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eşit Galip Bey Vekiletten 
~~ Refik Bey ~aarif ~ekileti ~m;~;~7·!·;·~-~·;·;_-~ 

çekildi 

vekilliğine tayin edildi 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya, Maliye vekili Mustafa 

Abdülhalik Beyler mezuniyet aldılar 

Dr. Refik B. 

·~~~lov,J, 13 (A.Aı - Maarif 
cd~, doktor Reşit Galip bey 

~lllar d 1 °' nluk ve sıbbi an• 
''nrne w 

0 
.. ,.. • ...;t..._ .......... ı:aman din-

dokto gle mecbur olduğundan ve 
.ı r arın t · . d 
"' b , avsıyesı e bu yo!-1 u.und w d 
'lten ff ugun an bahisle veka-
f a ın . 'd ''' k b 1 ıstı a etmiş ve isti-

a.. a ul o!unmuştur. 
'''öta · f S,hb· rı Vekaleti vekilliğinin 

ı. 'Ye V kT ~taf d e 1 ı Dr. Refik Bey '•tt;;
1 
a~. İcrası Reisicümhur 

,t,, erıoın yüksek tasdiklerine 
ili) ·t . . 

~ '" rn·ştır. 
"fit Ci ı· 
1 a ıp Beyin beyanat. 

l. ıtar.·bul l 3 
"'•arif V • . . (A.A.) - Sabık 
~~ A. ekılı Dr. Reşit Galip 
~at1 .?adolu Ajansına şu beya· 
• f ~Onderrniştir : 

ıı.~ .. k', ~,'lftadır devam eaen ra
... ı thırn 
·qt ·ı 6 ın uzunca bir dinlen! 1 ~ i . . 
a, ·~ı >'•.leşebıleceğini dol<tor-
v~~İlliw ~dıler. Bu sebeple Maarif 

~nd ff . • j .. d en a ımı Başvekil Pş. 
t .. ~n · lıtduı rıca ettim. Kabul bu-

" t. 

b ~illlrif · 
Q~tor R. 1~1ni Sıhhat Vekili 

' ii efık Beyefendi tarafın
~ t:de~ilecektir. ilk tedris;ıt, 
.~ te br.ısat, mesleki tedrisat, 
ttG t •ye • . 
~ )'cllük .. sı, ıokılap terbiyesi, 
~'6.,. ' guzef san'atler müzeler 

"'tı· "'"l'lel ' ı, tnUı· e~ Ankara milli akade-
~l'tıb 1 

kutüpanesi,milli miizesi, 

~ta~d:ı b Üniversitesi gibi sa
li ~tıtıi11 C a,lötnılan ıslah ve icra 
b 'd'tt Gnıburiyetin en kıymet· 
'\tfjL Ctk" 
~ it ae anından o!an doktor 

~~I ~~le( ::fend~n.in. ~esaileril.e 
~ ~tı:ıe en ıyı ıokışaf netı~ 
tıı11l' ere c w • 

•rtı . egıne kat'i surette 

r 1 "'1auye v k·ı· 
lb ' O\f e 1 1 
'tb "• 13 ( ~bd '-tiyer A.A) - Tedavi 

~-fj:lb,lik 1~!e . buluuan Mustafa 
\ı~ \lek·ı· Y~n avdetine kadar 

tti "~ku ~~mi beyin Maliye 
lıgıne tayini Reisi-

-~----.------------------
Is met Pş. 
Hariciye vekilimizle 

birlikte Sofyaya gidiyor 
Sofya, 13 (A.A.)- ismet Pş. 

Tevfik Rüştü Bey ile beraber 
Eylülün 20 veya 22sinde buraya 
gelecektir. 

(Anadolu Ajansının notu) A· 
Jakadar makamlar nezdinde yap· 
tığımız tahkikat neticesinde bu 
~aber teeyyüt etmektedir. 

~..._..__, -uıws ~,,_,~ 

cümhur Hz. nin yüksek tasdikle
rine iktı~an etmiştir. 

Dahiliye vekili 
Yalova, 13 (A.A) - Tedavi 

mecburiyetinde buluoan Şükrü 
Kaya Beyin avdetine kadar Ha
riciye Vekili doktor Tevfik Rüştü 

Tevfik ROttG B. ŞGkrG Kaya B. 

Dr. Retlt Galip B. 

hah buraya gelmiştir. Refik Bey 
Reisicl1mhur Hazretlerini ve Baş· 
vc1<il Paıay zfSraret etmif, icap 
eden talimatı alarak akşamüstü 
Istanbula gitmittir. 

Reşit Galip Beyin istif&sile 

yerine vekileten Doktor Refik 
Beyin geçmesi ün_iversitede baş
hyan radikal ıslahatı durduracak 
değildir. Çünkü bu ıılahat Cüm· 
huriyet Halk Fırkasmın prensipi, 
Büyilk Millet Meclisi tarafından 
kabul edilmiş bir kanunun tat-
bikatı cümlesindendir. Binaena· 
leyh üniversitede, Reşit Galip 
Bey tarafından, başlanmış olan 
ıslah hareketi ayni esaslar da
hilinde Doktor Refik Bey tara
fından ikmal edilecektir. 

Y alovadan gelenler 

Abd6.lhallk B. Hilmi B. 

Beyin Dahiliye Vekaleti vekilli
ğine tayini Reisicümhur Haz· 
retlerinin yüksek tasdiklerine 
iktıran etmlştir. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 

1 

Kazım Paşa Hazretlerile C. H. 
F. Umumi Katibi Recep, Dahili· 
ye Vekili Şükrü Kaya, Afyon 
mebusu Ali, Cümhur Reisliği 
Umumi KAtibi Hikmet Beyefen· 

Refik Bey Ankaradan 
geldi 

Yalova, 13 (Hususi muhabiri· 
mizden, telefonla) - Reşit Galip 
Bey Maarif vekilliğinden istifa 
etmiş, istifanamesinde çekilmesi 
sebebinin sıhhi mazeretlerden 
mütevellit olduğunu yazmıştır. 

istifa ismet Pt. Hı. nin Ankara
dan hareketi sırasında vukubul· 
duğu için Başvekil Pş. istifana
meyi yolda almışhr. Yalovaya 
geldikten sonra Reşit Galip Beyi 
burada bulmuş, vaziyet tetkik 
olunarak istifa kabul edilmiştir. 

Reşit Galip Beyin yerine Sıh
hat ve içtimai Muavenet Vekili 
Doktor Refik Bey vekaleten tayin 
olunmuşturr. Reşit GaJip Bey 
Iıtanbula ıitmiştir. 

Diğer taraftan Sıhhat Vekili 
Refik Bey Ankaradan Y alovaya 
çağmlmış, bunun üzerine bu ıa· . 

diler dün Yalovadan şehrimize 
gelmişlerdir. 

Recep Beyefendinin yarın An
karaya döneceği tahmin olun· 
maktadır 

inhisarlar vekili Tekir
dağına gitti 

inhisarlar ve gümrükler vekili 
Rana Bey dün T ekirdağındaki 
şarap fabrikasını teftiş etmek 
Ülere Tekirdağma gitmişlerdir. 

lktısat vekili Sümer bankta 
lktısat ve Ziraat vekiJi Muhlis 

B. dün Y a!ovadan şehrimize gele· 
rek doğruca Sümer Banka git· 
miş ve yeni açılacak fabrikalar 
hakkında mütehassısların izaha· 
tını dinlemiştir. 

Kuzguncukta yangın 
Dün gece saat 23 te Kuzguncuk· 

,. ta Nakka§tepede yangın çıkmı§, 

yalnız bir ev yandıktan &onra ıön 
dürülmüıtür. ... ~ 

ltalyan tayyare filosu 
Romaya döndü 

Tayyareciler merasimle karşılandılar, 
ceneral Balboya mareşal unvanı verildi 

ROMA, 13 (A.A.) - Atlas se
yahatinden dönen Balbo filosu aa
at 18.30 da Oıtie'ye in.meğe başla• 
mıt ve halkın tarif edilmez heye • 
can ile karıılanmıttır. 

Etrafında filonun geçtiği mem
leketlerin ıefirleri olan M. Muıoli
ni, tayyaresi ilk olarak denize in
mit olan Balboyu karıılamıştır. 

Saat 19.15 te bütün tayyareler 
inmitti. M. Musolini tayfaları 
tophyarak raporu dinlemiştir. 

Bundan sonra tayyareciler alay 
halinde Romaya gitmişlerdir. Bü
tün yolda halk ve f atist tetkilitları 
kendilerini alkıtlamıtlardır. Roma 
ya saat 20 de varılmıttır. 

Roma 13 (A.A.) - Tayyareci
Jerin te§kil ebnif oldukları alay 
Colonne'a gelmi§ ve halk burada 
muazzam bir nümayiş yapmıştır. 

Ceneral Balbo, etrafında fırka ka
tibi umumisi ve bütün tayyar:eci
ler olduğu halde matbuat sarayının 

Mareşal Balbo 

balkonunda görünmüttür ve tid
detli alkışlarla kar§ılanmıştır. 
M. Balbo bir nutuk söyliyerek ken 

(Devamı ıo uncu BByİftlef9) 

Asuriler vaktile Türklere 
karşı da isyan etmişlerdi! 
Taymis'in mühim bir baş makalesi 

(Taymis) gazetesi Asurilerin 
isyanı münaabetile yazdığı bir 
baımakalede ıunları da söyle
mektedir: 

"Asurilerin hikayesi umumi 
harple baılar. Bunlar 1917 se
nesinde Rusların teıviki ile Türk
lere karıı kıyam etttiler. 1917 
de Ru t cephesi yıkılınca Asuri
ler Irana püskürtüldüler. Bunla
rın 70,000 i lngilizlerin yardımile 
fraka kaçtılar. Asuriler, daha 

sonra Irakta teşkil o!unan 
ve ücreti lngiltere hükumeti ta
rafından tediye edilen yerli kıta
Jara 

0

girdiler ve askeri hizmetler 
ifa ettiler.,, 

11
T aymis,, e göre Asuriler, aı

keri hizmeti mükümmel bir su
rette yaptılar. logiliz .zabitleri 
kendilerinden memnundu. Bu İf 
te on sene kadar devam etti. 
Fakat Asuriler, muhite yaban· 

(Devamı ' Ün<'U ııayıfecla) 

m:tt1nnutlftllllltflQIQllll9UIUllHJ11Bmmınmnnmuttftmmmımnnn1n1nanınıtnıntQUmt11mu111wıum11ınnıı•ıııunnunıumınmınuııı•nM11111tmuı1111UıUW11Wt1twn™m' -

Komiser - (Şahide) Kavgalarının başlangıcında aen 
orada mıydın ? 

Şahit- Evet Komiser Ef. Tam dört sene oluyor. 
Komiser - Dört sene mi? 
Şahit-Ben nlklhlarında fahittim ı 
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. f{iilSON;HABERLE-RfB M.Titule~ M. Posse 
Türk-Alman iktısat Sofyaya gidip gitmıye 

mukavelesimünasebetile Sofya Kongresi Açıldı ; Bü~:~.ü~3 ~:ı~)d~ğİ~ 
Londra konferansındaki ajansı bi.diriyor: Ecnebı roe 

sözlerini tavzilo ediyor D k t R d•k J b • f k ı ketlerde bulunmakta ol•' 

aja~:~!i;~n ~ 3 T~~~s-u~lm-an ~~!~ emo ra , a ) a ve enzerJ ır a ar ~·:~~~sc;:f::v~n~;::;,t:• 
sat mukavelesinden bahseden bı·rıı•gv ı· kongresı· çalışmagv a başladı karariaş. tmlmış değildir. 
Alman iktısat nezareti müsteşarı M. Tıtulesk or.un Sofy•Y' 
M. Posset gazetecilere verdiği · bet 

gitmiy~ceg· i büyük bir nıı 
b. b tt h ·k· d ı t · · Sofya 13 (A.A.) - Eski Fran • Sofya belediyesi M. Herriot'ya M. Herriot'dan sonra M. Vassi- k•' 
ır ey ana a er ı ı ev e ıçın hilinde, mu maileyhin Arı 

memnuniyet ver:d olan bu an

laşmayı alkışlamak lazım geldi· 
ğini bildirmiştir. 

Londra iktısat konferansında 
bas3aten zirai olan memleketle· 

rin mübalağalı bir şekilde sınai
leşmek istemeleri ile sanayi mem

leketlerioin, iktısadi kabiliyetleri 

aleyhine ziraat sistemlerini inki
şaf ettirmeğe çahşmalarsnı bir 

hata olarak telikki ettiğini ha
tırlatan M. Posse bu sözlerine 
karşı bilhassa Türk mebafilinde 

gö!terilen muhalefetin bir sui 
tefebhümden doğduğunu bildir· 
miştir. Zira bu sözler Türk ikb-

sadiyatını kastetmiyordu, ndece 
umumi bir mahiyette idi. 

M. Posse, Türkiyeninki gibi 
zirai sistemi olan bir memleke-

tin, kendi toprak mahsulüne uy· 
gun bir sanayi yaratmasmm, ik· 

tısadi noktai nazardan, pek tabii 
ve doğru olduğunu ilave etmiş
tir. 

Londradaki beyanatmın mık· 

sadı · sadece akla uygun bir iş 

bölümü yapılmasını müdafaa et
mekti. 

Atinada bir yangın 
Atina, 13 ( A.A.) - Pirenin 

muhacir mahallesinde çıkan bir 
yangında 860 baraka yanmışhr. 

250 aile açıkta kalmıştır. Zarar 

on beş yirmi milyon drahmi talı· 
min ediliyor. Bir çok yaralı vatdır. 

Fransayaihracathakkında 
Istanbul, 13 (A.A.) - ihracat 

Ofisinden tebliğ edilmiştir : 

"f ransaya ithal edilecek keten 
tohumu, pamuk tohumu, susam, 

haşhaş tohumu gibi daha bazı 
yağlı tohumların gümrük resmi 
6 Ağustos 1932 tarihinden itiba-

ren arttmlmışbr. ihracatçılarımız 
gümrük resminin mikdar ve te-

ferruata hakkında ihracat ofiıin· 
den malumat almalıdsrlar. 

Yeni lngiltere elçisi 
Ankara, 13 (A.A.) - lngiltere 

hükumeti Ankara büyük elçi· 
liğine Mısır fevkalade komiseri 
Sir Perfy Loraine'i tayin etmiştir. 

Üniversite' de 

Neşet Ömer veF uat Beyler 
istifalarını geri aldılar 
iki gün evvel Üniversite emin· 

liği ve Edebiyat fakültesi reis
liğinden istifa etmiş olan doktor 
Neşet Ömer ve Köprülü zade 
Fuat beyler iıtifalarmı geri al
mı~iardar. 

Hukuk fakültesi reisi Tahir 
beyle Tıp fakültesi reisi Tevfik 
Salim paşanın istifıı ettiklerine 
Oair ç;kaa pyialann da doğru 
-.clal! aalaşllauıtır. 

Neşet Ömer ve Fuat beyler 
dün Üniversite de çahımıılardır. 

sız başvekili M. Herriot dün sabah fahri hemşehri unvanını vermeği leff uzun bir nutukla celseyi ka • , 
yapacağı konuşmalar etr 

Sivilingrat istasyonuna gelmiş ve kararlaştırmıştır. pamış, bu nutkunda Bulgar mille- ,o 
hü ' umetler arasında cereY 

hariciye nezareti mümessili ta - 5 f 13 (AA ) "B l · tinin gerek M. Herriot ve gerek di· · o ya, · · u gar a1an- mekle olan mükalemelerıll 
rafından karşılan.mı§tır. sı,. _ Demokrat ve Radikal fırka- ğer murahhaslar tarafından ileri 

Filibe istasyonunda mumaileyh Ira birliği kongresi ,dün saat 16 da sürülen mutalealara i§tirak etmek. 
başvekili M. Muşanof, mahalli hü- milli tiyatroda reis M. Brendsen te olduğunu beyan ile "Bulgar., mil 
kumet erkanı ve bir ç.ok mebus ve (Danimarka) tarafından açılmış • leti sulh ve adaletten başka bir §ey 
büyük bir halk kütlesi tarafından tır. istemez.,. demiştir. 

selamlanmıştır. Bulgar murahhası M. Kalende. 
Gerek burada ve gerek Sivilin • roff söz alarak ecnebi murahhas • 

grattan Sofyaya kadar bütün İs· lara (hoş geldiniz) demiştir. Mu • 
tasyonlarda biriken halk eski Fran maileyh M. Herriotun bulunması • 
sız haşvekilini hararetle kartıla - nın delalet ettiği manadan bahset· 

mıştır. mit ve mumaileyhin beynelmilel 
Köylüler M. Herriot'yu selam • demokrasi hareketlerindeki büyük 

lamak için tarlalarını bırakarak is hiz.metlerini ehemmiyetle kaydey-
tasyonlara ko,muşlardır. M. Herri· lemiştir. 
ot kendine uzatılan elleri sıkıyor, 

M. Brendsen teşekkür ederek ve çocukları öpüyordu. Sofya is • 
mhutelif milletlerin demokrasi fır tasyonunda M. Herriot kralın mü 
kalarının biribirine müvazi • olan messilleri, hükumet azası, meh • 

uslar tarafından karşılanmıştır. mesai ve faaliyetlerinden bahset • 
Büyük bir halk kütlesi istasyonu miştir. Umumi ki.tip M. Bere} de· 

ve civarı doldur.muştu. mokrat fırkalarının mesaisi hak • 
Sofya, 13 (A.A.) _Dün öğle- kında izahat vermittir. 

den sonra Radikal Demokrat ve M. Herriot kongrenin kendi hak 
benzeri fırkalar, beynelmilel an • kındaki iyi kabulünden dolayı te • 
laşma kongresi açmıştır. fekkür etmiş ve Bulgar milletinin 

Kongreye Bulgaristan, Dani • bariz vasıflarını teşkil eyliyen me
marka, Fransa, İngiltere, Yunaniı ziyetleri saymıştır. 
tan, Polonya ve Hollanda ittirak Mumaileyh bundan sonra kon • 
etmektedir. grenin pek ağır olan vazifeıini 

Bu celıede hazır bulunan M. 
Herriot, samimi tezahürlerle al • 
kı§lanmıttır. Bütün matbuat M. 
Herriot'nun Sofyada bulunuşunu 
memnuniyetle kar§ılamakta ve 
bu hadisenin Fransız Bulgar müna 
sebeti lehine yarayacağını kaydet
mekte ittifak etmektedirler. 

izah etmiş ve demokrat fırkaların 
gayret ve faaliyetleri ve heynelmi 
Jel sulhün esası olan hekem, em • 
niyet, silahları bırakma akideleri 
hakkındaki nikbinliğini izhar et • 
mittir. 

M. Herriot şiddetle alkı§lanmış· 
tır. 

Almanya tekrar llrlandada nümayiş i 
silahlanıyor! 

M. Çurçil bir nutkunda 
böyle söyliyor 

Londra, 13 (A.A.) - Esaeks · 
kontluğu dahilinde verdiği bir 
nutukta M.Vusloo Cburchil! şun· 
lan söylemiştir: 

Bugün Almanya ancak kısmen 
ıiliblıdır. Fakat daha timdiden 
kendisindenzayıf komıuları,Avus· 
turya, lsviçret Belçika ve Dani · 
marka derin bir endişe duymak
tadırlar. Fılvaki Almanyanın si· 
lablanmakta ve muahedelere rağ· 
men silahlanmakta olduğuna 

inandıracak ciddi sebepler var. 

M. Vuiıton Cburchill bugünkü 
Avrupada ıulbün başlıca is•ioat
gahı olan Fransız ordusu ile ln
giliz donanmasını zayıflatmak 

isteyen siyaseti ifşa ve mahkum 
etmektedir. 

Müstakil büyük gazetelerden 
" Sunday referre ,, bu hafta 
" Almanya ordularmı silahlandı· 
rıyor. ,, başlığı altında yazdığı 
bir makalede mühim bir dosyayı 
ifşa etmektedir. Bu dosyadan, 
Almanyanın bütün kuvvetlerinin 
Nazi rejimi · tarafından harbe 
hazırlık gayesi esasına sevkedil
diği açıkça anlaşılmaktadsr. 

Gazete, Almanyamn gizlice 
ıilAblanmaaına müsiade edildiği 
takdirde bundan tehlikeli karı· 

Milli kahramanlar örfi 
idare altında anıldı 

Dublin, 13 (A.A.) - DubHn· 
de zahiri bir sükfıta rağmen bu

gün Griffith, Mıhael ve Kervin 
Pbiggins'ın hatıraları fili bir örfi 

idare içinde ana!mıştır. Bu i1ç 
kahraman serbest lrlinda hükiı·. 
metinin teessüs etmesine çalı~-

mış ve muvaffak o'muşlardı. Mu
azzam polis ku\'vetleri ve mitral
yoz müdahale etmeğe haztr bu
lunuyorlardı. 

Ceneral i Duffy mavi gömlek
lilerin hükumet kararı mucibince 

geçit resmi yapamayacaklarını 
bildirmiştir. Buna rağmen '.l000 
kişilik bir nümayişçi heyet top· 

lanmış ve bu karardan dolayı 
şiddetli teessüflerini bildirmiştir. 
Collin'in hemşiresi matbuata 

gönderdiği bir mektupta hükfı· 
metin üç milli kahramanın batı-

rasmın anllmasma mümanaat edi
şini protesto etmiştir. 

şıklıklar çıkacağını 

mektedir. 
ilive et-

Danzig'te Hitlerciler 
Danzig, 13 (A.A.) - Hitlerin 

adamı olan M. F orster mecliste 
Ayan reisinin huzurunda söyle· 
diği bir nutukta, Alman~a'da 
olduğu gibi bütün fırkaları da· 

Reis, azayı, M. Herriot'yu ve 
beynelmilel demokrasiyi alkışla • 
maya davet etmiştir. Bunun üzeri
ne milli tiyatroyu dolduran dinle· 
yiciler şiddetli alkışlar koparmıt • 
lardır. 

Hazirun arasında başvekil M. 
Muşanof, kahine erkanı ve ecnebi 
memleketler mümessilleri bulunu • 
yordu. Başvekil büyük bir ziyafet 
vermiş ve bunu bir resmi kabul ta· 
kip etmiştir. 

1 kinci celse 
Sofya, 13 (A.A.) - Radikal 

demokrat itilaf kongresi bu sa· 
bah ikinci celsesini saat 10,30da 
ulum akademisi salonunda Fran· 
sız murabbası M. EmiJ Borele'in 
riyasetinde akdetmiıtir. Kongre, 
bu celsesinde bütün heyetlerin 
itsizlik ve gümrük maniaları 
hakkında vermiş olduldatı npor
Jarı dinlemiştir. 

Bütün murahhaslar iktuadj H· 

hada beyncJmif el bir tesanüdün 
lazım olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmitlcr ve gümrük mania· 
!arının ortadan kaldırılması le· 
binde bulunmuşlardır. 

Celse saat 12,30 da tatil edil
miş olup öğleden sonra saat 15,30 
da tekrar açılacakbr. 

Havana' da 
Karışıklık 

Başvekil kaçtı, ordu 
harekete geçiyor 

Havana, 13 (A.A) - Macha· 
do kabinesi istifa etmittir. 

Havana, 13 ( A.A) - Macha· 
do tayyare ile kaçmııtır. Halk 
sarayda tahribat yapmış ve bazı 

tiddet hareketlerinde bulunmuş

tur. Bunun neticesi olarak 20 
kişi ölmüş ve 200 kişi yaralan
mıştır. 

M. Cespe des vekaleten hilku
met reisi tayin olunmuştur. 

Havana, 13 (A.A) - Ordu 
derhal şehre girerek asayişi te-

min etmek için emir almışhr. 

Bulgar-Yunan hu
dudunda bir hadise 

Sofya, 13 ( A.A.) - Matbuat 
hudut hadisesinden bahsediyor. 

Yunan askerleri, Bulgar toprak· 
larmda bulunan bir Bulgar dev-

riyesi üzerine ateş açmışlardır. 

Fakat komisyonun yaptığı tah· 
kikat Yunanlıların komiteci zın· 
nederek ateş ettikleri neticesine 
varmıştır. 
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ğıtmak ve idari memuriyetlerin 
hepsini Nazilere Yermek lüzu
mundan babıetmittir. 

cesine ba~lıdır . 

Maliye teşkilatı 
Raşit Bey lstanbul ~ 

baş mürakıbı otdıJ 
Ankara, 13 (Hususi) - t 

Veklleti lıtanbul maliye 
Jitının ıslahı yolundaki ç• 
sına devam etmektedir. 
ye kadar lstınbul maliye 
!itana memur edılenler ıuo . 

lstanbul Maliye murak•P 
inhisarlar teftiş heyeti reitl 
tit, mürakipliğe lstanbul d 
dan Mustafa, lstabul tıb• 
müdürlüğüne Ankara deft 

Salim, Beyoğlu tah•kkuk '°f 
lüğünc Adana defterdarı 
Üsküdar tahakkuk müdOrl 
lstanbul varidat müdürO 

Üsküdar Tahsil MüdOrl 
Maliye Veklleti merkez 
sebecisi Şefik Beyler tayio 
mişlerdir. 

lstanbul Maliye MürakiP1 

den ikisine Oeo;vlet demid 
heaabat dairesi rciai Kid' 
yin tayinile yerine Natı• 
leti muhasebe müdürü N•fİ 
yin getirilmesi kuvvetle Ol 

meldir. 

Yeni 
Ankara, 13 (Hususi) -" O 

nı muhasebat umum moclllf 
ik Beyin Maliye veklleti 

1 - t . . ..k k 1' ıar ıiJna ayını yu ıe 
iktıran etmiıtir. 

Faik 8. düoden itibar.O 
vazifuine başlamıştır. 

M. dö ŞambrÖ~ 
Roma, 13 ( A.A. ) - i 

sefiri M. dö CbambrlSll 
namesini bugün öğlede~ti" 
saat 17 de Krala verece , 

,Jı'' Lindberg'in seY / 
Copenbague, 13 (A:A·~0~ 

dbtrg dün tayyareııle .,ıt'J 
rııe • .s 

haba'dan Angmagıı• 1 

1;ı'J tir. Uçuıuoa bugün .Re.,,o' 
kadar devam etme•• 
dür. 

. aret ı 
Şehitleri z•Y .,., ''' 

Balıkesir,13 (A_·~·) ,,,,,~ J 
kale harp sahillerıoı g .,it ıfJ 
Çanakkale Halkevi ile 'fl'j 
yapmak üzere gid~Ocle , 
Halkevlileri gece bır 
lerdir. 
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SOHBETLER 

~ Devletçiyiz? 
ııııc.1. b 

Bir hürriyet aşıkı 
~ • ının olufu, sıçrayıf-
~l'\ı >'eler için değil, doğru
... Ya. ha;·..-tın zaruri ham-
• 

"1 .. 
ıçın no•maidır. Tiirk in· 

· t.tı ~"Veta na:rariye;erinin 
' bit~rn Yapıhna,:nı bekiesey. 
t~~ r daha ne kadar gözü -
't ~da kalacaktı. Sanc..tkirı 
.~t' •rnınt gı.'ridf\ bl"akan 

· ~ıah k .1 · • "1re~ 1 eııuını fuarlandırır 
be etlerini ;öyle çiziyor: 
. •letçiyim !. 

· • llıkılabını devletçi yapan 
ill " b eya u soıyal felıef ede 
~ 011

• llazari bir bat langıç 
~lıtmak, Türk inkılabı. 

"•Yeler aleminden bulup 

' çalıtmak gibi bir fey 
. 

del't·~üınhuriyetinin devlet· 
urk inkılabı gibi madde

l ~~itenin bir ifadesidir. 
' 1)en· 
~it. . •n realıleıindeu gelen 
a.. tı inkılap fırku1 ıöyle 
-,brıyor: 
~i ıne · saı ve faaliyeti esas 
~beraber, mümkün olduğu 
:ıe 7.aman içinde mi!cti refa-
';n llı~eke~i ~nıraniyı::tc eriştir 
' lllilJetım·n umumi VC' yük

llfaatJerın· •. • he'· j · ~ · · biUı ııı ıca .ır ıgı ış-

ıtn ~ iktısadi sahı-cla de\"' 
·~ a1akad:ı r ctmel< :r.ühim 
d·· trndandrr. ,, 
~~ anlamalC için Türki· 
İJıtı lal davaamdaki hedefi
t .•atça hulunduiu vaziyeti 

! llıQ aayesini hatırlatmak 
il', 

ı,, h,. b' . ·:. .. . ..r ın!n !1&1'ı, nunya 
t:tı flraıına ıniısavi haldı bir 

'er ı.;ııcle a:irmekti. muaaır 
~ .... ._ 

1~de, .uııllet adım tau • 
~h· ••,amı:me a<ültür \~tikla-

ıp oMıt 
k .. ıyanı yoktur. 

·· ~ ~lt~ründe iıtikliJ, dil 
. ııtıklil t t"k k""lt•• ••tik'") ' eı e ı u u-

"' ' aitlik k ""lt" ·· d , 'kt u urun e 
ı •aat kült" .. d . "k i urun e ıatı • 

ile nı~n toplulukları hakiki 
· lnuatakif •ayılırlar. 
>'ede iktıı t . "klAl .. '>ld, ... a ııtı a ının ne 

de.,~i~nu hep bili!iz?. Os • 
~~~~ onu geçen yüz ıene-
\ı. ıyen tahrip etmiftİ. 

tt Org • 
t~ . ~nızaıyonları yaban-

""ıı. , lnıttı ç·· k·· T·· k" 1 "il b " un u ur ıye. 
ankaları Türkiyedeki 

~dd 1 . 
t)' • e erı ucuz almak, 

aı.ı"''rır k ~'t ece mamul madde-
~~~- •atnıak için lazım 0-

1,11 b alnııtlardı. Türkiye
'k,1 •nkalar eaaıen Avru
"tt •tının fazla karlarıyla 
,, .. u. Bankalar Türkiyede 
t.ı Yerler· .. d . 
l'~tıy l 1 vucu e getırmek 
,~f Ot ardı •;-, . . 

• 1tleri 1 1. . 
" ~ · nao< ıye larıfe 
. lôcle11 -inen Türk unıurları-
'l~•knuştı. Nak!iye siya· 

~ >td,., eden büyük Avrupa 
~ ~;~ ti ll'\ıpları idi. 
tlc ~tetı , 

~' 11\ ~llhill ~e ~yni ~e1,ilde i· 
\'~ ın "1 •ın·z arası.ıda bi 
~t'trı••n 'at•'Da iti lüyük 

"'- •~ -Yeı· · "ı... -.ı,i id· •nın keyfine, ar-
~~I'~ \1 ı .. 

t ' e llakı · '-t ttİlde l •ye organizaıyo. 
'~ ı,\t!I o dug~ 'b· . 
"lı' '"i u gı ı, 7ıra ->, "eipt'd , , l>aı 1 a.ı nıa,{ deler 

~\t l•rı "'d "f llltıJ a ::.ncak ıuni ıu 
r.l~"l'ttt:l': b~r halde idi ... 
t....."'Qr)~ ucuzlatılm k.. l" 
L"Pt t .. ~~eıi "e T·· k a oyu
~ ~ı-ıc . ur paraıı • 

t ~lcı· ınıneıi demekti .. 
dl~ 'Ye lhaırafı, ver

'llnıuıniye k&J'!ılı
<~ Sadri Etem 

1 lncı 1&yılada) 

Kazaların •• onune geçmek için •• 
Edgar Kine mijtefekkirdi. 

Belediyede yeni bir taşıma va.sıtaları 

Taril:ç"ydi f eylesoftu. Şairdi . 
Fakat onun en kuvvetli şahsi
yeti hürriyet severlıği idi. Ki
ne, hürriyete aşıi<tı. 

Edgar Kıne, ö .ünc"ye kadar 
hürrıyet uğruna mücadele etmiş, 
hürriret u j runa menfalarda sü
rünmüş, hürriyet uğruna canını 

da ima feda elmiyc hazır bulun· 
muşlu. 

talimatnamesi yapılıyor 
tarafından 1 Belediye nakil nsıtaları için 

yeni bir sürat talimatnamesi ha
zırJamıya başlamıttır. Otobüsle
re 30 kilometre ayarlı reiülitör 
konduğu için bunların .kaza yap· 
mıları ihtimali hemen tamamen 
kaldmlmış gibidir. OtomobilJere 
böyle bir ilet konmadığından 

hergün otomobil kazası olmakta· 

Kömür 
Pirede niçin daha 

ucuz satılıyor? 
Yerli ve ecnebi birçok vapur 

kumpanyaları hükumete müra· 
caat ederek Rus ve Zonguldak 
havzası kömürlerinin Pire lima· 
nında lıtanbuldan daha ucuza 
satıldığını bildirmişlerdi. 

lktısat Vekaleti de bu hususta 
tahkikat yapması için Istanbul 
Ticaret odasını memur etmişti. 

Ticaret odası denizcilik işite 

meıgul olan raportör bu buıusta 
alikadarlarla temas ederek bir 
rapor bamrlamııhr. 

Ticaret Odaeı raportlr&n&n 

bazırladıiı raporda kömUrlerin 
Pire limanında ne için daha ucu-

za sahldığı hakkında müspet 
rakamlar ve malumat vardır_ 
RBpora g6re Ruılarm kömürleri 

Pire limanında daha ucuza sat
maları maliyet fiyatının azlığın-

dan değil fiyat kırmak içindir. 
Nitekim Ruslar lıtanbulda da 
aynı feyi yaparak bir çok za-
manlar fiyat kırmıtlar ve piya· 
saya da hllcim olmuılardır. 

Bir çok zaman Türk tacirleri 
de Zonguldak havz111ndan kö· 
mürü çok olarak ahp batta Ital· 

yada lıtanbuldan daha ucuza 
satmağa muvaffak olmutlardır. 

Bundan maada lıtınbul lima
nındaki kömürün pahalı olması
nın sebebi tahmil ve tabliye m11-
rafının fazla binmekte olmasıdır. 

Bunun için Roğaz:da kömür 
tacirlerine bir mmtaka gösteril· 
mesi ve kömür tacirlerinin bu 
mıntıkayı toplattmlmış olması 
lazımdır. Mıntakalarını bilen ve 
birleşmiş olan "ömürcüler tahmil 
ve tabliye r.ıauafının en az bir 
hadde indirilmesi için birço!c 
asri teçhizat yapacakları mubak· 
kaktır. 

Ayni zamanda Zorıguldak ve 
Ereğ:i havzasındaki kömürleri de 
ucuza maletmek için iyi usta 
yetiştirmek ve tesisat ona göre 
asrileştirilmek lizım gelroektedir. 
Bundan maada, 1'lSmürlerin iyi 
yıkanmıt o ması, külünün az ol· 
masr g .bi şartlar da hep asri 
teçhizatın yapacağı işler sırasın
dadır. 

Oda idare heyeti bu günkü 
içtimaında raporu tetkik erlcrek 
iktisat Ve&<i1etine göndere
cektir. 

Seyfi Paşa 
Umum muhafaza kumandanı 

Seyfi Paıa dün ıehrimiıe gel· 
miıtir. 

dır. Şehir dahilinde azami. sür
ati 20 kilometreyi geçmemek 
üzere otomobillerin süratleri so

kaklara göre tayin ve tahdit edi
lecektir. Şehir haric'nde azami 
sürat 50 kilometre olacaktır. 

Otomobillerin şehir haricinde
ki kontrolları motosikletli zabıtai 

Vapurcular 
Umumi bir toplantıya 

çağırıhyorlar 
Vapurcu'ar Anonim Şirketi 

teşkilinde müteşebbisler elin 
anJaşamamışlardrr. Hakem ola
rak seçilen iş Bankası umum 
müdür vekili Muammer Bey ile 
bankanın avukatı lsmail Isa 
BeyJer bütüu vapurcuları sah 
günü umvmi bir toplantıya da
vet etmişlerdir. 

Bu toplantıda Anonim ~irkeli 
kuracak bütün vapurcular bulu
nacaktır. Muammer Beyin reis
liği altında olacak bu toplantıda 
vaziyet iyiden iyiye müzakere 
edilerek muhakkak surette bir 
netice verilecektir. 

Esasen lktrsat Vekaleti hukuk 
müşaviri Kemal Bey de Veka

letten a]dığı emir üzerine deniz 
Ticaret Mudlirlliğu Anonim ıir· 
keti kanunundaki maddelerle 
vapuacuların kı,rdukları şirket 

maddeleri tetkik ve kontrol et

mektedir. 

Buğday bolluğu 

Dün lstanbul ticaret ve zahire 
borsasında buğday fiyatı 4,36 
kuruş idi. 

Anadoluda hasat zamam oldu
ğu için şehrimize her gün pek 
çok buğday gelmektedir. N ite
kim dün de 27 vagon buğday 
gelmiştir. Esasen stok 6500 ton 
olduğu ıçrn buğday mevcudu 
şekerin istihlakinden çok fazladır. 
Maamafıh Ziraat bankası köy· 

lünün elindeki buğdayları salın 
aldığı için fiyatın düımesi imka
nı yoktur. 

VAK 1 T 
Gündelik, Slyaaı Gazete 

lstanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaralar1 
Yazı l~lerl telefonu: 2437~ 
ldare telefonu : 243711 

reıgrat adresi : lstanbı.:ı - "/AKM 
Posta kutusu No. 48 

Abone bedelleri 
'l'Urkiye f!:cneb1 

Seneli': HOO l{r, 2700 Kr. 
6 aylık 750 1400 -3 aylık 400 .. ı;ıoo . 
ı aylık H>O ft 800 

116n Ucretlere: 

flC'ari U!ııların ilüıı ıınlılff'lrrlııde ııaııtl· 

mi :SO kuru,ııın btı.,lıır, ilk 1111hlledc 2:10 

kuruta kadar çıkıır. 

Hüyllk, hız.la, d e \ nrnlı llAıı V!'rl'rılere alt 

ayrı lf'nz.llA1 vardır. 

Keımıl llArıların bir ıı:ıtırı 10 kııru,tur. 

KUçUk ilanlar..:_ 

Blr defaaı 30 iki dcfa111 50 llc; defası "~ 
dört cle!aaı 75 ve on dcfaııı 100 kuruştur. 

Uc; aylık llAn \'erenlerin bir defası mecca· 
nendir. Dört ııatın ı::ec;rn llAnların fRz.111 

Ntırları beş kuruştan besap edJllr. 

belediye memurları 

yapılacaktır. 

Şehir dahilindeki olomobille
rin süratleri ise polis memurla

rile işaret ve zabıtai belediye 
memurları tarafından kontrol 

edılecektir. Süratli giden şoför
lerden ağır cezalar alınacaktır. 

Sergi 
Yarın akşam 
kapanıyor 

Beşinci yerli malJar sergı11 
evvelce de tekarrür ettiği gibi 
yarınki salı günü akşamı kapa· 
nacaktır. Son günlerde sergide 
eskisinden daha fazla satış ol-

mıya başlamıthr. Halk birkaç 
gün sora hepıini bir arada ve 
koJayhkla bulamıyacağı yerli 
mallarına büyük bir rağbet gös
termektedir. Dün sabahtan ak
şama kadar sergiyi gezenlerin 
mikdarı 30 bini geçmiştir. Bil
hassa akşam üzeri sergi bahçesi 
bir mahşer manzarası arzetmiştir. 
Bunda dünün pazar olması da 
amil olmuştur. 

Dün halk ve sergiye iştirak 
eden firmalar arasında serginin 
beş gün daha temdit edileceği 
şayi olmuş ve bazı pavyon sa
hipleri serginin temdidi için ter
tip heyeti riyasetine müracaat 
etmişlerdir. Tertip heyeti buna 
imkan görmemiıtir. 

Şişli gençler birliği bu akşam 
Galatasaray liıesi konferans sa· 
tonunda bir konser vereceğini 
evvelce ilin etmittir. Halbuki 

Cümburiyet gençler mabafeli de 
sergiye iştirak eden firmaların 
sahipleri terefine yine bu akşam 
bir veda mUsameresi vererek 

Yapışkanlar komedisini temsil 
edecektir. Bu münasebetle Şiıli 

genç'er birliği konserini 19 ağus
tos 933 cumartesi ıünUne tehir 
etmiştir. 

Tertip heyetinin iebliii 
Sergi tertip heyeti riyasetin

den : Serginin bir kaç gün için 
daha temdit edileceği hakkında 

buı şayialar deveran etmektedir. 
Sergi tertip heyeti buna imkan 
göstermemiştir. Beşinci Yerli 
mallar sergisi ] 5 ağustos 933 
salı günü akşamı kapanacaktır. 

Eeşya ve yolcu navlunu 
Deniz tar.fe komisyonu dün 

deniz müste1arı Sadullah beyin 
reislıği altında tolanarak eşya 

tarifesini tesbit etmiıtir. 
Komisyon sah günü tekrar 

toplanarak yo'cu nav!ununu tes· 
bit edecektir. Öğrendiğimize g6· 
re komisyon tarifeleri tesbit et· 
li~ten sonra iktısat velciletine 
verecek vekilet te bunu tasdik 
ettikten sonra tarifeler rumen 
ilan ~dilecektir. 

Yeni hazırlanan eşya tarifesi
nin 19ı4 senesinden beri alın· 

makta olan fiyatların daha mu
ledili olduğu söylenmektedir. 

Halk ~akim i)'etini temin et
mek, vatandaşlara intihap hakkı 
vermek, demokrat bir cümhuri· 
yet kurmak, ış l e Kıne'nin ideali 
bunlardı. 

Edgar Kine, idealinin ha-
kikat olduğunu gördü. Halk 
hikimivetı, dcmo\rat bir cümhu
riyet, Suffraje üniversel, herşey 
heps i vardı . 

Fransa, monarşiyi yıktı, cüm
huriyeti kurdu. 

Şimdi buraya, plebisit hakkın· 
da; Kine'nin bir makaleı.ni ter• 
cüme edeceğim: 

"- Saatiniz kaç? 
iki buçuk 

- Emin misiniz? 
- Elbette. Nıhayet birkaç il• 

niye ileridir. 
- Demek mükemmel saatiniz 

var. 
- Mükemmeldir. 
- Mükemmeldir diye, aklını· 

za eseni ona sorar ve alacağınıı: 
cevaba göre hareket edersiniz? 

- Anlamadım, izah eder mi· 
ıiniz? 

- Saatiniz vakti doğru gös
teriyor diye, yolunuzu da göster-
sin mi istiyorsunuz? 

- Hayır, bunun için pusula
ya bakarım. 

- Havanın soğuk mu, sıcak 
mı, durgun mu fırtınalı mı oldu
ğunu saatiniz mi gösterir? 

- Y okcanım, bunlar ne biçim 
sual ? Barometre var, termomet
re Tar. 

- Demek aaatinize, dakika
ları ve saniyeleri göıterdiği za
man inanılır. 

- Tabii. 
- Şu halde kafamıza koyalım 

ki bir ilelt, hangi işte kullanıl· 
mak için yapıldıysa o itte kul· 
lanılmalı ki faydalı olsun; akaı 
halde zararlı olur. 

- Muhakkak. 
- Şimdi süfraj üninrsele ge-

lelim. işte mükemmel bir alet. 
Onu benim kadar kimse tak· 
dir etmemiştir... Fakat düımın
larınızın arı:usu veçbile, süfraj 
üniversel bir gün içinde eize 

Selam ilzzet 
(Lfıtfen sayıfayı çeviriniz) 

14 A§ustos 1918 
- Ta) ~-arcci l ,ll\ cııhard] elli üçüncü 

cliı., nıan ta~) arc"ını du, iırdükten sonra 
'cfat etmiştir. 

- Baku) , chri Azcrh:ı~ can a ~ eri 
tarafınd:ın aA-usto:-un dördundc zaptcdil
ıııiştır 

- Papa. .nhık Ru"~a çariçc-i ile 
dört kızının t.ıhh\ c•ini i~ıih:,.ıl etmek 
tizcıc fc,·kal:'ldc teşehbii te bulunmuştur. 

- lngiliz t.n ~ :ırccılcnlcn ·ki zabit 
refakatlerinde m:ı~ini .. tlcri bulunJ ugu hal
de l ngiltcı cdcn u~·:ırak Mı--mı ' a~ı ı ol
mu~lıırdır. " JtCtl klen mc afe ( 2000) 
milden ıi) adcdir. 

- B:ııumun ilhakı mlınac;chcıile ma
h:ılU ahalii i. lamİ\ C• İ tarafından muntahap 
he' eti murahha :ı 'irmi il\i zattan mu· 
rcHrp olar;ık dun Gulnıhal ,apuri lc 
, chrımızc mll\ a •alaı rtmi~lcrdir. 

- Zati , ahanc tJralından ... j, a•f müe
rimlcrden ıslahıhal edenlerin :ıff irade 
bu~ urulmu, tur. Afi arına J..ar.ır ' cnlcnlcnn 
Ji ctc5İ ncşredılmı, ur. 



Seçilecek üç muallime 
mükif at verilecek 

Milli mensucat şirketi muha
sebecisi Namık, KAtip zade 
Sabri ve Kibar zade Kamil Bey
ler tarafından fazilet mOkifatı 
olmak üzere vakfedilen paranın 
nemasından 1021 lira bu sene 
iJkmektep, lise ve yüksek mek
tepler muallimleri arastndan se· 
çilecek üç zata verilecektir. 

Bu üç 1nuallim evveli her 
mıntalca muallimleri arasından 
ı~ilerek Maarif Vekiletine iıim
leri bildirilecek ve Vekllet te 
bunların arasından üç zah ıe
çecektir. 

Kömür istihsalabmız 
Bu sene yalnız mart ayı içinde 

Ereğli ve Zonguldak lc~miir hav· 
zasından 157,427 ton maden 
kömilrü istihsal edilmiıtir. 

129885 ton Zonguldak, 16603 
ton Kilimli, 21895 ton Ereğli, 
2555 ton Kozlu,6489 ton Amasra 
ocaklarından çıkarılmııbr. 

Ayni ay zaıfıadalci maden 
kömürü •aridat yekünu l 02,887 
tondur. 

Bu1garistanda komünistler 
Sofya, 13 (Ummi) - S. Jro. 

miİllİst inkieeriaclm moara --
k'!Det ffllet elmiş ri&idir. ESki 
Z8ğraclaa bildirildiğine göre 

m~af bulunan 75 komDniıtin 
muhakemesine 22 • 26 talihle· 

rinde devam edilecektir. Mev
kuflar Kızanlık ve eSki 1.ağra 
garnizonlannda bulunmaktadır. 
Muhakemeler divanı harpte /lÖ
rl1lecektir.. Eıki Zağrada hanlar
dan baıka 145 ıiyui mevkuf 
bulunmaktadır. 

Sır,p - &war lautlut Jıat.1arı11111 
t~ ~İll iki ke..U.,ea 1etkıil 
edilmiıtir. Komisyon, Sırp •e 
Bulg•ı!leıdaa ID&tqekWlclir. 

. Kı>miaymilllnlaa ıhiri lmd•t 
mubafızların1D vaziyetini 1-mt 
edecek, ikincisi Pirut ıiaadudu 
hsklnmtalki ibtilifluı ılaallecle
cektS. 

dnanızı .kaybettrerine ... O tda· 
vanıZI, ki uğruna ... deti.mi Mr· 

vetinizi, istiNbatilİiııi feda et
ti.m. 

- €9et, c&mlaıiyete her te· 
yirni feda ettim. F almd: .tifraj 
ihrive..el mtemezae 1'11zp'Çtöiye 
me.:bul'Um. 
-FaRıe11etim, 4d lcıaliyet ple

be :caldl, amu 'ODiar süfraj üni
ver•le ımlıaoaat ecieaUcr mi ? 

- Hayır. 

. . . . . . ~ . . . .. 
Millet, cam iiterse gfiırşe göz 

yu11191', ,.ıkAtna tldrtlana gürüttü
ıiinü duymamak i&in kulaklnuıı 
kapar ••• Geceler fllMIDalar, iki· 
kereiki beı eder diye rey wrir7 

Asuriler 1P11=-111111 ............ ~ .. 111111:m:mnım:n::.::. .... -'!! 
Adliye Haberleri 

r • "'\ TA K v 1 M 
Vaktile Türklere karşı da 

M. Janonenin bera 
Pazartesi Sah 

13 Ağustos 14 Ağuıloa 
isyan etmişlerdi l 

"(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 
cı idiler. Memleket iklimi on-

' Jann üzerinde feaa teıir edi-
yordu. Onlarm lngilizlere gös· 
terdikleri sadakat ve merbu-

21 Rebi.ahır 
Gl!n d~aşu t,1'18 
Gün lau~ Hl.il 
Sabah namazı 3,:•5 
OJ?lcnamuı ıı.ı.ıç 

tindi namazı 16.fı~ 

Aiı; şam namaıı 19,11 
rauı namazı 20.56 

22 Rebi.ahar 
5.10 

J!l.08 
3,55 
l!.1~ 

16. <ıll 

19.08 
!O.:i! 

Dün birinci ceza ve dokuzuncu i 
mahkemelerinde yedi karar bild. 

tiyet araplarla kürtler üzerinde fıtanbul hirinci ceza mahke· ı mesincle Otl bir •r ,· 
fena leair yapıyordu. meai, "Yabkh Vaıoalar,. ı ·rketi hapse mahls6ın ofmafhl" 

MiJletJer Cemiyeti 1926 aeoe· Beyoilu ıubeıinin eıki müdlrü C kij d 
sinin 16 kinunuevvelinde Aıu- -r M. Jaaone hakkındaki kararını ııara ı ı 

msıt 3.U 1.16 
\'ılın ııeçea eWılen 224 225 

talaa. )4J ••ı \.._ 

rilerin ce~ubi Haklcirıden çık- R A D Y O 1 dU• IHJdirmittir. Cı,ıar• ._Ajad, k• 
malanna karar verdı. Bu -=...,;=========:;;;m;-.:!.:;-•I M. Juoae Tüıkltıjü ve Nec- ~el~ıinden adli'e~ld d 
ıurP.tle Asuriler, dağlık yurtla- Bugün meddin beyi tabkirdu beı~ ıbtıuı ıqbkemeaında 
randan mahrum kaldılar. Kendi- 1 8 r A N 11 v L 

1 
elaa.İfm.. me edilen jandaraaa 

Jeri tammachklara bir mabitte 18 den 18.30 a kadar gramofon: Oç bupalc seoe, jaa 
uh Vazifede ihmal • • b' · c .ı m Kir va~ti~ iditer. Kart· Odeon v. T. o. 24_ Odeon O.- yınuı ır seoe, em 

ler, onların yaşayııına münasip 4985 Kolombia B. P. 229. lS.SO Poli. llMaaGr!ujuada bulaındu· biriaiain de alta ay 
olan yerleri daha evvel iıgal dan 19 a kadar Frans.ı:z.ca del'I ğu ınada ltir P•••Olt itinde karar veriJmittir. 
etmiı bulunarorlarcL. (miiptedilere mahsus) 19 dan ihmal g&.ı....ıiji U,•ıe hlanbul Çakmak tafınd 

Irak biikümetinin yardımı saye- 19.45 e kadar Hikmcl ruza H.,- birinci ceza mahkemelİnde mu- Çakmek tap kaç 
sinde Asurilerin bir kısmı ken- 19.45 ten 20.30 a kadar Nihal Tev- bake•e eailea Kemal efendidu, Adli1edeki cloln11W1Cll 
diJeriae ~ yer b•ld•Jar. fik Hanını _ 20.30 dan 21.30 a dh ehn lira pana ...,..1 ..... malakemeabade J11ubak 
Fakat Asurilerin patriii olan kadar Münir Nurettin Bey ve arka m111 "arırlı)lbnlmıı, ceza tecH Leoaicla ve Be•im ıfe 
2ahn müfrit matıafazklrbğı veya daşlan - 21.80 dan 22 ye kadar o!unmuıhtr. bfBr aya •ahkO.ııı oJm 
ihtiraalarile diğer sebepler, ce- gramofon: Sahibinin ~si 81148 _ HıNmhkU. c•a onicla Efendinin cezU1, 
meatın bir kuawaı Irak vataa- Sahibinin~ G. 1996 _Sahibi_ Jayııile bet aya indiril • 
daıı.aıfatile .birle--L~ea meaeUi. · · B G ~6 Kamkı~a balı,, .. ı Jtarik Ef. mit Efendi, i>eraet etm ~ nın sesı . . ~uu - 2".2 den iti _ JISU 1~ :r 

lralwı jstikJili menmı bahaol- baren Anadolu -ajansı, borsahaber nia .e•iac:lem altı ı.Om!lf katıkla ldicı olntar, 16' f>açak 
ıduju mmaa Asuriluin Lukuka len, saat 1lyarr. bir miktar ~ra çalmaktan latan· cezam 6 eyecelderdir. 
uzun uadıve tetkik olundu. Fa- Th'ANAı CPl'l.I-. _ bul birinci ceza mü\emea\aıde Aallelz lhbard-
tcat Allllilerin patriki Mar,imon 12.3() p1ik1a meşhur 'bestekarla- muhakemesi ı~;,ütea Ümaft, bir Beytoda Kuap Ha 
mtalıtariyeti haiz ltir saha iste- rın eserleri_ 13 koru;er _ lS.&6 ıene iki ay bapıe mahkum eıH- tftde ••çak çakmaktqı 
mekte ısrar elti ve lr.ak hülni· kon.ser_~ konser_ !!.80 ope. mif1ir- iu teklinde asahrz ol 
meli bu JUaııı retle "'•rplaclı. r.et- 23.45 dans havalan. Bapıld 1 k radaa mn.keme uetic 

AıuriJerin ltitarafaoe adalet a ,ara ama laıılan bir ibbannclaa d IRll>APEfftt '950.9 1IL -

ıve 'flini hnriyet islem-'-rı·, ,.nk 'Sadeltia Ef ..... Nı"ıiıli ~ EM f.fe.4i, ~ ..- 14 konser - 18.30 piyano kon -
tabii :....1: ~ıçalla ,,-ı-. •ahta.._ chlii •as•-m ea.....L--

IW. seri - 1"9.'!0 konser - 26.56 te . ,_..... 
1930 tarihli laai'tere • lıak ınubalceme edim Utıif efeadi, mıliallı ..... eme 

• ganni konseri - 21.45 opera orites d- ı1ıt.....a eirİllcİ ceza .maMre· :&~ ~ 
mualıede.i akaUireUerıtlm OM- tırası - 24.15 konser. ... ~ •-ıtir. 
•etmedigi için bunlH ile,.ecana 
kapallalflU'da. .F.akat lmak b&ıkıtı
meti bir .ki~l dini noktai ••· 
2ardan bzyik etmiyordu. Sonr:a 
Milletler cemiy.eti mecliainimakal
Uyetleri tatmin jçin iler.i ıiirclOğil 
Kıral F.ayaal .hükiımetinia kaltul 
ettüii .teminat Mar~nnwm aem· 
nun etmeli idi. 

Jlall,uki -bu teminat Asurilerin 
,-alnız hir bmı tar.ıfıadan ka
lnal :olundu. llijer rileu basma
me bir vaziyet .alaralc ar.aziaiz 
ıAıurileM arazi verilmeıine mini 
olClular. 

Bu sırada Irak Jıükftmetinin 
Mar 'Şimun'u B~datta tutması. 
ıun, ve onu hül<ümete sadakati 
natak bir beyanname imza1ına 
davet etmes~n'in doiru o!up ol
mınhfl ayn 'b'ir meıe'l'edir. Fakat 

BCK.&l:Ş J 39'"2 iri. -

13 plak - 19.15 orkestra -
20.25 ses 'konse · - 21 pli'kla o -
da ıııusikisi -21.45 l ~ina Avre1ina 
tarafından koııser-22.15 konser. 

Ciimlamiyet haJ.laımnda Rum patrikaaesi 
w:n1eeek teaa.i'u verecek 

VABfOYA.ı H12 m. -

13.05 konser - 15.55 ıJ)lak -
17 orkest.ı:a -17.35-33l".kılar- 18 
sohbet -.21 O.skar .Ştı:avsm (Na
poleon ve Terezina) opereti -
23.~5 dans mustldsi. 

BELGRAD: csı m. -

19 ses konseri-19.20 UilıaDik 

29 Teıriniev.vcl Cn111~uriyet 
ba7ramı bazırliklan de.ım et· 
mektürr. Oç gGn mlı ece.k oı.. 
bayram rUnlerint!e ıebria ..-. 
telif yeileriatfe temdler ...-ile
.c:e\'tir. Dar'M4tedayii ftjia&G &
ituirul 'Mulrsin ~ fWkeYi ~..
lkomltesi ıre19i Celil T.t.ia -.,. 
Jer bu "1• m<ti•l .-aldartl.r. 

-20 piyano - 21.25 plakla Ver - Tay,Jare bayramı hazırlığı 
dinin .(Ayda) operası - 23.40 çi- -:ın • __ ., z-~- T. 
w ~ •ı--•• llılG" • ~y•e 
gan hava.lan. b ---•-L .ı.. • .. ~- t 

&ollA Ml,2 ... -

18.15 ıkuvaıtet - 2L45 Mozar 
tın (Don JwıD} -opemsı. 

avımmam ........ •ırau.e~ eı· 

it ılçia y.apdacak bzırlıklar bak· 
lkıada pr~ek iizue bu.ılin 
~paaarlea~) saat 16 da C.jaloğ· 

'Memba 8111ar1nrn 
maklnel•hll lcQb 

lleaiba .aulanmn d 
kineleriain 'kayboldqiU 
mütlOr .. Bekdi~. _u..., 
nelerinin beled~e m 

ıenet •ukabİliDde 
karW.,hr•ıtır. .Mem 
neleri Jıa,O.dedeue 

Patriğin Bağ4atta alıkonulması 20.80 caz kanseri - 21 plak -
ısyana saik oldu. 21:30 teganni - 22.ı:ıo rplak. 

J"A.IÖS: Sll.I ım. - h11ula .Halkevinde Ta_yyare Ce· 
mireti kaza ve .nahiye ıubeleri 
ıreislerinin ittirakile 'bir i~a 
yap1acaktır. 

cekie.rdir. 

Bmm .. ._ Amrllena ıt>ir 

lnaat1 Dicle ttebııini re,tiler 'ft 

Surye,.e girdiler.. F.,...a lhü~ü 
mdiaia autlan ıllibtan tecritle 
muMfiak olamamaaı.oalarnı. tek· 
rar Dicleyi drepmeleriDe "e Arap 
oruile ~aıelerine müncer 
oldu. 

Bejdllllıa ıelea ..- malima
ta g&e iıi'•i• .Mp.i taılim o!· 
mupar. 

Yarmn 
J'IT A.!ıl BJJ L - .... ,.._.. 

18 den 18.30<'.Rıkadar,gramofon: 17.50 Macar Fkı1an -.20.10 'kon 
ser- 22.50 salon orkestrası-
23.50 (;igan havalan. 

BCJlBEŞ- 384.Z m. -

18 konser - 20.22 .konser -
21 teganni - 21.20 orkestra -
22.15 ke•serin dtWamı - 22.45 
haberler .. 

Ba rej'ler we ifte JllNr'? bi· 
zim !Jrlr oıaufomuzo iibat -ehr 
ama,rüadOz ~ene pddzdGr. 

l;pr bir rOn F nnıa a111ı1e, 
millet hikimiıyetİDİD .n teırilin
dea <6lecelstir. 

Irak blikOmeti Suryede maa· 
ıdlttl!r ~\ oln 1Fraan'1o 

Sahi binin sesi K. 6568 - Pate 
77029 Sahibinin sesi 'K. 6501! -
Sahibinin sesi E. G. 821 - 18.30 
dan 19 a kadar Fransızca ders 
(ilerlemiş olanlara) 1:9 ıdan 19.45 
e kadar Mahmure Ra.ndan Hanım 
- 19.45 ten 20.10 a kadar ~t 
Ifanrm - 20.30 dan "21.80 a kadar 
Eftalya .Hanım, Sadi 'Bey ve arka 

şlan - 21.30 dan 22 ye 'kadar 
,eıamofon: Sahibinin sesi C. 2227 
- Sahibinin sesi D. A.. 891- Ode 
an 2202 - Kolambia D. F. 60 -
22 den itibaren Anadolu ajansı, 
oorsa haberleri, saat ~.an • 

4LARfOV .\.& !l•lt .. -

17.80 plik - lıB.li oıWıatra -
119 emn - Slanfonik konser ve 
keman kfJDMri - .%8 dmas iııMwla 
n - 38.46 ft\'RDU • 

S&fNj 1111~ersel, gll11efi11, .Jsa
remizln etnfmda dannreıfni h· 
tiyebilir mi ? Fizik ve riyaziye 
kaaaalarma deiiıftirebi&ir mi ? 

Bir i"Mlll, memlelretille ya· 
p.Wleoeti ... lııl,&k .... ıüfraj 
liaiwmlin efal 't'e lıareklhn 
bir hudut ç"zmtlktlr.» 

• • • 
Ba,aa de lanın,«e ~ etki 

clmhuri1etçi konafta. 
•ıamı izzet 

tik~ dt'mit balunayur. 
Fakat hallı Frannın nedi-

1eceji maltam "dtmaBltından 'bu 
ıichlba lraklrnrila bir ıey "a!lyteme
ıte ına\-.1 yo~ur. 

Telefon ücretleri inecek 
Tıelef•-ler.._. ,O.de U 

indiaıiJmesi olaıWuada ı.tanltalda
ki tarife komiıyo- ftııdiji 

k .... -·it• ........ eli ..... .,... 
la 4ebilitıe .-klleliDe ıttl•iril-
mifitir. t.Iefo. lorcttleılain .,._ 
lkın bir•••~• iDeoeji tabmia 
edilmektedir. 

ViYANA: 111.1 m. -

11.30 konser - 12 senfonik 
konseı; plakla meşhur Rus beste -
kirlan - 13.20-15 eğlendirici 
konser - 18 konser - 20 çifte pi
yano ile konaer - 20.46 askeri 

13.35 miili havalar - 19 mini 
havalar- 19.30 orkestm- !O.tl) 
pfik - 23.30 dans plaktan. 

BOllA.ı Hl.I m. -

batJdo - 22 'Ol'kesft seıren&dı PAJd8ı lal m. -

28.45 .plak. 20.30 ,plak - 21 
IH1DAPBfl'Sc uu .. - 21.30 solo "konseri-23.IS BOA lıa-
13.ın> 'konser - 17.1'51naa1 - herler. 



--:~~-~~~.;..;;.;;;:;:;.:...;9.ıııııuııııııııııııııııu111 ıııııııııııııı 11111 ııııııııuıııı 111ıııııııı"/ .!:..?..~~~ ... !!.'!.?.~~.~~:..'.. ı 
t UZ 8ğ1 ( Sergideko yeçalanJ AŞK DELİSİ ~ııı111111ıınııı11 S 11 Dün akşam yerli mallar ser· 

" 1tnııı1ııııııııııu1111uıııınııııı1111111ıııııııııı11111 elami / zzet ııııııııııııııuu_.. 
Si~ gisinde şüheli bir vaziyette do· 

ıılc~ .• a~ sonra Günay, Kaya ile Yiit: dü .. Hep:ıi oml takip etti • Jaşan ve arkası takip edilen Ba· 
'•ev• 

1_~ arasında oturmuı, etra • ler. Yalnız Biı\·nt mül~rcditti latta sııkin öjeni, kuyurr.cu Sabri 
L--• e1.ıerek 'd · ..ı l h B · l • · d b f\O}· gı •yorı:u.. Me i a Avni seslendi: eyın came <anının üzerm e u· 

ır 1.Jyk" tnavi de:nız, aanki derin - Bülent, Bey haydi geliniz.. kınan kolyeyi alarak kaçarken 
. r' l11tı .. ~Ya dalmı~tı. Sıcak güneş, Giin.-.y: polis tarafından yakalanmıştır. 
ır )atd anın la Jibin"? nüfuz edi - - <..anım, arKr.da~.mz.ı ye:.lvart Otobüs çarptı 
ur'· oldu u. ~çık hava ve neıe ile mest masan·1 a, c::ye ,Jay dti Bebek hattına 

"'

' · ' ! oıle · · lıt, c: .. ~ını Yl•mdu ve birden Biih..nt gitme'ıc mPcburİyf-tindc tramvayın atlrnsına tutunan 
pli_ ......, ~· aı ~ır aes~e: k~ldi on üç yaşında Hasan, arkadan 

tı~ ~· iuıel, dedi, ~nsan cmrü ol Gi: ı.-y, Orhan Kav:ı, mıt.salar - gelen Tramvay şirketin;n iki nu-

e bir ~~e Yaşıunalı .. N'.ır için- dan birine baş başa oturdular. Gar maralı o!o1üsünün çarpması ne· 
() l ur.. aona e!'"·retilert: ticesinde yaralanmıştır. 

r •an K 
r., B ~Ya, hayretle genç kıza - Kağıt, zarf, mürekkep, ka - Döğüşmüşler ! 

't <;·~ sozler ho§una gitmişti .. lem.. . Dün gece sabaha karşı Derviş 
' h,; k unay, aade Bülendin müa- Gil.ı ~nnun bunları ,,uJmas. hayli sokağında l 7 numaralı hanede 

; J> a~kahaıın1 duyd,ı: müşkül oldu.. oturan Adil ile mezkur hanede 
n it. crı Padi!ahmm kczı, hilkat. Nihr.yct, ?kisi c1e yezıya h:oyul- ı iracı Babralof efendi l<ira bP.· 

fl"o'
1
. aın alrnagw n ba."ladı .• Lı'rı'k· d11:aı· del" I • d J T 1 mese csın en münazaa ede-

" ' tnuıunu7.., c,:ray, gimde hıç cıf"gwih;~ en az r k b" b' 1 · · d "'İi•.ay i k ld: · · B' e n ır ermı övdüklerinden 
hi~·<-tt' r 1 t.. ır pot kırdığı- on orı beş me:kh~t· y . .u..mağa alış - ikisi de zabıta tarafından yaka· 
ıp. 1 ve ruhuna bir <lüğüm kan olduğu için, fasılaaız yazıyor~ lanmıştır. 

, 1( . dı:... Elinde bıçakla •• 
l.d a.tıyen, dedi, lirizmden nef- Orhan K<.ya "~şlı: D- b h G " ıetıın ,. un sa a saat altıda ala-
Ç<>l. k ·• - Ne k<:-'ay, 'l< çahulı: ya"!ıyor- tada Bahçe soka~ında 4 numa· 

tifl'I l'd onııtm~c'"n, münakaşaya sunuz? .. Sanki ömrünüz mektu ralt hanede oturan lbrahim 
1torı en hafıf lozh1 yoldan gi- yazm· Jda geçmi~··· Mumhane caddesinde elinde bı-

r rJı Et f '· a· B G" "'d" 

işli yen 

-24- Yazan: Niyazi Ahmet 
Kahvenin önünde dolaşanlardan 1 - Götürün yezidi.. Derisinden 

bir~ni çağırdı.. Maiyet askeri, res· kırı sı~ıncıya kadar tlny~k ~·esin! 
mi bir selam verdi. Muğravm göz - Dayak az gelir.. Bacakların 

leri kan çannğına dönmüştü. Çok dan asmalı .. 
asabi ve hiddetli olduğu belli idi. - Derisini yüzmeli edepsizin .• 
Askerin göı:!eriain içine bakıyor • Aleme ibret olsun .. 
du .. 

Asker, Muğravın bakışlarından 
titremi~ti. Muğrav: 

- Ne istiyorsunuz?. diye sor

du ... 
Askerin cevap vermesine mey

dan kalmadı.. Baştan ayağa ka .. 
dar siyah bir çarşafa bürünmüş, 

gezişinden genç kız olduğu anla
§ılan bir kadın Muğrava yaklaştı. 
Tam Muğravın k&rfısına gelince, 
yüzündeki peçeyi; bir deli gibi gay 

ritabii bir hareketle yırtarak yü
züne fırlattı.. Elbiselerini parça
lıyor, avazı çıktığı kadar bağırı -
yordu .. 

Bütiin bu gürüitüler, kumanda 
na bir teşvik gibi geliyordu.. Em 
rine 1taat etmeyince etraf ındak 
askerlere emir verdi: 

- 'f ulun kollarmı bağlayın .. 

Sek;z on kadar asker, Muğra • 
vın elı afını sardı.. O, yerinden 

kımıldamıyor, dudaklarında hafif 
bir tel•essümle seyrediyordu. 

Etrilfına toplanan askerler dona 
kaldılar... Hiç mukavemet etmi
yen bu, huğa kadar adama ne ya. 
pacaklardı?. 

!~l" .. in.k ra . ukın ı.. azı ıınay gu u.. çak olduğu halde koşmakta iken 
~ .... apısın•.la, tf"k tük ınsan Son zarfın üzerini yazınca, Or- mahalle bekç:sı' Saı't efendı' ta· M ~ l ııC>ti.in" d ugrav, ne o duğunu anhyama 

Ces:uetini göstermek istiyPn bir 
asker, Muğravın omzundan yaka· 
ladı, silahlarını teslim etmesini 
söyledi .. tıır • uyor u ... Ada henüz yarı han ı<ayıırnm gB:di iiiıı:ti: rafından görülerek bıçakla bera· mıştı. Kadın: 

~td~ arı H} anık biı· halde, mah- -- Afferlnsini:.r, eledi, b\ihassa ber yakalanmıştır. 
\'ir~: . · b~kn: Jıın, göı:-.:m kt~ydı, Cafer V d k" k 

',,, "··· .. dakıka sonra, Dilden do".. apur a ı aza 
,. 1 Ali ;~mini oku~1,m.. Ahba hınız 
o~ Orukaliye indiler.. mu.1ır? Felemenk bandıralı Egimyode 

841 oldukca kal b l kt D vapurunda amele Halidin eli 

- Namussuz .. Irz düşmanı ka .. 
fir... Utanmaz.. Beni kim zan • 
netin.. Şahın memleketinde kim
se müdafaadan aciz kadınlara ta
arruz edemez .. 

Koca hükümdar, bir askerin kar 
şıaında elbette silahını teslim et • 
mezdi.. Bir defa di~lerini gıcır • 

dattı.. Bu diş gıcırtısı Muğravın 
hidetini yenememesine alamtti .. 

Asabiyetini yenmek ister, kendini 
itidale sevk etmek için ditlerini gı 
cırdatır .. 

e k ~ a a ı ı. e • Günay olgun kiraz gibi kıp kır-
l n &.h'kahala.r duyuluyordu... . üzerine eşya düşmüş, Halit ba-
ll'c,rıa t 1 mızı ıı..esildi.. Bh an tereddüt et- fifçe yaralanmıştır. 
t' ! 0 uran ar, jenizd«:kiJe. ti.. Sr nra: 

d il en.celcrıne İff:rak eJ:yor • 
r. -C.\fer Aii Beye çok hü.-metim 

Samsunda Oı.,.k. vardır... Tanır ınısııuz?. 
~ ı araba hha ~abuk gelmi• ı.'" .ıd 
1 T n.rzın lereu Ü:!u, Kayanın na • 

l A:.r ~utupl oturma~lardı. Me- zarı dikkatini celbetti: 
_ r, nı on arı el çırpıp kar~ıla- İ 
~ - nnen tanır•m, ~P.d;, kıJ·metli 

- Gelini .ı .,. l'11.d4 k • ., ~-- · ıruız .. Gece 
dir. vb.al.üj .. nı ruyc.mföo • a cmfc 

Mıntaka Ticaret odaları 
kongresi toplandı 

Samsun, 13 (A.A.) - Bugün 
Somsun Ticaret Odası ve mmta
kanın ticaret odaları kongresi 
müştereken yapıldı. Kongre açıl
madan evvel Fırka reisi Dr. Na
zif Bey tarafından kongrenin 
mahiyeti ve bütün dünyada ikh· 
sadi işlerin iktisap eylediği 
ehemmiyeti izah eden ve kon
greye muvaffnkiyet diliyen bir 
nutuk söylemiştir. 

aJacagw ı• w• b d tCf(" W• Y~~negı ura a 
lerı.-e~2··: Hirnaycietfalin gece 
İJr.~ ker: varını§.... Plajda danı 

. . ınış 
~l"tıl kız... · 
len de ' •evır.çten meal.it, sa • 
~. ~ıp kıı-mızı olmuştu. 
1 • ı., hıra b _1 ~ d d1, )b aruagm an başını 

dYor 1 1 •. P.ı ' ge erı erp bakmıyor • 
~·taf1 d } " S .

1 
n a lt!r kes eğleniyor. 

1 u ent G" 1 w ~n . ı unayı iumluga sü-
'l§tı k 'k' b d~: ' ar§ı ı urunu gösteri-

......_ Nc .. 
tı ~r' auzel bfüeniz ... Öbür ada 

.ı ~aa1nr tay ''k" f . 11tı- .. ' eşı, oy cnerıne 

.\ 8orür 
hıen ~· 

', lia 
0~ a~~ ~.akip etmif ti: 

h... Ydı Yur•ıyel;m d d" lş --'tlı:z: l , e ı .. 
......_ .-... llçı ır .. 
V ~•dcliın 

c ft . .. 
......_ ~ :tınoya seılen.liler: 
t. '-Ocukl b 
~"llti k ar, uruna gidi:> oruz .. 
ı.d alktıla · ..... b .. ı: ı.. '.aunay aıını 

....... '" "'lı gid' . b 
iırtı i . ınız, c.ı burada ka-

......_ ,, ' fırn var .. 
•'fe •• 

......_ ~ 1l&ni:z: var? 
~~ ektub · • 
ll~u l uın yarıda kaldı, mek 

11 ~t\', aınaınlıyacağım.. · 
qııl ·ıttıet ·ı_ 
' ttı Jf.Opt '·' ''il' ... on u, ı:ıraz eailer .. 
l' I . 1U:z: b' • • 
'1\1\ • :.fiyJed· ır ye :e gıtmıyece • 

&ı tıi,, t· Ahsen, mt!ktubu r,' .ı\11n n ıya Yazdığını sordu . 
l'td Ctı:ı]e b l 

~tı ' bırak a ama yazıyorum. 
"~.. lırduıız, tamamJıya • 
Vı' 

b~n l( 
......_ 1:\ aya: 

tı.ırlı tn de . . \1\ ~ .. t> ... •ızınle beraber otu • 
tı. .. de oırusunu .. l' . 
~ flltkt soy ıyeyım , 

'• up Yazmağa mecbu • 
bL i\ 
't.J U~Utn b 
~"~in ura&ı prstahar.e mi, 
.~ oıu ntu? 
'"'"'iri .. ~t • "~le r aeale: 
•ı~ " tel · 

1ded· •ın, gelmiyen gel• 
!., 

md h:, hatiptir .. 

Gi.in'3y coştu ... 

- :lıf ukemel Lir insanclır .. Jyi • 
dir, ~':'mimidir, f e~·kaladc z<-kidir .. 
Onu u lıtırken, •Ş başındn ızörse • 

• J -
nız, ı~.yran olurıaunu7 .... Her şeye 
deı h~I amir ve h·tkiır. olur.. Ha. 
kimiye.tini hissedosiniz... Cn ba
sit ~(;zi·nrle clerir. maı~alar i.ardır. 
Cidden yüksek inıtar:c:ır .. 

r Dıwamı ı·or) 

Tiftik kıymetleniyor 
lstanbul Ticaret ve zahire bor· 

sasında dün tiftik üzerine çok iyi 
ruuamele olmuş! ur. 

Geçen hafta 45 · 46 kuruşa sa
tılan tiftik Ier dün borsada 54. 66 

kuruş arasında ruuamele görmüştür· 
Alıcı fazla olduğu İ~İn öğleden 

üçe kadar 400 balyeden fazla 
tiftik satılmıştır. 

Tıftik fiatlerinin yükselmesi 
tacirleri sevindirmektedir. D5n 
bu hususta görüştüğümüz bir tacir 
şunları söylemiştir: 

"-Tıftik bilhassa son günler· 
de fazla kıymet getirmeye baş· 
ladı. Bunun sebebi ihracatın faz. 
lalığı ve yerli fabrikaların yerli 
tiftiklere fazla ehemmiyet verme
leridir. 
Tıftik fiatl< r:nin yükselmesi mem· 

tekelimiz için çok hayırlı bir iştir. 
Çünkü köylü elindeki tiftik keçi· 
ferini tiftik parct etmiyor diye 
mütemadiyen kasablık satmakta 
idi. 

"Ankara, Çerkeş ve civarındaki 
tiftiklerin de bu suretle azalmakta 
olduğu rivayet halinde söyJeni· 
yordu. 

"Maamafıh tiftiğin yükselmesi 
üzerine tiftik keçilerine köylünün 
eıki ehemmiyeti nreceği aşikar
dır . ... 

Müteakıben ticaret müdürü 
tarafından kongre açılarak mü
zakereye başlanmıştır. Müzake
rede mükim olarak Çarşamba 
hattının Termeye kadar temdidi 
Samsun limanının bir an evvel 
yapılmas•, milli mahsulatın yağ
mur ve çamurdan muhafazası 
için silo teşkilatını havi vası bir 
hangarın derhal yapılması ve ih· 
racat eşyasına ait nakliyat ta
rifelerinin biraz daha tenzili ve 
l<öylüye kalbur makinaları tevzii 
hususları vardır. 

Amerika - Asya uçuşu 
kahramanlarına ziyafet 

Marsilya, 13 (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Dün Godos ıle Rossi'nin şere
fine iki ziyafet verilmiştir. Birisi 
Provence hava klübünde hava 
nazırı M. Pierre Cot'un, tayyare 
yapıcısı Louis Bleriot, tayyareci 
Cortes ve Bossoutrot'un iştiraki
le olmuştur . 

ikincisi, belediye binasında 
yapılmıştır. Bütün belediye aza· 
ları Amerika· Asya uçuşu kahra· 
manlarına Marsilya şehri namına 
gümüş bir madalya vermişlerdir. 

Belediyeden çıkınca, tayyare· 
ciler halkın alkışlarile karşılaş· 
mışlardır. Provence çiçekçi ce· 
miyetleri kendilerine birçok de
metler vermişlerdir. 

İş bununla kalmadı. Genç kı
zın arkasından bir ihtiyar çıktı .. 
İhtiyar uzaktan bağırmağa başla
mıştı: 

- Kanun, adalet yok mu?. So
kak ortasında kızıma taarruz eden 
hain kimdir?. 

Hiddeti haddinden fazla olacak 
ki durduğu yerde gerildi önünde, 
silahlarını istiyen askere ani bir 

Muğravm yanrr:da bulun:ın mu
hafız ortadan kaybo.Lmuştu. Fa • 
kat diğer taraftan bir sürü asker 
koşarak geliyordu.. Otuz kadar 
asker Muğravın etrafını sarmışlar 
dı .... 

tokat salladı.. Bil' .saniye, hiç bek 
lenmiyen bu tokat, herkesi ~aşırt. 
tL. Asker, yıldırımla çarpılmış gi 
bi Muğravın ayaklarının altma se
rildi.. Up uzun uzanan bu askeri 
kaldırmak istiyenler onu, mosmor 
ve cansız buldular. 

İçlerinden kumandan olduğu an 
laşılan biri Muğrava yaklaştı: 

Tokatla başlıyan birinci ölüm 
askeri yıldırmakla beraber, kuman 
dan daha geri çekilmiş ve bağır
mıştı: 

- Siz ne cesaretle bu kıza ta
arruz ediyorsunuz?. 

Diye sert bir ecla ile bağırdı. 

Bu esnada Yadigarla Kara oğ
lan da kapıya çıkmıtlardı. Kara 
oğlan, Y adigirın kolundan yaka. 
lamı~. mütemadiyen geri çekiyor 
ve ikide bir kulağına eğilerek: 

- Sabret, diyordu.. Muğrav 

hakla:-ından gelemezse biz karışı-
rız ... 

Fakat Yadigar duramıyordu: 
- Bunlar, diyordu. İstiyorlar .. 

Bak nasıl iftira ediyorlar. 

- Ilekle bakalım .. Ne olacak. 

- Götürmek isterlerse aHah bir 
durmam.. Muğrav iyi adamdır .. 
Bizimle iki laf etti .. 

Kumandan kılıklı adam, haki. 
katen Muğravı götürmek istiyor -
du. Emretti: 

- Yürüyünüz! •.. 

Muğrav, gayet sakin 
etti: 

muk~bele 

- Ben kimim biliyor musunuz? 

- Kim olursanız olun.. Sokak-
ta bir kadına tecavüz edenin ceza 
sı büyüktür .. 

Kadınların ikisi de hala söyle -
niyorlM, Muğrava hain hain bakı 
yorla .. dı. 

Muğrav, bu işin mürettep oldu
ğunu. hem de Karaciğay Hctn tara 
fından yaptırılmakta olduğunu an 
lıyordu.. Fakat kime anlatacaktı. 
Gürültüyü duyan halk gitikçe kah 
venin önünde birikiyordu .• 

Bir kaç ihtiyar da: 

- Hemen yakalayınız .. Teslim 
olmazsa öldürünüz .. Sesi duyuldu. 
Kumar.dan: 

- Ah... Vuruldum.. Diye aen 
deledi ve yere yıkıldı ... 

Bu ~ilahı atan Y adigi.rdı.. Her 
an iler; alılmağa hazırlanan tecrü 
beli Y adigi.r, bütün askerlerin ha 

reketlerini takip ediyordu. Ku -
mandan geri çekilerek emri verir 
verme~ tabancasını çekmiş, Muğ .. 
rava nişan almııtı.. Yadigar bu

nu gö, ür görmez, Kara oğlanın ya 
nından fırlamış, bir saniye belinde 
~i çakmaklıyı çekerek ateş etmiş. 
lı. Kurşun hedefe isabet etmiş ve 
kuma:ıdan yere serilmişti .. 

Yadigar, kumandanı yere serdik 
len sonra palasını sıyırmış ve mey 
dana atılmıştı .. 

Hiç beklenmiyen ikinci §ahıs, 
Muğınva hücum edenleri de yerin 
de dureklatmııtı .. 

Yarligar: 

_._ Ha .... yt!... 

Diye haykırdı.. 1lk atılışta bir 
askeri yere sermişti.. Askerler 
Muğra.vla yadigarı tamamiy!e sar
dılar.. Hepsi palalarını çekmişler 
di.. Muğrav, önüne gelen bir as
keri belinden kavrıyarak yere 
çarptı. Asker düştüğü yerde bir 
daha kımıldanamadı.. Hücum et
mek İı:;tiyen ikinci asker bir pala 
il,. VPre serildi .. 

(Devamı var) 





~, (jüullik: 

konuşurken Güzel 
,. Olan Kadınlar .. 
~imağ Ve Ruh Cimnastiği Nedir ; 

f-.,tı~r lllüddet evvel kadın sat · 
Şltlot: Alman film yıldızlarından 
ltlJik he Anderin gençlik ve gü
llı141ık ~kkındaki fikirlerini yaz
lıtlat • Gençliğin ve güzelliğin 
~ •nı ·r tı Yıldı ı şa ediyorum!u diyen 
~ zdan sonra, gene Alman 
ı,~ Yıldızlarından Mariya Pavd-
~ıft.~_bu husustaki fikirlerini ıöy• 
~tt;1.0Yle giderse, kısa bir zaman 
•t R'~nde bütün yıldızların gençlik 
t,b··lJz~JJik sırlarını öğreoeceği7. 
L il - ( 
~tı b· eger bu arada sakladık• ( 

şil ;' fey yoku! 
'Oıı/ .0~te Aoderin bu huıustaki 
ttııçı:~~ı Yazarken "bir yıldıZ.Jn 
~'ille:• Ve. g~z~lliği de, hemen 
'-Yıld _ artıstlığı kadar mühim 
~i i •gına,, işaret etmiştik. Ay• ı 
~ hreti t k 1 . •~dl . e rar ıyarak Manya ı 
)ottı erın sözlerini de tesbit edi-

KADIN 
VE_. 

'GAZETE 
Aradaki müşterek 
ve ayrı noktalar ! 
Amerika gaz< teierinden biri, 

son :r.amanlarda "Kadın, gazde ile 
hzıı.ngi noktalardo.n mnkayese edi
lehiHI". ikisinin mütt2rek \.'e ayrı 
hususjyetleri nelerdir?.,, tcidinde 
bir ıc~l ortaya atmı~, okuy •cula
rınd::ın cevap istemiştir. 

Ar.ket, hayli ahika uyan~ımnf, 
bir Y'~m cevap t;elm!ıtir.. Cevap 
verenlerin hepsi erkektir. lıte bu 
cevaplardan bazıları; 

1-·· Ben, gaze!csiz ya,ıyamam. 
Gerçj bütün gi:ıı okuduğum !t~yle
rin çrpu sjnirimt! dokunur, kızar, 
at..ıp tutarım.. Fakat, ne de olsa 
gaze•ı: 1Jkumaktar• va:?: geçemem .. 

.Af,oda 3laSedeci: 

Kumaşlar, Şemsiye, 
Renk, Süs, Şapka .. 
Altı Köşeli Şapkalar Moda Oluyor ! 

lpE>k1e berabP.r kadife de hu yaz meni,, moda olmc.&ı muhtemel g·· 
moda sahasında yer tuttu. İpek, rülüynı .• Çapa cknize haS"etİ if 
bol bo· kullanıldı.. Kadife de, ya. df' ~dr}ormuş.. Anahtar da, kil' 
kala .. C::c., şapkalarda çantalarda altınt?:-,ki urları rney~ana çıkara 

göriil•lü" cak sembolmüş .. Modanın fante 
Avrııpada, muhtelif renklerde 1 zisi !. 

kadifoden mantoıar giyildi. Bil- Bt11·ı:nla herahcr anahtar yerin 
haua, mavi renkte kadife manto- ok işaretinin geçmesini de, moda 
Iar çok hoıa gitti. Kadifeden kap• cılar, =i-.timal dahilinde sayı1orla 
lar ayni derecede alaka ile karşılan Ya!n•z buna ga1 :ba heni!z man 
dı,. r akat, manto Cephesinden VerilmPmt~ ki mcanas:ndan Dahse 
kadifP modasının bizde kuvvetli· dilmi:vc·r .• 
ce tesiri olmadı. Mahdut olarak iz 
bıraktı . 

~: z. Ooun söyledikleri de §Un• 

...... li 
ı . 8 Yatta Ciyle kadmlar var~ ' 
1(1 b. 

ı 
Kadır a karşı vazjyet~m. de tıpkı 
tı)lkT&ına böylediı !. 

2- Gazete abone olduktan son 
=-~iiiiiiliiıll=;;I , ra .. muntazam

1

an insanın eliıae ka. 

Bu yaz, genit yapraklı sun'i çi
çekl~rı:ien süs olarak çok istifade 
edild•. 6"!yaz, pembe, lacivert, 
yeıil, sarı.. Muhtelif renklerde 
suni çiçek demetleri, bluzların yan 
taraflarında gözleri oktadı. Bu çi
çeklerin kadifeden yapılanları da 
çokça .... 

lp~kle itlenmİf, göz alıcı renk-1 
ler k-r·şık ~emsiyeler, ge'.(en sene· 
lerde olduğu gibi rağbette.. Bun
ların hayli zarif örnekleri de var •• 
Resm;r.i koyduğı4:nuz şems!ye, bu 
zarif örneklerdP.n biridir.. Viya• 
nada~~ beynelmilel moda s~rgisin 
de birinci d~recede mükafa~ veril
mek ~uretile beğenilmi~tir. 

Vi\'..-nanm methur modacıların 
d20n Mm. Mari A!fomin, sonbaha 
da giyi?ecek ~ap1:alar iôn bir ör 
ne~c Lırlmuş.. Bunun hususiyet' 
yukan kısmının e ltı köşeli ol mas 
Bu alt · kött"li şapkaların ne dere 
ceye kadar şık görüneceği, tutuı:ı 
tutmıyacağı henüz belli değil. 
Y azrk.ıüara bakıl:rsa alaka uyan 
~ırıyor mut!... ,. 

~•t kıç te ıüzel değildirler. 
n ' 0nuşmağa baıladılar mı, 

1 b' fl§ırır. Demin hiç te gü
\, u~~adığınız kadını, birden

~li gu_,zct bulursunuz. Hem de 
Q guzel l 

~,,~: neden böyle oluyor? Ben, 
td~ ';:ndime düşündüm. Ne
ıyoru Uh"n sebebini keşfettim, 

İ~ebife:·-. ~nlar, "[ç dünya,. 
biptirJ gırııız deruni bir ileme 
. er. Bu ... d" 
it Ve b ıç unya,,, te· 

'•tlay erraktır. Konuşmağa 
ı1. • ınca 
~J .. t ' oclarm simasını ay· .... ır ·· 

[) ~ guzclleştirir r 
.. ıı. 0ıruau0 • • 
"'uL· u ıstersenız bu "Ok • 111ın b' ' , .,. 
'P b .1r_ şeydir. Kremler v. s. 
~ RGı:;1•cı bir güzellik verirler. 
~C.k b. cşnıc vasıtaları, kadını, 
~. g ırkaç saat için güzelleş

~t b .. ençleştirir. Halbuki temiz 
li. "rrak ' doqı'Yı olan "iç dünya,, nın 
t••!bt •ydınlatışı, güzelleştirişi 
~ıı . ._ •dır. Bu l'k .. 
ı. ıqıc ,· • , genç ı ve gu-
-. Çın 
~ •un•~' en esasla şarttır. Hat-
~ ttek 

1 
.. Vasıtal~rdan istifade 

~~.. 2'Uzel ve .. .. k 
'l."tı • genç gorunmc , 

~tııku bırkaç saat için bile 

' bi~· ~lrnaz. Diğeri de mut· 
~baba 1 

te bulunmalıdır! 
~:~Her Pkek gençken, göklerde 
'tttı b Urduğum ve bunlara 
l -il dt havalandığım zamanlarda, 
~il' en" 
h1ttı8tnı u~ .bu ergin görütü 
llll enııştım 

t.. er · • 
~ın R•n g- .. k . 
~ •eıı 

1 
oruş, anca ın· 

tl;kit \'c' ere~ kendi kendisini 
'ttı~• ediJe~.r~ıye etmesi suretHe 

ı.- 1ıtta11 ılır. Ancak tecrübe 
I)' 1() 

~İd 1~~ bir ll~a, volguolaşılır 1 
d .. Jtı, b· .nıısal anlatayım. Es· 
"~·ı ırı · · ~1 •ttQdu sının hakkımda bir 

~ti~ bidder:Phğını işitince, der· 
~~ 1 ö I kapılır. " Sen dur tt Ye b' .. . 
bn~ 1

• derd· ır oç alayım, kı 
~'f Gyor ıbnı. Şimdi? Dudak 

ol ' ru ~~ .... ~a td· unıun saflığını mu· 
L .. ,tı 1Yor ı . 
\t • bu b ' a eybımde bulu-
d fıdi · arck t' . 
ıt1 8'tıiıı e ının yanhşhğını 

t anıa . 
~ 'tı:neyj . rnasını, beoım al· 

(l"ı tttti~ını karşısında utan· 
~~lf tnjlll b •diyonam. 
~i~1~rdun ~ ~~naati edinmeme, 

1 icitllb 1rnenin fenalığı ., 
ının 

çok yardımı do· 

Marlya Pavdler 

l undu. Bu, güzel bir kitaptır. 
Ben, bunu pek •everim. Müra· 
kabeye Yarmak, kiliseye gitmek 
nasıl bir ihtiyaçsa, bu kitabı 

karyolamın yanıbaşındaki masa
DJD gözünde bulundurmak ta 
benim için bir ihtiyaçtır. Elimi 
uıattım, kitabı açtım mı, •deta 
sevki tabii ile o anki ihtiyacımı 

tatmin edicişeyi orada bulurum. 
Bu kitap, bana bazı insanların 

yalmz kalmaktan korkmalarının 
sebebini de öğretti. Niçin? Bu 
bir korkaklıktır! Kendi kendile
rini imtihan etmek, içlerini, bir 
aynada dışlarını iÖrdükleri gibi 
görmek, bunları korkutur. Onun 
için, bunlar, kendilerini kendile· 
rinden uzaklaştıracak topluluk, 
kalabalık ararlar! 

Bütün bunlarla demek istedi· 
ğim, hayata ergin ve olgunlaş· 
mıt olarak goruşun, yaıayıı 
cesareti verdiğini isbat maksa
diJedir. Buouo, dolayısile genç
liğe ye güzelliğe tesiri vardır. 
Sima güzeHiğine, hal ve tavır, 
yürüyüş güzeJHğine... Böylelikle 
insan kendisini on sekiz yaşında 
ımış gibi hissetmekle kalmaz, 
batta daha genç te hisseder. 

Gençleşmeğe ve güzelleşmeğe 
yarayan bu dimağ ve ruh cim· 
nastiği, ıima ve vücut üzerinde 
tesirini kuvvetle gösterir. Hoşa 
gidici izler bırakır. 

Fakat bu arada bildiğimiz 
manada cimnastiği ihmal dmiye 
gelmez. Yüzmeli, kürek çekmeli, 
otomobil kullanmalı. Nöbetle, 
kah birisini, kah diğerini, kah 
öbürünü yapmalı l Ormanda 
bir sabah gezinf s nden sonra, 
nekadar rabatlanmz. Hedefi 
muayyen arzulara, tenis oyunun· 
da raketle sert sert topa vuruşla 
ifade ve hareket vermek, ne 
hoştur 1 

Gerçi ben e~e iken podra 
sürmem. Fakat, güzelleşmek için 
afak tefek aun'i Haıtalardan 
istifade etmek lızım olduğunu 
inklr etmiyorum. Bunun da 
aleyhinde değilim. 

dar gr Jir.. HaHmI<i lcad:n?' 
3 - Gazetedeki yanlıtı düzelt • 

tirmek mmeümkündür. Kadında
ki hatayı tashih imkansız!. 
gelince, bunlar ,cevap yerine böy• 
lu mektup göndermekle iktifa et • 
etmi§lerdir ... 

4 - Bir kadın. tıpkı bir gazete 
gihi g-.vezelik eder !. 

Ga1etenin kadm okuyucurarına 
geJiN,., bunlar, cevap yerine böy
le l,,i..- ~nkt"t açıln.usını prote~to yol 
lu mr;ktup göndf"rmekle ikdfa et
mişk·· . hele cevnpiaı-m neş .. .>lun • 
nıamtın hususunda ~iddet1e urar 
~tn:.İ§ • Prdir .• 

Acoba, bu anİ!:~lİ yapan Ameri
k:m gvzetesi, kadrn c.kuyuc<ıları -
nın gazeteden yüz çevirmeleri ih
timaF nden cekinmecl; mi?. Ve ka 
dın o'<uyucular, yüz çevirıut"diler 
mi ?4 Y ok"Ja, bı:, oİ<uyl!cu'.a rının 
çoğu , rkek olan Hr ~azetc ıni? .. 

Ak'a en yakın ıht;mal, b:.1 olsa 
~erek~ . 

ııııı11111111ıııııııı111111111ııııııııııı111111ııııııı 

• • • Düşünüşler ••• 

Yer yüzünde sevgiden başka 
hiç bir şeyim kalmasa, başka her 
§eyden mahrum kalsam, gene ken· 
dimi tam manasile mes'ut saya· 
rrm. Sevgiye inanan insan meı'ut
tur! 

Yuliyus şturm 

Erkeğin, gözlerini kendisine 
mensup olmıyan bir kadının göz·· 
lerine çevirmesi, okun.ması yasak 
olan bir kitabı okuması, demek
tri. 

Aıeksander Engel 

KIUlllllH1t1111111ıtıfl""""""fllllUlt11Sıımıt"lllllllltıtt1HlftflllllllltHI 

Şel1'siyeyi tut::ın kadm, bu ilk 
örneğin sahibi Dr. Grete Mariya 
Ehrenttaynd ir. 

Bu ~azın şemsiye modası, bu ör 
neğe uygundur .. 

Bu yaz Avrupada göğse PÜs ~1& 
rak ipekten çapa iılemek te 
moda c,lmuflur.. Son bahar moda 
sında, bunun yerme anahtar itle· Son Moda Şemsiye 

ııınııııııııııımnıuıınııııHRlllıtıınııııııınınnnıınıııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııuııı 111111 ııın 

Briç Merakı ! 

Pa:· iı kadınlan a1·;,.sındR . briç 

oynamak modası almış yürümü,. 

tür.. .l\u modanı;ı Pariıte f'"n sü -

reklı ! '!r tuton ~!r moda oh~cağı 

zc.nn '?C
1 ili yor. 

Bi .. Avrupa guel'!ııinnt\. buna 

dair çıkan yazıda şöyle deniliyor: 

"Bu oyunla iptila derecesinde meı· 
gul ofa n her kadın, Ot'~Çe ba-:. retti

ği saatelerinin botuna geçmediği • 

ne kanidir.Onların telakkisine göre 

bu oyun, kadınlara vakit geçirmek 

g3mbıi unııtmak ımki;unı t~min et 
mek)ı'- kalmıyor, :-.ynı 2a 1nar.da si· 

nirleri kuvvetlendirip, zaafa düş • 
memek ve erkeğine sadık kalmak 

kuvvetini veriyoı .• lradey~ sağ. 

lamla~,.ırıyor .. 

••• Gülüşler 

-Onların 
var! 

bir çift 

• •• 

papağanı 

- Bir tanesi yetitmiyor mu? Ni 
çin iki tane almışlar? 

- Karı, koca değiller mi? Bir 
tanesi kadının, bir tanesi de erke • 
ğin ! 

-Papaganlar bağıra, çağıra ko 
nuşurlar. Kimbilir, bu bir çift pa • 
pagan karşılıklı konuşmıya başla
yınca, evin içinde ne kıyamet ko -
puyordur! 

- Doğru! Kadının papağanı, 
daima "eğer böyle yapacağını bil
seydim, annemin yanında kalır -
dım, her halde daha iyi olurdu,, di 
ye bağırır. 

- Ya erkeğin ki? 

- Erkeğin ki de hep şöyle: "Pa 

Pa•is kadınlan araaındak' hu ip rayı gene ne yapacaksın?,, 

tila g~zetHerek, .-Jncalf dört "a<i,i a· 

rasrncfo ->ynanar:ien h~ o~ unun, 
yaln:7. başım: oyr.anabilmc?$~ şekli 

de bulunmu§tur. Şimdi, kibar Pa· 

risli k tlmlaı, iskamb~J k:iğdarını 
elJen bıiak.mışb dır. Y al-:ız ka

lan w · canı srkılaCı he: kadın evde 

ormcı'1<la, n'!rede ·sterse, hı •ç oyu-

-- -
- Ben öyle bir uşak istiyorum, 

ki ne emredersem yapsın ve hiç .... 
işitiyor musunuz, hiç kafa tutup 
kar~ılık vermesin. Nasıl, bu şartlar 
la hana hizmet etmek iıinize geli • 
yor mu? 

Yüz ve vücut masajlarma 
ehemmiyet veririm. Yalnız alet· 
siz olarak.. Gıdalanmak husu· 
sundada itinala hareket ederim. 
Yazın sade zerzevat yerim. Et 
ağzıma koymam. Istakoz müs· 
tesna olarak 1 lstakoı eti, lez· 
zetli olduğu kadar, faydalıdır 
da.. insanı, şişmanlatmaz. Bir de 
salata hiçbir zaman soframdan 
eksik olmaz! " J

. nu ilf' can ,,kıntıaını gidermekte

dir!.,, 

- Şimdi böyle u,ak bulamazu

nız. Sizin için en iyi evlenmek .•.• 
Ancak kocanız istediğiniz gibi ha· 

reket edebilit? 



Italyan Hikayesi Niçin devletçiyiz 

Yumurcağı Nasıl Terbiye Ettim 1 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Müellifi : Luigi Lucatelli 

(Baş tarafı 3 üncü sayıfamızda) 
ğı gibi vaziyetleri dolayısile inhi· 
lale doğru ilerle.mittir. 

Sanayi gümrüklerin açılmaıı, 

yüzde üçten fazla gümrük alma .. 
mak için Osmanlı imparatorluğu. 
nun verdiği vaitler, zaten el sana· 
yii devrinde çılız bir halde bulu .. 
nan Türk aanayiini yıktı .. 

Luigi Lucatelli, İtalyanın en 
meşhur mizah muhaıTirlerinden 
birisi idi. Kendisi ölmüştür. Fa 
kat yaratığı: her şeye i tiraz eden 
vatan<la5 Oronzo E. :i\farginati ti
pi elan yaşamaktadır. Oronzo -
nun bir de kansı vardır. Terez .. 
Bir de oğlu vardır : Yumurcak. .. 
Bu tipler, aşağı yukarı bizim Amca 
Beyle teyze han1111 gibidirler. 

s. 1. 

Hanımlar, efendiler, pek ili. bi· 
lirsiniz, ki yumurcağın terbiyesi 
için gözümün önünde daima "doğ
ruluk,, denen mefhumu canlı tut
tum_. Doğruluk hesap gibidir .. 
Çocuğ;ı doğruluğu göstermek la
zımdır. Meıeli. çocuğa 4+4=8 
ettiğini körü körüne ezberletirae •· 
niz, unutur.. Bir hafta sonra so
rarsınız.. 4 ve 4 ne eder?. Size: 
Lahna tur§usu ! . Diye cevap ve· 
rir.. Fakat yumurcağın bir eline 
4 adet şeker, bir eline de 4 adet 
şeker verir, 4 ıeker ve 4 şeker kaç 
eder?. Diye aordunuz mu, 8 9e • 
ker diye cevap verir ve ölüm alla. 
hın emri, bir eksik söylemez .• 
Doğruluk ta böyledir.. Doğru• 

luğu aşılamak gerektir.. Bir sa • 
hah yumurcağı çağndım: "Dün
yada her i şin başı doğruluktur, 

dedim, ne oluraa olsun, daima ve 
herkesin yüzüne doğruyu ıöyleme 
liıin... Namuslu adamın ıözü bir .. 
dir.. İfte bunun için ses duyul -
muyor !. Diyecekıin.. Bundan bir 
şey çıkmaz .. 

Yumurcak: - Peki baba!. De
di, kitaplarını aldı, bumunu per .. 
deye sileli, mektebe gitti. 

Yemeğe geldiği zaman Yumur· 
cağın halini görmeliydiniz .. 

Sille, tokat ve şürekaıı ticaret~ 
haneıinin komiıyoncuıu gibi .. ti • 
carethanenin bütün nümuneleri ba 
şında mevcut .. Ensesindeki, alnın
daki,. burnundaki çürüklerin, !İŞ • 
lerin, tırmıkların haddi hesabı 
yoktu .. 

- Yumurcak, dedim, neye par-
çalı bohçaya ıarılmıısın ?,. 

- Kabahat senin baba .. 
- Kim vurdu ıöyle bakayim?. 
- Dediğin gibi yaptım, herke-

ıe doğruyu ıöyledim .. 
Yumurcak anlattı: 
Kapıdan girerken, kambur ka · 

pıcının aynaya baktığını görmüş: 
''Kendini sırtın şiş deye Apollona 
benzetiyorsan, aldanıyorsun, de • 
miJ, tek kamburlu deve ile mide 
ağrısı arası bir şeysin ... 

Herif papucunu çıkarıp atmış, 

öyle bir alı! atmış, ki oğlanın or
tasına gelseymiş, Yumurcak ikiz o· 
lacakmıJ.. 

Hesap dersine girmiıler.. Mu
allim şu meaeleyi vermiı: 

- Bir tüccar 12 metresi 4 frank 
tan 272 metre kumaş alıyor.. Bir 
az sonra dükana bir müşteri geli
yor: 

- Bu kumaım ımetreai kaça? .. 
Dükancı cevap veriyor: 
- 45 - 82 ebadını zarp edip, 

tutarının dörtte ikisini 514 ile tak
sim ederseniz, fiatın üçte ikisini 
bulursunuz. 

Acaba mütteri metresine kaç 
para vermİ§?. 

Yumurcağın cevabı: 

"Müşteri on para bile vermemiş 
dükancı ile gırtlaklatmıf, polis gel 
ın .... t1' 

ı,. .,, 
Muaffim: 
- Bu da ne demek?,. 

- Ne demek olacak, müıteri 
kızmış: 

"- Ben buraya kaz kabaruha 
oynamağa değil , alıı veriş etımeğe 

geldim .. ,, diye haykırmış .. 
- Kaz kabaruha ıensin ... 
- Sensin Muallim Bey. 
- Çat!... Pat!-
Muallimle gırtlaklaşmıtlar .. 
Bir saat sonra edebiyat mualli

mi gelmif. 
Vazife - Piyero bir yalan ıöy

ledi. Vicdan azabından bütün ge· 
ce uyuyamadı:. Erteıi sabah an
nesinden af diledi.,, 

Yumurcak yazıyor: 

"Azizim muallim Bey, Piyeroyu 
tanımadığınız anlatılıyor .. Bir ke
re Piyero, bir değil, bin bir yalan 
ıöyler.. Ondan sonra sırt üstü 
yatıp horul horul uyur.. Yalan o· 
nun kaba döfeğidir.,, 

Yumurcak edebiyattan 1 he
saptan O alır .. 

Mektepten çıkarken kapının ö. 
nünde Matmazel Zertrüde teıadüf 
eder .• 

- Çartamba günü size gelme • 
dim diye annen darıldı mı?. 

- Bilakis, gayet memnun oldu. 
Gelip te kaz gibi bumunu her ye
re sokmadı diye sevindi ... 

- Çat!. Pat!. Küt!... 

Yumurcağın doğruluk 

kazandığı mükafatlar: 

5 adet tokat. 
12 ,, yumruk 
1 ,, inkisari hayat. 

uğruna 

Ve bir adette, malum olan yere 
tekme ... 

Hitler Yasağı! 
Almanyada, yüzlerine krem, 

podra süren, dudaklarını boyıyan 
kadıolarıo, baıvekil Adolf Hit-

lerio fırkası olan Nasyonal ıoı· 
yalist fırkasımn toplanhlarına iş· 

tirak etmeleri yasak edilmiş ve 

bu husustaki karar, neıolunmuş
lur. 

T oplanhların yapıldığı yer
lere girmek istiyen kadınların 
yüzü, önce kapıda iyice gözden 

geçirilecek, muayeneyi yapan 
memur, yüzleri karara uygun 

halde olan kadınları, içeriye bı· 
rakacak, uygun olmıyan kadın· 
farın içeriye girmes ne meydan 
vermiyccektir! 

f 

Hindistanda 
Bombay, 13 (AA) - Karşı

lıkh birçok meydan okuyutlar· 
dan hükumet ile, 1915 denberi 
hükumet aleyhtarı siyasi grup 
tarafından idare edilen muhtar 
beledive cemiyeti arasında mü· 
nasebet kesilmiştir. 

Hükümet, cemiyetleri resmen 
kontrol etmesine müsade edecek 
bir kanun layihası vermiştir. 

Bu tedbir Bengale'Jiler arasın· 
da büyük bir heyecan uyandır
mıştır. 

Bengaleliler nihayet Calcutta 
cemiyetleri arasında bir ayrılık 
olacağını temin ediyoriar. 
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Türk inkılabı, Türk iktısadiya
tını bu şekilde buldu. Türk inkı· 
labı Türk ticaret müvazenesini kar 
şılıksız boyuna haraç verir vir hal
de karşıladı. Tediye müvaze~esi· 
nin aktifleşmesi ancak 1930 danbe 
ri mü.mkün olabilmittir. 

Türk inkılabı, Türk memleketi· 
ni kilometre başına serpihniş 18 
ser kiti ile ba!başa bulmuş, 

yoları harap, limanları gemi-
lerin yanaşmasına henüz mü • 
aait olmıyan, nehirleri kullanı
lamıyan ve iktısadi kıymet alabil
meleri için büyiik sermayeye ihti· 
yaç gösteren seylerin vatanı teslim 
olmu~tur. 

Bunları yapabilmek için iki ça
l'e vardı: 

1 - Bunları ecnebi sermayesi 
ile yapmak, 

2 - Kendi sermayemizle yap· 
mak .• 

Ecnebi sermayesi yapacağı işe 

daima iktısadi gelir bekler. Haklı
dır.. Y erJi sermaye de öyledir, 
gelir olmıyan işlere girmez. 

Bu şeyleri aw;ak devlet yapabi
lir. Onun için bir çok iktısat lesi· 
satını devlet eline alacaktır. Halbu 
ki klasik nazariyeler devleti bu işle 
re elini uzatmaktan meneder. 

Türkiye bu vaziyetten dolayi 
devletçi olmutlur.. Fakat onun 
devletçi olmasına sebep olan ha -
dise yalnız devletin gelirsiz, fakat 
yapılması zaruri olan teyleri yap· 
ması değildir .• 

Eğer yalnız bu sebep göz önüne 
getirilseydi devlete devletçi derne
ğe bile lüzum kaJıınazdı. Bu vasıf 
Türkiye devletçiliğinin bir köşesi· 
ni teşkil eder .. 

J(. .... 

Türkiyede devletin iktııadi me
selelere müdahalesini icap eddiren 
sebeplerdn biri de Türkiyedeki 
sermayeterakümü ile muasırlarımı 
zın sermaye terakümü arasındaki 
farktır.. Yani Türkiyenin milli 
sermayesinin imperyalist sermaye. 
ye kar§ı devlet kuvveti ile muha
fazası, müdafaası, himayesidir. 
Türk devletçiliğinin yerli teşebbüs 
lerin üzerinden bir saniye kaldığını 
tasavvur ediniz. İkinci saniyede 
bütün milli sermaye müeasesele · 
rinin yerinde yeller esecektir. Ma
amafih Türk dvletçiliği yalnız yer
li ıermayeleri korumak tedbirleri. 
ni aldığından dolayi devletçi ad
dedilseydi onun adı gene devletçi 
olmıyacak, himayeci olacaktı. Hal. 
buki yerli sermayedarları koruma 
hareketi Türkiye devletçiliğinin 

bir başka cephesini teşkil eder. 
:(. .... 

Türkiye inkılabı sınıflar arasın· 
da tezat kabul etmez.. Sınıf mü. 
cadelesi yerine it bölümünün tesa· 
nüdünü kabul eder. 

İJte Türk devletçiliğinin en gö
ze çarpan vaziyetini veren taraf bu 
dur. Türkiye iı zümrelerini kabul 
ediyor. Fırka progra.mına göre: 

A) Küçük çiftçiler, B) Küçük 
sanayi erbabı, C) Amele ve işç i , 
Ç) Serbest me~lek erbabı, D) Sa
nayi erbabı, büyük arazi, ve iş sa
hipleri ve tüccar, Türk canıiasınr 
te§kil eden ha~lıca çalışına ziimrc
leridir. 

Bunlarm her birinin çalışması , 
diğerlerin in ve umwni camianın 

Nasıl Güzellik 
Kraliçesi Oldu 
- 8 - Yazan : Raynıonde Al 

Nihayet yedi Mis Avrupanın 

birle§tiği büyük ziyafet günü gel. 
di. Bunlar Mis İtalya, Mis Al
manya, Mis Belçika, Mis İspanya, 
Mis Löksenburg, Mis İngiltere ve 
ben idik. Ziyafet ne tuhaf oldu: 
Eğer fikirlerin bir araya toplan
dığını iddia eden ispirtizmeciler 
haklı çıksalardı vay idi halimi· 
ze.... Her birimiz rakibinin çirkin 
noktalarını hesap ediyor. Eğer 

kusuru yoksa içimizden temenni. 
lerde bulunuyorduk: Ah yüzünde 
sivilceler çıkaa, saçları saçkıran 
olup Lirden dökü!üverae, bacağı 

kırılsa, tırnakları ıökülıe diyor • 
duk. 

Bence gelenlerin içinde en gü -

§ıyorlar, fakat hiç bir ffl 
yemiyorlardı. Analar d• 
birlerine dert dökemiyorlar 
ğer anaların hali komik b 
vermese bu içtima adeta el 
feci tesir yapacaktı. 

Yemekten sonra gelen 
de Valef {ayağından adeti 
kilot pantalon olduğu hald 
nutuk irat etti. Bu nutkuP 
birimizi bir çiçeğe 
Almanya bir "Noel gülü,, 
Lüksenburg bir karanfile tef 
lunuyordu. Ben de heın f 
hem de uzun boylu oldu" 
"zambak,, a benzetilmiştiıı>• 

Şeref yolunda 
zel olanı Miı İtalya idi. Kadife ri· Vaktiyle çok az kimıe ta. 
bi gözleri, çok tatlı bir bakııı var- Bir kaç. ründe etrafımı hattı 
dı. Yüzünün aıağı kıımı biraz bü· lar ve düımanlar sardı. Ac> 
yüktü. Vücudu, ahenktardı, Cazi • den bu kadar dost ve dütrO~ 
besi herkesin batını döndürüyor • zanmııtım. Bazı gazete'' 
du. takım takdirkar makaleler 

Miı Alman bana açıktan açığa lar. Hüsnü niyetle saçmalsı' 
çirkin gibi gözüküyordu. Bunu diğimi iddia ediyorlar. B 
söylerken milliyetçilik yapıyo • esasen söylememi§ olduğudl 
rum. Mis İngiltere gayet ıüzel bir lere tefsirler ilave ederek 
kızdı. Fakat çok defa kopyaıı alın sürmeğe çalışıyorlardı. A 
mış bir "istampa,, ya benziyor. Bur gazeteciler bir kısmı (Jurn,J 
nunun nerede bittiği ,ıaçlarımn ne zetesi ile iyi geçiniyor bir k1 
rede hatladığı tayin edilemiyordu. gençinmiyor, ortada hücuıııl; 
Miı İspanya fazla esmer, çok alet· bana oluyordu. 
li, İspanyol dansı oynamağa ve zil Bazıları benim "Mis f 
takarak zıplamağa hazır bir mat • sıfatımı çok yüksek buluyor 
mazeldi. merikada zevcelerini, nitanl 

Miı Belçika lüzumundan fazla hem§irelerini temsil edecei' 
Fele.menkliydi. Mis Lüksenburg ri sürüyorlardı. Bazıları 
güzel bir boldok köpeğine benzi • hücum ediyorlardı . Anla§ıl-' 
yordu. Bu hanım kızların her bi.. mim onların sinirlerine do 
rinin yanında annesi veya annesi yor. Güzellik hakkındaki t 
makamında bir kadın vardı. Ni • leri gibi güzel olmadığnrıd_-. 
zamname bunu mecburi tutar. layı lienClen nefret ediy 

Ziyafette yemek yememiz ol - Kumral metresi olan erkekl,r 
dukça güçlükle mümkün ol • ral olmadığım için bana d 
du. Misler biribirlerinin lisa- oluyorlardı. 
nını bilmediklerinden bakı ( Dc\•al111 
·················································································'' 
hayat ve saa deti için zaruridir. 
Fırkamızın bu prensiple istihdaf 
ettiği gaye sınıf mücadelesi yeıine 
içtimai intizam ve tesanüt t emin 
etmek ve birbirini nakz etmiyecek 
surette menfaatlerde ahenk tesis 
eyleınekti l'. ,, 

Bu telakki Türk devletçiliğinin 
manasını daha ziyade aydınlat • 
maktadır. 

Türkiye devletçiliği bu telakki
ye göre geniş Türkiye camiasın -
da bir nazim ve içtimai adalet nok 
tasından bir hakim mevkiindedir. 

Memleketin muhtelif zümreleri 
arasında ihtilatlara, mücadelelere 
ve haksızlıklara karşı gelebilmek 
için devlet kendisini iktısadi teıiı· 
lerle yakından alakalı görmekte • 
dir. . Sanayiin inkişafa yeni baş· 
ladığı bir zamanda bu hadise bel
ki de nazarı dikkati celp edecek 
bir mahiyette değildir. Fakat ya
rınki hayatımızda, yarınki inkişa

f ımızda sınıfların mücadeleci va· 
ziyeti almalarına mani olmak, Tür 
kiye vahdetini muhafaza edebil -
mek için, yani Türkiye az zaman· 
da refah ve mamuriyete erebilmek 
için devlet iktısadi cephenin ku
mandasını eline alacaktır. 

Türk inkılap davasının esas 
prensipi Türk iktısadiyatının kur· 
tuluşu idi .. 

Bu kurtulu~ ba~ı bozuk, hesap
sız, münferit şahısların alabildiği· 
ne i~lemeleriyle elde edilemez. 

• • • 
Devletçilik dendiii zaman, bun

dan başka manalar da anlamama· 
lıdır. Bazıları devletçilikten Ko. 

münizm mana&ını çıkarı)' 

Halbuki komünizm gaye iti 
(devlet) i kabul etmez. OıtlJ 
dan kaldırmayı çalıı ır. Si 
leyh ona devletçi demek Y 
lur.. Bugün dünyada ciıı' ~ 
devletçiliklere tesadüf edif" i1 

İngiliz devletçiliği, müst 
leri devlet kuvvetiyle -r.J.J 
burjuva aleminin serbeıt il' J 
rına terk etmektir. lngiliı ~ 
leke i.mparatorluğu bu ne~ 
letçilikle kurulmuştur .. 

Fransız devletçiliği, detl 
tısat İ!lerine müdahaleti 
dir .. 

ltalya devletçiliği, korP ~ 
devletini kuvvetlendirdl~r' 
yani proleter ve sermaye 
korpurasyon etraf mda tO 
için faşist diktatörlüiüPde 
maktadır .. 

Sövyet devletciliği, prO 
diktatörlüğünü t~min içill 
kuvvetine dayanır .. 

Alman devletçilii.İ• ( 
üstün adam telakkiıiP11 jst 

Almanın hakimiyetini tedl;/ 
için devlet kuvvetine d•1 

Türkiye devletçili iıe: .... 
I b ··y&J ... - - Memleketin u ,_ 

yakında ıelir getirıniY'' J 
iktısadi i§leri için, )Jf IJ 

il - Memleketin ecnt t.i' 
yesi önünde t\>plan pro ' 
mesı ıçm , . J~ f 

. ıı1" ili - Mem k ket ı ç 1tl" 
reler arasında mücadele 
ni olmak için. 

Düsturlattırmıttır. I 
sad' 
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~llb'. 
l.todırınciliklerinin üçüncü· ı puanla temin ettikleri birincilikle 

lertın· ada Yapılmıı, yarışlar· görmüılerdir. 
aliııJ ,1!lir. 4, 11 Ağustos cu • Beykoz ikinci lstanbul au spor -
• ~~.1 Ve dün yapılan birinci ları klübü üçüncü gelmişlerdir. 
e U~cij yelken yarııların • Güre! federasyonu reisi ve mü -
~dılen dereceler şayanı aabaka bat hakemi Ahmet F etgeri 
'Yettir, Demir Tur ·ut Be· Bey 933 yüzücülüğü hakkında ga-

'Por ·ı g t . ) .. J • • old u ı erletmek · · f t ze emıze şun arı soy emıttır: 
tf· ıçın sar e - " 
au emekler g"" d .. - Şükranla yadedelim ki ge· d un en gune 
ereccle · . çen seneye nazaran bu sene yüzü-r vcımı§tır. 

11btt) b· . . cü adedi mukayese edilemiyecek 
"•Ik ır_ıncıliklerine adedi d d 
J,. 1 erece e artmıtlır. 

en ıler girmi" ve iyi de- F 
llrnıtl :r enni veıaiti ihzar edildikçe yüz-
d arsa da yaptıkları me sporu inkitaf edecektir. Bu 
ln d l b 1 d 0 ayı u dereceler günkü müsabakalarda güzel de -
l d d'I e ı memittir. receler alan Karamürselliler na -

bite ı İ)'j n stanbul birinciliğin _ zarı dikkatimi celbetti. Orada ha-
~ ~a..rışı ynpan iki sporcu- vuz yapıldığı yapıldığı zaman da-

ırınciliği dereceleri şun- ha iyi olacaklardır. Ferden Saff an, 
Agah, Ömer iyidir.,, 

ı (IJI T . l' rıks) Galatasaraylı 
llrrut B . ey. 

· &ün: 1,39 12. 1 ı:ır·· , 
•Un· 1 00 23 

t
.. • , , • u .. 

· iun: O 42 37 
1 (8" , , . 
i .. 0 cek) Servet Refik B. 
ia~~: 1,36, 12. 

· .~un: 1,05,00 • 
u tün: 0,43,55. 

de denizcilik federasyo • 
tn ko-·t . . . l i . •ul esı reısı o up Av-
ttırak etmif olduiu bir 
'ı ·1 t-ı mı el yarıtları kazanmıt 

8 
at&.aara.ylı doktor Demir 

1 
· İıtanbul 933 yelken bi -

0 rtıuıtur. 

eın~~n.ciliiin bayraktarı 
den d tıut Beyi muvaffa-

" 
0 ayı tebrik ederiz. 

tı M d 
G 0 ada yapılan 
ırne ·· · nıusabakaları 
li aı .. Yet,, rdik" . . . 

."1Cl1l" ımızın terlıp et-
ıu " Yu:ııne müsabakaları 
a de . h 

aff k nız aınamı havuzun 
~ 1Yetle yapılmıştır. 
{l kalara Fener bahçe, 

\iı-ıeİ 5· .. ~:) Vefa klüplerile 
YuzucüJeri ve lzmir 

h.:' •rıdan b' '11 ır genç itlirak el· 
•lanb ı · > a· u ıampıyonu Gala 

111neıni1tir. 
~rde d 

L.., ra, ı: . e .Vefalılar yalnız 
~b.," l ltıırlı genç yalnız 

, ç~ ~11\aya O. S. K.) le -
ta u. lar, kızlara ait mü • 
• •

1rrni,tir. 
._. hıı-inciJ'k . . . . • 
~koa; F 1 ıçın ıkı ezelı ra· 
l:1~ı,~ enerbahçe kartı kar 

~' ır. 
t't lıtanbuJ b. . 'I''"'' d 
llre . ırıncı ıgın e 

:r nın 47 
. lllar k ı>uanına karşı 

' huı a daha yükıek bir 
d Und ... a ugundan bu müsa 

!.~ ~ Yerin· k 
~... 1 aybetmemek 

"l ·•rtıe.k .. '"'·I ıçın azami dere
.. arı ı· 

l l azım geliyordu. 
d,l\u ar (VAKiT) müsaba-

t.~ '<>nra 
'h~l>İ)<> Yorgun bulunan 
litJcil't ~~. T oma, Lili, Van
th.. '- ırıncı'l"kl · · · · · "«llt1t •. ı erı ıçın ıstı 
l Uıere clt .' haıı- ' Yarışa sokma -
lıtedikl ~ulunan Saffan -

iıı.l' l:aaa;1 e~ı kadar it 'ala.ma
S:'"clir. llıuaabakalara da gir 

~i~llkabil 
~\ ~1 do}d F enerbahçeliler, 
. ~. urınam ld .. . ) lbırıt k . ıı o ugu ı-
:- s,ı~ a hırinciliklerine 

'tl't 'cfrrttelc ,.L Cemil Beylerle 
~t 1İll'ıd' u Yarııa itlirak 

'il it• •Ye kadar calı, -
,...treıi . 4 

nı aldıkları 66 

Şimdiye kadar yapılan lstanbul 
seçme birinciliklerile (VAKiT) 
müsabakası ve dünkü müsabaka -
da muvaffakıyetlerini gördüğü • 
müz yüzücüler arasında bilhassa 
14-12 yatındaki genç İbrahim 
100-200 de Saffan, küçük Agah 
son zamanlarda yetiıen en büyük 
istidatlardır. 

Atlamalarda Behçet nadir te -
sadüf edilen bir istidat ve muvaf -
fak olan bir genç olarak görülü -
yor. 

Moda deniz ha,mamları havuzu 
gelecek sene için her tarafı kapa
tılarak tam bir havuz şeklini ala -
caktır. Bu hususta Ahmet ve İhsan 
Beyler gÖrÜJmüşlerdir. 

Teknik neticeler 
100 serbest: 1 Ö.mer (F. B.), 

2 Fuat (F. B.), 3 Saffan Beykoz. 
200 serbest: 1 Salim (F. B.), 2 

Agah (Beykoz), 3 Cemil (F. B.). 
400 serbest: 1 Salim (F. B.), 2 

Agah (Beykoz), 3 İsmail (Kara -
mürael). 

1500 serbest 1 Salim (F. B.), 2 
lhıan (Karamürsel), 3 İımail ( Ka· 
ramürsel). 

200 kurbağlama: Alp (İzmir) 
Orhan (F. B.), Avni Beykoz. 

100 aırtüstü: Niko Beykoz), Hay 
dar (Karamürsel), Garbis(F. B.). 

200X4 bayrak: (1 Fener), (2 Ka
ramürsel), (3 1. S. K.) • 

50 metre (14-12 çocuklar): 
lbrahim Beykoz, Salihattin Kara· 
mürsel, Hiristo Fener. 

50 metre (16-14 çocuklar): 
Kari Linke, Fethi, Cenan Fener • 

(50 metre kurbağlama çocuk -
lar) : Kari Linke, Ömer Beykoz. 

50 tekaütler: Galip Bey (F. B.) 
Ekrem Rüştü (1. S. K.) . 

100 serbest Hanımlar: Leyli. 
(F. B.) 2 Ortrud Preusser, 3 Rut 
Müller. 

200 serbest: Leyli (Fener), Rut 
Müller (1. S. K.) ~ Eva Alter. 

400 serbest: Leyli (Fener), Nüz 
het (Fener) . 

200 serbest: Eva Alter, Rut 
Müller (1. S. K.). 

Bayrak: (Rut Müller, Eva Alter, 
Jale) takımı. 

Ga1atasaray Konyada 
galip 

Konya, 13 (A.A.} - Buraya 
gelen Galatasaray takımı Konya 
idman yurdu ile y•phiı maçta 
5-4 galip gclmiıtir. 

Maç çok heyecanlı olmuı d6rt 
bini müt~caYiz ıcyirci bulun
rouıtur. 

Sinema mevsimine girmek üzereyiz/ 
Yerli filim sanayii ve yeni 

filimlerimizle artistleri 
"Söz bir Allah bir .. ,, - Pariste Türk filimleri 

görecek miyiz?-Avrupada Ankara 

" Şen berber ,, filminde Muammer, Galip, Ferdi ve berber kızlar •• 

lpekfilim stüdyoları yeni bir 
filmini "Söz bir Allah bir,, i ta
mamlamak üzere bulunuyor. Bu 
fililimle beraber bir sene gibi 
kısa bir zaman içinde kaçıncı 

eserini veriyor dersiniz? Beşinci; 
Bir millet uyamyor, Karım beni 
aldatırsa, Rumca Kak os Dromos: 
Fena yol, Şen berber ve söz bir 
Allah bir. Ayrıca iki kısa filim 
ve Havadis gazeteleri. 

Stüdyolardan çıkan pozitiffilim· 
lerin uzunluğu şüphesiz 20,000 

metreyi geçiyor. Her ikisini de 

gezdiğim ve gördüğüm için iyi 
bilirim. lpekfilim stüdyosu, me· 
seli Fransadaki Gomon Franko, 
Film Ober atelyelerinin birisinin 

bile büyüklüğünde değildir. O
radaki üç yüzden fazla projek

töre mukabil bilmem bizim stüd
~ oda kaç tane var? Yine öyle, 
Nitantaşındaki stüdyo Para

mount kumpanyasinın Paris Sen 
Moris stüdyolarının 6 atölyesin
den bıri kadar olamaz. Para-

mount stüdyolarının eşya,dekor ve 
aksesuar mağazası bizim tekmil 
stüdyoyu içine alır. 

Aradaki farklar bu kadar 
• 
ezıcı olduğu halde lpekfilim 
ıtüdyoJarı yabancı memleket mü-

nekkitlerinin gözünü üstüne çe· 
kebilecek eserler vermiştir. Sıra 

gelmişken, Istanbulda tanınmıyan 
daha ziyade Fransız sinema mü· 

dürlerile, yüksek sınıf seyirciye 
bitap eden "L'Image,, sinema 

mecü.uasında, memleketimiz si· 
nema hareketleri hakkında gör· 
düğüm bir yazıyı aşağıya tercü-

me ediyorum. Muharrir evveli 
1 ürk sinema hayatının nasıl baş· 
ladığını anlatıyor ve nihayet son 
gördüğü "Karım beni aldatırsa., 

operetinden bahsediyor: "Türk 
dansözleri daha Ingiliz, Ameri
kan veya Alman hemşirtlerinin 

çeviklik ve beraberliğine sahip 
değiller. Bununla beraber, büyük 

annelerini utançtan öldürecek bir 
meslek başlangıçları istikbal için 
çok şeyler vadediyor. 

" Türk kızının ekseriyetle gü· 
zel ve nazik olduğunu göz önün· 
de tutaraanız .. :;;imdiye kadar kul
lanılmıyan bir komiğe dayanarak 
"Karım beni aldatırsa .. Türkiye· 
de çok muvaffakiyct kazandı. 
Haliç aahitlerindc gülmesini pek 
ili biliyorlar. Şunu da hatırlata-

yım ki, Türkiye sinemalarındaki 
serlivhalar daima iki lisan: Fran· 
sızca ve Türkçe olarak yazılmak
tadır. 

4CMilJi sinema cereyanı kendi
ne beynelmilel bir yer yaratmağa 
uğraşıyor. 

" Yakında, Pariıte Türk film
leri görebilecek miyiz? 

" Evet, Niçin olmasın? ,, - j. 
A. Didier -

Muhterem okucularımıza müj
deleyim ki, Fransız muharririnin 
birkaç ay evnl yaptığı bu tah

min son zamanda hakikate dön· 
milştür: Pariste iken ·' Fransa 
havadis,, halihazır gazetesinde 
bir gün mühim Avrupa ve Ame
rika vukuatı arasında gözüme 
beni evvela hayrete, ıonra sevin
ce ve takdire düşüren bir ser
levha çerptı: " Aıya ortasında 

Avrupa11 "Genç Türkiye cumhu· 
riyetinin merkezi Ankarada ölen 
Polonya elçisi için yapılan me
rasim. "Kalbim çarpıyor ... Ten
kidini yüksek sesle yapan Fran· 
sız seyircinin ağzının açdmaaını 
bekliyorum. Hayır.. Hayır.. Hiç 
ağızları açılmıyor. Dört yüzden 
fazla Fransız hayret ve sakh bir 
takdirle askerlerimizi ve hülcü
met adamlarımızı seyrediyor. iki 
saat ·sonra bir dört yüz daha bu 
filmi g6recek. F ranaadan baıka 
hariçte de gösterilecek bu filmi 

~inemanın ne büyük ve ne kadar 
mükemmel bir propaıanda va
ııtası olduğunu anlamak için bu 
küçük misal kafidir. Hariçte 
gösterilen 25 · 50 metrelik bir 
filim hakkımızda 500 sayfalık 
bir kitabın yetişemiycceği bir 
propaganda yapıyor. 

Avrupada bulunduğum sırada 
tanınması için en çok propagan
daya muhtaç bir millet olduğu
muzu gözlerimle gördükten ve 
kulaklarımla işittikten sonra 
ipekçi kardeşlerin parlak teşeb
b üsünii bilmem kaçıncı defa içim
den ve lstanbula gelir gelmez de 
bizzat kendilerini tebrik ettim. 

Zannetmeyiniz ki ipek Film 

stüdyo'.arının faaliyeti bu kadar
dır. Yerli filimlerden başka 
stüdyo yabancı filimleri de 
Türkçeleştirecektir. Bir hafta 
evvel bu filimlerden birini gör
m iye muvaffak oldun. Uf anın 
giizel harp ve kahramanlık fi. 
simlerinden birini Türkçe yap
mıtlar. Şimdiden sızı temin 

edeyim ki, alınan bu ilk netice 
hepimizi memnun bırak~cak de
recededir. 

Dubbing sistemini, bizim Ni· 
şantaşındaki stüdyo, Avrupa ve 
Amerika stüdyolarını hayrete 
düşürecek kadar bir muvaff aki
yetle tatbik etmiştir. 

ipek Film bu sene, Münür 
Nurettin Beyin oynadığı 11Mineli 
Kuş,, isminde büyük bir filmden 
başka, sevimli komik Naşit Be· 
yin çevirdiği bir iki kısımlık kı· 
sa komedileri de verecektir. 

Hulasa yukarıda söylediğimiz 
gibi ipek Film durmadan çalışı
yor. 

A. Fuat 

Sarı Saç! 
-··········································· ... 

lngilterede gene 
tercih ediliyor 
Açık sarı renkh. sev. ötedfnberi 

lngilizJerin tercih etti,ği saç rengi 
idi.. Ötcdenheri böyle o:ım bu 
zevk temayülü, aradcl mod'!\ cer • 
yan~ı:- ... •mn tesiri :.le zııuhteli.f saf -
halar p,eçirdı.. ~imd: gene açık 
&arı !'!'rtge dönü~ ,·a:nr.ı, ... 
1932 senesine ait olmak üzere tutu
lar.. l.. ·, istatistik, lngıJtere:I• sarı
§ın kı>.dmların datıa laOfa ~ittiği, 
böyle 1 adınların kolayca ko:.a bul • 
duk:c n, vaziyetlerinin sar.·erınm 
reng~ başka. türlü "lan ka:lı~!ardan 
d:ıha farklı, dah .ı. emin oldufu ne
tices~.~: ort;\ya Ç!kar.:<ı§ .. 

Dolayiaile, saçlarının rengi böy
le &a"ı olm1yan 1'-C'ldın!ar da taçla· 
rını boyıyorlarmış.. Buna taka 
yclh• ' 'ııaç rengi~:n tuhihi,, deni 
ı . f 
ıyorrnuş .. 

Eli nada garİ;> bir 'l'lüiibi\:r.a da 
\'ar... Güya, tabi,,t, f ngiliz ~ ~vki. 
nin yaratığı modaya uyuyormu! .. 
N;tu! mı?. Şöy!e: Doğım :.ocuk
larır. • z.çı, şimdi <..~ki.,mden ~;yade 
açık o;,~~rı rC'rkte oluyorınu~.. Bir 
cemirct, son :.iç :;~ne cerisiY de do 
ğ21n ~· ruklar•n sac, la1 ·nı munuızam 
surette tetkik ve tesbit ederek, üç 
sencd~ r.ber•, b•ı :•da:ı on ik . sene 
evvelki vaziyete göre, açık ıarı aaç 
lı çocukların sayı ;tıbc.riyle l ·i kat 
fazla olduğunu anlamış .• 

Şır- dı h~nun f>eb?bi ara111rılı -
yom~rş .. lnı;;Jiz dokt.,rlarınn· mü. 
lalası, bunun, yeni çocuk halc:ımı, 
çocuk besleme usulii tesiriyle böyle 
olduğ ı §~k!indc iınif .. 





Bütün bu hastalıkların sebebi 
gıdanuı taze olmarnasırlt.r. 

Yemek dolaplarında, mutfak raflarında ve ya kilerde muha· 
faza edilen süt ve her nevi yiyecek, hararet karşısında gı· 
dai kuvvetlerini kaybetmekle kalmayıp aynı zemanda sıhhat 
için de bir tehlike teşkil . ederler, çünki sıcaktık mikropların 
lnki$afım ve rutubet ise küflenme hadisesini intaç etmektedir. 
Mevaddı gıdayenin bu suretle tegayyüre başlamasında koku 
ve küf bidayeten belli olmadığı cihetle istihlak neticesi bir 
takım hastakklar baş gösterir ve çocuk bilmeden bu tehli· 
keli mikropları yutar. 

f rigid~ire souk ha~a dolabı, içine konulan her türlü mevad· l'rigidaire markasını ıasıma
dı sabıt ve kuru bır hararet derecesinde muhafaza eder ve >1an iter sojul< hava dolabı ha
bu sureti• mevackh gıdaiyenin görünür görünm-:z tegayyüra· lıiki FA; G; o A; A E değildir 
tına mani olur, hatta mutfaktaki fırının netrettigi şıcaklık ve 
bujuların tevlit eylediği rutubete rağmen mekül6tınızı bu 

dolaplarda sıhhf bir şekilde günlerce saklamak kabildir. Bun-
dan mada dondurmalarınızı Frigidaire'de ihzar edebilirsiniz. 

60URLA BİRADEL.ER ve .. şsı 

l:Il<Jl!I!!!!!? 
Ucazlak .. 

General Motor mımulıu -

temizlik.. Stlr'at 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

!asılacak Kitaplarınızı .. 
~ apılacak Cetvel işlerind>zi 
~akbuzlarınızı .. 
aefterlerinizi .. 
askıya Ait Her işinizi .. 
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VAKiT YURDU 
lfer Yerden Çok Ucuz Yapar 
• 

•stediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 
,, k 

a ıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

Nafıa Vekaletinden: 
Samsun· Sıvas haltı üzer!ncle Kunduz c . varında kain laş o

cağından "5000,, metre mik'ap balastın ihracı kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuıtur. 

Münakasa l 9 • 8 · 933 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
15 de Ankara'da Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında icra 
edilecektir. 

Münakasaya iştiıak edeceklerin teklıf mektupları, 113ll,5
11 

liralak teminatı muvakkateleri ve cari seneye ait Ticaret ÜdAsı 
vesikalarile birlikte ayna gün ve saatle münakasa komisyonunda 
bulunmaları lazımdır. Talipler münakasa şartnamelerini Ankara'· 
da Nafıa Yekileti Levazım Müdürlüğünden, Istanbuı'da Haydar
paıada Liman İfleri MüdiirJüğ'ünden bir Jira mukabilinde tedarik 
edebilirler. (3722) 

Yozgat Belediyesinden: 
1 - Elektrik tenvirahmız gaJOJen motörü ile temin edilmek· 

trdir. Eski bir motördür icabında yedekleri bulunamaz yapmak 
lazımdır. 

2 - Talip olan 1an'atkirın Tornacı, Tcıvjyeci, Dökmeci, E
lektrikçi ve motör tamircisi olması şarttır. 

3 - Tamire müteallik tornacıhk dökmecilik kaynakçılık ta
kımları Yozgat huıuıi idaresinin atelyesinde fazlasıyla mevcuttur. 

4 - Talip olanların yukarda gösterilen itlerin ehli oldukları· 
na dair vcıikaları resmi müesseselerin o işi yapacaklarına dair 
taahhütleri ve bUınil ablik sahibi bulunduklarına ait şabadetna
meleri Jizımdır. 

S - Muhabere neticesinde mesele takarrür ettirildikten son· 
ra Yazgıda ıelecekleri vakit ileride ücretine m"hsup edilmek 
üzere yol harcırahı avans ıuretile verilecektir. 

6 - Y ozgada geldiklerinde Belediyenin buıuıi binasında maa 
aile icauız ikametlerini Belediye temin edecektir. 

7 - Y ozıatta bulundukları müddetçe Belediyeye göreceği iş
lere halel ıelmemck ıarhyla hariçten aldığı iılerden de temini 
menfaat edebilirler. 

8 - Talipler Yozgat Belediyesine müracaat ederler. (3965) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ankara'da Umum Müdürlük servislerinde istihdam edilmek 
üzere altı ıef namzetliii için 26 • Ağustss - 1933 cumartesi günü 
sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarmda bir 
muaabaka imtihanı açılacaktır. imtihan neticeainde muvaffakiyet 
ibraz edenlere gösterecekleri ehliyet ve liyakatleri derecelerine 
göre yüz kırk liraya kadar maaş verilecektir. Musabakaya itti· 
rak edeceklerin Mülkiye veya Yüksek lktıaat ve Ticaret Mek· 
teplerinden veyahut Hukuk Fakültesinden ve bu mekteplerin 
ecnebi memleketlerindeki muadillerinden mezun olmaları lazım· 
dır. 

imtihan proirammı ve sair şartları havi izahnameler Ankara, 
lstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarmdan tedarik edilebilir. Talip· 
Jer bu iıahnamelerde yazılı vesikaları bir mektupla beraber An· 
kara'da Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne nihayet 20-Ağustos-
933 akşamına kadar göndermek veya bizzat v~rmek suretiyle 
müracaat etmiş bulunmalıdır. (3921) 

Ortaköy Feri)e Saraylarında 

Kabataş Lisesi 
Müdürlüğünden : 

Yeniden talebe kaydile eıki talebe kayıtlarının tecdidi mua• 
melesi 20 Ağustostan 1 Eylüle kadar devam edecektir. ikmal 
imtihanlara Eylfılün birinden onuna kadardır. Tedrisata 11 Ey
lulde başlanacaktır. Eski talebe yeni kayıt beyannamelerini al· 
mak ve yeni adreslerini yazdırmak üzere mektebe velilerile bir· 
Jikte geleceklerdir. Bu muameleyi ikmal etmiyenlerin devamına 
müsaade edilmiyecektir. Leyli ücret üç taksitte 225 liradır. Me· 
mur çocuklarına yüzde on tenr.ilat yapılır. Eski leyli talebenin 
yerlerini muhafaza için birinci taksitlerini şimdiden göndermeler 

ı liıımdır. (3876) 

! Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

Ankara Bankamız Merkf:zinde çalışmak üzere Orta Mektep 
vey~ muadil derecede tahıil görenler meyanından bilmusabaka 
Hizumu kadar Daktilograf alınacaktır. imtihanda muvaffak olan· 
)ara derecelerine göre ayda (50) liradan (80) liraya kadar ücret 
verilecektir. Talip olanlar şeraiti ve imtihan gününü anlamak 
için nihayet l 5 ·Ağustos· 1933 akşamana kadar lstanbul Ziraat 
bankası Müdürlüğüne veya Ankarada ldarei Merkeziye Memurin 
Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (3919) 
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Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

Bankamızın muhtelif servislerinde istihdam ediJmek üzere yü
ze/ Jira maaşla altısı Galatasaray Ticaret kısmı ve orta t icaret 
mektebi memurlarından ve ikisi orta ziraat mektebi mezunların . 
dan olmak üzere bilmusabaka sekiz memur ~lınacaktır. Musa· 
baka imtihanı Ankara ve lstanbulda 29 ·Ağustos • 1933 tarihine 
müsadif salı günü saat dokuzda yapılacakhr. imtihan programı 
ve ıair şartları havi izabname Ankara ve lstanbul ve lzmir Zi
raat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu izahnamede ya
zıh vesikaları bir mektupla beraber Ankararla Ziraat Bankası 
Memurin Müdürlüğüne veya lstaobul Ziraat Bankası Müdürlüğü· 
ne nihayet 23 • Ağustoı • 933 akşamına kadar göndermek veya 
bizzat vermek suretile müracaat etmit bulunmalıdırlar. (3920) 

Erzincan 
Evkaf mUdUrlU§Unden : 

İzzet Paşa camiindeki tahmi .. 
nen on bin kilo hurda kurşun bil· 
müzayede satılacaktır .. 20 .. 8 • 933 
tarihinde ihalei kat'iyesi icra kı • 
lmacağından taliplerin müdüriye -
te müracaatları ilan olunur. 

"4038,, 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divanvolu N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Neşriyat Müdürü: Refik Ahmet 
V AKIT Matbaası - lıtanbul 

Erenköy kız lisesi 
Müdürlüğünden 

1 - Ağustosun yirminci pazar gününden itibaren tale 
kayit ve kabulüne başlanacaktır. 

2 - Pazar, Sah, Perşembe günleri saat ondan on yedi 
kadar eski talebenin kayıtları tecdit, müracaat edecek Y 
talebe namzet kayıt olunacaktır. 

3 - Kayıt ve tecdidi kayıt için müracaat edecek taleb 
sıhhi muayeneleri yapılmak üzere muayyen günlerde saat oo 
mektepte hazır bulunman lazımdır. 

4 - Yeniden kayıt olunacak talebenin hüviyet cüıd•01 

evvelce bulundukarı mektebin tehadetname veya tasdiknamesi5 
kuruşa kadar maaş alan memur çocuklarından pansiyon k•0 

nuna tevfikan yüzde on tenzilat yapılmak için babalarınan bulu 
daldan vazife ve maaş miktarmı gösterir vesika " on beş kUf 

luk pul lazımdır ,, beraberlerinde olarak velileri ile birlikte ıo 
racaat eylemeleri. . 

5 - Mektebimizin ilk kısım dördüncü ve beşinci sıoıfl•rJ 
orta ve lise sanıflarına leyli talebe kabul olunur. llk kısının le 
ücreti 200, orta ve lise sınıflarının 225 liradır. 

6 - Eyliil iptidasına kadar kayıtlarını tecdit ettirıoe 
olan eski talebelerin yerine yeniden müracaat edenler k• 
olunacaktır.Tatil münasebelile bulundukları mahallerden muaYY 
zamanda gdemiyecek olanlar ücretlerini göndermek şartile Y' 
ile müracaat edebilirler. 

7 - Mezuniyet, ikmal ve kabul imtihanları Eyliil iptida 
dan onbirine kadar yapılacak eyliilün onbirinci günü dersi 
başlanacaktır. "3937,. 

Hatıralar ve l' esikalat 
Harp kabinelerinin isticvabı . 

Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerinin dı· 
vanı alideki isticvapların1, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabineerinin isticvabında 
Bntün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf· 
balarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacakıınıs. 

600 sayıf alık kitap bir lira 
Da§ıtma yeri VAKiT matbaaaı 

Asarıatika Müzeleri Umum 
müdürlüğünden 

Odun Mansral Kömürü Kok 
Çeki Kıye Ton 
80 15000 54 

lstanbul Asarıatika Müzeleri için açık münakasa ile satan:! 
nacak olan yukarda mıktar ve cinsleri yazıla mabrukatın Agİ 
tosun 24 üncü perşembe günü saat 14 de ihalesi kararlaıtı 

mıştır. Talipler şartları öğrenmek üzere Salı ve Cumadan ~ 
da her gün Asarıatika Müzeleri Dahiliye MUdGrlGğüoe mü•"I 
at edebilirler. 3866 _..,) 

Devlet matbaası müdürlüğünded 
Matbaa ambarlarında mevcut A rapça harfli kitaplar listeleri ~ 

hince dört partide satılmak üzere kapalı zarf usulile müzayede1"İ. 
nulmuştur. Şartname ve her parti ye ait listeler yirmi kuruıluk ~ 
ga pulu mukabilinde Devlet Matba asından alınabilir. Birinci p ~J 
ihalesi 12 Ağustos 933 Cumartesi, ikinci partinin ihalesi 19 A~ 
933 Cumartesi, üçüncü partinin ihalesi 26 A ~uıtos 933 Cu~ 1, 
ve Dördüncü partinin ihalesi de 2 Eylôl 933 Cumartesi günlerıA 
14 te Devlet Matbaasında yapıla caktır. Her partiye talip ol• 

1
1 

ayrı ayrı teklif mektuplarile mat baa veznesine yatıracakları pe';)I 
çeleri makbuzlarını muayyen za manlarmdan evvel Matbaa ~ 
lüğüne tevdi etmeleri ilan olunur. "3463" 

a a ker Fabrikaları lür~ Hnoninı ~ir~etin~eı 
Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Tem muz tarihinden itibaren bin kilodan ,ı 
olmamak üzere her isteyene sahlmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolanmızd' 

:a!:,~~yaç:::ı;: Kristal Joz ~e~erin Kilosu 36, 8an~ı~ta Küp ~e~erin Kilosu 39,50 Kuru~tır. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. ıstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sip•" 
rişler bedelin yüzde ~nnisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itib~" 
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Sı" 
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamal111111 

peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telefon 

Han. 
No. · 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 


