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B e '' e k l A J b e t f' zr zn l ap eue llJl l ,, Tevfik Rüştü Bey 

nasıl doğabilir? 
inkılaplar çarpışma devirlerini litir
medikçe yeni bir edebiyat doğanaz 

Denizciliğimiz 
Yunus Nadi Bey dünkü yazm 

ile denizcilikteki eksikliğimize 
dokunuyordu. Pek doğru!. De · 
nizin yurdumuza gösterdiği o tat· 
lr sokulganlık, bu geniş kucakla· 
rrıa kartııında biz çok çekingen 
sayılmaz mıyız?. V AKIT hu da· 
Yada tıpkı arkadatı gibi dütünür. 
Deni! sporcularımız araıında 
V AKIT in her yıl açtığı yarıtları 
Yaptıran ana dütünce de budur. 
Denize, denizciliğe karşı alakamı
zı ııklaıtırmak, sıkılamak içindir. 
Geçen ayki yarıtları gidip görü · 
tümüz bizde deniz sporlarının 
ca.nlandırılıp yayılmaıı inancını 
Yeniden, bir daha perçinledi. 
Denizde yalnız: "Eıer denizde te· 
aelli havası her saat!,, diyen §&· 

irin aradığı yetil katnatlı, avutucu 
Periler dolaımıyor. Burası iman 
bedeninin en iyi bir ıağlık yurdu· 
dur. Denize ahpnlar için onun 
fosforlu havaıı yafama giinünü 
ıerçekten arttıran bir ikıirdir. 

Yakup Kadri 1ey 
Vakıt'a anlatııor 

Yakup Kadri Bey .. 

Moıkovada toplanan ve mo· 
leketimizden de Y akup Kadri e 
Falih R~fkı Beylerin ittirak etil! 
olduğu muharrirler kongresine 
konuıulan meseleler, okunan le

ler - öğrenebildiğimiz noktalal 
na kadar - fevkalade şayanı di· 
katti. Bunu, seçen aünkü AYI 

mızcla okuyucularımıza umun 
maltlmat halinde bildirmittik. 

lnıan bedeni hangi ıpordadır 
ki denizde olduğu kadar, ıu ile 
havanın elinde, birinde olduğu 
derecede öbüründen bay)e ortak 
bir terbiye, böyle cana can katan 
bir !İfa bulabilmittir?. Sporun 
h .. .. (l>ev_amı 9 on~u Myıfanın ı .tnct lllltunun~ 
.er Çetidini gözünüzün ~nune I': 

Roma büyük elçimiz 
Ankaraya gitti 

M. Maksimoala TUrk • 
Yunan itilafının muaaddak 
nUshalar1nı teati ettiler 

Atina, 7 (Hususi) - Hari· 
ciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey 
hu sabah Pireye geldi, Yunan 
Hariciye Nazırı M. Makıimoı 
tarafından kar§ılandı. Baıve· 

kil M. Çalda.risin huzurile Tev· 
fik Rüştü Bey ve M. Maksimos, 
Türk - Yunan itilafının 'IDU • 

saddak nüshalarını teati ettiler. 
Tevfik Rü§tü Bey, limandan 

ayrılırken kilise çanları ve va· 
pur düdükleri ile uğurlandı. 

M. Maksimoıla görü§tüm. 
Yunan Hariciye Nazırı vaziyet· 
ten memnuniyet beyan etti. 

Sor meselesi 
Fransa, reyiamın kendi 
lehinde neticeleneceğin
den ümidini kesti mi? 

Paris, 7 (A.A.) - Sar mesele· 
ıi hakkında Fransa hükumeti re
yiam komiıyonuna ve Milletler 
Cemiyetine dahil bulunan devlet
lere bir muhtıra vennittir. 

Sar reyiamımn ortaya çıkardı· 
ğı muhtelif meseleleri tetkik e • 
den muhtırada bu meselelerin 
ıimdiden haJlediJerek reyiam ile 
yeni rejim arasındaki müddetin 
uzablm•ma11 t..,.ni olun•ak • 
tadır. 

Franıa hükümeti, Versay mua• 
hedeıinin derpif ettiği her üç ih· 
timali de nazarı dikkate alarak a· 
tağıdaki huıusları bildirmekte • 
dir: 

1 - Sarın Fransaya iltihakı 
takdirinde F ranııa hükumeti bü • 

Mıntaka yüzme ·birinci
likleri Modada yapıldı 

Beykoz tlübü bütün rakiplerini geride 
bırakcrak lstanbul yüzme şampi

yonluğunu kazanmıştır 

l 93ln 200 ve 400 metre yüzme şampi yonu Leyla Hanım yeni şampiyon Lota 
Hanımla; dünkü kotra ya nşlarından bir estantane ... 

fıbul mıntakaaının, Sovyet Ruıya ıe ayhati dolay11iyle geçiken yüzme birin
cierİ müaabakaları dün Modada yapıl mıttır. Müıabakalar, yeni Türkiye re
km kazandırması itibariyle bilhaua dikkate değer neticeler vennittir. Umu• 
nıovan tasnifi neticesinde Beykoz klü bümüz 111 povanlar İstanbul §8111PİY<>"' 
.,ımuıtur. Bu çalı tkan klübümüzü candan tebrik ederiz. Dünkü spor hare" 

ketlerjne dair tafailab bu1rün Spor aayıfaınızda bulacaksınız.. 

lktısat Vekili Celal Beyin Marmarada seyahati 

"Eyvah, sakalım da var, 
gideyim traş olayım!,, 

tıriniz, hepsini birer bırer evı· 
l'İp çeviriniz: Deniz ıporu bunla· 
rın topunu alt edecek bir üstünlük· 
'ledir. Bu sporun ete, kemiğe, ıi· 
bire, dolayıaile insanlık melekele· 
tinin beslenmesine nasıl yardın-!. 1 

ettiğini ıayıp dökmiyelim; sadece 1 

~deniz spornuun tek başına kudur· ı 
bıuı bir tabiatle savaşa çıkma, sa· . 
dece denize düşmüt bir h~cinsi 1 

kurtarmada gizlenen ınsanlık ! 
llrıanası nasıl denizler gibi engin. 
111.ııl denizler gibi derin iıe, sade- 1 

te denizin ıonıuz kazanç kaynak· 

Roma Büyü 
ı:.lçimiz Hüıeyi 

· Ragıp Bey, dü 
akf&Jll, ekiıpres 
1e Ankaraya git· 

(Devamı 2 ıncı saY!anın 3 nncn 1111tununda> Ruhumuza tam 
veren 

manasile büyük bir zevk ve haz 
bir rastlayış ve görüş 

mittir. 

Hüseyin Ra· 
g!P. Bey, bir iki 
gün sonra tekrar 
lstanbula gele· 

l · cek ve ay sonuna 
l.fJnı bizim tasarrufumuzun öniı· Hüseyin Ragıp 

Tu 
k Bey doğru yeni vazi· 

feııne at ama uı:ere omaya a· • öz r 1 · b l k .. R h 

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

lngilterenin en 
güzel kızı 

ll:>e•aın.ı \' tıncu aayıfanm ı tnct 1111tununda reket edecektir. ( 

\ ~ ı· Tütün 
Mahsulü 
Güzel 

_.--.-

1 

\ 

( = 
. c16Xt 

Mis İngiliz .• 

İ-ir, 7 (A.A.)
'-a •ene· Ege mınta· 
tc..ıııdaki tütün 
~aulü çok güzel 
-.. nefistir. Tütünler 
~i dikkat göıte
~lerek hastalıkıız 
1Yi olarak yetiıtiril· 
llli9tir. Yalnız mik· 

8 

Bir kaç gün evvel lnıilt~nin her 
tarafın; temıil eden on bir lüzel kııs 
içinden en gü:ıeli ıeçildi. Ve ona Miı 
England unvanı verildi. Miı Jame • 
Lamrnas adını tatıyan b.. güzel kızla 
diğer on arkadatı tam yedi bin kız İ• e _eı ~ d" 
çinden seçilmitler ı. 

le.r itibariyle geçen 
&eneden biraz nok· 
•trıdır. 

l>u 'I'ütünlere kartı 
Yük bir rağbet 

._dır. On bet gün 

.... ele tat.minen 

~'kiz Yiiz bin kilo 
"'-tdınıştır. 

Güzellik hakemleri Miı Jamede 
§U güzellikleri ıörmütler«fir: 

ı - Yüz mükemmel ve kalp biçi· 
minde8ir. 2 - Şahsiyet caziptir ve 
elektriklidir. 3 - Baş küçük ve çok 
mükemmeldir. 4 - Dişler inci gibi· 
dir. S - Bacaklar ince ve lekesizdir • 
6 - Boy zariftir. 7 - Kollar, uzunca 
ve 'kıvrımlan güzeldir. 

- Falıma baktırdım: tam yilz yaşına kadar yaşıya., f nıiliz güzeli 16 ya,ındadır ve bir 
zabıta memurunun kızıdır. 

cakmıııınl 

-7-

Fcnerbahçeli Zeki ~iza Beyin kotrası .. 

and~~ma liman reisini hususi j aıçradı. Ga:ri §Uuri bi~ hareket· 
ı\te gormekten maksadım ma· le boyun bagını düzelttı: 
lu Kotrada lktısat Vekili Ce- _ Eyvah! .Saki\lım da var!. 
lileyin bulunduğunu gizlic9 Gideyim, tra§ olayım!. 
kesine haber verecektim. O· Dedi. B-en: 
nuaııtaıiyle kotramızın bozuk 
mcünü tamir için mahir bir 
maiıt tedarik edecektim. Li • 
meiıini bir köşeye çekip te 
keine: "Kotra da Celal Bey 
va~eyince birden bire yerinden 

- Hayır, zararı yok. Bizim 
iıimiz çok acele, dedim, ve der. 
hal bir makinist bulmasını kendi-
sinden rica ettim. 

(Devamı 4 tt.ncU sa~ tlnnın 4 Uncu sütununda) 

14 Eylôlu bekleyiniz 

V AKIT gezintisi çok 
güzel olacak 

vetiyeler hakkında tafsilat 4 üncü sayıfamızda { 
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Nil'de kırk senedir 
görülmiyen taşkınlık 

& E&E?!i -
Glaskav' da iki _qolcu 

tireni çarpıştı 

M. V enizelosun siyasi ihtirası ~~:de . kırk senedir
1 

/htiqar diplomat Yuna-1Zehirlenme 1 1!~~!~~~~~~ d.~'!:ı.!~i~~l!,~r .... 
nl.stan Ja l'/' rallık i _.,l.lJOT' Bir ziyafet ~ki bin insanın rinde sc. günlerde büyük bir taş- altında kalmıştır. 

u~ n~ a • zehirlenmesıne sebep oldu kınlık trülmekte idi. Taşkınlık Nil nehrinde böyle büyük bir 
bugün ıisline rastlanılmamış bir feyezan kırk senedenberi görül • 
feyeza1halini almıs ve Kah.renin rnüş değildir. lngiliz Kralının oğluyla Yunan lrensesi 

Atina tahtı için mükemmel naqzet 

Londra, (Hususi) - Burada 
son günlerde en mühim dedikodu 
me·uuunu İngiltere kralının dör • 
düncü oğlu Prens Corc ile Yunan 
Prensesi Marinanın Yugoslavyada 
nişanlanmı§ olmaları teşkil ediyo
yor. 

Nişanlanma, Londrada pek ani 
tesirini uyandırmıf ise de ıaray 

muhitinde olanlar nişanlanmanın 
ağustos içinde kararlaştırıldığını 
söylemektedirler. Prens ve Pren· 
ıes bir kaç ıenedenberi tanışıyor
lardı. Evlenmeleri ağustos içeri
ıinde Londrada kararla§tırılmış, 
f alcat resmen ilanı daha sonraya 
ırakılmıştı. Şimdi Prens ve 

Prensesin evlendirilmeleri dola • 
yıeiyle şu haber veriliyor: 

Bu izdivaç, eski Yunan Başve· 
kili M. Venizelos tat af mdan ha .. 
zırlanmı§hr ! . Bunun nasıl oldu • 
ğu da şöyle anlatılıyor: 

M. Venizelos bütün yazı Fran· 
sanın cenup şehirlerinde geçirdik· 
ten sonra ağustosun on beşine 
doğru Londraya gelmiş ve _ilk işi 
Yunaniıtnndnki dahili vaziyetin 
karışık olduğu hakkında gazetele· 
re heyecan uyandırıcı beyanatta 
bulunmak olmuştur. M. Venize • 
los Londraya geldiği sıralarda, 

garip bir tesadüfle, Yunanistada 
Venizele>sçular tarafından bir 
darbei hükumet teşebbv.;-ü yapıl
mış, bu teşebbüs muvaffak ol -
ma~akla beraber M. Venizelosun 

Yuntnistandaki nufuzunun he· 
nüz pek o kadar kuvvetli olma • 
dığmı göstermiştir. 

ihtiyar diplomat bu sıralarda 
İngiliz hükumet adamlariyle ve 

saray erkanı ile sıltık görütmüş
tür. Bu faaliyet ve 'rens Corç ile 
Prenses Marinanın işanlanmala
rı sadece bir tesadümüdür?. Bu 
ihtimal hiç et varit. g·ülmüyor. 

Eski kral ailesinin'unanistan· 
da hiç nufuzu ve serıatisi yok • 
tur. Krallığın iadesi ln son za -
manlarda yapılan te!eıüsler hep 
muvaffakiyetaizlikle eticelen -
mişlir. Fakat bu teşeb\ıler in • 
giltere kral ailesinin nuzundan 
da istifade edilerek yaprsa ne • 
ticenin büsbütün başka <;cağı in· 
kar edilemez. Bir lngilhralının 
oğlu ile bir Yunan prenti .. Ati· 
na tahtı iç0 n mükemm birer 
namzet görülüyor. 

Bu iş tabiatiyle f ng,renin 
Akdenizdeki m"nfaatlee pek 
uygun olacaktır. İngiltere, su • 
retle Balkanlarda ve Akctizde 
İtalya nufuzuna karşı bi~phe 
vücuda getirebilecektir. Buzdi
vaç ayni zamanda İngilter((u -
nan, Yugoslavya ve Bulgar cral 
hanedanlarını birbirine alba 
yapmış olacaktır. 

Bir taraftan Maltada İtan 
propagandasının, diğer tarıın 

Mısırda çoğalan milli cereyın 

tesiriyle Asyadaki dominyonl • 
le irtibatı kesilmek tehlike.e 
karşılaşan İngiltere bu suıe 
Yunanistanı kendisine eminl 
sadık bir müttefik yapmıştır. 1. 
nanistan da Yugoslavya ve Bı 
garistandan yardım göresektir. 

M. Venizelosa gelince: On 
bu işteki maksadı açıktır: Siy 
ihtiras. iktidar mevkiine tek 
geçmek. .. 

Tayqare q emilerinin 
kaldırılması isteniyor 

Los Anceles, 7 (Hususi) Bu • 
gün burada iki bineski muharibe 
büyük bir öğle ziyafeti verilmişti. 
Ziyafet sonunda herkeste zehir .. 
lenme alametleri görülmeğe baş • 
lamış ve derhal lazım gelen ted • 
birler alınmıştır. Zehirlenenlerin 
çokluğu yüzünden kurtarma güç 
olmuştur. Zehirlenenlerden elli 
kişinin sıhhi vaziyeti tehlikelidir. 

Konlı ueu 
Ncvyork, 7 (A.A.) - Mensu

cat grevinin üçüncü günü ıilahlı 

mücadeleler olmuıtur. 

Şimali Karolinde Honepat' da 
grevciler, çalışmak iıtiyen bir fab· 
ı·ika memurları ile çarpışmıtlardır. 
Altı kişi ölmüştür. Şehir heyecan 
içindedir. 

Cenubi Karolin'de grevcilerle 
fabrika bekçileri arasında yapılan 
mücadelede bir grevci silahla öl· 
rülmüştür. 

Grevin başladığı günden ougü
ne lmdar on ölü ve kırk bir yara
lı vardır. 64 kişi tevkif edilmi, .. 
tir. Son yapılan tahminler, grev• 
cilerin sayısını 340.000 olarak tes
pit etmektedir. 

Sar Meselesi 
lBll§ tarafı ı bici saYıfada) 

tün Sor halkına dil, ırk, ve din 
farkı gözetmeksizin Fransız va· 
tandaşı hukukunu Terecektir. 

Fransa, reyiamın neticesi her ne 
olursa olsun, buna benzer ahka -
mın Milletler Cemiyeti tarafın • • dan alınacak kararlara konulma • 
sını istemektedir. 

2 - Şimdiki rejimin ipkası 
takdirinde Sar halkının hükumet 

Leyi meccanilik müsabaka imtihanına 
kimler girebilecek? 

Aıara, 7 (A.A.) - Maarif 12 - Talebe cevapları yazar 
Vekilinden bildirilmiştir: ken müsveddelik kağıtlar kullan• 

91 numaralı J,anunun hüküm· mıyacaktır. Y almz riyaziye inı· 
leri ,bilinde Maarif Vekaletinin tihanı için müsveddelik kağıt vr 
idar;ndeki lise ve orta mektep- 1 rilebilir. 
lerd~eyli meccani olmak iıstiyen· 13 _imtihanlar, 3 - 5 - 93' 
Jerİı111Ü&abaka imtihanları aşağı- tarih ve 25111 ve 6 - 5 - 1934 
dakesaslar dahilinde yapılacak- tarih ve 25240 numaralı tamimle

tır: rin tahriri imtihanlara ait hüküın· 
1- Müsabaka imtihanları 30 Ieri dahilinde yapılacaktır. 

- !-- 1934 pazar günü saat 9 da 
batyacaktır. 

2- Müsabakaya iştirak ede -
ceM!rin müracaatları 29 - 9 -
19j eylül cumartesi günü akşa • 
mjl kadar kabul edilecektir. 

- Leyli meccanilik müsaba • 
k~mtihanlarına iştirak edecek -
len vaziyetleri ve ibraz edecek • 
le vesikalar müdürler tarafırldan 
tec:ik edilecek, lüzum görülürse 
v<aletçe tahkikat yapılacaktır. 
4 - Leyli meccanilik müsaha • 

1' imtihanlarına iştirak edecek 
rınzetlerin haiz olmaları lazım 

~len §artlar şunlardır: 
A - Türk olmak ''e"nebi tabii
~tindeki Türk soyundan olan ço· 
ıklar da dahildir.,, 
B - Lise ve orta mektepler ta

matnamesinin her sınıf için tes -
İt ettiği yaş hadleri içinde bulun· 
ıak. 

C - Bedence ve ruhça hasta, 
ilalul, sakat ve kusurlu olmamak. 

D - Velisi kendisini tahsil etti
emiyecek kadar fakir bulunmak. 

E - Zekası, çalıskanh ... ı, ahla
n mensup olduğu mektepten ala· 
:ağı fotoğraflı vesika ile sab

0

t ol· 
nak. 

14 - Müsabaka imtihanlarını 
yapacak olan heyetin reisi, usulii
ne muvafık olan müracaatları ka• 
bul ile şartları haiz olanların ad" 
larmı ve hüviyetlerini tespit ede
rek kendilerine fotoğraflı birer 
vesika verecelctir. Ar..~ah bu ve• 
sikayı ibraz edenler imtihan1ara 
i tirak ettirilecektir. 

1~ - V ck~let numara ö1cüleri• 
ni birleştirmek malcsacliyle imti • 
han kaP,ıtlnrını merkezde tetkik 
ettirecektir. 

16 - Türkçe ve edebiyat imti " 
ham 30 Evlül pazar, riyaziye im• 
tilumı 1 TeşrinievYel pazartesi, 
tarih - coğraf};a imtihanı 2 Tcı • 
rinievvel salı günü icra edilecek • 
tir. lmtih<'l-nların kaç saat süre• 
receği sual zarfının iizerinde ya • 
zılıdır. 

17 - Yukardaki rartlar dahi • 
lincle ]eyli meccahillk ir.:Hl·anla .. 
rmı kaıananların a..ı],.rı ,·ckatet 
tarafından gazetelerle ilan c\unr 
.cakhr. 

18 - imtihanlarda mi'se:t'İ de* 
recede muvaffak ola.nlarda'1 ,e
hit cocukları tercih olunacaktır. 

işlerine karışmasının muvafık <> • 5 - İmtihan sualleri her sınıf 
lacağı müteliasındadır. Fransız eccaniliği için ayrı l'Vrı olınak 
hükumeti, tecrübelerden alman 'zere vekalet tarafından tertip o· 
derslere göre bu rejimin deği§tİ • unarak gönderilecektir. 

İmtihanların icra edilecefİ 
yerlerin listesi aşağıdadır: 

ilmesi hususunda e'f'Yelce yapı • 6 - Müsabaka imtihanı. her vi· 

.Japon hükD.metinin deniz konferansında bildirec,i \n temennilerin nazarı dikkate ayet merkezi~~eki lisede, li"e 
SOn teklif imparatora arzedildi tınma11nı kabul eder. Jktiıap o• ulunmıyan vılayetlerde orta,meK• 

Adana erkek lisesi, Ankara kıt 
fücsi, Antalya erkek lisesi, Af • 
yon karahisar erkek lisesi, Bur•• 
erkek lisesi, Balıkesir lisesi, IJi• 
yar, 1'~kir lisesi, Denizli lisesi, °E" 
dira1e lisesi, Gaziantep lisesi, Gs" 
latasaray lisesi, İzmir erkek Jisi" 
si, Kars lisesi, Kastamonu lisesi, 
Kayseri )isesi, Konya lisesi, Kii " 
tahya lisesi, Malatya lisesi, Sanı • 
sun li,rsi, Sıvas lisesi, Tral:notl 
]isesi, Yozgat lisesi, Amasya, A'i" 
dm, Bilecik

1 
Bitlis, Bolu, Bur<for, 

Çanakkale, Çankırı, Çorum, Eli
ziz, Erzincetn, Giresun, Gümilşb•' 
ne, Isparta, 1zmit, Muğla, K11kı-' 
reli, Kırsch=r. Mnn;na. 

Thkya, 7 (A.A.) - Japonla· 
nn deniz meselesi hakkındaki son 
teklifleri imparatora arzedilmiı • 
tir. imparator, bu teklifleri ister· 
ıe tadil edebilecektir. 

Tekliflerde beş - üç nisbeti
nin kaldırılması Vaşington rnua • 
hedesinin tadili veya yerine bir 

!ki tren 

batkaıı yapılması vardır. 

Bu siyasetin tasvibi bugün • 
bıneden istenecektir. 

Japonya, ayni zamanda ı 
harp zırhlıları iletayyare taşı~ 
gemilerin tamamen !kaldırılmaı 
veya cezri bir şekilde tahdii 
istiyecektir. 

çarpıştı 

Kırk yolcu yaralandı, beşi öldü 
Londra, 7 (A.A.) - lki tren, 

Glasgov merkez istasyonu civa· 
rında çarpışmışlardır. Makinist 
ile ateşçi ölmüştür. Kırktan fazla 
yaralı vardır. Şehirin bütün has· 
ta nakleden otomobillerine vazı • 
yet edilmiştir. Bütün hastanele· 
rin acele olarak kaza yerine git -
mi§lerdir. 

Çarptfma iki yolcu treni ara· 
ıında olmuftur. Lokomotiflerden 

den biri ötekinin üstüne çıknf · 
İki trenin de ilk üç vagonli 
içe girmişler, parçalanmış! 
Dört hattın üzeri talitaı ve d 
doludur. 

Londra, 7 (A.A.) - Gli" 
tren kazasında yaralanan iJJ· 
dın, yaralarının tesiriyle öl • 
lerdir. Bu suretle ölenlerin ı 

bes olmuştur. 

Itıan hukukun temini için icap leplerde, orta mektep te bulun -
edn tedbirlerin tetkiki Milletler mıyan vilayet rnerkezler~mle Ma • 
Ce!Jiyeti mecliıine aittir. Niha· arif idP.re~inde vapılaaaktır. 
Yetfranıa, Sarda malik olduğu 7 - imtihan komisyonları ~ 
mad nlerin büyük bir krMnını mu· Liselerde lise, orta mektepler • 
vafıkaeraitle bizzat Sar hükume- e orta mektep, maarif idares;n • 
tine tırketmeğe hazırdır. e maarif müdi'rJ,,.,rinin reisliği 

3 S . . ltında teşekkül edecek komis -
."""": arın Almanyaya ıltıhakı on tarafından yapılacaktır. Ko • 

takdırı,de Fransa Sardaki ma • · 3 11. d ··t kk.l 
d 1 . . • • ısyon mua ım en mu ese ı 

en em\ln kıymetıni fılen elde l k -
1 

. • aca trr. 
etme c atmındedıt. Bugün Sarda 8 _ Müsabaka imtihanları: 
tedavül e\mekte olan frank, hari· 
ci borçların tesviyesine yaramalı
dır ve bu hoı·clar tamarrien öden
melidir. 

'Türkçe - Edebiyat, riyaziye, 
arih, coğrafya,, derslerinden ve 
ahriri olarak icra edilecektir. 

9 - Vekalet tarafından gön • 
Nihay t F · .... k · · e ı ansa, rey~am omı - erılecck sual zarfları saat 9 da 

lesinin y v t ki.fi · .. apa~gı e ı erı anane- çılarak talebeye tebliğ olunacak· 
Vı beynelmilel tef tiki mesai zihni• tır 
yetiyle tetkika amadedı0r 

0

10 M" b k • ·h nJ .,, - usa a a ımtı a arının 

Gazeteler, Fransanrn yukarda- cevapları bu imtihanlar için ve • 
ki noktai nazarlarının doğruluğu- kalet tarafından gönderilmiş olan 
nu müttefikan kaydetmekte ve kağıtlar üzerine yazılacaktır. 
gerek Sar halkının ve gerek Fran- 11 - imtihan kağıtları mühür
ıanrn menfaatlerinin himayesi lü- lenmiyeceği gibi hiç bir suretle 
zumunda ısrar eylemektedir. de İfaretlenmiyecektir. 

Yeni bir prof esôr 
Kulak, bogw az, burun haıtahk· .. , 

ları mütehassısı Viyanalı ProfetO 
Dr. Ruttin, Tıp Fakültesinin ~.u 
hastalıklar seririyatı ord=nar~LJ• 
profc~örü olarak Üniversite ~·~: 
meline alınmış, profesör şehrır.1 
ze gelcrt.k işe başlamıştır. Prof~· 
sör Ruttin ihtisasını ilim ve f erı :.· 

ı . b. t• Il'nno•· emme tanıtmış ır za ır . 
• 1 O . • . d w li bır 

sıy e nıversıtemız eger. ürf< 
uzuv daha kazanmıştır. hı 'f l 

1 . . . v • • ··n::aro. < genç erı yetıştırecegını ... · 

memnun oluyoruz. 



lşARETLER 
··········-··· .. ········-····· 
Ayasofya •• muze 

Gazeteler yazıyor; 
Ayaıofya camii bir lıtanbul mü -

zezi haline konacak, bu müzede lıtan
h~lun Bizans ve Osmanlı devrine ait 
eıerler toplanaeakbr. 

Ayuofya için en güzel, en ıerefli 
vazife bu idi. Dünün budunlararası 
ıanat kıymeti ne bir dinin, ne de ıa· 
dece uhrevi ibadetlerin deruni hazla
riyle ifade olunabilirdi. 

Ayasofya ne kliae ol.nk, ne cami 
olarak insan tarihinde bir mam ifade 
etmez. Onun ifade ettili mana yük -
sek sanat zevkb üıtün medeniyet kül· 
türüdür. 

Eğe kıyıımda doğmu' Anadolulu 
uıtanın elinde !ekiDeıtikten sonra o, 
vakıa senelerce, asırlarca cami olarak, 
lti.h Hriıtiyanlan, kah Müılümanlan 
lnmbeıi altmda topladı. Fakat ~nan 
duvarlanna yaslanan, temelleriyle 
lm-likte ıürülmeğe ba,lıyan yaııyan 
İnsanlann ebedi ıanat her §eyden 
Üatün kıymet aldı. 

N a11l Mevlina Ş.y1ıten evvel 11111• 

atldr, Dannte Hriıtiyandaıı evvel ta· 
İrse, Ayj\aofya da her ,eyden, her va· 
aıftan önce giizeldir. Beteri bir süzel
lik, beteri kültürün ifadesidir. 

'Ayaıofya Teocloatan Kostantiniye 
kadar kliıe, Fatihten i934 e kadar ca· 
ftô blclı. 

Fakat bu devir içinde ıicilde kay
di ne oluna olıun Ayasofya üzerin • 
de en büyük ıiyaai ihtiraılann kay -
naıbğı zamanlarC1a bile medeniyetin 
eseri diye üzerine titrech1r. 

Çarlar Neva nehri kebal'lnda Aya· 
İGfJanm hiilyuma dalarlar. Onun 
Y9nic1en vaftizini düıünürler. fmper -
yalizmin şairi Ayasofyayı mev'ud bir 
arz sayardı. 

Balkan dipİomatt• halkan ide81isti 
onu günlükle hOiulamak ve innn ka· 
niyle temizlemek istedi. 

B&tihl ._..._. lmrıı seait bir to· 
ı....., ~YI hiltün dqa kin
lerine, aiyaset hırılanna kar,ı ko -
rudu. 

Onu 1934 e kadar sakladık, ıimdi 
rene o• dlnya ~7etlM; ....,_ 
8-natlnln liir f6esefi ol•ralr heai,.. .. 
.,_a:1 .. 

'Artık A,yasofya hakiki rolünü ah-
~. En lıaklı, en müstahak olduğu 
"•zifeıini görmeğe ba,lıyor. 

Sadri Etem 

iş bankası sergisini üçyüz 
bin kişi gezdi 

Galatasaray mektebinde açı· 
lan it BAAkaıı sergisi, gördüğü 
ratöet dolayııiyle elin &çik bu· 
1'111\durulmakta ve her IJÜh yüzler· 
c~ kiti ;ettiyi gezmektedir. Ya• 
kın vilayetlerden de heyetler ıe· 
lip 8eft1yi ıezmittir. 

Anlatıldıtm& göre, sergi hit 
lftüddet dalfil açık bUluitdumla· 
c:.aktır. 

Şehrimize g~lip giSen ıeyyah
lllr, gezinti programlatı atasında 
1, Bankası serrisini de bülütufüf· 
Jrıakta 'Ve ıerginin Jiurulut ta.ritm', 
ifa.de ettiii manayı çdlC takdir et· 
'htektedltefr. 

Şimdiye kadar sergiyi gezenie
rin ayısı üç yüz bine vanrıakta· 
dır. 

Şehrimize gelen 
seyyahlar çoğaldı 

Bu ayın sonuna dofi'u Hom~ 
rilt isimli büyük tramathintilt va• 
puru ile ıehrimize dört yüz İngi
liz seyyahı gelece1ttir. 

Homerik vapuru, dort ieneden 
beri gerek müşteri bulamamaktan 
gerekse seyahati lfurala:ra kadar 
uzatmak llft'etiyle çoğalacak olan 
masraf yüziınden lıtanbula gele
memekte idi. Fakat bu sene, her 
ıenelrine niıbetle memleketimize 
dahaı ço'k seyyah akım; vardır. Bu 
itibarla, üç gün evvel gelen Bel • 
ginlent vapunırıda olduğu gibi 
on on beş ıene evvel limanımıza 
gelebilmiş vapurlar bile i•tanbula 
sefer yapınağa ba,lamı,lardrr. 

Bu sene ıeyya'h akını daha zi· 
ya.de yazın olmuıtut. Umu1:11iyet· 
le seyyah, kışın çolt gelmektedir. 
Bu sene\i seyyah itletinin bir di
ğer hususiyeti de İngilizce konu • 
şan ahaliden, şehrimize Amerika
lıdan ziyade lngiliz seyyahlarının 
gelmif olmasıdır. 

Bu yıl şehrimize bit çok ta 
Macar, Çekoslovak, Bulgaır ve 
Leh seyyahları gelmiştir. Bilhas· 
sa bu seyyahlar, her hafta üçer 
yüz kişilik kafileler halinde mun· 
tazaman gelmektedirler. 

Homerik ile gelen seyyahlar, 

şehrimizde bit gün bir ıece kala• 
caktar ve geldikleri vapurla Bo • 
jazda bir ıeıinti yapacald1ırdır · 

Başv~kil Paşa seyahatle
rinde hansi fOlu takip 

edecefcler ? 
Etıturumd• çıltari "V arld~,, re

fildMit: Bqnkilimizin i4tyahati 
ettıdındl şu mala,.tatı -.emıekte" 
dir: 

"lımet Paşa Hazretleri Krade.o 
Giz yolile T rab:ıona çıkü.cklar ve 
oradan Etturum - Kara - Ba
yarıt _ Van _ Mtıt villyetleriöi 

dolaf&J'ak Dlyattbekir taTikiyle 
Aiıkaraya döneceklerdir. 

Vlliyetin 930 seneıinden itiha· 
reıı 1'~~ &enelik zirai ve baytari 
n:ıiydil'li tötierir rapor hazrrlan· 
maltta oldtıiu gibi diğer daireler 
de kendilerine düşen hazırlıkları 
yapmaktadltlar. 
- Muhterem Batvekilimize ~ok 
patlak bir istik'bal tneraıitfii Y•fJt• 
la.taktır.,, 

-o--

lztnir setgisini ziyatete 
gidenler 

Şehrimizdeki Japon Ticaret 
serıi•i müdürü M. Sayto dokuz 
Eylül panayırını görmek üzere lz-

mite gltmittir • 

Raşit Rıza Bey 
Şehir tiyatrosundan niçin 

ayrıldığım anlatıyor 
Geçen ıene tekrar Şehir tiyat· 

roıuna giren Ratit Rrza beyin ay· 
nlmıya karar verdiğini ve istifa 

f'ttiğini yazmııtık. 

Raşit Rıza bey bu istif anın se• 
bebini şöyle anlatmıştır: 

- Şehir tiyatrosunu bırakmam, 
yazılıp çizilenler gibi değildir. 
Sırf para meselesinden Şehir ti .. 
yatrosunu bırakmağa mecbur ol • 
dum. Beni tiyatroya üç yüz lira 
maaşla almışlardı. Turneden 
~öndük. Maafım iki yüz liraya 
in.dirildiğini gördüm. 

Bunun üzerine ben <le istifamı 
yazıp Darülbedayi müdürlüğüne 
verdim. 

Raşit Rıza bey, 130- 140 lira• 
dan fazla para ka2anmak ihtiya· 
cında olduğunu söylemiş, kalaba· 
hk bir kafile ile Bağdada giderek 
orada temsiller vereceğini ilave 
etmiştir. 

Sanatkar orada musikili kome· 
dilere çok ehemmiyet vereceğini, 
ayrıca kendi reportuvarı olan 
dramları da oynıyacağını söyle -
mi§, yeni bir tiyatro kuracağı ha -

beri icin de: 
- Evet .. Böyle bir şey var, de· 

miştir, benden bu hususta bir pro· 
je istemişlerdi. Yaptım. Verdim. 
Ankara belediyesinin bu İ! için 
15.000 lira tahsisat vardır. Bu pa· 
raya h11sılitı da ilive ve Ankara· 
daki tiyatro tesisatından istifade 
e4•a ~ .. da 'bir tip~o ku~ 
pek ala kabildir. Benim prejem· 
de esa• Ankaradaki amtör tiyat· 
roculan, gençleri aramıza almak, 
onları prof eıyonel olarak yetiştir· 
mek, hu suretle hükumet merke
zinde bir tiyatro mektebi vazife· 
sini görmek ... 

Ptojeme nazaran Ankaratlaki 
tiyatto hem ticati bir mile11eıe ve 
hetn de ayni zamanda yetiştirici 

bir mektep, halkın temaşa zevki
ni tamtin edecek bir yer .olacak· 

tı .. 
• ---0--

Periler evi neden 
ta,hyorlarmış? 

Koca Mustafa paşada bir evin 
geceleri tatlaiitlığını, mahallede 
btt kidiıe üzerine cin ve peri ma· 
salları çıktılriıt yazmııtrk. Yapı· 
lan tahkikatta evin neden taılan· 
dıiı anlatılmı,tır: Taşlanan evde 
geceleri geç vakte kadar redyo 
çalınmakta, kom§ulardan bazıları 
bundan rahatsız olmaktadırlar. 
Ev sahipleri ricalarını dinleme· 
yince komtulardan bazıluı evi 
ta§ lamı şiardır. 

Avcılar dün bay
ram yaptılar 

Dün avcılar bayramı yapılmı§· 
tır. Avcılart kararlaştırdıkları ği· 

bi sabaldeyin saat 8blnizla on a
raımtla: Baktrliayünde Çoban çeı
mesinde toplanmıtlar v~ bayram 
metaaimi yapmışlardır. Öğleden 
sonra avcılığı alakadar edefl mü
sabakalar yapılmıştır. Bayram 
tahmin edildiği gibi pek neşeli 

Şirketi Haytiye yeni 
vapur yaptıracak 

Şirketi Hayriye müdürü Yusuf 
Ziya bey refakatinde ıirket fen 
müdürü olduğu halde şirkete ye· 
ni b'ir iki vapur in§&ıı hakkında 
tetkikat "t'e temaslarda bulunmak 
üzere buıün Almanyaya gidecek-

tir. 

Yusuf Ziya bey Alman gemi 
in,aat müe11eıelerindelô tetlrika • 
tını ikmal ettikten sonra, lüzum 
görürse, lngiltereye de geçecek -
tiı·. 

Şirketi Hayriyenin yeniden kaç 
vapur yaptıracağı henüz malum 
değildir. Yalnız bu vapurların 
az masraflı, küçük ve çok süratli 
olmasına itina edilecektir. Yeni 
vapurlar uzak Boğaz iskelelerine 
itletileceklerdir. Bu suretle son 
iskeleleriyle •köprü arasındaki me· 
saf eye yarıyarıya azaltılmı! ola· 

caktır. 
-o--

N6terlefe tadili •ttiril· 
tttfyel\ kfra 1ttt1kA\'eleleri 

Kira mukaveİeleriııin noterlik· 
lerce' tastik edilip edilmediği hak· 
kında belediye zabıtası tarafın • 
dan yapılan teftişler neticesinde 
tastiksiz görülen mukavelelerden 
belediye cezası alınmaktadır. Son 
günlerde Beşiktaıta, Kaabtaş ve 
civarındaki binalar ırkı bir teftişe 
tabi tutulmakta ve konturatsız ve 
yahut taıtiksiz mukavelelerden 
dolayı mal sahiplerine para ceza· 
11 verilmek Üzere zabıtlar tanzim 
edilmektedir. 
~ 
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1 ktibasltır : 
-

Birleşik Amerika 
devletlerinde 

gümüş 
"New York Timcs" yazıyor: 
Gümüş üzerinde yapılacak her 

hangi harekete müteallik resmi bit 
fedbir mevzuubahs olunca derhal ıü
triüş iti ile tneşğul olan kitlenin müca
deleli hayatına ıükun getireceği ümit
leri meydana çıkar; fakat bu yolda a
tılan her adım bu kitlenin daha büyük 
tedbirlere kartı iştihalarını arttırmak
tan ba§ka bir işe yaramaz. Ayan na
sındalt Pittman diyor ki: "Gümiit fi· 
ati bif' (Ons) ı 1,29 dolan bulunc:ıya 

kadar yükselecektir. O zaman bütün 
dünyanın bükUmetleri Amerikaclaki 
nisbet üzerinden hudutsuz para baı • 
mak üzere darphanelerini a~caklar • 
dır." !Ju suretle 1896 intibabatmda 
redaeailen bire on alb niıbeti, hiç 'bir 
mücadeleye maruz kahnadan yalnız 

bizim değil, bütün dünyanın milli sİ· 
yaıeti olacaktır. Gümüı ıiyaaetinden 

memnun olan Senatör Thomas ıö:vle 
diyor: "Gümütü devletleftirırlc; hate
ketimiz, dünyanın albn hlohna sıla 
ııkı yapııan eDeri gujetmİf ve ltü
tün cilianda yeni bir para ıiıtemine 

yol açmııtır." 
Para siyasetimizin, milletler ara • 

sında kiftt para karııliğı olarak 1tİ1' 
yerine iki madenin kahulüne müftoel' 
kı1acafını zanneden rtümüt tara'ftar • 
lan ıemtötlerimiz inkian hayale 
mahkumdurlar. Avrupada böyle bir 
haraketin bir cereyan olmadığı sibi 
A vrupalılann çoğu bizim gümü, ted • 
birleriıNzi hayretle karşılam*1ttaihr • 
lar. Cümüt tataftan senatörletimit 
bir yerine lld madenift kabul edilec:e
iine misal olarak dünya iktisat koa
feranıında altmıt alb millet tarafın • 
dan tasdik edilen gümüş kararname • 
ıini göstermektedirler. Halbuki o ka
rarnamenin 'bir çok miOetler taraİın • 
elan tasdik edilmeıi, tatblliatm onlar 
için lifizdan ileri gitmiyeceği için•ir. 
Diğer taraftan Hindistan ve İspanya 
•ibi memleketlerin fazla miktarda ta• 

blrlr sümütleri nrc:Lr. Biz mühayaa• 
tnn12la düiııya gtimüş piyasaııN hl • 
maye etmit oluyoruz. Blllaenaleyh bİ· 
zlnı ra•trele fiatlarla seve aeve aldığı· 
mıi iüıftütü satmak arzuıunu göıte
ren 'bu milletlerin, bir yerine iki ma
deni mikyas olarak almaya te§fte ol • 
mıyacaklan aşikardır. 

Diğer taraf tan gümüş taraftan se
natörlerimiz, gümü,ün bizim rtıÜM• 
yaatımız neticeıiııde beher (Ont) ı • 
-c•ıı!W~ uvpuıJnaıp5 •nıop (;z'l uıu 
rini keamesinler. Cümüt mübayaa ka· 
nununun bütün '4!raiti tatbik edildiği 
takdirde hükumetin 1,2S4.000 ons tÜ· 
müş toplamak mecburiyetinde kala • 
caiı tahmin ediliym. Dünyada mev • 

Gürültü yapanlatdan 
lira ceza alındı 

eut ticari gümü§ ıtoklarına niahetle 
bu miktar çok yüksektir. Binaenaleyh 

bin mübayaatımız devam ettiği takdirde 
gümüt fiatinin kanuni haddi olan 
1,29 Solata çıkması gayri mibiıküıı 

Gürültünün Ualblmuı için be- değildir. 

lediye tarafmdan Yerilen kararın Jf -h-.--1---....ı----.. -d .... 
hilafına Jiareket eden esnaftan n ısar ar umum ~u uru 
alıbaıı para cetalari Mtt lirayı hul· I A vrupaya gittı 
tnuttur. Bunlar katlleıen ceıalar· İnhisarlar umum müdürü Hüt· 
dtr. Bunlardan başka henüz sulh nü bey, tedavi makaadile Avrupa• 
mahkemelerince tastik veya red· ya gitmittir. Umum müdürlüie 
dedilmiyen cezalat vardır ki bun· tütüh itletl müdürü Mithat bey ve
ların mlkattı henUı mal6rn değil- kilet edecektir. HUittü beyin b1a 
dir. seyah«ti bir ay kadar sürecektir. 

Harbiyeyle Takıim aruındaki füpheıiz ki bunlar, gelip geçen tlriliniftir. Foto muhabirimizin it.idedir. Bizce, oturulamıyan bu büsbütün ortadan kaldırnaah ve 
haif yt,lcla hlediye tarafından yorgun yolculara biraz iatiraıı.t tespit ettlfi tU tetinılere l>akiiit~: kanepe iıkeletlerinl - tattılrleri ıuel bir caddeyi çirkin ıörün
~ kanepeler vardır. Hiç temini kayıuile bur•lara 1etlet· Kaııepelet otundanuyM:ak bit eler mümkün ıörülmiyoraa - mektep kurtlltllla-lıdtr. 
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Denizciliğimiz 
lif" ( Ba;ımakalcdcn devam) 

'!t ~si bakımından değeri yü· 
cclmez, sadece - hava. gibi -
o ne demir döşenmek, ne tamir 
edilmek istemiyen düz yollarını 
bizim keyfimize açması bakımın· 
dan vereceği kazanç büyümez 
mi? 

Eğer içtimai bir ruh uyandır • 
ması, içtimai bir §UUr vermesi bir 
sporun iyiliğine yazılır bir görüt 
ise deniz spor sahalarının insan • 
ları hemen hemen anadan doğma 
birbirine yaklaştıran, bunun için 
de beden terbiyesinin en ileri mu· 
vaff akiyeti diyeceğimiz beden gü· 
zelliğini yaratan mahiyetini rakip 
kabul etmiyen bir üstünlük olarak 

bilmeliyiz. 
Bu düşünce iledir ki, yarıf gü

nü, Modadan denize martı gibi 
uzanmış İstanbul su .sporları klü • 
bünü; haydi bütün klüplerin üs • 
tünde bir varlık demeyeyim, bü • 
tün klüplerin üstünde bir ümit gİ· 
bi süzülür gördüm. 

Deniz!. Denizcilik!. İ§te bi • 
zim denizciliğimiz bugün latan • 
bulda Moda iskelesinin üstündeki 
bu yeni doğmuf varlıktan ibaret! 
O topraklar için ne kadar övünü· 
lecek bir şey olursa olsun, bizim 
için ne kadar acmaTak hatırlana· 
cak bir şeydir ki Modanın su deniz 
hamamlarım serin, tozs~z bir 
futbol sahasına ceviren şu su topu 
oyununda gençlerimizi yetiştir· 
meye savaşan çelik vücutlu adam, 
bir Macar, ve federasyonun antre· 
nör olarak getirttiği, bilmem ka
çıncı Macardır! 

Macaristan, Macaristan olalı 

lro~~iye göre r 

S gün kaldı 
Sovyet Rusya ile Japonya 

ergeç çarpışacaklar Son bahar gezintimize 
Maten gazetesi yazıyor: siz de iştirak ediniz 

"Eyvah, sakalım da var, 
gideyim traş olayım! ,, 

"İngiliz gazetelerinden birine VAKiT in tertip ettiği sonba • _.. lBaş tarillı ı tııd sayıtadaı \ B l h' b' · · bcn·m verdiği beyanatta, Trl'W'kı', Sovyet h k - un arın ıç ırısı -~ ar ara ve deniz gexintiıi 14 Ey- Burada iyi bir makinist bul • kadar arka üstü yüzemez. Bak 
Rusya ile Japonya arasında barbın lul Cuma günü Şirketi Hayriyenin d k K u · otramız ta.mir edilirken §U vereceğini ağzıma ver, egy er bir 
önüne geçilemez olduğunu söyle· 71 numaralı vapuriyle yapılacaktır. b' d B mi§tİr. SeçHen yer ve prorram gez;nti· ız • andırmanın tenha bir sa• tarafını ıslatmam geri al. 

M k 

ye iıtirak edenlerin hepsini mem· hiline çıkarak getirittiğimiz oto • Dedi ve sıçradı, elimden hedi· 

oı ovanın aabık diktatöru, b'l l E 
k l 

nun edecek derecede güze), eğlen· mo ı i e rdeğe kadar bir gezin· yeyi kapıp ağzına ilittirdi. Sonrll 

ı.zı ordunun talim ve terbı'yesı • ı· · d' P ce ı ve zengın ır. rogramı yakın· ti yaptık ve ak§am üzeri tekrar arkadatlarını da pefine takarak 

nın mükemmel oldugvunda ve ihti- da ilan edeceğiz. Fakat gidilecek ye· B d d d an ırmaya ön ük. uzaklattılar. 
yat kuvvetlerinin bitmez tüken • ri son dakikaya kadar sakhyacağız. K 

B 
otraya geldiğimiz zaman de- Ertesi günümüzü de Bandırma· 

mez bı·r halde b l d v d ütün okuyuculanmızın bu ıür • . u un ugun a ıs· mirlediğimiz mevkiin en yakın da, tamir edilen motörümüzü tec-
far etmekteir. prizden memnun olacaklarını umu-yoruz. yerinden küçük çoçuklar anala • rübe ve komanya tedariki ile gc· 

Acaba bir Rus - Japon harbı- , Kupon biriktiren okuyucuları • rından doğduğu gibi denize gir. çirdik. >,yni çocuklar beraberle· 
nın ortaya çıkması Sovyetlerin mız, öğleden sonra her gün gele· mitler ve yüzerek kotramıza ka. rine bir ·o kadar daha ilave ede· 
hoauna 0 ider mı' gı'tmez mı·?,. rek kuponları k b'I' d d · :ı- o mu a 1 ın e avetı • dar sokulmuşlardı limanlarına gi· rek: 

Maten gazetesi burada, öli1m yelerini alabilirler. b b l 
Y 1 

ren u icim i zarif yelkenliyi ya· - B:z haı:ınz. Yarı• yok mu? 
yüzde yüz elli muhakkak olan hır an arında arkadaş getirmek d "S istiycnlcrin bu arkadaı!arı kin 60 kın an görmek hevesinde idiler. Diye etrafımızı çevirdiler. 
torpil tecrübesi için dört yüz gö- :s C l" l B b k kuruı mukabilinde birer bilet edin· e a ey u çocu lara bir yüzme Artık motörü111üz bir aaat gibi 
nüllü arayan Japon amirallıgyının, , · · · 'k · me.crını teman ettı . yarı§ı tertıp etmemi söyledi. İ!liyordu. Hiç endi!esiz bununla 
dört yüz yerine bet bin gönüllüyü Bundan başka HABER arkada· ' Birinci gelene bir ikramiye ve· denize çıkabilecektik. Taze ko· 
kartıaında bulduğuna dair (vak- ıımızın daimi okuyucu1arındnn• sa· 1 1 b recektik. ÇocuK ara u teklifi manyamızı da istediğimiz gibi 

tile gazetemizde yazılmı!tı) Ja. rı kartlara malik bulunanlar da VAKiT gezintisine ücretsiz olarak yaptığı.m zaman sevinçlerinden doldurduktan sonra öğle vakti 
po~ gazeteleri~in verdiği tafsili· i~tirak cdcbilcceklcrdir. Bu kmmla çıldırac&k gibi oldular. Hepsi de Bandırmadan· ayrıldık. ' 
ta ı§aret ettikten sonra diyor ki: alakadar olanlar HABER arkada· birden elektriklenmiş gibi hare • Bandırma ist!kametine gelişi -

"Anlıyorsunuz ya, yalnız vatan d §ımızda jcap c en tafsilatı bulabi- kete geçerek kimisi bir ördek gi· mizin 1,·-~ 1· ~·-·:n, h;r i~tifodesi 
uğruna ölmek şerefine mazhari - 1 kl d' ece er ır. bi olduğu yerde denizin dibine dnha oldu ki bu da bir filotilla· 

yet için beş bin delikanlı canını '1111 .. .._ _ _.-=-•m--------' ' dalarak kotranın altından geçme- mıza rastlam~.mız ve şerefli harp 

feda ediyor .• Kr Om 
ğe, kimi arkadaJının ensesine gemilerini ziyaretimizdir. Bu, 

Böyle insanlardan te•ekkül e • b' :ı- merek suyun içinde taklak atma· cidden ruhumuza tam manasiyl~ 
den, vatanın teref ve saadeti için k · · d ğa, imıaı e acaip !ekillerle büyük bir ze-vk :ve haz veren, göğ· 

böyle fedakar unsurlara malik o· Türkiye istihsal 1·ıı·barı"le gülünç kıyafetler alarak neşe ve sümüzü ıerefle kabarte,n ıüzel 
lan bir milletin önünde egvilmek · · sevinçlerıni muhtelif §ekillerde bir rastlayıştı. 

lazım gelmez mi? Bo"yle bı·r mı'l· bı'rincilig""ı· aldı göıterıneğe baıladılar. Gemilerimizde gördüğümüz 

let, en parlak bir aliye namzet de· N d'I · t · · eşre ı en ıs atıstiklerden an· - Haydi, hazır olun bakalım. temizliği, filotilla kumandanı 
ğil midir? latıldığına göre memleketimiz Dedim. Mehmet Ali Beyin büyük nezaket 

Ruhlara böyle faziletler ve f e· krom istihsalatmda büyük bir ta· Kendilerine elimdeki mendille ve lütufkarlığını, denizcileriıni • 

raget hisleri telkin edebilen mu- rakki ve inkitaf vardır. Dünya İ§aret verdiğim .zaman kar§ımız- zin gösterdiği intizam ve çevikliği 
allimler hakkında ne demeli?.,, d d buhranına ~·e dünya iatihsalahnm aki emirleınit olan yelken ge - unutamıyacağım. · 

engin deniz nedir, zevkini tatma· o--- · 
mı,_.c:en, her bir yakası b'ır dı'l· Bir adam puauya dUtUrUldU ve öldUrUldUl 

azalmasına rağmen Türkiye ihra· misinin üzerinden atlayarak kot· Bandırmadan· ayrılırken o ıe· 
raya kadar geleceklerdi. ceyi, Fener adasında geçirmeğe 

cah arttırmıf ve birinci derecede 

krom müstahsili olınuttur. 
Çocuklar ııra ile geminin ke · ' karar vermitlik. · Fener adası 

narına dizildiler.' l_çlerinden ta • Banaırma y&mnda kimsesiz· bir 
şan heyecanı uzaktan hi11ediyor. adu..ktan ibarettir. Bu adanın 
cluk. üstünde bir fener ile bir fenerci 

ber denizin parmaklarıyla oyalan· Zonguldak Ereyliei, - Burada 
mı§, yahut ovası, yaylası yer yer feci bir cinayet oldu. Gençler kö· 
göllerle bezenmİ§ Türkiyeye ho • yünden Oruç oğlu Hüseyin, bir 
calrk eden orasıdır.· pusuya dütürülerek tabanca ile 

Sovyet diyarından gelenler, te- vuruldu ve öldürüldü. Hüseyini 
hirler icinde yapma denizleri bir öldürenler henüz belli değildir. 
az da şnşkmlaşarnk anlatıyorlar. Maktul, ölmezden önce, müddeiu· 

Biz Yunus Nadi Beyden belki mumiye, ayni köyden Mahmut oğ
bir noktada ayrılacağız; Bu iş lu Eyüp ve Ahmetten şüphe etti
hükumetten bekliyeceğimiz işlerin ğini, aralarında hir ihtilaf mevcut 
basm.1dır. llkin latanbulda ka· bulunduğunu anlattı. 
palı bir~vuz yapmak! Beledi· Eyüp ve Ahmet adliyece tev -
:;enin stadyom için hazırladığı kif edildi. Tahkikat devam edi· 
paranın çok küçük bir parcası bu· yor. 
nu yapmağa elverir. Bıu bir. Yü· .,,...,...,,""""'"'""""""UJJl•111111nıınnnım•-·-·""• ... nıııı• .. •-"-
:z:ücülük bütün mekteplerde mec • nına en güzel örneklerini yayacak 

b 
A b' b d deniz, itte o zaman inanılmı• bir 

urı ır e en terbiyesi sayılma- :ı-
hdır. Yapma tertipleri oluncaya 
lcadar yer yer, tabiatle mevaimin 
müsaadeleri kendisine can atıla. 
ıeak fırsatlar bilinmelidir. 

lstanbulda bu sene uyanacak 
deniz hayatı, memleketin her ya· 

ipekçi Kardeıler Ltd, 
Melek Sineması ittisalinde 

kadın olacaktır. 

Bunu yapanlar, yurdunun ıınır
larını genitletmit fatihler gibi al· 
kışlanırlar; hem o fatihler gibi 
ki 11nır geni,letmek için hiç bir 
milletin hakkına el uzatm~mıttır ! 

öz TUrk 

Metro • Goldwin . Mayer 
Filmleri 

Beyoğlu T"rk' d . . y ı u tye e ıılettlmesi 
Beyoglunda pek, Melek ve Elhamra I . d Elh • , J . ve zmır e amra sınemala· 

nnı ıdare eden pekçı Kardet1"'" Şirketi dün b" ··k .. , • yanın en uyu ve mukem· 
mel filmlerını yapmakla maruf METRO • GOLDWlN • MA YER · 
ketinin bütün filmlerini Türkiye de itletmek hakk 1 ld y Şır· 

h 
.. ') . . b ·ı . ını a mış o ugunu 

mu terem muıten erıne ıh ar ı c keıbı ıeref eyler. 
Bütün cihanın en büyük ve en maruf artistleri · 1 ·ı · . 

b 
· d h · · d b" .. k nın emsı ettiği ve 

u mevsun e §e nmız e en uyu muvaffakiyetleri kaza y "ph · 

ol.a~JA MEb!RO : G~~~WIN - M AYER filmlerinden bir ~==n~~ ~:imi:~~ 
nı ı anı ır vazife bılınz. 
KRALiÇE KRlSTIN; artistleri: GRETA GARBO ve JOHN GlLBERT 
ÇALINMIŞ AŞK; artistleri: GRETA GARBO .. 
ŞEN DUL; artistleri: MAURICE CHEVALIER ve JEANNETTE MAC 

DONALD .. 
DANS RÜYASI; artisti: JOHN CRAVFORD .. 
KEDi ve KEMAN; artistleri: RAMON NOVARO ve JEANNETTE MAC 

DONALD .. 
TARZAN ve ZEVCESi; artisti: JOHNNY WEISSEMULLER .. 
BiZDEN SONRA TUFAN; artistleri: JOHN CRAWFORD v~ GARY 

COOPER .. 
RASPOUTlN ve ÇARiÇE; artistleri: JOHN ve LIONEL BARRYMOR. 
ESKiMO - SAAT 8 ZiYAFETi ilah ... 

Taşra sinemaları sahiplerine 
METRO filmleri için eski den mukavele yapmıı veya yeniden yap· 

ınak istiyen taşra sahiplerinin bu günden itibaren bize müracaat tm t · 
19 ld'"• . . e e en 
anm ge ıgını arzederız. 

Dünya iıtihsalatrun bet yıl İ· 
çindeki vaziyeti şudur: 1928 de 

(73.600), 1919 da (635.300) 

1930 da (547.800), 1931 de 
(292.400), 1932 de (240.200) • 

Milletler cemiyetinin çıkardı· 

ğı bir ılatisliğe göre T:ürkiyede 

1929 da (16.200) den ibaret bu· 

Iuı:ı~n istihsalat 933 de (89.000) e 

çıkmıf ve Türkiye istihıalatın bi· 

rinciliği almıştır. 

Bulg·aristanda tü
tün inhisarı ve bir 

beyanat 
Bulgaristan da münteşir ''Yeni 

Gün,, gazetesi, Bulgaristandaki 
tütün ınonopolu hakkında şu ma-

lfımutı veriyor: 
Maliye nazırı G. Petro Todo· 

rof, tütün monopolu hakkında şu 

beyanatta bulunmuftur: • 

Gazeteciler - Tütün monopolu 
t iııi ne oldu? j :r 

! Nazır - Devletin fabrikacı ol-
l ması meselesi tetkik olunuyor. Tü· 

! tün fabrikaları satın alınacaktır. 
ı l · - Para nereden bulacaksınız? 

- Bi:ı, bir çok büyük borçları 

11 karıılamağa muvaffak olduk; 

l fabrikaları ıatm <ılmağa da para 
bulacağız .. 

- Zürraın monopoldan mem -
nun olduğu görülüyor. 

- Eminim ki, memnun olacak· 
lardır. Bunun iktisadi ciheti de 

\ vardır. Devlet yalnız fabrikacı 
il olmıyacak, ayni zamanda tütün 

1 a.~ıcıs~ da olacağından bunun tü· 
tun pıyasas1 üzerine iyi teıiri ola· 

1 ~ ----------------------1•' 
caktır. Hükumeti" harice tütün 
ihracına da kanşacağına dair he

nüz bir §ey denilemez .. 

Yukarıya kaldırdığım mendili ve bu fenercinin karııından baıka 
hirdenbire •!ağı indirerek hare • h!ç bir kimse yok. 
ket işaretini ~erdim. Hepsi de Celal Bey, ötedenberi böyle 
clerhal suya atladılar. Yarıı bat· kimsesiz bir ada üetünde t~k baı· 
lamı!lı· larına yafıyan fenercilerin hayat· 

Küçüklerin hepıi bili istisna larına bayılırmı,. Dünyada mes· 
fevkalade muntazam ve canla yü· ut adam varsa mutlaka. onların 
züyorlardı. Bakır renginde sarı bu fenercilerden ibaret olduğunu 
saçlı, metin bakıtlı bir küçük ar - düşünürmüt· Onun için Bandır • 
kadaılarmı geçerek ilk olarak maya gelip· le Fener adaeını ıö • 
kotraya ıeldi. rünce Celal Beyin hiç olmana·bir 

Esmer yüzüne kudretin mavi 
birer düğme gibi iliklediii parlak 
gözlerini çabuk çabuk açıp kapa· 
yarak: 

- itte geldim,. dedi. 
U~attığrmız mükafatı aldı. Bir 

ucunu ağzına ııkıttırarak mem -
nun, arkadatlarmdan ayrıldı ve 
uzakla,tı. 

öteki küçükler bir türlü kot· 
radan ayrılamıyorlardı. Onları da 
mahzun etmemeği dü,ünen Celal 

Bey: 
- Haydi bakalım, siz de bunu 

aranızda taksim edin. 
Diye onlara da münasip bir he· 

diye uzattı. 
Hediyelerini almak için küçük· 

lerni ıu içinde gösterdikleri telit· 
1ı mücadele cidden görülecek 
şeydi. 

Bir küçük palamut yavrusu 
kovalayan yunus balığı çevikliği 
ile birdenbire ıuyun yüzüne fır • 
layarak elime hamle etti. O es· 
nada d:ğer bir küçük: 

- Sakın amca buna vereyim 
deme. Arka üstü iyi yüzemez. Bu 
hediyeyi 11latır. 

Demesiyle arkadatını belinden 
kavraması bir oldu. Bir an için· 
de birbirlerine girdiler Te suyun 
içinde yok oldular. 

Bunların boiutmalarndan iati· 
fade eden bir diğeri: 

geceıini bu kimsesiz ada üıtünde 
geçirmek arzuıu talebe ·çaldı. 
Bana: \ 

- Bugün §U Fener adaeına gi· 
delim ve bir gecemizi orada geçi· 
reli•· Şu fenerde bekçilik eden 
meıut ad9mla görütelim. 

Dedi. Bu fikir bana da çok 
orijinal geldi. Bandırma liman 
reiıi Fener adası kendi ıuları da
hilinde olduğu için burada bizi 
yalnız bırakmadı. O da beraber 
geleceğini söyledi. Kotramızı al· 
dık ve aktaım üıtü Fener adasına 
geldik. 

iki ayrla yapılan rakı 
inhisarlar idaresi tarafmdan 

yapılan bir hesaba göre bu sene • 
nin mayıs ve haziran aylannda 
858 bin 539 litre rakı imal edil • 
mittir. Geçen senenin ayni 
larında, imal edilen rakılar 
bin 853 litreyi bulmuttu. 

--o--

ay. 
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Gök suda üzüm panayırJ 
açıldı 

Dün Anadolu hisarında Gök• 
ıuda bir üzüm panayırı yapılmır 
tır. Bu sergiye Göksu civarında1d 
bağlarda yetitne cinsten tızümler 
getiri1mlflh'. 

Bir çok kimse ellenmek üzere 
panayıra ıitmi,, panayır epey ka· 

labahk olmuftur. 
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B.48fL VE PE.RSEPOL I~ SA QAVLA QIWOA 

DADAvıİSKENDEll 
Muhtelit mübadele VAK/1 ın Tefrikası: 41 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ko~~::0;~~Y:;e- Ölüme Susaljan Gönül 
f eftfka No. 18 Yazan: ishak Fcrdı 

Böyle bir kadını yaban 
domuzuna parçalatmalı ! 

İskcçcdc çıkan (Trakya) gazetesi 
yazıyor : 

"4793 numaralı kanunla tatbik o
lunan Ankara itilafnıımeainin 25 inci 
maddeıi ve keza Baıvekil M. Çalda -
riı tarafından Ankarada imza olurum ve 
6018 numara altında kanuniyet kea
bedcn anlatmanın ikinci maddeıi mu
cibince muhtelit mübadele komiıyo -
nunun bir karan olmakıızın 1930 ıe· 
nesi Haziranından ıonra Garbi Trak· 
yada et.abli Türklerin emlaki müsade
re olunamaz, hatta bu emlak firarilere 
ve Türk tebasrna ait bile olsa onu hali 
hazır sahibinin elinden almağR cevaz 
kanunu yoktur. 

- Yani ne demek iıtiyorıun?. 
- Seven bir adam hükmeder 

' boyun İğmez. 

- Yanlıt düıünüyorsun. 
- Neden?. 

Yazan. Selami İzzet 
- Biraz bahçeye çıkalım, de • 

mİftİ. 

Feyyaz tabii bu teklifi derhal 
kabul etmiş ve iki candan ıevda· 
lı gibi, kol kola girip baheçye 
çrkmışlardı. Bunu söyliyen Dara idi; çadırcının anlattıklarını din. 

Je;-·ince ona hak vermiş, yaptıklarını doğru bulmuştu 

- Bir kere o erkek seviJip se
vilmediğini bilmelidir. 

- Ama .. 
Nesrinin karşısında duruyor ve 

gülmeye gayret ediyordu. Çünkü, 
Ne rinin bat başa görüşmek iste· 
mesi, aslında pek hoşuna gitme
mişti. 

lra:1 tahtına sahip olmak istiyen sihirbaz Gomata .. 

Orduların hareket ettiği gün· ı tan ve baıkalarmm koynuna gire
denberi, Dara, Babilde 11lahat rek aile hukuk ve rabıtalarını a

Ya :nnkl" meşguldü. Sarayda gÜ· yaklar altına alan fena ruhlu ka-
2ct (Licr.) siyle düıüp kalktığı dmları da (Ölüm kuyusu) na at
kadar. s~h ·de de dolaşıyor, mem- tırırdı. Bunun için hiçbir erkek 
leketin .ilıı~v••çlarını yakından tet- nikahsız bir kadınla temas ede
kik ediyordu. mez ve bilhassa nikahsız bir kadın 

Darfı'nm çok garip itiyatları 

Yardı .. Şehri clolaıırken hiç tanı· 
lıle.dığı evlerin önünde durur ve 
~v ıahibiyle görüşür, derdini, dü
tüncclf'!rini sorardı. 

Dara, kadınlara kocalarından 
rtıenınun olup olmadıklarını, er • 
l<eklttinin kendilerine iıkence ya· 
Pıp yapmadıklarım yakından an· 
larnak isterdi. Bir erkeğin ne se
beple olursa olsun karısına zulüm 
•e itkence yapmasına tahammül 
edemezdi. Bunun men'i için çok 
a.ğrr kanunlar koymuıtu. Eğer bir 
kadın kocasından dayak yer ve • 
Ya lcocaaı tarafından aç ve bakım
•ıı hrrakılırsa, rahip huzurunda 
dinlenecek iki §ahitle f"' ili çok a· 
irr cezalara çarphrıldı. 

Kuıaı yüzünden ceza görenle· 
rin cemiyet içinde §eref ve mev -
ltileri hiçe iner ve dostları kendi
•in'den yüz çevirirdi. 

Da Ti. (Behittun) kitabesi üs • 
tündeki yazıları halka ilan et
lllitti. Zalim ruhlu erkeklere: 

"- Ay ve güne§etn ibret almı .. 
l'or musunuz?. Dünyanın tekev • 
\>Uııündenberi doğu§ ve batışla -
"rnda uf ak bir tahavvül görülmüı 
tııUd" ' ur .. ,, 

Derdi. 
Dara'nın koyduğu 'bu nizamlar 

hlnız erkeklere mahsus değildi. 
D&rl erkekleri aldatan kadınlar 
istn de çok insafsızca ve ağır ni· 
~•trılar vazetmiıti. Kocasmr alda· 

kat'iyyen bir çocuk doğuramazdı. 
Dara nikah51z kadınlardan do • 
ğan çocukları analarına öldürt • 
mel< ister ve bu yüzden şehir da • 
hilinde daima isyan ve karga~a· 

lıklar zuhur ederdi. Maamafih bu 
ağır niznm ve adetler yüzünden 
gayrimetru münasebetlere pek 
nadir tc!adüf edilirdi. Zenginle • 
rin parayla satrnalmmış cariye -
leri hile efendilerinin muvakkat 
nikahlı karıları sayılırdı. 

Diri bir gün gene şehri dolat
mıya çıkmıttı. Kenar mahalleler
den birinden geçerken, bir küçük 
evin penceresinden: 

- İmdat .. imdat .. 

Diye haylnran bir kadın !e11 

işitti .. Atının dizginlerini cekti .. 
Ve evir- kapm önünde durdu. 

- Taspa şu kapıyı çal baka

lım! 
Hassa kumandanı kapıyı caldı. 
Bahilde çadırcılık yapan bir a· 

dam hiddetle kapıyı açınca, so • 
kakla bir kalabalık ve bu kalaba
lık ;,.;,.,c{,. hiiJdi~darı ı?Ördü .. ~a· 

f!xrd ı. Fa!rat, hiddetinden ,,-özleri 
dönmfüı ve rengi mosmor olmuf • 
tu. 

Diril sordu: 
- lt""dat diye bağıran o kadın 

k• d" ? ım ır . . 
C'a-lırr.ı: 

- Kanm .. 
Dive cevap verdi. 
- Niçin bağrıyor?. 

Evet iki hükumet arasındaki anlat· 
malar böyle diyor. Ayni zamanda bü· 
tün snlahiyettar ve alakadar makam -
lar dn 1930 &eneainden beri yeni i,gal 
olmadığını ve olamıyacağını terit edi
yorlar. Hal 'böyle iken memleketimiz· 
de, yeni işgal ve müsadere alabildi -
ğine devam ediyor. Hem bu i,gal ve 
müsadereler resmen hükumet tarafın
dan yapılmaktadırlar. 

işte misali: Gümilcinede n!ii u -
mumi1ik binasında oturan (Sinergi -
yon Erevnis) emnli metrüke tetkik 
komisyonu dairesi 20 Kanunusani 
1934 tarihinde 14901 ve 14902 numa· 
ra tahtındaki evrakı lhanh (Evla
lon) belediyesi karakol kumandanı 

vasıtaaiyle Gönikli (tlyopetra) kari • 
yeainden Hüıeyin oğlu Mümine tebliğ 
ediyor. Bu evrakta Mümine, elindeki 
SO dönüm arazinin üçte ikiıi amcaları 
Koç oğlu Mustafa ile Koç oğlu Mü -
mine ait olduğunu ve bunların müba· 
dele olarak Makedonyadan Türkiyeye 
gittikleri ve binaenaleyh bu 50 dönÜ· 
mün üçte ilı:iııinin hükumete "it oldu
ğu, ayni zamanda da 1926 dan beri 
kirasını ödemek icap ettiği bildirili -
yor. 

Mübadiller gideli 12 sene oldu. 
Ne on iki seneden beri hükumet tara· 
f ından ne de on ilı:i ıene evvel yuka· 
rıda mevzuubahs ,ahıslar tarafından 

bu araziye bir müdahale vaki olduğu 
sabit deiildir. Eivr•"t• pekali anlaıı· 
hyor ki, memurlar Trakya mıntaka -
sının mübadeleye tabi olmadığını bil
miyorlar .. Çünkü bu arazi Trakyada· 
dır. , 

Mer'a bahaneıiyle bir köyÜn umum 
ekili arazileri belediyelere mülk yap• 
mak• memnu mıntakalar ekildi diye 
koskoca bir köy halkına mahkemeler 
açmak, hayali bir Makedonyalı müba· 
dil Türkle akrabadır diye eıthaaın em· 
li\kine vaziyet etmek .. Bu haller Garbi 
Trakya Türklerini sındırmağa matuf 
siıtemli bir ıiyaaetin tezahürleridir • 
ler. Bu itibarla lıtanbulda bulunan 
Yunan - Türk muhtelit mübadelei &· 

hali komisyonuna fU suali ıonnak is
teriz: 

Bir kaç ay sonra siz dağıldıktan 
ıonrn Türklerin başlarına açıllln bu 
gibi meseleleri hangi makam httllede
cektir?" 

Çadırcı çekinmedi: 
- Döğüyorum .. 

Dedi. Sonra birden hükümda • 
rın gazabına uğramak endişeıile 

dayağın sebebini İzah etti: 
- Karım dün ak§arn çırağımın 

evine kaçmıfh. Onu elimle yaka· 
ladım .. Gece yarısı karımı çırağı
mın koynundan çıkarıp getirdim. 
Böyle bir kadını siz olsa~ız öldü· 
rürdünüz! 

Dara, ilkönce çadırcıya çok 
kızmıştı. Fakat bu kısa malumatı 
alınca yumuşadı: 

- Knrımn senden bezginliği 
var mı? .. 

- Hayır ... 
- Kazancın yolunda mı?. 

- Komsularımızdan ivi va11a • . . . 
rız. Karıma her istedi r.ini alırım. 

- Eğer bunu bilmeden hük-
metmeğe kalkarsa, kartııındaki 
susmak mecburiyetinde kalır ve .. 
aldanmıt olur. 
Rıdvan beyin ka,Iarı çatıldı, 

bir müddet bıyıklariyle oynadı, 
dudaklarını kemirdi: 

- Senin sözün şu neticeye va· 
rıyor: Böyle aldatılan erkeklerin 
intik:.."' almıya hakkı vardır. 

- Hayır. 

- Evet evet. Sana misal göste· 
reyim .. Yok misal kalsın, her hal
de ıunu bil. ki ben Nesrini cok se
verim. Ondan ayrılamam . Fakat 
işlediği J.!\inahın tamir edilmez 
bir şev olduğunu bilseydim, onu 
kovardım. 

Biraz daha boğuk bir ıesle ila
ve etti: 

- Eğer karımm şimdi veya 
mazide, ne olursa olsun, bana i · 
hanelini haber alırsam, onu elim
le öldürürüm .. Elimle gebertirim 
onu .. 

Birdenbire sustu. Güldü: 
- Bunlar da nereden hatırıma 

geldi ya .. Senin felsefen aenin ol
sun doktor .. Cemil, sen yavaş ya
vaı bunamıya başlıyoraun .• 

Koluna girdi. Sürükledi: 
- Gel seninle birer viski içe-

lim de biraz 7.İhnin açılım. 
Yürüdüler. Rıdvan hey, saJo -

nun penceresinden bahçeyi gös • 
terdi: 

- Bunak, dedi, şu 
altına bak. 

ağaçların 

Ağacın altında . Nesrinle F ey • 
yaz baş basa du .. uvorlardı .. 

Dolctor dü ündü: 
'

4Ben sahiden bunamışım., , 

Fak&t bes dakika sonra için • 
de ilive etti: 

"Ne olursa olsun.. Nesrin ha· 
ribılP-le l-tir kız. melr.!k gibi bir 
kız. Bu F evyaz da ah laksı:ıın bi-

F eyyıula J.... s başa kalmayı 

Nesrin istemisti: 

- Çırağın senden yakıııklı mı? 

- Ha~r .. Bir bacağı topal.. Ve 
bir gözü sakattır. Uyu2 köpeğe 

benziyen bir hali vardır. 

Dara: 

- Hakkın var! dedi, böyle bir 
kadrnı (Ölüm kuyusu) na atmak 
bile değmez. Onu yaban domuz • 
larının ağzında parçalatmah. 

Maamafih Nesrin ıöze ·başla • 
yınca, F eyyazrn içi rahat etti: 

Nesrin: 

- Merak etmeyiniz, dedi. ar
tık aksilik edecek değilim , şart 
koşacak dei{ilim. Sizinle evlen • 
me(ie razı oldum, evleneceğim .. 

R·· sözlere rağmen, Feyyaz ür
perdi. 

Nesrinin ıükiineH. soğukkanlı • 
lığı 2nraki değildi. Devam etti: 

- Sizin kanunen karınız o1aca• 
öım. Kanun, 1'1r karlınla bir erke· 
i{i birleştirmek. birih;t"1erine bağ~ 
lamnk1a kalmıyor. O kadınla o 

erkek arumda avrı ~ayrı "da l>ı • 
rakmıvor. Esrar hırakmıvor. Riri· 
birlerinden gizli bir ,eyleri olsun 
istemiyor. 

Feyyaz duraladı: 
- Evet. 
-Şu halde anlaşalım. Feyyaz 

Bev, siz katilsiniz! 
Feyyaz itidalini muhafazaya 

azmetmişti ama, kendini tutama .. 
dı, haykırdı: 

- Nesrin hanım! .. 
- Rica ederim beyhude §evler 

söylemeyiniz .. lki haydudun b1r • 
lik olup Celili ve .. çocuğumu öl
dürdüğünüzü biliyorum. 

Feyvaz $lÜlümsedi, hürmetlca · 
rane iğildi: 

- Meziyetlerimi mübalağa e
diyorsunuz. 

- Alaylı bir lisanla, elinizi 
bizzat kana bularn,.dTaımzı rnı i · 
ma ediyorsunu:r. .. Ne olur a ol

sun. bunun bence ehemmiyeti 
yok. 

- Su h~lde -1zi tt\'k.Jir ederim. 
- Si;ı:in1E' ,.11),.,,n.,, .. .:r,. !'IP~en ra• 

:ıı olduğumu her halde biliyorsu· 
nuz. 

- Y P 1nız bu sefer, kapılardan 
dinle- n<Ti llYJD etmiyorum. 

- Mütel;~ 'hil hllleti ruh iyem iz 
,ı,. mal(t,.,, , Biribirimizden n~fret 
ediyoruz. 

- Ht1.yır. hen sizden nefret ~t· 
miyorum. Sadece ıi2e kar ı la .. 
kaydım. 

- R\I lakevd1vi daima muh&
faza ,.tm,.n;:zi istiyorum. 

- Yani?. 
- Aramızda bir duvar vardn. 

bu duvl\r hid+ zaman yıkılmıya
cak asılmıvacaktrr. 

Bu sırada içerden bir ses işitil· 
di: 

- Ha .. Yani benim tamamiyle 
karım olmıvacaksmız?. 

- Kocam yalan söylüyor .. Beni 
onun elinden kurtarınız! Size ha· 
kikati anlatacağım .. 

Dara tereddüde düşmüştü: 
- Taspa, ıu kadını buraya ge· 

tir! 

Diye bi\ğırdı. 

- Evet. 
- Telaş etmeyiniz. Sizi sevmİ· 

vorum . Siz benim yanmıda sadece 
bir şerik olacaksımz .. Benim eriş· 
mele istedi '7im hir 2ayem var. Bu 
gayemin husulüne. bilmiyerelC 
yardım edeceksiniz. 

Simdiye kadar hirl-:r rehF.ole kal· 
bini k•rdığımı ~ .. tı·1 ;ı -.,V<'rum. 

- Kaç senedir evli~= niz? . 
- On iki sene oluv"-·· 

Hassa kumandanı eve girdi. Ve 
üıtü batı yırtılmıı, perişan kıya· 

fetli, uzun boylu ve saçları dağı -
nık bir kadınla döndü. 

- Peki.. Yalnız sözünü:rü unut
maynız .. Bir gün unutacak olur • 
sanız .. 

- Unutmam. Her halde size ve 
ailenize rahat ettireceğim. Sükun 
içinde bir ömür süreceksiniz. Ve 
size ivilik etmek sırası geldiği za· 
man da elimden geJ,.ni esrisrnmi • 

- Karın kac yaşında?. 
- Yirmi be§ .. 
-~"'n? ... 
- Otuz beş yaıındayım. 

Çadırcının karısını Dara'nın a· 
tının dibine kadar ıürükliyerek 

getirmiılerdi. 

(Devamı var) yeceğim.. (Denmı nr) 
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PAZAR 
9 Eyıa.t 
28 R. Ahir 

Arsen Lüpen 'in Sergüzeştleri ____ _ 

• 
Bir hatıra Güo. batısı 

Sabah namazı 
oııe namazı 

18.30 

4 31 
12.n 

!'i.~s 

18.31 
4,311 
l~ll 

15.47 
18,31 
mo~ 

Kanlı intikamı 
Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? lkindl namuı ıuı 

Akşam namazı 18.30 
Yatsı oımazı 20.07 

Çeviren : İki Yıldız 
imsak 3.50 O öldü. Zavallının ölü sözle· J lrk,ar araıından fıtkı1an ıuların 

rinden iki damla yatın yuvarlan· o harikulade lezzetini hatırladık .. 
dığıru gördüm. Buna hlli inana· Birden: 

Yılın gfçen ıüolerl 
Yılın talan ııiiı:ılerı lH 

3.51 
244 
12l 

L _J 

Yazan: Maul"ice Leblanc 
-2u-

mıyorum. 

Yüzünü yıkıyor, yer yer beyaz· 
latmı§ ıaçlannı tarıyordu. Ona: 

- Zavallı, dedim, henüz kırk 
yatında olmadığın halde saçların 
bembeyaz olmuf. 

- Hayatta çok iıhrap çektim. 
Çok felaket geçrdim de ondan .• 
diye cevap verdi. O kadar çalıf • 
tım, o kadar didindim ki.. Tali• 
him de bana yar olmadı. 

Yatağınm üzerine çöktü. Yü • 
zünde kederden hurutuk1uklar 
huıl olmuştu. Bin bir iıtırap yüz· 
de kaybolmaz hatlar çizmitti. 
Bununla beraber gözleri mütema· 
diyen gülüyordu. Yüzündeki ıol
gun çizgiler araımda gözleri ma• 
ıum ve çok saf bir ümitle ı§ıldı· 
yordu: 

- Beni kurtaracaksın değil mi, 
doktor? dedi. Belki bundan sonra 
mesut bir adam olacağım. 

"Evet,, dedim, fakat içimden: 
"Heyhat, buna imkan yok,, diye 
dü~ündüm. 

Birden beni yanına çağırdı. 1 • 
tıldıyan gözlerinin etrafını ıim • 
siyah bir halka çerçivelemİ§ti. 

Alnından tıpır fıprr ter damlıyor• 
du: 

- Koşun, kofun, diye \,ağırı • 
}ordu, bana müthit bir ıeyler o • 
Juyor .. Ölüyorum .. 

Za vallımn mefluç vücudu et • 
rafında toplandık. Yalnız çehre • 
siyle içinde bulunduğu iıtıabı an • 
latmrya çalıtıyordu. Yatak çar • 
§afının üzerinde elleri biraz kı • 
mıldanıyordu. Göğsünden yedi • 
ği kurtun ondaki ıon hayat kuv • 
vetlerini de alıp götürmüftü. 

Etrafına toplanmıştık. Fakat 
bir ıey yapamıyorduk. Bir damla 
havayı, senit bir hava kütlesinin 
y1'1nz bir dam111.cığmı teneffüs e • 
delilmek için ıon derece kuvvet 
ıarfetmeıinden onun kalbinden 
m;i5tarip olduğunu anlıyordum. 

Bu ant buhranı ya.vaı yavat a• 
zaldı. Elinin, elimi tutmak üzere 
ufak bir hareket yaptığını hisset• . 
tim: 

- Benim yanımda kalmız ... 
Korkuyorum .... dedi. 

Onun yanmda kaldım. Alnın• 
'daki ter kurudu. Milthit hastalık 
liendini sakladı. Hava, zavallı 
göğsi1nün içine yeniden girmeğe 
batla(Jı. Bir çift göz hali ışıldı
yor'C!u. 

' ·- Beni ne zaman kurtaracak • 
amız, dedi. Böyle ya§amaktansa 
ölmek daha iyi değil mi? 
On~ teselli vermek için elini 

sıktım. Ve bir deri, bir kemik kal· 
mıf olan elinin avuçlanmm içnide 
bulunmaktan meıut olduğunu hiı· 
ıettim. Parmaklarımı 'kolunun i· 
çine doğru uzattım. Kanının par· 
maklanmrn üzerinden geç.tiii ade· 
ta duyuluyordu. Bu, iki insanı bir· 
b:riı t'! çok kunetli bağlarla bağ· 
lamaaa kafiydi .• 

ŞitLdi tamamiyle sakindi. Ona 
l<endiıjnin güzel memleketinden 
bahsettim. Sulh zamanında,, ıe· 
yahat ederken onun köyünden de 
geçıtıittlın. Beraberce altmcla o· 
turdulumuz akaıyalarm ıerin 
kokusunu, Yetil tepeler ve bya· 

rü;:!: dedi, aizi her zaman gö· _C R A D Y O ~ 
- Beni mi? dedim. 

- Yalan aöylüyorıun... Eğer 
dediğin gibi olıaydı ıana bet bin 
frank verirler miydi 1 

Çok baıit bir adamdı. Söyle • 
mek istediğini anlatmağa çalııtı .. 

- Bana bet bin frank verme • 
18.SO: pllk neorlyatı, 19: Fraı:wzoa den. diler .. 

Bu g Un 
l5TANBUL: 

Yalnız: 1e.so: Ttlrk mUAlld ne,ı1ya.tı.. (Fahire ha. - Ya ne verdiler?. 

d nım, Safiye hanım, Betik Fikret beyler) 21• - Binerlik bet papel verdi· 
- Gözlerimin içinde ... Sizi a· Et??f Şefik bey t.&ratoıda.n konferans, 2ı.so: 

ima gözlerimin içinde görüyorum. Stl1dyo caz ve tanıo orkestraeı. ler. 
b ld 12s Khr:. VAllŞOVA. 1su m. Tomaı fevkalade ıinirli bir hal· 

djye İ i.. 20-20: TagannW koneer. 20.so: Çocuklara 
Acaba neyi görüyordu? Neyi eehrlndf!,. tsımıı netrlyat. 20.45: Pllk. 20.50: deydi. Ortada bet ilin frank var• 

Mu1&babe. 21: Spor. 21.45: HatU mo.ılkl. 21, dı ! Maamafih öğrenmek mümkün 
hangi fey böyle birdenbire gözle• H: HaMrler. 22: Muu.habe. 2U!: Hafif 

olamıyordu. Hakikat cıva gibi rinin içine akaetmitti? mualkJ. 21.515: Haberler. 2ı: ~lusaJıabe. 24. 
h 3:5: Temıu. 1 Londradaıı naklım lıaftt muıl. parmaklan araımdan aıyrılıyor• 

- Zannediyorum ki ... A .. ı,te ki. 2: Danı pWdan. du. Halbuki diğer taraftan sar• 
gene ıeldi. 8%8 Khz. BtmltEŞ, 8M m. 

u-ııs Gtlııdllz neırtya.tt. 18: PopWer Ro • hotluğu da artıyordu. Bu yüzden, 
Doğru idi. Buhran yeniden bat· men nmııtklal. 19: Mwıahabe. 19.20: Szelia.n timdi de, kettdiıi ağlamağa ve hiç 

lıyordu. Bu çok mühtit bir şeydi. Matıa. erkestraaı. 20: 'Onıvenıte. 20.20: farkında olmadan, tikayet taTZın· 
Her ne yaparsak yapalım o hük· PlAk. 2o.to: Koılferanı. 21: :Radyo orkestra.-

BL (Beynelmilel ıark muslklıd. 23: Jlıı.bPr - da iftaatta bulunmağa bqlamıftı. 
mijnü icra ediyordu. Ve bu defa ıer. 2s.so: Bir lokanta.dan naklen konser. Diyordu ki: 
h.iç Hr f8Y de yapamıyorduk. M5 Khz, BUDAPEŞ'l'E, 550 m. 1 b . 

19.45: Bert.ha salon orkeetrau. 21ı Npte- - Dinle kardeıim ... On ar enı 
- Galiba, artık ölüyorum. de• u netrlyat. 2z.so: Trio koneer. 2s.so: Dan• hayvan yerine koydular .. Evet ih· 

di.. mu::11~:z~·~;;.::\~~':. takmıı. tiyar Bartelmi ve Simon... Beni 
--Gülen gözleri hala yalvarıyor· 20,111: Haberler, 20,ss: Piyano, mnslklıt. her za.man tertiplerinden hariç 
du: 21.10: Rokoko &kııı.mı. 2U5: Roher radyo bıraktılar. Bana yalnız dediler ki: 

orkutraar, 2S,SO: Ha~rler, 28.SO: Kon~rln 
- Beni kuratracakıımz 

Kurtaracakıınız deiil mi? 
ha... dftVamı, 2uo: Da.mı mualklsı. "Bir kamyon kirala ve Şatu köp· --------------! rüıünün ba§ında bizi bekle. Biz 

U'u
eturucu nııddeler jtimizi bitirince sana iltihak ede· Ölümün daha timdiden onun 

çehresini alt üst ettiğini görüyor· 
dum .• 

V UUU riz.,, Sonra da öldürüldüler .... Ma.· 
amafih bütün bunlardan bana 
ne? •. Artık bunlardan bahsetmiye - Yanım.dan ayrılmayın .. ·dedi. Çin hükumeti şiddetli 

tedbirler alıyor Evet! Yanından ayrılmıyaca. • 
ğım. Ve elini avucumdan bırak • 

S b d b 11~ Avrupa gazetelerinin verdik· 
mıyacağım. an' un an &fK& 
ne yapabilirim kit. leri haberlere göre, Çin hükumeti 

Burun delikleri ıoluyordu. Bir' uyufturucu maddeler kaçakçılığı. 
' na kar§ı gayet tiddetli tedbirler 

inıanrn kırk yatında bu hale gel· 
almağa baılamııtır. Bu tedbirle

meai, köyünü akaıya ağaçlarının 
rin alınmasını icap ettiren sebep· 

serin kokusunu koklamaktan iı • 
ler arasında, ıon zamanlarda ko· 

ter istemez vazıeç.mesi çok-acı bir , 
kain ve ıair keyif verıci maddeler 

~t )'di. kullandma11nın çok geniılemit ol· 
lıte- dudaklan takallus ediyor ması ve bu maddeler kaçakçılığı· 

ve sonra yavaf yavat yeniden dil· nın Pekin polis müdiriyeti men • 
şüyordu. Bir imanın kırk yaşın· ıuplarmdan bazı yüksek rütbeli 
da böy~e iıtırap çekmeıi ve son kimselerin yapmakta oldukları • 
suıuzluğunu köyünün dağların • nın meydana. çıkmı'f olmaııdır. 
dan ~1kralc o harikulade ıularla Nitekim ıon günlerde Pekin 
gid.ermemer.i ne kadar acıydı.. ikinci polis mıntakası müdürü 

Ter .. Öiüm teri uçuk a.lnmdan Yin Huan Yan nammda birinin 
yeniden "kmağa baıladı. Ah.. büyük bir kaçakçılık şebekeıini 
Kırk ıeneli!< bir didinmeden aon~ idare ettiği anlaşdmıt ve ha.kkın· 
ra ölmek .• VAzife önünde daim&. da gizlice tahkikat yapılmııtır. 
eğilmit olan bu alnın terini bil~ ikinci mmtakaı polis müdürü yal· 
ıilmeğe ~akit l=ulamamak.. nız kaçakçılık ile kalmayıp haiz 

Fedaki.rlık ıonauzdur. lnıan olduğu ıelihiyete dayanarak ta· 
onu ne zaman y~pacaiım evve~ • 
den lceatiremiyol'. Onu iıtiyen ses 
yükselir yukıelm~::r yapmak li. ~ 

:zrın .. İnsanın k"'~diıini hatırla • 
ması ve yalnız: "~uradayım,, di .. 
Y~rek ayağa kalkmuH 1'afi .. 

Ah.. Battan ba,a boiuımakl .ı 
ve hin bir elemli! g&.:İ• iien bu ha • 
yatı terketmek ne ?..:adar zor! 

cirlerden uyu~turucu maddeler 
musadere ediyor ve bunları hüku· 
mete teılim edecek yerde gizli sa· 
tıyormuf. 

lim. Konutacak baıka feyler var. 
Gölgede bulunan Centilmen bir 

koluna dayanarak yavat yavaı 

kalkıyor ve ıarP,oşluktan. Her ~öı· 
termiyen gözleriyle Tomaıın ke· 
derli yüzünden manalar çıkarma• 
ğa uğraııyordu. En nihayet dedi 
ki: 

- Konuşacak baıka ,eyler var· 
mıı ... Onlar da ne imit?.. Hangi 
başka ıeylerden babıediyoraun 

Tomaa? .• 
- Bu adamlarm hazırladıkları 

müthit bir ıui kastten bahıediyo· 
rum.. Bu ıui kaste dair çok §eyler 
biliyorum ... Fakat bilinmeıi lazım 
olanların hepsini bilmiyorum. Bu 
ıuikaıti kime karıı hazırladıkları· 
m biliyorum .. Fakat ·bunun bugün 
taııdığı ismi ve nerede oturduğu· 
nu söylemediler. Eğer bu tafsilatı 
da bilseydim yüz binlerce frank 
kazanmak itten bile değildir. Ah .. 
Bir bilseydim: .• 

Centilmen mırıldanma kabilin· 
den: 

- Evet, dedi, bilinseydi ... Ben 
sana yudım edeceğim. Tomaı ha· 
la ağhyormut gibi: 

- Sen bana yardım edeceksin 
değil mi? 

-Tabii yardım edeceğim ... Ve 
edebilirim. Bu iti aydmlatabile· 
cek acentalar var .. 

nm anılması onun ıarhot kafasın• 
da tiddetli bir aar11ntı yapmıftı. 

- Ne? dedi, ne diyorsun baka• 
yrm? Sana hu parayı F eliıiyen· 
le mqgul olum diye mi verdiler 1 

- Evet, fU hapiıhanede bulu" 
nan F eliıiyenin kim olduğunu a .. 
raıtırmam için verdiler. Bu itle 
ali.kadar olan zatı da yakında gö
receiim. 

- Sana het bin frank verdirel'I 
zatı mı? 

-Evet ... 
- Onunla randevün mü vıu·? 
- Hayır, onunla değil... Beni 

onun bulunduğu yere ıötürecek 
olan §of örü ile ..• 

- Nerede bulu§a.caluınız? 
- Konkord meydanmda Stru• 

burg abidesi önünde .. 
- Ne vakit? 

- Üç gün ıonra .. Per9em,,e gil• 
nü ıaat on birde. Tanıyabilmek• 
Iiğim için toför elinde "Journal,, 
gazeteıini tutacak .• Sana yardıuı 
edebileceğimi görüyorsun ya? 

Tomaı bazı noktalan anlamak 
iıter ıihi kaf asmı yumruklariyle 
sıkmağa başlamııtı. Anlamak it· 
tediği hazı kuanlıJi noktalar var 
dı. F eliıiyen, he, bin frank ve• 
ren ve daha Def bin vermeli va" 
deden zat! .. Bütün bunlar kıymet• 
li birer İp ucu değil mi? ..• Bunutı 
İçin, daha büyük bir merak ve a• 
laka ile ıoruıturmalarına 'devaırı 
etti: 

- Bu zat nerede oturuyor? 
Centilmen müphem bir ifade 

ile cevap verdi: 

- Anla,ılan V eainede oturu " 
yor ... Evet, anlaşılanı falanı yok·· 
Veıinede oturuyor. 

- Tabii sıına admı da ıöyle " 
mitlerdir? 

- Evet .. Gazeteler de bu iıiD'" 
den bahıettiler .. Taverni, d' Aver• 
ni vezninde bir §eydi. 

Centilmenin seıi gittikçe hafif" 
liyor ve kıaılıyordu. Suıtu ve bu.1'6 
dan hatka bir söz söylemedi. 

T omaı, itittiği .sözlerin beyniıt• 
de yaptığı fırtınayı dindirmek "' 
fikirleri arasında bir rabıta meY" 
dana getirmek için büyük bir ıar 
ret ıarfına mecbur kalmııtı. Bu" 
tün bu sözler bir ıürü müpheJSI 
teylerdi. Etrafmı aaran deriıt 
karanlıklara rağmen iki üç aydıtl" 
Jın nokta da görür gibi oluyordıt• 
Maamafih, kafasında birbiri at'" 

dınca doğan yeni yeni fikirler 
bunları da söndürmekten hali kal'" ltıldıyan gözler gittikçe ıönÜ • 

yor .. Fakat ıon dakikaya kadar 
hali ıülümıiyorla.r. Artık konu,
mryor, artık nefeı almıyor, kalbi 
çabal•dı, çabaladı, nihayet ayak· 
. ıt-.r·. •utulan bir beygir gibi hare . 
ketsiz kaldı .. 

Bu hususta yapılan ibbaratın 
doğruluğunu teıbit eden Pekin hü
kumeti bir tuzak kurarak poliı 
mıntaka müdürünü görülen suç 
halinde· yakalamıt ve Mare~al 
Çank • Kay • Çek in verdiği emir 
üzerine müdür kurtuna dizilmek 
suretiyle idam edilmittir. 

- Bunlar araaında tanıdıkların mıyorlardı. 

O öldü. Göz bebekleri ya.va!! 
yava' cam bir uçurum haline gel· 
di .. Her şey b;tti. Artık 

Birden ölünün gözlerinden iri 
Y•! damlaları boıanıp yanakları 
üzerine yuvarlandı. Yüzündeki 
çizgilerin ebediyen ağlamak üze• 
re büzüldüğünü ıördüm ..• 

Bu canerz vücudun elini daki· 
ka1ard&l1beri hali avuçlarımda 
tutuyordum. 

var mı? 
Oğlunun id?m haberini alan 

- Tanıdıklarım var mı? Bu da 
ihtiyar validesi ansızın ölmü§ ve 

laf mı ... Bet bin frangı bunun ıa· müdürün karıs1 da delirmittir . 
yeainde kazandım. 

1!!!11111-• Doktor • Operatör ••111!!!!1 - Sen bana para.yı verenin bir 

Ahmet Asım herif olduğunu ıöylemi,tin? 
- Evet, acentalardan birine 

Dolum ve kadın hastalıkları menıup bir tip. Bu herif bana de· 
mütehassısı 

Doktor - Operatör 

Iff et Naim H. 
Cerrahi hastalıkları mütehassısı 
Muayene saatları: 10-12 Oru.köy Şifa 
yurdu 15· 18 Rcyoğlu f stiklAI cad. I 9 

- Telefon 42221 ve 41960 -

mişti ki: 

"Centilmen, kodese atılan F eli· 
siyenin kim olduğunu öğrenmek 

iıteyen bir zat var. İte bqla !. iste
nen malumatı getirebilirsen ıana 
daha bu kadar para verilecek.,, 
Tomaı bunları dinledikten son· 

ra yerinden sıçradı. Filiıiyen adı· 

Centilmen bir kenara çekil111İfı 
batını göğsüne eğmiı olduju hal~ 
de uyukluyordu. Gece çok ıı~ 
ve kaıvetliydi. Gökte kara ye a• 
ğır bulutlar dolqıyordu. Rıhtrll19 

bağlanmı' olan nehir gemilerirı " 
den dökülen ıtıklar suyun )ıar• 
yiizünde titrek akiıler yapıyordıı· ..,e 
Uzakta. Trokadero sarayntnı . 
köprü kemerlerinin simsiyah ıt• 

. N eletı luetleri yükıelıyordu. " 1 1' 
ve ne de giden vardı. ortalı 
derin bir ınızlık içinde ı,utuoıı· 
yordu. 

• (Dcvıııu var) 
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Kadınlar sporda erkek- ! 

leri geçiyorlar mı?. 
Atletizm 
işlerimiz 

Betinci Balkan oyunlan kaptanı; 
Betinci Balkan oJUD)an kapandı; 
Zajrepte yapılan mü..ı.blar ve 

SJ><>r; Kadının, kadınlık ve annelik vazifelerini karşı
arnak kabiliyetini yükseltmeğe yardım etmelidir. 

onlann bizi allkadar eden neticeleri 
rösterdi ki, Türkiyecle atleb"k aporla
nn Balkanlara söre buaünlrii hali fe
ci kelimesinin ifade edemiyeceii ka
dar karanlıktır .. 

~:~ 
d ''Beynelmilel atlet heyeti fahri { Erkek, kuvvet ve kudreti daha 
laoktom (Adoltf Abraham) kadın- çok fazla olduğundan, kadından 
Sh~n sporlara. \?e bilhassa gtiç daha fazla koıabilir kadın erke-
1"'rlara d d ı 1 ' ' d'k a anma aıı 1akkında ğe niabetle bacakları daha kııa ve 
h: akt,C değer b'ir makale yazaı. ayak ad~eleri da1aa saiıf • 
~nun en mühim yerlerini ahyo- tır • (Umumiyet itibariyle 

?.: böyle olduiu halde uzun 

k
Nice ıenelerdenberi kadınla;, bacaklı bir kadın kısa bacaklı 

er k · 
g J e ler gibi her çefİt ıporla met• bir kadını geçebilir) ıonra kadının 
k ud oluyorlar. O kadar ki bugün kalbi, erkek kalbinden daha kü • 
l'tıl ı"''ların ıporda erkekleri geç - çüktür. Kadın ciğerlerinin genit· 
l'1 '1~ri ıneıeleıi bile ileriye ıürül - leme kabiliyeti ~rkekten daha az • 
b e'lte \'e ötede beride kadınların dır. Kadın kanı erkek kanından 
~ u itte, daha §İmdiden partiyi daha az faaldir. 
'~ndıkları iddia olunmakta.dır. Sonra kadının umumiyet itiba-

ı, d adınlar içinde, birçok ıpor .. riyle hayati kabiliyeti {100) e 
~ r a erkeklerden ileri gidenler kartı (141) derecesinde erkekten 
ı..'1-dır. Meıela kadınlar daicılık- daha az seridir. 
~ erkeklerden fu:la yükaekliklere Elha11I bedeni kabiliyetler ba -
\)~-biliyorlar. Bazı kadınlar, ıu kımından, kadın erkekten geri " 
iti •ııda, erkeklerden fazla on ıa- dir ve gerilik devam edecektir. 
be'Ye kadar kalabildiler ve buna Erkek ile kadın arasında bir 
ı~ llıer daha ba,ka muvaffakıyet- kotu yarıtı yapıldığım taıavvur 
)~de kazandılar. Bu muvaffakı- edelim. Ba9langıçta kadın erkeği 
~e erj örnek tutanlar kadınlann geçebilir. Fakat elli yardadan ıon
~k~etit •Porda erkekle yanta· ra vaziyet deği9ir. Erkek kadını 
)o J rınr ve geçeceklerini ıöylü • altı yedi yarda geçer. Yüz yarda-

r "1'. Irk bir meaaf ede erkek kadım 15 
ltı ~Unun mümkün olup olmadığı· yarda geri bırakmıtlır. Meıafe 
'll etlcik etmek icap eder. Sonra uzadıkça aradaki açıklık artar. 
lil etçilik görüfünden bugünkü ile- Fakat kadın dağcılık, yuzu • 
d~eınenin millet bünyeıi bakımın. cülük gibi güçlüğü orta olan spor· 
d~ tı faydaiı olup olmadığı da göz- larda fazla mukavemet kö•termek 
te~ 9eçirm-:k lazım ~elir. Çünkü kabiliyeti haizdir. Onun için, ka
t\i~~lc neslin anneleri olan bu • dınlarden mütetekkil bir heyet ku. 
d~ u kadınların ıpora fazla da• tup seyahatine çıkacak olursa, mu· 
t~,lt?talarının vahim bir tehlike hakkak büyük muvaffakıyetler 

B~ etmesi de muhtemeldir. kaZanır. 
~~ k~ kere tunu ıöylemek icap e· Bugünün kızları ile genç kadın· 
tiS rt 1 hir kadının spor ıahaaında larının biniciliğe ve güç ıporlara 
~ .. ~ ereceği azamt muvaffakıyet, fazla dadanmalarının sebebi ne • 
r,~;ain göıtereceği azami muvaf- dir? 
I~. ~~tten geridir. Çünkü meıe - Bunu §Öylece izah etmek müm· 
~le • Utün bir cinıin kabiliyeti me· kündür: 
!'ti\ '•dir. Yoksa tek ti.ik iıtiınala- Eıkiden kızların ev iflerini öğ • 
lt.td ~•ıiyeti değildir. Onun için renmek için ıarfettiği zaman, bu 
~it ın hincinin vaıati faaliyetini gün mekteplerde geçiyor. Sonra 

"ıek " k ""· · · • 1--d 1 h t 1 b 1 ''t• e onu er eS{ın cınıının va. KA ın ar iş ayatına a ı mıf u u " 
"-' faaliyeti ile kıırfılaştrrmak nuvorlar. Onun için ıpor ibtiyac1 

~eler. cok artm11trr. Kadmm ıpora da· 
tt)cl Yle yapıldı~ı takdirde her de.nmaaı. hic !Üphe yok ki fayda

eıı evel tu neticelere varılır: 1ı bir ittir. Buıünkü kızlann, P 

Balkanlann her ıün bir parça dA• 
ha ilerlediği bizim de o nishette yeri· 
mizde saymak ıöyle dursun reri kal • 
dığımızı yakinen anlıyabilmek için 
mutlaka bir kaç sene sonra daha ziya• 
de patlak verecek acı günlet'i bekle • 
mete lüzum yoktur ... 

Kronumetre ve terit ölçmeie isti
nat eden bir ıpor hareketinin çok ha· 
ıit hayatını her gün kolaylıkla gös • 
tennek mümkündür .. 

Memlekette güya tatbik edilen bu· 
günkü atletizm tetkilib 1923 teki 
tetkilittan beri on bir ıene zarfında 
kaç atlet yetittirdiğini hep beraber 
hesap edecek olursak meydana çıka • 
cak hak;kate •ilamak nu lazım bile • 
mem!H 

Bundan iki ay evvel lıtanbul at • 
letizm heyeti ıenelik birincil;kleri yap· 
tığı gün Kadıköy aahaıına gelen se
yirci, müsabık ve hakem adedinin 
mecmuu 63 lriıiden ibaretti. 

Şimdi öyle bir memleket taıavvur 
edelim ki, bu itteki müntesiplerinin 
mecmuu yirmi ve nihayet otuzu ıeç • 
mezıe o hareketten beklenen netice 
Zafrep müsahakalanndaki ıekilden 

baıka bir t•Y olabilir mi? .. 
En batta gelen klüplerimizin he • 

nüz atletik sporları hazmetmedij1, on
lann programlannda bile yer bulmı • 
yan bu hazırlayıcı ıporun naııl bir 
......... ......... ~ ...,... Wr 
kaç heTetlllnn cidden fll)'llftl hfinnet 
meıaiıinclen Mitün bir memleket iti 
belrlenMk sariptir ... Ne elriline o biçi
lir •• 

Zairebe giden yirmi kitilik kafile 
artık atletik ıpor yapmamafa kalksa 
atletizm federasyonu da, antrenörleri 
de, mevcut nizamnamesi de bir za • 
manlar mevcut olan timdi İle yerinde 
yeller esen (Hokey) federasyonu si· 
bi rahmeti rahmana kavutur ... 

Bütün bunlar bizdeki ıpr teıkila· 
tuun acı tıuaflan, fakat maalefeı iç 
yüzüdür •• 

Sıraıı geldiği zaman herkes ama • 
tör idarecilikten, ,fisebilillah yapılan 
itlerin bu kadar olacaiından bahseder 
gider. 

Mekteplere klüplere vanneaya ka
dar kıyıda, bucakta atletik sporlara 
yer verilmif, teıkilit bu muazzam ha
reketi it edinmiıse bugün hu kadar 
yann çok daha aiır mailübiyetlere 
tahammül etmek hepimiz için bir 
~tur.. O zaman kim1eden fazla it 
iıtemek hakkımız olmadıiı aibi her 
veıile ile onu bunu hırpalamak ta 
kimıenin hakkı değildir .. 

6mer Besim 
........................... IUI........ llltaıı-...:11 1 ....,._ 

zellik itibariyle, geçen nesillerin 
hepıinden üıtün oldukları muhak
kaktır. İyi ve idareli ıpor kadar 
güzelliğe hizmet eden bir §ey yok
tur. 

Fakat bunun böyle olmaıı ka· 
dınların güç ıporları, bilha11a ya -
rqmak ve erkeklere üıtün gelmek 
gayretiyle atılmalarına sebep ol • 
mamalıdır. Çünkü bu hareketin 
sinirler üzerindeki teıiri çok ya .. 
mandır, ve ıon derece teltlikeli • 
dir. 

t, hayalı ile metıuliyetleri, ka
dında, erkeklere mahsuı bazı ka• 
biliyetleri inki,af ettirecektir. 
Bedeni terbiye bunları büı bütün 
ileri göfürmemeli. bilakis bedent 
terbiye kadınlık ve analık vükle • 
rini daha iyi bir tekilde yüklen -
mek kabiHvetini yükseltmefe ya11o 
dım etmelidir.,, 

~~ l -l Istanbul Yüzme birinci-
liğini Beykoz kazandı 

Galatasaray kürekçileri gelecek ay başında yapılmak 
üzere bir Marmara turu hazırlıyorlar 

Kotra müaabakalahndan bir baıka görünüı; sa ğda ve üstte : Dört yüz: 
metre birinciıi Aglh Bey yarııı biti riyor. Altta : Atlama müsabakaları .. 

1ıtanbul mıntaka11 yüzme bi- Bey kozdan Safvan - 29.55 - · 
rincilikleri büyük bir intizam ve ile yeni bir Türkiye rekoru teaiı 
alika içinde Moda banyos~ında· etmittir. Beykozdan Mekin ikin-
ki yüzme havuzunda yapılmıtlır. ci, Beykozdan Toma üçüncü. 

Kalabalık bir halk kütlesi ta- 4X100 bayrak yarıtı: 
raf ıı:ıdan takip edilen bu yarı9lar· Suat - Cihat - Orhan - Ha· 
da •iman telmilr netiWer, yeni lilden mürekkep Galatuaray eki
Tarkiye rekorları kuandırmuı bi - 11.41.8 - ile birinci, Bey· 
itibarile çok. pyanı dikkat olmut- koz ikinci. 
tur. Neticeler tunlardır: Puvan vaziyeti: 

100 metre ıel'beıt erkerler: lıtanbul §ampiyonluğunu tespit 
Galataıaaydan Orhan birinci eden umumi puvan vaziyetine na· 
Galataıaraydan Orhan birinci zaran Beykoz 111 puvanla lstan-

lil ikinci, Fenerbahç.eden Fuat Ü· bul ,ampiyonu olmuıtur. Galata· 
çüncü. saray 91 puvanla ikinci, Fener· 

100 metre serbest hanımlar: bah"çe 60 puvanla üçüncü o]muı· 
F enerbahçeden Matmazel Lo- tur. 

la birinci - 1.36- yenj bir Tür· Beykoz klübü, lstanhul yüzme 
kiye Tekoru teıiı etmittir. latan· ıampiyonluğu hedefine, oldukça 
bul ıu sporları klübünden Leyli uzun ıüren meıakkatli bir mesai 
Aıım Turğut hanım ikinci olmut· Clevreıinden ıonra vasıl olmuttur. 
tur. Bu muvaffakiyetlerde Beykoz yü· 

400 metre serbeat erkekler: zücüleri kadar kıymetli kaptanla-
Galataaaraydan Halil - 5.45. rı Ihsan ve Fahri beylerin hisseıi 

9 - birinci, Beykozd~D Safvan vardır. 
ikinci. (A.A.) 

200 metre kurbalama hanım· Futbol 
lar: 

lıtanbul ıu ıP,Orları klübünden 
Leyla Aıım Turiut hanım rakip• 
ıiz birinci. 

200 metre kurbalama erkekler: 
Beykozdan izzet - 3.36 - bi· 

rinci, Beykozdan Oiner ikinci, F e
nerbahçeden Orhan üçüncü. 

100 metre kurbalama erkekler: 
Beykozdan Agali - 23.6 - ile 

yeni bir Türkiye rekoru teıiı et• 
mittir. Galatuaraydan Orhan i • 
kinci, Beykozdan Niko üçüncü. 

200 metre ıerbeıt erkekler: 
Galataaaraydan Halil - 2.39. 

1 - birinci, Beykozdan Safvan i• 
kinci, F enerbahçeden Fuat üçün• 
cü. 

400 metre aerbest hanımlar: 
Fenerbahçeden Matmazel Lo

la - 7.48 - ile yeni Türkiye re· 
koru teıiı etmiıtir. lıtanbu1 su 
sporları k1Gbünden Leyli Aıım 
Turtut hanım müsabakayı terket• 
mittir. 

1500 metre aerheıt erkekler: 

Bugün Fener bahçe ve Şeref 

ıtadlarında futbol maçları yapıl -
mı9tır. Betiktaılılar, yaklaıan 

Türkiye birinciliği için hazırlık ol
mak üzere Süleymaniye ile bir 
maç yapmıılar. Fenerliler de ken
di aralarında eizerıiz yapmıflar
dır. 

Galatasaray kürekçileripin 
yeni bir hazırlığı 

Galataıaraylı kürekçiler, gele· 
cek ayın batında tatbik edilmek 
üzere bir Marmara turu hazırla· 

maktadırlar. 

Galatasaraylı gençler iki ekip 
halinde Bebekten hareket edecek· 
ler, birinci ekip Rumeli sahilini 
takip ederek Çanakkaleye gide· 
cek, ikinci ekip te Anadolu kıyı· 
}arından Çanakkaleye giderek bt· 
rinci ekiple birleıecektir. Marma· 
ranın lıer tki kıyıımdaki bütün 
uğrakları zivaret edecek olan Ga-
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lJedilıodu 

Devadımlarile ilerligen 
· bir mücadele •• 

Çöplerimiz yakında lastik teker ekli 
arabalarla taşınmlya başlıyacakmış .. 

İstanbul sokaklarından gürül· onları gene !Öyle bir tarafa bıra
tüyü kaldırmak için yapılmakta kıp, 11rf :sokaklardaki gürültüyü 

olan mücadele dev adımlariyle İ· azaltma'k maksadiyle çöp araba • 
lerlemektedir. Gazetelerde okun- )arının tekerleklerincİen sonra 
duğuna ıöre belediye çöp ara • ı imanların kundura akçelerine bir 
balannın tekerleklerine lastik ıe- 1.. "k L'"'"k k 1 . . aıtı taUll a oyu maıını emre -
çırmeie karar vermıttir. Demek 

1 

d k 1 .. t"k .. k ..ı· 1 I 
k. · "bd d • ece ve as ı o çeaı o mıyan a-

ı ıstı at evrınde yalnız padi· k1 1...... k ·· 
h h d l rm aya arının ucuna uasara yu· 

§a §e za e ere, sultanlara ve da· .. 1 • . • • kt" 
1 rume erını ıitıyeece ır. 

mat pafa ara mahıus arabaların 
tekerleklerine )istik konulurken · Benim fikrime kalırsa evvela 
ıimdi meırutiyet devrinde çöple· para ıarfetmeden, belediyeye 
rimizi lastik tekerlekli arabalarla fazla yük olmadan k~ldırılması 
tafıyacağız. Dünyanın ne kadar mümkün olan gürültüler kaldırıl
değiıtiği bundan daha parlak bir malı ve bunlarda muvaffakıyet 
misal ile ispat edilemez. ıöriildükten, o gürültüler tama • 

Ya1n - 1 • • ı· -·k t men ltetildikten ve kesilinceye 
ız, çop erımız a.~ı e· 

kerlekli araba1ar1a nakledilmeğe kadar Yerilen emre riayet etmi • 
baılandıktan sonra sokaklarımız· yenler cezalara çarpılarak vari • 
ttaki gürültü vaziyetinin de de • dat bile tetnin edildikten ıonra 
gi,ip deiitmiyeceti ıorula'bi1ir. ortadan kaldırı1maıı bir masrafa 

Gazetelerde çıkan habere bakıla- mütevakkıf olan gürültüler için 
cak o1urıa, sokaklarda en çok gü'· teclhir almıya kalkıımalıdır. Çün· 
rültü yapan çöp arabalan, kap • kil ç3p atahlatına lastik teker • 
lumba~a ıüratiyle yürüyen çö~ Jek koymakla bit miktar para ıar
çöp arabalarıymıJ ! T akrrtıları ki- f edilmit olur, ama diğer gürültü -

ler devam eder durur. Bu masraf, 
çöpler hazeratmın tam bir iıtira • 
hatle ve hiç sarsılmadan çöüp ka
yıklarına nakledilmelerinden ba! 
ka bir 9eye yarıyamaz. Fakat be· 

Memleket Haberleri: 

Çanakkalede 

ÇanalilCale Mairlf MUCf UrU 
Lltit Bey 

Çanakkale, (Hususi) - 30 
Ağustos zafer ve tayyare bayram· 

ları Çimenlik tabyalarında büyük 
bir kalabalık ve coıkun tezaliü -
ratla kutlulandı. En kıdemsiz bir 
.zabitle en büyük askeri kuman • 
dan ve tayyate cemiyeti namına 
maarif müdürü Latif Beyler tara· 
f ından günün büyüklüğüne uygun 
heyecanlı nutuklar söylendi. 

Şehir ba§tan başa taklar ve 
bayraklarla. donandı. Gece bin -
lerce kafile halinde önde nıuzika 
olmak üzere !ener alayları yap•la-

rak §ehir ba,tan baıa gezildi. 
Bütün halk ıokaklara dökülmüt • 
tü. Gece l>ayram terefine htillli.l 
mektebinde bir balo verilmi§tir. 

Sekiz ki,iyi kasap sahrile 
yaralıyan hasta 

lometrelerce uzaktan duyulan 
motosikletler, kaldırımlar. söke • 
<:ek ıüratle kotturulan muhacir a
rabaları, lüzumsuz yere motörle· 
rini takırdatan şoförler değilmit ! 

lediye zabıtası hiç bir masraEı mu- Odetnif, (Hususi) - Burada 
cip olmadan ıürültü çıkaran pak· Hasan isminde bir akıl hastası, 
liye vasıtalarını siddetle takip e· sebze pazarında bir kasap llükka· 
debilir, devamlı bir aEim göste· nından kaptığı satırla etrafa sal· 
rirse, ititti,i gürültülere kar~ı lc;,.. dırmıı ve sekiz kitiyi yaraladık • 
laklarını tıkamazsa işlek sokak . J tan sonra, güçlükle yakalanftUf • 

larımızdaki gürültülerin yüzde tır. 

yetmiş beti kQlayca kaldırılahilir. Adanada karısını 
öldüreh adam 

Adana - Karısı Faz ileti on 

Golç Paşa Türkiyede 
Harbiye mektebine ve 
harbe ait hatıralar .. 

--Çeviren: A C •• ••••• Yazı rco.sı 8 -~ 
Golç Pa§a bizzat bu seferber or- proje gene bir tarafa atıhyorcl 

duya iltihak etmek istemi§ıe ae Onun için biz Abdülhamidia t& 

Abdülhamit onun kıymettar irta· ray dalkavuklarından ba§ka b 
datını bir an bile ihmal edemiye • teY değildik. Bu itibarla bell 
c.eğini söyliyerek buna razı olma - Yıldız sarayındaki en büyük 
mıştı. Fakat Golç Patanın bu se· kıymetim karnından konutallr 
ferberlik esnasındaki mütahedatı )erinin Üzerinde yürüyen ve. 
ve tecrübeleri, Osmanlı ordu itle- rende atan bir saray cüce•• 
rinin yeniden tanzimi için bir la- Ben onun yaptıklarını maateest 
yiha hazırlamağa kafi gelmişti. yapamıyordum.,, 

Bir de TrablUJun müdafaası için Bu vaziyet kartı11nda Go1Ç 
bir tetkilat yapılması da o esnada fa mukaveleyi tecdit etmiyere1'tc 
Golç Paşa tarafından teklif edil • vini dağıtmıya, ıeyahat hasıtlı 
mişti. Bu layihaların ikisi de Ab- ları yapmıya ve kendisinden 
dülhamide arzedildiği zaman pa • ailesini Almanyaya geri gönder 
ditah onların tetkikini hususi ko • mek için tedarikıltta bulu 
misyonlara h&Yale etmiıti. ba,layınca bir gün mabeyinei 

O zamandanberi Abdülhamit den birisi pürheyecan onun tf1!ll 
askeri i§lede ıık sık Golç Patanın dine gelerek bu ha;ıırlıklar111 -
fikirlerine müracaat ediyordu. den ileri eeldiğini kendisine ~ 
Golç Pata, Türkiyenin beyne). muftu. Golç paşa mabe1'11'1 

milel vaziyetinde gittikçe müşkü • •erdiii cevapta faaliyet 11\hıa'' 
Jita maruz kalmasını devletin git- nın oçk tahdit edilmiş olması 
tikçe daha ziyade ATrupa ihtilaf· dolayı bundan fazla Türki 
)arına karıttırılmaima atfediyor • kalamıyacağını söylemişti • .,liJI 
du. Türkiyenin bu meselelerle ıini daha evvel Almanyaya 
dolruelan dolruya alakası yoktu, masmın da bazı iktısadi sebe 
olmadıiı halde kuttetlemiden bil· den ileri geldiğini ili ve e 
yük bir kıımının ziyaına ıebep ı,. Mabeyinci: "Pek ali, bunları 
luyordu.. Bu hal payitahbn vazi· Jederiz !,, diyerek gitmif~İ. 
yetinden ileri ıeliyordu. Colç Pa· Golç pata bir iki gün 
ıa diyordu ki: "İstanbul prkın bir Yıldıza çağrılmıttı. Orada _,, 
deniz kızma benziyor, cazibeıine yın baheçsinde yerinden 
mai10p olanlatr nıalıvediyor. ı~ bir toprak mahallini tetkik e 
tanbula malik olmak her devlet niçin kaydığını b'ir raporla 
için me9um obnuttut. Bir zaman· 
lar genç imparator Juvanın sara • 
yına Mikael Pal~colag'ın lıtanbu· 

lu Latinlerden istirdat ettiği liabe
rl gelir gelmez ıaray ricalinden 
birisi nevmidane bir tavırlabaiır
m19: "O, öyle ise her şey mahvol
du!,, Haklkaten ondan sonra iz. 
nikt~ki tanlı günler tönüp gitmiş· 
ti. Şehrin muhtef im vaziyeti, et· 
rafınJlaki tabiatin güze11if1, ma• 

tahaneye bildirmesi kendisi 
rica olunmuttu. Golç paşa bu. 
ıele hakkında hatırat defter 
diyordu ki: 

"Benim burada toprak k•1'., 
d 

sından da anlıyan mütehauı•, 

Bana kalırsa çöp ara'balatfııın 
tekerleklerine listilt geçİTerek 

çöplerimize yüksek bir paye tev· 
cihine fimdilik hiç lüzum yoktu. 
Bugünkü külüstür çöp arabalarına 
takılacak lastik tekerlekler iç.in 
verilecek para l:;ir tarafa konur -
sa, mevctft çöp arabası hayvan1a
rı satılarak bu para da lastik pa· 
rau.na ilave edilirse1 sehrin ihtlya· 
cına kafi gelecek kadar arri çöp 
kamyonları ıatınalmak mümlfün
olabilirdi. Bu para yetİ!mese bile 
biraz fedakarlık yapmak güç ol • 
mazdı. İstanbul da njhavet orta 
devirden kalma bu külüllür çöp 
arabalarından ve ayni zamanda 
da o arabaların gürültüsünden 
kurtulmuş olurdu. 

Çap aral>alarından evvel nıu .. 
hacir arabalarını dü9ünmek li • 

-;:ımdır. Bunların yaysızları Ye lis• 
tik tekerlekli:tleri yavA! yaYaf or• 

taBaı\ kıldıtı1al:rilir. Jlunun için o 
yilıi araba fiahip1erine uzun bir 
•rade vettnl!k kafidir. Bunların 

ortadan kalktnaıı yalnı~ $1Ürültü • 
nün 1ialesi kin değil, ayni zaman· 

da kaldırımların da çabuk bozul• 
maktan lturtarıltliaıı için ll:iım· 

dır. 

iki yerinden bıÇakla yaralayıp öl· vi ve parlak sema, uyuşturucu ha· 

]arak tanımna.m çok ~uhaft~r·. ~ 
hadise de padı9ah1iı sıyasetırı•I 
rakteriıe eder. Bu itin bana t;I 
edilhleAiyle padi!ahın hususi. '.,; 
de verdi~im nasihat ve fik~ 
ne kadar ehemmiyet verdiği ' 
tılmak isteniyor. Sö~de benidl j 
gibi va2ifelerden dolayı bir f~ 
duyacalım zannediliyor. s;, 
Abdülhamit bu fırsattan bili f 
de mutat olan ihsanlarmda,., , , . 
sini lutuf buyurmak ve ara@'';' 
l<i ilitili.fları bu ihsanla ort• ~· 
kaldırmak istiyordu. Şahat .,~ .J.tf 
kiki işlerin hainane bir ı&IP' ' 
liiribirine karıtllnlmuı yil~, 
den burada herhangi bir iti I"' , 
mek mümkün olamıyor. Bd td~, 
retle hareket edilmesinin c•~,~ 
madığını bir şarkliya ani• bl' 
beyhude bir zahmetten bat1'd'l.-' 
şey olamazdı. Bana hediye t ~•' 
murassa tütün tabakasının tıl~f' , 
!U olabilirdi: "Uslu otur, ist~leıti 
nameni geri al ve nıuk•• 

Sehir so'kaklarınd:tki gürültü • 
yü ~znltmak düşünüldüğü zaman 
neden na.rasız alınması kahil olan 
tedbirler tatbik ed;lmiverek pa -
ralısına miiracaat olunduğu anll'I.· 
şılamıyor. Gürültü deyince tabii 

akla evvela şehrin en itlek sokak· 
ları ge1ir. Bu işlek sokaklarda iıe 
motosikletlerin insanı sağır edici 
taktakları en müz'iç gürültü !ek· 
]inde her gün devam edip duru • 
yor. Bunları kovalamak, bu gürül
tüye mani olmak, emre riayet et • 
rniyen motosikletç ileri para ceıa· 
larına çarparak ırürültüyü a zalt • 
mak için masrafa girmek değil. 
Yaridat bile temin etmek varken, 
neden hu noktl\va fazla ehemmi
yet verilmiyor da ~üniin muayyen 
saatlerinde sokakll\rı tloluan kao 
lumbağA. ekspresi denilmeP.e ı =- vık 
olan ma hut çöo arab"' 1arına las
tik tekerlek takılıyor?. 

Galiba lstanbul belediyesi sey· 
Y'!-r aatıcılar sokaklarda bağırıp 

~lırmakta devam ederlerken, o· 
lllnoLiTier, kamyonlar, otobüsler, 
A 1 ıMetleP, 1M1ftacir arabaları 
"'9w- MftaYctarmm en büyük ~ü • 
rültit menbalannr t~lril ederken 

Bütün liunlar ya~ıltnatlan. bun

lara ait tedbirler alınmadan insafı 
o biçimsiz çöp arabalarna lastik 

tekerlik takılacaiını haber alınca 
tabii gülmekten kendisin.i alamı • 
yor. Halbuki belediyenin vazife • 

ai lataflbul halkını •üldürme'k de
lil, onu bir an evvel sokak gürül· 

tülerindeıı hakkiyl~ kurtarmak • 
tır. 

Dedikoducu 

Dikkat tifo var! 
Kony• - Son günlerde şehri· 

mizde tifo vakalarının aı1Uattıiı 
görülmektedir. Alakadar ma -
kamlar icllp eden tedbirleri al -
makta iseler de bu 'hareketin da· 
ha ziyade ıenitletihneıi ve her 
mahallede her ev halkının haber
dar edilerek kendilerine korunma 
vasıta ve öğütlerinin öğretilmesi 
lazım ıelmektedir. 

Nerelerde a9ı yapıldığı veya 
iliç verildifi me•cut va.aitle hal
ka siiratle bildirilmelidir. 

Halkın çoju bundan ha~rdar 
deiilclir. 

dürmekten suçlu ve mevkuf Vatı• va insanlara azim ve metanetten 
lı Bayazitin duruşmasına ağır ce· mahrum edecek derecede hakim 

za mahkemesinde devam olun • 
muttur. 

Sıhhiye müdürlüiiine yazılan 

tezkereye gelen cevapta Adanada 
akli hastalıkları müteha11ısı bu • 

lunMadığı, müteha111sın vilaye • 
timize yakın olan Konya memle· 
ket hastanesinde oı<luiu bildirili· 
yordu. 

Hakimler heyeti kı•a bir mü .. 
zakereden sonra, sc>Çlu Bayizitin 
akit muayenesinin yapılması için 

Konyaya ıönderilmeıine karar 
vermittir. Durutma 30 Eylül 934 
tarihine l>ırakılmı§hr. 

ismail aAa kimin tarafından 
ve nif;in öldUrUldU? 

Balıkesir, - On, on bet gün 
evvel Pamukçu köyünde bir vaka 
olmu§, bakkal lsmail ağa ak§am 

dükkanında otururken dıtarıdan 

atılan bir k~rıunla öldürülmüttü. 
Tahkikat henüz müıbet bir neti• 
ce vermemış, katil meydana çı· 
karılamamı§tır. 

İsmail ağanın ölümü etrafında 
bir çok: rivayetler dolaımaktadır. 
Bir rivayet~ göre, İsmail ağa 
düttnanlara taraf môan para mu • 
kabilinde biriıine öldürtülmüftür. 
Dilor bir rivayete göre de bir a• 
lacaklısı tarafından öldürülmüt -
tür. 

Katilin fu ıünlerde meydana 
çıkacağı muhakkaktır. 

oluyordu. 

Golç Pa§a daha birçok sebep
ler serdederek payıtahtın lıtanbul
dan Konya ya ve başka bir tarafa 
naklini muvafık buluyordu. 

Golç patanın Türkiye ile aktet
tiği mukavele 1 temmuz 1886 se· 
neıinde bitmitti. Bu üç sene zar • 
fmda o ordu için nizamnameler 
kabul ettirmek ve saire gibi bazı 
itler görmütıe de, verdiği layiha· 
tarın hasır altı edilmesinden ve 
bir netice husule ıetirmemesin • 
den dolayı nıuğber olduğundan 

mukavelenin temdidini iatemiyor
du. Diyordu ki: 

"Biz l;uraya gönderildiğimiz 

zaman Abdülhamidin orduıunu 

aırt bir fekle ıakmak istediii zatı· 
nolunmu9tu. Fakat bu böyle ele • 
fildir 1 Bilakis mesele !undan iba
rettir: Abdülhamit, Türkiyede her 
şeyin Almanvadaki ribi olması la 
zımıeldiğini bir gece rüyasında 

~örmüttü. Onun ir.in ıel~fi sultan 
Aziz nasıl kaplanlar, aslanlar ve 
timsahlar getirterek eğlendiyse 
Abdülhamit de Almanları getirt -
mitti. Efendimizin içi ııkılaığı za· 
man ordunun ıslahına ait tiir sürü 
projelerin icinden bir tanesi çıka· 
rılryor ve Alman ıslahat zabitle • 
riyle komisvonlar akl:edilerek bu 
proje müzakere olunuyordu. Bu 
ıuretle Atidülhamit liir müddet 
eilenmit oluyordu. Ondan ıonra o 

temdit ettir.,, 1"' 
Fakat ben bir tütün ts~ 'ıff' 

t·]ct• kolleksiyonu yapmak teh 1 17it 
m&ruz kalsam bile istifaJl1' 
zaman sonra yeniliyeceğirrı·11 tf'e' 

Golç paşa kararından ~~11 ~eıı 
mişti. Yalnız ailesini kendıs•~teıı 
evvel Almanyaya gönderme ·,,el 

• t" ç·· k .. mabeY' 
vRazgeçmış ı. un "lu ... Aldl.., ' 
agıp bey, J&yet aı esını slı'' 

yaya gönderecek olur•• zatı t te' 

nenin buna türlü türlü ınana~r 17lf 
recegını, paşanın lstanbul ~ l ' 
ihtilal çıkacağım haber alcl•ll~" , 
çin ailesi~i emniyet altıncl•dıi' ' 
lundurmak maksadivle yolla 1~ 

• ... • • C. 1 p•••Y" nı zanne ..... c,.,.,,"' · ·o ç ....,. 

rar ederek anlatmıatı. 

( De\fanu var) 
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Polatlıda : topçu alayı satınalma 
komisyonu riyasetinden: 

Polatlıda topçu alayı ibtiyacı için aıatıda ihale gOnleri, 
ıaatleri, miktarları yazılı mevadı iaşe mUnakHaya konmuıtur. 
Taliplerin ihale gününde teminatı munkkatelerile birlikte Polat· 

lada topçu alayı ıatınalma komisyonu riyasetine mOracaatleri 
lüzumu ilin olunur. (5496) 

Saat Miktarı 

16 da 200,000 
11 de 200,000 
14 te 200,000 
9 da 12,000 

15 te 10,000 

Tarihi 
2219/934 
,, ,, ,, 
,, " ,, 
,, " ,, 
,, ,, " 

Cinai 

Aleni 
Kapalı 
Kapalı 
Aleni 
Aleni 

Saman 
Yulaf 
Arpa 
Bulpr 
Pirinç 

. . 

ı•w 

Deni;yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri lraköy . Köprübaşı 
rel.42362 - Steci Mühürdanade 

--• Han fefon 22740 --llH 
Karadmiz Cu-
martesi postası 
ERZURUi sal;ı~~ 

Cumartesi ~ de Galata 
rıhtımından kalkcak. Gidişte 
lnebolu, Sinop ~msun. Gire· 
son, Trabzon, be, Hopa'ya 
Dönüıte bunlardİliveten Pa
zar, Sürmene, Flsa ve Ün· 
ye'ye uğrayacaktı. (5444) 

Ayvakk 
Sür'at wlu ., 

MERS •N va uru 8 
ı &lül 

CUMAR f ESi 1 de Sir· 
keci Rıhtımından ka,ac:ak ve 
Ayvahk yolunun m&ıit iske· 
lelerine uğrayarak 1'1ire gi-
dip dönecektir. 154~71 , 

p s !!& 

Göz Hekiuj 
Dr. Süleyman ~ükrü 
BabıAll , Ankara caddesı ;'\o 60 

Telef~n 22565 

Sahibi: MEHMET ASM 
Neıriyat müdürü: Refik l -..,, 
V AKIT Matbaası - lıta~u) 

Tl:.:J C2 K iVE 

llR~AT 
BANKA~I 

·DAoA 
BiR.iKTi.QEN 
RAı-IAT-b'O~Q ~ 

~--------~--~----------------------~--------

~ 

t·otogral meraklıla~. 
Harbiye mektebinin yüzüncü yıldönümü mer~ 

ait futugraflar lstanbulda V AKIT kütüpha~eıinde sa ~ 
tadır. Günün en mühim hadiselerine ait futugrafları, 1 elet" 
VAKiT kütüphanesinden tedarik edebilirsiniz. Bu kop"/ d• 
den agrandisman siparişler de kabul edilerek az zam•D 
teslim o'uour. 


