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·rleşmesi 
~ detteo ve bilbaua iki 
"-tb Bulgar ve Yugoıla v 
-.. ~b11da bu meseleye çok 
~ •urette temas edildiğini 
~ bQ ~~ Yugoslav gazeteleri
te ~ı ehemmiyetli bir suret-

Mason Türk dili 
kongresi kurultayı 

Yarın açılıyor· 21mtı-1Muharrlrler, mftder-
letln murahhasları rlsler mnracaata 

' . •ta ettiklerini görmek· 
lİdcletı Bır meselenin bu kadar 

geldi başladılar 

di~ıc_ e llllnakaıası o meselenin 
b, t~ •e takibe ıayan bir aaf
td~~tıil'1be\cte olduğuna delalet 

.Ct...: !et :'"' tez benliz her iki dev-
lir~ ıiyasisinin rumamesine 

deiitdir. Netekim Sobran-

Beynelmilel Mason ittihadının 

ıekizinci büyük kongresi yarın 

tehrimizde toplancaktır. Kon
gereye 21 millet namına 38 mu· 
rahhas ittirak edecektir. iki gün· 
denberi mürahhaılar peyderpey 
gelmektedir. Dün de Belçika mu
rahhaılan Karpanliy-;, ViIIer, 
Büsburg gelmiılerdir. Bugün de 
bir kısım iza gelecektir. 

Bugün öğleden ıonra beynelmi· 
Jel mason heyeti idaresi ihzari bir 
toplantı yapacaktır Büyük kong
re ise yarın on buçukta toplana· 
caktır. Kongreyi Türkiye üstadı 

azamı ve Fen fakültesi reisi Mus· 
tafa Hakkı Bey açacaktır. 

Türkiye Matrıkı azamı bet kişi 
ile kongreye iştirak edecektir. 
Bunlar arasında Mustafa Hakkı, 
Ratit, Mehmet Ali Beyler bulun· 
maktadır. 

Kongre 5, 6, 7, 8, 10 ta . . .ı:erin· 
de içtimalar yapacak, dokuz Ey
lulde Boğazda ve Adalarda bir ge
zinti yapılacaktır. lçtimalardan 
ıonra bir kapanma ziyafeti veri-
lecektir. ' 

Necip All Ber Birinci Mason kongresi , 
~ M. Malinof, ı.;çen1erde 1921 senesinde lıviçrede Bal ıeh· 
~ ran •• ftrdiii bir rinde toplanmıştı. yedincisi iki 
&~· her iki memleket ka· ıene evvel Brükselde toplanmış 
~ın bu mesele ile meşgul ve orada 1932 kongresinin lstan· 
1' . •ruıı Ye bu münakaşa· bulda toplanması karargir olmu'· 

\i tarafı incitmekten maa- t 
eı ~ 

J 
Y da vermiyeceg· ini ifade 

Buraya mürahhasları gelecek o· 1 6ıt • ~ ---- in esas-cf a.._ ---~ localar milli Mason te;ekkül-llh .....-etle göz önün e u u - leri ır. 

~tı11 ,!~ tlipbesizdir. "Balkan- Kongrenin lstanbulda içtimaı 
)' 

1 
baii ve tam Yugoslav- bir çok faydalar temin edeceği a· 

llı,ı~'. 111•1111 altında mühim iki 
" .. ' şikar addolunmaktadır. Ecnebi 

•e ~ lleıreden Albert Mn-
.ı. ...,k 1 mürahhaslar burada tam layik bir '«iPie... • eıine eski bir Fransız 
1
'A ... ,h l zihniyet sahibi olan bir halk gö· "'. ı •. , 1 ilan ıu ı6zlerile başıyor: "- ~ ""° h recek ve Türkiyenin kara kuvvet· "qit f renden asla ba ıetme· 

' •kıt daima 000 düşünü- ten tamamile sıyrılmış hakiki çeh· 
'-ki' /•'11.i itin tahakkuku -bizim resini tanıyacaklardır. 
~ 1'1t eLIGıe) bir tabirimizle vak- Kongrenin müzakere edeceği 
lllekti,.'qıa11a talik ediliyor de- meseleler tamamen malUnı olma· 

\t • malda beraber Mııır büyük mah· 

Tilrkdili tetkik cemiyetinin 
ay sonunda Gazi Hz. nin buzu· 
rile yapılacak ilk Kurultayına 

ait hazırlıkları tesbit etmek Uzre 
ayrılan ihzari heyet iki glinden
beri içtimalanna devam etmek· 
tedir. Heyet sarayda Samih Ri
fat Beyin riyasetinde toplanmak· 
tadır. 

içtimalarda Kurultayın açılma
sma ~e mesai fekline ait hazır
lıklara başlanmııhr. Kurultay 
günü henilz kat'i olmamakla be-
raber Eyluliin 25 ine doğru ola
cağı tahmin edilmektedir. Ku
rultayın umumi katibi Ruıen Eı
ref B. diln bir muharririmize 
şunları söylemiıür; 

- Kurultayda görOılilecek 
mesele Türkdilini menşelerine, 
ilmt ve medeni ihtiyaçlara ve 
müstakbel inkişaflara g&re tetkik 
ye tesbit etmektir. Medeni ihti
yaçlara göre lisanı yapmaktadır. 

Kurultayın toplanması herkes 
tarafından bllyfik bir allka ile 
karşılandı. Muharrirler, edipler, 
müderrisler, muallimler, mubte1if 
zümrelere mensup zevat müra
caat etmektedirler. Çok IOzumlu 
olan dil işlerini tetkik meselesi 
yurdumuzun değerli mOne~er
lerince lazım gelen ehemmıyetle 
karşdanmışbr. 

~ 1111 ııı ı ı ıınu tı1111:ıuı11••-•••11z11•1.-

f eli ile büyük maırıkı ve keza Is· 
panya bibiik ~ile büyük 
mahfeli arasında hadis olan ihti-
lafların tetkik ve halledileceği 
ihtimal dahilindedir. ittihada gir
mek istiyen muhtelif Maıon teıki
latının müracaatları da tetkik o· 
lunacaktır ki bu meyanda mühim 
olarak bazı büyük Alman mah· 
fellerinin müracaatları vardır. 

Kongrenin ittihat nizamname· 
sinde bazı tadilat yapması da çok 
muhtemeldir. içtimalara cumarte
ıi akıamı nihayet verilecektir. 

L. '"·· b' . ~~ ır Bulıar ve Sırp bır- -----·•-••11•••11•••-ıllı' ••ı=-•••--H•••••••-ı=--r••SD111U1•es11••cwmeunm11111 

Tenis Şampiyonasına Balkan 
dünde devam edildi 

~~ llaeıeleıi yeni bir ıey 
~''I~ S 11iıa11 1867 tarihinde 
~'tok 1 İaı:ralanan huausi · bir 
L~~ lba ikinci maddesinde 
.-~'lia;'• KıraUığı Sırbiya Ye '....:;::;......-.-r-:--~-
~ Tlldaıı mlitqekkil ola
:Uı~ rakya ve Makedonya 
'il""~t:lll ifade edecektir de
~ il.· ır. On dokuzuncu as· 
ııq "llaci 
'-e-ıtİQf ı•naında bUyUk Slav 
~1-.,1

1 
b agoılavyanın •mumi 

"~•ili 8
Y•len çizmifti. 6 kl· 

~ Sı_tl 1929 da Sırp, Hırvat 
11:)• f):t•ıı IDlirekkep Yugos
;cqtıa eti resmen ilin edil· 
Jeti I011ra y 
h ltb•lclc agoılavya bu pro-
' hetİJle ulc ettirmeğe bUtün 
ttllaaıalci Çalıı111aktadır. Y almz 
~h JrotokolGn ifade ettiği 
"~ta h._dvre cenup ılav birliği
"' b,u_ ~ Bwıanıtan olacakb 
~ P.ta1c Jbae o zaman Trakya 

''""1 ~~aclaki Slavların ,, 
-aaıllhftı. Halbuki ba 

(O--. Mehmet Asım 
ana aaıP.fallaA 

Penerbahçede dDnka Tini• maçı 

,ffcıası a nd aall.'famuda •ll!Jr. haberleri ~eü 

Güzellik · Kraliçesi 
Cerrah paşada 
Keriman Hanım hasta bir 

ziyaret etti akrabasını 
Dftnya glizeli 

Keriman Halis H. 
dtin ilk defa ola·: 
rak Istanbul için-\ 
de bir gezinti yap-: 
maıbr • 
Yanında pede~ 

ri Halis Bey ol~ 
doğu halde so• 
kağa çıkan Keri· 
man Hanım doğ•· 
ruca, akrabasın• 
dan olup Cenalı
p.ııa hastanesin
de tedaride bu·

1 
lunan Sait Beyi. 
ziyarete gitmiıtir. 

Dllnya gtlzeli, 
kalp hastalığından 
mustarip olan Sait! 
Beyin yanında ya-1 
rım saat kadar' 
kalmıı ve tekrarf 
geleceğini s6yl:~ 
yerek aynlmıfhr. 

Bu esnada Ke-
r im an Hammın Yukarıda l(e-' 

rlman Hanım· 
· ıtanede oldu- hastane dok·' _ 
ğunu haber alan torları arasında, •••lıda krallçe hastanede 
hastalar, doktor· veıenl Salt Beyle blrllkle 
lar ve dijer bir çpk zevat Ke
rlmAn Hanımı garmek i;in ya
nına koımuılardır. 

Keriman Hanım kendisini g6r
mek iatiyenleri ıellmlamıı ve 
bundan sonra bir iki hasta ko
ğuşunu gezerek hastalann hatı
rını sormuıtur. Haatalar Keriman 
Hanımın bu hatırşinaahğındaa 
çok memnun olarak kendisini al
kıılamışlardır. 

Dilnya gOzeli hastaneden dişa· 
rı çıkarken büylik bir kalabalık 
ile karıılaşmııhr. 

Keriman Halis Hanımı görmek 
istiyen halk caddeyi kimilen dol· 
durmuştu. 

Gazi Hz. 
ReiaicOmhur Hauetleri dnn 

sarayda meuul olmQflar, bir 
yere çıkma1D1flardır. 

Başvekil Paşa 
Baıvekil paıa don öğleden 

sonra saraya giderek Gazi Hz. 
\ 

lerile görGtmUıtGr. ismet pata-
nın yarın Ankaraya dönmeri 
muhtemeldir. 

Dahiliye vekili · 
Dahiliye Vekili Şnkrl Kaya 

Bey dUn uraya giderek Gazi 
Hazretleri tarafından kabul edil· 

Keriman Halis Hamm halkın 
tezahOratından çuk memnun ol· 
muş ve her kesi selimlam1fbr. miıtir • 
Doğruca evine d6nen Keriman Maarif vekili An-

Halis Hamm akıama kadarken· karada 
diıini ziyarete gelenlerle görüş
mUıtUr. 

DDnkli ziyaretçilerin çoğunu 
terzilerle, ahbap hanımlar teıkil 
etmiftir. 

-

- Arbk denize gelmlyeceıım. 
- Neden sular soıumıye mı 
11a,1adı ? 
- Har1r, ortahk tenbalatb • . 

Mersin, 3 (A.A) - lçel vill· 
yetlerindeki tetkikabndan dönen 
Maarif vekili Esat B. bugtln An· 
karaya hareket etmiıt!r. 

Vekil B. seyahati esnasında 
şunları s6ylemiştir: 

" - Fırsat ve imkln bu!un• 
dukça memleketin dar6lfünun 
adedini çoğaltmak emelimizdır. 
Fakat şimdHik yeni darOlfOnun 
açmak hususunda tekarrllr etmiı 
bir vaziyet yoktur. Uğradığım 
yerlerde, lise ve ortamektep is· 
teriz, diye feryat eden halkın 
bu vaziyeti beni ço~ memnun 
ve mütehass;s etmittir.,. 

lzmirde kız san'at 
mektebi açılıyor 
lzmir, 4 (Hususi)- Maarıf we

kileti teırinievvelde lzmirde 
"Cümhuriyet kı::: san'at eaıtitil
aünU,, açr.caktır • 



Sa,. ! 

Lehistan ve Mil
letler cemiyeti 
Varşo••, 4 (A.A) - Büyük 

sanayi erbabının mürevveci ef· 
kirı olan Korjer Polaki Lebista-
nın yeniden milletler cemiyetine 
namzetliğini koymaması lazım 
geldiği mütaleasındadır. 

Lehistan, cemiyetten çekilmek 
suretile hiddetini istirdat etmiş 
olacak ve önümüzdeki üç sene 
zarfında Cenevrede olup bitecek 
şeylerden mesul olmıyacaktır. 

ingllterede havalar 
fena gidiyor 

Londra 4 (A.A) - Dün in· 
gilterede hüküm slirmüş olan 
fırtına ve ıon günlerdeki kuvvet· 
li met hadiseleri dolayısile Vic· 
helsea seddi dalgalar tarafında 
kısmen yıkılmıştır. Bu seddin 
dahil kısmındaki alçak topraldar 
s~ altıoda kalmıştır. Orada say· 
fıyede bulunmakta olan bir çok 
kimseler sular tarafından iıtilaya 
uğramış olan meskenlerinin dam
larına iltica mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

IbnJssuut kuvvetleri 
Akabeye yaklaşıyor 

Haılep 3 ( Hususi ) - Hicaı 
Erden arasındaki son hadiseler 
çok ehmmiyet {leyda etmiştir. 
Bu mesele daha ı.iyade Hicaz 
İngiliz ibtilifıdır. Son gelen ha· 
berlere göre ibni!l!luut kuvvetleri 
Akabe körfezine bir kaç saatme-
safeye kadar ilerlemişlerdir. Mu· 
harebenin devam ettiği ve Aka· 
beye tayyare ve vapurlarla mü
temadiyen lngiliı takviye kıtaatı 
ile mühimmat geldiği teeyyüt 
etmektedir. 

Bu vaziyet Suriyede derin bir 
alaka ile takip edilmektedir. Bu 
hadise şimdi şamda güoün en 
mühim meselesidir. 

ttalyaya ihraç edile ... 
cek yumurtalar 

ihracat ofisinden tebliğ edil· 
miştir: italya hükumetince eylül 
ibtidasandan itibaren italyaya 
ihraç edilecek vumurtaların ken· 
talinden 16 liret ithalat resmi 
tahsiline başlandı alakadarlar 
ofise müracaatla izahat talep 
etmelidirler. 

Telgraf konferansı 
Madrit. 4 (A.A) - Beynelmi· 

lel telgraf ve telsiz telgraf kon· 
ferıınsı, diln 600 ecnebi murah· 
hasının huzurile açılmıştır. 

iki buçuk ay devam edecek 
olan konferansın gayesi telgrafa 
ve telsize ait muhtelif muahe· 
deleri tevhit etmektedir. 

Bu münasebetle, çok şenlikler 
tertip oluoacaktır. 

Kapanma celseıin~e M. Za
mora riyaset edecektır. 

Ruslar tekzip ediyor 
MOSKOVA, 4 (A.A.) - Tun 

ajansı bildiriyor: 
Lahaaousou havaliıinde Sovyet 

nehir harp gemilerinin tahtit edil· 
diğine dair Harbinde çrkan bazı 
Japon gazetelerinin verdikleri 
betha.bane haberleri tekzip etme· 
ge telibiyettar olduğunu bildir• 
mektedir. 

Telefon şirketi 
mildUrll 

Telefon ıirketi müdilrü M. 
Vatıon vazifesinden iıtifa etmiş· 
tir. Müdürün, tirketle aruında çı· 
kan bir ibtiJif üzerine çekildiği 
•öylcnmektedir. Vatsonun vazife-•• "'• M. Krempton .-ekilet et· 
ıu~. 

VAKIT 
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Alman kabinesi ikbsadi programı hazırladı <Başmakatemizden devarrı> 
gUnki projede Bulgarifl 
dahili idaresinde tam bir M 
sti vadedilmekle beraber 
donya meselesinin sükQt ile 
ştirildiğini tahmin ediyor~ 

Fon Papen hükômeti terki teslihat 
konferansına iştirak etmiyecek işte Makedonya me5e 

Bulgar matbuatı tarafınd•0 
meyan edilen diğer bazı y 
kabul edildiği takdirde taoı 
goslavyanın teşekklllüode ' 
bir marhuz kalmamış delll' 
Fıkrioe müracaat edileD pr 
sör Mihalçef Filosophika.~~ 
loada sarahaten ifade etl•~ 
hile Bulgaristanda mühiıJJ ~it 

M. Heriyo Alman notasına cevap hazırlıyor 
BERLIN, 4 (A.A.) - Volff a· ten ıonra iktııadi ıiyaıi mahıula· zaman bu manevraya serfiru et· 

jansı bildiriyor: h ziraiyeye ait bir kontenjantma· miyeceğini bilmek lazımdır. 
Alman kabineıi bügün baıvekil na tabi tutulmasını iltizam etmek· 

tarnfmdan haber verilmİJ olan ve tcdir. 
Alman iktısadiyatına yeni bir kuv· 
vet vermeğe matuf bulunan iktı· Von Papen'io cevabı 
eadi programı ikmal edecektir. 

Bu program şu suretle ikmal o· 
lunacakm: 

1 - Bir T etrinievvelde mer'i~ 
yet meVkiine girecek ve l T eırini· 
evvel 1932 ve 1 Tetrinievvel 1933 
arasında bazı vergilere ait tediya· 
ta tekabül edec~k iki bu~uk mil· 
yar marka mukabil kzymette hazi· 
ne bonolarının bir takım iktııadt 
müeueaelere tevdiini derpİJ eden 
bir kararname neırolunacaktır. 

Müteakiben hazine primleri vuı· 
taaile fazla memur müıtahdem 

8 ER L 1 N , 4 ( A. A. ) -
Çelik miğferliler reiıi Mösyö 
Huıenberg'in tahriri bir ıualine 
ba.ıvekil von Papen cevap vererek 
zirai mahsulata ait kontenjan usu· 
lünü ihracatçı memleketlerle ce· 
reyan eden müzakeratın müıaa· 

deıi nisbetinde tatbik etmeğe hü· 
kU.metin karar verdiğini bildirmİf· 
tir. 

Almanya tahdidi tes· 
llhat konferansına iş

tirak etmiyor 

. ı· ırı seriyetButgar ve Sırp bır •» 
ni küçük göremez, diyor. E~ 

PARlS, 4 (A.A.) - Pelit Pari· başlı bir mütefekkirin bu. 1~ 
ıien gazetesi, Alman notasının dP' 

M. Herlyo, Berllne 
vereceği cevabı ha

zırlıyor 

tından sonra meselenin cı 
dün M. Herriot'nun nazırlar mec· le tetkik altında butuodıJ ; 
liainde ve:mit olduğu h:ahata e• kabul etmekten başka çare ) 
!as le§kil etmİ§ olduğunu yazmak· tur. Balkan birliği için kC 
tadır. Mumaileyhin beyan etmit samimiyetle çalışanların lı "' 
olduğu mütaleaların arkadaılan deO ır 

memleketlerde cereyan e. t 
ile reiıicümhur üzerinde hatıl et· r1C disatm bu kadar ehemnıı, 
mit olduğu intiba çok derin ve tisap etmesini hakiki bir V-.,,1 
çok müsaittir· ile takip edecekleri tUpb'i 

M. Herriot, Almanyaya ne ıu· Maamafib biz Avrupa ff 
retle cevap verileceğini göstermif, hassa Balkan sulh ve dl 

ancak evvela bir takım vesikaları metini derin tehlikelere 18 

tetkik etmeıi lazım olduğunu ila· decek bir emri vakiden olunması huıuıi teıvik ve terviç 
olunacaktır. BERLIN, 4 (A.A.) - Havas ve etmittir. dostlarımızın herhalde 

Bu vesikalar, hukuki ve teknik edeceklerini çok kuvvetle• f, 
mahiyette hiç bir noktayı gölgede ediyoruz. Miladın altıncı ff ~: 
bırakmamak ve diğer memleket· dinci asırlarına kadar Sla 
ler nazarında tam ret ve rehi alikası olmıyan, SlaY dOll 
gayri kabil biı- delil vücuda getir· kandan ziyade dil ile Jll I 
mek makaadile tetkiki lizımgelen bulunan ve büyllk Slav e' 1. 
bir takım diplom••i veaili:alardrr. sında daima bir CSğey evJAt I 

2 - Bu ayın on bet inde mer'i
yet mevkiine girecek olan bir ka· 
rarname netrolunacaktır. Bu ka· 
rarname harap olmak tehlikesine 
maruz bulunan mliesaeıclere itıiz· 
liğin artmaaına mani olmak için 
ücretlere ait tarife ahkamına ria· 
yette muhtar olmaları mezuniyeti 
~erilecektir. Patronlarla amele a· 
raaında ihtilaf vukuu takdirinde 
d vlet tarafından bir hakem tayin 
edilecek ve hu hakem ihtilafı hal· 
ve fasledecektir. 

Prusyadaki Alma.n komiser mu· 
avini Prusya idaresine ait meaari~ 
fin baıitleştirilr:neıi ve tenzili hak· 
kında bir emirname netrelmittir. 
Bu emirname Prusya eyaletlerinin 
idare huıuıunu hemen li.zımeıe· 
len iılahat icra edildiği takdirde 
Almanyaya tabi tutulma11 imka· 
nrnı ihdas etmektedir. 

ajansı muhabirinden: 
Almanyanın 12 Eylülde Cenev· 

rede toplanacak olan tahdidi tes· 
lihat konf eranıma müme11il gön· 
dermemeai muhtemeldir. 

Almanyanm bu istinkifı, huku· 
ku musavata dair Almanya tara· 
f mdan ıerdedilen metalip hakkın· 
da bir kararname ittihaz edilinci· 
ye kadar tahdidi teılihat konfe· 
ranıına ittirak etmemek hususun~ 

daki aıımini göıtermekte olduğu 
•Öylenmektedir. 

Diğer taraftan Franıa hükUme· 
tine tevdi edilmit olan "hüli.ıa11 
üzerin~ ba9lamıt olan müzakere• 
ler ıayanı memnuniyet bir iıtika· 

met aldığı takdirde Almany n n 
21 Eylülde toplanacak olan tahdi· 
di tealihat konferanıı divanına it· 
tirak etmemesi de muhtemeldir. 

Bu hattı hareket, M. von Sch· 
Program Sah gUnO Jeicher•in ıon zamanlardaki beya· 

neşrediliyor natımn fiiliyatı demek olacaktır. 

BERLlN, 4 (A.A.) - Havu Fransa henOz Alman 
ajansı muhabiri~den: nota .~a cevap ver-

M. von Papenın ana hatlarını 8 

Münaterde irat etmiı olduğu nu· medl 
tukta çizmİ§ bulunduğu iktııadt BERLIN, 4 (A.A.) - Havaı 
programı reisicümhur tarafından ajansı muhabirinden: 
imza edilm.i§ bir kararname ve yal Almanyanın hükuku müsavatı· 
nız baıvekil ile iktııat, teçhizat_ na dair olan tetebbüsü Fransa hü· 
ve mesai nazırları tarafından İm· kumetinin büyijk bir ıükun ile 
za edilmit bir emirname §eklinde karşılamaaı i.cil bir cevaba. intizar 
Sah günü re.men neırolunacak· eden hükUmet mahafilinde büyük 
tır. bir neı'eaizlik tevlit etmiıtir. 

'M. Hogenberg'Jn M. 
Von Papen'e bir 

mektubu 
BERLIN, 4 (A.A.) - M. Hu· 

genberg, gazeteler tarafından nq· 
redilen bir mektubunda M. von 
Papenden iktısadi programı hak· 
kında yeni izahat vermesini iıte
mektedir. 

Bu mahafil, Almanyayı oyala· 
mak makıadile iti u~atmak üzere 
yapılan bir takım manevralardan 
balıtetmektedir. 

Milliyetperver ıazeteler, Fran· 
ıanm eelri menfaatlerinin arkaıt· 
na çekilerek ııiınmak iıtediiini 
yumakta -.e Almanyarun ortaya 
atılmıt olan meıelenin ta'hdidi tea• 
lihat konferanıına havale edilme· 
ıine hiç bir zaman nza ve muva• 
fakat ıöıteremiyeceiini ilive et· 
mektedir. 

Petit Parisien, ilave ediyor: a e e i g ren ul aristaoıO l 
Fransız cevabi notuının kat'i ğer Slav Alemine karfı p~ _fi 

metni öniimüzdeki Çar§amba gü· tebariz olan k ndi hıısu•i~ 
nü naıırlar meclisine tevdj edile· rinden ve tarihinden uzAkl~ 
c.ektir. cenup Slavlığı seli içinde ;,ı-

Al nıanları n iddiasına gitmeı;ne mill~ vicdan0larıoJJIL,1 razı olmıyacagını katıyen ' 
karşı ediyoruz;. J,,,-

PARIS, 4 (A.A.) - Almanya· Denizli ",» 
nın a.hiren gerek Franaada ve ge· ecl~ 
rek sulhün takviyeıi ile alak d ~t 
olan bütün memleketlerde mühim Plccard namına "i. 
akisler hasıl etmit olan son teıeb· pulu çıkarılacl J 
büaünden bahıederek Veraay mu• afF 

Brüksel 4· ( A.A ) fı .J 
ahedenameıini imza etmit olan ~. J 
bütün devletlerin Alman muta.le· Piccard'dm iki defa strao b i'

suudu esnasında ilmi ta :İl. 
batını m~ıtereken tetkik etmeleri için F ands Nationalin ınOd tl 
fikrini reddeylemektedir. .J 

Bu gazete bilakiı her 9eyin böy· ve tavassutu hatırasını ti L 
maksadile Belçika hükooıe ' 'J 

)e bir iddiayı bertaraf etmeği amir kında bir piccard post' r 
bulunduğunu y1tzmaktadır. çıkaracaktır. 

Tempı gazetesi bundan aonra ~ 

Yenay muahedenameıinin akti ıı· (falya seyyah cel~ 
raaında Amerikanın eski impara· U' 
torluk Almanyasının nüfuzlann- mek için uğrsŞJf ,J 
dan kat'i ıurette azade ve demok· B 1 ,, .. , 
rnt bir Almanya ile anla9mağa a· Roma. 4 ( A.A) -

8 gi" 
made bulunduğunu açıktan açığa geçirmek üzre Romay~ re~~ 
ıöylemit olduğunu hatırlatmakta· yeni evlilere şimendifer ıdde 

ce bahşedilmiş olan yo; fi' 
dı~eımpı gazeteıi netice olarak di- tenzilat, Venediğe Napo~~:o f 
yor ki: Şimdiki Almanya.da de· raosaya veya Capraya gı .,,,t; 
mokrata denecek hiç bir ıey yok· ni evlilere de teımil olu:~ci"~ 
tur. Şimdiki Almanya Hohen zol• Bundan başka ltalya 

1 
1 

lern reijminin aıkerl teıiri altında· Velenclo ve Romaya gid~rat f 
dır. Almanya von Schleicher ile evlilere de yüzde 70 teoıı 
Alman orduıu erki.m elindedir. pılacaktır. ~ti 

1919 ıeneainde cümhuriyetçi ve Bu tenzilat, Italyan kO .,,lf" 
demokrat ıibi ıörünen Almanya· hanesi tarafından pull•~k'
ya verilmekten imtina olunma11 mUhürlenmiş izdivaç "esı S~ 
en adi bir ihtiyat tedbiri ıibi te· iraesi üzerine yapılacaktıt•oO ~ 
likki olunan ukeri veıaiti bugün· ler, izdivacı takip eden ~ 
kü Almanyaya vermeği kimıe ha· gün zarfında alınacak olııP 
tırına bile getirmez. deti otuz gündür. 

M. Hugenberı'in mektubu dahi· 
H husuıi borçlan makul bir ıurette 
teıbit etmek için Almanyanın ha· 
ric:e olan borçlara ait faizle~ niı· 
betinin tenzilinden batka çare ol· 
madığı mütaleaamı ileri ıürmek· 
tedir. 

Çelik miiferlilerin mürevvici ef HIJAJtahmerln sOnnet Ali Rıza ve sırtl se 
kin olan Kreuz Zeitunı diyor ki: a ~ 

'7ahdidi teılihat konferansı, cemiyeti ler geJly~r....,.. I' 

Eıuen ecnebi dainler bu tenzil 
keyfiyetinin icradan bqka çare 
olmadığını bildirmektedirler. M. 
Hugen'berg, bu ciheti ilave et ·k· 

inas etmittir. Eğer Fransa Alman- ANKARA, 4 (Huıusi) - Hila· ANKARA, 4 (Huıuıı) jj,l 
yanm talebini bu konferansa ha· liahmer cemiyeti Perıembe günü ya.da bulunan maliye ~ .,,u~ 
vale edecek olursa hu, itin gömül· Cümhuriyet bahçesinde mühtaç ve Ali Rıza Beyle nakit işle~ ,,.,d 
meıi Ye örtbas edilmesi demek o- kimsesiz 150 çocuiu ıünnet etti· Sırrı Beyin bu yakınlar ' 
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ima 
katil ! Terkos nasıl idare edilecek ? gençliği 

11
rn fiasan kfthya 
liseynl nasıl 

t . Öldürmüş ? 
llı§te k 

IJııda b' "~ ayJD birader ara-
~\'g~ ır ~nek yüzünden çıkan 
bll'tde'. enıştenin ölümü, kayın 
Yet b ~ın de yaralanmasile niha
)t a~·Uyor. Bu kanlı hadise
fehrj,... davanın rüyetine dün 
d ~ıı w 

t b,.. 1 agır ceza mahkemesin-
baı,n:~ a.nrnıştır. Mahkeme safa
buıiaa gırnıeden hadiseyi kısaca 

" L edelim. 
Vail:' • 

}Qlld a Çatalcanın Arnavut kö-
~ k~y;ir mandırada geçiyor. 
~111 e oturan Hüseyin kalı-
•lJidt .ı:vcesi Hatice Hunıma, 
tı~tak''01? ~efah üzerine miras 
bt,•· bır ınek kalıyor ineği i ııyen li . . . . 
IX!alll }i atıcenın erkek kardeşı 

'°c İııe··asandır. Hat:ce evleniyor 
•tn \> gı Hasandan istiyor. Ha· 
~-: trrnek istemiyor, kadın zor
~lt~or.. Aradan bir gün geç
~dcr , sonra Hasan mandıraya 
~t k eıc eniştesi Hüseyin kahya 
İtliy iltşılaşıyor. ineğin ia:iesini 
~ •• ;t· Hüseyin kihy.ı vermiyor. 
~ llla başlıyor. Bıçak ve taban
~~lt eydana çıkıyor. N ı hayet 
~ Yırı k A 1 b" k 1 •• ~or a ıya ır urşun a o· 
)ttirıd l llaın Hasan da muhtelıf 

Da en ıki bıçak yarası alıyor. 
ta r ~a evrakı olrnnduktan son-
'tıtd~:s B. maznun imam Hssana 

h~~hNasıl oldu Hasan.. Anlat 
li rrı •• 

•ı· a3a11 gayet titrek bir ses!e 
~ eı· · 

~arQk:ını göğs'inün üzerine ko· 

~1 4' ~eis Beyefendi - dedi • Al· 
ı \"-itt v 1 •• • - • 

lll.. y': ':a a oy!tyecek degı· 
~tll ırmı gündür evde yo~<-
~~. ~eınerburgazında çalışıyor. 

İtı.' livc geldığim sırada karım: 
eii aıas::ın. Dedi. Kızkardeşirı 
~ l}~t~ dı gitti .. 
i 0şılJQıal kızkardeşimin evine 
tle. . ,..,. ı d h· g; · "" v .. ım yakardım 
ıç o/~de etmesini !stedim. O 

tllıa"dı a 1 olmıyordu. Ertesi gün 
eltl rava . . K . l liu .gıttım. ocası enış· 
"'ii seyın Kahya orada idi. 

\re ondan d . d" d" t ol . a ıste ım, verme l 

b~k bıttırne doğru yürüye-
. ltbİtioı~ak çekti.. Cu sırada 
~ik.. Bıe sarı1mış vaziyette 
b "•ııtk en canımı kurtarmıya 
a~ıy0 den o bıçağını saplamaya 

:e iil: ~: Nihayet sol koluma 
qı>led, eı1 rrıin Cstüne iki bıçak 

)IJ •• 8 t "lltla aygın bir halde yere 
~ttioı tınııftım Baktım tekrar 
Qhç'~t: doğru gP.liyor.. Elinde 
b "ttı:ıi\t \rardı.. Anladım ki öl-
~ll .1t niy t tarn1 e etti. Ben de ta· 

......_ 13 çıkardım: 
" en ··1 .. 'a uedirn ° •ıyorum sen de öl .. 
llrlls1111 ~~I ateş ettim. Bundan 

~ .<\Ytıı kö 1 miyornm reis bey ..• 
Snı Suıe Yden muhtar Halil oğ
Q 'Ytninrna~ Ali oğlu Ahmet, 
ç hhitı ogıu Hasan isminde 

~~d.et 1~ Eınin oğlu Salih na
d~ dırıtenilY~şı?da diğer bir şa
b ~altı rnıştır. Şahitlerin hepsi 
tı~tıtnu ~n aleyhinde şehadette 

t 'l'd' 1 ardır 
11tıl •se c · 
t~ 'ttıa1\ 

14 
anasında mandırsıda 

illi~ dem· ~aşındaki Salih ez· 
' li ıştır ki: 

ı>\ asan ı· 
~ oldu'" c ıode kalın bir so-

~iis:Y~n h~~e mandıraya gel
h l\!eth b hyaya: 

~ uedi a a: 

~ ald~~laın verdi. O da se-

l) lia, . 
l teli. •0 geldın Hasan. 
~t' tn dı d •ıd elbet Şarı a duran eşe-
~. t b' \'urnıı • 
~lU ıt iUrUttüya gıtmiştim. içe-

at, k,,, koptu. Alt alta 
ga ediyorlar. Tekrar 

Dün belediyede mühim 
iki komisyon 

bir içtima 
ayrıldı 

yapıldı, 

Kanunusani bidayetinde Ter
kos resmen b:?lediyeye devredile-

ceği için dün bu münasebetle be
lediyede büyük bir içtima yapıl

mıştır. 

Vali ve belediye reisi Muhiddin 
Beyin riyaset ettiği içtimada reis 
muavinleri Hamit ve Nuri Bey· 

)erle dai.mi encümen azaları, iktı
s:ıt, fen, su müdürleri, tehir mec

lisi azasından bazıları ve bazı su 

mühendisleri hazır bulunmuştur. 

İçtima üç saat sürmüt ve T erko

sun Kanunusaniden itibaren §ekli 
idaresi etrafında görütülmü§tür. 

Neticede iki komisyon ayrılmıştır. 
Bunlardan birincisine daimi en
cümen reisi Tevfik, fen müdürü 
Ziya, iktısat müdürü Süreyya A
sım, şehir meclisi azasından İsma
il Şevket, Tahir Kevkep, iktısat 
müderrislerinden Servet, su mü
hendisi Burhanettin Beyler, ikin
cisine ~ehir meclisi azasından Ha
cı Adil, Avni ve Necip Beyler in
tihap edilmişlerdir. 

Birinci komisyon, Terkosun 
ne şekilde idaı·e edilmesinin daha 
muvafık olacağını tetkik ederk 
mütaleasını bir rapor halinde ha
zır lıyacaktır. 

İkinci komisyonda §ehirdeki su

ların bir elden idaresi için huku

ki tetkikatta bulunacaktır. 

Aldığımız mütemmim malumata 

göre içtimada bir kısım aza T erko

sun, bir şirket tarafından idaresi

ni, diğer bir kısım azalar da müs

takil bir sular müdürü umumiliği 

teşkilini ileri sürmüşlerdir. 

Maamafih T erkos meselesi 

hakkında dünkü görüşme ilk ol -

duğu için daha henüz tebellür et

miş bir kanaat yoktur. Gelecek 

pazara ikinci içtima yapılacaktır. 

Af yon kooperatifi nasıl çalışacak? 
Kooperatifin 

• • 
ıçın 

teşkilinden evel 
İzmirde birlik 

kredi bulabilmek 
yapılıyor 

1 Mayıs 933 tarhinden itibaren ı ticaretini tanzim et':nek maksadile 
faaliyete geçecek olan Afyon ko- hazırlanmııtı. Kanuna göre 1 Ma· 
opratifinin te~kilatı §İmdiden ha· yıs 933 ten itibaren Türkiye dahi
zırlanmaktadır. Afyon kooperati- !inde ve Türkiyeden memaliki ha
fi bütün Türkiye dahilindeki bü- riciyeye afyon satışı munhasıran 
tün afyonları muntazam bir şekil· afyon kooperatif birliğine tevdi e
de toplıyarak hazırlıyacak ve bun dilmi! bulunuyor. Şu halde but~
ları Avrupa piyasasına bir elden rihten sonra Türkiyenin tekmil 
:;at:ıcaktır. afyonunu yani Türkiyede çıkan 

Ayni zamanda köylülere aza- afyonun hepsini bir elde toplamı§ 
mi derecede kolaylık göstererek ve bu afyonu Amerikaya, Ham -
belli başlı ihraç emteası olan af- boee~. Londraya satmak ·munha
yon miktarını çoğa!tmak için uğ- sıran bu kooperatife verilmiş bir 
raşacaktır. hak oluyor. 

Afyon kooperatifinin maksadı Birlik için şimdiden ihzarata 
ve yapacağı işler hakkında sali.hi- başlanmıştır. 

yet sahibi bir zat dün bir muharri- Bu ihzarata birinci devre ola
rimize şu beyanatta bulunmuş- rak Anadolu afyon yetİ§tİricileri
tur: nin teşkilatlandırılması vadisinde 

"- Son defa Mecliaten ehem- yapılmaktadır. işin biraz güç olan 
miyetli bir kanun çıkmıftır. Bu kısmı belki budur. Zira şimdiye 
kanun memleketimizin dördüncii kadar Türkiyede diğer tiftik, ya
büyük istihsal kalemi olan afyon pağı, fındık ve saire gibi madde-
lll il l il l il lll il l lll l ll llt lltll il l l il lllll llll il rıı rtıTll llUltll llll 111111111it111111111111111111111U11111111111111111 

içeriye girdim. O vakit Hasan 
l<ahya bana: 

- Koş ... Koş Salih, haber ver ... 
Koşa koşa gidiyordum .. Mak

sadım en yakında bulunan muh
tar Halil oğlu Suleyman efendi· 
ye haber vermek idi. Mandıra
dan dört yüz adım kadar ayrıl
mıştım, bir de tabanca patladı .. 
Hadiseden benim bildiğim de 
bunlardır •. 

Hadise mahallinde bulunan ta
banca ve bıçağın maznun ve şa
hitlere gösterilmesi lüzumu hasıl 
olmuş ve mahkeme talik edil
miştir. 

iki pehlivan arasında 
Eşralarını çalmak üzere göz 

tepede seyyar Canbazbane oyu
ncularından Osman Pehlivanın 
odasına girmek ve Osman peh
livanı ustura biçağı ile yarala
maktan maznun pehlivan Musa 
oğlu Mehmedin ağır cezadaki 
muhakemesine dön ögleden evvel 
devam edilmiştir. Mahkeme saf
hasına göre Musa oğlu Mehmet 
pehlivan bir gece yanında birde 
kadın olduğu halde Osman pe
hlivanın odasına girmiş ve eşya· 
ları çalacağı sırada Osman peh· 
livan tarafından görülmüştür. 
Bu sırada iki pehlivan arasında 
kavğa başlamış, neticede Mehmet 
pehlivan ustura biç.ağa ile arka-
d~şı Osman pehlivanı yaralamış-

tır. Muhakeme şahit celbi için 
talik edih.niştir. 

Balık pazarındaki 
cinayet 

Balıkpazarıoda balıkçı ~alihi 
öldürmekle maznun balıkçı Fa
ikle ayni yerde Faruk ismindeki 
diğer balıkçıyı yaralamakla maz
nun Mehmedin muhakemelerine 
dün öğleden sonra ağırcezada 
devam edilmiştir. Dünkü celsede 
iddia makamı iddianamesini ser
detmiş ve F arukun katil filinden 
on beş seneye mahkumiyetini 
Mehmedin suçla alakası görüle
mediğind~n beraetini istemiştir. 

Mu bak eme maznunların müdafa
alarını hazırlamaları için 18 Ey
lfıle talik edilmiştir. 

Polislere tecavllz 
davası 

Dükkanında esrar bulundur
mak ve polis memurlarından 
Sırrı ve Mitat ~fendilere vazife 
esnasında tecavüı.da bulunmakla 
maznun Mehmet oğlu Arap Ha
sanıo Ağırcezadaki muhakeme· 
sine dün de devam edilecekti. 
Maznun vekil tutacağını ve daha 
bazı müdafaa şahidi gösterece
ğini ileri sürmüş, muhakeme bu
nun için başka güne bıraktlmıı
tır. 

pılmamıt olduğu gibi afyon etra
fında da hiç bir tetkilat mevcut de 
ğildir. Senesine göre 6-7bin san
dığa yani 14--15 milyon liraya ka
dar miktar ve kıymet alan hu 
Türk spesiyalitesi mahsulün hari
ce satışı iıi milli ikıtsadımız nok
tasından zaruri bir ıurette cere· 
yan etmekte idi. 

Mütemadiyen birbirini kıran 

ihracatçılar mütemadiyen köylü
nün zaafından istifade etmek is
ti yen bazı mütavauıtlar bu ehem· 
miyetli servet membaımızı iktıaa

diyatımıza en fazla kar verecek 
~::dide idaresini aayri mümkün 
kılıyordu. Şimdi yeni teşkilat bü
tün bu na müsait vaziyeti maziye 
atıyor ve Türkiye bir istihsal ka
leminin iktısadi muamelatını tan
z:.m etmekle milli iktısadımıza ne 
kazandırabileceğini tecrübe et
mek istiyor. 

Buna bir tecrübe diyoruz. Zira 
yeni tekil modeli olmıyan bir şe
kildir. Ondan dolayıdır ki bu ye
ni sahada behemehal muvaffak 
olmak iktıza etmektedir. Muvaf
fakıyet halinde bu bir kalemde ya· 
pılan tecrübe kolayca tevsi edile
bilecektir. 

Afyoncular blrllğl 

hazırlanıyor 

1 Mayıs 933 tarhinde faaliyete 
başlıyacak olan af yon kooperatifi 
o tarihten itibaren bütün af yon sa 
tışını idare edeceği için afyon ta
cirleri §İmdiden bazı faaliyette 
bulunmaktac!ırlar. 

Bu faaliyetin en mühimmini 
fyoncuların afyon satııı teşkil et
mektedir. Fakat afyoncular bu sa
lı§ için bazı hazırlıklarda buluıı

mu§lardır. Ayni zamanda kredi 
bulabilmek için de İktısat vekaleti 
ne ve diğer bazı bankalara müra
caat etmişlerdir. 

Ancak lktısat vekili Mustafa 
Şeref Bey kendisine müracaat e· 
den afyon tacirlerine kredi bula
bilmek için birlik tebis etmelerini 
tavsiye etmiştir. Bu tavsiye üzeri· 
ne derhal faaliyete geçen afyon 
tacirleri aralarında birlik yapmı
ya karar vermi~lerdir. 

lzmirden şehrimize gelen ve lk
tısat vekili Mustafa Şeref Beyle 
görü§en afyon tacirlerinden iki 

Mlll1 his ve heyecan
lara lakayt değildir 

Cumhuriyet refikimizin dür.kü nüs 
ha :>:ıda "Çok acıklı bir lfn·ha .. başlığı 
altında bir yazı vardı. Burada 30 A
ğu to-. bayramı mera imine Darülfü
nun namına ancak beş g.encin iştirak 
ettiği yazılıyor ve ~öyle! deniliyordu: 

•· Memıe:iettn en bil) ilk zafer ve 
kurtu1u:;; gününde milli heyecan]aı'.n 
ka) nağı olma~ı lfızım gelen Darül
fünun bukadarcık mı yerinden kımrl
dar'.' Almanların Prusra kurtuluşun
da hiitün I>arülfünunu.ı oynadı~ı bü
yük rol yanında bu hal nedir?. Bin
lerce Darülfiinunlular nerede .. Ateş
li müdNrisleri, hitabeleri nerede?,. 

Dün bu münasebetle 1'ıp 'l'alebe Ce
miyeti reis i llusan Hulü i ,.e hukuk
tan Muslih Beyler cemi) etleri llamı-

na bir muharririmi1.e §U sözleri söyle
mi lerdir: 

- Biz bütün yüksek tahsil genç• 
}iği bundan çok acı bir teessür 
duyduk. Darülfünun geçliği bütün 
manevi mevcudiyetile istiklal, 
cümhuriyet ve inkılap ınücadele-

lerini yaşamıt ve bilfiil bu heye• 
canları tafımıt bir varlıktır. Ara• 
da ikilik yotkur. Hepimiz biriz. 
Milletin her ferdi ve belki her fer
dinden ziyade o hisleri duyuyo• 
ruz, memleketin saadet ve f ela· 
ketlerini en kat'i mahiyetile idrak 
ediyoruz, kalplerimizden kopan 
bu milli duyguları harici şekille
rin tazyikına hacet kalmaksızın 

daima ve daima izhar ediyoruz. 
Şimdiye kadar yüksek tahsil genç-

liğini mühim memleket hadiseleri
ne karti gösterdiği hararetli alaka 
ve coşkunluğile bu kudretli vasfı· 

nı ispat etmiştir. Ali Kemal ve Rı· 
za Tevfik hadiseleri Kobili.y teza
hürati, Lozan sulhü ve yerli mal· 
lar tezahüratı ve nihayet Cümhu-

riyet bayramındaki tamimi CO§• 

kunluklar gençliğin ne kadar has• 
ıaı olduğunu ifade eder. 30 Ağus· 
tos bayramı tezahüratına talebe· 
nin ancak kendisini temsil eden 
küçük bir zümre ile iştirak edebil· 
mesi; gençliğin lakayıtlığından de 

ğil, bazı mühim şeraitin müsait 
olmamasındandır. Tatil münase• 

betile memleketinde bulunan ar
kadatların topla.nmaıına bittabi 
imkan olamazdı. Onlar bu mu• 
kaddes bayramı bütün aaadetilo 

yafamıı olan aile bucaklannda 
tes'it etmişlerdir. Her biri Sakar
yanın, Dumlupmarın hakiki bir 

evladı olan bu kardaıları millt 
heyecansızlıkla itham etmek doğ• 
ru değildir. 

111111111111 11111111111111ıını111111111rınıınıı1111ın1n 

zat İzmire avdet edince birlik te· 
sisi için lazım olan esasları hazır· 
lamışlardır. 

Fakat İstanbuldaki tacirler bu 
birlikten uzak kalmışlardrr. Dün 
bu hususta temas ettiğimiz afyon 
tacirleri bir muharririmize de· 
r.nişlerd ir ki : 

"- Bu işte İzmir tacirleri fazla 
çalışıyorlar. Vekil Beyin vadi üze· 
rine birlik teensüs eder etmez ya
rım milyon lira kredi temin edi
lecektir. İzmirde tesisi için uğra· 
şılan birliğin nizamnamesi hazır· 

!andıktan sonra İstanb':.lla göndc
rile:ck ve İstanbul tacirleri de bu 
suretle bir!;ğe gireceklerdir. Şim
diki halde biz bu nizamnamenin 
ikmalini bekliyoruz.,, 

lzmlr'de dUn verilen karar 

İZMlR, 4 (VAKiT) - Afyon 
tacirleri bugün yaptıkları içtima· 
da satı§ birliğine !!ermaye ile işti• 
rake karar verdiler. 



Sayıfa 4 VAKiT 
~~~~~~~~==========~======~~~====~-==-=-===-~=-=====--=======~===~~ 

Belediyede: B Yazan CASUS Tiirkçeyt 

Somer- Çeviren 

•etMog• 
ham 

Beynelmilel Esrarengiz KuvveUer 
- 24 -

Ö. Rıza 

Birbirimizi sevdiğimize 
için bir hafta birlikte 

emin olmak 
yaşayalım! 

~~~------~~~ 
Fakat bu Ruılar da çok tuhafı 

adamdılar. 
Anutasya teessürüne hikim ol

duktan ıonra sevgilisi!e y:midcn 
konuıaııya bq!adı: 

• Fakat biz vaziyetimizden ve 
yanlıf hareket etme:liğimizden e· 
min ohnalıyız. Y cbıı Veladmi
rin intiharından sonra hata ettiği
mi anhyacak olurseı.m kentUmi 
ula affetmem. Bana kıo..lıraa b" • 
b

• ıı.._. • ır 
ırJ1UIZ1 sevdiğimizden emin ol· 

mak lazım. 
• Emin deiil miyiz? 
• Emin olabiliriz. Fakat bunu 

anlamalıyız. Onun icin birlikte 
· Pariae ridelim ve orada bir haf ta 
kal~. Ondan ıonra karanmızı 
Yennz. 

. Atenclen biraz muhafazakar· 
dı. Bu teklif onu biraz ıaırrtnııt· 
t~. ~uya onun tafırdığını 
ıorm~ı ve hemen ilave etmiıti : 

• ~ız Burjuvalarm taassupları· 
na ınanıyor musunuz? 

- Hayır, hayır. Teklifiniz 
çek mükemmel! 

• - Bir kadının bütün bayatını 
bir çift söz için tehlikeye atması 
dojru olur mu? Bir erkeğin ne ol· 
~uiunu anlamak için onunla bir· 
liı.te Jqamak lazım! Ancak 0 

z-..n bir karar verilebilir. 
- Çok doğru. 
Birkaç gün sonra Pariae gide· 

celderdi. Karar verildikten sonra 
Anutuya ili.ve etti: 

- Pariae ıeninle beraber aicle
~i~i kimseye ıöyl~miyececim. 

- iyi olur. 
- Bir haf ta sonra hata ettiği-

mizi anlıyacak olursak bir kimse 
bu maceramızdan haberdar olmı· 
Yacak. 

- Pek tabii! 
Kararlattırılan g;;n ikisi iatas· 

yo~a buluttular ve birinci ~ınıf 
bir arabaya binerek hareket etti· 
ler. Aııastasya birinci mevkide 
bulunmaktan memnundu: 
•• - Babamla kou.m, prensiple· 

rı ıcabı hep üçün=ü mevkile seya
hat ederler. Fakat ben tren seya· 
hatlerinde haatalamnm B 
b

• . . . qımı 
ınmn umuzuna dayamak ihtiya-

cım hluederim. Onun için birinci 
aımf daha muvafık. 

Trenin hareketile Anaataa a· 
nm batı dönmiye bqlanuı, 0 ~a 
fapkuım çıkarmıı ve batım A· 
tendenin umuzuna dayunıftı. A· 
tendenin kolu onun belini IUmlf· 

b: 
- Tabii uslu duracakaın t 
Vapura bindi'kleri zaman A· 

nutaaya kadın kamarasına inerek 
karnım doyurdu. Şen ve neı'eli 
allUflu. Fakat Kaleden tekrar 
trene bindikleri zaman ıene ba· 
tmı Atenc:lenin umuzuna dayadı 
ve öylece Pariıe vardılar. Anaa· 
taaya ile Aıenden küçük bir otele 
indiler. Geceleyin geç vakte ka
dar Makainı Gorkiden, Kari Mar
btuı, beteri mukadderattan 
~ . , 

a,.-aa, ınsanlıjm karcleıliiinden 
hah.ettiler. Sayısız çay içtiler. A 
tenden ertesi sün öileye kadar u
yumayı ıöze almıttı. Fakat A • 
naatasya erfcenci idi. Hayat bu 
bdar kısa, hayatta yapılacak it· 
ler bu Jradar çok olduktan sonra 
ıeç vakitlere kadar uyumak ma
nuadı. Atenden de erken uyan • 

~· mecbur oldu ve Jrahyaltıaı• 
aa mnarladılar. Atenclen 1nıili· 
~-..onlu/ 

- Ne yiyelim? 
- Lop yumurta! 
Yumurtayı ıımar!adılar ve it· 

tih::ı ile yediler. K:.-..hv~ltıdan son 
ra Luvra 1rittiler, öğleden sonra 
Lübemburgu ziyaret etti!er. Er • 
kenden ycm~k yiyerek Komedi 
Fran~eze giUiler. Daha ıonra bir 
Rus kabaresinde dar~ettiler. Er -
teıi sabah sekiz buçukta uyandık 
ları zaman Aıenden tekrar sor • 
dı::: 

- Kahvaltı için ne ıamarhya· 
lını? 

- Lop yumurta! 
- Ama daha dün lop yumur· 

ta yedik. 
- Buaün de yiyelim! 
- Peki! 
Bugünü de dün gibi l:?;iı-di • 

ler. Y ahuz Luvr yerine katedral
lere, Lülaemburg yerine Guimet 
müzesine gittiler. Ertesi ıabah A 
~enden torda: 

- Kahvaltı için ne ır.marlıya
lım? 

- Lop yumurta! 
- Amn dün de, evvelki gün 

de ODU yedik! 
- O halde buıün de yiyebi· 

liriz. 
- Ben yiyemem, 
- Bense her ıün yiyontm ve 

çok severim. 

- O halde ıize ısmarlarnn. 
- Beraber yiyelim. 
- Peki! 
Ertesi saD&lı Afenden yumur -

tadan bıkmlfh. Fakat · tekrar ıor I 
du· · . . 

- Ne yiyelim? 
- Lop yumurta! 
- Ama yalnız ıana ıımarlıya 

cağım. Benimkiler yajda pipin. 
- Olur mu ya? Ahçıyı yor -

mek doiru olur mu? Ama sen ln
gilizain. Ve hizmetkarları birer 
makina ıibi tanırım. Onların da 
sizin gibi kalpleri, hisleri, heye • 
canlan oldujunu unutuyor mu • 
sunuz? Senin gibi burjuvalar bu 
kadar botperest olurlana hiç fÜP 
heıiz proletarya da size kartı 
kin bailamakta haklı olurlar. 

- Demek ki Pariate yiyece • 
ğim yumurtalar kaynatılacaiına 
yağda pitine lngilterede bir ihti• 
lal kopacak! 

- Anlamadınız! Mesele, pren 
sipte ! Halbuki, aen itin litife ta· 
rafındasın. Böyle litifeleri ben, 
de ıeverim. Çekof da Rusyanm 
en methur nüktedanlarmdandı. 
Fakat senin hatb hareketin tr.ma
mile yanlıı. Sende his eksikliği 
var. 1905 isyanında Pctrogradda 
bulunaaydm böyle dü~ünmez ve 
bayle hissetmezdin. O zaman 
kazaklar halk kütlelerine saldırı· 
Yorlcen ahali çann kıt ıarayı ö • 
nünde ve buzlann üstünde diz 
çölanüt bulunuyorlaİ-dı. Fakat 
Kaz•lar kadın, çocuk herkesi 
ayaklar altında çiğnemekte idiler. 
Aman aman o ne müthit pnler • 
dil 

Anutuyanın pzleri dolmuı, 
yüzü ılbrap ile takallüs etmiıti. 
Kadın, teYailisinin elini eline a • 
)arak devam etti: 

- Sen çok temiz kalpli, nezih 
duyrulu bir adamaın. Her halde 
yumurtaları benim 7e~iğim ıibi 
yenin? 

-Tabill 
(BıttMtll) 

Taş ocakları resmi 
nasıl alınttcak? 

Belediyenin taı ccaklan resmi 
şimdiye kadar merkeze~ tahsil 
ediJmekte idi. Merkezdeki bu 
teşkilAt lağvedılmiş. belediye 
hududu dabıJiodeki ia~elelere 
merakipten çıkanlac:.k taş res
minin kantar cibayet mea:ur!arı 
tarafından alınmasma karar ve· 
rilmiştir. 

Bundan başka daimi encümen 
tarafından yeniden bir de tarife 
yapılmış ~ .,. Bu tıırifeve göre, 
mütene\·vi g recek 100 ki'o:1un
dan l O, mermerin 100 ki'osu"· 
dan ?O, kuınun tonundan 7. ça· 
kıl ve mo!ozun tor.u ıdan 1 O. ke
nar taşının metre ıurnnden 10 

• • 
aymyc taşrnm kantarından 8. ma· 
mut taşın adedinden 3 fu71anın ' ~ 

100 adedind~n 60, k rem:din 100 
adedinden 70 kuru' resim alma
cakhr 

Kantar memurları sabah ye· 
dide ite başbyacakhr, akş11m 
be1te paydoıs edece!derdir. 

Ka~ak et kesllmesl
ne mani ol111ak için 

Belediye kaçak et kesilmes ne 
mani olmak için, yeniden açıla· 
cık kPsap c!Okkinlar1nm ~an ve 
arka taraflarında l<apı ile ay· 
r1lmış g"zli yerler ve (zerindeki 
odalara içercen açılmış kapılar 
bulunmasma mllsade edilmeme
sini şu'l~l~re b:td :rmiştir. 

Belediye memurları
nın gezintisi kaldı 

Belediye memurları önümüz· 
deki cuma günü Bursaya bir 
teneızob tertip etmişlerdi. lıf rak 
eden!eriı. az~ığı karııaında bu 
gezintiden vaz geçilmiştir. 

Poliste : 

Arkadaş arasında 
Telefon tirketi ameleainden 

Eşref arkadaıı abdurrezakla 
kavğa etmiştir. Eşref demirle 
Abdurruakı baş1ndan yar3lamış· 
hr. lkiaide yakalanmııtır. 

ŞUfUrle Hammal 
Betıktatta oturan töf6r lama· 

il iJe bammal Yatar araaında 
kavğa çıkmıı ve birb:rlerini ya· 
ralamıı ' ardır. lkis"de polis!er 
tarafından yakala.ıarak adliyeye 
tes'im edilmiıtir. 

"Yangın varı~, 
Ahırkapıda Tat hanın ikinci 

kahnda kiracı köınür ameleain
den Sabri ile karısile kavgaya 
baılamıtbr. 
Kadın yemek yüzünden karıı· 

lık verdiğinden Sabri büa'>iUUn 
biddetlenmi7, eline geçirdiği 
odunla karısını iyice pataklamıt· 
lır. 

Sabrinin karııı daya~tan kur· 
tulamıyacağını anlayınca "yan
gın Yar, yetiıia dostlar,, diye 
feryada baılam1f, o 11rada yol· 

dan ıeçen bir zat itfaiyeye ha
ber vermiştir. lstanbul gurubu 
yangın haberini alanca sür'atle 
baıırlanm1Ş, Abırkapıya gelmif, 
fakat ne bir alev ve ne de bir 
duman giSrlllmemiştir. 

Bunun Ozerine yerlere serilen 
hortumlar toplaomıı itfaiye geri 
d6nmDıtUr. itfaiyeyi ayağına ka
dar getiren ve mahalleliyi başına 
toplayan kadın pencereden fUD• 

ları slylemiı Ye içeriye çekil
miıtir. 

- Yangın nr diye batırdım
ıa itfaiye gelain demedim ya. 

A 
Ailenin şimdiki 
değil, metrukiyet 

L 
istırabı, istib 
ve alakasızlık 

MUterciml: Zonguldak meb'u•ll 

-8-
Maamafih, erkek kadm tara· 

fından giz i veya açık zulüm 
görmesi gülnnç ve sinirlendirici 
b9r hal ise, erkeğin kadına 2u· 
lüm etmesi de alçakhk ve uta· 

mlacak bir gaddarhkt.r. Çün!<ü bu, 
zaıfa karşı kuvvetin aui istimalidir. 
O zaıf ki esasen ailenin ve ta· 
bıatin auzalarından ve ıztırap · 
larından kaf ı derecede aarsllmış· 
lir. o zaıf ki haksızlıktan ve ka· 
balıktan masun bu:undurulması 
bir ulUvvl cenap vazifesidir. 
z~ımün bir kaç türlüs"j ola

bilir : Bir zuHim vardır kl, galiz 
ve menfurdur. Şiddet istimalin· 
den çekinmez; huzur v~ muhab· 
bet haclegi!ıma dehşet uçar. 
Diğer bir zuli\m vardır ki mü· 
te!evvjndir, irticacıdır, gider ve 
tekrar gelir, baıan iyidir, fakat 
daima ııt gitmekten hoşlanır, 
yeni yeni yaralarla rubu öldür· 
miye ça'. ışır, açhğı yaraları un· 
durmakla pek az alakadardır. 
Nedamet hissetmesi pek nadiren 

• b • s· · ı.. d VUiCU u.ur. ır nevı zu um a· 
ha vardır ki kuru ve sakindir, 
o da bir nevi askeri dis"plin 
tes s eder. Hulasa bir zulüm 
vardır ki zahiren terbiyeli ve 
zarittir, güzel ciJilar altında de· 
rin bir .. kendini beğenmiş,, lik 
saklar. G6rilnüşte mesut zanne· 
dilen ne ai:eler yardır ki, erkek 
kadmdan avuç, avuç göz yaşları 
söker, koparır! 

lstibdatların en müstekreh ve 
en menfur olanı, aile iıtibtadıdır. 
Çünkü çareıiz ve devasızdır. Daha 
doğrusu kullamlacak devanın ken 
diıi de, pek büyük bir dert,, ça· 
resi olmıyan bir musibettir: Zül· 
me uinyan bir kadm ne yapabi· 
lir? Kanuna iltica etmek. iemini 
taşıdığı kimseyi mahkemeye sü 
rüklemek, umumun nazarını evi· 
nin içyüzü üzerinde temerküz et 
tirmek, çocuklannı babalannda 
ayırmak, bizzat kendini de kızlık, 
kadınlık ve dulluk sıf atlanndan 
hiçbirine sahip ohnaktızm, yal • 
nızlık ve· bağlılık arasında, mu· 
accel bir dulluğa mahkUm etmek 
~i? 

Maamafib ailenin timdiki ıstı 
rabı, itiraf etmeli ki istibdat değil, 
daha ziyade metrukiyet ve alika
ıızhkbr. izah cdel!.'!11: 

Riyaset, mes'uliyetten tefrik 
edilemez. iktidarın mesnedi ise 
vazifedir. Aile reisinin vazifele -
rini, kanunu medeni ( ~) ikiye ir· 
ca eder: Himaye ve sadakat. E • 
ğer erkek, ailenin reisi ise bu, 
onun tabii h'-lmİıi olmasındandır. 
Bu itibarla kendaine hürmet ve 
itaatla mükellef olanlan emniye· 
te mazhar etmeden aile reisliği 

taslamak iıteycn erkelin nüfuz 
ve iktidarı hakikaten çekilecek 
hiçbir tarafı olmıyan haksız ve 
mantıksız bir imtiyaz mahiyeti • 
ni alır. 

Medeni cemiyetlerde himaye -
nin manası, aileyi, vukuu pek na· 
dir olan taarruzlra kartı koru • 
maktan ziyade onu yaıatmak, o • 
nun gündelik ihtiyaçlarını tatmin 
etmektir. Evin idareıi içn çalıt • 
mak, erkeğin belliba9lı vasfıdır. 
Erkek, çalıpıak suretile hem ai • 
ledeki, heıq de cemiyetteki rolü· 
nü birden ifa eder: 

Bu iki teY IU'UIDda tuhaf bir 

(•) Fransanın ktiiiüİİu medenlıl • 

münasebet vardır: Çünldi 
aileye girmekle cemiydill 
olmak sıfatını kaybetnıdo 
tını kazanmak, itlerini ile 
için alak:ısmı deva.m 
mecburiyetindedir. Bu 
yet onu çalı!mıya aevkedet• 
buki ailenin bakasını tetlliıl 
de bu çabtma tarzıdır. Er 
retini cemiyetten alan ve ı. 
reti ailenin sandığına yatıfll 
ameledir: Cemiyet, bütüJI 
kellerini, terakkilerini, 
inkitaflarını erkeğin, ıırf 
nı ve çocuklarını besle~~ 
sarf ettiği ıiy ve himmete 1111"' 

ludur. Çalıtmak kadının 
11ndan değildir. Kadın 
nin, kadın istidadının eJI 
ve en hakiki bir tezahürü 
hizmeti değil, evin dışınd 
lıımayı 'kastediyoruz. 
u.mumi ve hususi teteb 
vücut bulan f ıkara il ti 
İt evleri, ana mektepleri •• 
ler gibi çocukları ananın '..-"" 
mından müatağni kılmak ~ 
le kadına aile ihtiyaçlarllll ~ 
lıyabilmek imkanını baht~ 
yır müesseselerini bütün 
le takdir ve tasvip ederİS• 
ailenin yerine, cemiyetin 
ni ifade eden bu müeueael" 
Yet bir f eliketi karıılam
a1mm'! tedbirlerden i~ 
ihtimal ki bu tedbirler; 
.onunda ailenin ihmal ve 
yetini, ananın alakasız ıgiOI 
vik edecek yani daha bü~ 
vakibindeki vebamet iti 
ve tahminden üıtün fe 
sebep olacaktır. 

Hulaıa; çalıpn•k, bir r ~ 
olmak baysiyetile kadı~,,~ 1 
ile reisi olan erkete tevec:ll": ; ' 
der. Bu öyle bir vazifedıit il" I 
ratları ile geçinenlerden ~ 
mai9etini siyinin semeresill 
edenlere kadar cemiyetin 
sınıflan için ayni der~ 
zaruridir. Eğer ikinciler 
lerinde yatıyan kimseleri 
dirmeie mecbur iseler, • 
geçinenler de malik old~ 
veti muhafaza etmekle, 
ne bir aurette idare edere1' 
mir bir hale koymakla 111' 

tirler. Bu iıe ancak çalı 
min olunabilir. Halk ta • 
mensup bir erkeğin bütÜJI ~ 
mahveden zevk ve eğlence~ 
pılmaksızın alın terile 
ekmeği, çıplak ve mütevaSI 
odada çoluk çocuğuna Y • 
zenarinlere adeta huzur ve 
dersi verdiğini ıörmek bOf 
manzara değil midir? B_. 
kabil eier bu küçük p~ 
külitala kazanılıyona, ~ 
sen darda bulunan bir a 
yacını güçlükle temin 
sa ve bilhassa eğer bu aile 
aızlıklar içinde elanek 
erkeğin eline geçeni J.a-:! ' 
ahlikaızlık uğrunda .arf 
tihlik etmesi ve buodatl 
müstekreh ve hayasız bir 
olmak üzere karnının 1~. 
larını feda ederek b_......:.k 
on kunıtu alıp da nıah•etıP"".loLA••" -
retile alçak ve gasıp bir • 
derekesine düımesi, aile l'I 
deki hakkmm pek tabii _!:. 
meıru olarak ıukutuDa ,,,_ .. 
maz mı? 
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F;;;;b-~bÇ;d·;-·-s;lkan Tenis 
Şampiyonasına devam edildi 
Modada deniz yarışları yapıldı 

l>G tı Balk · · 't an tenıs tampıyona.sı· 
'~erbahçe klübü tenis ıahala· 
~ıe"•rn edilmittir. 
~,lra ıabahleyin saat 10 da 

>t)~ •t, ınüsabakaları bin kiti· 

'rı bir halk ıeyretmittir. 
li ~e h.kalar heyecanlı ve zevk
i._. ._:netmiştir. Alınan netice· 

lrdır: 

l tJFT ERKEKLER 

'~ Bunea - Betez: Şirinyin 
\_, Q~ar neticede Şirinyan, Şe· 
'•u dablı s 6- ı;G - 7/ 5 -
a e Romanya ekibine galip. 

..... ~. '-t t ıcolaideıı - Stalios : Ah· 
~'tol ~rit - T reguboff neticede 
8 O lt<feı, Stalioı dablı 6 2 -

••li11~ S/ 7 - 6 2 Türk ekibine 

l'Eıç ERKEKLER 
t, . 

lite? Nıkolaides : Karaka§ ne· 

f~~"' S - 6/ 1 - 6; 2 Nicolaideı 
~ tt) galip. 

6 l ' Zeki : Botez neitce 6/ 0 -
11~.' 6 4 Bo!ez (Romanya) ga• 

a' 1' ~ g a reauboH 1 ocluvar neti-

(~~k - 6 1 - 6 4 Treguboff 
i ) aalip. 

8 .ıı ' Sta · -~Ş~-. · · 
(~., ....._ ıos : ırınyan netice 
~ l 6 - 7 '5 - 6 3 Stalioa 
g ) galip. 

~ 6 1 llttnea : Jaffe netice 6/ 0 
':.. 6 3 Bunea (Romanya) 

6 
s 's • 1 edat : Papnaopulo n uec 
~ 63 

· ~ tı!l\ 
~-~ aç olarak yapılan Sedat 

~--.)il C)l>ulo maçı havanın karar· 
lıiirı, h ıunden aon seti Cuma gü· 

ı. ,.,'s::'kı!mı§tır. 
~itti., ta Cuma günü devam edi-

d bq" ~ 
~' )(j~bl 0 da. deniz hamamında 
1 
)'J>ııı: "c atlama müsabakala· 
Y4 •tlır. 

\. ~eler ıı· 
~ '~lerJ e ı metre uzunluğun· 
.ı ~ o) e Çe'Yrilmi§ ıstart hattı is· 
~~ lnak .. 

, ~I Ctre uıere havuz dahilin· 
tr l''n et • • • 

ı l. ltlttl xnııtır. Alınan netı· 
~.''le llrdır· . 

' '""ıs ''f e so . . . 
t;~ d,kika. nıetre: 1 - NıJat 
~tlco. 2 - Saffan, 3 - Pa· 

t~, ~etrc 
' J'1 ~iter 

4
•erbeat hanımlar: 1 -

l
'· 9 6, 2 - Daiıy, 3 -

' ~ ·Oo 
~~~ ~etrc b <ç C> l/~ •er eıt erkekler: ı -

tl', 
4/ 8, 2 - Lee 3 -t0o • 

s,ff ~etre. 
~~ ~ 1122 erheat gençler: l -

t. / 9, 2 N" t 3 , 80o - IJ&, -
1aıao ltıttre 
~~d 13, ~ •erbeıt : 1 - Salim 

c:_ti .Rok - Apodyako, 3 -
g '""U a., 
1~12, ?ttet.re •erbe 
~ , 2 ıt: 1 - Salim 

j ~t. ~ett .._ Sta.vro, 3 - Korpi. 
~~' 1 ......, lhe lrurbağalama erkek· 

•an 4/ 34/ ~ 5, 2- Ha-

~/rı.. "'"'-
'''il&, a ter'beıt 1 - Halil 
' ._ APodY.ako, 3 - Ci· 

4 X 100 Bayrak yarıtı erkek· 
ler: 1 - Moda takımı (Stavrr.ı, 

Lee, Mualla, Vangel} 5/48/ 2. 
5 X 50 Bayrak yarı§ı Gençler: 

1 - Moda takıımı (izzet, Korpi, 
Dorel, Jorj) 4/ 12/ 3. 

50 metre kurbağalama hanım· 
lar: 1 - Eva Alter 48/ 5, 2 -Ja• 
le. 

Atlamalar: 1 - Sadi 48, 2 -
Ferit Ziya. 45, 3 - Selim 44 pu· 
van. 

Beynelmilel atletizm 
mil sa bakası 

Eylülün (9) veya (16) ncı Cu· 

ma günü Kadı{<öy Fenerbahçe ıta· 

dmda bir beynelmilel müsabaka 

bazırlanmıttır. Bu müsabakalara 
ayni zamanda Yunan f&mpiyonla· 
rı da davet edilmitti. Fakat Yu· 
nan atletlerinin bir kısmı olimpi· 
yatlara ittirak ve diğerleri de bu· 

günlerde Yunaniatanda hüküm •Ü· 
ren f iddetli 11caklar münaıebetile 

idmanları terketmi§ vaziyette ol• 
duklarından maaleıef bu davete 

icabet edemiyeceklerini bildirmi~· 
lerdir. Bunun üzerine müsabaka· 

ların yalnız Türk ve Bulgar atlet· 
leri araıında icrası karar18.flınl· 

mıttrr. 

Müsabaka programında bütün 

ko§u ve atlamalar mevcut olup ve 
bunlardan Bulgar atletleri yalnn; 

100, 200, 400, 800 metre koıular· 
la yijkıek ve bayrak yarıılarına 
girecelderdir. 

Müaabakaya girecek Iıtanbul 

atletleri huıuıi ıurette davet edile .. 
cektir. Bizim taraftan bu müaaba .. 
kalara. girecek birinci sınıf atlet· 
leri takribi olarak §Öyle tasnif et· 

mek mümkündür: 

100 metre - Mehmet Ali, Se· 
mih, Fuat, Hilmi, Papadoploa. 

200 metre - Mehmet Ali, Se· 
mih, Fuat, Hilmi, Papadoplos. 

bu hayırlı işin . muvaffakiyetle ne· 

ticelenmeaini temenni ederiz. 

Boks. 
SAlNT-PAUL, 4 (A.A() 

Primo Carnera, Saint·Paul (Min· 
nepoliı) li boksör Leık'yi sayı he· 
sabile galip gelmiıtir. 

Kano otomoblllerl 
DETROIT, 4 (A.A) - Dün 

Sant·Clair gölü üzerinde Miaa 111 
Eglend'a binmit olan Kaya Don 
ile Misa Amerika'ya binmit olan 
Amerikalı Garwood araımda 
Harmıworth mükafatı için yapı· 

Jan müsabakayı Amerikalı kazan• 
mııtır. Garwood, esasen 1920 tari-

hindenberi Amerikalılarda bulu• 
nan Harmıworth mükafatını bu· 
lunduruyordu. 

Garwood'un vasatf ıür'ati saat 
76.024 ve Kay Don'un ıür'ati de 
71,265 mili •bahri idi. Müselles tek. 
linde ve 23 mil tulünde bir mesafe 
üzerinde icra edilmit olan bu he· 
yecanh miisabakayı görmek üze• 
re ıölün ıkıyılarma 100.000 kiti· 
den fazla seyirci toplanmıttı• 

Motosiklet yarışları 
BELF AST, 4 (A.A.) - İngilte· 

renin en iyi moto&iklet~ileri, tid· 
detli bir yağmur oltında Ulster 
büyük mükafatı yarııım yapmJ!• 
lardır. Norton markalı bir moto• 
siklete binmit olan Stanley W oodı 
vuatf 85,15 mil sür'atle müaaba· 
Jca:n Jca:aan.1111ftn'· Norton markalı 
bir motosiklete binmi§ olan Perey 

Hunt, "Senior,, ve "Junior,, iamin· 

deki turist mükaf atlarmı kuana· 
rak ikinci olmuştur. Tyrrell Smith 

Rudge markalı bir motoıikletle 
350 metre mik'ap ailindirelik mo• 

toıikletler New lmperial markalı 
bir motosikletle ve 73,34 mil ıür· 
atle 250 ıantimetre mik'abı ailin· 

direlikler müıabakaıını kazanmı§· 

400 metre - Ragıp, Mehmet tır • 1 1 

Ali, Ziya, Karınçopuloı. 

800 metre - Beıim, Ziya, Fik· 
ret, Karınçopuloı. 

1500 metre - Karınçopuloı, 
Mehmet, Remzi, Suat, Petro Yu· 
hadiı, Salahattin. 

5000 metre - Mehmet, Remzi. 
Uzun - Haydar, Tevfik. Sedat, 

Papadoploı. 

Yükıek - Haydar, Boboy, Se· 
dat, Selim. 

Üç adım -Tevfik, Selim, Bo· 
boy. 

Diık - Veyıi, lrf an, Naili, 
Frankaki. 

Cirit - Selim, Sudi, Muhtar, 
Nuri, Muratoğlu. 

Gülle - Sudi, irfan, Naili, 
Frankakiı. 

Bu liste yalnız bir tahminden 
ibarettir. Buna ilave edilec;ek da· 

ha bir çok iıimler mevcut oldu· 
ğu tüpheaizdir. Atletlerimizin bu 
gibi ıbeynelmilel temulara çok ih· 

tiyaçları vardır. Bu münasebetle 

Kayık yarışı 

BELGRAT, 4 (A.A.) - Avru· 
pa kayık yarı§ı ıampiyonluğu mü-

ıa.bakaJarr başlamı~tır. Yugoslav

ya ilk ıeride kazanmıf, iki ıeride 
do F rama birinci olmu,tur. 

Futbol 
LONDRA, 4 (A.A.) - Birinci 

kü.me Jngiliz takımları araamdaki 

futbol maç.lan neticeleri 9unlar· 
dırı 

Arıenal. Sunderland 6-1 
Blackburn .. Leeda 1-1 

Derby • Shefficld Wendeaday 2·0 
Hudderafield - Chelaea 2-0 
Newustle .. Liverpool 4-3 

Welverhamptom • Leicester 1-1 
Aıton Willa - Bolton 6-1 
Blackpool - Westbromwich 2-4 
Everton • Birmingham 4-1 

Manchester • City • Middlesbe· 
rouıh 2~3 

Sheffield Unitet • Portımouth 2·3 
Birinci küme lıkoçya takımla· 

Savıfa 5 

Suriye galeyan içinde! 
Vatanilerden iki yüz 

kişi tevkif edildi 
Beyrut, 4 (A.A) Halep heye· 

can ve galeyan içindedir. Çar· 
şılar battan baıa kapalıdır. Gre• 
ve iştirak etmiyen orizdibak ma· 
ğazasınm vitrinleri vataniler ta· 
rafından tamamile kırılmıştır. Bu 
hadiseyi doğuran vak'a şudur: 

Dün akıam gece yarısından 
soora saat 3 de poliı, jandarma 
ve Fransız askerlerinden mOrek· 
kep inzibat kuvvetleri Halebin 
muhtelif semtlerine dağılarak 
vatani rlieaasının evlerini basmış· 
Jar ve ele geçirebildiklerini tev· 
kif etmiılerdi. Bu meyanda lb· 
rahim Hanıne ve Sadullah Ca· 
biri beylerin de evleri baıılmıı 
ve fakat kendilerini ele geçire· 
memiılerdir. 

Halep bükflmeti bunların vakit 
kaybetmekıizin tevkifleri ıçın 
ıiddetli emirler vermiıtir. Diğer 
taraftan lbrabim Henınıa bir 
çete teşkil ederek mukabil ha· 
rekete geçeceği ıGyleniyor. Sa· 
bab olupta bu hadiseyi haber 
alan halk dehşet içerisinde kal-

Fotograf malzemesi 
yok 

Birkaç gDndllr fotoğrafçılar 
fotoğraf malzemesi bulamamak
tadırlar. Buna sebep de malze
menin kontenjana tabi olması 
ve gUmrllkten çok az miktarda 
çıkarılmasıdır. 

rı araaındaki maçların neticeleri 
şunlardll': 
Aberdeen • Air Drieeniana 2-0 
Falkirk • Celtic 1-1 
Hentea • Ayr 
Morton· Thiird Lanark 
Ran&"en • Eagt Stirling 
Clyde • Dundnn 
Hamilton .. St. Minen 
Kilmarneck • Partick 
Queenıpark • Cewdenbeath 
St. Johnatone • Motherwell 

Jzmirde 

4-2 
1-3 
4-0 
0-3 
4--3 
3-0 
S--0 
0-1 

DUn atletizm seçme 
müsabakaları yapıldı 

lZMIR, 4 (Huıutl) - Bugün 
ıehrimizde atletizm ıeçme müaa· 
bakaları yapıldı. 400 metre müıa· 
bakumda Vehap birinci ıelerek 
eıki rekoru kırdı. 

Izmlrde pehlivan 
gttreşlerl 

IZMlR, 4 (A.A.) - Şehrimiz 
Hilaliahmer ve Himayei etfal ce• 
miyetleri tarafından mü9tereken 
tertip edilen büyük pehlivan ıU· 
retlerine Bulsariıtandan bir çok 
tanınmıı pehlivanlar davet edil· 
ıni§lİr. Bunlar arasında alafranga 
ve ıerbeıt güreı yapanlar da bu· 
Iunduğundan federaayon Çoban 
Mehmet ve Himmet pehlivanların 
gönderilmesine muvafa~at etmit· 
tir. Bütün pehlivanlar S Eylülde 
tehrimize selmiı bulunacaklar ve 
8 Eylülde iJk güreılerini kıtla 
meydanında yapacakJardrr. 9 Ey· 
lül kurtulut gUnü aktamı i~in de 
ıene kıtla meydanında güre§ler 
tekrar edilecektir. 11 Eylül pazar 
günü mütabakalara Alıancak ata· 
dyomunda devam olunacak ve 16 
Eylül Cuma. ıünü ıene ttadyom· 
da yapılacak 4 güretin galipleri 
tayin edilecektir. 

mış çarşı ve pazarı terkederek 
yer yer içtima yamıya ba,lamış· 
Jardır. Polis kuvvetleri toplaoan 
halkı dağıtmak içip pek zahmet 
çekmittir. Dlln Ahmet Sıddık 
ile Derviğ ve rllfekası Halep 

valisini ziyaret ederek tevkif 
edilen vatanilcrin derhal tahliye 
edilmelerini istemiıler ve akıl 

takdirde Halep halkmın hariçte 
bazırlındıklumı söylemişlerdir. 

Son aldığım haberlere g&re 
tevkif edilenlerin adedi 200 zü 
bulmuıtur. 

Halep, 4(A.A)-Havas ajansı 
bildiriyor: 

Milliyet penerlerden lbrabim 
banone bir mfinakaıa esnasıuda 
bir çiftçi tarafından yaralanmıı 
olduğundan siyasi bir ıul k11t 
icra edilmiı olduğu haberi ortaya 
ıayi olmuı ve Hama Ye Şam 
müsliman mabafilinde bOyllk bir 
galeyana ıebebiyet vermiıtir. 

Hilkümet memurlan ihtiyat 
tedbirleri almıılardır. 

Dayaktan mı 
Ulmttş? 

Kurtuluıta Sefa meydanında 
oturan ıofar Yusuf oğ'Ju HOınQ· 
nlln dayaktan tUdOğil hakkında 
muddeiumumiliğe bir ıikAyetna• 
me verilmittir muddeiumumiiUı: 
bu şikiyetname lizerine dün 
bir hafta evvel g6mtllen Hüı .. 
nllnQn cesedini çıkartmıt morga 
naklettirıniıtir. Burada otobsü 
yapılarak HOsnOnlln dayaktan 
6lüp ölmediği tcıbit edilecektir. 

Hüsnünün 12 'femmuıda bir 
merkezde dayak yediği billbara· 
h&1talanarak öldilğll iddia edil· 
mektedir. 

Avusturyantn malt 
vaziyeti 

Cenenc, 4 ( A.A ) - Stroaa 
konferansı içtimaınm arefeıinde 
milletler cemiyetinin Viyanadaki 
mali komitesi müme11ili, ATUS· 
turyanın Nisan, Mayıı •• Hazi• 
ran aylan zarfındaki mali vazi• 
yeti hakkında bir rapor nqret• 
miıtir. 

Bu devreye ait en bariz İf, 
nakil muamelelerinin ortadan 
kaldmlmıt olmasıdır. 

Raporda bilhaaa bızlnenin 
pek nazik ol•n vuiyetindu de
miryolları varidatının fayını dik· 
kat derecede düımesinden tica• 
reti hariciyeye ait rakamın calibi 
dikkat bir ıurette ıukut etmiı 
olmaaından ·bahsedilmektedir. 

Bu ıon rakamlar, diğer birçok 
memleketlere ait rakamlar ıibi 
şimdiki iktısadt siyasetlerin iktı· 
s:ıdl vaziyeti hiç bir suretle sa• 
JAha mazhar edem,diğindea ve 
edemiyeceğinin bir delilidir. Şa• 
yet delile ihtiyaç varsa. 

Raporda netice olarak, yalnıı 
Avusturyayı istihdaf eder. Müı
tcrek icraatın bu bustısa çare 
olabileceğini kaydey lcmektedir. 

Talebe blrltğlnde 
l~ttma 

Milli Türk talebe birliii idare 
heyeti, bugün f evkalide bir içti• 
ma yapacaktır. 
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Gazi Hz. büyük Kurtuluş harbine lzmirde 
Samsunda başlamışlardı 

Samsun bu şerefli başlangıcın 
hatıralarını tesbit ediyor 

Cümhuriyet ' · rıncaya kadar 
halk fırkası vi· ihtiva edecek 
)ayet idare he- r ve 19 mayısa 
yeti, sonzaman• tekaddtım eden 
!arda cidden mütareke giln-
mübim ve iti- leri, Puntos ci· 
zumlu bir işin nayetleri, işgal 
tahakkukuna ça faciaları, Mus· 
lışmaktadır. Bu 
büyük iş, milli tafa Kemalin 
mü ca de 1 e nia haliskir hare· 
Samsun safha- ketleri, teşkilat, 
sına ait bir tarih milli cidal ve 

d nihayet istiklAI. 'vücu a getir-
mektir. Bu eserin belli 

Malumdur ki başlı mevzuu 
Türk inkilibının budur. 
başlangıç nok· Eserin ana hat 

tası 19 mayıstır. Gazi Hz. nln Samsunda yirmi iki gUn oturdulCliirı ev ları hakkında 
Gazi kurtarıcı ihzari tetkikler 

(X lfaretll yer Gazi Uz. JılD çalıoma o daları idi; bu bina. ıtmdl belediye da.lreeldlr.) 
·faali yet le ri ne başlamıştır. Bu 
başlamak üzere 19 Mayıs 335 te ve askerleri bulunan iki otomo- cümleden olarak ilk müdafayı 

. Samsun'a çıkmış ve böbrekleri· bille bir gece Havzaya gelmiş hukukta çalışmış zevatın ve o 
nin rahatsızlığını ileri sürerek Mustafa Kemal Hz.ile görüşmüş· sıralarda milli müfrezelerin ve 
kaplıcalarından istifade etmek tü. Bu görüşmenin iç yüzü bir takip kıl' alnının başında bulun· 
üzere Havzayı şereflendirmişti. yolunu bulursa büyük vatanper· muş kumandanların isimleri ve 

Mustafa Kemal Hz. Bu küçük veri kaçırmak olacakta; fakat şimdiki bulundukları yerler araş· 
kasabada tam 22 gün kalmışlar gazi katiyen aldırmadı; nezaketle tmlmaktadır. Kendilerinden ay
ilk mildafayı hukuk teşkilatını kabul ettigi mumessile "artık bu raca milli hareketlerimize ait ma· 
burada yaptırmışlar, dahilden milletin mukadderatını kimseye lfımat ve ihtisaslan istenecektir. 
gelen bir çok heyetlere buradan bırakamıyacağım,, söyledi. Büyük bir eser halinde vücut 
talimat vermişler, basıla Anado- Bundan birkaç gün sonra idi bulması tasavvur edilen bu tarib 
luyu lluradan ateşlendirmişlerdi. ~i Babıali Havzada Gaziye şu _için memleketin tarihi tetkikle· 
• Samsun'<ia, merzifon'da sivas· maalde bir telgraf çekiyordu: rite, içtimai hareketlerile uğra
ta lngiliz kuvvetlerinin devlet ve "Bazı mühim mesail hakkında şan muharrirlerinden, münev· 
memleket idaresine tehakküm görüşülmek üzere orduyu itimat verlerden mürekkep bir komite 
ettikleri, dağlarda puntos eşkiya· ettiğiniz bir zata tevdi ederek yakanda işe başlıyacaktar. Komi· 
sının ölüm ve fecaat kustukları Istanbula gelmenizi rica ederiz .,, tenin ilk işi büyük balaskardan 
bu zamanda gazi Hz. tasavvur- Babıilinin bu beceriksiz telgra- bu safhaya ait kıymetli bahra 
larını tatbikten asla çekinmemiş- fını takip eden günlerde Gazinin ve ihtisaslarını istirham etmek 
ler, ektikleri istiklal ve inkılap kurtarıcı faaliyetlerinin şiddet- olacaktır. En az altı ayda mey· 
tohumunu daba havzada iken lendiğini görüyoruz: Bundan son- dana gelmesi tahmin edilen bu 
filizlenmeğe başlandığını görmü- rası malum .. Amasya'da karanlık eserin mükemmeliyet ve ciddi
şlerdi. oda mülakatı, Erzurum kongre- yeti için hiçbir eme-k esirgenmi· 

Bu sırada müttefiklerin Sam- si.. Sivas heyeti temsiliyesi.. yecek ve kitaba resmi vesikalar, 
sun ve havaliıi ıiyasi mümessili işte yapılacak tarih bu ana resimler, haritalar, planlar ilave 
mister (Solter) isminde bir zabit, hatların Samsun ve havalisine ait ve tezyil olunacaktır. 
içinde hintli ve lngiliz zabitleri safhasını bütün teferruatına va· ZUbeyroııu Fuat 

Sındırgıda kız 

kaçıranlar 

Sındırgı - Bir hafta zarfında 

iki kız kaçırma hadisesi olmuş· 

tur. Birisi Aslan dede köyünden 

Bayram oğlu Mustafanın Fatma 

ismindeki kızıd11, ayni köyden 

Vehbi, köy muhtarı Naci efen

dinin amca zadesi Mehmet, kadı 

oğlu Ali Osman tarafından ge

celeyin dağa kaldırılmıştır. Diğe· 

ri de Eğridere köyünden lsmail 

kızı Fatma olup Karakya köyün· 
den altı kişi tarafından gece 
basılarak dağa kaldırılmışlardır. 

Maznunlann hepsi jandarmalar 

tarafından tevkif edilerek adli

yeye tevdi edilmiştir. 

Mersin borsasında 
Merıin, 4 ( A.A ) - Borsada 

4 kuruş 37 buçuk santimden bir 
vagon arpa 375 kuruştan 750 
batman pamuk satılmıştır. 

Ezin enin 
kurtuluş günü 
Ezine, 4 (V AKIT) - Ezine· 

nin kurtuluş gününün onuncu 
senei devriyesi bugün büyük 
merasimle tes'it edildi. Mey· 
danda toplanan halk kütlesine 
hitaben Belediye reisi bir hi
tabe söyledi. Çocuklar milli 
şiirler okudular. Merasimde 
başta vali olmak üzere bül.l!n 
askeri ve mülki ümera ve 
memurlar hazır bulundular. Ge 
ce fener alayı tertip olundu. 
Halk sevinç içindedir. 

Cemal 

Adanada bir şaki 
öldürüldü 

Adana, 3 ( A.A) - Vilayeti
mizin Saimbey - Kadırlı ve Kozan 
kazalarında şakavet yapmakta 
olen Musa Kazım bir müsademe 
neticesinde ölü olarak elde edil
miştir. Müsademeden kaçan dört 

arkadaşı şiddetle takip edilmek
tedir. 

Y anhşlık la katil 
zannedilmiş! 

Bartın - Burada garip bir 
yanlışlık oldu. Adanadan katil 
zannile getirilen adam serbest 
bırakıldı. Hadiseyi yazıyarum: 

9j0 senesi kanunusanisinde 
Sabri isminde bir bakırcı ğüpe 
gündüz, hamal Ahmedi ve kızı
nı öldürmüş, siJihçı Mehmet E
fendiyi yaralamış, sonra kaçmış· 
tı. Firar eden katilin resmi o 
zaman teksir edilerek her tarafa 
dağıtılmıştı. 

Adana zabıtası, bir kaç hafta 
evvel şüpheli bir şahıs yakala· 
mış, lzmirli ve adının Salih ol· 
duğunu söyliyen bu şahsın hü· 
viyatini tamamen ispat edeme· 
mesinden ve bakırcı Sabrinin 
resmine fevkalade benzemesin· 
den bunun Sabri olduğuna ka
naat getirerek mahfuzen Bartına 
sevk etmiştir. 

Bir jandarma katil Sabri zan· 
nedilen bu adamı Bartına getir· 
miştir. Müddeiumumilikçe Sabri· 
yi tanıyanlar getirtilmiş, fakat 
hepsi bu adamın Sabri olmadı· 
ğmı söylemişlerdir. Bu vaziyet 
üzerine Sabriye benzetilen adam 
derhal ıerbest bırakıldığı gibi 
Adanaya kadar da masrafı ken· 
disint: verilmiıtir. 

Valinin riyasetinde 
iki içtima 

lzmir 4- (A.A) ihracatı tesipt 
komisyonu bugUn tekmil azasiyle 
Vali Kazim paşanın riyasetinde 
toplanmıştır. Bazı mesail hakkı· 
nda gümrük başmüdirile, kambiyo 
mürakibi beyler davet edilerek 
kontrol ve tevsik esaslan teze· 
kkilr edilmiştir. 

lzmir 4- (A.A) İzmir memur· 
ları istihlak kooperatifi reisleri 
Vali Kbim paşanın riyasetinde 
toplanarak son aylık icraatı ve 
bundan sonra yapılacak işler ile 
bilhassa kışlık mahrukat ve mel· 
busat hakkında müzakerede bu
lunmuşlardır. 

Izmlr Samsunda tii
tiln alışverişi 

lzmir, 4 (A.A) - Çekoslovak
ya hükümetinin bu sene zarfın
da Ege, Samsun mubayaa mın· 

takalarından iki milyon kilo tü
tün alacağı tahakkuk etmiştir. 

Bu iki milyon kilonun yarım 
milyon kilosu 930 ve bir buçuk 
milyon kilosu da 931 seneleri re
koltesi malla randan olacaktır. 
Mübayaa için heyet gelmjyecek 
buradan yapılacak tekliflerle icra 
edilecektir. 

lzmlr Cllmhurlyet 
Merkez bankası 

lzmir, 4 <A.A) - C. Merkez 
bankası şehrimiz şubesi müdür
lüğüne tayin edilmiş olan Nafiz 
B. lstanbuld.:ın avdet etmiş ve 
diğer memurlar da gelmişlerdir. 
Banka birkaç gün zarfında açı· 
lacak ve mua:nellta başlanacak· 
tır. Bankanın açılacağı gün Zi
raat bankasındaki h""kfıme in 
vezne muamelatına ait parası bu 
bankaya devredilecek ve bade· 
ma muamele bu banka vasıta· 
sile yapılacaktır. 

Izmlr borsasındll 
lzmirt 4 (A.A) - Bugün bor· 

sada 2392 çuval incir 9 kuruş-
tan 22 kuruşa kadar ve 3525 
buçuk çuval üzüm 11 kuruştan 

36 kuruşa kadar sablmı~ı~ 

Sıvasta 
Annesini ve yengesini 

öldüren adam 
Sıvas - Burada feci bir cİ· 

nayet oldu. Bir genç annesini 
ve yengesini öldürdü. Hacı Za· 
bit mahallesinde arpacı Şahin 
Ağanın oğlu, akşam babasile 
birlikte eve gelmişler, yemt.:kle· 
rini yedikten sonra bir müddet 
istirahate çekilmişlerdir. 

Bir az sonra babası kalkıp so
kağa gitmiştir. lsmail, babası 
gittikten sonra derhal yerinden 
fırlamış ve kardeşinin karısma 

sataşmıya başlamıştı". Kadıncaıız 
bu ani tecavüz karşısında bağır· 
mış, bu feryada lsmailin annesi 
yetişerek oğlunu teskin etmek 
istemiŞtir. Azılı lsmail belindeki 
bıçağı çekerek annesinin altı ye· 
rioe saplamış, zavallı kadıncağız 
derhal ölmüştür. Bu feci netice
ye rağmen Ismail yengesine ge· 
ne aalaırmış, kadmın mümanaati 

sında bir resı 
• • 

sergısı 

Bugfin Glorya 
sinemasında müs· 
takil ressamlar
dan Ali Avni Bey 
sırf kendi eserle· 
rinden mürekkep 
bir sergi açıyor. 

Bu serginin hu .. 
susiyeti - eserle· 
rin değil açılışı

nın-bir resim ser· 
gisinin bir sine
ma binasında ve 
"hol,, ünde açıl· 

mış olmasıdır.Gü
zel santatlerin en 
asilinden olan res· 
min kendisini hal· 
ka gösterebilmesi 
ıçın mütaharrik 
fotograflar san'a
ti olan filmlerin 
gösterildiği bir bi
nada sığınması gü
zel santatlar na· 
mına acınacak bir 
şeydir. 

Düşünelim ki, ' , 
1 
~ 

bir artist kendi Ali A"fı.~ 
başına bir sergide gôrUlel> . ıı 
sela Galatasaray sergisiaıde ef: 
lo adedinden daha faıl• ~ 

·ı:ı 
yapıyor, bunları teşhir i~1 ~{ 
yer arıyor ve bulamıyor; \c 
teler mütemadiyen bir ''g'~ f 

ibtiyacmdan bahse diyorlar, & 4• 

di e bu i tiyacı tasdik e (f 
şehir meclisi kabul ediyor, 
ortada gene bir ey yok·~w~/ 

işte, A ı vnı bu yo (jf of) 
içinde bugün saat 16 da . ~ç 
sineması holünde sergisiı>~ ;çı 
caktır. Bu sergiye girı11e jJı 
dühuliye yoktur. Herkes 
görebilir. 

ayide ııll ar 
zırlık ~ 

'e"" Darülbedayi bir T eşri111 pa~ 
de temsillere başlıyacaktırd ııilİ 
den itibaren tiyatronun 

8t11~ 
de ve sahnede bazı ufak 
rata başlanmıştır. . dilıt't 

Kış mevsiminde temsıl .. e rğnf 
üzre Darülbedayi mudur 

0 
b' 

··ıre I telif ve tercüme olmak u 13 .,ııl 
yeni eserler verilmiştir. 

tetkik edılmektedir. ·# 
Münire H. Rusr0

' 
gitti ~,, 

Darülbedayi san' atkarlar'~l 
MünireNeyir H.,Rus tiyatrods b( 

. e 1 
100 üncü senei devriyt>S10 ~.,s~ 
lunmak üzre dün akşadl 
ya gitmiştir. 

. oı( 
ıer1 •r 

karşısında oou da mellle 01Jil. 
rinden vurmak suret ile (sOlııil~ 
müştür. Bu hadisede 00ıı~ 

• . . ,8sı ~ı 
kendı karısıle yengesı _a. 0ıdıJr 
geçimsizliğin de tesırı . 9ie1 

'( cıO 
söy:enmektedir. lsaıaı 

müteakıp kaçmıştır. ~t' 

Sıvas halk evlO b'" 
Sıvas halk evinin spor ~~,l 

yakında halkspor uovaoı 8 6( 
ktıt· 11' 

faaliyet sahasına atılaca 
51 

)'or
1 

Jediyede bir futbol saba eı/'e 
" 1 r 

tırmaktadır. Bir kaç ~uliğ'İ f~ 
şehrimize Tokat spor bı.r o>"l 

b'ııı11 ·ce' 
blo takımı geldi ve 1 Net' ·il 
cularla bir maç yaptılar.. f9'~ 

.b. bır 
de Sıvaslılar 2-3 gı ı 

ttilet• T okatlılan mağlup e 



~ ı ~~~~m~ı 

tonton 
S"t . ıı eYın E 

l>"lji" an fendi mahallede 
~ ~~e teınbelliğile meıhurdu . 
'cf..._ •

1 
r ve ıon derece lakayıt 

L~ ı e ](' 
~ ~· lll'lse konuşmazdı. Çün· 
~ ... ın Yanına gitse ancak se· 
. yerebir tiltia· ır, arkasından yanına 
~~ 'da.ının kokuya tahammül 

S •terek sav tuw .... d"" 61 U§ gunu gorur u. 
~ lr~~an Efendinin çok sadık 
~ k"· •daıı vardı. O da bir so • 
hı.. . opeoi. "T 'd' H ;"" b Q • • onton,, u ı ı. a· 
,, '!ka kımsesi olmıyan Sü-
~ ~ n. Efendi Tontonu hakika· 
'°'1 ıc."erdi. Fakat bir gün Ton-
. Siij/holınaz mı?. 
~ h,rnan Efendi çıldıracak gibi 
datt d·: geldi. Arandı, tarandı, 
tıı~ 0 nd .. T .. ~ u. onton yoktu. Artık 
l teld'" "ıta gıne selam vermeden 
S tıunu görüp görmediklerini 
t .... Ordu. Aradan sekiz on gün 

"

"RI 1_ •• 
• 1( ""'. • 

VAKiT Savıfa 7 
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istidat 
Kerime hanım piyano çalıyor

du, anned, babası, büyük annesi, 
büyük babası onun piyanosuna 
f ev kala de ehemmiyet vermi§ler, 
bir çok masraflar etmişlerdi. Ge
tirilen hocaların had ve hesabı yok 
tu. Öyle ki, her on bet günde bir 
tanesi değiştirilir, daha iyisi ge • 
tirilirdi. Nhayet Kerme on bet 
ya§ına gelince piyano çalmıya 

ba§ladı ve bu hal annesini, baba· 
sını, onların ana ve babalarını 
hayran bırakmı,tı. 

Bir gün latanbula methur bir 
muskişinaa geLmi,ti. Kerimenin 
aileai bu musİkİ§İnasla tanqarak 
onu yemeğe davet ettiler. Yemek 
ten sonra Kerime meıhur F ranaız 
musiki§inasma piyano çaldı. Tek 
rar çaldı, tekrar çaldı. . 

Meşhur musiki§inaa hiç bir İeY. 
söylemeden dinledi, dinledi, ge ~ ~. 0Pegını bulamayınca ar-

' 0 ~dini kesti. Bir gün kapısı
'ıt1Unde boynu bükük, gözleri 
d~ eylerine dönen mahalleliye 

1 
ne dinledi. En sonunda ailesi o • ı 
nun gafyolduğunu görerek kema· 

~andı· ' . d~ d_.4'.h, Tontonum ah .. Nasıl ol-
t~ttitd?, RÜn onu köprüye kadar 
~b u.ın. Amma, muhakkak bir 
~· .ra uv 1llı gramı,tır. Yoksa o be-
l ll.}'agw b w • 
')il k tını astıgım yerı kok· 

>.,lt ~klıya bulur, geri gelirdi. 
, ~ıhin biri dedi ki: 

~il .\ınan Süleyman Efendi sa· 
~ttı; Riin Yanlı,Iıkla ayağını ' yı· 

! "lrnıyaaın? r ... 
•••••••• 

Aralarında ••• 
ıı~) 
~ t.\~ Rusyadan gelmi§ti. Am-
t,~ i~_1tonla karşı kar,ıya otura· 
~llı b~ bardak soğuk su arasında 
~tıl\ \.\.:" llıuhavereye daldılar. Mi· 
it ~), d 
t bı.~)' lll an Rusya ahvaline da-
~'İııd ~at istedi. Merkez komi
'l ~ k· al'tttı trnler olduğunu aordu. 
S '-~•ırayla isimleri saydı: 
Q alottıoU.ayada icra komitesinde 
~tıla.-: Yar. lsak var, Yakop var. 

)il~?. '" ba§ka bir de Ayvanof 

,.,İıon. h 
h·' .\ 'Yretle sordu: 

ı.. d~ ~e.nof dedin?. Komitede 
'~ Us mu var?. 

"et h' d R ~ ' .\It ' ır e us ... 
~l' i9~ b •h helasını versin, Ruslar 

ıı~... \lrunlarını sokuyorlar, de-

,. 

Yüzme miisabakalarzndan avdetle küçük hanımın yatağa dalışı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fena ·Bir Cevap • Adile hanımla kocası Atıf e • 
fendi mahallede hasisliklerile 
meşhurdular. Onlarla bütün ma • 
halle alay ediyordu. Bu alayı ken 
dileri de işitmiye başlıyarak ar • 
tık rahatsız oluyo::-lardı. O dere -
ce ki, mahalle çocuklan bile on· 
lar geçerken: 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir tercih 

Fadıl Bey, eski dostu Ragıbı e
vinde ziyarete gitmişti. Küçük bir 
odada tam konuşmıya başlıyacak 
lan sırada içeriden bir vaveyla 
koptu. Ragıbın yeni doğan çocu• 
ğu ağlıyordu. Fadıl Bey kahveyi 
içip bitirinciye kadar s:ıbretti. Ço
cuğun zırıltısı kesilmiyordu. Ni
hayet tahammül edemiyerek: 

- Ragıp, dedi .. Neden annesi 
ninni söyleyip yavrucuğu uyutmı
yor. 

- Efendim konukomşu topla
nıp geçenlerde geldiler de "biz ço 
cuğun gürültüsüne razıyız, aman 
hanım ninni söylemesin,, dediler. 

- Teyze kırk para vereyım 
mi? 

- Amca bir bardak su ikram 
edeyim mi? 

Diyorlardı. Adile hanım artrk 
bu hale tahammül v edemiyordu. 

Kocasına bir çok def al ar ıikayet 
etti ve bu hasis damgasından kur-

tulmak için mahalleliye ziyafetler 
çeker gibi yapmayı teklif etti. A· 

tıf efendi bu fikri muvafık bul • 
makla beraber her hangi bir mas 
rafa müsait olmadığını da ilave 
ediyordu. Adile hanım: 

- A, ayol ben deli miyim? .• 

Diyerek kocasını teskin etti. 

Bir akşam Atıf efendi eve ge-
lince karısını son derece meyus 
bir halde buldu. 

- Ne var, ne oldu hanım? Ge 
ne fincan mı kırıldı? Yoksa hala 

evvelki gün ekşiyen fasulyeye mi 
canın sıkılıyor. 

- Yok, yok .. Daha fena .. 

Bu sözü işitince Atıf efendi bay 

gın bir halde mindere yığıldı. A
dile hanım onu daha ziyade me -
rakta bırakmamak için anlatt: 

- Hani, mahalleliyi ziyafete 
çağıralım diyordum. iptida !U aç 
gözlü Behiceleri davet ettim, ge • 
liriz, diye cevap göndermemi§ler 
mi? 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 
Şeftali resmi 

lriyarı, göbekli bir efendi ye· 
ni açılan resim sergilerinden bi • 
rine girdi. Mükellef bir tablonun 
önünde uzun boylu durdu. Dur • 
du. Sonra tablonun sahibini ya .. 
nına çağırarak: 

- Evlat, bu teftali resimleri 
kaça? 

Diye sordu. Ressam sevinerek 
e-llerini uğuşturdu, Nasılsa bir 
müşteri çıkmıttı: 

- On beş lira efendim? .• 
Müşteri fevkalade kızdı: 
- Ne söylüyorsun... Bunun 

ıahisinin okkasını on kuru§a ve • 
riyorlar be •• .. ................ .. 

Bir Akıllının Tavsiyeai 

li emniyetle sorduları . 
- Nasıl buldunuz? 
- Fevkalade istidatlı bir genç. • 
Bütün aile erkanı iftiharla gö

ğüs gerdiler. Baba daha büyük 
bir emniyetle izahat istedi: 

- Ne gibi istidat? 
- Parmaklarına dikkat ettim: 

Eeğr hanım kızımız daktilo ol -
saydı çok muvaffak olacaktı. 

•••••••• 
PJşman olursun 

Gaffur Bey çektiği sefaletten 
sonra bir de karısının kaçbğını 
öğrenince artık tama.mile bezdi .• 
Dünya ona bir cehennem gibi gö· 
zükmiye ba§ladı. Rast geldiğine 
artık tahammül edemiyeceğini 
söyliyordu. Fakat kimse ehem • 
miyet vermiyordu. Nihayet bi.r gün 
cebindeki son para ile gitti, bir 
brovning satm aldı Aktam kah· 
vede arkada§larına bir kere daha 
hayattan bezdiğini söyledi. Cebin· 
den tabancayı çıkararak fena 
kastini izhar etti: 

- Bu ak§am şu ıiyah ku11unu 
beynime sıkacağım! • 

Dedi, oradakilerden biri hemen 
atılarak: 

- Aman Gaffur Bey, "dedi. Sa• 
kın kurtunu beynine aıkaymı, de
me .. Sonra pifiman-0lursun ha ... 

.. '~ 
, 1)"'• ctı~ tlata hanıma bu kadar dekolte mayo 

" "•••r • tenbih ettim, kapah giyinip te herke· 
... 1 dikk •tanı celbetmek istemem, diyor. 

- Her şeyi çift görme§e başladım •• 
- Okadar içecek ne vardı a birader, mademki 

her şeyi çift görUyorsun, bir gözUnU kapa~ 

- Çöppe(iin deddesl ... Menim meşhedi 
Cefer ohlu§um bilsen eyle bir gaççarsın 
kim men bllem duttamam ... 



HlkAye İhtiyarlık M. Ş. 

Evlenmitler, ıeviımi ler, çoluk - Bey •• Şimdi yemin edece -
çocuk yetittinnitler, gelinler, da- gİm, yatağnnı ayıracajım, anla -
matlar, torunlar sahibi olmu lor drn mı? B na kırk yıldır yapma
ve bu arada kırk yıl geçmi · Şim· dığım §eyi yaptıracaksın! Eaki • 
di, karı koc&i iki ihtiyar, karşı den "Kedi gibi ıokulduğunu ıe r 
karııya iki koltukta, ıabahtan nk verim,, derdi de bak şimdi neler 
tama kadar uyukluyor, uykulan- söy]iıyor? 
nı alıyorlar, gece olup da yatak· O zamanları ~eri getir gene 
lanna girince, ikisinin de uykusu söylerim .. 
kaçıyor, huyıuz çocuklar gibi, bi· - Elimde olıa sana ıormam, 
ri birine, türlü densizlikler edi - korkma! Senin elliein namkörlük, 
yor, ıöyleniyor, sabahlara kııdar inan olsun! ... 
çene yarııtmyorlar.. - Nerenin na.mkörlüğü? .• Yet 

- Hanrım, 2aten hava aıcak, mit yaımda karı koca bir yatakta 
bir de sen arkama okuluyoraun.. yatıyoruz; daha ne i~~:yorıun? ... 
Solujun, tuğla komuı gibi arka - Çocuklar bize gülüyorlar! 
mı yakıyor: 1 - Çocukları ben adam heıa -

Kadın bıraz öteye çekiliyor ve ı bQla koymam ki. Cıh<lnıalem be • 
l&yleniyor: 1 raber yatıyor. Du:ı ederken bile 

- Bunca senedir ıolugum sırtı il "Allah b1r ya11tıkta kocatsın!,, 
m 7alaııamıt da timdi yakıyor.. derler. 
Y enl yeni huylar çıkarıyoraun.. - Biz de l.ocalacağımn: kadar 

- Yakar ya! Yalan mı .öylü- kocacık, şimdi bir yastıkta ölmek 
JOl'Um? Bunun yeni huyu, eski kaldı?.. Du da bir yastıkta ölmek 
ljuru Tar mı? Zaten bu hnvada dev r mı? .. 
iki kiti bir yatakta yataraa elb t- - N ye ölelim? Bizden yaılı· 
le böyle olur .. Ama sana söz söy· ları ölmüyor. Rahmetli babam öl· 
lenmez; hemen me.ele yapart1ın ! dü gitti annemle bir yatakta ya • 
Sonunda aene ben sudu olurum! tarlardı. Ölünceye kadar yeni ae 

- Ayrı yatakta yatarıak hava lin güvey gibi yaıadılar. Ayrı yat 
.oiuyacak mı 1 Gündüz kimseye rnak akıllarına bile gehnedi. 
pencere açtırnuyor&un, gece olun - Kayın peder merhum ıabır· 
ca buharın b~ma '\•uruyor. Sıcak- lı adamdı, bilirim! .. Bu zamanda 
ıa pamuklunu çıkar da yat! Ö) İe sabırlı aclam kalmadı; timdi 

- Yaaaa, pamukluyu çıkar'a- yeni gelinler bile ayrı dötekte ya· 
ymı da bir de nezle ol yım de - tıyorlar ! 
gil mi? Pencere açtırın m elbette, - Sanki ben ıimdiki gelinleri 
cereyan oluyor, gıcığım kalkıyor, beğ niyor muyum? Hem ayrı ya • 
aanki bilmiyor musun? takta yatıyorlu diye kim demit? 

- Ben çekildim i!te .• artık u- iki karyolayı yan yana koymut -
yu bakalım! lar, adı olmut 11 Ayrı yatak!.,; Öy· 

Biraz •uatuktan aonra gene ha le ıeylere kim inanır! ..• 
nım: - Bakın tunun dütündüjüne1. 

- Sıcak aoğuk değil ıcninki Hamm sen çocuk gibi oldnu ! Beni 
huyıuzluk; ıabahtan akıama ka - şöyletmeıene .. Uyurken ayrı ayrı 
dar uyukluyonun, gece olunca çe uyurlar !Anladın mı?. 
nen açılıyor. Artık ne ıöyliyece - _ Biı uyurken beraber mi u· 
ğini de bilmiyorsun.. yuyoruz?. Herkeı kendiıi için u-

-Bon uyukluyorum da sen du- yur. Yutık iki tane olunca baıka 
nıyor mwun? Geçen giın yeni dn türlü oluyor galiba~. 
mattan utandım. Ben uyandırma• _ Olur ya, hiç olmazsa böyle 
sam mufassal horluyordun... 1 

ıoba gibi birbirini ıaıtmaz ar. 
- A, iftira vallahi ! Bari öm-

- Sen ihtiyar olunca bütün 
ırüınde bir horlaaam ! Yeni damat 

huyların değiıti.. 
tan utanmıı •• Yeni damattan ne -

- Bu tabiidir. Sen ihtiyar olye utanayım? Yatar uyurum da .. 
yabancı mı? Ben acıklr kadınım, dun da huyun deiiımedi !. 
kırk yılda bir gaflet baamıı ! Şü _ - Elbette deiiımez.. Ben ıel 
kü b k d d geç tabiatlı değilim! r u a ar :aene e bir kusuru • 
m b ld ı - l•te kötülük de orada ya! • u u unuz... ~ 

Biraz daha ıustuktan sonra ge - Neden kötülük o1uyormuı?. 
ne hanım: Ben kötülüğü edeydim vaktinde 

- Sen kendini neye söylemi .. ederdim. Sen saçma aapan ıöyle
yonun? Bir yabancı aördün mü yip de beni nafile kıza1rma. Uyu
~ açılıyor. Geçen gün Stlrey- mana bak! 
y_a beyin gelini az daha uyuyacak- - S ni kızdırmağa hacet yok, 
tı. Kadın eeniye esniye bir oldu. z1t.len mangal kapalı gibiıin ! Be• 
$$iz birini buldun mu uyutun • ni de sanki tere yatrrmıılar •• 
caya kadal' aöylüyoraun. Eier - Sen kat kat f aniJa)arı arka· 
ıenden ge.ezeai çıkarsa, benden na ıiy de sonra "tere yattım,, di
"betbeter, hemen uyuyorsun. Her ye söylen, bak dinlerıem .. 
t~biatin değiıti... Söz öylem n - B n dinlemediğinden tiki· 
bil-:ı Allah beterinden aakla11n ! yetçi değilim, yalnız ıuaaan da u• 

Erkek biraz kızar ve: Yllıam ... 

- Benim hiçbir tabiatim de· - Şeytan diyor ki; şu adama 
iipnez; ne iıem gene oyum, sen bir daha lakırdı söyleme, Allah .. 
kendine bak, diye cevap verir. tan korlmyorum ! Hem kendiıi ak

- Hmh, değiımezmif··· Eski· lınn. geleni ıöyler, hem ıonra, ge· 
den hiç "laınıyorum, git öteye!,, veze ben, akılsız ~n .•. 
der miydin? - Şimdi aana akilıı:r. diyen var 

- Bak timdi ettiği lakırdıya.. mı?· 
KuZ111D, o zamanla bu zaman bir - Ş'mdi demedinıe evvel dt!· 
mi? •• Hadi bana fazla söyletme! medin mi?. 

- Öyleyse ıen de "Değipne- ( - Ne vakit dedim?. 
dim,, deyip durma, beni de nafi- - Unuttum mu?. Biz Hüıeyin 
ie kıııdrrma •. Uyumana 'bak! Efendinin evinde otururken! Sana 

- Ben uyumağa çalıııyorum { "Hayriyi mektebe verelim.,, de-
amıt. l>ıralanıyoraun ki.. dim, "Ben akılıız değilim, vakti-

- Bak.. Ben timdi aeni bırak- ni bilirim.,, demedin mi?. 
-.d11n da ne yaptnn? - Şuna bakın, otuz bet ıene 

- o.ha ne yapacakaın, yakı eYYe1 olan teYİ bana aöylüyor, 

VAKrı~==~-==--==~~~========~====-~=-=~~~~~~~ 

İlmi yükseltme 
cemiyeti 

Senelik lçtlmaını 
York şehrinde yaptı 

lngillerede ilmi yükseltme ce· 
miyeti senelik içtimaını York 
şehrinde aktctti. lçtimaa riyaset 
eden Sir Alfred Evring irat et; 
tiği konferansta bütün insanlık 
Alemine meydan okuyan sözler 
sövledi. 

s:r Alfred konferans.nda ilim· 
ler ve muhterilerle dolu olan bu 
günkü dünyayı tasvir ettikten 
sonra, insanlığın maalesef, ilim 
,sayesinde kaıandığı vesaiti kul 
lanmaktan aciz kaldığım izah 
etti. 

lngiliz alı mi diyorki: 
"insanlık, ilmin ona lemin ettiği 
vasitalardan hakkiyle istifade 
edecek surette yetişmemiş ve 
haıırlanmamıştır. insanlar ıon 
derece bata bir surette manen 
inkişaf ediyor. Ve henuz bu 
günün mes'uliyetini omuz'ıyacak 
bir hale gelmemit bulunuyor. 
Tabiata hakim olmak vesaiti 
insanın eline verilmiş ve insan 
kendine hakim olmayı öğren
meden bu tabiat:ı hakim olmak 
iatemittir . ., 

Sir Alf erd bugün insan:ığı 

tehdit eden tehlikeleri iz.ah ede
rek makinenin insanı manevi 
inkiıaftan mahrum ettigi için 
cu tehlikelerin bat gösterdiğini 
ıöylemi4tir. 

mipem hiç hak11z deiilmitim ! 
-Elbet söyledin. Hiç unutur 

muyum? Zaten her ıün hakaret. 
Akılsızlık bendeki çektim otur
dum .. 
Hanım ailamaıa hazırlanrr. Bu 

müna a alarda hanımın bir iki 
f aaıl ağladığı vardır. Bu gece de 
birinci fa11l aalama baılıyacaktı, 
ancak ihtiyarın gıcııı tuttu, ökıür
meğe batladı. Kalktı oturdu. Ha· 
nım tellt etti, su verdi, illeını ver 
di, taıı getirdi. Olmadı. Biraz aon 
ra bir de tıkanrklık gelir gibi ol· 
du. Hanım büsbütün telaılandı,Dil 
beri uyandrrdı. Kan koca kavaa 
ediyorlar, biribirine bin türlü den
ıizlik çıkarıyorlar amma biri öle· 
cek, öteki yalnız kalacak deye de 
korkuyorlar. Hele hannn çocuk· 
larının, gelinlerinin eline kalmak 
iıtem iyor .• 

Öksürük dinmiyor. Biraz ıonra 
Hatice uyandı, geldi. Hekimi ça· 
ğlfmak istediler, kendine sordu
lar, razı olmadı. Arkaıına yeatık-
1ar koydular .. Rahat edecek am· 
m1t. ökıürük bırakmıyor ki.. 

Büyük ıelin uyandı, kocaıını 
uyandırdı. Onlar dinlemediler, he 
kime haber yolladılar ve hekim 
ıeldiii Takit dediler ki: 

- Fanilalar·, hırkalarla yatı
yor, terliyor, ıonra ü9üyor, ökıü· 
rüiü tutuyor. Biz aöylüyoruz din 
)emiyor. Belki siz ıöyleraeniz din· 
ler. Hiç olmazaa yatarken bu fa
nillları çıkarsa, yahut daha hafif 
bir fey ıeyıe ..• 

Hekim onların sözlerini dinle
medi ve: 

- Bırakınız iıtediii gibi yap· 
Hikaye -4 

11n, dedi, ökıürüiün ıebebi bu 
deiildir .• 

Sa'bah olurken ökıürük durdu. 
Yeni uyananlar hep büyük baba
nın oduma toplandılar. Biraz ev· 
velki korku kalmadı. ihtiyar gül
meie, söyleımeğe, çocukları sev .. 
meie bqladı. 

Her zamanki hayal gene yolu
na ıirdi. 

Erteai ıece dejilae daha erteai 
ıece ıene bu hikiye !. 

Bir Gazetecinin Hatıra 
Kışlaya götürülen Japonlara önce 
dolaptaki kanlı kağıt gösteriliyo 

- 20 -
Garip memleketlerde olan Bu memlekette günde 87~ 

seyahatlerimin naklini bitirme· ne kadar basılan gazetelef 
den evvel Japon zihniyeti ha'k- dır. Bu gazetelerin basıldıi' 
kında birkaç söz söylemiye mec- )eri hali mürettipler tır• 
burum. Eunu katiyen bilmemiz Çin harfleri ile dizilıyor: 
lazımdır. ÇUnkll yakın bir günde harfler çok ihtisar edi'dl•f 
Bo~şevik olrr.uş bir Asyanın fa- ğu halde hala beş bin t•0

' 

natikliği ile garp hırsma sadık dır. insanın deli olacağı 
kalan milletler arasında ıuburc Bir mürettip nasıl okırd• 
gelecek ihtilafta japonyanm ha- b·n gözlü kasa içinde ve 
kemlik vazifesini görmesi mub- harfi bu abilir? Yeni "e bit 
temeldir. Japonya 75,000,000 nü· kelimeler için daha sade 
fusu ve birçok menabii o!an bir zı kullnnıhyor. Fakat bu 
memlekettir. gazeteye teşmil edi'emiyor· 

Bu vazifeyi görecek coğrafi Gerf'k evinde gerek .. 
vaziyettedir. Japon imammn bi- yerlerde Japo:ıyah birbı 
rinci maddesi g~rlllen hakaretin çok farldı ikt mevcudiyet 
unutulmaması ve ergeç intikam Bazan odun ve kağıttan 
alınmasıdır. lar arasındaki yarı soğuk 

r okyo civannda bir kııla gör- sında bir m1ıngalla ısın•',) 
Şar bazan •imdiki zamaoıO düm. Kıılanın bir köşesindeki " rP 

camlı doJap ve katlanmıı birkaç tün konfürlerioe malik k,, 
kiğıt parçası duruyordu. Genç partmanlarda oturur.Bazı 

üzerine diz çökerek, baıJ0 askerler buraya götürülmekte 
ve kendilerine: .. Yalnız burada tukta oturarak yemek yer· 
ağlamak mUsaadtsi var!,, derler. imparatorun ilbnmına gare 

kimono ile sokakta gezer 
Bu yırhk va kanlı klgıtlarm k 

redingot ve silindir şap a 
nereden geldiğini dinledim. Size 1dl 
anlatayım: Rus-Japon muharebe- En garibime giden şu 0 ta' 
si esnasında bir ordudan diğerine Davetlilerin hepsi japon ° dl 
bir mektup gilturen emirber bir müsamerede davetliler yer~ 
kazak müfrezesi tarafmdan ku- çökerek ve bağdaş kurar•/ 

turduklan halde ben varıfll. _J 
şatıldı. kurtulamıyacağını anlıyao siyah ceket gri pantolon gır, 
cesur nefer biçaiı ile kar-
nını deıerek mektubu içine sak- lcrdi · • · · · · • • · • · • • · • ·~~~ 
ladı. Kazaklaraskeri ölü görünce Şu satırları yazdıktan 1. 

sene sonra okurken mazide ~ 
mıt olduğum mtlşa e o elbiselerini araıbrchlar birıey h d rlt~ 

bulamıyarak rftiiter. bir saat smda şimdi geçen hadi~~ 
sonra Japon askerleri cesede bir çoğunun sebebini bul11_!:'~ 
tesadüf ettiler. Yaranın bizzat k fi"'~ Japonya Mançuride i '~ 
nefer tarafından açıldığını ilk takviye için As yada hakilllll t 1ç O 

bakııta anlamışlardı. lçeris'ne lak olduğunu Çinlilere i~ oı" 
bak\ılar ve mektubu buldular. bUyük bir harbe gırişti it' 

0
,, 

Iıte kışlada saklanan kanh kAgit Jetlerin hiç bir arzusuna -
0 

parçası bu mektuptur. O valnt- naat etmeleri yanhz •" ·ı~ 
tanberi muayyen devrelerde Şangbay meselesinden f"'•1' 
cesur askerinin riltbesi terfi Japonya şunun farkma ~ 
edilir. büyük devletler birlcşeotl>""' 

Japonu üstiln körii bir nazar- ve birleşseler bile ona le•~_. 
la dolaıanlar, bu fevkalbeşer ha- yıftırlar. Askeri hizbin tJJ • 
reketlerin gittikçe azaldığını ve çok kavidir. Bunu pek a1~~ 
harakiri modasının tavsadığını Amerika hariciye nazırı St~ ',,J 
iddia ediyorlar. filhakika hara- - Uzak şark mescıe:erı 
kiri endcrlcıti. Maamafi lüzumu kında ne düşünüyouuuuı? 
halinde tatbik olunuyor. Ben Ja· Diye sorulan bir ıac... 'e ı 
ponyaya uiramaclan az zaman - Uykumu kaçırdılar. 
evvel iki ŞogDn ailesine mensup Cevabını verdi. 
biri imparatorun haatalığına rağ·- SON 

men bir balo vermiıti. Ertesi ---------~~ 
günU sarayden gelenler hareke· 
tin çok ayıplandığını kendisine 
haber verdiler. Şogün kendi 
kendine bir ceza tertip etti. Şi
maJdeki buzlu Hokaydo adasının 
bir mabedine çekilerek bir sene 
yaşadı. 

Ananalar, adetler yavaı yavaş 
değiıiyor. Eski ananalara en zi· 
yıde ordu ve donanma riayet 
ederler uıak şarkta olduğum 
ıırada bir Japon top çeker su
variıi Yangeç nehrinin mecrasını 
taraasuda memur edilmiıti. Neh· 
rin birinde Japonları ve Avru· 
pahları katliam etmiye hazırla
nıyorlardı. Avrupa harp gemi· 
leri ıehri bombardıman emrini 
aldılar, halbuki Japon amiralı 
ateş etmemek emrini verdi. O 
vakıt genç zabit askeri ıerefinin 
mahvolduğu zehabına doıerek 
karnını detti. 

Doğrusu aranırsa Japonya yal
nız meden· i har · 

Sükôt 
• 

nümayiş• 
tOI 

Şehirlerin gUrOI t 
rloden bıkaollJ 

biri 
Esasen 4 (A.A) - · Şe ~ 

ki velveleli, hOmmah ve 1:'o , 
katlı hayata karı• prot~80 ,r kamında olmak Uıere 

0
_,f'. 

şım Esscnde bir ıDk~t ~•1' 'il 
yapılmıştır. Büyük bır 1 dtJ!.. 
sizce şehrin sokaklarıdAeıi"~ 
mııtır. Nümayişçiler otll'"'..t 
yanmış mcşaleler t•flk0ı.-t 
Bunları müteakıben fıOI ' 
kardinnlinin bir telgır•1,,dıt·.,( lemek üzere i:oplonm•f f d• r ti 

Kardinal, bu telgra 
10 t' 

to1ikleri işleri dOıe.lt~eı:O~ 
adalete ve beni neYI~ bir ~ 
bete müstc~iden Y.e~ı f~ 



Kibrit Kralının eşyası 
StokJıolmda müzayedeye çıkanldı 
l'aı 
81 °ız Ustllndekl vlllilsı 7 5000 korona 
Rortaiı olan ada 7 5000 korona satıldı 

'°'""1 l\'t . en Yazılıll<Jr: 
fi lorıt k 
?eı· raJı lvar Kroygerin :ıay 
~· ı •e " llt I ~Yaıı, müzayede sure-
~~ ı~ga çıkarılmııtır. Eıyanın 

Engsholmen ismindeki sayfiyc
sinin bulunduğu üç küçük ve bir 

büyük parçadan mütefekkil olan 
adaya ancak 75,000 kron verilmiş
tir. Halbuki sade adadaki villa, """ s~ e ınuanıelesi, kibrit kra

>-..ı_ ~~kholındeki sayfiyesinde llJt lıqadır. yangına karşı 75,000 krona ıigor· 
hı lbi.i:z talıdır. 
·~ et .... 

1 
~Yedeye iki yüz kiti itti· 

~-• '41 •ttr B Kibrı't kralının tablolara ve di· "'llikı d"' ... • una rağmen etya, 
bı._1,tı eg~~inden çok ucuza ıa
~ r. Muşteriler, fiatı yükselt 't Pek o kadnr hararetli dav· 

ğcr san'at eserlerine ait kollekıi
yonunun müzayedesi, Eylul ve 

Teşrinievvel aylarında cereyan e
decektir. ~akta dırlar. ,, 

Üçüncü Balkan konf e
ransına hazırlık 

t~ahhaslarımız seçilmek üzere 
~ Üç\in .. ''t. Cı1 balkan konferansı 
''llttvelde Eükreşte toplana-

~'b' Ba k.:ın konforansı Türk 
i"'fa Y rmi Eyüle coğru 
P\~l nun koof erans salonunda 

~) Qı b' H b . ~&tr me usu as.:ın eym 
Lı.-..ll ' 11de toplanarak konfera· 
~ td l'Qtiz.akere 11:znamesini tet· 

' ~t~k ve heyeti mürahhasımız 
'-ııa,l ~riecektir. Heyeti mürahha
~tı 1- ~tadan mürekkp .. ola
~ b,lkbrn n edilmektedir. Uçün
~t an konferansında müza· 
lt;d~di~e~ek baş!ıca mes'ele
,, bın, şehrimizdeki ko:ıfe-
~~ -o Yugoslavya, Auıa1tut'uk 
~· blllınya, Bu'gar:stan arası· 
~, ''•reUi nıuoakaşalara ıe
tı...:'~t Yeren ek alliyetJcr mes
'a~lt 'L• 
~ ,"' •k,1ısınci balkan konferar.-
tt~ 1rn kalmasına sebebiyet 
~ derecede münakaşalara 
tlt \~'._n l:u akalliyet meseles 
aÇ~:lfı~Usuretle net:celenmesi

) 'lk caktır. 
~ti 1b 'ıı konferansında Terk be-
lttll ııı:b~bbasası reisi ve Trab
k d~ l' Usu Hasan bey Anna
b 'ıı itı-bUrquie mecmuasına Bal-
~)'cı•~t •dı fikri haklunda şu 
) ...... a a bu'unmuştur: 
.,_6k ~t •~kan ittihadı fikri, bü
~~kflt,!~Zel bir mefkuredir. Bu 'i k1ak 111 Yakın bir atide ta
~t,Q~ıaı ~~eceğinden şüphe et
~' oııll •. u mtfaüreye inanan
~i'-'tktt11"1hayete kadar müdafaa 

Üçüncü balkan konferansı me
saisinin makul tarzı haller ile 
neticeleneceği muhakkak değil

dir. Bu konferans hakkında faz-
la ümitler bulemiyoruz. itilaf 
yo'.unu kapayan Türkiye değil
dir. Sulha çalışhğımız kanaatile 
v:cdanımız mi:sterihtir. Konfe
ransm muvaffakiyeti klfi gayret 
ve hüınü niyet iraesine bağlıdır. 
Bu gayreti ve hüsnU niyeti en 

vasi surette gösterelilerin ön sa
fıada bulunuyoruz. Gazi Türki
yesi, hiç bir zaman milletlerin 
dostluğu aleyhine çalışmamıştır. 

kara 'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

·,· Kırtasiye ma gazası 
• 

; . 

AKBA 
l\ıtap evı ve kırlas vecılik 

Anafartalar redd~ıi 
Tdc:ıon: 3377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

Her _türlü Fotoğraf ' 
levazımı • makineler 

ve amatör işleri 

Et~m Pertev ıtriyatı '~ d, b \raz geçmiyeceklertlir. 
1- b,hn.lar arasında bulun-

iki'Y•rızG •• r· r· ,},u u·ş u 

Kütahya çinileri 

Kadın! 
'V .\r:- ?n ı:upenin yeni bir macerası - 38 
'"'-J.(~:! .JJ::-1 1~~:/a. .... ~·~S ~afe..-

11'\ ~ 
~~ ol d·· 1 k ı· d ·· k ~ ~ tib· 0 rt tarafı sarılmı§ bir raftan maı e ı ansoz ~rtıaın -
~~ fir,r ;. et~a~ına bakındı. ~~- da, öbür tarafta~ ~a ~orJÖre ~e~ 
~· lll bu d •krını kabul etmı§tı. altı adım ötede ıdı. lrı Pol, anı 
~', bi: ;n ıneınnun oluyordu. bir kararla cebin~en tabancuını 
~ ~ efa. Valteksten kur - çıkararak ate! ettı. Fakat Raul 
F" ~tora~ ~onra, Sarı Klarayı ya· bir tokat vurarak tabancanın nam 
~ ~Uktı.ı Polislere kar§ı müda· lısını havaya kaldırmış, kur§un 

dı. 0Yunca.ğından ibaret ka da dekorlar arasında kaybolup 

' ' J.f. . gitmitti. Bununla beraber Valtek 
ile! .• Ydı, ne duruyorsun? Yü- si tanımış olan maskeli dansöz 

~ J:' ~t it baygın bir halde heyecan ve kor· 
~~.. auı ıeç kalmııtı. Tam kusundan yere yuvarlanmıştı. 
~ l,l'tzı lbaıkeli dansöz gene al- lıte bu aralık bir vaka' cere • 
dj 'thlle:ecburiyeti altında çıktı yan etti. Bu hadise, şüphesiz on 
"'"l en dön" d · d f l .. · · T ~"" etd uyor u, ve mer - ıanıye en az a surme.mıştı. a • 

" saou:n 1 J~jöre, peşinde bet banca patlar patlamaz, büyük bir 
8tlitor~ dugu halde koıa ko- karıııklık olmuf, haık itiıip kakıt 
~'1teq • mıya batlamııtı. Jorjöre iri Po • 

tereddüt etti. Bir ta • lün üzerine atılarak onu belinden 
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•• •• Yeni Neşriyat: 

ATALAR sozu Kooperatif 
Eylül ayına mahsus (4) üncü 

nüshası da çıktı. Kiymeti ve zen-

gin münderecatına rağmen fiatı 

(10) l<uruş olan bu iktısadi halk 
mecmuasında A. H. beyin mü

him bir baş makalesi vardır. 

Muharrir, dünyamn gümrük tah

ditleri, kon ter jan ve kompansas
yon usullerile yeni bir kurunu 
vustaya doğru gittiğini söyle-

mekte ve aceba milletler, güm
rükleri kapadıkları gibi, beynel-

milel tuneHeıi ve kanalları da 
mı kapayacaklar sualini sormak· 

tadır. Kooperatif mecmuasında 

dünyaya ve memleketimize ait 

en mühim hadiseler çok müfit 
şekilde hulasa tdilmiş ve bun· 

ların başlıcaları tahlil o·unmuş· 
tur. Bilaistisna her kesin istifade 

ile takip edebileceği refikimiıi, 
karilerimize tavsiye ederiz. 

Muhit 
Bu nefis aile mecmuası yeni 

çıkan eylül nushasından itibaren 
fiatı 20 kuruşa indirildiği halde 
nefasetine ve münderecatının 

zenginliğine asla halel ielmemiş
tir. Dünya güzelimizin üç renkli 
bir tablosunu ve cıüteaddit poz
larını neşreden bu sayısında U-
şak i zade Halit Ziya Beyin (Onu 
beklerken) hikayesi, Cenabı Şa

babettin Beyin (Onlar ve biz) 
mUsababesi, müteaddit renkli il
lüstrasyo:ılarla Şu kız (küç6k hi· 

kaye) , müderris lsmaiJ Hakkı 
Beyin (Tarih tedrisi) makalesi, 

Yaıar Nabi Beyin yeni manzum 
Mete ismindeki milli piyesinden 

parçalar vs. vs. 

TeşekkDr 
Sevgili ve kıymetli annemiz 

Ruhiye Hanımın cenaze merasi
minde lutfen hazır bulunan ze

vati kirama gerek tahriri ve ge· 
rek şifahi taziyet eden Bey ve 
Hanımfendilerin cümlesine ayrı 
ayrı teşekkilre te~ssürümüz mani 

olduğundan muhterem gaz ?teni· 
zin tavassutunu rica ederiz. 

l\1erhumcnin evlAtları: Memduha, Ri
;ı:a, l\luhip, zevci Burhanetcin, hemşiresi 
Nam iye. 

Fabrikatörler gene 
toplanıyorlar 

lstanbul fabrikatörleri bu gün 
sabahleyin sıat dokuz buçukta 

sanayi birliği merkezinde bir 
ictima aktedeceklerdir. 

Muhe:rriri : Velet Çelebi 
- Elin gö:ü taşı eritir.. yorgun bir ineğin kar§ısmda te • · 
Bu "Göz değmek _ isabeti sadüf ettiği aynaya baktığını bir 

ayn,, dediği.mizdir. Atalar bun • kere göz önüne getiriniz. Onun 

d k l "d'l F'lh k.k güzel, derin bakışlı, fakat mana• an ço sa umr ı ı er. ı a ·ı a . bak 
. .. sız, kayıtsız nazarıle aynaya 

hır adam kararından fazla goste- ~ d "' .. .. .. H h . 
tıuını usununuz. er angı ma • 

riş yaparsa halk ona gözünü di • nasız bakıt için bundan beliğ bir 
ker. O gösterişin zail olmaaı için 1 tabir bulunabilir mi. Bu teşbih i • 
ıuri, manevi gönül birleştirir • çin inekten daha liyakatlisi var 
ler. Sırası düştükçe o adamın ze- r.:ıı. Hatta ineğin yerine - başka· 

vali esbabı hazırlanır. Bazı fena larını bırakınız - öküz bile ka • 
tesadüfler de yardım eder. O kim im olur mu. Bu söz de ayrıca bir 

se kül olur, mahvolur, gider. Göz 
değmesi budur, yolua gözden bir 
ok çıkıp da o adamın yüreğine 

saplanmaz a. 
Kendi kendine seaaizce, göste

ritsizce çalışan bir adam iflas e -

der. Kendi üzerine nazarı dikka • 
ticelbeden yeni çıktı bir zengin 
de iflas eder. Birincisine hiç ldm 

senin nazarı değmediği için kim
se haberdar olmaz. İkincisine 

hep nazar değdiğinden iflası göz 

değme, isabeti ayn neticesi olur. 
Bu hal suri olsun ve manevi ol • 
sun haktır. 

• • • 
- ilinki un olur, bcısılır. Bizimki 

ceviz olur kaiııtar. 

(Batkaaı hiç sessiz kazanır, bo 

tablo değil mi? 
Fakat bu kabil ibareye (Me • 

sel) den ziyade (Tabiri mahsus) 
demeli.) 

- ln;·rsin gönül inersin. Attan ~ 
ner eşeğe binersin. 

- O bir diken. Yoktur eken. Her 
yerde biter. Herkese batar. 

(Bazı adam var. Yaradılıttan 
muzır, fena, ıerrünnastır. 

O kabil kimseler hakkında ıÖJj 
lenir. ... J; J /1 

- t~ 
* * * - Oddur ocağı taşıran. Erdir d6 

radı ~işiren. 

(Çünkü atalar (at, 
göre eıer) demitler. 

aahibino 

' - Oğlan evlenmek iaterıe (Gurr,e.. 
yuna çuvalları doldurur. Bizim te çıkacağım) der. Kız koctı 
kazancımız ceviz kadar sayılı, (Allah canımı alsın) der. 

iater•lf 

mahdut olduğu halde halk içinde _.. 

ıürültüsü ayyuka çıkar. 
Şu yolda da söylerler: 
- Elin kısraiı ceylan doğursa 

kimse duymaz. Bizim tavuk bir 

yu1!1urta yumurtlasa velvelesi dün 
yayı tutar. 

"' .. 
- inek a11nal/4 bakar glbl. 

- Oğlumı azdırma hoca.sız kalır. 

Kızım şımartma kocasız kalır. 

• • • 
- Oynaşa güvenen, ersiz kalır. 

(Oynaı - do.t dedikleridir. 
Bugün arkadaş diyorlarmıf.) 

• lf. • 

- Ogma kardaşın gözünü, ağlıya· 

(Meseli reıim aersiıinde bu cak anandır. 

san'atla hiç alakası olmıyan cahil (Vatanına, vatandaıına hiya· 
fikirsiz bir zavallı, bir tablonun net etme. Zararı kendine, vatan

daıınadır, maalindedir.] 
kartııına geçer, bir müddet be. -
kar, bakar amma (Bakar - öküz) 

gibi bakar. İşte o kabil kimseler 
hakkında irat edilir. 

Bizde henüz Türklüğün, Türk 
dilinin liıan.ı, edebiyatı, tarihi, 

nefis san'atlar tarihi tedvin edil
mediği için bizim de diğer mede-

ni milletler içinde edebi mevkii -
miz belirr;ıemiıtir. Edebiyatı top-

lanan, iılenen milletlerin bu kabil 
eserlerinden bazılarını acizane o-

kuduk. Onlarda şu baladaki ta -

bir gibi bir sözü icazın, belagatin 

arıü alasına çıkarırlar. Ve haklı • 

dırlar. Kendi kendimize zavallı 

• • • 
- öterse, güzel düdük. 

[Bir ıeyin yalnız ıekli güzel ol· 
mak kafi değil, işe yaraması da 
ıarttır, yerinde kullanılır.] . ,,. 

- Öksüzün ahı pekçe gelir. Yabca 
kakar. 

[Öluüzün gönlü kmldığında 
(ah) etmesi çok kuvvetli ve tesir
li olur. Kalkması yani hükmü geç; 
mesi ise (yabca) yani yavatça ve 
ağır ağır olur. Kolay kolay geç~ 
mez. Onun için - herkesten ziya• 
de • öksüzün gönlünü kırmaktan 
sakınmalı] 

Velet Çelebi 

sarmıf ve: Filhakika aldanmamıştı. Hallc, i>u suretle gazinonun geni§ kapı • 
larına kadar geldi, kapıdan çık •"' 
tı. Halk onun gazinonun etrafın
da bir tur yaptıktan sonra dönüp 
geleceğini zannediyordu. Fakat 
Raul dı§arı çıkınca, maskeli dan· 
sözü kucağına almıı ve koşmıya 
batlamıştı. Bu suretle elli adım 
ilerdeki otomobiline kadar karan 
hk köşelerden istifade ederek git
ti ve bindi. Arkasından, hala: 

- Flaman, diye muavinine ba- kulislerde olan bitenden haberdar 
ğırmı§, yetİf .. Buraya gel, öteki • değildi. Cazbant bir tango çalı • 
ler Raul ile dansözü yakalasınlar. yordu. Gülü!ÜP eğleniliyor, ve 

Sonra ortaya iri sakallı bir a- dans ediliyordu. Onun için, iki 
c!am cıktı. Kollarını açarak sivil kolu ile maskeli dansözü havaya 

~ . 
vaziyette bulunan memurları gö- kaldırmış !Ik bir adamın sahne 
ğüsledi. Ne hakla herkesin üzeri • merdivenlerinden inip de salon • 
ne hücum ettiklerinden, kaba ha- da ilerlediği görülünce halk bu-

' 1 

reketlerinden dolayı - sanki on- nun bir numara olduğunu zannet-
ların polis olduğunu hiç bilmiyor ti ve ona yol verdi. Raul ilerliyor, 
muı gibi - onları protesto etmi- o ilerledikçe halkın açtığı yol ü • 
ye, ıöylenmiye, ba~ladı. Gayet zerine J.3pamyor, kendisini ta.kip 
şık birisi de bu karğa~alıktan is - etmek istiyen!erc mani oluyordu. 
tif ade ederek altın saçlı maskeli Bir aralık sahneden bir r.es yük -
dansözü, hala baygın bulur.duğu seldi: 
yerden kaldırmıştı. Bu, Fauldü. - Tutunuz, tutunuz.. Kaçı • 

Raul Kurvilin mu'Vaffak olan yor .. 

- Tutunuz, ka~tyor .. 
Sesleri geliyordu. Raulün oto

mcbili öteki otomobillerin yanın· 
da duruyordu. "Tu~ı.muz,, se::.lc -
rine şoförler k-;.1lak dir.nişlerdi. 
Yalnız, meselenin ne olduğunu 
bilmedikleri için biribirlerine so· 
ruşturmıya başladılar, bu suretle 
Raul, rahatsız edilmeden otomo • 
bilini hareket ettirebildi. Kendi 
kendine: 

- Bu s~fo;.· de muvaffak ol • 
dum, 

Diy_ordu. 

manevrasından istifade ederek, Bu o kadar kc.mik bir te5İr yap 
ve halkın da polislerin derhal ye- mıştı ki, halk, bunu da bir numa
tİfmesine mani ola.cağını hesaplı • ra zannederek kahkahalarla gül
yarak, omuzunda genç kız oldu- miye baıladı, ve kimıe Raule do
ğu halde, gazinonun salonuna i- kunmadı. Raul, esasen tahmin et
lerliyordu. Zira, buradan kaçma- ı tiği bu hadisenin muvaffak oldu
nın daha kolay olacağını hesap • ı ğunu görünce, gülerek etrafı ıe • 
lamııtı. limlıyor ve avını götürüyordu. , (Bitmccli_fr 



Savıfa 10 VAKiT 

Peştenin meşhur baş 
hammalı tekaüt edildi 

r 
TAKViM 
Pazartesi Sah 

5 ErlUI 6 ErlUI 
4 Cama.evvel 5 Cama.evvel 

Elli sene imparatorların eşyasını 
taşımış olan adam neler anlabyor ? 

GUn dOğu§U 

GUn batl§ı 

Sabah nama.zı 

Öğle namazı 

5,31 5,32 

18,36 ((1,35 

4,31 4,:ı..? 

12,13 12,12 

Budapeıtenin merkez garında 
elli senedir hamallık eden ve §İm· 
di yetmİf yatında bulunan Jorj 
Çel isminde bir Macar, son günler 

de hamal başılıktan tekaüde s~v
kedilmit, bu müddet zarfmda itin
de gösterdiği gayretten, dürüst 
hareketinden dolayı Macar devlet 
naibi amiral Horti kendisini 
bronz madalya ile taltif etmittir. 

Bu tevcih üzerine, memleketinde 
birdenbire me§hur olan Jorj Çel, 
amiral Hortiyi makamında ziya
ret ederek, te§ekkür etmittir. 

Jorj Çelin ismi etrafında tim
di bütün Avusturya ve Macar ga· 
zetelerinde neıriyat yapılıyor. 
Hatta, gazete muharrirleri ayağı-
na kadar giderek kendisile görü
fÜyor, intibamı soruyorlar. Bu a
damla görüıen bir gazeteci, müla
katini fu tekilde anlatmaktadır: 

_. Jorj Çel, alelade bir hamal de 
fildir. Hiç değilse, bronz madalya 
göğsünü ıösliyeli, o kendisini alel 

ide bir hamaldan farklı biliyor. 
Merkez ııarının peronunda elli 
aenedenberi dimdik duran ve 
yük bekliyen ihtiyar, ölünceye ka
dar ayni vazifeyi görmek arzu
aunda idi. Kuvveti, bir çok deli-

kanlılar da gıpta uyandıracak de
recede yerinde.. Hüliıa, yetmit 
yqında olmasına rağmen hali 
aağlam. Bu itibarla daha hayli 
müddet çalıtabileceği de anlatı· 
lryor. Amma, nizam buna müsait 

'değildi. Binaenaleyh, tekaüt edil· 
mesi zaruri oldu. 

Tekaüt edildi. istirahata çe· 
kildi. Fakat, bilmem, ıöyle biraz 
olsun kötesinde rahat edebilecek 
mi?. Bir yerden geliri yok gibi 
bir ıey. Ailesi kalabalıkça, Teka-

üdiyeai az. Elinde, avucunda ka
lan birilmniı paraıı da yok. Her 
halde kendiıine §Öyle münasip bir 
İi arayacaiı muhakkak. 

Maamafih, ihtiyar, memnun, 
mes'ut. Oturduju mahalle, bu ıe
refli sakininin mazhar olduğu il· 
lif at dedikoduaile çalkanıyor. 

Bana hayatına dair neler an
lattı, neler! Onun hizmet ettiii 
elli sene zarfında garda dört tef 
'deiipnİJ. O, hepıinden hotnut ol
Cluğu gibi hepsi de kendisinden 

hoınut kalmıf. Bir defa bile tek
C:lir eden olmamıı. Kendiıinin asil 
mafrur okluğu cihet, bu huaua de
JiJ. 0, daha ziyade bükUmdarla
nn e,yuını tqımıı olmakla ögü-

nüyor. Bir kere anlatmağa baıla
'dı niı ••• · artık susun ve dinleyin! 

Meseli, imparator Fransuva 
:Jojef Budapeıteye geldi mi, gar 
tefi, onu çağnr, hatmetmeabın 
eıyaaını zedelemeden, kaybetme
den taınnak hususunda kendisine 
güvendiğini ıöylermit. Sıkı sıkıya 

tenbih edermit: "Dikkat et, ha ! 
imparatorun bavulları, halis do-

muz ve dana deriaindendir ve 
hepsinin üzerinde Hababurg hane
damnın tacı vardır!,, 

imparator her geliıinde, yirmi 
otuz bavul ve sandık eıya ile bir· 
Jikte ıelirmiı. İmparatorun mai-
yeti, uıaklan eıyanın vaıondan 
arabaya tatmınasına nezaret e
tlerlermif. Arabanın batında du
raıı 1nr adam, yükletilen bavul Ye 

sandıkları birer birer sayar, hep-' 
sinin tamam olduğunu görünce, 
kendiıine ve beraber çalııan di
ğer hamallara if lerinin bittiğini 

bildirirmif. Ancak ondan sonra 
oradan uzaklatabilirlermif. 

ihtiyar, bqlıca kimlere hizmet 
ettiiini ıaydı, döktü : 

- Ben, bundan batka Sırp kralı 
Milanın eıyasını da tatıdım. Kra
lın Budapeıteye geldiği ıizli 
tuluyordu. Bunu yalnız ben bili
yordum. Amma ben de hiç bir va
kit bot boğazlık edip kimıeye bir 
ıey söylemedim, ha! 

Sonra Franıuva Ferdinand, ... 
hani büyük harp baılamadan Sa
raybosnada öldürülen veliaht yok 
mu?. Hani, Prinçip isminde bir 
Sırplı tarafından vurulmuttu, ka
r111 ile birlikte otomobilde gider
lerken... itte onun da efyalarını 
taııdım. O sık sık ve gizli olarak 
Budapefteye gelirdi. Onun çok et· 
yası yoktu. Hemen daima Hun
garya oteline inerdi. Amma asıl 
imıini vererek değil. Batka isim
le! •• 

Sonra ölen Romanya kralı Ka· 
rolun, sabık Bulıar kralı Ferdi· 
nandın eıyalarını da taııdım, 
ben •• 

Ya bet vekiller?. Kaç tane bq
vekilin etyaaını tatıdım. Koloman 
Tiça, Baron Dezidiriyuı Banfi, 
Koloman Çel... Adaıım... Sonra 
Stefan Fiça ... Hepsi de efyalannı 

bana emniyet ettiler. Bir defa bile 
bir şeyleri kaybolmadı .. 

Belki hayatında ilk defa bir ga
zeteci tarafından kendisinden mü
likat iıtenilen bu hükiimdarların 
eıyaaını taıunıı adam, hiç durma
dan hayabtun bütün teferrüatım 

anlatmağa istekli görünüyordu ... 
Şimdi meıhurdu .. Memnun, mes'ut 
ve sonsuz derecede ~es' uttu!,, 

İkindi namazı 15.51 15,50 

Akf&Dl namazı 18.36 18.35 

Yatsı namazı 20,13 20,11 

imsak 3.45 3,48 

Yılın geçen l 239 240 
günleri 1 

Yılm kalan t 126 125 
gUnlerf J 

HAVA - Dün sıcaklık azami 29, ugarl 
20 derece olarak tespit edilmiştir. Bugün 
rUgA.r mütahavvil sUr'atıo. esecek, hava a
çık olacaktır. 

RAD\'l) 

BugUn 
İSTANBUL - 18 den 19 a kadar gramo

fon, 19,30 dan 20,30 a kadnr Makbule ve 
Yesari Aaım Beylerin lşUrakile saz, 20,30 
dan 21 e kadar oda muslkisl konseri, 21 den 
22 ye kadar Safiye Hanım ve arkadaşları 
22 den 22,40 a kadar haflf musikt. 
VİYANA (517,2 m.) - 12,SO konser, H 

p!Ak, 18,20 orkeatra, 20 Don Karloa oper&SI, 
23,15 konaer • 

ROMA (441,2 m.) - 13,30 plA.k, 18,30 
konser, 21,45 hafif musiki. 
BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 10,15 konser, 

13,5 konser, 18,20 Çıgan orkestrası, 18,20 
konaer, 20,30 plA.k, 21,45 konaer. 

MOSKOVA (1304 m.) - 15,20 mustkf, 
17,10 musiki, 18,10 musiki, 19,10 musiki, 
20,10 mwıtkf. 
VARŞOVA (14ll m .) - 13,45 p!Ak, 19,20 

dans, 21 orkestra, 23 musiki, 23,50 dans. 
KÖNİGVOSTERHAVZEN (1635 m.) -

T jimnastik, 7,10 konser, 15 konser, 21 orkea. 
tra, 23,20 haber ve musiki. 

PARlS (1725 m.) - 20 p!Ak, 21 Uyatro, 
21,o& 5konaer, 22,30 keman için parçalar. 

Yar1n 
VİYANA (517,2 m.) - 12,30 konaer, 

13,o&O plA.k, 16,20 konser, 18 koruıer, 20,o&O 
konser, 22,15 şarkı, 23,5 dans. 

ROMA (Ul,2m.) 21 plAk, 21,-&5 koruıer, 23 
konaer. 
BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 10,llS konııer, 

111,& kOftllM', 18 or1ı.eııtl'll., 19,41S Mozart kon· 
seri, 20,45 salon orkestrası, 21,45 Çıgan or
kestrası, 21,45 Çıgan orkestrası, 23 piyano 
konseri, 22,46 dans. 

OSLO (1071,4 m.) - 21,::0 hafif musiki, 
23,15 konacr. 

MOSKOVA (1304 m.) - 20,10 mUB1ki, 22 
Fran.sızça nqrlyat, 22,55 Kızıl meydan. 
VARŞOVA (1411 m.) - 13.f5 pılk, uı 

ııen!onlk konser, 19,20 musiki, 21 halk kon· 
ııer!, 22 konser, 23 dans. 

KöNlGVO'STERHAVZEN (1635 m.) -
7 jlmnasUk, 7,15 konser, 15 konser, 17,30 kon 
aer, 21 muslk, 22,40 konser, 24 musiki . 

PAR.ts (1725 rn.) - 20,-&5 haber, 21 tiyat
ro, 21,30 haber, 23 konser • 

latanbul EYkaf Mildilrlüğü ilAnları 

Cevamii ferifeye 1932 ıenesi zarfında tevzi edilmek üzere 

f8000) kilo mangal k6mür0n0n lüzumu olduğundan talip olanların 

ıeraiti an•amak Uzere her gün Levazım kalemine ve ihale günü 

olan 19· 9. 932 pazartesi gftnil saat on beıte idare encllmenine 

mDracaatlan ilin o:unur. (4418) 

Erzurum P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Haaankale - Baya:ı.ıt postası (1500) lirada pey altına alınmış 

ve bu bedel mahalli komisyonunca f ahit görülerek mUoakaaadan 

sarfı nazarla bir ay içinde pazarlıkla ihalesi karargir olauğu 

ilin o~UDur. (4611) 

Klralık kAglr hane 
Be.Wtaı Ake.rab Vakfiye idaresinden : 
Eeıiktaş'ta akaret erde 26-74 numaralı hanelerle 1·3 numaralı 

dllkkin birer sene mllddetle icar edileceğinden beş Evliil dokuz 
ynz otuz iki pazartesi gllnllnden itibaren yirmi gün müd-
detle mllzayedeye konulmuştur. Talip olanların ey~ulnn yirmi se· 
kizinci çarşamba gUnü saat on üçe kadar mahalli mezkurde 54 
numarada mlitevvelli kaymakamlığına ve yevmi mezkfıru11 saat 
on üçünden on be,ine kadar lstanbul Evkaf Müdiriyetinde idare 
encüatenine müracaat etmeleri. (4588) 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
Orhnbey hanında - Görmek ve lciralamak 

Y111duna müracaat. 

Maarif V ekiletinden 
Fransızca, lngilizce, Almanca muallimi olmak istiyealdd 

vakdletin tayin edeceği hanği bir mektepte bir yıl mll 
muallırnlik etmeyi taahhüt edenler için 1932 yıb eylul 1 

imtihan açılacaktır. 
imtihanlara Eylü!ün yirmi be:;inci pazar günO lstan 

Darülfünunda başlanacaktır. O:ger zümreler için ısıU 
muavinliği imtihanları bu sene açılmayacaktır. 

Bu imtihanlara girmek istiyenlerin: 
1 - Türk olmaları, 

2 - Yaşlarının yirmiden aşağı ve kırk 
olmaması, 

3 - Bir cinayet veya cunha ile mahkum olmamış buluoll' 
4 - Muallimlik etmeğe mani uzuvi ve ruhi arızalarb 111 

olmamaları, 

5 - Muntazam ve müse'sel bir tahsil takibi neticesinde 
devreli resmi veya hususi lise, yedi senelik idadi dört veY1 

senelik muallim mektebinden mezun olmaları lazımdır. 

Muallim mektebi mezunlarının en az iki yıl mektep o> 
mliği etmiş o!maJarı ve Jise mezunlarının da liseden en az iki 
evvel mezun olmuı bu:unmaları şarttır. 

6 - Darülfünun veya yüb sek mektebe devam edenler 
hana kabul olunmayacaktır. 

eu şartla haiz olanlardan, imtihanlara talip olanların bir 
da ile derhal vekAlete müracaat etmeleri ve istidalarına: 

1- Nüfus tezkeresi musaddak suretini, 
2- Muallimlik için ııbhi bir mani olmadığına dair 

idaresin~en alınacak nümuneye göre tanzim edilmiş fot 
ve tasdikli bir s hhat raporunu, 

3- Hüsnühal tebadetnamesini (ha!en memur veya 
olanlar bundan müstesnadır). 

4- Haiz olduAu mektep şehadetnamesini veya 
suretlerini, 

5- Dört adet 6X4,5 eb'adında kartonsuz fotoğrafını, 

6- MabaJli Maarif idaresinden tasdikli, fotoğrafb fişin, 

7- imtihanda muvaffak olduğu takdirde vekaletin 
edeceği her hangi bir mektepte bir yıl muallimlik edeceiiol 
taahhüdüne riayet etmediği takdirde Maarif Vekaletine Alt• 
lira tazminat vereceğine dair Noterlikten tasdikli bir ta• 
senedi raptetmeleri JiT.ımdır. 

8- Bu iıtidalar i!e merbutatınm Ey!iilün 18 inci pazar gO 
kadar Ve' a:ete gönderilmiş bulunması şarttır. Bu tarihten 
Vekalete gelmiş olan istida sahipleri bu devre imtihanlara 
mezler. 

9- istenen evrakı tam olarak göodermiyenler baklund• 
klletçe biç bir suretle muhabere yapılmıyac:ak ve bu gibilet 
tihana kabul o'unmıyacaktır. Gerek bunların ve gerek yu 
şartları haiz olmıyanlarıo istidaları hıfzedilerek kendilerine 
cevap verilmiyecektir. 

10- imtihanda muvaffak olanlar, ancak 
tayin edileceklerinden kaıananların mutlak 
Vekilet deruhte etmez. Keyfiyet ilan olunur. 

Eczacılar, Ecza Ticarethaneleri, Ecza Kodl
1 

yoncuları ile Tıbbi Atat ve Edevat 
tüccarlarının nazarı dıkkatine 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: er 
13213 numar•lı kararname mucibince bu kararnameye 111 

F. liıtesi muhteviyat. olan bntün kimyevi maddeler, tıbbi 
taburlar ve tıbbi alAt ve edevat Sıhhat ve içtimai Mu• r 
Vekl!etinio mDsaadu·yle ithal ohınabilecektir. Evve!ce E 
sine dahil olarak ıerbestçe ithali mümkün olan kimyevi 111• 
ler için alllcadarlar mezktir kararnamenin birinci maddd 
zikredilen komisyona mliracaatla s!pariş •vukuunu ispat e 
Eyliil zarfında bunları memlekete ithal ede!>ilirler. Evvelce 
kalete mür2.Caatla evvelki F. listesinde yazı~it tıbbi müstab bl 
için s'parit mllaaadeai alınmış olduğu takdirde· bunlarında it -
mi:saade o'.unacaktır. Eundan böyle F. listes'ne 'dahil bütilll ·~• 
deler için siparişten evvel orijinal fatura ve iki st}reti bir jst~ 
raptedi erek Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekil;t1fe• .1'1!,' 
edilmelidir. tler aym yirmisinde o zamana kadar yapılRJlf. 111 

caatlar tetkik edilerek kararname mucibince tayin ediJa:Jlt " 
hudut dahilinde itha!Ata müsude edileceği ve binaenaleY 
racaatl11rın ayın yirmisinden evvel Vekalette bulunmak uıere 
pılması lüzumu iJAn olunur. (4465) 

Büyük Tayyare 
ıs. ilncU tertip 

Piyangosu 
2. inci keşide 

11 Eylül 1932 dedir 

HüYü~ i~ranıiye ~~,il~ lira~ır 
•'k A_yrıca : 15.000 10,000 Lnalzk BüYU 

ikramiyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Milkafat Vardar. 



~ili 1932 

Clı~r~~bul Dördüncü icra me
Ja l\ &'Undan: Madam Artemisi
lııa zonstantinosun Siniye ve Fat
ıııını ehra ve Hatice Seniha ha· 
lııuk a~~ ikraz eylediği paraya 
ltıefr:~d alacaklı ubtesine vefaen 
~al g I<abataşta elyevm Hace 
Gn ına hatun mahallesinde Atik 
ltık ~liş suyu Cedit izzet paşa 
No ~?lEıda atik 7-9 cedit 28-1 
tı..' 1 

tevsi intikali bir kıt'a arsa 
'Yt\'ın E . b . . 30 
iüıı mın ey apartJmaoı 
ıı111 rtıilddeUe ihalei evveliye ila
libt konularak 11500 lirada ta
de bUbte inde olup bu kere yüz
lııüddeş ıamile ve on beş gün 
dtai ette ihalei katiye müzaye· 
bir tile Vaz ec:!ilmiştir. Hududu •r fi lloııiıı:ı a . Ay yıldiz Osmanlı A-
•tı b Sırnento şirketi arsasi ve 
~ll:ı a~ınesi ve Ekselsiyor Apar
~0:111. Ve bir tarafi çeşme güzel 
tati tEıı ~fendi arsasi ve bir ta
lııüfr lllın bey uhtesinde kalan 
p~4 ' 2 arsa ve tarafi rabii izzet 
~~ 80kağıle mahdudtur. Masa
tll~ ~ayden ve bilmesaha beş 
af~tıni beş arşin terbiindaki 
~l~ en 183 ilrşin murabaa A
~ •ıı:ıan binasi önUnde ve ar· 
4tı 111

daki bahçenin mesahasi 432 
ııt:.1terbiinde bir evsaf ve mU
~tQı ~tı apartimana bir ayak 
Gte . Yık rnerdivenle çift kanatlı 

tı b . 
2:riJd· uz.u camlı demir kapudao 
li b· ıkte zemini elvan çini döşe
t~d ır antre solda bir No Iı dai-

e g· ·ı t~d •tı dikte bir koridor, üze-
b~ ~bir oda, bir aralık, üç oda 
~t, anyo emaye banyo teknesi 
b,ıı tınaye musluk mahalli ve 
&ııs Yboun suyunu isitmağa mah
ba11 avagazı tecbızatı ve duş ve 
llıa:on~n :temin vezalari kirey· 
dek' doşelidir. Deniz cephcsin
de111 Odclar pançorludur, antire· 
~tt etrafı demir parmakhklı 
kat~ Yk merdivcnlerile ikinci 
ili ()' Çıkıldıkta bir gezinti maha
bit ·~p .ikinci daireye girHdikte 
tıa~lt ~tıder iizerindc caddeye 
b~~ b~ki oda olup iç içedir, üç 
."ıı,~1~ matbah, bi:- hela bir 

l-'ıoe tinci d ir dekinin ainidir. 
llıe~cı tltafi demir parmaklıkli 
lllak Yk rnerdivenden çıkıldıkta 
~~Uııcn bir gezinti mahalli olup 
1kiııc- daireye girilir, taks·matı 
llııı ~ dairenin aynıdır,, iki oda
ili Cltl\>atlan yağlı boyalıdır. Ye
~Yk afı demir parmaklıklı me· 

t~ ~ık ~<!tdivenle dördüncü ke
f ltilit ı d~kta dördüncü daireye 

18, .. bır matbnh iki odadır, 
rı.. <>rınnd . • ı . . 
(icli e zemını e van çını 
aıtıd \'e ~hafı bir metre irti-
:~el~ di\'ar vardır. Elvan çini 
ilıtc Citıtreden en aşağı kata inil· 
~ etraf d . d" tııı~ .. ı emır nıezayk mer ı-
'talık lbıldikte zemini çimento 
~tlllini ~Uradan kapu ile yine 
ıt, iki Çıınento bir aralığa geçi-

le ·~b~da, bir hela, bir matbab 
0ıı:ıu .. 1~k kazanlı bir çamaşırlık, 
~ ll:ıev Ve odunluk, üç mağa-
0~nı ..... cut olup dişarda kömür 

fı "'tk .. ha "'ı>arte uıere penceresi vardır. 
~"et tııan derkes, elektrik, 
~lltlııngazı tesisatını havidir. 

cj kanın sağ tarafında bi· 
~hıtıı·ı at'an itibaren aydınlık 
Sed ille Ö .... e b h Vçutur. nünde Bah-
\ll\> a " · 

ilt li l°enın etrafında beton 
'•" 2trind . 
d _. Pe .. d e oluklu galvanizlı 
eıı· • e ·ı ;ı ı~c ,.. . 1 e muhaltir. Bahçe 

"llil ~azır ü k 
1 U t1% ç attaki odaların 
:. · ~e ..... 1.P~treı üzerine tahta dö
~ı "' Ilı • ı_ 
d· r Par çınKo ve etrafı de-
ır • l:tıaktıkı· ü 

~· : 1~ct 1 ç balkon var• 
ltıtıcj Paşa caddesine nazir 

~d ı \'e ·1t· . 
~ lltın 1 ıncı katlarındaki 
.. ilkiıklıd~encereleri demir par-
"' b· ır. D . ,.. ıt k enıze nazir bahçe-
~ıttı 8Pu il · · · ~ . tııt0 e etrafı ve zemını 
lli.-. bah!lltrdevenle bahçeye çi· 

~ede deniz cephesinde· 

VAKiT 

ETABLiSM ROZDi-BAK 

Çorlu icra memurluğundan: 
Beher dönllmüne ikişer lira kıy· 
met takdir edilen Çorlunun Aşa· 
ğısırt çiftliği eraziıi dahili 
kain ceman 190 dönüm tarla 
heyeti umumiyesine 2500 
kıymet takdir edilen 14000 
nüm meranın tamamı açık 

tırmaya konulmuş ve ıartnam 

nde 
ile 

Jira 
da-
arl-
esı 

an-
932 

31 Ağustos 932 tarihinde div 
haneye asılmıştır. 5 Tş.evvel 
Çarşamba günü saat 14 ten 16 
ya kadar Çorlu icra daires 
açık artbrma ıuretile satıla 

inde 
cak· 
min hr. Arttırma birincidir. Tah 

edilen kıymeti bulmak ıa rtile 
en çok ve en son artbranın 
tünde bırakılır. Arthrmaye 

üs-
işti-

rak için yüzde 7 teminat a ]mır. 
diye Müterakim vergiler ile bele 

resimleri, vakıf icarcıi müşte 
aittir. Hakları tapu sicilli ile 

rıye 

il· 

iaları· bit o 'mayan alakadarların idd 
nın ilan tarihinden itiba1ren 20 
içinde vesikaları ile birlikte 
muriyetimize bildirmeleri 
takdirde aabf bedelinin pa 
masından hariç kahrlar. A 
darların icra veifliı kanun 
119 uncu maddesine tevfikan 
reket etmeleri ve daha 
malümat almak istiyenlerin 
5. H. dosya numarası ile m 
riyetimize mDracaatları ilan 

gün 
me-
aksi 
ylaş-

llka-
unun 

ha-
fazla 
932-
emu· 

o!u-
nur. (40441 

urlu-
masa, 
divar 
iyano , 
hinne 
t 17-
soka· 
ünde 
kılı-

lıtanbul ikinci icra mem 
ğundan: Merhun vemahcuz 
sandalye, perde, büfe, 
halısı, kanepe takımı, p 
vesairenin 8 - 9 • 932 tari 
müsadif perşembe günü saa 
18 de Bey oğlunda imam 
ğında papağan lokantası en 
birinci açık arttırma11 icra 
nacağından talip olanların 
ili mezkOrda hazır bulu 

maha· 
nacak 

memuruna müracaatları il An 
olunur. (4052) 

luğun· Istanbul 3 cü icra memur 
dan: Bir borcun temini için 
cuz ve paraya çevrilmesi mu 
yazma mümasili eşyalar 7 
tarihinde saat 12 den 13 
Yeşil direkte Hoca hanın 
No: da ikinci açık arttır 
satılaccıktır. Taliplerin mah 
bulunan memuruna mürac 

mah-
karrer 
.9.932 
kadar 
da 13 
maile 
alJindc 
aatlan 

ilan o!unur. (4055) 

Istanbul 3 üncil icra daire sinden: 
karrer Mahcuz ve furubtu mu 

bulunan Beyazitte Tramv 
vakkuf mahallinde 1 ve 2 
dükkanda mubtelif tfitün v 
ra ile hokka defter ve ı 
birinci arthrma suretiyle 8 
tarihine müsadif Perşenb 
saat 10 da satılacağında 
olanların mahallinde mem 
müracaatlan ilin olunur. 

ay te· 
N: lu 

e siga· 
airenin 
.9.932 

e günü 
D talip 

uruna 
(4038) 

rıHmınıırunn ımtmmı 

. -
arı us-ki bahçe lusmina set div 

tundedemir parmaklik, k 
ve iki sette bahçe ara 
mento merdiven vardir, k 
pençireler yağli boyah. K 
muhamminesi 19500 lirad 
lip olanlarin bu kiymet 
rinde yüzde 1 Onu nispeti 
akçelerini ve 927-8881 
numarasile 21·9-932 ta 
saat 14 den 17 ye kada 
veya bilvekAle ve fazla m 
va tafsilat almak istiyenl 
yasina muracaatla malu 
ideleciği luzumu ilAn olu 

erkuluk 
sina çi-
apu ve 
iymeti 

ir. Ta· 
in üze· 
nde pey 

dosiya 
ribinde 
r bilzat 
alumat 

er doıi-
mat ita 
nur. 
4039) ( 

... 

. 

Yeni mallarımız gelmlştlr. 
Pek ucuz ffatlar. 

Is tan u Yüksek iktisat 
v e Ticaret Mektebi MüdürJüğünden: 

2 
1- Kayıt ve kabul muamelesi 1 Eyliil 932 de başhyacak ve 

5 Eylul akşamma kadar devam edecektir. 

la 
2- Kayıt için cumartesi, pazartesi, perşembe günleri sabah

rı saat ondan akşamları saat on yediye kadar mektep müdür
ğüne müracaat olunacaktır. Jü 
3- Mektebin (Yilksek iktisat ve Ticaret kısmına) 

b 
A- Bakalorya imtihanlarına tabi tam devreli Jise mezunJaril~ 

u derecede olduğu hükômetce musaddak ve bakaloryaya tabı 
cnebi liselerinden şahadetnameleri olanlar. E 

z 
B- Darülfünun fakültelerinden ve Yüksek mekteplerden me

un olanlar ile bu meldeplerden naklen gelecek olanlar. Naklen 
eleceklerin evve!ce girdikleri mekteplere her halde lise mezunu g 
!arak kaydedilmiş olmaları şarttır. . o 

z 
O- Bu kısma muadil ecnebi yüksek ticaret mekteplen me

unlarile r.oüdavimlerinden mukabil devrelere naklen alınacakların 
Türkçeden imtihan vermeleri meşrüttur. 

4- Mektebin (Ticaret Lisesi Kısmına) bıtkaloryaya bbi orta 
mektep mezunları aluıacaktır. Bu kısma gireceklerin yaşlan on 
eşten aşağı ve yirmi birden yukarı olmıyacaktır. b 

5- Mektebin (Küçük Ticaret Kısmına) ilk mektepler mezun· 
arile orta mekteplerin birinci, ikinci, üçüncü sınıflarından ta~

dikname ile gelecek olanlar. Bunların yaşları da on ilçten aşagı 
e on sekizden yukarı olmıyacaktır. 

1 

v 
6- Mektep nibari ve meccani o!up te?r.isat öğ~~ye ka~ardır. 
7- Kayıt ve kabul için aşağıdakı vesaıkin müdırıyete hıtaben 

yazılacak bir istidanameye raptı icabeder. 
Vesaik· 1- Mektep şehadetname veya tasdiknamesi. 2· Sıhhat 

t • ı 3 HükuA metre musaddak hüsnühal varakası. ve aşı apor arı. - ~ 

4- Hiiviyet cüzdaoı. 5- Üç kıt'a fotoğraf. (4214) 

1 
ıstanbul Belediyesi ilanları 1 

Heher metro murabbaına yüz elli kuruş kıymet konulan Fatih 
yangın yerinde Haraççı Muhittin mahallesinde 23,90 metro mu· 
rabbaı belediye mala arsa satılmak Uıere açık müzayedeye ko· 
nulmuştur. Talip olanlar tafsiJAt almak için Levazım müdürlüğü· 
ne müzayedeye girmek için de 3 liralık teminat makbuz v~y~ 
mektubu ile 26·9·932 pazartesi günü saat on beşe kadar Daımı 
EncUmene müracaat etmelidirler. (4603) 

K d k .. halinde bir numarah dükkAn kiraya verilmek üzere 
a 

1 
oy 1 f ·ı 1 k • · ık müzayedeye konulmuştur. Talip olan ar ta sı At ama ıçın 

~~vazım mUdürlUğüne müzayedeye girmek içio de 9 liralık temi· 
nat makbuz veya mektubu ile 26·9-1932 pazartesi günü saat on 
beıe k=dar Daimi encümene müracaat etmelidirler. (4604) .. __ _ 

Fatih Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Saraçhane başında 
tramvay caddesinde Ebülfadıl Mehmet Efendi medresesi bilmil· 
zayede icara verileceğinden taliplerin 26·9·932 tarihine mUsadif 
pazartesi günü saat 14 te daire encümenine müracaatları ve 
yevmü mezkurdan evvel teminat akçesini bankaya teslim eyleme
leri ilan olunur. (4601) 

ist. Maarif MüdürlüQünden: 
Orta tedri ·at mekteplerine beden terbiyesi muallimi yetişti

rilmek üzere bu ders senesi başında Ankarada "Yüksek beden 
Terbiyesi ihtisas,, mektebi açılacaktır. Fozla tafsilat ida~e~in 
divanhanesine talik edilmiştir. · Talip olanların 20·9·932 tarıhıne 
kadar idareye müracaatları ilan olunur. ( 4615) 
--~~-------------~-- ~- --~~~~---------------~ 

Savıfa 11 

lıtanbul Dördüncü icra me
murluğundan : Hacı Mustafa Be· 
yin Zıya Beydeki alcağından 

dolayı mahcuz ve furubtu mukar
rer Tavşantaşında Saraç ishak 
mahallesinde Mabeyinci çeşmesi 
solcağındn atik 22 No. lı ve ce
dit l 9 No. bir bap hane elyevm 
arsa 30 gün müddetle ihalei ev· 
veliye müzayedesine vazedilmiştir 

Hududu: Bir tarafı Ziya Beyin 
arsası bir tarafı hamam yolu ve 
bir tarafı yine Ziya Beyin arsası 
cephesi tarikiam ile mahdut me
sahası bermucibi kroki 178 ar
şm terbiinde o:up kıymeti mu• 
hamminesi t~mamı 534 liradır. 

Arsamn Ozerine isabet eden 
bina eseri olmak Uzere cephe 
ve ortasında iki üç metre irtifa· 
ında balme ve ıütun halinde 
bulunan kısmen taı ve kıımen 
tuğla dıvarları mu,temil. Talip 
olanlar kıymeti mubamminenin 
yüzde on nisbetinde pey akçe• 
lerini alarnk 927 - 6803 dosya 
No. aile 6 - 10 - 937 tarihinde 
saat 14 ten 17 ye kadar lstan
bul Dördüncü icra memurluğuna 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

(4050) 

Eyüp sulh icra memurluğun

dan: Fenerde Aptisubaıı mahal• 
lesinde Fener caddesinde 6 ve 
8 ve milkerrer 8 ve mOkerrer 8 
numerolarla murakkam bir bap 
hanenin ve tahtında vaki liç bap 
dDkkamn 120 yirmi hisse itiba· 

rile temamına 7000 bin lira kıy• 
met takdir edilip birinci arthr• 
mada 5000 liraya talip zuhur 
edip luym~ti muhamminesini bul· 
maması basebile 5000 lira üze
rinden Eyüp sulh mahkemesi 
icrasıqdan ikinci artbrma sure• 

tile satılacakbr. Satiş ıartnameıi 
4 Eylül 932 tarihinde mahkeme 
salonuna talik edilecektir. 26 Ey: 
lül 932 tarihine mDsadif pazar
tesi günn saat 14 den 16 ya ka· 
dar açık artbrma ile ıablacak .. 
br. Arttırmaya iştirak için yilzde 

(on) teminat akçesi alınır. Sataı 

peıin para ile olacaktır. Mütera• 
kim vergi tanzifat, vakıf icıresi 

emlak sahiplerine ve dellaliyeıi 
müşteriye aittir. Hakları tapu 
sicillerile sabit olmadıkça ipo• 
tekli alacaklılarla diğer allkada· 
ranın irtifak hakkı sahiplerinin 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
gUn içinde evrak müsbitelerile 
bildirmeleri lbımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit ol .. 

mayanlar 1ahş bedelinin paylao• 
masından hariç kalırlar. Alaka· 
darların icra ve iflAs kanunun 

119 uncu madde i hükmllne göre 
tevfik hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak isteyenlerin 

931-663 nµmerolu memuriyeti· 
mizde mevcut dosyaya müraca
atları ilan olunur. (4036) 

Beyoğlunda T eşvikiyede Birin
ci karakol sokağında 88 - 112 
numarala hanede mukim iken 
elyevm ikametgahı meçhul olan 
Adil Beye: 

lst. Dördüncü icra dairesinden: 
Murisiniz Süleyman paşa tarafın-

dan Mağdil Hanıma vefaen ferağ 
edilen Teşvikiyede birinci kara• 

kol sokağında 88 • 112 numarah 
gayri menkulilnüze 11 • 8 • 932 
tarihinde yapılan vaziyette ehli 
vukuflardan mczkür gayri men• 

kulfinüzün tamamına 10490 lira 
kıymt takdir edildiğini natık tak· 
diri kıymet raporu 931-337 do• 
ya numarasile tarafınıza ilinen 
tebliğ olunur. (4037) 



Sayıfa 12 VAKiT 

SEYRISEF AIN 
A 1 

Merkezi idaresi Galata köprübaşı B 2623 
Şulıe A. Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 

lzmlr • Pire • lskenderiye 
postası 

~=====> Kız ve Erkek· L6ylt ve Nehar1 =====~ r ' 
lstlklil Lisesi Dr. Aristidi 

Hergün 8 •ahife 01 

saat dörtte çJk•' 

(IZMiR) 6 Evliil Salı 11 de. 

Trabzon postası 

(CUMHURiYET) 7 Eyliil 
Çarşamba 18 de. 

lzmlr • Mersin postası 
(KONYA) 7 Eylfıl Çar-

şamba 10 da Galata rıhtımın-
dan kalkarJar. (4540) 

Perçin çivisi 5 Ton 
Cıvata 5 

" 
Somun 250 Kilo 
Pul 25J ,, 
Eğe 1500 Tane 

Yukarda isimleri yazıl. beş 
kalem malz~me münakasa ile 
alınacaktır. ihale 6 9-932 saat 
16,30. Depozito % 10. (4413) 

l••• Rlrlnct sııııI mutahassıs --•• 
BAKTERiYOLOG 

DOr. lhsan Sami 
BAKTERiYOLOJi Li\BOR.\TUVARI -

Umum kan tahlil~u. Frengi noktııı 
naz:ınndan (\\"a~sermanveKıhnte:ımülleri, 
kan küreyvatı sayılması, tifo ve ısıtma 
hastalıklan teşhisi, idrar, b:ılgam, ce
rahat, kazurat ve su tahlilı\u, Ultra 
mikroskopi, husus! aşılar istihzarı 
Kanda üre şeka. Klorür, kollestcrin ı 
miktarlannın tayini. Oivanyolu'nda. 1 

ultan ~1ahmut türbesi l\o 189. ıı 

••---- Telefon. 20981 -----

ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 
BUtUn Sınlfları mevcuttur. 

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

kadar mUracaat olunablllr. 

Şebzadebaşı Polis merkezi arkasında '-========:=11 T&lefon 22534 =======~ 

~~ .. - •• ı 

...... .,~ .... -;r-:.., 
•>:,a.c·· 

Taktir o\unmuş Katran - Zıft- Hafif yağlar -
Naftalin - Satgazol (Aynen Garboniteum evsafını haiz· 

dir) - Solvent Naphta. 
=• yeni Çıktı 4 Mustahzarlerioi imal ve mevkii fruhta vaz'etmiıtir. Beyoğlunda 

şirketin idare merkezi olan Melto hamndJl "'(MD)teriler dairesi) 
I:arili Felsefesi Birinci katta No 12 odaya müracaat. -· 

Filozoflardan GUstav Lö •••••••:•••••••••••••••••• Sonun eseridir. TercUme 
Haydar Rifat Beyindir. I ~TKUaraciZğer,LMidAe, barsa

1
• k,Çtaı vM~ kuEm blastalEıklarRaoa ı· 

Muayenehanesi : 
Emln8nü : f.mlnönü han 3 üncü kat No. 8 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1: 
" - " :: Uroloğ :: 

H Dr. Hakkı RUştU ii 
u ld T "l 11 b" . :: ii rar ve enasu yo an ınn· :: 
H ci sınıf mütehassısı "P ARiS,, ii 
H . tt 
:: den Dıp!ome :: 
i;ıstiklAl Caddesi Yıldız apartım:ın No 322iE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ............................................................ 

Zayi 
Cümhuriyet merkez bankası

ndan aldığım (D 121605) numa
ralı hisse senedinin 40 lirahk 
birinci makbuzunu zayi ettim. 
Yenisini alaıak için müracaat 
ettiğimden hiikmil kalmadığı 

ilin o!unur. 
inhisarlar umum müdürlüğü müskirat 

imalAt şuhesindc Hasan 

iş arıyorum 
Fr:ınsızca ve muhasebeye vakıf 

ciddi bir genç kız vazife anyor. lst. 
P. K. 46 V. B. adresine yazılması 

lstanbul 3 üncü icra dairesin-
• den : Bir borcun ödenmesi için 

haciz edilmiş ve aahlmasma ka · 
rar verilmit olan iki adet sütlü 
inek 14 EyJül 932 Çarşamba 
günü saat onda F atihde At pa
zarında açık arlhrma ile satıla· 
cağından talip olanların memu· 
runa mllracaatları ilin olunur. 

(4041) 
===-.:::::::::::::::::::::::::.-::::-.:::::::::::::::::•: 
H Göz Hekimi il 

lf- Haber, ilk çıkınıY• 
b·r 

ladığı zaman tam 1 

şam gazetesi olarak 
cağmı vaadetmişti. Bugnııe 
dar, bu vazifesini teOI; 
yaptı. Bundan sonra fa 
de yapacaktır. 1, 

b. .~ 
)(... Haber, Tam ır ~ 

gazetesidir; diğer iki • 
gazetesi gibi sabahları 
8 de 9 da basılmaz • 

)(... Haber, Telgraf 
.. YJ d 1 f~:J sının og e en evve ·Jİ' 

birinci ve öğleden sonr• '~ 
servisini de ahr ve f:·i 
ikindiye kadar olan '1•~ 
ve hadiseleri doğru t t 
sayıfalarma geçirir. Bu01' bf 
teki akşam gazeteleriode 

lunamaz. .~ 

)(.... Haber, Oteki g 1' 
it r 

leler gibi yazılarını b oıl 
evvelden hazırlamaz. 

akşam gazeteleri sab• 

çıkan gazetelerden faıl• 'I 
şey veremez, çünkü 8 de 
sılır. ~ * Haber' de çıkan ~ 
ları bir gün sonraki ~f 
gaıetelerile kendinden 2 '( 
sonra sabahları çıkan 11 

gazetelerinde bulursuıılJ#ı 
Ve bütün bu f aikıf • 
"k 1. t • w ... el' mu emme ıye ıoe raglJ' 

8 
3 

Sahife 
urus 1 

Tarih muallimleri, tarıh meıa~lılan I 1 
için müt:ıleısı kıymetli, elzem bir 1 
eserdir. Tefeyyüz kütüphanesinde ı Köprüden 6,30 • 8,20- 9,30-11,40 da Haydarpaşaya hareket eden 

125 kuru~ vapurların trenleri ve c,•ma sabahları ilaveten 7 vapurunun trenj 

•===========::il .. ~ membalara kadar giderler. içmelerden son tren 15,SS dir. 

D Dr. Süleyman Şükrü İİ 
ii Birinci sınıf mütehassıs !: g !BabıAliı Ankara cadd~si numarıı 60 il ._ ________ _ 

Sıhhatini Sevenler 
ihtiyaç 

vukuunda 
yalnız 

BAZlll 
' 

" " ............................................................ ............................................................ 
Müshil 

HAPLARINI ve 
melin 

fe Kullanmah ., 
ecza ha neler ~~jtltf 

musırran i~ 
------------------------~----------------~~~--------------------~------------------------------------------------------~ 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurları. 
başka her gün öğleye kadar kayıt yapılır.17Eylülde 

•••••••• derslere başlanacaktır. 

Şişli - Kır Sokak 

Ni MEKTE 
Ana • ilk • Orta kısımları - Serbest Jisan kurları 

başlandı. Hergün 9dan 
kabul olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilinlan 

50 Ton Elektrolit bak1r 29 - 1 O • 932 
15 ., ,, Tutya 22 - 10 • 932 
80 ,, adi ,, 31 • 8 - 932 

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

•••••Yerli ve Avrupa kumaşlarmdan kusursuz•••• .. 

VAK 1 T 
GUndellk Slyut Gazete 

İstanbul Ankara Caddesi, VAKJT yurdu 

Telefon Numaralar1 
Yazı tşlcrt telefonu: 21879 

· dare telefonu : 24870 .... 
Telgraf adresi: lstanbul - VAKIT 

Posta kutu.!U No. '6 .... 
Abone bedelleri : 

Türkiye Ecnebi 

Senelik 

6 aylık 

3 aylık 

1 aylık 
._.. 

Hin Ucretlerl ı 

.... 

2700 Kr. 
H50 .. 

800 .. 

• 

Resınt tlAnlann bir satın 10 KUM!§ 

Ticari 1Ul.nlarm bir aatm 12,IS 

Ticari tl!nlarm bir santimi 2!5 

KUçUk lllnler : 

.. 
• 

Bir detaaı 30 iki detBBl ISO üç defaaı 66 
dört de!ası 7!5 ve on defaaı 100 kul'U§tur 
üç aylık llAn verenlerin bir defası: mecca
nendlr. Dört satın geçen UA.nlarm fazla 
satırları bef klll'U§tan hesap edillr. 

lsnınrlanıa emiseler 2 O lira~nn ~HIBr 
Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur. VAKIT MATBAASI - tSTANBUL 

• ..... ·----· SAfilBl: JdEH)ı{ET ASIM Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı umumt Neşriyat MüdUrü: REFlK AHMET 

ve 

••---• 3 Eylül Cumartes! ____ ,..... 

Luvr MaRazalatı 
BeyoOlu'nda lstlklAI caddealnde (Tokatllyart 

paatahanesl karşısındaki 

Yeni ve şık binaya nakletmiş~,( 
Yeni mağazalar.mm fevkallde itina ve hüsnü intihap !;' ~ 

sinde tezyin ve tefrişi, Müdürü Mösyö JOANiDES'in biiYu 
zevki selim · sahibi olduğuna delalet etmektedir. ,.,af 

Nakil münaıebetile ve müdiriyetin, mahza muhtere~ ,.,,'r 
terilerini memnun etmek ve yeni mağazaya teşriflerini teşvık 

91
ttf 

sadile küşadmm ilk üç günü zarfında her türlü ıniib3'11ıal 
mühim bir tezilit icrasi suretile büyük fedakarlıklarda 
maktad1r. 

Bugün bu fırsatın son günüdür • 

İstıfadeye koşunuz. --~~~ 
- -- . [(I•'' 

3 Uncu Kolordu Satlnalmal Kadın ve doium hastalı 
Komisyonu lllnbrı Mütehassısı 'f 

Ankara yiyecek anbarıoa tes· Doktor ..ı fi 
llm edilmek şartile 15000 kilo Hüseyin l' .. obİ,,,fl 
sade yağı kapah zarf usulile mü· T b hıner 
nakasaya konulmuştur. ihalesi ür e, eski Hilalia 26'12 
26·Eylül·932 tarihine raüsadif 1 No. 10 Tel.: -

2 
. ıl.~ 

Pazartesi günü saat 15 tedir - - c-'' h~ 
Şartnamesini görmek için kom:s· uııv 
yonumuza, taliplerin Ankara Mer- ı 
kez sabo alma komisyonuna mü- Fabrikası: ~ !19 • .f., 'I 
racaatları. (739) (4511) lstanhul. Beyazıt l o: , , 

• • • ••• • • • ••• o•" 
l{ulJaOI / a ası Her ec•'~ 

,,tıb" 


