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Onuncu Yıl Dön·· 

1\ ?tırı. aalceri kmnandamnın önlinden geçerken , .... 
~tun memleket dün bu 

b~iki hayramıiçtengelen Cümhuriyet 
ır heyecanla tes'it etti 

Mekteplerde 
ceza usulü 

~I Kız Muallim mektebi 
,.._• Yerli çorap geymek emri· 
~ [~ ebniyen bazı talebeleri 
~, -.oul etmemi§ . . Bu muame
.. , l&zetelerde tenkit edildi, 
~ olcrat bir maarifin mektep· 
~'ll'alannda çok tık talebe bu
~ ~alda değil, hatta yalın aS:k 1 ~a~ak çocukları barın· 
~i.. ; ... •ftıhar etmelidir.,, de· 
"-.i ~•ıer taraftan mektep ida
la)t İf illa da "alınan tedbir tık· 
~-- ;: ~eğil, bilakis talebeyi tık
' l•ık eden cereyanların Ö· 

~ld~~ek içindir.,, diye cevap 

~~·. 
~i~Iııızce bu meselede tenkit 
~d nokta talebeye verilen e· ... ~ eıı . 
~,._ zıyade bu emre riayet et-
~ talebe hakkında tatbik e· 
"' ._,~Za uıulüdür.. Mektepler· 
~ felereini yapmayan tale· 
~ '-1· clerıe kabul edilmemesi as· 

""""" ttQ •e terbiye usullerine mu· 
~dır?. 
~p talebesini okumaktan 

dıııek belki bir cezadır. 
Mehmet A•ım 

(.fit taralı 2 nci sayı/ada), 

Genç cümburi
yetimizin onuncu 
yıl dönümü dlln, 
Türkiyenin her ta
rafın da ol d u ğu 
~ibi Is tan bul da 
da bp,ük bir se
vinç içinde tes'it 
edildi. 

Bu büyük gün 
şehir baştan başa 

donanmıştı. Res
mi daireler , hu· 
susi müesseseler 
kapalı idi. Esnaf 
ve tacirler de c e ra sime 
iştirak etmek için düld.a .ı ' armı 

bayraklarla donattıktan sonra 
kapamış'ardı. 

Sabahleyin erkenden bntOn 
halk Istanl:u!un c'ört bir l<öıe
sinden l?oğazdao, Adalardan, 
Anadolu ve Rumeli tarafından 
akın akın lstanbula iniyorlardı. 

Henüz saat dokuz olduğu 
halde Taksimden itibaren Beya
zıda kadar olan resmigeçit yolu 

kimilen halk ile dolmuştu. Po
lisler inzibat temin etmek için 
mütemadiyen uğraşıyorlardı. 

Fakat güç n:uvaffak oluyor
lardı. · Bilhassa Beyoglu öyle ka
lab':hk olmuştu ki aaat onda 

otomobillerin trarnvayların cacZ 

deden geçmesi im~ ansız bir ha· 
le gelmişti. Herkes kadın, erkek 
g:enç ihtiyar büyük bir sevinç 
içinde bu mıesut günü tesit edi
yordu. 

Mekteplerde .. 
Maarif idaresi tarafından ya· 

palan programa göre lstanbul
daki bütün ilk mektepler; tale-

besi tarafından c?onatılmıştı. 
1 alebe sabahleyin erkenden 
mekteplerinde toplanarak cüm
huriyet marşı söylediler. Bundan 

sonra her mektepte muallimler 
talebeye büyllk ~l1n6n manası
nı anlattılar ve sonra talebenin .. 
merasime· iıtirak edebilmesi için 

. 
Din tanklanmız abideye doğru giderken~ 

10 
Yaşında 

Dünkü büyük geçit resmi, 
dün geceki eğlenceler , 

balo ve donanma •.• 

onları serbest bı
raktılar. 

L?seler ve orta 
mektepler ise res· 
migeçide iştirak 
için erk en den 
mektepte topla
narak Be yazıda 
gelmişlerdi. 

Beyazılta 

Ko:ordu l<u
man danlığı tara
fın dan yapı la o 

programa göre 
Beyazıt meydanın

da :ıs'k eri kıt'alar ve mektepler 
op'an oışta.KumandanPş.tam saat 
11 de başlarında çelik miğferler 
olan genç zabit namzetleri harbi
yeHleri ve Kuleli, Maltepe 
askeri Jiselerile askeri kıt'alarını 
teftiş etti. Bundan soara Ku-
mandan Pş. ve vilayet er'- A _ ü d Kanı 
on n e. resmi geçit başladı. 
.. Harbıyeliler büyük bir dikkat 
ıçınde kumandan pa~ayı selam
ladılar, Arkasından ask A t b-b. rı en ı 
ıye .• er' baytarlar, eczacılar 

g.eçt~ler. Bundan sonra da bah· 
rıyelıler gözüktü. Bahriyeliler 
halkın alkııları arasında sert . , 
geçıyorlardı. 

Kuleli ve Maltepe askeri liıe
(Deven11 4 Uncu uyfada) 

Ankarada 100 tay
yaremizin iştirak 

ettiği büyük 
geçit resmi 

Ankara, 29 (V AKIT) - Cüm· 
huriyetimizin onuncu yıl dönümil 
burada büyük ve cotkun tezahü
ratla tes'it edilmiıtir. Esasen bir 
kaç günden beri Ankara da f ev• 
kalade günlere mahsus bir hare• 
ket görülüyor, Meclis önünde 
tiribünler kuruluyor, her taraf 
defne dalları, bayraklarla süsle
niyordu. 

Bu faaliyet arasında lstanbul• 
dan, Bursadan, lzmirden, Siva.a
tan merkezimize gelen genç izçİ• 
lerin hususi kıyafetlerile ıruplar 
halinde dolatmaları Ankara ıo
kaklarının her zamanki manza• 
rasına bir batkalık veriyordu: 

Bugün daha ıaltahın erken ıa• 
atlerinde her taraf bütün bütün 
fevkalade bir ıekil almııtı .• Şeh
rin caddeleri bqtan bqa donattl• 
mıf, reımi ve huıuai müeıaeıeler, 
evler ayni suretle bezen -
mifti •• Otomobiller, otobüsler, di
ğer nakil vuıtalan, Cebeci, Ke-
(Devemı 7 inçi aartemızde) 



Amerika da 
~eni Cümhur Reisi 

K.im olacak? 
Hov.~r, Rozvelt 
mfieadelesi J 

Londra, 29 (A.A) - M. Roose
velt'in riyaseti cümhur intihaba
tında kazanacağı hakkında yapı
lan taliminler, muhtelif ajanslar 
tarafınClan tertip edilmiş olan 
sun'i itihabatm neticelerine isti
nat etmektedir. Bu intihabatta 
müşarüniley bir ili 3 milyon rey 
ile mutlak bir ekseriyet elde 
etmiştir. 

Vaıington, 29 ( A.A ) - M. 
Roosevelt intihabat nutuklarının 
serisini ikmal etmiştir. 

Bilakis M. Hoover intihabat 
mücadelesi planını tevsie karar 
vermiıtir. 

Müıarünileyh vagonunun sa
hanlığmdan 4 uzun nutuk ve 18 
hitabe irat etmiştir. 

Sun'i intibaplarının neticelerin
den dolayı cümhuriyetçilerin ce
saretlerine halel gelmemiştir. 

Muvaffakıyete olan itimatlarını 
muhafaza etmektedirler. 

Fransa meclisinde 

.Hükumet itimat 
reyi aldı 

Patis, 29 - Meb'usan mec· 
lisi liükumete itimat beyanını 
mutazammm takriri 25 muhalif 
reye kartı 425 reyle kabul et• 
ıniştir. 

Müteakip celsede sağ cenah 
fırk"aları Jiderlernden M. Marin 
beynelmilel vaziyetin kencHsini 
endişeye düşürdüğünü ıöylemiş, 
hükumeti tenkit etmiştir. Aynı 
yolda söz söyliyen üç hatipten 
sonra kürsüye gelen başvekil 
tenlHtlere cevap vermişti r. 

Sllfthları bırakma me
selesinde Fransız 

planı 
Paris, 29 (A.A.) - M. Herri

ot'un meb'usan meclisinde Fran
:aız emniyet ve silahları bırakma 
ıplanı hakkında verdiği izahata 
~öre~Fransa ileride tayin edilecek 
llarihte bütün kara kuvvetlerine a
r;İt kısa askerlik hizmetinin umumi 
Oe§tirilnıesi ve müddetin de azal
.tılmaıını kabul etmektedir. An -
~ak: 

1- Şimdiki Alman ordusu gibi 
pl>u prensip haricinde olan tetek
lküller feshedilecek ve dahili po

İs kuvvetleri tanzim edilecektir. 
2 - Tahkikatta bulunmak sa

lahiyeti ile beynelmilel bir müra
"kabe tesis olunacaktır. 

3 - Locarno muahedesini ta
mamlamak üzere müıterek bir 
mahalli yardım misakı aktoluna
caktır •. Bu misaka, Avrupa'nın 
her devleti ittirak edecek ve bu 
auretle tetkil olunacaktır.. Müş
terek kuvvet, her türlü tecavüzü 
mennedecek kabiliyette buluna
cak ve techizatı fevkalade mü
kemmel olacaktır. 

4 - Amerika, bizzat derpi§ 
eylediği emniyet teminatını vere
cektir .• 

5 - Milletler cemiyetinin bü
tün aza11, misakın 16 ıncı mad
desindeki teahhütleri tamamen 
~erine getirmeği kabul edecektir. 

6 -tMiıaka ittirak edenlerin 
hepsi için hakem kararı mecbUFi 
olscaktlP. 

VAKiT 

! .................................................................................................. -.-----·--··--·.-.. ·-·-·--···--··-· ..... - .. - . ., 

1 o Telgraf Haberleri o ı ................................................................................................................................................................ -.............. . 
Koca lngiltere nereye gidiyor? 
Londraya akın eden işsizler 

Bir vakitler dünya ithalatının yarısını veren lngiltere 
şimdi onda birini verebiliyor! Bunun manası nedir ? 

Londra, 29 (A.A) - Açlık yürüyüşü yapanlardan 3 kişi ile Londra üzerine yürüyüş hareketini 
tertip eden 1 kişiden mürekkep bir heyet, BaşYekilet dairesine ve Avam kamarası riyaset daire· 
sine giderek M. Mac Dooald'a ve kamara reisine bir mektup vermiştir. 

Bu mektupta açlık yürüyüşü yapanlar namına murahhas bir heyetin bu yürüyüş hareketine iş
tirak edenlerin şikayetlerine sebep olan halleri anlatmak üzere sah günli Akvam kamarasına ka
bulü istenmiıtir. 
Gelen telgraflar lngilterede 

işsizlerin tehlikeli bir hal aldığını 
gösteriyor. Bunun manası şu ki 
lngiliz saoayiinin çok fena bir 
hale girmektedir. 

On senedenberi lngiliz sanayi 
erbabı şu suali sormaktadırlar : 
Niçin mallarım satamiyorlar ? 
Evvelce lngiltere ihracatı hemen 
hemen bütün dünya ithalatının 
yarısını teşkil etmekte idi. Hal· 
bu!d bugün mezkur ithalatın 

ancak ondabirini temin edebil
mektedir. Bir zamanlar lngiltere 
bütün dünyaya lazıın olan dökme 
oıamulitının yarısını verirken 
şimdi yüzde yedi buçuk nispe· 
tinde bir şey sürebilmektedir. 
Keza imal ettiği pamuklu men
sucat her yerde talep edil
melde iken son 2amanlarda 
satışı nisbeti yüzde doksana 
düşmüştür. Bundan elli ıene ev
vel Ingiliz iktisatçiları dünya ih
tiyacatının fevka lade tezayüt e· 
deceğini ve binaenaleyh lngilte
re istihsalatınm dünya piyasasın
da mühim bir kısmının istiklaki 
müemmen o'acağını düşünerek 
sanayi techizatma fevkalade e-

hemmiyet vermişler az bir zaman 
1arfında seri bir surette ilerle
mişlerdir. Mezkur iktisatçıların 
düşündükleri gibi filhakika dün
ya ihtiyacatı fazlalaşmıştır. Fa-

Loncvaya akın eden işsizlerden 
bir grup 

kat bundan lngiliz sanayi erba
bı müstefit oJamamışhr. 

Çünkü karşısında rakıp olarak 
evvela Fransayı sonra Amerika
yı ve daha sonra Almanyayı 
bulmu,tur. 

Bunlar karşısına daha yeni, 
daha mükemmel bir surette 
kurdukları fabrikalarla çıkmış
lardır. Binaenaleyh bunlara kar
şı koymak lazımgeliyordu. Aynı 
zamanda ihracat kabiliyetine 

ehemmiyet vermedikleri baZJ 
devletlerin istihsalat kuvvetlerini 
tezyit ederek milli sanayiin İn· 
kişafı hususunda gösterdikleri 
gayret mevcut rakiplere bir ili· 
ve teşkil etmişlerdir. 

Hülisa lngiliz sanayi erbabı 
mdlarını nerede satacaklarını 
tayin etmekte şaşırmış kalmış
lardır. 

lngiliz ihracatı sukutuoun se· 
bep!erini arayıp bulmak ıçın 

beş veya altı senedenberi ko· 
misyonlar teşekkül ediyor, bu 
meseleyi tetkik etmekle me~gul 
oluyorlar. 

Bu hususta birçok scbebler 
buldular. Mesela Almanların.bü
yük bir dökme ocağı lngilizler 
ocağından iki buçuk, ve Ame· 
rikahlarm ocağı ise gene lngiliz 
ocaklarından dört defa faı.la 

hasılat vermektedirler. lngilizler 
Fransa ve Belçikalılara nisbeten 
daha yüksek amele ücreti ver· 
mektedirler. 

924 senesinde lngiltere ihra
catı senevi 800 milyon lirayı 
bulmakta Hren ~ l .s~iiesin~ 
389 milyon lira}'.a dq~müştür 
Şu halde ıhracatm kifayetfiziiği 
lngiltereyi müthiş bir sıkıntı 
içinde boğmaktadır. 

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

Fransa ve dünyanın geçirdiği 
iktısadi, siyasi, manevi buhran 

Her türlü teslihatın bir kontrol ile tahdidi, hususi silah 
imalinin menedilmesi ... Nihayet hükumete itimat 

Paris, 29 (A.A) - M. Fran- ı 1 - Milletler cemiyet misa- 1 rı, esliba imali ve ticaretinin 
çois Albert tarafından verilen kının vazetmiş olduğu prensip- kontrol altma alınması. 
ve M. Heriyot tarafmdan kabul lere riayet ve bilhassa her türlü M. Franklin Bouillon tarafın-
edilen itimat lakririnde şöyle taarruz hareketini ret ve takbih, dan verilen tadil takriri, sulh 
denmektedir: muahedenamesinin bütün ahka-

Dlinyanm geçirmekte olduğu 2 - Her türlü teslihatm mü-
iktisadi, siyasi ve menevi buh- essir bir kontrola tabi tutmak su- mına riayet maddesinin dercini 

istemekte idi. 
ranm vahametini müdrik olan retile umumi olarak tahdidi ve 
ve bu buhranın ancak kuvvetli miJletlerin beynelmilel emniyet Bu takrir, kabul edilme-
bir beynelmilel teşriki mesai ile hususunda müsavi olmalarını te- miş olduğundan M. Franklin 
halledilebileceöine kani bulunan Bouillon, bunu geri almıştır. 

• min maksadile milletlerinin safi· 
meclis, aşağıdaki prensiplere Celsenin tatilinden evvel, Is-hiyetlerinin tevsii, 
müstenit bir siyaset takip etme- panya cümburiyeti hakkında bir 
s i hususunda hükumete itimat 3 - Bntün milletlerin hususi teveccüh takriri ittifak ile ka-
beyan eder: silah imalini ortadan kaldırma la- bul edilmiştir. . .................................................................................................................................. . 
Fırka grupu yarın sı·ıaA hlar Sovyet sanayi 

toplanıyor lstlhsalAtı 
Ankara, 29 (VAKiT) - Fırka 

grupu Pazartesi günü toplana
cakhr. 

SurJyede parlemento 
Şam 29 - Suriye parlemen• 

tosu açılmııtır. 69 milliyetçi 
meb'ustan lSi meclisin açılma
smda hazır bulunmamıştır. 

Eski riyaset divanı, yeniden 
intihap edilmiştir. · 

Tayfun 
Hanoi, (A. A) - Son haber

lere göre 15 teşrinievelde An
nam sahillerinde vukua gelen 
tayfun 300 kişinin ölümüne ıe
bebiyet vermiştir. 

Fransaya göre 
Nasıl azalacak? Bu planın 

metni hazırlandı 1 
Paris, 28 (A.A) - Milli mil

dafaa yüksek meclisi silah kuv
vetlerini azaltma ve emniyet 
meseleleri hakkındaki Fransız 
plloınm metnini saat dokuz bu
çuktan on buçuğa kadar tetkik 
etmiştir. 

Bu hususta verilen kararları 
M. Heryonun meb'usan meclisi
nin öğleden sonraki içtimaının 
başlangıcında meclise bildirmesi 
muhteme!dir .• M. Heryonun iza
hatım müteakip hemen bir mü
zakere açılacaktır. 

Moskova 29 (A.A.) - Resmi 
istatistikle:-e göre Sovvetlerin 
ağır ve hafif sanayii 1932 se
nesioio ilk 8 ayında18.931.000.000 
rublelik istihsalde bu'unmuşlar· 
dır. Bu miktar, geçen yıla nis
betle vasatı olarak % 31 fazla
dır. 

Balkan murah 
hasları kralın 

huzurunda 
Bükreş 29 (A. A .) - Kral, 

üçüncü balkan konferasma işti-

rak eden heyeti murahhasaları 
Sinaya,da kabul etmiş ve baş 
murabhaslar)a ayrı ayrı görüş· 
müştür. 

Mekteplerde 
ceza usulü 

(Ba,makalemizden d•.,.

Fakat tesisindeki makıat 
ğı tC 

kün olduğu kadQr okuma ııtl 
etmekten ibaret olan ıne ,;P~ 
gayesine zıt bir ceza... S ded 
batka talebeyi ceza olarak 
kabul etmemenin zararı .. ~ 
çocukların §ahıalarma J1lll 1J 
kalmaz.. Bu zarar dol• 
memlekete de sirayet eder· .;I 

Mekteplerde öyle bir ce~ıdll' 
lü tatbik etmeliyiz ki çoCI""" ~ 
mutat zevklerinden mah~ ;..; 

· eti"" raksın .• Fakat tahsi mezı~ 
eksiltecek yerde bilakis a ·~ 
ğa yardım etsin .. Neticesi iti il 
le hem çocukların kendilel' fi 
hem de memlekete bir f ayd• 
sın... d,ıf 

Vaktile bazı mekteplerde ~ 
lerini bilmiyen çocuklar ha lı 1 
da teneffüs zamanlarında te ~ 
yak üzerinde derse çalı§ tı~ 
gibi bir ceza verirlerdi.. Bu , 
bugün bize garip görüniiY

01d1 
Şüphesiz asri terbiye usullerin~ 
muvafık değildir .. Fakat her. ti 
ele talebenin derse kabul ed~~ 
mesine nispetle daha hafı f 
Hele çocuğun ayakta durınaıJ~ 
bi garip ve zararlı olan cı ;J 
kaldırılırsa, yahut bu ceza ~ 
günü meld:ebe devam etmek ~ 
buriyeti şekline konursa f ayd,; 
<Jır, denebilir .. Çünkü memlel< es' 
mizin en büyük derdi kafi d 'Ut' 
cede çalışmamak olduğuna 1 , 
teneffüs zamanlarında, yahut :~ 
til günlerinde ceza olarak , 
kaç saat fazla çalı§hrmak ile Ji 
olmazsa talebenin faaliyet jt-if 
~! takviye edilmiş olur... I 

Hulasa mekteplerden daya"Uf' 
zası çoktan kal~ı, fakat g~r I 
yor ki onun yerme faydalı bır 

1 
za usulü henüz konamamııtıt 
Bu noksanın izalesi lazımdır • 

:::::::::::::::::::nı::ı!~~:::::~~m!.~~ 
Cenubi Am~rlkadıı• 

harp 
Assomption, 29 (A.A) - ti~ 

biye nazırı 100 Bolivya askefİ' 
nin Chaco'da ölü olarak bul~ 
muş olduğunu bildirmiştir. I' 
bitkin bir halde bulunan 3 , 
livyalı, son zamanlarda Parıl 
ileri mevzilerinden · birine ge'I 
bilmişlerdir. 

Bunlar 4 zabitle 17 Bol~~ 
piyade neferinin orman iç•ll. 
kaybolmuş olduklarım söylell'İf 
terdi~ , 

Hemen vücude getirilmiş old' 
Parage imdat heyeti, yuk•''. 
bahsetmiş olduğumuz 100 Bolıt' 
yalının cesetlerini bu 1 muştur. 6'' 

Bolivyalıların . susuzluk taP 
müş oldukları zannediliyor. 

1 
Montevideo, 29 (A.A) - S~ 

Paulo'da dün basmane bir t 
kım nümayişler yapılmış olc:hıtt' 
söylenmektedir. ., 

Bütün po'is kuvvetleri, şeb'~. 
rıı .. 

merkezinde toplanmıştır. Po 1 
1., 

sükun ve inzibatı iade etmif 0 

duğu söyleniyor. 

CI han lktısat 
konferansı b•~ 

Otta va, 29 (A. A) - .S. ,Jıl 
Hindistan valii umumisi ~e e ftt. 
hariciye nazırı Lord Readınf: tl
Hoover tekrar raisicUmhur •:.t 
edildiği takdirde cihan iki of 
konferansinm şubat ayında t 

lanacağıoı söylemiıtir. ,ol 
Aksı takdirde konferaD, 111• 

Amerikan hükumeti jşe b~t0,. 
dıktan sonra 4 martta lOP a 
bilecektir. 
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l~etleri 
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'\'a.ı tan Gençlik 
·. ~darda 
'tiıaıatıııJık gençlere kartı bir 
htlrlar k var., Gençlerde de 
lliJr-.1~ k llrfı bir kayıtsızlık, bir 
•e aençı~ ." ?nu~ için gençlere 
tek •öı rın ıılerıne dair aöylene
l'lhut C ~oakocaman bir ıükUt, 
htıt da h Ylık bir iltifat, ya
histir er teyi inkar eden bir .. 

Genç 
Pek ne Yapıyor? Ne işliyor?. 
l aınn, b 
titlf t ı ununla alakadarız .. 

dine ke meli ki ~ençlik kendi ken-
' end' b l>ıy0r .. 1 aşına bir şeyler ya-

lltrıl~· ~unkü bıyıklarını ellerine 
l>oliti~ er feyj ıadece gündelik 
llt., O 

1
2a"iYeainden aeyrediyor· 

deail ~ ar için yeti§ecek gençlik 
ltuçük, 11 rne"ıubahstır.. 1~i aade 

Pol'fk tın d 1 1 adan ibnret olanla-
l.. a ien l ' ... ""!ı. t·· ç ıge alakasının pek de 
t ~ Ur}" 
llt., u olmasın.ı imkan yok-

M "' "' "" ernlek · . . 
teteı.1 .. 

1 
etıınızde bır çok genç 

«\Jtu e · 
~lck~ıı :1 vardır .. Fakat bu te-
?ıı bi) erın halia, özlü makıatları-
~ttler:~ le beraber onların da
'lıbe.rn 1 çok defa sukutu hayale 
kti>tıe lltn~k için atlntmakla mu-

Su edıyordum. 
C,rtsl cuma günü Cümhuriyet 
bit trı~r lllahfelinin tertip ettiği 
CilJtıe~'llltıereye davetli idim •••• 
~ih,,. en e\'vel çok dü§ündüm ..• 
·· ,,et B liıtu11d eyoğlu Halk Fırkasının 
~ıtJad ~ rnahfel gençlerinin ha-
t~~~~ salona gittim .. 

''hrı a, salon, .dekorlar, sahne, 
ttttib tertibatı, muzik, elektrik 
~. 'd llı ~e biribirlerine pek pağ
teket eta aaker gibi disiplinle ha
~>'t.ldeden gençler beni sukutu 

b en kurtardı .. 
<.ae1ı. 

)tıı .. _1tn Çocukluğumu, klüp he-
' "tını. 
t~ , ı, toplanma için duydu-
~ e~~u~arı hatırladım .• On ıe
dı .. O lkı (ben) ler kar§ımda i
ti~il 11 •ene evvel ben ve benim 
,!,er bugün, dün rast geldiğim 
\ık ~~ıyı Yapamadık. Hatta daha 
~U~e~0Yliyeyim biz iki sene evvel 
~-.ıt I San'atlar Birliğinde bütün 
~l\~ llrıınızla biz, mnhfel genç-
ıa_ 'il " t ... d b. . . • '"IQı "ap ıgının on a ırmı ya-
r ldılc B' · d b. ~ 

1
. .. ızım paramız var ı, ı 

·~ıe: '~izde firmalar vardı .. Şöh-
bj !1iın, yığındı .. 

~''Plinle çalııan gençlerin ilk 
\,rİ dikkatimi celp eden itleri 
01dtt r ardaki tezyinat ve dekorlar 
,. Alakadarlara sorduğum 
'•,ll;.a~a ~u cevabı verdiler: 
st.h ıı .•• 

~'ld· ilenin elektrik tertibatı gü
ı, h 1 

'•, '8~n arı kim yaptı: Cevap .. 
s,h ı~ ... 

'-t ile · "tıel ~ın elektrik ı§ı 1atanbul 
~llrt.dertnde Darülbedayiden 
'', •t denebilir .. 

l '•, ~: ~adar masraf ettiniz?. 
'"i i;... Utun aahnenin elektrik it· 1 

t" :rlll 3 
\il\ iıl 60 kuruı ıarf ettik .. Bü-
~J·,·'~de bizler çalıttık .. a·· &ör 

1 atdu~ . . odaıında bir dolap 
er "''rd •çınde deate deate piyeı-
b ı .. 
~ aJ,P .. . 

)aıı~ auzeldı, ve çok güzel de 
'• ııtı e· . . . h b ' '8 " ırııı ıza at verdi: 

~le.p 'ttt\t dolabı da biz yaptık ..• 
Ç··"'' İlle.Ukavvadandır... Fakat 
lı \irıku h:ınak epey müıküldü ... 
~ ltı, ~H lllukavva o kadar uıta
) e'1,1 ~.nılmıttı ki insana mü· 

0"d\t,, ır Oake) hiısaini veri-

li ~u,~ 
l..' t~&l ere ınuvaff akıyet)e bit
°"tl'l'1~~ er· 
,. '111:l~r· •n çalıımaaında, bera-
•nt._ .., 111de dikkate layık bir di

'rd,., Kendi kendilerine, 
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A. Rasim ) Fransa ile \ 
Bir senede 3 milyon l da } Merhum muharri-

1 k . . E aramız ~ · h b ·ı tonu gemı geçtı ~ .. ". I rın atırasını te cı 
lstanbul deniz ticareti müdür- g imzalanan ıtılaf- ~ 

lüğü limanımızdaki seyrüsefer ~ 1 ~ 
faaliyeti hakkında bir rapor ha- ~ name esas arı j 
zırlamışhr. § Fransa ile aramazdaki mual- ~ 

Bu rapora göre, Jimammızda- i lak meselelere ait ililafname- ~ 
ld faaliyet son zamanlarda art- ~ terin perşembe günü imzalan- ~ 
maktadır. Bu artış hareket!erini = dığmı yazmıştık. ( 
mukayese edebilmek için lima- l Yeni ma'fımata göre, Fran· p 
mmızda muamele yapan, mua- l sa ve Türkiye emlak mesele· ~ 
mele yapmiyan ve transa o~arak \ sinde, ameli bir tarzda Lozan 1 
g~çen gemi adetleri üzerin.de ı ·muahedesinde mevcut pren- ~ 
bıraz durmak Jazımdır. Yabancı i sipleri tatbik etmeği kabul ~ 
banC:uah gemilerden limammı~- ( etmiş'.erdir. ş: mendifer mese- j 
da muamele yapanlarm tonaJı ! lesinde de iki hükumet, 1921 ~ 
929 • 930 •.enelerind~ azalmış v.e i tarihli Ankara muahedesinin 1 
l 931 senesmde 3 mılyon 66 bı- : 10 nuncu maddesinin ruhu ~ 
ne i~miştir. Mua'Dele yapmıyan ) dahilinde dostane bir teşriki f 
gemıler 930 yılında 929 yılına ! mesaiyi kabulde ittifak etmiş- '§ 
nazaran biraz çogalmış iıe de J lerdir. imza edilen hususi bir l 
931 de. te~rar azalmıştır. Buna \ protokol bu teşriki mesainin E 
mukabıl hmammızda durmadan ı tarzını tayin etmektedir. ~ 
geçen traıısit gemiler gittikçe il _. 

.. 11111 ııııı ıı 1 1111 1ıı 1 11ııı111 1ı ıııııı11111 ıııı ı111111ııllll l ll11lllllllll11 .. 

çoialmaktadır. Istanbuldan 929 j\T , 1.l 
ı d t ·t l k .. ·ı ec yoı /\ a 

yı ın a ransı o ara uç mı yon _ ..................... . 
liüsur tonluk gemi geçmiıti. Eu 
mikdar 930 da 11,5 milyondan 
fazlaya yükselmiştir. lstanbul li
mamndan ~29 yılında 13,357,000 
tonluk gemi geçmiştir. Bu mik
dar 930 da 17 milyonu, 931 de 
21 milyonu bulmuştur. Fakat bu 
gemilerin ekserisi hiç durmadan 
geçtikleri için limana iktısıdi bir 
faydası yo•ıtur. 

Bazı hatlarda yeni 
bir nakil vasıtası 

Devlet Demiryollan idaresi 
bazı hatlarda kullanılmak üzere 
buharlı otoır.otosi!er getirmiştir. 
Otomotosiler nüfusu kesif mm
takalarda, birbirlerine yakm şe· 
birler araıında ve bilhassa bü
yük şehirler sayfiyelerinde jşli
yen tek vagonlu ve çok sür'atli 
trenlerdir. 

Türkiye 
Hakkında Türkçe ve lngilizce 

konferanslar veriliyor 

Ankara, 28 (A.A) - Bize ve
rilen malumata göre Türkiye sa
atile yarın sabah sekizde Nev
yorkta .Amerika - Türkiye dost
ları cemiyeti reisi Amiral Bristol 
cenaplarile Vaşington büyük el
çimiz Muhtar Bey radyo ile ln
gilizce ve Türkçe birer konfe
rans verecektir. 

Bu konferansları W. E. A. F. 
istasyonu 440 ve W. J. Z. istas· 
yonu 394 metrelik tulümevç üze
rinde neşredeceklerdir. 

iki otobüs çarpış
tı, bir kişi yaralı 

Kerestecilerden Cibaliye gi
den şoför lbrabimin 3526 r.uma
rah otobüsü ile Cibaliden gelen 
şoför Abdullahın 3547 numaralı 
otobüsü sebzecilerde çarpışmış
lardar. 3526 numaralı otobüste 
bulunan yo!culardan Sultana ba
şından yaralanarak Haseld has· 
tanesine yatırılmıştır. Başka kim
seye bir şey o1mamıştır. 

Merhum Ahmet Rasim Beyin 
hatırasını anmak maksadile Is· 
tanbul matbuat cemiyetinin te
şebbüsü üzerine tertip edilen 
ihtilaf evvelki gün Beyoğlunda 

Türk musiki sanatkarları ce· 
miyetinde yapılmıştır. 

lbtifalde, matbuat cemiyeti 
reisi Hakkı Tank Bey bir 

nutuk söyliyerek merhum üstadın 
bilhassa gazetecilik hayatım an
latmıştır. 

Hakkı Tarık Beyden sonra 
Darüşşafaka müdürü Ali Kami 
Bey merhum i!satadın hayatın
dan bahseden bir &Jutu~ söyle
miş, Darilşşafakaya nasıl girdi
ğini okuduğu bir nıakalesile 
kendi lisamndan anlatmıştır. Re
uf Yekta Bey musikışinas Ahmet 
Rasimden bahsettikten sonra 
gazetemiz müdürlerinden Refik 
Ahmet Bey merhumun ilk yazı
sını nasıl bastırdığını anlatan 
güzel bir makalesini okumuş 
müteakıben saz heyeti tarafından 
Abme Rasim merhumun beste
lediği şarkılar çalınmıştır. Mat
buat heyeti heykeltıraş Ali Ha
di Beye merhum üstadm bir büs
tünü yaptırmıştır. 

Genç muharrir Şehap Nafız 
Bey evvelki akşam lstanbul rad
yosunda Ahmet Rasim Bey hak· 
kmda bir konferans vererek mer
humun edebi şahsiyeti ve edebi
yatımızdaki mevkiini izah etmiştir. 

Biri ev taşlamış öteki de 
başım •• 

Karagümrükte Haticesultan 
mahallesinde oturan Hasan ile 
aynı mahallede oturan Şükrü 
eski bir alacak yüzünden kavga 
etmişlerdir. 

Hasan, Şükrünün evini taıla
mış, Şükrü de Hasaoı başından 
yaralamıştır. 

Bir aavuşmanın cezası 

Şoför Hayr inin 2466 numaralı 
otomobili, Beşiktaş caddesinde 
7 yaşındaki Akil'e çarpmıştır. 
Şoför bu haltı ettikten sonra 
kaçarken tramvay direğine de 
çarpmış ve arabanm ön kısmı 
parçalanmıştır . 

Devlet DemiryolJarı idaresi 
Haydarpaşa - Pendik arasında o
tomotosi işletmeyi düşünmüş, 
fakat trenlerin hareket saatleri
le tevafuk etmesi mecburiyeti 
olduğundan buna imkan görüle
memittir. Buna mukabil Adana
Mersin hattında Adana, Tarsus 
ve Mers:n gibi birbirlerine yakm 
ve nüfusu oldukça kesif üç şe
hir arasında seyrek ve büyük 
tren!er yerine sık sık oto:notosi 
işletilmesi ve bu sayede yo!cu 
nakliyatile yük nakliyahnm bir
birinden ay11Jması muvafık gö
rülmüştür. Eu suretle yolculuk 
müddeti de asgari bir hadde 
indirilmiş olacakhr. Otomotosi
ler ileride Ankara banliyo hat
tında da işletilecektir. Otomo
tosilerin işletici kuvveti buhar 
olarak intihap edilmittir. Bunun 
sebebi hariçten mazot veyn ben
zin ithaline meydan vermemek 
düşünceıidir. 

Uyuk l yan ~of örün cebinden •• Şoförler ve satıcılarar asında 

:::::::::::::::&:::-.::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::: 

ve kendi kafalarına, kendi kolla
rına ve kendi keselerine güvene
rek çalışan bu gençler benim i
çin birer me1hur Robensondan 
batka bir §ey değildi. 
Yokluğu tenhalığı içinde yaşı

yan, aesmı betbinlerin sağır 

kulaklarına kadar itittiren bu 
gençlik ıevilmeğe ve tebrike la
yıktır .. 

Sadri Etem 

Şotör Rasim dün gece otomo· 
bilde uyurken sabıkalıl<irdan Re
cep cebini karıştırmış, cüzdanı 
alırken Rasim uyanmış, hns•zı 
yakalamıştır. 

Recebin gözcülüğünü yapan 
Hüseyin, şoför Rasime bıçak 
çekmiş ise de pol"slerin yetişme
si üzerine ikisi de yakalanmıştır. 

Bir maymuncuk kullanırken .. 

Unkapanında oturan Niyazi, 
dün saat ikide Cerrahpaşa cad
desinde 48 numaralı Seniha Ha 
nımın sokak kapısını maymun
cukla açarken yakalanmıştır. Ni
yazinin üzeriode 20 anahtar bu· 
lunmuştur. 

Karagümrükte yangın 

Karagümriikte Haticesultan 
mahalles;nde Hayrinin evinde 
yangm çıkmış, sirayet etmeden 
söndürülmüştür. 

Beşiktaşta oturan şoför lsmail 
ile Murat bir alacak yüzünden 
kavga etmişler, lsmail Muradı 
parmağından yaralamıthr. 

* Gülhane parkı önünde ye
mişçilik eden Mustafa ile Bedri 
arasında yer meselesinden kav· 
ga çıkmış, Mustafa demirle 
Bedriyi başından yaralamıştır. 

B:r zavallı satıcı 
Haydarpaşada rıhtım cadde

sinde dolaşan seyyar satıcı 

Nizama 1263 numaralı otomobil 
çarpmış, bacaklarından yarala

mıştır. 

üzerinde silah bulunanlar 
Dün gece Zibada bazı şüpheli 

yerlerde araştırma l apılmış, 
Kasımpaşalı Hjseyin, lstinyeli 
Süreyya, Hamdi, balıkcı ihsanın 
üzerlerinde kama ve sustalı ça
kı bulunmuştur 
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- Alr.ı~n gazeteci l'<' tabii rınd n 
10 zatın teşkil etliği bir l cgct dun 
saat altıda /Jalkan trcnile şclırıml e 
gelmiş, istasyonda lıükümct namına 

matbuat müdürü Hikmet /Jey ve BaJr 

zevat tarafından karşılannu tır • • 

- /Jiin süfcranm kabul gün ol 
mak münascbctile şclırinıizdc bulunan 
dcl'letlcr süfcrası /Jabıülidc llanc 
ye nazırı Alımct Nesimi IJcydendıyi 

. ziyaret etmişlerdir •. 

- Aile hukukunun bugiinkü şermt 
ı·e ilıtiyaçlarımıza giire tadil ı e t ,_ 
biti içirı lıiikıimctçc tanzim ettirilen 
kanun, iradci scniyeyc iktiran cin ı • 
tir. 

- Müttefiklerimiz -Alman, Avlll
turya ı,•e .Macar- kıtaatı /ta/yanla
rın karargalıı umumisinin merkezi 
bulunan Odine önüne tekarrüp etml 
lerdir .. Üçüncü ltalyan ordusu Adi~ 
yatik salıil boyundan alelacele ric'at 
etmektedir_ 
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Elektrik cereyanile 
ölüm 

Adana, 28 (Hususi) - Eski 
belediye mühendisi Hami Beyin 

büyük oğlu Tarik B. Divanyo· 
lundan geçmekte iken doktor 
Ali Hikmet Beyin evi yanındaki 

elektrik direklerinden birisine 
dokunmuş ve cereyana tutularak 
oraya yıkdmıştar. 

Demir direkteki bu cereyanm 
yukarı bir eve bağlı telin kopa-

rak direğe temas etmesile hasıl 
olduğu anlaşılmıştır. 

Tarik B. kazadan sonra der

hal Memleket hastanesine kaldı
rılmışsa da yarım saat sonra 
vefat etmi,tir. 

Bir kıza 1 laf atma 
yüzünden cinayet 

Adana, 28 (Hususi) - Ak· 
dam köyünde oturan Süleyman 

oğlu lbrabim ayni köyde oturan 
Siirtli Murtezayı bir kavga neti· 
cesinde bıçakla yaralayarak öl
dürmüştür. 

Hadise fU yüzden çıkmıştır: 

Katil lbrabim bir hafta evvel 
ayni köyde oturan maktulün kı
zma lif atıyor, kız da bunu ebe· 
veynine anlatıyor. Bnşhyan dil 

kavgası evvelki güne kadar de· 
vam ederek kavga biiyüyor, ve 

nihayet lbrahim bıçağını çeke· 
rek Murtezanın sol böğrüne sap-

lıyor. Murteza aldığı yaranm 
tesirile derhal ölüyor. 

Bıçağile yakalanarak şehrimize 
getirilen katil lbrahim dün istic-

vap edildikten sor.ra tevkif olu
narak hapisaneyc l<0nulmuşlur. 

Bir kadın kaçırma 
mahkôınları 

Malatya, 28 ı Hususi)- Umum
hane sermayelerinden !fakat na

mındaki kadını kaçıran ve bu 

kaçırma üzerine kurdukları rakı 
mec:isinde lbrahim oğlu Cemili 

öldürmekle maznun Ziya oğ'u 
Sait, Mahmut oğ:n Cafer, Hasan 
oğlu Mihet ve Adı güzel 15Şer 
seneye, cürümde miistakil fail 
belli olmadığı için tenzilen yedi

şer buçuk sene haps 

edilmislerdir. 
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Cüm iye in Onuncu ıldönümü 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

si talebesi her geçit resminde 
olduğu gibi dünkü yürüyüşte de 
çok alkışlanıyordu. 

Bunların arkasıgda zırhlı oto
mobillerden üçü geçli. Halkı 
birdenbire heyecanlandıran bu 
muazzam makineler ilerledikçe 
alkış toplıyordu. 

Askeri kıt'alar, piyade, süva
ri, topçu, muhabere alayları da 
Türk ordusunun kahramanhkla· 
rım isbat ederek geçtiler. Niha
yet polis kıt'ası, itfaiye bölüğü, 
cümhuriyet timsali darülfünun 
talebesi ile kız ve erkek liseler 
orta mektepleri geçtiler. Lise
lerin izcileri Ankaradaki cüm
huriyet bayramına iştirak ettik
leri için dünkii geçit resminde 
mekteplerin izcileri pek çok de
ğildi. Geçide işt'rak eden kıt'a
lar Beyazıttan itibaren D:vanyo
lu, Sirkeci ve Şişhane karako!u 
yolu ile Taksime Cüml· uriyet 
meydanına geldi ler. Bu yol halk 
ile dolu idi. Kıt'alar ilerJedik~e r 

müthiş bir alkış tufam yükseliyor: 
- Ya~asın .. sesleri ak·s1er ya· 

pıyordu. 

Kıt'alar Taksim meydanına ge
lince Cümhuri} et abidesinin et
rafını çep çevre kuşattılar. Har
biye muzikası abidenin önüne 
gelerek istiklal marşı çaldı. Bü
yük bir hürmet ile dinlenen 
marştan sonra Beyoğlu kayma
kamı Sedat bey lslanbul beledi
yesi namına hazırlanmış olan çe
lengi abideye koydu. Sedat 
Beyden sonra Beyoğlu 'J ürk 
Ermeni n:ıütevelli heyetide 
abideye büyük bir çelenk koy
dular. Bu suretle lnt'alann geçit 
resmi bitmiş o:du. 

Vildyelte. 

Vilayette Vail Muhittin Be}' 
tarafından bir resmi kabul ha
zırlanmıştı. Bu kabul resmine 
dokuz buçukta başlandı. Vali B. 
on buçuğa kadar burada tebrik
leri kabul elliJer. Dünkü resmi 
kabule iştirak edenler §Udardır: 
lıtanbulda bulunan meb'us Bey· 

ler, kolordu .kumandanı Şükrü · 
Naili paşa ve bütün erkan ve 
fimera, Darülfünun emini inhi-
sarlar müdürü, müfettişler, 
müddeiumumi ve hakimler 
Darülfünun heyeti defterdar 
ve maliyeme murları, Vilayet 
erkanı, kaza kaymakamlan, na
hiye müdürü, m.ıarif müdürü ve 
muavinleri ile ilk tedrisat mü
fettişleir, lise ve orta mektep 
müdürleri nafia mühendisileri, 
deniz ticaret müdürleri, sıhhiye 
vekaleti müfettişleri Evkaf mü
dürU ile belediyeye mensup ileri 
gelen zatlar, şehir meclisi iiıaJan 
farka reisleri ve idare heyeti 
azası, ticaret odası ve borsalar 
ile şirketler mi!diranı, muhtelif 
esnaflar cemiyeti. 
Öğleden sonra da Istanbulda 

bulunan muhtelif ecnebi devlet
ler konso!os1arı vilayete gelerek 
vali Beye tebrild1tta bulunmuş· 
lardır. 

Gece •• 
Dün gece şehir baştan başa 

elektriklerle donnnmıştı. B!rçok 
müesseseler ışıklarla bir çok 
şenlikler yapıyordu. 

Halk la yer yer toplanarak 
gece yarısına kadar bu büyük, 
günü eğlence He geçirmişlerdir. 

VaH konağında 

Dün gece Vali konağında 
Muhittin Bey ve refikaları tara
fından büyük bir balo hnzırlan-

Düııkü Merasimde 
Darülfünun ve Yüksel< tahsil gençliği

nin candan tezahürü . ve hitabe'eri 
(Milli Türk talebe birliği) dün

kü Cümhuriyet bayramına coş
lmn tezahüratla iştirak etti. Saat 
9,5 da Darülfünun konferar.s s1· 
lonuna toplanan binlerce Darül
fünunlu büyük bayramlarını kut· 
luladllar, ve heyecanlı hitabeler 
~öylediler. Eu' suretle " Türk 
istildalini 1 ürk ciimhuriyetini 
ilelebet muhafaza edeceklerine 
ve damarlarmdaki asil kanla ve 
büyük Gaziden aldıldan hızla 

bu uğurda öleceklerine ahdelti
ler.,, Konferans salonu tarihi 
günlerinden bir:ni daha yaşadı. 
Ateşin genç hatipler climburi
yeti ve onu kuranları lrntluladı. 
Konfrrars salonuadakı merasime 
Mılli Tür le talebe bir;iği reisi 
Muzaffer Canbo'at Beyin hita
besile başlanıldı. Sık sık alkış· 

larla kesilen bu hitabede Mu
zaffer B. cümburiyctin nc:sıl doğ~ 
duğunu ve inkişaf elliğini anlat
h. Bundan sonra Yüi<sek Mü
hendis me!<tebi talebe cemiyeti 
re:si C e'.51 Tevfik B. kütsiye 
gelmiş ve her cümlesi uzun ve 
çelik alkış?;!rla b arşılanan 
ateşin hitabesini söyJemiştir • 
V c gençliğin asil heyecanın

dan bahsederek ~u sözlerle bi
tirmiştir: 

Biz Avrupayı titreten Atilanm 
torunlara olduğumuz gibi yurc!u 
kocağında mcrmisilt kurtaran 
as:! istiklal mücahitlerinin çocuk
larıyız. 

Salon cuşkon cuyğu!u alkış

larla sarsılıyor bu öz varlıklı 

gençlik samimi akislerile Cüm· 
huriyeti selamlıyordu. Bund,m 
sonra sırasile Makedonyalı bir 
Türk talebe, lıp talebe cemiyeti 
reisi Hasan Hulusi Bey hitabe
ler söylediler. Konferans salo
nundaki merasime burada niha
yet verildi. 

Milli Türk talebe birliği bil
ahara geçit r<:smine büyük 
bir kitleyle İştirak elmiş Taksi· 
rne kadar muhtelif yerler de 
durdnrularak Cümhuriyeti halka 
anlatmışlar, yollarda cuşkun te
zahürat yapmışlardır. SuJtanAh

mette ve Beyoğlu merkezinde 
kendilerine lakaydane bakan 
Y. M. C. A. Hırisliyan cemiyeti 

mışh. Baloda lstanbulun en yük
sek memurları ile tanınmış si
maları hazırdı. 

Sabaha kadar devam eden 
baloda davetlilere Muhittin Bey 
tarafından izaz edilmiş ve haki
katen çok zevkli bir gece geçi

rilmiştir. 

Halkevinde 

Halkevi Istanbul şubesi tara· 
fından ev merkezinde çek güzel 
bir balo tertip edilmişti. Baloda 

Halkevi azaları ile bütün tanı

dık simalar hazır bulunmuşlar 
ve cümhuriyet bayramım çok 
eğlence ile geçirmişlerdir. 

Bugün mektepler yok •• 

Dün Cümhuriyet bayramı me· 
rasimine iştirak eden talebe yo· 
rulduğu için bugün mektepler 
kamilen kapalıdır. Yarın ders· 
!ere başlanacaktır. 

mensuplarına teessüflerini izhar 
etmişlerdir. 

Biıabere Taksimde Cümhuriyet 
abidesine bir çelenk !<oymuşlar 
ve burada da muhtelif fakülte 
ve cemiyet mnsvpları hitabeler 
söy emişlerdir. 

Küçük bir ihtilaf 
Dünkü Cümturiyet bayramın

da müessif b:r hadise cereyan 
etm iş!ir. Saat 9 da konferans 
salonunda toplanan Darülfünun 
ve yüksek mektepler gençliği 

burada meras m bittikten sonra 
fakülteler ve fakülte har ·ci yük· 
sek mektep'erden mürekkep 
toplu bir birlik halinde ve (MiUi 
Türk talebe birliği) bayraği'e 

DariHfünun meydanında hukuklu 
talebelerin meydana çıkardığı 

Darülfünun bayrağı altma gel
mişlerdir. 

Huku'.t!u talebe (Milli Türk 
talebe birliği ) blyrağı altına 
gelen!ere Darülfünun bayrağı 

yanında ikinci bir bayrağın gi
demiyeceğini ve bayraklarını in
dirmelerini söylemişlerdir. Bunun 

üzerine arada ihtilaf çıkmış, Milli 
Türk talebe birliği namı altında 
toplanan gençlik hukukçulara 

bugün yüksek tahsil ·genç-
liğini toplıyan bu bayrağın 

Darülfünun bayrağile beraber 
gideceğioi söylemişlerdir. 

Münakaşalardan sonra yüksek 
tahsil gençliği ikiye ayrılmışbr. 

Birinci kısım : Hukuk fakültesi 
ve bir kısım edebiyatçılar. 

ikinci kısım : Tıp fakültesi ; 
yüksek mühendis mektebi, yük

sek orman ve ticaret mektep
leri, eczacı ve dişçi şubeleri ve 
yüksek muallim mektebi tale

beleri. 

Bir de hangisinin önde bulu
nacağı düşünülmüştür. 

Nihayet milJi Türk talebe bir· 
liği porgrama dahil olmadığı için 

geride kalmıştır. Darülfünun 
bayrağile merasime iştirak 
edenler yüz kişiyi geçmiyordu. 
Diğer taraftan milli Türk talebe 

birliği bayrağı altında 1000 i 

mütecaviz genç görülüyordu. 

Biz böyle milii bir günde da
rülfünun ve yüksek tahsil genç-

liğini hep beraber, bir kitle ha· 
linde görmek ister:z. 

Bir kasırga 
Saygon, 28 (A.A) - lodo -

Pasifik ajansının verdiği bir ha-

bere göre Annam sahillerinde 
saat 10/15 le bir kasirga kop-

muştur. 300 kişi ö!müş, birçok 
l•öy!er, yollar, köprüler ve tel-

graf telleri ehemmiyetli sun tte 

hasara uğramışhr. 

Avam kamarasında 
buğday 

Londra 28 (A.A) Avam ka
marası buğdayın gümrük resmin-

den muaf tutulması hakkında 
amele fırkası tarafından verilen 

tadil takririni 39 muhalif reye 
karşı 197 reyie reddetmiştir. 

30 Teşrin:evve! 1931:-

TRADER HORN-=-" 
(Tüccar HORN ) 

Vahşi Afrilfa'da hakiki olarak çevrilen sözlü harika filmi GLORYA 
salonunu bütün seanslarda hmcahınç doldurmaktadır. 

~--------• Gidbılz GörUnU.r. --------=-ır 
lstanbul Belediyesi: r .. 

TAKViM DarUlbedayi Şehir Tiyatrosu 
Temsilleri : 

30/10/932 
Pazar 2 ,,30 da ISTAHBUl BElEDIYESl 

Kom~il:!.,de ~~~~ ~~~ 
G:~z:~~s 11111 

DELANCE 

Nakleden: 
1 .11111111 M. Feridun 

Halk gecesi 
=========:::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

it al yada 
imparatorluk 

bulvarı ! 
Baıveki'io bir geçil: resm:nde 

yeni bir nüma)işi 

Roma, 29 ( A.A) - Harp 
ma~ülteri Faşist Jefroriunun bü
yük geçit resmi dün saat 10 da 
yapılmıştır. 

Milis umum kumandanı onifor· 
masmı geym·ş olan M. Musolini, 
bir ahı binmiş olduğu halde Via 
Cernaia metbalinden meydana 
girmiştir. 

Duçe, harbin 800 kişiden iba
ret olan büyUk malüllerioi ve 
13,000 diğer malfılii halkın al
kışları arasında teftiş ettikten 
ve bunlara bir geçit resmi yap
tırdık tan sonra imperatorlulC "bül
varını • bir yandan öbür yana 
gerilmiş olan kordeleyi altun bir 
makasla kesmek suretile - aç
mışbr. 

Bundan sonra Venedik mey
danında bir binanın balkonun
dan bu şerefli geçidin azameti 
karşısında duymuş c;lduğu heye· 
canı birkaç kelime ile ifade et
miştir. 

M. Musolini, hitabesini şu 

sözlerle ~itirmiştir : 

u Onümüzdeki yeni 10 seneye 
doğru aynı iman, aynı cesaret 
ve aynı kuvvetle ileri ... 

Düşmanına benzetmiş 
Haksız yere yaralanan Alfret 

lımir, 29 (Hu. Mu.) - Bugün 
Kordon boyunda bir cinayet ol· 
muş Jıperko vapur acentesi ka
tibi Alfret Ef. de:ıiz ke.nanndan 
giderken biç tanımadJğı bir ada
mın bıçakla hücumuua maruz 
kalmıştır. 

Katip kendini denize atarak 
kurtulmak istemiı fakat arkasın
dan ağır rnrette yaralanmıştır. 

Tutulan katil Hasan isminde 
bir:sidir. Hasan l<atibi düşmanı
na benzettiğini yanlışhkla vur
duğunu söylemiştir. 

Filyos - Ereğli 
demiryolu 

Zonguldak, 29 (Vakıt) - Fil
yos - Ereğli de miryo'u bugün 
Safranbo!uya varmıştır. Safran
bo~u'.ular üç gün, üç gece ş~nlik 
yapacaklardır. 

Çiftçilere yardım 
Konya, 29 (A.A) - Kuraklık 

mmtakasmdaki çiftçilere 150 bin 
liıabk tohumluk verilecektir. 

Pazar Pazartesi 
30 T.evvel 31 T.evvel 

29 Cema.ahlr 30 Cema.ahlr 
Gün doğuşu 6,'.!9 6,30 

uun batışı ı:o,mı 11,07 

Sabah namazı 6,4J 6.4:i 

Oğle namıuı 11.S'l 11.58 

[kindi namazı 14.4'l 14.4~ 

Akşam namazı 17.08 17,01 

Yatsı namazı 18,41 18.40 
tmsak 4,49 4,fiO 

Yılın geçen ' günleri J 290 291 

Yıım kalan 
} 74 günleri 
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Bir temsil 
Halk evinde 

Dilnkil Miisamere 
Dün Cümhuriyet bayramı mü· 

nasebetile Halkevi temsil şubesi 
tarafından Alay köşkünde bir 
temsit verilmişt'r. Kadın erkek 
bir ço'.c san'at muhibbi zevat bu 
temsilde hazır l;ulunmuşlard1r. 
Şair YaşarNabiB.in mevzuunu ta· 

rihimizin eski zamanlarından alara~ 
yazdığı Mete isimli manzum piyes 
Halkevi temsil şubesinin yetiş

.tirdiği amatörler tarafından oy
naomışbr. Piyesin temsilinde 
Mete ıo!ünde Sadettin, sihirbaz 
rolünde Şinasi, Tuğrul roHinde 
Hilmi, Veliaht rolünde Hadi 
Beyle, Mete'nin sevgilisi Beyhan 
rolünde de Samiye Hanım mu
vaffakiyet göstermişler ve alkış
lanmıtlardır. Bunlardan başka 
ikioci derecedeki rollerde de 
Halkevi temsil şubesinin genç 
ve heveskar san'atkirları eserin 
umumi ahengini muhafaza ede
rek muvaffakiyetle oynamışlardır. 

Temsil esnasında ziya tertibatı 
ve sahne musikisi tatbik edil
miştir. Halkevi temsil şubesi 
idare heyeti azaımdan Celil 
Tahsin Beyin temsilin hazırlan
masında bilhassa\ himmeti geç· 
miştir. 

Dnn Halkevi temsil şubesinin 
temsilinde bulunanlar, gerek Ya
şar Nabi Beyin güzel eserinden, 
gerek eserin gençler tarafından 
güzel temsil edilmiş olmasından 
doğan bir zevkle Alay köşkün
den ayrılmışlardır. 

Temsil dUn gece tekrar edil· 
miştir. 

Atina resim sergisinde 
bir Türk ressamı 

LUmcssaje Daten gazetesi 
ressamlarımızdan iÜıel san'atlar 
mektebinin eski mlidürü Halil 
Paşanın Atinayı ziyaret ettiğini 
yazarak 26 Teşrinievvel 332 de 
açılan resim sergisinde teşhir 

ettiği eserlerinin kıymetinden 
sitayişle bahsetmektedir. 

Paşanın kısa bir tercllmei ha
lini yapan bu Yunan gazetesi 
1889 senesinde Pariste dünya 
sergısıne koyduğu resimlerin 
fevka'ide muvaffakiyct kazan· 
dığı ve madalya aldığı, kendisi
nin çalışkan yorulmaz, değerli 
bir san'atkar olduğunu zikredi-
yo~ ' 

Esrar nargile ve kabaklan 
Üsküdarda Balaban caddesin· 

de Şevkinin kahves·nde dOn 
Mecit, l?ekir, Şevki, Ahmet ka
baklarla esrar içerlerken yaka· 
lanmtşlardır. Nariile ve kabak• 
lar müsaciere edılmitlir. 
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[Sfenks Konuştu! 1 

Maurice de Cob.ra 'nın Son Romanı : 8 

Tabii ıevgilimin 8.§kmı bu me- yatıştırmak için, duvara bir kaç 
•ele ile kirletmek istemedim ve yumruk attı .. Sonra yatağının ke
ona. kocaaırun dilediği gibi bor· narına düşer gibi, oturdu ve ö
cu111u ödemek için kolayını bul- nüne baka kaldı .. 
dunı, dedim.. Son buluımaları· Odası! Hatıralarile haşhaşa 
nıız hem feci, hem de ateşin oldu. r yaşamak için seçtiği bu zindan
Hareketimin yakla~maıı öpüşme- dan şu anda nefret ediyor .... 
leri111ize şimdiden ayrıhtın acı ta- Hemen oradan kaçmak ve kaç 
dını veriyordu •• Son buluşma· gündür onu bu kadar üzücü bir 
nıız baş başa geçen ıaatlerin en müphemiyet içinde bırakan kadını 
güzeli ve en cıklısı oldu.. Ertesi tekrar görmek için bir mucize 
gün P. And O. vapuruna bindim.. ile Londraya götürülmüş bulun· 

Nowahera umumi karagahına mak istiyor .. Ne mektuplarına, ne 
muvaaalat edince, aizinkiJer çölde telgraflarına niçin cevap vermi· 
bizimkilerin dağlarda dolaşmaaı yor?. 
vaktile sizin hicin ıüvar kıt'ala- Vedalaımanm paylaştıkları a
tınızı cok andıran hudut Sconta cısından sonra bu inatçı ıükUt ne 
kıtaatı~a geçmek için, baş komi- ifade ediyor?. 
serin emrine verilmemi istedim ... 
Alacağım bir misli maaf borcu· 
nıu biraz daha çabuk ödememe 
ınüs~it olacak amma Efgan hudu 
dunda 500 yerli askerile yalnız 
başıma yaşamak mecburiyetinde 
kalacağım ..• 

işte, sevgili dostum, iznimin 
plinçosu: Kadınların en cazibe-
lisini çılgıncasına sevdim, Ona 
iiç sene hasret kalacağım, Hin-
distana yalnız on parasız değil, 
üstelik borçlu döndüm.. Sizden 
beklediğim ufak zahmeti isteme
den evvel anlatmam lazım gelen 
i~te bu! Madam Dönogaleae üst 
üste mektup ya2dım .. Hiç bir ce
vap almadım •• 

Bu sükut beni fena halde üzü
yor, bin türlü ihtimaller içinde bo
calıyorum... Madam Dönogale -
sin ne olduğunu tesadüfen bili
yor musunuz?. Sizden bunu soru
yorum. Bilmiyorsum:z, belki müş· 
terek tanıdıklardan malumat ala· 
bilirsiniz .. 

Hasta mı?. Baıka bir yere mi 
gitti?. Bu sükôtun sebebini öğren 
mek hususunda bana yardım e• 
debilineniz size pek minnettar 
kalacağım .. 

Cevabınızı sabırsızlıkla bekli
yorum, azizim Seylingac... Bu 
uzun mektubu aldığınız sırada 

tesadüfen asiler üzerine yürüyü -
şe çıkını~ bulunursanız, bütün te
selliai haki ceketinin cebinde aev
gilsinin resminden ibaret olarak 
ulu dağların acı tenhalığını sizin 
gibi tadan lngiliz arkadaşınızı ha· 

tırlarsımz •• 
Samimiyetle: 

Edvard Roherts 

-4-
Robertı, siyah maıa üstündeki 

18.mbanın iyice aydınlatamadığı 
loş duvarlı odasında dolaşıyor .... 

On beş günde bir postayı geti· 
ren erzak kolunun vürudunu ne 
aabırsızlıkla beklemiıti. • Torba
dan çıkan bir kaç mektuba bak
tı: 

Resmt zarflar, Hindistanın 
dört köwsindenki arkadaşlardan 
iki üç kart postal; Londrah bir aa· 
keri terzinin kataloğu, hepsi o 
kadar ... 

Üç aydır beklediği mektup da
ha gclmi:ı~, Alba hala cevap ver 
miyordu .. Seylignaçtan cevap al· 
mııb amma o da Madam Döno
galeıin ne olduğunu bilmiyordu. 
Bunun üzerine ümitsiz odasına 
çekilınit ve şimdi, dudakları bü
kük, alnı buruımuf, enine boyu· 
na dolaııyordu .. 

Fena öfkeleni.yordu.. Kaderin 
~kailiği mutat soğuk kanlılığını 

0 zuyordu.. Birdenbire duvarın 
8ııtınct., devrilecek bir manga 
~anıuı gibi, durdu ve sinirlerini 

Onun coşkun hitaplarına naııl 
lakayıt kalabilir?. Bir kart pos
tal, ıami.mi bir kaç kelime, ~öyle 

bir haber göndermeye tenezzül 
etmemesi mümkiin mü?. 

Doğduğu Antil adalarına, or
ta Amerikaya, kocasının memle· 
ketine gitmişse hile, ona yazacak 
vakit bulabilirdi .. Böyle bir sükfü 
ondan umulur şey değil.. Başına 
bir felaket gelmiş olmasın?. Ağır 
hasta, ya hastahanede yatıyorsa? 

En çılgınca ihtimaller, en u• 
mulmadık faraziyeler aklından ge 
çiyor .. Elinden hiç bir şey geL~e
mesi de ayrı bir işkence! .. 

Medeni alemden uzak, asiler 
arasında kalmış, ileri karakol 
nöbetçisi, bu meçhullerin acısına 
katlanmaktan başka ne yapahi· 
lir? .. 

Şimdi bezgin, hemen hemen 
mütevekkil, dir:;eği dizinde, yü

zü avuçları içinde hareketsiz, ar· 
tık k;~ı]damıyordu. Orada masa 
üstünde, abajorun sarımtırak 
huzmesi altındaki gümüş çerçi
veli resme, hayal görür gibi ba
kıyor .• 

Alba orada idi; akşa!D esvabı 
ile, saçlan pırlantalar içinde ~a
ımur bir kap dekoltesinin cazibe
sini arttırıyor, gülümıiyor .. Mah
mur bakışı objektifin yakaladığı 
bir okşayış ... Ufacık eli kürkün 
bir UC\JDU sıkıyor ve solda duda
ğının üstündeki hen aşk ilahe:ıi· 

nin neslinden olduğuna İ!aret gi-
bi .•• 

Roberts yavaşça kalktı .. Mat.a
nın önüne oturdu .• Sağ eliyle res
mi alıp ona daha yalcmdan bak
tı .. Onu sorguya çekmek istiyor
du.. Dudakları kımıldamama

sına rağmen ona soruyor gibiydi: 

"Niçin bana cevap vermiycr
sun?. Acılarıma neye lakayıt ka· 
Jıyorsun ? .. Beni men fam da yüz 
üstü bırakmak için sana n~ yap
tım?.,, 

Gözleri uzaktaki kadının göz· 
lerinden artık ayrılamıyoı·du .... 
Bu acıdan anlanmyan yüzü buse
lerle kaplamak, kaç ~ere okşadı· 
ğı güzel omuzları, uçları pembe 
memeleri meydana çıkarmak için 
samur mantoyu açmak isterdi •. 
Bu resim onun hem neş' esi, hem 
de acısıydı .. Bazı günler, onu sa· 
bahtan akşama kadar saklıyor, 

sonra odasına çekilmek saah ge
lince, definesini gömülü olduğu 

yerden çıkaran bir hasis gibi onu 
çantasından alıyordu •. 

Masanın üstüne gözü önüne 
koyuyor ve sessiz perestişe başlı
yordu .. Dünkü aşkın mukaddes 
heykeli merkuz mihrap önünde 
yalnız ln§ına ayin yapıyordu ... 

( Devanu var) 

VAK!T Ssvıfa 5 

:11 yaşında Çocuk 
··················•························• 

Yeni Bir Deni::, J~'jdeıi 
-···--••••••••••••••••••••••••••A•••••••-··-

Biryumrukla 4000 kişi taşıyan yeni 
vapuru 

SebeP yumruk mu, Motörlerinin kuvveti 180 bin beygir
yoksa hastalık mı? liktir. Hacmi 75 bin tonilatodur 

••• d' .. ' o~ u . Fransız 

Viyanada bazı doktorlan 
ihtilafa düşürdü 

Viyanada birkaç gün evvel 
on bir yaşında bir çocuk, kim 
o!cuğu anJaşılamiyan bir adam 
tarafından karnına indirilen bir 
yumruğun tesirile ölmüştür. 

Jozef grün ismindeki bu ço· 
cuk, bir tramvay istasyonunda 
annesını beklerken, yakasında 
üç tane olm gösteren rozetli iri 
yarı bir adama rast gelmiş, bu 
adama dikkatle bakmıs. O, ço
cuğun baktığına her nedense 
kızmış, " ne bakıyorsun, be ? ,, 
diye yumruğu indirmiş. 

Şimdi bir taraftan meçhul 
adam aranmakta, diğer taraftan
da bu ölüm hadisesinin bazı 
do\{torlar arasmda münakaşası 
yapılm:ıktadır. Bazı doktorlar, 
çocuğun karnında evvelce bir 
iltihap bulunduğu, bu sebeple 
bir yumrukla öldüğü kanaatin
dedirler. Halbuki bazı doktorlar, 
buna karşı doğrudan doğruya 
yumruğun ölüme sebep olduğu 
kanaatini ileri sürüyorlar. 

Karamda evvelce hiçbir ra
hatsızhk mevcut olmıyan bir in
san, bir yumrukta ölür mü? işte 
bu ölüm hadisesi karşısında dok
torları ihtilafa düşüren cihet! 

Sadece y:.ımıuğun ölüme se
bep olduğu kanaatinde bulunan 
doktorlar, " boksörlerin ringle 
karinlarıoa yumruk yedikleri ol
miyor mu? Hepsi de yumruk ye· 
yince ölüyorlar mı? Hem ne 
müthiş yumruk! Şiddetli sancı 
duyuyorlar, ama hemen yıkılıp 
can vermiyorlar. ölenler varsa, 
bunlar da muha',kak evvelce ka
rmlarında bir iltihap husule gel
miş olanlardır!,, Diyenlere karşı 
"bu, yumruğun indiriliş ıekline 
ve indirildiği kısma bağla birşey. 
Sonra boksörlerin mukavemeti 
de elbette faz.a o:ur. Hele yum
ruğu atan koca bir adam ve 
yiyen, küçük bir çocuk o!duğuna 
göre, artık ölüm sebebi olarak 
karında evve!ce mevcut iltihap 
aramak, lüzumsuz Ye manasız
dır!,, diyorlar. 

Fakir bir Ermeni
nin elincleki incil 

332 Mayısı 15 ne cloğru Pa
riste: Sen Mişel bo!varınd~ bir 
lokantaya hal ve tavrından fakir 
olduğu ~nlaşılan birisi girmiş, 
mükemmel bir surette karnmı 
doyurduktan sonra para yerine 
emanelen elinde sarılmış bir pa
keti lokanta .sahibine bırakmış 
ve bilahare gelip paketi alaca
ğını ve borcunu ödeyeceğini söy
Jiiyerek çıkıp gjtmfş. 

Aradan aylar geçiyor lokan
tacı miişterinin avdet etmediğini 
görürıçe paketi açıyor. içinde 
gümüş kaplı kıymettar bir incil 
l:u'uyor. Hükumeti haberdar e
diyor. Yapılan tetkikat netice
sinde lokantaya gelen adamın 
Ecıtyan Herant isminde bir Er
meni o~duğu ve incilin bir Rum 
ortodoks kilisesinden çahudığı an· 
laşılmıştır. 

'Yeni deniz ejderi : Notmandi 
Normandi iımindeki b11 vapur evvelki gün F ransıı:lann Senna• 

.zer tersanesi teıgiblar1nda suya indirilmiştir.. .~.ukarıya resmini 
koyduğUmuz geminin boyu 313 metre gen.ıılı~ı 35 m~tre do~· 
san santım ve hacmi 75 bin tonluktur. Makınesı 180 hın beygır 
kuvvetinde dört motörle müteharriktir. Haverden Nevyorka 2600 
yolcuyu götürebilecektir. Yalnız gemi mürettebatı 1400 giıiye 
baliğ olmaktadır. • . 

Bu suretle gemide 4000 kişi seyahat edecektır kı aşağı yukan 
bir kasaba demektir. ..._. __ ..................... -::::::: ......... : ............. ::GD 

::::::::1:::::-::::::::::::::::::::::::::::-.:r.: •• - ... -............................ ·····-·· ·········--

Galatasaray kaldırınız ! 
•wwwaauau waawa ae z = aae ..... •-•=.....,-·•---•-•••-......... _ 

iş arayan lciğımcılar, 
nerede toplanırlarmış ? 

Bir lilğım işçiai tarafından dava edilen zabıta memuru, 
" Bunlar, Galatasaray mektebinin önündeki 

kaldirımda i, bulurlar 1 " diyor 

izzet Efendi isminde bir zabı· - Hayır, iş böyle olmadı ... 
ta memuru aelyhinde bir dövmek "Hadi, yürü!,, diye zorla götür
davası, davacı lağım işçisi Meh· dü beni .. Öyle davetle falan de

... 'l' mettir.. gı ... 
İstanbul ikinci ceza mahkeme- Şahit Yunus geldi .. Yunus da 

sinde muhakeme görülürken, da· lağım işçisi imiş .• Şöyle anlattı: 
vacı, §Öyle diyor: - Memur efendi, sade ona de-

- Bu memur efendi, .durup ğil, hepimize çıkıştı •. Türlü Jikır
dururken, beni zorla karakola gö- dılar söyledi.. Güya biz orada 
türdü.. Hırpaladı, dayak attı! üstümüz, başımız hırpani gibi 

_ Nerede duruyordun?. kaldırımı kaplıyormuşuz falan ... 
- Galatasaray mektebinin ö: Halbuki, Galatasaray mektebinin 

nündeki kaldırımda! • önündeki kaldırım, öyle dar bir 
- Peki, memur efendi seni se- kaldırım değildir .. Geniştir, çok 

bepıiz niçin karakola götürsün?. kişi sığar .• Hem biz şöyle bir ke· 
- Ne bileyim?. Biz bir şey narda duruyorduk!.. 

d k k . ' - Peki, memur efendi bu da• yapma ı ı ... 
- Orada dururken vacıyı dövdü mü?. ne yapı· 

yordun?. - Aldı, zorla merkeze götür-
- Hiç bir fey ! dü .. Biz de peşi sıra gittik .. İçeri-

den bunun feryadını işittim. Her 
· . - Bir yerde her halde bir şey halde birisi dövüyordu.. Amma 
ıçın durulur .. Ya bir şeye bakı· bu memur efendi mi, yoksa bat• 
yordun, yahut birisini bekliyor- B k 1 
d kası mı?. Bilmem.. en, u ağım• 

un, değil mi?. in işittim. Gözümle görmedim!. 
- Hayır .. işte öyle duruyor- izzet Efendiye ne diyeceği eo-

dum !... ruldu .. O, bu iddianın doğru ol• 
izzet Efendi, ayağa kalktı: madığım ileri sürdü: 
- Efendim, dedi, bu ve arka· - Bunlar, dedi, hep arkadat••• 

daşları pejmürde kıyafetlerile o- Hepsi de lağımcılık ederler.. i• 
raya yan gelmişler, devamlı su- ribirlerini haldı çıkarmağa çalı· 
rette kaldırımı işgal ediyorlardı .. şıyorlar .. Ondan söz birliği etmit· 
Halbuki, orası Beyoğlunun en iş- ler .. Hem şunu da ilave edeyim, 
lek bir yeri .. Gelen, geçen halsiz ki bunlar orada öyle bir gün, iki 
hesapsız .. Yolcular geçmekte güç· gün toplanmazlar .. Devamlı suret
lük çekiyorlar .. Tabii bu işi vazi- le kaldınmı işgal ederler .. Çünkü 
fem itibari1e yoluna koymak lıi· orada kendilerine iş bulurlar! ••• 
zımdı.. - Ne münasebet?. Sokak orta• 

_Ve karakola götürdünüz sında ve tahsisen o kaldırmda mı 
öyle mi?. iş bulunurmuş?. 

_ Hayır, doğrudan doğruya - Öy~e efendim .. Orayı adeta 
değil.. Evvela lisanı münasiple iş bulma yeri olarak benimsemiş
ihtar ettim .. Aldırış etmedikleri ler .. Orada tcpfanmağı biribirle· 
gibi bilakis karşı da geldiler .. lh- rile buluşmazı ~det e<lindiklerin• 
tarımı tekrarladım .. Gürültü, pa- den, bu kabil i~çi arıyanlar da 
tırdı çıkarıyorlardı .. Merkeze da- onların yerini burası olarak bel• 
vele mecbur oldum.. ı ler..1i~Je;diı-. l~çiye ihtiyaçları ol-

.-:; Orada duranlaı-ın hepsini du mu, doğru oraya gelirler! •• 
mı.. Da'Vacı ve §ahit, bu ifadeye iti• 

- Hayır, asıl bu idı· ihtara ku- r"'z y il b. l Mu· ~ 0 'l;1 ır şey demedi er .• 
lak asmayıp gürültü, patırdı e· hakeıne, biı· şahidin daha çağrıl· 
den .. Bunu! ması için, ge?ecek avın ... :.,.-! --

Davacı, şöyle cevap verdi : çüncü gününe 



ontluktan Dilenciliğe 
.. 

Açlık, yağmur ve sefalet içinde, 
çingeneler arasında geçen günler .. 

-8-
Güatiye: "Elş hoşuma gitti!,, 

dedun... Meğer büyük söylem itim. 
Birdenbire bir ıürü halk etrafı • 
mızı ıardı ve üzerimize çamur 
atarak türlü tahkirler aavumıağa 
bqlacb •. T y.rruz edenlerin elin· 
den kurtulmak için Palmeradel 
Küra ermanına iltica ettik.. Bu 
orman.dl dokaan senelik bir pal· 
miya vardır.. Kökünden her biri 
ellıter ıetl,.Jik üç palmiye daha 
ÇJlanıt\ır •• Orman bir papa.sındır. 
Biai iyi muamele ile kabul etti ... 
Naro Miauz ekili bahçesinde din
lemnemize ve halkın taarruzun
dan barmnlamıza müsaade etti .. 

Gece olunca trene atlryarak 
-Alikfnt'a döndük .. Orada bir sa· 
bil muhafızının delaleti ile ıahil
de bailı bulunan bir sandalda ge
celedik .• Eski gemilerden sızan 
j~ ye katran kokuları havayı 

dolduruyordu .. Sabahleyin tafa
iıo aerinliği ile uyandık.. Hemen 
hp.eket ederek Kampello San 
Juan yolunu tuttuk. 

Bır çitin altına oturmuıtuk.. U • 
zakta J>ir kitaranın çahnmaıı du· 
7UIU"Jordu.. Birdenbire dört ka· 
4ın bulunduğumuz yerin hizuına 
celdiler •• Bizi görünce hemen ge· 
ri döndüler .. Az ıonra yanlarında 
dlrt adamla tekrar gözüktüler .. 
Kadınlar durmadan bir feyler 
atılatıyorlardı .. Erkeklerden biri 
yanımıza geldi ve ıert bir tavırla 
aordu: 

- Niçin bizim merkezin, oldu· 
ğu yere gelmiyorsunuz?. Buraya 
yakındır.. Size güzel bir ikram 
yapacağımıza da emin olunuz .. 

Dedi ... Merkez bekar muhafız
lar için yapılmıt büyük baraka· 
larla, aile sahipleri için yapılmı§ 
küçük barakalardan mürekkepti .. 
Kadınlar bizi gayet iyi karııladı· 
lar .. Bat çavuı .samimi bir aurette 
muamele etti .. 

Bize bir ziyafet çekmeğe karar 
verdiler.. Hemen büyük avluda 
bir ate, yakıldı .. Üzerine bir saç• 
ayağı kondu.. iki kadem kutrun• 
da koca bir tencere ıaçayak üze· 
ı·ine yerlettirildi.. Kadınlardan 
en iyi a~ı addedilen, yemeği ha· 
zrrlamağa batladı ... 
Yemeğin yapılıtı §Öyle: Pirinç 

evveli zeytinyağında kaynablır •• 
Sonra tanelerin çekebileceği ka • 
dar su konur. Eğer su az gelirıe 
yemek kuru olur. Eğer çok ıu ko· 
nursa hamurlatır .. Her halde iyi 
bir §arapla ikram edilen bu yeme· 
ği gayet leziz bulduk .. Yemekten 
sonra herkes kendi menıup oldu· 
ğu ayaletin usulü üzere dansede· 
rek bizi eğlendirdiler •• 

Geceyi orada geçirmemiz için 
rica etmelerine rağmen kabul et
medik... Alikanta ıarabırun atıl 

meleketi olan Kalpeye vardık •.• 
Susamı§tık • • Paramız da kalma· 
mıttı ..• Fakat tehirde bize rağbet 
etmediler.. Sahile dönerek yanı
mızda kalan bir ı>arça ku~ ek· 

- Kimsiniz ıöyleyiniz baka· mekle iktifa ederek ve bir ıan
yun?. Neye fU çitin arka.una aak· dal içinde geceledik.. O gece ra• 
lamyorıunuz?. Biz kasabanın gö• hat uyku uyuduk .• 
nüllü polisleriyiz .• Haydi bizimle 
ıeli}liz .• Sizi kumandanımıza gö
türeceğiz •• 

- Pekala gideriz .. Fakat zan
nettiğiniz gibi biz tehlikeli mah· 
likell mahluklar değiliz.. Serseri 
Sf'Men iki zavallı arabız .. Bir iki 
konser vermek için ~urada hazır
lanıyorduk ... 

Bu ıözler oldukça iyi tesir gös
ttrcli ... Yolda yürürken kocam da 
uydurmut olduğu vak' ayı o ka· 
dar heyecanlı bir tavırla söyledi 
ki ıehre girerken mesele tama

en deiitmitti .. 
Bizi tevkife gelen adamlar iyi 

bir konıer verebilmemiz için teh
rin en münaaip bir yerini intihap 
ettiler .•• içlerinden birisi hesabı· 
mıza parsa topladı .. Böyle dört 
peçeta kazandık .. 

Garip bir Pirinç yemeği 

Bize bu kadar iyi muamele e• 
efen adamlar eski Romadan bir 
çok enkazın henüz olduğu gibi 
kaldığı Villa Joyoza limanının 
iki aaatlik mesafede olduğunu ve 
ıimendif er yolunu takip ederek 
oraya varabileceğimizi temin et· 
mitlerdi.. Halbuki yol daha uzun 
sürdü .• 

Her gün yeni bir hadise ile kar
ıılqıyorduk .. Avrupa memleket
leri arasında serseriye en ziyade 
zahir olan, seyyaha en garip man 
zaraları temin eden memleket 
ıüphesiz lıpanyadır.. İspanyolda 
likayit1ik, sadelik, sahavet, hile, 
iıtihza hevesi vardır. 

Onun için en garip eğlence 
tarzlarını kabul eder .. Sahili bir 
çok taki;' ettikten sonra bir mu
hafız kulübesine vardık.. · Bu a· 
dam bizim lafımızı ititmit, ıor· 
du: 

Ertesi sabah Güati köyün rahi· 
bini ikna ederek yardım görmek 
istedik. Fakat herif inıafıız dav· 
randı ... Oradan uzaklaımağa mec 
bur olduk .. Yakında bir takım a· 
damlar sahilde çalı§ıyorlardı ... 
Bunlar sandıklara yaprak ve buz· 
la halık dolduruyorlardı. Batımı· 
za gelen felaketleri kendilerine 
anlattık .. 

Balıkçılar itleri bitince büyük 
bir atet yakarak yemeklerini ha
zırladılar ... içlerinden biri bir İ· 
faretle bizi davet etti.. Eyvah! 
Önünne bir ahtapot ayağı koyma· 
tınlar ını?. 

istikrah, açlık, nezaket içimde 
mücadeleye bqladılar .. Fakat za
vallı bir arap fakiri lutf en verilen 
yemeği reddedebilir mi?. Mec· 
huri surette yeıneğe koyuldum ..• 
Neticede karnınıız doydu.. Ko· 
camla tekrar gemiye döndük .• 
Kocam o civar çiftliklerde yiye• 
cek aramağa çıktı .. Avdette yalnız 
kuru ekmek parçalarile ve bir 
ıepet incir getirdi .. 

Sahilde kum üzerinde kendi- ı 
mize bir yer yaparak yattık .. Ge· 
ce yarıaı titriyerek uyandım .. Müt 
hit bir yağmur yağıyordu ... Böyle 
bir ihtimal bizim defterimizde 
yoktu ... 

Henüz Tetrinievvel iptidasıydı .. 
ispanyada yağmur mevsimi ekse· 
riya T etrinisani iptiduında bat· 
lar ... Elbiselerimiz iyice ıılandı •. 
Değifecek çamatırımız yoktu .. 
Diğer cihetten bahsi kazanmıt ol· 
duğumuzdan artık evlerimize dö
nebilirdik.. Ancak çektiğimiz 
zahmetlere rağmen bu serbest ha· 
yata henüz veda etmek istemi· 
yorduk .• 

( Devilrnı var) 

VAKiT 30~ 

~~~!.!~~ Bulgarlar neden Balkan 
Kuyus~nda konferansı hakkında 
Petrol çıkan ev jİ.mİtsİz g~ rÜ.nÜyor )ar ? 

için VekAlete yazıldı!. ~ 
Bartın, 28 {Hususi) - Şehri- ; 

mizde, Murat Bey oğullarımn su -~:::;-
kuyusundan ıal petrol akmağa 
baıladığını evvelce bildirmiıtim. 
O zamandanberi petrol hiç ke· 
silmeksizin mütemadiyen akmak
ta devam ediyor. 

Kuyuda tetkikat yapan mü
hendis Nermi Bey raporunu bi
tirmiı ve Vekalete Termiştir. 

Nermi Bey bu raporunda pet
t olün topraktan geldiğini, ancak 
asıl menbaı bulabilmek için ku
yunun alt kısımlarında ıondaj 
yapalmaaı icap ettigini, eğer gaz 
oradan da fışkm11a hadisenin 
kat'i bir mahiyet alacağını bil
dirmiıtir. 

lkbHt VekAleti, bu rapor 
Ozerine, her halde esaslı tetki· 
kat icrasına lüzum glirecek ve 
menbaı aramak üzere bir fen 
heyeti gönderecektir. 

Konyada Maarif 
cemiyetinin şubesi 

Konya, 28 (Hususi) - Valimiz 
Vehbi beyin riyasetinde bir top
lantı yapıldı ve Türk Maarif ce· 
miyeti Konya şubesi teıekkül 
etli. idare heyetine kız muallim 
mektebi müdürü Ltıtfi, Doruk 
zade Ş6krU, Hacı kaymak zade 
Kasım, Silleli Hakkı, muallim 
Bekir Hrhao beyler ıeçildiler. 

Cemiyet; orta mekteplerde ıı· 
nıfları iyi derecede geçen, fakir 
ve kimıeaiz olan, inzibati hiç bir 
ceza almıyan talebelerin yiyecek, 
içecek, yatacak ve giyeceklerini 
temin edecektir. 
Teıekkül eden cemiyet fakir 

çocuklar için Karakurt medrese· 
ıiade bir pansiyon açh. Vaeden 
ıekiz, erkek muallim mektebile 
orta mektepten üçer talebeyi 
himayesi altına aldı. 

Kumar oynıyanlar 

Pangalhda bir gazinoda ga· 
zino sahibi ile Aziz Ef. kumar 
oynarlarken yakalanmıılardır. 
Masa lizerinde bulunan 540 ku
ruş müsadere edilmiştir. 

~ Hahcıoğlunda Sabitin kah
vesinde Yusuf, Sabit, Seyit, 
Mehmet, Yusuf isminde beı kişi 
kumar oynarlarken yakalanmış· 
lardır. 

Tavlaya karııtıiı içia •• 
Eüyükderede Yaşarın kahve

sinde çömlekçi lbrahim ile ber· 
ber Neıet tavla oynarlarken 
amele lsmail oyuna karışmış, 

bu müdahaleden sinirlenen Ne
ıetin arkadaşı Mehmet bıçakla 
lımaili kalçaaandan hafif surette 
yaralamıştır. 

2 dirhem eırar 
Y cnişebirde Çingene Rızanm 

üzerinde 2 dirhem esrar bulun
muş, Riıa yakalanmıştır. 

Faıta b:r kı)am hareketinin 
•onu 

Manila, 28 ı A.A) - Moroı 
kabilesi taraf1ndan çıkarılan, se· 
kizi kadın ve altısı çocuk olmak 
üzere elli kişinini hayatına mal 
olan kıyam hareketi kabile re
iıinin tasfim olmasile nihayet 
bulmustur. 

Bilkreşte Türk ... luriiTılıas ·heyet. ( Karol mUz6 ) yi 
ziyaretten sonra müzenin önünde 

Bulgar gazetelerinin verdiği tadan ilerlememiş olmasından 
havadise nazaran Bükreşte ini- ileri geldiğini ilave etmiıtir. 
kat eden Balkan konferansı Balkan konferanıı murahhas
Sofyada müıtesna bir ehemmi· larından Yunan milli fırka guru
yetJe takip edilmiştir. Bulgar bu ve ziraat amelesi reisi M. 
murahhasları reisi M. Yanko Papa Anastasyo geçen pazar 

günü tayyare ile Bükreşten Sof· 
Sakizof vaki olan beyanatında yaya gitmiştir. 
akalliyetler meselesi • ezcümle istikbale gelen Sofya Yunan 
Yunanistanla ve Yugoslavya He - sefiri M. Kolans ile bir müddet 
halledilmedikçe bundan sonra görüştükten sonra Bulgar çiftçi
toplanacak Balk-an konferansla· lerini temsil eden on sekiz bin 
rına Bulgarlarm giremiyecekle- murahhasın içtimaında bulun· 
rini ıöylemiş ve Bükreş konfe- muştur. içtimaı müteakip Bulgar 
ransından çekilmelerinin sebebi nazm M. Kistşef Papa Anastas· 
henüz bu meselenin hiçbir nok- yo şerefine bir ziyafet vermiıtir. 

c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::: ==::::::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::ı 
Zonguldak kömürleri bulunalı 103 yıl oldu 1 ................................................... ·-· ......... -.-............ ··-------

Uzull · 'Mehmet kömür 
bayramı yapılacak ! 

Zonguldak ilk kömürü bulan uzun 
Mehinedin hatırasım tebcil ediyor! 
Zonauldak, 28 (Hususi) - Zon

guldak Halkevi uzun zamandan
beri araştırmakta o~duğu Hav
zamız maden kömürünün keşif 
tarihini esaslı ve kat'i bir şekil
de tesbite muvaffak olmuştur. 

Havzamızın topraklarında gö
mülü servet hazinelerinin ilk 
kaşifi Uzun Mehmet; EreğJinin 
Köseağzı mevkiinde ilk kömür 
d=!marmı 1245 hicri yılı kasımı
mn birinci ~ünü, yani 1929 mi
ladi yılınm 8 son taşrin tarihin· 
de bulmuıtur. Zonguldak Halk· 
evi; maden kömürünün Hk bu
lunduğu 8 son taşrin tarihini 
Uzun Mehmet kömür bayramı 
olarak her yıl dönümünde tes~ıt 
etmiye karar vermiştir. 

8 son teşrin 1932 Salı; Hav· 
zacfa maden kömürünün keşfinin 
103 üncü yıl dönümü bayramı 
münasebetile yapılacak tezahürat 
bayramı şudur: 

1 - Resmi ve hususi bütün 
daireler, müesseseler, cemiyetler 
ve teşekküller ve bütün binalar 
donatılacak ve gece elektrikle 
aydmlahlacaktır. 

2 - Gündüz bütün kömür 
ocaklarınm maden işçiJeri ka
filelerile saat onda Halkevile 
yeni hükumet binası arasındaki 
mevclanlakta toplanacaklar ve 
10,5 ta buradan ayrılaraic: kütün 
şehri dolaşacaklar ve hükumet 
Fırka balkevi önlerinde teza· 

bürlerde bulunacaklardır. 
3 - Bütün mekteplerde mı.ıal

limler tarafından kömürün ehem· 
miyeti sanayideki kıymeti ve uıun 
Mcbmediü kömürü keşfetmek 
suretile memleketine olan yük
sek tarihi hizmeti anlehlacı1ktır. 

4 - Gece memleket sinama· 

sında bir müsamere yapılacaktı. 
Müsamerede : 
A - Ora da mektep talebesi 

tarafından istiklal marşı: 
B - Sahne ocak dekorite süı

Ienmiş olduğu halde madenci kı
yafetindeki maden meslek mek: 
tebi talebesi tarafından madencı 
madenci marşı. 

C - Havza bayramınm sebep 
ve gayesi hakkında Ha:kevi re· 
isi Mitat Akif Bf. tarafmdan 
nutuk. 

D - Havza tarihçesi ve Uzun 
Mehmet tarafından kömürün keş• 
fine ait Hüseyin Fehmi B. tara· 
fmdan konferans, 

E - Maden kömürü hakkında 
mühendis Nermi B. tarafından 
fenni konferans, 

F - Halkevi güzel sanatlar 
şubesi musiki takımı tarafından 
konferans verilecektir. 

C - Uzun Mehmedin aziz ha• 
brası için üç dakika sükut edi
lecektir. 

H - Madenciliğe ait bir film 
gösterilecek tir. 

5 - Gece; kömür ocaklarında 
maden i şçileri için muhtelif eğ· 
lenceler tertip o~unacaktır. 

6 - Uzun Mehmet kömür bay• 
ramının her yıl dönümü. Zongul· 
guldak, mülbekah olan Ereğli, 
Devrek, Bartın ve Safranbolu 
kazalarında da tes'ıt edilecektir. 

7 - Ereğlide, fırka erkimn· 
dan ve sporcu gençler de, ma· 
den ocaklarınm seçecekleri mü· 
messilerden müteşekkil bir heyet 
Uzun Mebmedin Kestaneci kö
yünde ailesini ziyaretle miUi ki· 
şimjzin aziz hatıralarmı yadede· 
ccklerdir. 



... 

...... arada 100 tayyaremizin iştirak Maarif vekiljmiziogenç-
,8 ettiği büyük geçit resmi lere mühim bir hitabesi 

. ~ ~r 1 lncl •auılada) I izcilerden latanbul Liıeıi oyma / öğleden ıonra da lzmirde mev· 
CIYar yerlerden yıjm, iı, Buna, lzmir aıııplan fazla cut meb'ualar, bütün mektepler ve 

ı,· 1lafryor, bütün mahalle· dikkati celbetti. C. H. Fırkası erkinı ile muhtelif 
\',~erce kiti geliyordu. Meraıim ıaat dörtte bitti. Re- cemiyetleri mümeuilleri hükUmet 

ReşitGalipB. dünHalkevinde toplanan 

.. ~ .. -- b'bu ka!abalık gittikçe iıicümhur Hz. halkın ayni ıürek- meydanında toplanmıılardır. izcilere kıymetli bir nutuk söyledi 
İae ır ael lialinde meclisin li alkııları arasında otomobilleri· Burada belediye reiıi Behçet Ankara, 29 (V AKIT) - Bay· 

tİrib"-~ ~deyi, orada kuru- iıe binerek kötklerine avdet etti- Salih Bey gayet güzel-bir nutuk ram mün•tebetile muhtelif vili-
~ 11111erı kaplıyordu.. Jer.. .CSylemittir. yetlertlen buraya gelen izciler 

~onda tiribünler ta· Gece '7-onaİıJdaktıİ yerlerine. dönmeie hazırlanmak· 
01111Uf, aıeb'uılara, ga• Ankara, 29 (V AKIT) - Geçit ~ . a . . tadırlar .. 

· a'ıt Yerle · l d'lm" d Zonguldak, 29 (V AKIT) · - 1-ı'len'mı'z b11.n; .. o"ileden -n-r ıfga e ı •t- retminden 10nra yavaf yavq a· Cümh" • ba · d' k - -- .v 

urıyet yramı ıım ıye. •· ra Halkevinde toplanmıılar ve Ma 
• a 1 b 1 1 ğılan halk en büyük bayramımı dar ıörülmemit bir coıkunluk!a arif Vekili Reıit Galip Bey tara· 

L-ı • er u amıyan ar gece de tes'it için tekrar ıokak a· . . bahl · 
I0"41&1ara k ı d tea'ıt edılmektedir~. Şa eyın fından kendilerine hitaben aöyle-oıuyor ar ı.. ra döküldü.. · h .. kUm k danı 

L«t .. ~._ iataayon caddeıine ba- Elektrik nurları içi~de yüzen j ~nı ul et o~ğı me~. 1 r~ nen kıymetli nutku dinlemitler· 
.r~_ ... I &partımanların ve ev· bütün -hirde muhtelif mahaller· hala k,yapb~'tanün mekteraııml e ın e..ı_ dir. Reıit Galip Bey izçilere fU 

) '"41111 arına çıkanlar bile gö· den h:;eket eden fener alayı.. . •
1 

. ukaf' m . ~P. er ve m~~ 1 mümih hitabede bulunmuıtur: · 
Ordu.. j ıtÇı erı ılelerı ıttırak etmıt er· "Ge""' isci arkadqlarım, 

.. dolqmakta, meydanlarda muzi· d' -~ 
-.etlia ır. . lnkıli.bın en büyük bayramım, 

b • • te kabul re•mi kalar çalmaktadır. Vali Halit Bey ıamimi bir nu· cümhuriyet merkezinde kutlula-
1\eıııcu..ıh Yer, yer ablan donanma fitek· tukl . d · h'"kiiaıet 
darı"'·'- ur Hazretleri tara - leri, mehtaplar ve renkli elektrik k ~"aynı zamn a yenı ~ mak için uzak, yakın yerlerden 
iir · -u bulacak reımi kabul b' on-ının açılma reıminı yap· geldiniz.. Buraya geldiiinizden· ~ ı..._ kt tenviratı aruında Ankara ır ....., 
ra .. • """ÇU a batlıyacağı için d k mıs ... • ,. beri duyıularımzı ve hareketle-
-d.•ıııe iıtı'rak edecek meb'... fihriayin manzarasım an ırma • G--it reamı' çok parlak olmu•-

- ~ H rinizi yakından takip ettim.. Bü-
• ~1.er davetliler ıaat yarım· tadır.. kaim arabua z~fer ve c~u· wnk .. n ... ümüzün tarillt kıymeti, e-

ıtıJ,... A k laadalrl balo · t riJ • b ı· · kıl.. " - •-h.ı ""Cen resmi elbiıelerile n arapa nye pe en ~ a arı . ve ın ap· hemmi,eti hakkındaki derin he-
S efe l:aatladdar. Ankara, 29 (VAKiT) - Cüm- lar ıiliileai çok alkıılanmıttır. •ecaa •e h ..... iyetinizi gördüm. 
llt •·~ b' h · et H lk f rk••ımn bayram B .. .. f' Am 1 b' I' " -aı ırde de Reiıicümhur urıy a 1 

- ugunun tere •.ne e e ır ı- a. -'--- d ı d Gazi 
etle..: t mu'".., .. -.L.-&iJe Ankara palasta ver- "" t f d .. be faki rocuk ~ mey an arın a, , d ·' eırif ettiler, binlerce • .__11'n • 1 ara ın an yuz f r :s' heykelleri etrafında çmlıyan can• 
~ •n kopan "Yata Gazi ava· diii baloyu Gazi Hz. tereflendir- ıünnet ettirilmittir. Gece vali k~ lı, inlal&~ı teaahürlerinbi ıör· 
:.~ lrarııan ıürekli aİİotlar diler .. Bütün büyüklerimiz, kıy- nalı 1&lonlarıncla büyük bir balo düm. Millet, .....ıeks itleri yü-
--::z~~n istiklal martı te• metli migfirimiz lran Hariciye verilecektir. , küail prm içiataıaak kuvvetin-

~ ~u arasında Mecliıe gire· nazın Fruği Han ve tefirler, meb- Tahir de ntandqlar olarak .-çtijini· 
~u1111 • 'uılar baloda hazır bulunmaın.- A d d b ram / 

ılctr ca rıyaaeti cümhur ıalo- y ı~ 8 ay . zi &arclüm. Sisi "e ıiain phımız· 
'~· ::··Müteakiben tebrik dırlar.. Aydın, 29 ~~UJ,!l'i) - . Cüm· da Türk l'ençliiinin büyük iatida 

b .... 
1 ıladı.. Hatrlclye vektllmlzln huriyet ba1ramı büyük ıev~nçler· dım, kudretini; .evinçte aıkı,ıa-.. l\""ıc.. h ·-

G, "1. tlı...,.. ~r Hazretleri burada .ziyafeti le kµtlulandı .. Halk teqıiz 'heye- don. Y&r1n t!krar nralarımzdaki 
J..._-··· • reııı Kizım, Bqvekil canlarl~ ve yükıek. duygularla yerlerinizi tutmak .için mekteple-~..._ ~ B Ankara, 29 (A.A.) - Harici· 

• 1• "V. iiyük Erkanı Harbiye tenlik yapmaktadır. · rinize dönecebiniz- · L ~ Pt!Gı ye Vekili Tevfik Rüıtü Bey, Cüm 
~it ~ le 11° Fevzi Paıalar Hazret- huriyet bayramı müna1ebetile il.. Ankarada ıözünüzle ve ruhu· 
-~ ~.iller heyetinin, meb'u1- ıefirlere büyük bir alqam yeme· Uşakla bayram nuzla gördüklerinizi, k~lbinizle 
~~ lllulkt ve aıkert ümera ve M f' . . 1 H , .....! , ve.ku!· lrlarınızla duvdnlrlarını.zı k. ~1' ile . . f' . . I ği vemıi9tir.. iıa ırımız rag., ~- l:Jtak, 29t..{H~ :.w. Şeh~ .;~1 ~--> ~:;~ı r. 
~°"İci ' •ıız mııa ırunız ran -rici7\ Nflfw,Fnıti 1" Hz. t llJİ2n ~ ba;iaıiüblız 'irfan yoldatlaru~ıza e anlatırke~ 
~111"•.ta&an Fnıfi Han vtt-ma• maiyetleri erklnı da ziyafette iıa- kendine •llyık ISlr 9'1ôlcl4 ve çök deyiniz ki; oradan ıize bü~ Ga-Jı..ı t •, lefirlerin tebriklerini ka- 1 d zi ile bütün mecliı arkadaıları· 

Q"1llrdular. zır bulunmut ar ır. heyecanh tez&hütatla tearit edil-
S ti 1 di. HükUmet, belediye, 14.ınan mn kalpten 1evıilerini, 1aadeti· 

lla11k pçlt nami ovye er D mıntakaaı, Fırka, mektepler na· niz için en iyi dileklerini arma· 
l'a~ l:laar.tıeri mecliste teb- tebrlklerl mına ftıu1ıtelif hatipler veciz hi- ian getir1~i~. Türkiyenin aziz ço-
~ ~;• ~·,.!::.:.:nra mecliıin ö- Ankara, 29 (A.A.) - Cümhu· tabelerle bu :büyük günün kutai- cuklan ! yice habrlayıma ve ar-
.. ~ riyetin onuncu yıl dönümü müna· kadql&muza tekrar ediniz ki 

. .. bur için ha- yetini canlandırdılar. . warınm Jrii.....:~f- vazifelerine kah-
olan tiribünü tetrif et- ıebetile Sovyet Bqvekili M. Mo- Yuauf ZIJa ,, rua 

'iL. -- lotof ile hariciye komi.eri muavi· ramaııca ve Hnuna kadar f~ref· 
~.._kil lemet Pqa Hz. lzmltte le, muvaFf-~1e ..:;..:;yebilmek .2r1r&nı harb • ni M. Karahan tarafından Bqve· aaa7vu 3,... ... 

~ •J• reiai, M. kil l1met Pqa Hazretlerile Hari· lamit, 29 (HuaDft} - Cümhu- için çalqmak, dünyayı hayrette 
L~zmı Paplar da J'&Dla1 - ciye Vekili Tevfik RGttii Beye riyet bayramı l»usün pek parlak bırakacak bir inatla, tahammülle 

~UllUyorlardı. Tiribün er- tebrik telsraflan ••lmiftir. l'eçlDİftİr. Reami aeçitten Hnra çalıf1Dak mecburiyetindeyiz! 
lllevki ettikten Hn· Ulu Gazi ilk mektebinin açılma Unutmayınız ki bütün tazeliği, 

,_ taıılı ukerlerimiz oldu- Macar hGkameUnla mera•imi yapılmqtır. Bu gece U- diriliii, yükaekliii ile uzanan 
ıeçit retmine baflandı. lebrlkl lu mektepte Halk Fırkası, Ha~ Türk izzeti nefsi hepimize mede-·-----
»i7ade livuı zabitanı Pette, 29 (A.A.) _ Macar evleri tarafından &üyük bir balo niyet dünyamda, ilim, ıan'at 

....... '-·rmayı libiı olduiu Bqvekili M. Gomboı Türkiye verilmektedir. yoHannda en ileri olmak vazife 
&Sif~ML. Bu arada her kıt'a cümhuriyetinin onuncu yıl diinü- Rif at ve mecburiyetini yükletiyor. lnkı-
C~b..,ra..\111a bando tarafından mü münuebetile Türkiye bükU- lluiJacla Cilmburiye~ bay- lapçı ruhunuzla, Yüksek ahlikı· 

salmırken re.imi ta· meli Baıvekili lamet Pata Hz. ne ramım hararetle kutlulaclı mz, faziletlerinizle, net'e ve be-
~-ilerliyor, kıt'alar- bir telıarf çekerek büklimeti na· Muila, 29 (A.A.) _ Muila Yec:anla, ümitle, azimle mefkOre.. 

tcSaa bilJük takdirleri mına en bayırlı temennilerde bu- timaiye kadar görülmemit bir ciler feraıati, fedakirlıjıyle bu·· 
~ • Piyade ve aüva· lunmuftur. bayram yapmaktadır .. Her ıınıf· gün denlerinizin çetinliiine, ya• 

~.._.~kuvvetlerinden ton· M. Gomboı, bu telgrafında tan halk ayakta ve aokakta .. Me- rın ondan daha çetin hayat çar"o ti..' Je müfrez•i ıeç - Macar milletinin Türk milletine raaim aaat onda batladı .. Viliyet• pıtmaaına hazırlammz. Millet •· 
'~ 4ıdcara merkez jandar- kartıdaima ayni derin dostluğu le tebrikler kabul edildi .• Bundan damı olmak istiyenler ~in en hü-

'takip etti.. b'ld' · C h · et H lk F L __ • yu"k ı•vı biliili olmak çareıini muhafaza edeceğini ı ırmıt ve 10nra üm urıy a ır..,.1• -v 

"' Tayyareler bu dottluiun iki milletin refaha na gidildi. Burada belediye ve et• l:ı11111oaıwı=:mn=ı:mMN--1111111111a11111=a1111m•a:a:am--= 
' ~ meraaime ittirak e· erme.ine hizmet edeceii huıuaun naf cemiyetleri namına Cavit B. halk tarafında tiddetle alkıılan· 
""' ~ tayyaremiz çok a· daki kanaatini da izhar etmİflİr.. tarafmdan nutuklar ıöylendi. dı. Her taraf bayraklarla dona· 
~~~~halka tebrikler a• M. Gombos, telpafında iki mil· Muallimler birliii ve talebeler. bhmtbr. Halk büy\ijl bayramının 
"i-~ da Türkün ceıur hava let arasındaki dostluk münaaebet- namına da nutuklar aöylendi. Şi- 1evincini yapmaktadır. 
~ laPlcalanm, mendilleri· lerinin daima kuvvetlenmeıi için irler okundu. Müteakiben kahra· Gece eğlenceler tetrtip edilmiı· 

-,'k aelimlıyordu. elinden geleni her zaman yapaca· man askerlerimiz, mektepliler ve tir .• Akpm Himayei Etfal cemi· 
i ·ı.. etm" tı' eınaf cemiyetleri ıeçit re.mi van- yeti tarafından bir müıamere ve• 

1
• .\a. J._ _ lacGer ını ı ave ıt r. J r 

~ d tılar. Muila büyük bir ıevinç İ• rilmiftir. 
~,.,.~it ._ini takiben Viliyetler e çindedir .. Gece fener aıaylan ya· An••••a •-ma tebr1ıd 
~~~dle batladılar. Muh- bayram pıl&caktır. Ankar• 29 (A.A.) - Cümhu-
b· ~ (L- • Ynli kumattaıı el· Edlrnede .., 
( ·~ .. ::'.-.'~eleri) ve diier tec· · J riyetimis bnuıün 10 Yatına girdi. 
~ ~ Solc fzmlrde yapılan Edirne, 29 (A.A.) - Cümbu· Milll hayatımızda asırlara sıimı· 

c:i --..._ L_ aniaıli bir tetir i· riyet ba-amı parlak bir surette ..:;L kaelm ~ _,_ ~ ~ ~soo mektepli ıen- merasim .,,. yac:ak bü.J~ yü e ve ilerle-
..._:_~~ Cibahur tiribünü ö- lzmir, 29 (V AKIT) - Cümhu tea'it !dilmittir. me eterlerini 10 1enede hakikat 
'-ti,._ ,ill, ~~ admılarmdaki riyet bayramı fe)ırimizde büyük Kırıehlrde yapüa dimhutiyetin ili.ııının bu 
~, ı&u. "'~rı d '- h' 2A (A.A ) C"' onuncu bayramında Anadolu ' A· d -~ " eıd vakur ciddi· tezahüratla tea'it edilmittir. Kırte ır, _..., · ·- um· 
-..., •e iınit uyandU'IYor• Sabahleyia Vali Kızım Paıa huriyet bayramı sevinçle kutla- Juuı lniUfn vatandqlarımızı cart 

__._ lerin geçit retmi dan kutlular .. 

elinde bulundurduğu halde bilsi· 
siz kalmak, cemiyet uğrunda 

yapacağı it olduğu halde yapma .. 
mak, daha iyi yapabileceği iti ik .. 
mal veya isteksizliği yiizün1den 
fena yapmaktır. 
Muıtafa Kemal çocukları! Ba· 

balarımzın •İze tekaddüm eden 
bugünkü neslin ıilihlı, ıilihıız 
kavgaların en 'liüyüğünden daha 
büyüğüne atılarak nasil ufratbk• 
lanru, fena · miraslann 'ulunuz 
fırtınalarına kartı nasıl kayalar 
gibi dayanarak göiüı gerdikle
rini, ıizlere · daha meı'bt, Türle• 
lüğe daha layık bir vatan kura .. 
bilmek için ·maddi, manevi dar
lıklara, yoksulluklara, mihneti .. 
re, meıekkallara nasıl katlandık .. 
}arını batımzın ade1eıi umumi ha .. 
yat livahalarına yaklqtıkça diha 
açık, daha iyi · görecebiniz. 

Bugün ıizin için çalııaDlar, ya• 
rın ıizin ketlerlerinizi na11l mu
hakeme edeceğinizi, ne hüküm• 
ler vereceğinizi dütümnekte, va• 
zifeyi vazif ~ olduğu için yap
mak dütnce.inin ;'anma bir dtt 
iıtikbalin hfikmt kanuıunu kat• 
maktadırlar.~ Sizden gelmekte O
lanlar tarafından 11akkımzda ve
rilecek -hükümleri dütünerelc tim 
diden ona göre çalıtınız. 

MefkUreci nesillerin en büyülC 
mükif alı kendilerinden sonra ge'.
lenlerin kendilerinden daha bilgi• 
li, daha azimli, daha ktidretli y,e• 
tiımekte olduklarım VJ' 1.elİj.li_k: ... r 
lerini görerek ölmek teaelliıidir •• 
Her neiil ötekine te'kar edecek ki: 

"Cümhuritetin Y&f&YJtı için bir 
ıon yoktur. izciler analannıza, 
bat.alarmıza, kardeılerinize güle. 
ple kavutunuz.. Hepıine Anka
ramn coıkun ıevgilerini, selimla
nnı götürünüz. 

Yolunuz bugün için, yann için 
bütün hayatınız için açık ve ay
dınlık olsun!,, 

izciler, Maarif V eldlimizin bQ 
hararet1i hitabesini cotkmi allat
larla kartdamıtlar ve kendilerine 
mevdu cümhuriyetin mulıafaza• 
11, yükselmeıi için ant içmiıle~ ' 
dir • 

Adanada kuraklik 
kalmadı 

Adana, 28 (A. A.) - U~m 
mOddettenberi deYam edeb kuJ 
raklık korkusu dlin ••hah 6 b~ 
çahta başlıyan ve balen deYam 
eden mebzul yağmurlarla orta-. 
dan kalkmıı sayılabilir. Yağıuq_r 
çok geniş bir sabaya dlitmliftOr. 
Mersin, Tarsus ovalariyle Çuku
rova kimilen bu yağmqrdan is
tifade etmiştir. Çiftçi yağan bu 
feyizli ve· bereketli yağmurlar
dan çok memnundur. 

Yolda define 
Emet, 29 (Hususi) - lota 

edilmekte olan Emeıt - Kotabya 
fosesi üzerinde tarla içerisinde 
çok kıymetli bir defineye teaa-
düf edilmiştir. Hamdi 

Amasya panayırı 
Amasya 27 (A.A) - Her •~ne 

açılan ve üç gOn devam edea 
Amasya panayırı yaran açılacak• 
br. 



Sayıfa.8 VAKiT ----..---
f' 

. . . . .. ( ' . ~. . .. ' , \ . . ".. .. ~ 
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"Bubul,, zengin oldu "Beni rahat hıra- Güzel bir sinema art· ti ıe 

"Bedavacılar 
kralı., , uLo!fr4d• 
ş a h ı ,, Mtltonu 
kim tamm•z? Bu 
hakikaten neş'eli 
ve neş'e5ini seyir .. 
ci/ece vermesini 
bilen 5evimli ar .. 
tisi, vukarki ser
levha altında, en 
son vapmı~ oldu
ğu " ôp beni ,, 
isimli /ilmi, ora
daki roliinO. ken
di imz,•uı altında 
yazdığı bir ma-' 
kale ile anlativor, 
ne hoş,· bakınız/ 

Nihayet parasızlık..' 
tan kurtuldum. Gnl~ 
meyini:r:, şaka değil, 
ci.ddi. Hem de {tar• 
zettiğinizaen d a li ~ 

Yazan : Mllton 

ciddi. · insan öyle .ko~ 
lay kolay fakirlikten 
zen2in!iğe geçem& . 

Görüyorum : • B~bul nö - cllye • ı'100;lıuu tnıDTihk - bir S. O. C. 
böyle bir girizgah yapiyor ? imdat iıareti çekti. Bankadan 
diye soruyorsunuz. Hatt~iy'·okıa f para aldudım, göndereceğim ıı· 
Bubul, VAKiT muliarri;.IeriJara- ~rada akhma geldi. 

sınamı kar!ştı?,, diye de dü'Şü- Çoktandır kendisini gi>rme-
nüyorsunuz. miştim. bir de gidip k6ftebuvan 

itiraf edeyim ki, bir çok mes· kucaklayım dedim ve otomobile 
lek1tr yapbm. Biliyorsunuz sıra- atlayınca şatonun kapısına da-
sına g<Sre anaforculuk, lostracı, yandım. 
lık, şoförlük bi~e. yaptım. Şüphe· Şampaverin annesi ile babası 
siz kendi kendmıze: ziyaretimden pek memnun olma-

- iyi amma .• Muharrirlik ne- dılar. Baston yutmuş gibi bir 
rede, o nerede? Sinemada oy- kan koca. Fakat bana vız gelir. 
nasın, tiyatroda, Muzik Hold'da Ben halk çocuğuyum. Nereye 
oynasın amma, makale yazmıya istesem otururum. Ne ıaman is
kalkışmasın 1 tesem ayaklarımı uzatırım. Za-

Diyorsunuz. Fakat size nisbet vallı adamlar, benim bu halleri
yazacağım işte! Çünkü, paras~z mi görünce adeta yüreklerine 
zamanımdaki dostlarımın hepsı- inecekti. Buna rağmen beni ye
nin bugünkü zenginliğimden ha- meğe alıkoydular. Tesadüfe ba
berdar olmasını istiyorum. kını-ı, yemekte de: şatoyu sabo 

Şimdiki ismim Bubul değil, almak isteyen bir amerikalı zen
Bukatell Evet.. Hani şu meıhur gin vardı. Demek aile şatosunu 
ş~rap tüccari Bukatel! öyle, vak- satacaklardı ? Bunu öğrenince 
~·1.e ce?imde bir kadeh içmek kanım dondu. Şaıc paver aile ıa
ı~ın . bır santim bile yokken ' tosunu satmak mecburiyetinde 
şımdı mahzenler doluıu şarabım kalsın ! Kat'iven buna müsaade 
~a~. Istiyen gelsin, doyana kadar edemem. He~en notere koştum. 
ıçııo. 

F k t . . " Şatoyu satın aldım ve kaliyen 
a a ışın tuhafı ıarap tuc- · · · ·· ı · 

carı 1 l ' ısmımı soy ememesı için de notere 
dôstu~ ur ol~ ~az, o kadar ço~ tenbih ettim. Hoş değil mi? Üs-

ugunu anladım kı, lelik bir de şato sahibi old k 
h~~~~t.. Bunları çoğunu tanımaz u • 
d~gılım. Hepsi iyi gün dostudur. Peki amma bütün bunları ne 
Yaln.ız birisi müstesna Şampaver. deye s '.ze anlatıyorum. Ne de 
Ona canımı bile veririm. Ken· geveze imişim meger .• Bir tllrlü 
disini kısaca Şampaver diye ça- bu huyumdan vazgeçemiyeceğim. 
ğırıyorum ama, Markidir. Evet. Birisi hoşuma gider, beni tatlı 
Bir marki! Ne zannettiniz. Hiç tatlı dinlerse, içimde ne var. ne 
aşağı kurtarmaz. Bukatelin sa- yok söyıerim, bir türlü dilimi 
mimi dostu, kan kardeşi ancak tutamam. Ne yapayım, ben böy
bir Marki olabilir. Kan dedim leyim işte .. 
de aklıma geldi. Şampaver ile 
cephede tanışmıştık ve tesadü- Ne diyordum? ha.. Hatırla-
fen bir kaç dafa onu ölümden dım. 
kurtarmıştım. Harp bitincede bi- Ne diye l:unları size anlabyo
ribirimizden E..yrılmadık. Benim rum, diyordum. Bütün bu anlat
malım onun, onunki benim! Şam· tıklarım bu sene lstanbuldaki sev· 
paverin vilayetlerden birisinde ğili seyircilerimin gö:ecekleri "Ôp 
şatosu var, asaleti var amma beni " filminde geçen bidisele-
meteliği yok. Onun için ne za- rin başlangıcıdır. 
man istese gelir, benden para Şato hayatı, doğrusu pek hot 
al!!'\~ g!der. Ba:r:en telgraf çeker. şey, hele insanın yanında, bu 
G;&ıderirim. Geçenlerde szene hayatı 2eçirmek için Tania F e-

kın,, diy~r. yarıda kalan baskın ! 
Son günlerde \ e 

t bntnndnnyasi·' Bu on sekiz yaşındaki genç onu geC 
nema matbuah, f 
Aleltisul Greta yarısı yakından görmek istemiş' .. 

f Garbo ile me~~ f.dt"' 
! guldür. Zavalll lstanbulda en ço~< l:oş'anı!an - Başka hiç bir mak 

Garbol gazete1 dilber sinema art :stıerinden yoktu! ~ 
ci denilen me"ı Keytefon Nagi Berlindeki v.l'a- - O halde ktndisini t'fl 

1 
rakh mabliıkUll sında, birkaç gece evvel <>n se- sokakta göremezmi idio 1' 
elinden nele~ kiz yaşında bir genç tarafından parmakhktan atlayarak i~':..ı 

\çekiyor? baskına uğramış 1... girmek makbul bir ııy 
Greta, uzu~ Bir polis memuru, gece geç tatzımıdır? /. 

seneler· gCSrmel vakit bu genci villiom önünde Buna knşı yakışıkh geııÇ, 
diği memlek~-1 dolaşırken görmüş, hali kendi- zel sanatkara yakaodan gar ~ 
tine gelere~ ainde ıüphe uyandırmı,hr. Genç arzusunu kuvvetle duydu~~'\.t 
bet on ay ka·ı bir taraftan etrafaoı gezden ge- arzusunu yerine getirme~ '~111 t" 
dar istirahat et• İ çirirkeu, bir taraftan da villanm ka bir yol düşünemediğıD• s6 
mek isted~Vayl ~ babçeaiue atlamak üzere en miştir. . ~ 
efendim seumi· milaait yeri aeçiyormuş. Tabii bu cevap, polis• ta f' 
sin Amerikafl Tam parmakhğa el atıp, bah- etmemiı, genci, karakola gat~· 
terkeden? Nei ~ Çeye atlamak üzere tırmanacağı mfiş, tahkikat derinleıtiriJ~ W 
kadar gazet~ci \ ( sırada, onu bir ağaç arkasına Üzerinde bir roveller, bıt la' 
varsa peııne \ ;, gizlenerek tarassut eden polis merdiven ve kilit k1rmıy• 111:,, 

takıldı. Kimisi· 'Cireta Garb6iiiln memuru, sıçramış ve bacağın- sus aletler bulunan genciO• ,_j 
Kröger mestle- muhtelif pozlar1 dan yakalamış, kısa bir müca- dece aıtisti yakından ~r flfl' 
sinde bDtnn s~rvetini kaybetti· deleden sonra aşağıya indirmiş, maksadını takip etmedijı, ,ti 
ğinden, kimisi Stiller ile vaktile sormuş: soymak istediği neticesine ~ 

d d k. · • S - Ne yapmak istiyordun? mııbr. Zabıtanın kanaatine r_.., evlen iğin en, ımısı ar ensen tr. 
Epi yakışıklı olan genç, müte- bu genç, artisti rovelverle~ 

isimli gazeteci ile evleneceğinden b 
reddit bir tavırla şu ceTa ı dit ederek elmaalarmın ~ _1 

kimisi inzivaya çekileceğinden vermiı : söyletecek ve bunlan alıp ~ 
bahsetti. - Hiç 1 cakmıı1 fi... 

Hatta, bir mqharrir, onun ağ- - Nasal hiç? .• Mutlaka bir şey Bununla beraber, yalgfaklı 1" 
zandan meşhur şair "GCStbe,. çalacaktan? cin,, hej~n_dW _.sr~-~1111 
hakkında bir makale bile yazdı. - Hayır! { '.......-'·- - ·~:x-'"~~r;:;~~~ 

- Şu halde? •• 
Garbo bütUn bunlara kulak _ Sadece filimde hayran ol-

asmıyordu. Nihayet bir Alman 
gaıetecesini kabul etti ~e ona 

şu sözleri söyledi: 

- Ben Stiller ile evlenmedim. 

duğum Keytefon Nagiyi yakın
dan g&rmek istedim, Onu çok 
beğeniyorum! 

- Y akmdan g&rmek için ge
ceyi ve gecenin bu saatını ne 

Kröger badiıesinde servetimi 
kay\: eltim. Gazeteci Sorensen 

a:r:iz ahbabımdır. Evlenmek niye

tinde değilim. Götbe hakkında ~ 

maksatla intihap ettin? 

KISA HABERLER 
biç makale yazmadım. Bir iki .ll•lli•••••••••'9' 
sene sinema stüdyolarından çe-
kileceğim. Zira çok çalıştım ve 
yorgunum. Belki bazı Avrupa 
sahnelerinde piyesler oynarım. 

Fakat bu da kati değil. Şim
diki halde bütDn manasile dinle· 

niyorum. Günlerin, saatlerin, haf

taların geçişini seyrediyorum. 

işte bu kadar. Ne bir sır sak· 
byorom, ne de gizli kapaklı bir 

iıim var. Yegine istediğim ıey, 
beni kendi halime bırakmanızdır. 

Gretanın yanında bir refakat 
kadmı, iki şoför ve birkaç hiz
metçi vardır. lsveçin Durisbolm 
ıehrinde oturuyor. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:-.:::m::::n::::= 

dor, Jan Helbing gibi güzeller, 
lstanbula Fransız tiyatrosuna 
vaktiJe gelip oynamış olan Es-

kand, Jorj Trevil gibi arkadaş· 
Jar da o!una •.• 

Ha... Şunu da ıöyliyeyim. Bu
bul öldü de yerine Bukatel geldi 
zannetmeyiniz. Bundan sonra ya
pacaitm filmde, gene Bubul 
olacağım. 

Jorj Milton 

• Danton isimli film çok bü
yük bir muvaffakiyet kazanmış-
tır. 

Jf. Andre Ron ile Anni And· 
ra Suzi Saksofon isimli bir film· 
de beraber oynıyorlar. 

• Fransada yapılan bir ista
tistiğe gCSre sinemalar 1931 se
nesinde 360,900,000 frank hası
lat yapmıılardır. 

• Raskotinin kızı, Mari Ras
polin, Amerikada çevrilecek olan 
Raspotin filminde Barrimor bira
derlerle beraber rol alacaktır. 

1f Amerikada, Holivulta bir 
sinema akademisi vardır. Bu 
akademinin 800 azası vardır. 

>f Ton Mi~s "Bana vadet,. 
isimli yeni bir film çev:riyo?". 

>f Amerika hükumeti meşl:ur 
muharrir ve sinema artisti Etis
sa Landiyi huc'.ut haricine çı
karmıştır. 

1f Londra Politelrnik mekte
bindeki sinema l<urslarına yedi 
talebe alınmıştır. 

1f Bu sene lngilterede 1500 
sinema, renkli film göstermek 
ilzere tertibat almaktadırlar. 

1f Ru,yada 1933 senesi için 
20 film çevrilecektir. 

. ..,.. .....,...... . 
KeJf8rOii1'11ijr ,,r 

kından görmek iddiaıı da. "'" 
linde hayli hararetli ıohb~ ,;', 
zuu teıkil etmekte, mubt ,~ 
bitlerde türlll türlü tefsirlere,~,. 
açmakta imiş. Bu mubitl.e bit 
z~bllanın iştirak etmedi~~f! 
mülahaza, daha doğru gar '1' 
muş. O mülahaza da şud~ <}.
gencin, artiste çıİgıaca •f' te•i· 
ması ve ümits:z bir aşkıo. ,o· 
rile, ona yaklaşabilmek ;çıo 
cak l;u yo!u bulması! 

--------------~~ "Blöf,, ~ 

d ' uuıd•o . 
Muharrir arLa aı.arı iklede"' 

F eridunuo De~cncedeo 0
•
1 

eclil• 
rek darülbedayide tem•• ·ye•İ" 
mekte olan Bl6f isimli p~ldld• 
filmi yapılacaktır. Bu B 1tı1'1 
Rene Deoilder, Nikol• • u•· 
Anri Garatan babası Jall 
rat oymyacaklardL 
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AKTRİS 
llta'o nizamnamesi! Bir moda mütehassısı, Avru

pada modanın yayılmasında en 
büyük rolü kimlerin oynadığına 

• 
ı 

~ 
lıiicümlara uğrayor ~~~r;azdığı bir tetkikte şöyle 

· k:Umet deği§ince, bu bahis konu • '' Aktrisler! Evet, muhakkak 
}§uhnut ve etraftan yükselen tid • böyle. Çeşit çeşit elbiseler, 
( mankenler üzerinde değil, ak
rdetli itirazlara rağmen, bir mayo trislerio vücutlarında daha ziya-
1nizamnamesi vücuda getirilmiş· de göre çarpıyor. Tabiidir, ki 
tir. Nizamname vücuda getirilmiş bir aktris, giyinmesini, giydiğini 
ama bahsin münakaşası bitme • kendisine yakışhrmaınnı en iyi 

) miştir. bilen bir kadındır. 
Böyle bir nizamname yapıl • Hususile, sahnede, bir piyes 

masım muvafık görmiyenler, bil- oynarken güzel bir dekor 
baaıa şöyle diyorlar: içinde onun giyinişi çok dikkat 

- Bu asırda, böyle bir şeye uyandırır. Hatta, ben, sırf yap· 
karıpnak, manasızdır. Şu itibar· tıracağı elbiseyi seçmek üzere 

tiyatroya gelen kadınlar bulun
la, ki hu yaz kadınların giydiği duğuna bahse girerim. Bu ka· 
mayolar, sadece zariftir. Kadın • dılar tabii modern piyesleri ter
larm böyle giyinmesi, kimsenin cih ederler. Mevzudan dolayı 
ar ve haya duygusunu incitmemit· değil, bu gibi piyeslerde akteris· 
tir. Ne münasebet? Bu may.o vü· Jerin modaya göre giyindikleriiçin! 

lar Buna nazaran, moda sayesinde 1cudun açık duran· ikısım ı, za - l 
para kazanan terziler, akteris ere 

en kapanması icap etmiyen la - reklam tenzilatı yapmalıdırlar. 
1 
sımlandır. 'Ju tekilde bir vaziyeti Eh, yapmadıklarını da kim iddia 
müstehcen .;aymak, geri bir zih· ve isbat edebilir! 
' .......... _..... DiR ___ ~n~~i~!r· Medeni.Jıiçbirı :;::-.:::::::::::amme==:::::-.::::::. ............... . 

~~ -. - - - · ' sinden çok farklı bir noktai na -
e11 ,yazigff(raDt Mayo ·: zar yerle§Dliştir. • 

d,b.'t~ geçtisP.~~.lar, Fm~İ~ • Kadmların siyasi terbiyesinin 
h,\>ll"<>Ya ıssız ~anıyor: ~~ 'eksik olmadığım," kadının erkek-
ltı ~ ıennlqmeııne, plij Qe müsavi, hatta bazı cihetlerden 
.\~•İıninin geçmesine rajme~ &erkekten üstün olduğunu meyda· 
h~!a.da kadmlann.deniz~lt., 1 na çıkaran, büyük harptir. Büyük 
~ erırıe ait bir mün~a, ha .. . <harptir. Büyük harp, bir takım 

le devam ediyor! 1 riçtimai zaruretler ihdas etmiştir. 
~~F~ tnayo münaka§ası. nedir~nı Bu zaruretler, kıymeti gizli kalan 

etle 1..::... ? B .... ı.:.... p ı ;kuvvetlerin üsfünaekl örtünün a-)'- h'· n çıuı. u mü~~ ru• , 
1~1~~etinin hazırla'diğ~e•.BC""\ ~bnasım, 1bunlarm açıkça görül-
lta~ •erıeden itibaren ta~ !znesini, tanınmasını temine vesile 
llıA •• la.ıtrrdığı bir plaj nizamna• , olmuftur .,, 

,..llld - · Gizela Urban, Avusturyadaki h~ en çrkmıttır. Bu plij\nİ .. 
""Qlllaln ! •iyasi dedikodulara, parti didişme -
~ lla:a esi, kadınları~ maY-_~la • ferine dokunarak devam ediyor: 
dı· ıl olacağını tayın etmelde • 

~. ~f "Burada erkekler, parti dedi -
~Uıd ııanıname mucibince, önü .. · kodulamım tesirinden _kendileri • 
~t eki yaz mevsiminde yeni ~kurtaramıyor, milletin menfa. 
~ ltıayo modası beklemek lü .. • • ı · · · f 1. 
. ~\l .. :. .. , e.tlennı yekpare eştırıcı aa ıyet-
~ ı~ur. Daha ~o~~su, onu... ; ~e çalıtacaklarma inkısama ~ğra-
&_d~ekı yaz mevıımmın mayo · _ ~ :•....,.or dolayısile umumun selame-
~ e.a ... ·>·d·· G'~3.- -7 • - ·ı--- ~~ııül' - • t~" , 
, •• 

1nı, Prusya hükfunetı u - · eu::Cca:·.ya;«, •gıvı eces: mayo 'tini ihmal ediyorlar. Buna kartı 
tıid l!f, Yapmı§br. Mayolar, vü • memlekette, bunun en ufali~ıbir İ· kadınlar, milletin menfaatlerini, 
~ ltıı üst kısmında mühim tadi - tiraz uyandırması, mevzuu~bah - daha geniş ve gayrendit bir tarz-
ı. ''tl" . 1 
°'l't ıı:ra.rruş, güğüs ve sırt kısım• solamaz. Balolarda kadınlar na - da gözetmek yolundadır ar. An· 
li Yli kapatdmı§tır. ad giyiniyor? Bundan daha mıka cak mühim "m~~l~~ ikt~s~di m~se • 

~ llhuki, geçen yaz, kadınla· pah? Bir mukayeseye kalkmak, lelerde şahsı goruşlennı: t~ ııa • 
\)~llYolan üst kısımlarmda doğrusu gülünç olur! betli bir dereceye getırehılmek, 
-~~·~asık bir şekildeydi. Gerek Diğer taraftan, nizamname muayyen ve kat'i kanaatler edi -
~'lt~' .i'erek sırt kısmı, pek az ka hazırlanmış olmasına rağmen, nebilmek için, siyasi terbiyenin, 
~ •dı. Gövde, ancak birkaç ye- gelecek yaza tatbikinden vazge • bilgi artması ve tecrübe tekrarı l': hafifçe kapalı kalıyordu. çilmesi ihtimalinden de kuvvetle s~etile daima ~~ha m~~~~m~l 
'· \layada bir kaç ay evvel hü- bahsedilmektedir. hır hale gelmesı ıcap ettıgını hır 

.ıb==:::::::••w••HOO ... OOHoO ... •oooHoOoo .. ooOHOOOHOOoOOOOOOHOoOHOHO•OHoOOWHOooOo::::::::::::::::::::::::: an bile hatırdan çıkarmamalıdır. 
~Jfı ............................................................................ Siyasi terbiyenin mükemmel .. 

"'-.: da 6it. qii.t.ÜŞ leşmesi sayesinde, kadınlar neler 
....................................................... yapabileceklerdir? Az şey değil ! 

Kadın ve anne 
• • 

4""' hislerinin 
~li"~et-~"lleuıın tanınmış kadın mu. dınlara intihap hakkı verilmesi 
t,. ~t lı~en Gizela Urban, kadının fikri ortaya abldığı zaman, bir 
lJ •o,. ~tında -0ynadığı role da • çok kişinin dudaklarında gülüm • 

il Y~ ıllarda bir yazı neşretti. semeler belirdi. Kadın, bu saha -

tesırı 

f)~ ttıq 
/Jette Q, Avusturyadaki siyasi da hor görülüyor, bilhassa siya -

'lcile>i 
11

' kadınların bu salıadaki st terbiyesi eksik olduğu ileri sü
•o,."Q, .,'r>"'lle,,_ kısaca bahsettikten rülerek, hu fikre zıt bir cephe alı-g·· ~Qıi 0ıd~ ırı ve politika,, mevzuunu nıyordu. Faıkat, ·zamanla bu te -
tığ fleçil"i 

' bi,. t Yor. Etraflı surette yap lakki değişti, dudaklardaki istih-
tfwe '~k ve tahlil neticesinde faf gülümsemeleri kayboldu ... 

-. .... : • hiç değilse azaldı ve karşılaşılan d ~UUtı)a 
Uaq, aib" 'l'ltıı !ıer tarafında ol - itirazların umumi olarak arkası 

~ Avuıturyada da ka • kesildi. Bu gün, memlekette eski· 

Bir hamlede ve yalnız kendi kuv
vetlerile dünya kuruluşunun şek
lini, insan gidişinin istikametini 
değiştiremiyecekler, arna siyasi 
mücadel~ usullerini ıslah edebile· 
cekler, kadın ve anne hislerini 
hu sahada hakim kılarak, politi
ka itlerinin daha salim yol tut • 
masına, ihtirasların azalmasına 
imkan vereceklerdir. Siyasi mü -
cadelelerde, bütün siyaset işlerin
de, şefkatin büyük bir tesiri ola
cak, kadın, iyilik ve sevgi nazımı 
vazifesini ifa edecektir. 

Her halde, kadınlar hu ümitle 
çalışmalı, bu gayeye erişmek için 
duygu ve düşüncede birlik v!icu -
da getirmiye gayret etmelidirler.,, 

o 
P•••••••••••••••••••••n•-•••D••••o•••n••n• ... • 

Kürk, bu sene çok 
· itibarlıdır ! 

Kürksüz manto olmıyacak ..• 

Bu kış moda olan kürklii mantolar 
Bu lat, moda sahasında kür -

kün büyük bir rol oynıyacağı, ar· 
tık kat'iyetle anlaşıldı. Bütün Av
rupa moda nıecmualarmda kürk 
bahsine sayıfalar ayrılıyor, uzun 
uzadıya yazılar yazılıyor. 

İtte bu yazılardan birinden 
birkaç satır: "Kürksüz manto ol • 
mıyacak ! Bu kış, moda sahaaında 
hüküm sürecek olan, kürktür. 
Mantolann, muhakkak kürklü 
olacak! Yakaya kürk, kollara 
kürk, afağıya, yukarıya, sağa, so
la, mantonun biçimine göre, yakı· 
fan yerine kürk! Sabiden şık bir 
kadın, bu kış, bütçesinde kürke 
muhakkak para ayıracaktır!,, 

Fakat, kürklü manto giyilme
sini tavsiye eden moda mütehas
sıar, bunqn hayli pahalıya mal o
lacağını, halbuki şimdiki zaman • 

da pek az kadının bu lia'dar mas• 
rafa katlanabileceğini dütünerek,. 
herkesin modaya uymaaım temin 
için çare arıyor ve şöyle bir çare 
buluyor: "Kürk kürktür. Kuma§ 
eskir, kürk eskimez. Kuma§ mo .. 
dası geçer, kürk modası geçmez. 

Onun için, telaşa lüzum yok. Her 
kumaş değiştirişte, kürkten isti • 
fade mümkündür. Yalnız manto• 
nun biçimine göre, kürkün yerini, 
kesilit tarzını değiştirmek, onun 
en aşağı birkaç sene işe yaraması· 
nı temin eder.,, 

Moda mütehassısı, bu çareyi 
gösterdikten sonra, muhtelif kürk 
nevilerinden bahsediyor ve en zi· 
yade lüks sayılan kürkün, mavi til 
ki kürkü olduğunu, bunun Viya • 
na ve Berlinde çok rağbet gördü .. 
ğünü anlatıyor. 
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22 Senelik Bir Fark 
1919 senesinde Almanya da 

beş genç kı:z, ya:zm temiz bava 
almayı kararlaştırmışlar, çadır, 
yiyecek ve başka lazım gelen 
şeyleri tedarik ederek, şehirden 
çıkmışlar, bir dere kenarında 
aralarında kamp kurup, bir gün 
bir gece rahat rahat vakıt ge
çirmitler 1 

Fakat, işin doğrusunu ister
seniz, şehirden çıkmışlar değil 
kaçmışlar, ve bir gün, bir gece 
sonra, kendileri şehre dönmek 
istemiş değil de, dönmiye mec· 
bur olmuşlar ! 

Bu anlabş, belki müphem ol
muştur. işin esası şu: 22 sene 
evvel, Avrupada bile kadın hür
riyeti münakaşa mevzuu olu
yordu. 

En masum maksatlarla yapılan 
hareketler, en büyük ayıp sayı
lıyor, bir kadın, biraz şahsi ar
zusuna uygun şekilde yerinden 
kalktı mı, bir parça kaydı şart 
hilafına adım attı mı derhal de· 
dikodu başlıyordu. 

Meseli işte beı kızan bir kamp 
kurarak, biraz temiz hava al· 
mak tecrübeleri de aynı şekilde 
karşılanmı, bu, ubir rezalet,, diye 
gazetelere geçmiştir. Kırda bir 

hafta kadar kamp hayatı anr
meği tasarlıyan beş kız da, bir 
kün bir gece sonra, çadırlarını 
sökUp, hemen evlerine dönmiye 
mecbur kalmışlardır. 

Bugün böylee masum bir mak-
sat takip edilerek yapılan bir kıl' 
gezintisi, en ufak bir dedikodu 
bile uyandırabilir mi? Ne gezerl 
işte kadın yaşayışının nasıl kısa 
bir zamanda deiiştiğinin, kadı· 
nın bir nevi esaretten hürriyete 
nasıl kısa bir zamanda kavuştu
ğunu mukayesesi için, bir misal 1 

Bir kadının icadı 
Matmazel Side isminde genç 

bir Fransız kadını, ateşten ko-
runmağa yarayan bir elbise icat 
etmiştir. Yapılan tecrübelerde, 
bu elbiseyi giy~nin yangınlarda 
alevler arasından rahatça geçe• 
bileceği anlaşılmıştır. 

Kaim deriden yapılan bu el
bise, şoförlerin giydikleri deri· 
den ce~etleri hatırlatan bir şe
kildedir. Ayrıca pantalon kısmı 
vardır. Birlikte katı çizmeler de 
giyilmektedir. Yüze de duman· 
dan koruyan bir maske takıl• 
dıktan sonra, bu şekilde giyineo 
insan, ateşten pervasız alevler 
arasında dolaşabiliyormuş •• 



Türk Büyüğü 
Ziya GHkalp bundan sekiz sene evvel 

24 TeşrinievveJde UJmttştü · 

Gençler fikir ve ilim hayatımızda, seciye büyüklüğünde 
hürmetle anacağınız ululardan biri Ziya Gökalptır 

onu unutma 1 

24 Teşrinievvel 1924 Türk lundu. Fakat ateşli genç istip
düayası için bir kara gündü. dat, mutlakıyet aleyhine açıkça 
Çünkü bugün Ziya Gökalp öl- bir mücadeleye girmişti. Genç 
müştür. Ziya Gök alp bir Türk idealiıt divanı barba verildi, do
büyüğü idi ve Türk gencinin ebe- kuz ay Taşkışlada zindanda kal· 

di timsali idi. Çünkü gençlik dı. Sonra memleketi olan Diya
yaş değil mefkure demektir. Zi- rıbekire gönderildi. 
ya Gökalp imansızlar arasmda Ziya Gökalp Diyarıbekire dön· 
en mefküreli idi ve bu mefkü- dükten sonra ateşli ruhuna şifa 
renin ateşile o, insanhk tarihine olarak evvelden de pek merak 

ebedi genç olarak göçtü. sardığı felsefeyi buldu. F elıefe 
* * * ile meşgul oldu. Şark ve garp 

Ziya Gökalp, 1876 senesinde ilimlerine dair birçok eserler 
Diyarıbekirde doğdu. Doğduğu okudu. Ziya Gökalp son asırlar 
zaman kendisine (Mehmet Ziya) _Tjir_küj~inde.LbiricikJ..e!s_eJe_ .sis· _ 
adını koydular. 

Diyarıbekirde iptidai ve as
keri rüştiye tahsilini gördü. Son- 1 

ra Diyarıbekir idadisinde okudu. 

Ziya idadi tahsilinde hocala
rınm nazarı dikkatini celbetmişti. 

Yaşa sı .1 millet 

Ziya Diyarıbekir ida~iada "'' 
iken bir gün Vali mektebi ziya-

ret etti. O zaman Oiyanbekir 

1

. 
Valisi Sırrı Paşa idi. Vali mek
tebi ziyaretten sonra talebe 
meydanlıkta toplandı ve talebeye ,. 
bir nutuk söylendi, sonra alel- " 

usul üç defa Padişahım çok ya- ı~ -~ 
şa diye bağrılacaktı. ~ 

Fakat bu esnada talebe saflen liıiılllii 
arasında bir hadise oldu. Ziya -~Bip 
şöyle bağırdı : 

" - Y aşasm millet ! 
Bu Ziya Gökalpm daha 14 

yaşında iken millet aşkını nasıl 

duydu&-unu göıteren bir misal
dir. Oiiun ilk sesi yaşasm miHet 

diye çıktı. Milletini vaıatmak 

için çalıştı, milletini yaşatmak 
iÇin yaıa8ı, milletini yaşatmak 

için öldü. 

Ziyanın gençlik yıtzılann
dan biri: 

Ziya idadi tahsiline devam 

ederken Pariste çalışan Türkle

rin hürriyet hakkındaki neşriyat· 

Jarını takip ediyor. Namık Ke· 
mal, Mitat Efendiyi, Naciyi de 
okuyordu. Ziyanın istibdada, 

Abdülhamit idaresine karşı bü
yük bir kini vardı. Hu kini genç 
Ziya bir manzumesinin şu 
mısralarile anlatır; 

Tarlada tezgllbta çalı şan biziz 
nu devlet, bu millet, bu vatan biziz 
Ey sultan, sen çek il hükümdar bi:dz 

.y. ~ ..,. 

Kölcremiş arslana zincir takılmaz 
Vatanın mahvına kayıtsız bakılmaz 
Bu saray yıkılır. bir mülk ya'• ılmaz. 

Ziya Gökalpm ıaltanat ve pa-
dişah hakkındaki bu dfişüncesi 
onun içinde yaşayan gençlik aş 

kı, ge~çlik beyecanmı göstermi
ye kafidir. 

Ziya Gökalp Filesof 

Ziya Gökalp Diyarıbekir ida

disini bitirdikten sonra lstanbula 

geldi. Baytar mektebine kaydo-

.:mi kuran, yardımcı ilim şahsi
yeti olan insandır. 

Ziya Gökalp ihtililcı: 

Ziya Gökalp felsefe ile, ilimle 

uğraşmakla beraber kendisini 
millet bayatile meşgul o!maktan 

uzaklaştırmış değildi. Ziya Gök

alp ilmi ve felsefeyi Türkün kur· 
tuluşu için bir vasıta te!Akki 

ederdi. Onun tuttuğu yol mille
tin emin vasıtalarla yükselmesi-
ni temin etmekti. Onun için icap 
ettiği zaman ihtilal saflarına 
girmeği ihmal etmiyordu. 

Ziya Gökalp siyasi 

Ziya Aökalp meşrutiyetin ila
nmdan sonra Diyarıbekirde ma· 
arif müfettişliği vazifesini görü

yor sonra Se aniıe ittihat ve te
rakki murahhası olarak gidiyor 
ve umumi merkez az:ılığma in
t ihap olunuyor. Ziya Gökalp ar· 

tık d evletin siyasetile meşguldür. 
F akat Ziya GökaJp fikir, felsefe, 

edebiyat cereyanlarile pek ııln 

a lakadardır. 

Yeni lisan, sade Türkçenin 
en ileri gden müdafaacısı o idi. 

Daha sonra lstanbula geldi, 

lstanbulda hem umumi merkez
lerde azahk ediyor, Hem de 
neşriyat yapıyordu. 

Darülfünunda da içtimaiyat 
müderrisi seçilmişti. 

Ziya Gökalp bu devirde Türk 
milleti için unutulması mümkün 

olmıyan fikirlerini ıöyledi. 

VA:KIT 

• Genç Gözlle 1 ·-------· ... (Bizi affet Ziya 
Gökalp) 

Senelerce ~vvel bir sabah ka
ra bir haber esiri bir haraketle 
bütün "fürkiyeyi sarstı. Büyük 
mürşit, büyük filozof Ziya Gök 
Alp ölmüştü. 

Matemli, ııkıntıh yağmurlu bir 
havada bütün bir gençlik bütün 
bir Türk varhğı tabutunu kalp· 
leri üstünde taşıdılar. Türklüğü 
doğuran büyük mefkureci alev 
idealinin omuzları üstünde yük
seldi. Ve yine nurlu ve mutlu 
oğulJan tarafından toprağa gö
müldü. O ğün ben henüz bir 
orta mektep talebesi idim. Ziya 
Gök Albin çok büyük bir pey
gamber olduğunu imanla biliyor
dum. Y almz peygamberin kita· 
hını henüz tammtyordum. Yalnız
bazı surelerini ezberlemiştim. 

Şimdi bugUnkü gibi taze du
ran hafızamı yokladım. 

"içli bir gün ... Yağmur çiıe
liyor.. Matemli büyük bir kafile 
var .• Gözler nemli ve bulanık .• 
Nihayet bir türbe kapısmdao gi
riş, Ve hıçkıra hıçkıra okunan 
hitabeler.,, 

H~fızamı çekiçliyen cümlelerin 
bazılarını kaydediyorum. Büyük 
muharıirlerden biri; 

"Ziya!.. tfayır sen ölmedin. 
Sen Türkün kalbinde ebediyen 
en ışıklı meş'aleler gibi yanacak~ 
sın ve yaşatacaksın ... ,, 

BUyUk gazetecilerden biri ; 
"Bize nur bize bayat bize ben· 

lik verdin... Tarih sana altın 
sayfalar edebiyat destanlar ya
zacak.,, 

Bir müderris bir muallim bir 
talebe mezarında bağıra bağıra 
ağhya ağlıya vefa yeminleri e
diyorlardı. 

Geçen· gün büyük filozofun 
ölümünün on beşinci yıl dönü
müydü. Sabahleyin uykudan u-
yandığım zaman her taraf b~ua 
(ziya bugün sönmüştü) diye sanltJ 
haykırıyordu. Sabah gazetelerini 
açtım hayret... Bir şoförün batı 
raları için sütunlar ayıran gaze
tede hiç bir satır bile yoktu. 
Diğerlerine bakhm. Sanki hepsi 
müttefiktiler. Nihayet kendi ken
dime düfündüm. 

- Acaba ben mi yanıldım .•• 
Evet artık hafızamdan şiiphele-
niyorum. Çünkü ağlaya ağlıya 

edilen yeminleri düıünüyordum. 
Göthe için haftalarca yazı yaz· 

mışlardı. 

Güzellik kıraliçeliği için gaze
te tahsis etmişlerdi. Tekrar 
yeminleri hatırladım kızardım. 

Darülfünun bu yıl dönümü daha 
derin bir sükutla karşıladı. Kim 
bilir belki de tesirleri çok fazla 
idi. Ben Darülfünun kapısında 
büyük mirşidin heykelini görme· 
mekten mütevellit bir azap du
yardım. Meger baksızm1şım. 

Tekrar o matemli güoü öldü
ğü günü düşüfidüm yeminleri 
hahrladım. Kızardım. 

Biz çiçekleri şampiyon bir spor 
kulübüne taktim edelim. Ne 
zarar: 

Tabiat bizim kadar nankör 
değil. Büyük peygamberin me-
zarına her mevsim ayrı ayrı çi
çek ayrı ayrı çimen hediye edi
yor ya ... 

Rüknettin Fethi 

i K 
izcilerimiz Ankara yolunda ikeJ1 

Cilmhµriyet bayramına iştirak için gide~ 
izcilerin tiren seyahati pek neşeli geçt 

Bwsı:ı iz~llerlnin hM!!l~!D!l _g_çJe~ıer 

Meruiiiie "'ifuiik-edeılfzcilerden bir giup ~ 
Ankara, 27 ( Hususi ) - Sa- ı tarın Bursa izcileri için bot.~ 

at 3,45 geçiyor. ilk hareket dü- ran iki vagonu onların te~ır ·~ 
düğü. Beş dakika sonra borazan mebni çıkartıldığından bır 1 

r 
ve trampet ıeslerile kesif bir ka· dakika sonra zavallı Bursalı • tf 
labahk arasında tren yavaı ya- kadaşla11mız otobüslerile t~ dİ' 
vaş gardan ilerledi. resi si si Bursa Erkek lisesı 0 

Bütün banilyo hattının iki ta· ye bağırarak geldilerse de :ıat:e 
rafı insanlarla dolu. Selim veri· geciktiğimizden binemediler 
yorlar selim alıyoruz. gene otobüslerine döndüler· 

11
• 

Zaten bulutlu olan hava hafif Saat 3 te Eskişehir istasyo; 0 
bir yağmurla bir an evvel gece- na girdik fakat çok durDl8 ;., 

yi getiriyor ve bizi haranlıklarda gene kalktık. Herkes uyk11 ~ 
trenin sarsıntısı içinde neıemizle Şimdi artık boş ve kuru ar•,. 
baş başa bırakıyor. kilometrelerce önümüzde u:ı•" 1-

Tren ancak su alacağı istas- yor. · Mütemadiyen yol alıyor~, 
yonlarda duruyor. Bütün süratile Daima yeknasak denecek 0 
ilerliyor. Her sene olduğu gibi manzara şimdi bir su kenarın~' J 

bu ıene de izcilerden azami kir geçiyoruz. Bira~ · ağaçlık, .b~''r 
etmiye çalışan Sapanca köylüle- insan. birkaç sapan adeta ıçıll' ~ 
rioin gürDltilsü arasında tren""'"su· ~ ze ferahlık veriyor. ti 
ahp hareket eaiyor."lı Şimai ren1 

d Niliayet Ahi Mesut, QU J' 
olanca hizile Bilecığe doğru gi· Gazi istasyonundan .9 il' 
diyor. 10 kala günlük güneşlik bır 

Herkes en ufak birşeyden va ile Ankara garına indik· .11 
neşeleniyor, herkes herkesle ar- Seyahatimiz umumiyet itib•"1~ 
kadaş yabancılığın ve resmiyetin çok eğlenceli ve rahat geÇ~e 
kaideleri aramızdan uzak, Her mekte~ abide~in ön.üll ef 

Kabataşlı Kadıköy kumpartı- mutad resmı selamı ıfa ettı1'l 
manıoda, Galatasaraylı Edirne sonra yerlerine yerleştirildilt't 
lrnmpartımanında herkes, herkes Yarın saat dokuzda Erkelc ( 
biribirine karışmış ve yolun ta· sesinde toplandıktan sonra ~ 
dını azami surette çıkarmıya ça- nişehire gidecek ve talim yar 
lışıyor. cağız. ı) 

Zannedersem bu süratle gece Cumartesi günü saat i 
3,5 da Eskişehirde yarın öğleyin reseni geçit. 
de Ankaradayız. Kadıköy Erkek lisesi son sırıt~ 

Gece 11,5 Karaköydeyiz. Ka- Bedi Sellimi 

CümhuriyetGençler Mahf elind~ 
Cuma günü Cümhuriyet genç· • rap söküğü) çok eski bir e'eP 

Jer mahfeli, beşinci senenin ikin- olmakla beraber bu Cuma, ~ıl· 
ci müsameresini (Üçyüzler, çorap yeni bir tarzda sahneye koO I)' 

söküğü) ismindeki vodvili oyna· ve hi~ şüphe yol~. ki bun? e~i~ 
makla verdi. Eser umumiyet iti- teaddıt clafalar gorenler bıl ·b•' 
barile tam bir ahenk ve sürekli canları sıkılmadan baştan P

1 

bir neş'e He oynandı. yete kadar seyrettiler. ~ 
Kendi köşelerine, uıüte~'eıı 

Rol alan amatörler, diyebiliriz o 
ki bütün kudretlerini sarfederek bir surette ve hiç bir yer bıl 
eserin ço!t iyi bir şekilde çıkma- himaye beklemeden çalışaı> ıı.1° 

gençler, kendilerinin, Istanbll ~fi 
sına gayret ettiler. Bilhassa Nec- d v 
la rolünde Reşit B. fevkaladeydi. amatör san'atl<arları için eJ b• 

eyileri olduğunu bir: dafa 09 

Cemil rolünde Ali Zühtü B. şİm· isbat etti '.er. .,e 
diye kac!ar oynadığı komediler:n Eserin sahneye konması el" 
fevkinde bir muvaffakiyet gös- elektrik tetibab çok mükerJJ~ıet 
terdi. Sonra, bilhassa Mücteba di. Sahnenin iç tarafını ge:ıe r•ı 
beyi zikretmek icabeder. Müc- burasmm Darülbedayiden. so:

10
, 

teba B. vodvil ve komedilerde, en mükemmel sahne tertıba •ttİ" 
facialardan daha fazla muvaffak malik bir sahne olduğunda 'd•• 
oluyor. Bilhassa bu (Çorap sö- fak ettiler. Perde aral~rıP c•• 
küğü) vodvilindeki rolü di2er mahfelin 'musiki şubesinınldıtat 
rollerde pek muvaffaktı. Diğer heyeti mutena parçalar ça irl" 
rollerde Vahdi ve Güzin H. lar ve hatıruna güzel vakıt getrilı 
iyiydi. Nurullah Kazım ve Mu- tiler. Gençleri candan te di' 

ederken ı:.;,ilerinin devaauoı 
zaffer Beyler kendilerine düşen !eriz. 
vazifeyi ya1-lı1ar. (Üçüzler - Ço- Nlelih N•~"'1 
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= • Memleket Haberleri 1 
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gÜ·nden 
lllllllllllll ııooıı~ııı~ııı~ııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııımıı~ıııııııııııııı~ıııı~'"ııııııııııııııı11~ 
•• gune Eınette otel vazifesini Konya ileriliyor ! 

kaplıcalar görür ! 
~llıirl~r istasyonunun ismi değiştirile. 
Cek nıi? Eski eserler - Mahsul- Maarif 

lrnet hu!usi muhabiri
ltıiıden. 

Emet, Kütahyanın 80 Km. 
:rbında, kendi ismile anılan 
ba.~ırı kenarında, z!.imrüt gibi lltr Ve bahçeler arasında 3000 

d us.tu, ço!< güzel bir kasaba
ır B· YU • . ır nahiyesi, 94 büyük kö· 

A •.le nüfusu 37000 i bulur. 

k.ra.z s'nin kuvvei inbatiyesi, ba 
ır ba serv!t menbalarıaın bol uğu 

t'f \'a ve surunun sılıhiJiği itiba
,1 e Kütabyanın diğer kazaları 
a:il.~ı~da faikiyet kazanır. ·ı abiat 
~: 1 bütün güzelliklerini bu ka-
11. La ha valisine bahşetmiştir. 
"'ııaJ' · Rll ısı fevkalade ça:ışkan o'du-
t gibi, sıcak kanlı ve dost 
~~•dır. Müteşebbistir. inşa edil
\ti~ le olan iki şoseden birisi 
k/~ete diğeri de Kütatıya-Balı
ta. s r hattı üzerinde Emirler is-

' 

1
Y<>nuna rapteder. Üçüncü bir 

Os~ :1 d 5 · b t\t • e e mava ağlanması 
l 'ielce, vılayet umumi meclici 
Lôll'afından kararlaştırılmışsa da 
tıen" 

F. uı. inşasına başlamlmamışhr. 
tı:ı rtıırler istasyonu, Tavşanlıya 
,,~but bir köydür. Fakat, ikti
ı .. tn Tavşanlsdan ziyade Emet-
" n:ı •· 'ab Unasebeti olduğundan, ka-
d a. halkı bu b.öyün Tavşaolı-
'"' ' ( ~lll~.ınarak Eme-de verilmesi ve 

~, itler ) yerine ( Emet ) un· 
b11"1~1n konulmasını istemekte, 
J~i . \ııusta vilayet umumi mec· 
bek;n vereceği isabeti kararı 
h,kkenıektedir. eu di!şünce ta
~Ut uk ettiği takdirde, Emet te 
dt ~~y~ • Bahkesir hattı üzerin
t,I' /r ıstasyon olacaktır. Diğer 
~'tla ~an Değirmi saz istasyonu, 
\ tdin bir köyüdür. Emirlerden 
~ft;~l. ( ~met ) unvanının buraya 
~ t{t41esı daha mantıki görünür
~lllı e aradaki yo'un çok bozuk 

t-d:'10dan şimdilik kasaba, bu· 
ledi l\ fazla istifade edememek
" t, l( ~t jln aza kaymakamı Nazım 
. e~ıef darına kumandanı Sırrı 
j1t bta 111 .!'?,Y kanuounuıı tatbiki 
d•tı lle~·«>yun yollarana ihtimam, 
' , ıcesi~de bu ish:s··ondan 

h ı. tan:ıı - 'f . ı_ • 
llıtk,k ısb ade edılecegı mu-

~·at, ı:- tır. Şimdilik bütün nakli
~rn· 

l\Gt ~rlere yapılmaktadır. 
~~Ya : .:a • Balıkesir battı, bu· 
~tati, o,.. fayda temin ediyor. 
t lt\ıt\ı llt Yetişen ve fiyatı 40 -
lıtı, .. •t•n y d'" . ' ~ 'tı b aşagı uşmıyen ... a-
i~~lı~e•ird'ltın küşadından sonra, 
l\\ rı 1() k tn fazlaca ithal edildiği 
"e\ıYo,., 'D~~Uşa alıp satan bulun-

1\ t'tıetı,\l ıer her nevi meliülat 
l'Jo~ Otahy ~at tuna göredir. 
ti ~"'sırıd' vilayeti; madencilik 

' ..._Ilı arı t . tt·~. ..b dt . et L' emm e 1g1 şo re· 
ilde Q•v r · lııtti) e llıUba~- ~sıne medyundur 

oc .. llıtkt aga edilmiş olmaz. 
de'2•tıdaı:ı tb olan dört beş maden 
İşfet~~ktut. Gştca işletilmiyenleri 
1(,.

0 

1 tlliyetı erek işletilen, gerek 
Rib· tıı, de ..... madenler arasında 

l •a. ~ır k" .. 
&inılik tıa~ide' 0 mur, manganez 

d ıarıı.. çok kullanılanları· 
l 1' .. 11 'b' t 

Qat\tcıatt gı 1 kıymetli olanları 
ur. Geçen senelerde-

ki maden taharriyatı esnasmda, 
cam yap mağa yan yan (silis) bile 
bu'unmuş olcuğu söylenmektedir. 
Maden ocakları tabiatın bir ni
meti o~arak, demiryo!u boyunca 
sar atanmışlardır. 

Em"et; tarihi olmak dolayısiJe, 
asarı atika cihetinden de fev
kalade zengindir. Emet mınta
kası dahilinde meşhur (Çavdar
bişa r kalesi~; eskiden (Abazani) 
şebrj denilen bu köyde mahfuz 
olan (Jüpiter) mabedi harabesi 
i!e merkezi kazaya 15 kilometre 
mesafede bulunan (Ağriboz) ka
Jeı:ıi cidden görülmiye değer. 
Geçen ıene (Şeyhler) köyü civa
nnda yapılan hafriyat neticesin
de, eski Romalılara ait olduğu 
anlaşılan iki heykel ve bir çok 
yazılı taşlar bulunmuş, Merkez 
ilk mektep müzesine yerleştirile
rek fotoğrafları Maarif Vekile· 
tine gönderilmiştir. Hafriyata 
devam edildiği takdirde, daba
bunlara benzer, bir çok eserler 
bulunacağı tahmin edilmektedir. 

Emet; geniş mikyasta, orman· 
lara maliktir. Üç saat garbına 
isabet eden ve deniz seviyesin
den 1800 metre yükseklikte bu
lunan lEğri göz dağı), baştan 
başa çam ve meşe ormanları ile 
kaplıdır. Burada, kutru 1,5. 2 
metreyi bulan çamlaı- vardır. Bu 
ormanlar arasında lsviçre mesi· 
relerini andıran şairane vadilere 
de ço:~ tesadüf edilir. istiklal 
harbi esnasıoda, Yunanhlar Eme· 
di yaktıktan sonra, bu ormanlar 
ve halkan gayreti sayesinde ye
niden tamamile inıa edilmiıtir. 

Kasaba içinde 4 kap!ıca var
dır. Bunlardan biris:, bir aileye 
diğer üçü de Belediyeye aittir. 

Bu hamamlara civar vilayet 
ve kazalardan her sene yüzlerce 
ziyaretçi akın eder. Hepsi de 
burada buldukları şifayi ba~ka 
yerlerde bulamadaklarını ve bu 
hamamların Bursa kaplıcalarına 
muadil olcuğunu söylerler. Kap· 
fıcalar kasaba içinde oldukları 
için birer otel vazifesini de gör
mektediier. 

Emet meyva ve sebzes'nia 
bolluğu, nefasetile da temayüz 
eder. 

Emetin huöubah da bol ve iyi 
cinstendir. P;yasada, daima yük· 
sek fiatla satılır. Muhit, nishe
ten anza!ı olduğu halde topra· 
ğımn lrnvvei inbatiyesi ço~ iyi
d-r. Evve'ce vasati (bire 15·20) 
mahsul alındığı· halde son sene
lerdeki kuraklık neticesi vas~ti 

(bire 5) nisbetine lfadar düşmüş, 
batta bazı yerlerde, ekilen to
hum bile alınmamışhr. 

Adem aleybis!lelimdan kalma 
karasapan, kağni, halkın yenili
ğe temayülü neticesi olarak, ye· 
rini tedricen fenni alah ziraiyt:ye 
terketmektedir. irfan bayatı da 
iftihara şayandır. Tam devreli 
iki ilk mektepte 400 den fazla 
talebe vardır. Her sene yeni 

Belediye işleri - Memleket hastanesiİOln yeni binası 
Tohumluk meselesi - Ekim, biçim , ne halde ? -

Konyan_ı_n eğlence halJ'atı 
Konya, lıususi muhabirimuden : 

Senelerdcnberi başarılamıyan 
ve yüz üstü kalan mühim şehir iş 
lerinin son aylarında bir intizam 
ve sıra dahilinde başarıldığını 

memnuniyetle görüyoruz. 
Burada işlerin ehemmiyetli o

lanla:ırmı kısaca bahsedeceğim: 
Memleket hastahanesi elektrik 

ve su tesisatının vücude getiril
memesi yüzünden senelerce yeni 
binasına taşınamamıştı.. Su ve 
elektrik tesisatına ait ihale ahiren 
yapılmıştır .. Yeni hastahane bi
nasının elektiriğini bir ecnebi şir
ket üzerine almıştır.. Su İsalesi 
de Konyalı bir tüccarın üzerinde 
kalmıştır •. Tesisat ikmal olunduk 
tan sonra hastahane geniş ve mo
dern binasına taşınmıştır. 

Bu suretle daha çok hasta ka· 
bul edilmek imkanı hasıl olacak-
tır ... 

'IConyadaki yeıii 6malardan 
Maamafih tecrübeli ve bilgiç 

Konya ihtiyarlan bu aene kı§ın 

tiddetli olacağını ve çok kar ya· 
ğacağıru söylemektedirler. 

Eğer bu sene de kış olmazsa 
karsız günler ve kuru soğuklar 

çinde bulunanı her gece şay::ıli1 
hayret derecede blabahk oluyo~~ 

Dört beş gün burada saz he;• 
etine iştirak eden muganniye r~.:
zihe Hanım Ankaraya gitmiştir. 

Su depo!arı 
Bir kaç defa tamir gören 

Ala· devam. ederse tahammül edilmez 
bir vaziyet hadis olacağı şüphe-

Nezihe Hanım elyevm buradt!C 
dır .• Sesi ve söyleyişi çok bc~en:• 
len artist, her gece alkış toplıyor., 

ettin tepesindeki beton arme su 
depoları gene tamire ve ıslah et• 
tirilecektir.. Bu işi Macar tebaa· 
sından ecnebi bir mimar üzerine 
almıştır ... Meşhur "Çayır bağı,, 

suyunun membaındaki inşaata da 
bu mimar nezaret edecek, ücret 
almıyacaktır.. · 

Eskiden lokantalarda su sürahi 
içerisinde bulunurdu... Şimdi bu 
lisul terkedilmiş gibidir ... Ankara 
ve lstanbulda olduğu gibi önmü
ze şişe içerisinde konuyor. Paray
la değil tabii. .. Fakat bu şekil 

bizi düşündürüyor .. 
Acaba diyoruz, yarın parayla 

vermek için bizi bugünden ısın

dırıyorlar mı?. 

Val1miz Aokarada 
Valimiz Vehbi Bey tohumluk 

meselesi için Ankaraya gitmiş
tir ... Evvelce de yazdığım gibi 
bu seneki devamlı kuraklıktan 
zürra ektiği tohumunu bile ala
mamıştır .. 

Valimizin, bilhassa bu mesele 
için Ankaraya azimeti memle
kette umumi bir memnuniyet u-
yandırmıştır .. 

At yarışları 
Sonbahar at yarışları mu-

vaffakiyetle yapılmıştır ... Yarış -
lar muntazam o!muştur .. İkrami
yeler tevzi edilecektir •. 

Ekim, biçim 
Havalar kurak gitmektedir ... 

Daha -bir kaç yer müstesna
sonbahar yağmuru düşmemiştir . 
Toprak nemli olmadığından mah 
sul alınmamak tehlikesi çiftçiyi 
düşündürmektedir .• .................... ·::::::::: :::::: :: ::: ::::: ............ .. 
··k·~;d·~·j~·;~·~ak talebeye ~~kt·~·;·:·· 

lerde yer bu!unmıyor. Kasabad~ 
orta tahsile devam eden gençle· 
rin adedi de lcasaba nüfusuna 
nisbetle, göğüs kabartacak de
r ecede fazladır. Halk için de, 
millet mektep!erinden şahadet
name almıyan bir ferde tesadüf 
etmek mümkün değildir. Halk 
tenevvür ettikçe eskiden çok 
vukubulan cinayetler seyrekleş-

miştir. Ham dl 

sizdir .• 
Havalann kurak gitmesine 

rağmen işi talie terkedip tohum 
saçanlar vardır. 

Sulama sahasında tetkikat yap· 

tıktan sonra Ankaraya avdet e· 
den mütehassıs heyetin raporu• 
nu vekalete verdiğini haber al· 

dmı .• Sulama işlerinin ıslahı yo
lunda atılacak adımların köylüyü 
çok sevindireceğini izaha lüzum 
yoktur ... 

Çiftiçinin idareye borcunu ödi
yebilmesi, her şeyin yolunda git-

mesi için sulama işlerinin ıslahl 
başta gelen dileklerdendir .. 

Mütehassıs heyetin tetkiklerin
den hayırlı neticeler çıkacağını 

ümit etmekteyiz. 

Kongre ve konferanslar 
C. Halk Fırkası kongrelerine 

geçenlerde başlanmıştır. Dilekler 
tespit edilmektedir .. Kaza kon-

gresini müteakip vilayet kongresi 
aktedilecektir. 

Halkevinde konfranslar başla
mıştır ilk konfrans kız muallim 

mektebi edebiyat muallimlerin -
den Hicri Bey tarafından veril-

miştir .. Her perşembe akşamı bir 
faydalı konf erans1ara Halkevinde 
devam edilmektedir .. 

Himayei Etfal cemiyeti Konya 
şubesi 29 Teşrinievvel gecesi bir 
balo verecektir. 

§ Konya halkı temaşa hayatın
dan çoktan beri mahrumdur. Biri 

sesli, biri sessiz fili.mler gösteren 
iki sinema vardır. 

Fakat seyirci azdır ... Bedii his .. 
leri tatmin ve temin edecek bir 
tiyatro grupunun veya operet hey 
etinin burada rağbet ve alaka gö
receğini zannediyoruz. 

Dört beş sene evvel şehrimiz
de çalgılı kahveler vardı .. Sonra

dan bunlar kapandı ... Bunlar a
rasında Konya palas en fazla eğ
lenilen bir yerdi. 

Şimdi iki çalgılı bar eğlence 

yeri açılmı§tır .• Bilhassa ç~şı i-

İşte Konyada bulunanların ei!
lence yerleri bunlardır. 

Piyango bolluğı.. 
Piyango boliuğu var .. Beş altı 

cemiyet in biletlerini görüyoruz •• 

Bunların içinde Malul Gaziler ce 
miyeti Konya şubesinin büyük eş
ya piyangosununun başka bir hu· 
susiyeti göze çarpıyor. Cemiyet pi 
yangonun eşyalarını kamilen yer· 
li mallarından intihap etmiştir. 

En büyük ikramiye bir fay
tondur .. Biletine isabet ec!en at· 

larile beraber şık bir faytona sa
hip olacaktır... Cemiyet bu pi
yangonun hasılatile şehit yetim

lerini giydirecek, buna mümasil 
hayırlı işler başaracaktır. 

Kadın kaçırma 

Kadın kaçırmak vak'aları ve 
oturak tertibi eksik değildir. U
mumi evlerin kapatılmasını müte· 
akip açıkta kalan kadınlar isti
yenlerc verilmişti. 

Bu onlar için yeni bir meşgale 
oldu ... Alideki kadını Hüseyin, 
bundakini de Ali kaçırıyor ... 

Maamafih failleri derhal adli
yeye verilmektedir ... 

Gerek bu gibi vak'alarm, ge• 
rekse zührevi hastalıkların önü
ne geçmek umumi evlerin açıl
masile kabil olacaktır. Bu mü ta· 
leayı ileri sürenler pek coktur ... 
Her şey kontrol altına gi~iş ola· 
caktır .. 

Geçen gün mahkemeden çıkan 
Makbule isminde bir kadının önü
ne üç dört şahıs geçerek kaçır
mak İstemişlerdir .. Hepsi yakala· 
narak adliyeye "verilmişlerdir. 

Yakınlarda Çumaranın Alem· 
dar köyünde de bu yüzden bir 
cinayet işlenmiştir. Evvelce veri-

len ve sonradan iadesi istenilen 
bir kadın verilmiş, otomobille 
köye giden üç dört kişiden Mik

dat isminde birisi meydanda et
raftan atılan kurşunlarla öldürül
müştür .. 

Ahmet A. 
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Balkan birinciliği musabakalarında Selanik muhtelitile ................................................................ 

Milli Güreş takımımız 
Güreş hocamız, şansımız yerinde olursa 

Türk çocukları muhakkak Balkan 
Şampiyonasını kaz~nacaklardır, diyor 
Beş milletin jştirakile yapıla· 

cak Balkan güreş şampiyonası 
müsabakahırmm günü çok yakan
Jaşmııtır. Şehrimiz sporculuğu 
bu müsabakaları büyük bir ha• 
raretle beklemektedir. 

Romen, Bulgar, Yunao, Yu
g ,,ıav ,W.cıçılcnıım perıemb• 
güniı akıam1Da kadar şehrimize 
gelmii bulunacaklara anlaıılmak
tadır. Müsabakalar cuma ve pa• 
zar günlari yapılacak ve güreı· 
çiler kur'a usulile karşılaşacak
hırdır. 

En iyi gllreşçilet'imizi seçerek 
milli güreş takımını tespit için 
haftalardanberi uğraşan federas
yon bu müsabakalara cuma gU
nü de devam etmiştir. 

Maksadın birinci tayin edilmesi 
olmadığına ve bütün ihtimaller 
hesap edilerek en iyi güreşçinin 
seçilmesi olduğuna göre federas
yon bu seçim işinde çok haklı 
olarak titiz davranmaktadır. 

Son müsabalrnlnrın verdiği 
neticelere göre milıi takım tes· 
bit edilmiş gibidir. Bnlkan gil
reşçilerine karşı takımımızın 
Mustafa, Abbas, Yusuf, Saim, 
Nuri, Faik ve çoban Mehmet 
Beylerden mürekkep olacağı 
anlaşalmaktadır. Mahaza sıhhi 
vaziyetlere göre bazı değişiklik
ler yapılması da ihtimal dahilin
dedir. 
Müsabakaların vereceği neti .. 

celer üzerinde güref şubemizin 
kıymetli antrenörü Herpetcrle 
görüştük. Memleketimizde çahş
tığı seneler içinde büyük bir 
sevgi kazanan hocayı sık sık 
beynelmilel temaslar yapamadı-

aü;., ••çmelerlnde 
[Müsabakanin hakemi Federasyon 
azasından Seyfi Cenap rı, köşede 

Güreş antrenörümüz Peter Ef. ) 

ğımız noktasında bir hayli mü
teessir bulduk. Herpeter diyorki: 

- Gelecek ecnebi güreıçileri 
tanımahiJmız ve ecnebilerle sık 
sık temaslar yapmadığımız için, 
Bu Balkan müsabakalarında ne 
netice alacağımrıı kat'i surette 
bilmeye imlcln yoktur. Fakat 
ben kendi huJuıi bilgilerime ve 
kanaatlerime uyarak derim ki 
eğer bu müsabakalarda şansımıı 
fena olmazsa Balkan birinciliğini 
muhakkak Türk çocukları kaza
nacaklardır. 

Peter efendi memleketimizde 
bulunduğu bir kaç ıene içinde 
Türkçeyi mükemmelen öğren
mişti. Bütün hislerini Türkçe 
söylemekte kat'iyyeo müşkülat 
çekmiyordu. Keodisile güreş iş
lerimiz üzerinde uzun uzun ko
nuştuk. Bunlardan gelecek spor 
sayıfamızda bahsedeceğiz. 
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Ankara da Maçlar 
~~~~~----~~~~-

Ruslar birinci maçı kazandılar, 
ikinc·si bugün yapılıyor 

Ankaraya giden Rus futbol
cıları, orada Ankara, lzmir ve 
lstanbtıl oyuncularmdan mürek
kep bir muhtelitle ilk maçlı:mnı 
evvelki gün yapmışlar ve neti
ce sıfıra karşı bir sayı ile Ruslar 
tarafından kazanılmıştır. ikinci 
ve son maç da bugün yapıla
caktır. 

Birinci maça dair, bir arka
daşımızın gönderdiği diltlcate 
değer tafsiliih aynen yazı} oruz : 

Rus futbolcu rnisafjrlerimi:de 
Ankarada ilk maç bugün saat 
on beşte istildfil sahasında ya
pıldı. Müsabakalara ta~ip için 
meclis reisi Kazım, başvekil 
ismet Paşalarla vekil ve meb'us 
beyler, Rus sefiri sahaya gel
mişlerdi. 

Aakaramn şimdiye kadar hiç 
bir zaman görmediği ve sayısı 
binlere baliğ olan kesit bir halk 
kitlesi daha saat on üçte saha-

Halkevi talimatnamesi muci
bince para mukabilinde olmıyan 
bu maç Ant- arahlar için hakiki 
bir heyecan ve bir spor şenliği 
ha!inde idi. lstanbulda yapılan 
maçların para mukabilinde hal
ka gösterilmesi Ankara gençli· 
ğini hakh bir teessüre kaptır· 
mışh. 

Saba Rus ve Tilrk bayrakla
rile donahlmış ve tozile meşhur 
olmasına rağmen belediyenin üç 
giin devam eden gayretile ha· 
kikaten güzelleşmişti. 

Saat 15 evvela Ruslar halkm 
alkıılar1 içinde sabaya çıktılar. 

Onlan müteakıp oyuncularımız 
göründüler. Mutat merasimden 
sonra Türk takımının şu şekilde 
tertıp edilmiş olduğu hayretle 
görüldü : Kalede Hüsamettin, 
müdefaada Lütfi ve Hrsoi', mu· 
avin hattmda Nazmi, Nıhat, Mu· 
zaffer, muhacim haltında ise 
Fikret, Fuat, Vehap, Sait ve Se
zai Beyler. 

Bugüne kadar bir defa o'suo 

yapılan maçlar 
Şehrimizde bulunan Selanik 

muhteliti üçüncü maçmı da ev
velki giln Kare.gümrük sahasmda 
Karagümrük • Pera mubtelitile 
yaptı ve maç iki tarafm üçer 
ıayısile berabere neticelendi. 

Birinci devrede Karagüm
rük - Pera mubteliti hakim ve 
ikinci devrenin başında da bire 
karşı üç gibi güzel bir farkla 
SelAnik muhtelitine faik bir va· 
ziyette idi. Fakat bu vaziyet ma
çın bitmesine yirmi beı dakika 
kala Selanik muhteliti lehine bo· 
zulmıya başladı. Bu dakikaya 
kadar daha canlı ve seri oyna-
yan Karagümrük • Pera mubte• 
litinin yorulduğu görülüyordu. 
Bundan başka sıkı bir müdafaa 
vaziyetine çekilmemeleri de Se
laoiklilerin hücumlarını ko\aylaı
tırıyordu. Netice de Selaoikliler 
iki sayı daha yaptılar ve maçı 
berabere olarak bitirmeğe mu
vaffak oldulat. 

Selanikliler bugün memleket
lerine döneceklerdir. 

1::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 

bir arada çalışmamış oJao bu 
takımın muvaf fakıveti hakkmda 
ne söylenebilirdi ? 

Maç başlar başlamaz ikinci 
dakikada Rus kalesinin önünde 
muhakkak bir sayı kaçtı. Alhn
cı dakikada Fikretin uıun bir 
pasını Vehap sürerek kaçırdı. 

Bundan sonra Ruslarm çok kom
binezonlu ve ahenktar akınları 
başladı. .Bir aralık gene müda
faadan pas alan Fikret topla 
birlikte hasım kalesine doğru 

akta ve müsait bir fırsatı elin
den kaçırdı. 

Yirmi beşinci dakikada aleyhi-
mize bir korneri Hnıamettinin 
güzel bir sıçrayışı ile atlatarak 
topu nıuhacimlere yolladı. 27 ' 
inci dakikada sağdan inen bir 
hücuma Lütfünün yerinde müda 
balesi sayesinde muhakkak bir 
golden kurtuluyoruz. Mukabil bir 
akmı Rus kalecisinin fedaklr 
ahhşile tutuluyor. 28 inci daki· 
kada Ruslar hızlı ve havadan 
oyun tarzlarını bizimkilerine ta• 
mamen kabul ettirdiler. Baılan· 
gıcmdaki gibi hatlanmız arasın
da hiç anlaşma yok. Ara ııra 

Fikrctin müteaddit akınlarından 
başka bir şey görünüyor. 

36 mcı dalnka aleyhimize bir 
serbest vuruş neticesiz kalıyor 
ve 3 7 inci dakikada bir Ruı 
akım yıldmm gibi kalemize doğ
ru iniyor ve Rus sol içi açıktan 
aldığı bir pası aynı saniyede 
ağlara takıyor. 

Haftayımın bitmeıine üç daki· 
ka var. Fikretin güzel bir şan-
de!ini kaleci güçlükle kortarıyor 
ve hakemin düdüğü baftayımın 
sonunu ilan ediyordu. 

lldnci devrenin başlangıcın da 
Türk takımı sağ açığa Niyaziyi 
sağ içe Salahattini ve sol içe de 
Eşrefi almak suretile bazı tadi
lat yapmıştı. Devrenin baş!ama· 
sile tadilatın iyi netic~'eri görül
meye başlanmışh. Her iki tarafta 
çok canh ve enerjik oynayor. 
herkeste iyi bir oyun görebilmek 
ümitleri fazlalaşıyordu. 15 inci 
dakikada Rusların serı bir akım 
ve !Ol açığın mahirane bir bu
run vuruşile top ik nci defa ka
kmize girdi. Fakat hakemin te· 

Milli bir f emas gunu yakınlaşıyor 
.............................................. ·-···--·-···· .... -···-· .. -·-···--·················· .. , 
Türk - Bulgar maçı ne 

netice verecek? 
Bulgar milli 

takımı önilmOz
deki çarşamba 
akşamı oehri
mize gelecek ve 
cuma gilnü mil
li takımımızla 

karşılaıacaktır. 
Bulgar takımı 

pazar günü de 
lstanbul muhte• 
liti ile ikinci bir 
maç yapacak
br. 

Bulgarlar ken- Bulgar mlllT takımı sanamızda ve bayraıımızı• 

k
,, 

dilerile diğer milletlerden sık kadromuz yoktur ve bu "yo 
milli temaslar yaptığımız bir luğon sistemsizlik, anlaıamama:ı· 
komıumuzdur. Bunun başlıca bk gibi sayılı varlıkları vardır 1 
sebeplerini yol yakınlığı ve fut- Bulgarlara karıı çıkacak millt 
bol takımları arasındaki muva- takımımızın Ruslarla Ankarada 
zene teşkil ediyor. Fakat Bul- evvelki glln yapılan ve bugün 
garlar son seneler zarfında fut- yapılacak olan maçlardan iıtif~: 
bolda çok ilerlemiş ve bizi ge- de edilerek tesbit edilecegı 
ride bırakmışlardır. · 

hakkıoda geçenlerde verdiği011ı 
Son Balkan futbol birincilik- haber teeyüt etmektedir. Büyük 

leri buna parlak bir misaldir. t 
Bundan dolayı önümüzdeki haf- bir müsabakadan ancak dör 
ta yapılacak müsabakanın çok çe· beş ifin evvel tesbit edilecek 
tin olacağma filphe yoktur. bir takım üzerinde fazla hayal• 

Bu müsabakada alacağımız ne- lere kapılmamıza bittabi imkid 
ticeye gelince; funun lehimize olamaz. Bununla beraber soO 
olacağına dair hislerimizin pek maçlar, hiç olmazsa futbolc\lla• 
zayıf olduğunu itiraf etmeliyiz. rımızı çahşhrmış olmaktadır. 

ÇOnKO hali bir millı takım Ya bu maçlarda olmasaydı .. 

bahar At 
neticeleri 

Ankarada Son 
yarışlarının 

AnkaraCla yapılan geçen 
yarı,ıarda 

Son bahar at yar11larının dör
düncOsü evvelki gün Ankarada 
yapılmııtır. Dört ve daha yukarı 
yaşta yerli ve Arap, koşu kazan· 
mamış hayvanlar arasında 2200 

reddüdii bu gol hakkında birkaç 
dakilrn!ık bir münakaıaya kapı 
açmıştı. Netic:ede bu sayı kabul 
edilmedi ve misafirlerimiz güzel 
güzel bir sporcu'u'< eseri 
gcsterdiler. 27 inci dakika
da lehimize bir lrnrner oldu. 
Rus'.ar topu kapınca kalemize 
indiler. Kalemiz bomboştu. Liitfi 
ikinci defa kaleye yetiıerek ka· 

metrelik satış koşusunda Renııİ 
' beyin Hilili birici, Kazım efeO' 

dinin Seyyarı ikinci, Habip efeo
dinin Pamuk Yatları ilçücü gel
miştir. 

ikinci koşu dört ve daha yır 
kan yaşta yerli ve Arap ba1-
vanları arasmda yapılmıştır. 1-1•
san beyin Ceylanı birinci, Ab~ 
met ve Fikret beylerin Malt•1~ 
ikinci, Zeynel efendinin Sa5ibl 
üçDncli gelmiştir. ~ 

iki yaşındaki halis kan ro~. 
. tayların 1200 metre mes•f ; 
1 koıusuoa Karacabey barasuıd• 
'üç tay girmiş, birinciliği GUUerı 
ikinciliği Ôzdemir kazanaııftı~ 

Dört ve daha yukarı yaft 
yerli ve Arap hayvanlar ar•flo" 
dakt 3000 metre mesafeli kotlf 
da dört hayvandan Admet ~ 
yin Tay yarı birinci, Prens f-lali 
'13eyin Rüçhanı ıkinci gelmif~~ 

Son koıu 2200 metce me" 
li hendikepti. Dört ve dah• ~ 
karı yafta haliskan logiliıleff 
mahsus olan bu ko1uya alta 1:İ 
van girmiş ve Aliyotioin Gö ~ 
ri birinci, Akif Beyin Tayf' 
ikinci gelmiştir_. -;: J 
lemiz muhakkak bir goldeo tıot' 
tarıyor. bi-

0 yun 37 dakikadan ıoor• .,,r 
zim sahamızda oynanmıy• r~' 

· bu anlı• lanmııtır. HUsamettm 1,.,,. 
gene ıyı kurtar1şlarile alkıf ti• 

bu ıure yor ve neticede maç 

bitiyor. d-' 
lstanbul DerUlfUrtunufl 

Muhtar 8edll 
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Kızı serbest bırakmak ananın rolünü 
lüzumsuz bırakmak demektir. 

Sekizinci fasıl· 
kardeşler 

Bu faslın mevzuuna temas et· 
meden evvel, karilerimizin, • bun
dan evvelki faslı tamamlamak ve 
maksadımızı izah edebilmek i
çin - bir kaç kelime ilave etmemi· 
zeımUsaade etmelerini rica ederiz. 
Kız terbiyesinde en doğru bir ka
idenin temiz bir itimattan ibaret 
olduğunu adatmak istemiştik. Fa
kat bu hususta izhar edilecek iki 
düşüncemiz vardır: Birincisi, kıza 
itimat edibin demekle başı boş 
bırakılsın demek istemedik. "le&e
f er,, ve "lesepase,, usulleri iktısa
di siyaset sahasında beJki fayda· 
lı olabilirler; fo.kat terbiye itlerin 
de asln .... Terbiye bir hünerdir, 
hiç bir ~ey yapmamak, hüner de· 
ğildir; hünerde esas, intihap ve 
tercihtir. Halbuki intihap ve ter
cihte muvaffak olmak için iyiyi 
kötüden ayırabilmek lazımdır. 
Kızı bütün bütün serbest bırak • 
tnak, ananın rolünü lüzumsuz bir 
iş derkesine dü~ürımek demektir. 
Şu halde il.nanın daima uyanık 
hıdunm.8.31, duygusunu ve sevki 
tabiisini hal ve ve.ziyetin gerek· 
lerine uydurması lazımdır. 

İkind dü~üncemize gelince, fik
rinıizce ana kadar kızın da anası
na itimat etmesi lazımdır. Esasen 
teı-biye, ancak karşılıklı bir itima· 
da İstinat ederse ciddi ve hakiki 
olabilir. Filhakika, analık salahi-

Yetlerini terk ve ihmal ederek hu
dutsuz 

1

bir itimat ile, genç kızma 
kendi kendini idare etmek alışkın
hğını vermeğe çalışan bir ana, şa· 
Yet k12mın duygularile, düşünce· 
leri!e, hiı!asa bütün iç yüzile ali
kadaı olmazsa tamamen aldanmıt 
olur. Kız, n~ kadar serbest bırakı
lll'ail, gizli düşünceleri o nisbette 
azalll!11lı, an.uma açılmalı ve ol
duğu gihi görünmeğe çalışmalıdır. 
h· Kız terbiyesinde az çok serbest 
ır Ine3lek makul olabilir. Doğru 

~~ t4akul olmıyan cihet, serbestli· 
aın - huküm verip ve karar almak 

•alahiyetini kızlara bırakacak de· 
~ecede .. geniş tutulmasıdır; Genç 
hı~, kendisine faydalı olan şeyler 
d ~kkında anasının daha doğru 
Utüneceğine kani olmalı ve gö

l'ece" · 
~ ~ı . nıüsaadekarlıkları veya 

lea-ıınuıyetleri ayni ı;ükunetle kar
tı a.nı ı d 
l'iihe ~ 1 ır. Genç kız, henüz tec· 

olmıyan şeyleri ayırt edebilmek 
tecrübenin mahsulüdür. Genç kız 
hayata yeni girmelttedir; hal bu ki 
bir haraketin iyiliği veya kötülüğü 
hakkında hüküm verebilmek, ha
yatın içinde yuvarlanmış, görüp 
geçirmit olmıya mütevakkıf lir. 
Bu itibaı-la düşüncelerimiz yan -
lı~ anlaıılmasm: Biz ancak meşru 
olan bir serbesti mesleğini müda
faa ediyoruz, isyan ve ihtilal hu
kukunu değil. 

Artık mevzuumuzu takip ede· 
biliriz; zahiren söyliyecek sözü
müz kalmadı zannedilebilir. Hal-
bulı:i henüz bir çok diyeceklerimiz 
vardır. Karı koca rabıtalarmdan, 
ebeveyin ve evlat alakalarından 

sonra çocukların kendi araJarm· 
daki münasebetleri tetkik edece-
ğiz: 

Karde, sevgisinin tarifini yap
mak icap etse buna "tabii bir dost· 
luk,, demek kafidir. Dooduğun fa
rikalarını iyice anlıyabilinek kar 
daş sevgisinin esaslarını kolayca 
kavrıyabiliriz. Şu halde, evvela u· 
mumi surette, doetluktan bahse· 
delim: Bu hareketimiz, mevzuu
muzdan uzuklaştığımızı ifade et
mez; çünkü dostluk ta ailenin 
- harici olmakla beraber ehemmi-
yetli - bir unsurudur ve terbiyenin 
büyük amil!ci"inden biridir. 

Dostluk, diğer duygularımıza 

nisbetle sakin ve asude olan bir 
duygudur. "Diğer duygularımıza 
nisbetle,, diyoruz. Çünkü bir duy
gunun mutlak surette sakin ve n· 
sude olmasına imkan yotk':.!r. Her 
duygunun, ruha az çok heyecan 
veren bir çalkanış olduğuna gö;;e 
dostluğun da diğer duygular gibi 
15tJrapları, ıa!nntıları, aldanışları, 
yaralanış!a:rı, dü~ünüşleri ve sal
laıuşları olması tabiidir. Buna rağ
men dostluk, haddi zatmda ve 
biJhassa onu bulandıracak hadise· 
lerden masun kaldıkç.a daima sa
kin ve asude olan bir duygudur. 
Dosluk, biribirine b:ığlnnmı~ olan 
ruhlarda, hemen hemen cluyulmı
yacak derecede sakin oler.:ık de • 
vam eder. Dostfar, - heb ciddi ve 
hakiki dostluklarda • biribirlerini 
düşündüklerini temin etmeğe he
men pek nadiren Iiizum görürfor. 
Bu türlü teminata, ancak dostlu· 
ğun başlangıcında veya herhangi 
bir sarsıntının vukuunda ihtiyaç 
görülebilir. 

(Devamı var) l."::::!•~~zdir: Uygun olan ıeylerle 
••ıe.::::::::::::::~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Deniz Levazım Satına~ma 
ltornisyonundan: 

1 S,000 kilo sade yağ kapalı zarfla münakasası: 7 Teşrinisani 
932 Pazartesi günü saat 13 de. 

2, 500 ldlo beyaz peynir: Açık münakasası: 7 Teşrinisani 
932 Pazarlesi günü saat 15 de. 

d'tıl ~:trmara Üssü Eahri ve Kocaeli müstahkem mevki kuman
''~ct •g, ihtiyacı olan yukarda cins ve mikdarı yazılı erzakm h:za
~~r~lci faribte münakasası icra kılınacağından şartnamesini 
\>e 8 ~k istiyenlerin hergün v~ vermek istiyen!erin münakils:ı gün 
le\> <!atinde muvaldcat teminatlarile birlikte Kasımpaşa'da Deniz 
[) ••ıın Satınalma Komisyonuna müracaatları. (5459) 

eniz Levazım Satın alma 
komisyonundan: 

._lıaı~t~iz kuvvetleri ıçın bir adet Işıldak açık münakasa He satın 
tıaka8 ilgından şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve mü-
11 de il~a iştirlk edeceklerin 14 2 teşrin 9.>2 pazutesi günü saat 

asımpaşa'da Deniz Satınalma Komisyonuna müracaatları. 
(5605) 

VAKiT 

Bir kafa 
Beyni radyo cihazı 
gibi işliyen adam 
Varşovadan Londra gazetele· 

rin e bildiriliyor: 
Lelıistanm beyin mutabassıs-

lan, bir icsan kafasının radyo 
cihazı gibi işlediğini gösteren 
bir hadise karşısında şaşırmış 
vaziyette bu~unuyorlar. 

Mevzubabsolan adam, bir fab· 
rika mühendisidir. Adı Lodz Po· 
fanddır. 
Varşova telsiz istasyonu işle

miye başlar başlamaz, istasyon-
dan verilen her şeyi ahyor ve 
çalı şan her şeyi, söylenen her 
sözü c!uyu) or ve tekrar ediy?r: 

Lod1, rad) o istasyor undan rkı 
mil mc~afeye lcadar her şeyi son 
derece vnzih bir surette cuy
maktndır. 

Bir adamın beynindeki bu ha-
rikulade hassasiyetin sebebi an
kşıla mamı~~ır. Iv:utahassıslar bu 
adamın beyninde aofa.şılmıyan 
b;r kuvvet bu'iınduğuoa kanidir
ler. 

Lodz, muayene ve mümkünse 
tedavi edilmek üzere Parise gön· 
derilmiştir. 

Bir n1ücadele 
Keyif verici zehir 

kaçakcılari ı! e 
güze!!er arasında .! 

1 S sene ~izli kalan cinayet ..................................................................... 

18 sene polis ~k e 
saklanan k iil 

Arkadaşım, l1:arısile miinascbetinden 
şüphel~nerek öldürmüş, ··~iirlı:en 

itiraf ediyor 
Bir k?Ç gün evvel bir adamın 

Londrada ö ümü 18 sene evvel 
vuku bulan ve düğümleri çözii· 
lemiyen bir katil had;ses"nin bü· 
tün sırlarım meydana çıkardı. 

P.idise hakikaten çok meraklı 

ve çok d•kkate şayandır. 
Hadise şudur: 
18 sene evvel Edvart DeJoney 

namında biri, b=r Fransız ban
kasının lonC:ra ~ubesmde çalışan 
arkadaşı Motis Davur iıe dcşüp 
kalkı}· orc!u. Günün birinde De
Joney kaybolmuş ve onun katle
dildiği anlaşılmıştı. 

Londra polisi Mor:si aramağa 
başladı. lngilterenin her tarafmda 
tahrir yaluldıktan sonra Fransa
da da sıkı sıkı tahrir yapıımış, 

fakat bir netice vermemiştir. Bu 
cinayet de hallo 'una mı yan cina· 
yeti er serisine girmişti. 

Fakat yukarda dediğimiz gibi 
ancak son gUnlerde de bu ci
nayetin de blitOn sırları meydana 
çıkh. 

Fransa adliye nazırına gönde
rilen bir itirafnsmede mesele 
anlaşılmaktadır. Caninin, cina. 
yeti irtikap ettikten sonra za
bıtaya giderek ke-ndis:ni sakla-

mıya muvdfak o1duöunu anlat-... 
mı.stır. 

Moris arkar'aşmı öldürdükten 
birİ<aç saat soma Frarısaya geç• 
miş, gazele~erin birinde ŞimaJi 
Frans:ıda miinhal bir polisl;ye 
dair .o'an i ônı gfırmii~, derhal 
müracaat cc!erek imtihan ol
muş. Ehliyeti tebeyyün ederek 
tayin ed•ldilmişti. 

Ço'c geçmeden Moris Fran
sada aranmış, l:endisine ait 
o~an ve kendi evsafını gösteren 
evrnk ona da gönderilmiş, fakat 
hiç bir kimse de ondan şüphe 
etmediği için mese!e unutulmuştu. 

Morisin ölüm yatağında yaz
dığı ıtirafnameden onun arka
daşı Mor:sin kendi kar,sile gayrı 
meşru münasebatta bulunduğun· 
dan şüphe ettiğini, bir gece Mo
r:sin uyb usunda sayıklayarak bu
nu ifşa eylediğini söylemektedir. 

Moris arkada;mın sayıkladığını 
din!cdiklen sonra onu uyandır
mış, ona hakikati rnrmu~, arka
daşı da uzun bir tereddütten 
sor.ra itiraf ettiği için ikisi kav· 
ga etmiş!er, kavga neticesinde 
Delaney maktul di'şmilş, Mor:s 
de bunun üzerine Fransaya kaç
miştır. 

Londra gazetelerinin verdiği 
ma:umala göre Rornac!a toplan
makta otan yirmi bir mılletin 
zabıta mümessilleri keyf verici 
zehir !rnçakçılıği!e mücadele için 
gf zel kadınlardan istihdeye ka· 
rar vermj~lerdir 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::: =~::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::a 

eu karar ü:ıeri:ıe lngiltere po
lis', kadınlardan müteşekkil bir 
kıt'a vücude getirmiştir. 

Şik ve zar.t kadınlardan ol
malarına ıtir.a edi!en bu kadm
form vazifesi, Kendilerini zehir
lere müptela göstererek kaçak
çıların ıtimadım lcazanmak ve 
onlann sırlarını poliıe ifşa et
mek tir. 

lngiltereden başka c.!iier mem
Ieketlerc!c de ayni şekilde kadın 
bıt'aları vücude getirilecek bun
ların hepsi teşriki mesai edecek
lerdir. Bütün bu kadın po:isle
rio merkezi Londra olacaktır. 

Bu kadml~r bir müddet tahsil 
gö:ecelder ve en kibar sanıfo 
meıısvpmuş gibi hareket ederek 
[,açahçı!arı e!e geçireceklerdir. 

Hali tasfiyede 
Melımet Balcı kar
deşleri Tiirlc Tica· 
ret Anonim sirke· 

.:1 

tinden: 
3 Teşrini evvel 

932 taı·ihli htyeti 
umumiye içtima
nnda şirket!mizin 
ftasf&ye§-ne karar 
verilmiştir. Bina
tena!eyh şirketi
ınizden a~acağı 
o!@nların azami 
bir sene zaı·fında 
tasfaye masasına 

ala
isbat 

müracaatla 
caklerını 
eyl~meleri lüzu
mu ilin olunur. 

TÜRKİYE i 

ıstanbul Belediyesi Hanları 

tlevo;-ylu tepbirhanesi yanında mevcut ah~~p baraka enkazı 
s1tılmak Ü-zere açık müzayedeye l•onulmuştur. Tı:ılip olanlar taf-
silat almak için her gün Levazım müdilr!üğüne müzayedeye gir-

mek için de 5,5 liralık teminat makbuz veya me!dubu ile 
3/11/932 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
müracaat etmelidirler. (5393) 

inhisarlar-Umum MiidürlüğündeD;-
ıdareye lüzumu o"an (45,000) Çlılvala kapalı zarf usu ünde verilen 

fiyat haddi Jlyık görülmedqinden 31- l o. 932 paza!lesi ~ünü S3at 
14 te pazarhıda ruübayaa edilecektir. T1l"p'etin yüzde 7,5 teminat 
akçelerini hamilen Galatada mübayaa ~ omisyonl'na mürc:c~atları. 

\5714) 

Posta ve Telgraf levazım 
Müdürlüğünden: 

ldan m'z te!_s::ıleri için kred ondülötör ve perforalör bandla
rıodan beıer bın tekerlek takas kaydı ile ve pazarlı:< nureıi.e 
milbayaa edilecektir. Buna ait pazarlık 28 Te{rinisani 932 pa· 
zartesi günü saat 14 te icra edilecektir . 

Taliplerin idari ve fenni şartnameyi ve merhulu takas kaydını 
almak ve görmek için her gün yeni Postanede Mübayaat şube· 
sine ve pazarlığa iştirak için de yevmi mezklirda muayyen saatte 
yüzde 7,5 nisbetindeki teminatlarını hamilen mUbayaat komisyonu 
rivasetine müracaatları. t5694ı 



KÜÇÜK HiKAYE .............................................. -.. 

Ceza ve Cürüm 
Nevyorkun 78 inci caddesinde 

bir dev binanın 46 ıncı katında 

354 numaralı odadayız .. İki kiti 
kartılıklı oturmutlar, birer püro 
tüttürüyorlar, ve konuıuyorlar .• 

Bu adamlar Türkçe konutuyor 
lar, ve daha yaılıcaaı anlatıyor: 

- Bütün delail ve zevahir a· 
leyhimde idi.. En aon defa olarak 
ıeni, benimle gömıütlcrdi.. Ya· 
rım aaat sonra, kanlı ceketini ça• 
lıhklar arasında bulmutlar, son· 
ra nehrin kenarına kadara sürük· 
lenmit bir vücut izi do meydana. 
çıkarmıtlar. Ne dedim&c dinletti· 
remedim .. Temyiz ettim, uğra§• 

tım olmadı. Tuttuğum nvukııtlar 
' ise , ınhit olmadığı ve itiraf da 

etmediğim için idamdan beni an· 
cak kurtarabildiler .. On bet aene· 
ye mahkum oldum .. 

- Evet, bunu ıonradan ben de 
öirendim.. Buradaki Sh·aılılar 
ıöylüyorlardı .. 

Yatlı adam bu sözler kar§ııın· 
da kendiıini zor tuttu. Sakin yap· 
maia çalıttığı fakat titriyen bir 
aeıle ıordu: 

- Anlat bakalım Vehap.. Na· 
sıl yaptın bu iti?. 

Vehap denilen adam, karııaın· 
dakinin gözlerinin içine baka· 
rak: 

- Naaıl oldu iıe oldu, dedi, 
timdi bunları bırakalım.. Sana 
kartı ne kadar ıuçlu olduğumu 
biliyorum.. On bet ıene benim 
yüzümden yattın .. Fakat bu esna· 
da ben burada ikimiz için çabı· 
trm ve buıün üç yüz bin dolarlık 
bir servetim var •• Bu paranın ya· 
ruı senindir •. lıte çeki de hazır
ladım .. Bilmem borcumu bunun· 
la ödemit olur muyum .. 

Vehap cebinden çıkardıiı çeki 
muaııın üzerinde duran bir ıa· 
zetenin üzerine koydu .• Bu ıaze· 
de eıki harflerle yazılmıı on bet 
aene enelki tarihli bir (V AKIT) 
idi .. 

Çek teıadüf en, büyük harflerle 
yazılmıt §U ıerlivhanın üzerine 
konulmuttu: "Çocukluk arkadqı 
Vehahı öldüren Sivaılr Demir on 
bet .eneye mahkum edildi.,, 

Demir Efendi, dalıın gözlerle 
çeke, ve çekin altından görünen 
yazılara bir müddet baktı .. Sonra 
batını hafifçe ıallıyarak: 

- Hayır, Vehap, dedi, hayır ... 
Bu para ıenindir •• Senin borcun 
bana bu değil •• Biliyorum, bana 
on bet ıene hapiıhane.::e çektik· 
lerimi ödeyemezsin.. Fakat niçin 
buraya ıelip, beni hapse attıkla • 
rını öğrendiğin zaman bir telgraf 
çekmedin, veya bir mektup ya· 
zarak ıağ olduğunu bildirmedin.? 

Yehap boğuk bir ıeale: 
- Namuıum, dedi, mahvolur· 

du .. Ne ıerait içinde buraya kaç· 
tığımı biliyordun?. Anam, babam 
kahırlarından ölürlerdi .. 

Demir ağa kallc.mıtb, tirtir 
titriyor: 

- Ya, diye bağrıyordu, benim 
nam111umu dütünmedin mi?. Ken 
di namusunu kurtarmak i~ia, be
nim ıade hayatımı değil, namu~ 

ıu mu da berbat etmeğe nasıl ce
saret ettin? ... 

Odada büyük bir sükut oldu .• 
Sonra Demir Efendi sakin fakat 
emreden bir ıeıle: 

- lıte aen bana namusumu 
borçlusun .. iki gün sonra, bir va· 
pur var ... Ona bineceğiz.. latan· 
bula döneceğiz ve orada, alenen 
hikimin huzurunda ve benim 
mahkUm olduğum cinayet mah-

kemeainde, bana namuıı.:=nu ia· 
de edecekıin .. 

• • "' f 
-; Hakim bey, beni tanıdınız 1 

mı.. f 
Cinayet mahkem~i hıncahınç J 

dolu .. O gün büyük bir dava gö- İ 
rülecek .. l~te hakimler yerlerine { 
ohtrmuı, ve mübatire "çağır!,, 

diye emir veriyor .. 

Fakat bir ndam, kolundan bir 
ba§kaaını aürükliyerek hakimin 
kar§ısrna geçiyor, ve haykıra· 
rak soruyor: 

- Hıikim bey, beni tanıdınız 

mı~. 
Büyük bir karıa,alık.. Hakim 

bu adamı deli zannediyor.. Fa· 
kat biraz dikkat edince, tanıdık 
bir cima .. Ada.m anlatıyor: 

- Ben Sivaslı Demir. Bundan 
tam on altı ıene evvel arkadatım 
Vehabı öldürdüiüm için on be! 
seneye mahkum ettiğiniz Demir .. 

Demir, kendini tutamıyor, ıöz
lerinden Yatlar botanarak, bıçkı· 
rıyor ve haykırarak sözlerini ta· 
mamlıyor: 

- Evet, katil Demir.. Arka· 
dat katili .. Fakat ben katil deii· 
lim reiı bey ve arkadatımı öldür· 
medim .. itte ... Kendiıi burada •• 

Salonda, ve hakimler aruında 
büyük bir heyecan.. Reiı pek iyi 
anhyamamıttır.. Soruyor : 

- Ne diyorsun?. 
- Şunu diyorum.. Beni öldür• 

düm diye mahkUm ettiiiniz Ve· 
hap itle bu adamdır.. Onu ara
dım, buldum •• Ne-.yorkta buldum 
ve ıözlerimi iıpat için buraya re· 
tirdim .. Kendiıine sorunuz •• 

Vehap, ıolıun yüzü ile, hlki
me bakarak: 

- Reis IMJ, tliye aöze batlı· 
yor, hundan on yetli aene YeYel 
.on defa olarak arkadqım Demir 

ile buluttuium zaman, lMa, me
·mur oldufum ida; .:i huaual7enin 
kaaurndan üç hin lira çal~tım .. 
Demirin bundan haberi yoktu ••. 
Ne yapayım diye · mütereddit i· 
dim. Bir aralık kendiaine açacak 
oldum, fakat ıuıtum, ıonra, De
mir benden ayrılarak kahveye 
gitti.. Derhal bir karar vermek 

mecburiyetinde idim.. Dütün· 
düım .. Şu çareyi buldum .. Ceketi· 
mi çıkaracak, bir kenara atacak· 
tmı, ıonra bir cinayete kurba git· 
tiğimi hiııettirmek için de, nehir 
kenarına kadar sürüklenecek, 

sonra da kalkıp kimıeye görün -
memeğe çalıtarak Amerikaya ka· 
çacaktım.. Nitekim muvaffak da 
oldum .. Kaçtım .. Orada zenıin ol 
dum ... 

Hakim, bu muhakemenin ıaf a· 
hatrnı hatırlıyordu .. Demirin mü· 
temadiyen "ben katil değilim!,, 
diye çırprndığmı, timdi gözleri • 
nin önüne getiriyordu.. Demek 
onu nahak yere mahkum etmit· 
lerdi ... 

- Peki, arkadatınızın burada 
mahkUm olduğunu haber almadı· 
nrz mı?. 

- Aldım, fakat bir türlü ceıa· 
ret edip, hakikati yazamadım .... 
Anam, babam, ailem bu namus· 
suzluğa dayanamazlardı.. Hem 
ben artık Amerikada bir Türk o· 
larak değil, bir Amerikalı olarak 
ve V elson ismi ile yqıyordum ... 

Orada da bütün hayatım alt üst 
olacaktı ... 

Tam bu esnada, hiç kimsenin 
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Yukardan aşağı: 
1- Boıta gezen. 
3-- Balık hapİ.llharıCtJi. 

4- Zaman. 
5- Keder. 
6- Büyük b!r Tür1;.. 

Soldan sağa : 

• ·-

1- Türk bayrağ•nın rümuzu. - E-
lendi mukabili. 

2- Binecek ıcu. 
3-- Nota iıarcti. 
1- Beyaz. 
5- !\'ota iıarctL 

* Hergün bir bulmaca 
Bugünden itibaren bergün 

bir bulmaca ne9redtceğiz. Bu 
lulmacalar 10 tane olunca bul· 
macaları halledenler on l: ulma· 
cayı birden bize g6ndencekler
dir. 10 Tarıuini doğıu olarak 
haJlcdenler<!en bet kariimiıe bi
rer kutu pt!sktvit, 10 kariimize 
birer paket çikolata, 1 O kuii· 
miıe de · birer le itap vereceğiz. 

Naul bulacak•ınız ? 
Yukanda bir çok boılar var· 

dır. Bu botlara iıahattaki (tkle 
gare birer harf bulacal<sımı. 

Eu da il&i vaziyettedir. Biriıi 
yukarıdbn aşağıya doğru oku· 
nur. Diğeri de ıoldan sağa doğ· 
ru okunur. 

Her hanede birer numara 
vardır. Bir misal yapahm. 

.. Yukardan •ı•ğı,, kısmını ele 
alalım. 1- l?oıta gezen.. diyor. 
Boıta geıen maniıını ifade eden 
ve beı harf ten ibaret olan bir 
kelime bulacaksınız. Haıfleri 
bot hanelere birer birer yaza· 
cakaanız. ikinci, llçüncll baneıi 
bu ıekilde 11r111 ile dolacaktır. 

Soldan Hğa olan kııma ge· 
lince, bunun da bir çolıt num•· 
raları var. 1 Numaradan baılı· 
yalım. Bir numara Türk bayra· 
tının rllmuzu diyor. Burada iki 
boı hane olduğuna g6re iki 
harfli bir kelimeyi de bulacak· 
ıınız. Böylece haneleri doldura· 
rak mır.lamı çıkaracaksınız. 

[
r.ı:nına Mflhlm ıı=:www....:'t 

Zıraat n:;k;;b;d~~· mezun ,.e H 
ccrübc görmüş bir eftndiye ihtiyaç IS 
·ardır. Galatada Pcr~cmbc pazar Aslan H 

D han altıncı kat No 5 müracaat edilsin U 
l.z:mıw:::ı:ı::ı:ı::::::a:ıu::::n:::!;~:h::~ 
~-·--• Dr. Ihsan Sami 

11111111-·=j 
Istafllokok aşısı !! 

Srarilokoklardan mütevellit ( Ergen· İi 
tik kan çıbanı. koltuk ahı çıbanı, İi ' .. 
arpacık ) ,.e bütün cilt hasralıklarıra i! 

karşı pek tesirli bir aşıdır. İi 
ı:::ı:::m::= Dh·an}·olu r\o 189 :::::::::::a::a 

ümit etmediği ve müdahaleye va· 
kit kalmıyan bir hadise oldu ... 
Demir Efendi, cebinden çıkardı· 
ğı tabancaıını Vehabın ~akağına 
dayadı, alet etti.. 

Salon ayağa kalkmıt, heyecan
dan boğuluyordu.. Fakat kimae 
bir fey söylcmeğe cesaret edemi
yordu ... Birdenbire, Demir Efen· 
dinin vakur ıesi duyoldu: 

- Hakim efendi, beni bundan 
on bet ıene evvel, ıu yerde yatan 
adamı öldüdüğüm için mahkum 
etmit idiniz, ceza vermi!tiniz ... 
Halbuki ben o zaman bu cürmü 
itlememittim.. Buna rağmen ce· 
zamı çe'"~im .. Şimdide cürmü ya· 
pıyorum.. Ho,ça kalınız .. 

Ve kimse müdahale etmeden, 
Demir Efendi, ağır adımlarla 
mahkemeyi terketti, gitti .. 

fa. 
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Türkiye ziraat bankası 
idare meclisinden: 

Türki)e :ı.iraat bankası urrumi heyeti sureti adiyede o'.arak ikin• 
ci ttşrin ayının 30 uncu irnüne tesadüf eden çarşamba saat 14 te 
An~ara banka merkezi binasında top'anacaktır. 

Murahhas beyefendilerin zikred ilen gün ve saatte teşrif buyur· 
maları rica o!unur . 

Müzakerat ruznamesi aşağıda ynzı'ıdır: 
1 - Türkiye ziraat banka ının 1931 hesap seneıi muamelAh hak• 

kında idare mecl'si ve murakip r a porlarının okunması, 

2 - l 931 senesi bilanço, kiru 2arar hesap'arımn tasdiki ve 
itiare mect:si azasının ibrası, 

3 - 1931 rr.urak iplerinin i'cret'erinin tayini ve 1933 senesi için 
2 murakipve 2 yedek murakip int ihabı, 

4 - Müddetleri biten iC:are rr.ccl si fz.ası yer:ne aza intihabı. 
Türkiye ziraat bankası heyeti umumiye murahhularınm isimleri. 

berveçhi atidir: 
Adana 
Afyon 
Aksaray 

Amasya 
Ankara 

Aııtalya 
Art;vin 

Aydın 

fahkcsir 
r ayezit 
BilPcik 
Fo'u 
Euri'ur 

Nafia vekili Hilmi • meb'us Zamir ve Ati beyler. 
Meb'us Ali, Cema', n\u~at Kemal beyler. 
Meb'us Süreyya bey. 
Ankara t:caret bo• sası reisi Salih ~abri bey. 
Meb'us Rıfat, Şaldr, sabık meb'us H san bey!er. 
Meb'us Numan ve Rasih beyler. 

: Meb'us Mehmet Ali bey. 
Meb'us Aslan, doktor Mazhar ve Fuat beyler. 
Reis Kbım Paşa Hazretleri. 
Meb'us Ihsan bey. 
Meb'us 11ayrettin bey. 

Meb'us Emin Cemal ve Şiikrü beyler. 
Mcb'us Mcstafn Şeref bey. 

Bursa : Meb'us Rafet, Emin Fikri ve Rü,,tü beyler. 
Meb'us lbrahim bey. Cebe:überd el: 

Çanakkale 

Çanlurı 

Çorum 

Denizli 
Diyarıbekir 

Edirne 
Elaziz 

Enir.can 
Erzurum 
Eskişehir 

Gaıiayıntap 

Giresun 
Gl:mü~hane 
Silitkc 
Isparta 
lstar.l:ul 

lzmir 

Krrs 
Kast cı ır. or u 

Ka)seri 

Kırklareli 
Kuşehir 

Kocaeli 

Konya 

Kütahya 

Malatya 
Man'sa 
Maraş 

Mardin 
Mersin 
Muğla 

Muş 

Niğde 

Ordu 
Rize 
Sarr.sun 
Sı irt 

Sinop 

. . 

Ee'ediye re:si Veli Namık, Ziraat odası rei&i 
Nezım, E:ı.incden Yahya Sezai teyler. 
Maliye vekili Abdülhalik bey. 

Meb'uı ismet ve Mustafa beyler. 
Mcb'us Yusuf Ziya, Necip A li, doktor Kazım B.ler 
Meb'us Zülfi bey. 

Meb'us Faik ve Şeref beyler. 
o;valll muhasebat mümeyizlcriuc!cn 
r\uri bey. 

Mehmet 

: Meb'us Abaülhak E~y. 
: Az'z ve Asım Beyler. . . Meb'us Emin Bey. 

Meb'us Kılıç Ali ve Nuri Eeyler. 

W.eb'us Nuri B. ve Ihsan Paşa. 
Meb'us Hasan Fehmi Bey. 
W.cb'us Hafız Emin B. 

Meb'us Mükerrem ve Krmal Turan Beyler. 
: lnb:saılnr vekili Ali Rana, Iv.eb'us Ziyaettin, Sellh 

Cimcoz Beyler. 
Meb'us Mahmul Esat, Osrr. aıızac!e Hamdi ve Ki· 

mil l!ey:e:r. 
Meb'us Baha Tali Eey, 

MeL'us Tahsin, Teldrdağı meb'usu Cemil ve An· 
kara meb'usu Halit Beyler. 
Meb'us Reşit Pey. 
Meb 'us .Şevket Bey. 
Meb'us Lutfi Müfit Bey. 

Meb'us Ali ve ıCrradan I'lcrn!ı :ıade W.uıtafa 
Reşit eey. 

Meb'us Kazım Hiisnü, Tevfik Ffüret ve Muı· 
tafa Beyler. 

: Katibi umumi meb'us Recep, meb'us lbrabim 
ve Hakkı Beyler. 
Başvekil ismet Paşa Hazretleri. 

Meb'us Refik, Turgut ve Kani Feyler. 
Meb'us Mitat B. 
Meb'us Abdurıezzak B. 
Meb'u!J Süleyman Fıkri ve Hamdi Eeyler. 
Hüseyin Avni ve t'\uri Beyler. 
Meb'us Kılıç oğlu Hakkı B. 
Meo'us l-lalıt H. 

Meb'us Recai ve ~ evket Beyler. 
Meb'us Esat B. 
Meb'us Emin Etem ve Asım Eeyler. 
Siirtli Ekrem B. 
Meb'us recep Zühtü B. 

Sıvas 

Şebinl<arahisar: 
Meb'us Rahmi ve Abdülmuttalip Beyler 
Meb'us lsmail B. 

Tekirdağ 
To!<at 
Trab2on 
Urfa 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

Meb'u; Cemil v~ Faik Beyler. 
Meb'us Mustafa ve Süreyya Beyler. 
Meb'us Daniş ve tüccardan Kırzade Şevki h~vlel• 
Meb'us Ali Saip B. 
Meb 'us Hakkı B. 
Meb'us Avni ve Hamdi Beyler. 
Meb'us Celal Sahir ve RaO'ın Be.vler. ... 
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buğdayı nişastasile yapılan maballebi ve tatlıların nefaıctine payan yoktur. Heryerde Hasan 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

4 O. O O O Liradır P· 
'Yango şimdiye 

Rıcsatz 
kadar binlerce kişiyi zengin etmiıtir. 

Kaçzr ma)1znzz 
iştirak 

3UncU Kolordu Satınalme 
Komisyonu lllnbr1 

Üç yüz bin ki;o un kapalı zarf 
usulü ile münakaHya Jconulmuı· 
tur. ihalesi 9-Teşrinisani:932 
çarıamba günü saat 15 tedir. 
Şartnamesini görmek üzere Is
tan bulda Fındıklıda 111. kolordu 
sahnalma komisyonuna müraca· 
atları ve ihale günü vaktinde 
teminat ve teklif mektuplaranı 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
1tta!";n. Y.ıllarda olduğu gibi bu yıl da Millet dersaneleri 932 
ltı:ı 

111 
it ıncı Teşrinin 1 inci gününden itibaren aşağıda gösteri· 

makbuz mukabilinde Ankara 
merkez kumandanhğı aatanalma 
komisyonu riyasetine vermeleri. 

(874) (5442) 

leıe teplerde ıçılacaktar. · 
llıürı Yıt ve kabule baılanmışhr. Hemen mektep idarelerine 

ı:- Clıt edilmesi• 
1:.111 • ' C ~0önn kazası: 

~tcj ~~aloğlu (1), Kadırga (3), Beyazıt (5}, SUleymaniye (7), Sir-

F 
). 

•t"b lJ 1 kazası: 
tttb·nkapanı, Fılyokuşu (12), Küçükmuıtafapaıa (14}, Çarıamba, 
~lll~Ye (16), Karaglimı ük (~7), Kocamuıtafapaıa \28), Çapa (30), 
(SI) 

1 ~33, Eyüp (37), Samalya (43, Aksaray (45), Mevlinekapı 
Be orbor (56), Kaıhçeıme (58). 
f.f Yoğlu kazası : 

(l]) ~ıcıoğlu ( 1 ), Kasımpaıa (5), Kasımpııa (9), Şiıbaneyokup 
Be ~ndıldı (13), F eriköy (17), Tophane Kadiri yokuıu (31). 

fıktaş kazası: 

~,,~rtababçe (18), Çırağan caddesi (19), .Ortak6y (23), Kuru 
e (25' s ,. 

S •rıyer kn ... : 
lıti~ •rıyer (14, Rumelihisarı (27), Uluköy ,~8}, BOyllkdere (30), 

·~e (40). 
adıköy l•azası: 

lilllbtrenköy (4}, Göztepe (5), Kızıltoprak (6), Gazhane (9}, Ta
r/' gazı (35). 

•küdar kazası: 
llıttl'(Ptaıı (15), lbsaniye (19), Atlamataıı (22), Tenbelbacı Meb
ı,., (~3), Beylerbeyi (2i ), Çengelköy (28), Bulgurlu (44), Tabıi-

1! ), ve SeJimsız Ermeni mektebi. 
tykoz kazası: 

~oluhiıarı (34}, Beykoz (40). 

tı.lstanbul Gümrük Muhafaza 
lılaşmüdürlüQünden: 
l (10 adet örtnlftk muıamba) dır. 

\,. - Zonguldak gümrüğü or.mına alınacak 10 adet artolok 
~ lllba (açık) kırdırmaya ~ooulmuıtur: . . . 

'ttını"':""' Kırdırma şartJarı kAgıdmıo tasdıklı ıuretlerı BaımOdOn· 

3 
11dcn alınacaktır. . 

)0 - Kırdırma Başmüdiriyetimizde kurulacak abm Alim komıı 
llt1 t L_ i ._ •ranndan yapılacaktır • . . 

li t Kırdırma 14-11-932 taribıne ras!ıyan pazarteaı gtlııtl Aat 
tdir s . 

"111• .._ Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 105 liralak 
.._ '~kat aüvenme "teminat" larile belli ıaatten evvel komiıyo-

6ielllleleri • 
İttek;:' CSrnek : lstaobul Gümrük Muhafaza BaımDdOrlOğOndedir. 
~rada ıı5re bilirler. (5610) 

ocaeh Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

~ 
'•lllir,:J)•ıan - Arifiye yolunda yapılacak 4386 lira bedeli keıifli 
~dil~~ t,frinisaninio 2 inci çarşamba günO saat on beıte ibale 
"''llt\ tiıere alenen münakasaya konulmuıtur. Talip olanların 
:tlttı.~ tarihte yilEde yedi buçuk niıbetinde muvakkat teminat 

• • • 
Tabhüdünü ıfa edemiyen mü· 

teahhit ve hesabına (50,216) adet 
ıarraciye bobin ipliği kapalı zarfta 
mllnakaaaya konmuıtur. ihaleıi 
8-11-932 tarihine mnsadif aah 
günü aaat 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin ıartname ve nümune
ıini g<Srmek üzere hergiin mli
nakısaya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinden evvel teklif ve 
teminat mektuplannın makbuz 
mukabilinde Ankada M.M. V. ••· 
tınalma komisyonu riyaaetine 
tevdi eylemeleri. (875) {5443) 

• • • 
Yerli mamullhndan 20 ili 

. 40 bin adet matra, kapalı ıarfla 
münakasaya konmuıtur. ihalesi 
9-11-932 tarihine müsadif çar· 
pmba günü saat 1 S te yapıla
caktır. Taliplerin ıartname Ye 
oilmunesini görmek Oıere her 
gün ve münakasaya iştirak e8e-1:y "" ' ... ,., ~ ccK erın o gün ve saatin<len ev· 

l f'/ ıb\ı .) 1 ı• "' ..J 
Ye telıt ır ve teminat meKtupıa-
nnın makbuz mukabilinde An
karada M. M. V. Sahnalma ko· 
misyonu riyasetine tevdi eyle
meleri. (876) (5444) 

• • • 
Yerli fabrikalar mamulihndan 

yirmi bin kilim kapala zarfla mil· 
nakasaya konmuıtur. ihalesi 12-
Teırinisani-932 tarihine mllıacUf 
cumartesi pnU aaat 15 te ya· 
palacakbr. Taliplerin nilmune ve 
farloameaiai aörmek Ozeıe her 
,en ve milaakasaya ittirak ede
celderin o gfin ve saatinden eY• 
Yel Ankara'da MiUI müdafaa 
Hlınalma komisyonuna milracaat-
Jarı. (1002) 5517) 

• • • 
Yerli fabrikalar mamulitandan 

(2000) yün battaniye kapalı zarf
la mOnakasaya konmuıtur. iha
lesi 14 Teşrinisani 932 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat l 5 te 
icıa edilecektir. Taliplerin şart-
name ve nllmunesini görmek 
üzere her glin Aokara'da M. M. 
V. satınalma Kom. riyasetine 
mDracaatJara ve mllnaka1aya it· 
tirak edeceklerin o gün ve saa-
tinden evvel teminat ve teklif 
mektuplarım mıkbuz mukabilin
de mezlcür komisyona verme
leri. (1004) (5535) 

tt,,.._11 ~e!• banka makbuzu ile villyet daimi encOmenine ve 

~ iıtiyeolerio eocUmeo hlemine mOra(5~3'j Klrab:r;kpaa~~lnde 
hı~a J U M •• d •• J •• v •• d Scnc\'İ kirası (10001 Jiradan aşağı ol· 
p ~ r ar mum u ur ugun en : mamak ve şerefli mahallerde olmak şartilc 

~"~·~~lak suretile {8000) kilo 1erli mala kalan kmnap satın emlAki olupta kirı.sını karşılık gösıererck 
"' ~'lr T r 1 <ehven faiztcı borç para almak istiyen· 

r,_Qab • • ıp erin % 7,5 teminat akçelerini hımilen 2/11/~32 lerin Galatada Mehmet Ali paşa hanında 
"'Grac,,~ giinQ saat l S;S ta Galatada Mub•yaa Komisyonuna (41) numaralı yazıhanenin tevessutuna 

arı. (5661) müracaat eylemeleri C4850ı 

Sayıfa 15 

ile, çocuk ve yavrularınızı besleyiniz, saf hilesiz ve mükemmel 
bir gıdadır. KemikJeri ve vücudu kuvvetlendirir. Çocukların neşvü 
nemasına azim faideler temin eden Hasan bezelya, mercimek, pa· 
tatea, arpa özü unlarından yapılan yemekleri çocuklarmıza ve bil· 
hassa hali nekahatte olanlara yediriniz. Hasan pirinç öıü ve Hasan 
markasına dikkat Kutusu 25 kuruştur. Hasan ecza deposu. 

,.. 

Doktorlarınıız . 
Doktor 

Arlstldl 
A4uayenetianeal: 

Emtnıınu: EmlnönU han 3 Uncu kat No.8 

Doktor 

A. Kutlel 
etıt ve ZUhrevt ııutahklar tedavtbaııuı 

Karaköy börekçi fırmı aıraamda 3-l. 

oı, doktoru 

Arşak SUrenyan 
Beyoğlu latfkll.J C6dde81 numara SO! 
Mısır apartmıanL Müracaat: Cuma pa· 
zardan maada her gün 9 - ıs ve l~ - 17 

ye kadar. Telefon •042• 

Doktor 

Ihsan ArJf 
Cerah~ hastahnnesl ldrar yollan 

mUtehassısı operatör 

Muayenehane: Cağnloğlu cczahruıcsine 

blU,Ut. No. 3(). Telefon 2161'l. "Saat 

115 - 18 hasta kabul olunur.,. 

Doktor 

Kapik yan 
lıluayenehanMi: Sirkeci 

caddeal No. 26 
Muradiye 

Telefon: 2 10i7 Jstanbul 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali I• 

Cilt ve zührevi tıaataııklar mUtehasaıaı 

Doktor idrar yollan hnstnhldan mlttehasııaıı 11 

Eminönü (Sabık Karakq) hanına 

Bahaettln Şevki nakfetml§tfr, Cumadan maada her gün 1, 

Babıali caddesi Meaerret otelJ kargısmda 
AvnJ Bey apartmıanı 125 Sabahtan 

Alqa~a kadar ~ · , 

Doktor 
Emin Şllkrtl 
Dahili hutalıkl&r mlltehauım 

lataııbul Sultanm&hmut tUrbeal, Babı· 
AIJ caddeal, No. ıo. Telefon muayeneha· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.31~ 
~er g1ln ölleden sonra aaat H-18,. 

Urolofl • Doktor 
'Feyzi 

Böbrek. meeane. idrar )'Olu b&etaiılLl&n 
mlltehaasısı 

.Beyoğlu. ı.tıkW caddesi Elhamra 
apartmıan No. 3 Her gUn öğleden eoııra. 

Tel. Beyoğlu 28315 

Urolol • OperatBr doktor 

hastalarını kabul ve tedavi eder. 

oı, tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parts darlll!Ununundan mezun 

Çağaloğlu Halk Fırkası ka!'§ısmda Sıhhi 
a~ No. (7) 

Doktor 
Mehmet Akif 

Ebe ve kadın hastalıkları mUteh.asaısı 

Beyoğlu JstiklAI cıı.ddesl Rus lldareU 
yanmda No. 451: Tel B. O. 200~ 

Her gün öğleden sonra 

Doktor - Operatör 

Nuri Mahmut 
Doğum \'e kadm h!ıstalıklan mUtclı&B8l.8J 
.M:ıçklMb: SllAhanc caddesi Berna A· 

par\rmanı, No. ı. Telefon 43562 (f934) 

; 

Fuat Hamit -------------------------111, Doktor Böbrek, meaane ve idrar yolu 

• b~lıklan Oteh&ffiR 
Muayenehane: Türbe, Mahmudiye cad· 

deld. No. ıo. Teleton !26~ • • ı.ı 

Osman .Se !9At fe dfJ~Q I• 
Muıı.yenen:ıne: Cağn.löğl N\ırn~m: I İ 

caddesi No. (19.) Tele.fon 20893 
Doktor ~· 

Doktor 

Reşat Htiseyln 
Fuat Fehim 

Cumarteal - Pazarteaf - Çar§amba ve 
Pertembe g11nlerl'~eden ;ııonra b&sta· 
larmı kabul eder. ~ğaloğlu, zeki Bey 

(Sıhhi aparbman) No 3. TeL 20164 

Kulnk, boğaz ve burun haat&lıklan mu. 
teh•şaısı, Muayenehane: Tth'be Mahnıu

dlye caddesi, No. ıo. Telefon: 22622 

D.oktor 
Feyzi Ahmet 

Cilt. zWırevl ve tenuUl haataııkJan 
mlıteb•yıaı 

Diş Tabibi 

P. Şamlıyan 
Beyoğlu, lstlklaı caddeiıi No. (28) 

(Mulcnruj yanında BabıA.11 ~ddNf. k8fe ba§ı Feyzl Bey 
lı&n numara: u. Sabahtan akp.ma ka· Muayene saati: 9 - 12 ve H - 21 ıı 

------~ ,;,..,,;,; __ .._ ___ .!..,.. ______ __. 

• dar but& kabul olunur. 
Doktor • 

Robert Behar Doktor 

Hasan Basri 
Doğum, Kadm 'baıııtaııklan moteııa.ıau.ı 

Edimekapı, Acıçe§Dle sokak No. (9) Beyoğlu, Altıncı Daire Baaclet aparlı· 
Maa1eoe: (Her gUn saat l&:-18 e kadar manr 4 Telefon: 421526 

\,~ ... ~ .............. ____ ..... ________ ~ 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan : 
15,000 Kilo Pirinç: Açık münakaşası : 30/T eşrinievvel/932 pa· 

zar güoü saat 11 de. 
5,000 Kilo Sabun: Açık münakasası: 30/Teşrinievvel/932 pa• 

zar günü saat 14 te. 
15,000 Kilo Kuru fasuJya: Açık münakasaSJ: 30/teşrinievveJ/932 

pazar günü saat 15 te. 
15,000 Kilo Nohut : Açık mUnakasası : 3J iT eşrinievvel/932 pa· 

zartesi günü saat 11 de. 
S,000 Kilo Kuru üzüm: Açık münakasası: 31/TeşrinievveJ/932 

pazartesi günü saat 13,5 ta. 
5,000 Kilo Karpit : Açık münakasası: 31/T eşrinievvef/932 pa· 

zartesi günü saat 14,5 ta 
5,000 Kilo Kazan Tutyası· Açık münakasası: 31/f eşrinievvel/932 

pazartesi günü saat 15,5 ta. 
Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarları ya

zılı eıyanın mlloakas~l~rı ~izaJarı~d~ki gün ve saatlerde yapıla· 
cağından ıartoamelerını gormek ıslıyenlerin her gün ve vermeğe 
talip olacakların da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat te
minat makbuzlarile birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım satın
alma komisyonuna müracaatları. (5292) 

Siit 

~~~eF osfatlı Şark Malt Hulisası Kullanınız. sütünüzü art· 
tmr. Çocukların kemikle

rini kuvvetlendirir. 



Sayıfa,16 VAKiT 

Mağazası Yarın Saat 15 te Açılıyor 
Muhterem hanımefendilerimizin reımi kilfalta hazar bulunmalannı rica ederiz. 

---- Bahçekapı, Meydancık, sabık Mustafa Şamh MUeaesab yanında No. 53 ----
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19 Birinci Teırlll 
Beynelmilel tasar-

ruf günüdür 
Bu hal ta bütün medeni memle
ketlerde tasarruf hesapları artar 
Türkiyenin bu savaşta geri kalma-
masını istiyorsan, sen de kendine 

Zlr.aat Bankasıada 
ltlr tasarral 
il.asabı açtır 

Eğer bir tasarruf hesabın 
varsa, ona bir miktar daha 
para yatır. 

Damlaya damlaya göl olur. 
Ak akça, kara gün içindir. 
Atalarımızın bu güzel söz-

lerine la yık vatandaşlar oldu
ğumuzu gösterelim. 

11ı1rk(Ve ZitlJaf Bankası 1 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Gabrtada labiaarlu Umum Mlldl&IOjG biauaaa mattaa.a 9 " 
13 namuah baae menin ittihaz olunmak Dzere •lzarecle 8Ve

tile ft bir 1ene mlddetle kiraya verilecek tir.. BU iki ba..._ 9 
namaraha alb ve 13 namaraL da yedi odalıdır. ( lıtiyenler ıue
bilirler) • Pazarlık için 9-11·932 çarpmba gDaD saat 15 te tallp
leria verecekleri fiatın % 7.5 teminat akçelerile birlikte Galata
da M8"ayaa le omiayonana mBncaattan. (5658) 

Istanbul Deniz Ticareti MtldtlrlDğllnden: 
Türk Gemi Sahiplerine ilan 

ı.tanbal batlama limanına mukayyet bulanan ıemilerin 1-11-032 
taribinden itibaren teaeiliae .,..._naeaimdan bu bnmta izahat al-
mak Dzere allkadarlann miicllriyete mlr•eaatları. {5712) 

SEYRISEF AIN 
Merkezi JdaresJ Galata töprübaşı B 2623 

Sul;c A. Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 

lzmir - Pire - lakencle· 
riye Poataaı 

(lzmir) ~b i;~n:_etrin 
Trabzon Poatuı 

(G •· ı 1) 2- ikin-
U cemaı ci teşrin 

çarpmba 18 de. 

lzmir - Menin Poata .. 

(Anafarta) ~i·t:-~ 
Çartamba 1 O da. Galata rab
hmıadan kalkarlar. (5727) 

vapuru PAZAR 
30T ... enel 
pi akp• Sirkeci'den hare
ketle ( ~. Iaebola, 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POSTASI 

İnönü ...... 
1 T .. •• AL 1 
pi aqam lilat 11 ele Sir
keci nbbmmdan hareketle 

(Zcmgaldak, laebola, Ayancalr, 
Salll8UD, Gireaon, Trabzon, ve 
Riu19 .m.et ...... 
det edecektir. 

Fazla taf.illt için Sirkeci 
Me1menet ~ altpla acea
..... mlracaat. Tele. 2213' 

Sipahi ocağından: 
YUkset konkur ıdınam da ltdntlle 

Hanım, sf vll beyler ve zabitan tanfmclan 
4 ve l ı lklnd Tqrln 98i Camı gUn• 
leri IUt 14,5 da Ocak Meydanmda ada 
inüabakalar yıpllClkbr. 

8ileUer : Hamal •Ri 100, 
hirinci mevki 25, ikinci mnki 
1 O kurattar. 

iri ve terblyell fe»
eu 88hlbl olmak 

lstı,.ealere · 
1 Y ... lı 11ı11a1 De IJ•• .... 

IJI '-Wyell Ye .. r'bb eo-
calr ~•tlftlrmelr lstlıen -
ve babalula Pramaca D· 
aaami lir•••ak latlı
PDCler •deld _._ mll-
raceat eh'alar" (51.., 

ı.taalnal llalunatpqa 134 No. 

~- filzellik Sıyı: 
YUzde basıl oı.n çil ve lebla1. ergenlik w sf.dceleri btlnen teda'fl ecler. Oldl 

bozmaz •e lellftt verir. Tlrqlan SOllr& tallan181k pyet fwldeMr. Hlllçlmft plec:et 

mlUGpllıa ......... ıa:J .... .....,.... Plıdnya lh~ .. '"'"'· 

TELEFUNKEN 343 
MEVSiMiN EN HASSAS 
VE EN YENi RADYO AHiZESi 

Telefunken 343 Parazite kar•• ay.,. 
hd1r, kendiliOinde Fading'i düzeltir, 
do6rudan do6ruya okunabilen •••k· 
h istasyon gostercisi vard1r. YUkHk 
konu,anı Elektrodinamiktir. 

8 O U R L A 8 1 R A D E A L E A v • S aı ve S A T 1 E M A 0 A Z A LA ııtl 

TOrk Maarif Cemiyeti Menfaatine 

Biiyfik eşya piyangos 
ikramiye miktanı 9000 Lira 

Afyon Nafıa BaımfthendlsUtha• 
Emlrd8fl • Şllnniye 1olan• (20999) Hra W• 

6 + 000 - 10 + 000 kilometreleri arua inpab 2-11 - t9t 
binde encDmeni YiJayette ihale eclUmek lise •apab ad 
mlnakuaya k•uldalaadan prtname ve keeifaa .. rl 
wı1..ıenn " talip olanlann "1,50 ......_ ... ....,_. 
mlncaaO.. illa olemr. (5555) 

IEY Sirkeci adrui 15 kar"' 
lak pa.ta ,.ı..aa baYi .. ktapla 
...a-k a.r it içia malhat 
toplar ve •erir. 14944) 

VAK 1 

............. 
....... llAldanD 1111' .um 10 
TICut QIDlarm l!lr ..... lU 
Tlcart Ot.alarm bir ... u.. • .-

l 


