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Yanlış bir 
l elakkinin tashihi 
'f·· L• 

llia~~Yenin nüfuıu ile araziıinin 
.__t 

1 hakkında umumi bir ka· 
.ı_ 'tar T·· k' . ··f "il' to • ur ıyenın nu usu az· 

' Pr .. \' '1cı ı._ agı çok gen it kanaati. 
"-aı a. ou kanaat bütün bütün e· 
te ~değildir. Avrupada İtalya 
L &nya gibi bazı memleket· 
~ l'lrJc• 
~ ı toprakları nüfuslarının 
~);duna pek dar geliyor. Tür· 
~ 1

1 
bu memleketler gibi top· 

~~:•~an tikayete ıevkedecek 
l'Grk· bı~ ıebep yoktur. Fakat 
tbıi ı:enın nüfuı ve arazi vaziye· 
~dd memleketlerin tamamen 
L 1 telakk· k l lf~· ı etme , yani meme· 
~iaı ~zin araziıini itletebilmek 
-. Çten mutlaka nüfus celbi· 
~ur olduğunu zannetmek 

~l .ınakaa.dımızı izah edebil
~ÇIJl bugün, neden dolayı bu 
~ leınaa ettiğimizi söyliyelim: 
''8:1 cemiyeti 1931-1932 sene· · 
lai., aıt beynelmilel mukayeseli 
.\t~iifua istatistiği netretmif. 
ltt d;da. ç~kan nim resmi Me11a
~ 4t~~neı gazetesi ıon nüsha· 
~ bırınde bu münasebetle bir 
qj d kale neırediyor ve bu ma· 

.. ~1 e töyle diyor: 
-fo ltlanyada :zühur eden ve bütün 
'llı'°:!Pa için bir tehlike şeklini alan 

... el"izna h . -a, areketi bu memleketın 

~ rqUllQ nisbetle çok dar olması ne
ıaı it lctir, ltalya BaşvekUi M. Mussoli
~e biJtUn siyasetini gene ltalya a
ti~,,~,. ltalyanlara kifayet etmeme
.__ rıne l.tinat ettirmiştir. Bunun 
~~ A."1'uPfllılar armında müstemli

~ ~en taksimini i8tiyor. Fa
~ bu vaziiitf~ ,..., ........ 
~11 bliyük endi,eBi ı-e ısfırbı çalı
lettı "_"'ların fıkdanından dolayı ir.
~llen zengin ve mümbit ve ayni 
~ .. a oenlı arazi ıahalanna nis
~ lliilusunun kif ayetsizliğidir. U
atllet horpten evvel Almanya bu va-
,..__ te olcaı T .. ki • .: k • . . . 
~111Qıt ur 11e11~ endısı ıçın 

tQ~ iptidaiye ve zahire ambarı 
I~ latenıiıti. Harpten sonra da 
--::: aiyaııillOnu ve muharrirleri bu 
"1ı ~keti nlifuslannın her ıene ar-
6',. ~tarını. yerleştirmek için ideal 
"ca Oelfn reç gıbi gördüler. Yunanista
.... ""1a ce bugiin onun da maruz kal

~ rcaaua aaıl ıebebi hiç şüphesiz 
'tt1t~rının darlığıdır.,, 

~eled!e hakkında Atinalı bir 
~het ç~ka~ bu satırlara hiç 
~'lJci elmıyelım. Çünkü daha ev· 

tün .(Alqam) gazetesinde 

1ı1ııı.... }" Mehmet A•ım 
~ ~ 2 n<i ıayılada) 

idare Telefonu: 24370 Cumartesi 20 - Ağustos • 1932 

AsyadaH~rp! 
• 
' -.. 

Bir Çin mangası 

Asyamn göbeğinde hemen hiç 
bir kimınin haberdar olmadığı 
bir harp vuku bulmaktadır. Bu 
harp Çin ile Tıbet arasında 
kopmutştur. 

Hadise şu şekilde başlamıştır: 
Tibet askerleri Zeşnen viliye· 

tinin hududuna taarruz ederek 

Çin 
çarpışıyormuş •• 

bir kaç kasabayı işgal etmişler, 
bunun llzerine Nankin hükümuti 
iki taraf arasında sulh ve mü· 
salemeti temin için murahhaslar 
göndermiş, bir aralık iki taraf 
murahhasları barışır gibi olmuş· 
!arsada muhasemat yeniden 
başlamışlar. 

Hali hazırda harp devam et· 
mekte ve hazan Tibet, bazan 
Çin askerleri muvaffak olmak
tadırlar. Bunun peticesi olarak bir 
aralık Çin askerleri Tibet içlerin· 
de ileriliyerek Tahim manastırını 
ele geçirmişlerse de Tibet as· 
askerleri bilahare bunları püs· 
kürtmiye muvaffak olmuşlardır. 

iki taraf arasmdaki harbin, 
Çin memurlarınm Tibet halkını 
fazla tazyik etmelerinden ileri 
geldiği söyleniyor. 

POR Sahifesi 

Atalar sözü - Buğday vaziyeti 

(8 inci ay) Tahrir Telefonu: 24379 Sayısı 5 Kuruı 

Vakıt Kupası 
Bor as ve Gorilla 

Kara Ali ile güreşecek Yunan 
pehlivanı değişti 1 

Evelce yazmıştık; Yunanista• 
nın Pire güreş şampiyonu oldu
ğunu söyliyen Atanas Vasiliyos 
isminde bir güreşci, Türkiye 
başpeblivani Kara Aliye meydan 
okumuş, gazetemizde çıkan bu 
haber üzerine başta Kara Ali 
olmak üzere bir çok pehli· 
vanlarımız Yunanlı güreşci 
ile nerede isterse güreşmeğe 

hazır olduklarını bildirmişlerdi. 
Bunun üzerine gazetemiz bu 

maçın galibine verilmek üzre or· 
taya bir kupa koymuştu. Maçın 
da tercihan Istanbulda yapılma• 
sım da i ıtemiştik. 

nmnıoımnnnrmuıuumnmumıe11rnm11mmmrııtmıııan11ıt11H1mnrnmımmıuu•uuun.nıa1nnu1111muw11111111Rm111•111111111Dtt__.H_._... ........ 

Alakadarların mllracaatı ve 
arzusu üzerine bu mühim güreş 
üzerinde yapılması llzımgelen 
hazırlıklara da tavassut eden 
"V AKIT,, alakadarla mllzakere
ye girişmiş ve gUreşin yerini ve 
gününü tayin için meşgul olmaya 
başlamıştı • 

Kara AH ile gUrefmek l•tlren 
serbe•t gUre• Yunan ,am• 
plyonuBoras son heftalçlnde 
rakibi Tofalo•'u yenerken 

Yeni bir hava zale1 i daha 
• 
lrlandadan Nevyorka ! Dün Yunanistaodan gazetemi· 

ze gelen iki yeni mektup, mev· 
cut vaziyetin değiştiğini, Kara 
Aliyi güreşe çağıran Aianas 
V asiionun ünvamnı kaybettiğini 

[ Ayaktaki Boras'tır ] 

ve Kara Ali ile Yunanistannı 
yeni serbest güreş şampiyonu 
"Boras,, ın karşılaşmak istedi
ğini bildirmektedir. 

(Devamı 7 nci sayıfada) 
Tayyareci Mollison Atlas Okyanusunu 

geçti, ayni yoldun dönecek 
H1111nıın1111mn1111Wnı ıı nınurnH ummm111nımmıutMllMIUl11Mtl_MIH1_.1HHİIMnı ------~•-...,_tu11ıı-1111111 

Tayyareci Mollisonan lngilte· 
reden Nevyorka doğru hareket 
ettiğini ya;ı k. Cesur tayya· 
nci Nev • vardıktan sonra 
havayı iiuit 
aynı yo'd n d~--·-

19 A.A) - Molli· 

du. Eu sur :i Ç-gün • · de 
Atlas denİ7.İni iki defag :'.~eç~m2iş:-f~d~W~t4 
olacaktı. "....,...,,. 

Son gelen haberler tayyareci- yi sellmladı 
nin Amerikaya vararak Halifaks Londra, 19 .A) - Ascania 
üzerinden geçtiğini ve Nevyorka Bahrimuhit vapuru, gazetelere 

Yunan Meclisinin Feshi 
M. Venlzelos dlyorkl: 

Dostluk 
muahedeleri 

Biltlln endişeleri 
bertaraf etmiştir 

gittiğini bildirmektedir. Mollison gönderdiği bir tesiıde, bu sabah 
bu suretle birinci hedefinde tayyareci mo!lison'a tesadüf et· Atina, 19, (A.A) - Venizclos 
muvaffak olmuştur. miş olduğunu, havanın açık, de- dün Meclisin son celsesinde hü· 

Resmimi? Atlas denizini ilk nizin sakin ve tayyarecinin va· kiimetin icraatını kısaca anlata-
geçen tayyareyi gösteriyor. Bu purun yakininden geçerken ge- rak kendi firkasıoıo dört sene 
tayyare ile Lindberg büyük bir · · ı A 1 b ı d ~ 

mıyı se am amış u un ugunu mütemadiyen iktidar mevkı"ı'nde şeref kazanmıştı . 
Halifakx, 19, (A.A) _ Yeni bildiriyor. kaldığını ve memlekete dikkate M. Venlzelo• 

lskoçya bu sabah saat 5,45 te YUzlerce kiti bekllrordu değerabir siyasi istikrar temin ve teslibatın azaltılmasına imkAn 
' 'mahalJi saat,, Halifakx üzerin· Harbourgrace (Terre Neuve), ettiğini söylemiştir. Başvekil, ma· vermi~tir.,, demiştir. 
den uçmuş olan tayyarenin Mol· 19 (A.A) - Bu sabah saat 17 li siyasetinin muvaffakiyetlerini M. Venizelos, gelecek Mecliste 
lion'un tayyaresi olduğu anlaşıl· de (Jngiliz saati ile) hava kapalı izah ederek bu muvaffakiyetlerin kendi farkasinm gene en kuvvetli 
mıştır. Şu halde mumaileyh Atlas ve fakat ruviyet ıeraiti iyi idi. ancak dünya buhranı önünde te· ftrka olarak bulunacağından 
Okyanosunu ilk olarak geşmiştir. Yüzlerce kişi tayyareciMollisonu vakkufa uğradığaoı ehem::aiyetle emin olduğunu söylemiş ve "Bu 
Tayyareci Garp cihetini almak- bekliyorlardı. kaydetmiştir. suretle Liberal fırka gerek re• 
ta idi. Ta,ıdıl• benzin M. Venizelos, harici ıivasete J'im meselsinin kat'i surette halli, -,-..... ---ııım·-------•NiMllllllHlll'l ... lil'!!".!----·-· L d 19 (A A ) T . 

on ra, · • - ayya· temas ederek: 1'Siyasetteki istik· gerek bu rejim meselesiy:e sıkı 

lteaı11ı1 
: 1ıar.:rrı1z Yerli mallar pazannın bahçesinin dün sabahki 

lt'-lfan bit-:~· .Taksimde yapılan Atletizm müsabakalannda bir 
'"91111 g•-1. • 'taillll VHenyor. 

ere dair yazılarlllUZI i~ aalıifelerimizde bulacaksınız. 

reci Mollison, hareketi esnasında rar bsrici sabada da büyük mu- sıkıya alaicadar bulunan bükii· 
şimdiye kadar hafif tayyareler vaffakiyetler elde edilmesini metin teşekkül ş~kli hususunda 
tarafından kaldırılmayan nisbette mümklln kılmıştır. çok müessir olacaktır.,, demiştir. 
bilylk bir benzin hamulesi gö· Türkiye, ltalya ve Yugoslavya Meclisin feshi ile yeni intihabatın 
t"irmUştllr. ile akdolunan muahedeleri, her icrası hakkındaki emirnameler 

J enzin ile pilotun sikletleri d"I türlü endişeleri bertaraf etmiş bugün neşre ı ecektir. 
1 4 38 İngiliz ı ibresi di r. Ha va ra- ................. _... ..... OHUlllHJ•ı1111t11mnw11•nınmm11111n111111111111at1t1111fUntUHH•1tnnllfUltllll 'IHllMIHU11HV1UUll&UV11mmnmum11111111111111ntA11111tummmm.-

sa da tı Nev-York ve Saint Jean B k H A k d 
de Terreneuve'deu mükemmel OŞVe il Z. n ara a 
olarak iş'ar edilmektedir. Başvekil ismet paşa hazretleri edilen hususi vagona geçmişler-

(ııııı1111111ıııııı111111ıııııı111111ıııııı111111ııııı1111111ııııı1111111ııııı" dün Ankaraya hareket etmişler- dir. 

=:-

=_:_s Gazi ffz. §. dir. . ismet Paşa Hazretleri bugün· 
~ ismet paşa hazretlerı saat on )erde toplanacak olan vekiller 

__ Reisicümhur Hz. dün Yalo· --~altıya dog·ru kaplıcalardan otomo-
heyeti içtimaına riy2set edecek f vada kaplıcalardaki köşkle- ~ bille iskeleye inmişler, orada bu-

§ rinde meşgul olmuşlar, akşam ~ lunan Seyrisefain vapurile Pen- ve An!rnrada beş, alta gün kal-
~ saat on sekizde Millet çiftliği- ~ diğe geçmişlerdir. dıktan sonra tekrar şehrimize 
f ni teşrif ederek bir müddet ~ Başvekil Hz. Pendikte Kar- veya Yalovaya geleceklerdir. 
~ orada kaldıktan sonra tekrar i tal kaymakamı ve diğer baıı Vekille:- heyeti içtimaında ban 
l kaplıcalara dönmüşlerdir. ~ zevat tarafından karşı lanmışlar, mühim kararlar alınması muhte-
~111111ııııııı1111ııııııı111111ııı~ııı11111ıııııı11111ıııııı111111ıııııııı11111J Buradan Ankara postasına ilave mel görülmekt.edir.!.. 
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IZmir Ticaret 
Odasında 
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i o 1 Telgral Haberleri ı 0 
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sada 13 kuruştan 33 kuruşa Ottava konferansı p p·k Italyan ordusu 
kadar 1392 çuval çekirdeksiz r. 1 ar 
üzüm, 6 kuruı 10 paradan 8 ku-
ruş 10 paraya kadar 995 çuval 
buğday, 3 kuruf 35 paradan 4 
kuruşa kadar 135 çuval arpa, 
95 kuruıtan 240 kuruıa kadar 
1410 çuva\ p~!<>mut satılmıştır. 

Rus mütehassısları 
Tetkikata çıktılar 

Ankara, 19 (A.A) - Mtnsu• 
cat fabrikaları için tetkikaat bu
lunacak ve Sovyet miitebessıslar 
heyeti bu akşamki trenle Eski
ıehire hareket etmit1er ve ıstas· 
yonda Udısat veklleli erkinı ta
rafından teşyi o'unmutlardır. 

Muğlada tutun satışı 
Muğla, 19 (A.A) - lıtanbul

dan gelen bir Tiirk kumpanyası 
tarafından geçen 1enekt rntnnler 
mubayaa edilmektedir. Şimdiye 
kadar bin balya mUbayaatta bu-
lunmuftur. Mllbayaat du.am e
diyor. 

1 

Deniz altı bir kablo 
Oran, l 9 (A.A) - Dün Oranla 

Marailya ara11nda yeni bir deniz 
altı kablo lerıedilmittir. 

Meı\tlit kablo, iki glin ıarfan
da balkın istimal ve iıUfadtıine 
nzeclflecektir. 

Adaneda mısır 
Pamuğu ınahsulU 
Adana, 19 (A.A) - Bu se· 

nenin ilk mısır pamuğu dün l::or• 
saya gelmit, batn,anı 193 kut Üf• 
t•n aablruııtır. Pamuk fiatle ra 
geçen ıeneyt nazaran daha iimit• 
Jidir. Alım sahin hafaretlıdm 
Çift5i mahsulü elden çıkermıya· 
rak fiat \erakkisinden istifadeyi 
düşünmektedir. Buğday muame
lesi durgun, arpa isteklidir. 

Bir kadın tayyare· 
cinin yeni reliorları 

VlLLACOUBLAY, 19 (A.A.) 
- Kadın layyareciıi Mary Se
metz, kadın irtlf a rekorunu kırma
ia teıebhiiı ederek on bin iki yüz 
metreye çıkmı!hr. 

20 Mart 1930 tarihli rekorun 
ıahibl Amerikalı kadın tayyareci 
Smith ancr.k B357 metreye çıkmıt 
idi. 

Yeni rekor tayyareileki cihaz
ların tetkikinden ıonta resmen 
taıdik edilecektir. 

En bUıUk Amerikan tayyare 
ıemıeı karaya oturdu 

SAN DIEGO, 19 (A.A.) - A· 
merikanın en büyük tayyare ge· 
miai olan 33,000 tonluk Saratoga 
dün ıiı yüzünden Sunıet Beach'ın 
yarım mil açığında karaya otur
muftur. Gemi bir çok ıaatler bir 
kum tabakasının üzerinde ikalmıt· 
hr. 

Müteaddit gemiler kaza ma
halline gitmitler ve Saratogayı 
yüzdürmeğe muvaffak olmuılar· 
dır. 

Alacak meselesi 
Büyükderede Kibrit fabrikaıın

da amele Ferit Efendi, o civardaki 
ahçı Muıtaf a Efendiden veresiye 
yemek yemi§, borcunun bir kısmı· 
nr geçen gün vermif. mütebakiıi· 
ni de bir hafta ıonra vereceğini 
ıöylemif. Fakat Muıtafa Efendi 
buna razı olmamıf. Ferit Efendi, 
evvelki akıam fabrikadan çtkarak 
evine giderken Mustafa Efendinin 
üç çırağının birden önüne çıktığı
nı, kendiıini dövdüklerini ve re· 
hin olarak ceketini alıp kaçtıkla
nm id~a etmİf, 'oiiı, tahkikata 
_b~lamııbr. 

Milzakereleraolaşma• 
yı temin ediyormuş 

Ottavı, 19 (A.A) - Bir ta
raftan Bnvnk Britanya ve diğer 
taraftan Kanada ile Avusturalya 
arasında yapılmakta o:an müza
kerelerinin Cuma akpmına ka
dar iyi bir neticeye i11l edile
cekleri ümidi izhar edilmesine 
raimen Kanadaya ait mesailde 
yeniden bazı manilere teaadüf 
edildiği ıayiası devam etmek
tedir. 

Dominyonlar araaındaki iki 
taraflı müzakereler, daha eınni· 
yete şayan halde terakki etmek· 
tedir. 

iktisadi teşriki meni komltui
nin bugün teıkilatıni ve evsafı 
senayiin ibtiyacatına tetabuk 
edecek ve ıaman zaman tekrar 
tetkik ve mütalea edilecek o!an 
sanayi ıtandardizaayonunu tetkik 
için daimi bir komite ılidasını 
derbiş etmktedir. 

BUrUk Britanra ve Kanada 

Ottava, 19 (A.A.)- Kanada
nın ynkıel< fih•iyetlerindeö bi· 
riıi, BDyük 8ritanya ile Rusya 
arasındaki muahedenin ilg111bı, 
Büyük Britanya ile Kanad* Ara• 
aında bir ibl&fın akcli takip e• 
deceğini lemin etmi9tir. 

Mumaileyh ayni ıamanda, 
Rusya tarafından tatbik edilen 
damping meselesinin idari bir 
hareketle hemen muamele gör· 
muini iıtihdaE edecek bir for· 
müUin "•bul edilmit olduğun11 
beyan elmiıllr. 

Fransa'ya göre 
Ahnanre tllr UhlU doymak 

ltllmlrormu' 1 

Paris, 19 (A.A) - Havaı A· 
jansından: Teillps gaıeteıi Fran· 
tının birptan Heri Alicenabane 
bir tarzdı muYafıkat etmit ol· 
duğu fedalilrhllları te Almanya· 
nın doymak bilmez metallbini 
hatırlatarak bu vaziyetin Fransa 
için kendi emnllıelAmeti ye ıul· 
hlln muhafazası ile devamla bir 
ıulhun ltiıini tehlikeden vikaye 
maksadıle daha müteyakkız ib· 
tiyat tedbirlerinin ıly6d~lettlril· 
meai için yeni sebtph r t~kil 
etmekte olduğunu yazıyor. 

ŞUkrU Kaya Beyin 
seyabatı 

Gnmuıtiane, 19 (A.A) - Da· 
biliye vekili Şühü Kıya 8. don 
villyet makımıdda hOk6met er
klnıbı kat>ul etmit •e llalk mO· 
mesaillHi •e k6yl0lerle konut· 
mu~tur. Veliil Beyi aralarında 
gören halk sevinç içİndedit. 

Barburtta 
Gümüıhaoe, 19 (A.A) - Da

hiliye vekili Şükrü Kaya Bey 
dün öğleden sonra Bayburt ka
zasına hareket etmiştir. 

lra11rumda 

Erzurum, 19 (A.A) - Dahili· 
ye vekili Şükrü Kaya 8. ve re· 
fakatlerindeki zevat buıilo Bay· 
burt'tan ıebrimize geldiler Ye 
ıcbrin metbalinde Yiliyet eri.in•, 
müstahkem me•ki lcumandanı Ye 
ahali tarafından feY~allde hı· 
raretle kırıılandalar. 

Askeri kıta 11llm reamlnl ifa 
etmiı •• vekil e., vali li•il· 
ğıoda misafir edilmiıtir. 

Yere indi 
Yakında bir uı;uş 

daha yapacaık 
Roaıa, 19 (A.A) - Pıofesör 

Piccard, dün ıktam tam saat 
17-1 O da Mantou vilayetinin Ce
vallara tepesi yakınanda yere in
mittir. Sihhatı mükemmel olan 
profuör, Seniano'ya ôlütncci
hen o~omobille hareket etmietlr. 

inerken Cavallara tepesine 
çarptı 

Roma, 19 (A.A' - Profesl>r 
Piccard'ın balon sepeti, inmek 
üzreyken Cavallara tepesine ~afp· 
mıştır. 

Yorgun görünen profesör se
yahatinin ,aükemmel geçliğini 
ve ba!onun bütOn cihazlarının 

ıayanı takdir bir surette işlemiş 
olduklarına söylemiştir. Mahalli 
hükumet erkim profesörle arka
dıtını selimlamışlardır. 

Balonun zarfı ve sepeti kam
yonlarla Senzano'ya taşınmıştır. 

Yakında reni bir auut daha 
yapac&k 

Vilmioaton, 18 (A.A) - Ma
ruf Belçikalı profeaörUn biraderi 
olup burada eczacılıkla meşgul 
buluoan M. Jean Pfccard'ın 
ıöy!ediklerine göre, Prof eaör 
Piccard'ıo ~akın bir ahde Hud
son körfezi havalisinde ıemamn 

Stratospbere mıntakaaına yeni 
bir auut daha yapması ihtimali 
dahilindedir. 

Pr. Plkartın beyanatı 
Deseozano, 19 (A, A) - Pr. 

P,kır, elde edilmit olan netice
lerin l 951 ıenuinde elde edil
miş olan neticelerden mıhıuı 
derecede mObim oldutuou, zira 
suudun daha ziyade betaetle icra 
edilmit ve balon sepetinin daha 
iyi düıünülerek vü~uda getiril· 
miı olduğunu beyan etmiştir. 

Mumaileyh, 1600 metrede rü
yetin mükemmel olduğunu ıöy
lemlttir. Pr. Kozmik ıuaah bale. 
kmda calibi dikkat tecrübeler 
yıpmı9hr. 

Hindistan 
lngilterenin son ke.

rarı üzerine 
BllsbUtUn karışacak! 

Londra, 19 (A.A) - Röyter 
Ajansından: Hint tetrii meclisi 
ıabık reisi ve Hint kongresi millt 
fırkası lideri olup hali hazırda 
lngilterede bulunan Vallabhai 
Patel, Büyük Britanya hükumı;;ii· 
nin Hint cemaatleri hakkındaki 
kararını şiddetle tenkit ederek 
demiıtir ki: 

"Hükumetin bu veıikaıı hay
ıiyetaizce yapılmıı bir veiikadır. 
Büyük Britanya hükumeti bu ıu· 
retle mümkün olabildiği kadar 
uzun bit ziman içlrt Hindistan 
üaerihdelii hüküm ve nüfuzunu 
liühaliyane bir tarzda devam et
tirmek anuaunda bulunmikta ve 
böylelikle Hint cemaat Ve ıınıfla· 
rını birbirlerine muhalif vaziyr.~e 
ıetirecek yekdilet1erinden tama· 
men a}'tı birer kitle haline lf ·ağ 
ve te&dil eylemeji iıtihdaf etmek 
tedir.,, • · · 

Dün büyük manev
ralara başladı 

Roma, 19 (A.A) - ltalyan 
ordusunun bugün bathyacak 

olan bUyük manevraları bir 
hafta devam edecek ve umumi 
erkana harbiye relıi Ceneral 

Banzanı'nin kumandası altında 
icra edilece\<tir. 

Manevralara takriben iki bin 
:ul>it, elli bin nefer ve alta bin 
hayvan ittirak edecektir. 

Manevralar mınta\cası Aptni 
dağlarının iki 11th1 mıilı arasın
da İmlldat etmektedir. 

Deniz m•n•vr•l•r1 dolerıelle 

Tar11nte, 19 (A.A) - Bıbr.ye 

nazırı M. Sirianni, T lryeste, Do
tia ve Zara gemHerine gıtmiş ve 

orada amirallerle zırhlı ve tah· 
telbahit kumandanlarım ve <tynı 

zamanda . tayyare teşkilatı, rüe
sasını kabul ederek kendilerine 
deniz manevraları esnasında gös· 

termiş oldukları fikri teşebbüs 

ve teşriki mesaiden dolayı 

Kraım ve Başvekilin memnuniyet 

ve tebriklerini beyan etmittir. 

N aıır bundan sonra Bari ve 

Ancona limanlarında demirlemiş 

olan gemilere ıitmiıtir. Bu ge• 

milerin tayfaları tamamile ihtiyat 
efradından mürekkep olup ma_: 
nevralara i~tiraki naglbani surette 
davet edilmiı~er ve talımler es· 

nasında şayana dikkat muvaffa. 
ı &IJ ı Olil.6 } J 

kiyetler göstermiş erdır. 
1 d 21 ' 

İspnnya meclisi 
1 

lhtilll çıkaranlaun arazisini taz· 
mlnateız lstlmllke karar verdi 

Madrit, 19 (A.A) - Meb'uıan 
meclisi, mutlakiyct taraftarı f e
sat hareketinde methaldar ,ahsi
yetlere ait zirai araziye hilkiimet 
tarafından va.:'ıyet edilrnesini 

derpi§ eyliyen kanun layihasını 

heyecanla mfö:alcere etmittir, 

Mezkur layihanın büyük bir 
ekseriyetle kabul edileceği tah

min olunuyor. 

Tazmlnataız laHmllk 

Madrit, 19 (A.A) - Kortesler 
meclisi, fesat liareketinde met· 
haldar taliıiyetl~rin arazilerinin 
blla tazminat iıtlmllkine dair 
olan kanun layıhesım 14 muhalif 
reye kartı 262 rey İle lasvip ve 
kabul eylemi~tir. 

Amerikada bit 
fttlham ! 
Nevyork, 19 (A.A) - Sabık 

mesai nazırı, Ayandan M. Daviı 
ile diier 6 ıahıı, muhtelif hayJr 
cemlyıtlerinin muhtaç a1111na 
yardım için löiumlu mebaliil te· 
tlarik maltaidll~ tettlp edilen bir 
pi1angoya iit olarak mevtu kı· 
nunları lhlll '!lmiı olmılilı itti· 
ham edilmiıletdir. 

Şark panayırında 
Bari, 19 (A.A) - $irk Panı· 

ym mUdfirlyeli ticatl mubadell
tm daha kolay bir hale 11elhil· 
fiieslle all~aclar i;u'unan tUccat 
ve sanayiciler arasında mukave· 
leler akdini teslill için panayırın 
açık kaldığı müddetçe muhleHf 
şubelere şamil olmak üzere mu
ka•eleler günleri ihdasına karat 
vermiıti. · 

20 Ağustos~ 
ı::-

Yanlış bir ·)li 
telakkinin tasbi 

( Ba§makalemizden dsl)Olll) ,,ıtr 
(Va. Nu,) Beyin günlük fıkf 
da şu satırları okudu~: . r11k'"' 

"!Jiz Türkiye cllllıhutııtlı ~ 
ancak on dört milyonuz. Niil ,, 
arazlmlıe nisbetle ~k utlır. 
nwm:z lcizımdır, elzemdir.,, liJll: 

Bir kere şuna dikkat e!' dalı 
Vakıa Türkiyenin nüfusu •üÇrıiJfıl' 
sene evvel yapılan uınulll1 f•' 
tahririnde on dört miyon ~.ııcu-1,r 
kat bu miktar içinde buturı ,µ
retlere rağmen mektuın ~alaObili' 
fuı dahil değildir. Nitekı111 . ..ı' 

·ı f'K hare ahzı aıker kayıtları 1 e ~ 
lan kontrol neticesinde nüf~ .J· 
zun hakiki miktarı on yedı bll'f' 
yon dan fazla olduğu aıılatl ~· 
tır. Diğer taraftan her sen• lıt ~ 
sumuz artmaktadır. Bir ı.-J-. ..,.-1 

yirmi bet sene sonra nüfuP"'~ 
yirı"nl bef, hatla otuz :milyOll

11 

lacaktır. ~ 
Arazimize gelince, AıfJ ~ 

topraklarının inbat kabili1~ 
tarafta bir olmadıiı mal ~ 
Kocaman Orta Anadolunun ı t" 
ve kıaır toprakları ile ıahill" i 
görmek dogru deiildir. onu~ 
mesela "İtalyanın, yahut /. 'f 
yanın 'u kadar toprağı v• f\I f 
dar nüfusu var. TürkiyenİJ'I d~ 
kadar toprağı ve ıu kadar J\~ 
bulunduğuna göre bu menıl• J 
toprakları daha ıu kadar I., 
nüfus besliyebiJir,, tarzında 
kümler vermek çok yanlıt o~ 

Tabii bu ıözleri ıöylo df. 
Türk milletini~ çoğalmaia !hl 
er olmadığını ıfade etmek ıfl f 
yoruz. Fakat Türk milletiniJl.fl 
ğalmaia ihtiyacı olduiunu •·ı1 
ederken ellerimizde lüaum'.j 
fazla toprak varmıt ıekli~ 
harici kanaatları takviye ~ 
ıözl r ö me o ru obl" 
cağını göntemek iıtiyoruz. ·'Jİ. 

Hakikat ıudur ki Türk 1111~~ 
nin üzerinde oturduiu topt"'" ı 
yalnız bir nesil sonra yirmi ~..,.) 
tuz milyona çıkacalt muh~ 
olan Türklerin yarınki ihtl1 İİ 
rı için değil, bugünkü ihtiytf y 
için bile fazla değildir. Buo.,., f 
lafına mevcut olan kanaatle~ 
mamen yanlı,tır. Diğer t~ ~ 
hudutlarımız haridnde buJ~~~ 
bir çok kan kardeılerimiz 1'u ~ 
bulunduğunu, imkan oldu"'~ 
Türklere Türkiyenin milli h '/ 
ları içinde yer vermek biıllll; 
milli bir vazife oldujunu d- ti 
mamak lazımdır. ı' 

Mehmet A' 
--~----n.._ __ ....__..~,,,,,,,,,,,;'~ 

Uydurma 
Telgraflar ! ı-" 

a •• , ..... , l•clrlerl h•"'tat 
1 llaret MlhUirillOUft• 

ahbarlla lullunulİil .,ır! 
Şeker taclrletılndetı wtl 1! 

ıeker f iatlannı alahlhlill~~ 
aelterek kendilerine •• ı~I 
temini için reni bir uıul -~ 
ları ıekllnile Ticaret mü•url ~ 
~hbarda buluıualmuttut• .• ~ · 

tarın tıreffütle ihtlklr ~ 
mahkemeye •erilımekleft a ~ 
mak için A•Npa piyuattlli ~it' 
ıeldiiine dair Anupadail ..-1~ 
tına uydurma telıraflat r .. o" 
le teıebhUı ettikletl iiUI~~·.. of ~ t... 
rine, Ticaret müdürlüiU 1' li ttİ ' 
durma telıraflarıft ne ıure:,rtir / ~' 
relerde kimler tarafındal\ ~ :\ j 
dildiğinln l•hkikli.i& W,_d,.. 
Meiele ıübut bulut'ıa a1l 
mahkemeye verilecektir• 



1>-
.. 11ııya nüfusu 
"leselesi 
Bir iki 

dGııya ıan evvelki "Vakıt,, de 
ier L. niifusuna ait dikkate de

oır y 
~liteh az.ı vardı. Alakadar 
•ıı h ••ııslara göre dünya nüfu-

tr •en . . 
•e llQf e Yırmı milyon artıyor 
d6QY•o tııun bu şekilde artması, 
en llıQ~? karşılaştığı meselelerin 
tİlli ttık~ ve ~n ciddilerinden bi
lllQ bu f~k· edıyor. Çünkü nüfu· 
lGıı İti ıle artıp durması, bü
Oir bu~Dlığı, içinden çıkılmaz 

F.ak·d •na düşürecektir. 
dt ~en, bilhassa geçen asır
'°1d'1Jc 1 

meselesi mevzuu bah
l>it 111 ca 0 nu hiçe saym .. k, böyle 
'•k '•ele bulunmadığını iddia 
' 

1 
Y•hut onu ileri sürenleri 

~llbirn bir mesele teşkiİ 
~ •6yliyenleri bedbinlikle 

.... 
111 

etmek adetti. 

~~'1ki bugün buna imkan 
~ ı. Ç.Onkü milletler cemi
-- M lleşrıyatından anlaşıldığı
~ ~k' dünyanın bugünkü nü· 
~ 1 milyar on iki milyon 

~-' ~e. bir asır zarfında bu 
il , 111

111 ıkı misline baliğ olaca· 
kiJd, •talrnışhr. Nüfusun bu şe
'ef>eb· llılitemadiyen tezayüdüne 
---kin'Ytt verildiği takdirde 
btıı, e sayesinde fazla nüfus 
~ ,1:elc ~e ~aşatmak imkanı 

J:' k e edılemıyecektir. 
ett;~ ıt nfifusun en çok tezayüt 
.ı, llha, "Hindistan ile "Çin "lr, 8 ,, .. 
di1,

11 
liralarda nüfusun mütema· 

tıı~d •rtrnası, müthiı sefaletlere 
~rı Vermekte ve bu suretle 't rı çokluğu ile birlikte se· 
clıt, Ortalığı kasıp kavurmakta· 

.... ~ ~ . 

... "'-'v.,c karşısında ya nü
~ ~okluğu yuzunm e,_.,, __ 
~, Gtbiş ıztıraplara düçar ol-
6fttt Yahut veba gibi, kıtlık 
'trle. karşılaşması, yahut nü· 
~lll daırna mürakabe altında 
~p ildi Utarak tahdit siyaseti ta· 

O Urı Bu ll'lasıdır. 

ttlp1

1 .tıldarın en makulu biç 
tııa: 'u • sonuncusudur. 

l .• · "•r k' ~liktli . '• nfifusun muzır ve 
th:ı: bır surette çoğalması 
t~lıaa~tk ile meskun sahalarda 
~ Yor. 

~.!:z ırkla meskün memle
'ti e levelJüdat He vefiyat 
>ttted· hernahenk bir vazi-
111 ır v b 
L.t'ble•- e u suretle, beyaz ırk 
"it l(etı · d 

"•~· erın e nüfus müstekir 
&i 'Yeltedir. 

._ •11''ııaı oı~'1)e ~yh mütehassıslarm 
d d11itı ~t~ıkleri mesele garpte 
t i•bı k k . ~- •)nı far memle etlerın· 

~j'tti)et t'."•.zün tesis edilirse, 
llt, ıstıkbalini kurtarmış 

\~ bıı.· 
\ •t, l\Q~•te bize taalluk eden 
~ij~leket ~·~muzu çoğaltmanın 
~ık, de"·~ın ~ir zarar ve ya 

bir fi • bılikis memleket 
'9~Uret olduğdur. 

•11" 
l "'••rıtt ~ •t,llb e toplanma var 

tlt. Ufd, 'Jk 
'it tı hua-n 1 tedrisat müfet-
~~ '-'Gbi11ı n toplanarak maarife 
~kered IDos,eler etrafında 

e buı 'Oo ......... unaca klardır. 

bı .. 9'11 
J' I .. _ . o tUtUne mU,terl 
._; ~ıtdelc· ~•lctı 

l .. ~,k Q
1 
.. •lok tiltiinlere mü•teri 

ı:'>' '"'ete A y 

~ le· b• IGtG vrupaya ~ id~n 
taa~ 109._11, nlerden beş yüz 
-~t ..ı:_. IDlitteri bulundur· u 

-· ... Qe b'ld' 1 ırilmiıtir. 
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Bulgar sefiri 

Siyasi işler umum 
mttdUrü oldu 

Bulgaristanın Ankara sefiri 
M. Pavlof1un Sofyada başka bir 
vazifeye tayin edileceği husu
sundaki habeler tahakkuk et· 
mittir. 

M. Pavlof Sofya Hariciye ne· 
zaretinde yeni ihdas edilen siya
si itler umumi mOdOrlüiüne ta· 
yin edilmiş, tayin keyfiyeti kafi· 
yet kesbetmittir. 

Sergi Kapandı 

Tahrikit 
Komünistlik propa
gandası yapanlar 

yakalandı 

Haber verildiğine göre son za· 
manlarda tehrin muhtelif yerle· 
rine meçhul şahıslar tarafından 
garip ifadeli beyannameler asıl· 

mıya batlanılmıttır. Polis birinci 
tube müdürlüğü bu hususta yap· 
tığı tahkikatı neticelendirmit ve 
bunların komünistlik propagan· 
duı mahiyetinde olduğu anlaşıl· 
mııtır. Polisin tahkikatı netice· 
sinde beyannameleri basan mat· 
baa ile bunları dağıtanların hüvi· 

Sergiyi bir gUnde 40 yetleri tesbit edilmiştir. Ekseriya 
I tir Betiktat tarafında bir yerde top· 

bin kişi gezm Ş J ıandıkları anlatılan dokuz kiti 

Galatuaray liseainde açılan 1 zan altına ahnmııtır. 
dördüncü yerli mallar sergisi dün Bunların arasında iki Ermeni 
aktanı kapanmıttır. Sergi Cuma ile iki vatman ve tütün amelesin· 
olduğu için dün bilhusa çok kala· den bir kadın vardır. 
balık olmuı, ak9am on ıekizden Maznunların evleri aranmıf, 
sonra kalabalık ziyadeletmittir. bazı evrak elde edilmiştir. Maz· 
Saat yirmi buçukta ıerginin bü· nunların sık sık toplanarak ko· 
yük kapıaı kapatılarak içeriye zi· komünistlik propogandası yap• 
yaretçi kabul edilmemif, ıerginin mak için bir çok kararlar verdik· 
botalmaıı bir saatten fazla sür· leri neticesine varılm19tır. 
müttür. Sergi bahçeıi de saat yir- Evvelki gece geç vakit 7 kiti 
mi üçe kadar açık kalmııtır. daha müdiriyetc getirilerek ifade· 

Dün sabahtan alqa.ma kadar lerine müracaat olunmuıtur. Bun
lardan bazıları serbeıt bırakılmıı, ıergiyi 40 bin kiti ıezmittir. Bu 
bazıları alıkonulmuıtur. 

suretle dördüncü yerli mallar ser· Tahkikata devam edilmekte· 
gisini açık bulunduiu 19 gün zar· d 

ir. 
fında 350 bin kiti gezmit bulun· -----------
maktadır. Bu neticede halkın yer· Dikkate değer bir 
li mallara kartı gösterdiği alika- Dayak iddiası 
nın bir delili addolunmaktadır. 

Bu ıeneki serıiye ittirak eden 
bütün müe11eseler geçen senelere 
niıbetle daha fazla ıabı yapmıt· 
lardrr. Neticeden sergiye ittirak e· 

den hemen her müeaaese mem· 
nundur. Alakadarların bir çoğu 

gelecek seneki ıergi için şimdiden 

hazırlık yapmağa karar vermitler
dir. Sergi tertip heyeti ıeneden 
seneye artan rağbeti nazarı dik
kate alarak beıinci yerli mallar 
sergisi için Galatasaray liseıinde 
daha fazla yer itıal etmeğe karar 
vermittir. Gelecek ıene sergide 
büyük mikyuta elektrikli rek· 
lamlar da yapılacaktır. Sergide 
elektrik ıarfiyatı 19 gün içinde 
30,000 kilovata yaklaımıthr. Ser
ginin bu sabah dokuzdan itibaren 
bozulmuına ba9lanacaktır. 

Italyan 
Seyyahları 
Bugün gelmeleri beklenilen 

ltalyan seyyahlarının ıehrimize 
m11vasalat tarihleri değiıtirilmiş
tir. ltalyan seyyahlar gelecek 
cumartesi gilnO Stella d'ltalia 
vapurile gelecekler ve p•zartesi 
gUnllne kadar burada kalacak· 

lardır. 

Seyahat Lega Navale cemiyeti 
tarafından tertip edilmittir ve 
kafileye amiral Cuturi riyaset 
etmektedir. 

Eylülün altısında da Giolio 
Cesare tranaatlantikile tehrimi
ze bin ltalyan seyyahı daha ge· 
lecektir. 

Arif Oruç B. Edlrnedo 

Meıdut Yarın gazetesi sahibi 
Arif Oruç beyin Edirneden Di· 
metokaya gittiği yazılmıştı. Bu 
haberin doğru olmadığı anlaşıl· 
mıştır. Arif Oruç bey Edirnede 
buluamaktadar. 

Vilayet maiyet memurlarından 
Nasuhi Bey evvelki aece Boatancı 
poliı mevkiinde polis memurları 

tarafından dövüldüğü iddiasile 
ıikiyette bulunmuı, bu tiki.yet Ü· 

zerine tahkikata ba§lanılmıştrr. 
Nasuhi Bey Bostancıda uygun· 

suz hareketlerde bulunan iki za· 
bıta memuruna hüviyetini bildire· 
rek ihtarda bulunduğunu, bundan 
muğber olan polislerin kendileri· 
ni komisere §İkayete gittiği za· 
man karakol dahilinde dövdükle-
rini söylemektedir. 

Haber verildiğine göre diğer 

taraftan da karakolda komiserin 
huzurile bir zabıt varakası tutul· 
muıtur. 

Bund:ı da Nasuhi Beyin tefev· 
vühatta bulunduğu ve polis me
murlarına tokat attığı yazılmakta· 
dır. 

Nasuhi Bey müddei umumiliğe, 
Vilayete ve Polis müdürlüğüne 
m · :ıc:.at etmittir. 

Müddei umumilik Nasuhi Be
yin isti .Jası üzerine tahkikata bat· 
lamıf, polis teftiı heyeti ve ala
kadar merkez memurluğunca da 
ayrı ayrı cephelerden tahkikata 
baılanmııtır. 

Ziraat bankasına devredilecek 
em ilk 

Defterdarlık, emlak metruke
den olan bir kısım emlikiZiraat 
bankasına devretmek için hazır· 
lıklara başlamıştır. Bu hazırlıklar 
süratle bitirilecek ve İcab eden 
malumat bankaya verilecektir. 
Banka, mübadil auretile memle· 
ketim'. ze gelen Türklere verilen 
bonolara karşılık olan bu emliki 
süratle tasfiye edecektir. 

Belçika sefiri gitti 

Belçika sefiri M. de Raymond 
dün mezuniyetle memleketine 
gitmiıtir. 

Kitap sergisi 

Mecmualar da ayrı 
pavyonlar kuracaklar 

Halkevi sergiler 9ubesi tarafın· 
dan Darülfünun meydanında 30 
Ağustosta bir kitap panayiTi açı· 

lacağını yazmıttık. Bu panayire 
ittirak etmek üzere düne kadar 
ancak 18 kitapçı sergi komitesine 
müracaatta bulunmuttur. 

Kitap panayirinde yüzde on 
tenzilatla kitap satılacağı gibi 
harf inkılibındanberi basılan bil
cümle kitaplar tethir edilecektir. 
Bu suretle o zamandanberi ne ka
dar eser vücuda getirildiği de an· 
la9ılmıt olacaktır. Diğer taraftan 
bir çok mecmualar da panayirde 
pavyonlar yapacaklardır. 

Istanbul adliyesin
de tebeddülat ya

pılıyor 
Ankaradan gelen haberlere 

göre hakimler intihap komisyonu 
vazifesini bitirmiştir. Tebeddülat 
listesi yUkıek taıdika arzolun
mak üzeredir. Verilen haberlere 
göre komisyon lıtanbul adliyesin· 
de mühim değiıiklikler yapmıı, 
bu meyanda latanbul birinci ti· 
caret reisliği ile ikinci ceza aza
bklanna yeni hakimler tayin et
mittir. 
Ağırceza reisi Hasan Lütfi 

Beyin Ankarada mOhim bir va
.zifeye tayin olunduğu, yerine 
Üskndar ceza hakimi Aziz Beyin 
getirilece.ii de e6ylenUmektedir. 

Ankara mOddeiumumiıi Ekmel 
Bey birinci umumt mUfettiılik 
adli müıavirliiine, adJi neşriyat 
müdürü Muhlis Bey lstanbul iza 
müliıimliğine, Ankara müddei 
umumi muavini Ragıp Bey Ma
latya müddeiumumiliğine, Anka· 
ra ıulb hakimi Feruh Bey Bey
pazarı hukuk hlkimliğine tayin 
edilmıılerdir. 

Fi1'retin mezarında 
Dün büyilk ıair Tevfik Fikre

lio ölDmilnOn 17 inci yıl dönümü 
idi. Senelerdenberi olduğu gibi 
dün de bu bOyOk ıair için Eyüp· 
teki mezarında bir ihtifal tertip 
edilmittir. 

Şair ve milnevver birçok zevat 
ile merhumun dostlan saat 15 te 
Eyüpteki mezarlığına gitmişler
dir. Burada Fılorinalı Nazım B. 
ile diğer bazı hatipler Fikretten 
bahsetmiıler, tiirler okumuşlar, 
merhumun ruhunu taziz ederek 
dağılmıılardır. 

Sünger ihracatımız 
ihracat ofisi aOnger ihracatı

mızı senede 75 bin kiloya çı
karmak için yeni tedbirler al
mııtır. 

Limon ka\'akçılığı 
Gümrük idares:, bir tacir ta· 

rafından dört bin sandık kadar 
limon kaçırıldığını tesbit ederek 
tahkikata batlamıştır. 

Baroda toplanma 
Baro heyeti umumiyesi gele

cek hafta nihayetinde toplana· 
cak, taaviln 11ndığı nizamnamesi 
etrafında konuıacaktır. 

_, 

Sahife 3 

Poliste : 

Kadın parmağını 
Isırınca .. 

YahudlnJn ödü koptu, 
düşüp öldil ! 

Beyoğlunda dün garip bir vak'a 
olmuştur. Seyyar satıcı Avram E· 
fendinin kom~usu Nazmiye Ha· 
nıma aylardanberi 14 kuru' bor· 
cu olduğu halde bir türlü vermi· 
yormu§. Nazmiye Hanım dün tek· 
rar bu parayı istemi!, Avram Ef., 
gene aldırı' etmeyince bundan 
hiddetlenerek di§lerile Avramın 

küçük parmağım ısırmıştır. Av· 
ram Efendi birdenbire viki olan 
bu hareketten korkarak o dakika· 
da ödü kopmu' ve ölmüştür. Naz· 
miye Hanım yakalanmııtır. .-.;;:J .... 

Tramvaydan 
Atlayınca 

Evvelki akşam Beşiktaş tram· 
vayından atlamak istiyen Agop 
isminde bir çocuk yere düşmüı 
ve başından teblikP.Iİ surette ya• 
ralanmıştır. 

Esrar, heroln ı 
Zabıta Beyoğlu cihetinde es• 

rar, heroin kaçakçılarını mambai 
bir surette tesbit etmektedir. Ev· 
velki akşam da bir kahvede 
araştırma yapılmış mühim mik· 
darda eşrar, kabak ve saire bu· 
lunmuştur. . ,,. . 

Nuri isminde bir ıahıs Beyoğ
lunda Asmahmucitte şüpheli 
bir tarzda dalaşırken zabıtanın 

nazarı dikka tını celbetmiş, Ü7e· 
ri aranılarak 17 paket Heroin 
bulunmoştur. Kendisi adliyeye 
teslim edilmiştir • 

Kolunu makineye kapterdı 

Don saat 1 l ,30 da Kasımpafa 
vapur iskelesi civarında un fab-
rikasında amele Mehmet, fabri
kada temizlik yaparken dikkat· 
sizliği neticesi kolunu makineye 
kaptırmış, ağır surette yaralan• 
mışhr. Mehmet Sen Jorj hasta· 
hanesine yatırılmıştır. 

Tramvayla araba 

Dün saat 12 de Taksimde Ta
limhaneden Taşkışlaya toprak 
taşıyan Halil ağanın idaresinde
ki 3614 numaralı toprak araba· 
sına, Harbiyeden Fatihe giden 
Hayrettin Ef. idaresindeki 195 
numaralı birinci mevki tramvay 
arabası çarpmış ve araba par• 
çalanmışhr. 

Bir kız otomobil elbnda 
r•ralandı 

Cihangirde aakin Refik Bey 
hususi otomobilile Tarlabaıından 
geçerken Elmadağında sakin 
Kıpti Mehmedin 4 yaşıda~i kızı 
Fidana çarpmış ve kızın agır su-
rette yaralanmasma sebebiyet 
vermiştir. Refik Bey hakkında 
tahkikata başlanılmıştır. 

SöndUrUl6n ete, 

Dün Boyacı köyünde Demirci , 
Mustafa efendinin dükkanından 
yangın çıkmış isede derhal sön
dürülmüştür. Yangın bir sigara• 
nın yere atılmasından ileri gel· 
mittir. , 

( 

Gelen geçenne sataşanlar : 

Halit Rıdvan ve Kenan ismin- 1 

de üç arkadaş dün akşam fev· 
kalide sarhoş bir halde Kasım
paşa caddesinde bağırıp çağır· 
mıya ve geien geçene sataşmı• , 
ya başlamışlar ve zabıta tara· j 
fından yakalanmışlardır. 

Bir dUkkAn yanıyordu 

Kadıköyünde şekerci Yani 
efendinin dUkkanınm arkasındaki 
şeker yapma yerinden yangın 
çıkmış ve dükkan kıs:nen yan• 
dıktan sonra söndürülmüıtür. 



Yazan CASUS Türkçeye 

Somer- Çniren 
~-"'-- 11efn•l111llel lhnren9lz Kuvvetler b. Rıza ----,..-

ham -8-

Hindistan haricinde çalışan 
Hintlilerin en tehlikelisi! 

,.Kottantin Andreadi, hill Pi· 
rededir. Hutaltk yüzünden ha· 
reket edememittir. Kendiıi bir 
müddet orada kalacak. Cenevre• 
ye dönerek talimat belde.,, 

.Afenden birdenbire anlamadı. 
T elgtafı tekrar okudu ve tepeden 
tırnaltna kadar titredi. Ondan 
ionra katilin kulağına iğildi: 

- Mel'un herif! Dedi, öldür• 
düğün adam o değil! Andreadi 
h&ll Pirede !.. 

Mekaikah aldırmadı ve Aten· 
dene selim bile vermeden kalkıp 
gitti. 

-6-
Patlse seyahat 

Afenden Romadan hemen Ce· 
nevreye döndü. Mekaikalı katil· 
den ayrılmak ona istirahat ver· 
mitti, Kendiai Cenevreye ftrdık
tan sonra fu telgrafı aldı: 

"Halan, Maggi iyi değil. Pa
rlste Lotti otelindedir. Mümkün· 
.. 'ür'atl'e ge\erek oııu aar.,, 

R.aymoııd 
.Raymond, miralay 1t,, nm i

shnlerınden biri idi. Aıendenin 
M&Bgi namında bir halası hulun
madıiından miralayın kendiıini 
Pariae davet ettiğini anladı. l>a· 
aaportunu vize ettirerek Pariae 
lıare"ket etti ve istasyondan ''R,, 
7a teleloa etti: ... 

- Halam ne halde?. 
- Oldukça iyi! • 
- Onu göre bilir miyim? 
- Tllbii. Seni on buçukta 'bek-

ltycw. 
R. Ue Atenden ıaat on buçukta 

'bMe,tiler. 
lt.nm oilaır çok ghetcli. 1Clti

hi, 7azı makineıi bqında idi. R. 
onu hemen savdı. Semra emi~

' rhıin dıfa!'lda bek1emeıini emret· 
ti ve Atenden ile başbaıa 'kaldı. 

- Size yeni 1rit- ;, Wdum. 
A.-.iea CleV'• ~.il. de· 

•am etti: 
- Çeelra Leıt ınamında bir ._. 

... tll111'10t 'IDW9Ull f 
-Hayır. 

- '() halde ıu fotoarafa dikkat 
et! 

Atenden amirinin uzattığı f o
tograf a dikkatle baktı. Bu biT 
Hillltli idi •e bir TaÇaya •nziyor· 
du. Şitman mratH, iri dudaklı, 
ı.a,ük luıunla, bn, ılmlif eaçlı, 
iri l'ÔIJlü tM adamdı. 'Sırtmclaki 
Aınwpai-elbiselerden Tahabnz wibi 
idi. 

'R., ona ikinCi lrir fotograf u· 
attı 'Ye': 

- ftte, dedi, onun miHt )Qyafe
tile resmi! 
Çondıa Let, lnı 'J'MOMe daha 

ıvce Iabt .daha he)'hetli airii•ü
)IOnl& 

- S. adam hMkmda bir diye
cttiia ftr llH 7 

- Şahai;,ıetA• bir....._ 4>ea
zemiyor. 

- Oo.,._ -b.dur. Ola.! 

muhtelif taraflarında iğtişatlar 
kopmtlf, kendisi de yakalanarak 
hapse mahkdm edilmiıti. Umumi 
harbin batlangıcttıda ıerbeatisine 
ka"Yutan Şandra yeniden faaliye
te geçerek nıillt istiklll lehinde 
çalıfiiııt, bilhaıa lngilterenin 
Hintlileri harp Mhnesine sürükle
fbemeai için utratmıfb. Bu aıra
larda atılan bir kaç bomba hadi· 
aetile alikadar ıörülen Şahdra· 
nın tekrar te"Ykıfine çahtan insi· 
lialer mu-.affak olamamqlar, hü• 
kiime't onun nerede bulunduğunu 
ihbar edene büyük bir müklf at 
"Y&dettiii halele Şandra kaçınağa 

muvaffak olnuaı, Hindistandan 
lsveçe ve Ol'aclaa Berline &İlmi§· 
ti. Şanclra, Berline ıeçtikten son· 
ra hemen harp cephesine ko~arak 
mttefikelrla Wllandıtdan Hintli 
askerleri tahrike çalışını§ ve bu 
suretle lngiffderi gene mühim za
rarlara .. rat1m9b. Afendebin o
kuduiu rapor f'I tekilde nihayet 
baluybrtha~ 

"ş..tdra Lalın Hiacli.tanda bir 
k.arDI ite iki ~u Tar. Keıadiai 
katlınlarla pııtll alakadar olmaz. 
içki İçmez Ye aigara kullanmaz. 
Namualu ve dürüst bir adamdır. 

Elindea bir '°k mühim meblağ
lar ıeçtiii be.lele zerre kadar sui 
istimali görülmemittir. Cesur ve 
çal11kandır. Sözünü tutmakla if
tihar etler.,, 

A,enden .raporu okuduktan ve 
İJİce kana4'rlctan IODf& "R.Jte .iade 
etti ve: 

- r ehli keli bir adam! dedi. 
R. onu teyit etti: 
- Hincfutan 'haricinde çalıpn 

Hintlflerin en tehlikelisi! Diier 
bütün lfıntlilerin bize verdikleri 
bütün zaran bir araya getirsek 
bu adamın "Yerdiği zarara muadil 
olmaz. Onunla birlikle çalııan bir 
çok Hintliler var. Fakat hepsinin 
en bfa,.sı budur. Onu ele geçire• 
cek olurıan ötekilerin kıymeti 
kalmaz. Bir ıenedtubeı i bu adam· 
la la&jrqıyor ve oma ele aıeçinnete 
ça1ıııyorum. Fakat muvaffak ola
madım. Yamız elim'iEe ~ıti bir 
fnat geçti. Ondan iltir..le ımne
liyıa. 

- HlWade -edebi&nek ne yapa· 
calm1 

- Şandrayı kurıuna dizecefiz. 
tAfiiblen ._.,.... -.eremedi. R. 

dıe•uı..etıi: 

- Rtpennı Mil fıkrasına dik
kat ettin mi? 

- E•et. 
- Ora•a ş..lralllft lradmla 

alit•laı ıeilmMhfı alyleniyor. 
Yakın zamana kadat" ftZİyet bu 
merkezde idi. F.abt jf değiftİ. 
Çünkü Sandra ifık oldu! 

R. Masuını açarak ıoluk bir 
teritle •ilı Jlür aemet mektup çı
k.dn 

Ruhiyat. 
Mütehassısları 

Bin yataklı bir otel 
yaptırıyorlar! 

Şimdiye kadar büyük bioalan 
meşhur mimarlar yaparlardı. 
ilmin terakkisi ile bu işe ruhi
yat alimleri de karıtmıya başla· 
dılar. Londrada inşa edilmekte 
olan bio yataklı bir otel, yalnız 
ruhiyat ilimlerinin eseri, sayıla
bilir. 

Ruhiyat ilimleri, otele gelece~ 
olanların bütün ihtiyaçlarını, ar· 
zularanı tetkik etmişler, misafir
lerin nelerden hoşlandıklarını, 
nelerden hoılanmadıklarmı teı
bit ederek tam manasile mü· 
kemmel ve erkek kadın her mi
safirin an.usuna muvaf:k bir otel 
inşasını Üzerlerine almışlardır. 

Ruhiyat ilimlerinin, müsaadesi 
alınmadan ve sözleri dinlenmeden 
mimatlann, mObendislerin, ame
lenia, dnlgerlerin, nakkatlann 
bi?Jey yapmalanna mü ... de edil
memiştir. 

Ruhiyat ıı;mleri, otellerin ,. .. 
tak odalanna radyo cihazları 
konulmamasını tenı·p etmişlerdir. 
Her misafir odasına iıt~ctiği Jaa· 
raret de'feces!ni •erebilecektir. 
Kitdmlara ait odalar, onlanD 
mizacine göre aydmlattlmtfbr. 
Banyo "Ye hamam daire'ltti de 
Aerkesia istediği saatta, iatediji 
hararette 1a bulmasına misait 
bir aarette İDfa olaam&Jflur. Ban· 
yolar, azami bir dakikada dol .. 
•ut olacaktll'. Bundan başka 
otele tayyaresile gelmek isteyen 
yolcu1arın ib\ yacı da d"1\~ftt~Oş 
ve otelin damı tayyarelenn m• 
mesine mü1ait bir surette yapıl
mııtar 

Otel, aacak 11ele11 k ••• ıllia 
iqrini enel ayında açslabilecek· 
tir. 

F.raosanın ldhallt 
Ve ihracatı 
Pariı, 19 (A.A) - Fransanın 

1'932 senesi ilk y~ ayma ait 
ıtballh t 7 milyH 677 milyon 82 
bin n ibracab d~ 1 t mjjyar 412 
milyon ve .205 bia frnp ba1it 
olmuştur. 

Yeni kararname1re 

P.aris, 19 (A.A) - Reisictim
hur M. Lebruo, bülçe mnvaze-
nesinio yeniden tesisi kanunu 
ahklmına tevfikan askeri mn
kellefiyetlere ait nakdi mükifat
ı.. "kozit -eden karvnameleri 
t...ip etmiftir. 

--· a w•-•·---=--•,..•••-www--·ı 

Fakat kendisi halyandır. Son oa 
.sene zarf.&nda Avr.ypamn .her 'ta
rafım dolapıqtır. 

- Güzel mi? 
- Hayr. Zamanı ıeçmiı. Şan· 

dra onu Berlinde aörmüt, ve .ev· 
mif. Fakat karı, güzel daaaediyer 
doğrusu ve dolayıaile... .. 

- Peki .bu kad111 harp eanuua
da Berline n.:.ıl gidebildi? 

- Bir lspanyel :ile .efti idi. Bu 
a4u.dan •7" yqadıtı halele bir 
İspanyol pasaportu kullanıyor. 
Görii,.rsun ki 1nı Hintlinin 9Urab 

hi~ te cazU> .dejil. Fakat nuılea 
kar.ı .da onu aennif. .çünkü karı
run OD& yazdığı mektupları ifa 
elde .ettim. Karı, Hintliyi çıldıra· 
sıya ıeviyor. 

- Bu mektupları nasıl elde et· 
tiniz? 

R., Atendene iki kiiit uzat· 
11111, A,e1aden, kiiatlan, bir iki 
kan: olmmuttu . .Şandra Lal tehli· 
keli bir adam .olarak göaeriliyw· 
c1u. Eau it.iMrile .wukat olan 
Hintli daha eonra aiyuetle Blef• 

pi. olm~~ bihmlf, •e iagilte 
renın Hındıv-.ıclaki llikimifetine 
tiddetli hücumlarile t•nuvnıttı. 
Şanclra Lal, lnailtere aleyhinde 
mfheU.&h hir lqan7apı'=-.ma.ta
raftardı. Bu yüzden ffin.lietaaaa 

- 8unler -om yudıft qlc 
ımektuplan. Mubarrirsin. Belki 
bunlan okumek ıeeni eğlendirir. 
On lan J.eııiıalde .oka 1 Mektapiarı 
beraber gö"türebi1irain. Doğrusunu 
~stenen 'hu kadar ciddi 1>ir ada· 
mın !kendini lrir kac!ına kaptırma· 
11nBan hayret ediyorum. fliç 'bek· 
lemediğim bir !eydi. Şandranın 
ıevdiği kadm Gwilia Lazari'dir. 
Ona~JOI'· 

- Şandra bu kadınla nasıl a· 
likadar almuJ? 

- Kadm dam8%. tıpanyo1 
damlanm mi&emmel oyıuyor. 

- Karı Jtalyan olcluğu için Al· 
manyadan lroYUlmut Ye Felemenk 
hududuna götürülmüttür. Kendisi 
buradan İ•iltereye ıitti ve ..orada 
danıetti. Geçenlerde onu Hull'.de 
tey]af ettik 1 

(BitıMdl) 

Buğday vaziyeti 
Ziraat bazı yerde genişliyor, ~ 

taraflarda küçülüyor 
L' lnformation'un neşriyatına 

gffre 1932 senesi iptidasındarthe· 
ri oldukça yOkaek olan butday 
ptyasası son ~amanlarda ıali~t 
arıetmektedir. Wınnipeg'de Ma• 
nitoba 64 ten 55 senle düfmOf'" 
tOr. 19 eylCil 1931 de buğday 
kuru 51.5/ö otduğona nazaran 
bu rayıç şimdiye kadar olanların 
en dilşkiınil değildir. Bu yeni 
tenezzül, son birkaç ay Hrfında· 
ki ıaUlh certyat11111 şayanı kayit 
bir •urelte seitteye uğramlflır. 

Eu tenezt!il buğd3y piyasa
sındaki tahavvü~den ileri gelmi
yor. 1 Ağustos 931 den 31 
"1 emmm 932 7e kadar olan 
mevs:m zarfınd:ı, itha!atçı m::ı=· 

!eketlerin iht1yacah 240 milyon 
kental o!t!uğu halde, fakat "'ah
•'IJI, ~rncak 210 mityon kentah 
bulmuştur. Şu halde iflihlllr ih
tiyaeahnı temin için atoktan 30 
milyon kental alma'k icap edi
yordu. Demek ki mevsim bida
yetinde 150 milyon kental olan 
wtok miktan 120 milyon kentala 
düşecekti. 

Aiınan son haberlere gire, 
bu tahminlerin teeyyftt edeceği 
g&rltüyor. Mıamahn, ithalatçı 

memfeketlırim hakiki iştiralan 

tamamile 240 milyon keatal ol· 
mtyabilir. Fak"« fM'k 'laerbaWe 
pek cliı'i olacak ve .tok miktan 
tenim aonuuda ı 20 milyon 

'kentali tecıriiz ela bile 125 
mil,ona i'ıuhmyacakbr. Bela de 
122 •• 123 -~ lıental •· 
cak. 

~day atokuan 150 ••••• 
dan 122 veya 123 uai!yon ~eDtale 
tenuzülü ehemmiyetsiz addo!u· 
maz. 132 müyoa kentM!e .tok· 
1ar. aor.male rıazuan maba6a bir 
yükseklik arzetmekle bet"aber., 
buğday stokunan bu teneaülll 
kurların tereffüünü hakh göster· 
miye kafidir. Bununla beraber, 
bu tenezzül ihtimali buiday pi· 
yasası jçini uzun zaman bir mu· 
kavemet unsusu olmUftur. Maa· 
mafıh, :giıilldüğü ve,hi!e yuka· 
rıda da kurlar dütmüştür. Kana· 
da buğdayımn zaten mahdut 
olaa piyasada .satılması, 6allaı-a 
oldu~a tesir etmiıtir. Fa'kat 
tenezzüliln yeglne sebebi bu de
iildır. Ziraatin inkiıafından hu
sule gelen mOzaya'ka da bu hu
ıuıta bOyük bir imil o1maştar. 

Geçen sene, IOll ltalaar ftl'İ· 
yab 930 soo esine nazaraa .daha 
kOpük bir meaalıa1a münhuar 
kaJIDJfb. AvzupaDUI baza mem· 
leketlerinde bilbaus .Fl'uada, 
ziraabn tevaiiae ..,hit olduk. Ke
za Rusyada da buj'day zeripta 
büynk bir inkiıafa mazhar ol
muıtur. Buna mukabil Şimali 
Amerkada .ziraat sabua çok 
ktı;OlmO,tür. Cemaa 1.3 mily.oa 
hektarlık m.esahama ekilmemİf 
olduğu görülOyor. Aradaki 6u-k 
çok b&,yllk dejiJdlr. 

Maamafih 9~!U menim ... 
ki .mahsulat.. ualmuı muhte
mel değildir. Filvaki i1k lımhar 
buğday ıiraati lnm memleket· 
lerde biJok .bir İlllkitaf lll'Ztt· 
nıektedir. &Ubasa Ameribt!a 
2,3 milywa bellıtarllk bir teza)'Bt 
kaydolunmaktadar. Arjantin, A-
vuaturalya ve Ruyadu da •J'DI 
netice bekleniliyor. .Bu muhtelif 
memleketlerde ziraatua ·•t•m 

ıeçen son bahardaki. t 
bol bol telafi edecektir• 
Buğday ziraata ID ----

vuku bulan tuayüt veJ• 
su anlamak teıebbüsüode 
Roma beynelmilel ziraat bir 
sü, 1.1 milyon bektulık 
yildüo muhtemel olduj11 
tindedir. • 

Etde edilen neticeyı 
dercediyoruı: 

Geçen seneye nazard 
1.iraatinde husule ge:~ __.. 
veya teaakuı hektar o....: 
Cemabiri Milttehide -
Kaaada 
lngiltere Hindistu 
Avuslurya·Arjantin + 

1 Yekün + 
Rusya bu tabloya daha 

dir. Halbuki, bıa meml 
mdyon he6'tanık tahmin. 
bir teuyüt s6rülmekt .... 
mek olayer lii bOtllı 
bupay ziraati 3 milyoa 
lak arlmlf bulunuyor. 

Buiday1D 130 milyo 
mesabat sathiye üz.eriad• 
diği nazarı itibara aJ 
teıaynt çok değildir. 
mabıol artbnlanya ça 
bu~y piyaıasmm 11labl 
kiror. 

MahıulAba bacmi yalnd 
aalluaam vüa'.atine değil 
ıuaiö havaiyeye th 
Şimdiye kadar, A~ıup 
valar ğeçeo ıeaeye D 

ha müsaitti. Kanada ve 
biri Müttehide de iae kıt 
mi fena ilkbahar iyi sıe 
Bu ıene umumiyetle fel 
vaıye geçen senekine 
daha ......... 

BIHIUllia tiiiiber, 1ta 
nrahllllln beher hektar 
kachr olacajmı ıimdidea 
edemeyiz. Qmldi Ha 
Tem11R1z aylarındaki IK•• 
remin vuiyetini ebemm· 
rette değiştirebilir. Elde 
mahsulü bozabilir. 

Birçok tecrllbelerdea 
dığı veçhile, buğday gibİ 
dDnyaya yaydmıı bir 
bir memleketin fena 
cfiier bir bqkasmın iyi 
liyle telifi o.uoabilir. tG 
1", tMaVlllJit ekaeriya 
miyetli bile :olmaz. Bu 
932 • 33 aeneaia~ ma 
31·32 Dİll f.e'Ykinde o._,. 
temeldir. Acaba dllny..
yacatını geçecek mi ? _s 
bn diinunda alması, yelP 
lara mDrac,at mecburiyeti 
muhtemel. Ancak bu te11• 
tan 2S milyon kemal ~~ 
icabetti. l9S2-3! ile •:. 
rm daha az o'lacaiı ta 
hesizdir. 

Demek ki hujday 
da bu aeae iyi .bir aaJlll~ 
decejiz Hakimifetl 

Dünyagii 
Keriman HaoıtJrıd' 
Bugfto bare.ke 
Muhtemel 

Paristen gelen tıa'berlet' 
ev"6i tin glhıellefill -
ıefarethanede 1bir :-
veıil•"tlir. Gbeller .,. 
lerini oteWe ~-
rebt ......... ,apl9 
"-•• fl.m ... , .. 
etmeli malıllı•.,• 



J~:b~diler 
~lllstı 

ne sığınıyorlar! 
Filisr 

~ ltı~ilatill ha~alisindeki Yahudi 
O leııiyor ~· gun geçtikçe kuvvet

"'••cr~u ah.udiler, yavaş yavaş 
~ı.,d fferıadaki araziyi Ara
" •n fÜiıt• satın alarak burayı 

•ııe 'lh 
Elra f 1 ak etmek istiyorlar. 

!eri, ~ et. gazetesinde Yahudi
~' b u fıkrini açıkça anlatan 
~t ~Ybanat çıkmıştır. Bu beya· 
I.._. la Ud'l · 
~ilde 1 erın maruf şahsiyet· 
bo~torn V~oktor Vizmene aittir. 
F 1. •zrnen diyor ki: 
• ııtini 

"''ıt.kb 11 ar ıisi, mevcut ve 
~~ k el nUfusuna nispeten 
~&111 Gçnktilr. On iki milyon 

fİ ••tft den fazla değıldir. Bu 
a.. t ar · 

: '- ''d•ki azı daha şimdiden bu-
·~ dt, Arap \re Yahudi kitles'ne 
Cd, ~~ tl~liyor. Halbuki dünyanın 
iİ, ~ d:'•fında bu:unan Yahudi le
~ dl\ı. '•lanlarına dönmek isle-

' "'' lıı'-tl n~zarı diklCata ahnırsa 
''tiy t bır kat daha müşkül bir 
~ tl alacaktır. 
~•naleyh bu 11 Ana vatana 

~ hadisesi ancak Mavera
~~-· nın yani Şarku!erdenin 
b~, •ne ilhakı ile tahakkuk ede-. 
dııı~'"? Yahudiler on iki sene· 
~Otl trı Filistinin imarına çalı
'-t-lr, bütün araziyi uraplardan 

~Q fıa~·l11ışlardır. Filistin bugün
~dıı •le nıükemmel bir Yahudi 
ttfe olnıuştur. Fakat hariçten 

Sıcaklar 
Londrada dehşet! 
Şehri mlzde de iki gUndUr gene 
habr1 sayıhrderecerl bul111u,tur 

Havalar tehrimlzde bir ay kadar 
oldukça eerin geçtikten sonra 
iki gUndUr tekrar ıiddetll yaz 
sıcakları baılamııtır. Sıcak bil· 
bassa dfin fazlalaımıı, galgede 
28 aatigrada kadar Çakarak lı· 
tanbullutarı bunaltmııtar.Kunetli 
bir rOıglr da eıtiti için toı, top· 
rak içerisinde bulunan ıokaklarda 
yürümek bjr azap haline gelmiş· 
tir, 

Hava çok sıcak oldup •e ta
til gününe teaadDf ettiği için 
plijlar dUn çok kalabalık olmut 

Adalara ve boğaz içine ge~me· 
ğe gidenler çoğalmııtır. 

Diger taraftan diln l'elen ıu 
telgraf, Londrada aıcağın fevkal-
ade arthğmı bildiriyor: 

Londra, 19 (A.A) - Londra 
bugün adeta bir cehennem gi· 
bidir. Öğleden biraz evYel 
Greenvich rasataneılniıa kaydet· 

miş olduğu hararet derecesinin 
miktarı F arbenbayt 95,S idi. Bu 

hararet 191 l 1enuioden beri 
kaydolunan en yllkıek hararet 

derecesidir. 

1911 Ağuıtoıunda 
derecesi yUze çıkmııtı. 

hararet 

Haydutlar )~k· : ahudileri istiap edemi
~~- ıçıo ana vatana dönmek 
'<:"111da olan dünyadaki biltün Eski bir lren ••hrlne •lrtlller, 
~ltd'l hUkOmet asker gönderdi 

VAKiT Saihfe S 

IEJ1Ji! 1_1 }ülll ~ovye_~ .. ~f!-~Y~ aley~in~~ 
Elvanlarda ·Vesikalar hazırlıyorlarmış 
Yapılan mektep 
Eımeden yazılıyor : Elvanlarda 

yapt111lan büyük mektebin inıa· 
ah temamen bitmiştir. 

Bu mektebin sekiz büyük ders
hanesi, ayrıca dört odası ve iki 
bOyilk koridoru "Yardır. Eyl6lda 
resmi kOşadı yapılacaktır. Bu ha· 
valide eylulde bir kısmi tamamen 

hitam bulmuş, bir k11mı da hi· 
tam bulmak Uzere olan on kay 
mektebinin daha resmi küşadı 
yapılacaktır. 

Vilayetten verilen d~rektif da
hilinde kaza kaymakamımızın 
himmet ve delAletile daha bir 
çok köylerimizde mektep inıaa· 
tana faaliyetle devam olunmakta 
•e birçok köylerden de mektep 
yapmak için müracaatlar vuku 
bulmaktadır. Bu faaliyet kazamız· 
da derin bir memnuniyet uyan· 

Berlinde mühim birhadise mahkemede 
~~~~~·~~~~~ 

Maznunlar şahit sıfatlle beş sefirin 
dinlenilmesini istiyorlar 

Berlin (Vakıt) - Berlinde dik

kat uyandaran bir davanın rüye
yetine baılanılmııtar. Bu davada 
maznunlar Iran tebasıodan Ap· 
tDlban Apıara ile beyaz Rus 
milltecilerinden Elagin iıimlerinde 

iki kitidir Ye Sovyet Rusya aley
hinde ııbte vesikalar hazırlamak 

cürmile mahkemeye sevk edilmiş· 
lerdir. 

Mahkemenin ilk celsesinde 
maznunlar isticvapları esnasında 

mOhim görülen bazı malumat 
vermiıler, bunun üzerine mah· 

keme ıahit 11f at ile Romanya, Is· 

panya, Yuplavya ve Finlandiya 
hOkiimetlerinİn Berlln sefirlerile 

• Iıpanya matbuat mUmeasilinin 

Japon ıefareU mfiıteıarının fa
bit ııfatlle çağırılmalarına karar 
vermiıtir. 

Mı.znunlann awlcab mahkeme· 
de ispanyanın Berlin sefirinin 
maznun iranb Apıaraya : 

11
- Siz bize lapanyada komü· 

nist tahrikatı hakkında hakiki 

veya sahte vesikalar getirioiz. 
istediğiniz parayı \•ereceğiz. ,, 

Dediğini iddia dmiş, bu nok· 
tadan ispanya sefirinin ifadesine 
müracaat lüzumu üzerinde bil· 
hassa ısrar etmiştir. Diğer ıcfir· 

lerin de aynı surette sahta vesi· 
ka s·parişi verdikleri iddia olun• 
muştur. 

Maznun Apşaro ispanya sefa
retine istenilen şekilde vesi· 
kalar verdiğini ıtiraf etmiş, 
bunların her biri f çln 40 
Ha 100 mark ücret aldığını 
söylemiştir. Bu vesikalar ve ev• 
rak, Sovyet Rusyanın askeri ha· 
zırlıkları, propaganda, casusluk, 
G. P. U. teşkilata hakkmda ma· 
lumah ihtiva etmekteymiş. 

Mahkeme, maznunların iddia• 
larınm doğru o'.up olmadıiJmn 
an!a:ıılması için isimleri geçen 
ecnebi diplomatlan şahit sıfat!le 
dinledikten sonra, kararını vere· 
cektir. Maamafi sefirler mahke· 
menin davetine icabet edip et• 
memekte serbest bulunmakta· 
dırlar. 

nıtmt1m• •llll!lmtmnAl'tllftftUllQttUIQtllftllılllnlOl~ttfQIH tuıamitOWtllllUNUUltmmtımttmllt RRRIUIUlllHllllUlflllttlOIQll!ftffllllllllltllll1IPQlllll!ft~ 

500 türlü kıy af eti olan 
dırı yor. "' ı erin behemehal Şarkul· Bender. Buıir, 19 (A.A) -

'" topraklarına yerJeımeai lnmltere kıralı beşinci • td· Haydutlar, eaki bir Iran ıebri a· 
1 il; 

1
Yor. 10 d 19 ki 1 JorJ' dünyanın en milteneT-

lngiliz kralı 
:"'l ş olan Djask ıehrini zaptederek sene e Ş 
~ .. •rkulerdenin Filistine il· altmıı beı neferi ufak bir kule· kudurdu 1 Yi elbfae tfyea adamı o· 
tw._'çın elimizden ıeldiai kadar larak ıaıterilebilir. Çnnkft 
L...,_t 1r • ye ilticaya mecbur etmiılerdlr. h · 'f k 
-..._ ~, ag.IZ tr--\.,.. .a. m--•-•··t Kuduz tedavi aneıinın ıon on bu zat resmi •azı eai i • 
• ~ııc b ouuuı&. ıc..ı-.. f.FeeeK nymt ttlketHlllf k 1 \ b.t ır Yahudi yurdu olabilir ld 1 k d' H ıeneli faa iyetini göıteren bir iı· tizasınca beı yllz tnrlft 

"Qtrn h ı 0 uğu söy enme te ır. enUı latiılik hazırlanmı•llr. k tU • x. b 
~ e 8 bu olacakhr da,,· tilfek ateıi teati edilmektedir. :r os m gıyme5e mec ur· 

~~I 'ı' lcarıı HızbulistiklAI ela· Bu iıtatistiğe göre, müeaaeaede dur. Bllliln bu elbise ta• 
t •tk Bender Abbastan takviye kıtaatı tee:lavi edilenler 921 de 242 erkek k 1 h f t L 
" L. ası son günlerde Kudüs- ım arını mu a aza e meıs, 
~- Q'' b gönderilmiıtir. Djask'da lngiliı 95 kadın, 922 de 594 erkek 305 tasnif etmek, icap ettikçe 
ı· ~"'• eyanname dağıtmışhr. tebeasından bir kaç kiti ikamet k d 923 k k k ">ot .~. hnamcde eı:cUmle deni· a ın, te 698 er e 337 a· bunları lkırala giydirmek 

11 1111: etmektedir. dın, 924 le 862 erkek 367 kadın, iti ile başlı baıına mühim 
dn I:'ilisr • 925 te 822 erkek 407 kadın, 926 bir memur vardır. Bu 
"'' ~ '? . Suriyenin bir cOzü- Brezilya ve ecnebiler da 786 erkek 384 kadın, 927 de vazifenin aabibi bugün 
ı~ .•1 t u . 1 k~ memleketin birleş- 837 erkek 381 kadın, 928 de 757 ) d' le" k ı 
'4tü ..... ~i 1~hbRp reJ"iminı·n degvı·~- Londra, 19 (A.A) - Reımi (M. Howlelt ır 1 ra ın 

oq._. l~ ,. erkek 451 kadın 929 da 606 er· b · b d ·ı· tıı· 8Z11ndır. mahafilden haber alındığına gö· izmetçı •f111 enı ır. 
~ ••tin d ltelt 339 kadm, 930 da 647 erkek Kralın giyimine müteallik 
l-'~ll 1 . e dahil plduğu halde re Brezilya bOkiimeti blltün ec- 335 kadındır. her t6rl8 inti1&msıılıklar-
~ '1rıyede s•rb•ıt b. • t' nebi gemilerini Morbla adasında o f d 14 ü k k 5 i 
-.:- )t 1 ... '" ır ın ı- n ıene zar rn a er e dan mes'ul olan adambu· 
~ t!'.~.ralt Arap meclisi meb· tevkif ederek ecnebt yolcuları kadın olmak üzere 19 ki,i kudu· K l'k bt l"f -
b · '"'" ı dur. eza 1 mu e ı ma· Krehn 500 kıyafetinden a,.d -ı ~ 1 edilmelidir ve bazı istisnai ahYalde Brezilyalı rarak ölmüıtür. En fazla ölüm T 

"'~ be " dalyelerin Ye niıaların ne vakıt ve nasıl kralın üniformalarına ta-~- 'tlıetı)'~nnamelerden Avrupa yolcuları karaya çıkarmak •• vak'uı evvelki sene kaydedilmiı· kılacai• me1tleai de bu adamın vazifesi cümlesindendir. Bu itlerde 
._, d erıne ve Cemiyeti Ak- gemiye almak mezuniyetini Yer- tir. Bu sene de ölenler 5 erkek 2 en küçUk bir karıııkhk bir çok dedikoduları mucip olduğundan 

' i8nderilmiştir. mittir. kadındır. bu memuriyet lngilterede en müşkül vazifeJerden sayılır. 
l'urL ~~~~~~~~~~~~~=ES!~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~- ~~:T~~~~~~~~~ 

'~Yt • müvazeneaini kaybederek nakavt kadar etmitti ki, tehlikeyi filan ikinci mum da yanıp söndü. 
~t~~ Ik• ı ı k d f Yazan: olmut bir halde yere yığıldı, ha- unutmakta gecikmemiıti. - Son mumu yakıyorum. Son 
"· ı J gü üş Ü a JD • Morla reketaiz, bayıın bir halde kahh. Bir masanın etrafına müzaye- sürülen pey 800,000 franktır. 

Antonin nefeı nefese, ıatonun deye ittirak edeceldet oturmuttu. Üçüncü mum yandığı zaman, 
Leblen yanına gelmiıti. Kalbi o kadar Noter Odija, masanın üzerine kil· bir ıes mırıldandı: ' 

Arsen LUpenln reni bir macerası 
J Tefrika No : 23 
\~a-jare b 
~ •tı t. -ıını çevirerek onun 1 

tda haktı ve mırıldan· 
~v,) 

· ~nına, bu da kim olu-
r ,, .. ,il 

~'i tı birtll~bedin köıeıinden u· 
Cl, U b'ı ol, Poliı hafiyesine 

~ k r t b 
'"• •tın b a anca tutuyordu. 
~j..~lltı J u kadar müsterih o· 

••111 •• .' orjör b k . 
Cl)d 1Yıoaya e, u olun ıahı-
~~~rıu arı] Rau) denilen adam 
~I "1a, •a "rn:kta gecikmedi. 
--. .. "t'"' anrı ~laran.ı,n burada 

"' u hl" .il llilt ten 1\ Uuafaa etmekte 
~'1.11.~ e~ulUtı de trlevcuiliye· 
u ~•ı ez ın· d'' E .-.ıtt\, &öıterın ty ı · ıaıt!n 
\;"ıt '11>1 •a.lttdeh, bit çocukla 
'ı. fl\.da11& lhatak, la.de ko· 

'~h.11t çıkarıp tabanc ıt 
q ecu. ... 

fı, tamatnile Ra· 

ulün müstehzi ta-.rı deiil miydi? 
Jorjöre cesurdu. Bütün hunları 

dütlinmekle beraber, avının c!.ı 
elinden kaçacajını heaaplamıtl• 
Ve filhakika Antonin derhal fır· 
layıp kaçmıftı. Binaenaleyh, bir 
dakika daha kaybetmek olamaz
dı. Polis hafiyesi tabancanın teh
didine rağmen derhal atıldı, vec 

- Bana bak delikanlı, diye 
haykırdı, beni korkutamazıın ! 

El derhal çekiLmitti. Ve Jorjö· 
re köıeye ıeldiği zaman, ıadece 

bir aarmaıık perdesi ile kartılaı· 
mıftı. Fakat oradan ayni kol, bu 
ıef er ıilihıız olarak çıkmıt ve 
haı müf ettitin çenesinin ucuna 
ıiddetli bir yumruk indinniıti. 

Bu yumruktan beklenilir netice 
kendini gösterdi, yani, Joriöre, 

çarpıyordu ki, bir an durdu, pen· çiilt bir muın dikmiıti. Tam ıaat - 825,000! . 
cereden, ıatonun ıalonuna, müza· dörtte müzayede bitecek, maıa- Bir baıka seı cevap verdi: 
yedeye iıtirak edenlerin birer bi· daki üç mufn aıra ile yakılacak. - 850,000 ! 
rer oturmakta oldukları görülü· bittikten tonra kimin üzerinde Noter Odija müıterilerinden 
yordu. Genç kızın kendiıini mü· kaldı ise, ıato ona ihale edilecek· bir hanım namına arttırdı: 
daf aa eden bu meçhul ıahıa o ka- ti. - 875,000 ! 
dar büyük bir emniyeti vardı ki Noter bunları izah ettiği zaman - 900,000 ! 
derhal kendini topladı, ve hatta §alonun saati dördü vunnuftu. Sonra bir ıükUt 1 
ıülmeğe başladı. Yalnız onu dil- Mösyö Odija derhal kalktı. Noter, son claldkadaki hu art;r. 
tündüren bir meıele varsa, Rau· Mühim bir iş yapıyormuf gibi, mnlardan hayret ediyordu: 
lün en tehlikeli zamanlarda ha- cebinden itina. ile bir kibrit kutu· - Dokuz yüz bin frank! Do· 
zıt hulunutu itli. Bu nasıl oluyor· su çıliarch. Sonra, bir tihirbaz ha· kuz yüz bin frank ... Başka arttı
du. reketile kibriti cakh, ilk mumu ran yok mu~ Hanımlar, efendiler, 

Antohin ıeldiği tarafa doğnı yaktı. biraz gayret.... Koskoca şato bu 
dönüp baktı. Görünürde hiç bir Birinci iiium ıinCIU. kadar ucuz olur mu? 
§ey yoktu. Şatodan içeri ıirdi. Herltea ıuıntu9~u. Bilhassa ka- Ses yok 
Fakat her ihtimale karıı, polis dınlar, bu Mefüimden heyecan- Son mu.m yanıp bitmek üzere 
müfettiıinin yeni bir taarruzu kar• lanryörtlu. idi. Müzayede bitiyoı·du. 
!•llnda kolayca liaçabilecek bir - Hanımlar, efendiler, ikinci Artık mum bitmi~, en son alev• 
tarafa oturdu. Bununla beraber, mumu yakıyorum. Artıran yok leri parlıyordu. 1 

müzayede kendisini o kadar ala· mu? (Devam rdecek) 
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M ubarriri: Kastamonu mebusu 

f · _Ayı kim gördü. Kör Haçator. 

(Ramazanın hilalini s5züne 
inanılır bir adam görecek. O 
yolda iki adam da onun şahidi 
olur. (Evet. Biz bu adamla ber~
ber filan dağdan ramazan hila -
lini şu şekilde batarken gördük) 
derler. O akşam ramazan ilan o
lunur. I-la!buki ramazan ayını 

Ermeni Haçator görüyor. Gözü 
de kör. Tabii doğruluğ:ın.'l kim -
se şehadet etmez. 

Gayet münasebetsiz bir id-:li -
ayı çürütmek için söylenir. Bu 
mesel Azerbaycan cihetlerlnde 
kullanılır. 

:(. :(. ~ 

- Ayıya kaval çalar mıs·ın? De
mişler. Muşmula ağacından olursa, 
demiş. 

:(. 1(. 'f. 

- Ayna sır saklamaz. 

(Sine saf, hilesiz, hurdasız 
kimselerin gizlisi olmaz. Ya 
kendisi saflıkla çrtlatır. Yahut 
ufak bir istintak!~ dökülür. Böy -
le adamlara saf derler. Ekseri -
ya asil aileden olur. Bu nevi a -
damlar ahmak da değildir. Bu -
dala da değildir. Yürekleri te -
miz, girift, dakik dalaverele
re akıl erclirmiye uğraşmamış 
zatlardır.) 

:f. 1(. :(. 

- Ayna toz kaldırmaz. Güzeller 
söz kaldırmaz. 

1(. ~ • 

- Ekmek Hıdırm, su bedirin. 
Yeyin için kudurun. 

(Hıdır - malum isim. Bedr. 
- Bu da isim. Bedreddinden kı 
salmıştır. Yani ekmeğini filan 
bey, suyunu da filan ağa temin 
ederek kendine ancak hevesab 
uğrunda gezmek düşen bazı ya
digarlar gibi siz de filan ihtiya
cınızı filan aylıktan, filan heve -
salınızı da filan yıllıktan uydur
duğunuz cihetle artık size iştiha 
nızı kandıracak her nevi ciciler
le uğraş.mak, emsalinizle ho.P.u • .. 
şup dalaşmak kalır.) 

- Erkek, kadınzn küçük Tanrısı! 

[Bunun manası "erkek, kadının 
başına bela kesilir,, demek değil
dir. Belki "Tanrı kullarına nasıl 
olanca inayetini bezleder, rızkını 
verir. Kusurlarından dolayı inaye
tini eksik etmezse erkek te Tanrı 
ahlakile ahlaklanır.,, manasına 
dır. Dinimizde kadınlara payan
sız şefkat emredilmiştir.] 

* * * 
- Erkek isen erlik et. Var karınla 

derlik et. 

[Erler, erkekler, erenler kadın
lara karşı olanca şefkat ve himaye 
tini bezlederler. Hatta zayıflara, 
karşı horozlanmayı erlik saymaz
lar.] 

* * * - Erkek dışarıdan, kadın iç~ridcn 
ka::ı:nır. 

[Onun içindir ki erkeğe seha
vct, kadına hasislik yaraşır, der
ler. Kadın kazanmadığı, ne tür
lü kazanıldığını tecrübe etmediği 
malı bol bol dağıtmaz.] 

* • • 
- Eski camiden hasır çalar, yeni 

camie vakfeder. 

[işini, idaresini bilmiyen a
damların en kötüsü bu kabil kim
selerdir. Bir kere Allahın evin
'den, o derece mukaddes 6lan em
s~Jinden hasır kadar naçiz bir şe
r.1 !;almak adiliğini irtikap edi-

.. .,c, • ,. ·--- ..._ J • ., - -

Velet Çelebi 

1 

yor. Sonra çalmıyanlara karşı ça
lım satarak bir azametle yeni ca-

1 milere, herhangi yeni bir mecmai 
nasa ihsan ediyor. Onunla da ken 
dini yüksek hayat sahibi sayıyor] 

"Ayasofyada dilenir, Sııltarıalımet-
te sadaka verir,. de derler. 

~ :(. :(. 

- Eşek kazanır, at yer. 

Bu mesel Azeride de var: 
"lşşek işder, at 1Jiyer.,, 

:{. :{. :(. 

- Eşek dama çıkmaz amo. çıkarım 

bulunur. 

[Bir de bunun "Eşeği dama çı
karan kendi indirir,, tarzı vardır. 
Nasrattın haca bir vaızmda (Ey 
cemaati mü:;limin. Teşekkür edi
niz ki Tanrı taala deveye kanat 
vermemiş. Verceydi bütün damla
rmızı başınıza yıkardı) demiş. 
Zamane Nasrattınlarındaıı biri: 
(Hoca bu sözile tayyareye işaret 
etmiştir) demez mi? Ben ne yaz· 
dım, sen ne fehmettin garip efsa
nedir.] 

:(. :(. :(. 

- Eşek yüklü iken anırmaz. 

[Mesela aile gailesi altında e
zilmiş bir biçare akranı yiyip i
çip çalıp çağırdıkl<.rı esnada mut
tasıl yutar ve düşünür. Ona da 
"Yahu!... Sen de eskilerden bir 
şey söyle,, dedikleri vakit verece
ği cevap budur. Fakat bazı azgın 
etekler yük altında da anırırlar 
galiba.] 

:(. 1(. ~ 

- Eşeğe "rahvan mısın,, demişler; 

"onu enibal [1] bilir,, demiş 

[Enibal = Konyada enbel, em
bel derler ki eşeği sürdükleri değ
neğin ucuna çakılan ucu sivri çi
vidir. Ilazı yerlerde (nodol) der· 
ler. işte biçare eşeğe o keskin çivi 
yi batırınca o vakit çaresiz rah'lan 
da yürür, eşkin de. Bu sebeple a
talar "canı yanan eşek, attan 
yüğrük olur,, demişler.] 

~ ~ :(. 

- Eşini ağlatan gülmemiş 

[Zevci, çoluğu, çocuğu, hanesi 
uğrunda kendini cürüten, feda e
den karıcığına gadredip, hakaret 
eyliyen kimse hayatta mes'ut ol
maz. cezasını çeker. Atalar böyle 
tecrübe etmiş, böyle söylemişler.] 

[1] Bu kelimenin mahut (Anibal) 

i.smile ala.kası var mı? Bu kelime 

hangi dildendir. (Harbe) veya (te
harrük) gibi bir manaya mıdır?. 
~11ın11111noıııuıınu11111uıııntuıntt111bol:tııl1nıııtuıııınıııunıııttmımım 111111111111111111111111 

En kiiçilk bir 
Sandalı bile ! 
Belediye bundan on beş gün 

evvel şubelere bir tamim gönder
miş, şehir dahilinde dolaşan kö
peklerin tamamen imha edilmesi
ni, hangi mıntakada başı boş kö
pek görülürse alakadarların ceza
landırılacağını bildirmişti. 

Dün belediye müfettişleri ls
tanhulun her taraf mı dola~mak 
suretile sıkı ve umumi bir teftiş 
yapmışlardır. 

Teftiş iyi bir netice vermiş, 
sur harici ve bir iki yer müstesna 
başı boş köpek görülmemiştir. ls
tanbulda kuduz ve şüpheli kö
pekler tarafından ısırılarak Ça
padaki hastahaneye müracaat e
denlerin miktarı son günlerde a
zalmıştır. Yalnız Anadolunun 
muhtelif şehirlerinden gelenler 
vardır. 

VAKiT 

Jan Kubelik 
Ve kemanı 

Fakir düşen san'atkar 
durmadan ~alışıyor 

Son zamanlarda pek müşkül 

bir vaziyete düştüğü anlaşılan 

san'atkar Jan Kubelik, gazeteci
lere şu beyanatta bulunarak ge
çirdiği sıkıntıyı izah etmiştir: 

- Maddi sıkıntılar beni pek 
muztarip etmez. Bütün dünyada 
beni alakadar eden bir tek şey 
vardır. O da: kemanım! Otuz do
kuz senedir, onun hem esiriyim, 
hem aşıkıyım. Onunla bütün dün· 
yayı dolaştım ve üç milyon dolar 
kazandım. Bugünse beş param 
yok. 

Borçlarımın ne kadar olduğunu 
söyliyeme..m. Bunu avukatlarım bi
lir. Bütün davalarımı onlar takip 
ediyorlar. Ecııim vazifem, k:~rnan 
çalmak, dünyanın her tarafında 
para kazanmak ve onları avukat
larıma vererek borçlarımı öde
mektir. 

Çalışıyorum ve otuz sene daha 
çalışmak istiyorum. 52 yaşında 

olmakla beraber henüz genç oldu
ğumu hissediyorum. Aynaya bak
tığım zaman kendimi ancak yirmi 
beş yaşında sanmaktayım. Kema
nın tarihi, çok esrarengizdir. Ona 
dair Lüyük bir eseı· yazacağım. 
Bundan başlca yalnız kemanla 
meşgul olacak bir üniversite tesis 
etmek istiyorum. Fakat bu mües
seseyi nerede ve ne zaman vücu
da getirebileceğimi bilmiyorum. 

Ştrindbergin 
Aşk mektupları 

Son zevcesi tarafın
dan neşredildi 

lsveçin en meşhur ve büyük 
dramatisti Strindberg'in üçüncü 
zevcesine yazdığı aşk mektupları, 
bir kaç gün evvel, intişar etti. Na
şir, bu mektupların muhatabı olan 
zevcedir. Mektuplar, Strindbcrg 
in cazip şahsiyetini aydınlatıyor, 

ve onun en yaşlı devirlerinde bile 
aşkını hazan sakin, hazan müte
heyyiç bir sesle ifade edebildiğini 
gösteriyor. 

Strindberg'in üçüncü zevcesi 
Madam Harriet Bost'tur. Madaım 
1900 senesinde henüz yirmi ya~m
da idi. Muharrir ise seksenine var
mıştı. 

Strindberg, torunu yaşındaki 

bu genci sevmiş ve 1 soı de ikisi 
evlenmişlerdi. Madam, üs~adın bir 
çok eserlerinde rol almış, ve ona 
ilham vermiştir. 

Madam Harriet, mektuplara 
yazdığı haşiyelerde hir çok şE:.yler 
enlatmaktadır. Harriet 1900 sene· 
sinde bir gün üstadı evinde ziya
ret etmiş, üstat onun şapkacmda.ki 
bir kartal tüyünü vermesini rjca 
etmiş, Madam buna müsaade et
tiğinden kartal tüyü kalem yapıl
mış, ve en güzel eserlerinden bir 
kaçını bununla yazmı~tı. 

İhtiyar ve genç çift evlendikten 
sonra mes'ut olamadılar. Bunun 
başlıca sebebi: Strindberg'in ha
yatını, bir kaç esrarengiz kuvvete 
tabi sayarak genç karısını hayatın 
en masum eğlencelerinden hile 
mahrnm etmesidir. Bunun neticesi 
olarak bir kaç senelik izdivaçtan 
karı koca boşanınağa mecbur ol
muşlardı. 

Strindbergi'n aşk mektupları, 

hakikaten güzel yazılmıştır. Üs
lup, sade, müteheyyiç ve şairane
dir. ·· · · -- ·· - \ 

20 Ağustos 1931 
-- - -- - -- ····--·· -- - -- ······· 
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İki filim tenkidi 
arasındaki fark! 

Geçen gün eski mecmua kol
leksi yonlarım karıştırırken elime 
Ağustos 1924 taribii bir "Mon 
Cine,, mecmu..:sı geçti. Orta sa· 
hifelerinden ikisini "1 ürkiyede 
s :nema,, isminde bir makaleye 
tahsis etmiş. 

Yazının se'.<iz s !ne evvel ya
zılmış olmasına rağmen bazı 

parçalarının şimdiki münekkitle· 
rimiz için ço!< istıfadeli o:acağı 

nı görerek buraya naklediyerum: 
"f u hareketin bcşırcfa bir 

adam var, bir adam ki, senaryo 
Jarı yazıyor, onJarı bahneye ko
yuyor, herbirinin en güç rolleri
ni oynuyor. Olrnyucularımız onu 
pek iyi tanırlar: Ertuğrul Muhs·n 
Bey. O, saıfettiği gayretlerden 
dolayı Türki; ede meşhur kala
cak ve bt.ti!n sinema meraklılz.11 
kendine ebediyyen mionettar ola
caktır. ,, 

Eu yazıyı yazanın imzasına 
bakhm: Piyer Deklo: ııMon Ci
ne., nin sahip ve müdürü. 

Şimdiye kadar kaç Türk mu
harririnin Ertuğrul Muhsin hak
hındıı böyle tal.dirli lisanla bah
settiğini düşündüm ... 

"Yalnız ne yazık ki, rejisörün 
iktıdarı bu mevzuu sahneye koy
mak hususunda kafi gelmemiştir. 
Para, mükemmel stüdyo, güzel 
bir memleket, oldukça muktedir 
aktörler eline verilmiş olmasma 
rağmen bundan ancak ortadan 
biraz aşağı bir eser meydana 
çıkarabilmiştir ... 

Rejisörün kifayetinin noksan
lığı . Aktör:erden Emire Aziz, 
Semiha hanımlar ve Talat bey 
gene reı :sorun batası neticesi 
olarak tereddütlü ovnamışlardır.,, 

Eu yazıyı yazan en sevimli 
gündelik gazet'!lerimizden birinin 
müna~<kididir. 

Dadayda zelzele 
Devam ediyor 
Muğla, 19 (A.A) - Dadayda 

zelzele fasılalarla devam ediyor. 
Ayan 14 üncü gecesı sabaha 

karp bir bafıf sonra şiddetli ve 

daha sonra da gene bafıf bir 

zelzele o' muştur. Ayın 15 inci 

gecesi gene sabaha karşı iki 

hafif ve gündüz saat 14 te şid
<.:etli o!ara1< bir ve 19 da hafıf 
zelzele hissedilmiştir. 

Dün ze!zele olmamıştır. Halk 
el'an bahçelerde oturuyor. 

Muğlada yangın 

Muğla, 19 (A.A) - Dün gece 
saat birde Sa~urlıane mevkim· 
de bir yangın çıkm~ş ve iki bu
çuk saat devam etmiştir. Hiikii· 
metçe alman tedbit ler ve itfai
yenin ıresaisi :;aycs"nde büyük 
bir teblil« .. nio önü ahnmıştır. 

Darü ifil nun heyeti 
Çaukırıda 

Çankm, 19 ( A.A) - Dört 
Müderrıs ve 24 talebeden mü· 
rekkep Darülfünun tetkik hey'eti 
dün Çankırı halkının samımı 

istikbal tezahüratı ar2sında şeh· 

rimize gelmiştir.Misafirler şerefir.e 
Çankm belediyesi 40 kişilik bir 
ziyafet verdi. Hey'et yarın şeh· 
ri gezecek ve müessesah ziya
ret edecektir./ - ... 

p..;r 

Şu iki kısa parça Y~~:' b:ıi 
pa sinema münakkillerı 1 e östt 
kilerin arasındaki farkı g di 

. . . b . ·1 k şaya11J 
mesı ıtı arı ı e ço 
kattir. 

B. lı . . . cı'/ak cı 
ır mu arrırımız . A-tı 

b . "A gr.z~h 
agırıyor. man . .... keP' 

paya göndermiyeJıırı, oi ~ 
olacağız,. diyor. F at< at aYp~ıı 
bir ay sonra Belçika'da plf 

Güzellik kıral:çeliğini kaıaei; 
Bir münakkidim z de Y 8y 

rejisörümüzü karalarkerıAqrU 
adam sekiz sene evvel 0,ıııı 
gazatelerinde takdir'.e 

11 

bulunuyor. 
1
.poC 

Aynı filmi· tenkit eden 1.~ 
··rı•" VOUS,. mecmuasının 11>ll 

yalnız yazısının sonunda: 
ş•' ".i. aha ili meo balardallı 

· t'fade haki\d hayatın· an ıs ı kOı~ 
leceği yerde, modern, ·~ıe 
polit bir şey yapılınalıt 1

" /. 

miş. Yazık. Fakat Türk~ I 
ması daha gençtir. Getece ( 
fere daha or jiaal o'.acağıııı 
ediyoruz. V ~ eğer başk319~ I 
misallerinden istifade etıJJel~ 
tiyorsa, onların en feo' 
seçmesin. ,, .J 

··;~·. 
Diyor. Bu yazıdan reJ1 

kıymetine halel verece~, 
mana çıkarabi.ir misiniz? .1,~ 
bayır. Zira, bu filim ecoe~~J 
yeni kozmopolit hayatı g'O'l 
mek istemiş. Demek taııı' 
muvaffak olmuş. 

Aynı filim, Yunanistao0~·( 
Mısır'da muvaffakiy:etle ~ l 
rildi u iki memlekette~' 1 
nakkitlerin hjçbiri filmi b' "/: 

memezlik etmediler. su •ı 
ı r' gülmekten başka ne yapı 1 

b'° E. U. Senaryo kursu r:ılc 

A. Fuo~ 

Boğulan adanı•" 
muhakemesi 

1 
~~ 

sıı tr~ 
Adana, 18, ( Hususi) / 1 

Abmetçiği boğarak öldiirı09 ı~~ 
cesedini nehre atm1ktan ıJJ 51' 
Leyla ile oğlu Mustafa ,. ~ 1 
ve Köçeğin oğlu KuddtJSde''! 
bake?1elerin~ ağır cezad~ ıeıı~'. 
edildı. Şabıt olarak dı~. ~ı· 
dellal Mehmet efendi de01 111~ 

- Yahu KuddusinİP Y9 bl 
' • j(J Jılı 

tabanca meselesinden nıÇ 1~ rı' 
seltin, o bemm düşı:JJaJl 

1 

dedi. p.~rt 1 

Bu sözlerim üzerioe et11t~1 
dudağmı bükt?'. ceva P dv~fJ ~ 
bilahara kendısıne tesa 

;ı 
ba11a: 0 ıı 

- Alım et bir giin b~ jsle f 

di, iyi bir tabanca ~lınl'l bİ' ~ 
ğini söyledi. Aradan J(ııd· ~ 
gün geçti, Ahmct'e , 9ııl"r 
beraher g der.er. en ~ ; 
yaklaştım . t9t 9 

- Ahmet giizel hır Jiı1·. 
0!'" ı 

bu dum, alacak mısın. . 
0 

1, '~ 
E:'ayramdan sonra idı, 5~ıt$

1~ 
gün evvel kendisine l rıl•~' a ı ,11· 
tabancayı pazarda 5

.
1 

e.11
( 

ken rördüm. Tahk1
·" 01e 

Kuddusinin satığını e 

d. ·ı~ÇJ 
ım.,. . bll !J ~e' 
Kudd.si şahicın rıet( t!' 

karşı Tabancayı altı s:·rııl~te' 
bir alacağa muhabil re.5~, e 
nı ve bunu şahitlerle 1 ~~s' 
ceğini söyledi. d"ği ıt'iJıi 

Kuddusinin göster 1 
• ,.11ıv 

b. ;çır 
faa şahitlerinin cel 1 kO" 
keme 28 ağustosa bıta 
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~ti;fi;m niü~abakaları 
Elde edilen neticeler 

~ri~ -
•rabjada ~apdan yDzme mDsabakalarında kazananlar· 

l} dan ı Mukadder Hanım, Salim Bey 
Un T k · ·· · (G l aa a aun stadında Galata· Uç adım: Birinci selım a a-

r ray, Fenerbahçe, Kurtuluş, Pe- tasaray) 12,47; ikinci Papadopu-,, J\ 
ı ttıavutköy, lstanbulspor at- los. 

etıerinin • t• k.l • • ----------~11 ış ıra ı e bır atletızm 
11•ab 'a1tası yapılmışbr. 
~ .. 

lardusabakaların neticeleri şun
lt: 

ı,tıoo Metre: Birinci Semih (Ga

da::~ray) 1 t 215; ikinci Papa
os. 

AJ~OO Metre: Birinci Mehmet 

~al (Galatasaray) 24 1/5; ikinci 
l>adopulos. 

tıt~OO Metre: Birinci Ziya (F e
(f;' e abçe) 57 115; ikinci Fikret 

llerbabçe). 
sooM 

ta) 
2 

etre: Knrancapulo!J (Pe-

l ·19 2/5; ikinci Vasıf (G.S.). 

btr:oo metre: Birinci Mano (F e· 

d~. abçe) 4,55; ikinci Tebhari-

30oo 
l'İtı • metre: Petropulyadis bi-

cı, lo 19 2 5 'k' . P t k' 
4 • , • ; ı ıncı a a ıs. 

t,,ax ıoo bayrak: Birinci Gala
tay (l\1 

lllct . uzaffer, Semih, Meh-

Manisada 
Futbol 

Mardin - Vilayetimizde bir 

ay evvel teşekkül eden "Genç

ler birliği., spor klübü ilk ma

çını Diyarıbekir Aysporla yapmış 

ve neticede sıfıra karşı iki sayı 
ile mağlup olmuştur. 

Bu mağlubiyet Diyarabekirli· 

lerin ansızın gelmeleri ve takı

mın bu maç için hazırlanmamış 

olmasından Heri gelmiştir. Buna 

rağmen henüz ilk maçım ve fe· 

na bir tesadüf neticesi rüzgar 

tamda oymyan "Gençler birliği., 

çok güzel ve ciddi bir oyun oy
namışhr. 

Pek yakında Siirt ve Urfa vi

layetleri takımlarile yapılacak 

resmi maçlarda daha hakim bir 

mevcudiyet göstereceğine emin 

bulunmaktayız. 

V 1-'\Kı 1 

Ereğlide 
Spor 

idman yurdu deniz
cileri Zonguldakta 
Ereğli idman yurdu spor ku

lübü deniz şubesinden 10 sporcu 
deniz şubesi kaptanı Cemil Be
yin riyasetinde narin iki fıta ile 
12-8-932 tarihinde Ereğli lima· 
nından hareket ederek 4 saat
lik bir yolculuktan sonra Zon· 
guldak · limanına muvasalat et· 
mişlerdir. Fıtalar yolda iki isti
rahat devresi geçirmişlerdir. 

Hava güzel ve hafif poyraz 
esiyordu. Fıtalar beyaz boyalı 
idi. Sporcular sarı lacivert for
malarile çok hoşa gidiyordu. 
Ani ve habersiz olan bu ziyal'et 
karşısmda Zonguldak gençliği 
ve bilhassa Vilayet halk fırkası 
reisi Mithat Akif Bey büyük 
bir alaka göstermişler ve ken
dilerinin her nevi istirahat Ye 
ihtiyaçlarını temin etmişlerdir. \ 
Saat (15) te, fıtalar Kapuz ve 
Inağzı me~kilerine gitmişler ' 
Zonguldak gençliği ve fırka 
müntesibini ile iyi bir gün ge· 
çirmişlerdir. Gece saat (23) te 
Zonguldaktan hareket ederek 
aynı şekilde Ereğli limanına av
det olunmuştur. 

Ereğli gençlik ve spor haya
tmda çok nezih ve içtimai 
bir varlık yaratan (idman yurdu) 
nun bu yeni ı:ıpor ekzersisini al
kışlarken, gayri faal gençliğe ör
nek oldukları için de takdir ede
rız. 

Her .:T. üşkülata kar§ı vahdet 
ve faaliyet gösteren bu samimi 
hisli gençlere zonguldak C. H. 
fırkasıoıo gösterdiği muzaheret 
ve alali:ayı da tekdirle karşılarız. 

Arifi DUndar 

Trabya tenis turnuvası 

Istanbul, 19 (A.A) - Bugün 
Trabyada mutat olan tenis tur· 
nuvalarına ba,lanmış ve her ıe
ne büyiik bir rağbet gören bu 
turnuvalara şehrimizin en kıy· 
metli teniscileri iştirak etmiştir. 
Henüz seçmeleri yapılan bu 
turnuyalar iki hafta devam ede
cektir. 

11umnm11nımırmıınmnnnııınııumıırmırım11uıııruııııaa _____ .., ___ , ___ ,,.... ___________ e...,,.;D 

St, l\lı, Vedat) ikinci F enerbah-

l' tk d 
Hanımlar arasında yüzme mUsabakaJarı ... . 

Se) 6,2; 1~: Tevfik (Fenerbah-
h;ıhçe).' ıkınci Kemal (Fener-

bisJc. a· . 
rily) 

3 
' ırınci irfan (Galatasa· 

S,14. 'k' - -11>()r,) ' 1 ınci Veysi (lstanbul 

Vakıt Kuoası 
(Baş tarafı I nci sayfamızda) 

Verilen malumata güre Yu
nanistanda dört maruf Derbest 
güreşçi vardır, isimleri şunlar
dır: Biskinyoti, Boras, Vasilyu 
ve Tofalos. 

Boras bir müddettir Amerika---

a 

, 

Yunan serbest gUreş şam· ; 
plyonlarında• Tofalos bir 

mfiç esnasında 
da bulunuyordu. Orada iyi bir 
şöhret yapmıştı. Geçen hafta 
Yunanistana dönmüş ve Atanas 
Vasilyoyu güreşe çağırmıştır. 
Fakat Atanas Vasilyu güreş gü· 
nü ringa çıkarak on bin kişi 
huzurunda hastalığı dolayısile 

Burasla karşılaşamıyacağını bil
dirmiştir. 

Bunun üzerine hakem heyeti 
Borası galip ilan etmiş ve Boras 
herkese meydan lkumuştur. Bu 
daveti bir çok güreşçiler e2cüm
le Tofalos kabul etmişler fakat 
Eoras hepsini kolaylıkla yenmiş· 
tir. Bu vaziyet üzerine Boras 
Türk şampiyonu Kara Ali ile 
güreşmek üzere kareketi hazır 
olduğunu ilan etmiştir. 

Yunan şampiyonu şehrimize 
gelmek için bazı şartlar ileriye 
sürmektedir. Bu şartlarda muta· 
balrat hasıl olursa kendisine dört 
kişi refakat edecektir. Bu kafileye 

Yunanistanm hafif siklet boks 
şampiyonu Bakırlı Gorillada ı·e-

fakat etmek ve burada kendi 
katagorisindeki boksörlerle kar• 
şılaşmak erzusundadır. Boksör 

Gorilla küçük Kemalle bir maç 
yapmak istediğini de bildiriyor 

ki küçük Kemalin çoktan beri 
ringi terk ettiğinden malumatı 

olmadığı anlaşılıyor. Maahaza 

Yunanlı bosörün gelmesi tahak

kuk ettiği takdirde kendisile kar
şılaşacak boksörlerin bulunması 
tabiidir. 

Bu arada boksörYorgos efendi 
de vardır ki k~ndisi geçenlerde 

kendi katagorisindeki Yunan 
boksörlerine meydan okumuştu. 

~ :(. . 
işte bu bahis üzerinde yeni 

vazıyet bundan ibarettir. Güreş 

ve maç, şartları hakkında anlaş· 
mak mümkün olduğu takdirde 
bittabi ,epılacaktır. Bütüngöreş• 

çilerimiz karşılaşmıya hazırdırlar. 

Tanas Vasilyos yerine Buras 
isminde diğer bir güreşçinin kaim 

olması bittabi ne Kara Ali nede 
diğer pehlivanlarımız için mühim 
bir mahiyet arzetmez. 

Karilerimize yakınd1 yeni ha
berler vereceğimizi ümit ediyo-
ruz. 

11uınnıııımıı1nılf"'llJn•ıffltııımııı11J111111111mııımııımıntu111mJııumuuıuıuuıuıuıtm 

iki feci tayyare kazası 
CHALONS SUR MARNE, 19 

(A.A.) - Bir bombardıman tay-

yaresi, sür'at kaybetmesi neticesi 

olarak sukut etmiş ve parçalan· 

mıştır. Tayyare rakiplerinden 4 
zabitin ikisi ölmüş, diğer ikisi a· 
ğır surette yaralanmıştır. .. 

PONT SAN PIETRO, 19 (A. 
A.) - Bir askeri tayyare bir evin 

üzerine düşmüştür. İki tayyareci 

ölmüş, iki çocuk diri diri yanmış 

bir kadın ve bir küçük kız hafif 
surette yaralanmıştır. 

ııımnııur11unuamı1:a1uummmnn1111J1111n111nn11•1ım1111ım11•111uuM111mu1.umıuwm•rın111ıııa111mnunıın"n1111,_ uuunuıııım111ıırt1tıımııınınnmum11mrnırrmımmumm 

·Dün yapılan dördüncü at 
koşularının neticesi 

At koşularının dördüncüsü de 
dün yapıldı. 

Mesafesi 2000 metre olan dört 
ve daha yukarı yaştaki yerli ve 
arap at ve kısraklar arasında 
yapılan birinci koşuda, Şemsi 

tayları iştirak etmiştir. Mesafesi 
800 metre olan bu koşuda, Ka
racabey harasının Aykız biri~ci, 
gene Karacabey harasının Oz
demiri ikinci gelmiştir. 

CGIIe: B· • . 
'-ot) 

12 
ırıncı Veysi (lstanbul 

' ,19. 'k' . G l tay), • 1 ıncı irfan ( a a-

y .. k 

, beyin Mesudu birinci, Ismail 
Mecit Efendinin Geyik'i ikinc.i 
Somah Ahmet efendinin Kamer'i 
üçüncü gelmiştir. 

Dördünciiko~u Boğaziçi koşu
su idi. Mesafesi 2400 metre oian 
ve 3 v~ daha ~ ukarı yaştaki ha
liskan lngi!iz at ve kısraklara 

:ırasında yapıh~n bu yarışta, Ma
dam Anna Sabri Peyin Piper'i 
birinci, Ahmet ve Fikret Beyle
rin Ptrombol si 2 İnci, gene Ah· 
met be Fikret Beylerin Frig'i 
üçüncü geldi. 

{ U Sele z ~lata atıma: Birinci Selim , 
"os. saray) 162 112; ikinci 

~tit· B· 
tayı • ırincI S 1. t !4,sa . . e nn (Galatasa-
ay) •kınci Sudi (Galatasa· 

s,~le itt'f 
'llop,.. 1 a: Birinci Vakadi-. -,s (F 

•ti F enerbabçe) "'"O "k" 
t ( G .F, 7 ; ı ın-

aln tsara y ). ~. 

Cümhuriyet gazetesi tarafından tertip edilen Hanımlar ara
smda yüzme' müsabakaları da dün Modada yapılmışhr. Müsa· 
bakaya 11 Hanım girmiş ve matmazel Eva Alter birinciliği 
kazanmıştır. 

Diğerlerinin isimleri • kazanma sıra sile • şunlardır: Fatma, Sel· 
çuk, Oltrot Prayer, Inka Birman, Saime, Suzan Vehbi, Krista 
Birman ve Şükran Hanımlar .. 

Resmimiz Hanımları müsabaka4a~ eyel göıteriyor. 

ikinci koşu Çamlıca koşusu 
idi. Mesafesi ~.400 metre olan 
bu koşuya 4 ve daha yukarı yaş· 
taki yerli ve arap at ve kısrak
ları iştirak etmiştir. 

Prens Halim Beyin Rüchanı 
birinci, Ankaralı Ahmet Beyin 
Tayyarı ikinci, Nail Efendinin 
AE ervişi üçüncü geldi. 

Birinci lnönü koşusu olan 3 
üncü koşuya iki yaşındaki yerli 
haliskan lngiliz erkek ve diıi 

Beşinci koşu 3 ve daha yukarı 
yaştaki Yerli ve Arap kısrakları 
arasında yapıldı. Mesafesi 1800 
metre olan bu yarışta Niyazi 
Beyin Leyla'sı birinci, Ali Beyin 
Al Leyla'sı ikinci, Jsmail Efendi_. 
nin Serveti üçünçü gelmişti. 
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Karagözle Haciyvat 
rökor diyarında! 

Karagöz Cinci 11Uf/ldamnda Şeytan 

uçurtmcwn U(.Ururken fUldetli bir rüz
gdr ner ı;e kaçak sigara kağıdından 
yapclnıış uçurtmanırı pamuk ipliğini 

tutan karagözü sürüklemeğe b(ışlar. 

Htıcıgpat bunu qörür, Karagözün im
dadına lroşar. Bu aralık Karagözün 
ayaklan yerden keşilmi§tir. Hacıyrat 
hemen bacaklanna yapııır, fakat rüz
gfir gittikçe şiddetlenerek ikiaini bir
den havalandırır. Müthiş bir zulumba 
bu.nkırı gök yüzüne çeker. 

Hacıyvat - Karagözüm hakkı· 
nı helal et. Artık mahvolduk de
mektir. 

Karagöz - Korkma Hacıyvat. 
Bak ıurada, ayaklarI1JJızm ıalbnda 
büyük bir yıldız görüyorum. Fa· 

; ikat tuhaf fey burada atadyom do
lu. 

Hacıyvat - Bildim. Burası 
muhakkak Loı Anjelqs denilea ve 
olimpjyatların yapıldıjı meıhur 
sinema ıehridir. 

(Karagöz uçurtmamn pamuk lgliği

ni koparır ı·c küt! diye yıldıza dilıer. 
ler. Biraz dolaşırlar ı·e y:ldız halkın
dan bfrislne raıtlarlar.) 

Karagöz - Affederıin bilader 
buraıı hangi memleket? ' 

Bilader - Buruı Olimpika 
yıldızıdır, ve rekor memleketidir. 

Fakat her !eyden evvel, bana, bu 
yildiza ne kadar zamanda geldi
ğinizi ıöyleyiniz bakalım eski re-
koru olan 12 dakika 17 saniye 
3/ 10 nı kırdınız mı? 

Karagöz - Bilider biz müte· 
neklriren ıeyahat ettik. Acelemiz 
olmadığı iırin saat tutmadık. 

Bilider - Naıı), naııl? Saat 
tutmadınız mı? Rekor kırmağa te· 
ıebbüs etmediniz mi? Siz böyle 
ıhangi diyardan ıeliyoraunu:r;? 
Ne vah!i adamloraınız ! {Cebin
den mendilini çıkarıp gözleri kro-
nometrede olduğ~ halde ıü.mkü
rerek) 2 saniye 4/ 7 •.• Çok iyi 
çok iyi, eski "aümkürme,, rekoru: 

mu bir aaniyenin dörtte biri niı· 
betinde iyiJeıtirmİfm. Formum 
yerinde! .•. 

Hacıyvat - Ayol siz her hare· 
kelinizi kronometre He ölcPr mi-
ıiniz? · 

Bilider - Tabii, bJ· J burada 
hayatımızı rekor kırır,ctkla geçiri-

Nakleden : Fa. 

•anlar. tavtanlar ıibi koımaia, 

beygirler gibi aıçramafa, balık
lar gibi yüzmeie merak ettiler. 
Bütün fikri haylı bırakarak artık 
yalnız bedeni harekata ehemmi-

yet veren bu inaanlann timdi bir 
tek Allahları vardır: Vücutları, 

ve bir gayeleri mevcuttur: Rekor 
kırmak. 

Halbuki Olimpibhlar vücut ye 
beden kabiliyetleri cihetinden 

ha~anlara yetitmek için çahpqa
ğa b-.ladıkları ıündenberi, biz, 
ha)'J'anlar, buıüne kadar münha-
sıran inıanlara ınahtuı olan fikri 
sahada :rükMJm.io s-lıttık, ıay
ret ettik, konu....-ır, t0nrada yaz· 
mağı öirerulik; in-anlar tarafın· 

dan tamam•n terkedilmiı olan 
kitaplardan ilim ve edebiyat tah· 
sil ettik. Onlar rekor kırmakla 
meııuldüler. 

ff a,cıyvat - Doirutu olur teY 
değil!. .• 

T~vıan - Pek tabir Mnelerin 
tesirleri ile, Olimpikalıların tekil· 
leri de deiiıti. Şimdi, meteli. bok
sör bir Olimpikalının çocufu 10• 
ril kafalı doluyor, yüzme tampİ· 
yonlarmın çocukları 'enıeç ıihi 
yü.rüyorlar. 

Karagöz - Hiç olur mu ca
ıum? 

Tavıan - Naııl almatı! JSlr il
mi eserde okumuftum "ilitiyaç 

uzvu yaratır,, diyordu. Bu ilmi 
bir hakikattır. Şimdi biz, tekem· 
mül etmit hayvanlar, Olimpilcalı
ların rekor kırmak meraklarına 
acıyoru;ı. Dütününüz ki, ben, kü
çucük bir tavtan onl•rın en büyük 
yüz metre koıuculannı yan yalda 
bırakabilirim. H~lbuki, bir defa 
olsun benim rcımimi ıazetelerine 
konnadılar. Geliniz de aülmeyin. 
Bu kadar yoruluyor da, küçücük 
bir tavıanla bile boy ölçüıemiyor· 
lar ! Ben ne iıe, pireyi ele alalmı. 
Mini mini pireyi r .... Hangi ıanıpi .. 
yonları bir pire kadar ııçrıyabi

lir? Fakat ıizi alıkOY\lYOrum efen· 
diler, ıidinia do bizzat ıörünüz. 

( Htreıyı•atltı Karagöz uzakıa,ırlar. 

Büyük bir •tadyonuı girerler. Trlhiltı· 
lerde blnlırce lullk vardır. Saltada o
tuz kadar yatak ııe her yatağın içinde 

bir atlet ulflUl14ktadır. Her yatağın 

yanında kiiçUk bir ftuıaa, maBaların 

üzerinde birtrr çalar saat. Ahmet Fet

gerl, Adil Kiray, Felek Burhan, Omer 
Qesinı ellerinde birer kroM~tre ha

kem hf>getlnl teıkil ederler.) 

riz. Sizin hiç bir gayeniz yok mu? 
Of.... Nefret ediyorum aizden .... 
İyiai mi sizi selamlayıp ayrılayım 
,(fapka11nı kaldırırken kronomet· 
reye bakar) 12 salise 1/ 5... Bir 
rekor daha kırdım .. Doğruau for
mum bugünlerde çok iyi... ( gi
der) 

Karagöz - (Y anmda clurf.n 
Olimpika ahaliıinden birisine hi· 

Karagöz - Hacıyvat, eğer bü- le.ben) Bura11 atletleriıı koiuıu 
tün bu yıldız halkı böyle iıe eÇ- mu Bilıider? ... 
lenceli bir yer doğruıu... Bilader - Hayır, timdi "yatak· 

Bir ıes - Öyledir, ey aıil ya· tan kalkış,, şampiyonaıınrn final 
b~cıl~ ! .Öyledir, ve daha bir fey maçını göreceksiniz. 
gormedınız. Hacıyvat - Yataktan kalkma 

Karagöz - Yu !.... Hacıyvat... §ampiyonuı mı? 
Bak, bak Tav§an bize aöz ao··yıu··. s· ı~d D 1 a er - Evet, reımt rekor 
yor. emek b~rada hayvanlar ko· bir ıaniye 5/ 10 dur. Ümit edi-· 
nufuyorlar. .,,.,, ruz ki bu ıefer lunlır. 
Tavıan - Evet efendiler, iki (Bu ııralık bütün ~tılar Nailfır hep 

ıenedenberi, biz, Olimpika hay- birden çalar ve atletler vattıltltı1'ın· 
vanları konuımağa bafladık. Du- dan fırlarlar.) 
runuz anlatayım. Bu r .... k mantık".. B'I :r- • ı i.der - Aman Yarabbi, ne 
air. Bu yıldızda oturaıılar vakti.. güzel N h N d l b' • · . ' ·•·· e eyecan... ere e iıe 
e ta ıl 

0

1manlar ııbı Y•tarlardı. sevincimden allıyacainn. Yarab-
_f.aJcat bır kaç asırdanberi, bu İD· l bi ten bize buıünl' er· d ·· t ı e goı er· 

VAKiT 

1 Memleket Haberleri J 

41 evlat sahibi 
Bir baba .. 

Torunlannın i•imlerini değil, 
aaya.ıaı bile bilmiyor 

(Yozgat) refikimiz yazıyor -
Bu civarda Yerköy ahaliainden 
Koca Ahmet tam 41 evli.t sahibi
dir. 63 yatında bulunan fakat ha
il dinç alan Ahmet ağanın çocuk-
lanndan timdi tekiz oğlu ile on 
iki kızı aağdrr. Altı erkek çocuği
le on bet kızı ölmütlerdir. Ahmet 
alanın çocuklan dört zevceıinden 
olmuıtur. Zevcelerinden üçü aai· 
clır. Ahmet ağa zevcelerinin ka· 
çar yatında bulundukları ıualine 
diyor ki: 

- Birinci karım Fatma benim· 
le yaııttır. Olen Zeliha 50 yatında 
icli. Üçüncü karım 45, dördüncü 
iıe 38 yaıındadır. 
Çocuklarıma ıelince en büyük 

oilum Ahmet 38 yatında, en bü
yük kızım Şerife 32 yeıındadır. 
ilk ollumla kızım öldü. Ahmetle 
Şerifenin kaçıncı çocuğum olduk
lannı hatırlıyamıyorum. 

- Kaç. torunun var? 
- İtte bu olmadı! Bu hesabın 

içinden ben naııl çıkarım? Torun· 
larımın ne adlarını bilirim, ne de 
hanıiıinin hangi çocuğuma ait 
olduiunu ayırt ederim. 

Çiçek dağının Hüseyin Bey çif
liiinde oturan Ahmet ağa: 

"- Meydana getirdiğim kırk 

bir çocuğu Allah bağıılaıa idi. 
ailece bir köy kuracaktık. Ne ya
payım ki Allah müsaade etmedi.,, 
demekte ve: 

- Halin, vaktin nasıl? 
Sualine de fu cevabı vermekte· 

dir: 
- Na11l olacak? Bu kadar ço· 

luk çocuk sahibi bir babanın hali 
vakti İyi olur mu hiç? 
-~""'!1!""'11111•ınııı--nmlflltll!llH!mııumıawmııııımıııı 

din .• 

Karaıöz - Bak, Bilader, ıura· 
da biriıni ıediye ile ıötürüyorlar. 

Bilidor - 8\!, yataktan sıçrar· 
ken ayaiı karyolaya takılıp yara· 
lanan bir atlettir. 

Karagöz - Peki burada 100 
metre koıuau filin yok mu, Bili
der? 

Bilider - Bu koJular baıka 
huıuıi ıtadyomlarda yapılır. Bu
r'"1a yüksek ıampiyonalar yapı· 
hyor. Şimdi "yaka düimeai tak· 
ma,, f&mpiyonaaı yapıla.cak, Her 
atlet eline bir yaka düğmesi alıp 
bekliyecek itaret verilinde takma· 
ia hqhyacaklar. Kim önc;:o takar· 
ıa ..... 

Hacıyvat - Anlatıldı. Bak, 
bak .... Bir düjme yere diiıtü. Tıp· 
kı bi•im dünyada olduju ıibi ma
sanın altına kaçtı. itin yokta ara! 

(llu nnoda lflf•l/Ona t>lmuı ve "u~ 
ka dölm•ıl takmak,. rt/coru bir ıınt. 

Y~"'" dohfln ıe1dıde biri nlıbetlnde 
bir ıomandtt kmlmı,tır.) 

Bilider - Hayatımın en ıüıel 
ıününü yaıadım. Bir ıünde iki re· 
kor, Artık rahat ve memnun öle· 
bilirim. 

Karaıös - Vay canına, deH• 
ne Billder, hu memlekette her 
§eyin bir rekoru var? 

Billder - Tabit. Ben mesela 
I 

anadan dolma rekorcuyum. 
Karag6z - Anadan doğma re· 

korcu mu? 

Bilider - Evet. Biı ikiz karde
tiz. Ben kardeı imden daha evvel 
doğmuıum! 

Karaıöz - ? ! ·
Hacıyvat - ? ! ..... 

20 A~usto~ 

Bir Gazetecinin Hatıratı 
Tren hareket etmişti. imparator ve 
zevcesi birbirlerile konuşuyorlardı _,_ 

s.~b 
önOnde topJanmışlarch· art' Tahtını kaybetmiş bir hllkDm· 

darın avdeti bu Kanton hakkın-
da hiç bir tesir hiç bir merak 
hissi uyandırmıyordu. Bunlard'\ 
Fransova Jozefin bahsettiği la
kayt köylülerdendi. Trenin yak· 

laıtığı haber ~erildiği ıırada bir 
otomobil pıotörllnün horultusu 
duyuldu. istasyonda duran oto
mobilden iki kadın ve bir erkek 

inerek koıarcasına istasyona gil"! 
diler. Bunlar imparatoriçe Zita 

ile dam dönöri ve imp,rator 
Şarl'm kAtibi Baron Verkman 
idi. Cenevre gölü civarındaki 

Prangniı'ten ıabableyin hareket 
etmiıler ve lıviçreyi cenup 

ıarbinden ıimıl ıarkına k~dar 
kated~rek impar&toru karıılamı· 

ya vakhndı yetiımiılerdi, Cesur 
imparatoriçe meyus kocafım te• 
selli etmiye koıuyordu. 

Gezetecllere bfr tavsın 

Bilmem nasıl bir Mucize eseri 
olarak imparalur ailesi ve zabit· 

lerle ayni vagoqda bulunuverdim. 
Da~a doğrusu gazeteci olan ka
rilerime takip . ettiiim usuli anla· 
tayım. Böyle bir h~rekette muvaf
fak olmak için insan bir iazete 

muhbirinin yaptağı hareketin tama· 

men zıthoı yapmalıdır. Bir gaze
teci bir kenara da durur. Ben 

halka karışırım. Bir gazeteci elinde 
bir defter tutar. Eıimde ne def-

ter ne kalem bulunur. Faciayi 
1'eya vakayi temsil edenler ge
lirse onların hareketlerini taklit 
ederim. Şapka Ç1kardıklan zaman 

çıkarır. Meyus göründükleri vakit 
yeisli dururum, Bu uıuli takip 
ederek hayatımda bir çok def. 
alar, hiç tanımadığım adamların 

ellerini samimane sıktığım ol
muıtur. 

Karınları acıkmıfh •• 

Trep hareket etmiıti. Vagon 
bazı bir katara baz' d'ğer bir 

katara bağlanıyordu. 0 Lösern.,e 
kadar süren beş saathk seyahat 

esnasında konuımıya, dinlemiye, 

müşahedatta bulunmıya muvaf· 

fak oldum. Uzun bir yo!culuk

tan kuvvetsiz kalmış olan elek· 

trik ekümülitörleri ziya veremi· 
yordu. Vagonların ötesine beri· 
ıine mumlar dajıtılmııtı. Bu 

mumlar vaktile saray debdebe
ıini görmüı o:an vagonda maj
mum ve mUpbem bir ziya 

1&çıyorludı. imparator ve ze~ 
ceai bir kUçUk bölmeye oturmuş 
birbirinin ellerini tulmuılar, 
yıvaı seıle konuıuyordu .Zürihe 

yaklaııldıjı ıırada imparatoriçe 
birden bire " acıktım " dodl. 
Şart ıyaia kalkarak maiyeti 
aailıadılerinden birini çağırdı. 

ilk f ıt11iyonı bir lıviçreli aaker 
gedip iki jambonlu sandviç aldı. 

Karı koca bununla karınlarını 
doyurdular. 

Bu karanlık trende yapılan se
yahat gayet müheyyiç bir ma-

hiyet alıyordu. imparatora Ma· 
caristan seyahatinde refakat et-

miı olan kont Boroviçyeni hü· 
kümdarın Çomboteli Macar ıeh· 
rinde halkla n11ıl vedalAfhğını 
anlatıyordu : 

Yüzl~rce kişi peskopoıhane 

saat onda kral balkonda f b~ 
nünce halk tarif oluoınıı d' 
tebeyyüçle milli mar14 söyledi Of 
başladı. Kadınlar diz çak;,. 
dua ediyorlardı. lmP-arator ~ 
şanın nekaratını halklı t 
ediyordu. Otomobililai.1 iı~ 
na girioçe bütün halk yol ,ı• 
rine uralandı. Adamca,J1111f it 
byorlar ve arabşyı el••-' 
met çiçek atıyortarcb. .s.l!M 

HeP. birden: "Tekrar ~ 
diye bqırıyo.rlarth. A""'~ 
hududunda FranP.1, 111.ıflilt t'-. 
yan sabitleri geldiler. HQ~O 'rf' 
rın heyetini muhaf.ıı ._A 

nldiklerioi iire~iace ••'!!"'.f 
A vuaturya ibtiJAlalarıma ""I 
ratoru yakalamak İltetllldfri lı 
velden biıe bildlrilmgti. il -' 
diıeden kurtulduk. En '°'~ ..J9 
diaeyi lıtriya da Bıtk 18ı.t; 
gördllk. Yil.1lerce komiı.JI'~ 
tasyona koştular. Arkal•- _.ı. 
büyük bir halk kitlesi geliYo:;~ 
Reisleri gayet ~sabi bir ~ .J 
mutlıııka imparatorla gl>rlf"'"~ 
istediğini ıöylnyordu. Trcad;, 
soıyıl demokrat Avustury• tfff'.. 
uıu vardı. Herifler m8ıak~ _,,1 

giriımek istediler. Fakat k' 
nistler Jaf dinlemiyorlardi. I~ 
ratorun bir daha her ne olt'~ 
olsun Avusturya toprağın• 1 , 

basmayacağına dair bir teah~ 
name imıalam11ını talep •~ 
lardı. Fra~ıız binbaıı11: ··~ .... 
bir kağıdı imulatmıya raı• !! 
mayızl,. eledi. Tezahilrat Y"~ 
larla temasa bile rau ol~ 
Trene taarruz edecekleriol ._, 

nettik. SUkO.ti iade için alt•~ 
icap etti. Ondan dolayı ' 
tik ... 

Yasak •• 

Şarl teıebblisft bot• ~~ 
tekrar Pranjene avdet eder•~ ;h 
hayatı süreceğini unne\ıfl'~ 
lsviçre hükO.meti namına oo~ 
fakat eden Miralay Kiıli11f. V 
disine acı hakikati bildirdi 
di ki: ~ 

" Gerek Vo kant,n..- r..,t 
bir çok diğer kantonlar JJ~ 
metpenahmızı kabul etlll 'f 
karar verdiler. Sizi L~ı 
ğötllrecejiz orada laviçr• h t 
metinin mukarreratına intİ,.r 
deceksiniz • ., ~ 

Şarl bu tebiği kayıt,.Pı ~ 
karşılada. Sadece : 0Yaıık 1 ıl 
cuklar Pranjen'i çok sevi'!°' 
dı 11, Demekle iktifa etti. p~ 
Akıamın on birinde ••,. 

Kanton,, gölü sahilinde ~ '1 
nal otelde bulunuyordulıi,.~t 
dUzüne gazeteci tafsilit _A 

yor veya hummalı bir fa•U1""/ 
araıtırıyordu. Bana geliııC:j 
lara karıı olan tefe.,.O ti 
kaybetmemek için beoıeP ,ti_. 
fona giderek uzun bir 111 -;/_ 
verdim. Jül Veren'in kah''l 
Miıel ltroyof diter gaıet~ 
haber verememeleri için t ~ 
la saatlarca Tevrattao ~.'j/ 
çeker. Ben okadar ilen~ 
mekle beraber meılekt r. ..J. 
geciktirme~ için oldukça~ 
sapan konuıvak telefol1 
ettim. 
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ARK Memleketlerinde 
!asırda ----
Prens Kemalettin Pş. 

kendisine Teklif Olunan 
Kabul Etmemişti 

let,.ı 1 M 

Tahtı 

........ a 1 ebmet Ali haneda· 
~t Prenı (Kemalettin Hü· 
111..;d P8fanın Tolozda ölümü, 
~.- de~in .teessürler uyandır· 
~ , f Anı bır hastahğı mütea· 
idi ~ •t eden prens 57 yaşında 
~ tnd~i merhum sultan (Hü
'-1 .\ k&aııl) in oğlu idi. Tahsi
!'tt, :UP•da bitiren Kemalettin 
Ilı.:.-. 11• bir müddet Mısır or-
-~u 8 , 
~te n aşkumandanlığını de-

et · · ~d llllftı. Fakat prensin ha-
~laı 8 en mühim bir hadisenin 
~ nın 1917 senesinde ölümil 
~ e lngilterenin kendisine 
,.~btını teklif etmesi ve 
~ .~~ın bu teklifi kabul etme
~ ~bı. Prensin babaıı son Hi· 
' bas Hilmi paşanın hal'i 
~ ' Mısır tahtına getirilmiş, ~ 
~ •onra prens Kemaletf 
' tahta gelmesi beklen· 
"'-ta Suıt.an Hüseyin Klmilin 
~ lilerıne Ingiltere hükiime· 
~ Mııın himaye eden devlet 
~ ' Mısır tabbm Kemalettin 
~Ya teklif etmipe de mer· 
~ P~ta. Türkiye ile muharip 
~ "atiyete getirilen Mısırın ba
ı.ı.tııa leçemiyeceğini ve onun 
~ • oturamıyaeağını bildirSk. ln~iizler de tahtı ondan 
lGllıQau bır ~rense. teklif etmek 

lıalil nu hıssetmışlerdi. 
~d tere bu sırada Mısır prens
fet en ınukavemet ve muhale· 
~ a&raıek ihtimaline mebni 
~ t ~ani olmak için tebditkir 
1at.._1~:et de almış, Hindistan 
' nden Ağahanı Mısıra 

~akta ---=:. 

daYet ederek, Mııır pren•lerinin 

muhalefeti takdirde tahtı Aia 
hana vereceğini ih111 etmi1t bat
ta Atahan lehinde de propagan
; a 'ar yaptırmıfb. 

Prens Kemalettin Pf. noktai 

'\tıstr Pren• we Pren•••llrl 

ıı" zarı ilzerinde urar ettiği için 
taht, Sultan HU.eyin KAmilin 
biraderi ve bugllnkll kıra), prenı 

Ahmet Fuat Pı. Hz. ne teklif 
olunmuı, o da tahta ıe~miıti. 

Prena Kemalettin Pf. , bilbaı· 
ıa avcıbk ve kqif seyahatleri 

yapmakla mqgul olmuı, Afrika

da, Hindiatanda biiyük seyahat· 

ler yapbktan baıka Libye çölü· 

nü de kqfetmiıtir. Merhumun 

seyahatleri hakkında yazdığı ıe
yahatnımeler çok ıayanı dikkat• 
tir. 

Asuri askerler 

• 'l! 

'- ~"E:::~ .. 
"tlc • 
~"a~ lngilizlere ait tayyare 
1-..~ lrının muhafazasile 
~~ ~laıak, aynı zamanda 
~ /\ • ·~ vazıfesini yapmak 
t.... ~ 'kilerden teşkil olunan 
k~ ~l 118 bir zaman e•vel, 
"' bta u:aıalarını iste'miı, logi· 
~ dlJı •rekete mukabil on· 
~'it ~evvel terhise karar 
IL.."'tlet ~ıırdan tayyare ile 
~ı.rı lttırtaıişler ve Asurilere 
~di. kalmadığını beJ·an 

~ "ltrde 
' ~'de bn . mOteşekkil kıt'a· 
llaaL ~Jı.ı·f arıde askeri nizam· 
~ ~Ula~ hareketlerde bulun· 
~ f'ıl, ::- müslüman ahaliye 
~ dt 0111 ır vazıyet takınma· 
-..._ 'dıı_-· •rın b· 
~~ti . ıran evvel ter· b!'lt:: idtne •aik sebepler 
~ /\111 ·ı 
~ ' •u: er, lngilizlerin bu 

' hareket ederek 
bqhyacaklaruu 

ummadıklarından, bir takım me
talip dermeyan etmiıler, fakat 
lngilizlerin bunlan dinlemiyerek 
havı filolannı harekete ve lüzu
mu derecesinde askeri ı6ratle 

· getirmeleri bunların aealerini 
kıstırmııtır. 

Bu vaziyet karıııında Asuriler 
terbiı talebinden feragat ede
rek istenen ıerait dairuiade 
hizmete devam edeceklerini bil· 
dirmiıler. lngilizler de onlar1 
derhal terhisten vazgeçerek tay· 
yare kararg1blarının muhafaza
sını gene onlara devretmiıler
dir. 

Asuriler, Hıriıtiyan olduklan 
için, lngilizlerce daha fazla em
niyet ve itimada ıayan görtıl
mektedirler. 

Hadise bu şekilde bertaraf 
olduğu için lngilizlerin Mısırdan 
getirdikleri askerler, tekrar ora
ya iade olunmaktıdırlar. 

Mısırdan bir tabur askerin, 
herhangi bir kaza vukubulma· 
dan, fraka kadar tayyarelerle 
nakli, lngilizlerce bava tarihine 
k•ydolunacak mühim bir badiıe 
uydmaktaclar. 

Türkiye 
ile 

Irak 
Bağdadta (Elırak) gazetesi 8 

:Ağustos tarihli nüshasında nqr 
ettiği bir baı mekalede Kemaliıt,. 
Türkiye ve Orta Şark ,, namı 
altında Alman müelliflerinden 
doktor Kruger'in nqrettiği eser 
dolayısile Türkiye ve Irak müna
ıebetlerinden basetmektedir. 
Elırak gazetesi müsteşriklerin 
Şark hakkında bir çok şeyler 
bilmekle beraber bir çok ıeyleri 
bilmediklerini ve bu yOzden bir 
çok hatalara düşdüklerini anlat
tıktan ıonra makalesine fU ıekil· 
de devam ediyor: 

Tnrkiye ile Irak arasında ak
dolunan Ankara muahedesi ve 
iki memleket arasında imzalanan · 
doıtluk ikbsadi, ticari iadei 
mllcrimin ve muahedeleri, Irak 
bAkOmdarı ile ve TOrkiye Cnm
hur Hİsi arasındaki dostluk, Tilr· 
kiyenin fraka karşı tam bir sa
mimiyet ile luareket ve doıtluk 
rabıtalannın tahkimini istihdaf 
ettiğini g6ıtermekte ve Alman 
muharririnin anlatbğı gibi Tnr
kiyenin Irak petrollanna karp 
ihtiraı beslediğini, veya hasra 
k&rfezinde bir mahreç teminine 
çalıştığını göstermemektedir. Tür 
kiye, Irak ile arasındaki petrol 
meıelelerini halletmiı, iki taraf 
KOrtler namına eetirffen iatfri
kalara karıı mOıterek bir hattı 
hareket takibine karar vermiı 

bulunuyorlar. Türkiyenin sahilleri 
ve limanlan o kadar çoktur ki 
kendisine yeni bir liman aramıya 
muhtaç değildir. Bu itibarla Tnr
kiye ile Irak arasında liman, pet
rol, arazi meseleleri kalmamışbr. 
iki tarafın hedefi mOıterek ve 
mütekabil menfaatleri takviye
dir. Ve ikisi bu hedefi, vatani 
ihtiyaçlan kavrıyan tam bir sa
mimiyetle tahakkuk ettirmekte . 
dir.,, 

Filistin de: 

Arap birliği 

1 ~anda 

Petrolların varidatı sene
den seneye azalıyor 

lran hükUmetinin (lnsiliz -
Iran) petrol kumpanyaıından al· 
dığı temettüün anıızın düımeıi, 

lran efkirı umomiyeıi üzerinde 
derin bir teair icra etti. 

1929ile1930 senelerinde kum
panya 5,206, 761 ve 4,648,579 
sterline varan temettülerden yüz· 
de on bet ve yüzde yirmi niıbetin· 
de klr verdiii halde 1931 ıeneain· 
de kumpanyanın temettüü 2 mil· 
yon 318,717 aterline inmiı, o da 
ancak yüzde bet niıbetinde kir 
verebilmittir. Bunun ııetic:eai ola
rak İran hiikUmeti (1,300,000) 
ıterlin irat yerine ancak (306,000) 
sterlin irat alabilmiıtir. Bütçeıi
ni tevzin huıuıunda petrol kum· 
panyaamm verdiii paraya olduk· 
ça ıüvenen lran varidatın bu de
rece tenezzüliinclen müteeaair ol· 
mut ve lran matbuatı .Clnailiz -
lran) Petrol kumpanyası aleyhin· 
de mühim bir mücadele &ÇIDlfhr. 

lran matbuatının anlatııma ıö· 
re lrandaki petrol menabiinin 
1931 de verdiii mahıul 1930 ae

neıine niıbetle iki milyon ton faz. 
la idi. Kumpanyanın neırettiii 
r•kka..,lara ,aöre. vaziyet bunun 
aktinedir. Bu r•kkamlara sire 
kumanya 1930 de (5,950,000) 
ton istihaal ettiii halde 1931 de 
(5,750,000) ton iıtihıal etmiıtir. 
Fakat (lngiltere - İran) kum· 
panyaıı İran hükUmetine 306,000 
ıterlinden ibaret bir temettü ayır· 
dığı halde lngiltere hükUmetine 
800,000 ıterlin vermiıtir. 

Geçen Temmuzda lran mecliıi 
bu meaeleyi mezvuu bahıetmiı, 
Hariciye nazın da mühim beya· 
natta bulunmuıtu. Bu beyanata 

Hicazda 

göre kumpanyaya, otuz ıene evvel 
verilen imtiyaz, bugünkü ıeraite 

pek muhalif ıerait içinde .;.eril· 
mitti. Bugün iıe lranın menafiini 
temin için tedbirler almmıttır. 

Onun için iki taraf ara11nda mü• 
zakereler vuku buluyor. Çünkü 
hükamet, lrarun bu menabiinden, 

Tahranda bir .. ,..~ 

hakkile müıtefit olamamaktadır. 
Onun için vaziyeti iılah için icap 
eden her teY yapılacaktır. 

Eaaaen iki taraf araarnda yeni 
bir itilifname hazırlanmrı bulu· 
nuyor. Henüz tasdik olunamıyan 

bu itilifnamenin iki taraf mena· 

f iini daha fazla temin etmeıi bek· 
lenilmektedir. 

Bununla beraber Muıul petrol

larının iıletilmeıinden ıonra Jn .. 

ıiliz - lran kumpanyaaının daha 
fena bir vaziyete dütmeıi çok 
muhtemeldir. 

Tenkil edilen • 
ıs yan 

Asi ibni Rifade kimdi- ibni Rifadenin 
Bağdadta bir kongre •• .kl . k. I d. ? H. h .. 
Toplanıyor muşevvı en ım er ır. - ıcaz u-

. kômeti kat'i bir muvaffakıyet kazandı 

Kudils - Filiıtinde arap 11is· 
tiklllcileri,, fırkası namile yeni 
bir fırkanın teıekkül ettiğini, ev
velce haber vermiştik. Prensibi 
imperzalizmin her nevile müca
dele etmek ve bir Arap birliği 
vücuda getirmek olan bu fırka· 
nın lideri AAni Abdülhadi bey
dir. Avni bey ile arkadaşları, 
Arap birliği yolundailk adım 
olmak ilzere, bütün Arap mem
leketlerinin mümessillerinden mil· 
tqekkil bir Arap kongresinin 
toplanmasını istihdaf ediyorlar. 

Avni Bey, Arap ricaline ve 
riiesesasına mektuplar ve davet· 
nameler yazarak kongrenin met· 
gul olacağl 28 mesele hakkında 

Hicaz ve Necit hükumetine kar· ku bulan aıkeri hareketler eına· 

11 kıyam eden lbni Rifadenin, hü- aında lbni Rif ade ile oğullarının 
kiimet askerleri tarafından muha· ve dört yüze yakın taraftarlannm 
ıara edilerek tenkil edildiğini, vu· (Uitfen sayıfayı çeviriniz) 

bunların reylerini almışlar ve 
kendi beyanatına göre, bunların 
hepsinden cevaplar almışlardır. 
Verilen cevaplarda kongrenin 
Bağdatta toplanmasının terviç 
olunduğu anlaşılıyor. Avni Beyin 
anlatııına göre ekseriyetin fikri 
kongrenin Bağdatta toplanmaıı 
Dzerinde içtima ettiğinden kon· 
gre, önOmüzdeki sonbaharda 
Bağdatta toplanacaktır. 

Kongre işlerini mllzakere için 
Yasin Haıimi Paıa Bağdattan 

KudOse gelmiı, neticede iki ta
raf anlaımıılardır. 

Fırkanın adından da anlatıla· 
ca;ı üzere onun hedefi yahmz 

Filistinin istiklali değil, bütcın 
Arap memleketlerinin istiklilidir. 

Fırka lideri Avni Bey bu mü• 
nascbetle ;u sözleri söylüyor: 

"Kudüste islam kongresinin 
toplandığı sırada kongreye işti
rik eden Arap murahhaslarw, 
evimde bir kaç kere toplanmışlar 
ve Arap kongresinin temelini 
atmışlardı. istiklal fırkasının 
bütün rüesası da o zaman bu 
içtimalara iştirik edenlerden 
seçilmişlerdi. Hedefimiz, bütün 

araplık olduğu için, arapların 
istiklaline taraftar olan ve bu 
davaya çalqaalann hepsi de 
koagreye davet edileceklerdir. • 
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'lıat dttfttiltlerini ............. 
'8r Termittik. Hicaz ve Necit liü
Wmeti neırettili tebliğlerle vak.'• 
nm taf silitını biltlirmiıtir. Bu taf • 
ailata p... lbni Rifade sm ~ 
manlarcla vazi.-.On vebamet. 
bsbettiğini anhyarak kaçmak is· 
tmıit fakat hükUmet askerleri , -~ . 
'6ht mWLlettAmberi her ıar~ı ~ 
gal ederek mumaileyhin . kaçma· 
sına imkan venniyecek bır suret· 
te hareket ettiğinden iki taraf 

• VAKiT 

J oyadan gelecek 
&otun ipekli kumaşlar 

Ytlzde elli nlsbetlnde gtlmrtlk resmine tabi 
tutulacak. Bana rağmen vaziyet, dtl~elmedl 

bat tedbirlerine rağmen vaziyet 
tehlike ve -.ehametini mu haf aza 
etmektedir. 

rT8dl Devler Mas 
1 

- 7 - Yazan: Kaaamonu ~ v .... ç_ •• _____ _ 

Ağ;;,kibrlt glM, bir anda yam"uc91l8..,. 
vuş, çok sevindi. " MUjdel ,, de G'! 

Rdiü~ ayııun 38 inci aiiDiL 
harbe tutuımutlar, öğleden akta· 
ma kadar devam eden harp neti· 
cesinde-biler klmilen inma ed;f .. 
mitlerdi. Maktullerin saY,Iaı (370) 
kadardır. Adı Hamit olan lbni Ri 

H.ı-.,; Jıl UIUut) - Halel'N 
vaziyet &ugünferde son derece 
had bir ıekil almıttır. 

.lepaD ipelilileıinin.lel'Te ucuz 
olaark piyaaaya dökülmesinden 
mütazarmr olan bazı kimaeler, ön· 
lerine gelen bazı cfülilanlan yağ· 
ma etmitlerdir. 

Halebe takviye 
mittir. 

Ağzından çıkarıp (Muradımız habiı Çerticidir. Karc:fatdl Ilı f 
hasıl oldu) diye Dahavuıa müj· derman getirdim. z..-Ji,rcl' 
deledi. Dahavuı denizden çıktı. en korkunç, en tehlikeli ~o .,,.,. 

O balığJn lamını yard"' içinden pçip türlü felaketler, ı•11 ~ 
bir kıl ~ık.Mı. "O.tün ... diifhnJier dikten. va her an ~ef' f,JI' 
düğümlenmitti. Dahavuı Ciıte bi· bktan sonra bir güzünu de~ 

kıtaatı İsten· çare T ı0yg.u.. bu kıl ile bajlıdır. derelr aenin kardqmm de '1' 
Y aratrlaBIM"dan. lİf Wria • ı...ıu ~ l(etinuittir. Kalk gidelo .;,,,;,_ 
le geçiremezdi. Hele Tann onar· evvel zavallı Toygan da.....-~ 
dı da ele geçirebildik) diyerek tonundan çıkarıp kendi fıadeain hendiai, oiullam F alilL ile 

Humad. ta- maktuller uapnde idi· 
ler. 

ilmİı .Rif admainı harebQ 91Çen 
Hazp...da ~lam'Jb. Kandiü, 
:Velabilema. Hicua ail'llU!SimLm 
__. ._,,_ açm"' ft M.ımra. il-

Bu. münuebetle bütün çarıı ka 
palı, ahali iae birer kö~ye ıin· 
.... : .. ; ._.,..r. 

SekMlar; poli., jandarma.. ve 
iranum ulamleRla doludur .. 

VaİJlelİD ~ liren 
H .. mi&lqem MieP, S....ter 
ne yolda. hem'='· atınni. ~ der
.. 1 teı.r..ıa ili komiaerJitiJıden 
talimat futa j,! mecbur kalmır 

• • • 
Beyruttaki f ev!talade TcomiseT· 

lik buğday ve gaz gibi havayici 
zaruriyenin gümrüklerini de iki 
misline iblat eden yeni bir karar· 
name nefretti • 

Fakat bilhassa fu müzayaka 
zamanında halkın gıda ve ıtık ih· 
tiyacına temas ebnesi dolayısile 

bu karann mahalsiz olduğu lıak· 

kında gazeteler netriyat yapmak· 
ta ve hükUmeti protesto etmekte· 
dir. 

kılı Atize verdi. Canı ~bi ukla· ade edelim~) ~ 
maunı tenbih etti. (Bunu zawallı Bu ...Uktetler = h ~ 
T oy,ıar.uı. önünde: ıütüzdürüraün T oysarııı- evine ıi~ fi 
==.yakarsın. ~f tııe.. lıaad olur) dedi. kup telrlincle duran ~I' 
Gene (eğer insanlar mel'un Se· pmı yanma ıittiler. ': • fJI 

d , ___ __& l d i .... __ 'l----lllll1· • h--i-~ -vincin terin en aunu uın, ersen ~ 'lmU --- • 

seyret ben ne yapacağım diyip ne attı. Hemfİi'e9İ ........-~ 
Atizi aldı, dai eteiinde gayet zuma ıilkti. Gözleini a,di- 'i' 
büyük bir aPÇ p.terdi. (Bu aia· ı..n.n dahi hemen --
cı dibinden kıea, yak. Çertici Se· ptirmeie aitti. ~ 

tica etmitti. M111rda senelerce ka· 
lan lbni Rifade aünüa biriacle Mı· 
mıclan llaybolm119 •• büyils hir 
bvvetle Hicu h dııa•tmda sörün· 
miiftii. Lad2± ı.bneti te
mia etim., aililk n mühimmat ve· na,. si? &a cibetler lleNi:z meç· 
.. tmlia ... ltifadenm iimidi, Hi· 
cu --.,&winia iltih•kile höyük 
lııis ı....et tetkil ederek Hicazda-

..... 
AJt1i aamam., wıa,eta Wr p.• 
re~ maluadile Halep._. 
IW,. ticaret -.. ..... ile .Hae 
lap. etrafım tepb,uak ferimlide 
W. Jı.mi1y.a tetıftit etmİf Ye men .. 

.aeat fa~'>riliatvı müme.ittetıir 
eh; ittirair• yapılan içtiaiada- bu 
fecr ft:li~te Mf.. !Ue kl•nmuı 
heJdanda ıllibHeı eler yapılinıı· 
br. 

vinç ta he e M İ8e onda he· Şimdi gene T Off&I ın 
Qama ıorldea laeyetler men,.... .. elacpljıhr) eledi. anhby91': , 99 ~ Aa belini \alt ;ıp b.a. ife ala· Bir ıabah odam~n çıJdllll' _j 

Halep, 19 (Hususi) - Halep! cı kmmei• \alJM'ıiı ..,ec1e Da· fDDdan geçen belleri ~J 
H\ımus ve Dirzolyap ~~erı haVQfun 8llMlı plcli. a.m.a bir nereye gittiillni de bi~ 

~ .. - 1 i •• • --L--L 0 d 0 

ID --- • _ , re.JlllU ,7•--11& 1 L 

d6ndüler. Bunlar Şama gıtmiıl.er f oL-ı... ~-- --L-Wı, dilrhal •öyle yürüyordUaı. BaktaD ., 
R • • .. h • ret etm e ıun auua -...,. 7- ~ 

önce eısıcum uru zıya ıt· olduia ,..,.~ Biıt anda atat· cimin hemtireai kargap 

ilmi Rifa ıle11in H°ICU hududu 
n__• • ...-...::.---.: - • •--=ı .....,, -• .--• uaerme ..._. • 

ferdir. leyince ai~ tilwil .;lii. hemen almıt, aevip duruy.or. 1~ ~ 
Aldıiım malGmata göre. hu he- bqtaD hata,....... korı.. diiftü.. (Bırak Allah l6'j 

tme •M' eti Melik lhnismut 
......,__ ~yelten bahenlar 

yetin mütalebatından tımditik Şimdi ha ıuw.,..pıw.a,. an· fu mı:nh-. kaq&71. ~ 
fu maddeler kabul ve karar altı· latan o biçare Toqamı anceıi mm fil- mel'anetüıclea helak 

--. - Erda tarafllMlaa ... ıi· 
.. ~ içia tıAir ala
cafım vadetmitti. 

MiiMh .. ~; ..X.On - ---edim kMfıl Uı bQ 
h. .... 'lllllliiain 1lllhilô ........ 

na almmıttır: bu esnada dedi iti: Ey Tekince, cleclim. Malmı+m ud lrııJ 
t-Suriyeniıı her tarafında der Twı wn#1ı11 ~ plaaw ki eııdife~• ~......- Wf. 

dest bulunan evkafı fslimiye in· biz bir gün Çerçi Sevinç ile genit be.aim için adık: bir .,alıl 
Men 11.niuuut vaziyetten ha· 

ı..rw olu ol.as •--' ltir Wlii 
......... ı.m RiWe,:i h_. .. 
te ıevkedenleri.a kendisince ma-

tib. ahabnm ita"rı ahire kadar te· bi• tahtı = than 1ietıihMle oturup 
.. m•chit silH herp ~ 

liiri. O]m8f110r, ıftaiirü,...dai. lcommm. ,;hihı Nıbcak .. 1 1 • b ...... ._ .. b ... 

* 91111iıt •• '- t ı · telelınla 
•>N:t- fMllalide Jibmisere 

2 - Muhtarlar nizamnamesiı- .Bir balıııle ki hndimiza seç· 

aia tat.Wkinin tecili. mif.tik. O aiıda ~ıJaite bU titre· :::::.:..~~ ~~iliıal 
IGm olduiunu İfa.ret, ve bu. adamı 
tedip ve tenkil edeceğini de iliv• 
etmiı, aonra da tamamile •Ullllut· 
tu. 

anediJmittir • 3 - Halep au tirlmli ile. ~- me üieıJ. öliiu., ~ (bem ıafil 
bqtan müzakerata pifiler.ek .,. avladılar. Gittim, bittim. Aaaan w., Yazi7ette IMal-.ımnı,.ılfdl~· ltic)i Ponto bu- teklifi haklı .. ı..-. .... ıeieeelr ipekli 

me•acata ı&zde eHt nilhetinde 
ıtlmriik remsi ltOlllllUlllI emrey
lemiftir. 

·kt Bu esnada Ttiz zncesilt halinin muhtaç olduğu ıu mı a· fU benim sifiir torbamı bana ye· 

nıua temiai ve lll iicretleriııiıı in- tiıtir) dedi. Ben elimi uzatıp tor- :~z= :~~ 
dirilmesi. bayı alıp eline •91'İnciye kam 

Bu ıükGt devresiade- türli tüd l 
f&yİaların revaç bulm .. ıa •be
biyet verdi. Bilhassa Erden bük "i· 
metinin merkezi olan (Umman} 
dan çıktılı zannolunan ıayialar ı 
.... tbni Rifadenin hareketi ıon 

4 - Atar •erııiti.a.in bütçe m.e- baftbm İli yanmıf, kilniir l'°bi eı.. kor oldukt,aıı sonra Atis 
... : .. 1• _:__L_.,:_de 11wwml bK ilk' ns ..Madılı ltıli çıbrdr. 

Ancak hu ıümmettedaı:ik ted-
bir, mevcut derde çue olamachiı 
İçin galeyan gittilcçe t iddetini ar· 
tmnala baılmnııbr. 

-- llWuu m tfbl. • .• ~.-.J• 
retta tenzili. Şimdi aene ~--- c1ın- tüne koydu. Kıl at.et ~---.... 

5 - Çiltçilflia Zinet Banb- edelim: Q. ailç JUIMit c;bt bi2 -. lilm büklüm J&a•WeRı 
una olan berçluımn tecili.. da yuuıca. Daha.wı ÇQk. ""i.adi. üıti.Uıe tutup o. tijMij ~ 

Alman bütün ifıtiyat ve inzı· 

Para ile asker 41.rece tehSıeli lrir malıiyette idi. t===-==--=-==ı=s===-=;::s:=:ıı:ı= 
GQya Melik 1bni11uudun vaziyeti dir eden bir mektup &(>ndermiı,. 
mühimdi, isiJer Medinei Münev· f&yİa 0 kadar kuvvet keabeanittir Paraguay hUkOmetlnln adam•ı 
vereye girmek üzere idiler, ıonr~ ki Erden hükilıneti ı..... tebibe her 111e111lellelte ••iter tophJor 

Mekkei Mükerremeyi tehdit ede- mecbur olmuftur. Bağdat ıazete- Deyli Ekspr• guetetıi, Para· 
ceklerdi. lld 4le aya f91d)tle -.risatta bu· guay ile barbettij'i takdirde Lon 

lngilteıoe haktmetinin Erden ve lmuırak ba,te lrir feyİn TUku bul· dradaki Bolivya maalaJaat,nzar-
Filiatin hududu üzerinde, Ab!Je madıiım tekit etmektedirler. htıaa •• lradsr lngii• lafistinill 
körfuiaacle mülaim a.ı..rt teclL:.._ Ba ı..ı:..- • · '---- etil hllktimete arzeUiklerini yazmak-

•-- . .•-rs maı ~..,.... .. ~ tadırlar. Bolivya hUkimeü, harp 
Jer alması, bu ıayiaların ehemmi· bır tahsıyet te aabı1' Mııır bidıvı ld .. f kefirde logilteredeu 
yetiai kat ut artınyOl'd•. Alt\u H!W Pqal~ .. Bur Arap ~O,~ ka;ar 

1 gannDtt toplı,.bi· 
Ortalıkta bütün bu ıayialarm gazetelerı oıaun lbna Rıf ade kıya· leceğiai imit etmektedir. Zira, 

renç hm.tutu ııralarc:la 1'ai Ri· ıamia ntellıalclaır ...._. ıöyle- ipizJik ve verilen bol para bu 
fadenin kuvvetleri Hicaz ile Er- mitler, o da Pariate beyanatta bu· miktar lngilizia hup içia ıele· 
..... tauduclu üzerinde bulanmakta lunarak hu ıibi itlerle hiç hir ali· ceklerini &mit ettirmektedir. 
Ye Melik lbniuaudun kuvvetleri kası olmadıfmı, Şark lıükümdar• Diğer taraftan Paraguay bil· 
tle ._. ilerleme.ini beklemekte lannm hepaine fıüımetkir oldu· ktlmetinia gizli adamlan da Iu
•e olhlll lmnetlerini bir darbe ile ğunu hunlan biribiri aleyhine ha· gilterede dolaşarak, ordulannr 
~ iatihdaf etmekte idi. re'ke; ettirecek mahiyette hiç bir temi~ için zabit ftkilleri ara· 

llwri Rifadenin bir nebze iler· harekete giriımediğini, Şarlc: mem m~tadırlar. . d'lik b .. üI 
leıneıtile felikete uframuı bir ol· leketlerinde vuku bulan seyahat· lü ardagufaat y, ~O l~giliz 'ur:• v; 

1 • • cak ··h - '--ad·ıe ye e en . 'da •e f)u hretle herkesi aylarca ennın an tenezzu maıu ı haftada 90 Şilin yani 45 lira 
me,pl eden ıayialann eausızlı~ı vuku bulduğunu, matbuabn Arap kadar bir para vermekte ve A
orta;. çıktı. memleketlerinde vuku bulan hadi- merikaya birinci mevki seyahat 
Anlaıdmıyan bir nokta, lbni ıelere kendini ıoktupndan mü- temin etmektedir. Bolivya ise 

Rifaa,i ieyana teıvik ederek onu tee11if oldufunu ıöylemittir. aynı haftahk ve aynı seyahati 
teıtlih •• t~hiz edenlerin kim ol· Bu ıuretle badiaenin hakiki verip temin ettikten bqka prim 
Cluldandır. miifevviki timdilik meçhul kalı· olarak 50 lngiliz lirası vermek· 

lta1ıta, Mısırda ve baıka yerler· yor. tedir. 
d• Dıeftau hadıaolan hir ıatiaya Hicaz ve Necit hiikGmeti bu Fakat lngı1terede "Foreip 
aite İlmi Rlfacle iıyanınııı mem- gaileyi bu kadar ıüra't ve kat'iy- Ealistment Act,. isimli bir ka· 
bar, Erdendir Ye onun emlri, Ab- yetle bertaraf ederek, bütün dün- nun vardır ki, bu kral tebeaamı 
Clallahtır. Hatta l>it mayete ılre yaya kuvvet ve ruanetini ıöster· ecnebi bir orduya hiı:meUen 
Irak kualı, Melik F&,.ıa, ha Jh• mit ve tebrike defer hir muvaffa· meneder. Maamafih ıizli giı.li 
cı.- Wracleri emir AWullahı telı· kiltlt itan"-"" plqor.. ıaallll .razalmak pek kabilmiı. 

Kahkaha ile gülüp (müjde Atia, burnwma giurek büı;.ia ~ 
:_a.:ı~ e..ı=--- "ekkm. ~ mel'ua Çerçi &leaıd.ea ektik .W.... ~ .,.,...... -

Alem de onun terinden ·kurtuldu. karga bayağı iman ·--11 
Dua edelim ki anam ağacın der· Hemtireıi kardafmr- .,.,, 
hal yanması için bi~ tedbir ıös- hemen haykırdı,. uüıtü. 
terdi. Eğer bize W.,.lıt ~ ...... oldu .. Ak• -..... gelince 
cı kesip te yakıncıya kadar mel· kardaıının boynuna dolafll' 
un Çef!iye meydaa 9enlit ela- ka"'-f Wr •l •Mt 
c.ktık. O ita t.ir ile.. )"akuım Soan .Atide ...,,.,;s0 

kal'taraydı, bittin bizleri kau.r dua edip sel •a.-t 
kavunmlu. Şimdi muhakkaktır iri 
ıa uda bahir Sevinç helik olmut· 
tw. Ele. öhfteıe,"di behemehal 
burada mütiht bir badire kopardı. 
Bir eaattir ._ l.elinnedi = 
zalıar olmadı. Şimdi arbl: bir an 
eYYel dünya ybüne gidip • yiğidi 
kurtarmaja bak) dedi. Atia he
men bq ejip uiır hasuak hür
metle laannmclan çıktı. Daha\'U· 
tun emrile bunu bir kayığa bin
dinliler. (Filin 'J'lldızı hltarak 
hiç korkmadan git) dediler. Tali· 
mat veçhile az zamanda memle· 
keline varıp evine gitti. Kuııına 
(dermanı bulclum,. sil, hemtireoe 
müjdele) diyerek bütün batmda• 
geçenleri bir bir anlattı. Kadın 
hemen kotarak Toyprm heaqi
reainin yanına ıitti. Kadın Çerti· 
ciyi hali kardati bildiiiaden lcar
dapm Tefat etti, diye matem .O,i
ıeai SİJIDİf, bir höşeye oturmuf 
idi. Hemtireaini görünce ağladı. 
(Ah brdqnn akibet ı.u ıünleri 
de ıördüm) eledi. Peri km dedi 
ki: .(A biçare ne ağlanua ...... 

parça baııım airıyor ama "' 
yeti yok, geçer) dedi. 8d 
dibe.o ona ıeçiririm, diıi' 
ruhlar retinnek için 
eu1ada hemen beai kol 
tup çekti. 



VAKiT 

llıkaye Namus?!. Namus?!. Nü leden: 

••• 
.--Takvim ----

C•m•rteal Paar 

Seli.. 
~iı? ;~ıu bilmem, tanır 
l»etllllatiı "P~ bır •Y•iını kay
~. • T alrum ltahçeainin ö
~ 1-.an, Tepebaıı Garden
ltt, ıe . a~Dnde kııın, kibrit ıa
lliı ~· Doirusunu iıterse
'-ectiaı. in kibrit aldığını gör
~ Gtıneı ve yağmurdan 
~ IOlmu, bir ıürn kibrit, 
~e 111h küçlik bir kutunun 
~~ l6tuflcAr bir mfişterinin 
lf. 11 heleler, dururlar. 

~~ OllQ aördiiiüm zaman, 
~ aden. bir tek kibrit alır, 
~~•bal on kuruı veririm. 
~ ~q Seliın çavuı benim 
' •• 1 bir kutu ayırmııtır, 

p'ÇUıdeki kirbitler bitince : 

V, ...... der, kutunuz bitti. 
~ la111a11 yeni bir kutunun 

'" ter~ne bir yirmi bet 
" •arfiyat yapmam lizım 
' laf aramızda, son zaman· 
~ lıibtlt kutuları aak mk bit· 

l'ıa ~•tlacL. Ve nihayet geçen 
1•nımadım. ..... s . 

1... • ellnı Çavuı, dedim, bugOn
~ Iİ • et ,:.arayı bıraktım, pek öy-
~ • n yediğim de yok ki 
~ lllı lcar11tarmak için sık ıık 
~ çapnne ihtiıacım olsun. 
Liti, oluyor da bu kadar çabuk s.; b, lclbritler? 

"'d ı ~ ça'11f, glldl, ıonra, bir 
~ dUtnndli. Nihayet: 

~ aa ..... dedi, ıına doiru· 
~ Aleyeyim. Hile yapıyorum, 

8'r •ladnnıtm, bile ..• 
Se.. ~u~kuadu, devam etti: 

St;, b~yı kalpli bir ~QÇUk8'1n. 
·~al~ Yapmata nasıl karar 
o Ali ••latayım. 

"-· ~enberi, taliıiı bir adamım . 
~ ~11111, ço~ujumu kaybet
~ dan sonra da a,aflmL. 
~ d '•ilim oısa,dı, annem beni 
~otururdu ya f Sanki blltlln 
' r • Yetiımiyormuı gibi, 
~lil:u merhametli bey:erin 
~'-rı •e dithnden arbrdıj'Jm 
'-t)lt 1 

. her il)' ıııuntazamen 
8e • P1Y•nıosu almm. 
~le ikramiye çekileceği 
'· 8fı l8759 numarayı almıı
,, Ylik ikramiye baıka nu· 
~Yala•llf fibi taman 18758 

s~ 1tlc111a1111 mı? A ı kalun 
L.~ •tı•. Hot buda birıey •• 
' a.e:8f on ,an kadar enel, 
~ Talc11m habçeı!nln 
' "-.duruyordum. Bahçe pay
~ "f, in .. 11 1ly11eyeeelr glhi 
_,.... •lnıaya aavaıan otomo· 
~'•iri cbı -..ı. p gitmiılerdf. eabçe 
~ ~apıyı kapabp evlerine 

$ r 11•.Artık,dedi111, bea do 
~ '••t gidıp uyuyıyı•. Ve 

~ '-t':_~ı talcard•t• hkudıtı 
~ ..... ,..UD lnhe geldliim 

~- ~.:"•• rlıOme lllr fey 
·~ _ b •• balcbm, bir çanta. 
~..._~ •lrı11d11a, ıeceaia bu 
~ ~ lcinııeler yolr. Y almz. 
llt ~ :eJdanındaa yıldmm iP· Stil onıo111 ııUyor. Biran 
~ ~ ~ ~zlerimi kamqtarcb, 

~ili · lçınde aarlaotlar pr
~0tlardı. 
~ ,"-.;ı.; lroldın ..... 
~ 1•pılmakta olan eY. 
~ ......... •kularak can-
~ 'tip lla1&ta.. Ne ,ere-

lrir Ptrlaata ıerdın· 
~. Pini PQ'l1 , ..... 

~~ ... _ da olaa i,t .. Bir ,., ,., ... w 

liralık... Yani tamam 5000 lira 1 
Dalluı ela war, d6rt yüzük, 

bir çift lrDpe, bir de plltin kol 
aaab. Adeta bir cevahirci dllk· 
lclnı 1... Bir servet.. Bllyllk bir 
aenet... Kendi kendime "Ey, 
Selim, eledim, arbk korkma, 
bak tayyare piyanıa.u yerine 

Allah sana bir batkuını ibun 
etti, ıayrı 11rbn yere gelmez. ,, 

Fakat o anda 11rtamdan ao
tuk b1r el geçer tibi bir ıey 
oldu. Dikildim. Bir aeı : 

" - Selim ÇavtM. diyordu, 
ıco, bu anı kadar namuslu k•d· 
dın ! V at•n ujruoda llir ayatını 
kaybettin. Bir an olıun namu
ıundan tllpbe ettirecek bir bıl· 
de bulunmadın. Bu çantayı da 
g6tlr. sahibine ver. ,, 

• Papm korkadaa ....,IDlfbm. 

20 Alustos 21 Alustoa 
t7 Aeltl.•hlr 18 Rebi. ahir 
Gtbı dot'UIU 5,1~ 5,16 
GUn batıp 19,01 19,00 
Sabah ll&DlUI 3,34 3,35 
Ôlf• • 12,18 12,18 
bdndl • ı 6,04 16,04 
Alrf&Jll • I 9 Ot t 9,00 
T'&t.m • !0,43 20,41 
!JU&lr • 3 23 3,M 
Yıl~ ıeçeıı } 

GUnler' 224 225 

Yılgı lcalu ı' 141 J 40 
GUnlert 

HA v A - dUn llCaklık qıaml 29 ugar1 
H derece olarak le.bit edllmJftfr. Bugün 
rUMlr mtltehavvtl .Ur'au, uec:ek hava ek· 
1erlyeUe açı]< oıacaıçı,l'. 

RADYO J 
I._ _____ , Bupa 

l8TANBl1L - 18 den ıı a kacl&r Gram&· 
fon - 19,30 dan 20,SO a kadar Hafm Ahmet 
Bey he~U - i0,30 dan 21 e \t&d&r Grama· 
faal& opera - 11 den ı2 ye k&da.• Haıı. 
.._., Bey beyetl - 21 deq 22,40 a k.._ 
Orkeatra. 

Oracıkta kendi kendime atla· BUDAPEŞTJC (&so.ı ın.) _ 1 Orkeatra 

mıya baıladım. Evet, nasıl olur• 15 PlAk - 11,15 Kon.er - 18,45 Macu 
b&valan --. 21,40 l(onııer - 24 Çigan kQll· 

da ben, Selim çavqı, börte bir '°r. 
namussuzluğu yapabilirdim. Na· ı.ıosKoVA c1aot m.) - 13 Haber - ıt 
ııl olurda biiyle bir doınacı bile M\lfYll - ıuo ııunkl - 18•10 Jlualkl ..... 

~ I0,10 !ılullkt. 

akhmdaa i'çerdi? v..uışovA. cuıı m.) ,..., ıa.•n Pllk -

.. Derhal, topal ayıitllllll •il- 14,H Ptlll - 18,ıo P~ - 18,ao Aakert 

.. ade ettim Dil• b•ttO kNIA• mualkl - 17,06 Plak - 18 KQUer - 191~ 
e• ,, .... .- Mualkt - 21 Mualkl - 11,0I Kouer - 23,IO 

rak çantayı ııutrktı• t•.U• et· ~ 
t . KôNtGVUSTICRHAVZJDf (:\835 ini) -ım, ,, 

., J~tık - 7,115 :ti~ - ll,10 Şektf• 
- Çok i1i '"r•k•t etmiMia pirin JW Sear e:ıeri - 11,ao K()'18'r -

Selim çnuı, 11.oa lılualld - 19,10 Pllk - ıı eer11ncs.a 
na.kil - P.,20 Dana. 

11 
- Komiaer de ayle tlylecll 

Paıam. Ve ıırtımı oktadık• 
tan aonra çantayı kaybedenin 

Amerikalı zengin l.ir kadın ol· 
dutunu, biraz evvel Pera Palastan 

tolefo11 ettilderbıi, t "'8i sabah 
derhal g&tOrllp vermemi tembih 
etti ve çantayı da bana emniyet 

edip J•QllAa bır•ktt. 
Erttli .... .-.11 ... ı .... 

diye 11at ona kadar bekledim, 
ve Perıpılasa doğru yola dllılil-

dllm. lıimlerl alcıam gazeteleri 
olmakla beraber, ta uhalıleyin 

erlc•nd'" çakıp •detı İllllD• d· 
nilnO, o g0D bitU1it gibi bir blı 
vererek öldOren ıııeteler çık· 

mııtı. Bir taneı!nde iımim g&zil· 
me iliıti. Aldım baktım. "Atl&ol· 

PAR!S (17%3 m.) - 7,4G J'lmnutlk -
8,41 Mulld - 11 PW1 '°,ıo Pllk - 21 
Edeaı& ftlu.&M.M - 11, .. ~ - 12.ao 
~ 

vtYANA (117.2 aı.) - 11,ao KeMer -
u,ıo Kon1er - U ,il Pllk - ıe,11 Orkes
tra ...- 18 Dant - 11,0I Kouer - a2,45 
D"'8o 

BUKR&ş (Sh,I m.) - 11 ~ - l' 
Pltk ..... ıa ~ .we._. •·• 
~ - ..... *"' ...,... - ............. - .. ...... 
.._. (ffl.I ... ) - ll,IO Nil - H 

9'1fl!l9'1 - 11,IO Konlt• ..- 11,U KCJıNllr -
21 pllk - 11,41 Koq .. - 22,10 Kulkl. 

Dr. lhat" Sa•I 
Gonokok aıısı 

Rtl•Qtuklutu ve lhtllAtlınnı karfı 
r•- ttılrlf ve ta .. afıdır. Divanyo!u 

.. Şuhın M•lunu& cürbeıl No. 189 

ı&an bu mert askere, nam111lu 1 .... ~M~.-,1ı·11~11dı""re-sı""'!r:!"'.1ı!""'l,n~ıkö~p~rü"!-hı"',,-a-16-2-3 ""1 

adammıı dotruıa, brayof •• , fibi Şv!>f A, Slrhct Mühürdar ııde Hp '164-0 

metihklr eDmlelerl• b•I 91ethe- ızmlr. Pire • lskenderlye 
diyorlardı. Glğltım kabarmadı poataaı 
dejil doj'rum. (l•ıair)23 Afuıtoı Sah 11 de. 

Elimde gazete otele slttlm. Trell•on poataaı 
Kendimi tanıttım. l\merikab ma- (Cumhuriyet) 24 Atuıtoı 
dam, pek aaabillfliii için sece Çarıamba 18 de 

gözilne uyku firmemit. daha l•Mlr • M•reln poabıaı 
· uyuyormuı. Atağıya kitibi indi. (lnebolu) 24 Ajuıtoı Çar-
Çantayı kendlılne teallm ettim. ıamba 10 da Galata rıhbmın-
Be11dea lısaiua~ ciı•i11i, adreıi· dan lcallcırlar. (4219) 

mi •orclu, Ye erteel ,an otele l!P.i!!!i!iii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!i!i!!!!!!!!!!ii~!!i!i 
uğramama .. ,Jecli. Kadın ve dotum hastahkları 

Her halde bana pek hakh o- Mütebap111 
lar•k bir ltabtit vereceklerdi. Ve Doktor 
wtui ,... sittlm. Kltip rene Hüseyin N Btif 
indi; •• bana : TOrbe, calci HilAliabmer blna11 

- Ta111aa1, dedi. vbk .. de- No. 10 Tel. 22622 
hllirıiniz. 

Hayretle yQıOaı balnJwdum : 
- Nırey•, diye tordu .. , ne· 

reye sidebllirim ? 
Herif, iri e.•la alılGtlntın 

uka111adan tuhaf tuhaf bakarak. 
- lattclitiaiı yere, dedi, ne 

bilirim bıa. 

- Peki lteal aı diye çağardı· 
nız, iımimi, cimimi, adreıımi, 
aldamı? 

Bir tOrlll i»abıiı kelimesine 
clilha titaaiyorcla. Buadaa tabii 
• olabWrdl ..... l? Fakat he-

rif ne ceYap ver" beğenirşini~? 

- Ne diyemi ~aauclua, mada• 
mın 4lQ1a1ları hırsızlığa kartı 
ıigortab idi. Eger içinde ekıik 

varsa, •drgiuiıi aigort• tirketi· 
ae verecektikte onun için aldık. •• 

• • • 
Selim çavuı bir ıatn• geçirdi

YDıllaae ıaip r•rip baldı ••: 
- itte P•ı•m, dedi, ogOndea 

beri arbk ben de bile yapmağa 
karar vercltm. Sizin kutular on· 

dan cabulc bitiyor. "' 

Sahife 11 

Dovlet Demlryolları ilanlara 

Herda.,,.._ .. Ankara hattı Ozerinde Dil iskele.i civarmda 
54.600 iiçOncil kilometrede vaki taş ocağından çı"artlacak 1200 
M1 BJokun kapab zarfla münakasasr 10 Evliıt 1932 cumartesi 
pil ıaıt 15 tı An~ıracla ldcfe Merkt~inde yapalacakhr. 

TafaJJAt Ankara ve Haydarpaıadaki idare veznelerinde beheri 
beıer liraya aablmaltta olan şartnamelerde yazılıdır. (4215) 

A ve 8 ıilo!arına ait l 003 No. lı ten zilli tarifenin yeriae 
kaim olmak ve 15 Eylul 932 tarihinden itibaren muteber bul\lll'ı! 
mak Ozere 1003 No. lı muvakkat tenzifit'ı yeni silo tarifesi mev• 
kli tatbike •ızedilecektir. Meıkur tar,fe hakkmda matucıat ve 
iıabat ıleak istiyen'erin Haydarpaşa Liman Baımlifettitıiğine 
muraeaatları il&n o'unur. (4 '01' ---Derinee Limanı furunu bir sene müddetle kiraya verilecektir. 
Aleni mllzayede l 9 9J2 tarihinde saat (15) de Haydafpaıa d• 
lıletme Mnfettifliği mtkaa:ında yapılacaktır. Tem inatı mu~akkale 
30 lirad1r. Haydarpeşa Demiryol.an veznesine tediye edileeektirı 
Fazla malumat almak ve şartnameyi görmek s;eyenler Haydıtr
paıa Liınaıı bat Müfettitliiine ve Derince Liman memur~ğu•• 
milraeaal edebilirler. (4200> _._..,..... 

Haydarpata geçidinde bulunan 188 No. lu dükkin a!eni mDza
yede ile Ye bir ~ene müddetle icara verilecektir. 

MD1a1rdr. 31·8·932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te 
yapılacaktır. 

T-1ipleriu t•rihi 111eılcurda iıletme müfettişliğinde haıır bu~u .... 
maları ilamdır. 

Bu h111ııtla fazla 1Qal6mat almak isteyenler H~darpaşa Gar 
müdOrlilğDne mUraca3tla buna müte~Jlik şartnamelere l S kuruı
luk pul yapıtlırarak imza etmeleri ve 200 lira teminat akçesile 
mDzayede gOnllnda Iıletme makamında hazır bulunmalrı ilan 
olunur. (420ı) 

500 g13 kerHteoin kıpah zarfla münakasası 5 Evlul 932 p•ı•r
tesi rD11G •••t 14,30 da Ankarada idare binasında yapılacaktır • 

Faılt tafeil•t Ankara ve Haydarpafa veıneleriode beşef liraya 
satı!an ıırt.,ııQeterde yazılıdır. (4076) 

75 adet m•k .. ılbeiini~ ktpalı zad \ISulü ve takas kıydı 
ile 1Püoakaaı-. 18 iylll 1932 Pazer güntı saat 15 t' idare bina
sında yapılacakbr. 

Faıla tafailit Ankara vo H•ydarpqa veznc!erinc:le beıer lira• 
ya aatılan şartnamelerde yazıhdır. (4169) 

------------------0 s k ü dar • Kadıköy Tramvay tarif esi 
Oıktıdar ıebekesl yaz hareket şirketi 

Hat No. Hatlar Hareket ilk hare- Son hare-
faıılası ket saati ket aaati 

1 f Kaadda'daa il Oek~'• 110 _ 12 5,45 ı.ı,so 
0.kOtlar'ct.n • K•tııa·,. 6.1S 21,18 

tt 1 Hayct.rp~'dea· Oek~d•t'a f 8 • 10 S,4S 21,53 
OıkOdar dan - H. pata ya 6, 15 22, 18 

lS \ Bail•rbı"'adıa.: H. p•~a'ya ) ı 3 _ 15 S,28 21,03 
H, ~t•daq - Baglarbap aa 6,50 22,45 

1 - TramYay arahalannın Üsküdar'daq hareket Ye ÜskOdar'a 
rııuva•ılatları Şirketibayriye vapurlarile mütenaıırdır. 

2 - CUMA GUnlerl: Haydarpa,a'dan Kı11kh'ya ve 
Kaaıkll'clan Haydarpaıa'ya doğru seferler vardır ve büUln hatlarda· 
iri hareket fuılaları diğer gllnlere nazaran daha sıktır • 

3 - Bu tarifeler yeni bir itina kadar muteberdir. 

Deniz Levazım Satınalma Ko
misyonundan: 
1000 To'9 Lavamarin k6mQrQ: Kapalı zarfla münakaauı ıs AP.· 

tos 932 pazar günü şaat 14 tc. 

70 " Fonderlkok k6mDrD· Aç'" münakasası 28 Afqıtoa 
932 pazar günü saat 1 S te. 

Deniz Fabrikaları ibti acı için münakasaya konulan yukarda 
yaıılı lclm&rlerin ihaleleri hizalarmdaki gtın ve saatlerde yapıla
cıtıadap t•rtnaaıelorioi •lirlllek istiyenlerin her güq vevwmet• 
talip olanların da mOnakasa giln ve saatlerinde teminat mektup• 
lıfile birlikte Kaıunpttadı Deniz Levazım satınalma komiayonu
DJ ıaDrıc••tlan. (3823) --- ~--------------------r------~--S ıh bal ve içtimai ~fmn·enet rPk:lletı ll11dut ve Sahiller 

ıhhat rmum ~Hidiiı WğiinJe11: 
lıtanbul ve Çanakkale mer~ezleri için lüzumu olan (430) ton 

yerli maden kaaıQrll ile it'iffar içi,,ı (60,000) kilo kükürt kapala 
ıarf uaulile 10 Eyital 932 cumartesi günU sut 14 te Galatada 
Karamuıtafa P•t• ıo!<atında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer· 
kesinde mlHeteldril komiıyonda mftnakasası icra kılınacatındaa 
taliplerın ta•tnamelerini girmek Ozere Ankara' d~ Hudqt ve Sa
hiller Sıbbat Umum Müd0rl6tl Ayniyat muhasipliğine Ye lstan
bul'dı Dl•ak6r merl' es levazua 1Demur!ujuna müracaatlar1. (4184) 

•• •• • uyu ayyare ıyangosu 
tS. OneO tertip 2a inci ketlde 

11 Eylül 1932 dedir 

BIYO~ i~rnmiye J~,ooo lirı~u 
Ayrıca : ıs.ooo, 10.000 Liralık Büytık 

ikramiyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Mükafat Vardır . 
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Sahife 12 

Zafiyeti umumiye, iştiha

aahk ft ku••etsislik ha
lltında büyük faide Ye Fosfatlı 

tesiri ıörülen 

~ Afyonkarahisar Maden Suyu ~a... 
Haraıeti teskin ve haimı tashiı edeı. '11 

/JöfJrek 

ı1/i<le. 

Hastalıklarına karşı TUrklyenln 
yegane maden suyudur. 
londra ,tı:J'er,qismde B/rüu:ihği 

K a ::an n11şt 11·. 

ırak, Gna : ısır, Yunanistan 4B ıng·ltersye ihrac~t 
vapa", sif a ı hassası tanınan bi · sudur. 
Her Yerde Bulunur. 

Umumi deposu: Yenipostane kar.ısmnda 
Eskizaptiye caddesi No. 20 
Telefon : 22653 "4l •. . .. . . .1 f 

. ..... . .... -·-

Bursa Nafıa Başmühendisliğinden: 
60568 lira 88 kuru~ keşif bedeli Bursa · Mudanya yolunun 

3+500-29+000 ki'ometrolau arasında 10905; 
64910 lira 85 kuruş k< şif bedelli Bursa • Karacabey yo~unun 

B+000-54+IOO ki '.ometro!arı arasında 15540; 

26423 lira keşif bedelli Bursa-Gemlik yo'.unun 13· t-000-20+ 
280 ki 'ometro:arı arasında 7335 metrelik kısımların esas 1ı tamir
leri birlikte ve keşif ve şartnamelerinde muharrer tarifat ve 
izahat dairesinde, kapalı zarf usuli!e miinakasaya konmuştur. 

1 - F e&mi şartname ve keşif sureti musaddakaları iki lira 
bedel mukabilinde Nlfta dai:esinden alınacaktır. 

2 - ihale 28 8·932 pazar günü saat on altıda Bursa Encü
meni Vilayetinde icra ediiecektir. 

3 - Teklif zarfları, müzayede, münc.kasa ve ihalat kanunun· 
da yazılı tarifat dairesinde tanzim edilerek ihale saatındao evvel 
Encümene takdim edilecektir. 

4 - Talipler, şimdiye kadar taahhüdatta bu!uilmuş iseler der
uht~ etmiş oldukları taahhütlerini hüsnü suretle ve gününde ifa 
etmış bulunduklarına ve % 7,5 buçuk teminatı muvakkateden 
maada 25000 yirmi beş bin lirayı havi hükümetçe muleber bir 
banka kefaleti veya o miktar üzerinden noierden musaddak ve 
muteber mali kefalet veya emvali gayri menkulenin ipotek edil
diğine dair vesaiki encümeni vilayete ibraz eylemcğe mecburdur· 
Jar. 

5 - işin mes'uliyeti fenniyesi diplomalı bir mühendis tarafın
dan deruhte edileceğine •e iş mahallerinde ayrıca dip'omalı bir 
fen memuru bulunacağına göre noterden musaddalc mühendisin 

taahhütnamesini ihale gününden 8 gün evvel Nafıa Başmühendis· 
liğine kaydettirmeleri lazımdır. 

6 - ipotek edilecek emvali gayri menkule ahar Vilarette ise 
o vilayetin Encümeni daimisince takdir edilecek kıymet üzerın· 
den Bursa Vilayeti namına takrir verilerek ipotek yapılacaktır. 

7 - işbu taahhüt ihale tar:hinden itibaren 18 ayda ikmal edi
lip bedeli üç senede muhtelif taksitlerde verHecektir. 

8 - işbu tamiratm keşifnameleri berayı tetkik Nafıa Vekaleti 
CeJilesine takdim edilmiş olup gerek aynen ve gerek tadilen 
tasdik buyurulduğu takdirde ana göre ihalesi icra edilecektir. 

9 - Keşifname ve fenni şartname hakkında fazla malumat 
almak istiyenlerin Nafıa Dairesine müracaat eylemeleri iktiza 
eyler. (3904) 

An k a ra Nafia Baş r n ii hen d is 1iği11 den : 
Birinci madde - Bedeli keşfi 23780 lira ve 68 kur~tan iba

ret Ankara ~ Çubuk yolunun 21 - 31 inci kilometreleri ara
smda taş ihzarah mukavele tarihinden itibaren 45 gün zarfında 
ihmal edilmek üz~re kapalı zarf usuJile 4 8·932 tarihinden 1-9-932 
tarihine kadar 26 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Mü· 
nakasaya dahil o!mak istiyenlerin: 

Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan 1783 lira 50 kuruşun 
Vilayet idarei Hususiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair 
makbuz senedini veya milli inınkalardan birinin teminat mektu
bunu yahut milli esham mukabili Muhasebei Hususiyedeo alına
cak i!miihaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

ikinci madde - Münakasa evrakı keşfiye ve şeraiti mahsusa· 
sına tevfikan icra edilecektir . 

Üçüncü madde - Talipler 661 numaralı münakasa ve ihale 
kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı 
zarfı 1.9.932 perşembe günü saat 15 e kadar Vilayet Da.mi 
Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir • 

D~r?ün~ü madde - Münakasa 1-9-932 perşembe günü Anka· 
ra Vılayetı Daimi Encümeninde yapılacaktır • 
. Beşinci madde - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha 

.ııyade malumat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti Na

.. Başmühendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine müracaat
lır1 ilin olunur. (3954) 

VAKiT 20 Ağmtos 19'2 

ark Malt Hulisası ~ 
l 

3UncU Kolordu Sabnalmal 
Komisyonu ilinlar1 

Ankara garnizonundaki kıtaat 
için dört yüz bin kilo ekmeklik 
birinci nevi un Ankara merkez 
kumandanlığı satın alma komis
yonu tarafından kapalı zarf usuli 
ile münakasaya konulmuştur. 

ihalesi 3 Eylfıl 932 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 15 
tedir . .Şartnamesi üçüncü lıolordu 
satınalma komisyonunda mevcut· 
tur. Taliplerin muayyen günde 
teklif mektuplari!e Ankara mer
kez kumandanlığında müteşekkil 
satınalrr.a komisyonuna müra· 
caatları. (669) <4066) 

: :: : ::::::: ::: ::: : :: : :: : :: : ::: :: : : :: : :: : :: : : : : :: : ::: :: : :: : :; .. .. 

ll~ll ... -------·· .. ... 
:: :: 
:: KARA. DENiZ POSTASI :: 

llERZUDUM!I .. .. ... .. .. ... 
:: vapuru p t • :: 
~~ 22 Ağustos azar eSl ~~ .. .. 
g günü akşamı Sirkeci'den hare· g .. . .. 
g ketle (Zonguldak, lnebolu, ~~ 

e 

(_-=== ııııııuııııııı,.. Inkılip Liseleri .,nw 
Leyli ve Nehari - Kız, El'l:clt, Ana, ilk, Orta 

ve Lise Sınıfları 
Müessisi: Nebi zade Hamdi ııal 

.. ·de ııı 
!\ayıt ve l>:ıbul muamelesine l:aşlamışıır. Çok kıymetli ve guzı 

!imlerden mürekkep bir talim heyetine maliktir. ·vbl' 
lngilizcc \"e Fransızca tedrisata hilhassa itina olunur. ilk kısmından ~ 
h f 1 1 

. · :ıc 01e ren er sını ta ebe erine bu iki lisan iç"n de :-.s ~a:ıtlcri harıcın 

olara '< hu ·usr dersler n•rilir. b <ent . d u ~ 
.\lektcp bir sene zarfında giirdüAü büyük raj!,bet sayesın e U uıııi(t 

laaliyet saha:-ını geni~letme1J;e mecbur olmuş ve e~ki Dfö unu ~arıd.t 
ci\'ıırında evelcc mülkiye me~dehinin bulundugu bu yük. fc\ k:ılılde 
binayı kiralamıştır. . retli 

Lise mezunu ~cnç'erin h:ıy:ıt Sahasında hemen h'r iş ('dirıel>ilmelcıfOI eJ"' 
için me\ tcr idaresi bu sene ayrıca (Tiea ret ve Baok8 

,oen 

l ık Kur 1 arı) da tcrıir edecek, hu kuı ıar için de raıeheıc 
mu ıyycn mc tep ücret h:ıricinilc hıç bir p:ıra almıy:ıc1 ı\llr i •edet 

g !\ayıt 'e kabul için lıer ~ü ı sa·ıı 1 O dan 16 r.ı ı adar X uruo::.-nııın) 
§ daireye müracaat edilmelidi r. Istiyenlere mufas,al iz:ıhn:ıme gönderilir 
gg 1 111ıııı1111ıı ?.;ı I ııı ı ı ! ı ı ııııı 1111 ııınııı111111111 ı ı ıı ı ıı ı ı ı 11 11 ı · 11 ıı1111ııııııııı1 nııı11111ıııı 11111 ıı ııı ı ı ı ı ı 11ııı 111 11 ı ııı ı ı ı ı ıı ıı 11111 ııını ı ı ı ı ıııııı ıııı 

Feyziati L :seleri . 
Müdürlüğünde~: 

ilk kısım ve Lise Eylül devresi mezuniyet ikmal imtibaol•';:d 
Eylülü,1 birinden ve sınıf ikmal yoklamalarına Eylüli.in oıJU 
gününden itibaren başlan~cakbr. cJJe't 

Programlar hakkında malumat almak üzre alakadarların 
tebe müracaatları. __/ 

ii Ayancık, Samsun, Ordu, Gire- g 
:: T b S :: ..... :::=· :: sun, ra zon, ürmene ve :: ,:::::::::::::::::::: L 1.. Nehar .. ı . Kız _ E•kek ::::::~:=::::::::"· .. . . ... ... ... ......... .. ey ı - .. ···· ··::: ..... . :: Rize) ye gidecektir. :: .................... ·-··· 

!! y :ı~::ci t~~~.!~.~iin .!i~~:ı~'. !! m! ş e • s il 1mekit1 .. ' 
:: ğına müracaat. Tel: 21515 :: :::: 

1 1• • • K I' 1 b dnııb•• ;; ................................. "•••••••••·············== :::: \1

u\a- ile. Oı ta kısımlara I .. cy ı, Neharı - ız ve ~rkek ta e e kay ı · .... J•f ......... ··· ······ ................................. gg lanmıştır. flergün saat 9 dan 17 ye kad:ır kayıt muamelesi yapılmaıı:t~I>' 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili Hastahklar Mütehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat (2,30 dan 5 e kadar lstan· 
bulda Divanyolunda llS numaralı hu 
susi kabinesin<Je dahili hastalıkları 
muayene ve tedavi eder. 'l'elcfon: İs· 
tan bul. (2.22.398). 

--VAKii-. 
Adres: lstanbul ,\nkara c:ıdtlesi 

Vakıc yurdu. 
Telefon: Yazı ışlen :?.4379 ve 

~.2738 iıfare 2.43:'0 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: ı~tanbul Va kıt. 

Abone şartları: 
J ,; n 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 !\uru~ 
1 laricte - BOn ı 4~0 2i'OJ 

ilfin sartlarımız: 
l\csm ı l ıu,usı 

Satın l O Kş 12,50 l\ş 
:antimı 20 " 2.1 

KUçUk illin şartlarımız : 
1 .ı 4 I • 1 U IJefalı 
30 :iO o5 75 100 Kuruş 
,\ - ı\bonelerimızin her üç a\' lı 

lı :!,ı içıo bir defa mı:ccanendir. 
1\ - 4 s:ıurı geçen il:\nl:ırın fazl1' 
Satırı için 5 kuruş 7.nmmolunur 

\'AKIT MATBAASI 

Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 

De§riyaı müdürü A. Sırrı 

btiyenlere posta ile tarif:ıame gönderilir. 

···•··•····•··•• · · Y d T B O 2282 ::::::::::;;:. :::::::::::::::: Adres. Beşıktaş • ıl ız. el. . . ····.:::::: • ..-················ ... 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden:~ 

Emniyeti umumiye merkez ve villyet kadrolarıoda r0iJ: ti 
bulunan muhtelif derecelerdeki memuriyetlere tercihen bulı"J~ 
mülkiye mezunu almacağmdan askerliğini yapmış olanların f~ 
ve hüsnühal mazbatalarile birlikte Emniyet işleri Umuın M 
lüğüoe müracaatları. (4176) __/ 

,--Müzayede ile satılık otomobil bit 

Buak markalı 1926 modeli az müstamel 7 kişilik ve kapalı . 

otomobilin 22 ağustos tarihinde öğleden sonra Sandal bede9te 

~--1111• ninde müzayede ile sablacağı ilan olunur. 

Erzurum P. T. Baş Müdürlüğünden: ~ 
Şehri 819 lira sabıkalı haftada iki seferli yazın ot0'°~e' 

kışın hayvanla nakletmek ve Karaköseye kadar 480 Karak6;t,~ 
ileri 320 kilo taşımak yazın iki kamyonet kışın güzerg ti( 
yedi menzilbanede ceman 50 beygir bulundurmak şartile ~' i'1' 
kale ile Beyazıt arası posta sürücülüğü 22 caride ihale~' ~ 
edilmek üzere Hasankale'de münakasaya konulmuş old&1ğd 
olunur. (3914) 

TÜRKİYE i 


