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l(ıbrit kırahnın ipkane 
ttı,ceralan, gizli hayah 

~aiovaya rağbeti 
:"tttırma k icin 

~ltca~\iul vilayeti ite Seyrisefain 
Ştbr- 1

• epeyce fedakirhk yaptı. 
•~at 1ını'le rıibayet iki buçuk, üç 
._tvk~e.saf ede olan bu güzel su 
~tlırd~nı cennet gibi bir hale 
~tn ı. iskeleden banyolara gi
~tlq~sfalt Yol hakikaten mükem· 

~Olg~~.'k ~anyola;.-:n etrafındaki 
ltt11ı- 1 

• ıstirahat ve gezinti yer· 
~k 111 güzelliğine hiç bir diye 
1 Yokt .. 
o\ı~ • Ur. Dıger taraftan Ya-
" •skeı · 1 0llltı esınden Bursaya giden 
01at'ak Rene en güzel bir ıose 
~ll Yol Yapılrnasına ba~lanmıştır. 
'tılatı .da bitrikten sonra Bursa 
b·t ik• ıle y alova suları adeta 

~ktıt:ı ~u ınevkii vaziyetini ala
tafl;ı Ursa ya banyo için et
~i tı Rel · i t au rnış olanlar pek kolay 
,ıı:ı~~ıı t:tte Yalova ya da gelmiye 
0~a)a ulacaklardır. Yahut Ya

~Otll:ı Rt lrniş olanlar Bursayı da 
lıf tk . . 
~~de , •sırı_ bu kolaylıktan is· 
'i 

11
) 0tu d~bıleceklerdir. Demek 

b ~ blltaı kı Yalova güzelleştikçe 
d tt "rtt til halk tarafından rağ-
• e~il, f 

1 
Sa Bursa bundan zarar 

a~, k "~dil görecek, kezalik Bur-
~:~l!tı<f: ar. gelen kimselerin bir 
t trııtk bır kere de Yalovayı 
e~i k 1 arıusu - gidip gelmek-
~y o ayı • 
, iln"ca· •ga nazaran _ derhal 
'ilt.b gı .. 

es tti ıçın Yalovaya olan 
f.' arttı 

ı. tık,.t rrnış olacaktır. 
Qı~ \>... b" .. 
i"· 'il~o Utun bunlara rağmen 
)ııı "ayil • b k 
ft Yitpıt rag eti arttırma 
içt1eti ~~1.' ve Yapılmakta olan 
~ tı ki ı 1 bulttıuyoruz. Şunun 

iltıd stanb 1 
~ı a 8 u un ve aynı za-

iltı v Utsanı b· 
liktt 'al0 \'a b n ır kenarında 
~ilt il sonra u kadar güzelleş
~ 1~ara h burasının yalnız 

it ıa· avza d •ile sın a. olan sahil 
mahsus b· 

ır su mevkii 
Cl)et•o.... fıı1ehrnet Asna .... " 2 il . 

cı aayıf ada) 

Dünya Güzeli 

KERİMAN l-l 
Gözlerinden muztariptir, 

buna da sinemacılar 
aebep oldular •• 

YUNAN 
Müthiş bir iktısadi 
buhran içindedir 

DiGER TARAFTAN 

intihap başlıyor! 
Yunanistan siyasi ve iktısadi 

bir buhran içinde bulunmaktadır. 
Bugünlerde Yunan intihabı baş-
lıyor ve V enizelos karşısında çok 
kuvYetli muhalifler bulmaktadır. 

lktısadi Yaziyete gelince Bal
kanlarda iktıaadi cihan buhra-
nından en çok müşkil vaziyette 
olan memleket Yunanistandır. 
Çankü diğer memleketler dahil
de yiyecekleri buğdayı kendileri 

• istihsal ettikleri halde Yuna:ia
tan bilakis bu ihtiyacını hariçten 
tedarik etmek mecburiyetinde 

DOnya gUzellnln profilden 
bir resR'll 

f'nrl:ı, 12 (Hususi) - Keriman 
H•lis Hanım hakkında dün ver· 
diğimiz haberler teeyyüt ediyor. 
Keriman Hanım henüz fDovil) 
dedir. Parise ne zaman gideceği, 
oradan şehrimize ne zaman ge
leceği malum değildir. Çünkü 
kuvvetle muhtemel olduğuna gö
re Keriman Hanıma Dovilden 
sonra Fransanın diğer bir iki 

sahil şehri do
laştırılacak, o-
radan Parise 
ietirilecektir. 

1 
Keriman Ha

nımla birJikte 
sahil ve plaj 
şehirlerinde do 
laştmlan gü
zellerin adedi 
gittikçe azal
maktadır. Bir 

' kere Fransız 
güzeli son de
rece kızmış, 
hemen müsa-
bakayı mütea· 
kıp çekilerek 
Parise dön
müştür. 

Kendisinin 

Alman gUzellnln muhakkak dün 
yeni bir resmi ya iÜzeli ola-

cağını söyliyen 
Yugoslav Misi de gruptan ayrılıyor. 
Amerikalı güzellerden çoğu da 
gitmiştir. Maamafih huna müsa
bakanın mürettibi olan Valef ve 
zevcesi memnundur. Çünkü mas
rafları azalmıştır. Buna mukabil 
dünya güzelini plajlarda gezdir
mek suretile varidatını temin 
etmektedir. 

Dünya güzeli Keriman Halis 
Hanımın Dovil'de şerefine veri
len ziyafette bir müddet kaldık
tan sonra odasına çekildiğini ve 

(Devanu 2 nci sayıfada) 

bulunmaktadır. Bu hal ithalat 
ile ihracatın tevazün etmesine 
imkan bırakmamaktadır. 1929 
senesinde Yunanistamn buğday 
ithalatı (3,5) milyar drahmiyi. bul· 
muştur. Bu para o senekı ıbra· 
cat yekununun msfı, ithalat ye
kununun da dörtte biridir. Bu 
rakamlar Y ananlıların maruz bu· 
lundukları iktısadi ve mali müş· 
kilatın mahiyet ve derecesini pek 
iyi gösterir. 

Almanya da 
Hitler Başvekil 
olamazsa ne olacak 

- Düu akşama kadar Almanya
dan yeni hiç bir haber gelme-

miştir. Ancak 
sabah gelen ha
berler bu 60 
milyonluk mem
leketin kayna
makta ve ıçıo 
ıçın yanmakta 
devam ettiğini 
haber veriyordu. 

Faşistler, yani 
Hitler taraftar
ları mecliste ka-
bir ekseriyeti 
temin edeme-

Başvekil olac:ı~ mekle beraber 
söylenen Harbiye her fırkadan faz-
nazın Şlayçerin l I 
b. k 'kA ·· •• a rey a mış ol-ır ·arı ·11turu 

manın verdiği 
cesaretle memleketlerinin dört 
bir tarafına ateş ve dehşet saçı
yorlar. Yer yer bombalar, kı
yamlar görülüyor. Hükümetin 
şiddetli tedbirleri çok dafa fay
dasız olmuştur. Hitler mutlaka 
mevkie geçmek için can atıyor. 
Fakat buna muktedir olup ola
mıyacağı henüz meşkfıktür. Rei
sicümhur Hindeoburgun vaziyeti 
vazib değildir. Bugünkü halde 
harbiye nazırı Fon Şlayşerin 
başvekil olması ihtirn ,,, linden 
bahsedilmektedir. Bu takdirde 
Hitlercilerin de memnun edile· 
ceği ümit olunuyor. Yeni tel· 
graflar Almanyada tekasüf eden 
vaziyeti hazıranın nasıl bir inki
şafa uğradığını bize göstere· 
cektir. 

Bir muamma: Be
davadan memur! 
Bugün 3üncü sahifemizde 

İstanbul ve Deniz 
• •• Halk ucuz banyo lÇID 

·yeni bir usul buldu 

. /" 
t 

Mayolıi.rile kayıklara binip açıhyorlar ve kayıklardan 
denize atlıyorlar ve açıkta yüzmeyi tercih ediyorlar •• 

Yazın son haftalarındayız. Bel- ' Diz mevsımı geçmiş olacak· 
ki bir iki hafta sonra artık de- (Lütfen sayıfayı ret'iriniz) 

ergide 
dün Y alovadan ismet Paşa Hz. 

geldiler, sergiyi gezdiler 

DDn, iki sahifesini yerll mallar sergisine tahsis eden ga• 
zetemizln bu teşebhUsU lstanbul Ticaret ve Sanayi Alemin• 
de bUrUk bir allka ile karşllanmıştır. Bilhassa sergide 
bu alaka daha bariz bir şekilde tezahUr etmiştir. Resmimiz 

sergide "VAKiT,, alanları gösteriyor. 
1 Yazısı 4 üncü sahifemizde] 

Yeni Bir -Reklam Tarzı: 

- Al gözUm seyreyle dUnya gUzelhıl, ba<J'trı. g~zler, ki• 
rcsz dudaklar, asma kabalı kollar ... 



Sahife 2 

stanbul ve 
deniz 

hr. Bunugayri ihtiyari takdir eden 
halk, her zamandan ziyade de· 

ımze dOşkOn ğ6rUnmektedir. DOn• 
lkfi cuma diyebilirjz ki Iıtanbu· 
1
lun bir çok sahillerinde bütün 
diğer cumalardan daha kalaba· 
lık geçti. YOzme bilenler kadar 
bilmiyenler de sıcagıo ve bir haf· 
talık bunalmanın acııını denizde 
çıkardılar. 

Görlilliror ki lstanbul halkı 
sahip olduğu nimetin kıymetini 
bilmeğe başlamıştır. Deniz yaz 
gtınleri için ne bUyUk ve bulun· 
maı bir tesellidir. Hele böyle 
d&tt bir taraftan denizle ve 
kumlu sabiUerle ihata edilmiı bir 
ıehit balkı için •.• 

Ankara gibl kurak ve ıuıuz 
bir tehirde hUkamet bin bir 
mUıktılAtı iktiham ederek bUyük 
bjr havuz vUcude getirdi. Şimdi 
Ankaralalar ıluo akın bu havuz
da yıkanayorlır, ıerinhyorJar, hal· 
buki lıtanbul aenelerdenberi et· 
rafındaki bol, ıerin, ıoo derece 
ıı hhi ıuyun kıymetini bilmemiıtir. 

liuraya relen yabancılar mem· 
leketJerlne d3ndblderi zaman 
lıtanbutun tabii ve her tUrlll 
itinadan mahrum pJ&jiarını haa
retle yıdetmftlerdir. Vakıa Av· 
rupan1n da birçok yerlerinde 
ilmin, fennlb elile aOa'enmlı, çok 

'gUıel plljlar vırdır. Fakat bun· 
Jar bizim ıibi ıevk, neı'eye de· 
ğil, ııhhate bile barcıyacak pa· 
ra11 olmayanlar için değildir. 

işe bakınız ki lstanbulun banyo 
yapmıya müsait sekiz on yerin· 
de birer deniz hamamı •arlctn 
halk buraya para vermeyi IQ. 
zumsuz bularak yeni bir yol 
keşfetmiı ve bu yol lstAnbulun 
dört tarafında bnynk bir raibet 
bulmuştur. 

Deniz hamaınlan adam batma 
on kuruşla, yirmi kuruş arasın· 
da bir ücret ahyorJar. Halbuki 
bllyllk ekaeriyet, yedi sekiz kiti 
bir araya gelerek sahilden ka· 
yık tutuyor, kayıkçının eline ,ır· 
mi otuz kuruş vererek onu key
fine terk etlikten ıonra açılıyor· 
lar ve kayıktan dealıe atlıyorlar. 
Bu ıuretle hem kayık aef uı, 
hem de danlı baayoıu yapmlf 
oluyorlat. Deniz hamımlarınııa 
bu aeae çok alyan ettikleri doi· 
rudur ve baıhca ıebebi de bu· 
dur. 

Dünya Güzeli 
KerlmanH. 

( BtJf taralı 1 ncl •a11lamuda) 

rahatsız oldufunu yumııbm. 
Keriman Haliı Haaım 161leria· 

den rabatıııdır. Bunun da ıebe
bi, sinemacılardır. 
Keriman Halfa Hanım dUoya 

güzeli ilan edilir edilmez, he· 
men sinema muhabirleri etrafı-
m kuşabp kuYvetli projekUSr
leri ü:ıerioe tevcih etmiıler, bu 
suretle filmini almak istemiş
lerdir. işte bu esnada Keriman 
Halis Hanımın gözleri bozulmuş
tur ve miltemadiyen yaşarmak
tadır. 

Her halde bu gayri ihtiyari 
aA"layışa, mli1abakayı kaybettik· 
leri için ahiden ağlamıı olan 
rakipleri memnun olmuılardır. 

Irllndanın 
Inglltereye borcu 
Lon<ira, 12 (A.A) - Büyük 

Britaaya hllkiimeti ile çıkan ib· 
tiliftanberi lrlinda muhtar dev· 
Jetinin logiltereye tesviye etme· 
miş olduiu borcun miktarı 
1,761,000 Ingiliz lirasının baliğ 
olmaktadır. 

Bu miktardan 1,243,000 lirası 
senevi arazi taksitlerine ait olan 
borçtur. 

VAKiT 
- - ~ 
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Yunanistan, en hararetli mücadele sal hasında 

Kralcılar, Cümhuriyetçilere galebe 
ederse, tabii manzara değişecektir! 
Bu takdirde cumhuriyet rejlnıtne buyatlarlle bağlı kU\1Vetlerln 
meydana çık mAsı beklenir.Rejimin tehlikeye dilştUğUnO ırUsteren 

her hangi bir vuziyet, orduyu derhal harekete 8e\·kedeblllr 
ATINA, 12 (Huıusi muhabiri

mizden) - Bütün Yunanistan 
intihabat mUcadelesinin artık en 
hararetli bir safhasına ıirmiı bu· 
lunuyor. Bu intihapta Venizelo· 
sa muhalif olan fırkaların mev· 
kileri geçen intihaba niebetle dn· 
ha çok müıaittir. Bunun ıebebi 
ikt11adi ve malt buhranın Yuna· 
nistanı eon zamanlarda çok 11k
m19 olmasıdır. Venizelosun mu
halifleri bütiln ııkıntıların sebe
bini, Venizel~s hUkGmeti tarafın· 
dan takip edilen siyasete atfedi· 
yorlar. Bu ıuretle intihabatta li
beral fırkayı sarsmak için çalıtı· 
yorlar. 

Bu vaziyet dolayııile !Üphesiz 
Venizelos hUkUmeti ile taraftar· 
larının mevkii oldukça mütkül
dür. Fakat onların aleyhlerine 
yapılan hücumlara kartı vere•. 
cekleri cevaplar da kuvvetlidir. 
Binaenaleyh, intihabat neticesin· 
de gene V enizelosçıların oldukça 
mühim bir kuvvet olarak çıka· 
cakları tahmin edilmektedir. 

ıağı yüz on, yahut yüz yinni 
meb'uı çıkaracaiı ümit ediliyor. 

V enizeloeun fırkası cümhurİ• 
yetçidir. Fakat Yunanistanda 

cümhuriyetçi liberallerden ibaret 
değildir. Binaenaleyh, intihabat 
neticeıinde diğer cumhuriyetçi 
f arkaların çıkaracakları meb'uı
lar da liberal fırkası ile birletir· 
se ıene cümhuriyetçiler ittihadı 
gelecek meb'uıan mecliıinde ek· 
seriyeti alabilecektir. 

Kır alcı olan fırkalara ıelince, 
bunların ıeçen mecliıte yirmi 
kadar meb'uıu vardı. Buıünkü 

intihap vaziyetleri tabii biraz da
ha bunların lehine tahavvül et· 
mittir. Binaenaleyh, kıralcıların 

yeni intihapta çıkaracakları 
meb'uıların elli kadar olacaiı 
zannediliyor. 

Hulasa buıUnden intihababn 
neticeıi hakkında kehanette bu· 
lunmak belki doğru C>lmıyacak· 
tır. Fakat ekaeriyetin ıene ciim· 
huriyetçilerde kalacağı tilpheıiz 
eddedilebillr. 

lere ıalebe ettikleri ıörülecek O· 

luraa ne olacak? Denilebilir ki 
o Yakit Yunaniıtanın tabit man· 
:ıara11 deliıecektir. ÇUnku kıral
cıların ekaerlyeti kazanması 

cumhuriyetin tehlikeye düımeai 
demektir. Yunaniıtanda cumhu
riyet rejimine hayatlarile mer· 
but olan kuv•etlerin o vakit mey
dana çıkmuı beklenebilir. 

Bu,Unlerde Yunanistanda 
diktatörlük idaresi teıiı .dilece
iinden, ordunun ıiyul f aali,..t· 
lere ittirak ettlllnden ıık ırk 
bahaolunuyor. Kunetle temin e
debilirim ki meb'uaan intlhaba
tının tabii neticeai anlatılrncrya 
kadar Yunanlıtanda herbanıi 
bir karıtıklık Ye intiaamııalık 
çıkıtııa11na ihtimal yoktur. Fakat 
buıünkü Yunan orduıu tabii o· 
larak cümhuriyetçidir. Rejimin 
tehlikeye dUt tUfünU raıteren har 
hanıi bir vaziyetin zUhuru, or
duyu da derhal harekete sevke· 
debilir. 

itte Yunaniıtandaki ılyasl va· 
ziyetin hulisaaı bundan ibaret· 

13 Atuıtot t95' 

Yalovava rağ 
arttırmak için 

( Baımakalemlztltn '"'°"'' 
vaziyetinde kalmall doi"" 
ğildir. Bu sulardan. K•: 
ve Akdeniz sabfllerınde ed 
yeller ahalisi de istifade ~ 
melidir. Daha doğruıu ltl 
lstanbula merbut te 
halkı için yapılmıf bit 111

1 
kil manıaraamdan çık111:: 
tün memleketin rnüıter 
malı olmahdır. B\1g0ll k 
lstanbuldan her glln birço 
buraya gidiyorsa Iımird•Ot 
ıinden, Zonguldaktaa. S~ 
dan, Trabzondan Istanbu' 
tev .ccihen hareket edeli b 
ıefain vapurları da her 
Yalova lçln mUşteriler t•fl 
dır. t 

Acaba bu arzunun fiiliYd 
hasına çıkması mümkllD 
midir? • 

Bunu imkansız göraıe~ b 
hiç bir sebep yolıtur. Sıl 
Yalova aeyrisefainio eliaclt 
duğuna ve bu idare bet 
Akdeniz ve Karadeniı 11111' 
ile lıtanbul araaında 1111111 

posta seferleri işletmekte bO 
duğuna gGre imkAnıııhk 
batta bOyük müşkfilAt bile 
tur. 

Seyriaefaia idareıi, ız.-1' 
Meraia gibi Akdeniz, S• 
Trabıon gibi Karadeniı 1 
larand.an Yalovaya gelerek 
da bir haftadan bir aya '"/. 
oturacaklar için gldiprel1111 f. 
lun ile Yalovada olel,tabild~) 

Geçen intihabatta Venizelosun 
liberal fırka11 yüz dokıan kadar 
meb'us çıkarmıfb. Bu defa en a· 

mek, banyo ücretleri dahil l 
Uzre mümkünolduğu kadat 

Bütün tahminlerin hilafına o- tir. tarifeler tanzim ederıe ~ 
larak kıralcılann cümhuriyetçi• • • • yalnız Iatanbul muhiti h 
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e mooımna ıse er or· Yôr·1 ::~ı.ı;pıı:nı~~=ıan:ı.nı. 
Her tarafta lşltllen ses, şudur : " Kahrolsun manda ! ,, 

Şam, 11 (Hususi) - Suriye 
kabinesinde tebeddülat olacaiı· 
na dair burada bir müddetten • 
beri bir ıayia vardır. 

lbrahim, Hananu Bey, Halep
teki bir camide ahaliye bir nu • 
tuk s6ylemi9, bu arada 96yle de
miıtir: 

- Buıünkü hUkOmet ve bu 
ıünkU parlamento meıru delil • 
dtr ve milleti temsil etmekten 
uzaktırlar. Franea, eier hakiki 
millet mUme11illerile kartı kar 
fi)'& ıelmek İıtiyoraa, hür bir 
intihaba müıaade etmelidir. Biz, 
manda İstemiyoruz. 

Bu nutuk dinli yenler tarafın· 
dan tiddetle alkıılanmııtır. Di
ier taraftan, nutuk Fransızları 
f evkallde kuıkulandırmııtır. 

Vatantlerden mütefekkil he • 
yetler buraya gelmek üzere Hu • 
muıtan geçerken, ahali meruim• 

Sulhü barba 
Tercih edlnf z ! 
Vaahington, 12 (A.A) - M. 

Hoover riyaseticümbur namzet· 
liğini kabul ettiğini beyan için 
irat etmiş olduğu nutkunda ıö
slinO Amerikan1D harici ıiyaaeti· 
ne naklederek, ıulh lehinde be
liğ beyanatta buluamuıtur : 
"- Dünyanın ıulbı ihtiyacı 

vardır. Adilane bir ıulha kavuş
malıdır. Cihanı hakkın kuvnte 
karşı zaferyap ve aklın ihtiraaa 
galip olacağı için de insaalann 
çocuklarım barba sevk için 
çahımıyarak bilikiı sulhun ne
cıp ııfatlannı ıstretmek için 
sarfı mesai edecekleri yeni bir 
lleme aevkedecek olan bOtün 
yolları keıfetmek için müfekki· 
remin bütün kuvvetile çalııaca· 
iım. .. 

le iltikbal etmiı, büldimet mini l 
olmrya kalkmıı, ahali "Kahrol • 
ıun manda!!,, diye batmmıtır. 
Bunun üzerine, poliı ahali tl -

2erine ate' açmı9, ahali de tat 
atarak mukabele etmiıtir. Poliı
ten ve ahaliden bet kiti yara· 
lanmıttır. 

Berutta komüniıt ennenllerle 
taınak ermeniler aruında çok 
tiddetli bir bofu9ma olmuttur. 

Hidiıe, ıöyle cereyan etmiı· 
tir: 

Taınaklardan birinin elinden 
poliı bir tüf ek yakalayıp kendi
ni karakola ıötürmek ister. Bu 
ıırada komünist ermeniler vak'a 
mahalline relir ye elinde ıillh 
tutulan tqnafa ıövmiye bqlAr • 
lar. Mesele büyük ve her iki 
taraf biribirine girer. 

Polis ve jandarmalar yetiıir, 
iki tarafı müıkülitla ayırırlar. 

D•hlllye veklll lneboluda 
lnebolu, 12 (A. A.) - Da

hiliye Yekili Şükrü Kaya Bey, 
Seyriaef ainin Ankara vapuru i· 
le dün limanımıza ıelmit ve Yali 
Murat bey ve ıehrlmizde bulu .. 
nan meb'uslar, mülki ve askeri 
erkin -ve birçok zevat tarafından 
vapurda istikbal edilmiıtir. Ve 
kil bey, vali ve mUıtak'belin ile 
vapurda bir müddet görüttükten 
sonra Samsuna müteveccihen ha· 
reket etmittir. 
Annam imparatoru, memlek•· 

tine d8nUror 
Manilya, 12 (A.A) - Fran

aada bulunmakta olan An· 
nam imperıatoru Baoday, bugOn 
buraya gelmiıtir. Bu akıam A~ 
nam'a Kitmek üzere vapura bi
necektir. 

iki taraftan da bir kaç yaralı 
kaydedilir. 

Taınaklarla komünistler ara· 
ımda büyük ve kanlı bir hadise• 
nin vukuu her an muhtemeldir. 

Taınak ermeniler, Türkiye a 
leyhinde çahımaktan bir tür • 
lü vazıeçmiyorlar. Taınak Te 
Hoybon komiteleri, akvam cemi 
yetine gönderilmek üzere Tür • 
kiye aleyhinde bir mazbata ha • 
21rlıyarak bazı kimaelere imza 
ettirmek üzere cemiyet uaaın -
dan bir ermeni ile bir lcilrde -.er
mitlerdir. 

Halebin büyük Ye muteber 
tüccarlarından Yorıaki Salinı 
efendi yirmi bin altın lira ile if· 
lisına mahkemece karar Yeril • 
mit Ye kendisi tevkif eclilmiıtir. 

Suryedeki iktııacll buhranın 
tiddetini ifade eden bu lflh ha· 
dieeıi Halepte büyük tuir bırak· 
mııtır. 

lngllterede mensucat 
Sanayllnln vaziyeti 

Londra, 12 (A.A) - Ücretle
rin tenzili ve amelenin yeniden 
işe a~nmaıı meseleleri hakkında 
patronlarla yapılan müzakeratın 
akim kalması llzerine sendikalar 
lır meclisince verilen karar ali· 
kadar her iki tarafa da tefhim 
edilmiıtir. Meclis, aynı zamanda 
grev karannı tatbik mevkiine 
koymadan evvel gelecek pızarte· 
ıi gDnn Blackburn'de toplana· 
cak olan ıimal kontuklan men• 
ıucat federaayonu merkez mec· 
liıinin himayesini iıtihaal için 
gayret aarfedilmeıioi tavsiye et· 

Lancaahir pamuk dokumacı
larının umumi grevi, takriben bir 

müşteriler gelmeğe baılaya ~ 
Seyriıefaio idareai, .. rf Y~ 

ya tedavi ve istirahat malı ~ 
pleceklere mahıua olarak~ 
edeceği huıuıi ve ••iari ~ 
lu mucibince iidib ielaı~ dJ'. 
siyoo ve banyo ü~r~tle~İll' ~ 
aten daba müıteranın il~~ ~ 
aldığı limanda tabıil . ~ ~ 
için alelade yolcu uakli~ 
ait ücretleri teıvit etmeye ;/_ 
Her balde bu tarzda ibd•:i' ~ 
lecek uaulden ne Seyriıe~d'.Jj 
ne de Y alovada kapbcahar 1 

zarar aörmeyecektir. • 
memleket içeriıinde iyi fb~ 
Jlm yapıldığı ve mubteli ı 
de halk tabakalarına b~ e 
f aidesi anlatıldığı takdı~~ di 
taraf bundan iıtifade ;,e~ t 
tir. Sonra bir kere SeJ' ~,, 
idareıi bu tanda bir uı01 • '/ 
ederae ve ıevahil yerler i~/ ~ 
nun iyi neticeleri abo.ır,. il' ~ ~'ti' 
vaya dahilden 9imeodıfer itt~ ' 
lecek olan bal" icia De':ı.ı li 
idaresi ile gene kapbC ,.4.1 ~ ~ 
Seyriıefain idareai ar•"~ l~~ 
anlaıma yapılabilir. Bu ~ ' :~ 
ıayesiode mevzuu bab~ ~ 'ılİ) 
memleketin dahili ak••1111 .JJ . 
mil olunabilir. fl!':"w ~ 

lllve edelim ki bu t' .M 

memleketin muhtelif -~~~ ~"t· 
rından Yalovaya gelip: bit J )~ 
çoğalması, yalnız ııb • e ifl"~ \İ 
~ele değildir. Sıbbatl~rı :ı-,. . .11 ~ 
halleri için gelecek ol• IJj 't 
seyahatlerinden billh;''blt ~ '-. 
sadt ve ticari Hhada 1 ,.J, ~ l 
iyi neticeler çıkabilir. .t ~ 1~ M•""' ,,,,~ "-'. 

-ç-e-yr_e_k_m_i-ly-oa......_a_m_e-:-le~yi' :: ~ ,.~ 
edecek ve hemen be. tJ1 t '>tt 
miktar ameleye aılle-::.1 dl~ " 
ihtimal iplikçilik kı~aı ed' 
lerin levakkufunu 111taÇ 

tir. 



lf .. _ C."'•Hn ••eri dolarlalle 
~~il tonr d'· 
. )eni bir ~ .. u~y~ liıanla· 

tn..;.ı JUruyııı •at.ikame· 
_,..1• l~UJor • Yazı liıanı, ko· 

ilanı küt" lolcat UP&Jıeden ıoka· 
~.._ 111 Yalın ayak, ba,ı ka· 
-.....,eleri · 

· nın arasına giri· 

~ 1i111ı· 
hzı 1 •ene evvel bir kaç 

r.._ ~. Yazan adam cümleleri· 
...... telinıJ .. h 
~ . ıgına azırlanan 

)lllci cr'ıb' · d' . d Jeı.i • ı ııy ırıyor u. 
· h il letre pantalonu, cüm-

lcryağı, cümlelerin 11-
cii11ılelerin Aziziye f eıi 

"-... . 
CU!ba aelimlıjında beli 

1
: 'dYatı Yemenili insanlar, 

el'k • '-lla 1 anlılar bulunamaz· 
~ &ııın edebiyat cümlele
~ I erı t~refli yeri lisanın 
~ 0 

an Arap ve Acem keli· 
~ '-ılarında birer tuğla pı· 

l~lna Yana arzı endam e· ,. 
-.ı, ~.aelimlık reMni .i.liıi· 
~l· ıyen bu Arap ve A· 
~elerinin Kavuklu, Cüp· 

l'G.L • ~ilr, ıırmalı cümleleri· 
"-lilÇeııın bir kaç haber eda-

~Ya kotulmuı bir at 
-'llller dururlardı. 

t. IÜnler, büyük harp her 
, 1• ıüpürdü. 

8arbia'ün dediii aibi ea• . . 
~ l •ıper argoıu bir omuz 
\:' ~evırdı. ~enelerce ıi· 

\~ !'Diit adamm omuz 
~Yen Babıali efendiıi 
~1 d·· .., cümleıi bili kal

~· t~~ı yerden kaldıra· 
'- cunıle yamru belini 

'tor. 

VAKiT 

! ....... ..._ ........ _ ............ - ........ -····-·····-······································--·-··-·--·····-·-·················-···················-·········· .. : 

ı aıaıa ·aaberıerı 1 . . 
! ......... ·---·················-········ -- --················= 
Belediyede: 

ihtisas lüzumu 
Belediye memurları 
Sınıflara ayrılacak 

Zabatai belediye memurları, 

belediye nizamatına mul'ayir bü
tün hareketleri takip ile mükel
leftir. Son zamanlarda bazı ha
reketlerin kontrolu için ihtisasa 
lüzum olduiu görülmftttür. Bil
hassa yiyecek ve içeceklerin 
kontrolu bu aradadır. Belediye 
zabıtai belediye memurlarını ih
tihaslarına göre sınıflara ayır
maya karar vermiıtır. 

Bu hususta tetkik ve tasnife 
batlanılmıtbr. Tetkik ve tasnif 
bittikten sonra, tatbikatına ge
çilecektir. 

Ucuz hame111 mes'elesl 
Belediye, Ayaaofyadaki tarihi 

hamamı tamir ettirerek halka 
ucuzca açmaye karar vermişti. 

Fakat bu sonradan hamamın 
ısınması mUtkOI olacağı netice
sine varıldığından, tamirinden 
vaz geçif mittir. 

KaraglJzUn mezarı 

Hezım 8. KaragBz ornatacak, 
orun ha•llatlle mezar 

tamir edllecik 

Sovyet 
Mütehassısları 

Dlln subah şehrimize 
geldiler 

Profeaörlerden mUrekkep bu 
heyet bugUn Ba,veklllmlz 
tarafından kabul edilecek 

S'ovlret mUtehaaallarından Uçh 

Poliste ı 

Karın deşen 

Berber Civanı, he
me~ yakalandı 

Galatada Akça sokağında 11 
numarala evde sikin tuhafiyeci 
Mustafa Ef. yi ayni evde oturan 
berber Civanı, eski bir husumet 
yllzlinden bıçakla karmndan ya· 
ralamışbr. Beyoğlu hastanesine 
kaldmlan Mustafa Ef. nin yarası 
ağ1rd1r. Carib yakalanmıştır. 

Gumu,u, allln diye ... 
Göztepede oturan Mehr..ıet 

bin Recep,Erenköyünden Gözle· 
pe paıarma gelen .Mustafaya 
albn suyuna batırılmıt gümüş bir 
çeyreği altın diye yedi liraya 
aatmıştır. Mustafa biraz sonra 
dolandmldığıaı anlayarak zabita· 
ya müracaat etmiş . Mehmet bin 

J 
Recep yakalanmıştır. 
ou,urmu,, ba,ını çevirince 

Feriköyünde sakin Ali kömür 
arabasının hayvanlarını dizginle
rinden tutup çekerek yürütürken 
ıçinde 58 Jira bulunan cüzdamm 
düşUrmUş ve bir az sonra geri 
dönünce c6zdanını bulamamışhr. 
Zabıtaya berber çarağı Şabandan 
şüphe ettiğini söylemiş, çırak 
yakalanmış ve cebinde on lira 
bulunmuştur. Tahkikat yapıhyor. 
Bedava -b6hlamak lstemı, 
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BlR GUNLDK 

Bir muamma: 
Bedavadan 
Memur 
Saz §alrlerinln muammaları kendile • 

rile bırllkle edebiyat tarihine göçlU, fa
kat bizim daha yaşıyan ne muammaları-
mız var? Saz şairleri eserlerini kahve 
duvarlarına asarlardı, biz bunlardan b1· 
rlnl gazceto köşesine l<oyahm: 

On lırrıdan yUz llraya kadar para ce
zaııı, Uç gtlnden Uç seneye kndar hapis. 
ağır hapis gibi müeyyidelerle biten k:ı
nun hUkUmlerlnin hangılcri memurlara. 
tatbik c:llleblllr'~ BUtUn bunlara canlı 

mevzu olarak bir idare uzvumuz vardır 

ki hepiniz yal{mdan tanınuruz. Bulun
duğunuz insan cemiyeti içine ancak o
nun ımzaıılle kabul oıundunuz. HUkümct 
km•\•etinin !erde ait himayesini onun 
bir i!jaroU ile kaybetmeyi, yaşarken ma·: 
nc\1 bir ölUme gomUlmeyi pek kolay ta- ; 
sav\'Ur edebilir. O sizin her şeyinizi bll· j 
ınek, bildiklerini de en doğnı olarak bil· i 
mek ve söyclmokle mUkelle!tlr. Taarruz- i 
dan masun bir gUn geçirmişsek bunu onun i 
her silAhlıya rasgclc izin vermeyişine i 
borçlusunuz. Tahkik veya tahsil §Ube· j 
lerl, çeşit çeşit l<omfsxonıar canınızm : 
yongası sayılan malınıza bir sureUe kıya-1 
mamı~a bunda bu "memur., un gayreti 1 
dokunmuı;ı bir noktasını arar buluruz. 

Valaa bilim ki, ceza kanununun me
mur dediği ile memurin kanununun m e
mur saydığı b!riblrinden ayrıdır ve ben 
şu daklknda bu ayrılığı bilsbiltUn gider
mek ıuzumunu söylemek istemiyorum. 
Ancak müsaade ediniz de, bu idare l ef• 
k!IMmm, her biri ııu yUz lira, Uç yüz ll· 
rıı. aylıklı ıılrkct komiserlerinden çok faz
la devlet gören ve ya görmekle mUkcl· 
le! ve onun mes'ullycUne mUtclıammil 

olan temel taşını biraz memur haline yak
laştırmak tarafını müdafaa edelim; 
"MUhtar .. lara - yani §U muammayı çö
zerek adını açıkça konuşalım, - yalnız 

kUU'et değil nimet araştmıltm. Bugtln bu 
bahse dokunmak, bakınız, nereden hatı

nmıza geldi: 
:lç Anadoluda kilçUk bir aeyahatten 

yeni dönmUş bir arkadll§ınıız var. Bize ı 
genç bir köy muhtarının geçen cuma ya- ! 
tağmdıı. nasıl boğazlandığını yana yakıla İ 
anlattı. Sebt>p? Sebep Fa.dece intikam?. 
Esld muhtarın yeni m.ı!.tarı bamzede
meylşt... J{öyll\ muhtarın esklslnl atıp be
ğendiği bir genci almak fırsatını bulmUf. 
Şimdi kotu iyiden bç alıyor: 

Karagödın Çekirgedeki me· 
zarı harap bir bale gelmiıtir. 

Bunu nazarı dikkate alan Bursa 
Halk fırkası idare he1eti, Da· 
rOlbedayi ••n'atldrlarıadan Ha· 
zım Beyi davet ederek Buruda 
Kar göı oyaat,yan, ricayil ve 
buradan elde edilecek hasılatla 
mezarın tamir edilmesine karar 
vermit ve bunu Hazım Beye 
bildirmiıtir. Hazım Bey,· teklifi 
memnuniyetle kabul etmiı oldu· 
ğundan on beı giln zarfında 
Buraaya fiderek Karagöz oyna
tacaktır. 

Sovyet Ruıyadan alacağımız 
makinelerle teaiı edilecek fahri· 
kalar hakkında müteha111ıları· 
mızla birlikte tetkikat yapmağa 
memur Soviyet · mütehaasıı heye• 
ti dün ıabah Ziriyanin vapurile 
ıehrimize gelmiı, môtehasııılar 
vapurda kumat fabrikası müdürü 
Şevket Turgut, lktııat vekaleti 
müıavirlerinden Ka mil Beylerle 
Sovyet ıefiri Suriç yoldaş, Sov· 
yet harici ticaret mümessili Ban· 
koviç, Tas ajan&ı İstanbul muha· 
biri Yabloftıki yo1daılar far af ın· 
dan karıılanmıtlardır. 

Hakkı isminde biri, dün gece 
Kallavi sokağmda Ferah oteline 
girerek bedava sabahlamak is· 
temiş, muvafakat edilmeyince 
otel sahibine ve müstabdimlere 
küfrettiği gibi beş, altı cam kır· 
11t19,. kaçarken yakalanmıştır. 

• 1 
Kaçarken yakalandı Demek ki konu kom§unun, polliı nok

ta veya merkezinin. m UdUr veya kayma 
kamın yerine göre bin bir çU..mı çeken 
ıu müntaha p zatı, çok değil, ama biraz, 
biraz tutmalı ,.e devlet hesabına vazife 
yapan bir memuru bedavadan çalı§tırmak 
zihniyetini atmalıdır. 

ıanımızın ıür'atle ilerlediği bir 
ıaha var: Türkçenin argoıu ! 

Beienilain, beğenilmesin bu 
bir emri vakidir. Lieanda demok
rasinin, halkçılığın tabii neticesi· 
dir. Bilhassa bizde liıanın taafi
yeıi bir millet meseleıi halini 

aldığı zamanda (Türk argoıu· 
nun) yabancı kelimeler yerine 
geçecek bir çok tabirleri vardır. 

Bunlar kıaa bir mümareseden -sonra pekili yabancı züppelik-
ler yerine kabul ,edilebilir. 

Bundan batka liıanlann argo 
ıaha11na yürüdüfü bir zamanda 
Türk liıanınrn argoluğunu vücu
de ıetirmek Türk liaamrun tari· 
hini aydınlatmak itibarile de e· 
hemmiyetlidir. 

Milletlerin orijinalitelerinin en 
mühim loırmlarmı teıkil eden ar
goyu bir ltlıat halinde tedvin et· 
mek bir zarurettir. 

Doıtum Oıman Cemalin Ha· 
berde neıretmekte olduiu "Ar· 
ıo lugati,, bu yolda diyebilirim 
ki müateırik Mihailof'un Berlin-

de bastırdıiı Türk arıolujundan 
ıonra ikinci eserdir. Oıman Ce-

malin eserindeki huauaiyet, Oı

man Cemalin bizzat içinde yaıa· 
dığı, ıördüiü, tanıdığı bir alemi 

bize naldetmit olmasıdır. Oıman 
Cemali bu himmetinden dolayı 
tebrik etmeliyiz. 

Sadri Etem 

Hükumetimiz tarafından Be· 
yoğlundn Kontinantal oteline 
misafir edilen Sovyet heyeti her 
biri muhtelif sanayi tubesinde 
ihtisaı sahibi sekiz zattan müte· 
ıekkildir. Heyet, fabrika proje
leri troıtü direktörü profesör 
Orlaff, lktıaat enstitüsü direktö
rü ve kızıl profesörler enstitüsü 
profeıörlerinden Kavalefaki, pa· 
muklu kumaşlar mütehaaaısı mü
hendiı M. Manzurin, kuma, b0 • 

yaları mütehass111 mühendis M. 
Glagolin, fabrikalar su tesisatı 
mütebaaııaı ve mimari enstitüıü 
direktörü profesör Sangin, idro
teknik iıtaıyonları müteha11ısı 
maden mül)endiıi M. Troyenıki 

1 

enerjik mütehauııı profesör Vo-
linski, mimari enstitüsü prof eaö
rü M. Nikolaef' den mürekkeptir. 

86.veklllmlz n1Utehassıslar1 
bugUn kobul edecek 

Dün Yalovadan şehrimize ge
len Baıvekil lımet Pa§a Hz., 
Sovyet misafirleri bu sabah Dol
mabahçe ıarayında kabul ede
cekler, heyet bu aktam Ankara
ya hareket edecektir. 

Atlna sefiri Eni• Bey rann 
Ankaraya gidiyor 

Şehrimizde bulunan a tina ıe· 
firi Enis Bey, yann Aralcaraya 
gidecektir. 

HABER 
Yakında her gllo 

8 
Sahife çıkacaktır 

Sirkecide Altay oteline giren 
Mustafa isminde birisi, Gönanlı 
kereste tllccarı Atıf efendinin 
bir fotoğraf · makinesi ile bazı 

eşyasını ve otel kahvecisi Osman 
efendinin cüzdanını çalmış, ka
ç ark en yakalanmışbr. 

Kamron ve tramvar çarpı,masl 
Şoför Mehmedın l 18 numara· 

la kamyonu ile 323 numarah 
tramvay arabası Amavutköyün
de akınh burnunda çarpışmış
lardır. Tramvaym ön tarafı ha
sara uğramıştır. ı<amyona bir şey 
olmamıştır. 

BlsikleUe çarptı 
18 yaşmda Ahmet isminde bir 

genç bisikletile gezerken istin· 
yeli 65 yaııntla sütçü Ali Ef. ye 
çarpmış, başından ve kolundan 
yaralanma11na sebep olmuıtur. 
Ahmet Ef. hakkında zabıt tutul· 
muştur. 

Bir blalklet kazası daha 

Büyükadada Kumsal cadde
sinde oturan 3 yaşında Y orgi 
cocuğa Beşiktaşlı Agobun bin
diği bisiklet çarpmıı, başından 
ve yüzünden yaralamışhr. Agop 
yakalanmııhr. 

Bazı mevkuflar açlık 
grevi yapıyorlarmış 

lıtanbul tevkifhanesinde bu • 
lunan mevkuflardan bazılarının 
açlık grevi yapmıya te,ebbüı et· 
tikleri haber verilmektedir. 

Birkaç gündenberi ba,lıyan bu 
vaziyet evveli nazarı dikkati 
celbetmemiı, mevkufların aç 
kaldıklart anlaı ılınca tevkifhane 
doktoru tarafından tıbbi tedbir 
.uı.nıunınq v.ı•HIU(Aam uapa ıl?.ı 
ıı aı'{amaaıai 11aaıa A. ·.ıııiıaıuııv 
dan liıtik borular vasıtaıile yu • 
murtab et ıuyu verilmektedir. 

Muhtar intihabım Adeta mlllet hakimi
yetinin tebarUzU sayanlar var. Kılıcı ve
r ip de kınını vermemek kabilinden bir te· · 
selli! Pel< tılA, gene de öyle olsun; ance.k 
muhtarlara bu intihabın şerefi ile beraber 
biraz da para, biraz da kuvvet vermeme
li mi? Diyeceksiniz ki, muhtarlar o para
yı zaten dilekleri gibi alıyorl ar ! Daha iyi 
ya? Bu vcıilenlere bir nizam vermek blle 
kA!i demek ! 

Muhtar işi idarenin en mUhim işidir; 
CUmhuriyctın vakit geçirmeden halletme· 
si icap eden bir iş : 

ÖZ TÜRK 

\. ··········-·············-··· .. ··-···-· .. --... "' 
Kuduz aşısı tlzerlnde 

bir muvaffakıyet 
Ankara merkez hıfz111ıhha 

müesaeseıi çok kıymetli bir mu· 
vaffakıyet elde etmittir. Kuduz 

atısı, §İmdiye kadar ancak hazır 
landığı yerde tatbik edilebilirdi. 
Son senelerde bazı memleketler· 
de aıının hazır surette ba,ka 
yerlere gönderilmesini temin için 
bazı tetkikat yapıldığından ve • 

kalet bu meıaiyi yakından takip 
ediyordu. İtte merkez hıfz111ıh· 

ha müessesesinin tetkikleri iyi 
neticeler vermiştir. Badema bu· 

rada hazırlanan aşılar kıymetini 
hiç kaybetmeden muhtelif vila • 
yetlere gönderilebilecek bu su

retle her tarafta ayrı bir müeı • 
seıe kurmak lüzumu ortadan kal· 
kacaktır. 

ltalyanın reni Ankara sefiri 

Roma, 12 (A. A.) _ latefa· 
ni ajansı bildiriyor: 

M. Lijacono, ltalyanın Anka· 
r.a büyük elçiliğine tayin ediJmit 
tır. 
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Başvekil Sergide 
ismet pasa hazretleri dün Yal ovadan 

geldiler ve sergiyi gezdiler 
Başvekil ismet Pş. Hz. dün 

öğleden sonra Yalovadan şehri· 
mize gelmişterdır. 

ismet Pş. Hz. refakatlerinde 
Sinop meb'usu Recep Zühtü, 
başvekalet hususi kalem mü
dürü Vedit, vali Muhittin 
Beyler olduğu halde saat on ye
diye doğru Sakarya motörile 
Dolmabahçe sarayına gelmişler, 
saray rıhtımına yanaşan motör
den çıktıktan sonra otomobile 
binerek doğruca Galatasarayda 
yerli mallar sergisine gitmişlerdir. 

Başvekilimiz sergide, sanayi 
birliği umumi katibi Nazmi Nu
ri, sergi komiserlerinden Musta
fa Hayri beylerle tertip heyeti 
tarafından karşılanmış, bahçede 
ve bina dahilinde bulunan halk 
tarafından şiddetle alkışlanmış· 
lardır. 

ismet Pş. Hz. bundan sonra 
serginin payonlarını ı;ıezmiye baş
lamışlardır • Baıvekil dikkatle 
gezdikleri pavyonlarda iştirak 
edenler müesseseye ayrılan kısım
larda duruyorlar, müessese sa
hiplerile görüşerek vaziyetleri, 
dilekleri hakkında sualler soru
yorlar, verilen izahatı büyük bir 
alaka ile dinliyorlardı. 

TUccar vaziyetinden mem• 
nundur 

Hemen her sanayi şubesine 

ait fabrika sahip ve mümessil
leri Paşa Hz. nin vaziyetlerinden 
memnun o~up olmadık ları ve sa
bş vaziyeti hakkındahi suallerine 
mlisbet cevaplar veriyorlar ve 
bilhassa son gümrük tahdidatı· 
nın yerli sanayia bUyük faideleri 
dokuntfuğunu söylemişlerdir. 

Kontenjan usulü 
Madeni eşya ve karyola fab

rikası mamulahm tetkik ederler
ken de fabrika sahibine vaziyet
ten memnun olup olmadıklarım 
sormuşlar, fabrikacılarda : 

- Çok memnunuz, paşam. Kon • 
tenjan usulü yerli fabrikalan ilıya 

etti.,. 
Demişlerdir. 

Başvekil,konterıjan usu1ünü daimi 
zanetmiyerek yerli sanayiin, gi.!mrük 
himayesi altmda bu'undurulduğu 
azami derecede tekemmülüne 
çalışılması ve himaye usulü mev· 
cut olmadan dahi ecnebi mamu
litile rekabet edebilecek bir 
dereceye getirilmesi lüzumuna 
işaret etm:ş!er:fir. ?smet paşa 
Kütahya çinileri h2kkında izahat 
istemi~ler, Kütahya çiniciliğinin 
son zamanlarda bilhassa inhisar 
likörleri için çini kaplar ısmar
landıktan sor.ra iyi bir vaziyete 
girdiği kendilerine izah edil
miştir. 

DJ§er mUesseselerde 
Paşa Hz. bundan sonra Bursa 

pazarı, Şile muallim birliği koo
peratifi, Zingal kereste fabrika
lan kısımlarını müessese sahiple
lerinden ayrı, ayrı izahat alarak 
gezmişlerdir. Bursalı Bıçakçıaptı 
zade Remzi Beyin pavyanu önün
den geçerken müessese sahibini 
tammışlar, hahrm sorarak şun· 
)arı söylemişlerdir : 

"- Nasılsınız? Sizi geçen sergi· 
Zerden tanıyorom. Sizi bu sefer da· 
ha iyi gördüm.,. 

Remzi Bey, Paşa Hazretleri
nin bu ıeneki işlerin nasıl gitti
ğine dair sorgularma da bu se· 
ne •aziyetin geçen seneye naza
ran daha iyi olduğunu söyle
mittir. 

Adapazan bez fabrikası kıs
mına gelindiği vakit Paıa Hz. 

fabrika sahiplerinden Ratıp Be
yin elini sıkhktan sonra fabrika 
mamulatım birer birer tetkik 
etmişler. iptidai maddelerin de 
yerli olup olmadıklanm sormuş· 
Jar Ratip Bey bu suale bezler
den bir nev'inin Avrupa iplikle
rinden yapıldığı cevabını ver-
rek: ' 

- Yeni yapılacak fabrikalardan 
bize bu 11el'i ipeklilerirı temin edil -
nıesini bekliyoruz. 

Demişlerdir. 
lpekfş pavlyonunda 

Paşa Hazretleri lpekiş pavi
yonunda da bilhassa durmuş
lar, kendilerine bir kumaşın 

ismi 'krep Keriman,, olduğu 

söylenilince: 
- Ya, demişlerdir, daha fazla 

memnun oldum. 

Başvekil Hz. Z·ngal şirketi pa
viyonunda bir müddet dinlendık
ten sonr inhisar idareleri pavi
yonunu da gezmişlerdir. 

TCrk tlHUnlerf 
Burada tütünlerimız hakkında: 
- Bu dünyada aklı olan Türk 

tütünü içer. Tlİrk tütünü insanm 
gönlünü fercilılatır, içini açar. 

Demişlerdır. 

Nec:p B. yerli nıdyo paviyonu 
gezilirken de Necip Beye de
mişlerdir ki: 

- Radyonun hüyii.k b:r istikbali 
ı·arclır. Radyo köylere kadar tamim 

edilecektir. Çok çalışmanız lcizım • 
dır. 

ismet Pş. Hz. burada bir müd
det kaldıktan sonra sergi bah
çesine çıkmışlar ve bahçeyi dol
durnn halkm alkış'arı arasında 
sergiden ayrılmışlardır. ismet pa
.. Ha. ••••I•.-. • ı. •• •• w •• _, 
Nuri beyi ve sergi tertip he
yetini tebrik etmişt r. 

ismet paşa Hz. !:ergiden çık
hktnn sonra otomobılle şehirde 
b:r gezinti yapmışlar, sonra Pe-
rnpalas oteline giderek gtceyi 
orada geçirmişlerdir. 

Sergi temdit edildi 
Yerli m .Har sergısi dün de 

çok kalabalık: olmuştur. 
Sergiyi gezenlerin miktan dün 

akşam 1361300 kişiyi bulmuştur. 
Bu rafrbet karşısında serginin 
beş gün daha temdit edilmesine 
k:nar verilmiştir. 

Sergide en çok beğenilen ku
ma, müsabakası için gönderilen 
reylerin tasnifi dün de tamam-
lanamamıştır. Tasnife bugün Bey
oğlu No' eri Salibattin Beyin ne· 
zareti altında devam edilecek, 
netice yarın ilin edilece!ctir. 

Jngllterede mlltbJş 
Bir fırtına 

Londra, 12 (A.A) - Bir çok 
günler devam eden şıcaklardan 
sonra bu sabah gerek Loodra 
ve gerek lngiltere, lskoçya ve 
Irlanda'nın muhtelif yerlerinde 
şiddetli bir fırtına çıkm"r~tır. Bu 
fırtına , bilhassa Hongtindoo 
kontluğu dahıl:nde, lrlanda'da 
veUlıte'in ıimali nevabwode buğ
day mabsulitı ile meyvaluı ha
sara uğratmıştır. Ôlster'da Tyro
ne ve Dokegal kontluk!annda 
yıldırım yüzünden yangınlar çık
mıştır. 

Londrra bavalisinde 341 tele· 
fon hattı bozulmuş ve işlemez 
birhale gelmiştir. 

Derse davet 

Halkc\"İ Temsil Şubesinden: 

Ders almak için l vvelce mu
kayyet olan talebelerin pazartesi 
günll saat 17 de Gülhane Bah 
çeıi metbalinde, Alay köıkünde
ki mGdilriYete mUracaaUaı1.. 

VAKiT 

j 1 ıbbi Bahisler j 

Çocuklarda 
iştahsızlık 

Yazan : MUderrla 
Kadri Raıtlt Pata 
-1-

Bermutat annelerin §ikayet • 
}erinden birini ve belki en çoğu
nu tetkil eden çocuğun iıtah • 
sızlığıdır. 

Hatla denebilir ki, çocuğunu 
doktora götüren annelerin tahmi 
nen onda dokuzu diğer tikiyet
lerin yani batında bir de çocu -
ğun yemek yemediğinden ve da 
ima zorlııı yedirmek mecburiye -
tinde kaldığından bahsederler. 

Çocukların böylece bir ço -
ğunun hemen daima İflahsız ol· 
maları kabil midir? Gibi bir su
ale verilecek fenni ve mantıki ce 
vap: hayır! dan ibarettir ve bu 
cevabın iıpatlaı·ı da pek atikir· 
dır. Çocuk hem :ratamak hem de 
büyümek içi~ yemek yemiye 
muhtaçtır. Binaenaleyh, yalnız 
yaıamak için yemek ihtiyacın -
da olan büyüklere nispetle daha 
ziyade beslenmek zaruretinde bu 
lunduğu cihetle tabiat çocuğa 
daha büyük bir yemek arzusu 
vermittir; nitekim de çocuk her 
mutat kilo nispetile daima ka. • 
hilden daha fazla yemek yer. 

O halde, bütün bu ana ve ba
balar yanılıyorlar mı? gibi bir 
suale de: 

- Bir çoğu hakikaten yanı
lıyorlar! diyeceğim; bu yanılmak 
ta esasen fazla ana muhabbetin
den ileri geldiği tabiidir. 

c~~F'.~-~ 

"Du y.1111mal'un seliep erini ar 
zedeyim. Zahiren hakikaten ço
cuk çok İştahsız olduğu manza 
rasını haiz olmasının sebebi ek
seriyetle meme emmekte olduğu 
devirlerde bir miktar da ye • 
mek ilii. vesi ne ba,lıyan annele -
rin çocuğa meme ile karnı doy
muf olduğu saatlerde yemek ye· 
dirmiye uğraşmalarıdn·. 

Çocuk tok olduğu cihetle red 
deder; annesi zorla yedinniye 
uiril!ır, çocuk yutmaz, çıkanr, 
nihayet annesi onu kandırmak i
çin bin bir çareye müracaat e • 
der; etrafında eğlenceler tertip 
eder; kediye bir lokma, ıana bir 
lokma! Yahut bu İf iç.in tat bebe 
ğe müracaat edilir; hak o yiyor; 
sen de ye! ilah .. gibi eğlenceli 
kandırmaklarla, ç.ocuk kaçıp 
da öbür odaya gittikçe arkasın
dan elde tabak ve katık takip et 
mek suretlerile eğlence dolu bir 
sahne içinde çocuğa yedimıiye 

muvaffak olur; lakin, bu suret -
le muvaffak oldukları zaman
da çocuğu böyle alaylı safalı 
yemek yemiyc de alıtbrmıt olur 
lar. 

Artık çocuk her öğünde bu ko 
medyayı bekler ve onu temin i
çin de naza baılar ve bu naz -
lanma biraz ıonra tabiat halini a 
lır ve çocukta İftahsızlık man -
zaraaı teenüı eder. 

Bazan da bir ruhi ha.atalık ıi 
bi çocuk kendiıini böyle zorla 
yedirmiye alıştıran anne ve ba 
bayla yemek yediği zaman bu 
nazı yapar da yabancı bir yerde, 
ba§ka çocuklarla bulunduğu 
zaman muntazam ve mükemmel 
yemeğini yer. 

(Sonu yarınki sagımuda) 

Dr. Kadri Raıit 
Tıp Fakiüt..; miidt!nUl~rütdm 

Yazan 

&omer
set Moe 

ham 

CASUS 
Beynelmilel Esr•rengiz Kuvvetler 

- ' 
1 - Miralay R ••• 

Umumt harp bqladıiı zaman 
memleketinde bulunmıyan mu -
harrir Aıenden ancak eylül bi • 
dayetinde aeri dönmüt Ye bir zi 
yafette orta yatlı bir miralayla 
tanıımı§tı. Ziyafetten çıkacağı 

sırada miralay ona yaklaşmış, 

konufmutlar, müaahabeleri, .kısa 
bir muhavere ile bitmitti: 

- Sizinle ayrıca görü!mck 
istiyorum, beni ziyaret etmez mi 
siniz? 

- Hay hay! istediğiniz za -
man gelebilirim. 

- O halde, yarın on birde 
bekliyorum. 

- Ali! 
AJenden kartını çıkarmıf, mi 

ralay da adreıini kartın arka -
ıma yazmı!tı. 

Ertesi gün Aıenden, verilen 
adreıe gitti. Ona gösterilen evin 
üzerinde "satılık,, levhuı aad -
mıflı. Pencerelerin hepsi kapalı, 
içerde hayattan eser yoktu. Aten 
den zile baımıt ve kapıyı bir ça 
VUf açmııtı. Atenden, onun pe

tinden giderek ıöıterilen oda • 
ya girdi. Ve orada, istihbarat 
dairesinde "R,, harfile tanılan 

miralayla kar,ılafb. "R,, ortaca 
boylu, ince, kurıuni ıaçlı, di, 
fırçasından f arkıız bıyıklı, bir 
adamdı. Yüzünün en bariz vasfı, 
mavi gözlerinin adeta bitişik ol- 1 

masıydı. Bu sert, bu tiddetli göz 
ler kimseye inanmıyan, güven • 
miyen ıözlerdi. 

Miralay, muharrir Aıendene 
bir sürü ıualler ıorduktan sonra 
onu istihbarat dairesine alabi -

ğmız itlerden dolayı 
teşekkür etmiyccek. 
f elikete uğrananız, ıiJ; · 
yardım etmiyecek. Nas ' 
geliyor mu? 

- Evet. • 
- O halde selametle gı t 

2 - Bir zıyare 
Atenden lsviçrenin h" 

f ında dönüp dolaşıyord~· 
re onun merkezi idi. s~ 
Fransaya gidip rapo~~a -
miş ve geri dönmüştU· 
gün evvel Hintli ajanl 
ri gelmiş ve Bingale ah• 
olan diğer bir Hintlinin I 
den geldiğini, yanında. 
yi alakadar edecek vet• 
§ıdığını haber vermitti:.~ 
da Almanya ile müttef~ 
distanda iğtitatlar çı~""..ı 
giltereyi oradan asker 
maya mecbur etmek içİO 
yorlardı. Berlinden ge~ 
galelinin çantasını afi~ 
zımdı. Hintli ajan uğra~ 
raşmıı, fakat buna mu•. 
lamamıştı. Nihayet, fit 
çantasını, Zurih istasyon 
gaj dairesinde bıraktığı 
mı;tı. fngilizler, derhal 
geçerek ve Bingaleli al 
bir sürü ittiham1arda bu 
onu tevkif ettirmişler, f 
gaj. ftairesindeki çantafl 
l ~e'memiılerdi. Almanl-' 
lngilizler de çantayı ele 
mek için uğratıyorlardı~ 
lar, mutat resmi vasrtal , ~ 
nu elde edemiyecekleriJd J, 
dıklanndan onu çalımıy• ~ 
vermitler ve tertibat ~ 

• .ı.• o--· .. -~---ı---

Hintli ajan bunları ri birkaç lisanı iyi biliyor, ve onun 
mesleği, her yerde dolatmaıına 
müsait bulunuyordu. lkiıi bu ci 
hetleri görÜ§Üyorken miralay, ye• 
ni arkadaşına bir den vermiye 
baıladı: 

- Şimdi beni dinleyiniz. Si· 
ze bir kaç gün evvel vukubulan 
mühim bir hadiseyi nakledeyim: 
Fransa na:zırlarmdan biri, teda -
vi ve istirahat için Nise gitmİ§ti. 
Yanında pek mühim vesikalarla 
dolu bir çanta •ardı. Fransız na· 
:z.ırı Nise vardıktan bir iki ıün 
sonra altıri saçlı bir kadınla ta • 
nıfDUf ve onu bir ıece oteline ıö 
türmüttü. Sabahleyin uyandığı 
zaman kadın da, çanta da kay· 
bolmuılardı. Nazırın kanaatine 
göre, kadın, yatak odasında iç
tikleri içkiye ilaç katmıftı. 

Miralay, hadiseyi anlattıktan 
ıonra Aıendenin yüzüne bakmıt 
ve ilave etmi§tİ ı -.._, 

- Mühim değil mi? 
- Zannetmiyonmı !. 
-Neden? 
- Çünkü bu Yak' a, dediiiniz 

gibi birkaç ıün eVTel deiil, bir 
çok senelerden, asırlardan beri 
tekerrür ediyor. Muharrirler, o· 
na. dair binlerce roman yazdılar. 
Mevzu o kadar köhııeleıti ki, ar
tık muharrirler, ona yan&Jlnıyor• 
lar. 

- Hakhıın. Fakat kaybolan 
vesikalar o kadar mühimdi ki. 

- Ne kadar mühim olurıa ol 
sun, bu vak'a, artık bir muharri· 
re ilham veremez. 

Miralay, yeni arkadaJının ıöz 
!erinden hotlanmıttı ve talimatı· 
nı venniye batlam.ıftı. 

Atenden erteai günü Cenev • 
reye ıidecek ve orada çalqacak -
b. Miralaym aon eöaleri tunlar
dı: 

- llnutma71nız ki, .1..&P.aca • 

• 

ve Almanların gece yardl".ı 
ki aaat sonra bagaj dair'· 
arruz edeceklerini habe~ 
ti. Kaybedilecek vakit Y tJ 

A!enden, derhal hare 
rek Berne giden ilk tre~I 
dı. Dört ıaat sonra Ser~ / 
giliz istihbarat dairesinı11 

kezinde idi. Orada k• ~ 
uzun boylu adama meıele 
lattr. ikisi dü§ündüler ve 
verdiler. Hadiseyi lsviçte 
metine bildirecek ve A~ 
teca•üzü bu suretle ak 
rıyacakb. ~ 

Nitekim böyle yapı dl 
lngilizler gibi Almanlar . 
tayı ele geçirememiılerd1• 
den hadiıeyi haber d 
ıonra hemen Cenevrefe 
ti. Ortalık buz gibiydi. f 1' 
man gölünden bir vapııt' 
mek lazımdı. Çünkü ooJll? 
gidip gelip dunna11 ı,eJJO 
dikkate çarpardı. Le~ re!". 
müthit bir f ırbna 8eçiriY0~ 
ıenden vapura girdi ve " 
lıkça bir yerde oturdu·f' "'-' 
her hafta bu gö)deıı •p Cf 

ver• geçiyor, raporlarını 
mat alıyor ve lıviçre sf:

11 
,1 

kendiıini tanımama• iç~' 
rece ihtiyatlı da·nallf10t'-~ 
viçre zabıtası onun ~ 
meııul olduğunu an..,.~ 
ıa, onu derhal hudut b bit 
tardı. lıviçrenin biıarJ ~ 
let olmuı, onun bu ~ . · 
k . . . el ._J et etmesını ıcap . P"'". 
Buna rağmen lıviçreoiJı. ' 
rafı, ajanlar, casualar, idi~ 
ler ve iğtişatçılarla d~ re~ 
vaziyet karşısında lıv~ d• 
meti ıon derece uyaııı )ıO 
rak hitaraf1ıfına tos 
mıya çalıtıyordu. 

( 
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Oldilren kıskançlık! 
kanserin kat'i çaresini bulana 

yardım etmiyorlar 

Zavallı doktor ölüyor .. 
kanae · -...;1 nn ıarrmı ketfederek 

ftJ~iı bu Afetten kurtarmak 
~ bU1Gk adımlar atan F e
hta doktor Bendien'in &lOm 

~~ dGttGp haber Yeriliyor. 
~ ita.. dla1ada allka ft 

._.. .,..darm11br. Doktorun 

..... tarafından Sandıy Ekı· 
-.__ r•ntUine ı&nderilen bir ..;:;t Beadlen'ha meuiıinde 
,... il olmak için bekledlji 

~ ........ luakançllk 1Uılinden 
bole datanı anlatmaktadır. ''-'°' Benclienin kanser tet· 

..._~:da kaıandıtı en bGyOk 
L-.Tllfaki,.t, bu amanıız illetin, 
~ bıaal olan kimyeYI bir ta· 
'- L~hınnller neticesi olduğu· 

1111Qllllıkt.r. 

Te F elemeaıe fittlm. Doktor 
beni seromle tedavi etti. Bir ay
lak tedaviden ıonra kanıer yarı 
yar1ya indi. iki ay zarfında d&rt
te biri daha ıail olda ve niba· 
7et bOıbDtOn kurtuldum. Geçen 
Teırlnevveldeabırl kilo almı1a 
baıladım. Doktor Bendie• beni 
tedavi için IAllm MrOIDU bedava 
Yermiıti. Hayabmı bu adama 
borçluyum., 

Doktor BendieD ketfini ilerlet· 
mele için yardım iıtemif, bir ara· 
lak kendiıine bu yardımlar •a· 
dolunmUf, fakat yardamıa tahak
kuk etmemeli Gıerine elinde i 
YeNiUe çahımıta deYam ve bO· 
tnn kazancını ba uprda feda 
etm .. tir. 

Keadiıi ıon ıünlerde iki ame• 
liyat geçirmekle beraber kurta· 
ralamanuıtar. 

~lea b.a nıticıye vardıktan 
~ kanseri, ameliyat veya ra· 
~ De tedıYlden yaz geçerek 
L..~ll'UI kanını tabii bale ge• 
~· ~ahfmıı •• yaphgı tec .. HazretiMuhammet 
'-trde muvaffak olmuştur. 
~ lbuvaffakiyetler her tarafta 
'-1 uyand1rmıı ve doktorun 
'-':~ tetkik olunmuş ve tetkikat 
~~inde onun yllzde yüz mu· 

olduğ anlatılmakla bera· 
~endiaine yardım edilme-

~lctor Bendie11'in kazandığı 
~...,, il •avaffakiıetlerclen biri 

&Jllf'":~ ıaı• cllorence Cooke)yi tedaYi-
•"-"''··-~s "=-· 

~~ter Cooke bqmdu ıeçea 
"f{ı fU ııkilde anlab1or: 
~eçea Hilenin Kinanuaani· 
.. kanaer aaaeJiyab reçirdim-
~ hayabmı kurtaramadığım 
!\el IDlfb. Bunun tııerine 
'ttıdt~ teda'Yisine baıladım • 
~'ti d6rt ay devam etti • 

' IOGra X tuaile tedavi olu .... 
~..... Bealann hepai de faide 
~di • Hayatımdan meyus 
'- d tlzreykea doktor Bendie

e 1Dllracaata karar verdim 

Bir Ermeni profesU
rUnUn tetkikleri 
Geçen Haziranı• sekizinci 

rünü peygamberimiz Hazreti 
Muhammedin ölümilnlln 1300 
üncü yıld6nümünı rupliyordu. 
Sofya darülfünunu oark liaaaları 
we flll'k milletl.ri taru.i ..Od_,. 
tlli pl'Ofeeer App Marta1an ba 

"!DOnaaobetle Ermenice bir ca· 
kllt bef'etmiıtii'. Profe14r, 1:1az.. 
reli Muhammedin peygamberle-
rin en samhnlıi olduiUnu s8yli· 
yerek ydd&nomn mllnaaebetile 
onun bOyilk namını tebcil e~ 
mektedir. 

Profes8r Martayan Tlirk tarihi 
ve Türk dili hakkmda da uzun 
bir etGt Detretmiştir. Bu etil· 
dOnde Ankarada geçenlerde 
topJanan t.:ırih hongresinde mil· 
dafaa edilen aoktai nazarlan 
teyit etmektodir. 

Yuan: 

gülüşlü kadın 1 Morl• 

Araen Llpenln reni bir macerası Ulblan 
Tefrika No : t8 

~~ tetrtkalar1n hUIA .. aı tetkikat 11apmak ni11etüuledir. Zira, 
~~ OrlNll laminde feo1"116de Marki '§imdi fakirlepniftir. Fakat 
~ llNflwr bir ftudö~, arka- onun büyük babaılının bir ıer'Deti var-S an birialnln fQIOfiUUla ea. dır Td, nerede gizli Olduğu belli de. S bir aurette katlediligor. Bu ğUdlr. Marki, bu ıe"'dl bulup megS or04a Marki d'Erlemont is- dana çıkarmaaı için Valleka ltminde 
S,, OGıeı 11e kadınlar nndtnde bir komiBJIOllCUllG Niinl• on oarlet
..... ~ ~I olan l>lr mllzade mr- naiftir. Arsen Lüpen biUba l>unlan 
S~~u~yor. Halbuld, fGJI· bili11or ama, elinde hif bir iz 11oktur ,-........aki elmalar da ça. ve Valteks'in kim olduğıımı bUmi-
4~ yo~ 
~ on 6eı leM geçiyor. POU.. O gece, Anten Lüpen Markinin 11a-
S:.:orJnre frf Pol iBmlnde bir .nJıanalnde olzli bir çelmu ketf«IlS naet,_, tarı Klarayı takip JIOr, ~· bir ~k kadın retlmleri Ue 
~ ~- Marki d' Erlemont'un Gfk 11Wktuplan Dardır. LllJMn 6a ka
~ ~ --vuaı ""6er alı,,or. FUha- dın resimlerİltde11 birilJlnin ffUltôz 
~ ;;:.:::- llidlgor, 11alnız a11ni Eliaabet 0171e11e ait oldui1111u giril
..;,.~ oturan Raul isminde yor. Altında muhabbet dolu bir de 
~l.G, q,.,,nı çalı11or. Raul, Ar· gazı olan bu resmin bir de dalıa genç 
~ -.::,erı botkaaı delildir. Kız ikin alınmı,ı var. Fakat l>u ikinci 
tfi:!'.. ,,,,,_11or, o,.. içeriye "Marki reıntln altında Eluabtt Yalkb tm-
~..._ Atı fllıllOr. Polla hallgeıinin :ıa1ı var. Denwk fGlltl•lin aenç kı• 
u........_. lllca rtera11or. Kız Marikinin lık isml bu İmif· Tam bu eenada, Ra
~ ~'l/Or De kendiainin Anto- ul d11andan bir çıtırdı ""llUl/Or. E
~.....,_ .,;, •ld. l«Jdlii kadınlardan lektriği söndürüp bir paravananın 
-~ fs!fıa oldulıuau, hayatını ka- arka.ına gizleniyor. 
~ -. ~ fD'Otlılını ıöglüyor. o .... · dnllne tandevrı 
......... ~ . ..., 
~ .....,_ ..,_;, IM1li Anta Lüpen, 
...._ ~ l/erleftirdiil ada• ..._ :,rra bulamamtl3'na kı-

•ktııin evine gidip 

Kapmın tokımaitnı tedbirli bir 
el tuttu, açtı, itti. Hiçbir ıes du 
yulmuyordu. Fakat Raul oturdu· 
ğu yerden bunu hiaaediyordu. 
Sonra küçük bir elektrik lam • 

VAKiT 

Dehşetli 
Bir hadise 

Bir çocuğun işlediği 
facia 

Buarabyarun Skulami ka • 
sahasında pek müthit ve feci 
bir aile faciuı olmuıtur. 

Kaıaba sakinlerinden bir a· 
ilenin babası, karıaı ile bera • 
ber bir düğüne gitmiı ve evde, 
kızı ile iki erkek çocuğunu yal
nız bırakmıttır. On iki ve on bet 
yaflarmda olan erkek çocuklar 
bira% sonra kavgaya ba.tlamıı· 
lar ve on beı yaıındaki çocuk, 
kardetini bir çekiç ile öldürmüt· 
tür. 

Kız, küçü kardetinin canıız 
bir surette kanlar içinde yerler
de yattlğını görünce dehıet ve 
haıyetinden çıldınnııtır. Ka· 
til çocuk ise evden kaçmıfbr. 

Biraz sonra düiünden d6nen 
ana ile baba evlerinde 'bu man • 
zarayı görünce onlar da deli gi· 
bi olmuılar, ve zavallı anne dü
şüp fücceten ölmüıtür. 

Katilin peıine düıen köylü • 
ler, onu akıama dojru o civar• 
da görmüıler ve takibine koyul 
muflar. Fakat alelacele kaçar • 
ken bu kardeı katilinin ayağı 
kayarak yüksek bir yardan göle 
düımüf, etraftan yetitilene ka • 
dar da 'boğulup cezuını çekmit· 
tir. Zavallı.bahanın delirmeıin .. 
den korkuluyor. 

Kontes Karolyi 

Bir otomobil kaza
sında yaralandı 

Bir kaç hafta evvel itıkmı öl· 
dürmek ıuçlle muba eme edile
rek berae~ eden, d1aba aonra 
rubaatllz lillh taııdığı içia para 
cezaıına mabkiim o!aa Miıi• 
Barney Kan ıebriadc bir otomo
bil kazasına sebebiyet vermiıtir. 

Barney, ıon moda mari beyu 
pijama ile deniz banyoıundan 
geri dC>nerken kontes Karolyi 
nin otomobiline çarpmıı, kontes 
Karolyi yaralanmıı ve haıtaha· 
neye nakloluomuştur. 

Kontes Karolyi, sabık Macar 
Başvekili kont Karolyioin zevce-

basının ziyası görüldü. Raul, pa 
ravaııanın aruından ilerliyen bir 
tekil görclü. Fakat bu tekil, bir 
erkekten ziyade, bir çocuk ve .. 
ya bir kadın ıekline benziyordu. 
Bapnda ıapka yoktu. Eauen bu 
hia, ıölıenin mütereddit yürüyti 
~ü ile de teeyyüt ediyordu. 

Gölge bir an durdu. Elektri· 
iini aalonda gezdirdi. Sonra, ya 
zıhaneyi görünce durdu. Dojru -
ca oraya aitti. Elektrik limbaaı· 
m masanın üzerine koydu. Raul 
içinden: 

- Muhakkak ıiJdi çekmece .. 
nin yerini biliyor, her halele ya .. 
bancı biriıi olmua ıerek, 

Diyerek dütünüyordu. Filha .. 
kika ıölıe muanın öte tarafına 
ıeçmiı, dis ç&kmüı ve Raulun 
buldutu gizli çekmeceyi açmq• 
tı. O da paralarla me,gul olma· 
dı ve fotoğrafları aramıya bat • 
ladı. Kadın, bu bir kadındı. Ace· 
le etlniyor, yalmz aıabt bir el I· 
le arıyordu. Raul, hulundufu yer 
den bu elin beyazlığını görü • 
yordu. 

Nihayet aradığını buldu. Bu 
18 x 24 eb'adında bir fotojraftı. 
Kadın lotoiraf ı çevirdi, altında· 
ki yazıyı okudu ve Lir 11oh,, çek· 
ti. Bu itle o kadar meıgul görü· 

S.,hife 5 

Batan Romanya Sosyetesi hasta I 

Bu hastalık, keyf verici 
zehirler hummasıdır ! 

Prens Çlka, tayyaresi le şehir şehir kokain 
arardı. Nihayet zehirlendi, Uldll 

birler iptiliamın feci bir neticesi 
idi. Romanyanın maruf tayyare• 
alerinden olan prenı,fena halde 
kokaine mübtelA idi. Teyyare ile 
yaphğı uzun seferlerin hedefi, 
hep kokain bulmaktı. 

Prens ölümünden bir mOddet 
evvel, Orta Asyaya doğru umn 
bir bava ıeferi yapmıı ve bu 
seferi yalnız keyif zehirleri bul· 
mak için ihtiyar etmitti. Prenein 
tahsiyeti ve Unvana, tayyaresinin 
taharri edilmesine mani olduğu 
için o da tayyareyi zehir depo
IU JapmıttL 

Bu hadiseden 10nra feci akl
bet vuku buldu. Geçenlerde bir 
gece Prenı, bir otomobil içinde 

Prens Çllnl · alo olarak bulundu. Kencliai iki 
Deyli Ekspresin Bnkret muha· kaçakçı ile birlikte Bükrqin ı•· 

biri, fU malOmab veriyor: ce kulüplerinden birine fitmifti. 
Romanya poliıi keyif verici Prens burada zehir çeke ,eke 

zehirlerle mncadeleye bıılamıt- nihayet zehirlenmiı, ölmOftGr. 
tar. Bu ticaretin bqbca merkezi Bllkreşin en gUzel Ye en zen. 
KiSstenc:edir, blUDn Avrupayı gin ailelerinden birine manp 
kaçırılan kokaia, laeroia, morfin, olaa Betti Magalea da Geçea
esrar buradaa aeçi1or. lerde aym ,ekilde tesemmtlm 

Hemen bltlha Romanya ıoa· ederek 6lmnıtü. 
yetui keyif verici sebirler bıica- Bu ikt hadiıeRomUJa polllİlli 
maaıoa t.atulmut aibldir. Kokain faaliyete aevketmiştir. 
koklamak moda olmuttur• Buaaa 
Detlceai olarak Bükrq tebri kil· K6stencede yaptajlm tetkikat 
nah, facia ve azbrap ıebri oldu. neticesinde bir Japonua ba teh-

likeli ticaret yllz.ünden a, milyon Romanya preoılerindea prena 
lnıiliz lirası kazandığını anladım. 

Çika'nın alümü, keyf verici ae· Bu çeşit kaçakcıların verdikleri 

sidir ve bütiln Avrupada aüıel· 
lı!ile metbmdar. Koatuia kolu 
•• y8d ,., ... ., ... br. 

K•zımın tukua a111nda mieter 
Bameyin otomobilinde arlradaı· 
lanndan mister Arthur Stek bu· 
lunmakta idi. Şahitlerin ifade
ılne rlke, Barney otomoblllni 
mutedil bir aOratle ıllrtlyordu. 
Buna mukabil lıonteı otomobilini 
son derece ıilratJe HTketmek· 
te idi. Barney kurtulutunu, ara· 
basının lımlmaz camlarla mücch· 
bez olmasına borçludur. 

yordu ki, Raul, fınattan İltif a • 
deyi düıündü. Kadının görmesi· 
ne ve dUJIDuına imkin olnu • 
yan ... ı. hareketlerle elektrik 
dülme1inin olduju yere aitti, e• 
lektrili birdenbire yakarak ka • 
dnun üaerlne ablcb: 

- Korkma yaYl'Ulll. kaçma.. 
Salla bir fenalık ppmam. 

Bu ani qık ft tas kartıımda 
Wm PP.'IP kabmttı. Raul b· 
cbma bllelderlal tutmuı, •• 1arla 
onu Mtmı a,clmbta se-rirmlıtl. 
,&kat ,uaunu alrllr llnn•ı 

- Antonln, eenaln hal 
Dl,.ha,lanh. 
Filhakika IMa, o .Un ille Un· 

ri istemiyerek ziyaretine ıelen 
kızdı. Bir an bile olıun Raulun 
aklından bu geçmemiıti. Saf ve 
masum halleri kendiıini tubir 
etmit olan bu kı:ıcaiız demek .• 

Antonin timdi. yüzü korku 
ve heyecandan ıapaan keailmiı 
duruyordu. Fakat bu netice Ra· 
ulü o kadar ıinirlendirmiıti ki, 
acı acı: 

- Ya, dedi, demek markiyi 
ziyaretinizin 1ebebi bu idi .. Celip 
mevkii tetkik etmek İstiyordunuz. 
Sonra da, Üf&Jll üzeri .. 

Genç kız anlamamıı gibi idi. 
Kekeledi: 

ruşvetler, yapılan milcadeleyi 
sıfıra indiriyor. 

Bolcreıte bir Ra irODtai ile 
tanıımıtbm,ııeçenlercle bana 10rdu: 

- Siıara içer misiniz ? 
- Evet, dedim. 

Bunun üzerine kontes, bir ıi
gara tablasına bir miktar toz 
ıerpti. Tablanın içinde yanan 
ıigara tozu yakh •e hOfllma 
giderı bir koku yapb. 
Madamın da keyif Yerici ze

hirlere milptelA oldujuna anla· 
dım. 

- Bir fey çabnadım •• B.kmız 
paralara dokunmadım bile •• 

- Ben de öyle.. Fakat her 
halde buraya dua etımiye pime
din ya •.• 

Raul ,. .. lmm kolunu tici· 
detle ukıJordu. Antonln bu , .. 
llk pençeden lmrtulmqa çal111 • 
yor ••t 

- Sis ldmainls, cllrorclu. ılal 
tanımQOl'Ulll• 

Raul kahbhalarla sGlclU. • - Do..,._ bu pek hot-• Na .. 
..... Bu,unldl prlp taadilfGaau. .. 
elen oclamcla ılal ıaldadrktan 
IODI'& benl unuttunus mu 7 Hal .. 
baki, ıGsel Antonin hen ıisin 
üzerinizde bir tesir · yapbğımı 
saanediyordwn. 

Genç kız, diılerinin arum • 
dan: 

- Benim ismim, dedi, Anto
nin değil. 

- Ya .. Benim iamim de Ra· 
ul delil.. Bi:ıim meslekte ima • 
run bir sürü İMDİ olur. 

- Hangi meslekte? 
- Hırıı:ılıkl 

Genç kız lıyan etti: 
- Hayır, hayır, ben hınıa 

dı~illm. 



30000 liralık 
Bir balıkçılık 
Şirketi kuruldu 
Zonguldak hususi muhabirimiz • 

den: 

Zonguldak mülhakatma tabi 
iki tabii liman vardır: Ereyli ve 
Amasra. 

Karadenizin en azgın fırtına· 
larla kudurduğu zamanlar bile 

vapurlar için emin birer melce olan 
bu limanlarımızda ayni zaman· 
da her cins ve kıymette balık av 
}anır. Fakat, ~imdiye kadar ferdi 
ve mevzii bazı teşebbüs ve ha
reketlere inhisar eden balıkçılık 
işinin son zamanlarda teşkilat • 

laştırılması dü,ünülmüş ve Halk 
fırkası reisi Mithat Akif bey bir 
balıkçılrk şirketinin teessüsü i • 

çin icap eden tedbirleri alarak 
bu vadide ilk hayırlı adımları at· 
DU§hr. 

"Ereyli • Amasra balıkçılık 
ve balık konserve~~•:r.; . unvanı 
altında ve 30 bin lira sermaye 

ile kurulan bu ıirket Ereyli ve 
Amasra limanlarında asri ve 
fenni balıkçılık müesseseleri vü 
cuda getirecek ve saycledilen ha 

lıklar mahalli ihtiyaçları karşıla
dıktan sonra gerek taze ve ge • 

rek konserve, salamura halinde 
harice sevkedilecektir. 

Kara sularımızda cıkan balık 
lar, komşu sahillerdekine nis -
petle daha mütenevvi ve leziz ol 
duğundan şirketin ihraç edece -
ği bal ılClanmıza en emin ve rai· 

bet gösteren müşterinin Bulga • 

ristan ve Romanya olacağı kuv • 
vetle tahmin edilmektedir. 

Hatipoğlu 

Balıkeslr'd~ 
Balıkesirde kurtulut gününe 

müsadif olan 6 eylülde hatla -
mak ve 20 eylülde bitmek üzere 

Harman yerinde 
Ekinleri yanarken 
Evinde ölen adam 

Akhisar hususi muhabirimiz -
den: 

Dün şehrimizin Marmara yo -
lu üzerinde bulunan büyük bir 
harman yerinde esef verici bir 
yangın hadisesi olmuftur. Çef -
meli Celal ve Remzi beylere ait 
bir harman makinesinde çalış -
makta olan işçilerin attıkları 
bir sigara ekinleri tutuşturmuş 

ve ateş süratle genişliyerek yan· 
gın ~eklini almıştır. 

Bu yüzden bir harmanla Ce· 
lal ve Remzi beylere ait harman 
makinası da yanmıştır. Makina 
sigortalıdır. Yanan harman elli 
çuval kadardır, Cambaz Hasan 
oğlu Ahmet namında bir renç -
pere aittir. Tuhaf bir tesadüf e· 
seri olarak harman yerinde buğ-

daylarının yanmakta olduğu sı 
rada Hasan oğlu Ahmet de evin 
de ecel döşeğinde gözlerini ha • 
yata ~apt'm11tır. 

Asım 

2800 ağaç yandı 
Yozgat hususi muhabirimizden: 

Yozgat ve Şarkı!la arasındaki 
Aşılık isimli ormanda bir yangın 
olmuftur. 

Yangın etraftaki köylülerimi
zin himmet ve yardımı ile sön -
dürülmüştür. Atılık ormanı Şar -
kışla kazası hududu dahilinde o 
lup Maden kazamıza 8 ıaat me· 
aafededlr. 

Ormanda yanmış olan büyük 
ağaçların adedi 2800 dür. Müseb 
bipleri hakkında tahkikat yapılı 
yor. 

Bekir Ziya 

bir yerli mallar sergisi açılmak
tadır. Sergiyi milli iktısat ve ta· 
sarruf cemiyeti Balıkesir tubesi 
tertip etmiştir. 

Birecik gençleri 
Nasıl çalışıyorlar ? 

-
Fıratspor kulDbD tutbolcUlerl 

Birecik hususi muhabirimizden: 

Sekiz ıenedenberi atıl bir va 
ziyette ka~an Birecik sporu, bu 
sene çok kıymetli ellerin idare • 
sinde çok canlı ve aaaalı bir su
rette faaliyete batlamıştır. Sek
seni mütecaviz faal azası bulu • 
nan Fırat spor kulübü voleybol, 
futbol, yüzücülük ve bisiklet tube 
)erindeki kıymetli uzuvlarile 
muntazam ekzerıizlerle çalıf • 
maktJldır. Atletizm tubeai yakın 

da faaliyete geçecektir. ... 
Bu hususta Birinci umum mü 

fettit İbrahim Tali ve kaymaka· 
mımız Münir beylerin kıymetli 
alaka ve yardımları görülmüttür. 
Yakında komtu memleketlere ve 
Suriyenin Cerabulus kazasına 
maç yapmıya gidilecektir. 

Kulübün ayrıca musiki ve 
temsil fubeleri vardır. Bu kısım 

da müsamereler tertibile faaliyet 
ıöstermektedir. 

Gemliklilerin bir gezintisi 
Aman beybabacığım! - Uludağ yolundakJ. virajlar - KeşlşlO 

mezarında - Kirazlı yayladaki kısmet taşı 
Başta cümhuriyet halk fırka· · 

sı reisi doktor Ziya, kaymakam .:._ ........ · 
Gani, belediye reisi İ::zettiı .. , 
Cümhuriyet müddeiumumisi : 
Ekrem beyler olduğu halde 
"Gemlik spor,, gençlerinin ter· 
tip ettiği "Uludağ,, gezintisi, cu 
ma günü birçok güzide zevatın 

iştirakile gayet ne§eli ve çok sa
mimi bir hava içinde geçti. 

Gemliklilerin "Uludağ,, a da 
ha ilk olan bu gezintisinde biz 
üç mevsim gördük. 

Sabah saat altıda hareket e
den otomobillerle Gemlikten 
ayrılırken hava tıpkı bir ilkba -
harı andırıyordu. Yazın değil, 
ilkbaharın zevkile yürüyorduk. 
Günde vasati elli otomobil ve o• 
tobüs geçen Bursa - Gemlik yolu 
nun biraz bozuk olmasına rağ -
men Bursaya kadar yolculuğu • 
İnuz oldukça saf alı geçti. 

Aman Beybebacıaımt 

Bursaya yakın bir yerdeydi. 
Otomobilimiz içinde hafif ve in 
sanı gıcıklıyan bir sarsıntı oldu. 
Küçük bir yol tümseğinden atla
mıştık ki, birkaç arkadaş birden 
gülerek: 

Gemllklller Klrazh yaylada 
[l numara ile işaret edilen Gemlik kaymakamı Gani, 2 numara ile g'6st" 
rilen Gemlik belediye reisi izzettin Beyler] J 

den aşağıya doğru yuvarlanıyor parmak kalınlığında akan ç,,ı 
du. tatlı bir su da var. Su başına.~ 

Klrazhyayla'da az su içmek için gitmiştik. 11'1 ~ 
Buradan otomobillere bindik çük hanımla karşılaştık. ı<a b" 

rından su içmek için ricada .ı 
ve biraz aşağıda vasat bir mev - lunduk. Esirgemediler. Bur" 
kide güzel, çam kokulu bir yer- imitler. 
de konakladık .. Yemek yedik, is 
tirahat ettik. Resimler çektik. Bu 
rası da havasile, suyu ile maruf 
bir yermiş meğer .. Baktık, Bur· 

- Aman bey babacığmn ! .. 
Dediler. Hayretle sordum ve sadan yirmi kadar aile buraya 

tunu öğrendim. Meğer bundan gelmiş; bol hava ve çam koku
epey bir müddet evvel bu yoldan ları içinde asude bir gün geçiri
aeçen bir baba ile kızı yoLın bu__,__Y_or_l......,ardı. Burada nazarı dikkati

tuınaegtmıcı..ı 1.1~e gıcı ayıcı lumbağa sırtı gibi ve küçük bir 
halden pek memnun olmu§lar. 

Akşam dönerken virajtJ 
bazı tehlikeli noktaları n~ 
dikkati celbediyordu. Bu 1' 
ıçın bu gibi yerlerde kenşr il 
ra duvar gibi bir şeyler yaP' '-' 
daha iyi olacağını söyliyell"" 
de vardı. 

adayı andıran büyükçe bir kaya 
Hanım kız otomobil içinde gay· 

parçası gördük: Kısmet taşı' ... 
ri ihtiyari: 

eden liyakatli ve iı:-;:;:·~lı -X 
elbet burasını da düşünür. Gtİ, 
lik kafilesi güzel Bursanın t~ 
rak ve şık "Tophane,, bahç.ef' 
de bir müddet istirahat ettı1'1 Iİ' 
sonra ılık bir gece içinde Gerı' 

İçimizdeki bekarlar kısmetlen -
- Aman bey babacığım, bu- mek için taşı ziyaret ettiler, üs· 

rası benim pek hoşuma gitti. Si- tüne çıkıp oturdular. Kısmetle -
ze de öyle geldi. Şoför dönse nip kısmetlenmediklerini ise za 
de buradan bir daha geçsek ol - man gösterecek!.. Yaylada bir 
maz mı? 

ğe döndüler. 
Ziya~ 

Deımit ve tekrar otomobilin ay· 
ni tümsekten geçirilmesi sureti· 
le hanım kızın arzusu yerine ge• 
tirilmiş! 

Bursaya girdiğimiz zaman 
daha sabahın ilk saatlerinde ol
duğumuz halde sıcak basmıt ve 
yazı idrak etmittik. Yani hatırı 
sayılacak bir hararet kartısmda 
bulunuyorduk. Bir kaç dakika 
Bursada kaldıktan sonra doğru· 
ca "Uludağ,, yolunu tırmanmıya 
bqladık. Ne bat döndürücü vi· 
rajlardı onlar! •• 

1 Otele kadar çıktık, biraz din-
lenip sabah mahmurluğumuzu 

giderdikten ve dakikada şişe 
çatlatan sudan birer yudum içtik 
ten sonra oteli gezdik. Sonra ge 
ne otomobillerle Keşişin yamaç
larına doğru uzandık. Burada 
dinlenilerek, bir kafile, zar zor 
~labalık suyu başını ve Keşişin 
para var zannile bilmem kaç de
fa kazmalamp delik, detik edi
len mezarını ziyaret ettik. Resim 
ler alındı, kafilenin ziyaret müd
deti zarfında bayrağımız tepede 
dalgalandı. 

Burada sonbaharın ısırıcı rüz
garları vardı. "Ketif,, in zirvesi
ne çıkarken "V AKIT,, m tefrika 
ettiği "Gobi Çölleri,, ni yazan 
"Sven Heden,, i hatırlamamak 
kabil değildi. Zira onun çöller· 
de çektiği cefa, zirveye çıkılır • 
ken de duyuluyor. Ticaret odası 
reiıi Şevket beY. az daha zirve • 

Zonguldak'ta Ha .. keV'i 
Neler Yaptı ? 

Zonguldak l~ususi nwlıabirinıiz • Temsille~, Halkevi binası ~ 
den: pılıncıya kadar tehir sinen>afl 

Zonguldaklıların candan te- da verilecektir. C)I 

zahüratı arasında açılan Hal • Halkevinin şimdiki bina1
1 
et' 

kevi, bilhassa son haftalar için- salonuna bir bilardo masası 1 e~ 
de ciddi bir mesai devresine gir le§tirilmi~, gerek merkeze, ge;ıl' 
mittir. Hemen her akşam topla_ mülhakata radyo tesisatı ya 

nan komite mümessilleri, şubele mıştır. . el 
rinin çalışma tarzı hakkında Halkevinin kütüphanesı ı1'. , 

1 k I' " . . k k i~t· bir program ve bu programın e et genç ıgının o. uma ;f' 
tatbikında esas olacak bir tali • yacını tatmin eden bir ş~~.ı; ],al 
matname hazırlamıtlardır. Ha- rağ olunmaktadn·. Gençlıg•.,,.,ıı
zırlanan iş programları, maden sahad:ı gösterdiği alaka n>e ,Jıİ 
kömürü havzamız için hususi bir niyetle kaydedilmiye değ~tpOplıl 

h · · h · yettedir. Batı ( e emmıyetı aız mevaddı da ta· 1 
mil bulunmaktadır. Doktorsuz kazıt 9 

Bütçe ve talimatnameler için Malatya muhabirimiz yazıu0"~ıt' 
seçilen komisyon mesaisini sona lstanbulda doktor çoklılıaıJ' 
erdirmiş ve güzel san'atlar şube- dan bahsedilirken Anad

0 fl' 
si için orkestra, bando mızıka doktorsuz olan kasabalarıJl at' ' 
takımları ısmarlanmıştır. Spor reği yanıyor. Anadoluda 1' ,fi' 
şubesi, mülhakat gençlerini de ha, nahiye ve köy halkın•d 1 ıet• 
kadrosuna alan geniş bir prog· hati ehemmiyetle tetkike e ,1 
ram hazırlamış ve gençlerimize 30 bin nüfuslu Hekimhan ~e .,J' 
lazım olan spor malzemesini ge- bin nüfuslu Arga kazalarııO'~ 
tirtmiştir. Bu suretle, senelerden hükumet tabibi bile yok· l~ J• 
beri ıssız kalan spor sahaları; da muayene olmak ve raı;; .,;~ 
sık sık muhtelif idman tezahür- mak için ta vilayet ıner J ~. il' 

k d ı k 
. ft .. ;J. , 

!erine sahne olmaktadır. a ar ge me. zaruretı v'"· 1,ıı 
Halkevinin temsil şubesi için tanbulda fazla olan dokt0~ot 

lazımgelen iptidai malzeme cel- mız Anadoluya gelseler do ııef 
bolunmuştur. Çok kıymetli un - suz yerler doktora kavut~" clitı" 
surlara malik olan bu şube tem· dileri de para kazamr, e 
sil hazırlıklarına batlaınıttır. dudan kurtulmuf olurlarcefl"' 

()mer 
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Kulüplerin hakkı ! 
bikkat edelim, yeni 
lllevsim yakınlaşıyor 

'buJ 

A•erlka Başta .1 
Los Annelostan gelen 

haberlere göre .. 
son 

)litıı.d •por mıntaka kongresi 
l'tcle • toplanacaklar. Bu kong
)etJer ~·~orlar okunacak ve be
lir. ıntıbabatı yenileştirilecek-

1...~Ceçeıı ı k' . 
~ f ene ı tampıyona maç-

elce v l'etJe ugratan ve bu su-
bir ~Por bayatı \'.zerinde iyi 
İ\tiılft r bırakmayan hadiseler ve 
b L· •r bu kongrede beUi baş· 

uır k 
tdtce~ ?~uıma mevzuu teşkil 
~ be lllıdır, bilmiyoruz. Bunun· 
~~ber Yeni futbol mevsimi 
~ •trnaktadır ve geçen se
~- teıevviifun devamma batta 

~fe b' ' r,~ oJ r iZzat sporcularm bile 
ltıiıı 1111ıyacağını şimdiden tab
~ i~~lllek bir keba.net değildir. 
liJ4fı arla bu hadııeler ve ib
~t b •rJa Şimdiden meş~ul olmak 
brıaa1~1l1ırın halli çarelerini araş· 

8tı Zaruridir. 
'-~çl )'6k kulüplerin şampiyona 
'den •tıı.dan çekilmesini intaç 
~bil ~bepler nelerdi .. Buna mu
~llb k maçlarında kalan diğer 
~ lll kulüplerinin noktai na· 
~d~ ne tekilde tebellür edi-
~ .. S: ıılar bir çok defalar yazıl

~l~ çizildiği için, hatta sporla 
' ~dar olmıyanların bile malu· a:!01•k gerektir. 
!etkiı unla beraber, bahsimizi 
it.illin e~e~eği için hasılat meıe· 
ılı.tun ırınci ihtilaf noktası ol· 

lloy:k tekrar ka}dedelim. 
~l•t ~ ulüpler ve bilhassa 
~ta._aaarayla, Fenerbahçe ba
\ler rna,,,i surette bütün ku· 
)atı_,. •r•llnda taksimini iıtemi-

lf . 
a.. lllkın 
~,) en çok Fener • Galata-
~l•ta llıaçına sonra Fener ve 
~·~tı1c.:''•yın diğer kulüplerle 
"'tiıı :ı rı IDaçlara rağbet ettik-
ti.. qe · 
"ite tiye ıllrllyorJar. Kendile-
~ tt, 1 • 
't do.. e i bu cihetten müaa-
~ d, r;:ı ol.amaz. Diğer taraf
~'f~ di endı kulüplerinin mu
~e le ier kul6plerin masraf· 
~ ~ed 1111 kabul etmiyecek 
ti ~'ı>le ~ .YOlcıektir. Bunun için, 
d .. ~tltae~nın faalivetini devam 
:~ •• . •e ilerletmek noktasın· 
q~ ••d t de le • ı artırmak zarureti 
~ a._ d .,,. karııyadırlu. 
'b'-1 e~ IDOaavat nazariyesini 

llıeıneJerine ikinci sebep. 
~ili ,,. .. • 

'~d,··. 111 bugıı . t t k • 
İtt tİQıi ."n ıtare e me ıs-

) ~di&:.:: bır hOkme bağlamak 
Q~ •• .... 11: 'b 

iıa •• aba cı et bu tarafınmı, 
~il- deİild· r tırafınmı haklı oldu
~,.._.lerd,~r. Bilalciı bayle bti
•~tç•1111a,k • IDilınknn mertebe 
L ·le bu· ııteyoruz. Çnnkil kuv· 
~ t ıyoruı k' .. 

lltıo..ı ı ııı baletmeyen ·'Qa ve ·1 
1_ rı en hOkümlerdir. 
'tiıa • • • 

--~•i. lbliıbet b' 
d, 1~ e•t 1 

1r. •abada ilerle-
·~ ~lcta old e .. eınırde iki tarafın 
~ı. .. ıa ilci ıı.:nu. k~buJ etmek 
14~1 '"•k b· 1 bırbıriae yakın· 

ltact ır itif Af tG.. ır. 8 eıaıı kurmak 
.. 'bll unu b' 

t~. ~ •e b' ız, vaktile dn-
Şi 'tt it· •r forrnQf teklif 

"'di b ........ 
-11etiıa halt" • ı ıcap 

eden günlerde bulunduğumuz 
için iki formül daha işaret 

ve teklif edeceğiz. 
Bunlardan ilki işağı yukan 

eski formülümDze müşa :,ibtir. 
Diyoruz ki birinci köme kulüple· 
ri bir sene evvelki şampiyona· 

daki dereceleri niıbetinde hası
lattan istifade etsinler. Çünkü 
malii'Ddur ki dereceler aşağı 

yukarı bir futbol mevsiminin 
sonunda taayyün ertesi ve mevsi 
min sonuna kadar devam eder. 
Binaenaleyh bu formül zannedi
yoruz ki adalet esasına çok ya· 
kındır. Hak esası baki ka
lacağı gibi takımları daha iyi 
derece almak için esaslı surette 
teşvik eder. iyi oyun, iyi dere· 
ce, iyi hisse ... 
Diğer formüle gelince; bu da 

günlü '< hasılatın o günü oyna
yan takımfar arasında paylaşıl· 
masıdır. 

Bu şekilde de kazanan takı-

mın daha fazla hisse alması esa· 
ıı kabul edilebi ir. 

Mıntakenın rolU 
Bundan baılca mıntakada inti

habat muelesi vardır. intihaba
ta esas olmak Ozere alikadarlar 
tar afmdan bazı nam:zet listeleri 
hazırl~ndığını işitiyoruz. Bu hu· 
susta bizim söyliyeceğimiz çok 
bir ş~y l o~tur. Rey sahiplerin· 
den rica ettiğimiz, şahsi hislere 
kapılmadan namzet seçmeleri, 
ve iş başına da spordan anlı· 

yanları, lcuJüp:erin ahvali ruhi· 
yesini iyiden iyiye tanıyanları 

ve mllmklln mertebe de bitaraf 
şahsiyetleri getirmeleridir. 

A. Sırn 

«ayık yerıf l•ra 
btabul, 12 (A.A) - Iıtanbul 

Denizcilik heyeti tarafından ter
tip edilen kayık yarqları bugün 
Beykozda yapılmıştır. Bu müsa
bakalara Galataaaray, Fener· 
bahçe, Beykoz, Beylerbeyi, Ha
liç, Altınordu, Anadolu kulüpleri 
iıtirak etmiştir. 

Olimpiyatlarda 100 metre yüzme m 
rikalı l\lis Eleanor Garatte, ortada J 

Los Anjelesten gelen son 
herler, Amerikanın büyük 
sayı farkile en başta gitti v 

anlatmaktadır. 
Dün kürek, boks ve yüz 

müsabakalarına devam edilm 
tir. Dört ve sekiz kürekte lngı 
tere kazanmıştır. Beygir terbiye 
müsabakalannda Amerika biri 
ciliği almı,hr. Bundan spora 
veç ve Holanda gelmt:kte 

Yat müsabaka11 (Monotip) de 
başta kazananlar Kanada ile 
Fransadır. 

At yetittirmede de Fransa bi
rinciliği, ikinciliği, Amerika da 
üçüni:üfilğil almıştır. 

bzanımlard:ın üç kadın: Solda Ame· 
, sığdı Amerikalı Mis Eleanor l\Iadiso:a 

1 Ağustos akıamına kadar 
telif milfetlerin aldıkları pu· 

•lar ıunlardır : 
merika, 552,1-2; Ita'ya 181; 

nsa 166, Fenlandiya 150,1·2, 
eç 137,1-2, Almanya 1 ıo,1-2 

giltere 98, Japonya 84, Kana-
a 73, Macar:stan 61,1-2, Fele

nk 33, Avusturalya 32, Avus
urya 27, Lehistan 25, Çekoılo· 

vakya 24, lrlanda 23, Danimarka 
23, Arjantin 15, Cenubi Afrika 
13, Belçika 6, · Yeni Zelanda 6, 
lsviçre 5, Letonya 5, Eilipin 4, 
BreziJya 1. 

• Dün "Cumhuriyet,, refikimiz tarafından tertip olunan erkek
ler arasında yllzme milsabakalan Moda - K~lamış arasında ya
pılmıttır. iki iskele arasında gidip gelm~ ~ur.e~l.e yapılmış ve ya
rışa seksen kadar yiizücü girmittir. ~m~~!~ıgı ~al~tasar~y~an 
Orhan bey, ( 44 dakika 33 ıaniye ) ikıncılıgı Ohmpık kuJubun
den Apokyako, üçünclllOğü Beykozdan To~a almışlardır. 

Resmimiz müsabaka başlangıcını gösterıyor. 

Dün Y etken ve Yat yarııları yapıldı 

Yer••• ba,ıenrneden evvel 
Denizcilik federasyonu Yelken komitesi tarafından tertip edilen yelken yarışları dün Modada 

yapılmıştır. Yarışlara 32 yelkenli girmiştir. Küçllk Dingiler safında Ali Beyin "Kanat., ı, büyük 
Dingiler de Lagrange'in ''Vole,, si. uzunluğu 5 metre Dingilerde M. Pedrellı'nin Ding;si, Voleler sına· 
fında M. Lagrangeio "Flört,, i büyük Yolelerde Behzat Beyin Coşkun'u, küçük yatlarda Ali Beyin, 
fılikalarda Yavuzun 11, iskampayalarda Yavuzun 1 nu'tlaralı iskampayaları birinciliği almışlardır. 

Dün ayr.ı zamanda Istanbul denizcilik heyeti tarafından tertip edilen kayık yarışları da Beykozda 
1apılmııtır. 
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Dünkü at 
Yarışları 
lstanbul at yanşlarının üçüncn 

haftası da dün bitirildi. Birinci 
yarışa d5rt hayvan yazılmışh. 

Üçü girdi. Bu koşu üç ve daha 
yukarı yaştaki halis kan logiliz 
at ve kısraklarına mahsustu. 
Satış koşusu idi. Ahmet ve Fik· 
ret beylerin sahip oldukları 
Strombolis birinci , Mm. Ana 
Sabri Beyin sahip olduğu Pazar 
ikinciliği kazandılar. 

ikinci ko•u 
ikinci koşuya 9 hayvan yazıl· 

mıştı. Dört ve daha yukarı yaş• 
taki yerli ve arap at ve kısrak· 
larana mahsustu. 

Birinciliği Ahmet Beyin sahip 
olduğu Tayyar, ikinciliği Nail E
fendinin sahip olduğu Alderviş, 
üçüncülüğü de Somalı Ahmet 
Beyin sahip olduğu Ceylin ka· 
zandılar. 

OçUncU ko,11 
Üçüncü kotu hayli heyecanh 

oldu. Üç ve daha yukan yaştaki 
yerli ve Arap at ve kısraklara 
mahsustu. 7 hayvan girdi. Birin
ciliği Emir Salih efendinin Klası 
bir baş farkla kazandı. ikinciliği 
prens Halim Beyin Rücbam üçün
cülüğü de Emir Salih efendinin 
Bozkurtu kazandılar. 

4 Uncu ko,11 
Handikap koşusu idi. Haliskan 

lngiliz hayvanlarına mahsustu. 
Birinciliği Ahmet Te Fikret Bey· 
Jerin F rig'i ikinciliği Mm. Ana 
Sabri Beyin Piper'ı aldılar. 

Sinci ko4u 
Dısrt ve daha yukan yaştaki 

Yerli Ye Arap atlara mahsustu. 
Nail Efendinin Al Deniş'i, ikin· 
ciliği Şemsi Beyin Mesut'u ka
zandılar. 

1 Bir Cevap 
Azizim M. Saml Bey. 
Geçenlerde Peyami Salanın Olirn. 

piyatta yan ciddi bir fekUde yazdı
ğı bir yazıya verdiğiniz cevap müna
sebetUe, ben de, olimpiyatlar hak -
kuula bir küçük yazı yazmıştım. 
Buna anlcsnadığınızı yanyorsumız. 
Eğer Bpor edebiyatı değil de biraz 
edebiyat sporu yapmak niyetinizde 
devam edecekseniz, bunu size anlat
manın bir hayli güç olacağını, ma
a/,esef görüyorum. Fakat makıadı • 
nız spor edebiyatı yapmaksa, bir 
parça olimpiyat tarUıini okuyunuz, 
azizim, M. Sami Bey. 

Maamafih her ha/,de kuıur bende 
anlatamanııı olacağım. 

Boks birincilikleri 
baıladı 

lstanbul mıntakası tarafından 
tertip edilen boka birincilikleri 
müsabakalarıne Vefa· Kumkapı 
kulübünde başlanmış horoz, tüy, 
orta, yarı ağar sikletlere ait bi
rinciler seçif miftir. Horoz sikfet 
te Yılmaz (Kumkabı) tüye Demir 
(Kumkapı~ort;>daŞaban (Beşik! aş) 
yarı ağırda Karlo ( Kumkapı ) 
efendiler kazanmışlardır, 

Sinek, hafif ve yarı orta final
Jarı gelecek hafta yapılacaktır. 

Müsabakalra kısmıazamı Kum 
kapıdan 27 boksör iştirak etmit 
ve binden fazla seyirci bulunmuş
tur . 

Hakem heyeti Süheyli, Hilmi, 
Y orgo, Nuri, Süleyman, Rıza, 
Danyal bey ve efendilerden mü
rekkbti. 
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Dünk-ü Keşidede kazanan Nuınaralar 
Beyazıtta Okcutarbaşında Yeni ikbal kişesi sahibi Bahri ve ümidi istikbal 

1 1 bi M· Kenıal B·ler listemizdeki nuınaraların lkr~ınlve ve ınükatatlarını ver ı 

Tilrk 
No. lirası 

t'{) 50 
621l 

30 
77 30 645 

Ut 30 794 
217 30 890 
3671 10 982 
4451 30 997 
460 53 4010 
504 ~~ 

82 
513 179 
524 150 342 

5251 30 426 
~27 30 5'291 
080 30 671 30 
865 30 795 2500 
866 150 798 30 
887 1000 8 l ı 30 

104 7 30 861 50 
78 1000 898 50 
81 50 977 30 

121 30 5079 50 
220 1000 103 30 
247 5000 140 30 
284 30 252 30 
360 30j 4.75 150 
397 30 490 
478 30 505 
574 50 059 
666 150 692 
6681 30 724 
805 30 7981 
872 30 846 
896 50 922 
916 50 951 
974 30 6043 
979 30 580 

20631 30 582 
222 30 636 
239 1500 662 
377 30 659 
414 2500~ 7011 
589 30 720 
789 30 835 
792 30 967 
795 30 7018 
706 5 10 
850 30 264 
881 30 293 

3091 30 427 
11 l 30 494 
186 150 519 
374 10000 551 
472 30 561 
579 30, 651 

Tefrika 

No.: 70 

Yarı bot bir tııe konyakla, 
bir eter titeıi, üzerinde ıınnıa, 
ampuller ve pamuk bulunan bir 
tabak ıandalyenin üzerinde du
ruyordu, bunları yere yataiın ya 
nma dizdi. 

Doktor bitkindi. Deriıi porıu· 
muı, sapsarı olmuıtu. Bir çıban 
çıkardığını, onun için yürüyeme· 
diğini söyledi. 

Nataıa doktorun sözünü kesti 
ve macerasını anlatmıya baıladı. 
Doktor kadının söylediklerini ta 
bit buluyormuı ve evvelden bili
yonnut aibi lakayt bir tavırla 

dinliyordu. 

Ona ıöre bu hidiıe, cinslerin 
mücadelesinin mantıki bir ne • 
ticeaiydi. iki cinı biribirini mah· 
va mecburdu. Kaderin bir cilve· 
ıi olarak bu ıef er zayıf olan ga 
lehe çalmııtı. 

Gözlerini yatağın karıısın • 
daki duvara bir noktaya dikmit 
ahenktar bir aeıle diyordu ki: 

- Umumiyetle çocuk gibi, za 
yıf ve masum tavırlı olan kadın 
lar en büyük faciaları yapablir· 
ler. İnlemeden eleminize tabanı 
mül edihiz. O vakit kuvvetlenir• 

Türk N Türk N Tür ürk Türk Türk N ürk No. l'llo. 
lirası o. 1 lirası 0

• lirası No. 
liraıı 

No. 
lirası No. ! lirası No. liraıı 0

• lirası 

8!'>4 30 525 1501 973 301 278 30 862 30 727 434 30 944 301 274 30 3~8 

955 50 907 30 19041 30 280 301. 804 50 808 452 30 97l 30 351 30 ' 428 
987 100015033 30 216 301 401 30 981 30 819 494 30 988 50 474 30 569 
990 30 92 150 262 50 595 3~27269 30: 835 521 50 38016 150 508 50 511 

30 992 30 128 30 5181 621 3 279 30 902 !524 50 21 50 545 50 605 
l 50i 12 t j2 50 149 50 444 50 679 30 795 50 908 704 30 42 50 ~~ 696 
50 255 30 200 30 30 686 50 304 50 910 747 30 134 30 031 778 

301 6261 
4691 

30 270 30 218 50 616 30 693 3~ 425 30131163 ;~ 766 50 163 30 7201 50 858 
30 290 30 384 30 662 30 723 l~O 

442 50 395 796 30 328 3C 780 30146024 
30 38/ 30 414 30 663 3' 76'.? 451 30 412 30 805 30 388 30 783 30 236 
30 431 30 494 30 667 150 882 30 542 30 482 30 848 50 515 30 815 1000 248 
30 508 30 624 30 737 30 986 J 00 600 30 754 150

1 
~5113 30 569 3C 9H> 150 269 

30 521 30 682 30 894 100024106 3~ 685 30 803 30 131 30 661 30 926 501 281 
30 525 30 707 30 9371 30 243 15 754 30 817 30 135 704 150 12073 30 332 
50 562 30 776 50 200351 30 203 30~ 790 30 951 30 197 744 3(' 118 150 482 

1000 628 50 847 30 131 30 4201 301 803 50 961 30 204 745 50 306 30 ~ 562 
3Ö 685 30 16013 30000 180 50 441 30 28017 50 978 244 

'~~ 
752 30 308 50 629 

30 72.ı 30 146 50 252 30 481 50 34 150 32005 3 287 795 150 648 30 696 
150 738 15~ 231 30 448 30 521 50 84 30 8 30 306 150 883 3 727 3~ 770 

1000 891 5 309 30 456 30 629 50 50 91 30 318 50 910 30 781 3 793 
3i 

20?~ 
50 909 30 4~0 30 595 80 720 50 410 

3~ 
283 150 421 50 39046 50 852 150 801 

30 927 - 30 565 30 807 30 870 30 470 50 290 30 431 30 56 50 '3019 50 842 
50 13136 30 626 50 813 30 907 30 582 5 403 50. 512 30 81 3 112 3() 018 
50 145 50 653 30 829 30 942 30 656 50 412 1000 546 30 165 80 147 30 958 
30 l 74 30 667 80 848 50 25001 150 770 30 
3 2361 1000 798 30 938 30 205 30 842 30 

2500 339 30 8()0 30 H025 30 520 30 929 50 
30 351 30 840 30 151 80 5()0 30 945 30 
3Qj 4041 30 928 150 302 30 6~l9 30 l90l2 50 
30 409 30 1 7083 30 461 50 62 11 30 1051 30 
30 552 30 120 30 580 30 778 50 176 150 
30 569 50 144 30 601 50 814 30 296 30 
30 662 30 221 150 627 30 841 50 507 50 

1000 716 50 265 30 670 30 l6005 1000 516 30 
30 733 5:) 274 1000 756 30 73 30 665 50 
30 750 30 282 30 830 50 88 3~ 782 30 
30 775 30 315 30 807 30 111 30 785 30 
30 854 30 320 30 945 30 218 lOOO ı 827 30 
30 908 30 354 50 930 30 223 878 50 
30 953 30 470 50 2204 ~ 30 226 ~~ 912 50 

150 959 150 502 50 103 50 :?83 3 975 50 
50 964 1000 18018 30 165 30 328 ~~ 986 301 
30 967 30 l27 30 146 30 347 30035 30 
30 14009 30 264 3 279 30 374 30 190 30 
s ı ı .. &S'J ~ -2.:l "al a 

2500 127 325 417 50 519 347 30 , 
50 132 406 451 50 522 413 30 
50 154 30 521 30 459 30 543 452 50 
30 234 150 498 30 640 

3~ 924 31 
019 472 3Q' 

150 249 301 687 30 693 590 3o! 
30 305 50 834 3 2'3165 3 695 606 30! 

1000 359 30 951 30 167 3 700 654 150 
30 448 50.ı 955 30 187 30 71~ 650 30ı 

ıiniz. Elem bir mahmuz gibidir. 
Kanayan noktaya ne kadar te· 
mas edilirıe o kadar fazla tah • 
rit eder. 

Araııra gözlerini Natataya 
dikiyordu. iki ıözü bqka bat • 
ka taraflara bakıyordu. Bir gözü 
niıangiha bakan avcınınki gibi 

kııılmıt ve hilekar bakıılı, öteki 
canaız, if adeıiz bir bakıtla ap a 
çıktı. 

Kadın bu bakıtı üzerinde hiı· 
sedince tüylerinin ürperdiii~i 
duyuyordu. Nihayet inledi: 

- Ah! Neye ona teıadüf et· 
tim! 

- Hali seviyor musunuz? 
- Hayır. Artık ondan nefret 

ediyorum. Evvel de nefret edi • 
yordum ya! Hareketimi adeta i
nat için izzeti nef ıimi korumak 
için yaptım. Pek iyi bilmiyorum. 
Fakat zannederıem son günler • 
de onu sevmiyordum. Ah! Hadi 
seyi tafsilatı ile hatırladıkça fe· 
na oluyorum. 

- Ne tafsilatı? 
- Meıeli. üzerine düftüğüm 

zaman dizimi çarptım ve bağır· 
d[m ! "Hayvan herif! canımı a· 

cıttımz !,, Acaba daha ıözlerimi 
duyuyor muydu? Bu ıibi teYler •• 
Sereja ıözlerini tekrar duvar • 
daki noktaya dikerek dedi kiı 

- Can ııkmtııı, vicdan aza· 
hından beterdir. 

- Marailyada ne yapacaiım 
bilmem. 

- Gitmeyiniz. Japonlardan 
korkunuz. Meseleyi ört bu etti
lerıe de ıizden muhakkak nef • 
ret ediyorlar. Rica ederim. Çı
karken avludan geçiniz. Mutia • 
ka cuuılarından biriıi sokak ka 
pııında ıizi ıözlüyordur. 

Artık izdivaç, aile teıkili, A 
merikada namuskirane yqayıf 

mevzuu bahiı delildi. 

- Natqa: .. , 

- Beni alınız, 11ıtınız, lCo•· 
mayınız Sereja: 

Demek iıtiyordu. Fakat dok • 
tor o kadar aofuk duruyordu ki 
bunlan töyliyemedi, kekeledi: 

- O halde Roznuvara mı ıi· 
deyim? -

- Hayır oraya gitmeyiniz. Ya 
zrk olur. 

- Nereye aideyim Sereja? 
- Nereye oluraa olıun. Önü· 

nüze çıkacak yolda yürüyünüz. 
imanın nereye gidecelini bile· 
mediği anlar en serbeat anlan • 
dır. Dün>:anm ıize açtıiı 7olda 

423 30. 736 30 239 100( 270 5 998 
511 30, 918 30 267 301 286 30 4707' 
747 50 9631 50 311 30 352 5 111 
765 3oj rno lO 30 338 50 404 50 16f 
8t2 150 336: 50 359 30 415 301 178 
851 S°ı 582 501 395 3 471 30 193 
953 30 512 30 825 30 516 3 342 
961 30 513 60 864 150 520 3 402 

33002 30 517 50 976 50 539 30 048 
48 30 630 30 t0l05 30 667 30 767 
67 ı so, 833 30 301 30 865 30 804 
85 150 847 30 318 30 870 15 940 
90 30 900 30 2!57 50 889 30 964 

118 30 912 30 422 3 \4037 30 48~36 
2 l l 501 941 50 423 50 48 50 40f 
2591 30 37027 50 454 30 207 301 443 
405 30 200 50 526 50 282 301 480 
574 50 215 301 623 30 518 30 512 
6ll 3 273 50 699 30 610 3<>j 524 
662 • 30 287 30 788 5 877 30 542 
T o ~ '1-Z. 

769 464 944 30 96J 
822 48i 9~9 30 45060 
998 489 50 972 50 180 

340t3 081 30 232 
152 709 50 75 50 238 
259 810 

50( 1008 

50 178 1000 264 
277 873 30' 231 150 361 
367 893 50~ 243 

yürüyünüz. Gururunuzu kırımz. 

Güzelliğinizi betbahtlara ıada
ka ediniz. Seraeri malullere, ıe• 
fil ve biçiımizlere vücudunuzu 
teılim ediniz. Böylece ıaadetin 

ilk merhalesini kat'etmit olur· 
ıunuz. Sonra daha ziyade yüksel 
mek için gözlerinizi çıkanruz !. 
O vakit daha iyi görecebiniz. 
Çıplak ayakla yürüyünüz. Bir 
kuıun nağmeıi kalbinize tenlik 
dolduracaktır. Bir ıünet buz • 
meıi ıize ııcak bir ÖpÜfme teıiri 
verecek. Böylece en küçük ıey • 
lerle mes'ut olmak ıımm elde e· 
deceluiniz. lnıanlann en menfu· 
ru, en aefili olduiunuz rün ıaa· 
detin en yük.ek mertebeıine va· 
racaluımz. 

Ruayalı doktor ıarip bir vec· 
de kapılmıttı. Suıtu. Sonra bir 
ıır tevdi eJermit ıibi mmldandı: 

- itte.. Mesele bayle •• itte •• 
Bir an dütünür ıibi oldu. Ba· 

ıım kqıdı. Tırnaklarım kokla • 
dı ve emdi: 

- Vücudum ıene kabuklan • 
mıya bqladı. lliç iıter. Haydi 
gidiniz. t 

Natqa ae11izce uzaklaf tı. 
merdiveni telitla indi. Ancak ıo 
kala çıktıktan aonra rahat bir 
nefea alabildi. Etki itıkının ıa· 
rİp felaefesi ve huta hali onu 
tiluindirmitti. 

(Bitmedi) 

5(}. 385 

de yapıla11 bir futbol 111 

prip bir hadise olmuttof• 
rada yapılan bir futbol 
Frınıanın tanınmıt hake. ~ ~ 
den Brogbamer idare ed~ 'ı 
Maçın oldujıı Şarlrilde .'".,ı ol ~ 
bilet alırken, maçın netiC __.k 'I. '~ . 
kında birer paıula ya~~ "' 
uya bırakırlar •e kilD 11~ ''it 
doiru olarak yaza~a, . b!Z ~i d~ 
fat alır. Bu bir ne.ı pıf ~ f' ' d 
ve kulOp menfaatine ol ~ ~ 
pılır. ~ ta..~~ 

O gün, hakemin karı•• ,, ~l' >ı 
Broihamer de bir piy~~~ ~ 
almıt •e llzerine Şart.il ~ \ el 
aın 3-2 kazuacağıDI ~ \ 
Filhakika, ŞarlYil takı1111 '~ ~ ~~) el 

.k • .mi ~Jıf ~ 
Qç gol atmıı •e ı ı •- ~- .... ·oe ~ Yalnız maçın bitıııell {. 'iıı·'I., 
beı on dakika vard~ ;...... ~ 
her an değifebilirdi. ~ >~ . 
tllnen hakemin k.,..., ~ )~ı ~ 
seyirciler araııadall aoe" J I ··~ 
koca11 hakem BroP ı;,.; ~' 

- Aman, diye ba~·tlt• ~ ~ 
nım kocacığım maÇI ~- ~ ~ ~ 

Pek tabii buna ber ~ 
cular da dahil ol::;,. 
kahkahalarla aUlmDt 
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nce, Deniz Ata, Garip yiğidi yanına 
Diıı Çağırdı. "Sen kimsin ? ,, dedi 
) ~\Ilı Deniz ata bir (Yeni 
'r~da Tanrı kayası
~ Yerıp Oğuz beylerine, 

. ..-..-·..... D~talar türeıince öğüt 
ı. • •nliy l uoy\q . ~n er aruında u-
. 

1 
' çırkın ıuratlı, yırtık 

o~":,? benizli, deği!ik 
rd.. V ır Yabancı da bulu

... •ız b' · krip . ... . ıtınce Deniz ata 
Jıgıdi 

lled Yanına çağırdı. 
en bö 1 tird' Y e acınacak bir 

ld,i ,
11 

•n. Sen kimıin) dedi. 
' ~1 Yolda halini anlattı: 

Çalap bu w b' ta Y?Ugunu ız 
Ptıran ye .. .. d . töl . , r yuzun e 

\tJq leaı, haıta gönüller he-
'dlaırıız ! Uzak ellerden , .... ha. 1 ar, dereler ıeçip, 

lkanlar atıp bugün i· 
. hlecliıine can attım ki 

....._." Çare bulamadığı der· 

..,...111 m"b . . u arek nef eıinle 
1~· Dünyada fu bir kar 
lon"I f ::r . u errahlıiile aıude 

~ rı.ıip ola! 
lllb 
1 
. .,~ınıdan geçenler ina· 

9'I ~l.1 feyle~ değildir. An
t\ıaı •nı benım doğruluğu

iti 1 fahidi olduğundan u
~züme inanıraınız. Za-

•haı uzda, beyler katında 
•~ az. Onun için anlatma· 
~'nm: 

el babaın kervan batı idi. 
~eve itletirdi. Malı, 

u. Halk içinde Ece 
diye anılırdı. Bana da 
) diye ad Vermit ti. Bü-

~ ben de atamın yo· 
•le ho ' larvanlık ettim. El

.' a .. ~~~n boya ıef erler 
l' ... ~ benden hotnut 
-•rıaı ... k 

lcaı - avu,tu. Ben a· 
Pitlc~ını: Üç katar devem 

b• 111
• 1t bilir adamlarım 

dı 8ır. Yolda çalı~ıp duru· 
• Üt" . tJ un kervanların batı 

.. 4ira .. ı CU bucağı bulunmaz 

...._. IUaı aranda adıın anılırdı. 
. devec'l . . . · ı enmı ıte ıön· 

1.i.. .. ~~llaiunın develik
Od -ç deve kalmıttı. A· 
'"ında yatarken ıece 

Ilı.. (S Çalındı. Birisi aeıle
~'di.._. eıı kiınıin, ne iıter· 
~' . . (Ece Kaymaz oğlu 
'~~•Yorum) dedi. Ya-
~ 'li ~.Altın gümüt itlen
'-.~ ~ ...... dihl~la donanmıı, 
'~ ÇaJctı \l ~ır ıüzel yii;t 
--~ b: E1derha ıibi bir 
s~· •r elini altın kemeri-
~ o.~e~b batım kaldı-

,. ~ '_, hti .. t•llldi ıenç kuvvetli 

~~'· d .. •1 ıana kira olarak 
"I\ ı.._. Uf ardıma!) diye-
~"- di) •t •erdi. ltaattan bat· 
~~--ediın. Anam {oğul 
~) 4i 'tiıı ~adıfın adamla 
-"t.a.::~~lcYe:e D&aıl gidiyor· 
~ ~ .._eç~ duıa da (ana biz 
') ~lı~ Yollar yolcuıu· 
~ • .. -~ P.tuı, biz aydınlatı· 
~~IQJ -1 areJc elini öp· 
~ L~ '~•dan hemen 
~~'Ye çr~arı~ iple· 
> ,.._ ..;_~ 0 , ... ıreyı ıırtla· 

)'I ~~Cb.ı ~·~din ardmca 

... ~,bati-~ IÜn iki ıece 
ıı... ~ d )C.taaı.;reler ıeçtik. 

~ele..;_ •lrça beniın 
L....~ iL. -·qq de 
~ • Qaiali Yazıyı ar· 
' ~ol •l11orlardı. 

ıec:e Yilkaek 
~Yilit 

(ıen develerinle buracıkta din
len. Bu dağın ardında benim 
biraz itim var, ıelir ıeni bulu
rum) dedi. 

Ben kendi kendime (bu genç 
delikanlı böyle hatları göklere 
iritmit, dipleri aılanların, kap· 
lanlann, türlü canavarların meı
keni oLmuı ummanı balkan için
de yırtıcılardan haydutlardan 
korkmadan nereye gitti acaba?!) 
diye dalmıt ıitmiıtim. Gece ya
rıu olmadan hemen geri döndü. 
Avını kapmıt tahin gibi kuca
ğında bir yük ile geldi. Uzakta 
atından indi. Kucağındakini ye
re bıraktı. Yanıma gelip bir ha
rar aldı. O ıeyi harara tıktı. (Al 
bunu deveye yükle gidelim) de· 
di. Verdiği yükün bir insan vü· 
cudü, pamuk gibi narin bir vü
cut olduğunu tecrübeli elim sez
di. Tüylerim ürperdi. Zaten ge· 
cedenberi uykuıuzluktan, kor· 
kudan sinirlerim bozu)muıtu. Ne 
ise yüklettim önüme kattım. Yi
ğit önde, yük ortada, ben artta 
Ulu dağın eteğinde dolembaç 
yollardan, heybetli uçurumlar
dan bir günlük mesafede yol 
gittik. Aktam oldu. Orman ete
ğinde bir pınar batına indik. O, 
çuvalı yüz adım ileride bir çukur 
kenarına bıraktı. Yedik, içtik, 
yattık. Gece yarısı hazin hazin 
yürekler yaralıyan bir kadın ağ· 
Jamaaı, aızlamuı kulaiıma irit· 
ti. Silkinerek kalktım. Öyle kork-

mutum ki korku bilmiyen ben, 
naııl olup ta böyle dehtetlendi
ğime kendim de kızdım. Fakat 
kadının insanı çileden çıkaran 
yalvarmaları, ağlayıp paralan
maları beni bitirdi. Fakat niçin 
oradan kımıldamadığıma hali 
hayranım. Serıemlikle akıbeti 
keıfedemedim. (Yiğidim, ıah
baz beyim. Ben senin gözden 
kııkandığın, tahin gibi ba,ı gök· 
lere karıımıı tepelerde ıakladı
ğın) der ıibi karıtık ıözlerini 
anlamıttmı. Muttasıl o söyler, o 
söyler. Araııra genç kadının yü
rekler parçalıyan müe11ir feryat· 
lan çıkıyordu. Artık kendimden 
geçmiftim. Meğerıe o vakit böy
le çarpıJmıfım. Çehrem böyle 
çirkin bir tekle girmiı. Yiğit o· 
radan yanıma geldi. Beni peri· 
ıan bir halde yağmur gibi yaf 
döker bir vaziyette görünce be· 
n.im bu pifmemit ödükçe tavrı· 
ma da kızarak ya Settar diyip 
bana da o demir elile bir tokat 
qk~tti. Hemen üzerime çullanıp 
benı yere yıkar gibi bir fey yap· 
tığını ıezer gibi oldum ki ken· 
dimden reçınitim. (Meğer bana 
da ruh koklatmıı). 

Sabahın ıerin rüzl'ln beni U· 

yandırdı~ın~a baktım ki yiğit 
uçmut, ııtmıt. Aktamki macera
yı dütündüm. Hemen 0 çukurun 
olduğu yere ıittim. Yiğidin ka
ranlıkta örttüğü molozları açtım. 
Sırmalı mücevherli elbiıelerle 
donanmıt günet ıibi bir kız ce
ıedi çıktı. Kağıt gibi vücudü kı
zıl kanlarla alaca bulaca olmut· 
tu. Kalbini dinledim. Gayet za
yıf atıyordu. Çok ıevindim. ü
zerimde ekaik etmediğim ava· 
danlık torbasından bir ruh çıka· 
rıp koklatbm. Yüzünü yıkadım. 
Dermanaız 1'ir ıurette gözlerini 
llÇJP. beni ıörünce belinledi. 

VAKiT 

Amerika 
Mançuride Japon 
işgaline muarız ! 
Nevyork, 12 (A.A)- Dün, M. 

Stimson ile M. Debuti arasında 
vukua gelen mülakata ait olarak, 
M. Stimson'un Cemahiri Mütte· 
bidenin Mançuride bir Japon İf· 
galine muarız bulunduğunu ve 
Çin statükosunda böyle bir it· 
galden tevellüt edebilecek her-

hangi bir tadilatı tanımıyacağını 
ve Çinin hukuku hükümraniıinin 
daimi bir surette ihlaline mini ol
mak makıadile Kellog misakını 
bütün kuvvetile takviye edeceği· 
ni M. Debuti'ye tekrar etmit ol
duğu zannediliyor. M. Debuti, 
bilmukabele Japonyanın Peiping 
veyahut Tientsin'i İfgal etmek 
niyetinde olmadığını söylemi§ ve 
Japonyanın Mançurideki ili aı
keri-siyasi mümessili Jeneral 
Muto'nun Japon Harbiye Nazı· 
rının değil, fakat Japon batve· 
kilinin emri altında bulunacağı· 
nı ilave etmiıtir. 

Baltimor Sun gazetesine gö· 
re, Cemahiri Müttehide Hariciye 

Nezareti Mançuride vaziyetin 
iktisap ettiği inkişafatı sıkı bir 

tarzda tarassut etmekte ve göz 
önünde bulundurmaktadır. Ma· 
amafih, Japonyanın Mançuride 
mürakabesini tatbikte devam e· 
deceği zannediliyor. 

M. Debuıi, gelecek hafta Ja
ponyaya avdet edecektir. 

Rintintin! ____ ,. 
rttst köpek 

Holivut ta öldü 
Holivut, 12 (A.A) - Milyon

larca sinema ıeyircileri tarafın· 
dan zeka ve mahareti taadik e-
dilmi~ olan maruf köpek aktör 
RINTINTlN 14 yatında ve bir 

filmde rol yaparken vazifesi ba· 
tında bulunduğu aırada ölmüf
rur . 

Bir Alman h1Jrp köpeği olan 
Rintintin, harp esnasında Metz 
şehri civarında bir Amerikalı 
zabit tarafından yakalanmıt ·ve 
Kaliforinyaya ~etirilmişti. 

Ottava konferansı 
Ne safhada? 

Ottava, 12 •A.A) - Büyük 
Britanya ile Kanada murahhas
ları arasında vukubulan müza· 
kerat memnuniyetbabş bir hava 
içinde süratle terakki etmekte
dir. 

Büyük Britanya ve Kanada 
çelik sanayii müesseseleri ara· 
sında bir itilaf aktedilmiştir. Bu 
itilaf konferans tarafından kabul 
edildiği takdirde Britanya Kana
da ticaretinin inkişaf bulmasın· 
da lüıumlu o!an fırsat temin 
edilmiş olacaktır. 

Mezkur itilafın hususi bir ta· 
rife tes"sinden ziyade ticaretin 
genişletilmesini istihdaf ettiği 
zannediliyor. 

Bllylik Britanya ile lrlanda 
muhtar devleti murahhasları 
arasında yeniden yapılacak olan 
mli2akerelere henilz başlanma-
mıtbr • 

(Korkmayınız. Ben merhametli 
bir insanım. Sonra ifi anlatırım.) 
Diyip hemen vücuditnden kanla· 
n yıkadım. lliçları sardım. Su 
içirdim. 

(Devamı uar) 

Sahife 9 

Senelerden beri doğması 
beklenen yerli canavar! 

Canavaran g8sterlldllt yer 
Bugünlerde Sirkecide tram· Akan terlerle yüzündeki kö-

vayla, otomobille ve yahut ya- mürden çekilmiı ka,Iarı ve yap
yan geçtinizıe görmemenize im- ma bıyığı biribirine karı!mlf pal· 
kan yoktur. Çünkü: otomobille yaçonun bağırmaktan ıeıi kısıl· 
geçiyoraanız, ıörmeıeniz bile ıo- mııtır. O ıuı•ınca, dükkanın iç 
förünüz görecek, bir dakika o- tarafında, bi kılirnet ve davul· 

Cenanr 

tomobili durduracak, bir dükki· 
nın kapısı üzerindeki tabloyu aey 
redecektir. Tramvayda iıeniz mu 
hakkak vatman· görecek, mecbu
ri tevakkuf mahallinde durmak 
iıtemiyen arabayı yavaılatacak 
ve yarı beline kadar ıarkarak 
ayni yere bakacaktır. 

Önünü kalabalık bir halkanın 
çevirdiği bu levhada tabii ceıa· 
mette bir öküz vardır. 

Tablonun altındaki kapının iç 
tarafında da, içeride dünyada 

timdiye kadar görülmemit vah
ti bir hayvanın teıhir edildiği 

ilin edilmektedir. Kalabalığın 
arasında arkaaına palyaço elbi
ıeıi giymif, yüzü boyalı, batı 

külahlı adam da elindeki çıngı-
rakla ıizi çaığırıyor: 

_ işte efendiler görmedik deme
yin. Scnelerdenbcri doğması bcl:le
nen yerli canarıar burada, içerde si

zi bekliyor/ 
Elindeki çıngırağı bir hayli 

müddet salladıktan ıonra gene 
ağzını açar: 

_ Bu ne Almanyadan gelmiş 500 

kilo!uk madam, ne de Hind denizin
den çıkarılmış yarı belinden aşa9ısı 
balığa benzigen deniz kızıdır ve ne 
Afrikadan getirilmiş afyonlu fildir. 1 
Burada halia yerli canavar gösteri .. 
liyor. Burada beş kuruşa yedi ayakta 
iki can taııgan Aydın canavan gös
terUiVor. 

dan ibaret çalgı takımı icrayı a· 
henıe baılar.. Çalınan parça 
yeni çıkmıt bir danı havası mı• 
dır, yoksa armonize edilmit bir 
ıarkı mıdır? Anlamıya imkan 
yok. Bir gürültüdür gider. Bazı 
meraklılar, tek tük içeri girerler. 
Beş kuruşu veren yeşil bir kağıt 
alarak bir adım attı mı kırmızı 
perde ile burun buruna gelir. A· 
yak tıpırdı11nı ifiden içerdeki 
adam derhal ipe gerilmit olan 
perdeyi biraz aralar ve vahıi 
hayvan meraklısı içeriye süzmür. 
Perdenin biraz fazlaca acılması 
imkansızdır. Çünkü kap~mn ö
nünde biriken bedavacılar bir 
saniye bile gözlerini perdeden a• 
yıramazlar. Anlasılır ki canavar 
sahibi perdeyi f ;zla aralatma· 
makla herkesin merakım arttıra· 
rak içeri girmelerini istemekte• 
dir. 

İçeride her cinsten, her sınıf· 
tan meraklı insanlar vardır. Gar
ıonlar, katipler, hanımlar, iıçi· 
ler f f" J , o or er .... 

Çünkü hepıi bu acayip ce vah 
§i hayvan meraklıaıdır. 

Arada bir palyaço veya kılir
nctçiyi tanıdığını ıöyliyenlerin 

içeriye bedava girdiği de görü· 
lüyor. 

Bununla beraber hayvana ve 
yiyeceği otlara tahsis edilen yer
lerden bıışka seyircilere kalan 
yer ancak on ki, iliktir. On birin· 
ci giremez. Bir meraklı palyaço
ya sorar: 

- Buradaki resimde canaı·ar de
diğin şey, öküze bcn::iyor. Cstündtt 
bir de ayaklı bir şc•y yürünüyor. 
]'oksa öküzün adı mı d<•ğişti. 

Palyaço garip garip bakar 
Şimdi sıcaktan döktüğü terler• 
cevap bulup verememekten ha: 
sıl olan srkmtı terlerine karııır 
ve damla damla kömür tozu bo
yalı y~zündcn akmağa haşlar. 
Zorakı cevap verir: 

- Kendisi öküz, fakat üstündeki 
il ayvan canaı•ar. Hem siz öküzün 
sırtına gapışnuı başı olnugaıı, Üf 
ayaklı ufak bir hayvan, lıem de ,,,. 

(Lütfen ıayıfagı çeviriniz) 
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, ıryam arrı 10 Rebi.ahir 11 Rebi. ahir !_ __ .... , __ J._ ... _ ........................................................ : .. . 
Glln doğu§ll 5,08 5,09 d k ·ter 
Glln bnlı§J 19,11 19,tO "Duk of Norfolk il •apuru, laşmışlardı. için e.'. orl 

Ş f• · ı • f t• S:ı.bab nıımllZJ 3,32 3,34 cenup denizinin dalgalan üze- akibetlere doğru gıd•Y tli 
ere ıne verı en çay zıya e 1 Oğlo .. 12,19 12,18 rinde sallanıyordu. içinde bulu- Fakat, sevgisi ku.v:ert• 

Nermin Ahmet Hanım aordu: tün ananesini muhafaza ede~ bir tkindJ '" 16,09 16,09 nan yolculardan bir k11mmın Coo Barlet, s~vgilisin~ ~ 
_Türkiye hakkında bir eser yalıdır. Ev sahibesi hanımefen- Ak§ım:ı .. 19·11 19•10 düşüncesi İf, bir kısmanın tan ümidini kesmem•tb-.... 

Yatsı ,. 20,56 20,54 ~,. 
yazacak mısınız? diler Türkiyeye gelen bütün ec· tmsak .. S,IS 3,14 düşilncesi aıktı. Vapurda iş insana fevkalbeşer daldt 

_ Bir eaer yazabilmek için nebi aan'atkarların ve ediplerin Yılm geçen l adamlan, macera anyan er- verir. işte, nihayet san 
evvela 0 memleketi tanımak la- ziyareti bir vazife telakki ettik· Gllnler' f 217 218 kekler, güzel, kibar kadınlar rildi. Denize döküldü~ 
znndır. itiraf edeyim ki, ben, leri yalılarında, Madam Miryam Yıtm kalan l l4-? vardı. Yolcular arasanda meıbur Con Barlet, kadını ~""~ 
zevciın ve çocuğum ile, ilk defa Harri ıerefine bir çay veriyorlar. cıınıen ( 

148 
futbol pmpiyonu Robertale Po· muı, var kuvvetile r:;~ 

olarak seyyah aıfatile bir yere Ev sahibesinin kerimelerinin a· ... .j looyalı Kootea Kovalıka, banker Uıun müddet deoiı üt~U 
gelmit bulunuyorum. Alelekser, ğırladıkları misafirler, yalının HAVA _ Dün sısaklık azami 25,5 Morris ve Okyano.u geçen tay- dıktan, dalgalarla ~ bit 
bir yere gidince orada oturur, geoit mustatil salonunda küçük asgari 17 derece olarak tesbit ~dil- yareci Bergaon da bulunuyordu. ıonra, tlli yardım ~ttı, JO' 
bir mevsim geçiririm. lstanbula gruplar teıkil etmiıler. Bir grup· mi~tir. Bugün rüzgar mütehawil • • • düttü!er. Bitap bır b• 
da gelecek sene gelip üç dört ay ta, Madam Miryam Harrinin Pa· sür'ntıe esecek, hava ekseriyetle açık Yolculardan Con Barlet'in de- serildiler. 
oturmak niyetindeyim. Maamafih ris güzel aan'atlar mektebinde olacaktır. -.....: ~I nizde hüküm süren fırtına, umu· 
biz muharrirler, mesleğimizin talebe olan oğlu ile reuam Ahi· RADYO-. runda bile değildi. Asıl tiddetli 
"gaye,, ciheti bertaraf, bütün se· din Din o resimden bahsediyor· l B gün _I fırbna, onun rubunda idi. Onu 
-Latlerimizin maddi bir netice lar. Yanlarında uzun boylu genç u Evelin ismindeki kadın tam ma· 
ycıua JSTA 1 BUL - 18 den 19 za kadar 
sini almak mecburiyetinde oldu· bir kız var. O da münakaşaya gramofon, ıg,so dan 2o,30 za kadar nasile meşgul ediyordu. Bu ka· 
ğumuz için, Fıranaaya döndüğüm kanfıyor. Bu genç kız, Matmazel Hafız Ahmet Bey heyeli, 20 30 dan 21e dm' çok güzeldi. Güzel Ye ayoı 
zaman fakenderiyedcn baılıyan dö Manfred'dir. Babası dö Man· kadar Madam t\1osko tarafından piyano zamanda hayattaki ciddi mese· 
ve burada nihayetlenen seyaha- fred, Franıada yazdığı ve son konseri, 21 den 22 ye ı ad:ır Hafız Ah· leleri hiç mfihimsemiyen bir ka· 
tim hakkında bir eser yazmak ni· zamanlarda bir hayli muvaffa- met Bey heyeti. 22 den 22,40 a kadar dm! 

· d · P k b' b d d kiyct kazanan Bahri Ahmer kor- Necip Bey orkestrası yetm eyım. e ta ıi ura a a ViYANA c;;ı1,2 m.) _ 12.:30 Jion-
lstanbul hakkında bir parça ola· aanlarına ait romanlarile meş- ser_ 14 Plak _ ı:> Plak _ 20,35 
caktır. burdur. Musiki - 21 Konser - 21,20 Konser 

Bu sözleri söyliyen Fransız Büyük ressam Gogen'in bir - 23,45 Dans. 
romancılarından Madam Miryam çok tablolarına malik olan Mat- BUKREŞ (8S!,2 m.) - 13 Plak -
Harridir. Arap üslubile giyinmiş, mazel dö Manfred'in resimden 14 Plak -18 Romen musikisi -19,10 
ya§ına rağmen genç, hayatiyet bahsetmekte, bizlerin gazeteden Kon er - 20 Musiki - 21,4:; Orkes-
.dolu, aevimli, tatlı bir kadın. Bir- bahsedişimiz kadar hakkı vardır. tra. s· b k ROMA (441,2 m.) - 13,30 Plak -
denbire: ır a~ a grupta, Sedat Zeki 14 Konser _ 1 ,30 Konser _ lS,(:i 

- Aman ne sevimli şey, diyor, Bey, Mösyö Harri ile heykeller· Konser _ 21 Plak _ 21,4:; Orkestra 
ne güzel.... den, mimari tarzlarından görüşü· konseri. 

Hep o tarafa bakıyoruz. Bir yorlar. BUDAPEŞTE (550,.i m.) - 10,l:l 

koltuğun kenarına arka ayakla· * * * Konser - 13,0:> Kon er - ıs Konser 
rını koyup, ön ayaklarile masa· B f d - 19.45 Konser, Çigan musikisi -

- f>n " eminist,, e~ilim. 21 Kon ·er - 22 Pliık. 
nm kenarına ilişen bembeyaz _ Ben "feminist" im. 
bir kedi yavrusu mini mini agvzı OSU) (l07l,4 m.) - 19,1:> Non·eç 

- Ben değilim. musikisi - 21 Jfonser - 23,45 Dans. 
ile pastaları karJşhrmakla meş- H.lar Madam Miryam Harri· V ARŞOYA (1411 m.) - 13,4:> Plilk 
gul... ye, Türk kadınlarının yeni hayat - 14,3:> PH'ık - 16,30 Askeri musiki 

* "' • 
Bunuı Boğnziçinin caki ve bü

§ıyan bir lıayııan görseniz buna ne 

dersiniz, ne ad taakrsınız ! JJ/uhak· 

kak canavar dersiniz değil mi? 

Sual soran ve palyaçoyu terle· 
ten meraklı adam bu cevaba kı· 
zarsa, palyaço da kıznr içerisini 
göstererek: 

- Buyurun, bedava girin, canav~ 
ra bcnzetnıezscniz para lJcrmeyiniz ! 

Diye haykırır. 
Meraklı zat, pişkin ise pekala 

bu davete icabet eder. Ben böyle 
münakaşalardan birisni takip el
tim. 

Gözlerde şüphe uyanmış, cep· 
]erden çıkan çeyrekler avuçlarda 
!hapsedilmişti. Biraz evvel giren 
zat bekleniyordu. Çok sürı;nedi. 
Palyaço ile münakaşa eden zat 
dııan çıktı. Mızıka durdu, pal· 
yaço çıngırağım sallamaktan 
vazgeçti, sordu: 

- Allalı aşkına doğru söyle, içer
dcki ne?-

Parasız bir öküz seyreden me
raklı zat yutkundu, etraf ma ha· 
kındı: 

- Ne diyeyim bilmem ki, içcrdcki 
öküz, fakat üzel".inde üç ayaklı, me

meli, canlı olduğu hararetinden bel. 
li olan bir lıayı an var. Bir kuzu ka. 
dar, fakat başı meydanda yok. ôkii

zün mrtına yapışık duruyor. Öküz 
doğarken bu hayvanla beraber doğ· 
muş, cfis&esi irileşmiş, başım göre 
mediğim için bir karar veremedim, 
dedi. 

Bazı çeyrekler ceplere döndü. 
Öküzü seyreden meraklı zatla 
birlikte sessizce dağılanlar oldu. 
Muzika çalmağa baıladı. Palya· 
ço haykırdı: 

- }' edı ayakta iki can taşıyor, tep. 
nıez, ısırmaz, saldırmaz, bir başlı, ikl 
e9tlı Nller>&i ı görün bugün son gün
tftlr. Yarın Amerikaya gidiyor! ... 

Yekta Ragıp 

p.rtlarmdaa ,,. inin••.-•· ......_ -170:> Pliik - K-- -ıe ....._ 
sederlerken, içeriden bir musiki kert mus~T - -ı.9,20 Dans - 21 Ha· 

fif musiki - 23,o:; Konser - 23,50 
sesi yükselmiştir. Dan. 

Seyfi Bey ve hareminin içle· ı PAR S (144:>,8 m.) - 19,45 Musiki 
rinde bulunduğu bir musiki he· _ 20 Haber _ 2-0,30 Haber _ 21,30 

yetini, daha sonra Celile Kenan dan 2.3 e kadar musiki. 
Hanımın bir Anadolu havası ta- Kö.NlGVÜSTEitHAVZEN (1635 
ganni ettiğini duyuyoruz. Madam m.) - 7 Jimna.<;tik - 7,15 Konser -
Miryaım Har:ri derhal yerinden 12 Mu iki - 13 Ko11~cr - ı:; Konser 
kalkarak memnun, içeri salona - 17,30 Kon er - 19.0;; .Musiki - 20 

Mu~iki - 21 Konser - 22 Dans. 
gidiyor, ve dinliyor. Biraz son-
ra, Azade ve Selma Sırrı Hanım
lar, Zeybek dansını oynuyorlar. 
Miryam Harri gittikçe memnun. 

* ., . o 

Herkesin bir araya toplanmış 
olmasından istifade ederek misa· 
firler arasında bulunanlardan 
bir kısmını tammağa çalışıyo
rum: Müzeyyen Hanımefendi, 

oğlu MOhammet Saddak. - Bu 
genç, Fransada tahsil etmekte ve 
muharrir olmak arzusundadır. 
Kendisinden iyi yazılar ümit e· 
diliyor - Abidin Süreyya Beyin 
kerimeleri, Etem Beyin kerimesi 
hanım, Madam Edward's, Sami
me Abut Hanım, Vedat Abut 
Bey, Ahmet Dino Bey, Salih Bey 
Şair Hilmi Bey, Fransamn An· 
kara konsolosu Mösyö Şambar 

ve refikası, Mfüıyö Kepen ve re
fikası, Mösyö dö Scnt Arduen ve 
akşamın alacalaşan karanlığı i
çinde, devam eden musikinin a
rasından seçemediği.m daha bir 
çok hanımlar ve beyler. 

* * * Madam Miryam Harri ayrılır· 
ken: 

- Muhakkak, diyordu, lstan· 
bula gelip oturacağım ve muhak
kak tekrar ziyaretinizde buluna· 
cağım. Yalnız §Unu söyleyim ki, 
burada çok kalmaktan çekiniyo
rum. Zira, bu kadar sihir içinde 
kendimi unutup gitmekten kor· 
kuyorum. 

fa. 

lstanbul 
Deniz Kuman
danlığından : 

Gölcuk Deni7. fııbriknlan U.Mdlüğüne 
nit Gonca vopunmun tamiri 15. Ağustos 
932 rnrıhine mtisadif p;ızmesi günü sa:ıt 
14 tc. Yuknrd yazılı vapurun hizasında 
gösrerilen gün ve saaue ı ıpalı zarf 
usulü ile münakasası i .. ra olun:ıcağındın 
şartnamesini Aürmek istiyenlcı in her gün 
tamiracı "apmak istiyenleıin de mii· 
nakas~ gün ve sasdndc Kıısımp:ışada Is 
tanbul Deniz K.lığında müteşekkil 
komisyona lüzumu müracaatları {39431 
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-. Her nevi kırtasiye en·asr 
_. · . .· ~ve mektep l~.vazıniı · 
.. ,. . '' . ., ' ~ ,-·: . . . . 

; . He~~ tü~lü :f ol.oğraf 
levazımı ~ makineler 

ve a.matör i~leri 

Etem Pertev ıtriyah 
. . . 

. ~· . . . . ~~· . 

Kütahya çinileri 

Evelin güvertede dolaııyor, 
etrafından ayrılmayan zabitlere 
adeta kumanda ediyordu. O, 
daima etrafmda bir sürü erkeğin 
keodisile alakadar olduğunu, ken· 
diai için yanıp tutuştuğunu gör· 
mek ihtiyacını duyardı. Şimdi, 

gene aynı vaziyette iken, Con 
Barlet de güvertede Danimarkalı 
Prens Hamlet iibi kendisini me· 
lankoliye kaptırmış, daJgın dal· 
gm geziniyordu. 

• • • 
Ah, bu kadın l Onu kendisine 

hasredebilse idi. Fakat, bu müm· 
kün mü ? Onunla evlense bile, 
sayısız tanıdık ve peresteşkarla
nndan uzaklaşbramıyacakh. Bun· 
..... - ---~ ... '- --'--4'-L.:. 
pervaneler gibi gene evlerine 
doJacaklardı. 

Günlerden beri, cenup deni· 
zinin cenneti andıran adalan 
arasından geçiyorlardı. Hurma 
ağaçları, kitara nağmeleri, ....... . 
bu inziva ifadeli hülya ve ta· 
hassür adalarından birisinde bu 
kadınla yapayalmz, baıbqa ka· 
labilselerdi,..... bu, ne doyumsuz 
bir saadet olacaktı. 

"' ~ :;. 

Fırtına gittikçe şiddetleniyor· 

du. Dalgalar, dağ gibi yükseli
yor, koca gemi, uçsuz, bucaksız 
denizin ortasında kü~ücük bir 
ceviz kabuğu halinde oradan 
oraya atılıyordu. Vaziyetin ıa· 
kaya gelir tarafı yaktu. Teb· 
like karıısmda idiler. Bu, 
bir tayfundu. Genç bahriye za
bitleri, seYimli kızhıra zarif kom· 
plimanlar yapmayı artık unut· 
muşlardı. Her kesin beti benzi 
uçmuştu. Herkes, teliş içinde 
idi. 

Yolcular, tayfalar oraya bu· 
raya koşuıup duruyorlardı. 

Deniz üıtilnde kopan bu in· 
yamelin iki neticesi olabilirdi: 
Ya fırhnanın gadrine uğrayıp 
mahvolmak, yahutta bir mucize 
sayesinde kurtulmak. Vapurun 
batması ihtimali düıünülerek, 

sandallar haıırlanmışh. Oradaki 
bütün mühim şahıiyetJer, şimdi 
ehemmiyet itibarile sıfıra inmif· 
lerdi. Tabiatın lcudreti ve meha
beti karı111nda ... 

• • • 
Vapur, batmak üzere idi. San

dallar, denize indirilmitli. San· 
dallardan birinde Con Barletle 

sevdiği kadın, Evelin, yanyana 
oturoyorlardı. Vapurun teknesi 
uzakta dalgalar arasında gözden 
kayb~lurken, denize indirilen 

_,sandallarda biribirlerinden uzak· 

.,. "' • . u 
Aradan saatler geçt" • 

bütün haşmetile etr~f~O. 
saçtı. Deniz, dümduı 
kuılar ötüşüyorlardı. 

Kadın gözlerini açtı s 
- Neredeyim? ~ 
Erkek, yaruoda diı ç O-f 
- Her halde bir ada 1 

muhakkak ki yapyahıı1JJS 
Kalktılar, el ele verİP 

ler. Papağanlar dallard• 
rıııyor, maymunlar burlll' 
)arından tecessüsle oolal'' 
yorJardı. Cazip, göz :k•~ 
renkler, boş, bayıltıcı k 

Bir çardak yapbJar. 
dinlendiler. Ada hayat~I 
viminde onlar için ilk s· 

• t .. mes u guo •.••• . . . ' 
Fak at, bu sakin, batbİ,l 

şayışın kadına verd ii ~ 
kısa sürdü. içi sıkılmıy• _J~ 
istiyordu, ki etrafında J~'İ 
zamanki gibi birçok erlı 
diaine kur yapsın 1 , j "- ~ -·, ---'- f) 
derili yerlilerinden bit 'fJ 
karşılaşınca, sevincindell 
bir kahkaha attı, adao1-
nunda boş akisler bıt 
kahkaha ..... 

Kadın, bu tabiata ell, ~' 
insanları da kendisine 1' p Y. 
mıya tahrik etti. Onlar• 
tan çıkardı. Ancak bO 
can sıkıntısını giderdi. . ti 

•"' t Con Barlet, kadın se (il 
sini cenup denizi adal~ P V 
künti bile uyutamıyacal' 
dm ruhuunun ne suretJe 19'! 
o1sun başka laşhrıla mıyac• 
ladı. Evet, ada ruyaıı, 1 

di. Ne yazık! . . . ~ 
B. ·· fukt b·r ,,rL ır gun u a ı bit 

laeti belirdi. Yüksek rfelı 
üzerinde duran Con S• bel 
defa olduğu gibi, arhk ~ 
vapurun geçitip

1 
gitıP d ' 

medi. Gömlegioi saU~ ~d 
ler verdi. Gemiden göt f 
mukabil işaretlerden f:,, 
yaklaşmasından anlafl11 I 
nm yanma koştu. ,# 1, 

Evelin, yelilerin .araob",ııı 
lardan dinç bir dehk8 

rine kolunu daya1111f 
kitara dinleyordu. ] t 

'

·yor, - Bir papur ge 1 0 
bizi alacak, memleket~ · · 
ğiz! Kadın, bu müjde'ıet•• 
dudak büktü. Küçllkı çrl'' 
delikanhnm omuzundal1 
şu cevabı verdi: 8t, 

- Yazık, adada b•~d&JI tf 
için asıl şimdi başhY0 dıO fi 'Jf ka o 

işte uyututamıyaıı 1,osıf1 
tabiisinin, başkalaşt~rı 
dm ruhunun ifadesy 

zar• ıt9' 
.. <: 0 tan .Jr!d'-

Arabamdan düşınu, ,eı• 

mauıyı bulana bir lkraınr.ıkel'' 
Adres : Topbıı.ne ~ _.\lJ. 
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reni, herkesin hayretle taktir ettiği taze-
'~ ve güzelliğe bugün artık malik değil

drr. Dünkü düşünceler ve geceki uyku
~uzluk o güzel çehrede şayanı dikkat 
ızler bırakmıştır. Hiç bir zarar iras etme
den size sıhhat ve hayat verici bir uyku 
bah,eden ve bu suretle güzelliğinizin 
sadık bir bekçisi olan ADALiN tabletle
rini niçin kullanmayorsunuz? 
ADALİ N tabletleri kullamrsamz sabah· 
leyin taze, canh, neş'eli gül renkli ola
rak kalkarsınız! 

yeti müesseseleri 395 adet bandajın kapalı zarf ~e takas kaydı ile mllDakaaası 
19 Eylül 1932 pazartesi gilnü saat 15 te idare binasında yapıla• 

1 - Bursa Kız Lisesi leyli caktır. 
ve nebaridir. Lisenin bütün Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beter ll-
sıoıfları mevcut olduğu gibi raya satılan ıartnamelerde ynıhdır. (3853l 
resmi liselerle muadeleti Maa-
rif veklletioce tasdik olun• 
muıtur. 

2 - Ankara Ana mektebi 
ve ilk mektep. 

3 - Eskitehir ilk mektebi. 
Leyli talebe de kabul eder. 

4 - Istanbul Talebe Yurdu. 
Yalnız Ynksek mektep ve 
DarültOnun talebesine mah
ıuslur. 

5 - lzmir, Çorum, Adana 
talebe yurtları. Lise ve Orta 
mektep talebes!ne mahsustur. 

Türk Maarif Cemiyeti yu
karda yuıh olan müessesele· 
rine girmek istiyenler kabul 
şeraiti için Cemiyet şubelerine 
veyahut bu milesseselerin ida
relerine müracaat etmelidirler. 

(3761) 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
&. Orbanbey hanında - Görmek ve kiralamak için 
~ yurduna müracaat. ••••••••F 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Keıif bedeli 1843 lira 26 kurq olan mraniye köy mektebi 
pazarlıkla tamir ettirilecektir. Talip olanlar kqif ~vrakını gör
mek için Levazım MildtırlüRüne pazarlığa girmek ·çin de 138,S 
liralık teminat makbuz veya mektubu ile 1S.[ )32 Pazarteıi 
gllnü saat on beıc kadar Daimi Encümene muracaat etmelidir
ler. (3968) 

Gedlkpaşa'da Jandarma Satınalma 
Komisyonundan ı 

Temas veya haşerat \asıtıı ılc vukua g~len 

Mercanda yaldız handa Jandarma matbauında yeni Yazedi· 
lecek elektrik ceryanı ve t~nvirat taksimatında tadilit için talip
lerin ıartnamesini görmek Dzere matbaa mftdürlOiüne, pazarlık 
için de 1.C.8-932 Pazar günfi saat on bete kadar komisyona mu· 
racaatlan, (4036) 

ECZANELERDEN REÇETE iLE ALINABILİR 

"------------------~-----------~~~ 
Deniz Levazım Satınalma Ko-

r\ıisyonundan: 
lOQo Ton Lavamarin kömilrü: Kapalı zarfla mnnakasası 28 Ağus· 

tos 932 pazar günü saat 14 te. 
1o " Fonderikok kömilrü: Açık müoakasası 28 Ağuatoı 

932 pazar günü saat 15 te. 
h Deniz Fabrikaları ihti acı için münakasaya konulan yukarda 
ta~lı lc6mOrlerin ihaleleri hizalarıodaki gün ve saatlerde yapıla
~ndan ıartnamelerini giSrmek istiyenlerin her gün ve vermeğe 

-J...-P o~n_lar1G da münakasa gün ve aaatlerinde teminat mektup
\de bırhkte Kasımpaıada Deniz LeYazım satınalma komisyonu-

m6racaatları. 3823) • 

Ba 
Nedir? 

Çocuklara 

HAYAT 
mahsus 
KiTABI 

SiRAYET 
badls,.~i fzalc edilebilir "LYSOL,. 
mikroplan ıfna eder \'c sirayetin önü 
mi alır. KUV\'ctli tesiri \ 'C mutedil fıa· 
tile bütün dünyada me~hur olan hu 
müstabz:ır, ~okulurı izale eden müess.r 
bir muzadı taaffundür. Onu, döşeme· 
leri ve çamaşırlun ~ıkaroak için mun· 
tazaman kullanınız. 

.. !-lf !..'?l~ 
Hamburg'ta S C H U EL K E 6 

M A Y' R A. G. tarafından im31 
edilmiştir. 

Umum1 accntalar. lsatan 
bulda S Jacoel mabtumlırı 
Adi cins taklitlerinden sa· 
kınınız l\1aı ka ve :ılameti 

farikamızı hamil olmıyaıı 

müstnhzurlnrı reddetmelidir fıiiiiii-

Evkah Mülhakadan Topçubaıı Abdülmümin· 
Ata Va~fı MüteveJliliğinden: 

Bir Hn• 111UddeUe icara verHecek emlak 
Semti meşhuru ve Cadde ve · umarıısı Cirısf 

mahallesi ~oka~ 
Topanc • Kılıç Ali Topçular 324 Ktrgir dükUa 

.. • " .. 326 " .. 

.. .. " .. 328-2 .. • 
BaMda cinsi ve C\"Safı gösterilen cmlAkin r Ağustos 932 tarihinden idberen 

22 Ağusıo~ 9.~2 p:ızarccsi günü saat ı 4 c kadar 20 glin müddcdc müzayedeye' 
vazedı.lmlştır. Talip olanıar ber gün lstanbul E"·hf •liid riyecinde Mülhak ,·akıflar 
kalemıne yevmi ihale olan gün ve saatte de Eııcilmen idareye :müracaatları (3772) 

lstanbul Gümrük Muhafaza Baı· · 
müdürlijğünden: 

1) 18 No. Jı motörOo gnverte tamiri keıifnamesine gire pa• 
zarlığa konulmuıtur. 

2 ) 17 Ağustos Çarşamba g6nü ihalesi icra edileceğinden i .. 
teklilerin % 7,5 teminatlarilc aaat 14 tc Başmüdüriyette hazır. 
bulunmaları. (3982) 

NIN 

il ay at· k amllarası 



v>:m 

Sergide Muvaffakıyet Necip Bey 
Itriyat fabrikası müstahzaratı en yüksek ailelerin ve ecnebilerin rağbetini kazanmıştır. 
Kolonyaları,kreml~rl, sabunları, rujları, traş kremi, biryan tini, diş macunları, pudrası, esansları, Avrupa 

mtlstabzaratına faik olduğunu mlltteflkan kabul etmişlerdir. Deposu: Eminönü Necip Bey ıtriyat mağazası 

TÜRIİYEİ 

Ankara Nafıa Başmühendis
liğinden: 

Birinci madde - Bedeli keşfi (11856) lira ve (17) kuruıtan 
ibaret olan Ankara - Kırtehir yolunda 14 + 468 ve 18 + 608 inci 
kilometreler E rasıodaki fOJa tamiratı eıasiyesi mukavelename 
tarihinden itibaren (4) ay zarfında ikmal edilmek llzere ve ka
pah zarf usulile 1·8· 932 tarihinden 25-8-932 tarihine kadar 25 
gün mü~detle münakasaya konulmuıtur. 

ikinci madde - Münakanya iktidarı fenni ve itiban maltle
rini iıbat edenler kabul olunur. Bunun için mllnakasaya dahil 
o!mak iıtiyenlerin: 

A - Bedeli keıfin yüzde yedi buçuğu olan (890) lira vili· 
yet idarci busuaiyeai beaabma baDkaya te.dl ettlld..ı.e .._. 
makbuz senedini veya milli bankalardan birinin teminat melCtu
bunu yahut milli esham mukabili Mubasebei Husu.siyeden alına
cak ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

B - Ticaret odasma mukayyet olduklarına ve itibarı mali· 
lerine ait bir vesika göstermeleri icabeder· 
C- Y etlerindt ki ehliyeti fenniye vesikalarmı Viliyet Baımil

hendisliğine göstererek münakasaya dahil olıabileceklerine dair 
ya bir ehliyeti fenniye vesikası almaları ve yahut ellerindeki ve
sikamn zirine şerh verdirmeleri iktiza eder. 

Bu üç şarta tamamen haiz olmıyanların münakasaya ittiralderi 
şayana kabul olmıyacağmdan teklif zarfları açılmıyarak kendile-
rine iade edilecektir. 

Üçüncü madde - Münakasaya evrakı keıfiye ve ıeraiti mab
susasma tevfikan icra edilecektir. 

Dördüncü madde - Talipler 661 numarala mllnakasa ve iha· 
le kanununun 10 uncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapah 
zarfı 25·8·932 1'i!rşlmt1e giln11 saaM5e1'adar Villyet Daimi 
Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Beşinci madde - Münakasa 25·8-932 perşembe gilnü An
kara Viliyeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Altmcı madde - Evrakı keşfıye ve projeyi giSrmek veya 
daha ziyade malumat almak iıtiyenlerin her gün Ankara VilAyet 
Naha Başmühendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine mllra• 
caatları ilin olunur. (3841) 

Pertev1 
Müstahzarah 

Eıı son ve zarif ambalaj
ları ve muhtelif müstah
zaratım Galatasaray ser-

• 1 gisinde görmenizi rica 
eder. 

.. - ........ ENVER ··--·--::· .. -··-·-· ·--····-~= ~ .. 
!i Gazozları 1i 
" 1 ii yerli malı siyasetinde tam bir n 
ii muvaffakiyet kazanmıştır. Ü 1 Enver Gazozlarını ti 

her yerde arayınız. Tamamen ft 
ıekerden ve halis meyvalardan İ 
mamuldür. Sıhhatini sevenlere r. 

1 
yegine tavsiyemiz ıudur: 15 

Galatasray yerli mallar sergi- n 
lf siodeki meıberinde bir dakika ~ 
el t kk f d0 

• i . ··---· ~·-·······-... •••••••• ===. eva u e ınız. -·-·······-· .. 

• 
ELiTE 

Yerlimallar Sergisin
de en Fazla rağbete 

MAZHAR OLAN 

Çikolatadır. 

lzmlr • Pire • lskenderire 
postası 

(Eie) 16 Ağustos Sah 11 de. 

Trabzon posta•ı 
(Karadeniz) 17 Ağustoı Çar

ıamba 18 de. 

lzmlr ·Mersin postası 
(Konya) 17 Ağustos Çar• 

ıamba 10 da Galata rıhtımın-
dan kalkarlar. (4039) 

Bir harikai ihtira 
Yirmi dirhem benzinle yani; 60 
para ile beı saat 250 mum 

kunetinde ışık: 
Müteaddit IAmbalar, fenerler, ocaklar .. 
her biri birer şaheserdir. Yerli Mallar 
sergisindeki meşheri ziyaret etmeniz. 

Menfaatiniz iktizasındandır. 
Mucidi ve FabrlkatörU 

Galatada Perıembe pazannda 
Ticaret Hanında 

Mehmet Sadi 
·-------• Kız ve erkek • Leylt ve Nehart ____ , __ ., ••••••••••• 

Is tiki dl Lisesi 
ilk. Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

BUtUn sınlflan mevcuttur. 
Kayıt muamelesine başlanmıştır. 

Cumarıesi, Pazartesi, Çuşamha gilnleri saat 10 dan 18 e kadar 
müracaat olunabilir. 

L Şehzadebaşı Polis merkezi arka11nda 
---------- Telefon 22534 ---r•----
1 ist. Evkaf Md. ilinlan 

Mikdarı Cinsi 
2500 Petrol 
100 Benzin 
Guraba hastanesine 932 senesi zarfında alınacak olan yuka

rıda ciosi ve mikdarı yazılı levazım1n 13· 8· 932 tarihinden itiba
ren aleni mllnakasaya vaz'ılve 5-9-932 tarihine mllsadif Çarıam
ba günü saat 14 de ihalesi icra edileceğinden talip olanlann ıe
raifl anlamak Dzere her gün levazım kalemine ve ihale günn de 
idare Eocllmenine milracaatlara. (4006) 

-VAKiT--. 
Adresı lstanbul Ankara caddesi 

V akıt yurd1L . 
Telefon ı Yazı işleri 2.4379 ve 

2.7 832idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgrafı lstanbul Vakıl 

Ab;n=.==.-=rt~ı.=n=:;=::;=-======= 

ı 8 b 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 14SO 2700 

!!!n prtlanmız: 
Kcsml Hususr 

Satın 10 Kş 12,50 Kş. 
Santim• 20 _ 25 

KUçUk llln prtlenmız · 
ı ~ J ,. J - 1 O l>etalı 
30 50 t>5 75 100 Kuruş 
/\ - Abonelerimızin her üç aylı · 

lı;tı içın bir defa mc:ccanendir. 
B - 4 satın ge~en ilinlıınn fazla 
saun için 5 kuruş zammolunur 

V AKIT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 

De§riyat müdürü A. Sırra 

~ Afyonkarahisar Maden Suyu~ 
. Harar eti teskin va hai mı td shiı eder· 

Böbrek 
litn•aciğer 

,J!itle. 
Hastalıklarına karşı Tilrktyeolll 

yegAne maden suyudur. 
Londra Sergismde Birinctlı,tji 

Ka :an nuştw. 
· ırak, Cna r: ı~ır, Yunanistan ıe lngı ltersye ihracat 

yapaıı, ş ifa ı has~ası tanınan bi · sudur . 

Her Y. erde Bulunur. 
Umumi deposu: Yenlpostane kar,ıaınd• 

Esklzaptlye caddesi No. 20 

-~ Telefon : 22653 ~ 25--,..... 
~-~- . 

Çanakkale Maarif Müdürlüğünde~· 
Biga kazası merkezinde inşa edilecek olan (11132) lira bed: 

keşifli mektep biuası peyler hath liyık görüldüğü takdir ; 
20· 8·932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te Encüllle 
villyetçe ihalesi icra edilmek üzere 1·8-932 tarihinden itibareO 
2U gün müddetle ve kapalı zarf usulü ıle münakasaya konulaıof 

. tur. Talip olanlarm şeraiti münakasayı ve tafsilatı saireyi anlı
mak üzere Biga Kaymakamlığı ile Çanakkale Maarif MüdOrll' 
ğüne müracaat eylemeleri ilin olunur. (3825) __./ 

~ Kemal ıtriyat f a~ri~asının '---...... , 
En sahit \'e modern kokulanm, losyoıılaruıı 
Galatasarayda yerli mallar sergisinde görürıiiz. 

Sultan hamam Sadiye Han 

Ear~~ Saraylarında 

Kabataş Erkek Lisesi 
l - Leyli talebe kaydii kabulüııe başlaıuışur. 
2 - Cumartesi, pazar·tesı ve perşembe günleri sa" 

at 10 dan 17 ye kadar nıüracaat olunabilir. 
3 - Leyli iicreli 225 lirtıdır. 
4 - ~lemur çocuklarmdan % 10 ve kardeşlerdell 

% 15-20 Lenzih\t yapılır. ( 4030) _/ 

.--'.KARAMÜRSEL 
Mensucat ve Ticaret Anonf m Şirketi 

Karamürsel fabrikası mamulatından kumaşlar, battaniyeler .,e 
şapkalar safi yündendir. Piyasadaki buhran nazarı dikkate ah.,.. 
rak fiatlarda yüzde 30 tenzılit yapılmıştır. Paranızın meaılek'°' 

tinizde kalmasmı isterseniz yerli mala kullamnız. t-
Karftm ilrsel. fabrik.ası mamulitı Avrupa malları~•. ar~ 
mıyacak mükemmelıyettedır.Galatasaray yerli mallar sergısıncl 

ı•------• meşherini ziyaret ediniz. ::::::::-:.' 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti HudOC 
Ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür)üğündell~ 

500 kilo üstübii ile 280 kilo kaül ve 78 adet Milli ıaD' 
ve 30 kilo sancak ipi aleni mllnakasa suretile mübayaa edi~3't
ğinden Münakasa 25 Ağustos 932 perşembe günü saat on ı,il 

te Galatada Kara Mustafa paşa sokağmda lstanbul liaıan•;~ip-'. 
sıhhiye merkezinde müteşekkil komisyonda yapılacakhr. ~det 
lerin şartnamelerini görmek üzere Ankara'da Hudut ve s:.,ı•.
sıhhat umum müdilrlüğü ayniyat n:uhasipliğine ve JstaD 
mezkur merkez levazım memurluğuna müracaatları. (3863) 

~Mehmet BAzı• 
KOLONYASI 

Yüzde Yirmi TenzlU\t f/' 

d .... tefe 
Muhterem müşterilerimin müesseıeme karıı göster ıgt ff 
cilb ve alakaya bir mukabelei şiikran olmak üzere toptan 

perakende sahşlarda yOzde yirmi tenzilit yapılaıı~tırj 
0

.,

yerli Mallar Sergisindeki Pavyon ve Çemberlitaştakı 1 

maralı mağazamızı teşrifiniz rica olunur. .r aııfll 
Mehmet P 


