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Eğlenceli yazılar, Sinema 

ve Çocuk sayıfaları 
Yeni gü ük 
bula nır usulleri ve dünya 
a .. ~~· - Müslüman olduğunu 

...::y ıyen bir İngiliz ıehrimizde. 

Daktilo müsabakamız devam 
ediyor , kaydolmıyanlar 

acele etmelidirler 

....__ 
16 •ncı Yıl • Sayı : 5329 Tahrir Telefonu: 2437!1 

hılcıJip T •• ki 
Çarşamba , 9 - Teıriniıani <11 tncı ay> - 1932 ldore Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kurut 

~ ur yesinin 

::!!. Büyük Derdi ı 

SEVİYE 
düşüklüğü 

le ~ki Şark mutaıavvıfları ilim
dı ı an'ı biribirinden ayırırlar -

. lın· h 
d ·ı ı am sofulara verip ken • 

ı er· · 
llhi ı_ ırfanla öğünürlerdi. "İlim 
llh. bı olnıak kolay; fakat, irfan 
~-~ olmak güç.,, derlerdi. 

a·· unyaya, bu tasnife göre bir 
e:z ~lacak olursak ne mütahede 
dı~rız! Milletlerin, alimi çoğal -
n· Ça. ırfanı azalıyor. Bu hadise -
~n adına, bazı kimseler Ameri -

nlaşnıa, diyorlar. 
~ .Anıerikanlaşma tabiri bir çok 
e anaları ifade eder. Fakat, biz, 
a'Q ha.rcialem manasını alalım. 

tl ltıanaya göre: Amerikanlat .. :a, basitleıme, aathiletme; her 
türlü hiiltür ve an'aneden tecer -

l etnıe, ve hayatı, sırf maddi 
~e Pratik tarafından alma de -
~ktir. 
'1a Bütün bu sıfatların Amerika -
"'1 .. rla ne derece münasebeti ol • 

&unu bilmiyorum. Bu, belki de, 
'ç, ıefil ve periıan insanların, 
~ellgin, müreffeh ve muntazam 
illaa.nlara karşı duyduğu kıskanç-
1'1ıı bir ifadesidir. 

() .\\'rupa medeniyeti batıyor. 
) ~tı yerine Yeni Dünya medeni
t'~ teçecek. Bu homurtular; bü· ,:a fena. -1eylere bu Amerikanlık 
"•nı takmaıar hep bunaan çık • 

Rerektir. o . . b " .\. ~un ıçın, ız, bu makalede 

Jce tı"ıe11kanlaşma tabirini kullanır • 
'ı il ona Avrupalıların verdiii 
'tta 'rıay, vermiyeceğiz. Zira, o 
ıc.,'"ada, mesela, Türkler ameri • 
ıu tıla,~y~r, demek, sahiden, gü • 

llç hır ıddia olurdu. 
'akat bugünkü Türklerin, git
t\ir e sathileştiği , her türlü kül -
ha "e an'aneden tecerrüt edip 
fttı~atı sırf maddi ve pratik tara· 
~l an almağa başladığı inkar ka-

t~trı_~z bir hakikattir. 
'a.· .Uçuk bir idealci inkılap züm
~~.:~~iına edildiği takdirde, de· 
1't t ılı~ ki, bugün, Türk camiası· 
~kıl eden insanların hepıi, 
~)' k köylüden. münevver şehir· 
~ 'dar hepsi, yemek, içm~k, 
~~ek ve çiftleşmek gibi en 
~~~ bir kaç hayat normasınm 

1 Çember içinde sıkışıp kal· 

Yakup Kadri 

~.~ .. ~~~~.' .. : .. :~:..~.~~~~~~:! .... . lS ....................................... . 

llıet Paşa Hz. 
il 
'-atın şehrimize 

.\l\lt Reliyorlar 
::~ı ı 'ra, 8 (Telefonla) - Baş· 
t-~~et Paşa hazretleri bu 
ele~ ~. 1ekıpresle lstanbula ha -
I~ 1 er. 

)o".1 ~t 
i -oq, 'tta Paşa hazretleri lıtas -
~.... ecli, . . h k ' l 1c4 , 'ttaeı,• reııı, eyeti ve ı e 

"' tıı ~e b uılar ve vekaletler er· 
"l ed"f "Uı f" • ı dil •e ırı tarafından tef• 

il er. 
•iitı 't~ekit · · 
letd·~l'takınıız lıtanbulda iki 

•r. Ankaraya dönecek -
.\dli 

liıı d )e •ekiJ· y 
-~:. )'rırı j uıuf Kemal be· 
~ld· ıta.nbula. ıitmeıi 

''· 

( 

(\;""""'"'"'"'"'"'"'"'"""'""'"'""i""""'k1 Skuruştan daha küçük de 
İha:~~!~~a~unİ para olduğu anlaşılıyor! 
1 değiştiriliyor İ 
( Hazırlanan layiha 1 
~ diin fırka içttmaın· ~ 
~ da kabul edildi ~ 
~ ANKARA, 8 (VAKiT) - ~ 

Bir çok şeyler ucuzlarken artık beŞ 
kuruş yuvarlak hesap olamaz ya ·•• 

~ Fırka grupu bu gün saat on~ 
~ dört buçukta reis vekili Cemil .§ 
§ beyin riyaseti altında toplan • ~ 
~ mıttır. ğ 
§ İçtima bir aaat sürmüş ve de ~ 
g niz posta seferleri ve vapurcu· § 
§ luğumuz hakkında başvekil § 
~ ismet pa§a hazretleri ile iktı • § 
~ sat vekili Celal bey tarafından ~ 
g verilen izahat dinlenmittir. ğ 
§ Bu izahat etrafında aldığım § 
~ malumata göre; iktııat vekaleti ~ 

'lran Hariciye V eziri Frugl Han ğ deniz posta seferleri ve vapur .. ~ 
dün Deltcrdarda F cshane fahri· g culuğumuz hakkında mühim § 

kasını gezdi... ~ bir kanun li.yihaıı hazırlamıt • ~ 
(Diğer ziyaretleri iç sayıfamızda) ~ tır. Çok mühim esasları ihtiva E 

---.. :·:·--····:·························-..-·-·· = = ......... -.. .. -·--· " ....................... n....... - ede 1 ~ 'h .. d ı·z poı -• • § n ayı aya gore en - E. 
Almanyada ıntıhap ~ tacılığı hakkında geçen ıene § 
........................................ E mecliste kabul edilen kanunda §. 

.. 

F P ~ tadilat yapılacaktır. ~ Bir kap yemek veya bir mel ya 15 veya 20 kuru, delll, 16·1!J on apen ~ Bu l~?'i~aya naz~r~n milli~ kuru•~· olablllrm19f ~~n~ 111uhtellf satıcllard~ anhyoruz~· · 
~ kaputaJ ışı devlete aıttır. Fakat E Iktısadı hayat şartları degıştik· manlara kadar bırçok eşya fıat-

k• • d ~ devlet.bu ~akkını.~uayyen tart ~ çe ve herşeyde hissedilmiyecek Jarı ya yüzer, yüzer, yahut elli· 
meV 110 e % lar daı.~eaınde vucut .. bulacak ğ ıibi görülen ucuzluk devam et- şer, ellişer alınıp satılıyordu. Bir 

= teşekkullere de verebılır. = ·k b' ı · b ı U "ft k d k y 
iktidar 

kalabilecek mi? g B · . S . f . . d 'E tı çe ır eşmıye aş ıyan usu er çı un ura alaca sınız. a on 
% • ~ınulntıçıbn l ~Yl rıseAadınl ı a .. ~ de değişiyor. Meseli yakın za- (!Devamı 9 uncu sayıfada) 
~ reıının s an u ı e a ar ve ~ 

"~::!e:.1:.~!:ş:~ı..:!:k::~- İ ii f~~~1~~~7i:::~ıI;.~::a: \ "'"ç"'"'";i;J-C;Td·=====a=====:::==b==:::l~=-r·==--====m===m=e=====k=======t===-e·=:::=-p.::::m 
§ rasında, gerek limanlarımız ile ğ 
~ecnebi memleketler beyninde ~ b• d t ld 

• 
~ 

ılllhı 
~I 

-
Başvekil Fon Papen 

BerJin, 8 (A.A.) - M. von 
Papen'in dün akşam mareşal 
Hindenburg'u ziyaretini mütea
kip, siyasi mebafilde mareşalm 

başvekile itimadını muhafaza 
edeceği iddia ediliyordu. 

Berlin, 8 (A.A.) - Gazeteler, 
hükumetin fırkalarla müsbet su· 
rette elbirliğile çahşmıya muva· 
fakat etmek, fakat siyasetin 
seyrini bu fırkalarm siyasi isti· 
kametlerine göre değiştirmemek 
hususundaki arzusunu gösteren 
yarı resmi beyanat hakkında 
birçok mütalealar yürütmektedir. 

Gazeteler, bu beyanata kanu
nu esasinin tadili meselesini fır· 
katarın hüsnüniyetini denemiye 
yarıyan bir mihenk taşı haline 
koyarak fırkalarla mükalemeye 
girişme yolunda bir teklit veya 
daha umumi surette milti bir te
merküz hükumeti teşkili netice
sine varmak arzusu ve yahut 
devleti, nufuz ve kuvvetle idare· 
de devam için milletin müzahe
reti zaruri olduğunu tasdik yol· 
lu bir hareket nazarile bakmak· 
maktadır . 

Hükumetin noktai nazarının 
ve ittihaz edeceği hareket tarzı· 
nın bugiin tavazzuh edeceği ü
mit edilmektedir. 

:§ işliyen vapurlar ayrı bir teıek • § ve ır e yur açı 1 
~ ~l halinde tefrik edilecekler • ~ · 
=dır. = -------------
~ Bu teşekküllerin başına a)'l'ı ~ 8 d k 1 k.. 1 hta J k 
§ birer müdir getirilecektir. ~ ura an ÇI an ar oy ere IDU ro aca 
~ Hususi vapurlara gelince: § 
g Bunlar kanunen tayin edilecek i 
f ıartlar dairesinde bir tirket .§ 
§ halinde idare edilecektir. Şir - ~ 
~ ketin başına gene hissedarlar ~ 
~ tarafından bir müdür tayin e • ~ 
§ dilecektir. ~ 
~ Nihayet bu üc muhtelit mü - ~ 
~ dür tarafından idare edilecek ~ 
§ ve her biri ayrı, ayrı birer ıah· ~ 
~ siyeti hukukiyeyi haiz olacak o· ~ 
g lan teşekküller umumi bir mü - ~ 
ğ dürün emir ve idaresi altına ve• § 
§ rilecektir. ~ 
§ Milli kaputaj i,Ierinde çalı - § 
~ facak vapurların evsafı kanun· ~ 
~ la tayin edilecektir. ~ 
~ Bu evsaftan mahrum olan § 
~ vapurlar seferden menedilecek ~ 
~ tir. § 
g (Devamı 2 inci sayıfada) ~ 
\.1111111ıııı1111 1 1ııııı ı ıı1111ıtl llll111111ıı ı ıı111111ııııı 111ııııtllllll11111ıJ 

Vekiller heyetinin 
bugilokil toplanması 

Ankara, 8 (Telefonla) - Ve
Vekiller heyeti bu gün öğleden 
sonra mutat içtimaını yapacak • 
hr. 

Bugünkü toplantıya bafvekil 
lstanbula gittiği için sıhhiye ve • 
kili riyaset edecektir . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

DOGRUSU BU! 
································ 
Bir iktısadi barometre! 
lktısat mUtehassıslan bir memleketten 

yahudi çıkıntısını gemiden fare çıkmasına 
benzetirler. Fare batmak tehlikesinde olan 
gemiden sa\'ı.ışunnuş. Onun ıçin bir mem· 
leketten harice yahudi akını olmasını da 
iktısadi bir tehlike alAmeti olarak tellı.kkl 

ederler. 
Haber aldığ'ınuza göre bır kaç sene evvel 

1zmirdcn Avrupaya ve Amerlkaya gitmiş 
olan bazı yahudller oralarda dolaştıktan 

sonra tekrar geri dönUp gelmi§lerdlr. 
Eğer bu yahudilerin gidişleri hakikaten 

TUrkiye için bir sıkıntı emmaresi ise tekrar 
dönüp gelişleri memleketimizdeki fktısadf 
sıkıntınm her memleketten daha hafif oldu· 
ğunUD en açık bir aıameU değil midir'f, 

. 
DUn Van Muhiddin a. , Kumandan ;:tat• ve dller 2evat 

Ç&talcada talebenin önUnden geçlyorler .. 
Cümhuriyet Halk Fırkası ta- Junmak üzere vali ve belediye 

rafından Çatalcada tesis edilen reisi Muhittin, Cevdet Kerim, 
talebe yurdu ile orta mektebin daimi encümen reisi Tevfik, a~a 
küşat resmi dün yapılmışhr. Nakiye Hanım, Avni, Necip, Ali 

Açılma merasiminde hazır bu- (Del'amı 9 uncu sayıfada) 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :ı::::::ı=m::ı 

Yahu, b~n seni unutmak için içiyorum, akai pbl 
karşıma çift çıkıyorsun be 1 •• 



Sayıla 2 

inkılap Türkiyesinin 

En Büyük Derdi : 

SEVİYE 
düşüklüğü 
(Batmakalemlzden devem) 

mi§ bir haldedir. Bu dar, bu bir 
kümesten daha dar muhitler, ar
tık, iyilik, güzellik, doğruluk 
mefhumlarının yeri kalmamı§· 
tır. Daha, dün ortaya atılmı§ o • 
lan Vatan, :Millet, gibi kelimeler 
bile apokaliptik kitaplardaki ya • 
van rümuzlar kadar manasını ve 
canlılığım kaybetmittir. 

Köylüye göre Vatan'ın eğer 
bir manuı varsa o da kendi kar· 
nını doyuran toprak parçasından 
batka bir fey olmamak lazım ge -
lir. Münevverin kalbindeki Mil • 
Jet iıe, ona t•hai refah ve menfa· 
at temini imkanlarını veren bir 
kalabalıktan baıka nedir? 

Mektepten henüz çıkıp hayata 
atılmak üzre olan genç "Kaç pa
ra kazanacağım?,, diye soruyor. 
Bir dakika da "Ne olacağım?,, 
demiyor. Hele memleketime ken· 
dimden ne verebilirim? suali hiç 
aklından bile geçmiyor. 

Havada dolatan sözler, mat
buat sahaıındaki yazılar, §urada 
burada verilen konf er anılar; zo
raki fikir ve meslek tecemmula • 
rındaki münakatalar v. s. v. s. i· 
çinde yaşadığımız içtimai atmos
feri her türlü asil ve medeni ra -
§eden mahrum bir aşalık unsur 
haline sokmuttur. Bunun içinde, 
ancak rakı kokuları, sarhot na • 
raları, öpÜfÜp sevişmeyi sinema 
filmlerinden öjrenen delikanlı • 
larla genç kızların dudak şapırtı· 
? ~·ı; ve üçer günlük vurguncu 
~enginlerin otomobil patırtıları, 

ve esniyen ve durmaksızın esni • 
yen halk tabakalarının geyirtileri 
barınabiliyor. 

Bundan yedi sekiz yıl evvel 
inkılabı, büyük Türk inkılabını, 
fırakh, danalı, funpanyalı eğlen· 
celerden ibaret zannedenler pek 
çoktu. Hele karısını dekolte bir 
fiıtanla baloya ıetirebilenlere a• 
'deta bir inkılap kahramanı naza· 
rile bakılırdı. 

O zamanlardaki müıamere lcr
Clen birinde eski hoca efen diler • 
tien biri bana §Öyle demiıti: 

- :Vallahi; elimizden geldiği 
kadar inkılaba uymıya çalıııyo • 
ruz. Ben, kendi heaabıma rakı, 
§af&p içerim. Silindir 9apka ve 
f ırak giyerim, hatta, becerebilir -
sem danı da ederim. Fakat, ıu, 
karımı baloya çıplak getirmek 
yok mu? doğrusu bunu yapa -
mam. 

Ve hoca efendi, inkılap şere • 
fine henüz traı ettiği suratını nef
retten, taa11uptan değil fakat, 
aczi ifade eder bir yeisle ek!iti • 
yordu. 

inkılap telakkisine baska bir 
miıal: ~ 

Gene beş altı yıl evvel. Beyoğ
lunda, levantenlerin parası ve lc
vantenlerin tetebbüsleriyle milli 
:(?!) bir müıamere veriliyordu. O 
arralarda bir de muhalefet cere • 
Y.aDJ mı vardı nedir, pek iyi hatır
lamıyorum. Şitlili tanıdıklardan 
biri yanıma geldi: 

- Azizim, sen ıöyle allah aı
liına, ben bu rejime nasıl muha -
lif olabilirim? Bu rejim bana, 
bütün gençlik idealimi (?) tahak
ltuk ettirdi. Şu dans kasırgasına 

bak. Şu cazbandı dinle. Şu giyi
niıler, fU f&mpanya içişler .. Ben 
.. jilimde bütün bunları rüyam 

VAKll 

:······················ ... ···············-············-·· .. ·····································--·---·-·--····--.. ····-· .... ······-··-···············-············· ı : = 

l... ..... ~ ............. !.~.~.l .. ~ .. ~ .. ~ ............. ~.~-·~-·~--~--~-~-~-~ ............ ~ ..... ..I 
Dünyanın mühim 

biri Alman 
iki hadisesinden 
intihabı idi 

Şimdi de Amerika Reisicümhur intihabının neticesi, 
44 milyonun kimi intihap ettiği bekleniyor .. 

Loodra, 8 (A.A) - Amerika
daki Riyaseticümbur intihabatı, 
efkarı umumiyeyi fevkalade ala· 
k11dar etmektedir. 

lngiliz efkarı umumiyes'ne 
göre, mesele kurularla yaı'arın 
mi:cadelesinden ibaret değildir. 
Muhafazakarlar, bu mllcadelede 
3 mühim nokta görmektedirler. 

1 - 8orçlar meselesi, zira 
bu hcsu~taki teşebbUı Ameri· 
kadan gelecektir. 

Malum olduğu veçbile bu me· 
selede M. Roıevelt, rakibinden 
daha itilafkiriıd r. 

2 - Tea'ibatın tahdidi meae
lesi. Bu hususta fU noktayı ha
tırlamak icap eder ki lngiltere 
kara teslihatının tahdidi mevzuu 
bahis olduğu zaman biç bir itiraz 
serdetmediği halde deniz teali· 
batının tahdidindeo bahsedildiği 
zaman hiç de itilafa yana;ma· 
maktadır. -3-= T;;ifeler meselesi, lngil· 
teredeki himaye hareketinin A
merika tarafmdan vazedilmit 
olan tarifeler yüzünden bat gös· 
termiş olduğu siSylenilebilir. 

felaket ve musıbetlere en ıyı 

çare bulabilecek adam diye tav· 
sif eylemiıtir. ,, 

M. Roosovolt, Nevyorkta son 
nutkunu irat eylemiştir. 

47 milyon erkek ve kadın, bu 
gün reylerini vereceklerdir. 

Ecnebilerin başlıca unsurlarına 
gelince, bunların yarısının M. 
Hover' e diğer yarısının da M. 
Roosevelt'e rey verecekleri zan· 
no:unmaktadır. 

Küçük cemaatlerden Çeklerin 
hemen hemen müttefic<an M. 
Rooscvelt'e lsveç, Norveç ve 
F enlandiyaların ekserisinin M. 
Hoover'e rey verecekleri zanno· 
lunuyor. 

Bütün mr.mlekct halkı, netice• 
yi anlamak için sabaha kadar 
uyumıyacaldardır. 

Nevyorkun dans salonlarile ka· 
bareleri saat bete kadar açık 
kalacaktır. 

Kara ve bava münakalatı kum
panyaları seyahatte bulunan yol
culara neticeyi te'sizle bildire
ee~ lerdir, 

Bulunan bomba 
Az kaldı büyü bir facıa 

olacakta 

l köprüyü bekliven memurun ver
diği işaret Uzerine durmuştur. 
Bu memurun vllcudünde ve ya-
nındaki arkadaşının cesedinde 
birkaç bıçak yarası bulunduğu 
görülmüştür. 

Tren 20 dakika durduktan 
sonra yoluna devam etmiştir. 
Bu facia esrarla örtülü kalmıştır. 
Çünkü trenin üstünden ceçeceği 
köprüye hiç ilişilmemiştir. 

San Frans'sko, 8 (A.A) - M. 
Hooveri götüren trenin geçeceii 
köprüden biraz uzakta yol Os
tüılde içi dinamit dolu bir paket 
bulunduiu t imdi haber alınmış• 
tır. Yakındaki çalılıklardan bi· 
rinde böyle bir paket daha ele 
geçirilmiştir. 

liirinci telgrafta verilen bir 
haber hilifına olarak hiçbir me
mur öldürülmüş değildir. Civarda 
bazı araştırmalar yapı lmaktadır. 

Çamur yağmuru! 
Giresun, 8 (Hu. Mu.) - Bir 

haftadan beri devam eden yağ • 
mur dün fasıla verdi. Bu sabah 
yağmurla karışık çamur yağdı. 

Bu acaip yağmur 12 dakika 
sürdü. Hadisenin bir siklon ne • 

Yeni encümeni 
Dlln reis, mttzbatıı 

muharriri ve t 
katlplerl ni seçtlle 

ANKARA 8 (Telefon) -
. b ' h . . e katil' 
ıs, maz ata mu arrırı v 'f 1 
rini intihap etmiyen nıuhteh 
cümen azaları bu gün ayrı • t, 
toplanarak intihaplarını yapın~. , 

l ne:" lardır. Bu suretle arzuha e aJ, 
menine: Reis Atıf (Rizel, 111 ,o' 
bata muharriri Ziyaettin (ht 
bul), Nuri (Muğla), beyler·. er 

Dahiliye encümenine: Re1\,r 
mil (Tekirdağı), mazbata ~~)ıJ, 
riri Faik (Tekirdağı), Abdu 
dir (Malatya) katip beyler. Jlei• 

Kütüphane encümenine: bl' 
Besim Atalay (Aksaray), 111.S ,ı; 
ta muharriri (İsmail), katip ti 
kı beyler. ,# 

Meclis hesapların tetkik e' 
menine: Reis, Hakkı (Van), ) 
bata muharriri Refet (Ank'!~i~ 
Mazhar Müfit (Denizli), 1" 
beyler. .~: 

Müdafaai milliye encünıell' 
Reis Ihsan paşa (Giresun),~ 
bata muharriri F ahrettin Pjj. 
(Kan), katip Kazım pa!a ,,,,. 
miflerdir. 

inhilal eden meb'O' 
loklara ait tezket~ 

Ankara, 8 (Telefonla) - ~ 
fa ve vefat ıuretile inhilal '_, 
meb'usluklara ait tezkere nı~ 
sinin perşembe günkü içtimai 
okunacaktır. 

···········································ı· .. ·11 ~~········································· .... 
H Vapurculuk 

Umumiyetle ümit edildiğine 
göre Amerika, cihan iktisat 
kenferansına İftira eylediği tak· 
tir de müfrit himaye usulllnün 
aleyhtarları yanıoda mevki ala
cakbr. 

San Francisco, 8 ( A. A. ) -
M. Hoover'i Paloalto'ya götüren 
hususi tren, Nevada hükumetin
de Vinne Nuccıt c'varınba bir 

ticesi olduğu anlatıldı. .. 
~iva H kanunu 

1D111111111111ıun1111ıuauıımıınını ııımnmm11R1111ınıımmııııınmıımımıııııonıın1111uııınnıımıııuıııımııomııımmııınııınuı aıııınıııimııuınımıımmnuıııııuııınıınıııumn ii • ı 
Hatta Amerikanın böyle bir 

teşebbüste bulunmasının mukad· 
dimesini teşkil edeceği de ümit 
olunmaktadır. 

ikinci rakip 

Nevyork, 8 ( A. A. ) - Dün 
Nevada steplerinde l<iin bir ıe
hir olan Etokoda M. Hoover, 
maden amelesi ile çiftçilere hi
taben bir nutuk sayleaıiştir. 

MüşarUnileyhin telsizle neı ro-
1umm nutkundan evvel bir nu
tuk söylemit olan sabık reiıicUm
hur M. Coolidge' de bir nutuk 
irat ederek M. Hoeverin intiha
bına iltizam etmit ve miltarün· 
ileyhi " Amerikanın başındaki 

lllllllllll11llmnımnımn nııııı ııı ıı n nınınıınıınıınunıum1m1mnnmııımını 

da görürdüm. 
Alafranga ahbabımın, alatur -

ka hocadan inkılap telakkisinde 
zerre kadar farkı var mı? Ayni 
sathi görüş; ayni aathi ve kaba 
anlayış ... Ve bu, hal~, bugüne ka
dar böylece devam edip durmak· 
tadır. Türk inkılabının bu gü • 
lünçce tefsirleri içinde bir nesil 
yetişti ve diğer bir nesil yetişınek 
üzeredir. 

Onun için, mektepten çıkar, 
çıkmaz "Kaç para kazanaca • 
ğım?,, diyen gencin bu kupkuru 
egoismasına §atmıyalını. Biz ona 
öyle bir cemiyet hazırladık ki, 
burada her muvaffakıyet para ile 
satın alınır. Gerçi bu cemiyet ÇC'lk 
dar ve düzdür ama, hep tekellüf
ten, hep merasimden, hep göste • 
l'İ§ ve sefahatten ibaret olduğu i· 
çin {artları ağır ve pahn}ıdır. 

Ne yapmalı? Büyük elem, ~ü
yük ıstırap! Ve bütün edebiyat, 
romanlar, ıiirler, resimler, tiyat • 
rolar bunu anlatıyor, bunu tasvir 
ediyor. Bir takım monden hayal
lerle, rümuzlarla bunu avutmağa 
çabalıyor. 

Yakup Kadri 

Y • y B k • . :· (Ba a o.Cı ı &u"'ı sayıl~ • 
enı Unan aşv~ J 1 ~' Tarifeler v~ va:'?~ların b'tıi' 

:~ reket cetvellerı hukumetçe I 
• 

Si asetini 
Atina, 8 (A.A) - Ba,vekil M. 

Çaldaris, gazetecileri kabul ede
rek şunları söylemiştir: 

Yunanistanda parlamentoya is-
tinat eden rejimin muntazaman 
işliyebilmesi noktai nazarından 
hükiimetimin tt!şekküllü çok mü-
himdir. Azasını muhalefetin 3 
fırkaaı arasından seçmiş olan hü· 
k iimetim, en tabii şartlar içinde 
iktidar mevkiine gelmiştir. Bu 
bUtün fırka reislerinin tabakku· 
na hizmet ettikleri bir neticedir. 
Bu neticede şahsan amil o!du
ğumdao do!ayı \Ok memnunum. 
Çünkü rejim meselesinin halline 
teş.-bbOs etmek suretiyle 
şimdiye kadar bütiin fırkaların 
beraber çalışmasına mani olan 
engelleri ortadan kaldırmış 
oldum. 

iunanistanın siyasi tekamülün-
de bunun fevkalade bir ehemmi
mireti V'ardır. Diğ\!r fırkaların 
hükumetin mesaisini sekteye uğ· 
ratacak her şeyden içtinap ede-
cekleri ve uzlaşma yolundaki 
hattı hareketlerile hükumetin 
teskin siyasetini takdir etmekte 
olduklarını ispat edecekleri ümi
dindeyim. 

Maliye ve ikhsat: Mesele
sine gelince: 

HükO.met liberal fırkasının 
esaslarına itiraz etmeksizin ko· 
layca tahakkuk ettirilmiyeceği 
mütaleasıaıda bulunduğu bir si· 
yaset takip edecektir. Bütçe 
masraflarının azami derecede 
azaltılması, yalnız memleket ik-
tısadiyahmn düzelmesi için bir 
hareket noktası olarak kalmaya
cak aynı zamanda alacaklı dev· 
!etlere de müracaat ettiğini gös· 
termiş olacaktır. Hükumetim ,u 
kanaattadır ki, taahhlltleriu e· 

ana ıyor 
rine getirilmeıi yalnız beynelmi
lel bir ahlak meselesi değil, fa
kat aynı zamanda Yunanistamo 
menfaatleri iktizasındandir. Bi· 
naenaleyh, Yunanistan mali ta
ahhütlerinin iktısat buhranından 
müteveilit yeni şartlara uydurul· 
masını alacaklılarından isteme
den evvel masraflard4 son bir 
kere daha tenkihat yapılması 

zaruridir. Eu suretle alacaklıla
rımız, Yunanistana kolaylıklar 
gö: terilmcsinin zaruri olduğuna 
daha . yakından kanaat getirmiş 
olacaklardır.,. 

Harici siyaset Hakkında 
M. Çaldaris demiştir k': 

Hükumet bütün devletlerle ve 
bilhassa komşularile olan yak
laşma siyasetine hararetle devam 
etmek arzusuodadır. Milli birlik 
kabinesi azası sıfatile ve daha 
ıonra eski hükumetin siyasetini 
tavsip etmiştim. 

Halk Fırkası ötedenberi Yu-
nanistanın komşularına karşı uz
laşma siyasetini iltizam etmiş 
olmakla büyük bir iftihar duyar. 
Ne kadar parlak gözükürse gö· 
zUksün, her türlü sergüzeşt heve· 
si ortadan kaldırılmalıdır. Bütün 
dünyanın içinde bucaladığı ikti· 
sat zorlukları ancak böyle bir 
siyasetin mümkün ve iyi olacağı 
hususundaki kanaatimizi takviye 
temektedir. 

Frugi han şerefine 
ziyaf~t 

Belediye reisi Muhittin Bey 
tarafından dün gece saat 1 de 
Frugi Han şerefine Parkotelde 
bir supe verilmi~tir. 

Supede Darülbedayi san'at • 
karları da bulunmuılardır • 

H talimatname ile tesbit edile' 
iİ tir. 'I_ 
!! Tarife ve hareket ,art ~ 
i! hem Seyrisef ain vapurları -1' 
!i hem de hususi vapurlar içiıı 
!i ni olacaktır. . tJ 
ii Dünkü toplantıda bu t'. 
!! etrafında müzakereler c(j 
g yan etmiş ve Refik Şevket '.."...lı 
H nisa), Ahmet Ihsan (Otd"~ 
!i Salahattin (Kocaeli), Ma 
!! Müfit (Denizli) beyler söı .,_ 
g }emişlerdir. Neticede teklif~ 
H itibaril.e ka?ul edilere}< ~u 

1
1_ 

:: lara göre hır kanun layıh•!;i#' 
!i bu gün Büyük millet mech 
;i verilmesi kararlaştırılm19~ı~İilf 
H Layihanın mecliste kal>"",11• 
;i den sonra artık hususi vaP;._, n rın hükumetçe satın alındl 
n lüzum kalmıyacaktır. """ 
g Yeni kanun hususi vaP ,p • 
i! ların da deniz postacılığı ~· 
:: malarına imkan vermekle ~ 
~i her Seyrisefain idareıi dlı' Jt 
H hususi vapurlar üzerin ete • 
ii devletin kontrol hakkı~!1ect' 
!: min edecek şekil ve nıa 1 

11.,i • !! olduğu için mucibi nıeııı0 
:: yettir. / 
g ANKARA 8 (A. ~.) Jiı .. , ııı""'· !! Cümhuriyet H. Fırkas!1 set•11 

g grupu Reis Vekili Ceıııı f ii' : 
g riyaseti altında toplandı. r_.ı~ 
H kiye iskele ve limanları •.-ti"'" .. , h. ll1"' • 
H da posta seferleri ı% 1ıı1' 
:: d 1 'd . 1 nnıası .. ti> :; ev et ı aresıne a ı I pD• • 
ii kmdaki 2068 nu.mara 1tat•frı' 
:: vapurlarının hükiimet · ol,.ıı •· daır _..,. 
:: dan satın alınmasına • P""'La 
iİ hükmün tadili ile huıu••e te•b• 
:: 1 h .. kumelÇ ···e· 
:: vapur arının u h tları " .. bi 
:: edilecek seyrüsefer ":feye t' . .• b. t rı ·• :i rinde muayyen ır a da t,.., 
•• · larıf1 ı·ıı· :i olarak ve kendi ara. k t b• 1 
.. . b. ır e ..... 
ii kil edeceklerı ır ! 1 ... 1'•17"'.ı·· •• 1 aıın •• _ ı.. ı i! de çalışma ar.ı .~s,. etin tP 1" 
g lü bakkındakı huku';ib•rile ... 
ii fi müzakere ve esas 1 ··re h"1 • 
•• . k b asa a0 l• U bul edılere u es b. )<arıU~tt. 
:: kumet tarafından ır1 . ·rıe P' 
.• B M Mec ııı :: yihasının . · 
iİ dimi kararlastırılın_!!!!~ ::..·-············ .. -======U:-··· ._ .............. . 
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ti kongresi 
1 ayret etrn . . 
ekler eyınız, bizde, mes-
tirıci ınvagk~nlar gibidir. Kimi bi
kill'ıi .. ~~ ı, kirni ikinci mevki, 
'-· uçuncü rn k" k' . 
IQll'ıj kırk . . . ev ı, ımı forgon, 
ter, kışılak arabalara ben-

1\aptan h k' 
feaör ı_. ' e ım, mühendis, pro-
t•· ' ttunyag t" f b . or h' . er, uccar, a rıka-
~ \i;ı_ırınci sınıf vagonlarda hat-
. ~'ın k" , lf\aa.nı ev ılerde seyahat eden 

b a.ra benzer Qa • 
CİJ' Yta.rJığın d' 'l•w• •iin , ışçı ıgın, gazete-

' tardı/ Çarkçılığın tuhaf bir talii 
iİ!lxıi ' Bu mesleklerden birine 
halık~ ?lan insan çok defa kala-

. İle •e ıçınde ba§kasımn pasaportu 
h.~ahat eden adam gibidir. 

h '''-..eJ· b 
ekill'ı· a. aytar, baytarım, diş 

ii' tİyjrtı 1 dışçiyim, gazeteci, gazete 
'1 ~a.11 ~;arkçı çarkçıyım dediği za
)• lede raf tan ne tuhaf sesler ak-
jp r. 

fif?ııun için bnyta.r meslegw ini ha
~e s·· 

d0~t 0Yler. Ga;:eteci mutalaka 
t~rı u. \'e dürüst bir adam oldu
d~11 ll 181>at etmek için bin dere
~"ttu getirir. Çnrk;ıyı dostları 
"an 1• 

aıye çnğrırlar. 

) if•:f.:f. 
•ii . 

)\ ~~n? · Kalab~!ığa göre partisi 
\.\ ır hekim doktordur da dck
ı~:.rapan bir baytnr, doktor de
'ıııfıt? 
8· .. 

~t ~t tnotörün kaptanı kaptan
~,k'a., bir uzak seferler gemisi 
•e~i 11\e nıühendisi do:ıtlarma bile 
lııe~rtı)j olmak için kaptan gözük-
~ lllecburiyetindedir?. 

~İttı~den diş hekimi ile, mide he
'-det lrasında şube farkı değil de, 

iftell ' tl'lealek forkı vardır?. Ne
~'ıii'r~.zcleci. ilmi vııb da, 
CiJt ı•ununlarda okusa da cilt 

eae ' lı\jllj • J' yazsa da, onun ilmi, il-
Sı!tat 1•ı>at etmemiş, ilmini pazara 
~il~ 8.tnamı§ remıi küçücek bir 
tıı.,,~? nltında it gören mesela 
Ilı tıf kad · · d k" ,_ .. "'k 'llı rosu ıçın e ı en KUÇU 

Q "'tdan daha üstün sayılmaz?. 
~ ~l'ılar b" . b .. k·· . ~ ,.... . ızım ugun u cemıye-

""'&t'k ~ ı taraflarıdır. 

tııı ~t bana kalırsa, ben bunla
\~ ebini §Öyle hulasa ediyo-

~i~: 
i 1tniz çok eski göreneklerin 

1 ~ttt~ltındayız, mesela yelken· 
~~~ •de kaptan her §eydi, şata· 
~ '~e 'r.~ı. Halbuki geminin ma· 
1~ b~Uhend!si bugünkü insanlı· 
~dır l'atilc kaptan kadar alaka· 
~· 

h~. ~irrı· 
S 11ti"d ı~, kendi vücutlarımız 
ı" •t e b" . 

d~ •ı~ b ır şeye ınanmıyoruz, 

k· ~!~ llsta oluyoruz. Bizi artık 
t'tl'!11 i~i 'tltuskalar iyi etmiyoru, he 
h 1deıİtıj'diyor. Onun iç.in yalnız 
't~llıtıll ' ~.alnrz medeniyetin ra
~ 1tıda.. 'bduşünen bir kalabalık a· 
'~et ()]ekimin en büyük içtimai 

1 ~j,..., l'llası tabiidir i. "'lltll • • 
bi~:Siti ,1t·· kötü göreneklerin ha 
ltt 1 del'i lındayız. Me:ıcla dit ta-

lleler1,.,n:e, aklı, vapurlarda ka
' b '' liat·· ~e . ~el'l une fırlıyarak: 

l '•b' er f d"I ~ Uiı.ı lt~İı- ' e en ı er, agalar ... 
SıL ~\rir' ne keramet, el çabuk· 

~tıl"h.. et A . 
•ı~ıt ·•11 r-.."' cısız, sızısız dıs }' " u· . . 

l)· '11 \oa.. 1f ı ağrıyan, çenesi 
h"'t 'Yerı ı/'a buyursun!.. 
d l()L ır ad h 

il fil ~klard amı atırlar. Ya· 
dili :Yt()tıd a kalabalık ortasın· 

t ll a ay w 

'-datll ererıdeb aga kalkarak dişe 
li 1 du1u .. azane söz söyliyen 

di a..}btık· nllrüz .. 
r, lia.. . ı hu d" 

~ıttd kıka.t ll§nce pek havai· 
lı' il :y.. !Udur· B· . . J 
tı h• . ~tı:yl\ • • ız ı§ın a a-

""' ·~, .ı. n •nsa l . 
~•ta ~•§ler· n arız. Azraı-

~~ 1rtıizd 
~•na. · en yakalaya-

ına.ndı ... 
gını12 için di§ 

. . : .................................................................... -............................ ........----·- --= 

Bir mühtedi! F rugi hanHz. Paristen 
lngiliz ismile ve Iran Hariciye veziri Sanayi ve ihraç 

çenber sakalile şehrimizde ziyaret- ticareti hakkında 
her tarafı dolaşıyor lerinedevamediyor bir davet ve bir suaJ 

Umumi harp esnasında ve 
harpten sonra lngiliz Entellic ens 
Servis hesabına Arabi~tanda mü
him işler gören Mr. Philby ev· 
velki gün zevcesife birlikte c.to
mobille Londradan şehrimize 
gelmiş, Tokatliyan oteline inmiş
tir. Mr. Philby bugün vapurla 
lskenderiyeye oradan da Hicaza 
gidecektir. 

Mr. Philby mal ut Lavrens'den 
sonı ıı Arabistanda Ingiliz Entel
licens Serv:s·ne büyük hizmetler 
görmi1ş Lir adamdır. Kendisi 
mvslümanlığı kabul ettiğini de 
i!an etmiş, ıakal koyuvermiş, 

çenber sakalile adeta bir hoca 
halini almıştır. 

Dün tokatliyanda kendisile 
görüşen bir n:uharririmize Mr. 
Philby Arabistanda ticaret yap
tığını, resmi hiç bir vazifesi ol
madığn:ı, müslüman oldugunu, 
fakat ismini değişlirmeğe lüzfim 
görmediğini söylemiştir. 

Memlekette yağmur 
Meteoro!oji müessesesinin ver

diği malumata iÖre, dün Yalo
va, lımit, bmir, Kastamonu, 
Kayseri, Ankara, Konya, Dört
yol, Euincao, Samsun ve civa
rında birer milimetre, Eskişehir, 
Merzifon, Afyon, Malatyada üçer 
milimetre, Lüleburgaz, Göztepe, 
Denizli, Kütahya, Uşak, Isparta, 
Adanaya 13 milimetre, Halkalı· 
ya 35 milimetre, Antalyaya 38 
milimetre yağmur düımüıtür. 

Sultanahmettekl ilk 
mektep 

Sultanahmelteki ilk mektebin 
henüz aça.lmadığı hakkında bir 
ço:c şikayetler olmuştu. 

Dün bu hususta maarif ida
reıine müracaat ettik. Salahiyet 
sahibi bir zat biıe şu malumatı 
verdi: 

- Sultanahmetteki mektep 
bu sene yeni inşa edilmiştir. He
nüz mektebi tesellüm edemedik. 
Eu sebepten de mektebi açama
dık. Maamafih bir kaç gün için
de mektepteki tedrisata başla

nacaktır. 

lktısadiyat tarihi 
cemiyeti 

Londrada iktısadiyat tarihi CE:· 

miyetinden ticaret odasına bir 
mektup gelmi~tir. 

Bu mektupta Istanbul ticaret 
odasının, cemiyete aza olarak 
kaydedilmesi rica edilmektedir. 

ımııııııınııııuııımııımuıınnnunınnıumnmınuım nılli!ııı ıııımııı ıuınıımnıınıııım 

işini mühimsemiyoruz. Asıl me
sele budur. 

Diş tabiplerinin Darülfünun 
" konferans salonunda açılan ve 

dişçi mektebinde nihayet bulan 
kongresi bize bir çok şeyler öğ • 
retti. Bence bu kongrenin en bü
yük eseri, diş hekimliğinin diğer 
hekimlik şubeleri gibi il.mi rüştü
nü kazanmış olmasıdır. Di§ he
kimliğimizin kıymetini anlamak 
istiyenler kongre raporlarını bir 
kerecik olsun okusunlar. 

Sadri Etem 

Hükumetimizin misafiri olarak 
şehrimizde bulunan İran Hariciye 
veziri Frugi Han Hz. dün şehri -
mizdcki ziyaretlerine devam et
miştir. Misafir nazır sabahleyin 
refakatinde İran elçisi Sadık Han
la Hariciye V ekletinden Refik 
Amir Bey ve Sanayi ve Maadin 
Bankası müdür muavini Ali Sami 
Bey olduğu halde Defterdara gi
derek F eshane fabrikasını ziyaret 
etmiştir. 

Frugi Han fabrikanın bütün 
dairelerini gezdikten sonra mo· 
törle Karaağaca geçmi§, ve bele
diye reisi muavini Hamit beyin de 
laletile mezbahayı, soğuk hava 
mahzenlerini ve buz fabrikasını 
gezmiştir. Buz fabrikasında mi
safirlerin önünde bazı tecrübeler 
de yapılmıştır. 

Frugi Hz. Karaağaçtan Pera
palas oteline gitmiş, orada öğle 
yemeğini yedikten sonra bir mo
törle Beykoza giderek Sanayi ve 
Maadin Bankasının deri ve kun
dura fabrikalarını gezmiştir. 

İran Hariciye Nazırı fabrika
nın bütün şubelerini dolaştıktan 

sonra tekrar motöre binerek Bey
lerbeyi sarayına gitmiş ve burada 
bir müddet kalarak sarayı gez
miş, bilahare Perepalasa dön
müştür. 

Misafirlerimiz geceleyin bele
diyenin davetini kabul ederek 
Darülbedayie gitmit ve temsil e
dilmekte olan "Pazartesi, Per
şembe,, piyesini seyretmiıtir. 

Frugi Han Hz. bu aabah, bir 
motörle Heybeliadaya gidecek 
Deniz lisesini ziyaret edecektir • 
Misafirlerimiz Heybeliadada bu • 
lunan deniz altı gemilerimizi de 
gezdikten sonra Gölcüğe gidecek 
ve donanmamızı ziyaret edecek· 
tir. 

Misafirimiz akşama şehrimize 
dönecek, sa.at 15 te Perepalasta 
lran kolonisi tarafından §erefine 
verilecek çay ziyafetinde buluna
caktır. 

Yarın da Vali Muhiddin Bey 
Ni~antaşında vali konağında bir 
çay ziyafeti verecektir. F rugi 
Han Hz. cumartesi günü lrana 
hareket edecektir. 

Kimin olduğu meç
hul bir ceset 

Evvelki gün Kumkapıda deniz
de otuz yaşlarında kadar tahmin 
edilen bir erkek cesedi bulun
muştur. Ceset suda fazla kalm11 
ve taşlara çarpmış olduğundan 
yüzünün ye vücudünün n.ubtelif 
yerleri parçalanmıştır. Bu yüzden 
çehresini teşhis etmek srü~·leş· 
miştir. Ceset muayene edilmiı 
ve şüpheli bir iz bulunamamıştır. 

Bir müddet evvel Kuruçeıme
de Kemal adlı birisi yıkanırken 
boğulmuş, gene o sıralarda Hay· 
darpaşada Hasan adh birisi ça
lış~ığı muunadan denize düşmüş 
her ikisininde cesetleri buluna
mamıştı. Yeni bulunan cesedin 
bu iki adamdan birine ait olma· 
sı tahmin edilmektedir. Zabıta 
cinayet olması ihtimalini düşüne
rek tahkikat yapmaktadır. Ceset 
dün o:orga kaldırılmııtır. 

Pariste 6 kAnunu evvelden 9 
kanunu evvel tarihine kadar de
vam etmek üzere senayi ve ih
raç ticareti hakkında bir kongre 
aktedilecektir. Bu kongrede Fran
sız reisi cümhuru ile iktisat na
zırı da hazır bulunacaktır. 

Dün kongre müteşebbisler 
reisliğinden lstanbul ticaret oda
sına bir davetiye ge!miştir. Bu 
davetiyede kongrede, odayı tem
sil etmek üzere bir murahhas 
gönderilmesi rica edilmektedir. 

Buna imkan olmadığı taktirde 
sorulan şu ıuallere cevap veril
mesi istenilmektedir : 

- Beynelmilel mübadelatın 

vaziyeti, beynelmilel istatistikler, 
nakliyatın muhtelif şekilleri, mül
kiyeti ıınaiye, altın meselesi, ih
racat sigortası ve kredisi, bey
nelmilel mükerrer iskontalar. 

Oda idare heyeti henüz bir 
karar vermemiştir. 

Mekteplerde 
yeni sıralar 

lstanbul maarif müdiriyeti, 
Istanbulda yeni inşa edilmiş 
olan ilk mekteplerde, eski usul 
sıraları bu seneden itibaren 
kaldırmıya başlamıştır. Bu sıra
ların yerine her talebeye mah-
sus olmak üzere birer masa 
konacaktır. Talebelerin boyları
rıa göre bu masada sandalyeler 
üzerinde oturacaklardır. 

Eu sandalyeler yere çakılı 
olmadığı içio, herhangi toplan-
tıda mektebin içtima salonuna 
da konulabilecektir. 

Beyoğlunda yangın 

Beyoğlunda Şah kolu mahal
lesinde Kuledibi sokrığında F ah-
ri Efendinin 14 numaralı bakkal 
dükkanından evvelki gece saat 
dörtte yangın çıkmış, biraz son
ra yetişen etfaiye taraf mdan 
dükkan kısmen yandıktan sonra 
söndüıülmüştür. Dükkan üç bin 
liraya Nasyonal sigorta şirketine 
sigortalıdır. Yangının neden çık
tığı tahkik edilmektedi!". 

Dairelerde odun yeri 
ne kömür yakılacak! 

Vilayet dairelerindeki sobalar 
da şimdiye kadar kışın odun 
yakılıyordu. Bu seneden itibaren 
odun kömüre tahvil edilecektir. 
Bu karar kısmen tasarruf, kıs
men de ormanların tahripten 
vikayesi için verilmiştir. 

Bir odacı kadını 
çarptılar 

Vilayet evrak kalemi odacısı 
Şerife hanım evvelki gün Fatihte 
Otlakçı yokuşundan geçerken 
bir soygunculuğa uğramış ve iki 
meçhul şahıs tarafından cebinde 
bulunan bir lirası aşırılmıştır. 

Olur mu bu hiç ? 
Son günlerde kok kömürlerinin 

perakende satış fiatı, toptan sa
tış fiatından daha ucuz olduğu 
anlaşılmıştır. 

Istanbul ticaret odası bunun 
sebepleri hakkında tetkikata baş· 
lamıştır. ,, 
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Kaş yaparken göz 
çıkarmıyalım ! 

Şüplıe yok, sanayii himaye etmek 
güzel şey .. Bumm için gl~rek konten
jatman suretile olsun, gerek ı·crgi ve 
1·esim usulleri <Jlsun, y(•rli ipekçilerin 
Jıimaye eclilml•sini takdir ederiz. Fa
kat iplikçiliği himaye ederken hariç
ten m(•vcddı iptidaiye diye sun'i ipek 
getirerek kumaş yapan, sun'i ipek ile 
ııerli ipek sarıayiiine karşı öldürücü 
bir r(•kabet açan fabrikalar da hima
ye edilirse "bu bir himaye usulü de
ğil, ayni zamanda talırip usulüdür. 
H aş !lapayım clc-rken göz çıkarmak 

İ}ll' budur... d(Wl(•ğc Jıakkınıız yok 
mudur? 

Türk gibi kuvvetli sözü 
her vakıl: bir hakikattir 1 

Hcynelmild futbol oyunlarında 
kaybettikfrrimizi nilıayet Balkan gü
reş birinciliği müsabakalarında ka· 
zandık. l'unanlılar, Sırplar, Bulgar
lara karşı Balkan güreş şampiyonlu· 
ğunu aldık. 

Bu surcilc Tiirk gibi kuı·ııetli dar
bı mcsdinin tarihi bir lıatll"adan iba• 
ret boş bir /cif olmadığını ispat etmiş 
olduk. 

Ya."asın kahraman Tiirk pelıliı'an
ları!. ~Arlık bu güreş birinciliğini 01.' 
sun elimizde sıkı tutalım. Cilıan pch·' 
liı'anı Kurtderclilerin ve saircnin. 
m ·sli tükenmediğini ı·c tükcnmiyccc-., 
ğini cliinycı!Ja gösterelim • 

Türk - Amerika 
Cemiyeti ticaret bilrosu 

açıyor! 

Amerikada, Türk· Amerika, 
muhipleri cemiyeti namile bir 
cemiyet vardır. Bu cemiyetin 

idare heyeti son içtimaında Türk 
ticareti hakkında yakından tet· 
kikatta bulunmak için Amerika
da ticaret bürosu açmaya karar 

vermiıtir. Cemiyet lstanbuldaki 
mümessiline gönderdiği bir tez
kerede ticaret bürosunun Istan-
buldaki mümessilliği için lstanbul 
ticaret odası ile temas etmesini 
bildirmiştir. 

Mümessil dün Istanbul ticaret 
odasına mü:-acaat etmiştir. Bu 
müracaat ticaret odası idare hey• 
etinde tetkik edilecektir. 

Ecnebi mekteplerde 
künye defterleri 
lstanbul maarif müdüriyeti ec· 

nebi ve gayri müslim mektep 
idarelerine göndermiş olduğu bir 
tezkerede Her hangi bir yanlış
lığa meydan verilmemeıi için 
künye defterlerinin maarif mü• 
düriyetince tasdik edilmesini bil· 
dirmiştir. 

Öğrendiğimize göre tasdik 
edilmiyen künye defterlerindeki 
talebe kaytları nazarı itibare 
alınmıyacaktır. 

ltusakkafatı tahrir 
Musakkafatı tahrir komiıyon• 

ları dün defterdarın riyasetinde 
umumi bir toplanma yapmışlar 
ve tahrire ait işleri konuşarak 
bazı kararlar vermişlerdir. 

lstanbul cihetinin tahriri bir 
aya kadar tamamen bitmiş ola
cak, Beyoğlu kısmındaki tahrir 
işleri de iki aya kadar bitiri· 
lecektir. 

Harpte ölen Fransız asker• 
leri için 

Cuma günü saat onda F eriköy
deki Latin mezarlığında harpte 
ölen Fransız askerleri için Fran· 
ıız büyük elçisinin riyaseti U. 
tınc:ia bir merasim yapılacaktır. 
Bu merasimi kilisede yapılacak 
ruhani iyin takip edecektir. 



• 
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Jstanbul Esnafı Aıasında 
......................................... ·--·············--

1500 azası olan 
Marangozlar cemiyeti 
Kooperatif in ilk işi esna/lfı nıalını y ok bahasuıa 
muta<:assıtlal(z geçir meınesini ternirı olacak .. 

Çalııan ve 
etrafına fayda 
temin eden ce· 
miyetler arr sııı· 

l da maraogozl:ır 
, cemiyeti ş üphe· 

siz ilk planda 
gelmektedir. 

Bu çalışkan 
cemiyet son za 
man!arda bir 

Cemiyetin ki· l<ooperatif ku· 
tibi Ft1at e. rarak cemiyete 

dahil esnafa daha faydala olmı · 
ya karar verm·ş ve bir nizam· 
name vücuda getirm"ıtir. 

Bu nizamnameyi ticaret mü· 
dürlüğü tadil~n t11dık etmittir. 
Şimdi bu nizamname Ankaraya 
g6nderilecek, tasdik edilir edil
mez müessis heyet faaliyete 
geçecektir. Bu faaliyetin şekli 
hakkında konuştuğumuz, cemi· 
yetin umumi lıatibi Fuat Bey 
biıe şunları anlattı : 

- Evet, ha1.1rladığ.mız nizam
name tasdik edilir edilmez mü
essis heyet faaliyete başlıyacak 
Ye hiıse senetleri çıkaracaktır. 

Beher hisse senedi iki lira ve ser· 
maye hudutsuz olacaktır. Koope• 
ratif marangoz, doiramicl ve 
tornacı gibi ağaç sanayii iıiJe 
meşgul olanlar girebilecelderdir. 

Her ıeyden evvel. kooperati
fin yapacağı iş tsoafıu, maJJarını 

yok babasına fuzuli mutavassıt· 
Jara kaptırmamasını temin etmek 
olacak.br. Bunun için esnafa malı 
mukabilinde bir hesabı cari açı· 
lacak ve esnaf mustar bir mev· 
kide kaldığı vakit malını götü· 
rerek kooperatif deposuna mu
vakatcn bırakacak ve mukabi-

linde bu malın değerinin bir kıs
mım temin etmiş olacaktır. Bu 
muameleden cüı'i bir kar alına
caktır. Bu depo halka da açık 
bulunacağı için satış da yapılabi· 
Jecelc ve bu sahş'ar, arada mu
tavassıt bulunmıyacağı için gerek 
halk, gerek esnaf için daha fay
dalı o!acakbr. 

Kooperatit bundan başka iş· 
ltrde göre Jilecektir. Mcse a ile
ride şehrin muhtelif yerlerinde 
de sah, merkez'eri açmak tasav• 
vurundayıı. Sonra sepetçilik sa· 
nayıinde butlamlan çubukJarın 
kooperatif tarafından tedarikine 
ve esnafa daha ucuz fiatla tcv· 
ziine çalışacağız. 

- Şi~ayet!eriniz var mı? 
- Hayır. 
- Alış veriş nasıl? 

- Alış veriş iyidir. Aliş veriş 
esasen daha çok mevsim mese
lesidir. Marangoz uoafı en ço!< 
ilk bahar ve son baharda çalı· 
flr. Yazla kış ta ölü mevsim 
addedifir. 

- Ctmiyet azasına ne fayda 
temin ediyor? 

- lfsiuere İf bulmaya çahşı
rız. Sonra cemiyete mensup o
Jaolaran her hangi bir şikiyetini 
dinleriz. Şikayet edenle edilen 
arıında tavaasut ederiz. işi sul· 
hea halleclemediiimiz takdirde 
icap eden teıebbO!latta butun· 
mık için avukatımız vardır. Son· 
ra bir doktor ve eczacımız da 
vardır. Cemiyet azasından hasla 
olanlar bu do~dor farafindan pa· 
ras1z bakıt.r. Hastaların ilaçları 

da para~ız temin edilir. 
- Ne kadar iz ıınız var? 
- Bin bet y6ı: kadardır. 
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Bir kadın mümessilinin f efkikleri _ ... ________________ ._.... ... _ ........ -..... -.. ····-···········-···-·-····· 
44 memleketin dahil 
olduğu Kadın birliği 

Arap kadınları kongresinde yüzünü 
açmıya cesaret eden bir Hanım .. 

Soa &inlerde tehrimizi beynel
milel kaduı te9ekküllerine men
sup müteaaddit murahhaslar .zi
yaret etmekte ve Kadın Birliğile 
temaaa aeıçerek tetkikler yapmak
tadırlar. 

Oç gün evvel de kadınlara in· 
tihap haldcı verilmesi için çalqan 
beynefmilel bir birliğin murah· 
haıı Mm. Rider tehrimize gePnrif· 
tir. 1926 da bir kere daha lıtan· 
lMılu 21İyaret ederek iki kowf eranı 
vennif oJan Mm. Ridn lluraya 
Beğdattaıt ~lııteclir. 

Ziyaret ettiği muMelif memle· 
ketlerde pı-opağanda meltlMtile 
konferanslar vermi9tir. Mm. Ri
der dün kendisile rörüten lnr 
muharririmize ıunlan söylemi§ • 
\İl':. . 

"- Seya.ltatlerimcıle 44 memle
ketin dahil bulundaiu be,nelair
lel kadın birliiiai temail etliye>
rwn. Buraya Şam "ft' Bağdad\tan 
pliJWUDL Şam da Nur H .. ..r~ 

ye Hannnuı riyasetinde toplanan 
kap kadınlan kongYesinde bu· 
lamd.... Konırede söz alarak 
bey11elmilel birliie dahil olan A· 
irap kadın birliğine beynelmilel 
hirlijin ıelimlanm bildirdim . 
Şa.mda Arap kad111lannın ıerbeı
ti kazanmak için büyük bir faali
sarfettilderillİ ıördi•. Kougre· 
de tıp talebesinden Fatma Murat 
Hanım nutuk söylerken yüzünü 
açmak cesaretinde bulunda. Bu 
hanım, hükUmet taraf mdan mu· 
rahhaı heyetimize Tahrana ka
dar Refakat ve orada bir konfe
rans vermeğe memur edildi. 

Murahhas heyetimizi teşkil e· 
deıa arka.datlarım Tahrana gitti· 
ler., len lstanbula geldim. Bura
da, Oiğa memleketlerde yaptı· 

Pin ~~ kadınllk hareketleri hak 
llmda te'1cilut yapacap. Türki
yede yapacağım bu tetkiklere da· 
ita ziyade elaenuniyet veriyonnn . 
ÇinlAi Büyük R:eiaini:&İDI Türk ka-

VAKiT 

Kadınlara tasallut 

Yüzünden idama 
mahkum 7 zenci 

kurtuluyor! 
Vaşington, 8 ( A.A) - A•i 

mahkeme, bir trende iki kadına 
taarruz ve namusuna tecavüz 
etimiş olan 7 7.enci hakkındaki 
idam karannı feshetmiştir. 

Malum olduğu veçhile bu da· 
va, Amerikada ve hatta bütün 
dünyada büyük bir heyecan a yan
dumışhr. Zıra zenciler, kendile· 
rinin hafif meşrep olan bu ka· 
dıolar tarafından tahrik edi l miş 
olduklarını söylemişlerdir. 

Mahkumlardan biri bir turne
ye çıkarak konferanslar vermiş 

ve bu yüzden bir takım hadise· 
)er çık mıştır. 

Karar ma'.üm olmadan evvel 
polis~erle bir takım nümayişçiler 
arasında bir arbede çıkmış bir 
poHs yaralanmış, 13 kişi tevkif 
edilmiştir. 

Alabama mahkemeleri bu da· 
vayı yeniden rüyet edecektir. 
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Amerikan 

Bu akşam: OPERA' da __ ....... 

Bahriye ve tayyarelerinin işti r ikile sinemaya alıO 
en büyük tayyarecilik filmi: 

ÖLÜM YOLLARI 
Jack Holt - Fay Wra1 

ve RALPH GRA VES 
tarafından temsil edilmiş Fransızca sözlü ve şarkılı filın 

Yarın akşam: 211-2 da M A J i K sinemasında J" 
Comedie Française'den JEAN WEBER ile COLETTE D~ 

E;lii:;N~; SEVDA'i:Aüı 
( Un coup de T elephone ) 

Fransızca sö"Zlü •e şarkılı filminin ilk iraeıi şerefine 

'------· Büyük Gala Müsameresi ~ 

~---------, Siir John Simoo'o0 
E L H A M R A Sinemasında 
şarkıları herkesin ağzında olan beyanatı ~ 

liW a IR\lilfUm im. Jfo\IRN Londra, 8 (A.A.) - Hat v 
11\\Al!:Y'l!lnllbAKHI nazırı Sör John Simon A91aıtJ 1' 

Sevgilisi marasında sorulan bir suale·/ 
Sevimli Viyana operetinde ço'.< diği cevapta İngiliz hükurııe~ 
gülüyorlar. 1 aveten: lpekfilm silah kuvvetlerini azaltma•• ıJ' 
tarafından Gazi Hazretlerinin kındaki yeni, Fransız planı I 

Büyük Millet Meclisindeki kında henüz hiç bir tebliğ~ ,-t' 
dının serbestiye kavuşması için nutu~<lan ve Paramount tali olmadığını hükumeti~ ,r 
yaptıklarını şimdiye kadar büyük "--~-----·Jurnal -----rl~ planı alır almaz Cenevredek• # 
bir alaka ve dikkatla takip ettik. messillerine talimat gönd.~:k r y armdan itibaren tetkiklerime r------------'.1111,m: den evvel itinalı surette tetv" 
başlıyacağım. Maarif Vekili ve ETEM iZZET deceğiğni söylemi!tir. 
vali beylerin vazifemi kolaylaı· 

tırmak hususunda hana gösterdik
leri y:ırdıma ç<>k müteşekkirim • 
Vali Bey ziyaretlerimde bana re
fakati vaddetti. 

Buraya gelmekten asıl ınakıa -
dnn. Türk kadınlarına ve Türk 
Kadın Birliğine Mi))etler cemiye· 
tinin nasıl çalıştığı ve ne itler 
gördüğü hakkında tetkikler ya· 
pacak, birlikler tesisi fikrini tel
kin ve tevhit etmektir. Bu takdir· 
de hükumetten Milletler cemiyeti 
nezdindeki murahhas heyete 
kadın murahhasların da İ!İrak et-

mesi istenebilir. Nitekim İngiltere 
de böyledir. Cenevre içtimaları· 
na giden İngiliz heyetine müpTİr 
sıfat ile bir kadın murahhas re fa· 
kat eder. 

Bu murahhasın umumi müza· 
kerelerde büyük bir rolü yoktur .. 
Fakat insani meselelerle uğraıan 
elli beşinci komisyona iştirak c· 
debilir. 

Türk kadınının da Milletler ce· 
miyeti işlel'ile meşgul olmağa 

baıladıktan sonra beynelmilel bir 
liğe büyük yardımı olacaktır. ,, 

Kadın murahhasının 

geU,i ve gidişi 
Kadınlar Birliğinden: Beynel

milel Kadınlar Alliance'i reis ve -
kili ve Cemiyeti Akvam Fransız 
heyeti murahhasıa11 azasından 

Madam Malaterre Sellier memle· 
ketimiz ricalile ve Türk Kadın 
Birliği)e görüşmek üzere şehrimi· 
ze pazar aktamı gelmesi, ve Türk 
Kadın Birliği tarafından 'I okat
hyanda verilen çayda bulunmaaı 
mukarrer iken fırtınadan dolayı 
Yapuru ancak pazartesi aktamı 
pek geç vakit gelebildi. 

Madam Malaterre - Sellier 
Romanyada vereceği konf eranaın 
günü e~elce teabit cdilmiı oldu· 
ğundan sah sabahı Romanya va· 
puru ile hareket etmiye mecbur 
oldu. 

Türk Kadnı Birliği heyeti ida
reıİ: tarafından teıyi edildi ve şeh· 
rimizde daha ziyade kalmıya ve 
Birlik •mum azasile goroşmeyi 
pek ziyade arzu ettiği halde ha· 
Tanın mul.lefeti buna mini ol
duğundan dolayı derin teesaürle
rinin kendilerine beyan etti. 

Beyin son edebi 
romanı çıktı ••• 

Göz YAŞLARI .. 
· ~ORSA 

8 T. sanı 1932 
~--~Nukut (S_a_ta~,-)--__:.::.-

Kuruş Kun.lf 

20 t. Fransız l 2'1 ı Şll1n Av. 28-
:ı Btm-Ka 70$- 1 Pezeta 17-

1 Dolar 213,- 1 M ark 50-

20 Liret 218.-
1 ZoloU 24-
l P engö 32-

20 t. Belçika 11 7- 20 Ley 25-
20 Drahmi 27. - 20 Dina r 67-
20 l svtçre 8'13-

ı Çervoneı; 
20 Leva 28.- 1 Altm Q~,-

1 Florill 85- ı Mecldlye 37,50 

20 K ur on Çek 1 2 ı- ı Banknot 239-

- Çek fiatlar1 (kap.S.. 16) 

Paris 

Londrll 
'·e· York 
MllO.oo 
P.r ' (sel 
Atına 

Cenevre 
S'>! :> 

.terd&m 

• ~.ankııs ı 

Am:t "'ı 

Rcjt 

~·-. fleyrlye 
Tramva y 
U. Sigorta 
- aıontJ 

12.06 
698 ı;o Viyana 
0A739 • -:dıit 

9.2450 l Bcrlin 
3.4054 Var,;ovll 
ö.2,6 125 ·~. t• 

2.4~•5 ~Ukrcş 

G6.09- Belgr at 
1. 1777 :Iınkovr 

Esham 
u.:-s ı.· : k0$ 
!3,60 Çiınento Ar. 
4,85 · tlnyon Dey. 
14SO Ş:ı:'t Dey. 
8.10 ttaıya 

12 2 Şark m. ceza 
235Q Telefôn 

:s .925 
4, 
s ıı; ı :-

1.99116 
4.22-
3.,.!Jl8 

80 45:5 
34.77-

1083 2 

28-
7,90 

2190 
250 
2"-

235 

tstıkrazıar Tahviller 
l.ı. ... d ahlli - ~ı 
Şark D.yoUa.n :Y,25 

D.Muvahhlde 59. 
GUmrllklcr 5,60 

.l!:ıeınrtk 

l'ram\•ay 
Tilncl 
Rıbtım 

Saydi mn.hl 

Bağdat 

4.~o nadolu ı 

Askeriye 

4.~o Anadolu 11 

- 1 A. MOmes~il 

4 9 
11!,50 
l!J,90 
36, 
36, 

38.40 

Izmlr borsasınd~ 
İzmir, 8 (A.A.) - BugiiP f 

sada 1 7 kuruştan 24 kuru§• ,J 
dar 428 çuval üzüm ve 6 k~, 
20 kuru§a kadar 3733 çuval 1 

satılmı§tır. 

HOLIVU~ pl 
HoHvulun 9 T eıriniaaııi 1 ııW 

tarihli nüshası renkli olar•" ıl 
çok ııüzel resimler ve filild t 
kitleriJe intişar etmittir. 

Foto Süreyya 
Foto Süreyya salon me1 

sının 18 inci nüshası kıyrO~ 
resim ve tablolarla miiı 'l 
olarak çıkmışbr. Bo nefis ( 
moayı karilerimize bararetll 
siye eyleriz. 

Kadro mecmua•• f 
Kadro mecmuasının 10 ı~ 

yısı bir çok mühim mak• 
çıkmıştır. I'. 

Şevke Süreyya, Vedat rl~ 
fsaıail Hüsrev, Yakup ,1ıt 
eurhan Asaf, Neş'et Halil fJ _,~ 
rin makaleleri bılhassa 11~i1' 
dikkati celbetmektedir. 1• 
ederiz. ./ _____ __......,_,, 
lstanbul Beledl~ 
DarUlbedayl Şehir Tlf- ~ 

TemwlNerl = ~!~ 

6uttUn ak••m fSTAftBUl 
saat 21,30... ~ 

Pazartesi -

Per§embe ı 1 
r--------~•ı Komedi 3 perde fftf 
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konuştu! Hindistan 
l( Maurice de Cobra'nın Son Romanı· 18 Kaynayıp duruyor 

~ıın apıaı açık kalan odaya müla- j çok görüldü. Benden aşağı rütbe· 
kem Y~kken girdi. Sam Brawne de bir zabit seçildi. Alba bu ço

~ harb~rı, beylik tabancası, erkanı cuğun cotkunluğuna kapıldı! T e
llJ ufak Ye haritaları üstünde duran sadüf, bu adi müdhikenin bu per· 

hiael tnaıasına baktı. Duvarda el- desi de meçhulüm kalmaıın diye, 
••rlı ~~· bir kodak makinası, ha- bana bu çocuğu gönderiyor. -
deki l~r matara asılıydı. Üzerin· ne bir mektup, ne bir izah, - ne 
d11r, anıbanın etrafında kitaplar bir mazeret .. Fakat halefimle ay
h.)e~ ~~zı nıasaıına yaklaştı. Ni- ni çatı altındayım!.,, 

Gandinin tekrar açlık grevi 
yapacağı tehdidine rağmen. 

Bombay,, 8 (A A) - Gaodi
nin tekrar açlık grevine başla
mak tehdidine rağmen Hintliler 
itilAfkirizliklerinden vaz: geçmiş
lerdir. 

J 
tt diith·~tapların arasında mahru· Roberb, yüzünü ihtiyaraızça 
kreı.ı Unij buldu. Onu alırken onu Nicholıondan ayıran duvara 
dİif~~~inde kartonlu fotografı çevrik, yatağının üzerine oturdu. 
'' •ltij Uttü. Merakla değil, masa- lradeıi tükenmitti. Artık mantıki 
ıeJtti ıt bırakmamak için onu dü- muhakeme kabiliyeti kalmamıftı. 
l~b l'e, • • • tiddetle yakalayıp Yeniden dütünceler beynini alt
tUlll 'Ya Ya.klattırdı. Kalbi güm üst ediyordu. 
~İn ~t.ıyordu. Daha iyi görmek Nicholsonu Kahirede bir çiçek 
. tgıld' ' 

'11lld 1 Ve albayı tanıdı. Re· bahçesinde Albaya aşkını açar-
L.. e Yaln · d S l ' 
l\Qted ız ımzası var 1• 0 ken, ıonra Albayı odasında, ka-

Malabar hlikümdarının aşağı 

ıımfJar hakl<ında reva görülen 
içtimai müsavatsız !ıkların tadili 
suretine Gandi tarafmdan yapıl
mıt olan tavsiyeye riayet etme· 
ğe azmetmiş olduğu söylenmek
tedir, 

Binaenaleyh, artık mutedilAne 
fikirlerin galebe çalmasına im
kan mevcut olmadığı ıannolun

maktaclır. 
ı..· e ınatb k d · "N 

~ ~ikoa, •an' tuk:azıfyıto w u fu · Ko- ğıtların arasında eski aşıkının se-
~· lllte.,, a ·ar 0 ogra çı • a· kiz sayfalık mektubunu bulurken 

Diğer taraftan Mecusilerle 
Mlislümanlar arasındaki mükale
meler de bir hal suretine gide
cek bit istikamette değildir. 

~ görüyordu .. Sayfaları şöyle ıü:r.ü-
~ob 8 yor, onları lakaydane yırtıyor ve 

if dii. 8 erta çabucak odasına dön- sabahleyin yeni atıkının gönder· 
~Jc. Ulduğu şey aklından bütün diği gülleri koklıyordu. 
' ~efguliyetleri kovmuştu. Meı'ut çifti geceleyin Nilde bir 
~ihh Ahnin avdeti, endişe veren dabih içinde, hiribirine aarıb, 
\._iaratı, gittikçe gerginleşen zümrüt rengi tembel sulara kapıl· 
\.ı \taziyet artık onun umurun· 
~ Qeğildi. 4 numaralı istihkam, mış görüyordu. 
~ h Pek iyi bildiği jeıtleri tahayyül 

~ ududu, etrafındakiler yok 
d ediyordu. Anıızın kalbi bir men-h." emekti. 

'\' gene içinde kaldı. O, zavallı men· 
\ ııeıile yatağına uzanan Ro- fi, bu loş odada, siyah maıaaı ö-
St~~nız Albanın Nikolsonun nünde kan ağlarken Albanın vü
'~d ı Ustündeki resmini görü- cudunu bir başkasına verdiğine 
~· ~ e bin türlü dütünceler !İmdi emindi. 
~t·· Yyılesine hücum ediyordu. Bu kanaatla yatağından fırladı 
ı.l lltı bu dü9ünce ıağanağı ona 
'1 t ve kapıya koştu. Kapıyı açmak Ü· 
!) '•tırap veriyordu ki! zere iken dehlizde Nicholsonun 

ted enıek Nikolaon Albayı Kahi- aeıi duyoldlu: 
il\~: ~~ımı§tı. Tesadüf çekinile- _ Yüzbaaım teftişi bitirdim 
~ . ır halde idi. Shepherd' s' de .. -b" ' k r ' 
li~~•ta-· L1 H 1 1• 1 . kayde deger ır 9ey yo •• 
'< 'o 4011a:;n,.. e vnnn 1do ngı-

di~. ~Yetesi pek kalabalık değil- 1 Robertain lienliğinde zincirden 
~ llır baloda kar§ıla_maları mu- boıanan canavar hızile kapıyı a
\ derdi. Anlaşılan NikoJson 0 • çıp Nicholaonun boğzına atılamk 
fi~:~tuLmuştu. Genç mülazımın istiyordu. Lakin o canavar vazife 
~İ ,

1

1etine b:ılulırsa, gönül itleri- aine, mevki kumandana mea'u1i

l\ti),..ly addedenlerden değildi. yetine, en feci anlarda sevki tabii-
-.qaı } l kl yi yenmek ve her 9eye rağmen en ' <arşı ı ı bir aşk? ...•. 

\. \t i..... fena hırslara galebe çalmak kabi-ı.~ -.ıalı fotoğrafı ona vermiş 
~.~ kendisinin Albanın da bu liyetini haiz İngiliz soğuk kanlı· 
\ ~fü, Nilin deltaya akan su- lığına henüz bağlıydı. 
~b~ geçici bir münasebet ad· Kapının topuzunu çevirmek i· 
~ dtiini göıteriyordu. çin bir kaç adını geriliyerek sade· 

~ l~rtı, baıı ateıler içined, el- ce: 
~·gibi, ıükUnetle, mantıki - Peki, teşekkür ederim. de-
~.ıye cabalıyordu. Botuna di. 
:, , !.: Kahirede çıkarılan re- Nicholaonun ayak ıeıleri uzak· 
'\ ıu önünden eksik olmıyor· laştı .• 
' Roberta onu, duvarlar rüyete 

~~~lakla dütünmiye meydan mani değilmiş gibi, hakıtlarile ta
~' ~il acı hayal. itidalli dil· kip etti. Birdenbire silkindi. San-

"te · · ı ki göze görünmez bir el suratını i ınam ve ınatcı azap. •• 
llld,\ . &tını arklı ve iradesinden kamçılamı§tı. Maziyi canlandırır-
1'~\edi: ken unuttuğu bir §ey vardı! U-

~İc~0l be.kalım, iti kavramalı •• fak bir ıey !.. Alha ile Nicholso
"et '<ııı d nun onun atkı ile eğlenmiş olahi· t a) L ora a üç, dört, belki de 
Llltlt)dll~~~ı, onunla tanıttı, ona leceklerini unutmuştu! Güzel ve-
"tdııt 1 tu h · k d B fasızın yeni atıkına ifşaatını işi· ~. -.q't t P eıız öte i e.. ir 
" Q\l k ld H liyor gibiydi: "Sevgilim, sizin d tı,), onun atı ı o u. em 

0
u. ~tı· olmasın?. Alba sıkılıyor· Hindistan ordusundan başka bir 'il' 1 llnutmıya çalışıyordu •• zahitle tanıtmıştım. Benim peşime 

St'llı-.1:.-'•ında geldi. Öyle iae düştü .. Zavallı adam! Onu sevi
lt\ll\ llt,, 1rı hakiki sebebi işet. Ge- yorum sanmış. Ara sıra bana mek
lq:~etı,~ki şüphelerim nasıl tup yazıyor, M11ma mektuplarım 
htı. '"• ,1 ~ot •• Kocasının mek- açmıyorum bile .... ,, Alha, Nichol-

.. ) l •le.o h. h" sona bunları söylemi• olacaktı .. llld t>ııcl Ymasına ı~ ır se- T 

~k·'. f,~~ .\lba onların hepsini Roberta Albayı, ağzında aıgara, 

Büyük bir mü•lüman eyaleti 
t~tkil edtl~cek 

ihtillfın en esaslı noktası yu
kan Hindistanda, sahası Fran
aanın iki misli olacak olan bilyUk 
bir müslüman eyaletinin teşkil 
edilmesi meselesidir. Mecusiler 
buna muhaliftirler ve böyle bir 
eyalet teşkilinin Hindistanın par
çalanması demek olacağı fikrin
dedirter. 

Esasen Şevket Ali ile müslü
man murahhasları cemaat mese
lesi He oğraşan konferansı terk 
etmitlerdir. 

Şevket Ali dün ~kşam Ame
rikaya gitmek lizere vapura bin
mittir. 

Gandi hapiıanede 

Londra, 8 ( A. A. ) - Hin-~ 
diıtao nazırı Sir Samuel Hoare, 
Avam kamarasında Gandinin si
yasi bir mahpus sıfatile hapisa
nede tabi oldup rejimin mUm· 
kUn olduğu kadar serbest bir 
rejim o!duğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, Mahatmanın " do· 
kunulamazlar " meselesi hakkın
da istediği kimse ile müzakerat
ta bulunabileceğini, bu mesele 
hakkında mektuplar yazıp neşre
debileceğini ve nihayet sllihsı:ı: 
itaatsizlik mücadelesi hakkında 
istediği malumatı alabileceğini 
söylemiştir. 

Eğer Gandi bu hususta fikrini 
değiıtirmişse bunu hükumete 
iblağ etmesine hiç bir şey mani 
değildir. 

Maamafih Sir Samuel Hoare, 
Lonara kabinesinin hattı hare
ketini tebdil edemiyeceğiui ve 
Hint ittihadı konferansı ile uyu
ıamıyacağmı ilave etmiştir. 

ıoıııımnıoıııııııııuuıııııııımıııııııııımııınınıııınıııııuıımuıınıııııııııaııııııııımııınıııııııı 

dimağını tırmaladı. Kılıfında ası
lı tabancasına sabit bir nazarla 
haktı. Sonra gözlerini kapadı. Kı
zıl bulut dağılıyordu. Titriyerek 
lambayı söndürdü, el yurdamile 
yatağını buldu ve battaniyesinin 
üstüne yaralı bir hayvan gibi u
zandı. 

Avluda düzgün adımlar iatih· 
kamı kaplıyan sessizliği yırttı. 
Koğuştan çıkan dört asker zırhlı 
kulelerde nöbet deği!tirmeye gı-)ok ıle ~e 0ku.nıadı bile ! Yeni bir mazisinin aşktan kam almadığı -

tl}U •• Cu~e~tuldü. Buna hiç şüphe na kıskanç Nicholsonu kandırır- diyorlardı • 
tı~ t aı,c,k">aıkımız onun için öl- ken görüyordu. Kim bilir?. Belki 
hi~~ 

1
; · Onun sadakatine i- de zavallı ümitsiz mektuplarını Ertesi gün, Nicholson takviye 

b ke~e ha lld~la~ıktır demekte ona göstermitti. edilmi§ bir kolla yürüyii!e çıktı • 
\t.C\0berı. klı ımııim ! Bu fikirle beyni döndü, mu· Vazifesi üç gün Ozid vadisinde 

·,, "-tı acı bir kahkaha at- hayyilesini kızıl bir bulut kapla- devriye gezmek ve 4 numaralı is· 

(Devamı var). 

h.. ......_ lı dı. Nicholson belki mafevkinin tihki.mdakilerin uyumadıklarını 
"qe ... q"1hhhh t k 

~....... .. B • h • t• ki it 1 d w Abra Tehi yerlilerine gösterme • "-1. ••til\ b• ... ... en de yerı• aysıye ı aya ar a ına a m ıgı· 

Yordum. 
1~~ısnlı geçmittir , nı biliyordu • ti. 

na hu şeref bile Bu iğrenç düşnce Robertsin 

işi iyen 
Milli Roman -3-

Kendiıinin ve gayes1nin mü- \ 
tekamil bir şe !<ilde devamı ..• Eu 
dü,Unceler, o ıaman Sultanide 
muallım olan, genç mefküreciye 
ne haı.lı saatler geçirtlrdi. 

Nıhalin benliği bu 'unclu~u ka
bın ıeklini alıveren bir mayi ha
lindeydi. Bu yüzden, Cevadın 
şahsiyetine uymakta da güçlük 
çekmemişti. Onda, az veya çok 
farklarla hemen her icadında ta
bii sayılabilen, giyinmek heves· 
)erinden başka hıçbir ciddi me• 
yit, hele hiçbir iptill yoktu. Ah· 
paplarile konuşmaktan, eğlen
mekte':l bafka işi hemen kal· 

mazdı. 
Cevadın aldığı maaşla bir hiı· 

metçi tutmalarına imkin olma· 
makta beraber, tecrlibe.i bir ka· 
aın olan Nihalin annesi kızının 
ev işlerine de, en ağırlarını Uze
rine almak suretile, yardım eder 
ve genç çifti yuvalarında huzur 
içinde yaşatırdı. 

Nihalin ciddi okumıya da pek 
merakı yoktu. Kocasının küçük 
kütUpanesini doldurup taşan ki
taplar içinden bilhassa romanları 
seçerdi; bunların içinde de son 
zamanlarda yazılmış olanlardan 
daha geriye gitmiye Türkçesi 
pek elverişli olmadığı için ~en· 
dis:nin lngilizce kitaplarını vakit 
geçirmiye daha uygun bulurdu. 

Cevat ilk gUnlerde onu ciddi 
mütalealara ve bazı mevzuları 

beraber düşünmiye sevketmek 
istemişti; fakat o her meseleyi 
kocasmm ağzından dinlemeyi ter
cih ederdi. Genç erkekte, daha 
sonraları, bu narin ve sevimli 
mahlukun kafasını ağır şeylerle 
yormak ıevdasından vaıgeçmif; 
onu aynı zamanda bir kafa ar
kadaıı olarak detiJ, sad~ce kal
binin ve uzviyetinin mutlak bir 
ihtiyacı olarak yanında görmiye 
alışmıştı. Zaten onu daha ziyade 
vücudunun Ye yüzünün caıip gü
zelliklerile sevmiye başlamıştı. 
Bu, Cevadm daima içe gitmiye 
alışık olan gözleri ve hisleri için 
tatlı bir deliletti. 

Nihayet beklenen gün gelmişti. 
Ilık bir bahar akşamında, er· 

ken yedikleri yemekten sonra, 
Nıbal karnında hafif sancılar 
duymağa başlamıştı. Cevat, ye· 
meğin dokunmuş olması ihtimal
lerine kulak asmiyarak, hemen 
kapıdan çıkmış ve evveli kendi 
küçük evlerinin pek yakınanda 
oturan kayınvalidesine heber 
vermiş, sonra ebeye koşmuştu. 
Yarım saat sonra ebeyle bera
ber döndükleri zaman Nibalin 
vaziyetinden anlaşılmıftı ki bun
lar doğum ağrılarıdır. Bu sancı· 
lar gittikçe kısalan duraklarla 
tekrarlıyor ve her defasında ıa· 
vallı Nihalden daha acı ve yük
sek ııtırap iniltileri çıkartıyordu. 

Bir müddet sonra sancılar da
yanılmaz ve Nıbalin ba~ırmaları 
tutulamaz bir hale ge!dı. O za
man genç adam karısını ebeye 
ve kaymvalidesine bırakarak 
yandaki odaya çekildi. Oturduğu 
yerde alnından terler boşanarak 
muztarip karısının feryatl;1rını 
dinliyordu. Bu haykırışlar Ceva
dın kuvvetli sinirlerine birer 
kamçı gibi iniyordu. 

Böyle kim bilir nekadar za
man geçtikten sonra, Nihalin en 
yüksek ıstırap perdesinden çı
kan ıesi birdenbire dinmiş ve 
ondan hemen sonra da yep
yeni ve gıcırtılı bir ses doğum 
odasının aralık kapısından, 

Yara 
Yazan: Necmettin Halil 

titreye tıh eye evin içine yayıl
mıştı. Bu titrek ses, bir saniye• 
lik babasının gergin sinirlerine 
bir bıçak tesiri yaptı ve sebebini 
bilmeden, elinde olmadan, vücu• 
dü kahkaha zamanlarında oldu
ğu gibi sarsı !arak, gözlerinden 
yaşlar boşandı. 

Artık babaydı ve o duyduğu 
titrek ses doğan yavrusunundu. 
Bir dakıka sonra, manasız bul• 
du~u göz yaşlarını kimse g&rme
sin diye s ilerek, bulunduğu biti· 
şik odadan çıkmaya hazırlanırken 
ebe Hanım sesleniyordu : 

- Beybabası, haydi gelıenize 
oğlunuz elinizi öpmek için b•i•· 
rıyor. 

Doğun odaaına girdiği z•man 
kayın validesi bir havlu içinde 
aarıl!Jlıf olan bebeği, gillerek, 
dizteri Ostünde tutuyor Ye kene 
disine gösteriyordu. Nibalin a .. 
tüne beyaz bir çarşaf örtnlmDıUl 
Genç anne, yüzilnUn ıslaraptan 

geri :miş olan çizgilerile kocoıına 
gülUmsemeye çalıııyordu. 

Cevat ilk defa bir baıkaaının 
yaomda karısını alnından öpmek· 
ten çekinmedi. Nihal bitkin bir 
sesle soruyordu. 

- Nasıl Cevat yavrumuz gll-
zel mi? Bak, istediğin gibi de 
erkek oldu. 

Genç adam çocuğuna doya 
doya bakmaı;-a vakıt bul•madan 
Nihalden yeni bir feryat yllkıel• 
di. Onu tekrar dııarı çıkardılar. 

ilk geçen arabanın tekerlek· 
leri kaldırımlardan müballğah 
bir gürültü çıkarırken, gece fe· 
yiı\i bir fırtına geçirmiş olan bu 
e•de de nisbi bir sessizlik hasal 
olmuıtu. Nihal dağınık Açlann· 
dan bol bol renk alan yOıOyle 
karyolasının içinde hareketsiz ya• 
tıyordu; mecalıiz iniltileri ara• 
sında, derinleşen eli gözleri 
uzunca fasılalarla açılıp kapını• 
yordu. 

Cevat aşikar bir gururla oi- . 
lunu kucağında tutuyor ve ıeyir 
ediyordu. Bu henUz ıekilıiz ~t 
yumağmın yüzUnde garip bir fit
lik ve morluk vardı ki ıfizel mi, 
çirkin mi olduğu hakkmda iua• 
na açık bir fikir vermiyordu; 
yalnız fıldır fıldır dönen yumuk• 
ça ve kapkara gözleri en 16z çe• 
ken tarafıydı. 

Güneşin ilk ışıklan oda için
den, hAll yanan lambalan aan 
aydınlığını giderirken Eb~ ~am~ 
öğleyin uğramak Ozere gıttı; Nı• 
hal biraz uzunca dalar gibi oldu; 
bebek onun yanında mıııldamıya 
başladı. Kayınvalde bu halden 
istifade ederek kahve piıirmek 
için terliklerinin ucuna baaa ba• 
18 odadan çıktı ve çıkarken 
damadına, kat göz işaretleriyle 
buradan katiyen ayrılmama11 
lüzumunu anlattı. Onun zaten 
buna hiç gönlü yoktu. Karıııın• 
da nefes alan bu iki Yarbğa 
bakmak ona gururlu ve bazlı bir 
sarhoşluk veriyordu. Babahk o
nun hüviyetine yepyeni bir ıey 
ilave ediyor, hayatının mana11nı 

zenginleştiriyor, çahıma kuvveti• 
ni artırıyordu. 

O gün mektepteki d6r saat 
dersinı ayni devamlı heyecan Ye 
garip bir sabırsızlık içinde Yer
di. ikindiye doğru eve diinllnce 
küçük aile meclisini toplanmlf 
buldu. Kayınpederi de orada 
idi. Yeni doğan, ailenin en ehem• 
miyetli uzvu oluvermiıti. Hatta 
ız:tırapları bAla tamamen dinmi· 
yen Nihal de, filen değil•e bile 
ihmal edilir görllnilyordu. 

(Devamı var.,ı 



Sayıfa 6 

'Dünyanın Ticareti fena ......... .-....... -.-........... -.......... _ ................ ._._ ....•...... 
Yeni gümrük usulleri 
işleri düzeltemedi! 

Geçen seneye göre her memleketin 
ithalat ve ihracatı bu sene azdır 

Bir vallitler hani lianl lıliyen limanlarda işler a1:aldı ! 
İhracat ofisi beynelmilel ticari tün bu tedbirler matlup olan ve 

vaziyeti, ve başlıca memleketle, beklenilen neticeyi temin edeme· 
rin harici ticaretlerinin iktııadi mit ve her memeleket harici ti· 
buhrandan ve alınan muhtelif careti aydan aya tenezzüle doğru 
takyit tedbirlerinden ne şekilde gitmiıtir. 
müteessir olduğunu tetkik etmiş· Ofis bunu göstermek için muh· 
tir. telif memleketlerin 932 senesi ilk 

Tetkikat neticesine göre hali· altı ay zarfında ithalat ve ihraca· 
hazırda beynelmilel ticari vaziyet tını ve 931 senesile mukayesesini 
evvel emirde gümrük himaye ted· tesbit eden bir istatistik hazırla· 
birlerinin bir çok memleketlerde mıştır. Hazırlanan istatistik şu-
teşdidinden müteessir olmu§tur. dur: 
Bu son aylarda gümrük resimleri· ithalat 931 932 
ni arttıran memleketler Belçika, MiJyon olarak Milyon olarak 
Danimarka, Estonya, İtalya, Le- lngiltere 38'.l, 1 330,6 lslerJin 
tonya, Hollanda, Portekiz, Ro- Amerika 933.8 53,6 ,, 
manya, İsveç, Berezilya ve cenu- Almanya 186,2 116,8 

Fransa 186,8 113 " 
hi Afrika hükUmetleridir. Bilhaı· Italva 71,8 51 ı " 
ıa İngiltere hükumeti himayekar Holanda 81,4 ss:9 :: 
gümrük tarifesini tatbik etmiştir. Japonya 70,6 83,5 ., 

Belçika 7 t ,9 47,5 ,, 
Kontenjan usulü Çekoslovak :,3,6 23,8 ,, 

Diğer taraftan bir çok memle- lsviçre 43,6 35 ,, 
ketler harici ticaretlerinin tanzi- Danimarka 39.6 32,5 ,. 
mi hususunda mali mahiyette tet- lsveç 37,8 30,6 ,, 
birlere müracaat etmişlerdir. Avusturya 3 l ,6 21 ,7 ,, 

lngiJtere 199,1 187 ,, 
Almanya, Avusturya, Bulgaris

tan, Danimarka, Estonya, Yuna
nistan, Macaristan, Norveç, Ro
manya, Çekoslavakya ve Yugos
lavya döviz ticaretinin kontrölü 
için mukarrerat ittihaz etmişler -
dir. 

Danimarka, F enlandiya, lngil • 
tere, Norveç, lsveç, Yunanistan 
ve Japonya altın esasını terket
mişler ve bir çok memleketlerde 
kısmen veya tamamen kontenjan 
usulünü tatbik etmişlerdir. Bu 
memleketlerden Almanya, Avus· 
turya, Belçika, Danimarka, lspan 
ya, Yunanistan, Fransa, Macaris· 
tan, İtalya, Norveç, Lehistan, Ro
manya, İsviçre ve Çekoslavakya 
kısmen, Türkiye ve Letonya ta • 
mamen tatbik etmektedirler. 

Takastan ne çıkb ? 
lktısadi buhranın tesirlerini 

tahfif maksadile bir çok memle· 
ketler aynen e~ya mübadelesi için 
mukaveleler aktetmişlerdir. Bu 
kabil mukaveleler Almanya ile 
Macaristan, Avusturya ile Bulga· 
ristan, Bulgaristan ile Yunanis • 
tan, Bulgaristan ile İsviçre, Bul
garistan ile Fransa, Fransa ile A
vusturya, Estonya ile Letonya 
Norveç ile Rusya, Lehistan ile A
vusturya, Lehistan ile Macaris· 
tan; Bulgaristan, Estonya arasın· 
da yapılmıştır. 

Bir tal<ım memleketlerde Clea
ring e.ası dahilinde mukaveleler 
akl'etmi§lerdir. Fakat alınan bü • 

Amerika 265 768,8 ., 
Almanya 233,3 146,3 " 
Fransa 130,6 81,2 ,, 
Itc:dya 55,1 37,6 ,, 
Holaoda 56 34,5 ,, 
Japonya 58,1 53,6 ,, 
Belçika 68,6 43,9 ,, 
Çekoslovakya 36,9 22, 4 ,, 
lsviçre 38 16, 1 ,, 
Danimarka 35,2 28,9 ,. 
lsveç '27, 1 23 ,, 
Avusturya 19 10,9 ,, 

Bu istatistikten de anlaşıldığı • 
na göre baılıca memleketlerin 
932 ıenesi ilk altı ayı zarfındaki 
ithalat ve ihracatları 931 seneıine 
nispetle oldukça azalmıştır. Buna 
da ıebep iktısat buhranınla bera -
ber bir çok memleketlerde alınan 
döviz ve ithalat takyidatıdır. İtha 
latı tahdit huauıunda alınan ted -
birler maksadı bir dereceye kadar 
temin etmitıe de ihracat vaziyeti 
üzerinde de tesir icra ederek bu
nun da azalmasına saik olmuştur. 
Yukardaki istatistik bunu açıkça 
göstermektedir. 

lktısadi buhran ve ittihaz olu
nan döviz ve ithalat takyidatı bu 
günkü şiddetile devam ettiği tak • 
dirde ithalat ve ihracatın gittik -
çe tenakusuna intizar olunabilir. 

Bir otomobil kazası 
Dün saat sekizde GaJatada 

Rıhtım caddesinden geçmekte 
olan kömür amelesinden Bayra· 
ma, şoför Osmanın idare ettiği 
2411 numaralı otomobil çarpmış 
ve ıol ayaiJndan yaralamıştır. 

VAKiT 

Ankara caddesinde .......................................... 

Ezilerek 
ölen çocuk 
Ve yaralanan iki kişiye 

ait muhakemede : 
Otomobilin sahibi 

• 
enı 
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Kadın Hayab 
(MUTALLAi:A) 

Suçlu mu, değil mi? 
Asri fikirli ve 

serbest büyü • 
müş Jerry, ken· 
di beğendiği 
bir gazete mu
harriri T ed ile 
evleniyor. Saa
det yuvasının 
henüz birinci 
yıl dönümünde 
kocasının bir 

Geçen sene Ankara caddesin
de bir otomobil kazası olmuş, 
Tüccardan Emin Vafi Beyin oto
mobili, kaldırım kenarıoda bir 
tarafınm muayene ve tamiri sı
rasında, birdenbire harakete ge· 
lerek, duYara çarpmıı ve oradan 
geçen bir kız, bacağı kesilerek 

' feci surette can vermiş, bir ka· 
dınla bir erkek de yaralanmış· 
lardı. 

Kaza esnasında otomobilin 
· yanında duran Emin Vafi B., bu 

vak'adan dolayı, Iıtanbul ağır 
ceza mahkemesine verilmişti. 

Bu davanın geçen muhakeme 
calsesinde hemen vak'adan son· 
ra rapor veren ehli vukufla ara
dan bir az zaman geçtikten 
sonra kaza yerinde keşif yapan 
ehli vukuf raporları arasındaki 
bir birine uymayan bazı nokta· 
ların telifine çalışılmış, iki tarafa 
muhtelif sualler sorulmuş ve ce· 
vaplar tesbit edilerek müddei
umumilik mütaleasıoı bildirmesi 
için muhakeme düne bırakılmıştı. 

Dün, Emin Vafi Bey, vekilile 
birJikte mahkemeye gelmiş, Müd
deiumumi muavin Kaşif Bey, 
vakadan ve raporlardan bahse
derek, bazı noktaların iyice tes· 
biti için, ehli vukufun yeniden 
dinlenilmesini istemiştir. Emin 
Vafi Beyin muayyen baza şekil· 
lerde hareket ederek, otomobili 
durdurabilip durduramıyacağınıo 
ve yahut otomobilde oturan ec· 
nebiye şu veya bu şekilde hare
ket etmesini söyJiyerek, kazaya 
mani olup olamıyacağının anla· 
şılması, hulasa emın Vafi 
beyin vukufsuzluk, tedbirsizlik 
ve dikkatsizliği mevzuu bahsolup 
olamıyacağınm katiyetle tayini 
lüzumunu ileri sürmüştür. 

Maznun vekili, bu cihetlerin 
kafi derecede anlaşılmış olduğu
nu, bununla beraber takdir hak
kının mahkemeye ait bulundu· 
ğuou kaydetmiş ve müddeiumG· 
miliğio kendiıine temyiz sebebi 
sakladığını söylemiştir. 

Kaşif Bey, " hayır, temyiz se· 
bebi saklamıyoruz. Bu talebimiz, 
esasa müessir bir kanaatin mah· 
ıulüdür ,, demif, mahkeme ica
bını düşünmüştür. 

Neticede, reis Aziz Bey, ehli 
vukufun müddeiumumiliğio iste
j'i üzere tekrar çağırılması söz 
birliği ile kararlaştırıldığını bil· 
dirmiştir. 

Muhakeme, 22 ikinci teşrin 
salı günü öğleden sonraya bıra
kılmıştır. 

Gelecek matbuat 
kongresi ispanyada 

Cnevre, 8 (A.A.) - lspanyol 
mürahhas heyeti, Milletler cemi
yetinin gelecek ilkbaharın son 
günlerinde Madrid'te 1932 sene· 
sinde Copenhague' da toplanan 
konferansa benzer bir matbuat 
konferansının toplanmağa davet 
edilebileceğini Milletler cemiyeti 
katibi umumisine bildirmiştir. 

Katibi humumi verdiği cevap· 
ta, bu tebliğden Milletler cemiyeti 
meclisini haberdar edeceğini be· 
yan etmiftir. 

başka kadınla 
teklifsizce gö• 
rüştüğünü tesa• 
düfen gören 
Jerry, zevcini 
affetmek asa· 
bıoa dokunur 
ve intikam al-
mak için he· lınacak olan Kadın hayatı filminden bir uJınt 

men mukabelei biJmisil, taarruza sen kendisi bir doktor ..-; 
geçer. ilk tesadüf ettiği aşık, vicdanlı birisi oldujuadaD 
kısmetine kocasının en samimi cinsinin sefaletine abep 
bir arkadaşıdır. mak için Pol'u kendi basta 

Jerry, bir mukabele olmak sını mesut etmek için ikDa 
üzere yaptığını kocasına anlatır. ve evine gönderir. Şimdi 
Ted bu biperva itirafa hayret sini, yalnız kaldıkça, ua 
ederek karısını terk edip kaçar. kapılarak, kocasma karp 
Jerry buna büsbütün kızar ve larını tenkit eder Ye diyar 
kocasını terketmeğe, eğlenceli lekette kocasınm zevcesiı 
ve sefihane bir hayat yaşamağa ıan ve sefil bir bayat r 
k ğini düşünerek acır ve arar verir. Neticede boşanırlar. 

gider kocasını bulur. Ted O esnada Jerryoin eski biri· h 
ğı atasından 111111tarip Ye 

şıkı Pol kendi izdivacından hiç olur, zevcesinin avdetin~~ 
mesut ve memnun olmadığını, memnun olur. Bu defa iJIİııııı" ~ 
karısından boşanmak istediğini yapbkları batalannclaa ~
J erry 'ye anlatarak onunla yeni bir tecrübe daha yaparll' 
bir yuva kurmayı teklif eder.Jer- muhabbetlerile eaki aaadet 
ry kabul eCler, fal<at ICendisi eaa-
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Sefaret ata· 
şesi Pepi, prens 
dö Vioditberg, 
bütün kadınla• 
rin göz bekle· 
diği idi. Avrupa 
payı taht !arının 
hangisinde bu
lunmuş ise o
radan mutlaka. 
Yelveleli hidi-
ıelerle ayrılmış
tır. 

Nihayet Ber• 
linde tayin olu-
nur. Sefir se· 
vimli ataıe g·e .. 

Kadınlar Sevgilisi 
i\1artha Egger • Leo Slezak 

Musikili Viyana Opereti 

lir gelmez me· · - J 
rak ve endişe· rarın akşamdan itibaren Elhımra ~inemuında ~.-. 
ye düşmüştür. başlanacak olan Kadınlar Sevgilisi muzikli operedndea-lıif ,, 
Bu endişeleri haksız ve boş de- boynuna abhr. RolW l,&t -:;_ 
ğildir. Sefaretin birinci balosun- kemmel oynar ki Pepi '1fll' tiJ' 
dan itibaren bazı diplomat ka- ne daYet etmekten ~ 
rıları genç adamı teshir etmeye hareket edemez. ıfl 
teşebbüs ederler • • • Teşrifat Orada şampanya ~ ti#_• 
müdürü bunları uzaklaştırmak la Pepiyi iknaa mu•.,,_~ 
için boşuna uğraşıyor. • • Kıs- Pepi ertesi gün için dd .. ~ 
kançlıklar artık havayı karart- diplomat karısını _... ile ;_ 
maktadır. Küçük dansöz HeJJa ettiğini unutarak H~ bit ~ 
Pepioin ancak bir gazetede res- şanlanır. Uyanınca b:ı ~ 

hatırlıyamaz ancak _ #' 
mini görmüştür. Fakat Pepiyi alllDlf ..... ;i 
kendisine dost tutmaya karar gelip te henüz ·~ HellaJI r~ 

de yerleşmiş halile et rı",;,tl 
vermiştir. Hella resmi dostlarına rünce bir kızılca k1J818 el c#' 
gösterir. p • bir seD a# 

Bu defa e~ &Mile P' 
Hatta onlara Pepinio ancak huriyeti sefareti atefe •.,.--~ 

bir aazetede resmini biJe so"yier. . 1 Fakat or Jııl • yın o unur .• · . Hellafl ,,, 
Kibar aleminden kaçmak için DiZ gitmiyecektlf • ••• 8a ~' 
küçük bir lokantaya gelen Pepı yanında götürece~:U. _. I 
Hellanın karıısında bulunur. lar memleketinde ... ~ 
Dostları yanında fena mevkide kadar sevdiği kacbal9n 
kalmamak için Hella Pepinin tacaktır •• 



Ziyan olmuş değil 
olmamış futbolcular! 

'ı>oAktam refikimizin kıymetli 
İ~i " .. muharriri Eşref Şefik beyin 
dıı aün evvel bir yazısını oku
IJıi:· Eşref bey bu yazısında son 

1., 1 
lbaç dolayısiJe bazı sporcu· 

bu'llırı \laziyetinden bahsediyor Ye 
ofa.tada bilhassa o gün muvaffak 
li ~Yan ıağ açık Mehmet Sa-
nı ıle - k ff .. tind , sag açı muza er uze-

ıı· . e duruyor. Bunların o gün 
•çın 

ol muvaffak olmadıklarına, 
y aınadıldarını tahlil etmek isti-

bor Ve neticede hükmediyor ki 
\l 'k• la 1 ı oyuncu da kendi takım-

ı tına hesaplarına feda edilmiş 
Prteııçterdir. iyi bir sağ açık olan 
h ehoıet Salim takımında huıusl 
r:ıa'l.ı Vaziyetler dolayısile merkez 
t llhacim oynablmıya başlanmış 
t~· b~ndan dolayı bu genç feda 

ilınıştir. Çünkü diyor: 
''M , ebmet Salim ne yapıtı, ne 

\Yıınu, ne karakteri itibarile 
ttkez muhacim olamaz ve milli 
~ maçta kimıe kendisine bu 

\lkii vermeyi düşünmez.,, 
da ~ref beyin Muzaffer hakkm· 
~ ki düıünceleri de buna ben
~or. Muharririn görüşüne göre 
) oyuncu da takımında boş 
ttleri doldurmaya memur edil-

ll\iı d" • d - • l' . Ve mütema ıyen yera egıı· 
,•rı~dij-i için kendisi neticede bu 
aı1Yet d·· ·· t" e uşmuş ur. 

) buşünülerek, tetkik edilerek 
b:~ıldığına biç şüphemiz olmıyan 
1 Yazının pek hakla olon taraf
tıat'l vardır. Mesela bazı takımla
~ il bazı oyuncularına mütemadi
t tıı Yer değiştirtmelerini acı su· 
ttt . J 'b" ~ e ışaret eden satir ar gı ı .. 
~ları derhal kabul ediyoruz. 

- alcat bu bahiste Mehmet Sa
\t.tt.J. için verilen bükme iştirak 
~tt.J.ekteu bizi alıkoyacak birçok 
~kabil düşünceler, mukabil 
iıı tler ve hatta vakıalar oldu
~a.. kani bulunuyoruz. Evvela 
~ açık mevkıinden merkez 

bacirn mevkiine getiriJmesi
~ir oyuncunun niçin feda 
~ iş olduğunu anhyamadık. 
~~f Şefik Bey bunu husu.si 
ııa l>lerle ölçerken Mehmedın 
~~ez muhacim oynatılmasının 
1,);ll olmadığına değil, bilakis 
~t illı olduğuna dair misiller 
•itıi~ttıniş oluyor. Çünkü kendi
•ay1~ en nazik maçlarda ya ~~ığı 
te11 ktın kulübünü maglübıyet
lla~ik l.lttardığını söylüyor. En 
hiç d ~açlarda ıayı yapabilmek 
tildi ~&lise bu oyuncunun geti· 
ilııı~ ltıevkide muvaffak oldu-

S0 cletııet etmez mi? 
du4u:ra.. Mehmet Salimin hangi 
lle dete ile ne yaplSI oe oyunu, 
'lllı.ıh, ~arakteri itibarile merkez 
~e~i ~'tıt mevkiine getiı ilemiye
iltıl,}'il hükmü de liyıkile 
~ka..d:ldığımız bir hükümdür. 
·~eb~ ki bu yazıyı okurken, 
~~~ 0}'et Salimin merkez muha-
1_ lt L lladığı ve emsaline nisbetle 
q Qll)}' 

tallblll 1 de muvaffak olduğu 
ttı )ilk .. Sof ya muhtelitleri maçı 
tak be ıtı en taze bir misal ola
aili~e~~z güzlerimizin önünden 

'1 bulunuyordu. 

L. '\'eni b· 
~Qı"- 1

1~ llıerkez muhacım bu
iİ2uaıu ÖJ'lfuıde zannedi-

yoruz ki hepimiz müşterek bir 
his duyuyoruz. Vaziyet bu mer· 
kezde iken yeni tecrübeler önün
de acele görüşlere ve hükümlere 
kapılmamamız liizımdır. Eşref 
Şefik Beyin düşünceleri aksine, 
Meb~t .SalimiD temsili maçlarda 

• 

Mehmet Salim Dır maçta -
pekala merkez muhacım oyna
yabileceğine, oynatılması lüzu
muna kani olmut yüderce sporca 
tanıyoruz. 

Nihayet Mehmet Salimi mer-
kez muhacim görürken kendisini 
kime hangi oyuncuya karşı nis
bet ettiğimizÇ daha az muvaffak 
olduğunu veya olmadığım da dü
şünmemiz lazımdır. Mehmet Sa-
limi eğer Zeki Beyle mukayese 
edersek bunda belki kazanacak 
olan Zeki Beydir. Fakat acaba 
ayna mevkide laakal senelerce 
ve yüzlerce defa oynamış olan 
Zeki Beyle, bu mevkide henüz 
yeni oynamıya başlıyan genç bir 
oyuncuyu mukayese etmemiz 
doğru olabilir mi? . 

Muzaffer için de böyle ..• Gerçı 
muharrir Muzaffer için yazdıkla
rında tamamen haksız değildir. 

Fakat insaf ederek düşünmemiz 
lazım gelirse o gün Muzaffer 
birçok defa oynadığı bir mevkie 
getirilmişti ve gene aynı mevki
de bir iki hafta evvel Ankarada 
Ruslara karşı iki maç yaptığı ve 
çok muvaffak olduğu da söyleni
yordu. Bunları nazarı itibara alır-

sak bu oyuncunun da cuma maçında 
muvaffak olamamasmın kat'i se· 
bebini doğrudan doğruya Eıref 
Beyin gösterdiği sebeplerle izah 
etmiş olamayız. 

Bizim oyuncuların niçin hazan 
muvaffak olduklarının ve hazan 
olamadıklarının izahı daha ko· 
laydır. Bu da bizzat Eşref Beyin 
çon defa işaret ettiği gibi " tu· 
tarak ,, meselesidir. Evet tuta
rağımız tutarsa oymyoruz. Ayni 
elemanlarla ü stüste iki maç ya-
pan bir takımımızı ve bu takı
mm iki maçta aldıkları netic~leri 
göz önüne getiriniz. Dava der· 
hal halledilmiş olacaktır 

Dikkat edelim; en kıymetli 
oyuncularımızın henüz kendile
rinden çok şeyler beklediğimi~ 
sıralarda, ümitler:n;, gayrr.!tlerini 
kırmıyalım. Çünlcü ~ksi takdirde 
bu çocukları k-endi takımları de
ğil galiba bi1 ku,ban etmiı ola· 
cağız! 

4. Sırn 

~ 

VAKiT 

Ping-Pung 
müsabakaları 

Fikstürü yazıyoruz 
Cümhuriyet Gençler Mahfili 

Spor şubesinden: 
Mabfilimiz tarafından tertip 

edilen 1932 °Ping-Pung,, turnu· 
vası fikstürü tanzim edilmiş Ye 
4 Teşrinisani cuma ııününden 
itibaren müsabakalara başlan
mıştır. Müsabakalara 10 Teşri
nisani perşembe günü saat 14 

1 

den 17 ye ve cuma günü 10 
dan 17 ye kadar devam edile
cektir. Iıhu saatlerde hazır bu· 
lunmıyanlar haklannı kaybeder
Jer. Müsabakalan takip etmek 
iıtiyenlere salonlarımız parasız 
açıktır. 

Tanzim edilen fikstür şudur : 

Birinci kategori 

23 Raif - 25 Hasan, 57 Vehip-
26 Hüsamettib, 1 O Samih - 87 
Süleyman, 22 Bahaittin • 44 
Semih Süreyya, 47 Semih • 89 
Hikmet, 23 Murat - 81 1. Baha· 
ittin, 52 Süleyman - 46 A. Hayri, 
31 Gazi • 21 Raıit, 59 Orban-
19 islim, 28 Bülent - 18 Ezra, 
58 Selim - 24 Fikret, 2S Sedat-
30 Sudi, 60 Mahit - 29 Sami, 
90 Kemal Beyler. 

ikinci kategori 

77 Menan - 72 Melih Şamlı, 56 
lsmail - 66 Panqeli, 86 Turhan -
77 Orhan, 16 Mois • 3 Cevdet, 

{I '~ 
85 Tarık -13 Tarık ı 85 Tarık) 
79 Refik - 71 Mardikam, 73 Ci
hat • 48 Mi tat, 62 Ferit • 87 F ah• 
ri, 42 Seyfi - 14 Necdet, 63 ilhan 
• 65 Faruk, 37 Nejat - 50 Ahmet 
43 Muhiddin· 67 Bendiç, 41 Se· 
mih . 61 Nazif, 80 Talat · 69 Os· 
man, 53 Hakkı - 2 Nezihi, 68 
Turgut - 49 Feri dun, 7 F errub -
36 Y orgiyadis, 27 Celal - 76 
Aziz, 5 Mustafa - 15 Danyal, 4 
M. Kemal • 88 Radiyoka, 83 
Cemal - 55 Röoe, 20 lbrahim -
64 Suat, 9 Derviş - 1 Müfit, 35 
y organidis _ 12 Cemal, 32 Murat 
6 Feridun, 33 Raif - 70 Asım, 
78 Mukadder· 17 Nadi, 38 Ro
diti - 40 Burç, 75 Şeref - 51 
Adnan, 39 Safganas • 54 Baba, 
87 Pardika - 37 Elifyadis, 37 
Melih • 41 Necdet 11. 

Avrupa kupası 

Roma, 8 (A.A.) - Merkezi 
Avrupa futbol kupası komitesi 
merkezi Avrupa kupasını Bolon
ya futbol kulübünün kazandığını 
resmi surette bildirmiıtir. 

Buz üatünde hokey 
Birmingham, 8 (A.A.) - Buz 

üstünde hokey Alman ekipi In
giliz ekipi ile evvelki gün yap
tığı maçta . lngiliz _ ~kipini ~kire 
karşı dört ıle maglup etmıştır. 
Bu iki milli ekip dün Purley' de 
ikinci defa olarak karşılaşmış
lardar. Bu seferki maçta lngiliz
ler heyecanlı bir mücadeleden 
sonra Almanları bire lı:arşı iki 
aayı ile yerek galip gelmişlerdir. 

Balıkes;rde at yarışlarj 
Balıkesir, 8 (A.A.) - Yüksek 

yarış ve ıslah encümeninin ha· 
ımladığı sonbahar at koşuları 
cuma günü yapılacaktır. Koşu 
için şehrimize bir çok namlı at 
getirilmiştir. 

Sayıfa 7 

Balkan şampiyonluğundan sonca -.. ----·-------------·· ... ------·----·---·---............. _..____.. .. 
Güreşçilerimize daha 

fazla itina edelim 
Milli takımımızın, Balkan güreş şam 1 
piyonluğunu kazanmadan bir haf· 
ta evvel güreşçilerimizin liyakatlı 
hocası Peter Efendi ile konusmuş 

, 

Llyakath gUre, antrentirUmdz 
Peter Ef. 

ve o vakıt bu mülikabmız

pek haklı olduğunu işaret et· 
miştik. Bugün kazandığamız bü· 
yük şeref Peter efendinin hisle
rinde aldanmadığına mükemmelen 
gösteriyor. Bir hocanm d!ğerini 
anlamak için bundan güıel bir 
misal olabilir mi? Görmediğimiz. 
bilmediğimiz rakiplere karşı elde 
ettiğimiz neticelerin parlakhğı sa
dece güreşçilerimizin kıymetini 
değil bu şubede nasıl ciddi bir 
itina ile çalışıldığını da gösteri
yor. Demek ki beynelmilel ta• 
maılarımız güreşte de futbol ve 
atlatizim kadar sık olsaydi rüreş 
şubesinde daha çok yükselmiş, 
belki kaybettiğimiz iki sıklet 
şampiyonluğunu da kazenmış o· 
lacaktık. 

Peter efendi diyor ki ı 
Beynelmilel temaslann sıklığı 

tecrübelerimizi olduj'u kadar bil
ğilerimizi de artırır. Bundan 
baıka oyuncularımızı heyecana 
düşmekten meneder, nefislerine 
itimadı aarsılmaz bir bale geti-

dan kısaca bahsetmiştik. Peter rir. 
Efendi o Takıt kendisinden bal- Kıymetini en küçük müraca-

atta gösteren bir spor şubemiz kan şampiyonası hakkan da ne 
için ne doğru bir görüş .. ndice düşüodüiünü sordufzumuz 

Gönül dileyor ki güreş şubemi-
vakıt gülümsemiı ve demiştiki: ze bundan sonra daha çok daha 

Fena şansımız olmazsa muhak- fazla itina edelim. Milli şampiyoo
kak birinciyiz. Fakat maalesef )arımızı zerre kadar ihmal etmi· 
böyle söylerken sadece hissime yelim. Onlardan hiç bir. fedakir
ve görüşlerime istinat ediyorum. 
Çünkü güreş şubemiz, sporda en lığı esirgemiyelim. 
kuvvetli bir şubemiz olmasına Sık sık beynelmilel temaslar 
güreşin milli sporumuz bulunma· yapalım. Çünkü önümüzde Bal-
sına rağmen en az ecnebi takım- kanlı güreşçilerden daha çetin 
larla temas eden şubemizdir. rakiplerimiz vardır. Görgülerimiz 
Diğer milletlerin güreşçilerini artarsa sadece Balkan şampiyon· 
görmiyor, kıymet ve değerlerini luğunu değil, dünya şampiyon .. 
bakkile taoımıyoruz ki.. luklarını da kazaumak için önü .. 

Bu satırları yazdıktan sonra müıde aıılmıyacak mesafeler ol· 
Peter efendinin bu şikayetinde madığını göreceğiz. 

ııııııııımıuııııulllHllDııımıuınımııaııuıınııırn nuı 1H11ıımııımıımıııııııaı11mnmııınuıı ıuımınmuınımuunu 11Bllilllllllllillıt!lllmB11nnnı 

Adanada Spor ilerliyor 

F enerhahçeninB. takımını 
davet edecekler 

Torossporlular Dlyarabeklr sporcularile bir maçta 

Adana spor muhabirimiz yazı- benimseyenler Ye yapanlar kaza• 
yor: Adanada faaliyette bulunan nır. Meyd•nlarda bu bakikah 
beş spor kulübü vardır. Bunlar daima memnuniyetle ve bir azda 
iddialı maçlar yapmak suretil.. hayretle görüyoruz. 
her gün bir az daha kuvvetlen· Bu cuma günü şehir atadyumun-
mektedirler. Teşekkülü veni olan· da Torus apor ile Adana spor 

Jar bile yıllarca evvel teess üs etmiş· karşılaştılar. Yeni tesis edilen 
ferle boy ölçüşe biliyor. Zaten Adana sporun alacağı neticeyi 
sporu intizam dahilinde gayretle (Devamı 9 uncu sayıfada) 



Sayıfa 8 

1 
MUterciml ı 1 

Zonguldak mebusu 
Halil AiLE 

1 

Tefrika: ı 
No. 
59 
~ 

İnsanlar arasındaki rabıtayı tahrip 
etmemi ye dikkat etmeli .. 

Patriyarkal İıtibdat, hakiki a· emlakin namütenahi bir ıurette 
ile telakkisini tahrip eder. Çün • inkısamını mucip olmaktadır. O 
kü hakiki aile telakkisine göre, kadar ki, büyük ailelerin bir çatı 
her aile reisi, kendi haı ailesin • altında yaşamaları imkinıız bir 
den mes'uldür. Bu itibarla her • hale gelmiıtir. Maamafih, hadi • 
kes, sırf aile reisi olduğu için hür 
ve müıtakil olur. Yani ne kadar 
aile başı varsa o kadar aile var • 
dır. Filhakika baba nüfuzunun 
mesnetleri bir taraftan, ( Çocu -
ğun kudretaizliği), diğer taraftan 
baba ile evlat arasındaki (Sıkı, 
aamiıni ve ta.mamile huıusi ala • 
ka) dan ibarettir. 

seleri mübalfığalandırmıyalım mi 
rasların aile azaları araıında mü· 
savaten bölüıülmesi, o kadar mu 
hik ve aile telakkiıine o kadar 

muvafıktır ki, esaılarm kuvvet • 
lenmeıine ıebep olduğuna baka • 
rak bu mahzurları hot görmemek 
mümkün değildir. 

Muasır medeniyetin hedefi, 
Bu alaka, yalnız baıma, bir ferdin iradeıini serbest bırakmak 

inıanın canını kayıtıız ve şartsız 
olarak be§eri bir varlığa teslim 
ettiren müthi§ ve müessir bir dik· 
tatörlüğün ıteesaüıüne muhik ve 
mazur bir sebep teıkil edebilir. 
Baba nüfuzunun meınedi olan 
bu iki eaas, büyük babaya intı -
bak edemez. Çünkü, oğul madem 
ki kendi nefıini ve aileıini çevir· 
miye muktedirdir; ıu halde idare 

Yİ ele almak, hem hakkıdır, hem 
de vazifesidir. Bundan baıka bü· 
yük baba ile torun arasındaki ra· 
bıta, ne o kadar arkı ne de o ka
dar (bilavasıta) dır. İkisinin a -
raıında oğul ispatı vücut eder ki 
çocukluğunda hürmet ve itaat et· 
tiği baba nüfuz ve iktidarına te· 
varüı etmiı bulunmaktadır. Bu • 
rada, büyük babaya karşı if aıı 
tabii olan muhabbet ve hürmeti, 
tazim ve tebcili tahrip etmeyi ve 
hatta bu duyguları zayıflatmayı 
kastetmiyoruz. Biz, münhasıran 
hakiki aile fikrinin hududunu çiz 
mek isterken bu hududu, peder -
fahi aile ıisteminde bulamadığı -
mızı anlatmak iıtiyoruz. Her aile 
kendini müstakil bir kül sayma • 
Iı ve ıüpheıiz müıterek kütüğe 
ve bu kütükten gelen dallara sev· 
gi ve ıayaı rabıtalarile bağlı kal
makla beraber kendi haı malika· 
neıi dahilinde hükümran olarak 
umumi kanunlardan batka hiçbir 
§eye itaat etmemelidir. 

Pederıahi sistemindeki mah -

ve - bir zamanlar; itiyatlar ve 
an'anelerle kolaylaıtırılan - it • 
leri idrak ve vicdanına havale 
etmekten ibarettir. Şu halde aile 

rabıtaları, ciddi ve hakiki olmak· 
tan uzaklaımıı değildir. Çünkü 
hiaaiyata istinat etmektedirler. i
ki kardet arasında, daima iki ye· 
ğen araıındaki rabıtadan daha 
kuvvetli rabıtalar vardır. Bunun 

gibi iki kardet çocuğunun ara • 
aındaki rabıtalar, iki yabancının 
arasındakilerden daha kuvvetli -

dir. Eğer bu rabıtaların mahiye -
tini tayin ve tasrih etmemizi iıti· 
yorsanız bunun pek müşkül oldu· 

ğunu söyliyelim. Fakat şüphe e • 
dilmesi caiz olmıyan nokta, aile 
vazif el erile umumi insaniyet va • 

zifeleri arasında - dermeyan et· 
tiğimiz zümrelere tekabül eden 
- bir takım mutavaaaıt vazifeler 
bulunduğudur. Binaberin, ecne
bilerden ziyade vatanda,larımı -

za, tanımadığımız kimselerden' 
ziyade dostlarımıza, dostlarımız· 

dnn ziyade akrabalarımıza borç· 

lu bulunduğumuzu izaha lüzum 
göremeyiz. 

zurlarôan biri de aile husumet • İnsanlar arasındaki birliği ıı· 
)eridir. Kendi ıahıiyetini, ailesi • kılaştıran rabıtnların hiç birini 
nin Jahsiyetinde eriten bir kimse· tahrip etmemiye dikkat etmeli • 
nin aileye miras kalan bütün ihti dir. Akrabalık bu rabıtalardan 
rasları, bütün kinleri ve bütün id- biridir. 
diaları kendine mal edeceği §Üp

hesizdir. Bir hakaret ailenin geç

Maamafih, bu türlü vazifeler, 
diğerleri kadar, muayyen evıa -
fa malik olmadıkla.rı gibi, tahmin 
ve mukayeıeye maruzdurlar; ba
zı ahvalde zikrettiğimiz tertibin 
tamamile makusu olan bir tertip· 
te sıralanmaları zaruri olabilir. 

(Devamı var) 

miı ve gelecek bütün efradına §a· :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

mil bir haksızlık telakki olunur. T. D T. cemiyetinde 
Halbuki intikam, intikamı davet top 1 a oma 
eder. Bu ıuretle sonu gelmez bir 
taarruz ve tecavüz zinciri u_zanır C A~kara, 8 (A.A.) - T. D. T. 

emıyetinden: T. D. T. Cemiyeti gider. Çünkü hiçbir kimse haka • b 
h ugün saat 15 te umumi katip Ru· ret silsilesinin kendinde ni ayet 

şen Eıref Beyin reisligy i altında bulmasını iıtiyemez. Bu yüzden ı 
top anarak derleme kılavuzu ve hanedanın hanedana, oymağın d ı f · 1 

er eme 11 eri sorguları ile derle· oymağa kartı besledikleri mahut ·1 · 
yicı erın göz önünde tutacakları 

husumetler doğar. O husumetler k ı .. · 
no ta ar uzerınde konuımuıtur • 

ki, iptidai kavimlerde, orta çağlar l f' l 
Der eme ıt erinde cevapları da ve hatta cenubi Fransanın ha· 

yazılacak sorgular kararlattırıl
zı aekeneıinde sık sık görülmüş mı§, derleme işinde derleyici yol 
~e hali. görülmektedir.. Taassu~ göstermiye yarayacak ırnaddeler 
~erecesıne vardırılan aıle telakkı· de kabul edilmİ§tİ. Derleme kıla-
ıı, vatanperverlik ve insaniyet se· · · · b·ır çok l · 

Jile d vuzu projesının yer erı 
ver uygularım da tahrip eder. .. d · ·ı · t' 
B kt goz en geçırı mış ır. 

u no a, aon zamanlarda vuku· H t 14 te t l 
h . ld ... eyet yarın saa op a· 

una ıa ıt o ugumuz aile dağıl • · · ·· · d k' 
l d k .. . narak kılavuz pro1esı uzerın e ı ma arın an pe de muteessır ol • r . . .. .. k . 

VAKiT 

19fJ2 senesinde .................................. 

Tütünler 
Aluhtelij nıenılekeılen'
ıni:::;de trı.hrnin edilen 

111İktar 
ihracat ofisi miilhakat itibarile 

istihsal edilen tütün miktarını 

1931 senesindeki tahmin vaziye· 
tine göre cetvel hazırlamıştır. 

Hazırlan cetvel şudur: 
Mülhakat Tahmin edilen 
isimleri mahsul kilo 
Balıkesir 476,249 
Bu na 620,667 
Aydın 621,538 
Tokat 864,840 
Adana 107,242 
Malatya 4 J 2,362 
Antalya 3, 189 
Kocaeli l ,816,885 
Eskişehir l O, 109 
Edirne a. 307, 179 
Gaziar,tep 553,427 
Muğla 986, 925 
Diyarb,kir 66, l 60 
lstanbul 66,539 
Trabzon 851,690 
Artvin 288,292 
lzmir 2,595,899 
Manin 2,'l93,975 
lnebo!u 330, 195 
Zonguldak 
Samsun 2,3i8,830 

15,650,092 
Bu cetvelden anlaşıldığına gö

re 1932 senesinde tahmin edi
len tUtDn mahsulü 1931 senesi 
tütün istihsalahna nazaran he
men nısfı radd~sindedir. Çüo~ü 
931 senesindeki mahsul 51, 104,753 
kilo olarak tesbit edilmiştir. 

Yunanistan da 
Çürük kabine 
kalacak mı? 

Atina, 8 (Hususi) - Yunan 
Başvekili M. Çaldaris, dün Hari
ciye nezaretinde, ecnebi ajanslar 
ve gazeteler muhal>irlerini kabul· 
ederek kabinesinin takip ede· 
cegı dahili ve harici siyaseti 
hakkında izahat vermiş ve de
miştir ki: 

- Hükumetim, ecnebi dainle
rini tatmin etmiye çalışacaktır. 
Fakat dainlerin de Yunanistanın 
tediye kabiliyetini nazarı dikkate 
almaları lazımdır. Ecnebi devlet
lerle münasebatımıza gelince , 
hükumetim, selefimin komşularla 
uzlaşma siyasetine devam ede
cektir. BHhassa Bulgaristanla bü
tün m uğlik meselelerin halline 
ve Bulgaristaola münasebatımm 
daha dostane bir şekle sokmıya 
çalışacağız. 

Atioa, 8 (Hususi) - Yeni ka
bine parlamentodaki zafını bil
diği cibetle, iktidar mevkiinde 
kalmak için kendisir.e müsamaha 
reyi değil, fakat itimat reyi ve· 
rilmesini talep edecektir. M. Çal· 
daris, hükumetin nüfuz ve hay· 
siyetini muhafaza için bunu za
ruri görmektedir. Maamafi Ve
nizelistler Başvekilin bu noktai 
nazarına iştirak etmemekte ve 
kabineye buiün itimat reyi ver
rilıe bile, istedikleri günde ken
disini devirmek ellerinde bulun-

duğunu söylemektedirler. 

k . . y. . .. . .. 1 konuşmaları ılerı goturece tır. mama ıcap ettıgını gosterır. Çun 
kü, ırK ve hanedan fikrinin kay • 
bettiğini insaniyet kazanmış bu· 1 Yeni lrlanda valisi 
1unuyor. I Londra, 8 (A.A.) - New 

inhisarlar umum 
müdürü Samsunda 

BUDU eö1lemekle akrabalık ra Chronicle gazetesine göre, M. de 
bıta!armın aevtemesinde mah - Valera, İrlanda valisine halef o· 
zur olmadığını ifade etmek iste· lacak zatın ismini bir kaç ıüne 
mİY.oruz. Bu mahzur, bilhassa, kadar bildirecektir. 

Samsun 9 (Hususi) - lnhisar
Jar umum müdürü Hüsnü Bey 
Trabzondan Samsuna gelmiştir. 
lnhiaarların birleştirilmeıi işile 
uğraşmaktadır. 

Hırvatlar ile Sırplar 
arasındaki mücadele 

• 
Sebep: iktisadi buhranın azami bir Ş! 
dete varmasıdır. Mücadele vahimdıt 

Telgraf tellerini en çok meş· 
gul eden meselelerden biri Yu· 
goılavyadaki iğtişaşlar ve karı· 
şıkhklardır. Hakikatte Yugos'av· 
yada mütemadi ve müzmin bir 
iğtişaş içinde yaşayan bazı mm-
takalar vardır ki bunlar bilhass~ 
Zağrebin cenup ve garbındadır. 
Sonra Yugoslavyanın şark ve 
ve cenubunda da bunlara benzer 
mıntakalar vardır. 

Yugoslavyada bu karı91klıklara 
sebebiyet veren en mühim amil, 
iktısadi buhranın aıami şiddete 
varmasıdır. 

Yugoslavya unsurlar içinde her 
kesten fazla mustarıp olan un· 
sur, Hırvatlardır. Eskiden Avus· 
turya Macariston imparatorluğu· 
oa dahil olan Hırvatistan, impa
ratorluk İçinde muhtariyeti haiz· 
diler. Hırvatların içlerinden çı· 
kardıkları dört nazırlara vardı. 
Hırvatlardan müte,ekkil aske
ri kıtaaları memleketleri içinde 
bulunurdu. Fak?.t bugün vaziyet 
aksinedir. Hırvat askerleri mem. 
leketlerinden uzakta ve Yugos· 
lavya idaresinde hizmet etmek
tedirler. 

Hırvatlar katolik, Sırplar or· 
todoks oldukları bu iki unsur 
arasında dini kavgalar eksık 
olmıyor. 

Hatta Hırvatlar, dini tazyik
lere u~ramaktan şikayet ediyor
lardı ve katoJiklerio umumi ha-
yatta mevki sahibi olmalarına 
müsaade olunmadığını söylü· 
yorlar. 

Eskiden HırvatJarm ,y,erdiğ'i 
vergiler Avusur ıa Macaristan 
dahilinde yaŞayan bütün unsur· 
lann verdikler.i vergilere müsavi 
idi. Fakat bugün Hırvatlar, Sırp-
lardan fazla vergi vermeğe mec· 
bur tutulu vorlar. Sonra Hırvat· 
lar dahili istik!allerini kaybetmiş 
ve Belgrat hükumetine sıkı fıkı 
bağlanmışlardır. 

Hırvatların dıli ile Sırpların 
dili bir birine çok benzer. Sırp
lar Rus alfabesi kullandıkları 
halde Hırvatlar Latin alfabesi 
kullanmaktadırlar ve Hırvatlar 
kendi dillerini kullanmaktan men· 
olunuyorlar. 

Yugoslavyanın her tarafında 
matbuat ve muhaberat sansura 
tabidir, Fakat sansur Hırvatis· 
tanda azami şiddeti bulur. Onun 

için Hırvat gazeteleri bir 
neşredemiyorla:-, çlinkil mıb, 
havadis bile sansara tabi tulcJt 
yor ve gazetler tiyatrolan 
tenkit ec:emiyorlar. 

Alman şairi götenin yOıD. 
Yıl cönümünü tes'it etmek 1 

'. 
yen hırvatlar ooun Egment k 
de ovoamak istemişlerdi. f' 
hükumet bu eserin temsilini lll 
etti. Çünkü bu eserde bir isti 
Jal harbinden babsediJir. J4 

Yugos1avyadaki dahili ihtil 

Jar, sonra ikhsadi buhranlar,.~ 
vatların duydukları memnunıf it 
sizlikleri artırmal<tadır. Alllelt 
kada yaşayan Hırvatlar, me~. 
ketlerini Sırp 1 ardan ayırmak 1~ 
mütemadiyen çahşıyor, v ! P" 
gönderiyor'.ar. . 

Bu para sayesinde "Ust••; 
namım alan ;hti alcı teşkilat pe 
da o!muştur. İ 

!fo teşkilat 2000 Hırvat• 
lahlamış bu'.unuyor. Geçen ~ 
yısta teşekkül eden kuvvet; 
dağıldığı zannolunuyorc!uvs• ı. 
bunun aslı olmadığı anlaşıl.,,. 
bilakis Ushısiler küçük mikyaıf 
bir ihtilal ilan ederek polis mi 
kilerine hücum etmişler, jandl 
ma merkezini bombalara tutdl~ 
lar, vaziyet ev:ulün 9una kadar 
şekilde devam etmişti. Daha sal 
ra hü'siimet asker hazırlı yarak~ 
rekete geçmiş ve ibtili!ci!er ' 
çok telef at ve zayiat verdi ki 
sonra gerilemiye mecbut oldJ~ 
lardı. Hali liazırda 260 ust 
mahpustur. ,fJ 

Hükumet Hırvatlara karşı . 
derece şiddetle hareketi terfii 
ettiğinden Hırvat köylerinde t~ 
hiş siyaseti devam etmektel' 
Tevkif olunanları işkencP.lere "1 
ruz bırakıyorlar. JI 

~ük.u~et .. balkı ke~~i le~i?ı 
imış gıbı gostermek ıçın bır 

kım nümayişler tertip etliri~I 
sa da bu haraketler halkı d 
fazla cümhuriyetçi yapmağa 
ve bu his günd~n giine ku 
kesbediyor. 1 

Hırvatiar ile S~rplar ~ra~md'j 
bu mücadeJelerın netıceıı ~ 
vahim olacalctır. 

Harp olmadan yanlış 
hudutlar düzelecekmi 1 
Ingiltere Aımanya~ın si ihlanmasıJl~I 

razı değil,ama müsavi olmasını istiyO·bi 
Silahlar çoğaltılıyormut ~,ı Loodra, 6 (Hususi) - "Tay

mis,, gazetesi Fransanın siıahla
rın azalması yotundaki teklifle· 
rioi ima ederek lngiltere hükii· 
metinin silahları azaltma hususun
daki mesaiyi ilerletecek hu tür· 
lü projeyi ehemmiyet:e tetkik 
etmeğe hazır olduğunu beyan 
ediyor ve iliveten diyor ki: 

lngiliz milleti yeni silahlanma 
hareketlerine tamamile muarız
dır. Son zamnlarda Almanyada 
yapılan askeri tezaburat bizi 
derin endişeye düşürmüştür. Al· 
manyaoın müsavi mikdarda siM 
Jahlanmasına dair istediklerini 
kabul etmek laı1mdır. Yakın 
bir zamanda tecavüzi silahlanma 
meselesi hakkında bir anlaşılma 
zemini bulunacaktır. Vazıyeti 
müşkülata sokarak Almanyayı 
silalhanma 1< hususunda cesaret
lendirmek Akilane bir hareket 
değildir. 

k b elOl1 
• bir tavır takınma eyD bOlı' 

b. . . , Hal asa ıyetı muı:ıp o.ur. dl' 
konferansta bunları teskin e 
cek çareler bulmalıdır. . dilı' 

Sulh muahedesile tesbıt ~ _,, 

muhtelif devletlere ait eraı~ or 
aailinde bazı yanlıılıklar 0

: I~" 
tur. Fakat bunların ıilAhla daf• 
ne lngiltere hükumeti muaraJerİ" 
Bunlar lngilteıe, Fran.sa, A:b,C 
ka ve ltalyanın iştirakıle 111 f40" 

1 
bir neticeye bağla_nm~lıd~~İabl•" , 
cak bu suretledır kı Jed' ~ 

. b. ·· h. bir meıe • azaltma gı ı mu ım .. iı fi ( 
bir uz!aşma temin edebıhr fi' 

b ~ rda ıır • şimdiye kadar u ugu bot' , 
dilen gayretler, hizmetler dıiı' 
gitmez. istenilen gay.ey~ v;.r _, ı 
tan soPra dünyanın ıktı1& oJ* J 
ziyetine bir istikrar vermlt 

ruz. 



Çatalcada bir meklep 

18 
ve bir de yurt açıldı 

b Clf tarafı ı · · 

5 kuruştan daha 
küçük para 

l\IZa U ıncı sayıf amızda) 

t Ptta.~f ~Umi müfettiş Tevfik 
-· nıud" .. H ' eu llllldn ur~ aydar, fen hey'-

dilru H 1~ü Zıya, yazı işleri mü· 
kahıak a uk Nihat, sabık Çatalca 

muçin bey ıöz söyledi. Mekte
bin, Çatalcahların büyük bir ih· 
tiyacını temin ettiğini, gençliği 
yetiştirmek yolunda memlekete 
büyük hizmetler edeceğini söy
liyerek gelen misafirlere teşek
kür etmiştir. Bundan ıonra Ça
talca gençliği namına Fethi bey 
de birkaç söz söylemiş, bunlara 
Muhittin bey cevap verdikten 
sonra kapıdaki kordelayı kes
miştir. Kargir ve iki katlı olan 
mektep binaıı gezildikten mora 
yurt binasına gidilmiştir. Yurdun 
iiden yol üzerinde kurulan ta· 
kın kenarında durulmuş, talebe 
muntazam adımlarla geçmiş!erdir. 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

liradır, ya dokuz lira... 940· 960 
veya 965 kuruş yok. Yuvarlak 
hesap yüz veya neden sonra e~ 
liydi. Bir lokantaya girersiniz, 
fiatlar ya 20 ya 25, 30, 35, ya· 
hut daha aşağıya inin: 10 veya 
15 ... 

· •nı vekili Kemal B•!'lerle 

Bunun arasında başka para 
yok mu? Etin okka11 40 - 45-50 
kuruş arasında dolaşırken neden 
bir tabak et 20 iken on beşe 
inebiliyor, 14, 13, 12 olamaz 
mı? 
Meğer bu da kabilmiş. Be· 

e~ Yurdun önünde Çata'ca kay-
rİ' . makam vekili Kenan Feyzi Bey 

yoğlunda büyük caddenin gö· 
beğinde büyücek bir lokanta 
yemek fiatJarının tabağım 12,5 
1 O ve 5 kuruşa indirdiği gibi 
dün de gördük ki Sirkeci lo!rnn· 
tatarından birisi tabağına 11, 12 

ıe- ~la1Cad6 yun'ıbfnasa bir nutuk söylemiş,, buna Cev· 
çiO illete .

1 
det Kerim Bey cevap vermiş, 

.kuruş gibi fiatlar koymuştur. 
Demekki fiatları 15 kuruştan 
on kuruıa indirmek ağır geliyor· r• b••etı~ı er davet edilmişlerdi. kurdeleyi kumandan pş.kesmiştir, 

~elcd· ıJe~ dün sabah do~uzda Yurt binası, yatakhanesi, kütüp- sa on iki lrnruşa indirmek ka
bildir. 

. ~il 'Yenın önünden bir otobüse hanesi gezilmi•, yurt begv enil-
''" " treJc Ç 1 • -ı r roıd ata caya gıtmişferdir. miştfr. 

Buna da şükür ... Fakat daha 
büyük muamelelerde, büyük alış 

verişlerde de yuvarlak hesabin 
bir lira veya yarım lira o!mıya
caiı devrin de geldiği kanaatin· 
deyiz ve umarız ki bunu da ya· 
kında göreceğiz. 

tak il K?çUk çekmecede duru- Bütün eşyaları yerli mah olan 
tt~iı:e~ı yapılan fırka binası yurc!un hiç bir noksanı yoktur. 
~ ıştır. Saat bire doğru Ça- Talebenin bütün ihtiyacı temin 
~Ya varılmıştır . .Bütün Çdalca edilmiştir. Bu sene yurda 20 
~· kadın, erkek hepsi şehirin talebe alınmıştır. Celecek sene 
~tında lstanbuldan .... :den kadro 50 kişiliğe çıkarılacaktır. 
~~i karşılamışlardır. Doğruca Yurt talebesinin hemen hepsi 
~ ıye dairesine gidilmiştir. köylerden alınmıştır. Orta mek· 

; ~ •1.tada . muallim Kiramettin tebin bu sene birinci ve ikinci 
.J ~lld ldaresınde bu!unan şehir sınıfları açılmıştır. Birinci aınıfın 
b' teı ~su bir otobüs'e Çatalcaya talebesi 80 dir. iki ıubeye ta.k· 

\~~'f, belediye dairesi önünde sim edilmiştir. ikinci sınıfın ta
~-t~ılllarşlar çalmiya başlamıştır. lebesi ise 12 dir. ikinci sınıfın 
~,1 canın her tarafı bayraklarla talebesi bu ay nihayetinde zi

Benzin yerine 
ispirto 

Ziraat müsteşarı 
Atıf Heyin beyanutı 

b~ ttırniş, herkeı kazalarında yadeleşecektir. 
~I Orta mektep ve bir yurt Çocuklarını Iıtanbulda okutan 
~."1ış olmasından dolayi çok bau Çatalcalıların çocuklarıda 

lllı-li •• " • d ç ~/ gorunıyor u. atalcaya dünerek bu mektepte 
~ I~ aı istirahattan sonra Ça- okuyacaklardır. 

' lllevki müstahkem kuman· Burada fırka hesabma yahp 

ANKARA, 8 (Telefon) - Bir 
İtalyan tarafından keşfedilen 
(Aktivan) isimli bir m~ddenin is 
pirtoya karıştirılması ıuretile el • 
de edilen mahl\ıtun benzin yeri • 
ne kuJlanılabileceği hakkındaki id 
dia ziraat vekaletince tetkik etti· 
rilmektedir. Bu hususta dün gö • 
rü,tüğüm ziraat müste,arı Atıf 

Bey bana dedi ki: 

1' ~~ Fuat paşa da heyete iltihak kalkarak orta mektepte okuya· 
tİditcc. ~oğruca orta mektebe cak çocuklar tahsillerini bitirdik· 
)ttıi «llıştır. Burada mektebe tt'n sonra köylerine dünerek 
\ •lınan talebelerle ilk mek· muhtar olacaklardır. 

- "Çok şayanı dikkat olan id 
diayı tetkik ettirerek, tecrübeler 
yaptırmaktayız. · 

; 

t 

-~ct•lebeleri temiz elbiselt>rile Çatalcaya gi~en davetıiler 
'-tıı Çarpıyorlardı. Bütün Çatal- yurtta öğle yemeğini yedikten ve 

'~kar, civardan gelen köy:üler bir müddet dinlendikten sonra 
~ tcbin etraf mı kuşatmışlardı. saat 7:c halkın heyecanlı teza

\ ~~ebin kapısı üzerine Gazi· hüralı <.rasında Çatalcadan ay· 
~ UyUk bir resmi )<onmuş, rılmışlardır. Gece Çatalcada bir 
\ defne dallarilc si.:s'.en· balo verilmiştir. Şehir bandosu 
\ ba'oda çalmak üzere Çatalcada 

'\~t:~:~·i·~ ... ~.~.~~~~ .. ~~~.~:.:~.~~~ •••••• ~.~-~~·l·~·t·ı·:: ................ . ................................................................................ ::::::::::::::::::::::::: 

<"dana' da spor ilerliyor 
'\tı•~' tarafı 7 inci sayıfada ) j hattanın iyi şut atamamasında, 
~~'fı~' bekleyenler sabanın dört yekdiğerile anlaşamamasında 

111~ 1 doldurmuşlardı. Genç ve aramak icap eder. 
ktUi Çocuklar ilk oyunlarını kuv· Adanaspor kalecisinin yüksek 
t"di) bir takımla yaparlarken kurtarışlarını, feragat ve fcda

tt.,••ı~tinden beklenen bütün kirhkla oynayışını da bu sebep· 
:\ııı b;~ti ~arfet.tiler. Daha oyu- ler arasında saymak lazımgelir. 
,t"ıit ~~ncı dakıkasında attıkları Iıtanbul ve ecnebi takımları-

Bu mahliitun soğukta, sıcakta 

uzun ve kısa yollarda ne derece· 
ye kadar benzin yerini tutabile • 
ceğini tecrübeler meydana koya· 
caktır. Müspet netice alırsak 
memleket istihsali olan ispirtonun 
istihsalatını çoğaltmıya çalıtaca • 
ğız ve ayni zamanda icap ederse 
benzinin memlekete ithaJini de 
menedeceğiz.,. 

GUzel bir karar 
İzmir, (Hu. Mu.) - Askeri 

mekteplerde talebeye verilen tat· 
lı yerine üzüm ve incir yediril • 
mesi esasının müdafaayı milliye· 
ce kabul edildiği milli iktısat ve 
tasarruf cemiyetine bildirilmiş • 
tir. dt•lcti .'' iolle stadyumun alkış nın ince oyunlarını, kombine· 

b \ıl't. ~t çınlamasına sebep ol· zonlarını, seyyal ve cevvel akın· ' Şahap 
d~~lcQı 0 tus spor hiç ummadıgı larını görenler, buranın oyunla· nınııııımııımnıııııııııııımııııuıınnnıımıııııumıııouımıın :ıııımn.._ 
~~l Ca:~iği bu sayıdan sinirlen· rını seyrederken teknik noksanı tuluş bayramıdır. O gün bir 
lıl tıj f>:.?ü açtı, Adana spor görüyoruz demekte haklıdırlar. spor günü yaşatmak için şimdi-

tr. Unde bir çenber yarat· Eurada O) un ferdi enerjilerle den bazı tasavvurlar kendini 
il' ı:-,kilt kazanılıyor denirse hata edilmiş sezdirmeye başlamıştır. 
t~" "''b bu. hakim oyun kaleci- olmaz. Son seyrettiğimiz maçlar Mesela o hatta içinde üç maç 
J\d 1•t,t ilretıte neticesiz kalmak- bu hükmün en güzel misalleri- yapmak üzere Fenerbahçenin B. 

I ~lla1 etti. Devre de (1· O) dir. Adana sporun oyunu bir takımını getirtmek kuvvetli bir 
-,,~~İtıcjf.orun lehine bitti. bire berabere bitirmesi kendisin- fikir halindedir. 
td·?etill haftaymda Toroıspor de ümitler uyandırdı. Sarı siyah Bu tasavvur fiil haline inkıllp 
~ 1 1'ıi;-c kendileri için arzu formalılar, önümüzdeki haftalar ederse Adana zevkli bir oyun 
c111ıh tek b' k B O " id ır safhada oldu· da diier kulüplerle karşılaşacak- seyretmiş olaca . u takımı To· 

Y\ah rak d · t · 'h 
1
, "'llrı e erek oynadı. lardır. ros sporun getır me11 ı timalin-
~r ~•p ortalarına doğru bir • Jf den kuvvetle bahsolunuyor. 
~a~di. ;rkk beraberliği temin Şehir ıtadyomu kiralandı. Et- Şimdiden bu arzunun tahak-
)et•.ter1'ıtl: .•t hakim bir eyun rafı tahta perde ile çevriliyor, kuk etmeısini bekliyelim. Zira 

ı t, rıne v l'b' k b ı· l k t d 8-._·'-ıitı ragmen ga ı ı- hariçten imıenin seyretmesi u ge ış mem e e sporun a 
-....._ edemedi. imkinııı olacak. yenı bir safha açacaktır. 

&ebept • • h . 5 Ki ennı mu acım nunusani Adananın kur· Eski oruncu 

Sayıfa.9 

Zonguldakta bayram 
- -----· 

Kömürü ilk 
ve 103 

bulan uzun Mehmet 
üncü yıl dönümü ! 

ZONGULDAK, 8 (Hususi) -
Zonguldakta kmöürü ilk bulan E· 
reğlili Uzun Mehmedin kömürü 
keşfinin yüz üçüncü yıl dönü • 
mü münasebetile Halkevi taraf m 
dan tertip edilen ihtifal, havanın 
yağmurlu olmasına rağmen çok 
parlak ve coşkun tezahüratla ya • 
pıldı. 

Uzun Mehmet kimdir? 
Uzun Mehmet bahçesinin açıl 

ma res.minden sonra belediye ve 
fırka reislerile havzanın en genç 
maden mühendisi heyecanlı bi · 
rer nutuk söylediler. Şayanı dik • 
kat olan genç maden mühendisi • 
nin bu hararetli hitabesini aynen 
bildiriyorum: 

Pek muhterem vatandaşlar, 
Bugün hazinelerini eşerek nur 

ve kudret aldığımız kömür maden 
lerinin öz yapıları içinde yaşıyan· 
larının bir araya toplanmasında 
büyük ve mühim bir sebep var. 
Vatandaşlar, Zonguldak kömür 
havzasının nur ve hayat verici 
kudret kaynağının anahtarını bu· 
lup ahfadına bırakan Ereğlili U
zun Mehmedin bu gün ya,ıyan 
ruhu, açtığı kapının mamur kori· 
dorlarında tam yüz üç sene haya· 
tını kazanmış, on binlerce maden 
ci ve milyonlara baliğ vatandaş 

havzanın inkişafından büyük fay 
da elde eden Türk milleti bu gün 
kutluladığmıız bu yıl dönümünü 
de Büyük kurtarıcısına medyun • 
dur. 

Vatandatlar; Uzun Mehmedin 
köyünden ayrıldıktan sonra artan 
görgüsünün fıtri zekasında yarat· 
tığı ıtık, onun bakıılarıru vatanı • 
nın pek derin deierlerine kadar 
uzatabilmitti. Uzun Mehmet kö • 
yünün sessiz bir yerinde asırlar -
danberi mahiyeti gizli kalmış taş· 
ların ve renklerin dilinden anla -
mıya başlayınca, onların kıymet -
lerini vermekte gecikmemiş ve 
takdirinde de çok isabet etmiş • 
tir. 

Kara bir çakılın taşıdığı cev • 
herin kudret ve asaletini bir bakış 
ta tayin eden Uzun Mehmet, bu
günkü cihan medeniyetinin kay • 
nar kazamnnsıtmakta hissesi o -
lan havzamızın babasıdır. Biz o
na nankör bir asrın bulunduğu 
musibetler içinde veremediği luy 
metin, Türk milletinin yüksek 
mukadderatında ve yüksek vicda· 
nında ebedi bir yaşayışa malik o· 
lan cümhuriyet asrında verildiği • 
ni görmekle son derece sevinçli • 
yız. 

Uzun Mehmet yüz üç sene ev· 
vel hüküm süren karanlık bir ida· 
re ile met'um ve köhne bir irade· 
nin tazyikı altında inliyen vata • 
nmda, köyünün esrarlı menkıbe· 
ler ·söyliyerek çağlıyan bağrın • 
dan koparıp ateılcdiği kapkara 
kaya parçalarından yarattığı ı • 
şıklı alev bu gün hala yanıyor. 

Vatandatlar; Havzamızdan 
etrafa saçılan her kömür zerre -
sinden çıkan ve çıkacak olan kı • 
vılcım Uzun Mehmedin yüz üç 
sene evvel Kestaneci köyünde 
yaktığı gizli ateti hatırlatır. 

Uzun Mehmedin uğurlu elile 
yanmıya batlıyan ocak bu gün 
yüz binlerce vatandatı içinde ya· 
ıatan yuvalarındaki bacalardan 
tütüyor. 

Ey aziz vatandaş! 
Uzun Mehmedi bu gün hür • 

metle an, o senin bugünkü ıaa -
det, refahını ve yaıayııım temin 

eden nimetin ilk bulucusudur. 
O, senin vatanına her sene, 

milyonlarca servet kazandıran ' 
büyük kaynağın ilk müjdecisidir. , 
O, milletinin ve memleketinin 
bugünkü ve yarınki saadet ve in • 
kişafında büyük rolü olan havza
mızın en eski emektarı ve en sa• 
mimi takdirkarıdır. Yer altı hazi
neleri pek çok ve pek değişik o • 
lan ana vatanımızda Ulu Gazinin 
açtığı inkılap yolunda yü • 
rüyen milletimizin şuurile inkişa• 
fa başlıyan milli sanayiimizin 
yükselmesinde pek büyük kudret 
ve imkanı verecek olan Türk kö
mürlerinin yarını da gözleri ka • 
maştıracak derecede parlaktır. 

O, yarın tuttuğumuz yola çok 
yakındır ve yarını yaratacak o • 
lan cü.mhuriyetin bu günkü evlat
ları ulu Türk milletidir ve o yarı• 
nı daha ziyade yükseltecek ve yü• • 

celetecek olanlar Türkiye cü~ • ~ 
huriyetinin öz torunlarıdır. 1 

Türk kömürleri iktısadi}:atı. • ı 
mızda yüksek takdire değer bir 
inkişafa yol açar bir mahiyette • 
dir. Yarının milli ve yüksek ma • 
denleri, sanayiimizde de en bü • 
yük rolü yapacak olan gene kö • 
mür havznmızdır. 

Biz Türk madencileri ve kö • 
mür havzası yaşayıcıları, büyük 
milletimizle birlikte ulu rehbe • 
rin gösterdiği yollarda bütün var• 
lığımızla yürümekle mes'uduz ve 

o kutsi yollarda hiç yılmadan yü· 
rüyebilecek azim ve imanımız var 
dır. Bütün müşkülat ve maniler 
karşısında ilerliyen ve yükselen 
milletimizin pek yakın bir zaman 
da ulatacağma derin bir kanaat 
taşıdığımız en yüksek medeniyet 
ve saadet yapımızın en mühim 
kıstmlarım bu gün kurulmuş ve 
tamamlanmış bulunmaktadır. 
Yüz üç sene evvelkine göre hav • 
zamızm bugünkü vardığı yükseli! 
le Uzun Mehmedin nasıl büyük 
bir şeref hissesi varsa havzamı • 
zm kudret tılsımından doğacak 
büyük milli sanayiimizde de o ıe· 
ref yaşıyacaktır. Bu gün biz Uzun 
Mehmedi nasıl büyük bir ihtiram• 
la anıyorsak, yarın da yüksek duY. 
gular ve gittikçe derinleıen bir 
ihtiramla o aziz adı anacaktır. 
Muhterem efendilerim, aziz ve 
sevgili vatandaşlarım, bu günün 
şerefile mes'ut bir vatandaş ıı • 
f ati le Uzun Mehmedin bu gün şa• 
dolan ruhu karşısında derin bir. 
hül'metle iğilirim.,, 

Bundan sonra vali bey tarafın 
dan Uzun Mehmet abidesinin ve 
Uzun Mehmet Caddesinin a• 
çıLma resimleri yapıldı, vilayeti • 
miz meb'uslarının tebrik tel yazı· 
ları okundu, merasime halkevi 
bandosu ve bütün halkevi men • 
supları, izciler ve orta mektep 
talebesile, madenci kıyafetinde 
maden meslek mektebi talebesi 
memurlar ve maden ocakları a • 
melesi, ve binlerce halk iştirak et• 
miştir. 

Maden mektebi talebesi ve a • 
mele bandonun iştirakile maden 
marşını söylemişlerdir. Şehir baş
tan başa bayraklarla ve defne dal 
larile süslenmiştir. 

Amele ve halk sevinç içinde • 
dir. Uzun Mehmedin memleketi 
olan Ereğlide ve vilayetin diğer 
kazalarında kömür bayramı ha • 
raretle tes'it edilmektedir. Genç 
mühendis bir nutuk irat ederek 
ezcümle tunları aöy lemiıtir. 



• 

'Sayıfa ilO 

Küçük Bir Hikaye -Çeviren 
fa. 

. . . . . .. ~ - ' ~·. ' ~ ; . 

!Hademenin uı:atbğı karttaki 
ismi okuyunca, Şevket bey: 

- Meşgul öer.ainiz. Jltim v.ar 
şimdi. Kabul edemem. 

- SöyleClim efendim ama, 11 -

rar ediyor. 
- Sana mefgu1üm aedim, anla 

madın mı? 
Ve Şevket bey bu .özleri müt

liit ll:iir ;ı,D:kışla 'tektt etti, ')'8.Zİha
nesinin üzerini dolaman aoıya -
'lardan birisini çekerek ıtetkike 
baş1aaı. 

ıee, aakika sonra kapı tekrar 
açılarak hademe çekingen bir ta
vırla başını uzattı ve: 

- !Beyefendi, diye mınlClanBı. 
l0 hanrm .• 

- Defol haydi, git .. 

-1Bu sefer ba§ka öir kart gön-
derdi ae .• 

- Nedir o"? Ver iba'kayım. 
Şevket bey hademenin ruzat -

tığı lkartı aldı, deminki Azize !Ru 
hi iminin çizilmiş, altmtt ~zize 

'Sabri yazılmıı olduğunu görün -
ce: 

- Azize Sabri, -diye mırılaan • 
dı, Azize Sabri! .• 

'Sonra -hademeye, yüksek ses -
tle: 

-8uyunun! 

Dedi. Hademe dışarı çıkar çık· 
maz 'Şevket 1>ey kalktı. Bir para
vana arkasınaa duran aynaya gi· 
derek kıravatını düzeltti. Saçları
na 'bir Iıraç vurdu, gelip tekrar 
-yerine oturau. Tam bu esnaaa da 
'kapı -açılmış :Azize içeriye gir -
mışti. 

- 'Buyurunuz hanımefendi. 
Şevket bey gözlerile :Aiizeye 

bir koltuk ıfaret ediyor, ona eli
ni uzatmak istemiyordu. Şimai 

~arşısında güflükle tanryabilaiği 
1>ir sima duruyordu. Bu simayı, 

'fabrika müdürü Şev'ket bey, ha • 
hrlıyorau. Bun<lan yirmi bet se-
ne evvelBi. Azizenin şimai be -
Yaz -olan saçları o zaman simsi -
ya'ht~, ve Şimdi altın çerçiveli o
lan göitükleri, bağ idi. Fakat hiç 
aeği1memiı olan sesi ile "jest,, 
leri ve edası idi. 

- Sizi rahatsız ettiın, dedi, fa
'kat ziyaretimin sebebini öğrenir -
seniz mazur görürsünüz efen • 
aim. 

Şevket bef, Jİmdi ona "hanı • 
melendi,, aiye hitap ettiğinden 
pek ma'1ıcup olmu§tu. Hatasını 
örtme.le için: 

- Rica ederim Azize, 
Dedi. Bu söz, onu doğrudan 

doğruya kü~ük ismile çağr.ıtım, a
ralarındaki soğuk, buzlu camı 
kırmııtı. Şimdi artık •erbea.t:çe ko
nuıuyorlar.dı. Azize: 

- .Şevket, dedi, sizin ,memur .. 
Jar arasında Emin Sırrı isminde 
bir miilıend:U V&rmı§. 

- Evet, var. 
- Bu Emin Sırrı ile kızım se • 

vij~orlar. 

- Kızmız mı? 
Azize haşını ö.oüııe iidi; 
- Evet, dedi, büyük .kızım-

- Ya .. Demek iki kız•mz var. 
Ben eYlenmedim Azizim .. 

Şevket beyin sesi boğuklqı -
yordu. Fakat kendini zaptederek 

- Neyse" dedi, mesele hu de -
jil., ey kızınla weyqİyorlar .de -
mek! 

- Evet, hem de evlenmek u -
tiyorlar. Bv ıencin aizin fabrika
nızda _çal.qtıi:ııu ö&renince gelip 
ıizden malUım.t alnu.J'& :karar ver 
dik! 

- Karar mı Yerdiniz? 
Azize ~ene b&§ını önüne ij -

"di ve hafif .bir .sesle; 

- Evet, eledi, kocamla ben ... 
Öğrenmek istediğimiz şey bu gen 
cin ıtimdiki vaziyeti ..nedir? lstik
'bali var m!? 

- Vani eğer çok para kazanı
yor ve ilerde ae öaha fazla ka • 
zanma'k ihtimali olursa kızınızı 

vereceksiniz, değil mi? Ya aksi 
'takdirde? .. 

- ~ksi takBirae .. Vaziyet~ 
1001. Doğrusu kızımızı meçhul bir 
istikbale teslim edemeyiz. 

Şevket bey sesini çıkarma • 
dan kalktı, bir dol~p açarak me
murin dosyasını çıkardı. Açtı, 

baktı ve Azizeye: 

- lşte, .dedi, _çalıtkan bir ço -
cuk. Fakat henüz genç ve i_şe da
ha yeni başlamış. Terfii i_çin sıra· 
.aını beklemeai lazım. Aylığı 90 li
ra kadar tutuyor. Şimdilik istik -
hali .hakkında bir §ey söyliye -
mem •. 

- Kafi azizim, kafi. Zaten 
.hen de böyle olaajmı hissetmi.§ • 
tim. lierhaııai küçük bir memur -
dan farkı yok ıdemek .. 

-ıEvet, öyle ama, kimbilir. 
.iBelki birkaç sene sonra? .• 

- Aınan Şe"1'ket, beni aldat -
'1tlıya blkışma. Artık.öğreneceği

mi öğrendim, ve kararımı :ver -
-elim. 

- Demek 'karannız reaaede • 
ceksiniz? 

-'Evet. 'Selmanın bir delilik 
yapmasına müsaade etniiyece -
ğim ... Sizi fazla rahatsız etmek 
de istemem, bana l>ir eski dost sı
Jatile 'lerdiğiniz malumata tefek
kür ederim. 

- Ne malUnıab.. Y anlıııruz 
var Azize .. Hem otur beni ainle .. 
Bir malumat .almak istiyorsan sa

na küçük bir hikaye şeklinde an
latayım .. Vaktile bundan yirmi 

beş ıaene kadar cVYel Jakir bir mü 
hendis vaırdı. ll . mühendis gü -
zel, fakat ne Jazık ki çok mantı· 
ki bir 21eki.ya sahip olan bir kız 
seviyordu. Mühendia, kızın bu ha 
lini biliyor ve onun ebeveyninin 

müsaadesi olmadan evlemniyece· 
iini de biliyordu. Nihayet bir ıgün 
aitti, kızı anneainden istedi. An -
ne.i ona ne kazandığını .sordu, ve 
rilen cevaplardan inemnun olma
dı :ve 41~ mühendi.ae, bu .iti u -
nutmasını rica etti. Gell!!r mühaıı· 
dia aevgiliıine geldi. :Yalvardı, 
Jı&kardı. Xız da onu çok ıaeviyor .. 
.du .ama, zekisı tblbine hlkim ol-

"'1 ft umrısinin müsaadesi olma
&iaa evıleımriyeceğini söyledi, :ve 

lı.w bafb zengin :adamla evlendi. 
Acaha 1De9~ ~1da ımu? Her hal
de olmamışa benziyor? Genç we 
fakir 'llliihendi9e gelince, ıtali yar
dım etti, .llelaiin oldu, fabl: iı :it
len veçnb§ti. Bununla beraber ıev· 
lemnedi. Saadet nedir tatmadı , 
ıv.e tattırabiJeceii saadeti de Jcim
aeye taöırmak İaenıedi... 

--:- Şe. keıt. •• 

-1lşte Azize, yavruna, hu kü • 
çük ve aleliae bir hikayedir. •ti • 
raz etme, lbir söz söyleme .. Sel • 
ma bu gençle evlenebilirler. O • 
nunla bizzat ben meşgul Olacağıırn 
Te kendime hususi katip a1aca -
ğmı .. Şimdi oldu mu? 

:.-:-.::::::::::::::::::::::::::::::::---::::.-::::::-.::::::::: 

Bir ziyaret ve tazimat 

Yeni ltaJyaD ..elçisi M. "İBcen
.zo ~o ev•ellci sabah Pa
panın Türkiye mümessili mon· 
senyor Margotti'yi ziyaretle arzı 
laziaa..t etmiıtir. Sefire bu ziya· 
J'eliade alafe .mi&ter koloael Ma11-
aerini ze.faket etmitw. 

VAKiT 

Bir mütefekkir Rusyada g6rüJe.nıec 
-·----·····----··-.. ·····~ ... --..... -·-··-

1ntiha1 davasından Hudutta üzerimizdeki e 
kurtuldu b. l ld J 1 lngilteı·enin en me§hur muhar- ne ı para arını a 1 a 

rir ve mü tef ek.kirlerinden WelJs 
aleyhinde, Kanadalı muharr:ire 
Mis Deeks 1arafından bir intihal 
davası açılımıştı. 

Kanadalı Misin iddiasına -göre 
kendisi senelerce mukaddem 
Makmilan neşriyat şiketine bir e
serini göndermiş, mister W ells bu 
eseri intihal ederek onu yazdığı 
tarihe geçirmiş. 

Kanadalı muharrire bunun üze
rine Mister Wells ile Makmilan 
ıirketini dava eder ve tazminat 
ister. Dava yedi sene sürüklenir 
ve mahkemeden mahkemeye ~i
der, durur. Nihayet Mister Wells 
davay1 kal:anır, fakat davayı ka
zanması ona 3000 İngiliz lirasına 
malolur. 

:Wellıin kenidiıi geçirdiği ma
cerayı şu ıekilde anlatıyor: 

"- Aleyhimde dava açan ze
vallı kadına acıyorum. Fakat ken 
di namıma da müteessirim. Çün
kü Mis Deeks'in aleyhimde açtı
ğı aava bana 3000 iıterline mal
oldu. Bu paraları muhakeme 
masarifi o!arak harcettiın. Dava· 
yı kazandığım için bu paralar 
bana iade edilecektir. 

"Dava üç mahkemede rüyet e
dildi. Tabii bu yüzden bir hayli 
ziyanlarım var. Bu ziyanların en 
mühimmi ıöhretimin uğradığı za
rardır. Bir insana atılan çamur -
lar belki temizlenir, fakat bunlar 
İz de bırakabilir. Çünkü bütün 
dünya matbuatı, bu davadan ve 
alyhimdeki iddiadan bahsetti. 
Heryerde dedikodular oldu. Hal
buki bu iddianın aslı astan yok
tu. Böyle bir davanın açılmaması 
daha doğru idi. Gntaris mahke -
mei aliyesi reisi de 1930 <la ayni 
fikirde olduğunu aöylemİ§ti.,, 

Mister Wells aleyhindeki iddi· 
ayı en son rüyet eden mahkeme, 
İmparatorluk mahkeımei mahsu
sasıd ır. 

Mahkeme reisi Lord Atkim 
verdiği hükümde davayı evvelce 
rüyet eden ınahkemelerin, aava
yı ıreddetmekle isabet ettiklerini 
İmparatorluk mah'kemesinin mis
ter W elisin intihal yapmadığına 
kani olduğunu söylemiştir.,, 

Mabkuın oJao lider 
Londra, 8 (A.A.) - İşsiz ame

lenin geçenlerde yaptığı 3-'Ürüyüş 
hareketinin başına geçen Han
nington, 3 ay hapse mahkUm edil
mi§tir. 

Rom~n Hariciye iDazınmn 
mülikab 

Bükre,, 8 (A.A.) - Hariciye 
nazırı M. Titulesco, Fransız se
firi ile Lehistan maslahatgüzarı
firi ile Lehistan maslahatgüzarı
nı kabul etmiştir. 

ltalya'da alfı umumi 

Roma, 8 ( A.A ) - Evvelce 
haber vermiş olduğumuz veçbiie 
afh ıamumI tedbirJeri pek geniş 
o~acaldır. 

1,056 aiyasi mahkumdan 423 ü 
tam bir afh umumiden miis!efit 
o'acak, 204 ünün ceza 'aramn 3 
senesi, l 2 kişinin de cezalarının 
5 senesi affo~unacakhr . 

F'.a§İst aleyhtarı 1,086 menfı
den 585 i serbest bırakılacaktır. 

Hukuku umumiye müttimlerio
den 15,000 füi 20,000 kişi .aftan 
istifade edecektir. 

Fakat çıkarken istirdat edilmek ii 
Getirıdiğıinizden fazla çıka~aaulZS..,. 

Zürih darülfünunu Polite'kni - Salonun wi.ai duvar~ 
sien talebesile ahiren Rusyada Jı müteaddit le.v.ha1ar.da . ,J 
tetkik seyahatine çıkan mühendis görülen · şlerin · statiati~ fi 
Mark Dügerdi ihtisasatını ~öyle ra her iıanla !ıYazilmıJ §11 _ ·..11 
naUleaiyor: j var: "ıBiitün mmDlekeflCIP"" 

Berlinde Sovyet sefaretin<le proleterler birle§iniı:.,, ,1 
pasaportlarımızın vizesi uzun 0rada bir aaat aldlktall 
~~:mele.le~e t~bi. tutu_1du. So~~et ra tekrar \Vagona aeldik. ~ 
hukumetının gı~lı polıs. 'teşkılatı Rusyada '§İmendifer ~~ 
hakkımızda derın tahkıkat yap - zimkilerden y.irımi ısantPll 
tı. Herbirimizin ikiser fotoğrafı . _..- · ,., d a· w 11.- • 

~ genı_y .. ır. rDUra a ıger ~ , 
almdr. Hükumetin siyasetine mu- memleketlerde olduğu gib1 

halif hicbir fırkaya mensup olma- 1~· a s· .. .. 0·· 1-e 
w ~ • • mevıu var ır. ız uçunc 

dıgımıza daır bır çok beyanna • d 'd'k. :u • • L:r İ . . . e ı ı ıT,a_gon ;gayet ~ı w 
meler ımzaladık. Bu suretle I§t - . I · . . f- 1-+ . ıa y 1 d" "ld'"k rette temız enmıştı, &lli-
mız ta.marn o u. o a u~u u · .ı b · b --ı..u. zamanuan er:ı oyanmcw- ,... 

Pozen tarikile Varıovaya gel- -
ralar yolcunun y.atabilmeJİ•'" 

dik. Buradan tekrar hareket et -
tik. Tren muazzam, ucu bucağı 

gözükmiyen Polonya yaylalarını 
ve sonra bunların müntehi oldu -
ğu vasi orman1ardan geçti. Bura
ları .Rusya toprağına çok benzi -
yordu. 

Bilahare gümrük memurlar.ı 
geldi. Eşya ve pasaportlarımızı 
yokladı. Tam hudut no'ktasınaa 

Polonya cihetine karşı asılmış. 

büyük harflerle şu yazılar var. 

"Bütün dünya işçilerine se -
lam.,, Rusya cihetine bakan isti -
kamette ise şunlar görülüyordu: 
"Komünistlik bütün hudutları 

kaldıracak.,, 

1 ·n geni§liği üç metreden 
ibarec olan .;itaraf mmtakanın ö· 

nünde durdu. Burada Polonyalı • 
lar yerlerini Ruslara terkettiler. 
Bu mm takanın sol tarafı Baltık 

ve sağ tarafı Karadeniz istika -
metine gider. Bitaraf mıntaka tel 
örgülerle muntazam bir .şekilde 

çevrilm~tir. Örgüler o kadar sık
tır ki bir kedi bile deliklerden ge
çemez. Bana rağmen hayatını leh 
likede gören bir çok Ruslar bu -
radan kaçabilmişlerdir. 

Örgülerin her tarafında elli 
metrelik bir sahada ke.silmi! ağaç
lardan müteşekkil bir nevi istih • 
kamlar vardır ki, orada bir çok 
mitral yozlar gizlenmittir. 

Gümrük memurları ayaklarına 
dizlerini geçen uzun çizmeler ma 
vi pantolon .üzerine haki bir ce -
ket giymi~lerdi. Bellerinde taban 
calarını tutan bir kayış, hatların
da sadece bir kasket vardı. Rus
yayı artık önümüzde olanca ~üs
atile görüyoruz. Kumsal toprak • 
lar üzenine döşenmiş timendifer 
hattı yüzlerce kilorc.etre imtidat 
eden çam ormanlarını kat'edi -
yor. Nadiren köylere tesadüf e • 

I 
diyoruz. 

Sovyet gümrük idaresine ge • 
lince herkes valizi ve eşyaları e -
linde trenden iniyor. Valizler, e,
yalar, .kitaplar, hatta gl'amofon 
plakları kontrol edili}~or. Gümrük 
memurlarının .hoşuna gitmiyen eı 
yalar alınıyor ve ya kırılıyor. Ke
za üzc:-.irr:İzdc bclur.an ecnebi pa

raları da utird~t edildi. Bütün 
bunlara mukabil Rusya.dan dö -
nerken iadeleri talep edilmek ü -
zere birer makbuz verildi. Çün -
kü oradan avdet ederken .getirdi
ğiniz paradan fazla para çıkar -
mak yasaktır. Memurlar wnumi • 
yet itibarile terbiyeli ye temizdir· 
ler. 

aait e çok geniş. Bunlardaıl 
kompartımanda eekiz tane 

Bir şehirden diğer '!eme g~ 
ken trende 25 ila 30 •aattell 

la 1kahnmadığına göre tarı• .J 
sistemi çok güzel. Mü§ahea~ 
bizi Rus malzeme ve işçili~ 
artık temasa getirmiye ~ 
Herkes şef trenden bir yat• f 
yorgan ve bir yastık alıyor. 
lar haricen hakikaten çok . 1 
Fakat hepsinde çok tahta}:;it1 I 
Bizi bütün seyahat esnasınd• .:1 
hatsız edecek. Leningrada F. 
cek trene binmek üzere teı 
ceğimiz ve yalnız oakova / ,) 
divostok hattında iJliyen =.?) 
bulunduğumuz remekli ..,,,,., 
tahammülferaa derecede ıı~ 
luyor. İnsan sıcaklıktan Y'~ 

müıkülitla yiyor. lBundan 
trenin aüratile hat .güzergi.'1 'I, 
kalkan tozlar pencereleraeıı 
ri giriyor. Berlinden hareıc'M'. 
tikten kırk beş saat sonra 'Le' 1 

grada vasıl olduk. 

lngitterecl 
işsizler 2,5 mily/ 

çıkıyor! f. 
Londra, 8 (A.A.) - M.l 

Donald, işsizliğe ait müzalc ~ 
münasebetile irat etmiş 01

1 
'j 

b. k .. . ~r uzun ır nutu ta zıraatıo ~~ 

terenin milli sanayiinin eı•~ 
unsur olması Jazım ge eti~ 
ve fakat bizzat kendi seJiıP 

1
'1 

temine devam etmesi jc,ap ıe 
diğioi söylemiştir. ·A 

Loodra 8 ( A.A ) - 1 t1' ~ 
kartı sigorta "omiıyoo&JP , lı 

gün nefredilen ıraporu sig~ ~ 
muavene1ten ibaret rıı'D%8'ff ~ 
s'stemi ve ~~ı·z'erio •y•t ı"°. 
Jara hakkında anket yapılı11 _..; 

cf;flO" 
devamı ve "nereTet neı 

h ôstaiiil 
tfşari mab1yette m . i ti 

sı1ıhiye 'komisyonu teşki~ •:i•i' 
ıiye etmektedir. R~or ~ ,_1 

·ı ,,-ıJI 
karşı sigorta kanuou 1 e . jt 
muavenet u•ulle~iode tad;~tedi 
Pılmasını da teklif eyleJD _J. 

ilt~-
LoodT.a 8 (A.A) - lng . 1 

24 Teşrjuevel tarihin~~ .işs'tb 
mik.tarı 2,747,W6 .k~ 
böluouyordu. 
Şu hale göre 26 f.:y!t.I 
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Sovye=-=-t R~u=s=y=a =-====B=I=L=M=E=c=E==ı'"" ~~ZA~YiL=ER ===, =S==A=T=I==-=L==l=K==O=--:-:-G~A~N~ 
ih Bursa lisesi dördüncü sınıfm-

~ı· l "1 • - Numara: 8 - d ld il a ınin 15 inci an a ı§'ım 12·9·32 tarihli tas· 

Yıl do
··nu•• mu•• Aşağıdaki hecelerden bir cüm- diknamemi zayi ettğimden bük· 

le teşkil ediniz. mü olmadığım Han ederim. 

Moıkova 8 (A dı - pıl - ya - fal - ti • Hı - in - Bursa lisesinden gelen ve Be-
ajansıod ' · A.) - Tass iç - met - meh • un • uz· en - ed- t S d k t k't h · h'b. tıin 

15
,. a~: Teşrinisani ihtilali· yazı a a a ı ap anesı sa ı ı 
nıcı yıl dön" .. ü t ,.t at· ic • iJk • de· miz ·ti· ke -le- Türkmen zade Müstafa Ef. nez· 

tllak d' umun es ı l k d 1 
tiyatsa ıle Moskova'daki büyük mem - mas· e • ra • a ·dün. inde Gedizli: Ahmet hsan 

Pıl roda mutantan merasim ya· • D 1 K K AT (5316) 
llııştır. Bu bilmeceyi hallettikten ıon- • Eskitehir lisesi beşinci sı· 
Merk • · f d l<aı· . ezı ıcra komitesi reisi ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numaralı nı ın an aldığım 16/8/932 tarih 

de ;nın, 5 senelik pllnı 4 sene· bilmecelerin bal varakalarile be- ve 225 No. lı nakil ilmübaberimi 
Yl b~b~.kkuk ettirmiş ve Rusya· raber saklayınız. kaybettim. Yenisini alacağımdan 
llıe yuk bir sınai ve ııraı 10 numaralı bilmeceyi neşret· eskisinin hükmü olmadıgını ilin 

.os llıle.ket haline getirmiş olan t•v · · ederim. 
1 ıgımız gün bildireceğimiz şekil-

Yetr~ ı~t teşkilatının muvaffaki- de bir kiiıda yuarak lütfen Eskişehir lisesi betinci sınıfm· 1(:1
1
. •~ah ve teşrih etmiştir. bize gönderiniz. dan gelme lstanbul Sar1yer mal 

ı .. ~d .. •n.ı_n,. kapitalist memleket· lO b'I d mUdürü LUtfü Bey hanesinde "• ., h ı mece en ibaret bu bi-
h uküm sürmekte ve ve- (5225) A. Kemal 
aıner rinci seri bilmeceleri kAmilen 

bııb ı gitgide artmakta o~an balledeolere mükafat vereceğiz. • Sultanahmet şubesinden 
ikt tana mukabil Sovyet Rusyada almakta olduğum tekaüt maaşı-

ısad· · ff Hem ealence hem istifade. eld 1 ve zırai muva akiyetler • ma ait 3417 No. Jı cüzdanımı 
rıı· '. edilmiş olduğunu söyle- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: zayettim. Yenisini alacag~ ımdan 

ıştır. lı;tıınbul dördünt>U kra memurluğundan: 
eskisinin hükmü olmadıgv ını ilan 

n Taınamma iki bin bel' yüz lira kıymet d 
narici siyasetleri takdir edilen OakUdarda Hacehıuma Hatun c erim. Çengelköy Çarşı 

h• lagiliz - Sovyet jtifafınm fes- mahn11e.sinde Çe,,me meydanı cadde ve so- bo}u 8 No. Münir 
ltıd b kağmda eski 3 • 7 yeni 34 • 36 numaralarla 22/9/93t\ 

.ıe .cıı ahsedcn Kalinine şöyle lf. c. tarihinde Ankara 
11 ,.. murakkıım halen yıkık bir bap dUkkAnm E L 

"''Ştir: · · aldıciım şehadetnamemi tamamı açık arttırmaya vaz'edilml§ olup e 

İl'j~ lngiliz mubafazakarlan bu 17 Te~rlnlsnni 032 tarihinde §artnamesl di- zayettim. Yenisini çıkartacağım-
f 1 llfnameyi yek cihet olarak vanhaneye talik edilerek 6 KAnunuevveı dan eskisinin hükmü olmadığını 
Csb 932tar:lhlne mUsadlt salı gUnU saat H ten ı'la· n ed · N t• 
~ etmek surctile gayelerini el- erım. eca ı 
q 17 ye kadar İstanbul 4 Uncu icra dairesinde 

'~ etmişlerdir. Siyasi meseleler, açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma l· Üsküdu hukuk hikimliğin-
ısadi mesele! h. l · 1 klncJd!r. Birinci arttırmasında bin iki yüz •• \. ere a um o muş· den: Usküdarda icadiyede Nev-

1' F k t h f k 1 b liraya talip çıkmış olup bu kere en çok art-
~· a a mu 1 aza ar ar, u tıranm üstünde bırakılncaktır. Arttrrmaya c;van sokağında 16 No.lu hane-
llevraların diğer memleketleri i~Urak için yllzdc yedi buçuk teminat alınır. de sakin Madam Sirpuhinin ay

.._ ınllteeısir etmiş olduğunu MUtcraklm vergiler ile belediye resimleri va- ni hanede sakin Garbis efendi 
~t"'am şl d kıf karesi mUetcrlye aittir. 1424 numaralı 'k •hl k .. .,.. ı ar ır. y nı a ı ocası ve oJ· eni namında Q icra ve lflAAI kanununun ll9 uncu maddeırtno 

'İıı Undan sonra sulh davası bah- tevtikan hakları tapu siclllerile sabit t)!mı· bir de kızları olduğu halde akit-
ft ~e eld~ edilmif olan netice- yan ipotekli alacaklılar ile diğer aıru ra· leri nüfusa kaydedilmediğinden 

tı batarlatarak ~öyle demiştir: nm ve irtifak hakkı aahlpıerının bu lı:ı.kt:ı.rı kayit ve tescili talcbile ikame 

8 
....._ Birçok ademi tecavüz mi- ve hususııe falz ve mesarite dair olan iddia· eylediği davadan dolayı muma

.ı'kları aktedilmiştir. Fransa ile Iarmı i!An tnrihlnden itibaren yirmi gUn ileyhe berayi tebliğ irsal kılınan 
llC b içinde evrakı müsbltel~rile bildirmeleri ıa.- d 
l
'L • öyle bir misak aktedilmcsi ava arzubalinin tebligv varaka-ot zmıdır. Aksi takdirde hakları tapu sfclllerile 

ırnaı dahilindedir. ı sabit olmıyanıar 88tış bedelliıin paylaşma- sına mumaileyhin 10 sene mu· 
~ Uı.ak şarktaki vaziyete gelince sından hariç ltaıırıo.r. Alakadarların i§bu kaddem Amerika ya gittiği ve 
~ lıoine, bu VAZİyette biraz sa- madde! kanuniye ahkamına göre tevtlki ha- oradaki ikametgahı meçhul ol
} hasıl olmuş olmasım' ragv men rekct etmeleri ve daha ıazıa matümat aı- duğu şcrhedilerek iade kılınmış 
ıl~ mak lalycnlcriıı 932-<528 d~ya numara.sile l 
lilc C Sovyet Rusya için bir teh- muracaauan nan olunur. ve 6 gün zarfında dan istida-
, c teşkil etmekte olduğunu sına cevap vermek ve tahkikat 
~Utık" Anndolu Hısarında Göksu cadde .. lnde Sil· için tayin 0

1
unan 24 Tcşrinis1ni 

b I U meselenin henüz tamamen Jeyman Efencııntn hanesinde Mt>hmet Rlfat 932 perşembe günü saat 14 te 
ı • 1.ediJmemiş bulunduğunu söy· Beye: hk k 
~lllışt·r. ma emeye gelme üzere ilanen lstanbul UçüncU icra memurluğundan : 

Etdat Taşçı.oğlu varlalerinden muıga bl· tebliğat icrasına 1< arar veri:erek 

Yeni itfaiye 
otomoblllerl 

\~Clcdiyenin yeni satın aldığı 
1Ye otomobillerinin dün tecw 
leri yapılmıştır. Bu tecrübe-

~ok güzel netice verdiğinden 
~~obilJer muhtelif garajlara 

1b edilmiştir. 

~l'Üpte aşhane 
~ıııı tan bul Halkevi içtimai yar
t)t f\lbesi tarafından yakında 
tıj tl>tc açılacak aşhanenin yeri
Yatd tsbit etmek üzere içtimai 

btlt~~ şubesi idare heyetinden 
Sot 'Ye iktısat müdürü Asım 
t- ey 
~te~ Ya, Mehmet Servet, Sadri 
n~)J ' F' atib kaymakamı Velitfoi 
~i~a eti" dün Eyübe giderek tet· 
aı •a b 

iltilk ~:unmuşlardır. Aşhane 
dait~,· Eyüpteki eski askerlik 

l tn" • h ~YO llnasıp görülmüştür. 
._,,, Ple açılacak aşhane bil

bc ilk 0 civardaki fakir işçilere 
el'e rtlt!kteplcrdeki fakir tale

Ce~tir. sıcak vemek tevzi ede-

i lıt,nbu1 . . . . -
.ı lınc1,. 1kıncı ıf•as memurlu-
'l .. n. 1 
A.. a '19 • stanbulda Çakmakçılar· 
~ t'rtıtrıa~Uınarada hazır elbiseci 
klld il ifl Madenyan efendi bak
u:tlıtcc !Sın kaldırılmasına mah· 

l:l at\Jn arar verilmiş olduğu 
ur. (5319) 

rincl hukuk mahkemesinin 9 - Agustos bu baptaki dav .1 ıstidası sureti 
1337 tarih vo 361 numaralı ilAmı mucibince ve davetiye varakası mahkeme 
zimmetlnlzde matlübu bulunan 620 llranm divanhanesine talik kılınmış ol
maa masarltl muhakeme ve icraiye ve faiz 
tahslll hakkında vaki taklp talebi llzerine duğundan keyfiyet olveç~ile ilan 
tarafınıza ödeme emri göndcrilrni§ ise de olunur. (5301) 
mezkur mahalde olmadığınız ve elyevm ika

metgAhmızm meçhül bulunduğu o.nlll§ılmak
ln lllı.nen tebllğat ifasına karar verlfmi§Ur. 

Tarihi 114.ndan itibaren bir ay zarfında 
931--4018 numaralı dosyaya mUracaaUa 
borcu mnsrnfiarlle birlikte ödemeniz IAzmı
dır. Bu mUddet içinde borcu ödemez veya 

tetkik mcrclinden veya temyiz yahut iadci 

muhakeme yolu ile alt olduğu mahkemeden 

icranın geri bırakılmasına. dair bir karar ge

tirmez iseniz hakkınızda cebri icra yapılaca
ğı bu müddet içinde icra ve iflAs kımununun 

74 Uncu maddesine tevfikan mal beyanında 
bulunmanız ve bulunmazsanız hapisle tazyik 

olunacagınız ve hnldkate muhallt beyanda 
bulunursanız hapisle cezalandmlacağmız 

mczkür icra emrinin tebUğ makamına kalnı 
olmak Uzere ilD.n olunur. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POST ASI 

Dumlu Pınar 
vapuru p b 

10 Teş.sani erşem e 
giinll akıam saat 15 de Sir
keci rıhtımından hareketle 

(Zonguldak, Inebolu, Samsun, 
Ordu, Gireıon, Trabzon, ve 
Rizeye azimet ve avdet ede
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında aceo• 
talığına müracaat. Tele. 2~134 

Fatih sulh 3 üncü hukuk ha
kimliğinden: Müteveffa Musa Be
yin terk etmiş olt uğu vasiyetna
menin küşadı için vereselerden 
Şöhret hanıma ğönderılen dave
tiyede İt ametkabmm meçhul o!· 
duğu bildirilmiş o!duğu 5-12-932 
saat 15 de Şöhret hanım mah
kemede bilasale ve ya bilvekale 
hazır bulunmadığı takdirde ğıya
bında muamelei muktaziyenin 
intaç edileceği i 'an olunur.(5318} 

Beyoğlu Tapu Baş Memurlu
ğundan : Beyoğlunda Kamer ha
tun mahallesinde Boynuz soka
ğında 13 numaralı maarsa hane

nin mutasarrıfı Nikola ve Sok
rat efendiler zayiinden Tapu se
nedi itası talebinde bulunmuşlar 
ise de tasarruf kaydıoa teaadUf 
edilemediginden senetsiz tasarru
fata kıyasen tahkikat icrası zım
nında mahıbalin 26 cı cumartesi 
günü sabahleyin saat onda ma
halline memur izam kılınacağın· 
dan yevm ve saati mezkiırda bu 
yerle alikai tasarrufiyesi bulu
nan kimse bulunduğu takdirde 
mahallinde memuruna müracatta 
bulunması lüzumu ilin olunur. 

(5317) 

Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliğinden: 
15,000 ki!o kuru soğan Teş. saninin on dördüncü Pazartesi 

günü saat on beşte müzayede ile satılacağından talip olanlar 
yetmiş beş lira teminatı muvak kate parasile beraber Yeşilköy 
civarında lstanbul Ziraat mektebinde Çiftlik Hey'eti idaresine 
müracaatlar1. (5932\ 

TÜRKİYE i 

Beyoğlunda Sıra selvi Cihan
gir caddesinde 18 numaralı Di
maki apartımanmda 1 dairede 
rnukim iken Yunanistana giden 
ve elyevm ikametgahı meçhul 
Eftatios efendiye: 

Istanbul 6 ıncı icra memurhı· 
ğundan: Sotiri efendinin zimme-
tiuizde matlubu olan 200 liranın 
temini tesviyesi için namınıza 

c!o!durulan ödeme emrinin ika· 
metgahmmn meçbuliyeti hasebile 
tebliğ edilememiş o!masma bina 
en ödeme emrinin bir ay müd
detle i inen tarafınıza tebliğ e· 
dilmesine karar verilmiş olmak
la bu müddet zarfında da;remi
zin 32-6751 numaralı dosyaya 
müracaatla bir itirazınız varsa 
serdetmenizi ve aksi taktirde 
muamelatı icraiyeye tevessül 
edileceğinden ödeme emri yeri
ne kaim o~mak üzere ilin o!u
nur. (5298) 

l 
3UncUKolorduSatınalma 1 

Kominyonu lllnlar1 

Yerli mamulatından ( 14,144) 
kilo kundura boyası kapalı zarf· 

Ja müna kasaya konmuştur. iha
lesi 19 ikinci Teşrin 932 cumar• 

tesi günii saat 15 le yapılacak· 
tır. Taliplerin nümune ve şart• 

namesini görmek üzere hergün 
ve münakasaya iştirak edecek• 
lerin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve temi~at mektuplarını 
makbuz mukabilinde Ankarada 
M.M.V. Satınalma komisyonu 
riyasetine vermeleri. (1009) (5697) 

11- "' • 

Yerli fabrikalar mamulatından 
30,000 adet yün fanila kapah 
zarf:a münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 17 ikinci Teşrin 932 ta• 
rihine müsadif perşembe günü 
snat 15 te yapılacaktır. Taliple· 
rin Şilrtname ve nümunesini gör· 
mek üzere hergün Ankarada 
M.M,V. satınalma :komisyonuna 
müracaatları ve münakasaya iş· 
tirak edeceklerin o gün ve saa• 

tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarını makbuz mukabilin
de mezkür komisyona vermeleri. 

(lolo) (5698) . . ,. 
39 ka!em alit ve malzemei 

baytariye pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlığı 15 · 11- 932 tarihine 

müsadif salı günü saat 14 te 

yapılacaktır. Taliplerin aynı gün 

ve saatte teminatları ile birlikte 

Ankarada M. M. V. sahnalma 

komisyonuna müracaatları. 

( 1020) (5885) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede , üvük ikramive 

4 O. O O O L1radzr: 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyı zengin etmiştir. 

Fırsatı Kaçzz mayznzz 
işt"rak 
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Derin tetkikat ve fetebbü, uzun tecrübe ve yorulmak bilmez çailşmanın verdiği netice : Yeni Ford. 

!Rahatlık, sağlamlık, kuvvet, emniyet. sessiz çalışma ve bütün güzeJlikleri kendinde toplayan ve otomobilcilik fenninin bi; 

~aheseri olan bu yeni 8-Silindirli Ford otomobilleri kendilerinin en eyi satıcısıdir: Yeni Ford'ları bir kerre tecrübe ediniZ• 

~arar vermek için en eyi usul budur.. Binin ve görün. Gören inanır. Binen kararını verir - ve bir Ford alır! 

Aym ralzatlzk, aym güzellik ve aym karoseriyi hiç bir farkı olmamaksızın .4-silindirli otomo&illerde 

dalza ucuz bir fiatla elde edebilirsiniz. Bunların V-8 /erden yegane /arklan tekemmül ettirilmiş 4-silindir/i 

motörle miicelzlzez olmalandır.• 

FORD MOT.OR "KOMPANİ EKSPORTS INK. İST.ANBUL 

PiRiN ozu 
UNU 

ile, çocuk ve yavrularınızı besleyiniz, saf hilesiz ve müke 
bir gıdadır. Kemikleri ve vücudu kuvvetlendirir. Çocukların 
nemasına azim faideler temin eden Hasan bezelya, mercimek, 
tates, arpa özü unlarından yapılan yemekleri çocuklarınıza ,e 
bassa hali nekahatte olanlara yediriniz. Hasan pirinç özü ve 
markasına dikkat Kutusu 25 kuruştur. Hasan ecza deposu. buğdayı nişastasile yapılan maballebi ve tathlarm nefasetine payan yoktur. Heryerde Hasan 

lstanbul Halkevi Reisliğinden: Halkevinde, pek yakında, hiç 
Türkçe bilmiyenlere mahsus olmak üzre bir Türkçe kursu açı
lacaktır. Ka.rıt muamelesi başladığından istiyenlerin bergün ida
re memurluğuna müracaatları ilan olunur. 

DoktOrlarımız ' 
Doktor 

Ara Nişanyao 
lıfuaycnehanesinl Beyoğlunda Tokatıiynn 

oteli yanında Mektep sokağında 35 nu
marada yeniden kUşat etmiştir. 

Hıw;taıarmı her gün sabahtan akşama 
kadar kabul eder. 
Telefon : 40843 

Diş doktoru 

Arşak Süreoyan · 
Beyoğlu Istikta.ı caddesi numara 803 
Mısır apnrtımanı. Müracaat: Cuma pa· 
zard:ın maada her gün 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Doktor 

A. Kutiel 
·~araköy, B<lrckçl fmnı karşısında No. 34 

Cilt ve zUhrevt hıı.ııtalıklar mUtebaıısıaı 

Doktor 

Bahaettio Şevki 
Bnbtall caddesi Meserret oteli karşısında 

Avni Bey apartımanı 125 Sabahtan 
Akşama kadar 

Doktor 

Cevat N. Zekai 

Doktor 

Feyzi Ahmet 
Cilt, zührevt ve tena.slll hastalıklan 

' mUtehaasısı 
Batııa.ıı caddesi, köşe başı Feyzi Bey 
han numara: 43. Sabahtan akşama ka

dar basta kabul olunur. 

Uroıoa ·Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek. mesane ve idrar yolu 

hastalıktan mütehassısı 
Muayenehane: TUrbe, Mahmudiye cad· 

_ dest. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 
Kapik yan 

a.ıuayenchanest: Slrkecı Muradiye 
caddesi No. 26 

• Telefon: 2 1077 tstanbuı 

Operatör • Urolog doktor 
Mehmet Ali 

idrar yolları hnstalıldan müt<>has!IJ 1 

ı;;mınönU (Sabık Karaka§) hanına 

nakletmiştir. Cumadan maada her gUn 
hastalarını kabul ve tedavi eder. -Doktor 
Mehmet Akif 

Ebe ve kadro hastalıktan mUtehassısı 
Beyoğlu Istik!Al co.ddesi Rus sefarcU 
yanında No. 451: Tel B. O. 2001> 

Her gUn öğleden sonra 

Doktor - Operatör 
sinir mUtehassısı Nuri Mahmut 

Muayenehanesini BabıMi karıısında An· Doğum ve kadın hastalıkları mütellaSStsı 

1 Kara caddesi No. 47 ye tevsian naklet - Maçl<ada : SilAhane caddesi Berna a -
mlştlr (tartınuun. No. 1. Telefon 43562 (4934) 

~--------------------J 

.,.. Türk Maarif Cemiyeti Menfaatine ., 

Büyük eşya piyangosu 
ikramiye miktarı: 9000 Lira 

Keşide tarihi 12 ikinci Teşrin 932 Biletin fiatı BiR liradır. 

Biletleri bayilerden ve Tayyare piyangosu gişelerinden 

arayınız. Memurlar bulundukları daire ve Şirketlerden de 
tedarik edebilir, lstanbulda tevzi mahalli: (5653) 

ı-- Cağaıoğlunda Halkevinde Türk aar it Cemı yetidir 

Devlet Dem iryolla.rı ilan tarı 

430 kalem ilaç ve Tıbbi malzemen\n kapah zarfla münaka
sası 29 ikinci Teşrin 932 Salı günü saat 15 te idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
beşE'r liraya sablan şartnamelerde yazılıdır. (5938) 

~ ..... ~ '> . • . 1 

1 
1 LiRAYA ---·-· Yüzü ile kuş tüyü yastık 

lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasın: 
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 

ı 2 liradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 
bulunur. Ankarada sahş mağazası : Saltı Franko 

1,elefon: 23027 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
idare ihtiyacı için 4 Ton 2 m/m bronz tel takas kaydı ile ve 

pazarlık suretile mübayaa olunacaktır. 
Pezarhk "l., Kanunuevvel 932 tarihine müscıdif pertembe günü 

saat 14 tedir. 
Taliplerin şartnameyi almak için her gün ve pazarhğa iştirak 

için de yüzde 7,5 nisbetindeki teminatlariyle muayyen olao gün ve 
saatte Yeni postanede müteşekkil komisyon riyasetine müracaatları. 

(5934) 

Hukuk talebesi 
miyetlnden: 

11/11/932 Cuma günü 
14 te Halk evinde senelik 
gre açılacağından cemiyett~j 
kayyet aza arkadaılaran ko:ı 
teişrfleri rica olunur. (S 
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GUnedelik, Slyaaı Guct• "" 

Istanbul Anke.ra Cadde.S. v.AJ{fl 

Telefon Numaral•'' 
Yazı işleri telefonu: 2ıs1t 

tdare telefonu : 24810 

Telgraf adresi: tstanbUl - V~ 
Posta kutusu No. f8 

Abone bedelleri -; ı>I 
Türkiye .s::cııe 

Senelil': 

6 aylık 

3 aylık 

1 aylik 

-- ---00 "'" UOO Kr. Z7 
1450 -750 • 
g()() -400 -
300 -150 " 

llAn Ucretlerl : -·• 
- tcur-

Resml iltı.nıarm bir satırı ıo 
\2,5 ' Ticart ua.nlarm bir saurı · , 

Ttcart UAnların bir santlınl 25 

KUçUk llAnlar : -"ti 
-- - 60 Uc; oet~,.J 

Bir defam 30 lld detııs.ı 100 ıı~ 
dört defası 7{> ve on def: defaBI ~ 
,,,. avltk UAn vereoıer!D &-,--n 

.. • , CD Unu>~-
nendir. Dört satırı geç edilir· 

+n .. beBCLP 
satıTları tıeş kurue....-


