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Edirne meb'usu Şe~ 

rel Beyin dlllmize 
dair makalesi 

Osman Cemal Beyin : 
Niçin içerler, nasal içerler ? 
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~~ , J..... Pek yakında 
) ~ ~!t ...................... .. 

::~~~~~ lşliyen yara ! 
. ı, "' "1f"lf 
~~·· Cemiyetimizi kemiren bir mU· 

essesenln aramızda açlllı ya• 
ralara alt mlllt bir roman 
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uyunuumurnıye Maarif Vekili Reşit Galip Bey 
anlaşması 

0~'"';Son günlerde gelen Fransız Sesli Film Makinesi Karşısında 
f1~eteleri Pariste bulunan Sara-

arı ;.w-10 Şükrü B. ile Osmanlı Dü- ,, H a 1 k 1 d ı· ı ı· n e 
dtı .~u umumiyesi bamiJleri ara· n 
2 daki anlaşma esasları hakkın- W • 

bir takım tafsilat veriyorlar. dog" ru gı·decegız 
htelif gazetelerin verdikleri 
ılmat arasında az çok farklar 
uğu gibi bazı müıterek no 

da bulunmaktadır. Onun 
bu maliimah teferruata ve 

bikata ait noktalarda ihtiyatla 
ki etmek lazım gelmeklebe-

u esas itibarile Düyunuumu· 
n : e anlatması arhk bir emriv.t 
ab olarak görülebilir. 1 

ibl ~IC'-- s 

Dilimizi bir an evvel millet bag
nnda yaııyan kelimelerle bun· 
Jann mana ve mefhumlar ile te· 
mizlemekten dilimizi halk diline 
yaklaıhrmaktan daha evvel baş 
vurulacak çare var mıdır ? • • 

ffJ ~sen aracoğlu Şükrü 8. de 
defa Parise hareket etmez

r d:» evvel gazetecilere beyanatta 
0 • (1) nmuıtu. Alikadarlarla ara· 

da prensip noktasından an· 
ı basıl olduğunu söylemişti 

ba Düyunuumumiye işinde 
•si ıtlll ·nde anlaşılmış olan preosip-

13. °' ne gibi şeylerdir? 
n tfOoı' Şimdiye kadar bu yold:ı muh.

"f cihetlerden gelen haberlere 
e bu prensipleri şu suretle 
e et111ek mümkündür: 

1 _ ll ... JAwdur isi bugUn piya• 
ada 1Devcut olan Osmanlı dü· 

mamiye tabrillerinin temsil 
kıymetler tamamiJe elim

e~ TOrkiyeaine ait borçlar 
ldır. Bunların bir kısmı Os

L...-~-.h imparatorluğundan aynlan 
leketler (Yunanistan, Bulga
n, Y oguılavya, Irak, Flıstin ... 

) hesabına ayrılmııtır. 
Son_ anlatmaya g6re düyunu 

'-----··-,umıye tahvillerinden Cilnıbu· 
"yet Tilrkiyeaioe ait o!an kısmı 
·en ayrılarak ayrıca bir cünıhu-
• el tabvilitı çıkarılacaktır. Bu· 

mukabil piyasada mevcut olan 
anh dllyunu umumiye tahville· 

·n Ozerine damga vurularak 
buriyet Türkiyesioe ait olan 

1111 iptal olunacaktır. Ondan 
• bu tahviller yalnız Oımanlı I 
ıratorluğundan ayrılmış mem· 

etlere ait dllyunu umumiye 
erini temsil edecektir. Yeni , 

rılaqk tabviJihn faizleri yüz· 
Jedi buçuk olacakhr. 

Mehmet Aaım 
<Devamı ı inci ııayıfada) 

.... 
""'I'&l")'Ve PenıınUnfa · 
tı kıymeW tayYa Avrupacı. yıı. 

BaWıatttn Bey, Eaı;ı:ı::dlal.crimız-
-.ıanncıa fence ve 1nco bUt~ h hava tez-

7&Pbfr bir rnektep ta,,.. eaapJ.armı 
ve J J &realnl bf _ 

ınuvattıı.layetıı uçuoıar Y 
xmln :ınoUSrü bir Amerik &P!IU§br. 

• Diğer kuıımıan tama an motöru • 
_,, . .._..,do meu Eakftehfr a-

e YllPı.lmI§br. Tayyarcn.ln tccrUbe _ 
maamda saatte 220 klloınetrcllk bir 

U oldup C!irülmU§tür, 

Şehri - -Köylülere ve bunlardan fark-
nıizde bu· lı olmıyan tahsilsiz, kiUtürsüz 

" lunan Ma· kimselere anlatacak surette bir 
arif Vekili edebiyat, yazı dili yaratmanın 
Reşit Ga· hayal peşinde koşcıaktao ibaret 
Jip Bey ev· olduğu söyleniyor. 
velki gün Böyle düşünenlere göre yalnız 

Reşit Galip Bey N" b 
ışan taşın ir nevi edebiyat, yani sonuna 

sesll fllm ö"Unde d k. f• 
a ı ılm kadar tahsil imkanına ermiş gü-

sti\~y~suna giderek "ipek filim,, zideler edebiyatı var. Bu açı tan 
ses 1 avadis gazetesine beyanat- açığa su katılmamıı bir aristokrat 
la bulunmuıtur. 2ihniyettirki bizler, ve sizler onu 

Maarif Vekilimizin pek yakın· nerede bulur, nerede görürsek 
da sinemalarda dinliyeceğimiz bu Uzerine atılarak'. ~rp1şmağı ken· 
kıymetli sözlerinin elde ettiği- dimize, kendimizi bildiğimizden-
miz bir metnini, sesli gazeteler· beri hayat şıarı edinmişizdir. 
d~n daha evvel davranarak şim· Kendi suçu, kababatı yüzünden 
dıden, fakat sessiz olarak aynen / olmayarak hiç okumamış, okuya-
netrediyoruz: _ 
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MaTDuat cemiy&tlnln dDiikU senelik kongresi 

....... - ................. - ...... -............. (Tafsilatı iç sayıfamızda) ................................................... ::::::::::::········································· O'nüm üz Kış ......................................... :::::::::::::.::::: 

- Beyefendi, geçen hesabı kapatmadıkça si2e palto fala· 
lan yapamam • 

- iyi ama hiç paltom yok. Ben de Uç beş sene bekleye .. 
blllrmlylm ya ı .. 

Yeni harp slllhlar1: Bir tayyarenin attıaı 
bomba ile koca bir vapurdaki lnfllak ve 
tayyareden atalan bombanın havadan 
ını,ı ... (makalesi 6 ıncı sayıfada) 
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Gazi Hz. 
Reisicümhur Hazretleri dün öğle· 

den sonra Şileye kadar bir gezinti 
yapmışlardır. 

Gazi Hazretleri motörle lJsküdara 
geçmişler ve oradan otomobille Şile· 
ye gitnıi~lerdir. 

Büyük Reisimiz lJsküdarda, geçti
ği yerlerde ve Şilede lıalkm samimi 

tezalıüratile karşılanmış ve yürekten 

alkışlannuştır. 

Gazi Hazretleri Şileden Söğütlü 

yatile geç vakit saraya dönmüşlerdir. 

Mlllt Mtıdafaa Vekili 
Kayserlde 

İsmet Paşanın 
avdetinden sonra 

değişiklikler 
Ankara, 10 (Hususi) - Da

hiJiye ve Maliye Vekilleri Baş· 
vekil ismet Paşaya mülaki ol
mak üzere bugün Eskişehire 
doğru şehrimizden hareket et· 
mişlerdir. Istanbula kadar Is· 
met Paşa ile birlikte gidecek
leri anlaşılıyor. 

lsmet Paşanm avdetinden 
sonra kabinede yeniden deği· 
şildikler olacağı şayiası vardır. 

Kayseri, 10 (A.A) - Milli Mü- Baıyekil Adanada 
dafaa Vekili Zekii Bey, dün Adana, 10 (A.A) - Başve-
geceki trenle ıehrimize gelmiş kil ismet paşa Hz. dün gece 
ve merasimle karşılanmııtar. Ve- saat 11 de buraya geldiler. 
kil Bey, sabahleyin tayyare fab- BOyük bir ıevgi ile karşala-
rikasıoa giderek ilç saat kadar nan lşmet paşa Hz. Adananın 
fabrika işlerini gözden geçirdik- saygılarını getiren heyeti ka· 
ten sonra vilAyet, belediye, kol· b ) tt• k 
ordu kumandaohğıoı, halk fırka-

u c ı ve endilerile uzun 
zaman konuştular. 

sını, balkevini gezmiş ve askeri B 
hastaneyi teftiş ederek kolordu- aşvekil Paşa Hauetlcri sa-
nuo öğle yemeğinde bulunmuştur. . at 2 de Adanadan ayrıldılar. 
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Cenap ş;b-;ı;·;ıti~ ve 
Ismail Müştak Beyler 

Cenap Şahabeltin Bey 

Cenap Şebabettin Bey doktor· 
dur; fakat bu memlel ette şöh· 
retini ve mevkiini doktorlukla 
değil, dil ve edebiyat işlerindeki 
ihtisası ile temin etmiştir. Ede::bi
yatı cedide devrinin en parlak 
şiir yıldızlarından biridir. Bu iti· 

barla Cenap Beyin yeni dil in
kılap haraketi ile yakından ali
kadar olması Jazim gelirdi. Bu
nunla beraber kurultayda bir gün 
bile görünmedi. Hatta dinleyici-
ler sırasında bile... · 

Bir çok kimseler lluoa 
bir sebep ve mana veremi
yor. Biz diyeceğiz ki ede-
biyatı cedidenin ~' 
en belli başlı ~q-....,, '\.~ 
üstatlarından o· .,--- f,\ 
lan c!oktor yazı (- ~ ~~ 
oyunlarında ol- .... 7\ \::' 
dugu gibi bu tar· fy~ 1 
zı hara keti ile e- ( ~ 1 

debiyat mücade- ·~ 
Jclerinin sevkul • 
ceyiş ta~Hklerin· 

de de mahir bu
lunduğunu gös- Is.nail MUş• 
terdi. tak Bey 

Kurulta)·c!;;ı edebiyatı cedidenia 
mağlup olacağını daha evelden 
keşfetti. Mağlüplar arasına ka• 

(Lütfen ııı~ ıfıı,yı ~~,·lrlnl.z) 
.; 



SaYJfa 2 

Avrupa ve Ame
rikada işsizler 

Vqington, 10 (A. A.) -Müt
tehidei Amerika ve Avrupadaki 
itsizliie dair Amerika ticaret ne • 
zareti tarafından neırolunan bir 
istatiatiie göre elyevm Avruparun 
310.000.000 nüfusundan 11 mil • 
yon 378,000 i ve müttehidei Ame· 
rikanın 123,000,000 ahalisinden 
11,400,000 i işsizdir. Umum aha
liye nazaran nispet, Avrupada 
yüzde 3,60 ve Amerikada yüzde 
9,50 dir. 

Yugoslavya deniz in
şaat~ tezgAhları 

Split, 40 (A. A.) - Bir Yugos· 
lavya tirketi heıabına Loire tez • 
gi.hları tirketi tarafından teıiı e· 
dilmit olan deniz inıaatı tezgah • 
larının açılma merasimi yapılmıt· 
tır. 

Zeppelln balonu 
Fridrichafen, 10 (A. A.) 

Zeppelin balonu, saat 22,44 te 12 
yolcu ile Rio'ya hareket eylemiş • 
tir. Yolcular arasında Gordon 
Bennet kupasını kazanan Ame • 
rikalr Settle bulunmaktadır. 

Atlnada bir Amerikan 
bankerinin tevkifi 
Atin, 10 (A.A) - Amerikalı 

bankerlerden Samuel lnsull, bu-
raya gelmiı, bir otele inmiştir. 
Hakmda bir tevkif müzekkeresi 
sadır olmadıgı için polis kendi· 
sini nezaret altında bulundur· 
malda iktifa eylemiştir Fakat 
nihayet, banker derdest olun· 
muıtur. Bu tevkif, Müttehidei 
Amerika sefirinin talebi üzerine 
vukubulmuştur. Tevkif müddeti, 
Amerikadan bir iade emri ge
linciye kadar devam ed,cektir. 

11111 w •= ::::-.,:::::: n:n:mı::::::ım:m:m:= 
rışarak acı bir geri dönüşl'ın 
zorluklarını çekmekten ise evın
deki kBıesine oturarak matbuat 
penceresinden arkadaşlarının ha· 
lini uzaktan seyir etmeği tercih 
etti. 

Fakat Cenap Şahabettin Bey 
şunu düşünemedi ki edebiyatı 
cedide içio mücadele etmek ma· 
nasız, yahut imkansız ise yapıla· 
cak şey sadece perişan surette 
rücat etmek değildi. Hiç olmazsa 
mücadeleye girişebilir, bir de be-
yaz bayrak çekerek dil inkılap· 
çılarına teslim olabilirdi. Netekim 
eski arkadaşı lsmail Müştak da· 
ha kurultaydan evvel bu ıuretle 
selamet sahiline çıkmak imkanı
nı buldu. Kurultay toplandığı za
man reis paşanın sağ tarafında 
kltiplik makamına oturmak ta
liine bile mazhar oldu. 

Vakıa lsmail Müştak Beyin eş· 
leıine dostlarına kurultayda ede
biyatı cedideyi müdafaa edece
ği, "eğer edebiyatı cedideye fe
na hilcum ederlerse benim için 
onu mlldafaa etmek vazifedir.,, 
dediği işidilmişti. Fakat tekamül· 
cü edebiyatı cedide ile inkılapçı 
dilciler arasında çarpışmalar baş
ladığı zaman onun katiplik san
dalyesinden kalkarak kürsüye 
indiği, biç olmazsa bu müdafaa 
vazifesini yapmak için reis pa· 
şadan söz istediği görülmedi. 

Bu suretle Cenap Şababettin 
beyin dilşünemediği bir muvaf· 
fakiyet ıırrmı o büyük muvaffa· 
kiyetle tatbik etti. Cenap beyin 
kimseye görünmemek için orta
dan çekilip saklanmasına muka
bil o bilakis herkesin gözüne en 
çok çarkacak bir yere oturdu 
ve o zaman zaman tek gözlüğü· 
•ft takarak muvaffakiyetinin gu· 
,.. 41-•e lnmddu. 

(Yarın F1Jik Ali ve Hfise
Jlln Clıhit bevleler) 

VAKiT 
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Fransanın Yeni Planı ............................................................................. 

Başvekili Fransız lngiliz 
vekilini davet etti! 

Baş .. 

Silahları azaltma meselesinde yeni bir yol; Eğer hukuk 
müsavatı kabul edilirse Almanya konferansa girecek 
Londra, 10 (A.A) - M. Mac 

Donaldm M. Herriot'yu daveti, 
büyük bir merak uyandırmı1'·

tad1r. 

etmek dilşilnceıile tetkik edecektir. 

Fransız ve Jnglllz 
baş vekilleri 

Morning Post gazetesinin tah- Londra 10 (A.A) - M. Heri· 
kikine göre davetten maksat ıi· ot ile M. Mac Donald arasın da 
lih azaltma konferansında der- yapılacak millakat etrafında bü-
meyan edilecek silah azaltma yük bir esrar perdesi çekilmekte 
tekliflerinin tetkikidir. olduğuna rağmen lngiliz başve· 

Oaily Herald, gazetesine göre kilinin Fransız baıvekiline Alman 
Mac Donald • Herriot görüşme· meaelesi hakkında g6r0tmek Oze· 
sinde Almanyanın tekrar silah re yarnıki Salı gtınn Londraya 
kuvvetlerini azaltma konferansı- _gelmesini teklif etmit olduğunu 
na iştiraki şartlarının görUşülme- farzetmek pek milmkllndilr. M. 
si muhtemeldir. Mac Donald, Paristen relecek 

Times gazetesi, şunu yazıyor: cevabın gelmesini beklemekte ve 
Avrupa sulhuniin idamesi hem lnglllz aa,veklll hatta tatilini Ghepuen'de geçir· 

Alman dileklerinin haklılığını ta- M. Mak Donald melctedlr. 
nıyan hem Fransanın kendi em- Italya ve Almanya 
niyeti hakkmda duyduğu endi- nazarından bir uzlatmıya esas Roma, 10 ( A.A) - D6viz 
şeleri tabii bulan bir uyu,mamn olabileceğini yazmaktadır. Şayet ihracah ve ltalyan mahıullerinin 
husulünü istilzam eylemektedir. M. Heriot, Londrada, Cenevrede Almanya tarafından kontenjant· 

Daily Telgraf ve Daily Eksp· veya başka bir yerde konferan· mana tabi tutulması meseleleri 
res gazeteleri, bir harp zuhu· hakkında Italya ile Almanya a· sa hakikaten ihya ve imar gaye· 
runda hangi tarafm mütecaviz rasında yapılmakta olan müza· 
mevkiinde bulunduğunu karar· sini güden bir plio verecek o- kerelerin hiçbir ıekteye uğra· 
!aştırmak vazifesini bir mabke- Jursa silahları azaltma meselesi maksızın devam etmesine imka 
meye vermek imkanının lngilte- yeni bir yol almış o a goroımcmetnecıır. na yamn 'Eun-
reye bırakılmasmı protesto ey- manyanıo tabiatile hukuk ve dan 15 gün evvel M. Aloisi Ce-
lemektedir. müsavatı tanımak şartile silah· nevrede tarif etmiş olduğu hare· 
BPrlı'n_ 10 ı AA) - ı;;or•n••n.•n d keti mvbafaza etmek arzusunda .,.. m \~ .ı.t ..,...--..,......, lan azattdia lt'oufetanaına av et 

silAhları azaltma plin: hakkında etmesi mUmkün olabilecektir. oldugu zannedilmektedir. . 
şimdiye kadar B~rline gelen ve Kontenjahtman sistemini red· 

Bu gazete, son olarak diyor d it ı 1.; b oldukça mühim olan haberler, etmekte olan a ya uuna en· 
ki: Her türlü imar planı, iyi ka· db" ı ı k k k f"k gazetelerde itimatsızlıkla ve bir zer te ır er e arşı oyma ı -

parça korku ile karışık bir me· bul görecek ve Almanya onu rindedir. Hangi memlekette o'ur-
Lozan zihniyetile gerginlilderin ı 'th ı ~ t h kk d yapılan rak ,uyandırmıştır. sa oısun ı a a a ın a 

Maamafib, Koelnicbe Zeitung, bitmesi ve milletler arasında bu azaltılmaya ltalya himaye ted· 
Fransız planının Alman noktai mesai iştirak basıl olmasını temin birleri ile karşı koyacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maarif \'ekili Reşit Galip Bey Sesli 
Filim Makinesi karşısında 

(Bq tarafı 1 inci aayıfada) 

mamış veya az okumuş v&1tan
daşlarıô, insanhk haklarının en 
azizlerinden biri olan edebiyat 
zevkini tatmak, kendine g5re 
bilgi seviyesini yükseltmek bak· 
kmı kim, nasıl, ne cesaretle inkar 
edebilir? 

Huzurunuzda söylemek gerçi 
fazladır. Fakat benim için söy
lemiş olmak bir vazifedirki; bu 
memlekette biç okumamışlann, 
okuyamamışların bile bizim yar· 
dımımız olmadan ve kendi ken· 
dilerine yarattıkları binlerce ve 
binlerce yıllık milli kültürün mi· 
rası olarak kurdukları veyaşat· 
takları bir edebiyatları vardır, 
bir yazı dilleri vardır ve okadar 
severek dinlediğimiz derin duy· 
gulu bir musikileri vardır. 

Mukadde• vazife 

"Halk edebiyatını yükseltme
ğe, halkımızın edebi zevkini, 
san'at zevkini yilkseltnıeğe, bil
gi ihtiyacım kendi haline göre 
yükseltmeğe çalışmak, köylüle· 
rimiz için, bütün halkımız için 
derece derece yUkselen kitap
haneler vücuda getirmek, halkçı 
Türkiye devletin in en iptidai ol
duğlıl kadar en belli başlı ve en 
mukaddes vazifelerindendir. 

Dil ıslahatının inkılap bızile 
yürümesini zaruri görmekliğimi-

zin sebeplerinden biri de bu va
zifeyi en iyi ve en çabuk yapa· 
bilmek kaygusudur. 

Diyorlar ki "San'at ve edebi
yat berkeıin seviyesine indirile
mez. Yazılanları berkesin ıevi· 
yesine indirmek ters yol tut· 
maktır. Kabahat yazıda değil 
okuyanların birşey bilmemele
rindedir . ., Deriı ki: 

Dil ıslahatının hedefi kültür 
seviyemızı indirmek değil , 
san'at ve edebiyat dilini, ilim ve 
fen dilini imkanın en ileri dere
cesine kadar halka doğru, ash 
ve hakiki Türk diline doğru, 
indirmek değil yükseltmektir. 
Ortada koskoca bir millet, oku
mıya, öğrenmiye, yükselmiye taş· 
km bir ittiyakla koşmak istiyen 
milyonlar var. Biz onlara bütün 
kolaybkları hazırlamak, onları 

hiçbir milletten geri kalmıyacak, 
hayır bu bize yetmiyor, her mil· 
letten ileri olacak bilgi seviye· 
sine bütün imkin hızlarile en 
yakın zamanda çıkarmak, çıkmak 
imkioına erdirmek istiyoruz. Bu
nun için dilimizi bir an evvel 
millet bağrında yaşayan kelime· 
lerle, bunların mana ve mefhum· 
larile temizlemekten, okuma yaz· 
ma dilimizi bir an evvel halk di
line yaklaşhrmaktan daha evvel 
baı vurulacak çare var mıdır? 

Bunun ilk vasıtası 6ğretme ve 

okutma vaxiyetinde olanlarıo ko· 
nuşma, yazı ve bilii dilinde bal· 
ka dotru koşması deji midir? 

Halka doğru gideceğiz 1 
Bunu yapacak yerde millete 

kartı: 
'' - Senden evvel biz var11. 

Biz O.smanhca dediğimiz bir ya· 

zı dili icat ettik. Onunla maka· 
leler yazdık ve tercümeler yap· 

hk. Onlardan vaz geçemeyiz. Ey 
millet, biz sana gelemeyiz sen 

bize gel., mi diyelim? Hayır, 
bayır biz milletin diline göre, 

balkın diline göre, k6ylilnün di· 
line doğru, evet diline doğru ve 

ayağına doğru gideceğiz. Aya
ğınm tozlarına yOzümüzü süre• 
rek: 

"Geç kaldık, fakat geldik. 
Senin kaynağından, ıenin 6z pı· 

narından kuvvet içerek büyllk 
yarına doğru seninle beraber 
yilrilmek için aana geldik!,, di· 

yeceğiz. Halkın killtilr seviyesini 
yllkıeltmenin, mekteplerimizi sar· 
fedilen emeklerle miltena1ip ve-

rim derecesine çıkarmanm ilk 
çaresini biz itte bunda buluyo· 
ruz ve Gazi'nin yeni inkılap or· 
dusuna bunun için ıönüllü nefer 
yazıbyoruz. 

Düyunu um 
anlaşmas 

2 - Osmanh dOyuD1I 
ye tahvillerinin kıymet 
lerinde altın olarak k•Y 
tir. (Pariste Fransız altJI 
Londrada altın isterlio, 
altın mark tediyesi t• 
Paris anlaşmasında da 1 f 
muhıtfaza olunmuştur. 

kabul edilen anlaım•Y' 
ponların tediyatı klğıt 
zerine yapılacakhr. 

Sonra 1928 anlaım 
senelik dllyunu umunıiy• 
!erinin miktarı 2 milJoll 
liaası idi ki on sekiz, yir 
yon kağıt Türk lirası 

Yeni anlaşma mücibince . 
kü kağıt frangın kıynıe 

senede yapılacak kupoo , 
700,000 1 ürk altını, Y,-
para ıle 6 · 6,5 milyon li,. 
bir para tutmaktadır. Şı 

sız frangının piyasada 
değişirse vaziyete göre • 
arasmda yeni bir kı1aıet 
oiunacaktır. 

3 - Osmanlı dOyunU 
yesinden TOrkiyenin 
düşen miktar 1928 Pari• 
ması mucibince yüz küıiJ 
lngiliz lirasmı bu:uvord 
borçların taksitleri ilk ıe 

2 milyon lngıliz lirasandı 

hyarak yavaş yavaş artaY 

Jtı Jiene sonra seneJik 
3,5 milyon lnglli~ lirası.-
çıkan taksitlerin verıh• 

~diyordu. Eu miktar 
timbin t~l.nt..tlfJ .....:.. 

Uindedir. ~u hakikat ffli 
beler ile ar laşılmış, dn>'uoll 

miye hamilleri namına dl 

sıslarm yaptığı tetkikat 

teyit etmiştır. Onun içİD 

yekunu üzerinden her ha 
bim tenzillt yapılacaktır. 
elli senede ödeneceği 

borçlarammn taksitleri 
seneye artmayacak, 

700,000 altın lirayı hiç 
geçmiyeceklir. • 

işte F raÔsıı gazetet,tiD 
riyatından an'asılan .O 

esaslar bunlardır. Nefl'İ 
ğer cihetleri daha ziyadl: 
ruata aittir. Bununla 
yukarıya kaydettiğimiı 
rıo da kat'i olduğuo• 
olunabilmek için bükaııı 
filinden teyit edilmesioi 
mek IAzımdır. 

Y almz burada bi~ 
etmek istediğimiz bir 00 

dır : Cihan buhranı 

devreye girmittir ki ~ 
meden1 memleketle fil 
çoğu daha bir iki ,e 

yapmıı oldukları i -" 
mütevellit borçlanDI 
)erdir. Türkiye ;,. 

doğruya kendiıia• • 
Osmanlı imparatorla 

lan borç yOklerioİ 
için böyle buhranla bilar ı 
anlaşma .zemini aı•Y 
ederizki hükumetin 

· tiD büyllk hüsnü oıye ·.,.ı 
llyık olduğu. ebemllt•bll 
dir edilecektı1". Ve . 

. . ••rİDI 
dereceaını ve e- . · 
resmi ağızlardan it' 
kat'i haberler gaıter~ 

Mehlll 



'Garbis'' 
Dudu'' 

ile "Hurpik 
arasında 
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1 k. d. ? . . . . k b. 'Tayyare piyango-( 
·---- macı ım ır. sız mısınız, yo sa ız ~ b ·· 

0 
l 

iyiz? ben sizin hepinizi pişiririm!. ( Y ~ut . .1~gue piyan· J 

.... -····-··--··-···· .. -··· ···········-················· 
iki muharrir aleyhinde 
açık neşriyat davası 

Garbi• - Senin aklan ermez sen dolmanı pl•lr 1. 

'AKIT) ın dünkü •ayısında Paria- ci gününden (Taınak fırka11nm 
enice olarak çıkan (Gavro~) ı yapacağı bir ıey yoktur) dedi, bı

tninin Taınak komitesi hakkın- raktı Ermeniıtana gitti. Pekala 
bir nı.akale•ini hulasa etmiştik. "Tat~ak,, ların yapacağı yokmuı, 

e Taınakların Avrupa mer- Dinini ıeveraen fU "Hınrak 
• 3' il 

Al1U!rıka merkezi araaında ''Ramgavar,, ların yapacakları it 
fıktığını gösteriyor, bu iki mer- nedir? Hem de kendilerinin "Ha

ınd~ cereyan eden mücadele- raç Yervant,. (Ramgavar ıefi), 
•faahı bır tarzda tasuir ediyordu. Çobanyan (Ramgavar tefi), Va. 

(Gavroş) un 25 EylfU tarihli raztat (Hınçak ıefi ve Pariıte 
a diğer bir baımakale vardır. "Y rergir,, gazetesini çıkaran), 

makalede (Horopik dudu) ile Tavi Peg (Hınçak meıhur ıerger
(Gorbia) araaında bir muhavere- delerinden) gibi unvanlı simaları 

ediyoruz. ba§larında olduğu halde. 
ropik dudu) nıiUtear bir isim- Çok iyi dütün ve muha-
d~ldlet ettiği fahsiyet ua:.ele· keme et oğlum Garbis ve öyle ce

baımuharriri olan Yerııant ı:ıcın
kcndisidir. Ermeni milletini de 

gibi karş~:na aldığı (Garbi.s) in 

a temsil ederek onunla konu. 
.. ••• hıı -:n~unın başına musal
an fırkaların manOBı:ılığını, re
rinl bu muhaverede taavlr etli· 

mWıaYerede Ermeni fırka
laakkında uzun uzadıya bahiı 

en ıonra ıözün mecraıı öy

yerc ıeliyor ki, oğlu Garbiı 
ine (g6ya kendisine) ıoru· 

Şu halde anne ıenin fikrin
fırkaların lüzumu yok, bunu 

ek istemiyor muıun? 

Oğlum, bu fırka, komite de
ri feylerin rolü !İmdiye ka-
nedir 7 Bunlar biribirJerile 
a etmekten, göz çıkartmak· 
biribirinin etini yemekten 

neye yaramıtlıırdır. Şimdi· 
daı- olan bu değil mi? 
ahını ıeveraen söyle oğlum. 
inı fu Hmçak,, "Ramravar,, 
ları olmazsa bu milletin nesi 
·r? Bu fırkalar bu gün 

nıilletin hayrı ıçm ne 
rlar? Füzuli dedikodu· 
h&fka ne faydaları vardır? 
ı. h' L.. r ıç olmazsa bu kav· 

Oıınaz. 

&1Jrperver • • 
_ 1_ cenuyetler, sıya· 

UZAK Jc'I' 1 ııeler, mektepler 
l'Ce teıkil&t olıun, bunu an· 

L~~z ayaklarınızı öp • · ı 
lla,Tl'ına ne it .. d"keyım mı • 
"ffınçak, R ıor u leri var? 
Dl'- ' anııavarlar, bun· 

•arıa milletin k b d . ay e ece· 
nedır? 

•daha ıaribi ıu ki ali 
oı I ' Ya mev· an Parti er kavga ve 

111 
•• 

• • uca-
ıçın az ıeliyormuı ta ''T • 

' konıiteıini ikiye ayırıyor:!. 
~~kavıa daha fazla 

~tnak,, komiteıinin belli baı· 
ı 1&yılan "Kaçarnuni,, birin· 

vap ver. 

Garbia - Anne böyle feylere 
şenin aklın yetİfmez. Sen yalnız 
dolmanı iyi pi,ir. 

Horopik - Ulan ben sizin he
pinizi birer birer dolma yapar ve 
Pitiririm. Hele tuna bak. Beni 
aen dolmacı mı zannettin. 

Aaıl clolınacının kendiai aızaı
niz. Hem aiz yenilecek dolma da-
hi yapamazaınız. Hazmı mümkün 
olmıyan dolmalar ataraıruz mey
dana ve bir takım zavallılar dahi 
ıizin o dolmalarınızı yutarlar! 

V AKIT - Görülüyor ki, mese
le açıktır. Yervant ef. tamamen 
Tumacan ef. Ye Londradaki met· 
hur diplomat Prof. Garabet Tu· 
mayan ile hemefklr olarak ..-azi
yeti mizahi surette tasvir etmekte 
ve Ermeniler için fırkaların lü
zumsuz ve tehlikeli olduiunu pek 
mahirane temıil etmektedir: -
Söyledik "Horopik dudu., Yer
vant Ef .nin kendiıidir. Garbiı da-

hi tiyatro uıulü uydurma bir 
§ahıiyet §eklinde kendi oğlu -
Yeni ayrılan ve iıyan eden Avru
pa bürosuna mensup. ( Bu ci
hetlere temas eden Tumacan ef. 
nin tuhaf bir bendi vardır. Bunu 
da yarınki (V AKIT) te netrede· 
ceğiz. ) 

Alman profesörUnUn 
vereceği konferans 
Şehrimize geldiğini dün haber 

verdiğimiz tanınmış Alman pro· 
fesörü Her Bruar dlin yanında 
operatör Burbaoettin B. olduğu 
halde Ccrrabpaıa hastanesini 
gezmiıtir. ProfealSr hastanenin 
bütlin dairelerini gezmiş, izahat 
almış, !!Ördüğü intizam ve mil· 
kemmeliydten memnun kaldığını 
söylemiıtir. 

Profesör yarın saat on birde 
Tıp fakültesinde .,ten,ffOı fOç· 
lllkleri., mevzulu bir konferans 
Yerecektir. 

:: em ertıp ayyar ~ 

~ gosunun üçüncü ketidc1ine ~ 
J bugün öğleden sonra Darül- i 
~ fiinun konferans salonunda baş· g 
~ lanacaktar. Bu keşidenin en ~ 
ı büyDk ikramiyesi JüOOOO lira· ~ 
i d1r. Bugün 800 numara çeki· [ 
l lecektir. Çekilece'.c numaraları ~ 
~ yarınki sayımızda sıraya kon· ~ 
g mut bir halde bulacaksınız. ~ 

Temyiz hangi fıkraların a~ık görüldilğil
nün gösterilmesi için kararı nakzettl 

Muharrir Vili Nurettin ve 
Iskender F ahrettin Beyler aley· 
hindeki eski açık neıriyat dava-

açık gördüğü fıkralar., satırları, 

sütunları birer birer söylemif, bu 
noktalar yazılarak, eskisi gibi 
karar verilmesini istemiştir. 

\.1111ıılllllt11111Jllllllf11111ılll1t11ııı11ıııı111111ıllllll!mııılllllll111~ 
smın yeniden görülmesine, don 
lstanbul ikinci cen mahkeme· 
sinde devam olunmutlur. 

Dava edilenlere ne diyecekleri 
sorulmuş, vekilleri, bu işin ehli 
vukufa havalesi lizım geldiğini i
leri ıürmüşler. Bir san'at eserinin 
açık olup olmadığının ancak ehli 
vukufu halledilebileceği, bunun 
telakki işi olduğu esasından ileri 
sürülen bu istek, mahkemece red 
edilmiıtir. 

Şo/Öı I erin içt1111aı ............................................. 

Şoförler ve 
belediye 

Belediyenin hir lı arann
da 11 gene beledi) eye 
şikayet edecekler 1 

Şoförler cemiyeti, bazı şoför· 
ler tarafmdan yapılan milracaat· 
lar ve şikayetler üzerine yeni 
bir mesele hakkında belediyeye 
baş vurmıya karar vermiştir. 

Mesele şudur: 
Belediye son zamanlarda ha· 

znladığı bir talimatnameye aa· 
bıkah kimıelerin elinden şoför· 
lük vcsikasınm alınmas• li.zım 
geldiğine dair bir madde koy
muştur. Şoförler bu maddenin 
tatbikatta bazı yaohılıklara se
bebiyet verdiğini, meıelA on iki 
sene evvel ufak bir kaza yapa 
ve o zam11ndanberi biç bir kaza 
yapmıyan adamların ellerinden 
vesikaları almdığı halde esrar· 
ket, · sabıkalı bazılarının bAli it
lerine devam etmekte oldukla· 
rını söylemekte ve bu maddenin 
polis s:cillerinde sabıkası olan 
ıoförleri istihdaf ıı:ttiiini ileri 
sürmektedirler. 

§ Şoförler cemiyeti kongreai 
bu ayın on sekizinci Salı .OnU 
toplanacak hr. Toplantıda yeni 
idare heyeti seçimi yapılacaktır. 

Şoförlerin muayenesi 
Şof8rlerin aıbbt muayeneleri 

bitirilmiıtir. Bazı ıoförlere aıhhf 
vaziyetleri dolayııile sıhhat cüz
danı verilmemiıtir. funlar tak
side çahşamıyacaklardır. 

Maarif vekili Tıp 
fakültesinde 

Maarif vekili Reşit Galip bey 
efendi dün saat dörtte Tıp fa
klUtesini ziyaret etmiştir. 

Vekil b,y müderris ve talebe
ler tarafrndan karşılanmı~, mek
tebe girer girmez ''yurdumuza 
geldim. Duyduğum samimiyeti 
ve yakınlığı ifade edemem,, de
miıtir. 

Reşit Galip bey bir saat ka
dar fakültede kalmış, müderris 
ve talebelerle görüşmüş, roora 
talebelerin tezahüratı arasında 
fakülteden ayrılmıştır. 

KomUnlstlerJn mu
hakemesi 

Komünistlik ma kaadile propa • 
ganda yapmaktan suçlu Fuat 
Ef. ile arkadaşlarının mubake· 
mesine, dün lsianbul Ağırceıa 
mahkemesinde devam oluomuı· 
tur, 

"Rahiplerle rahibeler arasın
da,, isimli bir roman açık görü
lerek bu dava açılmı,, romanı 
yazan Vali Nurettin Beyle ro-

. manan netrolunduğu .. Akıam,, 
iazetesinin o vakıt mes'ul mü-

dürü bulunan lskender F abrettin 
Bey, hapise mahkum edilmiıler· 

di. Temyiz hangi fılualann açık 
bulunduğu birer birer gösteril
mediği iç~n, kararı bozmuıtu. 

Dün, MUddeiummi muavini 
Kimil Bey, müddeiumumiliğin 

AmerJkalı terbiye 
mütehassısı 

Ankarada bir çocuk bahçesi 
tesisinde fikrinden iıtifade edilen 
Amerikalı terbiye miitebas1111 M. 
Ceniks dün Ankaradan tehrimize 
a-elmiıtir. 

_.....,..,...~ 

TütUnctlltlk kanunu 
TütüncülOk kanununda yapı· 

Jacak tadilatla meşgul olan Tü· 
tllncülOli: kongresi bugDn lnhi· 
sarlar umum mlldürlllğllnde top
lanacaktır. 

Kongrede , yeni tOtOacOIOk 
kanunu hakkında bir proje ha· 
zırlamıı olan komisyonun karar
ları mllzakere edilecektir. 

Bir kavgaya 
karıtanlar 

Beıiktaıta Dıkilitaıta Saatçi 
baymada dUlıer Riza Ef. evinin 
duvırıaı tamir ederken bahçivın 
Arnavut Caferle kardeıi Litif 
müdahale etmiı ve aralarında 
kavga çıkmııtır. 

Kavga bir aralık luzışmıı ve 
Cafer bıçak çekerek Litif de 
odun kaparak Rizanın üzerine 
yürlimü§ler, döğmiye ve yarala· 
mıya b~ılamıılardır. Bu esnada 
kavgayı ara'amak için gelen Ri· 
zanın annesi Münire ve komıusu 
Sabiha H. lar da duvard11n dO· 
şerek, birçok yerlerinden yara
lanmışlardır. Suçlular yakalın· 
mııhr. 

BUyUyen bir kavga 
Beyoğlunda Mikadele çıkmaz 

sokağında 13 numarada HulGıi 
ile Alhnbakkalda Cedidiye so· 
kağında oturan Ômer ar11ında 
para meaeıea:ndea kavga çıkmış
tır. Kavga bOyüdüğOnden her 
ikisi de yakalanmııhr. 

Dine imana kflfUr 

Bunun üzerine, dava edilenle
rin vekili, mllddeiumumlliğin iıa• 
ret ettiği fıkraları birer birer 
g&ıdcn geçirerek mfldafa11ını 

hazırlayacağını bildirmiş, muha· 
keme, bunun için ayın on yedinci 
günU saat on dörde bırakılmııtır. 

Evinde esrar bulunan 
Koço Ef. 

lstanbul Ağırceza mabkeme
ıinde Koço isminde birisinin 
muhakemesine baflanmışhr. 

Evinde elli kilodan fazla urar 
bulunduğu noktasından açılan 
dava, tahitler dinlenilmek Uzre, 
baıka güne bırakılmıştır. 

Sahte yaverin mu· 
bak emesi 

Kendiaine yaver süsü vererek 
dolaadmcıhk yapmaktan suçlu 
HOHyin Fikri Ef. nin muhakeme
aine bugün on dörtte lstanbul 
Ajırceza mahkemesinde devam 
olunacaktır. 

Geçen muhakemede, müddei 
umumi Cemil B. ceza istemitti. 
Bugün Hüseyin Fikri Ef. kendi
sinin mUdaf aasım yapacaktır. 

Adliyede zabıt 
kAtlpllğl 

Adliye memurlan intihap en• 
cilmeni, dOn toplanmıı, zabıt 
kltipliği için mOracaat edenlerin 
istidalarını tetkik etmiıtir. En• 
cümen, geç vakte kadar çalır 
mııtır. 

Taşlanan bir ev 
DUn gece yarısı BnlbUl dere• 

sinde limon sokağında S numa
rala hanede madam Nininin evini 
eski dostu Mardiros taılamıf ve 
camlarını da kırmıştır. Mardiros 
yakalanmışhr. 

V114yeller arasında 
futbol 

Mersin, Konya ve Antalya 
spor kulOplui arasında geçen 
Cumartesi ve Pazar günleri fut
bol müsaba~alan yapılmıştır. 

iyi yetişmiı olan bu takımlar 
müsabakalarda güzel bir oyun 
göslermiıler, müsabakalara kesif 
bir halk tabakası, resmi vazifeli 
1;atlar, meb'uslar biiyük bir all-

Dün gece yarısı Sultlnahmette 
Firuıağa mahallesinde tramvay 
caddesinde Arif beyin manav 
dilkkAnına kundra boyacısı Ah· 
met sarhoş olarak taruz etmiştir. 
Ahmet dine, imana küfür etmit 
ve ftra tituini de kırmış olmakla 
ıuçludur. Ahmet yakılanmııt11. 

ı ka ile takip etmişlerdir. Müsa· 
bakalarda kulüpler arasında tek• 
nik noktalarda bazı ihtiliflar 
çıkmıı ve halli için federasyona 
müracaat edilmiştiı" 
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GLORY A DID 

Rus kal-ışık takımı 
memleketimize geliyor 

göstereceği GRAZIA DEL RlO 
ve LUCIEN GALLES'in pek 

kıymetli opereti 

PARIS KIZI 
fılmi sayesinde 

Güzel şarkılar! Moakova, 10 (A. A.) - Yarın 
Türkiyeye gidecek olan SoTyet 
karııık takımındaki futbolcular 
tunlardır: 

Kaleci; Babkine, Geri koruyu· 
cu: Sriatines, F omino,; İleri ko • 
ruyucu: Popov, Straıtin ve Priva • 
lov; Saldıran: Staroıtine, Elicev, 
Bout11ov, Rokpliev. 

Takım kaptanı, konu~a 11ra· 

11nda demiıtir ki: Bu seyahatin 

So~et futbolculan için büyük Nefiı musiki 1 
Bol kahkaha J bir değeri vardır. Rusyaya son ge· ıı.. 

~----------------"' liılerinde Türk futbolculerinin 

teknik bilgilerini gördük. Türk 
futbolcuları, oynıyacak oyunları 
kazanmayı beklemekte bizimki • 
Ier kadar haklı olan çok acar o • 
yunculardır. 

Is tan bu 1 Belediyesi: 
DarUlbedayi Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri : 

Bu akşam ISTAHBUL BELEDiYESi 
Suvare 

Atina Olimpiyatları 
saat 21,30 da 1 

Pazartesi • 
Per,embe 

~ij~'I ~ij 
l ıııı 1 

111 lf lfl 
Semihin daha iyi koşacağı ve kuvvetini 
100 metre finalina sakladığı anlaşılıyor. 

Yazan : l\lusahip 
zade Cel:11 Bey 

MualJim ve t•· 
lebe gecesi 

Atina, 10 (A. A.) - Üçüncü 
Balkan Olimpiyat oyunlan, bu • 
giin Atina &tadyomunda bqla • 
JDJfbr. 

Bu olimpiyatlara S millet ifti
rak etmi§tir: 

hin daha iyi koıabileceği merke
zindedir. Semih, bütün kabiliye • ,. -- TA K V 1 M ..._ ·~ 
tini, 100 metre finaline saklamak- Sah Çarşamba 
tadır. Müddeti: 11, 5 - 10 sani- 11 T.evvel 12 T.evwel 
yedir. . 10 Cema.ahlr 11 Cema.ahir 

800 Metre: 1 - Passi (Yuna- cıın doftuşu 
Gün bo.tışa 

ni.taa) 2 dakika, 2, 3 - 5 H.ni· Sabah namazı 
ye; 2 - Stavrinoı (Yananiatan) ög-ıe namazı 
3 Tucaa (Yu-layya), 2 dakika lJdudl namnz:ı 

e- A.11.şam namazı 

6,11 6, IJ 
ı :-.30 11,28 
6,00 6.01 

12.00 12,00 
ı s.ns 15.04 
17.30 17,28 

Türk yazıcıları, 
• gazeteciler, sı 

Öz dile doğru açılan yolda y ·· 
ı t.- d R N bü"yu"'k kalabalıkil' Dün, DOımaba.~e e eıat u· ıız 

ri ile biraz görüttüm. Reıat Nuri· kes gazete okuyab 
de, bugün onu o yüksek yere yü- dili yazmalardır. 
celten verimli ve ıtıklı Tarlığı ilk ıöyliyen dili gazel 
ıezen ben olmuıtum; Bursada ğun dili gazetedir· 
bulduğum bu gencin, bir ıün bü· tünce, biraz bu d .. 
yük ve yüksek bir yazıcı olacağı· verdiği bir durakbk 
m anlamıJtım. da pek yolunda bit 

I Dün kendisile cörilfürken gö~· Her yeniye doğru 
lerinin bebeklerinde parbyan hır biraz durıunluk .e 
ıevinç qıiı gördüm. llık, aokul· Ancak, bu büyük 
gan, duyplu bir yürekle, ıııklı, vaı direkleri, te111eli 
bilimli bir haftan ıelmit bize bu zin kafanız dütüıı 
kadar aüzel yazılar veren bu tiniz yazacaktır. Bu 
gençte ta yünüldüğümüz yolun ıizin yüzünüzden 1"I 
ıönmez bir ıevgiıini buldum, ae· nacaktır. 
vincinden uçuyordu. Otede gene Gözlerinizi kırpJJI 
o gün, çok andiiim •e kendiıin· madan her gün bira' 
de kıvrak ve yüksek bir bullJ! leteceğiniz bu yold• 
gücü ıezdiiim Sadri Ethem Bey Hele, bir deneyin~ 
oğlumla da koıiuflwn. geçirdiğiniz, oku 
Onwı da yüzünde, kurultayın receklerinizi, öz T .. 

bıraktığı derin, derin ıevinç izle- mıya batlayınız, h 
ri buldum. lar artacak, Anadol 

Bulgaristan, Romany~ Tür.ki· 
ye, Yugoalavya ve Yunaniatan. 
Stadyomun tribüııleıinde 40,000 
sefifci yer alMJflL Atletlerin ıeçi· 
di, ıaat 15,40 ta başlamıftır. Her 
taraftan §İddetli alkı,lar kopmuf 
tur. En bqta Bulgar takımı geli
Y• Te onu Romanya, Türkiye, 
:YugoılaTya Te Ywıaniataa talam
lan takip ediyorda. Hepsi de mil
lt bayraklarıru iapyorlardL 

4 ıaniye. Yatsı namazı 
Gülle atma: 1, Kleut (Yugos • Imsak 

l !l,ll2 
4,33 

19,01 
4,S4 

Biraz aoma, evet biraz ıonra, den her gün iıteyicilet 
bir kaç gazete yazıcilarile ıörü.f· br.Söz bulmaya gel" 

tüm. Bunlar da ıu büyük ite inanç 11!<1ntı yoktur~ BugÜJI 
bailamıı ıııklı gençlerdi. Ancak cemce ıandıiınuz bit. 

ı bunları bir ıey diifündürüy.ordu. bizim öz aöıderimis 

Atletler,, atadyom11 dolqtıktan 
sonra yüzleri biikUmet erkinmm 

bulunduğu tarafa doiru olmak 
üzere aahamn orta prinde ~ al
aılar. Hüki'Mnet erkammn etrafın· 
'da bir çok ecnebi ve Yunanlı ze· 
vat Te bilhaua ecnebi memleket· 
ler sefirleri bulunuyordu. 

Atletler, yemin ettiler. Reis, M. 
Rinopalos, boş geldiniz, dedikten 
•ODr• oyunlar batl••'fbr, 

llk günün neticeleri: 
100 metre: 1, Tn.agouais (Yu· 

naniataa>, 11, 1 - 10 saniye; 2 
Manticu (Yuaaniıtaa)7 3 Semih 
~(Türkiye). "Umumt intiba, Semi· 

Yılm geçen 
lavya), 13 metre 37,5, 2 - Bout- günleri 

ıouk (Romanya), 13 metre 19, 3, Yılın kalan 

} 2:~ 273 

Spahic (Yugoslavya), 13 metre J.-.gttıı_ı_.ert __ .,_...._.~-~-=~r=:: 
10 HAVA - Dün sıcaklık aza.mi 28, Ügaı1 

• M 19 derece olarak teııb!t edllmtııtiT. Bug1llı 

1 93 91 , 

10,000 metre kotu: 1, anoı rllz.gAr poyrıazdluı mtıtehavvn aüraUe ese ... 

(Yunanistan), 34 dakika, 25 2 - cclc, hava ekseriyetle açık olacaktır. 
s aa.ni)'e. 2 Renait (Rpmanya> 3' 1 R A D y O 1 
dakika 28 saniye, 3 Koren (Yu • ._ __________ _. 

goelaTya), 34 dakika, 42 ıaniye. OugUa 
0

Bayrak YBl'Jfl 4X400 metre: !STANB UL - lS den 19,30 a kadar orkea 
1, Yanan takımı, 3 dakika, 35, 3 tra, 19,30 dan 20 ye kıı.C!ar Kemal Niyazi 

n ey ve arkadaşlan, 20,BO dan 21 • kadar 
5 ıaniye, 2, Romanya takımı; 3, s enJye hanım, 21 den 22 ye kadar Nimet 

Yugoslavya takımı. Vahit hanım tarafından tagannJ. 
VİYANA (51T,2 m) - 12,30 Jc~, 

Yüksek atlama: 1, Papanico • J a,40 J>lAk, u ,1o plak, ıs,20 farlu, lT.~ 
lau (Yunanistan), 1 metre 80, 2, l<onaer, 20,2::; mustki. 

Ha-.lar (Türkiye) 1 metre 75, 3 P.<»lA <441•2 m) - ıı haber, 21'4:s 
yu ' k01188r, 22,ao komedi , 2a koneer, 

Manteloı (Yunaniıtan). BUDAPEŞTE (6~.ı> m) - 10,15 kon -

Uk günün neticesinde kazanı • ııcr, '20 kon~. 21,20 orkestra lrnruıerl, 22,43 
ç lgan mQslklsl. 

lan puaDlar: Yaaanistan 38 pu • MOSKOVA (130' .m) - 22 den 2t e ka-
an, Romanya 20 puan, Yugoslav· dar ne§rlyat. 

VARŞ()VA (HU m) - 18,45 ptlk. 17,SO 
ya 18 puan, Türkiye 10 puan, p llk, ıs senfonik konser, 19 ikoıuıer, 2.2 pi-

Bulgarlıtan 3 puan. yano konser, 23,US .dans, 24 dans. 
KÖNİGV'OSTKR HA\"ZEN (1635 m) -

Sanıyorlardı ki: Dil deiitikliii )erek yuanz. ötede. 
buaünün açık Türkçe a-iden yazı· sevimli, ılık, aokulıall 
larını bozmua bile, diifünilp duy· var ki, biraz bunları 
duklarını yazabilecekler mi? Bu yuı dilimize koyar 
yeni atılıı, bu temizleme dilimizi dırabiliriz. Daha çok 
çok özgün ve arık bırakmıyacak~ ,Jglıia koyabiliriz. 
m:ı? Sakınmayııu., 1Mi • 

1ıte burada durmak iıterim. larınız ıi&i daha ço1' 
Hayır, Türk dili yazıcı orduıu· size daha çok ıokul 

nun yübek yürekli, ıtıklı baılı Bi de. beri · 
yazıcı1arı, hayır, ıizden, bu it, mız dilde yara 
Gazinin ön ayak olduiu bu it ek· zel, ince yazı 
ıiksiz bir inanma ile ıomuz ve sa• timdiki öz Türkçede 
yıaız bir çalııma iıtiyor. B\lnu an· lı olacaktır. Siz, bir 
cak, ıiz, ey gazete yazıcnı genç hancı .sözlerden, bu 
ve değerli hatlar, ıiz büyük kala- mizi arıtmağa batla 
bahta aindi.receJuiniz, onları bu zak olmıyan bir gün 
yola aiz Jiiaüldeeekainiz, siz gö:. limizin güzel yazıları 
tirecebiniz. cektir. Haydi, Türk 

Bu ~ en ~ -ore 'JU!y&n yazılarınızın içinde 
ıiti paeteler ppacakbr. Bu erde duran fU ıözleri Me 
mli {faziletli) ıayqı ıiz batara• hana doinı gönderi 
calwna. Zira: ıazete dili, eksik· Edirne 111eb'u• 

Eski şehirde grup müsabakaları 
7, 15 JimnasUk, 7,30 muslkl. 15 konser, 17,30 :.-m::::==:.ııı::a::w•mı:ır•m111wwı1111a:ı::.•11 

Oyunu 4 - 2 tanare takımı kazandı 

a<onser, 23,20 orlceatra. 1 
PARlS (li25 m) - 20,05 mUsah&be, 

20,20 musfld, 21,40 mtısahabe, 21,45 Uyatro, 
P 22,30 konaer. 

Yann 
ESKlŞEHlR, 9 (A. A..) - unaı dakikada sai içeri Saim, sı- VİYANA (:Sl7,2 m) - 12,30 'konser, H 

r.cr - -·ıkmı' .... r} B .... in t:' -ki--.L ... • L L"!. 10 konser, 16,20 ptyano konseri, 18 koııeer, ucıç r -.- ı:.a r:u ar hir yütle ikinci goıü yaptı. 
21

,
05 

koı:uıer, 23,16 muak1. 

ataclmda 1l'J'8P müıabakalarma Bu ıolden 90nra kendine ge • ROM:A (441,2 m) - 21 ptlk, 21,45 ope-
.. f" ı_ a._L...._ f ..ı ak I ra, 22,80 musiki. 

Clevam edilmiıtir. Cuma günu ı- aen ~ onan ın arı te • BUDAPEŞTE (550,5 m) - 10,15 sen -
nale kalan Eikitehir birinciıi Tali ettinniye batladılarsa da fonik konaer, ıs konser, lMO Alon orkes -

trası, 23 ~gan orkestrası. tayyare tabunı takımı ile 1'nkara tayyare müdafaaıı, feYkalide VARŞOVA caıı m) - 1M5 plAk, 11, 

bir~ Ge~ler birliği &rumda· ıayret ve enerji ıarfile bu akın • 25 ptAk, ıs pllk, 19 hatır mu.siki, 23,15 

ki maç 1500 den fazla bir aeyirci ları, uza)dqtınYorlardı. 36 ıncı . dan~öNtGVO'STER HAVZEN (lt>M m) -

~minele icı-a edilmiıtir. dakikada ıantforun yerinde bir 1 ,15 j lrnnaaUk, ;,so musiki, 12,30 plAk kon-
B "k" · birin" • • pasını güzel bUanan ıol açık Or· sert, J G konacr, 17,SO konser , 20,30 Bcı'lin, u ı ınca maçta grup cm 23,ao haber, 24,60 dau.. 

\elli olacağından birinciden da r laaa, üçüncü aıalii yaptı. Ve böy· PARlS ( 1725 m) - 20 rnllaaalıbc, 22.20 

ha büyük bir alaka teTIİt ediyor • lelikle birinci haftaYm bittiği za • mmılkI, 21,40 moda , 21 ,15 ltonaer. 

Clu. Takımlarğ alkıılar araaında maıı, Eakitehirliler 3- O kazan· 7:k":W':~a:==:r~==:~:::u:~:: 
sabaya çıktılar. Üyun, gene Ce • mıı bulunuyorlardı. tarif edilemiyecek derecede ıert • 
mal beyin idaresinde saat 16.40 Bu haftayimde tayyu-eciler, u· ' leıti. 
Öa Ankaralıların saldırmuı ile mumiyetle ıert oynamalarına rağ· 36 ıncı dakikada soldan güzel 
baıladı. Bu saldırma, tayyareci • men iyi .idi. Gençler birliğinde bir Ankara hücumu, Adilin aya • 
ler tarafmdan kesilerek mukabil Halit, Semih Ye kaleci güzeldi. iile ikinci ve son golü yaptı. Bu 
akına aeçildi. ikinci devrede Ankaralılar, 0 • col, Ankaralıları harekete geçirdi 1 

Oyun çok ıert •e geliıi ıüzel yun üzerinde müeuir olmıya baı- Ye oyunun sonuna kadar hakim 
oynanıyordu. Her iki talmn da bir !adılar. Ve E.kiıehir kaleıini ıık, OYJUUnalarına rağmen diğer hir 
çok gol ftrıatları kaçırıyordu. Ni • sık tehlikeli akınlarla ıarıyorlar· baıka gol atamadılar. Ba devrede 
hayet, tayyareciler, ıağdan gü - dı. Fakat, tayyarenin yırbcı mü • hakemin bir çok ihtarlarına rai· 
zel bir akın yaptdar. Sağ açığın dafaası, gol yapmalanna mani o· men hatası görülen tayyareden 
yerden ve falsolu bir ortalayııım Juyordu. sağ açık l..utfi ve sonlara doğru 
Ha1it, heyecandan kendi kalesi· 9 llDC1l dakikada tayyarenin da ıağ bek Cafer, oyundan çıka· 
ne atarak tayyareciler lehine ilk aoldan güzel bir akını takip etti. nldı ve oyun 2 - 4 Eskiıehir 
gol~ kaydetti. Bu golden aonra 13 üncü dakikada Halit bir kafa tayyare takımının galebesile ni .• 

BORSA.-. 
10 T.ewvel 1932 

Nulrat (~) 
.Karut Kanat 

20 t. 1P'nmam 17'0 1 Ş!Dn A •· '28-
1 B~rlln 7H- J Pmııııta U-

t~ 211.scı l lbrk ~o-
l ZoloU 24- i 

20 Uret 218- 1 Penga 32-
20 t. BeJç1ka J 17 - IO 1.A!J7 .25-
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20 l9riçre 820- ı Çervoneo -

ı 30 .Leva 1:1.- ı Altm 919,-
1 Floda as- .ı lıleeldl;;re HA 

20 Kuron Çek JH- 1 Banknot U9- • 

Çek fietlen (kap.-· 16) 
Paı1Jı 1206 Prag :s !fO!!J 
Loııdra 727.50 VJyaıı.a 2.efı55 

Ne• Yorlı .0.'1.5a ·· lddt ~ ı :~ 

Mll&ııo Jl.26i 5i Beı1bı !.%50 
Brt11me1 .JMH ~& 4.tl~I 
Atiııa 18 74.5 r.l§tıc 3.631U, 
Ce!lnH ! .4479 Bllkref 77. i'O 
Sofy· 66.31 1 Belgrat IU82 
• ,terd&m 1.1779 Koallon lotl8, 

t Daıakaaı 

ADaddlu 
Reji 
~1-. Heyrtye 
Tramvay 
u. 8,gart.8 
- , montJ 

Eabam 
;),:io 

21,90 
S.05 
14.50 
47 
I!! 
28.50 

L'•rkoe 
Çimento Ar. 
011ym1 Dey. 
Şark Dey. 
tta1ya 
fm'k m. ceza 
Teı.toa 

28-
9. 1() 
2JSIO 

S!SO 
2-

~-

IMllalrat.r l"ehwtiter--- -------------
]&t. dahili 96.SO Elektrik 
Şark O.yollan :;.25 Tramvay 
lD.lhnJıhlde 58.- nnea 
GUm.rWUer s. ro Rdltılll 
Saydl malı! ·UO Audolu 1 
Bagaat 4,lm Ana.&na 11 
Askeriye - A. Mümemııiltt 

lstanbulda 
dü devam 

Sıhhiye vekile'İ, 
mücadele edilme~~ 
mDdilrlijine ye~ 
yollamııtır. Bund• 
öldürülmesine bet fi 
sıkı bir surette de. 
vekilete her •Y · 
tatiatik ıönderilllle" 
tedir. t• 

Verilen malilrll~ 
dört ay zarfınd• 5iP': 
ti mıntakasmd• ~~ 
dOrftlmftıtnr. t• 
kaymakamlığı 111•~ 
muzda 280, AIU d 
Jiilda 306, Yalo"•,_ 
zaıfmda Sl 4 k.IP 
tir.. 

lzrnlr bO~J 
lnair, 10 (A· 2' 

aada 5 kuruttarı ıt . .,e 
709 çuval İJllClr 
kuıuıa kadu 37fll f 

tayyare takımı ıık, sık akında. 30 V\ıruıu ile ilk golü atmı>:a muvaf • haY.et buldu. 

~~------=~~__:___~~~~~~~~~~~~ 
blmııtır. 



VAKiT Sayıfa 

lstanbul matbuat cemi 
yeti senelik kongresi 

ÜşAü~dünüz, taşındımz, hiçbir şey hatırlıyamıyormusunuz? 
Hala bana cevap vermemekte ısrar edecek misiniz? 

Dil inkı'abında matbuat cemiyetini 
göstereceği faaliyetler 

lıtanbul Matbuat Cemiyeti se
nelik kongresini dün yaptı. Kon
gre reiıliğine Akfam gazetesi tah
rir müdürü Enis Tahain, katiplik
lere de Milliyet muharrirlerinden 
M. Sait, Vak?t muharrirlerinden 
Zeki Cemal ve Reasam Ratıp Ta
hir Beyler ıeçildikten ıonra idare 
heyetinin bir ıenelik çalrıma ra· 
poru okundu. 

gezinti kaldırıldı. Yerine Ağus 
ayında bir mehtaplı gecede gez 
ti yapılmaıına, 29 T eı riniev 
Cümhuriyet bayramının da 
bir arada toplanılarak kutlul 

-29-
1 - Ben mi? Hiç tanımam. 

Fakat kendiıini buraya getiren I - Nasıl olur? Doktor Tahir 
murlara hiç bir mukavemet Bey ihtiyar fakat hayli maruf bir 
termemi§, hatta galiba tevkı • doktordur. 

1

Hemen herkes onu ta
in sebebini bile aormadan bu- nıyor. 
a kadar gelmiş. Anlaıılıyor ki - Belki iamini işitmişimdir. A-
kıfini çoktan bekliyordu. Ben~ ma hiç bir vakit görmedim. 
ap vermemekle niyeti bir nevi - Öyle ise karıştırıyorum. Bel-

üdafaa tarzı bulmak olacak. ki onun oğlu Adil Beyi tanıyor
,..c.,.~en Bey vurulduğu za.man ne- sunuz. 

e olduğunu, ne yaptığını ha- - Hnyır, hayır oğlu olduğunu 
lıyamaz görünüyor. Bu deliller- bile bilmediğim bu zatın ne ken

batka Mehmet Ali Efendi ne- disini ne oğlunu gördüm. 
Nigar Hanım ismindeki kn- - Tuhaf tey. Çünkü Adil Bey 

dan, gerek hizmetçisinden Ahsen Beyin en yakın, en samimi 
zi ~~yi ~th~~.edecek bir çok doıtu idi. Na.aıl olurdu ...• 
er ıtıtJDıf, ıkısi de bu adamın - Peki ama, ben Ahıen Bey 

1 vaziyetine rağmen onu ca· İMDinde bir zatın mevcudiyetin
ak kabulde tereddüt etmi· den bile haberdar değildim. An-

if. cak geçenlerde Nigar Hanımın 
Hepıi İyi ama, bu adamı hizmetçiıi onun mektuplarını ba
zanna almak için bir çok na göıterdiği zaman ... 

eri itiraf etmeıi ve bir çok ıu· Bunu itilince ıerkomiıer mem-
• İze cevap vermeıi lazımdır. nuniyetle: 

Neye dair? Nuıl ıualler? - Ala, tamam! dedi. Nigar 
Size bunları anlatmak uzun Hanımın hizmetçisi size Ahsen 

~1111=asur. Acaba ıiz isticvabı bu Beyin aık mektuplarını göstereli. 
veya yarın bitiremez miıi- Siz de bu ıuretle Nigar Hanımın 

sizden sonra bir baıkaaile nitan-
- Hayır ... Maamafih timdi bir landığınr, evlenmek üzere oldu-
e daha tecrübe eClelim. iunu öğr ndiniz, bu ihtiras ve in

Feyzi Bey tekrar İsticvaba da
ı.:~tiımııııın. olunduğu zaman yaşlı memur 

a Ef. d,. ıtP.rkoıniserin yanında 
ruyor, onları dinlıyordu. 

- itte ıizi iyice dütünmek üze
ahat bıraktık. Dütündünüz 'ta· 
mıa. hiç bir tey hatttby~. 
nıuaunuz? HilA bana Cevap 

? 
emekte iarar edecek miai· 

Size yalnız aöyliyebileceğim 
: Bana atfetmek İstediğiniz 

a haberim yok. Alikam 

O zaman Rıza Ef. Feyzi &eye 
ıual ıormak için müaaade üte

: 
Feyzi Bey, dedi. Siz acaba 
r Tahir Beyi ne kadar za -

dır tanırsınız 1 

tikam hiılerile gidip cinayeti it
lediniz. 

......ı İyi ~a, bir adamın ihtira-
11nı, intikam için çırpındığını gör
seniz hile bu bir cinayeti ona at
fetmek için kafi sebep midir? 

- Y alruz bu değil ki .... Bir de 
cinayetin erteai günü Ahıen Be· 
Yin kötkünün yanında .on derece 
f Üpheli bir adamın bir hendekte 
gizlendiği görülüyor. Bu adamın 
zaptedilen etkili tıpkı sizin e9ki
linizdir. 

- Pekili, ıize bahsettiğiniz 
lrÜll nerede olduğumu timdiye ka· 
dar aBylememe ıebep, huıuıi bir 
aile meaeleıini ifta etmemek idi. 
Fakat görüyorum ki artık izzeti 
nefıim ve hayıiyetimle fazla oy· 
nıyor:ıunuz. Size haber vereyim: 

Bu ayın sekizinci gününden on i· 
kinci gününe kadar Tekirdağında 
idim. Hususi bir iti takip için git
mittim. Bu işin ne olduğunu ıöy· 
liyemem. Ancak bu müddet zar· 
fında orada olduğumu çektiğim 
telgraflardan bile anlıyabilirainiz. 
Orada bulunduğumu beni tanıyan 
Seyrisef ain acentaıı da size ıöy· 
liyebilir. Başka bir istediğiniz 
var mı? 

Feyzi Beyin son derece kindar 
tavrı hareketi bu izahat üstüne 
kuvvetlenmişti. Serkomiser der· 
hal yumu1amıya mecbur oldu: 

- Beyefendi, bizim ıize ka111 
hiç bir kin ve gazabimiz yoktur. 
Şizi buraya getiren biz değiliz, ai· 
zin bahsettiğimiz adama mütabe· 
hetinizdir. Verdiğiniz izahat tah
kik edilinciye kadar bzce .abit 
olmamakla beraber ıizi kefalete 
raptedip tahliye edebiliriz. 

Feyzi Bey ayağa kalktı: 

- Size istediğiniz kadar kefil 
verebilirim. Maamafih böyle ha
yali müşabehetlere istinat ederek 
beni burada tevkif etmenizin he· 
ıabını istiyeceğim. 

iyi 
O akıam Rıza Ef. Sirkecideki 

kahvelerden bir.isine girip bir çay 
içmek istedi. Orada Mehmet Ali 
Efendiyi bulması muhtemeldi. Ni
tekim bir kötede nargile içerek 
gazete okuyan arkade.tını gördü 
ve hemen gülerek yanına gitti: 

- Oh, itleri yoluna koymuf, 
bin bir esrarın içinden çıkımı§, 

timdi keyif çatıyorsun, değil mi? 

(Devamı var) 
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Zeplinin 8 inci 
seyahati 

Friedrichbafen, 10 ( A. A) 
Kont Zeplin evvelki gece Hat 
22,44 te cenubi Amerikaya se
kizinci seyahatini icra etmek n
zere hareket etmiıtir. 

Gülüşlü Kadın! 
Marki, onu §alonun önündeki 

daraçada bekliyordu. Uzaktan gö 
rünce: 

Raporda son bir ıene zarfında 
Türk matbuatının yüzüncü sene
sinin teı'it edildiği, azantn ıi· 
gorta edilmeıi için teıebbüıler ya
pıldığı ve azayı alakadar eden 
diğer çalıımalar ve teşebbüsler 

anlatılıyordu. 

Bu arada arkadatlardan Ahmet 
Rasim, Agah, İbrahim, Apti Tev
fik Beylerin vefat ettikleri tees· 
sürle bildiriliyor, hatıralarının ta
zizi için bir dakika susulması is
teniliyordu. istenildiği gibi bir da 
kika suıuldu. 

Bundan ıonra idare heyetinin 
raporunda altı aylık bir gazete
cilik kursu açılarak bu kurıtan 

muvaff akiyetle çıkan eski gazete
cilerin yüksek tahsil görmüt sayıl
ması hakkındaki fr'krasr konuıul
mağa bti§lanıldı. Kongre azası 
birlik olarak idare heyetinin bu 
işle uğraımaaını kabul ve icap e
den resmi teıebbüslere hemen 
batlanılmasıru idare heyetine ha
vale etti. Raporun heyeti umumi
yesi ve cemiyetin bu yıllık hesap 
huliaaaı ile bütçesi kabul ve tas
dik edildi. Azadan bir zatın mer
hum Ahmet Rasim için ihtifal ter
tip edilmeıi hakkındaki teklifi i • 
dare heyetine havale edildi. 

Cemiyetin dil meıeleıinde bü· 
tün çalıtmaları kendiıinin eaaı 
vazif eai bilerek bu iıte en ön ıaf
ta yürümek için icap eden çalıt
malarm ve bazırlanmalann yapıl
maaı ve matbuat ıatılahlarının da 
derlenmesi için mürettip, muhar
rir ve matbaa makineciJerinden 
bir heyet yapılması kararlaştmJ
dı. 

Kurban bayramlarında yapılan 

fadır itimadım yok diyorsunuz. 

Araen Ltlpenin yeni bir macerası - 70 

lcacaa ı .Atotia f öUtuı,. 1üdfe1Je f.t.OÜeH : la.. 
- Yavrum, dedi, ne güzelsin! 

Yüzünde artık yorgunluktan eser 

de kalmadı. Zavallı seni ne de üz
düler? 

- Demek, hundan bir ay ka -
dar evvel, garip hadiseler arasın-
da ve müphem bir surette verilen 
bir randevuya İnanıyorsun? 

~leıi .8'tin, Jorjöre, Klara diye 
"

1 ettıkleri genç kızın marki i-
. .-oJnik • t h 'k • Ta osuna areket ettı -

min edilmiş olurdu .. 

- Artık bunlardan bahsetmi
yelim. Unuttum bile~ 

masına karar verildi. 

Bundan sonra kongre nam 
büyük Reis Gazi Hz.ne ve B. 
M. Reisi Kazım, Batvekil Is 
Pa~alarla, Maarif Vekili R 
Galip, Dahiliye Vekili Şükrü 
ya Beylere idare heyeti reisi 
arzı tazimat etmeıi kabul edild' 

En aonra idare heyeti aeçil 
ittifakla Hakkı Tarık, Ah 
Şükrü, Kemal Salih, Ethem İz 
Sadri Ethem, Refik Ahmet, E 
Tahsin, Fuat, Saip Beyler esas 
zalığa ve Avni, Ramiz, Tevfik 
cali ve Sırrı Beyler de yedek a 
lığa seçildiler. 

idare heyeti reisliğine Ha 
Tarık, ikinci reisliğe Ahmet Ş 
rü ve umumi katipliğe Kemal 
lih Beyler seçilerek kongre b 
rildi. 

Türkiye - Suriy 
Şam (Hususi) - Suriye 

kiye hudut komiıyonu mesai 

bitirmiştir. Komiıyon, 

mıntakalarmın değiıtirilmeıi 

susunda bazı kararlar vermi 

Yani gümrük mıntakaaı Payu 

Cizreye kadar uzanacak ve 

rada yeniden üç gÜmr'i.ik merl 

ihdaı edilecektir. 

Romanya prensi 
ebeli annesinden 

ayırdılar 

Paa is, 1 O (A A) - Roma 
prensı Micbel, refakatinde k 
Carolun yaverlerinden biri ol 
ğu halde bugün Blikreıe mu 
vecciben hareket etmittir. 

Hareketi esnasında prena 
maoyanan Paris elçiıi M. Ce 
ano ile sefaret erklnı teıyi 

mişlerdir. 

nim.. lıte bizim beklediğimiz 
dam. 

Antonin dilfündü: 
- Bu adama itimadımız 

aüt baba! Çünkü bu adama iti 
etmemek kabil değil .. 

- Evet, öyle .. Mülhit bir 
dam.. Esasen bende bıraktığı 
le bir hatıra var ki .. 

nı Öğren .. 
ınııtı. Bu tahkikat ay-

Z&ınanda . 
f d 

, Şatonun, hır yabancı 
ın an ı t 

t k a ın almdıgy ını aon • 
e ra ' r ınarkiye . d d"ld•y• . 
löıt . ıa e e ı ıgım 

erıyord B 
"I' R u. u yabancının 

ı aulüıı k ... 

- Böyle daha tanıtır tanıtmaz 
arzularınızı tatmin edebilir miyim 
hiç? 

- Bana bir cevap verebilme
niz için ne kadar zaman geçmeli 
matmazel? 

- Üç ıene, dört sene filan .. 

- O halde tama.men mes'ut _ 
sun? 

- Tamamen .. Sevgili ıüt ha_ 

bamın yanında, ve çok botuma 

giden bu tatonun içindeyim! 

- Bu gün temmuzun üçü. Ba· 
na polis müdiriyetine gönderdiği 
tezkerede randevusunu tekrar e -
diyor. 

- Alelade bir ıöz. 
- Öyle ama bütün bu ıözleri-

ni tutuyor. 
- Demek ıaat dörtte? 

- Öyle bir hatıra ki, bir 
hakikatin meydana çıkacağı 
kat'iyyen eminıiniz. isminin R 
veya Arsen Lüpen olmuından 
çıkar? Elverir ki iıtediğimizi y 

ordu e· eı alıne tevafuk e-
• • uıaenaleyh J ... ·1 
11 ınild" .. b , orJore ı e uru, un .. 
dar, a gore tertibat 

Rauı harekete 
ııeçlyor 

- Noter efendi bu"'t" b .. 
· · ' un u ıoz ınız çok iyi fakat., • 

- Rica ederiın ınatın 1 b aze a. 
noter efendi dem · . 
Antonin gülerek: 

eyınız. 

- Si&i, dedi, küçük isminizle 
ıramanı ya .. 

-:-- Bilseniz bundan ne kadar 
htıvar ve bütün arzularım tat· 

Çok mu? 

Noter mösyö Odija müteessir 
bir surette batını iğdi. Bu güzel 
kızın en küçük bir vaidi, onu Vol· 
nikte geçirdiği sıkıntılı hayattan 
kurtaracaktı. Görü§me bitmİfti. 
Mösyö Odija genç kızdan izin a
larak fatodan ayrıldı. 

Antonin yalnız kaldı. Şatonun 
metruk bahçelerinde, harabele • 
rinde dolatmıya hatladı. Yürür • 
ken güliı.msüyordu. Yeni bir tua
let giymııti, gidip bir çok kır çi • 
çekleri toplıyarak markiye götür· 
dü. 

- Fakat bu fato artık bizim 
değil, birkaç güne kadar da bu _ 
radan ayrılacağız. 

- Hayır, bu şato sizin, ve hiç 
de ayrılmıyacağız ! 

Marki güldü: 

- Demek hala hu adama iti -
madın var! 

- Her zaman olduğundan da· 
ha fazla! 

- Fakat benim yok! 

Bu sefer de Antonin güldü: 

- O kadar itimadınız var ki 
süt baba, sabahtan beri dört de • 

- Evet ıaat dörtte burada o -
lacak, yani yirmi dakika sonra. 

Marki batını salladı: 
_ Hem canım, neden sakla • 

yı.m? Ben de geleceğini ümit edi

yorum. Bilmem bu itimat bana 
nereden geldi? Kendisine söyle -
mediğim halde itlerimle meıgul 

olan bu macerapareıte, poliıin a
radığı bu garip adama nuıl iti -
mat ettim? Söyledikl ı..rine naza • 

ran kiracım möıyö Raul, tıpkı aa
na benziyen esrarengiz Klaranın 

itıkı bu adam Arıen Lüpenmiş. 

Poliı inkar ediyor ama .. ben emi-

anı. 

Antonin öyle hararetle Rau 
den bahıediyordu ki, marki ha 
retle ona baktı ve ıordu: 

- Darılmaz mııın? 
- Hayır! 

- Ben öyle zannediyorum 
eğer §U mösyö Raulle tanıtm 
olsaydın, noter möıyö Odijayı d 
ha iyi bir ~ekilde kabul ederdi 

Antoninin yanakları kıpkı 
zı oldu. Gözlerini ne tarafa çe 
receğini bilmiyordu: 

- Aman süt baba, dedi, n 
ler de dü1ünüyoraunuz? 

(Devamı var) 
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ilerideki harplerde uçan vasıta

larla nasıl cenkleşeceğiz? 
Zehirli gazlar; denizde ve karada müdafaa havada ta

arruz prensibi : Çabuk netice için çare bu .... 
~ v -· -

Silib!anmanın azaltılması için 
gtirllltnlil içtimalar, hararetli mn
nakaıalar yapıldığı bir sırada, 
okuyucularımızın bu sütunlarda 
istikbal barplarma dair yazılarla 
karşılaşmaları kendilerini hayre
te dlltürebilir. Fakat sfolblenn 
kaldırılması vefa azaltılması hak
kında, muhtelif devletlerin, kon· 
feranslarda pek aykırı tezleri 
ileri sürmeleri ve hararetle bun
ları müdafaa etmeleri, o mem
leketlerin siyasi, coğrafi, askeri, 
iktısadi ve sınai vaziyetlerinden 
başka, bir de ayrıca gelecek 
barpların nasıl ve ne gibi silAh 
ve vasıtalarla yapılacağı hakkın
daki farklı dütilncelerden ileri 
gelmektedir. 

Hem silihlanmayı azaltma kon
feranslarında, her biri bir bava 
tutturan murabhaaların projeleri
ni anlamıya yardım etmek, hem 
de cihanın baılıca askeri dev
letlerinde gelecek harp hakkın· 
da kuvvet bulan tasavvurlar 
hakkında bir fikir vermek mak
sadile son zamanlarda yapılan 
neıriyatı, yürütülen mütaleaları 
burada hülisaten mevzuu bahse· 
decek ve bu husustaki fıkrimizi 
kısaca bildireceğiz. 

Terrere, Tank 

EYve!i şuna işaret edelim ki, 
büyllk harpte, ilk dafa olarak, 
kullailılan tayyare. tank •• ze· 
hlrli gaz gibi yeni; bDyOk bir 
inkişaf gösteren denir altı gemi
leri, toplar, tüfekler, tahkimat 
ve IAğıracılık gibi eski silib ve 
vasıtalar, bllyllk harptenberi de 
motörden, makineden istifade 
ederek hızla terakki etmitler ve 
etmektedirler. Tekimüle mazhar 
olmakta devam eden bu harp 
unsurlarının, gelecek harplerin 
sevk ve idaresini büyftk mikyas
ta değiıtireceğine tliphe yoktur. 

On sekizinci ve on dokuzuncu 
asırlarda harp, milletler harbi 
olmuş; fakat kan ve ateı kokum 
muharip milletlerin darillharp 
dedikleri kara ve deniz kıaım
lannda duyulmuştu. Şimdi ise 
yilksekliğine, geniıliğine, derin
liğine Oç buudil olan uçıuz, 
bucaksız hava, bfttiln enginlik
lerini harp vasıtalarına açmıı 
bulunuyor. Uçan vasıtalarla harp 
unsurlarının, her tarafı yol 
veren havaya çıkması ve her 
yere gidebilmesi, bir taraftan 
kan ve ateı havaya sıçrattığı 
gibi, diğer taraftan da darlUbarp, 
darlllbareklt gibi geçmit asırla· 
nn ortaya koyduiu hakikatları 
ortadan kaldırdı. Artık bir mem
leket, baıtan baıa harp tehdi
dine maruzdur; artık harp yalnız 
milletler arasında değil, memle-

ketler arasında cereyan edecektir; 
artık harp sadece eli silib tntan
ları değil, her dnıten ve her 
yaıta memleketin bOtün uzuvla· 
rını ve blltnn varlıklarını mermi
sile, bombasile, zehirli gazile, 
yanganile gilndilz ve gece daimi 
tesiri altında bulunduracaktır; 
bulundurmaktadır. 

Kl•r•ll' •••ll•l•r 
H.ıa.., havanın harbe ahne 

ve yol olması, memnuiyetine 
rajmea, kimyevi ve baktiriyolojik 

ır:----~--~-.ı!"~~~~~~--------

Son alaam ttlr lirunzllrVn toi-pn ab•• 

kunetlerin de harpte kullanıla- faa umumi bDtçesinde, kara, de
cağı hakkındaki tasavvurlar ve niz ve bava kunetlerine aynlan 
hazırlıklar, pek isabetli olarak, tahsisitlann, bunlann bir istik
istikbal harplerinin ceryan tarzile bal harbindeki ehemır.iyetlerine 
ihzarı, ilanı ve sevk ve idaresi mütenasip surette tevzin edilme• 
hakkında yeni yeni diltilnceler sini; kara ve deniz ordularına 
doğurmakta; ve bazı memleket· memleket mOdafaasının icap et-
lerde bu vadide kuvvetlenen · d" · k tır ığı asgari mi tarın, bilakis 
esaslara göre silahlanmaya gizli hava ordusuna kitle halinde ta
veya açık yeni istikametler ve
rilmektedir. 

Harici siyasetine yeni bir ufuk 
açmak için, kara, deniz ve bil
hassa bava ordularını kuvvetlen· 
dirmeğe devam eden ltalyada bir 
istikbal harbi hakkında ortaya 
atılan fikirler, dikkate çok değer. 
Bu gün bilbaua bu nokta &ze

rinde duracağız. Son ltalyan as· 
keri edebiyatı, milstemlike nazırı 
Ceı\efal 8oilb •e orda bat ku-
mandanı mevkiinde bulunan Ce
neral Grazioli gibi mühim şah
siyetlerin makale ve eserleri, ge
lecek harpler hakkında, artık 
hiç bir mil!etin tereddütle kar
şılayamıy2cağı bazı hakikatleri 
ifade etmektedir. Biz bu neıri
yattao, ltalyanların hususiyetle
rine ait olmayan ve herkesi, her 
milleti alakadar edeceği şüphesiz 
olan mühim noktaları anlıyacağız. 

Baskın ve kuvvet darbeıl 

llgiornali de imzasız çıkan ve 
bütDn bu netriyah adeta bulisa 
eden bir makalede: 

"istikbal harbinde be.kın baş· 
lıca unsur olacaktır. Harp ilinı 
merasimine tebiiyet, affedilmez 
bir tedbirsizlik. o:ur. 

Şimdiki harp usul ve vasıta
larına göre, harp yalnız sarih bir 
illna tabi olmamakla kalmıyarak, 
bOyOk ihtimalle n!sbi bir sulh 
havası içinde ve hasmın muka· 
beleye hazır bulunmadığı bir za. 
manda patlayacaktır.,, denilmek
te; ve ltalyanlar, "muhasematın 
başlamasile beraber, düşmana 
indirilecek bir baskın ve kuvvet 
<larbeıile işin bitirilmesini,, de 
arzu etmektedirler. 

istikbal harbi hakkında "ka
rada ve denizde müdafaa, hava
da taarruz,. prensibini ortaya atan 
methur ltalyan ceneralı Dube'nin 
bu husustaki fikirleri de şu su· 
retle huliıa edilebilir: 

"Karada ve denizde müdafaa 
kolay ve ikhsadidir. Denizde ve 
karada taarruz ise zordur. Sette
dilmesi mümkün olmayan havanın 
mOdafaası hem pahalı, hem de 
beyhudedir. Halbuki hava taar· 
ruzu, seri ve kat'i neticeler is· 
tibsalini temin edebiıir.,, 

itte bu esa11 ileri ıDren Dube 
daha ileri aiderek, milli müda· 

arruz manevrası yapabilmesi için 
azami miktarın verilmesini iste
mektedir. 

Ceneral Duhe, bugiin için kuY
vetine oisbetle cazibesi daha zi
yade olmakla beraber istikbal 
için ehemmiyeti fazla olan bu 
fikirlerini " ... 193 haıbı •• (11 ua
vanlı bir eserinde, Almanya ile 
Fransa ve Belçika arasında pat-

byaeak muH)'fel ~ IJarbe g6re 
canlandırmııtır. 

ltalyada Dubenin fikirleri ade
ta benimsenmiı ltalyanın tayyare 
kuvvetinin 3000 e çıkarılması ve 
dünyada birinciliği kazanması 
için projeler yapılmış ve yakın 
zamanlarda bu maksatla hava 
manevraları icra edilmiıtir. 718 
tayyarenin ittirak ettiği bu hava 
manevralarında düşman hOküıne
ti temsil eden şimal tarafta 108 i 
bombardıman tayyaresi olmak 
üzere 31 O tayyare; ltalyayı gös
teren cenup tarafta ise, 316 sı 

bombardıman tayyaresi olmak 
üzere 410 tayyare vardı. Şimal 
taraf mildafaaya mecburdu. 

Ylldır•m gibi taarruz 

Hazar zamanında daha yıldırım 
varı müthiş bir hava taarruzu 
için hazırlanmış olan cenup ta
rafı ise, bu manevrada başlıca 
rolü oynayacaktı. Her şey zaman 
ve mekan itibarile buna göre 
hazırlanmıştı. Dört gün devam 
eden harekit neticesinde cenup 
tarafm baskın vari geceli gün
düzlli taarruzlarile, timal tarafın 
seferberliğini alt üst ettiği, mü
him hava üslerinden birini ve 
hava kuvvetlerinin mühim kısmı· 
na tahrip ettiği, gaz ve bomba· 
rdıman neticesinde payitahtın da 
panik zuhur ederak,daba harbe 
girişmeden mütareke talebinde 
bu!unduğu ilin edildi. Ve ma
nevra da bitti. 

Düşmanı cört gün için de mü
tareke dilendirmeye mecbur eden 
bu manevra neticesinin mübale· 
ğah olduğuna şüphe yoktur. Bu
nunla beraber, ltalyada istikbal 
harbi hakkında beslenen fikirle· 

[ l ] Müellif bin dokuz yüz otuz ile 
kıı k yılları arasında bir harp tasarlamış 

ve onun için seneyi gösteren rıkımlıun 
dördilncüsilnQ müphem bırakmışbt. 

Yeni Filimi 
Melek ve Elhamra sinemalarında 
········---·······--······ .. ·-·····-··-----------·····-------32 

ihtiras Fırbnaları 
Melek ainemaamda Franaızca: Charles Boyer - .Arm&Dc! 

Elhamra ainema.smda Almanca: Emil yanıngı 

Eıki bir haydut olan Raif Şvarta 
hapiıanede göıterdiği iyi ahlak 
dolayısile cezuımn ıon üç ayı af
folunmak ıuretile çıkıyor. Hapi· 
saneden çıkınca eski doıtu Anya
mn evine gidiyor. Raif uzun za· 
manlar Anya ile beraber yaıamıı· 

Itır. Fakat bu eıki doıtluk Ralfın 
hapiıaneye girmesile Anyanm 
Güatav iıminde bir f otografçı ile 
münu~bet teıiıine mani olama
mııtır. 

Raif hürriyetine kavuıunca ge
ne eıki muhitine, eıki arkadaıla
nmn tetvikile karanlık ve tehlike
li itlere devama bqlıyor. Feda
kar ~ir a!bdaımın ~ilu olan Wil 

liyi 11lahaneden çıkararak evine a
lıyor. 

Raif ın reyi hilafına, tehli1'enin 
büyüklüğünü, muvaffak olunamı· 
yacağım def'atle söylemesine raf· 
men arkadaılan büyük bir ban
kayı ıoymaia karar vermiılerdir. 
T eıebbüa ademi muvaffakiyete 
uğrıyor. Bankanın gizli tertibab 
neticesinde hepsi kapana loıılı
yorlar. Hadiıeyi haber alan Ralf 
arkadaılarının yardımına kotu· 
yor ve bin f edakirlıkla tehlikeyi 
bertaraf ederek, kendilerini kur
tarıyor. Gece hepıi büyük bir eğ• 
lencede toplanıyorlar. Raif Anya
nın çok arzu ettiği bir kürk man· 
toyu kürkçü dükkanından çala
rak getirdikten ıonra, Anyamn 
eski itıkı fotografçı Güıtavın ya· 
nında olduğunu öğreniyor, tiddet· 
li bir mücadele neticesinde Güs
tavı öldürüyor. 

Polisin takibinden korkan Raif 
adresini yalnız anya ile evlatlığı 

Willinin bildiği gizli bir yere ka· 
çıyor. Willi her gün kendisine yi-

yecek ve içki gel° 
kat yalmz kalan W-Jli 
ruında tiddetli bir 
tır. Nihayet polisi~ •• !~ 
ıinde yeni atıkı Wı1J11" 
yikindan kurtarmak • 
Ralfın adresini ve 
kalıyor. 
Raif tevkif ediliyor, 
ne polisin elinden 
geliyor. 

Anyanm ölüm 
lieyecanı içeriıinde 
nin kimin için ele v 
renmek iıtiyor, nib• 
keli rakibi görüyor, bı' 
genç Willidir. Raif, 

Raulf tekrar hap" 

yor, Willi ile Anya P 
hayata ba~lamak üı'
lar. 

:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :s.-:::---::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ri de eyice aydınlatmaktadır. olamadıkları hatarlı01 

Duhenin karada, denizde mü· Dube'nin ancak b•'' 
dafaa havada taarruz fıkri ltal· dan bir netice bekle 
yanın coğrafi ve askeri hal ve vermek lizımdır. f i 
vaziyetine uyğun gele bilir. Çün- arruzlarile kal'i rıet~ 
kil ltalyanın kara hududu, gerek im kin var mıd1r? ~ 
muhtemel duşmanı hesabına, ge· lilk manevrede k~ 
rekse kendi besabma tabii müs- veçbile, daha hakk•~ 
tabkem bir mevziden ibaret olan lamadan hava bO 1 
alplule kapalıdır. Akdenizde ise rile zafer t emin e~~r 
üstün lnğiliz ve Fransız donan- Diğer memleket 
JDaları karşısında, taarruzdan zi· harpleri hakkındd ~ 
ya de müdafaa düşünülür. leri bir daf a göı ~ 

BOyilk harpte Avusturvamn sonra, bu suaUerıO 
gayri milli ve az değerli kuvvet- teknik ve taktik ' 
lerine karşı ltalyanların lzonzo bu sütunlarda k..,. 
cephesinde tekrarladıklan on bir ceğiz. 

taarruzdan hiç birinde muvaffak 
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Cildimizin ~ıhhafi Yunanista.nda siyasi bir muamma. 1 -----......... - .......... _ ........... _ .., ................................................................................................................. .. 
6 ~k ve sık yıkanmakla hiç Kabineyi kim teşkil edecek? temer· 
yıkanmamak .. ikisi bir küz kabinesi yapabilecekler mi? 
lergün tam banyo vücudun cilasını 

}3ernJ ~~ı~~r, yıkanmamak nasırJattığı gibi 
. _;..ıldımızın temizliğin· "h 

rıııeld"'~ni na.ad nıuhafa 1 
ve. ~ı - takım tohumlar zerkedilmiştir. 

'Jli j~ l .. za etmehyız? Bunlar santimetre başına 40.000 
ı ı.ımeae e uzun muna.ka d'l . . 

. ~ 'hinı bi l d' fa. e 1 mı§ nı buluyor. Ara1arında en çok 
ır .ı.: r meae e ır. Derısi uzun atald"k k ·· d 60 kt k k 

taki"',ddet ıu yüzü .. . b' o o ve yuz e spe ro o 

M. V enizelos reisicümhurun yanında 
istifa etmek istedi 

bir kere daha 

Atjna, 10 (Hususi) - intiha- ekseriyet bile kazanamıyan M. 
batın verdiği neticeden sonra, Çaldarisin bu talebini patlaman-
yeni Yunan kabinesinin teşkili tarizm adatma muhalif görüyor 
meselesi bir türlü halledilemiyor. ve bu şerait altında mevki ildi-

tikten sonra memleketin bugli 
içinde çırpındığı siyasi kargaşa 
lığa bi. nihayet vermek ve ik 
tısadi bubramn tahfifine çalış 

Kraliyetçi fırka, cümhuriyet ~e- dardan çekilmiyeceğini söyliyor. mak için bülihı siyasi fırkaları ·ıryiP"ı ile .. d b'go~ıyen tr ser- vardır. Sıcak bir hamam yapan 
1k

1 'ıfl 8.~:. e ~r ~ defa yıka- kimeanin yıkanmadan evvel ve 
a ·re ~ v~ ; 1 b~u an ıncelmiş olan sonraki cildinde mevcut mikrop
rııı• ~.: ad t ya. m

1
.:nsup bir ka- lar sayı~§ ve hamam.dan sonra 1 

.ı} uın a emız ıge muhtel'f 
f'. ı d . l ' 

0 r, -ece er e nayet eden bir çok: 

jimini tanıdıktan sonra kab!ne Şimdi kabine meselesinin hal clele vererek bir temerküz ka 
meselesinin kolaylıkla balJedıle· ve faslı ve memleket normal bir 
ceği zannediliyordu. Çünkü M. siyasi hayata girmesi jçin M. Çal· 
Venizelos, istirahat için mütead- darisin, bir temerküz kabinesi 

binesi teşkil etmeleri lazım ge 
diğini kaydeyJemektc ve böyl 
bir temerküz kabinesinin teşki 
hariçte de pek mükemmel bi 
tesir ve inlıba uyandıracağı 

yazarak Y•man parasının yü 
selmesine hizmet edeceğini v 
bütün milJet tarafından ınemn 

kıl akalar vardır. Bu muhtelif 
k tabakalannın ıuyu kullanm 

~Jfı tetkik edilirse ve aihhat de~ 
le R~jeleri ile yıkannıa tarzları ka.r .. 
"erild"ı.ttırıhraa aranılan netice eld 

~ı· lf · · e 
8 yel ır. rat ve tefnt bırdir. y

1
• 

bll ll!Jak meıeleıinde de bu bak'. 
: V/t'. vardır· Bir banyosu olup or~

aabah aktanı Yikanan kimae 
Jerce cildi •u görmiyen bir 

kadar ifratkar hareket et· 
olur. Hatta biraz ince dütiinü· 
olurıa yıkanma hususunda 
tefritten muzirdir. Yıkanmı· 

bir adamın derisi meıinletir. 
İptidai insanların cildindeki 

vemeti alır. Halbuki daima 
an kimsenin cildi yıpranır 

.. tün hassalarını yavat yavaş 
der. 

dit defalar iktidar mevkiinden teşkiline muvafakat etmesine bağ 
çekilmek 

1

arzusunu gösterdiği lıdır, ahali fırkası, M. Venizelo-
haJde istifa etmemesi, sırf cüm· sun istediği şekilde bir kabine 
huriy;t rejimine gelmesi melhuz teşkiline muvafakat eder ise, 
bir tehlikenin önünü almıya ma- mesele kendiliğinden halledile-
tuf bulunuyordu. . . cek ve meclisi mebusanda bu 

M. Çaldaris krahyetçı fırka niyetle selamlanacağını ihive e 
t .. gün diğer fırkalar ve nisbetle mektedir. 

namına kayıtsız ve şar sız cum- nesbi ekseriyeti haiz bulunan 
huriyeti tamdıktan sonra, başve- Abrar fırkasanm da muhalefetine 
kil M. Venizelos reisicümhurla oğramayacakhr. 
mülakabnda, M. Çaldarisin cüm· Yunan Reisicllmhuru M. Zai· 
huriyetçi fırkalar rüesasımn işti- mis bu siyası kargaşahğa bir 
rakile bir temerküz kabinesi an evvel nibayet vermek için bir 
teşkil etmesi için tekrar istifa temerküz kabinesi teşkili hakkın· 
etmek arzusunu göstermiştir. dakiteşebbüslerine devam ediyor. 
Halbuki M. Çaldaris, cümhuri· Reisicümhur dün siyasi fırkalar 
yetçi fırkalar rüesasının iştirakıle rüesasından M. Çaldaris Kafan-

Siyasi fırkalar rüesasının 
mektuba nasıl bir cevap ver 
cekleri malum değildir. Fak 
cümhuriyetçi fırkalar reislerini 

muvafık bir cevap verecekle 
tahmin edilmektedir. Eğer aha 

fukası reisi M. Çaldaris, böyl 
bir temerküz kabinesine riyas 
etmek hususundaki inadında s böyle bir kabine teşkil etmiye daris, Papa Anastasyo Foodelis 

yanaşmıyor ve arkadaşlarınm inli- gönderdiği mektuplarda intiba- bat ve israr ederse o zama 
babı hususunda tam bir salahiyet batın hiç bir fırkaya tek başına Venizelist fırkanın yardımile 
•ıe serbestilik talep ediyor. M. kabine teşkil edecek bir ekse· Kafandarisin yeni kabineyi te 
Veniıelos intibahatta nisbi bir riyet temin etmediğini ihtar et· kil etmesi çok muhtemddir. 

••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............ !.~~~-~~~~~:!~~-~~--~~~.!.!.~ Viyana' da 
alum olduğu veçhile eti Pİ§İr· 
için bir kaç usul vardır. yağ• 

kızartırlar, iıkarada kızartır
yahut ıuda hqlarlar. Suda 

lanan en ıert et yum uf ar. Faz
anan kimae de banyonun aı

auyunda etlerini haşlamıyor
L yıpratıyor demektir. Esasen 
~an ve uiu§turulan cilt din

mıek için bir zamana mühta • 

BUlUn yaz suaan çıkmamak 
hiç yıkanmamak kadar 

zararhdır 
da Karısına hakaret edilen bir Muahedelet. a:le 

• Günde bir hamam yapanlar;n 
lıyotsdi dokunulduğu zaman serttir. 
Jitl• ftvetini tamamen kaybetmittir. 
orl~ halde her gün banyo yapıla

oluraa vücudün cilası kaçar. 
... ... :{. 

Her ıabilı kııa bir dut yapmak 
hate herhalde daha nafidir. 
t tamamen islanır, aabun vücu

etyaya temas eden cihetleri-
aürülmekle iktifa olunmalıdır. 

, ayaklar ve yüz gibi. T a.bii 
da bir gün tam bir hamam 
akta mahzur yoktur. Ma-
olduğu veçhile cildimize bir 

evvelkinden altı defa fazla mik
rop bulunduğu görülmüştür. Dok
torlar Piyodermi hastalığında ıs
lak pansumanı kat'iyyen mene
derler. Büyük banyo da ayni su
retle mikropların miktarını çoğal
tır. Kuru veya az ıslannıış cilt ü
zerinde bir çok mikroplar zarar 
vermiyecek surette yaşarlar. Ban
yo bunları yetiştirir, kendilerine 
faaliyet verir ve gudde]erden dı
şarı çıkmalarını mümkün kılar. 

Hü1asa her sabah dut veya su 
banyosu yapmalı, fak at banyodan 
çabucak çıkmalıdır. Her sekiz ve
ya on beş günde de hamamlan· 
malıdır. Bu suretle cilt yumuşak 

ve kokusuz olur. 

.::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::: ::: : :::: ::: : :::: ::: : ::: : :: :::: :::: ::::: ::: ::::: :::: ::::: 

Arjantin de 
Kablo talgraf 

Ucretlerl 
ıa~'tnO! · Airea, 1 O ( A. A ) -

ı' ID trntt kabfo vasıtasile çeki"'t · ; graflara ait tarifenin \ 
.(JM J nnıevveld . 'b 5' t b t' d en ıh aren yüzde 54 

r e ın eartt 1 
~ · mi,r ırı rnasına müsaade 

ır. 
re 

~ u lnhısarJarda 
. ~ ınurn ftlUdU 9c'I, VUlretlerı r ve ınuavlni 

{rıi inhisarlar doıa,acaklar 
"'e"'.ıp 8 urnunı müdürü H" -ey perşemb " .. us 
-t Jiona gidecekti e gunu Trab· 
'''H r. e ı llsnn Bey Tr b 

e 0 Jarak biltü K 8 zondan baş-
ul rini d l n aradeniz vif ayet-
ı.ı . o aşacak v b 
v11:iılnhııar id J • • e uralarda 

b'" ii . J • are erının birle•t' ·ı ·ı ıı e11ne n y ırı me· 
b' ioh' ezaret edecektir. 

de .:_l ~ıarJar umum mUdü -
... 11 erıoden ü . r mua 

ıf~AA m nır Husrev Bey 
~~·-D orta anadoluda bir seyaha-
c,e Ca çık~ıthr. Münir Husrev Bey 

511 1 ~·b~ı K11tamonu ve haulisin· 
t .. ~:n ısarJaran birleştirilmesi iş

te wue mel2Ul olacaktır. 

Sovyet - Türk 

Hudut mul<avelena
mesioin temdidi 

Ankara, 10 •AA) - Türkiye 
ile Sovyetist Sosyalist cümburi
yetleri ittibadı arasında hudutta 
zuhur eden ihtilafların tetkik 
ve halli usulü hakkında 10 Ağus
tos 1928 tarihinde aktolunmuş 
olan mukaveleaamenia mer'iye
tini altı ay temdit eden yeni bir 
protokol bugün Hariciye veka
letinde Hariciye vel; aleti vekili 
Şükrü Kaya bevfendi He Sovyet 
büyük elçisi M. Suriç arcısında 
imza edilmist r. 

Maden kazasının 
kurbanları 

Londra, 10 (A.A) - Leigbdaki 
madenlerden birinde vuku bulan 
asansör kazasına uğrayan işçilerin 
hepsi maden kuyusunun dibin
deki suyun içinde boğulmak su
retile ölmüşlerdir. 

Amerikalının düelloları hine Hitlerci 
•• • • 

Amerikah evvela düşmanını yaralamış 
sonra şahitlerden birini yere seriyor 

numayışı 

Viyana, 10 ( A.A) - Rasis 
!erle Pançermanlar tarafında 
Versailles ve Saint • Germai 
muahedelerile Laussanne itila 
aleyhinde yapılan nümayiş eso 
sında Viyana Hitlercileri rei 

Fransada, geçen ayıo başında 
çok tuhaf ve tuhaf olduğu kadar 
da esrarengiz bir düello olmuştur. 

Eu düello bir Amerikalı ile bir 
Framnz ve sonra da ayni Ame

rikalı ile Fran11zın şahitlerinden bir 
Rumanyalı arasında, çift bir dü
eJlo olarak vukua gelmişt:J.. mes
elenin gayet sıkı ve gizli tutulu-

şu, düellonun ancak bundan bir 
kaç gün evvel meydana çıkması

Jta sebep olmuştur. Yaralanan
lardan birisinin ağır bir halde 
bulunuşu işi dallandmp bu~ak
latmıttır, 

Amerikalı bir mühendis olan 
Mister Mopper bir Fransız ka
dını ile evlenmiştir. Mr. Mopper 
umumi harp esnasında Fransaya 

gelip harp etmiş eski bir asker
dir ve bir kaç nişancdık müsa· 
bakasında da birinciliği kazana
cak kadar abcıdır. 

Mister Hopper son zamanlar
da, karısının mazisi hakkında 
hakaret dolu mektuplar ahyor 
bu mektupları, bir Fransız asal~ 
zadesinin yazdığına hükmederek 
gidiyor, hesap soruyor. Bu asıl
zade kendisine mukabele edince, 
Amerikah onu bir boks yumruğu 
ile yere seriyor. 

Fransız, derhal kendisine şahit· 
ler göndererek düelloya davet 
ediyor. Mister Mopper kendisinin 
tokat değil, boks yumrğu attı• 
ğını, bunun ise düeUoya sebep 
olamıyacağını bildiriyor ise de, 
şahitler ısrar ediyorlar. O zaman 

Amerikalı kabul ediyor ve ha· 
sımlarmıo silah olarak tabancayı 
seçmelerine hayret ediyor. Ame
rikalı. düello etmekten cckin· 

Mister "lf opper 

mektedir. Çünkü hasımların1 mu

hakkak vuracağını biliyor. 
Düello günü, Amerikalı "Ateş , 

kumandasile hasmını boğa:ıından 

ağır surette yaralıyor. Fakat 

Fıansızın şahitlerinden bir Ro
manyalı: 

- Eu Amerikahlar, diye laf 
atıyor, Fransaya geldiler, şim
di de adam öldürüyorlar. 

Bu sözler üzerine Amerikalı 
fena halde kızıyor ve derhal 
yerdeki tahancalan alarak bu 
adamı düelloya davet ediyor ve 

M. Frawenfeld, ezcümle; 

" Bizim için birer kağıt paça 
ı rasından başka bir şey olmıya 

bu muahedeleri asla tanımiyac 
ğız. Çünkü, yaıamak hakkını 
bizden ahnmasına katiyyen ra 
olamayız. Bu muahedelere kar 
olanca kuvvet ve şiddetimize 
amansız bir mücadele yapaca~ız., 
sözlerini söylemiştir. 

Bir otoblls faciası 
Paris, 10 (A.A) - Bestek6 

Maurise Ravel, bir otomobil çar 
pışmasında yaralanmıştır. Ken 
disi, hastaneye kııldirılmıştır 
Sıhhi vaziyeti vahim olmakl 
beraber endişeyi uyandırmamak 
tadtr. 

...•..................................................... .......................................................... 
ediyorlar. 

Amerikalı, 11Ateşl,, kumanda 
sında dönüp ateş ediyorsa d 
çamurlu olan yerde ayağı kayı 

yor ve yere düşüyor. Buna rağ 

men hasmını gene yaralıyor, fa. 
kat bu sefer kendi de yaralanı-

yor. Mamafih iki kişinin de ya 
rası hafiftir. 

• • • 
Meselenin tuhaf tarafı asıl 

bundan sonradır. 

Düello edenler m~ılm olduğu 
ve Fransada düello etmek yasak 
olduğu halde Fransız adliyesi 
hiç. sesini çıkarmamaktadtr. 



Beyaz Kadın ticareti 
Yazanı? Tefrika ı 23 

Bir kalabalığın ortasında duran bu 
kadına gayri ihtiyari baktılar! .• 

Bu tam müsavatın sebebini dü· 
ıündüm. Bence bu kadınların hep· 
si ayni mesleği yaptıkları ve ka· 
zançları kendi keselerine girmedi· 
ği için bu kadar birlik gösterebili· 
yorlar. Ziyafette bulunan "efen· 
dilere,, gelince onlar da kendi it
leri hakkında hararetli münaka§a
lar yapıyorlardı. Orada Büenos 
Ayresin kadın ticareti yapan mu
hiti tamamen hazırdı. Böylece 
yaldızlı salonda yaldızlı koltuk
lar üzerinde kurulanlar cemiyetin 
içinden • ahlaksızlığından dola· 
yı • tardettiii bir sürü seviyesiz 
herifler deiil, bir takım namuslu 
ticaret erbabı gibi duruyorlardı. 
Manzara hakikaten insanı uzun u 
zun dütündürecek gibi idi. Orada, 
daha yeni ite ba,ladığı için revol· 
veri keıeıinden daha büyük du· 
ranlar ile artık kesesini doldur· 
muı, parmağını elmas yüzüklerle 
aüalemiı, zengin tabaka birleımif 
bulunuyordu. Asabiyetinden do
layı talii yaver aitmiyenler ile ser· 
veli bol, karnı ıit "kadın ticareti 
prensleri,, dirsek dokufuyorlar
dı. Jak Laroz keyifli bir tavırla 

beni dürterek dedi ki: 
- Ne güzel bir muhit değil mi? 

Burada ticaretimizin en mühim 
noktalarına nüfuz etmiı mahir, 
emsalsiz kimselere de tesadüf et
mek mümkündür. 

içimden: Ne pislik kolleksiyo
nu! ••• diye düıündüm. Fakat zev
ki yerinde olan rehberimin keyfi· 
ni kaçırmamak için ıuatum. Za· 
ten o, b;r f9Y .öylaem de dinliye
cek gib~ de(ı!di. Kolumdan seke
rek beni ziyafetin kahramanı o· 
lan herifin yanına götürdü. Röna, 
mütebeuim ve ıakindi. Göğsü al
tın kordonlarla örtülü titko bir 
adam Rönanın ellerini tutmuı, 
tebrik ediyordu. Jak Laroz kula· 
iıma yava,ça dedi ki: 

- Bütün Buenos Ayresin en 
çok Kazita sahibi olan zat budur. 
Bugünkü günde senelik iradı yüz 
binlerce pezoyu buluyor. 

Röna herifin önünde tatlı tatlı 
tebessüm ediyordu. Kalem mü
dürünü düğününe çağıran genç 
bir memur namzedi vaziyetil)i al· 
mıftı. Şiıman adam durmadan: 

- Evet, gelen güzel. ... Çok aü
zel hakikaten beğendim ..• 

Dedikçe Röna da iltifata son 
derece sevinerek: 

- Öyle değil mi? ..•. Beğendi
ğinize çok sevindim. Teıekkür e· 
derim. Diyordu. 

Gayri ihtiyari genç kadına bak
tık. O, bir kalabalığın ortasında 
durmuıtu. Yanaklan alı aldı. En 
aaf bir ıelinden ula farkı yoktu. 
Zeqin Kuita aahibbain dediii 
gibi çok süzel, çok yakıııklı idi. 
Gözleri duldi, ai• hpkb ıibi 
idi. Yalnız bence boyu biraz kıaa 
idi. Jak l.aroz kolumdan tuttu ve 
beni bir köfeye çekti. Şampanya 
tesirini ıöatermeie batlamııtı. 
Dertlepnek iatiyordu: 

- Bu kızda ldiaik bir güzellik 
var. Hem de taze ... çok para ka· 
aanacatma timdidea hahiı tuttu· 
ram. Şu Rina ne bahtiyar hir feY· 

Bana bir kadeh fampan1a daha 
ikram etti. Meslelin en ince nok
talanndan bahaedeceii anlatılı· 
)'ordu. Kendi kadehini botalttık· 
tan IOlll'a devam etti: 

- Bir kaaınm çik ıüzel olması 
lbma dotilclir. Hatta öyle ~ 

parlak olmaması daha iyidir. Çok 
güzel kadın müfterileri ideta kor· 
kutur. Ekseriyet böyledir. Biz de 
ekseriyeti göz önüne almağa mec• 
buruz. Bir inaan birdenbire çok 
süslü bir apartımana girince naııl 
şqırırsa çok güzel kadın karıısın· 
da böyle ıaııranlar ve rahatsız o
lanlar vardır. Bir türlü rahatlarını 
temin edemezler. Bunu nazarı iti· . 
bara almazsak sonra ticarete ke· 
aat gelir. 

Salonun yan odalarından biri· 
sinin kapısı bu sırada açıldı. içe· 
riden duyulan bir ses Jakonun se
sini kesti. Birisi bağırıyordu: 

- Bet bin pezoluk bir banko .. 
lıtiyen ittirak etsin .•• 

- Banko ..• 
Kazita sahibi Rönadan ayrıldı. 

Jako bana teklif etti: 
- Oyun salonumuzu da ıör

mek ister misiniz? Burada her 
türlü konfoı:u temin etmek için ne 
mümküme yapıyoruz. Her ıeyi
miz mükemmeldir. 

Oyun salonuna ıirdik. Buruı
mn her tarafı yaldızlı idi. Masa· 
nın üzerinde banlmotlar demet 
halinde. duruyordu. Masaların et· 
rafında ıicara içen ipek gömlekli 
kimseler vardı. Jako Laroz etra· 
fa bir ıöz gezdirdi. Kulaimıa e· 
ğilerek fııladı: 

- Görüyorıunuz ya! Burada 
adam akıllı kumar oynanır, öyle 
küçük itlere kimse tenezzül et· 
mez. Her ıey yüksektir. Emaal· 
.tsdir, ....... ~. 

Bu oyun salonuna kadınların 

girmesi yasaktır. Bunun ıebebi de 
kolay anla,ılıyor. Parayı kazanan
lara kazandıkları paranın nasıl 

mavhedildiğini ıöatermek kadar 
yanlıt bir hareket olmaz. Salonda 
mano toplıyan biri vardı. Kendi· 
ıine ara 11ra bir kaç banknot ve
riyorlar. O ne kadar verilae l'ene: 
"Daha, daha!,, diye tekrar ediyor. 
Ne mümkünıe koparıyordu. Ma· 
nonun bu kadar faaliyeti hayreti· 
mi mucip oldu. Sordum: 

- Manonun bu kadar para top· 
lamasında maksat nedir? Y oba 
bunun topladıiı ile düiünde ya
pılan masraf mı kapatılacaktır. 

(DeYum .. , 

Çatalcada talebe 
yurdu 

Halk fırkaaı tarafından Çatal· 
cada yeniden açılacak olan yurt 
baz1rhkları bitirilmek tlzeredir. 

Yurdun açılma meruimi 29 
teırinieYvel Ctlmbariyet bıyrı· 
mında yapdıca\ıt., Bu Mile 20 
ta•ebelik olacall 1urt ieleeek 
sene SO kitilife t1lnlrdae0br. 
Evve!ce yalnız ~talca- kau11 
içindeki tam devre.U kly ilk 
meklf p talebelerinden fakir olan· 
lann alınacağı kararlaşmlfh. Ye
niden Silivri kaz11ından da t• 
Jebe ahnmHı kabul edilmiftir. 

Bir evin damJ çlktft 
Mersin, 10 (A.A) - {apılan 

bir futbol maçını seyretmek &z· 
re altllllf kadar çocaiu• 8ıt6ne 
çılnp toplamnıı oldup ~ıki bir 
evin dama çlk&p yılnlaufbr. En· 
kaz albndan 49 yar.ah çakarılmıı· 
br. Bunlardan altillma rıraJari 
aiardar. 

VAKiT 

Siyasi ziyafet •..............................• 

Ira kın 
istiklili 

Kıral Faysalın 
mühim bir nutku 
Bağdat (Husuai) - Irak kralı 

bir bahçe ziyafeti vereMk nıU· 
bim bir nutuk irat etmiştir. Zi· 
yatet çok kalabahkh. Kral Fey· 
sal, memleketiuin mandadan kur· 
tulmasmdan ve tam ıstikllline 
kavuımasmdan son derece meın· 
nun olduğunu söyledikten sonra 
ıu sözleri ilave etmiştir: 

"Bu muvaffakiyetimizi, biç bir 
tek ferde borçlu değiliz. Bunu 
milcadelemiz esnasında bOtnn 
milletin gösterdiği gayreta, sab
ra borçluyuı. Yeni bir devrin 
eşiğindeyiz ve milletimiz kendi 
idaresinin mes'uliyetini deruhte 
ediyor. Bütün alimiz, önümilzde
ki birkaç seneye bağladır. Mot
tehit mesaiye mübtacız. Bilba11a 
Milli Mildı f aa, MuvasalAt, Maa· 
rif, Sıhhat işlerinde çok çahımak 
mecburiyetiudeyiz. logiltere ile 
mDmessillerinin bize gösterdik
leri yardımdan dolayı minnetta· 
rız. Onların gene yardımını bek· 
liyoruz. frakın, aulb ve müsale
metten, insanhğa hizmetten baı· 
ka emeli yoktur.,, 

Bağdatta lnglllz elçlsl 
Londra, 1 O ( A.A ) - 1 imes 

gazetesi, lngilterenin Bağdat bü
lc6meti nezdinde ilk elçisi olan 
M. Hudert Y oung'un itimatoame-
41iai ueak buıiia takdim edec .. 
ğini yazıyor. 

eu merasim, Irak istiklalinin 
iliuı gününde yapılacaktı- Fakat 
vesikaları Bağdat'a götürmekte 
olan tayyarenin Adalar denizine 
inmiye mecbur fcalıp meraıimin 
gecikmesine sebep olmuştur. 

S. O. S. imdat 
Mecburi surette deni
ze inen bir tayyareci 

Manille, 10 (A.A) - Dünya 
etrafında bir bava seyahati yap· 
mıya 91kmıı olan Alman tayya· 
recisi ylizbaıı von Gronevdan 
imdat istiyen bir telsiz alınmıı· 
hr. Kendisi bu telsizin de Hint 
Okyanosunda Portavettenbao ya· 
kınında denize inmiye mecbur 
kaldığını bildirmektedir. Tayya
recinin bildirdiği mevki ıudur: 

14 derece · 35 dakika ı;mali 
arz. 97 derece 10 dakika ıarkt 
tul. 

Londra, 10 (A.A) - Von 
Grooau' dan alınan bir telıize 
nazaran gemilerin yola &zerinde 
bulunduklanndan dofayı tayyare· 
ciler acil bir tehlike kartı11nda 
değildirler. Karagolo ismindeki 
lngiliı remiıinin timdi tayyareyi 
çekip retirmiye teıebboı etmek 
Ozre olduğu haber •eriliyor. 

Bolivya Paragovay 
lhtllAtı 

Aaompaiyon 10 (A.A) - Pe
rageliler Ramirez yulrradaki ki· 
çök iıtilıklma allDlflar, Bolivya· 
hlara menaap bir taburu mahvet• 
mitler, bu taburun kumandaaım 
ve zabitlerini eıir etmiılerdir. 

Corraleı iıtihklmıda yenidea 
ele ıeçirilmİftir. 

MUterciml ı 1 A ı L B Zonguldak mebusu 
Halil 

Utanmanın hududu var: Çocuk 
sin önünde utanmamaya Ça 

Maamafib, mektebin davasını 
müdafaa ederken aileninkini ih
mal edemeyiz: Ailesiz mektep, 
sert ve barbar bir siıtemdir. Ek
ıeriya, uzaklardan, deniz aım 
yerlerden gelmiş bir takım ço
cuklann, yabancı ve llkayt bir· 
kaç aile dostunun seyrek ziya
retinden başka rubu neş'elendi
recek birşey görmeksizin sene· 
Jerce mektebin soğuk ve somurt
kan diuiplinine ferkedildiklerini 
g6r0r, ,oreğimizin sızladığını his
sederiz. llim, ıOpbesiz gDzeldir; 
fakat bu kadar yOksek bir fiat 
mukabilinde 11bn alınmakla da
ha mı gOz~l olur, bilmiyoruz. A· 
ileaiz mektep, yalnız ıert ve bar· 
bar olmakla kalmaz; aynı za· 
manda kudret.iz ve teairaizdir. 
Mektebin istinatglhı ailedir. Ai
le1e iıtinat etmiyen mektep, •• 
b&yllk a6fuz v111ta11adan mah· 
rumdur. (Korka) yu il~ri ıDıe
cekıiniz; fakat korkunun da bir 
haddi vardır. Hele maddi kuv· 
vet iılimalillİll memnu olduğuna 
fire, ·hi~ Wr llmidi ollDIJU• bir 
çocap ne lle korkat11bilirlinis. 

(Utanma) nm da hududu var• 
dar. ÇllnkO çocuk. bocalannm ve 
arkacl8flarının karflBIDda kazar· 
..... pek çabuk ah ..... ; 
flilc'at lılla·baba karfJıında kıar
mamak için ablikınlD tamamen 
bOlll'lll'llf olma11 Jlzımd1r. Aile 
olmadan, çocuğa yapılabilecek 
milcazat olmadıiı aibi mllklfat 
ta )oktar. ~· mwlrttp .. en 
çok arachğı mnkMat oradan çı· 
kabilmektir. Çocuğu tahrik ede· 
cek b6yle bir llmit mevcut de
ğil1e elinizde biç bir mUeas:r 
Yasıta yok demektir. Yabancı 
evlere çılclf, lesiniz ve na ltifi 
mlklfatlardır. Çocuia iyi gelen 
sıhhat ve ablilcına faid~, cismine 
ve ruhuna neıe ve ıetaret veren 
çıkatlar4 ancak onu aileye ka· 
vuıtura bilenlerdir. 

Bu çıkıt günleri, çocukluğun 
en sevimli gün· )eridir. Hayatı
mızın mes'ut geçen biç bir devresi, 

Bu gDnlerin tosel 
hayalimizden silip çık 
gllnlerde, çocuğuD 

temiz duyğuları inkifJ 
cuk, bütün bir gi1n iyi 
samimb ir, anasına bı& 
minnettardır. Çocuğa 1 

ni, aile sayğısmı hisse 
teptir, mektebin baf 
faydası olmasa bile İ 
bu iyiliği, ODU ıeY 

bir ıebeptir. Ev içi 
len çocuk, duymadın 
olmadan, ailenin ai 
ıstifade eder. Kend 
sarfedilen himmetleri 
mülihaza eder, bu 
bir minnet duyzusu Y 
kil bunlardan mabrull 
ceğini hayaline sıjdır 
cuk, aile içinde ikcD 
iyiliklerden biç bir zef 
buna mukabil, en ufd 
ona hudutsuz ıstirap 
onun nazaran da tazyık 
kelimelerile mOtera 
baba, ancak ıevim 
ederler. 

Çocuk mektep baJ 
ıınca ·yeni pdiii mu 
tiği teıat uyeaiDde • 
dOğO ibtimamlann luy 
zetini ve iyiliğini derb 
anlar ki herkes ona k 
dejildir. Karıısındaki 
çok iyi kalpli olmakla 
ıoğuk ve, nevaziıklr 
uzak kimselerdir. 
luıkanç ve mllteceufa-: 
dır; biribirlerinin natJlll 
kemezler. Artık aileye 
ret ve iştiyak duyıula 
ya baılar: Bundan 
onun nazarında, ııkı•ı 
tının yuvası dejildir; b 
riyet ve neıatı, Dmit 
temsil eder.. AUe için 
çocukların naz ve isf 
geçemezsiniz, balbu 
ayrı düşenlerin, aileyi, 
ııtınılacak bir kucak 
tiklerini gGrOrsünDz. 

11:1www:.:a:::: •• ımra •• :== ..• _ .... ı:aı:-::r-==:-.:::u-ı=::r:::::---... 
Dün Ankaraya 

gidenler 
Ankara, 10 (Huıuıi) - Bugiln 

Maarif müıteıarı ve Romanya 
emniyeti umumiye müdllr mua
vini geldiler. 

Frapsada fena 
havalar . 

Nice, 1D (A.A) - Evvelki ge· 
ce Nıcede blyOk bir fırtına ol· 
mut. ıehıla bir tok mahaUeriae 
fe1ezaolar wlaaa ~lmiftir. Ci
min bahçelİDİn payanda davan 
yakaJmftır. BDJll~ bir t«»prak 
ktltteli kayarak ilci klfkl flllr
mlftlr. 

Bir kadm •iu nrette pn.ı 
lan1Diflir. 

Bir gemi lelAkette 
Cuabluca, 10 ( A. A) -

Buranı• teJaia iataıroau ScbeJd· 
estad iamlDıieki Belçika tapu· 
ruadaa bir iıtimdat İfareti al
mqbr. Mevkii tudar~ 

95 clereee fimali arz, 9 derece 
50 dıkika garbi tal. Breaf nm ... 
mu meDlap bir remor!ı&- batla 
*'•til• llliclacla kotmlkt ... 

Geri giden 
bil bir zav 

lzmir, 9 (Huıuıl) _. 
daianda ba1ram y • 
otomobil k-za11 ol 

lzmirle eırefpaıa 
aında iıliyen oto:no · 
mi Efendiye ait ve 
Efendinin ldareıind 
alcıı lnnldığmdan 

baılamqhr. 

Şoför otomol>iU 
çalıılDJf iı~ de 
mıt ve orada 
ya,.n Ktrt·u.•n 
ağaya pt.-1 
çup .. cl.. 1t ... ·
ıurelt• ,.,. __ 

çarpmmı,a t.at-~ 

Yetiıen 
oto.;.obillo ~aal_..lf~ 
...,ıdetmitle~9' ~· 
fat •lmiflir. 
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111111 

..ı <J c ısı/ e rakı vn luısl rı.nıı .\' rall" , r" · 
bO- Niçin içeceğim beyim? Ak· 
ed'P oldu mu §Öyle, oh! Hele bu 
·r tkıimde ..... İ§İnden yor,,.un bit-
i 1 l> 

sı' dönenin! V ücudün olmuştur 
~le tirit .... Kafan olmuştur bir ka
~jre'ı .... Miden ise a~lıktan zil ça· 

... Bakarsın, şuradan burad;ın 

'ki nuna sıcacık , mis gibi, ala ba-
1 .,,,, kokuları gelir . 
fil'" 'Kollarda aağlı, aollu araba ara· 
ıJknvunlar, karpuzlar küfe küfe 
t~alı yapıncak?ar ... Alırım efen

~ e 'l elceğiz ine iki tane tap taze 

. - Beyim, rakı adeta bir çetit 
sınama makinesidir. lkinci ka
~ehtcn sonra yava§ yavat itleme
ge baılıyan bu makine la yatağa 
yatıp ta gözlerimi kapayıncıya 

kadar durmadan boyunn i§ler ! 
İ~te şöyle olacaktı da böyle ola
caktı dn, §Öyle yapsamdı da, böy
le et.emdi de filan diye zihinin
den ve gözünün önünden türlü 
Lürlü manzaralar geçer. Hele bir 
az fazla kaçırdın mı, artık işin 

yoksa kur ha kur! 
sıO b 
bOrPk, .k?yan~n. ~or acığına Ve)•a - İçerken veya içtikten sonra 
nıd~ığıne hır ık.ı kavun karpuz.. mesela neler kuranıruz bakayım? 
tıJIİdan ıonra beyım, cebine de bir _Mesela ıu bizim oğlan büyü· 

~şlt dirhel!Tllik yerle~tirdin mi, tu- ıe de kendisini iyice bir işe yer· 
.._ıın artık tıpış tıpı§ evin yolu- le•tiraek, çalışsa, adam olsa, eli 

ısı ld' . . 7 
"/..." Eve ce tnmıydı, güzelce ekmek tutsa, para kazansa, sonra 

k ~nur, dökünür, elini, yüzünü güzelce bir kızla evlenip kendine 
'tf'Z• kurulunun pencerenin ke- iyi bir yuva kursa .... Sonra efen
~ ına .... Şimdi bir yandan mut· dim, fU bizim, babadan kalma ve 
e ~ ca~ır .~azır balık kızarır, bir bir türlü bitip tükenmek bilmiyen 
V~ ıdan onune tepsi hazırlanır. borçlar bir bitse, alacaklılar ya· 
if , an efendim aman. o tavadan kamı bıraksa, ve ben artık bir ta
lijl İ çıkmıt a1cacrk balıkla çektik- rafa beş on para biriktirsem de 

;ek artık! Bir rakı, bir balık, ihtiyarlığnnda biraz istirahat et· 
atı,t kavun, bir üziim !... sem .... 

•tif~alum a, efendim, balık adeta 
jletı'mrn kılavuzudur, hem de en 
e~slu, en tad ından yenmez kı· 

al ~uzu .... 
r~11_- Balık olfüazşa rakı ıçmez 
~iniz? 
li9 Canım efendim, mübarek 

O ıa, halık zıı.manında balıkla 
~·"- 1 ~ zamanında sucukla, cacık 
Ç~ında cacıkla ..... Hüliaa be· 
ı ":l; ne ile isilmez ki! 

~'.!- Demek adetiniz, akşamları 
ı !ille içmek? 

ot'- Bir iki senedir öyle yapıyo-
0 J.. Çünkü evde hot oluyor. Mey· 
i!lnelerde, gazinolarda, §unun, 

1fnun ağızlarının kokusunu çek· 
,'ıtktense evde kendi haline içip 
191nı dinlemek daha hoıJ kaçı· 

Daha ıonra, ben yeni bir baştan 
çocuk olarak bir daha dünyaya 
gelsem de yeni bir battan daha 
hayata atılsam ve bu defa bu ha· 
yat yolunda hiç sendelemeden 
falsosuz yürüsem ve böylelikle 
ya§ımız, §imdiki gibi kemale ge
lince ben de zengin, meı'ut bir a
dam olsam..... Filan gibi feyleri 
düşünürüm. 

- Bunlar rakısız dütünülemez 
mi aanki? 

- Düıünülür ama, o zaman bu 
düıünceler talaız, tuzsuz, yavan, 
sade suya çorba gibi kalır. Fakat 
rakı ile dütünüldü mü, tadından 
yenmez .... Çünkü rakı, hulyanın 

tuzu, büberi, ıekeri, balıdır. 
- Kaç senedir içersiniz? 
- Getirin kulağınızı azızım, 

İçerken evdekiler baımızı benim ilk göz ağrm rahmete ka· 

tm l 
mı? vuıalıdanberi ! 

rı az ar · 

1 

J lk .. - d k' 
H dl 

· mi düıımüş? Ben - soz agrısı a ım? 
a erme ':f A - d k ' d 1 · · · k dar onlar ya· - man aıagı a ı uymasın. 

~ı-rıb.ılçıncılye al y lnız su Bizim ilk hanım! O zavallı öldü-
::'• l ı e ge mez er· a ' k d · · ı ' . . · ğü zaman onun acısı, e en ı e 
.iJM bittikçe yenisinı getırır ve rakıya başladım, hala bırakama· 
P' .. giderler. dım. Demek, şöyle, böyle on beş 

İçtiğiniz zaman neler dütii· 
ü ıeneyi geçiyor ! ' P

1 
'nüz, zihninizden neler ge· 

0'!1? Osman Cemal 

·~ 
~giltere maliyesi 

', aşveku çok güç bir 
01 halde bulunuyor 

Loodra, 10 (AA) B . - azı ga· 
.'Jelere göre M ı · 4'... ' a ıye nazırının 

r JOk bir eh . 
" • ernını yct vermekte 
~~ ~gu bütçe tasarruflara lehin· 

lkı mu d ı ca e e, Ba~vek· ı · d ' 
d

.. t ı ı en ışe· 
uşürmektc oldu · . 

gu zannedı· 
f'fl.or. Filvaki M. Mac D ld' ona m 

ıarruf projesinin b 
azı nokta-

J1Dlh değiştirilmesi · Ji"', nı arzu et-
;;skte olduğu söylenmektedir. 

,1 nday Referce'e göre Başvek il 
yet güç bir halde bulunmak-

.. i"· Mumaileyh, pe k yakında. 
ıl~ muhafazakar arkadaşlarının 
~}tai na~arlarım kabu~ etmek 
~)'• çekılmek mecburıyetinde 
,~ lacaktır. 

Bir kamyonun 
altında bir kişi 

can verdi! 
Balıkt>sir, 9 {Hususi) - Hav 

randa feci bir otomobir kazası 
olmuştur. 

Bir kamyon Havrana yakın 
bir köprüden geçerken yanlış 
bir manevra yüzünden devrilmiş , 
içinde bulunanlardan bir kısmı 
athyarak hayatlarını kurtarmış · 
tarsa da üç kişi kamyonun al
hnda kalmı~lardır. Bunlardan 
Salih Efendi ö '. müf, diğer ikisi 
ağır surette varıılanmışlard1r. 

Oeak kongreleri 
Cümhuriyet Halk fırka!ıı ocak 

kongreleri devam etmektedir. 
Kongreler bu ayın nibayetin~e 
bitecektir. 

Fırka erkanından bir ıat ocak 
kongrelerinin her tarafta hara· 
retle yapıldığını söylcmiıtir. 

VAKiT 

Söz kitabı ........................ 

Türk Dili 
AnadoludakuHanı
lan bazı kelimeler 

Türk dili tetkikleri yapılırken "Söz 
Aitabı unranı altında Anadoluda kul. 
lamla~ bazı yelimelcrin toplandığım 
yaznw;tık. Bu kitaptan diğer bazı J..c

limcleri naklediyoruz: 
BADIÇ - Gaziantep) : nalda fa8lllya. be

zelye gibi bitlklerln kılıfları ile beraber • 1
• 

rata.11mış taneleri. 
BADİMA - (Çankm): örekenln dibi. 
DADIYA (Gaziantep) : Hacamat &1l§cle· 

rlnc benzlyen yılnl ağzı bir az dar dibi gc· 
badaytklnr es· niş bakırdan yapılmış kap. Bu 

ki igler olduğundan ckserlycUe çok emekli 
kelem l§ler lni ihtiva eder. Badıyayı yudu

mu ?. Bizim bndıya delinmi~. 
BADITIA (Denizli): çamaşır lcknesl. 

BAGACIK (Niğde): Bağ, ba.hçe lcapıla-
rının t a.hta klltdl. 

BAÔLIK (Tek<'): Oğla.k derlal. 
B AGAS (Goksun): Eteklik bağı . 
BACDASAN ETMEK c?J.ara;o) : DU~ma· 

nı yağma etmek. 

BACCAK: Demetlerin sarııınası tçln saz
dan yapılan bağlar. Ba~cağile abttı. İşlerde 
çok zarara uğrıyanlara denir. 

'DACCIKLI YARIM pQT1N (lsta.nbul): 
Lruıtlkll yarım potlnden sonra moda ola.n 
potin. 

BACDA: Çelme. tç bağdarı. ya.n bağdıı.
ıı. Bir yan bağdası attı, kaldırdı aıtma aldı. 
Bizim köyün bökeslnin iç bafdasmı çözen 
yok. 

BA(HRDAK ( Ankara, Dinar ) : a&kırda.k 
( Tosya): Çocukların beıılk bağı. 

BAÔIRGEÇMF.m: (Niğde) : Uyuklamak, 
ımızganmak. 

BAGIŞ (Konya) : ı _ Bahçelerin eu nö· 
beti: 2 - Bogum. 

BACLAM (G. Antep) : Demet, hUZme, 
Bir bağlam ortut. 

BACLAMA (Niğde): KUçUk saz, cura
nın bUyUğll. 

BAOLANTI (Kayseri, Erzurum) : 1 -
Araba sandığını alt kısmına rapteden bU • 
yUk Çiviler. (K.) ; 2 _ Rabıta. Duvarm 
bağlantıları iyidir. 

BACLI (Malatya, A v§ar) : Gerdek gece
si bUğU yUzUnd<>n geline yakla~amryan 

k,~·.ııe. Bağlı çıkmış. F'i!An adam bağlı l • 
mi~. 

BAR (Kü tahya) Nida. 

- I\:eyflniz iyi mi? nahı Çoy iyi ; bah 
öyle rnl olacaktı. 

BAHN A (Satranlıolu ) : Odun koymıya 

mahsus yer . 
BAHRANA (Dinar) : Bak. Barhanll. 

BAKACIK: Taraıısut m ah a lli. Sen gelir
ken bakacıktan gördUm. 

BAKIRDA N : Ml8rr unundan yaptlıın ye· 
mekUr. ICuru olursa pllllv gibi olur. 

BAKLA VA (İstanbul) : Yorgancılarda 

baklava biçiminde diki§ adı. 
HAHTİVAR (Durdur) : Bir clns mruızu

mc, lUrkU. 
BAKACA : Şehir gösteren, bakacak yer. 

(Teke) . 
BAJUNAIC: Butrct bakınagım baJ:landı . 

D AH:JRCAK (N ltdc) : Tencere, J<UçUk 
tencere. 

BAKRAÇ ( 0ıı;1lp) , D&kra k (Rc§adlye) : 
1'71uplu, kapaklı Ye kapnkaız ko,·a helk'). 

BAL l ICUçUk ı.arda" (KOnj a tua(ı) . 
Balım dl)e muhlbbnne hitap edilir. 2 - Kll· 
çUlt kız çocuk, (Seydişehir). 

BALA (Gerkük, Ardııhan): Yavru, ça· 
ğa GUrbUz çocuk. 

BALABAN: 1 - A\et ku~lardan biri; 2 
- Olgun çocul< lçln balaban glbl. 

BALADUH (İı:mlr). - ÜzUm, inclr alıp 
aatıı.nlarm ba,ı. 

BALAK, DALA: 1 - Ayı ve t&V§an yav
rusu, (Nı de, Sl\•e.s) 'fa\ !fan yavrusu (Te
ke) . Tııv,an bnla~ı; 2 - .Manda yavrusu. 
Malak ( Sıvaa), 

BALALI TAI<IM (İstanbul); Dokuz par· 
~adan ibaret bir çcııit do~cngl (Mobllyn', 

BALART (r'cthlye) . 'rıızıı incir. 
BALARMAl{ (Niğde) : Do0"Urmıısı yalt

lo.şmııı inek \e manc!:ı.nın scylnl (ftrd) ilt> 
memeleri kabarmak. 

BALA Y1ND1 (Dcnl%11) : Ne olaydı, ke;ıkt 
maansmdıı tem<:r.nl aöZCI 

BAi.BAL (KUls)" GUrUltcıcu, şıunııtaC'ı. 
Balbal adam, balbal deve. 

BALBALLAMAK' Deve hakkında kızıp 
bağırntak. De\C gibi balballndı, ııc balballı
yorsun ! (Hiddetinden <!ill doın-an adnın 
için). 

BALI (Çangın): IlACLICA (Anka • 
ra ) : Aşık ltcınl"'i. 

13ALlK ACZI: Anlıın af\'Zı allı çiçek. 
BAT .. IKCIN {Demirel k!iy1l): Balıkçıl. 
B \.~Il{L.\C J : 1 fla.lıkJarın torıınndır,ı 

yer (Konya); 2 - Dahi< satılan yer. 
BALIKLAMA (Tek ) : l~""cr, semer gıl i 

;eylerin içeri ynna ııelccek yerlerinin dolc.lu
nılmu§ ı;ckll. 

DALl'< SIHTI EYE (laL-ınbul): Sırtı yu
varlak altı dUz eycdlr kf ince knlın dfşl11erl 
vardır, çnpaldıırı temizler, snmıın cycıılrun 

yaptığı l§l gl:lrUr. 
BALKAMAK: Çalkamak. 
B ALKIMAK: Balgıınak (Niğde) : 1 -

Parlamak, "NIAdı-,. Ayın balkımaııı 2 Snn 
cımnk. Ayaklarımın balluaından yatıunadım. 

Komşumuzun hazırlığı 
•·······································•······································• 

Yunanistanda deniz ma· 
nevraları, para buhranı 

Biiyı'ik lıorp gemileri le don<1111ıuı ) ı takviye edeme ... 

),.inca is ktlcı1k tı:eı11 ilcı c kaldı ! .. 
• j ..) ' """ 

Atina, (Husuıi) - Kara zabit· 
leri siyaıi dedikodularla manev • 

ralınla uğraıırlarken bahriye za
bitleri, hu sonu gelmiyen ır.üna· 

kaıalardan ve hertürlü ıiyasi ih· 
tiraslardan uzak, donanmanın da 
cemiyeti askeriyeye iltihakı hak· 

kmdaki tekliflere kartı lakayıt 

kendi it ve güçlerile me§gul olu· 

yor ve teabit olunan program mu· 
cibince manevraya devam eyli
yorlardı. 

Bu manevralardan birincisi Pi
re açıklarında ve ilerlerindeki a· 

dalar arasında yapılmıı ve bu 
müddet zarfında da Şira adası 
üssü bahri ittihaz olunmuttu. Bu 
manevrada taarruzda bulunan 

dütmana kartı açık deniz torpi· 
dolarile hücumlar yapılmı§ tah· 
telbahir ve tayyare1er de manev· 

raya ittirak eylemitlerdi. Manev
raların ikincisi Glos körfezin de 

zünden donanmalarını büyük pa· 
ra mukabilinde satın alınacak ve 

bir çok masrafları icap ettirecek 
büyük hattı hnrp gemileri ile tak
viye etmekten ise, kuvvetli ve bü· 
yük torp idolarla kuvvetlendirme .. 

yi daha muvafık görmüşler ve bu 
maksatla, Amerikadnn satın al· 
dıkları Kılkı§ ve Limni zırhlıları
nı ihtiyata alarak yerlerine ltal • 
yan inşaatı bahriye \ezgahlarma 
dört büyük açık deniz torpidosu 
sipariş eylemişlerdir. 

Bu torpidolardan ikisinin inıa
atı hitama ermi§, f aknt Yunan hü· 
kiimelinin son buhran dolayısile 
aldığ ı mnli tedbirler yüzünden te-

diyat hususunda bir ihtilaf zuhur 

eylemi~ti. 

ltalyan\ar, mutabık kalınan tak• 
sil mukabili verilen parayı kıyme
ti düştüğünden dolayı kabul et• 

memekte idiler. Devam eden mü• 

yapılmış ve buna Averof zıhlı zakerat neticesinde torpidoların 
kruvazörü de i~tirak etmittir. taksitlerine mukabil ltalyan reji .. 

Gece yarısından sonra baılıyan 
bu manevralar da sabaha kadar 
devam ~tmi§ ve donanma üssü 

bahriaine avdet eylemittir. Ami
ral tarafından netredilen bir emri 
yevmide manevralarda büyük 
muvaffakıyetler gösteren zabitan 
ve efrat tebrik edilmit ve kendile
rine ibraz eyledikleri liy&katten 

dolayı letekkür olunmu§tur. 

Buhran ve gemller 

Yunaniatanın diğer devletler gi· 
bi geçirmekte olduğu buhran, büt· 
çeainde bazı tenkihat yaptırmayı 

icap ettirmit bu arada Bahriye 
Nezareti için evvelce verilmekte 
olan tahsisat dahi azaltılmı§tı. Bu 
vaziyet kartıaında donanma artık 
masrafı mucip olan talimlerden 
aarf ı nazar edecek ve efradın ta
lim ve terbiyelerine demir üstün • 
de bazı gemilerde nazari bir suret
te devam olunacaktır. 

Yunanlılar mali vaziyetleri yü-

sinin Yunauistandan tütün almıuı 
takarrür eylemiş ve Yunan hüku· 

meli bu suretle bir taş ile iki kut 
vurmuştur. Hasıl olan itilaf üzeri-

ne torpidolat· Yunanislana teslim 
edilecektir. 

Ve bunun için de bir kısım. za· 
hitan ve efrat ltalyaya gönderil-

miştir. 

Diğer iki torpidoya gelince : 
Bunların inıaatına devaın edil • 
mektedir. Bu torpidoların da ge] .. 
mesinden sonra Yunanlılar batla 
amiral cemisi olan Averof olmak 
üzere tonilatoları daha küçük, 
masrafları daha az fakat seriüı

seyir gemilerden mürekl<ep bir 
donanmaya sahip olacaklardır. 

Bundan p ek a z müddet evvel, 
tahtı ıilaha alman B sınıfına men• 
sup yeni e frat vürut lan beklenen• 
lerin ihtiyacını lemin için, timdi· 
d en talim görmek üzere torpido· 
lara tevzi olunmu§lardır. 

:::: : :::: ::: :::::::: .. :· ................ ·-·. ·· ...................... ::::::::·····-.............. :::: ....... ,·····························:n:::ı 
Gandi hapisaned~··-·-·ft:;·~p· .. ··diii····d~·· 

'l'ahllye edilecek mi? 
Simla, 10 (A.A) - Hindistan 

umumi valisi Lord Villington, 

Gandinin serbest bırakılması için 

birçok telgraflar almı~hr, 

Umumi vali s i lahsız itaatıizlik 
mücadelesinden vazgeçilmek şar

lile bu istekleri kabule taraftar 

olduğu zannedilmektedir. 

Söylendiğ"nc göre Mahatma 

bu mücadelenin kendi dini aki· 

delerinden biri olduğunu söyle· 

miş olduğundan, çıkarılması şüp· 

helidir. 

Zührcvl hastalıklar 
tedavisi 

Beyoğlu, Tophane, lstanbul, 

Kadıköy semtlerindeki emrazı 

zührcviye dispanserlerin e şim

diye kadar yalnız frengi tedavisi 

yapılıyordu. Yakında meccanen 

belsoğukluğu hastalığının da te

davisine başlanacaktır. 

Bir Arap akademisi 
teşkil edHereli tas

fiye t:ı.dile.cek 
Kahire (Husust) - Mısır Ma

arif nazırı Hilmi lsa paşa Kahi· 
rede bir Arap akademisinin te· 
s '.sini teklif etmiştir. Maarif na
zırı, ancak bu akademi sayesin· 
de Arapçanın saffetini muhafaza 
ederek onu asrileştirmiye, yeni 
iJmi ıstılahları t esbite imkan ha
sıl olacağını, Arap lisanının ta
ribi bir kamusu yapılacağını, bu 
günkü Arap lehçelerinin ilmi bir 
surette tetkik edileceğini izab 
ederek teklifini miidı:ıfaa etmiştir. 

Mısır Maarif nazırı, bugünkü 
Arapça ile hiç bir ilmi eserin 
terctimc edilmediğini, buna mu· 
vaff alc olmak için hcrşcyden ev
vel ıshlalıları tcs bit etmek Jazım 
geldiğini ilnve etmiştir. 

Hecep bey seyahatte 
Bir ay evvel Avrupaya tetkik 

seyahatine çıkan Cümhuriyet 
Halk fırkası umumi katibi Rei 
cep bey seyahatine devam er• 
mcktedir Recep bey ~n cak yl• 
mi gün sonra dönebilecektir. 
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HikAye Hayat bu ••• Çeviren: 
fa. 
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Halinı Sükilti ile Greta. Seyler· 

in tanıtmaları için bir çok şeyle
rin bir araya toplanması lazımdı, 
ve bu oldu. 

Bir sabah Halim SükUti, Florya· 
ya gidecekti. Bir ikinci bileti ala
rak bindi. Kampana çaldı, tren 
kalktı. Tam bu aralık, Grela Sey· 
ler, kalkan trene yetişebilmek iç.in 
kota kota geldi. Halim onu gördu. 
Baaamağa inerek elini uzattı, tu
lunca1 güzel kızı yukarı çekti, ve 
atlarken sendeliyen Gratayı, dü§
mesjn diye kucakladı. 

Alıal, moru mor olan Greta ona 
gülerek: 

- Mersi! 

Demiş, içeri girerek yanına o
turmu§tu. Çantasından mendilini 
ç.ıkardı. Altın aaçlasınm dibinden 
pembe yanaklarına inen teri sil
eli. Bir parça podralandı. Uzun 
kirpikli, yeşil gözlerini kaldırarak 
ancak o zaman Halinı Sükutiye 
baktı. 

Halinı SükUti, yirmi ya.ıına ye• 
ni girmi§, koç burunlu, geni§ alın
lı, kıvırcık saçaları bu genç ba§a 
eski Yunan beykellerininki gibi 
bir taç ören bir delikanlı idi. Es
·merler, sarıŞlD.ları severler, sarı
§Illlar da esmerleri beğenirler. 

Öyle oldu. Halim ile Greta gü
Iü,tüler. 

Greta bu ~ük tamşmanın ba
şına büyük bir iş açacağım düşün
müyordu. Bir defa muhakkak ki 
kendİ1Sİ Halimden büyüktü. Son .. 

ra,_ Garden &.rın, oldukça değil, 

en iyi artisti, gözdesi idi. t,i, hem 
ae Haliıııe söylediği yaşı, Jaf~yı
§r, lier ıey onu l>u delillanlıda.ıı a.· 
yırıyordu. 

O güp. o da Floryaya gidiyordu. 
iki ark.adat, yanlarında iki zengin 
adamla, Floryada on gün için o· 
telde yer kiralamıılardı. Gretanın 
peıirıde bir &Ürü adamlar koıu· 

yordu ama, o, kendisini pahalıya 
ıatma:k için yalnız gitmeği, her 
~am birisini yanına çağırarak 
bu bil' sürü adamları. hep birden 

\'e ayrı ayrı yolmağı düşünmiif • 
tü. Arkadaılan ona bu işin teh
likeli olduğunu, Dimyata pirince 
giderken evdeki bulgurdan olaca
ITTnı söylemişlerdi ama, Greta. din
f ememi§tİ. O işini bilirdi. Hem 
güzeldi, hem de bir Macar kızı i· 
di. 

Halim Sülıniti, Çekmecedeki da
yumın evine heı on gün geçirme
ge gidiyordu. Trende bu uzun yo
lu yalnız batına geçİTeceğini dü· 

;ünerek yanına bir çok gazeteler 
almı§tı .. Fakat İ!te, karşııma gü
:zel bir kız çıkınıştL Çrkırm,b ama, 
Ha!im Sü:kUti, timdiye kadar ka· 

'dm olarak annesi, kız karde§le· 
ri ve teyzelerinden başkasım ta· 
mmamıgtı. 

Ara 11ra g5zlerini kal Jcarak 
Gretaya bakıyor, onun gözlerile 
kar§ıla§mca içinden bir ıeyler ola 
rak hemen kı:carıyordu. G"rla bu 
gün görmemiı delikanlı:Yı pişkin 
kadınların <luygusile süzüyordu. 

O ualık biletçi geldi. Greta, 
çantasından bi1etini çıkarıp uzat· 
tı: 

- Madam, siz birinci almıuı
nız, ikincide oturuyorsunuz. ~ 

Greta omuzlanru ıilkti, cevap 
vermedi. 

Biletçi gidince Halinı Sükuti, 
kendisinden ümit etmediği bir ce· 
aaretle, kalktı, Gretanın yanına 

oturarak: 
- Demek,. dedi, matmazel bu

rada benim için oturuyorsunuz? 
Ve Gretarun elini alarak öptü. 

Sonra genç kadının hoşuna giden 
bir utangaçlıkla da.ha bir çok şey
ler yapb. 

Greta, üç gündür, Floryadaki 
arkadaflarım şaşırtıyor. Akşama 

doğru kayboluyor, sonra, gece 
geç vakit dönüyordu. 

fueta., bu saatlerde Halim Sü
kUti ile buluşuyordu. Haliın Sü
kii.ti ona, acemi olduğu için: 

- Dayım, bizi görürse olmaz. 
Onun için akşam üzeri. buluşabi
liriz. 
Demiş. G.reta da kendisinin bi

le fqırdığı bir teslimiyetle kabul 
etmişti. 

G.retayı arkadaşları kıakanı
yorlardı:, 

- Kim bu esrarengiz prens? 
Söyl~ene!. .. 

Greta gülüyor, ve: 
- Söylemem, diyordu, yüksek, 

çok yüksek bir adam ... 
:ı; " 11-

Fforya otelinde, artık dedi ko· 
dular alıp yürünıüştü. Herkes Gre
tayı gösteriyor, onun, yüksek bir 
adamın metresi olduğunu· söylü
yorlardı. 

Bir ak§am Greta ile Halim Sü· 
kUfi gene bulu§.tular. Halimin tu
haf bir hali vardı: 

- Ne var Halim 1 Ne oluyor-
sun? 

- ?! ... 
- Söyleıene canım 1 
Halim ba.§mı çeTiriyor, deniz· 

lere baluyor: 

- Kim bilir, diyor, bu denizler 
benim gihi kaç kişiDİn derdine me 
zar olmuştur?. 

Greta bir §ey anlamıyor:. 

- ·Niçin böyle sözler i-Oylüyor

IWI? 
- Çünltü sen büyük bir ada

mın metreai imişsin •..• Niçin ben
den sakladın? 

Gretamn gözleri de Halimin 
baktığı. denize dalıyor, uzun u
zun dütünüyor. Şimdi dü§üncesi 
ile yüreği kavga halindedir. için
de 'büyük bU. srkmtt var. Düşünce· 
ıi ona diyor ki: 

-Halim sana ne yapabilir? 
Toy bir çocuk, parası yok. ... Sana 
para lbmı.... Onu aldafmadan 
yaşaman kabil değil. 

Yüreği diyor ki: 

- Sevgi dünyada bir defa gö· 
nül~ konar .... Onu her zaman bu· 
lamaz&m .• 

Ba kavgayı düşünce ka:ı:aruyor 
ve Greta: 

- Ne yapayım Halim, diyor, 
seni aeviyorum, amma .. m. 

Halim SükUü gözlerinde iki. 
damla ya§, başı göğsüne inik, 
Çekmece tarafına ağır ağır yürü· 
yor. Gece basmıştır. Karanlıklar~ 
da kayboluyor. 

Greta o akşam otele dönüp eş· 
yalanru alıyor ve bara dönüyor. 

fa. 

Devlet. Demiryo1ları ilanları 

20,000 m3 oksijenin kapalı zarf usulile münakasası 23-10-932 
tarihinde Ankara'da Umumi Müdürlük binasında yapılacakbr. 
Fazla tafsillt, Haydarpaşa ve Ankarada idare v-eznelerinde üçer 
liraya 1atdmakta olan şartnamelerde yazılulu. (5220) 

VAKiT 

Yeni Türk 
mecmuası 

lngilterede 
11T~~ 

Haleptı 
Yeni Tü:rk mecmuası lstan· 

bul'un kültür mecmuasıdır. Uk 
nüshasında Ahmet Şükrü, Falih 
Rıfkı, Faruk Nafiz, Hasan Ali, 
NurulJah Ata, Bürb.an Ümit, 
Reşat Nuri, Ahmet Cevat, Nus
ret Kemal, Mustafa Şekip, Salih 
Murat Beylerin mak:aleleriııi din 
ve ahtakm kaynağına darr Berg
sonun meşhur- eserin tercümesini 
behemihal okuyunuz. 

Yeni hazine bono- Gene polisle 

Marangoz ve lnşaatcı 

Kapı, pencere, lavan, döfeme 
tamir ve imali, mesakin plan ve 
proje keşif ve şartname tanzimi 
imal ve tamirini kabul ey>er. -
Kasımpaşa Ku'aksızbarutçu 2 

uumara marangoz 
AlaeUin. - (4664) 

ve inşaatçı 

Istanhul beşinci icra mem.ıırlu

ğundan ~Satılmasma karar verifen 
muhtelif ev eşvası. 16· 10~932 pa· 

zar günü saat 14 den itibaren 
Ayvan.sarayda ku·k anbar sokağı 
kafakol yanında 40 No. hanede 
satılacağmdaa isteyeoleriQ mez· 
kur gün ve saatte. mahallinde bu· 
lunmalart ilan 0~11nur. (4744) 

Fatih ikinci sulh hukuk ha.kimliğinden 

1 - lstanholda çel'lfıerli taşta tıYuk 
panrında molla fenari mahaHesinde Atik 

!9 cedit 21· I numarafı fevkinde sekiz 
oda bir mutbak bağçe ve alt katta iki 
ufak hela ve bir bodrum katın daiı ibaı et 
üç kat U rgir büyük diikklni havi kıs-

men harap ve muhtacı tamir ,,e mecmuu 
40 lira kfrııya müt"bamrnil \'e bilmesaha 
tapo k-aydma naıaren T74 arşin mura.b
banıdan ibaret gayri menkul iz.ale• şuyu 
zırnmında. mııh"ememiz tarafından a.çik: 
artt.ıtma ile sanlacaktır. Kıymeti muham· 

minesi 4050 liradır. üzerinde ücüncii 
şahisler nBmına müseccel ipotek ve s.ir 
haklar · yoktur. 

2 - Birinci arttırma 10- 11-932 per
şembe günü saat J 6 da mahkememizde 

icra olunacak ve kıymeti muba.mıninenin 
°!o 75 şini bulursa en çok arttmnın Ü!--

1 tünde b1ııa.kılacaktır • 

ları çıkarılıyor çarpıştı~ 
Halep, 9 (Hususi) _.. jı!I 

şam (Ağayo:) mahaileS 0 
müthiş bir müsadellle I t 

Londra, 10 (A.A) - Resmi 
surette bildirildiğine göre h6kfı· 
met derhal 15() milyon lngiliz; 
liralık hazine bonoları çıkaracak· 
hr. Bono'ar yüzde iki faizli ola
cak ve ba~abaş tediye edilecek· 
tir. Booo!arm bedellerinin öden
mesi muamelesi 193-5 senesinde 
baılıyacak- 1933 senesine kadar 
devam edecektir. 

Bu hazine bonolarının çıkarıl· 
masm-dan maksat 19l2 - 34 ta· 
ribli ve yüzde dört buçuk faizli 
istikrazla 1925 - 45 tarihli ve 
yüzde dört buçuk faWi harp is
tikrazanı itfa etmektir~ 

1932 • 34 tarihli bonoların hi-

Ecnebi mahk:01e
5 b~ 

umumiliğinin eınrıyle '.j 
lede bazı evlerin taharr 
ınur edilen yüz kadar 

1
9"' 

d bal er 
harp nizamın a ma iit~ 
ken bu vaziyetten ~ 

polislerin üzerine ate.f 
111 

iki taraf arasmda 
başlamışhr. ·,ı 

Polis kuvvetleri tak~f 
mahalleye hlicuııı e! tt 
barrisi arzu edilen ~' e ff 
girmiştir. Müthiş bir·~ f 
de ve tüfek ateşl(f ~W 
evler aranmış ve 1 f 

milleri bu bonoları kusa vadeli olunmuştur. Derhal ~rıO 
yeni bonolarla değiş\irmiye da· den mahkeme bu" f 
vet edilmiılerdir. Bu değiştirmi- birer sene ile selHıer ', 
ye teşvik iPn bu bi.millere yüzde da muhtelif cezalari'l 
bir buçuk nisbetind~ bir pirim etmiştir.- Ji 
verilecektir. Bu değiştirme tek· BüUin şehir tekrar (ll' 
lifi 1925 • 45 tarihli harp istik· heyecan içine düşroiişt 
razına şloıil değildir. vak'aların zuburun°'' 

1932-34 istikra:ıı 139,800,000 edilmektedir. SıJf 
harı ist.ikra.ıı ise 12,800,000 in- Fransada bu]uaan f 
gili:ı. lirasnıı bulmaktadır. kalide komiseri M·f ~ 

müstacel bir tef~rıı·tdı 

Yunaoistana hayvan 
ithali 

istanbul 10 (A.A) - ihracat 
ofisinden tebliğ ediJmiştir. 

Trakyadan Yunanistana sevk
olunacak canlı hayvanların men'i 
ithali hakkmdald memnuiyet 
Yunanistan hükümeti tarafından 
kafdmlmışfır. 

3UncU Kolorda Sabnalma 
Komhi~u ll&nlar1 ,, 

lzmir Müstahkem mevki hay
vanatı için (256 ton kuru ot 
kaparı zadla münakasaya kon· 
müştur. lbaJesi 22-10-932 de 
Cumartesi günü saat (15) dedir. 

avdetini tesri etmesı ~~~ 
M. Poass bu ay zar 
cektir. t~ 
Şam ve Halep [118 (j 

detli makaleler nete 1 
küıncte hücum etme~~ 

Bu vaziyet üzerine . ~ 
küme.t reisi ve Reisı~f. 
iştir~kile mübim .hi~ iç~• 
dilm1ş ve bu ıçhDl8 ~d 
delegesi de hazır bıl ~ 
Verilen karar henüı 
ğildir. ~ 

Vezirler reisi bir J 
neFederek meclis i 
kadar Suriyede hiç ı.ıl. 
zele imtiyazı verilme ' 
dirmiştir. Alınan roal~ /. 
yeni bir matbuat kaJI 
lanmaktadır. Bu karı\l 
sıazete baş muharrİ~ı./ 
müdOrleri yüksek tal' 
olacaklardır. 

3 - °1o 7 5 şi bulamazsa birinci art
tırmada eo son arttuaııın teahhüdil baki 
kalmak ~artile ikinci artuım.a l5 gün 
sonraya yani 26- l I-932 comattest saat 
16 da iaa olunııcak- ve en çok artıranın 
üstünde bırakılacaktir. Bundan batka ilA· il 
nat ve tebligat yapılmayacaktır 

ihaleye iştirak edeceklerin vakti 
muayyeninde lımir müstatı\rem 
mevki Sahnatma Ko:nisyonuna 

il müracaatları. (820) ı 506 t) • • 
Geçen· sene Lübna~ 

nüfus tahririnin netiet;' 
ilan edilmiştir. Bu P~ J 
müslümanlar Lübnatl" 
teşkil etmektedirler. i 

4 - Talip olanlar 0J0 yedi buçuk 
teminat parası veya milli bir banka:nin 
teminat me fı tebunu vermelidirler. satış 

~in para iledir üstünde bırakılma günü· 
ne kadar vergi ve sair resimler aııikelle

fiyetler eski .ı;alıipJcrine ve. ihale pulu 
ile yüzde yedi buçuk: del1aliye müşteri· 
ye aittir. 

5 - Şartname her kesfn göre bilece
gi bfr y-erde mahkeme divanhanesine 
asılmıştır. dosyrıyi da beıı isteyen tetkik 
edebilir. · 

6 - ipotek sahipleri ve ga)'Tİ me-n' ul 
üzerine ha k Jddea edenler 20 gün içe
risinde müracaatla hakları nı kayıt ettir
melidirler ettirmezlerse ~a1ri müseccel 
hakl:ır paranın paylaşmasından hariç bı· 
rakılacıı.~ lardır. 

7 - üstünde bırakılan kimse bedeli 
müzayede}, pe -inen vermez ise üzerin
de b1rakılma kıuan fesih edilecek- \'e 
ondan sonra yapıtacak açık arttırmada 
daha aşı.gı bir para ile satılacık olursa 
zarar v~ ziyandan ve farki bedel bila 
hülfüm kendisinden tahsil olunacaktır. 

Şeraiti mezkü· e ile talip olmların 

mezkur gün ve ~ıatlerde açık :arttırmada 

haZlr bulunmalırn ilan o'unar. 

Istanbul üçüncü icra me'murluğundan: 

Mahcuz ve pars ya çevrilmesine karar 
verilen mübtetif ev eşyası 1 · J0-932 
gününe ınüs•dif Pa zar güntl saat f ( ila. 

12 a rasında Fındıklıda Selim hatun ma
hallesinde Osman çavuş sokağında 21 
No: lu hanede birind açık artırma sure
tile bHmüzayede satılacağından talip 
olanların mahallinde ham bulunacak 

memunna milracaıclan ilan olunur 

Yerli fab .. ikalar mamulatından 
(8t000) kilo san sabunlu kösele 
kapah zarfla münakasaya kon· . 
muştur. ihalesi 20- tO .. 932 per· 
şembe giinü s1at (15) te yapıla· 
caktır. TaHpierin şartname ve 
numuneferini görmek üzere her 
gfin ve münakasaya iştirak ede
ceklerin o gün yce saafürden e-Y'fel 
Ankara merke-z Sa. Al. Ko. na 
mliracaatları. (829) (5087) 

Istanbul be_şinci icra memurlu
ğundan: Satılmasına karar veri
len saba ma boru. kilim, aynalı 

masa ve aayir hane eşyası 16 -
10 • 932 tarihine müsadif pazar 
günü saat 13 den itibaren saat 
14 de kadar, Fenerde Kiremit 
mahallesinde Yeni sokakta 45 
numaralı hane önünde açık art-
brmayla satılacağıodan1 isteyen· 
lerin me:ıkül' gün ve saatta ma· 
ballinde bulunmaları ilan o'.unur, 

(4745) 

lstanbul altmcı icrasından: Bir 
deyi11deo dolayı Sultan Hama
mmda Suraski mağazası karşı· 
sıoda 51 numrolu mağazada tah
tı hacze alman 45 parçat!an iba
ret butunan manf o ve buna mii
masil ipekli kumaş:arm furubtu 
takarrur eden 15-1 O 932 saat 
12 den 13 kadar mahallinde fu-
ruht edileceğinden talip otaola
nn mDracaatları ilan o!unur. 

(4746) 

Lübnarm~ umuıtl 1ı, 
Ecnebiler dahiJ -" 6d? 
d~r. Bunlardan (227~ "I 
ıum, (109,000) SüoJJ' dl 
(155,000) şiidir. 13~(1~ 
(54,000) kadar da dil ~ 

Bu neticeye naıar1~,hurun müstümao o 
mektedir. ~ 

~ 1 fi 
Samuel Iosııl 

edildi 
,1 

Londra, 10 (AA) ı 
Ajacsının Atinad9~ ıo 
habere göre saı:nll~ ıı 
rikan orta dçiliğinJfl ,.,-
rine değil, fakat Js~-J 
usule uygun olıJJal oJl'-
la 111 tevkif •e baP

3:ir t~ 
l 48 saate kadar Y'" 1 

i
t zekkeresi çıkarıl[J)l18c•~ 

b 3~1 1 
lnsull serbest ır ro 

l kü polis pasap?r~ ı~' 
1 mıyan kimselerı 
i la hapsedemeı. (J.4'1eti 
ı h .. k ...... . re 

Amer.ka 0
. • istİJ 1 

kendisi-ne iadesı~ıııe':~~ 
sa -Yunan ve 19P~ metleri arasında ıııJb j 
rimlerin iadesi,, oı 9~J 

·ı . olcıl ~•'f tasdik edı rnış . e ,,. 
bel' bu dilek yerııı 



.. : .... 
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- Hayret 1 bu adamın sırtındaki ne 1 
- Ne olacak 1 btr daf 1 
- 7.. ?il 
- Hem de ıo.ooo fon sıkletinde 1 
- 'l? il 
- Fakat dikkat et 1 nereye basıyor ! 
- Evet ! Qördüm : 

ZiRAAT BANKASI 
nın kumbaralarına 

Tamam, .. Bu adamın 
ZiRAAT BANKASI 

nda bir 

Tasarral Besallı var! 
- Öyl~ ise, daha bunun Qlbl iki yük tatır ve 

Sırtı Yere Gelmez ı 
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Necip Bey Diş Macunu 
Dişlerin kıymettar 

inci gibi beyazlatır . çürün1esine 

olur. Fiyatı her yerde 15 kuruştu , 
Doktorlarımız ' 

Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hast.o.ııklan mütehaaaı.BJ 

.Muayene: 10-12 Ortaköy, Şifa yurdU 
15-18 Beyo~lu, tstlkHU caddest No. 193 

(Opera sineması kar§ıaı) 
Tel. 4,2221 - 4,1960 

Doktor 

Arlstldl 
Muayenehanesi: 

Eminönü: EminönU han 3 Uncu kat No.8 

Doktor 

A. KutieJ 
Cilt ve zührevt hastalıklar tedaVtllanest 

Karaköy börekçi fırını sıraaında 34. 

.'.llt doktoru 

Arşak Silrenyan 
Beyoğlu lstikllU cadde.st numara 303 
Mısır apartnnnnL Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Parla Tıp Fakültesi mezunu 
Cilt ve zührevi hastalıklar mUtebaııaun 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıali cadde~! Meserret otelt kar~ısmda 

Avni Bey apartımanı 125 Sabahtan 
Akıama kadar 

Doktor 

Balık~ıyan 
lı!uayenehan~: Beyoğlu mektep eokak 

No. 17 Telefon 3626 Beyoğlu 

Doktor 

Emin Şttkrtt 
Dahlll hutalıklar mUteh&uıaı 

ı.t&nbul Sultanmahmut tUrbul, Babı
Ali cadd-. 'ftcr 10. Teletoa m~ 

ae: 21628--ı'l'elefon ev: 4.3125 

"Her gün öğleden ııonra A&t 14-18,. 

Orolol • Doktor 

Feyzi 
Böbrek, mesane, idrar yolu hastalıkları 

1 
mütehassısı 

Beyottu, ı.t1kW caddesi Elh&mra 
aparbman No. 8 Her gün öğleden sonra. 

TeL Beyoğlu 2835 

Urolol • Operettir doktor 

Fuat Hamit 
Bunın, mesane ve idrar yolu 
haatalıkları mUteha.uıaı 

K~enebane: Türbe, .Mahmudiye cad
desi. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

Fuat Fehim 
Cum&rteaı - Pazartesi - Çaroamba ve 
Peqeıiıbe günleri öğleden eonra hasta
larmı kabul eder. Çağaloğlu, Zeki Bey 

{8lbht apartıman) No 5. Tel. 2.0164 

latanbul Dardüncü icra Memur· 
lupndan: Tamamına 8000 lira 

kıymet takdir edilen Beyoğlunda 
Kuloğlu mahallesinde Ağa Ha
mamı elyevm Terazi sokağıoda 
eski 14 No. yeni 38 N. lu kigir 

bir bap hanenin tamamı açık 
artbrmaya vazedilmiı olup 10-10-
932 tarihinde prtnamesi Divan
haneye talik edilerek 31 T. ev· 
vel 932 tarihine müsadif Pazar
tesi günü saat 14 den 17 ye 
kadar lstanbul 4 üncll icra Dai· 
resinde açık arttırma ile satıla· 
caktır. Artbrma ikincidir. Birinci 
arttırmasında 3000 liraya talip 
çıkmış olup bu kerre en çok 
artbranın cstünde bırakılacaktır. 
Artbrmaya iştirak için yüzde 
7 teminat alınır. MDterakim ver
giler ile Belediye resimleri ve 

Doktor 

Hasan Basri 
Muayenehane: Edlnıekapı Acıçeome so

kak No. (9) "Her CUn saat 15-18 e 
kadar haata kabul olunur 

Operatör Doktor 

Halil Sezal 
Divanyolu: Doktor Emin Pqa eokak 

numara 20 Muayene sa.ati: 13 - 18 
Telefon 23390 

Urolol Doktor 

Hakkı RUştU 
idrar ve Tenasül yollan birinci aınıt 

mütehasııııaı "PAR1S.. den Dlplome 
lıııUklAI Cadde.si Yıldız apartıman 

No. 322 

Doktor 

Horhorunl 
Muayenehanesi: Eminönü Valide kıraa . 

tanesi yanında Tel: 2,4131 lıtanbul 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpqa h&atahanesl idrar yolları 

mUtelwısıaı operatör 
Muayenehane: Cağaloflu eczahanesine 

bltf:1k. No. 30. Telefon 21614. "Saat 
1:1 - 18 hasta kabul olunur . ., 

Doktor 

Kapik yan 
Muayenehanesi: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 26 
Telefon: 2 10i7 İstanbul 

oı, tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parla darUlfUnunundan mezun 

Ça#aloğlu Halk Fırkası karfıamda Sıhh1 
apartmıan No. (7) 

Doktor 

~sman Serafeddln 
Muayenehane: Cağaloflu, Nunıoamanıye 

caddesl No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 

Reşat Httseyln 
Kulak, boğaz ve burun hastalıkları mü
tebusıaı. .Muayenehane: Türbe Mahmu

diye caddesi, No. 10. Telefon: 22622 

oı, Tabibi 

P. Şamlıyan 
Beyoğlu, t.stıkl~l cadde.si No. (%8) 

(Mulenruj yanında 
.Muayene saati: 9 - 12 ve H - 21 

Doktor 

Robert Behar 
Doğum, Kadm hastalıktan mütehassısı 

Beyoğlu, Altmcı Daire Saadet apartı

manı ' Telefon: 42:126 

Dl• tabibi 

Yervant Arşak 
Beyoğlu. Ağaca.mi, latlk!AJ caddesi Ma

rlnopulo apartımanı No. (98) 

Evkaf icuui müşteriye aittir. 
1424 No. lu icra ve iflas K. nun 
119 uncu maddesine tevfil<an 
hakları Tapu sicillerile sabit ol· 
mayan ipotekli alacaklılar ile di
ğer alikadaranıo ve İrtifak hak
kı sahiplerinin bu haklarına ve 
hususile faiz ve masarife dair 
o!an iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
mOsbitelerile bildirmeleri lizırn
dar; aksi halde hakları Tapu si
cillerile sabit olmayanlar satıı 
bedelinin paylaımasından hariç 
kal arlar. 

Alakadarların iıbu maddei ka
nuniye abkimına göre tevfiki ha
reket etmeleri ve daha fazla 
malOmat almak iıtiyenlerin 932-
15 Dosya No. sile Memuriyeti
mize mllracaatları jlAn olunur. 

(4741) 

Eyi ve tam bit sihhat için 
muntazam bir hazinı Jizimdir. 
Tatli müleyyin ve taami lltif 
olan Eno's .. Fruit Salt"' size 
bunu temin, mideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder. 

Avrupa birinciliği diplomalarla musaddak tavanı itimat marka 

HASAN 
Müstahzarah 

Perakende Adedi kuruş 

Hasan kuvvet şurubu küçük 60 

" " " büyük 100 
,, ,, ,, 1 K. 150 

Hasan kolonyası 1 /24 litre 20 
,, ,, 1 / 1 6 ,, 30 
,, ,, 1 /8 " 50 
,, ,, 1/4 " 100 
,, " l/l ,, 180 

Nesrin ko!onyası 1 /8 ,, 30 
,, " 114 " 50 
" ,, 1/2 ,, 80 

Hasan tuvalet sabunları küçllk 20 
" ,, " büyük 30 

Haaan gliserin sabunu 20 
,, ,, limon, gUI 25 

Hasan çocuk podrası 20 
Hasan ıürmesi(silrmedanhğı ile)20 

,, ,, Lüks büyük 50 
Hasan (Dantos) diş macunu 20 

,, (Dantos) diş suyu 30 
Haaan Biriyantini 40 
Haaan Zeytinyağı l/4 K. 25 

,, ,. ın ,, 40 
" ,, 1 " 70 
,, ,, 1 Ok. 90 
,, ,, 2.1/2 ,,~işesııe225 
,, ,, 5 ,, tenekesı•e450 
,, ,, ı 3 " " 1100 

Hasan Bademyağı Şişe 30 
Hasan Kmakına Hülasası 30 
Hasan Fayda J/4 k. 45 

Perakende Adedi kuruş 

Hasan Fayda 1/2 ,, 70 
,, " 1 " 110 

Hasan Fayda 61itre tenekesile 500 
,, ,, Pompa 75 

Hasan çiçek suyu 114 k. 30 
" " " 1 /2 " 50 

Hasan gül suyu 1 /2 kilo 50 
,, Mai mukattar (Odistile) 20 

Hasan Garanto (prezervatif) 40 
,, ,, ,, ipekli 75 

Hasan diş fırçalan muhtelif fiatta 
Hasan balak yağı 1 /4 k. 40 

.. " 112 •• 60 
,, ,, 1 " 100 

Hasan Diyabetik çikolataıı iO 
" " " k. 360 

Ha•an gluten ekmeği 35 
,, ,, gevreği SS 
,, Bademli gluten ekmeği 55 
,, G!uten makarnası 112 k. 55 
,, ,, Şehriyeleri 1/:l k. 55 

Hasan pirinç azü UDU 250 il'· 25 
" buğday azü ni1asta11 " 25 

Hasan irmik a~n ,. 25 
,, patates 6iü unu ,. 25 
,, arpa ,, ,, ,, 25 
,, yulaf ,, ,, ,, 25 
,, mercimek özü unu ,, 25 
., bezelye ,, ,, ,, 20 
,, Muoasti nezle panzehiri 50 

Trihofil Saç Suyu l~S 
T reparsol Frengi ilacı 22 5 
Süheyl Romatizma ilicı 125 
Süheyl iıtah ilacı 100 

' 

ıstanbul Belediyesi ilanları J ---------
Fatih J3elediye Şubesi Müdürlüğünden: Fatihte Kirmasti ma· 

haUesinde Tapbane medresesi ıokaiında belediye mala 2 numarala 

hanenin ahşap kısmile ittisalindeki fmn mahallinin enkaza bedeli 

muhammeni olan 200 lira üzerinc!en 31·10 • 932 pazartesi gOnü 
saat 14 te açık müzayede ile sahlacakhr. Talipleria yevmi mez-

kôrdan evvel teminat akçelerini Jş bankasma yatırarak mezkQr 
saatte dairei encümene mUracaatlan. (S371) 

Beher metro murabbaına yedi lira kıymet konu~an Beıiktaş'la 
Cihannunıa yangın yerinde 91, 73 metro murabbaı belediye mala 
ars:ı satılmak üzere temdiden müzayedeye kooulmuıtur. Talip 
olanlar tafsi at almak için Levazım müdUrlüğüne müzayedeye 

girmek için de 48 lirahk tem"nat makbuz veya mektubu ile 13 • 
10 • 932 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 

muracaat etmelidirler. ( 5281) 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için 

yurduna müracaat. 
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KARADENiZ P 

u A :: vapuru 
!i 11 Teş.evvel S 

Sams 
1: .• ii glinü akşamı Sirkecı 
H ketle ( Zonguldak, 
ii Ayancık Samsun, 
H Trabzon Sürmene, •' 
ii azimet ve avdet edec 

ff F aıJa tafsilit içİJI 
Ü Yelkenci Hanındaki 
1 ğına müracaat. Tel: 
51:::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 

SEYRISEF 
Merkezi idaresi Gal:ıta kÖP 

Sul e A, Sirkeci MiıhCrdar ııd' 

lzmlr • Pire • lsk• 
Postası 

Ege 11 Birinci 
11 de. 

Trabzon po• 

K d . •' ara enızt 
pmba 18 de. Dan 
boluya da uğranılacı 

lzmlr • Mersin 

M . 12 bi • 
ersın çarıa .. 

Galata nhhmındao 
lar. (53131 

ldar~ muhasebesi 
baka ile iki memur 
tar. MDaabaka 16 -
vel-932 tarihinde ya 
Arzu edenler ıeraiti 
üzere ıimdiden muha 
dür muavinliğine 
Jarı. (5314) 

GUndellk Slyaat 

latanbul Ankara C&ddeal. t/. 

Yazı işleri telefonu: 

dare telefonu : - ,,, 
Telgraf adreal: tstaııııol 

Posta kutuau f(O. 

._.. 
Abone bedeli,!!!.! 

TUrki)'9 

Senelik 

6 aylık 7:10 

8 aylık .00 
ı aylık 1l50 .... 
llln Ucretlerl 1 

,.tı1' 
Resmi tlı\nlarm bir ı 

rıcart UAnlanıı btr -~
Ttcaı1 llAnlantı blr .,.o ..... 
KUçUk Hini•' 1 :ıo .. 
- ki def .. 1 
Bir defası 30 1 del-51 J 

dört defası 75 ve on tıit 
uç aylık ııan ve."CJlleriD 

nendir. Dört sııtırı g~~ 
ııatırlan beJ kuruıtan 

a.llyeti •&n1miye, iıtiha· 
mhk Ye kuvvetsizlik ba
libnda bl,Ok faide ve 

tesiri garillea Fosfatlı ~ark Malt Hulisası 


