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Gazi Hz. nin işaretleri 
~ Fll'ka prensiplerine sadakat - 2. 
bnf hakimiyeti mevzuu bahs ola-

3 En "h. • • • 
ınaz - • mu ım ışımız 

'\' 
ite~ hctııat Vekili Celil Beyin itaret buyurdukları veçbile bu 

Gazi Hz. 
Gazi Hazretleri dnn sarayda 

meıgul olmuılar ve akşam üstü 
Boğazda bir tenezzilh yapmış-
lardır ordu mDfettiıi F ahrettin 
pata da beraberlerinde bulun· 
muıtur. 

Düyunu umumiye 
meselesi 

Veklller heyetinde 
gUrUşUldU 

~lllıaaı münaıebetile çektiği muhtelif mesai erbabımn müfte
' telgrafına Reiıicümhur rek menfaatleri ayni faydalı ali.
~ ~~fından verilen cevap ıon ı ka ile elele vererek, omuz omuza 
~ dul üzerine bazı muhitlerde dayanarak bir hedefe yürüyen .. •a· 
~clu01-n her türlü ıüphe ve te- mimi yolcular olmaktadır. Cum· 
~. tleri tamamen izale edecek huriyet idaresinin en esaslı mak· 
~~ kıymet ve ehemmiyetini ıadı da bu hedefe varmaktır. Çün
~'·Filhakika lktısat Vekile· kü memleketçe ve milletçe giritti· 
~ Ptt~a Şeref Beyin çeki: ğimiz itlerde muvaff akiyet ~-a
~ ~'e. rıne. Celil Beyin geçmesı m an. cak bu sur.et.le .. kısaltılabılı.r. 

' 

N h R h H lkbsadl vaziyet apazar gUnU •aedır. Her hadile gibi el· ı ayet eıııcum. ur z.nın 
L d ı fi d d kk t ı lçtlmaında konu,ulacak -....· uq eiitikliğin bir ıebep ve te gra arın a nazarı ı a e a m· 

~ı vardır. Fakat bu hadiseyi mak li.zım gelen bir nokta daha 
le..,~Yet idaresinin ~~·~di siı· vardır. ki ? da iktıı~~i itlerin e· 
~e esaslı bir değıııklık bat· hemmıyetı meselesıdır: 
~ Ct ribi göatermeie ulama- "Bütün dünyade olduğu gibi memle-

'oktur. ketimizde de en baıta bulunan mühim 

~~un içindir ki Gazi Hz., ce· işimiz ilı.1ısat işidir. Bu l§te en yüksek 

~~da "Milli iktısadiyat yo· muvalf akiyeti temine çalıfmak haya

'~ e.ııin olarak ve emniyet ve- tidir, zarurfdlr. Bunun için bu iıte 
' kat't ve radikal adımlar a- bütün devlet teşkUdtının, bütün yurt
~ll eaaa programımızın ilham daılann ve hepimizin ciddi duygular. 

~ llınelt tedbirleri tercih et· la aldkalı olmanuz ldzınulır ... 

Ankara, 13 (Hususi muhabiri
mizden) - Vekiller heyeti bu • 
gün ıaat 17 de toplandı. Bu top-

lanmada birikmit itler ve bu 
meyanda düyunu umumiye me· 
ıelesi görütülmüttür. 

lktısadi meıail üzerinde yapıl· 
makta olan etraflı tetkikat henüz 
bitirilmemit olduğundan iktı • 
sadi vaziyetin vekiller heyetinin 
ancak pazar günkü içtimaında 
müzakeresine bqlanacaktır. 

\ ~il doiru yoldur,, demiıler- Şüphe yoktur ki harp zamanın· 
Ct~ı aal) ki bizzat lktııat Vekili da muzafferi yet için nuıl çalıı
~ Bey de meıai arkadqlarına mak icap ederse sulh zamanında 
~'" erdiii tamim ile Cümhuriyet da milli iktısadiyata memleket ve lstanbul-Ankttra treni 
~ç ı,·f---lllm prensiplerinden milletçe o auretle ehemmiyet vere-
t&at~~~-ıe ayrı~ ....- elbirliği ile çahtmak lazımdır. 
~ 1ıtır. Gazi Hz.nin bu güzel ve kuvvetli 

Ankara, 13 (Hususi) İstanbul 
treni bugün bir buçuk saat teah • 

~~n~, ._ber Gazi Hz.nin sözleri hu hakikati kafi derecede 
'Iİbi 1f~r~lerlnden anlatıldı- vuzuh ile g8atermektedir. 

hurla aelmift,ir. Yollar•n tamiri 
dolayııile bu aecikme bir .bç 
aün aw-.c.lııı&ir. 4\ t. Luıun ıktıaadiyat aahaaıa- Mehmet a ..... 
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~ •e radikal adımlar atmak, 
'ı..tnanda gidilen bu yoldan 
~ olarak ve gerek harice, ge· 
~~ile emniyet vererek ilerli· 
~ ~ir. Celil Beyden bugün 
~tııilen hizmet te bundan iba· 
-.-.'· .. Ve Mustafa Şeref Beyin is· 
~1 ~2erine yerine evvelce de lk
l l._ ·.elciıetinde bulunmuı olan 

• ~. umum müdürü Celil 
iııtihap edilmit olmasının 

~e hikmetini bu noktada 
~ l&z11n gelir. 

\:. '1ıırz son zamanlarda mutedil 
~ik prenıipinin bir kısım 
~ Üzerine turada, burada 
~lq telakkiler uyanmııtı. S devletçilik denile~ uıul 
~ '-l '-vaı boltevikliğe giden bir 
~~. ;:.dıır_:,, gibi sözler söyliyen· 
k_'· •duf ediliyordu. Büyük 
~ \· •z "fürkiye Cümhuriyetinde 
~ •alcit bir sınıf hakimiyeti 
~ '-. ~ahiı olamıyacağını an
~ ttı •çın Celil Beye gönderdik
"ı~afta töyle diyorlar: 

heyetimizin bütün iş bö-

&.ı llollQhlplerini ayni faydalı alaka 

'w_~ "" elele vermiş, omuz omuza 
w.~ •bir hedefe yürüyen samimf 

~: llapnıak, devletin iktısat i. 
~ '~ ro141'1luğunu azaltmak ve mu 
~ fıttr:: ıtUnanını kualtmak için 
-.. lr.,. 

·~ \..~ 'ltJ >'e ,. .. _. • • d 
~ -..aıuı ıçın e memur, 
\ :'t·._~'~tl~ir, amele, serbest 
\.. lf'de b~ aıbi muhtelif tabirler 
~"ti ~ı.len mesai er~abım 
~-,~ı ıtibarile biri birlerin· 
C'l'-i d':lc, bir kısmının menfa· 
~ ele 

1
• e~lerine tercih etmek 

iilclır · Gene Gazi Hz.nin 

Bulgarlarla bu cuma 
günü karşılaşıyoruz 
Bulgar atletlerinin içinde Balka.n 

şampiyonu •>lanlar da var 

Y ann phrimize gelecek Bulgar atletleri 
( XX ı,aretll kafile reisi M. Borla Staylof X ı,aretllsl 
400, 800, 1500 metre Balkan ••mplyonu Pedan'dır) 

Cuma günü lstanb~l atletleri 
Sofyadan ıehrimize gelecek Bul
gar §ampiyonlarile kartılatacak· 
tardır. Bulgar atletleri yann ıabah 
konvamiyonelle ıahrimize gele
cekler ve Sirkecide kartılanacak
lardır. 

Atletlerimizin lıtanbulda ecne· 
bi rakiplerile karıılaımuı pek na
dir vukua egelen hadiselerdendir. 
llk defa ıehrimize ı.ene Bulıarlar . 

gelmitlerdi. ikinci müsabakaları
nı da Paristen gelen darülfünun 
atletleri ile yapmıf lardı. Cuma 
günü müsabakalar tehrimizde ya
pılan üçüncü beynelmilel atletizm 
temasıdır. 

Cuma günü bilhaua kotular 
daha ehemmiyetle takip edilecek
tir. 

100 metroyu bizim Semihin ka· 
(Devamı 8 İMi •111Jfada) 

Alman meclisi hükiımete 
yuha! çekti 

Meclisin teshedilişi gartp bir tarzda olmuştur. 
Buna bir kırtasiyecilik nümunesi denilebil1r 

Fesihten maksat imar 
plinını kurtarmaktır 

BERLIN, 13 (A.A.) - Havas 
ajansından: 

Dün Reichatagda M. Loebe, sos· 
yalistler ve komünistler namına 

henüz kanuniyet keabetmemit o· 
lan 4 Eylül tarihli f evkali.de ahval 
kararnamesinin ilgasını talep et· 
mesi üzerine mecliste büyük buh
ranlara his bir hava esmeğe bq
lamııtır. Fakat celse, bilhassa ıaat 
15.45 te tekrar açıldığı zaman a
zami heyecanı irae eylemitti. 

Reichstag reisi, Nazilerden Go· 
chring, ıosyalistlerle komünistler 
tarafından talep edilen husuıu rC"" 
ye koyacağım bildirmit ve fakat 
"Reye müracaat bqlamııtır,, de
diği sırada baıvekil ayağa kalka
rak M. Gochringe fes'ih karama· 
metini uzabnıftır. 

Fakat reye müracaata batlanıl
mııtı. 

M. Gochring, fesih kararname
sini okumaksızın riyaset künüsü· 
nün üstüne koymuştur. 

Bunun üzerine M. Yon Papen, 
bütün erk&nt hükGmet tarafından 
takip edilmekte olduju halde ıalo
nu terketmit ve bu sırada mecli
ıin bir kısmı kahkahalar koparmıt 
bir kısmı da yuha diye bağırmıt· 
tır. 

Sonra aranın toplanmasına de .. 
vam edilmiıtir. 

Bu hadise, Almanyarun parla
mento sicillerinde misli mesbuk 
olmıyan ve hükiimet ile parlamen
to arasındaki ihtilafın pek had 
olduğunu gösteren feci bir hadise
dir • 

Yeni adliye taylnlerl il•· 
tesl iç saylfalar1mızda 

Arjantinde kadın 
ticareti 

Bugün Sekizinci 
sayıfada 

Tramvayda kimse olmadığı halde 

• 

Yon Papen - Efendiler 
timdi artık s8z benim 1 

Reylerin tasnif ve ilanından 
ıonra Reichıtag feahedilmittir. 

Mademki bftkmtt yok 
reyler neden 

toplanıldı 
Fakat toplanan bu reylerin hük

mü olmıyacaktır. Çünkü rey ıan• 
dıklan dolqtırılmafa baılanıldıiı 
zaman feıih kararnamesi riyuet 
kürsüsü üzerinde bulunuyordu. 
Herhalde hükiimet, fırkaların ma
nevraları karıııında kalmıı olup 
hali hazırda müıkil vaziyettedir. 

4 Eylül tarihli ahvali fevkalade 
emimamelerinin ilgası lehinde 
verilen reyler 513, aleyhinde ve· 
rilen reyler 32 olup 50 müstenkif 
vardır. 

Von Papen iki defa 
sUz söylemek 

istemişti 
BERLIN, 13 (A.A.) - Wolff 

ajansından: 
(Devamı 10 uncu ıayıfada) 

Dlloyanın en gftzel 
bacaklı kızı da bu ı 
Spada dün· 

ya güzelini in· 
tibap eden he
yet, donyada 
en güzel baca
ğa sahip olan 
gOzel kızı da 
dllnyal güzelleri 
arasından inti
hap etmittir. 
Bu kız Miı A· 
merikadır. 
Miı Ameri· 

ka, timdi Ce
nubi Amerika· 
da bu güzelli· 
ği tevsik edi
len bacaklarını 
gazinodan ga
zinoya dolaıa• 
rak halka teı

bir etmekteı 
imiş. 

Gazel Ame .. 
rikalı Misin resmini dercedi· 
yoruz, 



Sayıfa ~ 

Yeni Adliye 
Tayinleri 

Ankara, 13 (Hususi muhabi -
rimizden - Adliyede yapılan ye

ni tayinlerden kendilerine lehli • 
gat yapılanlar şunlardır: Kon
ya Kadastro Hakimliğine İz 

mir kadılığından mütekait 
Mehmet Suphi, Akhisar ce
za hakimliğine mülga Kar • 
gi sulh hakimi Hüseyin Fehmi 

1 

Bursa aza mülazimliğine Gördes 
müddeiumumiıi Abdullah Ad • 
nan, Korkudeli hakimliğine Bur • 
sa aza mülizimi Necati, Sungur
lu hukuk hakimliğine Korkudeli 
hakimi Derviı, Ankara icra reisi 
muavinliğine Akhisar ceza ha -
kimi Adil, Ankara icra reis mu • 
avinliğine Sungurlu hukuk haki • 
mi Derviş Nuri, Kemalpaıa müı· 
tantikliğine Daday müstantiği Nu 
ri, Erzurum müstantikliğine 
Bayburt müstantiği İbrahim, A -
dana ikinci müıtantikliğine Erzu 
rUın milstantiği Meh.met Vaıfj, 
Manisa müddeiumumiliğine mül 
ga Y enicehoca sulh hakimi Dün -
dar Sabri, Ankara aza mülô.zim -
liğine Manisa müddei umu
mi muavini Nadir, Simav 
ceza hakimliğine mülga Sa -
panca sulh hakimi Haıan Basri, 
Ankara Müddeiumumi mu -
avinliğine mülga Altınla§ aulh 
hakimi Mehmet Faik, Öde
mi§ Sulh Hakimliğine Ma -
raf Müddeiumumi Muavini Is 
ınet Sebati, Ankara ıulh ha
kimliğine Ödemiı sulh hakimi Ali 
Kemal, Kütahya ceza hakimliği
ne mülıa Muıtafapaşa sulh haki· 
mi Mehmet Emin, Maniıa ıulh ha 
kimliğine Kütahya ceza hakimi 
Abdülkerim, Ankara aza müla -
zimligme Ankara hakimlerinden 
Fuat Beyler nakil ve tnyin edil -
mİ§lerdir. 

Gandi 
Kendisini açlıkla ını 

öldürecek? 
LONDRA, 13 (A.A.) - Ga11· 

dhi'nin aS'.lık grevi yapmak tehdi
dinde bulunması Hindistan meıe· 
Jeıini vahiml~tirmek tehlikeıini 
arzetmektedir. 

"C ti · · emaa ere aıt,, yenı planda. 
"Dokunulamazlar,, ın parlamento· 
da mlimeuilleri bulunacağı mu
ahrrcr isedc bunların miktarı me
cuıilerin miktarından çok dalın 
mahduttur ve intihapları ayrı ola
rak yapılacaktır. 

Hükumetin noktai nazarı 
dur: 

fU· 

,·'Dokunulamazlar,, la mecuıi
ler aralarında itiiaf ettikleri ve 
ıonra da Müslümanlar ve Sikho
larla uyuştukları takdirde "Doku
nulmazlar,, a mecusilerle müşte

rek muhtelit bir temsil hakkı bah
~etmek mümkündür. Sınıf farkı
nın tet'kil etmekte .olduğu mania· 
dan batkaca intihap noktai naza
rından "Dokunulmazlar,, la mecu
silerin mezç ve tevhidi diğer grup
ların temıil tetebbüılerinde tadi
lat icrasını intaç edecek ve bu 
gruplar bu tadilata şiddetle mu
halefet eyliyeceklerdir. 

Mahatmamn esas (ikri, §U oldu· 
iu zannolunuyor: -

Meselenin siyasi cihetinden zi
yade abli.ki ciheti ile meşgul olan 
mumaileyh, ıınıflar arasındaki if
tirakın halkın bir kısmında istih
kar ve diier bir kı~mmda diğerle
rinin dununda oldukları hi11ini 
tevlit edeceği ve bu halin de ırkın 
vahdetini tahrip eyliyeceği müta· 
leaaında bulunmaktadır" 

VAKiT 
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Fransanın cevabı Almanyada iyi 
karşılandı : Ingilteredeki akisler 

Pariı, 13 (A. A.) - Fransa
nm Almanyaya verdiği cevap 
metninde bilhassa §U parçalar na· 
zarı dikkate çarpmaktadır: 

Şayet Almanya, hali hazırda 

hazırlanmakta bulunan tahdidi 
teslihat mukavelenameıinin ne -
ticelcrini gayri kafi bulmakta ol • 
düğunu ileri sfüerek, kendi teıli -
hatınm vaziyetini deği!tirmektc 
haklı olduğunu iddia edecek o -
luraa yalnız imzalamıt olduğu 
muahedenamede münderiç aa -
rih taahhütleri tutmamıt olmak • 
la knlmıyacak, ayni zamanda ta
hakkukunu temenni eylemekte ol· 
duğunu beyan eylediği umumi 
tahdidi leslihatın ileride tabak • 
kuk aahasınn iaal edilmesini İm -

kanı;ız bir hale getirecektir. 
Şayet Almanya, milletlere ha • 

kiki teminat bahtedecek bir mu .. 
kavelename vücuda getirmek 
maksadile Fransa ile ve diğer dev 
lctlerle tefriki mesai etmek arzu· 
ıs unda ise F ranaa, tamam ile libe
ral bir zihniyetle onunla tetriki 
mesai edecektir. Bu suretle bir ha 
kem usulünün ve bir kontrölün 
h=.mayesi altına konulacak sul • 
hün umumi vaziyeti dahilinde Al 
manyanın vaziyeti ne olacağmı 

tayin ve tesbit etmek mümkün o • 
lacaktır. 

Fransa, hukuki noktai nazar • 
dan bu tezi kabul edemez, zira 
ne Versailleı muahedenameıinde 
ne de milletler cemiyeti misakın • 
da mczkUr muahedenam.-de mUn-

deriç bulunan daimi mahiyetteki 
ahkamın mer'iyetten sukutunu İn· 
taç edebilecek hiç bir madde gör· 
memektedir. 

Bütün bu esbaba binaen Fran 
ın, giritilmit olan taahhütlere ri· 
ayet edilmek ıartile, harbi hazır· 
lamayı istihdaf eden eıki usulle • 
ı e rücu larikile değil, ıulhün ten-

ıiki saha11nda terakki etmek yo • 
lu ile yeni ahkam aramak için 
Almanya ile birlikte çalıtmaıı 
mümkün olduğu mütaleasım ıer• 
deder. 

lnglllzler bekliyorlar 
Londra, 13 (A. A.) - Siyaıi 

mahafil, F ransamn Alman muh • 
tırasrna vereceği cevabın netrine 
ve Reichatag müzakerelerinin ne 
ticclerine İntizaren dün, pek hu • 
ıuıi bir ketumiyet ve ihtiyatkar -
Irk göstermekte idi. 

City' de vaziyetin günden gü -
ne mualJakiyet peyda etmekte ol
duğu ve Almanya vekayiinin ha
len mevzuu bahıolan beynelmilel 
meıelelerin hallini teıhil edecek 
mahiyette olmadığı takdir ve be 
yan olunmaktadır. 

Reımi mahafil, aon ıünlerde 
bildirilen intizar vaziyetlerini mu 
hafazada ıırar eylemekte iıeler 

de pek yakında bir harekette bu· 
lunulma11 i.mkinı mevcut olduğu
nu ihsas eylemektedirler. 

M. Mac Donald, gününü Al -
man müracaati üzerine ortaya. çı· 
kan meıele hakkında ali.kadar 
ıervislerle iıtiıarelerde bulunmak 
la geçirmittir. 

Sir John Simon, bugün avdet 
edeceğinden bu iatiıarelerde ha • 
zır bulunamamııtır. Mumalleyhin 
bu ıa.bah M. Mile Donald ile mü-
him bir mülakatta bulunacağı tah 
min edilmektedir. 

Alman gazetelerJnln 
miltaleatı 

mevzuu bahiı eden ga~eteler, bu 
rm aley 
haı-eketlerin, umumiyetle fırka· 
ların aleyhiflde olduğunu yazmak 
ta ve hükUmeti bazı mertebtı tu -
vip eylemektedir. 

Merkez fırkıuının natiri efki.· 
rı olan Germania gazeteıi diyor 
ki, Rayİftağın f eıhi bir emri va -
kidir. Bu bapta yapılan hukuki 
münakaıalar biıut ve f aideıizdir. 

Bu aazete ati için bir ıey ıöy· 
lememekte ve ihtiyatkar davran • 
maktadır. 

Fransız gazeteleri 
mütaleatı 

Pariı, 13 (A. A.) - Havu a.· 
janımdan: Bütün matbuat, M. 
Heriot'nun Alman notaıına ver• 
diği cevabı hararetle tasvip ve no 
tanın muhteviyatındaki nezaket 
hakkında nazarı dikkati celbeyle 
mekte ve bu tarzın terki tealihata 
ait müzakerat seneıinde Fran • 
aanın timdiye kadar ispatı vücut 
etmit olduğu veçhi\e her zaman i
çin bu bapta fedakarlıklar göı • 
termiye muvafakat edeceğini ha· 
tırla.tacak mahiyette bulunduğu • 
nu beyan ve bu yolda müıtakil 
müzakerat imkanları hazırlama
nın Fransız milletinin tamamile 
efkar ve hiniyatına. tercüman ol • 
duğunu zikretm~ktedir. 

Şimdiye kadar Bcrline yal • 

nız baıit bir hayır cemileaile mu 
kabele etmediğinden dolayı M. 
Heriot• • eeır:aeni • vu•u;ın~ 

zeteler bile, bugün hUk\ımeti va
ziyet iltihak etmekte ve hadiıe -
lerin Fransız cevabında bu suı·et· 

Berlin, 13 (A. A.) - Volff a- le tetrih edilmit olmalarının da • 
jansından: Rayhiıtaiın dünkü ha münaıip ve Fransız nota.aıntn 
feıhi ve müteakiben müzakerata her noktada hakkın kuvvetini te
devam edilmesini ve mehuh mec za.hür ettirecek mertebede sara -
liaçe ademi itimat takrirlerinin re- ! hat ıöıtcrmiş bulunmaın~ın daha 
ye konularak kabul olunmaıını iyi olduğunu söylemektedır. 
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Türk Dili Kurultayı 
Münakaşa, mütalealar radyo ile her tarafa ·nakledilecektir 

Dahiliye vekilinin vlU\yetlere mllhlm bir tamimi 
Ankara, 13 (A. A.) - Dahili

ye vekaleti tarafından bu ıün vi • 
)ayetlere atideki tamim gönderil -
mittir. 

26 eylulde lıtanbulda Dolma -
bahçe sarayında toplanacak Türk 
Dili kurultayında konuşul~ • 
cak mevzular cihanı alakadar e
decek ehemmiyet ve kıymeti haiz 
olacaktır. Kurultayın ıayeıi Türk 
dilini bugünkü ve yarınki mede -
niyeti kemaliyle kucaklıyabilecek 
en güzel §İvcli ve ahenkli bir ifa
de vasıtası haline getirmek oldu· 
ğuna göre Türkleri Türkiye cüm· 
huriyeti vatandatlarını alakadar 
edeceği ve Türklerin kurultayda 
ki münakaşa ve mütaleaları dik· 
kat ve haaaaaiyetle takip edecek· 
leri tabiidir. Bu alaka ve takip 
Türk vatandaıları için milli ve 
hani bir ihtiyaç halinde tecelli e· 
decektir. Vatandatların bu ihti
yaçlarım tatmin edebilmeleri için 
Dolmabahçe ıarayına telıiz gön -
derme tertibatı yapılmıftır. Kurul 
tayın müzakere ve münaka,ala
rı telsiz telgraf müdüriyetile der • 
hal faaliyete geçerek ve mevcut 
vaırta ve imkanlardan istifade e
derek telsiz alan makineleri hal • 
km loplanabileceii umumi yerle· 

re kurmak ıuretile iıtifadelerinin 
teminine timdiden tetebbüı et • 
meleri lazımdır. Umumi ve huıu
ıi müe11eselerdeki telıiz alan 
makinelerin bu hizmete kar91 ko 
}aylıkla temin edebileceji ıibi va· l 
tandatların fahsi cihazlardan da 
İstifade mümkündür. Askeri gar
nizonlar amirlerinin C. H. F. tef 
kilitının halkevleri erkanının ve 
telıiz makinalar:r satan tüccar ve 
acentaların muavenetlerinin te • 
mini maksadı istihsale kl)'metli 
birer hadim olur. Te9ebbüı ve fa· 
aliyetlerden vekaletin malumatlar 
edilmesini ayrıca rica ederim e -
fendim. 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Aza kaydı bara retle 
devam etmektedir 

lstanbul, 13 (A.A.) - T. D. T. 
C. Katibi Umumiliğicden: 

26 eylülde top!anacak olan 
kurultayda aza olmak arzusiyle 
mllracaat edenlerin isimlerini 
neşre devam ediyoruz: 

Şükril Bey Barülbedayi dra
maturgu, Şevki Bey lstanbul 
Maarif mOdürlüğli ilk tedrisat 
müfettitlerinden, KAniye Abidin 

hanım muallim, Abidin Hatim 
Bey muallim, Refik Bey lıtan· 
bul mıntakası sanayi mOdürü 
milbendis, Alaettin Cemil Cey 
Istanbul meb'usu, Hayati Bey 
eski hocalardan, Ş. Sırrı Bey 
konya meb'usu. Emin B. 
61 fırka K. V. Miralay, 
Vesime H. muallim, Semiha H. 
muallim, Cemile H. muallim, • 
Refik B. muallim, Ahmet Refik 
B. Darülfünun Türkiye tarihi 
müderrisi, Yusuf Kemal B. Kul. 
Aı. Ls. Tarih muallimi mlltekait 
erkanı harp binbaıı, Dr. Ziya 
Cemil B. Darülfünun tıp fakül
tesi ezzacı ve dit tababe
ti ıubeleri tedı is heyetinden, 

Vehbi B. Ticaret ve sanayi 
odası umumi katibi, Ziya B. ls
tanbul ilk tedrisat müfettişi, F C· 

rit Celal 8. Meuin meb'uıu, Mi· 
tat Cemal B. Beyoğlu 4 üntü 
noteri, Sait Haydar B. Mısırda 
münteşir Elbiliğ gazetesi Türki
ye muhabiri, Yaşar B. Ziraat 
müderrısi Aksaray meb'usu, Bur
han Cabit B. Köroğlu gazetesi 
sahibi, Yusuf Ziya B. muallim, 
Nevzat Ayas B. sabık yüksek 
tedrisat umum müdürü, Ali Ri
za B. C. H. F. lstanbul vila-

Sanayiciler Anket 

BugUn iktısat veklll 111 

g8rUşecek ler 

Ankara, 13 (Hususi mub~ 
mizden) - Sanayiciler hey 
gün geldi. Heyetin reiıi N 
Nuri bey baıvekil lunet 
hazretleri tarafından kabul 
di. 

1 khaat vekili Celil bey ~ 
yarm saat 14 de kabul eder 
teklerini dinliyecektir. 

Tevfik RUştü 8. Ce 
Beyi ziyaret etti 
Ankara, 13 (Huıuıi nıuh• 

mizden) - lktıaat vekili ) 
Bey ofiı müdürü Cemal 1"1 ~ 
zun boylu ıörüıerek izahat 
mı§tır. aİ 

Hariciye vekili Tevfik ~ ~ 
Bey iktııat ve~Aletine gel~." U· 
saat kadar Celal beyle ıör\lfl ;ı 
Buğday mübayit• 

için hUkt\mete 
mUracaat edlld~ 

Ankara, 13 (Huıusi mulı~ 
mizderı) - Bazı vilayetler~ 
mıntakalarında buiday ııı~ 
a edilmesi için hükumete nı ~ '. 
at etmitlerdir. Bu müraca~ f 
kik edilmektedir. lcabınd• 
kanHname tanzim edileceJCtİtj 

Maarif veklll gellJ' 
Ankara, 13 (Husuıi muh~ 

mi:zden) - Maatif vekili ~,, 
bu akıam lstanbula hareket ~ 
mittir. Vekil bey lıta~buld~ 
gün kadar kalacak ve dıl kıl \ 
tayına ittirak edecektir. t 

U~an aile kurtuld~ 
Kopenbag, 13 (A.A) -:ı ~ 

msaualik'den alınan bjr t;b' 
Lord Tal bot gemisinin bU sa 'I 
ikiCle lterusak yakininde • 1 
pl~jda Famille Vo1cnte iıa>10 j 
ki deniz tayyaresin.in naklel:d' 
te olduğu 8 kişiyi bulmut 
ğunu bildirmektedir. İ 

Tayyar~, tamamen bar•P / 
muşsa da yolcular, sağ .e ~ 
limdirler. Bunlar, şarki ~~1 
land'da kiin Finnıbuya na11> / 
miılerdir. Bugün, bir Nor•eÇ ' 
purile döneceklerdir. 

Rus11ada hacetl 
· semavi dUştilel 

Moskova, 13 (A.A) - ";.tt1 
cumhuriyeti dahilinde se: v 
tebri civarında muazzam b~ 
carişemavi düımüştür. <?e~,ıı~ 
düşen bu baceriıemavı IJ,. 
kamaştıracak derecede ~d'' 
bir ziya neşretmit ve fi f' 
bir gök gür ültilsU yapmııt•':~,~ 
akademisi mahallinde tetki11ı", 
bulunmakta ve sukutun ~ 
şartlar dahılinde vuku bul~ .J 
aramaktadır. ~ \ 

yet idare beyeti aıaaınd•0 S', 
yazi T e,·fik Bey muallilll• .,,;'J 
im Nuri Bey lkbıat VeOi'-,-_ 
harici ticaret müdürü, .H Elı~ 
Siyret Bey mualltm, A~ li r _ 
Bey mllderris, Ihsan ek ~ 
muallim. ismet Bey ıab•, -~ 
mektep muallimi, Müıot• IS;'] 
muallim ve muharrir, Ete: if!:

4 Bey Mılliyet gazeteıi ya ~. 
müdürü, lbrahim Oı~•dl •-' 
MUlga dil encümtrıı 9111 

sından, Gurdikyan 11101~~ 
Ahmet Mazhaz Bey. 11 1"'~ 
Saniye iffet hanım f 1111 p~ 
şıir ve mmallimleriode1'ı it "'·l 
Kadri Bey, Hamıt Z~~:l, ~· 
A.A. ve müzeler ~il fısıl .. 
Necdet bey muharrır, okr~ 
zmi bey profesör, Dr·.i,1it~ Leman Cevat hanım. ~ 
let Giray bey Topk•P

1 

t e graf miidUrü. 
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Unün lşaretlerii 
~Partınıa~i;;·~;d~~ 
~Çoğalıyor? · 
~ bulun yüksekçe bir yerine 
"ı: &.etrafınıza şöyle bir bakı
~ • Y boy apartıman kimisi 
'"llle. Y.aslanmıf, kimiıi sırt 
~ kıınısi birbirinin üstüne 
, ... ,. Aıağıdan yukarıya ba
~Udlllz, mese'.i limana girerken 
Ilı tıı dikleşen tepeye doğru 
~ •bnız binalar ıanki birdirbir 
~r·11 Çocuklar gibidir, eski 
~o:r Ç6melmiş, yeni binalar, 
"1. duvarlar hızını almış atla-

t •leat• Ytb . ... .• 
, 1 rın yıllardanberi otlanmış 
it~ kaııhyor. Topraklaun 
' 

1 farba, şarba yarılıyor. 
~ tarafta beyaz bir öbek 
' bir tarafta külrengi bir 
'~tton, bir köıede bir bina 

~~rler, kalfalar, beton mU· 
arı çalışıyor. ' ... ''-l . Yapmak, lstanbulda yep 

~r İf oldu. Mimarlar, mü· 
l.,j ~er, kalfalar, inıaat tirket-
~ hayli meşgul •. 
\. -~ııbu:c:!a bina kurma mab
q~rin de işini artırdı. Çün· 
~ 'taat müteabhıtleri iJP. ev 
\:'ıılar arasında ihtilaflar 
~ca artıyor. Çok defa ucuz 
ı.. •elelerın iç'nden f~na mal· 
~- ·ı '1a 1 e çıkmak bunlarm eskı 
t lldendir. 

tıa, malzeme yüzünden her 
)~bir. bayii dava çıkıyor. Bir 
· •naan gutla!< a-ırtlata 
l)Or. e· 

ıı.. • • • 
oın•la~ 
lhıe b· ~Qaa!dıkca ı.; ... cstet" 

· rıyo ır h11re\tet baş!ı}Or evler 
"tcekr. '\re kiralar dfşüyor. 

•ene her halde ev kira· 
e 'Partımanlara nazaren daba 

to:C aş•l't inecektir. 

~ f. •• 

•ların çoğalması yanlız Is· 
'lda değil, Türkiyen:n her 

da birden baş gösterdi 
'-thohz Türkiye deği 1, Av· 
"'.. '9e ea'.kanlaun mlibim 
~lbı paı asını mütemadiyen 

~ tlırıyor. 
~~in? 

ı.. \k· 
'~'Yede ıpartıman modası-
~ ;1'n?1asına: 
~ ilrluyede yeni hayat şaıt· 
\ "6 11Yınak zarureti. Yani ev 
\ ~ nden aparhman konf6rü· 

'llaenin bir sınıf halk için 
~ ;ret halini alması. 
~ ._..•nıya yatırılan sermaye 
\"°it elere kadar muhtelif ve· 
\ 'ıttıa harice akan, ve yalıut 

d,. .relen eıyanın Türkiye· 
•tı . . k 
ır ıçın onmuı olan srr· 
•t Bu sermaye gümrük 

doı 1 •e yerli sanayiin hima· 
1Yısile karşılıksız olarak 

- "d ~· gı emiyor. Memleket 
~. 1r temerknz vücude ge· 

· S,tlllay · · k" h ı· d · eıını na ıt a ın e 
)e~~i klrh bir surette it· 
bi •oıanlar hep sermaye· 

"-t,:•Ya ıarfediyorlar. Çiln
f,~0. luymetten düıtUğO, 

dtı, •lıo alçaldığı yerlerde 
} ıa toprak daha kıymetli 
'~il r. 
'il,~.. tekilde hareket et· 
~~11 'lldelci sermayeyi sınai 

ere 
yatıramı yanların 

\,._ . . . 
"'• le ikt 1P•hlan sermaye 

t 1b•~dın, ve plansız ha-
' ıt b" . "d ır netıceıı ir. 
•e TGrkiyenin birçok 

VAKiT 
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Belediyede : 

Galetacılardan 
şlkAyet 

Bazı fmncılar Belediyeye mü
racaat ederek ıon zamanlarda 

satııı artan galetalar yüzünden 
ekmek ve francala sahşlarının 
azaldığından tikiyetle bulun-

muılardır. Simitçi fırınları eski
sine nisbetle % 80 galeta çıkar· 
maktad1rlar. Sık, sık çıkarılan 

ve taze bulunduğu için halk 
tarafından ve bilhassa çocuk
larca kapışılan galeta satışı böy-

le giderse ekmek çıkaran fırın
cılar, düçar olacakları zararlar 
karşısında fmnlannı kapamaya 

mecbur kalacaklarıDI ve beledi· 
venin galeta satışını menetme
sini bildirmişlerdir. Ticaret ıer· 

but bu!unduğuodan belediye 
gafeta aatıımı menedemiyeceği 
cevabını vermiıtir. 

Erenkör -n•lorromune 
giden yol 

Vali ve Belediye reisi Muhittin 
Bey geçen!erde verem cemiyeti· 

nin Erenköyündeki ıanatoryomu
nu ziyaret etmif, g&rdiiğil temiz. 
lik ve intizamdan memnun 

olmuştu. Muhittin Bey istasyon
dan sanatoryoma kadar olan 

yo'.u yaphrmiya karar vermiştir. 
Yol bu mevsim zarfında yapıla· 
cakhr. 
Beledıre mU••••••lerlnl tettı, 

Bir kaç giln evvel Bursadan 
şehrimize ııel•n dabilip vekAleti 
mahalli idareler umum müdürü 
Sabri Bey dün belediyeye gel

miı v~ b'r müddet •oma..: bele· 
diye reisi muavini Hamit ve fea 
heyeti mildüril Ziya Beylerle biı'
likte ıehirdeki belediye milcue· 

se!crini teftişe çıkmıştır. Bilhas· 
sa itfa.ye ve mezbahada fazlaca 

meşgul o'unmuştur. 

Haydarpaşa gtlmrll
ğUnde suiistimal yok 

Dünkü Cumhuriyet gazetesinde 

Haydarpaşa gümrüklerinde suiis· 
timal olduğu ve lcaçakçıhğa se
bebiyet verildiği yazılmııb. 

Dün Haydarpaıa gOmrük bat 
mUdiri Niyazi Bey bu haberi tek-

zip etmiştir. 

Halkevlnln kUycilltlk 
şubesi 

Halkevinde Perşembe günü 
öğleden sonra k6ycGJük ıubesi

nin idare heyeti ıeçilecektir. 

şehirlerinde alıp yDrüyen bina 
yapma itine bir nihayet vermek, 

sermayenin memleket için daha 
faydalı bir ıekilde istismannı 
temin etmek li21md1r. Vakıa, 
denilebilir ki : 

.. - Efendim benim param 
değil mi ? Ben onu istersem 
yırtar yırtar atanm, canım ister· 
se balıklara yem yapanm ••• 

Evet amma... ferdin nazari 
hürriyeti hesabına bir memle-

ketin sermayesini pllnıız aarfet· 
mek ve bunu aadece (ben) liğe 

raptetmek milli iklıaadın kurlu· 
luşu hareketinde bir nevi boz-

guculuk olduğu gibi, fert için 
de nihayet dizini c!öğmek vazi-

yetini v!jcude getirecek bir g .:ı flet 
olur. Sadri Etem 

lkhsat ve ticaret 
-······················-······ 
Neler 

soruluyor? 
11caret odasının 

tamimi 
Kontenjan kararnamelerinden 

sonra piyasadaki vaziyet hakkın· 
da Ticaret odasının tetkikata 
başladığını yatmıştık: 

Dün Ticaret odasının tacirlere 
gön<lermiş olduğu tamimde şun· 
lar !orulmaktadır: 

Kontenjanın son tatbik şekli 

ile hasıl oJan vaziyet, takas me
selesinden ve takas işlerinden 

doğan neticeler, tacirlerin endi
şe ve tereddiitleri nelerdir? Te
reddüt noktasından piyasamn va
ziyeti, umumiyetle kontenjanın 
tatbikinden evvelki piyasa vazi
yeti, kontenjanın tatbikinden son
raki dahili piyasa vaziyeti, ıelih 
veya tedenni, elinde malı olan 
tacir!erio vaziyeti, takasın umu
mi vaziyeti, ticarete tesirleri, ha· 
rici piyasa ile dahifi piyasa ara
sındaki vaziyeti, istikrazsıılığın 
sebepleri. Ticaret odası bu ta
mimde bilhassa sanayicilere faz
la ehepımiyet vermekte ve me
vadı iptidaiye ile, iki defa alın
makta olan muamele vergisi ve 
sair vaziyttler hakkında malu· 
mat iatemektedir. 

Gelecek ce•aplar dOnkO nüs· 
bamızda yazdığımız gibi tesbit 
edilerek Iktısat vekili Celil be
:,-e takdim olunacaktır. 

Zlr••t bank••• Ha~d•rp•f• 
•llolar1nı ahraa ... 

Türk butdayını koruma ka
nunu mucibince Ziraat bank&11 
muhtelif şehirlerde bilhassa bu 
meyanda Konya, Yerköy, Diyar· 
bekir, Eskişehir, Ankara, Polat
lı'dan buğday satın alarak muh
telif yerlerde depo etmektedir. 

Iatanbul Ziraat bankası kanu· 
nunuo verdiği selibiyete iıtiqat 
ederek Jstanbu~da bir depo tesisi 
için Haydarpaşa silolarını müna
sip görmüş ve bu siloları tüccar
dan almağa karar vermiştir. 
Buğday tacirleri bu vaziyet 

6ıerine ticaret odasına müracaat 
ederek ııraat bankasından tiki. 
yet etmişlerdir. 

Taci~er bu ıikiyetlerde : 
Ziraat bankasının bütün silo

lar1 almakta olduğu, bu vc1ziyet 
karş1s1Dda buğday tacirlerinin 
mütkül bir mevkide kaldıklarını 
bildirmiştir. Ticaret odası bu 
hususta tetkikata baılamışhr. 

Frenu bizden ceviz alacak 
Fransanın tanmmış firmaların

dan biri düQ ihracat ofisine 
müracaat ederek memleketimiz
den mObim miktarda iç ve ka
buklu ceviz satın alacaklarmı 
bu hususta alakadar Türk ta
cirlerile temmas ettirilmelerini 
reca elmif]erdir. 

Çekosl•vaklar ne almak 
lstlyorlat? 

Çekoslovakya firmalarından 
ikisi hükiimetimize müracaat 
ederek aynı kıymette serbestçe 
teker ibrac ttmek şartile mem· 
leketimizden kuru meyva, fındık 
ilzüm ve İncir almak istedikle· 
rini bildirmişler. 

lsveç kronu ehnıp ••bla.cak 

ineç kronu ıimdiye kadar 
borsada alınıpr satılmıyordu. Gö-

Adliyede 

Cumhuriyet gazetesi 
aleyhlndekl dava 
Dimitri isminde biris '.nin kara· 

ko!da dayak yediğinden bahsife 
devlet memurlarının haysiyetini 
kırıcı şekilde neşriyatta bulun· 
dul'u için Müddeiumu:nilik tara· 
fından Cumhuriyet gazetesi aley
hinde açılan davanın rüiyetine 
dün öğleden sonra ikinci cezada 
başlanmıştır. Gazetenin neşriyat 
müdürü Kemal Salih B. gelme· 
miştir. Vekili irfan Emin B. mü· 
dafaalarda bu~unmuşıa da, ma· 
kamı iddia serdettiği iddianame· 
sinde Cumhuriyet gazetesinin bu 
şekildeki yaZ1sından c!o!ayı neş· 
riyat müdürü Kemal Salih Beyin 
tecziyesini istemiştir. Muhakeme 
kararın bugün tefhimi için talik 
olunmuştur: 

Sahte yaverin muhakemesi 

Reisicumhur Hazretlerinin im· 
zasını taklit etmek ve kendisinin 
yaver Naşit Bey olduğunu söy· 
liyerek blıı sahtekirhklara 
teşebblls etmekle maznun Hüse· 
yin Fikri ve arkadaıları Nermin 
hanımla Fahrettinin ağır cezada 
ki muhakemelerine yarın öğle
den sonrada devam edilecektir. 

Sahte yaver Hilseyin Fikri 
hakkında buı delail elde edildi
ği halde geçen celse muhakeme
de inkir yollarına sapmıştı. Bu 
mllnasebetle heyeti hakime bazı 
tabitlerin celbine luzum gaster
miş, muhakemeyi talik etmitti. 
Şahitl~r yannki celsede gelmiş 
bnlunacaklardır. 

Bu aktam ay 
tutuluyor 

Bu akşam 9, 18 de ay tutula
cak, 12,43 geçe nihayet bula
caktır. Ay tutulması memleketi
mizi:ı her tarafından görillebile
cektir. 

Eskiden bazı cahil kimseler 
ay kurtulsun diye aya doğru 
silab atarlardı. Bu silib atma 
hükümetçe menedilmiş olmasına 
rağmen geçen sene gene silah 
ahalar görUlmilştür. Bu gece 
silah atanlar olursa yakalanacak 
ve ıiddetle cezalandmlacaklar
dır. 
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rülen lüzum üzerine ticaret od•
sı lıveç kronunun borsaya itba· 
lini borsa meclisinden talep et
mit ve borsa meclisi de dünkü 
iıtimaında lsveç kronunun bor
saya alınmasına karar vermiştir. 
Bu karar Heyeti vekilcnin taa-· 
dikinden geçtikten sonra Isveç 
kronu borsada serbestçe mua· 
mele görecektir. 

Yumurtacll•ran derdi 

ltalya hükümeti hariçten ge· 
lecek yumurtalara 260 liret güm
rük rüsmü vazetmitti. 

Ancak Türk yumurtalarına da 
müsadeye mazhar millet malı 
olarak 145 liret gümrük rüsmu 
kovmuştu. 

Evvelce hiç mC\'cut o!mıvan 
gi!mrük rusmiinün birden bire 
145 liret olarak vazı Türk yu· 
murlacılarını mütküf vaziyette 
bırakmış otduğundan dün yu· 
murtacılar ihracat ofisinde icti
ma ederek bu mesele bakkmda 
gürüşmüşlerdir. 

Yumurtacılar yarın tekrar 
ictima ederek taleplerini lesbit 
edecekler Ye ihracat ofisi mü· 
düriyeline verecekferdir. 

Savıfa 3 

rGü~ü~··siy·-;;;!i .. I . . : ....................................................• 
Dünya yeni bir har

be mi gidiyor ? 
Fon Papen hükumeti tarafın· 

dan Fransa hükumeti nezdinde 
yapılan teıebbüsün akiıleri de· 
vam ediyor. Fransanın vaziyeti 
kat'i muhalefettir. Fakat bu mem• 
leket doğrudan doğruya Alman• 
yanın talebini reddetmektcnıe 
(V ersay) muahedeıine imza koy• 
muı olan diğer devletleri ali.ka· 
dar ederek kendi arzuıu daireıin
de müfterek bir harekef uyandır· 
mak istiyor. Tabii olarak küçük 
itilaf devletleri Franıa ile beraber 
olacaktır. Lakin ltalya F ranıanın 
arzusunu tatmin etmiyecektir. 
Bilakis İtalya hükumetinin Alman 
hükumetini takviye edeceği anla
şılıyor. lngiltereye gelince, henüz 
bu memleketin vaziyeti kafi de
recede vazıh değildir. İngiltere 
Almanyanın ıilahlanmak talebi· 
ne kartı ne İtalya gibi Almanya• 
nın, ne de F ranıa küçük itilaf 
devletleri gibi Franaarun tarafm· 
dadır. Daha ziyade mutavauıt bw. 
vaziyette bulunmaktadır. Onun i• , 
çin Alman metalibine k&J'!ı mu• 
tava11ıt bir hal çareti aramak ta• 
raftan olacaktır. Yalmz bu muta• 
va11ıt çare ne olabilir? Bunu tim• 
diden tayin etmeğe imkin yoktur.' 

Fransız matbuatı Almayanm 
tarzı hareketinden dolayı büyü)( 
bir galeyan içindedir. Framızlara 
göre Almanyanın talebi yüzünde
ki ıahte ıulhperverlik maakeıini 
atmııtır. Eski militariıt, harpçi 
Almanya yeniden ortaya çı1'm19• 
tır. Almanyanın (ıilihlamnaJ( 
hakkında müıavat) davaıı teklin· 
de ortaya koyduğu tez aili.hlan
mak ve yeni bir intikam harbine 
giritmek tetebbüıünün bat laniı· 
cıdır. Onun için bu vaziyeti ıöz 
önüne alarak uzun zamandanberi 
hakikat alemine gözlerini kapıya
rak hayali.t ile metıul olan eıki 
müttefikelrin birlepneleri, müıte
rek tehlikeye kartı yeniden müı· 
terek bir cephe almaları lazımdır. 

Bu arada Lord Beaverbrook ta 
Daily Expre11 gazetesinde harp 
tehlikeıi bulunduiunu ilin etmit· 
tir. lngilterenin :ıazeteci kralı o• 
lan bu zatın netriyabna ıöre F rQ 
sa muvafakat elle de,etmeH de Al 
manya ıilihlanacaktır. Fakat ıbu• 
günün en mühim meselesi böyle 
bir harpte lngilterenin hanai ta- ' 
rafta bulunacağını tayin etmeJC 
değildir. Bu hayati mesele yarınki 
harpte lngilterenin iqeıini temin 
etmek meıeleıidir. HükUmetin '9&• 

zif eıi şimdiden bu ihtiyacı nazarı 
dikkate alarak Britanya adasının 
kendi kendini geçindirmesi eıba• 
hını hazırlamaktır. · 

• • , ............... ___________ _ 
ı·· .......................... ----···----, 

i ....... ~.~~~.~!~~ ... !~~~~~!~.-.. 
Danimarkanın Battenl:erg ai:e

slne mensup ve lnJilterenin ailei 
kralisinden Leydi Mubtbaten ile 
Markiz Milfortbaven dlin Loa
dradan şehrimize ge!miılerdir. 

lngiliz sefirinin misafiri olarak 
şehrimizde bulunacak olan mi
sofirler Toros clu:presi ile Mısıra 
oradan Fasa gideceklerdir. 

§ Dün Londradan bir lngiliz 
tayyaresi ile M. G. Skolt ve M. 
Aung Bard namında iki logiliz 
mütehassıs şehrimize gelmişler
dir. 

Hindistandaki Rangon orman
larının mütehassısı olan bu iki 
zat mezunen memleketlerine gi
derken bir tayyare almıı'ar ve 
tayyare ile eeyabatlerine devam 
etmişlerdir. 

Mütehassıslar yarın akıa:n 
Rangon, tayyare ile hareket ede
ceklerd.r. 



Sayıfa 4 

1 Zabite Haberleri 

Bulunan bacaksız ceset kimin? 
Y edikule ile Bakırköy istas

yonları arasında, Gazlıçeşme 
me•kiinde tren rayları üzerinde 
bir bacağı kesik vaziyette bulu
nan ceset etrafındaki tahkikat 
gOn geçtikçe esrarengiz bir ma
hiyet keıbetmektedir. 

Ceset bulunduğu gün yapılan 
ilk tahkikata göre, bunun ame
le Recep isminde bir şahsa ait 
olduğu . ve sarhoşluk neticesinde 
raylar üzerinde sızıp kaldığı ve 
bu suretle bir hen kazasına 
kurban gitt iği anlaşılmıştı. 

Tahkikat biraz daha tamik 
edilmiı ve kaza gecesi cesedin 
5 metre kadar ilerisinde bulu
nan bir kama zabitada bazı 
şllpheler uyandırmışb. Recebin 
bir kazaya değil bir cinayete 
kurban gittiği elde edilen bazı 
dellil iJe t~sbit edilmeğe bat· 
lanmlfhr. 

Samatya polis merkezi bu eı• 
rarengiz kaza hakkında tabkika· 
ta devam ederken bazı ihbarlar 
vaki olmuştur. 

ihbarlardan anlatıldığına fÖre 
Htiaeyin bir kaç arkadatı ta
rmfmdan evveli tat parçalırile 
d6külmUş ve ondan ıonrada 
kendi kamasile öldlirDlerek Su
Çllll izlerini kaybetmek maksa
dile raylar O:ıerioe · atalmışlır. 

Samatya polis merkezi hadise 
ve ihbar etrafındaki tahkikatı 
ikmal etmiş ve evrakla birlikte, 
Recebin arkadaılarından Japon 
Hüseyin, Şakir, Kadir ve Mehmet 
isminde dört kiıiyi de mt\ddei 
·umumiliğe teılim etmiıtir. 

Müddei nmumilik esas Ozerin· 
deki mütalaasını hazırliyarak 
evrakı suçlularla birlikte ikinci 
istintaka tevdi etmiştir. Tabki· 
kata devam edilecektir. 

Bir amele ez kalsın ranıyordu 

Dftn ıabah Sirkecide bir ka· 
za oldu ve bir amele az kaJıın 
kezzap içinde kanuluyordu. 

Kaza ıZSyle olmuştur. 
Sirkecide başağa:ıade anbann· 

da Aanadoluya göodnilmek 
Bzere bulundurulan bir kezzap 
damacanası devrilmiş ve kırıla · 
rak içindeki kezzap yerlere 
döklllmOştDr. 

· Anbar n6betcisi Ömer kez• 
ubı su zannederek elile silmek 
istemiştir. Bu sırada da kezzap 
ellerini yakınca Ömer ,a,ırmıf 
Ye bu ıaşğınlık arasında ayağı 
kayarak kezzabın Uzerine dOt· 
mDştllr. 

Ömerin çıplik olan ayaklan 
yanmış ve derhal Cerrabpap 
hastahanesine nakledilmiıtir. 

Duvardan dUştU 

Beykozd.ı Bahar Efendi gazi· 
nosunun duvarlannı tamir eden 
amele Mustafa oğlu lsmail don 
duvann devrilmesile altında kal· 
mıt ve başından yaralanmııtır. 
Yaruı ağırcadır. 

Kuyuya dU,tU 

Samatyada Arabacı Beyazıt 

mahallesinde Ramazanefendi so
kağında 18 numaralı evde olu· 

1 
rau Haver Hanım dön kazaen 
bahçedeki kuyuya diitmütUir. 
Kuyuda su olmadığı için Haver 
Hanım yalnız vllcudunun muh· 
telif yerlerinden yaralanmıı ola-.. 
rak kurtanlmııtır. 

Sebepsiz dayak 

Beyoğlunda Aynalı çeımede 

Saotur:u sokağında oturan Kir· 
yakiçe isminde bir kadın poliı 

merkezine müracaat ederek kom
ıuıu Y orginin kendisini sebepıiz 
olarak d6vd0ğibıll iddia etmiftir. 

Tahkikata baılanm1fbr. 

Arebe kazısı 

Rahmi iıminde bir arabacı 
evvelki gün arabasını koıturur• 
ken dinfil kırılmıı ve bir parça· 
sı yoldan geçen 70 yapndaki 
Fatma hanımın baıından yara· 
lanmaaJDa sebebiyet vermiıtir. 

Kaza 

Arabacı Celll arabasile Dol· 
mababçe yokuıunu inerken 3598 
numarala otomobille çarpıımı, 
ve araba atlanndan birinin ayağı 
kmlmııhr. 

Sandalra kavı••• 

Fındıklıda ıebzeci Tabir ile 
SOleyman araaında bir sandalye 
yüzllnden kavga ~ıkmıı Snley· 
man sandalye ile tabiri bqmdan 
yaralam•ıhr. 

fi .. ..-uarınca ... 
Zeki iıminde bir çocuk Aup

bapida Gazoz fabrik111nda tiıe
Jeri karqbrarken fifelerden biri 
patlamlf Ye kapak Zekiyi ytlzOo
den yaralamııbr. 

K...._tt ... .,t• 

Çukurme1çitte bir damı ak· 
tarmakta olan ameleden Hamit 

yere bir kiremit atmıı ve bu ki· 
remit o aırada ıokaktan geçen 

Kebire hanımın bqana isabetle 
yaralamııtır. Amele yakalanmıtbr. 

Parmaıını makineye kapt1rdı 

.KJrkağaçta tapa fabrika11nda 
amele Hayri elini makineye kap-

brmıt ye iki parmajı kopmUftur. 

Hıraızhk r•p•rken 

Sabıkahludan, Klnkçeımede 
77 numuada oturan Niyazi, 

dlbı Ferik6yde Fatma Hamının 
evinde hırsızlık yaparken yaka
lanmııtır. Niyazıye gözcülllk ya· 
pan ve Şiflide Avcılar ıazino
ıunun Dat katında oturan Meh
met te yakalaamıftır. 

§ Snleymaniyede Elmıruf ma· 
hallesinde Namahrem ıokajında 
7 numarada oturduğu anlaplan 
ŞOkrU iıminde biriıi, Fmdıkbda 
Kumrulu sokağında Klymet Ha· 
nımın evinden baza etya çalar
ken yakayı ele •ermiıtir. 

Kii...,• btr11lnl•• çocuk 

T akıimde Sent aatoYan kili· 
ıetine bu tabah iki ayhk bir 
çocuk terkedilmfttir. Çocuğun 
glğa8nde çıkan klğıttın lıminin 

Jan oldatu anlafllmıf, Rum ce· 
mıat heyetine teslim edilmiftir. 

VAKlt 

Şam da 
HalklaFransızlar ara
sında milsademeler 

Halepten yazıldıiına göre 
Vataniler rüesuının tevkifi 
Şamda büyük heyecan uyandır· 
mıt ve bu yüzden büyük arbedeler 
olmuıtur. Şamda Emeviye cami· 
inde toplanan halk namaz kı· 
bndıktan sonra Şamlı gençlerden 
bir kaçı menbere çıkarak hitabe 

1 

irat etmiıler ve Vatanilerin tevki· 
fini protesto ederek: 

- Artık Fransızlar memleke· 
timizden çıkmalıdırlar. Onlar çık· 
mazsa biz onları defetmeie ahdet 
tik, çıkaracağız diye baiırmıılar· 
dır. 

Halk bu hitabelerden fevka· 
iade heyecan duymuf ve Fransız· 
lar aleyhinde nümayiılerde bulun 
mutlardır. 

Bu sırada caminin etraf mı polis 
ve jandarmalarla F ramız müfre
zeleri sarmıtlardır. Çıkanlardan 
biri ikisi tevkif edilincehalk dııa· 
rıya hücum etmif silahlar ve tq· 
larla müfrezelerin üzerine hücmn 
etmitlerdir • 

Camideki halkın taraftarla· 
rından hariçte bulunanlar da ıo· 
palarla bu arbedeye İftirak edin· 
ce it büyümüı ,yarmı ıaat devam 
eden ıiddetli bir çarpıtma olmuf· 
tur. İmdat müfrezeleri yeti· 
tince arbede yatııtmlmıf, her 
iki taraftan yirmi bet kiti mec· 
ruh dütmüttür. Bunlardan on be· 
tinin yarası ağır olduiundan hu 
taneye kaldırılmıılardır. 

Halepte dUkklnlar açddı 

İbrahim Hanano Beyin bir be· 
yannameaile bütün Halep tehri 
d•ikkinlan açta. Akı sün deYUD 
eden protesto makamınılaki ka-;-~ 

panıf bu suretle hitam bulmuıtur. 
Son ıuikaattan kurtulması mü· 

nasebetile Hanano Beyi tebrik 
için Şam, Humus, ve Hamadan 
heyetler gelmekte Te Suriyenin 
her tehrinden binlerce tebrik tel· 
ıraflan 'riinıt etmektedir. Hatti 
Muır, Filinin, Irak tehirlerinden 
de yüzlerce tebrik telgrafı ıellnit· 
tir. Han~no Bey artık Suriyenin 
tam bir milli kahramanı me•kiine 
yükıelmittir. 

Amlk ovasında 

Amik ovasındaki Arapların te· 
cavüzleri artık tahammül edilmez 

bir dereceye ıelmittir. Her ıün 
bir iki adam ölmekte ve bir kaç 
harman yajma edilmektedir. Za· 
valb köylü maruz kalclıiı tecavüz· 
leri artık hükUmete ihbar etmefe 
lüzum görmemektedir. Çünkü bü· 
tün müracaatlar semeresiz kal-
makta ve halli hazan ıikiyet e
den köylü ıuçlu çıkarılmaktadır. 

Yum akfaaıdan itibaren 

Asri Sinemada 
Andre Luguet'yl 

Cesur Kaçakçı 
Tamamen Fran11ıca ı&ılG qk 
ve sergOzeft filminde ılSrOnUz 
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E L V ı R E P O P E S C O Melek sinemasında 
Yarın Akt•"' BilyUk bir film bqhyor 

ART i S Ti K S 1 N EM AS 1 N D A Demir Kafes 
Yeni mevsimini 

(Louis Vemcuil) ün eserinden muktebes Mllmeuillai: 
V A R Ş O V A L 1 Y E G E N İ M SILYIA SIDNIY 

( Ma Cousine de V araovie ) Türkçe k111mlaıda 
Fransızca sözlü ' 'e ,arkılı ,.e gayet gülünçlü film ile açılıyor. Fıadmnuı : y K aıal Be le 

ikinci balkon 35 · Birinci mevki ve birinci b&t\con 55 - Hususi fotöy 80 kuruştur apr ve 6 1 r 

• A 1 L E 
Hiyanetle karşılaşan zevceye 

türlü hareket yakışır , şunlar ·· 
MUterclml ı Zonguldak meb'11•11 

-17-
Adıım batına bir uçurumla kar· detleı e, hiyanete hiyanetl~ar' 

tılaıacalanıt gibi dehıete düıür· bele etmek gibi zavallılık 
miyerek fakat ilk sukutu hayal met verirler! 
iatıraplannın ezihniyecek ve saa· Kadının, hakarete ve fe.,
detinin son ihtimallerini, telafisi amelelere kadar her !eye . 
gayri kabil ve na makul hiddet· mül etmesi lazım geleceiiJll 
lerle mahvetmiyecek surette ha· lemek istemiyoruz. Kadıpıll 
yatın f eli.ketleri ne hazırlanmıı ol artık taımılamıyacak de 
muı muvafık olur zanmndayız. ğırlaştıktan sonra kanun~ dit· 

Maamafih kadının, aile ocağı- yesine sığınmuı pek tabı~ 
na yeni battan saadet ve intizam din, ne de ahlak kaidelerı, 
vermek ümidinden hemencecik kendisini yalruğ yqMDO'• 
feraiat etmesi pek nadirdir. Ka- kUm gören bir kadını, ... 
dının kolaylıkla dermandan dü- aon kırıntılarını korumak l '(İf 
ıen ateıli tabiatı ayni sühuletle sünden menetmezler. Ekti 
kunetini istirc:lat ettiğinden ilk cuklarn menfaati de böyle .ı 
dütnceıi ceaaretle çarpıpnaktan rıhğı icap ettirir. Bu bakd"'/ 
ibaret olur. Muvaffakıyetıizlik de mes'uliyet, bunu zaruri 
bu ceaareti yıpratarak tesirini a· tarafa teveccüh eder. 
zaltına da bütün ümitler tüken· 
medikçe sahneden çekilmek caiz 
dejildir. Sabır, göz Yatı, güler 
yüz, sükut, nevuif gibi ıeyler; 

kadının elinde müe11ir birer si
lihtır. 

F eı:alığı durdurmaktan ba§ka 
bir ıey yapmamıt olsa bile, ateıin 
saçaiı ıarmuına mani olmUJ ıa· 
yıbr, maamafih bütün faaliyetle· 
rin saiki muvaffakıyet dejil, an· 
cak vazife olmalıdır. 

Kocasının karıtık harekitile 
mücadele eden bir kadın için en 
müıkül ~kta, ona kartı daima 
borçlu bulunduiu tam ve ırkı hür
meti• - yapbls fe-ldd .ı.- .!-

layı hi11ettiği ve tesirinden kur· 
tulamadıiı - nefreti uzlqtırmak 
tır. Adi ve faıık bir kadın, bunu 
kocasının tepesine çıkmak için 
bir vesile addetmekte geçilanez .•• 
Gerçi bu müntehaya varmanın 
zaruri olacağı vaziyetler olabilir .• 
Fakat umumt balam noktasından 
diifünülecek oluna ıapık bir ko
cayı yola getirmek iıteyen bir ka· 
dmın takip edeceği yol bu değil· 
dir. 

Bazı yeni viızlar, kadına, erke· 
jin· ha1uızlsklanna, müsavi hak· 
ıızhklarla mukabele etmek hak· 
kını bahtederler. Bu nazariye ka· 
dar f eliket getirici hiç bir ıey ta· 
ıavnır olunamaz. Sadakataizliğin 
her iki taraf için aynı neticeler tev 
lit edemiyeceğini aöylemeğe lü
zum yoktur. Bundan batka fena· 
lık, dijer bir f enabiın metruiye· 
tini ula temin edemez. 

Hiyanete maruz kalmıt bir 
zevce için, yalnız iki türlü hareket 
yakıtbrabiliriz: F enabk kabili 
tamir bulundukça kahramanca bir 
ismet, it itten ıeÇtikten sonra da 
mairur bir tevekkül ve iıtiğna!. 

Tevekkül! .. Gerçi hayale hitap 
eden bir tarafı, parıldıyan bir ıa· 
taaıı olmıyan hazin bir fazilettir. 
Bazı kimseler, bunu "mi.kinlik,, 
telakki ederler. Mükafata mazhar 
olmuı pek nadirdir. Fakat bütün 
bu mülahazalara raiıınen, tevek· 
kül ve iıtiina, her ıeyin bittiği 
ve saadetten uzaklapnak zarureti 
huıl olduğu zaman, kadının tee 
Wfuz edeceii son sözdür ••• 

Beteri mülahazalar, ne kadar 
kör Ye çelbmizdir ki her türlü ha· 
yalden lri olan bu temiz iamet 
siperinin arkasına aıiınan sabır 
Ye tahammüldeki büyüklüiü gör· 

maler de cılız ve dermanaız hid· 

Fakat, kadın, ister ıiit"' J 
mediği bu mazlôımiyet 1'f. 
ruğunu kanunun yardimill..ly' 
atsın, ister daha kahram.,. 
reket ederek istıraplanna 
ne tahammül ebin, kade,. 
yapacak hiç bir ıey yoktu11 

ziletin ve analığın vereceiİ 
ve teselliden gayri.. dl 

İtiraf ederiz ki bu nokt'. 
zilet bile huzur ve teselH ~ 
fi değildir. Buna çaresaz 0 

yegane !ey (dini duygu) d&ıl'' 
der ve meserrette erkeğin 
dının kalbine o kadar uyguO 
Allah korkuau, kadım ge~~ 
dine ve ıerek ııyan ve ial• 
J~U1J1çt1•ı• l •Gfll h'(JI ılf'OI 

gine silahtır. 
Hulasa, kadm hayatına J 

vafrk görebileceğimiz nı ~ 
Evin dahili itlerini intiz~ J 
rafetle çevirmek, hizmetçıl , 
kar ve insaniyet dairesind• 
etmek, mühezzep bir terbi1' 
erkeğin seviyesine yükfe 
kocasının itinde ve dütü 
deki menfaatleri bölütO:S~ 
nasıh ve yardımcı olmak, e ~ 
yüseltmek, ona teselli vertı' 
lunu aapıtına, tekrar aile 
na sürüklemek, kendi ~ 
kadınlığa yakıtan bir ıaf~ fi' 
nezahetle temiz tutmak, ,ıe;i~ 
ıey kaybolmut, fazileti t~~ 
sevgisi mukabelesiz bir lı eı'w 
mit ise takvqıar bir f~ 
yalnız kendi terefini kurt ;tı 
itte kadının en ıahih, eO··rf' i 
aynı zamanda onun, 1'0r".J 
mağrur ruhuna yakıf&Jl, ~ ~ 
den, necabet v~ esale~i~e" ~ 
bir ıey kaybetbrmeksızıl1 / 
ve zarafetini koruyabilecelı 
mefkUre ...• 

Tetanos seruıJlll; 
bulan adam öl ti 
Bilhassa cenup memleke, 

de bir çok ki,inin bayatıO 
olan tetanos hastalığın• d 
serum keşfeden ltalyah 
Guida Tizıoni, doğd11ğ'ıl 
olan Pizada lSlmüştilr. 

_, 
Halk evinde konfer• , 

kaıetl Avrupada Maarif ve 
sabına tarih ve cuğrafiy• 
etmekle olan Halil Şab,., · 
yann öğleden sonra bal~I e 
( Almanyeda yüksek taht• 
tı ) namile bir konferao• 
cektir. 
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Şarkı buhranı var ! 
Alaturka musiki bağırırsa radyo da 

bağırır tabii .•. 
Şarkı sUyJlyerek ayda 1600 Jlra 

kazanan Hanımlarımız varmış •• 

~la geçmiyor ki radyodan 
-._ Yet etmiyeJim. Havalar yek
'- •k, artistler mahdut, nağme· 
'hı bayat, program birbirinin 

1 demiyelim. 
'et S.tdan soldan yağan bu şi
tiJ'Uer karşısında acaba radyo 
'lt eti ne düşünüyor, diye me
~ ediyordum. Dün bu mera· 

lbı giderdim. Aynı zamanda, 
htip değil mi, radyoaun kapı;:n, ~ikiyetlerin kendi hesa· 
"1 olan en mühim kısımlarını 
~ek çıktım .•• 

f\Şırketin meclisi idare reısı 
a._~di beyle konuşuyorum. Çok 
ıL'lk bir zat. Fazla bağırmasın
~ tikiyet edilen lstanbul rad-
~u m~cHsi idare reisinin belli 
..,.. bir buıusiyeti nedir bilir
'-tniz? 
L \' avaı konuımak •. Hem o ka· 
., yava11 ki ancak işitiyorum. 
Şiklyeti mucip olan noktala· 
~ hatırımıza gelenlerini şöylece 
~ret ettikten sonra verilen ce
Lı Plar~ not etmiye başladım. 
'tenıdı bey diyor ki: 
~ - Neşriyatımızda üç esas var· 
l · J - pl!k 2 - alaturka 

- alafranga. 
_,!'1•franga p!iklarımız bir buçuk 
, • •ir tekerıfir eder. Bir buçuk 
Jdı bir tekrar edilen bir par-:u 'b~~ııda şikiyet doğru olur 

Qıı'Yorum 
- Ne ~llda; plAğınız var. 

fei;' ~e }',Üx l<Rdar. Yal,. eni 
'1t n pllkları hemen tamamen 
\ .. rız. Bundan baıka Paristen 
l!e plak 1retirttik ki bualar he
tiz Istanbul piyHasında bile 
)'ktur. 
~Sonra en nazik bir fasıl olan 
~ 1-turka bahsine geçelim. Ala· 
._tkada bilirsiniz ki semai, piş· 
~ • birkaç dakika devam eder. 
ti~·turkayı bir alafranga orkestra 

1 tanaız, saatlerce idare et-
~llin imkanı yoktur. Bir şarkı 
~ç dakika devam eder tahmin 

tr ıiniı? 
- Beı dakika mı? 

'.._ Hayır üç dakika.. )ki saat
~ alaturka revizyonumuz vardır. 
~ llıek ki bu milddet içinde bi
~'k•6ylenecek kırk ıarkı lizım. 
)k_"'~t haydi, otuz batta haydi 
""'bı farkı diyelim. 
tŞillıdi ıize sorayım: Senede 

1 ~ farkı besteliyoruz? 
......._ Kırk, elli mi? 
~ '- Evet nihayet o kadar. Gö· 
~<>rıunu:ıya bir hesap meselesi. 
~ •enelik mahsulü radyoruuz 
~ç günde sarfediyor. Dör-
~" gilnQ ne slSyliyelim.. De
~ ki ayni şeyleri tekrar ede
~ a. Demek ki ayni ıeyleri tek· 
)'-a,ttaıiye mecburuz, hem de 

1 farkılan .• 
\1'ııkn eğer bir sene evvelkini 

traek: 
\;: A bu ıarkılar büyük ba
ı-; •ı zamanından kalma prkı-
~ Dineceğjne hiç şüpheniz 
~ b· il... Demek ki aşağı yuklk· 

it farkı buhranı var t 
~ Evet. Ejer radyo aynı ıar
~d· ~ekrar ediyorsa kabahat 
i1td 111nin değildir. Bunu hep 
~sil bııka yerlere, meseli 
'l; 1'9ıtuvara ıiklyet etm~liyiz. 
')~•dyo demek o memleketin 
~b 1 demektir. 

~ı-..0;eleriaiz en çok ne isti· 

' ~ ~laturka namütenahi ala-
~~ı. iı~eniyor. Alaturka milli 

11Dıı: diye belki hepimiz 

seviyoruz. Fakat milli tnuıiki 
yaulız bize mfinbasır değildir . 
zannediyorum. Almanlann, Ma .. 
carların, Rumların, · Rusların da 
milli musikileri var. Bununla be
raber hanki radyo istasyonun da 
giinde iki saat milli musiki din-
liyorauouz ? 

Banunla beraber radyomuz 
mllkemmeldir diye bir , iddiamız 
yok bittabi. Billkiı bence en 
mllhim tenkit şudur: 

- Yahu dünya radyolarının 
yanmda pek çocuk oyuncağı gibi 
kahyorıunuz! 

Evet bunu ı6yliyenler pek 
haklıdırlar. Edilen tiklyet çok 
yerindedir. 

Fakat şiklyet ederken de mun· 
sıfane dütünmek Jizımdır. Han
gi müessesemizi Avrupa mües· 
ıeselerile mukayese edebiliriz? 
lstanbul limanı Hamburg lima
nına benziyor mu, beledi faali-
yetlerimiz Avrupa belediyeleri 
derecesinde mi.. her hangi bir 
gazetem"zi Taymiı gazetesile 
mukayeaeye in1k4n var mı .• 
Eğer lıtanbul radyosu, her 

hangi bir Avrupa radyosu' kadar 
mükemmel olsaydı, zannediyo
rum ki o vakit daha hayret et· 
mek llzım gelecektL 

Sonra varıdat meselesini de 
düşünmek li.ıımdar. Alman ista· 
aiyC)llt&aua menelik varidata ne 
kadardır biliyor mısınız? 
- .... . 
~ ... :r~9}.Pğrt -~iliyoQ lir~ ••• 

tenevvü yok, tik•yetlerlne de 
aynı mukayese yollarından geç· 
mek tartile pek a1A cevap veri
lebilir. tler feyin bir imkln ve 
varlık mueleıi olduğunu unut· 
mamak lazımdır. Radyo demek 
bütün memleketin mecmuu de
mektir, Bence en büyük kuıuru· 
muz, en nazik noktamız bir mu-
kayese zemini olmamızdır •. 

- Ne kadar aboneniz var ? 
- Beşbin kadar. 
-Artıyor mu? 
- Az.. Bir kere makineler 

gümrük dolay11ile çok pahalıya 
mal o!uyor. Sonra kontenjan do· 
layısile memlekete pek mahdut 
makine girebiliyor. 

- Neşriyat az, artistler de· 
ğişmiyor şikiy~tlerine ne diyor· 
SUnUZ? 

- Her gece beı saatlik neı· 
riyahmız var. Bazı iıtaıyooları 
dütilnüraek bu bizim için hayli 
muvaffakiyetlir. Demin, Bulga· 
ristandan bir zatın her akşam 
lstanbul radyosunun bağırdığından 
şikAyet ettiğini iıaret etmiştiniz. 

Bu şikiyeti yapan, her halde 
Türk olmasa gerektir. Ti1rk ol· 
aaydı alaturka muıikiyi bil~cek· 
ti. Alaturka prln bağırırsa rad· 
yo da bağırır tabjj !.. Muaikimi· 
zin nev'i öyle .• 

Artiıtler değiımiyor, iddia11na 
gelince, bu doğru değildir. 
Radyo kadar keyfiyet ve ke
miyet itibarile ırtilt toplıyan 
bir mlieaaeae daha gösteremez· 
siniz zannediyorum. Meseli Mü
nir Nurettin bey, Suat bey, 
Safiye ve Fikriye hanımlar, 
Suat Bey, Mesut Cemil, Tam
buri Refik, Rüıen, Cemal Bey· 
ler, Belkis, Muzaffer, Seniye, 
inci, eliza, Hikmet Rıza Hanım
lar, Aleko ve Yorgi Efendiler, 
lbaan, Cevdet Beyler ve daha 
diğerlerile birlikte lıtanbul rad· 
yosunda 16yliyen •e çalan otuza 
yakın artiıt vardır.. Soma bu 
artistlerimiz ancak haftada bir 
defa söylerler. Zannediyorum ki 

VAI<IT 

• 
IRAN 

Bir çok eşyanın 
ithalini menetti 
Iran hükdmeti yeni kanunlar 

nqri ile memleketin iktııadi va
ıiyetini ıslaha çalışmaktadır. Hü· 
kiımet bu kanuolarla ticareti İn· 
hisar altına almıı ve her şeyin 
kıymetini karatlaştırmak hakkını 
almıştır. 1ran, bu tedbirlerden 
istifade etmiı bulunuyor. Çünkü 
bu sayede bir çok teylerin mem· 
Jekete girmesi menolunmuş ve 
bu ltizumsuz şeylerin memleket 
parasını çekip götürmesine kar~ı 
gelinmittir. inhisar kanunu, tile· 
carın hariç ile ticaret yapmas1 
için ticaret nezaretinden bir ruh
satname almasını icap etmekte
dir. ithal ve ihraç işleri kayıt 
ve ıarta tabidir ve hOkQmetin 
nezareti altındadır. Hnhümetin 
hedefi itballt ile ihracatı mtıva• 
zene etmektir. 

Iran hükumeti birkaç gün mu
kaddem bir beyanname neşre~e· 
rek Irana lbım olmıyan şeylerin 
ithalini menetmiıtir. Bu memnu 
eıya arasında kOul, bira ve sair 
içkiler, konserveler, peynirler, 
etler, tatlılar, konserve meyvalar, 
ipekler, kadifeler, hazır elbiseler, 
halılar, çantalar, kıymetli taılar, 
sigaralar, yabancı sabunlar, sa• 
oayie müfit olmıyan boyalar ve 
bunlara mOmasil ıeyler. Bu ka· 
nunun tatbikine iki ay aonra 
baılanacaktır. 

OtobUslerln rekabeti 
neticesinde 

Son senelerde., olobüalerin ve 
otomebitterin timendiferlere re· 
kabet etmekte oldutu m-10.mdur. 

Ticare~ odaaı tarahndan bu 
buıusta yapılan bir tetkike göre 
1928 senesinden sonra rurkiye 

de otomobil ve otobüsler şimen· 
diferlere rekabet yapmağa bat· 
lamıtbr. Bu rekabetin netice· 
ıinde halk istifade etmit ve 
bilhaaa fark timendiferlerinde 
fiyatlar tenzil edil mittir. 

bu manzume haricinde kalan 
artiatlerimiıin adedi de nihayet 
bet on ·taneyi geçmez. Biz bü
tnn memlekette bu kadar bulu· 
yoruz. 

Halbuki Avrupada b6yle mi .. 
Mesell Pariste ndece Foli Bcr

.jere gitseniz dinlenecek otuz 
artist bulursunuz. 

- Artistlere kaç para ve na• 
sıl veriyorsunuz? 

- Şarkı baııoı, veriyoruz. 
Fak at rakam ı6yliyemiyeceğim. 
Beni mazur görilnüz. Yalnız ver
diğimiz para iyi paradır. Sonra 
bu saydığım arlİ•tler memleke-
tin her tarafında isimleri tanı
lan ve istenilen artistlerdir. iç
lerinde ayde 1500 lira kazanan• 
ları bile var. 

- En çok para kazanan ıar· 
kıcılarımız ne kadar kazanırlar ? 

- Zannediyorum ki bu ba
biate en bqta hanımlarımız ge
liyor. MeselA deniz kızı namile 
maruf EftaJya hanımın ayda 1600 
Safiye hanımın 1500 lira kazan
dığını kuvvetle söyliyenler var .. 

Hamdi bey, hayretimi sezer 
gibi olmuştu. Gülümsedi ve de· 
di ki: 

- Allah bize de ıeı verme· 
liydi değil mi ? 

Poıtabanenin genit ve lot 
merdivenlerini ağır ağır inerken 
kendi kendime: 

- Evvet dedim, allah bize de 
biraz ıea vermeliydi ! 

A. Sım 
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• 
Bir lngiliz kadını niçin 

Müslüman olmuş ! 
Müslüman kadının öyle hakfari ve 

imtiyazları vardır ki bir lngiliz 
kadını bunlara gıbta eder 

-3-
Muanın üzerine parılparıl parlr- mi idi. Abdülhamidin haremi yedl 
yan bir ıini kondu. Oda.nın dört yüz ıekiz yüz kadından müteıek• 
tarafı kıymetli halılarla donamış, kildi. Bun1arın hiç olma:ııa iki üç. 
Şamdan getirilen amber kokula- yüzü onun karı1arı idi ve hepıi de 
ri)e tütaülenmiıti. Bunların hepsi, binbir gece maaallarınnı hayabnı 
benim ilk gördüğüm bir takım ye· yaııyorlard. 

niliklerdi. Sultanın meml~ketindeki en 
Yemekleri yedikten sonra ala- güze) kadınlardan ıeçilen bu ha· 

turka k~hveler içtik. Yemekte~ rem ya cennet gibi bahçelerde do-o 
aonra ıuzel kokulu sularla ellerı- ı ı k h t ··ı ı· i ı---. . k- ::) k ıaıara ' ya u go ıe 1 a aç aun 
mızı yı aaı • 1 d k l k k" •• 

Z k k . 1 ı a tın a ıa a aıua va ıt ıeçınr-
aten yr anma ve temı:ı en· l d' 1 

menin iılim dininde mühim bir er ıb.d"" lh . 'h l' L-.L...1......--

k. · h · d. N · · · A u amıt a onuu11PWU1 mev ıı aız ır. amaz ıçın camıe 
girmeden evvel, yahut evde na- ıonra onun haremi hümayunu da 
ma.z kılmadan mukaddem apteı dağılmıı ve ıaray kadmlaiı: &teye 

beriye gitmeğe mecbur o1mutlaralmak icap eder. Sonra inaana yı· 
kanmayı icap ettiren bazı haller dı. Bunlardan çoklarının nıukacl• 
vardır ki en mühimmi kadınlara deratı meçhul kalmıttır. ~ 
yaklatmaktır. Aptea almak ise da Pariıteki müslüman doıtlanm 
ha kolaydır. Önce bu hareketler arasında Franıız burjuvum& 
beni biraz Yoruyordu ise de bun- mensup müreffeh bir adamla ev• 
lara alıtmıt bulunuyordum. li bir kadın vardı ki vaktile Ah--

• • • 
Müılüman kadmlamun ıereık 

din noktai nazarından, prek 
ha,.at nolctai nazarından erkekler 
den daima •eri kalmafa m•hkUın 
olduidamıa dair, tuhaf telakkiler 
hükümfermadır. Bunların hepsi 
de tama.mile .tanlıttır. Çünkü 'ı· 
llm Jcidınmm ly]e itır t4kıln hak· 
lah ft imtiyaalan "ftrdn- ki bir 
tnıiHz iradını bunlara aıpta eder. 

Bunların en mühimlerinden biri 
bir kadının ev içindeki dairesinin 

kutat tanınmaaı ve oradaki hak ile 
hürriyetinin hiç bir veçhile ihlal 
olunma.masıdrr. Her hangi terai~ 
daireıinde olursa olsun bir erkek 
karıamın müsaadesini almadan 
.onun daire•İne girmek hususunda 
ısrar edecek oh.~rsa, kadın ub ha
reketi kocaıından ayrılmak için 
eaaa ittihaz edebilir. 

Bir müılüman kadının kocasını 
kendi dairesinden çıkarmak iste-
diği zaman bunu kolaylıkla ya· 
par. Çünkü onun pabuçlarını o· 
daımın kapııı önüne koyması bu· 
nu yapmak için kafidir. 

Her müılüman erkek bu kaide· 
ye teslimiyete riayet eder ve bu 
kaideyi ihlal etmemek için elden 
geleni yapar • 

Müslüman evine haki.m olan 
kaideler, aıağı yukan, peder§ahi
dır. Aile reiıi, yalnız zevce ve ço
cuklarını iate ile mecbur olduk
tan batka akrabası olan dulları ve 
erkeksiz kadınlan da iaıeye mec· 
burdur. 

dülhamidin gözdelerindendi. 
Kendi bugünkü vaziyetine rai• 

men hili. maziden hah.eder ve 
Avrupanın ırördüğü aon muhte§enı 
haremin geçrnİf günlerinden bah· 
sederken gözleri yaıanr •• 

Abdülhamidin hal'ında.n sonra 

haremin nasıl dajıldıimı bu ha· 
nımdan öğrendim. Kenaiai bana 
funJan söyledi: 

"Abdülhamidin hal'ı haberinin 
saraya nasıl getirildifini ömrüm

de unutmıyacağnn. Muhafızların 
'kumattdam hadiseden haberdar ol 
muttu. Hakilalt.ı ondan anladık. 

Zavallı adamın dili tutulmuı ıibi 
idi. Meğer Abdülhamidi bal'et
miıler. 

Fakat onun hal'mdan Claha 
mühim bir mesele vardı: Bizim 
mukadderatımız .• Biz ne olacak· 
tık?. Bunu bilmiyorduk. Muhafız· 
lar kumandanı bunu bize anlattı. 
Meğer hepinıiz saraydan çıkacak· 
mıtız. Ortalığın nuıl kanJtılrm 

anlatamam. Hepimiz efyamrzı 
topla.mağa baıladık. Eıyamrn top 
lıyor, fakat ne yapacağnnızı, n~ 
reye gideceğimizi bilmiyorduk . 

Nihayet biz de ıaraydan çıktık. 
Fakat birimizin elinde de bet pa• 
ra yoktu. Bize haber verdiklerine 
göre Abdülhamit baılıca kadınları 
ile birkaç hizmetçiyi yanına Al
mıftı. 

Bunlar onunla birlikte Sellnlle 
gitmitlerdi. Ya l>iz ne yapacaktık. 
Bunu bilen yoktu. Bu yüzden müalümanlar ara -

aında kimse.iz ve. yokaul kalan Biz de aklımıza böyle bir teY 
kadına pek nadir teaadüf edilir. ıetirmemiftik. Yapılacak it dajıl· 
Böyle bir kadım, en yakın akra· maktan ibaretti. Bütün kadnlla.r 
baaı kimse, o iaıeye mecburdur. ainirli ve korkunç bir hakle idiler. 
Müılüman haremlerinde ıörülen Sarayda müthit bir bozgun hü· 
kadınların ekseriıi bu çef İt kadın· kümferma idi. Kadınlar aarayın 
)ardır. Bir müılüman, bir kadın- muhtetem odalarında gidip ıeli• 
dan fazla almıt olıa bile onun ia· yor, hepsi de hıçkırıyor ve a.ilıyor 
fe ettiği ve baktığı kadınların ge· lardı ... içlerinde kendilerini pen• 
riai ya izdivaç çağına varmamıt cerelerden atmak iıtiyenler vardL 
kızlan, yahut validesi veya ailesi· 
nin dullan, hemtireleri, dul hala- Çünkü bunlar hayatta. ne yapacak• 

larını, neye güveneceklerini bil• ları ve teyzeleri, yejenleri ve ıa· 
iredir. miyorlardı. Hayata. kimae1iz abl-

Asrımrzrn tanıdıfı en meıhur maktanıa ölmek gerekti. 
harem ikinci Abdülhamidin hare- (Bitmedi) 
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VAKIT'irı TEFRiKASl:3 

Ahsen Bey kendine gelince nasıl vurulduğunu öğren
mek istememiş, meselenin büyümemesini söylemişti 
Avcıların hepsi faciayı haber 

alamadan hemen Ahsen Beyi 
paytona naklettiler, İsmail ağa 
Ahaen Beyin batını göğsüne daya
dı ve yarasının üstünü bir kaç 
mendil ile sardıktan ıonra kötkün 
yolunu tuttular. 

Köşke gelir gelmez araba geri 
döndü ve hemen en yakın doktoru 
Ahmet Şevket Beyi alarak getirdi. 
Yolda bir hayli kan kaybeden 
Ahsen Bey doktorun itinaları ile 
kendine gelir gibi oldu.. Hatta 
bu kazaya sebep olan arkadatı 
hangisi oldluğunu tanmıak bile is· 
temediğini, meselenin izam edil· 
memesini, kimseden tikiyet etme· 
diğini söyledi. 

O sırada evde bulunanlann hep· 
si toplanmıılardı. Birbirlerin"' ba
kındılar; Ahsen Bey ikinci defa ~ 
olarak bayıldığı zaman arka Lıfla
rı ara.amda alçak sesle bir müna· ' 
kata oldu: 

- Ben Ahsenin yaralandığı 
yerden çok uzakta idim. 

- Ben topu topu üç ıili.b at· 
tım. Onun da birile bir ıerçe vur· 
muşum, ikisi dallara isabet etti ... 

- Ya ben .•.. Hiç ... 
Onların bu münakatası devam 

ederken Şevket Bey hizmetçilerin 
yardımı ile Ahsen Beyi yüzü ko· 
yun çevirdi ve yarayı açıp, ar • 

kadaşlarına gösterdi ki kurıun 
ar1'adan, omuzdan girmitti. 

Doktor ceriha ile biraz daha 
me§gul olunca hayretle batını sal· 
ladı ve mecruhun baygınlığından 
istifade ederek cerihayı açtı : 

- Anlatılıyor ki Ahsen Bey, 
arkadan ve çok yakından küçük 
bir silah kurşunile vurulmuıtur. 
Mesela bir brovning ile ... 

Genç davavekili Enver ıatkin 
bir halde: 

- Brovning kurıunile mi? Öy
le ise bu bir kaza değil, cinayet, 
suikast olacak ... 

Av eınaıında hepsinin kullan -
dığı ancak saçmadan ibaret oldu
ğu için doktorun bu ihtarı hepıini 
fevkalade hayrete dütürdü. lımail 
ağa ditlerini gıcırdatarak efendi
sine ıilih atan hayduda içinden 
küfürler savurdu. 

- işte kurtun ... 
Diyen doktor elindeki günıüı 

pensin ucunda, yaradan çıkardığı 
kurıunu gösteriyordu. O zaman 
davavekili Enver Bey: 

- Derhalı · gidip karakola ma
lumat vermek lazım. Müddeiumu· 
mi muavini de gelmeli ve bu ci
nayeti kimin yaptığı anlatılmalı .• 
Haydi, birimiz gidip haber vere· 
lim. 

Dedi. Arabacı Hüıeyin hemen 
gidip arabayla ıerkomiıeri getire· 
ceğini söyledi. Hüseyin gittikten 
ıonra doktor Şevket Bey pansı· 

manı da yaptı, yarayı kapadı ve 
orada bulunanlardan komfu Mah· 
mut Rafet Beyin sualine ıu ce • 
vahı verdi: 

- Bu sırada mecruhun hayatı 
hakkında hiç bir teminat vermeye 
imkin yoktur. Görüyorsunuz ki 
kurıun çok derin girmiı, Ahıen 
Beyin yolda kaybettiği kan da çok 
tur.. Eğer yara da fena bir aluül· 

amel olmaz ve eğer hararet art· 
mazsa.. Susunuz ,kendine geliyor .• 

Gözlerini açan Ahsen Bey etra
fındakilerin hepsini tanıdı. Görü
lüyordu ki mecruh gayri ihtiyari 
olarak bu faciaya sebep olan faili 
anyordu .• 

Doktor Şevket Bey ona yakla· 
tarak: 

- Sakın konutmayımz, yorul
mamanız lazım. Sizi vuran av 
kurıunu değil, küçük bir silahtır. 
Onun için burada bulunanlardan 
hiç biri mevzuu bahsolamaz. Sizi 
bir kaza ile değil, bir sui kastle 
vurmutlar •• 

- Vurmuılar mı?. 
- Evet, amma kurıunu çıkar-

dık. Şimdi ıize derin bir iatirahat 

AhRn ae,ı mua,ene eden 
doktor hiç te Umltver dellldl 

ve süktin lazımdır. Bana yalnız i
taretle cevap evriniz. Çok cam· 
ruz acıyor mu?. 
Ahıen hafif bir bat iıaretile 

dokorun sualini tasdik etti •• 

- Peki, bu tabiidir. Amma 11· 

tırapla daha çok zayıflamamaru

zı da temin etmeliyiz.. Size bir 
morfin pikörü yapayım da uyu· 
yaıınız: Eğer uykunuz esnasında 
hararetiniz artarsa size ıulf at dö· 

Doktor Şevket Bey gider git
mez mecruh morfinin tesirile de· 
rin bir uykuya daldı. Etrafındaki· 
ler de odadan dııarı çıktılar. Fa
kat hiç biri köıkten ayrılıp gide· 
miyordı. Doktorun teminat ve· 
rememesi ve Erenköy karakolun· 
dan gelecek olanların henüz gel
memesi onları aıağı katta bahçe 
üıtündeki bir odada toplamıftı. 
içlerinde evi yakın olanlar, dok· 
torun aktam geç vakit ikinci ziya· 
retinde de bulunmak istiyorlardı. 

Fakat arabacı Hüseyinden hala 
haber çıkmamııtı. Ne merkezden 
kimıe gelmif, ne de arabacı gel
miıti. Acaba karakolda kimse 
yok mu idi?. 

Vakit öğleyi hayli geçtiği için 
ahçrbaıı Mürtaza salona girdi: 

- Beyler, vakit geçti emme, 
kuaura bakmayın, biraz bir ıey bu· 
yursanız .. 

Rafet Bey dedi ki: 
- Doğrusu bende ittiha kalma

dı. Şüpheaiz ki hepiniz benim gi· 
bi telif ve endiıe içindesiniz. 
Amma geceye kadar aç biilaç 
beklemektense biraz bir fey ye
mek de faydadan hali değildir. 

Bu fikri herkeı doğru buldu ve 
ıofraya oturdular. Kimsede ittiha 
yoldQ. IJ•IMl ~'Uhha~inden 
ve bilhuıa ıui kasttan bahsetmek 
istiyordu. Kimse Ahıenin bir düt· 
manı olduğunu bilmiyordu. Onun 
sevimli tahsiyeti, iyi kalbi, mer· 
hameti herkesi kendisine bağla
mifb. Bir dütmanı olabileceğine 
kimıe inanmıyordu. . 

Fakat acaba Erenköyden, ken· 
di muhitinden uzakta bu adam 
bir kıskançlık, bir kin, bir hırsı 
tahrik ebnif mi idi? 

Buna bir çokları ihtimal ver· 
mekle beraber içlerinde onu iyi 
tanıyanlar teminat veriyorlar: 

- Kabil değil, Ahsenin temas 
ettiği kimseler hepimizçe malum 
dur. İtte biz, sen, ben, o... Bizim 
hangimizi Ahsen kırmıtlır? Han· 
gimize fena bir muamele yapmıt· 
tır ..• Hiç ... 

kinin kaşeleri versinler. (Devamı var) 
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Muğla yolları 
Mugla, 15 ( A.A.) - Vilayet 

köy yolları için umumi bir köy 
yo!u projesi hazırlanmışbr. Proje, 
bu ayın 15 inde tetkik edile
c~ktir. Merkez nahiyelerinde 
faaliyete geçilmiştir. Mamaris 
kazasında umumi güıergAb ta
yin edilmiş ve kaukalan çakıl· 

mıştır. Köyceğiz ile Fetiye ka· 
zaları arasında yol faaliyeti 
devam ediyor. Proje, iki, Uç 
senede hitam bulacakbr. 1 teş· 
rinievvelde işe başlanacaktır. 

Iran Hariciye nazırı 
Moskovada 

Moskova, 13 (A.A) - Avru· 
paya gitmekte olan Iran Hari
ciye nazm Furugi Han burıya 
gelmiş ve istasyonda M. Litvinof 
ile Karahan, Iran sefiri, Türkiye 
maslahatgüzan ve hariciye ko
miserliği ve Iran ıdaret: erkanı 
terafından aelimlanmııtır. 

Trenl~r yoldnn 
çıkarılıyor 

Pekin, 13 (A.A) - Mançuri· 
nin timalindeki yolcu trenleri 
servisleri haydutların taarruzları 
ve 12 Eylül tarihindeki felaket 
yüzünden sekteye uğramıştır. 
iki tren daha haydutlar tarafın· 
dan yoldan çıkarılmış, taarruza 
uğramışhr. Birinci tren Hc.rbinin 
cenubunda, ikinci tren de timal 
kısmında bulunuyordu. 

iki lngilizin dağa kaldmlmış 
olduğu Newchang'm şimalindeki 
havali tamamile haycutlarla do
ludur ve orada dağa kaldırılan
lar pek çoktur. 

Mersin borsasın da 
Menin, 13 (A.A) - Borsada 

3,82,5 ve 4,42.5 den 89.700 okka 
arpa 3 5 kuruştan 25 ton yulaf 
2'.ıl kuruştan 75 çuval sisam 4. 
62.S kuruştan bir vagon kuş 
yemi 310 kurUJlan 500 batman 
pamuk atılda. 

Bugünkü 
kongrede 

3 memlek 
Ecnebi ve akalliyet mektebi 
hoca iare neler konuşacaklar? 

Ecnebi ve gayri müslim mek· 
teplerdeki Türkçe, tarih, c<>ğraf· 
ya ve yurt bilgisi muallimleri 
bugün öğleden sonra saat on 
beşte Halkevinde fevkalade bir 
içtima yapacaklardır. 

içtimada muallimlerin mesle
ki dertleri görüşüleceği için hay
li heyecanlı olacağı tahmin edil
mektedir. 

Dün bu içtima hakkında ec
nebi ve gayri müslim mektep
lerdeki Türk muallimler cemiyeti 
umumi katibi bir mubarririmize 
şu heyanatta bulunmuştur: 

- Ecnebi ve gayri müs\im 
mekteklerde on senedenberi 
Türk harsını temsil için uğraşı
yoruz. On senelik sayınıza n u
kabil henüz vaziyetimizi bıle 
tasdik ettiremedik. Hemen her 
ders senesi başında isadro ve 
saire diye derslerimiz iner, vazi· 
yetimiz, aylığımız değişir. Azalır. 

Halbuki 10 sene muallimlik 
eden bir muallimin bir kıdem 
hakkı yok mudur ? Bundan ma· 
da maarif idaresi bizi mektebe 
muallim olarak tayin ederken 
bir çok şartlar aramaktadır. 

Bu şartlar bilhassa resmi 
mekteplerde muallimlik edenle· 
rin evsafıdır. Bu evsafı haiz 
olar~k muallim olduğumuz halde 
maalesef resmi mekteplerdeki 
muallimlerin hukukuna sahip ola· 
mıyoruz. Ne için? 

Fakat lunlara mu&cabil teczi· 
ye ve saire gibi meseleler der· 
hal tatbik ediJmektedir. 

Bizim m6temllil!n• nr••m•· 
mıza mukabil bir çok a ı ecne • 
memleketler deki muallimlerin 
aleyhinde bulunmaktadır. 

Bu mekteplerdeki muallimlerin 
ekıerisi resmi mekteplerde mu
allimlik etmekle olan kıymetli 
şahsiyetlerdir. 

Size bu yarınki lrnngremizin 
ruznamesini maalesef söyliyemiye· 
ceğim. Çünkü daha fazla mes:eki 
olan bu dertlerin gazete sütun· 
)arına geçmesini istemiyoruz. 

Kongrede tesbit edeceğimiz 
dertlerin düzeltilmesi için bir 
temenni listesi hazırlıyarak maa
rif vekaletine takdim edeceğiz. 

Şimdiye kadar bize her zaman 
her hususta kıymetli yardımlarda 
bulunan ve!<il Bey efendi ile 
vekalet erkanının arzularımlzı 
isaf edeceklerini tahmin ediyoruz. 

Yunanlslanda bir 
iktısat meclisi 

kuruldu 
Yunanislanda 30 Mart 1932 

tarihli kanun mucibince bir ik
tisat meclisi teşkiline karar ve
rilmişti. 

Dün Atinadan gelen maluma
ta nazaran iktısat meclisi teşek· 
kül etmiştir. Mecliste, M. Veni
zelos darülfünun müderr.slerin· 

' den ve akademi azasından Hav-
riyadis, milli banka müdürü Al
foriıis, ziraat müdiri umumisi 
Karamanos, eski maliye nazırı 
Kofınos ile Yunanistanın iktısadi 
mesaili ile uğraşan zavat vardır. 
lktısat meclisi, Yunanistanın ik· 
tısadi, mali, ictimai mesailinde 
bilhassa hükumet siyasetinde is· 
tişari salahiyeti haiz olarak ça· 
lışacak ve günün başvekili bu 
meclisin reislik vazifesini yapa
caktır. 

Ne kadar tütil 
yetiştiriyor 'l 

ihracat ofisi tütün vaziY 
' . te 

hakkında mukayeseli bır 
yapmıştır. 

Buna nazaran şarkta t. 
yetiştiren Türkiye, YunaP• 

ve Bulgaristanın 1932 senek 
ilk altı ayında ihraç ettı 
tütün miktan 1931 seoesinİO 

k·ıde alh ayına nazeran şu şe ı 

fürkiye, 1931-8,902,659 
miktarında ve 11,392,689 
kıymetindedir. 

1932 de ise 10,940,184 

ve 11,045, 219 lira kıymetind 
9 Yunanistanınsa 932de 16,2~ 

kilo miktarında ve 887,13 ' 
Drahmi kıymetindedır. 1931 
nesinde ,19, 730,000 kilO 

1,149,748,000 Drahmi kıydl 
dedir. 

Bulgaristanm ise 19'.32 1 
7,305,000 kilo miktarmdd/ 
477,300,000 Leva kıymetin. ,J 

Bu vaziyete göre Türk'/ 
1932 ilk altı ayı zarfındaki & 

yeti diğer memleketlere nJ 
yüzde yirmi iki nisbetinde ~ 
iyidir. 

Maarifte~ 

ilk mekteplerde kB 
ilk mektepler teşrine"" 

başında açılacaktır. Mektep 

yarından itibaren talebe ki 
ve babulüne başlanacaktır J 
sene mekteplere fazla teha 

olmaması için Maarif nıüdürİ 
me~ e m cıurıerıne gön er I 
bir tamimde: Her taleb ~ 
semtindeki ilk mektebe ~· 
dedilmesini bildirmiştir. 

Lise ve ortamektep kadr01 

Lise ve ortamektep m~ıtl 
!erinin kadrosu henüz mel<; 
fere resmen tebliğ edilmedi' 

den muallimlerin Eyliıl masf
1 

verilemell?iştir. 

Yete muhtelit oldu ~ 

Vefa orta mektebi bu sene 

itibaren muhtelit olmuştur. fff 
tebe kız ve erkek talebe ~ 
dına başlanmıihr. 

~' " iki sene Ust Uste dönen ti ~ 
ilk, orta ve liselerde okU~1~ 

ta olan talebelerden aynı '~e( 
ta iki sene ibka kalan nıe~ 
ten çıkarılıyordu. . tıl( 

Maarif vekaleti bu kabıl ~ti' 
belerin aynı sınıfta üç sene .

0 
" 

ya bilmelerine karar ver~:ş ti 
keyfiyeti mekteplere tebhg 

miştir. ~t 
Bu karara göre iki sene r 

nen talebeler mekteplerdeO 

karılmıyacaklardır. 
o" 

Ecnebi rnekteplerin 1<11~, 
sınıflaren~a dönen tale I r~ 
Bu sene ecnebi mekteP eti' 

· k~ · f d 1'ür1' .1 yalnız ı ınct sını ın a btlv 
lebe bulunuyordu. Bu tale 

11
eb 

1 
eC ,,, 

de sınıfta kalan arın b9" 
mekteplerden çıkarıtma5ı b~ 

d kt plere , 
kın a evvelce me e ~--
tamim gönderilmişti. ~üP ektef. 
rif vekaletinden ecnebı 111 ilı'"" 
lerine gelen bir tamimde rııe~: 
sınıfta dönen talebenin, ,de-

• • 111iiS9' 1 tf 
tebin nizamnamesının rıı'' 
nisbetinde mektepte okU iltı'' 

b'ldirillll 
ve çıkarılmamaları 1 
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dll yıl pa.ncar istihsalin
e noksan var, fakat ... 
~ak şeker fabrikası la
illiyet devresine giriyor 

fi Ü'8k •eker Fabrlk••• 

~ lluauıı Muhabirimizden: bey fabrikama ıalah Ye istihsal 
~ilk teker fabrikasının kuru- kabiliyetini arttumak için mene
~Ye geçirdiği muhtelif dev· lerdenberi buna emek vermekte 
-ı.~ ait vaziyetleri hakkında ve onun mOsbet neticelerini g6r
\d•dırların az, çok maltmah mektedir. 

'1 ır. Uıak ıeker fabrikası iktıaad~ 
Gtetebbis bir Tilrk, Molla hayatımızda mahıtis derecede 
,~ ıade Nuri bey bu gOn rol oynamakta, mevcut Buhranın 
1
••ode yüzlerce amele çalapa o kadar bissolunmaaına bir se

le llluızzaaı müesseseyi çok bil· bep teıkil eylemektedir. 
;rııeltter aarfederek kurmuş Havaların kurak gitmesi bu 

fınfl:rk aa.ayi hqabnda bir seneki pancar iıtihsalioi biraz 

noktas. yaratmıştır. Bu no1' sanlaşhrmıştır. Alakadarların 
-._ ttı ~al~~ de fabrikanın ytlk· a3yledikleriire nazaran ,eçen ile

~ eaı ıçın k öylilleri pancar neki kadar bu sene de pancar 
1 ..,atına tqyik etmekte, onlara iatibsal o!unabileceii ve fabrika-

İr eylemektedir. mn aynı randmanı vereceği an-
~•hrika bugün yedinci kam- laşdmaktadır. 
"Ya devresine giriyor; her Eskişehir ve havalisinden her 

'tııin yegine bu,usiyeti da· sene olduğu gibi bu sene de 

'-. lbiitekimil bir ıekilde çahş· vsgonlarla pancar naklioe bat· 

' ''· Yapılan tadilit ve sarf- lanmıştır. Kampanya devresinin 
\ Q gayret istihsal derecele- üç ay gece ve gündüzli fasılasız 
' Y6kseltmiye matuftur. Bu- olarak devam edeceti kat'idir. 
\\da mOsmir neticeleri g6rlll- Diğer senelere nazaran bu se-
~ ltdir. neki pancarlarmn Ş< k ~r verme 

s:diri umumi Remzi beyin hassasının daha fazla olduğu zi
~ •ki büyük siyini ve sar- raat mütehassısları tarafından s:z azim ve metanetini bil- söylenmel<tedir. 
~ Yadetmek lizımdrr. Remzi Ra,ta 

11111
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l\onyada yeni Konyada buğday 
~ yollar mubayaatı 
~ 'Y•, (Hususi) - Konya • Konya, (Hususi)- Ziraat ban-
~ hbti yolunun bağırsak de- kası Konya ve Akıebirde buğ
\ ~·~· verilen kısmının çok- day mubayaatına hararetle de
~f ttı bozuk · bir halde idi. Yam etmektedir. 
~ . bedeli kırk küsur bin lira Burada beyaz buğday azami 
-._ ı! •baret o!an bu kısmın 27 q'• 6 Kr. 652 santim, asgari S Kr. l.. · Ya ihalesi yapılmııtır. ''7di tebri ve Beytebri ka· 5 santim, sert 6 Kr. 575, aıga-
ı...-·1'11a ' ri 5 Kr. S Sa. Ozerinden mua-.._°' •illyet merkezine rap· 
~ --~ Yeg&ne yol budur. Moru- mele görmektedir. Beyaz tiftik 
' ~tda aıütkilit çekilmekte azami 29, asgari 28, yapağı 35-
~ qta " ı 34 kuruıtan satılmıştır. ~ ,,o un esaslı suretle ta-
~kb~lirileceğini haber alan Kuraktan müteessir olan ve 
~ 1

'
1iler çok sevinmişlerdir. az mahsul olan m1ntakalardaki 

't,..:::~n · Hadim kazaları zürra malını, kendi ihttyacını te· 
~ll'\a lu yo~un bir kısmı da min edeceği için satmıyor. 
"' '-ldtlc' k d ) ~1111 ' sene Nafia mesai Ziraat ve ileti umum mil Dr 
t~'•l •na ithal edilecek ve muavini Abidin Bey alım mer· 
~- •caktır. Pek bozuk olan kezlerini ve mubayaa itlerini 
~-.. lille )olunun da unu- aık sık tetkik etmektedir. 

... tayanı temennidir Buglia garp cihetindeki bazı 
Ahmet A. kBylere yağmur yağmıflır. 

•• Akhisarın 
Bayramı Uç yıllık cinayeti örten 

Muallimler blrllğl 
merasime niçin 
iştirak etmedi 

esrar perdesi 
Çarmıh köylü Ali nasd 

öldürülmüştü ? Akhisar Huausi Muhabirimizden: 

6 Eyliil 932 günü Akbisarı· 
mızın kurtuluş günü idi. Halkı- Balya Huauai Muhabirimizden: Mustafa çavuş bu hususta bilyük 
mız İ,Jğal yıllarının elim kabusu Kazamızda üç sene evvel bal· bir gayret sarfetmiştir. Üç sene 
altında çok istirap çekmiş ol- kı büyü1t bir meraka düşürmilş evvel öldürüldüğü tubit edilmiş 
duğundan bu halis gününü her olan bir hadisenin listündeki es· olan Alinin Edremitio Kökmen 
sene pek heyecanla karşılıyor. rar perdesi son günlerde sıyı· · köyüne bir çeyrek saat uzakhk
Bu sene de her sımf halk, tüc- rılmışbr. taki Babakaya deresine gömill
carlar, memurlar ve esnaf cemi- Balyanın Çarmıh köyllnden dOğtl anlatılmıı, burası kazdın
yetleri merasime iıtirak ettiler. berber Halil oğlu Ali üç yıl ev- larak araşbrılmış, maktuliln ke
Sabahleyin saat dokuzda Bele- vel esrarenğiz bir şekilde or- · miklerile bir ylizük ve bir Uitün 
diye dairesinde ictima edildi, tadan kaybolmuı, bir çok arat· tabakası meydana çıkarılmııhr. 
dokuz buçukta merasime bat· tırmalara rağmen bulunamamıı, Tahkikat geniıletilince hadise 
1 d H f ı k b b Detl.cede bı'r cinayete kurLan an ı. er sanı mes e er a 1 etraf1Ddaki esrar bOsblltiin drı.• 
b klanyle b f sanat gittig" i anlaşılmıştı. bu kanlı aki-ayra ' er aını ğılmıı, katillerin hilviyeti de tes-

h. l · sanatlar · 1 r vazi bet meydana çıkmakla beraber sa ıp en mı ıı e • bit olunmuıtur. Bunlar Alinin 
yette arabalar ve kamyonlar Dze- Alinin nasıl ve kimler tarafından . . V 1 ... 1 K H rı .1 
rl.nde olarak fevkalade ı·ntı"zamla ır.ldO GldO" o b•t d·ı · enııtesı e ıog u oca a 1 1 e 

v r g tes 1 e 1 ememıı Ganenli eskici Mehmettir. Cina
evveli ıehrin cenup istikametinde cesedini de bulmak kabil olma-
bulunan ve bundan on sene ev- mıttL yetin sebebi bir kadın mes~le.si-
vel şehri kurtaran COmhuriyet Bu karanlık cinayet hadisesi dir. Katiller tevkif olunmuıtur. 
ordulannın girmiş olduğu Halk etrafındaki tahkikat o zamandan Cürm6n yapıldığı yer itibarile 

b · d t · muhakemenin Edremit kazası fırkası ve tayyare sineması ara- era evam e mıt ve son zamaa-
sındaki caddeleri kaplamııtı. larda bulu11an bir ip ucu nihayet adliyesinde icra edilmesi iktiza 
Alay bundan 00 sene evvel ıeh- m6bim neticelerin elde edilme- etmektedir. Bu sebeple gerek 
ri dDımandan teslim alan mllfre- sine sebep olmuştur. mevkuflar, garek tahkikat evrakı 
zenin ıehre giritini ıösterir tan- Hadisenin tahkikabm yapan Edremit adliyesine verilmiştir. 
da jandarma mifrezeainden teı· jandarma karakol kumandam All Rlza 
kil olunan bir b616k askeri al- _, .. , .. 
katladıktan ve karıaladıktan son- tufanı iç.inde tebcil edildi. On- eden bir vaziyetle karplaşılcı: 
ra Halk fırka11 6nllne gelindi. dan sonra askerlik tubesine gi- Akhiaar muallimler birliği bu 

dildi, muazzam ordum1ı1za teıek- merası'me 14 -·m oldugu" kadar Bürada ateşli hitabeler irat olun- a1o1 

du. Buradan _ş~hiUer abidesin,e kür ve minnettarlıklar arzolun- hararetli bir alika göstermedi. 
Jidilerek orW.clı mla.M\« tös- muştur. Buradan da belediye ö- Sebebi ne olursa ol.un bu ~·z!ye~ 
Jendi, -bitlerin mukadde• ,avbla- ıdlfhntrdlletek belealye tehi ce- irfan ordum meuuplarından ve ·..- mal -Beyin belft bir nutku ile J ·ı d 
na. fatihalar okundu, ç-'enkler • ·b rildi on an telDSI e en cemiyetten 

"1A merasıme nı ayet ve •• 
konuldu • Buradan hOkCimet beklenilemez. Belediyede misafirlere sigara-
önOne gidilerek hükiimet konagı- lar, ayranlar ikram olunmuıtur. Bu vaziyet kaza kaymakamı 
nın bayrak direğine se~iınli Gece sabaha kadar ıehir elek- Zeki Beyin de dikkatini celbetti, 
bayrağımız çekildi, bayagamız trik ziyalan meı' aleler ve cuşu- merasime iştirak etmemelerin
yukan doğru y6kselirken hu- buruş içinde çalkanmıttır. deki sebep muallimler birliiin-
zurunda toplanmıı olan bin- Akhisarın bu bDyllk sevinç den resmen soruldu. 
lerce ahali tarafından al~lf glinünde AkhiaarWarı müteessir Asam 

..................................................................................................................................... 

Çorumda jandarma Osman için dikilen abide 
Çorumdan yazılıyor: 

1931 Senesi 
mayıaın 22 inci 
gecesi Ço
rum - Menifon 
ıoıai Dzerinde 
soyguncularla 
yalnız · baıına 
yapbğa mllsade
mede kahraman
ca ıehit olan 
Kaymakca jan
dafma karakolu 
efradından Blln
yanlı Oıman na• 
mına Kaymake1 
k6yll sırbnda ıo-
ae kenannda · 
yaptırılan abide
nin kilfat resmi 
meruimle yapıl
mııtır. 

Merasimde, 
Çorum valisi Ce
mal Bey, Çorum· 
da bulunan tapu 
kadastro Umum Abidenin açılma men1simlİtde 
m6dliril Cemal Bey ve maiyet- Çorum valisi Cemal Bey ıehit 
leri, 38 inci alay zabitleri, Ço- jandarmanın fedakirbğından, na
rum villyeti ve Mecidözn kazası sal ve ne suretle ıehit cılduğun
memurlara, mektep muallimleri dan bahsetti. Ondan ıonra vili-
cemiyet ve müesseseler mümes- d b yet jandarma kuman anı inbaşı 
silleri, civar köylerden gelmit Süheyl Bey tarafından tepsi için-
kadın, erkek binlerce halk ve de verilen makasla abidenin ör
bir piyade jandarma bölüğ6, bir 
silvari jandarma takımı bulun· tOAUnOn kurdelesini kesti. Som 
muştur. taıtan yapılmış abide meydana çık· 

b. Abidenin en 6ıtnDde bulunan 
ve jandarma allmeti farikası 
olan ıaah ay yıldızın albnda 
(tehit jandarma Bllnyanb Osman 
ruhuna 1931) ibaresi okunuyor
du. Abide birbiri Ozerine inıa 
edilmif oymah Dç tq mikabtan 
Ye bunon llstDne rekzoluamuı 
bir ıGtundan ibaretti. Bir piyade 
jandarma mangası tarafından ha· 
vaya Gç el ateş edildi. Mecidözü 
halk fırkaaı kaza idare heyeti 
reiai Cemal Bey tarafından bir 
natuk söylenildi. 

Abideye birçok çelenkler ko
nuldu; bunlann içinde vilayet 
jandarma kumandanı Sobeyi Beyiı 
refikası tarafından konulan (jan
darma analan) ve (viliyet) ve 
(polis) namına konulan çelenkler 
göze çarpıyordu. Memleket bas· 
tahaneai baş hekimliği namına 
baş hemıire Hayriye H. tarafın
dan konulan çiçeklerle sOslen
mit kırmızı bir hilAl pek zarıf 
ve san'atkiraneydi. 

Bundan sonra abide civarın da 
int:unna baılandan Kaymakcı 
jandarma karako'unun temel at
ma merasi!ni yapıldı. Karakolun 
temel taşı vali Cemal Bey tara• 
fından konuldu. Kurbanlar ke
sildi ve Mçcid&lü jandarma bö
lilk kumandanı yüzbaşı Nadir 
Bey tarafından bir hitabe irat 
edildi. 
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Beyaz Kadın Ticareti 
" Kadın Borsası ,, nın kapısında iki polis bekliyordu. 

Sanki hiç bir şeyden haberdar defildiler •• 
Yazan: ? Tefrika ı t 

Kadın Borsttsında sıgaralar arkaıında ipekli ıöm· rirler. Fakat muhakkak Jakobun 
Büenos _ Ayres, Eylül _ Bir lekler görülüyor. bunu oraya göndermeıinde bir ıe· 

gazeteci 11fatile tetkikat yapmak Kahve içinde kalabalığın en çok hep olacak. 
için Büenos. Ayres'e geldim. Her- toplandığı yer bir kenara konul· Mösyö Jakobun etrafında, ga
keı bilir ki bu §ehir Cenubi Ame· muı bir masanın önüdür. Maaa ı yet tabii bir hadiıe aeçmit gibi 
rikanm büyük merkezlerinden bi- ba§ında siyah elbiseler ıiyınif ve t~krar müki.lemeler ba9lıyor. A· 
ridir. Argentine'nin idare merke- önüne resmi nüfus kayıt defterle· dam deftere bakıyor: 
zidir. Amerikade ne tetkikatı Ya· rine benzer bir defter açmıt oo - Kazita B., Rokaya. 
payım? Bir gazeteci için tetkikat lan bir adam var. Yako Laroz mağmum bir tavır· 
yapacak cihet her memleketin Bu adamın adım öjrenmek ıa· la diyor ki: 
kendi hususiyetleridir. Amerika- yet kolay. Çünkü herkes her da· - Bugün hırçınlığı üstünde hep 
nrn bu büyük ıehrinin en mühim kika onu tekrarlıyor: fena yerlere yerleftiriyor ! 
hususiyeti iıe beyaz kadın ticareti- - Hey J&kop .•. Mösyö Ja.kop ! Jalco Laroz yani "Gül Jako,, 
nin burada ba•ka hı'ç bı"r memle· Diye bağırıyor. Fakat Möıyö k k b d 1 w 

:r ır eı ya91n a o maaına ragmen 
JCette emıaline tesadu"f edı'lem'ıye· Jakop bu bağTıılara hiç aldınnı· . . d . k 'b" b. d İMıunı taıı ığı çıçe gı ı ır a am-
cek bir §ekilde olmasıdır. yor bile ... O yalnız kendisi bu ka- b' 

dır. Yalnız esmer saçları ıraz a· 
O • labalık içinde boiulmamaia dik· 

. nun içın Büenos. Ayres'e ge· ğarmııtır. Yüzü muntazamdır, J k b kat ediyor. Arasıra genit bir men· 
ır en urada beyaz kadın ticare· dil ile ter içinde kalmıt olan alnını Burnu biraz büyüktür. Fakat bu 

ti üzerinde tetkikat yapmagw a ka· da kendisine azimki.r tavrı veri· • siliyor. 
rar ve:mıııtim. Bu iti yolunda ya· 

b·ı k · · Möıyö Jakobun iri bir burnu, pa ı me ıçın de icap eden adam· 
lara tavsiyeler almııtım. sarımtırak bir yüzü var; tirman 

adam o kadar terliyor ki insan 
Büenos, - Ayreı'e gelitimin ilk buzdan yapılmıt bir heykel gibi 

gününü istirahat ile geçirdim. 1- ıu olup gidecek zannediyor. Li· 
kinci günü otelden çıktıktan ıon· kin gene fıiç a1dırıı etmeden ite 
ra ite bqladnn. Ve her ıeyden ev· bakıyor. Bir müzayede aatıt me· 
vel buradaki (Kadm borsasını) murunun ıadasmdaki kat'ilik ile 
ı<?_rmek istedim. lhtimalki (Kadın mütemadiyen bir kaç kelimeyi 
bonaaı) deyince bunun manasını tekrar ediyor: 

yor. 

Jako Laroz bir kadın tüccarıdır. 
Fakat o bu ıan'ati yaparken ne 

utanır ne de böbürlenir. Otuz se· 

nedenberi bu aan'at ile metıuldür. 
Meıleiinden çekinmeden bahıe· 
der. Bir nikahlı karısı, bir 

çok metresi vardır. Maamafih, 
bir zengin banger otomo• 
billerini nasıl idare edene o da 
onları öyle kullanır. birdenbire anlamıyacaksımz. E· _ Kaile Sannento, Kazituına 

vet, Biienos • Ayres'te bir kadın gidecek... Eğer ellerinde o kadar çok yü· 
honaaı var. Nuıl ki büyük tehir· Bunun üzerine en yakmc:laki zük olmua ıörenler kendini bir 
lerde, büyük ticaret merkezlerin· ııra dalgalanıyor, yüzü kızarmtf, centilmen sanırlardı. Koluma do· 
de para Lorauı, esham borsası, za- güzel gözlü bir delikanlı ses leni· kundu ve: 

hire bonuı ...• ilh. varıa burada yor: - Geliniz! Burası çok ırcak, 
da ırrf kadm ticaretine bir boraa - Aman Jakop ne yapıyorau· dedi. 
nrdrr. Yalmz buradaki kadın nuz? Şakarita daha körpecik, mi
horauınm adı borsa delildir de nimini t>ir teY• 

h&J~a rmJ\ır}tetlerde kahve deni· Mösyö Jakop en pervaarzları 
len toplantı yerlerinden biridir. bile susturacak ıoğuk bir ahenkle 

:Yani rbu kadın borsası !ehrin en tekrar ediyor: 
itlek yerlerinden olan (Laval) ao· -Şakarita M. Kazituma. 
kajmda Jakobun kahvesidir. Kah Delikanlı hırçın bir tavırla fap· 
venin önUnde ıüslü otomobiller kasını kafaarna geçiriyor, ruhun· 
'duruyor içerisinde büyük §ehirle- dan kopup gelen bir kelimeyi ha· 
rin bonalarmda en hararetli it fifçe mmldanıyor: 
günlerine mahsus bir faaliyet var. - Alçak! 
Bir çokkimıeler aayet ııkııık bir Ve halkı yararak rulette bütün 
halde oturmUJlar; bir fey ıımar· servetini kaybetmit bir adam gibi 
lamak istemiyen mütteriler ise sallanarak kendiıini ıokaia ah· 
hatlarında f&pka, muaların ara· yor. 

Beni kahveye o aetirmitti. Ar
jaattn• .. ıdilhn saman kadm ti· 

careti hakkında bir fikir elde et· 
mekliğim için ona müracaat et· 
memi söylemitlerdi. Filhakika Ja
ko Laroz meslekdaıları arasında 
mevki sahibi idi. Banfl rehberlik 
edecekti. Bana demitti ki: 

- Kadınlar gelince nasıl yer
leıtirirler görmek ister miıiniz? 

Ve ilave etmitti: 
....!.. Gönül nzuı ile yahut iste· 

miyerek Büenoı • Aynı' e getirilen 
kadınların nasıl toplandıklarını 

ve nuıl Büenoı-Ayreıe çıkarıldık· •JDC!a dolqıyor. Uzaktan uzağa Yako La Roz mırıldanıyor: 
1

.: nuıuyorl V kı ı_ h · Şak · · k h-1..!1--A. lannı da ıöıterece0im. Sonra ıiz .KO ar. a a Ka venın - arıtaya ııtme a&ıa.en • 
müdavimleri çok karııık tabaka- bir taliıizliktir. Orası bir serseri· mealefinizin icabına göre hadise· 
lara menauptur. Böyle olmakla , ler yatağıdır. Ekaeriyetle artık ih· leri ııralanınız. 
beraber çopnda ağzında pahalı 1 tiyarlamıı parçaları oraya ıönde· (Devamı \'ar) 

iki Gülüşlü Kadın! 
Araen Lüpenin yeni bir macerası - 46 

v°"" ı .JlotU. tlpta1ı- 1~e çeoitM t ta.. 
'\ 

KJa.ra mektubU hademeye uzat· r recede idi. Bunun için, kendiıine 
lı ve haaeme fU satırları okudu: otomobilin kap11mı açmakta olan 

"Matmazel, Mösyö Rmıl, merdlrıen toförün hafif tebe11ümilnü de ıör 
ba~ında yaralandı. Zemin katındaki meden, kendini içeri attı, ve bir 
yanJtflMde ymıynr. Merak edllecck köteye büzüldü .• 
bir ıeu yok. Fakat .sizin yarımda bu
lunm.cınızı ütiyor. Hürmetler .. , 

Kurt"il 

Kurvilin el yaz111 o kadar usta· 
ca taklit edilmitti ki, onun yazısı· 
nı gayet iyi tanıyan hademe de 
aldandı ve böylece bir vaziyette, 
genç kızı tutmanın manasız oldu· 
ğuna hükmederek g "tmesine ses 
çıkarmadı. Esasen Klarayı tutmak 
ve ona mi.ni olmağa katkı§mak 
kabil değildi .• 

Rekabet 
Bir an olıun, Klara, kendiıinin 

bir tuzaia dütürülmek imkanını 
hatırlamamıttı. Raul yaralamnıı· 
tı. Belki de ölmü,tü. Bu feci ha· 
diseden ba§ka hiç bir ıeyi dütün· 
müyordu ;ve dütünmeie bqlayın· 
ca, Raulün, Markinin evinin alt 
katındaki dairede Jorjöre veya iri 
Pol ile dövüıtüğünü farzediyor, 
gözünde faciayı büyütüyor, haya· 

len kocaman bir yara görüyordu. 
Fakat Klara içinden böyle bir 

yarayı nimet telakki ediyordu. Ya 
··ıJ! ? ' o u.ııe • •••• 

Raul CSlemezdi. Bu kadar derin bir 
qkla tevdiii Raul nasıl ölebilirdi? 
Evet, Rau1ün, ölümü ile onu feci 

bir vaziyete ıokmaja hakkı yok· 
tu. Biri-birlerini kartı karfıya ko· 
yan talih onları bu kadar çabuk 
ayırmamalı idi. 

Bu düıüncelerle kendini kay· 
betmit olan Klara, bir dakika bi· 
le olıun, Raulün ölüıünün batına 
ıitmenin kendisi için ne itler aça· 
cafını dütünmemi,ıi. Zira, R~l 
kiminle çarpıtmıt oluna olsun, 
muhakkak ki bu ite poliı vazıyet 
etmit bulunacaktı; binaenaleyh, 
Klara oraya ıider gitmez kendini 
tevkif edec&klerdi. Klara hunu 
hiç dütünmedi değil, fakat, bir an 
evvel Raulün yanında bulunmak, 
bir an bile olsa onu ııörmek arzu· 
su yanında bu tehlikeye aldırıı bi· 
le etmedi. Ve esasen artık, zaval
lı beynine hücum eden §eyleri ıı· 

ralayıp dütünmeie takatı yoktu. 
Şoföre eğiliyor: 

- Çabuk, da.ha.çabuk! ..• 
Diyordu. 

Klara, alelacele üstüne bir man 
to atarak kop. kota bahçeye İn· 
tli; Demir p&rmaklığın öniinde bir 
otoınol>il düruyordu. Klara, bunun 
bir mOddet evvel gelen otomobil 
oldluğunu bile dütünemiyecek de-

Bu ölüm. .. Ah bu ölüm ihtimalt Sosten içinden gülüyor, fakat 
onu ne hallere koyuyordu. Hayır. ciddi bir tavırla: 
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Japonya Mançuryayı tanır 

Japonyanın yeni Mançııri hükumet. 
tanıması şarkta yeni bir kıyame 

kopmasına delildir . 
Tokio 13 (A.A) - imperalo· Çin gönüllüleri Harbin ,11 

run ta1vibine iktiran etmiı oldu· metinde yürilmekte ve ÇiO 
ğundan hariciye nazm M. Muto, nabiinden verilen mıluaııt• 
Chanıchuna [giderek yeni Man· re fehrin 2.3 mil şarkında "' 
çuri devletinin tanınmasına ait mil cenubunda iki nokt•Y1 

muahedenameyi imza etmesini dar gelmiş buluomaktadır· 
tclgralfa iı'ar etmittiır. Bu arada, japoların aıd 
Çın protesto edecek işaa ettikleri meşhur Çinli 

ral Ma Cban Shan'da JapOI 
Nankin, 13 (A A) - Japon 

hük\ımeti yeni Mançuri devleti
nin resmen tanıdığını bildirir 
bildirmez Çin tarafından devlet
ler ve 9 devlet misakını habrla· 
tan notalar g<Snderilecektir. 

Jeneral Ma 
Sulhua'ya yUrUyor 

Pekin, 13 (A.A) - Harbin 
ıebrinin, yeni rejime aleyhtar 
gayri muntazam Çinlilerle Japon 
ve Mançuri devleti kıtaatı ara• 
sındaki mDudemelerc aabne 
olduğu zannediliyor. 

Mançuri devleti kıtaabn• 

birçok galibiyetler kaıanllllf 
duğu söylemektedir. 

Mumaileyh, ıimdi Harbi~ 
mali garbiıinde Suibua 111• 
doğru ilerlemekte olduto"' 
ilive etmektedir. 

Yeni Çin g6nilılülerinİJI 
rilbll üzerine Kirin ıebriaclt 
rei &rfiye Uln edilmittir. 

Japonya ile yeni Mançutl 
Jeti arasındaki muabed• 
edilecek olur1a Japonya 
meli bu vaziyete mukab~ 
mek mecburiyetinde kata9 

==============::::ıı:----111:1111-=--==-= 

Atletlerimiz için güzel bir güıı 
------·----------------------~ (Baı taralı l net ıagfamuda) 800 metreyi ve 1500 dl~ 

zanmaaı muhakkak rörülüyor. Bulgar ıampiyonu (P~dan) Jli 
Çünkü bütün Türkiye rekorunu caktır. Bulgarların en kuTYP" 

Balkanlarda ıeçebilecek atletler Jeti olan bu gence kartı bisd' 
belki ancak Yunanlılarda bulunur. kabet edecek Betim, Ziya, . 

Buraya gelecek Bulgar sür'at· capoluı gibi iıimler sayılabili' 
çileri derece itibarile Semihten a· (Pedan) için son zam 
9ağıdrr. Fakat ikincilik, üçüncü· formunu biJ.medijimiz için 
lük mevkileri için timdiden bir §ey bir §ey söylenemez. 
kestirilemez. Semihten ıonra ilk 1500 metreyi Bqikt&Jlı 
nazarı dikkati celbeden koıucu· medin ikazanmaaı muhteınel 
larımaz Fulll, ~lmi-...,.MuaafEer- lcü or. 
i:Jir. Atma ve atlamalara g 

Bu üç ko9ucunun Bulıarlarla Haydar, irfan, Tevfik bu 
yarı§maaı tecrübelerini arttırmala· bakaların galipleri 
rı itibarile çok §ayanı dikkattir. zikredilebilir. . 

200 metre Mehmet Ali ve Se· Netice itibarile aylardan~ 
mih koıacaklardır. Bulgarların de lıtan atletlerimizi böyle bir 
receleri Mehmet Alinin rekorları- ·· b k d ·· k b" o musa a a a gorme ıze ~ 

na nisbeten geridir. Mehmet Ali hakiki kıymetleri hakkında b 
ve Semihle beraber Fuat ve Hilmi kir verebilecektir. 
bu mesafede ko§acakları zan nedi· 
liyor. 

400, 800, 1500 metre kot ula-;d; 
Bulgarlar derecelerine göre 'biz· 
den iyi gibi gözüküyorlar. 400 
metre de Mehmet Alinin ko,ma
ıı ihtimaline nazaran Rağıpla İ· 
kisi Bulgarlarla çok çekiımeie 
mecbur olacaklardır. 

- Merak etmeyiniz, matmazel, 
geldik. • 

Diye cevap veriyordu. Filha· 
kika otomobil durdu. KIAra, der· 
hal atlıyarak merdivenlerden ko· 
fa koıa yukarı çıktr. Kapıcı o ara· 
lık bahçede olduğu için onu aöte• 
memitti. Klara, ortalıkta gördüğü 
sükUnetten hayret etti. Maamaf ih 
ayni merakla yoluna devam etti 
ve Raulün kapısının yarı açık ol· 
duiunu gördü. 

Ondan sonra ne oldu? Zavallı 
Klara bunu f arkedememitti. Bir 
el onu tutup içeri çekmiı, ağzına 
bir trkaç sokmuf, aonra f iddetle 
içeri çekerek kendisini salona fır· 
latmıftı. Klara, boylu boyunca ye· 
re kapanmıftı. 

Ancak bu it tamamlandıktan 

sonradır ki, Valteks sükünet bu· 
lup kapının kilidini sürmelemitti. 
Zira, bu elin ıahibi Valtekaten 
bafka bir kimse değildi. 

Klara, uğradığı bu hale rağmen 
bayilmamıftı. Derhal kendini top· 
lıyarak ıözlerini açtı ve iri Polü 
aörünce düttüiü tuzağı anladı. 

Valtekı, kartıaında yatan bu. 
hafif kadın vücudü karı11mda 

Gogulof asılıy 
Pariı, 13 (A.A) - Re~ 

bur Lebrun selefini öl":l 
Gorguloff hakkındaki af ?. 
sını reddettiğinden katil ~ 
sabah fecir vaktinde ida9' 
lecektir. 

gülmeğe baılamıttı. 

gül üttü kü, Klara, onun nıe 
tine aığınmanın bir delilikt'd 

ka bir ıey olmryacağını ani 
Haydut herif, Klarayı tuttısr 
bi kaldırdı, ve botaltılmıf ~ 
manda yeıine mobilya . 
kalmıı bulunan bir minder111 

rine uzattı. Sonra bititik od 
kapılarını açarak ıösterdi: 

- Görüyoraun ya, odaltf 
Her tarafı içerden kapadııd' 
ıarıdan hiç bir imdat 
Anlıyor musun? Seni kinJt8ı 
sevgili Raulün bile gelip 

Z. 1· . .utfill' maz. ı~a, po ısı onun ,.- eflJ• 
tl.'!11. Yani mahvoldun d 

·r1° ve neye uirıyacajını bı 1 

Valteks diılerini ııkar~' 
etti: ~ bil' 

- Neye uğrıyacagını 
sun! 1 

Sonra gidip perdeyi ar•b·JI' 
ooao ı 

dıtarı haktı. Soıten ot 6;ı pıda duru:;~, clııarııını 1 
ld ... du. Valtekı memnun ° ,/' 
(~ 



kulüplerle denizcilik heyeti arasında 

şidd-;tu bir ihtnaf"-·;;r 
ter halledilemezse birincilik mnsaıbaka

ları bu haft_a yapılmıyacak 

Hak ova 
SO eyltl.lde Fenerbah

çe ile kaşılaşıyor 
Viyananın sayıla talumlanndan 

Hakovanın lzmirde ve lstanbul
da maç yapmak istediğini ev
velceyazmışbk. Haber aldığı
mıze göre Hakoya'nın eylfıl so
nuna doğru şehrimize gelmesi 
takarrur etmiştir. Bu sayılı fut
bol kuvveti 30 eyliil günü F e
nerbahç ile şehrimizde ilk ma-
çını yapacaktır. F enerbahçe 
müsaade almak için mıntakaya 

ı mliracaat etmiştir. 

'Dzdekl cama, gene mD· 
~ 'Por bareketlerile doludur. 
\'tdın ikisi su üzerindedir. 

k birincaiği Ye üçüncü yel· 
Yatışları. Diğeri de Kadıkö· 

~ : Bulgar atletJerile yapıla· 
~ trııastır. 

aahaz k" k b" · ·ı·- · -•k • a ure ırıncı ıgı mu· 
h alarının yapılıp yapılmıya-
iıld~enüz kat'i surette ma:um 

11 ~"· ~;fokü kulüpler:e de
i~ . heyeti arasında şiddetli 

~· hllf vardır. Bu ihtillr ev-
1 •ayıl 

rn. •runııda da işaret el· 
~ g b' 

•Jın 11 yarış mt safeleri, 

palacafı yer Modadır. Birinci ha
reket saat on dört buçuktadır. 
Yarıılara yazılacak her kotraya 
yelken bağlanmak Uıre bir nu· 
mara verilecektir. Bu numaraları 
yarış gllnü nihayet saat 14 de 
kadar tertip heyeti gemisinden 
alamamış olanlar yarışa giremi
yeceklerdir. 

Bu numaralar yarıt bittikten 
sonra tertip heyetine iade edi
lecektir. kotralar guruplara ay
ralmııtır ve hendikap ile hare
ket edecekledir. 

.~apılaca21 yer gibi mad
r uz · 
d erı dir. Beykoıdan reket dakikası ye programdan 
• diğer blltOn kulüplerin farklı bir yarıt kararlaıtırıl- ' 

Her dümenciye (yalnız amtör
ler) saat 14 e kadar numaralar 

verilirken kendi kotrasının ha-

tubeleri heyetle ihtilaf maı iae 0 da ayrıca tahriri ola
edir. Eğer bu ihtilaf bugiJn rak bildirilecektir. 

.dileaıezs! kürek birincilik- Ayni günde üç yarııın umumi 
tı baş 'ca bir haftaya tehir mükafatları ve kupaları da Mo· , 

~ esi ihtimali kuvvtl idir. da gazinosunda heyet huıu· 
tl~en yarış!arına gelince ya- runda merasimle verilecektir. 
•ııı 11
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11•iik8f atları arttırmak 
' lçin birkaç çare var .. 
~ 

Vahap çalışıyor 
Son Avrupa seyahatı ile biraz 

daha şöhret kazanan Vahap B. , 
lzmirden gelen son haberlere 
nazaran dikkat ve alakaya de
ğer bir ıekilde çalıımaktadır. 
Asıl memnuniyeti mucip olan ci-
het Vahabın, futbol kadar atle· 
tizm üzerinde çalışmasıdır. Biz
de bir futbolcunun bir atlet gibi 
çalış masana çok defa lüzum gö
rillmez. Koşma, atlama gibi be· 

[den hareketlerine ehemmiyet 
veren futbolcu pek enderdir. 
Ve bunun içindir ki her mağlüp 
olduğumuz müsabakada temcit 
pilavı gibi tekrar ettiğiz kusur
lanmız arasında iki demirbaş 
madde vardır: Nefes azlığı, koşu 
azlığı!.. 

Gelen ha!J~lere ıö~e Vahap 

~~l.rn süren buhran, bu se- rı eJe alarak yapdığımız hesap 
~ başından beri at yarışla- kazanılan paranın bir buçuk ay- . ,. 
\..l_tı :"ayet etmiş bu:unuyor. !ık ahır masrafını· Ankaraya na· 
"'~'tini, yarış ve ıs'ah encü· kil ücreti dahil- koruyup pek 

1
' mükifatlnrı azaltmıya cüzi bir kar bıraka;ıya ancak 

~~ .ct111ekle hissettirdi. Bu- yettiği~i bize. göster.m:ştir. eu 
tırandan ihbaren müva- ahır bar taoedır. Bu gıbı ahırlar "t . - 1 

' t. t 1 k 1 . ı 1 1 ~ tgısi inzimam etti. Maa- çoga.macıa.ça acı ı nası ı er er. 
l'arı• · 1 • J Mükafatlarda yepılan lenkihat 

~ Y ış erıne znrarı l.O· • d"k' ki 1 ~ .. ' 1 tabii olan bu iki mah- pro.ğramm şım 1 ~ şe i e "di.yi 
" ık , . . netıceler veı mesıne manı ar. 

1-L ç aca,t uetıcelerın he- Ç" k"' g-ram rok il" · llilkk k d'-· . un u pro ') şumu u 
~ttllt k u etmf ıgını mem- fakat buna mukabil de mali c:-
~~t aydetrnek lazımdır. betten çok zayıftır. Filhakika 
· ~"· Şımd.ilik, yalnız etıcü- yarışlar, r~1evsim sırasile ~n iki 
~l litçea na sarsmakla kal· viliyette yapılıyor. Teşvık ve 
ı. ~bip~erine daha dokun- terğip maksadına çok uygun. bu 
bıa ~ rnübayac:sı ıçın son geniş faaliyet tarzı, tsasen kıfa-

Çu t ay zarfında l 6475 yetsiz olan mükafat parasının 
't" •atfına imkan bu'.undu. bir çok yerlere birden dağılma· 

~t~., İçin tehlike uzaklaşmış s~n~ intac et~.i~inden at sabip:e-
aı · F'akat gelecek sene rınm menafıını ko.ruyacak ma· 
"'~~C-k? Ya buhran sürer biye lten çıkıyor. Yani bu tarzla 

'>M· ilfttlar it k _ çok yarış yapılıyor !ikin müki-
'"\t b ı aza ma mec f k ~ . 'b .1 , 

t.1; ir d h h 1 l at ye un :h arı e azalmış o.uyor. 
. "(lj 1 a a ası o ursa. . .. 

t.J> tti Y • • • d Halbukı mukafatlarıo dolgun ol-
Qtf arış ışını evam w. • • 

~ tctldcr . ? ması lazım degılmıdır? 
.~ ahırı mı _ .. Proğramda yapılacak ufak bir 
l tetıc· arının bu gunku va- tadille mükafat yekununu artır· 
~t bi ık ederek bu suale mak güç olmasa gerektir. Bu i '"-r c~vap vermek güçtür. husuı için, yarıtları bir, nihayet 

' bır buçuk ay içinde iki viliyette temerküz ettirmek; 
lllGklfat kazanan ahı· on aylık yarıı mevsimini beşe 

.... 
Vahap e. lilanbuldayken 

Mister Allon'le beraber 

B. lzmirde son yapılan atletizm 
birincilik mü~abakalarına bile 
girmiş ve hayli güzel dereceler 
almıştır. Yüz metreyi 12, 15 te 
birincilikle bitiren Vahap, 400 
metre mukavemeti de 55, 415 sa
niyede koşarak rekor bile kir
mıştır. 

Va'ıap Beyi tebrik ederken 
bu suretle çalışmasının bütün 
futbo'.cularımıza güzel bir nümu
ne olmasını da temenni ederiz. 

ınıuııun ı ırı 1111111 ıırııunınıırHnı ıun111111111111 

indirmek gibi tedbirler akla ge
liyor. f:u gibi bir tadil sayesin
de aşağı yukarı 50 bin lira ka
dar bir fazlalık hasıl o'ur. Bu
nun bir lcısmı en ziyade ehem· 
miyet verilmesi lazım olan "saf 
kan ,, Jara mahsus lrnşular, bir 
kısmı da miinasip başka müka
fatlar ilave olunur. eüyle bir 
proğramın temin edeceği fayda
lar ise pek çoktur. 

1 - Buhran doiayisiyle da· 
ima çıkması melhuz olan lehli· 
kelere kartı koyabilmek ıçın, 
encümen kasasında para bu-

Galatasarayla Fenerin vaziyeti ................................................................. -.--............ . 

Bu seneki \ lik maçları 
nasıl yapılacak ? 

Fikstür önümÜzd~ki hafta yapılıyor 
Mevsim geldiği için, lstanbul 

mıntakası resmi futbol maçları
nın proğrammı y~p~~ __ ve. 

birinci kameye birde ikinci kö
meye ait iki maç yapılacak ay
rıca bu takımların ikincileri de 
aynı saliada aynı gllnde karşı

laıacaklardır. Bu suretle iki sa
hada d<Srderden ıekiz maç ya
pılacaktır. 

' Bıij proğrama gare rakipleri le 
iki defa çarpııacak olan l:ir ta .. • 

ı .• ..., K 
kım bu suretle bir maçını a-

Mıntaka relsl Orltan ·a. 
maçların 7 teırinevvelde baıla
masına karar vermiştir. BÜ iti
barla kulüp murahhasları vazi
yetin konuıulmuı için evelki 
akıam mıntakaya davet edilmiş
ler ve bu davete Galatasaray 
ve Fener bahçeden mada diğer 
12' kuliip icabet etmiştir. Icti-I 

•macla teabit edilen kararlar 
ıunlardır: 

Birinci ve ikinci kameler ye
diJ.er kulüpten mürekkep ola
caktır. Birinci köme kulüpleri, 
Calatasaray, F enerbahçe, lstan
bulspor, Beşiktaş, Beykoz, Süley
maniye ve Vefad1r,; Anadolu 
geçen sene sonuncu (dereceyi 
aldığı için bu sene ikinci kömeye 
inmiştir. Maçlar Kadıköy ve 
Taksim sahalarında yapılacaktır 
iki sahada da aynı günde bir 

lundurmak imkaoı hazırlanmış 
olacak; 

- 2 Mükafatlar artacağından 
at meraklıları arasında yanş ahın 
açmağa heves edenler çoğalacak 

3 - Vilayetlerdeki abular ya· 
rış merkezine gelip yerleşecekler 
bu sayede,otuz ili kırkı geçmiyen 
at adedi artacak, her hayvanın 
az çok ümitle koıabileceği ya
rışlar sınıflara taksim edilebile
cek. 

4 - Müşterek bahis daha iyi 
işliyecek, bundan yetiştiricilik is-
tifade edecek; 

5 - Atlar seyahat etmiyece-
ğinden ahır masrafları a'Zalacal<; 

6 - Maliyesi yolunda olmıyan 
ahır sabip!erine kazanç imkanı 
verilmiş o!acak; 

7 - Para kazanan ahır adedi 
artacaktır. 

Hemen şuracıkta aklımıza ge
lip saydığımız fevaidin berabe
rinde gelecek daha birçok iyi
likler, yarış işlerini, hüküm sii· 
ren buhrana karşı emniyet al
tında bulundurmak imkanını bu 
suretle bahşedecektir. 

Teşrinisttni nihayetinde 1932 
senesi yarış mevsımı bitıyor. 
Proğramı sene başından evvel 
tesbit edilmiş olan yarışlar şim
diden sonra değişemez. Fakat 
gelecek 1933 senesi için, encü
menin bu hususta bir şeyler dü
ıüneceğini ümit etmekteyim. 

Galatasarayh 

dık6yUnde diierini Taksimde 
yapacaktır. Meaell Galatasaray· 
Betiktaf maçlarından birisi Ka
dıköyünde diieri Tak.imde oy
naılacakbr. 

Hasılat ma~eaine gelince, 
hasılabn yhde 70 fİ birinci kli· 
me takımlanna, ylizde 30 zu 
ikinci köme takımlarma tahaiı 

\ edilecektir. 
Şilt maçlan 14 kulllp arasın· 

da yapılaeak, 4 hafta aOrecek• 
·tir: Fakat henilz bunun tarihleri 
tesbit edilmemiftir. 

Bu ıeklin geçen aeneki ba11-
lat ihtillfı meaelesiae meydan 
vermiyeceği anlqılmaktadır. 

Çünkii bu tekil, aıağı yukan 
arzulan tatmin edecek mahiyet
tedir. 

Mıntaka reiai Orhan beyle g6-
rilft6k dedi ki: 

- Evet, lik maçlarına baı· 
lamak ilzereyiz. içtimada Gala
tasaray ve Fener kulllplerinin 
murahhaslannı da mevcut addet· 
tik. Kararlar diğer blltün kulüp
ler tarafından memnuniyetle te
lakki ve kabul edildi. Bulunan 
ıekil, esasen bütlln ihtillfları 
bertaraf edecek bir tekildir. Lik 
maçlarını zamaninda baılayıp za• 
manında bitireceğiz. 

Haberler ........ -....... ___ 
Şarkta spor hare
ketleri genişliyor 
Şarkta ıpor uzun zaman ib• 

mal edilmişti. Fak at son sene

lerde başlayan ilk hareketler 

büyük ve feyizli bir çahımanıa 

eserlerini verdi ve süratle ge· 
nişlet!i. Son haberlere göre üç 

spor gurubuna ayrılan müfettiı
lik mmtakasında futbol birinci· 

liği müsabakaları başlamış ve 

çok hararetli bir alaka uyandır

mıştır. Birincilik müsabakalarına 

E aziz, Diyarbekir, Mardin ve 

Muş takımları girmekte::lir. 

E!aziz sporcuları Diyarbe:<ire 

giderek D;yarhekirin Ayyıldıı 

takımile karşılaşmışlar, maç be

rabere neticesile bitmiştir. Mar

din ve Muş takımlara kendi gu

ruplarının birinc"si olmuşlar, 

Elaziz\iler de Aysporun nizami 

olmayan oyuncu oynatmak iste-. 

diğini ileri sürerek sahayı ter• 

ket mi~lerdir. 

Mıntaka şampiyonfoluna .. 

kuvveUi namzet Ayıpor takıau
dır. 

1 
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Hikaye Sahte gerdanlık 

Sazan canım sıkıldığı ve ya
zacak bir mevzuum olmadığı za
manlar, kalkar, Salıpazarına doğ
ru gjder, orada kavun, karpuz ka 
bukları dolu bir deniz kenarında 
saklı, küçük bir kahveye oturur, 
okkalı bir kahve içerim. 

O günde sıkıntılı günlerim
den birisi idi. Evvela param yok
tu. Bu bir §ey değil. insan para 
bulabilir. Bulamasa bile, paralı 
bir arkadaştan beş on kuruş "vu
rabilir,,. Fakat bundan daha 
mühim olarak, üstelik de hasta 
idim. Kötü, üzücü, bir hastalık: 
Sinir ..• 

Bu Sabpazarındaki kahvenin 
bilmem neden sinirlerimi yabtb· 
ran bir hassası var .. Acaba Boğa
zın ceyit havası mı, yoksa akıntı
nın burnda denizde yaptığı hal
kalara dalıp dünyayı ve maseva
y~ .unutuıum mu bende bu iyi te
sırı yapıyor?· Doğrusu bilmem •• 
Fakat turası muhakkak ki, kahve· 
ye her gidiıimde rast geldiiim 
Şevki babanın bunda bir dahli 
vardı. Şevki baba, her zaman aym 
yerde, peyke de bağdq kurup o

turur, ve olta sarardı. Beni ıörün
ce: 

. - Gel bakalım, ki.tip, derdi, 
dünyada neler oluyor, anlatıver 
<le görelim .. 

Şevki babanın bana "kitip,, de
)'İfi, yazı yazmnklığımdan kina
yedir. Bu suretle beni davet etti· 
mi kendisine bir kahve ısmarla 
maklığım icap eder. Maamafih, 
Şevki baba, bu kahvenin hatırını 
bir hikaye ile öder. 
-Kahveden içeri girince Şevki 
babayı aynı yerde gördüm. Daha 
bana, "merhaba,, demeden, yanı
na oturarak kahveciye : 

- İki kahve, dedim, okkalı ol-
aun .• 

Sonra Şevki babaya dönerek 
Jlive ettim: 

- Bugün kafamda bir ıey yok. 
§öyle bir güzelce hikaye anlat da 
yazayım .. 

Şevki baba, kendisine uzattığım 
aıgarayı readederek fakfon taba
l<aaından bir sıgara sardı, kaçak 
çakmağile yaktı, bir nefes çekti. 
Gözlerini kırpııtırarak ı 

- Madam ki, dedi, yazacaksın, 
sana baırmdan geçen bir vak'ayı 
anlatayım. He mgüzel, hem de ib
ret alınacak bir macera.. Amma, 
aakın ismimi gazetelere geçirme, 
tanıyanlara kartı mahcup olurum. 
Dinle bak. .. 

Kahvelerimizi birer yudum çek 
tik. Şevki baba, söze hatladı: 

"- Gençlik a:zımanında insa
nın bazı cahilliği tutar, bir gece, 
bundan on sene kadar evvel, Hür
riyet tepesinde .Güzel Huanın 
meyhanesine gitmiştik. Yanımız
aa deli Katina vardı. Ne belalı 
bir ıirret olduğunu bilirsin. içtik, 
içtik ve bir hayli şişe devirdik •• 
içimden: 

Ne ise, diyordum, bu akşam de
li Katinanın usluluğu var, bir be
la çıkarmadı .. 

Fakat sen misin bunu diyen! •• 
Aradan üç dakika geçmemişti ki, 
iki delikanlı ile iki yosmanın otur· 
"duğu kartıki masaya bizim maıa
<Ian bir bira tiıesi fırlattı. Bu, de· 
Ji Katina idi. Çıngar çıkacağını 
far keder etmez, ne olur ne olmaz 
ve babayiğitliğin ıartı dokuz, se
kizi kaçmak, dokuzuncusu hiç gö
rünmemek diyerek hemen fırla
'dım, ve voyvoda adımla Şiıliye 
indim. Belki otomobillerle yeti
ıirler diye de, Bulgar çartısına i
nen arka sokaktan yürümeğe bat· 
ladnn. Artık yavaşlamıştım. Zaten 

... kleden: ... 
14 ErlOt 19 

Alman meclisi hükUın 
yuha! çekti 

BUDAPJ:ŞTJC (!560,IS m.) - ıo,ııs Kouer 
- 1a,oa Bal&layk& orkeat.ruı - 18,JO Çl
ga.n orkeatruı - 21,15 8a1oD ork..truı -
23 Piyano kouert - 2' Çlpn orkeatruı. 

ROKA. <"1,2 m.) - 1a,ao PWt - 18,ao 
Kouer - 21,,5 Kowıer - 23,156 Haber. 

KOSKOVA (llM m .) - 15 Muaf.ki -
17,10 Kutkt - 18,10 Kwılki - 20,10 Ku.1-
kl - 21,10 )(ll.llld. 

VA.RfOVA (1'11 m.) - lUIS PWt -
H,83 Pl&k - 18,10 PWc - 18 Kouer -
19,20 Dans - 21 Kıulld - 21 Dan.I. 

KöNtGVOSTERHAVZEN (1435 m .) -
21,30 Orkeatra kon.teri - 23 Berlinden ha
berler - 23,20 KoDMr - 2,,50 Dana. 

PAlttS (1725 m .) - 17 Konaer - 20,20 
Pllk - 21 Tiyatro - 22,80 MıulkL 

Mi _. 

BORSA 
13 ErlUI 1932 

Nukut 

20 f, l'ramm 

1 Sterlin 

1 Dolar 

20 Llret 
20 f. Belçika 

Kurue 

l<0-

745-

!10,7 :5 

218-

840-

(Sabf) 

1 'ilin Av. 
1 Pezeta 
1 Mark 

1 ZoloU 
1 Peng6 
~Ley 

20 Drahmi 
20 lnlçn 

3o- !JO Dinar 

20 Leva 
1 FlorlJI 

243-

t7-
8S-

20 Kuron Çek 12~-

1 Çervoneç 
1 Altnı 

l Mecidiye 
1 Banknot 

27-
17-
~o-

24-
32-
25-

70 -

Q26-
38-

237-Ura kıymetindeki gerdanlığa el ıürme 
den gltmiftir Bu gerdanlığı hır•ızın 

ça lmamaına ıebep gayet baaittlr. ZI· 
ra bir glln evvel prenın, gerdanlığın 
kopan bir ~rlnl yaptırmak üzere ku. 
gumcuga göndermiş, kuyumcu da bu : 

ehenunigetai:ı tamiri yapıp, ücret olan 
"250,. kuruıu bir etiketle gerdanlığa 

bağlayıp geri göndermiştir. Her halde 

Çek flattar1 (kep. sa. 16) 

Pariı 

Londu 
Ne' York 
Mlllno 
BrUkael 
Atin& 
Cenevre 
Sof ya 

ri 
. • . •terdaın 

1206 ' Pr&g 
(3450 Viyana 
04:'27 'Madr:lt 
uı 

1 
Berlln 

3.41 ' Vaqova 
75 80:'5 Peıte 

j 

24475 1 Bükre,7 
65.992 Belgrat 
t.t775 Koakovr. 

15 94 
3.9750 
~ 87~2 
1.9887 
4.1 954 
3.57 
7t 34 
30. 728 
1,9689 

hırtı:ı gerdanlığın iJ.ze ndekı etiketi, ~. 
·---~~~~~=---~~~~~~ 

f iatı zannetmlı ve gerdanlığı da lahte 
i 

telakki etmiı olacak ki, çalmadan git-
u ı, Bankuı 

mif r.,. Anadolu 

Kahkahalarla gülerek Şevki ha- ReJl 

baya gazeteyi iade ettim. O da ıü- Şlr. Hl'yr1ye 
Tramvay 

lüyordu: u. Sigorta 

- Allah, dedi, ~nim hırsız ol- -.,montı 

E•ham 

19.95 T~rkos 28-
20,IO Çimento Ar. 9,80 
4,50 Onyon Dey. 2 190 
14:10 Şark Dey. 250 
4:550 • tya 2-

112 şar· --- 95-
!l.~S Telefon ı sss 

manu iıtememit ne dersin?. r- ---.__,,_ _ __ _,__ ______ _ 
lstlkr••l•r Tahviller 

- Ne münuebet Şevki baba., 
kadıncaiızın ipekli entarisini çal- tat. dahili 96.2:1 1 Elektrik 

d 
fŞark O.yollan 4.30 rramvay 

ın ya!. Ha gerdanlık, ha o .. Hep o .Muvahhlde 54.7S TUnel 

bir değil mi?. GUmrUkter ~ ıo Rıhum 

- Öyle deiil, ki.tip! Ertesi ıü- =~':atınahi !~ ::~~!~ ~1 

4 97 
1850 
ı s 

34. 
33.50 
32.~0 nü, entariyi bir paket yapıp ıö- Aüertye - A. Mllmeıı!llll 

türdüm, açık pencereden içeri a· j.., __________ ,,_,,, ____ ,.___..
1 

tıp d8ndüm. -

Fe$İh kararnamesi, baı' 
rafından hemen Reichıtal 
ne tevdi edilmiştir. 

F eıih, bu tevdi ile 
keapetmif ve Reichatagırı 
müracaata tevessül etıneıirı 
kı kalmamı ıtır. 

Niçin feshedlld 
Bütün bu vukuattan 

ğına göre Reichstag f e-vkali 

val kararnamesinin i)gasııı. 

ni olmak ve herkesin 
raptetmit oldukları imat 

nın tehlikeye dütmesiniıı 
geçmek için feahedilmittİt• 

Binaenaleyh, kanunu 
muhalif hareket eden taraf 

met olmayıp Reicbstaı' dıt• 

Fesih, büyük bir hey 
dırmııtır. Zira uzun müdd 
beri bekleniliyordu. 

Fon Papen'ln M. 
rlng'i muahez 
Berlin, 13 (A. A.) -

janamdan: Baıvekil M. f' 
pen mefsuh Rayhittaı m 
sine gönderdiği bir mektu 
diainin batvekile ıöz ve 
imtina etmekle ve fesih k 
meıinin kıraatinden sonra 

kereye devam ettirmek, 

takrirleri reye koymak ve 

devam etmekle kanunu eı 

kamına muhalif hareketler 

lunmuf olduğunu iblağ eyi 
tir. 

lecek her banıi bir cels 

yahut ittihaz edilecek 

bir kararın Alman kanunıJ 

sine sarahaten mugayir bul 

ğını da ili.-ve etmİ§tir. 

Alfons 
Emrini dinlete 

• yınce ne yapı)' 
Bir müddet evvel lstao 

geçen sabık ispanya kı 

üçüncO Alfons, Avıupad1 

yahahna devam etmektedi~ 
On üçüncü Alfons, Bı1d 

tede Tunapalas otelinde ~ 
sırada bir fotografcı ile 
rın da bir hadise olmuıtur• 
orada kendisini ziyaret 

preuses Luiz ve prens 
dö Euı boola birlikte 
yemeği yemek üzere, oteli" 
susi bir salonuna çekilll' 
tam yemeğe otur d 
sırada, daha evvel 
salona girmeye ve bir 
penin arkasına saklaorn•f 
vaffak olan bir fol oğr• ~ 
vaziyette resimlerini çe 
istemiş, şıkırtadan bunun 

1 
na varan kıral fo~oğrafçı1 
manca o '.arak şöyle seıleO 

- 0.maz, müsaade e 
rum ! 

Fotoğrafçı, bu ihtar• 
etmem ış, emrine itaat edil; 
sine fevka 'ade kızan AlfO 

rinden fırlamış ve fotoi 
elinden makineyi zorla • 

MOteakibeo, garsonlar 
mit, fotoğrafçıyı sa!ood,
nya çıkarmıılardır. 



Dünya Güzeli Şerefine 
15 Eyltll Perşembe akşamı saat 9 da 

Taksim Bahçesinde 
Mlsanıere 

kraliçe Keriman Halis Hanım 
Bu müsamerede halka takdim edilecektir. 

isteyenler nhven bir tabldottan istifade edebilirl~r 

Fevkalade numaralar gösterJlecektlr 
Biletler Taksim (Tel. B. 1296 Ye Tepebatı (Tel. B. 1823) 

Bahçeleri gişelerinden tedarik olunur. 

t lstanbul Belediyesi llAnlaro 

Iıtanbul Helediyeıi Riyasetinden: 
l Aşağıda yazılan fıkranın ubıtai belediye talimatnamesinin 
72 inci maddesine ili ve ediJmiı olduğu alakadaransn malumu 

0111ıaıtc üzere ilAn olunur. 
( ••. ve sahipli köpeklerin aa'IZlarına ağızlık takılmadan ao· 

~kta geıdiri!mel,.ri memnudur. Huysuzlukları itibarile yanmdRn 
~~illeri ısırmak istiyen beygir, merkep gibi hayvanat dahi ağız· 
kaız ıokağa çıkarılamaz.) t4814l 

Konservatvar Müdüriyetinden : 
Yeni derı senesi için 14 Eylül 9.32 den itibaren kayıt ve 

~Ydı yenileme muamelesine ve 1 Teşrinievvelde derslere baıla
~cakhr. Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri birden beşe 
~dar müracaat edilmesi. Telefon 21482 
--~~~~~--~~~~~~~~~~~--~~------

VAKiT 

Tcl!laS •eva haşcrft V&11tasilt 
vukuı gelen 

81RAYl!T 
hAdiscsi izale edılı:bilir. "LYSOL,, 
mikroplan ifna eder \'C siravetin 
onunü alır. Kun•etli tesiri ve aıute· 
dıl fiatl\c hiituıı dünyada meşhur 

ôlan bu miıstıthzar. kokuları izale: 
eden müessir bir muıadı taatfündür. 
Onu, döşemeleri "'c çamışırlırı yıka
mak ldn muntazamın kullınımt. 

. LY~J~!" 
Hamburg'tı SCHUELKE &: 

MA YR A G tarafından 
imal edilmi$tır Umuınt 
ncentalo : !"tanhuldı S Ja 
coel mahıumları. Adi cine 
taklitlerinden sakınınız. 
Marka \"C allmeti farika· 
mızı hAmil olmıyan mils· 

- tah7.arları reddetmelidir.--• 

Uskndar asliye H. mahkeme· 
sinden : Nazlı H. tarafından ko· 
cası Yusuf Ef. aleyhine ikame 
edilen boşanma davası üzerine 
gönderilen dava arııbali sureti 
M. aleyhin gösterilen ikamet
glbtan çıkıp gitmesi ve fil hal 
nerede ikamet ettiği bilinmemesi 
hasebile bi)l t~bliğ iade edilmiı 
ve mahkemece ilinen tebliğat 
İcrasına karar verilerek bu bap
taki dava arzıhaline on gün ıar
fında cevap Ve?mesi ve tayin 
olunan 11-10-932 Salı fÜDD saat 
14 te Usküdar hukuk mahkemesi 
için tanzim kılınan ilinname ile 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi --ı dava arıabali sureti ve davetiye 
mahkeme divanhaneıine talik e· • Mektep EylUIUn 15 inci Pu,embe gUnU açllacakt1r. 

Kayıt ve kabul için Ağustostan itibaren SALI ve CUMA 
günleri müdüriyete müracaat edilmelidir. 

Devlet Dem_iryolları llAnlan 1 
l<ayaerı • Sıvas hatta üzerinde 439, 48:l, 800 ve S 12, 800 kilo-

3 

lbetre!erde \•aki ocaklardan verilme'< \bere 5000 M balashn 
••pah ı.arfla münakasası 3 Birinci Teşrin 932 11lı gUnU 11ıt 
15 te Ank11ra'da idare merkezinde yapılacaktır. 
, Tcıf · Haydarpaşa ve Ankara vem lerınde tieMri beter 
lıraya sah•an ı•rtnamelerde yazıliilıf. t48n/ 

Ankara cadd"slnde 

Kiralık Odalar 
Orhan bey hanında - Görmek ve kiralamak için VAK 1 T 

yurduna müracaat. 

dilmif olmakla keyfiyet gazete 
ile de ilin olunur. (4199) 

1
3U ncU Kolordu Setınalma 

Komisyonu Hlnlara 

Ankaradaki kıt'at için yerli 
fabrika mamullbndan 60,000 
metre boz renkte elbiselik ku
mq kapalı ·aıfla mBna~asaJ.a 
iOIDJqtuV. m.r~~9~2 ~ 
ıamba sQall ... t 15 dlr. Şaıtaa• 
meyi g6rmek isteyenlerin her 

gün, ihaleye iştirlk edeceklerin 
vakti muıyyeninde Ankara Mer· 
kez Al Sa komisyonuna mura· 

caatları. (784) (4794) 

Savıfa 11 
m 

PİRİN 
Tableti 

Yeni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız ıçın 
paketleri tercih ediniz . 

Bu yeni ambalaj sizı kıymeti ol· 
mayan başka mamulat almaktan 

EB 
korur. 

BA~:VER AS Pl R f N '20 ve 2 tabletlık amı>a14Jlar fçıncıe 
... her yerde bulunur. 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Vilayet mantaka San'at mektebinde yapılacak U855 lira be

deli ketifli inıaat ve tamirat kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl• 
mışhr. 21-9·932 çarşamba günü saat üçte ihalesi yapılacakbr. 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere Ankara ve lstanbul'da San'at 
mektebi müdürlüklerine Edirne'de Daimi eocOmene mOracaatlan. 
münakasaya ittirak etmek Uzere de •10 yedi buçuk niıbetinde 
teminata muvakkate mektup veya makbuzlarile beraber teklifaa• 
melerinin 21.9-932 çarşamba günü saat on beşe kadar Villyet 
daimi encllmenine irsali. (4685) 

inHnllMftl HiR UCUllUK 
Feahane fabrikasının en nefis 

YUn ve Tiftikten imal ettıll Battaniyeler 
bu ._. piyasaya .GÖRÜLMEMiŞ Fiattarla çıkanllDlfbr. 

T.ptaa M pel'akende Ullf yerleri mDnbuiran 

Yerli Mallar Pazarıdır 
lalanbul : Bahçekapı - Ankara : Çoçuk Sarayı caddesi 
Beyoğlu: lıtik1ll caddesi - Samsun Banka caddesi 

-
r"I•-• Urologue ••-•ıl 

Ur. FE V ZI 
~brek, mesane, idrar yo'.u 

hastalıkları mütehassm 
il Yo~tu. (qiklı\l caddesi Elhamra 
•rtılhan ~o 8 Hergün oğlrden !'On· 

ra Tel. Bcroğlu 2s:-ıs = 

En talihli kunıbara 
sahipleri kinıledir? 

lstanbul d<irdilncü icra dair~ 
sinden : Tamamına Oç bin beş 
yüz lira kıymet takdir edilen 
Boğaziçinde Paıababç~de Köy· 
başı caddesinde eıki 19 yeni 
47 • 47 numarala bahçeli hanenin 
nısıf hissesi ıçık arttırmaya yaz• 
edilmit olup 24 Eylôl 932 tari· 
hinde şartnamesi divanhaneye 

Türk Maarif 
Cemiyeti 

Müesseseleri 
1 - Bursa Kız Lisesi leyli 

' neharidir. Lisenin bütün 
llıfları mevçut olduğu gibi 
. itli liselerle muadeleti Maa

\'ekiletince tasdik olun· 
llttur. 
2 - Ankara Ana mektebi 
~ ille mektep. 
3 - Eaki§ebir ilk mektebi. 
)lJ talebe de kabul eder. 
4 - Istanbul Talebe Yurdu. 
~11'2 Yüksek mektep ve Da· 
S &nun talebesine mahsustur. 

...._ lımir, Çorum, Adana 
be yurtları. Lise ve Orta 

~lep talebesine mahsustur. 
iirlc Maarif Cemiyeti yu· 
da yazılı olan mUesseseleri

·uti~nıek 1atiyenler kabul şe· 
için Cemiyet şubelerine 

1t'~hut bu mOesseselerin ida· 
l'i11e mOracaat etmelidirler. 

(3761) 

.. --··---.. ---~ 
2500 Lira ·t 
Mükafat t 

1 1 Kişiye 750 lira ! 
i ı " 250 1 
1 10 ,, 1000 ·~ 1 
: 10 " 500 " 1 
l••••••n•••••••••••••nııııııı•ı•••••••••••••••••h••••ıl 

llllU 

~~~ıl""I 

Kur'a 

1 
1 eşriıueCNJtl'de 

Çekiliyor 

talik edilerek 15 T etrinievvel 932 
tarihine müsadif Cumartesi gUnü 
saat 14 den 16 ya kadar lıtan• 
bul dördüncü icra daireaiade _.. 
çık arthrma suretile satılacaktır • 
Arttırma ikincidir. Birinci arttır• 
mada üç yüz liraya talip çıkm11· 
lır. Arttırmaya İflİrak açan 
hisseye mdsi' kıymeti mubam· 
menes:nin yüzde yedi nisbetinde 
p11!y akçesini teslimi vezne et
meleri lazımdır. Mftterakim •er• 
gi, belediye, vakıf icaresi müş• 
teriye aittir. 929 tarihli icra ve 
iflas kanununun 119 uncu mad· 
desine tevfikan hakları tapu ıi· 
cilleriJe sabit olm1yan ipotekli 
alacaklılar ile diğer alikadara• 
nm ve irtifak hakkı 11hiplerıni11 
bu haklarım ve btııus:Je faiz ve 
masarife dair olan iddialanna 
ilin taribinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile bildir• 
meleri lazımdır. Aksi halde bak• 
lan tapu sicillerile sabit olmt· 
yanlar satış bedelinin paylaıma• 
sından hariç kalırlar. Alakadar• 
ların işbu maddeyl kanuniye ah• 
kamana göre tevkifi harele.et et
meleri ve daha f aıla malamat 
alm'lk istiyenleria 930 .. 492 dosya 
numarasile ttıemuriyetimiz:e mü .. 
racaatları ilib olunur. {4193J 



Sayıfa ız VAKiT 

l'!!-:-·
flfr HAKiKi ~ 
~o o o: 
~\(RADiUM 7JJ 

,,, , ı '' ,, Pı' ııl''llllil"l"ıı '''I 'lıı::ııjl:lljıl1"11'': ıı:·lıl 1, 111"1 ·i 1 ı,·ı j j ''I, 1 
' • ' • ,. 1 '·'·l'i 1.ılıll1, , ılıılı ' ıliı''l ı ·li,lll·d ---•••ı•mı1111mımn~ım~~11m~ BONO 

ı::s m .,, _.. 

MUHHRf M vnrnnon~rntıMııın f gAoUMdl ı ~~~21::~:~.~!·~:~d.~i~= 
NAZA 1 DiKKATiNE \\(HAliS ISVEÇ ÇELiGiJ'J ı~ Mec::~e:z:::nel 

Sirkecide Beşir Kemal e 
HAKiKi RADlUM tıraş bıçaklarımızin küçük ve büvük kutularını sarmak için şimdiye hanesi karşısmda Sünnetçi ı-ı• 
kadar ince beze müşabih kağıtlar ve altın yaldızlı etiketler kullanmakta idik. Her gjl- zade Ahmet Mehmet Bey 

zartesi ve perşembeden nıa• 
hususta asrın terakkiyabndan geri kalmamak makıadile işbu eski tertip bendiyelerimizi ~ gijnlerde fıkaraya mecca0 

Eylülün on yedisinden itibaren kaldırıp yerine ince transparan kağıtları kullanmağa I~ sünnet ameliyesi yapmakt~5 
baıhyacağız. Çüakü bu kağıtlarla sarılı kutuların renkleri ve yazdarı gayet açık ve 1§ Tel: 23755 .• ~~: 
parlak surette görülmektedir.Muhterem ahalimizin bugüne kadar işbu HAKİKİ RADiUM 1 ~i:::::::::::::::::::Ü~~:~:~::::::: ..... 

1 tıraı bıçaklarımıza gösterdiği rağbeti bundan böyle dahi diriğ etmeyeceklerine kani E ~~ Dr. Hakkı Rilş~~. 
~ ld ~ ·ı b b dd 1 h h lk h b • b" 'b b•J• § !! idrar ve Tenasül yolları bır5 il O U5Umuzu arz 1 e it u te e Ü ati mu terem a. ımıza 8 er vermeğı ır VeCJ e 1 ıriz. 1 ii ci sınıf mütehassısı "PARI ıt 

~ R A D • u M T • h • Telefon : Beyoğlu 2878 ~ :: den Dıplome 
ll~~~mlll f ( c a r e t a n e s 1 T l f R d 1 b l •illmi! ~~!:·.t~;~~!:~~~:~~~::i:ı;:~~::~~~~~:~~:~o • e gra : a ium- stan u 

Ademi iktidar ve bel 1 
gevşekllğJne 

karşı en müessir deva SERVOIN hap· 
Jarıdır. Deposu, lstanbul'da Sirkeci'de 
Ali Rıza Merkez eczanesidir. Taşraya 
l 50 kuruş posta ile gönderilir. lzmir'de 
Irgat pazanndaki, T rabozon'da yeni Fe 
rah eczanesinde bolunur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahllt Hastahklar MUtehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 90nra 
saat 2.30 dan 3 e kadar lstanbUlda Dlvan
yolunda 118 numa.raıı buawd kabineainde 
dahil! hastalıkları muayene ve tedavi eder. 
Telefon: İstanbul (2.22.398). 

" Etabli•~Bn o RO zvı~ BAKı.tanbul 
14 ve 15 Eylül 1932 

Çarıamba ve Perşembe günleri 

Pek Ucuz Fiatla 

ÖZÜ 
UNU 

Satış 

Istanbul beşinci icra rnelllb 
luğundan: Mahcuz ve furll fi', 
mukarrer şekerciliğe ait 8 

noz, camekan, masa, saat, isk~..ı 
'blll"'ı 

le ve sair eşya 20-9-932 tarı 
müsadif nlı günü saat (9 ~ 
itibaren Kadıköyünde it~ 
caddesinde (2) No. lu şe· .M 
dükkanı derunundıı bilmüz•fV 
satılacağı ilan olunur. (4195) 

···-·--·····-·--···· .. ·-----·· ........ .. ···--··········-··-·····-·················· ji Göz Hekimi ,, 

:1 Dr. Süleyman Şükı" 
H Birinci sınıf mütehassıt flJ 
!! IBabıdliı Ankara caddesi numar• .. . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· 

ve Hasan buğdayı niıastasile yapılan maballebi Ye tatlıların nefasetine payan yoldur. Her yerde 

ile, çocuk ve yavrularınızı besleyiniz, saf, hilesiz ve pek müke~lll~ 
bir gıdadır. Kemikleri ve vilcudli kuvvetlendirir. Çocukların ?ef ıı, 
nemasına azim faideler temin eden Hasan ~ezelya, mercıa:ıe., 
patates, arpa özü unlarından yapılan yemeklerı çocuklarımza J 
bilhassa hali nekahatta olanlara yediriniz. Hasan pirinç Ö 

Hasan markasına dikkat Kutusu 25 kuruıtur. Hasan ecza deposıJ. 

SEYRISEFAIN 
Merkezi idaresi Galata köprülıaşı B 26~3 

Şıılıe A, Sirkeci :\1ühürdar zade Han 22640 

rlll'""'''''"'"''''ııt"'""'""''''''''"''ıı"'!"'nı''ı'"'111"' 

) Dr. Balıkçıyan 
Trabzon Po•ta•ı 

: ekreı 
'E Muayenehanesi Beyogıu ... ~\d 

!!!!'!!!!'!"•~Hl'·-eott • 17 :relefoın-3696 ov:~c 

(KARAU'ENIZ) 14 EyJôl 
Çarşamba 18 de. Galata rıhtı
m.adan kalkar. Oaaüşce Tire
bolu'yada uğranılacaktır. 4775 

15 Eylfil Perşembedıen iti· 
beren Bostancı - Maltepe - Ada
lar battı llğvedilmittir. (4771) 

Romanya .HOkO.mett 
ldarel Bahriyesi 

Limanımızdarı hareket edecek vapurlar: 
Prenclpe .. M•rla vapuru 17 EylOI 
saat 9,30 Varna tarikilc (Köstence) ye. 
Romanya vapuru 19 Eyltll saat JO da 
doğru (Pire ve lskendttıiye) ye 

Bu vapurlar -Avı up için Köstenceden 
saat 7,15 te hareket eden ve bütün Av 
rapa için hareket eden trenlerle rabıtası 
bulunan sürat katarile aktarma 

Romanya Hükumeti vapurlarının Kös· 
tenceye aıimet ve avdet günlerinde 
Oryan Ekspres treninin Calals·Bııca rest 
Vagonli katarı Köstence limanına kadar 
gelir. Romıınyan ın başlıca istasyonlarilc 
merkezt ve cenubt Avrupa istasyonlaıı 
için şimendüfer bileti verilir. Romanya 
ve Polonyanln dütün şehirleri konoşi
mento ile eşya sevkedilir. 

.Fazla tafsilAt Galata merkez rıhtım 

Hanında kAin umuınl acenteliğine mü
racaat. Telefon Beyoğlu 4828 

,_----..-------~, 

Dr. Aristidi 
Muayenehanesi : 

EmlnlSnlL Eminönü han 3 üncü kat 'o 8. 

Beıiktaı icra Dairesinden: 

Su tarifelerinde tenzilat Borçtan dolayı mahcuz ve maki
naları dağınık ve hali hazır üze
re furuhtuna karar 'verilen bir 

lstanbul Liman Şirketinden : adet otomobil 18-9-932 tarihine 
lstanbul Limanından gelıp geçen gemilere bir Kolaylık olmak üzere Liman müsadif Paıar günü saat 14 rad-

şirketince vapurlara verilen tatlı su tarifelerinde aşağıkl tenzilat yapılmıştır. delerinde Kadıköyünde rıhtımla 
1 - Şamandıralarda ve Bcşikıaşa tadar olan sabada duran vapurl:ıra tonu 

59 kuru,tan, Haydarpaşa, Kızkulesi. Kuruçe~me ve ıÇ1klarda duran vapurlara Misakı milli sokağında bDyük 
tonu 64 kuruştan su veriliyordu. 64 kuruşluk tarifedeki hizmetler 59 kuruşa garaj önünde açık arttırma su-

BEŞiKTAŞ indirilerek iki tarife birleştirilmiştir. retile satılacağından talip olan-

D k Y d 2 - Gece alınan sular için alınmakta olan 1/ 0 50 zam kaldırılmıştu. ların hazır bulunacak memuruna i iş ur u Binaenaleyh gece ve gündüz aynı tarifedir. müracaatları ilan olunur. (4197) 
Talebe kaydına başlanmıştır. Biçki. 3 - işbu tenzil!t 1 Teşrinievel 932 tarihinden idbaren mer'idir. ,- - ~ 

• 
4 - Her türlü tafsiltt için (Galata,· Yaıtkııpanı'oda su cubesine müracaat ,-K d d · b t l ki dikiş. nakış, şapka, sun'l çiçek, kumaf l't " a ın ve 02um as a ı arı 

boyalan ile resim ve tezyinat, Biroğ· Telefon : Beyoğlu 44962 1 Mütebassısı 
rafl öğretilir. Tasdikli şahadetname Doktor 

•.1111llllllluııılllllll111111lllllll11111ıııııı111111llllllU1111111 

Klrehk od 
Sirkeci Şahinpaşa kartll b~ 

30 numaralı dokuz odalı "· · 
Cihan oteli ev veya otel ·~ 
kiralıktır. Taliplerin altı~~fl 
bastoncuya müracaattan. <~ 

::::Parla Tıp FakUlteal mezll~ 
Si Cilt ve zührc\1 hastalıklar mütchass , 

H Dr. Bahattin Şe\11'~ 
:i Babıali caddesi Meserret oteli kS' 
H sında Avni Bey apartmanı JZ 
mnım::; Sabahtan akşama kadar 

VAK 11 
Gündelik Siyasl Gazete f01"' 

İstanbul Ankara Caddesi, V AKl't 

Telefon Numaral•'' 
Yazı işleri telefonu: 2451f 

dare telefonu : ı.aS'fO 

Telgrat adresi: ~bul - vJJd' 
Posta kutusu No. d 

Abone bedelleri : 

Senelik 

6 aylık 

3 aylık 

ı aylık 

Türkiye 

1400 

7~0 

400 

ıw 

~ 

llln ~cretleri : rcuflll 
ResmJ U!nlarm bir satırı ıo .. 
Ticari llAnlarm bir satın 12.ıı ., 

Ticari UAnla.nn bir santlnıl 2~ -KDçUk llAnlar: ,,gı ~ 
----- dCf rl 
Bir defası 30 iki defası ~o uç ıcurUI 

dört defası 7!1 vo on defası 100 ııı~ 
Uç aylık il!n verenlerin bir defeJJlııı CP" 

nendir. Dört ~tırı geçen u~:ı~r. 
satırlan beş kuruştan bcsnp c 

verilir .. sergi 15 ey!Olde aÇ1lacakur. '(j"'eyziati Lisesi Mu·· dürlüğünden. i Hüseyin Nac.it Serbesıtır. .L
1 

• , Y ısTı\~ ~ 
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