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~lülerden Reisicümhur Hazretlerine ,9..~~--.!~-~~~~ 
ıstenen vergi Dünya Güzelinden Tazimat 

ı t~elki .. k· 
e bir h 8"Un ü gazetelerde §Öy

a.-.. d" "1iilteıı a ıa vardı: Vefat eden 
de11 Yo;fler naınına tahakkuk e· 
edil.... Paralarının tenzil edilip 
ı ~1Yece"· b eriııce gı azı belediye ıube· 
S0tııbıı tereddüdü mucip olmuf. 
de "1 Uf •• lstanbul Belediyeaince 
l'\t 't eı~le tetkik edilerek fu ka-
... erıJnıi•· B 1 d' ·ı . ... lıl ta.h :ı • e e ıye vergı erı-

l'e N· akkuk zaınanı Şubat, Mart 
••an 1 d ~i b. ay arı ır ve tahakkuk 

iild·' ır verginin affı doğru de-
ır, 

8irıa 
ıt11 a tıa.Ieyh Şubat, Mart ve Ni-
dltı y a.rında aağ olanlar aonra 

\'efat t 1 • l'erti • . e ae er bıle gene yol 
1iııın11111~ usulu dairesinde tahsili 
&ot &'elır. Tabii bu karar auali 
Qaj~n Belediye ıubesine bildiri!· 

r. 
lata b 
~ k n ul Belediyeainin verdiği 
letJci~ra.r ınuhtelif noktalardan 
~ere b ve ınünakafa edilebilir: Bir 
tııhu u karar hakikaten kanunun 
de~ 11~ ve adalet prenıipine ne 
C\1> : erde muvafıktır? Halli i-

\' e en ilk nokta budur. 
ol •er . . . h laı ş b gıaının ta akkuk zama-

o1- - ll at, Mart ve Nisan ayları 
'Q!aar b ·ı .. h ._. ı a ara vefat eden kim· -.. 111n "l" .. 

Qa 0 uaunden bile bu verginin 
\ltlaJca ,_ L ·ı· • )o,, . 1.CUJlı mı neden icap ettiri 

~i.i~k··Bı:z bunu anlıyamıyoruz. 
~ir ~ Yol vergiıi ıene baırnda 
lct.ıc ltt\lkellefin .zimmetinCf e tahak
t~ ettirilirken o mükellefin bü-

hir d~~e. Yaıayacağı ve gerek ıe
)oIJatd ılın~e~ gerek haricindeki 
Jıi.i)i,j an ıatıfade edeceği düşü-r. 

tğer ın··k il 
'eler de u ~ ~f bu arada vefat 
~k et bu ıstıfade fi'len tabak· 
de h··ı:::ıse vergi mükellefiyeti 
.; en zail olmak tabiidir. 

d,I\ b a.kıa bu adam öldü, yollar

~'hut U •ene istifade etmemiıtir. 
1Sirıde ~nc:ak senenin bir iki ayı 
hir k ... ıatıfade etmittir. Fakat 

"'re ıı: h" l'e ır namına bir alacak 

<De • Mehmet Asım 
'-.;...._tamı 2 nci aayıfada) 

! evfik, Fikret 
hutı-:-d~-~~;.; 
t\°''"' an 17 sene 

eı 61mUştil 
Stı ••• 

t,Qa itin Tevfik Fikret gömnieli 
orı y d" e t sene oluyor. On 

~..._~-- yedi sene evYel 
toprağa tevdi o
Junan }'Üct ı e ~ J. 

ruhlu ıairin, te- ' 
miz hatırası, o , 

' zamandan b eri , 
her yıldönümün
de samimiyetle 
tevkir olunuyor, 

l' bu seciye kah-
·~ll{ t:ı ramanının mezi-

t~k ""erh., kret yet, şahsiyetine 
) tar tek"' lcarfı hayranlıkla 
.~r. Bu • rar lllevzuu bahsedili-
ı11d •-· rada E .. bü b. k .. et elll llı"t yu n ır oşe-
tafırıa ıi u ev azı ifadeli mezan 
lJ Yaret,.il 

J:'·ı nutuJın "' er toplanıyorlar. 
~ 1"teticı ıyacak olan Tevfik 
ıtı ~L llıezar h le ••oi bu 1

• er sene oldu-
b:ektir. a:ene ~e ziyaret edi .. 
~- llıflıte •esıle ile bizde "tta •na . , ' 

•Ilı bGr ınsanan temiz ha-
llleU~ taziz ederiL 

Yalova, 18 (A.A) - Dünya Güzellik Kraliçesi Keriman Halis 
Hanım Reisicümbur Hazretlerine Paristen atideki telgrafla arzı şük
ran etmiştir : 

Gazi Hazretlerine : On beş gündür memleketimden hiç bir 
haber almamıştım. Bugün Paris sefaretimizde layık olmadığım kıy
mettar iltifatımzı gazetelerde gördüm. Meserretimden ağladım. Bu 
muvaffakiyetim sizin memleket kadınlığına telkin ettiğiniz fikirler 
eseridir. Cenabı hakkm sizi üzerimizden eksik etmemesi temenni
yatını yadetmekteyim. Ihtiramabmın kabulünü rica ederim efendim. 

Keriman Halla 

Spadaki l\iüsabakanzn Dedikoduları ................................................................ -------·---
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Bir Balon 
Havasız mıntakaya 
doğru yükseliyor 

Kayser VUhelmln bir karlkatUrU 

Güzellik müsabakaları 
aleyhtarları çoğalıyor ALMANYA 

Hala için için 
kaynamaktadır 
Telgraf haberlerimiz meyanın

da okunacağı üz.ere Almanya 
Hitlerin mevkii iktıdara gele
memesinden sonra sük(in bul
mamış, bilakis yeniden alevle
nen meselelerle kaynamıya baş-
111 mışhr. Hitlerciler biz birkaç 
mevkie satın alınamayız diyorlar 
ve bütün iktıdarı haykırarak 
istiyorlar Diğer taraftan Kayser 
menf.asından sesini duyduruyor 
ve Almaa tahtının keadiaine ai\ 
olduğunu söyHiyor. Esasen Kay
serin · ikinci oğlu Hitlercilerin 
reislerinden olduğu için bu ses 
şu sırada manidar görOomekte
dir. 

Buhran, /Julıran ••• 

Amerika 4 senede 
23496 milyoner 

kaybet~i-~ 

Amerikanın bir liac mllyonluk 
zenginlerinden Ford ve 40 

kath evlerlnden biri 

Cihan iktısadi buhranı her se· 
ne Amerikadaki milyonerlerin 
miktarım bir az daha eksiltmiye 
başlamıştır. 1928 senesinde ya
pılan tahrire göre Amerikada 

1 (Devamı 8 nd aall!-fada), ~--

Parise kadar ~giden on güzel 

Arjandn gtızeli Meksik_! _gbıeU TOrk gUze!l Pero _ gllzelt" ' Antil ,...gazeli 

ispanya gftzell Kolom"blya gtlzeU Lehfstan gt!zen -.sreıUya g(Jzen Amema gDzel 
DUn~ güzeU Keriman Hanımın bu haf

t& sonunda ııeıınmtze evdeU muhakkak 
gibidir. GUzelln burada 1stikbaline alt 
program tesblt edllml~Ur İzmir ve diğer 
şehirlerimize gidip gttmlycceği malüm 
olmadığı gibi şere!lne Belediyenin hima
yesinde burada bUyUk bir :mllBamere ve
rllip vcrllmiyeceği de henüz kat'l olarak 
tesblt edilpıeml§Ur. 

Geçenlerde Almanyada Prusya dah1Uye 
nazırmm güzellik mUsabakasır.ın umumt 
bir ahlAk meselesi addederek menettıği
nl yazmıştık. Bu dahiliye nazırı müsaba
kalarda güzellerin deniz kıyafeti lle ha· 
kem beyetıerl huzuruna çıkmasını doğru 

bulmamış ve gelen gazetelere göre bu 
yüzden menetmiştir. Halbuki Keriman 
Hanım yazdığı bir mektupta bir gazete· 
nin Spada güzellerin mayo llo dolaştığını 
zikretmesini ileri sürerek kendisinin hiç 
bir vakit mayo ile çıkmadığını, hatta de· 
nlze girmediğini bildirmektedir. 

Vakıa bUyUk bir ltaıyan mecmuası gü-

gazinolarile, maden aularile ide• 
ta metruk bir halde bulunan Os
tand ve Spa şehirlerine yağlı 

müşteri celbetmekten gayri bir 
fikirle yapılmış değildir.,, ' 

(Devanu 8 nci aayıfada) 

r - - " Bugunku sayımızda 

Çocuk sahifesi 
MUthlş tank-Çocukdu,ur111ek 

mazur görUleblllr mi ? 
Yahudiler kongresi 

Yarınki sayımızda 

•, ProfesSr Plkar 'balonunun 
madeni dairesinde 

(Bu mühim uçmaya dair profesörün b1z
zat verdiği lza.hat be§ gün evvelld ııUsha

mızdadir.) 

DUEBENDORF, 18 :CA.'A.)' -
~iat 3 te balonun sepeti, balonun 

- (Devamı 8 nci sauıfada) 
.-..•ımıımmımmwnrmnummuımnı1111U111U1111111111tamumı11111UmMH11umuım 

~ ... ' ~.ıçaga _car_e ••• . 

zellerin Spada çıplak resimlerlnln hakem- s ş 
lerin elinde dolaşbğmı yazıyor ve güzel- p o r ve ark 
llk müsabakalarının çok aleyhinde bulu Bu !ene yaz, Parla ve LOnarada ~:ııı: §td· 

nuyor. GörUnUyor ki, müsabakalardan Sahı.felerı· deUl geçiyor. o kadar ki kadmlnr artık bu 
memnun olmıyanlar eksik de~ldir. An- kuvvetli behane k&.r§lllmda deniz elbiseleri• 
cak bu mllBabakalarm aleyhinde bulun· ıe eokaklarda gezmekten çck.lnmJyorlar. 
mak için topladıkları delaU ne derece l. 1 Resmimiz Londrada kadmalr deniz mayola-
doğrudur? Bunu bilmiyoruz. , ____________ ,, rile otobUsc blnerken alrnmı§tır. 

Dünkü posta ile gelen İtalyan 

11 Secolo lllustrato ismindeki 

ııunımumıımmunııwmıwırwıırmıınmımıımnınuıım11W111u1111111111mııı11111 ,mııt11ıunınwıuuıuuııllllıum1tU111nıuıımmnmıımnııınnıııuınwınımıumı•n11nıınııuın• 

izmirde orta halli bir aile yüz bir lira altmış kuruıla 
gecinebiliyormuş •• [ G~zeteler] 

m~uakapa~nay~midokuzgü ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

zelin resimlerini koymu§ ve ayrı
ca iç sayfalarından birini güzel· 
lik müaabakasına hasretmİ§tİr. 
Bazı yerlerini naklediyoruz: 

''Bu lüzumsuz müsabakayı ya
panlar yeni bir icat yapmıt de
ğillerdir. 

Bundan kırk dört sene evvel 
aynı Spa şehrinde Romalı Ange
la del Roa dünya güzellik müsa
bakMını kazanmıştı. Erkeklere 
kısa pantalon giydirmek ve dün
ya güzelJik müsabakaları yapmak 
§erefini biz gene dünyanın en 
monden gazetecisi olarak geçinen 
zatı sizlere takdim ediyoruz .. 

"Müıabaka deniz ham.amlo.rile, 

Bizimki de yüz bjp istiyor, arra.nu:ıdn ihtilaf vu. 
- Peki sen ne veriyorsun ? 
- Ben sade yü~ veriyorum .. 
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• is anda n 

1 gilız lanı nasıl 
ılandı Aln1an 13aşvekili Beyanatta Bıılıındu 

Simla, 18 ıA.A) - Hint ce

maatlerinin temc;ili hnk'arına ait 

lngiliz planı, Hindıstanda muh
telif tarzlarda karşl'.nnmıştır. 

Müslümanlarla Abunumalılar 

umumiyetle 1:-undan memnundu

lar. F 1 <>t Hindubr Sikhs''er: 
şiddete t nk:t etm .. kte 'rler. 

' zun m ·· ddetiktidar 
" ' d. acagız . ,, ıyor 

'-lük et"n her tü~lü isyan hareketlerini şiddetle bastırmakta 

Pendjap teşriı r:pec is'erinin 
m' 1-man hizibi katıbi ı Tebabe 

teı·e d · t e miyeceğin·, mi !elin Hindenburgun aı kasında her 
z8ınani\"nden daha müt ehit bulunduğunu ileri sürüyor 

Ahm t Yarlrnn logiliz h' rlU ne
tinin bitaraf ıg ır.uvace' esındc 
beyanı talcdirat e emiştir. 

"Muk~dde 1 r,, in Hint ittiha
dı birliği rciı;i Rac B"hadur R1· 

dj:ıb, dem'ştır ki: Alrnllıyetler 
misakile hakkımız ıh al edıJdi. 
Eğer Müslümanlarla Ukhs'ler 
istediklerine n::ıil oldularsa "Mu-

kaddes er,, in hiçbir is'eiikleri 
olmadı. 

Çünkü l<endilerine bnhşeden 
usi mevkiler laşcy ni betinde 

b r ımtiyaz demet.tir. 

Yuvarlak Masa 1 onferansı aza
sından pençap Hindoları Jideri 

raca Nazindrath, rnüçtemi Mindo 

Sikha'lerin sahip oldukları 80 
sandalyeye mukabi pençap müs

Ji'manl rma verilen 91 sandalye 

Hindo!:ıra bir karşı haksızlık o)

c.:u v nu " bunların dürüst ve 

· if ne b"r muameleye mazhır 
• k iç'n 1 r -Yİ } apacaldarmı 

söyl m ştir. 

Maarif vekihnin 
Tef :şeri 

LONDRA, 18 (A.A.) - Başve- ı bir kaç nezaret için milletin arzu
kil M. von Pnpen, Reuter ajansı- sunun hilafında hüküm süren kuv
r.m Berlin mu!-nbirini kabul ede- I vetLre kendilerini satmamışlar-

ı 
rek kend"sine beyanatta bulun- dır. Kararsızlık ve yarım tedbir
mu~tur. M. von Papen. şimdiki ı ler siyasetini reddediyoruz. Al
hüklm0tin uzun müddet iktidar 

1 
mnn milletini kurtarabilecek siya

mevkiind"' kul .cvf! na kani oldu- 1 set olan cesurane hareket gfü;terc-
ounu söylemi tir. bilen bir niynsct İtıtiyoruz. 

Ba'Zvek'l ~;;ylc demiştir: Bir mi11akahn manası 
- Nnzil rin reisi, son nylar zar· 

f mda mensuplarını zapt ve rapt 
altında tutnbilr::el~ iç·n cok müş
kül At cekmiRtir. Nazilerin re ısı, 

l iktidar ""llevl~iini kısmen ele al
malda iktifa cdemiyeceğini ve 

1 
Nazilere hitaben müsait olan bir 
hükumetten bnşlm bir hükUmet 
lehinde rey vermiyeccğini söyle· 
miştir. 

B:ışvekil, milletler cemiyeti Al
r.l nyamn teslihat sahasında mü
.. avntmı lcabul et~edici takdirde 
Almanyamn ceıniyettc:ı çekilece
:<ice dair olnn şnyia hakkında 

beyanatta bulunmaktan imtina 
etmiştir. 

Almanyanm artık başka millet· 
lerd"'n farklı tedbirlere maruz 
kalmak ve ikinci derecede bir 
millet gibi mu:ımele görmek iste
memekte o duğunu söylemiştir. 

BERLIN, 18 (A.A.) - Hitlerci 
hücum kitantmın erkA nı hnrbiye 
reisi M. Roehm, milli müdafaa 
nazırı Jcneral von Schleicher iht 
görüşmüştür. 

Bu mülakat, Hitlerle yapılan 
müzakerelerin inkitaa uğ:ramı~ bu 
Iunmasma rağmen,· Alman maha
filinde çok manidnr bir hadise 
gibi telakki edilmektedir. 

M. Roehm ile jeneral von Sch
Jeicherin ~ahsi münasebetlerinin 
çok samimi ve kendinin Hitlerin 
fazla itimadını haiz bir muavini 
olduğu malumdur. 

M. Roehm ile jeneral von Sch
leicher arasındaki mülakatın Na
zileri hükUr.nete tekrar iştirak et
tirmek için yeni bir teşebbüs mü
beşşiri olup olmadığı sorulmakta
dır. 

Hükumet Rcichstag'ın kiitle~ıi 
bir ek .. eriyctile devrilecek olursn, 
jeneral von SthJcicherin yeni ka
bineyi leşkile memur edileceğini 
ve bu tckibe Nazilerin İştİrilke 

davet <..dileccl.lcri tühmin cdi:i· 
yor. 

MUhimmot ke~fedildi 

BERLIN, 18 (A.A.) - Ham· 
bourg civarında Pinneberg'in ka
labalık bir mahallesinde yapılan 

bir araştırmada bir çok ı:ıilah ve 
mühAmmat ke~fedilnıiştir. 

Zabıt:ı, komünistlerin ika.met 
etmekte oldukları bir binada infi· 
lakn hazır bir bomba kcşfetmİ§ 
ve evin mahzenlerinin tahkim e
dilerek bir imdat işareti sistemi 
konulmuş olduğunu müşahede et
miştir. 

Diğer bir mahzende de sandık
larla barut bulunmuştur. Bir çok 
tevkifat icra edilmiştir. 

Rayıştag içtimaa 
çağrıldı 

BERLIN, 18 (A.A.) - Rachs-
tap, meclisi 30 Ağustosta resmen 

l' endisine karşı cmnü selamet 
Niğde, 18 (A.A) _ Maarif b:ıhsinde müsavi muamele yap· 

vekili Esat beyfendi dün ve bu m3ktnn İmtina edildiği takdirde 
- 'lk Almanya, M. von Schleicherin gun ı mektep:erin idare ve 

ra cı ara meydan yok! 
gösterdicri yol üzerinde yürüye· 

terb ·ye vaziyetlerini tetkikiJe iş- cektir. 

tigol etmiş, orta mektepte Niğde Almanyanm silahlanmak arzu
ve kazalar muollimlerinin bir sunda olmadığım, fakat diğer mil
lcısmile mesleki \•e terbiyevi va- Jetlerin silahlarından tecerrüt hu
zifc!eri üzerinde hasbübalde bu. susundaki vaitlerini tutmaları fik-

intihabatta Kralcılar kazansalar bHe 
Venizelos hükôıneti kendilerine 

iktıdarı vermiyecek 
lunmuştur. rinde olduğunu beyan etmiştir. ATJNA, 18 (Hususi) - Fırka-

Von Papen, M. Mac Donald'ı I d k" ·· k b··t·· Esld eserler meyanında Ala- ar arasın a ı muna aıa u un 
dd" K daima Almanyanın tahd;di tesli- şiddetile devam ediyor. Kıral ta-

e ın eykubatın yaptırdıgv ı hat hu"'usunda maruz kaldıg~ı mu"· f k · C 1 .. raf tarı olan ahali ır ası reısi _ a • 
canıii gezmiş, bilb"'ssa camiin savatsı:?!lık m"selesinde her zaman darisi hükUmetin askeri cemiyet 
minare erefesinin kapısının ce- Alman noktai nazarına taraftar nüfuzu altında olmakla, binaen
nuba değil şnrk:ı doğru müte- bulmuştur. aleyh, yaklaşan intihabatın serbes 
veccih olmasına ve camiin mü- M. von Papen, netice olarak tisini temin edecek bir mevki ve 
zeyyen lrnpısmın üzerinde mü- Almanyanın müstemlikeleri hak- iktidarda bulunmamakla itham 

kındaki metalibinden vaz geçme· t · t" 
tenazır bir şekilde yanlarda saç- ııniş olduğunu söylemiştir. "Şim- e mış ır. 
ları ı·k · - ··J" ·kı k d Venizclos bu ithama cevap ve-ışer orgu u 1 a ın ba- diki kabinenin istikbaline tama· 

k b rerek intihabatın tam bir serbesti şının a artma olarak bulunma- mile itimat etmek icap eder. Na-
. dairesinde cereyan edeceğini, bu-sım ışaret e~erek Türklerde zilerin gayri kanuni va::;ıtı.ı ve ça-

nunla beraber cümhuriyetçi za
csasen taassuba hiç yer veril- I relere müracaat etmelerinden en-

bitlerin rejime karşı vuku bula-
memia: oldug· unu izahbuvurmuc:. dişeye mahal yoktur. Hitler bu k h b . k h k 

"' J ' ca erhangi ir suı ast are e· 
]ardır. kabilden bir teşebbüste bulunmı- t• k 'dd ti h l f t 

ıne arşı şı e e mu a e e et· 
Bu 1\adın başlarının çehreleri yacağım söylemiştir. Maamafih, ıınek hak ve vazifesini haiz bu-

b l h Almanya her türlü isyan hareketi· 
j a are yontulnrak silinmiştir. lunduklarmı söylemiştir. 

ni kuvvetle bastırmakta kat'iyyen 
M"nare şe f · · k ·ı · Eg-er intihabatta kıral taraftar-re esınm • "pısı e camı t~reddüt etmiyecektir.,, 

ları ekseriyeti alacak olurlarsa 
Venizelos cümhuriyete sadakat e
deceklerine dair kendilerinden te
minat almadıkça iktidar mevkiini 
muhaliflere terketmiyecektir. Ve
nizelos bunu sarahaten beyan et
mittir. Bundan sonra Venizeloı 
zabitanın rejimi müdafaa için ce
miyet teşkil etmelerine hacet ol
madığını, çünkü bizzat hükul!1etin 
bu vazifeyi yapacağını sözlerine 
ilave etmiştir. 

ATINA, 18 (A.A.) - Atina
daki Kıbrıslı talebeler cemiyeti 
reisi olup Kıbrısın Yunanistana 
ilhakı lehinde Prens de Galles' den 
temenniyatta bulunmak üzere 
Korfuya gitmekte olan Joannides, 
M. Venizelosun emrile levkıf e-
dilmiştir. -

kapısının üstündeki kadın başla- BaşveVil, şu kelimelerle heya-
rmllı medlulleri baklunda esaslı natına hitam vermiştir: Amerikadaki Fırtına ! 
bir malumat alınamamıştır. - Alman milleti, Feld Mareşal 

Ve'·il Bf b b h . Hindenhourg'un arkasında her 
1 

"' • h. u sn a çarşıyı geze- zamankinden daha müttehittir ve 13 !-Ifşl öldü. Delışetll tahribat yaptı 
re {ve da a sonra ticaret odasını ·ı 'd · k. . Beı-lin, 16 (Hususi) - Ameri-. 1 onun ı ı ı-.ı-e:;ıne ve ıyasetıne 
zıynret ederek iktısadi ve ticari itimadı vardır. lmdan son gelen telgraflar, bir 
vaz'yct üzerinde malümat almış ve N zilerln rot sebebj gün ve bir gece süren ve hala da 
erlı mahsulat ve mamulatın ço- NUMICH, 18 (A.A.) _ Müf- devam eden müthiş fırtınanın 

v 1 · ı · · ı "V Ik" T eksasta 13 kişinin ölümüne ve ga ması ve rağbet knzanması bak- rıt eı ın gazetesı o an oe uıc-
1 d b h B b ht · H' l · 100 kişinin yaralanmasına sebep .m a azı tüccar ve ticaret 0 • er eo ac er,, gazelesı, ıt erın 

d k A • 1 f k von Papenin emri altında başve- olduğu bildiriliyor. Fırtına Mek-
ası er nı e ı ·irleri teati et-

kiilet muavinliğini reddetmekle sika. körfezinden başlıyarak 203 
m' 'r. Esnt Bey cuma günü sa· ·1 k d b' f · d mükemmel bir hareket yapmış ol- mı a ar ır mesa eyı, urma-
ta&!ı eyın at 10 da Bcr üzerin- duğunu yazdıktan sonra diyor ki: dan harap etmek suretile 48 sa· 
den Ulukı~laya harehet edecek· "Şefimiz, müfrit hareltete ve atten beri devam etmektedir. 

clir. Bir çok §ehirler hemen baı· 

tan başa yıkılmış gibidir. Bir çok 

~ehridc fırtınanın yolu üstünde 

bulunuyor. 

Telgraf ve telefon hatları ha

rap o!.mu~tur. 

19 Ağustos~ 

ölülerden • 
isten en vergı 

. d devam) ( llaşnıal.olcmız en rtı~ 

tahakkuk etmiştir. Bunud } 1dir• 
d 

• egı 
silemeyiz,, demek ogru üliı• 

Bununla beraber b:.z bu Ol c1· 

hazanın da varit olatrııYllrıo 
y • F rzede' 
gmı kabuJ edelım. a ttiril· 
ki yol vergisi tahakkuk e "'er 
dikten sonra ölen kimsede~ ~:rile 

. . k · t ıtıD 
gıyı aıama nazarıya dece 
hr.klı olsun. Fakat bunun ~a d• 
bir hak meselesi olmadıgı ıs· 
meydandadır. Çünkü bir de 'het· 
k. ' ·1 d Ve buc• ıp ve taı•sı var ır. ktıt• 

ten bir çok müşkülat çıkac~ t~h· 
Ölmüş bir adamdan verı;~ıdıı.J'' 

sili n:ı.sıl olur? B~iediye tahsı l ş• 
... a J11 

ları tereked~n yol vergtsını ,·e· 
d k '"l"' .. d f · h"nt ı ça o unun e mne ru ., ı• 

ril.miyecek mi?. Yohsa ölü ~e~!c 
ra götürülürken yolu kcsı e f.l't 
"h 1 b' k h l·'·ui· et e e ır ere şu ta a .h • ·te-

• • • l defli• yol veruısını a alım,, mı 1 
cck?. Tnbii değil.. Yapıla~.ak ;ı 
ölünün mir~sçılarma ınur3 ıssi• 
etmekten ibarettir. Fakat ba. ,,, 

rasçı kimdir?. Yahut kiınJcrd•~;,. 
Bunların tayini ayrı bir mesele 

Mirasçılor müteaddit olunca )1:);, 
cisine müracaat edile:::ek?. sıı. ,, 
ayrı bir meseledir. Şayet ,.,ı~ 
olarak ortada bir ~ey yoksa 
olacak?. • 

Hül&sa ölmü§ bir adamın ;ı 
hakk:.ık etmi! yol vergisini ~.• ti' 
etmek için bir çok müşkiiıı iit 
uğratılacak. Diğer taraftan Ö~1 
bir kimsenin bıraktığı keder ., 
iken bu zavallı ailesi efrsdı~ 
kalplerindeki yaraya bu yü:ıd 
tuz ve biber ekilecek .. 

Bir Belediye dairesinde bit ~ 
ne zarfınca kaç ki~i vefat ede' .

1
, 

bunlar içerisinde yol vergisi ı:f' 
müK:ellef kaç kiti çıkar. Müke!1~-lerin vefatile bu verginin tah•1 '1' 
):alması neticesi olarak befed f,d 

ltatası kaç lira zarar eder?. , 
. ' zarar ölülerden de yol vergisi 

1
,. 

ratıyor diye memlekette yıP~ 
cak menfi tesirleri göze alOV 
d .. ·? eger mı.. ti 

Ölen bir adam için servetiııecJ 
idare ettiği müesseseye ait a~a dit• 
verecek mes'uliyeti ~üphesı:ı a· 
Fakat sırf bir sene yaşaına•1 ~-· 
lahazasına müstenit olarak l ~· 
hakkuk ettirilmiş bir ınükel ~ıı' 
yetin daha sene baıında ölrne•'.,r 
rağmen mes'uliyetini idaıııe 11'' 
mek adaletsiz olmakla bers ;~ 

te• faydasız ve halk arasında ,. 
a· seti noktasından muzırdır. ın JC11" 

leyh belediyece bu mesele hs1' r' 
da verilmiş olan kararın bir ıı,~ıli 
daha ciddiyetle tetkik edilfl1r. 
isteriz. . ..... 

Mehmet ,. 

~~-----------__.....,, ~ 
Tayyareci MoJllsoıııJ 

seferi ııi· 
LONDRA, 18 (A.A.) - J'dOJı'' 

. yare son, Dublın yakınında taY . ıit• 
uıı•t . 

rargahmdan hareket e t,-ı• 

Hareket ettiği zaman hava. tl,r' 
yeli mükemmeldi. Tayyare<:~ )(el'' 

bour Grecc de karaya inere ıd•~' 
dilerine lazım olan benzini s tfs' 

d '"'rıl tan sonra New-Y orka og Mat''• 
:n--sma devam edecektir. ,~' 
kiben Harbourgras'a ~vde:ı-~ 
cek, orada tekrar benzın cto~ 
hava müsaade eder etıneZ o'f!', 
dona müteveccihen Atla• ,ti" 
nusunu geçecektir. Atlas <?_kf ~.,,._:; 

• oÇ• • 
sunu cür'etkar tayyarecı, el 
gün zarf mda iki defa geÇe' 

!erdir. millete sadık kalmıştır. Naziler, 1 Fırtınanın ıürati ıaatte 75 mil-

Demir yolları fırtınanın tesirile 

kullanılamıyacak bir hale gelmiş

tir. Son 48 saat içindeki zarar 

1,,000,000 dolar tahmin olunu

yor. . ümit etmektedir. 

' 



:eılentyet 
~ llpekıeşlyor mu ? 
d.lson veRlnTlnTln 
70Q k . 

'-'ira. b etf ın beratın, inıanlara 
de ÖJdii,'rakan Ediıon, borç için-

, liali\'ut' . . 
Qı diin un Rın Tın Tin' i fU fa-
•et ~a 200 bin liralık bir ıer· 
dt bit b dıktan ıonra, 14 yaım· 
Mı.ıiild·· ahçenin bir köteıine 
~ u. 

tııaı.ı "'-~ Anıerika'Iı bir yüzba

~:: b~ladığı. bir köpekle her 1 
dıtİııai . r eıerıle alın alına gel· 
h), f~ınıanı rnukayese hazin bir 

at doğru! 

ş· ••• 
lle~::aı muharriri Ştrindberg, 
'tdell h~t Şarhn ölümünden bah
''bit ıt hikayeıinde takriben 
ı_ ,,, .. . 
.. t Otıd gı tahta oturtsak, İnıan· 
l'r a harıkulıidelikler bulur
. ' ona b' 

titlet F ır takım kutsiyetler ve· 
~ ~lt •kat aydınlığı bir koltu
Jcıııd, ~l\a koyarıanız kimeı far-

~İtı ;~a2'.' ' diyordu. 
~ ÇrJc ın Tın, Ştrindberg'in tah

b ltılınıı k·· v . d . 
, Q'hı d opegı ır. 

'•ta11 Per e, objektif, projek-
çllırcİ >'dcılan tahtlar, temelleri 
)etıi b~an ıaraylar üstünde yep
~, Qı ~r taht, yepyeni kıymetler 
ltı,Qı:t ~!ar halk etti.. Bu yeni 
e" hG '.. ır soytarısına dünyanın 
Q· Yu]c r vb . . k 
it -ıift . ag etını azandırıyor. 

~a,, . eaıne dünyanın en baş 
1 ••ni a . -1', 

20 
. çıyor. Bu yem mabut· 

lioıi,. , ınci asrın mabutları 
)'J Ut ta J ' 1 tte Yatar ar onları ve· 
ı .,;,,. ' nebilere benzetmek 
~- • otı İn l 
d~larııı ,,Qu " '' Lu1ıün ıaçJannı, 
~ atıı~ baılarınr, yüzlerini, a

tıı~ iç· arını rnabutlara benzet
·~en llt dünkü İnsanın mabette 
~tch. ••atlerini ayna kar§ısında 

JOt 

d P.t,bu;ı 
l 'iil e •rın yalnız kendileri 
~dd~,t~Yaları, hayvanları da mu
"ıtQı1· ... ıdr. liolivut mabutlarının 'ot •I •• 

"ak k·· unya cennetine giren bir 
lı Ope"' •d. 'lal· gı ır. 

d()ı ı"ut rn b d. . . 
lt ~, . a e ının mıkyaaı, 

•sterlin mikayuıdır. 
bi,j • • • 

) il Pa 
't •atat ~~~ Parayla ahiretten 
~ ıc_PI ' •lııesinin tavanlarını al 
~bL •lırdı B .. d .. 
.ı '"""dd • ugun e reJııör "'h eı Jc-· ' >'la 11C tib· 0Peğin bir harıkulıi· 

)at. 
1 •ltın buzağı haline ko-

'o tdiaon• ..,. • • 
~1· k· un bo...,.Iu ··ıd" .... b' 

' 

" .ı. • ~ o ugu, ır 
e "'Pe '" · · .ı ~'t b gının 200 bin liralık 
"'tı' •takt ... b. 
ti 1>'etin ~g~ ır dünyada me-
"ıdı' llırın k •• ki t •v• · anı ;ı' ope eı ıgını 

•Yorum! 

~ Sadri Etem 

ııu 
. l.i et Ucretlerl 
"i11· l'!ıtıı ta 'f 
~ bititrrı· rı e komisyonu mesa-

' Otııia 1
1 ve dağılmıştır. 

b,~11~, r.~n son içtimaında Ii
'l'11 liyeye e~:n kUçük merakibi 

'" ipk 
11 

tarif eyi tetkik ve 
ltoııı· a etrniıtir. 

lltt· 11Yoo b 

VAKiT 
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o GIDID Haberleri o ı _____ ................................................................................ ----·-,---------------· 
ithalat ve 
ihracatımız 
ihracat ofisi 932 senesi ilk 

yedi ayındaki ithalat ve ihraca· 
tımız hakkında bir istatistik 
yapmıtbr. Bundttn başka 932 
senesinin ilk yedi ayile 930 ve 
931 senelerinin ilk yedi ayları 
ithalat ve ihracatları arasında 
da bir mukayese yapmıştır. 

Bu istatistiklere nazaran 930 
senesi ila altı ayındaki ithalatı· 
mız "84,367 ,598,, lira, 931 se
nesindeki 78,754,346 lira, 932 
deki ise 47,364,426 liradır. 

İhracatımıza gelince ; 930 se-
nesi ilk yedi ayında 77,134,537, 
931 senesinde 63,119,909 ve 
932 senesinde de 47,725,963 
liradır. .d . 

Diğer taraftan glimrük 1 aresı 
tarafındanda temmuz ayına ait 
idbalit ve ihracatımız hakkında 
bir istatistik yapılmıştır. Buna 
nazaran temmuz ayındaki idba
litımız 7/93517 lira ihracatımız 
ise 3531282 liranoksanile 4262235 
hradır. ihracatımız diğer aylar-
danda eksiktir. 

Yerli kömUrlerlmlz 
Ticaret Odası yerli kömürle· 

rimizin revacrnı temin için tet
kikat yapmış ve bir rapor hazır· 
lamıştır. Bu rapora göre kömllr 
istihsal ve sabf mıntakal~rında 
tahmil ve tabliye zorluğu ve 
masraf yüksekliği vardır. Bundan 
başka kömürlerimiz kömür. hav
zasından ihraç edilirken ısta.~: 
dardize edilmemesi Jizım geldıgı 
ve madenlerde emniyet lambaları 
y e i e çakmak taı'~n i~timali 
icap ettiği raporda ııKredıJmek-

tedir. 

TUrk - Bulgar ticareti 
Ticaret odasında mntetekkil 

ve Türkiye ile Bulgaristan ara· 
sındaki t icaretin inkişafı için tet
kikat yapan komisyon pazartesi 
günü işini bitirecektir. Türk-Yu. 
nan komisyonu birkaç gün evvel 
işlerini bitirmiştir. 

Parlae gönd6rllen kavunlar 
15 Ağustosta 50 sandık içinde 

Parise 700 kavun gönderilmiştir. 
Bunlar tecrübe mahiyetinde olup 
iyi neticeler ahnıraa Pariıe daha 
fazla kavun sevkolunacaktır. 

Şehrimize gelen bugdaylar 
Zahire borsaıında buğday fi-

yatları, ziraat bankası tara~ınd~~ 
buğdayların satın alına bılecegı 
hakkındaki kanun çıkmadan ev· 
velki vaziyetini muhafaza etmek
tedir. 

Dünde sert buğday 6,15 den 
yumuşak buğday 8 kuruştan aza· 
mı olarak muamele görmüştür. 

Dün ıehrimize yeniden biri 
Trakyadan olmak üzere 28 va
gon ve 570 çuval buğday ve bir 
vagonda un gelmiştir . 

Beyotlunda otomotlk telefonlar 

Beyoğlu cihetindeki telefonla
rın otomotik olarak işlemesi için 
yapılmakta olan tesisat henüz 
bitirilememiştir. Telefonun ancak 
bir ay sonra itliyebileceğt söy
lenmektedir. 

Bulgar sefiri 
Başka bir vazifeye 

tayiıı ediliyor 
Bulgar hükümetinin Ankara 

sefiri M. PavJof'un Sofya Hari
ciye nezaretinde büyük bir vazi
feye tayin edildiği söylenilmek
tedir. 

Dün bu haber üzerine M. Pav 
lof•a müracaat ederek malümat 
rica ettik. Şu cevabı verdi: 

- "Başka bir vazifeye tayin 
edildiğim hakkında resmi hiç 
bir maJümatıın yoktur. Maamafi 
böyle bir ihtimal vardır.,, 

M. Pavlof altı senedenberi An· 
kareda Bulgaristan hükumetini 
temıil etmektedir. Yüksek tah
silini memleketimizde yapmış 
olan sefir gayet iyi Türkçe bil
mektedir. Eski Osmanlı meb'u
san meclisinde meb'us olarak 
bulunmuştur. 

Türkiye ve Bulgaristan bükfı· 
metleri siyasi mUnasebatmın son 
zamanlardaki inkişafında mühim 
bir rol oynamış olan M. Pavlof 
Türkiyede de kendisini sevdir
miştir. 

Journal d' Orient M. Pavlofun 
memleketimizden ayrılacağını ha· 
ber verirken Mösyö ve Madam 
Pav!of hakkında sitayişkirane 
yazılar yazmakta ve Madam Pa•· 
lof'un zevcine siyasi hayattaki 
mesaisinde fevkalade kıymetli 
yardımlarda bulunduğunu, Tür· 
kiyedeki dostlarmda unutulmaz 
bir hatıra bırakacağım işaret et
mektedir. 

Yarın Şehrimize 
Italyan meb'usları 
Geliyor 
Yarın Loit Tiryestino kum

panyasının Stella d'ltalia vapu
rile şehrimize bin kadar ltalyan 
seyyah gelecektir. 

Seyahat yarı resmi bir mahi· 
yelle olduğu için vapurun dire· 
ğine ltalyan harp bayrağı çeki
lecektir. 

Gelen seyyahlar arasında bir 
çok ltalyan meb•usları, ayan 
meclisi ve F aıist merkez komi
tesi azaları, profesörler ve dok
torlar bulunmaktadır. Italyan 
seyyahlar şehrimizde üç gün 
kalacaklar, bu müddet zarfaoda 
şereflerine Casa d'Italia kulü
bünde bir müsamere verilecek, 
Cümburiyet abidesine bir çelenk 
koyduktan sonra Pazartesi günü 
aynı vapurla ltalyaya dönecek
lerdir. 

Arif Oruç B. Dlmltokaya gltml' 

Mesdut "Y arm,, gazetesi sa
hibi Arif Oruç B. , verilen ma· 
lümata göre, Edirneye gitmiş ve 
oradan Dimitokaya geçmiştir. 

Arif Oruç Beyin Dimitokada 
yerleşeceği de söylenmektedir. 
Kendisinin katiy.et kespetmek 
üzere olan bazı mahkumiyetleri 

Ucuz tütünler 
Çok satılıyor 

Bu sene yüksek fiath cıgara 
satışları iklısadi vaziyet dolayı· 

sile mühim nisbette azalmıştır. 
Yüksek nevi cigara satışı bu se
ne geçen seneye nazaran yüzde 
kırk azdır. 

Halk ucuz fiath tütün ve ci
garaJara rağbet ettiği için fab· 
rikalar hep aıağı neviden tütün 
işlemektedir. 

Bunun için zürraın elindeki 
ucuz tütünler daima satılmakta
dır. 

inhisar idaresinin Anadoludaki 
bütün fabrikaları ucuz tütün iş

lemekte, yalnız Cibali fabrikası 
ihracat için yüksek fiatlı imalat 
yapmaktadır. 

Son zamanlarda piyasaya çı· 

karılan "halk,, ve "köylü,, cigc:· 
raları ucuz oldukları için çok 
rağbet görmüştür. 

Yerli mallar sergisi 
BugUn kapanıyor 

Dördüncü YerJimallar sergiıi
nin bugün son günüdür. Memle
ket iklısadiyatında mühim bir 
hareket ve memleket sanayiini 
halka tamtmakta baıhca bir amil 
olan yerlimallar sergilerinin dör
düncüsü de bugün kapanacaktır. 

Sanayi birliği tarafından dört 
senedenberi açılmakta olan ser· 
giler seneden seneyo güzelleşmiş 
bu seneki muvaffakiyet her sene
kinden daha parlak olmuştur. 

Bu seneki sergiyi dün akşama 
kadar gezen 300 bin ziyaretçi 
bunu tasdikte mUttefiktir. 

Son gtinü olduğu için bu giln 
serginin çok kalabalık olacağı 

nazarı dikkate alınarak sergi 
komiserliği intizamı temin etmek 
üzere tertibat almak lüzumunu 
duymuştur. 

Sergiyi bugün Ankaradan şeh
rimize gelecek olan ikhsat veki
li Mustafa Şeref beyin ziyareti 
beklenilmektedir. 

Sergi bu akşam saat 21 de 
kapanacaktır. Tertip heyeti ser· 
gi münasebetile Galatasaray 
lisesinde yapılan tesisatı mekte
be terkedecektir. 

Düt akşama kadar sergıyı 
gezenlerin yekunu 310,800 kişi· 
yi bulmuştur. 

Diln akşam sergide Cümhuri· 
yet gençler mahfili gençleri ta
rafından Galatasaray lisesi me
zunları şerefine bir müsamere 
verilmiştir. 

Sıhht kongraler 
Eylulün orlalarma doğru Li

hi de toplanacak olan Tüberkü
loz kongresine Tevfik Salim Paşa 
ile rontken mütehassısı Şükrü, 
ve Sedat Beyler hükümetimiz 
namma murahhas olarak iştirak 
edeceklerdir. 

Doktor Riza Abud Bey de 
kongrede bulunmak üzere dün 

vardır. hareket etmiştir. 
liç 

1~'•iııde li u seneki tetkikatı 
~, ~tkeunin rn~n tirketile, Ha
kik 'hi •ef . ~ırketi bayriyenin 
f.f-u ~, 'Yıı aının tarifelerini tet-

1tt•ıırt11tıuuııtmuınmınınuunımıınınııınnıımıımnııntıuntmQ1tı•MHllRnnm1111111mı11maın lllMPHlftMl•H,•••------•11•-·""-"""'"""' .... .,... nınmımsumnıınnnınm1tmınnmın11tn1t1nmıımıtııutnnwnnı1tnıt1ıınaııı111nnrwııtımmnNun-

~U,t~ Iİtke:~ ~·~ul etmiş, yalnız 
t,di)l~i Ocretı a~ıfeıinde talebe 
ti~ t Yapın erınde ufak bazı 
GCttt~d~ ta::~:· B~ . ta~ilat ne: 
tetı - lQe ıo .. bınncı mevkı 
bt 'ti._ 3() • ıkınci mevki üc-

• Pır • zanı yapılmıı· 

DIRIDIN TiPiDEN ••• 
Yunan batvekili Venizeloıun 

muhalifleri bilhuıa kıral taraf

tarıdır. Fakat bu muhalifler içle

rinden kıralı tekrar Yunaniıtana 

getirmek iıtedikleri halde bunu a· 

çıkça Miylemiyorlar. Onun için 

V enizeloı muhaliflerini ıarahat~ 
davet ederekı 

- Açık ıöyleyiniz. Maksadınız 
kıralı getirmek midir? Cümhu":"i· 
yete sadakat gösterecek misiniz? 
göıtermiyecek misiniz? diyor. Bu 
suale kartı da gene muhalifler ıa
dece: 

- Biz ihtilalci değiliz.,. 
Demekle iktifa ediyorlar. Bu 

ıuretle bir türlü açık bir cevap 

vermiyorlar. Bizim fikrimizce Yu
naniıtanda kıralcı muhaliflerin 
rejim meıeleainde cevapları açık 
olmasa bile maksatları açıktır. 
Fakat bu makıat ancak meclisi 
meb'usan intihabatında ekseriye
ti kazanacak olurlaraa meyddna 
çıkacaktır. ... 
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1\lister Hooverln 
Nutku ve 
Uyandırdığı akisler 

Amerika Reisicümburu Mister 
Hoover. bir kaç gün evvel bir 
nutuk söyliyerek siyasetini ve 
idaresini müdafaa etti. Mister 
Hoover dört sene evvel intihap 
olunduğu zaman fırkasının şıan 

"Hooverin idaresi altında refaha 
varacağız idi. Bu şıar tahakkuk 
edemedi. Amerika geçen dört 

sene 1arfında refaha varacağına 
iktısadi buhranlar içinde yüzdü. 

Fakat Mister Hoover, harict 
siyaset itibarile kendini muvaffak 
olmuş sayıyor ve muvaffakiyet
lerinin nazarı dikkate alınmasını 
istiyor. 

Hakikatte Mister Hooverin ha
rici siyaseti, Amerikanın infirat 
siyasetine hatime çekmiştir. 

Onun bir sene evvelki mora
torvom teklifi siyasi muvaffaki· 
yetlerin unutulmaz olanlarından 
biridir. Sonra onun bu sene tes• 
lihat konferansına vuku bulan 
ve dünya teslihabnın üçte bir 
derecesinde tenzilini tazammun 
eden teklifi de, muvaffakiyet 
kazanmamakla beraber, hiç şüp· 
hesiz, Mister Hoover namına şe
refli bir hareketti. 

Mister Hoover, nutkunda bun
ları saydıktan sonra dünyada 
hakkı kuvvete galip saydırmak 

için çalışacağını ilave ediyor, fa
kat sıra harp borçlarına gelince, 
bunların ilga edilemiyeceğini, 

harp borçları yükünün Amerika 
halkına yüklenemiyer.eğini an1a
hyorsa da ileride vuku bulacak 
milzakereler kapısıoı kapamıyor. 

Amerika cümbur reisi, gümrük 
tarifelerinden bahsederken, hi
maye usulüne taraftar olduğunu, 
Amerika çiftçisinin her zaman
dan fazla bugün himaye eaasına 

muhtaç olduğunu izah ve bu suret 
le Avrupayı mahzun etmek mu
kabilinde Amerikayı memnun 
ediyor. 

Mister Hooverin nutku Avru
pada derin akisler uyandırmıştır. 

Bütün Londra matbuatı, nutku 
tenkit eden yazılar yazmıılardır. 

"Taymis,, , bu nutkun intihap 
nutku olduğu için' mümkün mer· 
tebe fazla rey almayı istihdaf 
ettiğini söylüyerek harp borçla
rmm ilga edilmemesi için söyle-

nen sözlerin Ottava konferan11 
neticesinde Amerika ticaretinin 
uğrayacağı zararlardan dolayı 
söylendiğini iddia etmekte ve 
nutkun fazla tetkike dej'eri ol
madığmı ilave etmektedir. 

Diğer Londra gazeteleri de 
aşağı yukarı bu mütaleadadır)ar. 

Tarihi vesikalar 
Tasnif ediliyor 
Şimdiye kadar gerek Sultan· 

ahmet mahzeninde, gerek Aya
sofya ve Evkaf mahzeninde bu
lunan tarihi vesikalar tasnif edil
memişti. Çok büyük kıymeti ha
iz olduğunda hiç şüphe olmıyan 
bu tarihi evrakın tasaifile şim
diye kadar bilinmiyen birçok 
hakikatlerin meydana çıkacağın
da hiç şüphe yoktur. Başvekalet 
bu evrakın tasnifine karar ver
miş ve bir heyeti tasnife memur 
etmiştir. T8ınife memur olanlar 
müderris Ahmet Refik, Hayret
tin Nedim, Efdalettin, Hayrettin 
M. Cevdet ve Musa Bevlerdir. 
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Yatnn CASUS Türkçeye 

Somer- Çeviren 
set Mog• Beynelmilel Esrarengiz l\uvvetler O. Rıza ham -7-

Kadın 
lardan 

resimlerile hususi mektup
başka bir şey bulamadım ! 

_ 'Burada bir dakikalık vak-
tim var. Çünkü tıraş oluyor. 

- Tıraş olan kim? 
-O adam! 
- Demek onu buldun ? 
- Biraz gliçlükle. Vapurda 

yegane Rum o idi. Kendisi Lom· 
bardo nam müstearım taşıyor. 

Karaya çıktıktan sonra ilk işi 

braş o'mak ve sakalını gider· 
meldi. Vapurdan inmeden evvel 
kendisile kon\lşup M. Diozenidis 
namında biris;ııi aradığımı söy· 
Jedim. ltalyanca bilmediği iç;n 
benden istifade etmek istediğini 
söyledi. Beraberce buraya gel· 
dik. Kendisi yaran buradan Ro· 
maya gidecek. Bugün Napoliyi 
birlikte dolaşacağız. 

- Romaya niçin bugün git
miyor? 

- Anlatışına göre burada ba
zı ticaret işlerile meşgul olacak, 
ıonra Romaya uğrayarak Parise 
gidecekmiş. Bana ne işle meş· 
gul olduğumu sordu. Ben de Is· 
panyol olduğumu ve Türkiyeye 
silah ve mühimmat satmak için 
çare aradığımı söyledim. Çok 
alakadar oldu. Bütün evrakını 

üzerinde taşıyor. 
- Nasıl anladın?. 
- ikide birde iç ceplerini yok· 

lryor. 
- Onu hangi otele götürdün?. 
- Buraya getirdim. 
- Neye?. 
- Belki eşyaaını aramak icap 

eder .. 
- Sen de bu otelde misin?. 
- Hayır. Ben bu gece Romaya 

gideceiimi söyledim ve bir oda 
tutmadım. Şimdi ben hemen gi
dip onunla bulunacağım ve İf bi
tireceğim!. 

- Pekala. 

- Korkmayınız. Hiç bir tehlike 
yok.. Korkuyorsanız yalnız batı· 
ma giderim. 

- Hayır sana refakat edece· 
ğim! 

- Otelde herkes uyuyor. An· 
dreodi' de bizi rahatsız etmiye· 
cektir. Haydi ayak kaplarını çı· 

kar. 
Aşendenin elleri titriyordu. iki· 

si de ayak kaplarını çıkardılar 
ve 38 numaralı odaya gittiler. 
Meksikalı kapıyı açarak içeri gir
mişti. Aşenden onu takip etmişti. 
Meksikalı kapıyı içerden kilitle
di ve ışığını açtı. 

Meksikalı cebindeki anahtar· 
lardan birini bavulun birine uy· 
durarak açtı. 

Bavul elbiselerle doluydu. El
biseleri aradılar. Kağıt namına 
bir ıey yoktu. Diğer bavullarda 
da bir şey bulunamadı. Odayı 
aradılar. Fakat odanın bütün eş· 
yasını, yatakların içini, dışını ve 
her tarafı aradıkalrı halde bir ıey 
bulamadılar. Nihayet Aşenden 
sordu: 

- Bu adam evrakını bir kon· 
soloshaneye falan bırakmış olma· 
sın?. 

- imkanı yok. Çünkü bir lah
za gözümden uzak kalmadı. · 

- O halde burada işimiz bit-
ti. 

Meksikalı, her şeyini derleyip 
toplamış, ı11ğı söndürmü~, kapıyı 

açmış, ikisi de çıktıktan sonra 
kapıyı tekrar kilitliyerek Aşen· 

elenin odasına g~tmişlerdi. 

- Şimdi ne yapacağız?. 
Meksikalı cevap verdi: 
- Miralay vesikaları bulama· 

dığımızdan dolayı darılacak. Fa· 
kat Anderyadi, sizlere ömür!. 

- Herifi öldürdün mü?. 

- Sizi bu gece nerede bulabi- - Tabii. Oldürmese.m parası, 
lirim?. kağıtları ve öteberisi nasıl ele ge· 

- Odamdan çıkmıyacağım. çerdi. 
_ Dışarda bir kimse bulunup - O halde, buradan gidelim!.. 

bulunmadığına baknr mısınız?. - Nereye?. 
Aşenden kapıyı açarak etrafı - Ben saat beş trenile Rorna-

tetkik etti. Ortada bir kimseler ya! .• 
yoktu. Zaten otel de bomboş gi· - Sizinle beraber gelirim. 
bi idi. - Bana kalırsa siz hemen Bar· 

Meksikalı hemen çıkıp gitti. selonaya hareket ediniz. Ben de 
Aşenden, Napolinin hadiseye Barselonaya giderim. Ver baka· 

aahne olmasından memnun olma· hm paraları!. 
mıfb. Bir mesele çıkması ihtima· - Fakat vesikaları getirme· 
li onu sinirlendiriyordu. Bütün din ..• 
günü, müthiş bir yorgunluk için- - Getirmedim amma adamı 
de geçirmit ve Meksikalının av cehenneme yolladnn. 
detini beklemişti. Fakat Meksika- A~enden düşündü ve parayı 
lı ancak geceleyin geldi. vermekten ha~ka bir çare bula· 

Atenden hemen sordu: madı. Yoksa Meksikalı mühim 
- Vesikaları getirdin mi?. bir mesele çıkarabilirdi. Atenden 
- Hayır. Vesikalar üzerinde hemen paraları saydı. On tane 

değil, Üzerinde bulduklarım tun· biner dolarlığı tas tamam verdi. 
ı Meksikalı memnundu. ar. 

Meksikalı Atendenin önüne ko· A!endenin trenine daha üç sa· 
caman bir defterle bir paznport at vardı. Fakat kendisi otelde 
attı. kalmak istemedi. Beraber indiler. 

- Bunların bize lüzumu yok.. Kapıcının gözünde Atendene 
lç ceplerinde bir şey yok muydu? ait bir telgraf vardı. 

- Yalnız para vardı. Defterini Aldı ve cebine koydu. ikisi de 
tetkik ettim. Kadın resimlerile kapıcıyı uyandırmadan çıktılar .. 
hususi mektuplardan başka bir Meksikalının gösterdiği bar gibi 
§ey bulamadım. Vesikaları bavu- bir yere girdiler. Bir kaç kadınla 
lunda muhafaza ettiği anlaşılı- erkek oturuyordu. Kadınlar kart 
yor. ı ve boyalı ve çirkindiler. içiyor· 

- O hnlde odasını mı taharri lardı. 
edecekain?. Atenden'le Meksikalı yemek ye 

- Evet, odasının anahtarını diler, içtiler. Sonra oradan kal
tla aldım. Bir defa arıyaJım. ı kıp istasyona gittiler, Aıenden 

Atenden tereddüt etti. Fakat fÜphe ve endiıe içindeydi. Mek· 
Meksikalı onu te~vik etti: ıikalı acaba o adamı öldürmüt 

VAKiT 

Vereme karşı 
B. C. G. aşısınd~n 
alınan neticeler 

Müspet çıktı I 
Paris, 18 (A. A.) - Pastör ens• 

titüsü, dünyanın muhtelif nokta· 
Jarmdaki verem, çocuk hastalık
larında en salahiyettar mütahassıs 
etibba ile baktriyolojistlerinden 
gelmi§ olan vereme karşı istimal 
edilen B. C. G. a§ısının tatbika
tından istihasl olunan netice ve 
mütalealarını kaydeden 46 raporu 
muhtevi ehemmiyetli bir eser neş
retmiştir. 

Bütün bu raporlar, B. C. G. atı· 
sının muhaklcak surette zararsız 

olduğu ve bütün uzviyete veremin 
sirayetine karşı bir mukavemet 
bahşetmekte bulunduğu neticesine 
varmaktadır. 

A~ının zararsız olduğu şimdiye 

kadar William Park, Aldersrof, 
Gerlach gibi doktorlarrın tecrü· 
belerile geniı bir surette sabit ol· 
muştur. Muhtelif eşkal altında 
yapılan tecrübeler verem mikro· 
bu olan Calmette-Guerin basilinin 
kuvvet ve hayatiyetini iadeye 
hiç bir zaman müsait olmamıştır. 

Bidayette ilan edilen bazı mu
tenakıs vakalarm Lube::k' de ol
duğu gibi teknik haltalardan ileri 
geldiği izah edilmektedir. Maa· 
mafih, aşı bizatihi zararsız ol
makla beraber vereme kartı ve 
hatta kismen ilk yaşlarda sari o· 
lan bütün hastalıklar için muafi
yet bahşedilebilecek kabiliyette 
görülmüttür. 

Şimdiyc_kndnr Franaa.c:la 4S4 

bin ve hariçte 443, 656 ve husu· 
silesile Araguayda'ki çocuklar Ü· 

zerinde yapılan tecrübeler atılan· 
mış olanlar da her hangi sebep· 
ten mütevellit vefiyatın aıılan
r.ıamıt olanlara nispetle yarıya 

veyahut üçte bire tenezzül etmi§ 
olduğunu göstermiştit. 

Diğer taraftan, bu atı bilhassa 
veremli muhitlerde doğmuı ve· 
yahut o muhitlerde Ytı!amağa 
mecbur bulunmu§ olan çocuklar· 
da daha müessir olmuştur. 

Romanya' da bu tecrübeleri ya· 
pan mütahauıalar, bu a~ınm çi
çek hastalığına kartı istimalinin 
mecburi olması lüzumunu ileri 
sürmektedirler. 

Gümrilklerde 
Istr.nbul gümrük muhafaza teş· 

kilatına vasi selibiyeti haiz bir 
baş müdürlük iiave edilmiştir. 
Bu baş müdrlüğe de pek güzide 
işlerde buluomu7 olarak tekaüt 
istihkam kaymakamı Hasan Bey 
tayin edilmiştir. 

•==--a•w-a......,_,.,,_,._, __ ....,. __ _,, ____ ,, __ _ 

Gelenler gidenler 

Tedavi edilmek üzere bir 
müddet evvel Vişi•ye gitmiş 
olan muhtelit ınübadele komis· 
yonu reisi M. Holştad dünkü 
eksperesle şeh;imize dönmüştür. 
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müydü? .. Oldürmemit miydi? 
Fakat onun yeleklerinden biri 

hep kan içindeydi. Sonra herifin 
kağıtları, paraları hep onda idi ..• 
O halde herif öldürülmüttü. 

A,enden istasyonun intizar o· 
dasına girdi. İkisi karıı kar~ıya 
oturdular. Aşenden cebinden tel
grafı çıkardı ve tifreyi hal ile 
mefgul oldu. Sonra hayret içinde 
okudu: 

(Bitmedi) 

19 Ağustos 1932 

.................. ......,, 
~- -·--·-·Adti y~--·Habe~İ·~;:;~~ .................... ,...) ....................................................... , ............................ . 

Bakırköy cinayeti 
·· l l" · d hku" m edil uç suç u evve a ı ama ma . di 
diler sonra cezaları hapse çevrıl 

1931 senesi kanunsaniıinde 
Bakırköyünde vuku bulan feci 
cinayeti karilerimiz hatırlarlar. 

Hızır ismini taşıyan bir genç 
bıçakla korkunç bir şekilde 

öldürülmüştü. Katil filinin maz· 
nunlara Oç kişidir: F azh l 7 ya· 

şında, Emrullah 12 yaşında Mev· 
lfıt 40 yaşındadır. 
Ağır ceza mahkemesi, uzun 

bir müddetten beri g rdüğü bu 

davayı dün neticelendirdi. Maz· 
nunlar hakkmda&ii kararını verdi. 
Hadiseyi 1.:ısaca anlatalım: 

Mevlfıtla mat~tul Hızır bir ka
dın .yüzünden kavga'ıdırlar, bu 
kadın Hayriye Hanım ismindedir. 
Ve evvelce Mevludun karısı bu· 
luomakta idi. Kavganın sebebi 
Hayriyenin Hmrle sevişmiş ol· 
masıdır. Mevlut buna vakıf o!-

. duğu gün kansını boşamıştır. 

bununla da iktifa etmemiş ve 
Hrzırdan hınc:nı çıkarmıya ah
tetmiştir. 

Mev:ut bir gün Fazlı ve Emrul· 
Jahı bu:uyor. Kendilerine yüzer 

lira Yermek vadile Hızm öldür· 
meıerini teklif ediyor. iki arka· 

daş bu teklifi kabul ediyorlar, 
işe başlanıyor, Fazlı ve Emrullah 

gene günün birinde, hissettir· 
meksizin, Hızırın peşine takılı

yorlar. Yolda ahbap oluyorlar. 
Her çu l:nanbulda tiır mey· 

hanede içiyorlar, Bakırköyüne 

hareket eden son treni kasden 
kaçırılıyor. Üç arkadaş, köye 
nasıl gidecekler? •• 

Kafa kafaya veriliyor, bir pro· 
iram çizili)'or: Evveli tramvayla 

Y edikuleye .•. Oradan tabanvay ••• 
Tramvaya biniliyor. Y edikulede 
iniliyor ... Yola düzülüyorlar .•• Y o· 
Jun ortasında. hadise vuku bu· 

luyor. Fazlı elindeki bıçakla Ca
feri öldürüyor... . Emrullah ona 
yardım ediyor •• 

Ağırceza üç suçlunun üçünü 
de evvela idama mahkum etti. 

Sonra mahkemece Mevlôdun cllr
münde esbabı mubaffife görUldii 

ve idam cezası 13 sene, 11 ay, 

15 güne indirildi. Diğerlerinin 
yaşları küçüktü. F" zhmn 
cezası 6 seneye, Emrullahın ce· 
zası ise 15 seneye indi. 

Burhan Cablt B. 
Aleyhine açılan dava 

On Ağustos nüshasandaki 
resim ve yazılarla maddei mah· 
susa tayinile ve umumi surette 

hakaret imiz neşriyatta bulun· 
duğu kaydile "Cilmhuriyet,, ga· 

tesi baımuharriri Yunus Nadi 

Bey tarafından "Köroğlu,, sahi· 

bi Burhan Cahit Bey aleyhine 
bir dava açıldığını haber ver· 
miştik. 

Üçüncü ceza mahkemesi, dün 
bu davayı görmiye başladı. Bur· 

han Cahit B. vekilile, Yunus 
Nadi Beyin yalmz vekili mahke
meye gelmişlerdi. 

Dünkü celsede Burhan Cahit 
B. , yazılarında hakaret kasdı 

olmadığını söyledi ve "ben ken· 
dimi mfida faa ettim! ,, dedi. 

Muhakeme, mUddeiumuminln 

. . A1rııstoiJ 
evrakı mütaleası ıçın lS-

23 ne kaldı. 
ezel• Fransızça"istanbul,, g 

muhakemesi d'* 
'26 6·932 tarihli nush•5111 ı•Jr 

bir yazıdan dolayı F ransııçl -~ 
h. e ,,,,.. 

tan bul,. Gazetesi aley. ıo haf~ 
buat kanununa muh~!ıf nübtlf 
davası açılmış ve ~un d•''dl 
ağır ceza mahkemesınde 
rüyetine başlanmıştır. 1J,f 

'b' ve Celsede gazete sahı 1 bf 
muharriri Piyer Lögo! Ha~~10f, 
lnnmuştur. Müsyö Pıyer ndiiı' 
gazetenin bir neşriyat aı k 0dı bulunduğu ve asıl onun bak ığiOİ 
takibat yapmanın İcab ed~C~l)f 
söylemiştir. iddia makaaıı, dt 
vamız Milsyö Piyerdendir ! ,, it 
miştir. Muhakeme maznunu~ il' ı.O' 

k'l' ıP ıı kemede bulunmayan ve ı ıP gt 
zuru için 21 Ağustos pazar 
nüne bırakılmıştır. 

Boğulanlat 
Yeni bir usulle 
derhal kurtarıl'' 

bilecek i 
Japonların Jiyü-jitsü dedı. f 

güre§ tarzına istinat eden b~ 
sul ile, boğulanları gayet 9 tı.J' 
kunarmanın :Kolayı bulunP111 b"I• 
Bu usulü bir İngiliz doktorıJ ~'r 
mut ve yapılan üç yüz kadar~ ~ı 
telif tecrübeler, tamamen rrı~er' 
neticeler verdiği için, lntı'.I 
bahriye nezareti bu usulü re• 
kabul etmittir. .)' 

Doktor tecrübeleri bir ço!< ısı J• 
telif cins hayvanlar ve kıs!l'le;ti! 
insanlar üzerinde tecrübe eiP11 0~ 

Bu usul sayesinde nihayet 1'eıf 
dakikada boğulan bir kiınıe 
dine getirilmektedir. 'it( 
Şimdiye kadar yapılan soıı 'lı ( 

neffüs hazan saatlerce tatb• tıef 
dilmesine rağmen, boğulanltll" O". 
zaman için diriltemiyordu. ( 
tor Pokoz, tetkik ettiği JaP0~ııı( 
sulü güreıte, §ayanı dikkat \,.,e~ 
lar görmüş ve bunu tatbik e Jifi: 
aklına gelmittir. Filhakika 

0 
~'' 

jitsü'de öyle tutuşlar var ıt fi-' 
inaanı hareketten meneder· tılİ' 
seli pehlivan karşısındaki pe ttf 
vanı iki parmağile kolunda" 1'er 
tar ve onu olduğu yerde hare 

1
et' 

ıiz bırakabilir. Zira, tuttu~&Jf'e tıtJ 
den bir damar geçmektedır (l>f' 

dıırdıJ ·~ damar devranı demi d-1'jt'1 

Yahut, Pehlivan kar§ısın 
11
,il' 

öyle bir yerine parmağııııll '"'tt 
dokunabilir ki, kısa bir /' ri I>'' 
için hasmının bütün aclale.e 

k b'hf· ıı reketten muattal bıra a 1 
1110 

l~te doktor Pokoz da, ~fl~ 
boğulmuş bir adamın, J1l~·ı111e11 

k c&J ·ıı yerlerine dokunma , ve ııttt1 , 

asabiyeyi tahrik etmek 1 b.,ııı, 
aksülamel yaparak, durJ1lU~bİ ~~. 
nan teneffüs cihazını ve ~~ ,Jet'Jı 

k d' So' ı' rekte getirebilme te ır. . jtl JI 
~ . .. k'" k kenıiklerıtı ..tel 
gıne gore ure . ]cıJ"' "' 
dalelerine yapılan tesır }ete, , 

bir aksülamel gösterıne k' ,4' 
kalp ile kalp nahiyesinde ~it· ,,. 
leleri harekete getir"?el::te diJİ1 
suretle teneffüs temın e ,,. ' 

l bedle 
boğulan kimse er 
kurtulabiliyor. 
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Şeıefli gün 

Za e 
tııı rogra·-· 

t<ıısırıt (l - -v - .. ~ .. __.. 
&ta evaır ve nususı mues-
1 lt .. 
"ep b· rnurnessillerinden mürek-
de t ır komisyon dün Halkevin-

"e t0Planrnış 30 ağustos :ıafer 
lılııı1 ~YYa~e bayramları progra· 
~O e~bıt etmiştir. 

dok agustos sah günü sabah 
ka .. :2~an ona kadar Kolordu 
"' l'gabında zabitan ve hükii
"''l 
ed .. 1rtıernurlaranın ve diğer arzu 

"il e . 
tekt· rın tebrikatı kabul edile-

''· 8 
ıı111deYazıtta darülfünun meyda-
lllek: lop!anacak olan kıtaat ve 
la epler Kolordu kumandam 

te:~fından teftiş edilecek ve mü-
% ,'ben en kıdemsiz bir zabit tar 

d~:~an istik lal harbı ve başkuman 
~t ık muharebesi halckmda bir 

~Cl~be irat edilecektir. Bunu 
t~k~~du lcumandanımn hitabesi 
\eıı'P tdecektir. Nutu~dar bittik
lııı sonra muzikalar Istik•at mar

~ııı1 Çalacak ve bu sırada orada 
t~k~nanlar selam vaziyeti ala

~e .. ardır. Bu suretle meçhul as
teak~~larnlanmış olacaktır. Mü
"e 1 

en resmigeçit yapılac .. k 
"e ıeçide iştirak eden kıt'alar 
&ey ltıekteplerle esnaf cemiyetleri 
)iir;2.~ttan Taksime kadar bir 
\08 Yuş Yapncaklardır. 29 Ağus
tey saat 10 da Kadıköyde Sü-

da Y~Pş. sinemasında, Üsküdar

&~Şikt alk fırkasi merlcczinde , 

Calat aşta 19 uncu mektepte, 
fn

11 
asaray lisesinde ve darül-

t Un k f tp on erans salonunda mek-
1\ talebeleri toplanacaklardır. 

hQtb010
rdudan gönderilen hatipler 

k01lfın Ve zaferin safahatına dair 

Ctan~lar vereceklerdir. J 

• 

~~i~nnene, diyordu, ne kadar 
t ! Ol-sun! Ayni sima, ayni hal· 

~· ..\nton· 
1~ini . •n annesinden bahsedil-

~11 b lgteın. d 
~· aık ıyor, aima bu sualle· 
.... '· İse a cevaplar veriyordu. Mar-,,, , tıl .. k .. 
~ ~dığ, . ~ aleme mevzuu bula-
~ et •en •Çın ona, bu suretle, on 
J )ı, tıi: ~Vvelki esrarengiz f aci-
~t... aoet Orn . ··ı·· .. .. ·ttııtı enın o umunu an-S • 
~ aat b· 
~. itt 'onrırde Yemek yediler. Bir 

t ' ~i'l.h a! noter gene OdiJ' a gel-
1\ Ve l fk • 

t. l'at>ıl ç 1 tensonra saat dört-
"tıı· <.\c:a_k .. 

•ttı~ b rnuzayede işlerini 
()di. aıladı. 

-\> Ja, ıoJ 1tl1 t gun benizli ncemi 
' •ra§rı b' ' '\' ır gençti. Konuşur-

yakıntaşıyor 

-

\ 30 Ağustos saat dörtte yeşil 

1-öyde, yeni alman Boğa7. içi ve 
Eminönü tayyarelerinin isim kon-

ma merasimi yapılacaktır. Aynı 

gün saat dörtte Darülfünun mey
d nmda Halk evinin sergi şubesi 

tarafından hazırlanan kitab pa· 
navmnm açılma merasımı yapı· 

lacaktır. Panayır dört gfin süre
cektir. 

30 Ağustos saat 6 dn Halke
vinde ls~anbu'daki lotaat ve mü

essesatı askeriye mümessillerin

den mürekkep 100 kişilik bir za

bitan heyetine bir çay ziyafeti 
verilecektir. 

25 Ağus'os nL:şammdan itiba
ren 30 Ağustosa knd r rad

yoca tayin edilecek saatlerde 
her ıece o $üokü harp safna
Janou doir onfcran:sfor verile
cektir. 

30 Ağustos akşamı radyoda 
istiklal mnrşı ve Cümlıuriyct an
dı terennUm edilecek, füış1rn.,,an-

dan muharebesi h~kkında bir 

konferans verilecek ve ş irler 
okunDcaktır. 

Halkevi 30 Ağustos günü ve 
gecesi bir tarafı vaziyeti harbi

yeyi gösteren ve diğer tarafı 

bazı vecizeleri muhtevi kartlar 
dağıtacaktır. 

Üsküdarda Doğancılar mey

danında fırka rnuzıkası, Bcyazıt

ta gündüz dörtten itibaren Üs
kiidar Halk bandosu, Taksim 

meydanında Şehir bandosu çala
caktır. Geceleyin bu yerlerden 

havai fişenkler atılacak ve fener 

alayları tertip edilecektir. 

Yazan: 

•• • eessur ve sevı ç 

Çocu hırını boğuldu 
sanmışlar faka .• 
Adana, 17 (Hususi) - Kuran

şe köyünde garip bir ölüm hadi

sesi olmuş, bir gün bir gece ağlı

yan aile ertesi gün sevinç içinde 
'1ıştır. 

Abdurrahman oğlu yedi yaşın· 

da Y akup isminde bir çocuk ba· 

basına haber vermeden arabacı

Inrla deniz kenarına inmiş ve sa

hilde soyunarnk denize girmiştir. 

iki saat sonra arabacılar deniz

den çıkarak giyinmişler ve bera· 

ber getird'kleri çocuğu arrunışlar

sa da bulamamışlar ve çocuğun 

deniz kenarındaki elbiselerini a

larak köye dönınuslerdir. Yaku

kubun elbiseleri b basına teslim 

edilmiş, çocuğun denizde boğul· 

duğu bildirihıiştir. Bu facin ha

beri karşısmdıc nna ve baba erte

si güne kadar cöz y~şları dök

müşler ve s hah' yin deniz kena

rına inerek çoct l larımn hiç ol

mazsa ce .. eclini bulmak istemiş

lerdir. 

Ccn :1 • ::ı.rarJarken önlerine çı

l:an bir jandarma çocuğu aradık

larını ö >ren ince her ikisini jan

darma karakolüna ötürmü tür. 

1 Ana, baba uzeri örtülü boylu 
boyunca uzanniı b'r çocuk gör· 

müşler ve göz ya larib üzerine 

1 

kapnnmı .l r, yu ünü açtıkları 

zaman da Y nkuplaı·mı mı_ıl, mı

şıl uyur rıönnü l . dir. 

Mesele anlaşılmıştır: Yakup 

1 denizde bir41z y knn ık ~n sonr.n 

1 bir kaya dib.n-'e uyJ uya dnlmış, 
uynndı~ı znman da beraber gel

diği arabacıları ve e\bi .. elerini 

bul mamı~. f da b l mıştır. 

ı y ( b·r te\1 i 
Antakya, 17 (Hususi) -Bura

da çılian Yeni G·in gazetesinin 

mes'ul müdiirü Fehmi Bey, An

takya lrnymahnmının emrile 
tevkif edilm"ştir. 

T c v1<ıfe "Baş belası bu top
rak,, serliivhalı ynzı sebep ol-

muştur. Fehmi Bey Halep Muh
telit muhakemesi ceza lusmıoda 

muhakeme edilcce'.tir. Antakya 

Türkleri bu tevkifi protesto ma

hiyetinde Surye devlet ricaline 
telgraflar çekmişlerdir. 

•• uz 
• 

yanı 
• 
ı 

a 180 kilome re sürat, 
ayyare sürati yapıyor 

15 metreli çukuru sıçrayıp geçiyor. O 
a a ki tayyare ile çurma da 

liabil qlac.a.~.-~~·.-.. 

! 
Bu müthiş tangın bir çukuru atlarken aliıimış resml 

Amerilcada son günlerde fev
kalade şayam dikkat neticeler 
vermiş olan bir tangın tecrübe
leri yapılmıştır. Bu tank şimdi
ye kadar yapılmış olan tankları 
pek geride b1rakmışhr. 

Mühendis Kristinin yapmış 
olduğu bu tangın 75 lik üç to
pu 750 beygir kuvvetinde bir 
motörü vardır ve düz yolda 180 
kilometre sürat yapabilmektedir. 

Fakat bu tangın fevkaladeli
ği manialara karşı aldığı vazi
yettir. Bu tank için çukurlar, 
hendelder, duvarlar yok gibidir. 
Z rn hepsinin üzerinden atlamak
tadır. Bu fcvka'fı.de tank saatte 
80 kilometre süratle giderken 
onbeş metrelik sıçrayışlar yapa· 
biJiyor. 

u tnn1c Amcrilrndiı tecrübe 

Dah·ı·ye ,,ek· inin 
Seya u i 
1rabzon,18 (A.A) - Dahiliye 

vel.ili Şükrii Kaya Bey dün saat 

13 te Vali Rıfat Bey taraft11dan 

verilen hususi ziyafeti müteakip 

Erzuruma hareket etmiştir. 

Vali cümhuriyet halk fırkası 

ve belediye reisleri, jandarma 

lcu:nandanı ve polis müdürü ta

r;ıfmdan Maç'.aya kadar te~yi 

edıldi. Vekil bey Maçkada köy· 

lülerin arazi m 0 selesi hakkında

ki muhtelif maruzatını dinlemiş

tir. ŞUkrü Kaya bey cumartesi 

veya pnzar giinü avdet ederek 

Trabzonda birkaç gün kalacak-

edilmiş ve bir saat içinde üç 
dafa uzun sıçrayışlar yapmış, 

hiç bir tarafı hiç bir arızaya 
uğramamıştır. 

Bu lrndarln kalsa iyi. Bu tan
gm mühendisi, tangm üzerine 
muazzam kanatlar ve bir tayyare 
motörü lrnyarak beş tonluk sık· 
leti bir kartalın bir kuzu yavru
su kaldırması gibi uçurtmak için 
çalışmaktadır. 

Mühendis Kristi Amerika or
dusu için bu neviden müthiş 
bir tayyare filotillası yaparak, 
Bu harikulade tankları düşman 

hattının gerilerine veya istenilen 
nıahalle nakletmeği düşünmek
tedir. 

Terki teslihat konferaasma 
bu yeni icat tank güzel bir ce
vap değil mi ? 

Fra sa a 
Grev! 
Bordeau, 18 (A A) - Serbest 

liman amelelerinden büyük bir 

kısmının işten çıkarılmış ·olmala
rı hasebile,limana gelmeleri pro .. 

teslo alameti olarak grev illin 
etmişlerdir. 

tır. 

GUmUşhanede 

. Gümüşhane, 18 (A.A) - Da
hiliye vekili Şükrü Kaya B. dün 

akşam geç vakit Gümüşhane) e 
gelmiş hükumet erkanı, memu· 

rin ve halk tarafından hararetle 
istikbal edilmiştir. Vekil Bey ge-

ceyi burada geçirmiştir. 

mak lazım. Meraklı bir mesele 
vesı:;elam ...• 

Jorjöre üç adım daha attı ve 
cebinden ciizdamnı çıkararak İ· 

çindne tevkif müzekkeresini aldı, 
An ton ine u;;atarak: 

- Okuyayım mı? diye sordu, 
lüzum yok değil mi? Benimle be· 
raber us!u uslu otcrnobilime kn
clar gelirsin, orndan "Vişi,, den 
trene biner, Parise cideriz. Doğru
su, müzayedeye iştira!: edemiye00 

ceğime pek müteessirir.:ı ama, bu .. 
günlük bu av ı.~fi. Fakat niçin 
öyle ..... 

Bir şeyler oluyor u. Jorj"rc 
bird nbirc s":"ünü ı~esti. Gene b· 
zın yüzund hi 1-orb.ı ve Lcy;cc-·ı 
şimdi yave."? yavnş l:.ayboluyor, 
bun!l rnu!-c bil bu Z"'rı ·!:"'';lı ve 
n bele · ~ y" .:c!e b:r t '~c:;süm 
beliriyordu. ~ · di '1rttk l-uzaua 
dü~::nüş ceylan hnli ka'~umıctı. 
Hem nicin ha 1 tarafa bakc;ı:.k 
gülümsüyordu. 

( /Jitmcdi) 



Sahife 6 .. 
ispanya 
-················-·· 
Cümhuriyet idaresi 
aleyhinde hareketler 

MADRlT, (Muhabiri mahsusu· ı de bulundukları görülmüştür. Bu 
muzdan) - Son zamanlarda İs· tarzda hareket edenler tecziye e· 
panyada (Madrit) ve (Sevil) şe- dildiği vakit M. Azana işe müda
hirlerinde ayn~ zamana tesadüf hale ederek bu tecziyeyi yapan 
edecek surette iki askeri ihtilal ceneralleri bile azletmiştir. 
harekati oldu. Fakat bu hareket- lşte bu gibi ahval ötedenberi 
ler muvaffak olamadı. Cümhuri· ordu içerisinde şikayetleri mucip 
yet idaresi tarafından bastırıldı. oluyordu. Bu şikayetler bazı m~b 
Bununla beraber hadiselerin her uslar tarafından ispanya meclisi 
ikisi de alakadarları düşündüre• meb'usanına bile aksediyordu. Bir 
cek mahiyettedir. Çünkü ispanya aralık Caval Caati isminde bir e
ötedenberi bir ihtilal ve komplo neral ord:ı içerisinde hakarete 
memleketi olarak tanınmıstır. Bu- maruz kalanları müdafaa etnıesi
rada iptida ehemmiyetsiz ~ibi gö· ni harbiya nazırından talep etmiş
rünen ihtilal teşebbüsleri bastırıl· tir. Bu talep bu ceneralin tevkifi 
diktan bir müddet sonra teker· ile neticelenmiştir. Bu ahval git· 
rür ettiği, ve gittikçe daha ziyade tikçe ordunun bir kısmı ile cüm
ehemmiyet alarak nihayet ipti- huriyet ricali arasında his:;iyat a
dadan tahmin edilemiyen büyük çıklığını arttırmıştır. Askeri recmi 
neticeler verdiği tecrübe ile sabit· geçitlerde (yaşasın İspanya) ava
tir. zesine (yaşasın cümhuriyet) ni-

lhtilal teıebbüsü tabii kırallı- dasını ilave etmek adet iken bazı 
ğın ihyası maksadile oluyor. Aca- resmi geçitlerde askerlerin kasten 
ha bu işin içinde sabık kıral Al- bunu söylemedikleri olmuştur. 
fonsun parmağı var mıdır? Buna İ§te son hadiseler bir seneden
müsbet cevap verilemez. Çünkü beri yavaş yavaş ispanya ordu
sabık kıral merkezi Avrupada bu- sur-da ternküm eden hoşnutsuzlu
lunuyor. Ve şimdiki halde bu ih- ğun mahdut bir sahada patlak 
tilil işlerine elini uzattığına dair vermiş olmasından başka bir ıey 
ortada bir emare E,·örülmüyor. değildir. 

O halde nasıl oluyor da eski kı- ihtilal hareketinin ademi mu-
ralın hiç haberi bile yokken Is- vaffakiyeti başlıca iki sebebe 
panyada onun temsil ettiği rejim müstenittir. Bir kere Madrit gar· 
ihya edilmek isteniliyor? nizonu iyi tasfiye edilmiştir. Bu-

ispanyada cümhuriyet teessüs radaki askerler ve zabitler cüm
ettikten sonra iptida harbiye na- huriyete hakikaten sadık bir vazi
zırı olan sonra diktatör vaziyetini yette Hi. Diğer taraftan ordunn 
alan (M. Azana) İspanya ordu- silahsız ve cepanesiz olmasına 
sunda bir takım ıslahat yapmak kartı _Jpanya polisi ditine tırnağı
liizumuna kanaat getirmişti. Bu· na kadar mücehhez buhınuyordu. 
nun birinci sebebi ispanya ordu- Nihayet ihtilal hareketi işten çıka
sunun tamamen kırallık devrinde rılmış olan zabitlerin yaptıkları 
teşkil edilmit bir ordu olması, ruh bir hareket şeklinde tezahür et· 
itibarile pek az değişmit bulun- mişti. 
ması idi. ikinci sebep ispanya or· Madridde isyan hareketini ya
dusu memleket müdafaasına hiz- panlar • ·asında eski kır alın şahsi 
met edecek bir vasıta olmaktan dostu olan ceneral Silvestr'in oğ
ziyade yüz binlerce insanın iaşesi lu ile uki ispanya diktatörü Pri
için teşkil edilmit bir kalabalık mo de Rivera bazı arkadaşlarının 
manzarası arzetmesi idi. Filhaki- isimleri zikredilmiştir. Fakat asıl 
ka bu orduda bir çok asker, bir isyan hareketinin ruhu ceneral 
çok zabit, bir çok ceneral vardr. Sanjuro'dur. Bu adam cümhuriye· 
Fakat teçhizat, top, tayyare yok- ti yıkmak istediğini itiraf etmekte 
tu. Kırallığa kartı yapılan isyan fakat bunu M. Azano'nun dikta
ordu içinden çıkmamı§, o sadece törlüğünü kaldırmak için yaptı-
bilihare iltihak etmitti. ğını söylemektedir. 

İtte bundan dolayı M. Azana Ceneral Sanjuro, sabık kıralın 
orduda tasfiye yaptı. Bir çok kim- hususi muhafız taburunun kuman
seler açıkta kaldı. Bu suretle bir danı idi. Onun cümhuriyet kuv
taraftan para tasarruf ediyordu. vetlerine teslim olması neticesin· 
Bu tasarruflar ile orduya teçhizat dedir ki ispanyada cümhuriyet 
tayyare, top almak istiyordu. Tas· res.men ilan olunmuştu. 
fiye neticesinde 20 bin zabitten 
12 bini tekaüde sevkedildi ve 
700 milyon peçeta kadar bir pa· 
ra tasarruf edildi. Fakat bu tasar
ruflar ile tasavvur ettiği teçhizatı 
alamadı. Çünkü tasarruflar pek 
az zaman içinde başka suretle 
sarfedilmit idi. Diğer taraftan 
ikinci bir mesele çıktı. Orduya 
silah almak ta bir işe yaramazdı. 
Çünkü bu silahları kullanmak için 
talim görmüı, hazırlanmıJ olma· 
aı, ordunun kabiliyeti harbiyesini 
temin etmek için esaslı bir diuip
lin temin olunması lazımdı. 

Şayaıu dikkat olan cihet •u· 
dur ki orduda yapılmak istenilen 
bu islahat filiyat sahasında seli. 
metle tatbik edilememiştir. Neti· 
ce olarak bazı yerlerde ordudaki 
nizam ve intizam daha ziyade bo· 
zulmuştur. Küçük rütbeli bazı za· 
bitlerin büyük rütbeli in:irlerine 
karşı hürmetsizlik ettikleri, hatta 
ıövüp saymak auretile hakaretler-

OtobUslerJn adedi 
Tahdit ediliyor 
Belediye, şehrin muhtelif semt

lerinde işliyen otobüslerin yeni· 
den miktarını tahdit etmiştir. 

Muayyen miktardan otobüs iş
letilmiyecektir. Eminönü - Eyüp 
hattındaki otobüs miktarı 22 ola
rak tayin edilmiştir. Halbuki ha
len bu hatta 27 otobüs çalışmak
tadır. Beş otobüs çalışhrılmıya· 
caktır. Bu vaziyet üzerine oto
büsçüler diln belediyeye gelerek 
Eminönü· Eyüp hattındaki oto· 
büs mikdarınm bugünkü halile 
bırakılmasını istemişlerdir. 

Sirkeci • Cerrahpa,a hattında 
çalışan cümhuriyet otobüslerinde 
de fiatlar yeniden indirilmiştir. 
Sirkeciden Kocamustafa paşaya 
12, Aksaraya 7,6, Beyazıda 6 
kuruş alınmaktadır. Bundan baş· 
ka otobüslerin her on dakikada, 
bir hareket etmeleri de tanzim 
edilmittir. 

VAKiT 

lngiltere - Mısır 

ittifakları 

Ne esasa istinat 
ediyor imiş ? 

"Deyli Ekspres,, in verdiği ma· 
lumata göre Mısır Başvekili Sıtkı 
Pata önümüzdeki Teşrinievvel

de Londraya giderek İngiltere 
Hariciye Nazırı Sir Fon Simon 
ile Mısır - İngiltere ittifakının 
maddelerini müzakere edecek
tir. ittifakın başlıca madde!eri 
şunlardır: 

1 - Mısır ile lngiltere mütte
fik memleketlerdir. 

2 - İngiltere Mısırdaki aske
ri işgalini kaldıracaktır. 

3 - Mısır Akvam cemiyetine 
girecektir. 

4 - Kapitülasyonlar ilga edile
cektir. 

5 - İngiltere Mısıra büyük el
çi, Mısır da lngiltereye aynı rüt
bede bir sefir gönderecektir. 

6 - Mısır hükumeti Sudanda 
küçük bir askeri kuvvet bulundu· 
racaktır. 

7 - Süveyş kanalının masuni· 
yeti temin edilecektir. 

8 - Kanalda verilecek imti· 
yaz mukabilinde Mısıra istikraz 
temin olunacaktır. 

9 - Mısırın t'1hliycoinden son
ra İngiliz karagahı Mokar' da ve 
hava karargahı Por lvat'tn bulu
nacaktır. 

10 - Sudanın bugünkü va.zi· 
yeti değişmiyecek, fakat orada 
bir Mısır askeri kuvvetinin de 
bulunması kabul olunacaktır. 

Baştan başa 
Yanlış! 

-~ 

Fransız akademisinin nihayet 
çıkarabildili gramer etrafntda 

Üç dört a~· evvel Fransız ak2.
dç misi, F ransızcanm gra merını 
nesretti. 

-Akademinin 1634 de tees· 
sijsünden beri onun baş'ıca va
zifeleriocen biri bu idi. Fakat 
Fransız layemutları nedeuse bu 
işi hep atlatmışlar, ve Fransız 
grameri ancak üç asır sonra in
tişar edebilmişt r. Eserin intişarı 
üzerine onun yüz binlerce nüs · 
bası derhal sa tı!mıştı. 

Ancak birkaç gün evvel mü· 
nekkitler harekele geçtiler. Pro
fesör F erdinand Brunota gramer 
hakkında bir risale neşrederek 

akademi tarafından neşroiunan 
eserin suapa yanlış olduğunu 

göstermiştir. 
Profesöre göre akademinin 

eseri, fena hazırlanmış, gayri 
mevsuk ve eski yanlışlara ilave
ten yeni yanhşlarta doludur. Yan· 
lışsız bir tek sahife yoktur. 

Profesör bütün bu yanlışları 
birer birer teşhir, yüz yirmi sa-
hifelik eserini bu yanlışları aös-._ 
termiye hasretmekte ve nihayet 
şu sözleri söylemektedir: 

"Akademi azasından biri, yaz· 
dıkları grameri ıslah için ne 
yapmak tazım geldiğini sormuş-
tu. Cevap vererek dedim ki: 
Yenisini ve doğrusunu yazınız!., 

TUrk • Yunan hakem mahke· 
meslnde 

Türk- Yunan muhtelit hakem 
mahkemesinde dün 32 davaya 
bakılmıf, bir kısmı hakkında ka
rar Yerilmiş, diğer bir kısmı da 
mlldafaaya bırakılmıştır. 

19 Ağust~ 

Yahudiler ve düşmanları ..................................................................................... • 
Yahudiler kongresi 

Bu beynelmilel kongre yahu<Jiler:~ 
bütün düşmanlarına ilanM harp e 

Yahudiler, Hitler ile mücadele
ye karar vermişlerdir. Cenevre
deki Yahudi teşkilatı bütün dün
ya Yahudilerine bir tamim neşr
ederek Yahudi düşmanlarına kar· 
şı ilanı harp edilmesini ve Ya-

lıudHerin tazyika uğradıkları mem· 
leketlerde hür \'e emin yaşama
ları için her şey yapı l masını is· 
temiştir. 

Ceneverede toplanan beyne!. 
milel Yahudi teşkilatı ilk içtima
larında buna karar vermi ş bu'u
nuyorlar. 

Beynelmilel Yahudi konferan· 
sı ilk defa olarak toplanmakta· 

dır. Konferansı, Amerikadaki 
cört buçuk mi!yon yal.udiyi 
temsil eden Yahudi konferansı, 
içtimaa davet etmiştir. 

Konferansın başlıca s ı ması A· 
merika Y abudileri reisi doktor 
W isedir. lçtimaın başlıca saiki 

Alman lider:erinden Adolf Hit:er 
i'e taraftarl<mnın, Yahudilere 
karşı düşm:ın olculdarı~ ı ilan ve 
o:ı 1arı trzyik etmeleridir. 

Bundan başka Romanya, Avus
turya ve Macar istanda Ya badi-

ler aleyhinde vaziyet aiınması da 
konferansın toplanmasına amil 
olmuştur. 

Sovyet Rusyadak i Yahudiluin 
hem din, hem ırk noktai na
zarından mal.vo mak tehlike
sine maruz o!maları ve bolşe-

, 1 , ' 

tes'r icra etmiş ve onları bu 
hare',ete t eşvik e tmiştir. 

Beyne!mi!el Yahudiler konfe
ransının ilk içtimaında Amerika 

Yahudilerini teresi! eden doktor 
W se yarım saat devam eden 
nutkunda şu sözleri söylemiştir: 

"Bütiin dünya Yahudileri kon· 
gresi, Yahudilerin, insan cemi· 
yetindel,i hukukunu müdafaa 
edecek tir. Onun ıçın bütün 

dünya Yahudilerini temsı l ede
cek bir par:5mento teşkiline 

lüzum vardır. Bızim hukukumuz 

gayet sarihtir. :t3urada, bunları 

ve bize ait Jıer meseleyi açıkça 

konuşacağız. Bütün vazifeleri
m izi t€s'Jit edeceği'.. 

Bizim için l azım olan teşkilatı 

vücude getireceğ iz. Dünyanın 

bizden sakladığı birçok şeyler 

vardır. Bizim dünyadan saklıya· 
cağımız hiçbirşey yoktur.,, 

Doktor Wise daha sonra Ya
hudilerin uğradıkları iktısadi 

tazyiklerden, siyasi itisaflardan 

ruhi ıztıraplardan bahsetmiş, ve 
" Yahudi aleyhtarlığı ,, namını 

alan kanseri söküp atmak icap 
ettiğini söyledikten sonra ~unları 
ilave etmiştir: 

"Biz asırlardanberi türlü türlü 
sıkıntılara uğramış büyük bir 
milletiz. Onun için mihnet ve 

meşakkat bize tesir etmez , 
fakat emniyet içinde değil de 
korku içinde yaşayan bir millet, 
kendi hayatına nihayet vermiş 

sayılar. Dünya yahudileri kongre· 
sının hedefi yalnız tedafii 
değildir. Kongre, aynı zamanda 
yahudilere karşı reva görülmüş 

mezalimi de tetkik ederek onlara 
karşı gelecektir. Bir zamanlar, 

best set' 
1 yabudiJerin toplanıp. ser,. yo~ .. 

. ~an 
best konuşmalarına J(ll çırı r 
tu. Fakat o devir artık g~i işle' 
tir. Dünyada toplanıp l'e? ıııilltl 
rını müzakere etmeyen ~1

1
1 

tef 
Ç 1 · bı e 

ka!madı. ingene erın ! 
nelmilel bir karargahı "ıır 

1
,. 

Doktor Wıse daha sonra~I•" 
budiler arasındaki kork:ı ,,~ 

· ve 
şiddetle muahaze etmıŞ b•r 
kek ve kadınların, vurutn:uş eler' 
vanlar S?"İbi bir köşeye .sıPpıb' 
doğru değil~ir ! 11 deırıJŞ· 

1
,,i 

d '• UY sonra Hitlere mey an ° · el' 
sözlerine. şu şekilde de""f!l 

mişt ir : ıaı•' 
"Hit!er taraftarlığı, ~ ,.~ 

mil:etinin son sözü değilc! ı r· · ı 
Ş ·ııer ı 

ruar.yanın asıl ruhunu, .' A~ 
Lessing ifade ctm· ş!eı dır. ı .Jı 

oS 
manyada her ne o'ursa 1, 
orada yaşıyan yarım milY011 

•' 

hudi Hayne'nin, AynştaYP111,J 
Rothenau'un yurdundan ~.0 jı' 
mıyacaklardır. Biz kend•~.of 

·· k ·ı ı t . e 111 
guvenere , mı e ım ı ev. 
ederek hakkımızı müdafa~ ısr•
ceğiz. Eu h:s 'erJe Ben• 
konferansını açıyorum.,, J' 

Doktor Wise'in bu söıl ~
beynelmilel yahudi konfer' 
teessüs etmiştir. ___________________ .,.......,,,,_ 

Poliste : 

Güliistan gazinos~ 
da kanlı bir badi 911 
· Beyoğ1unda şehit Muhtar 9" 

caddesinde Gülüstan .. gaıiıı0 ,:r 
da Ziyaettin, sütçü Omer, ~it 
met, Mustafa isminde dört er 
bir kadın yüzünden kavga ,r 
mişlerdir. Neticede Mustafi' b•' 
surette yaralanmı~ ve bast• 
neye kaldırılmıştır. 

Yüz çuval tütün ya"d' . ( 

Ş h . . d k" t··· ·· .. rd•f' e remının e ı u~un .. 0,,-
sinde yacgin çıkmış, denize 1~ 
külmck üzere ayrılmış ola0 t' 
çuval tütün yanmış ~ır. Y•jeıı 
sirayetine meydan vcril(tle 
söndürülmüştür. 

Kayıkhanede ate• d' 
lıesitl Balatta Karabaş maha ·oi' 

Hüseyin ağanın kayıkha11e5'dlo 
ysO'TI 

arkasındaki o:lalardan ·b!l:-e 
çı:.Cmış, odalar ve kayık 11' 

Y 
pıı> 

tamamen yanmıştır. ang• 
1 

rıı:J" 
suretle çıktığı henüz anlaş•' 
mıştır. ıtıd' 
ikinci hukuk mahke"'e• 

bir hadise b~e' 

Fatihte ikinci hukuk ll1
9 b'' 

mesinde bir hadise o! rrııJf• ~;· 
kom is} oncu ile karısı ıa.bıt ,ı·fe 
tiplerinden Saim Efondiyı ", fe 

. 'e 
batında hem tahkir etm ıŞ ıı'" 

' .. - .. . K İS) o •( 
hem OOJ muşlerdır. ~m tti~' 
üstelik bıçak da teşbır e 
den yakalanmıştır. __,/ 

Akit t1ıı~ 
abtı eı 

Sarıca zadC'lerc!en rP ,;ıt 
kt 1' Ragıp paşa merl:urnu0 uf. ı 

. • p ' iffet vesı meleri Nabıcıe . .,de 
• 111'" 

genç ve hazık tabipler• . ,j"f' 
ürolog Feyzi Bf. nin akitler~e g'~ 
tosun on sekiz' nci perşeın 

1 
... ~ı • eg.., 

nü Kaclı1< Öy belediye da•~le ie" 
birçok zevatı aliye- huıurı detJ' 
kılınmıştır. Tarafeyne sa• 
temenni eyleriz. 

) 

) 

) 

d 
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[ OCUK 
,............,.. • 
'~ RikAye ( Uzak Memleketlerde Eğlenceli bilgiler 

~~1 . Yapacağını 
f\~ ırrniQ ı. 
~·ı. y y 

Otomobil görmi
yen medeni yerler 

inci çiçeği 
Bir tas su içine yanmış mum• 

dan istediğiniz kadar damla akı
tırsmız. Bu damlalar suyun ilze· 
rine düşünce içi boş yarım kürre
cikler haline gelir ve kenarlan 

Jcı, .. , J1 uıuf ağanın güzel bir 
~ ~1 \'ardı. Gel zaman, git za· 
t.ıtd ll kısrak ıevimli bir tay do· 
ıı_h "· Anıa ne güzel, ne sıevimli 
e)feı; ~~·· Çocuklar onu okşar, 
Oll)ltdlÇınde yem verirlerdi. Tay 

' arı .. kaçmıyor, zıplıyarak, 
)ord lk lurlü türlü oyunlar yapı· 

)> ll. 

......_ llauf ağa memnundu: 
~ th, artık kısrağı satar. bu 
:'t,~ ~1 vaziyetten kurtulurum. 

I)' ~ kafidir. 
lı rZ_0 rdu. Aksi olacak ki, kısra· 
de11 •• ara götürüp satacağı gün· 
a..Gt ';; a~n evvel bir yerden düş
)'ttrkllcagını kınnıttı. Y atağmda 
>or en hep kısrağını dü§iinü
Cli)' onu •atamadığı için teessüf e· 

~l', Üzülüyordu. 
ltııı dedi ki. 

'-8 . 
1"\lı it·~ kadar üzülme, kom§u· 
l'jltl ~ae lbrahim ağaya rica ede
eJiı~ le hy~ını göndersin, onun 
hit ad •ıragını satarız. O açıkgöz 
he> anıdır. istediğinden alasım ar. 

1\ .. 
~~ko °a·· ibralı im ağanın kahyası 
l~k ~ıtem Kahya, pazara gidi
"-tı h aunün sabahı erkenden kıs· 
eler azrrlamıt, taya da güzel bir 
)aJc1rı~Uf yola çıkmı§h. Pazar, 

it·· •r kasabada kuruluyordu. 
'.J Uatenı kA h k ql h a ya, ısrağın ıırtm· 

t\iç ç~ 1~iu~u tüttürerek gidiyor, 
!ı,k 0 .°' ~ıgırlarını yürütmeğe ça· 

~~hçıfçıler kafilesini g~iyordu. 
~"-t •Yet pazar yerine gelindi. 
deti~~ kahya pek ıaf bir adam 
)or ~· Adam akıllı pazarlık edi
d'r'. . ırağı mümkün olduğu ka-

•yı bi f' 1 )~ r ıat a aatmağa çalıtı· 
\-\lıu~· ;~ sonunda pazarlık uydu. 
d,., h" Rayı memnun edecek ka
~et dı~ Para aldı. Kendisine ema
l .. e ıle · • 
""11\ik h. n ıtı yapmıt olmaktan 
' P,

2 
ır haz duyuyordu. 

l'a eın llrdan ayrıldı. Tayı bir ahı-
1"eJc t'~t ederek biraz yemek ye-
cl• Çııı hı'r ah d ""kk ~ · ı. ~ çı u anına gır-

~· eJneğin' d' k h · · · · ır-a: d ı ye ı, a vesını ıçtı. 
l't ta a etrafı gezip dola§tı. Son
~ak r. alnıak ve çifliğe yollan

lf lçhın ahıra gitti. 
' tık• e,i>'ord 1 tayin yerinde yeller 

~er ıar:·f liayvan uçmuş gitmif. 
1~11 ta aradılar, bulmanın 
'leı "~- ~~k. Şitko Rüstem kahya 

.-Usg" •· ......._ E: ... uruyordu: 
'erı ter bulmazsa"- .. .. 

e e\'\t l . """• uç yu~ 
'' Pal b kı ceddim yeniçeri ağa
)'J)t1ğ a •yık Süleyman ağanın 
~a: Jc· 1

111 Yaparım ha! Biliyorsu
Q' ı o ı 1

1' •iııek ı:n•nlarda bir insanın 

lt~. Si ... · . dar ehemmiyeti yok-
\ltı ... aıd· h 

, tok. 1 ırıızlar ! T ayımı bu-
.\h a .... 

~ L Irııı 1 h'b' d 0tqula .a ı ı, Ufaklar öyle 
'b 't•ldı. r kı her biri bir tarafa 
l rJ_ ' etrafı ' d d 1 
-ıt:·· Yok Yenı en ara ı ar. 
8ıti d' ... Yok .... 
......._ P •~ordu ki: 
ıı. . olııe ın ·· 
«Jır haık uracaat et ağam ! ... 
'- J flaı: 
b arıd 
İtord anmalara söyliyelim. 

it·· ll. 
'- listem f< ~ h 
"" ~•Yord a Ya, hiç birine kulak .,., u. "C . . 
h' ~'cağ1.... • eddımın yaptığını 

1l'ırf -,, dıy k t 1 Yak l ere Ufaklardan 
): ı.,1,d,a5adı. Boğazını ııkma-
~re · oıır b' 

tid l'l&\'arlad a ır tekme vurup 

::-.-.-;.;;-;:.:. ...... 

Amerika, bilhassa müttehit 
Amerika cümhuriyetleri dedik 
mi artık fikirlerimizde medeniye
tin en yüksek derecesi canlanır. 
Yüksek binalar, gökleri larma
lıyan aparhmanlar, makineler, 
radyolar, elektrik tramvayları, 
trenleri, otomobiller, otobüsler, 
yazı makineleri, hasılı medeni
yette ne gibi vasıtalar akla ge· 
lirse hepsinden bol bol istifade 
edilen bir memleket. Arhk bun· 
dan ötesi sağhk değil mi ? 

Hayır öyle değil 1 Koskoca 
Amerikada öyle yerler var ki 
ne t imendifer görmüş, ne oto
mobil 1 Yollara bile c!ünyanın en 
kötüsü. Mesela Kentucky hüku· 
meti içinbe Cutter - c,cek ka
sabası. 

Bir Amerikah gazeteci oto
mobille bu kasabaya gitmiş. Yu
karıki resimde gördüğünüz g.bi, 
eyvah !... Kasaba ahalisi ömür
lerinde bir defa olSıJn görme· 
dikleri otomobilden korkmuş, 
her tarafa kaçıyorlar. 

Gazeteci, bunu görünce oto
mobili durdurmuş ve bunlara 
lazım gelen izahata vermiş. An
cak ondan sonra medeni Ame· 
rikanın bu zavaUı halkı otomo
bile ahşabilmitler. 

Demek ki meşhur Fordun 
gllnde çıkardığı on bin otomo
bil Amerikada değil başka mem· 
leketlerde satılıyormuş. 

lara ehemmiyet vermiyor gibi gö
rünüyor, bir yerde oturmuş çubu
ğunu tüttürüyordu. Birdenbire i· 
çeriye bir ada.m girdi. Kan ter i
çinde, toz toprağa bulanmıf, ne· 
fes nefese gelmitti. Heyecanla 
bağırdı: 

- Ağam!... Tayı bulduk. Yan
lışkılla almı§lar. Alan adamın ta
yı da sizinkinin ayni. Ayırt ede
memiş. Şimdi getirecek. 

Biraz sonra tay geldi. Ahırda o
lan diğer bir tayla yanyana koy
dular. Hakikaten hiç farkı yok. 
Yalnız Rüstem kahya gülerek 
kendi tayının karnını gösterdi. 
Orada, ön bacaklarının arasında 
kimsenin göremiyeceği küçük bir 
beyaz leke vardı. Mesele anlatıl
dı. 

Tam o sırada ahırcı bir polis 
ile gelı:ıişti. Fakat polise yapacak 
iş kalmamıştı. Yalnız merak etti
ği için sordu: 

- > :a, eğer bu tay bulunma· 
saydı kıymadan bir kaç kişiyi 
öldüreı:ek miydin? 

- Hayır, ne müncuebet ! Bunu 
kim söylüyor? 

- Ecdadınızın yaptığını yap
mıayacak mı idiniz? 

- Öyle ama, bunda ölüm falan 
yok . 

-Ya? 
- Ceddim Palabıyık Süleyman 

ağa da bir defa atını bir ahıra 
bağlamış, bulamayınca ..... 

~L. ı. Zavall k ··ı·· .\ lllı. ı uşa o up - E, bula.mayınca? 

lti~ l"tıJc ahll'da k I . • - Dh~ginleri eline almış, geri-
.,_, t elQai..,. d a mak kımsenın sin geriye yolu boylamış ben de 

· dişli dişli olur. 
Sonra pek ince teller alırsınız. 

Sudaki damlaları yuvarlak tarafı 
yukarı gelmek üzere parmağı
nızla yavaş yavaş ve birer birer 
çıkarırsınız. 

Her birini çıkardıkça ince tel· 
lerden birinin ucunu mum ale
vinde biraz ısıtır ve mum dam
lasmın ortasına yavaşça batırır

sımz. Bir dakika öyle tuttunuz
mu tel soğur ve damlacık ucun
da yapışmış kalır. 

Böyle birkaç tel yapılıp bir
birinden münasip mesafelerde 
birbiri altıııa konup hep birden 
bükülünce bir inci çiçeği dalı 
meydana geJir. Bu dalı kücük 
bir çiçeklik üzerine koyarsanız 
pek hoş birşey olmt?Ş o'.ur. 

aç, Sevim, yemek
ten ilk alacak olan, daima az 
alır. Usul böyledir. Sevim ye
mek tabağını küçük ltardeşine 
uzatır: 

- Annemin ne söylediğini 

işittin yal Yemekten iptida sen 
al ve usule göre yap. 

Yeni bilmecemiz 

ç A 1 f L 
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1 1 L ıcıA 
K 1 A MIA 

Ortadaki boş yerlere bi harf 
konacak ve yukarıdan aşağıya 
doğru okununca çorbaya lazım 
olan bir şey çıkacaktır. 

Dikkat - Bilmecelerimizi 
doğru halledenlere kalem, kart
postal, şekerleme, çikolata ve 
kitap hediye edilecektir. Hal va
rakalarına kuponlarla birlikte Va-
kıt - Çocuk ır.uharrirliğine gön
deriniz. 

Geçen haftaki bllmecemlzln 
halledilmiş şekli 

_JI_ 

1 T 1 A B IAIK 

ot D A 1 c 1 1 - :-

p 1 1 y A iz -
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V akıt IbUıme~e 
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Zeka ve se.bat 
. biye etmektir 

r-_,,_----.._. ...... __ ~--------------=-=---~==-"-='~--~ . Oda oyun sa-

Resimlerini gördüğünilz' 
yavrular iki lngillz çocu• 
ğudur. I~isi de beş yaşın· 
dadır. Üstteki sporcu bir 
yüzbaşının kızıdır. Atma· 
ca beslemeye ve terbiye 
etmeye meraklıdır. Bütün 
ze!dismı işleterek tatil sa• 
atlerini atmacasile geçi· 
riyor. Malum olduğu üze·· 
re atmaca vahşi bir kuş· 
tur. Fakat terbiye edilir• 
se istenilen şeyi yapacak 
bir hale bile getirilebilir. 
Atmaca eskiden "av., iş
lerinde kullanılırdı. Sahi· 
binin istediği avı yakalar 
getirirdi. 

ikinci yavrunun isteğide 
köpeğini tam manasile ter· 

atlerinin bir 
kısmını bu i· 
şe hasret• 

, mekte ve 
· bundan derin 
. b ir zevk al
'. maktadır. Bu 
• iki yavrunun 
i bu çalışma-
larım her şey• 
den evvel bir 

· sebat örneği 
· olarak telek
: ki etmek la-
zımdır. 

------------ - - - -# .. · - - .. • • - -· - .. -

Oyunlar: Hanımın tuvaleti 1 
Oyuncular arasından biri ha

nım, diğeri hizmetçisi olmak Oze· 
re seçilir. Arada anlaşamamak 
olmaması için bu seçme kur'a 
ile de yapılır. 
Hanım , bir sandalyaya oturur, 

hizmetçi ayakta durur . . Diğet 
oyuncular da bir daire şeklinde 

otururlar. Kaç kişi oturuyorsa o 
kadar sandalye olmak lazımdır. 
Hizmetçinin sandalyesi yoktur. 

Oyuna başlanır, hizmetçi ha
nıma sorar: 

- Hanım efendi, ne emir edi
yorsunuz? 
Oyuncuların her biri hanımın 

tuvalet eşyasından birinin ismini 
a l mışbr. Mesela: Kordela, bile-

zik, kol saati, çiçek ve saire .•• 
Hizmetçinin suali üzerine ha· 

nım bunlardan birini istiyecek, 
ve o istediği şeyin ismi kimde 
ise hizmetçinin yerine geçecek, 
hizmetçi onun sandalyesine otu
racaktır. 
Hanım bütün tuvalet eşyasını 

birden istiyebilir. O halde herkes 
yerinden kalkar, hizmP.tçi de he· 
men koşup bir sandalyeye otu· 
rur. Ayakta kalan, sonra ceza 
görmek için bir nişane vermiye 
mecburdur. 

Bu oyuna diğerleri gibi kız 
ve erkekler iştirak ederler. Er
keklerden biri hanım olsa da 
zararı yoktur. 
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~ i 
~ Çocukların ~ 
) T yyare şarkısı ( 
) ( 
: Uçun, uçun şu pek temiz göklerinde vatanın, E 

-:_:_::=:~ Müjdeleyin güvercinler gibi dilber, sevimli;=:§==-= 
Tayyare mi; hayır, hayır, meleklerin güzeli! 
Bu vatanın zümrüt gibi kucağına uzanın. 

ğ ~ 

} Uçun, uçun, ay yıldızlı kanadınız açılsın, f 
~ Türk §erefi bu göklerin her yerine saçılsın! ~ 

Türkün melek tayyaresi bu göklerde gezerken 
Kahil midir, düsmanların iblisleri görünsün? 
Güzel ayın yan~ğma kanadınız sürünsün, 
Size nurdan duvak insin gülümsiyen gü~eşten. 

Uçun, uçun, ay yıldızlı kanadınız açılsın, 
Türk §erefi bu göklerin her yer;ne sa~ılsm l 

Türkün şanlı tarihini yıldızlara götüren 
Yılmaz, cessur tayyareci, işte sana şanlı yol! 
Fırtınaya. kasırgaya, tip ilere hakim ol, 
Mezcı.r sana kalb:r.nizdir sen bu yolda ölürsen. 

U~un, uçu~, ay ~~ldız!ı ~anadın;z açılsın, 
Turk şerefı bu goklerm ner yerine saçılsın! 

~ 
~ 

1 

i 
a lr._ .,-or u H . b. , 
-çtıiar R.·: epsı ırer ta· j bunu yapacaktım!. 

• uıtenı kahya bun· i A. 1. 

ff A. ismet ( 
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Sahife 8 VAKiT 

uhran buhran ••• Gök yfizilnde bir b lon Spadak • müsabaka
ların dedik oduları 

(Baş tarafı 1 nci sayfamızda) (Baş tarafı l nci sayfamızda) 

9 9 altına konulmuş ve üpaplı ip, 
(43,184) mi } on er v.nrdı. 1 2 

bi .... at profesör tarafmdnn sepetin 
senesin e milyonerlerin ndedt 

i~·ne ithal edilmiştir. 
(38,650) ye tenezziıl et.,,·ştir. P 

88 of·····, Swiss-Air istasyonun· 
1931 nes'ndPisey lnız(t9,6 

da 4 :ıaat uyudukt.ın sonra saat 
milyoner kalını hr. Şu halde üç 

2 30 da tayyare m ydamna gel-
sene :çinde (23,496) kişi bu mem mi tir. 

leke t • mıı~onerl;ğini lmybetmiş 1 Montaj ameli} atı, devam et· 

(Baş tarafı 1 nci sayfamızda) 

"Denizden çıkan Venüs misali 
yarım çıplak, genç ve g üze l vü-

cutlarile bu adeta mermerden ya· 

pılmış kızlarla mülakat etmek, 
dünk ü, sırf hususi mahiyetteki 

teşhir ameliyesinde bulunmaktan 
daha teh likeliydi.,, oluyor. Ve ger Lıubran t.u şe· m_ktedir. B lon .. m inhirafı dere· 

kilde devdtn ederse bir kaç se-
. 1. cesini ölçn:ck i. İn b::llon sepetinin 411..füsabakanın mürettiplerin-ne sonra m· } oner.erın nes ı mün- n 

' ' , ı 1 a.ltm İpekten vücude cetirilmiş den Moris dö Valefin sag- kolu kariz o an manıuı< ar sırası"a 

1 ı bir halka konulmuştur. ve Şarlonun Avrupa katibi husu-
geçece ri anlaşı ıyor · B r spor ko:;tümü giymiş, başı· E 

=w.ı=ı:ıınwıc•• sisi velinoff denizd~n çıkan vü-
• •• ' ' n bir bere ge'İrmiş olan profe· cutları, süzüyor ve: en Z Ve C f et . ! sör Piccard, pnraşütü bir demir 

telle tt'slıit edebilmek i;in bir a · - Güzel kadın, " kr iz,,in zıd-
MONTREAI., 18 (A.A.) - İs· dr.r.ıın om~zlnrmdan aşmalc sure· d:dır. Gü;;:el lc:-..~ı= t icaret yarı§ 

kandin vyalı den 'zc"ierden Helge tile sepete binmiştir. 3 saatten bi- makinesinin k ilometre sa atidir. 
Bo Yans ... n 6 metrelik bir 1 raz sonra Mme. Piccard ile 4 ço· diye bağırıyordu.,, 
sa d lla \" n ouv r ve Horn bur· cuğu beraber 2elmistir. Hepsi de K t w b "' t" gu··

7
e ller· 

• • • • .. 1 •• o;ıuş urıum, u un _ 
n u 1 rnek üze:e ~ -. real'dcn manto gıym .. lerdır, cun1tu ho.va d b 1 l .. 1 l d 

. .. .. · . , . • , en ş~ :ı:;m::.. m ıp cun-ı e er en 
hareket etmışlerdir. Bu sey.ılınt· soguk · e rutubctlıwr. 1 b ı b" · · d ' h .. tta• 

K l ,.. b ,. l :lt\.~a .r rey ışıt:ne ım, .,. 
lcrini iki s "ned icra etme.,i tah- aymLı .am ""'er er ın mır.an- F • · ·1 1 l ·· ı· 

ı ı .ı l , ·1 • • tt 'h ransada scc. ~n la ycın gu:;:e m· m' 1 tm ·t ,lir] . c ası a tma::ı c :nı.: rna uye e ı • 
1 

b"l • 
. db' l . ı t c en l c : tıyat tc ır crı r..rnmı~ ır. 

ng ltt' ·~ \~e 
SovJyc er 

Saat 4 te manevra ipleri çö ... ül- - Ben sircma c::::virr.ıck. · • 
müştur. Biraz sonra Frcdierichs
hafen'den clol tör Eckener gelmiş

t•-. Balon -~petinin son hazırlık-
larınn n:?znret eden zevat arasın· 

tere ile Sovyet r arasında daha rh keza spor elbis~si ciymiş dan 
altı y r.ı.!ddc!lc muteber o!acnk M. Coysn gör"i:rımektedir. 

LONDP.A, ıs (A.A.) - lngil· 

ve bu mü:ld t :zarf dn Ctt-·va Oldukça ltesif olan sis, saat 4,30 
k onfernn5mm Rus den p:nzi n· da c! .. ğılmaga b:ıglamıştır. 
leyhinde itti nz cdecc_:i bütün Ayni saatte, profesör Piccnrd, 

t db. l · . b , ı ga-:ctecilere hısa bir beyanatta e r erı scmet ız 'Jra.Kaca.t o· b l 
. 

1 

u unmustur. 
lnn bir Sovyat - lnr:-iliz tıcnret mi· Mumı ··ı h b l t" c.-o 

w • ~ n ey , a on sepe ıne c.l 
u tının mevcut oldueunu ıua e· k ' I f ı l ld w · ı o sa ra ;onu muş o urıunu ve 
d ., rıazetcnin nc:riyatı bazı mer· balonun suut kuvvetlerinin 85 lci-
tebe huyret tevlit eylemiştir. lod:m ibaret ve bunun da kafi bu-

ln il .. rcr.in · res""?"1İ rno.hafili hınc!u"'unu söylemistir. 
193n r n sinde "k"t ve mcldctlc \ ML .ınileyh, bu defa Zürihtcn 
takyit edilen ticaret itilafından· h nrcltct et "nin münhasıran 

beri Sovyetlerle hic l>ir muahede teknik ve h vaya müteaJJik esbap 
· tan mütevellit olduğunu söylemiş-yaprlme.mı~ olduğunu beyan eyle· 

m ektedir. Maam:ıfih müddetle 

m 1 yy ! olan b~ itil f m, bir ye-

tir. 
Balonun alması r.uu~ıtcmel ohm 

istikamet hal.km• !\ son lan suale 
nisi akt Jilinciyc kadı>.r muteber ce·ıabcn "Ya ~ ~mnle veya cenuba 
olacurrı da do wn•<lur. teveccüh ececeeiz., dcmiçtir . 

Soru an ba_ ı::~ bir suale cevap 
ozeu pro oh;olu veren profosör, sepet denize düş-

' tü0ü tnhlirde yiizebile::cğini bc-
VlY ANA, 18 (A.A.) - Avus· yan etmi:tir. 

turya ' 1!i me l'si, 3 saat devam Profesör balonu tamir eden 

el .... 'r müzakereden sonra 80 kimselere teşekkür etmi~tir. 

m J.. l'f reye karşı 81 rey ile Saat 5 50 de balon, havaya doğ-
L~..ısarmc pro! kolunu tasvip ve ·u yükselmeğe başlamıştır. 

ı abul ctmi tir. 'J1e s . zl er 
BERN, 18 (A.A.) - Profesör 

Piccard, şu telsizleri göndermiş
tir : 

Fransadu 
""ıcak da gası 

PARlS, 18 (A.A.) 
Saat 11,40... Engndine-Sama· 

Sıcak den' de on altı kilometre 500 met-

dal ası bütün Fransa üzerin:lc 

hül um surm hLedir. Dün M~ns 

clPnİz iizer:ndı· im.' a. 5t.} lİ. sefer

! ini iddt-tfo ilı 1 l dı n kesif bir 

sic: . : ! rn•j lur. 

l\~ezarlıkta 
aşayanJar 

Den'zli Jandnrmaları mağara· 
larda ve mezarlıklarda yaşıyan 
bir knra koca yakalamışl ardır. 
Bundan do1rnz ay evvel Jrns.:ıbn
dan birden bire kayl:olan bu ild 
hayat arkadaşı c:var ır.eza r !ılt· 
lara gitmiş'er, orada ot, meyva 
1- e sebze yiyerek yaşamışlardır. 

Çolak Hasan ismindeki bu 
erl.c~in l<'arısile birlikte bir kaç 
ay da dağlarda dolaştıkları an· 
laşılmı~lır. Jandarmalar nihayet 
h~ınl arı Bozdağan civarında bir 
mezarhl t ) ak alay rak ş_hrimi
se gel 'rmi ferdir. Bun! r yarı 
nı c un oldu in tab ı'n cc!i ere< 
mu~ hede a na ınmışlardır. 

re irtifada bulunuyoruz. Hava 
çok so "uk AC:ris ~tiğc inmek ncc
buriyetindc knlm~mak için yakın
da Gradc aölünc ine~eğiz. 

Pr ofesör Piccard iş başında 

APPENZOL, 18 (A.A.) - Sa· 
ontisras rasathan"si bu sabah sn· 
at 8 de profe .. ör Piccnrd'ın balo
nunu takriben 11 bin metre irti· 
fadn ve Bern"rı:ı silsilesi üzerinde 
uç:ırak }:lVü!i yavaş yükselmekte 
füen gördüğünü bildirmektedir. 

Pro fosijr P)ccard' in beyanatı 
PARlS, 18 (A.A.) - Profesör 

Piccard, gazetecilere vaki olan 
beyanatında 650 kilogram ağırlık 
ta'"ımakta oldu 'Unu söylemiştir. 
Balonun suut kuvveti 85 kilogram 
dır. Balon, cenuba doğru t evec· 
cüh ederek yavaş yavaş yüktel
me'dedir. 

Pr. Bikar'in balonu indi 
Milona, 18 (A.A) - Pr. Bikar· 

m balonu saat 17 den bir az 
sonra G:-ırd gö1ü civarında kain 
Des r" no ydnnında karaya 
inm'ştir. 

- .... 
Avrup~m:ı :;~çti~:i 15 güzeli Spa 

şehri şaş:'\a ile istikbal etti. Titrek 

ve halecanlı vücutlarını P arisin 
en mükc::nmd t el'zileri giydirmiş

lerd i. 

" Bir İı:;t;n;:ı f m:ı'1kemesi kadar 

ciddi obn Spa ~a::inosunun salo

nandaki hakemler, yirmi sekiz 
gcn:r kızın ve hatla, tnm çıplak 

fotorrrafb.rmı taşıycrlnrdı .,, 

" Bir dünyn güzeli ve 27 alel5.

de kızc'ltıız. Bütün gazeteler bir 

hafta bir ay bunların re sim lerini 

ve şcyahatlcl'İ ni ve zaferlerini ya· 
za cnkla,r .. Sonra LÜ cilt. . Daha 
:;onra 1933 dünya güzeli ve böy
lece seneler sürecek . • 

"Bu hazin oyun, ne ka d ar de
vam edecek? 

Alem bu honhar ve budala eğ· 
lenceden vaz geçinciye kadar em· 

niyet sandıkları bir haç ak~n mu· 

kabilinde pırlanta bir taç kabul 
edecektir.,, 

"' ~ "' 
Bu İtalyan gazetesinin yazısını 

kısmen koyduk. Bazı noktaları ne 

derece doğrudur, bilmeyiz. An

cak müsa bakalarm nasıl bir men

faat fikrile tertip edildiği d e kim

sece meçhul değildir. Bununla be

raber , bu s eneki müsab aka ne de 

olsa Türk mille tinin hayrına 

hizmet etmiştir. Bu, meydanda
dır. 

1'ülün z raati 
Dünkü akşam refiklerimizden 

biri, inhis arlar müdürlüğünün tü

tün ziraat!nin ıs lc:hı için rnüte

hı:ıss· s işç iler yetişti rmek üzere 
bir mektep açmayı t asavvur et
tiğini yazıyord u. 

Dün bu ha ber hakkında inhi
sar umum mi:dürü Hüsnü Pey 
bir mu:nrrir imize şunları söyle
miştir : 

- ld2 remi1ce böyle bir mek
tep açı lmasına karar verilm "ş 

değildir. Başka bir teşeklcülün 

böyle bir kararı olup olmadığını 
da tabii b ilmiyorum. 
Yalnız tütiirı cülük kanununun 

tadılile meşgul olan komis yon, 
tütün yetişen mınta lrnlaı da bu
lunan mekteplerde t ütün ziraati 
okutulması hakkında tütüncülük 
kanunu Jfıyihasına bir madde ila. 
vesini t eklif etmiştir. Mesele bun
dan ibarettir. 

3tı 

Sal(ıt Avusturya hanedanı ile 
isviçrede nasıl görüştüm ? 

- 6 
Mevzu bulamayan ecnebi ga· 

zeteciler kend:s·ıe iki kelime 
kouu~uyor' sonra inanılmaz ma
sallar uydurarak g azetelerine 
sütun sütun yazıyorlardı. Belçika 
kral a iles i huylanıyordu. za vallı 

kadının maaş ını vermemek teh· 
didini savuruyordu. prens es ga· 
yet meyustu bana diyordı ki: 

Mateşiş varken kimsedt n 
korkmazdım. Fak at şimdi her 
şeyden korku yorum.,, 

Bir gün harikulade bir söz 
sarfetti. Dedi ki : 

- Mataşiş çalışması sayesin
de beni on sP.ldz sene besledi.,, 

Mataş:ş'ın çalışma u ~orç bul· 
mak, borç eenetlerini temdit 
etmekten ibaretti. Hoş o da 
kolay bir şey değildi ya !.. 

Geçirdiği sergüzeşt hayatın

dan şikayet etmezdi. Derdi ki : 
"Sefaleti, hacaleti, maddi aza· 

bı tattım. Fakat aşlu da tanıdım. 
Bir bayata aşk girdi mi, insan 
ne çekerse çeksin, yaşamış sa· 
yılır. Dünyada aşktan başka hiç 
bir şeyin kıymeti yoktur. ,. 

Nihayet Vısbaden'de Nasav 
oteline yerleşti. Oradan bana 
6 Kanunusani 924 te yadığı bir 
mektupta: 

"Pariste olmadığıma çok hayf
lanıyorum. Elemli vak:ıları hatır· 

!atmakla beraber Parisi bir türlü 
unutamıyorum. Burada şaşkın 
bir haldeyim. Şimdiye kad . r ne 
maaş, ne cep harçlığı vermediler. 
Yalnız bol bo1 nasihat d-nliyo· 

E (• :.ı u a rum. ğer us u aunırsam ay a 
üç oin Belçika frangı verecelder· 
miş, ileride de belki bir şey ya
pacak larmış. Bu maddi rahat 
hayatı beni asla zevklcndiremi
yor. Bana Mataşiş in me1arm11\ 
resimlerini gönderiniz. çok me
yusum.,, 

22 Şubatta refakatindeki kadın 
bana şunları yazdı: 

" Zah haşcmetane iki hnftadır 
fazla hasta bulunuyor. Dostlarına 
tevzi etmek için mezarın resim· 
lerini istiyor.,, . 

Altı gün sonra Fransız gazete
lerinde şu telgraf görüldü : 

" Viyesbadeo, 1 Mart - Bu 
gün saat 16 da Belçika kıralı 

Alberin kızı Prenses Luiz Nasav 
otelinde vefat elti. Bir müddet
tenberi zatürreeden hasta idi. 
Manevi sarsıntılar vUcudunu za
yıflatmış olduğundan hastalığa 

mukavemet edememiştir. " 
Prenses ö lüm döşeğinde bile 

meslekdaşım Hanri dö Nizan de
laleti ile son bir s elam gönder· 
mişti. 

Bu büyük aşık kadın aym za
manda çok iyi kalpli bir mah
lüktu. Onu yirmi beş sene şid

detle sevmiş o!d uğu adamla defin 
ctmedilerve hayat romanını tetviç 
etmediler. Ai:e münaferetini bu 
suretle öli:mden sonraya kadar 
devam ettirmeleri şayanı esef bir 
vak'a olmuştur. 

Habsburglar 

Henuz otuz yaşında yoktum. 
ilk mühim beynelmilel Röpor
taj bir çeyrek asırdan beri cenu
bi Amerikada kaybo'.muş olan 
Arşidük Janortun izini ötede 
beride araştırmak oldu. Bana: 
"Venedikte hu'unan bir gemici 
var son seferinde Arşidoku gör· 
mliş !11 Derlerdi. Hemen Venedi
ğe yollanırdım. Başka bir yerden 
Viyanada Arişdokuo sevdiği 

.. t•" 
kadının alırabasından bırl ar• 
Haber geldi. Bu sefer Vıyarı 
koşarım . . 111l 

Arşidok hakikaten öfınOf ki•• 
idi ? Yoksa Pampalarda 58 1't 

b'leıı>e nıyor mu idi? Orasını ı ., 

Yaı nız bild iğim birşey ."'~" 
·ı · k içırı yaz mevsımı gazetecı ı dil 

· d ' H 1 ha~• mevs ım ır. eyec ırn ı bf 
bulması pek güçtür. Ben ise 

1
,,. 

yaz sıcağında Paris kaldırı~bl' 
. cı 

üzerinde dolaşmaktan ıse it' 
nın herhangi bir köşesine g 
meyi terc;h ederim. dt 

. yaı 
Arşıdoku bulamayınca ıat 

ğı:n ma' a lclerde Habsburg' . .,, 

1 •• ntııı•r 
hakkında mütalea ar yur . '°' 
başladım. "Ne garip aile! ~ıY tf' 
dum. Veliabtleri ~srarh bır 1~, "'li.İf P ' 
rette ev paviyonunda o ~ 
imperatoriçeleri ihtilalcılar.1 t~ fından ö ldürülür, kırat aık~Ol'J, 
mensu prens!ere ieJince 1 lıf 
dünya yüzünden kayboluyo~~
misi unvanı terkederek burJ 
h . . 1 J• ayahna gırıyor." ·ıer 

Cihan buhranının bu 81 pc 
meşum ve haileli hasarlar te~ 
edeceği muhakkaktı. Hoberıı .-

k 111'· · lern ler saltanatlarının yı 1 Ot' 
sına rağmen sak~n bir h~ya! V. 
meğe devam etlıler. lkınc• i.ı 
lhelm iflas etmiş bir banker g ııt' 
sayfiyeye çekilmekle y.ak~Y 1 14 ~ 
tardı. Oğullara H tlercılerıo f dl 
Jiklerinde ve Be. ın salonlarırı ti 
kuruluyorlar. Halbuki HabsP~~ 
lar en feci bir akibete uğradı 

Sakıt imparator ve oUe•'2ı 
ilk defa olarak 6 Nisan 1.f ,,,a 

tarihinde sakıt imparator ve •
1 d• 

ile görüştüm. Bittesadüf lsviçr~
idim. Bir gün evel imparat0 p 
boşa giden teşebbüsti ha~k::.-. 
gazetelerde yazılanı görınUŞ P. 
Hususi bir vagonla ve y~o•;.,, 
müttefik kuvvetlerinden bır ·çı' 
hafız heyet olduğu halde l~~ı ot" 
toprağına sevk edildığini bılıYe-' 
dum. Onunla görüşmek kıyOI .~ 
olacaktı. Vesileyi kaçırııı•fdd' 
için harp arasında tamını~·~e•'' 
ğum Bern hükümct reisi Su 
müracaat ettim. billt 

Reis bana po;k büyük tes .,, 
gösterdi. Miralay Kisling isf '6 
de bir lsviçre nbiti Ş•'.,,ı1' 
Habsburgu hudutta kar~ıl• ,r~ 
memur edilmişti. Eğer ırPP tJJ-. . . ıııu r .J 
torun vagonuna gırmıye d'lot' 
fak olursam müsamaha .e .' (;t 
için miralaya talimat verıl~1 •8,et1 
zel bir bahar ikindisi idı. ·ıe ~ 
istasyonunda iki jandarma 1kioıt' 
kaç mütecessisten başk~. Şt~ 
yoktu. Kasabanın ahalısı rJJ" 
görmek için rahatlarını b0

' odJ' 
ımşlardı bile. lsviçrelilerio ' / 
huriyetçi zihniyeti kırallad~ıı g8" 
diş gelışlerine karşı JakeY 1 

termelcrini intaç ediyor. ,,tflı 
Hala hatırımdadır. imi'• rıl' 

Fransova Jozef socrada 
010 ti 

ken Montröde başına ge~0 i' 
hadiseyi anlatırdı. Yan~ :,ıd' 
paratoriçe El ızabet oldug~ tersM 
bir çiftliğe giderek süt 15 1ıi-' 
sütü içerken dayanamadl~f "'clJ' 
olduğunu söylemiş. Köylu ,toıd 
karşısında Avusturya iınP8~81,.ı 
olduğunu öğrc.nince asla dJe,,f 
ve fazla hürmet göster 

imparatorun : tı'ft~ 
"Göl kenarında dolaş -'. 

sırada herkesin bize ba~f ~ 
lamladığmı görmedioiı ııı; ;i,~ 
züne karşı: "Mutlaka ~tİ-JJll!i 
değildirlar. Bi;:ler kendi 

1,ıJ~ 
bakarız, Ecnebilerle asin ııtJlf: 
dar olmayız!,, Cevabını. 8'"_.ıl 

< oıt"""1 



, - 6 - Yazın : Kastamonu Meb'usu 
................ Ve16t Çelebi 
ı\){ ................................................................................................ . 

d l'ÜzlUnün seUlmıoı al •. Dağdan inince 
eqtz göreceksin. Yanında ev vttrdır J 

Cidec ... ·------
~olla,:~ı~ o uza~ ve korkunç 1 mette bulunmak içi~ sana Adoğru 
l~r 0.Yle badırelcre düçar o· koıarlar. Yanına gehnce selam ve
llİıhcl)n ~~ gördüklerin bunlara rirler. Ak yüzlünün selamını al. 
~ı>la ~ • •ç kalır. Onun için hi- Obürünc bakma yürüyüver. Dağ
ieçl'tıc •~ı~n bu yolculuktan vaz· dan inince bir deniz göreceksin. 
le oltt llııı gene sizin menfaatini· Yanında ta§la kireçle yapılmış bir 
itil L ak tavsiye edecegvim. Cün- ev vardır. Kapısı önünde kurt 
ı. ~ rtıüh. -~ Reri .. lıkeyi burada bırakıp teklinde, fakat dört gözlü, dört 
~il \' donınekliğiniz bölye u· ağızlı, her ağzı bir mağara gibi 
~İifk~ıt~~likeli yollarda böyle korkunç, ditleri kara canavar a

:tıılda 1~1 ba§anınağa kalkı§ma- zısı gibi uza.mı§. Bütün vücudünü 
-'ti~ rı Sok ehvendir) dedi iae de kıl bürümüt bir karı oturduğunu 
(he~ Çok ıtıahzun ve meyus olup göreceksin. Seni görünce "Attan 
le~i a~Ylatdanberi bu mühlike- in. Korkma, gönlünü bot tut. Ben 
diltt, oıe alıp iş bu dereceye gel· senin halinden haberdarım.,, der. 
lca.an~:~~ra yarıda bırakmak Korkma. Attan in. O karının ö· 
l:ııer~ &ıldir. Elbette ben ya nünde bağır baııp başını indir, 
hıı Uğ 1rnı elde edeceğim, yahut Oğuz türesince selam ver. Dedem 
ı... t Urda öl" ·d · ) Tonganın selamını söyleyip karşı· "''"le " ... up gı eccğım de-
l. 'an y w k (h sında sükut et, dur. O sana çok i-lllıı lç k g gn aydi, yo-
aııee 1

• olsun adamlarım senden yilik edecektir. O kadın Dahavu· 
~ ,6~1

1~ip Dahavuşa benim rıca- şun anasıdır. Dahavuş ta maka
hk_ J 

1Yecekl A k I mına gelince: Hemen erenler tü· ""'I) er. nca yo unda 
'ıllat:Cağın başlıca badirele•İ resince yüğün [1], batını önüne 
•al'le/'1lı. Alacağın tedbirleri de iğip hiç sesini çıkarma. Ne derse 
'<>tıra ~~: iki gün yol gittikten dinle. Daima alkışla. Dua et. Afe
•iıt, li ır atla bir eşek rıörecek- rin yafa, diye hürmet ve tazim 
bİrı d:t biri "bana bin bana göster. O da seni bu işi neticelen· 
l 

1

' IYec ki ' dinmeğe kalkışmaktan menede"lı ıoh,. .e .er. Ata bin e§eğe 
d "''"Yı d cek. Sana bu teşebbüsün mehleke· e hit ihr ın ır. Hızlı yürü. lleri-

1 '~dur ıyara yulakırsın = te- lerini bir bir anlatacak. Sen ya -
bJ eder · nrz boyun büküp itaat gösterip •arı sın. Başında büyük 
Do'• ' he'-'betl' . ı· b' . muttasıl alkııla, ikide birde yer 
1' ror .. J ı, sevım ı ır pır 
h. &un El' d örüp tazimde bulun. Bu tafsilatı-~ ~el' · ın e bir mektupla sa· 
b ır "E IA mı en ince noktalarına varıncıya ~ oL · v at, bana şu mektu-
b.. l\Q d El kadar zihninde tut. Eğer bir yer· "'t1 '' er. İnden al okuma 
1 ' l>arça ' ' de dalgınlık göateriraen, ufak mü-'iın.. Parça et. Atının ku-
' ,. tık 8' L _ aamaha edersen emeklerin boşa 
l
ollra t. • ır nayli yol aldıktan 
L oır gid ::ır, sen de helak olursun) de-
l(j ;r • Pınar başına irişirain. 
~Ot anında h r 'k k di. 
h Ütau [ ay çe re ı ı i adın Atiz, Y anğ Y ağrığın talimatını 
'"atetI~ 1 J · Biribirile hararetli 

tamamile zihninde tutup hemen ~el d 1. 
1 1tıübahaas ederler. "Gü- d 

' e ıknnl elini öptü, hayır dua diledi. O a 
di ti kadar ~ttne ~l~rsun. Yanın (gönlüm seninledir. Korkma, bu 

11 en M" an ınıp yanımızda İfi üzerimize almış bulunduk) de-
~e h ... k· r ubahasamızı dinle bi- 1 d f . 
t " eın ı ' di, yola girdi. Y o da tesa ü ettı-
~~:~. olacağ~z· ~ek hük~~d.e~eı~~ ği imtihanları kemali dikkatle 

lıtec ... . . o sa bırıbırımızı geçirdi. yolda sağ koldan verilen 
'&.tta L • egız merhamet et,, diye 

oın ~arabı içti. O eğlenceli bahçeye 
~klar ı.taz ve fİve ile yalvara- girdi. Şarabın ne!' esile o bağ At:
~et et. ıç dinleme. Hiç merha-
<le h ille. "Jt d' . d d zin hoşuna gitti. Oyuna temaşa)a 
l)' ~a.1 ı ışı omuz erisi,, kapıldı. Gafil bulunup ta Dede 
d 'de ;rına Çomağı indir. "Ben Tonganın adını okumadı. Hemen 
b~' &eç ~nga adamlarındanım,, bir kuş sıçrayıp biçare Atizin h' 
t1.1, ~ • kadın cadılar da ha- k d C 'l u ~erçi · gözünü çı ar ı. an acısı e yere 

&.ha il .nın adamlarındandır. kapandı. Öbür kuşar da bire ca
t~- L etı gitf v• d b' b 
~:-''\&in 1( ıgın e ır ağ gö· navar vaziyeti alarak Atizi bir 

l 
1 •of · apısınrn iki tarafında anda parralıyacakları esnada onu 

il..... a var B· k :r 
~'llı.ııı · ır ço kadınlar o- birisi ıiddetle sarsıp aklını başına 

"~· li ar. Önlerinde §arap fıçısı getirdi. Tonga Dedeyi hatırlattı. '•u ... errılen kadehi doldurup sa-
'li .. ar ar S ... d Hemen "yeli! Dedem Y anğ Ton-
~ııt\derı l . · ag aki ilk kadının ğa,, diyip onun asasını iki tarafı-
f) erille~· ıç. Diğer kadınların na sallar sallamaz yakındakiler 
d·~e l' ırer Çomak indirip "ben helak, uzaktakiler peri,an oldu. 

1kten onganın adamıyım,, de- Biçare Atiz gözünün tahammülü 
() L sonra b v . -

t it. oağd aga gır. mü!kül ağrısına katlanıp bu badi-
\~ İtı. J.i: ~0Pdolu kuşlar göre- reden tek gözle kurtulduğuna şü
S 1~. 8· ~bsı 0Ynaşırlar. Koşu· kürler etti. Yoluna devam etti. O 
\.~ ırı ir) . 

)\. 
11'1 onlar} erıne cilve ederler. dağa atını sürdü. O atlıları görüp 

I~~ dalına O a. ınıeşgu] olup temaşa· geçti. Aşağı deniz kenarına indi 
y lal-dır· li nlar en korkunç mah- Dahavuşun anasını bulup huzu
~;ı.11'\a ~ I epsi cadı karılardır. runda yer öptü. Alkı;ıladı. O ka· 
b tlın ... ; enlere "ben Tonga De- dm da onu taltif ve teselli eyledi. 

ede ... · arnıyıın d. · T h ld' O d A · h Ilı. "in ,. " ıyıp onga Da avuş ta ge ı. a tızi ay-
" " ~oma ... · ı ~ı~ er, O b ... gı e dokunu doku- li taltif etti. (Herkesin elinden 
~ tit. A. agın diğer kapısından gelmiyen bir işe teşebbüs ettin. 
l )Jj tlık cad ·· · B' k hl'k l Qi,. )ol Rİtt'k 1 gonnezsın. ır Uzun yollarda büyü le ı e er 
~ı~;~~k dağ 1 

.. len sonra karşında geçirdin. Af erin sana, bize kadar 
lq .:_~11'1da b~~receksin. Tepesine irisebildin. Artık ana:m söz verir-
1 •ttı . ırı ak b. . k • d 
'"itı· •\.İ\'ari b ' ırı ara yüz- se derdinin devası bulunmuş e-

1 )ere d ~ ulacaksın. Süngü· mektir. Bir göz feda etmekle bu-
[ıl ç ogru sarkıtmışlar hiz- raya gelebildiğine bin şükret) de-

bı'lcı,. oc"klukt ..• 
~ llıd a ışıtırdik. Çeşme, 

'1 ta,. a f!qcriya bir kız çocuğu 
~ lco ~ki 0 Peri kızı imiş. On· 

1• Sakı d n onunla ba~a çı.. 
erıcrdt 

• 

[1] Yüğünmek - Sağ elini bağrına 

basıp boynunu aşaaı iğip riiku etmek, 

hazan yer öpmek. Hu münasebetle 

(Secde ı·e ibadet) manasına da kul. 

landır • 

VAKiT 

OüfÜrmek mazur 
görülebilir mi? 

Belediye emrazı zühreviye 
doktoru Ömer Abdurrahman 
Bey "çocuk düşürmek,, mevzuu 
etrafında şunları diişünüyor: 

"- Çocuk düşürmenin şid
detle aleyhindeyim. Bu hususta 
kanunu takyidatm son derecede 
şiddetli olması Jazım gelir. 

Çocuk düşürmek, ancak sıhhi 
sebepler altında olursa tecvi~ 
edilebiJir. Yoksa bunun haricin
de hele kaça~( çocuk düşüren-
ler varsa hemen tutulmalı ve 
haklarında takibat yapılmalıdır. 

Çocuk cemiyetin mahsulüdür. 
Binaenaleyh çocuğu düşürmeği 
tavsiye etmek yerine onu himaye 
ınüesseselerinin çoğalhlmasını tav
siye etmek daha doğru ve daha 
yerinde olmaz mı? 

Bittabi bunları söylerken şedit 
ikhsadi zaruretler içinde bulunan 
aileleri düşünüyorum ve himayeyi 
onlara teşmil ediyorum. 

Bir de Jüks için çocuk düşür· 
mek vardır ki, bunlar hakkında 
en amansız takibat yapılmalıdır. 
Düşünün bir kere bir cemiyet 

içinde müreffeh bir ailenin ço
cuk düşürmesi ne demektir? Bü· 
tün refahını bu ailenin o cemi
yet vermemiş.midir? O halde 
müreffeh bir aile de müreffeh 
bir halde çocuğunu hayata ha
zırlayıp mensup olduğu cemiyete 
vermezse ne verecektir? 

Bu gibiler hakkında şiddetli 
takibatı esasen hayatın kanun-
ları emreder. Herşeyden evvel 
cemiyet halinde yaşadığımızı ve 
cemiyete merbut olduğumuzu 
bir an hatırdan çıkarmamalıdır. 

Türkiyede çocuk düşürmeğe 
gelince, bunu asla akıldan ge
çirme mek icap eder. 

Mütemadiyen nüfussuzluktan 
ve bu nüfussuzluğun umumi Türk 
hayat şartları ve safhaları üze
rinde tesiri olduğundan şiklyet 
ediliyor. 

O halde bizde çocuk işlerine 
müdahale etmek zarureti zaten 
kendiliğinden meydanda duruyor 
demektir. Muayyen bir zaman 
sonra nüfusumuzun çoğalması is
tihsal üzerinde u.numi refah 
üzerinde müessir olacak bir yer
de çocuk düşürmek tavsiyesine 
aklım ermez ve böyle bir şey 
düşünmeyi kabul edemem. 

Esasen ötedenberi bu mevzu 
üzerinde düşüncelerim bu mer
kezdedir. Ben Türkiyenin ve 
Tür.i halkının istikbalini artma
sında ve kesafet peyda etmesin
de görüyorum. 

ıım11mm1111111111mnııu 1111u11ıu11111111ıunımm1111 utnm 111uunuuıM11mısmnımmın• 

di. Atiz tekrar yer öpüp arzı min· 
nettari etti. Dahavuş (aferin sa
na. Erkek senin gibi gerektir. S~n 
gönlünü hoş tut. Bak sabahleyin 
ben neler yapacağım. Kardaşım 

Y anğ Y ağrık bana senin maceranı 
bildirdi. Habis Çerticinin Adem 
oğullarına ne zülümler yaptığım 
anladım. Şimdi ben de anamın sa· 
yesinde ona bir iş yapayım ki kı· 
yanıete ):o.dar insanl~r anamla 
bana dua etsinler) dedi. Sabah· 
leyin deniz kenarına gittiler. Ken
disi denize girdi. Hayli zaman 
bin müşkülatla denizin dibinden 
çok acayip şekilde balıklar çıkara 
rak anasının önüne yığdı. Anası 
birer birer o.ğzına sokup çıkarı· 
yordu. Bir aralık bir balığı daha 
ağzına soktu. Öbürleri hiç kımıl· 
damazken bu balık elektriklenmi' 
çelik parçası gibi ağzını darma 
dağın edecek bir halde çarpındı. 

rnu ... ,,.11 > 

Bugünkü programın yarış me

raklılarma haıırladığı koşular 

arasında, Çamlıca koşusu, Birin· 
ci lnönü koşusu, Boğaziçi koşu· 
su namile, 600, 1125 ve 1200 
liralık üç büyük mükafat vardır. 

Birinci loönü koşusu, memle
kette "saf kan,, yetiştiriciliğinin 
ne dereceye kadar muvaffak 
olduğunu göstermek itibarile 
bilhassa dikkati caliptir. Bu ko
şuda memleket mahsulü yeni 
iki yaşındaki 11saf kan,, tayları 

koşacaktır. 
Boğaziçi koşusu at sahipleri

nin sabırıızlıkla bekledikleri 
mevsimin en büyük mükafatıdır. 
Fak at şüphe yokturki gerek 
spor noktai nazarından gerekse 
müşterek bahiste oyn•yacakların 
birinci gelecek olan atı seçe 
bilmek hususunda uyandıracağı 
merak ve alaka itibarile Çamh
ca koşusu günlin en heyecanlı 
koşusudur. 

Şimdiye kadar koşu yolunda 
boy ülçüşen atların aldıkları ne· 
ticelere göre tahminler yürüte
rek bu gün kazanma ihtimali en 
fazla olan atları koşu sırasile 
kaydediyorum. 

Satış koıusu - ibninnur, Ka
mer, Seda, Geyik, Mes'ut. 

Bu atlar arasında şimdiye kadar 
gösterdiği kabiliyet itibar ile Se
da <-n iyisidir. Fakat geçen mev
sim Ankaradaki koşularda çok 
yıpranmış ve elin eski kuvvetini 
ikt:sap edememiş bir haldedir. 

' Son zamanlarda kaıandığı gü
zel koşularla kendinden bahset· 
tirmiye başhyan Mes'ut idmanı 
en ziyade kıvamda olan bir at
tır. Bu yarışı kazanmak ihtimali 
çoktur. 

Geçen seneki parlak muvaf
f akiyetlerinden sonra meydanda 
göremediğimiz 0 lbninnur ,, ilk 

''M ' t "S d . yarışını es u 11 ve e a11 gı-

bi kuvvetli atlarla koşacaklar. 

Bu iki rakipten 4 kilo eksik 
yük taşıması kazanmak. ihtima· 
tini çoğaltan ve istinat edilecek 
yegane noktadır. Tavsiye ede-

- · ti "M ' t 1 "lb . cegım n ar, es u ,, a nın-

nur11 dur. 
Çamlıca koşusu - Semir, rüç

han, Hakan, Tayyar, Alderviş, 
Kırceylan, Mes'ut. 

Bazı farklarla ilk beş atın 
birbirlerine karşı aşağı yukarı · 
aynı kazanç ihtimallcrile koşa
cakhmnı diişünmek yanlıştan 

ziyade doğruya yakın bir tah-
min o:ur. 

•• Semir 11 lngiliz kırmasıdır. 
Geçen sene bir kere koşmuş 
ve 1200 mctroyı 18 saniyede 
bitirerek rekor tes:s etmiştir. 
Uzun mesafelerde koşmamakla 
beraber sürekli bir kısrağm yav· 
rusu olduğundan orta ve uzun 
mesafeler üzerinden de lrn,abi
lcceğini ıannetme!< yanlış değil

dir. Zanmmca yarışı kazanmak· 
tan ziyade arkadaşı 1'Rüçhan,, 
a yardım etmek için koşacak· 

tır. 

Belki idmanı biraz eks k olan 
"Rüçhan,, herkesin tanıdığı eski 
ihtiyar kurttur. "Hakan,, ın ge
çen yarışta u2radığı arıza sebe-

4 bile bu koşuda iyi koşn:aıı şüp· 
helidir. 

"Smirle,, 0 Rüchan11 a karşı en 
fazla talii olan "Tayyar,, la "Al-

... 
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aza ca ? • 
derviş,, tir. Tavsiye edeceklerim 
·'Rüchan,,, "Tayyar,, ve 11 Se
mir11 dir. 

Birinci lnönü koşusu - Oz
demir, Güler, Türkan, Aykız. 

Karacabev " Harasına ,, ait 
olan bu taylara ağlebi ihtimal 

Karacabeyde yetişen küçük bi
nici) ler binecektir. Bunlar hak-

kında tahmin yfirütmek doğru 
olmaz. Zira ilk koşularıdır. En 

doğrusu tayları koşudan evvel 
görüp üç kısrak arasından birini 

seçmektir. El~seriyetle dişi taylar 
erkeklere faiktir. 

Boğaz içi koşusu - Frig, Pi
per, Strombolis, Jean, Hableur, 
Uda Peste. 

Romanyada gençen gün gelen 
Uda Peste kuvvetli bir rakip sa· 
yılabilirse de yol yorgunluğu ve 
hava değişikliği dolayısile bu 
koşuda bir iş görmesini fOphcli 
bulmaktayım bir az daha bekle· 
mek iktiza eder. Yarışı "Frig,, 
kazanacak "Piper11 le ''Strombolis, 
sıraya girecektir. 

Beşinci koşu -Leyli, Sunligth, 
Halime, Servet, Al Leyla. 

Ağır yükü, çok iyi ve rakipsiz 
olan "Sunligth ,, in kazanaıak 

ihtimalini azaltıyor. Bu koşuda 
biniciyi seçmek daha doğru bir 
neti el' verir. 

Galatasarayh . "" "' 
BugUn yapdacak di§er spor 

hareketleri 

Bugün Cumhuriyet gazetesi 
tarafından tertip edilen Hanım

lar arasında yü:ı:me müsabaka
ları ile Galatasaray ve Pera ku-

lüpleri tarafından tertip ed~len 
atletizm müsabakaları da yapı· 

lacaktır. Yüzmeler Modada, at
letizm müsabakaları da Taksim-

dedir. Atletizm mliııabakalarına 

mevcut kulüplere mensup, mem

leketin en sayılı atletleri iştirak 
etmektedirler. 

lftHtUtlDllllUlll .. u.ımmeu:sm-------!lllllm-

Yeni Neşriyat 

Havacılık ve spor 
Havacılık ve spor mecmuası

nın 77 inci sayısı parlak ve zen· 

ğin bir nüshadır. izmirde .G~zi 
heykelinin açılma mer~sı~!ne 
Dünya güzelinin nasıl soçıldıgıne 
büyük muhteri Sancos Dümonun 

ölümüne. Karadeniz yüzme ha
vuzuna ait bol resimli yazıiarile 
bu sayıyı herkes arzu ile oku

yacaktır. Dünya güzelimizin en

fes üç fotoğrafı mccmu:ıya hususi 
bir zarafet vermektedir. 

Kiralık kagir hane 
/leşiktaş Alı.aralı t'cıkfiyc idaresin. 

derı: 

Be;;;ikta'.)'ta Akaretlerde 91 numara
] ı hane l>ir ene m Udcletle hil müza. 
yede icar edileceğinden 9 Ağustos 

Salt gününden itil>aren 20 giin müd
detle müzayedeye vnzedilmi~tir. 'l'a• 
lip olanların Ağu lo un 31 inci Çar
şam!..ı günii ı;;aat 13 e kadar mahalli 
mezkurda 54 numarada mütevelli 
kaymakarn~ığına Ye yevmi mezkurun 

saat 13 çündcn 1~ ne kadar Istanbul 
Evkaf rnüdiriyctindc idare encüme
nine müracaat etmeleri. (3921) 
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HikAye ~eş sene sonra 
Nakleden: 

·Fa. 

·F'""vAKIT 
• -ı~~ 

-Istanbul Yüksek iktisat, .-.-Takvim --
Cuma Cumartesi 

··--....ı.--------·---- Al, dedi, oku, bak •• 

19 Aluatos 20 AAuatos 
16 Rebi.ahir 17 Rebi. ahir 

Ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünd:! 
1- Kayıt ~e kabul muamelesi 1 Eyldl 932 de başJıyaca 

Cabi bey dairenin merdi•en· 
)erini ağır ağır çıkıyordu. s.on 
günlerde pek yorgundu. ~u ıh· 
tiyarlıktau değildir. Cabı bey 
benliz kırkına girmemişti. Yal
nız ıon zamanlarda kendisini 
içkiye ye şikemperverliğe ver-
miıti. 

Hademeler, onu görünce cı-

garalarını avuçlarında saklıya• 
rak: 

- Mildilr bey geldi. 
Diye birbirlerine pasa parola 

ediyorlar, üstlerine baılarına 
çeki düzen veriyorlardı. 

Odasına girince, Cabi bey 
masasında duran mektupları aç· 
tı. Hep işe ait mektuplardı. Fa· 
kat bir tanesi nazarı dikkatini 
celbetti. Tayyare postası ile A
tmadan geliyordu. 

Aldı, yazıyı tanıdı. Bu eski 
arkadaşlanndan ve çoktandır 
g8rmcdiği Hamdiden idi. Zarfı 
açh ve okumaya baıladı : 

"Azizim Cabi. 
ulıte iki ıene Avrupada do

lqbktan sonra tekrar Istaobula 
ıeliyorum. Zira artık iyileftim. 
Hem de temamen. Vakia ayn
hrken hasta değildim ama, ma· 
nen haata idim ve şimdi de bu 
hastalığım geçmjı bulunuyor. Pek 
tabii bu manevi hastalığımın ne 
olduğunu bilmiyorsun. Filhakika 
zengin, serbest, genç ve olduk· 
ça da tanınmış bir adam olan 
benim, böyle bir hastalığa tutu
luşum hayli gariptir. Y almz ıen 
benim en eski ve en samimi ar· 
kadaşım olduğun için bunu sa
na slSyliyeceğim. Istanbuldan ay• 
nlqıma sebep derin, sonsuz ve 
çılgıncasına bir aşktır. Sevdiğim 
kadın serbeat değildi. Evli idi. 
Ve bu kadın gizli bir aşkı ka· 
bul edebilecek bir kadın değil· 
di Nerede kaldı ki bir baıkasını 
ıeviyordu. Bunun için kendisin
den bir ıey llmit edemezdim. 
Aylarca onu gizli gizli sevdim, 
ve kendisine hiç bir ıey slSyle
medim. 

Tam bir 0 mecnun,, aıkı anlı
yacaksın !... Bazen kendi kendi
me gill6yor, ve eğleniyordum. 
Ne iıe, uzatmıyalım, bir delilik 
yapmamak için lstanbuldan ay• 
nlmıya Te seyahat ederek unut· 
mıya karar verdim. Bu önceleri 
pek güç oldu. 

Fakat şimdi, arbk geçti. Za
man her şeyi iyi ediyor. iki se• 
ne, hastalığımın geçmesi için ki· 
fi geldi. Ve şimdi hayat, ölüm 
tehlikesinden kurtulmuı bir has
ta için ne kadar aaadet dolu 
iıe, benim için de öyledir. Büyü, 
artık geçti. 

"l~te azizim Cabi, ne için 
birdenbire sizlerden ayrılışımın 
ve ne için yine birdenbire d6-
nüşümlln sebebi bu, bunu sana 
yazmaktan maksadım, avdetimde 
bana, bu meseleye dair birşey 
sormamanız içindir. 

Kahramanı yalnız benden iba
ret olan bu hadiseyi yenile
mek istemiyorum. Hanım efen· 
diye arzı hilrmet eder, senin de 
ellerini sıkarım, kardeşim. 

HAMDi 
.. Haşiye - Bu mektubu yalnız 

sana hit<:ben yazıyorum. Dost
lara, benden haber aldığını, ya
kında geleceğimi bildirmen kafi. 

Cabi Bey "tuhaf ıey,, diyerek 
mektubu cebine koydu ve çalış
mıya başladı. 

Aktam Ozeri ewe dönünce 
aektuba çıkarıp karısı Afifeye 
matb Ye: ' ' - -

~·· 

Afife, bu sarı saçlı, mavi göz
lil ince kadın mektubu okudu, 
biç birşey söylemeden kocaıına 
geri verdi. Cabi Bey: 

- Ne dersin, dedi, tuhaf de
ğilmi? Hiç Hamdiden ümit et
mezdim. Bu kadar da aptallık 
olurmu, insan biç olmazsa, bir 
teşebbüs eder. Birşeyler yapar
dı, belki kadın ..• 

- Peki amma, mektupta oku
nıadmmı, kadın başkasını aevı· 
yormuş •• 

- Ne zararı var.. Herhalde 
gillOoç birşey arkadaılara anla· 
tınca bayılacaklar. 

Glln do~ 5,14 5,15 
Gün batı~ı 19,03 19,0 l 
Sabah nrunuı 3,34 3,35 
Öğle .. 12,18 12,18 
İklDdl .. ı 6,05 ı 6,04 
Akfam .. I 9,03 19,01 
Yatm ,. 20,45 20,43 
tmaak • 3,21 3,23 

YılmG= } 223 224 

Yılm kalan l 142 141 
GUnlert J 

HAVA - DUn mcaklık 28 ugarl 19 de· 
rece olarak tesblt edilml§Ur. Bugün rUzgAr 
Poyrazdan esecek hava ekseriycUe açık ola· 
caktır. 

....--RADY0-
1._ ----Bugün -1 

25 Eylul akıamına kadar devam edecektir. . bilr 
2- Kayıt için cumarteıi, pazartesi, perşembe gUnlerı '~or 

ları saat ondan akşamları saat on yediye kadar mektep ı:ı:ı 
lüğllne milracaat olunacaktır. ~ 

3- Mektebin (Ynksek iktisat ve Ticaret kısmına) rJ• .,.. 
A- Bakalorya imtihanlanna tabi tam devreli lise ıneZUD t•~ 

bu derecede olduğu hUkOmetce musaddak ve bakaloryaya 
Ecoebt liselerinden şabadetnameleri olanlar. ror 

B- Darülfünun fakilltelerindeu ve Yüksek mekteplerdeD kieO : 
zun olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Na ıuıı' \e 
geleceklerin evvelce girdikleri mekteplere her halde lise oıe 
olarak kaydedilmiı olmalan ıarttır. . ıoe' 

D· Bu kııma muadil ecnebi yüksek ticaret mekteplerıkl,rtO 
zunlarile mndavimlerinden mukabil devrelere naklen abnaca 
Türkçeden imtihan vermeleri mqrüttur. . oı{' 

4- Mektebin (Ticaret Lisesi Kısmına) bRkaloryaya ta~~ a' 
mektep mezunlan alınacaktır. Bu kısma gireceklerin yit 
beıten aşatı ve yirmi birden yukarı olmıyacaktır. etol 

lSTANBUL - 18 den 19 a kadar grama- 5 - Mektebin (Küçfik Ticaret Kısmına) ilk mektepler 111 t,r 
- Doğru değil canım. Sana 

bir sır tevdi ediyor, ve "Yalnız 
sana hitaben yazıyorum,, diyor. 
Hatta bana bile okutman doğru 
değildi.. 

fon - ı9,so dan 20•30 a kadar alaturka Saz larile orta mekteplerin birinci, ikinci, üçüncü sıoıflanndaO • .t* 
- 20,30 dan 21 e kadar g-ramaton - 21 t o ..,.-ı· 
den 22 ye kadar alaturka saz - 22 den dikname ile gelecek olanlar. Bunlanu yaşlan da on iiç e 

- Canım senden ne çıkar? .. 
Fakat diltiinUyorum da? Bu ka
dın kim oJsa gerek? •• Sakın Sel
ma olmasın. 

- Olamaz. Zira, Selma tama
men serbestti. Dul bir kadm. 
Hem de bir silrü lşıkı vardı. 

- Sahi.. Belki laoımadığımız 
bir kadındır. Ne ise hiç.. Ma· 
dam ği artık bu sevdadan kur
tulmuş, mesele bu. Doğrusu 
kendisini göreceğim gelmişti. 
Hem ister misin, madamki Ada
ya gidiyoruz., onu da davet ede-
yim. 

- Nasıl istenen •• 
Kocası odadan çıkınce Afife 

dütünmiye başladı. Evet, hatır
lıyordu. O, Hamdinin kendisini 
sever gibi olduğunu babrlıyordu. 
Bunu hiuetmifti, ve timdi arbk 
buna katiyen emin olmu~tu. Bu 
ıonsoz romantik aık Afifeyi şid
detli bir surette mllteessir edi· 
yordu. Fakat Hamdi ne diye 
bu mektuba yazmıştı. Kendisinin 
eline geçeceğini hesap etmit mi 
idi? 

..,. .. 
Üç gün ıonra Hamdi gelmiş, 

Cabiniıı Adaya, kötklerine da· 
veli kabul etmişti. ilk akfam 
Hamdi ile Afife için pek heye
canlı olmuıtu. ikisi de ayn ayn 
bir birlerini tetkik ediyorlardı. 
Afife,. Hamdi Bey atkından ta· 
mamen iyilqip iyileşmediğini an
lamak istiyordu. Hamdi de öyle, 
ilk göz göze geldikleri zaman 
Hamdi titrememişti. Demek tama
men kortulmuştu. Cabi onu ko
caklamış l 

1 - Yahu diye haykırmııtı, 
biç değişmemi§ .• Hep aynı Ham
di yanlız bir az daha zayıfla
mışsın! 

Mamafih adalelerin kavileşmiş. 
Halbuki ben gZSbekaabveriyorum .• 
ne yapar11n, her güiı dairede ..• 

- Hayir Cabi, ben de değiş
tim.. Hem bilsen ne kadar ? 

ilk akpm pek eğlenceli geç· 
mişti. Karı koca, eski sükuti, sa· 
kin Hamdiye hayretle bakıyor
lardı. Fakat nedendir bilinmez, 
ertesi daha ertesi günler Hamdi
nin neşesi kaybolmağa ve iki 
sene cvelki Hamdi tekrar kendini 
göstermeğc başlamıştı. 

Bir akşam, Cabi, yemekte : 
- Çocuklar, dedi, yarın An

karaya gideceğim. Bir hafta ka
dar orada işlerim var. 

Demişti. Hamdi o anda Hafi
fenin gözlerinde garip bir mana· 
nın çaktığını görür gibi olmuştu. 
Vo ertesi gtin yalnız kaldılar. 

Bir gilo, iki giln geçti. Uçllncü 
gün Hamdi birdenbire : 

- Y ann, dedi Afifeye, derhal 

22,40 a kadar orkestra. ve on sekizden yukarı olmıyacakbr. dard'' 
ViYANA <517,2 m) - 12,30 konser 6- Mektep nihari ve meccani olup tedrisat lSileye k•L:.ab" 

13,4-0 pl:ı.lt - 14,10 plak - 16,20 7- Kayıt ve kabul için aıağıdaki vesaikin mOdiriyete JJJ.-
Jconser - 18 konıer - 21 kon.ser - d . ul 
23,20 dans. yazılacak bir istidanameye raptı icabe er. . . .. Sı~ 

BüKREŞ (394,2 m) - 13 plak - Vesaik: 1- Mektep şehadetname veya tasdıknamesı. 2 ak"' 
14 plak - 17 askert konser - IQ,10 ve aşı raporlan. 3- HOkOmetçe musaddak hilsnOhal var 
konser - 20,4-0 plak - 21 keman 4- Hüviyet cüzdanı. 5- Üç kıt'a fotoğraf. {4214) ~ 
solo - 21,45 piyano konseri - 22,15 .....,,.,,,,,,. 
m~L ~ 

ROMA <44J,2 m) - 20,15 plak - Zayi av köpekleri Askeri Fabrikalar ~ 
21.45 senfonik konser. 

nUDAPEŞTE (550,5 m) - 10,15 Dün ıabab Kalamııta ıiyah 50 Ton elektrolit b•~I 
konser - 18 Çigan konseri - 19,30 beyaz renkte biri diti diieri er· Yukardaki malzeme kapı ·-~ 1 

salon orkestrası - 22,15 Macar havalan kek tüysüz puvanter cinıi iki av ·h· de' 
23 QO Çigan orkestrası. p 1. d ıuretile 29-10-932 tan ıo ·~ ~ 

,., köpeği kaybedilmittir. o ıaçe e ıacV~ ~ 
VARŞOVA U411 m) - 13,45 plak kt 1 on d&rtte ihalesi yapı »:. ...., 

14.35 plak - t6,ıo plak - 19,20 mu- tiddetle tahani edilme e 0 an Taliplerin ıartname için bet ( 
siki - 21 senfonik konser - 22,55 bu köpekleri bulan veya bulduk· öğleden sonra; mUoakas~Y't ~ 
konser - 23 dans - 23,50 dans. ları yeri bilen Kızıltoprakta Ka- o• 

KÔNlGVüSTER HAVZEN (1635 lamıİ caddesinde 1 numaraya ha- mek için de G gün telD~~211) 
m) - 7 ı"imnııstik - 7,IO konser - akd. d teklifat ile müracaatı. ~ ber verdiği t ır e memnun e• . 
13 plak - 15 konser - 17,30 konser dilecektir. 6 
20,35 musiki - 21,45 spor haberi - Fatih 1'1alm'llddrl ~ 
23,30 dans. Eyüp'te Ceznkasım .rtJ,, I c 

-1 PARlS (1725 m} - !1 müsahıbe- lstanbul 8 lnci icta memurlugundan: ıinde Çömlekçilerde atikd...r~-
21,40 lıaber - 21,45 konıer. Bir borçtan dolayı mahcuz bu- d' 22 N lı da "':' J 

y 6ruı d ıt o. maa o p.J~,j : 
lunan ve ıabşı tekarrur e en kiraya Yerilmek Uzere 9 ':'~ 

V1YANA (517,2 m.) - 12.so Konser - 1058 hunıt pllkah 6 ailindirli toı 932 tarihinden 18 A~ . 
14,10 Konaer - 14,45 Pl&k - 16,15 Orkeıı· k k lı b• t bil 25- ' 
tra _ 18 Da.na - 21,03 Konser - 22,45 Buyi mar a ır 0 omo 932 tarihine kadar mOı• ~ i 
Dans. 8-32 tarihinde perşembe gilnn konmuştur. Taliplerin 28 0~ 

Bt.lKREŞ (394,2 m .) - ıs PWc - 14 2 d ıs k d Tak 932 ib. Ü dif J ,Z 
PIAk _ 18 Konser _ 2e,10 Konser - 20,40 saat 1 en ıe a ar • toı tar ıne m ıa JıOll" ı 
Ptlk - 21,45 Koro heyeti - 22,20 Konııer simde millt garajda satılacağuı· gilnU mtlı~yede ve ihal~e~""') 1 
- 24 Skeç. dan taliplerin mahalinde bulu• yonuna muracaatları. (4'1" 

1 ROMA (441,2 m.) - 13,80 PlAk - 14 
musiki - 18,30 Konaer - 18,45 Konser - nacak memuruna miiracaatlan t ~ 'A N ~ 1 
21 pllk - 21,45 Konser - 22,30 Musiki. ilin olunur. (3776) ~,., 
BUDAPEŞTE cı:sıso,ıs m.) - 9 Orkestra Pekor ilinat ve netri~• 

15 PlAk - 17,15 Koıuıer - 18,-45 :Macar H ':t,,,/ ; 
havalan - 22,40 Konser - 2i Çigan kon· - B o R s A - mandit ıirkeü Alp aytlt ~. 
ırer. _ Hakkı, Münir ve Muamııse'. ·:,, 

MOSKOVA (1804 m.) - lS Haber - 15 1 d .. kkil ~ 
Muslld - 11,10 :Musiki - 18,10 Mumkl :- 18 Aluatoa 1932 er en muteşe ve ~atiJ'.J 
20.ıo Mua1k.L 1--------:-::~~--- Perşembe pazannda 9 'I. VARŞOVA (1411 m.) - 13,45 Plak · - Nukut (Satıtl Hanında üçüncü katta .fr'l ,J 
14,85 Pllk - 16,10 Pl&k - 16,80 .ukert -------------. f~ 
musiki_ 17,0IS rı1k - 1s Konser - 19,20 Kuruş Kuru• maralı dairelerde icrayı ,.,~. 
Muslld - 21 Kwdkl - 23,05 Konser - 23,50 ı şilin AY. 21,- eden •irketimiz ıUrekisıod.PjJ 

20 f. Fransız 171.- Y osJY.J 
D~N!GVOSTERHAVZEN c1635 mt) _ ı Sterlin 744- ! ~::r~a ~:= nir Beyin bu kerre şirketi.illJ."'j 
7 Jimnastik - 7,15 lıı!usUd - ıı,10 Şekil· ı Dolar tıs,- ı zolotl 24.- çekildiğini ye şeriki m~ y , 
pirin .JUl Sezar eseri :__ 17,SO Konser - 20 litre 217,- ı p ngö 32,- • k • • 1 b• nltın lik' 'J 
19,05 Kumkl - 19,30 Pllk - 21 Berllnd~ 20 ı Beıçıta 117,- e 2s,- ıır etımız e ır 6Y&Aa 8 ~ıl 
nakil - 23,20 oans. 20 drahmi 29,- : ~~:ar ;o,- madığını ve şirketimiz aı&J l'..ı 

PARts (1725 ın.) - 7,45 JimnasUk - 20 fsvtçre 824,- ı çervoneç .- hnın kemafissabık şirk~~~ı,kSlİ; 
8,45 Musiki - 13 PJ!k - 20,10 Plak - 21 20 leva 28,- ı Altın 922 f k 1 ·ı ,ttar ı 
Edebt musahabe - 21,45 Konser - 22,so ı florin ss,-ı ı Mecidiye 34:= kollekti şüre i smaı d,., 
Dans. 20 kuron Çek 124,- ı Daoknot 235.- Alp Hayri Beyler tarafıo J 
============= •---Ç-e_k_fl_a_tl_a_r_ı -(-k-ap._ s_a._1_6_) --• vir oiunacağı ilan oluııut·di, ,.. 

hareket ediyorum. Tekrar oraya... _ __,.;____ _ _ _____ Rekor llt:ıat ve Neşriyat koıııafl ) 
Parls 12 03 Praı 15,9218 ri /. 

Oralara dönmem lbım... L Hnkkı A. Hay ısıt' J Loodra 737,75 Vlyına 4,0399 ,r 
Afifenin gözlerinde bu sefer Nevyork Madrlt 5,87l't rıı 

bir zafer şimşeği çakmıştı. MllAoo 
09~;;~ Berlltı 1,9805 Istanbul sekizinci icra ıne /ı 

Tatlı bir sesle: BrUtseı 3,3966 Var~o,·a 4,2096 danBir borcun temini jstif2~· 
- Demek daha iyilecmediniz, Atına 73 3°57 Pe•te s.sm 

-ı: • ., • mahcuz ve paraya çe ' dedi, öyle mi? Cine,'re 2,4195 Bükreş 81,4750 r";,,J 
Hamdi, heyecan içinde hay- Sofya 67,2175 Retgrat 29,19So mukarrer 1000 liralık g~~ 

kırdı: Amsterdam 1,1711 Moskova 1088,50 badil bonosu 23·8-932 t ... ~. 
- Hayır, demek biliyordu- Esham saat 1 l buçuk ila 12 ,e,, ,, 

nuz... Evet.. Sizi vaktile sevmiş- Terko~ k ·1 blac• r 
U d. d r~ bankası 9,20 _ 211.- açı arttırma ı e sa ~ -.tll 

tim. outtum zanne ıyor um. A 9 ., •IJ.I"". Anadolu IQ,- çimento r. •8" isteyenlerin lstanbul e .. ,~ ·..; 
Halbuki ıimdi eskisinden daha R 11 4 30 Gnyon dey. 21

1
90 deıY e' 

çok ıaviyorum. insan değiıemi· şı~.hayriye 14'.50 Şark dey. 2,50 tahvilat borsası önün~. 
yor vesselam. Tramvay 45,50 Falya 2.- muruna müracaatları 

Afife güldü. Umumlslgoru 11.i Sark m. ceza 95,- nur. [3780] 
- Belki, dedi, siz değişmi- ııomootl 21.to Telefon ıs,ss 

yorsunuz. Fakat değişen aşklar 
var. Meseli ...• 

- Meseli? •.• 
Afife omuzlarını silkti. Göz

leri, Marmada bir bakır tepsi 
gibi batan güneşe dalarak : 

- Madam ki, diye mırıldan-

latlkrazlar 

lst. dahlll 
Sark d.yollan 3,80 
D.Muvahbldc 52,-
Gümrülı:.ler 5,10 

Saydl mahl 4,25 
Bağdat. 4.50 
Askeriye -

Tahviller 

Elektlı:rl 

Tramvay 
Tünel 
Rıhtım 

4,95 
5,-

18,25 

Aoa !dolu 31,80 
.. il 31,65 
• mümessll 3! dı, geldiniz. Ne için döneceksi-

niz? -- · - -.__ı•------------•ı 

Doktor ıl .), 
Hafız CeJJlıl ~ 

Dahllt Hastahklar Mdt~ ~ 
Cumadan maada her gU 4,,t ""-r 

sonra saat (2,30 dan 5 e ~.~ 
bulda Divuıyolunda ııs tt11~! 
susi kabinesinde dahili :,ı,P;• 
muayene ve tedavi eder. 
tan bul, (2.22.398) • · · . . . 

1 
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Bogııziçi - AR'.\TAVUTKÔY - Çıfte sııra\'l:ırdıı 

I na sınıfı • ilk kısım • Orta ve Lise sımiları 

c aıustostan itibaren kayır muamelesine başlanını>tıı 
uınart · 

esı, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10 dan 

J 8 e kadar müracaat kabul edilir. 

'~-- Telefon: Bebek 210 

s •• ,, B~kırkö-y M-a-lm-üd-ürl-üğündefl:-
\c""- ~hallcsı 

ı:ıy ş -
sokıığı No Lira K C'ınsi icar miıd eti 

.. c, kcııyc Arslan 6 168 00 1 iane 10() 9J.! 10 9 3 

.. 

" .. 
.. 
" 

" 

.. 

.. 
" .. 
.. 

.. 

., 

.. 

., 
• 

" 
" 

.. 
.. 
,, 
.. 

.. 

., 

" 
Dibek 

.. 
Ist:ısvon 

.. 
HatbO)U 
Buhar 

iıçuncu 

•• 
l\ıılııycı 

8 

12 14 

lO 

7 

9 
3 

,i 1 

6 
19 

6 

18 

49 
Gu\ercın 13 
lscusyon 68 88 

., 90 92 

.. 108 J 10 

480 

600 

480 
60 

36 
18Q 

96 
90 

600 
3t> 

L!O 

36 
72 

300 

30!) 

00 

00 
00 

,, 
.. 

00 Ahır 

00 
00 Gazino 

00 Diıkkfin 

00 

.. 
.. 
n 

.. 
" 
•• .. 

00 l\J:ıabnhçc köşk ,, 

00 Ahşııp h:ıne ., 

00 .. 
00 l\ıirgır dükk~n ,. 

00 Ahşap hane 
00 

00 
" 
n 

.. 

.. 
180 00 ,, .. 

.. Çekmece 2 30 00 

" .. 
" .. 
.. 
" .. 
., 

.. 
,, 

,. 
.. 
.. 

l\orirı ı· · ... ., .. noy CI\ arı O 1 Od 00 ı on kıta tarı 8 12 CJ.ll lıl8 1 ) .JJ 
\ .,c,kctı)t' bta yon 240 00 G:ızino Hl 9 9J >ılı\ 10 12 J 

b eş 1 oyd ı n· •~ı;ı,1 c • ın numnr:ı 'c C\Safı s:ııresi ) uk:ırıdJ y:ızılı cm :L 'c Lrazı 

r an 3nd:ı r;o terilen mucldctlerle icarıı \erilce ğindcn t:ılıp o anların ıh:ılc gti u 

faııa 17~h9 • 932 turıhine mü~adif Cumaı te i gtlnu ~a.'lt on tiçte pc' n çalml ; 

tyıcttı lt almak iste} enlerin de her ~un Bakır •U\ malmiıdürlu une mı.mıc at 
~elcrL 

li ~nkara Nafıa Başmü e ·s
Oınden: 
Sirinci d . . . 

oj~ tıı ına de - Bedelı keşfı 23362 lıra ve 92 kurustan ibaret 
oey • 

'-la ihaı Pazarı· Nallıhan arasındaki 12 adet menfez ve köprü in.,a· 
,,1 e tarihinden itibaren 130 gün zarflnda. jknıaLcJJilı:xıek üzere 
~ rı;:1 zarf uaulile 1-8-932 tarihinden 29 . 8 . 932 tarihine kadar 

""tı ın"'dd 
ık. u etle münakasaya konulmuştur. 

ın · ?i ial>at cı ınadde - Münakasaya iktidarı fenni ve itibari malileri-
1'li)'e ... ı e.denler kabul olunur. Bunun için münakasaya dnhil olmak 

•uerın· .\ . 
vila:ye~:ed:li keşfin yüzde yedi buçuğu olan 1752 lira 22 kuruşu 
~'kbu areı Hususiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair 
~tı ~ahı senedini veya milli bankalardan birinin teminat mektubu-
1~iiha~t ~illi esham mükabili Muhasebei Hususiyeden alınacak 

li erı ıbraz etmeleri lazımdır. 

'it \'e~aTi~~ret odasına mukayyet olduklarına ve itibarı malilerine 
C: gostermeleri icabeder. 

~t'ldj~: etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını Vilayet Başmü· 
tı- ehli gı~e göstererek münakasnya dahil olabileceklerine dair ya 

tlırı l'etı fen · ·ı l I h · · <!İrin nıye vesı tası a ma arı ve ya ut ellermdekı vefıika-
Su .. e Şerh verdirmeleri iktıza eder. 

~)'nt ~ç ~artı tamamen haiz olmıyanların münakasaya iştirakleri 
iade ad.u] l olnuyacağından teklif zarfları açılmıyarak kendileri-

0 e 1 ecekt" .. ır. 

"-ı Suncü ın dd 
tıa teyf'k ~ e - Münakasa evrakı keşfiye ve şeraiti mahsu-

le-. l)Örd·· 
1 ~.n ıcra edilecektir. 

~ l\unun:ncu ınadde - Talipler· 661 numaralı münakasa ve ihale 
~ ':8-93~ onuncu maddesi mucibince ihraz edecekleri kapalı zarfı 

'Ilı ~eiısJ· .. ~azartesi günü saat 15 e kadar Vilayet Daimi Encü· 
L J!efİ . ıgıne ınakbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 
~.. ncı llladd M 

l VHa . e - ünakasa 29 8-932 Pazartesi günü An-
" Yetı Da. .. E .. . d 1 k ~· ~ltrn ımı ncumenın e yapı aca tır. 

l)ld cı ll'ıadde E k k f. . . .. k !l e inal" - vra ı eş ıye ve proJeyı gorme veya daha 
ilt ~i.ihend~nı.:t. almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti Nafıa 

1\ ol ıslıgın E ·· · D · .. k 1 • ~e veya ncumenı aımı a emme müracaatları 

Belediyesi ilanları 

~öPrütte 0 .. Kiralık Dükkanlar 
ııcı,köy h sl~udar isk,.lcsinde 21· 62 No. lı dükldin: Teminat 54 l"ra 

Seb'' a ınde 53 No. lı dükldin: Teminat 9 lira 
te b '' 37 9 

alind 7 ,, " " " 
\, e No. lı Baraka: Teminat 10 ,, 

ruk " 1·2 
~'Yedtt>arda yazılı r:ı' h il ı'k. " ·ı k .~2,5,. .. '- .. ,,., ko a a er ıraya verı me uzere ayrı ayn mu. 
"' 'll'lUiiine nuJ~uştur. Talip olanlar tafsilat almak için Lcv zım 'ak buz oıu~ayed~yc girmek için de hizalarında yazılı temi-

Dai-~ veya mektuı.u ile 22·8 932 pazartesı rrünü saat 15 e 
-• ene.. 0 

uoıene müracaat etmelidir. (3746) 

VAKiT 

~"il,. re i ıt ali 

l 3Unc o or u t n 
Kom· •o. u ı nl 

Yerli fabrıkalar mamulitından 
(40,000) •det battan"ye kapalı 
zarfla münakasaya konmu tur. 
ihalesi 5 Evlül 93.t T. ne müsa
dif Paıart<'~· a t 15 te 
yapılacaktır. T 
v nı mu 
güa An<~ ra 
kom· vonuna muraca tları. Ve 
müna s ya iştir < edece, erin 
o g· n ve ... tınd n vvel teklif 
ve teminat mektu Jnrmın maz
Luz muk bi ınde mez1 fır Kom. 
Riya t l t vdi e ' meleri . 

1616) (3713) 

E 1 i rhir hc1va garn' o unda 
l u sene y pı acak in aat kapalı 
zarf l suli ile ıni"na asaya kon 
muştur. Mücıak sa 27· 8·932 (ari
h:ne müsad f p;ızar gı"nü !;aat 
14 le Anka a' 1 hava ml' lcşar· 
lı;.ı sutın n.m::ı l" om. da y pıla
ca .tır. 

Münaksaya iştirak şartları. 
A- Şi rı d e k d r 00 bin Ji. 

ralık ınşaat yapmış odu darını 
tevs k. 

B· 1ali ı udretlPrİni tev ik. 
C Lızzat dıp o lı mim r ve

ya inşaat m·· eı is 
yahu da rna bu g b. 
lar i ıhdom etmek. 

1- Di- r seraıf anlnmak is-
tivcnler n her gün, münakasayn 
ı~tira ' iç· R de art a ı ede y. zıh 
vcsaild i e beraber teklif ve te· 
minat mektup. rmı muayyen gün 
ve saa ten evve v ... a et biıla n
do mutc kil hav.ı satın ima 
Kom. na ma 1 uz mu rnb inde 
tcs 'm etmcl ri. 
il- Talipler hava müsteşarlı· 

ğına m··racaat ederek miinaka
sa şartr.amesiode yazılı şeraiti 
haiz oldu' !arını i pat ettikleri 
takdirde münakas ya · tirak ede
bilmek için p o· .. ve fenni şart
nameleri 50 ıra mukab"linde hava 
müst şarh • ı ins t şubesindcu 
alabilırler. (609) ( u76) 

Yerli fabrikalar mamulatından 
21,000 1. lo s rı bunlu s raciye 
kö elesi k palı zerfla üna 1 n· 
saya lrnn: ş u . Ih i 11 Eylü 
932 Ptızar günü .. aat 15 le yapı 
laca tır. T. "p r n ar,nam ve 
nümunes"ni görmek üzere her 
gün ve mu a a ya i tirat< ede· 
cek erin de o iın ve saatinden 
evvel Ank ra merk z lım satım 
komİS) onJna m r c t rı. 

611 (4210) 

Is. Deniz Kum .. nd ~n1 ı- ından: 
Kumn~d n ı a it bir ad t s ç 

du nın t m r: ... O A u os Y3&. 
ünü 

Sahife 11 

' 

Devlet Demiryolları ilanları t 
-~----·---' 

D rince Limanı furunu bir sene müddetle kiraya ver ecef tir. 
Aleni müzayede 1 9 932 tarihinde saat (15) de Haydarpaşa da 
isletme Mi fetti 1 ği makamında yapılac kur. Teminatı muvakkale 
3u liradır. H yd rp şa Demir} ol arı vezııes;ne tediye edilecektir. 
Fazla mnlumat almak ve sartoameyi görmek steyenler H ydar
pu a L mı:ın bn Müfettişi ğine ve Derince Liman memurlu~una 
müracaat edebilirler. (4200) ----

idaremiz ihtiyacı için p;ızar hkla satın alınacak olan altı l<öşe 

başı cıvata, üç kul uplu şalter, lastik damga, P.ant izole, peçete 
oto d'r z n manyatosu ( Beynelmil"'l, ki'nvveli poı tatif yıızı maki
n .:Jİ) univ r el çelık m s:ı a şeridi, 22, 8, 3! tarihine mü adif 
pa: nt s g nü t lip!er muv:ıce;ıesinde pazarlı 1darı icra kılınaca
ğır.dan yev ni mcz ,fı ·da s:ıat 9 dan 11 lrndar bğazada isbatı 
\UAut edere1c tahr"ren f :ıt ved!mesi ve numun~s z tckl ffern n.ı
z rı ıtibara alınmıyacağı i.tin o'unur. (42161 

A ve B silo arına a t 1 UOJ No. h lenzilli tarifenin yerine 
kaım o m k ve 15 Ey fıl 932 tat ihinden itib.ıren muteber bulun
mak üzere 1033 No. 1ı muva' kat tenziJat ı yeni s;lo tarif esi mev· 
kii talbika vawdılec ktır. Mezkur tar fe ha,{ktada ma u":lat ve 
izahat almak isl yen erin Haydnrpa~a Liman Başınülelf'iliğine 
mu ac atları ılfın o unur. (4 ?Ol' ----f-J ydarp şa gcçid nde bu. ıan ıoö No. lu dükkan aleni müza• 
yede ile ve bir sene mi;ddetle icara verılecektir . 

Müznyt>dP. 31·8 932 tarihine miisadıf çarşamba günü s::nt 15 le 

yapılacaktır . 
Talip erin tarihi mczl urda işletme müfettişliğinde hazır bu'un• 

maları lazımdır. 

Bu hususta faz'a ma urnat almak isteyenler Haydarpaşa Gar 
müdiirhini.ıne mürrcaatla buna müteallik şartnamelere 15 kuruş- ' 
Ju1< pul y pı tırcrak imza etmeleri ve 200 lira teminat al<çesile 
mliz~y de crününde lş!etme makamında hazır bulunmalrı ilan 
o uı ur. (420i) 

r Umum 
üdür üğünden : 

Artvin inhisnrlar Müdürlüğü ambarlarında mevcut (S0.000) 
kilo yaprak tütun ile BorÇkada (180.000) Ardanuçta lJS.000) ve 
Şavşatta (5 000) kilo lci cem'an (340 000) kilo tütünün mahalli 
ambarlarından Hopcve !<adar olan nakliyatı 15· 8 932 tarihinden 
itibaren ol b ptaki şartnamesine tevfikan yirmi gün müddetle 
münakasaya vazedilmiş olduğundan tal p olanların şeraiti anla
mak üz re G:ılatada inbisarıar Umum Müdürlü::ü yaprak tütün 
şubes'ne ve m;,ınakasaya iştirak için de Artvin müdürlüğüne 'llÜ· 

raca tan. {4191) 

1 - A ·ustosun yirmmcı gününden itibaren yeniden leyli 
talebe kaydına başlanmıştır. Eski talebenin kayıt tecdidi muame· 
lesi Ey'fı ün biinci gününden itibaren s .. kizinci günü akşamına 
l<adar d vam ec:İecek ve sınıfların mevcudu müsait olduğu tak
dirde Ey ülün o undan itıbaren yeniden nehari talebe kabu1üne 

a 1 nacaktır. 2 - Mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanlarının icra
sın. Eylü ün birnci Perşembe günü başlana~aktır. Programlar 
mektepte levhasına asılmıştır. 3 - Vekaleti Celile hesabına 
alın?.c::ık meccani talebe musabakası Eyliilün iiçündc yapılacak
tır. Buna ait muamelatın Eylülün birinci günü akşamına kadar 
ıkmali lazımdır. 4 - Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe 
musab l ası Eyllılün üçünden itibaren yapılacaktır. Buna ait tali
mat ve pı ogr .. m mektepten öğrenilecektir. Namzellerin sıhhi 

muayenesi mektepte ve E} !ülün birinci günü icra edilecektir. 
A iihadarların mezkür günde saat 10 da mektepte hazır bulun
ma! rı I "zımdır. (4195) 

b ··yü 
3. · acü 

ıcra daire· 

borçt:ın 

a\Yı mu 
ıın bu 
i tenmiş 

cc" h eh \le 

teblı~ 
teblığ 

Jta•ih Malmiidiirlüğünden ı 
Kocamustafa paşa maliye şu

besi arkasındaki ahşap baraka 

açık müzayede ile satılacaktır. 
Kıymeti yüz yirmi liradır. Müza-

yede müddeti 8·Ağuslos·932 
tarihinden 27·Ağustos·932 tarihi· 

ne kadar yirmi gündür. 27-Ağus· 
tos·932 tarihine müsadif cumar-

tesi günii saat onda müzayede ve 
ihale kom syonuna müracaatları. 

(3966) 

Tayyare 
ter ip 

"4yl .. I 1932 
• 

1 Ilı ' 
ılyrıca : 15.000, 10.000 Liral1 1

,. Büyiik 
Liralzk l!a amiyeler ve 20. 

Bir Mükafat Vardır. 



Sahife 12 VAKiT 

Tam Bir Muvaffakı et 
HEREKE, BEYKOZ, FESHANE 

AL TIN - MEKiK fabrikalar 

Yerli Mallar Pazarı 

ve BAKIRKÖY .Jrikaları Ut 

eden ... mamulatını ihtiva 

nın Gtasaray Sergsndek Pavyonu: 

Jüı Heyet Tarafından B r nclllk e altll d imiştir, . 
Zevkinizi Tatmin Etmek ve Senelik Her Cins Müba yaatınızda Menfaatli bl 

Rehber Kazanmak İsterseniz Bu Paviyon1:1 Ziyaret Ediniz!.. ____.,, 

Bedava { v:~:iş di:~~r:!:i:k aumann Makinaları -irketı Bi~~~tıJ;111:at -- y A 1: m ',,# 
Adres: lstanbul Ankara 

o 

r111ııuıı111ııı··· inkılap 
~ Leyli ve Nehari • Kız, ETkek, Ana, ilk, Orta 

~=-=_::::=== ve Lise Sımfları 
MUessisl: Nebi zade Hamdi 

K.ayıt ve kabul muamelesiııe baslamışur. Çok k ı ymetli ve güzide mual 
ırnlerden mürekkep bir talim hevetine maliktir. 

lngilizce ,.e Fransızca tedrisa;a bllbassa itina olunur. ilk kısmından itiba
ren her sını f t:ılcbclerine bu iki Jis:ın için ders saatleri haricinde mecclni 
olarak hususr dersler \'erilir. 

R t 
Vakıt yurdıL t9 'tf 

l 
r ~a Telefon: Yazı işleri 2.45 
& J 2.2738 id:ıre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: Jstanbul Va~ Bir harika.i ihtira. 

Altını, paralık yirmi dirhem benzinle 250 mum 
kuvvetinde beş saat devamlı bol ışık te min etmek isterseniz 
Galatasarayda yerli mallar sergisindeki meşhere uğrayıoız !. Lam
balar, fenerler, ocaklar fiatında a zami tenzilat yapılmıştır. 

Sergi kapanmadan bu fırsattan istifade ediniz. 
Mucidi ve fabrikatörü : Gtılatada Perşembe pazarında Ticaret hanında 

Mehmet Sadi 

Abone şartları: Mı; 

1 3 () 12 f{ofll1 

D:ıhilde 150 400 7~~n ~~()() ~ ~ 
H:ıriçte - 800 1.~ 

ilin şartlarımız: si 
- Resmi HuSU ~ 
Sann 1 O Kş 1 ~,SO 
Santim• 20 .. 2;:> 

Mektep bir sene zarfında gördüğü büyük rağbet sayesinde bu sene 
faaliyet sahasını genişle tme~e mecbur olmuş ve eski Düyunu Umumiye 
civarında e\'eke mülkiye mektebinin bulunduğu bu yük. fe\ kabl.de ha\':ıdar 

!J'!!"\D--llE'~ Kız ve Erkek - Le)'ll ve Nehari · 
(6 

KUçUk llAn şartlarunı~f,lı 
ı ~ J 4 1-IOL!rııt 
30 50 65 75 ıoo .. Ktıa\"b· 

~ binayı kiralamıştır. g 
Lise mezunu ~ençlerin hayat sahasında hemen bir iş edinebilmelerini temin ~ 

ıçin mektep idaresi bu sene ayn ca (Ticaret ve Bankacı- J 
Jık Kurları) da tertip edecek, bu kurlar için de talebelerden ~ 

= muayyen mektep ücret haricinie hiç bir para almıyacalrnr. ~ 
~ Kayıt \e kabul için her gün saat IO dan 16 ya kadu Nuruosmaniycdeki _ 
§ daireye müracaat edilmelidir. lstiyenlere mufassal izahn:ıme gönderilir. § 
~11ınııııı11ıııııııııııııı1111 1111ıııııııııııııııııııııııııııııııı 111ıııııııııııııu111 ııııııııııııııı1111ııııtıııııııı11111ııııııııııııı111111nıııııııııı 1111111ııııııııı~ 1 

.Ba 

Çocuklara mahsus 
41HA YAT-. ... -Kl-TA_B_I 

Is tiki dl Lisesi 
Hk., Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

BUtUn sınıfları mevcuttur. 
Kayıt muamelesine başlanmıştır. 

( 'umanesi, Pazartesi, Çarş:ımba günleri saat l O dan 18 e kadar 
müracaat olunabilir. 

Sehzadebaşı Polis merkezi 
Telefon 22534 113!! .. mmam_. ___ .. 

il 

ır 

A - Abonelerimizin her uç 
11

(1jt 
lığı için bir defa m~ccanefaıl• 

B - 4 satın geçen ilAnl:ırın ur· 
satın için 5 kuruş zammolun 

YAKIT MATBAASI _, 

Sahibi : Mehmet Asım. l1;. 
Neşriyat müdürü: Refik 

ası 
•• '. : .. -' :': <r ••• • :~_., ·,· ..... ~-: • ..a-· .... : • ;_ •• • •• 
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bayat --kum-bar ası 


