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Zafer Ve •• 
~iin memleketin 
L er tarafında 
qcllk on sene ev-
le( bu günlerde 
~•zandan zaferi ·~~ 
IÇoşkun tezahür- · 
~tle tesit etti. 
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~ikan Birliği 1 
dealine 
~ 't ~~~~~~~r---·~ 

~~- ıazeteai Bulıaristan ile 
ile'\' ~annı birleıerek Türkiye 
~•tan aleyhine harp aça• 

l'1Ja d&ıı bahsediyor. 
' lriatanda Trakya tqkilitı 
~· a..lltında bir tahrikat ocağı 
~ ~lit Türk - Yunan dost 
~ 'lariltam da ilhak ede
~ . birliği idealine doğru 
~~ ı. lltiyenlerin m.Ulerini 
"-' ea:alcınak için çabııyor. Bul· 
' \' 11 umumiyesini Türkler 
~'1.lar ile dost olarak bu 
~~ etreiında diğer Balkan 
~i de toplamaia doğru 
.:~ ~le Yerde bilikia Yugos • 
~e birlqerek Balkanların 
~ a.1. "'-ıaldama:k makaadmı 
'it .... 'tor. T.,,.re Tlln•llmla Gefff Rffllll l!anaaında 

Tahrir Telefonu: 2'379 Sayuı 5 Kuruı 

Halisımız 
Istanbulda ve Iz
mirde ikişer tay
yareninatkonma 
merasimi yapıldı 
Bu yeni tayyare
ler şehrin üstün
de uçuş yaptılar. 

Yeni tayyarelere 
tş·~f'ô~lJmil 
'Dr' savu~ 

·uf~11ahn tene zarfında 
Tayyare cemiyefine yaphp teber 
rülerle alman tayyarelerin ad kon 
ma merasimi dün memleketimizin 
muhtelif yerlerinde yapılmıtbr. 

Sene içinde İstanbul halkının 
verdiii ianelerle aabn alman iki 
tayyareye ad konma meruimi de 
dün Y eıilköy tayyare meydamn• 
da davetlilerin ve kesif bir kala • 
balığın huzurunda yapılmqbr. 

Saat on altıya doiru davetliler 
tayyare meydanında toplanmq bu 
lunuyorlardı. Geleiler aramıda 
birçok tayyare zabitlerimiz, tehir 
mecliıi azalan, lıtanDııl ıiıeb'uea 
Sali.b Cimcoz, vali muavini Ali 
Riza, poliıa müdürü Fehmi, HaUC 

~~ .. ----dd~clet. eTVel (VAKiT) ta 
~~bir yazı ile Trakya tet· 
~ b.ı tehlikeli tahrikih ü· 
~ l~'" dikkati celbetmit
t:!..oı-.atlce. c:eıaiyetinin nqiri ef· 
...... f) Ilı ? l'alcya ıazeteai (VA· 
~ ,~ ~eıriyabna ahiren ce-

30 Afustoı zafer Ye tayyare halk, merinl, dllkkhlannı bay- Şehrin diğer taraAannda iae 
bayramı dlln memJeketin her ta• raklarla donatbktan aonra Beya• bOyllk ve kiiçlik bOtlln milease· 
rafında olduğu gibi lıtaırbulda zıttaki menaime iı~k için so- aeler dükkinlar bayraklarla do-

fırkası lıtal'lbul idare heyeti rei • 
ıi Cevdet Kerim, Tayyare cemi• 
yeti lıtanbul ıubesi reiıi Hasan 
Fehmi, Beyler ve diğer bir çok 
zevat bulunuyorlardı. 

S lft~r. Bu cevap ,Uya 
~~·~etinin harekibndaki 
~ L.~~iı müdafaa ediyor. 
~~e bizim ilk defaki l_"' --..ızcia ne kadar haklı ol· 
."4'\ \it~ ~Öateriyor. Bu hususta 
~i ~r Yermek için Trakya 
):'tı ~ cevabından bir kaç 
,~.•Ya nakledelim. Trak· 
-,. ~~ ~ahının bir nokta· 
~-~ dı1or: 
~. ~flcildtı Bulgar • YufJOllıa 
'-.._,...,.,,..,_ ıamind bir hla Ue 

"-.. ~ ._ kalamaz. Çünldl bu 

~ .,,_ "-unıı blr Balkan hakiki 

~~dır.,. 
~ "ı r~ cevabın diier bir cihe

& ıöze çarpıyor: 

d k . ..ı 1 t .1 dil kaldara daktllmOılerdı. t 8 1 a coı un ıevm,...eı e eaı e • Bu ıuretle merasime saat on naDIDJf ı. un ardan maada Be-
di. buçukta ba~anacağa Jıalde er- yoğlunda ve diğer semtlerde de 

Daha sabahleyin erkendenlstan- kenden ytızbinlerce kadın, erkek takı zaferler kurulmU§tu. 
bulun, Bevoğlu, Oaktıdar, Kadı· çocuk Beyazıt meyd•mm kimi· Halk, mektepliler ellerinde 
kay veBoğaziçi ıemtinde oturaa len doldmmutta. (Devamı 6 nd •al/ifada) 

Meraaime aaat on alhda Kule
li liıeai mızıkası tarafından çalı • 
nan lıtiklil martı ile bqlandı. 
Ayakta dinlenilen lıtiklil martı • 
nın çahnmaaı bittikten sonra da • 
vetlilerden bir kııım zevat yeni 
tayyarelerin önüne gelmitler, te
hir meclisi azasından Esat Bey 
"Eminönü,, tayyaresinin "Emi • 
nönü,, ismi yazılı bulunan kıtmı • 
m örten bayrağı tutan kurdelayı 
bir makasla keımittir. Müteaki • 
ben tehir mecliıi azaaından Meh • 

· met Ali bey "Boğaziçi,, tayyare
sinin at koruna merasimini ayni 
ıuretle icra etmittir. 

Eaat Beyin nutku , . . 
Bundan sonra tehir mecliıi a• 

zumdan Eaat bey Eminönü hal• 
kı namına 911 nutku aöylemittirı 

.1 "30 Ağustoı, l 4 milyon kalbin ("8 Mehmet Asnn 
2 ncl ıagı/adaJ.. 

latanbulda dDnkD parlak resmi geçitten dd •hne - ,aül Nalll P•f8 nutuk lrad ederken 1 (Devamı 10 ncu ıal/lfada). 
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Faşist 
ı Mektep nasıl olur? 

Musolini bunu 
anlatıyor 

Roma, 30 ( A.A ) - Scukla 
F asciata ismindeki Faşist mek· 
tepliler birliği gazetesi, ağustos 

nushasında M. Mussolini'nin bir
liğin viliyet katiplerini nezdtne 
kabul ettiği sırada söylemiş ol· 
duğu aaıleri dercetmektedir. 

" Mektep her zamandan daha 
ziyade Faşist olmalıdır. Tedris 
tar%Jna daha ziyade Faşist bir 
istikamet verildiğine inanılmama· 
hdır. Mektep her zamandan fazla 
Faıist olamaz. Faşiımden bah
sedildiği zaman, ifratı severim.,, 

Duçe, tedrisat mUmessillerioe 
bundan evvel vermiş olduğu te
minab tekrar eylemiştir. Müıa· 
rllnileyh, şunlan ilave etmittir: 

ilim bir memleketin hayatını 
teıkil eder. Coğrafiya ile riyazi· 
yenin mahiyet itibarile birer si
yaset olmadıkları söylenebilir. 
Bu ihtimal, doğrudur. Fakat 
bunun akai de doğrudur. Bu iki 
ilmin tedriıi, iyilik te, fenalık ta 
yapabilir. 

Kfiraüden ıelen birkaç cümle, 
bir ses, bir telmih mUdenise 
§üphe getirtmek için klfidir. 
Bununla demek ki ıiyaaet yapı· 
labiUr. Bundan dolayıdır ki riya· 
tiye bacasının Fııiıt olması icap 
eden bir •iy11eti vardır. 

Fransız başvekili bir 
vapurda geceledi 
Paris, 30 (A.A) - Jır bara:fl\ "t 

geceyi Chei bir kahve kaşıgı a 
Minotaure v~afidir. ·-• ~ F.' tir. ~ J ..o~·ı 

B ·~.,-: ... ·~ u vapur, g~.ç,ı ~ ce ka-
dar sis içinde s~ô. ~ ~ sonra 
Cberburg açıkla .. 1.~'- · ayrılmış 
ve saat 10.39'da sJ~ .. (y adasın
da Saint Helier')'e ·vasıl olmuş· 
tur. 

Baıvekil ile dahiliye naz.ırı 
ve M. Leon Meyer vapurdan 
çıktıkları ıırada Jersey adası 
valisi ve adadaki Fransız kon· 
soluıu tarafJarından karşılan· 
mışlardır. 

istikbal merasiminde adanın 
Fransız kolonisi de hazır bulun
muştur. M. Heriyot ile Sir Her
berl Samuel'in burada yekdi .. 
ğcrlerine mDsadif olmalarının 
hiçbir siyasi manası olmadığı 
temin edilmektedir. 

Yunkers tayyare 
şirketi ne halde? 
Bcrlin, 30 (A.A ) - Bundan 

birkaç ay evvel bir konkordato 
akdi talebinde bulunan Yunkera 
fabrikalarının vaziyeti bilhassa 
Alman Hanse bava nakliyat mü· 
cssesesinin Yunkers'ten G • 38 
tipinde tayyareler satın almıı 
olması hasebile salih kcsbeyle
miş bulunmaktadır. Bu mübayaa 
muamelesi fabrikaya bir milyon 
250 bin rıybişmark temin ede
cektir. Bundan maada Yunkerı 
fabrikası hariçten de birçok si· 
pariıler almıştır. 

Dahiliye vekilimiz 
Dahiliye vekilimiz Şükrü Kaya 

Bey Ef. in pek yakında İzmire 
gideceği haber ahnmııhr. 

S. ziyuetia izmirin 9 Eylül 
kurtuluş bayramına teaadüf 
cdeceii tahmin olunuyor. 

VAKiT 
' , ...................... """ ......... ._ ............ .,._... _ ............. _ ......... _ ·--·· .. ··--·---·----· .. --...... _, 

ı o Telgral Ballerı·erı o ı 

3!A~s~ 
Balkan Birliği 
İdealine =•••••••h•••••••••••"••YW••••• ••n•••••n• ... ••••••••••n••11•n•••••••••n•ını.-ını•ı••••••••••••••••••••ıııı••••ı•ıı-.ıııııııı•ı••••n ... -....1 ...... •"••••nını"""....,.'I 

Japonya Milletler cemiyetinden istifa 
edecek·, fakat şartı var .. 

Suikast 
d e""1") ~ ( Başmakalemizdcn 1 

"Türk ve l'unanlılart1ı """'~'* ~ biJl ~ Qe 
dukları fiddetlı .ıtma kil ırvJ' 

Meclisin Japonyaya karşı takip edeceği her hangi 
hattı hareket Japonya Üzerinde tesir icra etmiyecek 
Paris, 30 (Huıusi> - Japonyanın milletler ce· 

mi yetinden ·çekilmesi meselesi mühim bir safhaya 
gi rmiştir. Japonya bUlc6mctinin yeni Mançuri hü
kumetini tanımıya karar vermeai, onun miHetler 
cemiyetinden çekilmesini icap ettirecektir. Millet· 
ler cemiyeti gelecek ay içinde, Mançuride tahki· 

bütlln muahedeler ahkamına riayet etmesi llzımdır. 
Japonya, Milletler Cemiyeti ıneclisinin içtimaı· 

na iştirak ctmiyeceği için meclisin Japonyaya 
karşı takip edeceği her hangi battı hareket, Ja· 
ponya Uzerinde tesir etmiyecektir. 

Çok yemekten bozulan ~,.,.r 
m~ydana vurduğu bu ıiddttll ,_ Ilı 
ları tedavi edebllmek irin optdıf· fi 'i ' 
keıkin bıçağına ihtiyaç v4' pi ll 
Balkanlarda hakiki dostluk 111 d , -,, 
lı bir aulh ıeraitl ancak O sa""'1' lll 
hakkuk etmi~ olacaktır .. , J _...; 

· daaP"":_ Burada yanyana koY fi 

kat yapmak için giden Lriton heyetinin raporu 
Milletler Cemiyeti meclisine takdim o!unacak ve 
Japonya bu raporun müzakereaine iıtirak etmi
yecektir. 

Bu hareketin, istifadan farkı yoktur. Yalnız 

Japonya Hariciye nazırı Kont Uşida Çinin 
Mançuri üzerinde her hangi hakkını tanımamaya 
karak verdigini söylemiştir. Halbaki Japooyanın 
Çin hakimiyet hakkını kabul etmesi mukabilinde 
Çinin Japon hukukunu temin etmesi bekleniyordu. 

tu iki fıkra ara.aındaki te~~ 
mek için fazla bir dikkat . ~~ 

d ? tkin'1 

meğe hacet var mı ır · .. ~ 
rada bahsedilen operator b ,Jt! 
dan ve ameliyattan maksat "~ 
Bu makaat doğrudan do • ....t 

bir memleketin Milletler Cemiyetinden resmen 
istifası için iki sene evvel malumat vermesi ve 

Netice itibarile Japonyanın Milletler Cemiye
tinden istifasına bir emri vaki nazarile bakılır. 

buo Jl" 
Balkanlarda mevcut ıul ~ 
daklanmaıından batka bir tt1 

~--------------------~~~~ 

Alman hükômeti arzu ederse 
Rayştag meclisini feshedebilecek 

dir? ~~ 
Biz evvelce yazdıi~1' ,,J'~ 

Bulgar efkarı umumiyeıin•l1 tof 
muhakemesine itimat ed110,_~ 
Bulıar milletinin Türki,. İ::,di)f' 
ıariıtan araaında artık h• .,_.v 
cek hiç bir ihtil&fh meıel• • Jıilr Berlln, 30 (A.A.)-Relslcllmbur, bu sabah lmperatorluk bllktl· 

metini IUzumlu gUrdllğU anda Rayştağı feshe salAblyettar kılan 
kararnameyi imza eylemiştir. 

ğı kanaatinde bulundui~ 
yoruz. Buıünkü Bulrar h ~ lf 
nin Türkiye ile iyi ı9'bd ~ 

Almanya 
lzmir civannda 

mensucat ve 
çuval fabrikası 

Hitler ve hükumet 
acaba uyuşuyor mu 

lımir, 30 (Muhabirimizden)
Rus müteba111ılar1nın lımir· 

y enibirmülakatiçin deki mensucat fabrikası teai
zemin r , .. ~•İDİ muvafık ~rdükleri tahak· 

kuk etmektedir. Bir mütebas· 
Bcrlin, 30 (A.A) - Hitler ite sıs Ödemlı, Tire havalisinde 

Başvekil arasında bir müli"at kendirlerimiz hakkında tetkikat 
vuku bulunacaiı baıvekalet da- yapmıya gidiyor. Bir çuval 
iresince tekzip edilmektedir. fabrikası da vllcude getirilecek. 
Maamafih bazı nafiz ıahsiyetler 
Hitler'cilerle hükumet arasında 
bir mukarenet vUcude gerirmek 
istediklerinden bu mOllkahn 
vuku bulmasımilıteb'at değildir. 

Bu arada merkez fırkasile Hit
lcr' ciler arasındaki mlbakereler 
devam etmektedir. Bu müzake
rat, bir RiyaseticDmhur koalisyon 
kabinesinin teıkili esaaına mOı· 
tenit bulunmaktadır. 

fında hükQmetten tesviyelerini 

talep edebilecek olan Reicbsbank 
tarafından da iskonto edilecekitir 

Bunlann iskontoıu 1934 seneai 
hazine varidatının karııhk glls· 
terilmesile 1 ili bir buçuk mil· 
yar marklık bir kredi temin ey• 
liyecektir. 

HükQmet bu suretle iktıaadi 
vaziyeti isllb etmeği ümit eyle
mektedir. Zira aanayi ilemi' bu 
veçbile yeni bir tedavili serma
yesi elde edebilecek ve bu da 

· ihtmal verildiğine göre iııizliii 
tahfif edecektir. 

Filomuz Rizede 
Rize, 30 ( A.A) - Dün ze

valden sonra filo etrafında kayık 
yanşları yaptmlmıı ve 19 a ka· 
dar zırhlılar binlerce halk tara• 
fından ziyaret edilmiıtir. Filonun 
bandosu tarafından belediye 

f bahçesinde bir konser verilmiıtir. 
Filo kumandanı ve zabitleri ıe-

,~ -~~~~-' 

- refine belediye bir ziyafet ver-
miıtir. Filo bu sabah limanımız· 
dan ayrılmıthr. 

ıuıunda muhtelif f ınatlarl• İ 
ettiği arzular ile Balkanlard' .,1 
hü muhafaza noktaıındall ~ 
ği teminatlara kıymet veri '-. 

Nihayet Trakya teıkilatı ~';/ 
tahrikat ocaimın Bulıarıtl JI 
ehemmiyetli bir mevkii oltO 
na kani bulunuyoruz. ~ 

Fakat bütün bunlara. ~ 
Trakya cemiyetinin reımf '/... 
ıi vuıtuile ve müfrit bir 1/.. 
perverlik teklinde ıulh ku.,d~ 

·~e""":ı7u-k-la-r""";:=-1 -·;,-e-ya-··:-:-tm-
1 

i-·~-~i·;:-·--• .ı lığını yapmaıına karıı ı~ı ~ 
mağı da doiru görmüyoru•·. ı/ 

Mumaileyh M. Von Papenin · ,,., 
veyahut batka bir fabsiyetin için Türk efkin umumıY ~ 
veya jeneral Von Schleicher'in olduğu kadar Bulıar efklı'I fi 
idaresinde bulunan bir riyaset tniyeıinin de hudutlarJIDJsıO ;I 
kabinesiyle akh ittirak etmeği tarafında pervasızca aleY~~ ;I 
daha fazla tercih eylediiini aöy· yapılmakta olan neıriyat ~I 
lemiıtir. MilJikatta serdedilen bi1' 
teklifler ve mukabil cevaplar tekrar dikkati celbebneii 
hakkında kat'i ve mUsbet ma· .zife sayıyoruz. ,, 
IOmat almak mümkOnıUzdDr. Mehmet ~ 

Başvekilin aynı gUn akıam 1 
Neudeck'a hareket etmesi ha· Molllson'un baf 
sebile vaziyetin ali kUkmll me• sef erf ·" 
sabesinde bulunan marqal Hin· f"".ır 
denburg'a hesap •ermek Ozere Londra, 30 (A.A) - " 
yalnız bu teşebbüsü kaydeyle· Ajansı tayyareci Molliaon'0~1d' 
mit olması pek muhtemeldir. sis dolayısile yeni BriJllf~ 

l 

BUtun tekziplere rağmen War
tenberg eyaleti reisi M. Bolı,un 
merkez fırkasını~ sağ cenaba 
mensubiyeti hasebile balen Neu· 
deck'de bulunmakta olan Mire· 
şal Hindenburg'u ziyaret ettiği 
de söylenmektedir. Von Papen millAkatı 

Hlndenburg nezdinde Saint Jean'da karaya 
mecbur kaldıiını bildiriY°'~ 

Berltn, 30 (A.A) - Baıvekil Saint Jean'a va1t olan · ~ ~ 
Fon Papen ile dabiJiye ve milli ktaO "· 

Karanlık vaziyet 
Berlin, 30 (A.A) - Almanya' 

nın pek yakında, M. Brüninğ'in 
infikakile içinde kalmış olduğu 
karanlık vaziyeti aydınlatacak 
kat'i hadisata yaklaımakta bu
lunduğu söyleniyor. 

Baıveklin Munster nutkile çiz
miş olduğu mali projeler, karar• 
name haline ifrağ edilecektir. 
Almanya, bu sene vergilerinin 
bir kısmının tediyeıine mukabil 
mükelleflere verilecek " vergi 
bonolannı,, tedavili mevkiine 
koyarak 1934 ten 1958 senesine 
kadar olan varidatını peıinen 
almağı tasavvur ettiğiden bu p· 
rojeler adeta cDretklrane birer 
tecrllbe mahiyetini iktisap ede
cektir. 

Bu bonolar 1934 senesi ver• 
gilerinin tediyeai için muhafaza 
olunabileceği gibi ayni sene zar· 

Berlin, 30 (A.A) - Hitler, 
buglln Neudeck'de yapılmakta 
olan kat'i konferans arefesinde 
nagihani bir surette hUkOmetle 

J yeniden temasa girmi~tir. 
Mumaileyh, Münıter nutkunda 

Naziler aleyhinde söylenilen söz· 
!erden milteessir olmaksızın M. 
Von Papen tarafından ıahsen 
kabul edilmesini tal~p etmiıtir. 

M. Von Papenin mukarripleri 
bu mOlikat hakkında mutlak 
bir ketumiyet ve ihtiyat göster
mektedir. Bu mlllikat, jeneral 
von Scbleicber'in muvacehesinde 
vukua gelmiıtir. 

Hitler, merkez fırkası vuku
bulan itilin neticesinde kabine· 
nin listesinin tamamen ihzar 
edilmiı bulunduğunu fakat Na· 
zilerin uzun mOddet siyasetile 
mllcadele ettikleri bir fırka ile 
akli rabıta etmekten çekinmek-

müdafaa nazırları Reisicilmbur ıon, curada venzon aldı .,,, ~ 
H 

ra Harburga mllteveccı'11e0 
mareıal indenburg'a mesaileri 
hakkındaki raporları tevdi etmek valanacakbr. 

üzre diin akıam tarkt Pıusyada J ili a~tl 
Neudeck'a mUteveccihen Bertin- ng z san J rftl.. 
den ayrılmıtlardır. Londra, 30 (A.A) - f ,b ~ 

Httler Von Papen lar civarında bulunma~t• ~ 
aleyhinde nabetçilerin aarfettikJerı 4 ı;~ 

heaabile greve ittirak e ~ t-' 
Bertin 30 (A.A) - iyi malô miktan bugtın daha ziyad• ,'

0 
el 

mat alan mahafil, dOn Baıvekil tir. Maı1mafih, Lancasbir• :~ 
Vonpapen ile Hitler arasında nubundaki dokuma tezııh elit• 
vukubulan mOlikatların, N&1yo- bir çokları lilll iılemektı 
nal Sosyalistler Vonpıpen kabi- ... il 
nesine katiyen mfisaadeklr dav- f ÇB"' 
ranmak arzusunda olmadıklann· Felemenk kırail O 
dan siyasi vaziyette hiç bir te- nin yıl dUoOOI /. 
beddül vucuda getirmemit bu- 111 --~ 
lunduğunu beyan eylemektedir. Holanda kıraliçesiniD ,,,,, 

Bu vaziyet Hitlerin fırkasına nümü miln&1ebetile bu~ll ~ ~ 
mensup meb 'uslar muvacehesin- 17 ile 18, 30 araıında F ; ,.,;,,, 'l 
de irat ettiği ve nazi hareketi• ıefaretbaneıinde bir kab lıİ ~ 
nin tulim olmıyacağını tekrar yapılacak, ıefir ıehriın!ı~0 "'• 
edildiği büyük nutukta bir defa landalılaran tebriklenD• 
taarib edilmiş bulunmaktadır. edecektir. 
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ı o Glala Baberlerı o 1 
, \inden her sene 
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~de400 vatandaş 
~eıı . 
~ llnoluyor 

n ta 
tile }'yare bayramı mn-

Halk evinin tertip 
panayırı dün 

ettiği kitap 
açıldı 

h. tayyare cemiyetinin 
IZIQetj d 

0all1Jd 0 en ve tayyare 
Yeni harflerle basılmış 1200 çeşit kitap dün Beyazıttaki 

ana~da halka teşhir edilmiştir fi Ilı. an rakamla bahse· 

'tlbıır 10 , 't, kad ,OOQ liradan 300.000 
llletj

11 
~r bUyük ikramiye 

lira ·lO hesabile asgarisi 
k jL olrnak Uzere bilfiil 

"teıı:ı· 11~ le 
1 

•ye alanlann miktar· 
' 11 Ilı a dıkları paralan gös· 
illi cetv l b Ye al e e akınız: 
•d,di•nların verilen ikramiye 

~ mıktan 
125 1.000 
3;5 1.200 

-i 37 1.500 
329 1.800 
102 2.000 
113 2.500 

~ 

• 39 3.000 
126 3.500 · Dan·aerazittllfl•kltep pa11ayınnaa 11"e,hlr,.ed11en· eaerler'8nUnde 

Haılkevi sergiler! şubeai tara· ! gezmeye başlamı§hr. Panayıra pavyonlarda 1200 adet yeni harf· 
63 4.000 

128 4.500 f 
""4}' bt. ~ tV • 

ından Beyazıtta DarGln~nun ı hemen hemen t Istanbulun blltiin lerle basılmıı kitap teşhir edıl-

31 5.000 
meydanında •tertip edilentkitap kitapçıları iştirak etmiştir. miıtir. 

34 5.500 panayın dOn kOıat edilmiıtir. iıtirak edenler arasında Devlet Panayır her gOn sekize kadar 
Saat beıte HalkeYi idare • heyeti matbaası, Darülfünun neşriyatı açık bulunacak ve geceleri kara· 
azalarile kitapçılar ve kalabalık Ahmet Halit kütüphanesi, Kana· göz ve orta oyunu oynanacaktır. 

ıs 6.ooo 
49 7 000 
'ls 10.000 bir halk kitlesi Beyazıt meyda· at, Remzi, Hilmi, Tefeyyllz, Si· Panayır 3 Eyliıle kadar devam 

nını doldurmuıtu. edecektir. 
~3 20.000 
l.~ 30.000 

Şehir bandosu tarafındın İs· nan, inkllip, lkbaJ, tayyare ve Kitapçılar bu müddet zarfında 
tiklil marşa çalındıktan sonra Maarif' Cumhuriyet, Muhit, yilzde on noksanı ile kitap sata-

' ~'tveı 7.009.600 şehir meclisi azasından Nakiye umum kütüphane ve gazete ve caklardır. 
Hanım söz almış ve harf inkı- mecmua mütahidi Hasan Basri Halkevinin milze ve sergi şu· 
Jibmın büyüklüğünden bahsede· Efendinin pavyonları nazarı dik· besi tarafından darülf~nun mey· 
rek mütevazı bir şekilde vücuda kate çarpıyordu. danında hazırlanan kıtap pana· 
getirilen bu panayırın hakiki Her pavyon bir kütüphaneye ymnın açılma resmi bugün yapıl
mahi~tteki kıymetini izah et- tahsis edildiği içinbu pavyonlarda mışhr. Binlerce kişi sergiyi ziya· 
mi ve anaymn mürettiplerini o kütü hanelerin neşriyatı bulu· ret etmiştir. Dört gün devam 

. "'- ~· e Yılbaşında kaza· 
~t• ıktarları da iJave et· • 

Beherinin aldığı 
ikramiye •ded· l 1 

l 100.00o 
50.000 
20.000 
)0.000 

etmiştir. nuyordu. edecek oJan bu panayır pek 

s Bundan sonra halk panayırı Bu sistem ilzere İnfa edilen zengindir. 

l 
i 
l 
l 
l 
s 
s 
lı 

~ltı 

7.500 
5.000 
4.000 
2.000 
1.500 
1.000 

•eıı, .. 
~htiaıd 1tınde 1931 senesi 

1.6()0 e 'Yılbaşı ile beraber. 
tıı -~ 

1 
liranın 2.421 kişiye 

t' t' anı 1.000 lira olmak 
'"ti d'I . . e ı mıştır. 

Polonez köy 

Ahalisi şerefine Leh 
sef aretlnde bir 

kabul resmi 
Pazar iÜnÜ Yeniköydeki Le

histan sefaretaneıinde Polonya 
sefiri M. Olşofska tarafından 
Polonez köyll ahalisi şerefine bir 
kabul resmi tertip edilmiştir. 

Her sene tekrar edilen bu 
merasimde bu sene de Polonez 
köyü ahalisinden birçoğu ve şeh
rimizdeki Leh şubesi bulunmuş-

~t)' k• ı lar, dans edilmiş, küçük çocuk· e ve 1 o lar için bir tombola tertip edi-
t... --. terek oyuncaklar dağıtılmıştır. 
~ ~ \re k• Polonez köyU, malum olduğu 
'11)~ ılo Urnek- . üzere, doksan sene evvel o za· 
~ .. , llılr belediyesi man Rusyan10 işgali altında bu-
~ tlsadaıı istedi lunan Lehistandan memieketi-
\~ ba .. mize hicret eden Lehliler tara-

'~ 0~1ndan itibaren tatbik fından kurulmuştur. 1 ~~ .b~n Yeni Olçüler ka- PoJonyada cereyan eden 1830 
b ~ ... ~ ınce metre kullanı· hidiselerinden sonra Pariste yer'at •icat kanun mucibince leşen Leh vatanperveri Prens 
~ 'ltt' 1889 senesinde Pa· Adam Çartoriski Fransız rabip
feta 'dilen b . " . )erinden Paıabahçeye 14 kilo-

' 11• netic . eynelmılel bır metre mesafede beş bin dönüm 
~.. lbııı .. esınde metre ve arazi satın almış, buraya bazı 
"~• Otnek 1 ı · -lll • li le· _ a ınması azım· Leh mültecileri yerleşmişlerdir. 

~-t~ ıkı llletre ve kilo· Fakat köy hakikatte 1856 da 
~·"•ı ha civarındaki Sevr kurulmuştur. Bu tarihte .Kırım 

1l'e te~l~diyesindedir. lzmir harbi henüz bitmiş ve Osmanlı 
~ktu 11 Sevr belediyesine ordusu hizmetinde Rusyaya karşı 
~ .... I> Yazarak b 1 d harp eden Polonya kazakları 

· •qtlc un ar an . 
· R6nden'l . . . t taburu Sultan Abdülmecıt tara· 

mesını ıs e· . . l fından likYedılmıı bulunuyordu, 
~. il( Abdülmecit bir fermanla Leh 
~tif lbektepler kazaklarmin Poionez köyünde 
'~ '1ildiri r 1 yerleşmelerine müsaade etmiş, 

•taı leıb·~e ~ .
1 

lkmektep köy ahalisi vergilerden de maaf 
1 ışı e meşgul· tutulmuştur. 

Polonez köyünün ıi~diki aha· 

Belediye blltçestnln 
bugünlerde tebliği. 

bekleniyor 
Belediye ve idarei hususiye 

bütçeleri milli iradeye ruedil· 
miştir. Biltçenin bugünlerde teb· 
liğ edilmesi bekleniyor. 

Bütçenin şimdiye kadar tebliğ 
edilmemesi dahiliye ile belediye 
arasmd2ki ihtilaftan ileri geli
yordu ve yapılacak olan işleri 
geciktiriyordu. Bu sene yapıla

cak inşaat programı tamamile 
hazırlanmıştır. 

Kavun ihracı için 
yeni bir usul 

Kavun ihracatı yapamıyoruz. 
Çünkü kavunlar yerlerine gidin· 
ceye kadar bozuluyor. Buna karşı 
bir amba.lij usulü bulunmuş ve 
tecrübesi yapılarak muvaffakıyet· 
le neticelenmiştir. 

Odun talaşını fıçıların içine 
doldurmalı, kavunları butalaşların 
arasına, birbirine çarpmayacak 
bir şekilde dizmeli, bu suretle 
kavunlar, hariçten girecek, sıcak-
tan ve havadan pek az müteessir 
olmaktadır. 

Bir kavun tüccarı, bu usul 
dairesinde, kavun ihraç etmiş, 
kavunlar yolda bozulmamıştır. 

Fıçıların içine odun talaşmdan 
başka, mangal kömürü külü de 
kunulabilmektedir. 

............... mn1R1U11Um11nuttmttmınmmnıamna11qn111t1U•1 .. tuıt uı111mı-.ıun 

lisi 1830 da ve Kmm harbinde 
Leh istiklali için Osmanlı ordu· 
sile birlikte Çarlık Rusyasına 
karşı harp eden Leh kazakları· 
nın çocuklarıdır. 

Hariciye vekili 

Diln Istnnbulda bir 
çok ziyaretler 

kabul etti 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü 

bey dün Bilyükadadan lstanbula 
geçmiş ve bir müddet dişlerinin 
tedavisile meşgul olduktan sonra 
Tokatlıyan oteline inmiştir. 

Tevfik Rüştü bey Tokatlıyan 
otelinden Atina sefiri Enis beyle 
birlikte Dolmabahçe sarayına 
gitmiş, burada hariciye vekilimizi 
F tansa sefiri Kont dö Cham· 
brun'le ltalya sefareti maslahat· 
güzarı M. Kock ziyaret etmiş· 
Jerdir. 

Tevfik Rüştü bey eylulün yir· 
misinde Akvam cemiyeti müza· 
kerelerine iştirak etmek üzere 
Cenevreye gidecek ve Akvam 
cemiyetinin 26 eyliılde toplana
cak olan heyeti umumiye içti
maında ilk defa olarak memle· 
ketimizi temsıl edecektir. 

lstanbul kız lisesi 
Mlldllrlllğll 

Istanbul kız lisesi müdürlüğüne 
tayin edilen Istanbul kız orta 

mektebi müdürü M. Zeki bey 
dün yeni vazifesine başlamıştır. 

M. Zeki bey Gelenbevi, Mercan, 
Davutpaşa, Üsküdar orta mek
teplerinde, Istanbul erkek ve 
Kabataş liselerinde muall m ve 
müdür olarak uzun müddet çalış· 
mış hüsnü hizmeti görUlmüş kıy
metli bir maarifçimizdir. Yeni 
vazifesinde de muvaffakiyet di
leriz. 

Rusya da 
Namussuzluk gibi 
Hırsızlık da şiddet
le tecziye ediliyor 

Rusyada geçenlerde bir kızın 
ın.ına tecavüz eden beş genç 
hemen idam olunmşlardır. 

Rusya bu suretle şiddettli bir 
ahlik mücadelesi açmaya karar 
vermiş görünüyordu. Son gelen 
haberlere göre Rusyada hırsı zlık 
da dehşetle, yani idamla eza 
görüyor. 

Moskovada hırsızlık yüzünden 
yakalanan beş kişi idam hükmU 

giymişlerdir. Geçen hafta içinde 
hırsızlık yüzünden idam edilen-

lerin sayısı on dörde varmıştır. 
Hırsızları idam ile cezalandır• 

mak, hırsı.ılığa nihayet vermek 
için kararlaştırılmıştır. 

Mücadele son derece şiddetle 
devam etmektedir. Kollektif bir 
tarladan bir miktar yulaf çalan 
birkaç köylü onar sene hapae 

ve mallarının müsaderesine mah
kum edilmişlerdir. 

Köyliller çaldıklan yulafı atla• 

rma vermjşler, fakat derhal ya
kalanarak en ağır hükmü giJ-

miılerdir. 

lzveatiya gazetesi ile Provada 
gazetesi bu şiddetli mllcadeleyi 
methederek mahkemelerin hırsız· 
lara karşı mülayim davranmama
larını tavsiye etmektedirler • 

Politse : 

İki şoför kazadan 
Sonra savuşuyor 
Kasımpaıada nalıncı yokUfun· 

da 1 O numaralı e~de oturan şö· 
f ör Hasanoğlu Hüseyin idaresin· 
deki otomobili dün sabah saat 
on raddelerinde Boğazkesen cad· 

desinden geçmekte olan 3 yaşın
da Nahide isminde bir kız çocu
ğuna çarptırmış ve başından 
mecruhiyetine sebebiyet vermiştir. 

Şöför kazanın firkında olduğu 
halde durmamış ve kaçmak iste
miş isede yakalanmıştır. 

Bir çocuğun baca
ğını kırdı 

Dün akşam üzeri Şiıhane cad· 
desinde bir otomobil kaxası ol
muş, Bohor oğlu 11 yaşlannda 
Alberin bacağı kırılmıştır. 

Alber Şişhane caddesinden 
geçerken otomobil arkasından 

çarpmış ve çocuğu yere yuvar• 
lıyarak bacağının kırılmasına se• 
bebiyet vermiştir. Hadisenin ga· 

rip noktasıdır ki: Şoför kazayı 
gördüğü halde durmamiş ve fi. 
rar etmiştir. Numarası etrafta 
hadiseye şahit olanlar tara
fından tesbit edilmiştir. 

Yaralı Alber derhal Sen Jozef 
hastahanesine kaldırılmış ve te
dsvi altına alınmıştır. 

Polis kazaya sebebiyet veren 
otomobili aramaktadır. 

Nereden nereye •• 
lki ay evvel; Taksimde Bursa 

sokağında bir numarada Güzide 
hamının evinden bir yatak örtüsü 
ile bir İspanyol şalı çalınmıştı. .. 

Mesruk eşyalar Galatada Zey• 
bek sokağında 14 oumarada Ha• 
san ismindeki şahsın evinde gö
rülmüştür. Hasan yakalanmıt ve 
tahkikata başlanmıştır. 



Sayıfa 4 

Yazın CASUS Türkçeye 
Somer- Çeviren 
set Mog· Beynelmilel Esrarengiz Kuvvetler .. 

ham -19- O. Rıza 

Aşenden'in cevap veremiyeceği bir 
sual: Bu da: acaba vazifeniz nedir? 

'.A.fellden "S,, tehrine vardıktan J bulan mükalemelerden Amerika 
sonra büyük elçi Sir Herbert Wı- sefirinin İngiltere sefirinden hoş
terç'i ziyaret etmİ§, onun tarafın- lanmadığı, ve aralarındaki müna
dan nezaketle, fakat bir ~imal a- scbetlerin resmiyet hududundon 
yısının vücuduna bile raşe vere- aşmadığı, bu yüzden Amerika se
cek burudetle karşılanmıştı. Sir firinin müşteki olduğu anlaşılı
Herbert, çekirdekten yetişme bir yordu. Amerika sefiri, resmiyet 
diplomattı ve meslekeğinin bütün kayıtlarını bertaraf etmek, karşı 
inceliklerine vakıftı. Onun için A- karşıya geçip iki arkadaş gibi ko
ıendene niçin geldiğini ve ne iş nuşmak lehinde idi. 
yapacağını sormadı.. Yalnız ona AJenden İngiliz sefirine bir 
yardım için talimat aldığını, her derse vermeğe karar verdi. Çünkü 
istediği zaman kendisini görebi- iki sefir aranında şikayeti mucip 
leceğini söyledi ve ilave etti: hiç bir hal bulunmamak lazımdı. 

- Miftahı size verilen şifre ile Aşenden Sir Herbert ile görüıe-
istediğiniz telgraftan gönderece- rek anlattı: 
ğim. Namnuza gelen telgraflan - Bugün size beni alakadar et· 
da size derhal teslim edeceğim. memesi İcap eden bir işten bahse-

s. deceğim. Belki de ban:ı, sen ken-
- ızi çok rahatsız etmiyece-

ğim eksellans ! Şifre halletmek ka- di işlerine bak, böyle işlere kanı-
dar üzücü bir şey yoktur. ma diyeceksiniz! 

Sefir ayağa kalkarak Aşendeni -Söyle bakalım! 
arbdaılanna takdim etmiş, sonra Aşenden Amerika sefirinin ona 

d karşı neler duyduğunu anlattı. on an ayrılarak tekrar görü~meyi 
- Bu malumatı nasıl elde ettemenni etıniıti. 

tin? 
Aşenden ayni gün Amerika se- - Bendenizde böyle malfunat 

farethanesini de ziyaret etti. Bu bulunur. Bundan istifade etmek 
ziyaret ona İngiliz sefirinin ona te mümkündür. 
kar§ı çok soğuk davrandığını is
pat etti. Amerika aefiri Mister Şa
f er A§endeni samimane kar§ıla
mı~, sonra onunla konuş.muştu: 

- Vereceğiniz telgrafların maz 
mununa vakıf olmadan gönder
mek için talimat aldık. Doğrusunu 
isterseniz vereceğiniz malumatı 
bilmek isterdim. Bize hu şekilde 
talimat verilmesini doğru bulmu
yorum. 

- Maksat vakit zayi etmemek
tir. 

Sir Herbert1 bu malumattan 
memnun oldu. 

- Bugün öğleden sonra Ame
rika sefirini ziyaret eder ve iste
diğini }'~parrm. Sen de yarm ak
şam gel, birlikte yemelc: yiyelim! 

-11-
Ertesi akşam Aşenden sefirin 

ziyafetine o~ u. Çün ü se iri da-

ha yakından tanımak istiyordu. 

Sefir, herhalde değerli bir adanı-

- Pekili ! Deruhte edeceğiniz Jı. Kendisi, altı lisanı kolaylıkla 
vazife nedir? 

A,endenin cevap veremiyeceği 
bir sual bu idi. Fakat sefiri darı•t
mamak için ona biraz malumat 
verdi. Ve umumi vaziyet hakkında 
onda.n malUnıat aldı. Sefir sözünü 
bir Ji.hza kesmeden yirmi be§ da
kika ıüren bir nutuk irat etti ve 
'.A.ıenden gördüğü kabulden mem
nun olarak ayrıld.r. 

Amerika sefiri, bir diplomattan 
fazla siyaset adamı idi. Hariciye 

i§lerine bigane idi. Onun dilber bir 
lıveç kızını istihbar işlerinde kul

landığını bilmiyen yoktu. Bu dil

ber İsveçlinin hem müttefikler, 
hem Almanlar hesabına çalıştığı 
da malumdu. Fakat Mister Şafer 
kendisi de bu dilberin tesiri altın· 
da idi. Bir aralık bazı istihbarabn 
sızdığı anlaşılmış, Amerika sefiri
nin ağzını sıkı tutamadığına ihti
mal verilerek vaziyetin tetkiki la
zım gelmiş ve Aşendenin bu işle 
de me~gul olması takarrür etmiş
ti. Londra, Paris, Vaşington hadi
ıe ile f ev kala de alakadardı. 

Atendenin Herbartua namında 
Galiçyalı bir adamı vardı. İkisi 
birlikte çalı§ıyorlardı. Tahkikat 
yapılmıt ve İsveç güzelinin son 
2amanlarda hastalanan hizmetç.i
•I yerine başka bir hizmetci bu· 
luıunu,, onun vasıta.sile f sveçli 
konteaiıı bütün hareketleri aıkı bir 
tarueut altına almmı§tı. 

İs."Yeçli kontesin evinde Ame
rika sefirine verilen ziyafetlerde 
lki dost bqbap. kalıyor ve Ame
.. Mfiri aık havası içinde hazan 
f:cendlnl bybediyordu. Bundan 
bqka l>unlann aralar:mda vuku 

konuşan zeki, ve kuvvetli bir şah· 
siyetti. Bulunduğu mevki çok na
zik olduğu halde onu muvaffaki

Jelle idare etmişti. Bir aralık, şe
hirde bir isyan kopmuş, asilerin 
h"• kismı ellerindeki ıilihlar)a fn

g;Jtere sefarethanesine girmişler. 

Sir Herbert silahlar kendisine doğ 
ru çevrildiği halde bir nutuk irat 
ederek asileri dağıtmıştı. 

Muhteıem bir kapıcı ve üç. hiz
metçi tarafından kabul olunan 
A§enden muhteşeım bir odaya gö

türüldü ve sefir ile orada karıda§· 
tı: 

- Refikam bir konsere gitti. 
Biraz geç dönecek. Seninle tanış

mak istiyor. Baıka bir kimseyi da

vet etmedim. Ba§baıa görüşmeyi 
tercih ettim. 

(Bitmedi.) 

Bir duvardan sukut 
Françesko isminde ltalyan te

beah bir yapıcı Beyoğlunda ma
dam Dasi tarafından tamir etti· 
rilmekte olan duvardan düşmüş 
ve ağı&' surette yaralanmıştır. 
F rançeskoltalyan hastahanesinde 
tedavi altına alınmıştır. 

Gavur Ali iş başında 
Meşhur yankesicilerden Gavur 

Ali dün Sirkeciden Topkapıya 
giden tramvayda, Hasırcızade 
mahallesinde oturan manav Ali 
efendinin cebinden para cüzdanı 
ve saatini aşırırken yakalanmıştır. 
Gavur Ali adliyeye teslim olun
muştur. 

VAKiT 

• 
1 1 A L Fransızların Afri

kada mücahitler
den çektikleri 

Fraosızlann Afrikadaki müs
temlekelerinden Cezair, Fas ve 

Tunusun birçok kabilelerinin İsyan 
halinde oldukları malumdur. 

Aileyi doğuran ikinci ihtiyaç ( B3Ş 
sile yeniden hayata gelmek)ihtiY3.cı 

Fransızlar bu isyan hareketini 
bastırmak için mütemadiyen as
ker sevketmektedirler. Fakat 
ekseriya müsademelerde kulla· 
nılan yerli efrat ve bilhassa Se
negalliJerdir. 

b'&1•&1 
MUtercimi : Zonguldak nıe 

Pek tabii bunların başlarında 
Fransız zabitana vardır. Daha 
geçenlerde, F asta yapılan hare
kat f'snasında Fransız başvekili 
M. Heryonun akrabasından bir 
zabit Arap mücahitleri tarafın
dan vurulmuştu. Son gelen Fran
sız gazetelerinde, Nonakkat ara
zisi civarında, mücahitlerin bir 
hücumu esnasında Fransızlar 
birçok zayiat vermiştir. 

150 si!ahlıdan mürekkep ve 
başlarında Ahmet Hammadi is
minde bir mücahit olan bir çe
te Fransız askerlerine biicum 
etmiş, elli Senegalli yerli neferi 
kılıçtan geçirmiştir. Bet Fransız 
zabit te ölüler arasındadır. Bu 
zabitlerden birisi, meşhur jene
ra1 Mak Mabou•non torunudur. 
Ağustoson yirmi sekizinci gü

nü, bir çetenin yaklaşmakta ol
duğunu haber alan Frans12lar, 
110 kişilik bir kovvetle hareket 
etmişlerdi. Fakat Ahmet Ham
madi onları bir pusuya düıüre
rek yukarda yazdığımız gibi 
mahvetmiştir. Olüler, Mücahitle
rin ellerinde kalmışlardır. 

Melek ve Elbamra 
Sinemaları 

Bütün beşeri hisler için-
de batkasile yaşamak ve 
başkasına dayanmak ibtiyacım 
en çok ve en iyi tatmin eden 
ve bu itibarla insanın hiçliğini 
unutturan, ıssızlıktan kurtaran 
his, zevciyet sevgisidir. Bu iki 
varlığın ibtillb sayesindedir ki 
hayat bir kaç bakım notasından 
kuvvet ve salabet kazanır: Aziz 
bir varllğa istinat t:tmkle yaşa• 
dığamıu. inamr, yaşamayı sever 
•e daba ya,amak isteriz. Bu ise 
bir nimettir. Çünkü bir filezofun 
söylediği veÇhile .. bayat, ölümü 
değil, hayatı düşünmektir. ,, iti
raf ederiz ki gök kubbesinin al
tındaki her şey gibi bu da hayal 
ve gafletten başka bir fCY de
ğildir. Fakat muhterem kariler 
dikkat etmişsinizdir, bir çok mu
harrirler belig ve zarif ifadeler
le insanm hayale m.ıtaç olduğu
nu ileri sörerek sizi sun 'i ve 
hayali bir hayata davet ediyor
lar. Fak at muhtaç olduğumuz 
hayallerin, hakiki hayatta da mev
cut olduklarım, bizi her taraftan 
ihata ettiklerini, bizden bir sani
ye bile ayralmadıklarını söylersek 
bu davaya sedakatsıılık etmiı 
olmayız, ihtiyarhğımızı rahat ge
çirmek için evler yaparaz: Bu bir 
hayaldir, çünkü yarın öleceğiz 
Gölgesinden istifade için agaç 

Senelerden biri dayma en iyi filimle• d'k · · ki · k k 
· .. ki ı.._ 1 1.. h . • k ı erız, çıçe ermin o usunu 

rı ~osteıme e ı~ r..ımızın raı etmı a- b" • .. • . .. 
zaıımış olan Melek ve Elbamra Sinem•· ıle duymayacagız murvetler~m gor· 
lan Eylülün ilk haftasından itibaren ye:ıi. mek i~iı:ı çocuk büyütürüz: Bu bir 
IDt:'YSfmc ha, lı) tırhu-;-1 ]iç- şupne rokrnrRT baya!dtr, ye f~tikJafDi gOremtye• 
bu iki mükellef sınam:ı bize geçen se· ceğiz. 
r elerinldnden daha milkemmel !ilimler Ya biz, bir sevgili kadmın ko-
hazıtlamaktadırler. Esasen bu müesse~ hına dayanırız, yahut kendimiz 
!erin inıciazlın dahilinde olan Anupa "e ona mesnet olacağnnııı vadede· 
Amerikanın en yüksek ilim şirketleri riz; bu bir hayaldir, çünkü ya 
UrA ve PARA 101.\"T mamulan ken biz onu dul bırakıp gideceğiz, 
dilerinin bütün rakiplerine tefevvuk et
tirmektedir. Diğer taraftan MELEK ve 
EU-JAMRA sinatn3l:ırı, büfü.k fcdAkar· 
Jıklar ve nzim masrallarla JPEl\FILM 
studyolarında çcHilmiş ,.e çe\Tilmelı:te 

olan bil) ilk Ttirkçe filimlerin geçeceği 

yeğılne sinamalardır. IPEKl!iLl\l bu fi· 
Jimlerden madn yalnız Melek ve Elham· 
ra sinamalarmda gösterilmek üzere sesli 
ve sözlü meballi havadizleri gösterüp 
dinletecektir. Mesela dün çekilen 30 
Ağustos bayraml tezahürau ile bu gün 
çevrilmekte olan düny güzellik kıraliçası 
Keriman Haliz hanımın istanbula avdet 
merasimini ilk pogramlannda bu iki 
sinemada ayni zamanda gösterebilecek· 
Jcrdir. 

Bunlardan mada PARAMOUf\.11' Dün· 
ya Hnvadizleri Cazeteside her hafta 
muntazaman Melek ve Elhamra'nın pro· 
gramlannı tezyin etmekte devam ede
cektir. 13u sinemabnn filtlerinide zamana 
uyarak ten;dl ctcikledni öğrenenler her 
halde memnun olacaklardır, çünkü bu 
tenzilat sayesinde bu iki müess~">enin 
göstermekte olduklan şah eserleri herkes 
kolaylıkla takip edebilecektir. 

Elhamra sinaması önümüzdeki 5 Ey· 
lul çarşamua akşamından itibaren yeni 
mevsime başlıyor. ilk fıUın olarak haf
talardan beri bütün Paris lıaltım lina· 
maya koşturan Fernand Graveyin bil 
çok güzel ve şık kadın artistlerle ve bil· 
yük bir liyakatle temzil ettiği (KADIN 
B!-:RJfüRI) ni gösterecektir. 

1\Ielek sinamıı.sına gelince oda yeni 
mevsime 7 Eylul çarşamba ak'şamrndan 
itibaren baştıyacaktır. Birinci filim olarak 
komedi Fuınsezden Medalaina Ren.ud
nun şah eseri olan ve Pierre Balanchu 
ile beraber temsil ettiği (IK( YÜZLÜ 
AŞk.). ı takdim edecektir. Marcel Acba· 
rın meşhur bir eseri olan bu filim tanın

mış bir sfnama yıldızının mnhte:em ve 
kan~ılr bnyannı göstermektedir. 

Güzel filim amatörleri hu halde .Me-
lek ve Elbamra sinemnl.uırun mevsim 
başlnngıç tarihini ıyı~• DıvzedulerH 
aldanmamış olurlar • 

ve yahut kendimiz arkasından 
ağlıyacağız. Fakat biz insanlar, 
bu tür)ü hayallere şiddetle muh
tacız. Çünkü bunlardan mahrum 
olduğumuz gün, sükün ve huzur 
denilen nimeti ancak mezarda 
bulmak mümkün olabilir. 

Aileyi doğuran ikinci ihtiyaç, 
(başkasile yeniden hayata gel
mek) ihtiyacıdır. Bunun da se
bebi, birindsinde olduğu gibi, 
insama kendi nefsinden meli) 
getirmesi ve kendine halef ye
tiıtirerek fani varhğının boşluğu-
na doldurmak merakıdır. insan, 
hayah o kadar seTer ki iki kat 
yaşamak: ister: Bu temayülden 
zevciyet sevgisi doğar; öldükten 
sonra da yaşamak ister: Bu ar-
zudan da evlat sevgisi doğar. 
Ebediyet amısu, işte bu türlü 
hayat sevgisinin mahsulüdür. Dia, 
ba temayülü uhrevi bir hayat 
vadetmek suretile tatmin etmek 
ister. Fak at bu da kifi değildir. 
insan, bizzat bu toprak üzerinde 
bir nevi ebediyet havasa tenef
füs etmek arzusundadır. Bazı kim-
seler ba ebediyeti, (nam) larını 
muhallet kılmakla temin etmiye 
çalışır. Tvferrüt ve iştihar aşkı, 
bu şehsi aşkın muhtelif teıabür
Jerinden biridir. Horas "Ben, 
bütün b6tün ölmiyeceğim,, de
mişti. işte şairlerin ve kahraman
lann ebedi sayhası f Fakat llu 
şekilde bir ''Layemot,, luk pek 
küçük bir akalliyete mevuttur. 
Ekseriyet, bunu ancak çocuk 
yetiftinnekle temin edebilir. in
san, aaçlıar1B1D dökülüp ağarmıya 
yüz tuttuğunu; etrafını saran bu 
naıia fidanluı11 doğduğuna, bü
yüdtığüae, çiçek açtığına, ke· 

3-
, b ki. 

male erdiğine baka ab 
ba • rak unutur. Ana, şırr 

larının yaşamalarıle ya 
Jur .,e 

raplarile mustarip 0 I ti 

lerile ölürler : Çocuk 
1 

b' ~ aza ve ahşamızın it bit b 
addetliren his, "Halll biri 
değildir. Onların her ~ 
icat en bizim etimiz, ka dut· ~•k, 
hassaten bizim rubuoıuı ı.I• eti 

ıı>JV" Ilı 
ların varlıklarında yaşa 'IJI ~ e..i 
vam edecek şeyler; bİ~~e ll~ 
lerimiz, derslerimiz, faı•eget 0tdı. 
veya noksanlarımızdır· b' ttll 

( fC 
lar, bizden sonra ha . ft 

ketlerile alemin takdır bO 
metini celbedebilirlerse J 

b. ·ı:ıı oe 
rm bir kısmında ı:ıı I lıJ 
hisselerimiz vardır. Nas!~ 
de müstahak olabildiğı ,pi 
diratın büyük bir kısı:ll oS 
veynimize borçlu olduğu~1JI 
işte bu surettedir ki ?e~ 
vali ettikçe - ve bittab•.b fi 
diğerinden aldığı terb•Ye _, 
sale göre- meş'um veY' 
fazilete veya rezilete 
b. ' t k .. edcJ'" ır an ana e evvun ~ 

Binaberin, azası taı:ıı t 
aile, varlığımızı tamaml• ' 
ettirir ve ona zaman "e 
itibarile vüsat ve imtid~ 
Tek başına insan, ar:ı 
ancak bir nokta işgal. ~ 
ölünce de arkasında bıÇ ~ 
bırakmaz. Halbuki aile;~ 
her tarafa uzabr.,, filizle 
lara tağıtar velayernııt bil' 
salar. insandan varJığıl11 if'ı 
da etmesini talep edell ; 
varlığı artırmak suretile ·oi 
öder, lnsaı, kendi n~fsı ~~ 
mağa mecbur eden aıler tl'.J 
sini başkasının varlığınd• -
imkanını verir. Aile e"'t) 
istediği saadetle ( ferag': ı 
saadeti telif ederek ( b)O /ı 
lik ) ile (masvayı terk tef':ı 
münteha arasında ?'O 1 f 
kalan beşeri tabiatın itıd• JeJr 

d eP • 
smı bulmasına yar ım. ;ıııet' 

Fakat ailenin bu iyJI~ 
sürü müşkülat ve meıa 
ramadan ele geçmez; bıl ti 
Jatın sebeblerini üç e1JI · 
layabiliriz: 1. - Bizı•t f' 
mevcudiyetine esas ols~fi 
2.- HaricJ, arizi, tesa~if· 
3.- Tabiatlardaki ibtıl (et 

1 - Aile birçok şeY ~ıf 
şeder, fak at şartsız ve o-' 
değil. Ea umumi hatala' ıwi' 
ve belki baıhcası aite)'et ııet 
şey vermeksizin, ondaP ,ııtt 
istemek temayülüdür.B~8~t'. 
zün ve keder de huzur, ,ı4 
ihtimam, istırapta şet" ,,il 
dikleri halde, aynı _z~ot',.. 
aıat bir hayatın bütıJP paıJ1' 
tıodaa istifade etmek 1'İ 
dadırlar. D~ünıne:ıl~ pi 
hayatın zevkleri ile ahe er<li'' 
zevkleri ayrı ayrı şeyi t't , 
zevklerin ikisini birde~~! 
demek, ikisini bird2ıı 1 

0tJ ~ ~ 
mek demektir. Mubt~~e~ -..,..,~ 
muz ranat ve huzuru ~-- ~ -,~ 
saatte bulmamız aıiifll ~ ~'J -.••ı 
dir. Bu nimeti~, anc ;\~ :-
mızdan doğabılırle~· etle~ ~ •~ 
zevklerinden ve nı~,, ~ ~ 
istifade edebilmek aa1' .,,'J. .._ 
yaşamak, orada kalOJ t< ı•-'"1 ~ 
rabıtalarını kabullenr:P.~eb".,e 
içinde otura otura, çı ' 
tatlılaşabilir. ( 9 t 



VAKiT Savıfa S 

Zafer Ve •• Halis G • o 
reo, ffırat 

acı ~ ı l nei aayfamuda) 

~ ~~ olduğu halde bu bü
~rdl d 

1 
e •eYinç içinde sokak

<> •ııyordu. 

z f f(olorduda 
• tr b 

~~ıl,11 8Yramım tes'it ıçıo 
~e ~il 9 !'0 grama göre sabab-

d~dt t ba~ 10 a kadar kolor· 
:rı p Clktt. c rık merasimi yapıla-

bl·r b ~ •• _b 1 
,. 'q u l' . 

bi~ t ilah· va ısı, kaymakamlar 
snı!ll~ 111~biın ıyc rnüdiirleri ve diğer 
ıdııt· ~akaını';hsiyctler kolordu kay
ıııakll ttj d~~ •na giderek bllyük za· 
• .., 19 lııta.H· .iuran oı dumuıun mü-

:ııı.. •u •ııı teb . ._ l( 1 d ile lllaııd rı11 ettiler. o or u 
eıer 0td11 anı Şükrü Naili Paşa da 

tltL rıaınına tebrikitı kabul 

a_~•~ıt M Pto erdanınde ... 
'Onr, g8'•tna göre tebriklerden 
~· c it te .Yazıt meydamoda büyük 
'Q •!!ıı • B b ıı iç gcçıt yapılacaktı. u· 
i'e ·il; Istanbulda bulunan har· 

'·'. ltıtkteb' .b . b. k ~ı, 1\ ı., ı tıyat za ıt me • 
~. , ~le!i• Maltepe askeri lise
~n.,1 crı tıbbiye ve eczecı ile 
~ttle ttıcktepleri ve kahraman 
~Yda 1 Bcyazıtta Darülfünun 
'diltıı bttıda kendilerine tahsis 
~ S.,tY:rlerde mevki almışlardı. 
~lll~ııd 8 lll on buçukta Kolordu 
~Yttı '~' Şükrü Naili Pt- ile 
~ cıt trı erkanı ve diğer zabi-
•e '•klllobillerle mekteplilerin 'd erlerin tecemmü ettiği 
li~·~~ geldiler. 
~ lo ır dikkat borusu çaldık· 
)~Ytt~ra. bütün kıtaat (bazırol) 
'~ll.d~Jle geçtiler. Kolordu ku· 
~tlik 'f'I/ .. Sruu aili Pı J"Vır,.lA 
~llta ~if erli Harbiyelileri daha 
''!'ltep ıbtiyat zabit mektebini, 
~''•de tk Kuleli askeri Uselerini, 
~ iatib •l'alarını, topçu, suvari 

tledıı_ klın bölüklerini teftişe 
' f.! r. Paıa her kıt'a önünde: 

~~•ııı;rhaba asker.. Diyor ve 
~U oı,Jl •n Türk ordusunu o tim
~ •ta· kahraman askerlerin 

' ~· Yükseliyordu. 
'\ak erbaba paıam •• 

~illa :ı kıt' aların teftiıinden 
~ ~ih ilektepliler, yeniçeriler ve 
~:'ıı tef~ ~oJia mektebi talebe· 
~ lııııııt 1

§1 de yapıldı. Tertemiz 
~ . tt:ıe.,''l.ım eldiseleri ile bil· 
~l btı danı dolduran asker Ye 

tıt_11d ttııı teıkilat takdirle 
~ l'~ft• ı. 
• '·~~ tınısında tayyareler de 
)'~ -:'!danının üstünde uça· 
)e •kt ~•111ae ittirak ediyorlar 
~;~'d: atik numaralar yapı,. 

\ tftiıt 
~ ~e le eıı sonra darülfünunun 
~~ '>td011llluı olan yllksek kor
~ t <>l ta hamına en kıdemsiz 
tıl..tit .:~~ d6rdüocii alaydan ·V lı Kemal Sait Bey 

~~~ gllr bir sesle nutkuna 
\t 1ı11t\ı~rıüde oparlör olduğu 

it• t\ dllt,Jl b· Beyazıt meydanını 
,tr:' ht t'libllılerce halk tarafından 

~ııl ' ~' tekilde dinleniyordu. 
IV'ı ~ .... ,, • 
01~ tat~ bit •e .~it Beyin nutku 
e!ı~ ~L. "' lcıli Kemal Sait Beyin 

.• ;(7.. t"'' :uıa s6ylemiı olduğu 
P'(ı/ lt Ilı ~ baıladı • 
l\J ~ fflttl binbir zaferin gölge-

tfer' 11" 'tıt Ilı ~ kurrnmdanlanm; 

ıı ~~ ~'411 llOl %af er t1ünleriM gide. 
~e l'J ~e~ Cllları, yeni zaferlere 
16~ frrklJdn•larım • 

ıtt • t~ -y • 

jt S i Orduıunun ıanlı ta~ 
~ lldtlfft zaferlerin en bil-

~lliillt.Ünü tes'it için bu· 

Bundan on yıl evuel, gene bir 3() 
AğlUltos günü, harp aan'<itlnin dünya· 
dn eşi nadir bir eıer, bir zaferi doğ· 
mu,tu, IJilnyrr tarihinde entı1alL az bu· 
lunan bu eserin Ban'atkdn Ulu Ga.zf,, 
miz ve hamuru, menıubu olmakla if. 
tihar duyduğumuz, Türk ordusudur 
Baıkumandan aon neferine kadar 

biribirini tamamlıyan, yübek gayesi· 
ne, mef kfıresine sahip mütecaniı bir 
ordudan işte böyle bir eBer ue zafer 
doğardı, ı•e doğdu. 

Bundan sonra oıı yıl evvelki 
zafer gllnlerine nasıl kavuıduğu
muzu anlattı ve nihayet Y aıasın 
ulu Gazimiz, Y aıasın Türk milleti 
Yaşasın Türkiye Cümhuriyeti 
Yaşasın Türk ordusu.. Diyerek 
sözlerine nihayet verdi. 

Genç zabitin görliyen sesi 
dinleyiciler üstünde müthiı bir 
tesir yapmıf lı. Hal!t genç zabi
tin sözlerini alkışlarla kesiyor 
bu suretle Türli ordusuna min
net ve şükranını göstrmek iati· 
yordu. 

Genç zabit vekilinden sonra 
kol ordu kumandanı Şilkrü Naili 
paıa kôrsüye çıktı. 

Çok vakur bir ıesle nutkuna 
başhyan ŞUkrü Naili paşa ez 
cilmle dedi ki : 

- Arkadaşlar; 
Uğrunda pek çoğunwnhı. canla l;Hıf· 

la çarpı§tığı istiklal muharebesi ypk· 
sek zaferinin 10 nuncu yıl dönümü o
lan bugünkü bayramımın hepln1ze 
tebrik ederim. 

Türk ord1U1unun, bir çok fCllllı z~ 
feri arasında cşaiz bir ptrlanta gibl 
parlıyan. bu büyük zaferi, ordumuzun 
nasıl kazandığını, genç arkada§ımzz 
pe_k güzel anlattı. 

Arkada§lar: 
lstiklôl muharebesi, milletimlrin 

Wfiill 1fıu1fll'6'r;e8f([lr. Onun "'7'7ilellffe 
katlannugan efendi ruhundan, aaıı 
heyecanından doğmuı kurlulUf hare. 
kctidir. Hiç para, sU.ah, yardım dll· 
şüruneden sırf kendine oları emniyet 
ve çelik iradesl t!ayeainde ba.şard.ığı 
bir büyük iıtir. 

Türk milleti, Türk ne! eri yaradılıı· 
tan sa.kindir. Bu neferi cepheye gider· 
ken aakin ve ne§eli görürüz. Bu aükfln 
kendi kuvvetine inan.an inaanın ıükll· 
nudur. Tuttuğunu, ölse de bırakmıyan 
bir kuvvetin aükünudur. Fakat döğüş 
çıktı nu bu aakin ı·e güler güzlü in· 
san, blr ateı parÇQAı kesUir. Saldn 
Memetçlk artık önilnde durulmıya· 
cak bir fırtına olmılftur. Fiıeiinl kul. 
lanır, bombaıuu atar, ıilnglUUe saldı· 
nr. Hiç hlç bir fCY bulcrmaz&a dlflnl 
tırnağını aUôh glbt kullanır. Dil§~ 
nın ezllmekUTı boıka talU, ka,maktan 
00,ka aeldmeti, amana gelmekten bCZf· 
ka yolu kalmaz. Dü§manın sayıaı ne 
kadar üatiln, 8Ud/ıı ne kadar çok o
lurıa olıun Memetçi.ğin gücU, kuvrJetı 
her zanuın onu altetmlftlr ve edecek
tir. lıte Türk milletinin mert çocuğu 
olan M emetçiğin ruhu böyle kendini 
gösterir. Zafer, dalma onun bu yılmaz 
bu yıkılmaz iradesinin mükdlalldır. 

Şilkrn Naili paşanın uzun bir 
alkışla biten nutkundan sonra 
buradaki merasime nihayet ve· 
rildi. 

Geçit reami batbyor 
Beyazıt'ta Darülfünunun kapısı 

önOne büyllk bir tribOn hazır-
lanmıştı. Tribünün etrafı yüzbin
lerce halk tarafından doldurul
muştu. 

TribOnde ıehrimizde bulunan 
millet meclisi reisi KAıım paıa 
hauetleri ile bir çok meb'uslar 
ve mDhim şahsiyetler bulunuyrdu. 

Şllkrü Naili paıa teftiti bitir
dikten sonra tribüne geldi. Ya
nında vali Muhiddin bey ile fır
ka erklnı ve orduya mensup bir 
çok zabitler vardı. 

Tribfinde biraz istirahatten 
sodra Harbiye mektebinin çelik 
miğferli zabit namzetleri geçit 
reamine bqladılar. Önlerinde 

mekteplerinin muzıkaları vardı. 
En önde de fırka kumandanı 'Ye 
alay kumandanları ile harbiye 
mektebi ümeraıı bulunuyordu, 

Sıraaile kumandanlar, Harbiye 
mekt~bi ilmerası ve nihayet 
Harbiyeliler sert yürOyüıleri ile. 
geçit yaptılar. Arkalarından ge· 
len ihtiyat zabit mektebi talebesi 
ise daha sert adımlar ve yanık 
yllzleri ile alkışlar arasında ku: 
mandanları selimJadılar. 

Merasimde ŞDkrU NaUI P••• 
ve Muhittin Bey 

Sıra ile Bahriye mektebi tale· 
besi, Kuleli, Maltepe askeri liıe-

leri geçtiler. Her mektep geç· 
tikçe uzun bir alkış tufanı ko· 
puyor ve genç mektepliler bu 
alkışlar arasında met~rretle me· 
rasime i§tiralt ediyorıari:b. 

Mekteplilerden sonra moıaffer 
ordunun timsali olan kahraman 
kıt'alar geçit resmine başladılar, 
Piyade, Topçu, Suvari ile istih· 
kim, Muhabere kıt'aları geçer· 
ken halkın durmıyan alkııları 
arasına, Beyazıdın üstünde mü· 
temadiyen uçan, dönen, takla 
atan tayyarelerin motör sesleri 
karı~ıyor ve bu suretle büyük 
bir gulgule yükseliyordu. 

Kıt'alardan sonra tayyare tim
sali geçti. Bir kamyon içine kon
muş olan tayyarenin iki tarafında 
kız çocukları halka tayyareyi 
unutma ibaresini taııyan kiğıt

lar atıyorlardı. 
Bunlardan sonra polis, itfaiye 

ve Dumlupınar ile Şehiryatı mek· 
tebi talebesi çok muntazam yQ· 

rüyüf ile geçtiler. 
Esnaf cemiyetleri de ellerinde 

bayraklar olduğu halde kolordu 
kumandanını selamladılar. 

Bu suretle program mucibir.ce 
yapılacak geçit resmi de bitti. 

Beyazıtta kumandanları selim· 
lıyarak ilerliyen askeri mektep· 
liter, kıtaat Divanyolu • Sirkeci -
Köprü, ve Şişhane yolu ile Tak
sime Cümhuriyet abidesine git
tiler. Geçit yolunun iki tarafını 
mOthit bir halk tabakası dol
durm.uş kahraman askerleri mü· 
temadiyen alkışlayorlardı. 

Fener alaylan 
Geceleyin Beyoğlu ve Üskü

dar ile lstanbul semtlerinde 
muhtelif mektepliler, askerler 
tarafından fener alaylan tertip 
edildi. 

Halk ta bilyük meserretlerle 
bu fener alaylarına ittirak etti. 

ismet Paıa nezdinde 
Diln CSğleden sonra kolordu 

kumandanı Şükrn Naili Pqa, 

. . . . . -· : < .. :?.. . - -• 

vali Muhiddin Bey, ordu ile vi· 
liyet erkinı adaya gıderek baş· 
vekil ismet Hazretlerine arzı 
tebrikit etmiflerdir. 

Mektep talebesinin 
tes'itlerl 

lstanbul, Beyoğlu, Kadıköy, 
Üsküdar semtleriede talebe muh
telif mektep:erde toplanılarak ken· 
dilerine kolordu tarafından gön· 
derilen konferansçılar tarafından 
istiklal harbi ve Başkumandan 
meydan muharebesi hakkında 
konferanslar verilmiştir. 

Halkevinde çay 
ziyafeti 

Halkevinde dün saat 18 de 
lıtanbuldaki kıtaat ve müessesa
tı askeriyeye mensup zabitan 
terefine 100 kişilik bir çay ziya
feti verilmiıtir. Ziyafet pek sa• 
mimi olmuş ve milletin ordu 
hakkındaki muhabbet ve hürme
tine buiz bir delil teşkil etmiş
tir. 

Ankarda zafet 
Bayramı 

Ankara, 30 (A.A) - Büyük 
zaferin onUncu yıldönUmü bugün 
şehrimizde çok heyecanlı teza
hürat ile teı'it edilmektedir. Res· 
mi ve hususi bfitiln binalar bay 
!aklarla donatılmış ve halk yapı
lacak merasime iştirak için çok 
erkenden sokaklara dökülmfiştü. 
Milllf mllcadelenin bütün safa
habnı temsil eden ve binlerce 
halkın ıştirak etliği alay sat 9,30 
da Samanpaıarından hareket 
ederek askeri merasimin icra 
edileceği sahaya gelmiştir. Aske· 
rl merasime sekizinci fırkadan en 
kıdemsiz: bir zabit tarafından 
Başkumandanlık muharebesi hak
kında irat edilen bir nutukla 
başlanmıştır. Bundan sonra se
kizinci fırka kumaudanı Sıtkı 
pa§a büyük zaferin yllksek ehem· 
miyetinden ve neticesinden 
bAbis · bir nutuk söylemiş ve 
Vedat Nedim Bey Halk namına 
mukabelede bulunmuştur. 

MQteakiben sekizinci fırka, 
Muhafız alayı ve jandarma kıta· 
atının ittirak ettiği büyük bir 
resmi geçit yapılmış ve bunu 
halk teşekküllerile milli mtka· 
dele safahatını temsil eden ala
yın geçişi takip eylemiştir. Bu 
temsili alayda mermi taşıyan 
kadınlarla Gazinin geçişi uzun 
ve şiddetli alkı, ve takdirlerle 
karşılanmıştır. Merasimin devamı 
müddetince bir tayyare filosu 
saba Ozerinde devamla uçuşlar 
yapmıştır. 

Ankara, 30 (A.A) - Bilyük 
erk Anı bahriye reisi Milşir Fevzi 
Paşa Hazretleri saat 9.30 da 
erkAnı harbiyedeki dairelerinde 
erkin ve nmerayı askeriye ile 
resmi ve hususi müessesat ve 
teşekkillerin tebrikihnı kabul 
etmiştir. 

Akbisar'lıların ordumuza he· 
diye ettikleri 2 ve 3 numaralı 
kara tayyarelerine at konma 
merasimi Gaziemir tayyare ka· 
rargibında lzmir tayyare cemi-

r yetinin haz1rladığı bir program 

1 
dahilinde icra edilmiştir. Mera· 
simde vilayet ve belediye erkanı 

J 
ile bir çok davetliler ve matbuat 
mOmenillerile Akhisar'dan gelen 
heyet bulunmuştur. At konma 
merasiminden sonra tayyare pi
lotlarımıza altın saatler hediye 
cdilmiı ve tayyarccilerimiz yeni 

tayyarelerile uçuşlar yaptıktan 
sonra Akbisar'a gitmişlerdir. Ka-
raburunluların hediye ettikleri 
2 numaralı tayyare deniz tayya• 
resi olduğundan bugün at kon· 
ma merasimi Re adiyede tay· 
yare hangarında saat 15 te icra 
edilecektir. 

Gaziemir merasiminden sonra 
saat 10 da birinci i<0rdonda Gazi 
heykelinin bulunduğu Gazi mey• 
danında ıafer bayramı me· 
rasimi yapı l mıştır. Merasimde va• 
li KAzım, müstahkem mevki ku· 
mandaaı Hüseyin Hüsnü Pş. lcır· 
la, bilumum erkan ve ümerayı 
askeriye ve rüesayı mnlkiye, adli· 
ye ve belediye reisi ve şeh ir 
meclisi azaları ve şehrimizde bu-
lunan meb'uslar C. H. F. heyeti 
idare ve azaları ve bilumum halk 
teşekkülleri mümessilleri ve bin .. 
lerce halk hazır bulunmuştur. 
Tam saat 10 da Gazi heykelinin 
önüne konulan ve dallarla ıüs• 
lenmiş topun üstüne çıkan müs• 
tahkem mevl<i kumandanlığının 
en kıdemsiz zabibi topçu müli· 
:ıımi Şerif Bey tarafından bir 
nutuk irat edilmiştir. 

Bu nutuktan sonra mevkimUs· 
tahkem komandanı Hüseyin Hüs• 
nü paşa tarafından bir hitabede 
bulunulmuş ve badehu askeri kıt· 
at ve jandarma, polis ve :ıabitaı 
belediye memurları tarafından 
bir geçit resmi yapılmıştır. Ga
zeteler 30 Ağustosu tes'it eden 
makalelerle intişar etmiştir. Bi
lümum devairi hükumet ve mü• 
essesat ve bankalar tatil edil· 
miştir. 

Bugüntin büyük halaskarlanna 
şUkran ve minnet hisleri taşıyan 
büyük lzmir halki neş'e ve sü• 
rur içindedir:. Gece fener alayla· 
lan yapılmıştır. 

Büyük Halaskara 
1\iüşiir Paşadan 
Tebr k Telgrafı 

Büyük Erkanıharbiye reisi ve 
lstjklal harbinin sayılı ve büyük 
kahramanlarının en başlıcala • 
rından biri olan müşür Fevzi pa 
Hazretleri tarafından zafer bayra 
mının yıl dönümü münasebetile 
Y alovada bulunan Gazi Hazret • 
lerine dün bir tebrik telgrafı çe • 
kilmiş, buna büyük halaskar ta .. 
rafından pek samimi bir telgraf .. 
la mukabele edilmiştir. 

Safranbolu'da Zafer 
bayramı 

Saframbo u, 30 (A.A) - Bu· 
gün Zafer bayramı halkın sami· 
mi ve coşkun tr.zabüratile tes'it 
edildi. Kahraman ve şanlı as
kerlerimizle, mekteplilerin ve 
san 'atlarım temsil etmek sure-
tile esnafın yaptıkları munta· 
zam geçit resmi şayanı kayıtbr. 

Izmirde Zafer 
bayramı 

lzmir, :.;o (A.A) - 30 Ağus• 
tos zafer ve tayyare bayramı 
yeni alman tayyarelerimize ad 
konma ve geçit resmi yapılmak 
suretile fevkalade parlak bir 
tarzda tes'it edilmiştir. Sabah• 
leyin erkenden bu muazıam gil• 
niio şerefine şehir ba§tan başa 
bayraklarla donatılmış, tramvay 
ve körfez vapurları gibi nakil 
vasıtaları da alay bayraklarlle 
süslenmişti. 

Ana vatanın her 
tarafında 

Amasya, Uşşak ve Bartından 
aldığımız telgraflar, zafer bayrn • 
mının yıl dönümünün oralarda da 
pek samimi ve candan tezahürat• 
la tes'it edildiklerini bildirmekte
dir. 
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Kabataştan Hayri 

Bey diyor ki: 

MUnevver TUrk gençleri mut· 
laka Avrupaya gltmell mem• 

lekete ilim getirmelidir 

" • • • • • 
3 - Nüfus tezkeresi veya su· 

reti (musaddak), 
4 - Aşı şahadetnamesi, 
5 - •••.•• 
- Ne o Hayri, buraya mı?. 
Mühendis mektebinin avlusun· 

'da: kayıt ve kabul şeraitini oku· 
yan Hayrinin o.muzuna vuruyor• 
c!um .. O birden arkasına dönüyor, 
şehadet parmaği ile takip ettiği 

satırlar~an elini çekiyor: 
- Galiba öyle; lisenin ilk aıru· 

fındanberi beslediğim emel, beni 
buralara sürükliyecek .. Fakat, sen 
burada ne ara yorsun?. 

1 .- Kimbilir, belki ben de .• 
: - Yapma canını .. Kırk senelik 
edebiyatçının burada iıi ne?. 

1 

- Şakayı bırak ta, şurada otu• 
ralım .. Bu mektepte altı ser.e oku· 
'duktan sonra gene tahsil için, Av· 
rupaya gitmeği gözüne kestire· 
biliyor musun?. 

-Tabii.. Bir Türk genci için er 
veya geç bu elzem .. Oradan fennin 
bir katresini vatanıma taııyabilir· 
sem, ne mutlu bana .• 

- Gerçi kendini şimdi suraca· 
gmı sualden maaf tutmak istersin 
amma, söyle bakalım: Bugünkü e 
'debiyat ne alemde.. Salon edebi
ya~~diy:e bir J,ey var: Sade kumar, 
gezinti, eğlenceden bahsediyor .. 
Bir 

0

de köylÜnÜn ruhunu • akislen· 
'diren ayna, yani diğer bir edebi· 
yat yapılmak isteniyor .. Sen han
gisini tercih edersin?. 

- Ben biraz hülyai bir ~-ta
mım .. Belki yanlııtır amma, köy· 
lünün ruhunu mahdut görürüm .. 
Kumar, gezinti, eğlence bertaraf, 
platonik aşkları, bedii hatları, ro
manslı alemleri ihtiva eden, ta • 
mamile ruha hitap eden bir ede· 
biyat isterim .• Mesela, F ransada 
bir Lamartin çıkmıt "Graziyella,,· 
yı yazmıf, bir "Bernarden Dösen 
Piyer,, çıkını§ "Pol E'Virjini,, yi 
yazmış.. Hani bizde bunlar? .• 

- Ya sevdiğin yazıcılar kim· 
lerdir?. 

- Başta Yahya Kemal .. Onun 
içe akan sıcak ıarkıları yok mu, 
ömürdür vallahi .•• İstenen okuya· 
yım: 

Şen rarkıtarm bir lAhza durduğu kenarda, 

Yadet kl sev1otikU llflh1 adalarda. .. 

) - Yok; vaz geç de isimleri 
saymıya devam et .• 

-Retat Nuri, Faruk Nafiz sev. 
'diklerimdir. 

- Dünyanın en büyük batla· 
rından kimleri takdir edersin?. 

- Vatan kurtarıcısı ulu Gazi· 
ye adeta pereıtit ederim.. Anla· 
mam amma, dünyadaki bütün 
teorileri altüst eden Ayinştayn'ı 
aeverım .• 

- Bugünkü spor salğımnı na· 
sıl buluyorsun?. Bir alimimize 
göre: adale fikri yeniyormuf .• 

- Ha, bu mühim .. Malum ya 
serde sporculuk var .. Kim demiı 
adale fikri yeniyor diye?. Spor 
benim gıdamdır .• Fakat Türkiye· 
'de bir kaç tahıstan maadası spo
run "S,, inini anlamamıflır .. Kol 
ve bacak kıranları tetci edenleri 
bile gördüm .• 

lBRAHlM ŞEVKET 

VAKiT 

KAMPTAN MEKTUP: Oç Gün Oç Gece 
Süren Yuşa Kamp~ 

Yazan : Necmettin Sabri 

En güzel kamplardan biri olan 
Yuşa kampı Boğazın en güzel 
bir yerinde üç gün, uç gece gibi 
az bir zaman sürdü. 

Geçen sene buraya başka ar
kadaşlarla gelmiştik bu sene ise 
daha kalabalık ve daha neş'eli 
bir gurup halinde ieldik. 

Birinci gUn 

Arkadaşlarımız arasında ev· 
den hiç ayrılmamış çocuklar ol• 
duğu halde Yuşaya çıkıyoruz. 

Biz buraya gelirken neler dü· 
şünmedik. 

Her arkadaşın elinden iş ge• 
liyor. Mesela bir arkadaşımız 
Armonik getirmiş üç gece yalnız 
çalmakla meşgul diğer iki arka
daşımız tam bir izci. Yarım saat 
içinde bize güzel bir izci çadırı 
kurdu. 
Yuşada ru2gir çok olduğu 

halde çadırların bir tarah hare
kete gelmedi. 

Dışarıda ruzgir ala bildiğine 
esiyor. Biz ise içeride rahat ra· 
bat yatıyoruz. 

Birinci gece: 

Arkadaşlarım bir az korkak 
daha doğrusu biz üç kişi diğer· 
lerine nazaren belki alışdığımız 
için dışarıdaki gürültülere ebem· 
miyet vermiyoruz. 
· Arktdaşlara emniyet vermek 

için saat 12 den sonra çadır ka
pısında nöbetçi oldum ... 

, l ~ 

Kamp manzaralar1ndan 
Çadınn ~nllne büyük bir ateş Bugünümüz çok hoş geçtL insan 

yakarak hem eğlendik ve hemde bu kadar eğlenir. 
ısındık •• 

Oç GUnlDk Programımızı 

Sabah yedide kalkıyoruz sekiz· 
de kahvealtı ediyoruz. Dokuzda 

aşağı inerek denize giriyoruz ..• 
Vazifesi olanlar [bu üç günde 

vazifeleri taksim etmiştik] vazi· 
feleri başına avdet ediyor. 

Mese!i yemek pi,irmek bana 
verilmişti. Ben bir günlük yeme
ği yapıp bütün gün geziyordum. 

ikinci gUn ve gecesi 

Bugün cuma olduğu için bu
ra ya bir hayli kalabalık geldi. 
Tabii böyle fırsatlar kaçırılmaz. 

O gün büyük bir itina ile temiz· 
tendik .. Çadırlarımızı temizledik .. 

UçUncU ve son gece 

Daha gilneş batmadan çadınn 
önüne civarmda iki masa at· 
tık ve biraz ilerde de bfiyük bir 
ateş yakarak kendimize bir ak
şam ziyafeti çektik. Yemekten 

bir saat sonra ve arkadaılarm 

iştirakile büyük bir eğlence yap· 
tık tabii civarından bize misafir· 
ler gelmiye başladı. 

Bu eğlence sab~ha kadar de· 
vam etti. Gün doğarken yorgun· 
luktan harap bir vaziyette biraz 
kestirmek için çadırımıza girdik. 

işte üç günlük kısa kampımız 
böyle geçti. 

Necmettin Sabri 
_.. __ _. ........ ·--·- -··--·······--·--·-......... ......_. __ ._.. _______________________ ·····----·····---
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Amatör Tenisçi: Derviş Fuat Bey 

Toplıyan: Melih Nazmi ıeydr? olduğu gibi bana kalırsa 
Sabahın altısı ..• ilk sıcaklıkla· s~or Ja ~a çocuklar s2ordan anlı· 

rını vurımağa haşlıyan güneşin al
tındayız. Derviş, Ferruh, Nurullah 
Kazım (amatör artist) beyler Gü 
zin, Meliha Hanımlar ve ben ga· 
yet geniş tenis sahasında bulunu· 
yoruz, Ferruh Bey - Güzin H. 
Nurullah Bey - Meliha H. çifti 
set yapıyorlar. 

Derviş Beyle hen sıramızı bek· 
liyoruz. Kendisile mülakat yap
mak için fırsat hu fırsattır, diyip 
hemen suallerimi sormaya başla· 
dmı: 

S - 1 Spora ne zaman baıla· 
dmız? l 

.. 

nis ve yüzmekle geçirdim. Fakat 
en çok tenisten zevk aldım. Öyle 
zannediyorum ki her tenisçi teni· 
ai cidden seve seve oynar ve on • 
dan her şeyden fazla haz duyar. 

S - 3: Ecnebi ve yerli teniı· 
çilerden kimleri seviyonunuz?. 

Cevap ·- Ecnebi tenisçilerini 
görmediğim için bir ıey söyliye
mem; kendi oyuncularımıza ge· 

lince bilhassa milli formalarımızı 
çok muvaffakıyetle mudaffa e • 
den Sedat, Suat ve Sırinyan Bey• 
ler seviyorum. 

S - 4: Türkiyede ıon zaman • 
lardaki ıpor cereyanlarını nasıl 
buluyorsunuz?. 

Cevap -Türkiyemizin son za· 
manlarda spora çok ehemmiyet 

veriıi ve gençliği teıvik edişi 
maalesef sahasızlık yüzünden 
kuvveden file geçmiyor. Öyle zan 
.nediyorum ki artık büyüklerimiz 

Cevap - Spora karşı olan at· } 
kımı 10 sene evvel hissetmiye l 
haşlamııtmı; 9 yaşında başlıyan l 
bu atk ilk zamanlann mütered· f 
dit ve gayri kat'i daha doğrusu • 
bir çocuk düşüncesiyle ihmal olu· 
nuyordu. Fakat senelerin göster· 
diği tecrübeler bu aşkı sıkı bir di· 
siplin ve inzibat altına aldı. tık 
başladığım spor (her spor heves· 
karının büyük bir alaka gösterdi· 
ği) futboldu. Daha yaşım küçük 
olduğu için futbol beni çok yor• 
du. Fakat hiç bir zaman futbolü 
terkedip başka bir sporla meşgul 
olmak aklıma gelmiyordu. Ben 
kendi hesabıma futbolü seviyo· 
rum, fakat gençlik için muzır gö· 
rüyorum, çünkü her zaman ifratı· 
na varılıyor. Ve bunun yüzünden 
iyi sporcular yetişmiyor. Bunda 
biraz da büyüklerimizin kusuru 
vardır. Bizlerin valideleri ve pe· 
derleri sporla alakadar olmadık· 
ları için ifrata varan çocuklarına 
mini olamıyorlar. Halbuki her 

· • ·' .. • ..... - 1 noksanı, ihtiyacı anlamıılardır • 
Amatör tenisçi Derviş Fuat 8 • Evet sahasızlık noksanı mühim 
yan ve onun fay dalarını tamami· 
le idrak etmiş ana, baba veya ya· 
kın akrabaların nezaretinde spo· 
ra başlamalıdırlar. 

İşte bir kabiliyet sıkı bir neza· 
ret ve disiplin tahtında daha çok 
küçükten inkişaf etttirilirse elbet· 
teki ondan çok !eyler meydana 
gelir. 

Avrupadan spor itibarile geri 
olduğumuzun en mühim sebebi de 
gençlerin spor da displinsiz ve ne· 
zaretsiz kalmalarıdır. 

S. - 2: Hangi sporlarla meş· 
gul oluyorsunuz? 

Cevap: ilk senelerimi futbol .. 
la ve onu takip eden senelerimi te 

bir ihtiyacın tatmin edilememesi 
memleket için çok zararlıdır. 

Bugün dünyanın her taraf mda 
muazzam atadyomlar yapılırken 

bizler, evet zavallı bizler Taksim 
stadyomiyle geçinmiye çalışıyo· 

ruz. Bereket versin sevgili Fener 
bahçe klübü dişinden tırnağından 
arttırıp da noksanlarını müm -
kün mertebe tama.mlıyarak 

ittihat spor sahasını da ilave etti. 
Fakat emin olun ki her iki sahada 
lstanbulu tatmin edemiyor. 

S - 5: Gayeniz?. 
Cevap - En çok arzu ettiğim 

ve kendime gaye edindiğim ıey 

..... -:::::--1 
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Cllmhurlyet GetıÇ 
mahfelinde 

Kı• reperetuvarı ıçlll 
haz1rlanan e•erıer &fJ 

C . G 1 r ıa• ilmhurıyet eoç e . 
8510

dr 
bu ıene Halk fırkası ~J~ e,,r 
ki salonunda ve sahoesın e şr!oİ' ~ 
lı bir tamirat yaptırarak 3~19~ il~ 
evvelin iJk haftasında 19 ,c1t ~il 
senesi faaliyetlerine bathY it. 

t 
tır. fi. t 

1932-1933 senesi i~i~d~:sikİ' ~? 
nacak eserlerin ekserısı ple' h·"' 
lidir •. Bilhassa Güzin Hao•~ııı~ ~ 
lih Nazmi ve Nurullah rPı' 
Beylerin (Emir, emirdir) 0~J ~ 
daki iki perdelik modern tP ff hl> 
kili komedisi, Nurullah f{iJJ ,.,1 I&~ 
Melih Beylerin (Deveci) o•~ "-t 
daki kJasik ve cTiktak) 0~~ 
daki modern musikili koıde ser 
Mücteba Salihattin ve Sah•) ,t 
lerin (Profesör Emanoel R81111ı~~ 
m1ndaki hissi faciası, . ~ur""' 
Kizım Beyin (Hatırım ıç•11 .. -~ 
tevkif ediniz), (Bulundurlftıtl 
oda bir saat için kiralaPıll S' 
namındaki komedileri, Bab~ ~' 
yin (Ölen ruhlar) namıodak• f 
si kili piyesi ve (Ağlı yanlar) d•~ 
yesi. F. Güzin Hanımın (D"(u6' 
]arın boyası), (Aşk esiri), . ~ 
yaşları) namındaki piyesler")/ 
Zühtü Beyin (Sevda macuo0 fl". 
mmdaki komedisi, Kevser ıı-'1 
nımın (Kendi malın gibi lı"~ 
şarkıh komedisi ve (Soo ;I 
piyesl \re diğer lllr çok ~it· 
nazan dikkati celbetmekt 

Neticesiz bir oı'~il' 
Suitanabmet futbol takıd" / 

Karagümrük futbol takı1111 Jftı'' 
sında bir müsabaka yapılıllt ti' ~t., 
Bu münbakada SultanabOle 4 ~l ae r. b 
kımı ııfıra karşı bir sayı ~f Qİt-
lip gelmiştir. Fakat oyuoaaJI b'~ d~f 
tamına sekiz dakika kal• 1 
yanlışlıklar yüzünden oyuo00 

vamına imkan kalmamıştır· ,1. 
30 aıuatosta CUmhurır•~o' 

ler mahfell Buraaya 81 fef 
ı•. 

30 ağustos tayyare ve b"ri' 
bayramı milnasebetile C0!1' 0 ,~ 
yet ge11çler mahfeli vak•.d;J. Q 
davet ilzerine Bursa ya gı it• }' 
ve bir kaç temsil verecekt b-'ı 
maUSrler kafile reisleri fff ~ tJ( 
Beyin idaresinde yirmi k;şı ,;~il' 
rak dün sabah Yalova ta 
hareket etmişlerdir. / 

1-llMlllllH""l .. ffl•ıtımı _______ ~ 1 

Türk tenis milli taknnınd• l~~ 
mak ve bu milli şerefe d~ji ~ 
kesp edip ona elimden gel 1 

dar müfit olabilmektir.. ~ 
S - 6: Dünya güzelı 1' -:,1' 

Haliı Hanımı nasıl bulı.ıf 
J~ 

nuz?. ··'fi""', 
Cevap - Kendisini go f' 

ğim için bir ıey söyliyeıııedl~ ~i 
kat kazandığı muvaf~aJa!~ li 
dolayı onu candan tebrıl< ~'; ~ 
her Türkün vazifesi oldUS11 ~ \~ 
benimde bir vazifemdir. :i~; ~ , tısı .. il'' ~ 
Kazandığı muvaff akıye fefJj ~ 

ve o nispette milli bir .ı• e~ tibl 
Kazanılan zder her ıeydeO ,tfl t~~ 
gene Tüı"kün zaferıcİır.. fdııj ,ıe~ 
de bir Türk kızıdır. Binaeıı 1 
bundan çok memnun oldudl ;ıı 1 
kendisni tekrar candan tebf 

derinı. t'I 
Mellh M•• 



~il Şartlar tesbit edilmek iizere 

Pehlivanlarımızla güreş
llıek istiyen Yunanlı ! 

At 
lle.ıı ~aa Vasilyu isinmde bir Yu· bu alaturka güreşmeyi de kabul 
ile k lll"eşçisinin bizim Kara Ali edip etmiyeceği henüz malum de-
ıı artda"'-ak . d 'v' . 1 v •ıd· erı lll :r .... • ıste · ıgını ve a e· gı ır. 

tı~. ı:ı e:ydan okuduğunu yazmış - Bu takdirde Boras Kara Ali ye· 
~a.~eteu.n~n Üzerine Kara Ali de rine başka bir pehlivanımızla kar
tıı~ıi\ tnı..~e gönderdiği bir mek • şılaşacaktır. 
ltıi§ tnaça hazır olduğunu bildir- Dün Boras hakkında yeni ma· 
hir 

1

4 ta.ıetenıiz de maç galibine lfunat aldık. Bu malfunata göre 
11l'ta~:t~~ olarak verilmek üzere Boras son altı seneyi Amerikadı 

Su, hır kupa koymuştu. 
llatıiat are Vaziyet değişmiş, Yu
l'a.l>dtrı.a.nda bir güreş turnuvası 
l~l> ol ış Ve Atanas V asilyu mağ-
'llı-eu:t~k ?rtadan çekilmişti. Bu 
fda.•trı. asılYU - Kara Ali kar· 
te eirı:~l ~a lüzumsuz bir vaziye
~a.da. ~tı. Bu turnuvaya Ameri· 
tlı i: ~ lltıanistana yeni gelen Bo 
~ldllğ tnınde bir güre~çinin dahil 
1~İtıdelı~~ \"e pek kısa bir müddet 
~~ı-.. 1~ok rakiplerinin sırtım 

"&'eti 
llııı V ~en bu Yunan pehlivanı-
~ll.t!d lıılYu yerine Kara Ali ile 
~ll.~ll\ atrn.ıya amade olduğunu da 

l~bk. 
l )> 1'tıa. • 
~ ) ll1standan gazetemize ge 

Bal kanlılar arasında 

Tenis ve 
Atletizm .. 

önümUzdeki haftalar 
güzel milsabakalarla 

dolu •• 
Balkan tenis şampiyonasının 

şehrimizde yapılması takarrür 
etmişti. Müsabakalara iştirak e· 
decek Bulgar Romen ve Yunan 
tenisçileri bugünden itibaren şeh
rimize gelmiye başbyacaklardır. 
Maçlar dört giltı sürecek ve Ka -
dıköyünde F enerbahçe kortların -
da yapılacaktır. 

Bulgar, Romen ve Yunan te -
nisçilerinin isimleri şunlardır: 

Brislav Yordanof, Straşmir Su 
rucyef, Jan Bunya, Aliksandr Bo
tez, Pendeli Yandapulo, J.orj Niko 
laidiı, Lazaros lstilyanos. 

Bu müsabakalar memleketimi· 
zin birinci sınıf bütün tenisçileri· 
ne açık olacaktır. Müsabakalar 
önümüzdeki Cuınar, Pazar ve er· 
tesi Cuma,· Pazar olmak üzere 4 
günde bitirilecek ve ilk müsaba
kaları kur'a ile misafirlerimiz ya• 
pacaklardır. Davis kupasında ol
duğu gibi Türk tenisçilerinden 4 

l'aı du eni haberlere göre Bo
tqb. tc:ı l\ a.kşanı Atinada turnuva -
llltttrl' b. karşılaşmasını da yap • 
~l'a.a~tı.41akadar mütehassıslar 
&.ıa.llt hu nıaçı da behemehal 
h~t ~ .. l:aiını ve bu suretle ser -
11la..ca, .. ~teş "Yunanistan şampiyonu 

b ~•tıı iddia etmektedirler. 
.. q"l'at 
\i~eı-illd lrı karşıla§ma teklifi 

J;ıehlivanlarnnızla karşdaşacak 
olan Yunanh Borns 

meşhur Yunan pehlivanı Cim Lon 
dosun yanında geçirmiş ve ondan 
bir çok usuller öğrenmiştir. Ken
disi 26 yaşındadır. Sıkleti de 72 
kilodur. Fakat rakibinin kendisin-

,ı tanesinin final maçlarını oynamak 
için kur' adan evvel son müsaba
kalara bırakılmaları kabul edil· 
miştir. Bu suretle tenisçilerimizi 
son müsabakalaflda ecnebi rakip
ler karşısında göreceğiz • 

~eltte;..e temaslara devam et· 
~e ~i\!ı. Müspet netice el-
~ \>e ltge karilerimize derhal ha 

~ete ~eeeğız. MalUın olduğu ü -
~l ed !\ta Ali maç teklifini ka -
~İli al erken bir şart koşmuştu: 
efa. ~ i\lurka, diğeri serbest iki 
,:nll ,'l'§da§mak •• 

~'tti, artı da V asilyu kabul et-

Şi~d· 

den yüksek sıklette olmasına e -
hem.miyet vermemektedir. Bilhas 
sa şampiyon olduktan s~nra sık • 
let meselesi üzerinde durmanın 
lüzumsuz olacağına kanidir. Hat
ta geçenlerde kırk altı kilo fazla 
bir güreşçi ile rahat rahat karşı • · 
şaşmış ve az zamanda da maçı 

galibiyetle bitirmiştir. 

Son müsabakaların Türk - Ro· 
men ekipleri arasında yapılaca
ğına kuvvetli bir ihtimal olarak 
!: .:-:kılmaktadır. 

Bu müsabakaları seyretmek ü
zere F enerbabçe kurtlarında beş 

yüz kişilik bir yer temin ve tanzim 
edilmiştir. 

Atletizm 

' 
1 

l7eni vaziyette Borasın 
'-ııııııın 

lUUrw.trRD:ıılDllımmPHlmlllDUllllllllllllllllllmllllllllW11UnlllllllRH111Dllı.mtıUllllUll11lll HWllllUlllflllllllll1 UlllUlllUllllJllllllllllllllllmııınıııınıııuuı 

Diğer taraftan müteşebbisler, 

Balkanlılar arasında atletizm nıü

sabakalan yapılması için de meş

gul oluyorlardı. Haber aldığımıza 

göre bu müsabakalar da 15 Ey

lülde Bulgar atletlerinin iştirakile 

yapılacaktır. 9 Eylül Tenis müsa

Akhisar Sporcuları 
~~d~ ti _ çse gJdeze.k .. \gjlz_~l bir mac yap ı ar 

~-- - - .. ·~""1!Y«·,,, .. ··"'l!'.~'f'.""ll~~ 

4-?'# 
~ 

~ 

~~""8'ı~-, · ' bakalarına rasgeldiği için müsa

·'" bakalar 15 Eylüle bırakılmakta
dır. Yalnız Yunan atlet1eri gele

miyeceklerdir. Çünkü Olimpiyat· 

lara giden Yunanlılar henüz yol 

Savıfa 7 

Darısı lstanbulun basına 
' 

Konya yakında güzel 
bir stad kazanıyor ! 

l<onyada brr maÇ esnasında serırcHer 
Hususi Konya muhabirimiz ya lük ve dedikodular eksik değildir.4 

zıyor - Bu mektubumda okuyu· Mınta:ka kongreşi geçenlerde 
culara Konyadaki spor hareketle

rinden de biraz bahsedeceğim. 

Son iki senedenberi Konya.da can 

h spor hareketlerine şahit oluyo .. 

ruz. Yakın vilayetlerimizin takmı
larile sık sık temaslar yapılmak .. 

tadır. Geçenlerde Ankaraya gİ • 

den idman Yurdu oradaki mınta

ka şampiyonu Gençler Birliği ile 

5- 5 berabere kalmıştır. Bu mu

vaffakıyet orta Anadolu futbolü-

toplanmış, yeni heyetler seçilmit· 

tir. Yeni heyetlerin iyi çalışacağı- . 

na ve bu lüzumsuz geçimsizlikle 

ri bertaraf edeceğine tam kanaat 

vardır. 

Konya Gençler birliği sistema• ,:. 

tik bir tarzda çalışan, disiplini 
kuvvetli mümtaz bir ·gençlik te • 

telclriilüdür. Kulübün kısa bir dev . 

re içinde edindiği yeni meziyet • 

ler ve vasıflar da yeni reisi Sü· 
nün pek geri kalmadığına bir mi· reyya Rifat Beyin büyük yardım· 
saldir. Mektep takımları hariç ol- ları olmuştur. 

mak üzere Konyada dört, Kara • 

man, Ermen ak, Seydişehir, Bey • 

şehir, Ilgın, Kadınhanı kazaların 

da birer, Akşehirde de üç spor 

teşekkülü vardır. Kazalarda Akşe 

hir ön safta geliyor. 

Maalesef burada da kulüpçü· 

Gençler birliği şuurlu bir genç .. 
lik ve çalışma kaynağı halinde -
dir. Konyamız yakında güzel 
bir stada da sahip olacaktır. Be • 
lediyenin bir numaralı fidanlık 
bahçesinde yeni tanzim edilen 
"Kort,, ta da sık sık tenis maç• 
ları yapılmaktadır. 

1111ırRn1nıuJU1Hunnım.ııuuttwu11mıı1w11111Uumııounmıııuıu1111mm ımmuuıomrnoumıınuıı•ntOm•mmın• 1111 1 111111u1111111 1 u11 1 uıııu11111 UJ1 1 1111111mıımııııııııııuı ı ııını• 

Avrupayı tayyare ile devir 
müscibakası bitti 

Avrupa tarafında tayyare ile 
devir müsabakası, Berlin ~Frank
fort • Sur - Oder ve Berlin dairesi 
üzerinde yapılan bir sür'at müsa
bakası ile bitmiştir. 

Kat'i tasnifin neticeleri şunlar
dır: 

t - Zwirko (Lehistan) , 461 

her biri 458 zer puvan. 
3 - Stein (Almanya) , 453 pu

van. 
4 - Fretz (lsviçre), 452 puYan. 

5- Hirth (Almanya), 450 pu• 
van. 

yorgunluğunu çıkaramamışlardır. puvan. 

Muvasalat ve galip~lrin il.im a· 
nında Berlinin Staken ve T empel
nof tayyare limanlarında kesif 
bir halk kütlesi hazır bulunuyor• 
du. 

--
• A -'khlsar gençl6rl lzmlr sporcularlle bir arada 
~·" ~lth· 1

ti. 1•ar h b' · • • b'Id" ti il~ t" lnu a ırımızın ı ır 
tıı di~lta, 0 te Gördeete spor f aaliye 
\L te d ... b. 

~ oq"-dt eger ır surette art -
~l\.l• t, A~-' • } • h 

.ı "il '- ~ısarm genç erı em 
'4'1 ~etıd'I 
ı fll- 1 erine çalışmakta hem 
~, " •at b 
~i~~ll.s, S uldukça Balıkesir, Kır 
~ .. l ti,,. 0

tna, Manisa ve Salihli 
~il") -.. ·ı~ ~ ~ ~l'il vı ayet ve kazaların 
~d\ ~eten.as etmektedir. Ka -

>~ 't~l'd~~ hatla çalışan iki ku -
~.._ • idman kulübü v~ Soor 

Bu iki kulüp biribirlerine ra
kip olarak bitmez artan bir a· 
ziınle çalışmakta ve her gün biraz 
daıha ilerlemektedirler. Genç spor 
cular Galatasaray takımlarile kar 
şılaşmak için de teşebbüsatta bu
lunmaktadırlar. 

İdman kulübü gençleri Gördes 
gençlerile temas için güzel birse
yahat programı tertip ederek Gör
dese gittiler. Orada bir gün bir 
gece kalacakl_ar, gündüz Gördes-

Atletizm rmüsabakalanndan sonra 2 - Poss ve Morzik (Almanya) 

Balkan güreş müsabakaları da 
\ 
j şehrimizde yapılacaktır. 

Bugünkü şekle göre önümüzde· 

ki haftalar baştan başa dolu bu

lunmaktadır. 
mın11U.11mtıü1tıumnmm11111nm1111111mııınumnnımm111ıııumumw mı1 1111 11mıı111111 11 

lilerle maç yapacaklar, gece de bir 
müsamere vereceklerdir. (Yağ 
kandili) ve (Yabancı) isimlerin
de birer perdelik iki facia oynı -
yacaklardır. Programda ayrıca 
Zeybek rakısları da vardır. Akhi
sar gençlerine Halk F ırkasınm 
emrindeki mızrka da refakat et • 
mektedir. Civar kaza gen~lerinin 
biribirlerile tanışmalarını temin 
edecek bu maç ve müsamere ne -
tieelerini Y.akında bildireceğim. 

Fransada at yarışları \ Bisikletmüsabakaları 
p ARİS - 2600 metre mesafeli P ARiS -. Buff alo velespit mey 

ve 225,000 franklık Beauville bü· damnda ~ırt-Fro.ck dünya şampi· 
yonluğu ıçin yapılan müsabakayı 

Avusturyalı Bluey Wilkinson ka
zanmıştır. 

yük mükafatı, M. Weindener'in 

sahip olduğu ve cokey Sibbiritt'in 

rakip olduğu Cenfridence tarafın· 
dan kazanılmıştır. ikinci, Taxed
ium, üçüncü Goodly'dir. 

Yarışa 13 hayvan iştirak etmiş
tir. llk gelenlerden birinci ile ikin-

ci arasında yarım, ikincile üçüncü 
arasında bir boy fark vardı. 

Goodly, muvasalat direğinde ra 
kiplerini sıkıştırdıktan sonra bi
rincilikten üçüncülüğe düşmüş
tür. 

Fransız Bellisent, ikinci gelmiş· 
tir. 

Almanlar arasında 
Şehrimizde bulunan Almanlar 

önümüzdeki Cuma günü Tuz laya 
hususi bir deniz gezintisi tertip et· 

mişlerdir. Bu gezintide erkek, ka· 

dm ve çocuklar arasında 50, 200 
metrelik yüzme müsabakaları da 
yapacaklardır. 



Sayıfa 8 

Arabistan da Emir Abdullah 
ve lbnissuut arasında 

Kanlı bir harbin başlamak 
olduğu görülüyor ... 

•• uz ere 

Haılep, 29 (Husuıi) - Hicaz· 
'dan Filistin tarikiyle gelen haber· 
Ier orada vaziyetin çok buhrarıh 
bir devreye girdiği ve Emir Ab
du1lah kuvvetleriyle lbnissuut 
kuvvetleri araıında muharebenin 
§iddetle devam ettiğini bildirmek
tedi1'. 

Kudüsten alınan haberlere na· 
·%aran Şarki Erden hükumeti as· 
keri techizat tedarikine koyul· 
mut ve bir kaç kur'a efradını si· 
lah altına davet etmiıtir. 

Son mahimata nazaran Emir 
'.Abdullah Hicaz hududuna sekiz 
yüz asker sevketmit ve ayni za· 

manda bir beyanname neırederek 
Filistin yahudilerinden gönüllü ya 
:zılmak iıtiyenlere ayda beı lngi· 
)iz liruı verileceğini bildirmiıtir. 
Bugün ''Amman ıeferber bir va· 
z:yettedir. 

Mevcut gerginlik batlaıır,".ı 
!öyle olmu9tur: 

Bundan bir müddet evvel Kral 
Jhni11uut Şarki E1'den Kralı Emir 
~bdullaha bir protesto gönder• 
mit;bunda ıarki Erden hükumetin 
'den hudutta yapılan şekavet ve a· 
<lavete sebebiyet verenlerin derhal 
tecziyesini, §ayet buna muktedir 
olamazsa bu işi kendi-sinin bizzat 
yapabilecek kudrette olduğunu 
zikretmif .• 

Emir Abdullah bu ültimatoma 
!imdiye kadar cevap vermediği 
:için bugünkü buhranlı vaziyet ha· 
sıl olmuıtur. 

Kudüsten alınan son haberlere 

,.-... ; .. ··············-;······;··· .. ··;··· ....... i 
1 Bılmelıyız . .. i .......................................................... 
Yemeğiniz tuzlu 

olursa 
Yemeklerin lezzetini temin 

etmek meselesi çok mühim ve 
nazik bir keyfiyettir. Lezzetsiz 
yemekler nasıl iıtihayı kapar ve 
bozarsa, lezzetli yemeklerde o 
derece makbule geçer. Yemeğin 
lezzetini yağın nefaseti ve saire 
temin ettiği gibi tuz da bu hu· 
susta en büyük Amildir. Bir ye
meğin tuzu farkına vanlmaksı
ıın farla kaçtığı takdirde, o ye· 
meği dökmek mi Jizımdır? Ha· 
yır. Böyle bir hale maruz kaldı· 
ğınıı zaman, katiyyen telaı etme
yiniz. Yemeğin içine derhal bir 
parça teker atımz ve tencereyi 
tekrar ateşe koyunuz. Lüzumu 
miktar kaynadıktan sonra tuzlu
luğun zail olduğunu ve tadı bo
zulan yemeğin fevkalade bir lez
zet hasıl eylediğini görürsünüz. 

Fasulyenlzl pişiremi
yor musunuz? 

Baı.ı fasulyeler vardır ki, saat· 
lerce kaynatıldığı halde bir tür· 
lü pişmek bilmez. Bunun çaresi 
nedir ? Bazıları bu gibi pişmiyen 
mevada ya karbonat atarlar ve 

yahut tencere derununa bir çini 
parçası koyarlar. Böyle bir müı· 
küle maruz kaldığınız zaman, 
katiyyen tereddüt etmiyerek fa
sulye tecreıine bir kahve kaşığı 
rakı koyunuz. Ne kadar kuru 
we sert oluraa olıun fasulyenizin 
derhal pişerek hamur gibi oldu -
ğunu göreceksioi ı. 

göre, Hicaz ve Necit Kralı lbnis· 

suut kuvvetleri Şarki Erden budu· 
duna muvıualet etmitlerdir. 
Diğer bir membadan alına.n ha· 

berlere göre, Kudüate bulunan 
Haaan Halit Paıa derhal Amma· 
na hareket etmi§tİr. Kezalik Emin 
Efendi ve diğer bazı zevat Şarkt 

Erdene geçmitlerdir. 
Şarki Erden kumandanı bir be· 

yanname neırederek bu beyanna· 
mede diyor ki: 

"-Bütün ihtiyat ve sair efradın 
gösterilen yerlerde ispatı vücut et• 
melerini vatanın selameti namına 
talep ederim. 

Ayni günde büyük bir kuvvei 
müıellaha Mecdel'den Biriaaebi'· 
den hareket ederek "Elakabaya,, 
doğru gitmitlerdir. 

Alınan malumata göre bu gün 
Maverai ıerianın seferber halde 
bulunduğu ve bütün bu itlerin in· 
giliz parmağile olduğu anlatılmıt· 
tır. 

Çıkacak bir harp ateıinin bü-
tün Arabiatanı istila 
korkuluyor. 

Akabedeki lngiliz 

etmesinden 

muıtahkem 

mevkileri mütemadiyen alet et· 
mekte ve top sesleri Ammandan 
duyulmaktadır. 

lbniasuut kuvvetlerinin hedef 
ve gayeleri Şarki Erden arazisini 
iıgal etmek olduğu ve mezkur kuv 
vctlerin hududu tecavüz ederek 
bir kaç mühim mevki işgal ettik· 
leri de Kudüaten bildirilmektedir. 

Amerikada ...................................• 

llmil yon işsiz 
İşsizlerle aileleri 
27 ,500,000 kişiye 

varıyor 

Amerika gazetelerinin verdiği 
malümata göre Amerikadaki iş· 
sizlerin sayısı 11,000,000 a var· 
maktadır. Bunlar baılanndaki 

ailelerle birlikte 27,500,000 ki
şiye baliğ oluyorlar. 

Bu muazzam, bu müthiş işsiz 
ve aç milyonlar, Amerika hilkü· 
metinin yardımı ile geçinmeyi 
beklemektedir. Önümiizdeki kış· 
la dört kışı işsiz geçiren bu mil
yonlar, şimdiye kadar Amerika 
hükumetinden hiç bir yardım 
görmemişlerdir. Yalnız bir takım 
mahalli varidat ile bunlara yar· 
dım için çalışılıyordu. 

Son zamanlarda bu mahalli va· 
ridat menabii de kurudu. Ame
rikanın birçok şehirleri ve kasa· 
balan korkunç mahiyette mali 
buhranlar geçirmektedirler. 

HDki'imet istatistiklerine göre 
geçen seneye nisbetle bu seneki 
kazanç vergileri 160,000,000 iı
terlin derecesine tenezzü1 etmiş· 
tir. Buna raimen Amerika hü· 
kümeli işsizlere yardım etmiye 
karar vermiı bulunuyor. 

Mister Hover, işsizlere yardım 
edilmesine muhalif olduğu halde, 
geçen ay, 300.000,()()0 Dolarlık 
bir yardımı kabul etmiştir. Bu 
para, Amerika hükCimetlerine 

VAKlT 

Iranda .................... 
Yeni demiryollar 
inşasile meşgul .. 

lnhlsarlarla yolların 
masrafı temin edil· 

mek isteniyor 
iranda Hazer denizini Basra 

körfezine bitittirecek bir demir 
yol inıa olunmaktadır. Bu hatbn 
50 mil genişliğinde olan Elbiroz 
dağlarına, 120 mil geniıliğinde 
olanLoriıtan dağlarını, 150 millik
bir çölü geçeceği anlaşılırsa iranın 
bu dem!r yolu batt1nı uzatmak 
için ne büyük fedakarlıklar ih
tiyar ettiği tasavvur olunabilir. 

Hat cenuptan 150 mil ilerlemiı 
bulunuyor. Hattın bu kı!mı Ame
rikalı mütahassıslardan Mister 
Karolün nezareti altında inşa 
edilmiıtir. Bu m~safe için 450 
köprü yapılmış, Benderşapu li· 
ıiıanında 120,000 murabba met· 
re donduıulmuş, burada daimi 
binalar inşa edilmiş, bu limana 
yetmiı mil mesafede olan Ehvaz· 
da yeni bir şehir vücuda ge
tirilmektedir. Şehir Karun şehri· 
nin aağ sahilinde olacaktır. Neb· 
rin üzerine çelikten bir köprü 
gerilmiı bulunuyor. Hat buradan 
devam ediyor, ve yeni bir şehir 
olan Salibabada varıyor. Bu şe· 
hir demir yolu istasyonu oldu· 
ğundan dolayı çok inkişaf etmiş· 
tir,Hat haliba:rırda çöl geçmekte· 
dir. Çöl kışıo pek soğuk o!ma· 
makla beraber, yazın o kadar 
sıcaktır ki amele, madeni alit ve 
ede va ta dokanamamaktadırlar. 

Hattın şimal kısmı, cenup kıı· 
mından daha kısadır. Hazer de· 
nizi üzerindeki Bandar Gazdan 
on iki mil ilerde olan yeni liman 
Benderşah Türkmen isteplerinin 
hududunda inşa olunmuştur. Hat 
buradan (Sarı) ya vararak altmış 
mil katetmekte ve Elberz dağı
nın eteklerindeki ormandan geç· 
mektedir. On dört mil ilerde 
Şahi istasyonuna varılıyor. Ben· 
derşah ile Şahi araaıoda tren 
haftada iki defa işliyor. 

Hali hazırda hatbn bu kısmı 
bir vadiye girmiştir. Firuzgubun 
tepesinden ilerliyen hat Tahrana 
inecek ve oradan cenup hattile 
birleşecektir. 

Bu mühim bat milyonlarca al· 
bna mal oluyor. Iran hükumeti, 
çay ve teker inhisarının iradile 
bu battı ikmal etmek tasavvu
rundadır. lnhisarların temin et· 
tiği ıenevi irat bir milyon iıter
lin tutuyor. Fakat bu irat, 
hattı sür'atle ikmal ettirmek için 
kifi değildir. 

Yeni hat boyunca yeni şehir-
ler vücut bulmakta ve bunlar 
asri tesisatı haiz bulunmaktadır. 

Hattın ikmalinden sonra ooun 
ilk senede kazanç getirmesi bek· 
lenmezse de yavaş yavaş bütün 
ticaret bu hat ile yapılacak ve 
bu suretle hattan pek büyilk is· 
tifadeler temin olunacaktır. 
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ikraz edilecek ve bunlar bu su-
retle işsizlere yardım imklnını 
elde edeceklerdir. 

Bu mebliğın tahsisi üzerine 
Amerikanın 48 müttehit hükQ
metlerinden otuzu, derhal istik· 
raz teıebbUslerine girişmiştir. 

ftaizlere yardım edilmesine 
rağmen yardıma tahsis o!unan 
meblAğın ihtiyaca nisbetle hiç 
mesabesinde olması, Amerikada 
bu meseleyi esaslı bir !lurelte 
halletmek ve tedbir almak lilzu· 
munu meydana çıkarmıştır. 

Onun için bir işsizlik sigor· 
taaı vUcude getirilecektir. 

31 AitJstoı ~ 

Bir Gazetecinin Hatı;;u 
Japon rohu ile 

geldim ve ne 
nasıl temasa 
gördüm? 

.,,,-
1\ Tulıarriri : sover 

- 17 -
Sanki dibine erilmez bir mazi· - Vazifemiz pek rnahd1I 

den Çin birdenbire çıkıvermitti. Yalnız ukeri muallinıleriıl · .Jt1 
b' e P"'. 

Garip bir kafile istasyonun önün· Japondur ve erkanı har 1~bi~ 
den geçiyordu. Bunlar civar şehre Yan Yu Tin Japon ınekt 
düğüne giden yeni esvaplarını giy- yetiımiıtir. . 
mi§ bir mongol ailesi idi. Arkala· Mukden tophanesi h~ 
rında kırmızı, sarı, yeıil, beyaz muazzam bir bina idi. E •)Jll 
entariler, başlarında Pogoa üstü tuğladan bir duvar çevrı • 
§eklinde cesim §apkalar vardı. Her yüz metrede bir nöbef 
Erkek, kadın boyunlarında renga· ruyordu. Duvar üç buçuk k• 
renk tatlar vardı. Bir çokları yüz· re boyunda idi. Mare!al bu 
lerine düzgün ıürmü§lerdi. Ağız· ra. malik olduğundan Çin • 
lan garip garip sırıtıyordu. lhti- elinde imiı gibi iftihar duY" 

1 d
.,.., 

yar büyük babalarını bir sediye i e du. Tophaneyi bana aez 1 • 

taııyorlardı. Sediyeyi ihtimamla kanı harbiye reisine aorduJll• • 
trene yerleıtirdiler. Sonra çay pi· _ Bu depoda ne kadar ~ 
tirmek için gidip kaynar su buldu· mat olduğuna dair bana bır 
lar. verebilir miıiniz? 

Tren gene Rusların elinde idi. _ Kırk bet milyon do 
Fakat bu seferkiler beyaz Ruslar· f~zla ıarf ettik. Kırk alb ta 
dı. Vamyaya halef olan lokantacı miz, Kırk tankımız, o~uP ti_ 
aslan Gürcü bir miralaydı. Franıız çok aylar kafi gelecek ka~Oo' 
olduğumu tanır tanımaz kulaiı· himmatımız vardır. Ordu ~·ti 
ma: "Haberiniz olsun 1904 tarih· neferdir. Mareıal iıtete Ç~.J 

b t d ,. 1co111· li ali. Pamere ıara muz var.,, e· kim olur. Ceneral Tenı ı ~ 

di. mağlQp edebilir. Fakat et ti 
·klet Harbinde bulunduğum sırada hep casuslar var. Bolıevı ~ 

ilk defa olarak Japon ruhu ile te• dan nefret ediyorlar ve etr -tJ 
masa geldim. Pariıteki Japon se
fareti ziyaret edeceiim muhtelif 
tehirlerin konsoloslan için bana 
tavsiyeler vermitti. Tokyoda ve 
Ozakada konferans vereceiime 
göre Japon misafiri sayılırdım. İs· 
taıyonda konsoloshane memurla· 
rından biri beni kar§ıladı. Ak,am 
!~refime büyük bir ı:iyaf et verildi. 
Bütün Avrupalılar gibi bir ç.ok 
Japon doıtum vardır. Fakat Ja· 

tuzaklar kuruyorlar. Bund.ıt ~ 
kaç ay evvel aleyhinde fll 'ti 
yapmağa kalkan kendi topÇ'I, 
mandamru idam ettirmeie / 
bur oldu. Mareıalı Pekiod•"' 
receksiniz. Enteresan bir • dl 
du. Babası Mukden civ~,,ı 
muz kasabı idi. Mareşal keııdi 
reti ile yetipnif bir adamdif • -' 

Bana refakat eden Fra~'~: 
biti kulağıma yavqça dech J,i" 

ponyalının naııl bir adam olduğu· _ Hakikatte Çan • ÇO • _.ll 
nu anlamak için uzak ıarka gitme· dd ı L. • h .-.J.tt~f'..:. on ıene mü et e uır ayv·- . 
1i ve bütün ananevi itikatları bir t 
tarafa atarak adeta bil film gibi ıine reislik etmittir. Kutaı ·~~ 

Japon ruhunu kendine temsil et· 
melidir. Konsoloıla yemek yediği· 
miz aırada bir telgraf geldi. Kon· 
aoloı telgrafı açmadan bir tarafa 
koydu. Okumasını rica ettim. O· 

kudu ve lakayt bir tavırla cebine 
indirdi. Yemek sonuna kadar ne· 
zaket ve tenliğine ula halel ver· 

etmezdi. Fakat zenginleri :;;.:, 
keserdi. 1905 harbinde J tj 
Rua orduıunun münakali~,r· O 
dit için ondan istifade etltJif' 
vakittenberi valilik yaptı. ~ 

içinde yaşıyor. iki bin kitili:it; 
muhafız alayı vardır. ()nu I 

terketmezler. . f' 1 

- Japonlarla münuebetı 
medi. Yemekten ıonra konu9ur• d ced d' ? -" 
ken dedi ki: ere e ır • JıT. 

- Biriktirdiği paralan 11"';,..J 
- Eğer Kiyotoya gidecek olur· bankalarına koymuıtur. ~ 

ıanız dikkat ediniz çok zelzele Mançuryada bulunmuım "';':'ı 

var. ri addediyor. Ve Japonlar1~1~ ' 

çiniyor. Tokyoda ondan Ve gülerek ilave etti: ~ 

- Şimdi bir telgraf aldım. Ge· ler. Çok kuvvetlenmesi sil I 
ne bir çok telefat olmuı. yetıizlikle karıılanıyor. Jb'...; 

- Hükiımet mi bunu haber ve· mek istediği gün tiddetle ~_.,, 
ri~? ~ dmlacaktrr. 1, 

- Evet, lutfen bu nezaketi göı· Bir kaç sene evvel cener-1 •,~ 
termitler. Çünkü ulan Kiyotolu- Çö •"' 
yum ve bütün akrabalarım ve bil- Yu Tin katledilip Çan • ~ 
diklerim orada... treni Pekin ve Tiyen Çin at :;; 

berhava olduiu zaman bıl 
Bu konsolosa Mukde~de ner~le: itittiğim ıözleri hatırladJllll· ~ 

ri ziyaret edeceğimi sordum. Ba· Mançuryada uzun müdd~ I 
na dedi ki: madım. Maamafih, Çinı 1~~· 

- Çin tophanesine gidiniz. rıyarak buruı hakkında dl ~ 
Dostumuz Çana • Ço • Lin'in ne tımı tamamladım. Çin 1"•• ~ 
kadar çok mühimmat biriktirdiği· le Almanların bir müıtaJSS'1~ 
ni göreceksiniz. Orada Franaadan di. Büyük harp hatlar ~ 
gelme tayyare müteha1111lan, Ea- Japonlar istifade ederek ~ 
senden gönderilmit topçu müte• itıal ettiler. Japonlar • 11 dru 
ha11ısları, banka işlerile meıgul eıki medeniyetleri, büyü~.~ 
Amerikalılar, mitralyöz satan ln· olmaları dolayııile Asya ~ ~ 
gilizler vardır. Velhaail herkes kendilerinde bir hak ıörii J 
Çanı • Ço • Lin hazretlerinin mü· dı. ~ 
himmatını ziyadeleıtinnek için ui Japonyarun Mançuride .• 7'. 
rqıyor. ceyıi ve iktııadi bir m~Jriı 

- Sizin ceneralirı ordusunda 
vazifeniz nedir? 
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fltyheliada sokaklannda pijama ile gezenler 
~t ve Fakirizm - Httseylo Rahmi, Ahmet Rasim ve 
~t Nuri - Dartllbedayl san'atkArları - Musikişinas 

ve ressam - Uç buçuk yaşm~a bir yilziicii. 
- -- - - ...,.....,...,.J " betondan yapılmış bir dans yeri 

'" 

~ ~~~ ... d . - ._ . -- .. . •'; N • pUıJr ve pllJrH en kli~u" yuzacaia·Fatu, 
: .JiJ ' , ~ıtır, Borgaz fazla güzel mimariıi, öniindeki get · ~ 
11r • ~ .•~ada oturanlar kumsah, bllyilye büyüye uzayan 

S i ~ ıç~nde ise çamla- soyunma yerleri, uıun iskelesi 
Çin bır h r ı -. -.,tb . . ay ~ yo yu- ve atlama yerile daha uzaktan 

• ı~._de Utıyetındedırler ma- dikkati celbediyor. il., h· Jtt;._bu]oturacak olduktan Heybeliadah değilsiniz, sade 
.:~ ~t d un kabahatı ne? h · k · · 
ıP" 6şilnü _ _ cumayı oş geçırme ıçın oraya 
~ ~ Yakın pte Buyukadada gittiniz de uzaktan gördüğünüz 

,,ıf "~tltJc yerlerde ev. t?- bu yeni plajın yolunu mu soru-
/ L iÇİa 

0 
ve çarşıya gıdıp yorsunuz? sizin için onu bulmak 

t.~ "\lL 6CDe bir hayli zab- . .. k 1 
OY ~t --qQıak . . d d" 

1 
hıç le guç olmıyaca • şte fU 

V ' vazıyetın e ır er b 1 1 .. - l 

" 

'''" lıtı İçindir ki yazı Ada- o kpJ a~a • .. pıJambasdının goz ahan 
• h_ .-ırQıt'- . . ren erı sızı cez e en genç a-

~-._ 1• ~ ıstıyenler Heybe- k 
bttı t •diıJ B . nımın ar asına takılınız; ama 

~'-'~tircr. urada ş.e?ırle tabii m~aktan, hflrmetkAr ve ses-
~: ·~ "ııt,faka~"amların ıçı.nde siz.Sahibesinin omuzlarını, kolla-
1' 1h \'e . k uç be~ dakı·k·a· rını, ensesıni açık bırakan ve 

,, _.ı/ ~')b . ıs eleye ıne bılır- sokak ortasında san'atkarane 
vr.~ · ~d tUI • Adal ü 1. kıvrımlar ve harelcrle yürüyen •ar arın en g ze ı- b . 1 .. _ . 

~bi 111 en güzeli bu sene u gfize pıJama, şuphe etmeyı· 
S " tk . 'd' Ok k &iğini daha tamam- mz, oraya gı ıyor . 

. ..lı' tltka ~arda, evlerde şıkır Heybeliada so!<aklarında pija-
'O U"-a tl'ikler yandı, Abbas ma ile gezen Hanımlar hiç te 

ti•:/ ~ ı. 111
"dada güzel bir plaj az değildir. Plajın gazinosunda 

, 'tıı, da mayo ile oturup yemek yi-
~ ~••ıııJtkadar açıkta, kaya· yen, kahve içen erkekler var. 

bit-' tİtiJiya, Şurada burada de- Heybeliada plajında tabiat 
' ~tdu, güç oluyordu. daima Jütüfkardır. En sıcak 
~de tybeliadada denize 2ünlerde burada serin ve hafif 

•kti b' •eyredenler de toplu bir rüzgar vardır. Bazı günler 
~dtı.ı_, ır sahil hayatı kazan· cazbandın sinirleri tutuşturan 

~J)aıi kızgın nağmeleri gazinonun açık 
~-k s .. otelinin altında, pencerelerinden dişarıya taşıyor. 
~lbl, koşkünün arkasında Ve kumlara serilip yatan çıplak-
•'- rın h h' 1 ·· · b 1 "" ) • em şe rın yanı arın uzerıne oşa ıyor. 

----

Kadın! 
~"ae11 Lüpenin yeni bir macerası - 34 
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,t~~t taıırdı, Raul ısrar etti: ı radan ıavuşmak kabildi. Zemin 
~ d~ '~<>kinlerinizi giyerek. katında büyük bir yemek odası 
~ b ıraz pudra sür de vardı. Birinci katta ,ık ve rahat 

ı 'ıı~rnun biraz adama bir oda, yan taraf mda da bir ban 
~-,ı~ ,:~ın nu?. Allaha ıs - yo vardı. 
b~l )' 12 doıt. Hizmetçiler bot garajın üze -
~ ... l'l • 0 kaklardan birisi - rindeki odalarda yatıyorlar. Ra
,~~'1 °~<>nı?biline binerek ul, otomobilini garaja koymuyor, 
' ' 't ol~ ~hıye merkezi itti yüz metre daha ilerde bir garaj • 
~~'-t'ı Ugu Otöydeki evine da bırakıyordu. 
ı ~ i 1• tenha bir sokakta, Saat sekizde yemeğe oturdu. 
~ .. ~:ı:.~e, iki cepheli, iki Kurovil gelerek, markinin şato • 
~~ •· u. dan dönmüt olduğunu fakat genç 
:~ı. .. "t'\ft k' 
·.~ a ı odadan bahçe· kızı görmediğini söyledi. Raulün 
tİıili)~t~llanılmıyan bir ga bu havadise canı sıkılmıştı: 

bit u. Bu garajın kapı - - Demek, dedi, kız, Parisin 
•oka"' 1 b k d 1 b ~ ga açı ıyordu. ir öşesin e ya nız aıma ve 

P. ~iği takdirde o· müdafauız olarak bulunu1or. Bir 

de Yar. 
Denizde yıkananlar, yüzenler, 

ıakalaşanlar, sahilde omuz omu· 
za çıkıp piramit yapan gençler, 
kuma gömülUp kaybolan faki
rizm meraklıları .•• hepsi burada
dır. 

Heybeli plajına "san'atkirlar 
plijı,, ismi de verilebilir. Bazı 
bazı roman üstadı Hüseyin Rah
mi Beyi Hulusi Beyle birlikte 
gazinonun önünde oturmuş deniz 
ilemini seyrederken görmek 
mümkündür. Bazı günler Ahmet 
Rasim Bey, etrafında bir hilrmet
kir halkasile bu gazinonun baş
ka bir masasında görülür. BUyiik 
romancı Reşat Nuri de bu sene 
Heybelide ... 

Romancılardan sonra sıra ti· 
yatroculara geliyor. Darülbeda· 
yiin kıymetli san'atkan M. Ke· 
mal yukarıda sayılanlar gibi bu 
plaja sık sık gelipte denize gir· 
miyenler kafilesine mensuptur: 

Bu sene Darülbedayicilerin bir 
çoğu Heybelide... Ve tabii sa
bahları da bu plajda! 

işte yeniden terliyen bıyıklarile 
şen, sevimli l~mail Galip... Iıte 
meşhur Hazım, jşte Behzat, iki 
mannsile büyük ·hem yaşta, hem 
san'atta büyük- Behzat. 

Behzadı suların içinde çırpınır
ken, yahut ta sahilde hürmetli 
karnını kumların altında saklar
ken seyredenler onun plija biç 
bir zaman yalnız gelmediğini 

görürler. 
Behzadın irili ufaklı beş tane 

köpeği var ve her gün sabah 
banyosunda mutlaka bunlardan 
biri san'atkara refakat ediyor. 

Bu plajda romancıdan, tiyat
rocudan başka musikişinas' ve 
ressam da var : Ekrem Besim 
ve Nurullah Cemal. 

Gazeteciler de görülüyor : Son 
Posta sahibi Ali Ekrem Bey de
vamlı müşterilerden. 

Kimse ihtiyarlığı üstüne kon
kurmadıği için plajın en yaşlı 

yüzücüsünü tesbit etmek müm
kün değil; fakat buranın en kü
çük yüzücüsü yukarıya resmini 
koyduğumuz Fatuş'tur; Refik 
Ahmedin üç buçuk yaşındaki 
kızı. .. . 

tesadüf onu Valteksin eline dü -
şürebilir. Bu meseleyi bir an ev -
vel bitinneliyhı. Gel, Kurvil bera 
her yemek yiyelim. Sonra senin -
le bir müzikhole gideceğiz. Frak 
giymek lazım. Bu suretle hem da 
ha şık, hem de daha fazla hür -
metli bir adam oluyorsun. 

Yemekten sonra Raul giyinmi 
ye gitti. Bu muamele bir hayli u-

zun sürmüştü. Raul hem giyini • 
yor hem de zaman zaman jim • 
nastik hareketleri yapıyordu. Her 

halde, o akşam bir çok şeyler o • 
lacaktı. 

Biraz sonra Kurvil geldi. Raul o· 
nu görünce: 

- Aferin, dedi, hakiki bir 
prens olmuısun ! 

Filhakika Kurvilin gür sakalı, 
kar gibi beyaz kolalı gömleginin 
üzerine dökülerek kendisine bir 
diplomat ve bir prenı tavrı veri· 
yordu. 

................. -.......... .-........................ -·------· 
Halkevi temsil şubesinin 

son eserleri 
Bir çok piyesler meyanında Sel nazarı 

dikkati bihakkin celbetmektedir. 
Y entuı~vslıo t_e111sjJleri ~MJıy:or. - -

Sel piyesinden bir sahne 

Ankara Halkevi faaliyetinin 
merkezi sikletini üzerinde ta§ıyan 
komite temıil komitesidir. Bugün 
kayıtlı aza miktarı (150) yi müte· 
caviz bulunan bu komitenin An-
karanin tiyatro ihtiyacı üzerinde 
çok büyük teıirleri olmuştur. 

llk faaliyetinden bugüne kadar 
sırf amatörleden müte§ekkil bulu-
nan bu komitenin temsil eylediği 

piyeslerde gösterdikleri muvaffa

kiyetler pek çoktur. Akın, Çoban 

gibi manzum ve çok ağır eserler 
bunları müteakip Mavi yıldırım. 

Sel gibi milli ve hissi piyesler de
f a1arca ve muvaffakiyetle ıahne· 
ye vazedilmi§tİr. Halkevi temsil 
tuhesinin umumi muvaff akiyeti 
içerisinde bilhassa Sabiha, Tür
kan ve Handan' Hanımlarla Hilmi, 

Sadi, Haydar, Nüzhet, Sami, Sa, 
lih Enver, Savti, Raif Beylerin bü-

yük teıirleri olmuftur. 
Heyetin rejisörlüğünü lbnirre· 

fik J..hmet Nuri Bey ve Darülbe
dayi tiyatro mektebi mezunların· 
dan Mehmet Ali Bey deruhte 
etmektedirler. 

Bu kıt devresinde geçen sene 
oynanan eserlere ilaveten Faruk 
Nafiz Beyin "Kahraman,, ı, Mü· 
nir Hayri Beyin "Burçak tarlası,, 
Mehmet Ali Beyin "İstanbul gece· 
si,, eserlerile lbnirrefik Ahmet 
Nuri ve Akagündüz Beylerin telif 

Mavi gazino 
Mai gazinonun açılışı Pariste 

büyük bir hadise olmuştu. Eski 

Şanzelize müzikholünün bu • 
lunduğu yerde açılan bu gazino· 
ya, o akıam Parisin en tanınmış 

simaları davetliydiler. Hemen 
hemen iki bin f avetiye gönderil -
mi§ ti. 

Saat ona yaklaşıyordu. Elek -
trik ziyaları altında pırıldıyan 
cadde otomol:iillerle dolu idi. 

eserlerinden bazılan temsil ecHle- · 
cektir. 

Şimdiye Kadar oynanan eserler 
içerisinde nazan dikkati en çoli 
celbedenlerden birisi de Münir 
Hayri Beyin sel operetidir. Bu e· 
ser tiyatro hayatında göz ve gö-
nüllerimizin henüz alışamadığı bir 
yenilikle kendini bize takdim etti. 

Gerek mevzu ve gerekse müzik ve 

dekor itibarile hepsi biribirinin 
mütemmimi ve biribirinden cazip 
bir şaheserdi. 

Seldeki muvaffakiyet üzerine 
Münir Hayri Beyin yeniden kale
me aldığı (Burçak tarlası) ismin· 
deki operette, muharririn muvaf
fakiyetini daha canlı ve yakından 
göreceğiz. Eylülden itibaren de 
muntazaman yeni sezon temsille-

rine başlanacaktır. 

Amerika Cemahirl 
Desmoines Sova, 30 (A.A) -

Çiftçiler grevi işar edilen karga• 
şalıkları daha vahim bir şekle 
koymaktadır. Vaziyet dayanılmaz 
bir haldedir. 

Hükumet makamatı mekülit 
milddelerile yüklü kamyonların 

geçmesine mani olmak istiyen 
8 çiftçiyi tevkif eylemiştir. ·Adli 
makamat eyalet valisi M. Tur· 
nerin müracaati üzerine sükütü 
muhafaza için faal tedbirler itti· 
haz eylemektedir. 

caksın. O, asıl düşmanımızdır, 
ondan çekiniyorum. Zira, bir taş· 
la iki kuş vurabilir. Hem Raulü 
hem de İri Polü ayni zamanda e· 
le geçirirse düşün bir kere onun 
için ne şeref.. Hiç böyle bir fır .. 
satı kaçırır mı? Binaenaleyh ona 
göz ve kulak ol. Yanında polis • 
ler olacak, elbet onlara talimat 

verecek. İşte bu arada ne söyle • 
diğini duymak lazımdır. Hem 
yalnız söylediğini değil, söyleme· 
diğini de duyup anlamak !azım • 

Halk oluk gibi gazinoya akıyor • dır. 
du. Tam saat onda Raul gazino • Kurvil sakalını ileri dikerek: 
nun kapısının önünde idi. Elinde - Anladım, dedi, fakat ya da 
bir davetiye varakası vardı. ha evvel siz~ hücum edeı-lerse ne 

Raul, Kurville beraber değil - yapayım? 
di. Ona hususi bir talimat vermiş 

ve demiıti ki: 
- Beni tanımıyacaksın, ve ya 

nıma sokulmıyacakıın. Yalnız et· 
rafımda dolaıacakıın .. Daha ziya 

de de Jorjörenin etrafında dolaıa 

- Kollarını açar, sakalını ka 
bartır ve kaçm'lma yardım et -
mek için onların önüne geçer, du• 
rursun ! .• 

.. ( B_itmetll) 
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Dünkü Bayramda Eminönü ve Boğaziçi tayyarelerintll 
isim konma merasiminde irat edilen nutuklat 

Yeni tayyarelerimizin pilot ve makinistlerine şehir namına birer hediye verUdi 
(Vst tarafı 1 inci sayfada) 

bk kalp gibi vurduğu bir şeref 
ve ııurur günüdür. Bugün milli 
iradenin, milli gururun, milli duy 
gunun her türlü :vasıtalara malik 
döımanlan mağlup ettiği gün -
dür. 

Bugünün zafer timsalini kim 
tanımaz. Vatan ufuklnrına çök -
müı feli.ket gecesini güneş başile 
aydm'.latan ~bramarun ismini bü 
tün diller ve cismini bütün gönül
ler tafıyor •. 

Büyük Gazi on aene evvel bu 
gün memleketi istiladan, milleti 
esaretten !kwtarmışb. 

Seneler var iri lbu büyük zafer 
günii kalplerimizde çifte sevinç 
uyandırıyor. 30 Ağustos ayni za -
manda Tayyare bayramıdır. 

Bu milli bayramın mes'ut ha
vası içinde muhterem 1-stanbul 
halkım, İstanbul şehir meclisi na
mına selamlamakla bahtiyarım. 

her aene hür :ve müStakil ya· 
!amanın saadetini alkı~ladığımız 
burünlere, ne mutlu bizlere ki .kal 
bimizdeki mı.tan ve istiklal aşkı -
Dm azametini göster,en delillerle 
karıılaşıyoruz. 

Muhter.em tayyare cemiyetinin 
yorulmak bilmez gayreti ve feda· 
kir milletimizin sonsuz semabati 
sayesinde, diğer vilayetlerimiz gi 
hi lstanbuHular ela vatan ufukta· 
mu ören bava filosuna iki çelik 
kut daha hediye ediyorlar. E.minö 
nü ve Boğaziçi tayyarclerL.,, 

Buğiziçi halkı namma •• 

Esat Beyin nufkundan sonra 
tehir meclisi aza.undan Mehmet 
'Ali bey Boğaziçi balkı namına 
bir nutu'k söyliyerek şöyle demiş· 
tir: 

"Arkadaıtar: 
30 Ağustos büyük Türk zaferi 

bir milletin tarihinde kaydettiği 
zaferlerin pek çok fevkinde bir 
ıeref ve gurur kaynağıdır. 

Bu mes'ut g"'unde başlarımızı 

vekar ile yükselten, sinelerimizi 
iftiharla kabartan hava kuvvette· 
rimize, Türk miUetinin hamiyyet 
ve semahati ile yalnız son bir se· 
ne :zarfında ~rk tayyaremiz daha 
iltihak ebniş bulunuyor. 

Bu meyanda, vatamn müzeh • 
liep bir koraelası olan Boğaziçi • 
nin 'Z\imrüdin sahillerinde oturan 
:ıncdıterem halkrmmn kıymetli 
yardımlarile ~ahn alman şu tay • 
yare hava filomuzla birlikte se • 
manın geniş ufuklannda yüksel -
'dikçe Türk satvetinin nurlarını 
ıneıredecek ve sevgili lstanbulun 
[(Boğaziçi) na.mmı her zaman 
tan ye şerefle uçuracaktır. 

Hava müdafaasının ehemmiye 
tini hihakkin takdir eden ha1kı -
mızın, bundan sonra dahi ayni 
hey~a ve daha büyük yar -
'dunlarla mukaddes vatanımızın 
ıemumı bu gibi bir çok çelik ıka· 
natlarJa tezyin edeceğine şüphe 
yoktur. 

Faziletli ve hamiyyetli mille· 
timizin bu coşkun cömertlilC ve fe 
'dakirlığma delalette bulunan 
Türk: Tayyare Cemiyeti bu güzel 
eserlerle milletin muhabbet ve 
emniyetini bir kat dahQ. celbebniş 
tir. Bu muhterem cemiyetin değer 
1i mea.aiıini takdir ve ıükranla ya· 
Cleder Ye bava kahramanlarımıza 
li'er yerde aelim ve muvaffakıyet
ler temenni ederim.,, 

Nakiye Hanımın cevabı 

~ehir meclisi azalarının bu nu· 

tuklarına şehir meclisi azasından l bey yeni tayyarelerimiziıı pilet Te 
ve 'tayyare cemiyeti İstanbul §U • makinistleri binbqı Nesip, yüzba· 
ıbesi ikinci reisi Nak~e hanım şı Tahsin ve Nedim, makiniat Can 

Akhisar halkının 
aldiğı tayyareler tayyare cemiyeti namına §il hita· 

be ile cevap vermiŞtir! 
"Aziz vatandaşlarım! 
Bugün Türk elinin bir çok ye

rinde at ıkonan tayyareler önün • 
de bu toplanış, bu tezahürat, bü • 
tün Türklerin bir kalp, bir dimağ, 
olarak yalnız vatan ve onun mef
kureleri için çarpbğını ve düşün -
düğünü göstermiyor mu? 

A$il Türk miUeti 1 
Şanlı orduya teherrüünüzle n· 

lınan hediyeler karşısındasınız. Si 
ze temsil ettiğim tayyare cemiye· 
ti namına şükranımı arzetmek is • 
terken düşünüyor ve küçülüyo -
nmı. Çünkü: Bugün, bu mübarek 
gün 30 Ağustos Ba:kumandanhk 
meydan muharebesi yıl dönümü • 
dür4 

Beş gündür konferans ve maka 
lelerle yeniden 1lsil heyeeanmm 
derinliklerine daldığımız bin bir 
harika ve fedakarlıklarla dolu ta· 
rihi yapan ıve -Yatıyan .sensin. 

Dün.Ya tarih~ ..senin cesaret ve 
büyüklüğünü, feragat ve fedakar
hğını yat ve kaydederken ben, sa
na ne .söyliyehilirim. 

Bu şanlı tarihin sayıfalarından 
birini, 26 ağustos gününü nakil 
ve tasvir eôen muhterem Cevdet 
Kerim beyfendinin müsaadelerile 
ma.kalesinden §U kısmı alıyorum. 

Saat 3 ... lki taraftaki dağlan 
karanlık bir sema parçası çerçeve 
liyen esrarengiz bir derenin için· 
deki çizgi halinde bir kafile d iril
di. Önünde, bir mum feneri tutan 
bakır renkli yaya bir neferin bu -
lunduğu bu kafilenin başında Ga--zı,. 

A&asında Fevzi ve f smet pa • 
şalar, erki.mharp zabitleri, şifre 
memurları, emir zabitterıİ, de.ha 
sonra da, bir bölük ukeru 

Elindeki fenerden hafif sarnn 
trak bir ıtık yayan bu nefer 

ışık ilerliyordu. Kafile yüriimi
ye başladı. Hiç kimsede ses yok.. 
Herkes kalbinde taşıdığı heyecan 
Da bir at üstünde iki yoldaı gibi 
konuşmadan gidiyordu. Cevdet 
Keri.m heyfendinin: 

Bu canlı tasavvurundan ilham 
alarak şunları arz ve ilan etmek 
istiyorum: 
On sene evvet donuk bir mum 
feneri Ziya.sile bu çetin cidale baş 
hyan ve başaran rehakar baş.ku -
mandan, bu gün istiklal güneşile 
nurlanan vatanın bir daha inhi
lale; alnı zafer ha1esile parlıyan 
milletin bir daha izmihlale düş • 
memesi için durmadan, dinJenme
den mütemadiyen çaiış'ıyor.. Her 
biri sulhü, medeni bir ihtjyaca ce
cap veren emsalsiz inkılap silsi -
leleri yaratıyor. On sene ev:vel o 
gün arkasında giden, bu gün de 
İzinde gidiyor. 

Sen; vatanperver ve fedakar 
milletim, sen de bu kafilenin için 
desin, hiç lakayıt olabilir misin? 
On sene evvel o gün donuk mum 
feneri ziyası arkasında içine sin· 
dirmiye mecbur olduğun ebedi 
heyecanını, 30 ağustos günleri bü 
tün cihana ilan ediyor, sen de o 
izden gidiyorsun. lşte burada du· 
ran ve her tarafta at konan tay· 
yareler bunun canlı misallerinden 
biri değil midir?,, 
Yeni tayyarelerlmlzln rlkip1eri 

Şiddetle alkıılanan nutuklar • 
dan sonra vali muavini Ali Riza 

beylere §ehir namına birer lıedi • 
ye vermiş ve bu münaaebetle kı· 
saca ıunları aöylemiıtir: 

"- Zamanımızın sürat vasıta· 
ları arasında tayyare laiç ıüphe • 
siz hepsinin fevkinde bulunanı 
ve istimali en şerefli olan bir i • 
lettir. Bahusus harp tayyareciliği 
muhat olduğu tehlikeler dolayııi· 
le daha ziya.de kahramanlığa 
muhtaç bir meslektir. Bu meale• 
ğin kahraman mümessillerine lı • 
tanbul şehri namına küçük fakat 
mana itibarile kıymetli §U hediye 
leri takdime şahsen vasıla olmak-

Dlln izmlnt.e at konulanlarla Oçe IJ8ll' 

la büyük bir iftihar duyar ve ıük· a11..-...r 2 1191mll ırenl a.,,.,..ı. 
ranlarımı arzederim.,, ~· 

A LL'; •• ., L--~ -....L-1..'!...:!-!-..I-• -.;Jclnm!ft ..2_ " 
Merasinı bittikten sonra "Bo • ~- 111......a uua'UIDall&U--. ---- wa 

ğaziçi,, ve "Eminönü,, tayyarele· Akhisar ıendce memlekete lllylkbr. ,-
b 1 bir laJJare 1a..ı:..e ...._:...;, Ak'bi- Akhisar nanuna :.-Mf 

ri uçuş hazırlıklarına af amq • ~1 ~~ :tavyarclerimize 30 •~ ı 
lar ve biraz sonra evvela 0 Eminö· saıUlann topladildan pva ile ;.1. d aP • 

b ·k· · t d h lzmirde Gazi Emir e J-tıı nü,, müteakiben "'Boğaziçi,, tay • u sene 1 1 yenı ayyare a a "~t 1V" 

l '- - · · t merasimi yapı1acaıs. ır. yareleri havalanmışlardır, yeni a 10m1ş, KBZamızın JSmlDI aşıya o r -p 
t 1--· • - t • .~ yarekrimiı:in kıymet 1 a. tayyarelerimiz havalandıktan ayyareıet"tmız 'UÇ anc oım ... i'..... fe" 
H L-- ala - - ""a· a Akbisann bir şükran sonra meydanın üzerinde çok al- &ger- ıgımıza -gore n an e,1e 

çaktan gayet mahirane uçu§lar gibi mühim ıve zengia bir vili· nişanesi olmak üz'·ar•' 
yetio de ancak üç tayyaresi ırar- hediyeler verilmesi J) 1.~t yapmışlar, bu sırada "'Eminönü,, tocll>' 
dır. Kazamızın bir ııriliyet dere· mışhr. Bu hususta ""' " tayyaresinden meydana tayyare J ,, 
cesiade mavaf.fakiyet ve hamiyet komisyon hazırlık1arJO ...a 

cemiyetinin beyannameleri atıl • ı,oJlll'" 
~ermesi iftihara ıeayand.Jr. Bu r M · ·· u d • mı§br. Tayyareler Yeşilköy tay - ~- T ır. erasım gun a .. ıerC 
hususta umumiyetle halkımmn, rasiminde bulunmak u 

yare meydanı üzerinde birkaç tur de0 
çabfkan tübia müstahsillerinin lan heyet şehrimiz . ~ 'tel 

yaptrktan sonra fehir üzerinde ve sair ziraat ..erbabının ıeref gitmiş ve bu hediyeıerı~ ~ 
bir müddet uçmuılardrr. hissesi büyüktilı'. Aym zamanda 

Yeni 'tayyarelerin ikisi ayni raber götürmüştür. 
T.ayyarc cemiyeti Akhisar ıubesi 

moelde, çift satıhlı 1ıafif bombar· · ===================~ /. 

dnna;;~;da -da .ATALAR sözÜ~ 
Bursa ve Mudanya 
tayyarelerine ad 

konuldu 
B~na, 30 (Husuıi) - Zafer 

bayramı burada coşkun tezahü • 
ratla kutlulandı. ~it resminden 
:sonra ordu tebrik edildi. 

Saat 14 te ini! meydanında 

Bursa ve Mudanya tayyarelerine 
merasimle at kondu. Müdafaai 
milliye vekili Zekai bey örtüyü ~ 
kerek tayyareleri küşat etti ve hal 
kımızm göstermiş olduğu hamiyet 
le teıekkür etti. 

Tayyarelerimiz muhtelif uçuı· 
lar yaptılar. Fırka, belediye reisle 
ri, meb'us Rüştü bey ve birçokla· 
rı uçuılar yaptılar. 

Gece belediye tarafından tay • 
yareeilerimize mükellef bir ziya -
fet verildi. 

Ankarada 
Ankara, 30 (A. A.) - Bugün 

saat 16 da tayYare meydanında 

Ankara, Knılhamam tayyareleri -
nin isim koruna merasimi yapıl • 
mııtır. 

Esat Bey Teftiş 
Seyahatinde 

Gaziantep, 29 (A. A.) -Maa
rif vekili Esat Beyfendi, refakat -
lerindeki zevatla birlikte Osmani 
yeden hareketle F evzipaıa istas· 
yonuna muvasalat etmit ve orada 
Cebelibereket valisi Riı:a Beyle 
Gaziantebe .gitmek üzere bulunan 
Gaziantep valisi Akif bey, vilayet 
ve belediye erkanı memurini, halk 
fırkası: reisi, hükUmet memurini 
halk fırkası reisi ve azaları tara -
fından karJılanmıJlardır. 

Muharriri ' Velet ~ 
- Eldirenli kedi iare tulmaz. l kın hocadan) deniliY.0~ 

.(Hem kibarlığa özenip §ık gi • cak deliğinden ıhane 1~ 
yinmek, hem de o elbise ile süfli ne~ giremez.) 
itler yapmak kabil olmaz. lti iş :t- "" * 
adamı ış elbisesile yapar. Sokak el - içerisi bir kol Çl'ngi. 

bisesile, temiz elbise ile aşağı i_ş- (İç.eri _ Kalp, ıub ço~ 
ler yapmıya kalkışanlara, yabut (Kol) takım demektir. 
hizmetçi sınıfından ol~adığı hal· li, daima :zıp· zıp zıplel• 

1 
de hizmetçilerin işini gömüye ö • şarkı, beste mırıldanır 
zenenlere tariz makamında irat .1 • hakkımda söyııerur. 1ef 
edilir. Keenne "Sen o i§in ehli de (Ezel 'hail 0 ı.t t 

eronşan mutrı pOT ı1' 
ğilsin,, demek isterler. Bu (Eldi - nend) mısraı bu ınaJ1" 
ven) Türkleşmiş kelimelerin en 

4 
~ :!- ! 

gariplerindendir. Aslı Jarisi (Dest 
1 

· . b 
1 

... ,,~· (fi 
- ster ıscn a çoı ~· ., 

vane) iken birinci cüz'ü olan 
kür.ek'! 

(Dest) in ilk hecesi olan (Des) i 
(El) ile tür'kçcye tercüme edip 
ibaki kalan (tivan) ı (diven) ya· 
parak (et) ile birle§tİrmİ!. (Eldi
"en) olmuf. Halbuki böyle bozuk, 
berbat kelime yerine hali. Anado
luda kullanılan (Elcek) pek ala o 
iti görür.) 

* * * - Ethkrarii hmıen '™'lcıı kfınc yüz 
ıekaen! 

·(Bu da atalar sözünün bozuk 
düzen kısmındandır. Tuhaflık o1· 
ıun diye söylerler. Keenne (Bir 
ıözü, bir işi tekrar edip de sağlam 
lattırmak iyidir. İsterse 180 kere 
olsun, faydası var) demek İster • 
ler. Bu yolda bir hayli misaller 
var: 

- 'Eloe'lili kel aıU VC'lcv kline f\ör 
J!mil! 

- Ellezine bikarar 'Sokak sokak iş 
ararJ 

• 
- Evi göateren baca, kadını göste· 

raıı koca.! 

(Baca - eski türkçede "pen • 
cere,, demektir. Malumdur ki o -
cak bacasından ev görünmez. Bir 
tü~üde (Sabah o1ur güneş girer 
bacada.o, ben okumam böyle şa§· 

mm nınum 111 ı ınmrmmnrmmmuıtRJıımıınnnnaırt" 

M. Kafand 
Venizelosu ı1I 

haza edh'0~ 
Atina, 30 (A. A.) ,.......1' 

fandaris söy1ediğ1 ;nti~~~ 
da M. V enizeloıun Seli J1. 
let:liği nutka cevnp vere' 
tir ki: ., 

.. ·1e 
M. Venizel~un Tu~ ( 
·-· • -L dt51 

tetttgı bcaret muc:.ııe .~e 

tana hiçbir tavız ge~jl 
Yunaniıtan mevaıisi ~l~I, 
rak Tü11k hayvanları ıt 
tırmıştır. Diğer taraftsJ' ~ 
ile aktolunan deniz ıt'Ji 
de Türkiyenin deniz f 3• 

min eylemektedir.,, 

M. Kafandaris nutu1' te 
kendisine sorulan bir sıJ; 
ben Türkiye - Yunan jtl 

lerinin bazı tef errüa~ıf~ 
mekle beraber sıkı hır ;;' 
nan dostluğğunun ha!• it 
tarı olduğunu ıöyleınıtl 
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Yerdeki ve gökteki 
YILDIZLAR 

Nakleden: 

fa. 

'/\h 
._. llek ;fendim konf eransımz 
,liitri Be ar cezbetti!. 
~ V Y konferansını bitir· 
L • e d' .ıtbJ., b· tnlemeye gelmıı olan· 
~ ırer ·k· 
l YOtl•rd 1 ışer 1alondan çı· 
"tret '· Yukardeki sözlerle 
hııç k,;e takdirini göstaren 
~t•k 'kın Profesörle baş başa 
~b. Çokon~~rnak için geri kal· 
~ ~•dıııd guzel, zarif giyinmiş 
~ f•tla ~ Yalnız tavrında had· . 

lfİtti B oppalık görllnüyordu. 
, G ey dedi ki: 

~ ~terdiğiniz tevecciihe son 
m· 

~.-:"t'•ıı 
1 
ınnettarım. Bahusus 

~ t' arımın mevzuu sizi ala-
t'd~~ ~eoıek lazım gelirken, 
L' ~f gını~ bu merak .• 
~il:_ endı · '""'le lt m ıosan artist olmak· 

' A • akasınımı kesmeli? •• 
"'bıt-· . . , t -...ısınız. 

•et 8 b. L:' 1)
0
kru e ıre .. tanımadınıımı? 

~ıtoru su tiyatroya vakıt 
' lı ııı. •• 

il.. 'lt ~İzdir. r halde ismimi işitmiş-

d e~ l'abiı 
s J llitj t ·•• Bilyük muvaffakı· 
Y ~ tt'nkitlerde okuyorum. 

~b· bir e:dirn. Sizin gibi müs-
ltbı:a Drette çalışmak ve 
~ ile kararlarını keşfe çalış

ile 
91 
a~ar ulvi bir iş .• ilminu-

. er.
11 

111 bir mevzu bu gün 
ttıııiı~uııza geldiğime çok 
bit t ~· Yüksek şeyleri bü ... 

.. 'tu.ta' lk~~l~ anlatıyorsunuz. 
ltr P ettıgıniz anlatılıyor kim 

t\ıiz •e'S&ut dilrbüoü ile niha-
~ duy llıayı seyrederken ne his· 

. ~'tt:'•ınız. Şimdiye kadar 

O
l. ıa hak bulundunuzmu? Keşif· 

t'-tııı k~nda bazı şeyler an
..._ liiCti b hltnnettu kalırım. 
~ ~it ey . tanımadığı bu ka· 
:°"t•- . fı bırdenbire bir meylan '«alft. 

1" le .. 1
• Memnun bir tebes-

r. :i "'" "tt1 tP. ' .\1ı P verdi: · 
~t~r·' . llfadam "keıiflerimiz 
~ hed~llız gibi ~ol ~cğil_dir. 
. '-'d, •e tetkık bıle ılmi 
e kad btıyQk rusub ister. Şim· 

oJlb •r Yalnız, bununla meş-
~e., oı:•turn. Bu sefer taliim 
."· /\ u Yeni bir yıldız keşf

'11e '.tık ismim ilminflcum 

nücuma o kadar haves göster
mesi bedava değildi. Alimde de 
bir takım hisler evvelden bilme
diği duygular vardı. O, boş za
manlarında semadaki yıldızdan 
ziyade konferans salonunda önü
ne çıkmış olan küçücük tiyatro 
yıldızını düşünüyordu. 

Bir gün görüştükleri ıırada 
Hicri keşfettiği yıldıza "Behi
re,, ismini vereceğini söyledi. 
Genç kadın bundan son derece 
memnun oldu. Aradan birkaç 
gün geçti. Hicride büyfik bir 
değişiklik gözüktü. Geceleri ra
sathanede geçireceğine siyah el
bise giyiyor ve darülbedayide 
tuttuğu locada dürbintle "Behi
re,, yi seyre koşuyordu. 

Mevsim sonuna kadar bu ha· 
yat devam etti. "Behire,, Ana
doluya bir turneye çıkmadan ev
vel birkaç hafta dinlenecekti. 
Bir perıembe konferansta Hicri 
Behireyi daimi jıgal ettiği yerde 
göremedi. Onun yerinde bir Af
ganlı talebe oturuyordu. Hicri 

"Behire,. yi evjnde ziyareti dü
şündü. Fak at çekiniyordu. Belki 
ertesi konferansa gelir diye dü· 
tündü. Fak at günler geçti "Be· 
bire,, gözükmüyordu. 

Nihayet bir gün güzel kadına 
bir mektup yazmıya karar verdı. 

Bu kararı verdiği giln akıamı 
eline gene haftalık mecmua geç· 
ti. Mecmua hoppa akterjain ar
tık ilminücumdan bıktığını bar· 

lann birindeki bir dans6ıle •a
kit geçirdiğini yazıyordu. 

Hicrinin batı döndO, gözleri 
karardı. Hakikat ona pek acı 
gelmiıti. Aitak ne yapalıilirdi •• 

Evinden fırladı doğru rasatba· 
neye gitti. Teleskopunun önüne 
oturdu. 

G5k yüzllnde yıldızı, kimsenin 

sahip çıkamiyacaiJ yıldızı, aldat· 
mayan yıldızı parlıyordu. 

BORSA 
29 Alualos 1932 

Nukut (Sabf) ..... oh lirecek demektir. 
\' l\itı l. Ne güzel.. KUl'Uf 

~ bnllCJ dereceden bir yıl· 20 t. Fra.nm: 169•50 I ' '1.t~iik bir hadisedir. 1 sterlin 
8' t'-'td· tıat daha bundan ba- 1 Dolar 

742-

Yl3-

l Şilin Av. 
ı Pezeta 
1 lıla.rk 

l ZolotJ 1\ ll illi? 20 Liret 
°""ql h 1 l Pengö 

'ct.ıı eaap arım bitmedi. 20 ı. Belçika ı 17- 20 Ley 

219-

ll'Caiı gazetelere tebligatta ~~ = 8~: 20 Dinar 
'- rı. tn. l Çervoneç 

«::ıeıı b 20 Leva 2s-
;~Qı tr konferansınıza ge- ı Florln ss- ~ ~eı:d!ye 
b b,~· ':_eni muvaffakiyetleri· · 2° Kuron Cek 15!4- 1 Banknot 

27-
17-
0: ') _ 

!4 
32-

922-
33-

237-

~L, : 80Ylersiniz. "it" Cek flatları (kap. sa. 16) 
. t.t,lb •limio konferansına 

ı 61l 111 geliyordu. Erkenden ;:,a:ra 
lt, it •ırada aynı mevkie otu· New York 

~tlOnferaus bittikten sonra ?ı11ıalıo e Brük8el 
.. bakk samimane konuıur Atına 
,, d ında malumat isterdi. Cenevre 

~· 'r d tdi ki: !:~ 
d~~ ~~tın ismi ne olacak? 

ı: •lrek bir sule cevap 

s. b,h, b• 
"'İıaı· tr karar vermedim. 

))?"dıa.1Yttleri gittikçe ziyade· 
· ~ı.ıek .~enç kadın Hicriyi 

İJ Bankam 
Anadolu 
Reji 
Şir. Heyrlye 
Tramvay 
U . Sigorta 
Bonıonti 

12.06 Prat 
733.- Viya.na 
04717 Madrit 
9 22- Berliıı 

3.4065 V&l'§Ova 
75.50 Pe§te 
'2.43- Bllkref 
66.21 Belgrat 
l.l i SO MO!koV& 

Esham 

95- Terkos 
19- çtm"nto Ar. 
430 ünyon Dey. 

!450 Şark Dey. 
4550 !t.:ılya. 

112 Şark ..,. ce.z& 

21.7.S Telefon 

ıs n 
40615 
~.8704 

1.9890 
4.2320 
3.7884 
812 6 
30.-
1092 

28-
9,150 

2190 
250 
2-

95-
tSS!'i 

._..k •çın evine davet etti. 
, ~ir •bele olıun diye genç 
~ HttıraGıı yilkıek bir gazi· 

~. '1ıL dll. Gilniln birinde 
lstlkrazlar Tehvlller 

Ü 'l'. nıe 1 :tat. dablll Elektrik 
lbi llll cmua gllze Behi- Şark D .yollan 430 Tramvay 
•e cum merakına dnı- D.lıluvabhlde s2,2~ Tünel 

'ldhhbuııda bir profesörün GUmrllklcr :ııo Rıhtım 
.. Saydl mahJ 425 .Anadolu 1 
l nu a6yledı.· q Bağdat 4SO Anadolu 11 

11 &atırlan okuyunca, A8keriy• A. KOmeallll 

Evet Bebirenin ilmi 

• 97 
s-

1825 
3!.SS 
31.55 
11.80 

VAKiT 

r=================-ııı.. 

TAKVİM 
Çarşamba Perşembe 

31 Aftustos 1 A§ustos 
28 Rebi.ahir 29 Rebi. ahir 
GUn doğu§U s. 23 5,26 

GUn batlfı lB,48 ıtt,44 

Sabah namazı 4,30 4,31 

Öğle tıamazı 12,15 12,14 

tkindi namazı 16,58 15,56 
Ak§&m namazı 18,48 18,44 

Yatsı namazı 20,26 20,22 
!msnk 3,36 3,39 
Yılm geçen } günleri 

23• 235 

Yılm kalan ' 131 
gUnleri J 

130 

HA\" A - Dlln &ıcaklık azami 26, asgari 
18 derecfl olarnk tesbıt edlhnı,ur. BDJ'ÜD 
rllzgl\r mUfohnn11 sür'a tJP. Cııe<'P.k, hıı.\'n 3-a• 
n bnlutlu yn.n ~ık olacaktrr. 

l __ R_A_o_v_o _ _.I 
BugUn 

lSTANBUL - 18 dC'll 19 a kadar gramo 
fon, 19,30 dan 20,30 a kadar Numan Bey 
ve Muzaffer hanımların i~tirakile ııaz, 20,30 
dan 21 e kadar Nimet Vaıt hanım tarafın. 
d4ıı tagıımı!, 21 den 22 ye kııdıı.r lılUnir Nu
rettin bey, 22 den 22,40 a kadar cazbant. 

vtYA~A (517,2 m) .:... ı2,::o kon.ser, 
18,40 :plAk, 14,10 plak, 17,50 kanser, 21 mu· 
a1k1, 23,10 koll8Cr. 

BÜKREŞ (394,2 m) - 13 pl!k, 1' pl!k 
18 koruıer, 19,IO konser, 20 radyo, 20,40 o· 
pera. 

ROMA (441,2 m) - 13,30 haber, pl&.k, 
14 radyo, 18 muhtelif, 18,30 konser, 21,45 
opera, 22 mUBfkl. 

BUDAPEŞTE (550,5 m) - l0,15 plak, 
18 konaer, 18 konser, 19,45 mWtlld, 20,45 
aak>n orkestram, 22 konser, 22,80 çigan or
kestrası. 

OSLO (107,o& m) - 15 konser, 19 prJu, 
21 ko.ııser, 23,45- dans. 

MOSKOVA (130' m) - 15 musiki, 17, 
10 muaild, 19,10 musiki, 19,10 musiki. 

VARŞOVA (1411 m) - 13,45 plAk, 
1',85 pl&.k, 16,10 pl!k, 18 musiki, 19,20 mu· 
siki, 21 konser, 23,05 dans, 23,50 dana. 

KöNlVSSTER HA VZEN (1635 m) - 1 
jlmnıı:ıtık, 7,Hi muslld, 115 konser, 17,ZO kon 
ser, 20 opera, 23,20 konser. 

PARlS ( 1721S m ) - 20 musiki, 21 §lir, 
21,40 moda, 21,45 konser, 22,20 viyoloJl.Bel. 

Y.arı• 

VİYANA (517,2 m.) - 12,30 Kon.ser -
lMO PlAk - 2uo PlAk - 16,20 Şarkı -
17,55 Muslld - 18,85 Orkestra - 20,40 Ko
ro - 22,45 Konser. 

Btl'KREŞ (SM,2 m.) - 13 PIAk - 14 
PltLk - 18 Konser - 19,10 Konser - 20,40 
PltLk - 21 T~amıl - 21,20 Senfonik kon· 
eer - 22,15 Konser. 

RDMA fH,2 m .) - l4 ldusimi - 18,05 
Haber - 18,30 Konser - 21 PlAk - 21,415 
Senfonik konser. 

• BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 10,15 Kon· 
ser - 13,05 Konser - 18,25 Konser - 20,15 
Konser Çigan orkeatrası - 21,45 Orkestra 
konseri - 23,15 Dans. 

OSLO (lOn,4 m .) - 19 PlA.k - 21,30 
Oda muslkW - 23 Musahabe. 

MOSKOVA (1304 m .) - 115 lıluaikl -
17,10 MU8lkl - 18,10 .Muslki - 19,10 lılU• 
151ki. 

VARŞOVA (1411 m.) - 13,45 P!.Ak -
14,8:1 Musiki - 16,10 Plak - 16,35 PlAk -
18 Solo konser - 19,20 Dan.e - 21 Hafit 
uus1kl - 23 Dana - 23,50 Dan& 

KÖNlGVüSTERHAVZEN (1635 m.) -
7 JimnaBUk - 7,15 Konııer - 13,SO Konser 

- 15 Konser - 17,80 Konser - 23 Musiki. 
P.ARl:S (172.5 m.) - 20 Musiki - 21 Ti· 

yat.ro - 21,40 Haber - 21,45 K onser -
22,30 Hafit mUSikL 

.... ~ . • • • .. ,,_ Jj'lt ' • .... .. • • ' 1 •• 

· kar.a.~ ıliii :~~.n;, -hü Yük ........ ·. k.:-~... .. '..'·~· · .. .,_· .. 
~- ::Kitt ·~--·--~--:z~t-e··:·-ie····:·· .. . ·. • p,_ ~J.{.il . > c:.r';~,:' ~ .. :~•·C:., 

' · . ıl . • • • ............. .. 

_ Kırtasiy~ mağazas{ _ 
~ k. ~ '. ~~ . . ' (! .. ~ . ' . ~\ .. 

·A .K ·B .. :A.~;. 
. kı\ap ~~I ·. VO~ kirtasi yeı;jJi~'·.:·.~

;~ · · · İ\~~h;ıi)~iıJ~adC:le~{;.~~1~~: ~ ' 
· .· ·~~qdc:1 <ıri? 33 ;:1:~ .:J:·~···~~\ 

... ;.·::~;\ .~·''"/""ı)',·'.. ...·~~/;·:&.;~ 
:· .. :-.. Her 'lJsafü.la..: :gaz~lÇ·t·.;. 
' t mcciniıa~· v~;, ,ltiJa p-·· .•. :· 

• ~: " ' •. l' • . : ... -• :.·_,. " 

He.r nevi.Jprt~siye c~yası 
" ve 1r1ekte·p levazımı · -. . ' . . . ' ~ . ' . ' 

Her türlü . Fotoğraf ... 
levazımı ·- makineler · 

. ve ·ama tör işleri · 
~ . . - '. 

Etem Pe~tev ı~riyah 

Kütahya ç inil~ri 

. 
SavıEa 1t 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Gazbane'erden mübayaa edilecek 2195,5 ton kok kömürünün 

nakli pazarlıkla ihale edileeeğinden talip olanlar tafs' fat almak 
için Lenzım mlldürlüğüne pazarlığa girmek için de 411 liralık 
teminat makbuz veya mektubu ile 1·9·932 perşembe günü saat 
on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler . (4430) 

TÜRKİYE i 

.... 

n 

lstanbul Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Müessesemizde bir orta mektep kısmı açılmıştır. 2 - 9u 
kısmın bu sene için birinci ve ikinci sınıflarına talebe alınacak· 
tır. 3 - 15 Eylul perşembe akşamına kadar namzet kaydına 
devam edilecektir. Girmek şartlarını öğrenmek isteyenler her gUo 
mektebe müracaat edebilirler. (4466) 

Istanbul dördüncü icra memurluğun· 
dan : 

T emamına 3500 lira kıymet 
taktir edilen Galatada Hacı 
Ağma mahallesinde Çeşme mey· 
danı caddesinde eski 14, 16 ve 
yeni 12, 14 16 numaralarla mu
rakkam kayden ve kadimen tev-

sii intikalli berber gediğinden 
mUnkalip mukaddema dükkan 
elyevm maa arabalık ahır ile 
gedikten ari halen ise 250 met· 
re murabbalı araziyi havi moza· 
yik imalithabesini müştemil maa 

:: ::::: :: : : : : ::: : :: : :: :: : : : : : : :: : : : : :: : : ::::: ::::::::::::: n 
55 Üroloğ il 

i~ Dr. Hakkı Rilşttl " 
:: idrar ve TenasUI yolları birin- 5i 
H ci sınıf mütehassısı "P ARiS,, H 
== d o· ı == :: en ıp ome r: 
!lı ·tikl:\1 Caddesi Yıldız :ı.partıman No s22U 
:1 :::::::: :::::: ::: ::: :: ::::::::: :::::: :::: ::::::::::::::: :ı 

Suadiye PIEj, Tiyntro ve 
gazinosunda 

1 Eylul Perşembe günü akşamı 

BllyUk Artistler 
Balosu 

Tiyatro • konser • varyete 
müsabaka ve muhtelif eğlenceler arazi bir bap ahşap hanenin ta

mamı ile gene temamına 2500 
lira kıymet taktir edilen Gala· llJll-• Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı tada Y oJcu zade mahallesinde 
Yeni kapı ıokağında eıki ve 
yeni 1 numaralı aksamı harici· 
yesi kAgir ve 40 metre murab
baalı bir bap hanenin temamı 
dahi ayrı ayrı şartnameler ile 
açık artırmaya vaz edilmiş olup 
5.9.932 tarihininde şartnamelerı 

divanhaneye talik edilerek 22-
9· 932 tarihine müsadif perşem· 
be günü saat 14 den 17 ye ka
dar btanbul dördüncü icra dai
resinde açık artırmı:ı ile satıla· 
cakbr. 

Artırmalar ikincidir birinci 
artırmalarında 2500 Ura kıymeti 
mubaınmenelisine 1550 liraya 
ve diğer 3500 lira kıymeti mu
bammenelisine de 1300 liraya 
talip çıkmış olup bu kerre en 
ç<>k artıranlarının üstünde bıra· 
kılacak l ardır. 

Artırmalara iştirak için yilzde 
yedi teminat alın1r, müterakim 
vergiler ile belediye resimleri 
vakıf icarcsi müıteriye aittir. 

icra ve iflis kanununun 119 
uncu maddesine tevfikan hakları 
tapu slcilleriyle 1&bit olmıyan 
ipotekli alacaklılar ile diğer afa
kadaranın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu bakl.ıırını ve busu
ıiyle faiz ve masarife dair o!ao 
iddialarını ilin tat'ihinden itiba
ren 20 glln içindo evrakı müs-

Bclsoğukluğu ve ibtil!tlanna karşı 
pek tesirli ve t:ıze aşıdır. Dh-anyolu 

Sultıın Mahmut türb esi No. J 89 

Kadın ve doğum hastalıklu-ı -
Mütehassısı 
Doktor 

H·· seyin Naşit 
1 Tüih~.-:ski Hilaliahmer binası 
~· 10 Tel. 22622 

ım:m~ Hıylesiz • ~ 
Birinci ET 

PENDIK'te vapur iskelesi ya· 
nında yalnız 64 numarada 

bu!unur. 

::::::: ::::::::::::: ::::::::::: ::::::::: :::::::: =: ::::::~ 
~i Göz Hekimi !: .. 
si Dr. Süleyman Şükrü 1 
:. B" . . f 1 :: ırmcı sını mütebassıı 
H 'föbı fıli A nk:ı.ra caddrsl numara. 60 : 
: :::::::: ::: :: : :: : . : : : : :: :: : : : : : :: ::: ::::: :: ::: :: ::: ::::::: 

biteleriyJe bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicil· 
!eriyle sabit olmıyanlar satış be· 
delinin paylaşmasından bari; 
kalırlar. 

Alakadarların işbu maddeyi 
kanuniye ahkamına göre tevfiki 

hareket etmeleri ve daha fazla 
malümat almak istiyenlerin 931· 
900 dosya numarasiyle memuri· 

yetimize müracaatları ilin olu• 
nur. (3958) 



Sayda 12 ..,,m__.. Klz ve Erkek 

a AMELi BAYAT 
1 Ti~~~=!-Te~!~3~Si 1 Ameli Hayat mektebi maarif vekaletinin tas~ikine iktiran ederek ~ 
İ lki devreli Ticaret Lisesi olmuştur. 
E Orta ~ısmrna 1:e::~~;.p lis~ tısmrna 0=:2:n~~!:p to~ul ~~flir. -
İi Ameli Hayat Ticaret Lisesi 1 Memleketin ikhsadi ve ticari sahasında en muvaffak unsurları ye
E tiştirmekte devam etmek içio lisan ve meslek derslf'rine son dere- -
li ce kıymet vermiştis. Mektebin yeni derecesine göre mezunları ali _-: 
~\;;ticaret tahsiline devam edebilirler. Kayıt muamelesine 1 eylül~ 

başlanacaktı_r. Kayıt günleri: Cumartesi, pazartesi ve per· 
~llllffil~lllllllllllilll şembe saat 10 dan 16 ya kadar~ füillfü111!1 illlfil 

Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 
Matbaa için 4GOCO kilo odun, 35000 kilo kok kömürü, 3000 

kilo Antransit, 3COO l.ilo griple ve 3500 kilo mangal kömürü, 
münaksa suretile mübayaa edilecektir. Ta1iplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müzayedeye iştirak için dt! 0 

0 7,5 nisbe
tinde pey akçelerile yevmi münakasa olan 14 Eyliil 932 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14 te matbaa idare komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. (4284) 

Türk Maarif Cemiyeti idaresinde 

·Leyli ve Nehari 
BURSA KIZ LiSESi 

Resmi liselere muadil olc'uğu Maarif Vekaletince tasdik 
olunmuştur. Saf hava, temiz gıda, nezih bir terbiye, iyi bir tahsil 
verir 15 Ağustostan itibaren bütün sınıflara leyli ve nehari telebe 1 

• kabnl olunur. Matbu kataloğu mektep idaresinden isteyiniı. 3879 , 

... 1111' - . . . . .. -.. -. . .. -. . . 

Maarii vekaletJ nden : 
Bütün resmi ve hususi Türk lise ve Orta mekteplerile muallim 

mektep!erinde Eylfalün 17 nci cumartesi günü tedrisata başlanacağı 
ilin olunur. (4480) 

-

AVKIT ~1Aftisto~ 
. - - ~- ··········::::::: 

SEYRISEFAIN 
#ı:mmmmmm Leyli • Nehari - Kız - Eikek :::ın::::::::· iT ~········· .. ········ 

----===:==::=:=:=... şems 11 m e •· aA t IJI Merkezi idaresi Galata köprü başı B 2623 : .. 
Şube A. Sirkeci l\lühürdar z:ıde ilan 22640 ------------m: T ES 1 S TAR 1 Hl ı 1307 .. at9c!JO 

Trabzon postası im Yuva, ilk ve Orta kısımlara Leyll · Nebar1, Kız ve erkek talebe hergun sa 
(Karadeniz) 31 Ağustos Çar·'-:··· 18 e kadar kaydolunur. ilk kısımda da Fransızca lisanı vardır. 

Şamba 18 de. dönüşte Tirebo· lstlyenlere tarifname gönderlllr. • •••• -.: • 
..... ·-······- Ad B "kt Y ld T J B O 2282 ·····==···· luya' da uğranılacaktır. Gala- .::::::::::::::: res: eşı aş· ı ız. e · · · ::::: .... 

ta rıhtımından kalkar. (4403) 

Aktarmacılık 
idare vapurlarının G iresun 

iskelesinde tüccar eşyası yük
leme ve boşaltma müteahhit· 
ligi 10 ·Eylül- 932 tarihinde 
saat 16,30 da ihale edilmek 
üzere mahallinde münakasası 
ilan edilmiştir. 'Taliplerin Sey
risefain münakasa komisyonu· 
na veya Giresun acenteliğine 
müracaatları. (4416) 

1 Eylül Perşembeden itiba
ren Bandırma ve Karabiga 
postalan lstanbuldan saal 18 
de kalkacaklardır. (4470) 

Kapalı zarfla ihalesi ilan 
edildiği halde verilen fiatlar 
haddi itidalde görülmiyen zir· 
de ecnası ve makadiri muhar
rer malzemenin aleni müna
kasasi 8·9-932 tarihinde saat 
16,30 da yapılacaktır. 

Depozito yüzde 10 dur. 
15 OUO kilo Üstübü 
3 000 ,, Pamuk ipliği 

5 000 ,, Ağrıboz nefti 
5 000 " Ala üstübeç 
5 COO " lngiliz beziri 
6 000 ,, Kaynamış bezir 
1 000 ,. Manderbot 

vernik 
2 000 ,, Külçe kalay(4354) 

Yüksek Baytar Mektebi ·ti 
Ka~bul Şeraı 

1 - Yüksek Baytar mektebi leyli ve meccanidir. 
'l. - Yalnız lise mezunları kabul olunurlar. dertk 
3 - Tal ipler aşağıda yazılı vesaiki istidalarına ra~te ktV 

lstanbul'da bulunanlar Selimiyede Yüksek Baytar mektebı ret e~ 
lüğüne, taşradakiler mahalli Baytar müdürlüklerine ınüracaa 
melidirler. nfiyel 

A) Türkiye Cümhuriyeti tebeasrndan olduğunu natık b 
cüzdanı. . olt' 

B) Mütehassısları tam hastane hey'etinden istihsal edil:n•Ş rt 
munesine muvafık ve musaddak rPsimli bir kıt'a raporu (b; ol•' 
por hastane baştabiplerinin resmi mührile membur ve mazrU ktir) 
rak tabipler tarafından diğer evrakile birlikte gönderilece b•'' 
bu hastaneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarıbekir nüınurıe daıı' 
taneleri, lstanl:ul, Çocuk hastanesi, lzmir, Blırsa, Konya, A 'lfl"' 
ve Samsun memleket hastanelerinden ibarettir. Buralarda t1erit 
yer e olunmak için bu basta nelerin mensup oldukları Ve kale uıt 
Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüklerine talipler bizzat oı 
caat edeceklerdir. 

C) Lise şehadetnamesi. rstt" 
D) Ahval ve ahlaki şabsiyesi mazbut olduğuna dair Po ' 

musaddak hüsnühal varakası. 
1
t 

E) Terki tahsil ettiği, veya mektepten ihraç edildiği, .'e alı' 
but mektebi ikmalden sonra memurin kanununun madde• 'lflye' 
susası mucibince hükumetin göstereceği mahallerde 1JJU

3Y
11
,o 

müddet hizmetten istinkif ettiği takdirde hükumetçe yııP 0~ 
masarifi maa faiz nizami tediyeye mecbur olduğu hakkında 
munesi veçbile Noterden musaddak kefaletname senedi. 

F) Dört adet vesika fotoğrafı. 
1
,,-

4 - Kabul şeraitini haiz olanlardan taşradan ta)ip oJall J~ 
yol masrafı hükumet tarafından tesviye olunacaklar. (Buoull !P( 
taliplerin yaptıkları masrafı gösterir evrakı mOsbiteyi ibraz et 
)eri lazımdır.) ~ 

m::mmı::::::::::::::::::ı::::::::::a=:."Ul-=aunıııı 5 - Muavenete muhtaç talebeye cep harçlığı veriJir. <4 
il~adıkzade ~iraderler~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c~~~~~ 
·· ·· r. Kız ve Erkek • Lerll ve Nehari 

ii Vapurları g 1 tlJElil LI 1 ··------· Leyli ve Nehari --------~ •I r s ses 'İi KARADENiZ POSTASI ıı 
f' eyziati Lisesi Erkek !!Dumlupınarii ilk, Orta ve Lise kısımlarını havtdlt• 

Bogaziçi - AR~A VUTl\ÔY - Çifce saraylarda •• r BUtUn Sınlfları mevcuttur. 

Ana sınıfı. ilk kısım -Orta ve Lise sınıflan !I ıv•:;rü~ Perşembe !! Kayıt muamelesine başlanmıştır;., 
Kayıt muamelesine başlanmıştır. :: ·· - k t 18 d s· :: Cumartesi, Pazartesi, Çar,amba gUnlerl Hat 10 den 

SS gunu 8 şam saa e ır- ii kadar mUrecaat olunablllr. 
Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 

18 e kadar müracaat kabul edilir. 

10 dan 

Telefon: Bebek 210 -ı••••• 

Hayriye Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Mezuniyet ikmal imtihanlarına 1 Eylül Perşembe günü başla· 
nacağından mezkur günde alakadar talebenin mektepte bulun
malan. 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 

~i keci rıhtımından hareketle P. Şehzadebaşı Polis merkezi arkasıod' 
ij (Zonguldak, loeb?lu, Ayancık, i~ ~ » Tttlefon 22534 ~ 
:: Samsun, Ordu, Gıreıon, Trab- !: ----------------------------
~j zon Rize ve Hope) ye azimet i~ , Ankara caddesinde 
SE ve avdet edecektir. U l • i! FazJa tafsilat için Sirkeci ii KıraJık Odalar 

11 g Meymenet hanı altında acen- :i O h b " 
:; talıgy ına müracaat. Tele. 22134 1: r an E7Y hanında - Görmek ve kiralamak için VA 
.• ·' d o z::::: ==:::..-.:.-•• :: •• ·:=:::-.::::::::: •••• yur una m racaat. 

3 uncu Kolordu Satinalmal 
Komisyonu iUlnlare 

Yerli fabrikalar mamulatından 
21,000 kilo sarı sabunlu saraciye 

1 
köselesi kapalı zarfla münaka-

Beyoğfunda Hüseyin ağa ma· 
hallesinde Tarlabaşı caddesinde 
eski 138· 140 yeni 146-148 nu
maralı hanede sakin iken balen 
ikametgahı meçhul bulunan mad
mazel Otieli Hefter'e 

VAKI'f 
Yevmt, Sfyut Gazete ~ 

İstanbul Ankara Caddesi, V A.JCff 

saya konmuştur. ihalesi 11 Eylfal 

1 932 Pazar günü saat 15 le yapı 
••••• Jaca~ tır. Taliplerin şartname ve 

Mektep Eyıuıun 15 inci Perşembe gUnU açılacakllr. 
K~yıt ve kabul için Ağustostan itibaren SALI ve CUMA 

günleri müdüriyete müracaat edilmelidir. 
lsc:ınbul ydinci İcra Memurluğundan: 

Aram KoHancyan efendinin 
talep eylediği 3250 liranın temi
ni tahs ili için tahta hacze alanmış 1 

Telefon Numara••'' 
Tahrir telefonu: UŞ79 

İdare telefonu: 2ıs70 

- v~ ~~~--~~~-~·~~~~~~-~-~~~~~~~~ nümunes~i görmek üzere her 

Maarl.f Veka"' le ı·nden.· gün ve münakasaya iştirak ede-

Ankara'da Gazi Terbiye Enstitüsünde Leyli bir Lise açılmış
tır. Bu Lisenin şimdilik yalnız birinci ve ikinci devre 1 inci sınıf
ları açılacaktır. Ev" elce namzet defterine isimlerini kaydettirmiş 
olanlarla yeniden kaydedi1eceklerin Eylulün birinden itibaren 
mektebe ınuracaalları. (4471) 

' -. ~ . ' . ~ 

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. ilncil tertip 2. inci keşide 

11 Eylül 1932 dedir 

Büyü~ i~rnnıiye l~,000 lirn~ır 
Ayrıca : 15.000 10,000 Liralık 

ikramiyeler ve 20.000 
Büyük 

Liralık 
Bir Mükafat Vardır. 

cek!erin de o gün ve saatinden 
evvel Ankara merkez alım satım 
komisyomına müracaatları. 

• • • 
(69·1) (4210) 

i:zmir müstahkem mevki kıta: t ı 
için (68,800) (2,704,000) (1,460,. 
000) kilo üç parça odun ayrı 

ayrı şartnamelerle kapalı zarf 
usulil ile münakasaya konmuştur. 
ihalesi 12· 9· 932 pazartesi günü 
16,30 ve 17 dedir. Taliplerin 
vakti muayyeninde izmirdeki sa· 
tın alma komisyonuna müracaat
lan • (689) (4183) 

BONO-
Alır ve satar. Sirkeci, Liman 
Han 27 numarada Yardım Evi. 

Tel. 22114 ---

olup mutasarrıf bulunduğunuz ba
lada mez~<lir bir bap hanenin 
dörtte bir hissesinin dairemizce 
intihap edilen erbabı vukuf ma· 
rifeti!e icra kılınan takdiri kıy
met muamelesinin neticesinde 
mezkur hanenin tamamına dokuz 
l>in sekiz yüz lira kıymet takdir 
edi 1 miş bulunduğunu mübuyyin 
işbu takdiri kıymet ve vaı'ıyet 
zabıt varakası ilanen tebliğ olu
nur. (3959) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili Hastahklar MUtehaasıaı 

Cumadan maada her gün öğleden 

sonra saat (2.:IO dan 5 e kadar lstan· 
bulda Divanyolunda US numaralı hu 
susi kabinesinde dahili hastahklan 
muayene ve tedavi eder. T!lelon: ıs. 
tanbul. (2.22.a98). 

Telgraf adresi: lstanbul -

Posta kutusu No. 46 -Abone Ucretlerl ı 
~etıl 

TUrkiye ~~· 
Senelik 1400 2700 -

6 aylık 750 1•50 -S aylık 400 sOO -
ı aylık 150 

--... 
Hin Ucretlerl : .,.,, 
~t ı~~ blı--;atırı ıo 1' 11 

Ttcarl 1111.nlarm bir satırı 12,IS -

Ttcarl llA.nlarm bir santlıni 2ıs -KUçUk lllnlar _: ~ 1 
Bir defası 30 iki defası 50 Uç ır-_1 

dört defası 75 ve on defası Jo0 ~ ffJI"~ 
üç aylık ilı\n verenlerin bir de! sJ1S1 
nendir. Dört satırı geçen uanl r· 
satırlan be§ lturu§tan bessp edlli 

~----------~~]~~ YAKIT MATBAASI - tS'f~ 
SAll1Bl: MEHMET ,1.Srıı' 

Umumi Negrlyat MUdUrU: ~ 

' 


