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lktısat Vekiletinde ___ F_r_aa_aa_m_e_n_fi_ce-v-ap-... 

tebeddül verirse Alman ordusu 
tensik edilecek 

J~a•i nıakaadile bir müddet
.:~ Avrupada bulunan lktı .. 
~ •ekiı· " . ı Mustafa Şeref Bey iıti-

ettı y . 1 
~d··: erıne ı Bankası umum 
8e,. tll'ij. •e lzmir meb'uıu Celil J 

Berlin, 9 (A.A) - Siyasi 
mebafilde söylendiğine göre, 
eğer F ransanın Alman notası
na cevabı tahmin edildiği gibi 
az çok menfi çıkarsa, Alman
ya doğrudan doğruya Londra 
ve Romanın mntaleasını ala
cak, terki teslihat konferansın
dan çekilecek ve derhal ordu
sunu tensik edecektir. 

"-1. 1e_ç1Yor. lktısat vekaletinde e 1 
lliiıı hır değitiklik oluyor. Bugü
lli en. lllühim siyasi bir hadiıeıi- J 

01t,11kı1 eden bu değitiklik tabii 
fı(Jİ)' efkan umumiyeyi metgul 
~r-· Ve Mustafa Şeref Beyin 
,. etek. Yerine Celal Beyin gel- , .. ___________ _. 

~~e~.ne gibi fili neticeler çı- Yarınkı· 
~ cegı meselesi üzerinde bir 

Ce tahminler yapılıyor. • • • • 

"lte~l B~y daha evvel de lktı- ıçtıma IÇJD 
'ıt, '1 ~l~tınde bulunmuş bir zat-
~ ıtıbarla bu vekaletin itle-

'- fıaasen yabancı değildir. Di. Oç vekilimiz daha 
~raftan yedi, sekiz seneden-

' Bankası umum müdürü sı- dün akşam 
llleınleketimizin iktısadi ve 
la.yatına doğrudan doğruya Ankaraya gittiler 
.. etıniı, piyasanın ihtiyaçla- icra vekillerinin yarınki Pazar 

Mı ~011nüı, bilhassa cihan iktı - günü sktedeceği fevkalade top
~anının zuhurundan son- lanhya iştirak etmek ilzere dün 
"has etçe alınan tedbirlerin akşamki trenle Hariciye vekili 

ındaki te3irlerini çok ya - Tevfik Rüştü, Adliye vekili Yu
d~rı tetkik etmiştir. Nihayet suf Kemal, Milli müdafaa vekili 

ftııu'~e kadar deruhte etbıi§ ol - Zelcai Beyler de Aı kıraya git
't ıılerde ve teşebbüslerde ha- mişler ve Riyaseti cümhur kati
'-i ıı:: llıuvaf fak olmuş, bu nok- bi umumisi Hikmet Heyle bir
~İr ~- da muhitine derin çok meb'uslar ve memurlarla 

itti!' o~- '9e itimat telkin eyle- dostları tarafından teşyi edilmiş• nu 
eyjn • n İçin Mustafa Şeref lerdir. 

Yerınc Celal Beyin gelmiş Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
fıl 41

"" 
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\.i. ·-~e Beyefen i de ugünkll trenfe 
~nınıştn·. Bilhas::a son ka - gideceklerdir. 
S ede l:~bul edilmiş bazı Dünkü trenle Bern elçimiz 
stta~ ~arar görenler, yahut Cemal Hüsnü Bey ve Rusya 
--~ lerını hiHedeıalerde bu büyllk elf ıi M. Smi~ de Anka-
~ niye~ çek barizdir. raya sitmi9tir. 

~I '~i iktısat vekilimizin en Cemal Hüsnü Bey birkaç gün 
~~~r zaruret olmadıkça ferdi sonra dö :ıecektir. 
~~I ltaleri ve halkın iktısadi ih § Tevfik Rüştü Beyi dün öğ
~l.a· ltını tazyik etmemek pren • leden sonra Tokatlıyan otelinde 
b; • taıc· 
~, ıp edeceği füphesizdir. Dammarka sefiri M. Skov ve 
t"-haı leyh son kararnamelerle eski Mısır sefiri Ratip Cey ziya
~~~ olan bir kısım tahdidat- ret etmişler, Hariciye vekili bu 
._,~i~ıracağı şimdiden temin ziyaretlerden sonra Dolmabahçe 

it •• --11'. R 
~ sarayına giderek eisıcOmhur 

Tarihimizin Ana Hatlan ................. -............................................ ·-······ Dilimizi 
Türk tarihi tetkik heyeti düzeltelim ! 

Bugün Dolmabahçe sarayında 
umumi bir içtima yapacaktır 

A. Reflk B. Hasna Hlmlt B. Mahmut Ragıp B. Ahmet Cevat B 

Halll B. Musa $Urena B. 
Türk Tarihi Tetkik Heyeti 

Türk tarihinin ana hatlarım ye • 

niden yazmak için çalıfıyor. Son 
günlerde daha bir çok zatlara mü 
racaatla bu hususta ihti • 

saslarmdan istifade edilmesine 
.karar vcrilmi}ti • Bu cüml~dcn o
larak Türklerin medeniyete biz • 
metleri babının faııllan tesbit o
lunmuf, bu fasılları yazacak zat
lar da heyeti umumiyece seçilmiş 
tir. Seçim neticesi fudur: Türkle
rin siyasi terakkilere hizmetleri 
için Ağaoğlu Ahmet ve Sadri 
Maksudi Beyler; 

Türk harp san'atlarına hiz -
metleri için Naci Pata, miralay 
Baki, Ali Haydar Emir, Bahriye 
lisesi tarih muallimi Fevzi, Ahmet 
Refik, Akçora oğlu Yusuf Beyler, 

Alaollu Ahmet B. Fatin B. 
dinde, hukuk, aile, örf, i.det ve 
saire İçin Ağaoğlu Ahmet, Sadri 
Makaudi, Hüseyin Namık Beyler; 

Türklerin ilimlere hizmetleri, 
rıyaziye ve heyet için Fatin, Hüs
nü Hamit, Ali Yar, Yusuf Razi 
Beyler; 

Tabiiyat Ye bp için Dr. Süheyl, 
Dr. Galip Ata, İbrahim Hakkı, 
Dr. Osman Şevki Beyler; 

Tarih ve coğrafya için Akçora 
oğlu Yusuf, Şemsettin, Ahmet Re
fik, Ragıp Hulusi, Hamit Sadi, 
İbrahim Hakkı Beyler, 

Felsefe için Şemsettin, Abdül • 
muttalip, Nevzat, lzmirli lsmail 
Hakkı, Ferit, Şekip, Orhan Sadet
tin Beyler; 

Odun dururken 
niçin hatap denir? 
Eğer müvellidillıumuzayı 

altın yapmak sırnuı bul
duksa Au yzı O ya=abiliriz 

Dilimizin ıslahı ve inkiıaf ı i· 
çin, emek verenler arasında Pro• 
fesör Kemal Cenap Beyi hatırla· 
mamaya imkan yoktur. 

Ay sonunda Dolmabahçe sa • 
rayında toplanacak büyük Dil Ku· 
rultayı münasebetile muhterem 
Profesörün dil üzerinde düıünce
lerini huliıa etmeyi f aydab bu • 
larak kendiıini gördüm. Bu kısa: 
gÖrüfllle, doktorun nasıl çalqtığı· 
m görmeme de bir fırıat vermit 
oldu • 

Kemal Cenap Bey, uzun rapo
runu hazırlamıf, buna ilk tahsil 
çocukları üzerinde yaptığı tecrü• 
belere dair resimler ve grafikler 
de bağlamııtı. 

Doktor o kadar candan ve açıli 
konuıuyor ve bunu el ve kol he.re• 
ketlerinin yardımile o surette an· 
latryor ki dakikalar geçtikçe ko • 
laylıkla birçok ıeyler öğrendiği • 
mi kendi kendime pek ala anlı • 
yordum. 

Kemal Cenap Bey, zamanın • 
Ban nYel bir ıazeteciye birçok 
feyler anlatmanın galiba pek hot 
bir ıey olmadığını, not almıya 
davrandığım dakikada farkeder 

.(Devamı altıncı ıa>:ıfada) 

~ Var ki, mevzuu bahis ka- Hazretlerine arzı veda etmittir. 
Fikir hayatı ve Türk içtimai 

müesseselere hizmetleri, dil ve 
~~lerde tadilat meselesin - ... ., .. ,...,"'"'.,n•mmıt1111111rartın111•ıım._1 

s,--!r!;~:::!~ie vaz~;::1:~: ~.~~-~!!.!.~.!~.?:.r..!~! ... ~.~~-~.!~~~~!..~~r devir~ 

Güzel ıan'atlar, resim ve min
yatür, nakkaı ve saire için Ham• 
dullah Suphi, lbnilemin Mahmut 
Kemal Beyler; 

Mimari, tezyin ıan'atlan, hey• 
keltrqlık ve saire Halil Ethem 
Ahmet Refik, Mimar Sedat, Mi • 
mar Salahattin Beyler; 

"1u • 
, de;:~::.r beklemek de hiç Otomobili ilk defa gören bir köy varmış 
~iıi izah edebilmek için ya fayyareyİ bİÇ gÖrmİyen köyümüz 

ıı-.. J'e! .. ~erkez banka11mn ki bilir• k d kt 
...., ettıgı (3) numaralı" bül - m ne a ar ço ur 
(l) Mehmet Asım 

~~ ! nd aagı/adlı) 
Geçenlerde bir gazete yazıyor 

du: Ana doluda bir köy halla ilk 
defa otomobil sömıüt ve otomo
bilin gelitini ıevinçlerle tes'it et • 
mitler •• 

1 1 1 -·-••dUU. 

Biz bir devirde bulunuyoruz 
ki bu devirde delil .,ıomobilin 

, tayyarenin bile giımedlii yer kal 
' manuttır ve tayyare artık alelade 

mkil vasıtaları meyuuna girmit· 
1 tir. Halbuki ıörülüyor ki, maale • 

aef W.de daha otomobili bile ta• 
nmuyan yerler vardır. 

Yakmda Avrupa ile 11tanbul 
arasında yeni yeni hava nakliye 
hatları tesis edilecektiT. Bir taraf 
tan Asya ile A'Ynlpa aıumda la· 
sa fasılalı ve menzilli hava hatla· 
n tesla edilirken cliier taraftan 

~· 1111.aubamda da Avrupa ile Amerika arasında 
eıa KaadilUye havai hat teıiıi imkin dahiline 

lt 8eçeaJer girmek üzeredir.. Filhakika ıon 
8p0r .. ,,,.!'\~Zd~) yaP.ılan. aeferler artık AvruP.& ve 

Tayyare ve .;. 1rapı 

Amerika aras1Dda bir gün bir 
gece ıüren yolun da tehlikesiz bir 
hale geldiğini göatermi:ıtir. Geçen 
ay ıekiz tayyareci Bahrimubiti 

,(Devamı 8 inçi ••lıf ada). 

Edebiyat, §İir ve hitabet ve sal 
re için Dr. Saim, Köprülüzade 
Fuat, Ali Canip, lımail Hilanet, 
Haıan Ali, Ahmet Cevat, Ragıp 
Huliiıi Beyler; 

Musiki ve raks için Ali Rifat, 
(Devamı 8 inci ıayıfada) 

Profesör Kemal Cenap B. 
dfifiincelerini aalabyor 

mnaıı:anrııtın1111ıtıuııınnurw•ı--u•11ı.._111111-.---••sıı•rr•ı ------•·ısı•••-• 

D · 

- ae,, bizim Halit yirmi ya,ına geldlGI halde ne rakı ne 
clgara içer, ne de çapkınlık, bilir, örle iken hastahktaca 
kurtulamıyor. Acaba şunu hangi doktora göstersek ... 

- Atlll doktorun• 



Sayıfa 2 VAKiT 10 Evlü! ~ 

İktıs;t vekil~tind1 

tebeddül 
İzmirin = vatanın 
kurtuluş günü 

,ııı111111ııııın1111ıı•· 

~ 

azi Hazret erinin Sofyayı ., .................... . ( Başmakalemizden deı:cıntJ 
• . . tas"ir e 

tenden umumı vazıyetı d d' 
den şu atırları burq.ya kaY e § 

~ g Bu bUyUk gün dün 
coşkun tezahüratla ~ 

ziyare leri hakkında bir haber ) 
Bir Bulgar gazetesi diyor ki : "Gazi Hazretleri J 

tim: tJı'' 
"Cihanın son ilç ay :nrfırıd ~ 

tes'it edlldt l § 
§ 

hmir, 9 (A. A.) - Bugün iz. ! 
a mir, 9 eylul kurtulu§ günü §erefi· :: 

belki Sofya için bir istisna yaparlar.,, f 
J 

munıl vaziueti iktısadiyesini tttJft' 
eden müşire/er de bir $alôh eJ7f ı 

Uf kltd 
irac ctmr.kten u:aktırlor. u ~ 
palı bulunmakta bt.rdcı·amil''" 41 i: 

ru:ı emsali görülmemit muazzam j 
bir ihtifale sahne olmuştur. Şehir i 
birkaç günden beri ka7.alardan f 
ve civar vilayetlerden binlerce 7.İ· J 
yaretçilerle dolmuı, otelle.rde yer tr. 

kalmamıştır. Dünden itibaren her g_~= 
taraf ııü ı~nmiye batlıımış, bayrak 
Iarla defne dallariyle tehir baştan I 
başa tezyin olurunu tur. Bugünün § 
cumaya te adüf etmesi de merasi ~ 
me iştirak eden halkı diğer sene· J 
ler nazaran birkaç mi 1i çoğalt· :. 
mı§tır. Hükü.met ve Kemeraltı gi· 1 
bi itlek yerlerde halkın kesafetin 't 
den gelip geçme büyük müşkülata İ 
uğramıştır. Sabahleyin aat sekiz· 
den evvel Beyler sokağında C. H. 

Sofya, 9 (Hususi) - "Mir,. gazetesi Gaıi Rüştü Beyi bu ziyareti iadeye memur ettiği ~ 
Hz nin Sofya ·seyahati etrafında yazılan haber içindir ki biz Gazinin ilk vatan harici ziyaretle· j 

t' ar e zaman için bir kÜ§OYi§~ itı ı:. d~ 
lehilectiiini hllber ueruek hı;. klV' 
henüz ortado. görünnıüyM· fıJfya!' • 
nin umumi t•aziyeti de bu mt 

F. vilayet merkezi, ihtifal heyet -
leri ve davetliler, t.aıradan gelen 
heyet ve murahhaslar ve teşkilat 
nıümeaıilleriyle dolmuıtur. Ya • 
pdan program veçhile vakti muay 
yende vali Kazım patanın otomo
bilini takiben yüzlerce otomobil 
9 eyllıl gününde Haykaprnar civa 
rında şehit düıen Mehmetçiklerin 
ebedi hatıralarını yaşatan kabir -
ferine gidilmiıtir. Bu tüheda 
ınakberesine müteaddit çelenk -
ler konulmu tur. Heyetler arasın
da milli mücahitlerimizden Ber • 
gamalı 85 yaşl rmda tuzcu Muı· 
lafa efendi b '-Yaz sakalı ve gög • 
sündc~i istiklal rnada1yasile naza-
rı dikkati celbetmektc idi. Şehit
likte abid ba~mda Buldanlı .:ade 
Mustafa bey, bir nutuk irat ede .. 
l'ek bugünun kahramanlarmı ve 
~ehitlerini taziz ve tnkdis etmit 
ve bu mınta.kada kurtuluş günü -
nü hatırlatmak üzere ehitlikte 
bekliycn ıüvari kıt'aaı kumanda· 
nı tarafından gayet veci~ ve ha • 
raretli bir hit be ile mukabelede 
bulunulmu§tur. Bundan sonra 
B nal Nevzat Hanım bir hitabe i
radı ile mukabelede bulunmuştur. 
Bundan sonra Benal Nevzat Ha -
nrm bir mersiye okumuştur. 

Müfti efendinin pek müeuir 
bir surette dkuduğu manzum ve 
men ur türkçe bir dua ile ıehitlik 
kısmındaki mera.sime nihay t ve· 
rilerek kumandanlık daireıine av· 
det olunmuştur. 

Saat 10 da Kadifeknleıinden 
atılan bir top üzerine kıtla önün· 
de mevki almıt bulunan ııüvari 
kıtaatı merasimi mah u!a ile ~U§. 
laya ve hükUmete sancak ke§İde 
etnıi§lerdir. Bayrak çekilme mera
siminden ıonra süvari kıt'a!ı Göz 
tepe tramvay caddesini tallihen 
Re§adiyeye kadar bir hareket yap 
mıştrr. Bu askerlere Reşadiye C. 
H, Fırkasmda limonata ve siga • 
ralar tevzi olunmuştur. 

Bugünü tebcilen tertip edilen 
z fer alayına iıtirak edecek her 
cemiyet ve müegaesc bugünün şe -
refine layık olarak hazırladıkları 
temsillerle, Basmahane istasyonu 
karşısındaki meydanda içtima et· 
mişlerdir. 

Alay saat 15 te Kadifekaleain· 
Üen atılan bir topla harekete geç 
mİ§tir. Alayın harekete başladığı 
dakikada Gazi heykeli önünde ih 
tifal heyeti namına belediye rei • 
ai Behçet Salih bey tarafından 
bir nutuk irat edilerek büyük ha
liskira karşı beslenilen minnet 

dolayısile şöyle bir fıkra neşretmiştir: rioe Sofyadan baılıyacağını zannetmiyoruz. 1: 
- "Bir nim resmi hükümet gazetesi Türkiye Her ihtimala karşı biz, Türkiye reisicümbu = 

Reisicllmburunun Sofyaya Çar Borisi ziyarete runun Çarımıza yapacaiı bu ziyareti büyük bir \ 
geleceğini yazdı. Bu haber bazı Sofya ecnebi memnuniyetle karşıladık. ( 

bir ffl:Z tefkil etmemeldediı.,, '1' 

gazeteleri muhabirleri tarafından da temsil t· iki dost devlet olan Ankara ve Sofya hüku· = 
tikleri gazetelere bildirildi. Bizim büyük bir metleri birbirlerine o kadar samimi bağlarla ( 

Cihan buhranı İ!f inde 1il~1

1ır 
büyük bir fırtınalı deniz ort~ ,

0
,, 

kaydı ihtiyatla karşıladığımız bu haberi hariciye bağlıdırlar ki birçok Türk ve Bulgarlar bir B1l- a da yol alan bir gemiye benl~ Jİ 
Fakat şu noktaya dikkat etıı\ d' 
zımdır ki, bu gemi bu fırtıtış de' 

nezareti ne teyit ve ne de tekzip mahiyetinde kan ittibadıom şimdilik teessüs edemediq-i tak- -=~ 
birşey yapmadı. Mussolini gibi Gazi Hı. de vatan dirde hiç olmaısa ~ir Türk-Bulgar birliğinin ta· ~ 

nizin orta ında yalnız ba§111' gt' 
eildir. Onun etrafında batktJ ~ıt· 
miler, başka memleketler \f~. j' 
Bunun için memleket geınis111;,ı~ 
dar eden kaptanlar bir tllr~,I 
fırtınalı denizin dalgaları şf"jf 
do. gideceği a&tl hedefe do~~.• 
ti kamet ahnıya çalışırken c dOt 
f ında muhtelif istikametlere •\e 
ru cidip gelen diğer geJi\1 ~ 
çarpı§mamak için manevraJşr ııl 

haricinde ziyaretler yapmayı pek evmemektedir. bakkuku emelile mütehass:stirler. Gene tekrar : 

A k
Bulgar başvekilinin kalaTbahk bir maiyyetle ediyoruz: Gazi Hz. nin ecnebi memleketlerde ~---~-= 

n araya yaptığı ıiyareti ürk başvekili ismet seyahat itiyadı yoksa da belki Sofya için bir 
Pş. Atinayı bizzat ziyaret ettiği halde, Tevfik istisna yaparlar." ~ 
11ııııııııı 1 ııııııııııııııtı'ıııııııııııııııııııııııtıııııııııllllllı111ıııııııı11 111 ıııııııııı111111ıııııııı 1 ııııııııııııııııııınıııı1111ıtııııı111111ınııı1111111ıııtııııı1111ıııııııı11ıııııııııı11111ııııııı11uııııııııı1111ııuııııı111ılllll111mı•llllt111J 

Fransa lngilterenin Alman talebine 
karşı vaziyetini merak ediyor 

Paris, 9 (A.A) - Bugün ya· 
pılması mukarrer olan nazarlar 
meclisi içtimaı yarınki cumartesi 
gününe talik edilmiştir. 

M. Hcriot'nun kalemi mahsus 
müdür muavini M. Ray, lngilte· 
renin Almanya talebi muvacehe· 
sinde ittihaz edeceği vaziyetten 
maiümattar olmak üzere dün 
Londraya gitmiştir. 

Almanyaya verilecek cevap 
münhasıran F ransadan çıkaca· 
ğından bu teşebbüs temamen 
gayri resmi bir mahiyettedir. . 
Başvekil ve Relst-

cUmhur 
Berlin, 9 (A.A.) - Wolff ajan· 

:.ından: Batvekil Fon Papen, r~i· 
sicümhuru ziyaret ederek dahili 
siyasi vaziyete ait olan raporunu 
ol<umu§tur. 

Bu ziyaretten ıonr b&.§vekiJ, 
Rayiştağ mecliıinin yeni reisi M. 
Gocringin ziyaretini kabul etti. 

Büyük bir balon 
. daha hazırlanıyor 

Berlin, 9 (A.A.) -Wolff ajan· 

undan: Hali hazırda inta edilmek 
te olan yeni kabiliıevk balonun 
eb'adı Graff Zeppelinden daha 
büyük olacak, balon Helium sa· 
zile imla edilecek, hanı petrol ile 
müteharrik 4 motörle mücehhez 
ve vaıati 850 beygir kuvvetinde 
bulunacak, ıa.atte 130 kilometre 
aür' at yapacak ve bil6. merhale 
13 bin kilometre meaafe katede· 
cektir. 

Yeni balon, ilk aeyahatini gele· 
cek llkbaharda icra eyliyecek ve 
her türlü aari konfora malik ol· 
mak §art.ile 50 yolcu taşıyabilecek· 
tir. 

Fransızlara göre Al
manların vaziyeti f e

ua olacak 
Paria, 9 (A.A.) - Havftl ajan· 

11ndan: Almanyanın askeri müıa· 
vata ait talebini tekrar mavzuu 
hah eden Temp gazetesi, şunları 
yazıyor: 

Almanyanın terki teılihat kon .. 
f erangından çekileceği ve Aulh 
muahedeleri ahkamının hiç biri· 
ni bundan böyle nazarı itibara 
almıyacağr huıuıundaki tehditle· 

rinden müteeuir olmamak icap e· 
der. 

Almanya böyle bir hareketi İr• 
tikap etmekle milletler cemiyeti 
azasından bir devletin ipkasınn 

mecbur bulunduğu taahhüdata ic· 
ra etmemi olacak ve dünya efka· 
rı müvacehesinde çok vahim bir 
meı'uliyet deruhte ctmİ§ buluna· 
caktır. Zira bütün dünyada tekrar 
militarizm a~ anma ının y ga 
sebebi kendini olmu§ olacak ve 
emniyet ve itimadın tekrar tcesıü· 
aile beraber iktıaadi inkişafa da· 
vet etmek için tatbik edilen ıulh 
ıiyasetine ait bütün ümitleri ayni 
ıebeple tahrip eylemiş bulunscak· 
hr. 

Alman fırkaları an
laşıyorlar 

BerJin, 9 (A.A) - Alman 
merkez fırkalarile nasyonal sos
yalistleri arasında dün akşam 
icra edilen müzakerata müteakip 
neşrolunan tebliğden anlaşıldığı· 
na göre her iki fırka meyanında 
ikhsadi sabada ve bilhassa iş 

imkanları ihdaııı meselesinde bir 
itilAf tahakkuk etmiştir. 

mıya mecburdurlar. Bunlsrıtı v'ı 
ayycn hedefe varmak iç~n. b ş.111~ 
dolambaçlı göriinen bir ıstıl< '!';; 
takip ettiği görülüyor. ffter~, 
yüzünü bilmiyenler i~in bu ~ rer 
yet garip görünse bile bir ı11f1l t~ 
tir. Bu zarureti takdir edeJi\e~~' 
bilakis devlet gemisini tehli~e 
re maru7. bırakmak demeklirjp' 

Nihayet nnzarı dikkate 'd1Jt' 
mü im bir nokta da '1 ~ ,. 

Herhangi bir vekil ne kad&" ,ıı' 
nüniyet, ne kadar gayretle ~ eJ' 

·1ıtı §ırıa çalı ııın, vekalet tetkı ıl 
aından iyi tanzim edilmeınİt 0 

.l1l • ı<'· 
aa kendi ba~ına bütün işlerı J 
edildiği şekilde sevk ve id"'~l 
mez. Bu takdirde vek" letiıı ~ t•' 

rini tanzim edebilmek için b•' f 
,.·ı&tl it 

raftan da mevcut olan te§~1 J1le' 
ni ihtiyaçlara göre tensfü e~ et 
lazımgelir. Zannediyorurrı 1'1.~ ,ı 
lal Beyefendi mükerrer tefr.•,d~ 
tevhit ameliyeleri görüp gtÇ

1 
•• J 

ten tıonra, vücut bulan bıJ~ ~ 
iktı at vekaletinde vaziye~ ı)' 
noktai nazardan tetkik etııı 

tiyacını hi~&edecektir. ~ ,.,. 
'Mehme/ 

.....................................•... , .......................................................................................... . 
Muğlada bu selleut 

ve şükran hisleri (ya§aıın büyük 
Gazi) vazeleriyle pek t1amimi ve 
hararetli alkı§larla ızhıır edilmi§~ 
tir. 

Alay, yürüyüş terti~ilç önde 
halle mümessilleri v arkada as • 
ker olmak üzer Basmahane • Til 
kilik • Hntuniye - Kemeraltı • Hü 
knmet caddesi .kı§la ve birinci kor 
donu takiben Gazi meydanındaki 
heykelin önün.e gelmi§tİr. Alay 
birinci kordondan geçerken li -
manda bulun n bilumum Türk ve 
ecnebi vapurları düdüklerini çal· 
mak ur tile reami aelamı ifa et· 
mi ler ve aak ri kıt'alar heykelin 
önünden geçerken 21 pare top a· 
tılmrıtır. Alay r migeçit ve tazi .. 
mi if ederek lamet Paıa bulvarı· 
m takiben Gazi Bulvarına çık rak 
dağılmı§lardrr. 

Zafer alayı geçidi pek parlak 
olmu~ ve coıkun tezahüratla 9 
eylul kurtuluı günü tes'it edilmit· 
tir. 

Geceye fener alayları ve yer 
Yer eğlenceler tertip olunmu§tur. 
Halk &Ürw- ve heyecan ic;indedir. 

GAZl HZ. 
Reiaicümhur Hazretleri dün 

Dolmabahçe aarayandaki dairele • 

rinde me gul olmu§lar ve bir ye· 

ri tetrif buyurmamıtlardır. 

CeJAI Beyin tayini alt 
tasdikle lktıran etti 

Ankara, 9 (A. A.) - lktı at 
Vekili Mu taf a Şeref bey, ahvali 
uhhiyeıine binaen iktıaat vekilli· 

ğinden iıtif a tmiş ve yerine lznıil' 
nıeb'usu ve 1§ bankası unıunı nıü 
dürü Mahmut Celal Beyin tayini 
Reiıicü.mhur H zretlerinin yük .. 
ıek taadiklerine iktir&n etmİ§tİr. 

Oadayda gene zelzele 
Muğla, 9 (A. A.) - Dadayda 

zelzele fasılalarla devam etmek • 

tedir. Eylulün ikinci ve beıinci 
günlerinde biri tiddetli olmak Ü • 

zere iki zelzele olnıu§tur. Yeni 
hasar ve zayiat yoktW'. 

Dil kurultayı için 
müracaat eden 

mahsul fı' •e 
Muğla, 9 (A. A.) - sıı 1'!'' 

• o ~ 
Dadayda tahminen 150 b1".,Jef1 

İncir istihsal edilmiştir. lıı"1 tt'(ı 
lıtanbul, 9 (A. A.) - T. D. T. alıcıar vardır. Fiatlar 5 J<ıırıl ~'' 

C. Umumi Katipliğinden tebliğ c 10 kuruşa kadardır. Ba~e11'1eı ifl İ' 

zevat 

dilmi tir: h 11 d rup, palamut ma ıu erı 

Kurultay için münı.caııt eden se de fiatlar düıkündür: 01C~ 
zevatın isimlerini ne§re devam c· Tütün fiatları da dütkÜ~J1'efİ' 
diyoruz: ğu için halk fiatleı.rın )'Ü)cıe ,ı' 

Abdülhak Kemal Bey, mual .. ni bekliyerek tütünleri eıdeJ1 
lim; Ali Enver Bey, muallim; Dr. karmamaktadır. ~ 
lbrahim Hanif Bey; Eıat Mah : rı~ ıf N 111111111ııu1111 ııwuıuııu:ıı tıfl ı" 

mut bey, muharrir ve muallim; bey, muharrir; Münıtaı bt:~,J 
Ferit Aueo Bey, eski maliye mü· !l• 1 

allim; M. Louis MikoÇO, d-11"
1
, 

fetli§lerinden; Kadri Bey, Amaı· sefareti erkanından; N8J'll ~rıt' 
ya valiıi; Hakkı Tarık Bey, Gi - muallim; Nafiz Şerif SeY, 

1 
ttl 

reaun meb'u u, Halit Fahri Bey, be ' ' 
muallim, muharrir; Halil Nime • ya meb'uıu; Sadri Etern çşrı,Jı~ 

il h H . harrir, Sezai Bey, eıbaksu"r11"" . 
tu a Bey, müderris; üıeym .. r ?P 
Namık Bey, muallim, Hüsam Bey, kale meb'uıu; Operato 11'1' ·f 
Amasya müverrihi, Mazhar Bey, tin bey; Şevket bey, 

0 
f şefi, 

ıb h. N . b y· )'uıu ~, 
muallim; Mazhar Süleyman Bey, ra ım ecmı e .' Oı111şrı ı ı 
muallim, Mehmet Ali Aşmet Bey,' bey, müdeıı·is; Zelıha 111ıl., 
Mektep müdürü; Mehmet Zeki mm, muallim; lhtıan beY• 
Bey, muallim; Muharrem Zeki l lim. 
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M Ve yarı Çapkınlık Yazık değil mi? Ağa oğlu ~.~~.~~.~S.~.~.~~~~ · 
t ÜnevverJik •• Vagonsuzluk yüzün- Hissedar olduğu bir 25000 liraya 

ht.iı18.&ın cehalet .. Bu söze §Üp - Kadın peşinde den meyvayı karadan şirket aleyhine • 

~~f:!;5::~::~~::: Üç gençten birisini 
1!:8:un:~~r:::ı~k:~:ız- Hukuk d:.::te~Ç~üderris'e- sıg talı 

~ t en, mektepten, eşten dost _ b J b• d ce:ı Avrupaya taze meyva ibra- rhıden Ağaoğlu A'ımet Bey Ti-
d. anıd k ı meç U lr a am catı çog"' almıştır. Fakat ihracat caret mahkemesine mürcaat ıai..... 1 , tanımadıktan din e-

-.qıı na.s·h vurdu tacirleri kara yolula sevkiyat ederek bir müddet evvel Mü-'°tl ilnı· ı at budur. 90 sene ev . k ~ k h l 
lltd"ı,. .1ı.balden bahsedilirdi.90 se- h yapmıya ım an bulamama ta· refte ve ava ·sinde petrol çı-
d • ı 1 k Gene kadın yüzünden bir a- dırlar. Çünkü Şark demiryolları karmak ma~sdıyJa teşekkiil 
h .. _1 Ilı elimesi salatentüncina d" f "h k k 1 ... ·· d""' okur ıse.. atı ayma am ıgının ° · kumpanyasının taze mey va nak- eden şirket aleyhine bir zarar 
İ. l) h gibi dillerden düşme- nünde yedi el patlıyan tabanca Jiyatı için ancak üç vagonu var- ve ziyan davası açmıştır. 

'llııı a ~ dog"' arken kazasker ol - k d b" · · d · b t A k T"" k 
1 ıtı"·d urşunun an msm e ısa e var. dır. Şimdi bu vagonların üçü de meri an ve ur sermaye-

~'nla~ .e~risler neslinden gelen Fevzi diz kapağından ağır ıuret - Avrupada bulunmakta , kum- sile teşekkül eden şirket Müref-
'ffcd·ı ıçın yaşasın ilim demek te yaralı .. Carih kaçmıştır. panya taze meyva sevketmek tede bazı tes:sat yapmış, fakat 
~ll hı llıeı bir kabahattir. Fakat Bu hadise dün güpegündüz, için bu vagonların Avrupadan şirketin direktörü son günlerde 
dirol'\t~~ rağmen ya§a&ın cehalet saat birde olmuıtur. geri gelmesini beklemektedir. şirkete ait 107 bin lira kıyme-

Şekerci hanında 46 numarada lbrı;cat tacirleri bu vaziyet tinde makineleri yedi bin liraya 
\> "' • • oturan Fevzi, Abdi ve Hasan is - karşısında harici ticaret ofisine terhin ederek Par ise gitmiştir. 
•ı 'te.ıın cehalet .. Bana: mindeki iki arkadatı ile Fatih müracaat etmişlerdir. Kumpanya Ağaoğlu Ahmet Bey şirketin 

dı ... ~Vay cahil vay .. Utanma - k k 1 - b" .. ·· 1·se, bu sene 1·ç·ın yenı·den vagon bir hissedarı sıfatile bunun gibi "'l 1;1 ayma am ıgı ınaaının onun • 
tt~l~ ~.de cehalet ya!asın diye - den geçerken bir kadına tesadüf getirmiye imkan olmadığını, ge· bazı sakat işlerden zarara uğra-
'" tıı~ı ır saniye dü§Ünsünler ve ediyorlar ve pefine takılıyorlar... lecek sene bu işlere daha çok dığmi iddia etmektedir. Davanın 

!) 1
1.ere cevap hazırlaıınlar: vagon ayıracağını söylemektedir. rüiyetine yakında başlanacaktır. 

" 1 Bu sırada kadını daha evvel -
eJ lı l~ ne zaman faydalıdır? den takip ettiği anlaşılan meçhul 
~t? lllın yük:ıek rolü ne zaman bir adam bu kafileye yaklaıarak: 

F~ 11iıtı hak'k t• .. l d·-· - Ne yapıyorsunuz .. Kendini-
~;4~1 ı. a ı ııoy e ıgı zaman 

taLl •dır •. llım hakikati söyler. zi bilin .. 
I.~ h k Diyor. Ayak üzerinde başlıyan '(~ . n ıkati bulmak öyle pa -
~ı,' ıhle, hakikate benzer hnyal· münakaşa nihayet tabancaya ka-

' d dar dayanıyor .. Meçhul ada.m bir 
1 

ay i §unu adı ile zöyliye· 
Qev az geri çekilerek tabancasını çe -

fC) d eıelikle elde edilir bir 
K. eğild· kiyor ve yedi el ate§ ederek ka -
.~1,.. ır. Çünkü ilim, ilme ben 
L • '' c h ı çıyor .. Kur§unlardan yalnız bir 
~l ~ l a etin eline geçerse der-

"'" an tanesi Fevziye isabet etmiş ve di-Ceh..ı .. l cı <>lur. tlme benziyen 
f "'" zinden ağır surette yaralarnı§tır. 
e"'d" onu iıtediği gibi bir evet 

•• 1ltıc.i h ı· Silah se$lerini i§iten halk bu llu a ıne ~oyar. 
~ Yl\rı ili h k"k .. l sırada Fevzinin batına toplanı -

Yarı ili rn n ı at aoy emez, yor poJiılerle beraber bir taraf -
~er B rn Yerine göı·c hareket 
\ • Ugün evet der, yarın ha _ tan kadın, diğer taraftan taban· 

" cayı atan aranıyorsa da buluna -
'•tı ·ı· h 1 ek ~t\ ı ım, Yarı cehalet dünya- mıyor. Maa aza po is ıer ka -

~. ~ korkunç eyidir. Ne cesur, dının ve gerekse meçhul adamın 
~tb~?ilidir. Ne atılgan, ne izini tesbit etmİ§tir. 6u gün yaka-

&ıı~ur. • . . yı e!c vermeleri kuvvetli bir ihti -
toJİitı" ha.ldekı yarı ılım yükaek mal dahilindedr. 
'İ)ij <>tnıyamaz. HakiM ilim bir Fevzi hastaneye kaldırlımış te-
Ccb,ı tlto rehberdir. Fakat yarı davi altına alınmı§tır. 
~i: et " ·ı· b" kt -.llJc .. ' ,,, arı ı ım ır oyunca ır. 

\>ettirli ;•dis ilim bir yaratıcı kuv
)~İr · il akına yarı ilim bir kop -

~.~li~ b ~nun için cemiyette ya -
d ~lıil'li • ır cemiyetin hakiki ideo
~ ~tiJd· •fade edecek kadar ce:ıur 
~ı ır, Ve ·1· . 

'lhib· yarı ı ım, cemıyette 
ı olamnz. 

\' ,,. . . 
~t ~t'ı il . 

~dil", y ltıın adamı yarı münev-
ljı. drı r.ıünevver yarı müs

' tt~n· lıt le411.1n adamıdır. Nasıl yarı 

~l'•l ıke l:endini müstakil sa -
, ~arı-·· d k d" . 

I~ tli •uunevver e en mı 
~ l'l~~ farıcder. Yarı müstem
~ ~~ll~ 1 

kendi hayatı için ?eğil 
~~~lla.r:~nın hayatı için çalı~ır, 
~ ~l'?ttlik Yarı münevver de yarı 
>~ did· ~de baıkalarının hesa -
~ ~ıc1 ~nır. Yar- münevverde 

\>\'er k arnıe yoktur. Yarı mü -
Ilı tu~k·_ırıcı, bozucudur 
~ '-ı, onu onun ruhunun mekaniz
~,'lek u~ ideolojisi baıka bir 

etın b·· . ti lift unyesıne göre do -
ı.~1 it b~r. O kah, uzun elbiseler 
"'() ır c .. 
ll!li l'l ~ihn. Ucedir, kah kısa pan-
~lt- l'lde kaı ış ceketinin kolu dirsek 
llh..' t~ tnış dev cüsse bir adam 
... ,st·· a.t he "k· y lir. r ı ı tekilde de gü -

I~ . ~t-ı "'"· 
ıı· ... 1un ~ ltQ it evverin kafasında ha 

~'dır. y Orkunçtur. Çünkü yara· 
" •tı aratı h v~ ı.r d ğ"ld· cı er §eyden kaçar. 

irtihal ve telfin 
Cenazesinin gelmemesinden do

layı geri kalan, Viyana'da ve
fat eden Yol ve yapı Jimit~t şir
keti müdürlerinden Murat zade 
Mehmet Beyin mahtumu Niyazi 
Beyin cenaze namazı, bugünkü 
Cumartesi günü öğle nam&zını 
müteakip Beşiktaş'ta Sinanpaşa 
camiinde kılınacak ve Maçka'da 
şehitler kabristanına defnedile
cektir. (4121) 

llll f I ırı 11 lıt ll"ITllUIUll;tl111111UllUl1111 l il tuı:nm 

nevverin tecavüzü daima menfi • 
dir. Bunun için menfi kafa müs
tevliye kartı daima açıktır. Bü -
tün istilaya uğrıyan memleketleri 
göz önüne getirin, istilacılara yol 
gösteren yarı münevverlerdir. llk 
zaptedilenler yarı ilim ve yarı ce
halet sahipleridir. 

Bir kütlenin en çabuk bozulan 
cephesi yarı münevver cephesi • 
dir. 

Kristof Kolombun adamları 
karaya çıkar çıkmaz ra&geldikleri 
otları yemi~ler ve zehirlenmişler

di. Halbuki Kolombun atları da 
adamları kadar açtı fakat hay • 
vanlar sevkitabii ile zehirli otla - • 
rı yemediler. İçtimai salgınlara ve 
istilalara kar~ı cehaletin, hiç ol -
mazsa sevkitabiiden kuvvet alan 

Feci bir otomobil 
kazası 

Dün Maslakta bir otomobil 
kazası oldu. Şoför frenlerini sı· 
mayınca otomobil işaret memu
runun üzerine yürüdü ve zavallı 
memuru· lrn:undan, bacağından 

ve muhtelif yerlerinden ı ğırca 
yaraladı. 

Hadise şöy:e olmuştur. 127~ 
numaralı otomobil şoförü Zekı 
aldığı müşterileri Sarıyere götü~ 
rürken Maslakta işaret memuru 
1247 numaralı Şükrü efendiden 

itaret almadan ilerlemiş ve bir· 
dcnbire fren yapam dığı için 
memurun üzerine yürümOştür. 

Memur bu sırada diğer bir 
otomobile işaret vermekte oldu
ğundan kaçmaya vakit bulama-
mıf ve Zekinin otomobi!i altında 
kalmıştır. 

Otomobil Şükrü Efendiyi bir 
kaç metre sürüklemiştir. Şükrü 
Efendi lrnl, bacak ve vücudunun 
muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmıştır. Şoför Zeki yaka
lanmıştır. Şükrü Efendi de teda· 
visi için hastahaneye ka!dırılmış
tır. 

Polis memurlarının 
nakilleri ve ailerfnln 

hareirahı 
lstanbul ve Anadolu polis 

memurları arasında yapılan na
.killer ikmal edilmek üzeredir. 

Bu değişikler esnasında bu
lunGukları yerlerden başka yere 
nakledilen memurlara yalnız 
kendisi için harcirah verilmi§ti. 
Memurin kanunu mucibince bu 
memurların aile ve çocuklarına 
da harcirah verilmesi icap etti
ğinden yapılan müracaatlar üze
rine memur ailelerine de har
cirab verilmesi temin edilmiştir. 

Boğaz boğaza 
Üsküdarda Murat Reis rnahalle

sinde Hamam sokağında 34 nu
marada lsmail ile Mahmut ara· 
sında kavga çıkmış Mahmut 
Ismaili taş!a kaşından yarala
mıştır. ikisi de yakalanmıştır. 

Para ~an tasında bir el ~~r~ için
1 

1~r. Fakat kırıcıdır. 
\.ı lik "e "e ınde en büyük silah 

'«1 ,,a b·· 
~· O k h Uyijk çapta kahka -
)~~ ~için a k~hayı kendisini ko-
l l>e l'erıne ·· · ı tr· lab gore top, mıtra -

ı !'\. anca f d 

bir mukavemeti var. Yarı münev- Sabıkalılardan Hüseyin dün 
veri bunun için sev.mi yorum. Ya- Karaköyden geçmekte olan ve 
rı münevverin yanında cehalete Saraçhanede Seyyar caddesinde 
yaşasın demiye hakkım yok mu? iO numaralı evde oturan Abmet 

~aaif I arze er. Hareket-
o duğu için yarı mü • 

Siz ıöyleyin. 1 Beyin cebindeki para çantasını 
Sadri Etem çalarken yakayı ele vermiştir. 

Bozuk yollar 

Ve milteahhltlerlo 
hatası 

Hususi idare namına müteah
hitlere ihale edilen yolJardan 
bir kısmının müteahhitler tara
fından mukavele ahklmı iyi tat
bik olunmadan inşa edildiği ve 
bunların isteııilen derecede mun
tazam yapılmadığı anlaşılmıı, ls
tanl: u) nafia başmühendisi Cevdet 
Beyin gösterdiği fenni lüzum üze• 
rine bu mukavelelerden bir kıs-
mı feshedilmiş bir kısmı da gene 
feshedilmek üzere şehir meclisi 
daimi encümenine verilmiştir. 

Nafia baı mühendisliği İDfası 
biten veya inşa edilmekte olan 
yollardan bir kısmının sağlam 
olmadığını, bunların az bir za
man içinde bozularak yeniden 
tamire lüzum göstereceğini tet
kikat neticesinde anlamıştır. 

Maltepede bir yangın 
Maltepede Feyıullab. efendi 

caddesinde Hakkı beyin iki katlı 
ve yedi odadan ibaret olan evi 
dün kimifen yanmıştır. 

Yangının, evin bitişindeki ahır
da çamaşır iç.in yakılan ateşten 
sıçrıyan bir kıvılcımdan çıktığı 
anlaşılmıştır. Ev 3500 liraya 
sigortalıdır. 

Fazla kaçırınca 
Üsküdarda Horhor çeşmesi 

karşısında 3 numaralı dükkinm 
üıt katında oturan Mahmut oğlu 
Hüseyin rakıyı fazla kaçırmış, 
sarhoş olduğu halde nara atar
ken yakalanmıştır. Hüseyinin üze
rinde bir de tabanca bulunmuş
tur. 

ihtilas yapan bir köy 
muhtarı 

ve ihtiyar heyeti 
lzmir - Seydi köyüne mer

but Sande köyünün muhtarı Ha
lil lbrahim, köy ihtiya·r heyetin
den Hasan, köy katibi Ahmet 
oğlu Mustafa efendiler ihtilas 
cürmile mahkemeye verilmişler
dir. 

iddialara göre maznunlar 1 öy 
halkından birçok kimselere köy 
sandığından onar lira borç ver
mişler, fakat kırkar liralık senet 
alarak sandığın defterine o SQ· 

retle kaydetmişlerdir. Köylülür 
okuyup yazma bilmediklerinden 
hiç farkına varmadan imza et. 
mişlerdir. Tahkikat yapılmakta
dır. 

Bir dt!po nasıl yandı? 
Şüpheli izler var 
Marpuççularda Kezzapçı ha

nında büyük bir deponun evvel
ki gece vandığını yazmıştık. De· 
pooun 25000 liraya iki şirkete 
sigortalı bu:unduğu anlaşılmıştır. 
Zabıta tahkikatı devam etmekte 
ve bazı izler etrafında yiirümck· 
tedir. 

Depoda ateş saat 10,5 da çık· 
mıştır. itfaiye derhal yetişmiş 

ise de hanın demir kapısını ka
palı bulmuştur. Nihayet bu ha· 
nın yanındaki Emiroğlu hanına 
girilmiş ve bu suretle Kezzapçı 
hanına geçilerek yangının sön· 
dürülmesi için tertibat alınmış 
ise de terkos musluklarında su 
bulunamamıştır. 

Ateı bir taraftan ilerlerken 
Abut ve Kefeli hanlarına geçil
miş ve ateş ancak bu iki hanın 
sarnıçlarındaki ıu ile bastırıla· 
bilmişse de depo tamamen yan• 
mıştır. içinde bulunan ve cayibe 
ardiyesinden hiçbir şey kurtarı
lamamıştır. 

Hanın alt katındaki bu d~po 
yanarken üst katta üç adam 
görülmüştür. Bunlar derhal polis 
marifetile indirilmiş ve ifadeleri
ne müracaat edilmiştir. Mehm~t, 
Hasan, Ahmet isimlerindeki bu 
adamların depo bekçisi oldukları 
anlaşılmıştır. ifadelerinde: 

- Ateş birdenbire yükseldi. 
Merdivenleri duman kapladı aşa
ğı inmiye imkan bulamadık. 

Demektedirler. Tahkikat ta· 
mik edilince, gene bu bekçiler: 

- Mağaza sahibi M. Simanto 
saat 7 ,5 da gelmezdi. Hiç böyle 
adeti yoktu, fakat yangından ev
vel saat 7,5 .. 8 arasında mağa
zaya geldi. içeriye girdi, epeyce 
kaldıktan sonra çıktı .• 

Demişlerdir. Polis Mehmet, 
Hasan ve Abmcdi nezaret albn
da tutmaktadır. Mağaza sahibi 
M. Simanto aranmış ise de be· 
nüz bulunamamıştır. Maahaza bu 
zatın lstanbuldan ayrılmadığı mu· 
hakkaktır. 

Kaçmak istiyen bir 
katilin beyni patladı 

Dün saat iki de Edirnede biri· 
sini kasten öldürüp te delilik id· 

dia ettiği için 12 gün evvel Tıbbı· 
adliye gönderilen Nuri isminde bir 

maznun müessesenin müşahede

hanesinden apteste gideceğini 
bahane ederek çıkrmış ve biraz 

bekledikten sonra aptesanenin 
tam karşu;mdaki ça:ma~ır depo• 

sunun açık kapısından içeri dal· 
mı§tır . 

Katil deponun penceresinden 
hemen kendisini Morgun damına 

atmıştır. Bunu hademe Mustafa 

görmüş, kendisini yakalamak is: 

temiş, fakat katil damın ucunıı 

kadar giderek kendisini aşağıya 
atmı~tır. Katil atlarken müvaze• 
nesini kaybettiği için beyin üstü 

düşmüş, kafası p:l.tlarnı~lır. Nuri 
Cerrahpaşa ha~tar..esine kaldırıl· 

m19tır. 

' 
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Son Uç ıenedir yühsck ildı!at 
ve ticaret mektebinde sessiz, fa . 
kat özlü bir faaliyet var. Bir ta . 
raftan yüksek iktısat ve tkatet 
mektebi dershanebrinde te<lri • 
ıat takviye edilirken beri tcıraf -
tan da keyfiyet ve kemiyet itiba
rile epey mühim sayılacak bir hay 
li neıriyat yapılmıştır. 340 teski -
}atından beri yüksek iktısat ;e ti 
~ret mektebinin ne§rettiği Özlü 
eıerlerin sayısı yirmiyi geçmiştir. 
Birkaç senede böyle Özlü eserler, 
neıreden iktısat vekaletinin bu 
Y,üksek mektebi fikır hayatınn yap 
bğı rehberlikle darülfünunun ih
mal ettiği bir sahayı kısmen dol -
Clurmuı oluyor. 

:Yüksek lktısat ve ticaret ınek
tebi neıriyabnın ıon sayısını yük 
tek ikhıat ve ticaret mektebinde 
a~ılmıı olan serbeit kooperatif 
'dersleri teşkil etmektedir. 

Bu derslerde muallimler kendl 
noktai nazarlarını, kendi telakki
lerini izah etmi§\erdir. 

Kooperatifçilik dersleri: Sup• 
hi Nuri, Hakkı Nc2ihi, Re:ıi S::ı • 
ka, Mehmet Servet beylerin tak • 
rirlerinden mürekkeptir. 

Ticaret mektebine ınüdavim ol 
mıyan, yahut kooperatif hakkın• 
'da heın es:ısh, hem de vuıh ma • 
l~t iatiycnler kooperatifçilik 
'deralerinden pek çok istifade e • 
'deceklerdir. Sıra.sı geldikçe bu 
dersleri ayrı ayrı tetkik edece • 
~iz. 

- 2-
TOrklyE>de zUrrai kooperatif 

herek eti 
Bu eserin muharriri lsmail 

Hüsrev beydir. Ismail Hüsrev B, 
Kadrodaki neşriyatı, ve iktı•at 

tedriıah hakkında netrettiği ol • 
gun eserile iktısadi hadiıeler hak 
Jandaki noktai nazarını ıöylemit 
bir miielliftlr. Bizde prenııpıne 
sadık, görUtUnU bir sisteme rapte 
'den muharrir ne kadar azdır. lı· 
mail Hüsrev bey Türkiyenin kur
tuhqu İçin aaıl olan umdelerden 
birinin de kooperatif olduğuna kt. 
nidir. Türkiyede zirai kooperatif 
hareketini bu akide ile yumıt • 
tır. 

lrmal Hilarev bey bu eıerinde 
sadece bir hakikati istemekle k&l 
mamıfbı'. Bilakis bu hakikatin ta· 
hakkuku için lazım olan ıartlan 
pek objektif bir şekilde tetkik et 
ınektedir. 

lımail Hüsrev bey, kooperatif 
Jiakkında umumi malumat Yer • 
'dikten ıonra tarif ve tasnif yapı
yor. Bundan sonra Türkiyede :ai • 
rai kooperatiflerin teşekkülü için 
lazım olan afaki şartlarını tetkik 
ediyor. Köy iktısadiyatıhı, köyde 
borçl"1fuanan, nakit, mal, ve it Ü 

zerinden muhtelif tekillerini, ve 
kredi kooper~tiflerinin hareketle• 
r;ni, yani sermayelerini, muamele 
lerini, karın dağılma tarzını, aoö 
vai:iyetlerini anlatıyor. 

Hususi kooperatifler hakkın • 
da malumat veriyor. İt.mail Hüı -
rev Bey, 65 sayıraya !ıkıştırdığı 
bu eserdE-. tetkikleri pek canlıdır. 
İsmail Hüsrev bu eserile metot • 
Çuluğa da bir misal vermi§ olu • 
yor. 
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Umumt içtimaiyat 

Galataanray liseıi felsefe ve iç 
tımaiyat hocası Hilmi Ziya 'beyin 

dan bir cilt halinde neşredildi. 
Eserden h?lhsetftietlen evvel, tale· 
bemizin eaer neşrinde kitapçıları 
tntl:ı -ve mH'ül ilim Htakamlarııu 
ikai eilecek ôir cli~rt!tltt hareket· 
lerlni takdirle kaytielr.1ek icap c· 
det. Netr;yatıh pek aeytekle,Hul 
bir zamanda, ciddt bir esefi glin· 
deliklerinden attırdıkları para Ue 
basmak liyakatini gösteren genç • 
leri candan •elamlarım. 

• • • 
Hilmi Ziya Bey, Umumi içti -

maıyat eserinde içtlmr:ı.ıyatın tarih 
çesini yapıyor. 60 sayıfa içine ıı -
ğan bu kııım hakikaten fay dalı -
dır. Bundan aohra Hilmi Ziya B, 
içtimaiy•tta uauldan bahsediyor. 
Ve taınif• ıeçiyor. Hilmi Ziya be 
ye töre, te.~iyet klandln kabllt! .. 
ye, kflblleden. altaye, ıft~d•n impa
ratorlu~a, lmparktorluktan Burga, 

A) Hilrıti Ziya Bt:r · kitabrncla 
yelten millet devrine geçer. 

~ilmi Ziya b•1 b1lhaaaa içti • 
maiyat hakkında umumi malumat 
almak istiyenler için bu eseri ha
zırlamı, olacak. Kenditi muayyen 
bir içtlmlLİyat mektebil'li kabul et
mlt değildir. 

Muhteltf ıoayoloji mektepleri .. 
nin telakkilerini yan ya::ıa dize -
rek gençlere muhtelif içtimaiyat 
mekteplerini mukayeseye imkan 
bırakmııtır. Bilhasaa bahis niha· 
yetlerine ili.ve edilen billiyograf
ya çalıımak iıtiyen rıençler için 
&J'n bir mehaz olacaktır. 

Hilmi Ziya bey eserinin mukad 
dimeıinde de bu eseri gençleri iç· 
timaiyatın f elHf eıi hakkında dü· 
tilnmiye ahtbrmak için yi.zdığı • 
nı ıöylemıektedir. 

Hilmi Ziya Beyin eaeri malrt
mat almak lateyenler için faydalı 
olmakla beraber, ilmi olmaktan 
ziyade f elıefeci ruhunu taııyan 
metottan fazla, siateme ehemmi
yet veren Hilmi Ziya Bey içtima
iyat kitabında da kendiıini bu ka
rakterle ortaya atmaktadır. Hilmi 
Ziya Beyin umumi içtimaiyat mu
ayyeniyeti kendisine basamak yap 
mak İıtiyen bir f elıefe telakkisi
ni taıımaktadır. 

Bunun için kitap ilmi ıözükme· 
ıine rağmen f ula "Doğum,, a 
bağlan1n1ttır. 

Bize relil\ce, Hilmi Ziya Beyin 
dettlerinden mUrekkep bir cilt 
Galatasaray t•lebe ıandığı tataf ın 

Bl2e ıelhıce ~ Hilmi Ziya Bey, 
umuml İçtimaiyalile kütüphane
mize, gençler için çok çorak olan 
ıahada susu.zlui• çare olacak hir 
eıer vemtit oldu. 

Hilmi Zlt• Beyift iübumi içti
maiyat eaeridde ilim husuaunda 
titiz olanların itiraz edecekleri 
noktalar f urilardır: 

A) Hilmi Ziya bey kitabında 
bahislerin nihayetine birer biblo
ğrafya ilave etmittir. Bu bibloğ· 
raf7ada gtorite addedilebilecek 
tahı;yetler yanında otorite adde
dilemiyecek müelliflerin iıimleri 

ve eıerleri vat. Bu 6Htler bir naza 
riyeyi kurmak içid klfi delil tef· 
kil edemeıler. 

B) Hilmi Ziya Bey müracaat 
ettiği veya müracaat edilmeıini 
tivıiye ettlli eeerlerden mahezleri 
iıaret ebbeli idi. Umi iddia bu ıu
retle tevıilt edile\ilirdi. 

C). Hilnii Ziya BeJ.İn bu iki 

noktadan dolayı acele hükü."Tller 
• 1 ı 1 ~u--.. • .. u··n-verm.~ c •• r;::ıni pc : ço c .us ! .u .. 

t:lür. 
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0crebeyl veDersfrn 

F ıralUın b.ştmız mı, ~ar kıl cldğ 
tu gider:;eniz, knr~tnı~a tuhaf, tu 
h<".f içtimai tcşekkUllet çıkar. Bun 
l:ı:rdan• bir tanesi, en ıtnUhimmi de 
rebeyliktir. Ta Osmanlı 1tlnresi • 
nin ilk günündenbcri devam edch 
bu f eodnl tcşekkü!, iktısadi laa:t.· 
:zuv itibarile cürnhuriyetin hayatı 
na bile karışmnk lmdrctini göster 
di. Şarkta garp vil&yctlc:-ine ben· 
.<.em· yen topraÖa snh:p olduğu gi 
bi ahalisine de ta~ak!(üm eden 
bir saha \'nrdı. O:ada bey her 
şeydi. Şeyh Snit iıyanilc feodnti
t~nin muaur ceraiycte nar.ıl yan 
l:aktığx, onu ıt..'lsıl ezmek, parça
lamalt İ!ltediği meydana çıktı. 

Şark fotil:lal mahkemesi Sey • 
yit leh-isi Bitlisi zamanından beri 
devam eden şa.rk f odnlitesini::l 
teırihini yaptı. F eocialite iktıta -
di bünyeliile, siyasi hamlelerile, 
dini ve nhlaki h la!dd!erilc istik -
lal mahkeıme~i önünde pek bnriz 
bir vaaıf aldı. 

Deuim derebeyi arkada§ımız 

Nafit Hakkının şark vilayetlerine 
yaptığı ve içinden gördüğü bir ha 
yaı.ttan }Jarça.lardır. Naşit nafiz 
b.ir gazeteci gfü~ti ile aize Dersi ,. 
mi ve Derebeyini anhılıyor. Na • 
şit bir mnsal söylemiyor fakat 
muallnra girecek kadar acaip blr 
cemiyet ~ekli olan şark feodalite· 
sini bir objektif meharetile tesbit 
ediyor. 
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Bir yarım mbstemlike oluş tarihi 

Bu kitap son haftanın hatta 
son ayların dikkate değer mühim 
bir eseridir diyebilirim. Gazeteci 
arkadatımız Hüseyin Avninin 
bir yarım müstemlike oluş tarihi 
son üç dört senedir yaııyan bir 
telakkiden kuvvetini almaktadır. 
Hatta denebilir ki, Hüseyin Avni 
bu nafiz cereyanı kitabında tes • 
bit etmi~tir ve bu tesbit edilen va 
kıayı realitelerle ııüıliyerek teze 
kuvvet vermiıtir. Osmanlı lınpa • 
ra.torluğu 19 uncu asırdan itiba· 
ren artık bir yarı rnilste:nlikedir. 
Bu yarı müstemlikc bütün evse.fi-

, le öbUr yarı müstemHkclere ben • 
zer. 

Hüseyin Avni siyn&i, iktı3adi, 
hukuki faaliyetleri iktıse.di biinye 
deki tnh~vvUUcri esas tel~kki e • 
derek tetkik ediyor. Arkadaşımt:t 
eserifide şahsi vak'a!nrı teabit e -
detek adeta bir ne-vi istikra· ile 
yan ı:ıü:;tcr:ılike hükmüne varı • 
yor. 

Hüseyin Avninin eserinde gör 
d ..... .. k l ugurn usur ar: 

A) Evvela kitabın itmi: Kita -
hm ismi, bir yaı·ım mütıtemlike o· 
luş tarihi ye rine bir yarı müstem
like oluçu tarihi demek türkçe • 
nin se!İkasına daha uygun gelir • 
di. 

B) Bu kuvvetli t ezi ifade için 
19 un::u asırda y:ırı rnüstemlike 
açık paz:u haline sokulan uzak 
şark ve gatpteki sermaye hare • 
ketleri daha vuzuhla ifade edile
bilirdi. 

C) Vesikalara biraz daha e • 
hemmiyet verilebilircli. Bilhassa 
muhayese için ciaha bazı rakam
lar toplanırdı. (Fakat bu noktada 
fazla ısrar etıniyeteğim çünkü biz 

1 O Ev1U,ill~ 

A • 
1 L 

5 

E o 

intizam ve 
fakat cazibesiz 

tertip birer fazilet 
fazilet sayılırları 

' " ti• MUtircJmJ : Zo:nguldak meb us 
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Kadın, ev hizmetinin, yüksek 
ve necip fazıletler veremiyeceği· 

ni asla zannetmemelidir. Mcııcla, 
tasarrufu ele alalım: Bu, pek mü· 
tevazı ve pek umumi bir fazilet
tir. İnsanlar, ekseriya bu fazilete 
rnalih olmakla iftihar etmezler, 
bilakis israf ile öğüni.lrler. Hal bu 
merkezde iken1 eğer kadın koca
sının, ah:ı terile kazandığını ta
sarruf eder, bu suretle çocukları
na bir dilim elemek artıtırıui, e§er 
tasarruf sayesinde, ailenin teref 
\"e haysiyetini - zaruret ve }·ok
suz:uğu asla örtemiyen yalancı 
ışıldayışlarla ilk elin gözlerini 
kamattırmaya tenezzül etmeksi· 
zin - muhafaza eder ve muhitin 
hiirmetini mütevaa:ı bir iffet ve 
maf1rur bh· sadelikle temin etmeğc ,, 
muvaffak olursa, bayağı ve basit 
addedilen bu fazilet, bütün mana
sile kabre.manca bir fazilet ol
maz mı?. Bilhassa, tasarruf yap
manın pek mü,kül olduğu böyle 
bir ~amanda ve lüks içinde yaşa
manın y~rıttırıldığı, doymaz ve 
teskin edilmez bir iÖrenek ihtiya
cının her feye hakim olduğu böy· 
le bir cemiyet içinde ... 

intizam ve tertip de birer fa
zilettir. Fakat bunlar da soğuk, 
ca:ıibesi az faziletlerden sayılır
b.r. Halbuki, evdeki intizam, dü
şünüşte ve duyuştaki intizamdan 
doğar. Bu, bizzat saadet değilse 
de aaadetin bir cüz'üdür. Bu biz
zat akıl ve idrak değildir. Fakat 
akıl ve idrakin şartlarından 
biridir. Tecrübeli bir göz 
ıçın, hayatın ıathın -
daki intizam, daha derin ve daha 
mükemmel bin intizamın delili
dir. intizam içinde olan bir aile 
ekseriya dirlik ve huzur içinde ya· 
şayan bir ailedir. 

Maamafih, kadının ev hayatın
da gösterebileceği yüksek kabili
yetler ve takdire layık faziletler 
yalnız bunlardan ibaret değildir .. 
Kadın, .eve, hilkatin kendine bah
ıettiği diğer nimetleri de verebi
lir: Letafet ve zerafet, neş'e ve 
fataret! 

• • . • • Tuhaf değil mi?. Ev 
hizmeti Te zerafet •. lıte biribirine 
dütman zannedilen iki kelime! ... 
Fakat bu; her şeyi ayrı ayrı tet
kik eden, ıördüklerinin arkasında 
saklı duran 9eyi ıönnekten aciz 
olnn ve maddi şeylerle ruhi ve 
manevi feyler arasındaki gizli mü 
nasebetten gafil olan kimselerin 
telakkisidir. 

Bilmezler ki her ıeyi canlandı
ran, ona renk ve rayiha veren yük
sek bir duygunun tek bir nehan• 
dır. Bu duyıu, ev hayatında göze 
hot görünmiyecek şeyleri, ıade ve 
mütevazi bir dikkatle gizlemek, 
lükse kapılmadan, büyük masraf
lara katlanmadan zevk ve hayali 
ckşıyacak bir tarzda tertip etmek 
san;atini öğretir. 

En fakir bir kız bile penceresi
nin 8nUne bir uksı yerlettirebilir 

•ya! Bu, hayatın en fena ~artlar 
dahilinde bile sUslenebilcceğini 
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de bu nevi vesikaları toplamanın 
imkansızlığına her eli kalem tu -
tan ıahit olmu~tur) ve şüphesiz 
kuvvetli iddialar, kuvvetli deliller 
le büyük halcikate daha çok hu • 
dut kazandırmıı olurdu. 

Tuırul 

göster ez mi?. Zerafel, 
servetimizin bize -yerdiği ~ 
larla miHentı!>ip olursa gaftı 
lakt sayılmaz. . ~6 

Tabiat znrif değil ıınHhi? •. 
mütevazı \'tnlı!tlara, en Y" 
ihtişam ve ş:ışaalatı verıneiii\fdl 
dir?. Binaberin evin ele )<e~J 
göre zarafeli, güzelliği ye I 
şiiri vardır. Şiir, hayalpe~:
mizin dedikleri gibi ne bız 
zak, ne de bizden yüksektir:

1 da, burada, her yerde ve bt 
en snde şeylerdedir. Sofra ~e 
gal başı safaları, ytıvrulaf ,.~ 
temizlikleri ... l§te size aile f 11 

Hayattan nasibini almak lçill 
laka ate!li heyecanlar dd 
lüzum bulunduğunu !!anne 

zin b:ı kUçük şeylerin saf ve lf 
aşkını tatabilenler ne mes'ul 

sanlardır! .. 
1(. ~ • ti 

E 'd . . "h'- .,, v ı aresının en mu ıı... 'I 
mından biri de hizmetçi ~ /. 
maktır. Nazik ve ciddi bir ıt~ 
bu cihet, aklı bntında bir ~ ~ 
çin ehemmiyetle dü§ilnül~ ~ 
01esele teşkil eder. Hiznıetçl~ 
lanmanın iki mühim esası. 'f~ 
intihap ve idare .. Hizmetçı ; 

nin bir ev için ne kadar :nıuhil' 
mesele olduğu malumdur. / 

Evin haricindeki itleri ~ i, 
dip nıauafa gören eber_r-

metçilerdir. Bu itibarla ef~~.la ~ 
sı, atağı yukarı bunlarn eıı;-,J 
lıyor demektir. Vakıa b•'~ 
ler, büyük ihtilaslar yapnııJ' / 
kan bulamazlar. Fakat 'rlt' l 
tef ek sadakataizliklerin dl e'( 
vazı ve sıkı bir idareye nıııh~ 
lan bütçeleri şiddetle sarsa~· 
yek<inlara varacağı muha .(. 

Maamafih bu cihet, hiznı•~ 
bir evde yapabilecekleri f•;J'1 
ancak pek ehemmiyetsiz ta ;{, 
En vahim nckta, bunları? 4/ 
larla olan teklif sizliklerı~~(' 
Umumiyetle çocukların hı~ ıl 
leri ıevdiklerinde füphe ~ 
Çünkü bunlar çocuklar• pıı 
anadan babadan daha pt 

davranırlar.. ~' 
Halbuki, çocuklarile e~ll ~ 

lakadar olan bir ananın b• ti f 
kere çocuklarını hizm~t?;Je şı/. 
marlııması 2aruri olabıhf·l ~~ 
ne yapmalı, nasıl btr tedb/ 6' 
lı?. Çocukları ht:zmetçUer ' f, 

b·ıill' .:.:1 
olmaktan mennederek 1 t'l'/'. 
lancı gururumuzu onlar• ıtelf 
etmek mi?. Böyle bir hare 

lünç ve tehlikelidir. ., f~ 
Çocukların eaf ve teJ11

1 
" 

elbisesi ne tekilde olur•• d,,a 
onları eğlendiren kiın•e>'" .. ,ul~ 

1 . • . Go tttr 
ma arını ıcap ettırır. . tJt't~,, 
ki hir.metçiletin alledelU d~ ~ 
ri, ihmal etlilmiyecek .k~·r )ji / 
himdir .. işte bunun içtll 

1 
j\JI ~ 

rek dikkat Vi! ihtitHhttilafteftttİ ..J 
rek sadakat ve istillaiite;pe l'j11 

bilh.assa şeref ve iffeti~~" tlf b~ 
nebıleteğimiz ktmse1et . .,.u, ~ 

s· Jak•~ Jf"'.1 meleri lazımdır. ır u1'1 'I. 
zaman için olsa bile •• !f~ıt•_,./ 
zın ruhunu ve beden• tııiili .t 
cağımız kimselerdeo ebiJİ~ 
natı iste.-:ııekten vaz geÇ (Jff" roev 



harici 
Merkezi A vrupanın ıslahı Bugiinkü 1ürkler Eskileri De!]ildir 
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ulgaristanın dahili ve 
vaziyetine bir nazar 

t\onıünistler hariç, bütün fırkaların iştirakile bir 
kabine teşkilinden başka çare kalmıyacak, diyorlar ,., 

' ~ (8ıuu31) - Jzgovor fırka· Bugünkü Türklerin eski Türk
h,. ;e113u,, ~ki ziraat naztn G. Gri. ler olmadığı muhakkaktır. Bunun 
~ tfaileı kendisilc göriişrn "Utro.. biiyle olduğunu kabul ettikten 
~ !ti muharririnin sorduğu sual· sonra bizim eski Tilrkleri taklit 

"' cevaplan ı •ermiştir: etmemiz kati yen doğru olamaz. 
Bu hususta çok dikkatli dav

' "8 ecleıı . UgünkU kabin eyi te§kil ranmamız icap eder. 
~ti rrutli blok ufak tef ek me- Türkiye ve bulgariıtanın teı· 

Yttlcr · · b' b' 1 · · 'k" • · t f d · • "-ekt ıçan ır ır erım ye· rı ı mesaısı e ra ın a samımı 

~l'ıllde Ve bu yüzden daima ara- ve açık bir programın tatbiki 
~lrt ' anlaşamamezlıklar çık- her iki hükumetin de ehemmi· 
~k~ •dır, Bunun için bugünkü yetli vezaifi cümlesindendir. 
f~ .... ~et milletin itimadını sar· Romanya ile de vaziyetimiz 
\' bulunmaktadır. iyidir. Yeni açılmakta olan 

sovur,, fırkasının ikiye pnr- dostluk yolunun üzerine ıivri 
sk.ası halkın, iyi günler hak- taşlar konmaması llzımdır.Meı'ul 
~ t ümitlerini suya düşür· ve gayrımes'ul şahıslar tarafın· 

r. dan Bulgar·Romen dostluğu et• 
~ e.,, korkunç vaziyet bazı fır• rafmdaki iki hükümetin mesai-
~~flerine ve bilhassa dikta- sinin güçleştirilmesi değil kolay
.,,!ı namzetlerinin cesaretlerini laıtırılması Jizımdır. 
'-it "hakta ve onlar için mü· Sofya ile Atina da anlaşmalı-
8 

1 
ay~ yaratmaktadır. dırlar. Şimdiye kadar en iyi 

ut. u garıs•anın diktatörlüğe ih· vaziyetlerden istifade edileme
~ kcı ,olduğu hakkındaki fikirle- miş ve müteaddit temaslardan 
~,.._~~1Yt? .i~tirak etmiyorum. müsbet bir netice çıkmamı~tır. 
ı~ti ~ketıınızın böyle bir şeye Belgrada karşı da dikkatli 
hy Yacı. Yoktur. Eğer böyle bir davranmalıyu:.. Bu komşumuzu 
derı g~hrse halk üç ay geçme· da ihmal etmek doğru olamaz. 
D·ıc unuıı tadını anlayacaktır. Bu komıumuzun dabiJI itleri· 

>ar~,~atGr namzetleri askerin ne karışmamak JAzımgeldiğini 
ırıa · ta •nı tcttıin etmeğe çalış· bilmeliyiz. Bu hükftmetin millet-
l,törfükve aske" tarafından dik· leri onun istikbalini tayin ede· 
~e l'tlfkt--rnevkiinc ~etirilmelerjni cektir. 
ll\eııı k c.n ınuhafaıa edilmelerini Fakat biz de Avrupayı ve 
~ e tedir.Jer. komşularımızı dahili işlerimize · 

mata göre hadise şu şekilde ol
muştur: 

Tadil dolayısile halkın eğlen· 
mek nzere k5yün meydanlığına 
toplanmasından istifa!. e etmek 
istiyen komünist propagandacı· 
ları burada nutuk söylemek te· 
ıebbilsünde bulunmuşlardır. Fa
kat bunların maksatlarını vak· 
tinde haber alan belediye reisi
nin müracaatı ilzerine Pilevne
den zabıta kuvveti de köye gel
miı ve belediye reisi polislerle 
beraber komünist hatiplerinin 
propagandalarına mani olmak ve 
toplanmayı dağılmak Dıere mey
danhğa doğru ilerilemiştir. Fa· 
kat halk belediye reisini pofüderi 
taf yağmaruna tutmuşve arada si 
lib atanlarda olmuştur.Bu vaziyet 
karşısında polis de silah istima
line başlamış ve polise yardım 
eden bir kısım halk ile karşı ta
raf biribirine girmiştir. Müsade· 
me pek dehşetli ve kanlı olmuş· 
tur. PJevneden yetişen kafi mik· 
darda zabıta kuvvetinin yardımı 
ile komfinistlerin ileri gelenleri 
yakalanmışlardır. 

Köy zabıta kordonu altına 
abnmıı girip çıkmak yasak edil· 
mittir. 

Bir Bulgar hariciye 
memurunu 

öldürdüler )'"~kat unutuyorlar ki onların karışmalarına ve bazı fitnelere 
ta~ ~ak istedıkleri bu vaziyet memleketimizin istikbalini tayin Sofya, 9 (Hususi ) - Bulga-
dei·ıdıkdikleri bu mevkic onlan etmelerine kat•iyyen mOuade ri•tanın Bükreş sefareti baıki- · 
k,l 'b·bir ceneral dcmiyelim fa. etmiyeceğiz:. tibi, tanınmış Makedonyalı ga· 

Ctkı· it miralay Ş!ayşeri getire- s· B 1 k .. .. d zeteci ve edip Dr. Mihail Pun• 
ki;rıt· Şüphesiz c iktatörlük mev- ır U gar · oyun e def gece saat 9 da evine iİder· 
hnıu11 bu sahibi mim sükün için Komünistlerle harp ken meçhul bir şabış tarafından 
dıkt 11 ~uvvetini sarf edecek ve atılan kurşunlar1a öldürülmüştür. 
,,.. •törlük • .. · · Sofya 9 (Husus"ı) Pı'levne K t"l k m ff k l ·•ı dt mev. aının namzetlerı- 1 - - a ı açmıya uva a o muş· 
>trı . ıusturacak ve onlıırı da den bildiriliyor: tur. 
ttk,~tırıe oturmıya mecbur ede· Sgalevo ltöyünde komOnistler Birkaç gündenberi mezunen 

Stresa konferansı 
istihsaline 

Streu, 9 ( A.A > - Havas 
Ajansından: Fransrı heyeti ikh-

sat ve ziraat encümenine Tuna 
istihsalitından olan zehirlerin 
müteaddit c~pbcli mOşter~k bir 
itilif ile tek.rar luymetlendirilme-

si hakkında bir proje tevdi ey· 
lem iştir. 

Bu proje alikadar devletlere 
ihraç edilebilecek istihsal fazla 

mecmuunun karşılığı olarak zi· 
rai bir rüçhan hakkı tesis ede

cek ve nakliyat masraflarından 
mütevellit açık için de bir fark 

kabul edecektir. 

Milletler Cemiyeti nezdinde 
mllesses ithalatçılar ve alıcılar 

mümcssileri komitesi rllçban 
hakları ar asında tevazünü ve is-

tihsal faılasınm takıimini temin 
eyliyecektir. 

Bilmukabele ziraatçi memle
ketler ecnebi sanayi istihsalabna 
kolaylık g6stermeğe muvafakat 
eyliyeceklerdir. 

ltalyan projeıi, zahire istihsa· 
lab fazlarının ithalatçılarla ibra· 

catçılar arasında mOnaaip bir 
zamanda aktedilecek iki taraflı 
ilif Aflarla sablmasının teminini 
ve bllttln Avrupa memleketleri 

tarafından iıtirak olunacak yar
dım için lllzumlu mebaliğin tah· 

sisini teTdiye etmektedir. 

Alman heyeti Franı1z projesini 

takviye eyli,ecektir. Ancak, he·, 
yet, Almanya ile FranH, Avus
turya ve ltalya ile Macaristan, 

Romanya ve Çekoslavakya ara· 

smda iki taraflı itilaflar akdilc 

mahdut miktarda zehirler için 

rüçhanJı istifadeler bahıedilmesi 

cihetini de iltizam eylemektedir. 

Bu haklara bir karııhk olmak 
üzere bundan jstif ade edecek 

olan memleketler en ziyade 

mazhan mnuade millet mua· 
'
1
"· ile polis arasmda mühim bir Sofyada bulunmakta olan Pun• 

~Buı . melesi gören her memlekete 
iaa t b · d'k çat pışma o!muş ve her iki ta· defin Makedonyalıların Protege- f 

t s unın uglın ı tatör- gümrük tari eleri üzerinden im-
lıf · de;il ·ı · · - k il raftan da birçok kimseler yara- rovist hizbine mensup oldugw u ve 
.. ""te 6 ı erısım goren a ı ı tiyazlar bahıedecektir. 
e~·~ ~darnlarma ihtiyacı vardır. lanmıştır. Yaralananlar arasında bu sebepten Mihailofun adamları 
~dtc'~ı~tan1 bir fırkanın idare 'köyün belediye reisi ile papasıda tarafından öldürüldüğü söylen- Streaa, 9 (A.A) - Alman, 
~ tgı ıarnanlar geçmiştir. bulunmaktadır. Verilen malfJ- mcktedir. Fransız ve ltalyan heyeti murah-

i •Uhakk k nıırııııottıuınnıtıfflfl1fffflMl'IJMWWWC -Tt1-ı:wurr1ıunut111ı1111111Jıtııııııı uınnuı1111ıırıtl'nıtt ----•:rıınııııınu111111111ınınınııınınııuııı 

~litalq a ki birkaç fırkanın H J H •• k" } · ı tarafından aldatılarak ıui kaıte 
~l'ttı·I '.dahile Ve harice karşı a epte U umet memur arı ) e 

~tiltb~ı· bır kabine meydana ge- aevkedildiği anlatılmıttır. 
"ıık 1 ır B .. ld .. .b. halk arasında harp Niyazi vataniler tarafından 
b tt M ugun ° ugu · gı 1

' §iddetle takip edilmektedir. Tu-
•tı t llŞanof kabinesinde de 

lıı •d'Ja tulduğu takdirde Suriye milliyet· 
tıırer 1 

t ve tasfiye yapmak Halep, 8 (Hususi) - Bir kaç İbrahim Hanano Beyin çifliğin- perverleri tarafından linç edile· 
~•kt,d'ır ha~ıl olduğu anlaşıl- gündenberi dükkanlannı kapamıt de bir aui kaste maruz kaldığı ve cektir. 
~Qıu.. ... • Eger bu yapılamazsa ve mütemadiyen nümayiı yap· kur•unla kolundan yaralanmı• ol· 
11 .. ıat) :ı- :r İfin garip tarafı Niyazinin tev· 
. ~rt er miistesna olmak makta olan halk ile hük&net kuv· doğunu evvelce yazmııtım. '•t nı kıfi için hükumet tarafından hiç 
~ i"•kit evcut bütün fırkaların vetleri arasında !İddetli müıade· Mumaileyh dün otomobille Ha· bir te,ebbüste bulumamı§ olması· 
1'-dt" t bir kabine teıki- meler ba,ıladı. Sokaklar bir muha· lehe geldi ve doğru hastaneye gi· 
~~tır ba~ka çare ka: mıy;ı· rebe meydanını andırmaktadır. derek ameliyat yaptırarak kurfu· dır. 
~h · Bugünkü müıademeler eana• nu çıkarttırdı. Yeni gelen bir habere nazaran 
'll'){] unda halktan üç kiti öldü. Bir çok Ameliyatı müteakip yaya olı:ı- lbnisaut: kuvvetleri Filistine doğ· 
li . er ve Bulgarhır yaralı vardır. rak evine döndü. ru ileri harekata geçn:ıi! ve Şam· 

d-~~rıci Polet 'k d h · b · Halebin bütün e•raf ve zengin· Yollarda toplamın halk büyük dr.n, Halep ten bir çok Arap genci 
~·"tiklik 1 amız 8 ıç ır T gönüllü olarak lbnis:;uut kuvvet· 

la b Yoktur Kom•ularımız leri §ehri terkederek Antakyaya vatani liderin h:ıyalmın kurtulmuı; 
~ lzıl · Y • T lerine iltihak etmiştir. 

di1 .. 1 atıyla aramızda nahoş kaçmaktadır. olmaaı şerefine kurbanlar kesti· 
"a' "' tr ı ~ır k,b 

1
° uyorsa da bunlar ta- Vaziyet her an vahametini mu• ler. 

~ellıleke~· edebilir şeylerdir. iki hafaza etmekte ve gittikçe fena- İbrahim Hanano Bey bu ıuretle 
tcek lb dostluğunu ihlal la§maktadır. HükUmet kuvvetleri ve (yaşa, ''ar ol bizi enaretten sen 

~ilellltz~ercede mühim telakki tezyit edilmektedir. • kurtaracaksın) nidalarile büyük 
~· olaa e~ Fakat ehemmiyetsiz Halep, Şam, Hama, Humuı ve bir halk kütlesi tarafından evine 
ıt ıltrıeain unların da bertaraf Bailbek halkı vatanilerin tevkif e- kadar takip edildi. 
.._la e ve tek - - d'I · 1 hl' S · k lb h' H ı-. •tt'l erurune mey- ı en re11 ve menıup arı ta ıye uı ·astı yapan ra ım a· "k l&zı1 llıeınesine dikkat et- edilmedikçe dükkanlarını açmıya- nano Beyin kendi çiflik adamla· 
"- et 1:~.r. Bu gibi bazı ha- caklarını ve §ehri terkederek dağ- rmdan Niyazidir. 

-.al r •ye ile aramızdaki lara çekileceklerini hükumete bil· Niyazinin bet yilz altın mukabi. 
"rtıyor. 1 dirmitlerdir. linde Hanano Beyin muhalifleri 

Vatanllerin tovldf edHmeleri· 
nin bir sebebi de, lbnissuut ile a
ralarında cereyan eden muhabe
ratın yakalan.mı§ olması imiş. 

Hükumet aon zamanlar~a ko· 
müniıtlere kartı ~iddetle hareke
te geçmiştir. 

Şimdiye kadar tevkif edilen 
komüniıtlcrin adedi kırkı &eçmek. 
tedir. 

müsbet neticeler 
çalışıyor 

hassaları, dün öğleden sonra 
~ onferansın iktısat komitesine 

mukavele layihaları tevdi etmiş
lerdir. 

Alman projesi, Almanya, Avus• 

turya, Fransa ve Çekoslavakya• 

mn ister gümrük rüsumunun ten• 
zili suretile, ister gümrük rüsu-

munun bilahare iadesi ve yahut 
rüçhan rejimi bahşeden memle• 
ketler tarafından tesbit edilecek 

diğer tedbirlerle tamamen ziraat• 
çı olan memleketlere rDç.ban re· 
jimi bahşedilmesini teklif etmek• 
tedir .. 

Bundan başka, mezk\J.r proje 
1930 teşrinisanisinde aktedilen 

beynelmilel 4 üncü umumt iktı• 

sat hareket konferansı tarafın• 

dan serdedilen tavsiyeye tevfi· 
kan iki taraflı muahec!eler ak• 
dini de teklif eylemektedir. 

Ancak, bu rllçban rejimi bun• 
dan istifade eden memleketlerde 

buğday istihsalitının tezyit edil· 

mesine mllncer olmıyacaktır. 

• • • .. 
f1 .. 

Stresa, 9 - (A.A.) - lsviçre 
murahhası M. Stucki, konfe
ransta ne yek cihet bir itiJaf 
akdi imkanının ne de ticari 

mübadeleleri tahdit eden mani~ 
alann derhal ortadan kaldırıl· 

mas1na dair hayalata kapılıoa· 

mıyacağını fakat buna m\l'kabil 

mali ve nakdi sahalarda baıı 
müsbet neticeler araştırıp bul
mak ihtimali mevdut bulundu· 
ğunu ilave eylemi~tir. 

Streza, 9 (A.A) - Konferan• 
sın iktısadi ve zirai komiıyonun• 
da Romanya mürahhası Mag· 
dearu1 zirai memleketler manzu
mesi namına hububat fiatlarının --
tekrar yllkseltilmeslne ait Fran• 
11z · ve ltalyan projelerini tasvip 
ettikten sonra konferansın Tuna 
havalisi hububatının fiatımn yük· 

seltilmesini kifil müsbet bir ne
ticeye vasıl olacağı ümidini iıbnr 
eylemittir. 

Almae murabbası, Fransız pro
jesine şiddetle itiraz eylemiştir. 
Komisyon tali bir komisyon te~· 

kil eylemiştir. Bu ikinci komis· 
yon iki dahn ufak komisyon:ı 
ayrı1acakhr. Bu ufak komisyon• 
lardan biri miibayaata ait işlerle 
ve diğeri ise hububat fiyatlarının 
tekrar yükseltilmesine ait mese· 
lelerle uğraşacaktır. 

\jlnde dağa lıaldırılan 
Ioglllzler 

Mukden, 9 (A.A) - Bir müd• 

dettenberi ortadan kaybolan iki 

lngiJizin izi bulunmuştur. lkis de 

sağ ve salimdir. Manchou - Kuo 
mıntakası Çin lrnmandaoı bun· 
lan dağa kaldırmış olan eşkiya 

ile müıakcratta bu1unmaktadır. 

Asiler bir ha pi haneyi 
işgale tiler 

Nevyork, 9 ı A. A) - R;o'dnn 
bildiriliyor: Asiler, Paraz hükü
meti clahilindeki hapishaneyi zapta 
muvaffak olduktan sonra, fede
ral kıtaat tarafmclan tenkil edıl
miştir. 



Sayıta 6 

Dilimizi Düzeltelim 
· (Od taralı 1 inci sayfada) 

gibi oldu ama •. bereket versin te
minabmı kabul etti de konuşmak
tan büsbütün vazgeçmedi. 

Nol almıya ba§ladıktan sonra 
Kemal· Cenap Beyle §Öyle konuş
tuka 

- Türk dilinin inkiıafı için 
ne dütilnüyorsunuz? 

- Türk dilinin inkişafı ıçın 
ıTürli as!mdan kelimeler aramak 

1 

mümkiln oldukça arap ve acem 
kelimelerini kaldırmak fikrinde • 
1.)m. Bu ıözümü de kimsenin ho
ıuna gitmek için söylemiyorum. 
Tam bir kanaatle söylüyorum. 
.Mesela geçen gün bir gazetede 
çıkan bir Kastamonu mektubun • 
Cla birkaç halis türkçe kel i.me ver
mitlerdi. Bunların arasında kai _ 
'deye mukabil Oturum kelimesi 
vardı ki bunu enfes buldum doğ
rusu .. Mesela lıu suretle beynin 
oturumu veya binamn oturumu 
<ıemek beynin kaidesi veya bina· 
mn kaidesi demekten çok doğru
clur. 

Hatta; kuzum öyle yazın, hat
ta münevverlerimizin de münasip 
zaman ve fırsatlarda maalesef 
.timdiye kadar ziyaretlerini bile 
ihmal ettiğimiz Türk eline ve 
yurtlarına yayılarak kelime topla
maları lazım gelir fikrindeyim. 
Öyle değil mi? 

1 
-- Evet .• Çok doğru •• 

. - Bilir misiniz .. Şimdiye ka
t!ar mitli hars meselesinde, köyü
ne gideyim derken aksi istikamet· 
te Yf.>l alan köylü gibi, hedefimiz
den tebaüt etmi,iz. 

- Tebaüt etmi~iz?. ~ ., y. 

- Evet tebaüt etmişiz .. 
Doktor gülümse~iği.mi göı-üncc 

derhal düşündüğümü seziverdi, 
kendisi de güldü: 

- Evet canım .• Tebaüt etmişiz 
lle'ğil, uzaklaşmışız, deyiniz .. Na -
ııl ki, ecnebi tabir deyince, bunu 
fransızca anlıyanlara ben tanzi • 
mat hastası diyorsam, kendim de 
osmanlıca hastasıyım galiba!.. 

Neyse efendim .. Sonra "Öteyü· 
z,, e yay1ldnn. Düşünün canım, 
mesela Vechi Kuddami yerine E • 
~in yüzü, elin yan yüzü, öteyüzü 
demek çok güzel olacak değil 

'? mı •.• 
- Ya ilmt tabirler? 
- Esasların bozulma.sına k'at· 

fyyen taraftar değilim. Mesela 
Fiıiyologi yazılmasında ısrar et • 
tifim tabir için "Dirimbilgisi,, bir 
ıstılah ola.rak almablir. Yoksa 
maalesef Fisioloji diye bir keli • 
.me .. çok feci olur. 

Esas-en benim dil meselesinde 
bilgilerim çok mahduttur. Ben 0• 
tedenberi, yazı inkılabının başın. 
'danberi beynelmilel ilmi tabirler 
ve ecnebi ismihaslar meselesini 
tuttumıu~ bir insanım. Mütalea -
tnn buna münhasır daire dahi -
linde kalıyor. Burada kalmak şar
tile ilkmektep çocuklarında bu 
meselelere dair yaptığım Tecrübi 
tetkrkatm ilk neticelerini iki ay 
evvel Edebiyat Fakültesinde ver
diğim umuml konferansta bildir· 
miştim. Bu seferki Kurultayda bu 
tecrübelerimin daha sonraki ne • 
t icelerini, grafiklerle beraber ar -
~etmek istiyorum. Bu suretle bey
:ıelmilel ilmi ıstılahların bazı 
'har~lerini fran.sızcarnn hatırı için 
~evırerek eaaata tahrifat yapan • 
lann hak.arz olduklarını, yeni ye
ti ~en ·f'o taıızimat hastalığı ile 
QıalOI olmryan nesil üzerindeki 
~ tecrübeler mukni 111rette gös • 
ierecektlr. 

·- MeeelL 
....... M .. eıa •• Met~ «ı>. 1i.N • 

finin (j) harfine çevrilmesi gibi .. 
l~te bu misal kafi .. 

- Ecnebi ıstılahları nasıl yaz· 
malı? 

- Türk milli alfabesi başta 
tutulduğu halde yazmalıdır. Her 
medeni ve canlı milletin evvela 
kendi alfabesine kıyır.et verdiği 
gibi.. 

- Buna da bir misal? 
- Hımm ... Evet düşünelim .. 

Buna da bir misal.. Evet mesela; 
(Au) Türk alfabesinde (Au) o • 
kunur, kat'iyyen (O) okunmaz. 
Şimdi bu (Au) diftongunu Türk 
m 'ili alfa besile mi okuyarak yaz· 
mak lazım gelir ve Türkler i~in 
V<l::: ife budur .• Yoksa milli alfabe
mizin fonetik emrini biı· tarafa bı
ralarmışçasma .• 

- Evet .• 
- Kuzum, öyle yazın .. Bıra -

kırmışçasına bu diftcngu evvela 
yabancı bir alfabe ile mi okumak 
doğrudur?. Böyle ~eyi biraz maıı· 
tık bile kabul etmez. 

Sonra (Au) latince (Aurum) 
ve altın demek olan bir kelimenin 
ilk harfleridir ki, kimyada altı -
nın beynelmilel remzidir. Halhu· 
ki (0) müvellidülhumuzanm bey· 
nelmilel remzidir. O halde eğer 
müvellidülhumuzayı altın yap • 
rnak sırrını bulduk::a (Au) yu 
(O) yazabiliriz! 

Zaten benim bu davada güttü
ğüm noktai nazar, benim değil 
bütün dünyanın noktai nazarıdır 
ve ben bunu beş senedenberi mat· 
buat ve saire ile neşir ve tamime 
çalıştığım için fikirlerim esasen 
malU.mdur. 

- Kurultay ltakkıncla ne dü • 
ıünüyoT•unuz, dil inkılabı ne ka· 
dar zamanda mümkün olur tah • 
min ediyorsunuz? 

- Kurultay kararı muazzam 
bir hamledir. inkılap tedricen o -
lacak zannediyorum. Bir İtalyan 
Filologundan vaktile i§İttiğime 
göre İtalyan dili he§ asırda teka· 
mül etmiştir. 

Mümkün olduğu kadar şimdi
den basitleştirmek bir idealimiz 
olmalıdır. Mesela ilk ha.mlede 
terkipleri çözerek.. Mevidi müla -
~at yerine birleşme yeri diyemez 
niyiz mesela .. 

Güç o!sa bile bu hedefe yürü· 
meliyiz. Fakat zannediyorum ki, 
büyük kitleler halinde bu tarzda 
kelime bulmak ve vazetmek acele 
ihtiyaçlarımıza uygun gelir mi? 

Kemal Cenap Bey birdenbire 
durakladı. Cümlesini beğenme • 
miş görünüyordu: .. 

- Bakın görüyor musunuz, 
dedi, ifade edilmiyor, batka ma
nalar çıkıyor, demek istedikte • 
rimden ... Şöyle yazalım; acele is· 
teklerimizi tatmin edebilecek fır· 
satlar verir mi, bilmiyorum. 

Kemal Cenap Bey geni~ bir ne
fes daha aldı. Bir sigara yaktı. 

- Ters gitmişiz Sırrı Bey, de-
di. Bakın görüyorsunuz ya.. Os • 
manlılık bizi berbat etmiş. Aman 
yarabbi o Endrun .. Müslüman di
li diye araPÇaya sarılmak. lranın 
felsefesi böyle ef endi.m demek .. 
ve lisanda şöyle zah:ri bir ahenk .• 
Bizim Osmanlı erkanını bunlar 
teshir etmiş .. 

Düşünün bir kere efendim; a • 
yıp diye devlet hesaplarında odu
na hatap derlerdi! Sonra eşek de 
mezler de merkep derler. Bir de .. 

Bunları da mı yazıyorsunuz, 
yazmayın canım .. 

Kemal Cenap Bey_: de _gülüyor • 
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Masonlar geziyor! Y...~!2.~~~!.?.~.~~ .. ~!.Z: ... ~.~.~ 
.Dün i~tima etoie~ller Haykohinin kocası Me 

vapurla tenezzühe • 

Dün cu~:~:~:~:ünasebeti- medi büyülemesı 
le şehrimizde içtima etmekte 
olan beynelmilelMason kengresi 
içtima etmemiş ve Seyrisefainin 
kalamıı vapurile murahhaslar 

Bu madam kendisinden kaçan ko 
için camiye gidip dua etti 

şerefine bir Marmara ve Boğaz lki gün evvelki polis vukuat 
içi tenezzühü teıt ip o!unmuştur. raporunda şöyle bir haber vardı: 

Tenezzüh vapuru köprünün. 

d 
Dedi .. Böyle bir şey olındi 

nı söyledimse de para etme d' 
karakola giderek ifade -.er 

Adalar iskelesinden saat dokuz 
buçukta hareket etmi ş, Kadıkö

"Yenikapıda oturan Madam Hay -
kalıi /Jeyazıtta mukim IJJelımet is -

minde sevdiği gence muvaffaf; 
çıktım.. ,ı 

yüne uğramış, sonra Fülorya sa- olmak için büyü yapmış, Melımedin 
billerinde bir müddet durduktan 

- Y ıfon :;ayunu nereden 

mz?.. Jd 

sonra Büyükadaya muvasalat 
ederek Kalipso otelinde iki yüz 
kişilik bir öğle yemeği verilmiş
tir. 

eu yemekte us~adı azam mu
~vini Raşit ve Dr. Os:nan Şere· 
fettin Bey:cr lus:ı birer nutukla 
misafirleri selamlamışlardır. . 

Yemek ten sonra vapura avdet 
edilmiş ve vapur hare~etle Aaa~ 
dolu sabili takip o~uoarak Kara
deniz loğaırnm sonuna kadar 
gidilmiş, sonra saat yirmide Köp· 
rüye avdet o!unmuştur. 

Bütün murabhas'ar, Istanbu
lun, F oğazm, Marmar<ımn güzel· 
l:ği karşısır.da derin bir zevk ve 
hayret C:uymuşlar ve Köprüye 
çıkarken "ne yazık ki, çok gü· 
zel bir gün hitam buluyor,, de
mişlerdir. 

Bugün saat dokuz buçulda 
kongren!n soncelsesi in'ikat ede
cek ve öğleyin bir veda ziyafeti 
verilecektir. Murahhaslardan bir 
kısmı öğleden sonra memlel<et· 
lerine müteveccihen hareket ede
ceklerdir. 

Bir Alman komünist 
gazetesi 

Berlin, (A.A) - Volf ajansın
dan: Role Fahne - kırmızı 
bayrak- isimli Alman komünist 
gazetesi Alman kabinesi hakkın· 
da kullandığı ağır şütum ve tab
kirattan dolayı 6 Teşrinievvel 
tarihine kadar kapatılm,şhr. 

Belgra frangı 
Brüksel. 9 ( A.A ) - Giıya 

Belçika hükumetinin Belga fran· 
gınm kıymet;ni tenzil niyetinde 
olduğuna dair Ingiliz meoabiin· 
den ortaya çıkarılan haberler 
asıl ve esastan aridir. 

Madam parmak 
ısırıyor 

Taksimde kazancı sokağında 
oturan Madam Dimitrola ile ayni 
sokakta oturan Madam Ete
ni bir elbise mesel~sinden kavga 
etmişlerdir. Madam E!eni Dimit
rolaom parmağmı ısırdığı ıçın 
yakalanmıştır. 

du, ben de gülüyordum. 
- Evet dedi; ecnebi tabirleri, 

aziz dostum Va • Nu nun tabiri 
veçhile, her millette olduğu gibi 
türkçede de istihdam edebiliriz. 
Ecnebi bir kelime.. muayyen bir 
iş için icat edilmiş olan ecnebi 
bir kel?ııne, diğer milletlerce istih
dam edildiği gibi hazan aynen 
yazılarak ya öyle okunur, yahut 
icat edildiği lisanda okunabilir ... 
Bu da nadir işlerde ve zamanlar
da bittabi .• 

Şimdilik bu kadar kafi değil 
mi? 

- Teıekkür ederim. 

J ~A. Şım 

kapısına yıla:ı suyu döknıil§! .. ,, 

Bir muharririmiz dün bu bü -
yücülük ve aşk macerasile alaka
dar olmuş ve madam Haykohinin 
Yenikapıdaki evine gitmiştir. 

Y enikapı istasyonuna gelme • 
den sağdaki tozlu sokak "Bostan 
sokağı,, dır. Madam Haykohi bu 
sokakta 23 numaralı evde otur -
maktadır. 

- Y cnikapıda bir bakks pı 
- Peki, hu suyu evin 1'• 

na atınca ne olacaktı?. qtl 
- Ne olacağı var ını, 1' tı' 

bu irfan ismindeki karıdsll ; 
gibi soğuyacaktı. Çünkü lr~~ f. 
tık kocamın gözüne yılan S1 1 

j4 
zükecekti ..• Uzatmıyalıın. f.1~ f1 
nerken Kocamustafa paşad~ 
cirli ca.mie de gittim ve 

Sokak dizlere kadar toz için - yalvardım: f 
de .. 23 numaralı evin kapısında - Yarabbi • dedim - alıj• 
lacivert ipek başörtülü ve tahmi· kocamı benim elimden .. On"~' 
nen 25 - 30 yaşlarında bir ka - ne bana ver .. Çünkü onu çJ 
dın kapıyı açtı. viyorum.. ~ 

- Maçlam Haykohinin evi bu - Büyünüz ve duC\mzd-' 
rası mıdır? ra ne oldu?. -,1 

Genç kadın gayet düzgün türk - Büyüm tutmuş, duarıı 
çe ile cevap verdi: olmuş olacak ki: ·d'I 

- Evet burasıdır. Ne istiyor • Eve döndüğüm vakit fer• 
sunuz? .• de evde buldum .. 

- Madam Haykchi ile görüş· .,J 
mck istiyordum.. Haykohi kocasile bat e# 

- Buyurunuz. Ben Haykohi • - Kocama sordum. rl~ • 
yim, söyleyiniz.. böyle yaptın. Beni nereye ~ 

Genç kadın, maksadımı anla - kıp da gidiyorsun. Dedim· -~· 
yınca: ne cevap verdi biliyor mu•"11~ 

- Ha.. dedi. Gazetecisiniz.. - Vallahi karıcığım bİ~Ji~ 
yazmak için soruyorsunuz. Anla- ki; irfan denilen o kadın ~81 
tayım.. b üyü ya ş olacak, onu \)\t ıl•' 

O kapının iç. be~ de dıt tara· bire o kadar çok ıevmiye b' ol 1 

fında ayakta; Haykohi içini çe • dım ki; seni hiç hatırlaın~J•J f 
kerek anlatmıya baıladı: muıtum. Ama şimdi öyle dd1,e' 

- Sevda • dedi • hiçbir şeye tık. Seni gene seviyorum .,e 
benzeme. İnsanın gözü kararır.. ninle beraberim .. 
Şayet muvaffak olamasaydım ilk Haykohi bu yılan ıuyuıı111' 
iıim bir tabanca almak onu da, olduğunu anlatamıyor: jf' 

kat!mı da, kendimi de öldürmek - Vallahi bilmem. BoY"b ~' 
olacaktı.. pirtoya benziyor ve belki detti 

- Melımedi çok mu seviyordu- pirto idi de bakkal beni teıeJI 
nuz?.. çin aldattı. Ama ne olursa 0 

- Ne Mchmedi!. Mehmet epeyce işler gördü ya.. J 
kim oluyor .. B~n kocamı seviyo • Artık soracak ve öğre,,,.. 
rum. Mehmet kocamı aldatan ve hiçbir şey kalmamıştı. 
kara kedi gibi aramıza girmek is - Rahatsız ettim, sizi, 
ti yen lrf an ismindeki kadının ev Diyerek ayrıldmı. 
sahibidir .• 

Haykohi başörtüsünü düzeltti.. 

- Bakınız - dedi • böyle ol • 
maz. Ben size baştan aşağı anla· 
tayım. Benim kocam var. Vat • 
man Ferit.. F eritle altı senedir 
beraberiz. Onu çok, hem de çok 
sevenm .• 

On iki gündür eve gelmiyordu. 
Haber aldLm, Beyazrtta Soğana -
ğa mahallesinde Cami sokağında 
14 numaralı evde irfan iıminde 
bir kadınla berabermiş.. Derhal 
gittim, bu evi buldum. Aşağı yu· 
karı dolaştım ve kapıya yakla~a -
rak yanlış kapı çalmış olmamak 
için kocamın ıesini duyarım diye 
içeriye kulak verdim. Yok .. Böy -
le bir ses işitemiyordum. Bu Sira· 
da evin balkonunda oturan ev sa· 
hibi Mehmet beni gördü: 

- Ne dolaşıyorsun, hamım? .• 
Diye seslendi., 
- Hiç! .• 

• 
Dedim ve içinde yılan suyu 

bulunan şişeyi kapının önüne a • 
tarak hızlı, hızlı yürümiye başla· 
dım .. Mehmet arkamdan koşu • 
yordu. Beni tuttu: 

- Karakola gideceğiz. Sen bi
ze büyü yaptın .• . ,, 

Haykohi seslendi: , -,1 
- A, birader.. Gazete" _.Al 

- dedi - ben öyle yılan su~' 
falan bu işin olduğuna in~~ 
rum. Bu olduysa Kocamust ~ 
şad20.ki zincirli camide allslı' 
varmamdan oldu ... 

-----~1. 
Bir hizmetçiyi telı 1 
ile öldüren doktot 

mahktimiyetl·1'! 
Adana, 8 (Hususi) - ~-1~ 

çisi Fatmayı tel.."llle ile öldıJ te ;, 
ten suçlu Doktor Rüştü .BeY 'tJI. 
limin ağır cezada yapıJmak8t• 1-

.. e ( 
muhakemeleri bitti. Rüştı.ı lı' 
sene dört aya, Selim üç sene 
se mahkum edildiler. 

Bir depo yaııd• 1'e' 
E . ı 8rd:ı ..JI 

vvellu geceMarpuççU• J<eıır 
zapçı banmm altkatında 11~,~ 
B . . . depos&J .11 eye aıt z ıcacıye a~v 

yangın çıkmış, depo tı-o> 
yanmıştır. .. ,~f 

yangının neden çıkt~gı ur•1' 
şılamamıştır. Depo 25 bı~1'İ~,ı~ 
sigortalı olduğundan t~ c"'l"ti 

. ehemmiyetle devaın ed• Ol 



Zeki Hilmi Beye Cevap I 

8u koŞu-deiil-k;rdeş 
jimkana ! 

"Poete emetteur,, tenkidi aleyhte olursa 
Oparlör ne yapsın ? 

~t1ıa1 tarihli "Yakıt,, te (Bir Böyle kotu olur mu? Ayıp!.• 
-.. 0""1~ cevap) ıerlavhalı yazım· Baıka bir zat - Ne tuhaf ıey 
~ d d~. Acaba anlayabildim yarabbi! 
~ıın?. Tekrar okudum. Ne iımen, ne de ıahıen tamma· 

' ! Anladım ki içinizde bir dığım diğer bir çok kiımenin ıar• 
111 ~•ar .. Onu izale etmek inaa· fettiği bu gibi ıözler o kadar çok 
~ •~ifedir: ki hepsini yazacak olıam tam bir 

4ıııı ~.bir "Chroniqueur,, im. Gör gazete Nyıfuı dolar •• 
~i, iıittiklerimi naklede· MüNade buyurursanız benden 
~'-uıu yaparken halkın hi11i· daha" Competent,, olan marufa· 
' Za~tetmeğe gayret ederim. tcılanmızın düşüncelerini de kay· 
~ ltcrube ettim. En doğru mü· dedeyim: 
\i. halktır. Bilhuıa bizimki Halim Bey _ Bu koıu değil 
\ılllce aörüılü bir halk olursa.. kardeı ! jimkana !. 
~ .. :-1nı. zdaki ıuallere cevap ver· Ak 
ıı_ """c:eğ if Bey - Ne denir karde· 
~ı· un. Zira arzettiğim gibi tim! 
~ ile "Chronique,, yazmakla 
\ı... ~ e~iyor ve onun hudutlarını Sait Akif Bey - Böyle kotu o· 
.. '"""it ııt · 1 lur mu?. Zihnim kabul etmiyor eınıyorum. leride eser 

1 bir türlü! .• 
~ ~ o ursam nazarı takdirini· 
~ eder, merakımzı tatmin et· Doktor Seferof Bey - Bu tarz· 
~fırını d:ı koıu yapılm2.z ayıptır!. 

ı._;; .. liik si~e söyliyeceğim feY lıte, efendim, ben bunları iıitti· 
~ ~lör gibi bir sıfat tak· ğim ve o kotunun da çirkinliğini 
~ ~~ ce"-ıet isnat etmek ıureti- gördi::';üm için lnönü koıuıunun 
~otuıun~tığınız birinci lnönü fena olduğunu yazdım. Binaena· 
~as un fe' tesirlerini halkın ley sizin bana oparlör, cahil diye s ::.;n :ri~i=:~~=i bir nitap etmeniz kari liuzurunda be
~ e ·Ter- nim iddiamı bilmem ne dereceye 
~ ol~~ğ~ın halkın, o koşu kadar çürütebilir?. Hoı, bana "o· 
~akı ıntıbaım öğrenmek is- parlör,, demekle, bir gazeteci sı· 
lL_~IZ, ~: f 1 
1
.._.. ati e ve halkın intibalarını akaet· 

lıJ~inı Bey, seyirci - • .-:, t.irmit clmak itibarile Yaaifemi 
8fıJ..a?. Hayret!. hakkile yapmıt olduğumu söylü-
~ t Bey, seyirci - Kırk bir yoraunuz. Buna te~ekkür ederim .. 
~&faallah! • Hem şunu ilave edeyim ki "poste 
~it Bey, ~por .. e~i-, Bu koşu emetteur,, tenkidi aleyhte olur • 
,. ?fu karıkaturu. sa, oparlör ne yapsın?. 
~bilmediğim bir doktor - Galatasaraylı 

Q --"""'""""'"""""'"nn'"'"'""'""., 

eykozdaki müsabakalar 
lst~n~ul spor Vef~ya da yenildi 

'1.-1' .... ..__ - . . . 
L.~'-a l!e ..vr aporcular1 kulUp erklnı we ldarecllerlle bir arada 

1''1 11ıO:.kozda ıayanı dikkat leymaniye takımlan karplaımıı
\:.... "'-ç L bakalan yapıl1JU1br. lar bire karp beı ıayı ile Bey
~ct. . .tanbul Spor - Vefa koz galip gelmftir. Beykozlular 
~ ..,.;di. Neticeyi lıtaubul bu ıene cidden sayılı bir kunet 
~'l"'İfti 8 karıı iki sayı ile haline ıelmiılerdir. 
~t~ ~ Oçnncn maçı Beykoz Snley
l._"'lQ. 1-t.ıab afta da Beykoza ye- maniye mlltekaitleri yapmışlar, 
~ili t ul fampiyonu henllz çok güzel ve eğlenceli geçen bu 

L.. ~. 0Plıyamamıı garnl- maçı sıfıra karıı bir sayı ile Sü
~._ leymaniye mlltekaitleri kazan-

IODra Beykozla Sil- mıılardır. 

VAKiT 

Futbol 
Mevsim başlıyor 

Bir Viyana takımı 
lzmlre ve Istanbula 

gelmek istiyor 
Bir kaç aylık bir dinlenmeden 

sonra futbol mevsimi tekrar bat· 
lamak üzeredir. Klüpler birer iki- . 

fer hazırlanmıya, futbolculanmn 
yazın kaybettiklerini yerine getir
mek için tedbirler almaya bqla
mıtlardır. 

F enerbahçenin bu sene çok ha 
zırlanmıı ve entranör tarafından 

ciddiyetle çalıttırılmıt bir takım
la meydana çıkacağı kuvvetle 

söylenmektedir. 

Galtuaraya gelince; en IWv
vetli elemanlarından Mithatm bu 
sene oynamıyacağı tahakkuk et· 
mesine rağmen, geçen senekinden 

daha kuvvetli bir takımla saha
da yer alacağı temin edilmekte
dir. Ali.kadarların söylediklerine 

göre Galatasaraylılar bu sene bi -
rinci takım için oyuncu buhram 

çekımiyeceklerdir. Ellerinde fazla· 
sile birinci sınıf oyuncu vardır • 

Betiktat takımının eski kadro· 

sunu muhafaza edeceği anlaşıl

maktadır. lııuıad1119m. aelince; 
bu genç takını Türkiye birinciliii 
müsabakaları için her Jdüpten faz 

Ja idmanlara aanlmıt bulunuyor .• 
Bu seneki lik maçlarında Bey· 

kozlularm da geçen senekinden 

ziyade mevcudiyet gösterecekleri 

anlaşılmaktadır. Bu kendi köıe

ıinde sakinane çalııan mütevazı 

klübün, geçen haf ta lstanbulun 

genç pmpiyonu lstanbulsporu 
mühim bir farkla yenmesi spor 

alikadarlarımn gözlerini 

hr .. 

Izmlr'de 

. 

Kulüplerin istedikleri 
Umumi merkez reisi Aziz Bey dün 

kulüp reislerile gör~ştü 

Umumi merkez reisi Aziz B. ve topl•nmıra gelen 
kulUp relslerlnden bir kısmı 

Birkaç gllndnr ıehrimizde bu· almlf eıki ve tammıı ıporculu 
Junan, Türkiye idman cemiyet- iftirak etmitler, kulOplerin arzu
leri itifakı umumi merkez reisi 1 d rtl · tr fı d t , • an ve e en e a n a umum 
Erzurum meb usu Azız bey, mın• b" ha b"bal -' b Azi B 

k . . ır ı ı yapumıı r. z • 
ta aya mensup kulilp reıslenle . • . . 
dün sabah Halkevinde giSrllfmDt- her kulllp reııını ayn ayn dan-
tür. lemif ve geçen seneki Jik maç-

Toplanmıya mıntaka reisi Or- lannda teıentııtı mucip olan 
han beyle kulOp reisleri teıki- sebepler ve hadiseler etrafında 
IUın muhtelif devrelerinde vazife noktai nazarlan tetkik etmiştir. 

Boğazı geçme ve deniz 
müsabakaları yapıldı 
Dün Rumelinden Kandilliye 1 tek11111, rakibi selmediiinden, ae

Botazı geçme müaab•kalan ile remoni yaparak maçı kazanmıı 

Büyükderede yüzme havuzunda ve autopu fampiyonu olmuıtur. 
teselli müsabakaları yapılmıttır. Bunu havuzda teselli müıaba-

Boğazı geçme müsabakasına kalan takip etmiftir. Netice ıun -
kadın, erkek 13 yüzücü girmiıtir. lardır: 
Kazananlar sırası ve derecelerile 100 metre (Erkekler) 1 - Sa 
şunlardır: lim, _(1,19,3) 2 - Cemil, 3 - Se· 

1 - Salim ~1,29, 2 - ~ihat dat:.00 metre '(Erkekler) t' 
12,29, 3 -.. Tala.t, 4 - Cemıl ve Vangel, (&,42,S) 2 _Zeki 3 
Sedat (lkısı aynı zamanda) 5 - Mehmet İzzet. ' 
Mel. Eva Alter. 100 metre (Hanımlar) Mel E 

Diğer müsabıklar hat haricine va Alter ,(1,56,2) Mel. Oto Prua• 
çıktıklan için müsabaka harici aer. 
addedilmitlerdir. 

Bundan sonra Büyükdere lia • 
vuzunda sutopu müsabakaamm 

Şehrimizdeki durgunluğuna son maçı yapılacaktı. Galatasaray 

200 metre :CEr1'ekler)' ı· - Sa 
lim, (3,3) 2- Cihat, 3- CemiL 

Bunu müteakip hususi malıi • 
yelle atlamalar yapdmıfhr. 

rağmen futbol faaliyeti lzmirde 

en meraklı demlerini yqamakta
dır. Bütün klüpler, lik maçlarının 

devamı dolayısile tam formların· 

dadır. Son Altay - Altınordu 
maçının neticesi Altay, Altınordu 

•e lzminpor takımlarım müsavi 

puvanlarla kartı karııya bırak

mıfbr. Şampiyonluk bu üç takı-

mın birbirlerile kal'.'tılaıması ne· 
ticeainde taayyün edecektir •• 

Duyduğumuza göre Viyanamn 
ıayıb ·kulüplerinden Hakova tetri-

nievvel sonuna doğru iki maç yap 

ınak üzere lzmire gelmek için 

KIU'fıyaka klübüne müracaat et· 
ınittir. 

Viyanalılar aynı zamanda Se
linik, Atina ve lstanbulda da iki-

fer maç yapmak niyetindedirler. 
Bu klüple anlqılabilirse, mevsim 

baılangıcında güzel maçlar gör· 

mek mümkün olacakbr. 

Tenis 
Son neticeleri, Yunan• 
Jılar mı kazanacak? 

Dün Kadıköyünde F enerbah • 
çe ko~dunda Balkan tenia turnu • 
vuınm yan nihai müsabakaları 
yapılmıfln'. . 

Evveli Suatla Romanyalı Bo .. 
tez kartılaımıı lar ve Suat partiye 
iyi baılıyamamııtır. Neticede Ro
manyalı ilk iki seti 6 - O, 6 - O 
kazanmıftır. Suat ancak dördün
cü seti bzanabilmiıtir. 

ikinci müsabakayı Yunan ıen 
ci Stalyoa ile Romen Bunya oy • 
namıılar Yunanlı Romeni dört 
sette yemnittir. 

Yunan tenisçisi dün büyük bir 
meharet göstermittir. Balkan tam 
piyonluğunu kazanması büyük 
bir ihtimal dahilindedir. 

Öğleden sonra çift erkekler 
müsabaka.lan yapılmıttır. 

ŞirİDJ.an • Şudvar ile Yunan 

çifti Stalyos • Ni1'olaidiı hrtı -
latmıılar neticeyi Şirinyan • ~ud 
var çifti kaybetmittir. 

Suat • Sedat çifti de Bulgar 
çiftini iyi b;r oyunla üç sette yen 
mittir. Pazar günü son maçlar yo.• 
pıla-caktır. 4 
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Almanyada Fırkaltlr ............................................ ~ 

Dahili vaziyetin ehem
miyeti yo'l<, deniyor 

Almanyada bulunan İtalyan ayan 
reisile müzakere yapılıyor 

Bcrlin, 9 (A.A) - Hitlerci ve 
merkezci meb·~slar arasında ya· 
pılan son mülakatlar neticesinde 
bir tebliğ nqrolunmuştur. 

Bunda ezcümle deniliyor ki, 
iki taraf murahhasları içtimai 
meselelere ait hükumet emirna
mesioin lusımlarım müttefikan 
reddederek emirnamenin işsizli
ğe karıı alınacak tedbirlerden 
bahiı kısmı hakkında bir takım 
ibtiraıi kayıtlar dermeyan eyle
miıtir. 

iki taraf iısiılere iş tedariki 
lıusuıandaki imklnlar hakkında 
mutabık kalmıılar ve bütün im
kanları tahakkuk ettirmek için 
lazım gelen ekıeriyete malik bu· 
lunduklannı kaydeylemişlerdir. 
\iman hilkOmetinin proğramı 

değiımiyor 

Berlin, 9 (A.A) - Siyasi mah· 
fellerde söylendiğine göre siyasi 
vaıiyelin tarzı inkişafı hükumet 
proğramı üzerinde Reichstag 
meclisinin İçtima tarihi olan pa· 
ıartesi gününe liadar hiçbir le· 
sir icra etmiyecektir. 

Mezkur mabafilde hUkiımet 
proğramının iktısadiyata ait kıs· 
mının lüzum ve tatbiki üzerinde 
şiddetle 11rar olunmakta ve gene 
ayni mabafile göre tahdidi tu-
libat nıeselcai h akkmda el-
yevm alakadar devletlerle 
cereyan etmekte olan fev~ 
kallde mühim ve nazik müzake· 
reler ıimdilik kabinenin tarzı 
teıekklilünde herhangi bir te· 
beddüliln yapılmasma kat'iyyen 
mani bulunacaktır. 

Slyast müzakereler 
Berlin, 9 (A.A) - Volf ajan· 

~undan : Reiıicümhur bugün Re
icbstag. meclisinde mezkur mec
lis birinci reisi Hitlerci Goering 
ile ikinci reisi merkezci Esscr'i 
kabul etmiıtir. 

Bu fır.attan istifade eden mu .. 
maileyhim reisicümhur Hinden
burga aiyasi vaziyet hakkında 
noktai nazarlann1 arz ve izah 
eylemiılerdir. 

M. Goering büyftk parlAmen
ter gruplar reisleriyle istişare 

sından: Almanya hiikOmeti, Yu
go lavya ile mün'akit olan 1933 
senesi martının üçünde munkazi 
olacak ticaret muahedesinin fes
hini illn eylemiştir. Bundan mak· 
aat, Almanya • Yugoslavya tica
ret muahedelerini baıka bir esas 
üzerine tanzim eylemektir.iki bü
kümet fİmdiki mukavelenin hi
tamından evvel yeni bir muahe· 
de akti azminde bulunuyorlar. 

Berlin, 9 cA.A) _ Volf Ajan· 
ımdan : Almanya • Yugoslavya 
ticari müzaker~lerini sevk ve 
idare için Yugoslaya devlet ban
kası umumi müdürü buraya gel
miştir. 

Fransa Almanyaya 
cevap veriyor 

Londra, 9 (A. A.) - Franıız 
sefiri Fransanm Almanyaya ce • 
vabi notaımın bir nüıhaıını Jngi· 
Ji;r. sefirine tebliğ ettiğini reımen 
bildirmektedir. 

Bu tebliğin bir iıtitareye yol aç 
mak üzere yapılmadığı ve ancak 
ccvabm metnine lngilterece ma .. 
IOmat huıulünü temin için vaki 
olduğu beyan olunma'ktadrr. 

Milletler cemiyetinde 
iri Anda 

murahhas heyeti 
Londra, 9 (A.A) - Dün ak

şam Dublin'de M. dö Valera'mn 
13 üncü Milletler cemiyeti he· 
yeti umumiyesi içtimaında bulu
nacak lrlanda muhtar devleti 
murahhas heyetine riyaset ede
ceği resmen ilan edilmiftir. 

Mumaileyh. Milletler cemiyeti 
meclisinin 23 eylülde baıhyacak 
celsesile heyeti umumiyenin 26 
eylülde itra edilecek kiltat cel· 
sesine riyaset edecektir. 

Kartalda iki acıklı 
kaza 

VAKiT 

Herşey tayyare 
ile taşınırken •• 

(Birinci ıayıfadan devam) 

geçmiye muvaffak olmu§tur. Zep· 
linler ve kabili ıevk balonJar için 
ise havai nakliyat gayet kolay bir 
it olmuft'!r. 

Tayyarelerdeki emniyete gelin 
~e ıon bir ıene zarfında tayyare· 
ler yüzünden vaki kC\zaların ista• 

tistiöi bir milyon kilometrelik yol 
lcat'ına mukabil hir kitinin öldü • 
ğünü göatermittir. Yani bir çok 
tayyuelerin katettikleri meaafe ~ 
leri toplamıtlar ve bunların yeku

nu 8 milyona baliğ o• . ..,,uf, ancak 
bu büyük yolda bir kişinin kaza· 
ya kurbl\n gittiei "'~1lal'ılm'f· 

Aıkeri tayyarecilik ıivil tftyya. 
recilikten çok daha. tehlikelidir. 
Hatta harp halinde değil, idman 
halinde bile, askeri tayyare,. nak· 
liye. tpor ve yol<;u tayyarelerin -

den tehlikelidir. A11keri tayyare -
ci, tayyaresini, hücuma, müdafa • 
aya kullanmıya mecburdur. Bir • 
den yere inmek, ıüratle fırlamak, 

her ıeye rağmen yükıelmek gibi 
mecburiyetleri vardır. Öyle oldu· 
ğu halde geçen ıene zarfında aa· 

kert tayyarelerden yüz uçuıta an 
cak dördü kaz" ile ı1cticelenmit· 
tir. 

İtte bu neticelere istinat ede .. 
rek büyük bir tayyareci geçende 
şu ıözleri aöylemi,ti: 

"Bugünden itibaren tayyareye 
bir nakil va11taıı olarak otomo • 

bil kadar emindir.,. 

Tarihimizin ana 
hat lan 

(Birinci ıayıfadan devam) 

Rauf Yekta, Köıcmihalzade Mah 
mut Raaıp, Konıervatuvar müdü· 
rü Yuıuf Ziya, Muıa Süreyya.. Sa: 
dettin Beyler; 

lktıaadiyat, ziraat ve hayvancı· 
Irk .için lbrahim Hakkr, Ihsan A • 
bidin, Cevat Rüttü, Ali Rıza Bey 
ler; 

Sanayi, tieAret, maliye, yollar 
ve kara ve deniz ve hava nakliye 
vurtaları için Yuıuf Kemal, Ah .. 

met Ferit, Muıtafa Zühtü, Meh .. 
met Vehbi, Nizamettin Ali, Here· 
ke fabrikaıı müdürü ReJat Bey • 
ler. 

Bu zatlar Tarih Tetkik Heyeti 
ile beraber, ilk içtimamı bu gün 
ıaat on dörtte Dolmabahçe aara· 

etmezden evvel herhangi bir 
karir ittibazından tevakki etme
aini Reiıicilmhurdan rica eyle
miştir. 

Dun sabah Kartalda iki feci kaza 
olmuf bir amele boğulmuflur · 
Kazalar ıunlardır: yında yapacakttr. 

Reiıicllmhur Hindenburg ıon 
•e kat'ı kararını bir mDddet 
.oma nrmek hakkını muhafaza 
ettilf al bilclirmittir. 
Festh mi, tadil mi? 

Bertia, 9 (A.A) - Volff Ajan· 
GDdam Ağlebi ihtimal ancak iki 
,an athecek olan Rayiıtag mec· 
lill mtlsakerelerinin, bu meclisin 
tadili ile mi, yokıa fesih ile mi 
hitam bulacatına dair siyasi mah· 
fellerde henUz hiçbir ıey bilin· 
memektedtr. 

Almanya ve ltalya 
Berlin, 9 (A.A) - Reisicüm

b,Jr Hindenburg, ltalya ayan mec
lisi relıi Federzoni ile muma· 
Ueyhin refaketinde bulunan ltal
yanın Berlin elçisini kabul eyle· 
miştir. 

Almanya-Yugo~avya 
~rlin, 9 (A.A) - Volf Ajan· 

Kartalda Rahmanlar mevkiin: 

de Neıim Pqanm kö,kü civarın• 

daki aebze bahçeıinde yatıp kal· 
kan 8.DAelc Uzunköprülü 38 ya4 

tında Hasan, dün ıabah yedide 
boıtan kuyusu yanındaki incir a· 
ğacına çıkmış, incir toplamaia 

baılamıtlır. Haıan ağacın tepeıin· 
deki olmuı incirleri koparmak he· 
veıinc dÜtmÜ!, kendiıini zor kal· 
dıracak bir dala çdrnnıtrr. 

Dal kırılmıt ve sür'atle ağacın 
dibindeki büyük kuyuya dü§milt· 
tür. Etrafta tutacak yer olmadı· 
ğından Hatan ıu dolu kuyudan 
çrkamamıt, boğulmuıtur. Aradan 

saatler geçmiş, Haıanın ıelmedi
ğini gören arkadatları aramıya 

çıkmıılar ve bir hayli dolathktan 
sonra Ha.sanın cesedini kuyuda 
bulmuılnrdtr. 

ikinci kaza, Kartal Çimento 
fabrika.unda olmuıtur. Fabrika 
usta bqılarından Emrullah çavuı 
fabrikanın damını temizliyen a• 

Bir tetekkUr 

Altı ay devam eden uzun ve ıstı· 
raplı hastalığım esnasında gös
termit oldukları yüksek feda· 
kArhk, ihtimam ve bazakatinden 
dolayı Etfal hastaocai sertabibi 
Rifat Beyefendi ile dahiliye a· 
ıistanı Ahmet Rasim ve doktor 
Raşit Beylere ve bat hemşire 
Huriye ve gece nöbetçisi ŞUk· 
riye Hanımlara muhterem ga· 
zetenizin delaletile alenen teıek
kürlerimi takdim ederim. 

l\lülga muhakem~t dairesi kalemi 
müdUrlüğünden mütekait merhum 
hmıil Hakkı Beyin hartml 

f.:mine Cihan~a 

melelere nezaret ederken ayağı 
kaymı,, 16 metre irtifadan yerde
ki çamur kazanına dütmüttür. 
Emrullah çavuı yetişen arkada§· 
ları tarafından kazandaki çamur 
içinde boğulmak üzere iken bay· 
gın ve bacakları ile bir kolu kı· 
nlmıt bir halde çıkarılmııtır. 

Bir facıa 
Kazanı patlıyan 

bir vapurun 
yolcu1an battı 

Nevyork, 9 (A.A.) - East 

nehrinde Rikers adasında bir 
hapishane inşasında çalışmakta 

olan ameleyi taşıyan bir vapu

run kazanı patlaması üzerine 
vapurdakilerin yirmisi olmüş ve 

altmışı ortadan kaybolmuştur. 

Sahilde bulunanlar, vapurun 

uçtuğunu ve bir duman bulutu 
içinde yükseklerde gözden kay· 

bolduğunu görmüşlerdir. Duman 

bulutu dağıldığı zaman gemiden 

eser kalmamıştı. Suda bir çok 

kimse meyusane bir surette dal· 
galarla pençeleımekte idi. 

Nevyork, 9 (A.A.) - Mnthit 
suretle batan geminin ölü plan· 

çosu zannolunduğudan daha 
çok dolgundur. Şimdiye kadar 
dalgalardan otuz yedi ceset 

çıkarılmıştır. Karaya çıkarılabi· 

!enlerin kAffeıi yaralıdır. 

Gemide 200 işçi bulunuyordu. 

Vapur, Nevyork şehri tarafından 

kiralanmıfhr. 

Mütehassısların 
tetkikatı 

devam ediyor 
Adana, 9 (A. A.) - Dün ıeh· 

rimize ael.rh Tln1r" 'ft SovY'et mü-

tehassıslar heyeti, ıvilayeti, bele • 
diyeyi, Halk Fırkaıınr, Ziraat 
mektebini ve bir kıımı f a.brikala· 
rı ziyaret etmitlerdir, Heyet bu 

ıabah Tarıua ve Mersine d gi .. 
derek tetkikatta bulunmuılar; ak 
ıam üzeri Adanaya dönmi.i!lcr • 
dir. 

Ticaret ve sanayi odası miıa • 
firler §erefine bir ak tam ziyafeti 

vermiı. Ziyafette vilayet erkim. 
belediye reisi, ticaret ve ziraat <>4 

daluile boraa encümeni azaları 

banka, fabrika müdürleri ve bü

yük çiftçilerimizden bir kıamı bu" 
lunmu§lardır. Ziyafet geç vakte 

kadar aamimi haıbühallcrle ıeç • 
mittir, heyet, yarın Çukurovada 
tetkikatta bulunacak, ağlebi ihti • 
mal cumarteıi ıünü Malatyaya 

hareket edecektir. 
Meuin, 8 (A. A.) - Türk, 

Ruı müteha11ıılarından mürek· 

kep heyet tehrimize geldi. Heyet 
memleketimizin pamuklu men· 

ıucat, ıanayi merkezi olan mınta· 

kamızdaki meıuucat fabrikaları .. 

m, meaai tarzlarını ve pamukla· 

rımızın cinı1erile iıtihtal tekilleri 
ni tetkik etmektedir. Belediye ta· 
rafından heyet 9erefine belediye 
bahçesinde bir öğle ziyafeti veril
mittir. Heyet, Malatya ve Kayae· 

ride açılacak fabrikalar hakkında 
mahallinde tetkikatta bulunduk • 

tan ıonra Ankaraya dönecektir. 

Bir lrlanda ceneralı 
Berlin. 9 (A.A) - irfanda se· 

IAmet ordusu kumandanı ceneral 

Higgins bu ordunun aktedeceği 

kongreye riyaset etmek Uıere 

yarın Berline muvasalat edecek· 

tir. 

10 Evlül 1~ 
...... 

At koşulatl 
Dün sonuncu kof-

ld B ··ase' 
yapı ı, u mun tf 
betle seyirci ç~J: v• 
At yarıtlarınrn sonuncusu '/• 
liefendi çayırında yapılmı§llr'.' ~ 
rıta rakip kıy.metli e.tların iştır bil' 
\'e mevsimin ıon yarışı olufU ııı' 
yük bir kalabalığın topJan111;'ht 
mucip olmuştu. Yarışlar ço , , 

· ·ı r tsJ' yecanlı olmuş ve ıeyırcı e . ti~ 
fından alaka ile takip edih111

',, • 

Birinci ko§u hiç koşu ka-dı' 
mamı~ yerli ve arap erkek "efe•' 
şi taylara mahsustu ve m~•·o•1 
1000 metre idi. Behçet Be~•11

1,r light'i birinci; Fehmi Beyınf.fııt' 
yar 111 - ü ikinci; Mehmet . 
dinin Lnlesi iiçüncti gelmitttr· f' 

İkinci kotuda dört ve d•';:..-· 
karı yqta ve hiç kotu kaza# 
mıt yerli ve arap at ve kı•~ 
ko§ınıuftur. Mesaf eıi 2000 _Jjl 
olan bu kotuda Kaınn Efepu , 
Zümbülü birinci; Ankaralı ~ 
met Beyin Cengizi ikinci .,, f 
hanettin Beyin Veziri ü9üntii 
mittir. 1' 

Osüncü kotu, üç ya,md~ 
li ve arap erkek ve di,i )!_ 
&ra11nda yapılmııtır. Bu ';! 
hendikaplr ve me3afeai ı6()() fi 
re idi. Emir Salih Efendinİl1 fi' 
kurdu birinci; Çorlulu Zir-fi 
yin Yavuzu ikinci ve gene ı,11 

Salih beyin Kla.aı üç.ÜnGÜ •' 

ti~ ·~ 
Hendikaplı olan dördiin'~ 11" 

fu Üç ve daha yukarı ya!talıi ; 
liıkan İngiliz at ve knr•"1 j' 
mahıuatu, meıafeai 2400 ın1J' 
di. Ahmet ve Fikret Be1 ' 
Stromboliıi birinci; Sipahi~ 
lmdan Akif Beyjn LA.lesi 1' 
ve Mme. Anna Sabri Beyi1' 
rı üçüncü gelmittir. f' 

Betinei kofQ dört ve d•h' ; 
karı :·attaki yerli ve arap ~ 
kısraklara mahıuatu. M ı/ 
3000 metre olan bu kotud• ~ 
karalı Ahmet Beyin TayYaf! 1 
rinci ve Nail Efendinin Al 11". 
ti ikinci gelmittir. 

Cenubi Ame~p 
ki dinamit fıç!~ 
Londra, 9 (A.A.) - ~ 

Amerikadan ahiren ıelen ~ 
lif haberler, Bolivya • Pa~ 
vaziyetinin çok vahamet . 
mit olduğunu bildinnekted!''/ 

Paraguay hükUmetinin bil~ 
huıuıt ihtiyat efradını ıil&h ~ 
na almıt olduiu ve La Pasd~ 
hınının hüküm ıürmekte 
duiu ıöylenilmektedir. , t~ 

A11omption'dan alınan 1'~1 
ırafta, 33 ile 40 yatlı ar., ıi-' 
her vatandaı i ihtiva edeli t~ 
iade bir ihtiyat orduıunurı t'-. 
guay hükumeti tarafınd•" )et~ 
edilmit olduğunu ita'r etıfl~ ti~ 

Reaml mahafil, Falkod 
1'ı•' 

mının it1alini bir harp • 
olarak telakki etmektedi~·A 

Millazon, ticarethane•• ~ ,.. 
gelen zehirli gazları 111uht·~ıst~ 
çok aandrkları Pararu•Y fÜ ol'' 
çüleri tarafından müısdere ...ı 

,... ~. 
muıtur. c'Iİ .ı 

Arjantin. Brezilya ~e "
1 

fDlr 
kametlerin in Paragu•Y. ~e ,1'~ ' 
ya aleyhinde iktııadi bı~r fl,r'.';~ 
ilan edecekleri şayiaıı Şı .1 J1 

tekı•P ye. n_azırı tarafından ~' 
mıttır. el'~.-" 

Santiyago de Şiliden 1 b' , 
telgrafta :.,ad irilen ~u ~ -~ 
de, nazırın mevzuu hah•• ub•f~ 
leketin sulh miıalonındınbiri .~ 
ama yardım edecek te • 1~ . 
makla meıgul oldukls~n• 
VO d •ıA d'•--ktedif• ıı e ı ave e IPD'"' 
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Eski Dile Bir Nazar : 

ŞunJ;;~ .. --.. ~;J~y;biiene 
aşkolsun ! 

t 
d,11 e~en gUn, bir yaıımda eski- ı ve liyubsa birer ıenkparei kabri 
titı azı teskerelerio, arzubalJe- atiki yakut ile memJu musevi 
~r r~~oriarın naaıl yazıldığına meıathğı itlak edilen b:r va· 
le 0 ırkaç nfimune göstermiş bai metruke mevcuttur ki bu· 

.eııe b t d ı d b ı· · d d · ı· ~ b' U arz a yazı mıı an- ra a a ıcı ersea et mııa ı 
rıc_ ır Yazı nümuoesini de ay- tabak ayan ve nümayan o'up be-
' lleıredeceğim demiştim. Sö- ni adem tuli müddet oltarafa 
ta..._. Yabana, bir mesire mabalini nasbı nigib ittikate adeta 
~ ed kendüyü mai mürekkep ve hat
~ll • en o antika yazıyı da 
h_ 'ile: ta talik ile tahrir ve tersim 
""P b olunmuş bir Javbayı garra-

' eyanı nıesirei Tarlayı Mısır yı tabiat muvacehesinde zannü 
~de d ~.. e ayı mavecebe aleyna güman eyler. 

t, Gl da ıolveçbile mübaıeret işte fakiri pür ta"sir dün ak-
~ lr.~eçhile mübaderet kılınur ıam ber veçhi bali tarif olunan 

"'-~ dili mahzunu perişa- bu mahalli dilküşaya bilaz°ime 
':Y•aıı kl!sire ve evkah çent saat mıktarı orada aram
~ ~il. berudur senayı seha- saz ve lengerendaz olup derunü 

~ llliaıllu envai gumum ile dilden refi melll ve defi kelale 
u_ •c alAmil ekdarı dilnya say ile orada istirahat gUzin 
)' '-tftur idügümden dünkü olduğum müddetçe (Ahminelaşk 
~efi~ilJerıembe abıamı biraz ve haletibi) kelamı hikmet ami
~-b . •e. defi melal ve kesbi zini virdi :rebon ve dahi bu 
~ il ınşırab zımnında Edirne veçhile bir hayli imraı zaman 
:'\ harıcınde vaki ve avamın eyledim durdum. 
ı.,; tarlası tabir ettikleri (Tar- imdi bu fakiri pür 
' llJııır) nam mahalli dilara taksir misillu kalpleri narı hic
L.~Yi ferabfezaya azimet ey· i:'i"' ( T ran ve aleti suzanla muhrik olan 
.~ ' ariayı mısır ) denilen ihvanı kirama bir mıktar ahzı 
-." lbf·abal harici surda ve bir 
t_ ''t ı t d k infirab ve kesbi inıirah eyleme· '"'ttk epe e iin olup şimalen 
~t•ıı ı.r Dıaballcsi cenuben kab· Ieri için işbu mahalli ferahfeza

.; balllledirne şarkan Tek· ya tcırif buyurmalarinı acizane 
~r rayı ve garben dahi Otak· taysiye ile hatmi kelim ve cDm
"1at."e nıtınzcvi kariyyeleri ile lesine ezcanidil yegin yegln se-

•e Jim ederim. ına gr U lllevsimi sayfta her 
İGJijJ 1~ nıe~rri kesirünnasü Ketebehnlfakir 
el\q ev attar ve iıbu mahalli Mehmet Şakir 

tun ICur!SQnOe'DZeri JlyDat Temiıe çeken: Oaman Cemal 
t l'ltbınnnnnın ı ın ı n ı tıı "" rı m"""""'1tMln nflıı rıı ı ı ı 111n:r11D1V1:sımm 111 ı rı 

~llubı Amerika Almanya ve mlls-
~ lhtllAlı temlekelerl a· ~~ '~• •ao de Cbli, 9 (A.A) - joh·anaesbur~, 9 (A.A) - Ce-

tııt&ı.: Qıemleketlcrle Peru mü- nubi Afrika ittihadı hükumeti 

''.11d~k~".İ Bolivya-Paraguay ara· başvekil M. Hertzog, kendi fikir 
'it b· 1 1htil&·fın halli için Şiliye 
ı. 1 •t k B ı· ve miltaleasının daima Almanya ~"iQj ısım arazinin o ıvyaya 
;,, b dcrp~ eylemektedir. Bo- himayesi altında bulunan cenubi 
~ İle '1 arazinin bedelini ken- Afrika arazisinin eski inkiıafı 
-~t Paraguay tarafından te- ikbsadisine tekrar mazhar ola· 
~ .:hına alınacak bir istikraz bilmesi için ancak Alman köylü 
\.~iti rb~i~c tesviye eyliyecektir. ve çiftçisinin elinde bulunması 
~ • ırı Müttehidenin bu is· 
~~~ı· akdini teshil edeceği icap edeceği noktasında musir 

'Yor. olduiunu beyan etmiıtir. 

İki Gülüşlü Kadın! 
11_ Araen Lüpenin yeni bir macerası - 42 

..._ ı .Atot.i& föpla11-- . ~P çcuiuH: la-

\, ~ -ı..aıııa doğru sokağa çıkı
~( llıahallelerde dola,ıyor 
~da •Ynı ıaatte çıkıyor, 

~i arı dikkati celp etme· 
il oııa f . '-'-. re akat ebniyordu. 

~ 'titf •r& Valter rıhtımındaki 
• ~ 0~11 Önünden geçiyor, iri 

ili d·· ~~ taraaaut etmek ihti· 
)>:';rıerek, o da tedbirli 

~it ~r u. Fakat göze çarpa
~ ~ -. 1 töıınıiyordu. Bunun i

•a:if . 
' 'ttı. F eyı artık Kurvil' e bı-"-d· •kat bir gün Mavi ga-

0 ••eaincı ' 
L. t'raf en on bet gün son· 
~tıj.. t.rı Reçerken, Klarayı 
• •ı e\'· 
le I>' • •nden ç.::karak bir oto-
.. ırııp k 
~. Uza la,tığını gör-

. "' 1 o .. "''- •ıu talc'b ~İl" 1 e kalkıfmamıs· 
ı Ça... -

~•ltt Kırarak gidip kapı· 

1 'I bi in.at alınasını ıöyledi. 
1( l'•ı • . 
~ııç ka onra geldı ve ıarı 

dının ikidir eve ge-

lip Markiyi görmek iıtediğini fa. 
kat Marki henüz ıeyahatte olduğu 
için dönüp gittiğini kapıcıdan öğ
rendiğini bildirdi. Raul : 

- Tuhaf, dedi, bana bir fey 
söylemedi. Acaba gene ne yap
mak iıtiyor?. 

Raul eve döndü. On bet dakika 
sonra, Klara, gayet net'eli bir ta
vırla içeri girdi. Raul: 

- Pariıe mi indin? • 
Dedi. 
- Hayır, koruda dola!hm. Ni-

çin soruyorsun?. 
- Çünkü ıeni orada gördüm. 
Klara güldü: 
- Belki, dedi, hayalinde gör· 

mütündür. 
- Hayır, bizzat gözlerimle 

ıeni gördüm .. 
- Kabil değil!. 

- Pek kabil.. Ben gördüğüm 
kimseyi yanlıt görmem. 

VKITA 

As yadaki 
Devletler arasında 
Milletler Cemiyetinin 
gönderdiği heyetin 

raporu 
To\io, 9 ( A. A. ) - Lytton 

komisyonu raporu Mançu~ide 

statükonun iadesi imkanı o'ma
dığını teslim etmekte ve mezkur 
kıt'anm asker ikten tecridini 
ismen Çinin hakkı hükümranisi 
altında kalmakla beraber Japo:ı 
müş.:virlerin in yardımına mazhar 
olacak bir muhtariyete nail ol
ması fikrini teli{in eylemektedir. 

Bundan başka Milletler cemi
yetinin mürakabesi altında olmak 
şartile Çin ile Japonya ve yeni 
Mançuri devleti arasında doğ· 
rudan doğruya müzakerat icra 
edebileceklerdir. 

Bu bapta. resmi mahafilde, 
japonyamn derhal yeni Mançuri 
devletini tasdik etmek niyetin· 
de olmakla beraber yakın bir 
atide Çin ile yeni Mançuri dev· 
Jeti. arasında doğrudan doğruya 
müzakerat icrasını da tavsiye 
edeceği söylenmektedir. 

Japon bükümeti. Lytton rapo· 
ru mifadmdan haberdar olduk· 
tan sonra Mançuri hakkında 
beyanatta bulunmak arzusunda 
olduğundan Cenevre mabafilini 
haberdar eylemiş ve bioaena· 
leyh her iki vesikanın yekdiğe
rine merbut bir kül halinde 
okunabilmesini teminen mevzuu 
bahis beyanat ibzar edilinceye 
kadar raporun neşrinin tehir 
edilmesini Milletler Cemiyetin
den talep etmiştir. 

Şiddetli --kasırgalar 
Nevyork, 9 (A A) - Pazartesi 

giinündenberi Amerikanın bOtUn 
Atla• Oky•nosu •ahillerile Antil 
adaları denizindn şiddetli kasır
galar yalamakta ve hilen yeni 
lngiltere kıt'asınm bütün sahilleri 
imtidadmca akur bir savletle 
devam etmektedir. 

Bahama'nın North Albaco 
adası üzerinde patlıyan kasırga· 
dan 7 insan telef olmuş, bir
çokları da yaralanmıştır. Burada 
pek az ev sağlam kalmış diğer· 
lcri tamamen yıkılmıştır. Şimdi
ki halde ahali gıda maddelerin
den ve içecek sudan mahrum 
bulunmaktadır. 

Klara Raula baktı. Latife et
miyordu. Ciddi, hatta ağır bir 
surette konuıuyordu. Sesinde bi
raz da dargınlık vardı. 

- Beni nerede gördün?. 
- Markinin evinden çıkarken .. 
- Emin misin?. 

- Emi~im, hatta kapıcı ıenin 
oraya ikidir gittiğini de söyledi. 

Klara kıpkırmızı kesilmiıti ve 
ne cevap vereceğini bilmiyordu. 
Raul !ordu: 

- Cevap vermiyorsun? . 
Klara gene susuyordu .. 
- Bu ziyaretleri tabii bulmıyo

rum. Bana knrfı ne diye 'böyle sak 
lıyorsun?. Niçin böyle yapıyor· 
sun?. 

Raul onun gen sustuğunu gö· 
rünce ya11Jna oturdu ve ellerini 
ellerine alarak, tatlı bir sesle : 

- Gene mi esrar, küçük Klara, 
dedi, doğru değil.. Hareketin 
doğru değil.. Bu gibi feyler ikimiz 
de de hirbir';:nize karşı bir çekin· 
genlik uynndmr. 
Klara şiddetle itiraz etti: 

- Hayır .. Hayır .. Ben senden 
çekinmiyorum, Raul. 

- Fakat çekiniyor gibi duru-

Savıfa 9 

Yeni bir tenis oyuncusu 
················································································ 

Kan şehrinde geçen 
gülünç bir hadise 

Sahaya atlayan nlaymun uslu uslu 
tenis oyununa başlamış .. 

Fransada Kan şehrinde g~- renler, b ıraz sakin'.eş'rler. Fakat 
çende lu'1af bir haaise o!muştur. bu vaziyet uzun sürmez. May-

Eu şebırdc Karlto.ı oteli ya- mun, sanki etrafındakilerin oyuna 
nmdaki tenis oynamıya mahsus iştirak etmemelerine öfkelenmiı 
saha, birçok mühim maçların ya- gib•, birdenbire topları raketle 
pı!dığı yerdir. Yalnız. mevsimle· ıeyircilere doğru f ırlatmıya ko
rinde plaja koşan zenginler, bu- yulur. 
rade müsabakaları se»retmiye, Pat. .. Küt 1 Toplar, şuna buan 
tenis oynamıya da zaman ayırma· isabet eder ve tam manasile bir 
yı ihmal etmez!er. panik o!ur. CentJi men seyirciler 

Geçende birgün bir gün, bir ka;ar, kibar madamlar baygın• 
taraftan sabada tenis oynanır, lıklar geçirir. 
bir taraftan seyirciler hem oyu- Ancak seyirciler arasında bu• 
nu takip eder, hem yiyip içer- luoan birkaç kişi maymunu ya• 
lerkeo, tenis sahası kenarında kalamak teşebbüsünde bulanmı• 
birdenbire bir maymun seçilir. ya cesaret gösterebilir, yanma 

C:vardaki Çingenelere ait yaklaşırlar. Boşuna t Maymun, 
olan Bubul ismindeki bu may· yanına yaklaşanı ısırır, pençeler. 
muo, nasılsa fırsat bulup, onla- Gürültü, patırdı... Bir hayli uf· 
rın arasından uzaklaımış. Yolu raşılır. Nihayet maymun, bllfeye 
buraya düımüf. atlayıp bir ıişe viskiyi dikerken, 

Seyirciler, maymunu görür güçle kendisini ele geçirirler, 
görmez fevkalide telif eder· hemen sımsıkı bağlarlar. 
ler, maymun sahaya atlar, Etrafta bayii heyecan uyan• 
oynıyanların ellerindeu fırlattık- dıran bu hadise esnasmda, bir 
ları raketlerden birisini alarak, çok meıhur kimseler orada ha· 
toplara vurmağ ve tenis oyna- zır bulunuyormuı. Bu arada ka· 
mağa baılar. dın artistlerden Pegi joy~e, Dolli 

Evvela telaş etmelerine rağ- hemıirelerden Rozi, Moris Şa
men, maymunun uslu uılu tenis valye ve Fransız ediplerinden 
oynamakla meığul olduğunu gö- Moriı Dökobra da varmıf !.. 
------------------rrı1ıunnıı:rımııınırı11111unııı.,. 

Mançurlde Çin boku- Harp borçları ve lo-
ku meselesi glllz Amerika ihtilafı 

Nevyork, 9 (A.A.) - Mançu
riye idari muhtariyet verilmesi 
ve muhtar Arazide Japon mO
şavirlerinin bulunması suretile 
Mançurideki Çin hukuku hfi
kümranisinin tasdiki fikrinin 
Lytton komisyonu tarafından 
verilen . raporun esasını teşkil 
ettiği zannediliyor. 

Bu telkinat, japonyanın Pekin 
mümessiline atfedilmektedir. 

Lytton raporunun ıuretleri 
Japon ve Çin hükumetlerinin 
elinde bulunmasına rağmen bir 
iki hükumette raporun Milletler 

cemiyeti konseyine tevdiinden 
evvel muhteviyatını tetkik ede
memek mecburiyetindedir. 

yorsun. Söyle bana canım. Nen 
varsa söyle?. Nihayet bir gün her 
şeyi öğreneceğimi zannetmiyor
muıun?. Belki o zaman pek geç 
olur, canım ıöyle .• 

Klara az kalım ıöyliyecekti ... 
Yüzü alt üıt olmuftu. Her halde 
içinde sakladığı feyler pek feci 
§eylerdi. Fakat cesaret edemedi. 
ve hüngür hüngür ağlamıya baı· 
lıyarak: 

- Raul, dedi, beni affet.. Ve 
§ayet suınrsam bunun, senin için 
ehemmiyeti olmadığını ıöylc. Bn
na kar§ı muı:ı.meleni değiştirmiye· 
ceğini söyle .. Bils~n söyliyeceğim 
şeyler senin için ne kadar ehem· 
miyetsiz ıeyler .. Fakat benim için 
değil.. Bilinir.. ki kadınlar çocuk
lara benzerler.. Onlar gibi düşü
nürler .. Belki haksızım.. F ak:ıt 
ne yapayım .. Elimde değil.. Beni 
affet, söyliyerniye:::cği:::ı .... 

Raul sabırsızlanmı~tı. Fakat: 
- Peki, dedi, öyle olsun. Fakat 

kat'iyyen bir daha oraya dönmeni 
istemiyorum. Zira, orada İri Pol
la karşıla§man ihtimali çok bü
yük, o olmazıa Jorjöre ile •• Anla· 
dm mı?. 

Nevyork, 9 (A.A) - Nevyork 
Times gazetesinin yazdığına gö· 
re, lngilterenin harp borçlarına 
ait lngiliz - Amerika itilifındaki 
moratoryom maddesini öne ıür· 
mek niyetinde olmadığına dair 
olarak Londradan gelen haber 
mali mahafilde bazı mertebe 
hayrete tevlit etmektedir. 

Amerikalı bankerler, Ingilte
renin, tediyahn atiyen talikini 
derpit ettiği hakkındaki telkina
ta büyük ehemmiyet atfetmek· 
tedirler. 

BOyfik Britanya hilk(imeti, be 
iki memleketin bugOnkU iktıaar 
di vaziyetleri hase~ile böyle 
bir tedbirden ziyade kir ede
ceklerini ileri sürmektedir. 

Klara derhal büyük bir endite 
duymuıtu: 

- Öyle iıe, dedi, ıcn de gitme .. 

Benim için tehlikeli olan bir yer, 
senin için de tehlikelidir • 

Raul vadetti .. Klara da on bet 
gün mütemadiyen köşkten dıfa.rı 

çıkmamağı kabul etmifti. On bet. 
gün sonra, Raul ile beraber, meç. 

hul bir semte hareket edeceklerdi. 

Tuzak 
Raul Markinin evinin tarassut , 

altında olduğunu söylemekle al-

dar.,:nıyordu. Fakat burası daimi 
bir surette tarassut edi'.miyordu •• 

Aksi takdirde muhakkak ki o ta .. 
raflard& bir mesele çıkardı. 

Jorjör~ bi:zznt Markinin evini 
tarn:ısut etmemek suretile büyük 

bir hata i~lemişti. Zira maiyetin
deki memurları tarassutta bulun

makla beraber açıkçası dalga ge· 

çiyorlardı. Bunun için Sarı Klara
nın z'yaretJeri ile Kurvil'in taras· 

ıutlnı'lDdiln haber alamamıftr. 

( Deı·anıı var) 
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.. .. Yunanistanda mücadele 
A T A L A R S O Z U Gorgııloı 'ıın siliihz Veniz ..... e ...... l ... o ....... s ........ k ...... a ...... y ....... b ...... e ...... t .... se de •............................................... 

Yazanı KHı.monu mebusu Velet Çelebi Maktül Fransız ) 
dokuzdur. muı, gitmi~. Düğün evine varmı~--ôk8üzün şeytanı çok olur (Yahut sin bize ne) demi,ler. o da ko,ul- Reisicümhurları mevkı·ı·nı· bırakmıyaca 

{Hakikaten ekser öksüzler ya· lar. Davetlilere (Buyurun) dedik- Ve kafi) aletleri • 
ram.az, hırçın, ahlaksız olur. Ök • ten sonra ilk takılanı takdim et • • • hiikiİ111eU 
Su··ze yapılan fenalığın en kötüsü; mi,?er. (Efendim, ahbabımızdan 1 1 1 t. 1 Muhalif fırka reisı ıse . 

f d·o "ire•)k zenır, n er <8 · ı ı babasının tekrar aldığı ildnci ka • filin bey - ha buyurun e en ım - - } J \J d • 
dın ile öksüzün arasını bozmaktır. -Ya fU zatı ıerif - dalkavuğu- Gorgulorun silôhmı e e a acagım ıyor . ,J 
Ç

ocugva bu sebeple analığına, hat- .~uz efendic - pek ala buyursun satın almıya talip mevkii iktidardan çekiJınıY ] ---.tskeTi idf11·e-ımnm ta babasına düşman olur. Babaya hr) derken ••rseriyi görmüş er' O 1 m UŞI ar•• ni ilin eylemektedir. t 
düıman olmaldığı irtikap eden bir _Ulan Sivrikaz b:ırada senin Selanik, 9 (A.A) - Resmi Florinada irat olunan °\irl 
çocuk; artık büyüklere, muk>dde- işin ne? Fracsn hfil:ümeti, Gorgo!ufun tekz plere rağıneu, gaı•teler sonra fırka kumandanın•:. 
aata da ehemmiyet vermez olur. Diye çıkışınca beylere hitap e- Fransız Re"s"cum huru Pol Dume- hafta sonundan tvvei askeri aline cevaben vuku bulan f 
Böyle çocuk ise vatanın en fena, derek: "- G:.>rC:ünüz mü b~ni na· ıi ö!d i.: rdüğü tabancanın müze· rej"min tesis edHtceğini iş'ar nata ltarşı iııe muhalifler en Z 

...... arlı evladı olur.) sıl l"'nıdılar !) demi~. deki tarihi vesikalar aresın da etmektedir. · · d · · ı · 
- Q reısı emııtır <ı: • 

• • • • • • . sa
1 ! anı lmasına karar verm:ştir. Vn11zelos mevlıiinde kaldı - M. Venizelos bana bfu rt'~ 

' - OrHi ölenı! - OnUmden çekene bal:. Mdımdan Goı guiof' vok 'adan sonra ya- Atina, 9 (A.A) - M. Zai· / ıa beyanatta bulunmak ~... ! 
. (Yorganımı üstüme ört. Ö!-:ne k- kokana bal• kalan dığı v 8 kıt üıeri nd e iki mis, yeni ı !e es b ü ;, ilme Linin is· · verdiği için teıekkür ed••";JJ 
!iğim ehvendir, mealindedir. Za • (Kakmak = ltirmek, kakala • ıuve!ver bu'unır.uştu. Bunlardan tifaıını reddttm"ştir. ğer millet, ümit ettiğini ,jıl ~ 
vallr Azeri bir Türk; ameliyat i • mak. birisi büyü 'c d iğeri küçülktlü. Kat~I ıL~------------ıııııııl reylerini fırkam bhinde., 1ı,eı' 
cap eder, tehlikeli bir h3stalığa tu- Adamın biri ölümıüı memleket büyük si libla iş:emiş, üçüğünu bana bir ekseriyet temi• ·"ııı.wı 

b. h d ı 1 k b"nde ihtiyaten Atı'na (Huıus·ı) - Size bugün-
1 
~ tulmuı. Yatağa serilmiı. Hekim arannıı. Meıarlıksız ır §• re 0 u 0 ara· ce 1 M. V•nizelosun mevkii~'· 

gelmif. Kurtulmak için ne kadar gelmif. "Sizin mezar ığınızı gore- sa amış 
2
•·
7 

~ "' ak Gor •w bana teılim etmemek h .. 1 ·· ki t Ik" ,., ·ı !! h)a iizerinde Jri; posta ı"le iki mektup gönderiyo- ~ 
masra o acag"" ını sonnuı. Çok ka- med'ım. ü erinizı ne yaparsınız.,, 

1 
• t J ına rag" men 

f ı 01 1 · bulunan ' ihtı v at urşunu, • rum. Bunlardan biri Yunanistan· b ~ 
gu.of, l\ilona'-. 0 da s3fın a mış .ır. b J • 'h b t · · · asavvur ar h 

k' ··ı d t( da aş ıyan ıntı a a mesaısının le ~ nf'k ve te likeli olduğundan biri demif. "Bizde ımıe 0 
:mez,, c • Fransada Pot Dumerden baş· k dd 

1
. b ele alacağım. Hükumet.İ e.

11 
k · l' ve fırkalar arasında i ~i et ı Ü· ki yüz lira - hiç olmazsa - sarfı mitler. (Burada imsenın ece ı ka re;.sı·c~mhur ~adı· Karr.o da k'" "k . g"r,m. Çünkü millet benını ı 

d · "E r l . - ~ rudetten, diğeri de, mev ıı ı tı • icap ettiğini ıöylemif. Hekim git· gelmez mi) emıı. ce ı ge enı aoarşı"st '·(azar·ıyo" tarafından o"l· k • · "l her olacaktır. 1 
mit- Mahalle ima.mmı çağınnıf. ır.u dağın ardından çagırır ar. ı· dür'u"lmu··şt ·u·. _ k • tı~ " l G · 1 dardaki f ırknnm, as erı ceımıye .. e ~ 

:r ) d · l - olan müna:;ebatini ve deniz uv· T k yo• ~' '.(Hoca efendi! Benim cenaze mas· der, bir daha gelmez emıı. er. Katil ~cajp bir !'ekilde oldugu utunaca yerı P'. 
ı · • vetlerinin ele bu cemiyete iltihakı- t-' J. rafım nedir?) demİf. Hcca da (Ne Bu adam "Ça~mr araa gıtmeyıve· an',aşı'ıan hançeri, c·naveti işler M. Venizelosa muhalif o J·•" 

olacak. On, on bef liranın içinde· ririm veuelam) demif. ra a 1 a ı"şlenıez ortadun kayl:o ~ duğun· huriyetçi fırkalar rüesa.•ı.n O d "k ' ru temin husuıundal;:i faaliyetin- P'l, 
Clir) deyince zavallı fakir arkadq mele karar vermıf. v enmıf, ev, dao, müzeye kooulamomıştır. Kafandaris de: Baıvekı ıo ti", · E ı · den bahiıtir. l ·.ı 
!arına: bark, çoluk çoeuk sahibi olrnuı. Bu hançerin kollelısiyon merak· • • • meselesi üzerinde fazla d'7, 

- Ört ki ölem! Seneler geçmiı. Bir gün dükki - !ısı bir adam tarafından sui kaıli Muhalif fırkalar rüesasının de- nu, çünkü bundan baıka •• ,' 
Demi§. Bir ıeyin ehvenini, de - mnda bir makinenin vidalarını müteakip iç eclildiği zannedil- vairi intihabiyedeki faaliyetleri cak bir yeri .olmadığı~ı be~ 

'dikoduauzlennı ihtiyar edenler ta sökmüf, daiiıtmıf. Kan ter içinde mektedir. Sadi Karno,nun ö!dü· ve irat eyledikleri propaganda nu- mekte ve halen ıeklı b / 
raf mdan söylenilir.) tekrar takmıya, düzeltmiye uğra- rülüşiinü hatırlatan tek vesika, tukları mali'.i.mdur. Baıvekil M. haklan da biç bir tehlike 1i ıl, 

• ' • ıırken Bir aea: Dıjon mfiıesiodeki ~;j i_yon clo~- Venizeloa, muhaliflerinin bu nu- olmadığını bu baı göıterdı . iJ İ - Otaün boru, gelsin çert -El tutan baba ollu kaymaz!. nör nışanının hamaılıdır. Reısı- tuklarla dört senelik aiyueti hak- dirde aaker ve cümhuriY•~; 
(Eıki zaman padişahlarrndan Diye bunu adı ile aaru ile çağı- cumhuıun göğsüne haııçer sap· kında yaptıkları tenkitlere cevap kın vazifesini yapacağını 

babadan, dededen padiıah olmuı, nr çaiırmu hamen kollarım indir !andığı sırada üzerinde bu:unan vermek için idet olduğu veçhile mektedir. plf 
her sözüne (Ferman efendimi· medeıı, llrtına bir teY giymeden, bu hamail, kan içinde~ir. Ve Larisadan baıhyarak Seli.niği, Fırka rei.Ierinden M. f~. J 
zin!) denildiğine ahtınıı olanlara dağa doğru koımıya baılar. Etra- müzede o halile muhafaza o:un· Makedonyanın muhtelif ıehirleri- nutaayo iae rejim ve me.ııı,;. 1 me•eJa~ (Efendim Amerika filan maktadır. ni dolaıtı, ıimdi de doğup, büyü- d h k1- d M V :1«1 .. fındakiler: Pol Dumcr vurulduktan sonra ar a ıun a • er· . 
teklifimizi kabul etmemiı,) der, _ ,..yol, b···ı raar.ırdıklannda düg"'ü, ve Yunanistana ilhak için ç ld · • ·· ı · · b •pıt '-' 

- _. :r e kolleks'yon meraklıs ı ıenğln kim· a arısın ıoz erını O:s 'tJIJ'-Clemez (Vay, bire beni bilmez. gitmiyecektin. Nedir bu telitın de senelerce ihtilal ve idaresine ka- rültüden ibaret teli.kki • ıi J 
Ben ona haddini bildiririm. Ce .. I. yince: seler, Paıis polis müdürlüğ~ne rııtığı adayı, yani Ciridi ziyarete ve bunlann fa•la bir ıayııı• 1, 
•r ag""ırın ııı.raıker lalamı. Ötsün bo _ Nasıl kotmıyayıaı. önüm • müracaat ederek, Gorgulo un gitti. Ahrar fırka11 reisi Kandiye · r k aıss fJ 
l'!I' cürüm aletini satın aJmıya talip madığım soy ıyere §U c lıl'" 
ru, gelain çeri) der. Der amma ne- den çekene bak. Ardmndan kaka· olmuşlar, mühim mikt.r da para ve Retmodan sonra Hanyayı dola- beyanatına nihayet vernı• (ı 
reden gelain, nereye ıitain, naad na bak demiıtir. Kaymaz - ka· teklif etmişlerdir. Fak at bükü- ıacak, nutuklarını irat edecek ve _ M. V enizelos ve Çald• ~ 
ve ne tarikle gitain. Padiıah efen· yınmu, ııitme• manıuına. Türkçe met silahı tarihi bir vesika o'a- eski Yunanistanda bir devir yap- tihabat netayicinin mutlak•/', 
Cliye hepai meçhul. (Sabit) karıılıtıdır. . ıak müzede alıkoymak istedi- mak üoere Atinaya avdet edecek- lan lehinde olacağı h~.ı/ı 

Bu kabil kibarlar, itini bilml • Sebat ;,dip itaat etmemesi Ü • ğinden emellerine nail olamamış· tir, kanaatlerinde sebat ede :/. 
)'en kimıeler hakkında söylenir.) mit edilen bir ıeye kartı tehalük- lardır. lar, millet bugünkü ahvaı.~e_f'J 

'b ·ı n n Kato sesleri ıel'1 ' ' • le meyleden kimH bu yolda ına - Fransada, esas itı arı e c r m muvacehesinde hem Venı f' 
' - Ô•d•k değilsin, kaz de4llıin. To • zeretini bildirir.) aletlerinin muayyen kanuni Baıvekil, irat eylediii bütün nu- hem Çaldarisin aleyhinde r' 
pul/una kadar- denizde İJİn ne. , • • müddet geçtikten sonr baıı tuklarda dört senelik idıneai hak- recektir. 

(BilyUk killfetli bir ite ririıen.. _ ôniJnı kavruka kavurur. Arkam yerlerde olduğu gibi sataşa kında müntahiplerc iz•ha.t ver· 
lere, büyük masrafı, iırafı olanla· harrrıan ıcwurur. çıkarılması adettir. Cinayetle mekte, ·memleketin iki:ısadi vazi~ 
'.ra söylenilir.) (Mesela kıtın ocakta ısındığı maznun bu'uoan bir kimse, be· yetini anlatmakta, mevcut buh-

. • • • halde arkaundan soğuk rüzgara raet ettiği takdirde, silahı mü- ran mütkfılatının bertaraf edilme-
i - ôz anasını seven, özge (lll(laına maruz olan ve bu kabil kimse ıöy sadere olunmamakta, kendis;ne si husuıunda ittihaz olunan ted· 

•ö4mes. ler. Kavurka _ kavrulmuı huğ • iade edilmektedir. Meseli Ad· birlerden bahsetmektedir. Bazı 
(Azeri meselidir. Bizde (Kendi d•y, mısır ve ıaire.) dey isminde bir kadın, vaktile yerlerde, fazla hararetle bazı şe-

ıanaaını seven, baıkaaının anasına _ 0~ IHık•r Mı1ır s~ureder. nazırlardan Merlôye kartı ıuikast birlerde ele biru •olukça karııla· 
llöğmez denilir.) - Önüne lıaQıı ağır batlı ıa- icrasına teşebbüs eıın:ş, kanuni nan, baıvekil için yapılan teza· 
ı • • • kin adMPlardan olaıakla beraber delillerin nol san bulunma1tndan hürat arasında yaıa sadalarına 
1 -"OTaıQzün adını ti kouar. akıl ve irfanile hor reyin ileraini dolayı beraet kazanmış, alıibı kato sealeri ~. karıımaktadır. M. 

'(Kimıeıi olmıyan, aıkı terbiye l k ı · kendısine veri!mif, kısa bir H· Venı"zelos nutuklarında en çok ve · düşünen, atide o aca fOY erı ev· k 
vörmiyen ökıüz tabit ıokaldarda I dbl · · man sonra avnı stlah ia te rar en hararetle reJ·ı·m meselesi üze· "" volce kctfedlp Y&kti o te rını a -· terbiyesiı;, salma büyür. Münue • 1 v• suiluııt tecebbüsünde bulunınuı, rı"nde durmakta ve muhaliflerini lan, kezalik nasarını mes egıne Y k 
l>etaiz f<;yler yapar. Fena muame- haaredip ıle oeu çnk ileri götü • her nasılsa gene beraetik ara~- bu huıuata •arih aurette beyanatta 
lelere, dayağa alııır, yüzıüz olur. ren kinı•e hakkuıda ıöylenir. laıtırılmış ve silahını tc rar a • bulunmamakla tenkit eylemekte· 
Mahalle çocukları ona en fenı~ ha -· mışhr. dir. Filhakika kral taraftarları, M. ] k J 

U" Qlhfthlflllttltll ~--·••t•H& ________ -ıı! ....... 

ine münasip bir at oyar ar. r ' v . l . t d" "i k"ld beya 
k k . . b" d·· Venz' Çı '-it • d • 

1 
en•ze oıun ı• e ıg oed ı eF k • Meıhurdur: Bir aç ııı ır u =• ı ı R 41- D A • t natta bulunmamışlar ır. •a at 

iüne gidiyormu~. yanlarına birisi ı·. rı s 1 1 bugünkij ıekli idareyi tepdil eyli-
takılmıt. Almamak isternİ!ler. Tarih F eJ sef esi ı~ulrcnehanesl 1 yecelderine dair de bir söz ıarfet• 
"Camm, ahbabımız dersiniz, olur fllo•ofl•rdell GUstev L6 F.ınıııun ıı F.mlno:ıü han s lincn h t No s. memi~lerair. Fazla olarak mem· 
gider,, demiı. Pek iyi, gel! demiş- Sonu" ••eridir. TercUmo lekette, sükun~tin temin ve= istik-
ler. Biri daha taklaşmış. (Buna H•rd•r ~lfat leJlrtdlr. Kfra~ ı :t rarı için müşekkel hükt!::net mc· 
ahbabımız diyeceğ~z. senin ıçın Tarih mu9.llimlerl, tarih mera' lılıır Sirkeci Şahinpaşa karftsında selelerinin mevzuu bahis olamıya· 
ne diyelim,) demişler. Dalkavuğu için ınüııle•sı kıymeıli, cl;~em b"r : O r.umara:ı do!cuz eda tı sa bık cağını da anlatmışlardır. 
muz) dersiniz, demif. Onu da al- csndir. Tefe, yUz külilphane&indr Cıban oteli ev veya otel iç"n M. Venizelos, bunları kabul et· 

mışlar. Derken ilerden seraeri kı· 125 kuru~ k iralıktır. Taliplerjn altındaki memekte musirdir ve muhalifleri 
yafetli birisi de yanlarına ıokul - l•============:••ı hastoilcuya müracaatları. (408J) ekseriyeti ka:ıansalar bile mevkii 
.,,.u•. (Efendı"ler. Benı' de ao"tu··ru··n) ··ı··········•::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ••••ım a:a::sa l" ı· tmı· ~· :r o ~= ........... .. :: W Urologue ---·· '* - iktidarı onların e ıne tes ım e • Ö• 1 H Uroıo~ :: k"l ıye ya v-.rınıt. (Artık ıeni alama Ü.· Or. Hakkı RUşttl i~ IJr. F E Y Z l yeceğini bilclirmektcdir. Baıve ı yız. Şuna ahbap, dedik. Şu da dal- !! :ı "d • bu açık beynnatta bulunurken, ti idrar ye TenasCJ yolları birin· !: Böbrek, mesane, ı rar yo.u kavuğumuz. Sana ne diyelim) de- 1 RIS !• has talıldan mütehassısı kendisile birlikte hareket eden ,.;,ı.. (Bnha !~in bir ıey demiye Ü ci 11nıf mOtebassısı• "PA " q Beyo~lu. lstlklOl c~dde!I F.lhomra a•keri cemiyet kuvvetine ıüven-
ftacet yok. Ma?lalleli beni bilir) =ı den Dip!ome !: aputıman ~o 3 ITergun öğlrdcn son· mekte ve bu kuvvete istinaden t.ö J • b "d b"I" l.t,tiklll Caddul Yıhlı:ı aparttman No S22ii •-• ra. Tel. Beyoıı-tu 28:15 Cfemiı • . \ y e ııe uyur, gı e ı ır· Jl~-.····=·::1:.-:-.a:-·-r.a;wanpswı:ı" b 

. . :;. 
Herke seyfthatt' /, 

intihabat, Y unani•tanıJ1 ~ 
zarasım deği~tirmi,tir. l\ett"~ 
meb'uı namzetleri, fırka lı ~ 
şeyahatte bulunmakta ve ~ 
nutuk ile t~hiri kuliip,, 'tJ&( 
maktadırlar. Ötede beride &J ~ 
fek hadisat vuku buJmakl;J ~ 
hassa hükumet zayıf ı,ıılrflel 
dairelerde kuvvetli mub• 

1 
/. 

iıkat için bazı ~•rek•tl•: •. ~ 
mektedir. Muhe.laf ıaıetel ,,_.., 
dan "varan gel~n !., e~rlo't' 
tikayet etmektedirler. 

"' . ,,. ~ 
. d . . intih• 1 Yunamstrm evam •,ıtri .i 

sinde rouhtelif .fırk~)~r. -~,P'~ 
ayan D2'mZel lısteJerJl'll ,,de ,ı 
mıılardır. Selanik daireıi1'• '? 
Venizelist ve muhalif fıt ld"~ 
lerin fı.zlalığı vo bazı 110 fi ;, 
zar ihtilafları yüzünde~ıt• r_J 
lfoteler ini yapıunaııııılar bit ~ 
lanikteki m·ıhaliflerden 'J 
namzetlik1erini koyınak:t•f' dl"J. 
geçtiklerini fake.t fırkan•ll ı•~ 
f akiyeti için ellerind;: ç•lı• 
kadar çalııacakl:ırını d·.,. ttl"J 

' ld' . ler ı ~ se telgrafla .b~ . ımuı nik li~ 
lif fırka reunnın Sel~ 

1 
'O'!.'.J 

bi:zzat tanzim edeceiı "'f , 
mevcut ihtili.f ın ber.tar• 
iı bevan cdilmektedır. 
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Makine Adam --
· ~lfi2 B 
~ ı..._ ey kota ko§a odaya gir· 
~ın •• ....... z . 

'd~ ebra, dedi, oldu .. "makine 
Miih artı.k fi'ilen mevcuttur. 

4~ d endıı Nafiz Bey heı ıene· 
\lltillrQıadan dinlenmeden bir 
hrdtı. ne adam,, yapmıya uğraıı • 
~ f l<arıaı onun bu ife kendi· 
~ ' 2la vererek ihmal edildi· 
~:~ ti~ayctçi idi. Demek ni· 
'-, F'..ıc afız Bey muvaffak olmuı· 'd at lcanar, şüpheli bir vazi· 
~~~ak büktü ve omu:darını 

ta... ....... ll'iz ~ d' d .. . _.... .. hı 1 e 1, ogruaunu ıalcr .. 
' 'lllnıyonım. Hem böyle kuk· 
tit~'~acağma bize ıervet ge· 
~İll d hır feY ketfe uğraşaa i · 

lha. i . . 'd' ? ~lf' Yı etmez mı ı ın •• 
h .a.:: ~ey karısının fenne kar· 
dı, t tdıği bu lakaydiye kızma· 
dl: e lebeaaüm ederek cevap ver· 

S aktıun onu sana takdim 
't~ n,'ı .kendisinin yürüyüp ha· 
~ ettığıni, konuftuğunu göre· 
-~ •e yarın bütün dünyada 
, r olacağım. 

~ l\orkımıyor musun?. Geçen· 
~~ 0kuın&.dın mı?. Amerikadn 
'dl' lllühendiı böyle bir teY yap 
'iti'' aonra, bizzat yarnthğı bu 
k~t 1'17 adam kendiaini parça par· 
~ ~ı, .. 
'fiz B d . ......._ t.i" e~, o adan çıkark~n: 

~ .. lehı~•lerıh ol karıcığım. böyle 
l>i ıke Yok! 

L Yerek . • L bo ,_P'-nd mttı, a ratuvarına 
ı .. 

J:' • • • 
llcia.Yl 1 

tiin. ıa.z t •tanbul halkı crlcsi 
~n ak e cletdc okudular. O gü· 
f... ~ ~anıı, Zehra Nafiz Hanım 
•, k~h •,v•ll\.; ' l•,,remekten aon• 
~ . "e •çerlerken, içeriye Nafi&:; 

tıtıniş ve: 

l~ Celiniz, diye hı:ıykırmrşh 
J~ı~~. Her tey hazır eserimi •İz:~ 
. ~ eceğim. 
'•ti~~ .. Hanım, kocasının misa· 
"'ff,kka.tşısmda bir ademi mu· 
~·)~te uğrayarak mahcup ol· 
Ilı~ ttı ~ ıçin itiraz el! eı;ine r ğ· 
~ .. " ••a.firler merakla kalkmı§• 
~i. ı:-:kNafiz Beyi talcip etmişler· 
\tı lt 6.t Nafiz Bey laboratuva • 
~~ 

1
• e.pııına gelip te kapıyı aç· 
6b . 

\~İt -Yınce hayretle bağırmış-
-, ka.pı içerden kilitlenmİ§· 

~ta Lı 
l, S qanım kocasına: 

~f!kc:nin nıakine edam galiba 
ıL bil'~ e ba!ladx .• 
~b,1 tek l&tife ctmİ§tİ. Nafiz B. 
l ~llt ltl-utfağa koımu;t bir la:eseı· 
~., Rel-· k I ~ 
~· lll)t .. ,ış, apıyı zor amsga 
~ ~ı tç'~h. Nihayet kilidi kıtdı ve 
>~l\ i 1• 1ııca misafirler, laboratu· 
·ı .. Sınde k" .. l 1 b 
~ 

l\ t. ' ~ ı §ova ye eje en 
\ Qır ç I'k ~ ·1iırı1 e ' o.damın ayakta do-

\ b.e ld deh!etle gördüler. Ma
t..~İr , arn, ıç~ri girenleri görün
~t'\a :!! ~~rrnu§ sonra Üzerlerine 
·"' t ., "rij-.. .. o it..: le~ .. ,uştu. zaman pa· 
~-ıt ~e odadP.kiJer canlarını 
\ '-dıla kayguıile kaçma.ğa 
L., bıiith· r. Fakat, bir dakika son• 
"'" 

1
§ b. ~, 'firle ır fer yat kopmu§tu. 

ı'c.teıtta.r' ~urdular, geri döndüler 
~ 1 hir &boratuvara dönünce 
'f' "1an · 'ıı ~ Zara ıle karıılattılar. 

't-dll. ~er~e ölü olarak uza• 
'" )'•tıy erınde de makine a· 
,.,,,. Ordu .. 

' ıı Be . ı.ıi ~ll. Yıra beyni parça parça 
~ )'u!ıl Mak;ne adamın 
• da .. ~kları kan içinde idi, ve 

t.: -... oır · · 
4111 

fıir tırıt uzanıyordu. Bu 
'lelctti!c ~ b~ duvar dibinde· 
~ hit ı, Prızinin üzerinden kay 

dı.. n:lca Prizde nihayetleni· 
ek ki, cereyan keıil· 

Nakleden: 

fe. 

VAKiT 

TAKViM 
Cumartesi Pazar 
10 EylUI 11 Eylül 

9 Cema.evvel 10 Cama.evvel 

" '•· ' . . . . . .. . .. 
ara , nın .en uyu 

• ;. : • '. ıl \ . ·' ,) ... • • • ,' ~-'t ~. • ' • 

: :. Kitap/ ·gaz~te.'· ve .: .. , 
' ' , . . • • •• ''_.., t; f ıı;rı. · ·; ........ 

. Kırtasiye '.,~a ğazası 

··AK·-.BA . 
. · llıtap evi ve · kırtas•yecilik .· 

; . • · · Anafartalar caddeıi 
. Tclc:toıı : · J377 , . 

,~ 

Her lisanda · g"zetc 
mecmua ve kitap , 

Her nevi kırtasiye e~yasr 
Ve· rriektep levazımı 

: ; ~ ~. ; : . . . ·: -, ' . . - . 

·- Her türlü Fotoğraf 
.. lev<lızımı -.makineler 
· · ·' ve amatör işleri 

\ . ' . 
. • ... . J ' 

Etem Pertev ıtriyatı 

· Kütahya çinileri· 

kan Kadri, bir masaya oturdu ve 
Mahmut Beyin ifadelerini zapta 
hatla.dı: 

- Evet, diyordu, Mahmut Bey, 
ben öldürdüm. Uzun zamandır 
Zehra ile aevİ§İyorduk. Nafiz Bey 
makine adam imal ile uğratıyor· 
du. Sonra akl:ıınıza geldi. Nafiz 
Beyi öldürüp evlenecektik. Bunun 
için de ben makine adamın içine 
girecektim. içi bottu ve görüyor· 
ıunuz ki ıiz de ıığdınız. O ak,am, 
makine adamın içine girerek Na· 
fiz Beyi öldürdüm . .Sonra karı~ık· 
lılctan iıtifade ederek, içinden çık 
tım. Erteıi günü tetkikat yapılır· 
ken belli olmaıın diye onu alıp 
ıakladım. Bu ıuretle tüphelere mi. 
ni olmak istiyordum. 

Savıfa 11 

Meşhur bir san'atkir 
mevkiini nasıl e e e ti? 

)ünü yapacak tenör, uza1t bir yer
den gelecekti. Henüz ge)mcmit· 

ti. Derken gelmesinin geçikeceği 

haber alındı. Hemen bu gençten 
istifade etmeği düşündüler. Ba§· 

ka çare de yoktu. Muvafık olsun, 
olmasın, operanın oynanması l ~ · 
zımdı. Bülün yerler bu Lemsi! için 
&atılmıştı. 

Ancak son provaya i~tirak e• 
debilen genç, şiddetle alkışlandı. 
Tiyatro müdiırünün ağzı kulakla· 
rına varıyordu. Ertesi akşe.m, bek· 
)enen tenör geldi, Karmen, bu ıe• 

fer onunla oynandı, gene ümit 
hilafına bir §ey oldu: DinJiyen!er, 
bunun sesini beğenmediler. Mü· 
dür bununla olan mukaveleyi fes• 
hetti ve genç kimyagerle mukave 

le yaptı. Bu suretle ona töhret yo• 

lu açıldı. Zamanla muhtelif bü· 
yük §ehirlerdeki operalarda, bil· 
has:ıa Berlin ve Viyana operala• 
rında taganni etti. 1 

Aslen İskandinavyalı olan HeI· 
ge Rozvenger, ıesinde'n istifade 

te§ehbüsüne karısının ısrarile ra• 
zı olmuştur. Karısı llona Holn• 
donner isminde bir muganniyedir. · 

Tesadüfün de azami yardımile 
tenör olarak muvaffakıyet kaza• 
nan kimyager, kimyagerliği de 
büsbiitün ihmal etmiş değildir. 

Vakit buldukça ilk mesleği He a• 
Jakadar olmaktadır. Hatta bu 

ıahada da aon zamanlarda bazı 
küçük muvaffakıyetler elde etmi~· 
tir. 

Genç tenör, şimdi bir sesli fil • 
de rol almıstır. Salahiyet sahibi 
bir çok zevat, bu san'atkarın İs· 

minin bir müddet ıonra bütün 

dünyada akisler bırakacağını, bü· 
tün dünyaca tanınacağım ve hık-

dir olunacağım ittifakla te>:İt et· 
mektedirler. 

· lstanbul Belediyesi ll6nları 

' Gazbanelerden mübayaa edilecek 2195,5 ton kok kömürüniln 

Belediye devair ve müessesahna nakli beher tonu 250 ku· 

ru,ata talibi üzerindedir. Tenzili ile talip olanlar tafsilit almak 

için hergOn Leva:ıım müdOrlllğüne ve pazarlığa girmek için de 

411 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 12/9/932 pazartesi 

ıüuü saat on be~e kadar Daimi Encümene müracaat etmeli• 
dirler. (4690) 

Beşiktaş Belediyesinden: Beşiktaş Tuıbaba caddesinin kaldı· 

rımlarının tamiri için 80 metro mik'ap taş pazarlıkla mübayaa 

edileceğinden talip ol'anlann 11-9-932 pazar günü saat 16 da 

Daire encümenine müracaatlar1. (4496) 

Beıiktaş belediyesinde : Uzuncaova caddesinin tamiri için 

45 metro mik'ap taş pazarlıkla mübayaa edileceğinden talip 

olanların 11 - 9 - 932 pazar iÜDÜ saat 15 te Daire encümenine 

müracaatları ilin olunur. (4494) 

Beıiktaı Belediyesinden: Ortaköy Dereboyu kaldırımlarının 
tamiri için 75 metro mikıp taş pazarlıkla rnübaya edileceğinden 

talip olanların 11·932 pazar gilnü saat 15·30 da Daire Encüme• 

nine müracaatları (4498) 

Deniz Levazım Satınalma 
Kom· syonundan; 

15 Kalem boya ve malzemesi: Pazarlıkla müoakasası: 12 Eyıfıl 
. 932 pazartes· günü saat 14 te. 

Sefain ve Mevaki ihtiyacı iç'n lüzumu olan oo beş kalem 
boya malzemeslnin 3 Eyliıl 932 lürihinde kapalı zarfla yapılan 
münakasasında verilen fiatlar kom İS) onumuzca gali görüldüğün• 
den yukart'a yazılı gün ve saatte yeniden münakasası icra kılı• 
nacağından ıartnames;ni görmek isliyenluir- her gün ve verme: 
ğe talip olanlar1n da teminat makbuzlarile birlilde münakasa 
gün ve saatinde Kas1mpaşa'da Deniz Levazım salıııalma b.om.s· 
onuna müracaatları. 4612) 

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



Sayıfa 12 VAKiT 10 EvlDI 1932 

Hanım ve Beyler için: 
Necip Bey yağsız blryantlnlni tavsiye ed 
riz. Saçları parlatır, istenilen şekle yatı 
bir tecrilbe kaildir. 

Şişli - Kır Sokak 

Ni MEKTE 
Ana - llk - Orta kısımları • Serbest lisan kurları 

Talebe kaydına başlandı. Hergün 9dan 12 ve kadar müracaat 
kabul olunur. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1200 ton kazan Mayii Mahruku: Pazarlıkla münakası: 12 Ey
lul· 932 Pazartesi günü saat (11) de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı mayii mahrukun 
5 • EyJfıl - 932 taribinde yapılan münakasasında verilen teklifler 
komisyonumuzca muvafık görülmediğinden yeniden pazarlıklıı 
münakasa yukarıda yazılı gün ve saatte icra kılınacağından 
şartnamesini görmek isteyenletin her gün ve vermğe talip ola
cakların da münaksa gün ve saatinde teminat makbuzlariJe bir
likte Kasımpaşa'da Deniz Levazım satınalma komisyonuna mü
racaatları. (4674) 

Yüksek Beden Terbiyesi 
Mektebi açılıyor: 

Yükıek Beden Terbiyesi Mektabi, Ankara'da Gazi Muallim 
Mektebi binasında bu ders senesi başında açılacaktır. Bir sene 
muallimlik yapmış ilk muallim mektebi mezunları için tahsil 
müddeti üç sene, lise mezunları için iki senedir. Kabul şartlarını 
öğrenmek istiyenlerin, bulundukları Vilayetin Maarif Müdürlüğü· 
ne muracaat etmeleri lazımdır. (4647) 

Biiyük Tayyare 
ıs. üncü tertip 

Piyangosu 
2. inci keşide 

11 Eylül 1932 dedir 

BilYü~ i~ronıiye ~~,~il liro~ır 
Aynca : 15.000 

fkramiyeler 
10,000. Lir alık Büyük 

ve 20.000 Liralık 
Bir Mükafat Vardır. 

:.. .. :- : . . • ı' . ~ ... . . . 1 

Artvin vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

16550 lira 'J7 kuruş hedeli keşifli yedi adet köprünüü tami
rata kapa la zarf usul ile 15· 8· 932 tarihinde ihale edilmek üzere 
münak;: saya çıkarılmıştı. Münakasa müddetinin hitamında vuku 
bulan teklifat haddi layık görülmediğinden kanununun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası mucibince tamiratı mezkôrenin pazar

lık suretiyle 11-9·932 pazar günü ihale edilmek üzere yeniden 
mün;ıknsaya vaz'rna karar verilmiştir. Talip!erio şeraiti öğrenip 
F&?z::rlıkta bu!ur.mak czere yevmi mezkürda saat on beşe kadar 

Artvin Nafıa Başmühenc!isliğine müracaatları ilan olunur. (4660) 

Ankara cadde~nde 

Kiralık Odalar 
Orhaobey hanmda - Görmek ve kiralamak için 

----• yurduna müracaat. 

TÜRKİYE i 

SEYRISEF AIN 
Merkezi idaresi Galata köprübaşı B 2623 

Şube A, Sirkeci Mühürdar zade ilan 2264-0 

lzmlr • Pire • lskenderlye . 
Postası 

(EGE) 13 Eylul Salı 11 de. 

Trabzon Postası 

(KARADENiZ) 14 Eylul 
Çarşamba 18 de. Dönüşte 

Tirebolu'yada uğraoılacaktır. 

lzmlr • Mersin Postası 
(INEBOLU) 14 Eylul çar

şamba 10 da Galata rıhtımın-
dan kalkarlar. (4711) 

Adliye Vekaletinden: 
Bilumum Mabakime tab edile

cek olan (57) kalem evrakı mat· 
bua ve defatirin tab'ı münaka· 
saya vazedilmiş olmakla şartna
mesi veçhile bedeli muhamminin 
yüzde yedi buçuğu olan 25S lira 
teminatı muvakkate ile yevmi 
ihale olan 15-9-932 Perşembe 
günü saat 16 da VekAlette mü· 
teşekkil mubayaa komisyonunda 
hazır bulunmaları ve şartname 
ile listesini lstanbul'da Adliye 
levazımına ve Ankara'da Veka-

v ya'" 
Sari hastalıklar zamanında, hastanın kullandıgı ~e 
tak ve çamaıprlarile her teyine, mobilyaların 
döıemelerln yıkanı,mda ve ellerini dezenfekte 

etmek hususunda muntazaman 

"Lysol,, kullanarak ailenizi himaye ediniZ ., 
.. LY!~!: 

Hamburg'ta SCHUELKE a MA YR A.G. tara
fından istihzar edilir. Umumi acentaları: lstan· 
bul' da S. Jacoel mahdumları. Adi cins taklitlerin 
den ve alameti farikamız!a unvanı ticarimizi ha· 
mil bulunmıyan mümasillerinden sakınınız. 

' 
inhisarlar Umum Müdürlüğünde~· 

Fabrikalarımız için nümune ve şartnamesi ahkamına te"6~ 
(10,000) kilo yerli malı kole nişasta alınacaktır. Taliplerin nO.; 
ne ve şartnameyi görmek üzere her gün ve pazarlığa jş~ 
için de % 7,5 teminat akçelerini hamilen (17.9·932) Cumar/ 
günü saat 14,5 da Galatada Mubayaa Komisyonuna müra 
ları. (46S2) / 

Deniz Gedikli Küçük Zabit 
ıet ıevazımına müracaat:a alma- Mektebine talebe alınıyor. -
lan ilan olunur. (4276) Marmara Üssü Bahri ve Milstabkem mevki Kumandanlığıod~ 

~-~·:S:~d;:k:~~:d:;::B~;~d~;j~;~~-~. Dz. Gedikli Kç. zabit hazırlama mektebine girmek istiye:"~ 
lzmit'te Üssü Bahri ve Müstahke:n mevki K. lığına ve l:ttao bJ ii VapurJarı i~ da; Kasımpaıa'da Deniz K. lığına müracaatla muhtasar k• 

~~ KARADENiZ POSTASI ~~ şartları risalesine göre mnamele ifa etmeleri. (4700) __,/. 

~iSAKARYAii ~ 
ii ii 1 Devlet Demlryolları ilanları ~ 
g vapuru p A z A R n a-
ii 11 Eylül . !! Haydarpaşa geçidinde bulunan 188 No. lı dilkkan aleni '°Je 
H g\lnU akıam ••at 18 de Sır- il :ıayede ile ve bir sene mllddetle icara verilecektir. Müı"re 
:: keci rıbtımmdan hareketle :i 18 9 932 t .b. .. d'f z r günil saat 15 te yapılacaktıt• 
:: :: - · arı ıne musa ı pa a ı0•' 
ii (Zongulda~, Inebolu, Samsun, ii Tali lerin tarihi mezkurde işletme Müfettişliğinde hazır buluP 
:: Ordu, Gıreson, Trabzon ve :5 p ı k • t" t H 11d•" 
:: · . !: lan lazımdır. Bu hususta fazla malOmat ama ıs ıyen er a, ... :: Rıze ) ye azamet ve avdet :: .. . ter· 
EE d k :: paşa Gar mildürlilğilne muracaatla buna mutealbk şartnapıe. ,ı 
ii e Fecel tir.t f ·ı·t . . s· k . ii 15 kuruşluk pul yapıştırarak imza etmeleri ve 200 lira teoı'"; 
:: aza a sı a ıçın ır ecı :: l osO 
:: M t h lt d 55 akçesı"le müzayede gününde i~letme makamında hazır bu u :: eymene anı a ın a acen- :: .,. 
~~ tahğına müracaat. Tele. 22134 H lan ilin olunur. (4658) 

=--=·--===--;~ktor .. ==::= lzmit büfesi aleni müzayede ile icara verilecektir • MüıaY~ 
Hafız Cemal 20 t:ylul tarihine müsadif salı günü ıaat ıs te yapılacaktır. ,1 

Jipler tarihi mezkôrda Haydarpaşa işletme Müfettişliğinden !': f 
Dahllt Hastalıklar MUtehassısı bulunmalıdırlar. Bu hususta fazla malumat almak isteyenler P'ı.!lı: 

Cumadan maada her gün öğleden sonra 
8 

P"' 

saat 2,30 dan 3 • kadar tstanbulda Divan- darpaşa ve İzmit istasyonlarına müracaatları ve buna müte ıif* 
yolunda ııs numaralı husust kablnealnde şartna~elerle 1 S kuruşluk pul yap•ıtmp ihzar etmeleri ve 40 f 
dahlll ha.atahklan muayene ve tedavi eder. teminat akçesile müzayede gününde işletme makamında b; 
Telefon: lstanbuı (2.22.398). bulunmaları ilin olunur. (4702) 

r- BEŞiKTAŞ 

1 Dikiş Yurdu 
Talebe ka,·dına başlanmıştır. Biçki, 
dikiş, nakış: şapka. sun'I çiçek, kumaş 
boyalan ile resim ve tezyin3t, Biroğ· 

rafi öğretilir. Tasdikli şahadecname 
vtrilir. Sergi 15 eyH1lde açılacaktır. 

Serbesttir. 
Akaretler No. 64 (4112) 

Meccanen sUnne\ 
Sirkecide Beşir Kemal ecza

hanesi karşısında Sünnetçi Halil 
zade Ahmet Mehmet Bey pa
zartesi ve perşembeden maada 
günlerde fıkaraya meccanen 
sünnet ameliyesi yapmaktadır. 

Tel: 237S5 (4057) 

1
3 Uncu Kolordu Satlnalma 

Komisyonu lllnları 

Ankara yiyecek anbarrna tes
lim edilmek şartile 15000 kilo 
sade yağı kapalı zarf usulile mü· 
nakasaya konulmuştur. ihalesi 
26· Eyli'ıl· 932 tarihine uıüsadıf 
Pazartesi günü saat IS tedir 
Şartnamesini görmek için komis
yonumuza, taliplerin Ankara Mer-
kez satın alma komisyonuna mü
racaatları. (739) (4511) 

Ankara yiyecek ambarına tes

lim edilmek üzere yirmi bin kilo 
bulgur kapalı zarf usulü ile mü-

nakasaya konulmuştur. ihalesi 
17 · eylül· 932 cumartesi günü saat 

VAK 11 
GUndellk Siyası Gazete ~ 

tstanbul Ankara Caddesi, V AKI'l' 

Telefon Numaraısr• 
Yazı işleri telefonu: 2.as11J 

· dare telefonu : 2.ıs7o 

Telgraf adresi: "'7s:nbul - ..,J$1' 
Posta kutusu No. 46 

~ 

Abone bedelleri ı 
ı:cııeııl Türkiye 

-- ~· 
Senelik 1400 27oO .. 

6 aylık 750 ,,ıso .. 
3 aylık 400 sOO ,, 
ı aylık 150 -Hin Ucretlerl : f1JI 

O J(U 
Resmi il~arm bir satırı l "' 

Ticari 11Anlarm bir satın ı2.5 "' 
Ticari tllnlıırın bir santimi 25 -

Papağan lSte yapılacaktır. Şarştnamesini 
görmek için her gün kom:s;•o

M Ü rekkepleri numuza, münakasaya iştirak için 
vakti muayyeninden evvel An- KUçUk 115nlar : et-"-' 

Türkiyede imal edilmiş en kara merkez satın alma komis- -Bl-r d-efası so lkl def~ 50 uı; ~uf'Jf~ 
birinci mürekkeptir. Bilumum 

9 
dört defası 75 ve on defası ıoo 

1 
ııı"'."'.ı1 

l yonuna müracaat. (723) (440 ) Uç aylık ııAn verenlerin bir def:::a, fY 
kağıt ve kırtasiye mağaza a- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: nendir. Dört satm geçen uan!ıılt· 
rında.. ~ :İ Göz Hekimi ii satırları bcıı kuruştan hCSSP c 

Amili: Meliha Muhil lı Dr. Süleyman Şükrü i~ '-----11'!~-r'"~r:eifl' 
Adres: Galata, mumhane caddesi H Birinci sınıf mütehassıs si YAKIT MATBAASI - ıs sııJ pi 

Galata Ilın !5 (83bı~1iı Ankara caddesi num3ru 60 :i SAH1Bt: MEHMET ~ıı;'l' 
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