının ekseriyetini alacak 

ftrı-. ~~zla meb'us çıkarama
~i}'et •hayet hiç birisinde ek· 
"' olrn b t' '1-a.J •Yan u fırkalar ken· 
ı)..._ atınd h h . b" 

" " tem. a er angı ır ekse· 
'da. ın .edecek tarzda birlik 
itte getırenıemişlerdir. 

h t. bu "b· 
~d •1itıd gı ı sebeplerden dola-
~~e enhourg hükiimet teşkil 
~· ı b~ f ırkaalr arasında uzlaş· 
r 'ttiı-. ; te§ebbüs yapmak iste
)'l'et b\l aka.t Hitlerin aldığı va-
~tl te•e' b'· .. f ~ e tıer ~ o usun muva faki-
i.. itelenmesine mani olmuş-

iL.'la.ı. 
.-.q. -cıka t h 
~. 1da.r alde Hindenbourg . 

1tl llıe"k · · · t ~ .. fı L ırnı münhasıran · 
~tı tl(a. 
~f e .\ırn sına terketmiş olsa 
1~1 ha.ııed~~Y~da hük&net mese· 
\ı fıtka 1 nıı§ olamaz. Zira Hit· 

o'.. sının h . . 
~l'ı "'•lar k arıcınde olan 

1ttl end· · 
tj) eri t k ısıne muhalefet 

~titı· a dird 1 .. (1 .., ı ka e ınec ısın ekse- ' 
.ı ak· zanaın . 
~İL. ıt ~en az. Bınaenaleyh, . 
>.. 'lla.t" e nıecl" · d ·-.i;.. Ol-)üI • .. ısı ağrtmak ve 

""a. t ılan 
'~~at ed"J etmekten ba§ka 

. ı ecek h" ll ır çare kala-
~ q '°'a • 1llt Zıyet 
~'"lı a. lakdi naıarı dikkate alı· 
l~ t :r • r edilir k' H" d 

t ~ eıaic.. h ı ın en-
{Jl' unı ur ld 

8.aı 1·,.· h 0 ukça Hit· :rlQ .. L,.. 
ulQIDleti ele al· 

Bir vakltler peçell kadınln-P.9fne -tİİkıla-nlar bugUn onu yara 
çıplak gördUklerl halde ba,ıarını çeyfrlyorlar ... 

İnsan içinde bulunduğu ve ya· 
tadığı hadiselere o kadar alışıyor 
ki bunlar üç beş sene evvelki iti .. 
yatların, örfün tamamen muarızı 
'da olsa nazarı dikkatini celbet .. 
miyor. 

Son günlerde Ankarada açılan 
büyük havuzdan başhyarak İs
tanbul ve İzmir banyolarmı ve 
'diğer sahil şehirlerimizin banyo-
1arım bir dolaşınız. Burada ka
Clm ve erkek büyük bir kalaba-

, lığın yarı çıplak bir halde, biri-
birlerile hiç alakadar olmıyarak 
yüzdüklerini, banyo yaptıklarım 
görürsünüz. Halbuki bugün yir
mi yaşında olanların bile çok iyi 

Evvelki gece Pendikte bir 
sarhoş ve esrarkeş kendisiJe hiç 
bir alakası olmıyan zavallı bir 
balıkcıyı öldürmüıtür, bu kanlı 
hadiseyi anlatalım : 

Dört sene evvel Mehmet ismin· 
de birisi Y anyadan mübadil ola
rak gelmiş ve balıkcılık yapmıya 
b~şlamıştır. Bir az sonra Meh· 
medin Yanyada sabıkası olduğu 
öğrenilmiştir. Mehmet para ka· 
zanmıya başlayınca her akşam 
ralnya ve esrara düşkün bir ha
le gelmiştir. 

Geçen sene Mehmet, balıkcı 
nikonun yanına ğirmiş, gündelik· 
le balık tutmıya memur edilmiş· 
tir. Fakat Mehmet sarhoşluğu 
yüzünden işinde fazla dikiş tut-: 

turamamış, Niko ile kavga ede· 
rek ayrılmıştır. Nikonun kendi· 
sını işten çıkarması Mehmedi 
fena halde kızdırmış, ve bir ak· 
şam Niko denizde balık tutar· 
ken bir sandalla yanına gitmiş 
küfür etmiş, Nikonun sandalına 
geçerek sabık patronunu şiddet· 
le dögmüştür. 

Bununla da kanaat etmemiı 
ertesi akşam Mehmet gizlice sa
hile inmiş ve Nikonun sandalını 
parçalamıştır. Niko birkaç gün 
sonra bir kayık daha almış ve 
Mehmet tarafından gene parça· 
!anmamak için Kasımpaşalı 17 
yaşında Süleymanı kayığına bek· 
çi bırakmıştır. Iıte bir haftadan 

(Devamı 5 nci sayıf.ada) 

I~ 

Düşürmek mazur? 
Görülebilir mi • 

Madeni• Akil Muhtar Bey 
Ceffelkalem aleyhinde 

aöylemek fikrinde değildir 
Çeko8lovakyada çocuk dU§Urmenln ser· 

bcstls1nc dair hazırlanan kanun 111.yllıası 

'hakkında orada lebte ve aleyhte bulu
'nan 'tilmlc:re, doktorl:.m, mUtcfel~l.lrlcro 
ınuka.bll bizde ekııcrlyct bu .t'ikr1n aley-

hinde bulunmaktadır. Yalnız, mc§hur 

dahiliye mUtehassısı mUderris Akil 

Muhtar Bey bu fikrin bir kalemde aley-

( Lü.tf en sayıl ayı çeviriniz) 
ımıııq 

Neler Görüyoruz 
·········~····~·!····· ............. . 

ÇorapsızJık ve parmaklan gösteren b
karpin modası biz de de çok 

taammüm etti .• 

(l) ,., h 
ec.."'1iı 2 • e met Asım 

ncı llayıfada) 

hatırlıyacakları bir maziye göz 
aezdiriniz: Kadının bütün vücu
dundan ba•ka yüzü bile kapalı Don iz banyosunun bir ba,ka ,,,...-- ~ . 

- -- aafhaaı - {Devanu 5 ncı sayıfada) 
- .1 

- Hakikaten dedikJ eri kadar varmış; Ne beya• 
Rus, ne beyaz Rus ... 



Sahife 2 

Çocuk düşürmek 
Mazur 
Görülebilir mi 

binde bulunmak niyetinde dcglldir. Muh

terem müderris diyor ld: 

1 - Evvela mesele istatistik 
ister... Tam bir fikir söyliyebil
mek için buna kat'i ihtiyaç var
dır. 

2 - Çocuk düşürmek... Bu 
mevzu sadece bir doktor tarafın
den üzerinde fikir yürlitüle:ek 
basit bir mesele değildir. Ayni 
zamanda içti.maiyatçıları alaka
dar eder; iktısatçıları alakadar 
eder; hukukçuları alakndar e
der. 

3 - Çocuk dütürmenin ceff ül
kalem aleyhinde söylemek doğru 
olamıyacağı gibi lehinde ıöyle
mek te doğru değildir. Harpten 
sonraki hayat fartlarının seyrini 
dşünmek ve bunu muhtelif mem
leket üzerinde mütalea etmek la
zımdır. 

4 - Bir başka nokta ... Bir be
kara göre, iktısadi vaziyeti bo
zuk olan bir adama göre ve ya
hut çok zengin olup ta çocuk is
temiyen bir adama göre cocuk 
düşürmek meselesi ba~ka ~türlü 
telakki edilebilir. lktısadi vazi
yeti çocuklarile tahkim etmek is
tiyen ve aile müessesesini yürüt
mek istiyen bir adama göre ço
cuk düşürmek için ba~ka türlü 
mütalea olunabilir. 

Velhasıl mesele zannedildiği 

kndar basit değildir ve bu mev
zu üzerinde hemen kat'i cevap 
verilemez. Nüfusu kendisine fazla 
gelen ve fazla bir şekilde artan 
bir memlekette nüfus artması ik
tısadi bir tehlike halini alırsa nü
fusun artmaması için çocuk c!ü
.şürülmesine müsamaha ile bakı
labilir. Bu o memleketin mevzu
atında yer alır. 

Fakat nüfus artması milletçe, 
kütlece lazım gelen yerlerde ço· 
cuk düşürülmesine <levletin mü
dahalesi lazımdır. Binaenaleyh, 
netice: "Çocuk düşürmek,, mev-
2.uunu bugün için, bur.ünün ha· 
yatı için mücerret bir şekilde mü
talea edemeyiz.,, 

Il'iklrlerlnln ana hatlarını böyle bir kaç 

noktada hu!O.Sa. e:icn .ı\Ml Muhtar Bey, 

mevzuu Türkiye Uzcrlndı:ı dU~nmck ın.zım 

gelirse ştıyle hulA.sa ediyor: 

"- Dediğim gibi "çocuk dü
şürmek,, mevzuunun bir çok cep· 
hesi vardır. Evvela şahsi ve aile 
menfaatleri noktni nazarından 
tetkik etmek lazımdır. Bunun 
yanında cemiyetin menafii nok· 
tasından mütaleaya mecbururz. 

İnsanlar cemiyet halinde ya
: ~·yan hayvanlardır. Bizim mem
lekete gelince, §öyle düşünmek 
mecburiyeti vardır. 

Nüfussuzluktan sıkıntı çekiyo
ruz. Biraz da istihsal itlerimizin 
toplu nüfus istediği görülüyor. 
Binaenaleyh, bizde nüfusumuzun 
artmasını yüksek bir g<lye gibi ta· 
kip bir vazifedir. 

Biziım için çocuk düşürmek de· 
ğil, bilakis dozanların adedini 
artırmak ve dünyaya gelenleri 
de yaşatmağa çalışmak elzem
dir. Ben böyle görüyorum; böy
le düşünüyorum." 

Maarif Vekili seya
hate ~ıktı 

Ankara, 15 (A.A) - Maarif 
Vekili Es•at Bey refakatirıde tef
tiş hey'eti Reisi ~e hususi kalem 
müdürü olduğu halde bugün saat 
11 de Kayseriye müteveccihen 
şebrimiı:den hareket etmiş ve 
iatasyonda Maarif vekaleti eri< anı 
ve bir çok zevat tarafıodan teşyi 
edilmiıterdir. 

VAKiT ........................ ,............... - - - - - - - -- -
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Cenevredeki maliye Ortalık her gün biraz 
komitesinde bitirildi daha karışıyor 

Cenevre, 15 (A.A) - Millet· 
ler cemiyetinin tali maliye ko
m;tesi Avusturya, Macaristan ve 

Eulgaristan'a ait mesaisine niba· 
yet vermiştir. 

Ko nıte Romanya mese!esi!e 
uzun uzadıya meşğul olmu$, mu 

tahassıs ar tarafından tetkikat 
icrasını Romanya'nm t~s'>it etmiş 

olduğu çerçeve da .. ilinc!e pren
sip itibarile tasv:p eylemiş ve ka· 
tibi umumililc maiye şube iİ az1· 
sından M. Denis'i ~ 5 Ağustos'a 

doğru Romanya'ya göndermeğe 
karar vermi.tır. 

Refakatinc.!e M. Avenol hra
fıodan tay!n edıle~el< olan bir 

veya iki mütahass·s bulenacaktır. 
Diğer taraftan tali komite ken· 
disinin de Roman}'aya gitmesi 

hakkında Romanya hükumeti 
tarafmdan vaki olan talebe hu-

susi bir themmiyet atfetmiye 
karar vermiştir. 

Tali komite azasına ihtimal 

verildiğine göre Milletler cemi

yetinin maliye şubesi Müdürü 

M. Levenday refakat edecektir 

Tali komitenin kararlara 23 

Eyhi!de MHletler cemiyetinin 

tasvibine arzolunacakhr. 

lktısadi inhitat 
Kon • es 

Son hadiseler 
Halep, 14 (Türk:şe) - Fransız 

Ali komiseri muav.ni ile müza
ker::ıtta lu~unn::ak üzere Cümhur 
reısı, luraya gelmiştir. Fakat 
gelişi bir hayli kanlı miisfldeme
Jere srbebi} et vermiştir. Fransız 
c' oslu o'.ara k tanılan Cüml ur re· 
isine lrnrşı Halep halkının hemen 
hemen büyük bir Liısmı ncmayişte 
bu!unmuşıardır. Halk bu nüma
yişe mani o '.mak istiyen polis 
b uvyetleıir.e hücum etmiş ve 
polis de silah istimaline mecbur 

kalm,şhr. Bu müsademede nli· 
mavişçilerden bir çoğu ölmüş ve 
bir çoğu yaralanmışlardır. 

Heret dönerken soyuldu 

Halep, 14 - Halepten Şam· 
dan giden ve halkın dilek· 
lerini bizzat ve şifahen erlcinı 

hükumetle Reisi Cumhura bıildi
ren heyetin bir kısmı Halebe 
döamüşlerdir. Bu heyet gelirken 
yolda Şaf'\l - Halep arasmda 
eşkiyalar tarafından soyulmuş ve 
bütün elbise!erHe paralara aJma
rak yol ortasında bırakılmış\ır. 

Mütecasirler jandarma tarafından 
takip edilmekte ise de şimdiıe 
kadar müspet bir iz elde edile
memiştir. 

Halepte iktisadi buhran ve 
civarda açlık hükümfermadar. 
Dün Halepte sarrafların mevkii 
nl•n 61C.a1tt .. liıll ~-"-·· L-H

sarraf camekanlarına hücum ede-

Mütehassıs heyet 
seyahate çıkıyor 
Ankara, 15 (A.A) - Türk 

Sovyet müteh;:;,s!.ıs'arı bu gün sa· 
nayi umum müdürü Şerif Beyin 
riyasetinde toplanmış ve fabrika· 
tarla seyahat proğramı etrafmda 
milzakerahna devam etmiştir. 
Heyetin önümüzC!eki perşembe 
günü seyahate çıkması muhte
meldir. 

Haber aldığımıza nazaran he
yet ilk evvel Eskişchire gidecek 
ve orada ikiye ayn acaktır. Bi· 
rinci heyet Es'.cişelıir, Konya, 
Malatya, Kav seri havaFs· nde bü
yük pamuldu mensucat fabrika
ları tes!satı etraf:ndA ve S.uay· 
köy, Isplrta, Eurdur, Malatya, 
Arapkir, Kemalpaşa ve Kasta· 
monu havalisinde de ev sanayiinin 
ıslahı için yapılacak santrallar 
hakkında tetkikatta bu:unaca!ctır. 

Pamu danmıza tetkik edecek 
o'an heyet pamuklarımızdan alı· 

naca'' nümune!eri Sovyd Ruı
yaya g~nderecektir. f. u heyetler 
bazı mah:.tllerde beraberce tet· 
kikatta bu'uoacaklardır. 

Rus mütehassıslarına 
verilen ziyafet 

Ankara, 15 \Vakıt)- l(~tısat 

Vekili Mustafa Şeref Bey tara· 
fmdan Rus mütehassıs heyeti 
şerefine bu akşam Karpiçte bir 
ziyafet verilmiştır. 

Hindenbiırg • 
Hitler· 
Mücadelesi 

( Başnıakalenıizden deccı1f1) 
mak imkanı yoktur. Hit1ere 

halif olanlar d:ı ayni vaziye~ 
dukları için ister iıteı!lleJ . ·ııı• 
denbourgun şahsen ıtı 
haiz olan hükfunet iktidar 
kiini muhafaza edecektir· 

i . e 
Alman kanunu esas 51~ bil 

Hindenbourgun salahiyeti 
tür. Hatta icap ederse Ra 
meclisini doğrudan doğroY'd 
tarak yeni intihabata ıe-vke 
Ur. Demek istiyoruz ki f-litlet 

·;eketinin dalgaları ne ka..d3" 
selirse yükselsin reiıicüJ11hlJI'. 

deııı1 kamım tamamen setre t 

cektir. İşte bu genit ıalahİfe d' 
istinaden Hindenbourg ke~ 
ile mücadeleye giriştiği takd 
Hitlercilcr ile muve..ff akiyetle 

cadele edebilir ve Hitler ilt(JI 
kubulan mülakat eanasınd~ 
ku.meti münhasıran fır jİ 
terketmeği memleket ınerıfs'J ' 

muvafık bulmuyorum) c:lell' ,1 
istifa etmesi de mevzuu bab . 
mıyacağını ihsas etmiştir. 8 
enaleyh, Hindenbourgun ::, 
Prusyadaki malik~nesine gi , ıt 
bir istifa rnultaddemesi gibfl 
lakki etmek çok yanlı~ bir te 

dir. ;!, 
lht!malki Hitler bütün İ;;I 

nin meı'uliyetini kendi iiı fi 
almak teklifinde bulunurkeJl ~ 
denbourgun red cevabi ver~ 
ni ~e pek iyi biliyordu. Eğer ~ 

le ıse asıl maksadı bük~ 
gelmekten ziyade reiaic .. , / 

mevkiine geçmek olduğun~1d • 
edeble vermek li -
Zira bu takdirde mecliste ili 

AmerJkada sınayı 
Liderleri tophıolyor 

cek paralan yağmaya başlamıı· 
tardır. Derhal yehşen zabıta kuv
vetleri, bu aç halkı dağıtmak 
için epeyce uğraşmışlar. 

Giresun, 15 (A.A) - Dahili
ye vekili Şükrü Kaya Bf. dün 
saat 14 te motörle Ordudan Gi-

yeti haiz olmıyan bir fırk•. ~ 
hükumete geçerek mütkülit ~~ 

1 
de nüfuzunun kırılması tebl1.,~ 
. k l . re' sme maruz a maktan ııe ~ 

Vaşington, 15 (A.A) - Sana

yi liderleri ile büyük iş erba bana 

28 Ağustosta ik.hsadi inhitatın 

önüne geçmek için toplanacak 

bir konferansta bulunmaları hak

kında M. Hoover larnfından va

ki oJan davet, birçok mahafilde 

ciddi bir davet olmaktan ziyade 

bir intihabat hareketi gibi telak

ki edilmektedir. 

Konferansın tasrih edilen mak

sadı kongre tarafından hli~Qmete 

tevdi edilen geniş kredi enf;as· 

yonu salahiyetlerini .daha mües

sir kılmak için lüzumlu çareleri 

bulmaktır. 

Ruznamede neler var ? 

Vaşington, 15 (A.A) - lkh· 

sadi inhitatın önüne geçmek için 

aktedilecek konferansda müna

kaşa olunacak teklifler arasında 

5 günlük mesai haftasile ıiraat 

ve sanayi için kredi l:u~mak ko· 

laylığınrn vasi mikyasta genişle

tilmesi meselesi mevcut bulun
maktadır. 

Dadayda yeniden 
Zelzele 
Muğla, 15 (A.A - Dün öğ· 

leye kadar Dadyada iki defa 

hafif ve saat 13 te şiddetli bir 

zelzele olmuştur. Yeniden hasa

rat ve zayiat yoktur. Son alınan 

malumata nazaran btitün Dadaya 

kazası dahilinde 216 ev hasara 

uğramıştır. 

Çölde açhk son günlerde tam 
manasile bir facia şeklini almış· 
tır. Çöldeki araplar mütemadiyen 
ve akın halinde sulak vadilere 
doğru akmaktadar. 

Amik ovasmdaki Araplar bilhas
sa Türk köylerini yağma etmekte 
ve bili perva darı tarlalarını 
kendi malları imiş gibi biçerek 
götürmektedirler. 

Japon ipeklerinin tesiri 

Kahireden 11Taymis,, e bildiri· 

liyor: 
Halepte vukubulan iğtişaşlaı·a 

dair şu malümat almmıştır: ipek 
amelesi. Japonyadan gönderilen 
ucuz ipekleı in rekabeti dolayı
sile çalıştıkları fabrikalardan çı
karıldıkları için nümayiş'er yap· 
mışlar ve bu nümayişleri iğtişaş
lar takip etmiştir. işsiz kalanla
rın 20,000 oldukları tahmin edi
liyor. 

Dokuz ağustosta başhyan nü-
mayişler 1 O ağustosta tekrar et• 
miş ve Japon mollarını ihtiva 
eden mağazalar yağma edilmiş. 
lir. Pors, balkı idare hususunda 
müşkülata uğramaktadır. 

Fransız makamata, Japon ipe-
ğ:ne tarh o~unan resimlerin iki 
misline çıkarılmasını, işsizler ta
rafından günderilen heyete vad
etmiştir. 

lzmlrin kurtuluş 
bayramı 

lzmir, 15 (VAKiT) - Gazi 
Hazretlerile Başvekil ismet, Mec
lis reisi Kaz:m ve umum erkanı 
harbiye reisi Fevzi Paşalar lzmir 
bc!ediyesi tarafından kurkt'uş 
bayramına davet edilmiş!erdir. 

resuna gelmişler ve memurin, 
asker ve kalabalı'~ bir lıalk kit· 
lesi tarafından hararetle istikbal 
edilmişlerdir. Şehrimizde bulu-

nan meb'us'arla hükümet ve halk 
mümessilleri. sporcular sandal· 
JarJa giderek vekil Beyi açık 
denizde karşılamışlardır. 

iskelede asker ve jandarma 
tarafından selim resmi ifa edil
miş ve halk namına bir ham m 
tarafından bir buket takdim 
edilmiştir. Vekil Bey, evveli be

lediye dairesini ziyaret etmiş ve 
bu esnada halk arasından bir 
genç tarafmdan Vekil Beye hita· 

ben heyecanlı bir nutuk söylen
miştir. Vekil Bey bu nutka ce· 
vaben ve halka hitaben kıymet-

li bir nutuk irat etmişler ve 
burada Büyük Gazinin kalplerde 
bir iman gibi yerleten büyük 
ismini bürmdle }'adetmişlerdir. 

Halk evinde belediye tara
fın dan Vekil Beyin terefine bir 
akşam ziyafeti verilmiş, ziyafetten 
sonra suvare tertip edilmiştir. 

Harp budalalıktır, 
Bunuolaberaber ... 

Asompıiyon, 15 (A.A) - M. 

Ayala, riyaseti cümhur makamı

m işgal etmesinin arefesinde şu 

beyanatta bulunmuştur: 

"Harbi bir budalalık telakki e

derim. Maamafih, Paraguay hü

kumeti hakkını müdafaa için mü

cadele etmeden Bolivyaya boyun 
eğmiyecektir. ~ · "\· 

' cümhurluk mevkiine geçebİ J' 
imkanının husulüne intizar 1, 
rek hükumet haricinde serJ>e J 
siyasi mücadeleye devanı et.-ı 
tercih ediyor demektir. 

Mehmet A•'" 

ispanyada 
TevkifJer 
Devam Ediyor 

MADRIT, 15 (A.A.) - b l 
yanın muhtelif mahallerinde ~j~ 
kifata devam edilmektedir·~ 1 t 
hassa Valence'da bir çok ,ıl, d 
taraftarları tevkıf olu~" 'I ~t 
Seville' de ıükunet iade edi':I 
tir. Askeri tarassut hitanı bıJ U( l~i 
askerler karargahlarma c:löııtS' ~ 
tür. .~ 

t• 
Fas'ın İspanyol nüfuzuıt• ; 

mıntıkasında da tevkif at ic:r' Sİ b 
dilmi,tir. Seville• de jener•1 ifİI• 
Jurjo caddesinin ismi dejİft 
mi,tir. 
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er ceaıiyeti tarafından 
• Y•Pnıalc için Mançariye 
91lko · 

Et satanlar'· Bayramına hazırlık artıyor I! veya hUkme riayet etme~iği 'için 5000 as 
it esnafı cezaya c;ıı.rptıraca mı§. H 

Şehrin bir çok yerlerinde ev =ı 5000 kişi! Dile kolay,_. : : Son bir hafta zarfında ıebrin 
muhtelif aemtlerinde 1056 kilo 

1 

yenemiyecek bir halde kokmut 
koyua ve dana eti milsadere 
edilmiftir. Bu etleri Atanlardan 
11 kaAp hakkında zabıt tutul
muttur. Bilbaua bir kuapta 24 
koyua bafl ile ciierin ve 12 d~
na bqa ve ciierlerinin yenemı· 
yecek bir halde bulunduğu teı· 
bit edilmiftir. 

İttihılll aıııyonunuu, Japon-
.__ . eden nıabiyette ra· 

tlı Ozerine Japonyanm 
11 llrfınd• miUetler ceC: çekileceğini ibaaı et-

•Yrede ve bUtDn aiyaai 
, derin ve mObim all-

l>e,b'"dıraııfbr. 
tele.af t . . d" 

-.ıı •. . . sraze eaımn ıp-

~ lrrin tarafından veri· 
h •ta göre Tokyo h0k6· 

--"-ı.ı. ~tt . nıilletler cemiyeti 
Yetı tarafından Yerilen 

tire hareket eder ve Ja
• Mançuri hakkındaki 

L.:.~1 iblaı edecek mahiyette 
~ bir tqebbllıte bulu-

ff ~ıler cemiyetinden mut-
•cfe ~ni apaçık bir 1Urette 
Jtlle,,._ ~ bulunuyor. 
' "c:!'1aa11 çekilmeai ihtima • 
·~ede uyandsrdıjı ıui· 
~ .,.,r bir takım ihtimaller, 

biret·lllelctedir. Çünkü kuw
~I •btimale g6re Japonya
)._. IAtıi diğer bir iki dev-
~ Almanya ile ltalyayı 

a. ... _l~r cemiyetinden çekil· 
~QQr edecektir. 
. Yı da, ltalya da,Milletler 
1ti11 faaliyetlerinden ade-
Qaiyet g6ıtermekte ve 

' tealibata tahdit konfe· 
dolıyııiJe acı tenkitlerde 

tadsrlar. 
•da fafiıtlerin b&yilk di
.Yaaın biran evvel mil

te111iyetinden çıkması 6ze
ar ediyor. Berlin ise 

ele bui4e Almanyanın di
tletlerle müsavatı esas 
0!11anıadığı takdirde, ge· 
lc&nunusani de yeniden 

le olan teslibat konfe-
. . İttiralc etmiyecefini ıbsa1 

~Ya ve ltalyanın Akwam 
'den iıtifaıı takdirinde 

~Cemiyeti Beynelmilel 
' ıe olmaktan · çıkacak 

dt.derece mDtkil bir vazi· 
·~Celctir. Ea11 itibarile 

ile Sovyet RU1ya da 
~ ttaıiyeti haricinde kal

l._,_b•' bu cemiyete ittirık 
~ 'thca iki devlet Fransa 
~re olıcakbr. 

Franıa ve Almanyanın 
Cenaiyeti haricinde kal· 
~ban iktııat konferanıı 

lat teairi de çok mObim 
' Eaaıen bu cihet, pe· 
dGıonlllerek iktaaat kon

Cenevre ile alikadar 
llleaine ehemmiyet ve-

'~ı 
ta_ . '-ıauar sergisine 
"'~ •at bet 

"ra 'ctı Yerli mullar ıerri-
~ IGnleri çok kalabahk 
~· Serri Cuma gDnli 
~·~acatından f6rme-

'"~llyı ziyaret edebilmek 
'"-t1c i'~de bir defa daha p. 
~ • Çiıa tebalnk göstermek-

~ Yerli mallar aerri· 
~ :t ...... kadar 288, 900 

etnıiıt• ar. 
'ttİti •erri nıOnaıebetile 

la. etya piyanıoeunda 
~-- :aı ve beylerin bir 
"--1c .~illa kadar hediye· 
• •can 1110racaat etmiı-

'- diba akpm 

Ya~a kaldırımlar1111 •••••eden 
dUkklacllar var 

Belediye vergilerinin ne ıekil
de alındığını kontrol etmek mak
Adile marakipler tarafından pa
zar yerlerinde ve meydanlarda 
yapılan teftiılerde, bazı d&kkln 
sahiplerinin umumi cadde ve ıo
kaklardaki yaya kıldanmlaranı 
iıpl ettikleri g6rillmllftllr. Bunun 
menedilmeti için dOn kaymıka111· 
Jara emir werilmiıtir. 

Avusturyalı izciler
den bir grup 
tehrlmlzde 

Awıturyalı izcilerden mUrek
kep bir kafile bir mOddet kal· 
mak lzre ıebrimiıe gelmiştir. 

On iki ile on altı yaşları ara· 
ıında bulunan izcilere Viyana iz. 
ci teıkillh rei ıi M. Chaiff er ri· 
y•aet etmektedir. M. Cbaiffer 
kendiıile f6r0ftn ıazetecilere fU 
izahata vermiıtir: 

_ A9U81uryacla izcilik 1912 
senesinde bıtlamıthr. Avusturya 
ve .Macariıtaa aynlm•zefan enel 
Avuaturyada mevcut izciler 25 
bin kifiydi. Umumi harpte bu 
izcilerden çok iıtifade edilmiıtir. 
Bugün Avuıturya izcileri iki bin 
kitidir. Bu izciler kıtın lculiip!e
rinde topianırlar, yaan da Tirol 
dağlarında kampı çıkarlar. Ba· 
zan da seyahate çıkarlar. 

l!u tene de yakın şarkta bir 
seyahate çıkhk. Varnaya uğra· 
dık ve bir hafta Bulgar i&cilerİ· 
nin misafiri olarak kaldık. latan
bula gelmekten mak11dımız Tdrk 
izcilerile de tan11maktar. BftyUk 
izci konrreıi 1929 aenesinde 50 
bin izcinin iıtirakile Londrada 
toplaomııtı. Bu kongreye maale
.ef TGrk izcileri ittirak etme
mitlerdi. 

1933 ıeneainde de aynı ıekil· 
de bir konrre Budapeıtede top· 
la~acaktır. Hazırlıklara timdiden 
bqlanmıtbr. Bu içtimaa bu se· 
fer Tilrk izcilerin de ittirak ede
ceği Omidindeyiz. 

Adliye veklll Vusul 
Kemal B. ,ebrlmlzde 

Adliye •ekili Y uauf Kemal B. 
don Ankaradan ıebrimize gel
miı tir. Vekil B. birkaç gOn ıeh
ri mizde dinlenecektir. 

Dahiliye Vekilimiz 
Haber aldıiımııa g&re Gire· 

ıunda bulunan dahiliye vekili 
ŞOkrU Kaya B. oradan Erzuru
ma, GBm09baneye geçecek, Gü
mDıhaaeden Riıeye gidecek we 
Rizeden ıebrimise gelecektir. 

nzeri çok kalabalık olmuıtur. 
Akta m ıut 17 den aoara ıer· 
Jide bahriye bandoıu çalmağa 
bafladıjından halk bu ııralarda 
ıerKi babçaini doldurmaktadır. 

Tayyare Cemiyeti kaza vi 
nahiye reisleri dün cemiyet bina
ımda toplanarak 30 ağostos gü· 
nii yapılacak olan müsamere ve 
eğlencelerin proğrrmı etrafında 
görüşmüılerdir. 

30 Ağostos tayyare bayra· 
mının geçen senelere nazaran 
daha güzel ve fevkalade olmasi 
için çahıılacakbr. 

Resmimiz Tayyare cemiyeti 
lstanbul merkezi reisile dünkü 
toplantıda bulunan kaza reisleri· 
nin bir kısmını gösteriyor. 

Adliyede: 

lbtllAsla ma1znun 
SeyrJsefaln 
Memurları 

MUddelumumt suçluların ha· 
plsle cezaland1r1lmalar1nı 

istedi 

Zimruetlerine para geçirmek
ten suçlu Seyrisefain JıaY\lılan 
kalem amiri Ihsan, muhasebeci 
Sabri, yoklama memuru . Mus~Jl
fa Beylerin mubakemelerme dun 
ağır cezada devam olunmuştur. 
Muhakemenin dünkü celsesinde 
tahkikat bitmiş ve iddia maka· 
mı iddiasını serdederek suçlula· 
rm cezalandmtmalarını istemiıtir. 

Müddeiumuminin suçlular hak
kmda istediği cezalar şunlardır: 
Sabri Bey 70 inci maddenin 2 
inci bendi ile müıtereken işle· 
nen cürümden dolayı her üçli-
nün 64 üncü aıadde delaleti ve 
203 ilncü madde ile. lba~n Bey, 
bu maddeye ilaveten 202 inci 
madde iJe. 

Bu talebe göre Sabri Beyin 
6,5 sen~ye yakın bir zaman, 
Mustafa Beyin bet sene, Ihsan 
Beyin beş sene ile beraber 3 
ili üç sene hapisle cezalandml· 
maları icap etmektedir. Muba· 
keme karara kalmıştır. 

Bir ermeni mahkdm 
ihtida etti 

Hapisanede bulunan Savik İs· 
minde hırsızlık maddesinden alta 
aya mahkum bir ermeni ihtida 
etmiş ve kendisine Sait ismi ve
rilmiştir. 

Hapisane operatörü tarafından 
Sait sünnet edilmiıtir. Eski Sa . 
vik ve yeni Saidin ihtidasına se-
bep, sevdiği bir Türk kızınan 
kendisine verilmemiş olması ve 
eğer muhakkak evlenmekte ısrar 
ederse ihtida etmesi lüzumunun 
kendisine bildirilmiş bulunması-
d~ 4 

S:ıit 25-26 yaşlarındadır. 5ün· 
net ameliyatı yapıldığı için şim
di hapisane hastanesinde yatıyor, 

Papas Yorgl Efendinin 
muhakemesi 

Evinde kaçak rakı bulunduğu 
için ihtisas mahkemesine •erilen 
Taksim kilisesi papazı Yorgi Ef. 
nin muhakemesine dün devam 
olunmuı, dava şahit celbi için 
batka iÜDe Darak1Jm11lır. 

apartıman inşaata hararetle de· iı C'thııngtranc bir devlet rıkar bir Aıtl· fS 
il retten! i i vam etmektedir. Bilhassa Edir· H nıyenıerın görUşııe hemen hemen bır :: 

nekapı caddesile Uleli ve civa· :; devlet te,kll edecek bir \'artık: i! 
rında, Taksim meydanında, Su- :: Ticaret Odası nasıl olnr da 6000 ki- :: 

i! .. ive birden ~u kaydı yaptırmadılar veya n adiwede hummalı bir surette ""' •· 
" :: şu parayı vcrmedıler dlyıe ceza vcrdire- :; inşaat glize çarpmaktadır. !f bilir" : : 

Bu suretle ıehirdeki binala- h Eğer Ticaret Odasının bir dediğini i! 
rın yekunu günden güne artmak· !I 5000 kJ~I yapmamış, ya;pamanuşsa bu ii 

ji cezayı beş bine defil, Tioaret Odasının g tadır. ;1 !SU be§ azasına vermeli kJ 6000 kişinin g 
Belediye istatistikine göre, iJ yapamıyacağı bir karan beyhude yere ii 

930 senesinde lstanbuldaki ev· : tatbik sahuına koymuşlar. :i 
d d. 89 862 d" B d •ı "H erkealn burnu akeayclr, nezle hail !. 

lertn a e 1 ' ar. un an !. tabii olurdu,, diyen muharririn hakkı ii 
başka 1441 apartıman, 67 pan- SS yok mur 6000 klıtnln yapamadığı bir iş Si 

i.~:· 0~:9.,:t;i 7ı26b~::ı:.~9~~ ı ;::::;~mu• tabiat i<ab> "':;;: il 
d kk 

A w aza 545 ban = --··----···· • ..:: ü an ve maı -=---ı .................... 11 ...... m:w.u=.::: .. 
359 Fabrika, 140 hamam 380 
furun 218 ,araj, 1353 ahır, 
461 mektep, 30 kııla, 303 hü-
kumet binası, 67 belediye bina· 
aı, 49 hastane, 143 karakol, 487 
cami, 192 kilise, 41 havra, 51 
sinema ve tiyatro binası vardır. 

iki sene zarfında ev ve apartı-
man adedinin bir haylı arttığı 
muhakkaktır. 

Dünya Güzeli ··········-··-----·-
~1emleketine ne 

zaman dönebilecek 
Almanyada gtlzelllk 

Müsabakası 
Menedildi 

Evvelce de yazdığımız gibi Ke
riman Hanımın memleketine av· 
deti ayın ıonundan evvel k•bil 
olmjyacaktır. Keriman Hanım 
benQz FruAcladtr. Bu perfembe 
a-OnD Pariate Enteran idareha-
nesinde bulunacak ve orada bir 
resmi takdim yapılacaktır. 

Keriman Hanamın denizden 
şehrimize gelmesi ihtimali daha 
çoktur. Bu taktirde gendisini Is· 
tanbulda yalnız rıhtımda karıda· 
mak mümkün olacaktır. 

Belediyenin bu husustaki ha· 
zırlağı henüz tamam olmamııtır. 
Bir program hazırlanacaktır. Bu 
programın yalnız bir kısmı ha· 

zudır. Ed" 
Keriman Hanımın ırne ve 

Bursa gibi ban ıebirlerimizi zi
yaret etmesi ihtimali vardır. 
Maamafib bunlar diinya güzeli
nin memleketine d6ndUkten son· 
ra takırrur edecektir •. 

Dün bir gazete Kenman Ha
nımın Avrupada tahlilde bulu
nan bir miibendiıle niıanlandığı
nı yazıyordu. Buna dair ıehri
mizde kimsenin haberi yoktur. 

Alman gazeteleri Prusyada gü
zellik m011bakasının menedildi
ğini ve gelecek ıene Almanya
nın dilnya gilzeUijine ittirak et
aıiyeceğinf yazıyorlar. Almanya-

r ........... s ... i> ... o .. ·ii--- ·1 
. ··---····-·----····· ...... 

Oliinpiyatlar bitti 
Hasılat 2 milyon 
Dolar 
Losanjelosta11 gelen haberlere ; 

gCSre olimpiyatlar bitmif ve meı-: 
rasimle kapanmııbr. En ıon ola. 
rak binicilik, mani atlama ve 
bokus mllsabakaları netieelen
dirilmiıtir. Binicilikte Hollanda, 
mani atlamada Japonya hattadır. 

Bokusda sinek siklette Enkes, 
horazda Cwynne töyde Rabledo, 
yarı ortada Flynu, hafif aiklette 
Stevus ortada Barth yarı ağırda 
Caroteus aiarda Lavell ta'mpiyon 
olmuşlardır. 

BütOn mOsabakaları seyreden· 
ler 750 bin kişi ~ hasılat yekünu 
2 milyon dolardır • Amerika spor 
culuju, büyük bir farkla en 
b•tda gelmektedir r 

Bir teblli 
lstanbul, 15 (A.A) - Türkiye 

denizcilik federasyonu yüzme 
komitesi riyasetinden tebliğ edil. 
miıtir ı 

Bu kere lstanbula gelen Su 
sporlan muallimi Her F edetbohff 
17 ağustos 932. çarşamba günü 
saat 1 O dan 18 ze kadar Büyilk
dere yüzme havuzunda buluna• 
cakbr. Teşkilata mensup olup 
arzu edenlerin Büyilkdereye gel
meleri tamim olunur. 

da bu memnuiyeti koyan komi
ser güzellik müsabakasının umu· 
mi ablik ile kabili telif olmadığı 
kanaatindedir. 

Keriman Hanım Iz
mlre davet edlldl 

Izmir, 10 ( Yakıt ) - lzmir 
Belediyesi dünya gilzeli Keriman 
Hanımı 9 eyl61 kurtutUf bayramın· 
da bulunmağa davet etti. Kara
liçe Belediyenin miaaf iri olacak-
tır. Şerefine garden parti verile• 
cektir. 

Halkevlnln teman 'ubeafnd6 dUn ilk üerae ba,ıenmı,tır. 
Resmimiz bu 'uber• devam eden gençleri hocalarından 
Celll Tahsin ve LUtfl Berlerle 11öaterlror. 



ıı:r::::~S~ab~i~fe~4~==~~==-::-:===-==========-=ıa:=:====~~======~~~V~A~KJ;;;;:T~""=:'.:::-'."'."'.'"~~:::=~-:·=-:-~~~~~~~~==~==~~=-16~A~~~! 
Hitlerin tazyıkına ~.~ Yaz.an Turk~eyt 

<&' ıren . Somer
ısetMog· 

ham 
Beynelmilel Esrarengiz «v•vetfer 

-4- · Ö. Rıza 

General, bugün de kadın 
peşinde mi koştun?I 

- Anlıyorum. 
Bu sırada ltalya henüz bita· 

raftı. Merkezi devletler onu3 
bitaraflığını muhafoza etmesi 
i9in lıer şeyi yapıyor, miittdik' .. 
ler de onu kazanmıya uğraşıyor· 
lardı. 

Miralay R. devam etti: 
- ltn1ya hükumeti jfe bi~ bir 

mesele çıkl\rwak jstemiy-0ruz. f.a· 
kat Kos1antinin Romaya g~tme· 
ıaine imki'ıo verilmiyecek. 

- Ne şekilde ? 
~ Her ne pahasına olursa 1 
- p ~j. 

1ş'inlzi büir,d.ikten sonra 
MeksıkaL 'le bi,rJikte 1'.J ~poliyce 
gidecek,, ona pıükafolım ver\C· 
cekemif. ParR}.ı <iizerhw..ıde taşı· 
yınız. 

- Para çot< mu ? 
- Çokca. Onun için oıu ll)jn 

do1 ~ ıewr~.kı tQakdiş,eye ~evw
di.o;ı,.. ~liantiııin .tafıdığı g!!s·ka
laıı aldıktan sollJ'.a bu par.ay.ı 
Meklikiı!ıy.a veıirıSİniz. Oda Ku
b.oy;a jide.cek. 

..... Bu edam fJl,Pa~ağt ~ .,; .. 
liyor mu? 

- Mü~emmel biHyor. 
Kapı ıvumfoyordu. SU3t1lUf 

ve m'.s3firinı bektemişti. SaÇStz 
Me1'sik~h iferi gırdi : 

- Haynlı sabanlar miralay 1 
R. ~>'ağa kalktı. 
- Size Somrevdi takdim ıede· 

ri,ı,o,. S·zc ı.ef~kat e.d.ece':. 

siz.in daha evYel orada bu1uuma
nıı 1izım. 

- P.el<i ! 
R. Ayağa kalkarak anlatmağa 

başladı: 

- M ster Soınervrl sizın yapa· 
cağımı iş hal<kmda 'bir şey 'bil· 
miyor. Ben de s un ona bir 
şey söylem~iıi iste iyı0rum. 

Fakat So.merıoVİI s~e lizım olacak 
JJNBY) ver~ek. Şa et .onUD!a 
istijtı.re edecek .ofor~z o da 
icab10da reşi,ai bj,tdir;,. 

eu ~ae 1e }stiıarce et
raetW ! 

,..,... Ş.ay~ bir ~cs~le -ç.ikacak 
o.lwsa mıs.ler Eomın1di !kanf r.
maym•d 

- Mir.alay ben .şudli bir ada· 
mım. .Sinöir paTça o•urum da 
dostuma 'ihanet ıelmem ıf 

- Ben de o fıkirdeyim . Her 
şey yo~lu yo:unda g deı:se .Somer· 
vi1 sizden alacağı vesaik ouka· 
bilinde mükjfat.ıo.ızı s:ze tevdi 
edeceı..tir 

- Mu1<emme1 ! Ya1nız mister 
So.roer.vile fU ı>olıtayı aDJatmrz. 
Ben bu jfı para İfİn deru1ıte 
ebnedi•. 

- Ona ne şüph~? 

-Bn bliıtlin w.ar•ığım!a ımntt -
fik leı e tardbrmı. A' ao'!.ar ın ~e ~
çika ya te&av'.lz ıer;ıı! ıaffe-'emiyo· 
ru[JJ. S:zin le 't:ifinizi v.: paranızı 
ka~ul etme:n·n S'!~eb: v1t:rnper· 
v~rJiktır. Mister ;Somervde itimat 
cdebi1jr m:yim? 

-

Ticaret -----.. 
-----ve iktısat 

Umumi tilttln 
istihlaki azalıyor 
ihracat ofisi 930 ve 931 sene· 

!erinde dünya tütün istihlikatı 

hakkında ıtctkikat apmı§hr. 0-
fiı~n ald1ğı t11eticeye göre 9.31 de 
umumi ilüUin istihlikitı 9.30 •e.
ntsine naz.aran % 9,5 dttec.es;..,. 
de azalmışllr .. 

lDrkiJe Ue ali, yeri• ıeda11 
me...lcketlerlll ıırazlzetl 

ı c:racat cfisi il urkiy.e iile e111 
verit e.c en bütün ~•kke,tler.in 
iktJsadi, malj :ve ıticari vaziyet
leri hakkında bireJ" ·sıaı·stik fap
mıştır. Auu eden lac·r;ere b:.m
lar.dan birer ıtane ı.ve.rilecektir. 

lbhw• fiatJerJ Uzednı:ie 
yine ihtikfirmı vat? 

Patı l<ahve lac:rlerini11 ~ine 
hadt!1nden faEls tiatk kabv~ 

sa1ışı yap111;1arı anbşrlmış, tica· 
ret ro'iidürlüğfince 'tahkmab ba~
lanı!mışhr. 

ı8ir !Banka UkJuAda 

Şehrimiz.de ça1ıçan bir küçük 
Bankamn bazı uygwısuz muaroe
JeJerde bulundugu hak\;mda ti· 
~ret müdürJii~ii e .pki.,e' te bu· 
lucu!::J:u tur. l'icar.et roidürJüiü 
bu Banka !lakkıoda letkiQt 
yaptırmak,adtt'. 

ipekli kumaş fabrikatorlara ti
c:n et müdürlüğine mürac•aHa 
mübim bir şikayette bu'unmu~ · 

lard.r. 1~u :ruL:ş yapmaya yarayan 
ipek iplıkler in beher balyesi 
şimdiye kadıır bin liraya satı-

- Si:ı.i laQ ınıılda m;:m .. u un. 

Meksikalı AşeDdenin elini tid· 
detle sıhlJ. 

- Tab.ı! -=-"="~-~·1-ıtkelı S03 D r.a 

- Ellerinfı. demir gibi cene· 
l".al 1 

- Daha bu nbab ID31tİkür 
yaptım. 

Üçü de o'ur"du'ar. 
Mel<1ikalı uıun l:oy'u, l<uvvetli 

bir adamdı. Fattet bs~ında bir 
tek s<ıç ) o\ctu. Miralay R. sözti 
açh: 

- Nasıl ctntra', bugün de 
kadınlarm peş·n~en mi koştun?! 

Meksikalı Aşendene dönerek 
cevap verdi: 

- Miralay, benim kadmlar 
arasında kenandığım ıııuvaffaki· 
yellere dairoıt gıbta eder. Beoi 
dinlese o da muvaffak olur. Bü· 
tüıı ınesele kad1.11a itimat hissi 
verm~ktir. 

- Yok, yok cener•I, se"de 
başka bir hal var. Kadınlar se· 
nin o haline mukavemet edemi· 
yo~lar. 

Me~Sİtia!ı memnundu. Kend &İ 
lspan)ol ıivcs.Je lng:lizcc konu· 
şu yordu: 

- Miralayım. Bugün de k•y
nanasım gö-miye s;?elen bir dil
bere rast ge!dim. Pek ince, fa. 
kat pek terütazeydi. 

- A a. Şimdi itimizden bıh· 
sedelim! 

- Hayhay nıiralıy. Mister So· 
mervil asker midir? 

- Hayır, muharrirdir. 
- \...ok güzel, ben onu ıllka· 

dar edecek birço~ bikiye!er an· 
latmm. 

Aıenden. 
Beo de memnun olurum ! 

dedi. 

Dostumuz Briadiziye ne 
aaman varacak? · 

R. cevap verdi : 
- Kostr.nti:ı ayın 14 llncli 

günü Pireden haraket edecek. 

1rfu6ikah A.ten.deDe dliJJdü: 
- V .hında .aıiı .n.t..oı.e.kdıwi 

kurtarmak için b:ı $/!fer haz..ır
laoacıık. Ontan ~in J>u itlen ala· 
cağım para jf~ siWı ve m[hİlı· 
mal tedarik e::!t:c::ğim. Yo~sa 
bu :iş iç·a bt' par.a ~al:ul d· 
mez~i:n. 

"R,, Meksikahnrn faz:~ s6ylc
mes:ne imMin vermedi: 

Bavu un nuede, ceceıa:? 

- istasyonda bıraktım. 
- Oou Mister Somervile ver 

de kendi eıyaııle ,beraber geçir· 
sin. Çünkü kendisi diplomatik 
p3a&port laiıyor-

- Batöıtilnel 
- T reniniı saat onda harel<et 

ediyor l 
- Bnri mft hareket cdiyonn! 

- Evet. 
Üçü vedalaımışlar ve ç,lcmış· 

l:ırdı. 

Somea vil i:e Meksikah istas· 
yonaa birleşeceklerdi. On daki
ka sonra Afeodea bavulu ile 
isli?S

1 
onda 'di. Trenin kall,ma

sma iki saat vardı. O da int zar 
odasına girerek bir roman o'.rn· 
mıya başladı. Fakat tren vakti 
ya\dıtlliı, yolcular Tagonlara g:r
diklui halde Mclcaikah yoktu. 
Atenden her tarafı aramış, onu 
bulamamııtar. Nihayet o do lte· 
ne atlac!ı vo pcacerede bekledi. 
Trenin kall&ma11na bir dakika 
kalmııtı. Niha1et Me1Eaikala ıon 
ıaniyede ef6rüadlL lttaayon ıefi 
maiyetinde idi. Meksikalı, A· 
ıendcnin baıırladıjı birinci 81nıf 
mevkilerini beğenmemifti, iıtas· 
yon ıefine danerelc: 

- Bana daha iyi bir yer bu· 
lamaımısın ? Demi§, memur. 

- Tabii bulurum ceneral ! 
Diyeı elı lıotmÜf, aoma Atendea 
ile arkadaıanı alarak iki yatakla 

y;ı ÇJkanJmışbr. f abrikatorlar 
ortada hiç t;, sebep .)o'd,en bir 
baiy.aya ycz. !ir~ zam edilmesini 
bir haltsıı 1k te•aktd etmc'k•edir· 
ler. 1 icar et müdiir!üğö vaki şi
k5yet ha!dunda tetkikata baş· 

lamıştır. 

Taze UzUm1erlmlz AIManyeda 

Berlia ticaret odası ihracat 
ofi•ine gönderdiği bir tezkerede 
BuJine yapdığımız yq lb.üm 
ibracabmıı.tn orada çok müsaıt 
şekilde karşılandığını bildirmiy. 
tir. ihracat ofisi yaş meyve ibra
catırnızı artırıcı tedbirler almak 
üzere a'ikad3r tüccarları ofiste 
bir toplanmaya çağırmıştır. · 

Fındık ihracabmız bataldı 

Trabumodan ihracat ofisine 
bild:rildiğine gjre 22 çuval iç 
fındık l 5 ağusiosta 1 iryesleye 
g6nderilmiştır. Bu, ilk mahsuldtir 
ihracat denm etmektedir. 

BsrUk k6prD kazasında yere 
dökUlen buldaylar 

Beylik köprüdeki tren kaı.a· 
sında yerlere diikölen d6rt va· 
gon buğdayın dün belediye bay
tarlan tarafından yapılan mua· 
yenesir.dc hAyvanlar verilebile
ce~i anlaşılmışhr. 

Cuğdaylar bir ~aç gün zarfında 
çıl<ma) acak b'.r boya ile boya· 
nacak ve satı!lğa çıkarı'abile· 
cektir. 

bir kompartımana göt6rmüıtü. 
Meksikalı memnundu: 

- Teşekkür ederim! Bu hiz
metinizi unutmayacağım. Harbi· 
ye naımnı tekrar g6rdü~ilm za
man aiı.in neı.aketiniı.i anlataca
ğım. 

- Mersi ceneral ! Çok min
nettarım 1 

(Devamı var) 

(.Baı tarofı 1 nci şcıpfamızd<r) inaıııJacak olursa, Jntı rd 
daima inkar etmit bu\unluğunu teminde ve mali cihetle 
bu teblij Hitler tarafından .ı... hatı ihtiva eyiemekte . 
mıt olan f9.kat müfrit matbuatın Pl"ıOJ:r.a.m, bilhassa ınes~ 
daima inkAr et~ .bulun_duğu U· lcri tes,ki'latma, koUe1rt

1 

ahhüdatın resmi bir tarzda teyi· vdele; .,rejimine, siyasi 
dt gibi telakki eaflmektedir. v.e ı:4rai koalisyona şit 

"Liberal F'f'ankfurtu Zeitung,, de &tl!İf bu•unm~adff· 
tunlar1 yazıyor~ '1.atao er\1eraııe 
~atrrlar arasından O'J.-.uraaeım " · 

bileriler qçin, Nazisler.in baji :hazır nü,nafİŞ 
rejimine !thal etmeje uğraşan EERLlN, as {A.A.) ": 
Hindenhourg Ue ...U,..v:irleriıün tesi :va paı::.r cünleııi p 
fevkalade inl«ea~a u~Jf ıt.u- de Ba.,~er.a ıPalatıinasıncı-
lundu'klle.rı iakirı kabif 'bir key.. hudutları havaliıinin ,,e tl-
fiyettir Bade, V.ort~berg, f!~5~ 

Mareıal HindenbCMArg, bu cİ· ve Sc.r mm :r...a."'armın '" 
bdi, ıe.r.cls kcııdUi.tıe pr.ek,.e harip erin~en 50 • (jj.000,,e 
müsteşar "P" ~IM.1#. i~ jeneral azza!!l bir vatanpervera 
V'>» Scblciı:he~e ye Jljğc.r .ıeyata yi! y.apmı!lardır. 
verJlÜ§ IJ~ yJt.itle.rj .d.erlut.br Cumartesi günü, ôr.ıı>"" ıı' 
eJ.til·w~ ~ur#ile JijtJey~ ihso.• el· jcnerailerinden ıbjr ç.oğ011• 
mistir,.. 

1 
vasafatı :c P:erma.3cn5 

1 

~~kur pzet~ J-Jitie.rin bida· nundn Pafotinanm eski-~ 
yç,Ue h~tka .tW-jü hf.rekel eh,-.,e,k na. ait baynJdnr1 haki~? 
ar.zıı ~~ { ak,a,t r,;auav :)l.!c.ri ile lan kabul merasimi ile 
ihd.o.:> etnıia ~!ri.u..ğu f,,.,karuıl uirj etmirtir. 
bul;.ın~ıu .u.n.l)ediyor.. Akşam, reami biı: zi1•~ 

.ı ribi! tıvc b.:.ı :z ·~·~Jette jeJI • 
Nazi kıteat1na 8 gOn C~auss, vata.nperverane ~ 

mezu njy€ t irat etmi~ ve bu nutuk f 
BERL1N, 15 (A.A.) - Dün alJu,lanmı§tır. 

bütün AtmeDYada iam bir wkun Pazar sa ahı muhtelif . 
ve in~iz:ı-Dl hWdmı WmıiiJtür. 34 
derece WN'elleıt yanan tehir 
halkından büyük bir bmı say· 
fiye~ere ka.çmıtJardır. ıBerHn, dün 
adeta bir .çöl manuruı ıe<>neri· 
yordu. 
Halkın son &ünler.in hararetli 

hadiaab esnasında ı&N.bİyeti ceç· 

yapılmı§ v.e müteakiben~ 
sabık muharip bu nümayry·L 
lıca tezahüratı olan sarıi 
dii, harp esnasında makt 
müş olanların hatrralarııısı' 
cili gibi merasimde hazır 
muşlardır. 

Sulh muahedeleri ile 

mif ve MikUnet OWIJIU!tur. nın kaybetmİ§ olduğu 
Hitlerin hücum kıt.altnm er- hatırasını yadetmck için 

kim !harbiyesi reiai ~al Roch- bir nümayi~ yapılmıştır. J 
n'nin emri altındaki kıtaata, ton Bu münasebetle jcnef 

1 rretmJf oı· .o•----· .,. ~ 1 

dukları ıayrdlerden dola11 yoc· 
gunluk çıkarmak üzere 8 giin 
müddetle nıeUIJlİyd ıvermif ol· 
duğu rivayet edilmektedir. 

Maunafih diier maaafilde bu 
tedbir tamamen bqka türlü tef· 
ıir ediliyor ve bumuı ittihaz edi· 
len tedbirlere bu turetle bir ni· 
bayet vermek huıuaunda Nazi 
f ırke.aı idare.inin Wıar eylemi, 
olduiu niyetten ileri aeldiği söy-
leniyor. · 

Ayni ~anda Hitlerin Al
manya devJet reiıi yapmlf oldu· 
ğu müzakeratın menfi neticesinin 
müfrit ıf ırkanın faaliyet taraftan 
anaıır aruında ıiddetli bir inki
sar tevlit ettiii Ye bu anaaırdan 
kat'i olduğu ıöylenilen zafere bir 
kaç sün intizaren aabretmderi 
iıtenilmit olduju hutu.aunu naza· 
rı dikkati celbediyor. 

Bu terait altında hücum kıta
atı tefleri, inkil&J':.e uinyan Te 
hotnutsuzluk gösteren adamlan· 
nı muTakkat bir saman için yurt· 

]arına göndermeli muTafık telik· 
ki ettikleri de zannolunuyor. 

Maamafih, ıiyaıi mahafilde, 
merkez fırkasının Prusyada ve 
Almanyada Naziılerle bir hüku
met koalisyonu yapılması fikrin· 
de muıir olduiu ıayiaları deve
randa devam etmektedir. Fakat 
timdilik bu kabil müzakerelerin 
neticesinde bütün kombinezonla· 
rın hepsinin ancak birer vesika 
mahiyetini haiz olmktan batka 
hiç bir ehemmiyetleri yoktur. 

Von Papen hükUmeti, devlet 
re3isinin Neudeck' e hareketinden 
mukaddem izhar etmit olduğu 

arzuya tevfikan ite baıladığı za· 
man Reichstai meclisinin nazırı 
tasvibine arzetmek üzere vaıi bir 
islabat programının teesıüıü, me· 
aaiıini hitama erdirecektir. 

Bazı mahafilin söylediklerine 

n1!tuk söylemiştir. BunUll 
kı:ıybolmuş arazinin ve 
muahedesi mucibince tct 
olan bayrakları Bavyer• 
mar~mm terennümleri ,r 
ahaliye irae edilmiştir. . 

Öğleden aonrn uzun bi' 
Piermasenı sokaklarınc:l• 
mııtır. Jeneraller, eski a 
geçit resmi yaptırmışlard•t" 

Alay, askeri mezarh.i~1 
de harp esnasında maJ<l"" 

mÜ§ olanların hatırasını 

etmek için bir kaç dakik' 
venmittir. I 

Gene 13 rokkf1sS' 
!ierlin,15 (Hususi)- R~ 

hur Marefal Hindenbur~ ~ 
zilerin re:si Hitler arasıod,; 
likatın bir netice venneıs:,;, 
rine buramahafili garip 
düfü iıaret etmektedirJel'• O 
şal Hitleri aym on üçll'26 ı 
saat 16,15 ten saat 16, ıP 
d&r kabul etmiştir. Şu b• 'l'ı 
~iyası başın görüşmesi • 'fi 
on üçUn de vukua geldlİf 
on üç dakika sürmüttDt· ,ıı~ 
bu on üç rakkamrndan ftfJ 

leceğini sanıyorlar. __/ 

Meç kanalı 
--...-~'1.tı 

Meraslmle sÇ•, 
Meh:, 15 (A.A) - F:e~~ 

bur M. Lebrun ile B•~. 
Heriot ve nafia nazırı d 
dire, Mosselle demir 111~e 
nin Mc~z'den Tb·onvilltDf't 
giden yeni kanalının k 

mını ıcra etmişlerdir. hf' 
1929 senes:nde baf 

11
g• 

inşaat 180 milyon fr• 
olmuştur. ı:..t11d' 

30 kileme~re u%Unlur f' 
lunan bu kanal başlıc• f 
madeni ha\'zasım Metı 
bailamaktadır. 
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Sa.~r::-::h=o=ş=-====E-=s=k=i Ç=a p=kın 1 ar 
f la, tar f d ) 

" tedenberi Muhteliftir Rivayet 
ııbJI b a ı l ncl sayfamızda) (/Jaş tarafı 1 ncl sayfamız a •······························································· ................................ ················-
rde eri Sütey olduğu günlerde caddeden rahat e Yatnıakt nıan geceleri kayıkta . d" 
~ dok d adır v~ dün gece ~e saat geÇl!llesi mühim bir mesele ı ı. 

uz a ka • · Küçüklü büyüklü çapkınlar pe· 

i ? • 
aı Yorg yıga gırmiş, üstüne b 
f aoıoı ç k k şine takılır, öz atar, biraz ter İ· l llıışt e ere uykuya dal· k 
ıO'l ır, yeli olanlar gözlerini dikere u-

Bu sır d d zaktan takip ile iktifa eder, tram-
Pcnd'·· a a a sabıkalı Mebmcl vayda perdenin arkasında elini 

r. taft ıgıo bir köşesinde bir ta· 

Altıncı Hicret Asrında Araplar 
Rağbet Kazanan Oyun : 

Arasında Söhret Ve 
.:» 

Tayfı 1-Iayal 
an veya yüzünü görmek için can a· 

çekınekta~ı bir taraftan esrar tardı. 
İyice edır. Saat ona doğru Bugün deniz mayosu modası 
d L sarhoş olduktan sonra Bağ· vücudü bir tarnftan diz kapakla· 11

L cadd · 
Balta esıne çıkmış, sallana rın üstünde'n, bir taraftan da o· 

118 YÜ •• k 
deU·ı rur en karşısına çıkan muzlardan açtıhça açıyor. Fakat 

8 a Haydara bıçak çekm;ş, buna rağmen kadını sok.ilita ta· 
onra h' 

Yan sa ılde Nikonun kayığına kip etmeyi bir to.rafo. bı~·akınız, 
1 tan aşmıştır. Meh'lıet, kayıktn ya· kumlar üstünde veya denızde ya· 

&eııç ba'ıl<çıyı uyandırmış: rı çıplak uzanırken gördüğü hal· 
- Sen n d N'l k de başını çeviren vnr mı? ğ1111 b . e en ı tonun ayı-

iÖt eldıyorsun. Benim yerime 
ıııu dikr ı 

D· ın " 
bir ıye sata mı~ ve Sü!eymamn 

't Sert . .. . b \' cevap vermesı uzerıne 
t 1nd • iıı~ ekı kamayı Süleymnnın bo· 

ııı, 
Sn saplamıştır. 

f11ı, leyoıan can hev1i!e kayıktan 
•. Yatak kaçınış ve caddeye 
ıt.,lld' • 
k01 •nı atmışsa da daha fazla 
ne ~llıarnış Hacı Alinin kahvesi· 
tak Uşrnu ve orada yuvarlana· 

Ilı aıınustür. Katil elinde ka· 
k.:~ı olduğu halde caddede ko· 

lııta e~ yaka anmış ve kendisini 
n Jandarmıya : 

g~~.Ben bir adam bıçakladım 
t. ıba. Gidin, bakın öldü mu ? 
Uetn• • 
j•nd ıştır. Katil sabaha kadar 
~t arına karakolunda yatmış 
İl' 8Yılınca cürmunu ~u suretle 
•raf . 

•ı 
elmışt•r: 

btı' - Bir az içtim. Fakat ça
l ~ sarhoş oldum. Kayığa Sü-
t,ın... "' ld.. . . . d' .. nı o urmıye gıtıme ım. 

Snı adım kııvıö-ı nıarr.ııls.m:.1.-tt . 
la 'Yınan beni kızdu ınca yara· 
bolbışırndır. Fakat ben fazla sar· 

bu} .olduğum için ne yaptığımı 
lllıyorum.,, 
Cin -ııın ayet tabkikatına Us~üdar 

'4b ddeiuınumi muavinlerinden Sa
attin Bey vaz'•yet etmi~tir. .....____ _____ .._ ________ ~_ 
Fransız sefiri 

~· 
~- ır OJüddet evvel hükumetinin 

\r~ti [j.. • p . 'd F 
81~ c.erıne Pr se gı en ran-

Sef· · K ~b ırı ont de Cbambrun dün 
ıthk· s •ıı:ııi 1 emp~on ekspresile şeh· 
te gel · t' ~ mş ır. 

l' Koçak tutun 
\~t Gt(jn inhisarı memurları Be 
~t, ilşta Asmalı sokakta hir evi 

latdltııştar ve kaçak tütün bulmuş
ır. Ev sahibi yakalanmıştır. 

Btr gemiye atılarak 
tOO ktşlnln 6liimU11e 

sebep olan 

Müthiş bir yılan 
Bombay, ) 5 A.A) - Kolha· 

pur yakınındabir feribotun ka· 
zazede olması net' cesinde 100 
kadar insanın ölmUş olmasından 
endişe ediliyor. 

Gemi, 120 yo!cu HE" nehri ge· 
çerken su üstünde yüzmekte 
olan ve üzerinde fevkalade bU· 
yük bir yılAn bulunan bir ağa· 
cm çok yakınından geçmiştir. 

Yılan, büyük bir kuvvetle ge
minin içerisine atlamış ve o ka
dar müthiş bir paniğe sebebiyet 
vermiştir ki bütün yolcular bir 
tarafa toplanmışlar v.e gemin!n 
devrilmt>s=ni intaç ey.em şlerdır. 

ltalyan bahriye 
Ma11evraları bitti 

Tarente 15 ıA.A) - Dün sa
bah kıralın riyaseti altında ve 
M. Musolini ile hükümet azası· 
nın ve on binlerce insandan 
mürekkep bir hal kütlesinin hu· 
zurunda ltalyan bahriye manav· 
ra!arma nihayet veren büyük bir 
deniz geçit resmi icra edılmiştir. 

Geçli resmine iştirak edenler 

Torente, ] 5 (A.A) - Resmi 
geçit yapan kuvvetler 1Z4 ge· 
miden. 200 tayyareden, 1070 
bahriye zabitinden. 2770 küçük 
zabitten ve 16.785 bahriye ne· 
ferinden mürekkepti. iskeleye 
kumandanlık bayrakları çekil· 
mişti. Amiral neşrettiği emriyev
mide kıralın tayfanın hareketin· 
den fevkalade memnun olduğu
nu bildirmiştir. 

iki gülüşlü kadın 1 Morla 

Yazan: 

Löblan 

K~ragöz var mı, yok mu? Or
taya gene bir mesele çıktı. Da
rülbedayi san•atkarlarındnn 1-la· 
zım Bey Karagözü aever, çocuk-

luğundanberi de fıraat buldukça 
oyncıtır. Daril.lbedayiin .son Bursa 
turnesinde Çekirge yolundaki 
Karagöz mezo.rının bakımsız bir 

halde olduğunu görmüş, ,ınütees· 
sir olmuş, Bursa Halkevine teklif 
etmi~: 

- Ben bir /Caragöz oynatayım, siz 
de /ıas:Uitilc bu mezarı tamir ettirin! 

İyi ama bakalım bu mezarda 
yatan ölü, şu bizim yedisinden 
yetmişine kadar hepimizin tanı

yıp sevdiğimiz her zaman canlı 

Karagö:i::ümüz mü? 

Şimdi münakaşahır oluyor: 
Bursa Halkevindeki toplantıda 
Doktor Osman Şevki Bey "Kara· 
göz diye bir adam yoktu!,, demi,. 
Vay efendim, sen misin, Karagöz 
yok diyen?... Karagöz yok olur 
mu? ... Oyunu var, gazetesi var, 
Karagöz var, Karagözlü var! 

Bursada münakaşa uzıya dur· 
sun, lstanbi.ılda da fikirler, an
ketler, mütalealar aldı yürüdü. 
Karagözün vnrlığı, yokluğu hak
kında ihtilafa düfenleri pek te 
haksız bulmam; çünkü öteden· 
beri rivayet muhteliftir. 

Yldırım Beyazıt Bursadaki ca· 
ımii yaptırdığı zaman orada işçi 
olarak salııanlardan Karagöz ve 
Hacı Evhad isiml' jlti · , · nin tu· 
haflıklarile mütemadiyen işçileri 
güldürdüklerni ve camiin yapıl· 

muını geciktirdikleri için cezaya 
çarpıldıkları söylenir. Karagöz 
oyunu bu iki ki!inin gülünç ko· 
nu§malarının tesbitinden vücude 

gelmiştir, denilir. Karagözü da
ha gerilere götürerek Salahattini 
Eyyübinin vezirlerinden birinin 

karikatürüdür diyenler de vardır. 
Daha eski zamanlarda Çinlilerin 
ve Hintlilerin uzun müddet bir 
"gölge oyunu,, oynattıkları söy· 
Ienilir. 

Bütün hu rivayetler arasında 
tahkik ve teshit edilebilen bir ta· 
nesi şudur: Altıncı hicret asrın· 
da Araplar arasında tayfı hayal 
§Öhret ve rağbet kazanmış bir o· 
yundu. 

Muhiddini Arabi hicri 599 da. 

lcabil olmuyordu. Bi1eklerinde 
pençeler, o kadar acıtıyordu ki, 

ayakta durmağa bile mecali kal· 
ma.mıştı, nerede ise yere yuvar· 
lanacaktı. Raul: 

- Haydi, dedi, yüzünü göster 
da küçücük bir çocuğun önünden bakayım çocuğum... Hem şöyle 

Ar en LUpenln yeni bir macerası 

~~~.._._llm!!IDi~llElmlCtZ:Jm .. B•lnll·~rc•frmlk~·a=~~·oa:•1~91m!J .. Yll .... llP" 
· l'tula 1~lifad 11 Antonin ise, bundan 
biligj e ederek yan sokaklardan 

geçemez? Halbuki, bu esnada, fotograf Çıkarırmış gibi bir poz 
kuş gitti ve hala da gidiyor .. Eh nl da, seni tanıyayım .. Ne o, iste· 
azizim İri Pol, asıl kavga batlı • miyor musun? 

t 1 ne aa k 1 ~· ti p Pıp açmıya baş amış 
•lttıak ~1 •. derhal onun peşine ta 

~llu 0 1 
Çın atıldı. Fakat Raul, 

il t.?rıi·. ........ "Y :r• 

t~d&... ok, azizim demişti bu· 
l' ·• t?ec'l ' ' 
h~"'~cak ~ 1.ın~z. Bırak şu sarı 

1
t Uyu gıtaın evine rahat rahat 

~•k •un ... Henı b h"k" · unut u ı aycyı 

~· İri p01 ~~izim İri Pol !.. 
1~tn o ' llllerniyor mütema· 

•a..ı: c:ıec;rnek . . , 
l tia ıe" · . ıstı yordu. Fakat 
~ b iHrtınce k 

uluy0 nrşısında Rnu· 
0ll~ l r, sola ~· . n a ı~ar 1 aesırtınce gene 

.. 1 tı ~•Yordu· ..aa • 
-. Y etıniye b l d 

tQi"> ~Çece}( ın• aşa ı: 
~ .. · lio, bir 1? Ceçmiyecek 
"il h 0 Yun d ~·1 · oylu b' egı mı? U • 

ır Çocuk, nasıl olur 

Yor, hazır mısın? k k Raul, ağır bir yü ü ıpırdatır 
Raul, bir hamlede iri Polun gibi, yavaş yavaş, iri Polü yanına 

üzerine atılmış, bileklerinden tu 
tarak onu, sanki olduğu yere mıh 
Iamıştı. 

- Nruııl adeta birer kelepçe 
değil mi? Bana bak iri Pol, aen 
o kadar mühim bir adam değil
mişsin. Arkadaşların da öyle, en 
küçük bir patırtıda tabanları 
yağlıyorlar. Fakat ıuratım da bir 
göreyim bakayım. 

İri Pol. bu suretle yakalanışına 
hayret ediyor, aczinden utanı• 

yor, çn·pınmak ;'\liyordu. Fakat 

doğru ~eviriyor, yüzünü, bir fc. 
nerin ziyasına getirmek istiyor· 
du. İri Polün mümaneatine · rağ· 

men, nihayet huna muvaffak ol· 
du ve onun yüzünü görür gör· 
mez: 

- Vay, diye haykırdı, Val· 
teka .... Demek iri Pol Valteks ve 
Valteks iri Pol. ... olur şey değil. 
Gündüz külahlı, gece silahlı ha! 
Hem Markinin paralarını çeki· 
yor, hem de çete teşkil edip ay
rıca çalışıyorsun, demek •.• 

bir münasebetle şunları söylüyor: 
"Bu meselede işaret l 1imck istedi

ğim ~eyin Tıakikatını Öğrenme/.: isti

gcnlcr ha!Jal pcrdesir.r. oradaki su-

retlere ı·c o suretlerden söyleyene 
bakmalıdır. /(üçiik çocuklar bu per

demin maltiyctindc.-ı gafildir. Onun 

karşısında neş'elcnir, gillüşür, oynar
lar. Haki/:i lıayatta da bir çol• in<tan· 
lar vardır kl; bu çocııklarc!an farl•

sızdırlar.,, 

Arapların tayfı hayali bizim 
Karagöz oyunumuzun ayni de· 
ğildir. Fnkat Karagözü meydana 
koyan Şeyh Küsleri Orhan gi\Zİ 

zamanında Araplar arasında se
yahat etmi§, Bursaya gelince bi

zim Karagöz oyununu tertip et
mİ!, oynatmı!, Orhan gaziden 

sonraki padişahların znmamnda 
da yaıamış, (H. 768) de ölmü,. 

Bu vaziyete göre Arapların tayfı 
hayalini &örüp bizim Karagöz 

oyununu ondan ilham alarak vü
cuda getirmiı olabilir, deniliyor. 

Şeyh Küaterinin daha sonrala
rı yaşadığını, Yıldırım Bayezidin 

Nedim, muzhik ve mukallitlerden 
hoşlandığını bildiği için Knragöz 
oyununu tertip ettiğini ve hicrt 

803 de öldüğünü söyliyenler de 
vardır. 

Şeyh Küateri Arapların tayfı 

hayalini tamamen alını§ değil· 
dir. Bilakis bizim Karagöz oyu-

nu içtimai hayatımıza uygun ve 
ötekisinden pek farklıdır. Arap· 
hirm oyununda bizim Karagöz 
kartılığı olarak oyunun temel 

direği sayılacak, patavatsız, sÖ· 

zü ölçü üz, yarı saf, hu saflık al· 
tında alaycı bir tip, hunun karşı· 

sında da "reis,, denilen edebi, 
erkani, muaşereti bilen, hayal o· 
yununun hakiki hayatını tasvir 

ettiğini aöyliyen çelebi bir adam 
vardır ki bu da bizim Hacıyvadı 
hatırlatır. 

Bunların haricinde atık vardır. 
Vaiz, eczacı, kan alıcı, utçu, üfü
rükçü, aslancı, filci, kedici, kö
pekçi ve saire vardır. Horoz dö· 
vü§tÜrülür, kadehler tokuıturu· 

lur, kasaplar hayvanları keser
ler, atçılar yemek pişirirler, her· 
kea toplanıp bedava yemek yer, 

çalgılar çalınır, içki içilir, Azrail 

iri Pol, son derece hiddetlen· 
mif idi, homurdanarak cevap 
verdi: 

- Ben de ıeni tanıyorum., aen 
Markinin kiracıaııın ! 

- Evet .... Ben Möıyö Raul... 
Bir emriniz olursa hizmetinize 

amadeyim ... Hem hak, ikimiz de 
ayni işin pe§inde koşuyoruz. 
Doğrusu şanaın yokmu§. Hem üs· 

telik bugünden itibaren Sarı Kla· 
rayı himayeme alıyorum. 

Sarı Klara ismi, Polü, deli gi
bi etmişti: 

- Ona dokunmaktan seni me-
nederim, yoksa ... . 

- Ey yoksa? ... Ne olur sanki. 
Şu haline bak, benden bir yaş da· 

ha. büyüksün ... Herhalde yumruk 
ve bıçak kullanmasını da bilirsin, 
huna rağmen iki parmağımla se
ni karşımda suata durduruyorum. 
Doğrusu haline acıyacağım ge· 
liyor. Haydi bakalım ne yapa· 
caksın? · · -

ı;elir, fı:ık ölür, cenazesi yıkanır, 
namazı kılınır, cömülür. Türlü 
türlü kimseler perdede görünür, 
yarı litife, y~rı ciddi Eözler söy· 
ierlcr. 

Bizim Knrarıözclc tipler de, 
mevzular ela bambaşkadır. 

Karagö2cülük san'cıtinin usu• ' 

lünü inceden inceye bilmekle be· 
raber nyni zamnnda musikişinas 
bilhnss:.\ yaratıcı bir zeka sahibi 

cüzel buluş, tatlı ıöz sahibi olma

ui icap ettiren bir oyundur. Asır· 
larca pek ince ruhlu, olduk~a, 

tah5illi, san'atkar kimseler her sı· 

nıf halk:.ı, güzidelcre, münevveı·· ; 
lere Karagöz oynnt.mışlar, yük· · 
~ek zeraf et ve nükteperdazlık, , 

istiyen bu tuluat oyununu itlemi~· 
lerdir. 1 

Bu itibarla Karagöz oyunu şu 
lcadar yüz sene evevl doğrudan ' 
doğruya bir Türkün karihatiın• 

dan da çıkmıt olsa, baıha bir 
1 

yerden adapte de edilmit olsa 

asırlarca Türk zekasının işlediği, 

yuğurduğu ve güzelleştirdiği bir 
oyundur ve Türk eseridir. Kara· 
göz, başı yukarıda, duygusu, ve 

düşüncesi hür öz Türkü temsil 
eder. Hacıyvat ta eski Osmanlı 
siteainin garip münevverini! 

Buraadaki mezara gelince: Ha• 
yali Mustafa Tevfin Efendi İs· 

minde bir zatla Bur~adaki Bahri 
tekkesi ıeyhi eskiden'beri Kara· 
gözün Buraadn Çekirge yolunda' 

gömülü olduğu rivayetine ellerin• 
de hiç müsbet delil olmadığı hal· 

de inanarak 1310 senesinde bu· 
raya bir tat diktirmiıler, 

Kim bilir, belki bu taşın altın• 
da bir kara gözlü yatmak-tadır, 

ne ziyanı var! t 

Refik .l.hmet 

Kitap panayırı 
Halkevi müze ve sergi şube· 

sinin teşebbUsile bir kitap pana• 
yırı tertip edilr:ıiştir. Panayır, 
Beyazıtta darülfünun meydanında 
30 Ağustosta açılacaktır, yeni 
harflerle neşredilmiş olan bUtiln 
kitapların teşhiri ve ten:ıilatla 
satışı lemin edildiğinden bu pa· 
nayir kitap alakadarları için pek 
istifadeli olacaktır. 

Raul herifi bırakmı§tı. Val· , 
teks: t 

_ Sencri, dedi, seninle görü• 

şürüz. 

_ Ne diye görüşürüz. İşte 

kar§• kar§ıya duruyoruz, anlat 
bakalım.... 1 

- Eğer kıza elini sürdünse ... 
- Çoktan, yavrum ... Gayet i· 

yi ahbap bile olduk. 
- Yalan söylüyorsun .. Yalan! 
- Hem de daha yeni başladık • 

Alt tarafı yarın devam edecek. . 
Karşı lcar~ıya duruyorlar ve 

biribirlerini üzüyorlardı. Fakat 
iri Pol herhalde vaziyeti lehine 
görmedi ki, bir kaç küfür salla
makla iktiaf etti. Raul, bunlara 
kahkahalarla gülerek cevap ver• 
eli ve Valteksin çekilip gitmesine 
müsaade etti. Herif giderken söy· 
leniyordu: 

- Elbet ıenin clerini yüzece-1 
ğiml / 

(Devam rdccel:) 



Sahife 6 

Cenubi 
barut 

Amerikadaki 
fıçısı nedir ? 

iki hükumet arasındaki müsellah 
ihtilafa sebep olan Sako eyaletinin 

aslı, esası .. 
Uç seneden beri, Bolivya ile 

Paraguay cümhuriyetleri arasın-

da Şako eyaleti, zaman zaman 
bu iki devlet arasındaki barut 
fıçılarını ateşliyecek bir tehli • 

ke teşkil etmektedir. Bu güne 
kadar beynelmilel itfaiyeciler, bu 
yangının önüne geçmiye çalışmış 

lar, kısmen mani olabilmiş ise • 
ler de kat'iyyen ihtilafın sebebi

ni halledememişlerdi. 

Cenubi Amerikanın bu iki 
cümhuriyeti, büyük Şako eyale· 

tini daha doğrusu bu geniş ve 
vahşi eyaletin üçte birini teşkil 
eden şimal kısmını bir türlü pay 

1aşamıyorlardı. Hakikatte de , 
Bolivya ve Paraguay cümhuri • 
yetlerinin hudutları kat'i olarak 
çizilmiş değildir. 

Bolivyalılar, bu eyaletin bu 
günkü Bolivya olmuş olan eski 

"Andiencia de Charcos,, a ait 
olduğunu, Paraguaylılar ise, öte-

denheri burasını işgalleri altında 
bulundurup orada yollar, tren • 
ler ve daha bir çok şeyler yap • 

bklarmı iddia etmektedirler. 

"' ,,. :/. 

Bu Şako eyaleti denilen yer 

nedir? Niçin iki küçük cümhu • 
riyetin biribirine hücum etmesi • 

ne sebep oluyor 1 Şunu bir tetkik 
edelim. 

Şako eyaleti, Pilkomaya neh· 
ri ile Paraguay nehri arasında • 

dır. Medeniyet, buraya, bilhassa 
Paraguay nehri sahillerine daha 
yeni girmiye baılamııtır, Ou ci-
hete, Paraguaylılar, ecnebi ser 
mayelerinin yardımı ile bir çok 
zirai ve sınai müesseseler yap • 
mıılardır. Fakat bu eyaletin da
hili, müthiş surette bataklık bir 
arazidir .En vahti hayvanlar, 
timsahlar, yılanlar, hastalık qı
lryan sivrisineklerle doludur. Fa 

kat en büyük tehlike orada otu
ran yerli vahşi kırmızı derili 

halktır. Bu eyalette, insanın iler 
liyebilmesi çok müşküldür. Balta 

değmemit ormanlarla dolu olan 
havalide ancak baltalarla yol a • 
çılarak ilerlenebilir. Maamafih 

bu ormanlarda, ağaçlardan esans 
lar, kereste ahmr; ayrık otu bu
lunur. Şüphesiz masraf yapılır • 
sa bu memleketten istifade et • 

mek kabildir. Fakat mesele yal
nız bu kadar değil. Bu eyalette 
yeni yeni madenler bilhassa ge. 

niş mikyasta petrol madenleri 
bulundu ve işte Paraguaylıların 
metalibini teşkil eden en mühim 

sebeplerden birisi de budur. Ma
lum olduğu üzere, milletleri bi -
rihirlerine dütürmek için, petrol 

dan daha kuvvetli bir unsur yok 
gibidir. Pek tabii Bolivya cümhu 
riyeti de bu işle alakadar oluyor. 

Fakat onun için en mühim mese 
le fudur. Şako eyaletine sahip ol 
duğu takdirde, Bolivyalılar Pil
komayo ve Paraguay nehirleri • 

ne sahip olacaklar, bu suretle, 
Bahrimuhiti Atlasiye dökülen 
Parana şehrine yol açılacak ve 

memleketin bir deniz mahreci 
olacaktır. Bolivya, Peru hükU • 

meti ile beraber Şili aleyhine 

girdiği harpte mağlup olduğu 

gündenberi, denize bir mahrece 
sahip olmak şöyle dursun, bir 
küçük koridora bile sahip ola • 
mamıştı. 

Hangisi k o vvetli? 
1928 de Bolivyalılar, Parana 

nehrinden, Şakonun şark şimali • 
ne kadar sıra ile kaleler yap • 
mışlardı. O zaman Paraguaylı • 
lar da bunlara mukabil kaleler 
yaptılar, münasebat kesildi, her 

iki taraftan da kaleler zaptedil • 
miye başlandı, harbe, akvam ce· 

miyeti ile, Amerika cemahiri 
müttehidesinin delaleti ile ma -
ni olunabildi. Fakat ihtilaf nok· 
tası bir türlü haHedilemiyordu. 

Binaenaleyh, vatani ihtiras • 
lar gittikçe artıyordu. Paraguay
lılar kendilerini mazlum bir 

millet olarak telakki ediyorlar. 
1865 ten 1871 senesine kadar, 
Arjantin, Oıoguay ve Brezilya • 
nın ittifak ederek aleyhine açtık 
ları bir harpte, Paraguay birçok 

arazisini kaybetti, nüfusu 1300000 
den 250,000 e kadar düştü, er • 
kek halktan yüzde sekseni harp
te öldü. Bu suretle, eski fspan • 
yol papaslarınm elinde arta kal· 
mış olan bu küçük devlet, kapı

larım, her taraftan gelen muha
cirlere açtı. 

Bu devletin halkı ekaeriyetle 
beyazdır, kısmen de kırmızı deri 

li kanile karışık olanı ise,derin bir 
İspanyol onoru ile mütehassistir. 
Pek küçük olan ordusunu, Fran-

sız askeri heyeti tensik etmiştir. 
Fransızlar Avrupaya dönünce 

bir Arjantin as·keri heyeti celbet· 
tiler. 

Bir harp olduğu takdirde, Pa

raguaylılar, Alman kumandan • 
larından von Kluckun erkanıhar 

biye reisi olduğu söylenen jene· 

ral Kunb: isminde birisinin ida • 
resinde bulunan Bolivya ordusu
na nazaran, silah ve adet noktai 

nazarından pek azdırlar. Fakat 
Paraguaylılar, kendilerinin, ma• 
nen Bolivyalılardan daha kuv • 

vetli olduklarını, kendilerinde 
zenci kam karışık olmadığını İ· 
leri sürüyorlar. Maamafih, her 
iki tarafta da milli izzetinefis 
galeyan halindedir. 

Kadınlar da muharip 
Paraguaylı kadınlar, miktar • 

ları az olan erkeklere yardım i-

çin harbe iştirak edeceklerini 
bildiriyorlar, hunlar süvari tabur 

ları teıkil edeceklerdir. 

Paraguay kadınları, Şako me
selesi halledilmedikçe, pırınce 

ve pudraya el sürmiyeceklerine, 
yani ne süse, ne de ev işlerine 
bakmıyacaklarma dair yemin et

mişlerdir. Ve Paraguayın mer -
kezi o]an Asuncion şehrinde gö
nüllü kaydolmak istiyenler o ka 

dar çoktur ki, bunları, askeri ve 
zabıta kuvvetleri ile dağıtmak 
mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Bu iki küçük cümhuriyet a· 
rasındaki meselenin kat'i ve hak 

kaniyet V-zere halledilmesini te -
menni edelim. - --

VAKiT 16 A2'uıfo~ 

Almanyada Müthiş Bir işsizlik Hüküm Sürüyo~ 
··-············· ................................................................. • ---·-··-.... ·-·--·---· ................. __.-r. •• 

Berlin sokakları baştan başa güçııı, 
kuvvetli dilencilerle doludur! , 

Sadaka için şarkı, musiki - Kaldırım ilzerJnde insanın yıldtZ1111 

okuyan müneccimler-Tavuk, horoz taklidi- 65 yaşında rakkase 
Yazan: SUAT DERViŞ;; 

BERLlN, 10 Ağustos -
Almanya işsizleri en iyi orga .. 

nize edilmiş oldukları için dün• 
yanın şüphesiz en talili işsizleri· 
dirler. Çünkü Almanyada bir iş• 
siz için tamaınile parasız, aç ve 
sokakta kalmanın ihtimali yok· 
tur. Almanyanm en feci dediği .. 
miz bu vaziyetinde hile, işsizler 
içinde naktl muavenet görmiyen 
tek fert yoktur. 

Burada İşsizler, çalıştığı za .. 
manki haftalığının derecesine 
göre, işsiz haftalığı alıyor. Bu 
para, çok fazla olmamakla bera· 
her, herhalde bir tek kİ§İnin bir 
dam altına sığınabilmesine ve · 
ölmiyecek k~dar yemesine kafi ' 
geliyor. İşsizlerin hastalığına da 
bedava bakılıyor. işsizler, çalı .. 
şanlarla beraber aynı doğuın yur .. 
duna alınıyor ve çocukları dün• 
yaya geldikten sonra, bu hasta
haneden başka bir müesseseye 
nakledilerek orada üç ay istira• 
hat ediyor ve ilk üç ayda çocu· 
ğunu kendi sütile emziriyor. İş· 
sizlerin çocukları da çalr§anlarm 
çocuklan gibi çocuk bahçelerine 
çocuk mekteplerine ve buna ben· 
zer namütenahi müesseselerden 
birine veriliyor. Halbuki, bütün 
bu tedbirlere ve teşkilatın mü· 
kemmeliyetine rağmen, Alman .. 
yada sefalet günden güne göze 
~arpan ır de"hJ'et 1kflsap etmeK· 
tedir. Parasızlık• inanılmıyacak 
bir şekle gelmiştir. Bedbinlik te 
o derecededir. Burada bir dostu
nuza halini sorarsanız, ölmediği
ne müteşekkir olduğunu söyler, 
işlerin fena gittiğinden, parasız
lıktan şikayet eder. Möble, oda 
fiatları inanılmıyacak kadar u• 
cuzladı. Geçen senelerde bir 
kişiye altmış, yetmiş marka olan 
odaları hu sene ayda otuz beş, 
kırk marka tutmak imkanı var
dır. Bilhassa yenilecek şeylerin 

fiatı fevkalade ucuzladı. Şimdi 

burada bütün dükkanlar mevsim 
sonu münasebetile büyük likidas
yonlar yapıyorlar. Bir Alman ga
zetesi hesap etmiş, bir erkek te
peden tırnağa kadar yani, ayak
kabı, çorap, iç çamaşırı, hazır 

elbise, şapkası, gömlek ve krava
tile otuz altı marka, yani bizim 
paramız ile aşağı yukarı on altı, 
on yedi liraya giyinebilecek. Ka
dınlar için ise bütün bunlar için 
on dört marka, yani yedi liraya 
ihtiyaç vardır. 

Bu ucuzluğa ve işsizlere yapı· 
lan nakti muavenetlere rağmen, 
yalnız Berlin sokaklarında dolaş
mak, Almanyadaki yoksuzluğun 
bin bir resmini gösterir. 

Berlin sokakları genç, güçlü, 
kuvvetli dilencilerle dolu; bu di
lencilerin iki adımda bir tanesi 
elinde bir kibrit kutusu veya iki 
tane iskarpin bağile insanın yo· 
lunu kesiyor ve zorla, guya elin
deki şeyleri satmağa çabalıyarak 
sadaka istiyor. Berlinde dilen
mek resmen memnudur. Bir di
lenci, ya bir şey satmağa, ya bir 
musiki aleti çalmağa, şarkı söy
lemeğe mecburdur. Bunun için 
her yerden bir şarkı sesi yükseli
yor. Her Alman binasının arka-
11nda bir avlu vardır. Sabahtan 

. . _ Berlin mahallelerinden biri ~· 
akşama kadar şarkı söylemeğe ı olan kadınların gözlerini siY~ .• 
iktidarı olmıyan bin bir dilenci bezle hağlıyarak telepati tectıl 
do1up boşalıyor. heleri yapıyor. Sokak ortasııı0" 

Bunların içinde en fecii ses· gülle kaldıran, kuvvet tecrübele' 
l Cll l )"Bll 1Jit' ı.s.._.. ,u • .a'le;;........-- • - - - - - .. Ll! ___ _ ı __ _..._. ...... L. \->' 

acaip bir kuş giöi İnce ince ötüş· roz, köpek sesi taklit ederek pe.' 
!eridir. Bu ses merhametten göz· ra toplıyan mukallitler var. -g"etr 
lere yaş getiriyor. Meydanlarda Berlin sokakları bir mahşer· , 
ve sokaklarda teker teker veya Fakat her gün bir çoğuna re.; 
grup halinde musikiden istifede geldiğim bu manzaraların içill e 
eden genç1er var. Bunlar Berlin- en fazla merhametimi ce)bede~ 
de birdenbire meydana çıktılar. bir ihtiyar kadının raksı olcl'-'' 
Evvela tek başlarına, sonra ikişer Bir köşeyi dönüyordum; yak111

: 

ikişer dolaşan bu işsiz genç ço- dan bir gramofon sesi duydo~: 
cuklar, ş=mdi musiki grupları vü- ne var diye başımı çevirdim, go' 
cude getirmişlerdir. Bunların bir düğüm manzara hakikaten ağW 
kısmı gitara, banço, armonik, ve nacak bir manzara idi. Kaldı~': 
kemanlarını çalaı:ak, şehri bir ha- mm biraz ötesinde ufak bir 

15

11 şından öbür başına dolaşıyorlar. kemlenin üzerine bir gram3f~i 
Bir diğer kısmının da ayrıca bi- konmuş; gramafonun çok es " 
sikletleri vardır. Bunların on, on fakat tatlı bir sesi var; çalıtle. f 
beşi bir arada bisikletle gelip bir plak Kara Ormanlıların bir cJı.ı.l1, 
sokakta iniyorlar, sırtlarında ta- havası, gramafona neş'eli bir 1'~( 
şıdıkları musiki aletlerini çıkarı- .dm sesi rafekat ediyor ve bl j 
yorlar, birisi şarkı söylüyor, di- kadın kaldırımın üstünde, eII~, 
ğerleri saksafon, armonik, v.s... kalçasında gayet güzel danseffr 
çalıyor ve hazan bir arada şarkı yor, adımları harikulade h.a d

1
,.,,. 

söylüyorlar. İçlerinden biri kas- fakat bu neş'eli ve maharetlı b'' 
keti ile geçenlerin ve pencereler· seden kadın, sade siyah bir e~ ;, 
deki insanların attikları paraları se ve biçimsiz ayakkabılar gı~t' 
topluyor. Bunların içinde bazan yor. Kendisi, en aşağı altın:tfı 3 

5, 
b. 'b. . k . . b b k d se ırı ırıne ço ıyı uyan ve iyi ça- mış eş yaşında ir a ın· 

5
e 

lan grupar vardır. Eğer rivayete belli sefalete düşen bir rakk
3 
"' 

inanılacak olursa, beraber gitara idi. Ona fazla bakamadııJJ· ~\IJe 
çalıp şarkı söyliyen iki genci, gu- vetli bir merhametin tesir•~ 0, 

ya bir revü direktörü görüp be- kaldım. Zavallı ihtiyar ke. 
1

tı" 
ğenmiş ve angaje etmişmiş. Ber- Fakat bu raksedip sadaka toPd,. 
lin sokakları, bir alem, bir pana- yan ihtiyar kadın, kendi y~Ş·~ıJ' 
yir yeri. Sokaklarda hayatlarını olup hala boyanıp süslenıP J<ıı1'' 
kazanmağa çalışan yalnız seyyar ranlık sokaklarda bir sarh~Ş g.te" 

musiki heyetleri değil, daha baş- dırabileceğini ü.mit eden bı~ 
ka san'atkarlar da vardır. Mese- lerden daha mes'uttur ya! se" 
la, yedi, sekiz güvercini olan bir Evet, Berlinin geceleri de

5 
fıJ" 

h 'd" e ayvanat mürebbisi güvercinleri- faletin ayrı bir makesı ır· 1ığ• 
h .. 1 B. , l .. .. d b•aks:ıı , 

n~ un~r. er yaptırıyor. ~~an at- et yuzım. :n artan. a - eteri"' 
karlar ıçınde en eglencelısı, ağzı anlamak ıçın Berlın gec 
kalabalık müneccimler. Evet, mü- görmek lazımdır. Jo.f" 
neccimler; burada onlar da şim- Ortalık kararınca kaldır•~j(Iİı 
di sokaklara düşmüş kaldırım ü- dan çekilen dilenciler in Y; ıcltı 
zerinde insanın yıldızını okuyor, kısacık etekli, boyalı do e. 
hayatı ve istikbali hakkında na- zavallı kadınlar alıyor. jı 
sihatler veriyor, ve yardakçıları Sual per'i 

t 
1 
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GEN LIK 

Gençlerin 15 günde Üç lira ile 
idare ettikleri kamp 

Pendiğe gel• • oluyor. Bütün ar-
diğimizin ikinci kadaşlar iskele· 
günü idi. Çadı• ye inerek bir hay-
rımızm etrafında t li eğleniyoruz. 
bir takım izler Askeri kamp-
gördük, bu izl~İ lardan işlerini bi-
ri merak edereK 
cıvardaki köşk• tiren gençler hep· 
lere sorduk. Bi~ si akşamları do-
ze bazı geceleı1 laşıyorlar. iskele 
buralarda (Yılan)' "' ,.- ve tren istasyo· 
dolaşt:ğını söy-1 ~ nu kalabalıktan 
lediler. Haylı he .. ~ görünmez bir hal 
yecan geçirdik alıyor. 

doğrusunu ister• ...,.,_ Çadırımıza her 
seniz biz değil "' gün misafir ge· 
ben (ben).. Ar .. ! liyor. Meseli bir 
kadaşlar be· 
nim bu korkak- ~-----.......... --""=~"'""' ı:.ı gün bir arl<ada-
lığım iJe alay T-._ şın babası yahut 
diyorlardı. Ama _Kampta dttftİi ellenmelerlndiia bir intiba . annesi. Hele Cu· 
ne yapayım elimde değil tabii 1 dürü beyin sırtına yüklenmişti. ma günü bütün arkadaşların 

"" ~ ~ Meseli yemek yapmak, çarşıdan akrabası gelmiye başladı. Tam 
şunu bunu almak gibi şeyler bir aile ocağı.. Günlerin nasıl 
hep kamp amirinin hissesine dü- geçtiğine insan hayret ediyor. 

Gece rüzgar çıkıyor. Hiç dur
madan çadırımızı sallıyor. 

Geçen sene Yuşada kamp 
kurduğumuz arkadaşlar geldiler. 
Fakat çadırlarını kurunc:ya ka· 
dar bir hayli müşkilat çektiler. 

Kamp müdürü (Münir Bey] 
bir sabah bizi tophyarak işlerin 
fazlalığından şikayet etti ve bazı 
iılerin başka arkadaşlar tarafın· 
dan görülmesini söyledi. Haki
katen biz farkında olmadan xa
vaş yavaş bütün işler kamp mü-

şüyordu. Nihayet ittifakı ara .y. .y. :t. 

ile işler taks_im edildi. Bana yal- _ Kampın emektar ve vefa-
nız Salı günü çadırı beklemek 

kir müdürü bizim günlerin çave o günkü dahili işleri tanzim 
etmek vazifesi düştü. Yani bula- buk geçişine hayretimizle aJay 
şık yı:~amak da o gün imiş be- ediyor. 
nim vazifem oldu. - Düşünüyorum da hala ken-

.y. • • di kendime hayret ediyorum. 
işler yo'.una girdikten sonra Biz on beş gün içinde "üç,, lira 

artık çadırda şikayetler işidil- gibi bir para ile nasıl yaşadık ? 
miyordu. l Hem karnımız mükemmel doy-

Akşam satası mali Şartile. 
Akşam eğlenceleri· çok güzel · ~ ·-" · · NeemetHn· Sabri 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sıta.. Büyük alim Edison: "Y O· 

rulduğum zamanlar Şekspirin 

eserlerini okurum!.. ,, Dermiş .• 

Milli edebiyat, her b~lde, sa
lon edebiyatı denilen acubeye 

bin kerre mürecabtır .• 

- En çok sevdiğiniz romancı 
ve şairler kimlerdir? .• 

- Size doğru bir söz: Riya· 

ziye meselesi yapmaktan okuma· 
ğa vakıt bulamadım .• 

Mamafih bir kaç isim sayabili· 

rim : Ömer Seyfettin, Halide E

dip, Reşat Nuıi, Nazım Hikmet .. 

- Gerek vatani, gerek fikri 

Ye gerekse başka sahalarda ol

mak üzere büyük inkiliplar ya

ratan en değerli başlardan kim

leri seversiniz ? .. 

- Vatan ve istiklal uğrunda 

mücadele edenleri soruyorsanıı 

büyük Gazimiz bunların en ba
şındadır .• 

Büyük kaşifleri isterseniz : Pas· 

tor, Klod bernar, Edison .. 
-Bu günkü spor salgınını nasıl 

buluyorsunuz?.. Adalenin fikri 
yendiği doğru mu ? .. 

- Spor, insanın dünyaya göz
lerini açtığı andan itibaren muh· 
taç o!duğu bir gıdadır.. Küçük 
bir çocuk sevinince ellerini ve 

kollarını sallar.. Sahahleyin ya· 
taktan kalkhğımız zaman gerin-

memiz spora olan ihtiyacımızın 

bariz bir delili değil midir ? •• 
Spor gençlik . fç"n elzemdir. 

Bence adale fikri yenmiyor, 

bilakiı fikrin inkişafını temine 

medar o'.uyor .. 

lb:ahic l•vket 

DördUncü yeril 
Mallar sergisinde 

CUmhurlyet Gençler mahfelinin 
mUsamereleri 

Geçen pazartesi günü akşamı 
Galatasaray yerli mallar sergi· 
sinde Cümhuri· 
yet gençler mah· 
feli amatörleri 
tarafından ikinci 
temsil ve?ilmiş· 

tir. Gençler Ali 
Zühtü Beyin "O
lağan şeyler,, na· 
mındaki 2 per-
delik bir vodvi
lini oynamışlar

dır. Bu vodvil 
bilhassa doktor 
rolündeMücteba, Bestekar Ya· 
Kemal rolünde vuz B. 
Nurullah Kazım, Macit ro '.ünde 
Zühtü, Tahir Mahir Kahir rolün
de Enver, mitralyöz Hakkı ro
lünde Vahdi, dava vekili rolünde 
Baha Beyler çok iyi idiler. 

Eser baştan aşağı büyük bir 
alaka ile seyredildi, Müsamere 
gece 2 de bitti. 

Geçen perşembe akşamı yerli 
mallar , sergisinde Cümburiyet 
genç'er mahfeli san'atkarları 
üçüncü ve son müsam~relerini 
verdiler. Müsamerede Mücteba 
SaJabattin Beyin "Dalavere,, nam 
musikili komedi osnandı. Bu 
eserde bilhassa Mısırlı Hacı Fiş· 
fiş rolünde Ali Zühtü, tüccar 
Şadan rolünde Nurullah Kazım, 
tüccar Nuri Ef. nin kızı rolünde 
Güzin H, ümidin fevkinde mu
vaffak oldular. Her üc gencin de 
sesleri musikili komediye çok 
müsaittir. Güzin H. bilhassa 
genç lnz rollerinde çok muvaf
fak oluyor. Ali Zühtü B. her 
zaman olduğu gibi bu musikili 

• 

Amatör sahneleri 
Arasında faaliyet 
Başladı 

Eu sene amatör sahneleri ara· 
sında bir hayli rekabet olacaği 

anlaşılıyor. 
lstanbul tarafında Gençler Te

maşa grupu, Aksaray gençler 
mahfeli, T opkapı ger.çler mah
feli, inkılap genç'.er mahfeli, 
Beyoğlunda ise Cümhuriyet genç· 
ler mahfeli gibi bir çok sahne· 
ler bu ay içinde faaliyete baş· 

lamışlardır. 
Bu mahfellerden en eskisi olan 

"T opkapı ge:ıçler mahfeli,, dir. 
Eu sene tekr;;r temsillere başla
mak üzeredir • Bundan başka 
lstanbul tarafında üç seneden 
beri muntazam bir surette çalı
şan gençler temaşa grupu aza
sı dün Sultan Ahmet merkezinde 
bu sene temsil edecekleri piyes· 
feri intihap etmişlerdir. Bu per
şembe praoalara başlayacaklar

dır. "Temaşa grupu,, Bu sene 
beş telif eserle ikisi Fransızca
dan nakledilmiş şarkılı komedi 
temsil edecektir. ilk temsilini 
Eylül on beşinde vereceldir. 
Aksaray gençler mahfeli bu se
ne oynayacak eserleri ayırmak
tadır. 

Necmettin Sabri 

komedide muvaffak olmuştur. 

Nurullah Kazım B. çok muvaffak 
oldu. Diğer rol sahip!erinden Yu
suf, Enver, Baba Hulüsi Geyler 
de rollerini iyi kavramışlardı. 

Eserin sahibi Miicteba Sala
battin B. bize ay nieserde mo· 
dern ve klasik sahneler yaşattı. 
Musikileri besteliyen Yavuz Be· 
yin de bu husustaki gayreti ba
riz bir sl!rette gözükmekte idi. 

Genç nesille haşhaşa 

Istanbulsporlu 
Salabattin Bey 

lstanbulsporun nasll kuruldu• 
aunu ve çahşma tarzlarını 

anlatıyor 

Yüzme mü.:ahakalarındayız, Gen e: 
Sııl:\hanin Bey, ben \'C bütün fstanbul
sporlu gençler mü
s~bakaları seyredi
yoruz. Yalnız yan
lış anlaşılmasın ls
tanbulspor kulü -
bündc iki tane Sa- Ml.~Mtıı•-.4~· 
l:lhactin Yardır. Biri 
küçük Snl:\hanin di· 
!!;eri genç ~allhattin 
ben ıı;enç Sal:\hat· 
tin ile konuşuyo· 
rum .. 
"- Spora ne 

zaman başladı· SaUihattln Ber 
nız? 

- Bundan 10 sene kadar ev• 
vel Istanbul sultanisine müdavim 
arkadaşlar aramızda bir ku.üp 
açmış ismini de (C.K.G.) demjş
tik. İşte benim, benim gibi san 
siyah formalı birçok lstanbulspor
luların meşin top peşinden koş· 
mıya başlamaları bu tarihten 
başlar. Hemen her hafta bir maç 
alır ve bir sonraki maçta biraz 
daha futbolcu olduğumuzu biraz 
daha birbirimize bağlandığımızı 
görürdük. Bu birbirini takip eden 
maçlardan birini ve belki en 
mühimini de Süleymaniye ikinci 
takımile yaphğimız oyun teşkil 
eder. 

Kazandığımız bu oyundan son· .. 
ra Süleymaniyeli Kemal Hali~ . 
beyin nazarı dikkatını celp etmiş 
olacaktık 1'i onun tavassutu ve 
ısrarlarile kulübümüz siyah beyaz 
forma altında oynamağa başladı • 
işte Süleymaniyenin bundan 
7 sene evvelki lzmir seyahatı 
muvaffakiyetini temin eden bu 
takımdı. Seyahattan avdetle bir 
ihtilaf üzerine bu küçüklerin kıy
metini takdir etmesini pek a:a 
bilen Kemal Halim bey ve bazı 
arkadaşları 1926 senesinde Is· 
tanbulspor kulübü namile bu 
günkü lik ve şilt şampiyonunun 

temelini kurarak bu çocukları 
da oraya aldı. Artık biz kendi
mizi sarı siyah formaya daha 
yakın buluyor muntazaman çalı· 
şıyorduk. Bu gayretlerin semere
sini görmemiz tabii idi, ilk sene 
üçüncü bunu takip eden iki se• 
ne arka arkaya ikinci küme de 
şampiyon çıkmıştık. 

lstanbul sporun teşekkülünün 
dördüncü senesinde biç bir yer· 
de hiç bir kulübe nasip olmıyan 
bir muvaffakıyetle birinci küme 
takımları arasında oynamaya 
başladı. Ve çok geçmeden orada 
da şampiyon oldu. 

Şimdi sarı sıyahlılarm bir ar• 
zusu bir gayesi var bu sene ya• 
pılacak vatan birinciliklerinde de 
ayaı muvaffaby .;ti göstermek 
bundan evvelki senelerde yapı
lan birinciliklerde birinci sınıf 
takımlarımı:dan diye tanınan 

bazı şampiyonlarımızm istanbula 
kazandırmadığı bu şerefli birin· 
ciliği ı stanbu a hediye etmek. 

Başka hanği sporla meşgul 
oluyorsunuz ? 

- Aıiz"m spor bir azda saha 
meselesidi~. Güzel bir darbı me• 
sel vardır. At var meydan yok. 
Meydan var at yok derler. Bi
zım memle!<et sporcularını maal• 

(Lütfen sayıfayı çeviriniz) 
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Yunanistan da -Bir-gazetecilıin batıra ~1arih Genç Nesille 

Çaldaris Baş başa 1-= Sahasında 

esef birinci kısma ithal etmek ilim seferberliği Prens 
hktan 

bar1şıyor; fakat gene para 
kurtulam~mış oiuyordU··· lazım. Sporla meşgul olmak is- Venlzelosa m ukabtl 

tiyen az çok kimse var fakat bu bir bllcu m yaptı ! Kablettarihi devirleri tetkik - 3 l 
ı t t · edecek muhiti 

1 
. d d·-· 'b' ·y'ı rouaıııe arzu arım a mın Geçen hafta Londrada kah- Ab şu mel'un imparatoriçe erın e ıgı gı 1 1 bulmakta ne kadar müşkilat çek- Atina, 15 (Husus\) - Başve- k'k b 

8 
ık· go··rdu" ? • 

lettarihi devirleri tet a e- Şarlot bir ge ers~.. e ı onun ~ 
tikleri meydanda.. Bir memleket kil Venizelosa karşı muhalefette den beynelmilel kongre toplan- mirası alacaklarımızı kurtarır. - Evvel.. Yeni kıral prsil 
sporculan az veya çok muvaffak Ön ayak olan kraliyetçi ahali dı ve içtimalarına nihayet vere· Nihayet prenses avdet elti da- sin amcazades dir. On•/ 

0 oluyorlırsa bunun esbabını hiç fırkası reisi M. ·Çaldaris, bugün rek dağıldı. Kongrenin içtimadan ha doğrusu bu~utta Mataş'şe muamele etf. Ah! .. Orta~ 
1 şüphesiz muhitte aramak lizım Başvekilin son beyanatına cevap evvel celselerini takip edecek randevü v•rdi. Mataşiş silind:r olmaklığım şart. Onu ter 'yı 

gelir. Acaba neden bizde de bir vermiştır. M. Çaldaris, Başvekile olanların beş yüzü geçemiyecek· fapka, red ngol ve beyaz eldi· ço~ müşKül ama ne y~p• ~ 
Amerikalı bir Alman kadar mu· ve hükümete karşı ittibamlarıoa teri zanno'unuyordu. Halbuki venlerle clüzendikten sonra trene Oau son derece severıın b 
vaffak koşucu atlayıcı yetişmiyor. devam eylemekte hükilmel ıekli bunlar 650 yi geçli. Kongrede atladı. Ben de beraber.. de müdafaa edecek bende• f 

Bu muhit içinde futbol He la- meselesine temastan imtina ey- irat olunan konferansların hepsi Belçika ya do~ru } ol a'ırken ka kime si yok. Kocasını~ 
yikı veçhile meşgul olamiyorum !emektedir. Çaldarisin rejim me· ancak ihtisas aahiplerini allika· Mataşiş ilk defa olarak gazete- ti'.e kap ıtmış olduğu evi b~eç 
dostum, nerde kaldı ki bir ikinci selesine temas etmemesi, kendi· dar edecek derecede ilmi idi. Jere henüz geçmemiş olan bir seydiniz. Kendis·ne üç 

ve llçüncü spor şubesile. Esasen sile muhalif cümhuriyetçi lider· Bununla beraber ihtisas sa• takım vakalar anlattı. oda vermişlerdi. Peocerel•:,g 
futbolda terakki edemeyişimizin !er arasında mevcut mesoi işti- hiplerini de mnstefit eden neti· Luizi ilk del'a gördüğümden- · maklılclı kapılar kilıtli ve• 

11 bir sebebi de benim gibi hemen rakioin bozulmasını intaç etme· celer verdi. Kongre sayesinde, beri oo sene geçmiştı. Bir gün idi. Öteki odalara kaP•.~ 
bütlln futbolcuların gayretlerini si muhtemeldir. kablellarib mülabassıslarımn l>ü· Luiz araba ile Praterde gezer- o:an deliler geceleri b•~,r 
ayak sallamıya hasretmeleri baş· Askeri cemiyetin hareket tün ilim şubelerini, en es~i in· kcn Hırvat 2abiti ile karşılamıştı. lar, prensese uyku uyutı:u• 
ka bir spor şubesile meşgul ol- zamanı sanı anlamak ve tetkik etmek Kadın gayet meyilstu. Fıııj dö Doktorlar her hafta baf 
mamaları değil midir. Atina, 14 (Hususi) - Haber için seferber ettiği anlaşıldı. ilk Kobur;ı ona pek feoe muamele işkence ederlerdi. 

11 "- Milli takım hakkındaki alındığına göre, askeri cemiyetin insanlar hakkında yapılan let• ediyordu. Kocasının sefahet ar· l'ılip dö Kuborgdan nefte~ 
1 fikirleriniz ve kimleri takdir son içtimaında, cemiyetin intiha- kikler anatomi, jeo'of, ve antro- kadaşlarmm türlü hakaretlerine tiğini kendisine söylettirıJJC 

edersiniz? battan evel faaliyete geçmesi poloji ilimlerinin ittifakile elde maruz kalıyordu. l"!akışı mag- terlerdi. Hakikatte prense•. 
- Bence milli takımımızı mu- fikri bir aralık galebe çalmıştı. edilebilmişti. Bunlarm kifayetsiz- mumdu. Kakım kürkünden mao- casını sevemezdi. Herif ahi 

vaffakiyete götürecek birşey var: Ceneral Okoneoa, M. Venize- liği anlaşıldığından ilmin diğer tosu içicde okadar güzeldi ki sefıh bir adamdı. Kadına ya f 
idare edenlerle, idare olunanla· losla mülakatlarında . derhal ha· şubelerinden istıfade etmek lüzu- genç zabit durup ona meftun dığı hakareti bırakmıyordıJ: . .J 

"t k b'l bU " n' t h'b· ·ı · kt · mu hasıl o'.cu. Hayvanat ilmi bir naıar fırlatmaktan gendini d k a ıırı· rın mu e a ı snu ıye sa ı ı rekcte geçı mesı no aı nazarını kat kadın bunları 
0 

tor 
1 1 E

v ·d d ı d f · · F k t M V sayesinde ilk insanların etioi ye- alamadı. Mateş:ş bu ilk karşılaş· 
1 

... , o ma arı. ger ı are e en er e müda aa etmıştı. a a • e· k etmek istemiyordu. Ası ~ 
h l t b · h. b · mek, ve ehlileştirmek iç:n avla- mağı anlatırken diyordu i: p l i mevcut o an u ın ısarcı nezelos, una itirr.z etmış ve zaten bunda değildi. r 

111 dıkları hayvanlar hakkmda ma11ı· - ilk bakışımda boşuna git- tP'ı' 
2ihniyet ve idare o!unanlardaki hükümetin otoritesi meselesini mal elde edildi. Nebatat ilmi tiğimi anladım. Bir an tereddüt· Mayerlin faciası hakbnd•. ,~ 
bu lfıkaydı ve çalışmamazlık de- ortaya almıştı. M. Venizelosa sayesinde ilk insanın etrafında ten sonra arabayı takibe koyul mal elde etmişti. Mayer~"';ııı 
vam ederse memleketlerinde göre intjhabattan sonra hükümet gördüğü, baktığı, gıdası ıçıo dum. Onu tekrar görebilmenin imparator Fransuva Juzefırı f 
"acemi takım., diye tavsif edilen şekli tehlikeye dGşerse, o zaman meskenini inşa için kullandığı çaresini lemin ettim. prens Rudulfun nasıl içki~ 
lllettayin bir Macar takımın• cemiyet müdahale elmelidir. So· ağaçlarla oebatlaıın ne olduğu Hırvat sözü son zamanlara falıat i'.eminin kurbanı o!d ~ 
karşı uğradığımız hezimetlerin nunda M. Venizelosun noktaina- tevazzuh etti.Ziraat ilmi sayesinde naklediyor ve anlat~yordu: biliyordu. Bu faciayı iyi ta. ~( 
tevalisine maalesef daha uzun zarı galebe çalmıştır. ilk insanların devrinde oraıanla· - Prenses gllyet asabi oldu. ve ifşa ede bilecek olan bJf ~I 
23manlar şahit olmaktan kurlu· r.ıı. Venlzetoa Sellnije gidiyor rın nasıl temizlenc!iği, mer'aların Son günlerde bôna diyordu ki: dının mahpus tolulması A,._ ııf, 
lamıyacağımız muhakkak. Bizim nasıl kullanıldığı öğrenildi. Ma· " Eğer babamın ·kabrine kadar ya saray erkanınca mal~ 
sporculardan kimleri takdir etti· Atina, 14 (Hususi) - M. Ve- deni yal ilmi, ilk ir.sanların hangi gitmekliğime mini olurlarsa ağ- Şimdi de B6rükıelde ona -~~' 
ğimi soruyorsunuz. nizelos, cumartesi glinü Selaniğe ticaret yoHarile madenh ri her zımı açacağım. Kurbenkk ko 1 edecekluini zannediyorud,. ~~ 

Melih bey pek ala bilirsiniz ki gidiyor. intihabat zamanının yak- tarafa nakJ~ltiklerini izah etti. yun gibi... yaşa.maktan bezClim. 
51 

keodisine karşı çok feu• .,ı 
sporcu olmak için muvaffakiJetle Jaşması dolayıs:le Selanik ahalisine Coğrafyacıluın tetkiklerile en Beni boğazlamak isti yenler ba- ranmıştı. O bir erkek evIAl ı 4' 
top peşinden koşmak; yüz met- hitaben bir nutuk söyliyecek, bu eski tacirlerle müstevlilerin kara yatları hakkında bildiklerimi mey- ken prensesin kız doğma'~I 

k k k lr · 16 notkunda kıraliyetç;lere ve onlar- ve denizde tuttuklars yollar gös· dana çıkaracag-ım diye korku- f k 1 Y roda re or ırma gü eyı b'ld" dolayı ena sı ı mışh. _,, 
f 1 k l l. B' la birlikte calışan muhalif Cüm- terile ı 1• yorlar.

11 
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metroya ır atma izımge ır. ı- Arkeoloji alimleri, bütün bu Mataşişe sordum: sonraları kızı ile geçıneme 
oaenaleyh biz ıpor hakkında ha· huriyetci fırka Jiderlerine şid· d Şimdi baba öld.ü. Ace.ba. k•' .. 11·-ıt ld deUe hücum edecektir. ilim şubelerinin yardımı ile ün- - Acilba Brükselde gazete· k t c.-"~ 
kiki bir sportmen o. uğunu an- yanın en eski halini yeniden aile hayatına gırme ıs ıye ,-, 
layabilmek İçin onunla yakından vücude getirmiye imkan buldu· daha çok haleflerinin nasıl çorak Ondan aynlmayı asla isl'I 
tanışmak Jizımgelir, aksi takdir· imkan bulamayacağım fakat şu lar. Arkeo~ojistlerin asıl vazifesi vadilui ektikleri göz önüne ge- fakat her ne de olsa arsO 
de verilecek hüküm hiç bir kıy· muhakkak ki daima sporcu olarak en eski insanların bıraktıkları liyor. mani olmak istemem. / 

· 'f d t b "t'b l b n Neticede insanın yer yüzünde b l ·k d .. 1eıı · metı ı a e e mcz u 
1 1 

ara e kalacağım. eşyayı tetkik etmektir. Fak.at Az sonra e çı a an g~ . i" !. · · d'l'k b' ? en çıplak yerleri meyv::ıdar bir Lui' ( bu sua mıze şım ı ı ır cevap - En heyecanlı maçınız dı'gV er Alı'mlerı·n yardımı sayesın- . b t zeteleri aldık. Prer:ses .. 
il hale getirdiğı, çamura aya 1" vermeyeceğim. - Geçen sene lik maçlarınıo de bu eşya ile alakadar olan verdiği, fakat· ıklim, ve bir çok Kontes de Flandr ile sara ~ 

Yalnız milli takımın sağ içi kn ikinci devresinde Fenerle oyna- ilem yeniden canlanıyor ve in- yerlerde tabii afetlerin yer yüzün· derek babasınıo tabutu 80J'. 
çük Salah::ıttini benim anladığım dığımız ve 3.4 galibiyetimizle san medeniyetinin bütün safha- de bir sürü tahavvüllere sebe- diz çöktüğü, uzun mü~d~t ftl 
bir manada bir sportmen olarak neticelenen maçın son 15 daki- ları tenevvür ediyor. biyet vediği, insanın kudretini yarak dua ettiği yazılı ıd•· b~ 
tanıyorum. kasını unutamayacağım son on Bu vasi ve şumullü tetkiklerle tanımasından evvel de, sonra da ses Almanya imparator~., ' 

" - Darülfünun ıon sınıfta beş dakikaya kadar 3·3 berabere müstevlilerin nasıl hareket et- bu hadiseleiin tekerrür ettiği dızı olan döşes 'Oorote . ~rl 
bulunduğunuza nazaran hayata devam eden bu oyunun sonları- tikleri, mağlupların nasıl daha anlaşılmaktadır. barışmış. gözüküyordu. Yeıı• ıoti 
atıldığınız zamanda sporla meş- na doğru attığımız galibiyet sa- fakir topraklara sürüldükleri v~ En eski insanların yaşadıkları ve ailesile uzlaşmasına 

d k 1
- l t · d l kk tl muhitler hakkındaki malumat .ı gul olacak mısmız 1 yısından sonraki a i~a arı unu - dağlar üzerın e nası meşe a 1 ediliyordu. '#/."'' 

d ki · 1 • b arthkca onların diğer her halide -ı _ Daha uzun :zaman belki mama imkan varmı... bayat sllr ü erı, on arın nıs e- d (OeVU1·-

~~~~~~~~~~~~~~~;;::;~::;~~~;;;;;;;~~~~rı~t~~~d~a~h:a~m:ıü~r~ef~f~e~b~vrıe~~s~ay~ı~la~r~ı~~o~n~is~b~e~t~te~t~e~n~ev~v~u~·r~e~iy:o~r~. ~~~~~~~~~~~~~~ ~~ faal bir futbo!cu olarak kalmağa Melih Na%ml - - sıııd• r", 

- - den kurtulmak için silkindi: dm olduğunu aöylerdj, Sakın be- ve sandık yıgınları ara 'le it' 

r-. - ~ --- ~ Yazan· B k b ·' ni ele verme .. Madam F ofonun tımdaki vapurların ~şık~~;1e ( Tef~lka Boz Navar M~. R~b: Cuk::ıaı;:ı;anaklı yuzun- evinden memleketimi kurtarmak lifçe aydınlanan bır kol ı.ıııl~ 
No... 72 ıons~ı de sıkıştırılmrı bir hayvanın hid· için kaçtım. Fakat yakaladılar. !urdular. Birbirlerine ~""· 

/ ~- --- - - - - - --- - -- - deti beliriyordu. Nataşa onu ken· Öteki öksüzlerle Salibiahmere ve dertleşmiye başladı-',.' ot-
··rıJf Nataıa bitap bir halde idi. mağazalar arasında içind gaz disine doğru çekti: götürdüler. Üç gündür de ora- _Su koca vapuru go d-' 

k 1 b b h k l d k B f k 1 ~ · · bir " ~· Sabahtan beri kapıdan apıya am ası yanan oş ara a ar _ Koı-kma Kotik. Sana fena· an açtım. u se er ya ·a ıya· sun?. Kaptanı çok ıyı di:r 
dolaşmıştı. Ökçeleri tqlara çarp- görülüyordu. Burada satıcılar lık etmiyeceğim. Beni tanımı- mıyacaklar. Senin burada İşin ne? yarın erkenden harek•I -~/ 
tıkça ayaklan burkuluyor, canı sattıkları sucukları, salamları, yor musun?. _Şimdi yalnızım. Bu sabah- Beni Batuma kadar götilı..jlif°' 
acıyordu .. Öünnde Karaköy köp- peynirleri bağrra bağıra methe- T d F k t b k b • tanberi birini arıyorum. Kimi u 

11 
.A' 

- anı ım. a a ıra enı. Şimdi nerede olduğun . de 'r rüsü Halicin kararan suları üze- diyorlardı. iplere donanma kan- Ben Salibiahmere gitmek iste· aradığımı bilmiyorum. Galiba o enı 
rinde uzanıp gidiyordu, mırıl· dili gibi asılmış çirozların ve mem. Annem Rusyaya dönmemi aradığım senmişsin.. rum. istersen gidip}' • .riOJ• 

k b l k 1 k k t f Pura almasını söy ıye,, · dandı •. uru a ı a rın o usu e ra ı 'd ... · N" · ? 
söylemişti, oraya gı ecegım. - ıçın. • · 1 ol 

- Zavallı Nataıka, bittim, kaplıyordu. - Korkanı, seni Salibiahme- - Bilmem.. - Kabul ede~ ~~i·r ad,JP 
Yoruld .. m'.. Nataşa utana utana dilenen . Eder · çok ıyı 1 

"" re götürmiyeceğım. - Nereye gidiyorsun?. - ' arıı · ı~f· Rıhtım kenanndaki iri bina- zaif bir çocuk gördü. Çocuğun - Rusyada ne yaP . d" 
· · - Yemin et!. - Dinle sana bir ırr söyliye- --ıye _,J }ara. doğru yürüdü. Bir dükkanın arkasında yırtık, piı bir gemıcı Çocuk sustu, dü9Ü11>•· )laJ". 

d Al · k. d' T - Yemin ediyorum. Madam ceg"'im. Gel oturalım. Şurada fı- du -.. J önünde ate!in karşısında döner elbisesi var ı. nı fış m ı. oz- k 
1 

d b . Nata•a da düşünüyor d·ı·· 11/Y~, d · b" k l J F ofonun yanından aça ı an erı çılar arasında oda gibi bir yer Y la kebabı yavaş yavaş kızarıyor• an grı ır ren a mıt saç arı bir darbı meseli batır t-" 
I l h l d ·· de d" ? buldum. Fıçıların yanında muz • .,-

du. dağnık buk e er a in e yüzb~lne nerKe otyı'k ıkna·d· ını •üzdii. Onun ıe· sandıkları var .. Kırık sandıklar· vatan bizi dövdü, ana 'f Bo~ midesi hevesle kıvrandı. düşüyordu. Nataşa çacuğu ı e- .. 
1 d k 1 k b v d f'ıl, meyu• halı· kendisine em· dan muz alıp yiyorum. Sana da teselli eder.,, Fakat lokantaların içerisi pek ğin en ya a ıyara agır ı: "' k rar verdi. 

J b ı ktı G. · d K t'k1 niyet verdi. Elini tuttu ve ya laş vereyim. Bir de koca vapur var. ka a a ı . ırmıye cesar~t e e- - o ı .• 
miyordu. 
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öğrenmek, kanuna tabldl ! 
L_ O '•nada. 
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Çertici gibi yavuz cadı yoktur. 
Mağripten Matrika kadar bütün 
efsunculıı.r. aihirbazlar hep onun 
bende ve ıakirtleridir. Onun bağ
ladığını kimae çözemez. Onun 
efsununa hiç bir üfürükçü çare 
bulamaz. dü§ününüz ne büyük 

bir makam sahibidir ki bizim hu· 
zurumuza gelmeğe hacet görmü· 
yor. Kendi 9evket ve ihti,amı 
ile o da ba,ka bir alemdir. Onun 
da maiyetinde ordularla cadılar 
vardır. Gel, ıen bu itten vazgeç. 

Ben ıana ancak dünyada benim 
kadir olabileceğim en büyük, 
en katı tedbirleri öğretsem bile 
ıen o müfkül ve uzun işleri ba· 

şarmakta çok müşkülat çekersin. 
Belki de iti neticelendirmeden 
bir badireye kurban olur, gider· 

sin. Senin gibi büyük bir oymak 
beyzadesine yazık olur) diyince 
Atiz ağladı, yalvardı. (Beni ka· 
tılıklara, acılara uğramasın, diye 

merhamet yüzünden böyle huyu· 
ruraunuz ama bu cihetten ba,ıma 
her ne gelirse ben razıyım. Bu it 
bitain, bata yitsin. istene bu u· 
ğurda batım gitsin) dedi. Bunun 
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~l~l. Sahraya çıkar 

elde eylersin. Buradan filan ci
hete doğru altmıt gün yürüdük
ten sonra bir ormana uğranın. 

Türlü türlü ağaçları, akar suları 
var. İki gün o ormanda yürüdük· 
ten sonra gayet büyük bir ağaç 
görürıün kü iki ok atımı yüksek-

liği var. Ağacın dibinde bir eıek 
bağlıdır. O ağaçtan kendine sağ
lamca bir çomak kes. o asa ile 
yoluna devam et. Suıuz, yılanlı 
bir ıahraya uğranın. çomağmla 
o yılanlardan korunursun. o asa 
varken ıana ziyanları dokuna· 
maz. Bir hayli gittikten sonra 
kurtlar dolu bir vadiye tesadüf 
edersin. Çomak elinde oldukça 
sana bir ziyanları dokunamaz. Da
ha ileri yürürsün. Elinde bir şişe 
tutan bir aslana uğrarsın. Aman 
dikkat et ki itte o, Çerçi sevinç 
cadının hizmetkirlarındandır. 

O ıenin karıma çıkar. Sen hiç 
perva etme. Ona yaklaı. "Ben 
dede Tonga adamlarındanım., 

de, geç git .. Şayet ıırıtacak olur· 
sa çomağını tepesine indirirsin. 

Derhal kaybolur. Sonra bir elin· 
de def bir kurda uğrarsın. O da 
Çertici mel'unun adamlarından· 

dır. Yanma gelirse ona da - bir 
aopa indir. "Ben dede Tonga a· 
damlarmdanım,, de, geç.. Daha 

ileri vardığında batı aşağı derin 
bir çukura dütmüf ıırtından, ba
caklanndan yaralanıp kan revan 
olmua kara kuru acınacak halde 

Tütüncüler 
Mahvo tıyor 
SAMSUN, ( /Jusl!si mulıabirimiz· 

den) : 

Samsun denince ilkin hatıra 
gelen tütündür. Bu cihanşümul 
şöhretin ne yazık ki ehemmiyeti 
günden güne bat.maktadır. En bü
yük ihraç malımız olan tütünii.n 
bugünkü geçirdiği istihsale cid· 
den dü~ünülecek ve seri tedbirler 
alınacak kadar mühimdir. 

Samsun ve havalisinde senevi 
6-7 milyon kilo nefis tütün ye· 
tişmektedir. Dünyanın en iyi ve 
kokulu tütünleri Samsunun Dere 
ve Maden, Bafranın Kuşkaya 
yaftalığından çıkar. 

Tütüncülüğü ilmi ve ameli bir 
tarzda l<endisine san'at edinen 
bir tacir bir gün bana: "Dünya· 
nın en müreffeh ve huzurlu köy
lüleri Fransız köylüleridir. Fakat 
bizim Dere ve Maden köylüleri 
i~lerini bilselerdi cihan köylüsü· 
nün içinde bir rekor kazanırlar· 
dı,, demişti. Köylümüzün yor· 
ganlarına göre ayak uzatmama· 
ları, kendilerine mukadder olan 
refah ve inşirahı geciktirmiştir. 

Samsun tütünleri iki üç sene 
evveline kadar Görmez denilen 
a§ağı nevileri de dahil olduğu 
halde vasati olarak batmanı 12 
13 liraya satılırken cihan iktısa· 
diyatının uğradığı sukutun pek 

tabii aauıntısından Samsun tü· 
tünleri de 5-6 li ya dü~müştür. 
Evvelce kilosu, 3-4 liraya satılan 
Dere ve Maden tütünlerini bugün 
120 • 130 kuruşa alan yoktur. 
Maliyet fiatlarına bile tekabül e· 

demiyen bu düşkünlük piyasayı 

altüst etmiş, bir çok tacirleri if· 
lasa kadar sürüklemiştir. 

Bir vakitler kapılarından ser· 
vet ve ihtişam fışkıran tütün mer· 
kezindeki ticarethaneler, şimdi 

gündelik masrafları çıkarmak İ· 

çin hakiki bir endi~e için.dedirler. 
Bol kazanca ve bol sarfıyata a· 
lışkın olan tütüncülerimizin bu
günkü vaziyete dü~melerinde bir 
az da kendilerinin tesiri olmu§· 

tur. Atalar sözüdür: "Çok tamah 
göz çıkarır., Bol kazanmak hır· 
sile eğer evvelce bankalara akırft 
edilmeseyai belki de bu netice 
ile karşılaşılmazdı. 

Bugün Samsunda eski seneler 
mahsulünden bir milyon kiloya 
ya.kın istok tütün mevcuttur ve 
hepsi de bankalara merhundur. 
Alıcı bulamamak yüzünden bir 

taraf tan ambarlarda tütünlerin 
r..efaset ve kıymeti bozuluyorken 
diğer taraftan da alabildiğine fa. 
izleri yükselmektedir. 

Türkiyenin mühim bir iktısat 

benderi olan Samsunun bu elim 

vaziyetile muhakkak ki hükume
timiz yakmdan alakadardır. Sam
sun tütüncülüğünün bu feci akı

betten kurtarılması bu kıymetli 
alakanın fili neticelerine bağlı
dır. 

Zübcyirojjlu Fuat 

···························································· 
bir kocaya rast gelirsin. "Aman 

evlat, imdat!. Beni bu felaketten 
kurtar,, diye yürekler parçalıya· 

cak surette ağlayıp yalvaracak 
tır. 

(Ritmt!di) 

Belçikalı profesör bu şuaın ehem• 
miyetini ve ölçülmesinin 

faydalarını anlatıyor 
Belçikalı profesör M. l'ı kar'ın ikin cı 

defa olarak balonla gok yüzünün ha,·ıısız 
mıntaknlarıııdıı bir tetkik .":> eı a lı ati ya pm:ık 

üzere bulundu~unu haber verm i ş, Alimin 
bu işi nasıl ba~nrmakıa olduAuna \ c 
balonuna d~ ir ı· erdığ·i malumatı yazmıştık 

l'rolesörün kozmik unlara ait \'a 7.dıjtı 

ildncı mühim makaleyi de bugün takdim 
ediyoru~. 

Birkaç seneden beri, f ,zik alim
leri nazarı dikkatlerini kozmik 
inşiaat üzerine tekrif etmek 
tedirler. Bu inşiaatm cinsinin ne 
olduğu henüz belli değildir. Esa· 
sen burada fizik ilmine ait bir 
meseleden bahsedecek değilim. 
Sadece, bu inşiaatın niçin şa
yana dikkat olduğuna dair birkaç 
misalle ve hassas aletlerle, onun 
hassalarını yüksek bir irtifada 
ölçmenin faidelerinden bahsede
ceğim. 

Gazların elektrik için fena na· 
kıl oldukları malumdur. Bugünün 
nazariyelerine göre yabancı bir 
tesire maruz lcalmıyan gazların 

elektriği nakletmemesi Jazımchr. 
Fakat diğer taratan son asır ni
hayetlerindenberi malümdur ki, 
bazı şuant, gazlara, hafif bir su· 
rette nakıliyet hassası vermekte
dir. Bu şualar arasında Ultra· Vi
yole şuaatı, rontken şuaatı, Ka· 
todik şuaat ve radiyo aktif mad
delerin, alfa, beta ve gamma ih
tizaı.atı esiriyesi vardır. Bu nakı
Jiyetin ''ionistation,, farziyesile 
izahı kabildir. 

Bu şuaların teıirile fevkalade 
küçük elektrik parçaları olan 
" Elektron ,, ların gaz cüzü fert· 
terinden harice fırlatıldığı kabul 
ediliyor. Bu menfi parçacıklar 
elektrikle mahmul olmıyan başka 
gaz cüz'ü fertlerine yapışıyorlar. 
ilk bahsettiğimiz cüz'ü fertler 
elektronlannı kaybettikten son
ra, müsbet elektrikle doluyor, 
sonrakiler ise, menfi elektrikle 
doluyorlar. Bu suretle 11 lonise,, 
olan gazlar, " ion ,, yani, elek
trikle mahmul cüz'üfertlerin fev
kalade hareket kabiliyetlerile, 
elektrik ceryanıoı nakle salih 
bir bal iktisap ediyorlar. Pek 
tabii bu nakiliyet hassası maden 
terin nakiliyetleri He mukayese 
edilemez. ekseriya, 11 ionise, ol
muş gazlar, nhidi kiyasi olan 
amperden bir trilyon ve hatta 
bin trilyon def'a daha az ceryan 
naklederler. Binaenaleyh gazın 
11 ionisatiyon ,, nunu ölçmek için 
fevkalade hassas elektero 
metreler kullanırlar. 

Bir gazı gayet dikkatlı bir su
rette yukarıda 1 ikrettiğimiz şua
a t tesirlerinden mühafaza etsek 
bile görürüzki, bütün tahmin!e
rin aksine olarak, bu gaz hafif 
bir surstle nakiliyet hassasına 
malik olarak kalmıştır. Beher 
santimetre mikabı gazda, bir 
saniye içinde, daima bir ve iki 
çift ion teşkil eder . 

Bu hafif nakliyet hassası, alet 
bir gölün temiz sularına yüz 
metre kadar derinliğe batırıldığı 

zaman hemen hemen tamamen 
kaybolur. Buna mukabil, alet 
yüksek irtifalara çıkarıldığı tak· 
dirde, nakiliyet ha\sası süratl:ı 
artar. Kolboerater bir balonla 
deniz sathından 9000 metre ir· 
tifaa çıktığı zaman, havanın be
her 1Bntimetre mik~bında seni· 

yede 80 çift ion teşkil ettiğini 
görmüştür. e unun izahı kolaydır. 
"ion,, Jaşdmcı bir şua, körreiarıa 
gelir inşiaın bir kısmı muhithavayı 
geçerek arza vası! olnr fakat 
büyllk bir kısım, hava kütlesi 
tarafından cezbedilir. 

Yapılan tecrübelere göre, şu 
neticeye vasıl o!u:ıuyor ki, bu' 
yeni İnşiaın nüfuz kudreti, sert
liğidir. Bu suretle de, kozmik inşi· 
aatının, radyom'un en sert şuala· 
tından daha sert olduğu anlaşı· 
lıyor. Laburatvar tecrübeleri de 
şu neticeyi veriyor: On beş mi
limetre kalınlığında bir kurşun 
llvha radyomun gamma şuaatım 
yarı yarıya indirebildiği halde, 
kozmik şuaatı aynı nisbette in
direbilmek için, on misli fazla 
kalınlıkta bir kurşun liivba la
zımrhr. lnşiaahn bazı kısımları 
da, 150 sanlımetre kalınlığında 
bir kurşun lavha tarafından an· 
cak yarı yarıya eritilebilir. 

Görülüyor ki bu yeni şuaat, 
sadece tecrübe noktai nazarın

dan, büyük bir alaka arzediyor. 
Fakat nazariyeci fizik mütehas
sısları için bu şuaatın doğduğu 
yerin tetkiki daha büyük bir 
alaka menbaıdır. Bugünün fizik 
ilmi, PJank ve Enistein'in naza· 
riyeleri sayesinde, inşuaatın cinsi 
"enerji,. ve madde hakkında şa
yanı hayret farziyeler yürütebi· 
liyor. Kozmik inşuaatın ağır cüz'ü 
ferdlerin radioaktif inhilalile de
ğil, fakat en hakikat cüz'ü fert
lerin, bilhassa, müvellidiilma cüzü 
fertlerinin imhası ve belki de, 
müvellidülmanm "helium,, e ta· 
havvülü neticesinde hasıl olduğu 
muhakkak gibidir. Bu cüz'ü fert
lerin aksülamellerile beraber 
müthiş bir enerji husule gelir. 

Bu enerji , aynı miktarda 
da kömürün husule getireceği 
enerjiden birkaç milyon kerre 
daha fazladır. Şimdi, karilerimiz, 
teknik noktai nazardan, mevzu 
bahis aksülamellerin hangi şe
rait altında vukua geldiklerini 
öğrenmenin niçin faydalı olaca· 
ğını anlıyacaklardır. Şunu söyle• 
yeyim ki kozmik inşiaat hak
kında her öğreneceğimiz yeni 
şey, bize, esaslı meselelerin halli 
için bir çok şeyler öğretecektir. 

Evvelce, kozmik inıuaatı tet- · 
kik için 9000 metre kadar irli
faa çıkabilindiğini söylemiştik. 

Fakat bu irtifada, balonun üst 
kısmında, havayi nesimi kitlesi
nin henüz üçte bir kısmı daha 
mevcuttur. Demek daha yüksek 
mıntakalara çıkınca daha şayanı 
dikkat neticeler alınabilir. 

Binaenaleyh, biz kozmik inşua
atı ancak havayı nesiminin onda 
bir kısmını geçebildiği bir yerde, 
yani, menşe hassalarını pckaz 
veya hemen hemen hiç kaybet
mediği bir mmtakada tetkike 
çalışıyoruz. Bu yüksele irtifalarda 
da, daha aşağı irtifalard;t tetki
katta bulunmuş olanlara havanın 
aşağı kısmındaki tabakalar tara
fından eritildiği için görünmemiş 
11daha yumuşak, , teşkil edici in
şuaat kısımları olup olmadığım 
tcsbit etm~k çok şayanı dikkat 
61acaktır. 

Bu tetkikatı yapacak olan kim

(Lfıtfcn sa11fayı çeviriniz) 
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Hikaye KOMŞULAR 
l\akleden: 

Fa. 

f Kemalettin, karısı Selmanın 
pijaması ile uzanmı~ olduğu oda
ama girerken: 

- Canım, diye haykırmıttı, 
buldum .• Sorma, öyle güzel bir 
§ey ki .. Daha yep yeni .. Hani ya 
§U Zingal ormanları ağaçların
'clan yapılan evlerden .. Önde plaj 
var. Arkası da çamlık. • 

Biraz korkak olan Selma, dir
ıeğinin üzerinde doğrularak ma
vi gözlerini açtı: 

- Arkası çamlrk ise tenha 
bir yerde demek.. 

- Hayır cicim .. Yanında sı-
rayla aynı biçimde be, ev daha var. 
Tabii hepsinin kendine mahsus 
bahçeleri ayrı ayrı.. Ortadan 
parmaklılarla ayrılmı, amma, 
Pencereleri kapatınca herkes ken 
di evinde demektir. Şimdilik ye
mek yiyelim de birazdan gider, 
görürürüz. Anahtarlar bende .. 

- Görmiye ne hacet canım." 
Senin hoıuna gittikten sonra ... 
Demek rahat bir tatil ayı geçire
ceğiz .• Gelecek &ene de Kandil
liye, halama gideriz. 

Kan koca kucaklaf\ılar. Bat· 
lryan bu tatil ayının ikinci günü, 
Kemalettin, Büyükadada bir ev 
bulmuştu. Otelde öğle yemejini 
yedikten sonra, karı koca, elele 
çamlar arasında çocuklar aibi uç 
rıyarak gidip evi gördüler. Bu
raıı hakikaten güzeldi ve Selma
nm da hoıuna gitmişti. 

- Aman ne güHl ev, bem de 
ne .,üzel bir ağaç kolcusu var. 
Canmı kocacığım., dojruıu bem 
yüzsüz edecek.in .. 

- Elbette tekerim. Seni ne 
kadar aevdiğimi bilinin!. 

Selma kocasının göğsüne batı· 
nı koyarak ona tokuldu. Sonra, 
penureden, ağaçlar aruından 

aörünen yandaki .eve bakarak 
sordu: 

-Orada kimıe oturuyor mu?. 
- Evet. Bir karı koca. F &kat 

bizim kadar yeni delil. Evleaeli 
iki aene oluyormUf.. 

- iyi kimselerse belki gider 
aörütürüz. Hele bir yerleıelim 
ae .. 

Kemaleddin karısını evde 
bırakarak, gitti, otelden eıyala
mu bir arabaya koyup geldi. 
Döndüğü zaman, Se1ma: 

- Biliyor musun? dedi, JU 
pencereden öteki ev'in içi görünü· 
yor. Komıu kadını gördüm. Saç· 
lan tıpkı benimkiler gibi sarı .. 

- Hiç de değil canım, ben 
' CJe kapının önünde gördüm. Sen 

ondan daha çok güzelsin. 
-Ya? .. Kocasını da gördüm. 

lriyarı, esmer ... 
- Demek karı koca bize ben-

2iyorlar. 
- Evet. Fakat sen ondan da· 

ba sevimlisin. O, nalet bir adama 
benziyor. Hem doğrusunu "ıter
ıen ikisi de ho~uma gitmedi. 

- Benim ae canım. Hem bi-

şenin havayı .nesimioin onda bir 
kısmı kalana kadar yükseldiği, 
tazyiki nesiminin onda bire ioi
şile, yani 760 milimetrelik bir 
cıva sütununa tekabül ettiği za .. 
man anlaşılır. 

F. N. R. S. balonunun ikinci 
defa havaya yükseli~inde, 16000 
ile 17000 metre arasmda olan 
bu irtifaa tekrar çıkabileceiini 
ümit ediyoruz. Bu sure'Ue havaya 
karıı gayn kabil nuf uz olan va-
maramıul~ ıicabeden tetkikata 
yaparak, lazım gelen ölç.üleri 
~tmıZı da zannediyoruL 

Profesör A. Plccard 

zim kimseye ihtiyacımız var mı 
bilmem?. Birbirimize yetitmiyor
muyuz?. 

Kemaleddin ile Selma tekrar 
kucakl&§tılar. Fakat birbirine bu 
kadar yakın evlerde, bilhaasa 
yazın, hiç bir Yakit yalru:ı: bqı
na kalmak mümkün değildir. Bir 
defa, pencereleri kapatmak ih
timali yok gibidir. insan sıcak· 
tan patlar. Sonra, plaj ve güne· 
şin yermit olduiu bir laubalilik, 
bir tabiate yakınlık hissi. vardır, 
ki, reamiyeti i.deta yarı yarıya 

kaldırır. 

Kemaleddin ile karıaı, vakıa, 
kom9ularile tanışmak vaziyetin· 
de kalmamıtlarc:h amma, onla
rın ne konuttuklarıru duyuyor
lardı. Daha doğrusu, bunu, Sel
ma, taımdıklarının ertesi günü 
duymuıtu. Kemalettin, iskeleden 
öteberi, yiyecek almıya gitmit· 
ti. Döner dönmez Selma atıldı: 

- Am~ dedi, öyle kawga e
diyorlar, öyle kavga. ediyorlar 
ki ... 

Kemalettin tatımııttı: 
- Kim, diye aordu, kavca e

diyor?. 
- Komtular... Kim olacak .•• 

Böyle feY ömrümde duymadım. 
Daha demi• bitirdiler. Batını 
duymadım amma, aealerini iıit
tİ.ln. Karısı bahçedeJ kendiıi de 
odaundaydı. Hızlı hudı •öyle· 
niyorJardı. 

- Ne diyorlardıZ. 
- Feci. Bir:hirlerine lrüfiire-

diyorlardı. Kamı "baya:ğ~ hay· 
van 'bir herifsin, iman böyle mu
amele etmek jçin bir kadın al· 
maz,, diyor, kocaıı '\cenmu ada· 

yorsun, filhakika insan, aıif te 
ve fl!'f mtı kadınlar almaz, hak· 
kın var" diye cevap veriyordu .• 
Sonra, bir takım aile ve para 
meseleleri konuıtular .. Aman 
sorma .. Ne feci ıey •. Hiç insan 
böyle adiliklere tahammül ede
bilir mi?. 

- P.eki anuna ııe diye kavga 
ediyorlardı?. 

-Ne diye mi?. Hiç .. Gülünç 
bir aebep .. Kansı bu alqam Yat 
klübe gitmek .iıtiyormıq. O da 
iıtemiyormUJ.. Ne biç.im .kadın 

bu?. O da ille isterim diye tut -
bmauf. Hiç İn•an ıbu .kadar e
hemmi,etaiz bir fe,' :için ~ca.
sile ııbvga eder mi.? Her .halde 
kaTca «mit .t111ak İç.İll b-.ga e
diyorlardı ... 

Kemalettin kulak kabartarak 
aöı;ünü keıti: 

-- Galiba ren ba,Iadılar .. 
Sdma dinledi: 

- Sahi, gene bafladılar .. Kor
kuyoıum vaHalıit Haycli pen· 
cereleri kapatalım. 

- Hayır, hayır.. Dinlemek 
iatiyorum. Kocannm ne deaiğini 
du~yor musun~. 

- Ya kanımın 'IÖy}edikleri ... 
'l>oğruN birbirlerine uymuılar. 

- Eğer burilan 'bir ay rdinliye
cebek yandık deme'ktir. 

Filvaki, Selma ile Kemalettin, 
komtuların, tati1 zamanlarını ra
hat geçirmelerine mani olacakla
nnı anlama'k'ta gecikmemit· 
lerdi. Gece ıündüz "kavga eaiyor
lar~ı. l!Jıtelik, bütün konuftuk
lan, eVin he.-lıangi "bir köıesfo
den duytt'luyordu. Duyulmasa bi· 
le, gar.ip ,ey, Selma ile Kemalet
tin hemen nncerey.e KO§UP din· 
liye.-lardı. 

Nihayet, bu hınzır adetin te· 
airinden kurtulmak için, Kema-

VAKiT 

Poliate : 

Birinci vakıf hanında yangın 

Dün Birinci vahıf banırun d5r· 
dllncü kahnda komisyoncu Ziya· 
ettin Beyin yazıhaneıioden yan
gın çıkmış sirayetine meydan 
verilmedee söndürülmüştür. 

Bır imam az kalaın 
bo§uluyordu 

ı---Takvim --, 
&alı c.,.. .... .,. 

16 Alu.toa 17 Alaatos 
13 Rebi.ahir 14 Rebi. ahir 
GQn doğufu 5,11 5,12 
GQn ba~ı f 9,07 l 9,05 
Sabah D.&mllZJ 

Ôğl• • 

lklndl • 

Akşam • 

Yatsı • 

3,32 
12,18 
1607 
19.07 

Beylerbeyinde oturan cami tmeak • 
20.50 
3,17 

3,34 
l'l,18 
1607 
19,05 
20.48 
3,18 

imamlarından 65 yqmda Hacı Yılın seçen l 
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iskelesinde yıkanmak üzere de· Yılın it.alan l 145 
nize girmiş ve boğulmak üzere GOnler1 J 
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iken baygın bir halde çıkarılmıtbr .... ________ , ___ .j 

lettin dayanamadı ve bir gün: 
- Selma, d.edi, gidip müdaha

le edeceğim. 
-Ne diye yavrum. Kendi ev

lerinde değiller mi ki, bize ne ..• 
Hem gidip bu terbiyesiz herifle 
görüımeni istemem. Karısına na
sıl muamele ettiğni görüyorsun. 

- Öyle ama, canım, karısının 
da ondan aşağı kalır yeri yok. O 
da ondan az terbiyesiz değil... 

Hem o, ne de olsa bir kadın, bir 
parça auamaaını bilmeli. 

- Neden ausacakmı§, haksız 
olan hep kocuı. 

- Hiç te değil, asıl haksız ka-
dın ..•• 

- Saçmalama rica ederim. 
- Sen saçmalama ..• 
İkisi de hiddetten titriyorlardı. 

Evlendikleri gündenberi ilk defa 
olarak biribirlerine ıert sözler 
söylemiılercli. Bunun farkına va
ramadılar. Kemalettin, hemen 
deniz takımını alarak plaja fır.. 
ladı 4Ptti. 

A}qe.m meri eve döndüiü za
man, kansını, pencerede buhnu,
tu. KomfUlar gene kavga edi· 
yorıiardı. Selma, kendini haklı 
çıkaııwn.ıt ~inı 

- lıte, ded~ gel de dinle, re
ne ildübe gitmesine mini ohayor. 
Bu ne zalim herif! 

- Gene mi bu tırfınbyı mii· 
daf aaya kalkıııyonun? .• 

Selma çileden çıkmlfb: 
- Akıam üatü klübe ıitmelt 

istemekle neden §ırfıntı olsun. 
Bir kadının dtfan çrlmıaia hak
kı yok mu sanki? Demek herifin 
zalimliğini tan;p ediyorsun, lıot 
buna hiç te §afnuyonnn. Sen de 
onun gibisin, geldin geleli bir 
yere olnın beni çıkarmadın~ 

Kem&tettin komıudaki seslerin 
sustuğunun f arlanda olmadan 
haykırarak ~evap 'f'erdi: 

- Yalancı! "' 
Selma, bu hakaretiA brtısm

cla '.keııdini büsl:>ütün -kaybemit
tİ': 

- Ben .. Yalancı ... Ha .. Ben_, 
Diyerek küçwcük elini, ıarrrk ! 

diye kocasının yüzüne patlatmıı· 
tı. 

Bir an ikisi de auıhılar. Ne 
yaptıklarını §İmdi anlamııtılar. 
Bu aralık, kom§unun behçeain
den bir ses: 

- Duydun mu, diyordu, ka
rısına tokat attı. 

Bir erkek sesi cevap verdi: 
- Hayır, kanat tokat atb. Doğ

ruau olur §ey değil... lnsan kan 
koca arasında müna.kaıa eder a· 
ma, dövii!mek... Hayır, hu çok 
bayağı bir §ey ! 
Kadın aesi tasvip etti: 
- Hakikaten kocacıirm .. Gel, 

biz evimize gidelim ... 

Selma hüngür hüngür ağlıyor
du. Utancından yerin dibine ııir
miıti. Nihayet kocasının boynuna 
atıldı. ve: 

HAVA - Dün eıaakhk azami 25,5 
asgari 17 derece olarak tesbit edil
miştir. Bugün rüzgar mütehavvil 
sür'atle esecek, hava ekseriyetle açık 
olacaktır. 

,--RADYO-
.,.._ ______ Bugiin -1 

lSTANBUI .. - 18 den 19 ıa kadar 
gramofon. Hl 30 dan ~O za kadar 
Müşerref (!anımın işt:ralo i le .saı, 20,30 
dan 21 c kadar e:r::mofonla opı.:ra, 2 : 
den '!2 ye hdar f\emal iiyul Bey ,.e 
arkadaşları tarafındın ıa1., 22 Mn 22,40& 
:kadar orkestra. 

\llYANA (517,2> - 12.30 konser
i a.40 plak - J 5 plak: - 16.iO mu.sil.; 
18,10 orkestra - 20 opera - 23 30 
musi ıı i. 

BUKREŞ <M4,2 m) - 13 plak -
14 Pfak - 18 f>onscr - 19 ko~er -
20,40 ~~ - 2l orkestra - 2l ,4S 
musiki - 22.15 orkestra. 

RO:\IA (441,.2 m) 21 plalc - 2 1.45 
operet. 

BUOAPEŞTE (5505 m) - 10.15 
senfonik orkestra - 15,05 konser -
17 mar~ - 18,SO salon oı'iestrai'I -
20 Çigan -0rkcsrrısı - 21 !.S kon5U -
23,45 Çj,gan orkes.tmSı. 

V.ARŞOVA (1411 m} - 13,45 plak 
14,35 pfak - 16,10 plak - 16,40 
plak - 17,40 haöcıler - ~8 senfonik 
k()JJSCf - ~O opera - '23,25 dans -

' 23,50 dan 
KÔNIGVüSTER lIAVZE • ı t63S 

m - ~ Jlmnılft\c - 7',I~ konter 

13 SO plalr - 1 j ton ser - J 6,45 mu
siki - 17.SO ikon!er - !i prlıı -

21,.30 scgfonik 1mnm - 23 baber -
23,20 .konser - 24.50 dans. 

.PARIS U725 mı - 21 ~Dostoye\'i· 
kinin bir eseri) .tİ)'atro - 2 ı.40 haber
ler - '22,30 'konser, oda musikisi. 

Yarın 

Vh.'ANA { 517.2 m) - 12 30 .konser 
13,40 plak - 15 plak - l 6_,20 musiki 
20,4-0 orkestra konseri - 23,10 dans. 

Bü~REŞ <tt94,'2 m) - 1B rlık 

14 plak - 18 ııorkmra - 19,10 or
kcilra - ~.40 plat - 21 qpeın. 

HOMA (441.2 DY - .21 qpcra -
22 dans. 

UUDAPEŞTE '(550,5 m) - JO,r5 
konser - 1.J:OS konsa': . fıt"lr npsotiri 
18,45 toımr - 20 şarkı - ':!ı,ırs ltı1-

yan o.perası - :'23,15 plak konseri. 
VAH ŞOVA (14-1 l mı - 21 orkestra 

22,l 5 dücuo - 23 dans - .23,50 dans. 
Kô~ıGViıSTER HA\TZEN (1635 

m) - 7 jimnastik - 7,15 konscr -
18 rptak - 15 :Jronscr - H ,'30 :tonser 
21 o.pcra - 22,d:S musild - '23,SO 
dans. 

PARIS ( 172.5 .m) - 20 musiki -
21 şiir - 21,40 moda - 21,4$ konser. 

1 _»_A_V_E_T_L_E_R _ _..J 
Hahaoğhı •per ktül,iinden. 

Klübiimüe, -senelik umumi ko.g
re ve heyeti idare int.ibabmı 

19-8-933 cuma giinü ·saı~ eda 
Halk: fll'kua linköy oca'k mcr
kennde yapacağından bilimnım 
azanın gelmeleıi rica .o!un \lr. 

HalkevJnde koateraaslar 

ıPertem'be pleri Halfkeviude 
\&erilen kenfera•l• ıbafta&m 
bafta1a ıcanlaaıyor1 de\'am edea
ler çoialtyor. 

Bu .perıembe koaf.eranawı mü
de.rria .doktor .Nizamettin Ati kf 
vuecektir. .Mevzu: Bizde ıYe ci· 
banda iktısadi Mz~et: 

Bu pek eheemiyet.Ji mevmd;;.n 
allkadar .olım7ac&k kimıe yok-

1932 
16 Ağustoı 

-,....----~ 
Jstwıbul Dördüncü /cro B j 

ğundan: Jl"J 
Münire Hanımın Ve~i>·~ 

olan borcundan dolayı ıtl f1I ~. 
lunan .Mahmut Paşada Nı\ ıof 
niye caddesinde atik 66 ced!dd/ 
maralı dükka n 30 gün JrlU şt' 
ha'lei evveliye ;il anma lkon~11

111 
Dükkanrn tahta ve üzerı 

ha olup tunu kemerlidir. J{e 

deınir4iir. ··~ 1 
Mesa.bası tahmi~n on do 

ter'biindedi~. " " 
Hududu: Bir tarafı 104 ıı tlıı' 

dükkan bir ta rafta 108 ınuırı'~ 
ne aTkası borçluya ait rnnltnl,.I' 
Nuru Osmaniye caddesi le .:A 

tur. ııJ.i '-
J{ıymeti .mu hammenesi 

d ı r. JI. 
Talip olanların hi6seye nt .~I 

de onu nisbctindc pey akçeJetll 
fashil~n , .e '927-l!i9 dosra ~ 
. il~ 1 tan-bu\ 4 üncü icra j- I 
ğana 17-9-932 tarihinde s~ ~ 
17 y~ kadar bizzat , ·eya bil />,,
fazla mallımat d o yasındall 
Jeceğt nan ol unur. (37°') 

Doktor 

Hafız Cemal J 
Dekltl Haatahklar Motett'J 

Cu:nadan maada her gUll 
sonra saat (2,30 dan 5 e J<ııdg.t ıt' 
bulda Divnnyolunda US nıılll'I, 
saSI kabinesinde aahiU tıııS fİ 
ıauayene ve 1edarl etler. Tele 

tan bul. (2.22.398). ~ 

-BOR SA 
15 A§uslos 1~ 

Nukut (Sa~ 
l\nruş 

I,\' 
20 'f. Fransız 171,- ı ~ııın • · 

ı .S er in : 46 - ı pczctl 

J i)olar ~13,-
ı Mark 
ı zototl 

20 litre 219,-
ı1 ~n~ 

20 f. Belçika ıı:-.-

20 drahmi '29,-
~ IS\·lprc 624,-

20 ten 28,-
ı florin 85,-

20 !kuron \ek: 12t,--
Çek fiatları 

Paris 12 03 rrıı,ğ 

1 ondra 739.SO \'iy:ına . enork 0.47.16 1adıit 

illl fino Q,2f50 Berfin 

Briıkscl 3 3935 Ya co\• 

Atına ;".} 17- pc tC 

C ne\ re 2,ı;214 BliHCŞ 

'Sof\a 67,0:"RJ ncll!r:ıt 
11 

Am ıcrdam 1,1707 ıosı__ıı' ./ A 
ıE-...afl' ___...... ~ 

1 $ 1 ıınk:ısı o,~o Terk 5 ,J.f· 
~n:ıdolu lQ,- çırnentO 

clt'" 
l{CJI 4,05 ! n)on 
r.hııyrlyc 14 ;;o Şart de · 

'ITamn . 4:ı - ı al} a crı• 
l ınumi siKorta 11.2 S:rrk lfl· 

~r.ıccoo ~ 
~omontl 21.10 tp , 

"1•"~1 istikrazlar 

lst. dahili 95,25 l 
Sar '(! ~ oll:rn 3.50 
D.Muvabhidc s ı.25 
Gumr ~!er !'i JO 

!\a\ dl mahl 4.!?5 1 
fl:lj!dat. 4 50 
.A ı.em c 

Elc~ır 1' 

Tr.ılll' a) 
r uocl 
fübT 111 

ııı f 
.\o ı fi 

- Kemal, dedi, affet-. Affet .• 
Hakikaten onlardan daha feci o• 
luyoruz. . . Buradan gidelim 
canım ..• Gidelim ..• · tur. ! .......... .-..--



••lllleket Haberleri 

~YJer Orpertlcl 
lr cinayet 

VAKiT 

A•keri Fabrikalar Umum MGdürHliil llAıılan 

1 Adet su sertlık tasfiye cıbazı ( 22-10-932 Sa. 15 te) 
15 Ton elektrolit tutya ( 2l-10·932 Sa. 14 te} 

Mahalle ve 

Sahife 11 

latanbul Evkaf Miidürlilğü Hanlara 

Sokağı No. ıı Cnsi M Qddeti ican 

~ebir 
C..e • (HuauaJ) - Yalvacın 
Iİltcle~ lcay0 tarlalarından bi
~t Yler lirpertici bir cinayet 
~ ''· Bu kanlı hadise bak· 

1,5 ,, nikel ( 24-10·932 Sa. 15 te) 
1 ,, aleminyon ( 24 10-93l Sa. 14 te) 

mevkii 
Bahçekapı'da 4 ca 
ValHf hanın Birin
ci katında. 

11 O.:l:ı 4 10 932 gayes1ne 
kadar 

Ceı 111
•

1
umata bildiriyorum: 

~ MPtaı lcöyOnden Abdül
Paı.. ebmet ve karısı F aden 
~ rece tarlalarında yatar· 
.... lb~çbul adamların taarru· 
'-'telif urramıılardır. Mehmet 
lltete1t Yerlerinden bıçakla ke-
Gezı l~d~rOlmoıtur. 
~ erını kan bürüyen müta· 
~r ba~dan ıonra Fatmaya 
~ le etlblfler, boğazına kayıf 
I._ ' Oç Yilz aaetre sürilkledik· 
~7bra elli yerinden yarala· 
~ ır. Bu bitmiyormuı gibi 
~il IOnra da katiller zavallı 
lıls ~ lcarnından yedi sekiz ay· 
~ • ~ız çocutunu da çıkar-
~· da yeri&:den kuerek öl
~~rdir, Meçhul katiller bu 
'w~':lilı iıledikten sonra kaç· 
~-

-, ... •dın haberdar edilen ad-
~ zabıta takibata girmiş, 
tlk ~tta kanh elbise ve bı· 
tJe ~ katiUerden ikisi yakayı 
cı_~ 'tr111i1tir. Yirmi birer yaşın
~ ~•liller cinayetlerini itiraf 
'it trdir. Cinayetin sebebi be-

119-16m dejildir. 

l\açırılan kız 
)fll~İr 14 (Hususi) - Burada 
Oflb~.eıı bir kız kaçırma \•akesı 
ae;-wtUr. K&hramanlarda Necip 
-._. ıı lrıza 15 yaşında Rebia Ha-
-._ b kaç1rmıtlardır. Kızı kaçara-
"9t· enoz hllviyeti tupıt edilme
~ Y ıloız aileıi tarafından 
"- Ya yapllnn ihbarda Ramiz 
I 1ticfe t>lrınfn ismi verilmi~tir. 
t111ırde bir hadise 

~ir, 14 (Hususi) - furada 
'-tta ttl nezaket so!,ağında bir 
~· •:lc111 olmuıtur. AH oğlu Adil 
~11 

e biri Mustafa k1Z1 Fatma 
~ilırrıın evine cebren girmiştir. 
'atat bunuala kalmamış biraz 
~' ~atma Hanıma tasalliit et
' •ıterniıtir. Fatma Ha•ıım 
.. tt 1116mınaat edince : 

lat. p1~C••iz yalvarmıya başlamış· h'et "•t Fatma hanımın ba· 
.ılaoı hi11edince iş. bıça· 

~ 1 &lcm&ıtOr. Bunun neti
~ 0 •rılr Fatma hanımı n:ub· 
~'erlerinden yaralamışlar. 
~Adili yakalamıştır. 

S::bıılda Çarıukapıda Mı· 
~ı11a'dı 43 No: lu hanede 
-._,btaJ ilren halen ikametgahı
~ bulunan Agop uzun Ka-
l~ 'b11 effndiye: 
" illa ·· ue.eı·r Uncu jcra memurluğundan. 

rn.t'!_i 1 1 Oıınan Zeki efendinin 
~ fj~Gbrez senede istinaden 

~
"t~llet ... ,a ınaa faiz ve ücreti 

it. •e lbaıraf tahsili tale
tı~ ettaj; 11· 7-932 tarihli 

~•tiı bi Ozerine adresin:ze 
, ltra~" &cle111e emrine müba-
' ie,1 ,:~~n Verilen meşrubat 
::_•dreı• .'ılen tahkikata naza· 
~r ~~•ıin ~eçbuı bulunduğu 

1 'l liaıt lf IDeııne binaen ilAnen 1 
'dtahadı 11181 

lcarar verilmiş • 
"> bir 1 • taribin ilAndan itiba- t 
-. .... •na lcı~SJI z:1ın.d~ ınDracaatla f 
.:!'t •• • itiraz dermiyan 
~.... 011" tele. 
~ tarflGdı bor ıp eden ıeki 
....: lslfi 111 1 CU tediye ve 
a....~illala '-kd~e laire irae et• 
"-.~ -.. ... ,:d~ bald'8nızda 
t..~ia lllaealc tı ıcraiye devam ,:::-.. -.1r.-Gr ademe emrinin 

-··· le • .._ •1111 olmak 
• (3717) 

1 ,, foıforlu bakır (19-10.932 Sa. 15 te, 
1 maö-neıli b:ıkır ( 19-10 932 Sa. 16 da) " "' Yukarıdaki malzemenin aleni münakasa ile hizalarında göAte-

rilen tarih ve saatlerde ayrı, ayrı ihaleleri yapılacak lır. Taliple· 
rin ıartname için her gün öğleden sonra; münakasaya girmek 
için de o gün teminat ile müracaatları (3959) 
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933 l'whyıs gayesi-
ne kadar 

,, " " 
" " •• 
" " 

,, 
183 ton döküm koku 
31·8 932 tariliinde ihalesi icra 

edileceği il&n edilen döküm ko
ku 183 ton olacağı yerde ıeb
ven 138 ton olarak illn ettiril· 
miştir. Keyfiyet tashih olunur. 

(39601 

Askeri fabrikalar için bir ope· 

ratöre ihtiyaç vardır. ·ı alip o'an· 

ların vuikalarile beraber umum 

müdOrlOk başhekimliğine müra· 

caatları. (4048) 

lar hanı l·ci katında. 
Kadılc&y Oımanağa 
Erenköy Cad.bostan 

Befcç; 
Cam ıt
tısalinde. 
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lçerenköy Kozyata:ı 28 DJkkan 935 Mayıs gaye• 

ile havuz· sine kadar 

Bursa Nafıa Başmüh8ndisliğinden: 
Ju bahçe. 

Balada cinslerile mevkileri y:uı'ı o'an Vakıf ~m'ak hizata
rındalci müdaetlerle ı 13· Ağustos 932) tarı hinden ( 12-Ey:ü.-932) 
tarihine kadar bir ay zarfında ı-azarhkla kiraya veri:eceğinden 
talip olanların Çemberlitaş'ta Ev'.,af Müdiriyetinde Akarat kale• 
mine müncaat arı. ( 4111) 

60568 lira 88 kurut keıif bedeli Bur11 • Mudanya yolunun 
3+500-29+000 kilometrolau arasmda 10905; 

64910 lira 85 kurut k< tif bedelli Bursa· Karacabey yolunun 
s+000-54+100 ki!ometroları ara11nda 15540; 

26423 lira ketif bedelli Buısa-Gemlik yo:unun 13- ~000-20+ 
280 .ki ometroları arasında 7335 metrelik kısımların esas'ı tamir· 
leri birlikte ve ketif ve şartnamelerinde muharrer tarifat ve 
izahat dairesinde, kapah zarf uıulı!e mUnakasaya konmuştur. 

l - Feilni ıartname ve keıif sureti musaddakaları iki lira 
bedel mukabilinde Nafıa daireıinden ahnacaktır. 

2 - ihale 28 8 932 pazar günü saat on altıda Bursa Encil· 
meni VıJiyetinde icra ediiecektir. 

3 - Teklif .zarflRrı, müzayede, münc,kasa ve ihalit kanunun· 
da yazdı tarifat daire1inde tanzim edilerek ihale saatından evvel 
Encümene takdim edilecektir. 

4 - Talipler, ıimdiye kadar taabhOdatta bulunmuı iseler der
uhte etmit olduklan taahhiltlerini bOsnft suretle ve fllnOnde ifa 
etmiş bulunduklarına ve % 1,5 buçu'c teminatı mu.aklcateden 
maada 25000 yirmi bet bin lirayı havi bOkilmetçe muleber bir 
banka kefaleti veya o miktar üıerinden no;erden musaddak ve 
muteber mali kefalet veya emvali gayri menkulenin ipotek edil
d ğioe dair veaaiki encümeni vilayete ibraz eylemeğe mecburdur· 
Jar. 

S - itin mea'11liyeti fenniyesi diplomalı bir mühendis tarafm
.daa d.ruhte ediJeceğfoe Ye İf mahaUerinde aynea dfp'omalt.-bir 
~n memufu bulunacağı"• gGre •oterden musaddak nıDbeadisin 
taabbUtname1ioi ihale rDnllnden 8 gün en•el Nafıa Başmlihendis · 
liğine kaydettirmeleri l&zımdır. 

6 - ipotek edilecek emvali gayri menkule ahar Vill) ette ise 
o viJiyetin Encümeni daimia:ııce takdir edilecek kıymet üzer.o· 
den Bana VıJlyeti namına takrir verilerek ipo•ek yapılacaktır. 

7 - işbu taahbilt ihale tarlhinden itibaren 18 ayda ikmal edi· 
Jip bedeli Oç senede muhtelif taksit!erae verilecekt r. 

8 - itbu tamiratan keşifnameleri berayı tetkik Nafıa Veki eti 
CeJiJesine takdim edilmiı o'up gerek avnen ve gerek tadilen 
tasdik buyurulduğu takdirde ana g6re ihalesi icra edılecektir. 

9 - Keıifname ve fenni şartname hakkında fazla malOmat 
almak iıtiyenlerin Nafıa Dairesine müracaat eylemeleri iktiza 
eyler. t3904) 

Yüksek Orman mektebine ta-
lebe yazılma ve allnma şartları: 

1 - Taliplerin Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmalara. 
2 - Yaılaranm 18 den aşağl ve 25 ten yukar1 o!mam&11. 
3 - Tam devreli lise mezu!lu, yahut o derecede tahsilde bu· 

lundu~ları Maarif vekiletince tasdiidi Jise ve muadili ıehadetna
meli o!malar1. 

4 - iyi ahllkh oldutu ve biç bir gtna 'cezayı çarpılacak iş 
ve hareketlerde bu?unmadıiını beyan eden ve mahalli z.abıta•ınca 
tasdikli o1an ihtiyar heyeti mazbatasına malik o'malan. 

5 - Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma 
ve ıöyleme uzuvları tam Ye diğer noksanlardan beri, g.?z:p yü· 
rOmeğe, b:niciliie dayanıldı olduğun~ açıkça tasdık eden doktor 
raporu almaları Jiıımdır. 

6 - Talipler yukarda yazılı veıikaları, en son mektep şeba
detnaa:elerini, hüYiyet cüzdanını, aşı kiiıdını lstanbul'da yüksek 
Orman mektebi rektörlüğilne yazdıkları bir iıtidaya ilittirerek 
mektebe yahut bulunduklar. mahallerin orman mDdürlüklerine ve 
yahut en biiyllk mll!kiye memuriyetlerine nihayet 20 Eylul 932 
tarihinde mektepte bulunmak Ozere teslim ederler. 

7 - Talipler mektebe yazdcbktan ıonra alınabilmek için 
uıulO dairesinde ve nOmuoeıi gibi noterlikten musaddak taahhüt 
senedi vermeleri lizamdır. 

8 - Taıradan gelecek taliplerin yol masrafı r:oektebe vazıhp 
ahodıktan sonra mektepçe verilecektir. Taıradan gelecek talebe 
yol masraflarma ait vea kaları ve hareket ettiği mahalden yOkek 
orman mektebine girmek üzere hareket ettiğini beyan eder bir 
Yesikayı beraberinde getirmelidirler. 

Mektep leyli ve meccanidir. T•luil miJddetı ı1~ se:ne
dir. Ormon mahendui .,,etııtuir. 

----
Dardiincii Vakıf ban ka.orifer daires:ne bir kazan vaz'ı ve 

radyatör mus'uklarımn tecdidi ameliyatı 26 .f emmuz-932 sa!a gil· 
nUnden itibare:ı aleni münakasaya vazedilmittir. Talip:erin şart
nameyi görmek ve tafıilit almak üzere her gün saat on dörtten 
sonra bey'eti fenniyeye ve münakasaya i9tink için de yevmi iha
le olan 20· Ağuıtoı 93l tarihine mOsadif cumartui giinll 111t on 
beıte lıtanbul Evkaf MüdOriyetinde idare encümenine müracaat
ları ilAn o!unur. (3574) 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Semti Mahallesi ıol<ağt No Lira l\u Cinsi icar müddeti ı 
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Veı l .öyde Uln numara ve evsafı s:ıircsl yukanda yazıla emltı ve eraıl 
blza':ırınd:ı gösterilen müJdeclcrlc icara verileceg'inden talip o'anların ihale günil 

olan 3 . 9 · 9.12 tarihine müsadif Cumartesi «Unü hat on üçte pey akçalerile; 
fazla i11bat almak lıteyenlertn de her Klin Bakm<öy malmUdUrlUgüne müracaat 
eylemeleri'. 

SEVRISEPAIN 
Merteıl idaresi r.aıata lı:lipril ıa51 8 ~23 

Şuhc A. Slrl.:ccl l\luhürdar zıd • ilan 22640 

ızrnlr • Pire • l•keJ.derira 
po•te•ı 

(Ege) 1~ Ağuı!oı Sah 11 de. 

Trabzon postası 
(Karadeniz) 17 Ağustos Çar

tamba 18 de. 

ızmlr • Mersin postaaı 
(Konya) 17 Ağustog Çar

şamba 10 da Ga!ata rıhtımın-
datı kalkarlar. (4039) 

Kelepir Hane 
SaıJYerde Hacı Hidayet bağı cad· 

desinde beş odalı iki sofa bir mutfak 
iki dönüm bnhçe ve müteaddit m::y· 
va ağaçlarını havi kuyu ve tı:lumba 
taksimatlı ve iki bölüğe elverişli ,.e 
gayet kullanışlı bir ev satılıktır. Sa
nyerde bakkal Hafız Ef.ye maraea
at. (3710) 

TASHiH 
Gaıete-mizin 12-8-932 tarihli nüs

hasının 10 uncu say.fasının birinci sü
tllnünda Bakırköy Malmüdilrlüğüne 
alt ait ilanın ihale günii 3 eylül Cu
mart•si denecek yerde sevhen 1 Ağus
tos tarihine mttsatlff Perşembe gtlntt 
yazılm:ı oldutu tashih olunur • 

l•tanbul Dördlinei IOl'G 11 .... rı. 
iun~an: 

Tamamına 2351 lira luymet takdir 
edilen Boiaziçinde Kuru çepıede 

1 Mezarlık çrıkmuı aokaimda raklaunı 
ebvap eski 1c .. 12 yeni 10-12 No.larla ınu· 
j rakkam kayden yalnız bir bap hane 
j halen maa bahçe bir bap hanenJn 
tamamı açrk artırmaya vazedflmiş 

olup 3 Eylül 932 tarihinde şartna

mes i divanhaneye taltk edilerek 24 
evlül 932 tarihine müsadif Cumar• 
~si günü saat 14 ten 17 ye kadar 
lstanbul Dördüncü icra dairesinde 
açık artırma ile satılacaktır. Artı!r. 
maya iştirak fçln yüzde yedi teminat 
almır. Müterakim vergiler ile bele
diye resimleri vakıf fcaresi müşteri· 
ye aittir. 

icra ·.e lfllı kanununun 119 uncu 
maddesf •ıe t!vfikan haklan tapu si· 
cfllerile sabit olmryan ipe>tekli a!a. 
caklılar ile diğer alakadaranın \ 'e ir· 
tifak hakkı sahiplerinin bu haklannı 
,.e hususile faiz ve masarife dair o
lan iddialarını ilan tarihinden iti. 
baran 20 gün içinde evrakı müsbite
lrile bildirmeleri lar"llldır • 

A'Oi hah:e hal.lan tapu sicilleriJe 
sabit oJmıyanlar satış bedelinin pay. 
laşma~ından hariç kalırlar. 
Alakadarların işbu maddeyi kanu. 

niye ah~Amına göre tevfiki hareket 
ctmelel"i ve daha fazla malumat al
mak istiyenlerin 932-562 doeya nr.. 
marasfle memurfvetfm ze müracaat
ları ilan olunur. (:l71a) 

' 



Sahife 12- VAKiT 

iivaffakıyet • 
ır am 

HEREKE, BEYKOZ, FESHANE 
AL TIN - MEKiK fabrikalar 

ve BAKIRKÖY fabrikaları ile 
mamulatını ihtiva 

Yerli Mallar Pazarı 
Paviyonll nın Galatasaray Sergisindeki 

c ilk e a ld l•iştlr Jüri Heyeti Tarafından 

Zevkinizi Tatmin Etmek ve 
Rehber Kazanmak 

Senelil{ 
İsterseniz 

Her Çins Mübayaatınızda Menfaatli bif 
Bu Paviyonu Ziyaret Ediniz L. 11• 

-------------------------------0····--------------------------·-··------·· 

intıöu, sihhat avariziııin 
mcnbaidir. Bunu. altmiş se
neden fazla muvaffa.kiyeti 
ile bUtün dünyada taninmif 
Eno'a •• Fnıit Salt ' ı:ıis
tahıarindan sabah TC 

a.kJ&ID bir bardak su denı· 
nmıda bir kahve b.Ji&i nıiJt. 
dariDda alarak dcf'eclhıiz. 

etLOııııo• 
&CZANHURD9 

SATIUıt 

•F,.ıt Salt" 
•• . F.NO• 
llılmlrJ'\le 
f'tıkcU•--ll 
hh<lkaıua 

aW8lC\I 
fan~. 

..... 

lstanbul Merkez Kumandan

Pertev• ~~~-z _F_e_y-·zi~iiN·Lisesi 
Bogaziçi - ARNAVUTKÔ\' - Çifıc mııylarda 

M üstahzaratı Ana sındı • ilk kısım • Orta ve Lise aınlfları 
1 ağustostan itibaren kayıt m~ameıe~ine başlanmı$Hı 

Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10 daD 

l 8 e kadar müracaat kabul edilir. 

Eu son ve zarif ambah'tj
ları ve nıııhtf)lif nıii~ı:ilı

zaratmı Galata~ar·ay ser-
. 1 · Telefon: Bebek 210 gisıfll e gHrntPlllZI l'IC,l :__-:;; 

etlr~ ı~,=====================~~ 
•ı----------••ll Devlet Demlryolları ilanlara ,,,,,,,.) 

5CO m3 kerestenin kapalı zarfla münakasası 5 Eyl~I 932 paıst" 

l 

3UncU Kolordu Sabnalmel 
Komisyonu lllnları 

Iımir hava garnizonunda bu 

sene yapılacak inşaat kapalı zarf 
1ı1sulile müDakasaya konmuştur. 

ihalesi 3-9-932 Cumartesi günü 
saat 14 tedir. Taliplerin Ankara 
hava müsteşarlığı satan alma ko· 

tesi günü saat 14,30 da Ankarada idare binasında yapılacaktır· 
Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer lira1' 

satılan şattnamelerde yazılıdır. (4076) 

90000 ton kömürün Havzai Fahmiyeden Haydarpaşa, Mudall" 
ya, Derince, Mersin ve Samsun Jimanlarma nakli münakas•" 
1-9-32 tarihinde Ankarada Devlet Demiryolları işletme U111; 
Müdürlüğil binasında yapılacaklar. ı; 

li~i Satınalma Komisyonundan: :'iayonwaa •m•ca•tlan. (J~~~~ 
Fazla malumat Haydarpaşa ve Ankarada Umum Müdürl 

vezneler;nde beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yatil 
dır. t 4034) ::/ 

Bu ıene mektebimize tam devreli lise mezu.ılarınd3n talebe 
kabul edilecektir. Tabip, Eczacı ve kimyager olmak ve şeraiti 
anlamak iıtiyenlerden Jıtanbul'da bulunanlar Mektep Müdiriyet 
kalemine Ankara'dakiler Sıhhiye Müfettişliğine lzmir ve ci•arm
dakiler lzmir MOıtabkem Mevki baştabipliğine sair mahalde bu· 
lunanlar ise en yakın Kolordu ve Fırka baıtabiplerine milracaat 
eyliyeceklerdir. Taliplerden iyi derecede not alanlarla Fransızca
ya vukufu bulunanların tercihen ahnacağı ilin olunur. (140) i3854) 

Unutmayınız ki 

TABLETLERi 
Bat ve dit ağrılarma ve soğu'< algınhğma en birinci iliçhr. 

Deniz Levazım Satınalma Ko
misyonundan: 
185 Roda muhtelif Lif Ye tel balat: Açık münakasası 7 Eylül 

5000 kilo Elvan Ostüpil : 

5000 kilo Bevaz Ostüpii : 

932 çarıamba günü saat 14 te. 
Açık münakasası 7 Eylul 932 
çarıamba günü sut 15 te. 
Açık münakasası 7 Eylul 932 
çarşamba günü saat 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı malzemenin hi
zasında gösterilen tarihlerde münakasaları icra edileceğinden 
ıartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve vermeğe talip ola
cakların da miloakasa gün ve saatinde muvakkRt teminat mak· 
buzlarile birlikte Kasımpa,a'da Deniz Levazım sahnalma komis
yonuna müracaatlara. (4087) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
ıs. ilncll tertip 2. inci keşide 

11 Eylül 1932 dedir 

Boyut itronıiye l~,000 liro~ır 
Ayrıca : 15.000, 10.000 Licalzk Büyük 

Liralık ikramiyeler ve 20.000 
Bir Mükafat Vardır . 

Yerlimallf!.r Sergisin
de en Fazla ra(}bete 

MAZHAR OLAN 

Çikolatadır. 

imam Bekt<l§ Efendi Vakfı Müte· 
vclli Kaymakamlığından: 

Vakfrmız. akaratından Galatada 
Kemankeş Kara Mustafa Paşa ma
hallesinde Topcular caddesinde 48 

numaralı dükkan 16 Ağustos tarihin· 
den itibaren 15 Eylül 932 tarihine 
kadar bir ay zarfında üç sene müd· 
detle ve pazarlıkla kiraya verilece· 
ğinden talip olanların Çemberli taş
ta Evkaf müdiriyetinde mülhak n· 
kıflar kalemine müracaatlan. 

-VAKIT-
Adre•= lstanbul Ankara caddesi 

Vakır ) urdu. 
Telefon: Yazı ışleri 4?4379 ve 

2.2738 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgrafı lstanbul Vakıt 

Abone ••rtları: 
ı J tl 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 l\unış 
l lnriçte - 800 r 450 2700 

1 IAn !&rtlarımız: 
Rcsmr 1 lususf 

Satırı r O Kş 12,50 l\ş 
Santim• 20 _ 25 

KUçUk llln !!rtlarımız · 
1 :! .ı 't l • IU IJefah 
30 50 t>S 75 100 Kuruş 
A - Abonelcrimızin her üç aylı · 

lığı için bir dcla mcccanenc.Jir 
H - 4 satırı geçen ilılnl:ınn lazlıı 
Satırı için 5 kuruş zıımmolunur 

VAKiT MATBAASI 

Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 

Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

istanbul Deniz Levazım Satıf1' 
alma Komisyonundan: 
Ton 
30 Gaz: Kapalı zarfla münakasası 17· Ağs.· 932 Çarşamba 

dl 
günü saat ıo J 

l ı ()' 20 Benzin:" .. ., 17·Ağs·932 ,. 
.. ,. 1-' " 

I~ Yağlama yağı: Açık mürıakasası 17· Ağ5. 932 .. ,, ,. b' 
4500 ~letre muhtelif renkıe Şali: Açık münnkasası 18 J\ğustos-932 pcrşeııı 

günü saat 15 te 

Deniz kuvvetleri ibtiy2cı için satın ahnacak olan yukarda cill~ 
ve miktarları yazılı malzemenin hizalarındaki tarihlerde münalı•0 
salan yapılacağmdau şartnamelerini görmek istiyenlerin her ,O_ 
münakasaya iştirak edeceklerin münakasa günü usulü m?t1".~ 
sına tevfikan hazırhyacakları teminat ve teklif mektuplarile b•O
likte Kuımpaşa'da Deniz Levazım satınalma komisyonuna OJ 
racaatları. (3535) __.,; 

~~~~~~~~~~~~ 

~ Kenıol ıtri Hl f o~rikosının '--~ 
Eıı s:ı hit \ 'C 

( ;a hHasara yda 
modern kokulanm, losyorıları111 

)'Crli 111allar sergisiııdc ~firiirıİİZ· 
Sultar.hamam Sadiye Han 

lstanbul Beledlyesı llBnları ::J 
0-

Dört yüz çift rekor maa IAstiğin mübayaası kapah zar.fi~ ~et 
nakasaya konulmuştur. Talip o:anlar şartname almak ıçı~ elı 
gün Levazım müdürlüğüne milracaat etmeli münakasaya gırlll lr' 
için de 180 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif _111f,,.
tuplarım S-9-932 pazartesi gilnil saat on beşe kadar Dauııı 
cümene vermelidirler. (4137) --- .. 

Fatih Beledıye Şubesi Müdiriyetinden: Hoca HayrettiD ~o• 
hallu!nde Fevzi paşa caddesinde 15 numarala hane ~arz1't:y
müsadif tarik faz lHSı mahal icara verilegeğinden taliplerın (

41
35) 

Jul 932 sah günü saat 14 le dairei encümene müracaatla~ 

Erıurum P. T. Baş Müdürlüğünden: bil 
Şehri 819 lira sabıkalı haftada iki seferli yazın ototll~eO 

kışm hayvanla nakletmek ve Karaköseye kadar 480 KarakÖ!ı~tıılıİ 
ileri 370 kilo taşımak yazm iki kamyonet kışın gii~er~ ,,o
yedi menzilhanede ceman 50 beygir bulundurmak şartıle . 

8 
icr• 

kale ile Beyazıt arası posta sürücillüğü 22 ;:?aride ihale~• ili' 
edilmek üzere Hasankale'de münakasaya konulmuş oldui" 
olunur. \3914) 


