
Bagfln)dl Nflahamızda 

G;nçıik-s;;;ı;;. 
Almanya mektubu 

Yazan : Suat Derviı 
""-..~illan kabinesi ne ile meıgul 
ıs«=-

~ ~~-.. ~-~-~!~~-~ 
· · Kadın ve Spor 

~f;-f SA YIF AL ARI 
· ·;? Yakında: DUnyada hlli kadın 

ehp, satanlar ve kadın borsası 
olan ,ehlrler var ... 

•ncı Yıl • Sayı : 5266 idare Telefonu: 24370 S A L J, 6 - Eylül (9 uncu ay) - 1932 Tahrir Telefonu: 21379 Sayısı S Kuru, 

Gazi ve Türk dili 
t,ı .. ı . 
~~ ~.hayetlerine doğru top-
~] k T urk dili kurultayı için 
ııtlıJct lar devam ediyor. Bu ha
~el ;r bana bundan bir müddet 
~ b' alovada Gazi Hz.ne yaptı· 'h ziyaretin kıymetli intiba
tetlcilc atır.lattı. O vakit Türk dili 
ltiıı tbn~~ıyeti henüz yeni te§ek· 
dtlt d ~!tı. Büyük reisimiz doğru
~d ogruya !ahsi arzu ve ilham
lb"t an kuvvet alarak vücut bul· 
~·olan bu ilmi teşekkülün ya-

' Jn.e • • k tek ıaısıne zemin teş il ede-
~ı:e'9'.zular ile zihnen meşgul 
~r.~rlardı. Türk milletinin 
' u milli ihtiyaçlarına ve 
lb..._. il ıonTa tahakkuk edecek 
L,"'len- · 
~d 1 1nkişaflarma göre dil sa-
~a Yapılacak islahata artık 
'ııL - l ak zamanı gelmiş olduğu 
-.,, 1Yordu. 

~ '•uına k" h .. ··k hb · · "'l f . ur ı, uyu re erımı-

Doktor - Bu hastanın kalbi berbat.. Galiba kan almak 
icap edecek ••• 

• . """" . 
ÇELiK MIGFERLILER 

18 senedenberi Almanyanın görme
diği 180 bin kişilik nümayişi yaptılar .• 

Bu nümayiş AI
manyanın silah-

lanmak • • 
azmını 

gösteriyor 

~f ~lrıkalarından biri yalnız res
~r devlet reisi değil, ayni za
flaa.a,d a. hakiki bir millet reisi ol
>ltile~~· B~ yüksek farikası dola
' h •r kı Türk milletine ait o
"ler ~ §ey onu candan alakadar 
~il· u alaka yalnız Türk mille
'9ill ln.evcudiyetine ve umumi ida 
l\ de ~lluk eden meselele • 
~irı· ~unhasır değildir. Türk mil
d~i 111 

lnedeniyetine, san' atine, e
~l'a.tına, musikisine, diline, hü
lft t <>nun her nevi hususiyetlerine 
'-ti._~ildir. Bu itibarla Türk mil· 
~..: ~Ynelnıilel hayatta daha 
'~~ı, daha zengin, daha rahat 
' hed ute tçtn ne mümkün ise 
~ h:r: varmağa çalı!ıınak hü - Berlin, 5 (A.A) - Sabık Kay-
•d'- aalurımızın en büyük eme- ser ikinci Vilbelmin Alman kıta-

~lteJtillı m·ıı- ·· d 1 b .. ··k •i "' ı ı muca e e uyu 
le )~ai \'e ~ittikten sonra başlıyan 

r, h nıedenı ınıu ... ,. ..__,._ 

baha eıa 'bu maksatla olmuştur. 
~.tl'e,i'orıra. gelen harf inkılabının 
·~hi ,,~budur. Nihayet Türk ta
tı ... di l'·· •nda yapılan tetkikler ile 
;'rı illll~rk dili noktasından başlı· 
e latiit 1 taharriler hep ayni hede-
c_~"eccih bulunmaktadır. 

'bitteti ,lliınleri Gazi Hz.nin Türk 
~e~ İç~ı ku~tarmak ve yükselt
t''de edrı ta.kıp ettiği prensipleri 
~lli Icıııı er iken (Kemalizm) tabi-
.::i l'u:~Yorlar. Hakikat halde 
\ ~ ta. •~enin istinat ettiği e
~~ d-ıa "•ıf edebilmek için bun· 
~~. F doğru bir kelime bulu
tb- telin a.lca.t bu kelimenin tarifi
~~. F~ ~u da kolayca yapıla· 
'1~eıin 1h~ıınizce §İmdiye kadar 
,.ı~) . r •uretle anladığı (Ke· 

1>~ıe ~ııtenıinin en mühim hu· 
el.. f:'e rınden biri budur: 
~ rtlerin d. . •

1 
mevcu ıyetı sa-

llıı lete merbutiyet 

atma geçit resimleri yaphrmış 

olduğu T ompolhoff manevra 
sabası 1914 senesinden beri 

.,...le&• olarak 

tezahürata sahne olmuştur. 

BerJio tayyare limanının bina
ları önünde - :zira Tompolhoff 
meydanı bir t~yare limanı hali
ne ifrağ edilmiştir - derin saf· 

larla ah:zı mevki etmiş olan 
Çelik miğferlilerden mürekkep 
taburlar bayrakları havada dal
galanır ve başlarındaki müzika 
bölükleri bili tevakkuf eski 
Prusya askeri marşlarını teren
nüm ederken ihtiyar Fo'd Ma
reşal fon Mackenıen'io önünde 
bir geçit resmi yapmışlardır. 

Kıtaat aynı zamanda Alman 
milli müdafaa nazırı ceoeral fon 
Schleicber, başlıca hükumet er
kanı, sabık Alman veliahtı ve 
biraderJeri ve sabile Alman hü-

kiimdar hanedanlarına mensup 
20 kadar prensin de önlerinden 
geçmiılerdir. Çelik miğfer teş
kilatı bu geçit resmi ile kendi 
teşkılitına mensup efradın inzi
bat ve intizamının mükemmeli
yetiLi tezahür ettirmek istiyordu. 

Bunun inkari gayri mümkün 
bir tarzda muvaffakiyet kesbet
tiğini söylemek lazımdır. Ünifor
malarını giymiş takriben 180 bin 
kişi bu geçit resmine jştirak et
mişlerdir. Kıtaat bayraklarının 

arkasında bölük ve taburlar ha· 
liode mevki almış bulunuyordu. 
Kaffesi mükemmel terbiye gör
müş muntazam bir ordu efradı 
manevra kabiliyetini ibraz et
miıti. 

Geçit resminde bulunan efrad 
arasında saçları kırla1m11 birçok 

1 

Çellk mıııermerın nDmayı,ın· 
den bir sahne 

eski cephe askerleri görünüyor 
ve bunların etrafını da yarın ha-

kiki bir asker olacak olan genç
ler ibate etmiş bulunuyordu. 

Çelik miğferlilerin şefleri ken
di genç unsurlarının yeni bir 
harp istemediklerini tekit edi-

yorlar. Mamafih, dün biitün Ber
tin halkının isbati vücut etmiş 
ve alkışlamış bulundukları bu 

ağar nümayişte alkışlananlar ha
kiki askerler ve etrafında birçok 
zabitler bulunmak ıuretile bfiyük 
üniformasile geçit resminde hazır 
bulunan da Alman milli müdafaa 
nazırı idi. 

Maamafih hUkümetin Honhon
zellerin hanedanının azasile bir-

likte teşhir edilmesinin münase· 
bet almıyacağıoı anlamış oldu

ğundandır ki sabık veliaht ile 
bıraderleri geçit resmine tayyare 
limanına hakim bir vaziyette bu

lunan balkonda durmak suretile 
iştirak eylemişler ve hükumet 

erkanından daima uzak durmak 
cihetini ihtiyar eylemişlerdir. 

(Devamı Z nd ıa11ıfada) 

Göze gUrUnmeden giden paramız 
··--···············-································································· 

Istanbul günde 17000 
liralık kahve içiyor 

Bu itibarla ticaret müdürünün kahve 
muhtekirJeri aleyhindeki mücade · 

lesi çok yerindedir 
lstaol ul ticaret mn

dürü evvelki gün bir 
kerre daha tane kah
venin okka sıodan 
120 kuruş yeri• 
ne 180 kuruş alan 
bir kahveci için da
ha tecziye istedi. Bir 
okkada 60kuruş faz
la para almak bugün 
büyük bir ihtikirdır • 

(1' 

Böyle muhtekirlerin 
cezaya çarptırılması 

Jizımdır. Fakat şu 
kahvede Uç beı ku
ruı ihtiklrıo bile ıu 
lstanbul tehri için ne 

Şu iki tine anla yaınız Is• 
tanbulun bir gUnde içti• 

dehşetli bir yekun 
ıı kahvesi 1 milyon eo blnchr. 

tutacağını biç kimıenin tasavvur 
edemiyeceğini zannederiz. Fil
hakika lstaobul 6-7yüz bin kiıilik 
bir tehirdir. 

Bu ahalinin yarısı çocuk ve 
kahve meraklısı olmayanlara çı

karılırsa geriye kalanı günde 
üç, dört fincan kahYe içiyor. 
Daha fazla içenler de çoktur. 
Eakat yapılan hesaplara g6re 
lstanbulda vasati bir gllade bi'r 
milyon 8o bin fincan kahve içil
mektedir. Kahve fincanını en 
adi kahveciler 3 kuruşa veriyor-

lar. Uç kuruştan bu kahvenin 
bir günlük masrafı tamam 17 
bin liradır. Avda içilen kahve 
miktarı 32,400,000 fiocanmış. 

Bunun tutarını hesap ederseniz 
kahveye giden paranın ne mllt
hiş olduğunu anlarsınız. Türki-

yede senede 60-70 bin çuval 
kahve sarfiyatı olduğunu nazarı 
itibara alırsanız kahve ibtikirile 
mficadelenio ne derece lizım 
olduğu tebeyylln eder. 

Kahve esaslı ihtiyaçlardan
dır. Bunun yerine daha ucuz ve 
daha hissi bir,ey ikamesine im
kin yoktur. Kahve tiryakileri 
vardır ki kahYe içmezlerse sar
hoş olurlar. Binaenaley ne yap· 
sanız kahve içilecek... Bari bu 
kadar sarfiyatı o!an ve memle
ketin avuç avuç parasını harice 

dCSken kahvede ihtikira meydan 
verilmese... Biz ticaret müdüril
niln bu husustaki faaliyetini te19 
dit etmesini bekleriz. 

Gazi Hazretleri 
lpeklş mağazasında 

Rellitlmbur Hauetleri dün 
Dolmabahçe sarayındaki daire• 
lerinde meıgul olmu~lar, akşam 
üstü ref akatleriodeki zevatla bir
likte otomobille bir gezinti yap
mışlardır. 

Gazi Hazretleri Beyoğlu tara· 
fına çıkmışlar ve istiklal cadde
sinde lpekiş mağazasını teşrif 
etmişlerdir. Büyük reisimiz bu
rada "lpekiı,, in nefis kumaşla· 
noı tetkik' etmişler, kumaşların 

sureti imalleri ve evsafı hakkın· 
da izahat almışlardır. Reisicfim• 
bur Hazretleri mağazada bir 
haylı kalmışlar ve ayrılırke mem• 
ouolyetlerioi beyan etmişlerdir. 

Beynelmilel kongre 
Cenevre, S (A. A.) - Beynel 

milel darülfünunlar federasyonu 
milletler cemiyetine müzaheret 
dokuzuncu kongresi, on sekiz 
memleket mümessilinin huzuru 
iJe açılmıştır. Kongrenin meıaiıi 
dört gün devam edecektir. 

•ııurtuıtıH ıt tıN 111111 ı u ı ı ı ı n ı ı ııı ı ı111111 utı11'llıı1111u111uıı ıı ı uı ııı ıı ı ıııınuırııtuı ıuuı111:1u...._,. 

MUdUr - Bu nasll yazı a efendi... Bunlar1 yazd1rmak içi• 
senin gibi ahmak çok • Bundan sonra ben razacaıım.. "' 



Syıafa 2 

Başvekil Hz. 
Bu akşam Ankaraya 
gitmeleri muhtenıel 

Hey'beliadada biraderleri Rıza 
Beyin kötkünde misafir bulunan 
Baıvekil İAme\ Pata Hz. Dolma· 
bahçe sarayına İtmişler ve Reisi· 
c" hur Hazretlerine mülaki ot • 
mu§lardır. 

Büyükadada Yat kulüpte bulu 
nan hariciye vekili Tevfik Rüatii 
Bey de öğleden sonr Heybeli · • 
daya geçmiı ve baı\l'ekil hazretle
l'ile birlikte Dolmahahç tıarayına 
gitmigtir. 

. lımet paşa Haz. ve Tevfik küş 
tü bey earayd bir müddet k 1 • 
dıktan &onra evvela Tevfik Rüc: • 
tü bey ve ~üteakiben başvekil 
p §& ?tomobılle Beyoğlun çık • 
rak dıı mu Y nehanesin gitmit· 
Jer, akıam üstü tekrar Dolmabah· 
ç &arayma elerek buradan bin· 
diki eri An kar motörü ile tckr r 
Adaya dönmüılerdir. 

ismet Paf hazretleri bu ak • 
§anıki trenle Ankaraya dönecek· 
lerdir. Tevfik Rü tü ve Şül·rü Ka· 
Y beylerin de bu gün Ankaray 
gitmeleri ımuhtcmeldir. 

Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştü 
Beyler akvam cemiyetinin eylii • 
1ün 26 aında yapacağı içtim hü
ktimeliıniz namına igtir k etmek 
üzere ayın )irmisinc doğru Ce .. 
nevreye hareket edeceklerdir. 

Türk ve Sovyet 
mütehassısları 

Konya 5 (A.A) Türk ve Rus 
ııanayi mütehassıslarından müı e':· 
kep tetkik heyeti dün otomobil
le Alcşehirden şehrimize gel· 
mi tir. Heyete riyas!t eden sa· 
n yi umum müdurn Şerif Bey 
tetkik seyah Uarı h kkmda şu 
izahatı vermi tir. 

Heyetimizin tetkikatında baş· 
Jı.ca pamuk sanayii mevzuu bahis· 
hr. Bununla beraber iktı at ve-
kaletine mensup olan Türk mu· 
iahnssısları memle){elimizde umu· 
miyetle sanayiin inkişafını nla
kadar _eden şeraiti de tetkik 
etmekdır. Keten ve şeker sanayii 
için Rusyadan üç 

0

mlHnhassıs 
d ha ist dik. 

Eskişehir, ltmlr, Kütahya Sa
rayl<öy, Deniz.li, Burdur, lsp~rta, 
Yalvaç ve d ha baıı cbirlerde 
tetkilıat yaparak Aktiehirden 
Konyaya geldik. Halkımızda sa· 
nayie ve fabrikalara karşı gör
düğUm alakayı, terakki ve ınti-
bah eserlerini iftiharla kayde
derim. 

Gezdiğimiz şehirlerin hemen 
hepsi sanayi ve fabrika istiyor
lar. Birçoklarının smai teşebbüs
lere ciddi ihtiyaçları vardır. Hu
nun! beraber tesisatı smaiyenin 
en mlln sip yerlerde yapılması 
mecburiyeti mevcuttur. Kurula
cak altı fabrikadan iki büyüğü 
için Uç merkez intihap ettik, 

Bunlar; Eskişehir, Konya ve 
Kayseri vilôyetleridir. Tetkika· 
tımızı ikmal etlikten sonra bun
lardan fabrikaya en müsait olam 
intihap edilecektir. 

Memleketimizde dokuma ev 
sanayii için merkezlerde yapaca· 
ğımız. Tesistat sayesinde dokuma· 
cılığı da ıslah edeceğiz.,, 

200.000 çocuk 
melcesiz 

Nevyork. 5 (A. A.) - M i 
nezareti taı-a.fından neşrolunan 
istatistiklere nazaran halihazırda 
Aınerika.da memleket dahilinde 
•eraeriyane dola~ma.l<ta olan aile 
oc iından ınahrum 200,000 çocuk 
v. rdır. 
·'--
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( Pati , 5 (A A) - Dün Çelik miğferlilerin Bcrlinde yaptıkları geçit resminden bahseden 
~ Temps gaıelesi, bu rasimede Almanyanın tekrar keri bir Clev:et olm k için izhar etmiş oldu· 
~ ğu sert ve şiddetli arzusunun bir m:s lini görmekte ve böyle bir bnHıınette orclubun yegane 
§ siyaset menbaı ve harbin de yegaoe milli an'atı tesl<U elliğini yazmakhldır. 
~ 11Sulhün muhafazası için mevcut olen tehlike bllhaıısa 1 Alman milletini her lllrlU uzlaşma 
~ ve mukarenet siyaseti ale~·hinde ve beynelmilel b r hangi bir samimi teşriki mes:ıiyc kar ı ayak· 
s landıran ha~in ~ihniyettedir,, diyen Temps gazete ı, Çelik miğferlilerin dUnkU geçit resimletinin 
~ Almanyayı yeniden silablandırmaktnn ba ka bir y istihdaf etmiyen teslihatta mUsavat lehini deki Alman talebinin hakiki mahiyet ve şUmulilnU gtistermekte o!du"unu il va eylemektedir. 

' Komüni lerin h ·· cumu 
f Berfin, S (A.A) - Çelik miğfer lrnngresioin sonunda baıı hacliseler olmuştur. Ev:erine dön· e 
;:. mekte olan bir takım muhariplere ~6mUnistler hticum ederek muhariplerden bir hayli ini yara· ' 
Ji lamışlardır. -
fı1i uıı 1111 ııııı m ıııı ııııuıııımııı ıı ı ı uu ırııııııııırıınıııuıı ıuııııııııı ıuuıııııııııııııııı111 uıııııııııııı1111 111 ııııı ıııı ı ı ııııuııııııuı ııııuıııuıııııı rııı ııııııı ııı 1111111 ııııııınıı•mın ııı ınııınmıtııııı nıınmınıııntıı 111111 ı ıııı r. 

Müth • ş ümayişte Alman han danı e kanı başta fa at 
ükfımet erkanından ayrı bir yerde btılunuyorlardı 

(Baş tarafı l nci sayfamrtdaJ 

Buna rağmen cuma günü Spor 
sarayında yapılttb içtima Hon· 
hon:zellerin han~danı azasını bü· 
yük tezahüre bıığhyao rabılaları 
1 nfi derecede gÖ!;\ermişlir. 

Daha saat altıdan itlbaren (:e
lik miğferlilerin içtimaı başlamış 
bulunuyordu. Erkim harbiye aıa
sı hoparlerlerle emir vermekte 

e 
sa 

Berlin 5 (A. A.) - Stt za 
konferanemde.n bah ed n Gllzet 
Jeneral Ali man yazıyor: 

Eğer konferans, merkezi ve 
~ rki Avrupayıı tnüt ilik iktisa -
di sebeplerden mUlhem bir takrm 
hal suretleri teklif tmiş olsaydı 
bürük bir ehemmiyeti h iz C>lnbt
lirdi. Zira, bu \'eçhile cihan iktı • 
sat konferansı için zemini lathir 
etmİll olurdu. 

Almanya, iktıaadi mül • hazala 
nn alacaklı devletlerin tamamile 
siyasi veyahut mali - siyasi mü -
lahazalarrna galebe çalabiJm~i İ· 
çin, Strezadn müdahalede bulun· 
malıdır.,, 

"Korespondan diplomatik,, 
cenubu şarkideki bir takım dev • 
Jetler lehinde buğday için rüçhan 
esasına müstenit bir tarife kabu • 
lünün ancak bu devletlerin kendi· 
}erinden bir takım mahsulat ıatın 
alnbilecek olan diğer devletlerle 
mübadelelerde bulunmas ile müm 
kün olabilccegini yazmaktadır.,, 

Her halde Tuna havzasındaki 
devletler arasında mütekabilen 
rüçhan esasına müstenit muamele 
yapıltna6ı, mevzuu bahsolamaz. 
z;ra Çekoslovakya müstesna ol
mak üzere bütün bu devletler ay· 
ni feylere muhtaçtırlar. Halbuki 
Çekoslovakya, diğer devletlere 
bir ziraat pİyagası açamaz. 

YaJnrz sınai mahsulatı rüçhan 
es sına müstenit hususi bir mua • 
mele görmesi lizrmgelen Avuı -
turyaya karşı hususi bir muamele 
yapılması huıuıunda ittifak olu -

nabilir. 
Almanya, Lozand ittihaz olu· 

nıtn karar sureti açıkça izah ve 
tarif edilmi!t olan batlıca iki mü· 
him iki noktası iktısadi sükUnetle 

ıarkt ve cenubu ıarkl Avrupada 
müzayeka halinde bulunan dev • 
Jetler için kambiyo müıküllcrinl 

' 

idi. ~aat on bire doğru Çelik 
miğferliler teşki!ih eff cri ku· 
mandan filaması ile tezyin edilmiş 
açık bir arabada bulundukları 

halde geçit mahallerine gelmi • 
)erdir. 

Merasim yarım saat devam 
etmiştir. Diğer bir arabada, bü
tün geçit resminin devamı müd
detince 83 yaşmn rt"ı ! :ı ayakta 

Maarif Vekili Afyon
karahisarda 

Afyonkarahisar, 5 (A.A) 
Maarif Vekili Esat Beyefendi, 
refakatlerind~ki zevatla birlikte 

bu sabah şehrimizi teşrif buyur
muş ve Vali Beyle kumandan 

Paşa tarafından istil<bal edilmiş· 
lerdir. Vekil Bey, resmi ziyaret-

leri yaptıktan sonra liseyi gez
miş ve ihtiyaçları tetkik etmiş· 

lerdir. ÖğJedeq sonra ilkmektcp 
ve tarihi asarı gP.zmiş ve mual
limlerle terbiyevi ve mesleki bir 
hasbihalde bulunmuştur. 

Vekil Bey, yarın sabah ckg
presle Ankaraya avdet buyura
caklardır. 

Alman kabinesile 
JtllAf 

BerHo, 5 (A A) - Gazetele
rin şarki Prusyada NeucJeck'den 
vaki olan istihbaratına nazaran, 

Mareşal Hindenbourg, geçen cu
martesi günU kabine tarafından 
tasvip edilen ve ferdi ikbsatcıh• 

ğa kadir bir meyil ve kuvvet 
vermeğe matuf bulunan tedbiri 
muhtev~ kararnameyi imıa et
mi§tir. 

durmuş olan F old mareşal Ma

kenıen bulunuyordu. 
Çelik miğferlilerin kumandanı 

binbaşı Soldte veni kıtaata bay· 
raklar tevdi eylemiş ve bUyük 

harbin ölülerinin bahralarıoı he

yecanla sözlerle tebcil etmiştir. 

Hazirun bu sözlui ayakta dinle· 

mişlerdir. 

Türk dili 
Kurultayı J~in mll
racaa eden zevat 

1st nbul, S (•A. :)F ·~ .. Tıürl 
Dili Tetkik Cemiyeti Umumi Ka • 
tipliğihden biJtlirilmiştir : 

EyJulün sonunda toplanacak ilk 
Kurultayda' aza olmak arzusu ile 
bugüne kadar tahriren miiracaal 

eden muhterem zevtın isi feri 
unlatdll': 

Ahmet Cevat Bey muharrir ve 
mualHm, Abdülhak Şinaıi bey mu 

harrir, Ahmet lhsan bey, meb'us 
muharrir, Servetifünun sahibi, A· 
kif Paşa süvarin fırkası kumanda· 
nı, Agop ·Mnrtayan Bey, Sofyada 
Profesör, Bekir Kemali bey, mü
hendis, Cevat Abbas Bey, Bolu 
meb'usu, CelAJ Snhir Bey, Zon • 
guldak meb'u u, §alr. Danyal B., 
Emin Ali Bey, lstanbul vilayeti 

n'leclisi umumi azasmdan, Dr. 
Fahreddin lskender Bey, Ttp fa· 
kültesi profe ötü, Hatan Cemil 8, 
Bolu mcb'ueu T. D. T. C. azasıti· 
dan, Hasan Ali Bey, Maarif mü -
fettiŞi, muharrir. Hıfzı Tevfik 
Bey, edebiyat mualJimi, muhar • 
rir, Kazım Nami bey, muharrir v 
muallim, Kadri lbı·ahim Bey hu • 
kuk fakUlt i mezunu, O. Kemal 
Cenap bey, tıp fakülte i fiziyolo -
ji profesörü, Kilisli muallim Rifat 
Bey, Mehmet Behçet Bey, mual '" 
lim ve muharrir, Mustafa Zühtü 
Bey, 1ktısal müderri i, Mithat Sa
dullah bey muallim, Necip A ım 
Bey, Erzurum meb'u u, müderris, 
Naim Hazım Bey, Kônya meb'u • 
su, Nizamettin Ali Bey, iktısat i · 
limleri müderrisi, Numan Nuri B, 
muallim, lfigatçi, Reşat Nuri Bey, 
edip, ma rif vekaleti müfettiti· 
Dr. Ra im Ferit Bey, Buna meb
usu, Ragıp HulClsi ey, darülfü -
.nün Türkiyat enatitüaü muavini • 
rinden, Şadiye Hanım muallim, 
Velet Ç l bi Bey+ Kastamonu 
meb'usu lGgatçi, Yunus Nadi 8 y 1 

Muğla meb'usu, Cümhuriyet ga -
:ı:etesi Baımuharriri, Yuauf Akço· 

6 Eylü? 1932 

Gazi ve T .. rk dil ,,. 
Q'ZirBml::s:!l~Z'li3t1 -

( Ba§mnkalcmi:dlcn dcr,'ilttt) 

itibaril dir. Bu 111~ 
tiyet herhangi b,ir şckild~ keti 
gi giln o Ferdin mevcudıy 1 

d k . Nşı' nihayet bulmuı eme tır. . ed 
•~ • r. •• d" " toııkil oır ın8anın vucu unu ,...::ı 

milyonlarca höcreler ıçin 
'baılarma .müstakil hayat la~ 
etmek mü.mkün cleğilse bil~u.~ 
milleti teıkil eden fertler ıçı 
vaziyet böyledir. Ayni sebt 

dolayı bir millet Nükseldiğİ 'r~ 
fertler de ayrı ayrı o yükse 

1 

müstefit olduğu §Üpheşizdir·ıoi 
Bunun içindir ki Gazi }-1. ~ 

inkılap hareketleri arasınd• ll 
meselesine büyük bir eh~ıtıdl~ ı 
veriyor. ÇiinkU~ı"tlerin ger~ 
ınumi, gerek husu i faaliyet l~ 
larında arfettikJeri bütül\ ~ 
yellerin iyi veya fen netieb u~ 
melerinde milli dilin çok •btf 1 
rolü vardır. Çünkü bu :nııl ·I, 
fertler arasında yegAne tetrilc';J 
seai vasıtasıdır. Binaenateyb, ı 
inkılabını yapmağa ıaik olt\" 1 f 
bep ayni auretle Türk diJi*' I 
midomcğe, tensilt ve i Is~ 
lüzum göateriyor. Eğe~ , 

1 
, 

Türlt mUnevverleri elbırlı~ ' 
bu maksada cloğru giderle~ 
bahusus bu güael maksa~a. --1 
giderken Büyük Reisbnızı~ 1 
metli himaye ve irşatlarınd I 
kuvvet hrlar ise kat'i ınuV)I'. 
ldy t neticesine varm k rnll 
kalttır. 

~ 
Mehmet Jf 

---~--iııiiıiiiıııİiıllİmıii------~ 
Emniye sandı~ 
da murhun enıl 
.. ve müce ~r•~, 

Emniyet &andığında ~er1'"f'ııı' 
lan emlak ve :'ücevhera.t1J1 f. ~ 
diye kadar dogrudan do~~,. 
sandık idaresi tnrafındaı' .,itli~ 

ed k n uğu, 1'.o.k'at t>U ' ~' 
açıl n muz ycdenin hitam•"' e• 

e11 ' 
dar borçlu borcunu lama'ı'ı13"'Je•1 

ya kısmen öderse satış mll O"'au' 
nin tehir olunduğu m81 'iie~ 
Yeni icra kanununun 1'116r ,otı~ 
geçmesi ha.sebile bundan . ;ıt 
bu muamele .icra d~ireler•";1'l~ 
tikal edecektır. Bu ıse sa."·tf' I 
icra.ya verilen mal satılsıf1 ~ ~ 
tılmasın resim tahsilin ~lıilti ~· 
llemektir. Onun için bu c•~:,.JI 
zarı dikkate alan bazı nle. l~ 
lar mal saliiplcri.~in ~ar~~-~ 
mutip olmamak uz:ere ş1i1l et~ 
dar yapıldığı veçhilc iJ1 ~r 

. ')jllcı'Jf 
malların müzayedeye ve~ı flJı' ... 
fak at müzayedefiin hıtıl ~ 
mal ahibi tarafından boi'Ç . ., ~ 
medigi takdirde muamele~ı f· ' 

raya devredilme ini istiyotd: ~ 
bu usul kabul edildiği hııl ;ıtıl 
sandığın menafii muha.f a'tj.,ıl'! 
miş olacagı, hem de borÇ JJJ. 

b tıı",..,. ' 
zarara uğratılmamı 1l tt-' 
cihetle bu cihetin vazifedıır 111"'" 
kamatÇa bir kere tetk1k 01" 
lazımdır. / 

---~~_.1 
Yıldız ya alanı~~,~ 

Angers, S (A.A) - I ,.ııd•~ 
sinemasının maruf yıldıı 8 bİ,, 

··o ' Madam OdeHo F1orelle 1 bil lJI 

kullanmakta olduğu ot0ıtJ 0 

araba ile çarpışmıştır. • "-
kaı"" .t•' Mumaileyhanm bu . Aııır 

• Si y b' 
cesinde kaidei batnı)'e ~ • 
mışhr, vaziyeti tehlikeli 
vali sıbhiyesi vahimdir• 

,..--:; ,. 
=============~:::::b~'usıl• . p,41 
ra Bey, lıt:mbul me • befı J 
T. C. Reiai, Y akup Ked~, Ct
niaa mcb'usu, edip. Zer~ 
Bey, muharrir ve nıual 1 
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........................... _ ......... . 
• • 1 
ün lşaretlerİi 

.\t ·--. .............................. : 
rupada dahili harp 
ve diktatörler 

~2o •en 
L .• e evvel parlamentolarda 
q tur1·· k 

~to d' . u. onu§ulurdu. Parla • 
dt L· ılının pek nazik pek cid· Qtr ed ' 2o aaı vardı. 
~ cQ •ene evvel dünyada bugün· 
l.rd tnhuriyetler ve demokrasi • 

!il d h 
dı. aQ .. a a fazla monarşiler var 
'-ttı-!un nıonarıiler parmakla 
ltııe k kadar azdır. Fakat 20 
il fGa~elki hatta 1913 teki siya· 
""-d~nu RÖnnek bugün bir ef • 

ır. 

L 1913 te b' M 1· . . k' 
"'1tiiıı1c·· ır uso ınıyı ımse 

19ı u lllanaaile anlıyamnzdı. 
~ ~.le bir Pilsutsldyi kimse 
1&13 ~.hüviyeti le hatırlamazdı. 
dt a· e bır Hitleri k:mse dinlemez 
~. lr Valdamaras bir namevcut· 

~~13 te Leninizmin bir devlet 
"~alacağını kimse hayalinden 
~ ezdi. Diplomat böy:e dü • 
l\ lib•F rrkacı eline eldiYen ge.;i· 
~ 1 Yüzüne T oleranatan bir 
9':' Reçirir. Öyle knnutur, 

.. 
'~ lii.irriyet, hürriyet diye des 

-.. ,.lerdi. 

ı • • • 
~l& den beri cephedeki mn -
'e<>e •iper kavgası ~ehirle:-e, par 

t llloiara geçti 
~\"-relce f ırkaİar kuzu, kuzu "i ~t Prenaipi etrafında ~aka. 'ta; en dö_ğ?türle~di. Halbuki 
~ J.: en berı ıf değıfti. F ırkala • 

,.:~•tası ciddileşti. 
1w-..un1c .. b" _. ... ._1 u uyük harpten ıonra 

'" •r arasındaki uçurum o ka· 
~ ~el\i,ledi ki, hiçbir T olerar..s 

turumu dolduramaz oldu. 
....,.elce a . k'lA . Ynı tef ı atı esasıye 

~ llnu prensip olarak kabul 
'.._uhalefet fırkaları biribir • 
S ~anılarlardı. Çünkü cnlar 

~n ~ir ~evi siyaset tröst 
tıı. '~ ıetırmıtlerdi. Bütün si· 
lı t "ıı ,,._ .. , __ ..keıı;J' dam ala· 
~ ~!lar ve devfe te~ 

:~tc~t b· i menfaatlerini tanzim 
t~' Q"ııl ır cihr.z halini vemıitler· 

•I, ~f -..,n muhalefeti esasa de· 
~h 'rtüata aitti. 

•i~ı r, ay 
~ '-'i ile rı tetkilatı esasiye pren 
~· 'et\e e ortaya çıkan fırkalar 
l~~e ı:-elki Tolerans h~vası 
İle '1& i~til&r!ıJafamazlar. Mesela 
-.._'-o._t ~ınde burjuva fırkaları 
l~ı~:· ~~~ebeylik fırkaları 
·~""1-l't le do~u!tüler. Burjuva 
t.. ~flltl . endılerini emniyette 
"'"" er, 2"- ı·· ı· · • I J)reıı •. '..ıuan ı!:or~ ızmın 

~:."°'ıı11
1'Pı olan (Hürriyeti) ve 

'Sok ~~nut~ad.ılar .. Kendile -
•iit·· l' oler Vetlı hıssettıkleri za • 
~r,fiile ~11 çok ilerlere kadar 
)~ tı fırk. Meıeli Frans=ıda bir 
,, bu kYa nıüıamaha edili -
''~etai' h~l fikrinin zayıf ve 
i~ ı •r halde bulunmasın • 

-... J:'a1.. &eliyor ,...1' ~t ~ ... 
J:' defit .r~n nıanzara tama • 

\\ tt~I rnıttır. 
lı." fttL ar •ın.ıfl ~ qlt. •tmıt, ve sınıfla-
'1ıı..."'-i:l': ~rtık Yeni, yeni te,ki-

:'llS lt.rd •nunları ile ortaya 
L r..... tr, 
'itt.;,"'•fl"k 
1-., ile U n fırkalar artık biri • 

·~ :l'utrnadan bahaetmiyor 
'~(l .. ı -. 
~ . .._--...-u 0111 
"-"-ı t, •it •rın kavıaları te • 
~~ •lel'dir lheıeleler değil, eaas 
~l tl'l'inı.; Artık aınıf fırkaları 
~ ...,_':-dır. D~~ nıanaaile düt • 
~ ~teL Ufrnaniar biribirJeri 
l' ._\i ue et · 
"ıı!'"e1'el\İn n:,ıyhorlarb~a bu ya 

•llaııa J a ut ır harp 
L.. _ •11ı-..eıidir. 
,~, .... le~·. "d •atlı ıollu artık 

&dırlar. Harp niza· 

VAKiT ,---·· ....... _ ............................................................................................................................................................ , 
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Boyalı şerbete 
dikkat! 

Balıklar denize 
döküldü! 

50 paraya ama zehirli Çifti 50 paraya torik 
lstanbu!un, bilhassa Eminönü civarında Dün Istanbul'da müthiş balık bolluğu 

olmuştur. Civardaki balıkçılar mühim m·ktar
da torik ve palamut tuttuklarından ba!ıkha· 
neye pek çok balık ~elmiş ve fiat birdenbire 
düşmüştür. 

ucuz şerbet satanlar çoğalmıştır. Bunlar bar· 
dağını 5() paraya kadar şerbet satiyorlar. 
Fakat tabii bunlar boyalıdır. Ve bazan de 
insan zehir liyebilir. 

Nite!dm Mudanyaya giden bir yo!cuoun 
gitmeden evvel Yenicamide içtiği üç bardak 
şerbetten zehirlenerek öldüğü haber veril· 
mektedir. Belediye l::u gibi meşrubatın sıkı 
~ ontro'a tabi tutulmasını müteaddit defalar 
a:akadarlara emrettiği halde bu sabac!a kon· 
trol vazifuinin hakkile yapılmadığı son ölüm 
hadisesile anlaşılmıştır. 

Evvelki gün tanesi piyasada 10 f..uruşa 

satılan torikler dün bu vaziyet üzerine çifti 
(50) paraya satılmıştır. 

Akşama doğru ise balıkhaneye ikinci 

parti olarak molörler, kayıklar ve sandal· 
)arla balık gelicce biç alıcı kalmamış· 

tır. 

Eelediye vazifesini ihmal edenlerin ecza· 
landırılmasını ve gıdai maddelerle mcşruba-

1 
tın umumi sıh~at noktasandan her şeye terci· 
han kontrol edilmesini bildirmiştir. 

Balıkhaneye balılc gö.türenler, kantar pa· 

rasının bile çıkmadığını görünce balıkhane 

önünde kayıklarındaki, molörlerindcki bütün 
balıkları benize dökmüşlerdir. 

Hnrlct ticaret \ 
··································~··· 

Komisyonlar 
Bulgar ve Yunan· 
lılar;a münasebe
timizin inkişafına 

çalıştı 
l!d'sat vekilet:nin emri üze· 

r:ne ticaet odasında fealiyete 
geçen Türk Yunan ve Türk· Bu· 
lgar komisyonları memleketimiz:e 
Bu!garillan ve Yunanistan hükfı· 
metleri arasın:bki ticari vaziyeti 
tesbit ederek vazifesini ikm3l 
etmiştir. 

Kom'syon az3s1 bundan sonra 
umumi letkikatini gösteren bir 

ederek iktısat ve· 

Aldığımız malumata göre 
iktisat veka'.eti keyfıyeli Yuna· 
nistan ve Bulgaristan f caret 
nezaret!erine de bildirmiştir. 

Esasen Sofya ile Atinada da 
aynı maksat için çalışan Bu'gar 
ve Yunanlılardan mürekkep ko· 

m'syonlar mevcut o:duğuodan 

alakadar hükümetler iktısat ve· 
kalctinin haberini bu ko:nis7on· 
lara tebliğ etmiştir. 

Atina ve Sofyada bu:unan bu 
&.o:nisyonlar vazifeleıini ikmal 
ettiği takdirde Yunan ve Bulgar 
hükü:nctlerinin murahhasları )s· . 
tanbula gelerek Türk murahhas· 
Jarının iştirakile fevka:ade bir 
içtıma aktedeceklerdir. 

Bu içtimada Türk • Yunan ve 
1 ürk • Bulgar memleketlerinin 
arasındaki ticari muamelelerin 
inkişafı görüşülecektir. 

mının bugünkü Avrupa politikaaı· 
nın mihveri olduğunu kabul edin· 
ce artık bir Musolininin, bir Hit • 
lerin, bir Stalinin, bir Pilıutaki • 
nin mantığını ve siyasete tek fır· 
kayı hakim etmek prensipinin 
manaaını anlamak kolaylaşır. 
Çünkü harp nizamı tek kuman • 
dan, ve tek amir iıter. Harp ni • 
zammın vereceği mahsul de dik • 
tatördür. Avrupanın dahili bir 
harp nizamında yafadığını kabul 
ettikten sonra Avrupanın niçin 
diktatörlüğe yürüdüğünü izah i · 
çin fazla kafa yormıya lüzum 
yoktur. 

Sadri Etem 

Tedrisata başlarken •.• --··· ... _.. .... _,._..... .............................. .. 

Tedris ve Terbiye 
Müfettişlerin içtimaı; bir çok yenilik
lerin mekteplerde tatbikı isteniyor 
lstanhul ilk tedrisat müfettiş • 

leri bir aydanberi muntazaman 
içtima ederek terbiye ve tedris u 
sullerine dair müzakereler yap • 
makta ve bir çok kerarlar ver • 
mekte idiler. . 

Müfettişler, dün öğleden evvel 
son iç~imalarını aktcderek vazife 
!erine nihayet vermit1erdir. 

yükseltecek esaalar üzerinde de 
bir çok kararlar verilmittir. 

Kararlar maarif vekaletine 
gönderilmek üzere tesbit olunmuş 
tur. 

Vekalet tarafından tetkik o • 
lunduktan sonra muvafık görülen 
ler derhal tatbik edilecektir. 

Lise ve ortamektep 
kadroları yUzUoden 

şlkAyetler 

Müfettişlerin hu faaliyetini 
dün salahiyet sahihi bir zat bir 
muharririmize şöylece anlatmıt • 

Lise ve orta mektep kadroları 
tır: 

- tik tedrisat müfettişleri kon kimilen mektep idarelerine teb • 
greıinin geçen senelerdeki müs • liğ edilmiştir. 
_.. ,.:..,...,.tatma an sonra bu sene Fakat birçok muallimler yeni 
de içtimaa karar verilmi~ti. kadrolardan hiç memnun olma • 

Evvela İzmirde toplanan mü • mışlardır. Hiçbir sebebe istinat et 
fettişler kendi mmtakalarına dair meden birçok muallimler değişti
mesaili görüşerek bir çok karar- rilirken birçok muaJlimler de ila· 
lar vermişti.. ve olarak bir çok §ubelerde ders· 

İstanbul ilk tedrisat müfettişle ler verilmittir. Buna mukabil kı • 
ri de bir ay evvel ~aarif müdür demleri dolmuş olan muallimler· 
muavini Hıfzırrahman Ra§it be • den pek azına zam yapılmı§ ve 
yin riyaseti altında içtima ederek diğerleri bu zamdan mahrum kal· 
tetkikata batladı. Bu tetkikat ve mıılardır. 
müzakerelerin mevzuu belli başlı Söylendiğine göre muallimler 
ikiye ayrılır. maarif vekili beye hususi surette 

1 _ Terbiye. n.üracaat ederek itirazda buluna· 

2 T d · caklardır. - e rıs. 

Ter biye meselesinde en mühim Yeni kadrolarda en fazla de • 
esas cümhuriyet evlatlarının mun ğitiklik olan mektep Galatasaray 
lazam bir disiplin altında hazır • lisesidir. Bu vaziyet üzerine Gala 
lanması idi. tasaray lisesi müdürü Fethi bey 

Bu maksat için müfettişler de istifa etmit ve istifasını veka· 
tecrübelerinin vermi§ olduğu sa • lete göndermittir. 
lahiyetle birçok fikirler ileri sür· Dün bu işle ali.kadar zevat 
c!üler. Ve birçok da kararlar ver· Fethi beyin istifasının kabul edil
diler. Tedris meselesine gelince: diğini söylemekte idiler. 

Garbin en ıon terakkiyatını 'l'ürk muallimler 
yakından takip eden müfettişler Ecnebi ve ekalliyet mekteple • 
birçok fikirler ile mekteplerimiz· rindeki Türk muallimler cemiye· 
de bu yeniliklerin tatbikini iste • ti gelecek cuma günü Halkevin . 
diler. de fevkalade bir içtima aktede • 

Esasen geçen sene; Avrupa • ceklerdir. 
dan avdet eden müfettiş arkadaş· Öğrendiğimize göre Türk mu
lar kendi mıntakaları dahilinde allimler bu içtimada bilhassa ken 
birçok faaliyette bulunarak mual di mesleklerine ait meselelerle ye· 
lim arkada§ları yeniliklerden ha ni tedris vaziyetlerine ve mesleki 
berdar etmek istemişlerdi. Bu tec· dertlerine ait müzakerelerde bu
rübeler müspet netice verdiğin • lunacaklardır. 
den bu sene de İstanbul dahilinde Bu sene İstanbul kadrosuna 
ki bütün arkadatları bu yenilik • yeniden verilen 135 muallimden 
)erden haberdar etmiye kararlar ba§ka 40 mualli.m daha tefrik e • 
verilmiıtir. dilmiştir. Bu muallimlerin vilayet 

Kongrede kitaplar, tedris vası· hududu dahi1indeki ilk mekteple· 
ta) arı ve aletleri ile okuma oda la· ! re tayinleri birkaç gün zarf mda 
n ve halkın okuma ıeviyesini 1 bitirilecektir. 

Savıfa 3 
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Kitap panayırı 
Darülfünun meydanında açı • 

lan kitap panayırı muvaffakıyet 

le kapandı. Memleketimizin irfan 
hayatını :ı)fıkadnr eden bu te~eb· 
hüsün muvaffakıyetle nihayet 
bulmasından dobyı memnun ol • 
mak lazımdır. Hakikat halde o • 
kuyup yazmak medeni hayat i · 
çinde insanlar için bir meziyet 
ise bu meziyete kıymet veren §ey 
okuyup yazanlnrın beynelmilel 
fikir hareketlerine iştirak etmesi· 
dir. Diğer memleketlerde ne gibi 
terakkiynt oluyor? Bu terakkiyat 
ne gibi gayretler ve vasıtalarla ia 
tihaal olunuyor? Bu cihetleri mal 
buat vasıtasile günü gününe takip 
etmektir ki bu da bir memle • 
kette ancak okumayı bir zevk ha• 
line getirmekle mümkün olabilir. 

Halbuki okuyup yazma bil • 
mek mutlaka bir insan için oku • 
mak demek değildir. Bu vaziyete 
göre okuyup yazma bilen, fakat 
kitap, mecmua ve gazete okumı· 
yan bir kimse ile hiç okuyup yaz• 
ma bilmiyen bir fert arasında bir 
fark var mıdır? l 

Harf inkılabından ıonra mem• 
leket:.mizde okuyup yazma bil • ' 
miyenleri okutmak ve yazdınnalC 
için şayanı takdir teşebbüsler ya• 
pıldı. Şimdiye kadar belki bir 
milyondan fazla kimse yeni harf· 
lerle yeniden okuyup yazma öğre
tildi. Bir taraftan da öğretilmek· 
le devam ediliyor. Denilebilir ki , 
bugün memleketimizde okuyup 
yazma bilenlerin adedi harf in • 
krJabmdan evvele nispetle belki 
de birkaç misli fazladır. Bununla 
beraber bu okuyup yazma bilen • 
ler içinde hakikaten okuyup ya • 
zanların miktarı ne kadar azdır! 
Maaleaef memleketimiz bu noktai 
nazardan nüfus itibarile Türkiye· 
nin üçte biri derecesinde olan 
Bulgaristandan bile geride bulun
maktadır. 

Bunun için başta Selim Nüzhet 
Bey gibi kıymetli gençlerin him· 
meti ile açılan kitap panayırı bizi 
hakikaten sevindirdi. Bahusus bu 
te§ebhüsün muvaffakıyetle netice 
Ienmesi, panayırı kurmak için ya• 
p'ılan aarf iyatın kitap aalı§ı ile 
kapatılmıt olması bu sevincimizin 
derecesini artırdı. 

Çok arzu ederiz ki kitap pana• 
yırı açmak auretile ba§lıyan ve 
memlekette okumak zevkini yap• 
mak maksadına matuf bulunan 
bu teşebbüs bundan ibaret kalma 
sın. Diğer yeni teşebbüslerle ik • 
mal edilsin. Ayni zamanda bu le• 
§ebbüsler yalnız lstanbu) muhiti· 
ne de münhasır kalmasın. Diğer 
vilayetlerde bu hareketler ve te· 
§ebbüsler tekrar edilsin. İstanbul· 
da yapılan tecrübe bu yolda sar • 
fedilecek himmetlerin boşa gitmi
yeceğini göstermiştir. Sadece bu 
küçük muvaffakıyeti nazarı dik • 
kate almak bu yolda himmetleri 
teşvik etmek için kafidi•. 

Belediye isttmlakt 
Belediye istim'ak komisyonu 

son günlerde faa:iyetini artırmış
tır. Stadyom yapılmak üzre is· 
tim:akine karar verilmiş olan 
Yenibahçede, küçük, küçük ar
salara sahip o!anlarb temas 
edilml~. bunlardan büyük bir 
lusaıile istim!a!< bedeli üzerinde 
mutabık kalınmıştır. 

Bundan baş~<a Cerrahpaşada 
da 10 yerin sahibile pazarhkta 
uyuşuımu~tur. Uyuşulanların mu· 
ameleleri ikmal edılmekle yttJ 
paraları verilmektedir. 



Sayıfa 4 

Ya11n CASUS 'Türkçeye 
Somer- Çeviren 
••t Mog• Beynelmilel Esrarengiz KuneUer .. 

ham - 25- O. Rıza 

Haringtona göre işi çab1ık bitirmek
ten başka çare yok 

~nden her . ıabah . ywınurta ı yede ikisi araıında herhangi bir 
yemıye baıladı. Garsonlar, onun münak&§a YUkuuna imkin bulma· 
bu çeıit yumurtaları aevc!icine ka yac:ıktı. Fakat Aşendenin bu ted· 
ni olmuılardı. birlerine lüzum yoktu. Çünkü A· 

Hafta ıonu il:i i!ık Lcndrnya nuwya da ondan aojumuıtu. 

döndüler. Viktorya istnsyon:ında A~nd:m b..ın!l keıfetmekten biraz 
araba beklerken Anastasya ~en- müteea:.ir oldu. Vaktile kendisini 
dene döndü: • seven bir kadının on:L k:ırıı büa-

- Çok gü:i:el vakit geçirdik! bütün lakayıt kalması, en müte-
- Çok güzel! vazı erkeği d~ mu=tarip eder. A· 

- Ben kararımı verdim. Tec· 
rübemiz muvaffakiyetle neticelen· 

· di. istediğin zan:an seninle evle
nebilirim ! 

Fakat A§enden her ıabalı lop 
yumurtaya mahkUm c!acağını ha· 
brbyarak bir fey demedi ve A· 
nutasyayı arabasına· bindirmekle 
metıul oldu. Sonra ona veda ede· 
rek bir arabaya at12tdı. Doğrudan 
doiruya Kunard tirketine müra· 
caat ederek Amerika.ya hareket 
eden ilk vapura atladı. Hiç bir 
muhacir veya seyyah, Aıenden 
kadar Nevyorkun hürriyet iıbide
ıine en derin f ükran ve minnetle 
balanamır~ı. 

- 14 -

Harlogtonun 
çamaşırları 

Atenden tenelerdenberi Anaa
taayayı görmüyordu. Rus ihtilali· 
Din kopmaaı üzerine, o da kocui· 
le birlikte Ruıyaya clönmüıtü. Bu 
eaki maıuka.dan iıtifade etmek 
mümkündü. Doktor Ora ona A· 
nutasyanın adresini getirecek, o 
ela onu davet ede:ekti. 

Atenden öğle yemeği için &f&iı 
indili zaman Harin:;cn onu bek· 
li:rordu. ikisi de yemeğe batladı· 
lar. Harington r:ca etti: 

- Garıona söyle ~e bir:ız ek· 
mele ıetirain ! 

- Ekmek mi? Hiç yok. 
- Ama ben ek"Deksiz yiye-

mem. 

- Mecbur olacaksın. Ekmek, 
yaj, teker, patates, yumurta yok. 
Et, balık ve aebze bol. Bqka bir 
feY : .lamayız. 

r. uinıtonun çencıi dütmüıtü: 
- Muharebe bu! 
- Oyle. 

Harington bir dakika suamuıtu. 
Sonra tekrar ıöze batladı: 

fenden, Anaıtaıyamn h:lla a~kile 
ya.ndıuını aklına getirmemekle be
raber bu kadının ona tekrar ka· 
YUftu§u zaman hiç olmazsa yüzü· 
nün ateılenmeıini, gözlerinin aü
zülmeaini, dudaklannın titremeJi
ni, elhud, henüz ona kalbinde 
yer ayrrdılmı göıtermeıini bekli· 
yordu. Anaıtaıya iıe zerre kadar 
aldırmamıftı. Ona senelerce gö
rülmiycn bir dost muamelesi yap· 
mıftı. Aıenden, hayatını kendisi· 
ne borçlu olan Vladmiri sordu. 
A:ıastuyA anlattı: 

- Meier o da kurnaz bir ndam 
mıf. Ben onu çok 19refli ıanarclım. 
O da beni aldattı. Yakında bir 
çocuiu olacak 1 

Ağzına bir parça balık atmak 
üzere olan Hariqton du • 
raklaclı. Ve Anastuyaya hayretle 
baktı. Çüakü öauiinde bir Rus ro
mam okumut adem dejildi. Anaa· 
taaya devam etti: 

- Çocujaa anuı ben dejilim ! 
Çocuk aahihi olmak botuma ıit• 
mea. AaUa ahpehnndır Ye aiyul 
iktıaat aaUtehuemdır. Fikirlerinin 
sajlim olduiuna kani değilim. 
Fakat dikkate dejer. Mister Ha
rinıton, ıiyaat ikbaat ile alikadar 
mı11DJz? 

Harinaton hayabnda ilk defa o 
larak söz ıöylemekten iciz kaldı. 
Fakat Anaatuya ona siyasi iktı· 
ıattan bahte baıladı ve ona Rus· 
yadaki vaziyeti izah etti. Onun 
Ruayadaki muhtelif fırkalar lider· 
lerile samimi olduiu anlqılıyor· 
du. Atenden onu kendisile çalıt
maja ıeTlcetmeji dütündü. Anas· 
tuya çok aelci bir kadındı. Ye
mekten aonra ikiai bir kö,eye çe· 
kildiler ve konuttular. Anaatuya 
Afendeniıı aözlerile aon derece a· 
likadar oldu Ye ona yardım ede· 
ceiini IÖJledi. Anaatuya, haris 
bir kadındı Ye entrikacılıktan, ik· 
tidar mnkiine çıkmaktan hoıla· 

VAKiT 

MUBADELE 
Komisyonunun işle· 
ri bitiyor bir Yunan 
murahhası gitti 
lstanbul altıncı tali mübadele 

kom:syonur.un işleri bitmek Dıe· 
re o~duğu iç!n komisyondaki Yu· 
oan murahna11 M. Siyotis bükü· 

meti tarafından Atinaya çağrıl· 

mış, M. Siyctıı dün akşam ltal
y:ı v;>purile Yunanistana hareket 
etıı; ~t.r. 

Yunan hükumeti M. Siyotiı'ın 
yerıne k;mseyi tayin etmiyecek, 
işlerine mübadele l<ornisyonu Yu
nan müşav'. r'erinden M. Pıkeon 
bakac1ktır. 

Altıncı tali kom'sıonu tara· 
fından lstanbu:dakı etapli Ru n· 

lara rl11ğıtalm3kta o'an etap:i ve· 
sik a 'amım tevziatı bilmiştir. 

litanbuldaki etapli Rumlara 
Aoacio:uda bıraktıkları em:ake 

mul<abil tnm:nat tevziatı devam 
elmektedır. Ş:mdiye kadar bu 
suretle 4ıl bin lngiliz lirası taı

minat o'arak da~ıhlmıştır. 

Bugün Masonların 
kongresi var 

Be,ne:mUel Mason ittihac!ının 

aek•zinci kongresi bu sabah Tür· 
kiye Maaoo teıkdihnıo Beyoğ

lundaki merkez:nde toplanacak· 
tır. 

Kol'greye ittirak eden 21 mil
lete meoıup kırk kadar murah· 
hasın hepsi şehrimize gelmiş bu
lunmaktadır. non de Fraoıız 
murahhaalar ı Viet ve M. Mare· 
chal gelmiılerdir. 

Kongre Eylililn onana kaC:ar 
devam edecek, içtimalar 6, 7, 8 
ve 10 Ey.ilde olacak tır. içtima· 
larda Tür~iye Masonlarını Tür
kiye O.tadı Azamı Mustafa Hak· 
kı Beyle Reıit, Mehmet Ali Haı· 
met Beyler tema 1 edeceklerdir. 

Diln ittihadın idare heyeti bir 
içtima yspmlfhr. 

r~~2iiiW·:ı 
H s· ız H ıoemaa•a•n ilk proır•mı: a 
lı Kı~ıı fiızıl oıııcı 1 
P. Mümesaileai ti 
l.::u= LlLY DAMITJ • ...1 

A • 1 L 1 
Kadının taıim ve terbiyesinin iknt 

tahsilini bitiren delikanlı 
MUterclml : Zonguldak meb'u.., 

-9-
Kanunu medeni ( :1o) kocaya ı bir mecburiyet olduğunu 

karısının iqesini ihmal etmemek- mez mi? 
ten ve ona alenen fena muamele- Şu veya bu ehemmiyeti, 
de bdunr.ısmnktan başka hiç bir olan §U veya bu mahiyetteki 
mükellefiyet tahmil etmez: Ka - hakkındaki müfrit görÜf "~ 
nunu medeninin M-=nayeden kaa- nüt f arkırun tevlit ecleb 
teltiği mana bundan ibarettir. Hal mahzurlara dikkat ediniz: 
buki ahlak daha çok talepkardır: Farzcdelim ki, erkek güııd~1 
Ahlakın, himayeden kaatettiği ma ne artan bir kayıtsızlıkla kel!"' 
na, kalbin derinliklerinden gelen, lerile, kendi fikirlerile, kand• 
b~anlmaaı müıkül, fakat ayni leğile hqrü ne9rolmaktad~· 
zamanda ifası elzem bir himaye- dın da ya evinin ihtiyacatl 
dir. Bir himay~ ki, zaifin, kavi boğulmakta ve yahut (ı:o 
tarafınd~n makul ve ilicenabane hayatın zevklerine ve hafi 
bir tarzda iclare~ini, tecrübesizli- n~ kapılıp gitmektedir. Er~ 
ğin, sathi bir tah:.ilin ve bilhaua §eyini ve bilhassa dimağıJll 
cemiyet hayabndalti daliletkir hu kendine hasrediyor. Kadıo,_ f!: 
zuzatın teTlit edebileceği zararla- heveslere ve iğrenç ve y~ 
rı kadının kalbinden ve dimağın- limsiz bir ihtiraam zapt .,e 
dan uzaklafbracak devamlı ve tan mahrum iddialarına 
uyanık bir dikkat ve ihtimam ıar· kalıyor. Aile birliği c!enileJI 
fını tazaırmun eder. Refikaıı • ve mahrem rabıta bu 
nın talim ve terbiyes!ni ikmal et- O rabıta ki, yalnız müft 
mek, onu züppe, kaba ve hatalı dü çab altında ikamet etmekt 
f':°'celerden kurtarıp ~ert bir zih· ret deKildir. O rabıta ki, f' 
nıyete yakıtan deha cıddi ve da • servetin temin edeceii • 
ha aalim fikirler sahibi kılmak müaavaten bölütmeyi ve d 
erkeğin vazifesidir. Bu mert zih· ruau bu nimetlerden m" 
niyetin ne olduğunu ancak tahıil· mütenaim olmayı emred 
lerinin ıemereıini uyanık bir fe· Erkek, kadın kalbinde 
tanetle devıirdikten sonra tetkiki gi bir mukavemete teaad 
ve tecrübi bir ıiyin m:ıhıulünü mekten korkmamalı bir • 
t~~lıyabilen erkekler takdir ede- dütünceaine yeya bot bir 
bılır. kapılarak bir bakıma göre 

Kadının talim ve terbiyesini rane olan bu teıebbüıleri, 
ikmal baklandaki fikrimiz, müba vi hakaret ıayarak redded 
liiakir bir iddia telikki ediline· zannetmemelidir. Aileye 
sin, bilikia tamamile amelidir ve kadının kalbinde, kocaı•oa 
kan kocanın mütekabil huausiyet mukavemet edilmez bir 
lerinden kunet alır. Unutmıya • duygusu bulunur; izdiv~ 
lım ki eneli. erkek - lıter Veh· leıindeki meraaim, bu 
bi, iaer lda'bl oleua - lracl... m•hi~eti cliniyeel, bu .....ı.nP"ll": 
nispetle daha geni~ ve daha me - lenen ıö~udeki ciddi v• 
tin liir fikir ıahibidir; ıaniyen ahenk pek ta·bii olarak 
erkek, mutat olduğu veçhile karı· hi11ini uyandınr. Aan.....
ımdan daha yatlı olduiu için fik· den henüz aynlıp, yeni .,, 
ren dahi daha ciddi ve daha ol • giren genç bir kızın, 
ıundur. Erkelin, bu gün aile ço· büyük taahhütler karıuıo.d' 
cuiu iken hemen aile babaaı olu· metle karııık bir korku d 
Yermesi pek nadiren Taki olabi • ıı için pek acıklı bir turf 
lir. T ahSilini bitirmit olan bir de· lazımdır. Demek oluyor Jö, 
lilcanb serbest hayatıma babtet• kendisine lazım olan it-
tiii kıta veya uzun bir faaıladan taum vaziyetin bu b · 
iıtifade ederek bir çok tecrübe • aramalıdır. Fakat ula ..aı~ 

- iti çabuk bitirmekten bqlca 
çare yok. Karım, yaj11z, tekersiz 
lcaldıiımı duyarsa derinden muz. 
tarip olur. Midem çok naziktir. 
Beni ıönderen tirket, bu hale Iİ· 
riftar olacağımı tahmin etse kati 
yen ıöndermezdi. 

nırclı. Afenden ona elinde büyük p_:mww::::::::::=::::::: 
bir meblit olduiunu aiylediji n· pi O Önümüzdeki Perşembe Aktamı 

lerden ıeçer: Kendi haline terke· füruıluk taslamamalı ve 
dildiii için imanları ve itleri ta· aklı seliminin göstereceii 
nımrya hatlar; tecrübeler ve gör· dan giderek kendisince 
,U.ü artar. Bu suretle, en müıait ıalim zannedilen fikirleri 
ıerait tahtında yetitmit bir ıenç miyecek ıurette bu açık .e 
kızın malik olamıyacajı, ameli ve dimaia atılemaja 
itlenmit bir basiretle mücehhez ilk anamızdan miras 
olarak aile hayatına girebilmek tesirine kapılanların bil• ~ 

Biraz sonra doktor Ors gelerek 
Atendene bir zarf verdi. Zarfın 
üzerinde Anaataayanın adresi ya• 
zıh idi. Atenden Ora ile Haring• 
tonu tamttırmıt, Harington onun 
mfikemmel bir tercüman olacağı
DJ anbyarak birlikte çalıtmayı ka· 
bul etmiıti. 

Atenden Anutaayaya bir mek· 
tup ıöndermiı, o da aktam yedide 
seleceiini Yaımıtb. Atenden onu 
ıüpheler ve tereddütler içinde 
bekledi. Atenden içini yokladı Ye 
.ADHt.aayaya kartı qk duymadıiı· 
na hükmetti. Acaba Anaatuya ne 
halde idi 1 Anaatuya yedi ile ae
kia uumda ıeldi. Atenden onu 

~· alıkoydu. Harinston da 
•11!1l IOfracla bulunacaktı. Ba ... 

man, Anutuya Raayanın mukad- 1 Asri Slnenıa 
derabnı idarede büyük rol oynıya· ı= 80 Ok fil 1 . . d • istidadına malik olur. mediii muhakkak olan ~A y m er ıenıın en 1 
~=ev:.7.,.':!t~i~:.:~ HBlf M f 81811 . 
b ... ~ • ı· 

Bu izahatmuz, f&hal fikirlerile bazı kadınca mukaveaı~~ı 
kanımın fikirleri arumdaki me· yapmacıktan bir takan clİI" 
safeyi yayq yaYaf azaltmanm Ye lıkların arada sırada bu 
melekenin fikri kabiliyet itibarile terbiyesine kartı min~ 
iki cina arasında h111ule getircliii ettiii görülebilirse de 
ıirdabı doldurmanın erkek için di ve nafiz bir tek aösle ~ 

ır ~· ~erle.r gibi o da 1 Tamamen Jsp:ınyolca sözlü ve fırtıh ıl 
ancak ııTrJldıiı takdarde memle· filmi ile yeni mevsime btşlıyor. il 
ketine müfit olacatnı zannederdi. Mnmeasili : 1 
AJnldıJdan zaman anlatmıılo.r· Don Jose Mojlca E 

dı.1:...___ .DWWWhiDllU:ZliWWWilli WIAm ... 
....-wai IÜll Mister Harinston 

Anutuya hakkındaki fikrini an· 
latb: 

- Çok mllhim bir kadın 1 
- Salan ltık olayım deme 1 
- Ben iimrümde karımdan; 

bqka bir kaclmın Jiaüne bakma· 
dun. Fakat Madam ADUtuyanın 
kocuı fena bir adam olacak. 

ikisi bJayaJb ediyorlardı. Fa· 
kat lop yumurta yoktu. Atenden 
IDD'lldandı: 

- lnean lop JUIDurt& yemese 
de do1Qor. - - -, 

"' • J 

(*) FJ'GllNflUI Ununu rnet1e•ı • etmek müıkül deiil~~:_..,. 
zında viki olan telıdıa-:. . 

••ı--•H!l!llA~Z~I ~R•o•L•u•N•:•••-• pek az uyıalbk ıöst•..-. 
kalpten ıelen ve aeci1eJ11• 

MELEK SiNEMASI liğile de teyit ve tak'fİ1~ 
Yann akşamdan itibaren yeni mevsim• bafhyor. ilk fi.imi: 

iki Yüzlü Aşk 
(La Couturlere de LlneYlll•) 

MBmeaıilleri; 

Madelelne Reoaud - Plerre Blancbard 
JIAveten : Dünya güzellik kıraliçelinin lstanbol'ı avdeti., 30 Afuıtos ater 
bayramı bütün teferruatile Türkçe ıözlil olarıt gösterilecektir. 

Bu mevıim fiatlarda tenzilit vardır. 

•••••• Paramount fllmldlr. •••••• 

makul sözlere kartı • djtw 
huaas oldujunu biJoleli 
kat bu temiz ve nasik 
erkeie pek ıüç ve pek s 
takım tartlar taJpnil -
bir kadının cabilliiile ~ 
efkar ve hiaaiyatındaO • 
zulanm tahrik etıneiİ ~ 
hafif ve züppe bir te••• 
tetebbüaü haklıyamd· 

tı 



VAKiT 

Ttltünlerlmlz BtlyOk Zaferden Sonra ••• ? ... -···•-... -...................... _ ................ - .,_,,, ................ ~ ....... ;.. . 
Urk. Yunan akalliyetleri Mahsul ıyı 
iihadele müthiş bir ameliyattı• itilaf- Alış veriş te biraz ha-tan . . . raret bulmuş gibi 
t,,,..sonra vazıyetlerı ıslah edılehler g3rllnUyor 

"- •kıs gazetesi "Türk ve Yu- leleri bal ile meşgul olan millet· Memleketimizin tütün yetiten 
~ıiı ~l!iyetleri ,, serlevhasile ıer cemiyeti miimessillerinin yap· mıntakalarmda tütün :r.er'iyatı in· 
itti ıö 

1
. ır rnakalesinde şu sez- tıkları Şayanı clikkat işleri yazı· ki,af etmektedir. Bu seneki tütün 

~Q~~~Yor: yor. mahsulü inhisar iilareıinin ikontro 
hr•t6rlu'"Asyada bir Yunan im· Yapılacak işlerden biri mü· lü altında ve daha ziyade iyi tü· 
~lla b' gu vucuda getirmek tU- badillerin geride bitaktaklan tün yetİ§tirımekle tanınmıt mınta 
~~t ıhayet veren Afyonkara· emlaki tasfiye idi. Buna imkan l<alarda yetiştirllmektedir. Bu ili· 
hçti. ;arekesinden on sene bulunamadı. Mcs'ele ancak 1930 barla bu seneki tUtün mahıulü 
llo~laj urk zaferi, askerlik Haziranında Türkiye ile Yünani· evsaf itibarile geçen seneki mah· 
llı1ı,1rr:tzarın~an pek parlak ~ir stanın doğrudan doğruya itilaf sulden daha iyi olacak, fakat ke 
''•1-tı1ıd 1Yettı ve Gazi paşa ıle elmelerile hal olundu. Türk ve miyet itibarile geçen senenin he .. 
~ ,,. a lsınet paşama f'n yük- Yunan devlet ricali iki taraf men yarısı kadar olacaktır. 
ı.. •ı.ıt\rk'• • ~ 
~ıtı d' 11 işgal eden arkadaş· menfaatlarımn bir antanat yap- 1931 seneaı ıtütüh mahsulü 5., 
tttiııı6 ırayetıi sev~u'ceyiş kud- mayı istilzam ettiğini takdir et- milyon kilo kadar iken 932 senesi 
~htt 8'hleresi idi. Bu zaferin mişlerdi. Ortada yalınız bir ma· mahsulü ao milyon kiloya baliğ o 
~l ;e tlnografik neticeleri, bel· nia vardı. Mübadeleden haric lac&ktır. 
~ l •ba mühimdi. Bunların kalan iki cemaat kalmıştı. Yu· Bu suretle hükumetimizin cins 
~~lan muahedesi idi. Bu- nanlılar, lstanbul Rumlarının ncfi itibarile 0 kadar İyi tütün yetiı • 
~ •lltklerle Yunanlıların is- olunmalarmı kabul edememiıler· tirmiyen mıntakalarda tütün zeri-
":-ı ti . l , "" ı t yatını men ve tahdit hususunda 
L.~lı. arazı, rnt ı oev.e di. Bu hareket onların Bizans ~ •tın 'h • verdiği karar tatbik edilmit ol • 
t •·· ın gürüşüne güre nı 31 imparatorlugw ilo son rabıtalarını 

aıl '"lltett maktadır. 
~ct•dı e siyasi bir taksime keserdi. Türklerde garbi Tarak:-! B Memleketimizde tütün piyaıa ;:.i ·l u zaferin diğer bir ne·' yadaki dindatlarının oradan ko- 11 ıon zamanlarôa geçen aylara 
ıı~~6 Vozanda ismet paşa ile ğulmalarını istemediler. Bunların nispetle hararet peyda etmiştir. 
"11•\, 'nitelosun imzaladıkları ki tw"'--..._ i orada kalmaları Türklere es ltalyan rejisi Samsun mmtaka • 
""flc·1 b e di. Bununla yeni Türki· 
l l\&ı fütuhatını hahrlahyortlu. Her ta• smda tüccar ve zürradan yirıtri 
\Ll lt'llar, yeni Yunanistandaki 

ı... ·• ttJ raf bir anan&yi idame etmeyi milyon kiloya yakın tütün ıalın 
.,_ tat,~ nıecburi bir mübade· arzu etmekte idi. Jhtimalf<i her almııtır. Amerikan kumpanyala • 
~~b 1 tutulacaklardı. Trakya tarafta sonradan gelme bir ti- n da Samsundan bir buçuk, iz • 
"~ ~e Karadeniı sahillerinde yasi düşünce ile hareket ediyor· mirden dött milyon kilo tütün 
" uı:n ekaliyelleri Tardı. d mübayaa etmi•lerdir. Amerikan 

L. r lltıa • u. ~ 
-.P la nıatan tarafında da Türk- kumpanyaları ve diğer bazı ec• 
-.._ ITlak d Maddi vaziyetlerin lalahı b ,.,_, t e onyada kuvvetli bir nebi tirketler tütün mü ayaatına 
~ <lı .eşltll etıüekte idiler. Son· Fakat bu yüıden ekalliyetler deyam etmektedirler. 
~~tijhtt~ hisleri ve kültürleri muztarip oldular. ismet paşa Ye Diğer taraftan Lehistan, Çe • 
~~,'le Türk o!dukları halde M. Veniı~lofon imıilatliltları iti• koslovalf.ya ve Tunus rejileri de 
~ Ofıuşan müılOmanlar var- Jifname b'ontartli valtyelletini memleketimizden tütün mübaya• 

11',~ ~kalJiyetleri mübadele et- haylice ıslah etti. Kbrkıı ile şup• ası için hazırlığa ba§lamı§lardır. 
!•t ,:4d~tli müşklildta sebebi- heli mevkilerini dostlult ve lli· Bu tütünlerden bir kısmı takas 
h ~~ı,ti. Fakat hu ekaUiyet· lafa vetdikten sonra al<alliyetler ıureti)e mübayaa edilecektir. 
,;t.bı11 !!,rı yerde, ınuthiı bir mes' el esi me!' ele o\maktan çıktı. 

11 • tıy~fle ,\l haıara\no ---.ı..- -ı..... • J3ugü iki hükumet de bunlara DÜn)!:a aüzellerinin 
,.ata~e.c ' içinde kalmış olsalardı ıyı muamerecTIHR ıçm awan--- f ·ı . 

1dd,aı. •kıarı müşkülat daha çok ldirane teşebbüslerde bulunuyor. 1 mı 
"• o• k •Urdu. Bir takım memurlar, a alliyet· 

'1~b -Uthış ameliye ler hesabına, müfrit milliyetper· 

:-t idi.'~~le, mllthiş bir ameli- verlik köstermek için artık teşvik 
İtt~l~l lld a~at bu ameliyat, garp görmüyorlar. Anlaımak için ce-
~bat arnıaunıfi hllsnU niyetle surane ve aaburane çalııan dev
\' }'ahttikleri tedbirlere rağ- ı~t ricalinin tiiliranla karııleo· 
~ ~•h· Ut bu tedbirler yüzün- mıya değer muaiıi sayesinde 
~ ~- ~trı bir mahiyet alan has- tarihin bırakhği yara kapandı 
iki! ttt~rşı cezri :bır hareket veya süratle kapafimaktatlır. Baı-

\' ~l•nb\I~· ka hokrrnıellerin <le alialliyetleri 
~1 lG .. k muhabirimiz Yunan vardır. Bunlar Türkiye ile Yuna· 
\'kıtı tııliblllubtelit heyetlerinin, nistanm muvaffakiyet sebeplerini 

Clrt,
1 

adelesini kontrol edeo tctebbü ederlerse istifade eder• 
~ .. ı!, çıkan bir sürü mese· ler.,, b "1ıı1ııtıı1t1q q.. •uınımırıın mmm uııııuuuırnmuııııuıınmmuııııııanıuııu...,,. _ _, _____ ,*'•"•'-•-

~ ~İYet çanı Amerikalı ve Itolyan 
--~ - seyyahlar 
bı.q BuJgerJarınô 

Utta bir ~an 
~r Yapılıyor 
~ :~ S <liuıuıl) - Bulgari•· 
~~ ,._. hududundaki Sliıovı • 
l. ltd 1fide (30) 
"'İil t b' metre yüksek· 
tı.ı t~ile 

1
" abide yapılacaktır. 

~ J r tar f 
~ ~ ~ ~ e. ~ ın~a~. ya~hrıla • 

h._. b 
1 

l>ıdenın uzerınde bü· 
il '-gır 

,. Ilı~ çan bulunacak ve 
ile bir >'Yen •aatlerinde oto • 

l.... •Utett 1 ~ e ça arak Sırbis • 
\ 'lita(l11:::-n Bulgarlara kurlu • 

'~i Ye.klaıtığmı haber ,l. r • .\\»d 
\ "ld- • 

1 •Ye ve çana hürri· ...... ~, . 
~ Ç•nı ~•mi •erilecek• 

~el at'-Ptllie•el İptidala • 
'11- ırıa ıneruimi bUyüli 

Yapılacaktır. 

Bugün saat btite jOI Seıar 
vapurile şebrimiıeı 800 Ameri
kalı ve Italrn seyyahı gelecek· 
tir. Seyyahlar iki gün kalarak 
memleketlerine döneceklerdir. 

Yarın da Bulgarya vapurile 
Romanyadaki tıp kongresine git
mek üıre ailelerile birlikte 47 
kişilik bir kafile halinde Italyan 
doktorları gelecektir. 

Buğday liailarında 
dUşUklllk 

DUn lhiğday fiaUıirında oldu· 
kca mühim düoüklük olmuıtur. 
Bunun en büyük sebebi bir kaç 
gündenberi ıehrimize lazla buğ· 
day gelmesidir. 

Buğday fiab 6 l<uruj 19para 
ile 6 kurat yirmi para arasında 
oynamııtar. 

Dilfttle 1ehfımf ze 20 va~on 
ve 200 çuval buğday gelmittir. 

F oks film şirketi bütün dünya 
gUzellik intihabat ve merasimine 
ait hususi bir film tertip etmiş 
ve bu film Istanbula gelmiştir. 
Dünya güzellik kıraliçesi Keri· 
man Hanımın da bulunduğu bu 
çolt meraklı fllm Perşembe gll· 
nünden itibaren Glorya sinema· 
smda gaıterilmiye başlanacaktır. 

Güzellik intihahah yapılırken 
bulunmak istiyen yüzbinlerce 
meraldıbın sinemada bütün bu 
meraklı safhaları aynen görebil
mesi bu suretle temin edilmit 
demektir. 

Diş doktorluğu 
konğresı 

Teşrıniianinin ba§İnde topla
nacak olan birinci diş doktorluğu 
konğresi hazırhklarma devam 
edilmel<tedir. Bir çok diş tabip· 
leri konğte için muhtelif mevzu
lara ait raporlar hazırlamaktadır. 

20 Diş tabibinden mürekkep 
lconğre feal hey'eti yarın cemiye 
tin Bey oğlu ifıerkezinde topta~ 
narak hazırlıklar etrafında görU· 
şülecektir. 

Kônğre anadolu8alfi diş ta· 
bibleri tarafından büyük bir 
alAlta ile karşılanmıştır. Taşra
ôan liir çok murahaslar davet 
edilmiıtir. 

Hlndtstaüa tUtOo 
Hindistana ithal edilen tütün 

mamulatına 1 Teşrinisani 932 ' 
tarihinden itibaren satıı fiyatı 

· llzerinden yüzde 20 İstihlak rusu
mu konduğu bildirilmiıtir. 

Karardan sonra •• ................................................ 

Deli mi? 
Praosız relslcilmhu· 
runun katilini meş
hur bir doktorda 

gayrı mesut 
addediyor 

Fransa Tıp akademisi azala
rından doktor Jorj Düm, Fransa 
relsicümburunu katleden Gorgu
lofun dava vallili M. Anri Jero· 
nun talebi üzerine katili muayene 
etmiş ve kendisinin gayri mesul 
o\duğuna dair bir rapor vermiş· 
tir. Mahlmya henüz Gorgu!of 
idam olunmamışhr. Temyizin ka
rarını beklemektedir. 

Doktor Joıj Düma, Sorbon 
darülfünunile Paris darülfünunu 
ıuhiyat enstitüsünde tıbbi ruhi
yat muallimidir ve Paris tıp fa. 
kültesi akıl hastalıkları labora
tuvarı reisidir. 

Do!dorDüma raporunda ıun
ları söylüyor: 

- Avukat M. Anri Jero ile 
Madam Gorgulof, akıl haata

hklatı mütebauısları daktor Lög· 
ren ile Logr'in raporlarını bana 
tevdi ettiler. Bu raporların ke
mali dikkat ve itina ile yapılmıı 
olduğunu gördüm. Her halde 
muhterem meılektaılarım rapor• 
lalarmda hakikati röylemeklen 
başka bir şey yapmamışlardır. 

Fakat akli ba1tahklarla meıgul 
olan tıp ıubesiuio ilmi henliz Ye 

ekseriya mfiphemdir. Bilhassa, 
hadiselerin çok karııık olduğu 

bu Yak' ada da bir çok ooktai 
nazarlara sevkedecek mahiyet• 
tedil'. 

Bıba k•lıtta Gorgu1of bir hat·. 
tadır ve bu fikri onun bayatını 

tetkik edip, bana tevdi edilen 
muhakeme ıabıt vatakalarından 
edindim. Gorgulof, bana, 'bir 
nevi paranoyak gibi görüouvor, 
Gorgu1of un bu hastalarda oldu· 

ğu gibi büyüklük, şan ve şeref 
gururu var. Kendisinin iddia et· 
tiği diğer tistliği yüksekten söy· 
leteıi sözleri, önt:e kendisini sa• 
rıp nibay~t galebe çalan katil 
ve ölüm temayülleri, ıahaiyetinin 
kayboluşu bunlara delalet eder. 

Mistili ıiyasi ldtHalarınm saç· 
malığı ve son yazıları ôa böyle· 
dir. 

Muhterem cümhur reisinin kat· 
li ve Gorgulofun sebep olarak 
gösterdiği deliller bu siyasi he· 
zeyanlardan mUtevellittir. Fakat 
cibayet ıahıt sebeplerdeh, ken· 

disine ikamet tezkeresi verilme
diğinden bile olsa idi, bu Gor· 
gu:ofun Paranoyak ve Megalo
man bir zihniyette olmasına ma
ni olamaz. 

Binaenaleyh bana kalırsa, yu
karda söylediğim gibi elime tev
di edilmiş olan vesaike nazaran, 
Gorgu!ofun bu cinayeti Parano· 
yak temayülden ileri gelmiştir, 
ve bu katil, mahkemeden ziyade, 
akıllı tababete tevdi edilme
lidir. 

Pamuk ve Mısır hii
kOmetl 

Mısır hükÖmelinin Macaristana 
15 bin balya pamuk sallığı hak
lundaki haberlerin yanlış olduğu 
anlaşılmıştır. 

VeriLeıı mahimata göre Mııır· 
hlar, pamuk fiatlarını yükselt· 
mek i{'İD ellerindeki pamuklara 
şimdilik satmamaktadırlar. 
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Hir yangın ............................ ...-
• 

astenmı. 
15 bin Jh•a sigortalı 
imiş, yağlı paçavı'a

Jor bulunmuş .. 
Marpuççulardaki 15000 liraya 

sigortalı mağazasını kasten )'ak -
tığı iddiasile maznun bulunan 
Panayot Kazakyanın muhal<e • 
mesine dün Bğleden sonra ağır ce 
zatla devam edilmiştir. Geçen cel· 
setle dinlenen şahit polis memu -
runun şehadeti üzerine polis ko· 
mtser muavini Mehmet, itfaiye 
zabiti İsmail beylerle, polis me .. 
murlarından Cemil efendinin şa• 
hit sıf ati le celplerine lüzum hasıl 
olmuştu. Şahitler dün gelmişlerdi. 
Komiser muavini Mehmet bey 
yangının haber verilmesi üzerine 
yangın yerme gittiğini ve ateş 

söndürüldükten sonra içerde ben 
zine bulanarak atılmış çuval par
çaları bulduğunu söylemİ§tİr. Di· 
ğer ,ahit itfaiye zabiti lsmail be~ 
de !ehadetinde demiştir ki: t 

" Yangını söndürdükten ' 
sonra içerde taharriyat yaptık ve 
bir takım yanmıf çuval parçaları 
da bulduk. Bunlar yangının kaa • 
ten ika edilmi§ olma11 etrafında 
beni de şüpheye davet etti ve po• 
lise malumat vererek zabıt vara • 
kaaı tanzim edilmesini istedim. 
Polisler geldi, çuval parçalarını 
çıkardılar. Kokladım müthiş bir 
gaz kokusu vardı.,, 1 

Bu sırada ifadeıine milracaat 
edilen diğer şahit polia memuru 
Cemil efendi de reis bey tarafın· 
dan u sual sorulmuştur: 

- Geçen celsede dinlenen at· 
kaclatınız bulunan çuval parçala 
ırırun dııarda tutuıturulduğunu ve 
derhal alev aldığını ıöylemİ§lİ. 
Bunu ıiz gördünüz mü?. 

- Hayır efendim, ben.görme
dim. Çünkil içerde idim. Onu dı • 
şarda arkada~larım yapmıılardı.,, 

Çuval parçalannın gazli olup 
olmadığına dair evrak meyanın .. 
da tahlil raporu bulunduğu komi· 
ser Mehmet bey tarafmdan ileri 
sürülmüştü. Rapor bulundu. Bun· 
da çuvalların gazli olduğu kaydi 
vardı. 

Muhakeme epeyce uzun ve ha 
raretli devam etmiştir. Maznun 
vekili maznunun nakti kefaletle : 
tahliyesini istemiıse de reddolun• 
muıtur. Maznun gene mevkufen 
muhakeme edilmek üzere muha .. 
keme 12 eylule ibırakılmı§hr. ,,. ' 

lstanbulda fabrlktı• 
törler 

lstanbuldaki fabrikat6rlor dnn 
öğleden evvel Sanayi birliğinde 
içtima ederek kontenjan Jiste· 
sinde mevcut iptidai ham mad· 
deleri taksım etmiye baş?amış· 
Jardır. 

Fabrikatörler bundan sonra 
kontenjan listesindeki bazı mad
delerin f alJrikacılar lehine halli 
için ba§vekil ismet paşa öhdin• 
de teşebbüssatta bulunmıya ka· 
rar vermişlerdir. 

Bu karar üzerine fal>rikacıla
rın aralarında seçmiş oldukları 
bir heyet ismet paşayı ziyaı et 
için müracaat etmişlerdir. 

• 
Mısır buğdayı ve 

lspanfa 
ispanya hlik\ımcli ithal edil~ 

cek Mısır buğdayının kentalin• 
7 altın peçeta gümrük resP"'..J 
vazetmiştir. 
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llmt münakaşalar 
....-... . .. .... -~-·······-

GÜRÜLTÜ 
• 

lngilterede mühim 
bir mesele ve 

mevzudur 
Dünkü nüshamızda lngiltere

nin Y ork şehrinde toplanan il
mi yükseltme cemiyetinin ilk 
celsesinde mevzuubabsettiği ilk 
mühim mesele hakkında malu
mat vermiştik. Mevzu insan e • , v 
makına idi. Cemiyetin ikinci 
celsesinde konuştuğu mesele 
gürültü meselesi idi. Çünk~ 
devrimiz, belkide tarihin en gü

rültülü devridir. Bu gürültüyü 
azaltmak, gürültünün tesirlerin-

d~n kurtulmak meselesi büyük 
bır ehemmiyeti ibraz etmiştir. 

"Gürültü,. mevzuu üzerinde en 
büyük mütebahhıs olan doktor 

Kaye, ilmi yükseltme cemiyeti 

karş1Sıoda gürültüyü azaltmak 
çarelerinden bahsederken, her 

şeyden evvel bütün eski motör

lerin, motörlü vasıtaların toplat

tırılarak imha olunmasını tavsiye 
etti. Çünkü ortalığı gürültüye 
boğan bunlardır. Gerçi lngiite-

rede gürültü aleyhinde bir ka
nun yapılmış, gürültü çıkaran 

motörleri susturmak için polise 
sallbiyetler verilmiş, fakat bun-

lardan istifade edilemedi~i gö
rülmüştür. Bir taraftan motörlü 
vasıtalar ve buolarm kornalara 
ortalağı velveleye vermekte de 
vam ediyor. Halbuki bugUnkü 
gürültünün yüzde ellisini berta-

raf etmek mümkündür. Bunların 
susturulmaması yüzünden, yalnız 

lngilizler senede iki milyon (ster
lin zarara uğriyorlar. Çünkü bu 
gürültü yüzünden sinirleri bozu
lanlarm hesabı yokmuş! 

logiliz ilimi, lngiltere büku· 
metini "gürültü,, ye karşı şiddet-

li bir mücadele açmıya davet 
ediyor. 

Inglllz kıralı ve 
bir elimle 

Loodra gazetelerinin verdiği 
malumata göre müstemlekat 

nazırı Mister T o mas birkaç gün 
evvel beyanatta bulurak logil-

tere kıralıoın Ottava konferansı 

hakkındaki noktai nazarına ter

ceman olmuş ve "kıral, konfe
ransm neticelerinden memnun
dur,, demişti. Halbuki lngiltere· 

de herhangi bir kimsenin kıral 

namına söz söylemesi caiz de

ğildir. Mister Tomas, beyanatını 
derhal tekzip etmiş ise de ga-

zetelerin yaptığı dedikodu üze
rine Mister Tomas tekzibini te· 
kide mecbur olmuştur. 

IIIU1111111UlllllllU111111111ıııı1111ıı1111111ııı1111111rıııı11Ulllllllllf11111lllllll 

Tarihten ikmale ka
lan gençlere mUjde 

Bu sene lise ve orta mektep· 
lerde, muallim mekteplerinde ta
rihten ikmale kalmış olan genç
l~r içi~ kolayca sınıftan geçme
nın bır Çaresi vardır. O çare 
şudur: 

(Yakıt) ın neırettiği tarih el 
kitabından bir tane tedarik ede· 
rek imtihana hazırlanmaktır. 

_,,,,,, -'llHllllıı111Ulllllllllltı11111ıııııııı11u111111lllllllll11U 

VAKiT 

Almany_a Mektubu 
mevkie bu Kabinenin değişmesi muhtemel ... Fakat 

günkü harbiye nazırı gelecek - Kanlı vakalar devam 
ediyor - İdam cezası nasıl verildi? 
Berlin 1 eylül 

(Yon Papen) kabinesi birkaç 
gündenheri hemen, hemen dai -
mi İçtima halinde. Bu hudutsuz 
faaliyete sebep yeni kahine prog 
rammın teabitidir. Bu programın 
iktısadi kısımlarına mühim ehem 
mi yet atfediliyor ve hariçte, yeni 
iktıaat programının bundan evvel 
kilerden bambaşka esasat üzeri -
ne kurulacağı zannediliyor. 

Zannediliyor, diyorum; çün -
kü bu saate kadar kabinenin bu 
husustaki mesaisi ve hedeflerine 
dair hiçbir kimse doğru bir şey 
bilmiyor. Ve en açık göz gazete
ler bile bir pot kırmak endişesile 
tahmin ettikleri şeyleri söylemek 
te gayet ihtiyatkar davranıyorlar. 

Kabine işini ikmal etmeden ev 
vel lıarice hiçbir şey söylemek is
t · .:yor. Bu programı ancak bu -
€'iin Almanya öğreniyor. Çünkü 
(Yon Papen) İn bu gün öğleden 
sonra irat edeceği nutuk telsiz te
lefon vasıtasile bütün Almanya -
da dinlenecek. 

Gazeteler ve siyasi mahafilde 
~öylenilen ihtimallere göre yapı -
lacak iktısadi değişiklikler ve ye
nilikler şunlardır. 

Faizler dü!ecek, medyunlara 
azami sühulet gösterilecek. Bahsi 
servetlerden yüzde cüz'i bir şey 
alınarak iısizlere iş halkedilecek. 
Gümrükte esaslı tadilat, ziraatı 
azami himaye ve ilh .• 

Fakat bu ihtimalatın hiçbirinin 
yüzde elli derecesini bile hakika -
te yakın olduğunu kimse ıöyliye
mıyor. 

Siyasi tahminlerde ne derece
ye kadar doğru. Bir Schleicher -
Brüning - Strasser kabinesi mev 
zuu bahsolmaktadır. 

(Strasser) le (Brüning) bera -
her bir kabinede nasıl çalışırlar 
bu kabine yalnız ani fırkalara 
karşı yapılmış bir mücadele kabi
nesi olur. 

Fakat ayni prensip üzerine ha 
reket eden ayni mefkure için ça -
lışan her veçhile müttehit bir ka
bine değil. 

Hitlercller 
Nasyonal sosyalit (Strasser) 

için merkez fırkasına mensup ve 
bilhassa sosyal demokratlara 
meyyal bir (Brüning) ile çalış' -
mak imkansız bir şeydir. Hitler 
(Brüning) kabinesinin en fazla 
harici siyasetinin aleyhinde iki 
halbuki hu kabinede Hitlerist 
Strasser dahiliye vekili ve (Brü • 
ning) hariciye vekili olacak de -
niliyor. Bundan beş ay evvel böy 
le bir şey bir rüya telakki edilir
di bu şey bugün nasıl mevzuu 
bahsoluyor akıl erecek bir şey de
ğildir. 

Yon Papen ilk şiddetli icraa -
tına başladığı zaman (Strasser) 
ile (Schleicher) in ayni kabinede 
teşriki mesai edecekleri çok da -
ha tabii ve muhakkak görünüyor
du. Halbuki o da şimdi bir az u· 
zak görünmiye başlıyor. 

Başlangıçta zevahir büsbütün 
başka idi. (Yon Papen) in ikti -
dar mevkiine geçmesine (Hitler) 
büyük amil olmuştu. Yon Papen 
kabinesi de hu yardıma mukabil 
vermiıti. 

Bütün sol fırkalar açık bir su
rette ezilmekte ve yeni kabine 
Prusya komiseri (Von Papen) 
Hitleristlere gayetle açık bir te -
mayül göstermekte idi. 

O zamana kadar yasak olan 
(Nasyonal sosyalist) askeri teşki 
latınm faaliyetine müsaade edil -
mişti. Kapalı olan kışlaları açtı -
rılmış ve İtalyan askeri ünifor -
maaına benziyen resmi üniforma• 
ları ile tabur, tabur şehirlerde do 
laşmalarına izin verildi. 

Halbuki mutedil ve cezri sos
yalistlere nefret ettikleri bu üni -
formaya adım başında raagelmek 
pek hoş gelmiyordu. Üniforma 
giymek için verilen müsaadenin 
mahzurları pek çabuk kendini 
gösterdi. Bilhassa komünistler bu 
üniformayı adeta kendilerine kar 
şı bir meydan oku.mak kıyas edi
yorlar ve fena aaabileşiyorlardı. 

Böyle bir üniformanın tek ba
şına açlarla meskun mahalleler -
den geçmesine imkan yok gi • 
biydi. Fakir halkın tahkir inden 
çekinerek muhakkak öyle bir yer 
den geçerken hitleristler grup 
halinde geçiyorlardı. Ve grup 
halinde bulunan hitleristler eğer 

biraz da içmişlerae bir parça taş
kınlık yapıyorlar. 

Sonra ufak bir tavırdan, bir 
hareketten bir sözden ve ya ima
dan mühim bir vak'a çıkıyor ve 
bu vak'a kanlı bir neticeye varı -
yordu. 

üniforma yasak mı? 
Hükumet için üniformayı yeni 

den yasak etmiye ve bugün Al -
manyanm en kuvvetli bir fırkası 
olan naayonal sosyalistleri gücen 
dirmiye hiç niyeti yoktu. Memle
ketin muhtelif yerlerinde bu gibi 
kanlı vak'alar yalnız kavga neti
cesi değil başka şekilde de ken -
dini gösterdi. Suikastler, bomba -
lar, baskınlar biribirini takip et -
ti, buna mani olmak lazımgeldiği 
için hükumet gayet şedit bir ted
bire baı vurdu. Hemen fevkalade 
acele muhakemeler açıldı. 

Ve hükumet- bir beyanname 
neşrederek ilan etti ki: 

Umumi yerlerde siyasi sebep -
lerden dolayı kavga çıkaranlar, 
böyle arbedelerde silah teşhir e -
denler ağır hapis cezalarına. Si • 
yasi bir arbede ve ya münakaşa 

neticesi aharı katleden öldürecek 
kadar döğen ve yaralıyanlar i -
dam cezasına mahkôm olacaklar
dır. 

Bu beyanname Hitleri kuşku· 
landnıınadı. Bilakis bunun adam 
larma karıı resmi bir himaye te
lakki etti. 

Fakat beyanname mevaddı 
mevkii icraya geçip fevkalade 
mahkemeler faaliyete başlar baş
lamaz ilk idam cezası nasyonal 
sosyalistlerin aleyhinde verildi. 

Beş naayonal sosyalist bir gün 
de idama mahkfun oldular. 

Bunlar beyanname mevaddmın 
mevkii icraya geçtiği tarihten bir 
saat sonra bir köyde uyuyan bir 
köylünün kulübesini basmışlar za 
vallıyı yatağından çıkararak evve
la birçok döğmüşler, sonra yere 
düşünce gırtlağını çizmelemiye 
ezmişler ve en sonra başına kur 
tun tıkarak öldürmüıler. Bu vah-

şi cinayete sebep ne vahşi bir ada 
vet ne de menfaattir. Bu cinayet 
siyasi bir cinayettir. Çünkü mu -
hakeme neticesi meydana çıkarıl
mıştır ki, bu cinayete yegane se
bep köylünün komünist oluşu -
dur. 

Fevkulade mahkeme . 
Yeni kanun mevaddı pek sarih 

olduğu için muhakeme reisi bu 
vak' ada idam cezası vermiye mec 
bur oldu. 

Fakat tabii bu karar neticesi 
fırka ile hüku.metin arası açıldı. 

Fırka gazeteleri ateşin müdafaa· 
larla partizanlarının idam edilme 
mesini talep ettiler. Bu gibi şaya
nı nefret hadisata sebebiyet veren 
taraftarlarına hiç bir zaman mü
zahir gorunmiyen Hitler bu 
mahkômların herbirine ayrı, ayrı 
telgraflar çekerek onlara fırka -
nın kendilerini terketmiyeceğini 

bildirdi. Halbuki hükômet nezdin 
de idam kararının kaldırılması 
için yapılan bütün tesebhüsler ne
ticesiz kaldı. Hükumetin hu kara
rı geri alması demek bir aciz iti
raf etmek demektir. Nasyonal 
sosyalistlerin taraftarlarından be
şini idama mahkum eden bir kuv 
vetle birleşmesi bütün başka ta -
raftarlarını kaybetmeleri demek· 
tir. (Hitler) de (Yon Papen( hü
kumeti de bu hususta fevkalade 
müşkül bir vaziyettedirler. 

Fevkalade mahkemeler o tarih 
ten beri daha bir çok kabahatleri 
mahkum etmiştir bunların içinde 
birçok komünistler vardır. 

Hatta bunlardan bir kaçının 
mahkumiyeti Berlinde kızıl cep -

henin nümayi~ yapmasına sebep 
olmuştur. Fakat bu nümayişin po
lis tarafından hemen önüne ge -
çilmiştir. 

Salı günü açılacak olan Reich
tağın resmi küşadının çok heye -
canlı olacağı tahmin ediliyor. 

Bugün (Yon Papen) in irat 
edeceği nutuk şimdiden bunun 
nasıl olacağını bize öğretecektir. 

Ben kendi hesabıma bu nut -
kun ve bilhassa Reichtağ ilk cel
sesinin (surprise) lerle dolu ola
cağını ve bütün tahminlerin hiçbi
rine benzemiyeceğini zannediyo -
rum. 

Suat Dervı, 
mruuımmnn11m11mmnmıım111uuııımnımuı11m11 ırrnmııımıı 111ı,1 11uıımnıınrııınuıın 

Kuyruksuz .bir tay
yare 

Kassel, 5 (A.A) - Alman 
tayyarecisi Gerhard Fieseler , 
kendi imal etmiş olduğu kuyruk-
suz tayyare ile Kassel üzerinde 
muvaffakiyetli bir uçuş yapmış
tır. 

Tayyare saatte 250 kilometre 
süratle uçmuş Ye takriben 1000 
metre yükselmiştir. 

Fioseler, kendi iddiasıoa göre 
tam bir emniyet bahşeden tay
yaresinin tarzı imalinden dolayı 
beyana memnuniyet etmiştir. 

Belçika madencileri 
Brüksel, 5 (A.A) - Maden

ciler merkez komitesi, grev vak'· 
alarmdan dolayı mahkum edil
miş bulunanlar lehinde acil ve 
tam bir af kararı ittihaz edilme
sini talep eden takrir suretini 
kabul ve taıvip eylemiştir. 

6 Evlül 1 

Esir müslüwaııl 
................ ························ 

ARAPLA 
Kıyamcılar Hı:ıl 

te bir karakol 
uçurdular 

Adana, 4 (Hususi) - ti 
galeyan fevkalade artınıştıt· 
yecanın önüne geçmek bir. 
mümkün olamıyor. Haleb•~ 
yük karakollarından biri ol . 

bs 1 
ma pazarı karakolu bol11 ,r 
çurulmuştur. Karakol tariıtl 
haldedir. Dükkanlar kamile~ 
palı bulunuyor. 

Vatanilerin reisi Han'"
0 

hadiseden sonra dağa çeki~ 
Çete teşkilatı mütemadiyeıı 
yetine devam ediyor. 

M .. . . . • . te 
evaşı a~ıretı reısının d 

üzerine bütün bedeviler 
silah başına geçmişlerdir. 1' 
şalık esnasında Türk teba,t 
Sabri namında biri katledil 

Yapılan nümayişler es il 
Türk bayrağı altında toP 
Vataniler: 

- Adalet isteriz!. 
Diye bağırıyorlar. 
Adana, 4 (Hususi) - ti• 

dün sabah herkes uykud• 
bir kaç yüz Fransız aakerile 
kişilik polis ve jandarına 
dağılarak, Vatanilerin e4 

basmış, bunlardan bir ço~/ 
uykudan kaldırarak tevkif 
tir. 

Halepliler namına bir he~J 
liyi görerek mevkufların tl'.ı 
s.ini .iste~iş, aksi takdirde. ~~ 
lılerın hıcret edeceklerim ?J 
miş ve hükumeti protesto el~~ 

Beyrut, 4 (Hususi) - ti~ 
caleyan bütün şiddetile dei. o 
diyor. Greve iştirak etııı ... ~ 
rozdibak vitrinleri VatAlrıi 
fmdan tanıe.,...,ile kırılmıştır• ~ 

A ' te 
Buna sebep VatanılerıJJ dİ 

edilmesi olmuştur. Tevkif ~f. 
Vatanilerin adedi 600 ü geÇ' 

Dağa çekilen Vatanilerde~; 
rahim Hananonun çete te~' f 
mukabil harekete geçecd~ jf 
!eniyor. Halk dehşet içerı• 
dir. d 

Yer yer toplanan halkı ~ 
mak için polis kuvvetleri ço 
kıntı çekiyor. ---------n, 

Kaçak bir ınol / 
Sofya, 4 (Hususi)- vs.rfı . 

bildiriliyor: . # .,, 
Dün gece buradan 151'1 ~ 

müddet evvel satın alınara~ JI J( 
de tadilat yapılan bir 171ot

0
' J'I .,, ~· 

nize açılarak bir daha liJ113 ıı 
memişlerdir. Polisin yaptıi~_. fı( ..,,.,. . 
kikata göre bunlar koJ11'1 ft.;f 
kası mensuplarından oluP 
ya kaçmışlardır. . . ., ~ı 

Kaçak motörü takip 1~~c;riİ 
müddet sonra zabıta ırı0 1;' 
denize açılmış ise de yalı' 
ğa muvaffak olamaınıttıt• _,..,--- .. ,~ 
1\lareşal HindeJJ11 ,.;l 

Berlin, 5 (A.'A) - '1°1! fr"< 
sından: Gazetelerin Şar1'1 .ı.~ 

• tJI' eı· 
da Nüdek'ten vaki olaJl 

15f"{iı'J ~ı· 
tına nazaran, Mareşal :; 1'' ,, 

··ıı.. ıeı 
hurg, geçen Cumartesi gu ~e " 
ne tarafından tasvip ediJeJJ efl -
di iktisatçılığa kadir bir ~ııl~J 
kuvvet vermeğe nıatuf ef1 
tedabiri muhtevi kararıı•JSI 
za etmiıtir. 



G E L K 
'4ektepler açılırken 

€~1lebı mektebinde 
1'Urk ~ocuğu 

Du 

Baş başa 

ftıl'ordn genç bir arkadaıla konu· 
!~eler· urnd ·• Bu, ıehrimiz Fransız ,. 
"· ın en b' . . b' . . ..,.f1lla. • ırının on ırıncı ıı -

Istanbulspordan Genç Futbolcü 
Hasan Bey Anlatıyor 

talık kgE!çlnış bir Türktü .. Bir a • 
ti, l'~k onll§~amız Türk zihniye· 
~etin zekası, Türk çalııması ii
ler s: g.~ldi .. Arkadaı coştu; ne· 
tirte/luyordu, neler? Bütün fi -
dal'\ ç:~anki bir papasın ağzın • 
tere·· Yordu; arkadaş onları 

llllle d' ~ e ıyordu .. 
· \'et b tlllde u genç papas mekteple· 
. llu lehirl:nmiş bir Türktii .. 

hır p Çocuga göre Türklerden 
tiı~ aatör rık b' M·· 11:rıı :r amaz, ır use ye-
lliı-ktı ve bir Bergson doğamaz .. 
~~ııtıer sade vahşidir .. Onlar kav 

l', 

~ ..... 
~teler, mektepler açılıyor, 
~e atınızı akın akın müeasese
S· l'azd ~ler 1rınıya koşuyorsunuz .• 
~ c:ıı:k Yalvarırım; yavrularınızı 

teplere terketmeyiniz •• 

il h ..... 
to a al ar ve ağabeyler . .;.e\'ı~ , 

~111 bu atlarınızın ve kardeşlerini-
tı11u11 h toprağı hor görmemeleri, 
~ele .. · :r Zerresini ölürcesine sev· 
. • ı 1 • tllı.,. Çın onları Türk mekteple-

" \'erini., o 6-., 

~hu:ada, hayatlarını Türklük 
~Urk ~' onun ilersi için harcıyan 
~ili~ ıocalarına onları teslim e • .. 
~·~il' T" k 
it\' Ul" genci sizden hunu 

tı.t\l.n borcu olarak, diliyor.. ' 

lBRAHIM ŞEVKET 
"-.._---~-----~~ 
C·· • e re 1oru 

~· 1 ~~eJ k' J} ttit ıtnplar DC§reden Renı-
liıi Lallh:\nesi, Muallim Bnha Hu 
llefel'ie~in, amatör ve mektep sah 
"~~orıı ıs~n yazdığı "Bir cesaret 
;ı. ~&e~· 1siınli komedisini neşret
cl'dil' ~ eşhası tamamen erkek· 
c k . ~ c. h~ er sahnede oynanabile • 
"e e8h e::ıerin vak'ası pek güzel 
d •• ası d . . . d 

il.ılll . a ıçımız e yaşıyan ve 
b a Rlil'· 
"~ kittıs ... unç .tarafları göze çar • 
~Fı~ ı_, '"lerdır. Baha Hulusi bey 
~uı uır .. .. dU R0ruşle her vakit bizi 
le~ı. tecek 1 . . . . 

'ıtılt e . ı:ı,mselerı çok ıyı 
>ıı.l>lll bnış ve ese;ine mevzu 
IQ" ıştır. Vak' b' d' b'b' · h· a;.e11 • a ır ışta ı ınm 

ıl' egınd k ) l>ar e cereyan etme te ve 
t~·tı diş ç~ cesaret göstermek isti-

bli l?lb· Çı l~alfasmm çorap sökü -
~il} l gıd . 

IQ 'rı .. en cenaretlerine ve 
e~tecı~ gulünç taraflarını göster a r, 

)~ l ~ eserd 
~··tı ., te e Yanlı~ ilaçlarla ve 

li.t.,. !rete ı'l .. k"" l k' ı-· :-.:rı k' e muş u mev ıe 
ı~ b· ırnsel · l. · ır a erın §aşkınlığını ha • 

'lil.ld Urette .. H 
~ e, 0 l'n goze çarpıyor. er 
~ll~·a tol>lı and~kça muhakkak kah 
l ıyet Yabılecek olan ve Cüm 
~ll\''-tın:ençler mahfelinin repera 
'lıaıor 

8
a. hdahil bulunan bu eseri 

Qlllı 'k_ a nelere tavsiye ederiz. 

1 
ntı esirde gençlik 

il."ı •ene B 1 k Sıl..... ildi.\ Od a ı esirde lik maç· 
ı;~ıltır 

8
1llnn birliği) şampiyon 

\lltl • Ur d f 
lo"d C\t\ birli, .. a

1 
a dm an yurdu, 

d
1 

~ llarn gı, dınan gücü ve ko
t."· t· tnda d.. k 1 'l~J \iıel b. ort u üp var • 
tı .. e İdh. ır saha mevcuttur 
~. ··•an d · ee ÇoJt g·· Ylır unun kulüp bi • 
ter J\.~t\i huıeldir. Başta (Kimya· 
~ llçler - ey) olmak üzere bütün 
fllt L .. ,Unta · 

l.\~adırl zanı hır surette ça
ar. 

lstanbulspordan Hasan Be~ ve arkaaaşıarı / 

Mütemadiyen yukarı çıkıyoruz. Hasan bey birden kendini to· 
Sağ ve solumuzda küçük delik· parladı. 
lerden gelen bir parçacık ışık - Yok hayır, Melih bey, Is-
merdivenleri aydınlatmıya çah· tanbul Erkek lisesinde bizim 
şıyor. Bereket versin ortadaki Emin amcayı ~örebilirmiyim diye 

merdivenin mihverine ona tutu- bakıyordum. 
narak çıkabiliyoruz. Güzin, Hik- - Bari görebildiniz mi? 
met, Nino hanımlarla Derviş, - Hayır arıyorum. Peki siz 
Hasan beyler ve en arkada ben Güzin hanımın izahatını neye 
sıraya dizilmiş merdivenleri tır· dinlemiyorsunuz? 

manıyoruz. Arada Nino hanım - Gazeteye yazı aramakla 
kesildiğind.en şikayet ederek altı meşgu'düm. 
kişilik manganın temposunu bo· - Peki ama purada Beyazıt 
zuyor ve duraldıyor. Bunu gören kulesinin tepesinde gaıeteye ya-
biz de onun ile beraber duru- zı bulabileceğinizi zanoediyormu-
yoruı. On beş dakika sonra bü- sunuz? 
tün lstanbulu görebilİ) oruz. Bir - Ona şaphe yok hatta şim-

tarafımız Üsküdar, onun yanında di başhyacağım. 
Kdıköy iki taraflarında Marmara - Hangı mezuu buldunuz? 
ile Boğ3zfçi uzanıp gidiyor. Bo- - Sizin e mülakat yapmayı 
ğaziçinın sol tarafında Beyoğlu düşUniiyorum. 
sivrilmiş bır çok binalarlar tam - Ha genç nes' lle baş başa 

Avrupa şehr ni andırıyor. Kısa 

boylu tıknaz adamlara benziyen 
mütevazı Galatasaray kulesi de 
o upuzun binalann yanında pek 

de iyi durmuyor. Bevazıt lrn' e· 
sinin en üsiündeyiz. Rüzgar bü
tün şiddetile esi) or. Marmaradan 
kopan rüzgarlar so uğu Beyazıt 
kulesın'n üzerinde alıyor. 

Güzin hanım arkadaşlara Is
tanbul hakkında izahat veriyor. 
Herkes de konferans dinlemiye 
amma iştahlı ... Konferansın mev
zuu lstanbulu çevıren surJar hak-

kında. Beyazıt kulesinin üzerin· 
de de tarihi kor.ferans iyi din
lenir. Ne mut.u tarih meraklıla-

rma.. Bilhassa Nino hanım ec
nebi olduğundan Güzin hanımı 
can kulağile dinliyor. Hikmet 
hanım da bütün dikkatini oraya 
vermiş. Derviş beye gelince: 

Güzin hanımın taribi bir fal
sosunu yakalaymı da bozayım 
diye öyle bir dinleyişi var ki 
deme gitsin. 

Nedense bu sporcular, c rtist
ler traştan, konferanstan filan 
hoşlanmıyorlar. Baktım bizim Ha
san bey öbür tarafta yalnız ba
şına gözlerini lstanbul Erkek 
lisesine dikmiş birisini görmiye 
çalışıyor. 

Beni sorarsanız. Hasan beyle 
mülakat yapmak için fusat kol
lıyordum. Tam zamanı idi işte: 

- Hasan bey görüyourum ki 
tarihten pek hoşlanmıyorsunuı ? 

sütununa .. 

Evet, l fıtüf edersiniz .• 
- Estafurullah, burada mü

a kat yapabilirsinız buyurunuz 
suallerinizi sorunuz. 

Ta iatile mümkün. Bilhassa 
Küzin hanımın ls t a:ıbul sur
ları hakkında d konferansı işe 
yaradı. Kaç senedir sporla 
meşğul o uyorsurmz ? 

- Sekiz senedir sporla meş
ğulüm. ilk ve son kulübüm 
Istanbul spordur. Bugünkü gibi 
hatırlı} or um. Istan bul spor kı lii· 
bü henüz teşekkül etmişti. mü
essis erden Kemal Hd.m bey 
bana futbol oynamamı tavsiye 
etti ve onun delaletile lstanbul 
spora aza kayt oldum. vücudu
mun müsait o masına binaen An
trenorumuz bana fazla alaka 
gösteriyordu. işte bu suretla 
sekiz senedir futbolu fasılasız 
oynamaktayım. 

- Beynelmilel hangi maçlara 
iştirak ettiniz? 

- ilk olarak lstanbula gelen 
Macar genç milli takımına karşı 
Türk genç milli takımında haf 
oynadım ve bunu müteaddit 
beynelmilel maçlar takip etti. 

- Türk milli takımını nasıl 
buluyorsunuz? gayeniz 

- Halihazır Türk milli takı· 
mı azaları Haliç şirketinin emek
tar vapurlara gibidir, bir kaç 
senelerden beri milli takımda 

oynayorlar ve iddia olunduğuna 
göre yerlerini dolduracak oyun-

cu bulunmadığından oynıyor
lar. Gazetenizde genç nesille 
baş başa sütununu takip etmek· 
leyim. Şimdiye kadar h.ııyatları 
neşrolunan amatör artistler de 
biz amatör sporcular gibi bir 
şeyden şikayetciler, inhisarcılık. 

evet bu inhisarcılık bizim içimi· 
ze işlemiş. Genç artistlerin yerden 

göğe kadar hakları vardır. Kil· 
lih meselesi bu. Bizim külahı 
başkası kapar diye didinip du-

ruyorlar·, üte tarafta genç, dinç 
heveskir, müstait artistlere ça· 
hşma sabası vermiyor. işte spor· 

da aynı böyle, ağabeylerimiz 
hatta babalarımız hali gençlik 

~ iddiasında. pek ala öyle olsun 

beş sene daha sabrederiz. Ne 
demek istediklerimi anladınız 
degil mi? Gayem milli Türk for
masını taşımaktır. 

- Türk ve dünya güzeli Ke
riman Halis hamm için ne düşü
nüyorsunuz? 

- Evvela TUrk güzelini mU
sabakaya girmiye teşvik eden 
Abidin Daver Beyi, saniyen 

müsabakayı yapan Gumburiyet 
nümunesi müessesini, salisen tam 

manasile güzel seçen hakem he

yetini ve n.hayet intihap olunan 

Keriman Halis Hanımı candan 
tebrik ederim. Bazı kimseler 
Türk güzelinin dünya güzeli ol· 
duğuna hayret ediyorlar. Halbu· 

ki hiç öyle değildir, Bu pek ta· 
bii birşeydir. Sporcu olduğum 

için söylemiyorum. Şu muhak
kaktır ki spor insanı güzelleştirir 
gençleştirir, kuvvetlendirir. Bil
hassa mekteplerde beden ter-

biyesine verilen ehemmiyet şa· 

yam takdirdir. Bunun için bu 

nes'in evJatlarıyiz tabiatile spor· 
CU} uz. Bilhassa kJzkardeşlerimiz 

sporcu olmaları onların . yaradı· 
1ıştaki güzelli ferine inzimam 

edıyor ve Avrupanın. aradaki 
giizellikleri kendilerine mezcet· 
m ş o!uyorlar. işte kıraliçe olan 

Keriman Halis H. güzümüzün 
önünde en güzel bir misaidir. 

Bunun için bence herkes kud
retinin erişebild ği kadar spor 

yapmalı. Bilhassa yürümeli, ki 
bunu her insan yapabilir. Ana
larımızın babalarımızm otururlar

ken, kalkarken aman of diye 
şikayetlerini her zaman işitiriz. 
tsizim neslin ihtiyarlığı zamanın
da böyle şeyler pek işitilemez . 

- Bu seneki maçlarda gene 
oynıyacak mısınız. 

- Ona şüphe yok. işte de
min Emin amcayı onun için arı· 
yordum. Türkiye birinci müsa· 
bakaları için daha müntazam 
çalışabilmek için kulübümüz Bey· 
kozda bir kamp kurdu. Beş yir-

mi beşle Emin amca ile Bcyko
za gideceğiz. Bu sene lstanbul 
şampiyonu olduğumuz gibi bir 
de Türkiye şampiyonu olursak 
bizim Baba Tahir birinci takıma 
Emin Efendi de bir öğle yemeği 
vadetti. 

Melih Nazmi 

Gençlere tavsiye 

Gençlik ve avcılık 
Spor klüplerimizde niçin birer 

avcılık şubesi yok. 
Sporun hemen her kısmında 

çalışan kulüplerimizin neye he • 
men hiç birisinde avcılık şubesi 

yoktur. Halbuki spor nevileri için· 
de avcılık kadar tatlısı, meraklı • 
sı, heyecanlısı yoktur. 
işte mevsim geldi demektir, de • 
mektir değil, geldi bile! 

İstanbul kırlarında sırtları çan 
talı, omuzları tüfekli avcılar ko
p;\.ylarile birlikte dolaşmıya baş· 
ladılar. 

Yarın öbür gün bıld?rcınlar 
küme halinde geçmiye baş!arlar. 
Gönül ne kadar isterdi ki, spor 
kulüplerimizin birer de avcılık 

~ubesi olsun! 

Avcılık ayni zamanda ni§ancı· 
lık, atıcılık olduğundan gençleri • 
miz buna bütün sporlardan fazla 
ehemmiyet vermeleri lazımdır. 

Gen~Ierde bağ 
hevesi 

Bu ıene gençlerimizde bir de 
bağ merakı canlandı. Denilebilir 
ki, bu merak hemen hemen deniz 
ve plaj merakı kadar bir canlılık 
göstermektedir. 

Cuma günleri yüzlerce genç 
İstanbul ve Beyoğlundan kalka • 
rak şehir civarındaki yeni tesis 
edilen üzüm bağlarına gitmeltte 
ve bu bağlarda adeta bir nevi bağ 
ve üzüm bayramı yapmaktadır. 

Hele cuma günleri gençlerin 
tehacüm ettikleri sur haricindeki 
bağlarda yeşillikler arasında ge • 

çirdikleri temiz ve açık hava ale: 
mi sıhhatleri üzerinde çok iyi te
sirler yapmaktadır 

Gençlerimizin bağlara ve ü • 
zümlere karşı gösterdikleri bu a· 
laka çok takdire şayandır. Gün • 

lerini hala pis havalı kahve gazi· 
no köşelerinde tavla ve iskambil 

masaları karıısında geçiren diğer 
gençlerin de böyle temiz, sıhhi ve 

faydalı eğlencelerle vakit geçir • 
miye kendilerini alıştırmalarını 
tavsiye ederiz. 

IAmatör sahneler arasında 1 
Gençler temaşa 

gurubu 
Gençler temaşa grubu, bu sene 

Beşiktaşta ve (Halkevinde) faali 
yet gösterecektir. Mesai teşrinic· 

velin birinci gününden başlıya • 
caktır. Bu sene bilhassa grup 
temsil heyeti yeni ve eski arkacfoş 

ların iştirakile çok kuvvetlenmİ;t· 
tir. 

Bu sene temsil edilecek eser • 
ler arasında, üç şarkılı komedi 
vardır. 

Is.mail Galip beyin 
naklettiğim "Yaradan ı;c• 
ni affettim,, eseri (Kör), (Az 
tama çok ziyan getirir) (Elveda 
İstanbul) eserleri temsil edilecek 
tir. Bundan başka (Bir akıl fa • 
ciası) (Mukaddes ateş) (Üçüzler) 
(Aptal) gibi eserler de temsil edi 
lecektir. 

Temsil heyeti trajedi ve kome• 
di olmak !!zere iki kısma ayrıl • 
mıştır. Bu iki şube her hafta tem• 
siller verecektir. 

DEKORCU 



Sayıfa 8 VAKll 

Fişe=li Ta~are " Çinliler Komşu memleketlerde 
• 

komünistlerı Nevyork uzerınden dog- J 
1 

d 
1 · ~ apon ar an a ış 

fUCa kamere seyahat veriş edenler yok işi azıtblar, Gürültüler, hidiseler e 

Bulgar 

Bu yaman Jcattan şilndlUk iki kilometre 
kadar gldenJerı var; yarın öbürgün kim 

biHr neler olacak? 
- Haydi Efendiler .• Kalkıyor .. 

Fiteldi tayyare.. Nevyork üze
rinden doğruca kamere.. 

Yolcuların seyahatleri çok ra
hat g~sec~k~ir .. Ace1e ediniz .. ,, 

Bunun gıbı emırlerin işitilmesi 
şimdiki ha1de mümkün olmadığı 
için alay gibi -gelir. Fakat bu 
emirlerin işaret ettiği ;şler gün
den güne hakiki vaziyete gcJ
mek tedir. Çünkü ilim .ve fen 
adamlan elJerinde ıkiiıt ka1em 
ve makine <>lduğu halde mltc
matliyen lectiibeler yaparait bu
günkü '

1 eğlence... ~ hakikat 
yapmaya uğraşıyorlaT. 

I§te Alman mühendisi TiJing 
ve Avustur:Yalı mühendis Şmit 
ilk .tecrübelerini yaptılar. M. Ti
ling yaptığı ilk tecrübede bu ışe 
ınuvaffak oldu ve fişenkli tayya· 
resini iki kiJometro uzağa attı. 
M. Şmit ise yapbğa fişenkli tay
yareler muvaffak o~unca Avus
turya - Aimanya ~c Avusturya -
lsYiçre arasındıki posta1an scv
.ketmeğe teşebbüs etmiştir. 

BunJardan maada Ruslarda da 
son günlerde fiıenk1i tayyare 
yapm~k ben:si uyaomışhr. Yüz-
1e.rce Rus mühendis bu gaye için 
çalışıyor. 1932 de her balde e
aaıı hazırlanacak otan bu fifenkli 
tayyare yakın zamanda dünyanın 
boıtuğuodao geçip Kamere ilk 
yo~cularını götürecektir. 

işte bu işle uğraşanlardan pro
f es<Sr M. Obertb diyor ki: 

- Fi§enkli tayyare için esas· 
lar haıarlanmııtır. Ancak tecrü
bede muvaffakiyet meselesi. 
Şimdiye kadar yapılan tecrübe· 
lcr iyi neticeler verdi. Ammo .• 
Top ile almak meselesi biraz 
müşkül.. Fişeğin en büyük ga· 
yesi muayyen bir gaz kuvveti 
ile kendi kendine işletmek me· 
selesidir. 

Bu hususta heveslerin arbnl· 
ması için F :ran51z ve Alman 
ilmü fen cemiyetlerinden bir 
çokları mühim mükafatlar va
detmiştir. 

Maamafih bunun yeni bir iı 
ol iuğunu zannetmeyiniz. Jik de· 
fa 13 üncü asırda Araplar bu 
jşle meşgul ola:u~lardır. Arapla~ 
ateşten istifade etmek için uğ
ra§mışlar, fa'kat müsbet netice-

1 ye erememişlcrdir. Bundan .son· 

Fişekli tayyare yolda 

ra 1800 de Hintliler çahımışlar· 
dı!· Nihayet Prusyalılar, Ingiliz
ler ve Ruslar da uifaşmışlardır. 

Hatta hir lngiJiz 1841 de bu 

hususta bir de ihtira beraeh bi-
le aJmııtır.,, 

Profesör M. Obertbın nolctai 

nazarma göre bu son faaliyetlerde 

biJhassa posta idareleri, bu İflerle 
uğraşan mllbendislere azami de
recede kolaylık gös:ermelidir. 

Çünkn muvaffakiyetin ilk se-

meresinden posta idaresi istifa· 
de edecektir. Zira fişekli tayya
re saat kelimesini Joğattan silecek 
ve işler saniye ve dakika mese
lesi olacaktır. Bu suretle Avru· 
padan Amerikaya postalar bir 
kaç dakikada gidip gelecektir. 

T ccrlibeler bunu ispat etmekte· 
dir. Mühendis Tilinğ'in şimal de
nizindeki hali bir adada yaptığı 
tecrübe bunu göstermektedir. 

l!IWWWl!Iİft!llWMlW--•··-""' _______ .,.uwa;;_, ........... _.k __ ... ,,ııe'*1ımıHRIM!----.mıatıl flllPflJti~.-nntmımmmmı-. ............ 

Fransa ve Rusya 
U~1uşuyorlar mı? 

Sekolo Sera gazetesinin yazdı
ğına göre Paristeki Sovyet ıef iri 1 
Do\tgaleıki'nin Franaız Ba!vekili 
Möıyö Heryoyu ıık ıık ziyareti 
nazan dikkati celbetmekten hi.li 
kalmamaktadır. Bu temaslar bil
haua Fransız milliyetperverleri 
1\ra&mda endite uyandırmaktadır. 

Bu görüşmelerde Franıa ile 
Sovyet Ruıya araımda bir ademi 
tecavüz muahedesinin aleti rnev· 
zuu bahıolduğu tahmin edilmek· 
tedir. 

Sovyeller dünya iktisadi buhra· 
nı hakkında alınmak istenen te· 
§ebbüalerden azami istif ad eyi te
min için büyilk bir siyaai faaliyet 
sarf etmektedirler. 

Söylendiğine göre Sovyetler A· 
merikadan 40 milyon dolarlık: bir 
istikraz temin etmittir. 

Balıkeslrde kurtuluş 
bayramı 

Balıkesirde 6 eylulde kurtuluı 
bayramı yapılacak ve yerli mallar 
aergiıi kuru~ktır. 

Berberlerin mekte
bi ve cuma tatilleri 

BerberJer cemiyeti yakın da 
kış faaliyet devresine başlıya-' 
caktır. 22 Eylülde kadın ve er· 
kek kısımlarım muhtevi bir 
mektep açılacaktır. Mektep üç 
aylık bir kurs mahiyetinde ola
cak, bUtün berberler bu mekte· 
be mecburi şekilde devam edc
r~k ehliyetname alacaklardır. 
Devam etmeyipde ehliyetname 
almayanlar berberlik etmekten 
mencdileceklerdir. Berberlerin 
işlerine mani olmamak için ders· 
lere akşam saat sekiz:de baı· 
lanacaktır. 

Berberler cemiyeti, cuma ruh
satiyesinio fazlalığında şikiyetle 
bulunan berberlerin arzularını 
belediyeye bildirecek ve cuma 
rubsatiyesioin otellerde olduğu 
gibi berberler sınıflara taksim 
edilerek alınması hususunda te
şebbüsatta bulunmaktadır. Ce
miyet sınıf usulini çok makul ve 
haklı bulmaktadır. 

Bundan başka cuma günleri 
berber dükklnlarının kapalı bu
lunması ve bu suretle haftada bir 
gilo olsun istirahat etmeleri 
imklıu da yeniden aranacaktır. 

gibidir olmıyor amele fırkası kongre yapı1 
Sofya, 5 (Huıusi) - Bulga • li eşha11 tevkif etmişse de ~1 

ristanda amele f ırkaıı namı altın· !'.akJarı bunların a,tıkları ı• 
daki teıkili.t etrafında toplanan madığrndan ıerbf.~t bırakıl 

Şanghay, 4 (Türkişe) - Şang· 
bayda siyasi vaziyet yeniden fe-

nalaşmış, had bir devreye gir
miştir. Günlerden beri bir hadi
se bekleniyordu.Birbirlerine eze
li bir düşman olan Çin ve 
Japonlar daima yekdiğerini ez· 
mek, öldürmek arzusunu her 
uman ve her yerde izhar edi
yorlardı. Bilhassa Çinliler mem· 
leketlcrini yakıp yJkan Japonlara. 
Japon emtiasına karşı yaptıkları 
boykotu ifinden güne şiddetlen· 
dirmektedirler. Japonlardan alıf 
veriş yapan Çinliler he:nan yok 
gibidir. ÇinlHer bugün bir Japon 
mağazasına müteaddit el bomba
ları atarak mağaza sahibini ve 
mllstahdemlerini öldürmüıler, ma· 
ğazayı tahrip etmiş!erdir. Bu 
vak'a Şangaybdaheyecan uyan· 
dırmış ve derh alidarei ürfiye 
ilan edilmiştir. Bundan başka 
beyneJmiJet mmtakada Japon ve 
Çin polisleri arasında da bir 
jhtilif çıkmıştır. Çin polisleri, 
Japon polislerinin tevkif ettikleri 
bir Çinliyi zorla serbest bıraktır· 
mışlardır. Bu yüzden polisler 
arasında bir çarpışma çıkmasına 
remak I< almıştır. Şanghayda yeni 
hadiselere intizar ediimektedir. 

Sırbistandan kaçan 
bir asker neler 

anlatıyor 
Sofya 5 (Hususi) - Kösten

dil dnnndaki Bulgar hududuna 
Cuka Popoviç iaminbe 23 Y•t
Jarında bir Sırp askeri iltica 
etmiştir. Kendisile gürüşen Bul· 
gar gazetecilerine kaçmasının 

sebebini şöyle anJatmııtır . 
Memleketin her tarafında yok

sulluk bütün dehşetile devam 
etmektedir. Bu sefalet askerin 
bakımında da kendini göstermiı· 
tir. Verilen erzak gayri kafidir. 
En iyi gıdamızı kuru fasulya 
teşkil etmektedir. Memlekette 
iş bulmak çok güçtür. Geçen 
sene 50, 60 dinar yevmiye bu
luna bilirken bu sene 10 dinara 
çalışmak istenildiği halde iş bu
lamamaktadırlar. Benim terhisi
me iki ay kaldığı halde Bulga
ristana kaçmayı tercih ettim. 
Çünkü terhis olupta ne yapaca. 
ğım belkide burada çalış;r ve 
daha iyi yaıarım. Hudut tel ör
güleri, kurt kapanları ile tahkim 
edilmiş ve muhafaza kuvvetle
ri artırılmıştır. Hudud muhafa
zaları kulelerde değil istihkfim
larda bulunmaktadırlar. 

iki kişi vuruldu 
Sofya, 5 (Hususi) Makedonya 

lıların Protokerovist hi%bine men· 
sup olanJardan ikiıi dün ak,am 
meçhul kimseler tarafından vurul 
mutlardır. Bunlardan birisi biraz 
sonra ölmüştür. Diğerinin yarau 
hafiftir. Olen, Çariça Yuvanna 
caddesinde ıütçü Ohrili İvan Vag 
rilof Yonçeftir. 

Dükkanında bulunduiu sırada 
pencereden üzerine alet edilmiı .. 
tir. Diferi de Dimiter Tomalevs
kidir. Katiller tutulamamıttrr. 
Görenler ıütçüyü öldürenin Ma -
kedonyalrlardan Liibomir Spuof 
olduğunu aöylemiılerdir. 

komünistler gün geçtikçe kuv • dır. 
vetlerinin arttığını eöıterec;ck te - Geçen gün Troyan kata .,, 
kilde faaliyet ıarfetmektedirler. giden başvekil G. Muıanof;.,, 
Sık ıık memleketin öteıinde beri· müniat olan belediye reiıi 
ıinde hadiseler çıkarmaktadırlar. lanıamıt ve kendisiJe gai'ıl 
Dün ak&am da Leıkoveb kaıaba· iıternemiıtir. Amele fn:ksaı 1 ff' 

:r nievel ayı i~inde umumi kort 
aının muhtelif yerlerine 3 kırmı • k h ........ 

sini yapma üzere iı~u ~ 
zı bayrak aamıılardır. Bayrakla • müsaade istemiı ve dahil~ye of 
rı1n üzerinde fu yazdar görülmüı· ret ince müıaadc edilmi§tır. ~ ~ 
tür: "Bulgar komünist parliıi ve grenin pek gürültülü olcıt· ~ 
Bulgar komüniıt gençler birliği.,, hu münasebetle bazı hadiıel" 
Bunun üzerine zabıta bazı fÜphe- kac:ığı,. tahmin edilmektedir·~ 
"1Mnnffıın1ıı11rt.1ın1nnsnın11r ı uıwwııwı ı rıı 111Jınıum1ntrnwınnll'ıMU~' 

DUnyayı dolaşan 1 Şehirde elektrJlı 
Alamen teyyareclleri bacaları 

Tokyo 4. (Türki§e) - Dilnya 
uçuşunu yapan Ataman teyyare· 
cisi Fongretnot bugün Tokyoya 
vasıl olmuş, Japon ordu ve do-
naomasına mensup bir çok 
zevat tarafından karşılan· 
mıştır. Tokyo şehremini bir 
nutuk irat ederek hararetli bir 
suretle F onğretoodu selamlamış· 
tir. "J eyyareci bir hafta Tokyoda 

" Belediye şe~irde şirket fC ~ 
has tarafından açılacak b• ~ 
rın belediyece yapılmas11I~ 
iş içinde metre murabbaı b-;I 
muayyen bir ücret ahnll' ..J 
karar vermiş ve bir tarife,,...., 
mıştı. Fakat elektrik şirketi; 
karara itiraz ctmiı. şirkel• l 
bacaların münhasıran ıirket ~ 
murlan tarafından açılın~ 

kalmak sonra seyabatına devam ısrar etmişti. Bu yüzden f 
e'mek tasavvurundadır. ihtilaf aylardan sonra oib'ı 

daimi encümenin bir k•_l 
halledilmiştir. Bu karar•. I 
bir sene müddetle elektrık V. 
keti, Belediye memurJarıDJ~ 
zurile kendisine ait , bl ~ 
açabilccktir. Bir senenin ;.!,. 
mında yeni bir Şekil bulun• ~ 
ihtilafın halledilmesi ayl•:,...
beri elektrik cereyanı be~ 

·surJye .. Fransa 
Halep, (Hususi) - Suriye· 

Fransa nasında "'aktedilecek 
muahede hakknida sen günler
de Suriyelileri yese düşüren bir 
havadis yazıldı : 

Muahede gelecek 
riiyede a\dedilecelr. 
senesinde.! 

devrei leş· d' 
Yeni 1936 Göztepe. Erenköy, Sua ı (lf 

Bu haber bütün Suriyede 
elim bir tesir uyandırmıştır. 
Herkes muabedcnin bu sene 
zarfında behemehal aktedilerek 
meclisin T eşrinievel içtimaına 
yetiştirilmesini ilmit ediyordu. 

Bu tehirin esbabı mucibesi 
hakkında Fraomz menabiinden 
tereffub eden malümaba gCSre, 
Suriye henüz: lı:eodini idare 
edecek siyasi rüıte vasıl olma
mış imiş. 

Suriyeden ecnebi memleket
lere altın ibracmı meneden bir 
kararname çıkanlmıştır. 

Bu kararnameye göre, hüku· 
met kat'i surette kimseye attın 
ihracına müsaade vermiyecektir. 

Maamafib bu kararın çok iCÇ 

kaldığı muhakkaktır. Çünkü 
Suriyede "altın ,. denilen nes· 

neden artık pek az şey kalmış, 
hepsi Fransız: bankalarının bn
yilk kasalarında ahza mevki et
miştir. On sene evvel Suriyede 

2Smilyon altın lira mevcut ol
duğu ve bugün ancak S milyon 

lira kadar bir şey kaldığı mü
tehassıslar tarafından beyan 
edilmiştir. 

Sünnet olan bir 
çocuğun 61UmU 
Balıkesir, 4 (Hususi) - Ka

saplar mahallesinden leblebici 
Y uıuf ustanın oğlu 6 yaıında 
fzz:et perıembe gllnll ıUnnet 
edilmiı. Fakat kan bir Ulrlü ke
ailemediğioden çocuk bir gün 
ıonra ölmüıtilr. Sünneti vaoan 
Mehmet yakalanmııtar. 

betinin yakında elektriğe Jı';fl' 
masını temin edecektir. Bu ~~ 
da oturanlar nisan ve , tlı 
ayları zarfında evlerindek1 1: 
satı yapmış, yanlıı şirketİP ~ 
mi kablolara döşemesini 1~ 
yorlardı. Şirket, yakınd~ 
amele ile faaliyete ge J'. 
kabloları ve muhavvile merlı f 
rini yaparak derhal cer' 
verecektir. 

.... -Cemiyeti Akva;,. 
Çlndeki tetkiki~ 
Pekin, 4 (Türkişe) - ~ 

yeti Akvam tarafındnn ~ 
riyc gönderilen komisyoo , 

bugün eski Çin paytahtı il, 
Pekinde tetkik ·raporun?,. il' 
etmişlerdir. Komisyon reı,ı ,J' 
Layton gazetecilere 400 ~ 
dan ibaret olan rapor ıoO ~ 
catının bütün komisyoD ~ ',fi . d .... ,,. 
tarafından tasvip edıl ıf1 

miıtir. . #fi.. 
9 Aylık meni neticetl 

0 
~ 

bu rapor Cemiyeti Ak••~ 
içtimaında müzakereye k~ 
üzere hemen Ceıievreye biti'' 
rilmiştir. Komısyon azal•J~0.-i1' 
birer memleketlerine 

baılamışlardır. rl 
o~~ Casard torptto a:ı~ 

binin sllrat tecr ~ 
Lonart, S (A.A) - ~~ 

torpito muhribi son d;. ,ırr ı1 
lan tecrllbeleri eanatıD ·bi ~ 

· ,.. ubrı .-__j 
ye kadar uerfaut rn bol~ 
fından elde edilmit. bir ffJ'" 
sürati geçmiş ve yenı 
rekoru te.i8 edllmiftİI 



lı-· 

• Altınordu maçı 
gürültülü oldu 

çok 

d ~<c1ıt (H A h b' · · l k · t k b l yor tıı) ' uıusı mu a ırımız - ı geçıyor, oyun e rar a~ ı · 
'~lıJcı:- Bütün İzmirlilerin sabır· Onuncu dakikada Altay aleyhine 
d~ll bekledikleri maç nihayet bir penaltı daha .. Gol ve gene iki 
~,1t'Pıldı. Altınordu ile Altay tarafın sayıları müsavileşiyor. Ar 
bilifı 'flılar Ve bütün tahminlerin tık sonuna yaklaşan bir maçın bu 
~l\t~il olarak Altınordu maçı ka- vaziyette alacağı şekli dütünün .. 
lUn h ldı ve faa:npiyona büsbü - Bu vaziyet ta oyunun bitmesine 

h: l~aretli bir safhaya girdi. iki dakika kalıncaya kadar de • 
~i,, ~1~ §&rnpiyonluğunun, Tür- vam ediyor. Artık Altınordu şam
llıi)eı· •~ncilikleri dolayısile ehem piyonluğu kazanını§ sayılabilir 
lllıı t~r·~ sene bir kat daha art - değ~l m!~· Hnyır, vaziyet ~~i~ iki 
~,~ unrnektedir. Bununla be - dakıka ıçınde derhal degı§ıyor. 
·~C)t •• bu ehemmiyet maalesef Ve bir firikik cezasından atılan 
lı hit 

1~111 Çok menfi ve çok zarar- ı şutun Altınordu kalesine girmesiA 
~ltı"a lYa doğurmuştur ki, Altay le çıkması ve akabinde Sezanın 'h td~ rnaçının bitmez tüken • bir cöğüslecnesi ile tekrar girme-
~ oı'dı3elerini buna acı bir mi- si bir oluyor. .. .. . 
--~.~ra.k göstermek pek ô.la Alkıt alkıt ustune.. Bır kıya· 

&ıı Undur. mettir kopuyor. Altınordulular 
b\ maçta, Altmordu kazansa, topun kendi oyuncuları tarafın • 
do~ ~ta.bere kalaa puvanları dan elle kaleye girdiğini iddia e· 
~~ ~•ıle tarnpiyonluğu da kazan diyorlar fakilt nafile .. Bu goldür. 
~~tırı 'caktı. Bunun içindir ki, iki Altınordu tam 88 dakika elinde 
1
-· •n v 'k' k k'b t w • 1 ~ ·k· d k'k 'fttıı .. ' e ı ı ta ımı ta ı en uttugu §ampıyon ugu ı ı a ı a 
·~1-~tbe tnensup idarecilerle ta- İçinde elinden kaçırmııtır. 
to~ıe ~:•n asabiyet ve heyecanı • "' ,., 
'rıq1°rülür, ku!nk!a işitilir bir Şimdi bu maçtan ıonra vazi • 
~ ta. gösteriyordu. yet çok haraletli bir aafhaya gir· 

~ A.~ın daho. birinci dakikasın • mittir. Şampiyonluk final maçı • 
~~ ;~nordu penaltıdnn ilk sa • nın bu sefer Altınordu - İzmir 
lı~ ·~a.nmı~, ve bu sayı Altay· spor arasında cereyan etmesi ihti· 
'~ ~l ~~ laraftıırlarını çok mütees mali kuvvetlidir. 

I'> lllıın. 

~~~~ikalar ilerledikçe maç ,id -
~ h· !or, favuUer ba,lıyordu. 
ı. ırınci d k'k d 1 ~İl ile li a ı ada Altmoı· u u 
~ ~. oca Hasan çarpı§blar. 
~ ı•n-:j dakikada bir penaltı 
'l~. a.kat bu sefer Altınordu 

'"~ ~ . 
'~~tıaltıc!an da Altay Veha· 
.. A.111~ '.ile bir aayı k:ıznnıyor. 

~o~~,~ . iki taraf da müaavatı 
'ıf~~ için fevkalade didir..miyc 

~~hJj~i! 1flrr. lki kale de bir çok 
0~~ ;tla.tıyor. Devre sonuna 

tıı)ol', O ltay bir sayı daho. kaza • 
~"ki k Yun gittikçe ıertleşmeltte, 
~ tiL ~Ybolrnaktadır. Çe~tne, tek 
tıtt• Qı -·· ıJcs ... unasebetsiz hareketler 
)Ot-. e S0 ialmakta devam edi • 

Jı_. 

' 1tıtıc· h 

Dolandırıcılık 
mahkt\mJarı 

Ali Efendinin dilkkinından 
150 ve Isak Elendinin mağaza
sından 1 :WO Jira dolandırmakla 
maznun Hayım oğlu sarı Juzef 
ve Cemal oğlu Sami ile Bogos 
oğlu Oonikin üçüucü ceza mah
kemesinde devam eden mahke-
nıeei dOo bitmiıtir, Sarı jozefin 
] 200 lirayı dolandırmak iştira
kinden başka 150 Jirayi c'o~an-

dırmış olduğundan 7 ay Cemal 
oğlu Sami ile Eogos oğlu Ooni· 
ğinde birer ay 15 gün hapisle· 
rine karar verilmiştir. :oç co· 
landmcının dolandır• ıkları 1200 
lirada ayrıca maznunlardan tah
sil olunarak (sak Efendiye iade 
edilecektir. 

~}l iç· 1 
af taym daha asabi bir 

~ik\~nde bn,lıyor. Daha ikinci Filomuz Z•>nguldakta 
~I~ A.ta. Altınordulu Hüse • 
\li bir ta.l'lı Niyazi arasında deh 
~ )tltı h~arpı,ma oluyor. Niyazi 

Zonguldak, 4 (A.A) - Filom
uz bugün limanımıza gelmiş ve 

YAKIT 

• Küstah bir kadın 
Galatada dün bir hadise ol· 

du ve bir kadın polis me::muru
nun üzerine atılarak, elbisderini 
yırtmak istedi. Kadın Şeftali 

sokağında 22 numaralı evde o· 
turan Madam Ester'dir. Bu ka
dın sokakta ona buna laibaliya
ne teklifler serdederek polis 
memuru tarafından menedilmek 
istenmiştir. Ester bu sırada hid
detlenmiş ve polis memurunun 
üzerine hücum ederek : 

- Sen ne karışıyorsun.. Do· 
laşıyorum, işte .• 

Diyerek hakarette bulunmuş
tur. Polis memuru ile Ester'in 
münakaşaları devam ettiği sıra
da kadının dostu olan Arap 
Himmet gelmiş ve llkırdıya ka
rışarak kadını bir kanara çek· 
miş, polis memuruna bu da ha· 
kcarette bulunmuştur. Himmet 
ve dostu Ester yakalanmıştır. 

Telefon şirketi 
miidilrü 

Telefon şirketi direktörü M. 
Vaşonun vao:.if esinden istifa etti
ğini yazmış, istifaya şirket idare 
heyetile direktör arasında çıkan 
bir ihtilafın sebep olduğu hak· 
kındaki rivayetleri de kaydet· 
miştik. 

Ş:rket erkanından bir zatın 
dün bize söylediğine göre M. 
Vatson istifasına sebep olarak 
yaşının ilerlemiş bulunmasını ve 
istirahate ihtiyacım göstermiştir. 

Mamafih yerine başkası geti
rilinceye kadar şirketten çekil
miyecektir. 

Bir beraat kararı 
Hi!afı hakikat ilmühaber tan

zim etmekle maznun Gureba Ha-

sanağa mahallesi muhtarı Vahit 
oğlu Emin, ikinci muhtar Ahmet 

oğlu lbrabim, azadan Abdülka· 
dir ve Süleyman oğlu Fevzi E
fendilerin muhakemesine dün A
ğırcezada devam edilmiş ve cü-

rüm sabit olamadığından beraat
lerine hükmedilmiştir. 

Sahte i~za ve mektup 
imza taklit etmek ve sahte 

mektuplar tanzim etmek 
suretile muhtelif müesseseleri 
dolandırmakla suçlu Cemil oğlu 
Ccvadın muhakemesine dün Ağır 

cezada devam edılmiştir. Cevat 
inkar ve tevil yollarına sapmış-

tır. Muhakeme şahit celbi için 
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Fatihte biçki ihtisas mektebi 

ihtisas mektebi talebesi ve hocaları 

Fatihte Çarşambada Biçki ihtisas mektebinde dün talebenin 
umumi imtihanları yapılmış ve bu münasebetle talebenin eserle
rinden mürekkep güzel bir sergi açılmıştır. Sergide cidden güzel 
ve şayanı dikkat eserler vardır. Elişleri ve dikiş meraklılarına 
gidip görmelerini tavsiye ederiz. 

Ecnebflerln 
evlenmesi 

Dahiliye vekaletin viliyet ve 
belediyeye dün mühim bik ta
mimi gelmiştir. Bunda memle· 
ketimizde oturan ecnebilerin 
kendi milli kanunlarına göre 
evlenme ehliyetini haiz olup 
olmadıklarına dair ilmuhaberi 
meıısup oldukları konsolosluklar
dan !stihsal eylemeleri ve yalniz 
Belçika tabasından olanların 
ilmuhaberi Belçika sefaretinden 
almaları icap edeceği bildirilme
ktedir. Tamim alikadarlara tcb· 
liğ edilmiştir. __ ...., __ 
Ihtlh\s maznunları 

Dün öğleden sonra şehrimiz 

Ağırceza mahkemesinde, 900 kü· 
sYr lira ibtilis etmekle maznun 
evkaf tahsildarı HaJil ve katip 
Eşref efendilerin muhakemesine 
devam edilmiştir. Maznunlar bazı 
müdafaa şahitleri göstermişler

dir. Muhakeme şahitlerin celbi 
için 25 eyliile talik o!unmuşlur. 

Fuhşa tahrik edilen 
bir küçük kız 

Balıkesir, 4 (Hususi) - Os
maniye mahallesinde mukim Ko
sovalı Ismail ağa zabıtaya mü
racaatla Kamalı Ayşe ile Simit· 
çi kızı Atikenin onbeş yaşındaki 
kızı Ayşeyi fuhşa tahrik maksa
dile otomobille şehir ·haricine 
~ötürdüklerini iddia etmiştir. 
Ayşe bulunarak velisine teslim 
edilm;ş Atike ile Ayşe yakalan-

Kaçak slğara 
mahkftmu 

Şişhane karakolu civannda 

kaçak sigara kağıdı ile yakalanan 

lsmail oğlu Hasan sekizinci ihti• 
sas mahkemesince altı ay hapse 

mahküm edilmiştir. 

Bir tavuk hırsızı 
Evlerden tavuk çalmakla maz:• 

nun Abraham oğlu Martamn 

şehrimiz üçüncü ceza mahkeme• 
sindeki muhakemesi dün hitam 

bulouş, cürmü sabit olduğundan 

7-ay hapse mahkum edilmiştir. 
Martan 7 ay da emniyeti umu .. 
miye nezaretinde bulunduruta .. 

caktır. 

TUtttn tacirlerinin 
şikayeti 

Tütün tacirleri ticaret odasına 

müracaat ederek depolarda bu· 
lunan tütünlerinin sigorta edil .. 
mediğinden şikayet etmişlerdi. 

Ticaret odası bu meıele üze
rine tetkikata başlamıştır ve 

alakadar sigortacılarla temas 
etmiştir. Sigortacılar tütün ta

cirlerinin müracaatına mukabele 
olark şu cevabı vermiştir. 

- Tülün fiyatları çok düş• 
müştür. Halbuki tütün tacirleri 

ellerinde faturaları ve yahut alış 
fiyatlarına göre mallarım sigorta 

'1lltll\ ;r halde yere seriliyor. 
'-r, tedaviler .. Baygın • 10 eylule kalm1ştır. 

büyük tezahüratla karşılanmıştır. 
Gece belediye tarafından .şeref
lerine bir ziyafet verilmiştir. 

·.~~~~~~~~~~~~~:r=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:==~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

IJ _ • · olsa nefis bir kadın kurtarmıştı. rine yatırdı, diz çökerek yüzünden tosunda olduğu gibi ret mi edecek-

mışlardır. 

ettirmek istemektedirler buda 

tabii doğru d~ğildir. Ticaret oda

sı tetkjkatına devam etmektedir. 

1(1 Gu~· ıu·· şlu·· Kadın.' Ve bu kadın otomobilinin iç.inde maskesini çıkardı. ti? Yoksa muvnfakat edecek 
yatıyordu. Raul, maskeli dansözün yüzü- miydi? 

41, Araen Lüpenin yeni bir macerası - 39 Raul sinirlendi, otomobilin sür- nü göriınce: Antonin mukavemet etmedi. 
VClt~ atini arttırdı. Öğrenmek, bir an -Antenin! iki gülüşlü kadın ı .Atoc:ı.s föplQM.,-. 1~ ~en : la. D. h k t o ı 'ki · 

evvel hakikati öğrenmek, bilmek ıye ay ırmış 1
' Y ece ı üç Sabah kahvaltısını bitirmek Ü· 

~ ~\l tib·-...-..._ ___________ ıra ___ ..... ___ arzusile evine çabucak dönmek dakika durdu. Sonra aklı başına zere idiler. Bahçedeki ciçeklcrin 

dit d: tea~d~·~ziyetlerde insan bir 1 - Oh, dedi, kurtuldu~. istiyordu. gelerek gidip dolaptan lokman kokusu yükseliyor; açık pencere· 
d '•""l" u e bağlanmak lazım- Ve o zamana kadar a ima gel- Raul bu düşüncele;le ilerliyor· ruhu çıkarttı ve koklattı, kolonya den içeri giriyordu. Ağaçl:ırın 
•·' te•·ct··\lrı Prensiplerinden birisi memi• olan bir fikir Raulü sarstı: du. On dakika sonra durdu ve iJ ... şakaklarım ve alnını uğuştur· d ı d' w • b d dd ·ı~ · ~ uf e · . -s • - per e e ısı u pencere en ca e 
d, 

1•tirı,t .. ıatınat etmekti. Bu ga· - Ya bu dansöz Antonın de - genç kadına doğru eğildi, sordu: du. göriinüyordu. O eün hava çok gü· 
~~hiç -ı~a.h iae onu şimdiye ka- ğilse !.... - Ayıldınız mı? Beni duyuyor Nihilyet Antonin gözlerini ara- . zeldi, güneş mai semada pırıldı .. 
d '~hı.. atrnarnııtı. Bu sefer de Bu ihtimal varitti. Raulün şevki musunuz? Ayağa kalkıp yürüye· lamıştı. Karşısında. duran Rkulc yordu ve Haul mütcm~d iyen .:;öy· 1~ 1 

.. , "e 1> ı· 1 b k R l ~ ~,el 0 ıı er ona yirmi a· birdenbire söndü. Gazinoda bu cek iktidariniz var mı? uzun uzun a tı. au : lüyordu. 
laı()hil~: l'aklaıtıkları zaman o, maskeli danıözü kurtarmak için Cevap yol<! -. Antonin ... Antonin... 1 Jorjöıeyc, iri Polc ve Sarı Kfa .. 

~'\l} 1 •. , hareket bile etmişti. sarfettiği gayrete mukabil, şimdi Raul mırıldanıyordu: Dıye mırıldanıyordu. raya olan galibiyeti mestolan Ra· 
~ı!e e~:~li !İtmekle beraber, birdenbire bir balon gibi azmi sö- - Ah, kimsin, ldmsin? Ya An- Gen; k~z ona, hem gülüyor, ı ulün neş'e3;nc payan yoktu, Ayak .. 
·~~ l'~rd n ılerliyordu. Zira, nüver:mşti. Rauf düşündü. Bu genç tonin değilsen.... hem de ~gl~yordu. ~~udaklarmda ta odada dolaşıyor, 1:5.h karşısın .. 
ite~. ırn etti diye zorlamağa dansöz İri Polün hırsını, sadece Bu aralık gelen hademeye: meraretlı hır ~~bessum ~ardı. Fa- dakini kahkahalarla güldürecek 

'IQ.~tık011 bir kadın olarak celbetmiş olabi- - Sen otomobilimi garaja gö- kat bu tebessumde ay~ı zzmanda. şeyler anlatıyor, kah ltendini met-
"'' 

1tıi t,ıc· llleydanını geçip, Sen lirdi. Bu sefih serserinin asabi bir tü:-.... derin bir muhabbet, hır şefkat ta hederek mağrurane nutuklar irat 'il .~l"t!lc ::h e~rne~e ba,ladığı za· hali üzerine, Raul, maskeli l::adı- Dedikten sonra kollarına genç vardı. ediyor, olrr'\z hikayeler anlata• 
'ta"'erı ft. lıkenın kaybolduğu- nın nasıl olup ta Antonin olduğu- kızı aldı ve sanki bir tüy ta§ıyor· Raul eğildi, onun dudaklarını rak fevkalade sevimli taklitler ya .. 

~tı &ul otomobili Y.a!at· na karar vermi§ ve bu delicesine muş gibi merdivenlerden ko§a ko· aradı. Acaba Antonin onu; gece 'ı pıyordu. 
maceraya ablmııtı. Fakat ne de fa çıkarak, onu bir divanın üze- Markinin odasmda ve Volnik şa· - (Bitmedi) 
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HlkAye Allah mı gönderdi Nakleden: 

fa. 

Yeni tayyaresini tecrübe eden 1 dı. Sonra ani kararını vererek: 
Hilmi, birdenbire kanatlardan bi· - Buradan, dedi, çifliğe görün· 
riıinin sarktığını ve kopmak üze· meden çıkmak kabil mi? 
re olduğunu gördü. Derhal muavi· - Hay bay •.• 
nine dönerek bir İ§aret etti ve iki- Atıklann ıizlice bulu9tukları 
ıi birden boıluğa atladılar. Önce yerin yanında bir küçük kapıdan 
kalbi ııkıttıran bir sukut, kurıun çıktılar. Hilmi etrafına bakındı, 
gibi bir ıukut ..... Biraz sonra, bir biraz ötede, muavininin bir ıigara 
kadın tetkliği f ı§ıltısı ile açılan içmekle metıul olduiunu görerek 
par94utların ipekli sesi.... çağırdı: 

Hilmi, timdi bir mantar hafifli- - Çabuk, dedi, elbiıelerini çı -
jile havada sallanıyor, yava, ya• kar beye ver ••• 
vaı yere yaklaııyordu. Biraz alt - Fakat ..• 
tarafından, muavini Kadir iniyor· - Fakatı, makatı yok ... Haydi. 
du. O, kendisinden daha ağır ol· ikisini birden, Hilmi, bir koru· 
duğu için daha evvel yere inecek- luğa doğru götürdü. Selim m~avi
ti. Esasen yere bir üç yüz metre nin elbiselerini giydi, kasketini 
kadar kalmı§tı. A§ağıda, tarlalar, baıına geçirerek çıktı. 
top ağaçlar, bir ırmak, daha ıonra Hilmi muavinine: 
büyük bir köy ve ondan ilerde de - Sen trene bin, kimseye bir 
bir çiflik görünüyordu. Daha, da- ıey IÖyle~eden Eakitehire dön ... 
ha uzakta iıe, koyu siyah duman· E mi? 
lar çıkararak, yere düıen tayyare Diyerek, Selimi yanına alarak, 
yanıyordu. yanmakta olan tayyarenin yanı· 

Hilmi, çifliğe doğru iniyordu. na ıürükledi. 
Nihayet ağaçlara ıürtünerek bir * * * 
küçlik meydanlığa indi, ve ıilkine· 
tek ayağa kalktığı zaman, kartı· 
sında biribirine sarılmıt bir genç 
kız ile bir delikanlı gördü. Bunlar, 
mahçup ve ıaıkın bir halde gök 
yüzünden inen bu garip adama 
bakıyorlar ve ayrılmak akıllarına 
selmiyordu. 

Neden sonra genç kız toparlan· 
clı ve tayyareciye: 

- Beyefendi, rica ederim, dedi, 
efer çifliğe gidecekseniz sakın 
beni burada gördüğünüzü söyle· 
meyiniz ..• 

Hilmi gülümsedi... Bir ıevda 
meaeleıine karııtığını anlıyarak: 

- Müsterih olunuz, küçük ha· 
nım, dedi, kimseye bir ıey söyle· 
mem. Fakat niçin ağlıyoraunuz 7 

Hilmi genç kızın gözlerinden 
1atlar aktığını görmüı ve bu suali 
sorarken, çekingen tavırlı, narin 
aelikanlıya ıert sert bakmııtı. Son· 
ta ilave etti: 

- Beyefendi, henüz müıerref 
olmadık ama, doğrusu bir kadını 
~latmak iyi ıey değil.. .. 

Fakat delikanlının cevap ver• 
metine meydan vermeden genç 
kız atıldı: 

- Ne diyorsunuz efendim? Be· 
ni ağlatan Selim mi zannediyor -
•unuz. Size takdim etmeği unut· 
muıtum ..• Şey ...•. nitanlı..... ıey .• 
kuabamızın muallimi Selim Bey. 
Ben de çiflikte babamla oturuyo
rum. Jımim Halime .•• 

Tayyareci eğildi: 
- Müıerref oldum efendim, 

Len tayyareci Hilmi! 
Genç kız ona derin derin baktı. 

Sonra: 
- Hilmi Bey, dedi, sizin mert 

. btr adam olduğunuzu hi11ediyo
rum. Hem ıizi bize sanki Allah 
aöndermit gibi gök yüzünden gel
C:liniz. Bakınız size anlatayım. Ba
bam zengindir. Çiflikleri var, ara
ziıi var. Selim ise bir muallim ..•• 
Serveti yok. Şairdir ama eserlerini 
basacak tabı da bulamıyor. Bunun 
için babamın beni ona vermesi 
kabil değil. Zira, babam, beni an· 
cak methur bir adama, gazeteler· 
'de kendisinden bahsedilen bir 
kimseye vermek istiyor. Maksadı 
kendisinin de meıhur olmasını te· 
min etmektir. Halbuki, Selim eğer 
beni alamazsa .... 

Delikanlı kat'i bir azimle atıl· 
(fı: 

Çiflik ıahibi kaza mahalline 
köylülerle beraber koıunca, o-ada 
Hilmi ile kartdattı: 

- Geçmif olıun, yaralı mısınız? 
- Hayır, teıekkür ederi.m efen· 

dim. Kiminle müıerref oluyorum. 
- Ben, fU ilerde gördüğünüz 

çifliiin ıahibiyim, iımim Suphi. 
- Bendeniz tayyareci Hilmi! 
- Nud... Siz... Hilmi Bey .•• 

Şu methur tayyareci, İstanbul • 
New-Y ork seferi kahramanı ... Öy· 
le mi? 

Zavallı adam, böyle meıhur bir 
kimsenin yanında bulunmaktan 
mütevellit bir memnuniyetle ne 
diyecejini fafınyordu. Hilmi hiç 
tavrını bozmadan: 

- Size, dedi, arkadaıım mual
lim Selim Beyi takdim ederim. 

Suphi Beyin ıuratı asılmıttı. Se
limi tanıyordu. Fakat nasıl olu
yor da böyle tayyareci e,lbisesi ile 
orada bulunuyordu. 

- Sizi, dedi, evvelden tanıyor 
gibiyim ... Fakat mektep ile tayya
reciliğin ne münasebeti ..... 

Hilmi, Suphi Beyin sözünü ke· 
serek: 

- Efendim, dedi, arkadaıımı 
iyi tanımıyorsunuz. Selim Türki· 
yenin en uıta tayyarecilerinden· 
dir'. Kendisi Sina cephesinde ta
mam dört lnıiliz tayyaresi düıür· 
müıtü. Fakat harp bitip te terhis 
edilince sivil tayyarecilikte devam 
etmedi. Maamafih, kendisile, bu 
ıefer lıtanbul - Tokio seferine 
çıkmağa karar vermittik. Yeni 
tayyaremizi tecrübe ederken kaza 
oldu. Bununla beraber gelecek 
hafta bir baıka tayyare ile bu se· 
feri yapacağız, muhakkak muvaf
fak olacağız. 

Suplii Beyin bu sözlerle vaziyeti 
derhal deiitmitti. Demek bu kızı· 
na bayım bayıın baktığı için si· 
nirine dokunan 9air ve muallim 
meıhur bir adamdı da ıaklıyor
du: 

- Ya... dedi, ben zaten eski
denberi, kendiıinin mühim bir 
tahıiyet olduğunu hiuederdim. 
Fakat dolru Selim Beyfendi, siz 
de pek mütevazııınız, ne diye 
benden de aaklıyordunuz? (Yan· 
)arına ıokulmut olan kızına döne· 
rek) b!lk, ıenin de haberin yoktu 
değil mi yavrum? (Tekrar Hilmi· 
ye) Beyefendi çifliğe kadar ıelip 
istirahat etmez misiniz? 

• • • 

VAKiT 
• r 

TAKViM 
Sah Çarşamba 

6 EylUI 7 EylUI 

5 Cema.evveı 6 Cema.evvel 

GUn doğuşu 5,32 5,33 

GUn batıfı 18,35 IS,33 

Sabah namazı 4,31 4.~2 

Öğle namazı 12.12 12,1~ 

İkindi namazı 15,50 IM9 

Ak§am namazı 18,35 18.33 

Ya~ı namazı ~.ıı 20,()1} 

İm.sak 3,48 3,49 

Yılın geçen l 240 241 
&1lnlerl J 

Yılm kalan ' 125 124 
günleri j 

c. 

HAVA - Dün ıııcaktık azamı 26, aııga· 

r1 17 derece idi. Bugün rUzgft.r poyrazdan 

esecek ve bava ekseriyetle açık olacaktır. 

RADYO 
BugUn 

İSTANBUL - 18 den 19 a kadar gra· 

mofon, 19,30 dan 20,30 a kadar ){U~erret 

hanımın l§tlrakile ııaz, 20,30 dan 21 e ka -

dar gramofonla opera, 21 den 22 ye kadar 

Kemal Niyazi bey ve arkadaşlarının iştira

kile ııaz, 22 den 22,40 a kadar orkestra. 

V!YANA (1517,2 m.) - 12,SO kon11er, 

13,40 plAk, 16,20 konııer, 18 konaer, 20,40 

koruıer, 22,15 ıarkı, 23,IS dan.il. 

ROMA (441,2m.) 21 pllk, 21,45 kon.ser, 23 

konser. 

ATALAR -sözU 
- Oküzü olana gön borç verirler. 

(Halktan borç olarak bir ,ey 
alabilmek için, matlubun bir kaç 
misli varidatı olmalıdır. Gön = 
sığır derisi.) 

#(. ~ #(. 

- Ôğeyc etme özünden bulun. Ge· 
line etme kızından bulun. 

( Öğey = yetim. Eetme - zul 
meyleme. Özünden - hem "öz 
evladından,, hem kendi nefsin ~ 

den manalarına gelir. Bulun -
bulursun.) 

"' ,,. ,,. 
- Uğrun bağarsalıyan, aşikare bu 

ıalar. 

(Sahibinin haberi olmıyarak 

boğaya gelip de kırda bir boğa 
ile çiftleşen inek, müddeti gelin· 
ce bittabi aıikir olarak doğurur. 
Kezalik mesela: Kasadan gizlice 
para alan memur, hesap zamanın

da rüavay olur. Daha buna ben· 
zer ayıbı meydana çıkacak ku • 
surlar hakkında irat edilir. Uğrun 

= Gizlice boğasamak, boğa iste
mek ve çiftleımek arzusu hasıl 
olmak.) 

* * * 
- Uyku can tazeler, Gülgü kan ta 

Muharriri : Velet Çelebi 

(Ulumak - Köpek uZU11 

havlamak) 
~ '(. :/o 

- Ulu sözü yere düşme:, 

durdukça. 

(Yere düımek = Rağbet 
memek. Ehemmiyet verillll 

Hakikaten - tehirlere b 
yınız - taşrada gene bii .. 
ve sözlerine itaat bakidir. , 
yüz milyonlarca büyük rur 
tanda bu türe hükmünü ıure' 

Kazak bu manayı: 

- Uluğ sözü örünsüz .b~ ; 
Der ki (Büyüklerin .Ozıl 

nasız, nabehengam değildir· 

1 h · · d so··y]er ar er sözü yerın e 
manasınadır.) 

:/o "' ,,. 

- Ulu kuıun kısmeti ayal"' 
lir. 

(Ulu kut = Puhu kutUı 

kuşu, kulaklı kuı, hayırlı ~ 
ye birçok adı var. Mecazeıı.-.11 
adamlara, alimlere, helcw-, 

ariflere kısmetini kendi " 
getirirler. Çünkü o büyük • 
anadan büyük doğmamı§· 1 
ca çalıımış. Sahibi kemal D 

Milletin çok faydalı büyük • 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 10,llS konıter, 

13,IS konser, ıs orkestra, 19,45 Mozart kon

ııerl, 20,45 salon orkestrası, 21,45 Çıgan or

kestrası, 21,45 Çıgan orkestrası, 23 piyano 

konııert, 22,46 damı. 
mı olmuş. Millet de onun 

(Gülgü - tam (hande) kartılığı-
dır.) ayağına getirmeyi boynun• 

zeler. 

OSLO (1071,4 m.) - 21,30 hafit musiki, 

23,llS konser. 

lıılOSKOVA (1304 m.) - 20,10 muıı1k1, 22 

Franııızça ne§rlyat, 22,55 Kml meydan. 

VARŞOVA (14ll m.) - 13,45 pllk, 18 

ııen!onlk konser, 19,20 musiki, 21 halk kon

seri, 22 konaer, 23 dans. 

KÖNIGvtlSTEIUIA VZEN (163:5 m.) -

1 jlmna.stlk, 7,15 konser, ııs koll!cr, 17,30 kon 

ser, 21 muslk, 22,40 konser, 24 musiki . 

PARts (1725 m.) - 20,45 haber, 21 Uyat

ro, 21,8() haber, 23 konser • 

Yaren 
VİYANA (517,2 m) - 12,30 konser, 

13,40 pll\k, H,10 pl&.k, 16,20 konser, 18 

konser, 20,40 konaer, 22,ııs ıarkı, 23,0IS 
dans. 

* * * 
- Ulaşamadığın yolun beri tarafı

na yatmalı. 

(Yolcu yavaracağı memleketi 
hesap ederek gider. Yahut arada· 
ki han, derbent gibi bir mahalde 
kalarak ertesi gün menzili mak· 

ıuda eritir. Her hangi bir mania 
hasebile oraya da erişemez orta • 
da kalırsa geldiği yolun münasip 
bir cihetinde yani geride kalır. 1-
lerliyemez. Çünkü geldiği yol ma 

lumudur. Gideceği cihet ise meç· 
hulüdür. Belki gece geçilecek yer 

ROMA (Hl,2 m) - 21 plAk, 21,45 kon- hile değildir. Kalmak ise hiç ca
ııer, 22,30 komedl, 22 konser, 23,30 scnfo- iz olmaz. Onun için münasip 0 • 
nlk kon.ııcr. 

BUDAPEŞTE (660,IS m) - 10,llS kon· 

ııer, 13,05 konııer, 10,45 Mıizart konııcrl, 

20,45 ııalon orkestrası, 21,45 çtgan muıılkl
ııt, 23 piyano konııert, 23,40 dana. 

OSLO (1071,4 m) - 21,80 hafit mual· 

ki, 23,llS konser. 

MOSKOVA (1304 m) -20,10 musiki, 

22 fraruıızca ne§rlyat, 22,ı:;ıs kızıl meydan. 

VARŞOVA (14ll m) - 18,41S plak, 14 

35 pllk, 16,10 pla.k, 16,40 muatkl, 18 sen • 

tonik konser, 19,20 hafi! musiki, 21 halk 

konseri, 22 konııcr, 22,:SO radyo, 23 danıı. 

lan geldiği yere ne kadar yakın 
olsa gene kardır. 

Benim çocukluğumda ataların 
bu kabil nasihatlerine çok hür • 
met ederler, (Atalar böyle demiı. 
Elbet de bunda bir hikmet var -
dır) derlerdi. Ve onunla amil o
lurlardı. (Türk türesi, Türk tü -
reıi) derler. Türe itte bu kabil 
hükümlerdir. Bir kıamı da cenge, 

idareye aittir. (Cengiz) in, (Ti • 
KÖNİGYOSTER HAVZEN (163:S m.) - mur) un türeleri gibi.) 

7 jtmnaııtık, 7,ı:s konser, 13,05 pllk, ı:s 

konser, 17,S".> konser, 19,30 musiki, 21,40 or 

kcstra, konser, 24 konser. 

PARtS (1725 m) - 20,45 haber, 21,40 

moda, 22,45 konser, 22,80 konser. 

ANTiSEPTiK "L YSOL,, 
ile a~ağı c ns mümasil müstahzarat 
arasında hiç bir iltibasa mahal vermek 
imkAnı mevcut değildir. "L YSOL,, 
mum mikrop':ır imha hususundaki 
büyük kuyvet 'e tcslrilc bütün dün-

yada maruf ve 

"LY!~l: 
markasını müselles ile 
0 L YS01.,, ismini ve 
her şişesinde Hamburg'ıa 
SCHUELKE A 
M A Y R A. G. im · 

:(o ~ ti-

- Ulu çaylar geçitsiz olmaz. 

(Sureti zahirede büyük çayla

rın geçit yerleri olur. Mec~zen 

büyük adamlara kavuşmanın da 
bir yolu bulunur, demektir. Yani 
ümitaizlikten men için söylenilir. 
insan ümitsizliğe, meyusiyele as
la alıımamalı. Yeis küfürdür. Ka· 
zak: 

- lsil, ötgelsiz bulmas der). 
:(o >(. ~ 

- Ulu bayramda yemektrn, kiçi 
bayramda etten sal:ın. 

(Ulu bayram = ıeker hayra -
mı. Bir ay oruç tutup da bayrama 

bilmiş.) 

Bir tayyare kaıf 
Budapeşte 5 (A.A) - lJ J 

harp esnasında Macar ta~ 
zabitlerinin en çok muvaffa 

gösterenlerden birisi ofan /. 

zale ile diğe-r bir yolcuyu 'lf 
bulunan bir spor tayyaresi 

civarında düşmüştür. f 
Tayyare rakiplerinin be'/ 

side kazayı müteakip d 
ölmüşlerdir. 

BORSA 
5 EylUI 

Nukut 

1932 / 

(Satlf) ~ 
Kuruş Y, 

20 t. Fransız 171- ı Şilin J..•· 
ı Sterlln 74!- l Pczcta 

ı Dolar 213,-

20 Liret 218-

20 f. Belçika 840-

20 Drahml 30-
20 İsviçre 243-

w Leva 27-

ı Florin S!'i-

1 Mıırk ; 

ı Zototı I 
1 Pengö ' 

20 Ley ' 
20 Dinar 
ı çervoııeÇ 

1 Altın 

1 Mecid1>'9 
ı Banıaıot 20 Kuron Çek 121_ 

--c------~f,, 
Çek flatları (kap. ••• ,, 

Parla 12 06 / Prat' 
Londra 734.- Viyana 
Ncw York 04731 ?Jlıdril 

Millı.no tı.2.J.- BerUn 
BrUkacl 3.4116 
Atini\ 755025 
Cenevre 2.44-
Sofya 60.3t 
"mstcrdam ı. ı ;' 

l , 
İş Bankası 9,20 • :kOS ı.r 
Anadolu ıo, o çımento y • 
Reji 430 Onyon pe ' 
şır. Hcyrlyc 1450 şark peY• tf 
Tramvay 4550 t·~ıyn C·' ;f 
u. Sigorta lt2 Şark 

"::>montl 21.751 Teleton 

istikrazlar ~ 
--- ----- I 
Ist. dahili 96,25 ı Elelttrlk ıF 
Şark D.yollan 4,10 ı TraınvnY 
D.Muvabhide 56,- Tünel 
Gümrükler !'i!O RıJ:ıtnn 

1 - Kendimi öldüreceğim ... Bat· 
.. çare y~ 

çıkınca taka baıa yemek mühlik -
tir. Kiçi bayram = Kurban bay· 
ramı. O vakit de taze et dokunur) Bir ay sonra Hilmi, gökten inip zasını hamildir. Taklitle-

rini reddediniz. Umumi acentalan : 1f. 11o 11o 

Saydl mıı.hf 425 }Jıadoıu ıı 
Bağdat 450 .AnadolU .ıJI 

""· 114 uıııeS Genç kız eskisinden daha fazla 
ağlama~a ba!lamııtı. Hilmi bir an 
ilD!Ondü, ve bu sevdazedelere acı· 

kurtardıiı iki gencin evlenme me· 
lstanbulda S. Jıcoel Mıhdumlan 

raaiminde, nikah defterini ıahit 11• \;;.••••••••••••-= - Ulu sözü dinlemi11en uluua ka · , 
fatile imzalıyordu. j lır. _ _ ,._ ______ ,,,_._ 

Askeriye 
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Deniz Levazım Satınalma 
ı~- Komisyonundan: 
~kilo Zeyt"ın k k 14 E 932 Açı müna asası: ylO.l çar· 

lSQoo kil . şamba günü saat 14 te 
0 Yerh toz şeker: kapalı zarfla münakasası 14 Eyl\ıl 

Aaıb . . 932 çarşamba günü saat 15 te. 
llltltri . ar ıbtıyacı için satın alınacak şeker ve ıeytinin şartoa· 
'tkler~ı garrnek istiyenlerin her gün ve münakasaya iştirak ede· 
1'tile b~ ~Ürıakasa gün ve saatinde muvakkat teminat makbuz· 
'-ııı, 1~ ıkte Kasımpaşa'da Deniz· Levazım sahnalma komiıyo· 

llıüracaatları. (4291) 

l't\~enjz Levazım Satınalma Ko· 
ıe5 ~SYonundan: 

oda nıubtelif Lif ve tel halat: Aç1k mllnakasası 7 Eylul 

SOoo kilo 932 çarşamba günü saat 14 te. 
Elvan üstüpü : Açı!< münakasası 7 EylO.I 932 

SOoo kilo çarşamba günü saat 15 te. 
Beyaz üstüpü : Açık münakasası 7 Eylül 932 

{) çarşamba günü saat 16 da. 
ı.. tııiz k 1 ""lld uvvet eri ihtiyacı ıçın yukarda yazılı malzemenin hi· 
'-ttııa a gösterilen tarihlerde münakasaları icra edileceğinden 
~kla lllelerini görmek istiyenlerin her gün ve vermeğe talip ola
~t~~ da münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat mak· 
~~ • ;~rlikte Kasımpaıa'da Deniz Levazım satınalma komi•· 
~uracaatları. (4087> 

4rakara Nafıa 
1, Başmühendisliğinden: 

~llb ~deli keşfi (22893~ lira (3) kuruştan ıbaret Ankara-Is· 
a._, uı 

1 
, 3 

~tı k 0 •Unun Ayaş· Beypazarı kısımları arasında p 5574 m) taş 
2._ apaJı zarf usulü ile münakasaya konulmuitur. 

>tt D . Yev:ni ihale l 5.9 932 perş~mbe günü saat (15, te vi!i· 
3 aı111i encümeninde yapılacaktır. 

'~n { 
7
Tal"pler münakasa kanunu mucibince bedeli keşfin 110 7,5 

~''Y 1 
.17) lıra (3) kuruş!uk teminat mektuplarını ibrazla müna· 

4 a ıştirak edebilirler. 

~tiil' :eşif. şartname ve sair evrakını tetkik etmek istiyenler 
rı aşnıühcndisliğe mürscaat edebilecekleri ilan o!unur. (4554) 

Belediyesi ilanları ı 
'ltaaıtı ı · 

""''" I natrnye resmınderı olan l:orcundan colayı haciz alhoa 
Gl,, .''maıl Hakkı efendiye ait Doç markalı ve 2044 Numaralı 
"ıtl..a Oıl 932 E •A• 12· . • - - . b ı b l d" . '""' . yau.unu~ ıncı pazartesı gun:.ı 1stan u e e ıyesı 

•daresinde saat 14 de bilmüzayedc satılacağı ilin olunur. 

lo 
(4644) 

lıııı tı.l!l 1 15 . Q" flı.t U o.an serı neosalvarsan açık mftnaka•aya koaul-
~tJQtG l'alip olanfar tafsi at almak için her gün Levazım Mü
k t \'t tı~ münakasaya girmek için de 37,5 liralık teminat mak· 
~d11r ~ • rnehtubu ıle 26-9·932 Pazartesi gUnU saat on beıe 

<l1nıj Encümene muracaat etmelidirler. (4641) 

SiUv . '<iğithane köy mektebi tamiri: teminat 27 lira 
Ilı Yııkrı kazası Selimpüşa köy mektebi tamiri: teminat 29 L. 
~n'tl'&t. a.;.d~ Yaııh mekteplerin tam"ri açık münakasaya konul
... rtuiii ~lıp olanlar keşif evrakını görmek üzere levazım mü-
'"'t' t Qc aı .. , . k d '-ct llbu . ınaı<assya g.rme.· ıçin e teminat makbuz veya 

~Qaeıı •le 26 9 932 pazartesi gün:.i saat on beıe kadar daimi 
b e llıilraceat etm~lidirlue. (4613) 
~,·k 

~il l laş Belediyes=nden: 31 • 8 - 932 tarihinde N'şantaşı civa-
11 'biai:ı~. cinsinden Sirah renkte bir av köpeği bulunduğundan 
""· (46~ iün zarfında daireye müracaatla alroast ilAn olu· 

TURKiYE i 

VAKiT 

3 Uncu Kolordu Satln almel 
Komisyonu lUir.buı 

Yerli fabrikalar mamulatından 
21,000 kilo sarı sabunlu saraciye 
köseJesi kapalı zarfla münaka
saya l<onmuş\ur. ihalesi 11 Eyl6l 
932 Pazar gGnü saat 15 le yapı 
lacak tır. Taliplerin şartname ve 
nümuoesını görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak ede· 
ceklerin de o gün ve saatinden 
evvel Ankara merkez alım satım 
komisyonuna müracaatları. 

{694J (4210) . .. . 
İzmir müstahkem mevki kıtaatı 

için (68,800) (2,704,000) (1,460,. 
000) kilo üç parça odun ayrı 
ayrı şartnamelerle kapalı zarf 
usulü ile münakasaya konmuştur. 
ihalesi 12·9·932 paznrtesi günü 
16,30 ve 17 dedir. Taliplerin 
vakti muayyeninde izmirdeki sa
tın alma komisyonuna müracaat
ları. (689) (4183) 

lsıanbu 1 iıçuncU icı a memurluğundan: 
KadıköyUnde Moda caddesinde Arifpaşa 
rnkoğında 3 numaralı har.ede mukim 
iken elyc\1D ikamctglhı meçhul bulunan 
Cemile Hanıma: 

Fethlyede mukim Celdl Şükrü Beyin 
lstanbut ikinci noterliğinden tanzim olu· 
nan ı 1·6 9.~2 tarih ve 179 6216 numa· 
ralı .senetle matlubu olan dört bin lira· 
nın maa iT a raf ve faiz tahsili talebile 
ita ettiği takip telebi üzerine adresi
nize gönderilen ödeme emrine mübaşiri 
tarafından verılen meşrubattan mezkOr 
adreste olmadığınıza halen ikamcıgdhı· 

nızın meçhul olduğu anlaşılmasına bina· 
en ildnen tebligat ifas1n3 karar nrilmi~· 
tir Tarihi ildndan itibaren bir ay zar• 
fında müracaatla şayonı kabul bir itiraz 
dermeyan etmez ve onu takip «>den sekiz 
gün zarfında borcu tediye ,-eya bOrca 
ktfi mal ve saire irac ctmedi~iniz tak-
dirde ha:•kınızd:ı gıyaben muaıncl:ltı kra
iycye devam o!ıınJcağı mezkur odeıne 

emrinin tebliği makamına kaim olmak 
üıere ilAn olunur 

lstanbul d6rdUncH tcrn mcmurluğun~an: 
Tama.mm& 19250 lira )Uymct takdir edilen 
149 kadem tul ve 82 Jmdcrn nrzmdıı. SS'l' 
gayri s:ıfi ve 170 Mil tonlHUoluk 70 iıcygir 
kuvvetinde tek ltazarılı TripU :tn::.ldna Uo 
mUcclıhez hıı.len GalatAda Kala.!at mal1allln 
de kıçtan karaya bağlı lstanbul limanına 
mukayyet 149 sene~ bahri numnmlı zn.ter 
vapurunun tamamı a.Çlk arttırmaya \UC • 
d.ilnılş olup 11 eylül 982 tarihinde şartna
mesi divanhaneye talik edilerek 29 eylül 932 
tArlh1ne mUsadif perşembe gllnU a:ıat 14 
dPn ı i ye kıı.dar htanbul d!SrdUncu icra da· 
treatnde ac;ık arttırma ne sa.lılacaktır. 

Arttınna ikincidir birinci arttırmaıımda 
S550 liraya talip çıkmı§ olup 'bu kerre en 
'°k artıranın fislUnde bırakılacnktır. 

Artırmaya lf'Urak için )"Uzde yedi temi· 
nat alınır, mUteraklm deniz rlisumıarı mU§· 
terlye altur. 

lcra ve fflda kanununun 119 uncu mad· 
desine tevfikan baklan denJz tlcareU mU· 
dllrlyctlnin verdiği ıılclllerle rıab!t olmı,ya.n 
temınaUı alacakldar ile di~er altı.kadara • 
nm \'C !rtl!ak lınkl:ı s:ıhlplerfntn bu hak -
larmı ve hususile fal% \'e maııante aaır ()
lan iddialarını il~n tlrlhinıl n ltlbıı.ren 20 
gün IQ1nde evrnlu mtısb1tclerlylo bildirme • 
lerl lftz:ımdır. Aks! halde haklan tobu meli· 
lerle sabit olmıyanlar satış bedelinln pay • 
Iaınıumdan hariç kalırlar. 

.AlAka.d~arm ifbu mac!del kazıwıiye ah· 
k!ınma göre tevllld hareket etmeleri ve 
daha fazla maU~mat a.1.ınak l.stlyenlerin 931 
- 187 dosya numnraslle memurlyetlmluı 

mUracaatıan llAn olUD.ur. (No. 818) 

Savıfa 11 

Deniz Levazım Sat na ma 
ı<om: yonun ' • 

25 Ton Benzin : Kapalı zarfla münakasası: 28 Eylul 
932 çarşamba günii saat 11 de. 

400 Adet Yün Battanıye: Açık münakasası: ~8 Eylül 932 çar• 
şamba günü sa al 14 de. 

40 Ton Mazot : Açak mükasasası : 28 Eylul 932 çar~ 
şamba günü saat 15 te. 

10 .; Maden yağı : Açık mümıkasası: 28 Eylül 932 çal°" 
şamba günii saaı 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olau yukarda cins ve 
miktarı yauh levazımın hiıalanndaki giin ve saatlerde münaka· 
saları icra kılınacağından ıartnamesini görmek istiyenlerjn her 
gün ve vermeğe talip olacakların da teminat mazbudarile bir· 
Jikte münakasa gün ve saatinde Kasımpaşa'da Deniz Levazım 
Satınalma komisyonuna müracaatları. (4613) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Mahallesi 
Abbas ağa 
Beşiktaş 

Sokağı 

VeU Efendi 
Monla Ayazma 

Numarası 
E. 3 Y. 1 

33 

Cınsi 
Hane 
Ahşap 

Müddeti ican 
1 senedir 

hane 1 ,, 

Kuruçeşme 

der es;. 
Kireçhane 4-1 Kagir hane 

22 dönüm arazi 1 ,. 
Arnavutköy Yeni mahalle E. 49 Y. 87 Ahşap han~ 1 

Balada cinsi ve evsafı yazılı emvali gayri menkule 17 Eylul 
932 tarihinde saat 14 te hizalannda gösterilen müddetlerle icara 
raptedilmek üzere 27 Ağustos 932 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin Beşiktaş malmil• 
dürlünde satıı komisyonuna müraCQatları. (4370 

Ticaret işleri Umum MücUirlüğilnden: 
30 ikinci Te~ı in 330 tarihli kanon hükümlerine ı:are tescil edilmiş olan ec

nebi ştıketlerlnden Amerika tabiiyeti (Vakum Oil Komp3n\ • Vacum Oil Com· 
pani) şirketi bu kere müracaatla Türkiyedekl munmelfttını kat'eylediğini bildirmiş 
olmakla mez' Or şirketle a!A.kası bulunanların şirkete ve icabında ı~tanbul l\lınta· 
kası Ticaret MUdUrlUğüne müracaatları liızumu füln olunur 

Maarif Vekaletinden: 
Bütün reımi ve hususi Türk lise ve Ortamekteplerile muallim 

mekteplerinde Eylülün 17 inci cumartesi gilnü tedrisata başlana• 

cağı ilan olunur. ( 4480) 

1e'Uuibi.ı1 dlSrdUncU icra memurluğUtıdan: 
Ma& avantarya t&mamma 3MO lir& 'kıy -
met ta.kUr edilen lat.aobulda Haliçte kala· 
fat yerinde .kıçtan .karaya bağlı ve İstan· 
bul limanına mensup ve 1869 t.arlhlnde ı · 
t&lyada lnsaldo tabrikumda inşa edilmJf 
ıso - 50 tul 21 - 57 ara ve ıo umk cb'a· 
dmda 93 ro3lm tonluk 155 ııenedi bahrlde 
mukayyet olup halen maklna aksamlle gü
vertesinde fennl bir surette tamire muhtaç 
olan Şercfnur vapurunun t&mrunı açık art· 
tırmayo. vazcdilml~ olup 11 - 9 - 932 ta
rihlnde şartname31 divanhaneye talik edl • 
let()k 2S cylUI 982 tarihine mtısadlf ça?§an
bn gUnU saat H ten 17 yo 'kadar lstanıruı 
dördUncU icra dairesine açık artttrma ile 
e:ıtııacaktır. J\rtırma ildnctdlr blrlnll ar -
tırmumd& 4150 liraya tıı.Up çıkmıştır. Bu 
kerro en çok arttıranm llzerüıde bnakıla -
calctır artırmsytı l§Unı.k için yüzde yedi te· 
mln:ı.l alınır. MUteraklm bilumum deniz rQ 

sumları mllştcrlye aittir icra ve lflAs ka· 
nununun 119 uncu mnddeaine te\•flkan hak 
lan deniz Ucarct mUdUrlyeUnln verdiği ıtl· 

elllerle sabit olmıyan Jııoteldl nlacaklarla 
diğer allkadarnnın bu haklarmı v.e hususi· 
el faiz ve masrafa dair olan iddialarım llln 
tarihinden itibaren 20 gUn içinde evrakı 
mQabitelerile b!lcUrmelerl lAzundır aksi hal 
de haklan bu ııiclllertle eab1t olmayanlar 
salı§ bedelinin pa)·Iaemaınndan barJı; kalır • 
ıar al~kadartnrm ~bu ınaddei kanuniye ah· 
klLmıruı göre tevtıki hareket etmeleri ve 
daha fıWa m~ümat a.Im:ı.k hıUycnlerln 931 
- 67 d03Ya numaraalle mcmurtycUmlze 
mUraca.aU&n 11&..n olunur. (No. 817) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili Haatahklar Mütehassısı 

cumadsn maada her gUn öğleden eonra 
nat 2,30 dan ıs e kadar lstanbutda Divan· 
yolunda 118 numaralı hımat kab1ne8lnde 

dahlll hastalıkları muayeM \"e ted:ıvi eder. 
Telefon: l&tanbul (2.22.393). 

fstanbul dördüncü icra me•.., 

murıuğundan: Samatyada sanca· 

ktar Hayrettin mahellesiode ine 

bey sokağında eski 19 yeni 29-

59 numaralı hanenin hissedarla• 

rmdan olup halen ikametkAhlan 

mechul olan bahkcı haci Kigork 

veledi Gaspar ile zevcesi Erme· 

nobibinti Serkise: Hacı Mirza 

Fethi Ali ağa ile hissedar 

bulnoduğunuz iş bu hanenin. 

temam& ( 5130) lira kıymeti 

mubammineli olup mumaileyh 

haci Mirıa F cthi ali ağanın şah

sı ahara ipotekli borcundan do· 

layı işbu hanedeki üçteiki hisse

si açık artırmaya vazedilmiş olup 

27· 8· 932 tarihinde şartnamesi 
divanhaneye talik edilerek 17-9· 
932 tarihine müsadıf cumartesi 

günü saat 14 den 17 ye kader 

dairemizde açık artırma ile ıati· 

Jacağı ve artırmanın ikinci oldu

ğu birinci artırmada ( 500 ) 
liraya talip çıkmış olup bu kerre 
en çok artıranın üstünde bıra

kılacağuıa dair olan işbu ikinci 

açık artırma ilanı 931-631 dosya 

No sile tarafınıza ilanen tabliğ 

olunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
ıs. ilncU tertip 2. inci keşide 

11 Eylül 1932 dedir 

Bü'ü~ i~ramiye l~.~~~ lira~ır 
Ayrıca : 15.000 10,000 Liralık Büyük 

Liralık lkramiyeler ve 20.000 
Bir Mükafat Vardır. 

• 
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Çocuklara mahsus 
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HAYAT KiTABI 
bayat· k' mllara 1 

~-------C'.,1 

Bogaziçi - ARNAVUTKOY - Çifte saraylarda 

Ana sınıfı • ilk kısım • Orta ve Lise sınıfları 

Dr. Aristidi 
~luayenebanesl : 

0 

1 
Emlaanıı: .F:mlnônü han 3 üncü kıt No. :ııııt 

Feyziati Lisesi Erkek Kız 

-···········-············································· K f:.......................................................... ayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir . 
. ~ Üroloğ ~ p.,, 
~i Dr. Hakkı Rüştü is ._ .. ___ mıweemm Telefon: Bebek 210 •=s 
5! idrar ve TenasiH yolJara birin- 55 

•• • •• • • ll • ~ ... -~ 

ii ci smıf mütehassısı "P ARiS ~E 
·ı " •• !; den Diplome 55 
f:Lstikl!l Caddesi Yıldız apartım:ın No322ES 
.: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: i! 

Türk Maarif 
Cemiyeti 

M~esseseleri 
1 - Bursa Kız Lişesi leyli 

ve neharidir. Lisenin bütün 
sınffJarı mevçut olduğu gibi 
resmi liselerle muadeleti Maa· 
rif vekaletince tasdik olun
muştur. 

2 - Ankara Ana mektebi 
ve ilk mektep. 

3 - Eskişehir ilk mektebi. 
Leyli talebe de kabul eder. 

4 - Istanbul Talebe Yurdu. 
Yalnız Yüksek mektep ve Da
rülfünun talebesine mahsustur. 

5 - lzmir, Çorum, Adana 
tal'ebe yurtları. Lise ve Orta 
maktep talebesine mahsustur. 

Türk Maarif Cemiyeti yu
karda yazılı olan müesseseleri
ne girmek istiyenler kabul şe
raiti için Cemiyet şubelerine 

ve yabut bu müesseselerin ida
relerine müracaat etmelidirler. 

t 
(3761) 

r.::::: •• ::::::::-:::::::-................. - ..... •-··•••••IH 
$i Gô~··H~kj"~j···· ........ il 
!• s .. ;; .. .,. .. :: 
a; Dr. uleyman Şukru H 
B Birinci sınıf mütehassıs ~i 
E~ (Babı&lil Ankara caddesi numara 60 il .............................................................. 
·-·········~••••••u••••••••••••••••••••••••••••••ı•au• 

.ııeil~ ~·· 
Susamat yazın beşeriyete 
olan cezasıdır. Tabii havası 
'ııazmiyeye malik Eno ·s. 
.. Fruit Salt" gazozlu tozaj 
bir mıkdar limon sıkıldıkda 
susamayı gideren latif, 
sihhi ve mükemmel bir 
ınüstahzır teşkil eder 

"P'nılt Salt· 
•t- .. E'oo"' 
lalmb<rllo 
t llhll•rt 
fabrıkao.ıa 

al1m•U 
lartkaut.. 

BILÜM.UM 
SCZANELERDS 

UTlU&. 

Ankara caddesinde -----ı ... 
Kiralık Odalar 

&. Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için VAK 1 T 
~ yurduna müracaat. 

Yüksek Beden Terbiyesi 
Mektebi açılıyor: 

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

Trabzon postası 

(CUMHURiYET) 7 Eylfıl 
Çarşamba 18 de. 

lzmir - Mersin postası 

(KONYA) 7 Eylfıl Çar
şamba 10 da Galata rıhhmm· 
dan kalkarlar. (4540) 

fMff e•aacl ···························································· ···························································· ii Sadıkzade Biraderler ii 
ii Vapurları ~~ 
i~ KARADENiZ POST ASI ~~ 
:: :: 

ii İN ÖNÜ ~i 
:: :: 

~~ vapuru S A L J ~i 
:: 6 Eylül :: .. .. 
~~ günü akşam saat 18 de Sir- ii .. .. 
:: keci rıbtımmdan hareketle :: .. .. 
~i (Zonguldak, lnebolu, Ayancık, i~ 
.. S G T .. :: amsun, ireson, rabzon ve :: .. .. 
ii Rize ) ye azimet ve avdette ii 
ii aynı iskelelerle (Ünye) ye ugv - P: .. .. 
ii rayarak avdet edecektir. ii .. .. H Fazla tafsilat için Sirkeci ~~ 
:: Meymenet ham altında acen- :: 
~i talığına müracaat. Tele. 2ı134 ii 
··-········-·····················-·----·············· ············-····· .. ·····--······ .............................. . 

Meccanen sünnet 
S~rkecide eeşir Kemal ec. a 

hanesi karşısında Sünnetçi Haıiı 
zade Ahmet Mahmut Bey pazar· 
tesi ve perşenbeden maada gün
lerde meccanen sünnet ameliyesi 
yapmaktadır. (4057) 

ı-Kadın ve doium hastalıklar~ 
Mütehassısı 
Doktor 

VAK 11 
Gündelik Siyasi GtıZ~::r )'1J~ 

İstanbul Ankara Caddesi. V ;..~' 

Telefon Numartı16': 
.}Sİ" 

Yazı işleri telefonu: ~ıs;O 
· dare telefonu : ı? 

- \'.r\ı01· 
Telgra! adresi: İstanbul --

6 
:N 

' Posta kutusu o. -Abone bedelleri : 

Senelik 

6 aylık 

3 nylık 

1 aylık 

-Türkiye 

1400 

750 

400 

150 
._. 

ııcııl 
~~. 

2100 .. 

l450 ,, 

soO ,. 

llfin ücretleri : ı;ııfil1 
Resm~arm bl~ntırı 1~ " 

1z.v ,. 
Ticari llfı.n!arın bir satırı ~ 

Ticari ilfı.nlann bir snnt1n1l Z:> .... ~ 
KUçük ilanlar: cıetıı·~\ııt 

- - 50 UÇ fl'Ş • 
Bir defası 30 iki defası 100 1tl.I ec'-

dört defası 75 ve on defasI cıe<VI ııı ı.P' 
üç aylık llfı.n verenlerin bir ıuıııırıP I 

ndir. Dört satırı geçen n cdiıır· 
ttrları beş kuruştıın bcsnP ~ 

Hüseyin N aşit r1ı\r-f11tfl' 

ıl ' Türbe, eski Hilaliahmer bina:ıtı l I VAKIT MATRAA;~;;. :sı~ ~ 
· No. 10 Tel. 22622 SAI~lBt: r.IE. . )11.ı;ıı 
~~~~~~~~~~~~- Umuınl Neşrıyat :MUdUril· 


