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Yolunda Bir Himmet 
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ilk mektep Yetim ve dullar maaslarını 
' Hayvan getirmek kabil değil 

1~1tılr ve havalistode vaziyet: 12 liralık 
ir kazanç için 4 7 kişi ortak olmuş •• 

Bir koyun 4 - 5 liraya ••• 

muallimleri yüzde otuzla kırdırmıyacaklar 

r:,lc 

Erzurumdan lstanbula koyun 
getlrilfp satmak kabil de§il .. 

Gençlerin protestosu 

Arasında pek az 
değişiklik olmuştur 

ilk mektepler-
deki muallimle
rin kadrolara Ma· · 
arif müdüriyeti 
tarafından hazır
lanmıştır. 

Verilen malu
mata göre Istan-

bul, Beyoğlu, Ka
dıköy ve Üskü-
dardaki ilkmek
tep muallimleri 
arasında pek az 
değişiklik olmuş· 
tur. Maarif mü

EmlAk bankası kolaylık gösteriyor 
ve yüzde altı ile kırıyor 

Emlak ve itam bankası lstan-
bul şubesi dünden itibaren mu
hass:sah zatiyeden maaş almak
ta olan itam ve eramil ile as· 
keri ve mülki tekaütlere cüzdan
ları mukabilinde para ikrazına 

başlamıştır. 
Dün bankanın lstanbul şube

si müdürü bu hususta bir mu
harririmize şu izahah vermiştir. 

- Bankamız muhasaesab za· 
tiyeden maaş almakta olanlara 
bir kolaylık olması için yeni bir 
usul ittihaz etmiştir. Bu usule 
göre cüzdanlar mukabilinde te

tı" et lngilterenln et ihtiya• 
6t dan mUhlm bir kısmını 
e"ı kltadan Avusturalya 

Darülfünun 
Talebesi 

' kaütlere itam ve eramile para 
tevzi edeceğiz. Bundan maksat 
bir çok sarrafların elinde kalan diriyeti terfi, ve- Maarif mOdUrU 

• . d .cmın .e er ..• 

I Erzurum, 27 Ağustos 1932 

ltt ~mir için üzüm ve incir, Sam· 
l tı ıçin tütün, bütün Karadeniz 
UO>'u .. 
tl:luk, ıçın ~ındık, Adana için p~ : 
ir" ·· ne ıse Erzurum ve havalısı 
~•n ıı" 
a~ h gır ve davar da ayni iktısa· 

ı e enırn· . h . d' E )'yl~ı ıyetı aız ır. rzurum 
~ a arı mebzul miktarda hay • 
'n besle '-t ıne!{te ve bu hayvanlar 

lt[i';:ıırn.1n h hca ihracatını te§· 
t6"e rnekt.edır. Alınan malümata 
~litı{af~z Erzurum vilayeti da
t-e 

7 
e sıgır ve koyun olmak üze-

~~,~,000 hayvan besleniyor. 
it 330 ~en sene ihracat mecmuu 
t~ ıOOO başibalig bülun:maır-

ıt-, 

~ 
k~tı:ı U hayVanatın ehemmiyetli bir 
t'tıektı !stanbul piyasasına dökül • 
ltı1 de olduğu gibi mühim bir kıa
l>a1 't l lrlernleket haricine Rusya
dit, '-nanistana sevkedilmekte -

d· ~tıuru h ı· . . 'kt ı l>e . !'lll ve ava ısının ı ıaa-

delll tıcarı faaliyetini tetkik e • 
b\l h et bütün ticari muamelelerini 
l '>'\'an t · · · • e <>ld .. ıcaretıne ııtınat etmek 
lel>h ~&unu görürler. Binaena • 
oftll~ 'Yvanlarda bir ha.atalık 
lli:ylı 'd h~YVanlar ihraç edilerek 
tt-ı\l ' il ıyj bir fiat bulurlarsa, 
~ tuırıun k" ı·· .. h \lllli oy usu ve emen u • 

>'etle t·· ~ uccarı memnundur. 

"'li>-ii:: Yıl, ıığır vebası .bu ha· 
n· ip kavuruyordu. 

'"' ll' ta:r f 1ttt- h a. tan hastalık yüzünden 
i~t' t, 'Yl>a.natmdaki telefat, di • 
lt'· ta~a d 
1 1.iı:ıu , 1 n a bu .haıtalığm ö • 

1'~ ade:ak için konulan kordon 
t~I~ \l.. Erzurumun ticaretini 
~~'~ 0rta.tıyordu. HükUmetçe it· 
~ tillıd1?1a.n ııkı tedbirler ıayeıin 

'f l llw • 
~et tih· E gır vebaıı yoktur. Bır 
C)"kı.~ tıuruın civan halkını 

Heyecansız mı? 
Darülfünunun 30 Ağustos Za

fer bayramına heyecansız bir 
tarzda ve üç beş kişile iştirak 
ettiği iddiasile 
Cümhuriyet ga· 
zetesinde Darül
fUnun talebesim 
tarizkar yazılar 

vardı. Bu yazıya 
Hukuk ve Tıp 

murahhaslarının 

verdikleri cevabı 
evvelki günkü 
nüshamızda yaz-
-ın•p&.. Da- -'• 

Milli Türk T ale· 
be Birliği idare 

heyeti ve talebe tvluzatter Cam· 
cemiyet reisleri bolat Bey 
Muzaffer Cambolat beyin riya· 
setinde toplanmış, talebeyi he
yecansızlıkla ittiham eden yazı 
etrafında görüşmüşlerdir. 

(Devamı 2 n<'i sayıfada) 

Masonların 

fat, tekaütlük Hay4Jar Bey 

vesair suretile vazifeden ayrılan 

muallimlerin yerine mektepten 
çıkmış genç muallimlerle Ana
doludan nakledilen muallimleri 
tayin etmiştir. 

Maarif müdürü Haydar Bey 
tesbit edilen kadroları alarak 
yarın akşam Ankararaya gide
cektir. 

Haydar Bey Ankarada bir 
hafta kadar kn1acak ve bu 
müddet zarfında bu seneden 
itibaren orta tedrisat müdiriye
tine raptedilen ecnebi ve akal
Jiyet mekteplerindeki muaUimle. 
rin kadroları yapılırken mütale
asından :İ•tif•de edilecektir. 

Maarif vekili 
Ankaraya döndü 
Ankara, 6 (A.A) - Bir müd

dettenberi cenup vilayetlerinde 
tetkikatta bulunan Maarif veki 
Esat bey, Toros ekspresile şeh
rimize avdet etmiıtir. 

toplanışı 
Tazim telgrafları çektiler; Muhtelif 
milli mason teşekküllerinin tahkim 

usulleri görüşüldü 

~~" kötU bu hastalıktan timdi e· 
L 

1t''-.t \1 ~:ınektedir. Belki de 
"'\t eflileti · ·· · d tki ~ .. >-'Phrtrıa.kt nın uze~ın e te DUnkU masonlar içtimaı ı Ortada sakalla • Fransız masonu 
~ lltıde b a oldugu ıerum M. Grosye • Salında TUrk Ustadı azamı Mustafa Hakkı e. 
ı. iL il u hastalık artık Erzu· B ı ·ı ı b. ı· .... · • k M h Qıj~ lllıaa.di ha h . eyne mı e muon ır ıgının ı· ra etmittir. ura aslardan beti 
ltt', n k hir Vazi yatmdı te dıt ede- ki ıenede bir toplanan konvanla· Türk metriki azamı murahhasları 
l. Un Yet e almıyacak- J (k ) d' · • d"' T·· d D d · d •ttj '- l'ağ111 h rırun ongre ye mcısı un ur ır. iğer ye isı e Bolivya, Pa-
~,k.~ek ve h:n gen~ an:an ye kiye muon tetkilatmın Beyoğlun raguay, İspanya ve Viyana loca
t()lii' llıe!gul ~a~ t caretı yap· daki merkezinde toplanmı§tır. larını temsil eden Türk tabiiye -

~İYorla:r.
0 

~n ,~~ ~e~nun Kongre saat 10,30 da icrai ko tinde murahhaslardır. 
' çunKU tımdı de · · · B 1 · mıte reısı ve e çıka üstadı aza • Celse açıldıktan sonra intiha • 

tDeı'Gnaı NA. A. mı M. Karpantiye tarafından a • bat yapılmıt ve neticede kongre 
2 

ncl aauıfa~J.. çılmıt, içtimaa 35 murahhas itti· .(Dev~mı 10 u_~cu ıayıfada) 

bu kabil maaş esbabını kurtar
maktır. 

T esbit ettiğimiz şekil ile maaı 
sahipleri çok kolay bir tarz da 
bankamızdan para ala bilmekte-

Emllk bankast 

dir. Şimdiki halde Kinunevvel 
Kinunsani, Şubat maaşlarına 
mukabil para vermekteyiz. 

... ,we•wnıwmnıır11u11ır1111'11'11ıliall'ls:www~ımırnmm-Clll'l1ııuınıvn.mımnnınımrrnn:aıı11rrnuu11rırrın ımıı 

Yeni yeni güzelleır 
~ 

Sıhhat gUzell 
Asri VenUs 

GUzel bacakla 
Mis Parker 

Malezya adalarının · 
siyah gUzell 

Belçikada yapılan güzellik mü
sabakasında en güzel bacaklı 
kıraliçenio Amerika güzeli 
Mis Helen Parke olduğu anla-

şılmıştır. Kendisi Douglastondan· f 
dır. Mis Helenin en güzel ha-' 
caklı kız olduğu ilAn edildikten ı 

(Deva.mı yedinci sayıfada) 
_., ....... --.ııMtlhmUJll'ILnııwwwmı:raımı•-&:ı:ı:ısnı•ı:nn.ıırml'ftnl11tıwH!tViiUMitınııııııııuuıı111ııwuuuuuı1nı -- - ----

Her yerde ihtikar 

Doktor [ Elindeki tahJile bakarak~ Büyük Hanımı 
gözün aydın ... Şeker iniyor .. ! 

ihtiy:'~ - Aman evladım, şeker iniyor , diyorswa 
1!!11!1 bızım bakkal Je~~ . 52den aJağı vermiyor •• --· - ... -



Syafa 2 
' 

Darülfünun 
talebesi 

'(Ba.t tarafı 1 inci aayıfada) 

Cemiyet idare heyeti Cümhu· 
riyet gazetesine giderek vaki 
neşriyatı protesto etmişler, hak
sız tarizin kendilerini çok mfi
teessir ettiğini söylemişlerdir. Bu 
görüşme neticesinde yazıom tas
hih edileceği cevabı bildirilmiş 
ve talebe matbaadan ayrılmış
lardır. Talebe Birliği reisi Mu
zaffer Cambolat B. matbaamıza 
gelerek bu mesele hakkında bi
:ıe şunlnn söylemiştir: 

"Tilrk gençliği her milli gün 
ve hadisede kendisine layık olan 
yiiksek heyecanı göstermiştir. 
30 Ağustos zafer bavramana ta
lebenin sılada o:ması dolayısile 
iştirak edilememiştir. Türk va-

tanında en yüksek heyecanın ve 
mitli hassasiyetin menbaı daima 

gençliktedir. Gençlıği milli he
yecansızhlda ittiham ona yapılan 

en büyük isnat ve insafsızlıktır.,, 

'150 milyon dolar. 

Amerika da 
Amerika mali pro· 
gramı nasıl tayin 

ediyor? 
Vaşington 6 (A. A) ~ Yakın· 

da vadeleri hitam l:.ulacak olan 
düyunu umumiye faizleri teah· 

hüdatını mukabele eylemek mak

sadile ve imar birliğinin muhtoç 
olduğu mebaliğin teminine ma-

tuf bulunmak üzere ihzar edilen 
1150 milyon dolarlık ehemmiyet· 
li mali program, hazine nazm 

taraf andan illn edilmiştir. 

Bu program hazine bankoout
ları üzerinden yüzde üç ve bir 

çeyrek faizli ve 5 sene vadeli 
750 milyon dolarlık bir mebteğı 
muhtevi bulunmakta ve kezalik 
yüzde bir ve bir çeyrek faizli va
desi 1 S Eylül 933 tarihinde 

nihayet bulacak olan hazine faiz 
şehadetnamelerinin ihracını der
piş eylemektedir. 

Bu program hali hazırdaki ma
li sene zarfında hazine nezare
tinin yapmış olduğu ikinci ehem

miyetli ameliyattır. 
Birincisi malum oldğuz liıere 

geçen 1 Ağustosta 350 milyon 
dolarlık 4 sene vadeli hazine 

tahvillerinin ihracı muameleaidir
ki bu tahviller bir sene ıarfm-

da mecmuundan 1 O defa fazla
sına mü~teri kaydolmuştur. 

Mısırda 
Stl.! kastciler ve 
mahkftmiyetleri 

Kahire, 6 (A.A) - Sıtkı paşa 
ile arkaşlarını hamil olan trani 

berhava etmeğe teıebbüs etmit 
olan 5 tethişci 6 ay ile 15 sene 

arasında tehılOf eden hapis ceza· 
larına mahkum edilmiılerdir. 

Hatırlarda olduğu veçhile, 
bomba trenin geçmesinden biraz 
evvel infiik etmiş, yolun hasara 
uğramasına, bir gecin telef ol-

olmasına ve bir diğerinin yara
Janm asına sebebiyet vermiş idi. 

Makinistin basireti sayesinde 
tren tam samanmda tevakkuf 

etmif idi. 

VAKiT 
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İngiltere - Fransa - Almany~ 
•••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_................................ ~ 

Alman yanın istediği. hukuk 
müsavatı ve ingilterenin· fikri 

Almanya Cemiyeti akvama girmezse.. Yeniden silah
lanmak fikri tervic mi edilecek ? - Bunlar Cenevrede 

hal olunacak galiba ••• 
Paris 6 (A.A) - Londradan 

Havas ajansma bildiriliyor : 
Almanyanın tesJihat sahHın· 

da hukuk müsavabna mahsus 
olan talebi üzerine Fransa tara
fıodan yapılan tebligata logilte
renin ne cevap vereceği henüz 
malOm değildir. Ac:ilen bir ce-
vap ~erilmesi zaruri olmadıiı 
ve bilhassa M. Mac Donald ile 
Sir Jhon Simenun Loodraya he
nüz avdet etmemiş oldukları 
söylenmektedir. 

Meselenin yalnız baıına hari
ciye nazırının ve batta kabine
nin ~allederniyeceği derecede 
mühl.m olduğu beyan olunmak
tadır. 

Hangi tarihte cevap verilece~ 
ğinio, bu cevabın ne mahiyette 
olacağınm ancak M. Mak Donald 
ile Sir Jhon Simon'uo avdetin
den sonra belli olacağı söylen· 
mektedir. 

Bundan başk liberallerle ame· 
le fukası mensupları, lngiliı: ef
karı umumiyesinin tevbihine fağ
men son günlerdeki nümayişler 
yüzlinden Almanyaya kartı iti
matlannı kaybetmemiş o~ma\da 

beraber, F ransızlarm nim resmi 
Alman askeri gruplarının mevcu
diyetinin tehlikeli kılmaktan hali 
kalmiyacağı bir müsavatı b!lhıet-
mek meselesindeki kaygulannı 
anlamaktadır. 

Bilhassa Almanyanın yeniden 
resmi surette silahlanmasından 

ve Almanya Cen~ne kooferan-
11oa mümessil göndermediği tak
dirde bu konferansm akamete 
uğramasından endiıe edilmekte
dir. Efklrı umumiye, orta bir 
hal ıuretine taraftardır, meseli, 
nihayet Almaoyanın teılibat se· 
viyesine yakın bir seviyeye ine• 
cek surette devletlerin alibatları-

nı tahdidi teabhüt etmeleri şık
kı ileri sürülmektedir. 

Devletlerin bu battı hareketi 
kabulleri takdirinde bu işte al· 
danmıı olmamak için nimresmi 
tes\ihah kontrol etmeyi bihakkın 
talep edebilecekleri mütaleası 

dermeyan oluomaUadır. 
Fak at bunun Al manyadaki ak

sülAmelJeri ne olacak? Nim res
mi mahafil sabık müttefiklerin 
Almanyanın izzeti nefsini göze
terek onu tatmin edebilecekleri 
ve teferrilatın Cenevrede hallo· 
lunacağı ve Almanyanın oraya 
mümess:l göndermekten imtina 
etmesi için arhk hiç bir sebep 
kalmıyacağı intibaı vardır. 

SIJAblar müsadere 
olunuyor 

Bombay, 6 (A.A) - Hidistan 
da icrası mutasavver islabat bak
kmda müzakertta bulunmak üze
re toplanacak olan konferansa 
gidecek murahhasların intihabı 

hususunun mü,kilata m~ruı ka
lacağı tahmin edilmekted1r, :ıira 
Hint ittibaclı konıresinin bu kon· 
ferasa işt&aki kabul edeceği 
muhakkak değildir. 

Hltlerln son nutku 
Berlin, 6 (A.A) - Havas ajan

sının muhabirinden: Nasyonılist 
gazeteler, Hitlcrin son nutkunda 
M. Fon Scbleicher'e şiddetle hü
cum etmiş olduğunu iddia et
mişlerdir. 

Nazilar tarafından neşrolunan 
resmi bir tebliğ, Hitlerin kat'iy
yen M. Fon Sçbleicher'e hücum 
etmemiı olduğunu tasrih ve 
Nazi fırkaaınan Al~an ordusu 
için her hükumetin yaptığmd'ln 
daha ziyadeıioi yapmıya aa>ade 
bulunduğunu beyan eylemekte-

dir. Bu hal, Nazilerin ikhdar 
mevkiinde milli müdafaa ordusu 
reisi ile teşriki mesai etmekten 
ümitlerini kesmemit olduklarını 
göstermektedir. 

Çellk mlğferlllerln 
geçit resmi 

Berlin, 6 (A.A) - Wolff A
jansından: Gazeteler, dün 60,000 
eski asker ve efrat tarafından 
Berlinin T empelhoff tayyare 
meydanında yapılmış olan Çelik 
Miğf erliler birliğinin büyük geçit 
resminin tam b!r sükun ve inti· 
zam içinde icra edilmiş olduğu 

hususuna naıarı dikkati celbe
diyorlar. 

iktısadi program 
Berlin 6 (A.A) - Wolff ajan· 

sından : iktısadiyatm yeniden 
ialahı için ilan ve bu gün neşre
dilecek olan emirname Alman 
kambiyosunun istikrarının mut
lak surette muhafazası esasına 

istinat eden bir programı ihtiva 
eylemektedir. Ayna proıram 
takriben 750 milyon marklık 
büyük nafıa işlerini ve ferdi ik
lısatçılığa kudret verecek bir 
takım tedbirleri muhtevi bulun· 
maktadır. 

M. Fon Pepen 
Berlin1 6 (A.A ı - Volff ajan

sından: Başvekil, dün Çelikmiğ

f erliler birliği idare heyeti ve 
ayni birliğe mensup bazı azayı 
kabul eylemittir. 

Raylştagın içtimaı 
Berlin, 6 (A.A) - Volff ajan• 

sından: Gazetelerin yazdıklarına 
göre rayiştag meclisi reisi, he
yeti umumiyeyi l 2 eyhil taribinde 
içtimaa davet etmek fikrindedir. 

Yunanistanda intihap Mücadelesi 
"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••n•••--••• •••••••••••••••••tıı•••••• 

Kralcıların 
bir sui kastı 

zabitlere 
meydana 

karşı 
çıktı ! 

Eğer bu suikast tahakkuk etseydi feci bir dahili 
içindedir harbe sebep olacakb. Zabitler heyecan 

Atina, 6 ( Hususi Muhabirimizden ) - Kırali- \ 
yetç.i ahali fırkasının büyük ekseriyeti COmburi· 
yetçi olan zabitlere karşı bir ıuikaat hazırladığı 
meydansı çıkarılmıştır. Kıraliyetçiler intihabatta 
muvaffak olduğu takdirde orduda mevcut blltiln 
cümhuriyetçi zabitaaı kadro harici bırakacaklardı. 
Fak at bu hareket, neticesi tahmin edilemiyecek 
derecede feci bir dahili barba sebebiyet vere· 
cekti. Kıraliyetçilerin bu tasavvurları ıabitan ara· 
sında dehşetli bir heyecana sebebiy'et vermiıtir. 
Şimali Yunan garnizonlarına mensup zabitandan 
milrekkep bir heyet bugtin Harbiye nazırını ziya· 
ret ederek bir istida vermiıtir. Zabitler bu isti
dalaranda, müstakbel intihabatta lnraliyetçi nam· 
zetlerin gösterilmesine müsaade edilmemesini ta· 
lep etmiıtir. Efkarı umumiye, kıraliyetç.ilerin bu 
cilretinden dolayı hayret içindedir. Yunaniıtanın 
diğer garnizonlaı ından, intiba batta lnraliyetçi 
namzetlerin irae edilmesine meydan verilmtmuini 
talep eden telgraflar, Harbiye aezaretine gönde· 

rilmiıtir. Geçen hafta Se1inik garnizonuna menıup 
kıtaata Komüoiıt beyannameleri daiılan 11 kü· 
çük zabit yakalanarak divanı harbe verilmiıler 
ve muhtelif cezalara mahkum ediJmiılerdir. 

Kavala kolordusu topçu l:umandanı miralay 
Yal stiras, zabitanın hini hacette ıekli hükumeti 
mUdafaa için müdahalede bu!unmaları aleyhinde 
bir emri yevmi neşrettiğinden dolayı, kolordu 
lrnmandanı tarafından idareten on gün hapse 
mabküm edildiği gibi, vazifesinden de azledtlmiştir. 

Atina, 6 (Hususi Mubabirimi:ıden) - Giritten 
gelen telgrafnamelere gör~ Başvekil M. Veoizelos 
intihabat turnesine devam eylemektedir. M. Ve
niıelos Resmo şehrine vasıl olmuş ve ahali tara· 
nndan bayraklarJa karıılanmıştır. Mumaileyh Res· 
modan Kandiyeye giderek orade siyasi bir nulu'c 
irat edecek ve muhaliflerin tenkitlerine cevap ve· 
recektir. Başvekil Perşembe gUnü Atinaya döne· 
cektir. Mora kıtasını ziyaret etmeai hakkında 
henüz verilmiı bir karar yoktur. 

7 Evlü~ 
~ 

Erzurum dan 
Istanbııla 

( Baımakalemizde~ d:~ fiti 
hayvanları para etmıyo · . haf ' 
evvel mal pazarında, ya:~en bit 
van pazarında cereyan d • "' 

d. rlar •· muameleyi nakle ıyo. k-•aJJf 
1. bır -koyunu alarak 12 ıra k ol' 

yapabilmek için 47 ki~i orl~I• İt• 
. retı .... 

muf. Bu hal hayvan tı.ca tll'laı" 
tiga) etdenlerin - hıç 0 ıı· .,,, 

b. ına 
bir kısmının - nasıl ır tıte' 

·· terrrıe ziyette olduklarını gos .
1 

n 1e 
dir. Erzurumda toklu den• ebıJh'' 
piyasaya arzedileeek halde k.d,r 
nan bir koyun 4 - 5 liraya 
düımüı bulunuyor. •111de 

. . uıer 
Hayvanat alııverıtt 

1 
ıe· 

gerek vepur navlunlarının, 91 ,,it 
h
. ..,e 

rek lıtanbuldaki zep ıye ·rııc'' 
rüsumun haizi tesir olduiu .• ;1,rııı 
olunmamakla beraber. fı 

1 
bd 

mütemadiyen dütmesinde ~' 
itle uğraşanların çok za~_, ııerd' 
rek alışveriıin sermayeıı~ ~ ı,r 
kalmasında en büyük ft!nıl ı,J• 
yük ticaretin bir teşkilat• 
olmayıf ındadır. tıJ' -

Et istihlak eden menıle İl',.. 
rin ihtiyaçlarından vaktile ~J.ı' 
dar olabilmek, oralardaki fı tel" 
bilmek ve vaki olacak ıaieP ili 
en ucuz ve en çabuk v~~ 
mal aevkedebilmek tek ·ıd~ 
her tacirin yapacağı it de~1'İ J 
Ve bu türlüden malumat ,.Jı~ 1' 
madıktan ıonra da müstaht1~· 
tiştirdiği hayvanlan değeri~· 
ama ıatmaıına da imkin yo. ~ 

Bahuıuı cihan ticareti~/.' 
nevi mül>adele Jekline inti ~iti 
tiii tiu zamanda harici tiGI ~ 
mutlaka bir teıkilita muh.~fli1.~ 
lunmaktadır. H anai ~t! 6 (. 
ıa ete ihtiyacım bir letkıla~;ı 
zetmiye ve bu tetekkülün d 1; ~ 
le ihtiyacını tatmin eı' 
tizam ediyor. c?1 İ' 

Erzurum n yvan ihf~ ti~ı 
çin boy]e bir tetekküle ılt t"I 
gün gibi atikardrr. Uyanılc .

1
,4' 

ler de böyle bir tetekkül d•h~•tl 
harici piyasalara canlı ~' i f'' 

k. d b" ,.. •fe••" • ıev ın e ır nazım vazı .• le" 
b 
..... 

parak fiatlann gayri ta ıt '1'! 
tuna mini olabileceği et ih~~ 
nı daha esaslı bir ıekilde t,ıst 4' 
ederek hem müıtahıılın. ~f,dal' 
müstehlikn daha büyük ııt• 
rini de temin edebilecektir· if' 

Mesela, dahili ve hari~f p~ 
ıalann et ihtiyacı tiındı, ~ 
hayvan ıevketmek ıuretile ~ ~ 
olunabilmektedir. HalbıJiı ,ı il' 
ıevk sureti, birçok masraı ~ıJ.I 
tilzam eylemekle beraber, of't•' 
sa hayvan yeti!tirmek ~e t .,. JI 

·~··· ti yıp ıatmakla uğratanlar 1 ıfl"~ t1 
evvelden dütünülemiyece:_,,,ı• 
mel birçok tekilleri ve 

vardır. ııtt1~ 
Bu maaraflardan korıJ 1',tt' 

ve bu tehlike ihtimalleri11:,S, vf 
koyabilmenin en iyi yştıl ı.)ıl ~ 

• fJP ' vanları kesmek ve etler• ~ 9 
rait albnda mu haf aza ecl:ç' ~ 
yasada ihtiyaç hi.ııl oldıJ dit· 
be kartı arz yapabilınekte t~ı 

b't . , 
Uzerinde iılenerek. ~ eıti"-

kül ile fili ıahaya intak trf" , 
mesi icap eden bu ~~·ı::h~ :. 
rum hayvan tacirlerını .b ,.eti"~ 
lakadar etmektedir. 'fı~ be' ,r' 
ıiyone) bir mahiyet alclıi• diifl t.i.I' 

· d ı· · .. 1 te,_ " .,. vır e ıe ıt ı guze Vf! • ~o .. Jı~ 
bağlı ticaretin tehlikeler• lı r , 

·· .. .. B ·h t. idr• -" t' yumuttur. u cı e ı ~.,_J -~ 
. . •Y ,sr, 

Erzurum ve havahıı h pi.ıs"' ı 
cirlerinin bir an e~el t:1'uJii ,1 
ihtiyacın emrettiği te~e ,.-ı,tı JI 
cuda getirmek için çahf ,.,d,-

1 acil menfaatleri iktıJ~-- ,, 



GONON 
Kontenjan Listesinden Sonra 

F ab;ik;~~");;;;· .... t";i~bi 
~ ~snıet Pş. Hz. ni ziyaret eden heyet 

rikatörlerin dertlerini döktüler, 
Ankaraya gidecekler 

kt~~. fabrikatörlerden miirek-
t' ır b 
D'''ttind 'Yet Nazmi Nni beyin 
olınabb e saat beş buçukta 

!t~İJ 1 Çe sarayına azimetle baş 
''lld sınet aıı k b Paşa hazretleri tara-
loıı k ~ ul edilmişlerdir. Heyet 

~h:ika~nter: jan karar name sile 
~l'\ıt katın faaliyetleri yo!unda 
'ıııilt llldıkJarı müşkülatı ariz 
kalttı~lllatrnışlardır. Heyet son 
C\&t Jaıı k ibij ararnamesmde mev-
~tld;,. Yacatı sına iyeye gayri kafi 
Ilı cıl fb• 't~dd .' ı birçok fabrikaların 
llıt~iş 1 1Plidaiyesinin de zikredil· 
}olı!a 01tnnsını serdederek bu
'! Yiiıb· ı ıt tr· ın .erc~ lira !ık serm:ı-
ı· ltı 
/tbaltı nıuattal kalmamasını is-

dı,~1 t et.ınişlcrd r. MaafiyeUerı n 
atıb· .ttı İlib 1 o!an Tem muz 932 

liııdtıı 81
Pn yüksek tarife üze-

tnllıtök tesirn gllmıük ve aynca 
~d~ te YÜ«:de on ve fabrikada 

1lıi11ı on Vermek sure tile fazla 
t\>~d;e.ren fabrikaların birde 
~ k l 1 ıbtidaiye buhranına ma· 
~ bi: lllalrı nıern ~ ekette oldul~-

varlı'c teşkil eden 

ur Hz. 
~~ .... 
~ 1 Q 

lk İ&ic .. 
h urnbur Hazı etleri dün 

e>ld tef ı . 1 • 
~ Uğll \a al\ at erınde bazı zevat 
~ ~\~ " ide motörle Bonaziçin· 

(>~l.ıu • 0 lf ' '-"'' 
1 
~nmışlardır_.~~ 

Cltlcı' kil. . 

bir memleket sanayii için 
Şayanı dikkat bir keyfiyet ol· 
duğunu ve bizzat ·ismet Paşa 
Hazretlerinin açtığı smai yolun 
bugünkü kuvvet ve azametile 
}'lirüyebilmesi için bugünkll ıe· 
kilde ittihaz edilen kararın muh· 
tacı tadil o!cuğunu yegan yegan 
izah ve tafsil ettiler. 

Müşarünileyh kendilerine ve
rilen bu izahattan memnun ol· 
duklarım, meselenin Ankarada 
halli icııp ettiğini ve fabrikatör· 
lerden mürekkep b;r heyetin 
Ankaraya gelmesi icap ettiğini, 
fabrikatörJerimizin vatani meıa· 
isinde eskisi gibi gene çalışabi
leceklerini beyan etmiş, heyet 
bu suretle müşarünileyh nezdin· 
de bir buçuk saat kalarak ay· 
rılmışlarc!J; 

lsfanbul fabrikatörlerine 

lstanbul Sanayi Birliğinden : 
Fevkalade mühim ve müstacel 
mesailin müzakeresi için 8 Eylül 
perşembe s 1bah saat dokuzda 
birliğe teşrifinizi rica ederiz. 

Başvekil Hz. 
Başvekil ismet Paşa HL bu 

akşamki trenle Ankaraya hare· 
ket edeceklerdir. 

ismet Pı. Hı. dün öğleden 
sonra ~.,,b.ı:.elaelan ınolörle 

Dolmababçe sarayma gitmiıler 

• 
HABERLE 

Gümrüklerde 

• 
ihracatımız 
Geçen Aya Göre 

672,402 Jira fazladır 
Gümrükler istatistik mü· 

düriyeti Ağustosun son on beş 
günü zarfında mühim ihracat 
limanlarımızın faaliyeti hakkın
da bir istatistik haz1rlamıştır. 

Buna göre son on beş gün
lük ihracatımızın yekunu 
2,164,567 liralık bir kıymet 
güstermektedir. 

Temmuzun son on beş günü 
zarfında bu rakam ancak 
1,492, 165 lira tutuyordu. 
Ağustosun son on beş gü

nünün ihracatı bilhassa şun· 
lardır. 

Koyun keçi (18,078) , yu
murta (300,184), ham deri 
(51,000), av derileri (6,194), 
yün (171,'202), tiftik (412,109), 
balı (118,233), arpa (88,000), 
üzüm (266,263), incir (2,034), 
kabuklu fındık (369) , kabuk
suz f.ndı•< (133,315), zeytin
yağı (7,307), tütün (355,113), 
palamut (45,000), afyon (34,000) 
kereste, pamuk, maden kömü
rü 155 bin lira kıymetindedir. 

A 

Denizde yürüyerek 
Karadenizden 

lstanbula g~lenl~r 

Is tnn bu /un Su lhti11acı ................................................................ 

Terkos Belediye 
Şirket yapmak, su müdüriyeti ilemi 
idare etmek daha muvafık ! - Şehir 

susuz kalmasın da •.. 
Terkosun sene başında bele

diyeye verileceğine göre tesisa
tın ne şekilde idare ediluıeıinin 
doğru olacağını tetkikle meşgul 
olan komisyon ile şehirdeki bü
tün suların hukuki vaziyetini 
tesbit edecek olan komisyonlar 
dün sabah belediyede toplan
mışlardır. 

Komisyonda iki noktai nazar 
mütalea ve tetkik edilmektedir. 
Bunlardan birincisi, Terk osun 
bir şirket teşkilile, ikincisi bü
tün şehir sularile birlikte Ter
kosun bir Sular müdürü umumi
liği ile idaresidir. Maamafih ek
seriyet halen muhtelif ellerden 
idare edilen İstanbul sularımn 
temiz ve muntazam bir bal-

Saffet Bey iyileşti 
On bet gün evvel Sipahi oca

ğında binicilik idmanları yapar
ken düşerek başından ve aya
ğmdan yaralanan Cumhuriyet 
Halk Fırkası umumi katip vekili 
Saffet Bey iadei afiyet eylemiş

tir. Birkaç güne kadar vazifesi

ne baılıyacakhr. 

Mabk"melerlo 
tatili btttı 

de ve her tarafa müsavi 
bir surette akmasını!l ancak su
lar müdürlüğü vücude getirilirse 
kabil olacağı kanaatindedir. 

Bir kısım aza da şirket teşkilinin 
daha iyi olacağım, bu taktirde 
daha ticari ve iktisadi düşünüle
rek hareket edileceğini, beledi· 
yenin bu suretle amme hizmetle
rinden birini gördüğü gibi ka
zanç ta temin edeceğini ileri sür
mek tedirler. Henüz kati karar 
yoktur, Komisyon Cumartt:si 
günü akşamına kadar kati kara
rını vererek raporunu hazırlaya
caktır. 

Her iki komisyonun raporlan 
Pazar günkü umumi içtimada 
görüşülecektir. 

Poliste : 

Yetmiş yaşında 
bir hırsız 

Kastamonili Mustafa isminde 
bir adam, dün Fatihte Atpaza

rında tezgabçılarda 11 numaralı 
barakanın kilidini kırmak aure-

tile içeriye girmiş, bir tencere, 

iki hnila ve bir yorgan çalarak 
kaçmı§tır. Hırsız Mustafa 70 
yaşındadır. Yakalanmış ve Ad

liyeye teslim edilmiştir. 

Tabanca bulundu 
~lia,İci. }re Ve imiz 
tı;Y dünle vekili Tevfik Rüıtü 
dtk! tvf1~88 ba~ misafir bulundu
~ ı ap Anur Beyin Taksim-

ve bir müddet kalmışlardır. 

Vekiller heyeti Iıazar günü f 
Ankarada toplanacaktır. Bu iç· l 

Yaz tatili mllnasebetile iki 
aydanberi kapalı bulunan mah
kemeler açılmıı ve dünden iti· 
haren ite başlamıştır. 

Ağaçlar nasıl 
kuruyor? 

Fatihte Saraçhane başında 

dolaşan Bekir ismindeki şahıs, 
şüphe üzerine polisler tarafın-

dan yakalanmı' ve üzeri aran· 
mıştır. Bekirde bir tabanca •ıtı Jap0:thınanında lsveç sefiri 

ltı ~iy8 Scf areti mnslabatgüza
' C\>fik retlerini kabul etmiştir. 
~tı ~.. B ~ tcı 'tok uştü ey öğleden 
,~t on y at~ıyan oteline gitmiş, 
~~ &efiri efc'de kendisini Fran· 

•ttt ont de Chambrun 
t~leı edere 'c b. .. dd t "k' t tte•j ır mu e ı ı 

fl( tftcıf,' alakadar eden husus-
tntı Buşturı~a göri:şmüştür. Tev

u Atık ey yarın veya cuma 
~ 8~a gidecektir. 

~heı- h ' 
~ ~ir b eraet etti· 
f/ <!Yaz Ru p . . . 
ı41j ~lti~. sun arıste ıntı-

11. ~i~ &ıni Ya "H b "l~I .. hak zan a er., re· 
dQ nltı<f u kında dava açıldığı 
~-:ı biti~· . l?u davanm rüyetine 
'-h/1~ını1t~~ ceza mahkemes:nde 
~.P ~t rı • • Haber refikimizin 
~t 1~ b eşrıyat müdürü Hasan 
ıı)l~ ey v k·1· 
"'tıt tlıabk c ı ı irfan Emin 
~ ~tdır ernede hazır bulun

,,~ 'acıtı .R . 
)'~ ~lılitı basını beyin vekili lr· 
l,.'(!tıııı .... ey ınUdafaasında · bu 
~ "-latb ' 
)~I lıladdd . ~at kanununun 38 

, tQt lıllf ısının tadilinden evvel 
~u odu" ~ıııd tı 80 gunu binaenaleyh 

L." r n t d"l 't • 2•tıı· a ı atla alakası ol-
•ııt·L ı ecrı b. 

' '~ 1qllr b c. ı memleketlerde-
\ ~Uaaad adıselcrinin de poli-
t~~· tai al k 
~Q411 b'ld· ınara yazılabi-

~I cyeti h ırrrıiştir. 
ltıiJı lkinıe .. k 

:r ~e nıuza ereye çe-
\ ~ lillaaon beş yirmi dakika 

trllet ~ Rasim bey hakkın
ararı verilmiştir. 

limadda bbu
1
lunmakb üzere şehri· . l 

miz e u unan ütnn vekiller 
o güne kadar Ankaraya döne· 
ceklerdir. 

Buğday 6-7 kurut 
Ticaret ve zahire borsasında 

dün buğday üzerine biraz hara
retli muamele olmuş ve fiat 

malın cinsine göre 6 kuruş ile 
7 lcuruş yirmi para arasında 
oynamıştır. 

Dün de Anadoludan ıehrimi
ze 35 vagon ve 255 çuval huğ· 
day gelmiştir. 

ihracatı tesbit 
komisyonu 

Kontenjan kararnamesini tat
bik için teşkil edilen ihracatı 

tesbit komiıyonları her gün öğ
leden sonra ictima ederek tacir-

icrin evrakım tetkik ile meşgul 
olmaktadır. Şimdiyi! kadar müra-

caat eden ve evrakı tetkik edi
len tacirlerin yekünu 650 yi 
geçmiştir. 

Borsada afyon 
Dün Borsada afyon üzerine 

bir çok muameler olmuştur ve 

afyon fiatı 1050 kuruştan 1065 
kuruşa yükselmiştir. Bilhassa 
Ilgın mala afyondan 1065 kuruşa 
kü!~iyetli mikdard~ mal satılmı.Jhr. 

, ... 
M. -Ferdlnand ayak ••ndah He 

denizde yUrUrken .. 

Fritz Eıtelmayer, ve Ferdi -

nand isminde iki genç Avusturya 

lı sporcu dün yeni sistem ayak 

sandalları ile tehrimize gelmiş -
lerdir. 

Avusturyanın §İmal tarafların· 

da ve T unanın hatlarından ayak 

sandalları ile seyahate . başlıyan 

bu iki genç Tunayı takip ederek 

Karadenize çıkmışlar ve Karade -

n\z sahillerinden Istanbula ancak 

iki ayda gelebilmişlerdir. 

2000 ltilometre kadar mesafe 

kat' eden bu iki genç ıporcu T u• 

nada ve Karadeniz sahillerinde 

müthit heyecanlı dakikalar geçir

miılerdir. Sporcular şehrimizin 

görmiye değer yerlerini gezdik • 

ten sonra yeni seyahatleri hakkın 

da karar vereceklerdi:-. 

Dört, be, ay evvel ıehrin 
ağaçıız yerlerine, sokaklara bin· 
lerce aiaç dikilmiıti. Bunlardan 
çoğu kurumuı, gelip geçenler 
tarafından sökülmüıtür. 

Şehre güzellik verecek olan 
ağaçların koparılmamasına dik

, kat edilmesi ve temizlik amele· 
sinin kalan ağaçları olsun sula
maları şubelere bildirilmiıtir. 

Kadın artist azdır 
Darülbedayiin idaresindeki ti

yatro mektebinden mezun olan 
talebeler belediyeye müracaat 
ederek maaşlı vazife istemişler
dir. Bu müracaat tetkik edilmek
tedir. Darülbedayiin kadrosuna 
bunların yerleştirilmesi imkanı 
aranacaktır. 

Erkek artist kadroda dolu 
olmasına rağmen kadın artist 
noksanı vardır. Eu sene için ye
niden kadın sıın'atkir yetiştiriJ
mesı imkanları aranacaktır. 

Evlenme 
Beykoz kazası kabilesi Sühey

la haoımla muallim Hasan Na
hit Bc:yin nikahları tarafeynin 
bir çok aile dostları ve akraba
larının huzurile Eeyoğlu dairei
belediyesinde akto!unmuştur • 
Tarafeyne aaadet temenni olu
nur. 

çıkmıştır. 

Bir kıvılcım 
yilzttnden yangın 
Balatta vapur iskelesi cadde

sinde 53-55 numaralı iplik fab
rikasında yangın çıkmış etrafa 

sirayetine meydan verilmeden 
söndilrülmüştilr. Yangının maki-

nenin kontağından çıkan kıvılcı• 
mın oradaki pamuklara sıçrıı· 

masmdan çıktığı anlaşılmıştır. 

Polis olmak lstlyenler 
lstanbul Polis kadrosundaki 

münhalita tayin edilmek üzere 
seksen iki mürncaat vardır. Şim-

diye kadar bunlardan ancak beşi 
tayin edilebilmiştir. 

Bir yangın 
tahkikat ta 

Dün öğleden sonra Galatada 
mimar sokağında Kormik, Mari-

ka, Aziz ve Mehmet isimlerinde 
dört kişinin tnbh ist~carmdnki 

evde yangın çıkmıştır. Evin dört 
odası yandıktan sonra ateş bas-

tmlmı§lır. Evin lOOOliraya Evkafa 
merbun bu'.unduğu ve üç bin lira• 

yada sigorlalı olduğu anlaşılmış• 
tır. Yangının ne suretle çıktığı 

henüz anlaşıl amamıştır. Tahkik t 
yapılmaktadır. 



Yaun CASUS Somer• 
setMog- Beynelmilel Esrarengiz Kuvvetler 
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Rusya' da ihtilal başlamak 
K_e_r_en_sk_i_ sallanıyor 

Türkçeye 
Çeviren 

O. Rıza 

•• uzere. 

...........................................• 

Çiftçiler 
Kabine 
ledilmiş 

Burası 

buhranı hal
olacak mı? 
şllpb~li •• 

Aşenden bir taraftan doktor ı -Mister Harington. Senin bur· 
Ors, diğer taraftıın Ana=.tasya ça- juva olduğun belli. Ne yazık ki Sofya, 6 (Hususi) - Kabine -
lışmağa batladı. Rusyanın vaziyc· rnün~vver adam de~ilsir..! deki çiflçi ~ııkasma r:ıensur> na • 
ti günden güne kötülemelctc idi Bun ı'lk .. ı· . 1 

2ırlardan bazılarının değiştiril • · . - u soy ıyen sensın. 

Muvakkat hükiime~ reisi Kerennki Ben de münevver değilsem bir mesi meselesi tahakkuk etmek ü 
guru~~a ku:ban gidiyor 'Ve kendi l::imJeye münevver denik.mez. zeredir. Çiftri fırkas!mn idare he-
mevkını tehlıkeyc koyacak her ır- B' .. A .ı . 1 yeti, kabinede bulunan çiftçi fır-

h 1 
,. d .... ır gun şentJenın tapı~ı ça-

zırı e:nen ~z cmyor u Kere k" l A . k 1 d f' .. . . n:; ı ınmtt nastasya ıceri atılmı!I ve 1 ası nazır arın an na ıa nazırı 
mutemadıyen nutuk} · d ~ - G·· · Y d · .., · a~. ı~at e er heyecanla konuşmağa başlana§· orı;ı or :J.nofun fırkanın umu-
dururdu. Kendı ... ı mevkunı teJ,•1• t 1 ~ J ~t·b· y ·ı o· f ·ı bd'l .1 - ı: mı ta ı ı ergı ımo ı e te ı 

keye attıkça nutuklar · t d k d'l · · . . k d ırn e ere - Bu adam hemen Amerikaya e ı meoı hakkında hır karar al -
vn=1ıykctAı l urtalr ığını sanardı. Bir gitmezse burada öldürü!ecek .. Bu mıı ve bu kara;·ın başvekile bildi-
ara ı man arın Petrog.. d .. .. 

1 
• a a yu- gün yanında bulunmasaydım ha- rilmesine zirant nazırı D. Giçefi 

rume eri mevzuu bahisti. Kerens?:i 
b k 

tından büyük bir kaza geçecekti. memur etmiştir. 
una arşı nucuklar irat etti. Kıt-lık gittikçe şiddetleniyor, luş yak- Harington içeri atılarak cevap Haberdar olduğu bu karar üze-

1 
verdi: rine h::ışvekil çıkarılması mevzuu 

a§ıyor ve ortada mahrukat namı· 
na bir fey bulunmuyordu. Kerens- - Yanılıyorsun Delila. Ben bahsolan n:ıfia nazırı Yordanof 
ki nutuk1nrilc meşguldii. Balşevik- kendimi iyi muhafaza etmesini bi- ve diğer çiftçi fırkası erkanı ile 
ler çalı~.makta ve (Lenin) Petro- lir bir adwmım. On.un için kat'iy- temas etmiştir. Başvekil bütün ka-

g
ralta b ı k yen tehlikeye m~rJz değildim. binenin istif asını vermeden, bu 

- Ne olduğunu anlatsanız a ... 

u unma ta :di. Rivayete .. K A,enden merak etli: 
~ore eren:;ld kendisi de (Lenin) 
ın nerede ;:,!:foğunu bildiei halele 
onu tevkife cesaret edememiş ve 

~utuklar irat etme~e devam etmiı· 
ta. 

Mister Harington bütün bu pa
tırdılara ehemmiyet vermiyerek 
kendi İ§ile meşgt:ldü. insanlar ta
rihin bir dönüm noktasına saptık· 
ları hnlde Harington yalnız işile 
ali.kadar oluyor, küçük memurla

ra rüşvetler vererek büyük me
murların iltifat ve teveccühünü 
kazan."tlayı u~uyor, buna rağmen 

intizar salonlarında saatlerce bek
liyerek hoş oturuyordu. Haring· 
ton nihayet büyük adc:-,-:nlarla da 

görütmiye muvaffak olmuJ, fa
kat bot laflardan başka bir şey a· 
lamamıştı. Aşenden ona hemen 

Amerikaya dönmesini tavsiye et· 
miş, fakat Harington in et et mis. 

ti. Kendisi ya işini başaracak, y~
hut bu uğurda camr.dan olacaktı. 
Harington Ana3tasya ile de dost 
olmuştu. 

Harington onun masum ve maz 
lum bir kadın olduğunu söylüyor 

ona karısındar..., oğullarından A
merika kanunu e:ıasisinden hah· 
ıediyordu. Buna mukabil Anas-

.tasya ona Vladımirden, T olıtoy
dan, Torkeniyeften, Dostoyevski-

'd~n de~ vur~akta ve ikisi ho~a 
hır vakıt geçırmekte idiler. 

Harington, Anastasya Alek
sandrova fomini telaffuz edemedi 
ği için na Delila deınekle ikti • 
fa etmekteydi. 

ikisi her gün bir çok adamları 
ziyaret ediyor ve Anastasya ona 
müfit olmak için elinden geleni 
yapıyordu. Fakat Rusyanın vazi
yeti çok fena idi. 

Ötede beride arbedeler vuku 
buluyor, sokaklar gün geçtikçe 
çok tehlikeli bir mahiyet alıyor
du. Bir gün Harington ile Anas· 

tasya tramvayda gidiyorlarken a
tılan silahlar camları parçalamış, 
herkes tramvay içinde yüzü ko· 
yun yatmağa mecbur o!muıtu. 

Harington'un üstüne ya~h bir ka
dın abanmış, onun albndan kur
tulmağa çalışırken Anastasya onu 
yakalıyarak "yerinden kımılda
ma!,, demişti. Harington vak' ayı 
Atendenin önünde anlatıyorken 
ilave etmişti: 

- Bu memleketin ihtiyacı da
.. u aan'at ve daha fazl.ı mede
niyettir! 

Anutnsva cevap verdi: 

Anııstasya anlattı : 

- Dostyevıkinin mezarını 2i -
yarete aittik. y ofumuzda ihtiyar 
bir kadına fena muamele eden 
bir askere rast geldik. 

- Ona fena muamele demez
ler. Barbarlık derler. İhtiyar ka
dın, kolundaki sepatle gidiyorc~u. 
Derken ona iki asker yakla2h. Li
risi kadının kolundan sepe:i ka
parak yürüdü. Kadın bağırıp ağ

lamıya batladı. Öteki asker, tüfe-

ğini kaldırarak dipçiği kadının 
kafasına indirdi. Böyle değil mi? 
Delile ... 

- Evet, doğru! Ben Mister Ha
ringtonu tutmağa vakit bulma
dan, kendisi askerlerden birinin i.i 

zerine atılmıf, sepeti elinden al
mıt, sonra ona, hırsız, etkıya de-

rneğe baılam:ıtı. Askerler ilk ön
ce ne yapacaklarını §atırmış, fa
kat tam üzerine çullanacakları 

zaman ben koşarak Miste Haring
tonun ecnebi ve sarhot olduğunu 
söledim. 

- Sarhoş mu?. 

- Evet, öyle dedim. Bu sırada 
bir ıürü adam toplanmıf tı. Vazi
yet iyi değildi. Bu nskerler seni 
öldürür, geçerlerdi. Kalabalık 
içinde biri de onlara mümanaat 
etmezdi. 

- Delile, sen benim Amerikalı 
olduğumu unutuyorsun. Benir.n bir 
kılıma dokunamazlar .. 

- Amerikalı olduğun için Rus 
askerlerinin seni öldürmekten çe· 
kineceklerini zannediyorsan ha
ta edersin ... 

Aşenden münakaşayı kesti: 

- Sonra ne oldu?. 

- Askerler bizi bırakıp gitti-
ler. Kadın yerde yatıyor ve kafa· 

ıından l<an botanıyordu. Bir ara
ba durdurarak kadını içine al
dık. Kendisinden adresini öğren
dik. Kadının kanını durduruncıya 
kadar hayli zahmet çektik. 

Anastaaya, Haringtonun yüz5· 
ne bakmıt, o da tepeden tırnağa 
kadar kızarmı§tı. 

A~enden merak etti : 

- Neye sustunuz?. 

- Kadının kanını dindirmek 

için sarğımız yoktu. Haringtonun 
mendili lapa lapa kan içinde idi. 

Üzerimde kullanabileceğim bir 

tek fey vardı. 

(Devamı ı:ar) 

suretle başgöntermiş olan kabine 

buhranını halletmek istemekte ve 
bunun için de Y ordanofu istifa 

etmesi için iknaa çalışmaktadır. 
F aknt Y ordanof rızasile istifa et-

mek niyetinde değildir. Kendisile 

görüşen gazetecilere hu hususta 

şunları söylemiştir: 

"Ben istifa etmek niyetinde de 

ğilim. Bunun için hiçbir sebep ele 

göremiyorum. Bazı gençler nazır 

olm:tlt istiyorlarsa onun da zt.ma

nı gelecektir. Me.mlcketin ne da-

hili ve ne de harici vaziyeti böyle 
bir değişikliğe lüzum gösterme -
mektedir.,, 

Çiftçi fırkası erkanından ziraat 

nazırı Giçef ile fırkanın umumi 

katibi Vergil Dimof da nafia na -

L' ;ı Y ordanofun fırkanın idare h; 
yeti taraf mdan alınan karara ita.

at etmesi lazımgeldiğini söylemek 

tcdirler. 

Söylendiğine göre Y ordanof 

i:stifa ederek çekilmediği takdir -

de Gospodin Mu~anof bütün kabi-

nenin istif asını verecek ve yeni -

den te§kil edeceği kabineye 

Yordanofu almıyacaktır. 

Halbuki kabineden çıkarılma· 

!ı istenilen nafia nazırı Y ordano

fun çiftçi fırkası arasında, bilh:ıs· 
sa halk tabakası arasında mevkii 

çok kuvvetlidir. Sekiz sene fırka 
nın umumi katipli[!ini yapmış ve 

bu müddet zarfında memleketin 

her tarafını gezerek halkla temas 

etmiş ve teşkilat yapmıttır. Bina

enaleyh halk tarafından sevilen 

Yordanofun çıkarılmasının çiftçi 

fırkası arasında büyük bir mem -

nuniyetsizlik husule 

tahmin edilmektedir. 

getireceği 

Nişanlanma 

Binbaşı Adem Beyin kızı da
rülfünun mezu:ılarından Hürriyet 
Adem Hanımla Almanyada tah
silini ikmal eden genç muallim
lerimizden Osman Faruk Beyin 
nişanları Adem Beyin Kalamış
taki evleriı;de icra kılınmıştır. 
Gençlere sons~z saadetler dileriz. 

Ormacılar cemiyeti 
reisliği 

Bolu meb'usu lsmail Hakkı 
Bey Türk ormancılar cemiyeti 
reisliğinden istifa etmiştir. 

A • 1 L - -
Karı koca arasındal<i yaş farkının 

çok olmamasına itina 
• ' SLI tf81~ 

MUterclml : Zonguldak meo u 

-10-
k bu ııt 

Muhayyileden istisna etmesini, se
vimli ve müessir görünmesini bil
miyen sönük ve çıplak bir alul da 
kafi değildir. 

Bu teşebbüsün uhdesinden 
gelebilmek için; çok akıl, çok sev
gi ve bilhassa hürmetkar bir ıevP.i .. 
lazımdır. Hele ruhun henüz genç, 
kalbin henüz ıaf ve pak olmasına 
kafi ihtiyaç vardır. Bu noktada 
aile ahengini i!1lal eden fena amil
lerden birine temas etmiş bulunu
yoruz: Taze ve körpe bir ruh ile 
yıpranınıı ve kurt•.muş bir ruhun; 
latif tahassüslere müştak bir kalp 
ile sui istimalat yüzünden porsu· 
muş ve dorunu~ bir kalbin, zarif 
ve cazip bir tecrübesizlikle tok ve 
pürmelal bir ihtiyar tecrübekarlı
ğının arasındaki tezat ve tenaf ürü 
daima göz önünde bulundurmak 
lazımdır. Karı koca ara:;ındaki 

yaş farkının çok olmamasına pek 
çok itina edildiği malumdur. Şüp
hesiz, bu doğru ve makul bir hare· 
kettir. Fakat yaş yalnız senelerle 
öl;ülmez, ayni zamanda kalp ile 
de ölçülmelidir. Çocuğu çocukla, 
cahili cahille evlendirel.im demek 
istemiyoruz. Çünkü bu da bambaş
ka bir felakettir. Fakat soruyoruz: 
Kadına bu yeni terbiyeye taham
mül kabiliyetini vermek, izzeti 
nefsini susturmak ve ıerkeşliğini 

silahlarından tecrit etmek için 
lazım olan kuvveti, mülayemet ve 
şefkati nerede bulacaksınız? Bir 
çocuğun kalbini ve dimağını va
kur ve nazik bir basiretkarlığın 
icabatına uydurmayı, yarın veya 
öhürgün ıizin yardımınıza müh
taç olmadan göıterdiğiniz yolu 
kendiliiinden takip edebilmt1ai i
çin bertaraf etmeğe mecbur oldu· 
ğunuz tecrübe ve imtihan çukur
larını doldurmayı nerede öğrene
ceksiniz? Bu kadar güzel ve asil 
bir teşebbüsün önündeki arızaları 
tesviye için elzem olan servet 
menabiini nereden tedarik ede
ceksiniz? Bu kadar güzel ve asil 
bir te~ehpüsün önündeki arızaları 
tesviye için elzem olan servet me
nabiini nereden tedarik edecekai
niz? Siz ki aileye sönmüı bir mu
hayyileden, bitkin bir kalbin en· 
kazından baıka bir f ey getirmi • 
yoraunuz; ıiz ki geçici zevkler uğ
runda gençliğin zinde kuvvetleri
ni israf ettiniz; siz ki her §eyinizi 
yok pahasına sattınız; demiyoruz 
ki, yalnız tahst saadetinizi, hayır, 
fakat müstakbel saadetinizi ve o
nunla beraber ihtimal ki aile tere
finizi de tükettiniz ... 

Kanunu medenice emredilen i· 
kinci vazife sadakattir, demiştik. 
Fakat itiraf etmeli ki, kanunu me
deni, bu huıuata mügkülpegent 
değildir. Ahlak, bilakis daha çok 
titizlik gösterirve sadakat umde
sine yalnız aile ocağında değil, 

fakat evin dıtında, fakat dünya
nın her tarafında riayetkarlık 

bekler. Ahlak, bununla da kanaat 
etmez; yalnız ef'al ve harekatın 

değil, kalbin ve müfekkirenin de 
ıadık kalmasmı emreder. Erkeğin 
hazan kendini mezun zannettiği 
ıu mahut (pay etme) usulüne as
la müsaade etmez. Yani evin için
de ıakin, metin, kalbi muhabbet· 
ler; evin dıtında zevkler ve he
vesler. Böyle bir inkısamın mu
hayyile de bile vuku bulmasına 
müsait olmıyan ahlak, vazife ve 

ihtiras arasında yapıla~a 1 aıı 
taksimleri müf ekkireyı yaı< 

' tıraplerla cezalandırır. . .0 ~ 
Erkek, sadakat voızif~a~ııı (1 

1.. .. k edenının d mu unu anunu m ti .. lrıııe 
bakım noktasınn göre 0 ::r • ~ 
V 

• A k~cıJJl 
akıa kanun':.! mcaenı, • k•t 

daha tiddetli davrnnır. F~ ,Jj 
tiddetin ahlaki esasatla bırırıe 
kası yoktur. Çünkü kanunu der ~ 
ni yalnız hakkı müdaf na e 1i 
kadının yapacağı hatalarıııı,bi' 
hukukuna vahim tesirler ya~t~r 
leceğini göz önünde tutar: 'bİ ~ 
w • w h l btı gı :ı 
gın yapacagı ata arın 'b bv 
sirleri olamıyacağından sılrı et"' 

ıııı . 
taaddi olmdıkça vazn kaJ1 d fı 
ğin yolsuzluklarını kant111 ;ti~ 
olmıynn alel:ıde hareketler fı~ 
deder. Fakat hareketleri ıı~~ıtet! 
ne göre değil, esas ve ıııab•d;; 
ne bakarak muhakenıe e d~ 
kocadaki sadakatsizliğin 1'• 01~ 
kinden daha az mücrirnaı:ıe t 't/İ 
dığını ve ha hususta mazer~l l 
manın ekseriya pek rnüt1'" 

duf!unu tasdik ederiz. d~ 
Maamafih sıkı bir •' ~ 

merbut kalmakla, erke1' J, 
mükellefiyetleri ifa etmit 01~/ 
na zahip olmamalıdır. eeııı;,;. 
ve rahim, lutfe mukarin, 1111 • ..ıı r 
haya mail olmıyan bir sad~ İ'' 
lenin ~aadetine pek az te~~ ~· 
kunabılen soğuk ve menfi 1( 
ziletten ba~k bir şey olaıı>,-.jlıli' 
kayyüt ve ikdam, alaka "le ttt#' 
marn, hüsnü muaseret "le 'I 
neseden e er eğe terett~b' 
vazifelerdendir. Kadın bu -~' 
karak kocasının yalnız bi~. -.ô ~ 
lim dğil, ayni zamanda 111~\~ 
muhterem bir dost oldu~ ~ 
dir eder. Ailenin pek bii~/ 
düşmanı vardır ki, bununl• ı' <' 
<lele etmeyi bilmek de kot-'"I.' 
zifesidir. Bu dü~man, (~~;' 
hayat) tır. Bu hayattaki~~~ 
şam, kadını, oltanın ucund ,.,i 
gibi iğfal eder. Onu mücls~-_.:;(f, 
le ve göz boyamaları ile bıJ'f" 1 
rek tedricen aHenin heric;İılef' 
rükler, durur. Kadın, asri f!~~ 
ardı arası kesilmiyen eğle J., 
şenliklerindeki velvele 11e ~ ., 
run yanı başında evini ıs•J~k ~ 
yatındaki intizamı yekrıe5dı ~ 
manasız, aile muhitindeki 5~r , 
basit zevkleri tatsız ve ya

11 
•• / ·•tiJ ( 

miyc ba§lar. Erkek bu k0 b~ıı' , 
yetin ilk arazını hemen göre ııi ~ 
li ve bu gibi dalaletlere J1lj ~ 
cak tedbirleri almakla ber" ejl 
hayatını da kadına tatlı ~e 'iı" I 
li görünebilecek surette tallı tt~ 
melidir. Kadını kendi hşlirıettl"'" .. 
den bir erkek, fenalığı ili< ~~~ 
dakikasında sezebilir rni? ,..,~~ 
bir adam için vakit ve zıL~. 1111'1'. 
felaketin önüne geçrnek "';.,J1

1 
müdür? Bu gibi hallerde b'İ "l< 
w• d k w• ta 1 J 
gın en apanıverecezı . ıı ~ 

b. k lb' . . l bıte ır a ın ıçınde, o up I• 
1 

leri soğuk ve abus tavırl~ dej ~ 
fetmek kabil midir? tab

11 •tiıt'~ 
·ıı l ~··· Çünkü nafiz olabilmek içı ~ ıııı'tf.. 

't' . . k t ft' ı ımat ıçın de sada a fı' ı.ı 
N"f · b'r "'" !.tP" u- uz ve ıktidar, boş 1 j~v·İ 
lenin savurduğu dcınnrıiar bir) l 
kalan ve göreneğe kapıları e""~ 
bin gizli da.Ialetlerine, he~ ~ 
rına ve iddiakar gururl~ } 
§ı hiç bir şey yaparnaZ· ,,., t1'1 

(fJCV(I ""~ 
_(_*_)_l_'Jaı-.-n-ıa_Ji_'_ra_n_s_a-.kcnıırı" 

si anlaıılmalıdır. 
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!!caret odasında 

tetkiki~-~ 
Devletlerin tüccari münasebetleri 
----~----··-··-·· ---· . ..___,·-------········· .. -··· .. ·········· • 

Mekteplerde ................................ --
Italya ve Şatk Pazarları 

80
tulan suallere p· 1. . l ş k I k ti . .1 k . .b Mektebi fazla talip te\'ap • nl ıre ımanı ıta yanın ar mem e e erı ı e sı ı ırtı atı ld w d t . 

vermıye er b h " h I ... . d .. h. b. d .. ... .. k d o ugun an evsı 

Dişçiler 

.c~alanıyor •• oJan a rı at ar uz~rın e mu ım ır ugum no tası ır tdiliyo.r 
;ı_ lacaret od l tk'k t k d (Roma) dn çıkan (!tledit~rraneo) telıf hat vardır ki muntazam su- kemmeJ antrepolar, yapılmış, 
"' b· ası e ı a ma sa ı b .. d b. d f h ·ı . · ı_ ırçok t · I I ki l gazetal funlan yazıyor: rette on eş gun e ır e a, ta mı ve tabhye işlerınde elek-
~ acır ere mes e sua - . . . 

lorlbakt d ltalyanan bahri ticareti tarihin bazen daha az bır zaman zar- trık kuvvetınden istifade olunmuş, 
ı:-akat tac~ ıır.d b l y· her devrinde •ark memleketleri· fında işlemektedir. işte b6tün ş:mendifer vagonlarının manev-

C.t , ır er en azı arı ı· Y b h l k . . k ı h' · 
e" odası il · ne teveccüh etmiştir. Şark pa· u at ar gere gıdış, gere ge· ra arını tes ıl edecek vesaıt te-

' nın sua erme cevap 1. t p· ı· . 1 · J • 1 b ı · h b tdiğind d 1 d 'd zarları hiçbir vakit Venedik cllm· ış e ıre ımanında bır eıır er. sıs o unmuş, li isa hman are· 
tftti; bu k ebn'l t~ ~ylı 0 

at.' aret huriyetinin aaırdide tesirlerini Bu itibarla ltalyan ticareti bah• kAtına azami derecede sür'at ve 
Odıı a ı acır ere, ıcare . b 1 k · · · d 
ıfa_. •rı kan 5 · · d unutmamı•lardır. Venedik gemi· riye gemiJerınin pire Jimamnda sü u et verme ıçın ıcap e en 
'"qa ununun ıocı ma • Y h · d'l · · 
t lllucib" 5 ı· d 100 r leri zamananda ıark memleket· iıgal ettiği mevki birinci derece er !!ey temıo e ı mıştır. ,1, 1_ ınce ıra an ı-

•ttıa/~~daı· ceza vermeğe karar leri ile Akdeniz limanları ara· addolunma~ lazımdır. Filhakika Bütün bu.ola.rdan son~a geçen 
8.a'ltır. aında, gerek insan ve gerek eş· 1931 senes.ınde Pire limanına gi- marttan b~rı lım~nın bır. k_ıs~ı 

tİtte . •uretıe cezalandirılan ta· ya nakliyatı noktaaından en emin rip çıkan hcaret gemilerinin ade- serbest lım~n . ıldn edılmıştı~. 
~ek\inu 25 tir. vasıta teliklci edilirdi. Vakıa za• di 7,290, hacmi 6,643,143 toni- ~u sur~tle Pıre lımanında transıt 
\' - man zaman araya giren bazı ta· Jlto olduğu halde bunların için· tıcaretı her türlu kolaylıklara 
80 gın yerleri ribi hadiseler ve Amiller ltalyan de 1,517,255 tonilato hacminde mazhar olmaktadır. Buraya ge-

~';'"··•................................... ticareti bahriyesinin bu havali- olan 862 gemi ltalyandır. Jngiliz len ecnebi malları hiç bir rusum 

\.l h • d deki hakim nOfuzunu iblll etmiş gemileriyse sadece 460 629 toni· vermeksizin depolarda muhafaza an gır e olmakla beraber ltalya bahriyesi IA hacminde olan 260• gemiden edilmekte, işlenmek~e, icabında 
• • tarkta daima kuvvetli bir mevki ibarettir. pa~çalara taksim edılerek muh-

h l ı k f muhafaza edebilmiştir. Umumi telıf memleketlere ıe•k olun-
1' S 1 • harpten sonra ise bu vaziyet bir Evvelce Iatanbul idi~ maktadır. 

Q ~ledtyeoln nazarı 
tıh dikkatine 
~~ 1.ngir, lstanbulun en güzel 
' ilden biridir. Yangınlarla 
d, p 0 lan eski Cihangirin yerin 
~ı ıarnanda bir çok aparlı • 
~ ~r Yapıldı ve yeni mahalle • 
' ~CUde geldi. lntaat bir taraf· 

l. devam ediyor. 
ı en· 

\ l 1.partımanlar ve bunlar· 
'turanlar o clvardll oldukça 
)'t) lb. bir lceeatcı vUcude getırı • 
~d lr. lstanhulun bu güzel sem· 
~~~f1alizf.lyon yoktur. Onun 
~lilc \1 us tek&a f ettikçe aıhhi 
• , ' ha§ göıtcriyor. Bu cihet 

' ~e tehir meclisinde de u 
'-~'Ya konuıu1muf, eaaah 
~d~a lelkilitı yapılıncaya 
1
t ''akkat ted6ırler' alhıma 

~İt h.. l'ttmlmı§tı. Her hangi 
''' ut~e \raziyeti bu tedbirlerin 
tllteı'ı '11\ı ıeciktirmit olabilir. 
tQ et' 'aı •n bir an evvel kaldırıl • 
)~!\ ) "e Cihangirde kanalizas • 
~iıı~Pılrnasr şehrin menfaati ve 
~tı ~ sıhhati iktızaamdandır. 

t '1c.t ldiye duralım. 
~,.. o zamana kadar pek o 
~d lluYilk masrafa ihtiyaç gös 
~il ell ltıevcut vasıtalarla ya-
l)'de ec.k bir İf vardır ki, bele

"1 iate: hunun hemen yapılması-
Cib.~k. hakkımızdır. 

't_;.d1'ır çok pistir. Gerek so· 
~- a, ıerek apartımanlar ara 
~~ •raalarda müzehraf at bi • 
~~' etrafa .fena kokular da· 

~, heı.ı ' •halinin hem istirahati ,,ti •ıhha't\ni bozmaktadır. 
~~~ d r h halkı belediyenin bura· 
~ "'lcl~ a .~•.zla dikkat etmesini, 
"ı-r.d ~up~~mekle kalmayıp 

'tlıa ~· P••hkleri de kaldırt • 'ca ediyorlar. 

ş.~~tınaparklar 
~hStl ııı IDubtelif taraflarındaki 
~'J)ı)lb:kde bazı eğlence tertibatı 
~ ltai •ttil 1- Ve buralara Lunapark 
~ 'tdtk· IDektedir. Belediye, bu· 
' e11ı._i. ••lıncak, kayma yerleri 
'~ta te 

1 
gibi eğlence vasıtala· lllelle . . .. 

>. b nnın saglam olma· 
~J 1 Uııl flld '"• •eb •rın yıkılması ve ka-
~ llhııu ep olması muhtemel 
Jl- lu RCSrmu,, bu ıebeple 
;"'-rd::Par~lan kapatmıştır. 
._~... Zikredilen eğlence 
~ ~p ~: . temellerini beton 
ı..a"~ kını edenlerin tekrar 
~~ lllliıaade olunmak· 

kat daha kuvvet ve salAbet Pire limanı umumi harpten ltalya fabrlkalannın depoau 
kesbetmiıtir. evvel merkezi lstanbulda olan 

Bu vaziyet Italyanın Yunaniı- transit ticaretinin mühim bir kıs· 
tan, Türkiye, Balkan memleket- mını harpten sonra kendisine cel· 
leri ve nihayet Rusya ile takip betmiştir. iş bununla da kalma
ettiği dOrOıt, samimi, bOsnti im- mışbr. Muhtelif memleketlerden 
tizaç ıiyaaetinin semeresidir. gelen yolcular Pireye çıkarak 

ltalyayı ıark memleketlerine gerek şimendifer ile, gerek va
rapteden ticaret mOnaaebalının pur ile i•tedikleri memlekete 
mahiyetini iyice takdir edebil- kolayca gidebilmek imkanını 
mek için umumiyetle şarktaki buldukları için bu noktaina:r.ar
ticaret harekAhnda mühim bir dan da Pire limanı her gfin biraz 
mevkii olan eşya nakliyatı ber· daha inkişaf bulmuştur ve bu1-
taraf1 sadece yolcu nakliyatına, maktadır. 

yahut yoku ile muhtelit olan Fakat bunlardan başka Pire 
eşya nakliyatına biraz dikkat et· limanına daha fazla inkişaf ka
mek ki'fider . 

biliyeti veren bir cihet vardır ki 
.L.nadolu, Mısır, Karadeniz bu da Yunan hükumeti tarafından 

Pire limanı ltalyanın bütün bu limanın her tfiriü asri liman 
şark memleketleri ile sıkı vesaiti ile tec:hiz edilmit olma-

-Y1t1ba .. --.ı •• tiee-•ti hehgiJre..ba.tL ııdır. 
ları üzerinde mühim bir dOğDm Brr kaç senedenb~ri bu liman· 
noktası teşkil eder. Bu suretle da vücude gelen hususi bir Ji
Triyeste ve Ceneve limanlarından man teşkilatı sayesmde (Vassi
başlıyarak Anadolu, Mısır, Kara- liadis) rıhtımını her türlü tahmil 
deniz tarafları ile bahri müna· ve tahliye işlerini teshil ede· 
kalih temin eden on sekiz muh· cek vesait ile teçhiz etmİf, mü-

ltalya ile Yunanistan arasında 
yeni bir dostluk ve ayrıca bir 
ticaret muahedesi aktedildiği 
için Pire limanında vücuda ge
tirilen bu yeni usuller ve tesisat
lardan ltalya ticareti azami de
recede istifade edecektir. Bu 
sayede ltafya fabrikaları Pire 
limanında büyük miktarda mal 
depo ederek buradan hiç bir 
fula masraf ve külfete maruz 
kalmaksızın diğer güçük şark 

limanlarına sevkıyat yapabilirler. 
Bunun için ltalyan erbabi tica· 

reti, fabrikatörleri, sanayı müdUr
Jeri •Dratle bu Yaz.iyeli nazari 
dikkate alarak harekete geçme· 
lidir. Pire limanı bahri ticaret 
sahasında 6yle bir köprü başıdır 
ki kim burasını daha evvelden 
tutarsa o kazanacaktır. ltalynn 
crbabıticaret ve sanayii bu ciheti 
bir dakika gözden uzak tutma
malı ve bilahare son pişmanlığın 
faide vcrmiyeceğini şimdiden 

düşiinmelidir. 

H. Fırkası 1
1' arıya~ °!ahpus- 1 Mezarlıklar 

ların ıstıdası 

Teşkilat kongre
leri için 

hazırlıklar 
Cümhuriyet halk fırkası teıki· 

lat kongrelerinin eylul nihayeti -
ne doğru baılıyacağından vilayet 
idare heyeti yaptığı ıon içtimada 
ocak· kongrelerinin bir teırinievel 
de bqlıyarak nihayetine doğru 
bitmesini, bir tetriniaanide de na 
hiye kongrelerine baılanarak on 
bet günde bunların bitirilmesine 
karar vermittir. 

Kaza konıreleri iıe 15 tetrini· 
ıanide baılıyacak ve kinunueve
lin batına kadar ikmal edilecek
tir. Kinunuevvelin ilk haftasında 
da vilayet kongresi toplanacak • 
tır. Vilayet idare heyeti ocak kon 
grelerinin mahal, ıün ve saatleri
ni teıbit etmektedir. 

Halkevlnln şubeleri 
Halkevinin k6ycüler Ye spor 

şubesi önllmOzdeki hafta zarfın· 
da teıkil edilerek idare heyet· 
leri seçilecektir. Halkevi umu· 
mt idare heyeti yakanda bir iç
tima yaparak buton tubelerin 
kışlık faaliyelini teabit edecek
tir. 

lstanbul hapisanesindeki mab
k6mlardan on beşi hidematı 
ammede çahşmak üzere kendi
lerine İf bulmuşlar ve müsaade 
edilmesi için bir istida ile müd
deiumumiliğe müracaat etmişler· 
dir. lstidaların tetkiki için hapi· 
sane sertabibi lbrahim Zati be
yin riyasetinde bir komisyon teş· 
kil edılmiştir. Komisyon müddei 
umumt baş muavini Hikmet, ha
pisane müdürii Baha, hapisane 
baş katibi Basr;, tevkifane baş 
katibi Aziz beylerden müteşek· 
kildir. Komisyon ilk içtimaıoı 
aktetmiş ve istidalar üzerinde 
tetkikatta bulunmuş ise de he· 
nDz bir karar verilmemiştir. 

Maahaza menafii umumiyeye 
hadim müesseselerle hidemah am· 
mede, mahkumların zabıta nezareti 
altında çalışmalarına müsaade edi· 
leceği evvelce tekerrür etmişti. 
Komisyon bugıln ikinci içti
mamı aktederek istidalar üze
rinde bir karar verecektir. 

800 Seyyah Geldi 
Dün akıam ltalyan bandıralı 

jul Sezar vapurile şehrimize 800 
ltalyan ve Amerikalı gelmiştir. 
Seyyahlar Iatanbulda iki aün 
kalacaklardır. 

Asri olacak , ilk 
mezarlık 

Beyoğlunda 
Belediye kanunen yapmıya 

mecbur olduğu asri mezarlıklar -
dan birincisini bu ıene zarfında 
yapacaktır. Uk asri mezarlığın Be 
yoğlu semtinde olma.ama evvelce 
karar verildiği için sıhhat müfet· 
titleri 9ehir haricinde Zincirliku-

yu cvarındaki genit bir tarlada 
tetkikat yapmıılar ve umumi va· 
ziyet itibarile burasını mezarlık 

için münasip bulmuılardır . Bu • 
günlerde tarlanın muhtelif yerle· 
rinde ıondaj yapılarak toprak a -
lınacak ve topraklar tahlil edile • 
cektir. 

Tahlil neticeıinde arazinin ıu 
auz olduğu anlatılına derhal is • 
timlak edilecek, etrafı duvarla 
çevrilerek intaata baılanacaktır. 
Mezarlıkta bekçi odası, intizar o· 
dası ve asfalt yollar yapılacaktır. 
O zamana kadar belediye cenaze 
nakil vuıtalannı tamamlıyacağı 
gibi, tehir meclisinin bu devrei iç 
timaiyesinde de aari mezarlıklara 
gömülecek ölüler için tarife hazır 
lanacaktır 

Bir kaç senedenbari Darlllfft
nun diş tebabeti şubesine fa1Ja 
talip o doğundan Darülfünun di· 
vanı bu şubeyi tevsia kakar ve~ 
miştir. Bilhassa son iki sene 
zarfında ecnebi talebeden Bulgar 
ve Rumanyahlarm yekunu 200 O 
tecavüz eden bu şubeye bu sene
den itibaren askeri şubede ili.va 
edilmiştir. 

Sivil, Ecnebi, askeri talPbele· 
rin yekunu pek fazla çoğaldığın· 
dan kliniklerde ve dcrshauelerde 
oturmağa müsait yer bulunma
maktadır. Darülfünun divanı ve 
diş tebabeti şubesi idaresi yini• 
den yapılması İcab eden faaliyet 
hakkında tetkikatta bulunmak 
üyere tedu'i muallimi Ziya Ce
mal ve doktor Kazım Esat be7• 
leri memur etmiştir. Bu zevat 
bir rapor hazırlamakla meıgul• 
dür. 

lstanbul kız lisesinde 
lzmir kız muallim mektebi 

terbiye ve ruhiyat muallimi Ne
zahet Sabri Cemil Hanım IAtan• 
bul kız lisesi mndnr muavinliği 
inzimamile felsefe mu:ıllimliğiue 
naklen tayin edilmiştir. · 

Lise ve orta 
mekteplerde 

Lise ve orta mekteplere bu 
günden itibaren talebe kayıt 
ve kabulüne başlanıyor. Maarif 
vekaleti liselere gö\lderdiği bir 
tamimde talebeye müşkilAt göı· 
terilmemesi için her talebenin 
oturduğu mıntakadaki liseye ka· 
yıt edilmesini bildirmiıtir. 

Bu tamim üzerine hiç bir liıe 
kendi mmtakasında lise bulunan 
bir talebeyi kaydedemiyecektir. 

21 yeni mektep 
lstanbulun muhtelif tarafların• 

da inşa edilmekte olan 23 mek· 
tebin 21 ri dün maarif idareaine 
teslim edilmiştir. 

Bu mekteplerin tcdriıi levazımı 
teşrini evvel başına kadar ikmal 
edilecek derhal mekteplerde ted• 
risat yapılacaktır. 

Aşiyan yamyordu 
Şair merhum Tevfik Fikretio 

aşiyanı evelki akşam az kalsın 
yamyor8u. itfaiyenin sur'atla 
yetişmesi aşiyanı kurtarmışbr. 

Aşiyan merhumun zevcesi Fat· 
ma Hanım tarafından Robertko
lejde memur M. Bergeye kira• 
lanmıştı. Evelki ~n evde çamaşır 
yıkanmış, akşamüstü de çamaşır• 
cı kadın giderken çay kaynatı• 
lan semaveri boşaltmak istemiş· 

tir. Semaver boşaltılırken sıçrayan 
kıvılcımlar birinci katın tavanını 
tutuşturmuştur. Evdekiler derhal 
itfaiyevi haberdar etmişler ve 
biraz sonra yetişen itfaiye yan• 
gını sirayet etmeden ~öndiirmüş· 
tür. Ev sekiz bin liraya sigorta• 
lıdır. Zabıta tahkikata başla· 
mışlır. 

lskcnderlyede veba 
lskenderiyede Veba vak'ala• 

rıoın tevali eylemekte bulunduğu 
haber alınmış ve bu liman mu• 
varidatına muayenei tıbbiye ve 
itlifıfar tetbirl~ri konulmuttur. 
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Bir tenkide cevap 
At yarışlarının 

neticeleri 
lstanbul yaz yarışları önilmüz

deki cuma günü bitecektir. Son Galatasara~lıy_a 
.. bahar yarışlarına Ankara ve 

Kilr•cabey harasından bir görUnU' 

"Oal«taaaraylı,, imzaBUe koşular Tayların koşu nihayetindeki 
lıakkuıda görüşlcrinl gazetemize ya- vaziyetleri nasıldı?. • 
zan mütehassısı bir sporcunun 24 A- Koşmak ve hırçınlık yapmak 
ÜUJJtos tarihinde intişar eden bir yazı- mı istiyorlardı?. Yoksa bitkin ve 
8 ' hakkında paytarlanmızdan Zeki canından bezmiş bir hal mi takın
Hilmi. Beyden bir cevap aldık. Aynen mışlardı?. Bunları merak ettiniz 
neşrediyoruz: . t mi? Tayların kendi cüsse ve ka-

"24 Ağustos tarihli ''V AKIT,,- metlerine nazaran Condition'ları 
ta (Birinci İnönü koşusu nasıl ol- (Kondisyonlan) nasıldı?. 
du?.) terlavhalı yazınızı okudum. 6 _ Karacabey taylarında hiç 
Acaba yanlış mı okudum dedim, bir veçhile tenkit edilemiyecek 
tekrar okudum. bir noktaya daha saplanarak.. 

Azizim, ya yarışlar hakkın- taylarda terbiye noksanından 
da söz söyleyebilecek, tenkit ya- bahsediyorsunuz. Terbiye denilin
pabilecek bir zatsınız veya değil- ce aklınıza gelen şey nedir?. 
siniz; salahiyet sahibi iseniz: 

1 - Dördüncü hafta ko!uların
da tenkit edilecek başka bir şey 
bulamadınız mı?. 

2 - Bilhassa yazılarınızın bü
tün hedefi niçin Karacabey olu
yor?. 

3 - llk satırlarıruzda birinci 
lnönü koşusunun yalnız fenni 
noktayı nazardan değil, sadece 
arzettiği manzara itibarile dahi 
gülünç olduğunudan bahsediyor-
sunuz. 

Fenni noktayı nazardan demek 
le neyi kastediyorsunuz?. 

At yarışlarında T echnique nok
taların ne olduğu hakkında biraz 
izahat lütfeder misiniz?. 

Her hangi bir kimse güzel ata 
binebilir, birinci sınıf yarış atları
m ahırında bulundurabilir, mem
lekette yapılan bütün kotuları her 
ne sebeple olursa olsun takip ede· 
bilir. Fakat bu şerait yarış müta
hassısı olmaklığı icap ettirmez. 

4 - Maksadınızın tenkit olma
dığını, bu koşuda tayları kottur
mağa saik olan fikrin hüsnüniyet-
ten doğduğuna emin olduğunuz 
kadar bilidiğinizi buyuruyor
sunuz; yoksa kendi hüsnüniyeti
nizden dahi şüphe mi ediyorsu
nuz? Ve kıymetli hüsnü niyeti
nizden bahsetmeğe neden lüzum 
görüyorsunuz?. 

5 - Tayların idmansızlığından 
bahsediyorsunuz. Büyük bir iti
madı nefisle tayların idmanlarına 
ehemmiyet verilmediği, tayların 
idmansız halinden anlaşılıyor bu
yuruyorsunuz .• 

Siz de tayların idmansızlığı 
hakkında bir fikir uyandıran se
bepler nelerdir?. 
Koşunun hitamında tayların 

teneffüs ve nabızları ile alakadar 
oldunuz mu?. Sür'at kespden te
neffüsün hali tabiiye gelmesi kaç 
'dakika zarfında oldu? idmanlı 
bir hayvanda hu hadise ne kadar 
müddet zarfında cereyan eder ? • 

Terbiyelerinden şüphe ettiğiniz 
bu hayvancıklara yanaıtınız mı?. 
Böyle bir harakette bulunduğu

nuz takdirde ısırmak, tepmek, 
huysuzluk etmek istidadında bu
lunanlar oldu mu?. 

Müsaade buyurursanız ben ce
vap vereyim. Karacabey tayları 

doğduğundan itibaren terbiye gör 
meğe başlar. Gerek hemcinsine 
ve gerek insanlara karşı pek mu
nis ve sokulgandır. 

Şayet kolan yerinde yaptıkları 
cüz'i zıkzaklı hareketleri dolayi
sile böyle bir fikre zahip oldu ise
niz onu da arzedeyim: Taylar 
daha ilk defa koşuya çıkmışlardı. 
Rakip bulunmadığından bittabi 

azami kudret ve kabiliyetlerini 
göstermeğe mecbur edilmemişler
di. Binicileri koşunun başından 
sonuna kadar hayvanlarını tuta 
tuta (kafalar kasılmış bir vaziyet
te) gitmişlerdi. Ateşli kanının 

bütün cevherile koşmak istiyen 
bir genç tayın kafası kasılırsa zık
zakvari gideceği tabiidir. 

7 - Yazınızın sonunda Kara
cabey idaresine bazı vesayada bu
lunuyorsunuz ..• 

Karacabey idarecileri hakiki 
mütahassıslar tarafından tanzim 
edilen bir proğram dahilinde yıl
maz ve yorulmaz bir azimle çalı
şırlar. 

Karacabey makinesi işlerken 
kulaklara gayri tabii, ve tırmala
yıcı sesler gelmez. Fakat munta
zam işliyen makinenin ahenktar 
sesini kulaklara fena bir şekilde 
aksettirmek isteyen (hoparlör)· 
lere Harayı bilen ve yakından 
tanıyanlar kulak bile vermezler. 

8 - Binicilere gelince; bu ço
cuklara acemi demekle maalesef 
binicilik noktayı nazarından kafi 
tecrübe ve malumata sahip olma· 
dığınız anlaşılıyor. Eğer binicilik 
te alakanız olsaydı ..• O çocukların 
oturuşundan nasıl binici oldukta-

lzmirde devam olunacaktır. At 
sahipleri ve koşularla alikadar 
olanların müteakip koşular bak· 
kında evelden bir fikir edinme· 
!erine yardımı dokunacağından 
lstanbul yarışlarının neticelerini 
bilmek faydasız değildir. Bu dö· 
şünce ile, Altıncı günü geçen 
cuma günü geçmiş olan yarış 
mevsiminde elde edilen netice· 
leri tespit ettik. Sebev ve nisyan 
müstesna olmak şartile netice
ler şunlardır : 

Kazandıkları mükafat yeku· 
nuoa göre at sahiplerinin işgal 
ettikleri sıra : 

1-Abmet veFikret B.ler 29191ira 
2-A. Sabri H. 1815 ,, 
3-Prens Halim 1740 

" 4- ·~ :ı ·r Salih 860 
" 5-Nail Efendi 400 ,, 

Diğer at sahiplerinin kazandı· 
ğı mükifatlarm yekunu iki yüz 
lirayı tecavüz etmiyor. 400 ila 
1000 mıktarını bir had olarak 
tayin ettiğimizden atları sıraya 

koymuyoruz. 

Muvaffak olan biniciler 

1- Paul iştirak ettiği koşu 
adPdi 8 kazandığı 7 

2- Korridori iştirak dtiği 
koşu adedi 8 kazandığı 5 

3- K. Aptullah iştirak ettiği 
koşu adedi 6 kaznadığı 3 

4- Bayram istirak ettiği ko
şu 1 O kazandığ 3 

Bunlardan başka binici Hüse· 
yin iki, Ahmet, Baha, Sabri, Ar
kady ve Verdiye birer kcşu ka
zanmışlardır. 

Kazanan atlar 

1- Piper iştirnk ettiği koşo 
adedi 6 kazandığı 4 

2- Peau· Rouge iştirak ettiği 
l<0şu adedi 4 kazandığı g 

3- Bozkurt iştirak ettiği ko
şu adedi 5 kazandığı 3 

4- Erig iştirak ettiği koşu 
adedi 4 kazandığı 2 

5- Stronbolis iştirak ettiği 
koşu adedi 7 kazandığı 2 

Diğer hayvanlardan al Deryiş 
iki, Rüchan, Tayyar, Mes'ut, Ha
kan, Yavuz, Klas Pazar Yean 
Habluo birer ko1u kazanmışlar· 
dır. 

Galatasaraylı 
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nnı anlardınız 
Yukarıda affınıza güvenerek 

zatı alinizin yarışlar hakkında söz 
söyliyebilmek salahiyetinde olup 
olmadığınızı iki şıkka ayırmış ve 
yarışlar hakkında söz söyleyecek 
ve tenkit yapacak selahiyettar bir 
zatsınız veya değilsiniz demiştim. 
Selahiyettar olduğunuza nazaran 
düşncelerimi arzettim. Şayet 
(Competment) değilsiniz ve bu 
husustaki bilgi ve melekeniz yal
nız merak ve alakadan ibaret ise 
affınıza sığınarak soruyorum: 

Sizi bu şekilde düşünmeğe sev
keden sebepler nedir?. Bu yazı- . 
nız hususi maksat ve gaye takip 
edilerek mi yazılmıştır? Yoksa 
koşu yerinde cereyan eden muha
verelerin (ki hiç buna ihtimal 
venniyorum) sizde bıraktığı tesi
rin akiıleri midir?. 

Zeki Hilmi 

16 Eylül Yarışları 
Galatasaraylılarla . Beykozlular 
denizde hararetle çalışıyorlar 

Bir Galatasaray fıtası O' 
lstanbul deniz birincilikleri liı.lde yapılacak şampiyon• :o• 

yanşları gelecek cuma günll ya· sabakaları kalmıştır ki bU f Je~ 
pılacaktır. Yarışlar ya teşvik sabakalardaki yarış ınes11• e.,,e
müsabakalarınm yapıldığı yerde Galatasaraylıların istediklert ~al•' 
yanı Beykozda yahut Modada ıafeler olduğundan müsabll be' 
yapılacaktır. ra iştirak etmiyecek deniz şll 

Evvelce denizcilik heyeti ile k n 
Şirketi Hayriye arasında bir leri yo tur. ret 
mukavele aktedilmiştir. Yarışlar Bu müsabakalarda en ba''aef 
Beykozda yapılmak şartile Şir· karşılaşmanın Galatasaraylı b•lr 
keti Hayriye kazananlara veri· koz arasında olacağına 1t11l f ef' 
lecek mükafat ve hediye cihet· kak nazarile bakılmakta.dır. bet 
lerini temin etmeyi kabul edi- vik müsabakalarında heınellı 1-' 
yordu. Haber aldığımıza göre müsabakayı kazanan Beykoı;, 
beş sene üzerinden yapılan bu bakalım Galatasaraylılarla I< &'~· 

laşmadan nasıl bir netice al• 
mukavele, henüz birinci senesi I 

a~. ' bitmeden feshedilmiş veya edil- Beykozlu denizciler son şedif• 
mek üzeredir. lerde çok terekki etmişler r'' 

Sebebi de Galatasarayın bu teşvik müsabakalarıtta ;9Ji!'~\t 1Ô' 
sene yapılan müsabakalara, • ge- meleri dolayısile taınaınıle 
çen sayımızda işaret ettiğimiz manlı bir haldedirler. ı( 
mes&fe C)Zhğı mese!esini ileriye Galatasaraylılara gelince ,ı-P 
sürerek, işaret etmeyişidir. Deniz- kipleri derecesinde idınaoh e\)· 
cilik heyeti Galatasaraylıların ar- olmadıklan malum değildi\ıı>'I 
zusuau tatmin ederek y:anş me- nunla beraber idmanları 1 dıf' 
safcferini arttıramaz ve binneti- etmedikleri de anlaşılına~~~e~ 
ce müzminleşen bir ihtilafı hal- Şimdilik bu hususta "erı be' 
ledemez miydi? Bu başka bir hüküm, müsabakaların ço~ ~·· 
mesele... Şimdi bunu münakaşa yecanlı olacağı ve neticeY1 5o~ 
etmek icin lüzum kalmamış gi- zanmak için iki tarafın d' .. 5ttt' 
bidir. Çünkü mevsim geçmek kuvvetini ve maharetini ·gdedif• 
üzredir. Önümüzde yalnız 16 ey- miye mecbur olacağı şeklıll 

Ka ·yık 

Avrupa 
Y arışlarındB 
Şampiyonlukltı~ 

. . d Jt'ı:-, 
Belgrat, 5 (A. A.) - Kayık ya 

rışları Avrupa şampiyonlukları 
müsabakaları gayet güneşli bir ha 
vada ve 20,000 seyirci huzurun • 
da icra edilmiştir. Kral, yanında 
nazırlardan bir çoğu bulunduğu 

halde müsabakalarda hazır bu • 
lunmuştur. llk finale ait hareket 
iıareti saat 15.36 da verilmiştir. 

Neticeler şunlardır: 

Dört kürek, dümenci ile: 

1 inci İtalya. 35 saniye 2/ 3 2 
inci Danimarka, 3 üncü Çekoslo
vakya, 4 üncü Fransa, 5 inci Y o
goslavya. 

iki kürek dümencisiz: 

1 inci İsveç, 7 dakika, 14 sani
ye 1/ 5, 2 inci İtalya, 3 üncü Bel
çika. 

Skiff yarışı: 
1 inci Mariani (İtalya), 7 da

kika, 18 saniye, 1/ 5, 2 inci Saurin 
(Fransa), 

iki kürek dümenci ile: 
1 inci Felemenk, 7 dakika, 42 

saniye 2/ 5 2 inci İtalya, 3 üncü 
Lehistan. 

Dört kürek, dümenciıi2 .(Şam
pi1on İsviçre): 

1 inci Macarıstan, 2 ın \j r 
ya, 3 üncü Yugoslavya, 4 uııc 
lemenk, 5 inci İsviçre. fe' ' 

Macarlar bu rnüsabak~yı ııııt -
kalade bir meharetle kaZ3ıı . ' 
lardır. . ltf''~ 

Cifte 5cull (Şa.wnpıyoıı 
- ,1 

re): ~~. 
1 inci Macaristan, 6 da .. ı.,elı11 

ı .... ,u -
saniye 2 inci talya, 3 u.. . l"' , . c• ~ıl 
tan 4 üncü Belçika, 5 111 .,.)1'» , ·yo" "( 
goslavya, lsviçre şaıııP1 ş S1 ' 

d f . . b .. bal<a>' mü a aa ıçın u musa 

memiştir. • ·ıe: 
Sekiz kürek, düınencı 1 ıttır'" 
Şampiyonluklara ait yır.r pılı" 

d&Jf• , 
en heyecanlısı bu oJınu~ 011•'. 
başlangıçtan itibaren YııB1 ..nn 1~ e "/.v- r1• 
yalılar başta gelmişler ~ ·.retle 
. . l . ",.ııı eı" 

cı metreye kadar ı erı . O ıt' e 
ni muhafaza etmişlerdır·t ıır.r 'ii 
fede Fransızlar, yaklır.t ;0yş ıf'1 
Yugoslavlarla bordo bot jılıı' t 
cadele etmiğe başladılar· c:lr' ~,. 

. ıııaıı vr· 
Fransız takımı bır §~ • ı<ılıtı'f I 
parak müsabaka harı~~4,. 

Yugosk"falılar Dl ı,,_ıştı t',. 
· de~ " y

dakika, 11 2/ 5 s~nıye 
3 

iiflciJ 
lar, 2 inci Macarıstanı . t.0' 
koslovakya, 4 üncü Leh•• 
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R D 1 
KADIN 
G6zn ile gene 

KADIN 
li 

tı:ıa.lt ~ kadının içinde, cazip ol-
kadına.r~uıu ~ardır. Onun için her 
lcı!tı ~ endinde mevhum bir ta
~tı ıı-· •urlar arar, durur, ve bun
tili~ oıtel'lnemek için uğratır. ln
htft lnuharrirlerinden biri ıon il . • 
tı]ltr ıçınde çıkan kadın roman-
al\la. n eserlerine dikkat ederek 
'llla.:n b~na dair ne dediklerini 
~Ilı hak ıstemit, neticede kadın· 
d~ u zahiri hallere pek o ka
'ılla.~hernmiyet vermediklerini 

1 ıtır. 

'" lltiliz ın h · l • b fik • • .. it}' u arrır erı u nnı 

Kadın 

Sizi yaşlı gösteren 
bu hain çizgiler• 
den kurtulmak tein 

~.1•allerle teyit ediyor: 

~İl 11 
Naomi Jakop "Benç Ema -

•ol a.dJı romanında ıu aözleri I 
ı. 'tnektedir· J . • 1 

tttıç Uı~o loiye, ıevimli, falu.t 
~l. a 0 tnadığını açıkça aöylemit
d~le u Çefit adamlar, çok geveze 
lQı.ı .. t \'e her §eyi bildiklerini ıa· 

.. r a· tUıı:· ' ır kadının yatını günü 
dia. U~e tayin edebileceklerini id
theı: '.rler. Fakat bir senenin ne 

rn.•Yeti var?. ,, 

~i,, ~11 An~e Pariı "Atk yükle-
•ıc .. 1 eıerınde tunları söliyor: 

"' UezJ Z•r"ıf . .. .. "'ek i . • ~ ve cazıp gorun· 
~.. atıyorsun Z t k.. ··kı·· 
Clitıü d uz, a en uçu u-
~ z enberi h .. t 1 ... 'ildi . . una mup e asınız. 

'-•· nızı ne diye üzüyorsunuz 1 
'Yltı J . . ,, 
'tlJ an Kenedi de şu fikirde: 

!\hıi.;un boyluca idi. Mühim bir 
til'die~t havası içinde yürürdü.Ne 
~ıı.ıcı1~tıi dü§iinmeğe imkan bula-
1.i~e • •ı O t·· b k' tıı:ıde •• • u . a?ı san ı onun 
~İa V adeta ınlıyordu.,, 

l'a.tJat llrrens Piper "Yeni ha
)ot: '1 adlı kitabında şunu ıöyli-

c, 

• Onu 
lif eıı .güzel sayanlar vardı. Za
•\ l er1 .. s qtı ' .. mevzun endamı, sarı 
to~ıe/ tu:zel başı, sevimli mavi 
" ı, d·· b e kiiç··k u:z urnu, renksiz yuzu 
'~a 1~ ağzı onu güzel saydır-

1\8.fj id' 
~ı.,, 

\'eni saç 
Ilı odası 

ı '\'ett• 
'tı-j ı •aç rn 
~ib~det\ hir· od~larnm en güzel
i. ı, • ı resımde go·· ··ıd·· w •• 
~\> llçla ru ugu 
~ ltatldır rı nıuhtelif §ekillerde 
l\,. l ••'ktı. Arkadaki kıvrımlar 

''ll r. F k b 
•t1- • lcena. 1 a at unlar kulak-
l>t~~le~ .arına ve fü:erlerine 

11'. 

insanı ya§lı gösteren §ey, göz
lerinin derinleşmesi, göz kapakla
rının yorgunla§ması, gözlerinin 
etrafında çizgiler ve kırışıklık
lar belirmesidir. Bunlar, insanı 

çok yaşlı gösterir. 
Gözleri genç ve güzel tutmak 

için üç kaideye ehemmiyet ver· 
mek lazrmdır. Bunlar gözleri te
miz tutmak, dinlendirmek ve göz 
temrinleri yapmaktır. 

Her gece yatmadan evvel, her 
sabah uyanır uyanmaz gözlerini
zi yıkamayı itiyat ediniz.. Gözle
rinizde bir zerre toprak kalmama
sına çalışınız. Göz banyosu yap· 

mak en muvafık hareket erden 
biridir. Başınızı kaldırarak ban
yoyu gözünüze yaklaştırınız. Göz· 
lerinizi banyonun içinde açıp ka
payınız ve gözleriniz tamamile te
mizleninceye kadar bu §ekilde 
hareket ediniz. 

Ilık su ile kompres yapmak, 
yorgun gözleri dinlendirir, gergin 
sinirleri rahatlandırır ve kan de-

mrumnı1t1t1mım llHlllllllllUla •• z11ıwımıuwı '"D9Dl'"'"mMmtUllllAI 

Kız mı? Erkek mi? 
Pek yakanda analar babalar, 

hangi cinsten çocuk istiyorlarsa 
ona nail olacaklardır. Şayet 

ana baba, çocuklarmm kız ol
masını istiyorlarsa, çocukları kız 
oğlan istiyorlarsa oğlan olarak 
doğacaktır. 

Şarki Prusya doktorlarından 
profesör Unterberger bu esas ı 
üzere tecrübeler yapmış ve tec
rübelerinin neticesinin Avrupa 
ilim müesseselerine bildirmiştir. 

Felemenkli doktor Sandrı bey
nelmilel Genetic kongresinde 
buna dair beyanatta bulunarak 
çocuğunun kız olmasmı isteyen 
kadınan Asitlaktik ve çocuğunun 
erkek simasını isteyen bir kadı· 
nıoda karbonat dosüt aldığını 
anlatmıştır. 78 kadına karbonat 
verilmiş ve bnnların içinde 77 si 
erkek çocuk doğurmuştur. 

Boyuna kız çocuk doğuran bir 
kadına üzerinde ayni tecrübe 
yapımış ve kadm erkek çocuk 
doğurmuştur. 

Onun için pek yakında çocu
ğun cinsiyetini tayin elemek ana 
babaya ait birer ıey olacaktır. 

yüzünde kırışıklar 

veranm! çat>ukla§tırarali gözlerin 
yorguluğunu giderir. 

Bir miktar tuzu gayet sıcak su 
içinde eriterek suya bir miktar pa

muk batırınız, gözlerinizi kapaya· 
rak pamuğu üzerine koyunuz, pa
muk soğudukça onu tekrar sıcak 
suya batırarak bu hareketi on, on 
beş defa tekrar ediniz. Bunu ka· 
ranlıkça bir odada. yapar, sonra 
biraz krem kullanırsanız yorgun 
gözlerinizi dinl~ndirmit ve genç
leıtirmiş olursunuz. Gözlerinizin 
etrafım bolca kremle ovunuz. 

lW1-iW M ~ Ud' 1 llflf fil l lf 

Sinama ve moda 

Ellnor Bordmah Anı erlkA · 
slnama yaldızlar1nın en temiz 
sade ve zayıf giyinenlerinden• 
dlr. Kendisi sadelik hususun• 
da numune oluna billr. 

bazı tertipler ve 
bazı tedbirlerle 

izale edilebilir 

I 

Gözleriniz} gençle§tİrmelC için 
yapılacak temrinler de vardır. 
Bunların biri ıudurı 

Gözlerinizi açabileceğiniz ka· 
dar açınız ve gözlerinizi aür' atle 
çeviriniz. Bunu on kere sağa, on 
kere de sola doğru yapınız. Sonra 

durunuz ve bir müddet dosdoğru 
bakınız. Nihayet gözlerinizi ka· 
payarak birden ona kadar aayı
nız. Bu hareketleri beş kere tek
rar ediniz. 

İkincisi ıudur: 

Sağ kolunuzu öne "do.ğru uzalı· 

nız. Şehadet parmağınızı yava§ 
yavaş burnunuza doğru getiriniz, 
parmağınız, burnunuzdan on beş 

santim mesafede iken iki gözünü· 
zü de onun üzerine temerküz et
tiriniz. Sonra parmağınızı yavaı 

yava§ çekiniz. Gözlerinizi kapa· 
ymız ve birden yirmiye kadar sa
fcruz. 

Bu temrini günde ancak bir ke
re yapınız .• 

111mmmımtımıw•na-mıı•11111•••1 ----=mm-· --1111+nıııır--, 

Yeni Yeni 
Güzeller 

I 

(Baş taralı 1 nci sayfamızda) 

sonra Amerikaya Roşanrbo va
puru ile avdet etmiş, bir çok 
seyyahlar onun bacaklarını gür-

mek için bu vapuru başka va
purlara tercih etmişlerdir. 

Kadınlar arasınday apılan mü
sabakaların en faydalılarmdan 
biri sıhhat müsabakasıdır. Bu 

müsabaka Amerikada yapılmış 
ve müsabakaya birçok gençler 
iştirak etmiştir. Sıhhat kraliçesi 

olarak intihap olunan genç ka
dın, Mis Doroti Konninghamdır. 

Henüz on dokuz yaşanda bu 
genç kız "modern venüs,, sayıl

mıya değer. Boyu beş kadem 
üç buçuk pus, ağırlığı 107 libre
dir. 
Diğer taraftan Malezya ada

ları da güzellik kraliçelerini seç

tiler. Bu kraliçe letafet itibarile 

beyaz hemşirilerinden hiç de 

aşağı değil imiş. 

Savıfa 7 

CESUR 
iki kadın tayyarecinln 

• 
iNADI 

Miater Loiz T ad en ile Mister 
Meaolis havada 196 saat kalmağa 
muvaffak olduktan sonra tayya• 

relerini Nevyorka indirmişlerdi. 

Bu iki kadın, daha evvel kadınlar 

tarafından kazanılan tahammül 
rekorlarını kırmışlardı. iki kadın 
havada iken biri hastalanmış, o• 

nun için tayyarenin telsizi ile bir 
doktor çağırmışlar, doktor uçuş 

sahasına gelmiş ve tayyareye gi· 

rerek Mister T ad enin apandist• 

ten muztarip olduğunu söylemişti. 
Buna rağmen kadınlar yere iruni

yerek uçmakta devam e:ıtıişler· 1 

dir. 

Kadınlar dünya 
irtifa rekoru 

Paris, 6 (A.A) - Fransa Aero 

kulübünün spor komisyonu kadıo 

tayyareci Maryse Hitlz tarafın
dan 9791 metre irtifaa yüksel
mek suretile tesis edilen kadın· 
lara mahsus dünya irtifa reko· 

runu resmen tasdik ve ilan ey• 
miştir. 

Bundan evvelki rekor 8761 
metre ile Mis Ruth Nicholıs ta· 
rafından tesis edilmiş idi. 

Yeni bir 
moda 

Bu son moda elbise bir tarafı 

siyah, bir tarafı kırmızı satenden 

yapılmı~ ve çok rağbet kazanını§• 

tır. Yandaki büyük döğmeler çe• 

liklendir. 
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lstanbulda ne var, ne yok? 
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Yeni Reçeller, 
•• Yeni Tur şular 

Kavun kabuğundan reçel, karpuz 
kabuğundan turşu ! .. Herşey ucuz, 
Lokantalar neden bahalı ? - Balık 
kepazeliği ! Mahallebilerde tenzilat 
Bu 'JltlZluı Mbık lkdamcı Ahm"t 

Ceodet Bevln tarz ı e ÜRlı1bunda yrrz. 

'dık: 

Dtinkn razetelerden biri ka· 
vun karpuz kabuklarından nasıl 
reçel •e turıtı yapılacağmı tarif 
ediyordu. Bu tarife göre kavun 
karpuz kabuklarından yapılan 
reçel ile turıu pek enf eı bir şey
ler oluyormuş. 

Biz, bir tarihte dondurmacının 
birine sormuştuk: 

- Her şeyin dondunması o· 
luyor da dutun niçin olmıyor ? 

Dutçu da ıu cevabı vermişti: 
- Neden olmasın ? Yaptıktan 

sonra dutun değil, domatesin 
bile dondurması olur birader 
efendi! 

Tıpkı onun gibi her şeyin re· 
çeli turıusu oluyor da yaptıktan 
sonra kavun karpuz kabukları
nın niçin olmasın ? 

insan, şekerle sirkeye kıydık· 
tan ıonra sa~e kavun karpuz 
kabuklannın değil, taneleri yen· 
miş üıDnt çöplerinin, batta mısır 

koçanla rının bile hem reçeli 
olur, hem turtusu f •• Evet bun· 
lar olur ama, zannederim bu 
bollukta değil f 

Kavunun karpuzun, sonbahar
da mez arhklara dökülen selvi 
kozalakları gibi yollara dökül· 
düğtl bu bollukta onların içleri
ni yemekten insana gına geliyor 
nerede kaldı ki üstelik bir de 
şeker, sirke harcıyarak ve bir 
sürü emek sarfederek kabukla· 
rını yiyeceğiz 1 

Geçen gün Çatalca k6ylerin
den gelen bir arabadan yirmi 
yedi buçuk kuruıa, her biri 
ikişer okkalık, yedi kavun al
mıştım. Bu yedi kavundan an· 
cak dört tanesini de du.ra dura 
çlirüyllp bozulmamak için : 

- Alın futbol oynayın f 
Diye karıımızdaki çayırda 

koıuıan çocuklara verdik. Müba· 
reklcr bu kadar bol, bu kadar 
ucuzken ve herkes, nerde ise 
kavun suyunda banyo, karpuz 
suyundan duı yapacakken arhk 

•nlann kabuklarına bakar, çekir
deklerine kim metelik verir? 

Kavunla karpuzun bu kadar 
ucuzluğuna raimen lokantalara 
ne dersiniz ? Onlar bili benim 
gibi yedi tanesini yirmi yedi bu
çuğa aldıkları, hatta loptan al
dıldan için benden daha ucuza 
kabullendikleri bu kavun, kar• 
pu~rdan her birinin dörtte bi
rine on kuruı alıyorlar. 

Kavun karpuz kabuklarından 
reçel. turfU yapılmasını sağlık 
veren gazetenin bu tavsiyesini 
lokantacılar okudu ise kışın vay 
halimize! 

Şimdi bedava toplayacakları 
ha kabuklann por1iyonunu iki 
ay sonra yirmi kuruıtan önUmü
zc dayarlar. 

Görllyorsunuz ki ucuzluk, sa
de kavun ve karpuzda değil, 
herşeyde ve her tarafta gırla .. 
Likin lokantalardan birçoğu 
WIA k.- karpuzu ateı paba
•n• yerdikleri gibi okkasını 
elliye aldıkları etin elli dirhe-

mini yirmiye satıyorlar. Eveliıi 

gün toriklerin çifti balıkhanede 
elli paraya kadar dOtmilı, batta 
birçok kayıkJar, içlerindeki ba· 
lıkları, para etmedikleri için : 

- Haydi geldiğiniz yere 1 
Diye denize dökmüşler. Böyle 

olduğu halde, dlln gene, lstan
bulun en ucuz lokantaaında kD· 
çUcUk çingene palamutunun 
dörtte birine on iki buçuk ah· 
yorlardı. 

Ya suya ne diyelim ? Sakalar 
Hamidiyenin tam bir eıek yükll· 
nü, yani 4 tenekesini 40 lcuruıa 
taşıyotlar, lokantalar aynı ıuyua 
yüz dirhemlik bir Şİfeıini çtyre• 
ğc okutuyorlar. insan, doğruıu 
bu zamanda lokantacı olmalıy
mış! Hazır sarası gelmişken bazı 
yerlerdeki börek puğaçaları da 
unutmayalım: Unun okkHı on 
kuruş, halis Trabzon yağı seksen 
beı, peynir elli ..• Böyleyken isim· 
leri JAzım oJmıyan bir iki yerde 

böreiin, puğaçanın okkası yiiz 
kırk... Gel de timdi ayıkla ba
kalım pirincin taşını! 

Yiyinti içinti bir yanda sudan 
ucuz, &te yanda ateı pabasınal 

Mahallebicilere ne dersiniz ? 
Soğukluğun, yani kavunun, kar• 
puzun, üzümün, incirin, ıeftalinin, 

mürdümüo, kızılcığın bu ucuz!u· 
ğunu görünce tutmu,lar, onlar 
da mahallebinin, sütlacın fiatla· 
rını kırmıtlar, on beşlik klseleri, 
tabakları ona inrlirmiıler. ister
lerse indirmesinler. soğukluğun 
bu kadar bol ve ucuz zamanın· 
da ilem giderde iki kaşık sl1tllç 
veya mahallebiye on beı kuruı 
bayılır mı? 

Mürdüm, lnzıJcık dedim de 
aklıma geldi. Gördünüz mü asıl 
reçel yaapılacak şeyleri ? Bir de 

tutmuş da gazetenin biri kavun 
karpuz kauğundan reçel yapalım 
diyor. Aman azizim, yedişer bu· 

çuğa ala mUrdümle kızılcık du
rurken kavun 1'arpuz kabuğun· 
dan yapılacak reçeli kendin yap 
da kendin ye! 

Osman Cemal 

Maarif adamları 
arasında 

Konya edebiyat muallimi Ap· 
Uilbaki Beyle, lstanbul felıefe 
muallimlerindt-n Sadettin Nczhet 
Bey vekalet emrine alınmıılar
dır. Ankara erkek lisesi TOrkce 
muallimi ile Kız lisesi edebiyat 
muallimi Hamdi Bey Kadıköy 
lisesi Türkce ve edebiyat mual· 
Hmliklerine nakledılmişlerdir. 

Ağır ceza reisliği 
Hasan Lütfi Beyin Ankara 

ağır ceza mahkemesi reisliğine 
tayini üzerine inhilal eden ıeh
rimiz ağır ceza mahkemesi reiı· 
liğine Üsküdar ceza mahkemesi 
reisi Aziz Bey tayin edilmit ve 
dünden itibaren vazifeıine bat· 
lamııhr. 

VAKiT 

Acaba maksatları 
nedir? 

Fransızlar Alman hu
dudunda manevramı 

yapacaklar? . 
lskeçede çakan (Yeni Adım) 

gazetesi hiçbir memba zikretme
mekle beraber bir Fransız ordu
sunun Alman hududunda büyllk 
manevralar yapacağına dair şu 
mal6matı vermektedir: 

Franaanın ıark viliyctlerinde, 
yani Alman hududu üzerinde 
bOyUk askeri manevralar yapıl
mak için hazırlıklara başlanmıı
tır. Harekit, eylu!Un yirmisinde 
baıhyacak, otuzunda nihayet bu
lacaktır. Bu harekatın hedefi, 
bir taarruz muharebesinden, mo· 
törlü nakil vasıtalarından ve bil· 
bassa kOçük tipteki zırhlı oto· 
mobiUerden ne derece istifade 
olunabileceğini tespit etmektedir. 

Bu harekete yedi piyade, iki 
topçu alayı ile iki Şimali Afrika 
piyade fıkası, dört Cezayir ni
ıancı alayı, on bet süvari alayı, 
bir Alp nişancJ aJayı, iH alay 
dağ topçusu, bir motörlü mitral
yoz livası. Bunların haricinde 
muhtelif hizmetlerde kulJanılacak 
tki fırka daha manevralara işti· 
rak edecektir. Bu kuvvetlerin 
haricinde hava müdafaa tokçu
larının da tccrilbeleri yapılacak
tır. Manevraları bizzat Fransız 
ordusu erkim harbiye reiıi ida-
re edecektir. 

Namuslu borçlu 

Bulgaristan ve yeni 
hatları 

Sofya, 6 (Huıusi) - Bulgaris· 
tan Demiryollar Nazın G. Koıtur· 
kof yeni ıimendifer hatları ve Bul 
gariıtanın ma1i vaziyeti hakkında 

tu beyanatta bulunmuıtur: 

"- Yeni yapılmakta olan hat· 
larda faaliyet pek bati -gitm.ekte:" 

dir. Buna da aebep iktisadi buhra· 
nın memleketimizdeki teıiri do· 
layııile hükumetin maddi imkan· 
aızltk içinde bulunmaııdır. 

Eğer Eylul ve T etrinievvel ay· 

lan içinde toplanacak olan kon• 

f eranalar büyük meseleleri hallet· 

miyecek olurlaraa vaziyet bugün· 
künden daha fena olacaktır. 

Vaziyeti kurtarabilmek için i· 
zamt derecede taıarrufa riayet et· 

mek auretile it görmekteyiz. Fa· 
kat imkan dahilinde olan · bütün 

tedbirlerin alınmasına rağmen bu 
fenahiın önüne durulamamakta-
dır. Bütün millet ve bütün dünya 

tarafından bilinmesi lazımdır ki 

Bulgariıtan mali cihetten iflas et• 

mit bir haldedir. Ve bu bir haki· 
kattir. 

Bulıariıtan namuılu bir borçlu· 
dur. Ve öyle kalmak ta istemekte· 
dir. Bunun için alacaklılarına bor· 
cunu vaktinde ödemek arzuıuna 

raimcn buna imkin bulamamak· 
tadır. Bu ıebeptcn harp tazmina· 

tı ve ıair borçlarımızın ödenmeıi 

meıeleıi hakkında Akvam Cemi· 
yetine müracaat ettik. Eğer müra· 

caatımız nazarı itibara alınmıya· 
rak bu huauıta iyi bir karar veril· 
mezıe 3 - 4 ay sonra vaziyeti
miz daha fena olacaktır. Hiç tüp· 
heai% bundan mutazarrır olacak 
yalnız biz deiil ayni zamanda, a· 

lacaklılanmız da zarar ıörecek· 

)erdir. 

7 EylOtP 

Milthlş Bir Buhran 
••••n•n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngilterede Pamuklu 
Mensucat San'atı 

----- ti~ 
Mensucat fabrikaları şehri patronJardeO 
çıkan ihtllAf neticesinde amele grevin 

dolayı mefltiç bir hale gelmiştir ·rt1~ 
lAndrada çıkan amel1ı taraf tan 

(Daily Herald) gazeteıi h11 meıele 

hnkJ.'ında şrınlan yazıyor: 

Seksen seneden beri 1 ngiltere· 
de Lancaıhira mensucat fabrika • 
Jarında fabrikatörler ile amele a· 
raıında ücret meıelcıi üzerinde u· 
mumi bir itilaf vardır. ilk zaman· 
larda bu itilaf muhtelif formüller 
üzerine teıbit edilmişti. Fakat bi
lahare bütün formüller (Uniform 
liıt) denilen bir eıaı üzerinde bir· 
Jetmittir. 1928 ıeneainden beri va· 
ziyet hep bu ıuretle devam ediyor 
du. Bir halde ki, ücret tayinine e· 
ıaa tutulan formül amele ile fab· 
rikatörler araaında bir nevi kanu 
nu esaıi teklini almıttı. Şayet a· 
melenin ücretine bir miktar zam 
yapmak icap ederse eau formüle 
istinaden yapılırdı. lıte bu suretle 
(1920) senesinde harp ve ıair eı· 
bap dolayıaile amele ücretleri a • 
zami haddini bulmuıtur. Fakat bi 
lahare bu miktar tenzil olunmıya 

bat ladı. Tenzilat ücretleri yüzde 
215 ten yüzde 82 ye kadar indirdi. 
Şimdi bu yüzde 82 nispeti fahri· 
k~tÖrler tarafından yüzde 46 ya 
indirilmek iıteniyor. 

Diğer taraftan on aenedenbe • 
ri Lanca8hin mıntakaaında bulu • 
nan mensucat amelesinden hiç bi· 
ri b\jtün bir ay nıuntazaman çalı· 
tarak yevmiye almıı dt:iillerdir. 
Bunun için nasıl yaıamıtlar, ha -
yat, mü§külah içinden kendilerini 
naııl kurtarmıılar, bunu anlamak 
kolay değildir. 

Bu defa yeni tenzilat meaeleıi 
mevzuu bahaolunca amele. ile 
patronlar arasında çıkan ihtilaf e· 
hemmiyet keıpetmif, nihayet mü 
him bir kısım amelenin grevi ile 
neticelenmiıtir. Grev tabii olarak 
amelenin çektikleri mali müşkül& 
tı bir kat daha artırmııtır. Lane • 
ashirs bir amele matem ıehri ha· 
line gelmittir. 

Kazanç yok! .. 

den çıkılamaz bir hale getı 
bulunuyor. 

1 
(ıtt.' 

. Londroda çıkan Libcr':ııruJ I 
sı naşiri efkdrı (News Chro 

zetesinden: • j)I 
elet1 

Pa.muklu mensucat alll ,dı' 

patronlar ara~ın~a cereya:.,b~ 
müzakeratın mkıtaı Lan ~ ~ 
ve bütün lngiltere için b.ii bit~ 
felakettir. Memleket vah1111 ıti' r 
at içinde bulunuyor. Am~le uet' 
lan ettiği grev ıadeee bır ij)d~· 
meselesinden mütevellit de defi 
ihtilafın eıuları daha ço~ &il'' 
dir. Ücret meselesi hardal~~' 
ran ıon damla olmuıtur. ı,.J.ı". 

mc! mevc~t f enalı~ı~ men hl' i~ 
nı ıyi tctk1k etmelıdır -ve _ıı 'ıl 

tarafı biri birine yaklattrrJ'I f'-' 
kanlannı aramalıdır. Eğer _.'t 

·,tv Irk esasından halledilmek ı ~~ ,,j 
'it'-· yoran ayni zamanda ln81 

1
,.-; 

pamuklu mensucat mete al 
muhtaç olduğu cıaalı ıslah-'~ 
rine umumi dikkati celbetJ?' / 
Şimdiye kadar Lancashirflll ~ 

cut mütkülatt kendi ku~e~ijl 
istinat ederek bertaraf ede ~ 
ği zannediliyordu. Eğer bıı ~ 
kün olmıyacakıa bu ıana't "'J 
aine yardım etmek lazım ,,,,., 

demekti". .,,,/ 

Balkan tenis 
şampiyonluk19" 

,41 
Dttn mtlsabaka olıll 

buglln olaca1' ol. 
1stanbul, 6 ( A.A ) .- s,~ 

icra edilecek olan tenıı ~ ';/ 
görülen lüzum üzerine tehıt b, 
miıtir. Y ann tekrar mfi5' p
ya devam olunacakbr. PrO 
aıağıdadır: 15tİ 
Çarıamba 7-9-932 Saat 6,~ 

NikoJaideı • Y ordanoff, ı••!,. ~ 
da: Treguboff • Sedat, Cıs ;,; 
9-932 saat 10 da: Boteı- Uo'' 

fA>ndrada çıkan miutakil Observer saat 11,30 da: Bunca - s:~ 
gazetesi de §Unları yazıyor: saat 15 te: Suat, Sedat· 30P' 
Bugün mensucat ameleıi ile pal • noff, Souroudjieff, saat 15,

1 
;P. 

ronlar arasında çıkan ihtilaftan Şoduvar , Şirinyan • Nic;; ,-•t 
hiçbir taraf kazançta değildir. Ba Stalios, Cumartesi 10-9·~ rf1 
ıiretkir olanlar her iki tarafın 15 te: Suat, Botez galibı, ,t 1 
kendi noktai nazarlarında inat ve Jaides, y ordanoff galip, ssb •• Y 

r 1 1· ısrarlarından dolayı hakikaten 30 da: Bunca, Stalios ga 1 t 1 
meyus bir hald~dir. Bu vaziyetten dat, Treguboff galibi, paı;,e'r 
dolayı umumi bir yeis vardır. Pat- 9 932: Final maçları oyll• 
ronlar masraflarını kıımakıızın tır. ,,,,.......,.., 

mevkilerini muhafaza edemezler. Kafa kesicUet 
Amele ise yapılacak tenzilatın ha teşkl U\tı ! .ıU/ 
rici rekabete ve bilhuıa Japon ~ P-

rekabetine kartı patronları müda· Sofya, 6 (Huıusi)- sof fY 
k b 1 d .. L .. "s• ~· _1;,r' faa etmesine im i.n u unma ıgı· carlarından Marya . ~1 jttiP""' 

nı ileriye ıürerek ücretlerde teklif sarh Yuıif eaddelerı?ı~ 5_ı; ~ edilen tenzilatı reddediyorlar. Ev deki ticarethane sahıbı .~ttt 
velce bir aile içinde üç, yahut "k k b. ro•P""'" Levi or unç,, 1r , 
dört çalııan inıan vardı, ücretler· mııtır. . itfıı jıt'j;ıt 
deki tenezzül de bugünkü derece· "Kafa kesiciler tetk•1,, sal"~;st 
ıinde değildi. Halbuki bu gün va • ıını taşıyan bu mektupl 1uı k d ... · · · V 1 L .,d ·· t ·ı yere · ziyet ço egıtmıJtır. e ame e· evı en goı erı en )dedıt· di• 
nin ücretlerinde yapılan her ten· leva bırakma11 iıten~e de ıc.sı ıı 
zilat aileler üzerine müthit bir Bırakmadığı takdırde e(iil-" 
darbe oluyor. Vaziyet çok ciddi· ıinin ve aileıinin i.mh• la'' 
yet peyda etmiıtir. Bir taraftan haber verilmektedır- bıt•fl ,_, 
ecnebi reka.beti tiddetini artırı • Tüccar meıclcden z~ teıs•ll ~ 
yor. Diğer taraftan amele ile pat berdar ettikten sonra ı• ~ #' 
ronların mütekabil izzeti nefisleri rayı göaterlien yere . b•:ıtııt~' 
bütün hüsnü niyetlerine rağmen Fnkat polisin ne:ıaretı _,ıJJtıı'' 

mensucat ameleıi meselesini için· lan bu yere ujrıyaıı olJll 
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Araplar arasında 
Halepte Vatani reisleri tam 

200 kişi tevkif edildi 
"Bı 
d11b ll :apsederslnlz, fakat bu memlekette 

1~~ izim gibi 300 bin kişi vardır. Onlar 
Q hapishane bulamıyacaksınız • ,, 

t fittepte 200 
~İf . vatani rüesasmıo 

~flaııd·~ edıldiğioi, mağazaların 
~~de ~ilnı ve Halebin heycan 
q•lllııd ulnnduğunu dünkü nüs· 
~•tıa, '

1 
Yazınıştık ha!epteki son 

l~b .. L ~.ıklar hakkında Halep 
6 •oırıoı· d 

!'tıat 
1 

ız en bugün yeni ma-
d Yüı: dık. Yazıyoruz: 
~r iaıı/akın po!is ile 20u ka· 

k'ti~( arrnanın ve bir kaç yüz 
itce Fıransız müfrezelerinin 
~· . Yatta d ~ti te k· ın an sonra 200 vata-
L •lep~~ ıf ~~meler:ni sabahleyin 
"t~c, .. er ogrenince derin bir 

... d" 
ı Dttb llşrniislerdir. 
"~1 al d .. k k • J v l •eı, u an ar, Magazalar 
~t'ct~·t . kapctnmış ve Halep 

1tlı, 1 rr.ış bir •ehir halini al· c . y 

•• lıl4, 
b· '' g:".?e polisten başka kim· 
1t i . rulmj~·ordu. En küçuk 

~'4b1 ~;•rn:ı hile rr.cnedilmişti. 
~'Ilı evkalade gerilen ve ga
b'ı.. ıo d ı·'~Yet rı ereceyi bulan halk 
1~de b .. rnuazzam bir kütle ha-
~•ddel Uyijk bir nümayif yaptı. 
~~arı Crde clo'aşan bu kütle 
lQJ•r~~·an mağazaları, dük· 
~ 8 apamıya icbar eyliyor-
L"roı~· hbarekete 1 ulak asmıyan 
~ • 1 ak -~ •çiııde b'! 1~agazası bir daki-
ll kili u un vitrin cam~2rı· 

-. 2CSrd~alinde yere döküldüğü· 
1 ~ij • 
'ıı lllayış kanla h d' . k 
~ ttrne!< ü . a ıscye m ı· 

)~tli p ,. zere ıken çok kuv· 
t\' o ıs ve L b 'hrek b' asKer müfrezeleri '"i• d .. ın mllşkülatla kala· 

1 ~ agıtabildiler. 
tti".a tsııad U . •. 
" ~,il ~ a ? . rnayış murettip· 
la:\ \~~el uç kışı tev'.<if ve bir 
dil·~ bit e muhakemeleıi yapı· 

et, tr seneye mahkum edil· 

t l\etıdiı . • . 
~•tı ltfb·erıne mabkumıyet ka· 
ç kiti· 1 rıı edildiği zaman bu ··o. 

lir· ç kit' · 

eden sebeplerden birisi de üç 
gün evvel polis müfettişi 

Karabetin çartaflı ve meçhul 
bir erkek tarafından ağır su· 
rette yaralanmış olmasıdır. 

Vatanilerden tevkif edilenlerin 
ba§ında İbrahim Pata zade Hasan 
Fuat, avukat Raıit Rati Beyler 
vardır. Cabiri zadelerden Fahri 
ve Sadullah Beyler de aıkı bir su• 
rette aranmaktadır. 

Bunlardan başka Vatani fırka· 
sına mensup bir kaç yüz kişinin 
daha tevkif edildiği anlatılmak
tadır. Fırkanın büyük reislerin· 
den birisi olan İbrahim Hanano 
Beyin tevkifi için her tarafa tid
detli emirler verilmiıtir. Maama· 
fih İbrahim Hanano Beyin ele geç 
miyeceğine muhakkak nazarile 
bakılmaktadır. 

Her an, her dakika f evkalide 
hadiselere intizar edilmektedir. 
Bu hadiseler bili istisna bütün 
halkı Fransız dütmanı yapmıştır. 
Şehrin galeyanı son derecededir. 

Dün Ahmet Sıddikülmüderris, 
Suphi Niyal, doktor Abdürrah· 
man Keyyali, avukat Abdulkadir 
Sermi, avukat Abdülgafur Mes'
uti ve Bahaettin Emri Beylerden 
mürekkep bir heyet Halepliler na 
mına valiyi ziyaret ederek son 
hidiselcri protesto etmişler ve 
halkın istediklerini §U suretle ifa
de etmİ!lerdir. 

1 - Memlekette bir Cümhuri· 
yet hükumeti değil bir F ranıuz 
saltanatı vardır. Fevkalade karar· 
lar memleketi her gün biraz daha 
yontmakta dır. 

Binaenaleyh bu kararlara nihn· 
yet verilerek kanunu esasi muci· 
hince milli ve halkı koruyacak 
insani kanunların tatbiki. 

2 - Son defa tevkif edilen Va· ~ ''tıi~ f ıyız. bizi hap:sedebi· 
• Qı tibj 1kat bu memleketin bi- tani reislerinin derhal tahliye c· 
~"dıt B daha üç yüzbin kişisi dilmesi, aksi takdirde greve niha· 
dı la h~Pia~ kadar vatanperver yet verilmiyeceği. 

Ye ~.~ De bu!amıyacalismız" 3 - Bunlar icra edilmediği tak 
) l)e, rırhlışlardır. dirde bütün Halep ahalisinin mal 
1
''• ::~il eden kuvvetli bir ıa- ve mülklerini terkederek hicret e· 
•~~büküm eti tahrik decekleri. 

iki Gülüşlü 
'k .\raen Lüpenin yeni bir macerası - 39 

Kadın! 
Clt~ : ~el5 fipl,a,..- 'lii~11e. ~ : fa. 

'~kız .. 1 '4trı ) l ' &oz erini ondan ayır· 
' So ' "arıyordu: 
S ••. .l'le .. Dah .. 1 

~İi .,...ılld h a soy e ... 
I~ ol,I\ e 

1 
em neı' e hem de hü • 

ı,~iı te• ~ hn. •açlı Antonin an -
, .. e/ın bıteceğini hissedince 

~· ......._ S·· 1Yordu: 
tld· Oyle.. A l 

>., 'iiıtı h · n at.. Zarar yok, 
J ,._ t. alde bir daha anlat ••. 
Ot• ' Yol 'k 
~i:J~t'd nı fatosunda beni 

,.~ en 1 ~· '}'ed !Ulsı kurtardığım 
1~i e •al · . . ' 

cereden! 

- Yatağıma kadar gelmeğe ce· 
saret edemedin demek?. 

- Doğrusu öyle ! V olnik şato· 
sunda iken senden korkuyordum. 

- Benim odama gelmeden Mar 
kinin odasına da gittin mi? . 

- Evet .. Annenin gönderdiği 
mektubu okumak istiyordum .. Ha-

ni ya fu senin getirdiğin mektu· 
bu, okudum da, ve bu suretle se· ~i ~.' •on onundakı vazıyetı· 

it d,ha Marki ile mükaleme· nin Markinin kızı olduğunu an· 
......._ ~ a anlat. ladım. 

~" eki arn 
o .. ,d. d illa canım Antonin 

......._ ... e'"·1 
~~ Orad, . i~ ıniydin?. 
)0 • het h ıdırn. Fakat her sö· 

t Lı '-reket' b · ~'l ' · ''le ın enı mestedi· 
t~ı.t it)~ •onra pek iyi anlama· 

leyin 0~ "Var. Heın sahiden 
' t"et l!tıa çıktın mı?. 

' oda~a... H~m de pen· 

Antonin düşünceli düşünceli 

cevap veriyordu: 

- Ben zaten bunu, Markinin 
yazıhanesinden beni yakaladığın 

gece, annemin fotoğraflarını gö· 
rünce anlamıttım. Fakat f imdi 
bunun ehemmiyeti yok.. Söyle .... 
Mütemadiyen, durmadan ıöyle ••• 

Kadın• parmağı 

Gene az kaldı bir 
cinayete sebep 

· oluyordu 
Evelki gün bircinayet o:uyor

du, etraftan yetişilcii, meydan 

verilmedi. Vak,a şudur: Rizeli 
kahraman Recep Ayasofyada 
oturan Lütfıye H. isminde bir 

kadınla beş ay evveJ tanışmış, 

işi ileri götfirerek l;u kadını 

kendisine metres yapmıştır. Lüt
fiye H. Receple 4 ay beraber 
yaşamış, bilahare geçinemediğini 
söyliyerek ayrılmak istemiştir. 
Recep kadının kendisini sevme· 

diğini ve l:u yüzden ayrılmakta 
ısrar ettiğini bilmektedir. Fakat 
kendisi kadmı sevdiği için bı· 

rakmak istememektedir. Bundan 

birkaç gün evvel Lütfiye Hanım 
Recepten kat'i surettte ayrılmak 

istediğini söylemiş, eşyalarını 
alarak başka bir yere taşınmış
tır. Bu hal Recebi çok müteessir 

etmiş eski metres'.ne, tekrar eve 
dönmesini söylemiştir. Kadın 

Recebin ricalarına ve tehditlerine 
ehemmiyet vermemiş; 

- Sen bana birşey yapamaz· 
sın demiştir. Bu sözler Recebi 

çileden çıkarmış ve nihayet dün 
gene karşılaşmışlardır. LütfiyeH. 

gezmiye gitmektedir ve süslen

miştir. R~cebi görmesine rağmen 
tanımamazlığa gelmiş, tramvaya 
doğru ilerlemiştir. 

Bu esnada gözü kararan Recep 
derhal bıçağını çekmiş, eski met• 

resının üzerine atılmış ve sol 
l<oiuna saplamıştır. Vakanın ol-

duğu yer kalabalık bulunduğun· 
dan derhal birkaç kiti hemen 
atılmışlar, ikinci bir bıçağın sap· 

lanma~ına meydan bırakmamış· 
lardır.Lütfiye hanımın kolundaki 
yara ağırdır. Kahraman Recep 
yakalanmıştır. 

Yaohş ilAç 
Beşiktaşta Şenlikdede soka

ğın da 7 numarada oturan Sadi 

beyin zevcesi 24 yaşlarında Re
min hanım haricen kullanılması 
lazım gelen zehirli bir ilacı iç-

miştir. Remin hanımda teıem· 
müm alaimi görüldüğünden der· 

hal Haseki hastahanesine kaldı
rılmış ve tedavi altına alınmıştır. 

Anlat, bir daha anlat .. Tekrar et .. 
İzah et ..•• 

Ve Raul tekrar yeniden bütün 
hadisatı anlatıyor. Markinin, no· 
terin, kendisinin taklitlerini yapı· 
yordu. Sonra bir aralık bizzat An· 
tonin'in taklidini yaptı. Genç kız 
gülüyor ve itiraz ediyordu: 

- Hayır .. Ben öyle değilim .... 
- Evvelki gün Volnik §atosun· 

da ve ilk geldiğin, yanlışlıkla be
nim kapımı çaldığın gün de işte 

şöyle yapıyordun .. Sonra da böy· 
le yapıyordun ... 
İtte ... Nah .. .. 

- Hayır ... Hayır.. İyi dikkat 
etmemişsin o vakit .. Ben işte kar· 
şında olduğum gibiyim ... 

Ve Raul tekrar uzun bir nutka 
başlıyordu: 

- Evet .. Bu SP.hah nasıl oldu· 
ğunu görüyorum .. Parlak gözlerin 
ve harıku!ade nefis dişlerinle gö· 
rüyorum .. Hakikaten o günkü vi· 
layetten yeni gelmiş kız değilsin.. 
Ne de Volnik şatosundaki hırçın 
kız!.. Sen o zamankiler gibi değil 
sin. Bununla beraber çekingen 
halini de muhafaza ediyorsun ... 

·Mektep Kitapları 
vekaletinin yeni kararları : Maarif 

Tabilerle görüşüıüyor 
Hacmi küçültülmüş, flatı muhafaza 

edilmiş kitap var mı ? 

Bütün mekteplerde okutturu -
lan kitaplar maarif vekaletinin 
tetkik ve kabulünden sonra ha • 
sıldığı için bu kitapların fiatları 
da her sene maarif vekaleti na • 
mına devlet mathaasınca konu • 
lur. 

Vekaletçe kabul edilmiı olan 
kitapların isimlerini ve f;atlarını 
bildiren bir liste her sene mektep· 
ler açılmadan evvel Devlet mat· 
baasmca basılıp mekteplere dağı· 
tılır. Bu sene için de hazırlanan 
liste devlet matbaasınca basılmnk 
tadır, bu gün bu liste hakkında 
son defa görüıülmek üzere mek· 
tep kitapları tabileri devlet mat· 
baası müdürlüğünce davet edil -
mitlerdir. Tabiler bu gün basmış 
oldukları kitaplar ve bunların ha
cWıleri hakkında son izahatı ve· 
recekler ve bugünk içtimada te -
reddüdü mucip bir nokta kalma -
dığı takdirde kitap listesi yarın 

ba11lmıı olacaktır. 

Maarif vekaleti bu sene liste -
ye girecek kitaplar hakkında ba
zı yeni kararlar ittihaz etmiştir. 
Bu kararlara göre evvelce veka • 
letçe kabul edilmiş olup da her 
sene listeye giren, fakat ti.biler • 
ce yeniden bastırılmıyan mevcu
du tükenmit kitaplar bu sene lis
teye konulmamaktadır. Bu kabil 
kitaplar, listede bulunduğu için 
bazı mekteplerce istenilmekte, fa 
kat mevcudu bulunmadığından 

kitapçılar tarafından gönderile -
memekte, bu yüzden karıtıklıklar 
hiaıl olmakta idi. 

Maarif vekaleti geçenlerde bü 
tün mektep kitapları tabilerine 
bir tamimde bulunmuş ve ellerin 
de mevcut olan ve ya yeniden 
bastırmak niyetinde oldukları ki· 
tapların miktarını gösteren noter· 
likçe musaddak birer listeyi ve -
kalete göndermelerini istemişti. 

Tabiler vekalete böyle birer 
liste göndererek ellerinde bulunan 
veya bastırmakta oldukları kitap 
ların miktarlarını bildirmişlerdir. 
Maarif vekaleti bunun üzerine 
mevcudu az ve ihtiyaca gayri ka· 
fi olan ve yeniden bastırılmyacak 

Ve sarı altın saçların ayhi .. Seni 
dün aktam nasıl tanıdım?. Bütün 
güzelliğini, letafetini dansöz koı· 
tümünün içinde mtiıaf aza ediyor· 
dun, hatta iki miıli güzelletmi§
tin .. 

Elan üzerinde danıöz elbisesi 
vardı. Raul ona bakarak o kadar 
mestoluyordu ki, kucaklıyor, ve 
yanak yanağa oldukları halde: 

- Evet, diyordu, seni derhal 
tanımı§tım. Zira bu mest edici his 
si yalnız sen verebilirdin. Fakat 

doğrusunu söylemek lazım gelirse 
gene içimde bir şüphe vardı. Yü· 
:zün maskeliydi ve bu maskeyi aç· 
tığım dakikada o kadar titriyor· 
dum ki! ... Nihayet sen olduğur.u 
gördüm .. Evet .. Sendin .. Ve yarın, 
öbürgün, ölene kadar sen kala· 
caksın! 

Bu esnada kapı vurulmuftu .. 
- Giriniz! 
Hizmetçi elinde mektuplar ve 

gazetelerle içeri girdi. 

- Getir bakalım, Mavi gazino 
hadisesi hakkında gazeteler neler 
yazıyorlar .. Her halde İstakoz ha· 
rından da bahıolacak.. 

olan kitapların da bu seneki liste
ye konulmamasını knrarla~tırmı§• 
tır. 

Geçen sene mekteplerin açıl • 
masından sonra da bir müddet ki 
tap tab'iyatı bitmemiş ve mektep 
ler kitapsız kalmıştı. Maarif ve
kaleti bu sene böyle bir vaziyete 
meydan verilmemesi için lazımge 
len tedbirleri almıştır. Orta mek -
tepler ve liseler eylulün on yedi • 
sinde, ilk mektepler te~rinievelin 
birinde açılacaklar ve o zama -
na kadar bütün mektep kitapları 
hazır bulunacaktır. 

Maarif vekaleti r.ıekteplere de 
bir tamim göndererek bu seneki 
kitap listesinde büyük bir değitili 
lik olmıyacağmı, onun için kitaP, 
ları ıimdiden intihap ve temin et• 
melerini bildirmiştir. 

Bir refikimiz, bazı tabilerin 
mekteplere bu sene yeni liste çık• 
mıyacağı, binaenaleyh geçen seno 
ki listenin mer'i olacağı, kitapla • 
rını ona göre intihap etmeleri yo-
lunda bir tamim gönderdiklerini; 
bu hususta tahkikat yapılması 
lazım geldiğini yazmı§tı. Kitapçı• 

ların mekteplere böyle bir tamim 
gönderdikleri haberinin doğru 

olmadıiı anla~ılmıttır. 
Tabiler, kendi neşrettikleri e -

serlere ait sirküler ve nümunele -
ri de devlet matbaasınca basılan 
liste çıktıktan sonra göndere -
ceklerdir. Diğer taraftan devlet 
matbaası müdürlüğüne bazı tabile 
rin evvelce bastırmış oldukları 
kitapları yeni tabılarında daha 
küçük harflerle dizdirerek daha 
küçük hacimde çıkarttıkları, bu 
suretle kağrttan kazandıkları, bu 
na rağm~n geçen seneki fiatları 

koydukları yolunda bir şikayette 
bulunulmuştur. 

Devlet matbaası müdürü Ham
di Emin bey dün bu hususta ken
disinden malumat istiyen bir mu• 
harririmize §unları söylemiftir: 

"- Bu iddia üzerine bütün 
mektep kitaplarını yeniden tetkili 
ettiriyoruz, henüz böyle küçültül• 
müt ve eski fiatı muhafaza edil • 
miş bir kitaba rasgelmedik.,, 

Hizmetçi çıkınca Raul gazetele
ri açtı : 

- Vay, vay, vay ... llk sayfala· 
nna koymu§lar .. 

Fakat dahe. bakar bakmaz ser
la vhadan vaziyeti anlamış ve su• 
ratı asılmıştı: 

- Amma da eşek bu herifler .•• 
Hele Jorjöre ! .. 

Diye mırıldanarak okumağa 

batladı: 
"İri Pol, lstakoz barında yapı· 

lan bir baskın esnasında polisin 
elinden kaçmağa muvaffak ol
duktan sonra, Mavi gazinonun kü
şat ret.-:ninde yakalanmıştı. F nkat 
meşhur haydut, tevkif olunmasına 
rağmen baş müfetti~ Jorjörc ile 
muavinlerinin elinden tel:rar ya

kasını kul'larmağa muvaffak ol
r.ıuştu .. ,, 

Antonin rcnzi s=.psarı kesilerek. 
haykırdı: 

- Aman yarabbi ... Müthiş!. 
- Neden müthiş canım? Nicin. 

Her halde bugünlerde yakala~ır. 
Her.ı mcr~~ e!.me, ben bu i§i üze
rime alıyorum. 

(Bitmedi). 



Savıfa 10 

Masonların toplanış2 - MZ<*ff' 

(Baş tarafı 1 inci &a}ıfe.d!ı) 
riyuetine Türkiye üstadı azar.:ıı 
Mustafa Hnkkı l=ey seçilmi~tir. 

Mustafa Hakkı bey riyaset rncv 
kiine geçtikten sonra tür!ı::~e bir 
nutuk irat ederek beyn~1milel ma 
son birliği konvnnb.rmın brihçe -
sinden bahsetmiş, faydalarını nn -
la.tını~ ve f!ÖZÜ Tür!::iyeyc naldede 
rek Gazi Hazretlerinin memleket
te yar~tmı2 olduğa büyük inkılap 
tan, kanunu r.::~tlenidcn, yeni harf 
lerin ko.bulünclen, kadın vaziyeti 
h 1 k' . d 1 •• l . f mtu ıyesın es:ı ın ~·ş~ ve teka-
mülden bahsetmiş, harem kelime 
sinin artık tarihe kar·ı<:r.w; bir e~
aane olduğun':.l söylem ;ştiı·: 

Bu nutkun frnnsrzc:ı sureti u -
mumi katip tarafından o?mnmu~
tur. 

Tazim telgrafiarı 

Mütcaldben Belcil:a üctn~ı c.z~ 
mı M. Karpanti:y c ~ Rcfoicümhur 
Hazretlerine bir tazimnt telgrdı 
çekilmesini tehlif etmiş, bu tek -
lik murahhaslar ve dinleyid!er ta 
rafından büyük bir :;::vinç ve al • 
kışlarla kab:ıl clu::ımu::tur. Bun -

<ıan •onra taıora&an aeİcn tebrik 
~ "' 

telgraftan olmn.-nuş, beyne~mi-
lel ittihaC:ın mnli rap-0rları ckuna 
rak tasdik cdilmi~ ve birinci cel
seye nihayet vcrilmi~tir. 

ikinci cebe snat on be~te Tür
kiye üstdı a:zamı muavini P.p.şi! be 
yin riyasetinde a~ılmış ve razna -
meye geçilerek r:1uhtelif milli Ma 
son teşekküJleri aras:ndaki mtt.ka
velelerin tahkim usulleri e~r.sları
nın tescili kabul edi!mi§tir. 

ikinci cel:se saat on yediye ka
dar devam etmi~tir. 

Dün ak~am Türkiye meıriki 
azamı tarafından murahhaslar ~e
refine T okatlıyan otelin:Jc bir zi· 
yafet verilmiştir. Kongre müna • 
ıebetile gönder!len tazimat tel • 
grnfları şunlardır: 

Reisicümhuı Ulu Gazi Haz -
retleri. Dolmabah;e. 

"Mil!etler arasındaki Mason 
birliği yedinci konvarunın latan -
bulda toplanması münasebetile 
hür ve laik Türkiyer..1izin büyük 
kurtarıcısının sıığlrk ve saadeti • 

nin devamı ve yurdumuzun re • 
fah ile yükselmesi, maddi ve ma
nevi terakkisi yolunda görülen 
ınu\'affakıyatın temadiıi temen • 

niyatma hürmetler ve candan al· 
kıtlarla müttefikan karar veril • 
mit olduğu maruzdur, Ulu Gazi
mız.,, 

Konvan Reisi Mustafa Hakkı. 

Mason ittihadı icrai komitesi 
reisi ve Belçika üstadı azamı M. 
Karpantiye Reisicümhur Hazret • 
lerine ayrıca fransizca bir telzraf 
göndermittir. Bu telgrafın tercü -
mesi ıudur: 

Gazi Mustafa Kemal Hz. leri 
Dolmabahçc saray 

İıtanbulda toplanmış olan bey 
nelmilel Mason birliği Reiaicüm
hur Gazi Mustda Kemnl Hazret· 
lerini hürmetle sele.-:nlar ve Tür • 
kiyenin manevi, fikri terakki ve 
inkİ§af ını ve rıcfahmı hararetle te 
menni eder. 

1crai komite reisi 
Karpantiye 

.. i ,,.Batvekil ismet Paşa Hazretle
rine de §U telgraf gönderilmitlit: 

karar verilmit olduğu maalihti • 
ram arzolunur efendim.,, 

Reis 
Mustafa Hakkı 

Neler görilşiilüyor ? 

Kongreye Fran::a 'M:ı:;cn te~ki
latı namma iştirak eden murah -
haalard:ın Frnnsa &yan .mc:l!si sa 

bık ikinci rei:si I.1. Gr~u'J:si~r ga -
zetecil~:e, kongret:c bHh:ıs~a muh 

telif mem~e!tetler Mt'ıson locala -

rının dahili te~kiltına müte:ıllik 

mc:;:!lelc:;- ve mu!1telif lccabr ara 

3m:la doiirndan clo~ruya olen mü

nasebat hak!anda milzak~reler ce 

reya!l edeceğini r.öyle::ni~, Türki· 

ye masonforı arasındn ıon zaman

larda tah;:ıddüa eden ihtilafın 

k:>ngre vasıta~ile ha1li için bazı 

teşebbüsler yapılıp ynpılmadıeı 

ha!;:kındaki suale de ~u cevabı 

veTmiştir: 

"- Kon3reye böyle bir mese· 
lenin tevdi edildiği hak!unda hiç 

bir :nalumatım yo!rtıır. Zaten kon 
gre locaların dahili mesele!e:-ine 
müdahale edemez. Ancak her han 

gi bir locaya men:sup az:ı ar:ı!e.rm 
c!a çıkan b~r ihtilafın halli için 

}::>ngreye r:ıüracaat eUikleri tak -
dirde kongre bunları ihtilfıf ı ken

eli aralarında muslihane bir ıe -
ki!de halle d:ıı:et eder. 

Kongre muhtelif mer.ıleketler 
lccaları araıundal:i ihtilafların 

hallile meıgul olabilir. Fa.hat bu 

lakdiı·de de iki locanın araların • 

daki ihtilafı kendi kenidlerine 
halledememeleri icap eder.,, 

Güneşin harareti 
meselesi 

Berlin, 6 (A A) - wo!ff Aj:-n
sından: Eerlinli ilimlerden dok
tor Fricke neşrettiği ilmi bir tet
kik ile heyecan uyancırmıştır. 

Eu•etldke göre güneşin hara
reti yalnıı nüvvesi hararetli ve 
ehalı bir den:z'e mestur o~an 

bir yıldızın muhitinden ileri gel
mel\ tedir. 

[ u nazariye güneş n sathmda 
görülen hadiseleri hayrete şayan 
ve basit bir tarzda izah eylemek
tedir. 

Çekoslovakya ve 
tUtUnlerlmlz 

Çekosluvakya hükii'lleti rejisi 
Türk tütüolerinden 2 milyon kilo 
sabo almıya karar vermiş ve 
birde münakasa açmıştır. 

'l'Urk • Rus Sanayi 
M Utahassısları 

' 

Konya, 6 (A. A.) - Sanayi 

mütehaasırlarından Denizlide bu 

lunanlar da dün buraya gelmişler, 

heyete iltihak etmi9lerdir. Müte

hassıslar dün otomobillerle Sille, 

Meram ve Dereye giderek bura • 

b.rdaki ıu kuvvetlerini tetkik et • 

mitlerdir. Ak,am belediye heyeti 

terefine bir ziyafet vermiştir. Pa

muk mütehassıslarından yedi zat 

bu sabahki trenle Adanaya hare -

ket etmişlerdir. Breğliye uğrama

l:ırı da muhtemeldir. Maden mü-
"Milletler arasında Mason bir

liği yedinci konvanının İstanbul -
·..ı ) hendisleri tetkikat için bu gün ua top anması münasebetile hür 
•• liik Türkiyemizin ve zatı dev- Silleye gideceklerdir. Şehrimiz-
letlerinin refah ve saadetleri te • de kalan heyet bugün de tetkika· 
;:rnenniyatırun arzına müttefikan tına devam edeçektir. 

VAKiT 

Beynelmilel iktı
sadi konferans 

·toplandı 

r 

t 

Strec;a, 6 (A.A) - Konferansı 
dün açılmış ve Milletler cemiyeti 
kat.bi umumiliği azasından M. 
Stencek'i umumi kat:p!i~e inli· 
hap ey!em'ştir. Konferans, Le· 
tonyayi temsil eden bir müşahi
din içtimalarmda hazır bulunma
sına ksrar vermiştir. 

Reis M. Georges Eonnet, mü· 
zakerah kü~nt ederken Loıan 
l·onferansmm vazifeierini göster
miş ve kambiyoların tabi bu un· 
duldan talıd.dat rej.m:nin tedri· 
cen ilgosı. a'akad::ır memleket
lerin ticaret münasebetlerinin 
tet!rar faaliyet kesbeylemiş ve 
lıun!ara ait tedbirlerin aranılma· 
sından ibaret bu'unan ve Stres:ı 
konferansında münalrnşa ve mü· 
za1<cre edılece'• o 'an meseb!eri 
tadat ey!emişt r . 

Stresa. 6 (A.A) - Beynelmi-
lel iktısat ko.1fe ra:-ısının bu sı
babki ce sesinde P.o onya mu-
rahhası, ancak iktısadi mes1ilirı 
tetkikini ta.ep eden A :man te
zini şiddet!e tenkit ederek f c:ı
ret bi'arçosu kendileri için gay
ri mi'sait o'an bilcttmle z rai 
meml,,.hetleri 03Jfılrndar eden ik-
tısadi ve ma:i meselelerin seyya
nen tetkik ve tezekkürünü iste
miştir.Mumaiieyh gitgide artmakta 
olan gümriiic ıüsrr.ur.un bu teref· 
fünLnii i eri sürerek merl~ezi Av· 
rupamn mübayaa kuvvet:ni ve 
l:o:çian cdemck 1 ususundeki 
iktidarım mu'.1~faza edebilmesi 
için her ~eyden evvel zirai mem· 
lekctler lehine o::ıra~ tatbiki 
düşünü:en rüçhımh tarıfe mese
telerini mevzuubahsetmek icı.p 

ettı~ini S"'}'~emiştir. Murahhas 
bundan btış~a z ı rai memleketlerin 
smaileştirHmesi lüzumunu ileri 
sürmüşlür. Kend si mali ııoktai
nazardan her memlekette aynca 
bir sermaye teş 1~ilini teklif et-
miştir. Kendi fikrince bu ser
maye sayesinde zirai buhran 
yüzünden hemen nakte tahvili 
müşkül o!nn kıymetler banka 
ciizdnnından ibraç o:unccaktır. 

Po onya murahhası, faz la ola
rak, mutedıl faizli ve muayyen 
müddet zarfında mütezayit bir 
surette itfa e-iilecek bif istikra
zın baş'.ıca piyasalarda tedavüle 
ç,kanlmasım talep etmiştir. 

lngiliz murahhası, tarife mu· 
harebelerini gülünç diye tavsif 
ederek müsbet bir neticeye var
manın yegane çaresi, milletler 
arasında mübadelatın serbestçe 
crasına engel olan manileri or
itadan kaldırmak o~duğunu be
yan eylem· ştir. 

Macaristan murahhası, zıraı 
memleketler için ihracat imkan· 
Jarmın çoğalhması ve bu mem
leketleri ezmekte olan harici 
borçların tenkisi lüzumu üzerin
de ısrar etmiştir. 

Bulgar murahhası, Bulgaristan 
düyunu umumiyesinin mütema• 
diyen artması ve buna mu1~abil 
ise ihracatın azalması neticesi 
o arak Bu!garislana vaki ithalA
tın gitg:de a:ralması yüzünden 
Eu'gar ıkhsadi hayahnın Adeta 
fc!ce uğracığmı ifade eylemiştir. 

Murahhas sözUne devamla de· 
ruiştir hi : 

"Bulgaristan tamirat yükünden 
kurtulsa bile onun harici borç· 
hırını h::ıfıfıeştirınek ve hububat 
ıçin tatbiki derpiş edi.en rüç-
hanlı tarifeleri gülyağı gibi di
ğer bir takım Bulgar mahsulie-
rine de teşmil etmek zaruret 
halini almıştır. 

Müzakerenin devamı aaat 16 
ya talik edilmiştir. 

T A K v 1 M 
Çarşamba Perşembe 

7 EylUI 8 EylUI 

6 Cema.evveı 7 Cema.evvel 

Gün doğuııu ~.33 5,34 

Gün bat.ışı 18,:13 18.31 

S:ıb:ı.b namazı 4.32 4.34 

Öğle nama.zı 12,12 12.11 
tklndt namazı 15,4'l 15,4S 

Akşam namazı IS.33 1 ,31 

Yatsı namazı ':?0,0'} 20,0~ 

lmsak 3,49 3.:-o 
Yılın geçen \ 241 240 

günleri 1 
Yılm kalan l 1~-' 125 
günleri J 

\. ,) 
HAVA - DUn ıncaldık azamı 26, ııaga

rl 17 derece idi. Bugün rUzgAr poyrazdan 

esecek ve hava ekseriyetle açık olacalttır. 

HADYl) 

BugUn 

İSTANBUL - 18 den 1 9a kadar Nu • 

man efendi, Muzntfer ve Nihal hanımların 

i;;!.lraltile s:ız, 19,30 dan 21 e kııda.r orkes -

tra, 21 den 22 ye kadar Münir Nurettin bey 

tarafınd:ın konser, 22 den 23 e kadar gra· 

mo!'on. 

ViYANA (517,2 m) - 12,30 konser, 
18,40 pU!.k, 14,10 pllk, 16,20 konser, 18 

ko."1.Ser, 20,40 konser, 22,15 farkı, 23,05 

dans. 

ROMA (441,2 m) - 21 pl!k, 21,45 kon· 

BCr, C2.30 komedi, 22 konser, 23,30 senfo· 

nlk konser. 

BUDAPEŞTE (550,IS m) - 10,15 kon· 

.ser, 13,05 ko!lser, 10,45 Mo.zart konseri, 

20,4ü salon orkestrası, 21,45 çigan mu.siki· 

si, 23 piyano ko:ı.:ıerl, 23,40 ~ 

OSLO (1071,4 m) - 21,30 hafit musl· 

ki, 23,15 konser. 
M:OSKOVA (1304 m) -20,10 musiki, 

22 transızca neırlyat, 22,55 ktzıl meydan. 

VARŞOVA (1411 rn) - 13,45 pta.k, 14 
85 pla.k, 16,10 p!Ak, 16,40 musiki, 18 .ııcn -

tonik konser, lD,20 hatlt musfkJ, 21 halk 
konseri, 22 konser, 22,50 radyo, 23 dana. 

KôNtÇ}VüSTER HA.VZEN (1~5 m.) -

7 jlmna.stlk, 7,ııs lrnnscr, 13,05 plA.k, uı 

ko;ıser, l 7,30 konser, 19,30 musiki, 21,40 or 

kcstrn, konser, 24 kon.ser. 

PARlS (li25 m) - 20,45 haber, 21,40 

moda, 22,45 konser, 22,SO konser. 

Yaren 
VİYANA (:517,2 m) - 12,30 konser, 13 

40 plAk, 14,10 plAk, 16,20 11arkı, 18,20 ııar· 

kı, ve konser, l 9,20 musiki, 20,30 mu.siki, 20 

60 orkestra konseri, 23,05 konser. 

ROMA (441,2 m) - 21 plAk, 21,41S kon 

ser, 23,55 haber. 

BUDAPEŞTE (5!S0,2 m) - 10 haber, 

11,30 konser, 15 p!A.k, 18 ork~tra. 20 mU.si· 

ki, 23 cazbant, 23,80 çignn orkestrası. 

OSLO (1071,4 m) - 21,30 konser, 23 

mUsababe. 

MOSKOVA (1304 m) - 13 haber, 15,20 

mus!kl, 17,10 muslkl, 19,10 mualkl, 20,10 mu 

siki, 22,55 kızıl meydan. 

V ARŞOVA (Hll m) - 13,45 plAk, 14,35 

p1Ak, 16,10 plAk, 19,20 dans, 21 konser, 23 

dans, 23,50 danı. 

KÖNİGVÜSTER HAVZEN (1635 m) -

7 jimnastik, 7,15 konser, 13 plAk. 15 kon -
ser, 17,30 konser, 23,20 musiki ve haber, 
23,40 konser. 

PARlS (172:5 m) - 17.15 amerlka kon 
acrvatuvnn J(onser1. 20 musiki, 21,45 haber, 
21 tiyatro, 21,45 musahabe. 22,30 konser. 

~adan ve c!o~um hastahklar-ı -,, 
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Mütehassısı 111 
Doktor 

Hüseyjn Natit l 

Nukut -
({uru~ 1 

j7" - -
20 f. Frnnsız 171-

l şilin ;.v. 

1 Sterlin 74'-
1 pezeta 
l uarlt 

1 Dolar 213,-
1 zoıoU 

20 Liret 218- l I'engö 
20 t. Belçika 840- ~O LCY 

20 İsviçre 
20 Drahmi 30- 20 oınıır 

243- 1 çcrVoneC 

20 Leva 

1 Florin 

27- 1 Altıll • 
ı:.5- 1 ,MccidiY

8 !,:' 
BAll~ot 

20 Kuron Çek 124- 1 __,. 
- ı6) 

Çek flatıerı (ftEP·~,~~ 
Pari.ıı 12 06 l>r'!~ ~ 

L<ındra :"34.- vıye.nıı 

Ne\. York 04:"2 ?.Iadrit 

Mllfuıo cJ.20S Berlln 

BrUkscl 3.4096 
Atına 755(}~5 

Cenevre 2 44-
Sof'yn 66.8~ 

• :r:uıterdrun 1.1<20 

ı, Bankası 9 20 1 Tcrkos 9. 
Anıı.dolu ı 9,ss Çimento J.t· ! 
Reji 430 'Onyon peY· 
Şir. Hcyriyc 14~0 Şark DeY· t: 
Tramvay 4550 • •:.ıya 91 , 
U. Sigorta 112 Şarı. c/ ııJl 

-,mont! 21.iS Tcle!on ~ 

. istikrazlar Tah~111'' 
tst. dahili 9tı,25 
Şark D.yollnn 4,10 
D.'Muvnhhldc 59,25 
Gümrükler .~ıo 

Saycll mahl 420 
Bağdıı.t 450 
Askeriye 

TramvnY 
Tünel 
Rıhtım 

Anadoiu l 
Anadolu 1~1 
A. MUıneJI 

1 
Istanbul Beşinci icra dl~ 

luğuodan: Mahcuz olup sa ~l 
mukarrer bulunan Galatad~ 
mudiye caddesinde 89 il~ i 
mağazada Markala b•' I 
motörün 13-9-932 taribio' , 

sadif Salı güoü saat 16 ·~~ ~· 
haren açık artırma usV; 
mözayedesi icra kıhnac•~f 
taliplerin yevm ve saatı dl -( 

da mahallinde hazır butuo•
0 oı~· 

muruna müracaatları iJjı' 
nur. (4077) _A 

·····-················ ................... ~ ········-····························· ... ii Göz Hekınıl f~ 
i~ Dr. Süleyman Şii~ 
~~ Birinci smıf mütebas:; ~ 
~i !BabıAliı Ank:ırn caddesi nu~A 
: :: : : : :: : ::: :: : :: : : :: :::: ::: : :: : :: :: :::::::::·· 

.1 

kara'nın en biiYi ı'" 
• •.ç.· ,, 

Kitap, ·gazete ve 
· ·Kır~siy~ :.~~ğa~-:ı sı 

··:··A.- & ·;s A 
· lhtap .evi ~ .. k;~as•y.eci l İ~ 

An af artal~r c~ddt'•i 
· ' icl~fim':' .3377 

·-.. • 1· ~ •· ,; • -· ' • 

. . . : Her:· ]i!;ınJa - gazete 
. foecmua ve kit<tP · 

. ı ~ ·~.: • · .-> ··' · · ,· "· ~. ~ t.' ~ · · et 

· . :Her nevi.kirta~iy~ e~y;· 
v~ me~.t~p _ieyazııtl 

. ~ .' ,,, f · · · ... Her "'"tifrfu " F'ötoftr~ 
· · :· levaz'uni: -· iiıak~neı.er 

·. ve ' amatör''.j~Jcrl 
~r . . . , • . .. . 

Eteni "P~~te~ . ıtTi.r~~· · . . . .. . . .~ ... ' .... ~ ' . 
~ .,. \ ··. . . ~"' . Tnrbe. eski HilAliabmer binası ı 

No. 10 Tel. 22622 ..............-/. 

·=---·--~ 
... )ı,. ·- • ' ~ ~- . 

ıstanbul Belediyesi ilanları~ 
ı-------------~---~--:--3-.ı8 ıirtı 

htaobuı Yirmi vedinci mektebin tamiri · Teminat 
J • 28 ,, 

Ü3küdar dördüncü ,, ,, ,. 
M h b d. b' t . . 5 7 ,. tıı'' a mut ey 'Sjlanser ınası am n : ,, ırıııJŞ 

1 
Yukarda yazılı mahallerin tamiri mPnak2saya konu,_ os:e~ 

.. rnel' " Talip olanlar t•rlnanıe almak ve keşif evrakını ger . at it':.. 
Levazım müdürlüğüne münakasaya girmek için de teınıD 

00 
b 

buz veya mekıubu ile 29 9·932 perşembe günti saat 
kadar Daimi encümene müracaat etmelidirler. (4668) 



~!!!!'119~2~~--.......,,..........,,....,,......,,.....~==================~===V~A~K~~rr~==========;=========================-:-==~====S=a=v=ıf=a=l=l==::: 
•••• Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz ••••il ,-BONO-8tkAye Sükut 

...... 
gölü Nakledea: ... 

~ bo~unu aölemek lazım ge· ı terbiyeıizlikten tiddetle m~n.fa~~ 
L ;• ~Wdcen Sami amucamı olarak üfürükçüyü tuttuğu g1b1 go 
~-- lstanbul dardilcll icra memur-~ı.-- çok ıeverdim. Hatta le attı ve: 
~.~~.11 b.i.le. Çünkü Sami amu· - Bundan ıonra, dedi, meka .. • luğundan: Temamına 3631 lira 
~ vut kıymet taktir edilen Fatihte Mi· Sİriaa· • ~ ornrünü ıeyahatle ge· nın bu göl olacaktır, kıyamet gu· 
)tL it idı ~ bana tatlı tatlı hiki· nüne kadar buradan çrka.mıya· mar Sinan mahallesinde Nışancı 

...., -.ıı t d sokağı ve caddesinde eski 8 "ıa a-.ı a. tr ı. Bir gün bana ıu· cakaın... I 
-ua.ttı mllkerrer yeni 18 numaralara 

...... .\ : Fakat üfürükçü gölden ıeytana murakkam kayden tevsiili bir 
h.. frikanın vahti kabileleri müracaat etmi9, kendiıini kurtar• 
_~qllad nd bap hane balen maa bahçe bir tf.,_. • ıeyahat ediyordum.. ması için gidip ilahenin nezdi e 

..... ,, bap hanenin yarısı açık artırma-hLI_ · - ve iıimli bir gölde, ka· tavasaut etmesini rica etmi§!i. 
-~ .. ı,· ya vaz edilmiş olup 21 - 9 • 932 ....._ 1

1llni§ gidiyorduk. Ak • Şeytan, elinde alevden bir Jn. 
~ olu tarihinde ıartnamesi di•anbaneye lhL Yo:-du. Kürekler durgun lıç oldugv u halde Kakeli Malan· 
~~ h talik edilerek 12 teşrini evvel V..L'"' .• a.fif hıtırtılar çıkarıyor, nın yanına geldi ve ıefaat diledi. 
_:~ 932 tarihine mllsadif Çarşamba ~)-.ı.._ltinet kırmızı bir çizgi çi· Güzel ilahe 0 kadar hiddetli idi 

14 
k d 

.... "U. günO saat den 17 ye a ar 
~ ki, ıeytanrn talebini ve tavaasutu· Iıtanbul dördUncQ icra dairesin· ıl- ..:: a.ra. o kadar tatlı ve o ka· nu redetti. Bunun üzerine ıey· k ~ ... )d de açı artırma ile eatılacaktır. ~le i ki, içimden, bir farkı tan: Artırmaya iştirak i;in yüzde ye-
~ ele e.rzuıu yükıeldi. Fakat - Ey bu havalinin hikimei di teminat alınır, müterakim ver
' 1a.aJ 'iınnı açar açmaz, yanım· mutlakı, mademki ricamı kabul giler ile belediye resimleri, vakıf 
' ~ilan zenciler üzerime hü· etmiyorıun, o halde mukaddes icareıi mllşteriye aittir. icra ve 
tı,-:ıler, biriıi ağzımı kapat· Ambohi ıehrini ben de h&k ile iflls kanununun 119 uncu mad· 
~ !\t• ler de beni, göle atacak gİ· yek.an edeceiim ! desine tevfilcan hakları tapu si
sY~t. aldılar. Hücum pek ani Demiıti. Kakeli Malaza tebaa· cilleriyle sabit olmiyan ipotekli 
~~çın kendimi müdafaaya aını pek ıevdiği için korkmuıtu. alacaklılar ile diğer alikadaranın 
~ ı._ 1e.ınanıı!lım. Bereket ver· Onlara bir fenalık gelmeıini iıte- ve irtifak hakin sahiplerinin bu 
\ te·rı. Pek sadık olan zencile· miyordu. Bunun için, feyt&n ile haklarını ve hususiyle faiz ve 
~ ~~i İ~tirar Bambo bir itaret· anlatmağı münaıip gördü ve bir maaarife dair olan iddialarını i
~ 

1 
R

0
zleri dönmüş olan zen· mukavele yaptılar. Bu mukavele Jln tarihinden itibaren 20 gün 

~ e~~~~en kurtardı ve elini mucibince, üfürükçü Rambololo içinde evrkı mOıbiteleriyle bil· 
~ ıoturerek, bir tek kelime gölde ikamet edecekti. Fakat göl· dirmelf'ri llzımdır. Aksi halde 

S.._. et!ıemi i!aret etti. de giden kayıklardan biriıinden tapu sicilleriyle aabit olmiyanlar 
._:~ h ı k sah• bedelinin paylaımasından ~ L 1_ ve aa i e yana§ana a· bir ıea çıkbiını itilince derhal o '# b 
~.~•dedim. Sandaldan çıkınca kayıkta bulunanlann ıözlerini hariç kalırlar. Alakadarların iş u 
L"t len k · · 'b maddeyi kanuniye ahkimına gö· ~ ~· e eı ııı gı i muti ve ualu oyarak boiacak ve ayni zaman· re tevfiki hareket etmeleri ve 
~~iı~~~te girmit olan zencile· da da artık gölde ikamete mecbur daha fazla malQmat almak iste
~· h 1 Yanıma cağırarak de· bulunmıyacaktı. yenlerin 931·1049 doıya auma· 

....._ 

1

1: &reketin ıebebini ıordum. Hikayesinin buruma selinee ruiyle memeriyetimize miiraca• 
~le&~ beyaz adam, dedi, aana ihtiyar Bambo esrar narıiletini atları ilin olunur. (4075) 
:ıt;,;; tı 0 1d11i11 sibi hildye ede· doldurup bir kaç nefet çekti.., i· "\ 
(•111:1 Ve o zaınan niçin bu suretle li.ve etti : rD A . . d. ~et eu· .. . t 
"il> aii ıgıznizi anlıyacakıın • - Ey beyaz adam, timdi niçin r rıs 1 J 
~ bu havalinin hAkimei ıenin ağzmı tıkadrkJannı ve ha· • 
.... ~ olan büyük ilahe Kakeli yatlarını tehlikeye koyduiun için Muayenehanesi' 
~ ._ k Emtııaıın. Emlnllııli han 3 lncti kat No. ı ~'."'l~1 anınak üzere bu gö· zencilerin niçin kızdıklanm an· 
~ 'ına gelip soyunmuf, elin· ladın mı?. 
~ ,. ınr dere kenarına bırak· Bambo birdenbire auatu. Sazlık· >, "-~ \rn bu eınada,, bUttin ha· lana .......... ~ bir cieim 
tiİ ~ ı titr:ten methur üfürük· seçiyonnut sflti ficlcletH Mr hıpr
Çr~\lr, 'h:ololo sazlar arasından tı yükıelmiıti. Rengi bembeyaz o
~ ılihenin üzerine hücum lan ihtiynr zenci mırıldanıyordu: 
(l~ - itte ... O ... Rambo1olo.. Su· 

1 İllh Kakeli Malaza bu ıalnn. 

~flkara Nafıa 
8.. Başmühendisliğinden : 
~ ltı"tiınadde - Bedeli keıfi (21745) lira ve (3) koruıtaa 
~:~ olan {Ankara • lstanbul yoluodaki) (32) ~enfez i~taata 
' ele tarihinden itibaren (140 sılln) zarfında ıkmal edılmek 
"'f~ ._ kapalı zarf usulile (1 • 9 • 932) tarihinden (22 • 9 • 932) 

&k~ kadnr (21) gün milddetle münakaııya konulmuıtur. 
~t illet madde -. Mnnakasaya iktidarı fenni ve itibarı maillerini 
~ eden.Jer kabul o!unur. Eunun için mllnakauya dahil olmak 

.\tlaleriıı: 
~ ....... Bedeli keşfin yüzde yedi buçuiu olan (1630). lira • (88) 
'.._Yı1t.yet idarei Hususiyesi hesabına bankaya tevdı ettikle-
~ ır lllalchuı senedini veya milli bankalardan birinin teminat 
~:!>kn_u yahut milli esham mukabili mubasebei huıusiyeden 

8 ılınnbaberi ibraz etmeleri lazımdır. 
' ":-- Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve itiban mallle-

C 'it bir veıika göstermeleri icabeder. · 
'- 'a .. \'etlerindeki ehliyeti fenniye veaikalanaı yeYmi ihaleden 
~ -lciz ıun evvel Villyet Baımilbendiıliğine g.ısstere~ek m~
' '" dahil olabileceklerine dair ya bir ebliyetı fennıye ve~
-..._ '1cn.ıarı ve yahut ellerindeki vesikanın zirine ıerb verdır· ~Ilı.: .. _ 

&.; 0 -. eder. • . ki • 
~ L_ ç tarta tamamen haiz olmıyanJann mllnaka11ya ııtı~i .en 
'fdt ~~bul olmıyacağından teklif zarf lan açdmıyarak kendılenne 

l) ılecelctir. 
~'!ft' madde • Mtinakaıa eYrakı keıfiye ve teraiti mahsu
~ Da, kaa icra edilecektir. 
~ dtıaca madde • Talipler 661 numaralı mllnakaaa ve ihale 
~ f;; onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapa.b 
'-tet l\..·,9·1932) tarih ve (Perıembe) giinil ıaat (15) kadar Vı-
'-lrL_ ~I EncOmeni Reisliğine makbuz mukabilinde teYdi ede· 
~·. 

"i ~ llladde • Miinakasa (22·9-1932) tarih Ye (Perpmbe) S ra Vilayeti Daimi Encllmedinde yapılacaktır. 
~ llladde • Evrakı ketfiye ve projeyi giSrmek _veya .daha 
~ ~l6111at almak iıteyenleriııa her hün Ankara Vıliyeta Na· 
~ ..._,,llae.adialiiine veya Encllmeai Daimi kalemine muracaatları 

• (4649) 

latanbul Y edioci icra aıemurlu
juudaa: 26001ira kiy~eti muba~
mlDeB Koca Muatafa Paıada Kı· 
sedar Sokağında iki Bap dilkklnı 
müıtemil aıababçe hane tarihi 
ilandan itibaren (20) gün içinde 
ikinci · açık artırmaya v~zolun
muıtur. ikinci artırma 29·9-932 
tarihinde saat 16 dairede icra 
olunacaktır. Talip olanların kıy-
meti mubammenenin YOzde ye· 
disi nisbetinde pey akçesi ver
meleri llzımdır. bu bapta daire-
ye talik olunan açık artırma 
tartnamesini herkes okuya bile· 
cefi gibi bu iıe ait 929/8404 
numaralı dosya da irae olunur. 
mllterakim vergi ve sa.ir bu gibi 
rDsum mUıteriye aittir hakları 
tapu sicilli ile sabit olmayan ipo· 
tekli aJacakhlar ile diğer alilca
darların irtifak hakkı sahipleri· 
nin bu baklannı ve hususile faiz 
ve ma1rafa dair olan iddialarını 
ilin tarihinden itibaren (20) gün 
içinde evrakı mllabitelerile bir
likte bildirmeleri IAıımdır. aksi 
takdirde tapu hakları sicillerile 
aabit olmayanlar sataı bedelinin 
paylaımasından hariç kalırlar. 
allkadarların icra ve iflls kanu· 
nanaa 119 ncu maddesine g6re 
hareket etmeleri ilin olunur. 

(4067) 
--· ... ," ....... " .. 

0 11 ........... ml il•••telH••1•1•a1ll:••• ••••••••••••••• ıııııııııııH 
H Orolo(ı 

Dr. Hakkı RUştll 
idrar Ye TenasiH yolJarı birinJ 
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Sirkeci Şabinpaıa karıısında 
30 numarah dokuz odalı sabık 
Cihan oteli ev veya otel için 
kiralıkbr. Taliplerin albndalci 
baıtoncuya mllracaatlarL (4087) 

lsmorlomo emiseler 20 lira~on ~nslor 
Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzd

1
u.r.•••• 

••••• Emio6n0, Kazmirci Ali Riza müessesah 

latanbul Evkaf MüdürJflğü ilanları 

Kıymeti mubammenesi 
Lira K. 
130 50 

Tamamı 130 arşın 50 santim terbiinde bulunan Edirnekıpı· 
ıında Hacı muhittin mahallesinde Löküncüler caddHinde atik 
104 ve cedit 144 No. Jı hane arsasmın tamamı yirmi gün müd· 
detle ır.üzayedeye konmuıtur. ihalesi Eylu ün 12 inci pazartesi 
günft saat on beştedir: Taliplerin pey akçe!eıile beraber Evkaf 
müdiriyeti Mablulit kalemine müracaatla rı. (4289) 

Artvin vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

16550 lira 97 kuru~ bedeli keşifH yedi adet köprünüii tamı .. 
rab kapalı zarf uıulile 15-8-932 tarihinde ihale edilmek nzero 
mOoakasaya çıkarılmaşh. Münakasa müddetinin hitamında nku 
bulan teklifat haddi liyık görülmediğinden kanununun 18 ind 
maddesinin Oçllncü fıkrası mucibince tamiratı mezkQrenin pazar
hk suretiyle 1 t-9-932 pazar günn ihale edilmek ilzere yeniden 
milnaknsaya vaz'ına karar verilmiştir. Taliplerin ıeraiti öğrenip 
pazarbkta bulunmak Ozere yevmi mezkiirda ıaat on beıe kadar 
Artvin Nafıa Baımilbenc!isliğioe mDracaatları ilin olunur. (4660) 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
a,. Orhan bey hanında - Görmek ve kiralamak için VAK 1 T 
' yurduna miiracaaL 

1 Devlet Demlryolları ilanları 1 
'-------------------~ Haydarpaıa geçidinde bulunan 188 No. lı dükkAn aleni mO• 
zayede ile ve bir sene mOddetle icara verilecektir. Müzayede 
18-9·932 tarihine mllsadif pazar gDnll uat 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin tarihi meıkOrde işletme Mllfettişliğinde hazır bulunma-

ları lizımdır. Bu hususta fazla malumat almak istiyenler Haydar• 

pap. Gar mlldOrlllğllne- muracaatla buna mDteallik ıartnamelere 
1 S kul'Ufluk pul yaplfbrarak imza etmeleri ve 200 lira teminat 
akçeaile m8zayede gllnllnde itletme makamında hazır bulunma• 
lan ilin olunur. (4658) 

idaremizin bir senelik balıkçı muşambası ihtiyacının temini 
mukavele ile bir müteahhide ihale edilecektir. Taliplerin ıeraiti 
anlamak ve muayyen olan giine kadar teklifatta bulunmak Ozc
re 12-9-932 pazartesi gftnU öğleye kadar Haydarpqa mağazua
na mDracaatları illa olunur. (4662) 

H. P, daki Şimendifer mektebi talebesi ibtiyacib için tedarik 
edilip ahiren mektebin ıeddi dolayısile bir kısım elde kalan 150 
kg. kadar aade yağ, kuru Uzüm kırmızı biber, Ye saire gibi 4 
kalem erzak bilmllıayede ıablacaktır. 

Mllzayede 15. IX. 932 tarihine milsadif perıembe ıGDB 1Ut 
14 te icra kılınacaktır. Talip olanların tayin edilen glha ve saatte 
H. P. mağazasına milracaatları illa olunur. (4663) 

[ 
Osküdar Amerikan Kız Lis~si 

Mektep ErlUIUn 115 inci Per,embe gUnU •çdecakbr. 
Kayıt ve kabul için Ağustostan itibaren. SA~I . ve CUMA 

gUnleri mlldllriyete mllracaat edılmelidır. 

TURKiYEi 



Sa,ıfa12 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dehin Haatallklar llDtehaU1aı 

camadan maada her gUn lSfleden llODJ'& 

8aa& 2,30 dan G e kadar 1stanbulda Divan· 

J'Clbmda 118 IUDD&ralı hU8U.ll kabbıulnde 
daldll Jıutalıkıarı muayene ve tedavi eder. 

Telefon: ~bul (2.22.898). 

SEYRISEF AIN 
Merkezi idaresi Galata töprtıbaŞJ B 2623 

Şalıe A, Slrtecı Mlhflrdar zade Han 22640 

Trabzon postası 
(CUMHURiYET) 7 Eyl61 

Çarpmba 18 de. Galata nh· 
tımm~an kalkar. (4586) 

HaY11Zlarda birikmlf tahmi
nen yOz ton puak61 ile 933 
ıeaeıi Mayu gayesine kadar 
birikecek paaakOller müzaye
de ile sablacaktır. ihalesi 
10.Eyl61-932 Depozitosu % 15 
dir. 4614 

Komando 
" Sikatif 
" Kaba OstDbeç 
" Ham bezir 
.. Meaina sanaı 
" Toz diyen 

Tutkal 
Manganez macun 
Borda fırçam 

" Botu fuçau 
" Kıl tomar fırçası • 
., Moskof topratı 

500 Kilo Gırçala 

1000 " Gilingirit kljadı ' 
300 " Amyant fitil .. 
JOO " Galvaniz 

Y akarda müfretlab yazılı 
malzemeye verilen fiatlar had· 
di itidalde g&rnlmediğinden 
hizalannda gasterilen tarih
lerde yeniden mOnakua11 Y•· 
pıa.caktar. 

Depozito % 15 dir. 4550 

250 Kilo Ganfit tozu 
2500 " Arap Abanu 

10 " Yeni ipeği 
1250 ., Koıtik soda 
1000 Tane Boya fıçısı 
500 " Çelik tel tomar 

fırça11 
500 ., Çelik ., fırça 

5000 Kilo Adi soda 
Yakandaki mll&edab yazıb 

malr...,,,. •baka... 12 -
Eyl61 • 952 taribbae temdit e
clilmlftİr• Depozito % 15 dir. 

4549 

VAKiT 

re1zı1e lisesi mldlrlllllldeaı 
1 - Mektep, tedrisata 17 Eyl6l 932 Cumartesi gllnD baıhyacaktır. 
2 - Tecdidi kayit ettirmeyen talebenin 15 Eyl61 Peqembe gOnll akıamına kadar tifabt ve 

ya tahriri mOracaatlan llzımdır. 

3 - Mektep hakkında itaa edilen ve tahriren bildirilen garip mutalaalann varid olmadıiı 
tabii olmakla istihfafla karıılanma11 lizamdır. 

latanbul D6rd0ncll icrasından: 

Boğaziçinde Emirginda Bağlar 
hiWi ve ı.tinye sokaklanna na· 
zar gayri menkalde hiMeclar •• 
aflkadar olup elyema ikamet-
klbları meçhul Cenaniyar ha· 
nımJa Cemil Tosun paşaya ve 
alacaklı olan Osman Bey de 
Keıit sokağında doktor Sabri 
beyin hanesinde mukim iken 
elyevm ikametkibı meçhul Gol
ler hanıma ve Beyler Beyninde 
mukim Mihri emire Hf. 
Temamına 47088 lira kıymet 

taktir edilen Boğaziçinde Emir
glnda Bağlar hilali ve 1ıtinye 
sokatında kiin atik 8, 10, 8, 10 
mllkener; cedit 14, 14 numanlı 
kaık ve rıhbm mahallini havi 
gayri menkulUn dört hisse itiba
riyle iki lıiuesiyle derununa cari 
on yedi buçuk masura ve iki 
IOle mai lezizin · ıDIU. biueai 
dört lüue itibariyle iki biuesi 
açık artırmaya vaz edilip 17 
eyl61 932 tarihinde prtnameıi 

divanhaneye talik ve 3 teırini 
enel 932 tuibine mDsadif pa· 
zarteai gGnD Aat 14 den 16 ya 
kadar açık artırma ıuretiyle aa· 
blacağı tebliğ makamına kaim 
olmak &zere illa olunur. (4085) 

Meccanen sDnnet 
Sirkecide Beşir Kemal ecza

haneai kU'flllllda SOnnetçi Halil 
zade Ahmet Mahmut Bey pazar
tesi ve peqenbeden maada glln
lerde meccanen sllDDet ameliyeai 
yapılmaktadır. (4057) 

1 ZAYILER 1 r---
1494 ıicil numaralı tofar eh

liyetnımemi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eakiaiain h&kmD ol· 
madağı illn olunur. 

Beyoğlu Salnzağacı 15 
numarada ıofar Karlo 

* 12-6189 IJman cDzdammı Z&Ji 
ettim bBkmll yoktur. (4085) 

Huu Kemal Ri&ell 

Kız ve Erkek 

AlllLI BAYAT 
TciCARET LiSESi 

latan bul, Cağaloflu - T elefoa 23630 
Ameli Hayat mektebi maarif vekiletinin tudikine iktiran ederek 

lki devreli Ticaret Lisesi olmuştur. 

om ~111111 '!e::~:~p lise tısmını 0:::ai~::p tüıl edilir. 1 
Ameli Hayat Ticaret Lisesi 

Memleketin iktisadi ve ticari aah&11nda en muvaffak unıurları ye
tiıtirmekte devam etmek için liıan ve meslek derslerine ıon dere· 
ce kıymet vermiftir.Mektebin yeni deracesine göre mezunlan ali 

il.. ti~ret tahıiline devam edebilirler. Cumartesi, pazartesi ve 
.._ perıembe saat 10 dan 16 ya kadar 

Son balta lllylll 
AT YARIŞLARI 

9 Eyl61 saat 15 te Veliefendide yapılacaktır. 
,.•••• • Menimin en mObim yanııdır. ____ _.,.. 

Kız ve Erkek - Lertl ve Nehari 

lstlklll Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

Batbn S.nıflan mevcuttur. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Cumartesi, Penrteaı, Çar'8mba gUnlerl .. at 10 dan 18 e 

kadar mDracaat olunablllr. 

Şehzadebaşı Polls merkezi arkasında 
~====== T•leton 22534 ======':? 

Büyük Tayyare Piyangosu 
ıs. Oncll tertip 2. inci keşide 

11 Eylül 1932 dedir 

Bayı~ i~ramiye 3~,000 lirı~u 
Ayrıca: 15.000 10,000 Liralık . Büyük 

ikramiyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Mnklfat Vardır. 

: dan teletODU : 

._,, 
Telgraf adral: ı.tanbUl - .. 

Poılta kutusu No. -._,, 
Abone bedellerl ı 

TUrktye 

Senelik 
6 aybk 

a aybk 

1 aylık 

1'00 
7!50 
<&00 

1!50 

11111 acretlerl ı 
Rami ll&Dlarm. bir 11&bl'I ı• 
'11carl oanıarm bir •tırl ıt.f 
'l1carl Uln1arm. bir .antlJDI ,, 

Fabrika11: 
lstanbut. Beyazıt 


