
IJ;;a b~;gl;~gii 
ntif Yazan : Toplu iğne-

,_ 
1 

(Bugün 4 Uncu say.tamızda) 

Telif ve Tercüme heye 
tine girenlerden on bir 

kişinin isimleri 

ıoı e lllcı Yıl 
* Sayı : 5601 Y:ızı i~leri Telefonu : 243;-9 Perşembe, 10 AeusTOS 

[ 3 üncü sagıf amızda 

( 8 lncl ay) 1933 İdare Telefonu : 24370 Sayısı 5 Kuruş 

• • 

(3S A.ıiı ve cömert milletimiz bu sene kahraman ordumuza 
~) .. tayy.are hediye etmiştir. Bu tayyareler, bunları satın alan 

ildakı kasabaların isimlerini taşıyacaklardır : · 
Qotn1~•tanbul - KGçilkpazar, ,Betlktq, F ak1rk6y, E.kftehlr, Geyve, 
lfol>e le, Anınayıı, mldyat, lzmir, Manlaa, Ödemlt, Sarayk&y, Çine, 
tq.e1' 

8•nısu11, Kavak (Sam•un), Trabzon, Fafra, SOrmeae, G&rele, 
1111 F 

• atsa, Bartın, Zon~oldak, Ereyll (Karadeniz) • 

da Bunlardan Trabzonlular ile Samsunlular, ild!lci, üçüncü, 
" rdüncü; Giresunlular ikinci, üçüncü; Bafralılar da ikinci tay· 
ıarele . . 

rını almışlardır. 

~we 

lrJAVf KARTAL 
:li_klld lktHndi kalluıma kano• 

"~ •r7..ul rlle kabul ve tatbik eden 
~r~"'i•7..a eahlplerlnla, fabrika· 

tı lllGesseselerine koydnklan 
buaust ltaret ) 

Türk kadını 
Parlak bir muvaf
fakıyet kazandı 

Fen fakültesi kimya nam
zet profesör muavini 

Remziye Hanım 
letanbul Cnlveraltealnln fen fakGl

t es I umumi 

Devleiler arasında harp 
var! , gemileri yarışı 

Japonya Amerikaya karşı : 150 parça gemi ile şu sırada 
manevra yapıyor. Amerika 24 

harp gemisi yap-
tırmaktadır 

Ja~oa bahriyesi ye Amfrah Otada 

Gelen haberlere göre lngil· testo ettiğini haber verdikten 
tere donanmasını şiddetle artır· sonra bu protestonun tekzip 
mıya karar vermiştir. edildiğini iJive ediyordu. 

Birkaç gün evvelki telgraflar • Fakat son malumata göre 

-Amerika bahriye.! Ye Amlralı 

Japonya hükumeti Amerikanın 
37 yeni harp gemisi inşa etme
sini, kendisine karşı tehdit ma
hiyetinde telakki ediyor. 

' ' '' N i R A" 

kimya dersloe 
namzet profe
•3r muavini o
larak tayla e• 
dJJeo Remziye 
Salih Hanım 
iki pn evvel 
Parlıten ıeh· 
nmbe dönmüı· 
Ulr. 

Japonya hükümetinin, Amerika· Japonya, Amerikanın bu deniz 
nın 47,000tOOO İngiliz lirasına inşaahna mukabele etmiye ka 
malolacak .. ~eniz inşaatını pro• rar vermiştir. 

Bir kaza 

Bu vaziyet karşısında Japonya 
Londra ve vaşington muahede

( Devamı 12 ci sayıfamızda) 

t ~likanın ümit mabudu 
S\ 
b.O<>sevelt Amerikalılar için ye

l( ı.. .. . 
unııt mabudu keııfetti. Bu Qd·· 'J 

il un adı: (Nira) dır. Şimdi 
Amerikan milleti en küçü· 

en en b·· ··~ k b ~ b uyugüne adar u ye• 
,: uttan bahsediyor. Hemen 
,gız~an her dakika: 
'- N~ra diyor ki ... 
......._ Nı.ra §Öyle yapacak ... 

.. Nıra memleketi kurtara. 

~ibi .. 1 
ik soz er çıkıyor~ Bütün A· 

l\ıt a gazeteleri (Nira) mabu .. 

~:~ksek vasıflarını sayıp 
~ ~ llleşgul oluyor. 

t 
' h erıknldarın (Nira) dedik. 

t ~\! Ye • 
d..~ 1. nı mabudun ismi Ame • 
·~I') ''anındaki (National ln-

Bir ay ev· 
vel, Sorhoo :ne~zlye Salih H. 

darülfünununda doktorasını par
lak bir şekilde yaptığım iftihar· 
la kaydettiğimiz bu kıymetli 
Tilrk kadınile konuşarak ihtisas
larını öğrenmek istiyordum. 
Remziye Hanım Anadolubisarm· 
da ailesile birlikte oturuyordu. 
Kendisini evde bulamadım; ar
kadaşları bir ~iftlikte şerefine 
bir ziyafet vermek üzere kendi
sini alıp götürmüşlerdi. 

Remziye Hanım, bir lütuf~ ar
lık ederek bayatı hakkında şu 
malumatı dün yazı ile gönderdi: 

lstanbuldaki tahsili 

''1334 • 1335 de Istanbul kız 
(Dcvanır 5 inci sayrfada) 

ltalyan hava filo
sunun dönüşü 

Kazaya uğnyan tayyare 
sökülmektedir 

Roma 9 (A. A.) • Atlas ok
yaoos'unu aşıp Amerikaya git
tikten sonra avrupaya dönmekte 
olan ltalyan hava fılosunu teşkil 
eden deniz tayyarelerinin hepsi 
dün sabah Sboal Haabor,dan 
hareket etmişlerdir. Filo evvelce 
kararlaştırılan programa göre, 
iki takıma ayrılmıştır. lellegrini 
nin idaresi altında bulunan ve 
dokuz deniz tayyaresindan mü· 
rek~ep olan birinci takım Aç 

(Devamı 3 inci y1fada) ltı ilk ~COrvey act) kelimeleri· 

'1. 'aı ,,~!I:r~nden alınmııtır ki 

~i,, de~llkı ı~tısat kalkınma ha· fi M. b k 
\ l lt00 e tır. Amerika cümhur •• •• 
1 ~()llg •eve)t geçen haziran için- uzme usa a amız 
'~İllı '•de,. aldığı iktııadi dik • V V l ::1 

~~ç~~=~r:~:: i::~;!li:t. ; ••• .z arın .z apı _ıgor ••• ~ 
)~ 11''} d arın1fhr. Bunun ismine 

l\i l tniJnı · · 
~~ 1tarıu . ıştır. Amerika bu 

C\<iete tı ıle Yeni bir iktısadi 
lt Ye f). • • .: 

~. ·~atırJ oc.ırıyor. • ~ 

.:'ttı ''dad k = --""-==--
tit~· 1\ <lö .. d·· ır i Roosevelt 
~t ·~ten g uncu günii beyaz eve 
~. ;t! dolaon~a büyük bir banka. 
ti) ı. lltıun u··t uhranı ile karşılaş • 
~ 4to :ıe • . 
~~i ~l'tıa.k, brıne altına ambar • : 

tİ\)i *~'lltıek ankalar nizamatını j 
\ .t1ddetı· Ve doları düşürmek 'S_ 
~. •r ı ledb· 
~)' 1tıde b h ırler aldı. Hazi- g 
<ı b. u ran 'k' · b' f ~ t~. ''"di. 8 ı ıncı ır sa -
'''li~aİ · u defa Roosevelt 

Yazılanla
rın sayısı 

200 Ü 
geçti 
111ıııııı111ııııııııı111 

Yüzücüler; 
/ç sayı/ada 

tafsilatı 
okuyunuz! 

-- awwws -IY.G .. bakamıza yazı• 
)anlardan •ağdan ı 

~ Sedat, Mil. Eva Alter 
e MO.hendl• Gorde•, 

ı l bııBda atı tanzim etmek, bil- -

t~'~hdit ~;ı Ve Pamuk zer'iya • 
'lti. emek çaresine mü-

Mil. Gerllnde Zend· 

fttehrnet Asım 
(O \a . 

_ ner, SOleyman, Soll· 
'yak (l.S.K.) Murat, tKGçOkpıtza:r gençler blrUj'l) Krocber ((, S. K.) Beyler 

ını 4 üncu aaydada) ;tılTıiiıi';;;7iıı tıı~,;iitt;;~ı'im'iıııııı11111 ırııırıı1111 ıliiii:ı"Wııırıııı';'m;ırıııııı';.';ı1 ııı11iiü'i'im:i' "7 ıı ıııı 111ıııtııtt":; 
~ - ............ ...-... """M&ıs::wa ~ ıwwws - - -

M. Heryo dün geldi, hü
kllmet namına karşılandı 
Sabık Fransız Başvekili şerefine dün 

gece bir ziyafet verildi 

lf. Heryo din vapurda ve nbbmda kendlalnl karıılıyanlar araınnda 

Sabık Fransa Batvekili ve · den M. Maligin, yerli ve ecnebi 
Fransız Radikal Sosyalist fırkası bir çok gazeteciler bulunuyorjar .. 
lideri M. Edouard Herriot dün ak- dr.. Vapur rıhtıma yanaşınca bu 
şam saat on sekiz buçukta ime- zevat gemiye geçmişler, salonda 
rethie il. vapurile ıehrimize gel • bulunan M. Herriot'nun yanına 
mittir. gitmişlerdir. Numan Rifat Bey 

Fransa sefareti maslahatgüzarı burada ?ransız sefareti maslahat· 
M. Barbier, İstanbul Fransız kon· güzarı M. Barbier tarafından M. 
solosu M. Dubois ve Fransız ko • Herriot'ya takdim edilmiş, Nu. 
lonisi namına Union Française rei- man Rifat Bey şöyle demiştir: 
ıi M. Pierre Le Goff hususi bir 
mufla giderek Y edikule önlerinde 
vapura geçmişler ve M. Herriot'u 
selamlamıtlardır. 

Sabık Fransız Başvekilini kar
şılamak üzere Galata rıhtımına 

da bir çok zevat gelmişti. Bunlar 
arasında Hariciye vekaleti umumi 
katibi Numan Rifat, Hariciye 
protokol umum müdürü Şevket 

Fuat, Vali Muhittin Beyler, Bul
gar elçisi M. Antonof, Sovyet se
fareti maslahatgüzarı M. Astahof, 

"- Sizi Başvekil ismet Paşa 

Hz. ve Hariciye vekili.Tevfik Rüş• 

tü Bey n~mma karşılamağa su -

reti mahsuıada memur edildim. 

(Devamı 12 ci sayıfamızda) 

Gazetemiz Bugün 

16 
ve Sovyet sefareti müıavirlerin:,.,ı• 

- • • ~ \..'r • ..j __ 

Sayıfadır ____ ....____ ...... _ •••• ,, 
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Bulgar Kralı 
Avrupada seyahat ediyor, 

şimdi Romada 
Cenevre, 8 - lsviçrede mü· 

tenekkiren seyahat etmekte olan 
Bulgar kralı Boris buraya gelip 
Akvam Cemiyeti umumi katibi 
M Avenol i e j(Örüştükten sonra 
Lozana. orada bu'unan zevcesi-
ni aldıktan sonrada Romaya git
miştir. Bu:garistanın Bren sefiri 
M. Mlkof Cemiyeti A'<vam ki· 
tibi umumisini ziyaret ettiği sıra· 
da yanında bulunmakta idi. M. 
Mikof bu günlerde M. Avenol'u 
bir kere ciaha ziyaret edecek ve 
bazı mühim meseleler etrafında 
görüşecektir 

Troçki siyasetten 
çekilecek mi? 

Betgratta çıkan Polıtika gaze· 
tes.nin istihbaratına göre sabık 

kızıl ordu kumandam M. Troçki 
Rusyaya dönerek orada sakin bir 
hayat geçirmek üzere siyasi faa· 
Jiyeti terk etme ~e karar vermiş· 

tir. Bu gazetenin Troçki ile mü · 
likat etmif olan mu!ıabiri bu ha
vadisi verdikten sonra şu sözleri 
ilave etmektedir: " Uzun bir 
hastalıktan dolayı hırpalanmış, 
zaiflamış, o!an Troçki Rusyaya 
dönebilmek için Stalin tarafın· 
dan affedilmesini beklemekte· 
dır . ., 

M.esleki kurslar 

Ankarada açılan kursta 
ne gösteriliyor 

Ankara, 9 (Hususi) - Maa· 
rif vekaleti tarafından ilk ted· 
riıat müfettişleri için açılan 
kurslara muvaffakıyetle de· 
vam edilmektedir. Kurslar on 
eylüle kadar sürecektir. 

Bu kurslarda ilk tedrisat mü· 
fettiılerinin mesleki b i lgile~ini 
çoğaltmak için ağaççılıl<, tıd:rn ı

lık, la·vukculuk, hayvan hasta 
hkları, bağçıhk, sütçülük, ancılık, 
hayvan yetiıtirmeıi usulleri, mah· 
ıul h11tahkla11, ipekçilik, iktısa·· 
di mücadelede köy muallimi, 
ıebzecilik. köy muallimlerile sağ· 
lılıc konutması mevzulara üzerin
de basılan kitaplarla mütebas· 
s11ları tarafından ders verilmek· 
tedir. 

~gsoN;H~BERLERia 
.····:··························: ............................... 

il M. Lend 
:: 
!i 

Almanya ltalyaya söz verdi I! :: 
:: 

Armistrong Viker 
mümessili niçin 

çıkarıldı? .. :: 

Avusturyaya karşı yapılan hareket
lerden resmen haberdar değilmiş ! 

:; .. 
u 
:; .. :: .. .. 
:: .. .. 

Ankara, 9 ıA A) - Ar 
trong Vıkser ıirketinin 1 
mümessilı bulunan M. Le 

H rin hudutlarımız dışına 
:: rılması etraf anda bazı il 

PARIS 9 (A.A.) - Fransa ile 
İngilterenin Almanyada yaptıkla . 
rı teşebbüslerden bahseden T emps 
gazetesi şunları yazıyor: 

"Şimdilik hatırda tutulacak 
bir şey varsa, o da, Berlinin Fran· 
sa ve İngiltere tarafından yapı
lan teşebbüsleri kabul edit tarzı 
dörtler misakı imzalanırken açıl · 
mış olan teşriki mesai ve emniyet 
siya~eti için daha ziyade inkisar 
verici bir mahiyette olduğudur. 

Eğer Almanya bu takip edilen 
usulü anlamıyor ve onu kabul 
etmek istemiyorsa bundan, artık 

kendisine kartı batka usullerin 
veya başka münakaıa tarzlarının 

tatbikine mi müracaat etmek li.. 
zım geldiği manasını çıkarmalı

dır. 

Herne olursa olsun, Almanya 
hükumeti er veya geç kendisint> 
yapılması icap eden ihtarı almış 

bulunuyor. Ve artık üzrenie mes
uliyetler almak ona aittir.,, 

Almanyaya Avusturyanın is
t ikli.lini tehdit eden harekata bir 
nihayet verecek ve yahut bunu 
yapmıyarak bütün dünyaya takip 
ettiği politika oyununun maske
sini kaldınnıı olacaktır. Herne 
olursa olsun Berlinde yapılan müı 
terek tetebbüsler §Üphesiz lüzum 
suz olmıyacaktır .,, 

İngiltere ümit ediyor 
BERLIN, 9 (A.A.) - Avus· 

turya maılahatıüzarına, İtalya 
hükumetinin, İngiltere hükumetini 
ayın 6 sında, Alman hükumetinin 

Avusturya hadiseleri münuebe-

etmiş olduğu ve İngiliz maslahat· 
güzarmm bunu ayin 7 sinde Al. 

manyaya bildirmiş olduğu haber 
verilmiştir. 

Alman hükumetinin verdiği 

teminata göre, İngiltere bu gibi 

hareketlerin tekrar edilmiyeceğini 
ümit et.mektedir. 

Beynelmilel vaziyette 
kararsizlık 

LONDRA, 9 (A.A.) - Bu sa· 
bah, gazeteler, lngilterenin yeni 
bir tetebbüste bulunmadan evvel 
Almanya'nın Avusturya'ya karşı 

alacağı vaziyeti tetkik etmek hu . 

suıundaki niyetini tasvip ederek, 
Almanya'run Fransa ve İngiltere 

ye verdiği cevabın sadece dahil? 
bir şümulü ve ehemmiyeti oldu
ğunu kaydediyorlar. 

Timeı gazetesi, Almanya'nın. 
halya'ya "Elinden geldiği kadar 
iyi hareket etmeğe,, dair yaptığ• 

vadi hatırlatıyor ve yeniden ha • 
diselere sebep olmamak için Al · 
manya'nın bu vadi tutacağını Ü· 

mit etmek istiyor. 

Diğer taraftan Morning Post 
ta bekleme siyasetini taniye ede· 
rek şunları yazıyor: 

''Muhakkak olan bir şey varsa. 
o da, millet üzerindeki hakinıiye. 
tini muhafaza jçin ecnebi devlet
let mümessillcıine hususi olarak 
verdiği beyanatın alenen aksini 
söylemeğe mecbur olan hükfime
ti, ayni zamanda beynelmilel 
vaziyete bir kararsızlık Rokınuş 
olmasıdır.,, 

tile kendisine verdiği teminattan İtalya ve Almanya arasın-
haberdar ettiği bildirilmittir. daki konuşmalar 

İtalya hükUınetine yaptıiı bir 
beyanatta, Alman hükumeti, A· 

.. 
:: yata tesadüf edilmckteair· M. Mussolini kendisile uzun müd- :: 

det konuşmuş, Avrupadaki vazi .. IH Tahkikatımıı.a göre b•' 
yetin heyeti um\.·.miyesi üzerine ~e g M. Lenderin şahsı ile f 
Almanya ile Avusturya arasın. ii idaresi arasında bir mu•111 

da mevcut münasebetlerdeki ger - !.i.~ dir ve mes'eJe M. Lend 

ginliğin gevtetilmesi lüzumuna =.=:··:::::::··= kendine güre belki vazife 
Fon Papen'in dikkat nazarını çek· dettiği bazı hareketleri D 

miştir. Fon Papen bu hususta Hit- metimizce hoş görülrniY 

lere malumat vereceğini söylemi~ ·=.==:::._:=:=:.: mumaileyhin memleketiıt>İS 
ve dediği gibi de yapmıştır_. çindeki ikametinin kafi • . 

"Bu hususta iki memleket ara· dilmiş olmasından ibarettıf 
nnda mükalemelere devam edil- :: Armiıtrong Vikers şir 
miştir. Bu mükalemeler her vakit H ile bu işin as'a a 'i\cası yo 
•1 ostça olmu!ltur. • .. ••:•1•:1• .... - .......... 1······•••1••. '1 3' ·-· • • .. ........................ . 

"Bu esnada İngiliz hükumeti 
Herlinde bir teşebbüs yapılması i· 
çin önayak olduğundan İtalya 
hükumeti gözetilen maksadın ha· 
yır ve selameti namına o vakit 
yapılmakta olan dostça ve hususi 
mükalemelerin neticelerini bekle
mek daha muvafık olacağı fikrin
•le bulunduğunu bildirmiştir. 

"ltalya ve Alman hükumetleri 
arasında yapılan bu konutmalar 
neticesinde Alman hükumeti A
vusturya toprağına tayyare akın. 

larının ve telsizle yapılan propa -
gandaların durdurulacağını geçen 
cumartesi günü İtalyan elçisine 
temin etmi9td. '• ' 

"T ethiş hareketleı-ine gelince, 
Alman hükumeti bu kabil hare
ketleri teessüfle karşıladığını, bu • 
nunla beraber bunların mes•uliye· 
tini üzerine alamıyacağını bildir • 
mittir .. 

"Bundan batka Alman hüku
meti bu gibi hadiselere artık bir 
nihayet verilmesi lazım geldiğini 
de tanımıştır. 

İstefani ajansı bu izahatı ver -
dikten sonra diyor ki: 

Alman ırkı! 
Ölçü ile, hiçi ile tas 

olunuyor! 

Alman\ :ıda ırkın tcmizlenmt~i 
) c i de' dm cdi) oı~ Bu sul'eılc ·~~ 
\":ıbancı knnlard:ııı kurıul:ıcaklar 

lac:ıkl:ım11~. ; 
Bu voldaki ameli' enin en n1ı.ı 

lenmeden c,·,·el btitun ni~anlıbt" 
\ "C bedeni mu:m~ncleridir. Bu ıı<' 
~i hir hasıalıkl;rı olonlar, zihinle 
olınıyaıılar çoluk çocuk )apnı:ık'' 
C'dilirnr ~ısırl:ı ıırıll\ orlar. Rc~n1ııf1 . . 
le bir :ımcli~ e geçiren bir geıı\ 
gö ıcriyor. 

vusturya hükumetine kartı yapı. 
Mekteplerin açılma zamanı lan tethit hareketlerini tasvip et· 

ROMA, 9 (A.A.) - lstefani 
ajansı bugün netrettiği bir tebliğ· 
de diyor ki: 

"Romadaki mes•uı mahafiller. 
de Avusturya - Alman münase · 
betleri ve bu yakınlarda Berlin 
hükumeti nezdinde yapılan teşeb-. 
biis hakkında şu malumat elde e -
dilmiftir. M. Fon Papen geçeıı 

t~mmuzda Romaya geldiği zaman 

"İtalya hükumeti Almanya'nın 
bu cevabını Fransız ve İngiliz 
mü.messillerine tebliğ etmiıtir. Ro

madaki mahafiller Viyana ile 
Berlin arasındaki münasebetlerde 
tabii vaziyetin bir an evvel avde • 
tini temin için bu hadiseler zin -

cirinin artık kesilip atılması mut• 
laka lazım olduğu kanaatini bes -
lemekted ir.,, 

Fransa yakında 105 1 
milyoner yapac•~ 

Bütçe muvazenes" ndeıt ti 
tarip olan Fransa hük01111 

günlerde resmen LatarY' ,ı 
nü bir varidat memb•1 

kabul etmi,tir. Bu suretl'~,r 
bir piyapgo ihdas olunlll: 

1 

Ankara, 9 (Huıuıi) - Mem· 
Jcket içinde, ilkmektepler müı
tean, bütün mektepler iki 
eylOlde açılacak, on eyllUe ka· 
dar imtihanlar bitirilerek 1 "l 
eyllllde der41ere batlanacakbr. 

Düşen iki tayyareci 
HARBOURGRACE, 9 (A.A.) 

-· Polonyalı tayyareciler burade 
hava meydanında düıtüler. Her i· 
kisinin ağır yaralı olmasından en
d ite ediliyor. 

HARBOURGRACE, 9 (A.A.) 
Polonyalı tayyareciler yere iner • 
ken i.ni bir fırtına ile devrilmit
lerdir.. Her ikisi de yaralanmış· 
tır. Fakat yaralıları ağır değildir. 

Kardeş tayyareciler 
VAAŞOVA, 9 (A.A.) - Bü

tün Polonya, Lüyük biı- kederle 
Polonyanın iki tayyarecisinin ba "' 
tına gelen kazayi haber almıttır. 
(Beyaz k~rtal) isimli tayyareleri. 
le dün sabah Nevyork'tan Var· 
!Ovaya kalkan Boleslas ve Joseph 
Adamoviç Terneuv'de yere inmek 
mecburiyetinde kaJ.mıflar ve ağır 
yaralanınıılardır. iki tayyared 
lılllrdeflirler. Birisi 33 öteki 38 ya .. 
tındadrr. Her ikiıi amatör tayya
recilerdir. 

mediğini ve bunlardan Alman hü. 

kumetinin meı'ul tutula.mıyacağı
nı bildinnittir. 

Avusturya maslahatgüzarına. 
bu ıerait altında İngiltere hüku

metinin aradığı gayenin tahakkul< 

Iraklılarla Asuriler Faşist bir Yunan
Arasında adam akıllı 

bir harp başladı 

BAGDAT, 8 (A.A.) - lrakm 

Suriye hududunda, geçenlerde Su· 

riye'ye geçmiş olan Hıristiyan A • 

surilerle Irak hudut ordusu ara• 

sında bir harp patlamıttrr. Ge

çen hafta sonunda yapılan bir 

muharebeden sonra şimdiye ka

dar Irak ordusu 20 maktul, 45 ya

ralı, Asuriler iıe 95 maktul ve bir 

çok yaralı zayiat vermitlerdir. 

Bir rekor daha kırıldı 
PARIS, 9 (A.A.) - Franıa 

Aero kulübü Boucher tarafından 

5,800 metre yükseklik ile ve 60 
beygirlik üçüncü sınıf bir tayyare 
üzerinde kırdan rekoru reamen 

lıyı davet 
Atina, 9 (A.A) - Vradı ga

zeteainin verdiği bir habere 
göre, F aşistliiin hararetli taraf· 

tarlarmdan Elia Miropoulo adlı 

bir Yunan delikanlısı, M Müso· 
l•niye doğrudan doğruya bir 

mektup göndererek ltalyayı zi
yaret etmek istediğini bildir
miştir. Bu genç Yunanh, Cortina 

d' Ampezıodaki Avan Gardi11t· 
ler kamp1na gelmiye davet cdıl
miştir. Yunaoh genç. Atinadaki 
Fıtiıtler bir(iğine mensup Avan 
Gardiıtlerle birlikte Italyaya, 
davet edildiği kampa gidecektir. 

kaydetmiştir. 

Eski rekor Amerikalı kadın 

tayyareci May Maizlif taraf mdan 
13/ 6 / 1931 de 5,516 metre ile ya
pılmı§h. 

Plajda baskın 
Bir dalga bir çok adayı 

aldı götürdü 
NEVYORK, 9 (A.A.) - Lon(l 

lzland'ta Rockaway plajına müt

hi! bir dalga gelip bir çok kimse

leri sürükklemittir. 15 kişi~ 
boğulduğu zannediliyor. 14 ceset 

bulunmuttur. 11 kiti kayıptır. 

Amerikada pamuk 
fiyatları düşüyor 

Nevyork,9 (A.A) - Amerika 
pamuk mahıulü, resmen 1~.3l4,000 

balye olarak tahmin ediliyor. 
Bu evvelki tahminden 1,250,000 
balye fazladır. 

Bu haber verilir verilmez, ye· 
ni Orlean'da pamuk fiyatı balye 
başinda 2 dolar düımüıtür. 

Bunda ( 5 ) milyon ',bil 
ikramiyeler varmış ve b~,,ı 
milyon frankhk ikrıot1

1, adedi beşten aşağı o!'°' 
mış. Bundan başka b•' b,ı 
Jirahk ikramiyeler de 

11
,i 

cakmış. Fransız ga:ıete bİf 
piyango sayesinde yak•P e 
manda F ransada yüz taO 11 • .J 
mllyon, beş tane de t;ef ot' 
yon frank servati oı:;,;1:,y 
pevda olacaR"ını vaz~ .. 

.,,~ 

Yeni konteJJJ ·~ 
aııı 

Yeni listede çok ııı el~ 
değişiklikler yaP11~~~ 

Ankara, 9 (Husuıi.l '"7ifl'~ 
ve~ ileti yeni le onteDJ811 J),t'.J 
ikmaline çalışmaktadır· d6~ 
tısat vekili Celil BeY ,, .. J ·oe ,,. 
valcıt Vekiller beyelı .

0
df 

. 111i•• ~ nacak.Ağustosun yır 

redılecektir. bil ~J 
Esasları gizli tutulal'I 

1 
, 

• h" d •. "klikl• çok mü ım egıtı 

ıöylenmektcdir. 
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1 Ta olmasaydılar: 7 1' I,~b!< v !.~ 
Bir Buz Bayii 10 Ağustos 

18 Rebi.abır 
Giln do~u ş u 
Gün 1 atışı 

Sabah namazı 
ÜAlc namazı 
lı..lad ı namazı 
:\l;:şam namaıı 

] 1 Ağustos 

19 Rebi.ahır 
5.06 

Mirsadi ibret batlığı altında 

ibir çok fıkralar yazdığı halde ha
Cliselelli "Mirsadi ibret,, ten tema-

§a etmekten zevk duymıyan Müş
tak Beyi de bugünkü halinden. bu 
günkü şahsiyetinden feraah fersah 
uzakta tasavvur edebilir ve o te
kilde tasvirine girişebiliriz .. 

Mesela evvelki günün, dünün ve 
bugünün zarif, nüktedan edibi, 
zaman zaman sağ gözüne monokl 
takacağına, sol elinin şahadet par 
mağına Mekkeden gelme gümü, 
basur halkası takar, lstanbulun ye
di bucağına buz satacağına, lstan
bulun ücra bir semtindeki bostan
larmda yeti,tirdiği mahsulleri kü -
fe küfe piyasaya sürer, Şitli salon· 
larında poker oynıyacağma Fatih 
kahvesinde dama oynar, Serkldo~ 

yanda Havana sigarı içeceğine 

Bayezıtta nargile çekittirir, Yalo -
:vada yeni çıkmış Alman ılagerle· 
ı-ini mırıldanacağına Sultanselim
Öe tekbir getirebilirdi. 

Fakat ne de olsa, o yaradılıı on· 
öa iken, mutlaka şöhret kazanır, 
muhakkak nazan dikkati kendi ü
zerine çekerdi .• 

Artık kendisinden bahsedenle
re kulali verirseniz, beş aşağı, beş 
yukarı şu sözleri duyardınız: 

- Şu Hacı Müıtak Bey yaman 
adamdır vesselam!. Kör kadıya 
"'Selimün aleyküm Kör kadı!.,, 
Üiyece'IC kadar da tok sözlüdür .. 
Dünya umurunda değildir.. Eh, 
kemeri doldurduktan ıonra herkes 
tok sözlü de olur, devrana da ey
vallah etmez diyeceksiniz ama ka
zın ~ağı öyle değil. 

Bu Hacı Müttak Beyi siz bil -
mezsiniz, ~ tanırım... Sultan 
Hamit zamanında Ömer Ahit ha-
nının altında 'dükinı vardı. Arada 
bir yolumuz düttükçe oraya uğrar 
Clık.. Efendim, padişaha, sadra -
zama öyle atar tutardı ki, biz bir 
hafiyenin kulağına gidecek diye 
dokuz doğururduk .. Halbuki o, et
rafına abani ıarık sarılı fesini 
bir sandaliyenin üzerine koyup 
nargilesini guruldatarak hiç istifi. 
ni bozmadan sözüne devam eder
di ... 

Pek hüriyetten anlamazdı. Bir 
gün gelip meırutiyet ilan edilirse 
ne olur, onu bilmezdi.. Fakat her 
nedense Sultan Hamide bir kızgın 
lığı vardı .. 

Nihayet, gürültü, patırdı hüriyet 
ilin olundu.. 31 mart hadisesi ol
du, Sultan Hamit tahttan indirildi. 
Hacı Müştak Bey, ilk günlerde bu 
olup biten feylerden memnun gibi 
göründü... Lakin, pek az bir müd 
det sonra Hacı Beyi Enverle Niya
ziye ağız dolusu söver, Hüseyin 
Cahidin makalelerini okuduktan 
soii'ra hiddetinden (Tanin) gazete 
sini parçalar görenlerimiz oldu .. 
Çünkü o, esasen her usulün, her 
devrin dikine gitmek için yaratıl. 
mış İnıanlardandır. 

İttihat ve terakkinin başında
kiler büyük harbin sonunda mem
leketten kaçıp gidinciye kadar Se
lanik, 10 temmuz, Tanin, Ta -
lH Pata, Topal Hakkı Paşa, Cavit 
Bey ... Daha bilmem kimler ve ne
ler hak!.ın<la söylemediğini bırak
mazdı .. 

Mütareke devrinde, bir az iti -
Jafçıları hot görür gibi olmuttu .. 
Fakat hemeıı vaz geçti .. Mustafa 
Sabrintn sakalına, Rıza Tevfiğin 
bıyığına, Refik Hahdin burnuna, 

Sadık Beyin tesbihine veriştirme
ğe hatladı .. 
Şimdi de zahirde Halk Fırkası

na dahildir.. Fakat ziraat odası
na, ticaret odasına girebilirim 

~·atsı namazı 

lnı• ak 

l!l, ltı 

3,:.s 
l:!,I~ 

ltı,12 

19,16 
21,IJ! 
3.07 

19,l t 

3,55 
12.11) 

16,I 1 

19,H 
W,:'9 
3, 11 

hülyasiyla ismmı yazdırmıştır.. rılın ı:cçcn ;:iınlcrı 
~alan" 

220 2.?ı 

14;"' 140 
Arkadan belediyeden tutturup kon \._ _____________ _ 
tenjan listesine, falana, filana ka
dar - aklı erer ermez - bir çok 
şeyleri · çekiıtirir .. 

İamall MGıtak B. 

Hacı Müıtak Beyi bir tek cümle 
ile anlatmak isterseniz: "Hiç bir 

devre uymaz, hiç bir devirden hot 
lanmaz, hiç bir devrin adamlarına 
yaranamaz,, deyiniz .. 

Bu geçimsizlik, bu hoşlanmaz -
lık Hacı Müttak Beyde bir hasta
lık halini almıttır. 

Mesela bir kahvede oturup nar 
gile içerken polis müdürü gelip 
kendine yakın otuna, derhal Hacı 
Bey: 

- Neme lazım, belki de dalka
vukluk ediyor derler!. Diye oradan 
kalkar •. 

Vali Bey vapurda yanında yer 
göıterae: 

- Beyefendi, bileti~ ikinci mev 
ki!. Yollu bir bahane uydurup u· 
zaklaıır ... 

Tok sözlüdür .. Çekingen, alın -
ııan, baıka türlü insanlara benze· 
mez.. Acaip bir adamdır veue • 
lam! .. 

-roplu iğne 

Bir apartman hırsızı 
Fatihte bir apartımanan bir 

katana girerek öteberi çalmak
tan suçlu Mıgırdıç, dün Istanbul 
ikinci ceza mahkemesinde mu
hakeme edilmiştir. 

Davaya göre, · Mıgırdıç, çal
dığı etyayı götürmek üzere bir 
kenara istif etmiş, tam bu sıra· 
da ey sahibi gelmiş, Mıgırdıç 
eşyayı bırakarak kaçmış, fakat 
Eozdaiı kemeri civarında yaka· 
lanmıf. 

Mıgırdıç, mahkemede sorguya 
çekiJmif, inkar etmiş, kendisinin 
Bozdoğan kemeri civar1ndan 
geçerken şüphe üzerine yaka
landıjını ıöylemiıtir. 

Şahitler, suçlunun cebinden 
para çantası, saat, birkaç anah
tar ve bir maymuncuk çıkbğını 
anlatmışlardır. :Muhakeme, suç· 
lunun yaıının tabkiki için baıka 
güne bırakılmıştır. 

Muhasip eksperler 
YükJek Ticaret ve iktisat 

mektebinden mezun olan muha· 
ıipler arala randa «Muhasip Eks · 
perler • namile bir birlik kurma
ğa karar vermişlerdir. Birliğin 

n'z1mnamesi hazırlanmış ve hü
kumete verilmiştir. 

Bugün 
lı:tlANBULı 

18 - 18 .JO Gramofon: l\oloınbi~a 
DT 41 - Kolombiya DT 3 l - Sahi
binin sesi C 1801. 1()30 - IQ Fraıı:.ızça 

<lcrs (ilerlemiş olanlara). 19 - ~O Kemal 
::\iyazi Bey ve arkada:;lan. 20, - 20 30 
Xebil o~lu lsmail H.tkkı Bey. 20 30 -
2 1,30 Kemani Reşat B. \'C arkadaşlarının 

refokatilc Vedia Rıza 11. \ 'C l\luzaffer 
Be~·. 21.30 - 22 Gramofon : Odeon 
T. T. O. 3'.? - Odeon O. - 4984. 22 
den İ t ibaren Anadolu Ajansı, Borsa ha
beri, saat ayarı 

\ "lYANA: 518.l m. -
J:?.30 pll kla me,,hur lx'atcklrların l'.5erle 

ri - ıs k onser - U .10 - 15 dc\amı -

16.55 plAkla Pa\1 Goldvln ork<'.11tra ı - ıs.s;; 

konM'r - 20 l.Ro Falln be'!t<'lr r i - 22 orkf'<ı 

tra konserl - ts.SOpllkla dans hııvatan • 

BUDAPl:ŞTE: G~O.O m. -
13 . .;o askeri bando - 18 tlıan mu!likbl-

19.SO kuvar~t - 21 orkn tro. kOnM'ri - 2ı 

Çigan havalan. 

BÜKREŞ : 394..2 M.. -

l l plı\kla. hafif musikl - 18 orkestra -

19.16 kon<ıerlerin devamı - ~0.'.?5 pllkla hafif 

bes trler - 21 teganni GabriJel Popeı1ku ta-

Tııfmdan - 21.2.) ffnfonik 

devam • 

VARŞOVA: lfl2 m. -

komırr - 22.1.; 

n.so konser - 18.11 blav ,arkdarı. 

Orcl l'asllrvaka tarafından ugannı - 19 

pliikla hafif kon~r -19.S.5 orkeıtra - 20.25 

muhtelif §C)·ler - ~l k;(>nlf' r ,.:_ 22.10 k r ma n 

\.'O piyano - 23 dans havalan- 23.%5 ıııpor. 

BELGRAD: 431 m. -

12 kadm bah11l pltk - ıs.o.; tl~an hava

lan -19 llzlk - ıo.so ııes konlt'rl - :w.s.5 
plak - 23.SO plWa elanı mnılklsl. 

RO;\IA Ul ,2 m. -

21 haberler, plik - %1.SO opera, edebiyat 

, .e lk'ln'at haberleri, ~Ur ve mublt>lit haberler. 

PARlS: 3%8.2 m. -
20 haberler, pllk - 21.20 konıer - 22.IS 

(Do,·iJ) drn konıer. 

Yar1n 
ISTANBUL -

12 ~O - rn 30 Gtindüz nc~rintı Türk
çe ~raınofon plakları. Kolombira 17175 
Sahibinin ~esi JX .1648 .Sahibinin sesi 
ı\X Jü5G - Odeon 202946 - Odeon 
20i968. 18 - 19 Graıııoton : Koloın
biya 2.120 - Polidor 27081 - Polidor B 
41277 • Sahibinin sesi B. 5659 - Ko
lom~iya D. \\'. 200-1 - Sahibinin sesi 
E. G. ~2i? J - Polidor 5609:i. 19 - 20 
StU<lyo saz heyeti. 20 - ~0.30 Osman 
Pehlh·an. 20 ;30 - ~ ! 30 1 l :tnımlar saz 
heyeti. ~ 1 30 - ~~ Gramofon : Kolom
biya 1799 • Kolombiya 92_0 - ~olom
biya D .~6!10 - Sahibinin sesi 8. ~~8fJ. 

22 den itibaren Anadolu 
a; arı. 

\'İl'.\NA: 518.1 m. -

Ajansı :-aal 

12,30 plaklarla köy dansı ha
vaları. 13 orkeatera konseri. 
14,10 • 15 devamı. 16,20 kodın
lara ait bahis. 16,45 plakla ope
ra fantezileri. 18,15 piyano .hon· 
seti. 20 Viyana senfonik orkes
trası. 22 konser. 23,15 akşam 
konseri. 

BUDAJ>EŞTE: 550.5 m . -

13,05 çigan musikisi. 14,30 
İfsİz kalan sanatkarlar orkestra 
sanın koseri. 17 Macar şarkıları 
18,30 salon orkestrası. 19,45 
plak. 2l,45 opera orkesttasmın 
konseri. 

BOKREŞ· SOl.2 m. -

13 haberler. plik. 14 orkes· 
tra konseri. plak. 18 radyo 
orkestrası. 20,40 Rlşard Vagne
rin u Gütterdemeı u ğ ,, o.>craıı 

BORSA 
1 

fi lizalnrında ) ı l dız işareti olanlar üzer· 
le rinde 9 ı\ ğu tosta muamele o!anlar· 
dır.) l~akaınlnr kapanış fiyatları nı gö~terir 

* r.ondra 7ltZ, - • \'h ~na 

• cn·ork 1~8. - • :ııaurlı I:", .50 

* Paris f';"O, - * Bertin 49, 50 ı 
• l\lillno n~. - • Vaısoı·a ~ .... -. 
* Rriık~el il - • Budapcşt~ 30, -
• ,\tlna 25 - • Rukreş 23, su 

8 :l, - • Bcl~raı ,;'\:ıt-, -

26, -· • Yolohaına 4'!, -

!\, - * Altırı '1'.?:?, -
ırn. - • :\l e ldıyc :•7, -

• R>nknot !füı :.:_ı 

(kap. sa. 16) 

"Nira ,, 
Amerikanın ümit 111 

Başmakaleden 

Şimdi ağustosun ilk ,U 
beri de iktısadi buhran ~ 
lesi üçüncü bir safhaya 
Bu da "Milli iktısat katkı 
reketi,, devridir. 

Rooıevelt bu defa~~ 
"lktııadi kalkınma,, ka~--"'• 
!U maksadı iıtihdaf ech,..-
nayi ameleıinin çalıtm• p 
ni eksiltmek, ayni zam•O 
le ücretlerini yükaeltınek 
memlekette satın alma 

==~;,;;=~..;..;...;;.;.:..;:..=:;;:=;:=====;:=;:=~·ı 

2.:-tıa:-so 1 tini arttırmak ... ıou - • Stol. holnı 

o.tı41'l • \ ' lvana 
* Londra 
* Ncv)ork 
* Paıls 

4.?0SO , 
5.f>.fso Filhakika Roosevelt'iıt 12 06 • :\1adrit 

1.9sso kabul ve ilan ettiği kan\l~l1 * Bruı..s::I 3.3 ·25 • \'a r~ova 4.2~:'10 .. 
• Atını. 82. - • Budape$te :J.:w . kada çalıtma ~aa~ler~ni. 61 

* :ı lil:\no .9.!!.iü • Bcrlln 

* Cenevre 2.4JSO • Bukrcş 71l.48:?5 kizden altıya ındırmııtır. ,,.. 
• Solya il<. - • Bclg m M.Şi25 1 ~ 
• Aınstt rdan. 1.169 • Yol.:ohama 2 :17- retle bir çok İJSİZ ame eJ1 
• Pra!! 1 ~.0975 l\lo·ıı:o~ • 1090 - lacağını hesap etmiıtir. Çii ~ 

ESHAM 
I ~ Bankası 9.50 Terı..ns 

I• Anadolu 27.6) • ~·ırnento a5. 
Reji 3,60 ü nyon Ocy. 
Şir. l layriy~ 15. ~ar ı. ncı. 

Tramvay sr.- Balya 2,20 
U. !'iı:orta 10,30 ~ark m. ecr.a ! ,35 j 
Bomoııtl 21,- Telefon 13.- 1 

istikrazlar tahviller J 
1 • 193.3 da i~t. 

istih~7.id·ı. 

• ŞHk O.yol 
* n. Mo\'ah. 

9.i.2Ş 

SJ,5 ı 
2,50 

54.25 

Elekt rik 
Tram ı ay 

l~rganl 

Rıhtım 

S/,3CJ 
9S.
ı~.--

Gumrulder 2.35 * An.ıdol a f 47, .,J 
1928 ~hi. A :',50 * Anadolu il 47,..fO 
Ra~dat. 11 ,75 *'' l\lü11m~il !11,10 

~---------------------~~-0 t om o bil ve otobüs 
çarpıştı 

Dün ıabah 7 buçukta Beyazıt· 
ta yeniçeriler caddeıinden reç· 
mekte olan vatman Bayramın 

idaresindeki 92 numaralı tram
vay arabasile Sirkeciden Koca 
Mustafa paşaya i,liyen • otobüı 
çarpışmışlar, otobüs ve tramvayın 
ön kısımları paralanmııtır. 

Otobüste bulunan yolculardan 
bakkal De.mir Efendi ıağ baca
ğından hafif surette yaralanmı§· 

tır. 

\ 

Genç Kızlar Yurdu 
Kadınlar birliği 30 ağustosta 

Yalovaya bir gezinti tertip et
miştir. Bu geıintinin hasılatile 
ders seneıi başında Şehzadeba
şında açılacak olan genç kız,ar 
yurdunun no'<sanları tamamlana
caktır. 

lstanbulda yüksek tahsilini 
yapmak istiyen bir kaç kız ana· 
do!unun muhtelif yerlerinden 
birliğe mektupla müracaat ede
rek yurdun şeraitini sormnılar· 
dır. Birlik bunlara cevap ver· 
miştir . Yurdun raibet göreceği 
ümit edilmektedir. 

sımwmu1111t111n111m111B111mımııım1111ummmummn111111nm"""111111111nun1t111J11111 

plak. en sonda akşam konseri. 
VARŞO\'A: 1412 m. -

13,05 So1o konser. plak. 17 
konser. 18,15 konser, kadın ıesi 
ve keman. 19,35 ses konseri. 
20,05 bafif musiki. plik. 21 
senfonik konser. ~2.10 konserin 
devam1. 23 dans musikisi. 23,'2 5 
spor. 23,40 cazbant. 

BP.:LGR.\D: 4Sl m. -

12 plak. 13,05 konser. Plik. 
l 9 plak. ~O Mr. Jouancic Lile ta· 
rafından korıser. 21 plik. 21, 30 
konser. 22,30 piyes. 23 aakaofon 
konseri. 23,30 Çigan havaları. 

ltO:\lA : Ul.2 nı. -

ıı haberler. PJi:C. 22,15 ope· 
ret bavalara. Arada ıuhbet ve 
haberler. 

PARIS: 328.2 m. -

20,05 sohbet. 20,30 haberler. 
Plak. 21,lO taıannili ork~~tra 

konseri. 

velce altı amele ile döneıı . 
di sekiz amele kullanmai1 

decektir. 

Vakıa sanayi aahiplerinİ 
mele yerine ıekiz amele 
mağa mecbur tutmak f azli 
ücreti vermeii mucip o~'.ı 
Bu fazla maıraf tabii istib"' 

len ef yanın maliyet fiya~ 
racaktır. Fakat Rooıevelt ... 
kalkınma makıadını teJll~ 
bunu zaruri rörmüttür. 
bununla da kalmıyor. Yelli 
amele ücretlerini de arttıflf 
ıuretle fabrika ıahipleriııİıt 
ca bir f edakirlığa razı o 
icap ediyor. 

Şüpheıiz herke• takdir . 
sanayi ve fabrika ıahipl 
yolda fedakarlığa razı ~ I 
kolay değildir. ihtimal ~~' 
kım sanayiin mali ka.bil~~ 1 
fazla masraflara ta ha~ 
etmiyecektir ve kapana~·~ 

nun için Rooıevelt f ab 
re, amele kullanan bütüıı 
lara yeni kanunu kabul 

maksadile huıusi tedbirle>' ,, 
tır. Kendi arzuları ile ~ 

kalkınma,, kanununu Jıl 
tatbik edenlerin mai 
dükkanlarına, f abrikalarııt' 
ai bir işaret konmaktadır· 
kanuna riayetkar vatanc:llf 
ilin edilmektedir, kendi ,

ile "lktııadi kalkınma,, "ıet' 
kabul ve tatbik etmiyeıı 
lince; bunların mağa~ 
dükkanlarından, fabri1'•. 
halkın alı, veriti kettirt 

dir. .,1 
·ılı t Amerikadan gelen ı 

l h . d' .. bi" .Jf ar ta mmen ye ı yu~ (r 
katörün ve it sahibinırı ıı" 
yani "lktııadi kalkınırı•11 • • 

·ıdıt 
nu kabul ettiklerini bı Jı' 
Fakat ıonradan gelen ~ 
bunu teyit etmekle ber• 1Jİ 
ları ile (Nira) yi kabulte~I 
sahiplerinin "ekalliyet,,. •) ~ 
tiklerini, bu suretle crıır~J 

"efl' leyhtar olanların mu ... ..,. ı 

amele ırevleri batlachl 

di. '1" 
G .. ··1·· k' ...... erı -"~ oru uyor ı ,.... 

1
.,,. 

reisi şimdiye kadar dii" ,oif 1 

bir tarafında ıörülrOe •tti"" • ..,, J 
di bir tecrübeye gir1! ie ~ 
tün Amerika bu gen'~1,rı 
tecrübenin ilk karıttkh y.'/ı 

A şb• ., 
çalkanmaktadır. c \l 1 

bu tecrübelerin to~;~ 1 
gibi getirebilecek ırıı ;it~' ~ 

Getiremediii t•k )il~ 
k , sıı, İl 

nereye var:.~a tır · ;Je , 
bütün cihanın merak '(.tıJi') 
bir meıele te!kil etıııe,t , 1 

M•h"' 

) 

•i 
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_ tuzağı ( 
~ l',h . 111tıııunıııııııı141111111P1 111 ııııı111111ııııııııııı1111111ıtnıııııı11111 Selami / zzet ıınııııınıııııııtl 
.,; "' lıl etın k 'st d' ~· b' G "it~ • e ı eme ıgı ır Ünay &ordu: 

llıı1 , ~llıyetaizlik keyfini kaçır • - Hala, adaya kaçta gideriz?. 
lltk he ~§laın~ıtr. Halaıının halini - Bir saat sonra. 

ti lthJiJt g.eneınıyordu. Meçhul bir Genç gülümıedi: 
: ttl~ ~ ıle :mücadele etmeıi lazım - Maalesef yol bir buçuk ıaat 

hini · d · ,le.. . ıezıyor u. Bır an ... Bir ıürüyor Hanımefendi. 

~ . aıtınekten caydı. - Sahi.. Bütün adalara uğrı • 
eııhe .. ak h 

~tl'zllek • '. mun aıaya ni ayet yoruz .. 
'Y ıçın: Bir sessizlik oldu.. Sucunun, 

tıq~ •~ın altı vapuru ile gidiyo - simitçinin, gazozcunun ve kahve· 
~>' edı, ıen ıandığı hazrrla Gü - cinin ıeıi eksik olmıyan vapur, a. 
~ ~edalaııp çıktı. Ardında ağır, ğır ağır Kınalıya yaklaııyordu. 

,dl •ilmi \'a. bıraktı. Kimse, bu havayı' Bu uzun boylu, sarııın adam, 
'f,Ye ceıaret edemyiordu. hütün ııklığına rağmen Günayın 

S-W dtt\ ~~k_odaıının iıkemlelerin ~ hoıuna gitmemiıti. Hele damdan 
Cuna ırının üzerine atılmıf duran düıer gibi söze karıımasına hayret 

, ır luYın ınavi elbisesi, bütün o a - etmi§ti" Fakat Nezihe sanki kırk 
~ tit ı,·"-letlerin yanında, yetim, fa· yıldır konu§maya hasretmit gibi 

Na~. beılemeye benziyordu. sözü uzattı. 
~t •orcir~ Hanım onu aldr, katladı - Ziz de Büyük adaya mı?. 

....._ C.~· Bu tarz karıtıkhk ancak Büyük 
~'cllt unay'ım, bu esvabı ne ya· ada - Şitli medeniyetinin son s~ 

&ın? I b · 'd" ~llt · ne er gara etı ı ı .. 
....._ ~ştılar. Genç cevap verdi: 

~l h ~aına, yatağımın ayak ucu -Evet efendim, klühe ıidiyo. 
ı ~ ll'~ anne ... Gelince giyerim. rum .• 

U, C ~.dıre Hanım elbiseyi alıp git • 
~ oz Yaşlarmı göstermemek için 

(Devamı var) 

ttı,:;11 kaldırmadan, etrafına lia'li . 
'n odadan çıktı. 
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ti; AJJaha ıımarladık anneci • 
alllı··· Allaha ısmarladık ha.bacı .. 
lİ!- :··_Arada ıırada ben inerim ge 

aıı-ı &ö .. .• s· , 
{I~ rurum... ız de gelininiz 

tı tru? 

~ C.üJe güle yavrum ... Sen eğ • 
k :ne bak, bizi düıünme. 
"Pu ı··ı ,, u er. 1 , 

l~r h. ite ile Günay vapura girC:li • 
'-Dır~ '•ld S :aonra Tapur iıekeleden 

~!\, .. '· anki uzak bir seyahate çı· 
·.ı.,nnu, .b' 

t) 'alt gı ı, Günay pencerede 
qaıtı Jyor, annesile babasile men-
:Vallıukabele ediyoralrdı. 

tİte ~ur~ Sarayburnundan dönün· 
qİt~ J.f da!' beklediler. Nihayet Na 
tibi: anım, bir rüyadan uyanmıt 

:: ~idelim mi? Dedi. 
C.ıdeliın. · 

~ .\iır a ... 'lih ıır merdivenleri çıktılar. 
' - Harbiye tramvayını bek
~-7e b&Jladılar. 

d~tı ~nay, annesile babasını göz • 
d~tı aybedinciye kadar pencere • 

ilyrılınaınıştı. 
il ~C2ihe . 
lldl°l. 1 çantasından TUJuyla 

~·· sını çık b li11a.y I> armış oyanıyordu. 
iııtıa. ot encereden ayrılıp, koltu -
r'rı, A.krd~ktan sonra, gayri ihti· 
~'l'ıtıd~k~Y ıdaresinin basit vapur-
lılan l .. k1' he, kuruş f azlasile otu -

u s k ......._ S aınarasını yadırgadı. 
'hı en b .. ly, h atını çevırıp arkandaki 
;~ lü1t, aksana ... Sen, dünyanın 
llr:u. L l1erlerı'nd ak . . 
~••Ql e yaıam ıçın 
llu l§aın .. 

di eanad 
t ·• lJ2 a, •alona bir renç gir· 
b:nsti.,. uÔ boylu, sarı saçlı bir 
it e~bi, Zerinde §ık, kül rengi 

~ lier e "ardr .. 
~il Yer d 1 d bi e C.iin ° uy u. Yalnız Nezi-

•e~ ltoh,ıl· ahYın oturdukları masada 
~d·· ~ ost G b lit ~ft' • u.. enç ir an le-
' ~. ı, 10 k •vıu, nra ya Iaıtı: 
......_ b a.arle ed . . . ... () ouyu · er mısınız t. 

ltd turd tunu?. .. 
r, u, dıfa b k ... 

~ ~\itl 
rıya a maga baş. 

ord ay ıı-· 
'İ\'..: u... i" 02 Ucu ile genci ıüzü-
~ • • Jt Ve};i •• •. 
" Y eıilltı. gozune, erkeğin 
~erı:? Cehil§ ;ırnakları il itti. Son. 
ti " 11litı u 

11 
e kravatına uyan 

" ~o!t cu Çar t 1 l''l ~l\tift• P 1•• pek gömle-
~,J)I 'llda. kat 1" Sarı iskarpinleri 

'tt lttoa~p gibi duruyordu. Ço 
tına uygundu .. 

Bir kaza 
(Baş tarafı 1 lııcl aa1'1fada) 

orea adalarında Horta Mov'vda 
denize inmiştir. Bizzat Jeneral 
balbG tarafından idare edilen 
ikinci takım Ponte del Gada 
istikametinde uçuıuna devam 
etmiı ve Roma aaatile 18,30 da 
bu ].imanda denize konmuştur. 

Fılonun bu suretle iki ayrı 
yerde denize inmesine 24 deniz 
tayyar'eslnın mahdut bir su sa
hasına ayni zamanda konmasına· 
imkan görülememesinden dolayı 
lüzum hissedilmiştir. 

Gerek borta Movva'da ve ge· 
rek Ponta del Gada,da Italyan 
tayyarecileri coşkun tezahürlerle 
karşılanmışlardır. Limanda de· 
mirli bulunan gemilerle bütün 
resmi daireler bayraklarla dona• 
tılmış, kilise çanları uzun akis· 
lerle etrafı inletmiştir. 

Ponte del Gada. 9 (A. A.) -
Balbo fılosuna dahil deniz tay· 
yarelerinden birinin uğradığı ka· 
zada hiç kimsenin boğulmadığı 
yalnız tayyare içinde buluna~ 
4 kişinin bir kaç hafif yara ile 
bu kazadan kurtulduktan şimdi 
öğrenilmi§tir. 

Tayyarelerin üçü Ponte del 
Gada'da kalmıştır. Öteki 20 
tayyare, uçuılarına devam et
mektedir. 

Ponte del Gada. 9 (A. A.) -
Kazaya uğriyan tayyarenin ya
nında kalan üç deniz tayyaresi 
de biraz sonra havalanmışlardır. 

Kazaya uğrıyan tayyare şimdi 
sökülmektedir. 
ltalyan deniz tayyaresinin 

uğradığı kaza 
Lizbon, 9 (A.A) - Kazaya 

uğrayan Italyan deniz tayyare
sinin içinde dört kişi bulunuyor
du. Bunlar yüzbaşı Ranieri, mü· 
lazım squaglia iki çavuştan 
ibaretti. 

Bu iki zabit sadece beyin sar· 
ıınhsına uğramışlardır. Çavuş

lara ise hiçbir şey olmamıştır. 
Diğer taraftan Ponte del go

da' dan alınan bir telgrafta bil· 
dirildiğine ğöre kazaya uğrayan 
tayyareye yardım için bırakılan 

üç tayyarede saat on beşe kala 
havalanmıştır. Havanın gayet 
güzel olduğu beyinleri sarsılan 
zabitlerin sıhhi vaziyetlerinde 
gittikçe memnuniyeti mucip bir 
hal aldığı bu telırafa ilive edil· 
miştir. 

Muhakeme 
Birahane sahibi 

kaçakçı mı? 
'• Novotni ,, birahanesi •ahibi 

Yani Novotni efendi aleyhindeki 
evinde kaçak içki bulundurmak 
davasına ait muhakemeye dün 
adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde devam olunmuş· 
tur. 

Novotni Efendi, evinde bulu
nan içkilerin kaçak olmadığını, 
baıı şiıelerin üzerinde bandrol 

kağıdı bulunmamaıınıa, bu ıitelerin 
mahzende ıslanmaması Ye bu suretle 
bandrol kağıtlarının düşmesi te-
sirile olduğunu söylüyor, " bu 
dfiıen klğıtlar yerde duruyordu. 
Aramayı yapan memurlar, ki· 
ğıtları yerde ıördüter,, diyordu. 

Dinlenilen memurlardan bir 
kısmı, bu ifadeyi te'yit etmiıler, 
dün de baıı ıabitler din)enildik .. 
ten ıonra, muhakemenin tabki· 
kat safhası bitmiı, müddeiumu• 
mi mütaleasını bildirmif, ceza 
istemiştir. 
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Muhafızı ben öldürttüm .. Cina

yete sebep benim.. Sen kurtul 
ve intikamı al... Ben artık bu sa· 
rayda bir §ey yapamıyacağım .. An 
hyorum .. Artık eski Kübra deği · 
lim.. Seneler beni unutturdu. Şa
hın gözü şimdi Ketevanda .. 

Muğrav son cümleyi duyma -
mıştı.. Dışarı çıktı. Büyük salon· 
dan girince, teşrifatçının kendisi -
ni beklediğini gördü .. Doğru Şah 
Hazretlerinin huzuruna çıkarıldı .. 

Muğrav heyecanlı idi. Nasıl 
karıılanacağını, ne cevap verece -
ğini dütünemiyordu.. işi oluruna 
bırakmı§tı.. Fakat her halde hüs· 
nü kabul görmiyeceğine emindi .• 
Şahın huzuruna çıktığı vakit vücu
dü ter içinde idi .• 

Şah, ümidin fevkinde memnun 
görünüyordu.. Dudaklarında ha • 

Yazan: Niyazi Ahmet 
bir his bu adamdan çok istifade 
edeceğini ilham ediyordu. 

Muğrav, gayet sakin bir sesle 
cevap verdi: 

- Şah Hazretleri Kübra sara
yınızın eski bir cariyesidir.. Ben 
T amara için tahtımı bıraktım, o • 

nun peşinden kottum.. Hiç bir ka 
dın beni alakadar etmez.. .. Sarayı• 
mzda, emrinizde istediğiniz gibi 
çalışacağıma söz verdim. 

- Kübı-ayi niçin müdafaa cdi • 
yorsun?. 

- Benim yüzümden zarar gör .. 
mesini istemiyorum. Baıka bir so
beple olsaydı size karşı söz söyle. 
menin haddim olmadığını takdir 
ederdim .. 

Şah Abbas gene eski halini al· 
mış, hiddetini dindirmişti. 

< Deı:amı var) 
Muhakeme, müdafaa yapılma· 

sı ve karar verilmeıi için, baıka 
güne kalmııtır. 

fif 'bir tehe11üm vardı. Muğrava -------------

Kaçakçılık davası 
Dava muakkibi ve lisan mu· 

allimi Asaf Beyin muhakemesi· 
ne, dün adli1edeki Dokuzuncu 
ihtisas mahkemesinde devam 
olunmuıtur. 

Çakmak, çakmakt&Jı, iıkam
bil kiiıdı, ecnebi ıiıarasi bu
lunmasından dolayı yapılan bu 
muhakemede, müddeiumumi, ce· 
za Yerilmesini iıtemiı, muhake
me müdafaa için kalmıştır. 

Kadriye H. - Hikmet B. 
Kadriye Hanım • Hikmet Bey 

daYasına ait muhakemeye dün 
Iatanbul ikinci ceza mabkemc
ıinde devam olunacakb. DaTa, 
müstacel it mahiyetinde görül
mediğinden, tatilden sonraya bı· 
rakılmıştır. 

Kadriye hanımın, hakkında 
suikast meselesinden tahkikat 
yaptığı sırada yakııık almıyacak 
sözler söylediği kaydile müstan· 
tik Hikme bey aleyhine açtığı 
bu dava, Istanbul ağar ceza mah· 
kem esinde görUIOyordu. Tatilden 
sonraya bırakdmuına ıöre, ajır 
ceza mahkemesince neticelendi
rilecektir. 

İmar Bürosu 
Belediyede mühendis Nebil 

beyin riyasetinde bir imar bü
rosu teşkil edilmiştir. Bilro mU
tebassıslara lazım olan iptidai 
malumatı hazırladığı gibi kendi· 
lerile muhabere ve temas ede· 
cektir. 

Profesör Ağaı ile diier mü· 
tehassıslann raporlarının yakında 
geleceği tahmin edilmektedir. 
imar büroıu Iıtanbuldaki inşa
atı da kontrol edecektir. 

Trakyalılar şehrimizde 
Evvelki gün şehrimize gelen 

Gümülcüne belediye reisi M. 
Komminos ile Trakyadaki Istan-
bullular birliği reisi M. Şeytanidis 
dün vali ve belediye reisi Mu· 
hiddin Beyi ziyaret etmiştir. Be· 
Jediye reisi 1stınbulun belediye 
işleri hakkında tetkikat yapa· 
caktır. 

İsviçre ve tütünler 
lsviçre hükumeti tütünlerden 

almakta olduğu gümrük resmını 
ytikıeltmif tir. 

iltifat eder gibi bakıyordu. 
Fazla vakti" geçmesini de bek

lemeden, adeta latife eder gibi: 
- Muğrav •.• Dedi .• Benim ıa -

rayım her kesi şaşırtır.. Kadın 
parmağına dolanan senin gibi ba
ba yiiitler de en nihayet böyle o
lur .. 

Muirav bunlardan bir şey anla 
mıyordu .• Şah Abbas ne demek is· 
ti yordu .• 

- Kübra seni nasıl tanıdı, diye 
sordu .• 

Müğrav, verecek cevap bulama· 
dı.. Ne diyecekti?. Sahip vasıta· 
sile mi tanıdım demeli idi? .. 

Utanma söyle ... O şeytan gibi 
bir kadındır.. Her istediğini ken
dine esir eder.. Senden çok isti -
f ad eler bekliyordu. Fakat yapa -
mıyacak .. Kendi ayağı ile ökaeye 
girdi .. 
Muğrav susuyordu .. Verecek ce 

vap bulamıyordu .. 
- Bir daha yüzünü göremicek. 

Sen görmek ister miıin?. 
Muirav, bir az evvel Kübranrn 

söylediklerini hatırladı .. 

Şah Abbas onu öldürtecekti. 
Bu sarayda Kübranın öldürül · 

meıi bir hadise değildi.. Kübra 
gibi yüzlerce güzel kız öldürülebi· 
lirdi.. Kim bilir Kafkasyanm ne
relerinden bu sarayın soğuk duvar 
ları arasında hapsedilmiş genç kız 
)ar, ıztıraplı gecelerinde, ha • 
raretlerini dindirmek için içtik
leri birer yudum ıerbetle kas katı 
keailmi9lerd .. 

Fakat M11ğrav, her ne pahasına 
olursa olaun Kübranm ölümüne 
mani olacaktı. Bu ölümün, kendi 
yüzünden olma11nı istemiyordu. 

Şah Abbas tekrar sordu: 
- Niçin o kadar düıünüyorsun? 

Kübrayi unut artık.. 
- Kübrayı unuturum, fakat 

Kübra ölmemelidir .. 
- Ne demek?. Bunu ne sıfat .. 

la ıöyliyonunuz .. Bu sarayda kim 
aenin ölümü kimseyi alakadar et. 
mez .. 

- Fakat beni ali.kadar ediyor. 
Şah Abbasın yüzü korkunç bir 

tekil almıftı.. Birden ayağa kalk 
tı.. Artık bu küstah Gürcünün 
söylenmesine müsade etmiyecek .. 
ti.. Bu, ikinci defa oluyordu ki 
kartmnda saygısızlığı tekrar edi .. 
yordu .. 

Fakat Sah Abbas bu adama 
kartı bir zaaf hissedivordu. İçinde 

Türk kadını 
(Bn! tnnıfı l lncl &ayıfacla) 

muallim mektebi ihzari kısmın• 
dan mezun oldum. 1338 - 1339 
seneleri zarfında Adana kız mu· 
allim mektebi Türkçe muallim-
liği, müdür muavinliği ve mü
dilrlüğünde bulundum. Bu vazi .. 
f eden istifa ederek Parise git· 
tim. Orada yüksek tahsil yap

mağa karar vererek fen fakül· 
lesine kaydolundum Ye Maarif 

Vekaletine müracaat ederek cv
veM muavin bilaherc asli talebe 
olarak hükumetimiz hesabına 
tahsile ba~ladım. 

926 - 927 sonunda tatbiki ve 
umumi kimya, 928 de hayati 
kimya sertifikalarını alarak li
sansımı yaptım. 929 senesi de 
umumi fizik sertifikasını alarak 
Vekaletin emrile memlekete dön-
düm ve Erenköy kız lisesi kim
ya muallimliğine tayin edildim. 

930 senesi nihayetinde tekrar 
Parise giderek profesör M. Pas
. calm idare t.Uiği Sorbonun ma
deni :kimya labaratuvnrında ça· 
Jışmağa ve metafosfatlarla hamız 
metafosfor hakkmda bir tez ha· 
zırlamağa başladım. 

932 senesi nihayetinde tahsi
limin kafi görülerek geri . dön
mekliğim icap ettiği hakkında 
Vekaletten bir emir aldım. Fa-
kat profesörüm Paris sef arelimiı 
vasıtasile Maarif Vekili Beyefen
diye müracaat ederek mesaimin 
aldığı şekil hakkında lüzım ge
len izahatı verdi ve doktora im· 
tibanımı geçebilmek için sene 
sonuna kadar bırakılmaklığımı 
rica etti. Bu rica isaf edildi Ye 
13 Haziran 933 tarihinde üç 
profesör ve bir de akademi mü· 
fettişinden mürekkep juri heyeti 
huzurunda alelusul tezimi mü
dafaa ettim. 

imtihanın sonunda reis M. 
Pascal 11fiziki ilimler doktoru 
rütbesi., nin "Mention tres ho
morable et felicitations du Jury,. 
ile verildiğini bildirdi. 

Remziye Salih Hanıma teşek
kür ediyor ve şahsında bir kere 
daba tecelli eden ''Türk kadın

lığı., nın ::ıuvaffakıyeti önünde 
bütnn vatandaşlar ~ibi seYİni" 

yorum. A. Sırrı 



iz mir 
Kanunlar, nizamlar 

önünde .. 

Gözümüze ilişti I Seyyahlar 
istik-

.........................................• ve 
Bir Italyan Profesörü lzmirin 

hali İçin ne diyor ? Yerli mallar sergisinde teşhir 
------------;-- edilen eşya ile alakadar olma -

İzmiri bir turizm merkezi dağ ve düz ovaları, sinesinde bir- dan sergiyi gezen hanımların' ar -
haline getirilmek fikri şimdiye ka- sinin taşa dönmüş şelalerinin haş- , kalarmdan dolaşarak, önlreine ge
dar hatıra gelmiş midir?. Ticari meti gibi Jeoloji hadiseleri, dağ- j çerck, çok kalabalık, sıkışık yerler
zaruretleri diğer imkanlarında göz lar, ormanlar ve nehirlerin, deve de hatta sürünerek; sade kaşla 

önüne getirilmesine, ve böylece yi mandayla, kartalı leylekle, kar gözle değil, el ve ayakla da terbi -
menafii daha z iyade umuma şamil gayı kaplumbağayla karşılaştıran yesizlik yapanlar .. 
olan yardımcı refah kaynaklarının hayvanlar bolluğu, büyük ve kü- Tramvaylarda; oturulacak, or .. 
kurulması suretiyle en ziyade hür çük avcıhk ve balıkçılık imkanla • tasında ve arkasında ayakta du -
ve ileri milletler arasında yer aL rı, deniz plajları ve ılıca merkez- rulacak boş yerler varken, vatma• 
mak için şimdiden bütün evsafı ha leri mükemmel atlar, yelkenli ve nın araksındaki kapının önünde 
iz olan bir memleket ve rejime kar motörlü deniz sporları imkan- ve kadınlara verilen iki sıra kane
şı yeni ve daha kuvvetli sempati ları ilave ediline daha söylenecek penin yanında ayakta duran er .. 
cereyanlarının ihdasına fırsat hı- bir şey kalır mı? kekler ... 
rakmış mıdır? Fakat bu uğurda irade ve teşeb. liçinde un çuvalları dolu, ku • 

Turist artık, vatanına avdet et- büıleri birleştirmek, faaliyetleri laklarr parçalıyan bir gürültü ile 
tiği zaman, iktiham ettiği müş .. birleştirecek ve vasıtaları müşte - şehrin en kalabalık caddelerinden 
külatı mübalaga ile nakleden ve rek gayeye doğru nizam altına ala gelip gidenleri pudralıyarak bütün 
bu suretle kendisini emsali nadir cak bir cemiyet kurmak ve mem • sür'atiyle geçen demir tekerlekli 

bulur ve hazan da hiç bulunmaz leketi bütün cazibeleriyle tanıtmak arabalar ... 
bir nezaketle kendisine misafirper lazımdır. Durdukları yerde, sebepsiz, mü• 

nasebelsiz kornesini öttürdüğü hal 
verlik göstermiş olan memleket Şimdiden iyi bir yol tutulmuş· 
etrafına bir emniyetsizlik ve korku tur. Mesela Bergamada mükemmel de sokak köşelerinden sesiz, seda-

duygusl.yle karı<ı.ık u'"rkek bı'r H' 1. ' d"l sız çıkıveren otomobiller .. 
:ı- bir otel inşası, ıerapo ıse gı ı me Sokaklarda kaldırımları, iske .. 

hurafe perdesi geren kıymetli ve sini kolaylaştırmak için Likus üze 
kahraman bı·r ı"stı'sna olmamalıdır. l d "ld'" lelerde, vapurlarda, trenlerde dö-rine bir köprü atı ması üşünu u- şemeleri aksuarak, öksürerek pek 

Geçmi"'in abide ve hatıralarına ~ ·· 'b" d b" k f ve ce :ı- gu gı ı mo ern ır a a • iğrenç bir şekilde telvis edenler .. 
meclup münevver turistleri cezbe sur bı'r yenici olan Vali Kazım Pa- · Binlerce kaza kaydedilmeııne , 
en ziyade müsait olan merkezlerin •a da memleketin her türlü turiz • l 

-s binlerce memnuiyet ilan o unması-
coğrafi vaziyetleri iktizası ekseri- ma faaliyetlerinin inkişafı için ana h na rağmen hala tramvaylara a -
ya önüne geçilmesi imkanı olmı - •art olan· yollara, umum·ı hizmet l 1 k t 

T rektteyken at ıyan ar, a şam ram 
yan - iklim ve hayat şeraitinden Jere, mekteplere ve her tarafta vaylarına kandil kandil asılanlar .. 
münbais - bazı hafif güçlükler hükümran olan asayişe ait ıslahata Oözümüze ilişti! 
münasip veçhile yapılacak bir ta - azimkar bir elle devam etmekte - BABAKO 

nıtma Propagandası Ve elde edı.len k l .. . . mınn111111n1111ııaı11wııunumııınnımnıunııınm .. ı-11mınmıınm11-1111111m 
dir. Müşarünileyh ar eo OJı ıçın, 

gayenin kıymetini arttıran sıhhi tecrübeli, sarsılmaz iradeli, ge • 
yorgunluğu değilse bile şahıi te - niş fikirli bir adam olan, İzmir 

itibariyle sıkı bir kontrol ve zabtı 
raht altına alınmalıdır. 

9ebhüsten mahrum alelade turistin toprak altını aşk ve sebatla araş- Bundan başka halıcılık, el iş
cesaretini kıran ve Anadoluda bir tıran ve bu sayede meçhul kalmış leri, çinicilik v. s. gibi Türk halk 
aeyahat yapmaktan vazgeçirerek hazineleııi güneşe çıkaran Salahat sanatlarının renkli ve canlı bir 
ziyaret imkanları itibariyle Ana- tin Bey gibi bir zatın şahsında surette gösteren ve içeride yaşıyan 
dolunun benzeri olmakla beraber yorulmak •bilmez bir mesai arka köylüler için bir kazanç kaynağı 
ekseriya temin edebileceği alaka datı bulunmuştur. Mumaileyhin olduğu gibi hariçte memleket için 
itibariyle daha aşağı olan memle· idaresi altında, şimdiden abide- ' en kuvvetli bir propaganda olan 
ketlere sevkeden mahzurları izale leri zengin olan lzmir müzesi bü- binbir çeşit eşyaya ait el sanatları
içiri yapılacak muntazam müna - tün ıarkın en zengin heykeltraşlık nı mutlaka himaye ve teıvik etme 
kale teşkilatı sayesinde hemen ki. ve kitabe müzelerinden biri olmak lidir. 
milen tashih edilebilir. 

Mevzuumuz olan lzmire döne
lim: Şarkın bir baıka limanı var 
mıdır ki tabii güzellik ve cazibe 
itibariyle, tarihi hatıraları itiba -
riyle, yalnız münferit değil, ayni 
zamanda toplu abideleri itibarir. -
le, emsalsiz ve ilhamkar bir gü : 
zellik kadrosu içinde yer bulmuş 
birinci derecede ehemmiyeti haiz 
merkezleri itibariyle bu kadar 
mucizeli derecede zengin ve deği
şik bir hinterlanda malik olsun? 

üzeredir. Nihayet İzmirde kolayca erişi-
Bununla beraber bu sahada lir merkezi bir kütüphanede mın

belediyelerle hususi şahısların re- takaya ait en mühim kitapları top 
kabetini tahrik ederek belediyıele- layıp buranın idaresiyle beraber 
ri ·kndi salahiyetleri dahilinde he- şarkı öteden beri şüpheli alış veriş 
men imkan dahilinde olan ve bir memleketi addeden ecnebilerce 

bilhassa hoşa giden ücretsiz mallı kaç günlük iş ifasından başka bir 
fedakarlığı istilzam etmiyen ahi - mat itasına pratik ve zeki bir zatı 
delerin düzeltilmesi ve taharri sa- memur eylemekte muvafık olur. 
halarının hafri, yol ve köprülerin 

lskenderiye, Kıbrıs, Rodos, İs
tanbul, Pire arasında gezen 

transatlantikler neden İzmir li-

tamiri, yollar üzerine işaretler 
vaz'ı harabeler etrafında ağaçlık 
ve gölgelik sahalar tesisi, batak-

Bergam "b' H 1 · t'k h manında da durmasınlar ve neden a gı ı e enıs ı ane- lık yerlerin kıımen sıhhileştirilme-
danlarmdan en ışıklı birinin kud- si, taksimetre ve tren saatlerine yolcuları için Bergaıı:ıa, Sart, Efes, 
reti, Asyanın Roma devrine ait tabi olan aceleci turist için arkeo- ve hatta şimdiki yolun hafifçe la
payitahtı olan Efezin siyasi şa )ojik mevkilerin ziyaretine başlıca mir ve tashihi sayesinde Didim, 
ıaası, Didim ve onun şubeleri o - manilerden biri husus~ emakine Millet ve Priyene gitmek imkanı 
lan Apollon Klaros ve Nisa Pluto· duhul teıhilatı gibi hususatta is- hasıl olmasın? 
nion gibi mabet ve kahinlerin di lahat icrasına sevketmek lazımdır. Kafi miktarda turistin gelmesi 
ni ·ve "rllhani cazibesi, ilk hıris Bu hususta bir kanun layihası tan- temin edilince diğer teşebbüslere 
tiyan cemaatleri için ne meşhur o- zim edilmek üzere olup Reisicüm- de girişilebilir. Ben bunlardan 
lan yer ve vakaların ha~ıraları, hur Hazretlerinin memleketin şa- sadece Bergama veya Efeste eski 
milletin müstemlekeci dehaaı, Si- nını tetkil eden abideler hakkında Yunan piyeslerinin temsilini, gece 
pil us Jsayasında nakşedilmiş olan ki heyecan verici alaka ve himaye tenviratı içinde yapılacak gece 
büyük Anadolu" ilahesinin dev asa si kimsenin meçhulü değildir. eğlencelerini hatırlatayım ki bunla 
hay:li, ve bütün bunlara ilaveten Diğer cihetten vapur, şimandi- rın cazibesi az zamanda memleke
Latmosun zevklen kaçınan yaşa- fer ve otomobil kumpanyalariyle tin hudutlarını aşarak bütün dün
yıfı, Hierapolis kaynaklarının yapılacak anlaşmalar süratli müna yaya yayılacak bir şöhreti taşıya
binlerce senelik tedavi şöhreti, .kale imkanını hazırlıyarak şimdi bilir. 
az tanınmış Selçuki sanatının Sel- tatbik edilmekte olan seyahat sa- Memleket içinde kaynaklarını 
çuk ve Balat camilerinde emsalsiz atlerini ıslar edecek ve bugünkü ve ahalisini şevkle bizzat tetkik et 
nümUJleleri görünen abidelerinin halde ancak yalnız başına seyahat tikten sonra hmire çok samimi 
insana yeni ufuklar açan zenginli- eden zengin turistin tahammül ı olarak temenni ettiğim parlak tu. 
ğt İzmiri, Anadolunun diğer hiç edebileceği seyahat ücretlerini de 

1 
rizma istikbali işte hu merkezde • 

bir mıntakasında bulunmıyan hu- ucuzlatacaktır. Hususi otel sana- dir. 
dutsuz ve hurafevi bir !iir ışıklariy yii ile teşekkülü nasıl olsa gecikmi 
le yık8Jllaktadır. Buna göl ve ba- yecek olan salahiyeti ve vukuflu 
taklıklarm panoraması, yükıek kılanızlar heyeti de kalite ve fiat 

Oinlio Jacopi 
italyada mllzeler ve Arkeoloji 

laafri7ab mldllril 

Balıklar nasıl konuşurl 
Balıkçı Aşot Ağanın sözleri-Palamutla uskuın• 
runun konuşması-Çam limanında köpek balık" 
larının sohbeti- Balıklar gülmezler ama ağlarla! 

• 

Kumkapı ve Yenikapı kenarlarından bot bir aktam manzara•• 

Geçen gün bizim Yakıt gazetesi 
yazmış.. Ben farkında olmadım 

ama, bunu, bizim balıkçılar oku
muşlar, yahut okuyan bir ba§ka-
11ndan duymuşlar.. Dün akşam, 

1stanbulun balıkçılar yatağı olan 
Kumkapı ve Y enikapı sahillerinde 
yaz akşamlarının o kendine has 
çeşnisini almıya gitmiştik. Üstü ya. 
rı kahve, yarı çardak, altı yarı 

kahve, yarı kayıkhane, yarı kaya
lık bir viranenin üst katında bizim 
gibi birkaç müşteri, alt katta da 
üç dört balıkçı vardı. Biz yukarı
da kahve, narkile içiyor, karpuz 
kavun kemiriyorduk; onlar da aşa 
ğıda eski ağları tamir ediyorlardı. 

Biz bu sahillerde yaşıyanların 

pisikojilerinden dem vuruyor; on
lar ise bir, bir buçuk ay sonra yağ
lanmıya başlıyacak olan palamut
ların fiziyolojilerinden bahsediyor 
lardı. Derken bir aralık alt katta
ki mübahea~ gele gele geldi, balık
ların da tıpkı insanlar gibi konuş· 
maları meselesine dayandı: 

- Ey Aşot ağa sen ne dersin 
bu i,e? 

Caponyalı ulemalardan birisi 
denizdeki balıkların da tıpkısı bi
zim gibi konuştuklarını söylüyor -
muş he? 

- Öyledir, konuşurlar köpoğ· 
lular, he mi de keyifleri yerinde 

olunca öyle kıyak konuşurlar ki 
deme gitsin! 

Genç bir yamak atıldı: 

- Divane olmayın be, balık ko· 
nUfUr hiç? 

Atot ağa gülerek: 

- Konuşur ama, onun dilinden 

ağnayacak kafa ki lazım! 

- Sen ağnarsın onların dilin -
den? 

- Maşşallah! 

- Konuşurken bunlar ses çı • 
karırlar? 

- Yok, dilsiz oyunu oynar gibi 
işaretlen halleşirler! 

- İşareti ne ilen verirler kim? 
- Ne işareti be budala? Bas -

bayğı insan gi kelam ederler! 

- Atıyorsun be Aşot ağa! 

- Ne atacağım yahu? (Eliyle 
Marmarayı göstererek) : Kaç keret 
şu deryada kulağımla işitmişim on 
ların neler konuştuklarını! 

- Öyle iıe de bakalım, neler 
konuşurlar? 

- Ne konuşacaklar? Mesela 
palamut uskumruya der ki: "Oy

nama balık yutarım seni!,, Uskum. 
ru da ona cevap verir: "Hamsi da
ha körpedir bırak beni!,, 

Bu sefer yanlarına yeni gelen 

Halit reis isminde yaşlı bir ba 
lafa karıştı: 

- Aşot ağa gene mi mas 

- Masal değil iki gözüm, 
olsun ki doğrudur. Hatta hiç 
nutmam, bir tarihte bizim ir 
lik kel Mıgırdıç ilen birlikti 
yaz gecesi Çam limanında ıa 
yorduk. Uzatmıyalım efe.Jl 
tam sabahın seher vaktine 
bir de baktık ki haşa minelh 
runuzdan biri erkek, biri ditİ 
tane koskoca ayı balığı kayal 
ların üzerine kurulmuş biribi 
mahbet etmiyorlar mı? 

Halit reis 
- Ne m~abbeti bu Aşot 
- Ne mahbeti olacak, 

koca mahbeti ! Aman bir 
seniz erkek dişiye ne diller dö 
yor, ne diller döküyordu! 
ağnıyacağımz, hey karıcıiiım 
yordu, hele Jİmdi suya bir 
yım, bak göreceksin, suyun 
dan sana neki rengarenk kı 

gıçlar, ne iskorpitler, ne çin 
lar yakalayıp çıkaracağım! 

Lakin hanımefendi naz edi 
ben hunları yemem, benim 111İ ' 
ağrıyor, ben ille barbunya ilell t. a. 
ya isterim! diyordu. ta. 

- Vay anasını be? desene 
balıklar da tıpkısı insanlar gi \l 8 

- Ne sandınya ağam! Cı ç<>c 
yalı ülema bo§ laf etmemittir· •o 
radaki alıklar ne ise, denizde t._ra. 
tıklar da odur. 

- Aşot ağa bu 
konuşurlar mı, gülüp ağla 
mı? 

- Güldüklerini hiç duyııı 1 ti 
şım ama çok ağlarlar! td 

- Ağladıklarını nereden \ltıd 
yorsun?. Or, 

- Zo görmiyorsun, bu ko -O 
deniz deryaları dolduran tuıl 1-r 
lar hep balıkların göz yatlar' il l,r 

"~ * * * Uk 
Yaz akşamları, Kumkapı, ; da.I\ 

kapı sahillerinin o kendine . 
sus yosun kokulu ve babay•ıl1 
nisi, yalnız hu balıkçı kahyel 

de ve yalnız bu kahvelerin 
rında duyulmaz. Bu çetniyi t 

lahilmek için o sahillerin költ 
varları üstüne kurulup M• 
nın bütün güzelliğini içleri"' 
dire sindire ıeyreden kadıııl 
rasında dolaşmak ve ken' . 
yah kayalıkların ortalarınd~ 
mer havuzçukların içinde ' 1 

myan çocukların yanınd~ 
dalla geçm:!!: lazımdır. 

Osman 

~tt 



••• ''Kanlı GJ;I,, lJir 
Kurban Aldı •••• 

Saat 
Pişer mi? 

'lt~"ia. çok sıcaktı... Derenin ke- Bir iki hava habbeciği suyun üs - Mount - Wilson rasathanesi 
aki kazlar da, sıcaktan yo- tüne çıktı .. Fakat bunu da duyan 

1 

müd~r~ ve dünyanın tanınmış m~ 
~! gibi gölgelere çekilmiş, olmadı.. neccımı Yon Hubble'nin hususa 

1 aşağıda oturuyorlardı. Çocuklar koşuştular .. Bağırdı · hayah hakkında Amerikan gaze· 
k, 11 

ha.fif bir rüzgar bile esmi· lar, çağırdılar .. Yok .. Yok .. Çoban teleri şu garip malumatı vermek -
İr "e hiç bir yaprak kr.mıldamı- lar köye haber verdiler.. Köyün tedirler. 

~ÖS ~: .. Yal.nız uzaktaki koyu göl deli~anhlarr, bir az sonra ağaları, Hizmetçi kadın yumurta pişir· 
• ~llut lerın altınad bir kaç köy- daha sonra ihtiyarları dere kıyısı- mek isteyince hemen efendisine 
~rn J llğu :Yere uz,,nmışlar, birbir- na geldiler.. Fakat onu gören ol· seslenir. 
ır Ue ~~kalaşıyorlar, arada sırada mad1.. Bu esnada efendi hemen saati· 

m " soyliyodardı 1 Y I k .... k Al' · b" ··k · k k kı Öy}.. • a nız uç.u ının en uyu nı çı arır ve yumurtayı aynar 
da. ~.Çocuklarının bu saatte dostu çoban köpeği, akşama doğru suyun içine kendisi atardı. 

'" ışı nedir diye sormayınız. Alinin cesedini sazlıklar arasında Bir gün hizmetçi kadın seslen-
!' 1•cakt b ' ·1 "d k Öl an, ır az ı erı e a· buldu.. Acı acı uludu.. Ertesi di. Efendi adeti veçhile elindeki 
~elere saklanmış olan sığır- gün bütün köylüler Alinin tabutu ni kaynar suyun içine atlı. Be§ 

mi 
1 

oyunların çobanlarıdır. omuzlarında mezarlığa doğru ağ dakika .. on dakika kadın suyun .. 
·ı ıı akit Y • d 1 e atalık avaşky~~aş gbeçıyor u.. lıya ağlıya giderken (Kanlı göl bu içine baktığı zaman ne görsün .• 

· açı goz ço anlardan sene bir kurban daha aldı) diyor- Saat kaynıyor... Yumurta da 
ene li lardı. hala alim efendinin elindedir .. Bu 

ALAYLAR 
ıııııı 1111111 ııııııınnnınnııHııııııu111 uınııııııııııııııııııın 

Fakat çocukcağız! 1 Kaç kişi yüzer ! .. 
Çocuk - Ah anneciğim .. 5 ku Muallim hesap dersinde sor• 

ruş verir misin. Şurada fakir bir du: 
çocuğa vereceğim de bir çikolata _ Söyleyiniz bakalım.. Hava 
alsın .. Zavallıcık sabahtanberi çi- çok sıcak .. 6 çocuk yüzmeğe gidi
kolata diye sayıklıyor.. yorlardı .• Çocukların ikisi hasta ol 

Anne - Aferin oğlum .. O fu- duğu için doktorlar banyo yapma• 
kara çocukcağızı çağır gelsin de larını menetmişti. Şimdi kaç ç.o-
beş kuruş vereyim!. cuk banyo yapacak?. 

Çocuk - ......... • • · 
Anne - Haydi çabuk çağır ... 

Nerede o çocukcağız?. 
Çocuk - işte karşınızda duru• 

yorum ya anneciğim .. 

Acaba 
Tesadüf mü? 
Viyana darülfünunu profesör • 

}erinden bir zat in.sanların hayat
ları üzerinde etüt yapmı§ ve şu ne 
ti~eye vasıl olmuş: 

İnsanların hayatlarında yaptık
ları mühim işler hep (Yedi) raka
mının kabili taksim olan senelere 
tesadüf edermiş. 

Çocuğu olmak, mühim iş yap· 
mak, hatta ölmek ... 

Profesör bu iddiayı ispat etmek 
için misaller alıyor ve diyor ki: 

Çocuk doğduğu sene anasının, 

babasının yaşına bakınız muhak • 
kak yedi rakamının mislidir. Diğer 
işlere bakınız hepsi böyledir ... di-

Bütün sınıf hepsi bir ağızdan 
cevap verdi: 

- altısı birden muallim Bev •• 
Altısı birden .• 

Şimendifer mi, 
Yıldırım mı ? 
Almanyada saatte 241.> kilomet 

re giden bir şimendifer yapılmış· 
tır.. Bir Amerikalı mühendis te 
saatte 500 kilometre giden şimen. 
difer yapmağa uğraşıyormuş .. Bir 
Alman mühendis te diyormuş ki: 

- Eğer bu iniş, yokuş, dönüş 
olmasa ben saniyede 240 kilomet• 
re giden şimendiferi muhakkak 
yaparım .. ,, 

Bakalım bu hızla galiba şimen· 
diferler yıldırım olacak!. Fena 
değil, biz de bir solukta bütün 
dünyayı gezer, ,tozarız.. Ama hiç 
bir şey de göremeyiz .• 

yor. ğu zaman babası 28 annesi de 21 
Ve şunları misal olarak gösteri- yaşında imiş. 

yor: Meşhur bestekar Ricart V ag• 

Meşhur ve büyük filosof (Kant) ner doğduğu zaman babası 42, 
doğduğu zaman babası 42 ve ana· annesi 35 yaşında imiş .• 
sı 28 yaşında imif. Acaba bu tesadıf mı? Yoksa 

Alekıandr Hombold doğdu- hakikat mı? ... 
ğu zaman babası 70, annesi 35 ya· ı Sorunuz bakalım. Siz doğdu 
şında imiş.. ğunuz zaman baabnız ve anneniz 

Büyük kimyager Liebig doğdu· kaç yaşında idi?. 

111 ıını 1111111ıııııı 11111ııııııııı 111 11ııııııı111ıı1111ıı1111ııımı111ııııııııı11111ııııııı1111ıııııııı111ııııııı11111ııııııııı111111ıııııı1111ııı11nııı111ııı111ıı1111ıııııııı.. 

Biz burada sıcaklardan patlarken ..• 

gib l.l ~~di, dedi, dereye girelim.. Çocuklar, düşünmeden iş yap· da alimliğin §anından dalgml•lc 
Cş Ço aoz sanki bir emir gibi bü- mayınız.. olacak!.. r 

tir· a0:uklara teair etti .. Hepsi bir- ııııı111ıııııııııııııııııııı11ıııırııııııı1ııııııı1ııııııııı11ıııııııırıııı·ıııı1111ıııııııııııııı111111ıııııııııııııu11ııııınııııııı11111ıııt1ııııı1111111nıııt11111ıı111111 •... .'., 
de~ la Undular. Derenin en de _ 

... 

ı._:arına doğru koıuşmağa baş nıııırı ııı :ııı 7001 Sual ım 1111 ıı llil~ 111 ın 7001 Cevap 111 111 mın .. 
ar Ucük kA h 

t~ ıvıe met le soyundu. Fa· 
arrJ ı derin tarafa koşacağı yer· 

1' 
rn' 1 1>'&.rdaşlar kanlı göl tehlike

h r>llflle • · v,d. Yınız. 

en b)~t\d 1 
Ye bir az aşağıdak kendi 

(}ta; olan yere atladı .. 
ko•~ •o~ı a .Yıkanmağa başladı. O • 
uıl~ lar b:rınj dinlemiyen öteki ço

ırer b' ar• ıI,r t ırer suya atladılar .. 
~l.t~, ekrar atladılar~ 
.. •rıad b'l 

1 t.ık ..\}· ~ .... ı mem nasıl oldu·. 
1, ~darı ı 80gütün tepesine çıkh. 
e . ttti auya, atlamak istediğini 

ıı• lt •• 
a 'le 

teı • Y ••• 0 kl e I •ıtıde şa ar .. Ben ağacın 
~l'kad: tlıyacağım .. 

i t~d\d1 'arı (dur, dur) derneğe 
ölı ~ ~~t .d Alinin combadan suya 
~,fl'ı «lerk '1Yttldu .. 
iL e, . rjııe ;--, bit ~•tdenbire şaşırmış, bir 
pi' '-k.at •• ;. •uya bakıyordu. 
lş~ ~. tlli ~ .. ır, iki, üç, beş, yirmi, 
p " f' , .,uı . 
9,~ ~ha I ... Alı sudan çıkma-
llcit1' t ~<>t1.tıarı ar bir aşağı, bir yo • 

ıı l\ı· ta.k,, I" •t ı ... A1· 

); 
b· •1,l'e 1

1~· diye seslendiler •• 
lt- ı'1_ Ya. hı-» .. "I .. -.j ,__ ~ guru tu arasın • e oo" k 

gu ses cevap verdi.. 

- Bir leylek bir ayak üstündA - Bir leylek Bir ayak üstünde 
dururken öteki ayağını ne yapar?. dururken öteki ayağını kaldırır. 

- El ile tutulur, göz ile görü - _ El ile tutulan, gözle görülen, • 
lür,, sesi kulakla işitilir de parma· 

sesi duyulan şey (Su) dur. 
ğmızla tulup kaldıramazsınız?. 

_ Simal rüzgarı esti, cenup rüz - Şimal kutbunda da !kutup 
garı e~ti diyoruz.. Acaba şimal noktasma doğru gelen rüzgr var • 
kutbunda ne rüzgarı eser?.. dır .• 
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••• Hayvanların Dili ••• 
Kanarya: 
Kollarım sarı sarı 

Ördek: 
Gözüm yerde, suda 

Kırlangıç: 
Toplarım böcek, arı. 

Kartal: 
Gözüm piliç, horozda. 

Leylek: 
Sıcak yerler gezerim. 

Saka: 
Tam bir senelik oldum. 

Martı: Çaylak: 

Denizde çok yüzerim. Serviye yuva kurdum. 

Tavuk: Serçe: 

Gıt gıdak, gıl gıdak Büyük olmak dileğim. 

Huroz: Kumru: 

Sabah oldu erken kalk. Üskudara gidelim. 

Tavus: Gece kuşu: 

Güzel renkli tüylerim Gecelerin çocuğuyum. 

Papagan: 
İnsan gibi söylerim. 

Baykuş: 
Ben ne talisiz kuşum.. 

Başka yerlerdeki insanlar ne yapıyor? 
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ı~ ıınıım~ moom ınıııııoo Ağustos Bilmecesi: 1 ~ı 1 ı ı ~ ı 

150 okuyucumuza hediye veriyoruz 
Bu hafta; bilmecemiz heceler-

den müteşekkildir: 

1 

tır - cak - çi - a - de -
liil - ey - bu - on - ]er -
tep - mek. 

Doğru halledenler arasında 

150 okuyucumuza şeker, bisküvi, 
çikolata, kitap ve saire hediye e
deceğiz .• 

§ Hal varakalarının ve isimlerle 
adreslerin açık ve okunaklı oması 
lazımdır. 

~ Gönderilecek mektupların 
"V AKIT Çocuk tıayıf aaı muhar • 
riri,, adresine olması lazımdır. 

§ Hediyeler her perşembe gü
nü öğleden sonra idarehanemizde 
verilmektedir .. 



Pariste bir film studyo
sunda neler görmüştlim? 
Yeni bir filmin mevzuundan bir k~ç 

parça: Meşhur çapk~n Kazanova 
Foto ı Vakıt 

. . , 
i7Ta11 lloJoldn ile Stadyo mtldtlrtl ,... Stadyoda mm çevrWrke11 .. 

Gomon şirketinin Paristen ay .. 
rılmadan evvel son gönderdiği hu 
susi davetten istifade ederek tek-

rar bu l!leşhur fransız film kum • 
panyasının stüdyolarını gezdim. 

"V AKIT,, okuyucuları namına ye 
ni çevrilmiye başlanılan "Cham -

postu harekete geliyor .. Başı hava 
ya kalkıyor. Ağzı açılıyor ve al -

tından sıcaktan ter döken aşıkın 

batı çıkıyor: 

- Kuku, buradayım! 

işte ıahne bu. Perde de göste -
rileceği zaman epeyce kişiyi gül • 

pignol malgre lui,, nin bazı sah • 
nelerinin alınmasında hazır bulun· diirecek olan bu sahne en aşağı on 

defa tekrar edildi. Ve beş defa -
dum. Fransızların şimdi her çevir· 
dikleri film gibi bu da mevzuunu 

zam~ u nda tiyatroda muvaffakı -
yd · -:mmıt Georgeı F eydeau' • 

nun .r piyesinden alıyor. Artiıtle 
rin ba,mda İstanbulluların tam · 

aıkları "E. Simon Gerard,, Ja -
nine Guise ve ''Dranem:, var. Bu· 
na bir de tanımadıkları Urbam de 

ili.ve edeyim. Musiki evvelden 
~iltonun birçok filmlerinde zevk

le dinlediğimiz Raoul Moretti 
kompoze etmiş. Sahnesine konma· 
sına gelince, adını şimdiye kadar 
hiç ititmedikleri Fred Heliss ha • 
kıyof. Zayıf, çok sinirli bir adam .. 
Benim sahnenin fotoğrafını aldı -
ğımı görünce hiddetle bağırıyor: 

- Ne o, casusluk yok! 

sında da film çevrildi. Ziyan edi • 
len metroyu siz hesap edin artık! 

Bunlar böyle uğraıa dursunlar, 
yanlarındaki atelyede "Barberis,, 

(Kazanova) yı çevirmekte devam 
ediyor. Rus artisti lvan Mujokin 

tarafından oynanılan meşhur Ve -

nedikli çapkının etrafını altı kız 

sarmıı. Burada ıunu da fıaıldıya -
yım ki kızların altısı da çirkin. 

Senaryoya göre herbiri bir cümle 
söyliyecek: 

- Bizi yalnız mı bırakıyorsu w 

nuz?. 

- o kadar alicenap ..• 
- O kadar sevimli .. 
- O kadar kadınları seven. 
- Sizin gibi bir efendiyi nasıl 

buluruz?. Üstüme atılıyor. Makineyi zor· 
la elinden kurtarıyorum. - Hep sizi düşüneceğim .. 

Kazanova, her kızın çeneaını 

okıarken sadık uşağı geliyor, kota 
, ko9a: 

- Gazeteciyim. 

- Aani ya kartınız?. 
- Jıte .• 
- Pek ala öyle ise ... 

Raltatça fotoğrafımı alıyorum. 
Onlar sahneyi tekrar etmiye batlı· 

yorlar. Bakın anlatayım; hot me· 
ıeJenin esasını bilmiyorum ama: 

"E. Simon Gerard,, {Ebedi atk 
olacak) oyun bozan koca tarafın · 

dan ,Yakalanmak ü~ere.. Kurtul . 
manın yolunu divanın önünde yer· 
de serili ayı postunun altına sak • 

lamakta bulmuş. Bu hareket fil • 
me ~ınmıyor. Kadın tehlikeli od"· 
nm kapıaı önünde. Bu sırada k~a 
nın sesi: (Şahıs görülmediği için 
sahne koyucu bizzat yapıyor) 

- Kim var orada?. 
Kadın tabii kimH 1'0k diyor. 

iJNklatan ayak sesleri (bunu ya
pan da elektriio;i muavini) tehli -
ke geçti. Artrk k'.lpıyı açmıya bir 
mania kal~dr. Netelcim genç ka
dm d<t {Jani."l<! Guiı~) böyle ya -

- Ncrcfoıin?. 

Aınan y~r::ıhbı bu da ne? Ayı 

-

- itte getiriyorum! 

Bu getirilen kimdir? Methur 

çapkının ufağına saklaması için 

emrettiği bir şey midir? Hayır. 

Sadece Kazanovanın yeni metresi 
Anjel! 

inanmazsınız ama, ben size 

temin edeyim ki bu sahne tamam 

kırk bet defa tekrar edildi. Man -
zara çekme makinesi evvela Ka-

zanovayı kızlarla konuturken ala
cak. Sonra uşağın bağırması üze
rine birdenbire sağına dönerek 
yeni gelenleri alacaktı. Kırk beş 

defa tekrar edilmesine rağmen 
bu ehemmiyetsiz panoramik yapı

lamadı. Ve nihayet sahne iki 
muhtelif planda alınmağa karar 

verildi. Burada bunu anlatışımın 

sebebi var. Son günlerde Pariste 

a lkıılarla gösterilen baştan. başa 

yeni bir sistemle renkli "Balmumu 

Maske,, isimli Amerikan filminden 
brr.hsetmek içindir. Mevzu asim -
dıı, insanı ayakta uyutacak bir 

Dünya 
Haberleri 

Avrupa ve Amerikanın en bü -
yük şirketleriyle yaptığımız anlaş 
ınalar neticesinde, stüdyolarda o -
lup bitenleri her gazeteden evvel 
vermeğe muvaffak olacağız. De -
nıek istiyoruz ki bu sütunda oku 
yacağımz haberlerin hiç birisi "Ci 
nemonde,, veya "Pour Vous,, dan 
veyahut herhangi bir Avrupa ga -
zetesinden nakledilmiş değildir. 
Türkiye de çrkan Jıiç bir gazetenin 
hunları iktibasa hakkı yoktur. 

BirkiJçUk bebek konturat 
altlnda 

Bu küçük aktör bir yatını geçen 
lerde tesit eden Baby Lery' dir. Bu 
münasebetle Paramount onu 7 ıe
nelik bir konturatla kendisine bağ 
lamıştır. Baby Leroy'nun muvaf • 
fakıyetine sebep Maurice Chvalier 
nin ıon çevirdiği "Bir yatak hika· 
yesi,, filminde gösterdiği gayrettir. 
"Bir yatak hikayesi,, şimdi Lon • 
drada gösteriliyor, yakında Pari .. 
te de gösttttilecek. 

Okey •• Oakie .. 
Holivutta Paramount Şirketi he· 

sabına (Kollecte Eğlence) filmini 
çeviren Jak Oakie golf oynamağı 
çok sever. Geçen gün ona oynadı• 
ğı oyundan memnun olup olmadı· 
ğmı sordukları zaman şöyle cevap 
vermıı: 

- Topumu her1iesin gönderece
ği en uzak yere atıyorum. Yalnız 
mesele şuradaki bu fırsata herke.. 
ten daha az nail oluyorum. 

Prenses nadiya 
Haç iZi filminde imparatoriçe 

Pope rolünü yapan Claudette Col
bert bu sefer genç bir Fransız 

(Fredric March) tarafından ıevi -
len küçük bir prensesin hayatını 

yaşıyor. Filmin mevzuu şimdiye 

kadar bir çok kere gördüğümüz 

muhayyel Balkan Krallıklarından 
birinde geçiyor. Bu ıuretle Haç 
JZl'nden sonra ilk defa Fredric 
March ve Claudette Colbert çifti • 
ni birleımiş göreceğiz. 

Üç Ofa filml 
UFA Kumpanyasının F ranıızca 

nüshalarını hazırladığı "Kahirede 
bir mevsim,, "Valensia Y ıKlızı,, 
"Kraliçe ve Ben,, isimli üç filmi 
Pariste muvaffakıyetle gösterili • 
yor. Bu mevsim bu üç filmi lstan
bulda da göreceğiz. 
"Sarışın Ven us,, Alman· 

yada menedildi 
Bade hükumetinin teşebbüsü ü-

masal olan bu film tekniğinin ye • 
nilikleri yüzünden çok kazanıyor. 

S"hne koyucusu seıli filmlerin en 
biiyük kusuruna, hareketsizliğe 

bir çare bulmut: Manzara çekme 
makinesinin yerini mütemadiyen 
dı~ğittirmek: Bir sahneyi yukarı -
dan, aşağıdan, soldan, sağdan 

all'\rak can vermek. Bu sayede 
seyirci bir iki dakika aynı manza 
rayi - iyi ki bu hal her zaman tek
rarlamıyor - artistin fena maki
yajmı, yanlıt mimiklerini görmek
ten kurtuluyor. 

Kazanova yakında bitecek. 
Kat'iyetle zannediyorum ki ls
tanbulda gösterilecek. Bu filmin 
en büyük kalitesi hakiki muhte· 
ıem dekorlar içinde alınmıt ol
masıdır. Bu da gözden kaçırılmı • 
yacak bir meıele. 

A. Fuat 

Moris Şövalye'nin ye 
oyun arkadaşı F ranc 

Bu güzel artistin oynadığı ve yeni 
oynıyacağı filmlerden bazılan 

Fraac:el'fa FDmlerlndea Salıneler 

Önümüzdeki mevsimde sinema• ve "Pariı rüyalan,, 
larımızda göreceğimiz Maurice kahramam olmupr. 
Chevalier'nin son filmi "Atk yo • hayatını olduğu aibi 
lu,, nda takdir edeceğimiz Jacque- gösteren bu sonuncu film· 
Iine F rancell iyi bir sinema artisti seyirciler tarafından •lrlda 
olduktan baıka timdiye kadar of· lanmıttır. Fakat sonra her 
nadıiı operet ve piyeılerde de çok rildiği yerde alliıtlanmqtır 
muvaffe:k

1 

olmuttur. · kaliforniya 
stüdyolarına girer girmez" l>u kü • 

çük Fransız kızı herkesi hayrete 
dütürmüştür.. Daha henüz 21 ya .. 
tında olmasına rağmen Jacqueline 
İngilizceyi koyu bir Amerikalı gi • 
bi konuşmaktadır. Meselenin iç yü 

Son gelen haberlere 
"Aşk yolu,, filminin hem 1 
ve henı de F ransızc3 
çevirecektir. Yaz tatilleri 

fade ederek Parite gelecek, 
Guitri'nin bir piyıinde o 

zü: Artist çok methur bir tenor tır · 
olan babası ile Kanada da seneler· Jacqueline "MonilC,, i 

küçük köpeğini çok aeviyof 
yoda çevirdiği z3man kö 
beraber getiriyor. Genç ve 
arti:1t köpeğinin kcndilİ 

getirdiğine kanimif. 

ce yaf&mlf. Periste, sahnede "So
yununuz !,, "Flosi,, "Araen L.üpen 
Banger,, operetlerinin birinci rol • 
lerini oynamıf. Sinemaya gelince 
bilhasaa, "Küçük Çikolatacı kız,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zerine yüksek sansör heyeti Mar
lene Dietrich ve Strenberg'in met
hur eseri "Sarıtın Venüs,, ün Al
manyada gösterilmesini menet • 
mittir. 

Marlene Dietrich'in 
yeni pllkları 

Pariste oturması esnasında Mar 
lene Dietrich Polydor kumpanya
sı hesabına iki Fransızca ve dört 
Almanca pli.k zaptettirmittir 

Fransızca şarkılar: "Aasez,, -
Yetitir ve "Jem'ennuie,, - Sıkılı

yorum. 

Almancalar: "Allein in Einer 
Grosaen Stadt,, - Koca !ehirde 
yapyalnız. "Mein Blondes Baby,, 
- Sevgili çocuğum. "W o, lst Der 
mann? .,, Erkek nerede?. ve "Ya, 
So Bin ich,, - Evet, işte ben öy 
leyim bu 3 plak ağustos bu ay için 
de piyasaya çıkacaktır. 

Marlene tatilini bitirip döndüğü 
zaman bu kumpanya hesabına biı· 
kaç plak daha dolduracaktır. 

Paristen 21 temmuzda ayrılmış, 
bir ay kadar istirahat etmek için 
Fransanın cenubundaki Akdeniz 
sahillerine gitmiştir. Bu sırada ken 
disini tiyatroya batlatan, yahudi 
artistlere yapılan fena muamele yü 
zünden memleketinden kaçan met 

hur sahne koyucu Mu 
ile görüıecektir .• 

Moris Şövalye naall 

oynamadan evvel dostl 
nünde tekrarlar .. Bu top 

Demille yeni bir film 
dı, (Dört korkak adam). 
Colbert gene başrolü a 

Cennette karıtı 

ği ve Biriam Hopkin1, 

cis, Chalie Ruggleı ıibi 
lerin oynadığı "Cennette 

lık,, Pariste büyük mu.af 
kazanıyor. 

lpekfilm Stüdyol 
len, Hazım, Vasfi Ris81r 
Muammer Ruşen Beyi~ 
lek Muhlis Sababattİll 
oynadığı "Allah bir IÖI 

medisi bitmek üzeredir• 



1k; sebep 
l~ezı liaydarpaıadan kalkmıı
tı~Partıınanda üç kiti idi -
'iti • k 
• 11 arıı karııya oturuyor, 

1 
ü, .yanda, pençereden dı -

j · 
111 ~Üzüyor, arada bir gaze -

İO t.r toz atıyordu. 
tt fı 1ka.rtıya oturanlardan bi
trı F eneryolundan kalkınca 

4. llldakine doğru eğilerek: 
' l., a.f edersiniz, B.. b .. be· 
encı·r 
ftaı ·~· A .. a.: ~caba Ya. ya 
. ·· ikacık. ıçın.. ha.. han ... 

?. aı •• gi istasyonda i .. i .. ine-.. 
keme beyin bu suali cevap· 
dı.. Karıısmdaki, bir lahza 

ile söylediğini fark eder gi· 
Uzun nutku dinler gibi yap· 
'<>nra pençereden dııarıyı 
ie haılamıftı. Hiç aldınnı-

"·· 

Bir sual 
Otelin bahçesinde bir küçük ço

cukla annesi bir masanın başında 
oturuyorlar.. Bir köfede orta yaı 
lr, temiz pak bir zat gazete oku .. 
yordu .. 

Küçük çocuk bir çemberin pe• 
şinden gazete okuyan zatin yanı 
na geldi .. Orada ayağı ta~a takı • 
larak yere düşünce gazete okuyan 
zat, hemen onu kaldırdı. Üstünü 
başım temizledi. Bir az kucağına 
alarak sevdi .. 

O za.man küçük sordu: 
- Sizin isminiz nedir?. 
- Ahmet Ragıp ... 

- Evli misiniz?. 

- Hayır .... 

- Bu otelde çok oturacal( mı11 
nız? •• 

- Benim aldı§ım maaş zaten hakkım - Artlk bu erkeklerde hiCj sıkılma - On be§ gün da.ha oturacağım. 
ekeıne ıualini bin müfküli.tla olan miktarda de§ildir. kalmadı. Şuna bak, Cjlrll Cjıplak kafasını O za.man küçük dü§ündü, dü • 

etti.. Karfısındaki adam ~ - Tabii de§U •• E§er hakkını alsaydın aCjmıt, dolaşıyor l • şündü .. Soracağı ıuali bulamayın· 
._0raJı olmadı. Bunun üzerine aCjhktan ölUrdUn !.. ca annesine dönerek haykırdı: 

rafta. gazete okuyan ihtiyar· 1 J A b k kt ., 
, kek d K t I :-=::;;:::_:=::_::::::_:::::::::::::::-:::::::::::::::::::::-:::::::::_::::::::::::::-=::::: .. :_:::::_:::::::::-:::_:::::::::=: .. ~ - nne, af a ne soraca mı •• · eırneye acı ı ve ar a • - - - ~ -

..... i ıazım geldiğini haber 1 Biraz Da A L A y o Merhametli adam 
rt J Elektrik mühendisi kabloyu ta· 

a. da kekeme kendisine ma 11111 11111 1111 111111 ııııı11111111ııı111ıııı111111ııııı111ıııı1111111ııııııııııı111111ııııın d d · 'k' h \'eren zati kemali minnetle 111MI llMıııııııııı ınıııııııııı ıııuıııııııı 111111 mir e iyor u. Bır gün ı ı attan 
1•dı.. Ötekine kindar bir na Kibar zat Suçlunun merakı Rusyada ticaret birine cereyan verdirerek tecrübe 

'ttı b kt . . yaparken hangi hatta cereyan ve -
" ' ... e çı 1 gıttı.. F h Ef k b k İk' İ ·ı· R . 1 k •re a ri endi ötedenberi ·kuyum Reis - Ahmet ayağa alk a a ı ngı ız usyayı gezer er en rildiğini unuttu. Acaba sağdaki 
' n gene kalkınca, gazete o· culuk ettiği dükina hali elektrik yım. sıra Moskovaya gelmif .. Moskova mi, soldaki mi? 
tl dayanamadı, öteki zate ıor almamı•tı.. Bu düki.nın babadan Suçlu - lsticvaptan evvel bir da kendilerine bir Rus tercüman-

Bu zavallı kekemeye neden 
I> "ennediniz, bir kelime söy· 

le günaha mı girerdiniz? .. 
~ d~laiz misiniz beyefendi?. 
~ı zat başını çevirdi, gül -

lfayır d d' D' d' d'l · d , e ı.. ı.. ı.. ı sız 

e .. de .. ')' k k gı ım .. a a aına e. e. e . 
ı_ l Yun... Ondan do.. do. do· 

" ayı iki sebepten ce. ce .. ce· 
"erın d' ' . e ını... Ben ce. cevap .... . "e . 
t ı-ınciye ka .. kadar Kartalı 

~·h reçecektik .. Son .. son. son 
u a. adam a .. a .. alay edi· 

~a ... sanacaktı .. Ka .. kavga 
1
•• a.. a .. aramızda. 

1~~lki söylemiştir 
· .. ~. llıahale kom•11su ıer komi· 
""orı·· 'S'-

i~ Une çıkmışlardı. Komiser 
tfen ~irine !İddetle: 

endı, dedi, bu zate evevlki 
V aptal diye haykırmıfsınız. 

•llah' h 
t' Q ı atırlamıyorum ko • 

~,le ey, Aına yüzüne dikatli • 
i •tıca b Ik' .. 1 . . 'b' >"ot e ı soy emıtım gı ı .. 

~ Yanındaki çırağa seslendi: 
kaldığı gibi muhafazaıını öteben kelime söylememe müsaade huyu- lık yapıyormuf.. Tercüman hol -
beri prensip ittihaz etmitti. En rur musunuz? ıevik devrinin Rusyayi ne kadar - Hey bana bak; şu ıoldaki te· 

li tut bakayım! nadide ve kıymetli mücevherleri Reis - Ne istiyorsun? ihya ettiğini, makina sanayiinin 
düknın arkasındaki küçük odada Suçlu - Acaba hastat mı idiniz Rusyada ne esaslı bir surette kök- Adamcağız teli tuttu, bir §ey ol 
~uhafaza ediyor, akşam ortalık Reis Bey; sizi geçen seferkinden leştiğini anlatırken misaller getir- mamıştı. Mühendis kemali ehem-
kararınca kepenkleri kapayıp gi. farklı gördüm de.. miye başlamış ve büyük, müthiş miyetle tenbih etit: 

diyordu.. • • • bir mağaza kap111 önünden geçer - Demek ki cereyan ötekine 
Bazı günler hava bir az karan· Reis _ yaşın kaç? )erken: verilmif. Aman sakın, ötekine el 

hksa dükanm muhtelif yerlerinde Suçlu_ Ama reis Bey, yaflan _İtte bir misal, demit, evvelce sürme. Anladın mı? 
mumları ve lambaları va.rdL Ar· 1 d ı evve a amın ismini sorar ar. bu mağazanın içinde kasadar, tah 
ka tarafta büyük bir el lambası Reis - Sen karıtma, sualime sildar, satıcı, hademe, katip, dak
böyle karanlık günler için hazırdı. cevap ver. tilo olarak Kaç kiti çahfırdı bilir 
Bir müft~i gelince hemen yakılır- Suçlu yerine oturarak etrafında misiniz?. Tam 1200 kiti .• 
dı.. kilere: 

Bir gün dükana temiz pak, ki· lki lngiliz başlarını çevirerek 
- Daha ömrümde ilk defa böy- b' b kt 1 On ı'k' k ti d h bar bir zat geldi.. Bazı mücevher maya a 1 ar.. 1 a ı e · 

le -ı'sin kar&ııma çıkıyorum. ti' b' ~ z 'dı' leri görmek istiyordu.. Bilhasa ..... ~ ıe ı ır maga a ı .. 
gerdanlık ve bilezik cinsinden.. u111ııııııııı1111111ıııııııııııı111111ııııııııııııı11111ııııııııııı1111111ıııııınıııu11 İngilizler sordular: 

Fahri Efendi bir kaç tanesini l'rende seyahat - Peki timdi kaç kiti çalıtı · 
çrkarıp gösterdi.. Sonra içeriki yor?··· 
odaya girerek mütteriıini oradaki _ Makina Ruıyaya girdiğinden 
malları gönniye davet etti. beri bu binada yalnız bir kiti ça-

Kibar ve temiz pak zat içeriki lı~ıyor .. 
tarafa geçerken bir lahza tereddüt İngilizler hayret ve takdir ile: 

etti.. - Bir kiti mi?. 1200 kitinin 
- Ne kadar karanlık, dedi, elek yaptığı i§i bir kiti mi görüyor? Pe-

triğiniz yok mu?• ki ama nasıl? • 
- Hayır, elektrik almadım. Fa- _ J,te, kapıda uzun boylu bir 

kat lambam var, timdi yakarım. adam var.. Bütün gün orada du· 
Fahri Efendi hemen lambayı rarak mağazadan alıt verit etme· 

yaktı.. Müşterisine buradaki muh ğe gelenlere: 

telif müceV'herleri gösterirken ° "- Mal yok, nafile gelmeyin, 
zat: 

- Fakat çok tehlikeli bir it 
lık kalmıttı .. 

Fahri Efendi hayretle kibriti 
d . . - Hanım, eter bizim vaarona klmee ararken, bir taraftan a mütterısı· 

glrmemealat lateraea tren kalkancıya 
ne tqekür ediyordu: kadar batını pençeredea uzabver. 

- Çok haklısınız, hakikaten ben ................ d~~nrılflll 
bunu dütünmemi§tİm .. Allah gös • 

ranlıkta kimseyi sokma.m ki gözü· temıesin, bir gün bafıma gelirse 
mün önünde afırabilsinler. sahiden mahvolurum .. 

Ve kibriti bularak lambayı yak - Öyle ama, bu lambanın kü • 
tığı zaman büsbütün hayretten do- çük bir hava ceryanı ile, yahut bir 
na kaldı. Kibar zat ortada yoktu. öksürükle sönmesi pek mümkün • 
Ortalığı araftırınca gördü ki onun dür. O zaman bir usta hır11z, va· 
la beraber daha bir çok mücevhe- rınızı, yoğunuzu götürebilir. lıte 
ri sırra kadem basmııtı. Mesela şöyle bir öksürükle lamba 
yapıyors~nuz .. Bir hırsız gelse, bu sönebilir ... 
radakileri gözünüzün önünde atı· Kibar zat, hızlı bir nefes aldı, 
rabilir.. Fahri Efendinin elindeki lambayı 

- Neden, dedi, ben buraya ka· l töndürdü. Ortalık zifir gibi karan 

mal yoktur, nafile gelmeyin!.,, 
Demek suretiyle bu mğazayi 

çeviriyor •. 

Çocuk zekası 
Anne, canın en çok neye 

sıkılır : Otomobil altında kalıp 

ezisem mı, yoksa pantalooum 
yırtılsa mı? 

- Elbette otomobil altında 
kahrsan üzülürüm. 

- Eh, öyleyse, 
yır taldı. 

pantalonum 

Bir cevap 
Maaşımı arttırmanızı rica 

ederim, çünkü evlendim .. 
- Çok eseflendim, fakat mü

essesemiz dışında olan kazalar· 
dan mes'ul değiliz 1 

Kef. Hasan 
K. Hasan Efendi dehfetli bir 

dram oynuyordu. Küçük İsmail 
Efendi, K. Hasan Ufaktı.. Efendi 
ufağından karısını kıskandığı i · 
çin Hasanı öldürecekti. Fakat 
sahneye çıkacakları sırada küçük 
lsmail Efendi tabancayi aradı, 
taradı, bulamadı. Vakit te geldi
ği için sahneye çıkmağa mecbur 
oldu. Tam Haıanın üstüne silah 
atmaya sıra gelince elini uzatb, 
yumruğunu sıktı: 

-Bom, bom! 

Dedi. K. Hasan yaralanmıf g1. 
bi kendisini yere attı. 

.ı111ıııııııı11111111ıııııııııı1111111ıııııııııııu111111ııııııııııu11ııııınıııı"' 

Hastahkh zatln kar1sı 

- Aman aayflyeye geldlj'lmlze :ıo 
lyl etmftlz,havaaı tontona pek yarada. 
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Meryem ana görünüyor! Mason klübüne silih 
atanın muhakemesi Yir1)1.inci medeniyet 

asrında mucize hastalığı 
200 binden fazla hasta ve ziyaretçi Bel
çikada Meryemanayı görmek ümidinde 

ınut Esat Beyin hazır bulunduğu otomobil gezintisi 
G tce sabaha karşı Karşıyaka Mason klübünün önünden geçerken .. 
İrd ı,.-

.' "-arııyakada Mason Göztepe tramvay caddesinde otur 
ııı~ h 

·~ a atmakla ve bu su- duğunu, Şevki Beyi tanıdığım 
. \takti halkın huzur ve söyledi ve tahlif edildikten sonra 

le,k~i hozrnakla maznun Gi - sözüne devam ederek saraç Rıza 
1 Bey sulh cezada mu - Efendiye davetli olduklarını, Gaf -

, • ..,....., .... 'dilttıit tir. far zadeden otomobille hareket 
e salonu, bu davayi din· ettiklerini, Karfıyakada mason 

~~.el~nlerle dolmuttu. Suhl 
1 

kulübü önünden geçerken Şevki 
,__., ........ · dırrıı Kemal Bey hakim Beyin bir kaç el silah attığını, bu-

k' idi. nun sebebinin masonları tahkir 
lca uf hulunan Şevki Bey, etmek olduğunu söyledi. 

tarı verlidiği gün ifadesi Hakim - Ne fenalığı varmıt 
olduğundan bu celsede masonluğun? 
n doğruya tahitlerin ifa· - Masonluğun f~nahğını ğa -
llıiiracaat edilmittir. Ev· zetede okumuf. 

hl ~ut Eaat Bey şahit mev· Hakim - Siz neye silah at-
lnıt ve hüviyeti tesbit e · madınız? 

n •0 nra, Mahmut Esat Bey - Yapmadım. 
l ltı~vkiinde duran Şevki Hakim - Yapılmasını ho§ gör-
~ır idadisinde sınıf arka· dünüz mü? 
~~k lanı!hğını söyledi ve - Havaya attığından bir beis 

•lıneıini §Öyle söylemi§· görmem. Maamafih ıilah atılma· 

~\'le" · i . 1 Bey arkada§ımdır. 
111 

Sok severim. Gazi Haz· 
. Yapılan ıuikaıt haberi -
ltnı ki , O e e bir vatan kurtar -

llun için kendisini daha 
triın. 

~n •araç Rıza Efendiye 
ci~ın. Şevki Beyle bera· 

'*llt· ıdelim dedim, karanlık · 
. ıt •araç Rıza Efendinin 

pltıe gidilemezdi. Karşıya· 
'lllz'a kadar bir gezinti 

~ "~kit geçsin, sonra dtı 
• . lld1n gideriz dedim. 
. •ı.ı s ?. - aat kaçta hareket 

sını ho§ görmem. 
Emin Beyden ıonra 60 numa -

ralı otomobil şoförü Osman oğlu 

Ha.mdi Efendi isticvap edildi ve 
dedi ki: 

Sabaha kar§ı Efendileri Gaf -
far zadeden alıp Kar§ıyakaya gö
türdüm. Kar§ıyakada tam iskele 
önünde ani bir silah atıldı. Birden 
!aıırdım. Kaç el atıldığını tah -
min edemiyorum. 

- Şevki Bey, benim evim bu
rada. Dedi ve ondan ıonra ıilih 

a.tmağa başladı. Hallerinde o ka • 
dar sarhoşluk ta görmiyordum. 

Hakim - Silahlar aereden 
atıldı? 

S ı, - Silahı pencereden çıkarıp 
~aha kartı idi. E.min Bey, attı. 
. "ki Bey beraberdik. Hakim - Silah attıktan ıonra 
~~ .. - Otomobil Mason ne yaptılar? 

1) Unde durdu mu? - Hiç bir §ey. Diğer Efendi-
'tı~l'nıadı. O sırada 3 • 4 el ler silahı elinden almak istediler. 
k' t Bundan ıonra zabıta memur • 
? •nı - Silahı elinden aldı· ları dinlenilmi,, bunlar bilihara 

t•et l vak'a mahallinde keşifte bulun
'1~)h a. dnn. Ben Masonlu· duklarını söylemitlerdir. 

iftarıyım. Şevki Bey, va· Bundan sonra Şevki Beyin tah-
1 f tnde bir te,kilit olarak riri olan müdaf aanameai okun-

• el atınaıonluğun memleket muştur. Bunda farmasonluğun 
e old w k 
iç· ugu anaatinde bu · milliyeçiliğin aleyhtarı olduğu, 

~led~n hakaret kastile attı · farmason hocalarının milliyetçilik 
ı. Ben masonluğun a- aleyhinde propagandalar yaptığı· 

ı..t )azı " 
""tll(il.. ,,azarım, farmason· farmasonlukta Yunanlı, Arap, ln .. 
f·· atının ·11· 
·~· mı ı ve vatani giliz, Ermeni ve Y ahudinin hep 

l •ze tn " f 
''et) una i olduğunu da· birlikte beynelmilel bir halde ça -

ltt Ctde ve rnecliılerde söy· lıtıldığını, f armaıon olanların 
~itrı baıka milletten de olsalar f arma• 

._ ~-h -. F arrnasonluk tetki . son olmıyan halis bir Türke yar-
~'! ıol •ıl"h d k 11C\d I a atılmıştır. Fik. dım etmedikleri, Türkiye e i ma-

lirai ... ~ e meselesi batkadır. sonluk merkez heyetinin ekseri· 
-.ı .. ... 

~ı, •il · 0 Rrenmek isterim yetini Ermeni, Arap, Arnavut, ve 
l',ı,. 1 ahla rnı olmalıdır? Musevilerin tetkil ettiği, sefaret

i d "''I tore .egı · Emir buyurdu· lerde çalı,an bazı memurların da 
'&lu fi~Zah ediyorum. Far . dahil bulundukları, farmasonlu-

~· ~lrdır ren 1t1ağlup etmek 1 ğun Beni İsrail ıztıraplarını bete .. 
~ ~\l le k' ~unu da arzede. riyete nümune olarak gösterdiğini, 

"e d: ıllltı rnilli ve vatani Müıevilikten başka bütün dünya 
' ~"k~:;a münafi bulu- aleyhtar olduğu, bunları ilenen 
)elit .. Y, benim bu mü· I zem ve takbih ettiği, bu cihetin 
ı L •ozle · · . 

t. ol{\lr rırnı dınler, ya· farmasonluk rehberinde sarahat. il(' . \~ -. A le yazılı bulunduğunu, farmason -

'-~tlara11'l ~:~an kurşun~ardan I~~~~ ahlak ~a~.ımadığı, ahlaki 
~i )eti od katındakı ma· gunun veya gunun modası olarak 
~ asına · · b k b l · w • • b 1 "'•lla gırmıf, ay · a u ettıgı, na.mus ıca ı sayı an 

,, ltııt, tahribat yap • mukaddesatın yarın bir hiç ola • 
tis., \lt t,, bileceği, farmaıonluğun Türk 
~ h'"a}' t Bey --:-. Ben de · ğençliği için seciyesizlik talim et

l at a •ttı , oyle gör· mekle, Türk gençliğinin yüksek 
L lrıadı · 1 · · k · ki l •ır .~ l' · mezıyet erını emırme e me"u 

lti)e d' orbalılı Emin B. bulunduğu, farmasonluğun harp 
"e tlli •nleniJdi. İzmirli aleyhtarı olduğu, harbi katiller ve 

)'-!ında olduğunu, cinayet diye tavsif ettiii, yalnız 

vahşi saydığı Asyalılara ve Türk • 
lere ve bir de Faş isti ere karşı har• 
bi tecviz eylediğini, memleketi-

mizdeki farmason teşkilatının da 
bu fikri millet ve gençler arasın· 

da neıretmekte olduğu, bu gibi 
propagandaların vatanı müdafaa 

ile mükellef tetkilatın ne derece • 
de zarar gördüğünün takdirini 
yüksek mahkemeye bıraktığı, 

harp zamanında böyle propagan
da yapanların kurşuna dizildiği 

zikrediliyor ve deniliyordu ki: 

- Trablusgarp gibi bütün bir 
kıt'ayı ana vatandan ayıran o va
kitki Hakkı Pata kabinesinin far-

masonluk iğfali.tına kapılmasıdır. 
Bu, vesikalarla sabittir. Farma
sonluğun belli batlı fenalıkların • 

dan birisi de iktidar ve meziyet 
aramadan, müntesipleri kim olu~ 
sa olsun onları tercihan alması

dır. Son zamanlarda bu te§kilit 
İtalya ve Almanyada dağıtılmış, 
salikleri kanuni takibata maruz 
bırakıLmıttır. Farmasonluk, mül • 

ga tarikatler gibi bir tarikattir, 
kendisine mahsus ayinleri, duala • 
rı vardır, bu da millet arasına iki
lik girmesine sebep olmaktadır. 

Bütün bunları meb'uıumuz 
Mahmut Esat Beyin iki ıeneden -
beri yapmakta olduğu netriyat ve 
konferanslardan öğrendim, kendi .. 
sine itimadım vardır, o, yalan söy 

lemez ve bilmez. 
Şahsi kimseye husumetim yok

tur ve hiç bir farmasona kar,ı 
iğbirarım yoktur. Vatan ve mille
tim için muzır gördüğüm bunla• 
rın müeaaeselerini ve varlığını 

protesto etmek için binası önünde 
havaya bir kaç el silah attım. 

Bundan sonra salon bo§altıl

dı. Beş dakika sonra tekrar maz• 
nun getirildi ve karar ıu suretle 
tefhim edilmiştir: 

Belçikanın küçük bir kasabası 1 kabul etmeme~le . b~~a~~r müm • 
son günlerde hristiyanlık alemin - ı kün olduğunu ılerı surduler. 
de hiç beklenilmez bir töhret ka- ı Lion darülfünunu profesörlerin 
zandı.. Kasabanın geçirdiği ha - den Grif ve Von Gönthen hadiseyi 
dise, yirminci medeniyet ve maki- , psikolojik bir surette anlata~ak ~u 
ne asrında manevi kuvvetlere kar- nu "mü§terek birsam,, mahıyetın
f I halk kütlesinin hala beslediği ra 1 de gördüler.. Çocukların gördük
bıtayi göstermek itibariyle izaha 1 leri hayali halk, etraftan kalaba· 
değer.. lık toplıyarak ticaret yapmak için 

Yüz binlerce kimsenin bugün • kuvvetlendiriyorlar, dedi. 
lerde toplandığı Boreny kasabası Şimdi Borenz' de mucize vardır 
Leasi nehri kenarında Ardenlerin diyenlerle. yoktur diyenler arasın. 
sulak ve latif manzaralı tenha - da bir münakatadır gidiyor. Bun· 
lığında metruk bir küçük belde .. dan iki gün evvel Meryem ana • 
dir.. yı görmek ümidi ile iki yüz bin 

Geçen te§rinisaninin yirmi do- kiti toplandı. Belçikalı tüccarlar 
kuzuncu günü bet çocuk kaıaba - buna seviniyorlar ve diyorlar ki: 
daki rahibe mektebinden aktam "Borenz Fransadaki Lura gibi her 
üzeri çıkmıılar, evlerine gidiyor. sene yüz binlerce ziyaretçi kabul 
lardı... Saat aktam altı buçuktu. edecek.,, 
Bu çocuklar, tepedeki bir mağara- İşin garibi ~u ki Meryem anayı 
da bir ışık görür gibi oldular .. O ilk gördüğünü iddia eden Fernand 
günden itibaren evveli biri, sonra (timdi on bet yatında bir kızdır) 
onun te§viki ile diğerleri mağara- konuturken: "Bunun olma11 la • 
om içinde dolatan ıfığın lsanın zımdı, buhrandan bunalmııtık.,. 
validesi Meryemin dolatmaıından diyor.. Halkın maneviyatına olan 
husule geldiği kanaatini besleme • meylini iıtis.mar için nasıl bir yol 
ğe batladılar... tutulduğunu şu kısa muhavere ifa. 

llk bunu dütünen çocuğa bu fi. de etmez mi?. 
kir nereden gelmiıti bilinemiyor.. Ziyaretgah halini alan Borenz 
Kanunuevvelin ikisinde çocukların de evler altın bahasına satılıyor .• 
en büyüğü olan F ernand adındaki Adamın biri on bin franga küçük 
kız seslenmiş: "Siz Meryem ana bir ev almış, ayni gün mucizeye 

mısınız?.,, 1 ddiaıında mağarada 
birinin ba,iyle evet itareti verdiği
ni görmüt·· Artık bu Meryem ana 
rivayeti gittikçe büyiimÜf.. Tabii 
mektebi idare eden rahibeler de 
bu fikrin yayılmasına yardım et -
mitler. 

4 kanunuevvelde Meryem ana
nın bir mücize yapacağı rivayeti 
yol almış .. 

Çocukların iddiasınca bu sene
nin 3 kanunusani tarihine kadar 
Meryem anayı otuz üç defa gör -
müşler .• 

Rivayet etrafa yayıldıkça civar 
halkı Boreng'e toplanmağa batla
mıt. 21 Kanunuevvelde 2,000 ki
ti, ayın 24 ünde 6,000 kiti, sene
nin son günü iae 12,000 kiti ma
ğaranın kar,ısına toplanmı,lardı .. 
Bu miktar kinunuıaninin üçünde 
25,000 i bulmuftu. Yüz kadar dok
tor bu çocukların etrafını almıtlar 
vahi anındaki hallerini tetkik edi-

inanan bir zengin de eve iki yüz 
bin frank vermittir .. 

Maamafih fen bir taraftan tah. 
kikatmr derinlettirerek çocukların 
kapıldıkları vehmin sebeplerini a
rattırmağa devam ediyor. 

Meryem anayı ilk gören genç 
kız, timdi methur bir "tedavi edi
ci,, gibi tanınmaktadır. Elini sa
kat yerlerine sürmesi için sabah· 
tan akıama kadar yüzlerce haıta 
evini sarıyor.. O, yorgun bir hal. 
de gelen hastaların üzerine elleri· 
ni tutarak dudak kımıldatıyor •• 
Akıam olunca yalnız batına ma • 
ğaraya duaya gidiyor .. O vakit et· 
raftaki cemi gafir dualar okumaja 
ba,lıyor. Ardenler de dua nağme 
leri ile çınlıyor .. 

Ey makine devri !. En müterak. 
ki bir garp memleketinde bu hal· 
lerin olduğunu duyan inaan gayri 
ihtiyari ıoruıturuyor: 

"İcabı düşünüldü. Mason te§
kilitı aleyhinde beslediği kanaa • 
tin tesiri altında kalarak Kar§ıya .. 

kada mason kulübü önünde 3 .8-
933 tarihinde saat dört sıraların
da masonluk tahsiyeti maneviye -

sine hakaret kaıtile silah atmakla 
suçlu Şevki Efendi tarafından 
bili lüzum üç dört el silah atıldı

ğı dinlenen hukuku amme ,ahit .. 
lerinin tahadetleri ve silahlardan 
çıkan kurtunlardan birinin kulüp 
b. k yorlardı. 
ınasmın üıt at odalardan birine 

- Medeniyet, terakki, ilim bil
gisi hep birer safsatadan ba§ka bir 
ıey değil mi?. Yoksa büyük har • 
bin vurduğu yaralar insanları bu 
kadar geriye mi sürükledi?. 

d Bu rivayetler ile beraber bir 
gi riği ketif yapan ıahitlerin §a _ 
hadetile sabit olmuştur. rivayet daha yol aldı.. Borenz'e 

giden hastalar iyi oluyorlarmıf .. 
Hareketi Türk ceza kanunu- Bir çok sakat çocukların iyi olduk 

nun 551 inci maddesine uymakta- farı haberi halkı bütün bütün he
dır. Fakat hadisenin mahiyetine yecana getirdi.. Sakat bir çocuk 
suçlunun memleket dahilinde ve iyileımif.. Bu çocuk Meryem ana. 
kanun karıısında yer almış ve ta- yi dört dJ'fa gördüğünü, son defa
nınmıı bir teşekkül aleyhine si- ~ında: "Ben ağustoaun betinde ge 
lahla hakaret yapması ve bu su.. leceğim. Benim için o gün bir zi
~etle gece vakti halkın huzur ve yaret yapınız.,, dediğini iddia et
istirahatini bozması ve bu vesile ti .. 
ile asayi~e dokunan hareketi tak - Borcnz mucizesi meselesi ya • 

va§ yavaf bütün mıntakaya yayıl
dı.. Papaslar mucizeyi tamamen 

diri sebebi şiddet addedilerek bet 
gün hapsine ve beş lira hafif pa

Ilı Y E N 1 Ç 1 K A N rıı 
l':~'f.1'LF.11t 

--,.....~-ı 

Asmalı mescit 7 4 
Genç ve kıymetli muharrir 

Fıkret Adil Beyin bu güzel ro
manı Sühulet kütüphanesi tara
fından kitap halinde bastırılıp • 
çıkarı !mıştır. "Asmahmescit 74,. 
Beyoğlm1Un Bohem hayahD1 san
atk irane bir şekilde anlatan, 
yaşanmış. hissedi'miş dcğ'1li bir 
eserdir. T avıive ederiz. 

ra cezas?le mahkumiyetine, fakat 
geçmi§te mahkumiyeti olmadığı 
için cezanın tecili halinde ileride 

inhisarlar Umum müdürlüğünden : 
suç itle.mesine mani olacağı hak .. 
kında mahkemeye kanaat geldi
ğinden 89 uncu madde mucibince 
cezasının teciline açık olmak üze
re yüzüne kartı karar verildi. 

Takasla ve Pazarlıkla •·11., çeşit '"5" beş santilitrf"lik altmış 
beş bin Likör şişesi satın ;1 1ınacakhr. Taliplerin nümune ve şart
nameleri gördükten sonra pazarlığa iştirik etmek iızerc % 7,5 
teminatlarını hamilen 12 · 8- 933 Cumartesi günü saat 14 te Ga· 
)atada Alım, Satım komisyonuna müracaatları. (3601) 



Devletler arasında harp 
gemileri yarışı var! 

Almanyada kimler 
kimlerle evlenecek Nasıl Güzellik 

Kraliçesi Oldunı· 
. 

(Da, tarafı ı inci aayıfada) \ Amerika bahriyesi ise 22 harp 

lerini tadil için alakadar üç • gemisi yapmak için lazım o lan 
devletin bir konferans a \detme· mukaveleleri imzalamış bu'unu-
lerini terviç ve hu suretle Ame- \' Or. Bundan başka 15 gemi 
rikayı tehdıt etmektedir. daha hazırlanmaktadn. 

Japonyıya göre Amerikanın Amerika ile Japonyanın büyük 
tam bu iktısadi buhran anasın- okyanusa hakim olmak için gi-
d11 bu kadar gemi inşa etmesi, riştikleri yarış bihas,a lngiltere-
tehdıtkir bir siyasettir. de derin bir alaka ve endiıe 

Buna rağmen Japonya mua· ile takip o unyor. 
hedelerin tabdidahnı kaldırarak Çünkü lrkiiizlerin anlatışına 
aynı vasi mikyasta intaata hazır 2ör donanma ' armın seviyesi, 
olduğunu ihsas etaıektedir. Londıa muahedesinin icabati 

Japonya halihazırda beı ıenc gerisindedir. 
içinde 59,000,000 Sterlin kıy- Halbu 'd J dponya tam bu st · 
metınde vapur inş111na ait plan· rada 150 parça gemi ile ma· 
ları tetkik etmektedır. Bu suret· nevralar yapma~tadır. 
le Japon donanması, muıhede· Vaşington ve Londra muabe-
nin müsaadesi n isbetiode büyü· de lert 1936 ya kadar harp ge· 
müt o!acaktı. milcri inşaatını şu şekilde tah 

Bu pilan dairesinde yapılacak dit etm"şti: 
inıaat iki krovaıür, iki tayyare 
gemisi, 14 muhrip, ve 6 tabtel· 
bahirdir. 

logiltere : 
Amerika : 
Japon \•a : 

1, 151,COO 
ı. t 39,000 

720,000 

ton 
lon 
ton 

M. Heryo dün geldi, hü
kiimet namına karşılandı 
Sabık Fransız Başvekili şerefine dün 

gece bir ziyafet verildi 
(Baı tarafı J inci .. t,yıfada) 

Bu vazifeyi büyük bir memnuni
yetle ifa ediyorum.,, 

Demiştir. Numan Rifat Bey 
bundan sonra evvela vali Muhittin 
Beyi takdim etmiş, vali Bey Li .. 
yon tehrinin belediye reisi olan 
M. Herriot'yu §U ıözlerle ıelamla
mıştır: 

"- Fransamn büyük hükUınet 
adamını ve büyük şehircisini lı -
tanbul vilayeti, belediyesi ve halkı 
nainına ıelamlarım.,, 

M. Herriot: 
"- Teşekkür ederim, meılek·· 

tatım.,, 

Diye mukabele etmiş, bundan 
sonra kendisine sıraıile Şevket 

Fuat Bey, Bulgar sefiri M. Anto -
nof, Bulg!lr şimendifer idaresi u -
mumi müdürü M. Botkof takdim 
edilmiştir. 

Bulgar sefiri; M. Herriot'yu 
Bulgar Başvekili M. Muşanof na• 
mına selamladığını söylemiş, M. 
Herriot Bulgar Başvekilinin sıhha
tini sormuş, iyi olduğu cevabını 
almıştır. Bulgar şimendifer ida -
resi umumi müdürü M. Boşkof, 

Bulgar hük\ımeti namına bilhas -
sa geldiğini, Bulgaristan seyaha -
tinde kendisine refakat edeceği .. 
ni, M. Muşanof'un kendi hususi 
vagonunu lstanbula göndererek 
M. Herriot'nun emrine tahsis etti .. 
ğini söylemiştir. 

Gazeteciler de sabık Fransız 
Başvekilini İstanbul matbuatı na -
mına selamlamışlar, M. Herriot 
teşekkür elmiş ve: 

- Çok iyi seyahat ettim, mem
nunum. Daha çok vaktimiz var. 
Bol bol görüşürüz!,, 

Demiştir. 

Bundan sonra hep birlikte va .. 
purdan çıkılmıştır. Vapur rıhtı· 

ma yanaştığı ııralarda M. Herriot 
yu alkışlamağa başlıyan halkın 

alkışları sabık Fransız Başvekili 
karaya çıktığı zaman daha çoğal • 
mış, alkışlara o sırada hareket et
mek üzere olan bir vapurda bu -
hmanfar da iştirak etmişlerdir. 
M. Herriot alkıtlara selam vere-

rek mukabele etmiş, vapurdakilcre 
de: 

"- T etekkür 
seyahatler!,, 

Demiştir. 

ederim. Güzel 

M. Herriot bundan sonra ken• 
disine tahsiı edilmit olan otomo • 
bile, Numan Rifat Beyle birlikte 
binmiş, doğruca Tarabyadaki To
katliyan oteline gitmişlerdir. 

Beraber gelenler 
M. Herriot ile birlikte dün 

Fransız ayan ve meb'usan mec
lisleri azalarından ~ Borel, M. 
Serlin, M. Julien, M. Herard, M. 
Pomy Rallon, M. Merol Ray teh • 
rimize gelmişlerdir. Gelenler a .. 
rasında Fransa Radikal Sosyalist 
fırkası ikinci reisi olan bir Ma· 
dam da bulunmaktadır. 

Ziyafet 
Hariciye vekaleti umumi kati· 

bi Numan Rifat Bey dün gece 
ıaat yirmi birde T arabyadaki T o
katliyan otelinde M. Herriot şere
fine gayri resmi bir ziyafet ver • 
miştir. Ziyafette M. Herriot ve 
kendisile ber~her gelenlerle Mad
rit ve Lizbon elçimiz Şevki, Vali 
Muhittin, muavini Ali Rıza, Muh· 
telit Mübadele komisyonundan E -
sat Beyler, Fran11z maslahatgüzarı 
M. Barbier ve Fransız sefareti er
kanı bulunmuşlardır. 

Bugün 

M. Herriot ıerefine bugün 
Fransız elçiliğinde hususi' bir öğle 
ziyafeti verilecektir. Sabık Fran .. 
sız Başvekili yarın akşamki trenle 
Sofyaya hareket edecektir. 

M. Herriot Sof yada toplanacak 
olan beynelmilel Radikal Sosya· 
list kongresinde bulunduktan son
ra ayın on beşinde tekrar şehri. 
mize gelecek, Ankaraya giderek 
iki gün kalacak, Yalovada reisi· 
cümhur Hazretleri tarafından ka -
bul olunacaktır. 

M. Herriot ikinci gelişinde 

memleketimizde bir hafta kala .. 
cak, buradan Ruayaya. gidecek
tir, 

Berlin, 9 (A.Aı - Vis~nder 

Nasyon isimli haftalık Alman 
mecmuası "Irkın iyileş.mesi,, ser· 
levhalı bir yazı yazarak Ar ien 
ırkına mensup erkeklere tav· 
s ıyelerde bulunuyor. 

Mecmua, Aricn erkeklerle 
yalmz sara aaçh, mavi gözlü ve 
yuvarlak yüzlü kadmlarla evlen
aıe l erini, siyah saçlı Akdeniz 
havzasına mensup kadınlarla 
zenci ve sarı ırka mensup ka· 
dınlarla evlenmelerini tavsiye 
ediyor. 

Makale, tiyatro muhiti ile 
a'a1<adar, spor yapan veya ser
best bir mc-ı1leke menıup ka
dmlatla da evleni' mehten çe.u · 
oilmuini i'ave edivor. 

- a - Yazan : Rayn1ond• ~ 
Şimdiye kadar güzellik kraliçe· kızlar gibi resim çıkartın•~~,. 

si namına kaydetmiş olduğu ran • y.>rdum. Fotoğrafçı ite 
devu!arı, şerefime verilecek ziya • "Korkmayınız Matmazel k~ 
fetleri, beni bekliyen terzileri, a • yınız. B:z, artistlerin re•' 
yakkapçıları, modiıtreleri, berber- çıkartırız . ., Fazla ısrar ede 
leri saymıya başladı . Oralara Ma· Ilu sırada bir delikanlı k0 

dam dö Valef ile gidecektim. nıma geldi. Resimle ber.•bl~ 
Mösyö dö Valcf diyordu ki: mak üzere bir mülakat ııte 
- Matmazel siz bir peri masa- na saçma sapan sualler so~ 

lını yaşarmış gibi bir haynt süre • "Hayatı nasıl tMavvur e d 
ceksiniz .. ,, matmazel? Güzellki hakııt 

Bir taraftan da durmadan tav · ~ünceniz nedir? Amerikaff 
ıiyelerde bulunuyordu: Onun mü- tasavvur ediyorsunuz?,, 
saadesi olmadan resim çıkartmı _ / Ne cevap vereceğimi bilı' 
yacaktım; rast gele kimse ile gö - dum. Fakat susmak ta i~ifl1' 
rüşmiyecektim. Ona göstermeden yordu. Bu gazete muhbiritt' 
k :mseyc mektup yazmıyacaktım ; vermiye çekiniyordum. O 
kiım.eyc müsaade almaksızın imza kadar hiç mülakat verıtle 
vermiycccktim. Velhasıl ne hare • "Mülakat., ne demek ol 
kette bulumı.caksam evvelden ona bilmezdim bile .. 
haber verecektim: "Eğer böyle Bundan ba,ka gayet 

CelA1 Bey Almanyada 
Berlm, 8 - Türkiye i ı. tısa t 

vekı li Celal Bey Berline gelmiı 
tir. lkı hüHımeti ala1udar eden 
i~hs&di meseleler hakkında mu 
zakerede bulunmaktadır. Miiza· 
kereye A'manya namına har ici
ye müsteşarı iştirak etmekte 
d ir. 

Alman hariciye müsteşarı, 

C&Jaı Beyin şerefine bir ziyafet 
vermiş, 1 ürk ficaret odasında 
bir toplantı yapılmıştır. 
Ray;şba11k re:s ı de iktısat ve· 

kılım :zin ferefine bir ziyafet 
vermiştir. Müzakerderin kısa bir 
zam zarfında iyi bir net ccye 
iktiran elmes: ınul1temeldir. 

yapmazsanız ne çirkin ne tehlikeli dum. Ağzıma geleni ıö. 
1 vaziyete düşeceğin ~zi dünyada ta • "Tabif efendim güzellik ç~ 

savvur edemezsiniz.,, Beni adeta ten iyidir. Amerika koca btr 
tethiş ediyordu. Çok yorgun oldu - lekettir .. Nevyork.. Ne 
ğumdan her söylediğine peki de - Nezaketinize teşekkür ederi' 
mekle iktifa ediyordum. Zaten bu yö .. Müsaade buyurunuz e.C 
sözlerden pek te bir şey anlamı - yim. Beni yemeğe bekleri; 
yordum. Bu adam bir şey satmak çük kardeşim hasta olduğ\I 
istiyor, yahut bir şey salın almak ken yemek yeriz.,, 

istiyordu .. Ma~sadı ticaret mi idi? Hay 0 menhus ibareyi sa 
Yoksa güzelliğin bir nümuncsini miş olsaydım. On be~ gün tP 
cihana göstermek mi? Onun dima le bütün matbuat "küçük 
ğır.,da bu fikirlerin ikisi de şüphe- ~im,, den bahsetti. Artık y 
siz hakimcli. Öyle bir adam karşı • yırdığımı zannediyordunı· Çıkarılan Tercümanlar 

Belediye, beş kadar tercümanı 
vaıitelerinden çıkartmıştır. Bun
lar arasında üç de kadın vardır. 
Belediye seyyahlarla pek yakın
dan terr.as eden tercümanları 

sıkı bir kontrol altında bu'.un· 
durmaya karar verm iştir. 

Genç kızlar yurdu 
Kadınlar birliği 30 ağustosta 

Ya'ovaya bir gezinti tertip et
miştir. Bu gezintinin hasılatı He 
ders senesi başında Sebzadeba· 
şında a~ılaeak olan genç kızlar 
yurdunun noksanları tamamla
nacaktır. lstanbulda yüksek tah· 
silini yapmak isteyen bir kaç 
kız Anadolunun muhtelif yerle· 
rinden birliğe mektupla müra-
racaat ederek yurdun şeraitini 
sormu~lardır. Birlik bunlara ce
vııp vermiştir. Yurdun rağbet 
göreceği ümit edilmektedir. 

Ticaret oda meclisi. 
Tıcaret oda mecl isi dün top

lanarak 933 senesi bütçesinin 
bazı maddeleri üzerinde müna· 
kale yapmış bundan sonra deniz 
işletmesi tar.fe kom"syonunun::ı 

idare heyetince seçilen murahas
larııı vaııfes i ni tctsdi < etm ştir. 

Bir hesabın kontrolü 
Hocapaşa Tahsil !ubesi ma· 

ruf tüccardan birinin hesaplarını 
sakladığı ve mükellef olduğu ver .. 
gilerini vermediği için ticarctha. 
nesini kontrol altına almıştır. 

Ticarethanenin nasıl yollar
dan giderek vergiden sakladığı 
tahkik ediliyor. Hafta içinde 
hepsi ortaya çıkacaktır. 

C. H. F. umumi idare 
heyeti toplandı 

ANKARA, 9 (A.A.) - C. H. 
Fırkası umumi idare heyeti bu
gün toplandı. Vilayet heyeti reis
liğine tayin edilen Burdur meb'u • 
su Halit Bey hazır olduğu halde 
fırkanın Maraş vaziyeti konuşul -
du. Ve Erzurum vilayeti idare he
yetlerinin yeni aeçimi tasdik olun

du. • 

sında bulunuyordum ki zaman er- Id 1 a amyormu~um. Madadl 
k~klcrine moda muallimligw İ yapı - M 1' k · anüe e adar beraber 11 

yor. Kadınların letafetini de ciha- · kl f dl zı te i etti. Bu sefer kıı · j 
na tanıtmak arzu ediyordu. Bunun herkesin emrine boyun ejr'. 
la beraber bu adam usulünü gayet · il k ı'" mı gi.ize i kraliçesi o ti"'. 

iyi bilir bir komısyoncuya benzi · fakat madam oraya gi 
yordu. Herşcyden evvel resmi çı - · l . Id )(' mın azım o uğunu öyle 
kartmaklrğım lazım imi~. ifade ile söyledi ki fazla ıt' 

Peri masalının ilk perdesi baş - d d" D ı,j : met e eme ım. iyordu ,. 
lamıştı. Fakat bu başlayıştan pek nım matmazel neye böyle 
te hoşli\nmıyordum. Saçlarımı çöz sunuz, Mösyö Manüel biı~,.ı 
mek istediler. Ben inatlaştım. Saç b ki" f e ıyor .,, 
larrmı omuzlarıma serpip küçük (Oe,·•"" 

···r;iJ;~~·· .. ;ş·;~·;~·;~·····~~; 
me faydası var mı 1 

Sıhhat Vekili Dr. Refik Bey bu a~ 
hiç bir faydası olmadığını söyla1 

ANKARA., 9 (A.A.) - Son dele cemiyeti de ayni pi 
zamanlarda Fridman aşısı ile ve -
remin kat'i surette tedavi edildi .. 
ği hakkında reklam mahiyetinde 
yapılan neşriyat etrafında Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet vekili Refik 
Bey Anadolu ajansına şu beyana· 
tı vermiştir: 

"Hiç bir ilmi heyet tarafından 
kabul edilmiyen bu a~ımn verem
liler üzerinde her hangi ~afi bir 
tesiri olmadı f! ı tahakkuk etmi;
tir. 

Şurada burada görüldüğü iddi:l 
edilen iyi net iceler verem has· 
talı ğının çek dnlgalı ve karışık o -
bn seriri manzarasından verem .. 
lilerin her çareden ş i fa uman ve 
be~liycn h:ılcti ~·uhiyesinin t~~ irle· 
rinden ileri gelmektedir. Yoksa, 
hakkatte bu aşının verem mik
roplarının kendisine veya zehirle• 
rine karşı husuai bir kıymeti yok -
tur • 

varmı§tır. 

Esasen bundan bir le':; 
evvel Almanyada resıne1' 
dilmiş olan mütehasıı•l'' 
yonu da bu aşıdan f afd~ jll' 
nilmemesi lazım geldiiitı' 
t . w• "b' k • zafl ıgı gı ı o.mısyon a 1 
b 

hl,, 
unun mazarrat yapll• 

yenler de olmuştur. 

Şu vaziyete na:ı•1'~ııt'H 
bütün dünyaca kabul ed•. " 

·ııı 
veremin tedavi uıuUerı ·~' 

·twt"'' 
suretle kuvvetli şifa 1 tfı' 
bir tarafa bırakarak . ti 

0 0 h ı · f A k .,,eti şup e ı ve ennı ıy ~ 

·1· 1 .. · b <f}aıı'' mış ı aç ara umıt •• ,, 
den bir takım hastal,.t' ıı~ 

}ılı' o 
zararlara ve umumi 11 

.. .. ill / 
likeye duçar olduğu go el' H 
den bu uının memele" ıl 
maması i~in icap edell 

ahnmı,tır. 1 
1'''.J 

İstanbul Tıp fakültesi müder. Tabiplerimizin .,e -'~ 
risler meclisi de bu a~ıdan fayda bu yolda yapılan proP~;,ı; 
bek\emek doğru olmadığını beyan rek~amlara aldırmaııı• 
ettiği gibi Alman veremle mücn• 1 ye ederim.,, 
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SPORmıffa~ Otomobil yarışında 
birincilik davası -·-·····••ı•m1••~·-Yüzme Müsabakalarımız Y ann Hakem heyeti mi, yoksa kontrol 

heyeti mi? Mesele burada !.. 't azılanlann sayısı iki yüzü geçti 
liakem ve idare heyeti - Seyirciler için yer - Yazılanların, isimleri -

l'&1ınıinimizden çok fazla rai • 
te alilca uyandıran yüzme mü-

' "- larımız yarın Moda yüz-
Y&azunda yapılacaktır. 

~kam müddeti dün aktam bit· 
•e Jazılanlarır ıayııı iki yü • 

a.ç.ittir. 

AIUaabakalara aaat on üçten 
en baılanacaktır. (1500) 
'&zılanlar ıayı itibarile faz

olcluiu için bunlardan bir kıı • 
l&&t ondan itibaren yüzdür
a&rureti bat ıöıtermiıtir. 

lllUaaJ,akaya yazdan Salim, 
, T oma, Lili, Tallt, Sedat 

Program - Hediyeler 
Sait paıa zade Vehbi bey ta· 

rafındın Samiye Burhan Cahit 
bınım aleyhine açılan otomobil 
yarııı davasına ait muhakemeyt>, 
diln 11bab S11ltanahmet birinc ı 
ıulh hukuk mabkemeıinde de· 
vam o!unmuıtur. 

Dava edilenin vekili, gtçen 
celsede bikim tarafından ist izah 
edilen bazı hususlara dair iza· 
hat vererek, şöyle demitti: 

- Mllkifat olarak ortaya ko· 
nulan kupanın değeri 100 lira· 
dır. Vehbi beyio:iddia ettıği 
ıibi on Jira değildir. 

o!an bu cevapta, bu seneki oto
mobil yarışları için 61Turinkulilp,, 
ce ş.fahi müsaade istenildiği, 
gene ş ;fahi olarak cevap veril
diği, in t izamı temin etmek ve 
bir kn~ya mani olacak tedbir
leri almak fizere bazı memurla· 
rın kontrol için yarış sahasında 

bu 'undukları biJdiriJiyordu. 
Davacı vekili, mahkemye 30 

temmuz tarihli bir ~azete ve• 
rerek, bunda yaraıı .. Turing• 
klUp,, le "Milliyet,, in mDf· 
terek olarak hazırladıkları • 
nın açık ça 1• azılı bu:unduğunu 

söylemiş, sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

~ Beylerden maaduı
laat onda havuzda bulunma • 
llznndır. Hakem heyeti iıim .. 
hlcanda iıaret edilenlerin 

Yanalsl llll•ahakamıza lflrece ... rdea Ka•affalır, Asllat lallm, Ce•D, 
laftr, Orhan, Hirlsto, Saff.., lla•tafa •-t ••1lerl• ı..,.ıa B., 
llatmazel Rat Mulle, Matmuel U llll8abakaaaaa lçla ... Motlada 

Yarıtı « Turing klüp,. tertip 
etmittir. «MiUiyet» gazetesi, ya· 
ntın neıriyat kısmını idare et· 
mittir. Hakem heyeti, beynel
milel ıartlara uygun olarak 
ıeçilmiıtir. Gazete bu heyeti 
seçmek itine karıımamıştır. 

Y arıt ıaı tlarının değiştiği
nin ilin edilip edilmediği 
.. TurigklOp,, ten aoruldu. Fa· 
kat, henüz cevap alınamadı. 

- Biz, h!kem heyetinin mev• 
cudiyelini kabut etmiyoruz. Yal• 
nız kontrol heyeti vardır. Bu 
kontrol heyeti de, yarış ıartla
rını değiştiremez. 

Mahkeme, " T uringklilp ,, ten 
yarm hikem heyetinin kimler 
olduğuna ve yarıı ıartlrının de
ğiıtığinin davacıya bildirilip bil• 
dirilmed ığioe dair sorgulara ce
vap gelmesi için, muhakemeyi 
cuma ertesi günü öğleden son
ra ya bıraktı. 

7apbklan .. :arbktaa •oara 

cülerin, ıirecekleri müsabaka ne• ıan Baıri (Vefa) Naci, Jorj An• 

vilerine ve klüplerine ıöre mun. gelidiı (hariçten) 
tazam liıteıi ıudur: 100 Serb•t (Hanımlar) Bundan sonra, mahkemenin 

ıorguıuna vifiyetten gelen cevap 
okunmuıtur. 5 • 8 • 933 tarihli 

50 Metre ~ocuklar 
(12·HJ•t••da Mrbe.t•elnlrlta ...... a ' 

Turan, Mahir, Kirkor (fener -
bahçe) Ferit, G. Mililer, W. Mam-
boury, Suai Müller, Gerlinde Ze • 
hender, Yeten Ali, Fikret (1. S. 
K.) Necla Hüsnü, Fevzi, Yani 

Gramandani, lskender, Muvaf -
' u 

"'-·· fak, Lola Ufteri, Ger Hart Miil • 
il ~~ıabakamızda baı hakemli· ler, Artin, lbrahim, Veciye, Fethi, 
-~~e komiteai reiıi Ekrem Muzaffer. 
L_ · lii Bey kabul etınittir . Hakem 100 M tr 

1 ~eti .. e e gen~ er -.et F ıureı federuyonu reiıi Ah· ttt-16 Jqıada aerbe•t ve kurbatalama) 

etıeri, denizcilik federuyo-
Fuat, Nezihi, Rauf, Kirkor, 

Talat (Fenerbahçe) K. Krocher, 
Smoliak, Kari Linke, Hendel, 

~~~11 Rıza, kıdemli yüzhaıı 
Utt~ahman, kaptan Ziya, Fuat 
i..L u Bef lerle Her Riedt, Her 

h:~~tadt, Her Prak ve klüp de. Ortrud Preuaaer, Rut Müller, Sua 
~ılik Goldenberg, Eva Alter (1. S. K.) 
N fubeleri kaptanları F ah • 
-., Ş k" Lili Madencidiı (Pera) Burhan, 
~ e ıp Rüıtü Beylerden terek· Valantin Strikalkin, Jale, Muvaf • 

il etmektedir. 

11ıı .. ! erti.P ve idare heyetimiz de 
-~dır: 

fak, lzak Holdman, Lola La heri 
(hariçten) • 

50 Metre tekaUtler ~ ~zetemiz namına ıpor mu· 
' tı Sırrı, muharrir Sadri E- Hüıeyin Zeki, Ekrem Rü,tü 
ti t' 80o cü Ziya Beylerle ıazete- (l. S. K.) Fahri (Beykoz) Cemil, 
•--. e 1•Porcularımızdan: Ömer Be. 
'1,h_ ızet ~uhittin, Ahmet Ihsan, 
~ et Salım ve Moda yüzme ha· 
ltt, lllüdürü Ihsan kaptan Bey-

a, .. Halk l~in yer 

~ ..:UYük müıabakaları gör
~~ Ye~ ~atandaılar için, mü • 
~ P.t l'~rını tamamile ıören kü • 

' .:- razinoıunda yerler te -

ı.._ I>," t: .,.. e ı . . . 
tllıj Yenuzı hamıl olanlara 

:iı, .. ,,:0 tarafından yüzde otuz, 
' Ott t t.ndaılarımız için de yü:ı 

th! en2 ·1 .. 
· "ltdiJc, 1 at yapılmaıını kabul 

"" ttec1ı,.1., 
' ._.,,k '1 ~litıc:i aın~z~a . kazananlar· 
~- 1 \'e ıkıncıye birer ma • 

' 'llto L~ Punda kazanan takı • 
....... ~~-
el .. ~ ._. ı: •e diier hediyeler ve-
~ • aed" d..:: '°llto 'Yeler müaabakalar· 
-,it 1 • •e ·ı • ~lct rı ecek danıh çayda .... •·tc. '~ıza yazllanlar 

ıza yazılan yüzü-
... '"··....... .... 

mühendis Galip (Fenerbahçe) Şa. 
hin (Hariçten). 

SO Metre (Gazeteciler) 
Ali (Yakıt) lhıan (Cümhuri • 

yet) Muhteşem (Milliyet) Salim 
Hamdi (A. A.) • 

Çömlekleme 

Ah.met F etgeri, Ziya kaptan, 
Fuat, Muhtetem.. 

100 Metre aerbest 

Nejat, lıtavro, Ömer (Fener. 
bahçe) Sıtkı, Süleyman Orhan, 
Gördeı, Hagen (l. S. K.) Agah, 

Li, Kamil, Haydar (Beykoz) Or • 
han, Halil (Galatasaray) Halit 

Nuri, Haıan Baıri (Vefa) Saim, 
Sadi (lıtanburapor) Mehmet Hak· 
kı, Recai (Birinci lnönü) Ahmet 

Şefik, Meti, Fikret, Li, Lutfi, Mu
kadder, Nejat, İbrahim (hariçten) 

100 Metre sırt UstU 

Orhan, Gabriı (Fenerbahçe) 
Sedat (1. S. K.) Niko, Enver 
(Beykoz) Orhan, Halil (Galata
HJ'a)') Saim (lıtanbulıpor) Ha· 

Mari, Leyli, Mürünet (fener· 
bahçe) Suıi Müller, Rut Müller, 
Eva Alter (1. S. K.) 

200 Serb•t 
Müttak, Yekta, Mihaliki, Jan Vu
çadeliı (hariçten). 

Atlamalar 

Atlas denizi 
Salim, Nejat, Cemil (Fener

bahçe) Süleyman Orhan, mühen • 
diı Gordeı, Sıtkı (1. S. K.) Saf· 
fan, AKih, VanKel, lhıan, }iay. 
dar ('Beykoz) OthlLn, Halil, Ci
hat (Galataıaray) Saim, Sadi (lı· 
tanbulıpor) Huan Baıri, Kemal 
(Vefa) Jorj Anıelidiı, Li, Ragıp 
(hariçten). 

Talat, Hiristo, Şefik (Fener. Balbo Tarafından 11 Saat 
bahçe) Behçet, Hayri, Selim, Beh.. 45 Dakikada Geçilmiştir 
zat, Hakkı (Beykoz) Suat, Ahmet 

200 Kruba§alama 

Orhan, Haraç (Fener) izzet, 
Adnan Saffan (Beykoz) Kemal 
(Vefa) Jozef, Cihat (Galataıa
ray) Sedat (l. S. K.) Şadan, Mi
haliki (hariçten). 

200 Serbest ( Hanımlar ) 
Leyli (Fenerbalıçe) Eva Al· 

ter) (1. S. K.) • 

200 Kor ba§lama (Hanımlar) 

Leyli (Fener) Eva Valter (L 
S. K.) Li (hariçten). 

400 Serb•t 

(Galataıaray) Halit Nuri (Vefa) 
Faik Selim, Mlle Ortrud Preuıaer 
(l. S. K.) Sadi {lıtanbulıpor) 
Neı'et (Birinci lnönü) Yorgi De
deko, Li (hariçten). 

Su topu 
Harraç, Cemil, Garbeı, Fethi, 

Hiriıto, Tarık, Fernan, Berç, Şe. 
fik, Saveci, Turan (Fenerbahçe) 
mühendiı Gordeı, Hagen, Süley• 
man Orhan, Kari Linıe, Krocher , 
Srtlu, W. Mamboury (1. S. K.) • 

TUrk bayrak yar191 
Sedat, Sıtkı, Süleyman, Or· 

han (1. S. K.) Hakkı, Harbelauı 
(hariçten) • 
Hanımlar bayrak yar1fı 

1. S. K. takımı. 
Yalh direk 

Nejat, Salim, Cemil, Hazır, Ahmet, Hüaeyin, lbrahim, Sü 
Fahri, Jirayer (Fenerbahçe) Lili, Jeyman (İnönü) Harbelauı, Hak. 
Toma, Burhan, lhaan, Haydar la (hariçten). 
(Beykoz) Mehti (Galataıaray) Müıabaka programımız da !U• 

Halit Nuri, Kemal, Saim (Vefa) dur: 

Horla (Açorea) , 8 (A.A) lngİ· 
liz saati ile 19 25 te Balbonun 
tayyaıelerinden dokuzu buraya 
indiler. Otekiler Pontadelgada'ya 
dağru yollarına devam ettıler. 

Bu grup içinde Balbo da bu· 
lunmaktadır, Bütün tayyareler 
mükemmel bir iniş yaptılar. 

Atlas denizi, 1 1 aaat 45 daki· 
kada geçi lmiştir. 

Harta, (Açeroı) 9, (A A.) -
ltaloyan fıloıu 4,25 te de Lizbo· 
na hareket etmiıtir. 

Tayyareci kan koca 
Nevyork, 9 (A.A.) - lngiliı 

tayyarci James Mollison yakında 
Londra'ya giderek parçalanan 
Seafarer tayyaresi yerine yapı• 
lacak olan tayyarenin yapına 
nezaret edecektir. 

Madam Mallison, Amerika'da 
kalıp cbikago ıergiıini ziyaret 
edecektir. 

' 

Hikmet ( Karaıümrük) Sedat ( 1. • 111111aı111mımnu111111m1::::111aın::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::ı:::m:::::::ı:==. 
S. K.) Sadi Oıtanbulıpot) Muıta• u Numarası: Saati: Nevı : !

1
1 

fa, lımail Hüıeyin (Birinci lnö- : ı ı :ı Turk r:ıH:ık ,:ırı~ı (100·200-100) 1 
nü) Nejat, Jorj Anıelidiı (laariç· 2 J .l 1 O ı 00 sc:rb1: ı \llanıın!Jra) li 
ten). 3 IJ 20 erbe.,t 

4 l J JO Si) .. çoı.uklar:ı. (12-14) \"a~ 1 

400 Serbest (Hannnlar) 

Leyli (Fenerbahçe) Suıi Mül
ler, Rut Müller, Eva Alter (1. S. 
K.) Li (hariçten). 

1500 Serbest 

~ IJ35 100 , 0-1· Ilı) .. 

6 J J 40 50 ,. ı ck.ıuıbc (.35 Jcn ) ul.:ı.rı) 
7 JJ 4,5 200 ku r:ığa .. ıma 
8 14 05 100 rbc t 

9 J 4.15 200 K uı tıap;:ılanıa (H .ınıınlara) 

1 10 14,.10 100 Sın usı u 

1 l l 14 -!O ,\ ıl.ıma (:i ıncı.burı J ıhtiyari) * 
Salim, Cemil, Ömer, Necdet, 12 15 ıo 200 S~rbl·s ı 

Bahaettin (Fener"'-L.e) Hakkı, 13 l:i 20 50 kurbap,.1laına çocuklara (12-14) 

: 

_....., ı.ı. ı sJo ıou .. .. (14.ıc;ı 
Toma, Burhan, Lili (Be"'oz) Ta• ı:; 4o 1 

J ~ ., 50 l.urbAalama ( ı ckaüılc~5rnkan 
lit (Galataıaray) Huan Buri, l6 l " 1 ' L H 

• v lırı.. l',\H.tk )Jrl~I 01.ınımlJra) 
Faruk (Vefa) Sedat, Adolf Lın· 17 1620 ısoo crbc t 

ke (l.. S. K.) Muıtafa Aıım, Na - 1 l 8 l b 55 400 ı:erbcst fünınıl:ır:ı) 
19 1:- 10 s zif, Yakup, Dirtad, Bahaettin, .u 10rı_ı 

y f" (T k G I b" rw•) 20 ı s '\ .ıÇ;lı Jır,.ı. 
aı 1 op apı enç er ır ısı L21 18 JO !50 metre (gazctcdlcr) 

Murat (Küçükpazar ıençler birli- 22 18 20 \ ti c ö 1 ki ) J • . ama ç ın c: m 
ği) Nihat (Birinci nönü) Huan, :ı::::m::ı:n:::mmnnn.·mn:::ı:z::uum:u:mr.:amwamu:ı11maı«1aanı•nıı 
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Dört viliyette açılan r;; Kİ ş EHİ R DE' Nafıa Vekaletinden : 
Köycülük kursları Vakıtve Haber 

Maarif vekili Reşit Galip Beyin 
vilayetlere bir tamimi 

Istanbul, 6 {A.A.) - Maarif 
Vekili Doktor Reşit Galip Bey, 
Ankara, Adana, İzmir, ve Bur· 
sa'da açılan köycülük kursları 
münasebetile, bu valiliklere ve 
kursların tedrisat heyetlerine 

telgrafla aşağıdaki tamimi yap
mışbr. 

"Köycülük kurslarmda iktısa· 
di, içtimai, sıhhi, bedii sahalar· 
da küyü ve köylüyü yükseltmek 
maksadı uğrunda bir yıldanberi 
derin ve sürekli tetkiklerle ha
zsrladığımız programların ilk tat· 
bik tecrübelerini yapmaktasınız 

Teşebbüsün kaynağı, cumhuri· 
yetin en esaslı fikir umdelerin· 
den biri olan Türkiye yükselişi· 
ni köy temeli üzerine kurmak 
fikridir. 

Millet olarak hakiki terakki, 
mütemadi surette ilari gitmek 
Te yükselmek kabiliyetini haiz 
hakiki inkişaf ancak kökü köy
lerde olan terakki ve iokişathr. 
Köy muallimini bu bakıma göre 
en verimli çalıştırabilmek için 
köy mualliminin köyde hakika· 
ten müessir bir inkişaf unsuru 
bir fikir lideri haline gelebil· 
meai için onun zaten yüksek 
olan seciye ve ülkü vasıflarını 
ameli ve tatbiki bilgilerle kuY· 
vetlendirmek fazımdır. 

Mektebi, duvarlarınan dııın· 
daki köy muhitinde de faideli 

ve müessir kılmak, köylüye bir 
an evvel kalkınması, ırkımn bü
tün mümtaz kabiliyet miraslarile 
en kısa zamanda tarihi faikiye· 

. tini elde edebilmesi noktasından 
yardımda bulunmak için, köy 
mualliminin muhtaç olduiu bu 
bilgileri unutulmıyacak bir gay· 
ret ve f edakirlık hamlesi ile 
sizler vermektesiniz. 

Dört köycülük kursunda edi· 
neceğimiz müsbet neticeler bu
gün muallim mektepleri prog
ramında bu maksada göre esas· 
1 ı deiişiklikler yapılmasına ve· 
racak bir şümul alacağı için, me· 
sainizin ehemmiyeti, geniş öl
çüde istikbale kol atacaktır. 
Tatil ve istirahat aylarını feda 
ederek köycülük kurslarımızda 
kürsüleriniz önünde çalışan ilk 
tedrisat müfettişi ve köy mual-

limi arkadaşlarımın bu yeni ve 
çok ehemmiyetli ülkü yolunda 
bütün mukaddes ateşleri ve ya
ratıcı heyacanlariylc yürüyecek
lerine en sarsılmaz inanışla emi
nim. 

Üniversite işleri ve hafif ra
hatsızlığım dolayısiyle aranız· 
da bulunamamaktan müteessi -
rim. Yakından takip ettiğim 
klymetli çalışmalarınız için teşek
kür eder, cümlenizi candan sev· 
gi ve saygılarla selamlayarak, en 
büyük muvaffakiyetler dilerim. 

RE KO R 
Fransız tayyarecilerin geçtikleri yol 

Bu filen 10 bin kilometredir 

PMis, 9 (A.A.) - Tayyareci 
Codos ve Rossi filen 10.000 ki· 
lometre katetmişlerdir. Tayyore· 
cilerin Viyana üstünden aşıp 
geçtikleri sabit olursa kırılan 
rekor · 9,400 kilometre olm~k 
lazım gelir. Aksi taktirde bu 
rekorun 9, 200 kilometre olması 
icap eder. 
Co~os ile Rossi'nin perşenbe 

günü Joseph le Briks tayyaresile 
Marsilya'ya dönmek üzere hara· 
ket etmeleri mqlıtemeldir. 

Paris, 9 {A.A) - Hava nazırı 
Codos ile Rossi tarafından gön
derilmiş olan telgrafm suretini 
tebliğ ediyor: 

"Nevyork ile Berut arasındaki 
relior 56 saatte kmlmışbr. 

Uçuş, 3 senelik bir tayyare 
ile 800 saatte yapılmışhr. Hak· 
kımızda gösterdiğiniz emniyeti 
isbat etmiş olduğunuzdan bah· 
tiyarız. ,, 

Beyaut, 9 (A.A) - Tayvareci 
Codos ile Rossi'nin Suriyeye ge· 
!işleri hakkında şu tamamlayıcı 
tafsilat elde edilmiştir: 

Tayyareciler mahalJi saatle 
yirmiyi on geçe Rayak'a gelmiş· 
lerdir. Gerek kendileri, gerek 
tayyareleri gayet iyi bir halde 
idiler, ·uçuşları ve Rayaka varıı· 
ları da çok müsait şerait içinde 
olmuştur. Tayyareciler, Rayaka 
gelince salı sababme kadar din
lenmek için kendilerine vakit 
bırakılmasını iıtemiılerdir. 

Tayyareciler salı sabahı uyan· 
dıktan sonra kendilerine sorulan 

suallere cevap olarak demişler
dir ki: 

"Bu uçuşumuz esnasında kar
şilaşbğımız çetin zamanlardan· 
beri havalanacağımız sırada sı· 
cakhk yüzünden çektiğimiz zor
Juktur. ikinci müşkül ve tebJikeli 
devreyi de Okyanosu aşarken 
geçirdik. Bu sırada on dakika 
kadar her zamanda tehlike için· 
de kaldık. Su üstünde beş bin 
kilometreye yakın yol aldığımızı 
sanıyoruı. Havanın fena ve bo· 
zuk olmasına rağmen Okyanosu 
geçişimiz oldukça iyi şerait içer· 
sinde cereyan etmiştir. Avrupa 
üzerinde Strazburg, Münib, Vi· 
yana, Budapeşteyi geçtikten 
sonra bulutlarla karşılaştık. Hal
kidıkya yaı'\m adasının üzerin
den aşarken büyük bir hava 
anaforuna tutulduk. Havanın 
çok sıcak olmasından dolayı kül
liyetli miktarda benzin sarfettik. 
Böyle olmasaydı Basra körfezi
ne kadar uçabilecektir. 

Veremle mücadele 
Veremle Mücadele Cemiyetin

den : Istanbul verem mücadele 
cemiyeti, halka kolaylık olmak 
üzere şehrin her mıntakasındaki 
eczanelere birer Makbuz defteri 
gönderilmiştir. 

Muhterem azanın veya yeni
den aza olmak arzu edenlerin, 
hem aza yazılmak hem aidat 
vermek üzere kendi muhitlerin· 
deki eczanelere müracaatları 
rica olunur. 

Gazetelerinin SAT 1 Ş 
MERKEZ/ 1 

SONPOSTA
1 

1 Kütüphanesidir 
1 

\. ., 
Anadoluhisarı 

Gençleri futbolda varlık 
gösteriyorlar 

Anadoluhisannda son aylar ı -
\inde spor faaliyeti çok ilerlemiş 
ve oralı gençler ciddi terakkiler 
gösterıniye başlamışlardır. Muha
birimiz bize son günlerin faaliyeti 
ni şöyle bildiriyor: 

Cuma günü Anadoluhisarm Kü
çüksu sahasında Hisar idman yur
du ve Bostancı spor klübü ikinci 
takımları arasında yapilan futbol 
müsabakasında Hisar idman yur • 
du takımı sıfır - iki galip gelmiş· 
tir. 

Müteakiben ayni klüplerin birinci 
takımları karşılaşmışlardır. Bos -
lancılılar takımlarını Fener kaleci
si Hüsameddinle takviye etmişler
di, Hisar takımı mütat kadrosu ile 
sahaya çkıyordu. 

Birinci devre mütekabil ve a • 
henkli hücumlarla evveli Hisarlı
ların bilahare Bostancılıların birer 
sayıları ile neticelendi, ikinci dev· 
re kah Hisarlıların ve kah Bostan • 
cılıların hakimiyeti altında cere -
yan etti ise de gol atmak kabil ol
madı ve maç beraberlikle bitti. 

Son maç Kandilli gençleriyle 
Kedikpaşa takımları arasında ya- , 
pıldı. Kandilli takımı üç bir ga " 
lip geldi. 

Anadoluhisarı idman yurdu yi~ 

mi senelik hayata malik bir klüp o· 

lup bir müddet atalet geçirdikten 

sonra Anadoluhisarı Halk fırkası 

nahiyesinin yardım ve himayeleri 

ile yeniden faaliyet · sahasına atıl • 
mıştır. 

Bilhassa futbol saahsmda genç, 

faal ve ateşli gençlere malik olup 

bu senenin baharmdanberi civar 

kJüplerle yapılan maçlarda daima 

galebe ve rüchaniyetini temin et· 

miştir. Gençlerin bu faaliyetini tak 

dir ederken himayesini esirgeme • 

yen Anadoluhiaar Halk fırkası er·· 
kanını tebrik ederiz. 

Sami 

1 Askeri Fabrıkalar illnları 1 
3087 Ton "0-10,, zerodiz kömürü 

2218 ,, Lava Marin 
350 ,, Kriple 

,, 

1143 ,, Jeneratör ,, 

Yukarıdaki malzeme kapal1 

zarf suretiyle 6/ 9/ 933 tarihindf" 

saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 

Taliplerin şartname için her gün 

öğleden sonra münakasaya girmek 
için de o gün teminat ve teklif at 
ile müracaatları. (3829) 

--- Dr. Ihsan Sami ---~ 
öksürük şurubu 

Öksürük ve nefes darlığı boğmaca 
'e kı zamık öksürükleri için pek te· 
sirli il~çtır. Her eczanede 'e ecza 

- depolarında bulunur. (5960'_ .. 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Ne~riyat Müdürü: 1. Safa 

V AKIT Matbaası - İstanbul 

Samsun • Sıvas hattı üzerinde kalın civarında kain taş oc•" 
ğ'ından "5000,, metre mik'ap balastın ihracı kapalı zarf usulil.f 
münakasaya konulmuştur. Münakasa 22 • 8 • 933 tarihine müsadı 
sah günü saat 15 de Ankara'da Nafıa Vekaleti Müsteşarhk o>~f 
kamında icra edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklı 
mektupları, "287,5,, liralık teminatı muvakkateleri ve cari sene" 
ye ait Ticaret Odası vesikalarile birlikte aynı gün ve saatte DJU" 
nakasa komisyonunda bulunmaları lazımdır. . 

Talipler münakasa şartnamelerini Ankara'da Nafıa Vekalet~ 
Levazım Müdürlüğünden, lstanbul' da Haydarpaşada Liman i~lerı 
Müdürlüğünden bir lira mukabilinde tedarik edebilirJer. (372~ 

HE~ AYIN 

Devlet Demiryolla.rı ilanı~ 
Kü tabya • Bahkesir hattı üzerinde Balıköy, Piri beyler ,e 

Dursunbey istasyonları civarında kilometr~ 114,900 - 140,700~ 
159,000 da vaki taş ocaklarından çıkarılarak teslim ediJec::, 
8000 M3 balastın kapalı zarfla münakasası 24 • Ağustos • 9ı 
perşembe günü saat 15 de Ankara'da idare merkezinde yapıl•' 
caktır. 

Tafsilat Eskişehir ve Ankara veznelerinde beşer liraya •'' 
tılan şartnamelerde yazılıdır. (3789) 

650 ton kok kömürü mübayaası zımnında 3 • 8- 933 tarihirıt 
icra edilen pazarlıkta elde edilen fiat haddi itidalde görülo>C 

1 

ğindeo yeniden pazarlık icrası tekarrür etmiştir. d~ 
Pazarhk 14 ·Ağustos· 933 pazartesi günü saat 14 112. 1 

Ankarada Umum müdürlük binasında malzeme dairesinde ıcl 
edilecektir. . 'kt' 

Pazarlığa iştirak edeceklerin 8:l0 liralık teminallarile hırlı 
behemehal Ankarada malzeme dairesine müracaatları llıundıd•' 

Şartnamesini görmek istiyenler Ankarada malzeme dt' 
ireıine ve Haydarpaşada tesellüm müdürlüğüne müracaat 5, 
bilirler. (~ 

Marmara üssü Bahri Kumandanlı~ 
Satın Alma Komisyonu Reisliğinde~' 

ıeıt 
5 bin ton Maden kömürünün tahmil ve tahliyesi i~i '1'"' 

münakasa usulile 1 · Eylül· 933 salı günü saat onda lzmıtlt elr 
mandanlık satın alma komisyonunca müteahhide ihale e~ile\,· 
tir. Şartname sureti musaddakaları komisyondan alınabilır· ~0' 
!iplerin % 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate ile komisı~;041 J 
racaalları ilan olunur. ~ 

Sıhhat Ve içtimai muavenet , 
VekaletindeJ1; 

ol' 
Tecrübe için Doktor'lara bedava olarak tevzi edilnıekte ·ıı~ 

Tıbbi müstahzarat nümunelerinin Kutu, Şişe ve sair a~bıl~~r~' 
üzerindeki etiketlerin Yeşil renkte olması ve bu etıket ~,r 
Türkçe "Bedava dağıtılır, Doktorlara nümunedir.,, Kaydının 
bu olarak yazılı bu'.unması lazımdır. l 

1 ·Teşrinisani· 933 tarihinden itibaren yukardaki şartlar' "~ 
gun olmıyarak Gümrük ve Posta idarelerine gelecek oı 11;9~ 
munelerin ithallerine müsaade edilmiyeceği ilan olunur. ( 
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Kayıt ve kabul şartları 
Z1•• l933 ders senesı ıçın Ankara ''Yüksek Ziraat Enstitüsü 
·•ııt . " 

u'l... Ve Zıraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak 
~re "50 Ot ", Baytar Fakültesine Kız ve Erkek "50,, , Yüksek 
~Olan Mektebine "30,, talebe alınacaktır. Müessese leyli ve 

ccanidir. 

1 
Kabul şartları şunlardır 

2 = T.ürkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
. Lıse bakaloryasını vermiş bulunmak. 
3 

- Yaşı 17 den aşağı olmamak. 

,, : - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete malik 
~ ~stalıklardan salim olmak, "tam teşekküllü hastane sıhhat 
7etı raporile tevsik olunur. 

dev S .-: Tahsil leyli ve nıeccani olduğundan staj veya tahsil 
tiıı teaının ortasında "arız olacak mazeret ler dolayısile tahsille· 
L. t devam etmek imkanını kaybetmiş olanlar müstesna olmak 
"ctre t . k 
~t " s 8J veya me tebi terkedenlerin veya cezaen çıkarılan

ırı h .. k A 

'd u umet tarafından kendileriilc yapılan masrafı tazmin 
tcekı . d . N ı· eı erıoe aır oter ıkten musaddak kefaletname vermek"mü-
•esGce verilecek nümuneye tevfikan., . 

"6 .. - Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden 
•rıuhat mazbatası ile 4 kıt'a foto haf vermektir. 

dt 7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şahadetname 
Ctk~ccleri ve müracaDt tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla· 

ır. 

Ilı 8 - Ziraat Fakiilt~sine girecekler evveli 1 sene Gazi Or· 
~~rı çiftliğinde talebe nRmzedi sıfatile staja tabi tutulurlar. Ta· 
~trı~·sta!da bulunduğu nıüddetçe yemek ve elbise bedeli olarak 
f•t 1 erıne ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten hiç bir tevki· 

hpılma:ı. 

'). Bu şartları haiz olup Ankara "Yüksek Ziraat Enstitüsü 
~ti " 
111 ka~ Baytar ;;-akültelerirıe ve Yüksek Orman Mektebine gir· 

He ıstiyenlerin 31 ey:uı 933 tarihine kadar yukarıdaki şartlara 
~6~ttir veıikalarını bir istidaya raptederek doğruca Ankara 

•ete Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne ~racaat etmeleri 
olunur. 

d Daha fuJa malfımat almak istiyenlere müracaatleri takdirin. i ~rospektuslar gö..'.'derilir. (3024) 

tenküy Kız Lisesi müdürlüğünden: 
~•rtl - Ağustosun yirminci pazar gününden itibaren talebe 1 

2 
ve kabulüne başlanacaktır. 

~~d - Pazar, Salı, Perşembe günleri saat ondan on yediye 
~I\';~: eski talebenin kayıtları tecdit, müracaat edecek yeni 

3 
namzet kayıt olunacaktır. 

'ıh~i - Kayıt ve tecdidi kayıt !çin müracaat edecek talebnin 
~~k muayeneleri yapılmak üzere muayyen günlerde saat onda 

~Pte hazı~ bulunmarı lazımdır. . 

t\>"tl - Yemden kayıt olunacak talebenin hüviyet cüzdanları 
~~'11 ~e bulundukarı mektebin şehadetname veya tasdiknamesiSSOO 

~~~ '~ k~dar maaş alan memur çocuklarından pansiyon kanu
~il~I evfıkan yüzde on tenzilat yapılmak için babalarının bulun

l~k :~1

1 V~zife ve maaş mikta.rını gösterir vesika '' on beş kuruş
>'cötat lazımdır ,, beraberlermde olarak velileri ile birlikte mü-

S eylemeleri. 

~ti\ \' -: Mekteb · mizin ilk kısım dördüncü ve beşinci smıflarile 
Gtr~i ;~•se sınafların~ leyli talebe kabul olunur. llk kısmın leyli 

6 O, orta ve lıse sııuflarınm 225 liradır. 
~ıiltı - . Eylfı ' iptidasana kadar kayıtlarını tecdit ettirmemiş 
oılı eskı ta' b 1 · . .d .. 

ıı,~ ~ e e erın yerıne yenı en muracaat edenler kayıt 
i~..,,11~ tır. Tatil. münasebetile bulundukları mahallerden muayyen 
~ nıu a gdemıyecek olanlar ücretlerini göndermek şartile yazı 

7 tacaat edebilirler. 

~tt on~ .Mezuniyet, ikmal ve kabul imtihanlörı Eyllıl iptidasın· 
-flıttı tıne kadar yapılacak eyllılün onbirinci günü derslere 

~Caktır. 113937,. 

On Beşinci Hudut Taburu 
l'~ Kumandanlığından : 

% b uran bir ı·k .h . . . d 
M.. k sene ı ı tıyacı ıç n aşağı a isim ve mıktarı ya· 

~, ... , alc k k 
~'tıd m erza onturatoya bağlamak suretile satan ahna-

-~llt 1;
11 Ycvnııi ihalesi olan 21 · Ağustos · 933 pazartesi günü 

ttkkil ""'de taliplerin Edirne'de Malrnüdiir 1i• I< Dair('sinde müte
"-O . 

...... ınısyonuna müracaatları ilan o .uour. 
l\.ıfo 

1~0 0 
Gr. 

1 00 
12.000 
ı2,0oo 
~.ooo 
.soo 

Cinsi 

Un 
Nohut 
Kuru Fasulya 
Şeker 
Kuru Sona 

(3725) 
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. 
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İzmir Mst. Mv. Satın Alma Ko· 
misyonundan: 

54,000 kilo koyun eti kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 28 ağustos 933 pazartesi 
günü sat 16 dadır. Taliplerin şart 

nameyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edeceklerin de 
o gün ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle birlikte İz· 
mirde Mst. Mv. Satın Alma Komis 
yonuna müracaatlar. (3232) 

(3806) 

Müdafaayı Milliye Vekaleti Sa
tın Alma Komisyonundan: 

Ordu Sıhhiye ihtiy~cı için 5000 
kilo idrofilli pamuk kapalı zadla 
münakasaya konmuştur.. İhalesi 
28 ağustos 933 pazartesi günü sa
at 11 dedir. İsteklilerin şartna • 
meyi görmek üzere her gün F ın • 
dıklıda Üçüncü Kol Ordu Satın 
Alma Komisyonuna ve münaka . 
saya gireceklerin o gün ve vaktin· 
den evvel teklif ve teminat mek • 
tuplariyle birlikte Ankarada Mü • 
dafaayı MilJiye Vekaleti Satın Al
ma komisyonuna müracaatları • 

(3231) (3807) 

Müdafaayi Milliye Vekaleti 
satın alma komisyonundan: 

107 komple takım hafif maki
nah tüfek kemeri kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
5 - Eylfıl - 933 salı günü saat 11 
dedir. İsteklilerin nümune ve şart
namesini görmek · üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te
minat mektuplarile Ankarada Mü· 

dafaayi Milliye Vekaleti Satın Al
ma komisyonuna müracaatları. 

"3241,, "3978,, 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divanvolu N. 118 Telefon: 22398 

Nafıa V ekiletinden : 
Ordu Vıtayetinin Ordu· Fcıtsa yo:unda yapılacak betonarme 

BOLAMAN köprıisüniin yapısı kapalı zarfla münakasaya konul· 
muştur. 

işin keşif tutarı ''42000,, liradır. Miiaa!rnsa 24 • Ar,ustos • 933 
perşembe günü saat 15 te Nafıa Vekaletinde yapılacaktır. 

Münakasaya ancak şimdiye kadar bir gözü en az "25,, met
re açıklığanda betonarme veya taş köprü yapısını üstüne almış 

ve iyi olarak bitirmiş olduğunu meydana koyan rc.pı müteahhit
leriyle bu kadar fenni değeri oıan en az "50000,, liralık bir ya
pıyı bir defada iyi olarak yapmış olan ve aynı zamanda yukar
da yazıldığı gibi bir köprü yapısını idare etmiş bir mühendis 
çalıştıracak olanlar girebilirler. 

Bunun için münakasaya gireceklerin yaptıkları işlere ait ve· 
sikaları münakasa gününden en az iki giin evvel Yollar Umum 
Müdürlüğüne göstererek bir ehliyet vesikası almaları ve teklif 
mektuplarmı münakasa günü saat 15 e kadar Nafıa Vekaleti 
Müsteşarlığına vermeleri Jazımdır. 

isteyenler münakasa kağıtlarını Nafıa Yek Aleti Yollar U· 
mum Müdürl~ğünde; lstanbul, lzmir ve Ordu Nafıa Başmühen
disliklerinde görebilirler. Bu '-ağıtlar "5,, lira karşılığında Nafıa 
Vekaleti Levazım Müdürlüğünden satın alınabilir. (3711) 

lstanbul Erkek Lisesinden : . 
1 - Bu sene mekteplerde Eylfılün on birinde tedrisata baş· 

la nacaktır. 
2 - Meıuniyet ve sınıf ikmal imtihanları eylfılün birinde 

başlayacaktır. Programlar mektepten öğrenilir. 
3 - Eski talebenin kayıt ve tecdidi muamelesi ağustosun 

on beşinde başlayacak ve yirmisinde nehayet bulacaktır. Bu za-
mana kadar kaydını yenilemeyen talebenin yerine yeniden talebe 
alınacağından sonraki müracaatları dinlenmiyecektir. 

4 - Ağustosun yirmisinden yirmi beşine kadar leyli talebe 
kaydı yapılacak ve yirmiaindeo sonra mümkün o'duğu kadar ne
hari talebe kayıt edilecektir. 

5 - Istanbul haricinde bulunan eski talebe tahriren veya 
bilvasıta kayıtlaram yeoiletmelidirler. Tedrisata başlanmadan ev
.el mektepte talebenin ibate ve iaşesi mümkün olamıyacağından 
talebe vaz'iyetlerinin buna göre tanzimi lazımdır. (3865) 

Haydarpaşa Emrazı lstilaliye Hast
hanesi Baştabipliğinden : 

Hastahanemiz içiıı bir senelik 21 kalem erzakın aleni müna

kasası 17 Ağustos 933 perşembe giinü saat 14 te Galatada ka
ra Mustafa paşa sokağında lstanbul Liman Sahil Sıhhiye mer· 

kezindeki komisyonda yapılacağından istiyenlerin şartnamelerini 

görmek üzere her gün hastahane idaresiyle mezkur merkez le-
vazım Memurluğuna müracaatları. (3583) 

Ucuzluk •• temizlik .. Siir'at 

VAKlT YURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
.Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her • • • • 

ışınızı .. 

• • 

VA KIT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 



) Istanbul ve Trakya Şek Fabrikaları lür~ Hnoninı ~ir~etin~en · 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Tem muz tarihinden itibaren bin kilodan a 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızd 

:a::,~:aç~:::;: Krisl81 loz ~e~erin Kilosu36, 7 5 ~8n~ı~t8 Kü~ ~eterin Kilos 9,50 Kuru~tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden aJanlara vagon başına beş lira indirilir. ıstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa 
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba 
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si 
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamın 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telef on 

Han. 
No. 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 

FEYZİA Tİ LİSE ER. 
Kız Erkek 

Arnavutköy'de - Çlftesaraylarda 
Ana sınıfını, ilk kmru, orta ve lıae sınıflarını havidir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve mükemme· 

liyeti ile tanınmıı olan müeuese latanbul'un en güzel yerinde kain ve her türlü ııhhi ıartları haizdir. 

Gayret ve muvaffakiyeti görülen talebeler için mektep bütün tahsil devrelerine ait 
kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır. 
Mezuniyet ve Umum sınıflara ait ikmal imtihanlarana 2 EylUlde ve 

derslere 11 Eylülde başlanacaklar. 

Kayıt ve yenid~n kayıt muımeleıine baılanmıştır. Cumatteıi, pazartesi, çarıamba günleri saat 10 dan 
18 e kadar müracaat olunabilir. iıteyenlere mektep tarifnameıl ıönderllir. 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdürlüğünden : 

Gazi Terbiye Enstitüsüne talebe kayıt ve kabul muamelesine 

10 - 8 - 933 tarihinde başlanacaktır. Girmek istiyenJeria şartları 

öğrenmek üzere 26 - 8 - 933 tarihine kadar Maarif idareleriyle 
Muallim Mektebi Müdürlüklerine müracaatları. (3870) 

""""' ................ ~··--······-:•ıı············, , ........................................... .. 
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, _________________________ .. .. .. .. .. .. 
:: Muhtelif mezelerle her ne\'ı ı·: 
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Daktilo Aranıyor 
Türkçeye bihakkan vakıf, seri yazan bir daktiloya ib' 

vardar. Lisan bilen tercih olunur. 
Vakıt Yurdunl daktilo iıaretli mektupla müracaat oluod 

ı~~~~~~~~~~~~~~~~---

1 Yozgat Belediyesinde 
1 - Elektrik tenvirahmız gajojen motörü ile temin edil 

tedir. Eski bir motördür icabında yedekleri bulunamaz yap 
lazımdır. 

2 - Talip olan aan'atkirın Tornacı, Tesviyeci, Dökmecİı 
lcktrikçi ve motör tamircisi olması şarttır. 

3 - Tamire müteallik tornacıhk dökmecilik kaynakçıbk 
kımlara Yozgat hususi idaresinin atelyesinde fazlasıyla mevcu 

4 - Talip olanların yukarda gösterilen işlerin ehli oldu 
na dair vesikaları resmi müesseselerin o işi yapacaklarına 
taahhütleri ve hüsnü ahlak sahibi bulunduklarına ait şahade 
meleri lazımdır. 

S - Muhabere neticesinde mesele takarrür ettirildikten 
ra Y ozgada gelecekleri vakit ileride ücretine mahsup edil 
üzere yol harcırahı avans suretile verilecektir. 

6 - Y ozgada geldiklerinde Belediyenin husbıi binasında 
aile icarsız ikametlerini Belediye temin edecektir. . l 

7 - Y oııatta bulundukları müddetçe Belediyeye görecei1 -~ 
Jere halel gelmemek şarhyla hariçten aldığı itlerden de te"" 
menfaat edebilirler. 

8 - Talipler Yozgat Belediyesine müracaat ederler. 

inhisarlar Umum müdürlüğünden: 
Diyarıbekir Rakı Fabrikası Traçasında keşifnamesi mucibince 

Rüberoit, Beton ve muzayik çini ferıi ameliyatı pazarlıkla iha
le olunacaktır. Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere ( % 7,S ) 
teminatlarını hamilen (14 - 8 - 933) pazartesi günü saat ( 16) da 
Galata'da Mübayaa Komisyonuna müracaatları. (3448) 

ii rakı da vardır. :5 

n ii Merzif onAmerikanKızMektebi :: iyi ve temiz yemekler d 
:: il ::H k !! Orta derecede beş senelik Hayat Mektebi 
~! er a , şam ii Leyli ücreti: 175 lira - Nehari ücreti 20 lira 
•• ı· Merıifon Amerikan mektebinden malümat isteviniz. ii ii , _____________ ml(5978--~ 
ij Konser Müzik 11-----------·- ' 
\,,,,,,"''"''"'""'"""'""'"m"'"",,I Ankara Gazi Lisesi Müdürlüğünd~ Hatıralar ve Jt esikalar z A y 1 1 - Ooümüzdeki ders yılında Gazi Lisesinin bütün sıo 

Harp kabine/erinin isticvabı Samatya Maliye ıubesinden 
Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes'ullerinin di· 29,392 Diva No. sile almakta ol -
nnı alideki isticvaplarını, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. duğumuz urfa maarif müdürlüğün· 

Harp kabineerinin isticvabında den mütekait Celil Beyden bizle
re muhassas Eytamı Eramil maaı-

Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf· larının senedi resmi ve cüzdanla-
halarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksanız. 600 rını tevdi ettiğimiz sarraf Aleksi 

sayıf alık kitap bir lira kaybettiğinden ve yenisini çıkar -
DaAltma yeri VAKiT matbaası 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mak üzere müra~at ettiğimizden 
eskisinin hükmü olmadığını ilan 

Çamlıca Kız Ortamek
tebi .Müdürlüğünden : 
Kayıl işlerine Ağustosun Yirmisinden Otuzbirine, ikmal imti

hanlarına da Eylülün ikisinden onuna kadar devam olunacaktır. 

(3974) 

inhisarlar Umum müdürlüğünden: 
T ekirdağı Şarap fabrikası için plan Ye şarnamesi <iairesinde 

ve mezkur fabrikada halen mevcut imbikc eb'at, eşkll ve yapıl

dığı malzeme itibarile tamamen benzemek üzere iki adet imbik 

yaptırılacaktır. Taliplerin plan ve şartnamemizi gördükten sonra 

,.arlığa iftirak etmek üzere 19 - 8 - 933 Cumartesi günü saat 

IS te maYakkat teminatlariyle beraber Galatada Alım, Satım 

komiıyoouna müracaatları. (3793) 

edel'iz. (8137) 

Zevcesi Kızı 
Halime Münire F ahrünniıa 

Deniz Yolları işletmesi 
ACEnTALARI : 

Kadıköy • Köprübaşı Tel. 42362 

Sirkeci Mühürdar zade hanı 

Telefon; 22740 

Mersin Postası 

KONYA 
vapuru 1118/933 Cuma günü 
saat ondan idare rıhhmıodan 

kalkar. Gelibolu ve Kuşada
sına yalnız dönüşte uğrar. 

(3936) 

açılacaktır. 

Gazi Lisesine gündüzlük ve yatılık talebe almacakhr. 
Yatı karşıhğı 275 liradır. Üç taksitte ödenir. ~ 
Barem kanununa girmif ve aylıkları SS ve 55 den aşağı . r 

memur çocukların• % 10, ikisi de yalıda okuyan kardeşle~ 
kincisine % 15, üçü de yahda okuyan kardeşlerin UçüPC 
% 20 tenzilat yapılar. ~ 

2 - Gündüzlük talebelerimiz için Devlet Demir Yolu, CI t_ 
ci, Yenitehir, Ankara istasyoolariyle mektep yanındaki iıt•' I 
arasında mektebe devam saatlerine uygun gitme gelme treO 
ferleri açacakhr. . o'fll 

3 - Birinci devre birinci sınıfta yabancı dil İngilizcedır. 
sınıflarda İn~ilizce, Fransızca, Almanca kursları vardar. ~ 

4 - 20 Ağuslo• 933 de yatı ve gilndüzlük talebm7~;1 ) 
başlanacaktır. ·~~ 

Asarıatika Müzeleri Umum , 
müdürlüğünde"' 

Odun Mangal Kömürü • 1'0 " 

Çeki Kıye 1°" 
80 15000 ; 4 ,., 

1 t b l A t 'k M" 1 · · · k .. k ·ıe ••11
" .J s an u sarıa ı a uıe era ıçm açı muna asa ı /.~ 

nacak olan yukarda mık tar ve cinsleri yazılı mahrukatıo t.f".ı 
tosun 24 üncü perşembe günü saat 14 de ihalesi karar ,-,, 
mıştır. Talipler şartları öğrenmek üzere Salı ve Cumad•'or'I 
da her gün Asarıatika Müzeleri Dahiliye Müdürlüğüne dl 

at edebilirler. 3866 


