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imli Spor, Mem-
leket sayıf alan 

... rkonlye göre ylldızlarla 
konu'8bllecekmlylz ? 

idare Telefonu: 24370 Cumartesi, 17 • Eylül <9 uncu ay) • 1932 Tahrir Telefonu: 24319 Sayısı 5 Kuru, 

llnıet Pap. Hz. dOn Yeşllk8yde ta~ye binmeden evvel teıyt edenler ve kendi 
G<>cuklarile, KAzmı Pqa Hz. nlıı çocuklan araamda •.• (ortada tayyara 

ba§lığı giymlf olan BqveJdllmlroJr .. ) 

ismet 
Dün gene 

--··-

Paşa Hz. 
tayyareyle gittiler 

den bu ••Y• hat• 
IUzu111 gllrmU• 

1 olacaklardır r 
~ ....... .,1V9, ..... _,,,_ ..... ..__ 

~vvelki gün tayyar'! ile An· Kazım Paşa ile ismet Paşa 
... adan şehr im ze gelen Başve· Hazretleri bir saatten fa zla mü· 
"'1 lamel Pş Hz. dün öğleden lakatta bulun ' uşlar ve ıki bu· 
'tdra gene tayyare ile An~araya çulda Kazım P .. şa ile birlikte 

et etmiılerdir. . o· omobillere binerek Y eşilköye 
il. ~'Velki akşam geç vakte ka gitmişlerdir. 
L r Gazi Hz. ile beraber bulu· ismet Paşa Hazretlerini An· 
,.il la p H karadan şehrimize getirmiş olan 
il_- b rnet ş. z. geceleyin tayyarecı Zeki Beyı e dig· er ar· i;!. eliadaya giderek birader· 
~~ll1 111 k~fkünde geceyi geçir· kadaşları, Paşa Hazretlerile ka· 
.., trdir lemi mahsus mlldürü Vedit 
[) • Beye tabı ı edilen tayyareleri 

\ llıı Öğleden ıonra Heybeli· hazırlamışlardı. 
\ dıo ayrılan l1aşvekil Paş:ı, ismet Paşa Hazretleri kendi· 
"l'tya gelerek Gazi Hazretleri- sini tetyie gelenlere ayrı ayrı 
~eda etmifler bundan sonra veda ettikten so,ra tayyareye 
~.._it millet mecliıi reisi Kizım bıomif ve alkışlar arasında tay· 
, . Hazretlerinin saraydaki yare de hareket etmiştir. 
~rine geçmitlerdir. (Deı·amı ı nci ıagılatla) ----··--··= ....... 8 ---··= 1 ---

bu~garlarl~ dünkü müsabakalar 

'" a ~ •leerlarfa ppılen pn' ı 8ndekller Bulpr etletlerl 
~ "'~ hpden Atletizm mUubakalar1nda Bulgarlar ancak 
~.:-btıka kazandllar. Geriye kalanlar1 hep TUrk etleUerl 

'tleıd1r. (Tafalllll Spor urıtamıZcla~ 

t~şt!re~ saz cairleri geliyor 
muthiş hır -.C 

serseri 1 
logiltere aley

hiode çalışmakla 
ve lngiltere im
parator 1 uğun u 
yıkmağa uğraş

makla ş6bret ka
zanan meşhur 

sersui T r i b i ç 
Linkoln kısa bir Trlblç Llnkoln 
zaman evvel lngiltereye dönmek 
istemiıse de lngiltere zabıtası 
tarafından menolunmuş, ve baş· 
ka bir Avrupa memleketine gir
mek için uğraşmıya başlamıştı • 

Tribiç L1nkoln umumi barpttn 
evvel lni[ıltere Avam kamarası· 
na girmıı ve bir mtıddet meb'
usluk eto işti Umumi harp kop· 
tuktan sonra Almanlar hesabına 
casusluk yapmıı o!duğu anlaşıl
dığıııdan lngıltert:den çıkarılmış 

ve derhal Amerikaya giderek 
orada 1 giltere aleyhinde çalış· 

hğı için Amerikanın barba itti· 
rak etmesi üzerıne Amerıka za· 
bıtası tarafından takıp olunrnuı 
ve bir ı btılis cürmiJe hapse tı· 
kılmıştı. 

( IJ<'vamı !. nt'i tıayılada) 

DUn akşam Glorya 
sinemasını şeref

lendirdiler 
Reisicümlıur Hazretleri dün öğ • 

leden sonra refakatlerindeki zevatla 

birlikte Beyoğlu, Şişli, Büyükdere yo. 

lunda bir gezinti yapnuşlardır. 

Gazi Hazretleri saat 21,3() da Glor

ya sinemaııını şereflendirmişler ve 

gösterilmekte olan Demir Kapı filmi

ni temaşa buyurmuşlardır. 

Gazi Hazretlerinin sinemaya teşrif 

ettiklerini haber alan halk l stiklôl 

caddeıini doldurmuı ve büyük halôs

k4n fiddetle alkışlanuştır. 

.........-. ...... 11 ............ _ 

Yeni devre göre 
en blçlmll kadın! 

Bolivud'un yıl 
dJzlan &r&smda 
en blçtmli kadı· 

mn haııg1aint ol- ııı 

duğunu anla • " 
mak için yapılan 

mOabakayı he

ntıa fÖ,hret kazan 
auyan ve hentıa 

kUçük rollerde 
~ bir yıldı2 

1 
kazanmııtır. Adı 

Ceceua Parker 
olan bu genç al'" 

t1st pek heyecan 
b Dıüaa.bakadan 

ııonra hA.kemler 
taratmdan Holl 
vudun en biçim· 
U km olduğu 1· 
l&n OlUDmUfUl". 

KUaabaka ne
t1ceatnde ıöhret 
kazanan Mı. 

Parker bundaD 

ııonra çok mllldm 
rollerde çalı§a

caktır. Kla Par -
kertn rendld 
~onm •• 

Ealdpbirden Çagatay 11-
•anlDI bilen bir tatar 
şebrjmize setirilcli; A
danadan ela halk f8• 
iri olan btr llaZCI 

ve bir k6!'1fl yo
la çıkarılmıı &
tanbula g~lif 
yor. Batkıt/ 

ela getiri . ./ 
ecekler 

• • 27 Eyltlde Dolmababçe urayındi toplanacak olan TOrk diU 
kurultayının hazırlıkları bitmek Ozredir. Kurultayın ruznamesi ha· · 

zırlanmıı ve davetiyeler de tabedilmiye ba1lanmı9hr. Kurultay için •. 
dillerinden,lebçelerinden istifade olunmak için Anadolunun için
den halis TOrkçe konupn k6yl0ler aranmaktadır. Eıkişebirden 
bir Tatar şehrimize getirilmiıtir. Bu Tatar Çağatayca bildiği için 
dilinden istifade olunacaktır. 

1 1 

1 

Atfretlerdea iki =ı 
Kiti Geliyor 

Adana. 115 (Bl18U.ll) 27 Eyl6Jde ı..tan. 

• buJda Dolm&bahçede toplaDacak dil ku
: 
ı rultayma vllA.yetlmf.z göçebe qireUertn
: 
: den tahsU görmU§, esaa lehçesini bozma-

! mı~ saz ve tUrktl blllr, halk §&lirllğl yap· ı• 
: -
, 

'DUf blıtııbı göııderilm.eal Dabllfi9 Yek&Je-
Undea lstenllmlftl. 

Aranan bu vudl&n balz qlret etra-

Dolmabahcedeld iç- dmdan b1rtnln Karalaallde, dfğertııın de 
1 

Tnrk dll1 hakkuıda 
tim&da hazır bulu • Kozanda. olduğu anlqıldıtmdan tehrlml-; ki mUt&lealan tç sa-~ 
nanlardan gtlzlde ze gönderilmesi kaza kaymakamlJtmdan İ yıfalanmızda mUn .~ 

edip 1.atenmlşUr. Bunlar gellnce latanbula gön- ! derlç 

U!!şaki Zade Ha· derlleceklerdir. 1 Operatör Bürha-
lit Ziya Bey ....... ·---·- www ...... .:.. ! nettin Bey 

Türk dili tetkik cemiyeti tatlar kurultayda fikirlerini söy• , 
umumi katibi Rüıen Eıref Be- liyecelderini bildirmiflerdir. 
yin daveti Ozerine TOrk edebi- Verilen mal6mata göre ıiir 
yatınan üstattan ve tanınmıı si- ve edebiyat listatları kurultay 
malan Abdntbak Hirnit, HOse- toplanmadan evvel bir kerre" 
yin Rahmi, Sami Pafa zade daha fevkallde içtima aktede• 
Sezai, Faik Ali Beyler bir içti· ceklerdir. 
ma aktetmişlerdi. içtimada Rii· Dolmababçe ıarayındaki içti• 
şen Eıref eey Dil kurultayının mada hazır bulunan Edip Uşaki 
ruznamesinden bahsederek bu zade Halit Ziya Bey bir muhar-' 
ruznamedeki maddeler lizerinde ririmize: 
Ostatlaran mOtalea beyan etme- " Kurultay menuu . Ozerinde., 
lerini rica etmittir. fikir taati edildi. Bir ikinci içti-

Bu hususta oldukça uzun ıll· ma daha olacağım tahmin edi
ren fikir taatisinden ıonra Us- yorum." demiştir. 

1&1w a ıı• 11111 ımıntmnııtıT.ıuıınrııı"• 

Şair - Ah köylü dayı, bu yeflWkler içinde insanı• 
ruhu ne güzel bealenir .. 

Köylll - O dedugwau bilmem emme, bizim davarlar 
pzel bealeniy .J 

·--- _ .ı 



Bir serseri 
Artık iltica edecek hiç 

Bir yer bulamıyor 
(BCJ§ tar:afı l nci sayfamızda) 

Bir aralık Amerika hap
0

sha
nesindeu kaçarak derin bir he
yecan uyandıran Linkoln harp 
bittikten sonra Avrupada bilhas
sa Almanya ve Avusturyada bir 
takım iğtiıaşlar çıkararak Al-
manya Kayserini tahtına iade 
için çalıımıı ise de muvaffak o· 
lamamış, bunu müteakip (Çin) e 
giderek orada tahrikat ile meş
gul olmuıtu. Çinde bulunduğu 
sırada hıristiyanlıktan çıkarak 
Buda mezhebine girmiı ve bü
tün Buda dinine salik olanları 
Ingiltcreye ka111 ayaklandırmağa 
oğraımııb. 

UçUncU dini 
Son zamanlarda Çinden ayrı

lan Linkoln Buda dininden de 
çıktığım ilin etmiıtir. Bu suretle 
bu ıerıeri Oçllncü defa dinini 
değiıtirmit oluyor. Kendisi ilk 
ance Yahudi idi. Yahudilikten 
~karak hıriıti~anbğa girmİf ve 
bır mOddet mııyonerlik yapmış, 
soDf'.a bıriıtiyaalığı bırakarak 
Badııt olmuıtu. Kendisi bu defa 
dlrdOncn bir dine giriyor ve 
bunun 11insanhk dini,, olduğunu 
s5ylilyor. 

Linkoln lnglltereden koğulduk
tan sonra nereye gireceğini şa
§trmıştır. ÇfinkO Fransa hükü· 
meti de onun Fransaya alınma
ması için her tarafa talimat ver• 
miı bolunuy,or. Fransadan baı
ka Alnıanya, Belçika, ispanya 
ve Felemenk hükümetleri de bu 
tehlikeli serseriyi almamak için 
karar vermiıtir. 

Tribiç. Linkoln yeni dini hak
kında beyanatta bulunarak bu
nun ispirtizmeye istinat ettiğini 
taylemiıtir. Kendisi, lngilterede 
yeni dinin ilk mabedini kurmak 
istemiı isede lngilterc bUkumeti 
onu kabul etmemiştir. 

Linkoln bunun üzerine Fele
menk hilkOmetine iltica etmek 
istemiı ve sabık Kayser ile gö
rDı mek arzusunda olduğunu, ona 
yeni dini tebliğ edeceğini sCSy· 
lemiş buna da imkirı bulama· 
mışbr. 

Kendisi hali hazırda kapı kapı 
dolaşarak her kapıdan koğulu
yor. 

Şehitlerimizi 
• 

zıyaret 

~akkale, 16 (Heyetle giden 
arkadqrmızdan) - Çanakkale 
tehitlerini ziyaret heyeti Gülce • 
mal vapuru ile bu gün ıehitleri zi
yaret etti: Gece Tekirdaidan ge• 
'çerken 200, Gelibolu ve Çanakka
Jeden de yüzlerce kiti vapura a • 
lmdı, Vapurda !İmdiye kadar 
görülmemiş derecede bir kalaba
lık oldu. Heyetler arasında Tekrr 
aağ, Kuklareli, Edirne Çanakka· 
le vali ve belediye reisleri de bu· 
lunmaktadır. 

Çanakkaleden eonra Rumeli 
liarp aahuı sahili takip edildi. Ak 
haf önünde düdükle tehitlerimiz 
aelamlandı ve vapurdaki mızıka 
tarafından istiklal mar§ı çahndr. 
'.A.ker de tehitleri aelimladı. 

Kilitbahir önünde fırka idare 
heyetinden Ali Rıza bey bir kon • 
f erana vererek harbin aaf ahatını, 
Gazinin ınuzaf f eriyetteki rolleri 
ni anlattı. Ağlıyanlar ç.ok oldu. 
Vecihe Hamm ve talebe birliğin -
den nutuklar söylendi. 

Mevlut okundu. Şehitlerin ruh 
ları taziz edildi. Saat 15 te Ana • 
f artalardan dönüldü. Ayni yerle· 
re uğrıyarak dönülüyor. Anafarta 
lardan Gazi hazretlerine, meclis 
·~ Dzım pqa, l>qvekı1 lmıet 
pa§a ve Fevzi paıa hazeratına ta 
zimat telgrafla.rı çekildi. 

VAKiT 

-.............................................. _ .......................... . Dil üzerinde güzide bir hekimimizle konuşmalar ~ 

ismet Paşa 
w•...-ı••-.. •••uuw uca•u•••••••••••• ...................... . 

Lisanımızla münevverler de alakadar 
olmalıdır. Liselerimizde Latince 

öğretmek faydalıdır 

(Baş taralı J inci sayıl ad 
Kalemi mahsus müdürU 

Bey de ikinci tayyare ile 
kilimizi takip etmiş\erdir. 

ismet Paşa Hazretlerini 
karadan süratle Istanbula 
rek, Gazi Hazretleri ve 
Millet Meclisi Reisi Kizını 
Hazretlerile mülaki olm 
bUyllk ehemmiyet verilmek 

Operatör Burhanettin Bey , hatalarımızın tashihini 
gelecek nesillere bırakmıyalım , diyor Cau mehafilde bu gelif 

Cerrab Paıa haatanesi ope
ratöru, doktor A. Burbanettin 
isey, dil meı'eleainin bilha11a 
hekimliğe ait kısmında, ıstılahlar 
işinde senelerden beri meığUl 
olan hekimlerimizin &n safında
dır. Kıymetli operatör, bundan 
dört sene eyvel uzun bir rapor 
yazmış ve mensup olduğu cemi· 
yete verdiği bu raporda ııhlah 
mes'elesini mevzuubabs etmiıti. 

Bir doktorla, hasta olmadan 
konuşmak çok enteresan oluyor. 
Hastalara mukadder olan heye· 
canın, böyle koouımalarda der
hal yerini değiıtirdiğini, bizzat 
doktora geçtiğini görmek için 
fazla bir dikkate ınzum bile yok •• 

Burbanettin bey kesik kesik 
cümlelerle kesik kesik ıabrlarla 
konuşmayı tercih ediyor. Dil 
meseleıi üzerinde söylemiye sa-
lAbiyeti olup olmadığını mllna· 
kaşaya kuvvetli bir niyeti oldu
ğuou seziyorum ama .. tereddüdü 
meselenin mealetine ait k11mın· 
da çözQlnyeriyor. 

En pratik ••Y 
Diyor ki: 
- Dilimiz n111l inkiıaf etme

lidir .. Tabii b6yle mDhim bir 
suale dilciler, dil bUıiılle aene-
lerdenberi uğraıanlar daha iyi 
cevap verirler.. Fakat liAn me
ıeleıine mllnevverlerin, akade
mik mealeiinde bulunulana. ba
ıusile biz doktorlann da e~ 
miyet •ermeleri lbım değil mi 
efendim.. Bu gibi iılerde tabii 
herkesin vazifeıi ayndır. Bir 3ğ· 
reticiler, bir ağrenenler kısmı 
.ar. Fakat ıimdiki halde herke
sin biraz himmet göstermesi 11-
zım. Bu takdirde lisanın tekem-
mülü meaelesi daha kolaylıkla 
mütalea edilebilir. 

Bunun için, bence b"er TGrk 
bu işle alikadar olmalıdır. En 
pratik ıey ıudur bence; herkes 
cebinde bir defter bulundurmalı 
iıittiği okuduğu her yeni Türkçe 
kelimeyi hemen defterine yaz· 
malı, münasebet düıtükçe de 
bunları gOzcl gDzel kullanmalı. 
Yani demek istiyorum ki eski· 
den mazinin karanlıklarında giS· 
mülü kalan, Anadoluda ve diğer 
baıka Tilrk ellerinde kullanılan 
ınrk kelimelerini araıtırıp bul· 
mak için ça}ıfma, berkesin va· 
zifesi olmalı •. 

Ar•pÇll v• klbarhk , 
Eıkiden arapça kelimelerle 

meram anlatmayı kibarlık tellk
ki edermişiz.. Bundan sonra en 
büyük milli gumr, kendi öz ke
limerimizi aramak ve 16ylemek 
olmalıdır, değilmi efendim? 

- Çok doğru 
- kendi dilimiz, 6z kelime-

lerimiz bir ze•ktır. Öğrendikçe 
hepimiz zevkle kuUanacağız. 
Bence sazle, yazı ile gUzel an· 
lamak, gilzel anlatmak kendi az 
kelimelerimizi kullanmakla kabil
dir. Bu bahiste bizi en ziyade 
alakadar eden hekimlik cephe
sidir tabii. BOtün akademiklerde 
ayni suretle dOfUn6rler. Ben bir 
mecmua netrettiğim için dilimiz
de vaki yenilikleri çok yakın-
dan takip etmem bilhassa mec· 
buridir. 

Tıbbi cephemiz 
Lisan meselesinde bbbt cep

hemiz ıstıl&h meselesidir, bun
da takip edecefimi.a yol _ne ol
malıdır, değil mi efendim? 

- Evet 
- Bence efendim, bu bahiste 

knltOrde ilerleyen dij'er millet
lerin tuttukları yo'u takip et-
mek llıımdır. Bir mis!\l.. Evet 
mesel& Almanlar tıpda gayet 
sade, yeni yeni Alman kelime-
leri buluyorlar. Fakat ta bit bu 
yeni ısblahlariyle beraber Latin-
ce ve eaki Yunan ııtilablarına 
de pek ziyade ehemmiyet ve· 
riyorlar. Yani; bir adele, bir 
kemik, bir bez, fizyolojik ve bi· 
yo!ojik bir hadisede hemen he· 
men ekser hastalıklara kendi 
Jisanlarile ifade ettikleri gibi 
bunları lltince ile ifade eden· 
lerde çoktur. 

Makaatları nedir? 

Bundan makıatları ikidir: 
1 - Almanca tabirlerle lisanı 

sadeleştirmek ve ilimleri her mü
nevverin aolıyabiteceği bir şekle 
sokmak. 

2 - Litince ve eski Yunan
ca ıimdiki Avrupa kfiltürünlln 
temeli olduğu için onları da öğ
renmek. 

Şimdiki me-deniyetin esaslarını 
bilmek içiıı eski lisanları öğren· 
mek lazımdır, değilmi efendim. 
Bundan başka her teşrihi uzuv, 
h~r kimye•t cisim ve hadise 

· ıçın yeni kelimelerde kolay 
kolay bulunamıyor. Bahusus bak
teriyoloji gibi yeni yeni teeuns 
eden ilimlerde.. Bunlarda .. ki 
Yunan talm- ve 11 1kaklarından 
istifade zarureti görülüyor. 

Bize gelince.. Biz. de efendim 
Arapça kelimeler yerine Türk
çeleri araştırılsa pek ill bulu· 
nur. Meseli teırihte Cümcüme 
yerine kafa tası, Mıh yerine be· 
yin, Maheyh Jerine küçlik beyin 
üznü dahili yerine iç kulak 
denemez mi.. Göz, kulak, diı, 
dudak, Oıt çen~ gibi ne güzel 
kelimelerimiz var. Ben umumi
yetle bunlan kullanmayı tercih 
ediyorum. Kol, üst kol, alt kol, 
fahiz yerine, Adut, Siit, Sik 
demeye ne Uizum var ?. 

Biraz dU,L'nmek klfl 

Kemik kırıklarına dair birıey 
yazmıı ve bunu "kesri izam,. ye. 
rine kulJanmııtım. Biraz diltiln
mek ve aramak klfi. Bu Türk
çeler zaman geçtikçe kulakları
mızda ahenktar ihtizazlar bıra· 
kacakbr. Fakat diğer taraftaa 
itiraf etmeli ki bütOn ilmi ıah
lahları Türkçe olarak bulmak 
daima kabil olmaz. Birçok has-
talıkları, teırih uzuvlarını baıka 
bir suretle ifadeye mecburuz. 
Bu itibarla Arapçalardan lisana 
iyice giren ve Türkçeleri bulun
mıyanlan bırakmaktan baıka 
çare yok gibi geliyor. Meseli 
iltihap kelimesi gibi .. 

Latlnca ıstıllhlar 

Şimdi efendim en mühim me
ıeleye geliyoruz: 

Lltınca ıstılahlar muelesi .. 
Birer sigara içelim de evve!l .. 

Olur tnu efendim .. 
Değerli operaUSr, beyaı aıun 

gömleğinin açık h:: düğmesini 
ilikledikten sonra anlatmıya baş· 
ladı: 

- Efendim .• Arasıra talebe 
yetiıtirme usulile alikadar olu· 
yorum. Iıte Amerikalı bır mllte· 
hassıs tarafandanyazılmıı bir kitap. 
Muhtelif meilletlerde ve bilbaua 
Al manya da bp talebesinin nasıl 

yetİ$tİrildiğiai izah ediyor. Tıp mOlikabn Büyük MiJlet Me 
fakültesine talebe veren mek- davet için vuku bulduğu 
tep:erden Gimnaziumdd Litince nedilmektedır. 
ve eski Yunanca mecburidir. Diğer şayialara nazaran 
Realgimnaziumda daha ziyade vekilimizin bu seyahati, ye 
Lal inceye kuvvet YeriJir. tıaat vekili Celil Beyin ik 

Überrealıule de Latince ve vaziyet hakkındaki tetkik 
Yunanca mecburiyeti yoktur. Fa· b6k\1metin iktısadi mesai 
kat buna mukabil bu mektep· noktai naıarile alakadardır. 
ten Tıp fakültesine girmek için Maamafib bizim yaptı 
Latince öğrenmek ve imtihan tahkikata göre bu seyahati 
vermek şarttır. Son senelerde yük Millet Meclisini dave 
Baytar mektebi dahi bu mecbu- biç bir alAkaıı yoktur. V 
riyeti ileriye sürmüştür. çok zevat buna ihtimal ve 

Fransada geçen asırda pek mektedirler. 
mEcburiyet yoklu. Birçok müca- Ancak Baıvekil ismet Pı 
delelerden sonra 1921 de ve bu hafta içinde dairei inli 
Leon Berard'ın nezareti zama· yesi olan Malatyaya gideceği 
nında Latince ve Yunanca lllzu· daha evvel Gazi Hı. ne 
mu anlatıldı. Diğer ileri mem- etmek maksadile serian 
leketlerin de ekserisi Alman bula geldiği ve fırsattan iıti 
uıulünQ takibeder. logiltere de 
mektepler büsbtıtnn hususi fart- ederek yeni lkhsadt vaziyet 
lara tabidir. Talebe muhtelif kında Gazi Hz. ne mal6mat 
tafzda hazırlanır. HükQmetin yal· diğine kuvvetle ihtimal veril 
nız bir organi vardır ki bu Je- tedir. 

neral Medical Konncil'dir. Bunun Başvekilimiz 
kabulüne göre Latince ıarthr, 

nniveraiteye girmek için. Ankarada 
Demek oluyorki umumiyetle 

hekimlik öğrenmek için eski Yolculuk çok IY 
Yunanca ve bilhassa Litince 
kat't ve mEcburi tutuluyor. Ben geçmiştir 
928 de bu babı üzerinde tıp en- Ankara, 16 (Huıusi muh 
cümenine bir rapor vermiıtim. mizden) - Jımet pafa hazre 
işte bakmız.. ni getiren tayyareler bete oll 

Reuorifald tlldrler ı nıı 
Baıvekil tayyare meyd Bu raporda Borbanettin Bey, 

vekil1er ve meb'uılarla halk çok dikkate değer fikirler ile-
fından karıdandı. riye sürüyor, Arapların bile at-

tıkları kelimelerin bizde bili Pata seyahatinden çok 
kullanıldığını, ilmi lisanda da nun olduğunu aöyleınit ve 
inkıllbın pekali mfimkün olduğunu diıine hu olan tebe11ümile 
işarettteo sonra hülasatan şunları tibalarmı töyle anlatınııtır: 
ileriye sürilyordu : "-Yolculuğumuz çok iyi 

"Hiç bir milletin kullanmadı- ti. lstanbula giderken Zeki 
ğı ·Arapça ıstılahlar yerine bey- den devamlı izahat alClığmı h 
nelmilel yalnız bir nevi tabirle· avdette daha ııkı bağladıkl~ 
rin tedrisi terakkimize daha zi- çin konuıamad~. Zeki, Tal;& 
yade yardım etmez mi.. Latin- Tahsin gibi memleketimizde 
ceyi bilmediğimiz tabiidir. Fakat valara tam hakim unsurlar 
Avrupadaki doktorlann içinde cut olduğunu bu defa bİ 
de bilenler azdır. Fakat hiç bi- müıahede etmekle fevkala3e 
risi ıstılahların manasını anla- tehuıiı oldum. Artık ahttiıl'~ 1 
makta gecikmf'z. Bir çok neıri· dan sonra daha rahat seyah 
yab biz de okuyor ve anlıyoruz. derim, buyurmutlardır. Vı 
Esasen fevkalide Arapça bil- Kalemi mahıus müdürü 
diğizi de kim iddia ediyor. Bey getirdiği bugünkü lıtl 
Istılah inkalibı esasen bize de· ~..a 

gazetelerinden karıılayıcıl .. ~ 
ğil gelecek nesiUere terakki 
yollarını açacakbr. Bizler belki l=d=i·==-===='==:::=:::;=====~ 
zahmet çekeceğiz, fakat medeni- · hanettin Beye sordum: 
yete uygun bir lisan vücuda geti- _ Demek liıelerim:zde 
receğiz Genç nesil baıka yolda tince 6teretiJmesi 14111~ 
yllrftyor, eıkileri muhafaza et· kanisiniz? • 
mek iıtiyenlere hiçbir vakit za- - Yalnız bir ecnebi 1 ~ 
bir olmıyacaktır. Utince ıstılah- öğrenilmesi kifayet etaıiJO[~ 
lann asal ıekil ve kisvelerini selerimizde uki yunanca o~ 
aynile muhafaza etmek lhımdır. bile latincenin esaslarını f, ;,ı 
Eğer değiıtiriraek arada gene mek faydalıdır. Sonra ba ~· --' 
bir uçurum hasıl olacakbr. Bir zırdaki kullandığımız ecııe :,ti' 
kelime iki tarzda iSğrenilmez. limelerinin imlilarını da dee~ 
Latince kelimelerin ıekil, kisve memeliyiz.Eğer değifti!irıe t~ 
ve kliıeleri değifemez. En kes- ka lisanlarda rast gelincİeo~ 
tirme yol, olduğu gibi almakhr. yamayız. Kelimeler eı~i:' ; ~ 
Tallffuz b6sbüt0n baıka mese· suretile öğrenilmez bıl ~orr~ 
ledir. Hatalarımızın tashihini ge- tılahları Franaızcaya uyıaj~ 
Jecek nesle bırakmıyahm! yazmak çok kötü.. ~eıe 1~~~ Iımi hasları da değiıtirmeden ji ne demektir? bu, kı geoclit.' ~ 
aynen almak lizımdır." Higiyeni de tutup ijiye~ bit~ 

Hüllıa itibarile doktor, bazı ye kullamyoruı. Bu, hıç ljif' 
Latin !&tılahlarmm aynen alın· na ifade etmez. HaU• b611'~ 
masanı şiddetle müdafaa edi· Fransız bile anlamaı . .lıte dO~I 
yordu. - Allah ismarladık 

bey d'ot ,. 
- Güle güle efen 1 ~ 

Liselerimizde 

Raporµ okuduktan sonra Bur· 



•• ·~···--··········· ..... ····ı 
Unün işaretleri~ 
S .......__· .. ···············-············= 
anayiimiz ne 
sularda? 

•taayt ofisine ihtl-
Yacımız var 

F•brik F b "k Ç k · · '-ti ı.. a rı a.. o ıyı .• 
I' •attan 1927 senesine ka

·~'lblckette ancak 400 kadar 
d 1 vardı. 1927 den 1931 e 

· ._•r fabrikanın sayısı birden· 
İl Ylikscldi 4000 o!du. Gerçe 
ı Tiirkiyede sanayi mües· 
triıı yüzde 76 sı bir iki, üç 
•ltdernler iılemektedir. Ged 
il hıüesseseler amele işinde 

~rkGıe doğru gitmektedir. 
tn fazla işçi kullanan mü
ilin say1S1 bütün sanayi 

1
'•elerine nazaran yüzde bir 
değildir. 

-1-

~tara budur. Eu maı;zara
~ •de ettiği mana: 
) Sanayie dökülen sermaye 

t~ lbiktarda kurulma masrafı;;ı 
~ tedir. 

'llıüessese!eri cağımktır. iş 
C de faıla rakip vardır. 
~) 1'eker, tek~r küçük serma· \1' Çalıımıya başlıyan sınai 

"eseler maliyet fiyatlarını 
re . 

([} rnıyorlar. 
iy Maliyet fiyatını düşüremi· 
k ' 0 tnUesseseler birbirlerile 
"1' keskin bir m\;cadeleye gi
~ 'tlcrdir. 
) Bu mficadele de bazı mü

~k~'~er malın fiyatını düşür
t, •çın nıa!ın cinsini f enalaşhrı-

il 
l<ü '"k 
J çu ' ilGçUk sermayelerin qcfl" 
la ' l'ckaLeu tir taraftan a 

~Yı aDratJe tutmak için 
latibsalle neticeleniyor. Bu-

bıanası şudur: Yabancı 
~leketlerden memleketimizde 
\ dilenden fazla ibtidai mad· 
\ •olc~luyor. Satılmayan mal 

barıce para verilmiı oluyor. 

m 
~yii te§vik kanunundan is
~t eden müessesel~r ya tek 
~· Yahut bir ıirketin kazanç 
~· g&re kurulmuştur. 
~ •rdan bir. çokları realite 
Ek ~ayalle hareket ettikleri, 
H.'\ clune ile iktisadi şeniyeti 
~ (•madıkJar için sermayele-
\ •lırrnıılardır. 
· ~okları dökdükleri serma
. Yalnız hüsnü niyetle, bas

:~c. idare edilebilec:ğini 
~.11rı1fler ve hesaplarında ya-
t L 

11111lardır. 
-q t v 

1 
u la kazanmaya bi:şladıgı 

t\~d~ bir fikir v<ya zan ri
l. tı çakan san' atlara pek ili' lı .. -İlk Ucuaılar o!muştur. Filba-

'-. 1amanlarmda kazanç ge· 
••11a'ı • k d .. . müessese o a ar u-
lt 1c· , ı akıllı olanlar derhal 
hl .. ,· . . k ·1.1 . "" anı o ışten çe ba erı 

·ili ;•ıiyeti kavrayamayanlar 
ttlcc mecbur olmuşlardır. 

''- -IV-)İi t 'k k . tli . tfvı anunu sanayı-
illi hıt1ıaye ettiği için serma-

, iıti .. bayi hareketlerine koy
oı:eaııer sadece keyiflerine 
"'ll Utlar ve istedikleri cins

~'1 ... '11cıeler kurmuc:lardır. · ~eıa "' t~11 TUrkiye hayvan ye-
"ıl~,t~e hayvan y~tiştirme 

" ...:._~iması lazım gelirken 
tl\,ı -,''k kanunu ıun'i yağ 

•ı:'•nın Hindistandan, A· 
•dan getirdikleri hima· 

VAKn Savıfa 3 

----Ganan-·-·Haberıerı- .. :·111 
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Kısa bir misafirlik Biçki - Dikiş Ramide bir aile Bir gramofon 
············--·-································ 
Limanımızda 

Bir ingiliz filosu 
geldi, gitti 

lngilterenin Akdeniz filosuna 
mensup Goravlç, Kolombo, Ge
res G orlet kravazörlerile Rover 
namındaki tahtelbahiri limanımı· 
za gelerek Selimiye açıklarmda 
arka, arkaya demirlemişlerdir 

Filo limena gelince Selimiye
den 21 parça top atdmak sure· 
tile selimlanmışlardır. 

Filoda buna mukabele olarak 
21 parça top atmıı ve şehri se
llmlnmıştır. 

Dün öğleden evvel filoda 
daki asker!er karaya çıkarak 
lstanbu'.un muhtelif taraflarını 
ge~.mişlerdir. . 

Oğıeden soma saat beşte fılo 
21 para topu atarak şehri se· 
Jaınlamış ve Selimiyeden atılan 
selam topları arasında limanı· 
mııdan aynlmışlardır. 

Fi o Bulgaristan ve Romanya 
sahillerinde büyük limanları zi 
yaret edecektir. 

Şehir kütüphanesi 
Belediye tarafından Beyazıt 

medresesinde Şehir kütüphanesi 
t,s·sine karar verilmiş ve med· 
rese içinde bazı tesisat yapıl

mağa başlı nmııtır. 
Şehir klltnpbanesi 2~ teşrini

evvel cumhuriyet bayramında 
merasimle açılacaktır. 

Drabmı dllşllyor 
Atina ticaret mümessilliğimiz

den verilen malumata göre son 
gUnlerde Atina bOraaaında drah
mi dUımiye baılamıtbr. Yunan 
hlikOmeti bu vaziyet kar11aında 
birçok tedbirl~r almış ve tunun 
neticesi olar3k isterHn 580 drah· 
miye kadar tekrar yükselebil· 
miştir. 

................ ............ •..... 

Sergiler 
Kırka yakın elişi 

sergisi açıldı 
Çenberlitaşta teşviki sanayi 

hanımlar biçki ve Dikiş mektebi 
tebi mezunlarmm el işlerinden 
mürekkep bir sergi açılmıştir. 

Sergide Türk kadmlarmın in
ce zevkini gösteren pek çok 
eserler vardır. 

Son senelerde bilhassa el iş
lerine gösterilen alakadan dolayı 
Istanbulun dört bir köşesinde40a 
yakın biçki ve dikiş müessesi 
açılmış ve her biri birçok san'at
karlar yetiştirmiştir. 

Teşviki sanayi hanımlar biçki 
ve dikiş mektebinin de yetiştir· 
diği hanımlardan bir çokları ter
zihaneler açmışlardır. 

Mektebin 75 talebesinden bu 
sene diploma alanları 34 hanım· 
dır ve isimleri funlardu: 

Mürüvet, Adalet, Kevser, Fet
hiye, Lütfiye, Mebrure, Leman, 
Muhterem, Mürüvet, Maksude, 
Rükiye, Rabia, Lütfiye, Şefkat, 
F ethıye, Samia, Hayriye, Müzey· 
yen, . Maide, Tecrübe, Nimet, 
Hüsnüye, Sabiha, Bedia, Müfide, 
Sıdıka, Memnune, Se~hat, Is· 
met, Vahide, Hacer, Pakize, 
Mualla, Fahriye hanımlar .• 

Mezun hanımlara muvaffaki· 
yetler temenni ederiz. 

Dokumacılar ve 
z 1 r 

Dokumacılar ve yaz.macılar 
cemiyeti tarafından teıkil edilen 
kooperatif nizamnamesi iktısat 
vekaletince kabul edilerek tasdik 
İçin heyeti vekileye sevkedilmiş
tir. 

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

Karı-koca 
Arasında bir kavga 
ve kadının taarruzu 

Haber aldığımıza göre, dün 
Ramide bir hedise olmuş, genç 
kadm eline geçirdiği bir taban-

ca ile kocasının üzerine yürümüş 
ve öldürmek istemiştir. 

Hadiseye sebep zevç ve zevce 
arasındaki imtizaçsızlıktır. Genç 
kadın epice uzun süren bir mü-

nazaadan sonra sandıktan koca
sına ait tabancayı alarak öldür
mek için üzerine y~rümüştür. 

Bu kadının kocası atik davran
mış birdenbire üzerine atılarak 

kad1nın tabancayı ateş etmesine 
meydan bırakmamıştır. Tahkika-

ta Rami jandarma karakolunda 

devam edilmektedir. Kavgacı 
zevce ve zevç buglln şehrimize 

getirileceklerdir. 

Denizde gaip 
Suadiye plijı önfinde sandal 

gezintisine çıkan meçhul bir şa
hıs, sandala akıntıya kaptırmış 
ve kaybolmuştur. 

Keyf!i..:1ün bu şekilde po· 
lise bil iş ve derhal başka 
nndallarla denizde araştırma 

yapılmış ise de meçhul şahsın 

cesedine bile tesadüf edileme
miştir. 

Don aktam Uzetl polis motör
leri faaliyete geçerek maçbul 

şahsı denizde tekrar aramışlar 

ise de yine bulamamışlardır. De
nizdeki tabarriyat devam etmek
tedir. 
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r _____ ~'"""""""''""""""'.- lzmir limanının faaliyeti ... ,,,,,.m.,,,, .......... ""'""'l 

İncir ve üzüm satışlarına, giren çıkan vapurlara ~-~=~-_-_===_ 
ihracatımıza dair mühim bir istatistik 

lzmir, 16 (A.A) - Şehrimiz ticaret ve sana· Geçen sene ayni tarihte 2,559 ton idi. ~ 
yi odasının üzüm ve incirlerimizin ticari vaziyeti incirlere gelince, mevsim iptidaımdan rapor 
ve ihracatına dair tanzim eylediği rapora naza- tarihine kadar lzmir borsas1nda 1. milyon 826 
ran mevsim iptidaaından rapor tarihine kadar bin 890 kilo incir satılmııtır. 
lzmir borsasmda 16 milyon 65 bin 40 kilo üz.üm 
satılmıştır. Geçen sene ise ayni tarihe kadar 3 milyon 

Geçen sene ise aynı tarihe kadar 5 milyon 754 bin 635 kilo satılmı,b. 

=-=--=== 239 bin 653 kilo satılmıfb. Mevsim iptidasından 14 Eylül 1932 tarihine §-~:~----~==--~-
Mevsim iptidasından 14 Eylül 1932 tarihine kadar lzmir limanından ecnebi memleketlere 

kadar lzmir limanından ecnebi memleketlere vaki ihracat, 1,838 tondur. 
vaki ihracat 5, 766 tondur. Geçen sene ayni tarihte 2247 tondu. 

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

Yüzünden 
Boğaz boğaza 

kavga 
Bir gramo ~on yüzünden evvel• 

ki ~ece A yvansarayda bir vaka 
oldu. Neticede bir kişi ağır, bir 
kişide hafi f yaralandı.: 

Yaralılar şunlardır: 
A yvansarayda iki nuraaralı 

kahvehaneyi işleten rizeli Osman 
ve birde Osmanın amca zadesi 
Yakup vardır. Ağır yaralı Ya
kup, hafif yaralı da Osmandır. 

Vaka da şüyle olmuştur. 
Kahveci Osmanın Hüsnü ve 

Ali isminde iki hemşehrisi var· 
dır. Bunlar bir eğlenceye gide· 
ceklerini söyleyerek Osmanın 
gramofonunu istemişlerdir. Oı· 
man da arkadaşlarının hatırını 
kırmamış ve gramofonu vermif. 

Bu iki arkadaş nasılse gra• 
mofonun zenbereğini kırmıtlar 
öylece iade etmişlerdir. Osman 
kızmiş Aliye: .. 

- Ali -demiş- nasıl kırdınız 
ise bu gramofonun zenbereiini 
yaptırınız ••• 

Ali aldırmamış ve savuşmuf .•• 
bir kaç gün sonra Ali tekrar 
kahveye gelmiş, Oıman zenbe
reğin tamir edilmesini Aliden 
rica etmiş... Bu ricaya Ali şöyle 
cevap vermiştir : 

- inat değilmi yapdırmaya
cağım ..•. 

Bu sırada münazaa başlamıı 
ve bu münazaa gırtlak gırtlağa 
kavğaya kadar büyümüştür .• 
Kavğa devam ederken Osma• 

nın amca ıadesi Yakup ve ali
nin arkadaıı HOsnii de kahveye 
girmiıler ve kavgaya dahil ol
muşlardır .•• 

Nihayet Hüsnü bıçağını çek• 
ve Yakubun gırtlağına saplamlf• 
tır. Y akup kanlar içinde yerde 
yuvarlanırken, Oımanında böğ
rüne ve koluna bir bıçak sapla-
mıştır... Osmanda yere yuvarlan· 
mıştır. iki yaralı yerde kıvranır· 
ken Hüsnü ve Alide aavuşup 
gitmişlerdir. Zabıta Hüsnüsyil ya
kalamıştır. Alininde izi tesbit e
dilmiştir 

Izmlrde bir yangın 
6 dilkkin yandı 

lzmir, 16 (A.A) - Gece ya• 
rısına doğru şehrimizin Bitpaza• 
rında Suluban ittisalindeki mo• 
bilyeci mağazalarından, birinde 
çıkan yangm poyraz rüzgirının 
pek şiddetli esmesine rağmen 
itfaiyenin gayretile 6 mağaza • 
yandığı halde söndürülebilmiıtir. 
Zarar ve ziyan 150 bin lira tah• 
min olunmaktadır. ffıııııııı 1111 1 111111ıı111 ııı1111ıı1111 ııı1111mııı111111ııı11ı111 1 ııııııııı 1111ı ııııııı ı 111 ırıı1111111 11 ı11111111 11 ııı11 1111 111 ıııı111 11 1 111 ıııııı11 1111ııııı1 1 111:.ı ıııı:r.11ıı: ·••'·•ııı•''"'"'""''"''' "''' '' ' '" ' "'' '' '""'" ' '' ''""'''"'"" ' ""'""' ' ' ' '~ 

yeli iplidai maddeleri, Türk köy
lfisünün koyununa, in~ğine, ke
çisine rakip olmuıtur. 

······················································································································-································································································ ..... -.... -·--·-

Bazı fabrikalar vardır ki muh
rik maddeleri makineyi aatan 
memleketten satın alınmaktadır. 
Halbuki Türkiyede smaıleşeo 
müessese Türkiye iptidi madde
lerine mahreç olduğu zsman 
faydalıdır. Mesela kömür mem
Jeketi Türkiycde buharlı veyahut 
alkolla işliyen muhrik maddeye 
ihtiyaç vardır. 

Netice 
TUrkiye sanayii plansızdır. Eğer 

Türkiyenin hayat ıartları 18 ind 
uırdaki lngilterenin vaziyetinde 
olsaydı adam Shıit gibi düşün· 
mekte hiç beis yoklu. Halbuki 
artık iidısat. ferdin meseleai de• 

ğil, kitlenin işi ve kitlenin men
faati ve milli teşekkül olarak 
kabul ediliyor. 

1 ürkiye iktısadiyahnın millet 
kurtuluşunda bir unsur olduğu 
kabul edilince arlık ikhsadi 
müessesenin zararla11nı ferdin 
zararı olarak kabul etmek imka
nı yoktu . 

PJansız ferdin zararını nihayet 
kitle çekiyor. 

Almanyada Mark niçin düştü 
dendiği .zaman verilen cevap şu 
idi : 

"- Hususi iktısat müessese
leri fazla iptidai madde aldılar, 
fakıa~ bu iptidai maddeleri ma
mul hahıı.'.!e piyasaya süremedi
ler. Mark bun\ı:-ı için düştü. O 
iÜD bugündür Alm .. ~yada busuıi 

iktısat devlet kontrolüne girdi. 
Biz, tam müstakil bir iktısnt 

kurtuluşunu fırka ve hükumet 
prensibi telakki ediyoruz. Hatta 
hükümet ve fırkanın vefkinde 
millet mtselesi 1 

O Halde milli iktısadm m'1-
vaffak olması için en mUbim 
şart sür'atle beynelmilel pazar
lara çıkabilecek vasıflar kazan
makhr. 

Bunun tek şartı, milli ikhsat 
kuvvetlerini RHyonel bir ıekilde 
kullanmakbr. 

Milli iktısadm unsurlarını ne 
bir santim ihmal, ne bir santim 
israf etmemek bir zarurettir. 

Bu zarureti p!insız bir sana
yileşme hareketi kuvvetlendire
mez. Bilhassa bizim gibi ıerma-

yede, işte temerkllze ihtiyacı 
çok olan, süratle iktısat cep
hesinin zaferini kazanmıya mec• 
bur o lan memleketlerde, reka .. 
betle, cehaletle, memleketin öz 
iptidai maddelerini mahreçsiz 
bırakan ve Türk halkının k6y 
uasurlarını iptidai kazançtan 
menedebilecek mahiyette hususi 
teşebbüslerle ikhsat cephe kuv
vetlerini Adm Smit iktısadiyatı 
namına parçalamıya hakkımız 
yoktur. 

Sanayie istikamet verecek. 
fabrikaları safıharp nizamına 
sokacak, is tı hsali milli ikbsat 
hesabına rasyonalize edecek bir 
dev~et müess!'sesine yani sanayi 
ofisine pek ço!~ ihtiyacımız \•ar. 

Sadr.f Etem 
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'1 elsiz telgrat yıldzzlarlB konuşabilecek mi ? SUz kitabı 
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Eğer c>rada da zeki adam- Türk dili 
lar varsa : Evet Anadoluda kulla-

. • . nı1an bazı kelimeler 
Koca Markonı keşfının 30uncu sene- Türk dili tetkikleri lltll'ılırken 

• d t 1 • t l f d b k • • ? "Söz kitabı,, ünvanı altında Anado. 
sın e e sız e e on an ne e •ıyor. luda kullanılan bazı kelimelerin top-

Bir muhabir. ahiren telsiz tel- ı dece fenni vesait ile en yüksek 
grafın ka§ifi olan meşhur İtalyan bir ketfini hh:ıl<k•.ık ettirmiı olan 
alimi (Marconi) ile bir mülakat büyük alimlerinden biridir. Onun 
yapmıttır. Gazete muhabiri ltal- için bu zatın gazete muhabirine 
yan kaşifine İptida fu ıuali ıor· söylediği bu sözlerin büyük bir 
mut tur: kıymeti vardır. 

- Keşfettiğiniz telsiz telgarl üe 
Uk defa olarak otuz sene evci Avru
padan Amerikaya telgraf verilmişti • 
Acaba bundan ıonra otuz sene zar
fında arz üzerinden sema içindeki her 
hangi bir seyyare ile konuşmak çare. 
Bi bulıınabileeek midir?. Meselti yer 
yüzündeki insanlar (Merih) yıldızı 
Ue muhabere edebilecekler mi?. 

(Marconi) bu ıuale fu cevabı 
vennittir: 

- Seyyarelerden bazılarının 
tıpla arzdaki insanlara kıyas edi
lebilecek derece zeka. malumat. 
veıait ıahibi mahluklar ile mea
kUn olduğunu farz ve kabul edil
mek tartile ergeç bu yolda telsiz 
telgraf vesaiti ile konuımağı me
nedecek hiç bir ıey tasavvur edi
lemez. 

- Zanneder misiniz l•i böyle bir ta
savvur bugünden itibaren otuz ıeM 
zarfında tahakkuk edebilsin?. 

- Hatta tahmin edebilirim ki 
bumın için daha otuz ıene bekle· 
meğe Hile hacet kalmıyacaktır. 
Yalnız benim bildiğim ıey, arz ile 
seyyareler arasında telsiz telgraf 
ile konuıımak, anlatmak, muha
bere etmek için hiç bir fenni mi.ni 
yoktUr. Fakat dediğim gibi ıey· 
yareler üzerinde de arzda oldu· 
ğu gibi insanlar kabiliyet ve ev· 
aafında canlı mahluklar bulun
mak §artile .. 

(Marconi), bir fenni ihtimaller 
üzerine hayali romanlar yazan 
Jules Verne, yahut bir H. G. 
.Wells değildir. Zamanımzın sa• 

- Bundan otuz ıene evvel icat et-
miş olduğunuz aletin !.:ıymctini lıak
kile takdir edebilen yalnız siz bulunu
yordunuz. TabU o ııakit bu aletı.-ı da. 
ha ziyade tekemül edeceğini de dü· 
şündünüz. Acab:.ı bu otuz ser.e zarlın 
da sizin /;eşfin!z için diişilndüğijnüz 
tckemmüldtrn hc>psi talıaf•kuk etmiı;ı 
midir?. 

- Evet, benim vaktile tehay· 
yül ettiğim ıeylerin büyük bir kıs· 
mı bugün fi'ilen hakikat sahası· 
na çıkmıt bulunuyor. Hatta diye
bilirim ki benim ilk keıfim zama
nında hiç hatırımdan bile geçme 
miş bazı §eyler de tahakkuk ettiril 
mittir. Mesela "Radio phoniqu· 
es. temevvücatının fevkalade in· 
kişaf bulması bu cümledendir. 
Fakat benim ke!fimin bazı tatbi-
katı bilakiı tahminimden daha 
ağır bir ıurette ilerledi. Bu su· 
retle uzun meaaf ede muhabere
den ameli hayat sah~ında istifa· 
de edilebilmeıi için pek çok e· 
mekler ıarfedilmesine, pek çok 
gayretler gösterilmesine ihtiyaç 
görülmüttür. 

- Telsiz telgrafın bir gün gelip 
de 11azetelerin 'ilerine geçebUcceği;ıi 
tahmln eder mlalnlz?. 

- Hayır. Telsiz telgraf ile liu· 
gün bir §eyler dinleniyor. Fakat 
İnsan bu vasıta ile her istediğini. 
iıtediği zaman dinleyemez. Hal· 
buki ıazete ve matbuat böyle de
ğildir. insan bir gazeteyi eline a· 
lır. onun istediği yerini, istediği 
zamanda okur. Bu itibarla telıiz 
telgrafın bir gün matbuat yerine 
kaim olabileceğini zannetmem. 
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Uzak şarkta 
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Japonya ve yeni 
Mançuri devleti 
Tokyo, 16 (A.A) - Rango 

ajınıı, dün Cbangchoun'da yeni 

Mançuri devleti tarafından imza 

edilen protokol metnini neırey-
lemektedir. 

Bu protokol mucibince yeni 

Mançuri devleti, Japonya ile Çin 

aruanda münakit itilaflar ve Ja· 

ponya Ye Çin tebaaları meya

nında aktedilen umumi veya 

huauıt mukaveleler abkimına 
temkan Japonyan1n Mançuride
ki hukuk ve menafiine bOrmet 

etmeyi teahbüt eylemektedir. 

iki alacaklının 
kavgası 

Dün F eriköyünde bakkal Ka 
ztm, Halil ve Mustafa isminde 
iki alacaklısı ile kavg3 etmiş 
ve bu kavba arasında kır 6ç lira 
pua kaybolmutur. 

Bakkal Kazım, Ayazma cad
desinde 118 numaradadır. Hu
runtu sokağında 20 numarada 
oturan Mustafa ve Halil de bak· 
kal KAzıma borçludurlar.~. Ka
zım dün alacaklalarına teıadüf 
etmiş ve para iıtemişbr. Bu 
ıırada kavğa çıkmıt ve Mustafa 
ile Halil bakkala döğmDşlerdir. 
Hadiıenin ıayanı hayret noktası 
şura11dır ki, kavğadan sonra 
bakkal Kazım paralarını yokla
mıt ve 43 liranıa yerinde yeller 
utiğini görmOıtOr. Poliıce tah· 
"ikat yapılmaktadır. 

land iım yaznuıtık. Bu kUaptan di
ğer bazı kelimeler naklediVoruz: 

Ağa.zlamak: Bir iti kolaylaıtır· 
mak. iıi bitim yerine yaklaıtır· 
mak. lıimi ağazlamadan bir fey 
yapamam. lıini ağazlayabildin 

' ? mı •• 
Ağıraınmak: Ağır ıörmek, ıay 

ri kabili tahammül anmak. Sen 
bunu ağırsınıyoraun amma öyle 
değil.. 

Ağır!ak: 1 - f y altına müTa· 
zeneyi temin için konan ortası de· 
lik halkamsı ağaç (Çangın). ly 
altına konan kiremit parçası (Bo
lu); 2 - Elmanın bir nevi (Bo· 
lu); 3 - Meme batı (A). 

Ağıt: girye, bük&. Şurada bir 
garip ölmüı, hiç ağıt sesi ıelmez. 

Ağıtçı: Nahiya. ölülere ailayan 
ve ağlatan kimıe. 

Ya ben nasıl ağıt edem ölü 
bizim olmayınca. 
Birer birer tükenir mi biner 
biner ölmeyince .• 
Ağmak: Suut etmek, yukarıya 

doğru çıkmak, havaya atılmak •. 
Havaya bulut ağdı, 
BQfUM karlar llflith
Yılan ağdı kar1Ufa, 
Su Myletln llanntıfa.. 
Ağnamak ( C. A.) : Hayvan1ar 

yatıp debelenmek. At ajnadı. 
Ağrık: Göçebenin menkul ef • 

yas~ . 
Ağrınmak (G. Antep): incin· 

mek, re11.eide olmak. 
Tanrı tuttutunu ko1ay ıetlrsln. 

Hiç ağnnıp incinmeden. 
Ağsak (Malatya, Kırtebir, Bo

lu, Ankara) : Hafif topallayan in· 
san veya hayvan. 

Yili ıelmit de aiaayor (Anka· 
ra). 

Aha! (Zile, Aytar): 1 - Hay· 
ret makamında kullanılır. 

Aha! Babanın, ananın; 
2 - lıte. 
Aha! Ben gider oldum .(Avaır) 
Ahar: Soğuktan korumak için 

kaynatılmıt ni9utaya belenerek 
pencerelere yapıttJnlan 1Ma. Ta
ğayı aharladmı. Taianın ahan 
dütmüf •• 

Denizde 4 -5 ayhk 
bir ceset 

Enelki 1alı Fenerde, aandal
cılar tarafından denizde bir in· 
aan caıedi g6r01 müı ve bu ce
sedin denizden çıkarılarak tah· 
kikata ba9Jandıtını yazmlfbk •• 

Ceset evvelcede yazdıtımaz 
gibi çml çıplakhr. Bııı Ye ba
caklan yo'.ctur.. Bu mtln11ebetle 
te~bisede imkh b11ıl olamamak· 
tadır. Zabıta badiıeyi esrarenfiı 
bir mahiyette g&rmekte ve bu 
cuedin feci bir cinayete l&urban 
gittiğini tahmin etmektedir. 

A • 1 L B 
Terbiyenin manevi ciheti : Çocu .J 

oyuncakları çok ehemmiyetlidi 
MUtercimi : Zonguldak meb'uau 
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Bir mUnakkit, Rusonun hu fik· 
rini nüktt'Ji ve zarif bir eda ile 
izah ecierken pek bakla olarak 
der ki "Anada iki ıey vardır : 
Tayanın ılltil ve ananın şefkati .•. 
Roso, bunlardan birini, ancak 
ikinciıini temin için istiyor. Süt 
verme, aoahğın en hafif tarafı
dır. Memelerin şişkin ve mükem· 
mel emzirici olduklara halde ana
lıktan yana kıymetsiz kadınlar 
vardır. Memeleri dolu, fakat 
ka'pleri kurudur. Bilakis süt 
vermekt~ki kabiliyetleri az ol
duğu halde analıkları pek yük
ıek olan yani yavru~arınıo be
tiğini, ilk emekleme:erini, ilkte· 
beuümlerini, ıeven ve gıda bari· 
cindeki ibtiyaçlarını·tath bir va· 
zife bilerek • bizzat g6rmekten 
zevk alan kadınlar vardır.,, Ve 
ananın hakiki vazifesi işte bu 
ihtimamla allkadan ibarettir, 
Ananın · tatla bir zevk tellkki 
ve teıvik edilmekten ziyade iti· 
dal tavaiyeıine muhtaç olduğu 
bayle bir allkaya vazife diyebi
lir miyiz? Mamafih bu alikada 
zevk bulamayan analarıı bunun 
bir (vazife) olduğunu hatırlatmak 
IAzamdır. Her hangi bir uğursuz· 
Juk netice1i olarak kalplerinini 
bu duyguya karşı kapalı hisse· 
den analar orada gömülll duran 
ıetkat menbalarım fışkırtmak 
için o kalbi kendi ellerile par· 
çalaaanlar •••• 

T erblY.••'• ille bedeni aaE
hası hakkındaki fikirlerimiz 
bunlardan ibarettir. Terbiyenin 
manevi cihetine gelince, bu işte 
en mObim rolO baba ifa eder 
Ye en bOyOk mes'uliyet ona 
mDteveccihtir. Terbiyede baba· 
nın her şeye tercihen kullana· 
catı vasıta, idrak ve muhake
medir. ln11nı, dUtünmiye ve 
muhakeme etmiye ahştarmanın 
birçok yollara olmakla beraber 
bu buauata bir takım batalı mü
llbazadan korun.ııak icap eder. 

Oilfllnmeyi ekseriya cazip ve 
aevimli kılmanın lüıumuou iddia 
ederler. Biz de bu fikri kabul 
edebiliriz. Hiç olmazsa bunu, 
1ebep1iı yere bıkbnca bir ıekle 
ko1mak, elem ve muhakeme 
mefbumlınna birbirinden aynl
mıyın iki ıeymiş gibi çocuğun 
ıebnine yerleıtirmek llıımdır. 

Fakat mubıkemtnin bizden 
bir miktar feda"ll"lık istememesi 
ve benaberin claima cazip ve se· 
vimli olması mGmkiln değildir. 
Genç ve batta olgun insanlara 
bile ağar relen muhakemenin 
çocuk için bota fidecek bir ıey 
o lmaama imkln tasavvur o~unur 
mu ? ıa .. nın dDtünmeyi ıev me· 
ai, ve bununla ço<.uğun oyun• 
eaklarma, genç adamın eğlence-
lerine karıı g6ıterdikleri tema· 

• 

yül derecesindeki hırs ile 
lanabilm~si ne kadar uzuO 
maolara tevakkuf eder, 
rağmen bu der~ceye vasıl 
ne kadar az İoS3olar vardır. 
hakemenin çocuğa hüzünlil 
te!ikki vermemesi için onu 
lemek veya bütün bütün ar 
çıkarmak lazımdır, diyebili 
Fakat siz, bu suretle ço 
her vakit gizlenmesi mü 
olmayan dUtünce boyundur 
na er veya geç boyun uzat 
hazırlamış olamazsınız ki .•• 
buki terbiyenin en mübi 
defi budur. Çocuğu kendi 
ne bırakmakla onun kabil 
)erini gevşetir ve ıtretce 

meşguliyete dayaı:amaz bir 
getirirsiniz. Şu halde mu 
meyi az veya çok sıkıcı 

lerden tecrit etmenin mO 
olmadığnı kabul ve tasdik 
mek icap ediyor. Çocuğun 
riyetile tearuz eden ıeyle 

yani kendisini düşünmek 
harekete sevkedecek teşe 
lerden ictinap etmek, t 
yeden bütün büti1n 
nazar etmek demektir. 
terbiyenin hedef ve mak 
çocuğu, dü90ncn bir varhk 
rtcesine çıkarmaktan ı bar 
Buna g8re, onun henDz bu 
biliyetten mahrum olduğu 

lihazasına saplanır, kalırsak, 
bu dereceye çıkarmak için 
;r.çu.. ı.... ..,...... • .... ,_ .. k, 

mümklin o!ur? Gerçe ço 
idrakin baıladığını göstere 
alimetlerden istifade e 
mümkün ve liumdır. Faka~ 
rakin bu iptidai alametle~ 
cuğun müstakbel menfaati 
lazım olan ıeyleri biJere 
istiyerek yapacak bir hale 
mesini asla temin edemez. 
lisa ne yapsak, çocdğa seb 
rini muciplerini her zaman 
yamıyacağı birtakım itiY 
vermek zaruretinden kaçına 
Çocuğun minimini zekası, 

disine tuhaf görünen şe1 
pek çabuk ıalakalanır, bu 
karşı mukavemeti pek aıd•' 
ise çocuğun tesir ve nüf uf 
idare edilmeğe muhtaç bit 
lak olduğunu ispat eder. 

Bu mUIAyim ve uysal is, 
bir taraftan babanm mes'ull 
ni arttmrsa da çocuğun ~ 
sinden daba müdrik ol• 
sevk ve idaresine bifaıııu~ 
met uymuı IA~ımgeldiğioill 
biatçe de mat'Qp olduğun• 
fildir. Babanın aalibiyet 9e 
dara, itiraf etmeli ki bir Jt 
diktat&rlilktOr. Fakat hiç 11 
llbiyet onun kadar mef'd 
makul olamaz. 

(Devamı 

Japonya ile yeni Mançuri dev• 

leti milıt DmnO selAmetin muba· 
fazaıı için bir iıtiraki me1ai ıi· 
yaaeti takip edeceklerdir. 

llalyao nazırlar 
mE-ellslnde 

Y ıpılan tahkikata g&re cese• 
din d&rt beı aydanberi denizde 
kaldığı anlaıwlmaktadır. , , EyJUlOn 19 uncu Pazarte1i gOnn aktamı ,ı 

1 • 2 •• 3 kl,lllk 300 yatakh gUzel manzarah ve il 

Bu maksat için vilcutlan 16· 
zumla bulunan Japon Jutaah 
Maaçuri aruiıinde bulunabile· 

ar,, r -
~kel bugünden itibaren 

meriyet mevküne girmektedir. 

Roma, 16 (A.A) - Natırlar 
meclisi atideki kararnameleri 
tıavip eylemiıtir. 

1 - Trablus ile M11ır araıın· 
daki budutlan tahdit eden 1925 
itillflna ait bufunau kararnaDAe, 

2 - 1929 ıenesinde T ahr•n· 
• imza edilmiı bulunan ltalya· 
Iran dostluk muahedesinin ta1· 
Yibiae dair olan kararname; 

Tarabyada yangın 
T arabyada Murat Hamiı ma• 

hallesinde avukat Haydır Beyin 
eYinde eYvelki gece yangın çık· 
mıı Ye ev klmilen yanmııtar. 

Yangının, alt kıttıkl merdi· 
ven batında daran gu llmba11· 
nın denilmeli ile çıktJiı anla· 
fllmııtar. 

tUrlU asri konforu hawt 1. 

ÇILGINLAR OTELt 

WILL Y'0

k FfiıTscli 
• idaresinde olarak klifat edi!iyor 

Fazla mal6mat için Elhamra ıinemaaına 
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TEF~iKASI: 6 

tt?' Vapur da yok?. Ne vakit git-
• 

~Beyefendi biliyorıunuz ya, 
dtt ıtıdan telgraf gelmişti, kar· 

· .i Vefat etmit diye ... Onun -\i • 
~e Adil Bey lstanbula gitti. 

~ ili~ ~iliyorum, lstanbula gittiği· 
lll' ılıyorum. O baıka .. Adil de
~ bura.da idi .. Bu gece .. Biraz 

el burada idi.. 
' Hayır efendim, gelmedi .. 

~~:" Nasıl gelmedi; ben gördüm, 
· ~ıtum. Bana cevap verdi. 
' ~ Naaıl olur efendim, Adil 

\h &elain de ben görmiyeyim; 
\ il mi?. Ben görmeden odanı-
\~İı-ain olur mu hi~?. Ben yanın 
~· o.d~daydım. Mutlaka nevbet 

ıği ıçin ıayıklıyordunuz bey· 
~ ~di •• Size öyle gelmittir. Heki· 

ı6ylediği gibi ıize kinin ve
hn efendim, doktor bey gider· 
bana öyle tenbib etti .• 

. ......_ Hayır, aonra verirıin.. Şimdi 
ah.t •• Ben seni çağnrım .. 
ll eanada inkıtalı bir surette 
ti-etin tesirinden kurtularak 
akemeıine zapeden Ahsen 

~· kendi kendine, uşağın söyle· 
1 bir hezeyan ve sayıklama ha-

lt tcçirip geçirmediğini ıoruyor-... 
~entıiaine o kadar vazıh ve 
!l gÖt'ijnen Ahmet dilin geli-
ı'' nuyayunu düşürımelc için 
nız kabnak iatiyordu. 
tvet, filhakika Adilin odaya . . . . . .. ... . .. . . 
, tını ıyıce gormuf, ıyıcc ışıt· 

lfti. Bileğindeki anahtarı almıı 
it,a inmifti. Hatta aradaki 
divenin mermer basamaklann 
e>nun ayak seaini ne kadar va
duymu§tu. 

~le olduğu halde Ferit neden 
~dar aükUn ve emniyetle hat· 
.. ll'az de efendisine acıyarak 

hunlann sayıklama olduğu 
•öylüyordu?. 

flııdan evvel Ahıenin çaldığı 
donla, gömlekle kotan lama· 

't' da Adilin latanbuJdan in-.... 
1tıni, kö§ke gelmediğini aöy· 

. . d'? .\h 1§ mıy ı •• 
• ' eğer kalkmıya ve bu müte• 
dddialan tahfife imkan bul· 
• !. ilk iti aıağıya ko§up al
. kasada olup olmadığını 

'? it: olacaktı. Orada mi, değil 
~' 'ier yerinde iie hakikaten 
t>'e.n geçirmi§tİ, değilıe... E· 
~"ta. değilse! •• 
)ifJ~at hem cerihau, hem de 

,1ii yerinden kımıldamıya 
~değildi ... 

ba. u9ağı çağırıp ona anh· 
"'t~ere}t a§ağıki kaaaya gön· 

tt1 ~lı :mi idi?. O da olamaz, bu 
q ~ eğer henüz altınlar yerin-
~ ~Yorsa bunlarm bir yaban· 
~ ~ndan öğrenilmesine ve Ö· 

llt h .~inde belki qınlmasnuı.1 
t • ukUmet tarafından zapte· 

~' •ıı:ıe aebep olacaktı. 
~it~' fU dakikada hafızaımm 

ı, ~~e, gördüğü Adilin hayali 
~is ~ti mi olduğunu anlama· 
~~ileır suretle imkin yoktu. . 

karanlıklan yararak o-

t~ etı .ıızak kö~lerini yatak
. !! ebıldiği kadar görmiye ça· 

ey bu de!. Fakat bir nokta 
cli1-' ı· . ı . ıuca ını ce p etlı: 

- lıte, dedi, itte bir delil da· 
ha ••• Gözüme görünen Adilin ha· 
yaleti değildi. Kapının yanı ba· 
tındaki küçük aıgara iıkemleai 
Adil geldiği zaman orada duru· 
yordu. Hatta onun üıtündeki ıe· 
defler abajorun bir köteıinden a· 
kan ziya ile parhyarak gözümü 
rahatsız ediyordu. Şimdi bu masa 
devrilmiı bir halde duruyor. 

Çünkü Adil o kadar çabuk git· 
ti ki 8.§ağıya inip çıkarak altınla
" aıağıdan bahçenin önüne bı· 
raktıktan ve kapıyı kapadıktan 
sonra gelip küçlik anahtarı benim 
bileğime taktı ve birdenbire dıta· 

bu hususta, onun benden gizlen· 
meıi.nde hem lame.il ile, hem de 
Feritlc bir iştiraki var mı?. Ola
maz, binaenaleyh Adil gitmit ola· 
cakbr. 

"lsmail veya Ferit Adilin kötke 
geldiğini gördülerde benden gizli· 
yorlar mı?. Böyle bir inkar onla· 
rın ne itine yarar?. Buna ne lü· 
zum.var?. 

"Onl~nn ıö~lerinde §Üphe ve 
tereddüde mahal bırakmıyacak 
kadar kat'iyyet vudr. Hatta Adi· 
lin lıtanbuldan gelmesine imkan 
olmadığı kanaatini izhar etil~r ki 

bu kanaatte belki de hakları var• 
n çıkarken bu küçük masayı de· dı. 
virdi. • • • 

"Masa çok küçük ve halı da 
çok kalın olduğu için onun devril 
meıi hiç bir ıeı çıkarmadı. Fakat 
ben Adili çit.ğırırken sigara mua 
ımın devrildiğini gördüm .• Tela! 
ve yarı karanlık kapının yanında· 
ki bu küçücek masanın devrilmit 
olduğunu ne lsmaile, ne de Feri de 
göstermedi .. Amma ben görüyo • 
rum .. Bu delil en bariz ve en kuv
vetli delildir: Adil bu gece bura• 
ya geldi .. ,, 

• • • 
Bu muhakemeden sonra Ahsen 

Bey emin idi. Hiç t1ünheıi yoktu.. 
;ı-: t' • ~~ • 

Fak t zaman gectikçc 'beyni, cc• 
'h • • l .. li'tı •• " •• .. ... ,_. 

rı anın ıatırabı, ar.aretın t&ZY,IKl 

altında inkıtalar yaparak muha
kemeyi genitletiyor, uzatıyor, ye· 
ni yeni tefekkür tarzlan, ihtimal· 
ler, imkanlar doğruyordu. 

"Evet, diyordu, Adil geldi, pa· 
rayı aldı ve gitti; Amma nereye 
gitti?. Eğer Adil henüz kötkte ise 

"Adil gelince, lımail görmese 
bile F eridin görmeıi icaP. ederdi. 
Ferit benim odamm yarunda ya• 
tıyormuf. Fakat ben çağırdığım 
zaman odada bulunmadıjı gibi 
Adilin geldiği ve çıktığı zaman· 
da <.ta F eridin yerinde bulunma• 
maaı ihtimali yoktu!. Adil de köt· 
kün hem bahçe kapıamm, hem de 
iç kapısının anahtarları vardır •. 
Adil bu anahtarlarla kapılan aç .. 
mıt, kimse görmeden içeriye gir
miş olacakiır. Doğru benim yanı· 
n;ıa çıkmı§, benden istediği malü· 
matı almıt, ıonra.. 

"Peki amma, eğe~"'evae is& ne· 
<fen gelmıyQr, cger ıpttı ise ncd~!'l 
tekrar geleceğinı dedı de ge1meai, 
savu§tu?. Eğer mabadı, b:r ::ui 
niyeti var idiyse bu nihayet para· 
larnnı almaktan ibaret mi?. Böyle 
bir ıui niyete lüzum yok ki .. Ben 
zaten onları çoktan Adile vermi· 
ye hazır idim. 

(Det:Jamı var) 

Bir şüphe yüzünden· kansını 
boğazından kesen kıs~anç bir koca 
Bakırköyün Halkalı köyDnde 

evelki gece feci bir cinayat 
olmuş, bir adam kansını öldür
müştür: 

Katil Halkalıda oturan Pomak 
Bekir ustadır Bekir usta 40 ya· 
şındadır. 

Buodan üç sene evvel 25 ya· 
şında Mükerrem isminde bir ka· 
dınla evlenmiştir. Mükerrem· gil· 
zel bir kadındır. Bekir usta MQ • 
kerremle senelerdir kavgasız ya
şamışlardır.F akatıv. fikerrem geçen 
sene kocasını kıskandıracak hal· 
lerde bulunmıya ve bu yüzden 
karıkoca sık, ıık kavgaya baş· 
lamışlardır. Bekir ustanın ıüpbesi 
· Son zamanlarda artmış, karı· 
sanı dişarı çıkarmamaya çalış· 
mıştır. · · 
· Nihayet evelki gece Mükerrem 
ile Bekir usta yine kavga etmiş. 
lerdir.Kadıo bu kavgalı hayattan 
usandığım söyliyerek kendisi 
bırakmasını istemiş Bekir usta 
ise genç kar1S1oı çok fazla sev· 
diğinden buna eimkan olamadığı 
cevabını vermiştir. Mfikerrem;ar
tık tahammülüm . kalmııdı, bir 
fırsat bulunca evden .kaçacağım 
deyince Bekir u"sta kendisini 
kaybetmiş, bıçağını çekerek ka· 
rısınnı üzerine atılmış, yere ya
brdıktan sonra ıartlagıua aap· 
lamıştır. 

Gözleri dönen Bekir usta, ka· 
rısınmın yalvarmasına kulak as
mamış, bıçağını saplamakta de
vam etmiş, indirdiğı on bıçak 
darbesile geoç kadının boğazı 
parça, parça olduktan sonra üze
rinden kalkmıştır. Milkerrem öl
müştür. Katil koca evden çıka
rak kaçmak istemiş ise de yeti· 
şen jandarmalar tarafından ya
kıılanriıışhr. Vakaya Bakırköy 
jandarma kumandanlığı vazıyet 
etmiştir.· 

Katil: 
· - Şüpheleniyordum. Ondan 
öldürdüm demektedir. 

- Yerde bir bomba 
Evvelki ğüo Usküdarda feci 

bir !$aza oldu. Mehmet oğlu 
Abdullah isminde bir 'obaa ko· 
yunlarmı otlatırken yerde bul· 
duğu bir bombayı karıştırmış, 
bomba patlamış ve zavallı çoba
nın kolları ve elleri parçalan .. 
mıştır. 

Çoban Abdullah bu ioi mfi· 
lak Ye yarasının tesirile derhal 
bayılmış ve etraftan yetişenler 
Abdullabı hastaneye kaldırmış· 
!ardır. 
Bombanın eskiden kalma bir 

Alman bombaaı olduiu.. anlaııl· 
mıştır. 

Swıf~ S 

Hiı istiyanlı~tan Müslümanlığa •• .......................................................................................................... _ 
• 

Bir lngiliz • • 
ı ı ın 

Müsı·· a uş ! 
~--~--------------~---

Genç kadınla heykeltraş .. Hep 
danstan b~hsediyorlar •• 

-6-
Genç haykelbra§ bir gece geç 

vakte kadar çalı§mı§, sonra lomes 
parkında dolqımağa çıkmıştı. Do
lqırken parkın tahta kanepele
rinden birine bir kadının uzan• 
dığını görmÜ§. Manzara, . ikide 
birde tesadüf olunan manzaralar
dandı. 

Fakat heykeltıra~ dikkat etmİ§, 
ve bu uyuyan kadının vücudun • 
daki güzelliğe hayran olmuttu • 
Heykeltırq, kadına yaklaşmış ve 
on'a bakmıya batlamıştı .. 

Kadıncaiız, o kadar derin bir 
uykuya dalmıth ki, üzerinde göz· 
ler dolatbimı farketmemişti. Fa· 
kat kadının semaya çevrilen ıo· 
luk yüzü ne kadar sevimli, kana• 
penin bir kenarmA sarkan eli ne 
kadar güzeldi. Heykeltraf, ömrün· 
de bu kada.r güzel el görmemişti. 

Sonra bu uyuyan g\izel, pek te 
gençti. Fakat üstündeki elbiıeler 
pek kaba, vücudünü soğukt11-n ko
ruyamıya.cak der~cede hafifti. 

Kadını uyandırmak . lazımdı. 

yosuna gitmitler. o gece fsaClora,' . 
hcykeltıra,ın yatağında yatmıt ı; . 
o da bir koltukta yatmıştı. 
• Ertesi sabah, laadora, hoykelb• 
raştan gördüğü iyiliğe karıılık o
larak ona modellik etmek iıstedi ve 
ıarar etti .. Heykeltırat da onu bu 
iyiliğini kabul etti •• 

Hakikatte model hankulldo 
mükemmeldi. Dünyada bundan 
daha ilham verici model olamaz. 
dL 1 

lkiıi nispeten dost olmafa haf"~ 
ladıklarından heykeltrq laado • / 
ramn dansını seyretmek istemi~. 

onun istediği bir ipek parça.sım 

vermiş, o da bununla bürünerek 
danseder.. l 

Heykeltıra, lsadoranm aamm• 
daki yiiksekliğini derhnl anlar •1 

Dünyada bundan daha mükemmel 
dansolMnazdr .• 

Bütün bunları anlatan heykel•, 
tITaş, ilave etti: 

- Yapılacak iş, bu laza hüne
rini gÖ!temıek için fır!at vermek. 
tir. Bu fıraat elde ediline bu kız 
bütün Londrayı çıldırtır! 

V alC::em heykeltra§tan rica et• 

Heykeltrat buna karar vermit ve 
onu uyandırmıştı. Onun korku ile 
açılan, geniş ve kederli gözlerin
de yürekleri parçalıyan bir rikkat ti: 
vardı. -:- Yarm alqanı tu berikalı 

lkisi liontittular. Ve genç kadm kızı getiriniz! 
ona a~mın lzodora olduğunu ve Ertesi gün lıadora geldi. IÇ~n
dana derıi vererek hayatını ka· disi pek nahif ve utangaçtı. Fakat 
:ı:anmak için karaaıi Rapnondla pek g~~el ve pek kibardı. Pekaz 
birlikte Londraya geldiğini anlat• sinirli olmaaına rağmen nefsine 
tı. Fakat iki kardq ta bir. hafta· ve san'atine güvendiği belli idi. 
daberi böyle kenarda kötede ya· Valdem, bu yeni san'atkara her 
tıyorlardı. Üç gündenberi ağızla· türlü iltifatı gösteriyor ve onu a• 
rına bir lokma koyınamı§lardı. ğırlayordu •• 

Kadıncağı~ ağlıyor ve anlatı· lsadora o gece genit taraçada. 
yordu. Kardaıı Raymond, o gün danaedecekti. Onu odama götür
erkenden onu bırakıp gitmif, bir düın. Orada elbisesini değittire
kaç ıaat zarfında geri dönmesi i· cek ve tifonlara bürünecekti. 
cap ettiği halde hala dönmemişti. lsadora gözümün önUnde ıo-

Genç kadın, kardeşinin bir · ka· yundu ve çırılçıplak kanımda 
zaya uğramıt olmasından kork· durdu. O zaman pek genç olma• · 
makta idi. ima rağmen, lıadoraıun. .Ucut gÜ• • 
Haaıas heykeltraı, bu genç ve zelliği karş111nda hayran kaldım • 

güzel kadmı yalruz bıralmıanın Bu vücut bir Yunan heykelinden / 
doğru olmıyacağına hükmetmit, farksızdı. l 
ve onu götürmeğe karar vemıiıti. . Bütün misafirler tıraça.da otur- t 
Fakat bunu istemek kolay değildi. ınuşlardı. İsad oranın tıraçaya çı~· 1 
Kadın, belki ürkerdi. Bir polisin maaile herkea sustu. Hafif rüzgar 
kadını parktan çıkıp gitmeğe da· onun ifonlarıru dalgalandırıyor• 
vet etmesi heykelbraıa cesaret du. Bütün misafirlerin gözleri o-
Termİ§, o da içini dökmüştü: nun üzerinde dolapa.kta idi. 

- Benimle beraber gelebilir Ön ıafta oturanların biri bir 
misiniz?.. Alman prensesi ve iri yarı bir ka~ 

Genç kadın, heykeltıraşın yüzü- dındr .. Boynunda ııra aıra inci di· 
ne balanıt, bir lahza dütünmüş zileri vardı, Yalnız yemek yerken 
ıonra ona elini uzatarak ikisi bi~ hassas olan bu prenses, laadora• 
tikte yürümüşler ve evvela bir lo- run incecik !ifonlnrma ve çıplak 
kantaya gitmiıler. lsadora burnda ayaklanna bakarak kızarmı§, vo 
kendiıine ikram olunan sandviçle· bir şeyler söyliyerek onun bu ha• 
ri ve yumurta.lan İ§tiha ile ye~iş, line itiraz etmek itter gibi mırıl• 
bir kaç bardak aıcak çay içmif, danmış, fakat bir kimıenin onu 
ıonra arkadaşile konuşmuş, konuş dinlemediğini, ona bakmadığını 
muı fakat dü§tüğü sefalet hak- görerk susmuştu. 
kmde bir tek kelime bile söyleme· leadora bir saat kadar danıetti. 

• t' Herkes onu aeyre koyulmu .. h•, O· mı§ ı.. r-
Heykeltıraşa bütün bunları an· nun raksı, adeta bir sihir ve bu 

lattıktan sonra valdeme dönerek sihir herkesi sarmıştı. Dans bit• 
sordu: 1 tiği zaman lsadora bir alkış tufanı 

- Nelerden bahsettiğini zanne· lcarşısında kaldı. 
dersiniz?. 

-Bilmem ... 
- Hep danstan, danstaki hüne· 

rinden, dansı en mükemmel hale 
getirmek istediğinden bahsetti .• 

lsadora karnını doyurduktan 
ıonra heykeltıra, bir araba -getirt 
miı, ikisi binmi§for ve onun stud· 

( Deı:nını var) 

Kaçak l~ki 
Büyükadada Beler otelinde, 

katip Agop Efendinin odasında 
yapılan araştırma neticesinde 
memleketimize ithali memnu 11 
şişe kaçak içki bulunmuş, ve 
müsadere edilmiştir. 
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Viyanada bir kadın kocası 
ile • 

geçınemeyınce •• 

R•)maoyada 

Müslümanlar 
• Dlnt mümessil i~io hU-

Oğlu ile hır olarak kocasını mutbakta kO.metteo ne 
balta ·ile öldürmüşler .. istiyorlar? 

Paıarcıkta çıkan yıldmm ga
zetesi, Romanyamo millet mec· 
!isinde Kalyaka sancağı meb'usu 
Domeno viktor papa kostaoın · 
'Romanyadaki milslümauların 
dini mümessiline dair verdiği 
takrirden babs ederek dini mü
messiiin nasıl seçilmesi lazım 
geldiğini gösteren bir makale 
neşrediyor ve: 

Avuaturya.da büyük alaka ile 
takip edilen bir davanın rüyetine 
batlanını§tır. 

Muhakeme edilenler, ana o • 
ğul, 43 ya§mda madam Johana 
Böm ve oğlu, 19 yaşında kundu -
racı çırağı Johan Böm'dür. Ka • 
dm, kocasını ve genç de, babası • 
nı müştereken öldürmekle maz -
nun bulunuyorlar. 

Avrupa gazetelerinin bu husus 
taki mufassal netriyatına göre, ci 
nayet ve cinayetten evvel olan bi
ten hadiseler, §U tekilde olmu§ • 
tur. Viyana civarında bir köyde 
han ıahibi olan maktul Matyas 
Böm, 1910 senesinde maznun ka
dınla evlenmitler. Yirmi iki ıe· 
nede ıekiz çocukları dünyaya gel
mif. Bunlardan üçü ya§ıyomıuf. 
Y aııyan çocuklardan biri mah-

' kem.ede maznun mevkiinde bulu· 
nan 19 yaşındaki Johan, diğerle
ri de 15 yaıındaki Alfred ve 9 
yaşındaki Gizeladir. 

Büyük harpten sonra koca har
be gitmiı ve uzun müddet süren 
bu ayrılıktan sonra dönünce, ka • 
n, koca artık biribirlerine eskisi 
gibi ıaınamamıılar. Aralarında 
baılıyan geçimsizlik, gittikçe şid 
detlenmiJ, kadın, birkaç defa ço
cuklamu alarak ayn eve çıkmıı. 
Her defasında da barı§mıılar, ka
dm kocasının evine dönmüş. 

1930 ıenesi sonbaharında, ka
n koca gene ayrı otururlarken, 
kadın, bu ıef er kocası ta
rafından aleyhine boşanma 

davası açılacağım ıezmit ve 
ini bir kara~Ja tekrar kocMmm 
evine dönmeyi tercih etmiş. Fa • 
kat, aradaki geçimsizlik tiddeti -
ni ekailtmemiı, bilakis arttırmı§. 

Kadının en büyük oğlu da baba· 
ıına kartı kendisile birlikte hare
kete geçmit, onun bağırıp çağır -
muma kartı ana, oğul birlikte 
mukabeleye baılamıılar. Diğer ta 
raftan adamın bu en büyük oğlu, 
1931 ıenesi ağustosunda bir ta • 
banca ıat~n almıı ve ormanda ni· 
fan almak tecrübelerine giritmi§. 
Tabancayı geceleri yanından ayır 
mıyormuı. 

Nihayet karı koca, vaziyetin i
ki taraf için de tahammül edile· 
miyecek hale geldiği neticesine 
varmıtlar, esasen kendiliğinden 
dönüt teki makıadı, boıanmayı 
menfaatine uygun bir tarzda te • 
min etmek olan kadın, koca.sile 
müzakereden sonra, ikiıi birlik • 
te bir mukavelename hazırlamıı
lar, imzalamıılar. 

Ertesi sabah, 23 eylul 1931 ta· 
rihinde birdenbire karı koca ara· 
11nda, bir kavga çıkmış, koca, e· 
line geçirdiği bir keserle mutfak
ta karısına saldırırken, oğlu Jo • 
han içeriye girmiş, hemen taban • 
ca.aını çıkarmış ve babasına doğ
ru çevirerek ateş etmi~. Jık kur -
tun bota gitmiş, ikinci kurş\ln ha· 
tına isabet edince, baba yere yu· 
varlanmı,. Yaralanan baba, oğlu
nun elinden tabancayı almıya dav 
rannııı, bu sırada kadın, eline ge
çirdiği bir demir parçasile yanına 
yaklaıarak, kocasının ba!'ına bir 
kaç defa indirmiı. Yere dÜşen ba
ba, gene kalknmııya davranınca, 
oğlu tabancayı bırakıp büyük bir 
t.alta yakalamıı, babasının baıma 
üıt ilıte tam on bir defa indirmiı. 
Kaf atasını, parça parça etmiı. 

Oğul, pois tahkikatı batlayın -
ca, cinayeti tamamile kendi üze
rine almış, fakat mevkuf bulundu 

ğu sırada anasile kız kardeşinin 
vak'a esnasında kendilerinin mut
fakat bulunmadıkları teklinde i • 
f ade verdiklerini işitmit ve anası
nın aleyhinde ifşaatta bulunmuş. 

Ayni zamanda anasının da tevkif 
hanede diğer mevkuf kadınlara 
kendisinin vak'ada iştiraki oldu-
ğunu ağzından kaçırdığı öğreni -

lince, ikisi birden mahkemeye ve
rilmişlerdir. 

Viyanada başlıyan muhakeme· 
de, maktulün oğlu, kendisinin öl-
dürmek kastile cinayeti işlemedi
ğini, tehevvüre kapıldığını iddia 

etmiş, hasta bulunan ve mahke -
meye sedye ile getirilen anası da 
heyecan anında eline balta gibi 
bir .şey geçtiğini, fakat bununla vu 

rup vurmadığını bilmediğini söy· 
lemittir. 

Muhakeme esnasında, dikkat 
uyandıran bir hadise olmuş, jüri 
heyetini teşkil eden azadan biri 
maznun oğul isticvap olunurken, 

ansızı.o şöyle bağırnııştır. 

- Anası, oğlu ile bu işi karar· 
laştırmışlardır ! 

Bu müdahaleye kartı, maznu
nun avukatı, derhal atılmış: 

- Zapta geçsin, demiştir. Bita 
raf olması lazım gelen bu zat, mu 
hake.mC< bitmeden reyini ihaaa et· 
t.' ı. 

Jüri azası, bu sözü hakiki va· 
ziyetin tavazzuhuna yarıyacak, 

maznunun beklemediği bir hitap 
üzerine düşünmeden, hazırlama -
dan cevap vermesini temin ede -
cek bir nida mahiyetinde telakki 
ettiğini ileri sürmüş, maznun avu
katı bu azanın heyetten ihracında 
ısrar etmiş, fakat mahkeme jüri 

azasının izahatını kafi görerek, 
ihraca lüzum olmadığına karar 

vermiştir. 

Merakla takip olunan bu mu -
hakeme henüz neticelenmemit -
tir. 

Inglllz amlralı Oazl 
Hz. ne Hrzı 

tazimat etti 
Kara.denize gitmek üzere li

manımıza gelen İngiliz filosu ku-

mandanı Amiral T otenham sabah 
leyin saat 10,30 da, Reisicümhur 
Hazretlerine arzı tazimat için, 
Dolmabahçe sarayına giderek def 
teri mahsusu imza etmişlerdir. 

Öğleden sonra saat üç buçuk • 
ta Riyaseticümhur yaverlcrin· 
den Natit bey, filoya giderek rei
sicümhur Hazretleri namına amı 
ralı ziyaret etmiştir. 

M. I.Jit vinot· Cenev
reye gidiyor 

Cenevre, 16 (A. A.) - Sovyet 
Hariciye komiseri M. Litvinof Ey-

lülün 21 inde içtima edecek terki 
teslihat konferansı büıosunun bu 

toplanıtında hazır bulunacağını 
M. Hendersona bildirmiştir. Bu • 
na mukabil Sovyet hükUmeti iı'a· 

n ahire kadar teknik komisyon • 
larda temıil edilmiyecektir. 

1 - Dört sancağın şimdiki 

ve sabık müftileri ; 
2 -=- Dobruca müslümanları· 

nın şimdiki ve sabık parlemen· 
tarları ; 

3 - Dobroce muslumanlan
nın şimdiki ve sabık kadaları ; 

4 - Mecidiye seminarının 

müslüman muallimleri; 

5 - SiJistre medresesinin 
müslümao muallimleri ; 

6 - Dört kasaba cemaati 
islAmiyesinin şimdiki ve 1920 
den sonra sabık reisleri ; 

7 - Romanyamn veya başka 
bir memleketin darülfünununu 
ve yahut yüksek mektebini bi· 
tirmiş olanlar ; 

8 - Romanya müslümanları· 
nın bütün hatipleri ; 

9 - Mecidiye seminarı me
zunlarmın cemiyet reisi ; 

1 O - Romanyada çıkan türk· 
çe mecmua ve gazetelerin birer 
mümessilleri. 

11 - Romanya hocalar cemi· 
yetinin reisi. 

12 - Döı t sancak muallimle
riniıı birer mUınessillerindeu mü· 
rekk~p bir Oslüman kongre l· 

nin akt edilerek bir (dini mü 
messil) seçilmes:ni isteyor. 

Bir şimendifer 
kazası 

Feci bir bilanço 
Oran, 16 (A.A) - Dün gece 

saat 23 te şimendifer kazasına 
kurban gidenlerin mikdarınm 
resmen 50 telef 225 yaralı ve 
37 kayıp olduğu tesbit edilmiştir. 

Enkazın temizlenmesi ameliya· 
hoa faaliyetle devam edilmekte
dir. Enkaz altından ar.tık hiçbir 
ses gelmemektedir. 

Bir logiliz tahtel
bahlrl müsademe 

etti 
Londra. 16.- ( A. A. ) - FHo 

lrnmandanlığı H- 33 tahtelbahi
rinin akşam saat 17 de Portlaod 
açığında Dundalk mayen gemi
sıle müsademe etmiş olduğunu 
bildirmiştir. 

Tahte.bahir hafifce hasara 
uğramıştır. Telef olan ve yara
lanan yoktur. 

lVubavveJ logiliz 
harp istikrazı 

yekunu 
Londra, 16 ( A.A.) 

Yüzde beş faizli mubavvel 
lngiliz harp istikrazı resmi ye
kiiuu şimdi 1885 milyon lng!iz 
lirasına baliğ olmaktadır. Bu is
tikrazdan 88 milyon liralık ha
milleri hemen tesfiyesini talep 
etmişler ve 112 milyon liranan 
blmilleri de henllz hiç bir karar 
vermemişlerdir. 

17Evmı 1911 

• 
enı Fi/imler 

Opera Sinemas1nda _ .............................................. . 
Şikagoda Panik 

iJlga Techechova - Hana Rehm.ann - Ferdinaıı<1 Ha.rl 

21 EylW car§amba günO Opera !>.lıf>mumda gl5sterllecek olan ŞJkagoda 

panik fillminden bir sahne." 

Amerikada "Gangters,, tabir 
olunan kaçakçılann ne büyük 
teşkilat ve kuvvetleri olduğu 
malumdur. 8unların en meşhur
larından olan (Al Capone) ge
çenlerde mahkum olmuş ve mah
k iimiyeti bütün Cemabiri mütte
hidede bir mesele teşkil etmişti. 
Hakikaten Amerika zabıtasmuı 

akıllara hayret veren teşkilatına 
rağmen, gündüz, şehir içinde 
bankaları soyacak derecede cür'-

et gösteren bu haydutların ce· 

saretleri efsanevi bir şekilde ol· 
makla beraber bir hakikattir. 

nn· ı t ı 

mevzuunu teşkil eden, bu"G) ngs· 
ters,, lerin kıralı ve bugrn ha
pishanede yatmakta o'an Al 
Capone'nin ilk maceralarından 

biridir. 

Persiye çatmıştır. Fakat, Pe 
nin, işlerinden eve gelmeğe " 
ti yoktur. O akşam da, met 

sini Operaya götüreceğini vad 

tiği halde, beyanı mazeret ede 

bir ar\cadaşile mühim bir mü 
keresi vardır •.• 

iki zarif zat, Tag'ioni ile P 
si, birleşirler Bun ar, Şi ago 
kimsenin kendilerinden ş i l' 
etmediği iki cani çetenin rcıs 

ridır. 

Mor an Billi, P e ı si I? ot' a, orı 

mrntakasında yapacağı pıyB 
"'•l.JiyA.t.uıA mani olm m •n ı 

yarım mılyon dolar verd ği 
de, Persi, bu piy&no!arm bir 
milyonlu'• ko'rnin nakle·'cc 
rini bildiği ıçin aralarında bl1 

mevcuttur. 

••. Operada bu'unan Flora · Eller yukarı ... bu, gündüz, bir· 
den bire hankayı basan hırsızla- telefondan is endığ•ni haber 
rm verdikleri bir emirdir. Banka rirler Florans, Pc ı si Botun ö 
soyulur ..• hırsızlar, müsterih çe· halinde sesini duyar ç:ığırı l 1 

kilirler.. Bu, bütün Şikagoya yere gider. Pers ı ö müştur ..... 

dehşet salan Moran Billi, yahut K;Jtil kimdir? ... bu kadın'B? 

Al Patus ve adam arının işidir. bu karışık işteki rolleri ned r 

Bn sirkat, banka sahibi o'an Ufak bir hü 'asada bunu tıı 
Taglioniye tesir etmez. O, baş- etmek, çok meıakh ve heyec11 

ka işler de yaparak çok para olan filmin ruhunu ba talaya' 
kazanmakta ve bu meyanda ida· ve zevkini kaçıracağı için •' 
re ettiği bır variyetede dar.söz nazar ediyoruz. 
olan Suzı'yi mücevherlere gark Filrode son asri banka k•

0 etmektedir. lan, mi lyoner klüpleri, lüks 
Başka bir dansöz olan Florans kor ve tuvalet er, muhteşertı 

da, zenğin bir elmas taciri olan lolar görülmektedir. 
ftHn ıı ıı ı ıLJ 11,111111111111111111111111 '"ı ırın ı ı ıı ı ıı ıı.ı ı ı ı ı ıı uı ııııı ı ı ı ıı ı ııı ı ı ııııı ıı ıı ıı ı ııı ı ıtıııı rııtt 

Borçları birleştirme istikrazı 
Paris, 16 {A. A.) - Borçları 

birlettirme istikrazına ait esba
bı mucibeli layihada ezcümle de
niliyor ki: "Beynelmilel mali te -
mayülat timdiki halde faiz mikta
rının tenziline müsait bulunuyor. 
Faiz miktarının indirilmesi F ran
sada hayat pahalılığını ucuzlat -
mıya yardım edecektir. Fransa u· 
mumi kıymetler piyasası günden 
güne mütebariz bir salah eseri 
göstermektedir. 

Bilfarz geçen haziranın birin
de 7 4 franktan kapanan yüzde üç 
faizli devlet eshamı eylulün 14 

.ünde 85 franga kadar fırlamıt bu

lunuyordu. Ayni zamanda daha 
yüksek itibari bir kıymeti haiz o
lan bir çok tahviller timdi hemen 

hemen tedavül fiatı üzerinden a· 

lınıp satılmaktadır. 4' 
Yeni deyinler piyasada te 

vül eden kıymetlerden daha , 
bir fiatla satılığa çıkarıldığı 
yeni esham yüzünden serrrıaYe ~ 
hiçbir suretle mütezarrir olııı1 
kimseler bunları satın altı' 

hakiki bir menfaat bulacakl ~ 
Yeni istikraz zaten mali P 
ramı daha vasi bir muvazell~J 
ıurundan baıka bir ıey del:

1 • tJ Arada haııl olan farktan ı• .,, 
edecek bütçenin bundan ~ 

hiçbir açığı karıııında b~I-' I 
mıyacaktır. Nihayet ufak ıt İ. 
hiplerine bir takım tavizler t J 
ni derpif edilmektedir. Bu / 
kaydi hayat şartile metrut e 
teslimi suretinde yapılacakU'' 
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. . . . .. .. ~·· ,, ........ 
• 
isabetli bir 

karar .. Dünkü 
Türkiye 

müsabakalar heyecanlı oldu Birincilikleri 
1 ürk • Bulgar Atletleri -arasında 
........... ·-······················································-·············-

llıaçlan vaktin-
~e başlamalıdır 

'-tb 'f'n sahifemizde, Istanbul 
~o Dııntakasının lik maç~arına 

Bulgar misafirlerimiz yedi müsabakadan 
bir tanesini kazandılar •.• 

ancak 

'
1111bak Ozere klüp murahas

l' ~ Ç~ğırarak konuştuğunu ve 
&.. t trılen kararları yazmıştık. 
~t 0Planmaya Galata saray Fe· 
~t :~rahasları ge'memişler fa. 
~I •ger on iki klübün mura
~'t •rı ittirAk ederek verilen 
ı.t_•rları tasvip etmişlerdi. Ga
tı'ı .. ray ve fener murahas!a· 
-.,~lcgelıneyişleri, haberdar ola· 
~ k iarıoa atfedilmiş bu ıtibar· 
'• endilerinin bu sene de Jik 
~·~•na iştirak etmemek iste
•tt,trıne dair bir düşünceye yer 

/;' tııeıııişti. 
~•aılbakika lik maçları hakkında 
\.~\'vur Ye kabul edilen şekil 

Türk • Bulgar atletleri arasın· , 
da tertip edilen müsaba~· alar dün 
muvaffakiyetle yapıldı. Fakat ne 
yazık ki bu müsabakaları seyre• 
denler ancak bir avuç meraklı
dan ibaretti. Halbuki bu beyne(.• 

miler müsabakanın hiç değik 
bir kaç bin seyircisi bulunması 

Jazımdı. Eğer bizde atlet ızm faz
la bir inkişaf göstermiyorsa ga
liba her şeyden evvel bunun se
bebini kendi kendimizdearamak: 
lizıın gelecek. 

Misafir!erimiz dün ancak bir 
tek mü ıabakayı, o da kendi ha
tamız yi"zünden kazandılar. Bu 
itibarla Bulgar atletleı ini iyi bir 
günlerinde addetmcmek lazımdır . .... , -· ~· .--.. -... ................ ,,_~-)eui• yuheın ve mevcut ve vazi

htt~' göz önünde tutu 1mak 
'il~ 1 e geçen seneki Jüzum· 
'ıi lbti.iftara meydan ver
~:tkce~, klüpleri tatmin edebi· 

MUsabakalar 400 metre koşudan bir g6rUnu, 

'ft bır tekiJdedır. Çünkü her 
1 Yapılacak iki birinci küme 

y~1 
geçen sene olduğu gibi 

,1 •abada değil ayrı ayrı sa· 
•t~rd, Yapılacakbr. Bu itibarla 
'•rı' bbaaılat top ' adığı muhakkak 
ın •:tı nıaçlarm hakkı gaip 

~iğ::k•c~\c, bir klübün h kkı 
• f übe · kt' e· · ı lcü geçmıycce ır. ırın· 

1 •tıı llleye mensup iki mil i ta· 
ın karııl•thiı aabada o gün 

tak iki ikinci kilme ta' ımiyle, 
tılarıo ikinci takımları karşıla
aklardır. ikinci küme hasılat· 

Mrsal:aka'ara küçükler arasın
da yüz metre sür'at seçmeleri tle 

ta saray klüplerinin bu senede 
maçlara iştirak etmemek ıçın 

karar verdik1erini biz de zaıl 
etmiyoruz. 

Lik maç'arı geçen sene ço'c 
~arip sabfalar geç·roiği için Is- ' 
t anlul 'ı!arı tatmın etmemiş ve 
mevs·m losmen Istanbul futbolü· 
nün zararına kapanmıştır. Bunun 
içine: iı ki lıu seneki Jik maçları

na sr: orcularm ve rr.erakhların 

haves ve iştiyakları artmıştır. 

d ğer taraftan futbol mevs mı 
' ancak yüzde otuzunu alaca-
I C~h.etle hrsi .a tın yüzde yetmi- tamam'le ge!miştir. Gecıkmrk 
~ bırıoci küme takımlarına ka- hiç bir suretle doğru o'amaz. Is-

,l~tır. tanbul mıntakasının 7 teşrini ev-

~ ~eçen seneki Yaıiyat düşü· velde maçlara başlamak kararı-
'dıı tse bu sene!d vazıyeti ıyı ve nı değişlirmemesıni temenni 
~t ltıe bulmamaya imkan yok- ediyoruz. 

; Bu itibarla Fener ve Gala· A. S. 
ıı r 1 11 ıı 11 ıı--.11aıan11111 rııı ı rm 111111u111111ıınrn!fıt111111111111 ıtı ı tı 1 rı ı ın111rııı1111111~ unıH•n•t 

Zon~ulda <.ta Tenis 

~ . ._ 
'•thler Zonguldak tenis Mlxte ,amplyonu Nlmlka H. 

Avni Kini Bey 
'~dak, (Huawd ınuhablrlmlz yazıyor) - Halkevi taratmdan tertip edilen 
~ltıuvaana hararetle devam olunmaktadır. Geçen cuma günU yapılan mUsa-

'l' Çok bUyUk blr allka ne takip edllml§tir. nk haftanın neticeleri §unlardır: 
..a. e1t erkekler: İbrahim - Avni Beyler aramıda. 6-1 6-1 Avni Bey galip. 
"'11 s 
l)eltt &dl Bey - Mösyö Munz ara.amda. ~ 2-6Munz galip. 

~l~ Bey - Möıyö Jlrand a.ramıda. 6-l5 7~ 9-7 Jlro galip. 

~bı: - Şerit Beyler arasmda. 6-'Z' 5-7 6-1 Nihat Bey galip. 

'.)'~d - Avni, Munz - Şerit Beyler arasında. 6 - 'Z' 6 - 6 Jlro - Avni •• 
•'11Jı. 

. -~ 
~flı:a Al! &dl Hanım - Avni Kbt Beyle, Sabriye Hanım - Şeldp Bey 

'-\ 6-İ Nemika AU Sadi Hanım - Avni K!ni Bey galip. -

Hatip oııu Ahmet 

başlandı. Bunu 800 metre (bey· sı bir iki saniye kaybetmesine 
n :lmilel} takip etti. Bu mi.saba- sebep oldu. 

100 me~re semih ka~anırken 
kaya girenler Ziya (Türk) P edan 

ı Bulgar) Agop (Türk) dü. Çok 
Heyecanlı oldu. lik dört yüz 
ıretrede Pedan çok iyi ve ileride 
gidiyordu. Sonra Ziya adım adım 
Pedana yaklaştı ve son virajda 
geçti. Bulgar şampiyonile Ziya 
arasında çok çetin bir mücade
le başlamıştı. Neticeyi bir göğüs 
farkile Zıya kazandı. Fakat ken· 
disi virajda bata yaptığı ve Bul· 
gar şampiyonunun ayağma çarp
tığı için d ıskalifiye edildi. Bu 
bata bittabi kasdi olmamıştı. 
Fakat Pedanı müteakip müs1-
bakalara iştirakten mahrum etti. 
Dereceleri şudur: 

Pedan birinci 2,12 1-5 Agop 
ikinci. 

100 metre kUçUkler 

Ahmet birinci ( 12 saniye ) Va
bopulos ikinci, Doçinos liçündi. 

100 metre (beynelmilel) 

Bu müsabakaya 2 Bulgar 4 Türk 
atleti girdi. iki defa yanlış çıkış 
yapıldı. Neticeleri şunlardır. 

Semih birinci 11, 1·5, Hilmi 
ikinci 11,2·5, Davidof (Bulgar) 
üçuncü. 

Semihin kendisini iki yüz met • 
reye sakladığı ve sıkmadığı gö
rülüyordu. Bunun için derecesi 
iyi değildi. Hele yetmiş beşinci 
_ıqetrede dönüp arkasına bakma· 

GOiie atma 

irfan birinci 12,45, Kankelidis 
ikinci, Nail üçüncü. 

1500 metre 

Yalnız Türk atletlerinin iştira· 

kile yapıldı ve hayli heyecanlı oldu. 
Maruf koşucumuz Mehmet, son 

turlarda kendisini göstedi ve 
kazandı. Mebmet birınci 4.48 3/5 
Petroponyadis ikinci, Fethi üçün· 
cil. 

Disk atma 

Naili birinci 33,66, Vangelidis 
ikinci, Keşiş oğlu üçüncü. 

200 metre (beynelmilel) 

Bu müsabaka da çok heye· 
canlı oldu. Bizden Semihle Hil· 
mi giriyorlardı. Semih partiyi 
kolaylıkla aldı : 

Semih birinci 23 sanıye, Smit 
<Bulgar) ikinci 23 3/5, Hılmi 
üçüncü. 

YUksek atlama (beynelmilel) 

Haydar birinci 1,80, Polyos 
ikinci 1,75, Sedat üçüncn 1,66. 
Bulgar atleti ilk ıatlamalarda 
tasfiyeye uğramıştı. 

Rüzgaı ın fazla oluşu atlama 
direğini mütemadiyen düşürll· 
yordu. Bu itibarla Haydann 
1,85 atlamak için çalışması ne
tice vermedi. 

Uzun atlama (beynelmilel) 

Tevfik birinci 6,44 metre, 
irfan ikinci 6.22,5, Gaboviski 
(Bulgar} üçüncü 6, 12,5. 

Cirit atma 

Sudi birinci 46,39, Selim ikin
ci 45,59, Karakaş üçüncü 43,09 

5 bin metre 

Mesafenin uzunluğuna raR-men 
heyecanlı oldu. ilk turlarda Rum-
ların en iyi koşucusu Panakis 
önde gidiyordu. Son iki turda 
Mehmet başı muhafaza etti ve 
son turu bilhassa iyi ve seri ko
şar ak kazandı. 

Mahmet birinci 17,20, 1 - 5 
Panakis ikinci 17,31, 2.s, Eona-
dis üçüncü. 

400 metre (KUçUkler) 

Paraskos birinci 58 3-5, Ofyos 
ikinci, Muhtar ilçilncü. 

400 metre (Beynelmilel) 

Çok heyecanb oldu. Bu koıu· .. .. . . 

Atletizm müsabaka
ları gelecek cuma 

yapılıyor 

Haber aldığımıza göre Türkiye 

atletizm birinciliklerinin htan
bulda yapılması kararlaştırılmış ve 

karşılaşma tarihi de tesbit edil-
miştir. Müsabakalara Ankara lzmir 
Balıkesir ve lstaobul mıntakaları 

iştirak edecekler ve müsabakalar 

a-elccek cuma Kadıköyünde F e
nerbahçe ıtadmda yapılacaktır. 

Dört mıntakamızın en güzide 
atletlerini karşılaştıracak olan 

bu müsabaka~ar bütün atletleri· 

miz tarafından memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Birçok iyi dereceler alınacağı 

ilmit ediliyor. 

Beynelmilel •• 
gureş 

Romenler de muva
fakat cevabı verdiler 

Balkan mill~tleri şampiyonları-

nın ittirakile şehrimizde beyncl• 

milel b:r ğüreş turnuvası tertibi 

için alAkadarlar ve federasyon 
bir müddettir meşgul o!uyordu. 

Oğrendiğimize göre ft ·rasyon 
J U.h~I l> 

bu güzel teşebbüsüı_!dc:~muv .. affak ... 
olmuf, Romenler de bu mr sa

bakalara i~tiraki kabul etmişler• 

dir. Milsabakalar Bulgar, Romen, 
Yunan ve Türk güreşçileri ara· 

sında şehrimizde yapılacaktır. 

Çok heyecanlı olacağı muhak• 

kak bulunan bu güreş türnova

ıına 3 T eıriniıanide başlanması 

kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 

ya 200 metrecimiz Mehmet Ali 
giriyordu. ilk numarayı aldığı 
için koşuya en geride başlamıştı. 
Fakat rakiplerini birer birer 
geçli, son elli metrede iyi olma
masına rağman komşuyu rahatça 
kazandı. 

Mehmet Ali birinci 53, 1 .. 5, 
Şimit {Bulgar) ikinci 53 3 - S, 
Ragıp üçllncll. 

3 •dım atlama 

Bolyos birinci 13, 12, Yorgi• 
yadis ikinci, Selim ilçllncü 

4X100 bayrak (küçilkler) 

Birinci Galatasaray takımı 49 
ikinci Fener bahçe takımı. 

4X100 bayrak (Beynelmilel) 
Birinci Türk takımı. Türk ta• 

kımı sırasile Suat, Semih, Meh
met Ali, muzafferden terekküp 

1 

etmışti. Bu yarışın bilhassa ilk 
yllz metresi çok güzel oldu. Re· 
koru 45 saniyedir. ' 

MUklfatlar 

Mllsabakalar bitmiıti: Kaza.; 
nanlara madalyalar verildi. Mü
sabakalar alkışlandılar. 

Muzika bulunmadığı için geçit 
resmi yapılamamıştı. Misafirleri· 
miz bilhassa havanın fenalığındaıa 
şikiyct ediyorlar, tam derece
lerini gösteremediklerini aöyli-

~ yorl~. 
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Beyaz Kadın Ticareti 
Bu adam nasıl kadın avcılığı yaptığını gayet tabii anlatıyor 

Yazan:? Tefrika: 4 
- Kıza vereceği cevaplar ev· 

veHe-.ı bellctilmi~ti. Fakat yaban· 
cı karfI!ında şa~ırarak kekelemiş. 
O vakit zabıta fÜphelenerek mer· 
ke:z<le alıkoymu§··· 

- Memleketine iade mi ede
cekler? 

Bu suali sorarken içimden bu 
zavallı kızın yakayı sıyırdığını dü 
şünüyordum. Jak Laroz hayret • 
le cevap verdi: 

- Neden memleketine iade et
sinler? Bu memlekette kimseyi 
geri çevirmezler. Uzlaşma çaresi 
nrnnır. 

Şnrlo humurdandı: 

- Y a.ln!z cczcyı vermeğe mec· 
h:::tum. Be, yüzden bin pezoya ka
cl~ b'r para ... Ettiğim maımıf ta 
caba. 

Bar yavaş yave.~ doluyordu. Gi· 
renler Jaka clierile bir selam ve .. 
riyorl ve bir tn-:afa oturuyorlardı. 
Bu sırada ~aka sordum: 

- Böyle gelen l:adınlar, bura· 
da na&l bir hayat süreceklerini 
biliJorlnr mı? 

Jak ı:nnarladığı içkiyi yava§ ya
Vaf bitirdi. Ve cevap vereceği 
yerde bir sual sormakla mukah~ 
le etti: 

- Bu devirde çocukların gök
ten zembille indiğini zannedecek 
kadar ıaf genç kız bulabilir misi· 
ııiz? 

Çiçek bozuğu delikanlı söze 
kanıtı: 

- Zannediyor musunuz ki Bü
enos Ayrese gelen bir kadın bura· 
'da bir ev köşesinde kurulara.k ha
lı dckuyacağını tasavvur edebil
sin. 

Jak Jame..mladı: 
- Coğu bilir. Hiç olmazsa §ÜP· 

heleniT. Yalnız onları hayrete dü
şüren giri~tikleri mealeğin yor· 
gunluğudur. İnsan Arjantinlileri 
tanımadıkça burasını anlıyamaz. 

Ötekilerini yava§ yavaş azat eder .. 
ler. Parise son seyahatimde idi. 
Ben seyahate kendim gitmeği ter· 
cih ederim. Daha eğlenceli ve da· 
ha emindir. Yalnız biraz yorgun
luktur. Son gidi§imde diyordum. 
Sekiz gün bo§ yere kaldırım mü
hendisliği yaptım. Kahveleri, u
mu.mi bahçeleri, İ§ idarehanelerini 
geziyordum. Dokuzuncu günü ara
dığımı buldum. iri yapılı, inci gibi 
di§Ii, kalçaları dolgun güzel bir 
kız. Vagremi caddesinde bir balo 
da idi. Onu dansa davet ettim. 
Danstan sonra bir lokantaya gö
r:=:: -

türdüm. Orada bir aydanberi i~ 
bulamadığını ve oturduğu odanın 
p~rasmı veremediğini anlattı. Ona 
Marsilyadaki bir müessesenin ıey
yar komisyoncusu olduğumu ıöy· 
lemittim. Sinemayı çok seviyordu. 
Bir hafta ainemaları dolattık. 
Kendiıine elbiseler aldım. Bir haf· 
ta ıonra Brükaelde itim çıkacağı· 
nı söyledim. Benimi~ oraya ıitti. 
Orada gına gelinciye kadar ıine· 
maya götürdüm. Sonra Hamburga 
gittik. Arlık elime geçirmi9tim. 
kurtulamazdı. Birden bir telgraf 
aldım. Arjantine harekete mec· 
burdum. Bili. tereddüt beni takip 
etti. Kendiıine güzel bir kamara 
tuttum. Yolda kendisinden bekle
diğim iti yavat yavaf anlattım. 
Evvela ağladı. Sonra ra.,ı oldu. 
Bazı kadınlar için Büenoı Ayreı 
(iyle caziptir ki ... 

Böylece bu adam nuıl k&dın 
avcılığı yaptığını gayet tabii bir 
tarzda anlatıyordu. 

- Nasıl burada ite koyuldu 
mu? 

- Evet, kafaıı bot kadın de· 
ğildi. Geçinmek nasıl olur biliyor
du. Adı da Jermendi. 

Sordum: 
- Ne oldu? 
- İki ay sonra öldü. Zavallı ve-

reme tutulmuı. Bizim paralar da 
yar.dı. Tabii ıiz de anlaraınız ya! 
Bütün gayretine rağmen iki aydn 
ettiğim masrafları çıkaramamı~tı. 

Çiçek bozuğu delikanlı dedi ki: 
- Ne ynpanımz, insan hazan 

kazanır, hazan kaybeder. 
Sonrar arkndaıma dömiü: 
- Senin kabahatin hasta ol

duğunu vaktinde f arketmeyifin· 
dir. Yoksa İt işten geçmeden bat· 
kasma satardın. 

Jak içini çekti: 
- Boyuna bizim kazancımız· 

dan bahsederler. Arasıra öyle ka
zıklar yeriz ki.... Bundan sonra 
Pariste kalan bir meslektaı dela· 
leti ile ba§ka birisini getirttim. 
Bu gelen kizın evrakı yolunda de
ğildi. Gidip vapurdan alm:ıl< icap 
etti. 

- Bir mütkülat mı çıktı? 
- Ke~ki çektiğimiz güçlükler 

hep böyle §eyler olıa ... Biz bura· 
da biribirimize yardım eder eüç
lükleri kaldırırız. Dalavereyi na· 
sıl çevirdiğimizi ıize a.nltayım. 

Vapurun Büenos Ayreae geldiği 
gün dört genç kadin ellerinde li· 
man riyaaetinden ahnmıt müaaa• 

iki Gülüşlü 
~rsen Lüpenin yeni 

'lJazcın : .Atods fôplQ.H,. 

Kadın!, 

Klarn, mektubu Raula uzattı. 
Raul şöyle bir göz attıktan son· 
ra: 

- Kabahat, dedi, benim. Böy· 
le bir tuzak ihtimalini düıünme
li idim .. Pek adi bir tuzak amma, 
seven hiç bir kimse bu tu:ıaktan 
kurtulamaz. Fakat artık korkma 
yavrum. Gül bakayım. Çekinme .. 
Burada o var diye çekinme.. Ku
zudan farkı yoktur. Sadece vah§i 
bir kuzu.. Bir §ey yapamaz. ilk 
tesadüfümüzü daha unutmamı§" 
tır. Dövü§e cesaret edemez. Öyle 
'değil mi?• Artık timdi aklın başı· 
na geldi ya?. Akıllandın amma , 
aptallaıtın da.. Doğrusu pek ap· 
talsrn .• Nasıl olur da §Oförünü ka· 
pıda bırakırsın?. Hem öyle bir su
Tatı var ki .. Bu sabah, bizim köt· 

bir macerası - 48 
1JJdçe"e çuiwı : fa. 

kün önünde bekliyen §Oför oldu
ğunu derhal tamdım. Bir daha ıe 
fere bir §ey yaparken, gel, bana 
danış ... 

Valtekı aklını bqına toplama· 
ğa savaııyordu. Yumruklarını ıı· 
kıyor, katlarını çatıyor, Raulün 
kendisile alay editine n• kadal' 
kızdığını meydana vuruyordu • 
Raul iıe onun bu hali ile 'büıbü • 
tün eğleniyordu: 

- Haydi gayret, biraz toplan 
bakalım. Bugün idam ve ölüm teh 
likeıi yok .. icap ettiği zaman ken• 
dini bu fikre ahıtırabilirain. Şim
dilk ıadece, uılu uslu ellerini ve 
ayaklarını bailıyacağım. Sonra, 
polis müdüriyetine telefon edece
ğim .• Jorjöre gelip seni teslim ala· 
cak.. Goriiyoraun ya.. Proİıram 

denameler olduğu halde vapura 
girdiler. Her tarafını dolattılar. 
GülÜyor, ıakalatıyorlardı. Niha· 
yet dı§arı çıktılar. İçlerinden biri
ıi gelincik çiçeği renginde bir f&P" 
ka giymişti. Dikkat eden olsaydı 
bu ıapka ile vapurdan çıkan ka· 
dının ayni kadın olmadığı görü· 
lürdü. Filhakika bir tayf amn yar· 
dımı ile kadın elbiselerini deği§· 

tirmit evrakı noksan kız onun ye

rine çıkçmiıti. 
- Peki içeride kalan kadın ne 

oldu? 
- Kaptanlar onu gördükleri 

2aman vapura girme müsaadesini 
kaybettiğini söyledi. Üzerinde Bü
cnos Ayreıte iki senedenberi o· 
turduğuna dair vesika bulunduğu 
için dııarı çıkarıldı. 

Bu ıırada içeriye esmer bir ka
dın sirmiıti. Dedi ki: 

........ Ben Büyanki oteli tariki ile 
geldim. Daha kolay ..• 

Jak Laroz anlattı: 
- Büyanki oteli Montevideo

nun en güzel otellerinden biridir. 
Rıhtım üzerindedir. Sahibi dostu· 
muzdur. Vapurda bir kadın oldu· 
ğünu haber alınca gider karşılar. 
Montevideoda zabıta merasımı 

yoktur. Kolayca çıkılır. Ondan 
sonra Riyo nehrini aıarak buraya 
gelmek kalır. Buna da hudutta 
müıamaha ederler. Her aktam 
bir vapur itlediğinden it çok ko
laydır. 

Eımer kadın dedi ki: 
- Benim geldiğim vapurun adı 

Mikana.viç idi. Çok güzel küçük 
bir •apurdu. Elektrikle donamıf· 
tı. Akt&lllln onun.._ hareket et
tik. Gece yıldızlı e ılıktı. Gökte 
yıldızlar uçuıuy.ordu. Bütün sev· 
diklerim için iyilikler diledim. Sa
bahın ıe~izinde Büenos Ayrese 
varmııtrm. Ve tatlı bir tebe11ümle 
ilave etti: 

- Ne güzel geceydi! Aıla u
nutmıyacağım. 

Bu zavallıyı dinliyenler adeta 
kendiıinin bir düğün ıeyaha.tin· 
den bahıeltiğini zannederlerdi. 

(Det'amı ı·ar) 

ımıımnımıımnı1111Pmllft1111nımım!mmııa11ıımnmıı111ınmnnııınııııını111ııınanıa 

Şeker için yeni bir. 
kararname 

Şeker, kahve ve çay hakkında 
bir kararname neşredilmişti. Ve
rilen mal\lmata göre hükumet 
bilhassa şekerin ithali için yeni 
bir kararname daha hazırlamak· 
tadır. 

gayet basit .• 
Valtekı çıldırıyordu. Dili tutul· 

muıtu. Kar111ında duran Raula 
pek tabii olarak içerliyordu. Fa. • 
kat asıl onu deli eden, Raul ile be
raber Klaranın bulunufu, Klara· 
nın da gülerek kendisile a.9rkı ile 
beraber alay editi idi. Maamafih 
ıevdiği bir kadının karıısmda bu 
derece gülünç oluşu Valteka' de 
bir akıülimel yaptı ve kendisini 
tophyarak, bu sefer o hücuma 
geçti. 

Gayet sakin bir tavır takma· 
rak, bir koltuğa oturdu ve ıöze 

bafladı: 
- Ya.... Dedi, demek meıele 

bundan ibaret.. Beni polise tes• 
lim edeceksin. Peki amma bunu 
iki defa tecrübe etmedin mi 1 N~ 
tice ne oldu: Hiç .. Maamafih, ma
demki yoluna çıkıtımdan istifade 
etmek iıtiyonun. Olsun! Hot ge· 
ne muvaffak olacağını zannet• 
miyorum ya.. Bununla beraber, 
"inuva.ffak olduğun takdirde, bu-

Sanayi iilenıinde .. , ..................... , ................. . 
• 
lngilteredeki grevle 

iki haftada İngilizler 5 milyon in · 
lirası kaybetti, Alman!ar kazandıl 

Londra, 11 - Artık iki haf
tayı geçti, ·Latıcaşhire mensucat 
fabrikalarındaki yüz yetmiş bin 
amelenin grevi basebile lngilte
re sanayii mefluç bir haldedir. 
Grevcilerin Moskovadan yardım 
gördükleri iddia ediliyor. Mu
hırkkak olan ,u ki grevci ame~ 
le yalnız patronların aleyhinde 
değildir. Aynı zamanda hükii· 
metin, hatta Trade·Union kon
gresinin de aleyhindedir. işsizler 
her türlü vesaite müracaat ede
rek greve nihayet verilmesine 
muhalefet ediyorlar. Şayanı dik· 
kat olan bir nokta da yapılan 
nfimayişlcr ar,Bınna bir kısım iş· 

liyen amelenin de karışmış ol· 
masıdır. Ahiren amele fırkasın· 
dan ayrılmış olan M. Maston bir 

makale yazarak grevin maksadını 
şu suretle ilan etmittir: Kapita
hst rejimin ortadan kaldırılması. 

M. Muton şimdi serbest amele 
fırkası reisidir. Bu fırkanın na
şiri efkarı olan Ntw Leader 
gazetesinde intişar eden bir 
makalede şöyle deniliyor : 

"Bugün lngilterede hiç~ir sınıf 
amele yokturki işlerini terket· 
mekte hakları o:masm. O halde 
bugün grev yapmayıpda beklesin· 
l'r? Eğer bu suretle umumi bir 
hareket yapılırsa kolayca kapi .. 
taliıt rejim bertaraf edilebilir. 

1926 senesinde yapılan umumi 
grev geniş bir mikyas nzerine 
baılamııh. Fakat kuvvetini k•y
betti ve hezimetle neticelcnCfi. 
1932 senesinde bu hareketi da
ha ziyade genişletemez miyiz? 
iktidar mevlciini elimize alamaz
mıyız? Bütün mGstakil amele 
fırkası taraftarları gr'!vcilere 
yardım etmelidir. Grevci amele 
için İaneler top!amahdır. Mem· 
leketin diğer taraflarındaki ame
lelere grevcilerin vaziyetleri an· 
latılmahdır. Hülasa mücadelenin 
faaliyet •abası mümkün olduğu 
kadar genişletilmelidir. ,, 

Grevin iktisadi manzarası fev
kalade vahimdir. Resmi iıtatis

tiklere naıaran grevden iki haf
ta i~crsinde ( S } milyon lngiliz 
liralık bir zarar husule gelmiı
tir. losriltere henüz dehıetli bir 
mali buhrandan çıkmak isterken 
iktisadi bir fe!Akete uğramıı ve 

nun ıana, bilhaasa Klaraya neye 
malolacaiını bilıneliain .. 

Valtek, divanın üzerinde, ar· 
tık kendisini toplaınıt olan Klara· 
ya döndü. Ra.ul: 

- Söyle bakalım, dedi, doğru· 
ıu pek merak ediyorum. Her hal· 
de eğleceli bir hikaye anlatacak
ıın ! .. 

- Evet.. Belki ıenin için eğlen 
celi. Fakat Klara için değil.. Bak. 
Bak .. Sözlerime nasıl dikkat edi· 
yor. Benim hiç bir vakit alay et· 
mediğimi o pek ala bilir .. Ben ae· 
nin gibi, vaktimi konfranıa ver· 
mekle geçir.mem .• . 

Valteks Klaraya doğru iğilerek 
ıordu: 

- Markinin. senin ile olan ala
kasını b.iliyor musun?. 

- Markinin mi?. 
- Evet, bir gün, bana, anne· 

nin Marki ile tanıımıt olduğunu 
söylemİ§tİn .. 

- Evet, söyledim .• 
- Ben o zaman, biraz §Üphe-

yeniden almak istediği pata 
elinden kaybetmiştir. SaocsŞ. 
fabrikalarının durmasından 
fade eden Alman fabriktO 
derbal bunların yerini trt 
için tedbir almağa g;rişmişle 

Amerikadan, Avusturaly• 
mühim sıparişler alm1şli1rdır •. 
buki Hindistanda Japon fabrı 
larmm yaptığı rekabete ~ 
Lancaşbire fabrikaları mu\'• 
kıyetle mücadele edecek bit 
z.iyete gelmiılerdi. Çünkü 
distan hükumeti Britanyadan 
ka olan memleketlerin ithali 
muvakkaten gümrük resmı 
etmişti. 

Rus yada ........................ 

Suikast 
Tertibatına da ' 

bazı şayialar 
Varnadan bildirildiğine S: 

son zamanlarda Odesadan , 
~aristana dehalet etmiş d• 
Rus muhacirleri, Moskova 
Stalın aleyhine büylik bir sui~ 
sıt hazarle ndığ1nı, suikastın "'' 
tinde haber alınarak mesullt 
tevkif edildiğini sövlemiş!erdit 

Gene bu muhacirlere naısr 
tevkif edilenlerin sayısı yUz yi 
kişiden faı.ladır. Rivayetlere 
re bu suikastı teriip etmiş ol• 
ların hemen hepsi genç :ıab 
)erden ibarettir ve orduya~ 
naden bunu yapmışlardır. a!r 

• ..,..,_~arhi e ~ ~ı 
Voroşilof yoldaş da bu mese\t , 
metholdarmış, fakat oyn• 
rol hakkında büyük btr ketil 
yet muhafaza edilmektedir. 

Suikast, Stalin yo.daş, ff1 
kovada olmadığı bir sırada 
zırlanmış ve meydana çıkarıl J 
tır. Bunu haber alınca Stt 
yoldaş derhal Mostrnvaya d1ıı müıtür. Voroıilof yoldaş el 
vaziyetini muhafaza etmekte$1* 

Verilen başka malumata ıJ 
6
r 

yüzde seksenden fazlasını k ı( 
lülerin teşkil ettikleri ordu, S ~ 
lin yoldaşı istememektedirler r( 
Voro~i!of yoldaşın it başına g 
mesini arzu etmektedirler. il 

Bu havadisleri kaydı ibth'' ~ 
tellkki etmek icap ediyor. ı~ 
menbaa Bulgariıtan olmakl• / 
raber, bu havadisleri Fr•;f 
"Le Journal., ve "lntran,, g 
teleri yazmaktadırlar. 

lendiğini, fakat elinde deiil 0 

dığını hiaaetmiftim. 
- Ne delili?. ı-t 
- Aptallık etme .. Gece . 

kinin evine, yazıhaneıine 
ğin akfam, itte bu delili •~ 
dun. Senden evvel mevcudi ~ 
benim de bildiğim ve içinde ,lı 
ri gördüğüm gizli çekmede, JJ 
nenin bir fotoğrafını buldun· jjf 
tındaki yazı ise, artık bütiltı ~ 
heleri izale ediyordu. Annetıı bİ 
kinin bin bir metreslerinde~ d'fl 
ıi olınu~tu ve sen de Marlcı 
lemont'un kızı idin. 
Valteks devam etti: tJI_ 

- itiraf edeyim ki, bu, e ~I 
miyetli bir me:ıele değil. S-,~ 
vaziyeti tamamen tavzih etft' JI 
çin bunu söyledim. Deroe1' ~ 
d'Erlemont babandır. On• pP 
neler hissettiğini bilmiyorull'· ti 
a.ınafih, bu:::ı, bundan ıon~ 1 
kip edeceğin yolda ak'.hnd "'"'ıt' 
karma .. Jan d'Erlemont ,r) 
dır. Halbuki- ,(Devam• ~ 
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Memleket Haberleri i 
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Anadolunun 
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Kurtuluş 

G 
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günlerine ait akisler 
A\enemende 
nasıl tes'it 

bayram 
edildi? 

Kurtuluşu gününün hatıralarını 
canlandıran temsil 

f 11 
t'ı1ınhfar1n Menemeiıl ı,gal ettlklerl esnada katlettikleri 

J• Kaymakam Kemal Beyin mezar1nd• 

;c.~hıcn lıususi nıulıabirimizden: göz ya§larımızla izhar ve arzedil

d~Yl~I, Menemenin Yunanlı • di. Bundan ıonra Menemende iyi 
İd· kurtarılmasının yıl dönü • bir varlık gösteren çalıtkan g~nç
~ '· h:cnemcnliler bu muazzez !erimizin vücude getirdiği mızı -

f C\'k l" d b' ,. il a n e ır surette tes ıt ka taraf ındnn istiklal martı ça • 
.:~· ihtifal heyeti tarafından lındı. 
~ ~na:n Program dairesinde sa fırka ve belediye reisleri bey· 

Y1n 'bi .. b k b k k ı 1 ,r yuz atının uman • ler tarafından irer nutu ve Ü· 
a. lrnd, k· ·ı · 'ki. 1 h ~ i r a.mı en ıslı a ar- çük mektepliler tarafından da ne· 
bı ·:~k c~iılcrdcn mürek· fideler okundu, alkıılandı. 
~ UV'lri müfrezesi tarafın- Kasabanın Yunanlılardan is -

enemenin iatirdadı tekrar 
lll ... d )d M f tihliaında §ehit dü"l#n büyük ölü • ~ ırı ı. ü reze kuman • !<'-

laraf ından bayrağımız hü • lerin kabirleri ziyaret cdi1erek 

Önündeki direğe !rekildi. 
'ğniıız, dalgalanmıya ha§ln • 

~~rnan mazinin matemli h:ı • 
tekrnr gözlerimizin önün 

~tılandı. Bu manzara ltarfı • 
\ b' 
il lJıze bu muazzam günü gös 

lu Gaziye, kahraman or • 
tıı, . 

rnınnet ve şükranlarımız 

\.ı Gemlik'te 
· ik hus~i mulıabirimizdcn: 

~,ik, bu haf ta kurtul ut gün 

~•İni güzel tertip edilmiş bir 
i t'ıtıla tes'it etti. O gün sabah 

: baıta fırka heyeti olduğu 
ı ~ektepler, muallimler ve 
Qliy"'k ~· U bir kalabalık halinde 
·}'~ .. 

Oniinde toplatılmı§, nu • 
~ •öylenilmi§tir. Müteakiben 

.. d'hilinde Cami içindeki kah 
'1\ 'd' tı ılerek mütevazı bir 

· da ı:to"-"I" b 1 k ıJ~ ı:. ••;U u u unan ve aza 

t\ ~ttulut müjdesini getiren 

ruhlarına fatihalar ithaf edildi, 
merasime r:.ihayet verildi. 

Menemenin her taraf mda da • 

;ul ve zurnalar çalınarak milli o· 
yunlar oynandı, gecesi büyük fe • 

ner alayı ve muhtelif eğlenceler 

yapıldı. 

N. Crmal 

Bartın' da 
§ Ziraat bankasındaki ihtila

sından dolayı veznedar Yaşar 
Efendiye 8 sene 9 ay ceza ve· 

rilmiı ve bu ceza temyiz edil
miştir. 

§ Zonguldak maden ocakla· 
rından dönen Dadayın Zari na

hiyesinden Erva köyünden Necip 

oğlu Bayram ve sekiz arkadaşı 
Amasraya gelirken yolda iki s:

liblının taarruzun;ı uğramıılar

dır. SiJiblı şab11lar maden oca· 
ğında çalışarak birkaç para ka

zanan bu ameleleri soymuşlar· 

, dır. Tahkikata başlanmıştır. 

lzmir - Kasaba şi
mendif erlerinde 

karışıklık 
Akhisar lıusuai muhabirimizden: 

İzmirin kurtuluı bayramı mü • 
nasebetile İzmir - Kasaba §imen· 
difer hattı bütün febekesi imtida
dmca İzmire tenzilatlı bir ücret 
yaptı. Mevkiflerden üç gün lzmi· 
re bilet ıattı, bu üç gün zarfında 
İzmire müthiş yolcu nakletti. Se~ 
kiz eylul günü yolcu vagonları ve 
Akhisar istasyonu görülmiye ve 
acınmıya layık bir manzara arzet 
mekteydi. Bu ecnebi tirketler ha
la mı halkın hukukuna ve istira -
hatine riayet etmiyecekler? Bu aı 
cak günlerde birer izbeden ve bi
rer hapishaneden ibaret olan dar 
vagonlar içinde ta,ıdıkları yolcu· 
ları bir İnsan taııması değil can • 
sız bir meta naklederceaine insan 
ları biribiri üstüne istif ederek 
naklettiler. 

Akhisar bilet gİ§esi sekiz ey· 
lul günü üç yüz elliye yakın bilet 
sattıktan sonra gişeleri kapatarak 
geri kalan yolculara bilet satma -
dı. Çoluk çocuğu ile hazırlanıp ge 
len bir kısım yolcular bilet alamı· 
yarak ve trende yer bulamıyarak 
geri döndü. Mademki kumpanya 
lzmire üç gün bilet satmak üzere 

tertibat almı~tı, el ilanlarile ve sa 
İr suretle halkı İzmire gitmiye 
te§vİk etmİftİ; bu suretle halkı ia· 
tasyona döktükten sonra naklede 
memek beceriksizlikten bnıka ne 
dir? 

Akhisar istasyonu üçüncü mev 
ki yolcunun çokluğunu gorunce 

birinci ve ikinci mevki bilet sat • 

mak için üçüncü mevki bilet kal
mamı§ olduğunu söylemi§ ve pek 
çok üçüncü mevki yolcularına ikin 
ci mevki bilet satmıştır. Bu da bir 
haksızlıktır. lıin en tuhaf ve ga -

rip olan ciheti "Trende yer bula
mazsanız karışmayız, bileti geri 

almayız, gider ve ya gidemezsi • 
niz, bahtınıza .. ,, gibi bir firkete 

hem de yakışmıyncak sözlerde bu 
lunulmuttur. 

Şi.mendifer idaresi artık böyle 

bir fırsatı da kaçırdıktan sonra ar 
tık bir sene sonra gelecek olan 9 

eylulü beklesin. Sair günlerde va 

gonlarda ekseriyetle §İmendifer 
müstahdemininden başka kimse 

bulunmuyordu! Ne olurdu, mev • 
laflara fazla vagon gönderseler 
hem müşteri rahat gitse, hem 
kimse kalmasa iyi değil miydi? 

Asım 

Ezinedeki şenlik, mera
sim, tezahürat 

Belediye dairesine bayrak çekilirken •• 

. ' 
Ezine belediye binası UnU~de merasime haz1rhk 

Ezine huauai muhabirimizden: Ezinenin selam ve hörmetlerini bu 
iki sene iki gün dütman İtga· uğurda ölen aziz §ehitlerimize 

linde kalan kasabanın bu sene 0 • rahmetlerini arzetti. 
nuncu kurtulu§ yıl dönümü kutlu- Mektep çocukları güzel neti • 
landı. deler okudular. Asker ve mektep· 

Sabah kasabanın her tarafında liler vali ve kumandan beklerin 
ve her sınıf halk arasında başka 

bir hareket vardı. Bu canlılık kur 
tuluş bayramına hazırlıktı. 

Saat 16 da hükumet konağı Ö· 

nünde Vali Süreyya, kumandan 
Fevzi Beylerle, kaza kaymakamı 
Cavit, alay kumandanları mira • 
lay Faik ve Naim beyler, bütün za 
bitler, memurlar, çok kalabalık 
bir halk kütlesi toplanmıştı. 

Kasabanın Akköy giriminden 
silah sesleri duyulmıya baıladı, 
kahraman askerimiz gırış günü
nü canlı olarak yaıatıyordu, ön • 
cü manga11 göründü. 

Ön öncüler süngülü tüfenkleri
le ateş ederek mefruz düşmanı 
Çanakkale çıkımına kovalıyorlar 
dı. 

Öncü kumandanı genç mülazi 
min gözünde o günün hatırasuun 
canlandığı belli idi. Mızıkanın ar 
kasından bölük göründü. Vakur a· 
dmılarile ilerliyen kahraman as • 
kerlerimiz çok alkıtlandılar, bir 
çavuş belediyenin direğine bay· 
rağımızı selam ve alkışlar, top 
sesleri arasında çekti. Bu manza· 
ranın büyüklüğünü ve herkesin 
üstünde yaptığı güzel tesiri anlat 
mak kabil mi? Göz yaıları, mera· 
sime bir kat daha azamet verdi. 

Belediye reisi Cemal bey, iş • 
galin acı hatıralarını, kurtuluşun 
sevinçlerini anlattı. Bu günü ya • 
ratan Ulu Gaziye ve son neferine 
kadar bütün kahraman ordusun:ı. 

önünde geçit resmi yaptılar. 
Gündüz belediyede kabul res • 

mi yapıldı. Gece şenlikler oldu. 

Kasabada gündüz, gece sonsuz 
sevinç hakim oldu. 

Ezineliler kurtuluılarına karşı 

büyük alaka gösteren Çanakkale 

valisi Süreyya, Kumandan Fevzi 
beyfendilere ve bütün zabit ve 
memurlara, kahraman askerlere 

sonsuz teıc!kkürlerini arzediyor• 
lar. 

Konya 
mekteplerinde 
Konya (Hususi) - Vilayeti • 

miz ilkmektep muallimlerine ait 
kadro gelmiştir. Merkezden ka• 
;;-ve köylere, nahiyelere bir ço1' 
muallim nakledilmi§tİr. Konya• 
dan Af yon Karahisar vilayeti em
rine altı, Ankaraya ve Muğlaya 

beşer muallim verilmiştir. Bu mu• 
allimler mezkur vilayetlerdeki 
münhallere tayin edilmişlerdir. 

Erkek muallim mektebile muli 
telit orta mektep müdürü de de • 

ğişmiştir. Gene bu mekteplerle li· 
se muallimleri arasında nakil ve 
tahvilleri icra edilenler vnrdır. 

~ln Zabitlerimizden ıehit 
1.. beyin metf eni bqında 
~S>l· S ~i ~anım ve çocuklarda~ 

~ ·············!·······························:·················:••··································································· 

Mezun bulunan Konya maarif 
müdürü Hnsip beyin de Elaziz 
maarif müdürlüğüne tayin edilece 
ği söylenmektedir. 

ltt~r tı laraf ından vatani, mıl 
til• ' nutuklar söylenmit, kur· 
'"'t . i b· edıldikten sonra müfti 
~~ ır dua okumu§tur. Gece 
ı dah·1· 
"• ı ınde ve denizde mo· 
' I 

1'-tıd 
~d· allarla fener alayları 

ı)lll • 
ltı •t geç vakte kadar 

L t b,.., 
'\ d "ra.nıı coıkun tezahü • 

~,,, 

Ilı etnıiıtir. 

z. v. 

Bu reslmler, Bursanın bir kaç gUn evel tes'it edilmiş olen Kurtuıu, bayramından bir kaç 
intibaı aösteriyor. Ortadaki resimde hUkOmet konağı ve önUnde biriken halk, iki taraftaki 
resimlerde de merasime ltftlrak eden esnaf teşkillh veCUmhurfyet timsali görUIUyor.Susene 
bayram haznhQını Halkevl yapmış, tezahUrat pek parlak olmu,,meraslm filme de ahnmışbr. 

Ahmet A. 

Yozgat'la 
§ Temyiz mah~<em~s: baş müd

deiumumi muavinliğine tayin edi· 
len Nazif bey yeni vazifes'ne 
gitmiştir. 

§ Yozgat valisi Sami bey vi· 
!ayet dahilinde büyük bir teftiş 
seyahatine çıkmıştır. 

§ Yozgat muallimler birliği ta· 
rdından İsmet paşa mektebinde 
bir müsamere verilmittir. Müsa• 
mere çok güzel olmuştur. 
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Fazla güneş banyosu 
fay dalı değildir 

Nasılki ilacın fazlası vücuda mızır 
ise güneş de öyledir .• 

Bazı baatahkları tedavi için 
doktorlar tarafından güneş ban· 

Bir baatada tedavi edilen bir 
cilt Yeremi ile beraber bir de 

yosu tavsiye edilir. Fakat diğer ciğer veremi o'u:sa hastalığın 
taraftan yazın güneı banyoıu tehlikesi daha az o!ur. 
yapmak son seneler zarfında Güneş ziyası cilt üzerinde yap
gittikçe daha ziyade rağbet bu· tığı tesitat ile cildın hücrelerinde 
lan bir modadır. Bilhassa bazı butahğa mukavemet edecek me· 
kadınlar vücutlaranı esmerleştir· vadm husulüne hizmet eder. Bu 
mek için bu usule milracaat edi· auretle umumi bir şifa vasıtası 
yorlar. Sonra koldaki bileziğin o'ur. 
albnda k~lan kısmını beyaz bir 
halka hahnde muhafaza edebil-
mek için gDnlerce yaz güneıinin 
~D ıuaları altında bekliyorlar. 

MUtemedt~en aane, ellinde 
kahp vllcudu siyah bir taba· 
ka ile kapatmak gUne,ın 
faydasını izale ediyor .. 

Halbuki güneş ziyası bazı has· 
tahklan te<lavi ettiği gibi hazan 
da yerinde kullanılmadığı ve bil· 
bassa ifrata gidildiği ve bir dok· 
torun kontroln altında gDneş 
ban,.oıu yapılmadığı takdirde 
tlirli1 ttırlil bastalıklafa aebep 
olur. 

Ahiren Copenhage'da beynel· 
milel bir ziya kongresi toplan
mııtır. Bu kongreye 26 muhtelif 
memlekete mensup 300 kadar 
doktor İftİrak etmiıtir. Anupa
da çıplakbk moduının merkezi 
oJaa Berlinin hp fakOlteai doyeni 
profeaör Friedrich de bu kongre
de bulunmuıtur. Yirmi ıene ka-, 
dar Helio tberapie aahaıında 
ihtiaaı kespetmit olan Fransız 
doktorlanndan profesör Aimeı 
bu konırede günes banyosunun 
gayri fenni surette kullanılmaıın
dan mlltevellit tehlikeler üzerin
de ısr9 etmiş, kongre bu zatın 
h~ahnı tasvip eylemiştir. 

Dold•rlar1n 9Une' tavsiyesi 
Profesör Aimes diyor ki: 
- Güneş banyosu iki suretle 

yapılır: ya bir ceoktorun göıter
diği llJtpm Ozerine, yahut sırf 
moda clduğu için. Doktor niçin 
bir hastaya gDnet banyosu tav· 
siye eder? 

GDnet ziyasının tıbbi tesirleri 
muhteliftir: Gnneı cilt üzerine, 
kan ilzerine , bezler üzerine, 
sinirler lizerine tesir eder. Vü
cutta muhtelif şekillerde aksül
amel yapar. Uzvun müdafaa 
kuvvetini takviye eder. Fakat ıu 
cihet kabul edilmittir ki Tüber• 
kOloza karşı müdafaa ıarf cilt 
vasıtaaile olur: 

Bir kaç aene evvel profea6r 

Marfan tarafından yapılıp Der
mopbylasiede neıredilmit olan f'I 
mllfahedeyi hatırlamak lizımdır: 

Onun içindir ki doktorlar 
bazen gGaeı ile tedavi usu· 
iline mOracaat eder:er. Fakat 
bu demek değildir ki herkes is· 
tediii kadar gllneıte faz a dur· 
ıun, fada durduğu niıbette vü· 
cudu kuvvet bulur. 

Ulcın fazlası da muzurdur 
Billkiı gOnqe karıı vOcudu lil· 

zumundan fazla maruz bırakmak 
zarar verir ve vccudu kuvvetten 

dOıOrllr. Nuılki bir hastayı te· 
davi için verilen bir ılAcın mu· 
ayyen bir miktarı o hastayı te-

daviye hizmet ettiği halde o 
miktarı aşlığı zaman bazan teh· 

tikeli neticeler verirse vücudu 
gllneıin ziy asana arzetmek de 
6yledir. Muayyfn bir zaman zar· 
fında ve muayyen bir ıeklide gü
neş banyosu bazı basta~ı!dan te-

davi eder, fakat bu zaman artmlır 
vo doktorun tavsiye ettiği dere· 
ceden fazla gDneı banyosu yapı· 
lırsa reuhakkak zarar görlllür. 

Bunun sebebi mi daba iyi an· 
latabilmek için izıılıat vereyim: 

Güneıin vücude faides i uzviyeti 
tahrik ederek aksulimel yapma· 
sanda ve hıatalık amillerine kar
tı mukavemet kabiliyetini arttır· 
masındadır. Binaena eyh bu fai· 
denin istihsali iç!n vücudun ziya 
kartJsındaki baasasiyetini muha· 
faza etmek lizımdır. Çiinkü vü· 
cudu mütemadiyen ziyaya maruz 
barakmak bu hassasiyeti azaltır. 
ÇQnkti vücut ziyaya ahşar. Bir 
gQn gelir lci gtıneşin ziyası vü· 
cudu tahrik edemez olur. 

Sonra günctin vücut üzerine 
faideli teair yapması için cildin 

kararma11 da !Azım değildir. Bi
lakiı cildin gilneı ziyaaı ile ka
rarmaaı, esmerleımesi ıiyamn vil· 

cut liıerindeki faideli tesirlerine 
karp bir nevi mania teşkil eder. 
Binaenaleyh gOneı banyosu mo· 
dası tabbt noktai nazardan bir 
tehlikedir.,, 

... ==--
Osmanlı bankasından 

Zirde irae edilen Müesseaat 
veznelerinin açılma ve kapanma 
11atleri 16 mayıs ilA 15 eylül 
1932 devreai için sırasile saat 
9 1/2 ve 1 S 1/2 olarak teıbit 
edilmiı idi. 

Mukaddema olduğu vechile, 
ayaimleueıat veznelerinin. 17 
ey161 cumartesi gllnllnden itiba
ren ıaat 10 da açılacağı ve aaat 
16 da kapanacatı umumun ma• 
Ifimu olmak Dzre ilAn olunur: 

Americaa Expreaı Cy • Banca 
Komerciale ltaliana - Banco Di 
Roma· Bınque F ranco· Asiatique
Banque Generale Pour Le Com· 
merce Etranger - Cbrissoveloni 
Banka11· Credit Lyonnais • Deuts· 
ebe Bank Und Disconto Ceaells
cbaft • Deutacbe Orientbank • 
EmlAk ve Eytam Bankası • F ele· 

VAKiT 

TAKViM 
Cumartesi P•ur 
17 Erilli 18 ErlUI 

16 Cema.evvel 17 Cema.evvel 
GUn dotUfu M2 S,43 

GUn balıfl 18,16 ll',IS 

Sabab nama.z:ı 4,40 4,38 

ôtıe D&mUJ 12.oa 12.08 
tklncll namuı 15,38 rS,37 

Akf&ID DamUJ JS.16 IS.14 
Yat..IJ namazı 19,52 19,48 

tın.lak •.oı 4.03 

Yılm geçen l 249 tsO 
gtınlerf J 

Yılm kalan } "' 111 
günleri 

HAVA - D1ln mcaklık uamt 2l, aagart 
18 derece olarak teabılt edilmiştir. BuaQn 
rüzg4.r mlltehavvil aUraUe uecek hava ek· 
aertyeUe açık otacaktrt. 

RADYO 1 
Bu9Un 

1ST ANBUL - 18 den 19,30 a kadar or
keatra, 19,30 dan 21 e kadartanbur1 Re.tik 
Bey ve arkadaılan, 21 den 22 ye kadar Ot'• 

keatra, 22 den 23 e kadar sramofon. 

VİYANA (1517,2 m.) - 12,30 konaer, 
U,<l3 plt.k, kouerl, 16,15 muldkl, 17,30 koa 
aer, 20,10 piyano koD.Mrl, 21 koneer, 23.20 
musiki. 

BtJKREŞ (S9U m) - 13 pWt, H pWt 
18 koıruıer, 19,10 konaer, 20,40 plt.k, 21 rad· 
yo, 21,•:s eea ve p.rkı koDMrl. 

ROMA (4ı'1,2 m) - 13,80 plllc, 18,SO 
konser, 21,415 opera, ''Mlmt Pimon,, 

BUDAPEŞTE (Ge!0,5 m) - 10,15 kon
ser, 19,16 plAk, 20,40 l&lon orke.tta, 23 kon 
ser, 24,30 çlgan konaeri. 

OSLO (1071,4. m) - 21 komer, 22,40 
mUaahabe, 2l,4ıl5 dana. 

MOSKOVA (1304. m) - 115 muldkJ, 17,10 
mu.slkl, 18,10 muslkl, 19,10 mualkl, 20,10 
muslkl. 

VARŞOVA (1'11 m) - lU:S pllk, 
U,35 pllk, 16,10 pllk, 17,015 pWc, 18 ba!k 
kon.ııert, 19,20 dana, 21 kouer, 28,015 kon • 
ser, 23,150 dana. 

KöNtGVOSTER HAVZEN (1Ml5 m) -
21 BerllncSen nakil, 23 ..,or, 23,20 dau. 

PARlS (172!5 m) - 17 konaer, 20,10 mu 
likl, 21,40 haber, 21,415 konııer, 22,30 dau. 

Yedinci icra daire1inden: Ta
mamına sekiz bin lira kıymet 
takdir o'.unan latanbulda Akbı-

yıkta Değirmen sokıjında ealci 
4, mUkerrer 20, yeni 18 1. 18-2, 
18·3, 18-4 numaralarla murak· 
kam Dç bap hane bir bap ha .. 
mam ile derununda cari nısaf 

maaura mai lezizin Bç blae iti• 
barile bir hiueıi tarihi illadan 
itibaren otuz glin mtlddetle bi· 
rinci açık artbrmaya çıkanlmıw

br. Talip olanlaran kıymeti mu· 
bapımiaenin yOzde onu aiıbetin· 
de pey akçeei teelim etmeleri 

lAzamdır. Talip olanlara bu fte 
ait 926 • 1690 doıyada irae Ye 

izahata tazime verileceti gibi da· 
ireye talik olunan açık arttarma 

ıartoamesiai okuyabilirler. Birin
ci açık artbrma 22 • 10 • 932 
tarihinde aaat 16 da dairede 
icra kılınacaktır. icra ve iflAa 
kanununun 119 cu maddeaine 
tevfikan baklan tipu ıicilli1e 

sabit olmayan ipotekli alacaklar 
ile diğer allkadaranın •• irtifa• 
kı hak ıabiplerini11 bu haklarını 
ve hususile faiz Ye meaarife dair 

olan iddialarını il!n mllddeti zar· 
fanda evrakı subutiyelerile bil
dirmeleri IAzımdır. Akli halde 
haklan tapa aiclllle ıablt olma· 

yanlar aabf bedelinin pa1laıma· 
ıando hariç kalarlar Ye daba 
ziyade malOmat almak iate1ea-
lerin 926·1690 dotya numara· 
aile memuriyetimiıe mllracaatlan 

ilin olunur. (4258) 

menk Babrisefit Bankası - Oı
manh Bankaaı • Sellnik Baa· 
kaıı • S. S. C. L Ticareti Haridye 
Banka11 • Şarkıkarip Ticarat 
Banka11 • Türldya it Baakua • 
Türkiye Ziraat Buka11. 

HlkAye SARMAN 
Herzaman olduğu gibi, yell'ek

ten sonra odama, çalışmıya çe· 
kilmiıtim. Masamın üstünde· 
ki llmbayı yakarak ortada· 
kini s&odürdüm. Da~ıa ba
hara henüz yeni girmit olmak-
hğımıza rağmen, havada bir ağır· 
lak •ardL Pencereyi açhm. Oda· 
ya, akıam üstü serpelemiş olan 
yağmurun 1Slattıtı taze bir top· 
rak ve çiftliğin nibayetinde ol· 
maama rağmen buraya kadar 
gelen bir ahır kokusu doldu. 
Masama döndüm ve yazmıya 
başladım. 

Fakat l<ifir Sarman, bir türlü 
beni rahat bırakmıyordu. Müte-
madiyen miyavı.yordu. Sarman 
çiftlikte b6ylltü1müf c'işi bir An-
kara kedisi idi. Uzun uzun 
bofuk bir sesle, adeta inliyerek 
miyaYlıyordu. 

Buna nereden geldiğini bil· 
medıfim fakat birkaç gllndilr 
çiftlikte peyda olmuı, iri, kaplan 
gibi çi&fili bir erkek kedinin 
dawudl miyavlamaları cevap ve
riyordu. Sarmamn kanı kaynıyor, 
aarıalanıyordu. Yalnız, benOz er· 
ketin talebine ram olmuyordu. 

Sarman dııarıcla kaldıkça ça· 
lııamıyacağımı anladım. Dıpra 
çıkbm Ye, ay ıtı§ında, kuyunun 
çıkmğı dibinde, bir Ebülhevl va· 
ziyetinde oturmuı olan yabancı 
kediyi koğmak için bir taş at• 
hm, kaçtı, gitti. 

Tekrar odama dönüp yazmağa 
batladım. Fakat aradan ancak 
bet dakika geçmemişti ki, Sar
manın ıeai tekrar yDkseldi. inli· 
yerek ve nazlanarak...... Sanki : 

- Oh, diyordu, istiyorum .•• 
I.tiyorum ama korku)orum ..• 

Kaplan çizgili erkek kedi de 
yerin~ dönmOştü. Sarmana cevap 
veriyordu. 

- G&recekala, diyordu. g&re-

ceksin.. Ben de seni istiyorum, 
hem na11l o~aa, benim olacağını 
biliyorum ... 

Arbk kiğıdı kalemi barakmıı, 
"ya aabur., çekmiye başlamıştım. 
Zira, bir taraftan o akıam mu
hakkak surette çahımam lizım-
dı, diter taraftan da, ne yalan 
16yliyeyim, ıarman ile aşıkının bu 
garip mlilikahnı dinlemekten 
hotlanıyordum. 

Sakın fena bir fikire zabip ol· 
mayınız. Hoşlanmakhğlma sebep, 
bu iki kedinin aklama bir roman 
menuu getirmit olmaaıdır. 

Bu badiıe, bana bir çift 
kedi ile, 1~32 senesinde yaıı· 
yan bir çift aıılnn hayatlannı 
mukayeseli IU?'ette yazmak fik· 
rini vermiıti. Eğer bunu yapa
bilseydim, çok mu•affakiyetli 
bir tetkik yapmıı olacaktım ve 
batta. ... 

Tam bu eanada bir silib pat
ladı. Ne olduğunu daha anlama. 
dan, kapım açıldı ve içeriye, 
miaafiri olduğum çiftlik sahibi 
mektep arkadaıım Kemal girdi. 
Elinde bir çifte tutuyordu. Yil· 
zD, hiddetten karmakarışık ol· 
muıto. BoğUk bir ıeıle: 

- Nihayet, dedi, bu pis bay· 
vanı geberttim ..• 

Biraderi Üç akıamdanberi 
u)·umak kabil değil... Miyav ••• 
MiyaY... MaYYY .... Sabaha kadar 
bu. •• 

- Ne yaptın Kemal, Sarmana 
gllnab detilmi? 

- Ha1ır canım, Sarmanı vur· 
maclam. lteld kaplan fibi o!an, 
yabanca kediyi •.•• 

- Vurdupdan emin miıia 
bari? •• 

Kem,1, bana azametle ve iı· 
tibfafla bakb: 

-Kaçar mı? Dedi, on adım· 
dan manerle metelik sektirmem. 
Nerede kaldı ki çifte ile.. Do
muz kortunu •ardı.. Muhakkak 
gebermfıtir. istenen gidip baka
lım. 

- Bu karanhkta?I. 
- Evet.. Doğru, yarın 

bir yerde letini buluruı. 
Ertui sabah, fiıbaldkı, 

nin leşini bulmuştuk. Her 
yeni 6lmüt olacaktı. Zira. 
vücudu sıı:aktı. Kurşun \'İi 
na rast~elmiş, onu dubal 
memitti. Açık gözleri, bir 
saplanmış, yanüstü yatıY 

Kem af, bir uşak çağırarak: 
- Şunu, dedi , bir t 

göm!. 
Dönüp kahvalhmızı ettik· 

rı, ben, çıkıp, çiftlikte dol 
ya başladım. Ahıra gid 
Karacabey baralarından l< 
lin yeni aJmıt olduğu ikİ 
gördüm, okşadım. Hay•• 
okşanmaktan memnun ol 
kişnediler. Ahırdan çıkınc" 
temiyerelı, kedinin leşinin 
lunduğu yere yürildüm. 
henOz orada idi. Fakat bO 
fer yanında Sarman vardı. 
rf!ketsiz oturuyor, göılerioİ 
maralı, batını baıka taraf• 
virmiı, duruyordu. Her b 
yeni baıhyan bu aıktan 
rum kalınca, Sarman, sevd 
nı aramıya başlamış, onun e 
~oku!'unu, belki de yarası 

akan kan knkusunu alarak, 
mi~, bulmuştu. 

Şimdi artık leş, tamameO 
ğumuıtu. Ayakları gerilmitı 
tıyordu. Cam gözlerinin etr• 
sinekler koomuştu. Çizgili . 
terinin beyaz yerlerinden •' 
karıncalann dolaşbğı g&r 
yordu. 
Aklımdan: 

- Aceba, diye dilşünllyor 
Sarman aşıkının ölUsünü mil 
llyor?,~~...,_~_.__-~ 

Bir kenara çekilip, SarmaP 
rafından görlllmiyecek bir ıe 
de, ıeyretmeğe başladım. 
man, beni gitti zannederek, 
biraz daha yaklaşh, ön ~y• 
randan biriıile, yavaşça, ihtiıtl 
la okşar gibi, onun donmut 
zOnO sevdi. Fakat birde" 
durdu, başını bir tarafa bük 
garip garip leşe bakh. GU1' 

- Ne yapıyorsun ? diyO 
uyuyormuauo-? Niçin kalk 1111 

sun, bak, ıeni seviyorum ... 
Bu aralık, Kemalin leşi ';,/ 

meıi için emir verdiği 
elinde bir kazma ile geldi. 

- Bırak, dedim, bakabOI 
yapacak? 

Nemi yapacak? ~ 
Sarman, tamam iki gün ~ıll 

nın baş ucunda bekledi. ~Otl 
ayni CSn ayağile onun yr 
okıuyor ye: rd 

- Ne yapıyorsun? di1°10 
uyuyor muaun? Niçin kalkOl

1
be 

sun? Bak, seni seviyorull'• ıJ 
artık senin olP.cağım.. IstiY0r 

• • • 
Çiftlik uıağı, nihayet: fi 
- Beyim, demişti, dab• b' 

barakama yız. leş ko1;n:uY' ~e 
Jadı. Hem buraya da glS"'ıc• 
olmaz, Sarman, kaıar, ~:r t 
belki.. lyisimi, ayağın• 
bğalavıp göle ataverelidS· l)ş 

Hiç sesimi çıkarmadı.Ol· r iti 
dediğini yaph. Llkin, ıste 1 
nın, iıter inanmayın. ıarrıı~0~e ı 
tam, gölün kenarına. ~ilt~11 
çıkıp ta kendi aksını 

0 
as 

altmda suda görünce, uıu 
ve hazin baıin miyavladı. 

G 1 d. d ııreı •••. 
- e , ıyor u: . ~ eırıı•f 

ıeni bekliyorum .• Nıçıo g 
? S . . ın qe 

ıua . em sevıyoru J 
senin olmak istiyorum: e ıalı!~ 

Ve onun bu davetıo JP'. 
' 111aP . .J 

kaldığıııa şaşmıyan sar ~·' 
. " 'e af1 

dmp kendisinı go• ' 
kolluına attı. 



Kız ve Erkek • Leylt ve Nehart 

17 Evltıl 1932 
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stlk Al L ses ~~ lstafllokok aşısı ii 
~ Stafltoko\tordin mütevellit ( Ergen· ii 
fı lik, kan çıbanı. koltuk altı çıb:ını, U 

snıarlnnıu emı e 20 i on 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. .. ·• Haur pardesü ve elbiseler fev!rn 1ade 

Ü arpacık) v~ bütün cil t hastalıklanna ii flililill••IR Eminönü, Kazmirci Ali Riza müesseslh ~ffiı:;::g;~ 
f)' BUtUn Sınıfları mevcuttur. 
q&)7ıt muamelesine devam olunmakJadır 

tter gUn aat 10 dan 18 e kadar mUracaat olunablllr. 

Şebzadebaşı Polis merkezi arkasında 
~=======- T&lefon 22534 =======~ 

fi karşı pek tesirli bir aşıdır. ii 
................ Dl - ' 1 •· ······'·-·--.. . ................ \'an yo a l"O. J 89 ............... . . \ . . 

Tramvay Şirketi 

SEYRISEFAIN 
Müdüriyetinden: 

a-~---------..:.-----------• Merkezi idaresi <:aıııta kôpril lıaşı B 2623 
t'---- ' Şube Jı.. Sirlı:ccl Mubllrdıtr zade Han 2!640 
ı ......... · Devlet Demtryolları U6ntarı lı:mlr ·Pire • l&kenderlye 

lstanbul Tramvay şirketi mü· 
diriyeti, 15 Eylul J 932 tarihin
den itibaren ikinci mevki tram
vay arabalarında tenzilat ile se
yahat hakkını bab§eden mektepli 
kartları veı meye baştayacağmı 
muhterem ahaliye ilan ile kesbi 
şeref eyler. 

l{ayscri - Sıva batb üzerinde 439, 482, 800 ve 512,
3 
800 kilo· (IZMIR) ~;s~;~ı aalı i 1 de 

llıetrelerde vaki ocaklardan verilmek üzere 5000 M balashn 
~Palı zarfla münakosa11 3 Birinci Teşrin 932 salı günü saat 
S te Ankara'da idare merkezinde yapdacaktır. 
~ l'afsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde beheri beşer 

aya satııan şartnamelerde vazı 'ıdır. (4811) 

~ 1-Iaydarpaşa kömür tahmil ve tabliyesinin ı~apalı zarfla °':üna· 
asası 8 Birinci Teşrin 932 cumartesi glinU saat 15 te ıdare 

l:ııerke:ı: nde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa venze· 
!tinde be er lirava satılmakta olan şartnamelerde yaıılıdır. (4825) 

B ··yük Tayyare Piyangosu 
S. üncü keşide 

11 Teşr"nievvel 1932 dedir 

8".Yü i ranııve 1~~.~~~ lira~ır 
Ayrıca : 25.000 15,000 10,000 Liralık 
Büviik lkramiyeler ve 20.000 Lirabk 

Bir Mükafat Vardır. 

lstanbul Belediyesi llAnları 

Konservatvar Mlldüriyetindcn : 
Yeni ders aenesi için 14 Eylul 932 den itibaren kayıt ve 

~}ldı yenileme muamelesine ve 1 Teşrinievvelde derslere başla· 
kacaktır. Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri birden beşe 
•dar müracaat edilmesi. Telefon 21482 (5750) 

Tahlisiye Umum MildilrlilğUnden: 
l T hl. . ,, . .,,y n 111- '"' ., "i 'oo· ·ı" 

2 
- numaralı a ı sıye o: et aoanca ın ma sus ı ::> ı a 1 

Ooo adet rokcl fişcgi ile aynı mil<lardan 1 % ~O Fazla o'ara'k'11m~a 
~apsül hortucun imali kapalı zarf usulü i!e milnakasaya konut· 
ltıuştur. idarede mahfuz numunesine tevfikan Türkiyede imali 
ltı~şrut olıın fişeklerle teferruatının 1.10.932 tarihine mlisadif 
tunıartesi günfi saat 14 te ihalesi icra kılınacağından imale talip 
111ctn fabrika sahiplerinin bu oaptaki şartname ve numunelerini 
~Ötmek nzere Tahlis!ye Umum Nüdürlüğüne müracaatları. (4759) 

Ankara caddesinde ___ m..,. 

o aa 

Trabzon postası 
(CUMHURiYET, 21 Eylfıl 

çarşamba 18 de. 

lzmlr • Mersin postası 
( ANAFARTA) 21 Eyltil 

Çarşamba 10 da. Galata rıh
tımından kalkarlar. ('863) 

idare fabrikasında Mayıs 
933 gayesine kadar dökülecek 
döküm işçiliği; Malzemesi ida
reden verilmek fizere Köprü· 
Kadıköy· Haydarpaşa dubası· 
nın tamiri işçiliği. 

Pazarlık gDnll 19· Eylül· 9J2 
dir. Teminat % 15 tir. (4801) 

Aktarmacılık 
Rize iekeleaine uğrayacak 

idare vapurlarının yükleme 
ve boşaltma müteahhitliği mü· 
nakasaya çıkaralmışhr. ihalesi 
20· Eylül· 932 tarihind\!dir. Ta· 
!iplerin mahalli acenteliğine 
veya mnbayaa kom0 syonuna 
müracaatları. (4865 

Bu kartlar, jiÜksek mektep
lerden gayrı mekitip taleb(s ne 
verilecektir. 

Mektepli kartları, ş.eraiti atiye 
deiresinde Galatada (Tünel ar· 
kasında) Söğütlü sokağındaki 
Tramvay Şirketi Hareket daire· 
sinde tevzi olunacaktır. 

1 - Kart alacak mektepli, on 
beş yaşım geçirmiş olmamalıdır. 

2 - Mektepli, llzerine 15 ku
ruıluk put ve mektep müdiriye
tiniu mührfi ile mi.ihürlenmiş fo. 
tağrafi&i yapışhrdmıı olarak, ha
kikaten mezkür mektebe devam 
ettiğine dair bir kıt'a tasdikname 
ibraz etmelidir. 

3 - Mektepli, nüfus varaka· 
sını göstermelidir. 

4 - Mektepli, vesika eb'adnı· 
da ikinci bir fotografi getirme· 
Jidir. 

5 - lstanbul Tramvay Şirketi 
tarafından verilecek olan kart 

·mmmmllilli_Dll_ıml ___ •:# üzerine yapı~hrılacak 15 kuruş-
1 .................. z;;;·;;;·· ............... , luk pul mektepliye aittir. 

6 - Evvelce kendisine bir kart .................................................. 
D.avutpaş:ı Orta mektebi ikinci 

sınıfından aldığıın tasdıknameyi 
zayi ettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. (4054) 

329 Akif 

* Iran konso~o~hanesinden 
ardığım·sıcil feZkeresını zayi ettim. 
Y enis!ni çıkar_acağımdan eskisi

nin hükmü yoktur. (4260) . . .,, 

tlasır iskelesinde 45 numarada 
. çayçı H~mdullah oğlu Nasrullah 

verilmiş ise, mektepli evvela es· 
ki kartı iade edenk mukabilin· 
de yenisini alacaktır. 

7 - kartın tevdiiode 2 112 ku· 
ruş alınacaktır. 

8- Mektepli kartları Tram· 
vay Şirketinin meıkiir Hareket 
daıresinde Cuma ve tatil gün
lerinden maada her gün saat 
8 1/2 tan 12 ye ve 13 1/2 
tan 17 ye ve Pazar günleri yal· 
nız saat 81/2 tan 12 ye kadar 
verilecektir. 

"' •ııı ım •:' ııı n 

~E tali 

18. inci Jandarma 
Mıntaka Kumandanl-· 
ğından: 

Ki 10 Cinsi 
60,000 Sığır eti 

2~6,000 Fabrika unu 
500,000 Odun 
500,COO Sa matı 
400,000 Kuru ot 
Yukarıda cins va miktarlan 

yazılı alh kalem erıak E aziz'de 
bu:unan Van Piyade Alayı ihti• 
yacı için kapalı zarfla münaka• 
saya çıkilrıfmıştır. Taliplerin yev· 
mi ihale olan Birinci Teşrinin 
birinci günü mahalli meık(ir sa· 
tmalma komisyonuna müracaat• 
ları. (4876) 

lstanbul Astiye mahkemesi 
3 üncü hukuk dairesinden: Ha· 

diye nam' diğer Adiye hanımın 

kocası Kamil efendi aleyhine 
açtığı davanın icra kılınan tah· 
kikat ve muhakemesi neticesin• 
de: Mumaileyh Kiimil efendinin 
vazifei zevciyeti ifa etmemek 
maksadile eababı mubikkaya 
mUsteoit olmayarak eYlilik yur
dunu terk eylediği sat:it oldu· 

ğundan kanunu medeninin 132 
inci maddesine tevfikan bir ay 

zarfında hanei zevciyete avdetle 
kanunen uhtesine terettüp eden 
ve'zaifi lfa etmesi lnıumunun ih• 
tarma karar verildiğini havi sa· 
dır olan 14-9-932 Tarih ve 812 

numarala ilam sureti mumaileyh 
Kamil cf endinin ikametgahının 
meçhul bulunması hnsebile mah
keme divanhanesine talik edilmiş 

oldu .. ndan tarihi ilandan itibarer 
bir ay zarfında banfil zevciyete 
avdetle ve:ıaifi zcvciyeti ifa et• 
mesi ve müddeti kanuniyesi zar• 

fında temyiz edilmediği surette 
ilan hükmünün de kat,iyet kesp 
edeceği ilanen tebliğ olunur • 

~d.· v· ı " t · o · " E ·· · d 

hanında - Görmek ve kiralamak için 
yurduna müracaat. 111ledir? 

rne ı aye ı aımı ncumenın en: 
~ Vıtayet mıntaka San'at mektebinde yapılacak 11855 lira be· 
~li keş fli inşaet ve tamirat kapah zarf usulile müuakss~ya çıkanl· 

ı ~ Şfar. 21·9·932 çarşamba gUnü saat üçte ihalesi yapılacaktır. 
tı:ı"liplerin şartnameyi görmek Uz.ere Ankara ve lstanbul'da Snn'at 
tı:ı~ktebi müdürlilklerioe Edirne'de Daimi encümene müracaatları, 
t~ ~akasaya iştirak etmek üzere de 01, yedi buçuk nisbelinde 
ltt ll:ıınata muvakkate m~ktup veya makbuzlarilc beraber teklifna· 
d :terinin 21 -9-932 çarşamba günü saat on beşe kadar Vilayet 
~encümenine irsali. (4685) 

S· Meccanen sUnne~ 
~ll lt~ccide Beşir Kemal ecıa· 
~~ tsı karşısında Sünnetçi Halil 

~tt: . Ahmet Mehmet Bey pa· 
~~ııı 8' ve perşembeden maada 
,rı~t-de fıkaraya meccanen 

et ameliyesi yapmaktadır. 
~: 23755 (4057) 

S· k Klrahk 
~... lt • 
"\I tı ecı Şabinpaşa karşısında 
tib~flıaralı dokuz odalı sabık 
~İtalık oteli ev veya otel için 
b••to tar. Taliplerin altındaki 
'7,cuya mOrocaatları. (4780) 

br Aristidi' 
'it 

'''•~ lharenehaoesı , 
tınınl5nn hnn 3 tlnea \::at :\o. • 

3UncU Kolordu Satanalmal 
Komisyonu lllnbra 

lımir müstahkem mevki kıt'ah 
için 343480 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 8· 10·932 cumartesi saat 
16 dadır. ihaleye iştirak ede· 
ceklerin vakti" muayyeninde Jz. 
mir' de satınalma komisyonuna 
müracaatları. (785) (4795) 

lstanbul ikinci icra Memurlu· 
ğundan: Bir borcun ödenmesi 
için mahcuz ve paraya çevril· 
mesi mukarrer ev eşyası Tarla 
başı Yağ hane sokak 26 No. lu 
hanede 20·9·932 tarihine müsa
dif Sah gUnü saat 9 dan itiba· 
ren birinci açık arttırması sure
tile satılacağından talip olanların 
mahalli mez.~!ürda ve saatte me· 
muruna müracaatlara ilan olunur. 

(4259) 

·- .r 

ı···""""'""" ................................. - .... , 
İ 2500 Lira

1 

1 
ı Mükafat · 
1 1 Kişiye 750 Jlra 1 
c ı "' 250 " 
1 ıo " 1000 ,, 
i 10 " 500 " 
: ......................................................... . 

1 eşrinıcvvl l' de · 

Çekiliyor 
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Nasırdan Mustarip Olanlara 
Şiıeıi ( 40) Kuruıtur. Deposu Sirkecide Beıir Kemal - Mahmut Cevat Eczahan 

Beşir 

Nasır 

Cünbiiş 
Fabrika11: 

lstanbul. BeyaZlt No: 39 · 41 

Göz Hekimi "i 
Dr. Süleyman Şükrü : 

Birinci sınıf mOtebauıa 1 
I Babılliı Ankara caddesi nomara. 60 ! .... ___ ......... -..... =-·······- 1 •-••••-•••••••••••• .......... ·---·•-HMiiiiiaH:::: 

---- Urologue •••-
Dr. F EY ZI 

Böbrek, mesane, idrar yolu 
butalıklan mOteba11111 

Beyoğlu, lstiklll caddesi Elhımra 
aparnman No. 3 Hergün ö~leden sonra. 

.. __ Tel Beyoglu 2835 ---a···--····--·· ... •• .. ••••• .. ··-···•••::"11 =········· .. ··········:··············--···· ..... 
1 Or. H~kk:A: RUştU 
1 idrar Ye T enaaOl yolları birin· 
•• ci llDıf mOtehaU111 "P ARiS,, 

den Diplome 
lstlklll Caddesi Yıl diz apartıman No 322 

-•w:nmm:-mnm:1m11111111111111 
911Parla Tıp F•kUlteal mezunu aa 
Ü Cilt Ye zührevi hastalıklar mlltelws111 1 
ff Dr. Bahattin Şevki 
• B bt i caddesi Meserret oteli karşı

da Avni Bey apartmanı 125 
Sabahtm akşama kadar 111:1-aı 

ı ·--------...... ···----:m:m: u··-........ o;:· .. ·iı-:-· Ak ıı .. 
ii Ebe we k•dın hastalık 
H mUtehessısı 
lJ Beyoğlu lstiklll caddesi Rus 
H yanında No. 45 l : Tel B O 

1 

İİ Her gün ö~leden sonra 
.. ·---=ıımfı_ ... ::-=n::::::::::::::::::m::: ...... 

Kadın ve cıoğum hastalı 
Mütebassıaı 
Doktor 

Hüseyin Nat 
fiirbe, eski Hillliahmer b. 

No. 10 Tel. 22622 

'•hllt Haatahklar Mateh 

yolunda 118 numaralı huawl 

dahW baııtalıklan muayene ve tedafi 

1 ™"''"" ........ (2.22.>88). 

rzDr. Balıkçiyan 

1 
Muayenehanesi : Bey 
mektep sokak No. 17 Tele 

l 3626 Bevoqolu 
::::::-111-·-···---··-:::-··-mmsıllllll .... ••• .. .................. •••••ili 

.flsioin - Kenan 
Tabletleri S.bhat ve Muaveneti içtimaiye Veklleti celileainin rubsab reımiyeaile imal edilen 
tabletler bat ve dit ağrılan, nezle ve ıoğuk algınhğlnın en birinci ilicıdır. Kıymeti olmadı 

iabat edene 1000 Lira Mükifat verilir. 

ı1tanbu1an en eski busuıt ve feyizli mektebi _,,... Ecnebi mekteplerinden naklen mektebimize 
-~emsÜ/nıekAlin 1 kayıt için müracaat eden talebelerin nazan dikkatine 
Y '.I:' Ecnebi mekteplerinden TUrk llselerlne n•kledecek talebenln aan sınıfl•ra ve bakaıo..,-

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari lmtlh•nlar1na yetı,tlrllme•I için mekteblmlzde lhz•rl aınıfler açllm•sın• Maarff weklled 
cellleslnce mUsaade edllml,tlr. Allkadar talebenin .ve tafslllt almak lstlyenlerln mekW 

. Tesis tarihi ı 1807 be mUrac•atlar1 tavaıve olunur. 
Yun. h ye Orta kısımlara Leylf · Nehari talebe kaydolunmaktadır. Hergtın _ 

9dan18 e k3dar kayıt mu3melesi icra kılınmaktadır. Tedri~ata 17 e}·IOlde , &. Arnavu tkÖy · 
.. başlanacaktır. Adres : Beşiktaş Yıldız Telefon B O. 2282 lllW~ ~ 

müdürlüğÜ 

Gireson Nafıa 
Başmühendis); ğinden: 

20 adet bqer metro tulünde alb köşeli matkaphk çelik çubuk 
300 adet çelik kazma 600 adet çelik kürek 8 adet mahruti ça· 
dann mubayaası açık münakasaya konulmuştur. lbales: 29. 9. 932 
tarihine tesadlif eden Perıembe günü saat on beşte Encümeni 
yiliyette yapılacaktır. 

Talipleria malzemenin eHaf Ye münakasa şeraitini an'amak 
Ozere mektupla Başmübendiıliğe ve münakasaya iştirak etmek 
içia de 661 Namarah müzayide münakasa Ye ibalit kanununun 
abklmı mabauaaaı mucibince teklif edilecek bedelin yüzde yedi 
buçuğu niıbetinde teminatı muvakkatelerile mektupla veya bizzat 
Encllmeni daimli viliyete mOracaat eylemeleri ilin olunur. (4844) 

Glaler Kısalıyor 
Eski tenvlratınızı ıslAh etmek 

için fazla beklemeylnlz 
MANTIKi TENVİRAT 

BkHrl,. elektrlk faturasını ç0i9lt1118dan lk•metglhın 

K o N F o R u alrade•ll• •rtbrır. 

SA11E 
Aparbm•n, bUro, maıaz•, mektep ve aınal mahallerln 

Mantıki teovlratını Veresiye yapar 
lahat ve keflfler bedandır. 

HASAN PiRiN 

Her an sipariş ver~blllrstnlz: -
Beyoğlu ve Kadık6yiinde oturanlar aşağıdaki mahallere tele· 

fon ettikleri takdirde derhal siparişleri ikametglhlarına 

gönderilir. 
Beyoğlu : Şişe birası, Bomonti rakı ve gazozu için Tokatlıyan 

yanında Hiriıtaki pasajındaki depo. • 
Telefon : B. O. 2862. 

Beyoğ'u : Fıçı birası için Galatasaray polis merkezinin alhn 
da Y eniçarşı caddesindeki depo. Telefon : B. O. 2192 

Kadıköy : Şişe, fıçı birası, Bomonti rakı ve gazozu için iskele 
civarındaki depo. Telefon: Kadıköy 306 

BOMONTI ŞIRKE1,I f 

Yeni Nelll 
Kız-Erkek ilk mektep Ndıari 

Kayıt muamelesine başlandı 
HergOn 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

tlcretler çok ehvendir. 
Emniyet Sandığı karşısında 

sokağında No. 34 

İstanbul Dz. Sa. Al. 
Kom. Re~sliğinden: 

Sa. 
3()00 kilo ıelfer pazarlıkla mubayaası 21 Eyl61 932 Çarşamba 14 
3000 ,, sabun pazarlıkla ,, 21 Eyliil 932 n 15 
2000 kilo Nohut pazarlıkla mubayaası 21 Eyl61 93l ,, 16 
5000 kilo kuru fasu lye pazarlıkla mubayaası 21Eyl6l932,, 17 

VAK 1 T 
GQndellk Blyul Guet. 

ı.taııbul Ankara Caddeal. V AKIT 

Telefon Num•r•ları 
Yazı (flert telefonu: Ma11 

dan telefonu : Ma18 ..... 
relgrat adreal: r.t'lDbul - v 

Poeta kutulu No. &I ..... 
AbontJ bedelleri ı 

Ttlrklye ICcDeDI 
~ 

Senelik HOO 
6 aylık 711() 

a aylık 400 

ı aylık 1M 
,_., 

Hin Ucretlerl ı 

2700 

HllO 

800 

Resmi UAnlarm bir satın 10 

Ticari UAnlarm bir satın 12,6 

Tlcart UAnlarm bir aaııUml 2G 

KUçUk lllnlar : 

~ 

--

Bir defaın 30 Ud defaın llO Qç ~ 
dört defam '70 ve on defam 100 
Uç aylık uaıı verenlerin blr defuı 
nendir. Dört satın geçen UAıılarDl 
satrrlan bet kuruştan beaap edilir. 

V AKIT MATBAASI - lST 

Fabrikası: ı 

Marmara Üssü Bahri ve Müstahkem Mevki Kumandşnhğı 
için pazarlıkla mubayaa edilecek erzalnn mikdarları ile yevmi 
ihale yukarda yazılmıştır. Şartnamesini görmek iıtiyenlerin her 
glln ve vermek istiyenlerin teminat makbuzları ıle Kasımpaıa'da 
Dz. Lev. zım Satınalma Komisyonuna muracaatları. (4o53) 

Istanbul. Beyazıt No: 39 • .f ---· 
ÖZÜ 
UNU 

Ye ~ batda11 DİfutAlile Japdaa malaallebi n tatWarm aefuetiDe payan yoklar. Her yerde 

ile, çocuk ve yavrularınızı besleyiniz, ıaf, hilesiz ve pek mOkelll 
bir gıdadır. Kemikleri ve vOcudO kuvvetlendirir. Çocukların ~ 
nemasına azim faideler temın eden Hasan hezelya, mer 
patates, arpa özü anlarından yapılan yemekleri çocuklarınıd 
bilhaua hali nekabatta olanlara yediriniz. Hasan pirinç 
Huaa markasına dikkat Kutusu 25 kur111tur. Huan ecza de 


