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Tayyare hücumla
nndan korunma 
Başvekil ismet Pqa Hazretle· 1 

tinin birkaç gün evvel Ankarada 
toplanan Tayyare kongresi mü · 
llaaebetile söylediği nutukta ge • 
tek harp, gerek medeniyet vuı · 
laaı olmak noktasından tayyare · 
ciliğin viııl olduğu son terakki· 
Yat üzerine memleket efkarı umu 
rniyeıini bir kere daha dikkate 
da•et etti. Tayyare cemiyetine 
Yedi sene içinde iane olarak kırk 
lnilyon lira vermiı olan Türk mil· 
letinin gösterdiği bu gayret fÜp· 

heıiı memnuniyeti mucip olmak· 
la beraber baıka memleketlerde 
~YYareciliğe verilmekte olan e • 
heınrniyetin derecesine göre bu 
R•yreti birkaç kat arttırmak la • 
ıınıgeldiğine ita.ret etti. 

Bu arada tayyare cemiyeti i· 
Çin büyük bir dikkat ve alaka ile 
telakki edilmek icap eden bazı 
'Ö2ler söyledi. Ezcümle: 

..... Tayyare teşkilfitınuzdan gele • 
"it faaliyetlerinde tayyare hücum· 
'-tından lıalkınıızı korumak için la· 
~gelen bilrıi ile teçlıiz etmesini 
-6e~eriz. Bu sene içinde .4vrupanın 
bfıl/ük şehirlerinin tayyare hücumla

hna karşı talim cttiklc,.ine şalıit ol
dllk, Demek ki biz de halkımızı bu 
iaJt11&1ere alııtırmalıyız . ., 

Dedi. 
Muhterem hükumet reisimiz bu 

&ö~lerini hakikaten çok yerinde 
~, zamanında söylemiştir. Bir ta· 

'ha11Citnıak tayyare cemiye· 
liıae fedakarlığa davet ederken 
bu cemiyete terettüp eden en 
ltaiihiın bir vazifeyi de göstermis· 

""· . 
Bu!Un Türkler dünya üzerin • 

deki sulhperver milletlerin en 
))afındadır. Milli hudutlarını elde 
~İ§ olan Türk milleti bu hudut 
'ricinde hiç bir emel beslemi· 

}'or. Bununla beraber Türk mille· 
tinin sulhperver olması sulhün 
a..tıhafazası için kafi değildir. O· 
~rı İçin istikbal muharebelerine 
~ttı her vakıt hazır bulunma
"atı da gene milli bir vazifedir. 
. Diğer taraftan tayyareciliği· !- •on terakkiyatı istikbal mu· 
~helerinin ıeklini tamamen 
ıı.'"ttirecek mahiyettedir. Bun • 
~ •onra harp vasıtasına müra· 
~ eden memleketler muvaffa· 
d et çaresini karadan ve deniz
lte'tl ıiyade havada, yani tayyare· 
~:.de arıyacaklardır. Bunun en 
~ lihiın neticesi ise tayyare hücu
d "na maruz kalan memleketler· 
'tje ~~lihlı askerle silahsız siville
f,tı~lUro. tehlikesi karıııında hiç 
"-t kalmaması olacaktır. Dü"t· 
h·~" tan•areleri bir memlekete 
licı.ı1rı tt·~· k' d l .. · " b e ıgı va ıt or u ar uzerı· >: 1 °rtıhalar yağdırdığı gibi mil· 
~~ arca nüfuılu şehirleri, kaıa
't a.:•: köyleri nihayet birkaç sa· 
t'ıl Çınde mahvedecek surette 
~lr.t er netredecek, bombalar ata· 

it, 

~itte hu d h l" 'h · l' .. e tel ı ı tıma ı goz 
ne 1 t' ttin . e ıren her memleket bu 

l~ hstikbal harplerine sivil aha-
1-rll\aa~ırlaına~, tayyare h~cu~ : 
tCSıt artı mudaf aa tedbırlerını 

ermek .. 
~lıtry ıçın var kuvvetlerile 
~eler· orlar. Gazli müdafaa maa • 

1 
tedarik ediyorlar ve bu 

Mehmet Asım 
l4lı taralı 2 nci aagıfada) 

Darülfünun konferans salonunda 
müntebibisan iler toplandı 

1456 Rev ile 

İbrahi;""·T~IT .. Bey 
lstanbul meb'usu 
intihap edilmiştir 

= 1 . 

DUn lstinbul Meb'usu intihabı için re~ler verlllrken .. 
( Tafsilltı 2incl say.tada ) 
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\ Alişar ha&iyatı neticesinde l 
~ Tarihten evvelki taş devrinden son devre kadar j 
~ geçen zaman zarfında 23 muhtelif medeniyetin bir ~ 
~ binni takip ettiği meydana çıkmııtır. ' § 
~ . · ~ T afsilita iç sayıfamızda ) ~ 
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SARI İHSAN 
Bu meşhur kasa hırsızı 

ve tavcı sabıkalı 

SARI İHSAN 

.Halı tüccarı gibi Iatanbuldan Anadolunun 
içerisine saldırmışb • Yakalandı , 

Bursaya gönderileli •• 

Konya, 30 ikinci teşrin (Hususi): j gunculuğu yapmadım. Esasen san' a-

s k b. tt l · tım (Tavcılık) tır. Hırsızlık, adam 
ı ı ır sure e aranı an meş· 

h 1 b 1 b k l 1 d S öldürmek gibi suçlardan sabıkam ur stan u sa ı a ı arın an a- . . 
ıh K t . ·ı · yoktur. Yalnız tavcılık usulıle snfdıl rı san onyaya ge ırı mış ve 

B - d ·ı · f adamların ellerinden paralarını alı · 
ursaya gon erı mış ır. rım. Kimbiir, bu auretle mağdur et-
iki gün Konya bapisanesinde 

• tiğim adamların ahı tutmuş olacak misafir edilen bu meıhur soy· 
ki, işlemediğim bir suçu da bana yük-guncu uu görmek merakına düş-

r k d · letiyorlar!-tüm. lstİCY8p için hü umet &l• 

resine aetirildiği sırada g-idip Yanında uzunca boylu, pej-
& mürde kıyafetli Ye Şükrü namın-kendisile görüştüm, k b d B 

Alınan malumata göre lstan· da Uta lı ir genç var ı. u da 
(Alt taralı 2 nci sayıfada) 

buldan çıkarak, halı tüccarı sı· ••nnıııuıııuuıııuıuııHJııımnııınııııııuııııuııııuııııııuıuuıııııuıııuuı .. nııaııımııımaıın 
fatile Kütahya, Kayseri ve civa· 
nnda dolaşan ve birkaç parça 
hah alıp satan bu cüretkar adam 
Şükrü ismindeki arkadaşile Ulu 
kışladan şimendifere binmiştir. 

Trende bulunan sivil poliı me
mudarından lbrahim efendi na
mında bir gözü açık zabıta me· 
muru onu tanımış ve ilk tesadüf 
ettiği Ereğli kazası istasyonunda 
zabıtaya haber vererek tevkif 
ettirmiştir. 

Bursa adliyesile muhabere ya· 
pılmış ve aranılan ihsan olduğu, 
babbında tevkif emri bulunduğu 
anlaşılarak Bursaya gönderilmesi 
bildirilmiıtir. Arkadaşı Şükrü ile 
Konyaya getirilen sarı Ihsan so· 
rolan bir süale karşı diyor ki: 

Ben, fihakika lstanbul zabıtasınca 
maruf bir adamım ve sabıkalarım 

'°ktur. Fakat bü11ük •ıiieaaeu NIJ-

Fenerbahçe B. - Bepoz 8. 
takım kaptanlar1 maçtan evvel 

(Ya~ ıpor .sayıfallll&da) 

Londradan lstanbula 
Bir otomobil yolu için 

8 memlekette hazırlık 
lngiliz otomobil eemiyetinin 

teıebbhU ile Londradan lstan· 
bula kadar mlkemmel bir oto· 
mobil yelu yapılması kararlaş· 
mıştar. Bu yol sekiz memleket· 
ten geçecek; Avrupa ile Asya 
arasındaki otomobil yollannı bağ
hyacakbr. Birçok memleketler, 
bu meyanda Macaristan yolu ik· 
mal etmek üzeredir. Londra-ls· 
tanbul yolu 3 bin kilometreye 
yakındır. 

Bu teşebbüsten mülhem olarak 
Edirne ile Istanbul arasındaki 
yolun da asfalt olarak yeniden 
tanzimi kararlaıtmlmıttır. 

Bu yolun geçliği latanbul, 
Edirne, Kırklareli ve T ekirdat 
valileri pek yakında lstanbulda 
bu hususu görüıeceklerdir. 

Yolun inşası için lüzumu olan 
masraf hükumetin kefaletile milli 
bankalardan birinden temin edi· 
lecektir. 

240 kilometre uzunluğunda 
11nı nmıı ınuı ı uıııı ınıııummnmnnııımıt11uııııııııııııııııH1111111111mıı nuu11nıı1t111mmmı 

7 ziı kçe ezan 
···--·············-··--· 

Bunatla Yqil cam/in g/Srünüşü 

Eliziz, 2 ( Huıusi ) - Bura· 
da Türkçe ezan ve kamet okun
mıya başlanmıştır. ilk ezan izzet 
paşa camiinde okunmuştur. 

Hilmi . :(. "' 
Bursa, 2 ( Hususi ) - . Evkaf 

müdürü, milftü ve hafız Kemal 
efendiler toplanarak Türkçe eza
nın notadan mı, yoksa ağızdan 
mı öğrenileceiini lstanbuldan 
sormıya karar vermişlerdir. 

ismet paşa Hz. 
Ankaraya döndü 

Ankara, 'J. (Hususi) - Evvelki 
gün tayyareyle Eskişebire giden 
başvekil ismet paşa Hz. bugün 
saat on ikide Ankaraya avdet 
etmişlerdir. 

olan yol tamamlandıktan sonra 
bir otomobilin 4 saatte lstan
buldan Edirneye gitmesi kabil 
olacaktır. 

Bu yolun inşası ıerek turizm, 
gerek Trakya vilayetlerinin ti
cari faaliyetlerinin inkişafı nok• 
tasından çok faydalı görülmek· 
tedir. 

umn:amnumwudllwnuunımıwıınuuıııuııann1ıınnıım ımmıttıımnftJııQtfU 

T'ayyarecilik .............................. 
ismet Pap bir tayyareci· 
mizin şahadetini ititince 

demitti ki: 
[En kuvvetli bir hava 

sefinesi kaybettik • ] 

Bu sözlerle 
tayyareden m· 
yade tayyare· 
cinin ehemmi
yetine işaret 

eden ve tayya
reciliği memle· 
kette temelleş· 
tirmeye azme· 
den başvekili· 
mizden ilham 
alarak bir tay
yarecilik sütunu açmıştık. BuiÜD .. 
kü nüshamızın tayyarecilik sü
tununda garp tayyarecilerinin 
cür' eti ve cesareti nereye kadar 
götürdükleri okunacakbr. Res
mini koyduğumuz bu kadın 175 
inci dafa tayyareden nasıl indi
ğini anlatmaktadır. 

"umımırımıııuımımııınıtmıınnıııınııımnnn111111 umu ım111111111Uumuuınu1.WMMM11 

w -

1 . 
Anlat bakayım Cehit, 

Tanenberg'de Almanlan kim 
maııop etti ? 

Vallahi baba, dUnkU spor 
haberlerini deha okuramadım. 



Sayıfa 2 

lstanbul 
intihabatı 

İbrahim Tali Beyin 
kazanması 

Merhum üstat Ahmet Rasim 
Beyden inbilil eden Iatınbul 
meb'ualuğu için dün 111t 9 dan 
16 ya kadar devam etmek Uzre 
intihabat yapılmı§ ve Halk fır
kası namzedi Ibrahim Tali B. 
ittifakla lstanbul meb'usluğuna 
seçilmiıtir. 

Dlin sabahleyin saat sekizde 
tarihi rey sırndığı belediye dai
resind~n çıkarılmış ve intihap 
mahalh olan Darülfünun honfe
ranı aalonuna nıkledllmittir. 

Salonda lstanbul valisi Muhit .. 
~n Bey ile intihap teftiş heyeti 
azası ve ıehir m~cliıi azaları 
Halk fırkası erkAnı hazır bulu~ 
nuyorlardı. 

R.ey ıan~ığı gelince; intihap 
leftış heyetı tarafından güzelce 
kontrol edilmi.; ve mühürlenerek 
konferans salonu kürsüsünün ö· 
nüne konmuştur. 

Sandığın başına da IstBnbul 
belediyesi tcftiı heyeti reiai Tev· 
fik Hey ile Kartıl belediye reisi 
memur ediJmittir. 

Saat tam dokuz olunca un· 
dığ'ln rey atılacak gözü açılmıı 
ve Iıtanbul mıntakaaından ge• 
len mUntehibi aanller reylerini 
haıırlamağa baş1amıthr. 

Münhal lıtanbul meb'usluğuna 
Halk fnkası namma Dr. ibra· 
him Tali Bey namzet gösteril· 
mişti. 

Sandık açılıncaya kadar mus
takil olarak hiç bir namzet tef· 
tit heyeti reisi riyasetine mUra. 
caat etmediğinden namzet tah· 
taaında yalnız lbrabim Tali B.in 
iımt bulunuyordu. 

Müntehibi sanller reylerini 
hazırlım•kla metaul iken Sul· 
tınıhmet nahiyeıi Halk fırkası 
idare heyeti reiıi Hamit Naci 
Bey ıUratle reyini yudı ve ilk 
daf a reyini sandığa attı, 

Bundan sonra müntchip 1ani• 
ler ııraaı ile reylerini atnnya 
başladılar. Saat on altıya kadar 
lıtanbul dahilindeki Beyoğlu 
Oıküdar, Kadıköy, Sarıyer, Bey; 
koz ve civarında bulu11ın 1254 
nıUntehip sanl reylerini attılar. 

Saat on alta olmutlu. Rey lln· 
dı~ı başında bulunan Tevfik bey; 

- Beyler kutuyu kapatıyorum 
dedi. 

Bu eınada en geriye kılınlar. 
dan fırka idare heyeti ni'i Cev. 
dıt Kerim bey ile encümen Aza-. 
sındın Nuri b~y ve nihayet Tev .. 
fik bey reylerini attılar. V c ku· 
tuda kapandı, 

Bir saatten f ızla dıvam ~den 
tasnif neticesinde rnl\lbakatta bu· 
lunan 224 mUntehtbl sanlden 
202 sinin ve ıehird• bulunan 
1335 müntehlbi saniden 1254 ınm 
iıtirakile yani 155\ müntehibi 
aaniden 1456 ıının rtyi ile ve it~ 
tifakla Hılk fırkumın namzedi 
lbrıhim Tali B. lltanbul meb'us· 
luj'una ıeçilmiıtlr. 

Reye i!lltirak etmiyen l 03 rnün .. 
tehibi Sflni ise vefat eden vo 
yahut lıtanbulda bulunmıyınlarll\ 
kuvvetli mazneti olduju için 
intihaba gelemiyenlerdir. 

lbrahlm Tail Beyin meb'usluk 
mazbatası derhal hazırlanmıştır. 

JzmJ.rde intihap 
&mir 2 ( A.A. ) - Viliyetin 

bilfımum müntehibisanilerinin İ§• 

VAKlT 3 Kinunuenel 19Sı 

Tayyare hücunıl 
rından korunma 

Fransız hükiimeti 
indirilmesini 

borçların 
istiyor 

( •••m•k•l•ml•d•n Cl•v•fll~ 
maakelerin naııl kullanılac• 
ıivil ahaliye öirctiyorlar. 
vaziyet nazarı dikkate alını 

lımet Paıa Hııretlorlnin 1V 

İngilizlerin .Arnerikaya gönderdikleri nota Arnerikada 
pek az bir tesir hasıl etti ! 

ya naklettiiimiı ıöılorinclıki i•. 
bet dorec:oai derhal takdir ecUlı 
Binaenaleyh milli tayyar• t•t 
lltlarımıı bir taraftan tanar 
liiin memleketimizde inkitafı 
beplerini ararkon diler taraf.ti 
halkımızı istikbalin t•yyare -'11 

barobelerine kartı haı1rlam•1'•11 

Vaılnalon, 2 (A.A) ..... Birinci 
kAnunun 15 inde vıdHi ıelecek 
takıitin tecili hıkkmdıki logiliz 
notası Amerikan konıraıi azası 
üzerindo pek a~ blr tesir hasıl 
etmiştir. Cumhuriyetçi ve de· 
mokrat aza bu taksitin tecili 
aleyhindeki variyotlerinde sebat 
etmektedir. 

Bu iıa, borçlar meselesinin 
yeniden tetkiki ha~lunda bir ko
misyon teşkili yolundaki teşeb .. 
büsün akamete mahkum alıca• 
ğını timdidtm aöylomektedirler. 

Ayan meclisindeki cümburiyct• 
çi azadAJJ M. W atıon ve bu ya• 
kmlard~ M. Roosevelt ile aörü· 
ıcn dcmo!~n~ azadan M. Ro .. 
binson by tıkıitin tıcili ihtimal• 
!erinin tamamile gayri varit ol• 
duğıınu bilhatsa beyan dmitler· 
dir. 

Amerikaya ırBıaderllen in· 
ılliı: not.111 

Nevyork 2 (A,A.)- Nevyork 
Amulkan gazetesi lngillz nota• 
tasını neşretmiş ve bu notanıq 
ticaret aahaaında bir tıkım mu• 
kabe:lei bilmiıil hareketlerine 
glriılleceğlnt gHıterdifioi beyara 
etaıiıtir. 

Nevyork Tfmes gııetesi, in· 
giliz notasının Reislcümhur M. 
Hoover ile baıhca milıavirlerl 
üzerinde bllhaua Lozan ltlllfına 
ait fıkra möpasebetile büyük 
bir tesir hAıul ettl~lnl yaımak• 
tadır. 

Yene bu ga;:etenjn mUtalea .. 
ıına iÖre, Amerik@ hUkümetl 
~eşrii bir sılıhiyet yahut 
siya si bir nüfuıa malik ol· 
mu~ olaydı lngilterenin Ameri· 

kıyı olın borçhmoın tecili hak. 
kındıkl tılobinin kıbulUno im· 
kin bulunıcıtım illva etmekte· 
dfr, 

M. Hoovorin mUtıvirltrl kon .. 
ırcnln loılliı toklifltrlne veyahut 
M. l:foovorln horh•nıi bir tav. 
aiyeılne uyıuıı bir ıurttte dav" 
rınıcıjım pek aı Umit etmek· 
tedirler. 

Nov~ York Timca ııut11inin 
mUtılıııını ıöre, Amtrlkan hü" 
kfımıtlnln yıpıbilecıti )'tılno 
şey kongrenin bugünkü siyase• 
tinin tevlit edebileceği neticeleri 
thınuniyetle kıydetmakton v, 
bütün rn11uliyetl kooıreyo bırak~ 
mıktan ibarıt bulunmıktıdar. 
Amerllıada müzakereler 

Waşi~~ton.~ 2 (A.A) - lngit· 
ter~ sefıra mYmllıil ah.,.ılde mer'i 
u:ıul · hilAfına olarık, Hariçiy• 

nı 111 ıımuıumıı •t flUllU uıın ım m mın ınımıımmıı~ıJtntmtı 

tintkile bugün yapılın intiha· 
hıbatta Cümhuriyat Halk fırka· 
sı namıedi olın Sarnıun vılis\ 
K~ıım pua Hı, münhal bulunan 
lzmir meb'uıluiuna milttıfikan 
seçlln1lş\fr. 

nmsunda 
Samsun, 2 ( A. A. ) - Mün· 

hal oliln Samıun meQ 1usluğu için 
bugUn yapılan intlhabatta C. H. 
Fırlır.asl namr.edi olan eski Ku· 
düs konsolosu Ruıenl bey lttl .. 
fakla kazanmııtır. 

naıın M. Stımsonu husuıi ika· 
metszihlarmda ziyaret ederek 
bir pota 'Yermiştir. 

M. Stfmıon, ReJıicümhur M. 
Hooverle müşaverede bulunmak 
üıer,, hemen Riy11eticümbur dı· 
irulnc ıitmtıtir. Maliye naım 
M. Millıde biraı ıonra kcndiıine 
iltihak ctmittir. 

Bu notanın metni gazeteler 
tarafındın yarın sabah neıredil· 
mek Uıere bu ak9am matbuata 
teblii edilecektir, 

Har.P borçları me•eleıi 
Nıvyork, 2 (A.A.) ...... Amerikan 

gııetelcri, yeni lngiliz notaaın· 
dan derin bir ıurettc mütee11ir 
nlmuf bibi JörUnmektedir. An~ 
cık bu g11eteler konarenin eıki 
e1ld vaıiyetinde sebat ettiği 
takdirde biç bir ıcy yapılamıya· 
cıjını umumiyetle beyan etmek· 
tedir 

Cbrlıtion Sciennce Menitor 
gazeteai, bu münasebetle şu aa
tırlan yazmaktadır: 

"Amerikaıun bu meıcleye 11it 
bütün satbaları tetkik etmeden 
evvel kat'f bir hükum verm~k
tın çıkinmui Amerika için ha
yati bir ehemmiyeti hıir.dir, ,, 

Franıanın cevabı 

Pıris , 2 (A.A~ - Fransız ce· 
vabı Aınerikaya Franıız borçlan 
hakkında heyeti umumiyesinin 
tekrar tetkikini Amerikan kon· 
gresioe tavsiyeye M. Hooverin 
mütemayil bulunmasJ ve Avrupa 
dıvlıtlırinln Amerikaya vere· 
ceklerinde tenzilat yapılmasının 
Amerika iktı11dlyıtı Uıerinde 
müsait bazı aksüllameller husule 
iClircbileceji noktaımın M. Ho· 
over tırıfındın teıliaı ve iti· 
raf edilme1ini memnuniyetle 
kaydettikten sonra Amerikanın 
1926 da ilk defa olarak Avru• 
pa borçlarının ıimdiki ihtiyaçla· 
ra aöre teabit edilme.ine razı 
olduğy zamındanberi dünyada 
kükiim süren vahim ikli111di 
buhramn bütün a!ikadır dev .. 
Jetleri beyoelmilel borçlar me· 

seleıine karşı vaziyetlerini de· 
ğiştirmiye mecbur kıldılını ve 
aynı zamanda dı bu devletleri 
ıimdiki ahyalden doima zaru· 
retlere karşı gelmek üzere ken• 
di aralarında kararlıttmlan bir 
pliodan dolayı hem tamirlere 
hem de borçlara mliteallik bir 
tedbirler silıiJesini ittihaza ıev .. 
keylediiini ehemmiyetle ıikrey· 
lcmektedir. 

Taahhütler; lnklr etmiyor 
Franaa hükumeti notada harp 

borçlarının ea11ını teıkil eden 
muhtelif tıahbUtlerin mahiyeti 
kanuniyeaini inklr tikrinde aala 
bulunmedttmı ileri ıUrerek tc· 
diyatın tehirine ait talebin tnk· 
sitler tediyninin baıka zaman
lara talikinden batka bir mana· 
yı taHmmun etmeyip alilu•d1r .. 
ların hukukuna zerre ~ndır bir 
halel getirmiyeceğini söylemek· 
tedir. 

Bu mütaleaya binaendir ki ye· 
ni bir moratoryomun bahsına ait 
talep M. Hoover tarafından 1918 
mayısında yapılan teklifin çeı çc• 
vesi haricine çıkmaktan başka 
bu tekllffn tabii haklı ve zaruri 
Bir neticesi gibi o-örünmektedir. 

N 
~._ nvnfl ., ~· 1;1au 

. ota, noover moraloryomunun 
metpıni hatırlarak borÇluların 
batında bulunan Almıuıyanın 
kendi borcunu 3 milyar mırka 

indirmiye yani yUzdc 90 radduin· · 
de tenılle muvaffık olduğu sıibi S 
senelik bir rnoratoryom istihsali 
edebildiğini beyan ederek ala· 
caklı mevkiinde bu'unın Avrupa 
devletlerinin Alman t1Zmlnıt te
diyatının blıtün borçlar meıele
slnl!ballydecek umumi bir itilaf 
akdine kadar gecikdirlimcai ta· 
m~men u~utdukhmnm nazarı 
dikkate arztUiktcn sonra "Lo. 
ıanda bu kadar güçlilklerlc le· 
min edilen rejimin tekrar tehli
ke ti bir surette mevzuubahsedil· 
rnesi pek vahim bir ıey o!ur,. 
sözleri!e ııihaye t bulmaktadır. 
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Japon ajansının yeni mu .. 
hahiri bir ziyafet verdi 
Japonların Rengo ajansı tara· ı münafi hiçbir hadise çıkınamıt 

!ındın Türkiye muhabirliiine ta• olduğ\lnu ve bu iki mill:t arasın· 
yin odilmiı vo ıehrimize gelmit daki samimi mtinaıebatn1 deva -
olan möıyö Kam im ura dün ıe · mından her iki tarafın istifade e· 
çe Tokatliyan otelinde lıtanbııl decelini söylemİ!tir. 
matbuatı mümeıılllerile tanıt " İstanbul matbuat cemiyeti i • 
mak mak11dile bir akıam ziya • kinci reisi Ahmet ŞU~rü bey bu 
foti vermitUr. nutka mukabele etmi9 ve Tiirkle-

Ztyafette Jıpcm ıefareti, tica• rin Japonlara kartı ötedenberi a· 
rot vo a1kort ataıelerile, Pengo laka duyduklarını ve lstanhıtl ~a
ajanaı muhabir muavini, Röyter zetelerinln geçmiş seJlelere ait 
ajanıı mümeuili, Anadolu ajan • kolleksiyonlarmın bu allkayı 
11 mUme11ili ve f ,tanbul gazete • gösteren ya7;ılarla dolu olduiunu 
lorino monıup zevat hazU' bulun• şöylemittir. 

\ muılırdır. Möıyij Kamimura Gaıinin, 

ı Ziyaf~t ıamimi bir hava i~ln• Türk milletinin ve Türk malbuat 
de ıcıçmiı ıonunda Pengo ajansı milmeuillerinin sıhhatine jç • 
'muhabiri M. Kamimura bir nu • mek teklifinde bulunmuı, alkı~ -
tuk söyliyerek Türkiyeye gelmit hmmı§tır, 
olmaıınclan duydui\l memnuni • Ahmet Şükrü bey ~oıa Jl\&tku• 
yeti, Türkiyede gördiliü teı·akki rıun sonunda Jtt.pon milletinin ıa· 
ve l11Jd9afr, Türkiye ile Japonya adeti için kadeh kaldunııt ve al· 
arasında timdiY,e kadar doatluja kı!lanmı§tır, 

Mehmet A••"' 

Sarı Ihsan 
( Ha, taraf~ l inci ıauıfodı1 

San ihsanın akrRbuı oldul"'o 
ve halı t icareti yapmak için ~ 
raber do!afhğını ıöylemlf '' 
Ama Jbsıtn: . . .. 1 

Doğrufunu ııtar ııuı:ı•• 
o da benim ııibi tivcıdır ti 
şcrikimdir. . 

lıtınbulda it ke11thı1hiı ic:I 
hah tUccuı namı ılhndı dot1. 
maya çıktık ve timındiftf 
yıkılaudık ! 

Deyip itin içinden çıkm1tt•" 

Ziraat bankasJ ff' 
iz ve komisyonll 
Maıi vazıyeti 

iki gün evvel Ankıradı ~ 
lanmış olan ıir ıt b ıık it _, 
yeti umumiyui nsımtekıti• . 
zirat ve ikhudt hıyıhnı )'•~111 
dın al•\cıdar edın cok mlY" 
bazı kararlar vermiştir. Bu ~ 
den itibar n bankanın yapı__.. 
ikraııtta fıiz ve komiıyon ~ 
tını tonıil edllmlıtlr. V erllın ,JI. 
rara ıöre bin liraya ~ıdıJ' -,_ 
ikrnıtta cvvdce yüıd• oa ~ 
lcıdar çıkın fıiı ve koıai"; 
mlktan ıimdi % 9 u, vı bl' I 
radan fazla olın Uuıntt• 
~ 1 O u gcçmiyecektir. 

Diğer taraftan kongre -~ 
şcbetl!e y~pı!nn tctklkat r(J· 
snıdoı Ziraat ban\\ı!ının ma •••• 
ziyeti çok iyi ıtsrUlrı>UttUr, ·~· 
kaya harf çten vaki olan at~~ 
atın yUzde cUfsi depo ol"'' 
bankada mevcut bulunpıak1' ~U 
Bu vaziyeti a<>ren lktııat f~: 
Celil Beyin Ziraat bankı•' tül' 
dUrU ŞUkrü Beyi t,brlk ~· 
iıtihbarl\hrnız cUmluind~ 

Den izli de FırJı&I 
kongresi bd' 

Denizli, 2 (A. A.) - c:~of'" 
riyet Halk Fsrkısı vi1•1t 0 """ 
grui dijp ~uotardan lt1~1ttıt• 
rahh11ların iştlrıkUe aç• 

41 --- .,., 

Düzcede yeni ıdı 
mektep y•P1 1' .. 

d il' il~~ ., Oüıco - Bur• ". do biP"'1 f 
tep, bu üç ilkmekto\nn C••"' 9' p 
fazla talebeai vardır·1,. ..,,ld'. 
iımind~ bir ıat d~ ~~cli1' •' 
in ta ederek m•~rıf e bir ~ 
mittir. Şimdi Duıc:•d-~ r v• • 

ı. b ·h · van•• ifJ.' me~te e ı \1ya.ç hi 1,tSSI •• ,, 
bu ihtiyacı tiddetlı • te••'' • 

. . ekteP --dır. M•anf !r~a 111 
• d• tw•IJı · _.11 

müaaade ııtıi• takdır eyi dff"" 
allimlerin maa,ını ~~rJ!l 
te edecektir. 
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llntın lşa~etlerıl , .. _ -. --··-·--.......... .. 
.... pıarın pahalılığı 

'ratebenln teıkllAt
sızlığındaodır 

Günler var ki Babıali caddeai B " d 
._~ribirine ıirdi. Kütüphane· f 0 g 8 Z a lhract Ofisinin haberleri hep bö"yle rni r ........................ _______ _..... ___________ , ................ --

Iktıadi buhran geçiyor 
mu? Nerede ! .. 

-qdtklı harp kararıi.blan ha 1 
aldı. Kitapçı camekanları ar- f Jk• •• 

....... ıL aiali, sizli fiako.lal' olu· ' 1 motor çarpıştı, 
• ~lar ~thamları taki~ edi· t'biri battı ladamyok 

Halaaa kitap dalavereıı aldı 
• Dedikodu güzel teY. Bu· Gümrük idaresinin, Süreyya. 

de ben, fU mektep kitaplan· kaptan idaresindeki 34 numaralı Eğer ümit olsaydı, siyasi buhran 
kolaylıkla atlatılamaz mı idi ? 

~rdan biri ııfatile aö:ıe romorkörü dün gece Ana.doluhi

• • • 
~ep kitapları pahalı mı • 
~ tlcaz mudur meıelesinde ben, 
~lann sözlerine pek ehem • 
-.:.et ~erilmesi taraftan deği • 
~ Çünlcü onlar kartılıklı ıer -
-.,_ rekabet mücadelesi ya • 
' lar. Mabat rakip olıun 
~d olursa olsundur. Bizim 
~ 11 kitapçıları Makyavel • 
~ Makyaveldirler. 

~ <>..ı.; biribirlerile anlqmıt gi· 
~dükleri zamanda bile bi· 

"ni atlatırlar. El birliğiyle 
l\ · ri atlatırlar, okuyucula • 
~i~ onları da tabii hayda 

\\.'1-utiyetin ilanında ıaliba, 
fiııııııL ~lüman kitapçı iman re -
.. ~ olan bir mektep kitabı 
~, ayni cin.ten kitap baıka 
\.......- lllU.lim bir kitapçıda da 
~~· Meıele mühimletmif. Ki
... ~_. •ilerini p.kaklarına koymuı 
~Üf, dütünmüı, doluya koy 
. -., ohaamıı, bota koymuı olma
~- llllıa1et hallı çaresini bul
~_!_ Y &ili ıoluiu derhal Babı 
~atta alm19 ! Yaktın teyhülis-

~~ makaa-
., arzetmif, arzıbalini aunmuı. 

~ L.~. Ehli iıli.ma canlı ıuretler
~~lf kitapları okumak caiz 

~ blllıa? 
' ~ hazretleri kaauı kale • 
~ 111.ürelakebine batırmıı ve 

~· 
._ Elcevap olmaz ! .. 

\ı S..Va kitapçı bunu alınca der· 
\ f ~baaya kOflllUf yüz binler
"41 eı, .. baıtırmıt ! Rumeli ve A
~\I •ilayetlerine, kazalarına, 
~ tlerine, mektep hocalarına 

l~, ith!ı· . ı- f t .... 
vı e ı ıı am e vayı ıorun· 

ıt ka1mıt! 

İlnli kitaba el sürenler, 
~ •ı itfar etmiıler, imanları • 

ı;_:il ·hlannı tazelemitler. 
~~aatlerin boğaz boğaza 
S Jerde, ekmek dava11 üze
~. ~nuıulurken bence hüsnü 
'~bahsetmek biraz acaip 
~inan düımana rahmet 

' ... 
~~~lelim asıl kitabın okuyu· 
~'-tı ıle pahablıjına: Mektep 
' ._ ilin yüzde yüz karlı fi • 
\ oı._ tıldı;ı anlatılıyor. Bu kir 
ti >'or. 

~~ baaa.n müe11eıelere na
~11 lctrın bir çok kıınnları 
,. aidiyor. 

'~a. lire hu kitaplar da • S 
1 

lllaledilebiliyor. lı ne 
'-ı~ urıa. olıun talebenin ve 
.._~ ~ aleyhinedir. Çünkü 
~· ~ Plann ültündeki fiatı 

• ~ ... Jnuya mecbur oluyor 
~ '-~ teh~itler ve teyit kuv· 
~ lel~ıun ıırtındadır. Ki • 
ıı;..- ' ırıe o ceza alır. Kitap • 
::..... ~ ~lrtanıaz, çalıfllladığı 

• il_ - -:-Unda o ımıftan dö
~--- ••• kit rn,lcl apçı ıanlri el ele 

~ J.a, ltu itte en çok 

aarı civarından geçerken muka • 
bil taraftan gelmekte olan Koca 
Mehmet Kaptan idareıinde bulu· 
nan Allahverdi motörüne çarp • 
mıthr. 

Çarpııma neticesinde motör 
batmıt, etraftan yetiten balıkçı 
kayıkları kaptanı ve bet tayf ayı 
kurtarmıılardır. Fakat tayfalar • 
dan F ariı atlı biri kurtarılama
mıt, ceıedi de bulunamamıttır. 

Kaza hakkında tahkikat yapıl • 
maktadır. 

Muhtelit mübade
lenin litvı 
görünüyor! 

Yunan hükiimeti 9ehrimi2de 
faaliyet halinde bulunan muhte· 
lit mübadele komisyonunun lai· 
vını tasavvur etmektedir. Haber 
verildiğine göre Çaldariı hüku
meti bu m•ele baklôncla hükU· 
metimizin fikrini ıormuıtur. Yu
nan mahafilinde bu teklifin hü
kUmetimiz tarafından kabul edi· 
leceği zannolunmaktadır. Hüku • 
metimizle Yunan hükiımeti ara • 
aında, k~misyonun liivından 
sonra latanbuldaki emlak mese • 
lesinin sureti hallini tayin için 
bazı müzakereler yapılacaktır. 

Komisyonun faaliyet dairesine 
dahil bulunan diier meseleler iki 
hükGmet arasında doirudan doğ
ruya yapılacak müzakerelerle 
halledilecektir. 

Diğer taraftan komiıyondaki 
murahhas heyetimizin reiıi Şevki .. 
bey komiıyona yeni tahsiıat te· 
mini için Ankarada teşebbüsler· 
de bulunmaktadır. Komisyona hü 
kumetimiz tarafından verilen tah 
siıat bu ay batında bitmittir. Ko
miıyonun masrafını Yunan hiiku· 
metile hük6metimiz mÜ!tereken 
temin etmektedirler. Yunan hü • 
kum etinin yeni tahsisat · vcmıiye 
pek taraftar olmadığına göre 
hükiimetimizin yeniden tahsisat 
verip vermiyeceği de belli deiil· 
dir. 

ihracat ofisi; l:undan bir kaç 
gün en·el, bütün dünyadan al
dığı haberlere istinat ederek 
buhranın geçmekte o!duğu hak
kında bir rapor hazırlamışti. 

11Kooperatif,, mecmuasının son 
nüshasında H. A. bey, ihracat 
ofisinin bu haberini, kanunuevvel 
balığı olarak tavsif ederek 
diyor ki: 

Hamdo!ıun, buhran bitiyor
muı. Bu hikAye Nisan balığından 
daha tuzlu bir "kinunuevvel ba· 
lığı,, na benziyor. 

H. A. bey bundan sonra buh
ranı tetkik ediyor ve diyor ki: 

a) - B6tUn dllnyada sanayi 
istihsaline konmuı sermayenin 
yüzde 60 ı muattal haldedir; ça· 
htabilecek kolların da yarısına 
yakını itıizdir. 

b) - Bütün dünyada çiftçiler 
borç ve nrar içindedir; şehir· 
lerde yardım giiren memleket
lerde tarlalardan şehirlere doğru 
işsiz köylülerin hücumları vardır. 
Artık birçok memleketlerde hakiki 
manasile açlık başlamııtır !. 

c) - iki memleket miıstesna 
o!mak üzere, bütün dünya mem• 
leketleri borçlanmıt haldedir: 
hiç bir memlekette borç öde
mek takati kalmamııtar. 

d ) - Hemen her memlekette 
ıiyasi buhranlar, itimatsıılıklar, 
bugünkü cemiyetin temeli olan 
serbealçiliği ve demokruiyi he· 
men hemen tarihe devretmiştir. 

e) - Harpten evvele nazaran 
daha çok parçalanmış olan Av
rupa memleketleri ve onlara ba
karak diğer dünya memleketleri 
gümrük duvarlarile biribirlerine 
iktısaden kapadıkları kapılarının 
arka11nda, yeni bir harp, mukad
der bir tehlike için hazırlanmak· 
tan aeri kalmıyorlar; silibları 
tenzil değil, bu hazarlıkları tev
kif etmek bile mümkün olamı· 
yor. 

f) - Bankalarda kullanılmı-

hğın dayandığı fabrika ve te
si1at gibi ıabit ıermayeler 
nasıl muattal kalmıı ise , 
kredi, para gibi hareketli ıer· 
maye de durmuş ve donmuştur. 

işle "buhran" ın bütün dün
yada yaptığı tahriplerden, em· 
niyetıizliklerden birkaç esaslı 

nümune ! ... "Buhran" bitmiş ise, 
arkasında bunları bırakarak bit· 
mit lir. 

insanlar milyonlarca işsize, bo
zulmuı bir iktısat makinesini · ta· 
mire çalııarak, iı bulabilecekler 
mi acaba? .• 

Sinirle~e silkQnet verecek, 
pliçolardaki " mevcut ,, hane· 
lerini, fiat yüksekliklerile kabar-
tacak havadis, buhranın böyle 
bitmesi olmasa gerektir. " Kl
nunuevvel balıkları ,, uçuranlar 
buhranın artık tahribat yapmaaı 
milmkün olmıyacak şekilde ön· 
lenmiş o'.duğu iddiasında bulun
maları muhtemeldir . 

Bu hususta ilk nikbin beyanat, 
A lman iktısat nezaretinden çık
mıştır. Fakat buna rağmen, Al
manya baftalardanberi kabine 
teıkil edemi1or; acaca bu niçin? •• 
iktisadi buhranın bitmesi ibtima• 
linden bahsederken, ufak bir 
Umit o!sa idi, siyasi buhran ko· 
!aylıkla atlatılmaz mı idi? 

Mektepli kasketleri 
taşıyan 

ablAksız kadınlar 
Talebelikle alikası olmıyan 

bazı kimselerin mekteplere mah 
sus kasketleri giydikleri ıörül
müf, bunun önüne geçilmesi ka
rarlathrılmıştır. 

Dün Beyoğlu polis merkezi 
üç kadının talebe kasketile do· 
laıtıklaranı g6rm0f, DçOnU de 
yakalamıthr. Yapılan tahkikatta 
bunların abliksız bazı kadinlar 
olduğu anlatılmıştır. Bu kadınlar 
mahkemeye verifm =şterdir. 

Talebe birliği 
kongresi K a rl alda bir yan krediler, altınlar, tasarruf 

yapan halkın elinde her gün dispanser Milli Türk talebe birliği, sene· 
kıymetini kaybeden kiğıllardan lik kongresini dun ag· leden evvel 

lstanbul tehir meclisi tarafm- d 
dın Yerilen tahsisat ile Kartalda ibaret olan sermaye arlığın ha· Cağaloğlundaki merkezinde akt· 
bir dıapanıer açılmıthr. Di~pan· reketli temeli, bu çürük ve ba· edecekti. 
serin dün reımi küıadı yapıl· taklıkh zemin üzerinde yürümek Fakat ekseriyet olmadığından 
mııtır. imkanını bulamıyor; sermayedar· kongre gelecek cumaya kalmıştır. 
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yanan talebe velileridir. Bunun bir ıurette kooperatifletmek ve edilir. Bu ki.rın 10 seneliiini bir 
çareıi nedir? bu kooperatifleri bir merkeze araya getirin Tür ki yenin en mu -

Bana kalırsa, bu mesele ıayet bağlamak imkanı hi.ııl olursa: azzam bir neıriyat tirketini kur • 
kolay halledilir ne kitapçı ihtika- 1- Kitapları en atağı bugün - mut olursunuz. 
n, ne de pahalı kitap alma meıe· kü fiatlarından yüzde 40 eksiğine Mektepliler, eğer ıiz kitapları-
leai ortadan kalkar. satın almak imkanı hi.sıl olur. mzı pahalıya alıyorsanız, hüku • 

Bakınız nasıl? Bu suretle mektep kooperatifleri- met size henüz kitaplarınızı be • 
Türkiyede ilk ve orta mektep- ne en aıağı (150) bin liradan dava veremediğine ıöre bu kaba

lerde yarım milyon kadar talebe fazla kir kalır. hat mutlaka ne fU kitapçının, ne 
var. Ve bu talebe Türkiyenin or· 2 _Bu yüz elli bin lira ile ta· bu kitapçınındır. Asıl kabahat 
dudr., sonra en teıkilltlı unıuru- lehe kooperatifleri merkezi iıte _ birleımiyen, bir iktııadi kuvvet 
dur. diği kitapları bastırabileceği gibi olmıyan kendi kuvvetini botuna 

Y ·ı sarfeden, kooperatifleımiyen ıiz-arllll mı yon insan iktııadi Babıali piyasasında da bir nazım 
b. kk··ı ·b· 1 d ı lerindir. Babalar, hocalar, çocuk-
ır tete u e ta ı oma ıiı için rolü oynar. Çünkü Babıali piya· 

lar dedikodulara kulaklarınızı tı-
birkaç düzüneyi ıeçmiyen kitap- ıuının mektep kitabına döktüğü kayınız ve kendinizi kooperatifin 
çı 19bekeai içinde eriyor. Halbu· sermaye (150) binden daha çok ıadık bir imanlııı yapınız. 
ki bu 7arun milyon iman ciddi azdır. Bir aenede bu kir temin Sadri Etem 

Savıfa S 

Yalovada 
Yeni tertipler ve 

yeni islah projeleri 
Yalova kaplıcalarının ıslah ve 

ihyası için Seyrisefain idaresi 
tarafından evvelce hazırlaamıt 
olan programın bu yıla ait olan 
kısmının tatbikine başlanmıştır. 

Geçenlerde çıkan bir yangın 
neticesinde· yanan büyilk lokan· 
tanın yerine betonarmeden yeni 
bir lokanta yapılmaktadır. Şim• 
diye kadar kaplıcaların yukan 
kısmında bulunan Fıziotrapi da
iresi, müşterilere kolaylık olmak 
üzre, aşağı tarafta yeniden ya• 
pılacak yeni bir binaya taıına• 

caktır. 
Harap bir halde buluaaa eıki 

sıcak su kanallarının tamirine 
başlanmıştır. Su kanallann tamt
rile, suların yollarda <1iyan olma• 
saoın önüne ieçilmiş olacakbr. 
Bu kanallar açılırken şimdiye 
kadar bilinmiyen yeni bir ııcalı 
su kaynağı meydana çıkarıllDJf• 
hr. Bu kaynağın da diğerleri 
kadar kuvvetli olduğu anlapl• 
mııtır. Bundan baıka ıotuk ıu 
kanalları tamir edilmekte, suyun 
otomatik bir surette bilyük otel 
deposuna kadar gidebilmesi için 
t r ti bat alınmaktadır. Bu suretle 
kaplıcaların yüksekte bulunan 
kısmı için tulumba ile su ver• 
mek zahmetinden kurtulunacak
tır. 

Ayrıca kaplıcalarda Göney İı· 
mi altında bOyiik ve güzel bir 
park tanzimine baılanmıştır. 
Kaplıca mevsiminde bu park ta 
açılacaktır. 

Bir posta müvez
zünin ağır 

yaralanması 
Evvelki sece Beyoilunda feci 

bir kaza olmuf, bir poıta müvez· 
zii aiır surette yaralanmııtır. 

Motosikletli telgraf müvezzi· 
lerinden Mustafa Efendi gece geç 
vakit T epebaşından geçerken 
Londra otelinin yanındaki Kalla• 
vi sokağından bir otomobil sürat· 
le caddeye çıkmıt, müvezzi oto· 
mobili görünce kazaya mini ol· 
mak için yolun kenarına sapmak 
istem it, fakat motoıiklet htzla 
gittiği için muvaffak olamıyarak 
otomobile çarpmıttır. 

Çarpıtma çok tiddetli olmuı, 
motosiklet parçalanmıttrr. Mus • 
tafa efendi de muhtelif yerlerin • 
den yaralanmıı, ağzından, bur • 
nundan kan gelmiye batlamıştır. 
Y etiten polisler zavallı müvezzii 
ifade veremiyecek bir vaziyette 
hastaneye kaldırmıılar, otomobi
lin toförü Hayri efendiyi yakala
mışlardır. 

Tahkikata nöbetçi müddeiu
mumi Hayri bey vazıyet etmİ§tir. 
Müvezzi Muıtafa efendinin haya· 
tı tehlikededir. 

Gene bir otobUs çarptı 

Dün saat on ikide, şoför Ra· 
ifin idare ettiği 3519 numarala 
otobüs Yedi kule tramvay cad
desinden geçerken sütçü Muhit· 
tin efendiye Ye süt güğümleri 
yüklü bulunan beygirine çarp
mış her ikisini de yaralamııtar. 
tof6r yakalanmıttır. 



Sayıfa 4 

~!i!t~~·ı 
7300 metreden paraşüt e 
yere inen kadın tayyareci 

. 
Bu 175 inci sukutunun heyecanını 

anlatıyor .. 
Paraşütle 7300 metreden ı·c liS 

inci defa kendini tayyareden alarak 

bu yolda bir rekor kıran /;adın tay. 
yarcci Lola Sclırüfcr §Unları anlatı
yor: 

Şimdiye kadar tam J 74 c! f 
H l e a 

paraşut e atlamıştım. Fakat ne 
yalan söyliyeyim 17S . . . 

ıncısıne 

başlarken içimde garip bir his 
vardı. Hususile şimdiye k d 
h , a ar 

avaya ÇH<ışlarımda hiç O .. 
k il 

gz11en 
u anmamıştım a·u· d · nyern e ya-

pacağı tesiri merak ediyordum. 

yanlı~ bir işaret .. .. d yuzun en 
~~rytreden valdtsiz atlamıştım. 

ı o . t.ayyareden atılışımı gör
~emıştı. Bu sebepten tayyare, 
ga:ını kesememişti. Paraşütü
mun açılmasından bir iki saniye 
sonra tayyare beni görmüş ve 
a~ılmıya başlamıştı. Görülmemiş 
bır hızla yere doğru yuvarlanı
yordum. 

Kolay değil bu... 200 kilomet
re sür'atle uçan tayyareden hızla 
a.U:ımnnın sukutu elbette böyle 
şıdcletli olacaktı. Birdenbire bir 
sarsınh ile paraşütümün başı· 

mıa üstünde açıldığını duydum. 
Görünmez bir el beni yakalamış 
lastik bir top gibi yukarılara 
fırlatmıştı. Her ihtimale karşı 
paraşütün tutamağım elimde sım 
sıkı tutuyordum. Pılotum, daha 
evvelden yüksek tabakalarda ma· 
ruz kalacağım şiddetli rüıgar
lardan bahsetmişti. Tavsiyesi veç. 
hile hareket ederek vücudumun 
rüzga ·· k r gorece yerlerini mantar 
sargıla~Ja sarmıştım. Eu rüzgar
ların şıddeti muhtelif yükseklik
lere göre değişiyordu. 

Paraşüt'" f um açılınca geniş bir 
~~ esb kalddım ve ~öyle etrafıma 

r a ın ım G·· l . 
•1 • oz erımin altında 

serı.en rnanzara "dd 
cı en ço:( 

muhteşemdi. Hayatımda bu ka· 
dar güzel deniz manzarası aör-c. 
memiştim. 

Açıklardan Ş!ozvik Holştayma 
doğru lrnpup gelen dalgalar, 
sabili boylu boyunca beyaz kö· 
püklerle yıkıyor. Ara sıra bir
kaç bulut kümesi bu nefis tab· 
Ioyu gözlerimc!en saklı)'ordu. Da
ha ilerimde Kiyel kanalı görü· 
nüyordu. Biraz sonra rüzgar de· 
ğişti ve ben de cereyana tabi 
olarak kanalın sol taraflarına 

do~ru sürüklendim. 

Yanı başıma kadar yaklaşan 
tayyerenin muntazam motör ses
lerioiduyuyordum.Pilot tayyareye 
paraşütümtin sür'ati ile mütena
s:p bir gaz verdiği için aramız

daki mesafeyi muhafaza ediyor· 
duk. Birbirimiz'e keyifıi keyifli 
işaretleşiyorduk. Bütün hareket
lerimi tayyaredikilerin mükem· 
melen gördüklerine şüphe yoktu. 
Atçaldıkça Selent gölünün kor
kunç hudutlarına doğru yakJaş

mağa başlaa:ıştım. Endişe ile 
ineceğim yeri arıyordum. Fakat 
nereye? 

Altımdaki manzara her dakika 
yeni bir şekil alıyordu. Büyük 
bir ormam da geçtikten sonra 
iniş için en müsait bir yer ara
mıya başlamışhm. Gölün yanı 
başında bu işi görebilecek çok 
güzel bir düzlük görünüyordu. 

Yere 50 metre kadar yaklaş· 
tıktan sonra eldivenlerimi çıkar
mış, can kurtaran ceketime bağ· 
lıyarak bir safra gibi yere fır

latmıştım. Birkaç saniye sonra 
· da ayaklarım } ere değmiş bulu
nuyordu. Göle 500 yarda meıa
fede büyük bir şalgam tarlasına 
inmiştim. 

O l:ıvncılık ve spor) 
m --.._..._. M d -..ırnaw., ımıııuuımıı-nınHDımnmmnımnnnmıııııınnnumınınııır.ıım nıııııuııınnıınııınıııını 

M
ud an yada teneke Bf r kavga sırasında •• 
u anyada zeytin . 

~ . . ve zeytın 
yagı mevsımı olmak d 1 • 

h . 1: • o ayısıle 
a alı Enzın ve gaz tenck 1 . 

.. h" e erı" 
ne mut ış surette hücum et k 
t d' T me • e ır. eneke satışı yapan es-

nafta bile satacak teneke kal
mamıştır. 

Teneke buhranı son günlerde 
pek ziyade artmıştır. Bir tene
kenin 35 · 40 ~ uruşa satıldığı 
görülmektedir. 

ltnlyan - Arnavutluk 
dostluğu 

Roma, 2 ( A. A. ) - Arna
vutluk istiklalinin yıl dönümü 
münasebetile M. Musolini ve 
Arnavutluk başvekili teati ettik
leri telgraflarda Ital yan - Arna
vutluk dostluğunun iyiliklerini 
göstermişlerdir. 

ispanya ile muvakkt 
ticari itilaf 

Ankara, 2 (A.A.) - ispanya 
bilkfımetile aktedilmis olan mu· 
vakat ticari itilaf ispanya hüku 
meti tarafından tasdik ve meri
yete vazedilerek eşyalarımız ve 
bilhassa yumurtalarımız üzerine 
mevzu takyidat temamcn r.effe

dilmiştir. 

Hu:usi, izzet, Mahmut ve Sa· 
bahatt n adlarında dört arkada, 

dün gece sinemaya gitmek üze· 
re bir yerde buluşmuşlar, yo.da 

giderlerken aralarında şakalaş· 

maga başlamışlardır. 

Bir aralık bunlardan Mahmut 
elinde açık bir çakı bulunan Sa
babattin"ın ·· · 1 'k' · 
b

. uzerıne at amış, ı ısı 
ırden y d ere yuvarlandıkları sıra· 
a çakı M b d 8 mu un karnına sap-

lanmıştır T bl"k . 
1 • e 1 eh bir surette 

yara anan M b . a mut ıfade veremi· 
yecek bir h ld 
kald ı a e hastahaneye 

ırı mıştır. ... _ 
Ceoevrede müza

kereler 
Paris, 2 (A.A) - M. Heriot 

lüzum gördüğü takdirde Cenev~ 
reye Cuma ilkşamı gıtmiye ka
rar vermiıtir. 5 büyük devlet 

mümessiileri arasında yapılacak 

mükalemelerin Almanyada bü
küm süren hükumet buhranı ha-

sebile M. fon Neurathıo bu buh· 
ran balledilmedeo evvel Cenev· 
reye gidememesi ihtimali yüzün

den paıartesi gününe bırakılması 
muhtemeldir. 

VAKiT 

Dişçi Mektebi 
Müdürü 

Sait Cemil beyin vefatı 

Diş tababeti mektebi müdürü 
ve 'J ıp fakültesi memaliki hare 
has!alıkları mü-
derrisi doktor ,.---.... -~ 
Sait Cemil B. bir 
iki günlük kısa 
bir hastalığı mü
teakip dün sa
bah Kadıköyün
deki hanesinde 
vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün 
öğleyin hanesin-
den kaldırılarak 
Karacaahmette medfeni mahsu· 
suna defnedilecektir. 

Sait Cemil Beyin ailesine ta
ziyetlerimizi bevan ederiz. 

Grandi ve Slr 
John Simon 

Londra, 2 (A.A) - Hariciye 
nazırı Sir John ~imon hariciye 
nezaretinde lt&lya sefiri Grandi 
ile uzun uzadıya görüşmüştür. 

ltüesslf bir irtihal 
Levazımatı umumiye reiıi es· 

bakı Ferik Sait Paşa baremi ve 
i~ limtet muhasebecisi Mehmet 
Nurettin beyin büyük valdesi 
Fatma Seniye hanım vefat et· 
miştir. Cenazesi bugün saat oo 
beşde Nişantaşında Kuyumcu 
sokağında Artistik apartmanından 
kaldırılacaktır. 

Merhum Abdullah Cevdet 
Bey ailesinin te .. ekkürü 

Doktor AbdulJah Cevdet be
yin cenaz" sine gelerek, bizi tel
graflarla veya bizzat taziye ile 
derin derdimize iştirak eden 
zevata, cemiyet ve müesseselere 
ayrı ayrı te9el<kür etmeğe imkan 
bulamıyoruz. Muhterem gazete
nizin delaletini rica ederiz. 

Abdullah Cevdet ailesi 

" içtihat ,, ın 
niishası 

son 

28 senedenberi çıkan içtihadın 
son nüshası merhunı Abdullah 
Cevdetin defnedildiği perşembe 
günü için hazırlanmıştı. Bütün 
gazeteyi tasbib eden merhum 
basılması için tashih provalarını 
imzalamıştı. Fakat ölüm intişan
na mani oldu. 

Bu 28 senelik flkir gazetesinin 
sahibi elinden çıkan son nüshası 
bu ayın on beşinde çıkacak, o 
nüshay~ merbuırun hayatı, eser· 
leri, fıkirleri, b ır çok güzide 
muharrir:erin merhum Abdullah 
Cevdet hakkındaki yazıları ilciYe 
edilecektir. 

3 Kanunuevvel 1392 

Almanyada '' Vakıt ,, ............................................................................................... ....-

8 u günkü Tü kiyeye 
Avrupadan bir bakı 

ölüler yeri dedikleri memlekette illl 
faa)iyeti ve Avrupalı sermayedar) 

Berlin, 29 ikinci teişrn (Bıausi.): 

Bir zamanlar, Türkün yurdu· 
nu gezmiı olan birçok Avrupalı, 
memleketlerine dönünce, Türkiye 
için yazdıkları eserlerinde, Tür· 
kün yaıadığı ülkeyi, ölüler yeri 
diye anlattılar. 

Bizleri gömıiye gelmit olan 
yabancıların bu kehanetlerine, o 
zamanlar ne denebilirdi .. Avru • 
pamn her hangi bir kütüphanesi
ne gidip de Türkiye için yazılmış 
bir kitap arıyarak bulduğumuz 
zaman, ya iki küçük çingene yav
rusunun kırık dökük kulübesi Ö· 

nündeki iğrenç hayatı, ya bir me
zarlığın karma karıı,ık taşları ara· 
sında iki ihtiyar dilencinin bit • 
gin hallerile avuç açmıı resimle· 
rini görününüz. 

1ıte, büyük harpten evvelki 
Türkiyeyi, Avrupa en çok böyle 
bellemitti... Bu gün iae, Avrupa
run bakıfı, Türkiye için çok de
ğiımiştir. Bitgin zannedilen Tür
kün, büyük ba§ı, Gaziıile, şu on 
seneden fazladır gösterdiği varlı· 
ğa, durmayıp çalıfmıya, kendi 
dertlerine düşmüt olan bütün Av
rupa ülkeleri, kıskançlıkla bak· 
maktadırlar. 

Eğer, Avrupanın her köteıini 
biraz derin gözlerle ·• •Üzerseniz, 
bu bahtiyarlığımızı çarçabuk an
larsınız. 

.Bugün, Avrupada yerine geti
rilemiyen eksik, toprak azlığı, ve 
buna karşı, insan çokluğudur. Bu· 
nlardan hasıl olan, hepimizin işti 
tiği, Avrupada buhran ve iııizlik, 
herkesi kendi şube ve ihtiaaamda, 
günden &-'ine daha çok zararlara 
sokup durmaktadır. 

ta oldukları güzel eserler 
ıinde, vatanlarında kökle.ti ' 
lar. 

Bir zamanlar, Amerikanııı 
.. . kl ti ıan gormemıı topra arıJUL 

tılarak yapılmıf olan bir yapı 
nı ile Amerik!l nasıl cani 
ve bugün tanınmııaa, bu ıoO 
devlet, daha ustalıklarla, pıtJ' 
rını dııarı vermeden, ayni ~ 
gürültülerini, Avrupanın , .. 
rinde gitgide gururla itittirJJJ 
dirler. Çok değerli Avrupa f~ 
ilim adamlarının bile, n 
rmdan kaçmamakta olan bd 
iki devletteki imar ve tekiıO~ ~ 
ıerlerine, bu kimseler, mak•111 

kitaplar yazmaktadırlar ' 
Bizim içinıe, Avrupalılar 

yorlar ki: 
"Küçük Asya ve halkı, yeni 1 

idare rejimiyle gideceği sağlaı'~ 
lu, nihayet bulmuştur. Alnıorıl'. 

topraklarından bir buçuk def#( 
ha büyük olan, Türkün kendi 
dunda böylece çalışması ve ~ 
maaı, Türkü, toprağına dalıa " 
ve daha (Bey) yapmaktadır.~ 

Almanyanın büyük dehal~ 
dan olan (Dr. Pr. mimar Poeı; 
bir münasebetle §Unlan banJ 
lemİ§ti: . ed' 

"Buralarda işittiğimiz, Tü ~ rt' 
yapılmakta olan büyük imar •

01 
ketleri Türk milletinin istikbdl fi'ı/ 
ğıdır. Bizde görüyorsunuz ki, çO 
bileceğimiz, fazla bir toprak 

boş yoktur. Bütün ha!kımız J 
yüklerimiz, ne yapacağımızı bil ,1 
yoruz. işsizlere, tüccarlarımız"• 
rikalarzmıza siparişler verdirtcr'J 
bu suretle bize lıa11at ı•erecl'1'• 1 
yapılacak yeri kalmadı. Türkll 
kadar bahtlı imişler ki, kendi J 

Koca Almanya, halkına İ§ ve- ları arasında istedikleri kadl tf 
rebilmek için eskileri yıktırtarak, çalışabilecekleri, kimseye boyıl
yeni ve asri intaat yaptırtmayı, dirtmiyen büyük yurtlan var.J_; 
programında ilk esas kabul edi- Avrupalılarca takdir edre • 
yor. Hollanda, halk ve sanayiini, le olan imar siyasetimizink.P'! 'pif 
denizlerde kara yaptırtmakla o • b · d d d 

1 
ı e e neşre ilmi§, le .,,~e' 

ya ıyor... 1 b 1 d• ,.. .. programı o ursa, ura ar .. ~, .. 
Bunların içinde, ancak, ltalya lerce, azametle yerletmİfı )>İ' 

ve Ruıya, daha sağlam ve büyük kalan sermayeli müessesele'1 

İmar faaliyetlerile, yeni rejimle • ze yalvaracaklardır. flı 
rini, bu yolda durmayıp yapmak· Mimar Seyfettin fıll~ 
11U111D1mıııııınınıııııııımuııınnıııuwıuamıııll1lll!llllllllnaııınııııııınıııınınmnıımm:ıllll111111ıınıınnınıııııınıııımıımıılRIHı...-; 

Bir hanım kız 1 ürk ormancıl''1,rı . ,., . 
Türk ormancılar birliğ1 .,d•~1 

aranıyor 

r--T--A--K-·v--ı·M-.... ,. Kadıköyiinde bir magaza vez· 
nedarlığı için bir hanım kız 

dün öğleden sonra Cağaloi10,16de 
cemiyet merkezinde fef~oıı ı1 
bir kongre yapmışlardır• ti ıı•' 
içinde cemiyet idare beY·e do' Cumartesi Pazar 

3 K. evel 4 K. evel 
4 Şaban 5 Şaban 

Gıin <lo~uşu 7,07 7,0S 

Giın b:ıtı~ı 16,4( 16,41 

Sab:ıh namazı 6,~3 6,24 

Öğle namazı ı~.o.ı 12.0.J 

1 

lkiudı namazı 14,28 14,'ı?S 

A\:ş•m namazı 16.41 16,41 
Ya sı namazı 18,19 18,19 
imsak 5,22 5,2:l 
Yılın geçen günleri 338 339 .. kalan . 2~ 2i' 

HAVA - DUn sıcaklık azamı 13 as ... a. 
rt • o 

' 7 derece ldl. Bugtln hnva açık olacak 
ve rüzgtır Poyrazdan esecektir. 

Radyoda : 

""i$T';:Niiüi:•-.:_ 18 don 18,45 e kadar 
DarUttaıım., 18,45 ten 19,20 ye kadar orkes
tra, 19•20 den 19,45 e kadar fransızca ders 
(MUptedl!erc mahsus ), 19,45 ten 20 ye ka· 
dar orkestra. 20 den 21,SO a ltadar darUt· 
talim, 21,30 dıın 22,30 a kadar orkestra. 
ajans ve borsa haberleri, saat a 

aranıyor. 

Fransızca bilenler tercih olu
nur. Talip olanlar hüviyetlerine 
ait evrak ile gazetemiz müdüri

yetine öğleden evvel müracaat 
etsinler. 

den 
sının muhtelif sebepler kt1 fe't' 

layı istifası üzerine dO~ik Jıosr' 
kalide kongrede sene ,,,.r 

ı. oıere 
greye kadar çalışı:Daı:ı. . 1eçil~ 
vakkat bir idare beyetı 

lstanbul B cekti. u,,ıııı•t eledfyesl: Yapılan intihapta :'1. Celjl. 
fk ~ ı, il 

DarUlbedayl Şehir Tlratrosu idare heyetine Te\' 1 
• Jbd•' 

Temalllerl ı Abdullah Necip, Eı:D•~· 
Bu ak,am ISTAHBUL BELEDiYESi Kadir Beyler seçihuiştıt• &J 

saat 21, 30 da _.,ııe•1 
(üç saat) Ü~~~ ~Ü Beyoğlu caddesiud:::. b•-: 

Opereti HJfff 1111 TIH Uokapaoında ~tu arcl• t' 11 
3perde27tablo 1 lbrabim dün Küçükpaı ,,,,erıc:, 

tucular caddeıindeD nfıı' -· 
Yazan: 1111 bir yankesici, içi~de ~=11,o '~ 

Ekrem Re•lt B. askerlik tezkereler• bu~-
Bestellyen: danını aşırmıştır. Yank 



, 
• 

-
Sfenks konuştu! 
Pfaur1ce de Kobra'nın Son Romanı ı 41 

Tl rlı:~ıye çeviren: l'ahamettin Arvay 

'·" ıükti~ ~obırtsin ftO!fUD~ ıit r di k;d .. i;i~~,-N~i~~i.~~n~;-~kl~ O· 

~edı, gene 111 alaya bojmak ıate- Jup olmadısını duıundu. Zıhnıne 
dı: biriken ıuallere gene kendi ce • 

- Ey; ne oldun? Heykel gibi vap veriyor: 
ditııtdik kaldın! "Albanın mihracenin davetli -

Madam da Noıaleı iımini te• leri araımda çıka gelmesi hiç de 
)lffuı •l11teyl o da iıtemiyordu. ehemmiyetli doiil ! .. O beni unut· 
Milcolıon hail ıUkutunda deva.wı tu, ben de onu unuttum. Mecburi 
•dl~ s4ya o daha CHaretle: olarak biribirimi%e yakın buluna-

- Bu kadn\ ıellyor diye av cağımız hu müddet içinde hare -
ltt.rtiıinden •a••~•cek deiiliz ketim ona kartı na~ik, fakat ay -
Ya! .. dedi. kırı durmaktan ibaret kalacak • 

- Oh!.. tır. Aramızdaki ba~lar artık ta • 
- Ne vaı·, Fredi, ne oluyo!'? mamen kopmu§tur. Nice çiftler 
- Hiç ... Açık ıiSylemek lazım· vardır ki, aradan zaman geçtik • 

l•lir .. ltu kadının gelmemeai da- ten sonra yüz yüze geldikleri za· 
ha hayırlı olurdu. Bütün hıı maıi man, ıanki biribirlerini hiç. tanı • 
ölrnü~, tamamın ıömülmii!tü... manuılar gibi davranırlar. Böyle 

- Tabit, tablf ! ... Artık o mc • vak'alarla kaç defa karııla~tım. 
•ele ötelci dUnya vukuatına kanı- Onun hayatında yeni bir aşk 
mı, bir mı11ledir. Bir ölünün doidu. Benimkinde öyle bir ıey 
'bahsi açılmakla biı de ölecek de- yok. Fakat bende ne onun koku· 

illiı ya!,., ıunu, ne de söylcdiii aık •özleri-
- l>emık nihayet o alçak ko- ni hatırlamamıya alııtım. B\lnun 

Clıından kurtulmuf. için bu kadının tekrar kartınıa 
- Ne kadu da haklı olarak,.. çıkmasının hayatımda hiç bir de· 
._ Şimdi de bu herifle kındiıi· il•iklik yapacağını zannotmiyo· 

"l ttıhir ediyor .. 
- Canrm bir prenı ! .. Doiruıu 

~ hır zaman ole ıeçor f ınat de
~h., Zattl\ bu l"rzda metı·eıl sa· 
>1Jtnas, arlcada!ı gibi hir !8Y H· 

)ıhr; bu daha kibar ... 
- Acaba genç bir adam D'U 

>'olcaa, ihtiyar mı denin! 
- Diltündü Un ıcyo bak .. N a 

li.lc&tn olabilir ki., Bakalım, iki 
•U"ı kadar lcadnnn aevkl aoUm 
•ahibi olup olmadığını ıörürüı. 

Nilcolt0n odaıına dtindU. Ro • 
herta kulak verdi, arkada!ııun ıi• 
birU ft tlerl kundur lnnnı 
Odanın ltir köıeıine fır1attıiını 
1\iriilti.ld•n anladı. Birkaç d•kika 
'-ldıciiktorı ıonraı 

rym,,, 

Robertı nihayet uykuyll daldı. 
Ertesi aabah uyandıiı ııunan dün 
gece kalbini eı n ııkmtıdan eıer. 
kalmamııtr. Mihraceyo dün ak • 
ı•m aılen telıraf timdi onu zer· 
re kıdar alakadar etmiyordu. Eı· 
niyerelc )'ataiından kalkar kon: 
""Dün aktam aayri tabii bir ha • 
rareti dindirmek için ıoda içmit· 
tim, Bu aabah artık oun Aklımdan 
tamamen ıiJmiı olarak uyandim, 
artık tamamen iyileıtiım.11 diye 
mınldandı. 

Yanındaki.odada bir iıkemle
rıin devı·iliti, arkadatının da uyan 
dığım iıpat etti. Haykırarak: 

VAKiT 

Erkekler 
hala mağa
rakadınına 
aşıktırJar 

Uzun ve gilr 
•açlı bir kız 
binlerce ev
lenme teklifi 

MI• Ohara karıııında •• 
lniilterenin Liverpool şehrinde 

insanh8m iptidl\i hayatını aıöıte· 
ren bir piyeı hazırlanmıt ve oy
nanmıttır. 

Piyesin hedefi, insanların ma
ğaralarda yaıadıkları sırada ge· 
çirdikleri hayatı aıöstermekti. Pi
yes hazırlandıktan ıonra mağara 
hayatını temsil edecek kadın a
randı. Bu kadını bulmak kolay 
değildi. Çünkü bu kadının uzun, 
gür ıaçh olma11 lazımdı. Zamanı
mııda böyle bir kadın pek nadir
dir. Piyesi hazırhyanlar uzun a
ra,tırmalardan ıonra hu kadını 
bulur] r.Miı Ohara namındaki bu 
genç kadın nasılıa zamaneye uy· 
mıyarak saçlarını uzun bırakmıı. 
Bundan batl<a tipi de müıait ! Pi
yesi hazırJıyanlar her fedakarlığa 
katlanarak Mis Oharayı alırlar ve 
ona mağara kadını rolünü yaptı· 
rırlar. Mis Ohara rolü ıon derece 
muvaffakiyetle yapar. 

Şayanı hayret olan bir nokta 
bütün medeni erkeklerin bu ma· 
ğara l<adınma bayılmaları ve o· 
nun etraf mda pervane gibi dola,. 
malarıdır. 

Maiara kadınını almak için uğ
raıanların 111y111 bini geçmiıtir. 
Bunların içinde Hintli bir prenı te 
var. 

Simsiyah saçlı1 güzel, bir genç 
kız olan MiD Ohara haftada iki 
gün temıilere devanı ediyor, tem
silde mağara erkeği onu saçların
dt\n yakalıyar41k &ürükliye &ürük· 
liye mağaraya götürüyor, ona ıo--.. EJ, no oluyor, doıtum Cl\nlll 

litı "kthyor 7 ••• 
Di)'ı baiırclı. 
~Ucolıon tekrar ıöıUktU: 

--.. Hey! Frodi.. İyi uyudun 
mu? paıile dayak alıyor, ona yapma· 

kapısını dığı işkenceyi bıralimıyor. - Sonra Nlkolıol\un 
tıkırdattı. 

- Edi ! Böyle alllY cıtm ne hay• 
••t •eliyorum. 

...... Neden haynt od iyonun? 
~İr ıel\t)'O yakrn bir ıamandan 
'Itri bu kadın biztm hıyalımıı • 
~-1\ ııyrılmııtı ... Biı, onurı için 
~ıl ölmütatk, o d hiıim için 
~ltdir, Biılm aklbıthniıden o 
~ "likıdar oldu mn 7 
\' Sanki oradaki posta t~tk! • 
~ ıruım n11ıl olc:lujunu b1lm1 • 
~•ı.ın ribi ıöylüyonun aunamin 
u, ~, Y\:.xdriı ııayrnız mektu~lar • 
di 1\ ll\calc birkaçı elime seçebil. 

1 

~i ;-. Pek ili ... FArzedoJim ki hop 
~~"ılı alikad111• olmuı, biıi aı·a· 
/'· '.<>rmuı ! .. Artık bu mHele bi· 
I~· lll!lldiki Y•t•Y•t taraım111 de • 
t~'"•cek mahiyetto midir? Sen 
"'tıde beni elinle, ölüleri me~arla • 

il bırt.kahm. . 
...._ lialdcın var Edi. 

di . ...__ Allah rahatlrk versin, Fre-

,. o 
k"d tıl,rının araıındakl kapı ka 
~ 1

• Ro~ırtı odaıınd&l yalnu: 
l\l 1~ •od•ıını İf)ti, Suaamıth· 
,_._:raret acaba yakında ıbath· 
' it il ol_,. h•Jıcanh av partiıine 
~ a,allırdın ıni, yolua bu ak • 
li,0.,;e~en ıhaherden mi il.ri ıe -

\1 ••• 

lt,rı~~tı Nikolaonlı konu!ur • 
"'in-l~Jet , .. ı...: •. .h .. 
~-"""ii .. -...10 ve nnısterı go -
l\lı ttij. Fakat hu zahiri tayır· 
'l ~ .. lcaM.lnin derinliklerin-
~ •• VY'ıun Muydu? 

~&icat ıut ilciye 1'adar 
"- .... • keaclleini siren iti • 
-......_--;_ ......... oı.adılı fcin yap • 
~•'tıerib -ft4aıak l.n.-

- Giriniz! 
Oday irdlöi :saman Nikolıo· 

nu &iflnmiı, r.a11la ını yorloıtir • 
meklc mcHul buldu. 

Hayretle: 

- Daha §imdiden ha~ırlanıyor 
muıun, doıhım? dedi. 

Nil<olıon dön:lü, fakaya ta • 
hammül edecek bir halde 1ıözUk. 
müyordu, 

- Edl ı bın eıyalal'nnı toplu • 
yorum. Bu av partisinden vaııseç· 
moliyiı. 

-Ne? .. 

.......- Evet; beni dinle .. Ben dün 
aktam ~ok dU!ündUm.. Emin ol 
ki bu hi.diae, ıenin ~annettlğin .. 
elen daha ciddidir .. Son de e,ya• 
)arını toplll. Mlhraceye ıHylene • 
cek itlıar ıHzlerini bulmıya çalı • 
ıahm. 

Roborts o kadar fatırmışlı ki, 
n _ ı6yliyocojinl bilemedi. Senra 
birdtnbbo haykll'dı. 

..... Aman, karde9im, ten çıldır· 
dın mı? .. Eıyaluımısı mı toplıya· 
lım? Derhal hareket odelim ha! .. 

Bu dayaklar, bu eıiyetlcr, pek 
tc snhte değildi. Çünkü Mis Oha
ra her temsilden soma bir kaç 
aün tedavi ediliyordu . 

Miı Oharanın kendisi Londra 
gazetelerinden birine şu beyanat
ta bulunmuştur: 

11

Çektiğim ezi)'eti tarif ede· 
mem. Bu sıkıntı üzerine üıerime 
tufan gibi gelen izdivaç teklifle· 
rile kar§ılMıyordum. Bu teklifleri 
ihtivn eden mektuplardan iki ~an· 
dığım doldu. Benimle evlenmek 
istiyenlerden biri Hintli biı· prens· 
ti. Ben bu teklifler içinde bir mu· 
allmin mütevazı, fakat çok güıel 
teklifini tercih ettim ve yirmi bi .. 
rinci ya ıma girdiğm gün onunla 
evlendim. 

Y alnıı ıunu anlıyorum ki, er .. 
};ekler, kadınlar içinde, hala ma
ğara kadınına aşıktırlar.,, 

ııınıııı: ı n ı~nu;lli!Jııır.ııım1 u~ ı, m ı 9fl ı.ııuııtır ~ r,ı ııı ııı ııı 

Komedyn mı oynuyorduk? 
- Hayır. 

- Ey, öyleyse ne var? .. Yalan· 
cı dc~illz; namuslu insanlr.rız 
:;amrım. Ben şu anda o kadınla 
alay etmekteyim. Sen de bana 

Sebebi~i hana izah eder misin ri- baç defo il~i doğru ltl.\lpli arka.da-

ca odırtm, ~ın ara!;ma hiçbir kadın a~kı gi -
. B.i~az tıre~dü~ ~tti, ~ filhakika 1 rcmcz dememiş miydin? Heı· hal

hıçbırı onun ısınım telaffuz et - de 0 zaman bana yafan ıöylame-
mek iıtemiyorlardı. miştin, zannederim! 

- Bu kadın, mihracenin misi>.· - Namusuma yemin ederim 
fideri ara11ııda buhmacak diye ki, tamamen içimden geleni söyle 
demek biz böyle delilikler yap•· miştim; fakat bilmiyorum, ıim -
cafız .. Haydi, haydi, bu saçma di korkuyorum ... Yok, mübalağa 
bir fikir, Frcdi •. Biraz ciddi konu- ettim, korkmuyorum, bu ltelime· 
§alı:rı, ~antanı bırak da bira~ be- yi kul1anmak budalalıktır. Fakat, 
nf dinle ... Biz bebek miyiz? Has- tehlikeli bir yola sapmaktan çe • 
tanedo., çıktılrnnzdanbcrf belki kinsek d.ıha iyi olmaz mı diyo • 
,ırml defa ondan ba1ıeetmhtik. rum? ( IJcıwm rnr) 
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Milli Roman -26-

Mis Rozalinde htr tesadüfte 
Turanın göz:eri sırrına hiyanet 
ediyordu. Genç kız da bu kör-

pe delikanlının kr:ndisine tutul
duğunu sezmiıti. Bu seziş onu 
sadece gUldOrdU; filirt yapmak 
için elinde daha müıait fırsatlar 
vardı ve onlordan pek ala ı sti
fadc ediyordu. Bu çocukça sev
ginin meydana çıkması da tuhaf 

birıey olurdu. Bunları düıünerek 
bir ihtiyat tedbiri olmak üzere 
Mister Ailene müşahedesinden 

bahıctti. Fakat Miıter Ailen 
fazla düıUncmiyerek genç kıza 
ıu k11a tavıiyedc bulundu : 

- Turan iyi bir çocuktur, 
onu UrkUlmemek lizımdır. Ken
disine karşı sadık bir hıristiyana 
yakışır tanda muamele ediniz. 

~ 

Üç gün ~onra bir akşam üstü 
Turan nöbttçi mualliminden izin 
alarak, hüznünü biraz dagıtmak 
için, etrafta gczmiye çıkmıştı. 
Kolecde, orta merdivenden çıkıp 
inmek, cuma akşamları mektebe 
geç vakit dönmek ıibi ara 111a 

civarda gezinti izni aJmak ta 
ıon ıınıf talebesinin esaslı imti
yazlarındandı. Euna benzer im
tiyazların verilip verilmemesi 
her ıene muallim meclislerini 
uzun uıun işaal ederdi. 

O •~tam hava çok gDıeldi. 
Kurumıya bııhyan yapraklar, 
ufukta dine döne yanan 
güneıten ııçrıyan kıvılcım· 
larla parlayıvermifti. Dağla-

rın yalçın tepeleri bile o yu
varlak atef değer değmez tutuş· 
muıtu. Bulutl1r bu ufuktaki yan· 
gının kızıl dumanları gibiydi. 
RUzgir, Turana bazan ümit, ba· 
zan inkisar fıııltılnrı getiren rüz· 
gar, insanın derisini gıdıklıyordu. 
Gökler bu güzelliği Mis Rozalin-

din yüıündcn, rUıghr bu tatlıhjı 
onun nefcıinden almıı olacaktı. 

Turan içinin yıkın"ığını, Mer
yemin yliıU, i11nm kalbi gibi te
miılendlğinl hi11ediyordu. 

Bir aaat kadar dolaştıktan &on· 
ra, dalgın adımları onu Kolec 
kıp111na dojru ıUrUlclerken bir· 

denbire karıııında Mis Rozalin
di gördU. Bu gamlı son bahar 
al~şamı içinde o canlı bir bahar 
glbı taravetli ve güzeldi. Turanı 
böyle clhmll mcobut halinde ya
knlayınca gUlUmsemiye başladı. 
Bu toy çocukla, böyle l<im9e 
görmezk~n. şakalaşmayı eğlen
celi buldu: 

- Gud ivninsı Turan. 
- Gud ivning M 'ı Roıalind. 
....... Hu ne; tenbellik mi ediyor· 

ıunuı? Deraleriniı yok mu? 

- Hıyar Mit Rozalind, ten· 
bellik değil; birnl'! başım ağrıyor 
dn ... Bir pnrça gumek istedim. 

- Ah! Bunlar hep genç baş· 
Jarın ağrıları. Hen şuradil Mis"s 
l3laktan bir kitap alacaktım. Ya
meHe d-:ıt . a yirmi beş da~ik« var. 
f! cnim:c \Jcrnber gelip c'önmcz 
m ainiı? Oo dakıka bile s ii rmeı. 

Turan bütün hUınlinü gideren 
bir iievinç du)•arak: 

- Memnuniyetle 1 
Dedi. 

Genç kmn gözlerinde, y~ka
ladığı aviylc oyuıyan bir kedinin 
gozlerinde&.i muzaffer ve biraz 
hain parıltı vardı, Gidcceii evin 
kapısma gc!meden ileriledi ve 

Yazan: Necmettin Halil 
bir iki dakika ıonra Turanın 
yanma döndü. 

Mis Roıalind etrafı seyretmek 
babant~siyle adımlarını gittikçe 
seyrekleştiriyordu. Bu Turanın 
da canına minnetti. 

- Turan, biz iyi iki dostuz; 
söyleyiniz bana, deminki durgun
Juğunuz hakikaten baş ağrısın

dan mıydı, yoksa bazı dUşUnce
lerinizde mi vardı. ? 

Hem o, hem o Mis Roza-
Jind. 

Ne dllştinceleric\ir bunlar? 
Her halde sizin yaşınızdaki bir 
talebe aşık olamaz ya! 

Bu sözleri söylerken, genç kı
zın dudaklarındaki ve gözlerin
deki fettan gülüş cesaretli bir 
aşık için ne kadar ümit ve ham
le vericiyse, Turan gibi ruhu te
reddütler içinde yüzen bir sev
dalı için o kadar ümit kırıcı Ye 

kaçırhcıydı. Bunun için o, dili 
dolaşarak cevap verdi: 

- Şey ... Tabii Mis Rozalind. 
DUşUnüyordum. Meşeli yann ne 
yapacağımı, istikbalimi düıünli· 
yordum. 

- Haydi canım siz de J Bun• 
lar o kadar düıünmiye, bele 
üzülmiye hiç değmez. Mesela 
ben de 2encim: 

- Oo ... Siz Miı Rozalind. 
- Oo, ben, ne olmuı? Böy-

le şey düşünemez m!yim? 
- HayJr Mis Rozalind, affe

dersiniz, ben demek istedim ki 
siı... Fak at kusuruma bakmayın, 
siz ... 

- Camm sıkılmayın; demin 
ıöyledim ya, biı şimdi iyi iki 
dostuz. Ofiste de değiliz, konu· 
şabiliriz. 

- Tctekkür ederim Miı Ro
ıalind. Siıin dostluğunuz benim 
için dünyanın en kıymetli ıeyi
dir. 

- Oo, kompliman yok, ıöyli· 
yeceğinizi söyleyin. 

- Evet Mis Rozalind; mesela 

siz güzel bir izdivaç . ~a~a~ilir, 
mes'ut bir yuva lrnrabdırsmız. 

Genç kız bu ıöze omuzlarında 
caıip kıvramşlarla gülmiye baı
Jadı. Turanın yüıü Miı Roza· 
lind'in dudaklarından daha fazla 
kızardı. 

- Affedeniniz Mıs Rozalind. 
- Hayır canım, Hkın gOcen-

diiimi zannetmeyin. Peki, bc~i~ 
için vüxel bir istikbal proıeıı 
yaptınız; imdi tamamlayın ba
lcalım: Meseli kiminle? 

Bu sual Turanın dudaklarına 
bir kelime getirdi, fakat söyli· 
yemedi; onun tekrar kalbinde 
çıktığı yere rönderdi ve orası 
cayır cayır yandı. 

- Ne bileyim Mis Rozalind; 
o insan öyle yüksek ~cylcre sa
hip olmalı ki .. 

- Durun, ben size samimi
yetle söyliycyim: Bana hayat ar
kadaıı olacak adım herıeyden 
önce sadık bir hiristiyan .• 

. . . . . . . . . . 
- Hain çocuklar, gud ivning. 
O şırada ynnhırından geçen 

M:si All<m kendıletini ııülcrek 

se :amlırordu. O lrnc!ar dalgındı· 
lur lci ne onun ark dan geldij'İ .. 
nin, ne de be ciakikadınberi 
oldukları yerde duruak konuı
tuhlat ının hrkmda olmuttulır. 
Yeme~ çanı da iıitiliyordu, 

Hıılı hıılt Kolcce yürüdüler. 

* O gece Turan feci bir pi,. 
mınh!da yandı, durdu. 

(Der·anır ı:ar) 
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Türkçeye 'Doğru 
_. ............. - ...................... - ··-· 

Yazı dilimizi nasıl 
Türkçeleştire biliriz ? 
Yazımızı güzel Türkçe ile yaz- ı duğunu görerek böylece gitgide 

mak için sözlerimizin içindeki ya- daha yakından, daha içten kendi
bancı lakırdıları atıp yalnız kendi mizi bulmıya gitmektir. 
öz lakırdılarımızla yazmıya baı
layınca içimizde duyduğumuz se
vinç ne kadar tatlı, ne kadar ıı

caktır. 

Bu sevinç özümüze yeni bir hız 
verince artık hep Türkçe yazmak 
isteğinden kendimizi kurtarama
yıp o isteğin verdiği yeni atılma 
ile bütün düşündüklerimizi, duy
duklarımızı özene bezene güzel 
dilımizle yazmıya başlayınca bu 
yeni yit ümede doğru yol bulmak, 
yanlış yola sapmamak için bu yol
daki yürüyüşe bir düzen vermek 
g rek olduğu kendiliğinden önü· 
miıze çıkar. 

Bu yolda kendimize önayak o· 
lacak prensiplerin şöyle olmasını 
d · .. nüyorum. ilk önce bunları 
ikiye ayırmak gerek oluyor: Bi
rin isi, bu prensiplerin duyguca 
bölükleri [l], ikincisi usça bö
lükleri [2]. 

Duyguca bölükler 
ilk önce büyük Türk varlığına, 

kendinin Türk olduğunun ne ün· 
lü [3] bir haslet olduğuna içten 
gelen bir inan [ 4] ile inanmaktır. 
Hele bugün artık budunmu· 
zun [5 l nasıl eski bir budun olup 
bütün budunların anası olduğunu, 
ve Türk şenliğinin [6] bütün şen

Gerçek böyle salt [12] Türkçe 
ile yazmıya değil, aııl kokmuş 
Osmanlıca ile yazmadan sıkılma· 
lıyız. Çünkü o Osmanlıca yazılar 
beni kendi benliğimden çıkarıp, 
Araplıkla Acemliğe bulaşmış bam 
başka kötü bir varlığa, bir türlü 
soysuzluğa götürdüğünden dolayı 

ne kon;ışmam konuşma ne de yaz· 
mam yazma oluyordu. Benim hiç 
te içimden gelmiyen, hele Arap ve 
Acem sözlerini öğrenmeyip te öy
lece karışıksız, som Türk kalmış 
olan yurtdaşlarımla, soyda§la
rımla hiç anlaşamadığım, ve san· 
ki onlar başka ben başka bir soy· 
dan gelmişiz gibi ikimizi biribi· 
rinden ayıran o düzme dil ile ko· 
nuşmaktan yazmakta artık kendi· 
liğimizden vazgeçmeliyiz. 

11- :J. ~ 

l"klerin ilk kaynağı olduğunu öğ- yıp taradıktan sonra o manaya 
rendikten ve bu öğrenmenin ver· 

1 
gelen bir Arap lakırdısını "bilgi 

digi içten gelen bir öğünme ile sözü,, yapıyoruz, Halbuki o söz 
kendimizin yüce varlığımızı edin· ne Arapçadır, ne Türkçe ...• Çün 
dikten sonra bu inanın ne kadar kü ondan Arabın haberi olmadığı 
eng;n, ne kadar köklü olacağı gibi Türk te bir şey anlamaz. işte 
kediliğinden gözükür. Dilimizin bütün bilgilerimizin sözleri böyle 
de böyle budunumuz gibi onunla yapılmış olduğu için bilgimiz de 
liirlikte pek eski, öteki dillerden bizim değilmiş gibi oluyor, bize 
üstün, cok zengin bir dil olduğu· yabancı bir halde kalıyor. Mesela 
na da inanıp artık kendi benliği· bilgilerimizin en yüksek evi olan 
mizin en öz yüzü [7] olan bu kut· hepimizin bildiğimiz şu "Darülfü
lu d'l ile düşündüklerimizi yazmı· nun sözüne bakalım: Bu söz ne 

b 
,, 

Ya aşlamayı kurmaktır. Arapçadır, ne de Türkçe ... ·. Çün-

Hele biraz da bilgi dilimize ba
karsak burada sırıtkanlık, aykırı· 
lık bütün bütün kendini gösterir. 
Bilginin manasını anlatacak bir 
"bilgi sözü [13],, yapmak için yü· 
rünen yol şöyle oluyor: ilk önce 
varlığımızdan çıkıyoruz, ve bir 
Arap oluyoruz .•. Sonra bir Arap 
bilgicinin bile pek yapamıyacağı 

derin bir araştırma ile bütün Arap 
dilinin her türlü üremelerini ara· 

Bundan sonra ilk is olarak ken· kÜ Arap bu biçim yüksek bilgiler 
dim"ze bildireceğimi; şey yazımı· evine "külliye,, der. imdi "Darül· 
21 konuşmamıza benzetmek, ve fünun sözünden Arabın haberi 
konuema dilimiz ile yazı dilmiz yok, T~rk ise Türkçe olmadığı i
arasındaki ayrılığı, aykırılığı or· çin bundan bir şen anlamaz. Ba
tadan kaldırmıya çalışmak buna kın ne kadar gülünç oluyor. Zaten 
~ngin .b~r em.~~. vermek [8]

1 

oldu· bütün düzme Os.manlı dilinin ıöz· 
gunu ıyıce duşuncemize yerleştir· leri hep böyle gülünçtür. 
ınektir. Bir öğün [9] bu merakı * * ~ 
iyice özümüze yerleştirdikten son
ra artık kendi varlığımızın !iındi
ye kadar hiç el sürülmemiş bilin
mez bir ülke gibi her yanını, her 
ucunu, her bucağını araştınnak 
ve orada bulacağımız elde edece: 
ğimiz ve elde ettikçe kendimizde 
ne kadar sevimli gizli kalmı§ 
som [10] Türkçe lakırdılar oldu
ğunu kendimizin de şaşarak göre
ceğimiz o güzel sözleri yazı dili
mize çevirerek güzel Türkçe ile 
yazmıya başmaktır. 

Bir öğün Türk dilinin Arap ve 
Acem dillerinden naıd daha eski, 
naııl daha üıtün, nasıl daha zen
gin, nasıl daha kolay, nasıl daha 
güzel olduğunu öğrendikten son
ra bu kadar kullanılmıya elveriş
li bir dilimiz varken neden dolayı 
bir takım yabancı dillere yok
sul (13] olduğumuza şaşıp kal • 
malıyız, ve bizden öncekilerin bu 
yolda nede rin bir dalgınlığa [15], 
ne bönce bir sapıklığa [16] düş· 
tüklerine acımalıyız. 

VAKiT 

111 ansız nwclislen nde 

Mali meseleler ve 
Maliye nazırının 

izahatı 
Paris, 2 (A.A) - Ayan m~c

lisi buğday mahsulleri ve muş-
tekah ile nışastayı havi ~ahsu~
lerden ahnan gümrük resımlerı· 
nin tadiline dair olan ve meb'u
san meclisince kabul edilen ka· 
nun layibasım tasvip etmiştir. 

Paris 2 ( A.A) - Meb'usan 
meclisi~in öğleden sonra yaptığı 
içtimada iki meb'us umumi es: 
hamın tahvili sırasında kredı 
müesseselerine verilen ve usule 
mugayir görülen komisyonlar 
hakkında bübfımetten istizabta 
bulunmuşlardır. 

Paris, 2 (A.A) - Devlet es
hamı hakkındaki müzakere bit· 
tikten sonra meclis M. Marinin 
talebi üzerine mali vaziyet hak· 
kındaki müzakere ve M. Herri· 
otnun bu husustaki tecil ve te· 
bir talebi hakkmda bir karar 
vermek mecburiyetinde kalmış· 

hr. M. Herriot, bu hususta ya
pılacak müzakerenin henüz vakti 
gelmemiş olduğunu, meclis ve 
maliye encümeni fikirlerini beyan 
etmehsizin hükumetçe hiçbir şe· 
~ e karar verılmiyeceğioi beyan 
etmiştir. 

Maliye encümeni mazbata mu
harriri M. Lamoureux müzakere· 
nin tehirini talep etmiştir. 

M. Hetiot, müzakereye müda
halede bulunarak bu mesele hak· 
kında meclise birinci kanununun 
9 uncu günfü:aden evvel malumat 
verıleceğini temin etmiş ve M. 
Marinin teklif ettiği takririn re-
ye konması hususunda itimat 
mese esini ileri sürmüştür. Mec
lis M. Marin'in verdiği ta'ı< riri 
166 muhalif reye karşı 425 rey
le reddetmiştir. 
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' 
nın bütün sözlerinin, lakırdıları· 
nın konuşma dilimizde olanlarını 
almıya uğraşarak, bu yolda uzun 
emek vererek kendi varlığımızı 
aramıya, araştırmıya çalışmak ve 
bu ar.amadan araştırmadan sonra 
bulduğumuz öz Türkçe lakırdı
larla yazımızı bütünlemektir. 

2 - Bundan sonra yazımızda 
kullanmak isteyip te İstanbul leh· 
çesinde bulamadığımız lakırdı

ları yurdun başka yerlerinde ko· 
nuşulan ve bize hiç te yabancı 
gelmiyen, yahut pek az yabancı 
gelen lakırdıları, sözleri arayıp 

bularak, eksik kalan düşüncele

rimizi onlarla anlatmaktır. 
3 - Böylece arayıp tarayıp ta 

yazacağımız yazının manalarını 

bildirecek, anlatacak lakırdıları 
som Türkçeden bulamayınca, 
Türkçeye geçmiş olmakla beraber 
Türkçenin pek eskidenberi içine 
girmiş, kaynaş.mış ve Türkçe ku· 
rala [17] eksiksiz olarak uyup 
artık Türkçeden kendini hiç ayırt 
etmez bir kılığa girmiş olan ya
bancı sözleri almaktır. 

işte bu iki türlü prensipe daya· 
narak, ve bu yolda hiç erinmeksi· 
zin [18], üşenmeksizin aramıya 

merak sararak yazı dilimizi Türk
çeleştirebiliriz. 

Gayrimeşru münasebe 
ve bir talak kararı 

Çoluk çocuk sahibi iki aile ve bir 
aşk macerasının sonu 

Bir kaç gün evvel bütün lngil
terede derin bir alaka ile karşıla
nan mühim bir talak davasından 
bahsetmiştik. Mahkemenin ver· 
diği ayrılma hükmünden hadise
nin bütün iç yüzü meydana çık
mıştır. 

Hadise ile alakadar olan şahsi
yetlerin en mühimlerinden biri 
Mister Alexander Mac Korkuda}, 
İngiliz kumpanyalarından birinin 
müdürüdür ve son derece zengin 
bir adamdır. Onun bir sene evvel 
Mister Helen Curtis ile karşılaş· 
ması iki aileyi yıkmağa sebep ol-
muştur. 

Mister Korkudal, 1927 de mu· 
harrir ve romancı Mis Barbara ile 
evlenmişti. 

Helen Curtis de 1925 tenberi 
binbaşı Curtis ile evli bulunuyor• 
du. 

lki aile de çoluk çocuk sahibi 
idi ve son derece mes'uttu. 

man karısının yatak odasın 
görüldüğünü söylemiştir. . 

Hakikatte Mister Hugh, Mı~t 
Korkudalm samimi dostu 1 

Çünkü kocasının bu pek yakın 
rabası onun evinde ikamet etme 
te idi. Zevcin iddiasına göre 
rısı, bu gence bir anahtar da teJ1l 
etmiş, ve onu gizlice yanına 

mıstır. 

Muhakeme esnasında zevcen 
yalnız Mister Hugh'ü değil, i 

Mistrs Mak Korkodal 

Geçen senenin yaz mevsiminde 
Korkuda} ile Helen'in karşılaş· 
maları her şeyi altüst etti. Bu er
kek ile kadın arasında gayri meş· 
ru aşk başlamış, bir aralık hiç bir 
kimse bunun farkına varmamış, 

fakat bir gün Mister Korkudal kat bütün arkadaşlarını yatak 1 

kocasının yazı masasında bir sürü dasında kabul edip etmediği ~ 
ateşli aşk mektupları bulmuş ve rulmuş, zevç müsbet cevap verdr 
Bunların Mister Curtis tarafından ği için onun iddiası kıymetini )ı-1 
gönderildiğini anlamıştı. Mister betmiştir. · 
Korkudal bu suretle kocasının hi· Hakim zevce bir ıual daha ,I' 
yanetini anlamış ve muztarip ol- du: 
muştu. Falfat k~ndisı'~ister Cur· - Siz karınızla yei iniz te' 
tisi tanımıyordu. ,. sında böyle bir mahrem mün' de 

Mister Korkudal kocasının hi· bet bulunduğunu bildiğiniz h,J 'I 
yanetini anladıktan sonra onu ta· susuyor muydunuz? Bunu biltfe il 
kip etmiş, iki aşıkın nerede bir· susuyor idiseniz sizi gayri tJI 
leştiklerini anlamış, ve .bir istida bir mahluk tanımak ica~ eder: e' 

ile mahkemeye müracaat ederek Bu sözler zevci fena hır va1Y/ ,. 
bütün bunları anlatmıştı. te düşürmüş, o da susmağa J1le 

Fakat mesele bununla da kal· bur olmuştur. .·~ 
maz. Mister Korkudahn yegenle- Zevcenin takdim ettiği del•~ 
rinden biri olan Hugh Korkudal son derece kuvvetli olduğuııd il 
karısının en sıkı fıkı dostlarından mahkeme, zevcin Mister C~ 
biri idi. ile birleşerek zevcesine hiy ~j( 

Mister Korkuda!, karısı ile ye- ettiğini, Miste~ Cu~tis'in de ~ 
ğeni arasındaki bu dos;lu~u. ve- t~r Korkuda! :le ~ırleşerek S, 
sile ederek karısının talak ıstıda- bınbaşı Curtıs e hıyanet ett if 
sını bir talak istidası ile karşıla- J teabit ederek talak kararı vel" 
mış, ve yeğeni Hugh'ün her za· 1 tir. -""" 
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ususi lise mtldttr- Milrabahacılar hl 

terinin bir toplantısı kında tabklkot 
f
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Hususi mektepler hakkında 

eski bir talimatname •ardır. Bu 
talimatname bugünkü ihtiyaç 

için kafi değildir. Ayni zamanda 
memlekette maarif ihtiyacı ço
ğaldığı için husuıi mektepler de 
artmaktadır. Hususi liselerin mil· 

dürlerinin Ankarada toplanarak 
kendi ihtiyaçlarını konuşacakları 
ve talimatnamede değişmesi icap 

eden cihetleri de tesbit ederek 
Maarif Vekaletine verecekleri ha· 

Istanbulun muhtelif tara ,, .. 
da bulunan tefeciler ve "'"bir 
babacılar hakkında viJayete 
çok müracaat yapılmıştır. .

1
,yet 

Bu müracaatlar Uzerine .. t•1'İp 
15 mürabahacı bakkind• 
bata başlamıştır 

fi el
Haliç belini d ı 

ti yor ... 
Yapılan istatistiklere ••:,. .. 

Böylece yazımızın yalnız Türk
çe olmasını düşünerek yazınıya 
başlaymcak kendimizin ne olduğu 
muzu kaybetmiş olduğumuz geç
miı zamanların verdiği bir alış· 
kanhğa aykırı geldiği için böyle 
yazmanın bugün bize biraz gü· 
)ünç gibi gelmesine hiç aldırma• 
mak, ve kendi öz dilimizin kendi 
varlığımıza böylece uyması ve 
yaraşması yüzünden bizim ne ka· 
~Jar kendimize gelmiye, kendimi· 
zi bu]mıya başladığımızı görerek 
ıöğsümüzü kabartmak, ve gittik· 
ce kendimize kavuşmaktan dolayı 
kendi kendimizi mute [11] erdi· 
P.en bu yolun ne ünlü bir yol ol-

İmdi, kendi öz dili ile konuşmı· 
ya, yazmıya baılamaklığım artık 
kendiliğinden olması gerek olan 
bir iştir. Ve bu yolda yürümek ne 
kadar içimizden gelir, ne kadar 
kendimizi buna Yerirsek bu en 
doğru yoldan gitmeyi o kadar ko
layla.ştırmıı oluruz. Ve bir öğün 
bu yola döküldükten aonra kendi
mize gelmemizin bu hiç bir fey 
ile ölçülemez olan bu "kendini 
buluş,, un tatlı, sıcak sevincinin 
bizi nasıl kendimizden geçirece
ğini bir görmeliyiz. 

Halil Nimetullah 
DarUlfUnun müderrislerinden 

ber alınmışlar. 

A nkarada Fransız 
elçiliği 

Haliç tirketi geçen seııeY:ar et
ran bu sene daha faıla 

"t" .~d~ mış ır. . ket~ 
Bu •aziyete gö~e. '~ozeltıoiY• 

den seneye belin• 

Usça bölükler 

1 - tık önce yazacağımız yazı-

[lJ Hisat kısımlar. 
(21 Akli kısımlar. 

[3] Şcreru. 
(4) lman. 
15] Mlllct. 
161 Medeniyet. 
[7] Samımı safhası. 
[81 Sarfı cehdetmek. 
[9) Bir kere. 
[ 101 Halis. 
l 111 Sıuı.doL 
(121 Sade. 
[131 lqıııaıt. 
(14) GafieL 
(15) Da.l~tot. 

[1~ Gevşeyıp tembellik etm,.lt. 
[17) Kaide. 

F raosız hükumeti An karada 
bir elçilik binası inşası için yeni 
yıl bütçesine mühim bir meblağ 
koymuştur. Esasen Fransız par
lementosu 931 bütçesin<!e bu iş 
için ilk tahsisat olarak bir mık· 
tar para ayırmış bulunmaktadır. 

Hükumetimiz, elçilik binasının 
arsasını parasız olarak vermiştir. 
Arsa 19,740 metre murabbaıdır. 

batlamıştır. ------Aca 1 p bir ınssJJ 
yavrusu ·od• 

1. viJiyetı • ...ı 
Mısırda Dakbe ıye aı....-

d ukar• tfe 
bir köylü ka ın y k yafetiO 
kuzu alt kısmı insan 

1 Y•ffd 
bir çocuk doğmuştur· ald'W 
s saat yqadaktao soar• 
tilr. 
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VAKiT Sayıfa 7 

Sipahi ocağı müsabakaları efrafinda ............................. .._........... . ........................................... _ ................. . -Lig Maçları başladı 
Yazı yazı üstüne ! 

Nedret Hanımın hukukunu müdafaa 
etmek istiyorlar, fakat .. 

Birinci takımlarda : Fenerbahçe, ikinci küme maçlarında : Eyiip, 
Anadolu, B takımlarında :Fenerbah~e ve Süleymaoiye kazandılar 

24 T eırinisani Perıembe ıü· 
I>." ~. Son posta gazeteıinde çıkan 
ınutekait kaymakam Heşe beyin 
Yar•sını, 2 Kanunuevvel tarihli 
Milliyet gazetesinde Atçı imza· 
a·ı 1 e Yazılan bir mektup takip 
etti. 

Sipahi ocağının ıonbahar at 
llıüsabakaları hakkında, Vakıte 
Yazdığım yazılardan sonra inti· 
rr eden bu mektupları okuyan-
k~'· llıeselenin dedikoduya dö-
~lrnn, olduğunu anlamakta 

itıçlllk çekmiyeceklerdir. 
G Filhakika Heşe Beyin sözleri 
dl.erinde biraz durarak, pek az 
~Ünülduğü zaman, insanın içi-

ı:ıc d·· - h At B . ,6 uşen şup e, çı eyan 
~lediklerile bir hakikat kat'ı-

(.~ti kesbediyor. Herkes anlıyor 
1 bu iki zatı sinirlendirip bana 

~e do!ayısile Melihat hamma 
~lhrrnaga, Me abat hanımın ata 
ltıişini methetmem sebep ol· 

ıtluştur. Yani, Melahat hammın 
ata · · b' · · k d'kl . ıyı ınmesım çe eme ı e· 
tınden, sözlerim in yanlı§ olduğu· 
ı:ıu iddia--ederek, gadre uğrayan 
tiedret hanımın hukukunu mü
doafaa etmek istiyorlar. Jier iki 
Ycı.ııdan da bundan başka bir 
ltlana çıkarmak mümkün değil
dir 

h· Fakat Heşe ve Atçı b
0

eyler 
ıç farkına varmıyarak, beğen· 

llıedikleri Melahat hanımın şöh
tetini işitmemiş olanların kulak-
larına vardırmağa yardım edi
Yttlar, Melahat hanımı zemmet· 
~e .. isterken methediyorlar. Tıp· 
• Uzerinde bulunduğu dalı kes· 

:i~~e uğraşan Nasrettin hoca 
'··· 

b· ~e1ahat hanımın müsabakada 
d 'lldiği "Hurma,, nın, ilk bahar· 
d~ büylik bir müsabaka kazan
~'iın, ileri sürerek iyi bir hay
~ olduğunu ve binicisinin fena 
İdd esinden dolayi gaip ettiğini 
l>e ~ederken, Atçı H.(Condition) 
qe (/;'orme) un daima bir ıiyakta 
Jıaja:n etmiyen mutahavvil bir 
lıe et oldtağunu bilmiyecek kadar 

i11, "he.,es bir atçı olduğunu açı
~ 11Uruyor ve bilmiyor ki bir 
de b4 delile karşılık olarak be n 
~İb· ~ iyi atların toplandığı Nis 
~ 1 ır yerde, ikincilik kazanan 
d/~ttıetin bu ıefer burada, ken· 
~~den çok aşağı olan Damil~ 
bili . karşı kaybettiğini söyliye
~ll:Q? .. ./ e bilmiyor ki, her ne 
bale ~•na olursa olsun, mutlaka 
ıaı, •zanmamak ıayretile "Hur· 
~-Y~n !akipsiz olarak, müaaba· 
Jlıı_ gırrneıini Konkur günü ya· 
biy 

11 hakıızhktan doğmuıtur.,, 
ltıiy:rek kirn bilir kimi lekele· 
~""-" kadar varan ve bunun doğ· 
~:~nu iıbat makıedilede "juri 
ti ,Jfı de ç~k iyi bilir ki garan· 
~ inek ıstenilen bir muvaf· 
~~et bu suretle himaye edil· 
~oldu,, ıözü ile bütün bir 
~ ' ~ukua gelmiş bir hakıız· 
~ llııiİfterek gibi göstermeğe 
~en ~inin gerek benim, 
~ .... h.ienmediğim atlarla 
~ le-, 'R~ binicilerin kıymeti 
-..•etaızliii hakkında 16yli-

""6eıııe inanacft: yoktur 1 

Eğer Melibat Hanım, Sylvia'yı 
mahir bir terbiyeciye tevdi ettise 
bu, onun atçllıktaki kıymetini, 
berkesin nazarında bir kat da· 
ha yükıeltecek bir keyfiyettir. 
Zira her işte olduğu gibi atçı· 
lıkta da, insanın bizzat görebi· 
leceği işin haddini kendi kendi
ne tayin edebilmek biiyük bir 
meziyettir. 

Hülisa, bu söylediklerimden, 
gene Melahat Hanımı meth ve 
Nedret Hanımı zem etmek iste· 
diğicı manası çıkarıJmasın ! Meli· 
hat Hanmıın iyi bindiğini her
kes tasdik etmiştir. Methe ve 
bilhassa benim methime ihtiyacı 
yoktur. Hiç lüzumu yokken ismi 
etrafanda dedikodular yapılan 
Nedret Hanıma gelince Junior , 
sınıhna' dahil olacak çağda he· 
nüz çok genç, istidatlı, çalışkan, 
sevimli bir hanım kızdır. Belki 
ileride Mellbat Hanımı da ge· 
çecektir. Lakin şimdiki halde 
daha çalışmıya ihtiyacı vardır. 

Galatasaraylı 

lzm· ve·Ankarada 
lik maç arı 

lzmir, 2 (A.A) - lzmir mın

takası tik maçlarına bugün Al
sancak stadyomunda başlandı. 
Sabahleyın icra edilen birinci 
müsabaka Türkspor - Şarkspor 
takımları araıında yapıldı ve bu 
oyun Türksporun 3 - 2 galibiye
tile neticelendi. 

ikinci oyunda K.S. kulübü -
Buca takımları karşılaştılar. K.S. 
kulübü güzel bir oyundan sonra 
bire karşı dörtle galip geldi. 

Uçüncü oyun: Göztepe u Altay 
takımları arasında icra edildi. 
Göztepeliler Altayın bir golüne 
mukabil Fuadın ayağile iki gol 
atarak müsabakayı 2-1 kazandı-
lar. 

Son oyun Altınordu-lzmirspor 
takımları arasmda yapıldı. iki 
takım da pek çok çalışmalarına 
rağmen gol atmıya muvaffak 
olamadılar ve oyun 0-0 beraber· 
Jikle neticelendi. 

Ankara, 2 (A.A) - Lik maç
larına bugün istiklal sahasında 
devam edildi. Altınordu - Genç· 
ler birh~i araıında icra edilen 
müsabakada Altınordu çok gü-
zel ve hakim bir oyun oyoıya· 
rak bire karıı iki ıayı ile galip 
gelmiıtir. 

Kırıkkalede heye
canlı bir maç 

Kmkkale, 2 (A. A ı - imali· 
bharbiye birinci takımı Kırıkkale 
ıpor kulübile bir maç yapmak 
üzere Kmkkaleye gelmiş ve çek 
doıtane bir hava içinde cereyan 
edeıa bu müsabakayı baştan ni
hayete kadar hakim bir oyun 
oynıyarak bire karşı 4 sayı ile 
kazanmııbr. 

iki kardeş kulüp arasında ya· 
pılan bu temastan sonra verilen 
ziyafette kulüp amiri miralay 
Hasan B. •e fabrikalar erkinı 
hazır bulunmşlardır. 

Istanbulspor - Süleymaniye birinci takımları berabere .. 
932 - 933 futbol şampiyona 

111açları dün iki sahada birden 
başladı ve altı takım karşılaştı • 
lar. Havanın fevkalade güzelliği 
dolayısile iki statta da hayli kala
balık vardı. 

Taksimde 

Taksim stadında evvela Beykoz· 
Fener bahçe B takımları karşılaş
tılar. Maç çok mfüevazin şekilde 
devam ediyordu. ikinci devrenin 

kar§ısmda kolaylıkla çözülüvere- lularla F enerbahçenin biribirine 
cek hiasini veriyordu. Fakat Fik· nispeti 1 - 5 değildi. Fakat Bey -
retin merkez muavin mevkiinde 
oynaması bu hafifliği yarı yarıya 
azaltıyordu. Muhacim hattında 

Liitfinin solda oynaması muvaf • 
fakıyetli olmuyordu. Netekim Şa 
banla yerlerini değiştirdikleri va 
kit hattın daha işlek bir hale gel
diği görüldü. 

llk devrenin ortalarına doğru 
Be~koz ciddi bir hücum esnasın· 

kozuluarın yukarda saydığımız 

hataları, kalecilerinin görüş itiba· 
rile eksikliği ve Fener muhacim • 
lerinin daha tecrübeli ve usta o • 
luşları bu neticeyi doğurdu. Bey• 
kozlular arasında en göze çarpan 
8 Mehmetti. Bu neticenin kendi • 
lerini müteessir etmemesini te • 
menni ediyoruz. 

Senenin ilk maçını güzel bir 
netice ile bitirmeye muvaffak o • 
lan Fener bahçenin bir iki maç 
sonra daha iyi bir vaziyete gire• 
ceğine hiç şüphe yoktur. Dünkü 
maç, takıma iyi bir oyuncu daha 
kazandırmış oldu. Sağ haf mev • 
kiinde, daha ilk defa birinci ta • 
lamda gördüğümüz genç vazife • 
rıini kusursuz olarak yaptı. 

' 
Kadıköyünde 

Beykoz kaleslne bir Fener hUcumu 

Kadıköyündeki Fener bahçe 
stadına gelince; buradaki maçlar 
daha beklenmiyecek neticeler 
·vermiştir. Evvela Süleyınaniye ls 

tanbulspor B takımları karşılaş • 
tılar, heyecanlı bir maçtan sonra 
Sülyınaniye sıfıra karşı iki sayı i
le kazandı. ikinci maç T opkapı 
Eyüp (ikinci küme) arasında ya

pıldı. Bu maç da hayli heyecanlı 

oldu ve iki sayıya mukabil üç sa
yı yapan Eyüplüler maçı kazan • 
drlar. 

son dakikalarına doğru F enerbah 
çeliler bir penaltı cezasından is
tifade ederek bir sayı çıkardılar 
ve maçı bu tek sayı ile lehlerine 
bitirdiler. 

Kasımpafa • Anadolu 

İkinci maç Kasımpaşa ile A
nadolu arasında (İkinci küme) 
yapıldı. Birinci kısımda Kasım • 
paşalılar faik görünüyorlar, fakat 
sayı çıkaramıyorlardı. ikinci kı • 
sımda ise vaziyet Anadolunun 
lehine döndü ve maç Anadolunun 
ikiye karşı beş sayıyla ve galibi· 
yetile neticelendi. 

Fener-Beyko z 
Üçüncü maç Fener - Beykoz 

birinci takımları arasında yapıl • 
dı. F enerbahçenin son malum va· 
ziyeti dolayısile günün en merak
la beklenen maçı buydu. Fener· 
bahçe şu suretle kurulmuştu: 

Hüsamettin - Firuzan, Hadi 
- Esat, Fikret, Cevat - Niyazi, 
Şaban, Zeki, Muzaffer, Lutfi. 

Beykozun da tertip şekli şu 

idi: 
Nihat - Nebil, Sedat, - Ca

hit, J Mehmet, Halit - Nail, Şe· 
hap, Salahattin, Mustafa, Baha. 

Maç birinci devrede zevksiz 
ve bozuk oldu. Yakın bir zaman
da ikinci kümeye indirilmek teh
likesini atlatan Beykozluların 
bugün sallaya iyi bir maç yap • 
mak niyetile cıktığı belli oluyor· 
du. Fakat bu niyet, baştan başa 

kendilerini heyecana verdiği için 
topa hakim olamıyorlar, emni • 
yetli vuruş ve iyi yer tutuş yapa
mıyorlardı. Maahaza en büyük 
kusurla;ı ağn oyun, ayakta topu 
fazla bekletmek ve daha çok mü 
daf aa oyunu yapmaktı. 

F enerbahçeye gelince mü da • 
faa vaziyeti birinci devrede çok 
bozuktu. Ciddi ve seri bir hücum 

da kazandığı bir penaltı cezasın • 
dan maçın ilk sayısını kazanıver• 
di. Bu sayı Beykozlulara ümit ve
recek bir vaziyet doğuruyordu. 

Fakat ne yazık ki Beykoz bu ü • 
mitli vaziyeti devam ettiremedi, 
ve derhal gene müdafaaya çeki • 
lir gibi oldu. Bundan beş on da
kika sonra da Fenerliler, Niyazi
nin seri bir çıkışiyle ilk sayıları
nı kazandılar. Bu sayının ofsayt 

Süleymaniye - lstanbulspor 

Günün en mühim maçına sırı-. 
gelmitti. Süleyınaniye ile lstan -

Anadolu - Kasımpaşa maçından bir görUnu, 

sayılması mümkündü. Maahaza bulspor birinci takımları karşıla · 
Beykoz aleyhine ceza çizgisi da- şacaklardı. Ekseriyet maçın ls -
bilinde yapılan bir hatanın frikik tanbulspor tarafından kazanıla • 
cezasile tecziye edilmesi suretile cağını tahmin ediyorlar ve genç 
haksızlık iddia edenlere karşı lstanbul ve Türkiye şampiyonun· 
vaziyet telafi etmiş oldu. dan güzel bir oyun bekliyorlardı. 

Maçın ikinci devresi daha gü- Fakat netice iki takımın da hiç 
zel başladı. iki tarafın da tempo- sayı yapamamasile bitti. Süley • 
su düzelmişti. Bu düzelişten bit- maniyeliler yeni ve genç oyuncu· 
tabi F enerbahçe daha istifade e· larla iyi bir takım kurmuşlardı. 
diyordu. Lüzumsuz yere müdafaa Maç çok hararetli ve sıkı oldu. 
oyununda devam eden Beykozlu-
lar dar bir sahada sıkışıp kalmı
ya doğru gidiyorlardı. Bu aralık 

Fenerin en yeni ve en genç oyun· 
cusu Esadın bir ceza vuruşundan 
isabetle havalandırdığı lop Bey -
koz kalesine ikinci defa girive : 
rince vaziyet büsbütün değişti ve 
F enerbahçenin sayısı bP.~e kadar 
çıktı. 

Dün, hiç §Üpheıiz ki Beykoz • 

Birinci devre sayısız ve müsa• 
vi vaziyette bitti. ikinci devrede 
lstanbulspor yavaş yavaş vaziye
te hakim olmıya başlamıştı. Hat· 
ta Süleymaniye bu devrenin ya• 
rısından sonra çok sıkışık bir va· 

ziyete dü§luÜştü. Fakat bütün gay 
retlerine rağmen iki taraf da 

(LUtfen saylfayı çeviriniz) 
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Melikesi Belkıs'ın 
Muharriri: Pitigrilli Tercüme ed;;·; .. f;:·····-

altın ve mücevherleri - Anladık ... kısa kes! 
P-01 Pot kör arkadaşım kapı • 

sına kadar götürdü. Levi kapıya 
'clayanarak durdu: 

- Fakat, dedi, hakimler hnk • 
kında bir hüküm vermek hususun 
'da biraz da müsamahakar olmak 
lazım. Düşün, aldıkları aylık ne? 
Buna mukabil bazı öyle mesele • 
ler hakkında hüküm veriyorlnr ki 
itin içinde milyonlar dönü\"or 
Bir tnraftan da bin bir dalav;reıi 
itler çevirip, onların bir ayda ka • 
zandıkları parayı iki saatte alan 
avukatların palavralarını dinle .. 
mek mecburiyetindedirler. 

Pol itiraz etti: 

- Banka vc:medarlarmm da 
ellerinden milyonlarca para g~çi· 
yor, huna mukabil... 

, - Doğru. Doğru ama mesleğe 
daha yeni girmiş bir hakimin ha
lini dü.!ün aylığının bcııte biri ha-' . . .. 
. cızdır, ev sahibi kir:ı. i~tcr, b ::ı.k • 
kal, kasap vereaiye ve~·mcz evle -

, nirken yaptrrdığı elb!selc:· hit.ki:n 
kostümünün taksiti var... Eğer 
kcndiAine kafi miktarda para. ver· 
ıeler, bütün bunları dütünmc::r., 
"davaları daha iyi ve daha salim 
bir kafa ile tetkike vakit bulur, 
ve belki de ... 

- Belki de, bizim arkadaşlar· 
llan en kıdemlisi olan gibi yapa . 
Ne evli ne ele çoluk çocuk sahibi 
ama, sabahlara. kadar Monmartr· 
'da içip kadınlarla eğlenmekten 
vakti olmuyor ki ... 

Etraftan gazeteciler aökün et· 
ıniye baılamışlar ve bağırıyorlar· 
dı: 

.-- "Paris · Soir,, Adliyedeki 
rezalet! ... 

- ''lntran,, bir hakim arka • 
da~larma mahkeme huzurunda 
hakaret etti. 

Samuel Levinin kom!ularm • 
dan biri, eline bir gazete alarak 
Yanına sokuldu ve sordu: 

- Mösyö Levi bu hakimi ta • 
nıyor muaunuz? 

Levi cevap verdi: 
- Hayır! 

Pol Pot arkadatının elini sıka· 
rak ayrıldı: 

- Allaha ıamarladık. 

~ "' "' 
Pol Potun evi uzalt değildi. 

ıi ııu ---ClJownııı-ın"""-
l'ayı çıkaramadılar. 

Karagilmrflkte 
.. Dünkü futbol faaliyeti hundan 
l'buet değildi. Karngümrüklc de 
çok dikkate değer maçlal' vardı. 
Haftalardan beı·i devam eden kl.l 
pa maçlarının dömi finali yapıla
caktı. tık maç Necmi lıtiklalle 
ltalyanlar arasında yapılacaktı. 
F akat İtalyanlar muayyen vakit· 
te gelmedikleri için hükmen 
mağlUp sayı!Jılur. 

Bundc.n :;~::::a :nrn, Beyoğlu • 
nun en ileri \'C en biribirine rnkip 
olan }ki tr.hımına seldi. Peı a ile 
Kurtulu! kartılattılar. Bu ma • 

çın aylardanberi dedikoduıu ya· 
pıldığı için aeyirciıi pek çoktu. 
Maç da hakikaten zevkli ve he -
ye canlı oldu. İki taraf m sayıları 
biribirini kovalıyordu . Birinci 
aevre üç üçe bitti. İkinci devre 
maç daha sıkıla9tı ve Peralılar 
penaltıdan bir sayı daha kazan • 
aıiar. Maçın bitmesine on doki • 
ka kala Kurtuluılular haklarında 
hakemin verdiği b ir hükme itiraz 
eaerek sahadan çekildiler. Esa • 
sen Oçe kar§ı dört sayı ile ve gaqp vaziyette bulunan Peralılar 
iiiaçı kazanmı! oldular. 
~ . 

Dünyanın en güzeli olduğuna 
§Üphe etmediği bu caddeden ha
kim evine yürüyerek Clönme;i ar
zu ediyordu. Vandon meydanını 
Opera meydanına bağlryan bu 
caddede terziler ve kuyumcular 
öyle bir servet teıhir ediyorlardı 
ki bu cadde iman nahvetinin bir 
rasatgahı telakki edilebilirdi. Fil
hakika, Grinviç rasathanesi coğ • 
rafya alimleri için neyse, bu dük
kanlar da müdekkik ve zevk sahi· 
bi kimseler için öyle idiler. Fakat 
müvezziler, hakimin etrafını sa • 
ı·arak bir sürü gazete isimleri ha· ı 
ğırıyorlardı. (Pariste ama gazele 
çıkıyormuı !) diye düıünen ha • 
kim, bu ııkıntıdan kurtulmak için 
bir otomobil çağırdı, bindi, bir 
kö!eye büzüldü. Bir aralık, oto • 
mobil, karıı sokaktan ıelen öteki 
otomobillere yol vermek için dur· 
du. Bir müvezzi, pencereden bir 
gazete uzatarak haykırdı: 

- "Le Soir,, Bir hakim mahke
mede birdenbire çıldırdı. 

llk sayıfada üç sütun üzerine 
bu serlevha yazıyor, altında da, 
Pol Pot kendi reamini ıörüyordu. 
Otomobil tekrar hareket etti, ve 
kapısının önünde durdu. 

Pot indi, parayı verirk.:n bir 
çocuk koıarak ıeldi ve: 

- Reis bey, dedi, apartımam • 
nızda bir sürü adamlar var? 

- Bir sürü adamlar mı? 
ihtiyar hizmetçiai de, merdi • 

venden sesleniyordu: 
- Mösyö Pol sekiz kişi gelmi~, 

sizi bekliyorlar. 

-- Ne iıtiyorlarmıf? 

- Sizi görmek iıtiyorlarmıt? 
- Bakımlar da ıörıünlcr it -

tc ! 
Pot içeri girdi. Epeyc~ kala • 

balıktı. Hizmetçi bekleme odasın· 
da l:ifi miktarda yer olmadığı i· 
ç in ziyarets ilerden bir kıımmı i · 
çerki odalara taksim etmitti. 
Bunlar, Pariı ıazetelerinin mu • 
harrirleri idi. içlerinden ıivri ıa· 
kallı birisi, 

- Bir aaniye möayö ! 
Diyerek paf !. .. diye bir ıeı çı· 

kararak parlayıveren bir fey yak· 
tı ve teıekkür ederek ayrıldı. Bu 
fotoirafçar idi. Hizmetçi: 

- Möıyö, dedi, içerde iki kiti 
var, itleri pek ııcele imit d~rhal 
aörÜ!mek iıtiyorlaı·. 

Gazeteciler itiraz ettiler: 
- Bizim de itir::ıiz acele, zaten 

sizi ancak on dakika rahattız ede 
ceğiz. 

Size söyliyecek bir ~eyim yel;; 
ki!... 

Bir ikinci mağnczyum zİyl\sı 
daha parladı. Pot'un sözleri ka -
Jnafmasına rağmen, içerki oda • 
dan siyah "lhl:-eler r,iymiş, yal>a· 
lıırı roıetH iki kifinin ilerledii!in1 
~Öl'tİÜ . Pc t ~""-~tecilcr:l en h;r sa 
niye müsaade alarak yanlarına 
gitti ve bir fcyle:: &öylcdi. 1I<i ıi
yahlı adam ba1larını efierek t1özlc 
rini tasdik ettiler, kapıy11. yürü • 
d.üler, çıkarken, içl.,rinden biri • 
sı: 

Mısırda umum sıhhiye müdü
rünün riyasetinde toplanan umu· 
mi heyette vaktile gönderilen 
suallere gelen cevaplardan res· 
mi fuhşun kaldmlması tarafarla· 
randa elcıeriyet görülmüş 3 sene 
zarfmda tamamen kalkmış o!
mak üzere bir kanun Jayıhaıunm 
hazırlanması için bir komisyon 
teşkil ed ilmiştir. 

Bataklıklar ve vahşi hayvanlar orta• 
sında bu büyük hazine aranıyor ! 

kadmlara namuskar yo!lardan 
ekmeklerini çılcarmalnrı husu· 
sunda irşadatta bulunmak üzere 
propaganda heyetleri çıkarılma· 
sına ve kadınları fena yollara 
sürfikliyenleri cezalandıracak 
kanun teklifine karar verilm i şt i r. 
Umum sıhhiye müdUrü de ilga 
taraftarları arasındad ı r. 

Afrikanın içlerinde türlü türlü terin bu iti meydana çıkarmatl ~ 
mücevherlerle platin ve altınla çin hiçbir yardımı esirgemenıiı .. ; 
dolu mağaraları ke!f için lngilte· ti. Bunun üzerine heyet tefek1'1J 
reden bir heyet hareket etti. He· 1 etmiş ve birkaç gün evvel yol• 
yet iki maden mühendiıinden, i· çıkm~ştır. 1' 
ki büyük avcıdan mütetekkildir. Heyetin varacağı ilk merh• 
Bunlar İngiltereden Habeıistana 
gidecek ve oradan henüz meçhul 
olan ormanlara dalarak Tulu 
Wallel mağaralarını bulacaklar
dır. 

Bu mağaraların, Saba kraliçe· 
Şeker bolluğu si Belkısin altın ve mücevher de· 

Mısırda çıkan Muhadenet ya· posu olduğu tahmin olunmakta • 
zıyor: Hükumetle milıterek olup clır. 
şeker inhisarı şirketi idare mec· Afrikanın ıinesinde saklı olan 
lisi son toplantısında anbarlarda 

1 
bu mağaraların etrafında ıık or· 

birikmiı olan şekerlerin ne su· 
retle elden çıkarılabileceğine dair mıınlar, bataklıklar, vahti hay • 
müzakerede bulunmuı, memle· vanlar, ve yarı vah!i inaanlar hu· 
kette iatihllki imkanı görülme· lunuyor. 
diiitıden Sudan veya yabancı Bir sene evvel Mister İtrank 
memleketlere yollamıya karar Hiyter namındaki avcı bu maia· 
vermittir. raları ke§fetmiş, fakat bu hava • 

TUrkiyede yerli teker fabrika· lide aç kaldığı için geri dönmiye 
!arından alınan şeker memleke· 
tin ihtiyacına kifayet etmediği mecbur olmu9tu. Fakat Mister 
takdirde Mısıra tütün, taze ve Frank mağarada bulduğu mücev· 
ku:-u meyva, etlik l:ayvan ver.. herlerin bir kaçı:lı da cebinde 
mek ıyretile takas yapmak im· sc.klıyabilmit ve bunları Londra· 
klnı yok mudur? ya kadar getirelbimi~ti. Bunlar 

Arap akademisi muayene olunduktan sonra bir 
heyetin bu havaliyi keıfederek 
hakikati anlaması takarrür etmis· Mısır maarif nezaıeti Arap 

arap akadenı1ıint s-eçilecek Müş· 
rek ve Arap , dili ı ilim ve edip· 
lerin isimlerine ait listeyi hazır· 
Jamaj'a baılamııtır. 

• • '1l!'•l~'l -t• A 
tır. 

•s·lh. ~ •· . l!· ·"'r ·u .......... 
ı assa cenuuı .M. rıKanın en 

ileri gelen it adamlarından biri 
bu i~le ali.kadar olarak Londra • 

Mataralar. ke,feden avcı 
F. Heyter 

Habetiıtanın merkezi olan J.d~ 
Ababadır. Buraya vardıktan~ 
ra kat'o]unacak mesafe 14'V"" 
milden fazladır. Heyet bin ~ 
tehlike ile karıılanacak, ula~ 
la dolu sahalardan geçecek, ., 
haHa yarı vahti in.sanlarla tlJI( 

' gul olacaktır. Heyetin yolda ti 
sadüf edeceği Galla ka'bileti-~ 
iptidai .. inıanlardan f arkarz 'f 
haldedir . 

Fakat heyet bütün bunl~ 
mücadele ederek hedefine v~ 

ııuııunnnmınım •mnntıffltttu .. ıunuum11un1 1qııuanmnu1111nmımmımıııt11mut1ı ı. 

di eskiden nasıl laalettayin bir 
insansam, gene öyle olmakta de • 
vam ediyorum. Gazetecilik nok • 
tai nazarından ıizi alakadar ede· 

cek hayatımda bir hidiır. yok. 
Bundan otuz bet ıene evvel doğ· 
dum. Tevellüdüm Isa ile Napol • 

yonun tevellütleri gibi bir kuy • 
ruklu yıldızın görünmesite dün • 
yaya ihbar edilmecli. Karım yok, 

ya gelmit vo Mister Frank Hay· ya çahtacaktır. .~ 

zira, henÜ% tesadüf böyle birisini 
karşıma çıkarmadı. Maamafih, 
ben, kadının, bir erkeğin fikri 
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Londradan Istanbula 
Bu yolun Macaristana düşen kısmıJ11 

Macarlar mükemmel inşa ediyorlıal 

ıllacari11tanda VAKiT muhabiri 

Vcgfı Jcrıö bize• ~unları yaııyor: 

Tevfıl' Fikret hakkında 

Büyük Türk ıairi Tevfik Fik· 
ret B. hal,kında Macar muallimle-
rinden Ban Janos macarca tarihi 
edebiyatı yazmııtır. Macaristan • 
c!a Türk edelıiyatı yeni tanınmış· 
tır ve Ean Janoı bu kitabı ile 
Türk ve Ma.:ar milletinin hars 
sahnsmrla rabıtalarını kuvvetlen
dirn iye hi:r.mot etmi!tir. 

Londra-Budapeıl• ldatıbul 
kara yolu 

,,~· 
Yolun Macariıstnn topr ~ 

dU9en kmnından Viyana • G,~1 
Budapeıte kısmı en vasi te1"'

1 e'' 
asfalttan inşa edilmiştir. rd:ıoıt 
ticaret nazırı beyanatında 1 J" 
Budapcfte Belgrat kıııınırısP 
ikmal edileceğini söylemittir· 

" Mancurl'de Turan cih" , .. 
ce111l1 

Tokyodan Tuvancila• oatdo 
ti (Ooido - ıha) reiıi ve 'o"' 
mecmuası baımuharriri s~~- " 
T,omoyoshi yazıyor: M•~"h.Jd • 
da Japonların muharebe• ~· 

muvazenesine yardım edece~ine 
de kani im, fak at buna elli bu ka· 
dar kiloluk adale ve kemikten 
mürekkep vücudu ile cle jiil, 
erkeiin etrafında yarattığı 
kat!mlık havası ile muvaffak o • 
lur. Doılum, arkadaşım yok. Zi • 
ra, ben, cloatluğu. rekabette bir 
mütareke, içtimai mücadelede Ö· 

lü bir tevakkuf noklaaı olf'.ı-ak l e· 
Jakki ederim. Bur.unla bcn:.beı·, 

Rôzleri kör ol.mut bir hakim ~r • 
kr.clqmJa iyilik :rapmak isterim. 
E~ a:l.~:laıım umumi hlnpte, bir 
c.ciamm ku~·jun ıı dizilmesine hiık· 
metmek mecburiyetinde kalmııtı. İngiliz otomobil cemiyeti Lon
Hiiküm infaz edildikten bir miid· dradan lstnnbula ciden gayet 

ı mu·· •·emme! bir yolun ima ettı'r'ıl-

katen bir Turan cihadıcl'!';.,.1d" 
curiya Çinlilerin delil, d•• .,-
;an milletlerinin rnülkil v• : 

yurdu idi. 
Veıh J•116 
~ 

dc.t sonra, mnlıkumun ına•um o • ı-. :ı: 

_ı_n_g_ll_lı~k-H .. 111--=-orO 
duiu tahakkuk edince, dostum, 1 meai için çalıtmıya ba!lamııtır. 
beynine bir kurıun sıkarak ölmek Bu fikri bir çok hükumetler tara· 
iıtedi. Fakat, kurıun onu öldüre - fından kabul olunmuttur. Avru • 

- Bir aaat ıonra ! ceiine ıöz damarlarından birini panm bu en uzun otomobil yolu ve AlmanY8 ,,,., 
~ .... Dedi. Pol Pot da kapıyı kapa- 1 kopardı, ve onu, ömrünün :;onu • ıekiz memleket toprağının üıtün· 

tırken: na kadar kör olarak ya~amıya de Avrupa ve Asya arasında oto· 
-- Evet, diyordu, bir aaat aon • mahkum etti. Onun yerinde bir mobil nakliyatını kolaylattıracak 

ra ! baıka hakim olsaydı "Bir inaan tır. Bu yolun Londradan lıtanbu· 
Pol Pot içeriye dönerek gaze· ol~rak, bu mahkumun idam ed i.1- la kadar tulü tahminen üç bin ki-

tecilere: m_ı~. olmaıına acırım, fakat hır lometre olacak. Yol Londra • Do· 
- Size, dedi, hakikaten ıöyli- hakim olarak noktai nazarımm vec • Calc • Viyana • Budapeıte 

yecek bir ıeyim yok. Mahkeme • kabulünden memnunum,. derdi. Belgrat S f Ed' 1 t • o ya • ırne • • an • 
reiılilinden iıtif amı verdim, !İm· (Devamı var) bul şehirlerini ballıyacaktır. 

BERLIN, 2 (A. A·~ -b Jl rtt_., 
l ·ı · k" ürü ıt • .Jıtı" yaya nsı ız om bile ..-• .. 

leıini \'e lngilterece tat 11 llt,. 
gümrük tcu ifelerinin J.'rtı•,., _, 

cf Iİ s• a.1 • 
cat tacirlerine ver 1 d•lcl r I 
aeleaini11 tetkiki haJikın 1.,t,,t~ 
man • 1 nıiliz rnUsak~• .,_,ı.,...
klnunuevvelde B•rlln • ""' 
aı muhtemeldir. "' 
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Aiişar Hafriyatı 

ı llitit m-;d;~iY~tine dair 
yapılan tetkikler 

1 Taş devrinden Osmanlı devrine 
kadar geçen medeniyet devirleri 

t (fi~~acloluda Alişarda eski Etiti 
._,:ıt) medeniyeti hakkında uzun 

•ndanberi araıtırma?ar ya
' :- Alınan profesörü M. Fon 

f ''u Oaten heyeti kış geldiği için 

1'~ ~et.ini tatil ederek tehrimize 
~ • lll•thr. Heyet birkaç güne 
il~~r memleketlerine g idecek, 
t1rı1a.•barda tekrar ge~ere~< araş

p larına devam edecektir. 
~ofesör Fon der üsten ta
ti ·Yat hakkında bir mubarri-
tliıe . h t . . fu ıza a ı vermıştır: 

di --:Alişardaki ara~brmalaun ye· 
~~ Jtl faaliyetini, kıtın geldiği 
ttı~ tatil ,.llik. Aldığımız neti-

lllcmouniyet veric:dir. 

l ~'11ldan evvel, ta,, tunç, bakır 
~tınir devir!erine ait cs:rler 
" llı, batta bu devirlerde ya-!'- ir.sanlara ait iske:ctler 
~~na çıkarmışhk. eundan 
tit tabarriyahmız bize, bu 
Ier:da tarihten evvelki dev;r
~ ta Osmanla dnrine kadar 
~ lbit olan mede~iyetler hak
~. da bir fikir edinmemize im-

:ı terdi. 

•ıtil'o~raktan 25 metre derinlikte 
l~olıtbique,. cevrine ait eser· 
illi e l:u'duk. eundan bu devrin 
Ça~l&~tan ~O asır evveline kadar 
bgı anlaşılıyor. 

•' ş.ı lialae bu havalide bu de-
''de... ı d · , dı" ·• cvve e ınsan arın yafa· 
~ llıeyd=ına çı'o}'or. 

vasfı, bu devirde ö:ülerin Üzer
lerinde kırmızı nakşlar bulunan 
tabutlar içinde gömülmesidir. 

Tunç deni Bakır devrinden 
hemen sonra ba,1ıyor. Bu devir· 
den biraz ıonra eski Hititler 
devri başlar. 

inhitat ve yeni imparatorluk 

Demir devri millttan 1700 
sene evveldir. Bu devirde eski 
Hititlerin inhitat devri başla-
mışhr. 

eun!arın yerine Asyadan ge
len bir kavim kaim olmuş ve 
Niksolar ismi a '. hnda yeni bir Eti 
imparatorluğu kurmuıtur. Bunlar 
yeni Hititlerdir ve eski Hıtitlerle 
aralarında büyük farklar .ardır. 
Bunlardan sonra Trakyahlar 'e 
Lidiyeliler gelmiıler ve Anado
Junun bpyük bir kısmını isti!i 
etmişlerdir. 

Taharriyatımız neticesinde, ta
rihten evvelki taş devrinden Os
manlı devrine kadar geçen za
man zarfında bu haYalide 23 
muhtelif medeniyetin birbirini 
takip ettiğini meydana çıkardık. 
Bu meden:" . .,.t dev:rleri arzda 23 
tabaka f c • • etmektedir. Bu 23 
medeniye 1 b psini tetkika im· 
kin bulamr :;.;. Yalnız sekizi üze
rinde çalıştık. 

Bulduğumuz bütün eski eser· 
leri Ankara müzesine yolladık. 

Bu müze timdiye kadar bulunan 
ıeerlerJc çok zengini eımiıtir. ~: ... <lc.vrinin karakteriıtik 

uıının-nmm11ınn:tttmu11ıt1111t .... """"' ---~------------

'Yeni Alman kabinesi 
Fon Schleicher' de 

liitlercilerle müzakere edilecek, mak
Sat meclisi mümkünse tatil etmek .. 
~~tlio, 2 (A. A.) - Milli mü- • 

~-- llızm Schle:cher, Cümhur 
~ırafmdan yeni kabineyi 
~L" memur edilm'ştir. Mu-
lb~~ bu teklifi kabul eyle-

'r . 
aı,c:"i kabineye kimler dahil 
~ A..ıaiı henüz malum değildir. 
~hle~İık, turası muhakkaktır ki 
ıı .... •c er milli müdafaa nazır· 
~--~ llıubafaza edecektir. eun-
''de •tka kendisi Prusya nez

l'ıı~te Reich kom1serlij'ini de-
~•rı edecektir. 

~i L 
11~1unduğuna göre şimdi-

~ .. qllrı • • "Q'tk Clye, maliye, adliye, ,k, •lit ve posta nazırları 
t-ıi~ llılarında kalacaktır. Bracht 
~•k dahiliyeyi alacaktır. 

-eldi ~· . bu takdirde Prusya 
~il ifl ıı'"' Reiclı komiserliğin· 
.,_llt} •al edecektir. Yeni ka· 
f 11111 ta . . 
etra Ytnı ancak bütün te-
'1,'t lcararlaıtıktan birkaç gün 

\t0 vulcu bulacaktır. 
) Ptto: r•penin tavsiyesi 
;:• lc1.İ/ B~ıvekil Von Papen 
~:'. Scbı1~~yı yapmak vazifesi
~ic&111b1cbere tevdiini binat 
~ticb ura taniye etmiı ve 
~~hıe e.r hGkametinin teıkili 
~ ... ~1.Y~ıi vaziyetteki ıergin· 
~ •flıyeceğinden ümitnr 
~ llQ l&ylemiıtir. Reiıicilm. 
.~ kYnlmalc buıuıundaki 
'-1-.ı İt·ul etmek ihtiyar 

uadenbıırra pek •ili' 

gelmittir. Bunun için ancan uzun 
müddet dü,üadükten ıonradır ki 
Hindenburg buna razı olmuştur. 
Mülakatta reis'cümbur Papen 
hüidi:neti tarafmdan başa çı'.farı-
lan iş!erdcn dolayı Von Pa~e~'e 
teşekkürlerini beyan eylemıştır. 
R:ıyichtag ile bir ihtilaf zuhu-
runa acaba ne yolda müm•uaat 
edileceği meselui Almanyada 
pep büyü bir a!ika uyandırmak· 
tadır. Bu alaka dolayısila Schlei
cber ile Hitlerciler arasındaki 
münasebetlerin asla kesilmediği
ne ehemmiyetle İfarel o~unmak
tadır. 

Hitlercileı le müzakere 
Schleicherin ıon iÜnl~rde sar

fettiği gayretlere aynı istikamet. 
te devam edileceğini tahmin için 
bir takım sebepler mevcuttur. 
Bu gayretler ıaliba sabık Rayiş
tag mecliıi reiıi Hitlcrci Goering 
ile müzakereler yapmak suretile 
tezahür edecek tir. Müzakereler
den bıthca maksat Rayiştağın 
ilk içtimaıodan ıonra bu meclisi 
buna imkin varsa muayyen bir 
müddet içinde tadil etmek ola· 
cakhr. 

Taki kabine reisi Rayiştagda-
ki gruplardan her birinin vazi
yetini anlamak üzre girittiği mü. 
zakerelcre denma imkan ve 
fırsat bulsun. 

Hatırlardadır ki bundan evvel
ki Rayiıteg ilk celıesinden sonra 
bir hafta için daiılmııtır. 
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Kayseri Gençleri 
Onların içinden doğarak, kendi emek

lerile vücuda gelmiş teşekkül yok .. 
KA l'SERI, 30 ikinci teşrin (Hu

susi): 

Kayserinin en göze çarpan 
eksikliklerinden birisi spor haya· 
tıdır. En küçük bir kazada bile 
Gençler birliği, idman yurdu gi
bi namlar altında muhtelif spor 
tetekkülleri varken bu koca vila
yette bunların en küçük bir nü -
munesi bile bulunmaması, Kayse
ri gençliğinin sporla alakadar ol
madığını, ona kıymet vermediği
ni gösteriyor. 

Yalnız lise talebesinin kendi 
muhiti dahilinde yafattığı spor 
hareketleri tabiatile Kayseriyi 
temsil edemez. Onlar karfılarm
da canlı bir rakip de görmeyince 
faaliyetleri ancak sınıflar arasın
daki hususi maçlara inhisar edi • 
yor. Lisenin muallim mektebi ile 
yaptığı bir iki futbol maçı ile A· 
merikan mektebile yaptığı bir iki 
voleybol müsabakası Kayserinin 
bir yıllık spor faaliyetinin bilan
çosunu teşkil etmektedir. Şimdi 

köy muallim mektebi de kapanın· 
ca; lise, mektepteki sahasından 

dıfarı çıkıp da bir maç yapacak 
takım bulamıyor. 

Bereket versin, Halkevinin 
spor şubesi faaliyete geçti de bu· 
ra:la da bir gençlik tefkilatı, bir 
hareket göze çarpmıya b. ~ ladı. 
Spor idare heyetini tetkil eden -
ler ı, Bankası müdürü Sadık, de
miryolları itletme dairesi cer 
baımüf ettifi Necip, kalem im iri 
Necmi, Mustafa Arif beyler gibi 
kıymetli eski sporculardır. Bu an
layıf h zevat işin ba,mda bulun
dukça bu yeni kuruluıun çabuk 
inkişaf edeceğine inanıyoruz. 

Tayyare fabrikasında ve istaı 
yonda çahfan gençler de sporla 
çok yakından alakadar oluyorlar. 

Teşkil edilen birinci takıma ol -
dukça kıymetli oyuncular dahil 
olduğunu öğreniyoruz. llk maç 
yapılmca kabiliyetler hakkm:la 
hükümler verebileceğiz. 

Halkevi bütçesinden tahsis e
dilen üç yüz lira ile Namazgah 
tabir edilen saha tesviye edildiği 
gibi duvarları kapıları da tan1ir 
edilerek basit bir stadyom haline 
getirilmiştir. 

Geçen cuma yeni foımalar ve 
ayakkabılar giyilerek eski futbol 
meraklıları ile lise gençleri ara
sında "Spor mütekaitleri maçı,, 
namı altında eğlenceli ve hususi 
bir ekzersiz yapıldı. 

Yerli gençler spora çok lakayt 
kalıyorlar. Bu, belki de sporun 
burada kıdemli ve faal bir maziıi 
olmadığından ileri geliyor. Yegi.· 
ne sporları, birkaç sene evvel hü
kumet tarafından menedilen ve 
her baharda birkaç ki§inin yara
lanmasile neticelenen mefhur 
"Taş döğüfÜ,, dür. 

Memlekette Kayseri gençliği
nin içinden doğarak, kendi el e· 
meğile vücude getirilmif her han
gi bir tetekkül yoktur. Buna se· 
bep de son senelerde fazlalatan 
kahvelere işsizlerle beraber İf sa
hibi gençlerin de müdavim olma· 
landır. Bir de yazın bağcılık ha
yatının bütün halkı §ehirden u • 
zaklara tafınmıya mecbur etme -
si; kıtın da geceleri nöbetle evle· 
ri dolaİarak oturma adetleri bu -
rada birliklerin kurulmamasına 

ve yafıyamamasına sebep olarak 
gösterilmektedir. 

Her ne sebeple olursa olsun, 
içtimai birliklere kartı bu lakaydi 
Kayseri gençliği için ehemmiyet
li bir kusur sayılır. 

F. D. 

Kon yada .................... 
60 bin 

nüfus için .• 
Hiç b ir güzel zevk yeri yok.~ 

Konya, 30 ikinci teşrin (Hususi): , 

Konyada havalar geceleri so• 
ğukça ise de gündüzleri, nispeten 
mutedil gidiyor. Halkın eğlence 
yerleri pek mahduttur. Bara ben• 
ziyen bir kahvenin ince sazı ve 
Ceylani beyin sineması yegane 
vakit geçirecek yerleridir. 

Ne bir tiyatrosu, ve ne de zev• 
ki tatmin edebilecek çalgısı var• 
dır. Altmış bine yakın nüfusu o• 
lan bu beldede bu mahrumiyet 
cidden elim oluyor. Bereket ver • 
sin ki halkevleri reisliği son za • 

manlarda kıymetli teıebbüs '\•e 

gayretile halka faydalı konfe • 
ranslara ve bu meyanda münev• 
verlerin bir araya gelmeı;irıi le· 
min eden samimi toplantılara ön 
ayak olmuştur. Geçen hafta dok• 
tor Halil Beyin "Gıda,, halisi Ü• 

zerinde verdiği ilmi ve ktymetli 
konferans bu cümledendiı·. 

1 

Konyada memnuniyeti mucip• 
bir te,ebbüs de hanımları sevin • 
diren bir dikiş ve nakış yurdu a• 
çılmasıdır. lstanbulun en maruf 
diki§ ve nakış mektebinden çıkan 
Sacide ve Dürdane namındaki İ• 
ki Türk hanımı Konyaya gelip 

mektep aç.mıya teşebbüs etmit· 
lerdir. 

Bugünlerde Konyada hükumet 
ve devair müessesesatını müraka· 
be noktasından canlı bir faaliyet 
göze çarpmaktadır. 

Konyaya muhtelif vek2'.letlerin 
müfettitleri gelerek teftite batla
mıttır. Maarif müfettiti Ali Ca • 
nip bey, maliye müfettişi İsmail 

Hakkı bey, sıhhiye müfettişi En • 
ver ve mülkiye müfettişleri Feyzi 
ve Rifat beylerin teftişleri bu 
cümledendir. 

Himayeietfal müfettişi Hili • 
met bey de gelmiı mensup oldu· 
ğu cemiyetin muamelat ve hesa • 
batını tetkike batlamt!hr. 

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

makineleşmesi için behemahal Ziraatimizin 
kooperatifler kurulmalıdır 

Ziraatimizin daha verimli bir ı racaat edcmiyecektir. Ancak ko
hale gelmesi, :ısri makina ve alet operatifler kurulursa ondan ala • 
lerle mücehhez olması için behe· cağı kuvvet ve itimatla bu işe gi
mehal zirai kooperatiflerin ku • rişebilecektir. Çünkü çiftçi bile • 
rulmasma ihtiyaç vardır. Çiftçi • cektir ki kooperatifte bu itten an· 
nin hatta veresiye dahi olsa ken· lıyan vardır, Gene bilecektir ki 
diliğinden makina almasına kal • yanındaki makinist kooperatifin 
kışması biraz güççedir. Çünkü bir 
taraftan onu eski usule bağlıyaıı 
alışkanlık diğer taraf tan ise ma -

kinayı kullanmak için tutacağı 
adamın batına açması muh~t"mel 

İfler onu her zaman makina kar· 
tısında duraklamaktan hali bı • 
rakmıyacaktır. Çiftçinin Pmsa • 
line müsadif olmasına rağmen 
hali makinaya ihtirazla bakan 

gözleri vardır. Nasıl 'bakmasın 
ki kendisi maki nanın tef errüatı • 
nı anlıya.madığı gibi, makiniste 
vermiye çalıştığı ücretten sarfına
zar, makinistin keyfine tabi ola
cak ve İş adeta makinistin üstüne 
havale olunacaktır. Makinist is -

terie makinayı bozar i&trrse boz
madan bozuk deyip işin içinden 
çıkabilir. Bundan başka makina -
nın hakikaten bozulmastnd& ta -
mirci ustaaı, yedek alet bulmak 
•bir mesele tetkil eder. Hiçbir za· 
'inan çiftçi münferiden çalı§tığı 

'Zaman bu vaııtaY.a kola>:lıkla mü· 

itimat edip kendisine verdiği bir 
adamdır. Ve gene hil"'ctktir ki 
kooperatifte her türlü yedek ak -
sam, makina için lüzumu olan 
mahrukat ve yağ gibi ~eyler var· 
dır. 

Ziraatimizin makinala!ması 
iıtihsalitımızı arttırmak demek 
olacağından her halde can ve sö
'nülden arzu olunacak bir iftir .... 
Gerçi istihıali.tı arttırmakla be -
raber mahsule mahreç bulmak 
keyfiyeti de bu arttırma ameliye· 
ıine zincirle bağlanmış bir vakı
adır. Fakat mahreç veya ıatış me
selesinde toplu istihsal, ucuz is -
tihıal, iyi ve temiz istihsal en 
mühim rolü oynıyacağmdan ge -
ne iş dönüp dolafıp makinalaşrnı· 
ya gelir. 

Diğer zirai memleketlerde, me 

seli Danimarkada her ekim saha· 
sına büyük arazide hektar başına 
220 kronluk küçük arazide (yedi 
sekiz hektarlık çiftliklerde) bek· 

tar başına 300 kronluk makina 
sermayesi isabet etmektedir. 

Gene hu memlekette "el aleti,, 
mahdut işlerde bilhassa köklii ne• 
balatta kullanılmaktadır. 

Diğer bilumum zeriyat İ§lerin
de hep makina kullanılmaktadır. 

işte bizde de zira~timize lazım 
olan toprağı hazırlama, elane, 
biçme, sıkma, eleme ve daha sair 
itlerde kullanılacak makinaların 
tedarikine tevessül olunurken bil
haaaa bunların bir sistemde veya 
bir fabrika mamulatından olma • 
sına dikkat edilmesi lazımdır. 
Çünkü her birisinin hususiyeti 
ayrıca ustalara ihtiyaç mesettir • 
receği giib yedek aleti meselesin
de de müıkülat çıkar .. Gene bu. 
rada kooperatiflerden azami isti· 
fade k3:bil olacağı, çünkü koope· 
ratiflerin toptan siparişat yapıp 

ayni sistemde alet getirtecekleri 
der kardır. 

Kurulacak zirai kooperatifle • 
rin göreceği diğer hizmetler iti • 
barile şu veya bu namda olma • 
sının ehemmiyeti yoktur. Elverir 
ki hu kooperatifler faaliyetleri -
nin en mühim kısmını zeriyatın 
ıslah ve nemasına tahsis etmit bu 
fonsun. (Kooperatif) 
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Bilmem peşinizden takip eden 
birisi oldu mu? Emin olunuz bu 
çok rahatsızlık veren bir §eydir. 
Her gittiğiniz yerde ensenizde i
lti gözün dolaştığını, bir nefesin 
soluduğunu duymak insanı haya
tından bıktıracak kadar sinirlen -
dirici bir şeydir. 

Bahsetmek istediğim takip, 
mesela bir polisin bir hırsızı ta -
kip etmesi gibi değildir. Bu garip 

ve yuvarlak olduğu söylenen dün
yada, öyle insanlar vardır ki, i . 
badullahi takip hastalığına miip
teladırlar. 

Ben bunlara kuyruk diyorum. 

Kuyruklar, hemen daima sulu 
ve yapı§kan olurlar. istiskal eder 

seniz anlamazlar. Sert sert bakar· 
sınız, yanınıza büsbütün yakla -
şıp üstelik dert ortağı olmıya ka
rışırlar. Ve maazallah Qğzınızdan 
bir tek ]iif kaçırdım;: mı artık bu 

kuyruk, hayatınızın sonuna kadar 
değilse de, uzun bir müddet icin 
peşinize takılmış demektir. ~ 

Kuyrukların garip bir hassala
rı vardır. İnsanın yüzüne köpek 

gibi, melul melu! bakmasını ken 
dilerine acındırmasını biİirler. 
Bunun için, onları kovmak, baş -
tan savmak hemen hemen kabil 
değildir. 

• • 
Böyle bir kuyruk, benim de 

peşime takılmıştı. Artık nereye 

gitsem, beş dakika sonra o da ge
lir, bir tarafa çöker, cturur, mağ
mum ve melul yüzüme ha -

kar, bir kahve, bir sigara dilenir
di. Peşim sıra gelmesinden ziya· 

de, kendisini yaplryamayışım müt 
hiı surette canımı sıkar, asabile -
şir, işimi, gücümü göremezdim. 

Kuyruk l{endisini aldatmak ve 
atlatmak için yaptığım bir çok 
teşebbüsleri önceden sezer, hep -

sine bir çare bulur tedbir alır 1 , 

atlamazdı. Çalıştığım müessese • 

pamadığım takdirde benim için 
bu fani dünyada bir damla rahat 
ihtimali yoktu. Bu kat'i kararı 
vermek bile hemen tesirini gös -
termiş, aylardır gülmeyi unutmuş 
olan yüzümde bir tebessüm be -
1irmişti. 

Fakat bu tebessü.m, kuyruğu 
~üphelendinnişti. Neden gülüyor
dum? Her halde bir şey tasarla • 
mıştım? Acaba onu atlatmak için 
bir plan mı kurmuştum? Bu en -
dişeler, o güne kadar daima mü • 
tebessim, peşimi takip eden kuy
ruğun yüzündeki tebessümü iza • 
le etmişti. Denilebilirdi ki, onun 
tebessümü, ban:ı intikal etmişti. 

Şimdi, kuyruk, bir dakika ol • 
sun peşi.mi bırakmıyor. Nereye 
gitsem o da orada .. Ben hiç aldır· 
mıyorum ... Ve esasen aradığım 
da bu! •• 

Yakacıktan Kartala iniyorum. 
Kuyruk peşimde. Trene biniyo • 
rum, o da biniyor. Haydarpaşaya 
iniyorum. O da iniyor. Ala, mü
kemmel ! Vapur bekliyorum. Kuy 
ruk da bekliyor. Nihayet vapura 
biniyoruz. 

Kuyruk, şimdi arkamdaki aı • 
rada oturuyor. Dikatle bana bak
tığını hissediyorum. Tam, istedi -

ğim vaziyete gelmiştir. Sigara çı
karsam, o da çıkarıyor. Mükem
mel! Vapur, istediğim noktaya 
doğru yakla§ıyor. Burası Saray • 
burnudur. Kalkıyorum. O da kal
kıyor. Yürüyorum, ve ani bir ha
reketle kendimi kaldırınca deni • 
ze atıyorum. Arkamdan bir sürü 
çığlıklar kopuyor. Yüzme bildi • 

ğim için hiç aldırmadan yüzüyo • 
rum. Fakat biraz ötede, bir adam 
denize batıp çıkıyor. Halk onu 
göstererek bana bağrıyorlar: 

- işte orada, kurtarınız, yeti
şınız .• 

Ne olduğunu düşünmiye ve 
anlamıya meydan bile kalma -

nin iki kapısı olduğunu bilir, bu
n . . b un ıçın, eni kapıda beklemez, 
belk' .. t k" k 1 0 e 1 apıdan cıkarım diye 
sokakta k k' ik l • ' . ' ar§ı ı a dırımda, pen-
ceremın göründüğü bir noktada 

· dan, o tarafa yüzüp herifi ense • 
sinden yakalıyorum. O aralık in· 
dirilen sandal yaklaşıyor, bizi i • 
çeri alıyor. 

bekler, gözlerdi p d · encere en ya • 
Sandalda adam ellerime yapı • 

şıyor ve: 

VAKiT 3 Kinunut-vvel 1932 

Fransanıo harici 
ticareti 

dokt~run müşterisi il 
münasebeti sonunda 

F ransamn bu sene içinde on 
aylık ithalatı 24 milyar 593 mil • 

yon franga ve ihracatı da 16 mil • 
yar 264 milyon franga baliğ ol • 

Londranın bu meşhur doktorun 
lngiliz cemiyeti doktorluktan çıkard 

muştur. Geçen senenin ilk on ayı· 

na nispeten ithalatta 11 milyar 
897 milyon ihracatta ise 9 milyar 

• 64S milyon noksanlık vardır. 

Dünya şeker 
ıstlhsalatı 

Malumdur ki, şeker, şekerka • 

mışı ile pancardan istihsal olun
maktadır. Şeker kamışı sıcak ik-

limlerde yetiştiğinden ve vaktile 
de şeker yalnız bu maddeden is-

tihsal olunduğundan ~eker iıtihsa 
latı müstemlekesi bulunan mah -

dut milletlere nasip oluyordu. Fa 
kat bilahare hemen her ara2' · · 

Londrada doktorların müşteri· 
lerine karşı alakalarını nezaret 
altında tutan Londra etıbba umu· 
mi meclisi ~eşhur doktor Harold 
Bart Vayitin ismini resmi liste • 
'den çıkarnııt ve verilen karar Ü· 

zerine doktor mesleğine devam 
etmekten tamamile uzaklaıtml • 
mıştır. Buna sebep olan vak'a fU 
dur: Doktor Bart Va yit 930 sene· 
si kanunuevelinde Londra ailele
rinden birile tanışmıttır. Tanıştı· 
ğı kadın ikisi ölü ve biri canlı ol· 
mak üzere üç çocuk doğurmuştu. 
Doktor Bart Vayit kadının evvel· 
ce ölü iki çocuk dü§Ürmesine se • , 

kolaylıkla yetişen pancardan ;: .. '. 
ker istihsal edilebilmesile şeker 
imalatı umumileşmiş hatta 1913 1 

senesinde gerek şeker kamışın • 
dan ve gerek pancardan olan is-

tihsalat biribirine yakınlaşmıştır. 
Bunu:J!a beraber umumi harp Av
rupada pancar şekeri istihsalatı • 

na mühim bir darbe indirmiş ve 
ancak muharebeden sonra Avru -

pada tekrar pancar şekeri istih • 
salatı başlamıştır. 

Atideki cetvel muhtelif sene • 
lerde dünyanın şeker kamışından 

ve pancardan olan şeker istihsa • 

latını göstermektedir (mHyon ton 
itibarile.) 

Şeker kamışından: 

Şek,.rkaım,ınd:ın: 

ı•ancard.m: 

Şekerkamı mdan: 
P.uıcardu.n : 

1810 1850 1880 1870 1880 
J,10 J,2 1,8 1,8 1,9 
0.05 0,2 O,l 0,9 1,08 
1890 1900 191S 1930 
2 ,5 S,6 10,'7 17,'7 

3,6 6,1 8,9 11,5 

Almanya harici 
ticareti 

Doktor BarJ Vayit 

bebiyet veren doktorlara fena 
halde hiddetlenmişti. Kadının 

tedavisi hususunda gösterdiği ala
ka ve himmet kadının kocasını 
fevkalade memnun etmiş ve dok 
tor aileye bu suretle hulul etmi· 
ye de muvaffak olmuıtu. 

931 senesi nisanında doktor 

Berlin Türk ticaret odasından Bart Vayit tarafından alınan ü • 
aldığımız malumata göre 1932 çüncü çocuğun doğum senei dev-

riyesi münasebetile madam ve 
eylül ayının Alman harici ticare- zevci tarafından bir müsamere ve 

~i .. mu~ayeseli olarak atideki şekli ritmi§ ve bu ziyafete bittabi dok· 
gosterıyor: tor da davet edilmiştir. 

(Kıymetler milyon mark ola • , Ziyafette doktordan maada 30 

ıüphe içinde bulunan aıunıail 
bir akşam telefon etmede~. 
gelmiş ve doktor Bart Vayıtı 
ğer bir doktor arkadaşı ile be 
ber karısının odasında bulJıı 
tur. Bunlara derhal evi terke 
lerini anlatmış ve adam hadi . 
Londra etihba cemiyetine bild 
mittir. . 

Doktorlar meclisinin tat"1 

doktor Bart Vayitin kadınla Jıl 
nasebatını kesmesi ve zevç ze d 
nin talak davasında icap e. 
bütün masarifi deruhte etme~. 
bu taahhüdatı tutmadığı tak 1 

de cemiyatı hayriyeye veri~ 
üzere 5000 İngiliz lirası te 
etmesi mumaileyhc teklif edİ ç. 
tir. Doktor bu teklifleri redd 1'i 
miş, bunun üzerine meclis do 
run mesleğinden tardına 1'• 
vermiştir. . 
~ Bu havadis Londra muhiti 
ve bilhassa doktorun tanıdığı 
Londranm en meşhur ve e:ı lı . 
doktor arkadaşları arasında bil 
yük bir alaka uyandırmıştır· 

Hadise çirkin olmakla ber~. 
doktorun dostları etibba rne' 
nin verdiği bu kararı pek ıJJUtıf 
lağalı görerek bunun geri 'e' 
maaı hakkında ait makaaı ıı lı' 
dinde musirrane müracaatt• ,,1 

· lunmuştur. Bu karar geri ah Jtf 
dığı takdirde tababet ilim 'ft. Jİ 
ninin çok değerli bir u'Pf_'f' 
mahrum kalacağım beyan eJı 
larmış .. 

nııınııııınııınnmıııuınmnmmmnımıınnınımıımıınmınnııımııı bJ 
Almanyada batan ~ 
gemi yerine yeot 

için iane _ 
~t 

BERLİN, 2 (A. A.) - Gııf 

zıhanem ve ben göründ··... .. . . . . ugum ıçın, 
orasını kendısıne tar . assut yerı 

yapmı§tı. Bu hileyi ög"re k 
'd .. . nene a-

ar mutemadıyen beni Yak 1 d 

rak) • kiti davetli bulunuyordu. Davet • - Sizin kölenizim artık beyim, 
diyor, ölene kadar sizden ayrılmı- Ay 

yacağım. Hayntımı lturtardınız: 

liler arasında doktorun fazla tektthaıııt İhracat thrac:ıt Umum 

1932 360,2 ·118,8 
fazla8ı ticaret 
88,G 801,olO 

lif siz ve münasebetsiz hareketleri 
hane sahibinin canım sıkmıya 
başlıyor, Doktor işi daha ileri gö 
türerek iki şişe cin alınmasını 
emretmiş. Ve hane sahibinin karı· 
sile onun arkadaşı diğer bi~ ma • 
dama açıkça şakalar yapmıştır. 
Bu hal ev sahibinin ve davetlile· 
rin gözüne batmıştır. Hadiseden 
birkaç gün sonra zevç karısını 

banyo dairesinde doktorla bera • 
her görmüştür. Banyoda kadının 
dostu olan başka bir mada.m da 
varmış. Ev sahibi bu hali gördük
ten sonra yazdıuı bir mek
tupta evine gelmemesini dok • 
tora hitap etmiştir. Kadının zev· 
ci bu ihtarın bir tesiri olmadığını 
ve doktorun karısile görüştüğünü 
hissetmiş. Bunun' üzerine evde bu 
lunan telefona gizlice başka bir 
odada dinlenebilir bir ahize taka
rak doktorun kar11ile §U suretle 
konu~tuklarını duymuıtur: 

temmuzun 26 sında kazayaı. f, 
yan Niobe mektep gemisiııı~ 
rine inşa edilecek yeni bir .,,ı 

için toplanan iane .iki ay i~' f 
350 bin markı bulmuştur. ~ ,I' 
kun yeni geminin inşası iç•"

1
,rr 

fma lüzum görülen paranıJJ 
sını teıkil etmektedir. 17'*; 

Verilen İanenin adaIJJ ;rı 
10 peniki geçmemesine ıı•ı ttiii 
toplanan bu ianenin teIJJiıı.;~,ıe 
muvaffakıyet bilhassa d• 

H . k d a a ı. 
angı apı an çıksam e.... 1 •.:ı· ' ..... e er • 

aı. 

Bu saklambaç oynar gibi oy 
k d 

un, 
artı o erece ilerlemitti ki, ku • 
rukla yüz göz olmuş, ben onu a~
latacağmı, o mu beni atlatacak 
diye adeta yarışa kalkmıştık. Bu 
yüzden nişanlımla ayrıldım, an -
nem beni bir sinir doktoruna gö

türüp muayene ettirdi. T ebdilha
va tavsiye ettiler Y akacığa git-

tim ve orada ilk karşılaştığım 
kimse, gene bizim kuyruk oldu. 

Artık kararımı vermiştim. Kuy 
ruktan muhakkak surette kendi-

mi kurtaracaktım. Zira bunu ya-

Bakıyorum. Bu kurtardığım a· 
'dam, kendisinden kurtulmak için 
denize atladığım bizim kuyruk 
değil mi? 

Bif gemici: 

- Aşkolsun beyim, diyor, ken

dini denize atar atmaz hemen 
heınen ayni dakikada siz de at • 
ladınız. Hatta, siz daha önce at
ladınız gibi geldi bana .. Doğrusu 
b.u akıntının sert yerinde herke • 
sın karı değil bu iş .. 

Deınek, kuyruğum, yüzme bil
mediği halde, sırf "atlamamak 
için, beni takip etm' ? ı V " 

b f ış · · ay canı-na e .... 
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~\ğ"J tos 1932 331,5 428,2 
Eyliıl 1931 448,l 83.511 

DG,'7 759,7 
S88,9 1,'l83,l 

Memleketimizi alakadar eden 
maddelerden Almanyaya ithal o-

lunanlar içinde eylul ayında 

740,259 kental buğday, 366,586 
kental çavdar, 61,127 kental ar· 

pa, 566,965 kental mısır ve darı 
121,833 kental yumurta, 40,893 

kental barsak ve emsali, 64,956 
kental ham tütün, 172,220 kentcıl 
hayvan yemi ve 2,085,004 kental 
yağlık tohumlar vardır. Alman . 

yaya 1932 kanunuevvelinden e:y· 
liile kadar Bulgaristandan 133 

milyon adet, Danimarkadan 249 

milyon adet, Belçikadan 224 mil
yon adet, Holandadan 760 mil • 
Yon adet, Romanyadan 67 milyon 

Yugoslavyadan 33 milyon adet 
Yumurta girmiştir. Türkiye yu • 
murtaları ayrıca eösterilmeyip ol
sa olsa ltalyadan giren 33 mil -
yon adet Yllmurta "meyanındadır. 
Almanya yumurta ithalatı yumur 
tacılığımız için güzel bir mahreç 

olduğu &Ö~ önüne getirilmelidir . 

(Kooperatifçilik) 

Dol-tor telefon muhaberesinde 
karısına: 

- Peki güzelim, seni başka bir 
zaman çağıracağım! demiıtir . 

Zevç akşamları yazıhaneden 
çıkarken daima hareket' ettiğini 
telefonla haber verirmiş. Fakat 
cereyan eden vekayiden dolayı 

şayandır. . 
1
,f,r 

Yeni geminin inşası i~~JlbıJ ill' 
lacak masrafın yüzde 75 1 •• cre1 

şaalta kullanılacak i~ç\Jere ı:ıı•" 
olarak verileceğinden t~.P defe 
b • • · l" ... k ... o~ ' u ıane ı§sız ıge arşı ... ~ ıı> ıı 

hareketine büyük bir ycır<h 
min etmiş olacaktır. 

Mançorlde JaP00 

taarruzu sır 
Tsitsikar, 2 ( A. A:

1 
) 'T,:ti"'' 

ping Wen'e karşı Haı ar ~sır.er' 
metinde sev~edile? Ja~~al•lt~ 
lerioin kuvvei külhye~ıl rdit• . e 
mevkiini işgal etoıış e ,&riO 
kuvvetler şimdi Hi~ngaıı ş 
doğru ilerleme 1<"tedırler • 

Biiyilk bir ıtalY90 
vapuru '"~ 

Ce' fef' 
Nevyork, 2 (A.A) kl rııe''ııe~ 

ve Nl vyork arasında t defi ıf' 
altı buçuk günde ka ~ği bll1 

1,. adlı ltalya~ transatlanll bir lı' ,, 
gelmiştir. Gemi bOyilk ı~ı>"''' 
balık tarafından sefaıtJ 
alkışlaomıştır. 
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Veremin sebepleri, verem-
Hiç şüphes!z bu seneki pek zengin yılbaşı piyangosuna siz. 

Hükumete rağmen hareket 1 de iştirak edeceks nız. işte size aziz Türk topraklan için 
edeceklerini bildirdiler Harpte bir lcofunu feda ederek tek koiu ile çalııan bu mem· 

den korunma LONDRA, 2 (A. A.) _ M. leket evlidı bir TOrk bayii 
Garner, açlı~ yilrüyÜfÜ hareke!İ· (EmlnönO Selanlk Bonma~esl köşesinde) 

ve tedavi çareleri 
nin miime11illerini kabul etmit v~ Tek kollu Gazi C~MAL'in 
bunların gelecek hafta zarfında G G e -. 

r,..,..,,.ltm11 wrMlle mlicatlele u- 1 1) Güneı; wnwniyetle verem 
,,.,_, Cm-atından tabı ve tevd edilen ıün•izlik haatalıjıdır. Verem 
6tı •rln • heplmuı alffkaflar ede~ mikrobunun ıüneı ziya11 altında 
1rlıt • ndUafm lnnmlarını alq/Oruı: bir kaç aut zarfında telef olduğu 

hükamet merkezi etrafında geçit a z i 1 ş e s i ... 
reami yapmalarına muvafakat et· 
miyeceiini ıöylemittir. Muhterem mlitlerilerine ko!aylık olmak ü2cre 

Açlık yürüyüıü hareketini ter- Ufak taksitlerle size bilet veriyor. 
tip edenlerin mümessilleri verdik- Hemen timdiden yılbaşı biletinizi l<apattırınız ! Acele ediaiıl 
leri cevapta bu memnuiyet kara· Hiç bir yerde şubesi yoktur. Adrese dikkat ediniz! Biletinizi 

l>ua1anm her tarafmda ıörü· iapat edilmittir. Bunun için hasta
leıı l»u mühlik hutabk bu kadar ların ve ••ilamların ıüneşten kaç
teılcillta ralmen Framada da ki· mamaları ve korkmamaları li· f • 

rı hilifına olarak parlamento bi· bir kollu Gaz• Cemal'ın tek elinden a!ıruz. Telefon: 24093 
naıını ziyaret edeceklerini ıöyle- I••••••• 

1 derecede tahribat yapmakta •• znndır. 
takriben her altı dakikada bir a· 2) Hava; havanın terkibinde 
:- ölmektedir. Franıada verem· bulunan obijen verem mikropla
d eıı ••ne.t ölüm yekiinu 100.000 rının düımanıdır. Açık havada 

mitlerdir. 

Cenubi Amerlkada 
BoJlvya· Par11ge 

eıı Ye tamüHıhha insanlar ara• J&flJ&nlar kunet keabederler. Bu 
~••da dolqan hutaların yeldbıu cihetle aanatoryomlarda hutalar 

• be9 milyondan az değildir. lk· ıünde yirmi saat açık havava ma· 
lıaat · F . noktaı mızarından ranıa ruz bırakılır •e ıeceleri havadaı· 

lhtlUlfl 
SANT1AGO, "Şili,, 2 (A. A.) 

- La Paz' dan bildirildiiine ıörc 
Bolivya hükumeti miUetler c~mi · 
yetine verdiii cevapta muhua • 
mata derhal nihayet vermiye ha· ;erenı yüzünden aeneri 7-8 milyar odalarda yatırılır. BinaeL'aleyh, 

'&nk zarara ıirmektc ve 700-800 
~1\ lcitl de hutabktan dolayı ça• 
~adıklarından itala ve atıl bir 
"'ıiyette kalmaktadır. Amerika
cl, ve bilhuaa New· Y ork eyale· 
tfıtde verem 25 senedenberi 're 5S 
'ilbetinde, Danimarkaela da 30 
"ııe zarfıncla 'rcı 68 niatincle a· 
'-idriı halde bu müddet nrhn· 
\ F ral"'..sadaki rakamlar hali ta· 
~~kuftadır. Sebebine ıelince: en 
~t:ı veremle mUeadele itine il
~ ıeldifi kaclar ehemmiyet ve• 
~~•meıi ıelıaektedlr. Veremli· 
erın tamü:ıııhhn doian çocukla· 
~ haıtahlc "fo7er,, lerinelen usak· 
'ttınlınazaa bunların da temas 

hl•ıirile hutahğıl tutulacakları ve 
aatalrı, rakkamlarında bariz bir 

~nalnu rlrillemiyeceii atikirdır. 
tte• htl•~mu tedaYlye tl· 

l.i tutuluraa kabili tifaclır, hir ta· 
t•ftan ba§lanııçta tedavi edilme· 
"'•Jc diior taraftP.n müteverrim 
,ı. ..... ,.nin socıık!an keneli yanla· 
l't:a~a bırakılmak ,USüacln hu· 
lthlın ıirayct ve inti§nhna sebc-
1.f,.,t verllmcktedir. Sirayetin bir 
~it.iti de hutalu tarafından haı· 
1 I1i1n rizlenmosidir, bazı adam· 
•r •er::n olduk&arını hatta kendi 
lfleJerir.e aöyleınekten bile çeki· 
~:'•r h:ı bü} ük bir hata ve mem• 

•ttt idn bU7Jk biı- fenalıktır. Vo-
~'-l nı irsi no ıarri kabili tedavi 
ı.,.__ de ıöylenmesi ayıp bir haıta• 
.~r. Sadece aari, kabili intikal 

elit, kemikler, mafsallar, ukte· 
,._ b:.>br::;Jer, l;t\jıraaklar, aeha· 

~e hil11a::ja akciğerler gibi vil· 
~tin r.1uhlelif uzuvlarında yek· 
lt'ietfnden az çok farklı muhtelif 
--~lar huıule ı•tiren ve sakı· 
4Jc aaı lcal' eden bir haatıılıktır. 
it cfleı- \•eı·eoi di~crlerine niııhe· 
'ttt? d•laa çok aörülen ve daha 

cl.ilhJilc ve daha sari olan tekli· .... 
~· Haata!ar ve nllimlar •taiıs:la· 
dı ~~tı maddeyi cHkkatle okum:ılı-
ır .. ,1 

her vakit bol hava alınız ve ge· zır olduiunu beyan etmİflİr. 
celeri açık veya yarım açık pen· Bu cevapta, Paraıe hckUmeti· 
cereli odada yatınız. Çocukluktan nin ihtilafa sebep teşkil eden ara· 
itibaren teneffüse müteallik jim- zinin mqru bir varisi olduğu id· 
nutikler yapmak faydalıdır. diasında bulunduğu ve Bolivya 

3) Su; inaanlar yalnız ciierle • hükUmetinin bu iddiayı kabule 
riJe dciil ciltlerile de teneffüa tayan ıörmediii beyan olunmak· 
ettiklerinden cildin temizliğine tadır. 
çok dikkat edilmelidir. Hiç ol- 1 Bol.ivy~ hü~e!i ~eri~ 
mazıa haftada bir defa bütün vü- aıkeri rıcalmden hırmın rıyasett 
cut sabunlu ve ılık su ile yıkan· altında teıekkül edecek bir ko· 
malıdır. Vücildün, ellerin, tırnak· misyonun vereceii kararı kabul 
luın, alı• ve diılerin temizliii edeceğini ilave eylemiıt:ir. 
verem baalllerine kart• bir •iıor· Almanya ve gUmrUk 
ta mahiyetindedir. resimleri 

4) iyi ııda; mabat çok yemek BERLIN, 2 (A. A.) - Ecnebi 
delil iyi yemektir. {iyi yemek it· memleketlerden ithalat veaika11 
tehanın ruhudur. La bonne cui· mukabilinde Almanyaya gelen yu I 
sine elt. l'ioa•deJ'app6tit) ıu hal- laf ve arpadan 31temmuz931 ta· 
de. aa~en ıaatlerde mugaddi rihine kadar alınan ıümrük re · 
yemekler yemelidir. simleri hakkında Alman maliye 

S) Sıhhi meırubat: ıarap, bira, nazırı tarafından neıredilen be • 
ıidre.• .•. ve aaire ıibi ispirtolu yanname Almanyaya ithal edilen 
meırubat yerine aaf su tercih edil- bu yulaf ve arpalann dejirmen • 
melidir (profea6r Duclaux sıhhat lerde öğü!üldükten sonra tekrar 
için yevmiye bir litre şarap içil· ecnebi memleketlere ihraç edildi
mesini tavsiye etmektedir. Fakat ğini göstermektedir. 
belki de bu ıöz Franaa tarapları· 
nın ıürilmilnil temin için ıöylen• 

ınit bir söıdür). Methur prof e· 
söz ( Landouzy) ye ıöre ( alko· 
lizm veremin yatalım yapar). 
(L'alcooliame fait de la tubercu• 
loae). Franaanın Normandie, Bre• 
taıne, AnJou ••• ve aaire ıibi çok 
alkol kullanılan eyaletlerinde ve• 
nmin diler mıntakalara nazaran 
daha çok olduğu teıbit odilmittir. 

6) İstirahat: veremlilere istira• 
hat llınmdır. Kendilerini yormak• 
tan çekinınelidirler, iıtirahat yal· 
nız ),edeni delil dimağl ve tena• 
sUlr ele olmalıdır. 

Hullıa tıp ilıtatlarının ,u ıöz· 
lerini asla unutmıyalım verem 
ancak intikal suretile sirayet eder. 
lnaanlar araıındaki sirayet çok ol
malda beraber kolaylıkla kabili 

Sa't sun aslı ye hukuk mahl' e· 

Büyük Tayyare Piyangosu 
. ı! nden: Samrnnda Çubukçu za· 

de biraderler tarafından vaki 
konkordato talepl"inin t111tiki 
müt:ıleasileKomiserlıkçe bu bap· 
taki evrak rnahk cmeye tevdi 
kıhnmıf o'maaına binaen 13· 12· 
932 tarihıne mllsadif Salı gUnU 
aaat 14 de celıc kütat edilerek 
bu huıusta bir karar ittihaz o!u· 
nacaiı ve Konkordatoya itiraz 
edenler:n Haklarını müdafaa için 
celsede hazır bu:unmalara ilan 
olunur. (57 ,o) 

~u l<eşidedc hüyük ikranıiye 

5 O. O O O L1radzr 
Piyııııo t 'nuliye kadar binlerce lcişiyı zenıin etmiştir. 

F.1rsaı1 Kaçırmayınız 

i9tirik 

Türk 

lerinin en 

büyük ı•azüesi 

nedir 

Çoculdarını Tutumlu v 8 

Ohalde derhal 

Muktesit 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

Alınız 

Eıldtehir · Konya hattı üzerinde Ilgın istasyo:ıu c .varında ki· 
lometre 319 · 820 de hattan 650 metre mesafede vaki taı oca· 
ğından çıkarılacak 15,000 M 3 ba!aatin kapa !ı zarfta münakasası 
25 Birinci· Klnun 93ı Pazar giinü saat 1 S de Ankırarla idare 
Merkezinde yapılacaktır. Tafsilit An \rnra, Haydarpaşa ve Konya 
veınelerinde ikişer liraya satılan ~artname:e rc!e yazı' ı dır. (6379J 

~---

Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
4·12·932 Pa11r günu saat o~ c'.ört buçu1'(la mcktebimizin 

açılmaaının elli altıncı yıl dönilmü kutlu lanacıkhr. 
Adreıleri bilinmediği cihd '.e kendilcrıne davetiye gö ıderile1Diyen 
eaki ve y~ni blltün mü'kiye mezun' arını:ı Yı :·.hz-ta Mülkiye mekte
binde tertip edilen bu · çt• maı teşr i f ' eri v.: bu i 'anın davetiye 
n:abiyetinde telckki lu~urulması rica o tıı ur. ( 6~13) 
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sene ir kumbar s1na at ığı paraların faizi, o un 

0 

n üst baş ve mektep masraflarına kafi geliyor 

·z de hemen iş Bankasına g"derek 
çocuğunuza bir kumbara alınız! 

..._,_, __ _ 
Ü" Ot 

A~istidi 
Munyen 1: F. nınonUnde Eminönü 

Han ll ınc\l kat numnrn s 

Uoktor 
Cavat N. Zekai 

Sınır mUtehıısııısı 

Cuma v p ı-Gruı maada ı;unlerdc saat 
3 ten 6 ya k dar hasUı kabul olunur. 
1unyenehnne ını BabıAll karşısında An· 

Kam caddesi No. 47 ye tevslnn naklet • 
mı§tır. Telefon muayene. 23469. 

lkametgt\h: 60740 

Ooktor 

Emin Şükrü 
DnWll bastalıktnr mUtehassısı 

Istanbut Sultanmabmut türbesi, Babı· 

Ali caddesi, No. 10. Telefon muuyenctıa· 
oe: 22622 - Telefon ev: 4.8125 

"Hor gUn öğleden sonrıı. saat 14-18 .. 

UroloA • Operatör doktor 
Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

tıastalıkları mUtchas.sısı • 
Mua.yenebane: Türbe, Mahmudiye cad· 

desi No. ıo. Telefon 22622 

peratör - Urolog doktor 
Mehmet AH 

idrar yollan hastahklan miıtehasıu ı 

Emin6ntl (Sabık Karakaş> banma 
nakletmf~. Cum:ıdan maada tıer gün 

hastalarını kabul ve tedavi eder. 

BEDAVA 
MADEN SUYU 

Mide, Barsak ve Cilt bastahklarile Böbrek ve Karaciğer 
kumlarında ve ate .umum Artiritik hastalıklarda içilmek su
retile büyük faydası sabit olan YALOVA KAPLlCA SUYU 
her isteyene parasal verılmektedir. Temiz şişe'erle Seyrise· 

fain Baş doktorluğuna müracaat edilmesi. 

Tesis tari hl : 1888 
Sermayesi : Tamamen tediye edilmiş 

30. 000. 000 Frank 
Türklyedeki Şubeleri: 

Galata • Istanbul • iz mir. Samsun 
Mersin • Adana 

Yunanlst~ndakt Şubeleri : 
SelAnlk • Atlna. Kavttla. Pire 

Bılumum Banka mua ı·t K d. . k't .. . me a ı. re ı mektupları. Her cıns 
na 1 uzerıne hesap küşadı. Hususi kasalar icarı. 

ı''ll~I~~ ı 1111 

KARYOLA"c mad~ni CŞ)a 121/ ı• l ... akc 
f:ıhrıkası 2 ıra ya kar) ola ı 

, . ~irk~ci Eb~ssu~t cad?~sı Tel. 22652 
<;ocuk, Kesme, Kemerlı, Amerıkan sı temı çelık ya) lı, beyaz lake ve muhtelit renk 1 
lerde karyolalar hastane anıeliy:u odaları mal zemeleri ucuz fiatla satılır ı Jcr cürhi 
ölçüye töre sipariş dahi kabul edilir. Fabrıkada ve F.minönü SelAnik Bon. 

mar4esl ve Yerli Mallar Pazar1nda da avnı 'fi:ıtln satı'ır 

-
PHILIPS 
0830,. 

Bir . tek düğme ile 
Bütün Avrupa dinleniyor 

PHILIPS 830 A 

Eın'1~ mı ıw. ııı ıını 11100 ~~nı ı ınımooıımımımııınııı~ımııııooıım~~nınıınoonınııınıınınıınımınmıınıııınııı ııııımım1110011ıııııı 
~ PARA SAHiPLERiNE: 

BANKALAR NE VERiYOR 1 - ili 3 FAiZ 

"iŞ YURDU,, 
r= 9 ili 15 faiz ve komisyon temin eder. Emlak mukabili kır· 
~ metli Han ve mağazalar, apartımanlar mukabili vereceiioiı 
=:; para cebinizde demektir. Bahçekapı Anadolu Han J 
~. No. 26 - 27 Tel. 23968 
~u~nıın ıııınıııooını mnıı~ mıınmınmını~mwımııınımııııın ııııııııııımınıını ınmııı ı ını1ııı m ~ imnııııııı ın ııu m ı ıım 

"' ER1UGRUL 
Mağazasında kazara vaki olan yangında 

ISLANMIŞ OLAN MALLARIN yok pahasma 

KAT'I SATIŞI 
on beş günde ikmali icap eden bu son fırsattan istifade etnıe· 

lerini muhterem müşterilerimize tavsiye ederiz. 

l 
3UncUKolorduSatanalma 1 

Komisyonu illnbr1 

Milli Müdafaa Vekaleti satın 

alma komisyonunca kapalı ıarffa 
satın alınacak ve 12-1·933 tari
hinde ihalesi yapılacek olan 60: 
100 bin avrupa matrasmm mü
bayaasmdan sarfı nazar edilmiı· 
tir. ilan olunur. (1028) (6385) 

Ankara Merkez Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonunca satm 
alınacak olan 600 ton kok kö 
mürünün alınması ilan ahire ka· 
dar tehir olunnıuştur. Avraca ilan 
edilecektir. ( 104:,) (6350) 

Zayi 
Adapazarı 1. Tıcaret banka· 

sına 28· 11-1931 tarihinde vaki 
vadeli tevdiat mukabilinde aldı · 
ğım 1830 numaralı makbuzumu 
zavi ettim. Yenisini alacağımdan 
ışbu zayi makbuzumun hükmü 
kalmadığını ilin ederim. (5705) 

Mahmudive han No. 25 Bekir 
Süleyman ve Ş. sı mağazasında 

~üleyman Mustafa 
-

Doktor beylerin nazarı 
dikkat'ne 

Doktor Samoil Binbarıasta Ctendinin 
\'efotı ha~ebile 1\adıkoy ' eldeğirmcni ka· 
ı :ıkol sokağında c::dde üstündeki 37 ııu· 
maralı sekiz Stnclik ve her bır levazımı 
ikmal edilmış biri bekleme dığcri mu:ı 
yene odası olmak üzere iki odalı mua• 
,·enehane i kiraya verilect-ktir \ ı /.U eden· 
terin &j nı adrcı.e mı.iracaat~arı. l5u45J 

Satılık ev I• 
Aksarayda Muratpaşa mab• 

lesi Tamburi Cemil sokağıııd' 
33 numarada dört odah fe""" 
iade nezareti haiz tramvay isi~ 
yonuna iki dakikadır. Gör~11 
istiyenler her gün saat 1 O Jı\, 
15 kadar içindekilere mürac711:ı) (5 

dl r 
VAK 1 T 

Gün deli • Si) asi Gazete rd• 
lstanl ul .Ankara Caddesi, VAKl'r )u 

Telefon Numaralar• 
Yazı işleri telefonu: 24379 
idare telefonu : 24.l:'O 

Telgraf adresi: lstnnlrnl - VJ\KJ f 
l'OHn kutusu :\o. 4b 

Abone bedelleri : 

Turkiye 
r,cnctıl 
~ı.;r. 

2;00 
~enelll> 1400 Kr. 

1450 
,. 

6 B\lık 750 sOO -3 a} lık 400 ., 
:JoO 

,,. 
ı aylık 150 

ilfin ücretleri : 
ıcurıı: 

Resmi 1 1 :\nlarıo lılr satırı ıo 
5 

.. 
'J'lcr.ri ılanlarıo l•lr . aurı 1;· _ 
ı icarı ilanların hır santimi 2 

Küçük ilanlar : 65 
~ - .. derası r 

Olr defa<! JO iki defası 50 ~ ı.urU [U ' 
dort dc!ası . 5 \ e on defası 1 r 1 Jile'',, 

• 11 de ti' !il ( ,. a\' ık UAn 'ereıılcrın 1 r 10 • 1ııınıar 
nendir ort ~atırı J(CÇCn edilir. 
<at rl:ırı be kuruştan hesap 

J\1'19ıJ1' 
VAKiT MATBA.ASl - JS1' 

sırJ ~ ..... 
SAHiBi MEHME'l A.· #J;V' 

t"tıO'"' 
Umumi Nc§rlyat MUdllrU: 


