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liilafet diriltile- Kral Faysal lstanbuldan 
bilir mi ? • G . .1 .. .. k 

dtkl)iinkü nüıhamızda kııaca yaz- geçıp azı ı e goruşece 1 

Dünkü yüzme yarışla
rında bir kaza oldu 

b' • (Matin) gazetesi çok garip ~ ~-------
d lr haırnakale yazdı ve bu makale- J k A "} • k ·ı • ) • h k 
k~ ideta damdan dü§er gibi biç ra ' surı erın esı mesı mese esı a -
)::eni~ hatır ve hayaline gelm~- kında Akvam cemiyetine izahat verdi 
"' k bır tasavvurdan bahsettı: 
ltı ~nlerde F ransada seyahat et-
11; e olan Fas sultanına halife 
lttilbnı verdi! Türkiye Büyük Mil
td'l ~ecliai karariyle hilafet ilga I 
'ftı'ı dıkten sonra ımüılümanlık i.le
)j; h~r halife bekliyormu,. Bu ha
l't ~llın bugüne kadar ortaya çık
l'İtı llı:ııı olması islim memleketle
~ de maddi ve manevi karı,ıklık-
'ı . mucip oluyormuf. Paris 
~dıye meclisi azasından M. Ro-
~ Boz islim aleminin bu i~-
lcını dütünmüf. Fransız hı-

~ftai altında bulunan Fas sul
ı-. t\tnı bu dini makama layik bul
'-. tıı.' Eğer F aı ıultanı halife olur
)' l•rndi lıtanbulda Türklerin e
~~de bulunan emanatı mukaddeıe 
.. ~ de artık yeni ha lif eye verilme-
ı ıca d' P e ıyormuf ... 

Kral Faysal 

Bir Irak gazetesinin yazdığına 
göre lsviçreye gidecek olan kıral 

Faysal lstanbuldan geçecek ve Ga
zi Hazretleriyle görütecektir. Kı
ral F ayıalın ıeyahatinde ııhhi se-

bepler olmakla beraber ıon zaman 
larcla larkta vuku bulan Aıuri i~ 
yanından mütevellit yeni vaziyetin 

de tesiri vardır. Zira Asurileri hi
maye eden bazı Avrupa devletleri 
bu meseleden dolayı Akvam Cemi
yetince tahkikat açılmasını iltizam 
etmektedir. 

ingilterenin Irak sefiri 

Bağdat, 25 -Tayyare ile Lond 
radan buraya gelen lngilterenin 
Irak sefiri Sir Franciı Humphriı 
dün sabah kıral Faysal ile uzunu
zadıya görü,.müttür. Kıral Fa,
sal Avrupaya hareketini bir müd
det tehir etmittir. 

Irak hUkOmetlnin izahatı 

Cenevreden bildirildiğine göre 
Nasturilerin partiği Hartinnum 
milletler cemiyetine müracaat e
derek Iraktaki Aıurilerin vaziye
tinden bahsetmittir. Irak hükUme 
ti milletler cemiyetine gönderdiği 
mektupta Asurilerni kıyamını fU 
tekilde anlatmııtır: 

''Marıimunun taraftarları aske
(Dtwamr 4 UncU sayıfada) 

lt l'ürkiyede hilafet ilıa edildik
'ttJ.~ •onra hariçte olan herhangi bir 
ı..ll•lüınanın aklına ıurada, yahut 
·IU'ada. bir halife icat etmek fikri 
~lebilir. Nihayet bu fikir filiyat

t. kıymeti olmıyan bir hayal ola- -------------------------
oıJir. Fakat Pari• belediye ımecliıi Arnavutlukta V A K / T 
'11ıdan biri günün birinde orta
"' cıkar da islim memleketleri 
~'bına b'r halife yapmak lüzü· 

...............................................................• 

••Eilnnı d r, bahu ... laalife 
~lan F a l'a1kıı idaresi albnda 
ltbb·· ~a sultanına verirse bu te- --,••~•• 
t uaun garabeti kaJ'!ıımda ha,
~ etmemek mümkün değildir. 
'Uıuı bu ıekilde ortaya çıkarı
._ •. le halifeye ideta biat meraıi• 
~ ıfa. eder gibi Türkiyeden ema
tlttı mukaddese gönderileceği ile
~· e •ürülürae bu ıafkınlığı ifade 
'il kelime bulmak çok müşküldür. 

Si l'ürkiye cüımhuriyeti hilafeti ni-
ll ilga etti? 

Eşkigalık kaldırıldı - Birden fazla kadınla 
evlenmek yasak - Türk inkılabının tesirleri 

Tiran, (Hususi) - Denilebilir 
ki 1925 senesine kadar Arnavut• 
luk adeta Avrupanın Mekıikasıy
dı. iki üç ayda bir alevlenen ihti
laller dünya matbuatının Arnavut
luktan sık aık bahsetmesine birer 
vesile olurdu. Ömrü az hükUmet
ler biribirini takip eder ahali aıa· 
yİf ve rahat yüzü görmezdi. Bu mü 
temadi didiımeler ınemleketin in
kitafına da mini oluyordu. Bugün 
bu vaziyet tamamen değiımi,tir. 

~ Bunun ıebebi malumdur: Tür-· 
~k~' hudutları haricinde herhangi 
'i ılde bir emeli olmıyan milli bir 
f~~ete istinat etmektedir. Hila
~·.~ yalnız Türkiye hudutları 
-it ılın~e değil, haricindeki bütün 
~, h ~ılletleri üzerinde dini nüfuz 
~ ~~ııniyet iddiasında bulunan 
)~t -~eııeıe idi.Onun için cümhuri 
~ili l' \trkiyeıinin umumi aiyaıetiyle 
~i ~~t nıüeaaeıeıinin mevcudiyeti
~i lıf etmek mümkün değildi. 
~~enaleyh bir taraf tan liilaf eti 
~Utk~f aaz etmek, diğer taarftan 
~ 1Yede milli bir cümhuriyetten 
~.,.-eylemek iki zıddı bir yerde . 
.._ •nıağa çalıtmak demekti. Sonh Araa•atlak kadınlar blrllil ve 
S\ l'ürkiyede hilafet baki kaldık- ~allblaluaer reisi Premu Seniye H. 

· Pıikolojik bir hadisedir ki halk, 
büyük vakaların başında iri cüsse
li, gururlu adamlar görmek ister. 
Halbuki Arnavutluk kıralı hiç te 
böyle değildir. Uzun ve mütena
sip endamlı, kumral ve kıvrilmıt 
İnce bıyıklı, mat tenli, bakııları a. .. 
deta dü§üncenizi okuyan parlak 
gözlü; arkasında Londranın mahir 
bir terzisinin kupu olduğu belli tık 
ve sade bir koıtüm, yumuşak ya. 

Deva"" Onuncu Sagıf ada 

b~;Ünıhuriyet Tü~iyesinin ~illi l ~----~~~~~~~~-~-~--~~~~~~~ 
di.ı:.·"tları haricinde emel beıleme- · 
... ıne k' · d T" k' ), . ımıe ınanamaz ı. ur ı-

Devrilen motörde bulunanlar denize 
d~ştüler ve hepsi kurtarıldılar 

Mot8r battıktan sonra 
"C h' . um urıyet,, refikimiz taraf m 

dan, hanımlar araıında tertip edi
len yüzme mukavemet yanfları 
dün Suadiyede yapdmıf, bu eına
da bir motör devrilmeıi neticesin
de bir de kaza olmuıtur. 

Müsabakalar 1500 metre üze -
rinde yapılacaktı. Yüzücü hanım-

larm 1500 metre açıkta denize gi
rerek aahile doğru yüzmeleri ka -
rarlqtınlnııı, mesafe tesbit edil • 
dikten sonra yüzücüler ve hakem 
heyeti "lı,, motlrile Suadiyeden 
hareket ebnitlerdir • 

Motör sahilden 1500 metre u -
• • .(Denmı • --~) . 

ŞfddeW aUaYlflan mot3riln batmaısına aebep olan Hanımlar 

Başvekil Paşa ve 
sporcularımız 

ismet Paşa, Cevdet 
Kerim Beyi kabul etti 
Yalovaya gitmit olan C. H. Fır

kası Jstanbul idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim Bey dün §ehrimize 
dönmüttür 

Cevdet Kerim Bey Y alovada 
Baıvekil ismet Paıa Hazretlerini 
ziyaret ederek Rusyaya gitmiı o
lan ıpor heyetimizin tazimlerini 
bildirmiı, seyahat bakında izahat 
vermİf, ve M. Karahan ile diğer 
Sovyet ricalinin ismet Paıa Hz. 
hakkındaki muhabbet ve tahasaüı· 
)erini arz ve iblağ etmittir. 

lımet Paıa Hz. heyetimizin ıpor 
ıahasındaki muvaff akıyetlerin , 
den, Türle - Sovyct doıtluğunun 

teyit ve takviye etmit olan çok dik 
katli ve beğenilir hareketlerinden, 

iki başvekil 
serinliyor 

Musolini ve Dollfuss 
deniz banyolarında 

~ 'Sin hilafetin fazla bi, nüfuz ve 
~:=et vaııtası değil, biti.kiı ba!ka 
di,· ~~ketlerin mesuliyetlerini ken 
bit 

1 
Uzerine celbetmek itibariyle 

lili z.aif ve gaile veıileıi tetkil et• 
~~~ \tzun ve tarihi tecrübeler gös- 1 

! Sovyet halkının ve sporcularımı -
l nın göıterdikleri alaka ve samimi-
1 yetten çok memnun kal~ığını söy

Avusturya Baıvekili doktor 
Dollfua'un Romada ba§vekil Sin
yor Musolini ile görüımesi Avru -
payı meıgul eden mühim siyasi 
hadiselerin biri idi. Hali. bu seya
hatin gayeleri etrafında bir sürü 
tahminler ileri sürülmektedir. 

' 
1
1ti. Ve nihayet hilafet mü

l'tct •eai ?izzat cümhuriyet için ay
'sılc d~hıli bir tehlike olduğu pek 

I hır hakikat idi. 
~..J.t~ ıadece bu mülahazalar ile 

1 ııtiklaline ne kadar candan 

Mehmet Asım 
(Dcnmı 4 Uncu sayıfada) Kraı Zog'un 

lemittir. 
Baıvekil Paıa bilhassa Sovyet 

hükumeti erkanının iki millet ve 
memleketin büyük doıtluğunu bir 
kere daha teyit ve takviye edecek 
kıymetli alakalarından, sözlerin -
den çok memnun olduğunu bildir
mif, Cevdet Kerim Beye teıekkür 

annesi ve dört•kız kardeşi bir ge~lt reamlndo etmiıtir. 

iki baıvekil ciddi meseleleri gö 
rüıtükten sonra hava almak için 
Riminiye gitmitler. Sinyor Muıo 
lini banyo yaptıktan aonra doktor 
Dollfus ile bir kayığa binmit ve 
beraber gezmiılerdi. Doktor Doll
fuı soldadır. Sinyor Muıolini iıe 
deniz elbisesiyle görülüyor. 
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Doların istikrarı 

M. Rozvelt, bazı kaytlarla, 
istikrara aleyhtar 

Türk işçileriOde 
saya vardılar . 

ODESA, 27 (A.A.) - Tas aJ 

sı bildiriyor: . 
Türk amele ve teknisyenlerıJ1 

den 46 ki§i, halen Türkiyede in" 

Hyde Park, 27 (A.A.) - Nev
york Reserve Federal bankası u· 
mu.m müdürü M. Hanrisonun tale
bi üzerine M. Roosevelt, gelecek 1 
hafta Hyde Parkta İngiltere ban
kası umum müdürü M. Montagu 
Normanı kabul edecektir. 

Siyasi mahafil bu görüşmeye 
büyük bir ehemmiyet atfediyorlar. 

Fransız başvekilinin Alman hudu.., 
dunda teftişe giderken söyledikleri 

.. h 
halinde olan mensucat sanaY11 

kumet komisyonu azasından şe 
ket Turgut Beyin refakatinde bıJ 
raya muvasalet etmi§lerdir. 

Bunlar on aylık bir kurs takİP 
J1. 

edecekler ve 2 ay da Sovyet 111e 

iki haftadanberi Amerikada bulu- Paris, 27 (A.A.) - Havas ajan ı Misli görülmemiş uzun ve feci bir 
nan M. Montagu Normanın seya- sı bildiriyor: Son zamanlarda yz. .. harpten galip çıkan hiç bir millet 
hatinin gayeleri tamamen esrarer.·· pılmış olan müdafaa işlerini teftiş l ~vrupanın uılaş~a siyaseti için b~
giz olarak kalmaktadır. etmek üzere bugün Paristen Loren 1 zım ka~~r .fedaka~lıklarda ~ul~_n· 

Bununla beraber reisicümhu- hududuna gidecek olan M. Dala- muş degıldn. Halıhazırdakı muş· 
run, Amerika dövizi tabii bir sevi- dier Petit Parisen gazetesinin bir küller ne olursa olsun biz beyne! .. 
yeye ge1.mekdikçe ve diğer devlet· muharririne şu beyanatta bulun· 

1 
milel teşriki mesai usullerini hali

ler paralarını sağlam esaslar üzc-1 muştur: 1 sane tatbik etmiye karar verdik. 
rine getirmedikçe doların istikrarı 1 "- Müdafaa sistemimizin ta.. Kendi hürriyetimizi bizzat tanzim 
aleyhinde olduğu ve bu noklain zn~ mamiyle müessir olmasşı için itti- etmek te vazifemizdir. Bizim bu 
zarda sabit bulunduğu da malum- ı haz cttiğimz tedbrlerin ne suretle hürriyeti temin etmiye kudretimiz 
dur. tatbik edilmekte olduğunu bizzat olduğu ne kadar malum olursa bu 

görmiye gidiyorum. hürriyete o derece riayet edilir. 

Macaristanda Attilii.nın Kalkan yerindedir ve iyi maden Avrupa hayatının nazımı olan 
kılıcı mı bulundu? dcn:!ir. Memleketin artık endişe· milletler cemiyeti ile La Haye di

ye dü~m~sine mahal yoktur. Biz vaPmın kararlarına herkesi riayet 
yalnız sılh ve asayiş istiyoruz. ettirmcğe de r.alı!."llamız lazımdır. 

M. Heryo M. Mazarik 

Bu kararlar, Avusturyanın siyaai sucat fabrikalarında tatbikat yaP' . ,. 
ve iktuadi istiklalinin muhafazası- rak Türkiyede kurulacak ma1<111 

nı amirdir. Biz, bu istiklali temi· lerine işleme şeraitini tetkik ede• 
ne azmettik. Daha küçük, nüfusu ceklerdir. 
daha az ve daha az kuvvetli devlet -----------hl 
ler serbest yafamak hususunda nü· Mısırlı misafirlerimiz 
fus ve arazice kendilerinden büyük gün Ankara dan geliyorl~ 
ola~ devletlerin .malik oldukları ANKARA, 27 (A.A.) - Mı•ır; 
aym haklara mahk olmalıdırlar. doktor ve gazetecilere bugün Sı 

Talleyrand'ın sözü cloğrudur: 1 hat ve içtimai Muavenet Ve~ 
"Fransa adaletin ve menfaatin l namına bir öğle ziyafeti verilıt' 

devletlere göre batka olmasını as-
1 

tir. 
la iıtemiyecek bir vaziyettedir. Ay- M. f' l ·· ~ l d ..... .,; . ısa ır er og e en sonra .. . 
ni zamanda Fransa, kendı hususi . S hh' y k" I t' · hh. -iA 

yı, ı ıye e a e ını, sı ı w 
menfaatini umumun .menfaati de-

li.boratuvarlarını gezmitlerdir0 

mele olan adaletin haricinde ara· 
Saat 17 de Gazi çiftliğinde JI maz.,, 

ltalyada 
kara Turing klüp tarafından 1' 
rilen çay ziyaetinde bulunmuf~ 
ve Gazi istasyonundan trene bİI' 
rek lstanbula dönmüılerdir . 

Büki·eş, 26 - Macaristanm Çe
koslovakya hududuna yakın Kisal
sovadtz denilen semtinde bir ço· 
ban, kırda, bir kılıç bulmuştur. Si 
Jahı evirip çeviren Macar köylüsü 
bundan bir ıey anle.mamış, kasaba 
ya gönderilmiş, bunun 1688 de 
Türklerle Macarlar arasında vu .. 
kua gelen muharebeden kalmıs es
ki bir kılıç olduğu tesbit cdil~işse 
de bu zan çabuk değiştirilmiştir. 
Çünkü bir metreden fazla uzun o
lan bu kılıcın altından yapıldığı ve 
1688 tarihinden çok eski zamana 
ait olduğu zannı husule gelmiştir. 
Peıtedeki milli Macar müzesine 
naklohtnan kılıcın ağırlığı 379 
gramdır ve Türk hükümdarı Attila 
nın bizzat kendisine ait olması bi
le baılıca kumandanlarından biri
nin kılıcı olduğu zannolunmakta
dır, 

Rusya ya vardı, ha- Alman Y ahudile- jBüyük manevralar 
raı·etle karşılandı rinin hamisi oluyori 

Mısırlılar ziyafete iştirak ed 
Türk gazeteci ve doktorları tar• 
f ından uğurlanmı,lardır , 

Bir m;;ı:ç ıçın 12,000 
lngiliz lirası 

Londra, ?5 - Nevyorktan 
bildirildığine göre cihan bo'<s 
şampiyonu Primo Karnera teş· 
rinievvelde Roma;•a giderek ce· 
nubi Afrika fampiyoou Dooald 
Mak Karkindale ile maç yapa· 
caktır. Fakat bundan evvel Ka
liforniyada bir turne yaparak 
MaxBaer ile bir sinema maçı ya· 
pacakbr. Cihan şampiyonu bunun 
için (12,000} İngiliz lirası aJacak· 
tır. (Bu para yüz bin liraya ya· 
liın bir ıervettir.) 

Ölümden sonra alınan 
intikam/ 

HaYana; 25 - Bir halk kütlesi 
eaki polis müdürü Ainkarl'ın 
mezarına tecavüz etmiştir. Mc· 
zardan ceset çıkarılmış, sokak
larda sürüklenmiştir. Sonra bir 
elektrik limbasınm direğine asıl
Dllf, üzerine petrol döküldükten 
sonra ateı verilmiştir. Sonra kö
m6r haline gelen ceset denize 
atılmıştır. Bu suretle hareket 
edenler Darülfünun talebeleri ile 
(A. B. C.) cemiyetinin azasıdır. 
{Malumdur ki son günlerde Kü · 
banın merkezi olan Havanada 
bir ihtilal olmuştur. Ahalinin İs · 
yanı üzerine Amerikalılarm aleti 
olan cümhur reisi Macbado ada
dan kaçmıthr. Telgrafların ce· 
sedi yakıldığından babsettı!deri 
Ainkart kaçan reisicümhur za
manında polis müdürlüğü ctmiı
ti. S\)n dea ecede merhametsiz 
bir surclte mezalim yapmıştı.) 

Odesa, 27 (A.A.) - M. Heryo, Prague, 27 (A.A.) - Reisi-
saat 9,15 le geldi ve hariciye ko- cümhur M. Mazarik yahudi ajar:.-
miserliği mümessili tarafından sı mümessiline verdiği bir beya-
kar,dandı. nalla, Prag yahudi kongresinden 

Moskova, 27 (A.A.) - M. Her- bahsederek Filistinde bir yahudi 
yo, Odesa gazetelerinden "Çerno· yurdu kurulması için yapılan gay
morskaia Komuna,, ya verdiği be- retlere kar§ı alakadar olduğunu 
yanalla Sovyet Ruayanın umumi aöylemi,tir. Sonra Alman yahudi

kültür, ziraat ve sanayi sahaların· leri meselesine gcçereJC şunları ila .. 
da elde ettiği terakkileri bizzat ve etmi§tİr: 
görmek niyetinde olduğunu söyle- "- Milletler cemiyetinin bu 
miştir. mesele için müdahale edebileceği-

M. Heryo, Rusyada eylulün 10 ni zannediyorum. Haklarından ve 
na kadar kalacağını ümit ediyor. hayatlarım kazar.;:nak kabiliye-

Tas ajansının bildirdiğine göre, tinden mahrum edilen binlerce ya
M. Heryo Odeaaya vardığı zaman hudi, Almanyadan kaçıyorlar ve 
§ehir meclisi azaları, hariciy~ ko- kendilerini misaifr eden hemhudut 
miser mümessili, matbuat muha- devletler için bir mesele teşkil edi
birleri ve birçok şahsiyetler kendi- yorlar. Bu devletlerden, doğrudan 
sini rıhtımda karşılamışlardır. doğruya bir ba§ka milletin siyase-

Hariciye komiseri mümesaili tinden doğan bir yükü omuzlarına 
Gelfand yolda§ kendisine ho§ gel. almaları istenilebilir mi? 
din, demiş, Qd.~sa ina komiseri re
isi Pahomof yoldaş, mmtaka işçi 
]eri namına M. Heryonun !ahsmda 
sulh yolunda yorulmaz mücadelesi 
ile tanılan adamı selamlamıştır. 

M. Heryo, Gelfand yolda~a1 
Sovyet hükumetine, gösterdiği ka· 
bulden dolayi minnettarlığını bil· 
dirmesini rica etmiş, seyahatinin 
sulh eserine ve iki memlekete fay• 
dalı olacağım ümit ettiğini bildir
miştir. 

Moskova, 27 (A.A.) - M. Her
yo ile f erakatindeki zevat Krasnyi 
ve Löutisch Kolkozlarını ziyaret 
etmişlerdir. M. Heryo Kolkozla
rın iktısadi hayatlarının teferrüatı 

hakkında mal~.mat almış ve bilhas 
sa ~ündelik iş meselesine kartı hu. 
susi bir alaka göstermiştir. 

Ak§am, Odesa icra komitesi re· 
isi M. Pahomcf, M. Heryo şerefi· 
ne bir ziyafet vermi§tir. Ayni ak
şam M. Heryo ile refakatindeki ze 
vat Kiyefc hareket etmişlerdir. 

Monplan tepesinde 
ölenler 

Şamonikas, (lsviçre) 27 (A. 
A.) - Mon Blanda film çe • 
viren bir Alman heyeti, dağın te • 
pesinde bitap vaziyette 5, ve ölü 

1

1 

olarak ta 2 İtalyan seyyahı gör • 
düklerini bildirmişlerdir. 

Diinyanın fenalık
larına karşı ! 

Şıkağo, ~7 (A.A.) - Bütün 
C:ünranın yi:zden fazla din ve 
felsefe mümessil!eri Chikago'da 
toplarıarak dünyanın fenalıklarına 

karşı manevi kurtuluş çeteleri 
arıyacaklardır. 

ikinci bir dünya 
konferansı lazım ! 

Oleveland, 27 (A.A.) - Ame· 
rika heyeti murahhasasının Lond
ra murahhaslarından M. James 
Cod bir ikinci dünya konferansının 
gayri kabili içtinap olduğunu zan
netmektedir. 

Bu arada diğer devletler evleri
ne intizam verebilirler. 

M. James Coda göre Londra 
konferansının muvaffak olmaması 
sebeplerinden biriai §udur: 

Buhrandan müteessir ol.mu§ 
muhtelif devletlerin muhtelif ne
kahat devrelerinde idiler. Bir an 
evel iyileşmeleri için hepsine bir 
tek ilaç bulmak imkanı yoktu. 
Halbuki, yeni bir konferans ıçın 
bu kabil olacaktır. 

M. Cod, dahili fiatlar kafi bir 

yapılıyor 
• 

Garassio, 27 (A.A.) - ltalyada c. H. F. Adana reisi 
Stefani ajanıı bildiriyor: ANKARA, 27 (Hususi) - C' 

Büyük manevraların sonuncu- huriyet Halk Fırkası Adana ·Iİ°~ 
su bugün yapılmıştır. Kıral ile M. 

Mussolini Mombarrçaı-ode son ma· 
nevralarda hazır bulunmuşlardır. 

Müteakib~n kıral Briç Pedaggea:a· 
ye gitmiş, biltün askeri uvvet er 

• ._,, • "1 , " ~ 

erkanı tarafından karıdan.mı tır. 
Kıral oradan yazhk ikametgahla
rı olan Santanna Valadieriye git-
miştir. 

Bu esnada Santanna Valdieride 
manevralara iştirak etmiş olan iki 

bin zabit toplanmııtır. Bu toplan· 
tıda müstemleki.t, bahriye, hava 

işleri nazırlariyle mareıallar ve 
harbiye müsteşarı da bulunmuıtur. 

Manevraları idare etmiş olan ku
mandanın raporu ile iki taraf ku-

mandanlarının raporları okunduk
tan soma erkim harbiye reisi muh
te] if meselelere ait tetkikatı hula-

sa etmiş, efradın kuvvei .manevi
yesini, duçe ile faıist fırkasının ic
raatını medhüsena etmi,tir. 

Bundan sonra M. Muaaolini za 
bitleri ve kıtaatı methederek bu 
seneki manevraların her bakımdan 

eski manevralara faik olduğunu, 
badema manevra müddetlerinin 
daha uzun süreceğini ve ıelecek 
seneki manevralara yüzbin kişi

nin iıtirak edeceğini söylemiştir. 

1talga - Romanya 
Ticaret mukavelesi 

Roma, 27 (A.A.) - ltalya -
Romanya klering ticareti bahriye 
ve ticaret mukavelesi 30 - 11 e ı 

kadar uzatılmıttır. ı 
Bu mukavelenin 30 - 6 da bit. 

tiği hatırlardadır. Fakat yeni mu-1 
kavele için müzakerelere eylül ıo
nunda başlanacağı için Romanya, 
bugünkü şaraitin manilerine rağ • 
men İtalya ile teması gaybetmeme· 
ği tercih etmiıtir. 

seviyeye geldikleri zaman doların 
kıymetinden dütmesini görmekle 
hayret etmiyeceğini de ili.ve etmiş 

.tir. O zaman devletler dövizleriy .. 
le meşgul olabileceklerdir. 

yet idare heyeti reislğine eski 

lıkesir ve Yeni Aksaray meb' 

Süreyya Bey tayin edilmİ§tir. 

günü Romaya gidecektir. 

Belçikada bir Fransıt 
filosu 

Brüksel, 27 (A.A.) - llk dJ 
olarak dört deniz altı ge"?isi~~ 
mürekkep bir F ranııız fılotıll' 
Amsterdamdan Anvers yolu~ 
sant 13 te Brüksele gelmi~tir. I 
lotill:ı çarşamba ak~a.mına k1' 
kalacaktır. 

Filotilla 21 pare top atılmak I 
retiyle selamlanmıftır. ve kaoJ 
lardaki bütün gemiler donanro' 
tır .• 

İşsizlere iş bulmak i9~ 
yeni bir çare 

Dormund, 25 - Dortmıl~ 
bclcdıyc reısi işsiz'ere iş buhst1, 

için yeni bir çare bulmuşt', 
Bu da belediye idarelerinde '' 
lışmakta olan kızların nişaııl~ 
rını ~unların yerine tayin ct,-.
tır. 

Holivut'ta grev! it 

Vaıinglon, 28 (Huıusi) - :d" 
kaç hafta evvel HoliYuut tl ,f 
r_o:armda baılıyan grev, ~·f et 
yavaş bütün memlekete sır.•Y 
etmek tehlık,sini gösternıiftıt• O" 

Milli mesai bürosu, sineın• ~.fi 
. 1 . . d d' ibll rr.usıl uını avet e ıp ıull" 

halletmek tavassulunda bUdil' 
hı ile muştur. Fakat m'sele . 1111 

mcmiştir. Milli birlikle ••11:tlİ" 
İfçil"i arasında ihtilaf ku"" 
dır. .,,, .. 

Bir de sinemada çaht•11 bir" 
rangoı işçıb:iqin Ubu'~'t1111cJ• 
liği vardır ki bu b'rlik, sınebiılif• 

1 da 
çalışan marangoz arın 
kaydedilmelerini istiyor. 





'- 4 - V AKIT 28 Ağuıtos 
Polis Haberleri 

1933~!!!!!!!!!!!~~-------~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!' ......... ~~~--- h 
Hilafet diriltile- ) ı - ı Kral Faysal şe 

KISA HABERLER T A K v İ M . d . G ........................................ 

Bir genç 
Otomobil altında 

can verdi 

bilir mi ? Pazartesi Salı ffilZ en geçıp 
Afyon mıntakaları 2 H ·ı .. .. ec bağlı ise başka müslüman memle

ketlerin istiklallerine de o kadar 
hormetkar olan Türkiye cümhuri-

1 yeti hilaf eti kaldırdı. 

28 Ağustos 9 Ağustos z. ) e gorUŞ 
U ıuşturucu maddeler hakkın· 6 Cema.evel 7 C ema evet f da 

d ' · ı · b" 1 k (Baş ta .. afı 1 ıncı· sayı a . a H >arıun mucı ınce mem e e- C:un do~u~u :-.~.; 5.~3 
1 

, 

timizdeki afyon ekim mıntaka· Ciln 1 atıS& ıB,49 Hdı ı ri kuvvetlerini imha ve umuı 
b. k kk-ı ~abah nanıa1.ı 3,17 3,55 1 katliama sebebiyet verınek 

Dün Kadıköyünde ölümle netice 
lcncn bfr kaza olmuş, 14 yaşında 
Murtaza isminde bir genç, otomo
bil nltmda kalarak ölmüştür. 

Türkiyede kaldırılmış olan hi
lafeti dünyanın herhangi bir köşe. 
sinde yeniden kurmak istiyenler o

labilir. Bu yoldaki teşebbüsler 
Türk milletini asla alakadar ede
mez. Yalnız hilafeti ilga eden 
Türk milleti bu müess~senin başka 
bir memleket ve millet tarafından 
diriltilmesini de hiç bir suretle 
ho~ göremez. Hele hilafet namı 
altında ortaya çıkarılacak bir mü
esseseyi dünyanın neresinde olur
sa olsun Türkiyenin ve Türk mif .. 
letinin tanımasına imkan olamüz. 

!arını tes ıt etme üzere teşe u OJ?lc namm ı~.r5 ız.ıs te 
eden komisyon listeyi hazırlamış klnJı namazı ı~·"" ıs.~a sadiyle müsellah bir isyana 
ve alakadara tebliğat yapmıştır. ,\ı,;ş.ıuıı nama1.ı ııı. 49 "· 4'1 büs etmiştir. isyan, vukuuJll 

\"ıırsı namazı 2t·.~ 2ıı.t8 h k t' a 
Eu liste ile afyon alım mıota- m aı: 3,1;<; 3 •• 15 bir hafta sonra, ü ilme ~n d 

ka!arı ikiye ayrılmı.şlır. \ılınJ!cçcogunlcrı 2u 24? tedbirler sayesinde tenkıl e 
Birinci mmtakaya, Ankara vi· L lalan" l:!\I 12 Askeri harekat esnasında niza Murtaza, geç vakit bisiklete 

binerek Erenköye gitmek işlemiş· 
tir. Bisikletini hazırlamış, elbise
lerini değiştirmiş ve bisikletine at
hyarak Erenköy yolunu tutmuştur. 
Tenha yolda bi~ikletini sür'atle sü. 
ren ve bir parça da dalgın yürü
yen Murtaza, birden kendini 2360 
numaralı otomobilin önünde bul -
muştur .. 

Bu ani karşılaşma, her ikisini 
de şaşırtmış ve her ikisi de bir sa
niye kurtulma yollarını aramışlar
dır. Manevrlllar netice verme
miş olacak ki otomobil sür'at • 
le Murtazaya çarparak yere yık -
m!Ş ve üstünden geçmiştir. 

• •w • Otomobil Murtazayı çıgnemış, 

ve bi~i!deti parçalamıştır. 

Kazayı müteakip kaldırılan 

Murta?.a hastaneye götürülürken 
ölmüştür. 

Kazaya sebebiyet veren şoför 

Muhittin yakalanmış, kaza hak -
kında tahkikata başlanmıştır. 

Eve taarruz •• 

K.aaımpaşada Mektep sokağında 
oturan Hadiye Hanımın, bir gece 
evine taarruz ettiği iddia olunan a
rabacı Bahattin yakalanmııtır. 

Bı~akh adam 
Beyoğlunda Kayıkçı Mustafa oğ 

lu Ahmet isminde birinin ~üphe ü

zerine üstü aranmış ve bir bıçak 
hulunmuştur. Ahmet yakalan:n· 
bıçağı musadcre edilmiştir. 

öldürecek mi idi ? 

Un kapanında Emirler kahve -
.sinde oturan kebapçı Emin oğlu 
llhami ile sandalcı mustafa ku·ga 

etmişler ve neticede Mustafa çakı 
ile llhamiyi başından yaralamış -
tıı-. Mu tafa yakalanmıştır. 

Parasını ~afdırdı 

Beyoğlu Asmalı mesçitte bir fı
rında çınıklık eden Dursun, polise 
miirr..c~at ederek arkadaşı Hamza
nın, sandıfimd"' bulunan 12 lirasını 
çaldığım iddia chr.iştir. Hamza 
yakalnnmıştır. 

Oıuel:-dan düştü 

Divan$olunda 150 numaralı dü
kimdn çırak Nuri bir merdivene çr 
karak c1 ükanın içinde duvarlarda
ki kfığıtları koparmak istemiştir .. 
Uztm mmldct bu suretle çalışan Nu 
ri müvzenesini kaybetmiş ve yere 
yuvarl~nınıştır. 

Tehlikeli surette başından yara· 
lanan Nuri, derhal Cerrahpaşa has 
tanc:;İne kaldrrılmrşhr. 

Bir yağ tüccarıni dolan
dırdılar. 

Bir tüccarın 1400 lirası mahi
rane bir şekilde çulınmıştır : 

Balıkpazarı tüccarlarıdan Maz
har Beye, Jozef ve lsak isminde 
iki şahıs müracaat ederek, ken
dilerinin tüccar oldukl~rmı, yağ 
alacaklarını söylemişler, Mazhar 
beyden nümunclık yağ istemiş
lerdir. Mazhar bey de nümünelik 
yağ getirmek üzere yazınanesin
den dışarıya çıkmıştır. 

Sahte tüccarlar, biraz sonra 
aeleccğiz, diyerek ticethaneden 
ayrılmışlardır. Aradan uzun bir 

müddet geçmesine rağmen tüc
carların tekrar sz-elmedi~ini gören 

Fransız muharririnin bahsettiği 
emanatı mukaddese meselesine 
gelince, bunlar Türk milletinin 
kanını dökerek fethettiği memle
ketlerden alınıp getirilmiş tarihi 
hatıralardır ki bugün milli mi!
zelerimizde büyük bir dikkat ve iti 
na ile muhafaza edilmektedir ve 
bundan sonra da muhafaza edile
cektir. Onları herhangi bir sıfat 
ve salahiyetle hiç bir kimsenin 
Türk milletinden istemeğe hakkı 
yoktur. 

Mehmet Asım 

Matbuat cemigetinin · 
tenezzühü 

lstanbul Matbuat Cemiyetinden: 
Yaz münasebetiyle adreslerini 

değiştirmi, olan ve adreslerinin 
malum olmaması dolayrsile 30 
Ağustos 1933 matbuat tenezzühü
ne ait davetiyelerini henüz alma· 
mış olan azanın cemiyet merke • 
zine müracaatla davetiyelerini al
maları rica olunur. 

Mazhar bey, odada asılı bulunan 
ceketinin cebini yoklamış ve cc· 
binde bulunan 1400 lira11m yerin· 
de yeller estiğini görmüstür. 
Zabıta bir müddet sonra bu 
dolandırrcıfarı yakalamıya muvaf
fak o'.muş ve paralan sahibine 
teslim etmiştir. 

Kira yüzünden kavga 
Koskada Hrzinedar sokağında 

6 numarala c•de oluran ~~cip 
efendi ile oğlu ve karısı U.fet 
hanım aylık isteme!< üı.ere Tav· 
şan taşında Enfiyeci so!<ağmda 
2 numaralı Nec"p efendinin kah
vesine gitnıiş!erd~r. Necip efendi 
parayı vermeyince baba oğu! bir 
olmuşlar, Nec'p efendi ile karı
sını güzelce dövmüşlerdir. 

Caket hırsızı 

l:Jeşiktafta kahv~ci Mehmet 
efendinin kahvesine ge!en sabı-. 
kalı Mustaf.ı Mehmet efendinin 
cekcFni çalmış, yııkalanmıştır. 

Apartmandan düştü 
Nişantaşınd::ı lm3m kalfa ta

rafından yaptınlmakta o'.an apar
tımanın ikinci katında çalış:ın 
Ali, muvazencs·ni kaybedip yere 
di:şmüş, çenesinden mecruh o!
muş, berai tedavi Beyoğlu has· 
tanesine yatırıhııştır. 

A~ıkgöz hırsız 
Dün sıbah saat 7 de Meldep 

so'<ağında 36 numetrc:ılı ap:ırtı· 
man kapıcısı Ali efendi odasında 
yatc:ırkcn lzm?rli namile matuf 
sabılcalı Mustafa odaya girip Ali 
efendinin ceplerini kaııştırırkcn 
yakalanmıştır. 

Ameleler döğüştü 

Topa'oede Mustdrnın ahçı 
dükkanında sakiu Erzincanlı Be
kir Şabkulu sokağında Menaki· 
dis efendinin inşa ettiği apartı· 
manda çahşan Hüsnü ile kavga 
etmiş, neticede Hasan Bekiri tuğ· 

laile lrnlağından yaralamıştır. 

layet·nin Beypazarı, Nallıhan askerler tarafından hiç bir teCt. 
kaıalarile Af} on ve Eozövük, vuku bulmamış, iki tarafın ıa 
E:ursanın Orhaneli, lnegö', Yeni· R A D Y Ü tı asilerle hükumet kuvvetle 
şehir, kaza!arı, Bi!ec:ik, Denizli, münhasır kalmıştır. 
Eskişehir, Konya ve Antalya Bugün h k ı j11 

3 k d G f Asiler, ü iimet asker er viifıy ~tleri dahildir. 18 den 18. O a a ar ramo on kt h 
1 

· 
- lS.30 dan l!> a kadar Fransızca ma ul ve mecru düsen erı lkınci mıntaka da Amasya, Ço- ve havaricini ke~."'.'Ili~J~r, eJ .. )edr 

rum, Tokat, Ma'at)'a vi ayetlerini ders (~lüptediler~ mahsus) - 19- 1 
elan l ~.4~ c kadar Hikmet Riza dü,en kadın ve çocukları 0 ihtiva etmeldedir. ~, u b ~ 
Hanını - 19.45 ten 20.30 a kadar m~ülerdir. Bununla bera er ., 

Hariciye tayinleri rilerin ekseriyeti hükumete ııırJ" Stüdyo saz heyeti - 20.30 dan Tahdl'dı' sı"n kanununa tevfi- baret d k M · ta 
~l.30 a kadar Münit· Nurettin Bey e ere arşımunun 

kan tekaüde s~vkedilen Brüksel larına karşı gelmiıler, ve h". ve arkadaşları - 21.30 dan 22 ye 
met askerleriyle birlikte asilefl 

mnslahatgüzarı Kamil Beyin ye· 
t ine Har ciye veki'.eti ikinci şe 
fi Emin Ati Eey ve münhal bu-

kadar gramofon - 22 den itiha -
ren Anadolu ajansr, Borsa haber- kile çalıımış!ardır. Halih~ 

hunların 700 ü hükumet kuvlcri, saat ayarı. luan Eudapeşte e!çilıği başkatip , 
\lYA~ .\: IUlU m. -liğine, başkat p!erd~n Behçet Şe 

fik l:ey tayin ve tayinleri a li 
tastıke iktiran etmi~tir. 
Adliye intihap encümeni 

Mahkemelerin tatili 5 Eylülde 
bitecek, AdJiye intihap encüme· 
ni de 5 Eylülde Ankarada top 
lanacaktir. 

intihap encümenine Temyiz bi 
rinci reisi Ihsan beyle azadan 
Mustafa Feyzi, Kilisli Niyazi ve 
Cevdet beyler ıştirak edecekler 
dir. 

Kuvvetle söylendiğine nazaran 
bu defa Adliyede mühim tebed 
düJler, terfiJer ve hakimler ara· 
sinda dcği,iklikler olacaktır. 

inşaat mektebi 

Son zamanlard bi ·n atı 

çok tekemmül etmiş, bir ihtisas 
meselesi şeklini almaş olduğun-

dan mühendis veya mimar olmı· 
yarak bir bina yapmayı deruhte 
edecek olanların alelade malumat 
ve vukuf sahibi olmaları kafi 
görülmüyor. Şehrimizde inşaat 
ve tamirat işterile uğraşacak kıl· 
falar için bir mektep açlma.sı 
düşünülüyor. Bu mektebe beledi
ye de mtizaberette bulunacaktır. 

Mazot ithaline müsaade 

Elektrik şirketleiyle bazı Zİl"aat 
mmtakalarının ihtiyaçlan için lüzu 
mu olan 4.000 ton mazot ithaline 
Heyeti Vekile müsaade vermiştir. 

Eylül macışı 

Memurların cylfıl maa§ı cuma 
günü verilecektir. 

Rana Beyin tetkikleri 
Gi.imrük ve inhisarlar Vekili 

Rana 8. 1stanbuldaki ·tetkiklerine 
devam etmektedir. Dün inhi
sarlar umum mi~dürü ile birlikte 
bazı tütün depo ve imalathaneleri 
ni gezmişlerdir. 

Maden ocaklarında 
iki kaza 

Zons;u'dak (Hususi) - Bu 
hafta iç"nde maden ocaklarında 
iki l<aza o~mu?tur: B:rinci kaza 
Ereğli ş'rketinin Kedık ocağında· 

dır. Eu ocdğm on birinci kısmın
da'<i bacalarcan birine istinat 
ba<Tları vuran bir tamirci amele· o 

sinın l:aşına tavandan büyük bir 
taş düşmüş, amele ezilerek öl
müştür. Amele Pidecioğlu böıün· 
den Hasan oğ!u Alidir. 

ikinci kaza Kozluda kömür iş 
ocaklarında olmuştur. Ocağın 
elektrik santralında ç.ılışan Te
mel og:u Refikin başına 15 bin 
voltluk bir tel çarp.nış, Refık 
hemen kömür haline gelm şlir. 

12.30 plakla meşhur bestekar -
!arın eserleri -13 konser - l•l.10 
-15 devam - 16.55 plakla kon -
ser, Flotovnun (Marta), Verdinin 
(Trubadur) operalarının uvertür
leri. - 18.25 konser, teganni ve 
piyano - 19.55 orekstra konseri . 
21 Viyana melodileri. - 23 plak
la konser. 

BUD,\.J'EŞTE: &O.~ m. -

13.05 salon konseri - 14.30 ra<l 
yo konseri. -17 kadın saati- 18 
çiğan havaları -19.40 eÇllo kon
seri, piyano refakatile . - 22.50 
çiğan konseri - 24 caz havaları. 

BUKRt:Ş : 311•.2 M. -

13 plak-H oı·kestra konseri-
kon · - 19. 5 rady ork 

ra::;ı - 20.~0 se~ konseri - 21 oda 
musikisi-21.45 Harpla konser-
22.1 O akşam konseri. 

VARŞOVA: 1412 ın. -

ıa.35 plak - 15.55 plak -
16.05 yenilikler - 16.15 plak -
17 Solo konser - 18.15 hafif mu
siki -21 (Sevgi etrafında), Os -
kaı· Ştravsm opereti . - 23 dans 
plakları - 23.25 spor - 23AO 
dans havalan. 

BELGR.\.O: 4SI ın. -

12 plak-12.20 mim havalar-
13.05 plak - 13.30 radyo orkestra 
smm konseri - 19 Yugoslav şar -
kılan - 20 ~arkı1ar - 20.30 ke -
man konseri -21.15 Sırp havala
rı - 21.45 radyo orkestrasının 
~3.10 çigan musikisi. 

ttO'.\IA. 441.2 m. -

21.03 plak. :Zl.45 Srenad kon -
seıi 

ı•.\ıtts: 32lt2 m. -

~o plitk - 20.30 caz senfonh:;i. 
21 Ductelcr. 21.3 Şür ve musiki -. 
22.1 o pl<lk . 

Yarın 
r " r A s K 11 ı . : 
18 elen 18.30 a kadar G!·amofon. 

1 \.:{O dan 19 a kadar Fransızca 

der~ (İlcrlcmi~ olan lam mahsus) . 
1 f) dan 19. J;) c kndar Mahmure 
Handan Hanım - 19. 15 ten 20.30 
a kndal' Fazilet Hamın - ~0.30 
elan 21.~0 a kadar Eftalyc ll:lnırn 
ve Sadi Bev ve arkadasları- 21.~0 . , 

dan :.!2 ye kadar Gramofon - 22 
den itihar0n A nacfolu ajansı, Bor
sa haberleri .saat ayan. 

\ l\'.\N,\: SIM. I m. -

12.30 plakla Alp dağla11 hava -
lan -13 konser-14.10-15 dc
vçanu - lfi.40 plak - 18.20 kon
ser - 20 \riyolonsrıJ. - 20.4;) ope
ra havaları - 22.5!) konser. 

Bt' U\Pl'.:Ş'fl~: S~.~ m. -

13.05 konser - 1 .30 çigan knn 
sel'i. - 17 gençler saati - 18.30 

de hizmet ediyorlar. 

Asilerin bulunduğu kötl 
bir takım hırsızlıklar vukll 
muştur. Bu köylerdeki kadı11lf 

çocuklar civardaki köylere İ 
etmit bulunuyorlar. Sarikler 

kumet tarafından yakalanara~ 
kat ettikleri mallar sahipleriııt 

de edilmiştir. Malları iade ol 
mıyanlara hükumet tarafından 
minat verilmiştir. 

Müsellah isyanın müşev"i 
hakkında tahkikat yapılıyor. J-1 
kati gizlemek için menfaattar 
filler tarafından yapılan pro 
daları hükumet protesto eder." 

Sar hav zasznın istik/ıl 
Pari , 27 ( .A.) - a11 g• 

ıi . Yon PapcninSonday Eksf"'. 
Alman yanın V ersay muahede•' 
cibince 1955 te yapılması iaP; 
den reyiamma müracaata hacet 

madan Sarın istikbali haJdıı f 
Fransa ile bir uzlaıma yaprn"~ 
tediği tarzındaki sözlerinde A~ 
Jarın bir netice ummadıklan t I 
usulünden vazgeçerek rast gel 
leri müşkülleri sadece rcyiŞı{ 
müracaatı kaldırmak aurctile. I 
raf etmek istediklerine dair bıt 
mare görüyor ve diyor ki: / 

"1935 te reyi amma mü ~' 
Fransa veya Al.manyaya değİ{ 
tikablini serbestçe tayin ede~ ~ı 
si için Sar halkına vadediJrıııf ./ 

tP•ttm11vttııutunmmn1W111=awv11ıaa11...... ıu:..n.. .... D&Ju ./ / 

piyano - 19.<10 hafif ınu:~IJ 
21.30 çigan haYaları - 22.50 
ınusiki~i . 

RGKRıı:..;. S9t.2 m. - /_p 
lıl hafif musiki -18 F

1
tC' 

) , 
musikisi - 10.15 konser- 11,,ıv ',,,. 
ganni - 21.20 orkestra - "' 
radyo orkestrası. 

\',\R~O\°A : l.&12 m. - ./ 

lfi.5 5vıak -16.05 yenili~1~~rt 
16.15 plak - 16.45 hava 1111\ 6.5 
besi ve gaz maskeleıi _. ıotı~1 
plak - t 7 plal< - lSJ 5 1'0 ıti / 
dans musikisi - 19.30 tegtlıı ~iıd' 
Kadm ~esi. - :20.0;) hafif ıı1:1 ,.c 
20.:W muhtelif - ~ ı odiC5 

11 
/ 

tcg:ınni 22. l O konserin dev[lıı 
23 dans musikisi. 

nEr.m: \D: 431 nı. - 1<011' 

:w plak - 20.20 Bcto,·e;rıeri ,-c 
sel'i - 23.ao gazete hal> 
dans musikisi. 

~o 
l:OllA: 411.~ m. - 4'1·" 

21.J 5 hafif musiki - .. ;ri ./ 
spor - 21.45 orkestra koW 
23.4.> ~on :.~berter. 

0 1 ., •• ~ rı. PAr. S: !~.% m. - p 
. 21 . fl• 

20.30 musiki ~a~tı - ı~0.n:ıC 
konseri - 21.::!0 orkcst.ra 
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Bülent ıerıç kıaz baktı: ceğim Bülent.. Ondna sonra ka • 
- Demek biliyordunuz?. Kim- rar verirsin .. 

den haber aldınız?. - Beni ıenden hiç bir teY ayı .. 

l ~Ünay ıözlerini Bülendin göz• ramaz Günay .. 
tttne dikti: Günay, dikkatle Bülendin yüzü-

- Bana giderken mektup yaz - ne bakarak konuıtu: 
llltt .. Ya ıiz kimden haber aldı - - Beni çok zengin zannedi • 
llıı?. yordun Bülent ,halbuki ben zenııin 

- Bana da yazmıf .. O kurbağa değilim. 
~-.ıaı t&kaıını benim yaptığımı an- Bülent, tatlı bir tebe11ümle, ür-
~lf.. perdiğini sakladı: 

- Çünkü benim yaptırdığımı - Sana ıöyledim ya Günay, 
1'1lnediyor .. Hatta zan değil, bu .. beni senden hiç bir teY ayıramaz · 
ıı. eınin.. Hem zenginlikten ne kastediyor -

Ceınal Ragıp yerinden kalktı: sun?. 
- Çok dedikoducu kızdı o... - Zenginliğin ne demek oldu -

Cittiii isabet olmuf.. Ben denize ğunu bilmem ki, ne kaıtettiğimi 
Iİriyorum, beraber gelen var mı?. anlatayım .. Anam, babam fakirdir. 

Meliha fırladı: Bülendin kalbine bir ok ıaplan-
- Ben geliyorum. mıttı .. Günay ili.ve etti: 

- Babam bir ticarethanede me .. Hepsi gittiller.. Kortta yalnız 
Bületıtle Günay kaldı.. Bülent , 
'-ı b d mur ... 
k \ln ir müddet, ses çıkarma an, Bülent, inkiıari hayalini gene 
onqımadan genç kıza baktı .. Gü 

ıa.y, o sabah, gözler kamaştıracak sakladı: 
k.d ı k 1 - Ya! .. Bereket versin halanız ar güzeldi.. Par a saç arın 
Çerçevelediği yüzünde, gözleri ka- sizinle meşgul! .. 
difelenmitti. Boyasız kırmızı du . - Halam iyi bir kadındır .. Fa -
daklı afzında bir itiraf titriyordu . kat bugüne kadar benimle hiç 
lc~~len~ ~lini uzatb, genç kızın metgul olmamıştır. Bu ıene akime 
Uçuk elını avudarınrn içine aldı . böyle esti. Her halde hayatta ona 

Olctadı ve sordu: kat'iyen güvenmem. 
- Nen var Günay?. - Halanız çok zegin, çocuğu 
Günay ba§l'ı'ıt kaldırdı, sarııın yok .. 

tencin yüzüne baktı. Elini çekme- - Halam 1rençtir .. Hayatta pa-
di.. · raya çok ihtiyacı var.. Her halde 

Btılent ıorduı onun parasına el sünniyeceğim 
- Eıma ne diye size mektup muhakkaktır. 

Y&ZQJtf?. Onunla pek fazla ahbap Bülent, bütün gayretine rağmen 
d ... ld' N d" ' egı m.. e ıyor · · hissiyatını gizleyemiyordu. Günay, 

Günay cebinden mektubu çıkar elini Bülendin elinden çekti. 
·a·· J ••• l t• ... aHlr ......., 

n 'lukte ~t okudu, sonra omuzları ~ ııuıııı """""'.""'"""11111-mııwmı•"'"-"'""'-"'11"""''-'""' 
1 aı ı: o k rta me tep ve li$e 

olu-;::raz ileri rıitmit ! .. Artık ço muallimleri arasında 

Ve gene tatJı tatlı 1rülümıedi: 
- Bunun için mi cammz ııkldı 

Günay?. ı, 
- Elbette canım sıkılır .. Saade

tine enıel olduğumu zannediyor .. 
Neden etsin?.. Eter nitanlı iseniz 
e\'(etliniz.. Bundan bana ne?. Bu-
11& ben 1nini olmıyorum ki •• 

Bülent batını ıalladı: 
L_ - Biz nipnlı deiiliz .. Ben ıer
"'eltbn,, ilteclijimle evlenirim .. 
L_~uatu. Günay, dikkatla kendine 
.._.tlfGıı hiNetti. 

- Günay, dedi, bana bak .. 
GGnay batını kaldırdı.. Sarar -

a.aıtb. Bülent sordu: 
- Bana varır mıım Günay?. 

Cö Bir an, renç kızın batı döndü. 
zlerini yumdu. Derin bir nefes 

•ldr .• Fakat birden bir endite, sa
-dettni yarım koydu .• 

~· - Esmaya bir teY vaddetmedi • 
11lİze yemin edin Bülent .. 
._ Yemin ederim .. 

d
. - Eama ile niıanlı değil miy • 
lll' ., lZ •• 

- Hayır .. 
Günay, batını Bülendin omuzu

tlt. dayadı .• Bülent genç kızın al • 
llındaa ·· t"' op u .. 

Bülent uıulca f 11ladı: 
k. - Meı'udum Günay!.. Seni ne 
. dar ıevdiiimi taıavvur edemez 
•ın S . "Ik d .. d"" .., .. .. ·•· enı ı vapur a gor ugum 
~~ıı, h!l.yatımın kadını olduğunu 
••ıettim Günay, seni seviyorum!. 

Biiyük bir aıkla, omuzunda da
l'-lr duran batı oktuyordu. 
.,!_~kat birden, genç kızın irikil· 
.,.., ... Hdifini hi11etti .. 

- Bana bailanmadan evvl, bil· 
lllen lizım gelen bir feyi ıöyliye • 

Bu sene birçok yerlerde orta 
mektepler ve JiteJer açılacaktır. 
Bunun için maarif bir protram 
yapmıthr. Bu protrıma nazaran 
Bergama, Ayvahk, Barba, Oıma· 
niye, DeveH, Düzce. Simav, Elbiı· 
tan, Hopa ve lıtanbul Emirsrln 
kazalarında bu ıene birer orta 
mektep ve Kara, Yoııat, Denizli, 
KOtabya villyetleriadeki orta 
mekteplerde de birer lise 91nıfı 
açıl•cakbr. Vae IJDıflara her aene 
birer illYe ile üç aeaede tamam· 
Janacakhr. 

Maarif velslleti bu aene için 
yeni bir muılliml.er kadroau ha-
znlamıthr. Hu kadroya gire orta 
mektep, lise muallim mektepleri 
mUdOr ve muallimleri arasında ço!c 
geniş deiitiklik otmakta birço~ 
muallimlerin de ders 11atleri de
iiımektedir. 

Orta tedrisat umum mdür6 
Fuat 8. yar1n kadroyu hamilen 
lıtanbula relecektir. Vekilet ve· 
kilinin taadildaden sonra derhal 
tebliıat yapalacakbr. Yeni kadro 
ile deiiten muallim Ye müdürler 
iki yllze yakındır. Yeni açılan 
mekteplere tayin edilen mlldlir, 
muallimler de bu kadro dahilin· 
dedir. 

Kutba yeni bir seyahat 
Brest, 27 (A.A.) - "Pollux,, 

ıemiıi kumandan Habertin kutup 
heyetini hamilen bu ıabah Breıt li· 
manına geldi. 

Heyetin bütün azaları ııhhatte· 
dir. Kumandan Habert kara ve 
havanın tiddetine rajmen yapılan 
Eennt tecrübelerin memnuniyet ve
rici olduiunu ı8ylemittir. 

Süregga Paşanın dava
sında karar 
···························· 

1 Sene ve 
700 lira! 

Nazım Hikmet Bey 
mahkum oldu 

Serasker Rıza Pata zade Sürey
ya Pata tarafından, "Gece gelen 
telgraf,, iıimli kitabındaki bir ya
zı ile babası Rıza Patadan yakı
tık almıyacak tekilde bahsettiği 
ileri sürülerek Nazmı Hekmet B. 
aleyhine açılan dava, İstanbul bi
rinci ceza mahkemesinde bir müd
dettenberi görülüyordu. 

Son safhada müddeiumumi Fer· 
hat Bey, ceza istemit, Süreyya Pa
tanın vekili Nazmi Nuri Bey bu 
isteğe ittirak etmiı, Nazım Hikmet 
ve vekili lrf an Emin Beyler müda
faa yapmı9lar, muhakeme karar 
için düne kalmııtır. 

Verilen karar, dün ıaat 14 te 
reis vekili Ertuğrul Sait Bey tara• 
frndan fÖyle bildirilmittir: 

- Muhakeme bitti. icabı dü
tünüldü. Nazım Hikmet Beyin, 
kitabında Süreyya Patanın pederi 
Seraıker Rıza Paıa hakkında mad
de taarih ederek hakarette bulun
duiu ıabit olduğundan, ceza kanu
nunun 480 inci maddeıinin ikinci 
f ıkraıına müıteniden bir sene hap
ıine, 200 lira aill' para cezaıı ver· 
meıine, ayrıca tazminat olarak ta
yin olunan SOO lirayı Süreyya Pa• 
9aya ödenmeıine karar verildi. 

Bir kayt meselesinden 
Bir suçluya ait kaytları çıkarır

ken, suçlunun sabıkası bulundu-
e :f61iiiUf sfbı ptercttld..ı 

iddiasiyle poliı Ziya ve Rqit Efen 
diler, dün lıtanbul birinci ceza 
mahkemeainde muhakeme edilmiı 
ler, neticede vazifede ihmalden o
tuzar lira ajır para cezası verme• 
leri kararlaıtırılmıttır. 

RUtvet iddiası 

Hüseyin Efendi isminde biriıi
ne ait tevkif müzekkeresini, rüf vet 
alarak infaz etmediği iddiaıiyle 
polis Tahıin Efendi, dün Hüseyin 
Efendi ile birlikte lıtanbul birinci 
ceza mahkemeıinde muhakeme o· 
lunmuttur. 

Rüıvet meselesini inkar ediyor
lar. Muhakeme, tahitlerin çağınl 
ma11na kalmıftır. 

Saat ~almaktan 
Tophanede bir garajda uyudu

ju 11rada ıoför Yaıar Efendinin 
saatini açırdıiı iddiasiyle fıtanbul 
birinci ceza mahkemesinde muha
keme edilen Emin, dün altı ay hap· 
ıe mahkum olmuı, sabıkaaı da bu
lunduğundan, cezası yedi aya çı· 
karılmıttır. O kadar müddet te 
umumi emniyet nazareti altında 
bulundurulacaktır. 

öteberi Cjalmaktan 
Hüınüye Hanımla lsmail Efen· 

dinin evlerinden öteberi çalmak
tan muhakeme edilen Nafi iımin
de birinin lıtanbul birinci ceza 
mahkemesince dün dokuz ay hap
sine karar verilmit, sabıkaıı dola
yııiyle ceza müddeti bir sene bir 
ay on bet günü bulmuttur. Nafi, 
esrar içmekten beraet etmittir. 

Dolandır1cıhı.tan 

Şaban isminde biri, lstanbul 
birinci ceza mahkemeıinde dolan
dırıcılıktan dün muhakeme edil
mif, neticede üç ay hapiı, 50 lira 
ağır para cezaıı ödemeıi kararla,.. 
tll'ılmııtır. 
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- Biz onlardan deiiliz.. Onla· 
rın en birinci dütmanıyız. 

Kahvecinin hayreti büsbütün art 
mııtı. Korkak korkak etrafına ba 
kındı: 

- Aman suıun, dedi, kimıe 

duymasın.. Bir az evvel Abaza 
askerleri burayı bastılar.. Ne bul 
dularaa götürdüler .. 

- Düzlüie ne vakit aeldiler? 
- Dün geilmiıler.. Konya sah-

ra11na gidiyorlar ... 
Orada harp olacakmıf. 
Kahveciyi fazla söyletmediler ... 

Rahim: 
- Gördün mü Mehmet... Dedi. 

Herif bizi Abaza Patanın ayaiına 
götürüyor .. 

Mehmet dütünüyordu. Burada 
kalmak tehlikeli idi. Hiç vakit ıe 
çirmeden Konya yolunu tutmak, 
Mehmet Patanın orduıuna bir an 
evvel ulqmak lazımdı. 

Mehmet kararını vennitti. Bun 
daıı batk11 kurtuluı yolu yoktu. 

- Haydi Rahim, dedi.. Atları 

alalım. Buruı bizim için tehlike
lidir .• 

Rahim homurdandı: 
- Kan11nız burada akacakıa 

aklın.. Atlar çok yorgun. 

Mehmet, bu dik kafalı arkadatı 
na çok kızıyordu. Hiç bir teY dü· 
tünmeden lif aöylerdi. 

- Atlar bizi ula,tırır .. Rahim .. 
Haydi .• 

Fakat Rahim, ayni ısrarla başı
m~ Baaeferı 

- Karnım bot torl;a slbi, dedi .. 
Kuıtnu ııkmata liafladı •. 

Mehmet, Rahimi bilirdi. Söy
lediğini yapmadan bir türlü içi ra
hat etmez.. Yol almazdı .. 

Mehmet aıabiyetle elini ıalla .. 
dı: 

- Haydi ne zıkkımlanacakıan 
zıkkımlan da yolumuza devam ede 
lim .. 

- Sen yemiyecek miıin?. 
- Bana karııma.. Ben atları a-

lacağım. Gelinciye kadar hazır -
lan .. 

Mehmet, kahveciye atların bağ
lanacaiı ahırı göıtenneıini söyle
di. 

Kahveci, Mehmedin yanına bir 
çocuk kattı. Ahırı aöstermeıini 
tenbih etti .• 
Ahır epey uzaktı. Bir evin önün 

de durdular. Rahimle kendiıinin 
atı orada bailı idi. Süvarinin atı 
yoktu. Süvari de ortada gözükmü
yordu. 

Mehmet, ıüvarinin haber ver • 
meie gittiiini anlamıttı. Muhak
kak kendilerini yakalatacaktı .. 
Beklemek, vakit geçinnek, canla
rını cehenneme söndermek demek 
ti.. En büyük tehlikeleri atlattık .. 
tan ıonra, böyle bile bile ölmek 
hiç te iyi bir tey delildi. Süvari 
kendilerinin arkadaılarını naııİ 
öldürdüklerini de haber verecekti. 
Zaten rözleri kızıtmıt olan Abaza 
serkerdeleri ıöz bile dinlemiyecek 
ler, hemen titliyeceklerdi. 

Mehmet, bunları dütünürken ev
den bir ihtiyar çıktı. Y avaı, kor
kak adımlarla Meluaede yaklat • 
tı: 

-Evladım, dedi.. Allahınız 
yok mu, bize acıyınız .. 

Mehmet, ne olduiunu anlıyama
mıttı: 

- Ne Yar " .. 1.... . e :_ :-~ ..... 81-

Yazan: Niyazi Ahmet 
dürmüyoruz .. 

Karanlıkta ihtiyarın gözleri" bi
rer ate9böceii gibi parladı. Ayak 
larını kuvvetle toprağa çarptı: 

- Öldürüyorsunuz, diye hay • 
kırdı.. Ben artık ölümden kork • 
muyorum.. O Patanız Yıt:kında be 
li.sını bulacak.. Yetim, ıünahıız 
kanı bir gün ıözlerine dolacak .. 

- Hanıi Paıadan babaediyor • 
ıun baba.. Biz patanın adamları 
deiiliz .. 

ihtiyar, hayretle Mehmedin JÜıt 
züne baktı. Baştan ayağa kadar 
süzdü. Sonra müıtehzi bir tavır 
takındı, acı acı güldü. 

-. Yalan da söyliyoraunuz .. Ge
ne köyümüzü baıacakıınız. Da • 
ha iki saat evvel varımızı yojumu. 
zu aldınız .. 

Mehmet, ihtiyarı ikna edemiy .. 
ceğini anlamııtı: . 

- Baba, dedi.. Anlıyorum. Sen 
Abaza Patadan bahsediyorsun .•• 
Ama biz onun birinci dütmanıyız •• 

- Dütmam mı?. 
Bu kelime, o kadar içten ve o 

kadar ani söylenmiıti ki, Mehmet, 
halkın Abaza Papdan ne kadar 
nefret ettiğini pek ili anlıyordu: 

- Evet dedi .. Birinci diifmam •• 
- Ya demin atma atlıyarak ça· 

dırlara doiru uzaklatan kimdi? Ni 
çin oraya gitti?. 

Mehmet, süvu · in haber verme 
ğe gitiğini zatea hmin etmiıti •• 
Fakat ihtiyar da ôyledikten ıonra 
tedbir almakta geçikmenin kendi· 
lerine pahalıya mal olacaiı pa 
sibi aııkirdı. 

- Baba, dedi. Çadırlara ıiden 
süvari, buraya ne vakte kadar d6. 
nebilir? .. 

- Bir ıaate kadar döner .. 
- Konyaya ıiden yol nereai • 

d~?. . 

İhtiyar, ıüvarinin ıittiği istika· 
meti itaret ederek: 

- Bu yolu takip edersiniz. Sata 
dönen yoldan ıiderainiz .. 

Mehmet, kahv-ecinin yanına kat• 
tıiı çocuiu çağırdı: 

- Küçük oğlan, ata biner mi • 
ıin?. Diye ıordu. 

Çocuk: 
- Elbette.. Yaylaya hep ata. 

ıideriz •• 
Mehm, l, Rahimin atını bailı bu 

lu,1duğu yerden çözdii, çocujun ya 
nına geı irdi: 

- Al öyle iıe bu a•ı.. Kahv• 
ye git.. Bizim arkadat çabuk bu· 
raya ıelıin .. 

Çocuk, çevik bir hareketle ata 
atladı ve kahveye doğru kotturdu. 

Mehmet, ihtiyara döndü: 
- Baba, dedi.. Anlıyorum, ki 

siz de bizim sibi Abazaya dütman 
sınız.. Onun için doiruaunu IÖy• 
liyeyim... Biz Mehmet Pqaya gi. 
diyoruz.. Bu süvariyi yolda bul • 
duk.. Arkadqları bir köyü bu -
mıtlar, eza, cefa ediyorlardı.. Bi· 
ze de karıı re idiler.. Öldürdük., 
Bu, bize arkadat olacağını, Kon • 
yaya bizimle gelecejini söyledi. 
Bizi puıuya dütünnek iıtemiı .. 

ihtiyar fazla dinlemedil. Hey., 
canla: 

- Öyle iıe, evlat, dedi.. Ça • 
buk olun, buradan çıkın.. Abaza 
aakerleri çok canavar adamlardır • 
lnpallah Mehmet Pqa 'bunlan te
mizler .. Hem ben ıize çok Jalua 
bir yol göıterecetim. 

( DeDG/111 oar) 
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kadın işi değildir! 
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IJ;,. Alman doktoru, kadının bugünkü 
şekilde sporla uğraşmasının zarar

larını sayıp döküyor 

"'111an 
bu 

mecmuasında, makale ile birlikte neşrolunan 
resmin altında şu yazı vardır: "Bunlar, 

kadın mı, yoksa cadı mı ? ,, 

>tr~'_'dınlar, dünyanın muhtelif 
~' erınde sporla gün geçtikçe da· 
llı,~aıla uğraııyor, rekorlar kır
Jıad hevesine dü~üyorlar. "Bu sa
olll ' ne dereceye kadar muvaffak 
ttı )orlar, daha ne dereceye kadar 
~lffak olabilirler, erkeklerle 
~h· ~anasiyle ayni dereceye ge· 
Ctı 1lırler mi, ve nihayet, çok yoru
~ı:~~rlarm, kadının sıhhati ve gü
' ıgı üzerindeki tesirleri husu-

da ne düşünüyorlar?,, 
\ liütün bu suallere verilecek ce. 
~.lar arasında, cevap veren kim
~ 1~ .görüşüne göre, tabii farklar 
ı;Oıltr. Bunu bir tarafa bıraka 
1.k, bu haf ta b' , ır .Alman doktoru 

h.. eBrlinde çıkan bir mecmuada 
""!rett• ... . l, ıgı makalenin esaslı nokta-
" ~llı alıyoruz. Bundan sonraki 
r·)ıfalarda, muhtelif kimselerin 
!lı-ii!Ierini de tespit edeceğiz. 
~ .&\lrnan doktoru "rekor kırmak, 
\ 

1ttın işi değildir!,, serlevhalı 
kalesinde, şöyle diyor: 
Ccl( 

~· adın, sporla hayli müddetten 
)0~1 lleniı mikyasta uğraşıp duru• 
l~d· Bu itibarla onun bu sahada 
~i~ 1Ye kadar ortaya koyduğu va
t ·~li .. 1 b. . k ' !oy e ır gözden geçırere , 

· ttıe\>zuda muhakeme yürütebi
~~,. ınütalea ileri sürülebilir ... 

sli. hüküm verebiliriz. 
~ l>orla uğraşan insanın, vücudü .. 
Y\ı- huna müsait olması ilk şarttır. 
~U ldıbıa bağlı olan bu icap göz 
tid llde tutulmazsa, gayret boşa 

~l' 
~~ \>e sıhhat devamlı olarak 
• ~l' ı:ır' •• y d 1 ... 't'r> ~.orur. ara ı ıta baglı olan 
~'l\ . ~oz önünde tutulunca da, ka
'>~Sin, hemen hiç bir spor tarzı 

S tı düşmez. 
~~I l>?r, asırlardanberi yalnız er-
ı,.. et-ın · · 1 k b'I· · · k' :'t ışı o ara ı ınmış, ın ı .. 

ihmal etmediği halde, bütün spor 
şekillerinde kadının elde ettiği 
en fevkalade neticeler, erkeğin el 
de ettiği neticelerden daha aşağı
dır. Yalnız yüzmede ve teniste 
muvaff akıyetleri, bir dereceye ka .. 
dar tatmin edici mahiyettedir. 

Sırası gelmişken, bilhassa tenis 
oyunu için antrenmanlar pek çetin 
görmek lazım geldiğini kaydede
lim. Tenisçilerden, daha pek genç 
yatta iken ön safta bulunamıyan· 

lar, hemen hiç bir zaman üstün mu
vaffakıyetlerle temayüz edemez

ler. Ve bugün sıhhatleri ağır su
rette bozulmuş olarak do rların 
eline düter, dunun releor liıraliçe .. 
lerine zaferleri çok pahalıya mal 
olmuştur. 

Kadın, sporla ölçülü bir surette 
ve kabiliyetine uygun olarak meş
gul olmalıdır. Fazla yorucu bir 
tekilde çalışırsa, bundan zarar gö
receği muhakkaktır. Fazla yo -
rucu bir ıekilde sporla uğraşması, 
anne olmak kabiliyetini de gidere
bilir. Bu yüzden uğrıyabileceği 
hastalıkların, hazan da hiç tedavi
si imkanı bulunmaz. Sakat kalır
lar. 

Kadınların sporla meşgul olma 
sına taraftar olanların bile, kadı
nın sporla uğraşma kabiliyetinin, 
vücut teşekkülünün erkeğin vücut 

-;§ 
P r r 

•• M9 

Almangada 
~-.. ,_, .... .._.~ ,..._,, 

Hitler 
yasağı! 

'IJ,eni 93ic-' 1ıeAoc : 

12,000 kfşi-bir-g;I,;Je 
lıep birden evleniyor I 

e:::x=-===== =-======= 
Pudra ve dudak bo- Mançurideki evlenmelerde sil!asi mak-

.., d saflar var. Bu evlenmelerı Japon 
yasagın an hükumeti tertip etmiştir 

sonra, cıgara yasa-
yası 

ğı da çıktı l 
Hitlerin iktidar mevkiine gelişin 

den sonra, kadınlara meslek haya· 
tından evlerine dönmek işraetini 
vermesi, Alman kadınlarınca umu 
miytele hoş görühnüş, hiç değilse 
kadınları, bundan memnun görün· 
müşlerdi. 

İster içten gelen bir memnuni • 
yet, ister zahiri bir memnuniyet 
olsun, bu memnun olus ifadesi, 
galiba Hitlerin kadınla;ı devamlı 
surette kayt ve şartlarla bağlama
ğa kalkışmasına vesile oldu. Kı .. 
sa bir müddet evvel, Hitlerin fırka 
sı olan Nasyonal sosyalist fırkası 
toplantılarına kadınların yüzleri 
pudralı, dudakları boyalı olarak 
gelmeleri yasak edilmişti. Toplan 
tı yapılan binaların kapıları önün
de duran Hitlerci memurların, içe· 
riye girmek istiyen kadınların yüz 

!erini, dudaklarını muayene etme
leri, yasağa uygun olmıyan bir va· 
ziyet görmedikleri takdirde gelen 
kadınları içeriye bırakmaları, gör

dükleri takd irde kapıdan geri 
çevirmeleri kararının derhal tat-

bikine başlanmıth !. 

Kadınlar, buna karşı da mem -
nuniyetsizlik ifade eder yollu bir 
harekette bulunmadılar ve işte çok 
geçmeden, Hitlerin yeni bir yasak 
kararı çıktı. "F osişe T saytung,, un 
yazdığına göre kadınların cıgara 
içmeleri de artık yasaktır. Bu hu .. 
susta verilen karar mucibince po
lis müdürlükleri tarafından neşro· 
lunan tebliğlerde "cinsi latifin a • 
lenen cigara içmeleri gibi uygun • 
suz hareketlerle mücadele için, bü 

tün otel, gazino, bar ve mümasili 
mahaller sahiplerinin duvarlara ka 
dınlarm cıgara içmemeleri lüzu • 

munu ihtar yollu levhalar talik et· 
meleri. Bundan maada, bütün va· 
tandaşların bu uygunsuz hareketle 

mücadelede seferber hale gelmele
ri ve sokakta alenen cıgara içen 

kadınlara rast geldikleri takdirde, 
Alman kadını ve annesi oldukla • 
rını, kendilerine düşen vazifeyi ih
tar et.meleri.,, şeklindedir. 

hale gelen kadınla hesapsız ve sert 
sporla vücudü erkek vücudünü an

Son zamanlarda Japonyada kı {bir Japon kolonisi muhiti haline 
rılan en kısa süren evlenme hayatı getirmek istiyor. Hükumetçe, Man 
rekorundan geçen hafta bahset· çuride yerleşmeleri, orasını bir 
miş, bir Japon kızı ile bir Japon Japon kolonisi muhiti haline getir. 
delikanlısının yedi dakika içinde meleri iltizam edilen altı bin Ja
nasıl biribirlerinden boşandıkları.. pon genci, burasını yadırgamakta• 
nı anlatmıştık. Bu hafta da, Ja- dırlar. Oradaki Japon kızı kıtlığı 
ponya tarafından işgal olunan 
Mançuirde gene Japonlar tarafın
dan kırılmak üzere olan bir reko
ru kaydediyoruz. Bir şehirde bir 
günde toplu bir halde en kalabalık 
evlenme rekorunu ..... . 

Altı bin kızın altı bin erkekle bir 
günde evlenmesi...... Düğün, der
nek..... Bu, biraz masaldan bahse-

AsrT U~ Japon kızı, 
bir gezintide 

diliyormuş gibi oluyor, değil mi? 
Fakat, öyle değil, bu, sahiden! 

Altı bin kız, altı bin erkekle 
yakında Mançuride Harbinde ev· 
lenecekler. Bir günde altı bin ev -
lenme yapılacak. Evlenecekler, 
Japon kızlariyle Japon delikanlı
ları! 

Bu evlenme işinin siyasi sebeP" 
Ieri vardır. Japon hükumeti, işgal 
ettiği Mançuriyi, her noktadan Ja 
ponlaştırmak, muhiti , tamamiyle 

dolayısiyle, Mançuriye bir türlü ıs. 
namıyorlar. Bu vaziyete bir çare 
düşünen Japon hük\ımeti, memleı 

kette geniş mikyasta kurslar açmış, 
burada Japon kızlarına aile kadın 
larının bilmesi lazım gelen şeyleri, 

ev idaresini, çocuk bakımını ve sa· 
ireyi öğretmiş ve bu lpırsları ta• 
mamlıyarak diploma alan altı bin 
kızı, Mançuride yerleştirdiği Ja
pon delikanlılarına nişanlamıştır! 

On iki bin fotoğrafın, evlenme 
kağıtlarının ve evlenme muamelesi 
için lüzumlu başka şeylerin hazır
lanması, bitmiş, on iki bin kişi içea 
risinde, kimin kime eş olacağı kati 
surette anlaşılmıştır. Düğün, der
nek hazırlıkları, şimdi son safha

sındadır. Yapılacak düğün, der
nek şenliklerine evleneceklerin 
mensup oldukları aileler, yakın ve 
uzak akrabaları, ahbapları gele
cekleri için, hükumetçe bunları 
ana vatandan Mançuriye getirmek 
üzere trenler, vapurlar tahsis edil
miştir. Bunlardan yol parası a. 
lınmıyacaktır. 

Diğer taraftan, altı bin çiftin 
evlenme merasimini görmek için , 
birçok Avrupa ve Amerikalılar da 
düğün, dernek gününde Harbinde 
bulunacaklarmış ! 

Yaşadığımız asırda , aile koru. 
luşlarının esası mutlaka sevgi ol
ması icap ettiğini ileri sürenler, a· 
caba bu altı bin çiftin esası siyasi 
maksatlar olan aile kuruşları hak
kında ne derler? İ şte, hakikaten 
merak olunacak bir şey ! 

Çicfdn- :Bw dl,adise : 

-Bir kôcll~ klırısını 
paz!J-rlıkl°:_ S'!:_tmış 1 

-.. ~ ... - swww:':: 

'd '°e tekamüle eirtmiı, bu arada 
'-~~~ın. \>Ücut teıekkülünü hiç bir 
~. k e gözetmemiştir. Dolayısiy
~ı,:dın_. mes.ela koşuda asla fev Yüzme şampiyonu H~San-

ı dıran kadını, biribirine karıstırma
malıdır. Kadının yorucu ~e sert 

Romanyadaki bu hadise, kadının da 
pazarlığa iştirakile olmuştur. Şimdi 

adliye takibat yapıyor 
Seyrek görülmekle beraber, ha

zan karılık, kocalık telakkisinin 
tiksindirici tezahürleri oluyor. Bir 
kaç sene evvel Romanyada olan 
bir hadise, bu tiksindirici tezahür
lerden bir misaldir. 

a it olan küçük bir arsayı da kadı
na 5,600 ley vererek satın almış

tir. Bir müddet beraber geçindik 
ten sonra kadın, bu adamdan mem 
nuniyetsizlik göstererek, onun eski 
kocasile yaptığı mukavelenin bo -
zulmasını istemiş, aralarında kav• 
ga olmuş, ve bu çirkin satış i~ini, 
her kes duymuştur. 

. e hır netıce elde edemez. Çu .. n 
l. 1 \>'' 
'itli}' Ucut teşekkülü, onun sürat ka-
~dt etini tahdit eder. Şu halde 

~
li tıırı bu sahada fevkalade bir 

~~ede elde etmesi için, erkekten 
ah · ~e k a zıyade antrenman görme 

\, h U\>\>et sarf etmesi, lazımdır. 
~il~ tda.. ancak hususi bir teknik 

i aktık, kadında bir tefevvuk 
l}~ edebilir. 

\t"lırıya rekorları, kadının spor 
ft'•nd . d' k h a ~ım ıye adarki faaliye-
~ 'tka istikamet verilmesi Iü-

ltn!l • • '-. • . 
ıyı 01rer delıldır. Kadın 

etı , 
rna.n ve L-;knik cihetlerini hiç 

dah Villi den Uten 

teşekkülüne benzememesi nispetin 
de eksik olduğunu tasdik etmeleri 
karşısında, kadının istikbalde de 
sporla bugün uğraştığı şekilde uğ· 

raşması, tavsiye ve teşvik oluna .. 
maz. Bugün spor müsabakalarına 
iştirak edip te derece derece kayda 
değer neticeler elde eden kadınla
rın hep erkek yapılı kadınlar olduk 
ları düşünülürse, bunlardan bah
sedilirken, art~k kadın sporundan 
bahsetmenin yeri yoktur. 

Hesaplı ve mutedil cimnastikle 
zindeleşen, vücudü derli toplu bir 

sporla uğraşmasına taraftar görü
nürken, nümune olarak, yukarıda 
evvela tavsif ettiğimiz kadın tipi .. 
nin tenasübüne, güzelliğine ve sıh
hat mükemmelliğine işaret etme· 
melidir. Bahsi kazanabilecekle• 
rini sananlar, ikinci tarifte 
ki kadınları ortaya çıkararak, tez
lerini müdafaaya girişsinler. Bu .. 
gün uğraştıklan şekilde sporun, 
kadını ne hale getirdiğini herkes 
gördükten sonra, gene bahsi kaza
nabilirlerse, buna şaşılır doğrusu .. 
Bu b ahsi kazanabilmek, en zayıf 
bahiste mueı.rızr ilzam edebilmek 
rekorunu teşkil eder!,, 

Bir kaç sene evvel elan bu ha· 
dise, ancak geçenlerde meydana 
çıkmış ve Zabo isbnnde bir hancı
nın 1928 senesinde karısını beş fı
çı bira karşılığında tanıdklarından 
lgnaz Halaza !almış olduğu anlR
şılmı~tır. Kadın di\ bu po.::arlığa 
iştirak etmiş ve satılması kendi 
arzusuna uygun olarak yapılmış .. 
tır !. 

Balaz, kadınla beraber, kadına 

Bu alı~, satım işinin, henüz me
denile7memiş bir yerde olmayıp ta 

bilak is kafi derecede medeni teliık 
kilerin benimsendiği bir yerde ol· 
ması, bilhaşaa hayret uyandır::ı:ş , 
ve hadisenin uyandırdığı nefretin 
derecesini arllırmışlır. Şimdi, ad .. 
liye işi tahkik ve takip edi~or. 
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RESSAM 
Yazan: Mediha Münür 

Sa.lonun kö§esindeki maroken 
koltukta oturuyordu. Sol eliyle 
tuttuğu paletinin üstündeki renk 
kümeciklerini fırçalariyle biribiri· 
ne karıf hyor, renklerden renkler 
doğuyor, ve bu beş on tüpten nasıl 
çıktığı anla9ılamıyan, yüzlerce 

renk önündeki ; biraz evvel ne 
halde iken, şimdi ne hale geJdi
iini bilmiyen Tuvale, asabi bir 
elin san'atkar kıvranışlarile dö 
kUlüyor .. Boya, fırça ve bez par· 
çasınd•n bir portre doğuyor, hiç
ten bir san'at vücu::le geliyordu. 

Re11am Emin, saçları biribirine 
karışmıt gözleri modelinden tse
rine, eserinden modeline çevrili· 
yor, günlerdenberi uğraştığı son 
portreyi ikmal edebilmek için 
büyük bir asabiyet, faıla bir is· 
tical ile çalışıyordu. 

Renkler renklere karışıyor, 
renkler tuvalde yerlerini bu'.uyor, 
ressam çalışıyor, model sobır· 
sıılamyordu. 

Emin, son bir renk dalgasını 
resmin saçlarına cöktüliten sonra 
b"irkaç adım geri çekild:. 

Modeline: 
- Bitti, dedi, sen de kurtul

dun ben de; ve arkasından ilave 
etti, k<-şl."~ ressam olacağıma bir 
kundura l::oyacısı olaydım. 

Yerinden kalkmış, ağzında ci
gara resmine bakan Nibat bir 
kahkaha l<oyverdi: 

- Çocuklar bile bu söze gü· 
lerlet Emin, senin gibi büyü bir 
ş<Sbroti olan insanın ağzına bu 
ıöz biç yakışmıyor •• 

Ressam Emin, 
- Dinle Nihat, diye başladı, 

şu koltuğa otur, bir cigara daha 
yak ben sana şöhretimin macc· 
raaını anlataceğım. 

. "~ugünkü gibi hatırımda, öy:e 
bir hatıra ki bu .. 

Gün geçtikçe kuvvetini 
betr:ıedi. Her geçen gün, 
o hatıraya bi: pnça daha 
!aştırdı. 

kay. 
beni 
yak· 

Bundan tam sekiz; sene evvel· 
di .. O zaman daha seninle ta· 
nışmıyorduk .. Hayatımın iki zevki 
vardı.. Biri resim yapmak. öteki 
modellerimi, güzel kadınlardan 
intihap etmek .• 

işte o vakitler bir genç kızla 
taD1şttm.. On aekiz, on dokuz 
yaşlarında ya var, ya yoktu . 

Ben de ondan ancak bir iki yaş 
büyüktnrn. Daha ilk görüşüşü
müzdü, resmi:ıi yapmak istedi· 
ğimi söyledim. Kabul etti. Atel· 
yeme gelecek, bana bir gün 
modellık edecekti. 

Yola getirdim, diye scvınıyor· 
dum • Söz verdiği gün, geldi. 
Bak nasıl iyi hahrJıyorum, arka
sındıf siyah bir manto, batında 

siyah biı şapka vardı. Kıyafe
tinde itina edilmiş bir itinasızlık 

göze çarpıyordu. 

Bu genç kız güzeldi, hem ne 
kadar güzel bilsen? .. Anlatamam 
güzelliğini .•. Bunlara gerçi lüzum 
da yok. 

Geç kaldığım, eve dönemedi 
ğim ı,r.celeri üzerinde geçirdiği.m 
şezlonga oturdu : 

- Haydi san'atkar resmimi 
yap!.. 

Fırçalarıma sarıldım, az za· 
manda, resim aşağı, yukarı bit
mişti., Oi hiç sesini çıkarmıyordu, 
göıleri bazan bende, bazan atel-

yemin duvarlarını siislüyen du· 

varlarda dolaşıyordu .. 
Bazan da tek tük manasız bir 

kaç kelime konuşuyordu '<. 
- Teşekkür ederim Hanıme· 

fendi. artık resminize bitmiş de· 
nilebilir. 

Ben, onu bütün güze'liğile 
Tuvalde tesbit edebilmiştim. 

Bu ilk ve son ıaheserimdi. 
Ayağa kalktı, ahenktar bir 

yürüyüşü vardı. Resmine uzun 
uıun baktı .. sonra güzel gözlerini 
bana çevirerek nar çiçeği rengin· 
deki dudaklarını büklü: 

-- Ben bu kadar güzel deği· 
lim ki 1.. 

Fakat o, cansız, ruhsuz tablo· 
dan kat kat daha güzeldi. 

Elimi sıkh, kapıya kadar teşyi 
ettim .. Bilmem neden; ne o fazla 
birşey söylüyor, ne de ben her 
zamanki gibi gevezelik edebili· 
yordum. 

Gitti, yorgun bir halde onun 
boş bıraktı~ı şezlonga düşer gibi 
oturdum. 

Tablonun bir kopyasını çıkar· 
mak istiyordum.. Uğraıtım mu
vaffak cM.amadım. Aslını kendisine 
göndermek akhma geldi. 

(Sonu yar1n) 

Bulgaristandan gelen 
murahhaslarımız An

karaga gittiler 
Bulgariıtanla aramızdaki Tica -

ret mukavelesi müzakerelerine 

Türk mürahhası sıfatı ile ittirak 
eden Ticaret müdürü umumisi Na
ki Beyle Cemal Ziya Beyler dün 
akşam Ankaraya gitmişlerdir. 

Naki Beyle görüşen bir muhar • 
ririmize mumaileyh sadece: 

"- Vekaletten aldığım emir ü
zerine Ankaraya dönüyorum." de
miş ve söylenecek fazla bir şey ol· 
madığını ilave etmiştir. 

Maamafih öğrendiğimize göre 
müzakereler iyi surette neticelen -
mi§ ve iki taraf mukavelenin im -
zalanması için çok hüsnü niyet gös 
termiıtir. 

Ancak ufak bi"r meselenin halli 
<>traf mda biraz müzakere uzamış -
tır. 1ktısat Vekaletinden gelen e -
mir üzerine mürahhaslarımızdan 

Naki ve Cemal Beyler avdet etmiş
lercir. 

Halledilmiyen meselenin e~ya 
mübadelcsindeki tediye tarzı ile 
claring mevzuundaki bazı madde· 
lerdir • 

Maamnfih murahhaslarımız An. 
karada kısa bir zaman kalarak bu 
meselP!t-rin mahiyetini izah ede -
ceklcr alacakları emre göre Sof ya 
ya dönert-k müzakerelerine devam 
eclip mukaveleyi imza edecekler -
dir . 

Kaybolan tayyareci 
L'sbonne, 27 (A. A) - Porte

kiz Guinee's'nde geçt>nlcrde fır· 
tınaya tutularak Pıjagos adaları 
civarında düşlüğiı tahmin edilen 
Dakar merkezinden Fransız tay· 
yareci Gape'ı bulmak üzere 
araştırmalar yapılacaktır. 

Fas sultanı 
Paris, 27 (A.A.) - Fas sultanı, 

Vişiye gitmi§tir. Fasa dönmeden 

1 
birkaç gün orada kalacaktır. 

Nasıl Güzellik 
Kraliçesi Oldum? 

(Baş tarafı 3 i.inci.i sayıfaınrzda) 
bunun müsveddelerini görmüştür. 
l\.Hisveddedc sadrazamın yaptığr 

- 21 - Yazan : Raymonde Allain~ .• 
::\IÜS!K HOLDE yorlar. Gazetede bir fotoğraf go 

. . .. . . rürler bir de adres okurlar. lnsan~ 
F olı BerJerde revuye gırmıye k 

1 
.. d ınelerı 

d B
. . 'k' . d . b en saçma me lup ar gon er . 

başla ım. ırı ı ıncı per enın , a- ı · . b k d k" f"d' ı l · de fi' * * * . . d 1 k .. ıçın u a arı a ı ır. ç erın 

tashihler vardı. 

Birinci misali anlatan, iliklerine ~ı~da dığerı sonun a 0 ma .u~:re j ir yazanlar da vardır. Bu ci115~en 
k d k l.k . t t . ıkı tabloda oyunum vardı. Bırısın· ! ld _ b' .. d d .1. d kı: a ar ato l tanzıma çı, anzıma . ., . d r .. 1 a ıgım ır ~nr e enı ıyor u 
ta hayran Abdurrahman Şeref B. de Benvenuto Sellını nın mo e 1 0 ı Gllzrllu gil7rııı Kmıliç oldunuz. 

yazıyor. Bundan anlıyoruz ki bir tekinde ise güzel Elen idim. İpti - .:\lçlıı ı.ıuırıırıık soru"tıırursunuz: 
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Buiün size deseler ki: )erim olacağını zannediyordum. Knlbtnt herl•ctdn ııtz ıli!'Jhrır ınız., 
O, benim J

0 

anrıma bu çe..,it elbise -"- ... Paşa .... sefirinin zo - :r Ytiı.ünü.r lırr dih.le ~·oı ıı(tr se\J:l)t' 

riyle sadrazam olmak istiyor. lerin yakıştığını söylememi§ mi ~·•c ahenkli l>Un)c; nıı mc\'zun hlr c ı:ı 
Vereceğiniz cevap keskindir : idi! Fakat i§ başa gelin.ce vaziyet l\.im etınn nt·ah:ı t·nııın "h:<' kdıı 
" V t h · 'd· değifti. EJbieeler çok açık idi. Sah· - a an aını ır .. 
ık . · · l' b' F 1 neye ancak bu kadar açık çıkıla -

ıncı mısa ı ır ransız mas a- . . . . 
h t ·· tl 1 t B bılırdı. Bu, beni endiıeye ve yeıse a guzarının no arı an a ıyor. u 1 
'k' · · 1 d b' l t k. düşürdü. Son provanın yapıldığı 
ı ıncı mısa e ıze an a ıyor ı . . . 
Xlx · · t d l gün bır gazetecı ıle konu§uyor -

ıncı asrın or asın a nazır ar 
B b ~ l' · · · d d l t' h dum. Bu kadar çıplak olarak aah-a ıa ının ıçın e ev e ın ma re· 

· t' · h f d · l neye çıkmaktan ne kadar üzüldü· 
mı ye ını mu a aza e emıyor ar . .., .. .. .. . " 

G 1 k . XIX · · gumu ıoylıyerek: Bundan sonra ene an ıyoruz ı ıncı a -
d l d 1 kimseye varamıyacağım . ., dedim. 

sır a nazır ar arasın a casus ar 
vardır. 

Gene size deseler ki: 
"-Falan nazır, falan devletin 

casustur. Devletin mahrem ev -
rakını falan sefaretin baş tereli • 
manına vermİ§tİr. 

Vereceğiniz cevap keskindir: 
"-Vatan haini! .. 

"" ~ ~ 

Dün Reıit Patanın İngiliz sefi
rinin zorile sadarete getirildiği ca· 
yır cayır yazılıyordu. Nitekim 
Abdurrahman Şeref Bey ve bütün 
müverrihler Retit Paşayı İngiliz 
sefiri Kannig'in adamı olarak ta -
rif ettikleri halde kimse bu dev -
let adamının siyasi ahlakından 

şüphe etmemişti. 

Devletin mahrem dosyasını ec · 
nebi sefaretlerine götüren nazır -
ları siyasi ahlak noktasın.da. hata • 
]andırmak kimsenin aklından geç
memiJti. Fakat bugünle dünün far. 
kını asıl burada görüyoruz. Dü • 
nün lakayt kaldığına bugünkü si· 
yasi ahlakımız keskin bir aksül -
amellecevap veriyor. 

İşte inkılabın değişmit ahlak 
kıymetlerinden biri ... 

Sadri Etem 

Yer yüzü cenneti 
nerede imiş ? 

Nevyork Heraltten: Yer vü· 
ziinde cennet vardır. Bunu 93000 
kişi size isbat edebilir. Bu cen-
net cenubi O'<yanusta, Salamon 
adasındadır. Orada banka yo'<· 
tur, fabrika yoktur, düyunu umu· 
miye yoktur. Eir yerde memur 
olursunuz. 

Size yiyeceğiniz, içeceğiniz, ii· 
yeceğiniz, temin edilir. Herkesin 
bir miktar toprağı vardır, sene· 
de asgari 50 dolar bir ücretle 
o toprağı ekip biçer. 

İngilterenin en zengini 
bir Yahudi ile evlendi 
Son posta ile gelen Londra 

ga1etelerinin nrdiği maiümata 
göre kırk milyon liralık servet 
bırakan ve hayatında yirmi mil · 
yon veraset vergisi veren vapur· 
cu Sir ·ı on Ellesman'ın oğlu b:r 
kaç gün evvel ~ızlice evlenmi~ 
ve mis Ester Solayı almıştır. 

izdivaç merasiminde yalnız 
şahitler bulunmuştur. Sir Eıles 
man babasından on milyon ister · 
linlik bir mirasa kon ""Duştur. Kcn· 
disi halihazırda loğilttrenin en 
zengin adamı sayılı~· or. 

işin tuhaf tarafı şudur: Gelin 
maruf bir yahudi ailesine m~nsup 
sup olduğu gibi iÜvey de halis 
h1riıtiyandır. 

Gazeteci bu sözlerimi ertesi günü 
gazetesine yazmış, bir gün sonra 
yığın.la izdivaç teklifleri almıya 

batladım. Bu mektuplar izdivaç ta 
lehi usulünün ne kadar boı oldu • 
ğunu biliyordum. Diğer cihetten 
muzik holde oynıyanlarla aramda 
dostluk teeaaüs edemiyordu. Ben 
çekingendim. Onlar beni kibirli 
zannediyorlardı. Gençliğime rağ -
men İtgal ettiğim yıldızlık mevkii 
beni sıkıyor onları kırıyordu. Çir
kin şakalarla intikam alıyorlardı. 

Localar arasındaki bölmeler çok 
ince olduğunndan locam bitişik lo 
calarda oturanlar yüksek sesle tür 
lü haya11z sözler söylüyorlardı. 
Herkes Mmk halele bem 'rebeide 

etmenin yolunu arıyordu. Nihayet 
hadden fazla rencide oldum. Her 
sahneye çıkışta bir tarafta çıplak 
kadınlar öte taraf ta yarı çıplak 

erkekler görüyordum. Sağa sola 
bakmadan sahneye atılıyordum. 

Bana ahvali adiyede tabii ve mes
leki görünen şeyler artık öyle gö· 
zükmüyordu. Beni giyeceğim el -
bise hakkında aldatmıtlar arka • 
datlarım bana yardım edecekleri 
yerde, musik holde bir an rahat e· 
dememekliğim için ne mümkünse 
yapıyorlardı. 

Bir taraftan da davetler yağı -
yordu. Tiyatronun kapıcısı bana 
mektupları gösteriyordu. içlerinde 
bir mösyö "benimle bir çay içmek 
için,, otuz bin frank vereceğini ya 
zıyordu. Tiyatronun uşakları ayni 
üslupta mektuplar getiriyorlardı. 

Posta ile aldığım mektuplarda 
bundan hayırlı değildi. Dünyanın 
her tarafından mektup alıyordum. 
Fakat bu mektupların hepsinin 
manası ayni idi. Nihayet kendimi 
muhasaraya atılmıı addetmeğe 

ı batladım. Grillerin kafilesi oyna -
1 

1 dığım oyunda daima atılacak bir 
mania gibi kartımda duruyordu. 
Sinirleniyorum. Bir takıi arabası -
na beni daima o tiyatronun önün • 
de beklemesini söyledim. Prova 
yahut temsil biter bitmez otomo • 
bile atlayıp kaçıyordum. Aldığım 
mektuplar İptidasında beni eğlen
dirirken timdi hiddetlendirmiye 
başlıyordu. Aldığım mektupların 
hepsi ayni mealde idi. Bazı erkek
ler vardır ki muhakkak bütün gü • 
zellik mükafatı alanlara yazı yaz -

1 ~ayı adeta bir mecburiyet adde • 
dıyorlar. Hayatta talileri bozuk 
gitmiş karıılarına kimse çıkma -
mıt; biriıine mektup yazmak iıti
yorlar. Fakat yazacakları ask mek 

1 tubunu kime yazacaklarını~ bilmi-

Mükemmel değil mi? 
Ya izdivaç teklifi iç.in geleli 

mektuplar: 
"Matmazel, yatakta yatıyor.ıll't 

onun için yazım biraz çir.kin oh•· 
yor. Eğer evlenmek fikrinde iti· 
niz ıu mektubumu ihmal etme1İ • 
niz yirmi sekiz yasındayım, viic' 
dum halim tabiidi;, Ailem oldaİ~ 
ça İyi bir ailedir. Beraberce ,.f, 
memlekette otururuz. Simdilik bt 
ı·az nezJcm var. Cevap ~verini.z. ~· 
bulünüzü bekliyerek ihtiraııı-" 
faikamı takdim ederim.,, 

Bu ~ektup Huy' dan geliyorddo 
O kadar namuakarane olmı1-' 

teklifler de vardı. Kont N. N. •İ" 
atideki maruzatta bulunmakla ıOj 
şerreftir. 

"Dostlarımdan biri T eşrinievV~ 
ayında Hintte bir tenezzüh yaP' 
mak fikrindedir. Bu tenezzüh ti~ 
yahati altı ay aürecektir. Seyah• 
esnasında mühim miktarda fildi· 
ler almak arzusundadır. Eğer 1- • 
merikadan avdetinizde sinem•!' 
l>atl1Una1' iateneniz bu ten..-Uh' 

iştirak ediniz. Bu filmleri aınatö 
ler alacaklar ve bir sporcunun idf 
resinde keyfine göre alınacaklar' 
dır. Maat azdır. Fakat ittirak ,. 
denlerin bütün masrafları verile' 
cek ve ayrıca eğleneceklerdir. fll'' 
sıl hu iş sizi alakadar eder mi?,, 

Bu mektuptan daha açık, oğlen"' 
ler vaddeden ıeraiti müphem t&I' 

tan ve yalnız paradan bahıedl 
yüzlerce mektup aldım. Ayrıca 'I 
takım dalavera teklifleri de v,.rl 
Matmazelin birisi bana bir mekl~ 
yazıyor .. Bu mektupta bana ~
benzediğini söylüyor.. BerabeP' 
sahneye çıkarak meıhur Dalli -~~ 
deşlerin töhretini kırmamızı tef' 
ediyor. 

1 
Bana bu kadar benziyen k•~ 

merak ederek mektup ya:ııf' i: 
Resmini istiyorum .. Bana bir 1''',t 
katürünü göndermez mi?. Nitı•f . 
kadın gelip beni buluyor.. O "~. 
kit mahcubanc diyor ki "E,•el t, 

·10· 
ze zannettiğim kadar lıcnzeıtl1 

J' 

muşum .. Fotoğraf yanıldı. M•,ı11)'e 
fih biz gene kardeş gibi ,,.f1ııe 
çtkalım.,, I• 

H l J11-l\ ine bakıyorum. Sonra ftf11 
esef bunun mümkün oJınadt. jıt 

.. k"" b"' 1 b' • l •1 ıÇ çun u oy e ır t~yın o ına r • 
müsabakara ~irerken bir de ~;iıt' 
de~=m cldu~ımu söy)eınekh ifl"I 
• •w• • 1 E:i.er f 
ıcap ettıgmı a.t.hyC'rum. ıs 

1 
r • 

'"1 e 
di bir kardeşim olduı:~nu 50 bile• 
3em herkes yalan oldugunu it • 

k K d .. .. .. yeis kııP cc .. a mın yuzunu bele • 
yor .. Bu dalavereden çok fCY polli 
liyormuş .. Meğerse böylece a'-1' 
S. . l 'b' b' t l·r. :ı;a11 ıstır er z! ı ır scrve """ toP " 
ve ..... Küçük lcızma drahoıt'l" 
lıyacakmıf !. . . " 0 1•" 

b · etıı11 · · 1 Evet... Meğer enıın . de ktJ 
hanımın on bir yatında hır 

11 
tek• 

varmı4 .. Br..hı mütehassısları 
lifleri de batkaydı. ,.ar) 

(Devanıı 
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A imanlar nasıl müda/aa ediyorlar ? ---------···--··--·---· .. ·--·---··--···-···-········ .............. .. @• Irkı tasfiye için 
hastaların kısırlaşması 

., _____ s ___ • ___ o ___ • __ ~@ 

~Sebepler ve beklenen n~ticeler hak-
1l'lda bir Alman ajansının verdiği izahat 

Dünkü yüzme yaK Adapazarı gençler birliği 
rışlarında kaza oldu . ··--

(Baş tarafı 1 inci sayrfada) lzmıt ffiIDtakasI 9 33 f Utbo} 
zaklıkta tayin edilen yere geldiği 
zaman yüzücüler hazırlanmışlar , 
saat on altıda verilen işaret üzeri
ne müsabakaya giren sekiz hanım 
yani Leyla, Eva Altcr, Cavidan , 
Ruhsat, Güzin, Sultana, Kortelya 
ve Luba Hanımlar denize atlamış· 
lardır. 

şampiyonu oldu .. 
berı· 

tııu ın, (Uta. Press) - Almanya 
•t •tilkhe( nüfusunun gerek beden 
a.ıf erekse dimağ itibariyle daha 
di~J ltn. Yetişmesini temin maksa • 
Ut. e l'ep yeni bir kanun vazetmiş· 

len veya tedavi edilmiş sari irsi 
ha&talıkları müstesna addetmekte, 
ve yalnız tıbbi veraset kanunlarına 
(yani Mendeljef kanununa) göre 
Pvlatlara intikal edeceği muhak • 

kak addedilen muzu.r illetlerin 
müptelaları hakkında ı;ari olmak
tadır. Bundan başka hükumet ta -

raf i'ldan resmi (Sıhhat veraseti 
mahkemeleri) tesis edilmiş olup; 
ameliyat edilecek her vakanın iş~ 

bu mahkeemlerce tetkik edilerek 
hakkında karar verilmiş olması 
şart konulmuştur. 

h ~~~nya efkarı umumiyesi, mil 
f~1 • !aptanberi memleketin nü -
~ 81

>"asetiyle çok alakadar olmak 
"e do" 'kt .. d 

Kaza işte tam bu sırada olmuş -
tur. Hanımlar sahile müvazi bir 
vaziyette duran motörün sahil tara 
fına dizilerek atladıkları zaman 
hasıl olan şiddetli sarııntı tekneyi 
aksi istikamete devirmiştir. Kaza

dan haberi olmıyan yüzücüler sa· 
hile yüzerlerken, motörde bulu -
na hakem heyetinden Seyfi ve Ze
ki Beylerle Cumhuriyet spor mu -

harriri Ahmet Ihsan, Cumhuriyet 
muharrirlerinden Meki Sait, Cum· 

huriyet kitap kısmı şefi Mehmet, 
doktor Mustafa Hulusi, arkadaşı 
T orgut beyler, Cumhuriyet dakti -
)olarından İsmet, kardeşi Güzin 
Hanımlar, motör kaptanı Kerim, 
tayfa Mustafa, Cumhuriyet müs -
tahdemlerinden Asım ve Y anto E 
fendiler ve son 6akikada müsaha· 

~il gum mı arının gun en 
h! • e llıalnıasımn önüne gecilmesi· 
~ l~ -
)~ . enıekte idi.. Fakat, Alman· 
~ 1 • 

~~t sın nüfus siyaseti meselesinde 
•\lı Utn. tniktarının azalmasından 
ot i\ lnühinı bir mesele vardır ki 

t~ ~edeni ve ruhi bir çok hasta• 
!tı· rnn irsen intikal etmesi neti· 

l ~ı·ı ~ 1 ve sakat nüfusun artarak 
~a.lt·ı~~kete büyük air yük olduğu 

1"ltid. v·· ır. 
)4~ Ucut ve kafa itibariyle 
•il~~ek ve uğlam yaratılmış 
\~\t~den bir çokları ya hiç 
~: Yeti~tirmemekı yahut ta 
·~ ~l)d tek çocukla iktifa etmek 
'Jrt IS.ıı~a kapılarak nüfus yeti§tir

~~ll en ııtinkaf ettikleri halde, be· 
~ le dimağ itibariyle "aciz yara. 

~:la.r Veya irsen intik:>.l edebilen 
~alıklara müptela ol::ı.nlar sele 

ı~~e beş on çocuk birden ye • 
1l'lnekte, ve bunlardan yetişen 

~ ~klar hasta ve alil oldukların· 
4 h·T· ~ un cemiyeti heşeriyenin 
~ Yuk. olrna.ktadırlar. 

''ı e.mleketin sıhhat ve nüfus si -
J etı nokt · 
~~~ek aı nazarından bir facia 
~~k i . ola~. b~ ha~in önüne geç .. 
~ . Çın hukumetın tatbik etmek 
~dı&· (S ·ı· ~~ ı:>l ten ıstasyon) usulü en 
l'ltaip bir çaredir. 

~llıeliyenin mahiyeti 
Ste T >tllıl rı ıı~asyon, sırf bu maksatla 

~i ~ an bır ameliyatı cerrahiyedir
tdiJ \t a.nıeliyat ıayesinde ameliyat 
'.~~ ~t\ kimse kabili!etini ve 
ı ~et h' · ''l>b ısuni veya zevkini 
il etınernekte, fakat çocuk 

lt.J·tlııl'acak bir hale gelmek • 
11 11' y 
~\ık ani ameliyathı.n sonra, 
~ı}> Yapabilmek kabiliyeti kal -

Ot,, 
l) . 

%., ~11lıa sırtında taşıyıp her gün 
lıt1,.. ~ı>la.rını çektiği irsi bir hasta
q~ 1 kendinden sonra geleceklere 
. hç· 

~ı ltl·· 1P onların da bütün ömürle-
l~llı.~lt~detince ayni ızhraplarla in
>ii~ ' 1ne ve memlekete ağır bir 

bil~ C»lrtıa.sma sebep olacağını bile 
4q 1 ~l>1it istiyecek vatandaşların 
~ll\;tıuıu, pek zalimane bir hut· 
tiht _'ltta.n başka ne olabilir?. Bu 
t~ı· ltıi i1let ve hastalıklara müp .. 

il. i)} 
>~tl an zavallılardan; kendi ha. 
~t lttna ve hayat zevklerine hiç 
ıı... ~lta · ~iU . r ıras etmeden müstakbel 
\t't erı hu illetlerden korumağa 
ıı~-. )''-:ak hir ameliyata, seve seve 
~,~fQ'?•terrneleri mukaddes bir 
~~l\i tı \'ataniye olsa gerektir ... 
b~)\ikA.1'?1an hükumetinin, fertten 
t~. hır fedakarlık beklemeden 
-<cı1Y'ef 

'\~i l ın faydasını korumak mak· 
~,,,.,.,. e koyduğu mecburi sterili-

lqiliarı kanunu bu itibarla gayet 
\t\~e addedilebilir. Bahusus ki 
~ltı un, bilumum irsi hastalıklar 

~tt , llda cari olmayıp, mesela ir
,t~tikal edebilen hafif dimaği 

ıldarı, Yani hafif irsi cinnet· 

Bir lngiliz lliminin işi 

Yeni Alman hükumetinin (Eu
genic == nesil tasfiyesi) yolunda 
attığı bıı c~surane adımın, bilhassa 
İngilterede büyük bir alaka ile 

karşılanacağı tahmin olunuyor .. 
Çünkü 111giliz alimleri bu bahis ü· 

zerinde yirmi otuz senedenberi ug 

raşıp durmaktadırlar. Zaten bir 
ırk ve nesil hıfzıssıhhasının bir 
parçası demek olan Eugenic ismi• 

ni tesis ve neşreden (Sir Francis kaya girmeğeğe karar veren yüzü~ 
Galton) isminde bir İngiliz alimi- cülerden Matmazel Kiki denizde 
Llir. Mü,arinüleyh 1869 senesinde { çırpınmağa başlamışlardır. Motör 
fazdığı "Hareditary Gonics,, na .. bir iki dak1ka içinde batmış o ci
nundaki eşerinde nüfus siyasetine varda bulunan bahriyeye ait bir 

''eni bir vecçhe verme~e çalışmış üç çifte kaıa yerine yetişerek de -
ve müstakbel nesillerin daha muk- nize düşenleri kurtarmağa başla -

tedir yeti~tirilmelerini temin için mıştır. 
ca.p ed~n çareleri İzah eyl-.niıtir. 

Durendit lngiliz alimınin bu dü 
şünceleri çok geçmeden Amerika .. 

ya yayılmış ve orada 48 s_ imali cüm 
huriyetten yarısının Ste,-ilizasyon 

kanunları koymasına sebep olmuş 
lur.. Harpten evvel büv. ük bir ye-

Gene o civarda bulunan Liman 
idaresinin Hale motörü sahile gi

derek kazayı haber vermiş, peşine 

iki kayık bağladıktan sonra kaza 
mahalline yetişmiş ve kurtarma 
işine iştirak etmiştir. 

Biraz sonra denize düşmüş o -
bnların hepsi kurtarılmış ve sa -

tuna baliğ olan muhaceret dolayı· hile çıkarılmışlardır .• 

_Adapazarı gen<jler birliği 
Cuma günü lzmitte senenin en 

heyecanlı spor günü yaşanmı~tır. 
Binlerce meraklı halkın çevrele· 
diği mmtaka sahasında ilk defa 
31 inci alay ve İzmit İdman yurdu 
takımları arasında hususi bir maç. 
yapılmış güzel ve hakim bir oyun .. 
la İdman yurdu rakibini 1-3 sayı 
farkla yenmiştir. İkinci mac 3 
haftadanberi berabere kalan ~ lz. 
mit, küme birincisi İttihat spor ve 
Adapazarı birincisi Gençler birli
ği arasında olmuştur. Hakem ls
tanbuldan Adil Giray Beydi. T& .. 
kımlar halkın sürekli alkışlariyle 
sahada yer almış oyun başlamıştır. 
Bu devrede Gençler birli ği biri pe
naltıdan diğeri yaptıkları bir akın 
neticesinde Juihat spor kalesine 
iki gol atmış, İzmit birincileri bu
na bir golle mukabele edebilmiş

lerdir. 
ikinci devrede her iki taraf sa· 

yı yapmağa muvaffak olamamış
lar, neticesiz akmlaı·la devreyi bi
tirmişlerdir. İzmit birincilerinn bu 
defaki takımları iyi teşekkül etme 
miş, içlerinde fayda yerine zarar 

izmit sporcuları arasında 
veren oyuncular takımda yer aldı
ğından mağlup olmuşlardu. Genç 
fer birliğinin ekseri oyuncuları at
let, atılgan olmalarına rağmen iç. 
lerinde !!ol cıkarabilecek eleman· 
lar yok ;ibi;di. 933 Kocaeli mın
takası şampiyonlarını tebrik cde
rız. 

izmit mmtaka kongresi 
yarıda kaldı 

Cuma günü İzmitte T. İ. C. f. 
senelik toplantısı yc:.pılmıştır. Bir 
çok münakaşa ve tenkitlerden son 
ra intihap ya~ılırken bir takım 
klüplerin çekilmesiyle toplantı ya
rıda kalmıştır. 

Gelecek haf ta yeniden toplanı
lacaktir. 
Bursa san'atkarJar takımı 

izmite gelemiyecek 
Bursa Sanatlar futbol takımı 

İzmit İdman yurdunun daveti üze
rine 30 Ağustos Zafer bayramın

da İzmite gelerek ayni klüple bir 
maç yapacaktı. Son alman haber· 
lere göre Bursa tak!mı İzmite gel
miyecektir. 

Haydaroğlu Cevdet 
sile nüfus ssiyaseti altüst olan iş- Kurtarma işi esnasında hiç bir 

bu hükumetler, memlekette üri - c.eyden haberleri olmıyan yüzücü 
~ .....•••••................••.••......•.....•............ , .•....•..........••....•...•....•• 

yecek nesillerin sağlam ve mukte- Hanrmlar kendi kendilerine yüzme dukları ve esasen kronometreleri 
dir '-·eti~mesini ancak bu kanunlar ~ d tmı'c.ler bun] d .. Varşova Tarihçiler 

J - ge evam e '{ ı ar an mu- de denize düşmüş bulunduğu için 
sayesinde temin edebilmişlerdir. s.ıbakaya devam edemiyecek bir dereceler Cümhuriyet refikimizin konşresi 

Bütün bu hadisata rağmen, in • hale gelen Sultana, Kortelya ve yazı müdürü Abidin Daver Bey ta VAR~OVA, 27 (A.A.) - Pat 
kar edilemez ki, Almanya koydu- Luba Hanımlar kaptan Riza, tayfa rafından tesbit edilmiştir. ajansından: 
~u yeni kanunlarla bu sahada en Osman Efendilerle atlet Ziya Bey Leyla Hanımın birinci, Eva Al _ 
sert ve kati adımı atme k mecbu . tarafından Liman idaresinin Hale ter, Cavidan, Rifat ve Güzin Ha -
~iyetini göstermİ!tir. Almanların motörüne alınmışlardır. Diğer beş nımlarında ikinci, üçüncü, dör -

Tarihçiler kongresi mesaisi bir 

ço!i şubelerde bitmek üzeredir • 

b v d ki k h .. abakaya de t · Bugün kongrenin kapanma cel • u gaye ugrun a yaptı arı anun anım mus vam e mış- düncü ve beşinci oldukları bu su· 
lc:.r, iyice tetkik edilirse görülür ki ler ve yüze yüze sahile çıkmışlar - retle anlaşılmıştır. sesi yapılacaktır. 
hiikumte bu işe çok sert, fakat ay· dır. Hakemler denizde ıslanan el- Denize düşenler sahile çıkarıl • 
nı zcJmanda şefkat ve adaletle ha- biselerini değiştirmekle meşgul ol- dıktan sonra kimsenin denizde ka-

ı ekPt etmiştir. lıp kalmadığı araştırılmış, kaybo-
• • . da:1 büyük bir itina ile seçilecek lan bulunmadığı, kazanın hafif ge-

Mussohniden daha llerı 1 
kimselerden teşekkül e<lecek ve çiştirildiği anlaşılmıştır. Bir ta -

Tedavisi imkansız bir cinnet [ kararlarını yalnız ilim ve adalete raftan da elbiseleri ıslanan veya 

Beynebnilel talebe 
kongresi 

Venedik, 27 (A.A.) - Ceneve 

~i\~tı tesirinde şehvet .. cinay~tler~ 1 dayanarak verecektir , kaybolan kazazedelere elbise teda. 

ış_lıyen ve ırzına tecavuz ett.ıklerı Görülüyor ki yeni Alman hüku darikine başlanmış, motörde so - be kongresi resmen açrlmı~tır • 
kı~l5cle~i çok ~ef~ ma:azi .. hı~. ha- meli, her şeyde olduğı; gibi bu 1 yonduğu için elbiseleri denize dü
Ietı ı·uhıye netıcesı bogup olduren . -t d f d' h kk .. k" şen ve sırtındaki mayo ile kalan 

dukası ve müsteşar M. Ricci 'nin 

huzuriyle beynelmilel 15 inci lale-

. ı~ e e er ın a ına mum un 1 d 
kıl"lıtelerin büsbütün akim edilerek t b . t l F k yüzücü hanım ar an birine bir en 
. 1 m cr e e rıaye e ça ışıyor.. a at . b 1 b h 
cıma kabiliyetinden mahrum edil· . .1. ~. . h tarı u unmuş, u anım otomo • 

ı . . . . umumun ıyı ıgını, erşeyden üstün bille Kadıköyüne götürülerek ora-

Alman darül/ ün unların
dan çıkarılan talebe 

tne eı ını emreden kanun, ırsen ın- · t t kt çekinm' 
. u ma an ıyor.,. dan oturduğu Burğazadasına gön- h B d Lıkat edebilen sair illet ve cinnet- ese e Zeitung'a göre a en maa-
ıerle ..... .. t ı - l l l Müstakl:-el Alman ne-;1.'ını'n daha deri1miştir. d d 

BERLlN, 27 (A.A.) - Deut • 

... up ~ rif nazın üniversite en sa ece son 
e a 

0 
an arın ya nız · · Di i!er taı·aftan sahı'ld!> resm; tah . .. . Ste .. d'l l k f i"-: yetişmesi ıçın konulan bu sert - - • ı l M 1 K rııze e ı me erini a i grüyor. J k'k t b l l ı ~ k _

1 
l sene ere e ar nst veya omumst 

B d kanunlar, memleketin yeniden ı a a aş anı mış, a a a-:ıar arın . 
nn an başka hükumet· icabın ve vak' aya şahit olanların ifadele- ! faal ıyetlerde bulunmuş talebeleri 

rla, ferdin hukukunu müdafaa ede- ihyası maksadiyle yapılan büyük rine müracaat edilmiştir. Batan değil, fakat mesela sulh için Fran· 

bilmesini temin maksadiyle, sırf 1 ve umumi hareketin b ir cüzü ol · motörün sahihi İsmail Hakkı Bey sız - Alman cemiyeti gibi sulhper 

bu işlere bakacak sıhhat veraseti maktan öteye geç.memekte ve ltal· de bu sırada Suadiyeye gelmiştir. ver cemiyetlere dahil olmuş tale _ 
mahkemeleri tesis etmiş ve bunla- yada Musolini tarafından tatbik 1 Akşam üstü davetlilere çay ve· benin da çıkarılmasını emıetmiş _ 
rın vereceği kararların da hini ha· edilmekte o!an tasfiyci nesil hare- rilmiş, refikimiz tarafından ha7.ır - · 

tır. 
cette (sıhhi veraset mahkemei tem- ketlerine bir nazire teşkil etmek· ı lattrrılan kupa ve madalyalar mo-
yizi) ne temyiz edilebileceğini bil tedir. Şu kadar var ki Almanya, 

1 

tü:·!e beraber battığı için kazanan Nazi aleylıtan ner tiirlü frnreket 
dırmıştir. işbu temyiz mahkemesi b•.ı işte çok daha sert ve kati olarak Iara mükafat ve hediyeler, bizza - İçin derhal tard karan verilecek • 
}se, en muktedir alimlt"r arasın • ı1arekel etmekten çeki.ımemiştir. rure ,tevzi edilememiştir. tir. 
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Arnavutlukta 
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VAKiT g lktısat Haberleri g 
Fransız lzava filosunun 

Rusya seyahati • ································································ ........ _ .. ._ ................................................................................................. . ................................................................................................................ 

Buğday fiyatları dün 
birdenbire düştü 

Paris, 27 (A.A.) - Gazetelere 
göre, hava nazmın Moskova seya· 
hati , eylülün sekizi için tesbit edil 
mittir. Hava nazırının filosu üç 
tayyareden ibaret olacaktır. Bu 

Arnavut kadınlarının 
ha yatındaki değişiklik 

----·----- tayyarelerden birisi askeri tayya- (Baş tarafı ı inci sayı fada) 

fstllnbul ticaret ve zahire bor- ı bazı tedbirler alınması düşünül- redir. Pilotlar Doret, Desutmont, kalı İpek bir gömlek; l,te Kıral 
&asında buğday fiatları dün bir- mektedir. ve Raynandır. Zogonun portresi. 
denbire 3,99 kuruşa düşmüştür. Yeniden hazırlanan maden ni- Tayyareler Prağda yere ine-:'ek Tahsil hayatını lstanbulda ge-

Bir ay evel 5,16,75 kuruşa sa· zamnamesi bu hususta birçok hü- ler, gec~yi Kiyevde geçirerek erte- çirmiş olan kıral Zog senelerce a· 
hlan buğdayın fiatının sukutu bir kümleri ihtiva etmektedir. si gün Moskovaya varacaklardır. ralannda yaşadığı asil Türklerin 
aydanberi tedrici tedrici dü§mÜ~ Öğrendiğimize göre evvela te- Bu suretle 3,ıoo kilometrelik yol ve Gazi Türkiyesinin büyük bir 
ve nihayet dün 3,99 l<uruş üzerine sisatın mükemmelle§lirilmesi ye as vasati saatte 200 kilo metre ile ya· dostudur. 

J pılacaktır. K ı z ' h h muamele görmÜ§tÜr. ri ettiril.mesi, ve masrafların indi- ıra og un bütün ayalı ir 
Hükumetimizin buğday koru- rilmesi için tedbir alınacaktır. Resşi ile kodos. Jozef lö Priks faaliyet sahasıdır. Ellerinde bir 

ması hakkındaki bütün tedbirleri- Ayni zamanda memleketimiz- tay •aresi ile Moskovaya bir uçuş- milletin mukadderatını tutan hu 
ne rağmen fiaatmm böyle 3,99 ve deki kömür sarfiyatı da çoğaltıla- ta gideceklerdir. genç şef, - henüz 36 yaşındadır
sert buğdayın 3,48 e dü§müş ol- caktır. Şimdiki halde yerli kömür· M. Kot, Moskovada ticaret tay- Sabahleyin altıda kalkıp günde 
ması bugünlerin hasat mevsimi so- ]eri devlete bağlı müesse&elerle yareciliği müdürü M. Somie ile se· on saat çalışır. 
nu C1lduğundan ileri gelmektedir. fabrikalar ve hususi müesseseler ~iz gün kadar kalacak~rr. Mübalagaıız denilebilir ki bir 
Ağustos sonu İstanbul ticaret ve tarafından kullanılmaktadır. Bll milyon Arnavudun içinde kıral 
zahire borssaı ile tüccar, muamele ıarfiyatm dörtte üçü Zonguldak Baltık denizinde bir kaza Zog'uo ,ahsan tanımadığı veya is
yapan mıntakaların hasat ıonu ve Ereğli havzaları kömürlerinden y mini hatırlamak suretiyle bilmedi 

arşova, 27 (A.A.) - Pat ajan 
olduğu için her gün §ehrimize temin edilmekte, dörtte biri de ha- ıınclan: Baltık denizinde bir fır. ği kimse yok gibidir. 
vasati 20 vagon bug~ day gelmekte- ı·içteo, bilhassa lngiltereden geti- t J S Kıral Zoa-'nun faaliyeti yalnız 

ına o muş ve tokholma giden 
dir. Esasen stok miktarı 9304 ton rilmektedir. G bir sahaya munhasır değildir. Bu-rima talebe yat klübüne ait Viz-
iken her gün buf:.day !!elmesi fiat- Brezilya ile ticaretimı·z p l gün ordu hakkında bir emir verir, 

t> ~ yon yatı " ova doğru sürüklenmiş 
ların düşmesine 5ebebiyet vermiş- Brezilya hükumeti ile yapılan ve gidip karaya oturmustur. 21 yarın nafıayı, öbürgün maarifi, 
tir. • son ticaret anla~masmda Brezilya- kişilik tayfası kurtarılmış;ır. adliye veya maliyeyi alakadar cde-
Maamafih bu fiat düşmesinde köy dan memleketimize gönderilecek cek direktifler verir. 
lünün büyük zararı olmıyacaktır. malların en ziyade müsaadeye maz SADIKZADE Biraderler Kıral Zog, Arnavutlukta spor fa. 
Çünkü ziraat bankası her köynden har memleket muamelesinden isti· y APURLARI aliyetine ehemmiyet vermekte ve 
zürraın elinden buğdaylara beş fade edilmesi hükumetçe kararlaş- • gençlik te,kilatiyle yakından ali-
kuruş ile 5,5 kuruş arasında iste.. tırılmış ve alakadarlara tebliğ e- KARADENiZ Postası kadar olmaktadır. 
diği kadar almaktadır. dilmiştir. Sadık '7ade Arnavutluiun medeniyet yolu-

Bu seneki ve geçen Zeytinyağı ~ na ıirmesi ve bu yolda seri adım-
z V A P U R U larla ilerlemesi için ise ilk önce a-seneki ihracatımız eytin yağı ihracında kullanıl-
k 28 Ağustos Pazarteıi günü ıaat sayifi ve halkın emniyetini temin 

ihracat maddclerimi:r: 1932 ve ma üzere bili. resim ithal edilen 
·11 h k 18dc Sirkeci rıhtımından hare. etmekle başlanıldı. Arnavutluğun 

1933 seneleri ilk yedi ayı zarfında- varı er a kındaki muafiyet müd· 
d b ketle Zonguldak, Jnebolu, A· ezeli derdi olan şekavet kökünden 

ki ihraç vaziyetleri ve kıymetlerini eti ir sene daha temdit edilmiş-
. yancık, Samsun, Ordu, Giresun, kesildi. O derecede ki, bugün Ar--

gösteren mukayeseli bir istatistik tır. Trabzon, ve Rize limanlarına navutluk asayi~ noktai nazarından 
hazırlanmıştır. Buna göre 1932 Fransa ile yapılan ticaret itilaf- azimet ve avdet edecektir. Avrupanın en medeni memleket-
sencsindeki Afyon ihracatımız namesi mucibince Fransadan mem F ı f · S az a ta sılit için irkeci Mey- leri arasında bir mevki tutmuştur. 
931,642 liralıktır. Arpa 2,670,348, leketimize ithal edilecek malların H b menet anı ahanda acentalığa Her mıntakanın ba,ında adeta 
fındık 2,602,186, halı 713,599, in- edelleri peşin ve altı ay vadeli dö- mu"racaat. Telefon·. 2·l 134. k k 'k h k ~ oranın üçü mı yasta Ü ümdarı 
cır 191,965 maden kömürü vizlerle iki şekilde ödenecektir. Co:- ı~l 

liiiıı••••••••••llİliıiııiiilll•I gibi hareket eden ve ahaliyi kuru 
1,676,311, pamuk 2,962,281, tiftik Tediye şekilleri cümhuriyet ban ı· nu vuıtada olduiu gibi kendiıinin 
803,677, tütün 11,844,602, uzum kasınca teshit edilecektir. •••••••••••••-•! eıiri sayan beylerin otoriteıine ni• 
2,514,863, yumurta 5,636,915, yün Romanyanın kömür ve Deniz Yolları işletmesi hayet verilerek hüküm ve kuvvet 
244.ıs4, 2 eytin yağı 607,526 lira- meyva ihtiyacını biz ACENTALARI: bütün manasiyle ve münhasıran 

· lıktı. tatmin edeceğiz Kadıköy . Köprübaşı Tel. 42362 hükumete intikal eylemittir. 
1.933 seneıi ilk yedi ayı zarfın.. Türkiye ile Rmanya arasındaki Sirkeci Mühürdar zade hanı A11rlardanberi dağ başlarında 

daki ihracat yekunu ise 1,741,334 ticari münasebetlerin arttırılması Telefon; ~2740 serazat yaşıya gelmiş bir halkın 
liralık afyon, 743,921 liralık arpa, hakkında tetkikat yapılmaktadır. ıerbestisine merbutiyeti, ve bu hal-
1,725,891 fındık, 376,594 liralık Yapılan tetkikata göre Romanya lskenderiye Postası kı kölesi gibi kullanan birçok bey• 
halı, 218,246 liralık incir, 2220521 her sene (80) bin ton kömür ithal A N K A R A lerin haleldar olan tahsi mcnfaat-
Jiralık maden kömürü, 950,302 li- etmektedir. Bıı miktarın bir kıs• leri göz önüne getirilirse basit gibi 
ralık pa.muk, 794,916 liralık tiftik, mını Lehistan ve 25(-30) bin tonu- vapuru 29 Ağustos sah günü görünen bu iki işin ehemmyeti ve 
l0,538,285 liralık tütün 2,213,786 nu da Türkiye vermektedir. 11 de Galata rıhtımından iz- müşkülatı derhal tezahür eder. 
liralık iizüm, 3,042,428 liralık yu- Alınacak yeni tedbirlerle Ro- mır, Pire, lskenderiye'ye kal- Arnavutluk her taraftan zamana 

assıp bir ekseriyeti tarafından h 
nutsuzlukla karşılanmıştır. fa~ 
yenilik hareketlerinden ayrılın 1Y' 
arnavut gençleri buna ve bu k~ 
birçok emellerine kavuşmuşlar 1 

Zog, bundan on sene evel be 
ve~-calette bulunduğu sıralardf' b 
kanunu mahsusla taaddudu ze'f'~ 
tı menetmişti. Arnavutluk S

1 

anane!erine pek sıkı bağlanrnıf b 
·ııı memlekette kanunu medell1 

kabul ve muvaffakıyetle tatbi~ ,t' 
dilmesi mühim tekamül eserJefl 
dendir. 

Arnavut kadınlarının geçir"'; 
te olduğu tekamül devresindef1 
biraz bahsedelim. "Arnavut ~J 
dınlar birliği,, cemiyetinin rıı0~ 
fakıyetini temin hususunda "' 
Z~g'un hemşiresi prenses seııi~ 
nın pek büyük gayret ve him.-' e 
ri geçmektedir. Prenses Se~. 

·ıı' reis ııfatiyle bilfiil kadınlar b 
ğinin te§iklatı ile mc.tgul oLm•~tf' 
dır. 

Birliğin merkezi Tirand•d 
Arnavutluğun her tarafında !"~ 
leri ve binlerce azası vardır. 
yeıi Arnavut kadınına hürriyeti 
hukukunu ve inkisaf ım temin e)~ 
mektir. Bu uğurd~ propagand•I 
yapılmakla ve her taraf ta kof1ff 
rasnlar verilmektedir. Cemiyet 
"Arnavut kadını,, namında ttef 
lık bir mecmuası intişar etmeli 
dir. Birkaç sene eveline kadar 
lın peçelerin esareti altında b 
nan Arnavut kadınları şimdi 
ka giymekte ve umumi cemiyeti 
balo ve mUeaınerelere -ri 'JcJY• 

le iştirak etmektedirler. 
İşte yeni Arnavutluğun vaıi1 

ve aldığı istikameti gösterir 
kroki. 

Birkaç senenin dar çerçeve• 

sı.kıştırıl.~n A~.na~utlu~ktaki bu,', 
nış ve şumullu ınkılap üzerıf 
§Üphe yok ki Gazi Türkiyesinİıt 
kislerini görmemek kabil de 
d. ' ır. 

Altın fiyatı yükseliyl 
Juhensbürg, (Cenubi Af/ı 

27 (A.A.) - Altın fiatının yf 
mesi üzerine burada dün bıı: 

bir heyecan olmuştur. 
murta, 475,805 liralık yün ve 'manyanın kömür ihtiyacını tama- kar. (4444) uyımıyan ananelerin, diğer taraf· 
2•6381252 liralık zeytin yağıdır. men memleketimizden alması tc- tan da bütün islim dünyasında ol- Davet , 

Bu i:ıtatistiğe nazaran 1933 se· min edilecektir. il Karadeniz. duğu gibi din taauubunun esiri Milli Türk Talebe Birliğin~· 
nes~ ilkkyedi ayı zarfında afyon, Diğer taraftan Romanyaya Tür- 1. nci Aralık Postası ıdi. lıtiklil mücadelesinden ıonra 30 Ağustos bayramı müna""'.'.ır 
ma en ömürü, ve zeytin yağı ih- kiyeden mühim miktarda Bursa do Gazi Türkiyesinde beliren yenilik tiyle yapılacak olan merasinı'.~~r 
racatı ~ok artmıştır. Buna mukabil ku.maıı, kesttme, zeytin yağı, Kırk- S A M S U N ... hareketlerini Arnavutlar da he- rak etmek üzere arkada§larııt ~it' 
arpa, fındık, tütün, yumurta ihra- agv aç kavunu, ı.eftalı', ı·hraç edı'Jec- nimsemegv e bas_lamı!llardır. versit b h . d t 10 o' ,( 

t 1 T .... - vapuru 29 Ağustos salı g.inü T e a çesın e saa tı•· 
ca 

1 aza mıştır. ği de tesbit edilmiştir. Bilhassa saat 18 de Galata rıhtımın- Arnavutlukta ilk günlerde şap- lik bayrağı altında toplanıı>' 
Maden kömürü ihraca- zeytin yağı üzerine daimi iş olduğu dan kalkar. Gidişte Zonguld-.k, ka giymek meselesi halkın muta· ilin olunur. / 
tımız her sene artıyor temin edilmektedir. lnebolu, snop, Samsun, Ünye, ---------------------------

M d k 1 t b ı Gu··mru··g"' 1·1· a en ömürü ihracatı son se- Ordu, Gıreson, Vakfıkebir, S an U 
ı d t Türkiye le Bankasından: ne er e mun azaman artmaktadır. -:r Trabzon ve Rıze'ye; Dönüşte 

Birkaç sene eveline nazaran yarım Zafer Bayramı münasebetiyle Rize, Siirmene, Trabzon, Vak- Başmüdürlüğünden: 
milyon ton umumi istihsalat art- 30 Ağustos 933 Çarşamba günü fıkebir, Gir~son, Ordu, Ünye, 
m t 928 · d b. ı lstanbul ve Beyoi7lu şubelerimiz· ış ır. senesın e ır mi yon 6 1 Samsun, Sınop, lnebo:u, Zon· 
to b J • t.h IA 931 le Kadıköy a1·ansımız kapalı bu nu u mıyan ıs ı sa at de rrulda~a uı1rar. 14462) 
1,115,000 ton ye geçen sene de 400 lunacaktır. 
bin ton fazlasiyle i,5 buçuk mil· 
yon ton olmuştur. 

lstihsalat kıymet itibariyle de 
928 e nazaran 2,5 milyon lira faz-
l~laşarak 10 milyon lirayı geçmiş
lır. 

Tahmil ve tahliye masrafları, va
pur navlunları fazlalığı bu fiatlara 
hiç le! 'r etmemiştir. Bircok tacir. 
ler Pired ... Zon"uldak k~.. ·· .. .. 

- o omurunu 
İstanbul limanından daha ucuza 
da mal etmektedirler. 

Mnnmafih hariç memlekette 
kömüriimüzün ucuz satılması iç.in 

"' 
lstanbul üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Reisliğinden ; 
1 - ikmal imtihanlarına 16 Ey: uı 933 tarih ·nde başlanacaktır. 

Ma7.ercti ne o'ursll olsun kendisi iç n tayin o'unan günlerde ha
zır ~u unmıyan talebe imtihana 2it mek hal< kını kaybeder. 

2 - Haziran devresi imtihanları için mazeret raporu g'Ctirmiş 
olan talebeden bazılarmıo raporları tasdıks'z veya noksandır. Fa· 
külteye müracaatle bunları nihayet 5/Ev.u /93J tarihine kadar 
tamamlamıyanlar ve 1/Eylü /933 tarihine kaciar beyanname ver-
miyen!er imtihana kabul o unmazlar. (4446) 

Fasıl 

No. 
13 

14 

Eşyanın cinai 

Yazıhaneler, masalar ve 
sair tahta eşya 

Kapa
dedi 

851 

Kıymeti 

L. vur&Jf 
ıra P 

4975 83 

Kağıtlar, 1arflar, mukavva· 993 8350 19 

lar, sic.imler, vesaire 9;3 
Yukarda yazıh eşya gümrük runi aranılmaksızın 26/8/ ,f 

tarihinde l inci kalem ~çık arttırma 2 ınci kalem kapalı ıJd" 
usulile müzayedeye &ıonu'mu~tu. 1 inci kaleme verılen bedal h;e .. 
di lavık görülmediğinden ve ikinci kalem için talip zuhur eteılıİ 
diğinden her ikisi 2/Eylu /J33 cumarltsi günü saat 16 .d•. i k•" 
İ'a ~!uımız şeraiti dairt'sinde birine.si açık arttırma ve ıkınC 5 oıİi 
palı zarf usulile tekrar miizayedeye çıkarı:mıştır. Istcklıl~r tak" 
geçen gün ve saatte kıvmetlerinin °o 7,5 nisbetinde teın•P•a rniİ" 
çelerirıi hamHen Başmüdi~rlüktc müteşekkil o"'tış kom·s~.~~unuıdell 
racııat arı lazımdır. 1: u eşyaya aıt şartname Baımüdürlugu~ ,01'"' 
alınabileceği gıbi cuaları da müıaycdc ~iinüne kadar ~l~3) 
lerde görebilirler. ( 





lstanbul ve Trakya Şeker fabrikaları lür~ Hnoninı ~irketin~en 
· Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve. kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 

olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda 

::a~:,~:aç:::::: Kristol loz ~e~erı n Kilosu 36,75 ~on~ı~IH Küp ~e~er:n Kilosu 39,50 Kuru~ıur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. Istanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa· 
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba
ren bütün masraflar ve ~es'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettiriJir. Si- ı 
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. _ 

Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 - 30 Telgraf 
adresi : Istanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

•- Türk Maarif Cemiyeti İdaresinde -•ı 

Leyli, Nehari 
Bur,sa Kız Lisesi 

Orta Mektep ve Lise Sınıflarını Havidir 
Resmi Liselere muadil olduğu Maarif Vekaletince tasdik edil · 

oriştir. Seçilmiş talim hey'eti ve Amerikadan getirilen terbiye 
mütehassısı taraiından tedrisatı idare olunur. Yabancı lisanların 
öğretilmesine bilhassa ehemmiyet verilir. Saf hava temiz gıda 
nezih bir terbiye ve iyi tahsil verilir. 15 Ağustostan itibaren 
bbtün sınıflara leyli ve nehari talebe kabu\ edilir. Mektebin 
resimli kataloğu ve kayt kabul şartları talep üzerine gönderilir. 
Ücretlerde tenzilat yapılmıştır. Memur çocukları ve kardeşler 
için ayrıca tenzilat vardır. Fazla tafsilat için "Bursa'da Türk 
Maarif Cemiyeti Kız L'sesi Müdürlüğüne,. müracaat. (398~) 
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Avrupada San' at Tahsili 
Istanbul mıntaka san'at mektebi 

müdürlüğünden: 
Maarif Vekaleti celilesince namzetlıkleri kabul edilmiş olan 

talebenin müsabaka imtihanlarına iki Eylülde başlanacakhr. Bu 
imtihanlara lstanbul Mıntaka San'at Mektebinde girecek
lerin en geç 31 Ağustos 933 perşembe günü saat 12 ye kadar 
mektebe mürncaalla sıhhi muayenelerini yaptırmaları ve hüviyet-

· leıfoi tasdik ettirip müsabakaya girme vesikası almaları lazımdır. 
. (4438) 

~=TER 
Viicudün göz yaşıdır. 
Ağlamamak elde değildir, 
amma terlememek eliniz
dedir. 

Südorono 

PERTEV 
Hiçbir ziyanı dokunmadığı 
halde sizi terlemenin ver
diği bütün rahatsızlıklar-

dan kurtarır! 
6 113 

Nafıa V ekiletinden : 
~ 20. • 8 • 93~ tarihinde kapalı zarf usulile yapılan münakasa 

netıcesınde talıp zuhur etmediğinden Siirt Vılayetinde Siirt· Diya
rıbekir yolundaki iki gözü yıkık kemerli Gezer köprüsü yıkılmış 
kısımlarının ikmali inşası müzayede, münakasa ve ihalat kanunu
nun 18 inci maddesinin " C,, fıkrası mucibince pazarlıkla ihale 
edilecektir. Pazarlık 29 · 8 · 933 salı günü saat ] 5 te Nafıa Ve
kaletinde yapılacaktır. Taliplerin yevmi mezkfırde 1252 83 firahk 
teminat mektuplarını hamilen müracaat etmeleri ilan olunur. 

(4373) 

Devlet Demir yolları ilanı~ 

Eskişehir - Ankara arasında Esekent istasyonu civarında 
536, 600 üncü kilometrelerde vakı taş ocağından çıkarılarak 
teslim edilecek 6000 M 3 balastın kapah zzrfla münakasası 
14 !.ylul/933 perşembe günü saat 15 de Ankara' da idare Mer· 
keıinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara veznesinde beıer liraya satılan şartnamelerde 
yazıhdır. (4303) 

lstanbul ikinci icra memurlu· 
ğundan : Mahcuz ve paraya çev· 
rilmesi mukarrer kanape takımı 
sandalyalar seccadeler ve saire eş· 
yaları31/8/933taribine müsadif per· 
şenbe günü saat 12 den itibaren 
Beyoğlunda Cihangirde susam 
sokak 26 No : lu ispilandit apar
ltmanın 4 inci dairesinde birinci 
açık artırma suretiyle sahlaca
ğmdan talipluin ayni gün ve 
ayni saatta mahall inde memuru· 
na müracaatları ilan olunur. 

(6771) 

Istanbul ikinci icra memurlu· 
ğundan: Mahcuz ve paraya çev· 
rilmesi mukarrer yedi adet Ro
manya İneği 31/8/933 tarihine 
müsadif perşenbe günü saat 9 
dan itibaren Beyoğ unda Ferikö
yünde Rum kilise arka sokak 
99/101 No: ahır ve mandırada 
birinci arhrma suretiyle satılaca
ğandan talip rin a ni gün ve 

ayni saatte mahallinde memuru· 
na müracaatları ilan o'unur. (6771) 

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

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

1 - Zonguldakta inşa ettirilecek olan Posta ve Telgraf bi• 
nası kapalı zarf usuliie münakasaya konulmuştur. 

2 - Mezkür binanın 17/Eylül/933 tarihinde ıhalesi yapılaca· 
ğından taliplerin bu baptaki şartname ile resim ve projeleri gör· 
mck için her gün lstanbulda Yeni Postanede Levaıım l\~üdürlüğü 

Mimarhk Şubesine Kastamonu da Posta T. Başmüdürlüğünce 

Zonguldakta Posta T. Müdürlüğüne ve şartnamedeki kayıt ve 

sarahate göre hazırlanacak teklifname ile vesaiki ve taminatı ih

tiva edecek zarfları tevdi için de mezkur tarihe müsadif pazar 
günü saat 14 de Istanbul'da Yeni Postanede müteşekkil ko ıuis· 
yona müracaatları. (4398) 

Deniz Levazım Satın Alma 
Komisyonundan : 

200 Ton Dize) Mayii Mahruku: Pazarlıkla münakasası: 29. A
ğustos· 933 salı günü saat 14 de. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyaci için yuk rda mıktarı yazılı Diıe\ 
Mayii Mabrukunun pazarlıkla münakasası hiza111ndaki gün ve sa· 
atle yapılacağmdan şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve 
mezkür Mayii Mabruku itaya talip olacaklarm da münakasa gün 
ve saatinde muvakkat teminat makbuıiy)e birlikte Kasımpaşada 

Deniz Levazım Sahnalma komisyonuna miiracaatları. 1439~) 
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Ucuzluk •• temizlik.. Silr'at 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait lier işinizi .. 

• • 

VAK 1 T YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 
Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacakbr 


