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~lnıanya 
Alına 

tıııda hya nihayet baklayı ağ-
•iııde ~çıkardı. Versay muahedee 
did·1 tıstihdaf edilen umumi tab-

esl'h llıedi·. ~ ~t emeli tahakkuk et· 
de\'ıefı •çı~ Almanyanın diğer 
bota iler gıbi silahlanacağını bir 
~aııy e Fransaya bildirdi. Al
ttı f?ı~~ı.n bu teşebbüsü günün 
~tİdi •ın s:yasi hadiselerinden 
Aıtt~· Çiinkü bu hadise artık 
t~llıa ada beynelmilel vaziyetin 
ttlıııi~en bir dönüm noktasına 
Va~ olduğunu gösterm

0

ektedir. 

l?ıeseı 1 ~ ~lnıanyanın silahlanmak 
dl A.esındeki tezi meçhul değil-
~hdid1.rııan murahhasları daima 
\ r' teslibat konferanslarında 
de At ransa ile diğer devletler 
t•~a ~anya gibi silahlarını bı
~ ~~:lar, yahut Almanya ou· 
~ al 1 ailUılanmak hakkını eli
\ ~tak.,, di yorlardı. Fakat ou 
~._"~diye kadar snf nazari bir 
)~d Ududundan ileriye geçmi· 
~,tut.' Fi!iyat itibarile bir ehem-

1 Yokt Q u. 
dti~~~n ise vaziyet tamamile 
~.Q ftnı~tir. Şımdiye kadar Al· 
t~ Yanın sadece nazari bir da
~t •ta ibaret olem metalibi fili 

\~'!ebbüs manzarasına iktisap 
~ı"b lır, Bu fiJi teıebbüs Versay 

'-• t ed~ainin en milbim bir esa· 
~tf •dıl demek olduğundan si
\ b~e ehe.nmiyeti son derece-
~ UyGktür. 

'4ıd:'?• dikkat olan bir cihet 
ı,,111 kı Almanya yeniden sillh· 

~-~lUk teşebbüsüne girişirken 
lıı> de Versay muahedesini ga· 
~tıl\ı '•let sıfatile imza etmiş 
~~~~ ltalya ile tamamen ayni 
' ullı,~ bulunuyor. lngiltere hü" ,, . 
'ltı '\~ lıe • bu meselede ltalya 

0.~~ 6~1manyaya tnOzabir ol· 
·~t~k 1 e f tansa Ho de -nttefik 

~Ilı~ hareket edecek gibi gö· 
L ~ "'tor. Bu itibarJa Almnaya 
~tfıy~elede Fransa ile ka111 

l-fi ' bulunuyor. 

Yeniden Silihlanıyor ! 

o 

Bir mnyona yakın oldutu s8ylenen Hltler ordusundan 
bir gr"P Hltlerl selAmlarken 

Fransızlar 
Alman ordusunun 
yeniden teşkili 
Teşebbüsile 

diğer . devletleri de 
Alakadar etmek · 

istiyorlar 
Paris, 2 (A.A) - Fransız hari· 

ciye nezaretinin naşiri efkarıTan 

gazetesiahiren Almanya tarafın· 
dan serdedilen talebe ait olarak 

dünkü baş makalesine şunları 

yazıyor: 

Almanya hariciye nezareti mü· 

teyakkız davranmağı ve soğuk 

kanhhğı muhafaza etmeği tavsiye 

ediyor. 

Alman milli müdafaa ordusu- ' 
nun yeniden tenaiki suretile Al-

ı manyanın t ekrar silahlanması 
Hltler,y1ınl tilr tehdit savururken meselesinin temeli Versay mu-

ahedesinin askeri, bahri ve havai maddelerinde bulunmakta ve 
binnetice bu mua hedede vaziulimza olan bütün devletleri ala
kadar etmektedir. 

Bu itibarla Almanya tarafından 

~~tıır.ç ·~Phuiz Fransa Alman· 
'tir,~ ••liblanmak teşebbüsüne 
~1 t edecektir. Fak at bu itira· 
~tt~ e~it için fiili surette hare· nız Almanya • Fransa arasında 
~· f.f!~çlbesi ihtimali pek zayif· gayri mümkündür. 

bu bapta seredilen teklifin yal

müzakerata zemin teşkil etmesi 

. ~ lale ta küçtık itillf devletleri Tan gazetesi, Almanyamn tekrar silahlanmak tehdidile Ce-

ij~ •efede tamamiyle Fransa nevrede silahların tahdit ve tenzili lehinde teressüm ve inkişaf 
~Qtt::~~hit olmakla beraber etmekte olan her hareketi düşüncesiz bir tarzda tahrip ede-
~ YU surette Almanya üze· bileceği kanaaitni izah ediyor. 
t ,ıt, () rıırneleri de müşkül bir a1nınıı111ıııınıııırırııııııırı111111111ııınıııımmımnıı11111nw• • ·- u 

~tıte,~I) için Almanyanın at- Gazı· Hazretlerı·n· den ~n111~ bGa adıcunı geri alma· 
"'•k Gn değildir. 

ııı, •t b 
~ ııy,11 ll nıeaele sadece Al-
tıı· '~.,, •a aillblaoması ile de 
"~liaı· ctktar. Tabii Almanya 
,~ • bu ü 
111, ~•tur g n yar1n Macaristan, 
t~· b,rp~a, Bulgaristan gibi umu· 
t,k~ıtıi1 ~n •onra ailibtan tecrit 
"-1 lJ) 

0 
•n diğer memleketler 

~ lb•tıy e~ec:eklerdir. lbtimalki 

lt~·~•la~ d~ A vuıturyamn silih· 
d •tı biri bıllhare bu memleket· 
... 't iid 'trneleri neticesine ka· 
'll~ll tcekr B .. 
Ilı Ytaı ır. u ıtibarla Al· 
~ tt•liba'n bugQo ileriye ıtırdüğll 
'llar. •itl neticeıi bütün Avru

fth '1tıd1~••i Ye aıkeri vaziyetini 
bn, d deiif tirecek bir te

&1111 enıektir. 
llnla b b 

era er Almanya bu 

l~ Mehmet Asım ' Keriman H.ın 111 ıi;a atıllifada).. dUnllU ev hali 

Dünya Güzeline Telgraf 
. MaCldi ve manevi kıymet ve fazilet içinde 

ınea'ut olmanızı dilerim kizım. 

• • • 
Keriman Halis Hanım Istanbula gelir gelmez 

Gazi Hı.ne bir telgrafla arzı tazimat etmişti. 
Dün Gazi Hz.nden Keriman Halis Hanıma 
şu telgraf gelm iştir : 

Temiz duygulannızı bildiren tel yazınızı 
aldım. Mazharlyetiniz mUnasebetile mem• 
leketlmiz ve TUrk kadınhlı hakkındaki 
saygılı intibalannızdan ve şahsıma dair 
kalbl sözlerinizden mUtehassis oldum. 
MUtehalli oldu§unuz maddi ve manevi 
kıymet ve fazilet içinde mes'ut olmanızı 
dilerim kızım. Gazi Mustafa Kemal 

DUnya gUzelinin huzurunda bir saat: GUzel 
dinlenmek için bugUn saklanmıya karar 
verdi. Hlntll ve Alman talipler ••• Bursadan 
ıe len ziraretçiler. ( 10 unçu Nf tfarr. ızda) -- ~ 

Türk Dilinde İnkılap . 

Ay sonunda Dolmabahçe 
sarayında mühim bir 

içtima yapılacak 

Tilrk tarihi tetkik cemiyeti 
diln bir tebliğ neşretti 

Eylül sonlarına doğru lstanbulda Dolmabahçe K ,- , 
ongre re s 

sarayında bir dil kurultayı toplanacakhr. Ku- Samih RıfatB. 
rultay harf inkılabı üzerine temamile değişen lisan kavaidile meş
gul olacakhr. ihzari mahiyette oJan bu kurultay lisan mütehas
sıslarını dinledikten sonra lisana ait gerek kavait ve gerek lafz 
noktasından icap eden islahatı mevzuu bahsedecektir. 

ftdiiııakau.lar neticesinde esaslar tesbit olunacakbr. · 

Bilahere bu esaslar üzerinde çalışacak he· 
yetin takarrürabnı dinlemek üzere yeniden bn-
yük kurultay toplanacakbr. , 

Kurultayda bizzat Gazi Hazretleri de hazır 

bulunacaklardır. lçtimaa lisan müt~bassısları, · 
lisan muallimleri ve bu işle uğraşan diğer zevat · 
davet edileceklerdir. 

Gazi Hazretleri kurultay meıelesile bizzat 
meıgul olmakta, Türk Dili Tetkik cemiyeti reisi 

Samih Rıfat ve katibi umumi Ruten Eşref Beyler 

tarafından yapılan hazırlığa nezaret etmektedirler. 
Kı1rultayı müteakıp bir beyanname neşrediJecektir. 

Aongre kltlbl Bundan ba•ka Mahmut Kiıgerinin mecıbur umumisi Ru• ., -r 
,en e,ret e. (Divanı lugati Tnrk) ü yeniden tabettirilecektir. 

Kurultay hakkında Türk Di- aza olarak iştira/.: edebUir. 
li Tetkik Cemiyeti dün ıu teb- 6 - Kurultayda konuşulacak 
liği netretmiştir: mevzular T. D. T. C nizamnamesi. 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti Reis· nln teşekkül mak8adım bildiren 
liğinden: maddede yazılıdır. 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti Rei8. Bu maksat ıudur: 
liği bütün azaya bildil'ir kit 

1 - Türk dUl tetkik cemiyetinin 
ilk kurultayı 1932 eylulünün son 
günlerinde lstanbulda Dolmabahçe 
sarayında toplanacaktır. 

2 - Kadın, erkek her Türk Yurt
da, (T. D. T. C) nin azasıdır. Ken
disini kurultaya çağırılmış sayma • 
lıdır. 

3 - Ancak kurultayda doğrudan 
doğruya çalışmak ı•e konuşmak üze 
re gelebileceklerin sayısı anlaşıl • 
mak ve kendilerine davet kartı gön
derilmek için onlann şimdiden t • 
simlerini ve adreslerini cemiyetin 
umumi katipliğine büdirmeleri rica 
olunur. Umumı katiplik bürosu 
Dolmabalıçe sarayuıdadır. 

Yalmz dinlemek üzere gelecek a
zaya da saray kapısında aynca gi
riş kartı verilecektir. 

Kurultayın müzakerelerini U11Ul· 

ma dinletmek için radyo tertibatı 
alınacaktır. 

4 - Her lıangi millete mensup 
olursa olsun arzu eden dil ulema • 
sı "T. D. T. C.,, nin bu kurf'ltayına 

Türk dlllni menıelerine, 
ilmi , medeni ihtiyaçlara 
ve miis tak bel in ki ıaf -
lan na göre tetkik ve 
tesbit etmek. 

6 - Bundan başka J.-urultayda 
Türk dUinin Etimolojik noktadan 
lndo - Europeen dülerle mü1Ul8e· 
beti hakl.-ında bir konferans vermek 
istiyenlerin, ha.."1rlıyacaklannı ku -
rultayın açılmasından en az beş 
gün önce umumi katipliğe gönder -
meleri ldnmdır. 

7 - Kurultay azasının mühim 
bir işi de "T. D. T. C,. nl11 Ankara
da çalışacak umumt merkez heyeti
ni seçmek ve cemiyetin bütün yurda 
şami.l teşküatını kurmak olacaktır. 

8 - Kurultayın toplanacağı gün 
ve saat ajansla, radyo ile ve gaze
telerle büdirilecektir. 
9 - Türk Dili Tetkik Cemlyeti•nJn 

hanıi reisi Reisicümlıur Gazi Mus· 
tafa Kemal Hazretleri kurultayda 
dinleyici olarak bulunacaklardır. 

Gene kiminle kavga ettin yahu ••• 

- Gene otomobille biJ'ader ... 



s.•2 

Harp borçları te
cil edilecek mi ? 
Loac!ra, (DeyJi Telgraf) -

Gelecek klnunuevvelin on be· 
tinde Amerikaya, harp borçla
rına mabıuben bir takıit öde
mek icap edecektir. Moratoryom 
temdit olunmadığı ve yahut yeni 
itiWlar yapalmadljı takdirde bu 
pıra11 •ermek lazım gelir. 

Elcleki itillfaameler mucibince 
Vııinıtoa bDkflmeti, doksan fÜP 

enel vuku bulacak işara tevfi
kan, borç takıitini kısmen tecil 
edebilir. Bilbusa lngi!tere, bu 
batb laareketi takip edecektir. 
Tecil olunabilecek meblağ, ıer· 
maye k11mına ait oland1r. F aiı 
kıımı tecil o!unanıaı. 

BuauaJaberaber Avrupalı borç• 
lulu YtDi cünıhur reisinin inti· 
babından .. onrı yeni bir mora· 
toryomua ilinıaı beldiyecekler
dir. 

Beynelmllel hava 
1Jlrketlerl 

Veaedik, 2 (A.A) - ltalyı 
bava nazırı ceoeral Calbo, bey• 
nelmilel hava nakliyatı tirkctleri 

kongresi ıerefine bir ıiyaf et ver• 
mittir. 

Ziyafetin hitamında mezkqr 
~irkP.tler birliii umumi kltibi, 
Ita~yada kongreciler hakkında 
g&sterilen mlsafirperYerlikten do· 
layı teıekkftr etmiı ve ceneral 
Balbodan M. Mussoliniye konıre 
namma beyanı taıimat c:dilme1i· 
ni rica eylemiıtir. 

Nevyorkta ctlretkAr 
bir hırsızlık 

Nevyork, 2 (A.A) - MüsellAh 
6 ıabıı, ddn ötleden sonra Bro
klynde Bensonand Hurst Natio· 
nal Bank müeaseseılne taarruz 
etmitler v• nakit olarak ~ 
dolar çalıp kaçrt'"'flardır. 

Jsvlere devlet 
memarları 

Bern, 2 (A.A) - Sallblyettar 
federal mecliıi encOmeni federal 
memarlann tahsiHtlarandan yUı
de 10 ve aile aablbi olanların 
t•hıisatl•rından yllıdı bqteo 
yüzde altıya k•dar tenzilat icra· 
••na dair olan projeyi taavip 
eylemiıtir. 

Rusyada sanayi: 
demir, çelik 
işleri fena 

Ruıyada sanayi bayatı yeni 
bir safhaya girmiflir. K6milr 
sanayii, istihsal itibarile inmiye 

başladı. 1931 de '"'' bıtında 
hergiıa 145,0oO ton kömllr i ... 
tihsal olunduju halele Klaunu
evvelde 190,000 top iıtibıal 

edilmiıtir. ı 932 11•ui"ia Klau· 
nusani ayında hfl'lla 193,000 
ton iatibıal olu11uyorclu. Temmuı 
ayında gOndelik istihaal 155,000, 
Ağustosun ilk n11fında 144,000 
tona dOftO. 

Ağır aaayi lromiıyonu neı· 
rettiği beyanatta deaair •e çelik 
sanayiinin derin enclfteler uyan· 
dırdığı ve bunların IOn derece 
hOfDutluğa ıebebiyet veren su· 
l9tt9 tllblt•lnn dylemittlr. Bu· 
nun sebebi demir vo çelik istiı.. 
aaliala mltemadiYen dllfmuidir. - -
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·deO Almanya yenı 
Silahlanıyor! 

Almanyanın Fransızlardan istediği 
htJkukta müsavat usulü 

( Baımakalemiztltrt ,.,,.,,,, 
gün ıiliblanmak bıkk~ 
his eder iken sırf bu t• 
hak me1ele1i oı.rak iltr~ 
rüyor.11 Almanya altaııtb!~ 
nDfulslu bir memlektlİf • ~·: 
memleket Avrupada 111edell Almanyanın bundan sonra alacağı tedbirler devletlerin 

Terki tesli~at meselesinde alacakları vaziyete tabi imiş .. 
·uet 

!arından mahrum bir 1111 .. 
melesi g3remcz. AlroınY•11 

IAbtan tecridi umurol td 
tın tahdidine bir muk• \' BerJin, 2 (A.A) - Salahiyet

tar mahafiJ, Almanya ·bariciyt 
nazırının F raosa ıefitine tevdi 
eylemi9 olduğu mubhra hülis•· 
1101 ait olarak diyor lci : Nazma 

bu bapta beyanatın terki testi· 
hat konferansının Ceac•red, 
taliki 11ra11nda taıvip ve kabql 
edilınit bulunan takrir muhl'eYİ• 
yatına iıtiaat ettiii nıurı dik· 
kati celbctmelctedir. 

Filhakika mezkôr takrir, itti
haı edilen yeni terki tealibıt 
tedbirlerinin Almaay.,a da fa• 
mil olup oJmıyacaklın haklcıad~ 
hiçbir kaydi muhte•i bulunma• 
maktadır. 

Bundan dolayıdır lci, Alman1• 
mevzuu babiı takriri kabul ecle, 
memiı i hatta reddetmittir. 

Almaqya hariciye aızın Fran~ 
sa sefirine vaki olan be1ıaatın· 
da, AJnıınyanın hukulıta mosa, 
vat meselesine dıi; bulunan ta• 
lehinin tenvir edilmesini iıtemek 

Bir itilif 
Fransa ile İtalya 

arasında 
bir insaniyetkirlık 

Roma, '2 (A.A) - lhtiyarhk, 
maluliyet, yeni ~ocuk dojıırmuı 
valdelere muavenet ve hastalık
lar hakkında ltalya ile Franıa 
arııında bir ltlJAf aktedilmiftir. 

ltaly.- bu itillf ile Framada 
bulunan ltalyan macirleri için 
bir takım ıilbuletler müaudeler 
teminine muvaffak olmuıtur. 

Malt ve lktısrdl 
konferans 

Pari1, 2 (A.A) - Cepenede 
toplanacak olan beynelmilel 111all 
ve iktııadl konferau11 hazarlama 
memur mlitehaasıslar .komiıyonu, 
Ceaevrede T qrinienelia onuna 
poiru içtima edecektir. 

Eskişehir kurtuluş 
gftntln8 tes'it etti 

Eakitehir, 2 (A. A.) - Eakite 
birin kurtuluıunun onuncu yıl dö
nümü buıün coıkun tezahüratla 
teı'it edildi. Ealdtehirden düpna· 
nın atılııınr Te ordunun ıehre ıi · 
riıini t•mail eden 111eruim yapıl· 
ib. Bundan ıonra halk namına ko· 
lordu ziyuet edilerek orduya hal 
kın minııet ve tükranlan arzedil· 
di. Şehir baıtu bqa aevinç •ehe 
yecan içindedir. Gece &elediyede 
ve Halke'rinde ıenlikler yapıldı. 
Fener alayları tertip edildi. 

lngllterede yeni 
OlmrOk 

Londra, 2 (A.A) - Don bil
dirilen yeni ,Umrlllc rllnmu Ey-
161Dn betinde gece yar111ndan 
itibaren tatltilc me9kiine lcoaula
cakbr. 

hakkına malik bulundufunu bll· 
dlrmlttir. 

Almanya, diter devletlerin te,.. 
ki teellbat ıiatemlerinin Alman• 
yanın ıillhtın tecerrDdO için tat· 
hik edilen uıuller nOmune ittlb11 
edllerefc yapılma11 llıımgeldiii 
huıuausıdıki noktai nazarını mu• 
hafıza ve ipka eylemektedir. 

Almanya tarafından ltiyen a• 
lftıması icabeden tedabir, umumi 
terki tulibaba mahiyet v• ıümu· 
lüne tabi bulunaeaktır. 

T eferrUata ait meseleler henOz 
mthlakqa ve mllıakere edilme
miıtir. 
Şimdiye kadar Alman noktai 

nannıa en ılyade yaklıımıı b\I· 
luaan devlet Fransa olduğundan 
dolayıdır ki iptida bu devletle 
müzakerata Jirifila1iı bulunmak~ 
tadır, 

Frasız kabine meclJsl 
Paris, 2 (A.A) - Nazarlar, dün 

sıat 17 de M. Heriot'nun riya-

Budinde 
Son Tllrli mUdafllnln 

hatırası 
ebedlleştlrlldl 

Pette, 2 (A. A.) - Budinin 
aon Türk müdafii Abdürfahman 
A:,,di paıanm hatıraaını ebedileı• 
tirmek üzere Budin kalesi önüne 

.dikilen abidenin küıadı bugün hü 
k61net, Türkiye ıefaretl ve matbu
at mum ... Ulerinin i tlraJdyle ve 
büyük merasimle yaprldı. 

Bir yangın 
lıkenderiye, 2 (A.A) - Hü

k6mete ait 200 balya panıuğq 
ihtiva eden bir depo yanııuıtar. 
Balyaların yarısı kurtarılmışbr. 

Mahvolan pamuklarnı kıymeti 
25 bin Mısır lirasıdır. 

Yangını ıandOrmek için itfaiye 
5 saat ufraımıya mecbur olmu7-

, tur. 
itfa ameliyelİfte, biriıi ıabih 

olmak Uzere 5 tulumba ile 50 
kadar itfaiye efradı ittirak ey
lemiftir. 

Avusturya ba,veklll 
Mllnlb'te 

Münih, 2 (A. A.) - Avuıtur· 
ya Bqvekili bugün tayyare ile 
buraya ı•lmiıtir. Bavyera kabine 
reiıi mumaile,.hin ıeHfine 'bir :zi· 
yafet nrmiıtir. 

Maarif Veklll 
Mersln'de 

Menin, 2 (A. A.) - Maarif 
Vekili Eaat Bey, ıehrimize ıeldi 
ve hararetle lcartdandı. Vekil bey, 
Yali lconaimda terefine •erilen 
atı. ,.emelinden eonra tetkikat 
yapmak için lçel Yillyetine hare• 
ket etmiıtir. Cumarteıi ,Unü Mer 
ılne dinecek •• -.da da tetki· 
katta bul_" .... 

ıeti altında bir kabine meclili 
akdetmiılerdir. 

Kabine mecliıi 20,50 da be· 
atlı cclc•yi bitirme111it bulunu· 
yordu 

Paria, 2 (A.A) :_ Dan ıktam· 
ki kabine mec1iıinde harici •a-

ıiyet iıah olunmuıtur. 
Maliye ve bDtçe aaıın, mali 

ıslahat i~in derplf eclilen proje· 
leri tavzih e~miılerdir. · 

Kabine meclisi, Strcsa'da top· 
lanacak olan konferansta mer· 
kur konferan11 riyuet eyliyecek 
olan M. Bennet ile hariciye ne

zareti ticari itilAfJar daireai mü· 
dOdll M. Galon'u Franıayı tem· 
ıile memur etmittir. 

Meclis bundın ıonra meaaili 
cariyenin itmamı ile meııul ol· 
muıtur. 

Manidar bir içtima 
Pariı, 2 (A.A) - VakeJ& he· 

yeti, yaran M. Lobrun•on riyııeti 
albndı toplıaacıkbr. 

olmak için idi. Fakat ııerf 
muabedesiniil imzasındıa 
üç ıene geçmiı oldui11 

tahdidi tulihat meselesiO~ 
ka milletler tarafıodaD 
şey yaptlmadı ve buod•P 

yapılmayacağı da anlatıbf.,' 
naenaleyb Almanya tabii o:~ 
liblınmak hakkını artık 
etmiştir., diyor. 

Naıariyat itibarile Allll ~ 
iddialarana bak vermerack 
küa dejiJdir. Onun içio 

ıiyaıi mabıfilindc de bO ~ 
nazerıa doiruluiu t,.dık ~ 
ği ı&ylenmektedir. F ~k•' ~ 
bunlar ile beraber Al~· 
yeniden ıillhlanmak iddt~ 
saik olan diğer bir seb•P ~ 
vardır. Bu aebepde Al~-~ 
dahili vaziyetidir, Al=-~· 
Fon Papen bi.ikümeti ro•~~ 
durabilmek için müfrit flİ"'~ 
perverlere halk içinde kufff*_.., 
ren bir kıaım preulpleri ~ 

• seyerok harekete ger~ 

lng•ı • ı baıka çare gCSrememektedi" ~ 
1 iZ er Almanyanın barice karf ~~ 

den siliblanmak da•.....-. 

P 1::.. gtlaleTde ortaya atmıt _ .J~ 
arıamentoyu baılıea sebepleri11den .,.,. 

ı•çtı·maa budur. ~ 
Meh111el/ 

davet ediyor aııt 
Loadr1, 2 (A Al - Parlaman· Çin haned ti!,, 

tonun kO,.dı için teablt eclllu Maneo hanedanına ~ 
27 Teırinievvel tarihinden bir Çin İloparatorlarıııan ·~ 
lcaç sQD ••••l topi••••ll mah- den Wrlr"' dOş!Jlan~ 0 ,t 
temeldir. ---.- ·- .. ~~· Bunll ti 

a. ar ... •· Mak 15onald, ge· 01111 haşımlarınm ölUaU~ 
Jec~k hafta Londraya avdeti me· diklerini, aaıiılD• anla ,,_tft 
selesile m~fgıd olıcakbr, Ayni hanedana menıul' ~ 
. Avam kamarasının içtimaı için de, hali hazırda Mançuri d aP 
tesbit oluaao taribten mu- reisidir. Geçenlerde b• -~ 
kaddem toplanmaya davet edil· ecdadı g!bi hareket ederti' .,_. 
mesindeki maksat Ottava itillf· reli W ın Sin'ye ipekte• ~ 
larmdan mutahassıl kanualann bir ip göndermiı ve 011cl .. ~ 
uzun bir zaman muallakta bıra- tutmak lıtemiıtir. Wan 5111 ti 
kılmaksızın kabul ve tasvip edil- yaıında Çinli bir kadı•~ 
meleri maksadına mDptenldir. sabık imparatorun 111•

11 

Bulgar ihracat em
tiasının pazarları
mızdaki vaziyeti 

Sofya, 2 ( HulUıll Muhabiri· 
miıden) - Bulgar llıracat em
taasının TOrki1e paıarlanndald 

vaziyeti hakkında iııhat •ermek 
Dzere l•tanbuldalci Balıar kon• 
ıoluau Goıpodin Balamaıof htı-

kumet tarafından Yaki olan cla•et 
llzeriae buraya relmlıtir. 

Bqvekil Goapodin Mupaof 
tarafından kabul edilen Goapo• 
din Balamuof bu buıuata Bat· 
vekil euun boylu izahat vermit 
ve Bulpr ihracat Emtiauaın 
tilrkiye,. ithalinin arttınlm111 
çarelerini ı&atermittir. 

S6ylendiilne göre l Orkiye pa· 
zarlarinda Bulgar emtiaaıaa Ro
manya ve ltal1a malları rekabet 
etmektedir. 

idi. ,ek~ 
Puoun Mançuriye h• ~ 

den sonra Wan Peki_. f. 
otelde yaııyordu. Bi~' 
mukaddem Pu'nun ,,w" 
Wan'a bir mektup ,aacl~ 
"Zati haımetaneJerinin k ~ 
bir ip aiSnderditini,, -61'~ ";' 
Fakat wan lmpıratoruo ~ 
rinl dlnlememlı ve eıki 1 b\I ıf 
torluk devrinden kairo• , ol-' 
km itiyatların artık yeti 
dıtıoa saylemiıtir. 

BU.yllk bir 111•" ~ 
Qaito, 2 (A.A) - 3 ~ 

yam eden muharebe kor ~ 
nıa adedi 380 öln ye 1'~ '/ 
olarak tahmin oluo111a~tı ~, 
mali garbi maballelerı 111 ~ 
olarak ıehria hemen bll:tl ... 
ıamı hOkGmete aakık ko dll- /1 
İfgali altında bulun•eklt k 
ıiler teslim olunmaktall 
imtiaa eıtmılkt:edli'4 



İçinde 40 lirayı 
alırken 

ı. Yakalandılar 
bıt, C9'e)k• 

cGr 1 gece iki dolandı-
'-11ılf~li meşhut halinde 
~k ır. Vak'a şudur: 
S taıta t 

ll'ıa11ı,, 
1 

ranıvay caddesinde 
iı.e i~~ Çankaya fotoğraf
i 1 

1 adam girmic• ken· 
't 1<ar ı ,., 
0i Ab fi ıyan fotoğrafhane 

' 8· !bet Celadet beye: 
ıı el k . . s· e trık şırketi memu-

·,Ql'\ıı •zinf e biraz görüımek 
det 'b demişlerdir. Ahmet 

•l11ı ey bu iki ndamı oda
llt '

0
' ne istediklerini sor· 

• t 
"" 1 k urrnadan evvel oda 

lltet C apıyan bu iki adam 

S eladet beye demişlerki: 
~ en g' 1• ~ '-ı 

1 
ız ı telle elektrik ce-

~ \İdı.ç~~Yorsun bu şirketçe 
!\İti .. ııe 40 lira verirsen 
~ b:rtbas ederiz bu su
~ de ,~ cezadan ve 
'.'litıi ~·dığın fazla elektriğin 

tfat°ı demekten kurtuluısun. 
~ ~b tafbane sahibi bu tek-
ıı t uı etr-. . O 
\.~ebil 1~n.ı, yaJnız 4 Jira· 
~ ~ek ıçın on gün mü-
t\ ttrııeJe . . . . . 

~"' rını ıstemışhr. 

~~~blGk mühlet dün akşam 
b 'd•ııa~n fotograf hane sahibi 
~de Yanına alarak Kara-

~.Gt Cenyo birahanesine gö· 
."'le latfa koyduğu 40 lirayı 
~~il derhal ıivil taharri me

~ ~ ~•lldaki masadan kalka
~Ql~ı· 01andmcıyı cürmU meş
•tu 11ld ~~ t e Yakalanuşlardır. Mer-

\ ~l ~kikat yapılan iki ada
\tt~ltt llıeği ismini , taşıyan bir 

s,._. lllenıurlarmdan Ziya Nur t ~ukları anlafılmıştır. 
'itk· .. ~ l\ıye.., Fransa . ,, 
ı '' ~ 
'"ıı~·~· · · fların hal· l •sı lhtlmellnden 

~·. •ıı bahsediyor 

~iti t Rlltetesi, Jstanbul muba-

~~b~llfından gönderilen bir 

~' Ilı neırediyor. 
'11ldtk~lupta Tür"iye.fransa 
\ letd 

1 
eski dostluğun son 

\ t~lt~ beıı had~seler dolayı
~ *~ıı bt61e uğradığından, iki 

L~tı t, . \l hususta biri birlerine 
"' tıtJ . ~ 'oa.t trınden bahsedildik-

~ ' il !ilrkiyenin Cemiyeti 
~~ lirınesi münasebetiJe 

~ ... lbtırabhasının samimt 
"'il . •U Yenı bir devir açması 

(._ ilden d 
a.. il 'ti t em vurulmaktadır. "{ ı· llqa b · · '''-1111 ırı, Türkiyede Fran-
lw ·~,le ıın ~, harsının mevkiini 

~ k,~'1•taınamazlıkları or
~ biti._, dırmak ve görüşleri 
~ ~b,113~•klaştırmak için sefir 
~ e._ Ilı run tarafından sarfe
' d' '••iyi t k . b..ı •tat ı_. a dırle zikrediyor 
c~ 1(1• 110 
~tt lt,k1,..d· u nıesai ihtimal 

~t ı 04 a ID .. b ) '"lit us et netice er 

~ ~~l't ............ __ _ 

' VAKiT 

'
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iNHİSARLAR VEKiLi ANLATIYOR : 
• 
lnhisarların tevhidi ne işe yaradı ? 
İdare meselesi , bu temin edildi - 4 ve 5 kuruşluk 

Tütün satışı ve müskirat tütünler çıkarıldı -
inhisarının ~übayaası 

Bir müddettenberi lzmir ve 
ve bavalisinde tetkikatta bulun-
makta olan inhisarlar vekili Rana 
B. lzmir vapurile dün şehrimize 
gelmiştir. VekiJ, vapurda kendisi 
ile görüşen bir muharririmize 
tetkikatı ve gördüjü işler hak· 
kında şu beyanatta bulunmuş
lardır: 

Tevhidin vezlfelerl 

- "lzmir ve havaliıinde güm
rük ve ınhisarlara teallök eden 
hE'r işi yakından tetkik ettim. 
InbisarJarın tevbidinden matlup 
faide temin edilmiştir. Tevhitte 
esas her dairede ayrı ayrı idare 
edilen ayni itleri bir elden ve 
toplu bir halde daha kolay, da
ha müfit bir tarzda idare et· 
meldi, Bu, basıl oldu ve faide
leri de ıOphesiz görllldü. T evbit
te kadro ve tasarruf meselesi 
ikinci derecede kahyor. Bittabi 
tevhit yapıhrken bu noktadan da 
istifade temin edilmittir. 

Bilhassa bina kira ve masraf· 
Jarında yapılan tasarruf kayda 
şayandır. inhisarlar muamelAtın
da şimdilik münbasaran tevhit 
jti ile meşgul oluyor da, diğer 
işleri ihmal ediyor değiliz. 

Ucuz slgaraler 

-"Tütün inhisarında sabşla
rımızı 'tezyit için ttUOn fiatlannı 
ucuzlatmak lizım geliyordu ki; 
bunu da yaptık .• Yalnız köyler
de satılmak ilzere 4 ve 5 kuruşa 
tütün paketleri çıkardık. Kasa· 
balarda halk için alh kuruşluk 
"halk11 sigaraları yaptık. TotUn 
ve sigara fiatlarının lzmir ve ls
taobul için ucuzlahlmasına tim
diltlc llbum baaıl olmuı deiildir. 
Bu saydığım ucuz siğaralar iz-

mirle lstanbul müstesna clmak 

Başvekil Hz. 
Heybeli adada biraderleri Ri

za beyin köşkünde misafir bu
lunan başvekil ismet paşa Hz. 
diln öğleden so:ıra refaketJerin
de baıvekilet hususi kalem mü
dürü Vedit bey olduğu halde 
Sakarya mot8rile lstanbula in· 
mişlerdir. 

ismet paşa Hz. aaat on beş 
buçuğa dojru seyrisefain rıhtı· 
mına yanaıan motörden çıktık· 

tan sonra otomobille Beyoğluna 
çıkmışlar, Tünel civarında oto
mobilden inerek yaya olarak bu 
cinrda bulunan dit muayeneba. 
nesine gitmişlerdir. 

Başvekilimiz burada bir müd
det kalarak dişlerini tedavi et
tirmitler, müteakiben Dolmabah
çe sarayına giderek reisicümhur 
Hazretlerine müliki olmuşlardır. 

ismet pata Hz. akıam üstü 
motörle tekrar Heybeliye adaya 
gitmiılerdir. 

da mukarrerdir 
üzere diğer şehir ve kasabala· 
rımızda satılmaktadır. 

"- Tütün ibrac etmekliğimiıe 
gelince: Gayrı mamul yani yap
rak tütün ihracatını şimdiki hal
de ihracat tüccarlarımız yapmak-

inhisarlar vekUI Rana B. 

tadır. inhisar idaresi henüz gay· 
rı mamul tü

0

tün ihracını düşün
memiştir. Maamafi ileride bu 
meseJe ile de meşgul olunacak
lar. Henüz zamanı gelmemiıtir. 

MUskirat iti 

"- Müskirat inhisarı mamu· 
latı Suriye ve Irakta satılmakta· 
dır. Buradaki müşterilerimizin 
artmasını temin içio çahımakta
yız. Istanbulda ve lzmirde içki 
ve ispirto fiatlarmda tenzillta 
lüzum görülmemiştir. Yalnız is
pirtonun benzinle karıştırılması 

muvafık görülmüştür ve buna · 
dair olan kanun Jayihası da ve
kalette tetkik edilmektedir • 

Yolcular ve istikbalcUer 

- u Vapurlar geldiği zaman 
yolcuların çıkmakta, :stikbalcile· 
rinde ~irmekte müşkülata maruz 

Kibritle 
Oynarken yanan ve 

ölüveren çocuk 
Çengelköyünde T arlabaımda 

oturan biri diğeri dört yaşla
rındaki i"i çocuk dün kibritle 
oynarken çocuklardan bi:-isi ete
ğinden tutuşmuş ve zavallı ço
cuk vücudunu saran aJevler için
de ölmüştür. Hadise §Öyle ol
muştur: 

(.:engel köyünde tarlabaşında 
22 numaralı evde oturan tütüncü 
Iraoi Haaan efendinin üç yaşında 
ve Nermin isminde bir kız ço
cuğu vardır. Yaramaz Nermin 
eline geçirdiği kibrit kutusu ile 
kapıııın önüne çıkmış ve osırada 
komşularından madam Despina
nın dört yaşındaki oğlu Y orgo 
da oraya gelmiştir. iki çocuk kib· 
ritleri yakrak oynarken Nermin 
eteklerinden tutuşmuştur. 

kaldıklarını her vakit olduğu gibi 
bu seferki seyahatimde de gör: 
düm. Gümrilk kontorolu yapıl· 
madıkça yolcuların çıkması mem-
nu olduğu gibi, iıtikbaJcilerinde 
vapura girmeıi memnudur. bu 
memnuiyete riayet idilir ve kon
toroJun neticesi beklenirse hem 
yolcular serbestçe ve rahatçt:1 
çıkar, hem de istikbafciler ayni 
şekilde Vlpura girer. Aksi tak
dirde gördüğümüz tu mütküJat 
devam eder gider... Bunlar bu-
raya kadar suaUerinize olan ce
vaplarımı teıkil etmektedir. Ge
lelim lımir ve havalisindeki tet
kikatıma •• 

lzmltdekl tetkikat 

·•- lzmire otomobille iki saat 
kadar me1afedeki Çamalb mem
lehalarına gittim. Memlehanın 
cJaba asri bir ıekHde idaresi 
için IAzımgelen tedbirler alınmıı-
hr. Bir de Foça da tuz satmak 
meselesi vardır ki : bu da llyık 
olduğu ehemmiyetle tetkik edil
mektedir. Tütün inhisarı bu 
sene ihtiyaca niıbetinde lzmir 
mıntaka11ndan mübayaatta bu
lunacaktır. MOakirat inlıiaın da 
gene lzmir mıntakaaındın ana
son ve praphk üıümü ihtiyaçı 
niıbetinde alı caktır. 

lzmlr taccarla~ı 

"- lzmir tUccan, 13213 nu· 
maralı kararnamenin eaaaa taal
lfık etmiyen bir noktasında ta-
dilat icraaını ve bunun faydalı 
olacağını söylediler. Bu a.rıula
rını baıvekil ismet Paşa Haı-
retlerine ve Iktısat vekili Mus
tafa Şeref Beyefendiye bildir
dim. Tetkikat neticesinde mu
vafık g6rülürse tadilat yapıla
caktır.,. 

Reisicümbur Hz. 
Reiıicümbur Haırt:tleri dün 

Dolmababçe sarayındaki d~ire
Jerinde lllCfgul olmuılar ve hiç 
bir yere teırif etmemitlerdir. 

Bftytlk Slnanın 
tDrbesl 

BDyük Türk mimarı Sinanm 
Süleymaniyede bulunan türbesi
nin tamiri takarrür etmiştir. Ev
kaf idaresi bu huıuıta baıırhk
lara başlamıştır. Türbenin civa
rında bulunan ve istimlak edile
cek olan dükkin ve arsaların 
bir pliDI çıkarılmıştır. istimlak 
muamelesi bugünlerde tamamla· 
nacak ve türbe tamir edilerek 
büyük mimara Jiyık bir hale 
getirilecektir. 

Araba çarpması 

-..,
11
e\1nlya1 Lisesi 

.._ 'r,._i ı.ca lhuallimllğl Beynelmilel ajanslar 
' ~ '

91•ar·f k 

Çocukların acı acı feryadı 
üzerine ev halkı teliıa düşmüş 
ve kapının önüne çıkmışlardır. 
Gördükleri manzara çok fecidir. 
Nermin alevler içind~ yamyor. 
Üzerine su atılmış ve alınan 
daha bazı redbirJerle söndürül· 
mesine çahşılmıı ise de zavallı 
çocuk nihayet acılara dayana· 
mıyarak ölmiişlilr. 

Kaaımpaıada Dereboyunda 13 
numaralı evde oturan Liitfü ida· 
resindeki 3898 numaralı araba
sile Candan sokağından geçer
ken arabasını aynı sokakta 3 
numaralı evde mukim sebzeci 
Ahmet Efendi zevcesi Bedriye 
Hanıma çarphrmıı ve Bedriye 
Hanımın koJundan yaralanma sına 
sebebiyet vermiıtir. Arabacı Lüt
fü yakalanmııtır. Tabkiket ya· 
pılı yor. 

\ı ttt, . ı adrasuna naza- Konf~ransı 
~~~Qa)jR~~y~ lisesi Alman"ca Anadolu ajanıı umum mOdilrü 

"'ler· astamonu Jisesi Muvaffak B. Bilkreıte toplana-
L · •ııden 
1
" lah1u . Ye AYrupada cak olan beynelmilel ajanslar 

11'-ıJcret etnuı gençlerimiz- konferansına iıtirak etmek üzre 

tclillllit~fnıet B. naklen bugOo Romanyaya hareket ede
cektir. 

Sayıfa 3 

Uyku bu! 

İnsan uyurken 
hırsızlık 

yapabilirmiş .. 
Evvelki gün Taksimde bir 

yankes:cilik vak'ası olmuştur . 

Katanede kahvecilik yapan 
Mehmet çavuş · ı aksimden ge· 
çerken yorgunluk almak için 
oradaki sıralardan birine otur
mu1. biraz sonra da uyuya kal
mıştır. 

Adamcağız dalgın u yurken 
yanına meşhur yankesicilerden 
Ziya yavaşca yaklaşmış ve sez
dirmeden evvela cebinden sek
sen kuruş bozuk parasını, sonra 
da cüzdanını aşırmıştır. 

Ziya işini bitirdikten sonra, 
Mehmet çavuşun hiç bir şeyin 

farkında olmamasından memnun 
kaçmıya teşebbüs eder en bat· 
Jangıçtanberi kendisini g6zetli
yen bir zat tarafından yakalan
mıştır. Mehmet çavuş uyanlDlf, 
çalınan parasını geri almıı, bit 
Omit etmediği bir z11manda ya
kalanan hırsız hırsızlığını oldak
ça garip bir şekilde tevil yolunu 
tutarak: 

- Ben de o ıırada uyuyor
dum. Karışık bir rüya gördilm. 
Rnyada bir adamın yakaaına ya
pııtığımı biliyorum. Hırsızhktan 
haberim yok.,, 

Açıkgaz bıraız hakkında taki
bat yapılmaktadır. 

Polibe: 

Bir evin içine giren 
20kişllik kamyonet 

Cağaloğlunda dün garip bir 
hadise oldu. Frenleri tutmıyan 
bir kamyonet duvarı yıktıktan 

ıonra ukaldı evin içine kadar 
giriyordu. Hadise etrafında elde 
ettiğimiz malümat şu merkezde
dir: 

Kamyonetin numarası 3160 dir. 
Şoförünün ismi Mustafadır. Mus
tafa kadın ve erkek olmak ilze· 
re yirmi kadar müşterisi ile Fi
ruz ağa mahallesindeki yokuşu 
çıkarken durmak istemiıtir. Bu 
sırada firenleri tutmamı~ ve kam
yonet geri, geri yol almıt ve 
ve doğruca aynı sokakta Hakkı • 
efendinin evinin duvarına çarp· 
mıştır. Kamyonetteki yolcular 
arasında bu esnada bir çığlık 
kopmuş ve bazıları tehlike kar
şısında atlamıya kalkmııtır. 

Duvar yılnlmıt ve evin de Oç 
camı kmlmışhr. Yolculara bir 
şey olmaouşhr. Şoför Mustafa 
hakkında kanuni takibata baş· 

lanmıştır. 

OUz g6re göre mi? 
F atibte Çörekçi kapısında ka

vun ve karpuz satan Ahmet dün 
Fatih polis merkezine müracaat 
eder~k Basri; Cevat ve Hasan 
ismindeki şahısların sergiye gire
rek çekmecedeki 175 lırayı aşır
dıklarını iddia etmiştir. Basri, 
Cevat ve Hasan polisler tarafm
dım yakalanmış ve tahkikata 
beşlanmıştar. 

Kurşun ve su borusu 
hırsızı 

Kalyoncuda Ayakostantin k i
lisesi sokağında 13 numaralı ev
de mukim Y orgi ismindeki ad rn 
dün aynı sokakta 21 numar lı 
eve girmiş kurşun, terkos boru
larını çalarken yakalanmıştır. 



Yıan CASUS Türkçeye 
&omer- Çeviren .. setMog• Beynelmilel Esrarengiz Kuvvetler O. Rıza ham -22-

Aşenden bir kaç gün içinde 
Haringtona ait her şeyi öğrendi ! 

Tren, her sabah, her akşam birer ı gradda da ayni yerde oturalım 
saat durduğu için arabadan inip ve her gün görüşelim. 
biraz dolaşmak mümkündü.Fakat - Çok iyi olur! 
iki yolcumuz, hep beraber İnip _ 13 _ 
yan yana dolaşıyorlardı. Aşenden d b • t 
yolculardan bir kaç kişi ile ta • Aşk ve Rus e e ıya ı 
nışhğı için bunlar arasıra uğru • Aşenden, otelde bir oda bula
yorlardı. Fakat bunlar fransızca rak hemen odasına girmiş ve ya
ve bilhassa almanca. konuşacak 0 tağına serilmişti. Tren içinde ge· 
lurlarsa Mister Harington hemen çen on bir gün bir asır kadar u
suratım asıyor ve misafirler i .. tis- zundu. Fakat birkaç tlakika geç -
kal edildiklerini anlıyarak çekili- meden kapıaı vuruldu ve içeriye 
yorlardı. Bunlar İngilizce konu • üç kişi girdi. Üçü de, çektiler, ihti 

lalci oldukları için memleketlerin şanlardanıa Harington onların 
da bir tek söz söylemelerine im • oen siirülmüşler, Amerikada ta • 
kan bırakmıyordu. Çünkü kendi- vattun etmişlerdi. Bunların üçü 

de San Fransiskodnn Y okohamaıi geveze bir adamdı. Ona göre 
söz, çenelerin teneffüs etmesi, mi ya kadar Aşendenle beraber gel· 
denin hazmetmesi gibi pek t:ıbii mişler, fakat onu tnmmıyormuf 

ve otomatik vazifelerden biri idi. 
Onun için söz onun ağzından bir 

volkaıun lavları gibi mütemadi • 
yen dökülür ve yolundaki her ma
niayı İstihkar ederek etrafa yayı
lırdı. 

A~enden birkaç gün içinde Ha 
ringtona ait her §eyi öğrendi. Onu 

Ve onun bütün fikirlerinden baı -
ka onun karısını, çocuklarını, ço-

cukların mektep arkadaşlarını, 
çalıştığı müesseseleri, muhitinin 

bütün ailelerini tanıdı. Harington 
bu gün söylediğini yarın tekrar 

eden, bir hikayenin yarısında i · 
ken birisi gelecek oluna, yeniden 
başlar ve dinliyenlerin çekeceği 
ıstırapla alakadar olmazdı. 

Ondan kısa bir zaman için 
kurtulmanın yegane yolu eline 

bir kitap tutu§turmak ve dalgın 
dalgın kitap okuyor gibi görün • 

mekti. Fakat Harington kitap o • 

kurken de bir mesele bulur bul -
maz, hemen gözlerini açarak et

rafına balcmır, Aşenden bunu his 
ıeder etmez yüreği hoplar, ve yu 

karı veya atağı bakımya cesaret 
edemiyerek okuduğu sayfanın Ü· 

zerine saplanıp kalır, sayfayı bile 
çevirmekten korkar. Gözleri bir 

kelimenin üzerinde mıhlanır ve 
ancak Haringtonun söz söylem.ek 

ten vazgeçerek okumıya devam 
etmeai üzerine rahat bir nefes 

almıya imkan bulurdu. Fakat Ha

ringtonun kitap okuması da ima
nı rahat bırakınazdı. Çünkü ken• 

disi yüksek seıle okumıya alıtık
tı. Bu itiyat, bütün Amerikalılara 

tamil gibidir. Babalar, çocukla
rına, yeni gelinler kocalarına; 
yüksek sesle kitap okuyarak onla 
ra kartı sevgilerini gösterirler. A
tenden, arkadaıının bütün hu 
hallerinden sinirleniyor, kızıyor 

ve muztarip oluyor, fakat ondan 
nefret ebniyordu. Çnkü Haring • 

ton iyi kalpli bir adamdı. 

On bir günlük tren yolculuğu 

gibi hareket etmişlerdi. Bunların 
Rusyaya gelmelerinden maksat 
Aşendeni, profesör Z ile tanıştır 
maktı. Profesör (Z) Rusyadaki 

çekler üzerinde derin bir nüfuzu 
haizdi. Çekler, onun bir sözünü 
kırmazlardı. Aşendeni ziyarete 
gelenlerin başında doktor Egon 
Ors namında biri bulunuyordu. 
Kendisi ilahiyat doktoru idi. Fa
kat memleketini kurtarmak için 
mesleğini bırakmıştı. Zeki, \'e vic 

dana taalluk eden meselelerde 
pek ince elemek dckumak kay • 
dından azade bir adamdı. 

A_şenden doktor Ors ile Y oko· 
hamada birka~ c!efa uoru~müş, 
ond;ın profesör (Z) nin 'memleke-

tini A vusturyadan kurtarmıya ha 
hişger olduğunu, bunun için Orta 

Avrupa devletlerini yıkmaktan 
korkmıyacağını, fakat vicdanı 

muztarip edecek her hangi bir 
harekete muvafakat ctmiyeceğini, 

her işin doğru dürüst yapılmasını 
istediğini öğrenmişti. Profesörün 
nüfuzu, çok büyüktü. Fakat ·bazı 

meseleleri ona fazla açmak, İ§le • 

rin nasıl yürüdüğünü, nasıl iler -
lediğini ona tafsilatı ile anlat • 
mak doğru olamazdı. 

Doktor Ors, Aşendenden bir 
hafta. evvel Petrograda gelmiı 
ve vaziyetin nazik olduğunu, İ§le 

ri süratle başarmak icap ettiğini 

anlamıştı. Rus ordusu isyankar 
bir halde idi. Kerenskinin hüku
meti yıkılmak üzere idi. Onun 
devlet başında bulunmasının te 

ibebi, başka bir kimsenin İş başına 
gelmek cesaretinde bulunama • 
maıından ileri geliyordu. Memle 
keti müthiş bir kıtlık tehdit etmek 
te idi. Almanların Peb-ograda 

yürümeleri de pek muhtemeldi. 
İngiltere ve Amerika sefirlerine 
Aşendenin muvasalatı bildiri! • 
miş, fakat hangi işlerle meşgul o· 

lacağı onlardan da gizli tutulmuı 
tu. Aşenden icap ettiği zaman 
onların da yardımından istifade 
edecekti. 

bu tekilde geçti. iki arkadat Doktor Ors, Atenden ile pro • 
fesör (Z) yi görüıtürecek, Aşen· Petrogradın etrafını seyrediyorlar 

ken Harington Aıendene arkadat 

lıklarının üzerinde bıraktığı tesiri 
anlatt: 

- Vallah ben on bir günün 
böyle çabuk geçeceğini tahmin 

etmiyor.dum. Senin arkadatlığın 
C:lan son derece memnunum. Her 

halde Mil dı., benden memnun o

facabm. Cerçi hen l>iraz geveze· 

yim, fakat ıeni rahatsız etmedi • 

.timi aano;orum. lıteraeniz Petro-

den prof eıörün fikirlerini anlıya· 
cak, ona her hangi bir projeyi ta
hakkuk ettimıiye k~fi derecede 

bulunduğunu anlatacak ve bilhas 
sa Rusyanın münferit bir sulh 
aktetmemesi için her ka~ıya baı 

vuracaktı. Aıenden bunun için 
Rusyanın en nüfuzlu adamlarını 
yakından takip ve her sınıfın na • 
fiz ricalile temu etmek mecburi· 
yetindeydi, 

{Bitmedi) 

VAKIT 

Bir filosof 
İngilizler Jon Lok'
un hatırasını teb

cil ettiler 

Jon Lok üç yüz sene 
evvel doğmuştu 

Bir kaç gün evvel lngilizler 
büyük mütefekkir Jon Lok'un 
üç yüzüncü yıldönümünü tes'it 

ettiler. Medeni ve dini hürriyet 
davasının müdafii olarak şöhret 

bulan büyük lngiliz mütefekkiri 
fikirJerinin vüzubu, üslubunun 

güzelliği ile bu davayı ilerletmi· 
ye muvaffak olmuştu. Onun eser-

leri, lngiliz edebiyatının en kıy
melJi hazinelerindendir. Lok'un 
lngiliz milleti üzerinde en ço:-c 

tesir eden fikirleri, siyasi naza· 
riyeleridir. 

Onun bu nazariyeleri lngiltere 
hududu içinde mahpus kaJmadı. 

Oradan Fransaya (Russo) nun 
kalemile Fransız ihtilaJine geçti. 
Aynı nazariyeler Şimali Ameri· 

kaya hulul etmiş ve Adams Sa
n:oel ile Toms Joferson'un ka· 

lemile Amerikanın kafasına işli

yerek onu istiklaline kavuşturdu. 

Lok, tabii kanunun hakimiye
tini müdafaa eden bir adamdı. 

Yazıları hep bu kanuna tercü
man oldu. 

Ona göre insanın fıtretinde ve 
idrakinde kökleşmiş olan tabii 
bir l<anun vardır. Bu kanun do· 

layısile insanın bir takım tabii 
hakları vardır. Hakkı tasarruf 

bunların biridir ve en esashsıdır. 

Sonra bükiimetin de tabii bir 
sistemi vardır. Hükümetin bütün 

siyasi kuvveti, halkın tabiat ka· 
nununa tevfikan yaşamak ve ta
bii haklardan istifade etmek için 

hükumete emanet ett:ği bir ve
diadır. Bu vediayı yaratan ve 

ondan istifade edecek olan halk
tır. 

Lokun bu fikirleri mücerret 
bir takım fikirler sayılabilir. F e
k at bu mücerret fikirlerden birer 
siya si kanaat hasıl olabilir vebu 
siya si kanaatlar, siyasi fırkaları 

idare edebilir. Netekim oyle 
o!muş, ve Lokun fikirleri lnğiliz 
Abrarınıu siyasi proğramına esas 

teşkil elti. Daha sonra bu fikir· 
ler lnğillereden Avrupaya ve 
Avrupadan başka kıtalara geçti. 

Filosof Lokun asıl kıymeti bu 
noktadadır. Fekat Lok bukadarla 
lialmaz. Kendisi lnğiJiz Ahrarm
dan daha çok hürdü. 

Lok iki buçuk asır evvel par· 
lamentoya ıslahat tavsiye etmiş, 

işsizlik ile mücadele için rapor· 
lar hazırlamış, ve kafasını yal· 

nız siyasetle meşgul etmemiştir. 
Kendisi oldukça yüksek bir ik-

tısatçı idi. Sonra Tıp ile meşgul 
olmuş ve bu ilmin tarihinde 
nam bırakmıştır. Lok bilhassa 

tenkitçi bir Filosoftu. Onun be· 
şeri idrak hakkındaki yazıları 
yalnız lngiliz filosoflarına değil, 

bizzat Kant'a bile rehber ol
muştur. Nihayet kendisi ilAbi
yatçı idi, ve terbiyeci idi. 

lngilizler felsefeci bir millet 
olmamakla ve felsefeye de pek 

itibar etmemekle beraber bu 
büyfik mütefekkirlerinin hatıra
sına hürmette kusur etmediler. 

Onun namına ihtifaller tertip 
ettiler. 
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Çocuğa nazaran ananın ve baban 
.k d .. f d. ? ı tı ar ve nu 1ızu ne ır · 

-6-
Şüphesiz kendi kendilerini kı· 

mıldatmıya , beslemiye velhasıl 
yetiştirmiye muktedir o!mıyan ve 
tecrübesizlikleri yüzünden uzun 
müddet kendi hareketlerini tan· 
zim etmekten aciz olan çocuk· 
ların, diğer kimseler tarafından 
taşınmaları, beslenmeleri ve da· 
ha sonra yetiştirilmeleri lbımdır: 
Bu ağır yük ve ciolayısile bu ik· 
tidar, onları dünyaya getirmit 
olanlara değil de kime tevcih 
edilmelidir? 

Çocuğa nisbetle ananın ve 
babanın iktidar ve nüfu~u tek
tir, müsavi ve müşterektir: Ço
cuk, ananın ve babanın emirle· 
rine - iktidar ve nüfuzca hangi· 
sinin daha yüksek o:duğuou sor
maksızın - itaat etmekle milkel· 
Jeftir. Çocuğun bu meı'um suali 
sormıya mecbur edilmemesi ve 
kalbile dımağı arasında bir te
zat husulüne meydan verilmeme
si ebeveynin basiretklrbğına 
bağlıdır. 

Fak at, çocuğun sormadığı ve 
yahut çok zaman sonra ancak 
titriyerek soracağı bu suali fel
sefe ve ablak sorup cevabını 
almak mecburiyelndedir. Çünkü 
temamen müttehit iki ıabıs ara· 
sanda bile görUıte, duyguda ve 
istekte devamlı bir mutabakat 

görmek müşkül ve gayri milm
k ündür. Şu halde kat'i ve nihai 
hükmü verebilecek hakim bir 
sesin yükselmesi yani, aile ikti· 
dar ve nüfuzuna malik olan bu 
iki şahıstan yalnız birinin en 
yüksek salahiyeti haiz olması li· 
zımdır. imdi bu en yüksek ildi
dar ve salahiyet, bilbaMa fikir 
ve beden kuuvetlerine muhtaç 
olduğundan •aile riyaseti, onu 
mlldafaa edebilecek kadar kuv· 
vetli ve ida:-e edecek. -··"'ette 
akıllı olan tarafa ait olmak !Azım 

gelir. Eu sözlerden hiçbir veçbile 
hakkı kuvvete istinat ettirmek 
istediği~iz anlaşalmaıın. Fakat 
her salahiyet, vazifelerini ifa 
edebilmek için kuvvete muhtaç· 
tır. Aksi takdirde bu aali
hiyet, mevhum ve gayri nafiz 
bir salahiyet olur. Beoaberin 
kuvvet, salahiyetin esası deiil, 
fakat "şart,, ıdır. işle bu sebep· 
ledir ki kuvvette tefevvuk, aile 
ve cemiyetlerin ilk menşelerinde 
erkekle ifa edilecek büyllk bir 
rol vermiş ve itiraz kabul etmi
ye=ı bir salahiyet · bahşetmiştir. 
Cemiyetin, henüz sahavet çağın· 
da i!teo, iyice müdaffa ede· 
mediği aile, ancak erkek bileği
nin kuvvetile muhafaza edebili· 
yordu. iptidai cemiyetlerde aile 
reisinin pek nafiz ve müessir bir 
iktidara malik olması, bu iktida
ıın kısmen siyast iktidar yerine 
geçmesinden ileri gelir. Fakat 
medeni cemiyetlerde aile maddi 
tehlikelere o kadar az uğrar ki, 
erkeğin aileyi ıilihla mlidafaa 
etmek hususundaki roln ehem· 
miyetini kaybetmittir. Bununla 
beraber, bu telikkinin iıleri, halk 
tabakalarmın zihninde bili canlı 
olarak yaşamakta ve her erkek, 
hangi sınıfa mensup olursa olsun 
ailesinin uğrayacağı tehlikelere 
göğüsgermenin kendisine ait bir 
vazife olduiu kanaatini muha· 
faza etmektedir. Sırasında ceıur 

tab'•d 
ve kahraman fakat dıOr 
ideteo korkak olan ka 
diıini zora ve b'lkarete ub 
koruvacak bir müdafie ~e 
tır. Erkek, ailenin kolu g6S 
ğidir. Fakat şu noktayı oıdıt 
nünde bulundurmak 1.f~ 
ailenin kolu ve bı e 

0 
erkek aynı zamanda 011111~ 
değilse ya ücretli bird~ş Y 

b . b. k r ır· ya ut mutı ır a se . ~i 

kuvvet sahibi olan bır oJ1 
ya efendi ve yahut kate,, · 
lir. Kad1n için kaziye ~~ 0 
Çünkü kadın hizmetçihi' ,IÖ 

• • . • b.-
te etmeksızın evmın 

00
1 

ve melikesi olamaı. Bu 
bir saltanattır ve er~~k bO 
bir vaziyete düşmeksızıl1 
tanata el süremez. 1'i 
Kadın, erkeğin kuvvette 'Jf~ 

vukunu bili münakaşa f 
ederse de, erkeğin akıl ~~~ 
hususundaki tefevvukuoll ~ 
fail ederken bir kısı~. k jıf 
mizi r-:ncide edebilecegtOI eıe f 
ti mal Yeriyoruz. Fak at 't~ 
yurulma110 l insanlığın O'~ 
olan "idrak,, in erkek ~.•. ~ 
dmı da alikadar ettig1p1 JIY, 
edecek değiliz. Fakat 1' İ 
yoruz ki iki lllrlü "idra1'1:~ 
dır. Erkek idraki, kadı~~ r 
Bu iki idrakten her birıll İ. 
ayn faaliyet sahaları, !~~ 
bauiyet ve kabiliyetlerı ~ ~,J, 
Erkek idrakinin havas ~~.., 
ftdır ki kat'i olarak bl ~..., 
ve riyaset mefhumunun dl 
ve evsafile mUnasebetdat~ f 

iddia ediyoruz ki erkeır tf.. 
rinde kadınınkinden faıl: 1 
niılik,, ve "bitaraflık,, 'I ., 

vam ve teselsül,, bu!uouf· İ. 
kimiyet ve riyasete elı~; 
bassalar ise bunlardır. ~~ 
ele alahm: Erkek ~adı Op 
ha çok şeyler bilir ~e ti e i 
onda.o d.ı.. etraflıca ıh• ·t ı 
Kadm, bilakis eşyayı tecfl J 
rek görmek itiyadındad~f. l'ı1 

Her hangi bir hususı tdef'~ 
ona pek derin dokanır, ~ ı/ 
celeri ekseriya gayrı t•ef V 
inbisarcıdar. Erkek ço~ 

1
'; l 

meıe bile büyük tetkık ,e(ı-..J 
ha çok müsteittir. Aynı 1"" 
de bulunsalar bile erkek bibi~ 
dan daha çok vukuf :b' 1-J 
Bundan başka erkek ' ııı';t 
best ve ihtillta dah•. ili 
olan bay•b, bir çok filc~dj ~J 
ler, münasebetJer hakkı oJı ~J 
kikat yapmas1Da, bir ç ~I~ 
ve menfaat getirece~ ut ~ 
edinmesine müaaittır. jlflll ( 

kabiliyetteki ve gerek f"""' I 
amelt bilgideki bu tef f f((d~,; 
keğin fikren de te e ıJfY /.. 
temin eder. Erkek '!~reı ~ ~ 
da hem mücerret fikıt~ab' J~t 
de ameli tecrübelere.,,. deP1 

sahiptir. Fikir geniılıgt,, at· ( 
miz şey de bundan do~" ~-J 

Erkeğin ikinci . tef:;Jt1'ı t~ 
sası, düşlinllşte bıt•~ bte ,i 
hükümden evvel, e oiif"' .. tl 
aleyhte hiçbir ribab•d ., '.' ~ 
ve hiuiyata kıpslro• c:.:pbel1' (1 
keme kabiliyetidir .. "' ,,dıf f( 
erkeğin de hisler• t biJİt• ~-· 
b1ı1nların teairine k•P' 'tıı>d' I_ 
kat erkeğin haddi ı• oısb"ll. 
kikat olan ıeylerle. ~ ,ıı"~ 
arzu Te menfaatl~rıPtlet) -'~ 
dıran (itibari hakık• · ~fJ: 
daki farkı gzsnııeaıri:ie e'' 
gayrı mümknndilr. E f'~~ 
his ve fıkir ayrı •Y(g11ır•'r 



Çabuk yazmak meselesi 

Bizde istenoğrafi 
tr dilin kendisine mahsus ist:enoğ

tafi • sı vardır. Beynelmileli yoktur 

·"'"'İf A lteno Vekaleti Darülfünunda 
ıtıllla.:rafi kursunun açılmıı.111· 
~ı a.kat etınittil'. Bu mü&a• 

1( lfl"h• ı İltıiıd u nndir. Zira. memlc· 
' d e •lenografinin taammti· 

. fıtt, 0:~ atılan ilk ve ciddi 
'-le~ _ır.' Bilhaaaa D rülfünun 
&tı. h' ıçın ıtenografi ellerin • 
l •r alet olacaktır ki gerek 
ıe:;rıelerinde gerekse ıtaj 
•ı l~de ve gerlue müstakbel 

~~rtnde ~ok büyUk fayda .. 
ırı ed c ği filph ıizdir. 

~· . "' . 
tt~"in tnkıJibı dolayıaile ıteno• 
'lilııd b\I ehemmiyet ve lü:u· 
~ en ·· l: ite cune artm ktadır. Bu· 
,""Glc ~~grafi olmamıt olsaydı 
S ~ •ilet Meclisi müzakera• 
~id~lındn müşkülat çekilmeai 

Yazan : A. Benaroya 
Yakında ıehrimizde bir Dil 

kongresi toplanacağı haber veril· 
mektedir. Bu kongrenin müzake· 
ratı Fransızça değil Türkçe ola· 
cal<tır ve bunların zaptı lazım ge-

lecek oluna hangi ıtenogra{iler 
bunu yapacaktır. Koca latanbul· 
da bu vru:ifeye ittirak edebilecek 
h kiki bir ıtenografi henüz yetit· 
memiıtir. 

Binaenaleyh Ankaradan Büyük 
Millet Mecliıinde ~hıan ıteno

grafları celp etmekten baıka ça• 
re yoktur. Eıaıen bu efendiler, 
hük\irnet erkinnnızın irat buyur~ 
dukla.rı nutuklarm zaptı için, ıeı· 
li film makineleri ıibi yerden ye· 
re taımılmaktadır. Ne garip bir 

. ' va7.ıyet .. 

I! ı. 
'~ Bugün memleketimizde iaabet 
~ ~b~ ıeri yazının vazifeıi ve kıymeti tamamen teabit edilmit 
"'11) rı't meclislere münhasır bir milli etenografimiz vardır. Bu 
''-t~~· Avrupada stenografi· stenografinin iıarctleri Fran.a13 
~~ltd~k aahası çok geni9tir. uıullcrinden alınmı§ıa da Türk• 

d'tı ıye ntecliılerile mahkeme• çenin hususiyet ve bünyesine gö· 
~I illa.ada mali ve ticari mti• re kullanıldığı için öyle bir aiıtem 
''•tt~rde her giin kullanılan bir meydana getirilmiıtir ki bununla 'i 1h liatt& şehrimizde bile yalnız Türkçe liıaru yazılabilir. 
~ .\I ~nka ve ıirketlerde, Fran E$ııserı her dilin kendine mahıua 
~İk~'ll, veya lngiJiı; ıteoogrJl• bir atenografisi vardrr. Binaena· 
ltı~ 1~nan yüzlerce ateno dak· )eyh beynelmilel bir stenografi 
~% c~ttiır. alfabe tasavvur etmek doiru de· 
~ 

1 
Ukı hl'lrf inkılabı yapılalı ğildir. 

~ ,,t~e ge~jği halde milli ban· Stenografıinin · ıaretleri pek ha· 
~ ,:•rlcetlerimizin hangisinde alt oldııiu.. için horkea onlar.1 ko· 
~~-·,~noırafisi bilen memurlar layca çiıebilir ve bir kaç aaat 
l ~~ tdiJiyor?. zarfında öğrenebilir. Bunun usu· 
1111\t ~~~~e çarpan noksanm eıba• lijnü tamamen öğrenmek için de 
~ · :i~iz biliyoruz. Fakat ka- iki veya en çok üç ay kafidir. Şu 
t/i~dr... "ıayir olan vaziyet uzun iddia Ankara ve htanbulda tica· 
• t 11 ~, ~ ret mekteplerinde tertip edilen 
ı~. t, e\l'am edemez ve yakın 
"il kuralar la ıabittir. t<f,t lar;mıza girmesi 

• Gesen hafta ıehrimizde çıkan 
~ bir mecmua etenograFi halslunda 

t~es,11 ~ "' • §ayanı dikkat bir ü ne§retti. 
.~~ ıene şehrimizde ikinci 
~tt., konferansı toplandı. Mü· Bunun muharriri Ankarada ye• 
'~ "'t ta, tiıtirdiğim ilk tCLlebelerden ve bu-
b. ~ ttr'"~~men Fransızça ce~ gün Büyük Millet Meclisinde bi· 
;\fi h·ı tgı için Franarz ateno· . . 
't ıı.. l en ,_. 

1 
d 'k · rıncı 11nıf stenograflardan Ahmet 

\.. .,..h... "ımae eı· te an etme• • . . 
·~ti -..ıur edil . • Remzı Beydır. Makaleaınde pek 
~U·~~ttler ~~m. Ecnebı banka cesurane yazılmı§ olan §U satır· 
~ 1~ bit :::nuracaat ederek 12 ları aynen iktibas ediyorum: 

ltaı. Q• up teskil edebildim. '"lllt .. 1) ltlecli& ve J..YJngrcler:de olduğu gl-
J ~ tllUı: •ayeıind~. k~nfer~~sın j bl adliyede de zaptın en mllhlnı bir 

~e akeratı gunu gijnUne mesele olduğu nwlıakkak l.ken ,sırf ij. neıredllebildi. h/Jklmlcrlmlzln ıtenonroft bllmcmc•i 

lt Mektup Ve .. Cevabı 
- Kilçük Roman -

-10-
............... .Atafıtudd. ı .Jt. $. 

\' s"'•rı tı'.ıeıeı ~. ıu Anadoluya yar· ı anlahın? Bundan da ba§ka, ıi • 
r i~' Ses ;aı~ı söyliyeceksiniz ! zinle senelerce oturan bir kadın 
t\ bcıkr ~rım Ya, onu da söyle· sizin ne olduğunuzu bilmez olur 

( aıka feyler de söyle • mu? Si~ memle'keti aeviyorum; fi· 
'P,l'lak lan İ§İ yapıyorum demekle hemen 

~i,.· ··Çok cesaretlisiniz! size inanır mı? 
~ın? 

' ~Q}ı - Ben memleketimi aovıyor 
1 ' fied Ut S<>k 1af 11ru~? muyum? 
~\i' lıp en? - Sevmek •. Kim bilir aize göre 
,.1~ e.t .edecek feyler aöyli • sevmek nedir? ' ''tı.~ fe ~ııiniz? Sizin söyliye. - Sana göre sevmiyor mu • 

ı ~ ,d'lğUt ere ben hemen inana· yum? 
\ ij)le 'bt;1 Ya! Sonre. gittiğiniz Seviyorsunuz ya, ıevdiniz de 
\ ·~liğ· 1~ Yer olıa ki, orada ne §İmdiye kadal' ne yaptınız? 
t'L~\iı·,d'nı ltimıe bilmese eh ne Şinasi bey bu ıefel' karıeını 
''Ü e "b• k ' \ s s litli aıl 1 admlann evin • çok hakuz buldu, \i ~·)'ı 0 

ur nıu? lıtCl' miıi • - Yok Saide, dedi, bu kada-
ll e,.İııdSe.lıraynn ai:z:e Güzi • n benim hakkımda çok olur. Ben 

e :ne konuıtuklannızı hi~bir fey yapmasam bile gene 

~ 
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Koca bir Doktorlann istatistiği 

Kervan mahvoldu, Doktorlar mı fazla' yoksa 
•tt•ı 

Beyrut 2 (!:ıus:) _ Bağdat· hastalıklar mı azalıyor? 
tan aldığım son haberlere göre 

"El'küveyt,, ve "E\'ammare,, ye 
yakın "Cezire,, namındaki bir 

köyden 44 kitiden mürekkep bir 
kafile yola çıkmışlar .. Bunlar çöl· 
de elli kitilik bıı.§ka bir kafile ile 
de birle§tikten sonra yollarına de· 
vam ederken gece mühim bir fır· 

tına çıkmıf· . Çok ~iddetli anafor· 
lar yapan bu fırtına bir müddet 
sonra kafileyi tameı:nen kumlar 
altına gömmÜ§tÜr. 

Felaketten pek gec haberdar o· .. 
labilen hükumet derhal bu kafile· 
nin izini aramak üzere tayyare• 
ler tahrik etmit i e de ancak, kum 
lar arasında 10 ki inin c.eıedi bu .. 
lunabilmiştir. 

Diğerlerinin o.ra§tırdmasına de· 
vam ediliyor. 

thJllUtnlJINUMn ll\DlitıiPll~PlillRNZi44 ıwwwwq •••• ,,. 

yüzünden, stcnooraf yetiştirecek kura. 
lar açılmasına miisaadc edilmcml§-o 
tlr. 

2) Avukatlanmızın kanun11 müda
laa ederken kanunsuzluk yapma!ı, ya· 
rıi Arap harf/erile lıfıklnı huzurunda 
not flltnıası utanılacak hir keyfiyet· 
tir. 

8) Darülf ünundon çıkaccrk gerıçle
rin umumiyetle lise re o1'ta mektep 
muallimi. oldukları düşünülürse, bu. 
rada açılacak bir 11cya müteaddit 
kurslar. ayni zamanda stenografi bi. 
len mektep lıocaları yctiftlrilmc6ine 
fmk(trı lrasıl olacaktır 

'J Zabitlrrinıizin, malimıntlı tiiccar
lanmızm. mcmurlarmuzın, meclis çe 
1.vmgre azalannm. lrattd meh'usla· 

rın; lıül&a herkesin gerek fikirleri· 
nl sür'atle tt!spit noldasından ve ge
rekse kargılaıtıkları ehemmiyetli ifa· 
deleri kayıt noktasından derece, de· 
rcco lltenograf iye ihtiya~ları ı ardır. 

6) BilhasBa memur ve daktilograf· 
Tanrı seri yazı uauliindn.e haberdar ol 
maları, az insanla fazla iş görme gi
bi blr gayenin do yardımcısı olacak • 
tır. 

Açrkça konu§alım. memleketi· 
rnizde yapılan inlnlApların en mü· 
Jıtmmi şüphesiz harf inkılabıdır .. 
Bu inkılap dört ısene geçtiğ' halde 
henüz itmam edilmemiştir. Evet, 

Aarap elifbaşı tarihe k&n§mı§tır. 
Arap hu ruf atı matbaalardan tar· 

dedilrniştir. Arap harfelrile tek 
bir kelime ne~redilmiyor .• Fakat 
maatteesaiif Arap yazıaı aramu:da 
henüz tamamile z il olma1nıttır. 
Bu yazıyı kökünden söküp atmak 
atenografinin tami.mile kabil ola· 
ca.ktır. 

-memleketimi severim. Kimse bu-
nun aksini iddia edemez. Kime 
istersen sor. 

- Kimseye sormam, aoraca • 
ğım adamlar ıizi benden daha iyi 
mi bilecekler? 

Biraz durduktan &onra Saide 
Hanmı gülümsiyerek dedi ki: " 

- Hem Anadoluda siıin ettiği 
ni:ı: hizmetlerden hiç memnun ol· 
muyorlarmış ! 

Şina!i bey "Ne söyliiyoraun?,, 
der gibi karısının yüzüne baktı. 

- Yolladığınız dinamitler pat 
lanuyomıu§ !.. 

Şinasi bey bir şey anlamadı. 
Gene Saide hamın devam ede • 
rek: 

- Ben de, dedi, eve getirdiği· 
niz kutuyq açtım, içinden ta§ 
parçaları çıktı. Size göstermek i· 
çin sakladım. Hiç ohnazaa içine 
dinamite benzer eyler koydur • 
mahydınız! 

Saide hanım gülerek a5ylüyor .. 
du. Şinasi bey hiç cevap verme • 

Beynelmilel Doktorlar birliği, 

muhtelif memleketlerde ne ka· 
dar doktor bulundnğuna dair 

son günlerde bir istatistik vficu· 
de gelirmitlir. 

Bu istatistik neticesine göre bir 

çok memleketlerde doktor adedi

nin ihtiyaçtan fazla olduğu anla· 
ıılmııtır. Tetkikata g6re, Avus

turyada bir doktora 387 kişi İsa .. 

bet etmektedir. Bu nisbet, gene 

bir doktora ispanyada 1000, Ka· 

nadada l 066, lngiltercde l 069, 
Macariıtanda 1100, Isviçrcdc 1140, 

Yunaniıtanda 1166, Almanyada 
1237, Amerikada 1326, Filistin· 
de 1333, Danimarkada 1346, 
Felemenkte 1417, Bclçikada 
1465, Norvcçlo 1555, Fraoaada 
1596, Çekoslovakyada 1666, 
Portekf zde 2333, Iıveçte 2660, 
Brezilyada 2665, Romanyada 
2879, Bulgaristanda 2900, Lebis-

tanda 3100, Yugoslav yada 3450 
kişi isabet ettiği şeklindedir. 

Beynelmilel doktorlar birliği. 
bir doktorun iyi bir tauda 
hayatım kazanabilmesi ıçın, 

1400- 1500 biç değilse 1000 kişi· 

nin hastalandıkları zaman tedavi 

hususunda kendisine müracaata 

mecbur olacakları bir yerde 
ycrlcımeıi icap ettiği kan~atin· 

dedir. Bu yerin bedava tedavi 
imkinını veren herhangi bir 
müessesenin bulunmadığı bir 
yer olması da, zaruri görUlmek• 
tedir. Fokat, böyle bir vaziyet, 

yukarıda kaydedilen memleket• 
!erin ancak yarı kısmuıda mey. 

zuu bahsolmakta, bu memleket
lerin bUyllk ıehirlcrindc ise im
kioıız bulunmaktadır. 

Doktorların para kazanmakta 
en çok gllçlük çektikleri mem• 
leket, ıimdikl halde Avuıtur• 

yadır. 

Yunanlı ana - kız 
dolandırıcılık iddiasile 

Viyana mahkemesi tarafından muha
kemeleri görülmüş; kız beraet etmiştir 

Viyana ceza mahkemelerinden 
birinde, ıoo günlerde iki Yu· 
nanlı kadın aleyhindeki bir da· 
va görülmüştür. 

Bu kadanlardan biriıi, 46 ya· 
şında buluna" Madam Oiyana 
Bayroı, diğeri kızı 26 yaşında 
Matmazel Mariya Piya Bayroı· 
tur. 

Uzun müddcttenberi Viyanada 
ycrletmiı olan aoa, kız, kendi· 
!erinin kontes otduklaranı ve Yu
nanistanda büyük servet sahibi 
bulunduklarını ileri sürerek, bir 

otel mlldürU, bir fotoğrafhane 
sahibi ile) bir banka aıemurunu 

dolandırdıkları ıddiaıile mahke· 
meye verilmişlerdir. 

Madam Diyaoa, Yunaniıtanda 
Jtaka'da bir saryı, bağları vo 
zeytinlikleri bulunduğunu, yalan 
sc yJemediklerini ileri sürmüş, 

di. Neresinden batla111a ıöz bir 
~ıknıaza gidiyor. Dinamit kutu· 
ıu diye getirilen kutuyu Saidenin 
açac;aaı nereden akla gelirdi. İyi 
ki içinde dinamit yoktu. Biçimsiz 
iıler .. Saide ona "Safımız, çocuk· 
sunuz r,, diyecek kadar ileri git • 
mi§ti. Bundan ıonra bu evde dir· 
lik olur mu? Bu itler neden böy· 
1-? oldu? Her §ey yolunda aandığı 
bir zamanda hangi akai ıeytan 
bunları karııtrrdt? Şimdi ne ola • 
cak? Naarl bu itler düzeltilecek? 
Epeyce dütündilkten ıonra Sai • 
denin önünde durdu ve: 

- E, Saide §İmdi ne olacak? 
Dedi. 

- Ne olacak? " 
- Bu böyle gidemez ya.. ' 
-- Gidemiyen nedir? 
- Ben ıana kar9ı, ele güne 

karfı böyle kalabilir miyinı? 
-Bugüne kadar kalıyordunuzya? 

- Kalıyordum ama ben bil -
miyordum ki .. Resmi vaziyetim 
de var .. Dosta dü§mana karıı .. 

mahkeme, Yunan hükümetinden 
bunun doğru olup olmadığını 
ıormuı, gelen cevapta Madamın 
kardetinin Kooıtantin Manoı 

iımindo bir kaptan •c gemi 
sahibi olduğu, geminin birkaç 

sene eYvel battığı ve kendiıinia 

de bu arada buğulduğu, bu 
adamla bemıiresinin ltaka'da 
bir çiftlikleri bulunduğu Ye 

bundan başka batan gemi 
sigortalı olduğundan, sigorta be· 

deli etrafında hemşiresinin variı 
ınfatile uğra§lığı bildirilmiıtir. 

Mahkeme, bu cevap Ozcrine, 
hakikata uymıyan iddialarla ka .. 

dınların iiç ki,idcn para almak 
suretile dolandmcıhk yaptıklanna 
sabit görmemiş, haklarında be-

raat kararı verm~tir. Mevkuf 
bulunan kıt derhal serbest bıra• 

kılmıştır. 

Sa.ide hanmı dudaklanm bük· 
tü ve: 

- Bunun çal'eli ne olacak Y•P.
tıklarınızı yapmauınız 1 

Bu cevap Şinasi Halil beyi 
kandırmadı ''Ben yaptıklanmı 
yapmam, o belli ama halk unutur 
mu? Sen benim kahahatlcrimden 
geçer bağıtlar mıaın?,, demek iı• 
tiyordu. Diyemedi, yalnız: 

- Halk unutur mu? dedi. 
- Eh, zaman ile unutur •• 
Tam bu ıırada onları yemeie 

çağırdılar. Karı koca no büabü • 
tün darılmış ne de anlqmıı ve 
barı§mıtlardı. Yemeğe indiler. Ya 
hudi kızı dikkatle ikisinin de yüz 
lerine bakıyordu. Götürdüğü melC 
tup üzerine bir fırtına kopacağı· 
nı tahmin ederdi. Yukarda karı 
kocanın ne konuştuklannı dinliye 
memişti. Saide hanımın böyle ıey• 
leri ne kadar tez aezdi~!ni bildi· 
ği için cür'et edememitti. Ne g~ 
tiğini anlıyamadığma ukıldı. 

(Bitmedll 
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Memleket 

Samsundaki Amerikan ticarethaneleri 
müdürleri ne diyorlar ? Sarayköyde bir 

fabrika kurulması 
ihtimali var inhisar idaresine bir teklif 

lstlbsaU\ta alt 
rakamlar 

Aydın, (Hususi muhabirimiz • 
tlen) - Dört Rus ve altı Türk mü· 
tahaas11mdan müteıekkil on ki-

tilik heyet perıembe günü lzmir
den öğle trenile Aydına muvasa· 
lat ettiler. Vilayet namına emni· 

' yet memuru Şükrü, Belediye reisi 

MUlirm bir IŞ'Ye ticaret merkezfmlz olen Samsunun 
umumi manzarası 

vekili ve Halk fırkası heyeti ida· 
resinden Ethem, Ticaret Odası 

reiıi Halim, ziraat müdürü Tah· 

sin, Koçarlı blok kooperatif idare 
reisi Kazım ve heyet mihmandar· 
lığına tayin edilen ticaret odası 
bqkatibi Mazhar Beyler tarafın· 
dan kartılandılar. 

r Samsun, (Hususi muhabirimiz • ğun ilave etti. Amerikadan aldık
tten) - Son günlerde Samsunu· )arı bir mektubu göstererek bu it· 
muzda oldukça yekun tetkil e· lerin Amerikada Türkiyeden da· 
'den kalabalık bir amele vaziyeti ha çok fena olduğunu, bir çok 

hadis oldu. fabrikaların iflas ettiklerini ve 

Heyet Aydın palasa giderek bir 

müddet dinlendikten sonra vali 
beyi ziyaret etti. Oradan Ticaret 

iısizlerin miktarı on iki milyonu odasrna giderek görüıüldü. Oda 
mütecaviz olduğunu söyledi. Nis- tarafından heyete 341 tarihinden 
pet itibarile de olsa Türkiye bu· 932 tarihine kadar pamuk istihsa· 
gün Amerikadan her halde iyi latı mevcut fabrikalar ve saire 
bir vaziyettedir, dedi.. hakkında mufa11al malumat ve· 

Senelerdenberi Amerikan Geri 
Tobako kumpanyaaı Samsunda 

tütün itlettirir, ve bunun istihdam 
ettiği amele miktarı bine yakın
dır. 

Bu ameleler on gündenheri bot· 
ta ve açıktadır. Tütün merkezinde 
bir çok ticari müesseseler daha 
son zamanlarda ticari vaziyetle
rinin .çok fena olması ve itlerinin 
bozulması itibarile bu amelelere 

artık iş veremiyorlar. Açıkta ka
lan bu zavallılar iı bulmak için 
Rejiye mütemadiyen müracaat e
'diyorlr. Reji, vaziyetinin, kadro· 

sunun darlığı hasebile bu müraca
atların hemen hemen hepsini red
etmek mecburiyetinde kalıyor. 

Ayrıca baş müdüriyet, ambar
larında işlettirdiği tütünlerde üç 
dört yüz kadar amele çalııtırıyor· 
du. 

inhisar idaresinin itlerini tevsi 
edeceğini memnuniyetle öğren-

dik. Daha bir kaç yüz amele ala· 
. cağını zannediyoruz. Acaba Tü· 

tü.n inhisar idaresi Samsun gibi 

mühim bir tütün merkezinde bu 
ifletme İ§İni biraz daha tevsi e
derek her sene ve mütemadi bin 

kadar ameleyi idare edecek bir it 
yapsa nasıl olur?. 

Temenni ederiz ki inhisar ida· 
resinin kıymetli müdürü umumisi 
bu iti ehemmiyetle nazarı dikka
te alsın ..• 

Bu vaziyet dolayısile Geri T o
bako kumpanyası müdürü Mister 
Korene müracaat ettim. Beni çok 

nazikane kabul etti. Şimdilik iş 
kalmadığını, fakat yeni mübayaat 
için merkezlerine bura fiatlarmın 
çok elveritli olduğunu, mübayaa 

için müsaade etmelerini yazdık
larını ve henüz bir cevap alma
dıklarını söyledi. 

itlerini tamamen tatil ettikle· 
rini ve artık bir daha tütünü bu
rada iıletmiyecekleri hakkındaki 

tayıaları söyledim. Böyle bir §eyin 
aslı olmadığını, mübayaatın az 
veya çok mutlak olacağı ve it let
me itinin gene baılıyacağı, fakat 
bu it in maalesef Marttan evvel o
lamıyacağı cevabını verdi. 

Y.aziY.etten çok müteesıir oldu· 

Bunu müteakip Di Amerikan rildi. 

T obako müdürü Mister Lintli'ye Heyet bundan sonra fabrika • 
müracaat ettim. O d beni ayni ne ları gezmiye batladı. Filibeli Ha· 
zaketle kabul ederek sordukları-

ma cevap verdi. 

Burada neden tütünlerini itlet

mediklerini ve iıletmelerinin kabil 
olup olmıyacağını sordum. Şimdi
ye kadar İzmir, Samsun Yuna-

nistan tütünleri kamilen Türkiye
de it !ettiklerini, bundan ıonra iki 

ay içinde buraya gelecek direk • 

törle görüşerek ve amele ve de· 
po vziyetleri hakkında kendileri

ne malumat vererek fikir ve mü
saadelerini almıya gayret edeceği-

ni, it temin edilirse çok memnun 
olacağını söyledi. "Bizde birer 
samsunlu gibi senelerdenberi bu

rada bulunuşumuz itibarile bura· 
ya merbut olduk. Bu alakamızı 

hiç bir zaman arzumuzla kesmek 
istemeyiz.,, Dedi. 

Naim 

Efsanevi bir 
köy düğünü 

3000 davetli, 600 
silvarl bulundu 

Adapazarı, (Hususi muhabiri· 

mizden) - Hendek kazasının 

Kadirbey köyünde bu haf ta pek 

büyük bir düğün olmuştur. Bu kö

yün banisi sayılan Kadirbeyin ha 

fidi Hakkı Bey Uzunca - Orman 

köyünde Faik Beyin kızile evlen
di. 

Düğünde asgari iki, üç bin da

vetli bulunmut ve beı altı yüz sü

vari gelmittir. Düğüne lzmitten, 
Aadapazarmda, Boludan ve daha 

bir çok yerlerden hatta lstanbul
dan gelenler olmuştur. 

Düğünde bir çok eğlencelerle at 

yanıları ve pehlivan güreşleri ya

pılmııtır. 
Halit 

cı Süleyman mahtumlan zeytin 
ve pamuk fabrikasından sonra 
meb'us Adnan ve Ticaret odası re 

isi Halim Beylerle diğer zevat da
hil olduğu halde otomobillerle Ko· 
çarlı nahiyesine gidilerek pamuk 
zeriyatı görüldü, Şahin zade Eyüp 
Bey fabrikası gezildi. Gece saat 
21 de vali Bey heyete iadei ziya· 
ret ederek epey müddet kendile
rile konu~tu. 

Heyet ertesi sabah 7,30 da Na
zilliye hareket ettiler. Heyet Ay
dın pamuklarının elyafının kısa 
olması dolayısile, Adana pamuk· 
lan derecesinde olmadığını yal· 
nız verit i derecesinin çok fazla 
bulunmaaının memnuniyeti mu· 
cip olduğunu söylediklerini ha· 
cip olduğunu söylediklerini ha
ber aldım. 

Edindiğim malUnıata nazaran 
esasen ötedenberi mensucat f ab -
rikası mevcut olduğu ve civann 
da pamuk zeriyatına ~üsait bu· 
lunduğu düt üncesile bilhassa Bol
dan - Kadıköy - Denizli mın· 
takalarının hemen hemen vasatını 
teıkil eden Sarayköyün kurulacak 
fabrika yeri olarak İntihap edil
meıi Aydınlılar tarafından temen 
ni edilmittir. 

Bittabi netice heyetin tetkika
tına ve hükômetimizin vereceği 

karara bağlıdır. 

Bu vesile ile Aydın istihsalatı 

hakkında kısa bir tetkik yaptım 
ve 341 de 3,891,476, 930 da 
4,485,250 931 de de 2,183,591 
kilo pamuk istihsal edildiğini öğ
rendim. Diğer istihsalat rakamla· 
rı şunlardır : 

İncir 4, 700,,000, hurda incir 
1,250,000, zeytin 12 milyon, zey· 
tinyağı 2 milyon, buğday 1 milyon 
986,000, bakla 2,516,000 tütün 
986,000, bakla 2,516,000 tütün 
10,182,749 kilo. 

o.&. 

Bu sene 94 müessese bu işle 
meşgul, daha da arbyor 

Amele ücretleri yükseldi 

ızmlr llmenında faaliyet .,J 
İzmir, '(Huıuıi) - Son günler· kisi gibi mübayaatta bulu 

de amele ücretleri yükaelmittir - tardır. 
Buna ıehep üzüm ve incir mah • Bu sene her iki mahıulö# 
sulünün yetiımeıidir. Bir çok incir rekoltesi geçen ve evvelki ,e 
ve üzüm hanları iı için ihzaratta nazaran daha yüksektir. JJıı, 
bulunmakta ve amele çalııtırmak· barla gerek incir ve gerek 
tadır. hanlarının çok it yapacakl,ıs 

Gerek üzüm ve gerek incir min edilmektedir. ·I, 
mahsulünün ümidin fevkinde te- Tütün depolarında yel'~ 
miz olması ve iyi yetitmeai her iki 70 - 80 kuruta kadar l 

mahıulede hayli müfteri celp et· eden ameleler §İmdi 140 '/ı 
mittir. Bilhassa rakip memleket· kurut arasında yevmiye al f. 
lerde bu ıeneki mahsulün mahvol dırlar. Hatta tütün imal edelt 
mut olması mü§teri miktarını ço· lathaneler bu yevmiyelerle i 
ğaltınııtır. amele . bulamamıya bati~ 

Şimdiye kadar bir çok yeni dır. ~ 
-Eskiler hariç - f ırmalar Tica· Ticaret odaamm verdiği i 
ret odasııia müracaa't~dere~ incir mata göre t imdiye kadar İ~ 
ve üzüm mübayaa etmek istedik· üzüm iti yapmak üzere f • , 
lerini bildirmitler ve mahsulleri· geçen müesseselerin mikt.ı' 
miz hakkında malumat almıılar- bulmuttu. J 
d Bu miktarın artacag"' ı d• ,,, ır. _J 

İncir ve üzümlerimizin en hara diliyor. Halbuki, geçen ~ 
retli talipleri İngiliz ve Almanlar- cak 25 - 30 müessese iş Y 
dır. Amerikalılar ve Ruslar da es ta idi. 

Otundan boyA yapda.n memleket 

SİLLE NE 
Konya, (Hususi) - Eskiden 

mamur bir nahiye merkezi olan 

Sille bugün acınacak bir halde • 
dir. O muhteıem tat binalar ha· 
rap o im uf tur. 

Burada bot ev çok olduğu için 
ev kirası veren yoktur. Canı iıti
yen ev değittirir. Eveleri iyi kul· 

lanmaaı, ve mu haf aza etmesi için
dekilerin vicdanına kalmıı bir me 
seledir. 

Sille - Konya yolunun sene
lerdenberi yapılma.ması nahiye
nin nüfuzlu ve müteıebbis yerli

lerinden bir çoğunu terki diyara 
mecbur etmiıtir. 

Sillenin havası Vf! suyu çok gü

zeldir. Garbındaki Uzunboğaz, 

Kalıklar, Damlakaya, Dere için
deki bahçeler, hep bu manzaralar 

tabiatin müstesna vergileridir. 
Nahiyenin dağlık kısımlarında 

hüdayi nabit yetişen cehri otun-

dan boya istihsal edilir. 

Sillenin halısı ve testisi de meş
hurdur. Eskiden bir çok halı imal 
ve Avrupa piyasalarına sevkeder

lerdi. Şimdi halı dokuyan pek az 
tezgah kalmıttır. 

Bu seneki kuraklıktan Sillenin 
ıulan da azalmııtır. Suyun tezyidi 
için hafri>:at ve ameliY.at Y.apıl· 

HALDE~ 
,~ 

maktadır. Cuma günleri d•~/ 
zurnalarla yeni su yoluna 

# 
yorlar. . şe;1 Nahiye müdürü Tahıt ~f.J 
halk çok seviyor. Munıai~,J'i 
bu teveccüh ve sevgiye, Jif 
ve faaliyetlerile mukabele e ~ 
lar. /J 

Silleliler taş ocakların•~ . .,-r 
olduğunu yolun inşasınd• ~,t ~ 
olunmasını temenni ediyor I~·~ 

Konyadaki Silleli tücc•'te'f , 
bazıları nahiye suyunun ıııı1'1"~ 
için nakti yardımda bul&J 
dırlar. ~ ------

Adapazarı 
ıı' 

Ankara ve Jstrıı 
bulla telef oıı 1' 
konuşabilec.e bi'~ 

,. ıııJI" f 
Adapazarı, (Hususı ıefo" ıe' 

mizden) - Şehrimiz te g.11b"l 17' 
bekesinin Ankara - ı.5~11 ıefe"', 
lef onuna bağlanması 1~ di1e l 
büslere başlanmıştır. Şı~",.ıo:/ 
dar kırka yakın abone &Jr b" " 
muştur. El:i abone b~l~iJe'e~ ( 
maz yeni santral tesıs -"b" 
bu santral Ankara -

ısı.-

bekesine bağlanacaktır· 



.1'ürkiye 
llırincilikleri 

Balkan Tenis turnuvası başladı 
Müsabaka çok heyecanlı ve zevkli olmuştur 

Dünkü 
Koşular 

~~I tamplyonu OD.nktl mflsabakalar Bulgarlstanla T8rklye 
•Dnııya başladı -

arasında yapılmı~tır 
At yarışlarından 
alınan neticeler 

~. futbol birinciJijinin . 
lllıııı, içi11 federuyoııaa met- 1 
llal • bafladıj1 mal6mdur. 
1' erde bu bazırbklar bit

latanbul, 2 ( A.A ) Yarat ve 
ıılah encilmeni tarafından tertip 
olunan at koıuleranın altıncısı 
buglin pek çok kalababk buzu• 
randa yapıldı, 

. faaliyet mOıbet bir sa,taai, gibidir. Biricilik iz. 
tehir, latanbal, Samsun, 

~ truplan birincilerinin iz. 
~ karwdaımalan neticesinde 
t edecektir. 
~ kararlara gire eneli 
~ birincUeriai tesbit 
,, • aonra bu biriaciler 
... liclerek karıalapcaklar-

~ ltııpa bmir, ..-.., U
i.._:tlliıJi, Isparta, Balıkesir. 
~ehir pupa Eıkitehir, An
aı;_ ~onkarahiun, KDtahyL 
~El ll'Upa latanbal, Bana, 
~ dirne, Bandırma. 

'. l gıapa Samema, Gire-
~bıoa. 
~~ ırupa Adana, Meraia, 
s:l~ Konya mmtakalannclan 
~s~ etmektedir. 
~ biricilikleri maçlan pup 
~ riade yapılacakbr. 
~il Ltanbul grupunun bi· 
~ latanbul, Bura, Kocaeli 

Banclarma pmpiyon
~ abulda karıılaımaları 
~ teabit edilecek ve 
~ takım latanbal grupa 
'lıwı.~ olarak diier grup bi· 
~~ rplqmak Ozre iz. 

tir. 
la ba mlbim Ye mem· 
~ için çok mOfit ola-

• baur1'nmak llzere 

~
!Dtt.t..ı .. mpiyoau "ı.taabul 
~ ..._... d&nden itibaren 
~ kurduğu kampa yer· 
~ ~ te çabplıya bqlamqtır. 
~~~ içiacle bOyDk terak· 
~~eri ghtererek Galatasa· 
~ ~t 8efiktq gibi kaY· 
~ ı.t.-~leri ile bir hizaya ge
~~nba ıenç takımına, 
\~ •irlnciai ıerefini de ka-
~ "1a, ba maçlar bDylk 

\t~- •eriyor. 
~ lat.Dbalapor Tilrkiye 
~.ı.-~!hnada ilerlemek için 
~İY'"' birçok rakiplerle 

....,.tle ka111laımık mec· 
~. ••ı. dlr. Ve bu yol geÇil· 
' 1 olmayacak kadar çe-

~ lı ı.ı...tıahıporlalana bu 
~-._ i ~ ft ıerefli imtihan· 
. "5 1i Damara ile çıkmasını 
• ediyoruz. 

~ A.S. 

lapor din Bey-
' -. yenildi 
~ -..ı... YHdıktH IODrl 

~!" ~:- yapalan la~nb~l: 
~ ~ neticemnı 
\ S letaabaa.por bu maçta 
~ ':, -.,t ..,., ile yeıailmlr
~ ~ abebi her ne 
~...... ..1Ui>al1pOnm çokça• 
~""" ~-ıaralaatleıa.ter· 
~ ....... ~Jora. Gençleri
~ ~J~ttikleriai - u 

--...:...::.~ lsaunmak u-
'-· Beykozlalan teb-

Dün KadddSyGnde Fenerhaliçe 
_ ıis kortlarında Balkan tenisçile
ri arasında tertip edilen itk tur
nuva maçlarına batlanmıttır. 

Türk, Bulıar, Romen ve Yu· 
nanlılann en maruf yıldızlarım 
kartılqtrran bU' miila:babların 
... kadar mnhim .. liiyecanb 0-

lacaimı if&l'et etmiye tabii lüzum 
görmüyoruz. 

Bu ilk beynelmilel maçların 
tevlit ettiği alaka cidden çok bü· 
yüktü. Bulıar ve Türk teniaçile • 
rini karfılatbran dünkü ilk müıa· 
bakalar netice üzerine az müea • 
air olmuma ve bir tasfiye mahi· 
,.etiacle bulunmasına raimen sü· 
~ide bir ıeyirci kütlesi kortu dol· 
durmuıtu. 

Neticeler ıunlardır: 
(A) kordunda yapılan ilk maç 

ta, Zeki - Karakq (Türkiye) 
çiftine kartı Y ordanof - Surici· 
ef (Bulıariatan) çifti oynamıf ve 
neticede 2 - 6, 6 - O, 10 - 12 
6 - 3, 6 - 4 ile Bulıarlar galip 
ıelmittir. 

'(B) Jmrdunda yapılaD. Ddnd 
maçta Sedat - Suat (Türkiye) 
çiftine kartı lbrahim Cimcoz -
Armitaj çifti oynamıf ve neticede 
Sedat - Suat çifti 1 - 6, 6 - O 
6 - 2, 6 - 4 ile galip gelmittir. 

Tek eııliekler: 
l. • ~ 

(A) Kordunda: Suat (Türld· 
ye) Suricief (Bulıariatan) müsa· 
bakası 6 - 1, 9 - 7, 6 - 4 Su· 
at Beyin ıalebeıile neticelenmit
tir. 

"(A) 1lordunda: Saat tt,15 te 
Bim,o - Bota Romanya) çifti 
Şiriayan - Şodvar Türkiye çifti· 
ne kartı hakem M. Goıoc:leaki. 

(A) kordunda: "Saat 14,30 
da.,, 

Nikolaidiı (Yunaniıtan) Kara 
kart (TGrlriye) a bilı. Jrakem 
M. Vhittoll. 

(8) kordunda: Şodvar • Tresi 
bof. Hakem M. Binna. 

(A) kordunda "Saat 15,15 le,, 

Şirinyan (Türkiye) - Stelya· 
noı (Yunaniıtan). Hakem M. Go 
rodeıki. 

Hendikepli olan birinci kotu 
Oç yaıındaki yerli Ye arap erkek 
ve difi taylar arasında yapıldL 
Y awz birinci, Bozkurt ikinci, 
Oiuz lçDncll geldiler. 

lkinci k0tu iç Ye daha yakan 
yaflaki Haliakan at ve kuraklar 
ara1mda idi. Birinci Pujer, ikinci 
Pazar ve Oçllacll Strombolis gel
diler. 

ikinci inana isimli Oç&ncll ko
ıu, iki yaıındaki haliakan lngUis 
erkek ve diti taylara mabauatu. 
Glller birinci,Ôzdemir ikinci, Ay
kız 8ç8ncil geldiler. 

Dlrdllncll kOf11 bendilrepll 
umn çaJll' kof111U idi. Dart •e 
daha yukarı yqtaki yerli ve 
arap at ve k•aklar arasında 
yapılclı. Poruj birinci, Sada ikin
ci ve Tayyar Oçilncll geldi. 

Çab maniab llniformalı ubi
ta na mahsua olan bqinci ko111• 
ya dlrt ve daba yakan yqta 
Haliakaa lnfiliderden maada 
her arka meneup at ve kmak• 
lar da iftirak etmiıtir. 

ikinci mllllzim Saim Beyin 
bindiği Zafer birinci, birinci mn-
lizim salihaddin Beyin bindiği 
Cingöz ikinci ve bınnci ibtıllzfm 
CeYatBeyin hindili 1Wlut Dçlhldl 
gelmittir. 

Esklşehlrde bir maç 

(B) kordunda, Ahmet Ferit 
(Türkiye) Yordanof (Bulıaria • 
tan) kartılatblar Ye Bulgaristan 
pmpiyonu olan Y ordanof 6 - 2, 
6 - 8, 6 - 3, 6 - 1 ile galip 
geldi. 

Eakitehir, 2 (Hususi) - An·· 
kara Çankaya, Eakitebir idman 
Yurdu takımları arasındaki maç 
bugün saat 17 de yapıldı. Çanka• 
ya ikinci devrenin 32 inci daki • 
kumda dörde kartı 2 ıolle mai• 

(B) kordunda: Botez (Roman l6p vaziyette ıabayı terketti. 
ya) - Zeki (Türkiye). Hakem ı------------
Sener bey. koz, 2 - Albnordu, 3-Fener. 

Pazar oiinü yapılacak müsaba- Tek çifte Ondemıiı) 1 - F e- . 
•- (A) kordunda: "ıaat 17 de,, 2 Al d Be k kalarm programı tudur: ner, - tmor a, y oz ya• 

Papadopuloı (Yunaniıtan) - np terketti. 
(A) kordunda: "Saat 10 da,, Sedat (Türkiye). Hakem M. Bin· Tek çifte (Hanımlar) 1 - Fe- · 

Ahmet Ferit - Trebugef (Tür m. 
kiye) çifti Şirinyan - Şodvar (B) kordunda: Bunya (Ro • 
(Türkiye çiftine kartı. Hakem M. manya) - Jaffe (Türkiye). Ha· 
Gorocleski. kem Vhittoll. 

nerbabçe, Beykoz JUlfl yanla 
terk etti. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iki çifte (m&ptedi) 1 - Bey· 
koz, 2 - Haliç, 3 - Albnorda. 

iki çifte (kıdemıiz) 1 - Bey• 
koz, 2 - Fenerbabçe, 3 - Haliç. 

iki çifte (Hanımlar) 1 - Bey• 
koz, 2 Fener bahçe • Beykozda yapılan kürek yarışları 

Galatasaraylılar yarışlara girmediler, Beykozlular 
birinci derecede muvaffakıyet kazandılar 

Don Beylcozcla ikinci k&rek 
yaraı!an yapıldı. Teıvik mahiye· 
tinde olan bu mONbakalar 16 
Eyl6lde yapılacak deniz birinci· 
tikleri için hazırlık mahiyetinde 
olduğundan alikadar kulOpler 
arasında hayli alika ile karşı· 
lanmıfb. Ne yazık ki yaraşları 
çokaz bir ıeyircikafileai takip 
.ediyordu. Bunun sebepleri pek 
açıkb. Botazın cidden bir cen· 
nete benziyen bu meYkiinde 
seyirciler için hiçbir ıey dllfl
n&Jmemiıti. 

On bet kuruı duhuliye ile gi· 
rilen ba sahil parçaıında, ıelen 
aeyirci için ayakta dolaımak, 
gtlnefte ca,.r cayır yanmak ve 
ancak yerde kesili duran beı on 
ajaç g6vduine çekmek mukaCt· 

derdi. Doğrusu eıef edilecek 
hal.. 

Diğer taraftan yanılarda da, 
denizcilikte cidden arkadaılanaa 
mühim bir rakip olan Galatua· 
rayhlann iıtirak etmemesi dola· 
yııile mllhim bir boıluk Ye re
kabet azhtı 16rOlllyordu. 

Galataaaraybların yarıflara gir
memelerine ıebep yarıı meufe
lerinin pmpiyona milıabakala· 
rında kabul edilen yarış meaafe
ıine nazaran kısalığıdır. 

Kllrekçilerinin ancak muayyen 
meufelere g&re hazırhkh oldu· 
ğunu ileriye suren Galatasaray· 

:ı.ıar, bu ademi ittiraki bir kor
ku yeya çeğingenlik ıuretinde 
gaıteren bazı yanlar dolayıli1e 

hayret ve teeullrleriai ıizliye-

miyorlardL Bu bialerinde de ga· 
liba haklı idiler. 

Birincilik yarıılanna bazarlanan 
ve denizde de bayii ıöhret ubibi 
olan bir kul0b6n, teşvik müıa· 
bakalaranagirmemeıinibilmemnasıl 
otur da bir çekingenlik suretin· 
de ileriıllrmek milmklin olabilir? 

N•tlceler 

DOnk& mOsabakalara iştirak 
edenler Beylf oz, Haliç, Altanor
du, Fener denizci eridi. Beykoz· 
lalar karada olduzu gibi deniz 
de de kal6plerine ıerefli muvaf· 
fakiyetler temin ettiler. 

Neticeler ıunlardır : 
Bir çifte padilbot 1 - Altan 

ordu, 2 - Beykoz, 5 - Fener. 
Tek çifte (Mühtedi) 1 - Bey· 

tki çifte (kıdemli> 1 - Bey
koz, 2 - Fenerbabçe, 3- Haliç. 

Padilbot (hanımlar) Fenerbah
çe rakipıiz birinci. 

iki çifte ( m&ptedi direekli ) 
1- Beykoz 2- Haliç. 

iki çifte (kıdemıiz, direekli) 
1 - Beykoz 2 - Feneıbabçe 
3- Heliç. 

iki çifte (hanımlar) 1 - Feaer-
bahçe 2 - Beykoz. 

iki çifte (kıdemli, dirsekli) 1 -
Bevkoz 2- Fenerbahçe. 

Oç çifte (mOptediler) 1 - Bey• 
koz 2- Fenerbabçe 3 - Ha.liç. 

Oç çifte (lndemsizlerl 1 - Bey• 
koz 2 - Fenerbabçe 3 - Hal·ç. 

Oç çifte (Hanımlar) Fenerbah· 
çe rakipsiz. 

Üç çıfte (Kıdemliler) 1 Bey
koz 2 · Fenerbabçe. 

• • • 
Puvan itibarile kıdemli ve kı· 

demıızlerde Beykoz birinci, F e• 
ner ikinci, Altano du üç&ncftdftr
ıer .Hanımlar da Fenerbabçe bi· 
rinci Beykoz ikincidir. Beykozlu 
denizcileri tebrik ederiz. 



Sayda 8 VAKiT 

Bir Gazetecinin Hatıratı Ermeniler 
iki buçuk milyonlu~ bir Çin şehrinde: T aşnaklarla komü-

Mahkemelerı ne halde ? . nistlerin arası a ık 
- 19 -

f\Tulıarrirl : Sovervarn Ç 
BERUT: (Hususi) - Ermeni 

Taşnak komitesi ile Ermeni ko
mfinistleri arasındaki ihtilaf ma· 
lfkmdur ve iki taraftan da birkaç 
kiti poliace tevkif edilmiıtir. 

Bahriyeliler aynı muttarit adım· 
la trene kadar yürüdüler. Tren
den toz, toprak ve l<an içinde 
on iki kadar adam çıktı. Bunlar 
iki taraflarında lngilizler olduğu 
halde Avrupa şehrine gırdiler. 
Taarruz eden Çinliler uzaklaş· 
nuşlardı. 

Otele döndilğüm zaman Pariı· 
le tamdığım Çin propagandacısı 
matmazel Sunoe Çeng beni gör· 
meğe geldi. Çok ümitli idi, ba
na dedi ki : 

"Tafsilitı na:ıarı itibara alma~ 
yınız. iki buçuk milyon niifusluk 
bir ıehirde ihtilal olursa bazı 
kargaıalık1arın görüleceği tabii· 
dir. Yarın Şan Kay Şekin as
kerleri buraya gelecek. Her ta· 
rafta ıükun aYdet edecek ve Çin 
cümhuriyeti teıekkül edecektir. 
Dostlanmızı bilseniz ıiz de ümit 
beslerdioiz. Ceneralın yanında 
deha sahipleri vardır. Vatanper
verlik kelimesi ilk defa olarak 
Çinde bir mina ifade ediyor. 
Bu kalabahk milletin hürriyeti 
ne kadar sevinçle karşıhyacağmı 
g&receksiniz. Çinlilere sataşılmaz· 
H çalışkan, muktesit ve aile fa
ıiJetJerinin hepsine malik liim· 
selcrdir. Haydi geliniz sizi Çin 
fehrine götilreyim. Orada tem· 
yiz mahkemesi reisiyim. Yeni 
tayin edildim. Mösyö Penföve 
bunu duyarsa memnun olur ısa· 
nırım.,, 

Çio ıchriae gitmek mi ? Gay
ri tbtiyari bir gfln evvel bıçak 
yemekten zor kurtulmuş olan 
logiliı miralayıoı hatırlıyorum. 
Fakat kabul etmesem korkaklık 
olacak. Zaten matmazel Sunne 
Çeng illve etti : 

"Siz ne lngiliz ne de zabitsi
niz. Hakimleri ben davet ede· 
ceğim onun iç.in akıam üzeri 
amcazademin otomobili ile gc· 
Jirsiniz.,, 

Ak§am Ozeri otomobille imti-
.yazlı mıntaka b.ricioe çıkarken 
bir Fransız ınUllzimi "gitmeyiniz,, 
dedi. Fakat bana refakat eden 
adam : "BOtUn mes'uliyeti kabul 
ediyorum !,, cevabını verdi. 

Dükkanlar kapahdır. Seyyar 
sahcıl!lra bile tesadüf edilmiyor. 
Duvarlarda Çince yazılar var. 
Bunlar Şangbay proletaryasını 
teşci için yanlmıt yazılar imiş. 
Üslupları Rndek daha doğrusu 
kendisine tavsiyent1me almış ol
duğum Borodin'in ilsliibudur. Ad
liye aarayı kapısında matmazel 
Suane Çeng ile buluştuk. Etra· 
hada gayet ciddt tavırlı hakim
ler vardı. Matmazel Sunne Çen
ge sordum : "l§kence cezası ha· 
li tatbik ediliyor mu ?,, dedi ki: 
"Bunlar çirkin saçmalardır. Ka
rışıklık zamanlarında gaddar ve 
fanatik adamlar görlllür. Fakat 
mahkemelcrimi:ı çok muntazam
dır .,, 

Mahkeme salonunda hakimin 
küraüsB üzerinde ve ıeref mevki
inde Cün Yat aen 'ın bOyUk bir 
resmi asılmııtı. Çinliler çok mu· 
nis adamlar. lbtilll komitesi ha· 
na çay ziyafeti vemek ıerefini 
yalnız hakimlere bırakmak iste
memiş. Şaogbay imtiyazla man· 
takasındaki halin titreten bu a
eamlar i>ana tüzel bir ziyafet 
çektiler, gayet nazik davrandı
lar, nutuklar '6ylendı, Franııa 

1 
ihtilali yeni oln:uş gibi ondan 
bahsettiler ve çin ihtilalinde ıe· 
refli bir vazife görmü,lim gibi 
beni tebrik ettiler. Çıkdığım zaman 
halk samimiyetle alkıtladı tekrar 
"siperler arkasına döndüm. As· 
tur otelindeki akıam çayında ba· 
na cehenneme girip çıkmıı bir 
adam gibi bakıyorlardı. Madma· 
nl Sunne Çeng'e biSyle kollyca 
Çin ıehrine girip çıkmaklığın 
ıebebini ıordum. izah etti. Be· 
nim Fransız olduğumu, mubar· 
rirlikle ittiğal ettigimi anlatmıı, 
zaten -dediğine bakılırsa· ibtilll
ciler bir az temiz ve ak Hçh 
bir adama karşı hürmet duymuı· 
lar!.. Otelde hizmetimize bakan 
kOçllk Ufak ibtilllfn ıebeplerini 
kendi lcafasıoa göre anlahyor. 
Bozuk lngilizcesi gar;p İfaretleri 
görftlecek ıey!.. Çine gitmeden 
evvel vatandaflm Marailyahla· 
nn konuıurken en çok itıret 

yapan kimıeler olduğunu ıanırdım. 
Çinliler onları kat kat geçiyor! 
Mes'eleoin asıl garibi ıuki bu 
delikanhya bakıhraa her ıeyden 
mesut olan Japonlardır. Diğer 
devletler uzak memleketlerde 
birbirlerile döğüıüyorlar. Bunu 
delikanh gayet tabii görtiyor. Te· 
baaları Çine geldikleri zaman 
memleketi zapta kalkıımayorlar. 
Evlerini 'Ve temiz sokakların ken
dileri yapıyorlar, emtia ahyorlu 
fakat mukabilinde çok para ve· 
riyorlardı Ye terbiyeli uıaklan 

hizmetlerine ahyorlar. Japonlara 
gelince Japonyalı Ufak istihdam 
ederler. Çinde ne o:uısa burun· 
lannı sokarlar. Hele hafiyelerini 
rahip kıyafetine so!<malan en 
fena hareketleridir. D:y~rki: 

''Rahiplerin çoğu fena •... Sah
te Çinliler, Japon zabitleridirler. 

Bir de Çinliler gibi sarı olan 
ve iyi güzel ne varsa Çinde ~· 
renmiı olan Japonların kendile· 
rioe mahsus mahkemeler, ayrı 
ca hürmetler istemelerinde ne 
mana var? Delikanlının kanaa
tince Japonlar harp eınasında 
çok fena hareket ettiler. Alman• 
larm harbetmesinden istifade e· 
derek Çıogtavı çaldılar. Çinliler 
Japonların bu müstamereyi Çine 
iade edeceklerini zannetmişlerdi. 
Halbuki kendilerine malettiler. 
Ve orada uvalh Çinlilerle har
bediyorlar. Diğer bir ıikayeti de 
şu: "Japonlar bütün gün yıkanı· 
yorlar, halbuki Çinliler kadar 
temiz değildirler. Çinliler hamam 
yaptıkları zaman uzun müddet 
suda dururlar ve güzel kokular 
ıürUnOrler. Japonlara gelince bir 
lokantaya girseler erkek olıun 
kadın olsun çırçıplak soyunarak 
iki dakika kadar kaynar su ban· 
yosu yaparlar. Çinliler zeki ve 
hoşmeıreptir, Japonlar ise can 
sıkıcı mahluklardır. 

Genç Çinlinin nihayetsiz şikl· 
yetlerini hep sayacak olsam sa
hifelerce yer tutar. Not tuttuium 
nokta ıu oldu. Sözlerin hepsin· 
den Japonyaya kartı nefret ve 
husumet vardı. Bir gün koca Çin 
kitlesi birleşerek tek millet olur· 
sa bunu temin edecek ecnebi 
veya hususi Japon düımanlığı 
olacaktır. Ertesi akşam Şan Kay 
Şekin piıtarları ıehre girerken 
Şanghaydan uzaklatbm. 

Hall habrlarım. Çin ıulann· 

Aldığım malClmata giSre Taş· 
nak komitesine mensup birkaç 
Ermeni, komünist rUeıasmdan 
Artin Madeyanm evine gıderek 
baba11nı istemiıler.. "Evde yok· 
tur" cevabını alanca hamil ol· 
dukları tabancalarla evin pen
ceresine mllteaddit el ateı et
miıler ve biraz sonra da HVUfUp 
gitmiılerdir. 

Vak'adan haberdar olan za· 
bata hldiıe mahalline gitmişler· 
ıe de failler bulamamıılardar. 

Bu mesele hükumetçe çok 
ehemmizetli bir ıurette tetkik 
edilmektedir. SalAbiyettar ma· 
kamların kana.atına nazaran er· 
geç kanlı bir hAdiıe çıkması 
mubakka ktır. 

Kazalar çoğalıyor ! 
Bir sülük otomobil kazaları : 
1 - Şoför Behçet in kullandığı 

2548 numaralı otomobil Aksaray· 
da tramvay caddeıinde bir ada· 
ma çarpmış, beyni patlıyan adam 
hastaneye götürülürken ölmüıtür. 
Ölen adamın üzerinde hüviyetini 
İspata yarıyacak bir veıika bulun 
maması yüzünden iımi derhal an· 
laıılamamı§, tahkikat yapılmıf, 
Kumkapıda Hamam ıokağında 32 
numaralı evde oturan Mıiırdıç 
Narliyan olduğu anlaıılmııtır. Şo
för Behçet yaka1anmııtır. 

2 - Samatyadan eeçen Galata 
gümrüğü hamallarından Mehme· 
de 2584 numaralı otomobil çarp· 
mı§, başından yaralamı§tır. Yara· 
lı Cerrahpaf&ya yatırılmıttır. 

3 - Koca Muıtafa Paıa - Sir
keci hattmda işliyen 5549 numa· 
rah otobüs Alemdar caddesinden 
geçerken tramvay amelesinin yol 
üzerine bıraktığı ray temizlemeye 
mahsus demirin üzerinden geçmiı 
ve ııçrıyan demir yoldan geçen 
Hacı Hacer Hanımın ensesine isa
het ederek ağır ıurette yaralan
maaına ıebep olınuttur. Yaralı 
kadın Haıeki haıtaneıine kaldı· 
rılmıttır. -----....................... -....... ...... 
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dan aynlmıya hazırlanan Japon 
bandıralı vapur demir toplarken 
solumdaki yerli şehre ve sağım
daki Avrupa şehrine baktım. 
:Solda lokantalar, çayhaneler, çi
çekli sandallar hep tenvir edil
miıti. Gazel muzıkalar duyulu
yordu. Şehrin burjuvalan ve kü· 
çük memurları Şan Kay Şekin 
geldiğinden ve ihtilal siadikala
rınıo elinden kurtulduklarından 
dolayı ıenlik yapıyorlardı. 

Sağda bilyük caddoler, muh· 
teıem saraylar, zulmet ve sükun 
içindeydi. Çünkü idarei örfiye 
henüz kaldmlmamıştı. Ve saat 
onda "yat,, borusu çalmıştı. Dü· 
tündüm: "Acaba ~onunda kim 
galip gelecek? Hadisatın icabı 
olarak Japonun müttefiki olan 
Garp mı? Yoksa Sovyet maya· 
ıile kabaran muazzam Asya mı? 

f DevfUIU var) 

Garabetler diyarında zenginler ................................... " .................... " ...................... " .......... ----
Milyon e i- gazete müvezziler 
kulübü azası gazete satıyo 

• 
Birisi gazete müvezzii iken ve b! 
kaza yüzünden milyoner olmuş, bı 
tokat da diğer birini milyoner yapın 

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

Amerikada bir "Milyoner ga
zete müvezzileri kllibO,, vardır. 

Bu klnpte 52 aza bulunuyor. 
"Milyoner gazete müvezzileri 
klübU,, ndeki aza, gazete milvez
ziliiinden yetişmit milyonerler· 
dir. Hayata gazete müvezzii ola· 
rak ablan Tomı Alva Ediıon, 
bu klübün fahri reisi idi. 

Geçende bu klüp aıuı, Mişi· 
gandaki muhteıem ldüp bina
ıında toplanmışlar, sohbet eder· 
ken mazilerini hatırlamıılar
dır. Akıam yemeği eınasındı, 
Her biri bayata nasıl ahi· 
dıiını ınlatmıı ve neticede 
tesadüfen orada bulunan yaban· 
cılar, bu milyonerlerden çoğu· 
ııun vaktilc gazete müvezıi1iği 
ettiklerini İfİterek, hayrette kal· 
mıılardır. 

Akıam yemeği esnasındaki bu 
maziyi hatırlayıı, kendilerini ori· 
jinal bir harakette bulunmaya 
sevk etmiı, gazete müvezziliğin· 
den yetişen çoğu ak saçlı mil
yonerler, ertesi sabah başlarına 
bir müvezzi kasketi geçirmişler, 
ko~tukJarı altına birer çanta sı· 
kıştırmışlar ve bir alay teşkil 
ederek, bUyük bir matbaanın 
kapısına dizilmişlerdir. 

t • lf'f' ,, ... 

Birer ~'-•lcı gpzıttf iL• .. 
Müvezzilikten yetiten milyoner· 

ler, orada diğer mUvezıilerin 
arasına karıtmıılar ve sokaklar· 
da satmak üzre birer deste ga· 
zete almıılardır. Gazeteleri al· 
dıktan ıonra, sokaklarda koımı· 
ya başlam17lar, gazetenin ismini 
bağırarak tıpkı bir müvezzi gibi 
hareket etmişlerdir. Tabii içle· 
rindeki yaşları ilerlemiş olanların 
biraz sonra nefesleri kesilmi11 

sendeliye sendeliye yürümiye ko· 
yutmuşlar~ fakat gene gaı:ete 
satmak işine devam etmiılerdir. 
Ahali, hayrete düşmüf, çok geç
meden milyonerlerin bunu maıi· 
terini hatırhyarak bir zevk ve te
vazu ifadesi olmak üzere yaptık· 
Jarını anlamış ve her kes, mil· 
yonerlerin sattığı gu:cteleri bir 
hatıra olmak üzere kapıı kapı§ 
almıştır. 

Hatta bazıları, üstelik milyo· 
nerlere babşif de vermişlerdir. 

Neticede gazete mUvezziliğin· 
den yeti~en milyonerler, o gün. 
kil kazançlarını kasalarından mü
him miktarda para katarak, ha
yır işlerine tahsis etmiıler, bu 
arada bütün gazele müvezzileri· 
ne yardım etmeyi de unutma
mışlardır. 

Kundura boracıhaından 

Milyonerlerden Y akob Löveos· 
ten, anası, babasile birlikte pek 
küçUk yaşta amerikaya gelmiıtir. 
Terzilik eden babası, ailesini 
güçlükle geçindirebildiğinden, ço 
cuk, on dört yaşına gelince, jl 

hayatına ahlmıya mecbur olmuş, 
evvela kısa bir müddet kundura 
boyacılığı etmiı, sonra gazete 
müvezziliğine baılamıştır. 

Gazete satarken, başınd~n 
ıöyle bir hadise geçmiıtir : 
Yağmurlu bir günde, ayağı 

kaymıf, koltugu altındaki blltün 

gazeteler çamura yuvarlaoıll 
Çocuk, bu vaziyet karş111nd• 
nup kalmıştır. e 

Gündelik sermayenin b&J~ 
elden gidişi, çocuğu p§kıo• , 
dürmüş, bir köşeye otur• 
hügür hügür ağlamışhr. Or• 
geçen birisi, önünde dll 
şöyle demişti: 

- Utanmıyormusun ıeo 1 
erkek o 'an ağlarını? ~ 

Çoçuk, başına geleni iıt 
miı, bunun üıerine bu ed•"" 
line acım;ş, avucuna bir b•" 
sıkııtırmııtır. Çocuk, buod11~ 
dolarlık bir banknot ol~IJ I 
gör~nce,ıevioçle doğru c\'111• 

miıtir. .1,. 
Sonradan bu parayı ~ 

zatın, milyoner genç Va11d , 
olduğunu öğrenmiılerdit· 
hayır işlemeği seven ' 
"Titanilc,, battığı zaman 
muştur. .1... 

On dört yaşmdaki I~ 
müvezzii, 100 dolarlık baDiJI. 
tan iyice istifade etmeyi b ~ 
memleketinden Amerika)'~ 
süril hıyar getirterek b ~ 
orada yetiştirmiı, derkeP ,J 
konserva fabrikası vllcude ~ 
rerek, zamanla milyona .oW'dJ 
katmış ve nihayet bu 
Y akop Lövensten olmuştur• 

Bir tokat aonund9'f 
Milyonerlerden Ceymı Saı~ 

ton'a gelince, bu zat ta ~ 
asır evvel Nevyork'un / 
anasız, babasız bir gazete ~ 
vezıii idi. Onun vazifesi, '!; 
teleri sokak ortasında ~ 
değildi. Yüksek apartımaol~ 
ki abonelere gazete göt8r~ 
Bu suretle her gün merdi\# -
tırmanır ve akıam DstO b 

dllşerdi. 1. 
Bir gün, bir bankaya gtl ~ 

Jeri bırakmış. merdivendeP lfl 
yordu. Basamakları döıdet ~I 
der atlıyarak aıağıya iocl~tl 
sahanlıkta yaşlıca bir zatı.~~ 
mış, ondan bir tokat ye .. İf; 
tokat attığına piıman olatt ;I_ 
bu hareketini tamir için 'i0'-. 

bankaya memur olarak .ı;, 
Bu zat, o zaman Amctl ~ 
milyonerlerinden olan Cey ~ .,t 
dil. Ve o bankanın mndOt 

lunuyordu. JJ'. 
Küçük Ceyms Sumio,t0~J 

bu tesadüften iıtifade e ,_; 
bilmiş, gel zaman, git 11 

milyoner olmuştur. 

---------~t-Solyada koınflllll 
lerle mttcadel~ ır 

Sofya, 2 (Huıuıt Muh•bİ~,il' 
den) - Kalabalık bir k~~ 
grupu dün gece saat 8 de 2 
caddesinde bir topla11111• 1;,d-'' 
tetebbüıünde bulunlll&lf ., ~1' 
Hatiplerin tam hararetle ,ad• 1' 
lemiye ba,ladıkları bir •"~ ~ 
tiıen ıüvari poliıler topl.ıı jii•dl 
ğıtmak istemitler ve bll~ 
komünistler ile zabıı- ~ 
çarpıtma olmuttur. iki 'foP'ı'_ 
da yaralananlar vardır· 1 ~~~ 
mıya ön ayak olanlar ~ •1 

mıılardır. 
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Bir kahve taciri le mülakat Ne kadar yaşarız? 
Kahve 
değilıİıiş 

fiatları pahalı -~~----------~-----------~ 

artacakmış 
' ' • 

bmin halledemediği bir muamma ! 

Bir çok hastalar, yaşamak azmile en 
tehlikeli hastalıklara galebe çalıyorlar ıt 

lstanbullular bir günde tam bir milyon 
80 bin fincan kahve içiyorlar ! Bir kaç gün evvel lngilterenin 

en meıhur operatörlerinden Sir 
"Fon Sutton,, fU sözleri ıöylemit
tir: 

'IC.b ' ô 1 •e fırlıyor gene •• 
' fi~~ diyorlar. 

İQı B de lüzumsuz yere 
otu;d aksanıza geçen hafta 

}6kaeı·~· b~ hafta 140 kuru
illi? ıverdı. Bu ihtikir de· 

~•tt b . .y. • • 

tk Ju ıhtikar değil mi .. Öğ
itt h izırndı. Bir kaç saatimi 
h::n asteltinı. Balık pazarı· 
!atın~' Yurnru, hıncahınç so

l İ11j a a c!o!aştım. Çuvallar-
'eı... Ytı, kavanozlardakini ay· . netr 
Çıkt •rn. Bir haylı merdiven 

t~111• B. ~ir kaç tüccarla ko 
Ilı epsınden atağı yukarı 

aaJdc .. l d' 1 d" d soz er ın e ım. 

~uı"n tn enteressanı tüccar 
. ~o Efendile konuştukla· 

Yllcn yazıyorum : 

, 1\ lhtlklr mı asla ı 
i11ıah\'ede ihtikar mı.. Asla 

4-ı; lie~ bu muhtelif nok
e sabıt olmuş bir iştir. 

0 Pahalı değil bilakis ucu:ıa 
' ~r efendim. 

e;'eli baştan baş!ıyalım . 
~til lltreden getirtiyorsunuz? 
't;>'•dan 
'~'Yatlarda fark var mı? 
,,;'et efendim. Bundan üç 
ş· '••el 50 kilosu 10 do-

1111da 11,S dolara çıktı. 
"- 'Brezilyada Revoslüsyon 
~· 
~llın aebebi bu tabii. 

~ ~ "• batına masraf 

' tki bundan başka okka 
~I ~ ~asraf ediyorsunuz? 
,~-~ dım, evveli kontenjan 
tfı: ~''o mal antrepoda alt. ay 
\""i ~ Çünkü dövizin yDzde 
~ S ~ .t ay sonra yüzc!e ellisi· 
,~"1 ayda verilir. Bu suret· 

~~ • Ya paramız nisbetinde 
~~~titiz. Üç kuruş bu eder. 

\ ~e .taciri hem anlahyor, 
~ ~k, bır sürü milbürlil kiğıt

t.ı_' ~tr llılar gösteriyor. 
~ •kende hasaplan bıra-
~~:'~6n itibarile bir okka 

·' d be masraf bindiğini 
~'·l:b~bilirmiyiz? 
~ bi ıt efendim.. Tabii.. Ba· 

63 k okka kah Yenin maliyet 
, U~ştur. Buna 41 kuruş 

gümrük, 6,5 kuruı oktruva, 2,5 
kurut ambar masrafı biner. Ne 
eder? 

- Hesap edelim .• 
- Evet hesap edf!lim • Eder 

113 kuruş. Buna 15 kuruı ta 
kontenjan masrafı ilave ediniz. 

- Nedir bu kontenjan mas· 
rafı? 

- Faiz, sigorta, avarya, ha· 
maliye, dizbarko. 

- Peki bunlar kontenjandan 
evvel yokmuydu? 

- Yoktu .. Mal doğrudan doğ-
ruya çıkardı . 

Peki ne oldu hesabımız? 
178 kuruş. 
Sonra? 
Sonra 4kuruş ta ardiye ile 

döviz faizi ilAve ediniz. 
- 132 kuruş. 
Muhatabım ge'niş bir nefes 

aldı: 
işte bir okka kahvenin eli

mize gmşı .• 

Orta taclrlerde kazanmasın mı? 

- Peki kahve piyasası kaç 
kuruıtur? 

- 130-135. 
- een bazı yerlerde 145 ku-

ruşa gördüm. 
- Onlar da oıta tacirler Be· 

yim. Okka başma beı on kurut 
kazanmasmlar mı? 

Gördünüz mü Reyim.. Şimdi 
siz diyeceksiniz ki 132 kuruşa 

malolan kahveyi nasıl olur da 
siz 130 kuruşa satıyorsunuz?. 

- Evet.. 
- Ha.. Onun da ıırrı başka 

Efendim. Bu kahveler bizim eski 
kahvelerimiıdir. Yani SO kilosu 
1 O dolarken aldıldarımı:ı.. işte 
bunun için tim:liki fiata satabi
liyoruz. Yoksa imk!nımı var? 

- Demek ki kahve fiatları 
artacak? 

- Şüphesiz. Mevcut kabvele· 
rimiz biterse ve 1] ,S dolara 
kahve alırsak tabii artacak. 
Fakat belli olma·(. Belki Brezil· 
yada da kahve dUşer. 

- Ne kadar stok kahve var? 
- Dört ay yeter .. 

He•epler iri amma 

Bütün bu heaaplar iyi amma .. 
Geçen aya niıbetle fiatlarda ne 
için artma var, bunu anlıyamı
yorum. 

Onun da ıırrı başka efen· 

iki Kadın! Gülüşlü 
1L.. Araen Lilpenin yeni bir maceraaı - 36 

·~ ı .Moas föpta,,,_ ~e ~uı : la.. 

\ 
~ ~ll&odan sonra Hintli ı esnada ikinci perde de yavaı ya
~ '6.td.an mürekkep bir nu • vq açılmıf, ince · kordeli.lardan 

1• }i~ıldr. Sonra bir vals ça • batka üzerinde elbiıe namına, 
~i, h U ko~i~ bir numara ta· mavi tü!de~, üze~ine. altın ~ıldız· 
'd ıtlk gıttıkçe neteleniyor, lar aerpılmıt genış bır eteklık o -

' .'lıtdan §&mpanyalar te • lan bir danıöz sahneye atılmıttı. 
' 6ateriyordu. Birdenbire Dansöz, bir an, füıunkir bir hey

~~ l>erdeai açıldı. içinden kel gibi hareketsiz durdu. Ba§ın· 
~ Perde göründü. Bu i • da, yüzünün bir kıımını kaplıyan 
~ t'den.in üzerinde gayet hafif bir peçe vardı. Bu peçenin 

-. "'ne yapını§ bir dansöz altından f evkalide bir renge ma 
~~dı. Danıazün xüzünde Iik olan albn ıarısı ıaçlar dökülü

~ •ardı ve alnında, iri yordu. Raul, birdenbire: 

il 'l.taakeli dansöz,, yazı • - Vay canına! .• 
" hidise herkesin nazarı Diye mırıldandı. Jorjöre merak 

l.f; Celhettiği için salonda la sordu: 
'Glrat hiııl oldu ve or • - Ne var? 

?S!.'m11.a bqladı. Bu - Hiç •• Hi~ •• 

dim. Onun da esbabı batka .. 
Meseli Gümrüğe kahveniz gel
miş. Çıkaracaksınız. Fakat para· 
mz yok. Ne yaparsmız. Bittabi 
para bulmak için elinizde ve 

1 nisbete.~. ikinci ~ı~ı~ mall~ra ~a
ı ha eksıgane verırsınız değıl mı ? 

- Evet .. 
- işte. sıeçen ay da böyle ol-

du ve bir kısım kahveler 120 
kuruşa kadar satıldı. Bittabi za
rarına bir satış .. 

Bir ayda lçtlklerimlz 

• - lstanbulda bir ayda ne ka
dar kahve sarfedilir? 

- Ayda üç bin senede 36 bin 
çuval kahveye ihtiyaç vardır? 

- Bütün Ttirkiyede? 
- Senede 60· 70 bin çuval.. 

Bir hesap 

Burada defterimi çıkararak 
edindiğim malumatla bir hesap 
yaptım. Ayda üç bin çuval kab· 
ve için lıtanbuJlular ayda tam 
32,400,000 filcan kahve içmiı 
oluyorlardı. Yani günde bir mil· 
yon seksen bin fiıcan .. 

Bu kahveterin yarısının kahve
hanelerde içildiğini farz etsek 
beher fılcan kahveye de aşaği 
bir hesapla üç kuruş desek Is· 
tanbulıularm kahve için bir gün
de sarf ettiği paranın l 7 bin li
raya yakm olduğunu anlarız. Gü
zel değil mi? 

Apartlman bahsi 

Yaptığım hesaba bir haylı taa· 
cüple ve merakla bakan kahve 
tacirine dedim ki: 

- lstanbulda birçok kahveci• 
lerin apartman yaptırdıkları söy· 
leniyor, ne dersiniz? 

Muhatabım, tahminim hilafına 
kızmadı. Bilaki• güldü : 

- Ne söyiilyorsunuz, · dedi, 
Apartaman mı Bey. Nerede o 
günler.. Bunlar Jif.. Hepsi boş 
!Af hem de .• 

Düşününüz Efendim. Bu piy,a· 
sada en eski tüccar benim Hemen 
otuz seneye yakan bu işle uğ· 
raşıyorum. Deiil apulıman bir 
ev bile edinemedim. Ama ka
ıanmıyor muyuz diyeceskisiniz, 
Tabii sırasma göre kazanıyoruz. 
Kazanıyoruz ama kahve ve şe· 
ker ticareti bir kumar oyunu 
gibidir. insan l;azandı mı, bıra
kıp çekilmeli. Bunu yapmadı mı 
bütün kumarcılar gibi işi bitti 

-
Fakat Raul, gittikçe artan bir 

merakla dansözün ince vücuduna 
ve sarı saçlarına bakıyordu. 

"Bir insanın ne kadar ya§aya • 
cağı hakkında kehanette bulun. 
mak kadar yanlıt bir hareket yok
tur.,, 

Bir kaç sene evvel Sir Sutton
un bu sözleri ıöylemeıinin sebebi, 
doktorlardan birinin bir hastayı 

muayene ettikten sonra ona: 
- Senin üç aylık ömrün kal· 

dı ! 
Demesi, buna rağmen hastanın 

hali. yaıamaııdır. 
Bu gibi hi.diıeler tekerrür ede 

durur. Bugün nice hutalar vardır 
ki kendilerinden ümit kesildiği 
halde ıüzel güzel yaııyorlar. 

Doktorların tahminine göre 
bunların çoktan ölmeleri ve çürü
meleri İcap ederdi. 

İngiliz doktorlarından Filip ln
non buna mümasil bir çok hi.di
ıeler kaydediyor. Bunların biri de 
ıudur: 

- Huta bir kadım muayene 
için evine gittim. Kadını huta • 
haneye nakletmek icap etti. Onu 
tafıyarak bir arabaya bindirdik • 
Ve gördük. Ertesi gün kadı
nı ameliyat maıaaına yatırdık •• 
Kadının kocası ve çocuğu dıtarda 

demektir. Benimle beraber iıe 
baıhyan birçok tOccarlann bu
gün izi bile yoktur. G&rdUlde· 
rinizin çoju yeni, bq on sene· 
lik t&ccarlardır. 

- Eskiler ne oldu ? 
- Bir kasmt bath, gitti, bir 

kısmı da zararı görünce çekildi. 
Düşününüz, ben birkaç sene 
evvel bu İften tam (80) bin lira 
zarara uiradım. Mukavele ile 
siparİf ettiğim kahveler gelir 
gelmez kahve piyasası paniğe 
uğramıı gibi düşllvermiıti. 
Kendimi toplayıncıya kadar ak· 

la karayı seçtim. Emdiğim ıüt 
burnumdan geldi. Değil apabman 
yapmak, babadan kalanları birer 
birer yedik, içtik. 

KabYe, ıeker tacirleri hep 
kendi paralarını yer.. Efendim 
hep kendi paralarını.. Buna emin 
olun. 

A. S. 

Jorjöre birdenbire aklına ge -
len 9eyi söylemekte tereddüt edi· 
yordu. Nihayet cümleıini tamam· 
ladı. 

- Sakın bu danıöz Klara ol
maaın ! Hem onunki hem de ıenin 
ki.. Tuhaf olur, değil mi? 

Raul knaca cevap verdi: 
- Deli misin? 

Danıöz, gayet yavaı hareket·, 
lerle danı ediyordu. Vücudu, ıan· 
ki kıpırdanmıyor gibiydi. Bu su
retle sahnenin bir ucundan öbür 
ucuna gidiyor, seyirciler, onun a
deta durduğu yerden uçtuğunu 
zannediyorlardı. Bir aralık Jorjö Fakat ayni fikir, kendisine de 

gelmitti. Evveli., saçların rengini, 
- Bak, dedi, herifin suratına sonra taramt tarzlarını görmü~ • 

re: 

bak! tü. Sonra Valteksin heyecanı kafi 
Raul hayretle döndü. Valteks idi. Zira, Valtekı, Klarayı daha 

in yüzü, derin bir meraret, bir ıı· iyi tanıdığı için her halde onun 
tırapla dolu, sahneye bakıyor, da danı hususundaki kabiliyetleri -
ha iyi görebilmek için iri boyunu, ni hususiyetlerini de bilirdi. Ra· 
ayaklarının ucuna bu.mak sureti· ul, bu ıebepten, onun Klara ol • 
le bir kat daha yükseltiyor, dan - duğuna kat'i bir ıurette ka
ıözü adeta gözleri ile yiyordu. rarını vemıitti. 

Jorjöre güldü: Fakat kabil miydi? Marki d'Er 
- Galiba, dedi, onu bu hale lemont'un kızı, henüz vHiyelten 

getiren dansözün ıarı ıaçları .. Mu gelmit olan bu acemi mahluk, bu 
hakkak san Klarayı habrlaclı ••• I derece bir sahne ahtkanlığına ve 
Fakat ıakın bu danaöz... meh~ete Jl'..'d HhiP. ola~ilirdi? 

bekliyorlardı. Kadın ameliyat ol• 
madan evvel onları görmek iste· 
di. Müsaade ettik. Çocuğu gör • 
mek kadına teselli verdi. Kadını 

yatırdıktan sonra tekrar muaye• 
ne ettik ve vaziyetin ameliyata 
müsait olmadığına karar verdik • 
Operatör §U fikirdeydi: 

- Kadının kurtulmasına ihti• 
mal yok! Onun §Öyle böyle altı 

aylık ömrü vardır! 
Bu karar verildikten &<>nra 't .. 

dın hastahaneden evine naklolun• 
mayı istedi ve evine gitti. 

On bir ay geçtikten sonra ay· 
nı kadının kocasına teıadüf et • 
tim ve kansının ne halde~duğu· 
nu sordum: 

- Çok iyi ! Dedi. 
Hayret ettim. Admacağız an· 

latmağa batladı: 
- Zevcem evine dönükten son 

ra bir kaç hafta yattı • Sonra o
dasında dolatmıya batladı. Bi 
ay geçmeden sokakta dolatmıy:' 

imkan buldu. Ufak tefek ev itle· 
rile de metgul olabiliyordu. Hali· 
hazırda daha iyidir! 

Bir kaç gün sonra aynı adam 
hastahaneye geldi ve kanımın 
muayene odasında olduğunu söy· 
ledi. 

Mütahaaaıs arkadatımız onu 
tekrar muayene edecekti. Ben de 
bu kadım görmek istediın ve oda· 
ma aldnn .Kadın çok iyi idi. Ki
losu artmıftı. 

Bir dakika dütündüm. Sonra 
sordum: 

- Nasıl iyileıtiniz ?. 
- Bilmem ki nasıl anlatayım. 

Çocuğum ve kocam bana muhtaç· 
tılar. Ben de ya§amak istiyordum. 
Bütün iyiliği buna borçluyum!. 

Bu sebep de kafi değildi. Fakat 
bundan kafanın vücut üzerindeki 
hükmü anlatılıyor. Hastalıkla mü 
cadele hususunda yardımcı kuv· 
vetlerin en büyüğü budur. Hasta· 
lar, her §eydıen evvel bu azim ve 
irade ile mücehhez olurlarsa, ıa• 
yıları muhakak azalır. 

Bir çok insanlar, tehlikeli bir 
hastalığa uğradıklarından değil, 

fakat ya§amak ıevkini kaybetttik· 
leri için ölürler. Hastanın müca· 
deleci ruhu en kuvvetli amildir. 

ilim henüz bu muammayı hal· 
letmiı değildir. Fakat bunun izle· 
rini ve neticelerini görüyoruz. 

V olnik !&tosundan döndükten, e 
vine gittikten sonra giyinip bu • 
raya gelebilmek iç.in ne zaman 
f ırsal bulabilmitti? Raul diiJün • 
dükçe bu auallerin hepsine bir ce

vap buluyor, ve mantıki bir tesel
sül yapıyordu. Zira, nihayet haki
kat, canlı olarak karşısında ye 
sahnenin üıerinde duruyor, Val
tekıin yüzünde, Jorjörenin ~üp ~ 
helcrinde okunuyordu. 

Şimdi dansöz, hareketini bız .. 
landırmı§h. Kendi mihveri etrafın 
da ve tek ayağı üzerinde dönü -
yor, birdenbire duruyor, orkestra 
nın bir temposu ile tekrar dönmi
ye başlıyordu. Sonra, süratin ver 
diği tesirle açılan etekliği, hari • 
kulade nefis ayaklarına bir hale 
le!kil edince halk çılgın gibi al
kıtlamıya ba§ladı. Jorjöre Raule 
iğildi ve: 

- Bak, dedi, iri Pol kulislere 
doğru kayı>:or ... 

{Bitmedi), . 



Sayıfa 10 VAKiT 

Kraliçe.nin Huzurunda Bir Saa 
Gizlen iyot 'Dünya Güzeli Bugün 

Düne kadar onu ziyaret edenler pek çoktu, iki günde iki o 
kahve sarf edildi. Kraliçe dinlenebilmek için gizlennıe 
karar verdi . • Nereye seyahat edeceği de belli değil 

"Dünya güzeli,, miz memleke· 
tine ve çok sevdiği ailesine kavu· 
falı bugün dört gün oluyor. Keri· 
man Hanım henüz dinlenememiı· 
tir. 

yapılan (Y o - Y o) oyununa mah 
sus, ortauna lastikli bir İp takıl· 
mıt yuvarlak.. ipi yuvarlağa sar· 
drktan sonra ucundan tutarak bı
rakıyor, yuvarlak cisim atağı #u· 

Kraliçe üç gündür, geceleri kan inip çıkarken bir çocuk ne§· 
müstesna, ziyaretçilerden baf alıp esile gülümsiyor .. lstifhamkar ha· 
§ÖY,le bir dinlenmeğe değil, aile kıJımızı f arkederek : 
efr.adile bat bqa otunnağa bile -Pariste satın almııtık, diyor, 
:vakit ve imkan bulamamıştır. Ke· On franga •. Orada hemen herke
riman Hanım artık tanı minasile sin elinde böyle bir tane var.. O 
bir kraliçedir. Güzellik kraliçesi kadar mahirane oynıyorlar ki... 
ae olsa onun da "resmi,, vazif ele- Kraliçe bir aralık dı,arıya çıkı· 
ri vardır. yor. Biraz ıonra kucağında sevgi 

Hayatı teırifat programlarile li kardeti küçük F atiı'le içeriye 
tahdit edilen, her gün bir çok zi- giriyor. Karde§İni öpüyor Te onu 
yaretleri kabul etmek, ziyaretler- oynatmağa çalı§ıyor. 
ae bulunmak, tebriklere cevap Bu aralık Halis Beyle konutu· 
~ermek mecburiyetinde olan bir yoruz. yol yorgunluğunu anlatı· 
liral.ise-. y_or : 

Keriman Hanım: -Tasavvur edemezsiniz, bu ıe 
"- Meğer dünya güzellik lira· yahatte ne kadar yoruldum. Hat· 

}içesi olmak ne kadar zormuf.,, tA "Keriman,, dan da fazla .. Çün· 
Diyor.. kü o yalnız kendisile me§guldu. 

• 
Ziyaretçilerden haıka dünya· Halbuki ben baba olmak dolayi-

mıı her tarafından mektup gön· ıile onunla, sonra kendimle me§· 
aerereli Keriman Hanımla izdi· gul olmağa mecburdum. Hele o 
:Yaca talip_ olanlar 'da bqka.. Ke. seyahatler.. Sokağa çıkamaz -
rilnan Hanıma her gün böyle CJık. Sayısız davetlerden "icabeti 
mektuplar geliyormu,. Kırkı bu- mecburi gördüklerimize gitmek ..• 
lan bu mektuplar arasında olduk Meıela bir tiyatroya davet edili
~ komikleri, Hintli prenslerden, yoruz. Muayyen vakitte gitmek 
!Alman zenginlerinden gelenleri limn .• Halbuki bir kaç saat evvel 
ile var... trenden inmiıiz.. Bir kere davet 

Kraliçeyi ziyaret edenler ara- edildiğimiz bir tiyatroya biraz 
aıDda, aileyi enelce biç tamına- geç !kalmııtık. Geldiğimiz zaman 
~iklan halde, bı"t kaç ~efa görme- oyun bqlamııtı. Locamıza geçti· 
je selenler ae varmıf .• Haliı Bey 'ğimiz zaman sahnede temsil bet 
üç defa geldiklerinden kinaye ~ altı dakika durdu. Perde araların· 
.Jarak ~'üçüzler,, dediği bu kabil Cla 'da salonda kimse ııgara salo· 
ziyaretçilere, büyü][ nezaketine• nunat ve büfeye çıkmıyordu. On· 
'ta'imen, Öünya güzeli löznun'"'iati- Iann dııarı çıkmaları için bizim 
rahatı namına biraz sinirlenmi- "de qağıya inmemiz li~rm geldi. 
l'" aa ae'ğil.. "Dünya 'güzeli,, ne soruyoruz: 

Halis Bey biz ıa.zetec:ileri "ü· - Bari, ıbiraz dinlenebildiniz 
,_çUzler,, ımıfma ithal ediyor mu?. "mi?. :Yoksa büsbütün mü yorul· 
~em •• Muhakka][ ki kraliçeyi dunuz?. 
~n çak: ve ııK zjyaret edenler ga• O cevap veriyor: 
ız.teciler geliyorlar.. - Yok, hayır, biraz dinlendim .• 

Dün de böyle oldu .• iY anımda Pederi ilave ediyor: 
,'l>~lia bir gazeteci arkaCl~ıla F - Kerimanı zaten annesine, a• 
~iklı apartımarunm merdivenleX ilesine l<avutmak çok dinlendirdi. 
~ı 'tırmamyordum. Dördüncü kat· . Sanki bilmiyor gibi soruyoruz: 
a biraz durarak soluk alıyor - Çok ziyaretçi geliyor mu e-. 

lienCfimize çeki düzen veriyon'ız.: .fendim?· ' 
~le ya.. Kraliçenin h'uzuruna çı· - Çok, efendim .• 
bcagız .• Beşinci liattayız.. Kapı· - Meseli. günde ne liaClar?. 
'Jım anünde bir an tereddüt eder - Sayma'k kabil mi efendim ... 
,%i oluyoruz. Keriman Hanımı F a1iat üç gün içinde bini bul mu§ .. 
'l-~atsız . etmeli ve canını aık'mıt Bizim Muhlis Sabahattin hesapla· 
olmalC endişesinin ·doğurduğu bir mıf .• 
.t~reddüt .• Kapıyı çalıyoruz .• Biz· Ve Halis Bey gülerek yarı ~a-
.za.t "o .. ,, açıyor ve bizi cana ya· lia ilave ediyor: 
km bir sevimlililC ve büyük'. bir ne· - Size bir miliyaa: Evde iki 
nlCetle kar§ılayarali: .günde iki okKa kah've sarf~dildi. 

''-Buyurunuz ef enClim, ıafa 'Kahve ıarfiyabndan ziyaretçile • 
selidinz .. ,, rin adedini belki hesaplayabilir· 

Kerimanm çiçekli ıhalJionun bu siniz!. 
~unduğu odaya almıyoruz. lçer
~e, lö-aliçenin pederi Halis Bey , .. , . , 
aı enın tanıdıklarından bir zat ve .. 
Biler bir.gazeteci arKadaf var .•• 

OnUD karfUIDcla 

"Dünya. güzeli,, nin liartısın.da· 
rYJZ. Keriman Hanmı uzun etekli, 
llo1- sarif bir rop giy
·mıf •• !!bide.son zamanlarda A~-... . ..... 
hlpada adeta ' bir salgın halinde ... ~ 

Bunadin iki hanım 

Tam ~yaretçi bahsı konu§ulur· 
·I<en kapının zili iıitiliyor. Haber 
veriyorlar: 

- · Buraadan iki lianun gelmif .. 
"ne olur, bırakın da 'dünya güzeli
ni görelim,, diyorlar. 

Keriman Hanım pederinin yü· 
zünı; bakıyor. Halis Bey: 

- Buyununlar efendim, "di· 

yor. Biraz sonra içeriye biri orta 
ya,Iı, diğeri genç mütevazıane gi· 
yinmiş iki hanr.nı giriyor. Mahcup, 
mütereddit hareketlerle içerdekile 
ri selamlıyorlar. Keriman H. her 
zamanki ıevimliliği ve misafirper 
veriliğile yer gösteriyor, oturuyor
lar .. Bursada Ömer Bey isminde 
bir polis memurunun ailesi efra· 
dı imişler Ötekine nazaran daha 
yaılıca olan hanım izahat veri • 
yor: 

- Dün Borsadan geldik. Güze
limizi görmeden yapamadık. Ar • 
tık kusura bakmazsınız. 

- Bursada Türk güzelinin 
dünya kıraliçeıi olması nasıl kar· 
ıılandı? 

- Tabii çok büyük bir sevinç· 
le efendim. Memnun olmamak ve 
sevinmemek kabil mi efendim. 

Hannnlarla bir müddet daha 
konuşuluyor. Keriman hanım ev 
velce bir kere Buraaya gittiğini 

söylüyor. Bursanın şimdiki u -
cuzluğundan, meyva bolluğundan 
bahsediliyor. MisafirJ~r ayağa kal 
kıyorlar, gitmek iste~ekte ısrar 
ediyorlar. Artık 28 mtJİ'etin gü -
zelleri arasında birinci gelerek 
Türk kadınlığını Avrupada mu· 
vaff akıyetle temsil etmit olan kı
zımızı, doya, doya değilse bile, 
görmü~lerdir. Hanımlardan genç 
olanı, vedalattıktan ıonra ayakta 
bir tereddüt anı geçirjyor. Sonra 
karar vererek çantasından kırali • 
çenin bir fotoğrafını çıkarıyor, 
mahcubane Keriman hanıma u • 

zatıyor ve adeta mmltı halinde 
bir sesle rica ediyor: 

- Ne olur, bir hatıra, §U res -
mi imzalar mısınız? 

Dünya güzeli çok mütehassis 
olmuıtur. Fotoğrafı alıyor ve bir 
ithaf yazabilmeı< için soruyor: 
- - Jmainiz efendim? 

- lkbal. 
Keriman liarum Mis Univers 

olalıdan beri imzaladığı fotoğraf
ların bilmem kaçıncısını imzala • 
Clıktan sonra misafirlerini kapı -
ya kadar teıyi ediyor. Bu sırada 
Halis bey hanımlardan rica edi· 
yor: 

- Rica ederim, Kerimanı e -
vinde ziyaret ettiğinizden komıu 
l~nmza söylemeyin. Hoı, zaten o, 
yann, öbür gün bir yere kaçıyor. 

Ama nereye olduğunu ben de bil 
mem! 

Nereye gidecek ? 
Keriman hanım Türkiye dahi • 

linde bir seyahate çıkmak taaav • 
vurunda olup olmadığım sorduğu 
muz zaman: 

- Bilmem, diyor, hiçbir ka -
rar vermedik. 

Halis bey de: 
- Daha yol yorgunluğunu a • 

lamadı. ikinci bir seyahat şimdi· 
]jl( mevzuu bahis <Jeğil.. 

- Peki, İzmir belediyesinin 
daveti? 
- Onun da ihtimali yok. Çünkü 

bir :Kere dediğim gibi yorgunluii, 
sonra biz bir ticaret meselesi dü· 
tünmÜY.oruz ki .. Fakat lzmire git· 

meyi hakikaten İıteriz. lzmirin 
çok yüksek hanımef endilerile kı· 
zımı tanıttırmak iıterim. 

Keriman hanım lzmire gittiği 
takdirde her halde kendisi için 
büyük tezahürat yapılacağı söy • 
leni yor. Bahis buradan kıraliçe • 
nin 1stanbula muvasalatı tezahÜ· 
ratına intikal ediyor. Halis bey: 

- Eğer lzmirde de tezahüra • 
tı lstanbulda olduğu sibi bir ko • 
misyon tanzim edecekse, bilmem 
ne olur? Keriman lstanbula gel • 
diği zaman istasyondan bir oto • 
mobile koyarak adeta kaçırdılar. 
İstasyonda büyük bir kalabalık 
zahmetlere katlanarak ıırf Türk 
güzelini görmek için gelmi§tİ. Ke 
riman onlara vagonun pencere • 
sinden bir iki kelime ile te,ekkür 
edebilirdi. Fakat buna imkan ln
rakılmadı. 

Saate bakıyoruz. Bir saatten 
fzla bir zamandanberi kıraliçenin 
huzurunda bulunuyoruz. Kendi· 

·sini daha fazla rahatsız etmell 

Uşı\k'ın kur.tuluş gllntl 
Utak, 2 (A. A.) -1 eylOI kur 

tuluı bayramının onuncu J:Il dö • 
nümü fevkalade tezahüratla tea'it 
edildi. On sene evvel ilk ıüYari 

kuvvetlerimizin U,aka girdili da 
kikada iki Uıak tayyareei tehir 
üzerinde uçuı yaparak hali.ün te • 
zılhüratma ittirak etti, beyanna· 
meler attı. ~ 

Mersin Zahire 
Borsasında 

Menin, 2 (A. A.) - Dün bor· 
sada 4 kurut 25 paradan 8500 
çuval arpa aatılm19ttr. 

Pamuk lhtUAfı 
Londra, 2 .(A. A.) - Pamuk 

sanayindeki ihtilifı halle medar 

olacak bir itilaf zemininin araıtı· 
rılması için iki taraf arumda bir 

mülakat vukuunu temin etmek ü

zere Lancashire meb'ualarından 

üçün tarafından buıün yapılan ta 

vassut tetebbüsü akim kalmııtır. 

Silnnet . dOğUntl 
VilAyet jandarma kumandan

lığı fen memuru Ahmet Naıif 
Beyin Sanyerde Solar cadde.in· 
deki bahçesinde evYelki gece 
tertip eylediği snnnet dnğnnn 
bir çok ehibba ve davetlilerin 
huzurile neı'eli bir surette icra 
kılınmııhr. Mahtumlan Kimiran 
veUmran ve biraderzadesi lsmail 

doğru defil.. Müsaade ! 
Dünya güzeli ve pederı 
kadar bizi tefyi etmek JI 
de bulunuyorlar. Kapl1ll11 

Keriman hammın akl111• ., 
·ı 1111• - Y azarsımz, değı ~ 

beccel,, den bir telgraf 
Şöyle: 

''MuTaffalayetinizdell 
sizi tebrik eder ve ıalll 
kucaklarım.,, .• wJ 

Güzelimize tetekkür -~ 
vedalqıyonız. Haliı be1~ 
man hammm birkaç gün ".J 
ka bir yere gidecelini ~ ı 

- Çok yonıluyor. H.P 
11ndan korkuyorum. Bir 1"f 
dinJeneceK. .;' 

- Nereye aideceabı1' 
a. ? .~ 
ım. ~· 

- Bunu ıöyliyemeaı. ;/lf 
sizlere. Herkesin bllmf!il 
ze söylemdi lifi ! -;' 

Doğru ıöze ne aenir 1 
demedik ve aynldık. ııL . ;2 

TAKVI# 
Cumartesi 

3 l!rlDI 
~· 

4 f.J') 
2 Cema.evvel 3 Cern-' 
aen dotuıa s.n 
GOA 1ı&bp Jl,39 

' aaı.11 umuı 4.,.80 

ôlle
1 

DamUI 12,tS 

İkindi namazı 16,53 

Alqam namuı 18,89 

Yata namazı !O.t6 
lmak . 1,43 

T~ } 231 

~ısl' 

"" ıs.•' 
ıvt 
ısl' 
,o.ı$ ,,, 
f'8 

Yılm Jr.al&D } tt8 ıf1 • 

s11Dlerl ' ,,. , 
HAVA - DtJn llC&kltk ~ I 

garS 20 derec. olarak te.pıt .. 
gün rUzg&r 111tıtehavvU eaeceıc.~tı& 
yetıe açık olaca.ktJr. _ 

1 RADYO 
BuıDn 

lSTANBUL - 18 den 19 a ~cıaf 
ton 19,30 dan 20,30 a kadar ~ 
Bey heyeti, 20,ao dan 21 e kadal' 

la opera, 21 den 22 ye kadar Jf.r:r~ 
eBy heyeti 22 den 22,iO a ııacJal' ~· 
VİYANA (517,2 m .) - 12,30 J<tfOtl 

1. 
koruıer, 16,10 pille, 17,ıso koo.lt!r, 

tra, 23,30 ~cm.ser. 
15 

~ 
1 BUDAPEŞTE (5lS0,6 m .) _ ıo. ı. ' 

13,IS konaer, 18,30 Çıgan orıceıtr" Jf 

opera. 23,SO konaer • ,P• 
M'.OSKOVA (180~ m.) - 1~ ısı, 

konHr, 19,10 mulikl. '5 pı-'J 
VARŞOVA (Hll m.) - :ıs . ıll 'J, 

musfld, 20 konaer, 21 konaer, ,z, ı 
23,1'0 dana. .,. ~~ı 

KÖNlGVOSTERHA VZEN !!,.t. ~ 
1 jlmnutik, T,SO mUllld, llS 1' tP., 
koneer, 20,25 mu.slld, 21,10 ııosar' p.I 
22,SO danı. uıfl"' 

PARİI '(112& m .) - 2(),10:. • 
konHr, 22,30 orkeatra, 23,30 d 

ile diğer komtularından iki çocuk gmm:ı: ...... ı.:::::=ı:::::::r:r. .. •· •• d 
iocesaz ve muhtelif numaralarla i·ı O roıoARfl6~~ 
sabahakadar eğlenmiılerdir. Da· : Dr. Hakkı 11'~ 

vetliler silnnet dOğOnO mOnasebetile idrar Ye TenasDI yol!;',AJ"" 
gördükleri ikram ve izazdan mGte·' ci 11nıf mlitehaısısı 
şekkiren dağılmışlar ve Ahmet • den Dipto111,:osa11 
Nazif Beyi tebrik temiılerdir. lstiklll Caddesi YJ14iız •P• 



Nedamet 
Nakleden: 

fa. 

\'t!ci . 
diJe t leçahı ve beni eğlendir- ıe, hilirıiniz ki, onun meziyetleri

hnnna. aldığım ihtiyar ni de iktisap eder. Cesur olmak 
~:le ınahzundu. Bir zen- için aslan kalbi, kurnaz olmak i-

ltp lan aza.bma bu derece çin tilki beyni yerler. Ben de ol-
d'-ı.0 ziını taıa.vvur edemi· gun adamlar yediğim için büyük 
"1 ta. 0ınbo bu nedamet yü· bir kuvvet ve akıl hazinesi elde 

lıa~ül edilmez olmuf ' ettim, ve bu gördüğünüz yafa ka-

' dar Y&fıyabildim. Maamafih, ni • 
İai d a.ltınıı beı yqındadır. hayet iman etinden de bıkılıyor. 

'ile' •ha. henüz kabilesi ta • lnıan etinin tadı öteki etlerden 
· llıt lerbcat bir ıurette - bu ikrah getiriyor amma, ondan da 
~lılı~r telakki edilen - nihayet ikrah ediliyor. Daima ay• 
s:~ Yaptığı zamanlarda ni tatlımsı lezzet, kendimizinki· 

di)' u. ~onıbo kırk ıeno mü ]ere çok benziyen o diller, hazan 
~l~ elıne geçeni yemif, fa· bizi okşamıı olan o eller, ve çarp 
~ ~a, ıiyah veya beyaz ol tığını duyduğumuz kalpler!.. Hem 
'~ dıkkat hile etmeden, in.. sonra ruh tehlikesi var. Bu kadar 

}f leınİ§lİ. insan yiye yiye, nihayet birisinin 
ti.. tlbuk· 
i~d~ 'k ~ •on asrın nihayetle • ruhu gelip sizde yerleşiyor. O za· 
lllt ~ .. ~.l>ıleainin köyleri yeni man bu ruh sizden intikam ah • 
~ftrı ~~a nıüstemlikesinin hu - yor. Bana öyle geliyor ki bende 
~ Iİdd Çıne alınmıf ve yamyam - bu ruhlardan dört heı tanesi var. 
,,,_etle cezalandırılmıya baş Bazan birisi muazzep ediyor, ha· 
~ı-.:;= Adam öldüreni, öldürü- zan ötekisi .. Bazan da hepsi bir -

{ ~ ı. Bu tedbir neticeıinde den. En kuvvetlisi, zannedersem, 
J ''•tı lcinııeler öldürüldü, fakat merhamet telkini için senelerce 
~ ' Yeınek kabil olamadı. beni sıkmıt olan hayırhah bir be· 
~ ll ''lrf z bo yazın ruhudur. Ve artık ihtiyar -

' L,11 J:a• ıca.,, devrinde, om 
"it tr ha . · · E b. ladığnn için bu mücadeleden o 
ı. ~ Ya.t geçımuştı. çne ı· 
cı~ '1 il ıofraamm en iyi yeme- galip çıkını§ bulunuyor. Şimdi 
~, ,rtı•ıla.rdı. Zombo mahzun gençliğimde, kabilemiz iyi bir av 

' ~ .._aJcat korkudan, bir kaça • dan dönüp de, köyde bir hafta 
~ ~&fın1 bulup, kanuna rağ • bizi doyuracak canlı av bulundu· 

f ~~ta..~lc sevdiği ııdadan tedari· ğu zamanla?' yaptığımız neteli za. 
f Lı ~,....et edemedi. Zombo'nun fer eğlencelerini öiürmeden ha-°' il \, tırlryamıyorum. Buna mukabil, 
~ u köteıinde, yamyaın beni ısıran bir hatıra varsa, o da, 

r' ~ nirı en emektarı aıf at ile 
ol 0 bu ed aç ve uluyan ağızlanmızın kartı· 

. 1'tr 11ıaaına ıebep e l sında, elleri ayakları bağlı ölümü 
~~ -_eketidir. 

1

J L.~' bekliyen bazı kurbanların nevmit 
' t~u..a_ 1•İni yanıma almayı dü • bakıtlı yüzleridir. Miıyonerlerin 

Bu ıuretle, her zaman • 
Cq•ll d haklan var: Bizim ıibi bir ruhu 
"~ lco aha az can 11kıcı bir a· olan;bemQrıaleıi~i yemek, ,gü • 
~\\.lo nuınıuı ol.a.ktım • .Dai • nahtır~ lıuan eti,gıdalann en it • 
.""-.1-~ lt.rdan, balolardan, emri 
>ib,.~d tiha verenidir, fakat bizzat bu ıe 
~:~ it an Te ıanayi meselele • bepten kendimizi bundan mahrum 
i"-~Ufan adamlar benim etmekle liyakat kazanırız. Sizin 
~ 't, .. nıül edilmez olmuılar· gibi insan e~i yemiyen beyaz in
o~t\iPheaiz kırk aenelik rea· ıanlara, ıemalann hakimi, müka 
. )llnyamlık devresinde hiç 

.1.: • L fat olara,k, bütün dünyayı vemıiı· 
Nfı ) nemcinalerinden üç yüz 
._~ 'ı, bir adamın aolıbeti, bir tir.,. 
'd ı ~· Zombonun Y&f teairile çocuk • 
' ~L "lt bediiyatçı ve ya bir İ! .fug~ a avdet ebni• olmasından lcor-
~~~ ..,."dan elbette daha "itti ha 'S' 

) l '' ()1 kuyorum. Ahçımın hayretle ıöy-

VAKiT 

. 
SEYRISEF AIN 

Merkezi idaresi Oalnta köpriıbnşı B 2623 
Şube A. Sirkeci l\Iühürdar zade Hnn 22640 

lzmlr • Pire - lskenderıve 
postası 

( iZMtR ) 6 Eylul Salı 
11 de. 

Trabzon postası 
(CUMHURiYET) 7 Eylul 

Çar§amba 18 de. 

lzmlr • Mersin postası 
(KONYA) 7 Eylül Çar· 

ıamba 10 da Galata rıhtımın· 
dan kalkarlar. (4540) 

Dükkan 
Bilyükada iskelesinde 2 

numaralı dükkAn kiraya veri· 
lecektir. 

ihale 15-Eylül-932saat16,30 
depozito % 10 dur. 4321 

OKSİJEN 
1500 Tnp Asgari 
2500 ,, Azami 
Mayıs - 933 gayesine kadar 

alınacak oksijenin itasına talip 
çıkmadığından müzayedesi 
8-9-932 tarihine temdit edil
miştir.Depozito yüzde 15 4517 

Yeni neşriyat 

Bir tarih felsefeslnln ilml 
esasları 

Haydar Rifat Bey Tefeyyüz 

kütüphanesinin "Kültür serisi,, 
ismi altında neşrettiği bir seri· 
nin ilk sayısını teşkil eden bir 

tercüme eserneşretmiştir.Bu eser, 
ulemadan Güstav Lö Bon'nun 
"Bir tarih fels~fesinin ilmi esas· 

ları,, isimli bir tetkikidir.Bu kıy· 
metli eseri bütün fikir adamları· 
na tavsiye ederiz. 

Reslmll Şarkın 

21 Numarah Eylill Nilshasını 

Mutlaka Okuyunuz. ilmi ve Mes
leki makaleleri, tetkik ve teteb· 

bülere ait yaı1ları, ince ve gü· 
zel hikayeleri ile (Resimli Şark) 
memlektimizin cidden en yüksek 
ayhk mecmuasıdır. 

''llliıt ~tdu. Fakat bu bir ha -
"1 lediğine nazaran artık sade -ye • 

"' .\ı,lA- mi• ve sebze yiyormuf. Medeni • Kadın ve doium hastalıkları 
~~ "4ll • I d f '3: Mütehassısı >.."q ~ • um ınaan ar an ne ret yet onu da bozdu, sebzehor ve in· 
\~)~ın gibi bir adam için bir ıaniyetçi yaptı. Öyle zannediyo .. Do ktorN 

I ~· ~ görünil§Ü bile rahatlık rum ki ilk uğrıyacağnnız liman • Hüseyin aşit 

... · ·savıfa 11 

TURKİYE i 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

lstanbul Limanı Ye belediye hududu dahilinde yapılacak de .. 
ni~ nakliyab kapah zarf usulile münakasaya kooulmuştur. Talip .. 
leria teminat akçelerile birlikte zarfJaranı nihayet 12 EylUl 932 
pazartesi günü saat 15 e kadar GaJatada Mübayaat komisyonuna 
vermeleri ve ıartaameyi görmek üzere her gün komiayona gel• 
meleri. (4478) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
ıs. Uncll tertip 2. inci keşide 

11 Eylül 1932 dedir 

BüYI~ i~rnnıiye l~,IH liro~ır 
Ayrıca: 15.000 10,000 Liralık Büyük 

ikramiyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Miikifat Vardır, 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Hudut 
ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

lzmir emrazı istilAiye hastanesi için bir senelik 146 kalem 
eczayı tıbbiye ile :l8 kalem laboratuvar malzemesi ayrı ayn aleni 

. münakasa suretile mübayaa edilecektir. Münakasa 12 Eyliil 932 
pazartesi gfioll saat 14 te Galata Karamustafa paşa sokağında 
lstaobul limanı ıabil 1tbhiye merkezinde müteıekkil komisyonda 
icra edileceğinden taliplerin şartname ve listelerini görmek üze
re Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat umum mUdürlOğü Ayni• 
yat muhasipliğine ve lstanbul' da mezkur merkez levazım memur
luğuna mllracaatlan. (4272) 

't \.,.' ~ıtıboyu seyrederken, o • da kendiıine yol vereceğim. j Türbe, eıki Hililiahmer binası 
1 ~il ~k ihtiyar karnının Ter· No. 10 Tel. 22622 

'ı:""i k r~anlannın adedine Adliye VekAletlnden: ~~~-=_::_=-~-=~~-~-~-~-~~-~..;~-~~ 1 Ankara caddesinde 

J 
~ll& ır ınaan kütlesine mezar Bilumum Mahakime tab edile- 3DncU Kolordu Satlnalmal l K• J k Qd 1 
.. ~~~ll, !eytani bir haz ile dü • cek olan (57) kalem enakı mat- Komisyonu llAnlar1 ıra 1 a ar 
~tL ~. Şayet her birerimiz, ya bua ve defatirin tab'ı miinaka· b ıt.ı "rııı A k k b Orhan ey hanmda - Görmek ve kiralamak 

~İk·1 ı.~ .. müddette, Zombonun saya vazedilmiş olmakla şartna- n ara yiyece am arına tes· 
' ."<I • yurduna müracaat. ••••••••P .._~ t.ı,1 .. a.r insan yemiı olıay - mesi veçhile bedeli muhamminin Hm edilmek üzere yırmi bin kilo 

.._~ d tu, na.zariyeıi ikt11adi öl· yüzde yedi buçuğu olan 255 lira bulgur kapalı zarf usulü ile mü
,~~ cl~tec:ede pratik bir surette teminatı muvakkate ile yevmi nakasaya konulmuştur. ihalesi 
~~f~r~i. Üç. yüz insan, hiç ihale olan 15-9-932 Perşembe 17-eylül-932 cumartesi günü saat 
~~ tt ılcı YÜz kental lezzetli ve günükk~al at 1b6 da Vkek~lette mdil- 15te yapılacaktır. Şarştnamesini 
~ dcınekt· teşe ı mu ayaa omısyonun a .. . . .. . 

~ ()ltl,l. ır. h r bulunma~an ve t gormek ıçın her gun komısyo-'>t. uo ıtda l k . f azı şar name .. k . t• k . . 
Qııtde .. . o ara ınıan e ı ile listesini lstanbul'da Adliye numuza, muna asaya ış ıra ıçın 
o~ ıoy)ıyecek bir §eY bu. levazımına ve Ankara•da Veki· vakti muayyenioden evvel An-

' ~ 1 ıJ ~' lier d . • let levazımına müracaat:a alma· kara merkez sahn a ma komis-
~~ le a anı, derdı, aynı de • ları ilin olunur. (4276) yonuna müracaat. (723) (4409) 

. ,1}~~il~ hazım değildir, fa· 
ı ~oq~. 8 ~_.daima ince ve gü - Müzeler Umum Müdürlüğünden: 

l • 'tlb! u ıtıbarla, inaanlığın fai· U 
ı , ...... -.ı - . Asarıatika Müzeleri mum MUdürlüg" ü Dairesinin parka nazır· 
'r' ~-- .... eY.anında, bütün öteki r ~,_ cihetindeki istinat duvarının yıkılmış olan aksatnınının tamiri için 
~ ~~ lllllden daha iyi ve 

~Radd· . Müzeler Mimarlığında mevcut bulunan keşif ve şartnamesi veç.-
J \.~ ift'h ı hır ete aahip ol - k (15 E ~, ~ l' ı a.r edebiliriz. Kızart • bile kapalı zarf usulile mlloa asaya vazedilmiş ve · ylftl-932) ti:' .,?lıiını bir düpnanı ye. f tarihine müsadif perıembe günll saat (15) le ihalesi mukarrer 

:'il\ --qra, ça.I bulunmuı olduğundan talip!erin keşif ve şeraiti öğrenmek ve 
~ 'ç lc.ıab't· ıımak §a.rtile iki ı yapılacak tamiratı mahallen görmek üzere cumadan maada her ~ ı ırdim. Yamyamlar· 

l'lıları t ·h d gün Asarıatika Müzeleri Mimarlığına müracaat edebilirler. (4302) 
~~ ~ e~~~- ---------------~----------
~:~=~es:=!erd~~ Maarif Vekaletinden: 
'-l_ ~ )i.t erkekleri tercih ettim Bütün resmi ve hususi Türk lise ve Ortamekteplerile muallim 
: ~..:d:~ hiç de mide ağnıı mekteplerinde EylUIUn 17 ioci cumarteai iÜnÜ tedrisata başJana-

• ~ bir hayvan yer • eağı ilin olunur. (4480) 

Pendik Sarom Laboratuvarı 
Müdürlüğünden: 

Pendik Sarom Darülistihzarı için kapalı zarf usulile 200-300 
başdana mUoakasaya vazolunmuştur. 4·Eyliı1·932 taribioe müsa• 
dif pazar günü saat on dörtte ihalesi icra edileceğinden ıartna• 
mesıni görmek iıtiycnler her gün MüeRscse Müdüriyetine ve 
münakasaya iştirik etm~k istiyenlerin yevm ve saatı mezkdrda 
Fındıklı'da Güzel .San'atlar Akademisinde Yüksek Mektepler 
Muhasebecili~indc müteşekkil mubayaat komisyonuna muracaat
eylemeleri. (4090; 

Müzeler Umum 
Müdürlüğünden: 

Topkapı Sarayı Müzesi Haziae dairesi ile Bağdat köşk.ünde 
ve Asarıatika miizesinde ( Çinili Köşkte ) yaptırılacak tamiratın 
Müzeler Mimarlığında mevcut üç adet keşif ve ş:ırtoamesi veç
hile aleni münakasaya vazedilmiş ve (15 - Eylftl • 1932) tarihine 
miisadif perıembe günü de saat ( 16) da ihalesi mukarrer bulun• 
muş olduğundan taliplerin ayrı ayrı bulunan keşif ve şeraiti öğ .. 
r.enmok ve yaptınlacak temirah da mahallen görmek üzere cu• 
madan maada her giln Asarıatika Müzeleri Mimarlığına müracaat 
eylemeleri ilin. olunur. (4301) 
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ecıp ey iŞ acunu inci gibi beyazlatır, çürümesine ıııt~ 
olur. Fiyatı her yerde 15 kuruş 

Sayıfa 12 AVKIT 

Cünbüş 
· Fabrika~: 

Istanbul, Beyazıt No: 39 • 41 

~------, 
iş arıyorum ' 

Fr:ınsızca ve muhasebeye vakıf 
ciddi bir genç kız vazife atıyor. lst 
P. K. 46 V. B. adresine yazılması . .. 

r ' 

~.~ :~~.~~~~~.~i' 1 .... _______ ... 

Üsküdar ikinci Noterlik dairesinden: 

lstanbulda Sirkecide Hocapa
şada Urhaniye caddesinde 8 • 6 
numarala otelde mevcut yatak 
ve karyola ve sair emvalü eşya 
sahibi Mehmet Sıtkı Bey tara· 
fından altı yüz lira bedelle Üs
k üdarda Altuni zade mahallesin
de Sırmaperde sokak 26 numa
rala hanede sakin Mıstafa Efendi 
kızı irfan Hanıma satılıp bedeli 
temamen kabzedildiğine ve eşya 
mumaileyhaya teslim kılındığına 
dair dairece 3404-3405 No. ve 
1 Eylül 1932 ta~ibli senet tan
zim kılındığı ilan olunur. 

,;=====Kız ve Erkek·L~yliveNehari =====~-.... 

istlklll Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

BUtUn Sınlflara mevcuttur. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi, Çar,amba gUnleri saat 10 dan 18 e 

kader müracaat olunabilir. 

ŞtAhzadebaşı Polis merl,ezi arkasında !' 
~=======> Telefon 22534 C• =========-'? 

Feriye Saraylan 
Kabataş Erkek Lisesi 

1 - Leyli ücret! 225 liradır. Memur çocuk
larından ot' 10 kardeşlerden o/° 15,20 tenzilat 
yapılır. 

2 - Eylô'ün birinci gününden itibaren Ey
li'ı !ün beşinci günü akşamına kadar leyli ve 
nehari talebelerin tecdidi kaydı yapılacaktır. 
Bu müddet esnasında tecdidi ka vdettirmiyen
lerin yerine yeni talebe alınacaktır. 

3 - Birinci ve ikinci devre mezuniyet ve 
ikrnal imtihanları Eyli'ılün birinci günü başla
yacak ve on beşinci günü nihayet bulacak
tır. (4404) 

'8•liıll••••a Leyli ve Nehari 

' Feyziati Lisesi Kız 

Bogaziçi - ARNAVUTKÔY - Çifte saraylarda 

Ana sınıfı· ilk kısım - Orta ve Lise sınıflar1 

Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir. 

Telefon : Bebek 210 

Erkek 

Ziraat V ekiletinden: 
Ankara Yüksek Ziraat ve Baytar enstitüleri civarında inşa 

edilecek olan dershaneler, yatakhaneler, kütüphane, yemek sa
lonu, Rektörlük ve memurin dairesi binasının inşası 21 gün 
müddetle kapalı zarf usulü ile münakasaya vazolunmuştur. 

Mezkur · inşaatın münakasa şartnamesi, mukavelenamesi umumi 
şartname, umumi şartname lahikası, vahidi fiat listesi ve plan
ları (50) elli lira mukabilinde Ziraat iş!eri Umum Müdürlüğünden 
alınacaktır. 

Her talip münakasa şartname'sinde zikredildiği veçhile ehliyeti 
fenniye ve kudreti maliyesini tevsik eden vesikaları komisyona 
ibraz etmeğe ıı>ecburdur. 

Taliplerin kendi teklif edecekleri hedelin % 7,5 ğu nisbetinde 
teminatı muvakkatesil birlikte ihale günü olan 14 Eyliil 1932 
tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de Vekalet inşaat ko
misyonuna muracaatları ilan olunur. (4261) 

' 

Türk 
~ . 

.· 

Zerinin en 

büyük ı'azii~si 

nedir 

Çocuklarını 

Ohalde derhal 

Tutumlu VE 

Muktesit ·-----y et:iştirm ek_ 

Ziraat 
Baallasıadaa 

Bi~ n ıı n ıı 

Q•keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilinlan 

50 Ton Elektrolit bakır 29 - 10 · 932 
ıs ,, " Tutya 22 - 10 - 932 
80 ,, adi ,, 31 • 8 • 932 

Şartnamelerinde tebeddüllt yapılacağı cihetle hizalarında ya· 
zıh tarihlerde münakasalannın yapılacağı ilan edilen yukarıdaki 
malzemenin bu tarihlerde münakasaları yapılmıyacakhr. Yeni 
şartnameye göre münakasa gününün ayrıca ilan edileceği alaka· 
daranın mulumu olmak üzere ilin olunur. (4464) 

••••• Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz •••• 

lsnıorlonıo emiseler 20 liro~on ~HIHr 
Hazır pardesü ve ' elbiseler fevka 1ade ucuzdur. 1111•••• Eminönü, Kazmirci :Ali Riza müessesah ••••• 

ıstanbul Belediyesi 11€lnları J 

Devlet Matbaası Müdürlüğünden: Şile kazası Alacala nahiye merkezile Övezli, karamandıra Bıç-
llkmektep kitap listesine dahil olup henüz fiah teıbit edil- kıdere Karacaköy, Akçekese ve Beykozun Cumhuriyet köy mek-

~emiş bulunan eserlerin birer nüshasının fiat takdiri için müel- tepleri pazarlıkla inşa ettirilecektir. Talıp olanlar keşif evrakını 
lı! veya bayileri tarafından matbaa müdiriyetine tevdii ve 3 Ey- görmek için Levazım Müdürlüğüne pazarJığa girmek için de tek-

Doktor 

Hafız Ceınal ,1 
Dahllt Hastalıklar Mlitetı• ,1 

deJI -"' Cumadan maada her gUn öğlC 1)1'. • 

saat 2,30 dan ~ e kadar tsınnbuld'~ 
yolunda 118 numaralı hwıust J<~ fi I 
dahil1 hastalık.lan muayene ve tcdS 

:ele!on: İstan~~ 

: ,. . . : . ' . . :· .. tı ~ 
kara nın. en · buY 

--11· t . . 
, I':~ · 

Ki~ap., g~~.et~ .ve 
Kırtasiye : mağaı(\~ 1 

A .K·· s -~·A 
Kitap e~( ve .. kırtas i yecilik 

.- . ~ . 
Anar artalar caddcıi 

Telefon : 3377 

Her lisanda .gazete 
mecmua ve . kitap 

Her nevi kır~asiye e~Y3 · 
ve mektep levazımı 

· Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makineler' 

ve amatör i~Ieri 

. Etem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

VAKI'f 
GUndellk Slyast aa.zet0 I 

İstanbul Ankara CaddcsJ, v.}..'l{fl 

Telefon Numaraıer• 
Yazı işleri telefonu: 2ıs19 
~da.re tele tonu : 2.ıs10 

- ,.# 
Telgraf adres!: İstanbul - ,. 

Posta kutusu No. 46 -Abone bedelleri : 
~·ri'~ 

TUrklye :.,....---J'1 
Senelik 1400 2100 , 

6 aylık 750 1450 , 
3 aylık (00 sOO , 
1 aylık 150 -llAn Ucretlerl : ~ı1 

J'ıP"~ 

Resmi 11Anlarm bir satın 10 ' 

Ticari urınıarm bir satırı ı2,5 , 

Ticari ilA.nlarm bir santımJ 25 -
KUçUk i~nla.!'...: def.~~ 
Bir defa.sı 30 ikl dc!ıı.sı 50 UÇ J(l1~ 

dört defası 75 ve on defaBJ ıoo sS1 JJ1 / 
Uç aylık llb verenlerin bir del rtı> f 
nendir. Dört satın geçon n~nl~ır· 
satırları beş kuruştıı.n hesap edl 

lul 932 akşamına kadar fiatı tesbit edilmiyen kitapların listeye lif edecekleri bedelin % 7,5 nisbetinde teminat makbuz veya 
konulmıyacağı alakadaranın malumu olmak üzere ilan olu- ı mektubu ile 5.9.932 Pazartesi günil saat on beşe kadar Daimi Fabrikası: 59 . ,ı,, 
nur. (4487) Encümene müracaat etmelidirler. (4460) lstanbul. neyazıt No: 

--·-····· --~~ Y agv Siz--N ec; ·p-- -.i ıe ·y---· Kreiiii-::~:~:~=~::f:~=~ıi:k~~u-=r~ ... ::;: 
Ttlpler 20, vazolar 35 'i 


