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Akvam Cemiyeti Biiyük Meclisi, Tür
kivenin kabulüne ittifakla karar verdi 

lngiliz -Fransız emniyet itilafı 
~t'rupa, Amerlkaya karşı eephc mi alıyor? 
ft~~I gelen Avrupa gazeteleri, lngil
te•ı ~~ ~~a.nsa arasında aktedilen 
911 ır ıtılafın 'tafsilatiJe doludur. 
) tafsilata nazaran yeni İngiliz · 
t"aa11ı ı·ı·ı:r· · ı ki ..., . . 1 a ı umumı harpten cHe · 

•hlafı ·· · ı..... nıusenna nın adeta yenı-
"?Qf ti) . . " .. . . 

l'o \' rnış hır şekli olarak go~terılı· 
]11~1 alnız umumi harpten e\'\"elki 
ıı d fı • Fransız itilıifı A,·rup:ıda ba
't ttletlerin aleyhine müte,·eccih bir 
1 tifaJc 
dtf rnahfyetinde olduğu halde bu 

a Lo ·· ı l'itıd ıan konferansının son gun e-
itUa t aktedilen yeni İngiliz · F'ransız 
tft· fı, bilakis bütün Anupa devletle• 
._1ııı 8elirnetini teuıin için yapılmış 
Daşrna şeklinde t:ısvir olunuyor 

llld Q hadisede mühim olan ilk nol\tn 
kıct:r: İngiltere hükumeti, simdiye 
~~tamirat, harp l)t)ıcl:ırt. 1'unn 
.... len birliff gibi beynelmilel e
u~lYeti haiz Avrupa meHltlerini 
ı;q;"'re etmek için alakadar dev· 
•• l'f1t hep bf rden toplanarak .im· 
~-•larını L~iyorlardı. Fransa hü· 
ı.tfı~i ise, diğer devJetlerden e,·,·el 
-.,ı.., ~re ile Fransanın aynca görü~· 
,~111, bir kerre kendi aralarında 

h::-alannı, ondan sonra diğt'r rJa-
t de' Jetler ile birleşerek nıe· ele· 

dı. i1 teklif dlyarl•r-

itilafı Fransa için siyasi bir muzaff e· 
J"iyet olarak telakki edilebilir. 

lngiltere ile Fransa ardsında akte 
dilen ve "emniyet itiJıifi,, namı veri· 
ien bu yeni anlaşma şüyu ~ulur bu~- ı 
:naz tabii olarak Romada bır hassası
yet uyanmıştı, fakat bilahare lngilte• 
r-e ile fo~ransa, İtalyayı da bu ıtilflfa 

iştirak i~in davet etmişlerdir. Bu da
,·et Jtalya hükılme.ti için bir dereceye 
kadar tatminkar görünmekle beraber 
ilk zamanda uyanan ha sasiyetin hü· 
tün bütün zail olduğu maltim değil

dir. 

"Hümanite,, gibi bazı müfrit Fran
sız gazetelerine gelince, bunlar Jngil• 
tere • Iı'ransa itilifını beynelmilel 
sulbü temine yarıyacak değil, bilakis 
bunu tehlikeye koyacak bir hadise o-

1 !arak görüyorlar. Umumi harpten ev
velki İngiliz • Fransız ittifakı nasıl 

bir gün, harbi mucip olmuşsa bu yeni 
itilafın da yakın bir harp tehlikt.si da· 
vet edeceğini, nihayet mevzuubahi..: iti· 
Iı'ifın biı· t · .ıft:ınUusya,digcr taraftan • 
Amerika aleyhinde hazırlanmış siyasi 
bir kertip olduğunu iddia ediyorlar. 

Bizim fikrimizce bugünkü İngiliz • 

Gazi Hz. 
Dlln Y alov ıda 
Italyan amlralını 
Kabul ettiler 
Şehrimizde bulunan talya filosuna 

kumanda eden Amlra; ltalo Moreno 
dUn öğleden sonra İta ,>a sefiri Baron 
Pompeo Alolsl ile birlikte Yalovaya 
gitmlıı, Reisicümhur Gazi Hazretleri 
tarafından kabul edilınl,lerdlr. 

Riyaseti CUnıhur kAtlbi Hikmet 
Bey, akşam Uzer! sefir ve Amiralle 
beraber, Yalovadan 1etanbula gelml§
tır. 

Buglln saat 11 de !talyan bahriye
lileri Dolmabahçede karaya çıkacak

lar ve muzlkalarllc muntazam bir 
)11rilyUş yaparak Ayasp:ı.şa yolundruı 
Taksime gelecekler, Cümhurlyct Abi· 
desine meraalmle çelenk koyacaklar· 
drr. 

Yann sabah ecn bl ııc!areUer at:.'§C· 
na\·alları gemileri gezecekler, oğle

dcn sonra İtalyan bahrlyellleri Fener· 
bahçe ve Galatasaray klUplerf dcnJz
c!Uk §Ubclerinl ziyaret edeceklerdir. 

Gece de Tarapyada İtalyan a;eflrl 
tarafından bir suvare verilecektir. 

DUn TUrk sporcularından arzu eden· 
ter saat 16,30 da İtalyan gemilerini 
ziyaret etmişlerdir. 

ı a 

Hükômetimizin millet
ler cemiyetine iştiraki 

M. Hymans, bunun sulh JmkAnını kolaylaş
tıracağını söylemiş, Cemal HDsntl 8. sulh 

eserine iştirak arzumuzu teyit etmiştir 
CENEVRE, 1 (A.A.) - Cemiyeti 

Ak,·am büyük meclisi. Türkiyenin Ce· 
miyeti akrnma kabülüne ittifakla ka· 
ı-ar yermiştir. 
.Türk mürahhasları Meclis salonu• 

na alındıktan sonra reis M. llymans 
Türkiye Cümhuriyetine hoşamedi be
yan etmiş. Türkiyenin Cemiyeti Akva. 
ma iştirakinin milletler cemiyetinin 
alemşümul bir mahiyet almasına doğ· 
ru bir terakki adımı ve sulh için bir 
zfıman teşkil ettiğini söylemiştir. 

Türkiyenin Bern sefiri, verdiği ce
vapta Briand·Kellogg misakrndan 
takdirle bahsetmiş ve Türkiyenin 
kuv\·et ve \.'asıtalarının müsaadesi nis
betinde sulh eserine iştirak edeceğini 
beyan etmiştir. 

Bundan sonra Büyük mecli~ M. 
l\1adaryaga ile M. Politisin teklifleri 
üzerine senelik içtima devresini 5 Ey
Hıl yerine 26 Eylül olarak tesbıt et-

cemal HUsnU Bey 
• ıiştir. Meclis bürosu 19 Eyltil tarihi· 
ni teklif etmişti. 

~lk ~a olarak J,ozan konf eran
do-~ eV\'ef""tngtttz bafvekili M. Mak· 
ka:•ld Parfse gelerek iki gün orada 
tı• l'ltak, konferansta mevzuu bahsola
' '1eseleler Uzerinde burada ~örüış
~b 8Qretfle, Fransız noktai nazannı 
diJt lll etmiş göründiL Bu defa akte
~t ~ lngiliz • Fransız itilafı ile ise 
~t l~j taraf herhangi bir Avrupa me• 
~'t)e ı ~vzuu bahsolduğu vakit daha 
Qı~l ~frf~irlerinin fikirlerini öğren
llıa. t, ıptıda kendi aralarında nrılaş
b.,,._ta, bütün beynelmilel mestlelcr 
lak~de müttehit bir noktai nazar 
!ar P etmeğe karar vermiş bulunyor
~ itibarla son lngiliz • Fransız 

Fransız ittifakı mühim bir Auupa 
hadl90i olmakla beraber maksadı 
noktasından daha ziyade AmerJkaya 
müteveccihtir ve İngiliz · FranRız iti
lafı ile son Hoonr planı arasında bir Dftn lmkAn bulanlar, soluğu denizde almış-
münasebet vardır. lar akın akın plaJlura gltmlşlerdlr 

CENEVRE, 1 (A.A.) - Cemiyeti 
Aknin metHsinin f evlrallde içtima .,.. 
da M. Hymans müzakerat ruzname. 
sinin Tflrkfyenin Cemiyeti Akvama 
kabulUne milteallik olarak riyaset dl· 
vanı tarafmdan teklif olunan karar 
suretinin Meclis tarafından tetkıkf ne 
tahsis edilmiş olduğunu söylemiştir. 

Malümdur ki, Lozan konferansında ' · 
Almanyanın harp borçlarını tenzil e
den İngiltere, Fransa, Italya, bu iti~ 
lafın tatbikini Amerikanın harp ala· 

caklarından feragat etmesine talik et
mişlerdir. Amerika ise, harp borçla· 
rından vaz geçmek için Avrupa dev· 
letlerinin tahdidi teslihat meselesin• 
de kendi noktai nazarını, yani tesli
h:ıtın üçte ı,ir tenzilini ~stihdaf eden 

Mehmet Asım 
[ Alttarafı 2 inci sayfamızda l 

Güzel san'atlar 
Dun Fındıklıda akademi talebesinin bir seneUk 

eserlerini gösteren bir serqi acıldı 

.... ide •kademi talelbeslnln eserlerlnden bir kı•mt 

ı Caıeı •·-• ti k d 19• 1 ta· Açılma merasiminde mlldeu . 
eb · -... 8 ar a a em 11° J 1 t 1 b 1 · ·ı . eatnin 1931 1932 d • ve mua ım ere a e e erın aı e· 

1Çinde 96 • . . .. ~rs seneıı leri ve diğer birçok davetJiler 
den t . CUde getardıgı eserler· b r bulunmuştu. Akademinin 

ertıp d.J b' . dil azı 
'•ıt e ı en :r sergı, n mimari, resim, beykelt.ıraş şube-
denıi 0~. d&rtte Fındıklıdaki aka· leri talebesinin e~erlerınd.~n mn-
lQ '0••ınaa berkesin zivare· rekkep olan sergı, on gun açık 

e •Çlfq,,•hr. .., bulunacaktır. 

oan denizde serlnllrenlerden bir grup 

Dlin Istanbul sayılı sıcak gOn· ı Lodosla beraber müthit bir sı 
Jerinden birini daha yaıamııtır. cak bastırdı, sıcakhk 34 saati· 

Bu yaz sıcakhk ıehrimizde grat derecesine kadar ylikseldi. 
mayısta ve haziran baılangıcında Dün bu sıcakhk biraz daha ı 
bir aralık azami 33 dereceye yilkselerek aıami 36 santigrada 
kadar çıkmıı, sonra birkaç gün kadar çıkmııtar. Yüze kızgın bir 
devam eden yağmurları mütea· alev gibi vuran rüzgir ve bo
kıp havalar serinlemişti. O za· ğucu bir sıcak, diln IstanbuUulan 
mandanberi havalar itratsız gi- kavurdu, durdu. 
diyor, geceleri ortalıkta adeta Şiddetli sıcaklar ıehria maa· 
bir ilk bahar serinliği hükOm sU· zarasım da deiiştirmiıti, sokak· 
rllyor, bazı sayfiye yerlerinde bu larda çaketsiz gezenler, çorap 
serinlik Oşünecek dereceyi bu· giymiyen kadınlar çoğalmııtı. 
luyordu. havalardaki bu vazıvet, Dondurmacı •e buzcular da diin 
evvelki gün birdenbire değişti. r Alttdrafı 2 inci sa famııda 1 

iki glllşll kadıa 
Yazan ı Morle USblan 
Nakleden: fa. 

Yakında V A I{ 11' Sütunlarında 

M. Hymans, şöyle demiştir: 
- Cemiyeti Akvam bUyük meclisi

nin 6 Temmuz tatjhli celsesinde Tür
kiye Cümhuriyetini bir karar sureti 
tevdi etmek suretile Cemiyeti Akvama 
iştirake davet etmiş olduğu JiatiTlar-

(Lütfen saİlı/fgı çeDiriniz). 

Alman seyyahları 
DDn şehrimize 80 
Talebe geldi 
Don şehrimize seksen kiıilik 

bir Alman talebe kafilesi gel• 
miftir. 
Almanyanın muhtelif yllksek 

mekteplerine mensup olan tale
beler, burada birkaç gün kala· 
caklar, sonra Bulgaristana ğide
ceklerdir. Alman talebeleri, diln 
muhtelif guruplar halinde şehri 
gezmiflerdir. 

·ı 
1 

iman ••na11ıar1 latanbulda 
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1

____ Emniyet iti 
[üst tarafı tinci sayfd il Siyaset dahisi ı'smet Paşa Hz. Veni darOlfUnun fBlsmıkalemizden mı~ 

en fada klrh ,anleriaden birini Kardinalin heykeli A"ılmıyacak Boa.er pllnmı kabal 
yqallllf)ardır. Sopk metrubat ~ koflliaktadır. Ba ıaretle A 

taa dlklr .. -I 1 li b. k Versay sarayından kendi Is• Maarif weklH haber dolru dl fUdrlerinf Anupahlara b 
.. au ann D iÇ e - mini 111,.,.n t•hre götUrUldUI Temmuzun 24 tinde delildir, dlror 

·ı · b" •--lab ki ki d ' tirmek için harp borçtan 
~ mıyen ır uı a ı a o.u Paris, 18 (A.A) - Kardinal A o karadan hareket Ankara, ıs (Yakıt) Maarif bir nevi kuvvet teyidiye ol-
1 i. Ricbelieu'niln aıua müddetten vekili Eaat Bey, yeni DarlfOIRID 

H "t&.:.. ki~ t Edecekler lanmaktadır. Bil cihet nal8fl 
· · awanm mu ..., aıca •••• a· beri Veraay sara11nın meraaim açılaca~ llalteri hakkında b-
d·ı ...n...ı oJm .JC. 1 1 d k 1 k U 51 ahan• hlsil&e" ile Fru9n 1 •- amuına r •• mea, awluaunda bu'anan ~e kendi zm' • .,,,ama zere pro• dedikl: Yeai DarlJfOaan apla· 

plljlara bir baylı müşteri celp ismini tatıyan ıehir tarafından Aoka~=~~8 h(~~~:)"_dı Baıve· cağını bende gaıete~erde oku- =:r:.:.:;:m~:;:ı•duklanna il 
etmİfti. 1_ milttmadiyen talep edilen bey• kil lamet Pata Hauetleri Gazi dum. Siyle bir ter yoktur, tek• 

Vakd balan herkes Hrinlemea keli nihayet lndre et Loire de· ıip ede bilirsin~ı Prof118r MalflD" 
Lı- -~ J •- • • k k heykelinin ktişat merHiminde ., ... u n1aeı • mam: ıçın a ın a ın parlamanın da klin Ricblieu raporuau be7eti vekiı...e werdilr. 

olunabflir. ........ 
d · k d PJi0 J k bulunmak ilzere l:.u ayın 24 On· _, 

eaaze OfUyor u. J ar ço ıehrine nakledilerek kOıat resmi Bu reporun heyeti vekilece tet· 
k-' b hkb K d'IJ" tb · <!e Klltahya • Balıkesir hattı ile .. a a · an 1 1 rasa anesı, icra edılmiştir. kikindea ıoara lstanbul DarOl-

•-b· b o d d v m d lzmire gı"decektir. Avdette Ban-
mcaa 1'111 u g n e e 8 e e· Bu münasebetle terbiye nezarı fünununun vaziveti bf"lli o'acaktar . 
.. aJı.S..: bUcli kt b ı d darmadan lstanbulu teırifleri .-o't GUnde 100 111•1 rıla• 

a1nda11 8111ror••f • 
~- rme e. u ay ar a M. de Monzie bDytlk bir ı:y11et ., 
... retl dink• k d o•- 1 muhtemeldir. uan n u a ar Y •le me- dahisi olan kardfnalin metbini 
aiai tabii bulmaktad1r. lzm'rdi hez1rhklar 

mutazammm bir nutuk öyle-
Gelea tel ... af haberlerine a6- lımir, 18 (Vakıt) - Gazi bey-

•· • mittir. 
re, Ankarada ve E.Jirnede- de 11 kelinin avın 28 inde yapılacak 
caldar b&tOn tiddetile bikOm 8e)Ttikk6prll küşat meraaiminde bulunmak 
sOrmektedir. Dlln aac:akhk An· Dzere şehrimizi teşrif edece't 
karada g61ıede 36, Edirnede 38 'l'ren kazası olan başveki ismet P,. Hı. nia 
dereceyi bulmuştur. T•lakiket raporu haz1rlandı, karşılanma proıramı hazırlan-

dadır. 
Bly8k JHCU. bu karar suretinin 

Tlrk hlk6•etlne teltlll etmek, Tür
klyeden alınacak eevaplan tetkik et· 
mek ve Caaf,ete teril e41*ek karar 
saretlıd tusim etmek huaıunu riya
aet dlnw havale emılftlr. Tilrkfye 
hlktıaeU.la telrraf ı bitin heydlere 
teni ecHlmlftir. Diler taraftan l'iya. 
aet dlftllı 10 Temm .... iL Mottanın 
riyuetl altında tolüamttır. 

Dlftn, Tlrldyenia enüma •attali 
ot•aktan ... ra bir karar aarett tePlt 
etmlt olup banan ..a.ıat blylk mec· 
Jisln bltb uaama tnsl oh ... ldır. 
Dil'Um ba karar aaretlne slre Met• 
listea bir karar ittlhumı talep eH· 
cetı•. 

Reis bundan sonra Atideki karar 
projesini okum attar: 

"Cemiyeti Akvam mecliai uurndan 
olması i~in kendisine nka balan da
wtl bW etalf aldalan• kfyd••n 
eemiyeti akvam bflyilk mecllsJ, Tilr· 
kb'e Ciimhuriyetinin misakın birinci 
.. ddes.inde derpiş edilmiş olan şart
lan yeriae retirmiş oldujunu müşa
laecle ederek Tirldye CiıahuriyPtinin 
Cemiyeti Akvam azabjına kabul edil· 
mit oldahna beya11 ve Tirkiye mU
ınenilini cemiyetJa ti mdiki !çtima 
d..-reainde mesaiaiae ittlrak etmete 
davet eder.,, 
Miteakılten reie, b• teklif flurine 

•lllabfa ve mUzakereJi a~tr. 
Hi~ ki•• lk almak ia&emediifn· 

den reia, Cemiyeti AJnram misakının 
maddei mahsusası mudbince Cemiye
te sirmek ietiyen her devletin kabuUI 
meclisin .UUlsanı ekeeriyeti tarafın• 
du iltizam alundutun takdirde, ce
•IJet a1U111dan olabile4'eflaı beyan 
ettfifnden esami tayini saretile rey 
tıoplanmata bqlanrlmıftır. 

Budan aonra rei.e, neticeyi blldir
mlttlr: mncut 43 devlet vardır, yapı· 
lan teklif neticesinde 43 rey elde edil
miştir. Türkiye ittifak ile meclis aza. 
hfma intihap olunmqtar. 

Refe, Ttlrkiyenfn Cemiyeti Akvam 
aabjma kabul olandafua be11a et.. 
mfttir. 

Meelfs reisi, Tflrldyeye hararetli 
tebriklerini beyan etmekle meclisin 
hitısfyatına tereüman otdufunu &Uy. 
lemft ve Ttirk murahhulannı mnkJ 
almağa davet etmfştir. 

Bundan ••ra •llhlyeOerl tetkik 
komllyonu reisine ah vermlftlr. M. 
Alero, Cemal Hflln8 Be71e Necmet
tin Sadik Beyin Cem,et ....Unde 
Tlrldyeyf &emsll aalülJftlerlal kabul 
eda mU.pet raponu oh•qtar: 

.................. u 
M. ff)'IUU 8h alarak qatıdaki 

aatku elylemfttlr 
- Ttlrklyenln aiizide miiıneulleri

ae hnp.-ı beJU -.n.. Tlrldye. 
Din • .. 8lllllerlae C..IJeti Akvam 
tanıma. dawt ..U.ft elaa h)"Del
milel ~larda ilk defa olarak ıe. 
Adil etmlyol'b. Onları, Avrapa bir· 
1111 tetkik --.,... ile tahdidi tea
IUaat konferansının mesıleine vakrla. 
•• lılr anUe t.efrlkı meal ederke11 .... 
"""'' bntfttılne rua '111an dave. • ••ı etmekle tesanüt fikrine itti· 

raran Vekllete werllecek n:ııhr. fu programa ıöre bat· 
Ankara, 18 \Yakıt) - Beylik vekilimizi fırka reisi Baiakesir

kiSprü tren kaza1ı hakkındaki de, Yali ve farka tcıkillh Me· 
rapor hazarla nmışhr. Tebyiz edil- oemende, belediye r .yaaet diva· 
mek üzre olan rapor yetiıir1e nı Karııvakada kartıhyacaklar
bu akıam, yetiımnse yarın ak· dır. Şehir ve farka namlarına 
ıım vekllete verilecektir. buketler verilecektir. 

Raporun tetkikinden sonra TeıekkOller, 'halk, askeri ve 
kaıanın vaziyeti anlaşılacaktır. mülki erkin da Paıa Hazretle· 
.. , ... veklletl Kaleml mah• 

sus mUdUrlDIU rini Baımabane istasyonunda 
Ankara, J8 (Yalut) _ Mali- karııbyacaklardır. 

ye cilerimizden takip, teftif m&· Belediye baıvekil ıerefine 
dnr muaYini Rifat B. Maliye 9 e ' lcinci gece bir ziyafet verecek· 

ildi buıusi kalem mDdDrlfifl· tir. 
e tayin edilm;ştir. Gazi meydanında fevkalAde 

Mallre veklll latllnbula gellror tenvirat için tesisat yapılmıtbr. 
Aııkara, 18 tValut) - Mali- Resmi kDıat gecesi bir garden 

ye vekili Apt&lbabk Bey b11 ay parti verilc.cektir. 
meıuni1etle yakında latanbula 5ay:enecek nutkun her taraf
bareket edecektir. Mali1e veki- tan dinlenilmeai için tedbir ...... 
line 11bhiye wekili doktor R.filc ........ Etiaf'i 111,atı iöpar!&rler 
Bey vekalet edecektir. 1'onacaktır. · 

rak, tefriki mesai fikrinde bulunduiu· aJlik bir takım usuller ihdas etmiştir. 
nu ilin eden bir harekette bulunmuş- Da zihniyete Cenevre zihniyeti derler. 
tur. Bu ıihniyet, itimat, ihlas ve muhab-

Tilrkiye, şimdi şiddet hareketleri- betten müteşekkildir. Gene, Türkiye
nin süikastJnın önUne ıeçmek, ihtillf· nin mümessilleri olan yeni dostları· 
lan mulilıane bir tanda bal, menfa· mıza karşı bu hisleri besliyeceğiz.. 
atlerl telif ••ek. mllletlerin mukar. Kendilerine büttin heyetler namınal 
netini temin ve intizam ve adalet re- samimi, dostane hiuiyatamı arzet• 
jimfni tensik eylemek cfbl ulvi bir mekle balatiyanm. 
kaypnun blrlqtirdfii devletler aile- M. Hvmnnı'ın ntıtku uzan uzadın 
si arasında mUaant dairesfndt bir alk11Jaamıttır 

mevld iMBI ediyor. ce .... ı H11anU Berin nutku 
Avrapanın müntehaaını teşkil eden 

Ttlrldye, medeniyetin bir ifadesidir. - Bela llazretlerl, fim4lden ıonra 
Ttlrldye, ~tin imtihanlar ıeçirdikten yUbek meclisin azaaı olacak bir mem· 
sonra dahili hayatmda, ahllk ve Ada- leket mu......ıu sıfadle ilk defa ola· 

rak lh almıt olduium 11rada duy· 
tı•da ve mUeuuatllld& büyilk ıslahat makta oldllfum hbısiyatı ifade etmek 
vileaH getirmiştir. Türkiye, maddi tına.tını bah19tmit oldatunazdan da
mada kuvvet ve kudretini ıistfren layı hararetle tqelddir ederim 
bir takım pyretter 1arf eylemlftir. Zatı clevtethme ye Tlrldyenin Ce
Yenl bir paytaht Yiicade ptirmek için miyete kabilli meaelesinln tetkik edil· 
pMlyetlal ıieteren bir phlr me7da· dltl cemiyeti akvam bil)1lk meclisinin 
na ptilnaiştlr. Aramızda b•luaıuu, 1 Ye & Temmuz celaelerlacle Tilrkiye
Cemfyetl Akvamm kunetfnl arttıra· ye karşı mtlttefikan teneclhlerfnl fz· 
caktır. Türkiye Cemiyet! Aham misa. har etnıif olan bütün memleketlerin 
kından milJetlerln mütek:abl mua'°e- muhterem heyetlerine bir k.ere daha 
ne&lPrinin ve teşriki IMS&llerinin ar te,ekklr etmlyeeek olursam vazifemi 
zetıaekte oldaja teminatı ve haklan ifa etmemfı olurum. BUtUn bu necf. 
bulacaktır. hane teahürabn Tevfik Rti,tü Beye-

Türkiye htiJulmetial11 bizim danti· fendi tarafından Büyük Millet Mecli· 
mlzevermiı oldutu cevapta münderiç sinde Tiirk milleti mümessillerine, 
temfnatı kaydettik. Buna nazaran Türkiye Cümhuriyeti hük6111eti11e böy• 
mfln'alrit muahedenameterde mflnde- le btr davette bulunulmuı oldufuna 
ri~ taahhfldat cemiyeti akftm ın.aın- ve bu davetin vaki oldufu ahnl Ye 
nm taahhfltlerile 11n kabili telif de- şeraite dair mat6111at verlldltf ı:aman 
fildir. Bu bize, Türkiyenln kuvvetli haad etadı oldaju umiml akiıleri 
ve mağrur ve mazİSi tarihin eedinde söylemek benim için çok zevkli bir 
uzanıp gldtn bir mflletfn vasfı mil· vazifedir. 
meyyfzl olan teref ve sadakatle billh· Nadir ve yüksek vasıflarile ve sulh 
tiyar deruhte etmiş oldllfa nzlfeleri ve mftletler arasında uzJaıma · idealf. 
hakkile yerinP. getlreeefi kanaat n ne olan yorulmak bilmez ihlaskArane 
itminanını baJtfeylemeldedir. merbutlyetile bittin beşeriyetin mflt· 

Türkiyenin Cemiyeti Akvama du· tefikan takip ettiii gayelerde hemfl· 
hali, cemiyetin istikbali Ye birlik ve kir olan btitUn insanların minnet ve 
sulh teminatının cihanşlmul bir ına· şükran•a istihkak kesbetmif olan kl
hiyet k .. betmeafne dofra vuku balan tibl umuminin mütehayyls şahsiyeti 
terakldler l~fn mes'ut bir vak'adır. hlnnet ft takdir ile yadetmekten 

On seaedenberi müfkülit içinde b• nefsimi menedemem. 
lunan yeni dünya Cemiyeti Akvam, bir Milletlerin müsalemeteuyane tcma
fthdet ve istikrar unsuru teşkil et- yüllerinden bahseden hatip demiştir 
ınektecllr. Cemiyet, beynelmilel bfrı ki: 1

' Artık bir daha ıöremiyeceğimiz 
hayat ve itiyat ve &ihniyetlere müte. bflytik adamın hatıruıaa kal'fl ha1· 

Ankara ismet Paıa 
EnstlttlsO 

Aukara, 18 (A.A' - lstihba· 
rahma nararan maarif Ve1'i'eti 
Ankarada Ismtlpaıa kız ensti· 
tüsünde leyli bir pana:yon tesia 
etmittir. Bu ıene yalnız 40 leyli 
talebe: al nacaklar. Senelik Dcret 
300 liradır. Mtktepte Avrupa 
ve Amerikanın en ileri mfteue
ıe!Hi sisteminde tu•sat ve ida
re tarzı tatbik edilmektedir. 

Mektepçe ıimdiden kayıt mu· 
ameleai yapalmaama baılanm1fbr. 
Memleketin her tarefından batta 
komıu memleketlerdende talip· 
ler •ardır. Bu ıene Ankara liee-
sinin leyli kıımıda Gazi muallim 
mektebinde •çdacak• bilbaıta 
ecnebi ı:sanlerına ehemmiyet 
verilecektir. 

Hiadiatanda Ahmeduagar phrl 
yeti &1bhfyesi kaymakamıana• .. 
purf, Hlndistanda vasati olarak 
de yüz kişinin zehirli yılan ıaı 
elan ölmekte oldutana lıtatW-. 

naıaran bildirmittir. 
Bu iatadatfkler :rrlan 181rmuill 

len insanlann sa:rrımitn, bafka 
hayvanlar tarafından lldUrtlleo 
sanlardan daha yflksek oltlafull• 
ıtistermektedir 

Almanyada kanlı 
Hadiseler 

- Altoana, 18 (A.A) - Volf 
jan11 bildiriyor: Don burada 9 
ibtilllinin kara 1llnler1Di llabr 
tan kanii badiıeJerclea biri 
yan etmiftir. ZalHtMI• npor 
aaıaran hadiaeJi koiDlniatJer 

lzmlrdekl tip etmiftir. Dtla içte bir 
Yunan emlAkt akdetmek tlzre mtıuacle 
lı:mir, 18 (Vakıt) - Buradaki HitJerdler, tam bir lllk6n Ye 

Yunanh emllkiDin liıtesi mi il ti&am daireainde aokaktaa ıe~ 
em lk mBd6rl8jG tarafından ba• ken cİYar evlerin damlarma 
ıırlanmıftlr. Ba emfllc banlıa ta· lanan lcomllai9tler ticWetli 
ratından yalnlda mOzayedeye ·· .,.,. .._.. •••"'•rchr. 
çjkarılacaktar. Zabıtanın m&dalıailetl ._,j 

atq fltldetl....ı,tlr. Hrdetd 
birçok 6111 we yarah baraka 
datılmıılardar. Komllaiatls dY 
10kaklara çıkarak barikatlar 
cuda retirmiflerdir. Soka 
ıaptetmek için tekrar altlb' 
line zaruret b .. ı olmUfhlr. Za 
kuYntleri eivar e•lercle talla 
yat yaparak cDrmD metbat 
!inde 18 komOniat yalıalamlf 

ranhğımı, ve mfnnettarhğımı ızhar 
için bu fırsattan istifade etmeklitim 
kadar tabii bir şey olamaz. Huzuru· 
nuzda M. Briand'm hatıralannı ya·ı 
dederken müşarünileyhin-: namilc bir· 
likte Türkiyeyi Cemiyeti Akvama ka· 
bule karar vermiş oldutunuz celsede 
hazır bulunan ve milteveff a. ile birlik· 
te milletlerin minnet hialerinf celbt
den nerin muharrik Te lmlllerladn 
bulunan Amerikalı devlet adamının 

yani M. Kelloı'an ismini yadetmek
sizin ıetemem. 

Beşeriyetin.kabtilüne lilzum ıtirmfiş 
olduğu ve müntehasına benim için hu· 
dut tasavvur edilm•ine imkln mev· 
cut olmıyan ferman, beJMlmllel ... 
nevi bir imandır. Ve bUtün aziz ümit. 
lerimiz bundadır. 

Bu ümidin tahak~k etmesi lçfıt, 
sulh hakkındaki ha iaanm kitl•lerln . 
vicdanında katı surette yerle,ecek ID· 

rette umamll...-.den bafka çan 
yok tar. ' 

Cemiyetf Akvam, tertlJ eaaif ohla· 
iu i~tlmalar 1a,...ıade M mabadma 
muvafak olmaktadır. S. ~atana 
bir klımı mUnhulran .... na maho 
sustur. Ve bir takamı da tahdidi tft. 
lihat pbi umumi mahl7et&e mevnla· 
ra taluU edfhaitUr. 

Saib içiDde w Rlh için beTMI• 
lel t.epikl mnalde bulanmak kencllll 
için ulYI Mr ldal &etlül •• 'l'lrldıe 
elindeki vuıta ve kanetlnla ...... 
desi nlıbetfnde ba tl•afytala tabak· 
kukana çahpuk arnaandadır. 
Tür~ ee.ı,..._. mesalalne lt

tirak etmek fınatını bulmakla kendi· 
slala ba huutaıd blmUraae ana
sunun tezahuruna müaaft zemfnl el· 
de etmif olll)'or 

Bundan bqka Türkiye, kencUdine 
yapılmıı olan .bu davette tfmdlye ka· 
dar takibetmlt oldutu alyaaetfn takdir 
ve teveccühle kaqılanmış eldatana• 
bir delllinl aörmek&ldir • 

chr. 
Gece aaat 9 da •UJİI ta 

mea iade olanmattur. Şimd 
kadar 12 alil •• 30 yanlı t 
oluomuıtur. 

Berlia, 18 (A.A) - Doa >J! 
tonna 'da wlıua ı•len kanii iJ. 
diıeler Dzeriae Reiclı bDklm 
bitin AlmuJada &flk yerler 
llG•aJitleri •--mittir· 

Vekiller h.,etl 
Aabn, 18 (Valat) - ~ 

wekile basla uat 18 de topl' 
c11. iP .. ~ .-- a..r ~ 
••m ıetll Veklletl•• ait ~ 
neticel..ıirUdi. 

ıa...- .. -.nır: 
"Bqblana• •üaltbetial C9 

met lçla onlan 11n1ektea ._ 

udıya alklflaJlmttır. 

Bltla he7etler •••aflqhl 
reUe tebrik •" 'Jlnlr. 

Tlrldyeala 11mlfetl akvama"' 
tarak kaball ıp. toplaa11n .,. 

Aranızda mevki alan Türk heyeti, yoda, TlrklJ..m C..b'e&l 
bu mfsafirpener memleketin b17D sirmeal •lauebedle lllr _..... 
bir evladını derin bir ... 11a1 llatı~l etmfİÜI'. 
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..--- Sahasında 
~hnanyada otomobil 
• arışları 

Buruk t b AY:~:; Nabi B. Suriç Yoldaş Ş;ka;;= ve kahve 
41 ° omo il mUklfatlnı, 

inan Rudolf kazandı 1 
d ~er~io, 18 (A.A) - Neuber 
aıresınde koşulmuş olan Alman~ 

y~t hU~tik otomobil miikifatına 
•ı netıceler: 

ti ısoo milimetre mikabı kuvve
nde ·ı· d' l" 22 S 81 ın ıre ı sınıflara mahsus si 10 kilometrelik 22 devirli 

d O~so kilometrelik müsabaka-
• lfa-Romeo markalı bir oto

llıobile b' · d Jf ınmış olan Alman Ru-
o 4 saat, 47 dakika 22 415 

aaniyed b" • • , 
e ırıncı gelmiıtir. Bu 

~es~feyi ıaatte 119,300 kilomet-
~uratıe katetmittir. 

ot ene. Alfa-Romeo markalı bir 

11;ıno~ıle binmit olan ve saatte 
ed lcıloınetre süratle hareket 
d ~? ltalyan Nuvolari 4 saat 47 
~~ t•.ka 53 ıaniyede ikind gel..... , ır. 

k'JNuvolari, saatte vasati 144,600 
dı 0ınetre katetmek suretile bir 
r:vir Yaparak devir sürat reko
a ı:ıu tesis etmittir. 
9~Çlkada motosiklet yarı.lar1 

1
. rüksel 18 (A.A) - Moto· 
~klet büyük mükafatı yarışına 

•ıt tasnif. 
soo ·ı'· 'k' b ·ı· d' t mı ımetre mı a ı sı ın ı-

elilc rnotosildetler. birinci norton 
:arkalı bir motosiklete binmiş 

an W oods saatta 125 kilomet-
t~ı· Blir'atle 350 milimetre mik'~bı 
tıı llld" l"k "ki 1 b' . . 
11 ır ı motosı et er ırıncı : 
b?rton markalı bir motosi\dete 
ku11ıtıiı elan Simpsun saatte 117 

0 rnetre <tOO metre süratle. 
U 2So milimetre mik:~bı .sil.indir
t ki ltıotosikletler: Bmocı ımpe· 
a ltıarkalı bir motosikletle ve 

"; •aat 109,610 kilometre sür
d'le ıtıellers 175 milimetre silin
Eır relik motosikletler birinci 
la >ct-c!afor markalı motosikletle ve 
p atta 89,480 kiJom~tre süratle 
;rrıborough. 
;anaada bis lklet y8rıQlan 

I aris, 18 CA A) - Dün öğ
..,e1etı sonra Pare Princes'de ev
k t ce seçilmiş olan üç müsaba
p~sı arasında, Fransa sür'at şam· 
tı'Y0nluğunun son maçı yapıimıştI' Bu üç müsabakacı şunlardır. 
tbç kişilik iki ıeri halinde F au-

eu:ıc, Michard, Gerardin. 
tb Gerardin birinci oeriyi, Mi
(;' <ltd ikinci aeriyi kazanmıştır. 

1ııuchcux, her defasında üçüncü 
0 cluğuodan tasfiyeye uğramıştır. 
tb liatırlada olduğu veçhile Fau
' tu" 1931 senesinde Fransa 
t:lbpiyonu idi. Gerardin ile Mi
f.'/'rd iki kişilik iki seri balidne 
-ı •nsa ıampiyonluğu unvanını 

lllak için yarış edeceklerdir. 
iki yUzme rekoru 

tikNe\1york, 18 (A.A) - Ame
k f\'nın en meıhur iki yüz genç 
i -dını yakında Los Angelos' da 
ttt~ edilecek Olempiyat oyunla
• 

1 
•çin yapılan tecrübeler esna

~ıtıda kadınlara ait iki c:han re-
Otu t . . 1 d" esıs etmış er ır. 

Ilı "1is Eteanor Holm, 100 metre 
t&a.feyi t dakika 18 1,5 sani-

rtde ·· · t. On ci Qa Yuzerek geçmış ır. . -
li n rekorunun sahibi olan Mıs 
~ntlen Madisson ise serbest yü
~.~le 400 metreyi 5 dakika 3.2 
t.f saniyede katederek Mıs 

Otliu ı , d - . 
~i 8 un sahıp bulun ugu res 
ttı1• tekaru 9 saniye farkla kır

lıt yltl, 

"" t " ·~ blsikletçllerl, turneden 
A ._ döndUler 

f,~ b~ıt.ara, 18 (Vakıt) - Muha
~tn lSıkletçileri çıktıkları turne

S avdet etmişlerdir. 
Ö P .. orc111ıar1n mUsamerGsi 

~ap1bkını~tdeki Cuma günü Kum
~ıı:ı u UbGnde büyük bir mü-
•rı0,.:~1 ~erilecektir. Pek çok 

1 arın davet edileceği bu 
arnered 
eş e oyunlar oynanacak, 

lllllaabakaları yapılacaktır. 

Ve iki matbaacı Dün BerJinden Bir heyet, dün 
mahkt\m edildiJer Şehrimize geldi Rana B. le görüştü 
"Ikı"mı"z ,, ı·smı"nı· taşıyan şiir "Ut e Piyasada kesme şeker ve Sofyadan geçerken, ro,, •ş 

kitabı baynsızca görüldüğünden muharririle muhtelif mevzular kahYe sıkıntısı devam etmekte-
dolayı şair Yaşar Nabi Be~in etrafında görUşmUştür dir. Büyük bakkallara dağıtılan 
ve kitabı basan matbaa sahıp- Socıyet sefiri Suriç yoldaş, dün son kesme şeker istokunun 

S l.b P le ı·n Bcı·linden selırimize gelmiştir. . mevcudu da bitmek üzeredir. leri Hacı Emin, a ı uey r • 
hk "nde gö- Suriç yoldaş, /!mıct Paşa l~z. nı?, Maamafih yerli fabrikalar piya-birinci ceza ma emesı · d tu · mu 

k ı h kemeleri Rusrıadan memlekelimrzc aı· e ıı sanın ihtiyacı olan toz ..:ekeri 
rülme te o an mu a leakip mC'zuniyetle /Jcrline gitmi~ ı:e "' 
dün bitirilmiş, hükfım verilmiştir. bir müddet oı-ada kalmıştı. Sefır yeti~tirdikleri cihetle şekersiz 
Muhakeme edilenlerden üçü de, lluloc.dstandan geçerken Sofyad~ kalmak mevzuu bahs değildir. 
birer ay hapse ve otuzar lira C!fro ııazcfrsi başmuharrir lJI. Tmıd • Fakat kesme şekerin noksanlığı, 
para cezasma mahkum edilmi~- le birliki<' bir otomobil gezintisi ~ap· toz şeker fiatlarım gün geçtikçe 

V 1 1 t i l mışlır arttırmaktadır. terdir. eri en ceza ar ec 
Olunmuştur. Suriç unldaş, bu gezinti esnasm : Bundan başka bir çok kimse-

da ken<lisile gifrüşen "Utro,. gazeie~ı ler kesme şeker aramak ihtiya-
Telefon !flrketl, beraet etti başmulıarriri JJI- Tanel'in mulıtdıf 

k suall"rinc kars:ı verdiği izalıat arasın- cında kalmışlardır 5 temmuıdan 
Istanbul ikinci ceza mah e- )' evvel gümrüklere gelipte 31 

A · y da ~urıl<trı söyfrmiştir: 
mesi, belediye müfettişi h a- S f d kl · b mayıstan evvel sipariş edilmit o ya a gördü erım ana ya-
ver beyin telefon şirlxeti aley- b B R olan kahve ve şekerlerin güm-ancı gelmemiştir. orasını us-
hine açtıg· ı davanın ruyt.tini dün s· 1 • • rüklerden çıkarılması hakkındaki yaya benzettim. ına ıır, mımarı 
bitirmiş, l<nr.ırını bildirmi\\tir. · B 1 · talı"matname henüz •ebıimize 

tarzı ve vazılar aynı, u garıs- "" 
Mahkeme heyeti, "dava.::ınm S d · teblı·g- edilmemiştir. Şeker ve tanla ovyet Rusya arasın a sı-

hulus ve oafvetinden istifade et- b ı kahve tacirleri tarafından seçilen ya si münasebatın aş amamaaı 
mek suretile dolandırıcılık filin- d - ·ıd· 5 ldşilik bir heyet inhisarlar Ye-için bir sebep mevcut egı ır. k 
de,, cürüm unsurunu tam gör· · k l kili Rana Beyi ziyaret edere Bulgaristandaki suı aıt ar ve 
memiş, telefon :ıirketinin berae- d ·1 S t gümrüklerdeki şeker Ye kahvele-

·.r komünist propagan ası e ovve 
t ini kararla~tırmıştır: Aynı karar 1 !Ak rin çıkarılmalarına müsade iste-

. Rusyamn hiçbir ıuret e a a ası B b h 
mucibiace, AH Yaver bey, fazla mişlerdir. Rana ey u ususa 
tel"'fon ücreti alınmak mesele- yoktur. ait talimatname gelmeden biç 

" Siz terki teslihat için çalııı· bir şey yapılamıvacağını fakat 
oinden dolayı hukuk mahkeme- yorsunuz. Bizim harici siyaseti- talimatnamenin bir kaç güne 
sine müracaat edebilecektir. mizin zayfSi de budur. Siz ekal- kadar geleceğim söylemiştir. 

Katle teşebbüs davası liyetleriniz için müsavat ve ser· Buftday fiatlar1 düşecek 
Bir kavga sırasında Feridun bcntiyet istiyorsunuz. Biz ise, Buğday tiatları dünkü vaziyet-

Ef. ile üç kardeşini tabancasile herkes için müsavat ve serbesti- lerini muhafaza etmektedir. Ma-
katle teşebbüs cürmünden suçlu yet istiyoruz. Siz harbm kalkma- mafih bugünlerde gelen buğday 
kahveci Osmanm Ağırcezada sını istiyorsunuz. Biz de harbm fazlalaşmakta olduğundan fiat-
görülen muhakemesi dün bitmiş- şiddetli aleyhtarıyız. Bizi birçok lana bir miktar daha düşmesine 
tir. Dava safahatından öğrendi· umumi menfaatler birleştirmekte intizar olunmaktadır. 

Ekmek ve francala ğimize göre hadise şöyle olmuş- ve esaslı hiçbir şey ayırmımak-
Belediye iktısat müdürJüğü, 

tur: tadır. lktısadi teşriki mesai her dün ekmek fiatini 9 lrnruşa, 
Feridun ve üç kardeşi. bir gün iki millete büyük faideler temin francala fiatini 13,5 kuruşa in-

Osmanıo kahvesine gitmişler, edebilir. Bunun temini için ise dirmi~tir. 
tavla oynıyan bazı müşterilere bizim tarafımızdan bir engel çı- ithalfit ve ihracat 
mani olmak istemişler, Osman: karılması mevzuu ba hsolamaz. ihracat ofisi 1832 senesi ha-

- Benim ekmeğime niçin ma- Bulaaristandan Rusyaya gide- ziran ayı zarfındaki ithalat ve 
ni oluyornunuı? cek ~atbuat heyeti orada müş- ihracat vaziyetlerini göstereh is-

k ku-lat deg· il, bilakis büyük bir tatistiği hazırlamıştır. Bu istatis-
Diye yalvararak yatıştırma tig-e nazaran 932 senesi haziran 

k b. hüsnü kabul görecektir. istemiş, kavga çı mış, ve ır a- ayında Türkiyeye 5_ ,71J ,984_ lira 
d h l d Srwyct Rusya ile Bulgaristan ara-

rahk Osman kahve a i in en kıymetinde muhtehf eşya ıthal smda siyasi nıünasebatrn iade edi'me· 
yukan hata çıkan merdivenin si üzerine, Sof yada ilk Soııyet sefiri edilmiştir. 931 senesi haziramn-
basamaklarıoa tırmanmış, taban- olarak Suriç yolda~ı görmek temenni- da ise 11,567,092 lira kıymetio-
camnı ~ekmiş, rast gele ateşle- sine karşı da, Suriç Yolda§, şu cevabı de eşya ithal edilmiştir. Binaen-
miye başla mı~. vemıiJtir aleyh 93 ı senesi haziran ayı zar-

lddiasıoı nerdeden iddia ma- - Ben, dokuz ıeenedenberi fmdai ithalatımız 932 ıenesi ha-
ka~ıoa göre hadisede katil kasti Ankarada memleketimi temsil zıranındaki ithalata nisbetle 
yoktur. Maznun, müştekileri kor- etmekteyim. Ankaradaki dip!o- 5 855, 108 lira fazladır. 

h b matların hemen en eskisi oldum. 
1 

1932 f.cncsi h:ıziran ayı zarfında kutmak maksadile sil! mı O· 
Artık Moskovaya dönmek arzu- Türki\·eden 4.02;:\.iOI lira kıymetinde ~altmıçhr. Ve bundan dolayı muht~lif eşya ihraç edilmiştir. Geçen 

/66 sun dayım. Müddeiumumi ouçlunun -. mcı sene hnziranında ise 5.715 528 lira kıy-
madde ile cezalandırılmasını is· iki yaramaz ! metinde e~ya ihr:ıç cdılmisti. l3iıı:ıcn:ı· 
temiştir. Mahkeme Osmanın be- Jeyh haziran 932 zarfınd:ıki ihracatımı· 
raetine karar vermiştir. . 1ın kıvmeti 931 senesi b:ızinınında ya· 

Maaazada keQlf yapıldı 

Mahmut paşada bulunan altın 
makas hazır ve ısmarlama elbise 
mağazasını 76 bin liralık siğorta 

bedeline taman kısmen yakmak
tan soçlu lsrail Sirilya Efendinin 
muhnkemesine ağır ceznda de
vam edilmektedir. Davanın son 
celsesinde yanğın mahallinde ye
ni bir keşif yapılmasına karar 
verilmişti. Dün ak{am saat 18 de 
ağır ceza mahkemesi heyetinin 
huzuru ve fen memurlarının, ta
rafeyin vekillerinin iştirakile kıs
men yanan mağazada keşif ya
yılmıştır, 

BugUnkü bir dava 
Sürpagop daYasma bugün de

vam edilecektir. Aldığımız ma
lumata göre, Ayaspaşa vakfı 
mütevellisi Salabattin Molla Bey 
de Sürpagop mezarlığının Ayas
aşa vakfından olduğunu iddia 

~derek Ermeni patrikhanesi aley
hine bir dava açmıştır. 

Yukarda gördüğünilz resim ne 
hoş, değil mi? Bu iki yaramaz 
çocuk, Londranın en büyük cad
delerinden Tafalgar caddesinde 
bulunan küçük bir havuza gir· 
mişlerdir. Belediye nizamname-

ı 3 n ihracattan 1.691.82? lira noksan

J 932 senesi haziran a) ı zarfındaki 
ithalatımızın kıymeti ihracatımızın kıy· 

! metlle mukayese edilince ithalat kıyme-
tinin ihrac3t kıymttini 1 688 283 lira 

1 1 teCa\•üz ettiği gorülür. 
1 Bu vaziyete n3:!aran Türkiye-

' 

nin 1932 3enesi ilk altı ayı zar
fındaki ticari müvazenesi 3,631,l 510 lira foz~alıkla kapanmış olu· 
yor. Halbuki 931 senesinin i!k 
altı ayı zarfındaki ticari müvazc
nesi 12,774,946 lira noksanlıkla 
kapanmıştı. 

Haziran 932 zarfındaki ithala
tımızdan 1,688,283 lira fazla zu
hur etme3i bu aym ihracat mev
siminin sonuna tesadüf etmesin-
den ileri gelmiştir. 

sine muhalif hareket eden iki 
ı<üçük Londralıyı, polis, havuz-
dan çıkarmış ve haklarında da 
zabıt varakası tutmaktadır. Aha. 
li, bu emsaline nadir tesadüf 
edilen manzarayl gülerek seyre
diyor. 

Film 
----Sahasında 

Hangi rejisör 
Daha muvaffaktır? 

uAtlantit,. filmi sebebile Pa· 
riste dava açıldı r 

Ayrı ayrı iki maruf rejisör tarafın
dan vücuda getirilen iki filmden 
lıa·ngisinin dalıa mul'affak olduğu l'a
ristc münakaşa mevzuu teşkil etmiş 

ı·c llll me.selc olaral:, nihayet malıke
medc me1ızu11 balısolnuıştur. 

Mevzuu balıs film, Pierrc Bcnoi
t'in llll'şltur romanmdarı alınan "At
landid<' .. filmidir. Bunun sessiz olan 
ı·aktilc Feyder t.arafmdan sinemaya 
almmıştır Sesli olanı da geçcnl<•rclc 
J>abst tarafından filme çckilnıi§lir. 

St•ssiz olanı, scllclerce eı·vcl Jstan
bula da gelmiş t'e şehrimizin lıemen 
her sinemasında bir veııa bir kar;. de 
fa giistcrilmişti 

1'1üna/.:aşcı ı·e nihayet dava nıC'ı·zuı 
te~kil eclen film hacliscsi hakkrndak 
tafsilat şudur: 

Paris, 18 (A.A) - 10 günden 
beri Paris sinema amatörleri 
a• asında bir yenilik ve eskilik 
mücadelesi başlamıştır. Sinema· 
cılık sanati her ne kadar yeni 
ise de o sanatın da daha şim
diden klasilderi peyda olmuştur. 

Pierre Benoit'nın meşhur ro• 
manından Pabst tarafından si· 
nemaya alınmış olan ve şimdi 

Parisin büyük sinema salonla
rından birinde gösterilmekte bu
lunan "Atlantide,, filmi, münak

kitlerin hararetli müdahalelerini 
davet etmiştir. 

Bunlardan bir takımı bunu, 
meşhur Alman sahne vazıının 

bir şaheseri addetmekte, diğer 
bir takımı da bu eserin bundan 
11 sene evvel Fransız sahne 

vazılarından F eyder'in sessiz 
olarak yficuda getirmiş olduğu 
eıeri gölgede bırakmıyacağı id· 
ôıasını ileri sürmektedirler. 

Bu filmi vücuda getirdiği sı• 
rada sinema aleminde bir inki
kılapçı addedilmiş olan F eyder, 
filim almakta artık şimdi klasik 
bir mahiyet almış olan bir takım 
usuller tatbik etmiş ve aktörle
rine verdiği rollerdeki hareket· 
Jeri azaltmanın yolunu . bulmuş 
ve bu da sinema san' atinde re
vaç bulmuştur. Bir takım mü
nekkitler, vak'anın bu iki filim· 
den birinde diğerinden daha iyi 
temsil edilmiş olduğunu söyle
mektedirler. 

Diğer bir takim münekkitler 
de her iki eserin de sinemacılık
ta ayrı ayrı birer tarih olduğunu 
ve her ikisinin de başka noktai 
nazardan müsavi kıymette ol
duklarını iddiit etmektedirler. 
Ancak bu mesele bu safhada 
kalmamış ve mahkemeye intikal 
etmiştir. 

Sesli filmin tabii sessiz filmin 
temsilini menettirebileceğine za
hip olarak mahkeıneye müracaat 
etmiştir. Fakat, hukuk mahke
mesi, ademi salahiyet kararı ver· 
miştir. 

Şimdiki halde bu e!;kilik, ye
nilik mücadelesi, her iki filmi de 
görmiye giden seyircilerin zihin· 
lerini meş~ul etmektedir. 

Recep hey dün 
Yalovadan geldi 
Cümhuriyet Halk fırkası umu

mi katibi Recep Bey, dün y alo
vadan şehrimize gelmiştir. Re
cep Bey, seyahat hazırlıklarile 
meşgul olmaktadır. 

Recep Beyin gaybubeti esna· 
sında kendisine fırka umumi ida
re heyeti azasından Saff \!t Bey 
vekalet edecektir. 



1 Polis Haberleri 

10 yaşında bir çocuk, 
i2 yaşındakini yaraladı! 

1 abancaya karşı bıçak - Deniz hanıam111da 
kadznlarz gözetliyenler - Başına vinç diişen 

Dün gece Fenerde iki çocuk 
arasındaki bir kavga cerhle ne· 
ticeleumiıtir. 

Vaka şudur: 
Fenerde Karabaş mahallesinde 

oturan 12 ya,mda Miıon ile 10 
yaıında Leon mehtap olduğu bir 
saatte evlerinden çıkarak sokak
ta oynamıya başlamışlardır. Ma
hallenin diğer çocukları da gele· 
rek hep beraber saklambaç oy· 
namıılardır. 

Bu arada Miı,onla Leon ara
sında kavga çıkmış ve Leon, e
Yine koşarak ekmek bıçağını :ll
mıı, Miıonu aol kalçasından ya
ralamııtır. Mişon Balat hastaha
nesine yatırılmıştır. Küçük carıh 
yakalanmıştır. 

T•banncaya karşı blçak ! 
Dün aabah saat onda Kara· 

pmrükte bir cerh vak'ası ol
m111tur. Mimar Sinan mahallesin
de oturan Arnavut Aıım ile ay
nı mahallede oturan Arnavut 
Şükrü, eski bir kin yDıünden 
kavzaya tutuımuılardır. 

Şükrü, kav2a esnasmda taban
casını çekerek Asımın üzerine 
aç el ateş etmiş ise de isabet 
ettirememiş ve Asımı yaraloyoma· 
yınca kaçmıya başlamıştır. Asım 
bunun üzerine biçağını çekerek 
Şültrünün peşine tokılmış, biraz 
sonra yeti-1erek biçağını Şilkril· 

ntin başına üç defa saplamı~hr. 
Şükrü, hastaneye kaldırılmış 
asım yakalanmııtır. 
Deniz hamanundaki hadıae! 
Kasımpapda oturan Ahmet, 

Mustafa, lbaan isminde üç arka
daı, dün Salıpazarındaki kadın· 
lara mahsus deniz bamammm 
üıtüne çıkarak yıkanan kadınla· 
rı aeyretmiyc baılamışlardır. 

Fakat, aradan çok geçmeden 

Gayri mübadillerin 
işleri hakkında 

Enelki gün Anharadan ıebri
inize gelen maliye vekaleti milli 
emllk müdürü Rüştü Bey dün 
gayri mObadiller cemiyetine gi
derek cemiyet reiai lsmoil Müt· 
tak ve gayri mObadiller talcdiri 
kıymet komisyonu reisi Faik 
Nilzhet Beylerle ayrı ayrı görOf" 
mOf, gayri mübadilleri nllkadar 
eden muhtelif meseleler ve bu 
anda firari Rum emlaki meae· 
leleri hakkında izahat almııtır. 

Rllttü Bey, toplanacak olan 
gayri mübadiller cemiyeti, idare 
be1eti ictimaına iştirak edecektir 

1 Gelenler gidctnler 1 
Mttnlr 8. dUn gitti 

Londra büyük elçimiz dün 
ak§amki ekspresle Parise hare
ket etmiş, istasyonda bir çok 
zevat tarafından teşyi edilmiştir. 

Münir B. Pnriste Fransa hü
kumeti erkimnn veda ettiltten 
sonra Londrayıı gidecek ve In
giltere kralı Hazretlerine itimat
namesini vererek yeni vazifesine 
baılıyacaktır. · 

.t Polonya sefiri M. Kışimir 
O:şovski zevceıile birlikte Av
rupadao şehrimize gelmiştir. 

• iş bankasJ idare meclisi 
reiıi Mahaıut s~y. Zooguldağa, 

amami müdürü Celal Bey An
kaıara sritmqlerdir. 

görülmüşler, memurlara haber 
verilmiş ve üçü de yaknlanmış
lardır. 

Baffına vinç dU'ftU 
Ortaköyde Defterdar burnu 

açıklarında bulunad Yunan 
bandıralı Persis vapurunda çalı

şan amele Alinin başına zinciri 
kupan vinç düşmÜJ, Ali ehem
miyetli surette yaralanmıştır. 

Tedavi ediliyor. 
Otomobil çarph 

Tahtakalede dolaşmakta olan 
seyyar zeytinci 62 yaşında Yor· 
giye 1 SO:i numaralı otomobil 
çarpmış, hafif surette yaralamış
tır. Şoför Yani yakalanmıştır. 

Çobanın şikliyetl 

Kırşehirli çoban 45 yaşında 
Salih ile Kabr.taş iskelesi bilet 
memuru Halil Ef bilet ücreti 
yüzünden kavga etmişlerdir. Ço
ban, bu 11rada döğüldüğünü id· 
dia ettiğinden, tiibkikat yapıl· 
maktadır. 

Esr•r ve eroin 
Beyoğlunda Bostan batında 

Fikriye aparhmanında oturan 
kahveci Sırrının dniresinde araş
tırma yapılmıı ve bir okka es
rar, 11 O paket eroin bulunarak 
milsadere edilmiştir. 

KUrkcU dUkkAnında yanıın 
Dnn gece caat iki buçukta 

Beyoğlunda lstiklAl caddesinde 
kürkcü Onnik Efendinin dükka
nından y'1ogın çıkmış, dükk5nm 
içi kısmen yandıftı halde söndü· 
rülmüştür. Yanğınm nedençıkh· 

ğı tahkik edilmektir. 
ou,ıu ve öldU 

Beykoz kundunı fabrikası 

memurlarından Nihat Bey dün 
eknıekçi baymadan ieçerken 
üzerine birden bire fenalık ge
lerek yere düşmilş, kalp durma
sından ölmüştür. 

l.ıtse muallimllğl 
imtihanı bitti 

Lise muallimi olmak için mü· 
racaat eden yüz kişinin şifahi 
imtihanları da dün okşam ikmal 
edilmiştir. Orta tedrisat umum 
müdürü Fuat Bey imtihan evra· 
kını alıp perşembeye Ankaraya 
gidecektir. imtihanda munff ak 
olanların ebliyetnsmeleri Anka
radım gönderilecektir. 

MUete'°"" evdeti 
Maarif mll.steıuı Salih Zehi 

Bey perşembeye Ankara ya dö
necektir. 

Y ogurtçu 1 uğun 
ıslahı için 

Y oğurtçuluğun iptidai şekil· 
den kurtarılması ve faydalı bir 
hale getirilcıesi için Ankara zi-
rnat mektebinde faaliyet göze 
çarpmaktadır. 

Ankare yilksek ziraat mekte
binin snt sanatlan laboratu•arJ 
şefi Ekrem Rüştü Bey son za
manda bu hususta mfihim neti
celer elde etmiştir. 

Yerli mallar sergisinde 
Cümhuriyet gençler mahfeli 

ağuslus iptidasında açılacak yer-
li mallar serğiıinde müteaddit 
l?lÜHmereler •erecefdir. 

ilk oyununu 4 nğustus perşem· 
be günü akıamı dalavere ve 8 
pazartesi gececi karma karışık 
namındaki m11sikili komedilerini 
ve serği müddetince miiteaddit 
piyesl~r oynayacaklardır. 

Darülfünunda 
Hukuk mUaerrisleri, dUn gele .. 
cek senenin imtihan sistemini 

görUştUler 

Hukuk fal<ültesi müderrisler 
meclisi, dün Tahir beyin riyase
tinde toplanmış ve gelecek se
neden itibaren tatbik edilecek 
olan yeni imtihan sistemi bak· 
kında tetkikat yapmıştır. Bu sis
teme göre fakültedeki müderris
ler zümrelere ayrılacak ve bir 
zümrenin bir dersinden muvaffak 
olamıyan bir talebe. o zümreye 
mensup bütün derslerden tekrar 
imtihana tabi tutulacaktır. 

Yarenkl toplanb 
Edebiyat fakültesi müderrisler 

meclisi yarın toplanacak ve Ze
ki Velidi beyin istifamımesi me· 
selesini tetldlc edec,.ldir. 

Adliye vekili, dün 
Edirneye gitti 
Adliye vekili Yusuf Kemal 

bey, refakatinde bapisaneler u
mumi müdürü Nedim bey bulun· 
duğu halde dün akşam Edirneye 
hareket etmiştir. Yusuf Kemal 
beyin Edirne seyahati kısa sü

recektir. 

Belediyede tayinler 
Altıncı şube müdürlüğüne ta· 

yin edilen belediye yazı işleri 
mümeyyizi Faik Beyin yerine 
hukuk işleri memurlarından Hüs
nü Bey tayin edilmi~tir. 

ın ~ , ı ı ! F ıı r· rı ~ , ! 11~~ 
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Gaip aranıyor - ı ı Temmuzda 
Rumeli lıisarındık i Sa itpaşa yalısından 

çıkarak hcuüz nvdet ctıblycn :ıltı ;1ışl:ı

nndo Hasıın lbrnhim isminde \'C üStün· 
de beyaz ~ömlotr. pantolon ve ayaklan 
çor:ıp ız \ c başı açık, sol kaşının üstün· 
de bir beni bulun:ın çocuğu gijren vnr
sa insa11,iyct nnmın:ı zirdcki adreslere 
mnlOı:ı:ıt \ermeleri ılc:ı olunuyor. 

lst:nbul limnn şirketi Gal:ıtıı haydar 
hanı k:ıpt:ın Neşet 1 I:ısnn . Telefon 
IJeyol!;lu 4963 \'eynhut l la!darpaşa 
emrazı cntımiye hastanesi repertuva· 
nnda knbile Neşet Hanım, Telefon 

Kndılıöy 260. 

Sablık ev aranıyor - Beyoğlu 
ciheUcrinde 3 cen 6 Uııı lir:ıy:ı kadar ı..ıy

metli ve eb'odını sahibi tarafından mek· 
tupln m:ıtb:ıamızd:ı O. !\l adresine bil· 
dirmesi. 

Riyaziye dersleri almak ıs
tiyenlere - ikmale kalan Jise ve 
orta ınek tep talebelerine pek milsalt 
şeraitlo ıiyazlyc dersleri veriUr. "\'akıt,. 
gazetesinde K. N rumzunıı tahriren mü· 
racaat. 

Bir han1m aranıror - • araç
hancbaşında llalil lbrııhim eczanesi itti· 
salinde Tayyare plyankosu Razi kişe· 
sinde istihdam edilmek üzere kefaletle 
okur yaı.ar bir hanıma ihtiyaç vardır. 

Her gOn sabahtan akşama kldar müra
caat cdılebillr 

Galataaa: Fermcnecilerde (104) 
No. lu dükkln fevkindeki odada 
mukim iken elyevm ikametgahı 
meçhul Madam Ki11nti binti An· 
dona: 
IST. Beyoğlu : 5 inci icra memurlutundan: 

Halim bey'e olan borcunuzdan 
dolayı uhtei tasarrufunuzda bu· 
lunan K111mpaşada c11mii kebir 
mahallesinde Odalar içi soka
ğında atik (9) Cedit (13) No lu 
hanenin taktiri kıymet ve vazi
yet muamelesinin ifasına karar 
verilmit olduğundan 25-7-932 
Tarihine müaadif pazartesi Günü 
Saat 8 den itibaren meık\ır hane
de hazır bulunmanız luzumu ih· 
barname tebliği yerine a-eçmek 
üzere ilanen teblii olunur ••• 

OObl çöllerinde ı. 
Türkçeye <r~'ırcıı ÖMER RIZA -34 - Yazan SYEN HEDIN 
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cenubu garbiye docru kara tepeler arasından ilerliyorduk. Der· 
ken bir V:ldiye saptık. Kırk metre genişliğindeki vadi cenuba 
doğru gidiyordu. 

Teşrini aainin otuzuncu günü şiddetli bir g:ırp rüzgarları 
bizi durmaaa ıevketti. Geceleyin hararet tahtessıfır 27 yi geç· 
misli. 

- Kenunu evvelin birinci günü dağlar arasında1ci bir vadi· 
den geçtik. Arazi develeri fena halde yoruyordu. Develerimizin 
birini dah:ı brrakmağn mecbur olduk. Karşımıza on altı yabani 
merkepten müte,elckil bir kafile çıkh. Arkadaşlarımız bun]an 
takip etmek istcd\ler, muvafak olamadılar. Yolda Muhlenbergin 
bıraktığı bir lezkeı eyi bulduk. Kafilesinin iyi olduğunu bildiri· 
yordu. 

Kanunu evvelin ikinci günü kar yağdı. Toprak iki santim 
kalınlığında karla örtülü idi. Güneş doğmuş ve karlar, elmas 
parçaları gibi par\amağa ba§lamı§tı. 

Develerimizin biri gene fenalaşmıştı. Zavallı deve mahzun 
gözlerle yürüyor, ve kendisine niçin yardım etmediğimizi soru· 
yoı· gibi idı. Bu d~veleri bırakmak, beni son derece mahzun edi .. 
yordu. Gerek Larson, gerelc Mongollar, bunları öldürüp ıstıraptan 
kurtarmayı akıllarına getirmiyorlardı. Onlara c :r ... bırakılan bir 
deve belki kendini kurtarırdı. Ben buna maumıyordum. Çünkü 
bir deve, ayakla dw·amıyacak hale r.elirse, onun ölümü yakla~mış 
demektir. Böyle bir deve yere uzanıp ölümle halis bulmaktan 
başka bir §CY yapamaz. 

Mongallar son pınardan su kaplarını doldurmayı unuttukla• 
rında:ı kafile erkanı elde tabak ve katık kar toplamakta idiler. 
Karlar atef üzerinde e .. iiiFyor ve kullanılıyordu. 

6 kanunuevvel gecesi, hararet tnhtessıfır 21,4 dereceye indi. 
Gece yarısından iki buçuk ıaat sonr köpeklerimizin havlaması 
üzerine uyandım. Uzaktan çan !>~leri duyuluyor ve bir kafilenin 
yaklaştığı anlaşılıyordu. Böyle bir çölde bir kafileye rasgelmek, 
insanlıkla temaş etmekti. 

Sabahleyin kafilenin 1200 deve ve 90 insandan müteşekkil 
olduğunu anladık. Kafile ticaret kafilesi idi. Bir kısmı miislüman 
dılar. Kr.filedcn bir miktar un satın alabildik. Müslüman tacirler 
bize birçok malUnıat verdiler. 

21 
iti lEndişe günleri 

Kanunuevvelin yedinr.i sabahı yolumuza aktığımız zam~ 
develerimizin biri daha bizi t~kip etmek istemedi. Deve yoluo 
kenarında titrek bacaklarile duruyor ve bize mahzun mahzun ba
kıyordu. 

= 68 GOHt ÇÖl.LERINDE ._ 

Bir \·adiye girerek ilerledik. Ml\nzara, nihayetsiz imtidadile, 
emsalsizdi. Cenuptaki kara dağlardan şimale doğru müthit bit 
kaya uzanmakta ve garbe doğru yolumuzu kapamış gibi görilıı" 
mekteydi. 

Buraya varmadan evel bir sazlıktan geçtik. Bir pına.rdaO 
bir su akıyordu. Şimalde kum deryaları, boylu boyuna uzanıyot 
ve heybetle insanı korkutuyor. Portovdanberi manzarayı bu der~ 
ce haşmetile f?Örmemiştik. 

Binba~ı Heyder iyi bir avcı olduğundan hemen her gün biı' 
taze et buluyordu. Raıgeldiiimiz bir Çinliden yol hakkında Jlla
lumat aldık. Bu malumatla Mamiye 420 kilometrelik yolunı"'! 
kaldığını anladık. Halbuki bi~iın hesabımıza göre ancak 300 lı•' 
lomelre kalmıştı. 

Kanunuevvelin sekizinci günü akşamı farktan bir kervanı' 
geldiğini, mevzun ve ahenktar çanların akislerinden anladı• 
Kervanın yürüyüşünü ıeyir iç.in çıktım mehtap gümüş 111klarııı?' 
buz aibi çöle ıeriyordu. Derece tahtessıfır' 12. Rüzgar sakind" 
Kcrvanm ilk develeri birer g;,ilg~ gibi göründü. Develer nıısJı' 
teşem adımlarla ilerliyorlardı. Manzara beni teıhir etmİ§ti. ~ 
ni manzarayı nice nice defa,ar gördüm. Fakat onu her gördü95 
önünden ç.ekilemem. Bu kafile geçtikten ıonra uzaktan yeni~ 
kafile daha göründü. Fakat Ü§ümüttüm. Kürkümü alma.nal"' 
yanılmıtım. Doktor Hummel beni hemen yurduma soktu ve so'rl 
yı alevledi. Meğer ben farkında cılmadan soğuk ve karanlık i~ 
!arına kartı gelmişim. Bunu ancak geceleyin, birkaç kere Jstıt 
içinde uyandığım zaman anladun. Ve ancak sabaha doğru uyıJ 
bildim. Rahatsızlığımın muvakkat olduğuna zahip olduğurzı 
doktor Hummele bir teY demedim. Fakat kahvaltımdan da 
lokma yiyemedim. Monsollar yurdumu kııldırıyorlarken at 
1anmda oturarak gül penbe bulutlan temaşa ediyordum. _ J 

Yolumuza çıktık. Garpten esen !iddetli rüzgarlar kemikl'ı.ı 
mi bile dondurmuştu. 14 kilometre gitmeden bir pınara va~!J 
Hemen ateş yaktık ve konakladık. Doktor Hummel hemen j,V, 
hat etmemi emretti. Fakat kervanın vaziyeti hiç de iyi olmad•YJ 
dan onu yolundan alıkoymak i~temiyordum. Develerimizin~ 
fecidi ve er:takınıız bitiyordu. fakat doktor Hummel itirdlşt" 
dinlcmiyerek beni yatağıma tıötürdü. 

Günlerden beri bütün arkadaşlarımız ve adamlarımız f. 
citmekteydiler. Develerimiz her eün daha ziyade zayıflad•l'~J'. 
hemen her gün arkada bir kurban bıraktığımız için onlarJJJ fY
lerini hafifletmiye bakıyorduk! ·Jlı 

Kinunuevvclin 11 'İnci ı;inü tekrar yola çıktık. iki saa.t ·~ 
ledikten sonra mola verdik ve ate~i yaktık. Doktor Huın~ bf 
na, yumuşak kum üzerinde kürklerle dolu bir yatak yaptı. ~ f' 
na bir morfin kafein §ırıngası zcrketti. iki saat kadar ate~.- il 
nında kaldım. Sonra yolumuza devam ettik. Fakat deverrt~ 
rinde rahat değildim. İstirahat ıaatini ıbıraızlıkla bekli~d 
Kamp yerine yardığımız zamım beni dojrudan doğruya -A 
ye naklettiler. Dokto&· Hummel başımın ucundan ayrıJısltr 
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arptanberi gelen Fransız kabineleri, yapılan 

müthiş cinayetlerden mes'uldür 1 
11 cinayetleri lşllyen beyaz Rus teşkllAtlarına yardım etmişlerdir 

, ........ -····-················ .. ···················· ......... . .... . . . ............................... : 
1 ..... -.. -·~~-~~-~! ...... ~.~.!~.!:':~!!.!~~-~.~ ..... ~.:~.~!~.!.~!: .i 
Kur'an ve L" in harfleri 

--Londra gazete,eri gös erilen gayr.et; 
takdirle karşı ayorJar 

İbrahim Hilmi kütüphane~inin 
arap;a kur'anı latin harf!erile ta· 
bı ve neşretmesi Londra gazete!e· 
ri tara.f mdan ehemmiyetle mev • 

yoı·. Bir'nci .. i hur'anı okuyanların 
sayısını çoğaltmak. İkincisi: Latin 
ha flerini eayri AYrupai lisanlara 
la im ' ... tcrmil etmek. 

• NelJhur "Ate . . . 
lli11 bıult . f,, ,.ımlı harp escı ;. Rus ordusuna getirerek şöyle ıtöyli-
~ .. fi .. rır~ıri Anri Barbüs "Vmc.tıi· 
,.._ O:et~sınde "/t'h 
-tltlclı bii Ü • 1 am ediyorum., 
ltr, "Dre / k bır makale ncşrctr.ıiv. 
"'efhıı .. ~ ua,, meselesindeki Zola'nın 1 

r ıtham d" 
al/ili •erlat:h e ıuorum,, ga:ısı gibi 
tal/Q be ayı taşıyan bu makale or 
dır. IJtıelmüel bir mcaele atmrd.ta-

"' .. tnri Barb .. 

)Or: 
Devlet içinde bir devlet ı 
Fransada beyaz ord.1 
••Fransada!q beyaz Rus ordusu, dü-

nün veya bugünün mahsulü dtflldir. 
Kolçak, Yudeni~. Denikin ve Vrange
lin beyaz cetelerine para ve silah ver.ı 
mek suretile yapılan yardımlar, ~arp 
sonu tarihine, müspet birer vak'a ola
rak geçmış bulunuyor. Fransız mU • 
kt>llefinden alınmış yiiz milyonlarca 
paralar, 1\1. Klemanso ve M. 11 tlra
nın lütuf ve delaletlerile boyunduruk· 
tan kurtulmuş olan Rusyayı yakıp 
kana boğmak için, ipten kazıktan kur
tulmuş nd:ımlara dafıtılmıştı . 

bunlar, artık hiç bir kimse için gizli 
kapakiı bir şey değildir "Umum as • 
keri ittıhat re.hberi,, isimli eseri oku
mak, bu müthiş fnnliyet hakkında bir 
fikir verebilir. Bu teşkilatın gayesi 
Rusy'lya karşı harp etmektir. rJuna 
intizaren. teşkilflt icap ettiği zaman
lar, milll polislere, Rusya aleyhine 
ya"rdrm trmin ediyor. 

zuu bahsedilmiıtir. Yakın ve 01 ta 
şark işlerile me~gul olan Near East 
gazeteıi 7 temmuz tarihli nüsba -
ıında ıu sözleri söylüyor: 

"İbrahim Hilmi bey çok gay· 
retli bir nqirdir. Kendisi yirmi 
bet aı>nedir kur'an tercüme1t'ı·ile 

lstanbuldaki n:".lsevi cemaati 
de İbrani dı,alarım latince ile yaz 
mıva tc .. ehbüs etmişlerdir. 

Bu i';;i h A dise yakın §&rkta gö
ze sörüııen istikameti h:ah ecJi • 
yo.-. 

Lo:ı:lranın Obscrvcr gazetesi 
metıul olur. de ayni hadiseden şu tekilde bab 

İslim memleketlerinde böyle sediyor: iahıı,. ltatı UB,, Fra118ız cümltur rt· 
111, nıe.• /ni Gorgulof tarafından ,!c. 
'"'""'-'" De tarunrmş şahsiyetler ta 
~ l!apılnuş bir suikast olarak 
'l'fllodl ~te, ıabık Fransız başı(. kili 
~: ıte daha bir çok kimaclt>rin 

Bir kı:.ç ay ene!, ceneral Miller, 
Avrup:ıdaki kuvvetlerini teftiş l"tti. 
Polonyada n Ball<an devletlerinde 
kendisi bir prens gibi kar ·ı Inndı ve 

bir itle İftigal İÇİn fikir istilclif:nc ") }'- c~fa olaTn.k arapça kur • 
sahip olmak gerektir. İbrahim Hil an lalin harflerile tab'edilmi,tir. 
mi bey birkaç ay evvel kur'an Kur'an d"'ima arapça ile yazılır • 
tercümesini, yeni Türk harflcrile, r!·. Bu an'aneyi i'k kıranlaı·, Türk 
daha sonra kur'anın arapca met· lernir. Türk nssiri İbrahim Hilnıi 
nini de li.tin harflerinin foneti•~i Bey kur'anı lalin harflerile neı • b... İf.tenıektedir. 

·•• 6G .. k 
6(,. ~ illi makaleyi, tercüme ettik. 
~ hu ~ün içinde hepsini neırede<'e 

g,,,. birinci kısmını yazıyor uz: 

,, 1 
hi,11..ı harpten beri gelmiş olan 
"-uı .._1ranaız hükumetlerini. stal e~i 
llflet ,_~rp olup, beynelmilel bir C"a
S 7Uatı olan ve gittikçe kendi
~ ~ha açığa l"Uran gizli beyaz 
l'ftttc ttınıyetJerine hüsnü kabul ı;östt ... 
~ Oıtlara para , .. e silah vermekl~. 
!>f\'~ edip teşci etmekle İTHAM E-

Ota UM. 
'I .. takları Fransada olup şubeleri
"wkİ1t :ı dünyaya yayan bu debdebeli 
~ tın canilerı tarafından birbiri 1 

'1 tJ~ )'apdan cinayetlerden mes· 
ti)~ bilt8n hllnlmetlerf ITHAMI 

,_ ltUM. l,._, pollai ile milnasebatta bu· 
S lae,aS Jtus Gorgplofun suikaf• 
,, \11.... lles'al olarak bilhassa Turdi-

t ~Blednf iTHAM EDIYORrl\f. 
'-t ~ö'yii, gülünç olduğundan da
'- ·6.,-;' bir komedi oynıyarak. elin-

... propaganda ve ahlaksız. 
lıft-a.,.~tl -~ ile, Geıplofa 
~ ~ yahut bir "yeni Bolff-
~~at da Boltevikluin bir a
lb....... ..,_ s&dermek sibl ayıp bir ya
~ iTHAM EDiYORUM. • 
~~)"fi, hakikatte Pol DftmeS Ui lpn her şeyi yapmakla, ve 
' "-a -.ıyetfndeki yUbek mennırlen 
!'>. 1ete mini olmak için hiç bir 
l'o~bbtis etmemekle iTHAM J;DJ. 

~r:I Ba S rbüs. bu ithamnameden 
'rtt• :zıerini tamamen hakikat ile 
S rtal'&k ileri sUrcUltUnU ilham 
tl-.i fi bala her kelimesinin mes'eiiye
Slerfnt almağa hazır olduğunu 
'lı,,ı b&tun idfalarınm, \'8klalarla 
">it, edildikten 80nra yapıldığını 

Ot Ye söztl Fransadaki be.>) az 

Ytni Rusya, Vrangel orduc:u'lu 
kat'i bir ~urette kusup attıfl zaman 
\"rangelin ordusu yalnız Rusyada 
parçalan mı:. tr. Fransız hükOmeti, ha
rici , . ._. dahilt politikasınrn tsasr olan 
içtimai tahakkilmtinü temin maksa
dile YrangeJ ordusunun bütün kadro
!arını muhafaza edebilmesi için lazım 
gelen tedbırlerin hepsini almıştı. 

Her şe~i yapmıya hazır 200,000 kf· 
şiden mürekkep beynelmilel bir :ı:tk• 
ri 'e polis kuneti olan beyaı ordu • 
nun başlıca ve mühim kl8mı, Franea
da temerküz etmittir 

Bu faaJ içtimai aksülamel mf'rke
zinin teşkilat:na. Fransız hükOmetl•ı 
ri sadrre gözünü yummakla kalma • 
makta, ona her vechlle yardım et. 
mei-ledir. Bu teşkilat, o kadar geni~ 
ve büyüktü ki Kutyepof meselesi U· 

na ında Fransrz halkı ve meb'us:arı, 

yapılan if :.aat karşısında - hoş bu 
pek geçi ti olmuştu amma - büyük bf r 
hayret dpymuşlardJ. Bundan başka 
1930 EyJ~q_ ile, 1931 ASQton ve Tet
rinlsanilerinde, Pariate zafer takı al
tında beyaz Rus alaylan. kAmllen 
müsellah olarak ve resmen Uç defa 
geçit resmi yapmışlardı. 

"lJ mum askeri ittihat,. ismi altın. 
da )apılm·ş olan bu teşkilatın on bq 
kadar büyük askeri teşkflitı ,.e 140 
kazak şubHi vardır .ittihadın erkinı 
harbiyesı Paristedir ve reisi ceneral 
Millerd;r. Bu kuvvetli askeri kuvvet 
her gün. Rus muhacir gençleri ara· 
sından asker ve ihtiyat zabitleri top· 
lar. 

Ceneral Miller, "Referi,, isimli Jn
gillz ~ftteslne verdfft bir beyanat• 
ta, bö) le bir teşkllltln ancak "Fran
sız hükumetinin müsait vad7eti INlY• 
sind4".,, yapıla bildiilni eiylfyerek. JMV• 

cut efradın talim ve terbf7esi hakkın· 
da mühim malOmat veriyor. Biltttn 

Polonya erkanı harbiye reisi Piskor 
ile temaslarda bulundu. Fransaya 
tabi bütün de\•letler nezdinde, rt'smi 
Jahsiyetler ve cenrrallar tarafından 
karşılanan ceneral Miller, Yugoslav-
yada, açıktan a~ığa l"e resmen, f'ran
sanrn himaye i ile Sovyet Rus) aya 
karşı müttehit cephe kuran bu srrm2. 
h şahsi} etlere teşekür etti, ve şu söz
leri sÖ) ledi: 

.,_ Biz harp etrnrğe hazrnz. Yal
nız müsait bir fırsatla maU yardım 

bekliyoruz. Bu da şüphesiz, Bolşevik-, 
lerf yıkmak istiyen büyük de\•Jetler 
den bir1si tarafından, ergeç temin "'j 
dilecek tir. 

Son tTzak Şark harekatı esnasında 
Pariste, bu teşkiJAtın erkanı harp za. 
bitleri, ttneral Dragomirov'un riyase
ti altında toplandılar, eski Dunıa l· 
zasından Vootrogin'in. Japon hücu· 
muna yardım etmek hususunda nr
diği raporu mlizakere ettiler Don ka
zaklar atamanı yani reisi Bogayev~· 
ki, bu i~timada, Mançuryada Sovyet 
aleyhtarı ve tanpon ''azif esini göre • 
cek bir hükumet te~il ederek, Sov
yet Rasyanın elinde bulunan Şark 

Çin şfmendfferlerini ele geçfrmeği 
teklif etti. Bu hükumet. l\fançurya, 
Monrolistan cümhuriyetı ile Sovyet 
Mongolistannın ar.Wsini zapt ile teş
kil edilecektL Ve Bogayevski'ye naza
ran "Umum askeri ittihat" bu iş için 
"300,000,, kişilik ı.ır ordu çıkarabilir•ı 

dL 1 
Tardiyö'nün ba!'lvekilliği zamanında 

Çar taraftarı beyaz Rus erkAnr har
biyesinin faaliyeti, ceneral Sekretev 
ile Veygand'ın faaliyeti ile de kun·et
lenmişti. Ru Sekrete''• Japon3 anın 
Panhar J.el·assa, Jloç Kis l"e Şnayder 
fabrikalarına mühimmat ve esliha si
parişlerinde büyük bir rol oynamış · 
tır. 

Sonu var 

ilt: neıretti. Hilmi bey yenilik t~- retme!ı:!e yalnız Türkiyede değil, 
raftarı olduğu kadar ıamimi bir arapı·amn ancak pek mahdut la • 
miıslümandır. Kendiıi kur'enın da nındığı orta Asya aleminde de 
ha iyi tamnması ve çok okunma- kur'anın en fazla okunmasını te• 
smr istiyor. Bundan dolayıdır ki min ~tmi~lir. Cünkü bütün bu h.:1 
lrur'anr anlamak istiyenlere kur • ''alide 1 tin alfabeyi öğrenmek. a• 
an tercümesini, kur'•mın aslını rapr;ayı öğrenmekten daha çok ko 
okumak veya dinlemek isti yenle - laydır · 

----------------------~----re, daha kolaylıkla okunmasını Ü· ı s· 1 1 
mit ettiği kur'an metnini takdim ır spanyo 
~tmiıtir. HiJmi bey, hiç füphesiz,

1 

K• • 
her~e.3ten evvel Türkleri ve Türk· ımyagerI 
ler ıçındeki hakiki müminleri dü- cı d k 
·· ·· 8 . . . . va ma en uyusun· !Unuyor. unlann ekserııı ıçın 

kur'an arapça metn"nden tefrik dan altın çıkardı ı 
tıdilemez. Fakat Türk mekteple • İıpanyada Madridde çıkan Li· 
rinde arapça okunmadığı, 4'onra bertad gazetesi, lspanyol kimya• 
arap harfleri de kaldınldığı için gerlerinden Bctella ile görütmÜf• 
kar'nmn arapça metnini okumak tür. M. Botella gayet mühim ne• 
imkanı zail olmuttu. ticeler veren bir tecrübe yapmıf, 

Arapça kur'anın )itin harfleri ve elmaden isimli cıva maden ku· 
ile ne,ri bu maniayı bertaraf et • yularınd3n halis altın ihracına 

· . B d b k . muvaffak olmu,tur. 
mı~tır. un an &f a yem met • 

n'·n n ... •1 • ·11.. ı· la Bu tecrübeler hükUmet kimya• ..., rı, mı ı ısan rı ta.rap 1 · h d •- M 
harflerile yilzmıyan aayri Türk ger erı uzurun a yapı~ıt V'e • 
müıliimanlann da kolaylıkla öğ B~t~lla, usul hak~~da ıza~at Yer
renilecek litin harflerile, karıtık mıttır .. Cıv.a, katahbk aksulimel• 
arap harflerini öğrenmek arum· ler netıceaınde muamele olunun
da muhayyer bırakmaktadır. ca, cüz'ü fertlerindeki kükürt bi· 

Yeni metini kur•an ilimleri Ü· oksidinden ayrılarak haliı albn o
zerinde ıalihiyeti müsellem olan larak kalıyor. 
İzmirli İsmail Hakkı beyin eseri· Kimyagerlere nazaran, cıva, 
dir. Harfler latincedir. Yalmz sikletinin yüzde elli miktarında 
bunlara yunanca (x) harfi ilave altın verir. Bu ıuretle elde edi· 
olunmuftur. Arapçada lüzumsuz len altı.nın kilo:5u 1500 Peaetaya 
olan bazı harfler hazfedilmit ve malolmaktadır. 
bazı harflere itaretler konulmuş· Halbaki bugün, bir kilo altm 
tur. Vakıflar, vaaıllar da küçük 7000 Pesetadır. 
harflerle göıterilmif bulunuyor. Bu tecrübe, fili sahaya inkılap 
Bu teıebbüaün daha sonrahi hhı- ettiği takdirde, ispanyanın iktıaa• 
larda tekemmül edeceği ümit ·o • di va .. iyeti eok değitecektir. Zira, 
lunmaktadır. İspanya dünya cıva iıtihaalihnm 

Bu tecrübeden iki netice çıkı - yüzde altmışını yapmaktadır. 

-----~~------..__...._ _________ ..__,,,.-.---.--... , rek yatağına Rirerdi. 

........ k.~ Boz N 1 var ~ Yannı Yatai!ın (•!tasında diz çöke. 

der,,haneye alınmazdı. Buzlarla 
b~zenmıt r:ama yüzünü yapı~tıra· 
rak içerdeki mekteplileri aönni • 
ye çalrfıyordu. Ah! o zaman: ar 
ne kadar fenlik vardı! Hayat ne 
kadar cüzeldi ! Burada ne arka • 
dat ne kar •.• YalrJZ kendi kendi· 
ne kapanl}l kaldıiı bir oda. Anne 
si sabaha ~oiru geliyordu A:rne· 
ıi gebnce Koliğin ıönlü Tahattır, 
onu ısıtmllk için ıarılırdı. Anne -
ciği de r-nu kollan arasında sıka· 
rak kulagına fıııldardı: 

Çocuğa yemek y~diriniz ve emel 
bakınız. 

llo.. 
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Mm. Rube rek: "Ailah annf'me, Kotiğe ve 
Jınskl Rusyaya ııhhat '\"e saadet ver • 

~ lola ölümünden yirmi aekiz 
~ ~ Beyoğlu mezarhldann 
~ hirine gömüldü. Kotik ualu 
' labutw'i arkasından yürüyor
•~da yeni bir b'lhriyelı 
~ •ardı. Kolunda sjyah 
J...:.....-P larılı idi. Bir elinde senit 
~lı Ye siyah kurdelilı bir hll· 
ele J:Plra tutuyordu. Diğer eli ile 

~taı•nın elini tutmuştu. 
l'e ~· b& anneai üzeri kurdelib 
~.~erle bezenmit tabutla n.e 
' lid170rdu?. Bu talı•ıtta gı· 
~ "1ahltıc onun tatlı, sıcak. yu 
'tı hnalclı anneai miydi. ~ • 
~ oaa sarılır, dizleri üzerıne 
"it at•' Paruız kaldıiı için ıık _ y Ye ona derdi: 
~ alcında yavrum yakında .. 
~-1:!.i~.mendeki küçük evi· 
~~z. 

~lı faeP &aneaini çok severdi. Di 
~ m.. • .ıonunla dolu idi. Anne • 
~cle_.'IG11ju zaman pencere ü • 
~ '-llerce hareketsiz dur • 
~~ ayandırmamak için 
~ h ltu Yapmadığını hatırlı 
....... r-.._ .q:ac1a cenazeyi takip 

anki onu rahatla 

ebnemek için yerlere yavaf yavq 
basıyordu. Büyük bir seyahate çık 
tıiını aöylemiılerdi. Anneai gelin 
ceye kadar aözlerini dia11iyecek 
uılu oturacaktı. 

Kadınlann aruında adım a .. 
dnn ilerlerken vaziyeti anlamıya 
uirll!ıyordu. Küçük çocuk dimafı 
durmadan çabpyordu. Bqmı ii • 
mit bir ihtiyar ıibi diifünüyor, kı· 
sa hayatını hayalinden ıec;iriyor
du. Alqamlan annesi çabpn:ya 
gittiği zaman onu odaya kilitler • 
di. Pencerenin önüne oturur> 

Kararan hava içinde halkın gİ· 
dip ıelmeaini ıeyrederdi. Artık 
kimseyi ıaremeyince ispirto llm· 
ba11 üzerinde kendisine süt hula· 
sası piıirir, atete dikJcat eder. Yr. 
mekten sonra fincamm el leğ-J .. 
ninde yıkar. Ekmek kınnblannı 
toplar ve bira titelerin mantar
Iarile oynardı. 

Bazı da dokuza kadar l't'!"İm 
keserdi. Anneıınin 1ıözünden ;de· 
mamak için &Jokuzda ıoyunur, el 
biselerini ihtimamla katlıyarak 
anneail'lin eski bir gecelilini giye 

ıin !" diye dua ederdi. 
Korktu~,... için •t•iı aöndürmr.z 

di. iri bir farenin mua üzerme 
çıkarak ekmek uiaklarım topla· 
muım yat.ğından ıeyrederdi. Ko 
tik odanın her kö,esine ekmek 
parçalan koydugu halde fare on 
lan yedikten oonra gene muaya 
çıkar, etrafı dolaşırdı. Çocuk c.e
sur olmak istiyordu. Annesi kaç 
defa: ••fare sana J.ır ıey yapmaz. 
o senden korkar!,, demitti. Buna 
r&;aıen menhıu fa-,.e ıidinceyı! ka 
dar yorranm altında tir tir titrer 
di. 

Nihayet uyurdu. Rüyuında 
pek iyi hatırbyamadıfı Rusyayı 
madam Natafanrn evindeki do,t
ların anlattıkl~n sekilde görürdü. 
Ne giizel bir ınem~eket ! Kiliıe)e • 
rinin kubbeleri alhndan, çanlan 
giımiıftendi. O kadar çok kt:ise 
vardı ki, halk Jurmadan kalpağı 
m çıkararak onlan ıelimlar:ııya 
mecbur olurdu. 

Yahut da karla örtülü bir ev 
g8zleri önünde canlanırdı, bu ev • 
de hir çok çocuklar vardı, ana, 
baba onlara akumayı öiretirlcr • 
di. 

Kolik çok küçük olduiu için 

- Biz f ırtmaya tutulmuı iki 
yaprağız... Fakat yqıyacagız ! 

Halbuki .• evvelki ge:e tmnesi 
eve Relmemiıti. 

Şimdi hareketsiz, buz f;ibi. so
ğuk bir halde Şt"Ötürdükleri bu an 
neyi Kotiğe zorla öptürmüılerdi. 
San bir mayi ağzının kenarından 
akıyordu. Artık o eski annesi de
ğildi. Üzerine kapağını mıhladık· 
lan, tabutu derin çukura gömdük 
leri zaman annesinden ayrıldıgı 
hi11ini duymamıftı. 

Natata çocuiu elinden tuttu 
ve Lolamn ev sahibi madam Foto 
ya götiirdü. Erteaı günü çocuğun 
ne olacaiı hakkmda karar verece
ğini söyledi ve dedi !.-i: 

- Ya yanmıa alacağım, yahut 
madam Mura La~ka onu ıalibil'lh· 
mere verecek. Alınız fU paı-ayı .. 

Nataşa küçüğü bir daha öpe • 
re~ ayrıldı. Kot:k rum kansı ile 
yalnız ka~mıştı ! O vakit kadın 
acı bir tavırla ıes!endi: 

- Zavallı pulaki mu (rumca 
pilicim demektir) ıel güzel bir 
fasulye corbaaı ye ıonra odana ai 
dersin. Sakın yaramazlık etme .• 
1 L1e po~er oynarken bizi rahat • 
aız edeyım deme.. Anlarsın ya• 
B . , ' 
enım san atım da o ... 
Kotık karmakarışık odada a • 

çı.k k~tu~ar kartııında kalınca ha 
kıkatı hır.az anlar gibi oldu. Ar· 
tık anncaı gelmiyec.ekti O .. . • nun 
uzerıne ço~ toprak. koymuılardı. 
Fakat Kotık anııuınin aözünclen 
çıkmıyacnktı. O Jaima: ''T· • 
m ı k. . . ıyu 

ene e t evımıze <lönnıelı', d 
. d"? Ş .,, e • 

mez. m_ıy ı. u h;ılde Kotiğin ait· 
mes1 lazımdı. 

Bir arakkabı kutusuna bir par 
ç.a eknıeA, kakao paketi b. k 
ça~l t~_ı, kapsüller, re;im!e;~ b~ 
ça ' szcım ve makas k d 

• w • oy u ve ses:nzce aşagı ındi. 
Merdivende i•en:;t:re yoktu h 

ta:~f ka:anlıktı '\'emek odas;nd~ 
~~luyoı-Jar, mü11-;ka~ ediyorlar • 

k
. Onun sokak kap111nı açtığına 
ım:.e duymadı. 

{Devam edecekl 
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Sporcular arasında 
Galatasaray lisesinden Orhan, Süleyma

niyeden Bülent Beyler anlatıyorlar 
Galatasaray Lisesi (B) takımınd~ 

genç sporcu Orhan Bey diyor ki: ı 

Bir çaydayız. Gençler küme kü
me toplanmışlar çene çalmakla 
meşgul.... Bizim masada sporcu, 
gazeteci, mektep sporcuları ve haw 
nnnlar var. 

Derhal Orhanla konuşmağa 
haşladım: 

- Spora ııe zaman başladrruz1 
Orhan burada biraz durakladı 

ve sonra anlatmağa başladı: 
- Spora bundan dokuz sene 

evvel F eyziati lisesinde başladım. 
Hoş buna spordan ziyade idman 
r~ enir ya .• Ne ise., Futbola Galata 

... ~aay geçtiğim zaman ciddi bir 
r·ette çalışmağa başladım. Vakıa 
'. '1a Galatasarya gitmeden evvel 
1 'tanahmet meydanında arkadas • 
..-la oynardım. Fakat hu oyunla ' d 0 h B ı 
·~boldan başka her şeye benzer- \'ukarıda: BUlent Aşağı a: r an • er 

tanbula geldim. Şark İdman yur· 
'"

11
• h s 1 Ben yalnız futbol oynamam. dunda oynadım. Bila are ü ey· 

Bütün sporlarla meşgul olur ve he- maniyeye intisap ettim. 
men hemen çoğunda muvaffak ta - En takdir ettiğiniz sporcu-
olurum. Deniz sporlarını daha çok lar? 
severim. Hatta yakında bütün - Hepsi. Fakat tercihen Mitat 
sporları bıraakrak su ile uğı-aşa- Reşat, Fikret. 

- Milli takım nasıl gençleşebi-cağım. • 

- Sporculardan ve bir takımda 
oynadığınız arkadaşlardan kimle· 
ri takdir edersiniz? 

- Sporculardan, daha doğı·usu 
futbolculardan Nihat, Zeki, Fikret 
Leblebi Mehmet, Supbi, Bekiri se· 
ver ve takdir ederim. 

Arkadaşlarıma gelince bunlar 
arasında yarının milli takımında 
oynıyacak istidatlı ve kabiliyetli 
geuçler v;,ırdır. En çok sevdiğim 
Enis, Uğuz, Tuğan, Faruktur. Bu 
saydıklarım mektebin (B) takı· 
mında oynarlar. (A) takımından 
ise Rasih, Fazıl, Necdet, Rıza, 
Ekremi sever ve takdir ederim. 

- Eğer milli: takımı nasıl ya
parsınız diye size sorsalar ne ce
vap verirsiniz? 

- O, doğrusu bu benim ıçın 
bulunmaz bir fırsattır. Bence iyi 
çalışmak şartile milli takımı şöy
le yaparım: 

Avn1 

Btirhan l\litat 
Saphi Nihat Cevat 

l\lehmet, Salil.lıattln, Zeki, Fikret , Rebi 

- Hayata atıldığınız zaman 

lir? 
- Genç oyuncuları ve bilhassa 

üçüncü sınıf klüplerde oyruyan 
gençleri çalıştırmalı. Bugün için 
Zeki, Nihat gibi oyuncuların çe
kilmesi doğru değildir. Hatta Ala 
nın bile oynaması lazımdır. Yer· 
lerine iyi oyuncular yetişince bit
tabi bu oyuncular çekilirler. Zeki, 
Nihat artık üstat olmuşlardır. O
yunun bütün inceliklerine vakıf
tırlar, onlarsız takım tuhaf olur. · 

- Gayeniz? 
- Süleymaniyeye daha fayda-

lı bir uzuv olmak, yükselmek. 
- Profesyonel olalım mı? 
Bülent bir müddet düşündü: 
- Doğru değil, dedi. Bizim 

memlekette futbol karın doyur
maz. 

- Size kalsa milli takımı na
sil yaparsınız? 

Bülendin söylediği takımı ya
zıyorum. Bu takıma göre Bülent 
kendi takımından da milli takıma 
oyuncu veriyordu: 

Avni (Nuri) 

Ruhl Bürhan 

Mltat 

gayeniz nedir? Rebi, Fikret, Zeki, SalAhattlıı, Leblebi 

- Ben hayatımı spor ile kazan- NUSRET S.4F A 

Nihat Cent 

mak istemem. ilerde iktısat dok- --------------· 
toru olmak ve hayatımı o suretle i.· .. ···0·;;·ç··İik'"N;:;ı·y··;;;··· .. ·1 
kazanmak isterim. • .............................. ;!··----···· 

- Mektebinizde sporun mev· 
kii? 

- Diyebilirim ki bütün mek· 
teplerden fazla bizim mektep 
sporla me§gul olur. (Voleybol, 
basketbol, futbol) gibi. Her sene 
spor kaptanımız Mehmet Beyin 
idaresi altında sınıf ve şube maç
ları yapılır. Galip takım oyuncu
larına madalyalar verilir. 

lf. :(. ~ 

Süleymaniye merkez muavini anla
tıyor: 

Süleymaniye takımında uzun 
pasları, güzel oyunile nazarı dik
kati celbeden Bülent ile evvela 
Taksim abidesinin yanından elin· 
de çantası ağrr ağır giderken mak
sadımı anlatmıştım. Bana her 
sporcu gibi büyük bir tevazule 
kendisinde söylemek hakkını bul· 
madığında ısrar etmişti. Nihayet 
İstiklal Lisesinin bahçesinde ko
nuştuk: 

-Fut bola nasıl mı başladım?. 
Futbola başlayı§ tarihim o kadar 
çok değildir. Üç sene evvel Anka
rada imalatı Harbiye klübünde 
başladım. Tabii daha evvel ken
• lleadime ~ab!ıyordum. Fakat 
esas itibarile klüpte çabşmağa 
başlıyalı 3 sene oluyor. Sonra İs-

istiklal Postası 
İstiklal lisesi talebesi tarafın -

dan her sene neşredilen yrlhk 
mecmuanm ı;on sayısı çıkarılmış -
tır. Mecmua çok güzel bir kapak 
içindedir. Mecmuanın yazıları: 
resimleri. renkli tabloları talebe 
tarafından yapılmı§hr. 

1 stiklal postasının tab'ı nefis, 
klişeleri pek mükemmeldir. Bilhas 
sa papyeku,e üzerine basılan bu 
mektep mecmuası nefaset ;tibarile 
Amerikan kollejlerinin mecmua 
larile mukayese edilebilir. 

Mecmuaya baştan nihayete ka
dar talebenin fikirleri, ve zevki 
hakimdir. 

Mündericat itibarile mektepte 
ki bir senelik talebe faaliyetini 
muhte i f cephelerden almış yazı -
lar ve fotoğraflarla tesbit etmiş -
tir 

Mecmuayı okurken istiklal li -
&esi talebesinin büyük bir itina 
ile hazırladığı bu mecmua bize 
gençlerin bir senelik hayatları 
hakkında malumat vermekle ikti· 
fa etmiyor. İyi bir idare altında 
gençlerin nasıl iş görebilecekleri
ni gösteriyor. Bu seneki istiklal 
postasmda nazarı dikkati ceıbe • j 

Gençler! 
Kır, dağ, orman 
Gezintilerini ihmal 
Etmeyin 

lşte futbol meYsimi bitti. Şimdi 
deDizler başlıyor. Taksimdeki, 
Kadıköy çayırındaki, çukur boı· 

tandakı kaJabahk şimdi sahillere 
komsallara akm edecek .•• 

Fakat bizde neden aceba 
gençlik için futbol ve denizden 
mada spor eğlenceleri yok? Yıl 
on iki ay futbol meydanJarım ve 
bütün yaz deniz kenarlarını dol· 
duran binlerce gençten aceba 
kaçı Alem dağını, Bentleri, lsh
ranca ve Şile ormanlarını biliyor? 
Mektepler her seneki gibi bu 
senede şuraya buraya on beş 
günlük kamplar kurdular, fakat 
bu resmi kamplar haricinde kaç 
kaç kulübümüze mensup kaç 
gencimiz kaldıda bir mebtaph 
gecede bir kafile halinde ve fen 
yürüyüşle Alem dağma kadar 
uzattı, kaç sportmen delikanlı-

mız bir araya gelip lstanbulda 
bornunun dibindeki emsals1z 
ormanlara daldı? Gençlik son 
haddini bolan futbol ve deniz 
merakı kadar birde kır. bayır, 
dağ, orman yuruyuş merakı 
uyandırmak lazımdır. 

Bu gün lstanbuldaki yüzlerce 
ıpor kulilpleri üçer be~er birle
şip ara sara böyle gezintiler ter· 
tip ebeler fenamı olur? Me•ela 
bJ. kulüplerin yürüyüşile bir Ter· 
kos gölü, bir Alem dağı tenez
zühü zannederizki yaz spor ha· 

............. i 
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Ana.dolu kulübü 
üskildur genf,;lerl tekrar birleştiler, orta

ya güzel bir eser çıktı 

llsküdarın yegane spor ocağı olan 
bu birlik hemen hemen on beş yirmi 
senelik bir maziye maliktir. Anado -
Ju klübünün eski binası bundan dokur. 
sene evvel Şemsipaşanın nihayetin
ve Burhanettin Beyin riyasetinde ça
lışmakta idi. 

Bir mliddet sonra Burhanettiu B. 
klüpten çekildi ve klüp mensubini dP 
kJübü esk)den karakol olan biuaya 
naklettiler. 

Anadolu kJübü bu istihaleyi geçi
rirken Paşalimanında da bazı ~enı;· 

ler tarafrndan "Üsküdar deniz kli.ıbü,, 
nammda ltir klüp açrldr. 

Bu iki birlik birbirine rakip ola· 
rak bir müddet çalıştılar. Deniz klii· 
bii, yalnız denize müteallik sporl:ır· 

· Ja, Anadolu klübü ise futbol, güreş, 

boks ve denizçiJik ile çalcşmakta idi. 
Yavaş yavaş Anadolu kJübüniiıl a

zalan muhteJü sebepler dolayısile çe
kilmiye, bir kısmı da deniz kliibüne 
girmiye başladılar. Azası azal mıy.ı 
başhyan Anadolu klübünün idare hey
eti deniz ldübü i1e birleşmeyi düşün
düler ve deniz klübüne bn fikirlerini 
bildirdiler. 

Memleketlerine 
dönen 
talebeler 

Deniz klübü bu teklifi kabul etlflt'I 
ı e 

cjj. Ve gen(• az, fakat faal azası 
tek bir gayesi olan denizçilikle f:ıtı• 
Jiyetine devam etmekte ısrar etti. 

Nihayet federasy011dan vaki vl~:i 
müracaat üzerine Üsküdarm bU 

1 

d •ııt· 
sı>or ocağı birI~şmiye mecbur ol U• "P 
Ye 929 senesi Haziranında iki ıd1' 
azaları deniz kJübii binasında ilk i~ 
timaJarını yaptrJar ve ki übe çok e~~ 
hir maziye malik olan Anadolu !dll' 

büniin ismini verdiler. 
Bunun üzerine yeni (Anadolu kl~;, 

bü) nde, futbol, boks, güreş, deni1'~'. 
Jik atletızm gibi şubeler faaliyete ge< 
ti. 

Artık k]üp muntazaman catışrf0' 
ve Üskfülarrn gençJiği yokluk !<:inde 
azami !stifade için uğraşıyordu • 

Paşalimanındaki klüp binasırırı1 

harap olması dolayısile klübü ge11e es· 
ki karakol binasına naklettiler. SiJTloi 
bu bina azanın azami fedakarlıfc ife 
tamir edilmekte ve Şemsipaşa meyrl!l' 
nına da gene klüp tarafından bir 
stat yapılmaktadır. 

yatında çok mühim bir alaka Liselerin imtihanları biteli bi 
uyandırır. Gençlerı;ni:ıin, bilhassa r hayli oldu. Fakat ikinci devre i 
genç sporcularımızın futbol ve talebesinin 15 gün sür~n askeri ka 
denize verdikleri ehemmiyet nra· mp miiddeti henüz bitmiştir. Bı... 
sında böyle kır, dağ, orman münasebetle Hse ikinci devre ta j. 
gezmelerinede nazan dikkatları· lebesi hakiki dinlenme devresine 

_n_ı_c_e_lb_e_d_e_r_iz_. ________ daha dün girmişler demektir. . 

ı Gençlik Haberleri 

Aksaray gençlen
Mahfell 

1 

Haber nldığımıza göre Aksa
ray Gençler mahfeli r(smi küşa· 
dmı yahmda yapacaktır. Resmi 
kü~at mahfelin kendi binasanda 
olacaktır. 
Gençler temaşa gurupu spor 

şubesi 

''Gençler temaşa gurupu,, spor 
fubesi yakında faaliyete geçe
cektir. Spor şubesinde futbol, 
voleybol, basketbol , atletizm, 
deniz şubeleri de bulunacaktır. 

Antalyada bir temsil 
Faruk Nafiz Beyin son eseri 

olan akın piyesini AntaJyada bu· 
luı:ııtn Istanbul tiyatrosu ve Es· 
naf spor kulübü temsil heyeti 
müştereken Esnaf spor kulübü 
menfaatine Halkevi yazlık bah
çesinde oynanmııtır. Piyes iki 
gece oynanmıthr. Bütün halk 
tabakası piyesi temaşq, etmiş-

den ikinci bir nokra da gençler a 
rasında bulunan bazı istidatların 
tebarüz etmesidir. 

Mecmuanın resimlerini yapan, 
renkli tablolarını kendi mesaisHe 
vücude getiren Tarık bey gi.izd 
san'atlarda muvaffak olacak bir 
istidat olarak göze çarpmak~adrr. 
Genç artist doğrusu tebrike layık
tır. 

Mecmuanın muhteviyatını teş 
kil eden siirlerde Esat, Lutfi. Ne· 
jat heyle;in eserleri pek güzel • 
<lir. Vedat beyin Viktor Hügo hak 
kındaki etüdü pek ciddi bir çalrş
manın ·~sel'idir. 

Merhum Ziya Gök Alpm kızı 
Hürriyet Ziya Gök Alp hanımın 
felsefi tetkiki büyük üstadın kü· 
çük kızındaki felsefi istidadı pek 
ala göstermektedir. 

Bilhassa bu talebeden taşr 
1 

aya gidenler henüz bu hafta sehri 
mizden ayrılmışlar ve memleketle 
rine g1tmişlerdir. Resmimiz tatil 
münasebetile lzmire giden ticar -
et mektebi talebesini göstermekte" Tatil- ;üddctiı:ıi memleketlerinde geçfrıne 1 

dir. için hareket eden t:ılebedeo bir grup 

lerdir. J 
Hal!~ idman kulUbUnUn seyahati 

Onüm~jzdeki ·cuma günü (Ha
liç idrnan kulübü ) Mudanyaya 
bir gezinti yapacaktır. ( Seyrise
fein) in (Gülnihal) vakuru bu 
gezinti için hazırlanmıştır. 

Vapur saat sekizde köprüden 
kalkacak ve n!Işam (24) de Is· 
taobula dönecektir. 
Şişlide yeni bir spor kulUbU 

açıhyor 

Geçen perşemce akşamı Şişli 
gençleri Şişl i C. H. Fırl:asıoda 
toplanarak uŞişli gençler birliği,, 
namında bir birlik yapmıya ka
rar verdiler ve &zun müzakere· 
ferden sonra. Hk adım atıldı. 
Şişli gençleri için pek lazım olan 
birlik pek yakında faaHyete ge
çecektir. Başlarmda Hamit bey 
gibi müteşebb:s, Aziz bey gibi 
faal, kendini pek sıevdirmiş ar
kadaşlar bulunmaktadır. 

Yeni tesis o'unacak "Ş şli genç· 
ler birliği,, ne muvaffakiyet di4 

&eriz. 
Ticaret mektebinde tadil 

kursları 

Yüksek ticaret ve iktısat mek
tebine tıimdiye kadar bakalorya· 
sını vermiş lise mezunları alın
makta idi. 

Yeni ittihaz olunan karara gö
re bu sene yüksek ticaret lisesi 
mezunlarının da yü"ıek ticaret 
ve ikhsat f caretioe girebilme
Jeri için imtihana tabi tutulacak
lardır. Bu imtihana tabi olan ta-

lebeye bir kolaylı!: olmak üzere 
yüksek ticaret mektebi ve GaJa
tasaray lisesi ticaret kısmı tale
besi ıçrn ticaret mektebinde 
kurslar açılmııhr. 

Tarih, yurt bilgisi, içtimaıy.at 
ve fizyolojiden ibaret olan bıJ 
kurs 1arda dersler 20 temmuzda 
başlıyacakhr. 

Tedrisat 20 eylôle kadar ikİ 
ay devam edecektir. 

Pendik kampları 
Temmuzun ilk gününden 18 joe 

kadar bütün Jise:er kamp kur 
du1ar. Geçen pazar günü hitarıJ 

bulan bu kamplardan genç!el' 
hem istifade etmişler, hem eg" 
Jenmişlerdir. Resmi kamplardaO 
mada hususi surette kurulaJ1 
kamplar da vardı. 
R~smi kamplara lstanbul lises~ 

Galatasaray lisesi, Kabataş lisesı 
iştirak etmiştir. lstaobul lisesi 
geçen sene çamhk deniJea yere 
kurdl'ğu için l:u s~ne de tekra~ 
oraya kurmuştur. Kabataş J : sesı 
Şişli tarak ki lisesi ile denize bil' 
kim bir yerde kurclu. Galatasıı .. 
l<lY lisesine gelince bu seo0 

yunua ceni!en pendikten beş ela" 
kika uzakta çok güzel bir roe\' .. 
kide kurdu. 

Bu kaa:plardan mada tıususi 
kamplar kuran mütaadcHt ge11~· 
ler vardi. Bunlar on, oobeş kişı
Uk kafilelerdir. 

• 
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Kan koca eve gel· 1 öyle ya! 
www 

SaJırıc. G t . - Bu adam seni 
bi,. Od · aze ecılcr mektebi. Gcnis d" ~d .. ·· l mi' 
l "· IJir masa. M .. . ~ og u, oy e . 
tokı.c: k 1 asanın uzennde - Evet reis beye-

, a cm numara k~~ d 
MualJiın ' .. • • agı ı. imdi .• Kalama rur " 
"1. : l orık Necmi Bey. d 
n uınc}' · u-
1'alebc yı:: : !eşhe.dl C3fcr Ağa. - Ne ile vurdu? 
l'ak' SclAmı l zıet Bey. - Soba maşasile. 

d~,.. a, 19'2 senesinde cereyan e - _ iyi ama, senl 

Me h d" muayene eden dok-
tyle. ş Ö- 1 - ille özüme şerh tor, başında hiç bir 

· ıyarbekir neredi ? yara, bere görme • 
Seti · · ce mı - Diyarbekir, lranm nıış .. 

----...... -------------:::=:::==:--:::=====ı dikleri zaman, büyiik 
kızları henüz y('di ya 
şındcki Cemileye sur. 
dular: 

- Cemile ... 
- Efendim .. 
- Nasıl, biz yok-

ken kardeşine anrw. 
lik ettin mi?. 

- Ettim anneci· 
ğim.. Uç kere döğ. 

düm! 

Bedava ilAç 
b nubunda bir şeb' l - l - Aman ,,fen • 
akirelerile h ırd 0 up guze dim, siz başıma ne Refik Alımct Bey 

srn· d meş ur ur. Esasen bakıyorsunu?.. "'"'"'"' arkadaşımız midesin. 

~e 10
1 ~o de ~nlaşılıyor: Diyar, Doktor asıl maşa- ı-.---------T--------------------1 den ra!ıatsız. Doktor 

a• ın e et demelc. Bikir de be- yı nwayene etsin, kn li:fclımet Kamil JJcy, 
ret m Oenlze girmeden evvel.. Denize girdikten sonra •• 

y •ni b .anasınadır. Diyarbekir, ca demir iki pm <; 'utu kutu, şişe şişe 
ft.• akıreler diyarı !.. oldu! ilaçlar ı·ermiş.. Dilrı 

\ ••ıcşhedi - Hay ablmla min Yar Elinden Yüreğim Yarelidir idare odasında bu İ· 
. aşıyas Ha gayret 1 lciçlardan bir la!lrsi-
San ın gardaıım.. Iıkolsun H 

1 
d' . Salamoo efendi, bir ilk bahar - On dokuz yaşındamı? Na- ni yerken içer1•ıe 

a.. Me 'b' b . anım.e en '· sı • .. .. k' d tl d k liirk . n ozuo gı ı ya şı nema artisti lamrlı ıM~ou, es ı vos arm a~ udmaşçı sıl olur canım? Nasıl ola- Hilali Bey girdi ve 
S fe bılen kişi görmemişem ! yeni lıizmcft;i6ine ışonun ~agaz.asına ~gra ı: cak a iki yoznm ?.. On do· Refik Alınıet lJeyin 

Şe e irni - Teşekkür ederirn... sordu: - Eonıur Mışonaçı... kuz oene evvel doğdu, on dokuz ağzına bir şey pö~ur-
O.·ııY.. Benim sade Türkçem de· _ Pe,.ran.. - Ooo... Bonjur Möıyö Sa- da bir kaşık alıp dğzı. 
6 F 1 H ld' f ld" yaşın ··· men atıldı •e;

1
• ~ansııcam da böyle kuv- - Efendim.. amon.. oş ye m, se a ye 10• - Demek nerede ise gelin 
•dır l _ Demindenberi Ne var, ne çok?.. d k . ? - Ben de isfrrim. 

aı 1 k e ece sın R f'k B .. r. 
lıı:ıeşbedi - Me',fım, me'lüm.. aynanın .karşısmda - iyilik, sağı ... Sende iyi -E, allab ~ısmet ederse, öyle... d' e ı. ey gu um-

.. lat ne yapıyorsun'?. cins gabardin var mı?.. l .. b" k se ı: 
... 

1
• ınıza bir kelime daha da· N k ., nasıl, bizim per aya ıyı ır oca .. ..,, _ Şey.. <;ö:::lrri . - e yapa<:a sın ı - Vereyim anı· 

oı. Cibı' l'I k 1 d'? B b · k b · bula bilirmisin? S n ı c ne t: ıme ı mi kapadığım za _ - ana, enım arıya, enım ma, yeyecek değil bu. 
bi clinıi - Cibinlik, iki parçalı man nasıl olduğumu k:za, hepimize birer parcksü v~- - Elbet bu'urum.. Saçımla blide ilacı-
~~medir; Cibin kelimeaile görmiye çalışıyorum. pacağım... beraber .. Bugünden itibaren ara- - Olsun be ku· 
~ -Hiç kork- yım.. Demek 

r.ıa.. En alası /j- :\\ on dokuz ya· 
var.. ~ h• ld şmda ha?. On 

-Kaça ve· ~ a t e dokuz .. (Kuma 
riyorsun? şı arşml:ımıya 

M t · Rlr kız gördUm deminden, d d ] - e resı cvam e er 
Vücudu y aseminden! 

al~ı lira.. ama, ı- :ırkım yoktu 0 anda on dokuz, yir-
oda sana .. Baş· .J\alı'nın Kcremıntıen! • • · b 0 

mı, yırmı ır .• 
kası istese si· nır kız gördüm deminden. E Salamon,se· 
kiz liradan ot YUcudu yascmlndenı nio eo büyük 
para aşağı ol- • oğlusu Davit 
maz. Kaç met- B:.ı blr dcnlz perisi, ne dlemde .• 
re istıyorsun? Glil yaprağı derisi! 1 "d S 
-Yı'rmı· se· - yı ır.. ar-

Fcd::ı. olsun uğruna: f I l 
kiz metre.. Hnyatımın gerisi! ra 1 < yapıyor. 

M t nır kız gördUın deminden Ev!endi . . iki 
şon, me • 

k 
' ' ticudu yaseminden! rocu<ru var • 

reyi apınca T o • 

• t -. • ... ·~ ~ 

Akşam. Halıkpazarı insan kay· 
nıyor. iri yarı bir arabacı, şaş
kıo bakışlı, çelims'z bir adall"ı 
yakasından yakalamış tartakla
yıp duruyor. 

Bu esnada, etraflarına top!a
nan seyirci alayından biri işe 

karı~tı: 
- Ne iıtiyo ı sun bu biçare· 

den be? .. Yazık değil mi? 
- Ya bana yazık değil mi?. 

iki saattir arabanın önüne dikil
miş, avazım çıktığı kadar "var· 
da .. ., diye bağırıyordum da herif 
biç aldırmıyor! · 

- Ayol, o hem sağırdır, hem 
de dilsizdir .. 

E, öyle söylese ya! .. ......... 
Namuslu kızlar 

Üıtat Ekrem B. merhuma müj· 
delemişler: 

- Muallim Naci efendi, her 
geıdiği yerde, kendi eserlerini 
methederek; onlar benim ilhamı· 
mın kızlarıdır, diyor ... 

Ekrem Bey: 
- Evet, demiş, hemde öyl~ 

namuslu kızlar ki, şimdiye kadar 
biç kimsenin kendilerinden bah· 
settiklcrini işitmedim! 

Ek kumaşı arşın- DALGA -Ne sö~lü· 
dol, r ek - Seni srviyorum Yalnız seninle üç scb<'pten lamayabaıladı: ~ I} yorsun bc? .. lki 

!.' cvlenemiyrceğim . Birincisi on param yok .. ikincisi. s· 'k' ·"'--------------: çocug~ u mu var l\ad - ır,1 ı,üç, 
~ - l\AFi, kAri .. ötekileri söylemeye lüzum kalmadı!. d" t E E, o kaç ya· 

Sarhoş - Bizim çocuklar daha uyumamışlar ... Üst katta 
l~mba yanıyor! .. 

~ or ..• , soy-
lik '* le bakalım Salahıon, senin kü- ı,ında ? zum .. Benim de mi-
tit edatı .. Cibin korkalıt demek- Ses 1 çük oö-lusu Moiz şimdi kaç ya· - Yirmi be~! 

. lik d '-A d "' - Yı.rmı' beş ha.. O'ur şey dem, rahatsız .• .. 
a1 e meıuın e atı .. mana iki kom!Ju arasın şında ? 

' ko k ki h b 1 d w ·ı S 1 bu'' yeçiyor J e etrafın ıtırcz · d r a ara ma sus ma a da; _ yedi yaşında... . . egı .. ene er ne ça ·· v 
ellıelttirl K nl b - Maşallah, maşallah... Se oz Dünkü çocuk yirmi beş... [Ku· /arına ragmen wrlu 

t.Lf-.1tı.tfbedi Sathezar aferin, - an a arış· yaşında ha.. Demek o kadar ol· maşı ölçmiye devam ede~] y~rm~ Zarına rağmen ağzı. 
'"il t gal'ba A t k h · d [ k ·· 1 • d vam beş, yirmi altı, yirmi yedı, yumı na cttı! İdı' o, fapaı gardaşım.. Tebrik ın ı .. r ı. ıç u... umaşı oıçmıye e d b 

t • · · k eder J sekı'z dokuz on onbı'r on sekiz, şu dört parr:ıak a ca a- Ha'·'·ı var.· /Jcda. 
"lb t b ı. 'd sesınız çı ·mıgor.. ' • ' • G I AA ""' .' e rıl( 1 erem... "ıkı' .•• E Salam on, senin kizi Per· sı .. Hadi haynnı gör.. ü e g j-ı Otık 9· l d b ra sirke baldan tat-ta~ı- - ır sua aÖ en so· - Bilakis, dargı- la kaç yaşında? le, sağlıcağlanl.. 
.... anam babam t b k O d k ! ( 11 ' akası vurup kumaşı l<eser.] lıdır! ~ı • a a- nız da ondan! - n o uz 1

' 

~i ~: Tür kiye de en iyi g a ıe t e el !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.::=:::::===:=:miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııı 
~dir? Fransızca (Le Rire) den •• 
Seı· . Ki ş· . B 1' aoıı - zım ınası ey .. 
S 0 rik - Nereden anladm? 

~f c'&rni - Vaziyet meydanda 
b tn:Iiın: Bana yazı yazdırdığı 
tld d ~ok e gene gaıetesı hepsm en 

satıyor! 

b "*1eşhcdi - Bravo daddaşım, 
l~'•o!. Bugünlük bu kadar kafi .. 
bi l~ın hasıl olanda daha etraflı 

t 10ltihan yaparız! 

~ 

lk· Tetbih 
...._

1 i'nç aıaamC:a: 
liye b Benim ısevgilim tıpkı şefta

enıiyor ...... p .. 
"tr? cnbe penbe yanakları mı 

İÇi~ Hayır, yumuşacık bir vücut 
~i e çekirdek Slibi sert bir kal· 
~rt Franaada kadınlar meb'us olursa~ •• 

Hazırlık! 
iki zamane güzeli arasında: 
- Reşit Bey galiba bana Hanı 

aşk edecek .• 
- Nereden anladın? 
- Dün gece iki defa cüzda· 

nıoı çıkarıp karşımda para saydı! 

Mani zail olmut 1 
iki meyhane arkkdaşı arasın· 

da: 
Vay Ce•detciiim •• 
Vay kardeşim ... 
Şükür görüştüğümüze ya• 

bu. Nasıl, sen rakıdan vaz geç· 
memişmiydin ? .. 

- Geçm'ştico.. Do!<lor öy:e 
tav:ıiye etmişti .. 

ya? 

öldü ı 

Peki şımdi nasıl içiyorsun 

Artık mani zail oldu .. 
Nasıl? 

Rakıyı meneden doktot 

~ 

Aradaki fark 
Nam.ık Kemale sormu,lar: 
- Uslat, iyilikle güzellik ara· 

smdaki fark nedir? 

l yilık muhtacı ispattır, de· 
miş .• Güzellilrse göz ile görülür! 

4I<BABA Savf ası. Bundan Sonra, Pazar, Perşembe Günleri Neşrolunacaktır 
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Atalar sözii bahsi: 2 :••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••-·--.... --. ........................ .. 

1 Komşu mer:ıılekellcrde f : : Sak la 88 manı, 
~=. HlkCıye ·=i 

(A 1 ) -1 Para çczılıp dağa : ........................................ ~.~!.!!~ .... ~~.~~~-~ ...... --.............. ra ta ar sözü n(Qie tr k d ' o gün izzet Şadan bey artı~ kat· tiımek için onu hu~ıycak, son 
~I an vezne ar. iyyen emin olmuştu. Demek o da, bir ramı aldı da beni bıraktı" de t)et1" 

(T " k) " k d • • Sofy:ı, (Husuoi) - Po~makh- çokları gibi karısı tarafından af da • için de, aervetl hayır ceıniye 1 ı, ur un erı1 1 Si dan gelen malumata göre Paş- tılmıştı. Vakıa, bu, Napolyonun ttal • nıeselft tayyare cemiyetine htd 1 

- - - mal!h belediye kasa=mı tefti~e yada harbederken aldatıldığı kadar rlecekti. ~t/. 
Kastamrmu mcb'usu l'"let Çclchil kendisini taciz edip huzurunu selbe - giden maliye mnfetfo~i kasada çok değil am:ıw Ne de olsa, aldatılmış izzet Şadan bey, miras 111 Jı' 

Beyin bu balıse dair birinci makule - d<·ı·se, çaresini bulamazsa sdilcinr n L b tı işte. halledilene kadnr bekledi, son;~~ 
feri iki gün "vuelki sauımzda rıkmrş· i~ln nıağlfıbu olarak çekip dur:uaz. I 2 milyoo cvad:ın fazla İr s~i Pek mağrur ,.e kendini beğenmi:? o rısının hiyanetini bulup kend .. ,.; 
tı, nıınün de ikinci yazıya takdim c·I Silker, atar. işi bitirir. Hazr.:ti J!erı istimal tesbit etm!ş ve bu suiis- lan !ızct Şadan bey, evvela biitük her nren adamı buldu, bir cıı,ı~ 
diyoruz: 1 Umanrn bu bapta hir mcnkıbe.'?i tar) timali yapan veznedarı tevkif bir siııir buhranına tutulmuştu. Son- meşhut yapabilmek için tertibat stf 

Atalar sÖ7.üne dair ba~ılmış birka~ Türk ata binse ha:. ını terkiye ko· edeceği yerde l<cndisini bu bu· ra, pek tabii olarak, öldürmeyi dü • lar. Fakat Kazan, aşıkı ile bO ;1 
kitaba bakılınca zavallı Türkün kendi :rıır. suEta izahat vermiye ça1ırmışhr. şündü. E'·<'t, karısını, kendisini aldd· muş, ayrılmışl:ndı. ve lzzet ~ 
atalrı sözü irin de kendine 'lit hirkn~: ( Ata binmek, atlanmak, mutla/;a I d b mıya cür'et eden bu adt kahpeyi öl • bey i>ir başka intikam fırsatı 

, - btila'.: y.ıpan vezne ar ise u 
(mesel) görülür.Onlar da türkü tahkir bir işe, ekseriya cenge gitmek manası· dürecekti. Fakat... Fakat mevki sahi· miye haşladı. 
mahiyetinde laflardır. Bunların son . mı eski tabirdir. Yani bir i~! hallet- dave~ lıarşısında maliye müfet· bi bir adamdı.. Rezaletten korktu. • • • t 
radan, yani Osmanlılar t. tanhulda miye, yahut ratan uğrunda harht.'t - ti~inin yonma gelerek izahat ve- Hem de, i~in doğrusu, lzzet Şadarı bey Bu intizar devresi binz uıııt' f 
saltanat kurup baştan ba~ Rumeliyi nıiue hazırlanınca artık ölilMii göze r .ccgı yerde yanına dabo iki bu hareketi yapabilecek bir adam de dü. Fakat garip şey, lı.zet Şadafl 

k 1 • • ı.'t' · 0 r·· k t b' · k , d 1 1 ·ı-b' ') zı·ra·ı· bu araJrk o kadar ı'vJ io.ler yaP111~ı mülkune yamryara ora ardan .reli· alır. o ışı pi ırır. ur · a a ınme'<' ar oc.ıaıını a a ara :c sı u ıarı e ~· J Y I" 

şip ~on zamnnlara kadar aıim ekS{?- afm;ınr tanımaz,. gibi sözler şiddeti beraber balkana çıkmı:ı ve key- Geriye bir boşanmıık kalıyo•du'? ki, kendi serveti, kansına dtişell 
ri.vetle Türkün b:sına geren , uursuz, azminr nıahmuldür. Bıı da ce11k (Tİ· k f h Fakat izzet Şadan bey, bin bir m\ıca- rastan bir iki misli fazla oltll 

• ~ • tiyeti bir me tupla mü ettişe a· f 
yani tam Türkltik şerefini gütmek bil hi IJÜyü!. mrselelere aittir. 8onraıf11n dele Ye etek öpmelerle kazandt~r mev Bir taraftan da, asıl intikam• _... 

bo bcr vcroiı::tir. Hü fımet muhtelis .. N b f '-·•tr.1911· miyl'n kimselerin Ye emsallerinin ~ii . bu manalar zularak "Tiirk ala bi • kııni sırf karısı için edinmiş, kl!çük ren, azanı u se er o, uar-
züdür .Bu kabil ze\·atr muaheze et - nerse bey oldum sanır,. şekline l:on • veznedarı yal.:alam:ık için şid· servetini onun uğrunda sarf Ptnti~Ci. le aldatıyordu. 
mem. lnsan tadını bilmediği hiı· me::-e mu'}tur. Halbuki her Türk yaradıltf}· detli tedbir nlmışhr. Şüphesiz, boşanma kararından karısı Dünya tuhaftır. Vaktile 1ıJ 
lenin uhilidir. Söziinün neren varn· ta zaten (IJey) dir. Bcdmayc .lcğil · Artistler gurubu ! memnun olacaktı, ve, bir hayli ten • takip eden adam, bu sefer kend 
cağını bilmiyerek ıar olsun diye söy- dlr. Bugün çiftinin kuyruğumı yapı· gin olan aşıkı ile ;vlenmekte JıCf'C 0k • müracaat ederek, kocuınm Jd,.S 
Jf'niverilmf5 şeylerdir. Bunun birçok ~an müteı~azı Türk; yarın her Jıamıi Eclgrat, (Hususi) - Maaş al~- miyecekti. Bu suretle, hem aldatıl • lcrini haber nrd~ ve bir ıUn, 
delili :var: Bir kere bu kahtı !!'Özler bir uzak ölkede kocaman bir salta • mıyan burndnki tiyatro artiotleri mrş, hem de onların saadetine hfz • Şadan bey ctirmü mefhut haliJlclf 
büyük Türkistanda kayna~n nice nat la.ırar. Emsali payansızdır.) tuhaf bir g;ev ilan ve bu suret· ıııet ederf'k aptal mevkiine girmiş 0• şahitler huzurile bir evde yakal 
milyonlarca Türklerin bir kı-.mına a- Türk :tldanm,;a ya yiğitliği yüzün· le tiyatro mürlüriyctini kendilerine lacaktı. İzzet Şadan bey- deli gibi ola 
H mü teşrikler tarafından toplanan den, ya münafık sözünden. oyun c::nnsmdn avana vcrmiye "N'e yapmalı? Bilmukabele karısını Az kalsın elinden bJr kaza çıka 
darbnne eller içinde bu yok. ikincisi r Baladaki "Türkü fesat yıkar., ,<;/i. mecbur ctmiçlerdir. Artistlerin aldatsa, hunun büyük bir tesir yapa- J<'akat ilk sef erlndt' olduğu rfbl 
içimle tUrk~e olmıyan ~özled ha,·i me zunÜ11 tefsiridir.) grevi şu qekilde olmuştur: Bir cağı şüpheli. Onu ayn yaşamıya mec- şündü, taşınilı, ve naçar, kenclttl'~ 
seller diğer 1'ürk ubelerinde göriil • Türkün soyu bozulur:-a huyu da d I bur edip nncak geçinebileceği bir pa· den boşanan karıs,n:ı, edindiii 

oyun es~a&m a r.ahncye ro ünfi 
meısc O-.manlılar da aslı 'J'ürk o:mı- bozulur. k ra nffse, aşıkı zengin. İki ucu kirli \'etin yarısını vermfy~ mahkum ...... 

. y.ıpmıya <:ı an lıer nrtiet ağzı:u b d ~>:r yan her hangi bir kimsenin .sözü ol. Bu söz üzerine bütün Tifrl. nıü. • ir değnek. Neresinden tutsun? lik int:km.1 almaktan da ebe <ı 
duğunu hatırlatır_ Cçüncüsü bu i~ler tefekkirlcrinin, Türkçülerin, ge·ıçle - DÇmış fak:lt hiç b:r lıc:im~ söy- İzzet Şadan bey, nihayet. ş:mdilik vnzgeçmiye mecbur oldu. ~ 
le uğra~nn kimse hasıl ettiği rüsuh rin dikkatli nazarlarını celbederim. Jemedcn oynar.laya b=.:;lamıştır. beklemeden başka yapılacak bir şey lf • • I t 
ve ihata ile o kabil sözlerin eski ol • Kabiliyetimize göre çalışmalıyız. Tür Bu vaziyet b:ılkıo iiiraıını d=ıvet olmadrğrnıt hükmetti. nirkaç sene sonra, izzet Ş• I · 
m:ıdrğını, sonradan Osmanh!ıkta çı- kıi raşatacak, yükseltecek, artırarak, etmiş ve ncticeC.:c tiyatro mü . Ta m bu esnada, bir ipekli tr~ıltı· bey Adada, sahilde ~azana ra;,tl 1 ı. 
karıldığını anlar. Çok ~ükür ki, Türk canlandıracak, ateşlendirccek, hasılı dürü :ır2islleri memnun etmiye sı cluyaı·ak başıııı çevirdi. Karısı Na- Nazan el'an rüzelliiini muhaf~t f ı 
aJeyhındı:! bu kabil . özler be~ on liıf soyunun bowlnwyıp daha 1.-ijkleşmc · mec ,ur kalmıştır. zan her zamankinden daha güzel ve diyordu. Zavallı sabık kocanm P'" t 

tnn ıhar~ttir. Atalar sözlerfni11 en ı:ine, sağlamlaşmasına sebep olacak ============================= claha cazibeli olarak ilerliyordu. Gel heyecanla çarptı. 
giizcl, en canlıları Türk ~ulH~lerinde "Harsi11atımrz,. dan lıangi cilıete im • odunu !'.enden ıılınm. Bura ... kt:. dur- di, iğildi ,.e kocn::.mı öptü. lzzet Şa- Nazan da onu görmii~tü. Müte~ 
"!te hn şubelerin e.ı;;ki kitaplarında ,.e biliyelimiz ı-arsa o hususta vazife al- sun. Sen lıeni l.!Ö1 ürüp ~hirıb r, 1.11 dan bey acı bir lıa)·retle düşünüyor- sim ilerleıti, geldi, elini sıktı. O:, 
masalla ~·ında kaynaşıp duruyor. Fn • malı.111z. O ıazifeyi de ölünceye kadar beklemeden, sokı:k sokak dolaşıp "O· du: rahat konuşabilmek için, •Ada Pa 
kat bunları artık genç bir Türk top. rıiirmeliyiz. Türkün Türklüğü bun - duncu odun? .... rli)e haykırıp yorul • - Ne dl' r.üzel adam aldatma"Jrnı taki Nazanın odasına gittiler. dİ 
hyahillr. Bizleri böyle canh noktaJd- don belli olur. nıadan tırnağı dibinde iki misli on biliyorlar. ?\azan eski kocasına, yenisill 
"I onlara hatırlatacak kadar bir biz~ Okurlannuz kitaplarınuzdcm, ycnç ı kuruş atacaksın. Keneli ) üzün ün pek düşünceli oldu bahsetti. Sesi boğuktu. Mısırh 
metle mazur görsünle-ı-. Lerimiz lıalk ağzından lügatl,.r, tabi. ( I<öylü yine düşünceye vardr. Par· ğunu da biliyordu .. Karısı bunu far· prens 91an kocası, sık aık yatı jJe ~ 

Türkün faziletleri, şereflui hat.:- rotlar, darbımeseller, masallar. lıura. mağınr ağzına vardrrdı. Sakalını kötü ketmekte gecikmı.-d:, meraklı bir ı'leS- yahate çıkıyor, ve ona cltürmiiYO~ 
kında bl-r c;ok sözlerden bftzılnrını felcr, iluçlar ve saireler tnplanwlı kötU kaşıdı. Yoku aa köylUniin halin le: da. ÇOnkU, M181rlı prens, yatına, . 
kendı (Atıllar özü) defte?rinıe geçır. Kimimiz musikimizi, kimimiz rakısla den bu sefer işi anladığına hiikme • - '!\e o. ded i, bir şeyin mi var~ reden metresini bindJriyort gidip.~~ 
dim. Bir miktarını buraya nııklede • nmızı, ldwinıiz oynamlan oyımları, dip i ~inden sel'indi. O ~ırada - Dirazw l~Jer biraz fena.. nedik sahillerinde eflenlyorlardı.. , 
·eğim: kimimi: <·lbiseyi, kimimiz sil<llıları kil dalgır, köylünün gözü ortada yığılı o - Ya, canım. Bu günlerde öyle- zavalh Xazan ise, enelce hnt ~J 

• • mınıiz Hm'atlara ait sınıf sınıf malti· duna rasgeldi. Şöyle dedi: Bari miihim bir şey mi? dan beye yaptığı gibi, bir cürmü~ 
Türk tükrüğünü yalanıaz. ( Tükür

clü.ğünü.) de derler. 
Cenkte Türk ülüsüne tü/..iiı ıı;ı·, yü 

ziine tiikürtnıcz. Yani cckte ölii.r. 
se !erine tükürebilirler. Y ok- ı 
sa saö iken küme yüzüne tükiir
miye cesaret ufrmez. Tükürtmiljc de 
meydan vermez. Sebep ihdas etmez). 

r:i.rkün bitrl~Jj;ni tilki bilme:. 
( } <mi Türk hödük değil. Fakat 

r.tiır hallidir. Sakindir. itaatin tirı•u 
lidir. En ince şeyleri bilir lrıkat söy-

,liyt>mez. Ama yapmak lôzım gelirse 
bildiğini lcilla, gürültü ile dıgil, fili
yalla isptJt eder. Sonra da bu işi brn 
rıaplını diye üğünmez. En bÜf/Uk ı~u. 
mandanlardan İ§iltinı. Eski car·u~lar 
muharebe estıasmda öyle tabiu;·frr 
yapar, öyle numeuralar çcvirirlcrnri.ı: 
ki, hayrctlerint!uı onlara "Çanklı <';. 
ld'ıırılınrp,. de1-/t>rr.ıiş.) 

Türk sözünün eridir. 
Türkün derdi kızıl alma yağnıa ... 1• 

(Türkülerde, masallarda, a .... kr.r 
yarenliklerinde "Kızıl alma,, sözleri 
tiirW sebeplerle zikrolunur. llurado 
tafsil blzi saclelten alıkoyar) 

Tilrk koşuda atının çatladığına 
değil, geçemediğine yanar. 

Türkü f4'.sat; Türkmeni inat .}' ı _ 
kar. 

(;-.ırincisin<> m:.i• !"illerin, 11•:i11afık
lrmıı 1'nntlırmn""'• il.in<'i8ine d~ tükrii· 
ğü11ü yalın•ırı:wı·ı t ı tp olur. 

'fürk mert olur, sözü sert olur. 
'l' •in elam ~ili .;eshde doğ,· giik 

kut"·· altında iilür. 
( f' .uıi diyn tnS• ~.lor gibi /wıu <;İfl. 

de doğar ama hane içinde, !/atağında 
ölmez. Hiilô. ekserisi muhar<'be m ey . 
dmunda ölnu>ktedir.) 

Türk Türklüğü ile meşhurdur. 
(Teı;ekkel diye söylerler. Kendine 

güre bir işe karar verir, yapar . ...ı,. • 
tı/; nctıcesi için hakka teı,v:kkül cdcl". 
Ne çıkarsa bahtına. iyi çıkat1'a şiik _ 
rcdrr. Fena olursa sabreylrr. llleuu.<t 
olmaz.) 

·rurk a,.ıı.. 'ürük tahtaya baı:; _ 
~ 

Tftrkün ayağını edik .sıkmaz. 
(Edik = Papuç. Yani blr mesele 

matı re eşyayı velhasıl "Hur:t,. namı - f;fen<H, dedikledni nn!ndım. Al· ll:tyır. o kadar değil". Ufak tefek hut yapamıyor, tiziilüyordu. 
altırıda nelerimiz varsa herkes 1•lin • lah razı ol-;un, ~ni külfetten kurta- üzüntült'r.. Nazan, o kadar meraretli bir~ ~ 

· den '1l!ldiği kadar, daima, tılü11ce11c rncaksın. !ki misli para kazandıra • lzzet ~adan Bey, karısının, ya • le bunlardan bahsediyordu ki. fıs": 
kadar ona hizmet etmeliyiz. Netfrc cnksrn :m!a ya odunu? nında buluııuşunun ze,·kini hfc;.o;:edi • Şadan heyin kalbinde bir an ona~ 
bunlara dair 11üksdmiş milktlt>r ne .r- • .Y. yor, onda. hiçbir şüphe eseri, hiçbir şı derin hir muhabbet uyandı, hat~ 
yapmı~larsa biz de bir olup ''"" yap- (Çocukluğumda hen de herkes gihi d~ği~iklik görmcyisine hayret 40d! _ hatta onu af bfle edecek, bir ça~~ 
rmya hemen başlamalıyız. Çok veç bu fıkrayı işittiğimde giil<Wm, geç . yordu. Bli "al~ak., kadının gözJerbde bulup prensten ayıracak ft tekrar 
/...aldık. Zayi edecek :amannm: yok • tim. Faka1 bugün gülmüyorum. Dü .. hakikati daha iyi fJkuyabilmek için, 0 lenecekti .. Nazan da bu fikre yafll' 
lctr. Bu i§lere para puldan ::iuade ~ünüyonım, Ta .. kablettarihlerden lıe nu ~ekip. karşıs.na oturttu Nazan da cı durmuyordu. Yanına yalda§; 
a~k ı·c iman ister. Aı:ık ııc imanla ri c::u toprağın çiynemedik kÖŞl!Sİ!'i :ıyni muhabbetle mukabele etmiş • kendini kollannın aruına bırak-' 
c;alı~anlardan örnek almrr(i!frz.. bırakmıyan, dünyayı, Konyayı tiril ti. lzzd ~.\adan hey. karısının kendi· tı, İzzet Şadan onu, uzun sene1e..ı

/şte bu azim bizde lıiısrl ulduğu tiril titreten Türk; gene bu Türk de- sine kar~ı hala e~kisi gibi harekclin· biitün !ştiyakile kucakladı fakat ~ 
zaman artık Türkün soyıı günden ğil mi? Öyleyse dünkü hu 1'lirk na~ıl den, el'an onun hoşuna gitmekte ol· denbire, odanın kapısında zil (211 
aiiııc düzelir ve yiikselir. Çiinldl Tür. olmu~ d.ı bu hale gelmiş. Hatta ha _ dujhrnu hi~sederelc 3z kaJsm memnun donup kaldılar. 
kii, '/'ürklüğü öğrenmiş olrı~uz. Ve zı1arr sevrniyeceğimir. başka i~lcri de olacaktı. Fakat, lıirdenbire haya!~n 0 • • • 

Tür>:ü kendi harsı dahilinde halı:iki irtlkiıp etmi~ Sonra şu sözde karar nu başka~ının kollarında görerek kal İzzet Şadan gözlerini açtrft nft'•~ 
olarak !!İİkseltiriz. Şimdiye kadar yav kıhyorunı: bi sızladr, nıaarnafih, bu sızlayış. zeyk yatağın baş ucunda duran çalar fJI 
tığımı:. {1ibi şunu bunu tal;litlr. uy • - Tiirk Mu ·anın asasıdır. Nnehil duymasına mani olmamıştı. at el'an susmamıştı .. Saat 9 olm~ 
durrıa ·1 iit·T: yapmıya çalı§nrayız) elinde adi bir sopa, ehlinin el!nde ye- • • • Karısı Nazan da uykudan uyanll'ıt 

HlkAyell ata sözü di başıı bir ejderhadır. r.unıcr geçti. ~·azan hayatından mahmur mahmur rözıerini ufuşı11~ 
Artık siz sözümün alt tarafım dü- her zamanki gibi memnundu. Fakat yordu. İzzet Şadan ona baktı ve d• 

TürMin (}'a odunu?) dil}cı: sı•u•ın· şünik, zihninizde bulursunuz). lzzet ~adan !>ey bir an, karııııından rin bir şefkatle: 
dan: ~ Jt. • intikam almak için bir vasıta aramak - Affd, Nazan, 

llerif;n biri biı körden abah er • At tın• 11ktan, in~an kulaktan ka . tan ' 'azgt.>çmiyordu. Aksi oJacak ~ir Vedi. Nazan hayntle sordu: 
ken çıkmış ;ehre gidiyormu~. Y(llrb par. şey de ı.ıulanuyordu. Şayet bir tesa • - Neyi affedeyim? , 
öğle ~ıcai!ında yorulmuş, ta1rnti kal - (Kapmak - Arapça (sirayet) in düf olmafaytfr, şüphesiz on 011 bt>ş se - UUyada bile 'enden ıttphe ,. 
r.:anu~ Bakmış, ilerde k iyiü:: i ııı biri- karşılığıdır. Ancak (~irayet) de te ir ne daha hek1iy~cckti. tim de •• 
~i eşeğine ~ üklettiği ochtıtu yıkmı~. mana ı \'ar.(Kapmak) da ise mütees~!r ,,_ Jf. :,. ----·---------./ 

es, eği sah·ermis. Kendi de ekmek .. ·e- olmnk, ' ·ani has.kıl bir sey tesiı et _ Ticaret itleri Umum Modtlt' 
• J J • Bir ~ün, postac.·: Nazana taahhütlü 

yip şöyle uzanmış. Yanına gitmi~. se mek vardır. l\faamafih hu ce\•herin bü bir mektup getirdi. Nazan me'dubu lüğtındeo: 
him nrmiş Aralarında s.u muhayere tün miiştakları (Sirayet) mana ·ının t n· k 30 ikinci Tecrin 3°0 tarlhl"ı karıof - aç ı. ıraz ~ararara · sıçradı, bira:!: le " .ı 
gec;mi~: c•m·aı yeıi:ıde kullanılır. Hastalık c~sür, fakat büyük bir ~e\'İnçle hay • hükümlerine gore tescil edilmiş ol•~ 

- nayı! Nereye gidiyorsun 7 l\nptı, kaptırdı. kapıldı, kaptırttı, kap kırdı: ecnebi bankalanndan (Kredi Ltyoı:ı' 
- Şebe. tırtıldı, kapına, kapış, kapan, kapar, _ Sami aw.cam ölmüş. Banka~ı bu kere müracaatla bıotl;; 
- Nicin? kap<ığan il:"ıh ahirihi. Manası: At, ken• Mektup., :;:ark Yilayetlerinden hır Beyoğlu hüro5unun J 5 Temmuz 

0 - Şc odunu satmıya. disini mı.:ıt::t! kıJacak en fe;:t.l hn.st •. t d 1" d eo tarihinde ,.e Galata cubesinin de 1 
110 er l'n ge ıyor u . .::ıamf amcasr ga- " ı 

- Dayı, şu odunu ~ehirde kaca sa lığı tırnağmda n (lstanhul tabirine<>) yet zengindi, beş yüz bin lira sene- Tcşrinien-el 932 tarihinde kapıtJlacd1:ı 
ta r~m? kaza mı·, insan da en kötü huylan f e ti vardı. ve :\lüdiıiTct ve bil O mum hesapl•fl11 

·-Ha, belki bes kuruş \'erirler. na yolda .• lanlan i şitmekle alır.) tz t ~ d .;ı h 1 • Sulcanhama.mı bürosuna nıkledilec:eli'' • , ze ... a an ııN a "ıntikamımı dl' 
- Baha! Uen sana on kuru:;: \'e • A tm dorusunu, ktzın delbmi. alacağım,, di) e ~'.e\·indi. Maksadr su den alhadarların mezkılr tarihler• t• 

re-yim. Eşeğine bineyim. Ş'<!hre ~irl!r· (Türktc <.leli; cesur, serl.ıest, 11ef _ ı'dı" ''e · b. k fb' ' Beyoıtf u bürosuna ve Galatt •abcflll' · ~ nı ır ·anun muc ınce, katısı "' " ıı· 
ken on kuru~unu sayayım. Sen de sini müdafaaya kadir, mert., acizlerin na kalan sen-ete i<ıtirake hakkı var- \C o tırihlcıdcn sonra Sultanhaın•lll1 

i~ini göriir. l',11(: ile köyüne c:lön"rsir, hamisi gibi yük~ek manaya g~l:ı·. Hu· d l• • daki büro.n müracaat etmelerini bifdlf" r. araları alaca!(, sadece Nazanı 
olmaz mı ba'>:ı'! rada da maksat budur. Hatt:ı (kız) ==:========================= mis olmakla ilAn olunur. 

(Körlü diişöacü. sonra ~ii~ le ı-ii~ yerine (yiğit söylenir .Yerine göre). di yalana tenezzül etmez). ~, -~ 
l~cli). .Atım tE'pmeı. itim kapmaz cliy~n i Kadın ve doium hastalıklatl 

Velet Çelebl ı Mfit b - Efendi, ya odunu? hılşa yal:rncr olur. 1 e auııı 

- Cnnım odi!n nene lazım. Seıı iki (Yani: :ıtı11 tepmezi. itin kaı>ma - itizar 1 Doktor 
misli para: lar;ı k:'ın ya! zı olmaz·- Uu da (Darbımesel) dir. Velet He!'in ıeçen gün çıkan birinci ı ı Hüseyin Natlf 

- Allah ömiir nrsin. Orası j ili Burada (Hıişa) getirişinin sebebi a- mnkalesinde mürettlphaıemizde bir yın · _,ı 
ama ya odun;.;'.' tıılıırm . ızın y::ı!anr irtikap etmch: en lışltk ndcc i olarak bazı ıatırlır karış · ı TürbeN. eıkli HTillliahmer2bi• 

- Uana bak emmi! Ben &imdi bu ır;ziyade kibirlerine gelirdi. 'l'ürk yiği. mıstır, özür dılerlz. O· O el. 2262 



Çarşambada 
ç Acıklı bir iş 
l'arşanıba nasıl bir yerdir? - Umran h 9 -

eketıeri - Köylünün tütünü ne oldu 

11 
ÇarQfimba kasa2'asınd::ın bir manzara 

ç~'llsf muJıabirimizden: eden, fakat (95) kuruş verm .. 
~r•~i;tfaınb.a çok geniş ve sulak muktedir olamıyan köylii, gene 
~ihıaİ .. ınalık olması yüzünden ekisperin t.avsiyesile tütünlerini 
1ie atında daima fevk alade • bir tacire bila bedel ferağa mu
~~) t~har olmuştur, Samsuna, 

1 

ve.fakat etmic;lerdir. Söylendis{i
f il' lo 

1 ~ınetre süren muntaza.m ne göre taciı bu F.itünleri işlet -
k:r ha.e ıle bağlıdır. Günde üç se~ miye ba,lamı~ ve daha şimcfübn 
~ka J:>~n sahil demiryolundan b.ıtmanım (5) liraya b~r alıcı bile 

1~rı ~e y~~k çok kamyonlar bu şİ§· l-utmu§tur. 
L

11'1U S u lü memleketin mahsu - Şimdi bu mesele bir çok dcdiko 
~lıtı ltnauna ve Samsun mülha-
~ taşımaktadırlar. dulara ve ~ikd.yetlere sebep o!,ııuş 

1
(So) b.f&ınbanm umumi nüfusu luı·. Vilayet ;,ıakamı bu işi büytik 
lleıcıe ~tıdir. Bunun (7000) i mer ~';r hassas\ relil? takip ve tah!.;ık 
~'Y dır. Ba,lıca istihsaJatı bug· - ettirmektedir. ' "' , 'h. e ltıe , .. a, mısır, fasulye, sebze Zübeyir o§lu Fuat 

r hn~\'adan ibarettir. 
' ile kuJJ·&.$ga mısır ve fasulye üzeri 
, 

0.~1Yetli miktarda muamele 
ltıtikJ 'dır. iki ıene evvelki ista 
lıl~1 e!e. göre Çarşambanın u -
~, Yal 18hhsalatı on milyon Hra • 
~'kı.ı tındı. Bu gün bir hayli te· 
~,I\ tı' etrnittir. Çarşambada um -
t~~ &.~eketleri eksik değildir. Su 
~ı turnh · · · · ~ tı bi urıyetın umran sıyasetı 
h >'ık h lezahüründen addetmiye 
-ıı,Cd uld~ğum bir . meseleden 

lıl,I\ ecegım. Y eşıl ırmağın za 
~~tı~a~arnan tazyik ve tahribine 
ı '~tı tı ~ehrin cenup kısmı bir j. 

>t ~, edır çok büyül< bir tehlike· 
~l'ı d~:z kalmı§tır. BuQu na· 
!}~ağ •kkate alan nafia vekaleti 
~"ıt)'~\Yatağında fenni tedbirler 
~~ 'ttJer aşlamı,tır. Yapılacak fen 
~ lit ti k Ve mahmuzlar bir taah -
t lıtı.d: etine ihale olunmuştur. 
''t'J~ rnaa_d~ nafika vekaleti 
~'~•tı .~ayı ıkıye ayıran Y e~ilır -
l it ~ U:ıerinde geçen sene büyük 
11'. ton anne köprü yaptırnıış _ 

t'" ~aın 
li (~SoPaları hai·İç olarak bu kcip 

G:em1ikte 
Kooperatifler 

Gemlik /ıwıusi m11lıabirinıizdc11: 

Son günlerde burada koopera • 
tif aç.ılma faaliyetleri görülmiye 
ha~lanmı_ştır. Alakadarlar bu i~e 
biilün gayretlerini sarfetmektc -
dirlcr. 

Gemliğe yakın bir mesaf ecle 
bulunan (Sö!öz) köyünde de 408 
inci numaralı kooperatifin ;,ıcıl -
ma merasimi geçende köylÜnün 
candan alaka ve sevinçleri arasın 
da yapılmı~ ve derhal elli ortak 
temin edilmiştir. Bu suretle acı -
lan kredilerle köylüye ikraz~ta 
başlanmıştır. Kooperatifin idare 
heyeti k.mamile köylülerden mü~ 
l ekkeplir. Kooperatifin murakip -
lığma ,Ja ayni köyde muallimlik 
eden Süreyya hamm seçilmiştir. 
Muallim hamm Jcı·hal faaliyete 
geçerek kooperatiflerin maksat 
ve r,-aycleri, onlara gösterecei!'i siı 
huletleri sayarak bundan ı>onra 

Tarih kongresinden sonra 

Alişarda 
Hafriyat 

r•eler meydana çıkarlldı • Uzer· 
il otunu11 kerameti .. Türk işçi· 

sini tak~lr - Heyet reisinin 
izahatı 

Sabahleyin erken kalktık. Bir 
kamyon gelerek bizi hafriyatın 
yaprldığı yere götürdü. Amerikalı 
arkeoloji hey·.!li candan ve neşeli 
bir surel' "! ka.r§ıladı. Mebzul bir 
kahvaltıyı müteakip daireleri 
gezmiye basladık. 

Voncler Üsten bize izahat ve
riyordu. Kendi odasında keyfiyet 
itibarile kıymettar ihtisas eserle -
rini ihtiva eden bir kütüphane 
vardı. Yorgunluğu izale mal~sadi
le getiriLmiş sergüzeşt romanları 
d" burada yer almıştı. Mecm~a -
Iar getirtiliyor, dünya ilmi Anado 
lunun göbeğinde okunuyor. 

HükUmet komiseri Remzi Oğuz 
bey için bir, diğer daireleı-c ba • 
kanlar iç in de ayrı ayrı odalar 
tahsis olunmuştu. F.otoğraf hafri 
yatta en ·ziyade işe yarıyan biı· a· 
lettir. Buna da iki oda tahsh e -
dilmisti. Çıkan eserler hu•·ay.\ ge 
tirilerek resimler tesbit olunu • 
Y'•r. 

TUrk ·ı•çlslni tekdir 
VonJer Osten 1 ürk işçısın111 

mesaisinden, saffet ve safiycrın • 
elen sitayiı.le ve lakdirle Lahsetti. 
Türk mÜl~tinin necip hasletlerini 
göstererek yabancıların yanlış ka 
naatlerini deği~tirmiye muvaffak 
olan bu yağız çehreli Türk çocuk
larını candan tebrik etmek için 
kendimde ~iddetli bir arzu duy -
dum. 

V onder Osten ameleye J 00 -
15ü kuruş yevmiye verildiğini. ba 
zı yerlere nazaran bu paranın çok 
olduğunu söyledi. Fa.kat itimat ve 
emniyet telkin etmek için buna 
şiddetle ihtiyaç olduğunu ilc\ve 
etmekten kendisini alamnclz. Ve 
sonra amelenin en ufak bir par
çayı bulduğu zaman derhal vr.r ~ 
di~ini, tamamiye heyetin \.-lnunde 
takJir hissi uyandırdıklarını sôy
ledı. Evvelce edindikleri yanlış 
mal(imat• tamamen sildiklerini i
Inve etti. 

Hafrıyat reisi bizi höyüğün ya 
nına ~etirdi. Ve bunun hakkında 
~u izahatı verdi: 

NaGı~ yetişmiş olm:ıh ? 
Asan atika fot!dlmtında muvaffak 

olmak için bu işlerle meşgul olan 
enstitülerde yetişmiş, müdekkik pro . 
fesörlcrin yanında çalışarak mesleki 
bilgiyi artt ı rmış olmak l:izımdır. 

'farihe karşı dt>rin bir \·ukufttn 
bulunması h.!kilrnti şüphe~iz en ön 
.-.;:ı !ta l!'('] : r. b~ıll .. ) bin liraya çıkmıştır. lJ • 

h ll'lla Ru. (200) metredir. Mektu -
'llttı b!hayet verirken Çar~.ıın -

>ttitıd ır köyiinün haklı bir şika -
t~l'du en b~hsct~eyi lüzur~l~ 
~t ,:· .. ~u ~ıkayetı bana çok ıtı· 

Jlafri) aUa me~·ki tayininin çok bii 
ferdi işin değil, cem'i işlerin da • yük ehemmiyeti v:ırdır. Ilundnn .sıın-
ha muvllfık ve muvaffak olacağı- !";ı il mi usu 11<.'rc uygun bir surette ~a 
nı uzun uzadıya anlatmak iurct1· lışmak ı c:ı p eder. J;undan en el va . 
le ternasiarına başlamıştır. prlan aramalar yeni usullere tcv:ı ful, 

il~1 •gun ictimai mevki s.ılıılıi 
~,~~ ıe"at teyit ettikleri içİ!l size 
~ '-Yı adeta br vazife bildim. 
,.. eaele tuduı-: 

~ .. \-lrt b . 
~ ()l'Un·· arn anın Ordu namımbı•ı 
• '11~ .. un ten~ili anbar miiddeti 
'tıh. ••en tean . . .. 
~· ••ar . muz sonu ıken tutun 
ı it ila. ı~areRi 11 mayıs tarihli 
•1~11, ı::ı~ıe bu müddeti mayıs so· 
..,c.'l,.il k·ır~iştir. Umulmıyan bu 
; dettk oy uye tütünlerini hevenk 
~ 11 \>e g ~~~rnasma imkan vc,·me 
d~' get; ışı 'l~izel bir halde an • 
-- ırrnek b . . .. h etıniıat' nıec urıyetını ı • 

..,. :r ır. 

Köylüler tam mahsulün idrak t•der tarzda ynpıimadığındnn ta ıil•in 
zamanı olan bu r.ıevsimde, köyle- kıranlıklnrı aydııı lıtt::ıc~k mater)al . 
rinde böyle yardımcı bir te~ekkü~ ıtri tahrip <.'dilmiş Jıi r lıaldedir. 
lün meyden" gelmesinden pek zi· En miihim me32:(·lerdcn hirisi, bu 
yade- memnun olmuşlardır. Etraf luıtan eserlnin hanr i devre ait oldu 
tan bu hadiseyi duyan köylcı- ve ğu : 111 anl.,maktır Şiiphesiz bu. 7tın • 

icö; lüler kt>ndi köylerinde de hır medildiği kadar basit değildir .. Mele
koopf!ıatifin açılması için icap e- kenin ve devamlı bir mesainin m<.'ycla• 

k 1 na getireceği bir keyfiyettir. 
den ma .un ara müı·acaat etmiye 
başlamıştır. Bu müracaatları na _ üzerlik otunun kerameti 
zarı dikkate alan daireler hemen Profesör Mülkr. n"arı atika nıntı,ı l 

0 köylerde tetkikata başlamışlar • linin krşfiııdc ii7..erl:k otunun ı·ehper 
dır. Bundan başka Gemlikte biY ; ,~indea ~c·k istifacı .. • etmiştir. llunu 

k te1lnk ve fOJ>rnğmı tahlil etmiş, başka 
de 7ev. tjncilik ooperatifi teşkil yerlerde yctişcmemesinin sebeplerini 

Yamanlar dağında 
Kurulan kamp 

lzmir verem mücadelesi cemiyetinin faa
. ·yeti-istikbal gü~el bir sayfiye l<azanıyor 

Yamanlar k;.;pına iştirak edenlerden bir grup 

lzmlr lıususi mulıabirimizcll•n -
İzmirin şifa yurdu (Yamanlar da 
ğı) nda verem mücadele cemiyeti 
nin kurduğu kamp büyük hiı· ala 
ka ile karşılanmıştır. Kampa c; -
var vilayet ve kazalardan tebdil -
havaya gelenlerin yekunu olduk
ça fazladır. hmirden de .:elen • 
lerle kamptı\ kırk kadar cadır }u 
rulmuştur. Bu sene; geç;n ve ev 
ve'ki senelere nazaran kam~ ı.!<l -
ha mütekamil bir vaziyettedir. 
Muntazam elektrik tesisatı vücu -
de r,etirilmiştır. Geçen sene inşa 
ettirilmiş ulan sıhhi dört harr.ka -
y o. beş küçük ve sıhhi ev daha 
H~,·e edilmi~tir. Cemiyetin bara~ 
ka ve evlerini kiralıyanlar fazla -
Chdır. On..ın için bunlar hiç boş 
kalmamaktadır. 

Su tes~ısatı, çok mükemmel bi .. 
hale ifrağ edilmiş ve güzel bir rle 
iısloye1i hnuz in~a olunmuştur. 
Bunun etraf mdn oturup iz mire 
hakim cam ormanhğmda isti -
ral at et~ek :ıoı·gun ve :ıayıfl.-, .. a 
şitn veriyoı. onhrı canlandırıyor. 
Ya manla:- yolu da ıslah edildiği 
idn virajlarda tehlike kalmcı.mı~ 
cf~·mektir. 

Yüz binlerce çam ormanının İ· 
çinde kurulan kampta istirahat e 
denler ve tedavi olanlar; ayda 
dÖi t kilodan altı kiloya kadar 
sıklet kazanabiHyorlar. Vücuda 
bu !cadar iyi yarıyan mahatleı· 

şaynn ı d ikkat derecede mclcl\c sahibi 
olmu;ıtu r. 

Allşar höyUDUnUn tarihi 
ehemmiyeti 

nu ıtliı düğünüz .\lişar h iiyüğiiıı ün 

biıtün dünyada pek az bulunur. 
Yamanlar; atide bir .sayfiye 

şeklini alabilecektir. Şimcliden 
huralJa kübik, sıhhi binalar ir.şa • 
sına başlanmıştır. Muhasebei hu 
susiye tarafından bu sene büyiık 
bir de otel inşa ettirilecektir. 

Ynmanlarda hayat pek sakin 
geçer. Burada hafif bir rüı:gf..rla 
medit iniltiler çıkaran çamların 
altın<li4 istirahat eden ve hayat ka 
zan.anlar, yorgun vücut ve dimağ
larını dinlendirenler günde dört 
defa mugaddi yemekler yerler, 
kahvaltılar ederler. Öğle uyku
su mecburidir, akşamları çam la -
rın altında gezen gP.nç krzlnrın lfı 
tif snrkıları duyulur. Geceleri 
kanıp gazinon:nda eğlenceler, o • 
yunlar tertip edilir. 

Buraya t~daviye gelenler dok
torun daimi nezareti altındadır -
lar, :ık günkü sıklete nazaran vci
cudun ne deı·ec.e kazandığını ög .. 
r enmek kah11dir. Geçen sene bir 
zay1 frrı iki ayda 18 kilo aldığı P.Ö 
r:ılmü tü. Cıımn günleri de İzmir
den teferrÜc:! gelenler; Yaman • 
ların sakin lıayabna başka bir 
parlaklık vermektedirler. 

Cemiyetin her sene kurduğu 
kampla memlekete bir çok vücut 
Vt. dimağlar kazandırdığı ve z.-ı
yıfları kurtardığı takdirle aörül • 
mektP.dir. 

ŞAHAP· 

ta ıyıın bu ı crt.• göz dikenler yok df' 
ğildi. Cenup ,.e şim.'ll istikaınc!lerin
dc g iden J ,en•ıınların uğrdk nokrnsı;l! 
teşkil eden bu yer iştihalı nazarları 
kt·nd i lizerinde ternn kiiz r.t ..:•·i,·o ·ııu. 

Şiiphcsiz hu hal, hu rnziy.,•t kuvvet 
Ji bulunduğu zaman tahakkuk ede
mezdi. hiinün birinde Prikyalılar, l>u 
kıYmct ,.c ı: lı rmmiyeti haiz ycıc hıi· 
t·um ettile r. J;u yerlerin s \hip Ye .-:ı a 
lıl\ i ola :ı ll ititlc·ri cenuba doğru siir
cHilcr. Buralarda evler yaptılar. Ka ~ 
le l'Ski l"hernmiyetini muhafaza l'vle
nıcl\te d.:vnm e tti. Sonraları sı r::ı~ ile 
~nrl\ tan "\fct krin. ga1·pten hüviik l .;; • 
kentlerin, Jıo r.ıah lnrın istilfı ı~n uı!ra 
clr. 

Uu. gelen t."eçen ka\·imler birer iz 
bıraJ, tı la r. lfı'ps i medeniyetlerini güs
tcrdıle r. 

Homalılar :zam:ın ır.da ( Alisa ı· ) h" _ 
• • • • •• \ l) 

)lugunun ~ıynıcti H"tıyor. Bizauslı la r 
' enındc ı ·c hu lın l dcrnm d' 
~ 1 • k . . ' e ı) or. 
· e t ı• kah ı l elerı yeldil,tnn "e A d 

~ • nn o 
lu~·a ta ıııanıcn haki m oldukt·t 

bi:Yül\ ''~ 1arihi bi r r hcmmiyet: •::ır • 
dı;. Ynı;ad ı~ımız dc,·i rdcn, t ıış dcv t'İ 
ne kadar geliı> ~~cçen ins,ııtlnrın kül
tiir t:ıh:ıf,ası vnzıh an görülınet•te<lir. 
Burası ço!l eskiden lıataklıh !>ir ' 'a
di idi. Taş dc\•rinde insanlar, bu va
dıniıı kur u kısımlıırmda oturuyor lar 
dı. 1\1 ü1hi~ hayvanların, ins·m lnrm tt.
ca d iz ,.c tnan·uzl:!ıına u~raclıldarı 
zam'.ln hemen lıntaklığn girl'r ck ken -
dil"rini ı,orumıya ça lı şıyoda'd ı. Son 
raiarı, ı.:1taklık tedrici bir ~ ıı rl•f te ku 
rudu. ln:-.anlar da tn~ devr ini aUat · 
mı: lar. bı:kır devr ine gcçnı is!<.' rıı:. Bu 
l'~ ;.a cl .t kur u yerler şenlennı iyc. 11:es
l;cmlerle biislenmiyc başlaıiı. ,\r~ık 
hu s;ıhn rski<:indcn büsbiitü ıı lrnnctli 
bir m:ıh i}·"t almıştı. Evvc l('t lıurncla 

y:ı.~nnı ı~ ırl n rı i n sanların ·' urtln rı yı · 
ı,ılr.ııya H' höviik te§cl.kül ctıııiyc 

başladı. v zam~:n Sinop, l\.1y er: is ti 
kametinde büyiık \'e munt ızam bir 
cacic1t• •. ardı . 

. • n şonı·a 
) U\'aş .r:n a" eski kıyınctle r .;· .. 
T" • .,- . o ııuror. 

ıcarı \ 'e ı .\tısndi tahan ·üller t • · ı 1 • ne H'e-

~''hm· 
te tıda 0

1

ı:~n .~ ı.~oo) batman mik 
l'j ~bara .. 1~utun!er bu .vazi~et • 
tlı llrtları g~ ınce ıdarenın ek1spe 1 1 \ls Ve id Yaknuya müstahak bul 
ı.;:: her ~ ~e Yanma masrc.f ı o
~L-ittir. El[a~an ( 95 ) kuruş 

-..P dol ~rınde olmıyan bir 

edilmesi lftzımdır. Bunun te~kili ara~tırmı~ n! neticede ekseriyetle ü -
Gemlik ve civarının zeytinlerine zerlfü otunun yetiştiği sahalarda kıı· 
itibar kazandıracak. sürüm te - dim insanların yaşadıklarına, medeni 
roin edecektir. ~· etler viicude l,!'c-t!rdiklerine kanan t 

Böyle bir teşekül etrafında ha- hasıl rtmi§tir. nu höy iik iizerinde gör 
zı münevver zevatın me~gul ol - düğünüz otlar l)U iddianın çol\ kuv • 

d ki eınnuniyetle haber alın· vem Ye barız dcliliclir. 
u arı m A d ı k .. ı·· ·· <l • l'kt 

ı. iil :ı tlllll 2000 Sene eVl'e l :;o.Ul\t:ı n 

JJıtıiler gl'ldi. Şu giirclü~iın ii1. lmlryi l 
in :;-:ı ~yh•ıliler. Bu. bu yerr. ve rilen 
büyük bir ehrmmi)etin en güzel bi ri 
niimunesi idi. Ehemmiyet noktai na• 
zarından nsıl şehir, ikind \ ~ hatta Ü· 

çüııcü derecede geliyordu. 

sıııı .e J• r zanııın dillerde 1 1 
l • c o aşm1 hu 

yer m· • f5<: reden farksız b' h' 
1 • ır nın ı . )et a. ıyor. 

(':ıpan oğ ullal' ı ı·Jine gecen h . 
ler nrl ık IJüs Hİt ihı venı' b' . . " . J er 
h , • · ır ıçt:maf 
U) a tın l\aynagı oluyor. 

• Devirleri tayin etmeı. 
\ on~cr Osfltn hizi maktaı alınınıt 
(Lutferı sayıfayı çct'iriniz) -Yl•ıle tütünlerini f ecla 

,,,,-- ~ --· - ---· --- - - - na o u oy usu e ıP:ıncr ı · (' 
mıştır. / ---- · 

lktırndi, tica ri. yüksek l>!t· J,ıymct 

- - • - -:....:J 



Duçe, böyle söylüyor 

Askeri fabrik a
lar ilanları 

945 ton G azoil 
Yukardaki malzeme kapalı 

zarf ile 10 - 8 - 932 d e Aaat on 
dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta

t)iplerio ıartname için her gün 
ve miloakaıaya girmek için de 
' . o gtln taatı muayyene kadar te-
minat ve teklifat ile müracaat
ları. (321s) 

3 üncü icra dairesinden: 
Bir alacağın temini ıçm satıl· 

\ 
masma karar verilen Sıtar mar· 
ki. bir piyano ve b ir oda takımı 
'•e konsol Tırabyede tırabye 
caddesinde 176 No: lu hanede 
20· 7-32 t arihine müsadif Çar-
ıanba gllnü saat 11 de mahallin
de açık arlhTma suret iyle satı-

lacağından t alip olanlar memuru 
mabsuıuna müracaatla ila n olu-
nur. 

bir yere giiti.irdii. Devirlerin temıı ·· 
d isi Jıakkmda şu ir..ahatı verdi: 

- 1'oprnk 1<.ılıakalarında ç ıkan l'· 

serle ri tet kik ı•y i~mek suretile devir • 
lcri tayin edehiliyornz. Ilakır ll\'Hİ 

l.ıu sahada uzun süı rnüştiir. Çün!cii 
toprak tui:ıaknsı lmlındır. B unun i;s • 
t ündeki bronz uerriıHr. Devam ı C\'Vl·l· 

ki kndaı değildir. ll.ıha üstteki \.ı::ıa
kalar sırasilc l'Ski Hititlere, yeni Hi· 
titlcre, Prikyal:Jar.ı, 1' unanlılara ve 

-BOR SA 
18 Temmuz 1932 

Nukut 

20 f. I· ransıı 
ı Sterlin 
1 Dolar 

20 liret 
20 f. Belçika 

l\uruş 

mı .

:-60.-
213,-
217,-
117,-

20 drahmi 30,-
20 r. ls\•lçrc 822,-

~o leva 2s,so 
ı florla 85,-

~o kuroa Çek 124,-

!Sntışl 

1 şlll n A~·. 

ı pe:.teta 
ı Mark 
1 7.fl'Otl 
ı l'ca~o 

20 ley 
20 dinar 

ı çervoneç 
1 Altın 
1 Mecid re 
ı Banknot -------

1\ uru1 

27,-
16,-
50-
2.ı.-

s2-
~5.-

72,-

929,-
40,-

234,-

Çek fiatlar1 (kap. sa. 16) 
Parls 12,0J l'tağ 

Lonura 752,- Vl)'ana 
Nevyort 0,47 19 Madrlt 
J\111Ano 9,23- Beri in 
füiıksel !l,391).l 

J\tlna '73,1!)-

ClnC\'te 2,423:' 

!'Of}'l 65,54-
Amstcrdnm 1,1713 

Es ham 

tş banlı:ıısı 9,20 1 Tcrkos 
Anadolu 17,80 
Reli 4,05 
Şir hayrlye 14,50 

Tramvay 44,7!5 ı 

Umuml slgomı ı 1,2-
Bomontl 21,10 

Çimento Ar. 
Üayon dcy. 
Şıırk dev. 

l' alya 
Sark m. cez.a 
Telefôa 

15,9358 
4,2584 
5,8841 
1.99-
4,2050 
3,99 -

i9,46SO 
29,3450 
ıo 9,75 

~6,-

9,80 
21,90 

2,75 

2, -

95-
15,55 

istikrazlar Tahviller 

lst. dahlll rıs 2s Elektrik 
Şark d. yolları 840 TrAm\'ay 4,95 
D . .\IU\•ahhide 53. - Tünel s.-
Gümrükler Rıhtım 19,55 
Saydl mahl Anaılolu ı 30,30 
ragdat. 4,50 ~ il 21,80 

2 .. -
Romalı lara ve ni~:-yet Scçukilerc :ıit. 1111 ... ____________ _ 
tir. 

!:!: i 
Askeriye • mlime sil .. 

T-.rak tabakaları ~rasmdnn çık:rn 
sanak, çömlek, vazo '!ltotiflcrini tetkik 
eylemek surctilc Jrnnlann hangi de -
vlrlerde yapıldığını tcsbit edebiliyo -

ruz . ., 
nlğcr bir i/nillr'ldrr lıafriyatta ua. 

zelılcn esaslal'clan, llilillcrin inlişrıf· 

sttlıala rınd n11 ı alıs11d tır:cğim. 

ömer Kerııal 

169 

lSTANBUL - 18 den 19 a kadar gramt>· 
tun, J!l,80 dan 20,30 kadar Hafız Ahmet B . 
hcyctl tarafından saz, 20,30 dan 21 kııd:ır 

grıı.mr;!onlu opera, 21 den 22 ye kada r Ke
mpl Nl!':U:i Bey heycU tarafından, !!2 tlt-n 
22,41) kadar orkestra. 

VJYANA (1517,2 m) 12,30 konser - lS,40 
plak - H plak -15 plıı.k - 19,20 piyano -
ıs konser - 21,20 scn!onik konser - 23 
dıuıs. 

BOKREŞ (3942 m.)-13 plak -14 plıık-
18 konser - 19,10 konser - 20,40 pl<ık -
21 konser - 21,45 tagannı - 22,1:5 ı:on:ıcr. 

ROMA (441,2 m) - 13,40 konser - ıs 

hıı.ber - 18,45 l•onser - 20,15 haber - 2t,4ri 
konser - 22,15 musiki - 22,45 konser -
23,10 musiki - 23,30 d:ms. 
BUDAPEŞTE (650,0 rn.) - 10,1~ J~on • 

ser - 13,5 naıataykıı konseri - 18 Çıgan 
musiklal - 19,45 piyano - 20,45 s:ı.lon or
keııtraat - 21,45 trampet - 22 oda. muslkl81. 

OSLO (1071,4 m .) - 19,45 Balala::ı,a -
21 konser - 23 duetto. 

MOSKOVA (1304 m.) -13 haber -14,30 
edcbt - 15 musiki- lG hcber - l7 musiki. 
- 18,10 musikl - 10,10 musiki - 20 10 
tnuslld - 22 lıaber. 
VARŞOVA (1411 m.) - 13,45 plak 

14,85 plak - 16,10 plak - 16,40 pla~c - ıs 

senfartlk konser - 19,20 c!ıı.ns - 21 konser-
23 dans .. 

KÖNİGV081'ERHA VZE~ (1635 rıı ) -
7 jimnastik - 7120 konser - ll plak - 15 
konser - 17,30 konser - 19 plyıı.no -- 21 
konser - 23 haber - 24,50 konser. 

PAR!S - (1007,20 m.) - 7,4tl 3lmnıu;Uk 
..... tU5 plak '18 mwıiki - 20 m~ıılınhC -
:ıı pl:ık - 21,45 Hus musikisi - 22,80 kon· 
ıscr. 

Ylırın 

!?3,5 kons .. - 24 dans. 
ilOKl~EŞ (314,2 m.) - 20 \.iyolenMI 

20,45 plyruıo konseri - 21,15 konser. 
ROMA (~41.2 m .) - 20,15 haber - 21,ıs 

.:cnfonUc J.onscr • 
ntIDAPEŞTE (550,5 m .) -15,10 konser-

18 k')n:;cr - 19,4Ci Çigan muslktsl - 20,4~ 

orl:cstru J.onscrl ,..ç, 21 Çigan musikfs!. 
OSLO (1071,4 m.)- 19 p lll.k - 21 atltCS· 

tra l:onscrl - 22 tpscn ve tiyatro - 23,lt'i 
h•mnn lrnnııerl. 

lfOSKOVA (1804 m.) - 21 eÇk tıı:roı:llc 

ncıınyat -· 22 İngllizçe neşriyat; - !?3 nıu
P.ll>I. 
V.ARŞüVA (1411 rn.) - 13,45 plD.k -

J.1,:.!5 plllk - 16,10 plı\k - 17,40 haber -
ıs lcotıEcr - l!l,20 dans - 21 musıkl -
21,45 edebt mUsahıı.bc -22 piyano konst>rl-
2J dans - 23,W dıuµı. 

KÖN1GVÜSTERHAVZEN ( 1635 m .) -

7 ~lmnns!iir - 7,30 konser - ll hnber-
13,5 ]ton.ser - 15 konser - 17,30 konser -
l!I orlccst.ra - 21,35 askeri musikil - - !?3 
haber. 
PARİS (1725 xn.) 20 mUsahabc -- 20,::0 

muntkl - 21 edeblynt - 21,40 moda n,,~ 
l:onscr - 22,30 vlyoteııseı. 

Dr .A.Eman uelidisi 
Zührevi hastalıklar 

muayenehanesi 
Sirkecide Trabzon oteli yanında 

1 
As. M. Sa. Al. komlsyo· ı 

_ nu IUinlara 

Kilo 
400 Bulgur, 

1500 Pirinç, 
1500 Kuru fasuiya, 

750 Nohut, 
800 Seker . 
YeşilkÖy Hava Makinist mel{'" 

tehi için yukarda yazılı erzaklar 
a leni münakasa ıuretile satın alı· 
nacaktır. MUnakasası 20 Tem· 
mu z 932 çarşamba günü 8aat 
14 ten 16 ya kadar Tophn:ıede 
merkez kumandanlığı satın nlma 
komisyonunda icra kılınacaktır . 
Taliplerin şartnamesini görmek 
için komisyona müracaatları ve 
i~tirnk için de muayyen va kitte 
ltomisyonda hazır bulunmale.tı . 

,( 49) ,(2947) 

1860 

768 

1600 

dükkanın tamamı. 
3068 Beykozda Yabköy mahallesinde 

atik Reşadiye cedit Diihhanizade 
sokağmda atik ve cedit 5 numaralı 
bir hanenin tamamı. 

4230 Anadoluhisarında Göksu mahaHe
sinde Kandilli caddesinde atik 7 
Mil. 7 Mü. cedit 5-1, 5-2 No. Jı 
ahırı müştemil bir hanenin tamamı. 

4256 Bogaziçinde Kandilli mahallesinde 
Sıra mahallesi çıkmazı sokağında 
atik 30 cedit 1 numarala bir hane-
nin tamamı. 

Hasan tJt 
oıit Ef. 

Mehıııe~ 
Murat E• 

Melahat ~ 

3325 6341 Balatta Tabtaminare mahallesinde MabmuriYe 
eski Tabtaminare yeni Çiçekbabçesi 
sokağında atik 4, 119, 121, yeni 18 
121 numarala dükkanı roüştemil bir 
hanenin tamamı. 

4640 6344 Galatada Arapcamii mahallesinde Mehmet tı 
Mina sokağmda alile 34 cedit 30 
No. lı bir hanenin tamamı. 

40000 646 l Galata da Sultanbeyazıt mahallesinde 
Ermeni kilisesi ve eski Parmakkapı Roboli 1 

sokağında es'< i 9, 11, 12, 14 yeni 7 Banker Se 
7 Mü. 12, 14 numarala dükkan ve Karagöı1•' 
furunu müştemil kargir bir otelin Ef. 
tamamı. 

3364 971 ı Galatada Emckyemez mahallesin· Nadire "e 
de KaramoUa sokağında atik 9:11 mide H.I• 
cedit 7 numaralı bir hanenin seksen Ali ve Ekt 
hisse itibarile elli sekiz hissesi. B.lcr bilasale 
S ahire Edibe H. tarafından velisi Ekrem B. b 
velaye ve Hasan Hulki ve Hüseyin Cahit B. I 
tarafından pederleri ve velileri Ali 8. bilvelift> 

7748 9840 Boğaziçinde OrtaklSy mahallesinde Yasef Kobt 
Taş merdiven sokağında 36 Mü. ye· Ef. 
ni 14 numaralı bir hanenin tamamı. 

13915 9876 Boğaziçinde Bebek mahallesinde Eteni H. 
Bebek caddesinde atak 124 MU. cc· 
d it 198 numaralı bir hanenin ta
mamı. 

2742 9895 Boğaziçinde Ortaköy ınahalleıinde Kirkor S' 
Dereboyu sokağınd4 eıki 123 yeni rak naıoı.ı' 
129 numaralı bir hanenin sülüs his· bilYe)iye /.' 
sesi. rusyak tf. 

5484 9896 Boğaziçinde Ortaköy mahallesinde Aru3yak -' 
Dereboyu sokağında eski 123, 129 Adrina H.l,t 
numaralı bir hanenin Uç hisse iti-

19830 
barile iki hissesi. 

9899 Beyoğluoda Hacımimi mahallesinde Samiye ~ 
Kumbaracı sokağında atik 78,80,82 
cedit 104, 106, 108 numarala iki 
dükkanı müıtemil bir apatmanm ta-
mamı. 

1482 10140 Boğaziçinde Çcngelköy mahallesin· Zebra ve f 
de eski Telgraf yeni Arah ksokakta ma Mil' 
eski ve yeni 8 numaralı bir hane- yen H. 1 
nin tamamı. bilasale ve izzet ve Salih Zeki 
Ahmet Nüsret Beylerle Fatma La mia H. taraf1' 
dan Zehra H. bilveliye ve bilvekale. 

10680 10145 Kalekapısıoda Yazıcı mahallesinde Mm. Karıne1' 
Hendek caddesi sokağmda eski 128 
yeni 130 numaralı maababçe iki ha-
nenin tamamı. 

2565 10179 Kasımpafa Sururi Mehmet efendi Ahmet Ş•tf 
mahallesinde lncekaı sokağında es fettin Ef· 
ki 28 yeni 36 numaralı bir hanenin 
tamamı. 

4730 10217 Eyüpte Kasam çavuş mabaltesinde Ali Galip ~ 
eski yeni ıokağında atık 15, 17 
cedit 27, 27·1, 27-2 numarala tah-
tında iki dükkanı müştemil harem 
ve selamlığı havi bir hanenin tamamı. 

6612 10301 • Galatada Alacamesçi t maha llesinde Emin Ef. ~ 
Yemeniciler sokağında eski 78, 78 esale ve~ 
Mü. yeni 78, 80 numaralı ik i hane· tafe Ef. -.~ 
nin tamamı. fmdan bilveliye ve Penbe H. bil•P' 

34630 10306 Beyoğlunda Sarılütfi mahalle!inde Emine ~'ı 
Sünbül sokrğında atık 12, 12 Mü. ye H. bıl• r 
cedit 14, 14/1 numaralı tahtında iki le ve Mil~ 
dükkana mUştemil apartmanın nısıf B. ile f ,; 
hissesi. han H. namına valdcleri Mele k H. bif\ltl 

Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlakin vadesi hitaoı•": 
borcuD ödenmemeıiİ haıebile 61 gün müddetle satılığa çıkarıl a1' 
ğındao ta lip olanların veya fazla tafıilat iıtiyeolcrin Sandık S• 
amirli2-ine müracaat eylemeleri lüıumu illn olunur. (3416) 



ı;::---~!l!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!~!!!!!!!!!!~-~..-------------------1t -VAKIT19iemmuz19328iliiiiiia 
pr J\aracııı-c r l\]"d b 

~ TôZLA"kiÇMELERı ·~-ı 
Parları~e~ 6 r> · 8 20 • 9 30 - 11,40 da Haydarpap•ya hareket eden va- İ 

en eri ve cuma sıbahlı ı ilch·eten 7 vapurunun treni membı1ar2 = 
--.... kadar giderler. lçmelerden son tren J 5 55 dir . .ıdl-.nmtl 

Askeri Lise ve Orta Mek
teplere Talebe Alınıyor 
•e IMI 1932-1933 ders seneai için lstanbul'da bulunan Kuleli 
li. !l tepe Aıkeri Liıeleril~ Buraa'da bulunan Bura• Askeri 
ria tllalne, Konya ve Erziocan'da bulunan Askeri Orta Mekteple· 

e t ebe ılanıcaktL 

Jer~e- Liael~r ?• 10, 11 inci 11mflan (1, 2, S) iiacD, orta me~t~p· 
le 6• 1, 8 ıncı (], 'ı 3) iiocD 11nıfları muhtevidir. Ve bıeler 
b:~eaunkta. 400:500, Orta' mektepler knmmda 200:300 talebe alma· 

ce ır. 

Iİ:di'riİ. Me.ktepler leyli meccanidir. Talebenin i~ndea_ bıt~~ 
ıy eıı, teçhizatı, kitap ve aaireai bllktmete aıt oldagu gıbı 
~ca tal~beye her ay bir miktar maaı ta Yeri6r. 

ederJ Lııel~r! muvaffakıyytle bitirenler Harbiy~ mektebine t~r.fi 
lab"t er. Ve ıkı senelik tahsilden sonra Cümhunyet Ordusu ıçın 

1 olurlar. 

dutı - BtHOn mekteplerde kavıt ve kabul, mekteplerin bulun· 
b· •n Yerlerde 1 Te:-.ımuz 932 de başlar. Ve Ağuıtm 932 tari· 
d lllde hitpm bulur. Bununla beraber kadroda milnhaller kalırsa 
d era lelleainin devamı müddetince aivil liae ve orta mektepler· 

en nakil ıuretile talebe alınmaya devam olunur. 
Mekteplerin bulunduto yerler haricinden Askeri lise ve orta 

::kteplere talip olanlar ~ Haziran. 932 tarihinden it!~aren bu
duldan yerlerin Aıkerhk şubelerıne mUrıcaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için hizam olan ıartları muhtevi kayt 
:' kabul ıarhaameleri ye muhtaraları blitün Askerlik şubelerin· 
0

:
1 

lllevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve 11keri lise ve 
bu·' mekteplerine müracaat ederek mezkur ıartbırı öğrene 
..._iller. (2180) 

1Jiiksek lktis"at ve Ticaret Mektebi 
''"IÜdiirlüğünden; 
it Ahiren Ticaret Lisesine tahvil edılen Ye evvelce ( Yüksek 
lllnı) iinnmnı taııyan kııımdan meıun o'anlara tedriutta bulu· 

"'111aak llıere 20 Temmuz 932 Çarpmba rünftnden itibaren 20 
~Yl61 932 tarihine kadar iki ay müddetle mektep hinaaında 
111Uıi kurılar açılmıthr. Bu kıımm eıki mezunlanndan deYam 
~-ele iıteyenlerin 20 Temmuz 932 Çarıambı ıDnOne kadar 

1
1ltlan lapalmak Ozere mektep mOdOrlttillne mllracaatları ilin 

~1111ur. (3340) 

-..ı111ealr VUA,.etl Eaclmenl .,..._..._ ı 
8atıkesir • Bigadiç Smdugı yolunda lcetifnameai mucibince ya

~l cak Ye bedeli keşfi (53553) Jira (33) kuruı olan ıoaa inıaatı 
•Apatua-932 tarihine müsadif perşembe günil saat on beıte 

SEVRISEFAIN 
Merlczl idaresi Galata l:öprubaşı B i623 

~ube A, Sirkeci Muhurdar zade H:ın 22640 

lzmlr • Pire - lskenderire 
po•tesı 

(Ege) 19 Temmuz Sah 11 de 

Galata rıbhmmdan. 

Trab:on t'ootosı 

( Karadeniz ) 20 Temmuz 
Çarıamba 18 de Galata nhtı
mından. 

la111lr • Meraln postası 
(Aaafartı) 20 Temmuz Çır

famba 1 O da idare rıbbmmdan 
kalkarlar. 

lzmlr Ekaprea postala randa: 

lstanbul • lzmir ücretleri 
Kr. 

1 inci kamor11 
2 inci 

" 3 Oncn 
" Güverte 

1500 
1000 

8CO 
300 

Mersin poat.lannda 
lıtanbul • lzmir ücretleri 

Kr. 

1 inci kamara 1000 
2 inci 800 

" Güverte 300 (3369) 

'-ıe edilmek lizere bir ay müddetle ve kapalı zarf uıulile mOnaka
'iyı Yaz oiunıruıtur. Talip olanların ihaleden laakel aekiz ıtın 
~el mDnalc asa şartnames=nde muharrer vesaiki fenniye ve eh· ı 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan. 
Yet Yeaikalarmı BalıLuir Baı Müheodiıliğine ibraz ile taıtik 
tttitnıeleri ve ~eraiti n:füıallasayı eğrermderi ve yevmi ihalede Ankaradaki kıt'alar için 60,000 
'e ı_ l:oz renkte elbiselik kum8f ka· 
1 ~•·ti ıruanfninc!e h:minat mu\'f kkate makbuz Ye yahut mek-
~bı•e ticaret vuiL asın1 ve salifüızi~ ir naailci fenniye Ye saire- palı zarfla mtınakasaya konmut· 

lini uıulO dairesinde teklif mektuplarile birlikte mazrufen Enen- tur ihalesi 1·8-932 pazartesi ıll-
~yete vermeleri ilan olunur. (3339) nll 13,30 dadır. Şartnameyi gir

mek istiyenlerin her giin taliple-
Babkeair Villyeti Encflmeni Dalmlalnden rin t,.minat ye teklif mektupla• 

te Balıkeair m~mlekct hastanesi için mllbayaa1ıoa lllzum g6rtHen rile y enitebirde alım sahm ko-
\Lb~edeli mubammeni 2464 lira 45 kuruı olan l 69 kalem eczayi misyonuna mOracaatları. (539) 

q ıye 4- Ağuıtoı· 932 tarihine mllsadif perıembe gOnG uat 3260) 
.._ bqte ihale edilmek üzere yirmi gün mOddetle aleni mDnaka· • • • ( 
.. ,.. •azolunmı?ıtur.Talip olanların ticaret veaikuanı yanına alarak Jzmitteld kıt'alar için 317,900 
~-'~Ozde yedi buçuk nisbetiade teminatı maYakkate.W waMye kilo un ~ zarfla münakasaya 
~na ile makbuz Ye yahut banlıa mekblbile yeYmD .... 8rda konnuqtur. Jhaleıi 20 - 7 - 932 
tlac&meni villyete " bu hu...ta malfimat ...... ye ıeraitlDl iğ· cartamb& pnü ıaat on dört· 
teıınıek ve 1 ateyi ılrmek iatiJeDlerin ye..& ... eden enıel la- tir . Taliplerin İzmitte 23 üncü 
'-abul'da sıhhat ve içtimai muavenet mOdiriyetine Babkeair'de Fırka Ahm Satım komisy:muna 
llatlllJeket hastanesine ve encllmeni villyet kalemine mOracaat müracaatları· {489) (2963) 

~lln olunur. (3338) 1 - Edre~it;ek~ kıtaatı as· 

[ ,·\. L U .. M ı ı l __ z_A_Y_ı_L_B_R,__ - lrerlye haJftllab ihtiyacı için 
__ '' _ (400,000) kilo arpı kapalı zarfla 

lhltafapap lllfua 4Wrellaclea 20 ,On mUddetle münakasaya 
~ ftterbum Arif Mu:ıibbı Efendi alman nllfa• elsdamm uyi etti- lronmuıtur. ihalesi 6-8-932 cu· 

İllleıi Ye Namık Beyin teyzesi ğinden yenisi çıkartılacaktır; ea· martesi gtlniidilr. Saat 15 dedir. 
-•• F eni1e Hanım Rumeli lriliaia ....._, olmachima illa 2 - Şartaameyi Ye evsafı gör· 
~hada Yefat etmiftir. AIJab ederim. mek anlamak için her gün ve 
~t eylesin. Abdarttflt otla Hum Cnsi• •lnakuaya iftirak ed~cekferin -=1• it O.nkıSJndan: l=============I de ticaret od~ tasdiknameleri 

baJl'am mllnaaehetile 23 tubal •• BeJotla 1Ubelais ka- Ue a1m ı&• ve aaatte Edremit 
•11a11aaz 932 Cumartni gOall lı· pala bulunacaktır. askeri ıatınelma Kom. na mü· 

•••••••••• racaatları ilin olunur. (3407) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip başlıyor 

linci keıide: 11 Ağustos 19~2dedir 

BIJDk ikramiye ~o.ooo l1ri1r 
Biletlerinizi ıimdiden tedarik ediniz 

Beyoğlu Kazası Det
ter darbtından: 

Müttehit elektrik ıirketinia 
ihraç etmit olduğu beheri yOzer 
lira kıymetinde bir numaradan 
on Wa aamaraya kadar murak· 
kan on bin adet hiue aeoedah· 
nm damı• reami istifa edilmit 
..... illa olmar. {S377t 

aa.buR 
SCZAMELEIUJS 

IATILIJt 

•rnıt Saıt• 
.... ıtao· 
ı.n.lttil• 
.tlbtl9" 

labrlk .... 
a!Amett 

• tarıııaı ıııı .. 

.Sicaklarda, damar agrisln· 
dan, bnlanbdan, yarim baş 
a&risindan ve suihazimden 
mdtevellit rahatsizlıklardan 
masun kalmak isterseniz ; 
tatli müleyyin. tabii tuzsuz 
m\lshil olan şekersiz E:ıo·a 
" Fruit Salt " &azözhl mtis
tahzarindau sabah ve akşam 
bir ı.rdat su derununda 

~ bi• kahve kafiti mikdarinda 
aliDI&. 

Manisa Belediyesinden: 
419,000lira bedeli keşifti 
Manisa şehrine isale 
ve tevzi edilecek su işi 
kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur, 
Münakasa şartnameleri 
Mnisa - izmir • Istanbul· 
Ankara - Konya -Ada a 
Belediyelerinden alınır. 
Proje ve lenni şartna• 
meler(50) lira mukabi· 
linde Manisa belediye
sinden verilir. Teklilna
meye re1ptı lizım gelen 
evrak münakasa şart• 
namesinde gösterilmiş-
tir. Münakasa 1/9/932 
tarihine müsadif Per
şembe günü saat(tO)da 
Manisa Belediye daire
sinde yapılacağından 
teklif mektup tarının 
makbuz mukabilinde 
mezkiir tarihte Manisa 
BelediyeRiyasetine tev. 
dii lüzumu ilin olunur. 

(~147) 
1 Devlet Demlryolları llAnları 1 

600 ton ho~ kömürü kapah zarfla münakasaya k · t 
7 8 32 . . onuımuı ur. 

Münakasa · tarıbınde Ankarada Umum müdürlük bin • 
ıında yapılacaktır. a 

Fa~a ma1ümat, Ankara ve Haydarpaıada idare veneleria(le 
5 er lirM• utalmakta olan tarlnamelerde yazıbdır. (3353) 



---12- VAKiT 19Temmut1932~~~"'!!!!!!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!~~wl9!!l!ll!!!!ll!l!!!~!l!!!l!!!!!.-. _ _ zzı~--~l!l!l!!!Bll!!!!!!!P!"'!!!'!!!!!m!!!llm-.ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!"l""' 

Muhterem isıanbul halkı lütfen okuyunuı 
~t 

Bazı piyanCTo bayileri bilet satmak için tombala tertip ederek müşterilerine sigara, ağızlık gibi ufak, tefek hediyeler vermektedirler. Halbuki bilet almaktan. ınak~~ 
on huruşluk hediye almak deiil. bilakis bayiin taliine güvenerek kazanmaktır. Benim bildiiim tombala bayram yerlerinde çocuklara mahsus bir eğlencedir. Talıle 8 

0 
kası yoktur. Fatihdeki itimadı MiJli gişesi ile Bcyazıltaki şubesi taliine güvenerek piyango müdürlüğünün nizamnamesine uygun olarak bilet satmaktadır. Her ıadl• 
umumi tediyat yapar, muhterem müşterilerimi davet ederim. Fatih trıımvay caddesi numara 14 itimadı Mıllr piyango gişesi 

Bu Senenin Renk Modası 

• 

yağı 

içemiyenler 
40 seneden 
Beri mücer
rep. 

---VAKiT 
Adres: lstanbul Ankara caddesı 

Vakıı } urdu 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.38:-2 idare 2.4370 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lsıanbul \'ukıt 

Abone şartları: 
1 .i tı 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
1 inricte EOO J 4!'i0 2700 

ilin sartlarımız: 
l{c:ıml 1 lususı 

Sann 10 l\ş 12,50 Kş 
Santim• 20 • 25 

KUçUk ilin şartlarımız · 
J ~ .ı " ı · I U IJetah 
30 50 t>S 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimızin her üç aylı 

lığı için bir defo m1:ccanendir 
B - 4 satın geçen ilAnlıınn fazla 

eurhanettin __-./ 

BU GECE VARiSi 
J DÜŞMANINI 

ÖLDÜRÜNÜZ! 

Tahta kuruları kanımızı içerler. GUndüzU11 1 

plı kertlklerde saklı kalan bu haşarat gece- · 
leyin sessizce çıkarak uykunuzu bozmağa ve 
kanınızı lçmeğe gelirler. Çok defalar gUndu. 
zUn gizlendikleri kirli mahallerden hastalık 
tohumları tatırlar. Kendinizi bu kan emen 
murdar haf1rattan koruyunuz f 

İİ 115~ il: I~ İİ / 
t' 

bunu da yaptı ._s-atı_n_ıçin_s_k-·ur-us-zn-mm_o_ıunıııİlıur_ .. 
VAKiT MATBAASI 

Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 

Sinek • sivrisinek ve bilcümle haşarat. 
sür'atle ve kat'I surette öldürmek için en 
emin vasıta, buton dünyaca tanınmıt olan 
FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çizgili teneke 

2 Uzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

eavet mOhOrlQ teneke Ozerlnde bu resim 

mevcut d•Oll•e aldıtaınız mal P'LIT deOlldlr. 

Ba 
-Nedir 

Çocukara 

HAYAT 

UlllUllll Detosu: J. BERT ve ŞOREKASI lıtanbul ·Galata Voyvoda hlll 

il 

ır 

, 

mahsus 

KiTABi 
bayat·kam11araıı 

NIN 


