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vaziyetini görlyor 

Qiıi~ · · ı 1 Ordu miktarı 
~ •ıı ıçın nası 

ı ~•mele teşkilih Ç.?.e~~l~r?~!:1•1• ~dır? avdeti meıelesi, mühim yir saf

-2-
, ~Yede bir amele ıınıfı da
lttt )oktur. Fakat dağımk vazi
h.a e l'&rk ameleleri vardır. Ve 
it,. ':atleler teşkilitsızbktan do-
'i ~k mOıkOllt içindedir. 
~ lıtanbul ve lzmir gibi 
~ er •ınele kesafeti olan bil-
le ~rlerde yine yeryer ame
~':1Yetleri var. Fakat bu ces;:r kısmen vasıtasızlıktan, 
!tft de idare hatasından do· 
ı.t• ••elenin mOfterek ihtiyaç-
~ bakacak nziyette değil-

lfatta bazan banlann faali
•melenin zararlannı bile 

~~,.~ilbt.OauniçİD mer-

haya girmiştir. Londra gazete
lerinin Berlinden istihbarına g6-
re Kayserin avdeti için lizım 
olan bOtlln tertibat ahnmqtır. . . . 

dolaşıyor! hakemler intihapta 

KDc;Dk sandal we Arturtesel 

Şu resmini giSrdilğiinilz kilçiik, 
bir kişilik sandal MOnih'te Ber
ger fabrikası tarafından yapıl
mış ve Artilr T esel isarindek}, 
gence verilmiştir. Bu ge~ç b~~ 
insanın bir elle kaldırabılecegı 
bu sandalı alarak S Haziranda 
Rigentburg' a kadar gelmif, ora-
dan Tuna yolu ile ve sandalı ile 
Viyana, Peıte, Belgrat, Vidin, 
Rusçuk ve 5 haziranda Berlin
den kalkmıtbr. 

Trenle kigentburg'a kadar 
sonra Tunadan sandalla Viyana, 
V ama, Burgaz, Ahtebolu, Mid
ya, Karaburun, Geliboludan la-
tanbula gelmittir. Şimdi lstan
buldadır. 

müşkülit çektiler , 

Pam ·ı.om· bo1t halk kendini denize •bn:11 ... 
Keriman hanımın Pa~ 

riıten ne zaman hareket 
edeceği malam değildir. 
Elyevm Pariste m6th~' 
sıcaklar bllkOm ıOrUyor. 
O halde ki sokaklarda 
kimıeler g8r8nmiyor, bo
tla halk banyolara çe
kilmiıtir. 

Sıcaklann tehlikeli bir 
halde oldujuna g8ren 
hUk6met tedbirler at
maktadır. Ka.men bu 
yOzden gOzellerin Pariste 
mevcudiyetini bile duy
mıyan vardır. 
Yalnız geçen pertembe 

dnnya gilzeli birçok :gil-~ . iki glzel, yemek-m-mıda 
zellik kıraliçeleri Pariste •iE,_- ğ\izelleri alkqlamıya gelen halk 
tr~ ~-- ~7aret etmif- ile d•ıfla. 

~ karada olmak üzere bil· 

~ leşkilit olmıyan yerlerde 
S "~de getirecek, amelenin 
~ trelc ihtiyaçlanna bakacak 

On gOn sonra lzmire Ye ora· 
dan Antalya, Mersin, lskenderun, 
Tırabulusıam, Beyrut, Hayfa, 
Yafa, Portaait, SOveyf, Cidde, 
Adea, Basra, Karqiye; Bombay, 

~~-~~~·~~ora ö;lecek-
r. u m ı seyaliati iki •e-

terdfr. ~ pnt.ı ba ·~ Ceng ve taze ytlzlerinin tahil 
._7İ flyle pmyor ı boyalan ile g&neşten korkmıyan 

Hakiki gOzeDifia hiçbir ıey- g&zeller objektiflerin karıııına 
den korkusu yo"f';tu• Hatta gil-

l'~Yet vermek lizımdır. 
~ •ınelesi de ba vatamn 
~ b radar. Halbuki bazı yerler
!-t '1 Vatan evlAtlarına Adeta 
'4JOt~e 8t~prak muamelesi ya_pı· 
"' Ufarz bir amele daıml 
"1ttat1'ralc çalqtığı yerden çıka
'- lbelc için borçlar kanuna 
~":r ilci hafta evvel haber 
~ lllecburiyeti koymUfken 
t_ '-&eı l>ta tarta riayet eden pek 
~ eteeae vardır. Ctlmhuriyet 
~ l'laın tayin ettiği ba haklı 
~ tatbikini temin etmek 
"' ~~!etkilAt vasıtasile mOm-
~ Vlllr. 

~ Z-.Ye ile çahıan bir amele 
~~&tknı vaziyet her hanki 
~ ~ işsiz kaldığı surette 
b ~~ Yeni bir iı aramaktır. 
t.. ·~ •ınel~ bir iş aramak 
Jr lll•111e: ._IDamen yardımcısız, 
~--- b· aciz haldedir. ipiz 
bi.l"•1a ~ •melenin yeni bir İf 

ltJd· "-dllftln )Otfüne kalmıı 
~il llat ~· Halbuki diğer taraf
,_ltde '/~ ~lcttin muhtelif yerle
°""tla f fli •nıeleye ihtiyaç gös
~ d,,''1iyetleri idare edenler 
:''llaı_ • •naeıe bulmakta müş· 
~'.lltletc:t'•J~rlar. Bir taraftan 
,,,ı L il bır köşesinde birçok 
i . IQ ...... k 
Çııı doı... r apı lr apı iş aramak 
~~le'• ib ~ken diğer taraftan 
-...._ lc111ı. byaçlan olan müesse· 
)orı.,. itt nacak adam bulamı-
e•le ile ei b~ gibi ahvalde iısiz 
lcil~. ~İrleıı:e:r~~an müeısese
L:~Brı ınnL· •çın amele teş
...._ 'lllllJl bir hizmet yapa 

(~ Mehmet Aanw 
2 nn lal/lf ada) 

.Almanyayı avdeti için Berllnde her 
türlfl tertibatın ikmal edildiği bildirilen 

Kayaer ve zevcesi 

Belin gazetelerinden "Berlin 
Am Morgen,, İD Yerdiği mali
mata göre Kayserin Almanyada 
ikamet edeceği yerde hazırlan
mıştır. Burası, Coburga yakm 
olan Hohenfels ıatoıudur. Mit
lerin en yakın olan Ceneral Von 
Epp,Kayseri ziyaret ederek ona 
Hitlercilerin hllrmetini ve kendi
sini karıılamaktan duyacaklan 
meserreti ifade etmiıtir. 

Bu haber tahakkuk edene 
bugün Almanyanan bapnda bu· 
lunan hiikftmet erkinı da mem
nun olacaklardır. BugOnkn h0k6· 

( lJ1:oomı Z nd ıayıf ada) ' 

Bey 
Jl 

Yakında . 

nede yapacaktır. 

Mllthlş bir l~at 

Gazete okuyan 
ve cevap veren 

bir makine 

neşia en tiddetli P.ftlretinden geçtiler, kimisi yeni çıkan yo·yo 
bile. Bunan da it. , 8 ., şuki, diin oyuunu oynıyordular. 
hararet 34,2 daece olmasma Hakem heyeti uzun mnddet 
rağmen •·Entran,, binasımn anı, gOzelleri tetkik fırsabnı bulduğu 
bir ç&I gibi yanmakta olan ga- için verdiği kararın herhalde 
zetemizin daraça11na çıkmıf olan 

makbul ve muta olması lazam 

Küçük roman 

Bir mektup 
ve cevabı 

Yazan: M. ş. 
"lf. ş.,, imzası fikir ve ede

lıılpı Alemimizin kırymetli ve 
ytiksek bir simasma aittir. 
Kibar bir tevazu sahibi olan 
ve edebi f aalfyetini isminin 
yaJmz hat harflerile imzalı. 
,an bu güzide muharririn 
özlü ve eilzel hikAyeleri muh
telif gazete ve mecmualarda 
intişar etmişti. Kıymetli hi
kiyed bundan sonra V AKIT 
e yazı yardmımda bulunma
yı vadetmiştir. Bir kaç gün 
sürecek olan BiR MEKTUP 

Şayanı hayret m•kiae VE CEVABI isimli kü~iiık 
Londrada açılan radyo meş- romanı bu cümleden olarak 

k Çarşamba gününden itibaren 
berinde yep yeni birço garip VAKiT sütunlarında intişar 
ihtiralar g&rUlmDıtOr. Bunlann edecektir. 
biri, iki ton ağırlığında bir Ro· BiR MEKTUP VE CE-
bot'tur. V ABI, karilerimizin lezzetle 

Kronuyom ile kaplanılmıt çe· okuyacaklan pek nefis bir 
tikten yapdan bu Robot, Rusça· miUI hlkiyedir. Geçen sene-

geldiğine nazaran, bizim de, diln
ya gOzelini, bu kıraliçeler kıra• 

liçesini, ötekilerden daha güzel 
olarak kabul etmemiz icap edi
yor, Fakat dünya güzelinin ar-
kadaılanna bakarken, hakemle
rin intihap için herhalde pek 
milşkülit çektiği belli oluyordu. 
Iıte Mis Antil, bir edibin kızı 
olan Mis Peru, Belgratta felsefe 
tahsil eden Mis Yugoslavya, biı 
musikiıinasın kızı olan Mis Js. 
panya, konservatuvar talebele
belerinden Mis Kanada, b6yük 
bir tilccarın kızı Mis Meksika, 
ebeveyni artist olan Mis Brezil
ya, tOccar kızı Mis Amerika, bir 
moda mOessesesi sahibi Mis ltal• 
ya.. Hepsi de biribirlerinden g6-
zel ve hepsi de ayni derecede 
zarif, hoı ve güzellik kıraliçeleri 
rollerine hakikaten layık. - Gilzelleri gazeteye M. de Va-

(Lütfen sayıfagı çeviriniz) 
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Polis terfileri 
lerin hemen hepimizin pek 

dan maada, Avrupa lisanlannın yakından aşina olduğumuz ikinci, birinci sınıf emniy~ 
herbangisile yazılan gazeteleri intibalarını bu hikiyede bu- memurluklarına hangi merke• 
gürül g0r61 okumaktadır. Yeni Jacak, bir r.ilenin meraklı memurları ve polis müdilrleri ta-
Robotun gazete okumaktan macerasını okuyacaksınız yin edildi ? 
baıka birçok marifetleri vardır. Car'8mbadan itibaren 
Kendisine saat sorulunca evap VAKiT aUtunlerında - Yazısı 9 uncu sahlfemlzd6' 
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Sahife 2 

A lmanya 
Uyanıyor! 

(Baş tarafı 1 nci sayfamızda) 

met erkim içinde Kayserliğe ta
raftar olanlar çoktur. 

' Alman ordusu 

Bertin, 21 (A.A - Havas 
ajansı muhabirinden: 
Almanyanın lmkukan müsava· 

ta dair olan metalibinin is tinat 
etmekte olduğu siyasi nufuz ve 
milli gurur kaygıılarmın birkaç 
haftadanberi dahiJi siyasete mü
teallik ve oldukça calibi merak 
bir takın: meıgnlelerJe takviyet 
bulmuş olduğunu kaydetmek fa
ideden hali değildir. 

iyi malumat almakta olan me· 
hafilde A lman ordusunun yeni
den tensiki keyfiyetinin Alman
yanın Hilerciler tarafından cel· 
bedilmiş olan 450,000 kişilik bir 
ordunun memlekette mevcut 
bulunmasının ortaya attığı tehli
keli dahili meseleyi de halletme
sine müsaade babşolacağ ı söy
lenmektedir. 

Almanya bükümeti, Alman 
ordusunun şimdiki miktarı olan 
ı_o,.o,ooo kişiyi 300,000 kişiye ib· 
Jag eylemek mezuniyetini istihsal 
eylediği takdirde Hitler kıtaah
nın yanşını muntazam orduya 
alcağı, diger yarısının ise esasen 
hizmeti mecburiyeye alınmış ol· 
duğu beyan edilmektedir. 

Bu suretle Hitlerciler, Alman
yanın sabık hadimleri olacaklar· 
dır. 

Esasen Almanya 'nın sıkı bir 
d isipline ve mütemad i bir müra-
kabeye tabi 300,000 kişilik bir 
ordusu o!ması gayrimesul tahri· 
l{ate tabi ve binaenaleyh günün 
birındc budalacasına hareketlere 
kalkması muhtemel hususi bir 
orduya ma lik olmasına mürec
cahtır. 

Bu kabil deliller, bittabi çok 
kuvvetli itirazları davet etmek· 
tedir. Bu itirazların hükumetle 
sıkı temas1arı olan mehafilde 
serd edilegelmekte olduğunu kay-
deylcnıek calibi dikkat olmak 
itiba rile faideden hali d~ğildir. 

Çellk migferlilar 

Berlin, 21 (A .A ) - Çelik miğ
ferlilerin 2 ila 4 eylülde Berlin'de 
akledecekleri kongre dolayısile 
Jaakal 100,000 kişi geçit r~smi 
yapacaktır. 

Başvekil ve birçok nazırlar, 
geçit resminde hazır bulunacak
lardır. Çelik miğferlilerin fahri 
reisi Hindenburg'da bu merasi
me davetlidir. 

Prusya'da emlrlea 

Bel'lin, ?1 (A.A) - M. Bracht 
bütün Prusya polis ve jandar
malarının resmi nümayişlerde üni
forma ile hazır bulunmalarını 
kat'i surette menetmiştir. 

lef ile zevcesi getirmişti . Dünya 
güzelinin amucası, Türkiyenio Roma 
sefiri ve bir çok dostları Keriman 
hanıma refakat ediyorlardı. içlerin· 
den birisi bize, daha şimdiden, 
dünya güzelini,lstanbulda bekleyen 
30000 mektup mevcut olduğunu 
bildirdı. 

[Halbuki buraya gelen ve ga
zetelerde çıkan haberlerde 30 
bin mektubun Keriman hanıma 
A vrupaya gönderildiği yazılmış· 
tı !.. Gülünç değilmi ?] 

Şayet, bu dakikada kendisini 
seyredenlerde ona mektup yaz
mıya kalkışırlarsa dünya güzeli 
muhakkak ki bu rakkama bir 
kaç yüz mektup daha ilave et
melidir. 

~elgraf haberlerimizin bir kısmı 
9 uncu sahifell'llzdedlr. 

V AKIT 22' A~usto~ 
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Almanya V ersay muahedesinin bütün kayit
lerinden kurtulmak azmindedir. '' Fransa 

hayır demesini bilınelidir. ,, diyorlar 

un gunüne aza 1 n b•· 
çinen insan ların hastalık a dbİt 
linde kendi kend ilerine H t~buki 
almaları imkinsızdır. ~ tsi• 
bazan başlangıçta ebern~Y: ih• 
olan bir hastalık bir oı~d 1~1yJll 
mal edilirse tamiri kabıl 0 etle 
bir felaket halini alır. Bu ·~;eoiıı 

Bertin, 21 (A.A) - Havas 
ajc-nsmın muhabirinden: 

Siyasi ve askeri Alman me· 
hafili, bazı haberlere nazaran 
Almanya hükumetinin Fransa, 
lngiltere ve lt:ılya hükiı netleri 
ile girişmek arzusunda bulundu· 
ğu mükilen:eler hakkında uzun 
mütalealar serdetmektedirler. 

Almanya hükumetinin bu te 
şcbbüslerinin Reic'.ıstag'an önü· 
müzdcki içti Ta devresinden evel 
Von Papen tarafından nasyona· 
listlere gösterilmiı bir zaman 
telakki edılmesine maoi olmak 
için iyi ma.iımat almakta olan 
mehafiJde yeni müzakerat icra· 
sının mnvzuu babıolmadığı yal
nız Almanya taraftıodan Cenev· 
re'de bilhassa kendisine taallu· 
ku itibarile tahdidi teslihahn 
heyeti mecmuası hakkında giri
şilmesi temennisini izhar etmiş 
buluduğu mükAleroelerin mevzuu 
bahsolduğu beyan olunmaktadır. 

Almanya hli~dimetinin icrasını 
gi rişmek arzusunda bulunduğu 

miizakereler, Almanyayı askeri 
sahada diğer devletlerin tabi ol
madığı bir takım tohdidata tabi 
tutau Versailles ·muahedename-
sinin heyeti mecmuaaına müte
allik bulunacaktır. 

Alman asker i mehafilinde di· 
ğer ordularm malik oldukları 

bütün teslihata malik olmak ve 
bunlarla askeri talimler yapmak 
hakkmı ve mevcut asker mikta· 
rının mühim miktarda tezyidi ta
lep olunmaksızın Alman o:-du
sunda hizmet müddetinin 12 se-
neden 6 ve hatti 4 seneye indi· 
rilmesi salihiyetini elde etmek 
mevzuu bahsoldufru söylenmek
tedir. Çünkü anasırı hali hazırda 
spor cemiyetleri denilen ve as
keri manevralarla yetiştirilen ce· 

miyetler tarafından verilecek o
lan ordunun iki veya 3 misline 
çıkarılması istenilmektedir. 

M. Herrlot ile Slr John &lmon 
arasında bir mUllkat 

Pariı, 21 (A.A) - Anglo Nor
mandes adalarını ıiyaret etmek 
arzuıu:ıda bulunan M. Herriot 
öntlmU:ıdeki hafta b!dayetinde 
refakatında dahiliye nazın M. 
Chautemps oiduğu halde Guer· 
neryeye gidecektir. 

Nazırlar, orada logiltere hari
ciye nazırı sir Jobn Simona mü
llki olacaklardır. Sarf tesadüfi 
olan bumülikat tamamile husu· 
ıf mahiyettedir. 

Bir taraftan da 
Tahdidi teslthat 
Londra 21 (A.A) - Milletler 

Cemiyetine mil:ıaheret cemiyeti 
Londrada top!anark tahdidi tes· 
libat konferansının icraatını tas· 
vip ve lngiltcre hükumetine tes· 
Hhah tahdit için mOmkün mer
tebe ıüratle hareket etmesini 
tavsiye etmiştir 

Fransızlar ne diyor? 
Paris, 21 (A.A) - Alınanya

nın Alman ordusunun ıslahı kak· 
kında Pariı, Londra ve Roma 
hükumetleri nezdinde teıebbll-

satta bulunmuş olduğuna dair 
olarak deveran eden ıayialar 
hakkında miltaleat serdeden ga
zete-ter, bu teıt:bbOsler yapılma
mış olsa bile, Almanyanın bu 
husustaki niyet ve taaavvurların
dan şOopeye mahal olmadığını 
kaydetmektedirler. 

Gazeteler, Versailles muahe· 
denameıine muhalif olan bu id· 
dialara şiddetle hücum etmek
tedirler. 

Echo de Peris diyor ki: Kanlı bir biç yüzünden bir ıı içio 
temeli g2zgöre yıkılır. Bu0~"do'-'• 

bir anarşi ileimperatorluğun yeni· ıı 
amele teşkilatlarının husu . sıll" 

den ihyası arasında rakseden bir ıt 
torlar vasıtasile ameleye • oıiY' 

Almanya'ya serfuru etmemeliyiz. hi vaziyetleri murakabe e~ •Y' 
Avrupanın şimd.ki vaziyetini boz- ve icap eden tedbirleri • 111 

mıya matuf metalebatıoı stlih da faidesi o~ur. etlfeti 
kuvvetile teyit edecek bir ordu Sonra az çok amele k ·fe• 

••'' istiyen Almanya'ya ilet olmama- olan mıntakalarda nazım ol-
mız llzımdır Paris hükumeti, sini görecek amele teşki1~tt bll" 
Hayır demesini bilmelidir. mazsa onun yerine ameleaı:,tlr' 

~ulrnnu müdafaa etmek oJlr' 
Fransa'nın Almanya ile ayn 

olarak gir işeceği müzakereler 
yoktur. Alman murahhası, Ce
nevre kürsüsüne memleketin me
talcbahnı getirsin. Kendisini ta

k iben aynı kürsüye çıkacak olan 
M. Herriot, Almanya'nın gizli 
testihatına müteallik olan dos-

yayı meydana çıkaracak, Alman· 
ya'nın teahhütlerini ihlal etmiş 
olduğunu ifşa edecek ve 10 se· 

nedcnberi yekcihet olarak hOı· 
nü niyetini isbat etmiş olan Fran
sa'nın toprağına hiç bir ecnebi 

neferinin girmemesini temin e
decek ıekilde hareket edeceğini 
beyan eyliyecektir. 

M. VonPapen'e 
Karşı taarruz 
Cerlin, 21 (:A:.A) - Sosyal 

demokrat fırkası, Von Papen 
hUkftmetine kartı taarruza baı· 

lamışhr. Bu grup, önllmüzdeki 
cuma günü Reichstag divanına bir 

kaç takrir v~rmiye karar vermittir. 
Grup aynı zamanda şimdiki hil· 

k6mete ademi itimat beyan edil
mesi talebini mutazammın bir 
takrirde verecektir. 

ikinci bir takrir, 14 haziran 
1932 denberi neşredilmiş olan 

kararnamelerin feshini talep et
mektedir. 

sile bir takım tahrik teıekl' rJ~ 
rinin faaliyetl~ri kaim olut•!..tl~ 
tekim bugünlerde komO~ 
tahrikitile maznun bir lf.. 
kimseler zabıtaca tevkif "'
maktad1r. Batıboş bir hald_ı .itlİ 
amele bu tahriklerin mah~.:,. 
takdir edemiyeceği, kaf~ 
doldurulan fikirlerin nerel 'f. 
gelip oerelere gittiğini bile~ t 
ceği için çok defa teblikcP ~ 
satlara kapılırlar. Milntaıalll 1 
kontrol altında iıliyecek veV 
amelenin kanuni haklarını tı ti. 
kuk ettirmiye çalııacak bir. ;.ı1 
kllAt iae bilakhı bu feaab1'1" 
mini olur. M 

Nihayet bugün BllyOk ~ 
meclisinde tetkik edilmekte 'I 
bir amele kanunu Yardır. Bu ti. 
nun yarın meclisden çıkıpta /' 
bik mevkiine ieçince bnkO f 
tarafından ameleye ait bir tı~ 
itleria takibi J.bım gall!ce 
Bu vazifenin yapılması ise a8' 
muntazam bir teıkilltın b iJ 
mete icabında yardımı ile t• 
olunabilir. .~ 

Mehmet AV 

Müthiş bir icat 

........................................................................ , ................................................................. . 

(8Qf taralı 1 nci sayfamız~ 
veriyor, birçok sualleri d. ,,1 

gibi görilnerek ona g6re k"' 
lakta bulunuyor. ~ 
Meıher~ gidenler ve Ro ;,t 

Bitlerin bir milyonluk ordusu 
Hitler bütün fırkasını silah başın~ çağırıyor ! .. 

ord.u hükumet merkezine yürüyecektir 
Bu 

Son postayla gelen Deyli Ekı· 
pres gazeteıinin bildirdiiine gö· 
ıe: Hitler sekiz günde toplanmak 
üzere fırkasından bir milyon ki§i· 
yi silah baıına çağırmııtır. 

Alman Faıiat karargahların· 
dan her tarafa emirler tebliğ e· 
dilmi1 ve eli ayağı tutar her Fa· 
tistin bu bir milyona varacak ve 
"Fırtına orduları,, iımi verilecek 
ı:ıkeri teıekküle iıtirak etmeleri 
istenmiır~İr. 

0rduya girmekten kaçınmak 

Başvekilimiz 
Bugiln şehrimizde 
Ankara, 21 (V AKIT) - Baş 

vekil ismet Pş. Hz. heyeti veki
lenin btJgünkü içtimaına riyaaet 
ettikten sonra akşam trenile Iı
tanbula hareket etmişlerdir. 

Başvekil istasyonda vekiller, 
meb 'uslar, •eklletler erkim ve 
kalabahk bir halk kitlesi tarafın-
dan teşyi edilmişlerdir. 
Aynı trenle Adliye •ekili Yu· 

üzere t.iç bir mazeret kabul edil· 
miyecek, ancak Hitlerci doktor· 
lardan müteıekkil bir heyetin ka· 
rarile aaıl mazurlar bundan iıtis· 
na edileceklerdir. 

~itler fırkuı ıimdiki halde 
kayıt olunan izaaile bir milyon· 
dan fazladır. Bu tekilde, emir ye
rine getirilince 28 Ağuıtosta Hit· 
ler ordusu 400,000 değil belki bir 
.. ..,ilyc .1 "'lilam adamdan müte
~ekkil olacaktır. 

Rayi,tag meclisi Berlinde 30 A-

Kasap Ismall 
Yakalandı 
lzmir, 21 (VAKiT) - 336 ae· 

neı:nde lstanbulda lngiliz askeri 
ve Türk polisi kıyafetlerinde 
hır1ı:ıl1k yapan Rüstemi iple 
öldüren kasap Iımail burada 
yakalandı. lıtanbula gönderiliyor. 

.............__"'"'ı•ıunn•tmmMH .. tt11tt111tım"ı nııınttıtnııımym 

suf Kemal Beyler glimrtik ve in· 
biıarkr •ekili Ali Rana Bey de 
hareket etmiılerdir. 

ğustoıta toplanacaktır. 4ii!O 

Bütün Almanya, bu fırtına or· 
dularının hükumet merkezine yü· 
rüyüşüne ihtimal vermekte ve bu 
yürüyüften çıkacak neticeye le· 
laıla intizar etmektedir. 
Almanyanın muhtelif k111mla

rmda gene bomba infilakları ol· 
muı bir Musevi iıçi garına ve ge· 
ne bir Musevi hakiminin evine 
bombalar atılmıttır. 

Son iki vaka' da yaralanan yok· 
tur. 

lzmlr dokuz tayyare 
Daha aldı 

lzmir, 21 (VAKiT) - Teber
tüattan lımir dokuz tayyare da
ha aldı. Vlilyetler arasındaki 

birinci rekoru lzmirdedir. 

lzmlrden Dumlupınar• heyet 
lzmir, 21 ı V AKIT)- 30 Ağus

tosta Dumlupınarda yapılacak 

merasime şehir namına buradan 
bir heyet gidecektir. 

gCSren (Deyli Ekspres) mubl 
şu tecrtibayi yapmııbr : .1' 

"Deyli Ekspreı'in bat .-;,, 
lesini Robot'un glSzll ~ 
koydum. Sonra cereyan dO{.f 
sine basbm. Robot birdel'".ıAl 
okumaya baıladı. Onun '"' 
gürül okuyuıu beni ~ bl"' 
korkuttu ki kendimi kı 
uğramıı sandım. ..,"~ 

Daha sonra Robota P .. .Ji 
sordum. Derhal cevap f~: 
Hava bugün kapalı •e bOdıJO's 
dur. Daha sonra saab sor ~s 
Tereddüt etmeden cevap f Jıilı' 
Saat 11 ,29 dedi. Bir diı ,,O 
sonra suali tekrar etlilll : 
dedi. . .~lı 

R b t 
• • f -•elı"' ... 

o o un ıçı oto .. .,. tr"" 
hücrelerle, mikrofonlarl•• dl' 
formatörlerle, hoparlörlerle 
ludur. 11 _.., r't· 

Bu okuyan Robotu ya~· eti" 
May on senelik mesai ııette,..,.r 
de eserini meydana çı~• tı•I•., 
tır. Matcsat, harpte 111alO 1 t b" 
askerlere yardımdır. B00 ~~ 
Robottan istifade ederek dfıtl*" 
te, kitap vesair matbuatı ;,-, 
ye bileceklerdir. Robotun biU1ot' 
istenildiği kadar ynkıele ~il' 
Ses azami derecede y~k beti' 
cek olursa civardak• • .-4' . _ .... ~~-
camları kıracak derecP 
vet peyda ediyor. 
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it cevaba cevap Borsaya dahil Teşebbüs Kaçakrzllk 

E11velk' 5 1 k B G 1 lltda çk
1 

günkü (Vakıt) te Ati- sene İ İr su" tçu" J•Z l• tu" tu" 0 
ilıetea~ ~n Messager d'Athenes 
topra)d ının Türkiye nüfusunun 

dQtu ~rına nisbeue pek az 0 1- Türkiye rekoltesi- Temiz süt çıkarmak Camiin hasırları al-
i>ab,,d atkındaki neşriyatından 
ll11ıdak~r e? Va- Nii beyin Ak- nİn bir İstatİstİkİ İÇİn hazırlık yaptı tından Ortaya çıktı 
birk•ç bır yazısından alanmış 
~bnda ab~ırı naklederek haddı 
lty ol ır hatadan başka bir 
llaıtıa rnıyan hariçteki yanlış ka
Y•ttta rı takviye eden bu gibi 
l'tırk rın Türk matbuatında ve 
İtıtitar lllubarrirlerinin kalemleri 
ttııı~ti:~lllernesi lüzumuna işaret 

l>Grı v~ 
)•talarun a • Nii bey benim bu 
Cttap a cevap veriyor. Fakat 

Ve • 'k tııııdak· rır ı en benim yazıla-
•ııı.ııa 1 

Pek açık olan maksadı 
dikk,taı:n~ılığa geliyor. Şayanı 
)~ bır nokta olmak üzere 

tdtlı, ~~~ . doğruluğunda ısrar 
1111 ) dalus benim mütaleaları· 
Vt. ~1f gibi göstermiye çalışan 
~ n bey yine kendisinin çok 
~ ~ bir. ~areketi ile haksızlı-
~ilh en ıtıraf ediyor. 

~tı i ~kika Va - Nii beyin yazı· 
''k.t Çınde benim ıtiraz değil, 
.. . Gıe. dk 
aiQı fık rıne i kati celp etti-

''8· ra şu idi: 
itti ıı Türkiye cümhuriyeti Türk
N~llcak on dört milyonuz. 
Ptk lhuz arazimize nisbetle 
~:~?ır. Çoğalmamız lazımdır, v ır.,, 

b l .. N'li'" u bey bu ifadesinin mü-
dGJa.ı.. rengini kendisi de gör
' ıçın dünkü cevabında yazı
~ lbtidafaa ederken bu satır· 
·~u suretle kaytetmiştir: 

1~ ıı lürkiye cümburiyeti Türk
~~ncaıc on dört milyonuz. 
'ldıt llınuı arazimize nisbetl ~ 
ltı.ı.1'. Çoğalmamız 

\lir 
~ .,, 

~t~:•ca Va - Nii yazısındaki 
'-de ı tabirini neden dolayı dün 
&ıı tce az tabirine çevirmiştir? 
'ıtıdt~~ı hareket bile müdafaa· 
qfi b·ı Çürüklüğü isbat eden 
~" ır delildi ... 

~· et b d 
l l'nrk· en ~ ka~~l ediyorum 
~ llt

1
lll1Ye Turklerının çoğalma

).'t b dır, hatta elzemdir. Fa
Gtkı, u~u ifade etmek, yahut 
~1111 tı~ nüfusça çoğalmaları lü
~ l~ 18Pat eylemek için mut-

01--.,1 tkiye arazisinin çok vasi 
'CMı. lbı icap eder? 

~ 4'"1b d ~'de Avrupada nüfusu en 
I 'iil tlf •~tan memleket ltalya 
~i"llıe~'~ ? Artan nüfusu yer-
1.r t~lek lçın mllstemJike arıyan 
~"lb'lk·'t ltalya değil midir ? 
tl~· ı dah b" . ~, ' t a ır kaç gün ev-

ar:dı: ~eteJerde bir havadis 
\'' 11ı, ht •ene Italya nüfusunun 
b, r11ılf. &tketinde b ir tevakkuf 
le· Yec,11, '- tevakkuf ftalyanları 
ia~ tol>r•kı diişürmüş ! Görülüyor 
ltJc ~1111 arı daha fazla nüfus 
, tt bu lllOaait olmıyan bir mem-
"ııtı ' g h Qı il •tt ene arıl harıl nüfu-
~ •n~r, ~ası için çalışıyor ! Şu 
h:ta •l1t1a .. GrkJer için bu hususta 

z'dır. ga kifj bir ibret lev

~k •11ed· 
•Yoturn k' y ,111 tu iıahat • ı maksadım ar-

hat ıı burad ı~e anlaşılmıştır. 
\il :••n, daha ya· Nü Beyin bir 
•• Nn 8 a ışaret edeceg· im. 
•'lcaa ey d" k 
de •ıer d'A un Ci cevabında 
·~::, habaed, kthenes gazetesin
'l,aı n o/1111 bi r en şöyle diyor • 

tı lnaJc r zırtap A . • 'ak "1e~ oz tına gazete-
....._ "'4lak asan Yunanlı 

l Arkada • 
'V\lra..1- ~ıııııı.a b t l 

'19 littapoz a ır atalım ki 
dediii gazete 

Borsaya dahil olan mevat hak· 
kında Zahire borsasınca son bet 
senelik Türkiye rekoltesi hakkın
da bir istatistik yapılmıttır. Buna 
nazaran afyon, 927 de 112, 928 de 
330, 929 da 190, 930 da 660 ve 
931 de 430 tondur. Arpa; 927 de 
629000, 928 de 945000, 929 da 
1,825,000, 930 da 1,588,000 ve 
931 de 1,633,000 tondur. 
Buğday; 927 de 1,333,000, 928 

de 1,557,000, 929 da 2,759,000, 
930 da 2,826,000 ve 931 de 
2,930,000 tondur. 

Çavdar; 927 de 101,000, 928 
de 111,000, 929 da 318,000, 930 
da 318,000 ve 931 de 286,000 
tondur. 

Pamuk; 927 de 39,000, 928 de 
15,000, 929 da 66,000, 930 da 
46,000 ve 931 de 70,000 tondur. 

Yulaf; 927 de 59,000, 928 de 
100,000, 929 da 197,000, 930 da 
125,000 ve 931 de 108,000 ton
dur. 

Fındık lbrııcatımız 
Bir Ağustos 931 den 15 Ağus· 

tos 932 ye kadar memleketimiz· 
den 1,979,678 lira kıymetinde 
44,469 çuval iç fındık ve 236,179 
lira kıymetinde 12,660 çuval ka· 
buklu fındık ihraç edilmiıtir. 

Istanbulda .................... --...... . 

Seyyahlar 
1000 kişilik bir Fa
şist kafilesi daha 

geliyor 
Dün Praga vapurile Çekoslo

vakya ve Almanya tacirlerinden 
otuz seyyah gelmiıtir. 

Bugün Istella d'ltalya ile de 
ltalyadan bahriye cemiyeti aza-
larından 340 kiti gelecek iki gün 
kalacak ve Brendiziye dönecek· 
lerdir. 

Bin kişiden mürekkep Faşist 
seyya_hlar ise eylülün yedinci gü
nü gelecekler ve ancak fiç gün 
kalacaklardır. 

Fransız talebesi 
Fransız kız muallim mektebi 

talebelerinden 45 kişilik bir ka
file dün ıehrimize gelmiılerdir. 
Bunlar Çapa kız muallim mek
tebinde misafir edilmişlerdir. 

Japon ataşemUterl 
Japon sefareti ataşemilteri 

koton el Zimora Tokyo harbiye 
mektebi müdürlüğüne tayin edil
diğinden dün Tokyoya gitmiıtir. 

Yerine tayin edilen kolonel 
Kanda dUn işe başlamııtır. 

Ali efendi isminde bir mandı
ra sahibi Y alovada millet çiftli
ğini gezerken sütleri pastürize 
edecek tesisatı da görmüş, be
ğenmiş ve lstanbulda kendi 
mandırasınada böyle bir makina 
koymaya karar vermiştir. Ali 
efendi makineyi getirt~iş ve Ye-
dikuledeki mandıras nın yanına 
yaptıği binaya yerleştirmiştir. 

Ali efendi dün asri bir şekilde 
yaptırdığı mandırası ile Pastürize 
makinesini baytarlara, gazeteci
lere göstermiştir. 18 senedenberi 
sütçülük ile uğraşan bu zat el
yevm mecut 60 ineğini günden 
güne artırmaktadır. Yakında pi
yasaya ucuza paslürize edilmiş 
süt çıkaracak ve hastahaneler 
ve müesseseler için açılan açılan 
münakasalar girerek halka temiz 
süt içirmeğe yardım edecektir. 

Belediye 
Ceza veriyor 
Belediye havayici zaruriyeye 

fena maddeler karıştıranları şid
detle takibe başlamıştır. Sön 
günlerde bazı bakkallar ve sey
yar satıcılar yakalanarak kendi
lerinden ceza alınmıştır. 

Bazı satıcılardan müteaddit 
defalar ceza alındığı halde bun
ların uslanmıyarak halkı aldat
tıkları görülmüştür. Bu gibiler 
hakkında ağır cezalar verilmek
tedir. 

Rize valisi Ekrem Bey 

Rize valisi Ekrem Bey Istan· 
bula gelmiştir. Bir kaç gün ka
lacak, Ankaraya geçecektir. 

tttmıım rıtrtnııt• um,......murım111mmtımııınmımnmtt11:11111111tt~ 

'"'1111111·· Ya/ovada ··'"'""""\ 
) Dün yüzme ( 
) Müsabakaları ( 
İ Yapıldı ( 
j Yalova kaplıcaları müdür- i 
~ lüğü tarafından Y alovada is- ~ 
~ tirahatte ve tedavide bulunan- ~ 
~ ların vakitlerini hoş geçirmek ~ 
~ maksadile tertip edilen yüzme ~ 
§ müsabakalarından birincisi dün ~ 
~ yapılmıştır. Müsabakaları Ya- ~ 
ff lovadaki erkim hükumet ile % 
\ kaplıca misafirleri ve Yalova- ~ 
~ lılar seyretmişlerdir. ~ 
~ Müsabakalara kaplıcalarda ~ 
~ bulunan misafirlerle Bahriye ~ 
~ mektebi talebelerinden birçok- ~ 
~ Jarı girmiş ve saat üçte baş- ~ 
~ hyan müsabakalar beş buçuk- ~ 
~ ta bitmişti r. ~ 
~ Evveli yeni gelen ecnebi ~ 
~ antrenör bir kaç atlama gös- ~ 
~ terişi yapmış bunu atlamalar i 
~ ve 50 metre sürat yarışı takip ~ 

=============iğ etmiştir. Sırasile 100-200 met- ~ 
~ re sürat yarışları ile SOX 400 ~ 
~ matre bayrak yarışı yapılmış, ~ 
~ ıon olarak su topu oyunu oy- ~ 
g nanmıştır. Müsabakalar erkek- % 
~ ler arasında olmuıtur. ~ 
~ Kaplıcalar müdürlüğü yakın- ~ 
j da zengin programlı mütead- ~ 
~ dit müsabakalar tertip ede- i 
E cektir. ~ 

Yunan hükumetinin naıiri efkarı 
olan nimresmi bir gazetedir. Bu
rada çıkan makaleleri doğrudan 
doğruya Yunan hükumetinin de
ğil ise bile resmi Yunan maha
filinin fikirleri olarak kabul et
mek zarureti vardır. Bu itibar 
ile bu zırtapoz tabirinin çok yer· 
siz olarak kullanılmış olduğunu 

lü~eo tasdik etmeleri lizımdır. 
Mehmet Asım 
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Dokuzuncu ibtiaas mahkemesi 
dün garip bir kaçakçının muba· 
kemesini gömüştür. Hadise Hen
dek kasabasının Şeyh karyesin
de cereyan etmektedir. Molla 
Yuıuf ismini taşıyan maznun , 
karye camiinin hatibi bulunmak
tadır. Mahkemede okunan hazır
lık tahkikatı evrakından öğren-

diğimize göre, Molla Yusuf ca
miın hasırlarını kaldırarak tah
taların altına sekiz denk 300 ki
lo kaçak tltün gizlemiştir. Fakat 
bir gün Molla Yusufun kaçak
çılık yaptığı ihbar edilmif ve 
tütUnler meydana çıkmıştır. Maz
nun muhakemenin dünkü celse
sinde bulunan tntUn denklerinin 
kendisine ait olmadığını ve baş
kaları tarafından oraya konul
duiunu iddia etmiıtir. Bazı ıa
hitlerin istinabe ıuretile ifadele
rinin ahnmaaı için muhakeme 
başka gOne bırakılmıthr. 

Matbuat kanununa muhalefet 

N eırettiği bir makalede bir 
Yugoslav zabitinin intibarini mat
buat kanununa muhalif olarak 
mDaaade almadan yazdığı için 
Franıızcalıtanbul gazetesi sahibi 

M. Piyer Lagof aleyhine dava 
açıldığını ve muhakemeye nöbetçi 
ağırceza mahkemesinde başla-

nıldığını bildirmiştik. Dün dava· 
ya devam olunacaktı, fakat suç
lunun gelmediji anlqılmıf, ken· 
eli.ine mahkemede hazır bulun
ması lilzumunun tebliği için mu
hakeme 28 Ağustos Pazar gü
nüne bırakdmııtır. 

Kaçak rakı 

Bartinde evinde kaçak rakı 
çıkhğındao dolayı Iıtanbul do
kuzuncu ihtisas mahkemesine 
gönderilen Muıtafanın muhake-

mesi diln gör6lmüı ve ıuçlu altı 
ay hapsa mahktim edilmiıtir. 

KomUnlatl6r 

Adliye, tebrimizde yakalan
dıklarını yazdıiımız yirmi bir 
komünistlik maznunu hakkındaki 
tahkikatı ikmal etmiftir. Ôiren

diğimiıe göre komüniıtler diln 
tahkikat evraklarile birlikte ye
dinci istintak dairesine verilmi,
lerdir. 

Bir katilin muhakemeal 

Tophanede Gafur isminde bir 
klSmllr amelesini aJdilrmekten 
suçlu Yusufun muhakemesine 
dün ağırcezada devam olunmuı-

tur. Muhakemenin dünkü celse
sinde de ıahit dinlenilmiıtir. Dün 
dinlenen ıahitler vak'ayı görme-

diklerini ıöylemiılerdir. Dava , 
diğer bir kısım ıahitlerin daha 

dinlenilmesi için başka güne bı
rakılmıştır. 

Donanmamızın 
Seyahati 
Yavuz zrhlısı refakatinde Ha· 

midiye, Mecidiye krovaıörleri ve 
Peyklşevket, Berkısatvet torpi
toları olduğu halde Karadenize 
çıkmıştır. Filo 20 rün kadar se
yahat edecek ve Karadenizdeki 
Türk limanlarına uğrayacaktır. 

Limanlarda halkın gemileri 
ıeımeıine milaaade edilecektir. 

IGü~Siy~;;tfl 
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Beynelmilel . 
iki mesele 

Man~url meselesi -
Almaoyanıo teslihat 

müsavatı 

Son günlerde büyük davlet• 
leri meşgul eden başlıca iki 
beynelmilel mesele var. Bunla· 
rın biri Mançuri'ye, diğeri Al· 
manyamn teslıhat müsavatı ta• 
lebine aittir. 

Mançuri meselesi Lort Litt'jn 
riyaseti altında Mançuriye gide
rek tahkikat yapan heyetin neş· 
redeceği raporla mühim bir ma• 
hiyet kazanacaktır. Raporun 
neşrinden evvel anlaşılan bir 
hakikat, onun Japonyayı gayn 
memnun edecek mütalealan 
muhtevi olduğudur. Heyetin bu 
mütaleaları münakaşalara sebe
biyet vereceğinden Mançuri ile 
alAkadar olan devletlerin mDna· / 
sebetleri oldukça gerginleşecek, 
Japonya_ ile milletler cemiyeti 
arasında bir takım hadiseler 
vukuu beklenecek, belki de ne
ticede Japonya, Milletler cemi• 
yetinden çekilecektir. 
Almanyanın teslihat mllsavatı i .. 
temeıi bahsine gelince, milletler 
cemiyetinin mütehass.slan zaten 
bu mesele ile meşguldürler. 

Almanya devleti, teslibat iti· 
barile diğer deYletlerin gerisinde 
olduğu halde onun birinci sınıf 
bir devlet sayılmaaına imkan kal· 
miyacağının ileri sürmektedir. \ 
Almanya bununla da kalmıyiırak 
Afrika ve Asyada müstemlikeler 
ve "haridez memleket,, hukuku 
uteme•i de, bekleniyor • 

DeyJi Telgraf gazetesinin dip-1 

lomat muhabiri tarafından Yeri• , 
len malnmata göre bu mllhim 
meselenin şu iki şıktan birine ' 
müncer olması beblenir : 

1 - Almanya ile diğer dev• 
letler arasında bir itilaf aktile 
mevcut müsavatsızlığı tedricen · 
iıale etmek. 

2 - Almanyının teslibıtta. 
müsavat hakkını tamamile tanı• ' 
mamak. 

Fakat birinci şeklin kabuli 
daha fazla muhtemeldir. ÇOnktı 
ikinci ıeklin kabuli takdirinde · 
Almanyanın milletler cemiyetin· 
den çekilmesi gibi bir hadiıe 
ile karıılaşmak ihtimali mevcut 
tur. Almanya milletler cemiyetin• 
de diger devletlerle teırik.i me
aaiden feragat ettiği takdirde 
onun bu hareketi Versay muahe· 
desine karşı isyan mahiyetini 
alacak ve o zaman vaziyet bllı· 
bütün vahamet kesbedecektir. 

Beynelmilel siyaset alemini l 
meşgul eden bu iki mühim 
mts'ele bütün hariciye nezaret• 
leri tarafından ariz ve amik tet• 
kik olunmaktadır. 

Saracoğlu yarın 
Şehrimizde 

Himillerle müzakereye memur 
sabık maliye vekili Saracoğlu 
Şükril B. , Başvekil P,. Hz. ne 
izahat vermek üzre yarın ıebri• 
mize gelecektir. , • ._ 

Bir reklam talebi 
Italyan ilanat şirketi ofise mO· 

racaatla Venedik civarında Lido 
adasındaki lunaparkta reklam yap• 
maya talip olmuştur, ofis mes'e· 
leyi alakadarlara vs bilhassa 
tUrnig kulübe bildirmiştir. ' 
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Yazan CASUS Türkçeye 

Somer• Çeviren 
eetMog• Beynelmilel Esrarengiz Kuvvetler Ö. Rıza ham -10-

İspanyol rakkasenin yardımile Hintli 
milliyetperver tuzağa düşürülecekti! 

-7-
Lazarl GiniJa 

Tren saat sekizde hareket e· 
decekti. Aşenden bavulunu yer· 
leıtirmİ§ ve Ginilanin arabasına 
binmişti. 

Kadın, karanlıkça bir köşede o· 
turuyor ve yüzü pek görünıniyor· 
du. Yanında iki taharri memuru 
vardı. Aşenden bunlara y~klaş~
Tak sordu: 

- Madam yemeğini nerede yi
yecek? Restoranda mı, burada 
mı? 

- Burada!. 
- O halde yemeğini hemen 

emrediniz. Ben yemekten sonra 
gelir onunla konuşurum. 
Aşenden tekrar geldiği zaman 

madam yemeğini bitirmişti. 
Onu gören memurlar hemen çe· 

kildiler ve ikisini haşhaşa bırak· 
tılar .. 

- Sıgara içer misiniz?. 
Ginila başını kaldırarak Aşen· 

dene baktı. Biraz tereddüt etti. 
Sonra uzattığı sıgarayı aldı. Ya
nan kibrit ortalığı aydınlatmış ve 
Aşenden de kadının yüzünü gör
meğe imkan bulmuştu. Kadın hic 
te güzel değildi. Saçları, şapkası· 
nın altındaydı. Gözleri simsiyah· 
b. Otuz beşlik falandı. Derisi kı
rışmıştı .. M~kyajsız olduğu için 
pek kart görünüyordu ( Göz]erin
den başka güzel hiç bir yeri yok
tu. İri idi, o kadar ki güzel dan· 
aedeceği zannolunamazdı. Sinir· 
li ve ürkekti. Fransızçayı, İtalyan 
fivesile konuşuyordu. Kadın ya~ 
hancıya sordu: 

- Kimsin?. 
- İsmim sizi alakadar etmez, 

ıtıadam. Fakat "Thonon,, a gidi
yorum. Size La Place otelinde bir 
oda ayırttım. Rahat etmenizi te· 
menni ediyorum. 

- Miralayın mevzuu bahsetti-
ği zat siz misiniz?. Yani benim 
gardiyanım mısınız?. 

- Size asla rahatsız etmemeğe 
çalııacağım ! . 

- Bununla beraber gardiya
nnnaınız ! 

- Fakat bu işin uzun sürımiye· 
ceğini zannediyorum. Sizi lspan· 
yaya götürecek pasaportunuz ce
bimdedir. 

Kadının yüzünü ye'is kaplamış· 
tı: 

- Ah fU mel'un miralayı öl
<lürebilsem mes'ut olacağım. O ne 
kalpsiz adam!. 

- Fakat siz kendinizi fena bir 
vaziyete düşürdünüz. Casusluğun 
tehlikeli bir oyun olduğunu bil
miyor muydunuz? 

- Casusluk yapmadım ki .• 
- Belki fırsat bekliyordunuz .. 

Fakat benim bildiğime göre siz 
her şeyi itiraf etmit bulunuyor• 
ıunuz. 

- Ben yalnız benden isteneni 
yaptım ve mira]ayın tazyikile a· 
tıluma bir mektup yazdım. Atı· 
iım cevap vermiyecek olursa ne 
yaparım ve onu nasıl icbar ede-

. ? 
rım .. 

- Cevap vermez olur mu?. O 
nun cevabı yanımda! . 

- Kuzum bana göster .• 
- İade etmek ıartile .• 

.. 

- Kabul ediyorum • 
:Atenden Şandrayın mektubunu 

eet.fnden çıkararak kadına verdi. 
Kadm mektubu hıçkıra hıçkıra 

ı okuyordu. Şandra, Lozana gele· 
ceğeni ve onu bekliyeceğini söylü
yor. en ateşli kelimelerle derin a~
kından, hararetli iştiyakından, 
sabırsızhğmdan bahsediyordu. 
Mektup bitmesile elinden düşm~·· 

si bir oldu. 
- Görüyorsc .uz ya, beni ne 

kadar seviyor .. 
- Siz de onu seviyor musu

sunuz?. 
- Hayatımda bana şefkat v <> 

nezaket gösteren yegane adam o· 
clur. Avrupa dans salonlarında ge· 
çen hayatın ne kadar ıstırap ver
diğini, bu yerlere devam eden in
sanların ne mahiyette olduklarını 
bilirsiniz. Ben de onu ilk önce bu 
adamlardan biri sanmıştrm. 
Aşenden mektubu yerden ala

rak cüzdanına yerleştirdi ve sözü 
değiştirip: 

- Şandraya sizin namınıza 
h1 .. telgraf gönderdik ve sizin ya· 
rın Lozana varacağınızı bildir· 
dik .. 

Sizin bana yaptırmak iste· 
di~iniz iş çok fena, çok çirkin .. 

- Fakat yapmıya mecbtJ.rsu· 
·z !. 
- Yapmazsam .. 
- Onu şiz bilirsiniz. 
- Hapse girmek iste:niyorum .. 

Takatim yok.. On seneye nasıl 
dayanırım. Acaba beni on sene· 
ye mi mahkUm ederler?. 

- Miralay öyle dediyse mah· 
kum ederler. 

- Miralayın ne kadar merha

metsiz ve insafsız olduğunu bili
yorum. 

Tren durmuş, ve taharri me· 
murlarından biri, Aşcndene bir 
posta kartı uzatmıştı. 
Aşenden kartı kadına vererek 

rica etti: 
- Bu karta aşıkıruza hitaben 

bir kaç satır yazınız. 
Kadın kale.mi almış, Aşencle

nin söylediklerini yazmış ve şu 
sözleri ilave etmişti: 

"Hudutta. kaldım. Biraz geçi· 
keceğim. Beni Lozanda bekle." 
Aşenden kartı alarak okudu ... 

Kadın istediğini yazmıştı.. Aşen

den hemen kalktı ve onun yerine 
memurlar içeriye girdiler. 

Ertesi gün Thonon'a vardılar .. 
memurlar, kadını Atendene tes
lim ederek aynlmışlar, o da ka· 
dını otele götürerek bırakmış, on
dan ayrılırken: 

- İ•tirahat ediniz!. 
Demişti. 
Madam Lazarinin odası fiazır· 

dı. Kendisi otelde her müşteri gi
bi muamele görecek, hiç bir kim· 
se onun işinden malumatlar olmı· 
yacak, hatta kendisi kasabada da 
serbest serbest dolaşacaktı. Yal
nız malumat vermeden mektup 
yaznuyacaktr, 

Aşenden, ertesi günü gelip o· 
nunla konuıacaktı. Thonon zabi· 
tası, Madam Lazarı uzaktan takip 
ediyordu. 

Bir kaç ıaa.t ıonra bir polis 
memuru Aıendeni ziyaret ederek 
raporunu verdi: 

- Madam Lazari otele girdik
ten bi; çeyrek ıonra çarııya çıka· 
rak eşyaıından bir miktarım sat· 
mıı, sonra "Evian,, a gitmek üze· 
re bilet satın alarak vapura bin· 
mek İstemİf, fakat pasaportu ya· 
nında olmadığı için kendisine mü· 
ıaade edilmemiıti. Madam Laza· 

VAKiT 

Bir taarruz 
Rusyada beş 
Gencin idamile 
Neticelendi. 

Moskova ( Deyli ekspres ) -
Sovyet hükumeti Rusyada genç· 
Jiğin ahlakını islah ıçm son 
derece şiddetli tedbirler almıştır. 

Ahlakı islah yolund:ı alınan 
tedbirlerin şiddetli LeningraUa 
bir Jastik fabrikasında çalışan 
genç bir kıza taarıuz eden beş 
gencin idama mahkum edilerek 
hükmün tatbikı iJe görülmüştür. 

Genç kıza taarrm: eden beş 
erkek Leningrat zabıtası tara
fından yakalanarak muhakemeye 
sevk edilmişler, muhakeme ne· 
ticesinde gençlerin kıza taar
ruz ettikleri sabit olduğundan 
mahkeme beşini de idama mah
kum etmiş, mel'kez icra heyeti
de hükmü tahfif etmiyerek tas· 
tik etmiştir. 

Anlaşıldığına göre bu beş genç 
işci kızı elde etmek için ona 
görünmüşler, Bir gün kızı gez
miye gütürerek ona taarruz 
etmişlerdir . 

Buna mümasil bir hadise daha 
vuku bulmuş, hadise ile alaka
dar iki adamda idama mahkum 
olmuşlardır. 

Rusya hükumeti, bu gibi hadi
selerin onunu almak ıçın son 
derece şiddetle harekete karar 
vermiş bulunuyor. 

Bu sayede Rus kadınları, na· 
muslarım tehdit eden her tehli
keden kurtulmuş olacaklardır. 

Bütün mahkemelerin bu gibi 
davalarda idam hiikmü vermek 
için selahiyet .ıldıkları, bundan 
dolayı ileride vuku bulac!I u 

gibi hadiselerde suçlulara idam 
cezasınm tatbik olunacağından 

şüphe kalmıyor • 
Bu tedbirlerin tesiri şimdiden 

görülmüş ve mümasil hadiseler 
pek seyrekıe,miştir. 

Şeker piyasasını 
Yükseltmek için 
Yapılan tahrifat 
Geçen günkü nüshamızda, 

bazı kimselerin şeker piyasasını 
yükseltmek için yeni bir takım 
hareketlerde bu'unduklarım yaz. 
mış ve kendilerini mahkemeden 
kurtarmak için Avrupadan uy
durma telgraflar getirttiklerini 
de ilave eylemi,tik. 

Dün yaptığımız tahkıkata na· 
zaran bu zevat, Avrupadan uy· 
durma telgraflar getirtmeyip 
piyasaya dair namlarına gelen 
telgraflarda bizzat kendileri ta
rafından tahrifat yapıyorlarmış .. 
Ticaret odası da bir tüccarımız 
tarafından vaki şikayet üzerine 
bu mesele hakkında tahkikata 
başlamıştır. 
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ri memurun eline yüz frank sıkış· 
tırarak kurtulmak İstemişse de 
muvaffak olamamış ve otele av· 
det etmiştir. 

Ertesi gün Aşenden öğleye doğ· 
ru otele giderek madamı ziyaret 
etti. Kadın saçlarım taramış, yü· 
zünü, dudaklarını boyamıştı: 

- Size vakit geçirmek için bir 
kaç kitap getirdim. 

- Benim vaktim den size ne? 
- Sizin muztarip olJllamzı İs· 

temiyorum. Ben size kitapları hı· 
rakayım da siz ister okuyunuz, 
isteı: okumayınız ! 

(Bitmedi) 

22 Ağustos 1932 

GENE ·KANSER 
Asfalt yollar sıhhate mızır mıdır 

" 
Katranın Kanser hastalığı 

fennen tahakkuk etti. O 

yaptığı 
halde 

yollar ne olacak ? 
f k .. ··ı·· H r "akit ,a· Son seneler zarfında yapılan 

fenni tecrübeler göstermiştir ki 
katran denilen madde insanlar ve 

a atran suru ur. e a}ırit I' 

rülen katranın evvelce ~·f etdl" 
dilmiş olan bir yere tesadu 

hayvanlar üzerinde kansar illetini sine dikkat edilir. .a~ 
tevlit eder. Limburg'da doktor Tahrişatın tesirile kanser d ·"' ··cıJ..,,.. 
Viers isminde bir zat bu yolda bir bulur. Diğer taraftan "u (erde 
çok vak'alar tespit etmiştir. Bu katran sürülmüş olan fareiJll~ 
suretle vuku bulan kanser devam· cilt üzerinde hiç kanser ,J r tef 
lı bir surette cildi katran ile te· olmadığı halde ciğerde kaıı•e 
mas eden kimselerde görülmekte· lit ettiği de görülmüştür. ·}io'' 
dir. Bunun seb~bi tetkik edi fiİ' 

cilt üzerine sürülen katraııt" baıı• 
cudun heyeti umumiyesiııde. fi 

İptida kanser, cildin bir tarafın 
da küçük bir siğil, yahut etbeni 
şeklinde çıkar. Sonra yanş yavaş 
hu siğil, yahut etbeni kansere 

tahavvül eder. Tepesi delinir, et· 
rafında iltihaplı bir muhit teşek

kül eder ve kanlar akar. 

1914 senesinde Y amagiwa ve 
ltchatawa isr.:ıin<lc iki doktor hay
vanlar ü:;:erinde tecrübeler yapa· 
rak tavşanda katran ile sun'i şe· 
kilde ve nihayet üç dört ~.y zar
fında kanser tevlit etmeğe mu· 
vaffak olmuştur. 

1930 senesinde bu suretle tec· 
rübi şekilde kanser yapmak usulü 
Avrupada bir çok laburatovarlar· 
da tekrar edilmi§ ve bu tecrübeler 

de muvaffakıyet ile neticelenmiş· 
tir. Sun'i tarzda kanser yapmak 
için müracaat edilen usul şudur: 

Üzerinde kanser yı-.pı]acak hay· 
vanm cildi üzerinde muayyen bir 

.... , 
yevi tagyirat husule getirdıl ~ 
ciğerdeki kanaerin bu te~IJI'· 
den neş' et ettiği anlaşılın•t ,,d'° 

İtte bütün bu tetkikatl 
çıkan mühim bir sual : ~r/-

Katran madamki böyle J'' 
de kanser yapan bir madd ~ 
Bu madde ile şehirlerde c•d ~ 
rin örtülmesi insan]arın h~ 
ve sıhhati için bir tehlike 

.d. ? 
mı ır... -J 

Bazıları bu suali çok yet;' 
buluyorlar. Asfah yollarda.~ rl' 
insanların mütemadiyen cı~i~ 
rine katran zerreleri gire,. lı'' 

ve bu zerrelerin vücudu işb" . .J 
line getireceğini, nihayet 1<-;r 
zühuruna sebep olacağım iddil O' 

diyorlar. Bu iddia henüz k•t\~ 
larak nbit o]muş bir hakil<'' ( 
mam:-.kla beraber pek çok fel 

noktaya günde en aşağı iki üç de· damlarını düşndürmektedir·/ 
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o iste : 

Denize yuvarlanan 
Araba 
Galata rihhmında yük almak

ta olan Ali çavuşa ait arabanın 
beyğiri örkmüş, araba ile birlik
te denize yuvarlanarak boğul
muştur. Araba çıkarılmıştır. 

Esrar kaçakcısı 
Galatada zenğin sokağında 

19 numaralı tütüncü Ahmet 
Efendinin evi ara:ımış, 37 paket 
içinde 50 dirhem ve bir torba 
içinde bir buçuk okka esrar 
bulunmuştur. Tütünc1 yakalan
mıştır. 

Bir kavğa 
Ortaköyde dere boyunda 63 

numaralı Sanuiun fırınında ha· 
murkar Ali çavuş ile aynı fırın
da satıcı Ibrabim alacak yüzün· 
den kavğa etmişler, Ali çavuş 
sustalı çakı ile lbrabimi ağır su
rette yaralamıştır. Mecruh Bey 
oğlu hastanesine kaldırılmış, Ali 
çavuş yakalanmııtır. 

Tramvayla otomobil 
arasında 
Asım oğlu Rasim isminde bir 

adam istiklal caddesinde tram
vaydan atlamış, şoför Şükrünün 
kamyonu altında kalarak ağırca 
yaraJanmışbr. Şoför yakalan· 
mıştır. 

Bir taarruz 
Şirketi Hayriye vapurunda 

makinist Ruhi ve Mehmet Efen-
diler Panaroma bahçesinde otu· 
rurlarken sabıkalılardan Musta-
famn taarruzuna oğramışlardır. 
Sabıkalı eline geçen fİşeleri 
memurların üzerine atmış isede 
isabet ettirememiş, yakalanarak 
polise tesim edilmiştir. 

uğla tiuliranınıo 
Sebebi , 

~· lstanbulun Edirnekapr, T<'?~ 
pı gibi kenar semtlerinde 1,,ı' yeni yeni birçok apartman I 
yapılmakta olduğu şu sırad•ıfptı 
taya bir tuğla buhranı çıkdl /.. 

Bundan dolayı yeni yapıldJ~ 
ta olan bu apartmanlardaOı ,"'! 
çoğunun tuğlasızhk yüzünden 1l 

kalmak ihtimali olduğu söyl ~ 
mektedir. Tuğla buhranına ıe ır 
olarak gösterilen meselede ti 
hnbuldaki tuğla harmani• 
bacaları meselesidir. 

0
\( 

lstanbuldaki tuğla har1"'~" 
rmm bacaları kısadır ve bd ~
bacalardan çıkan dumanlat ~e
şebrin havasını borzmakta ,pıf 
de harmanlar civarındaki 
ruata tesir etmektedir. di1' 

işte bunun içindir ki bel~11lll 
şehir civarındaki bütün o~ 

harmanlarının bacalarınıo. 1 '' 
seltilmesine karar vero>:iıdlf 
bunu harman sahiplerine ;le 
miştir. Ekserisi darü!Aceıe,i"" 
Silihtarağa ve Karaağaç .,ııtı" 
rmda bulunan bu harJll- gf>r' 
bscalarım şimdi yerine 111.,tt~ 
otuzar, kırkar, ellişer dit 1ıJ 
yükseltmek icap etmek~e t f•1 

bunu yapmıyan ocak. 8 Jşt' 
aliyetten menedilmişlerdrt•hf'""' 
Istanbulda şimdiki tuğla bP Jd"r' 
nın bir ıebebi de bu 

0 

söylenmektedir. . bıl b11 

Harman uhipleri şi111d• 1Ulr 
caları nasıl ve ne suretldirıet• 
selteceklerini düşünme~ 

1''e Almanyanın tıı 
Memurları ,r•"l 

• taD ,iı"' 
Almanya ile Yuoaoıs ıesi o"' 

sanda bir takas muk(r:ıet b•.,, 
tine memur Almanya e fllbl 1 

kası mUdirlerinden ~· ıoodit!~ 
Alman iktisat. nezar.etı elıridldifİ 
rinden La:ıdmebr düfl ~ ıoO 
elmişler ihracat o ~~,dff 
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Hastalardan Hekimlere ! .. \1' ............................................................................... . 

ı alo va ya gö eri ecek 
hastalardan komisyon! .. 
Sen .. 

ı uıefa"ın m l" · ·d · ·· d B k b' 1 a hak e bir k ec 111 ı aresı !OY- pe er. aş a ır §ey a may • 
••y arar vermişti: kı yoktur. Hekimlik bir ticaret 

lttın l~ovaya gönderilecek hasta- değildir ki, komisyon mevzuu 
'l'İnde: ~ Ve banyo ücretleri üze- bahsolsun. Kaplıca idaresinin bu 
~iını, ' u hastaları gönderen he- tamimi doğrudan doğruya kaplı· 
Ctkr tc % 10 komisyon verile- canın da menfaatine mugayirdir. 

'E:.t~~b Çünkü hakikaten pek kıymetli 
Plta a odası reisi Tevfik Salim ıifa hassalarına malik olan bu 

''F~ıUnları söylemiştir: güzel kaplıcamızı hergün bir çok 
L 1 hak•k h 1 . d. ~ıın 1 a bir kıaım arkadaş- asta aı·ımıza tavsıye e ıyoruz. 
lıliın ııa Seyrisefainden bir ta- Yalova kaplıcaları malik olduk
iottd i'~lrniıth. Bunda, Yalovaya ları evsaf itibarile pek büyük 
~lııy er~~ecek hastaların otel ve ~bete müstahak ve seri bir İn• 
derC: Utretlerinden bunları gön- ki~afa namzettir. Fakat ortada 
~ttil doktorlara o/o 10 komisyon böyle bir komisyon sözü mevcut 
tib~teği bildirilmektedir. Bu E- olunca hekimler tavsiyede "mad
d'tltr Odasınca ve bir çok arka- di bir menfaat mukabilinde ya
ti11 l 1rıııı arasında infiali mu- pıyorlar,, §Üpheai altında kalma
d,,/ muştur. Kaplıcalar bir te- mak için tereddüt edecektir ve 
lla~ ~a.ııtaıından ibarettir. Ve bu eskisi gibi serbestçe tavsiyede bu 
ttt~~ı nazardan hekimin tertip lunamıyacaklardır. Bu hem kap
~tğj; ~erhangi bir ilaçtan farklı irca ve hem de halk için bir za· 
l~ .~ır. Bir hekim yazdığı bir rardır. Noktai nazanmızı Sıhhat 
te ~liıer~n~en komisy?n. al~~z ve lçti~ai ~ua v~.n~~ . Ve~aletine 
~ıdıgı ılaç ta kendınm degıl, ve Seyrısefaın mudurıyetı umu-
lıiir ha.atanın menfaatini dü§Ü· miyeaine bildirdik ve bu usulün 
'hekim muayeneaine mukabil ı ilga edileceğini kuvvetle ümit e· 

k lionorerine istihkak kes· diyoruz.,, 

iradın p ·yasası buhran geçiriyor 
f QQ Yazıyı bi~ Fransız gazete_.! ga (otuz lira) satılı!o~ •. Fakat ~iya. 
~~e gördük. Üslubunu, Avrupa· saya arz fazla oldugu ıçın bu fıatla· 
~ 'l'rn kendilerinden başkaları rın da dÜ§mesi muhtemeldir.,, 

terı"laıl telakki ettiklerini göste- Nasıl buldunuz? Mükemmel 
•,~ ~&.ıılı§ tarzım muhafaza ede- değil mi? Afrikaya ve bütün dün-
"rıa.Yııen naklediyoruz: yaya medeniyet sokmak iddiasın-
,e~rfQ, 20 - Cenubi Afrikada da bulunan, Avrupalılar, istila et
~, Pıyaaa ı iiuii. • bir buhran ne· tikleri ın ~l ketler halloıu bak•
lıt ktcdir. Bu "cmtca,, ıizcrindc t c- nız nasıl bir "emtea,, gibi kulla
\ ~~Gl Pek fa:ladır ve diğer "emtc- nıyorlar. 

li(l 
~ 1lazaran dalıa çoktur. Bu hava· Böylesine akan sular durur. 

Amerika 
Erkanı harp reisi 

~trı zenginliğini tc§kil eden lıayva. 
'4/iotını esas kıymet olarak habul 
~ 

6
'ck, kadın fiatlarının vasati yüz· 

~~1° tenezzül etmiş olduğu görülür. 
1?4'."llıum kadın satın almak, sernıa-
~ ı tehlikeli bir işe bağlamak sure- Memleketimizi ziyaret etmesi 

IJ lN<ikki ediliyor. mukarrer bulunan Amerikan 
Ot~Olin birinci sınıf bir kadın, yani Erkanı harbiyei umumiye reisi 
•~~ ' 8a6zam ve nıalıalli bediiyata Jeneral Mak Artbur'un buraya 
1ı~ lliizet uc bakire bir kadın bin ne vakit geleceği hakkında 
>QJ 1 kadar fiat buluyor. (Seksen fi. Amerikan sefarethanesinde ma

ki1tci sıruf bir kadın ise 350 fran- liımat yoktur. 

• 
iki gülüşlü kadın! 

Yazan: 

MorJs 

Ar en LUpenln yeni bir macerası 
. Tefrika ~o : 25 

Löblan 

~ı ~~.tki Raole doğru döndü. Ra- gittikçe artıyordu. Bu iki iaimli 
)al'd lılebeasim bir halde duru- garip ıahıa kendisinden ne isti· 
dlll u .. Markinin gözlerinde oku- yordu. Acaba bu sefer verdiği i-
~ •uale cevap verdi : sim de doğru muydu?. Nihayet 

~,~ 1ö~ıe zannediyorum ki mat- sordu: 
~l'~ ~ •ıze, esasen izah etmek ü- - Kimsiniz mösyö?. Benden 
d~tl bulunduğum bir sui tefehüm- bir de mülakat istediniz, ne hu-

a.hıetmek istiyordu • sJsta?. 

·': 4nlamıyorum mösyö!. Raol genç kıza gözlerini çevir· 
~i~ İtte .. Burada size hakiki is- mi§tİ. 
tllc k:la~ ~on Lui Perenna ola- - Ne hususta mı?. Dedi, bir İ§ 
fth,t b~dımı takdim ettim. Fakat huausunda ... 
l,h J:l ır takım sebeplerden do- Marki sert bir ıesle cevap ver-
lr11d' CU-iate, Raol müstear ismi al- d. a ı . 
~İn e\t~~~ruyorum ve bu isimle, si- - Ben i falan yapmıyorum. 
~~n ~~de kiracıyım, Halbuki Raol, sükunetini kaybetme-
~el'l gun ınatmazel size gelir- den: 
dı, :&.nlışlıkla benim kapımı çal- - Ben de, dedi, it falan yap-
d en de · · 
~ ona ısmımin Raol ol- mıyorum, fak at ba§kalarırun i§le-

'llnu nud aöyledim. Şimdi anlıyor-
l e"'·l ., rile meşgul olurum. 
~ 'bir . ~1 ıını · • Beni burada ba! Mesele ciddileşiyordu. Bu bir 
~e~e ıaıınle tanıyınca küçük bir ı:.antaj teklifi miydi?. Yoksa ken-

h can geçirdi. :ı 
•YI,.rki d dini neredeyse meydana koyacak 

'Erlemont'un hayreti bir düşman mı? Marki sordu: 

VAKrt 

Bir yı iZ 

Lilyan Harvey 
Sarı rllya flltmlnl 

çevirirken uğradığı 
kazadan kurtuldµ 

\. . 

Rize -- Erz rum 
Yolu büyük bir şevk ve gayretle 

yapılıyor. Yakında açılacak 

Gençlerin, ihtiyarların arzusu havaların 
çalışmıya müsait bir halde olmasıdır. ' 

Bir kağıt fabrikası tesis edilse ... 
. 

Rlzeden blldiriliyor ı ı bir kanunu mahsus vardır. Buna 
Rize .. lıpir yolu faaliyettedir. Linaen bu havalide şimdiye kadar 

Kırk ilometre kadar yapılmı!lır. bir çok Kızıl ağaçlar sökülmüş, 

Otomobil itliyebilecek derecede yerlerine mandarina ve saire gibi 
tetviyei türabiye yapılmıttır. meyvalı ağaç fidanları yetİ§tiril
Memleketin bütün münevverleri miştir. Daha şimdiden bu hususta 

. mütehayyizleri ve halkı bu mak- bir hayli istifade temin olunmak· 
·ı . . d l kt d ta:lır. ıat ıçın ıon erece ça ıfma a ır. 
ı Rizede seksen dönümlük bir Yakın zamanda nahiye merkezi 

fidanlık vardır. Orada yetittirilen 
olan Kurayı seb'a kadar varaack-

fidanlar vilayetin mülhakatma 
ıtır. Bundan ilerisinin • ki nahiye- gönderildiği gibi lzmire ve Antal• 
'ı nin kendine ait olan hududu. il~ ya havalisine de mandarina fi .. 
ispir hududuna kadar • tesvıyeı danları sevkolunmaktadır. Yalnız 

j türabiyeai gelecek ıene nihayeti- Rize muhiti çaya fevkalade müaa-
1 ne kadar ikmal edilecektir. Bu it ise de çayın layikile inki,afı isin 
yolun yapılması hususunda her bir mütehassısa ihtiyaç görülmek• 
tarafta büyük bir §evk ve gayret tedir. Geçen sene sekiz on.~a. 

Sevimli ve 6n Lilyan Harvey vardır. Hatta Mapavri nahiyesi • ·ı 
kadar kurutulmuf çay yetittırı • 

halkı da bu işte filen çalıımak mittir. Kokuau da pek latiftir. Sa• 
için motörler ile Rizeye gelerek dece bunun ıslahı için bir fen ...; 
yol İll§aat mahalline gitmitlerdir. damının delaleti lazımdır. 

Geçenlerde bir filmin yapıldığı 
sıralarda merdivenden düşerek 
ağır surette yaralanan ve haya
tının tehlikede olduğunu yazdı· 
ğımız sinema yıldızı Lilyan Har
vey tamamen iyileşmiş ve Fran· 
sada bir ay istirahat etmek üze· 
re Berlinden Parise gelmiştir. 

"Lilyan Harvey "San rüya,, 
isimli bir filim yaparken bu ka· 
zaya uğramıştı. 

Parise gcldiğ gün bu neş'eli 
artistin kendine sormuşlar: 
·-Nası? olduda bu kaza oldu? 

Bizleri bu kadar heyt:cana ge· 
tirmekten sıkılmadınızmı? 

Siyah tayyörü içinde omuzla
rına dökülen sarı saçları ile Lil
yan Harvey kızarmı§ ve : 

- Ne yapayım, k&bahat be-

nim değil ki, işte böyle düştüm. 
Diyerek kayar gibi yapmış ve 

hazır bulunanları güldürmüştür. 
Lilyan bir ay istirahatten son· 

ra Berlinde Konrat Vayt ile bir 
filim çevirdikten sonra Hollivuda 
gidecektir. 

Bir otomobil kazası 
ROMA, 21 (A.A.) - Sengalia 

dairesi dahilinde bir tecrübe dev
ri yapan bir yarış otomobili bir 
yolcu kafile ine çarparak içlerin· 
den 10 kişiyi yaralamıştır. 

- Kısa kesiniz, ne i~tiyorau-
nuz?. 

Bütün genç ve ihtiyarların arzusu 
havaların çalıımağa müsait bir 
halde devam etmesidir. Cuma 
günleri bot kalan ahali yolda ça

lıtmak için ideta havanın iyi ol
masına dua ediyorlar. Rize valisi 
Ekrem Bey lstanbula gitmİ§tİr. 
Oradan Ankaraya geçecektir. Bu 
yol ikmal edilince Rizeden Erzu
ruma doğruca otomobil ile gitmek 

mümkün olacaktır. Ve bu yol 

Trabzon· Erzurum yolundan bir 
iki gün daha yakın olacaktır. 

Rizenin (Kurayi aeba) orman
larında ve bir de Trabzonun (Sür
mene) ormanlarında külliyetli 
miktarda ladin ağacı vardır. Bu 
ağaç çam fasilesindedir. Kağıt i-

mali için icap eden mevaddı kim
yeviyeyi tamamen haizdir. Bu ci
het ahiren lktısat Vekaletince tet-

kik ettirilmektedir. Binaenal~yh 
hu havalide bir kağit fabrikası 
teıiı edilirse bu ormanlar ki.fi ge
lecektir. 

Bir de Rizede Kızıl ağaçların 

söktürülerek yerlerine çay, ve por 
takal, mandarina gibi meyvalı a-

ğaçların yeti9tirilmeıi hakkında 

lngiltere -lrlanda 
itilafı 

OTTA WA, 21 (A.AS - Hin· 
distan teşrii meclisinin taıvibine 

arzedilecek olan İngiliz • Hint ti· 
caret itilafı, bilhasaa Hint emtea
sının büyük Britanyaya serbestçe 

ithali keyfiyetinin devamını na· 
tık bulunmaktadır. Bu emtea, mü· 
masil ecnebi emtea hilafına ola· 
rak, kıymet üzerinden alınan 932 
tarihli r;ümrük tarifesi kanununa 
tabi değil idi. 

Fazla olarak, bazı ecnebi emle• 
asına mevzu rusum tezyit edilecek 

ve Hint emteasının müstefit oldu .. 
ğu rüçhan esası tarain olunacak· 
tır. 

Bu itilafnamede mevzuu bali· 
ıolan Hint emtea11, sahtiyan, de· 

bagat edilmi§ deriler, kahTe, tü• 
tün, çay ve baharattır. Dölane de• 
mir ve yarı işlenmit Hint çeliğinin 
büyük Britanyaya serbestçe du· 
hulüne ait müzakereler Londrada 
İcra edilecektir. 

dar uzaktı. Yirmi otuz milyonu • buki beni yanlı§ izler üzerinde yü• 
kendisi alacak, yüzde onu Mar- rümeğe mecbur etmeden haki· 

- Vaktile elinize geçmemi! 
lan mirası bulmak. 

o· kendisine alacak, yüzde onunu kati söyleseler, alakadar kimse· 

- Hangi miraıı?. 
- Büyük babanızın kaybolan 

ve bo§ yere bir acenta vasıtasile 

arattığınız mirası .. 
- Evet, görüyorum, siz de bir 

acenta namına hareket ediyorsu-
nuz. 

- Hnyır, sadece hemcinsine 
iyilik yapmasını seven bir ama
tör! Böyle şeylere pek meraklı

yım. Hakikati bulmak, sırları 
meydana çıkarmak benim için bir 

ihtırastır. Şimdiye kadar hallet
tiğim ne karıf ık, ne tarihi mesele
ler vardır bilseniz ... 

Marki neı'eli neş'eli güldü: 
- Bravo, anladım. Pek tabii 

küçük bir komisyon istiyeceksi-
nız. 

- Hayır .. 

- Badava mı çalışıyorsunuz?. 
- Keyfim için!. 
Raol da bu son cümleyi gülerek 

söylemişti. Halbuki Kurvil ile be· 
raber kurdukları projeden ne ka· 

Markiye bırakacaktı. Hakikatta, ler için ne faydalı olabilirim. Şim .. 
muhatabının karşısında güzel bir di sizden öğrenmek istediğim fU• 

rol oynamak ve genç kıza da fi- dur: Bu miras neden ibaretti?. 
yaka çakmak için derhal bu ser- Ve bu miraa için resmi maka11Y 
vetten vaz geçmiıti. Hatta üstelik lar~üracaat ettiniz mi?. 
ıatoyu satın almak suretile para _ Öğrenmek istediğiniz bu 
da veriyordu. k d ? a ar mı .. 

Raol salonda dola"ıyor, ba"ını H :ı ~ - ayır .• 
yüksekte tutuyor, Markiye ken· _ Nedir bakalım?. 
diaini gösteriyordu. Filhakika, _ Matmazelin huzurunda, B'u 
Marki onun tesiri altında lcalma- şatoda on beş sene evvel cereyan 
mıı değildi. Sordu: eden hadiseden bahsedebilir mi-

- Bana yeni malumat mı ve
receksiniz?. 

- Bilahis sizden malumat is· 
tiyeceğim. Gayem basittir. Şunu 

söyliyeyim ki Mösyö, her tahkike 
girdiğim meselede evvela bir a
ra§tırma devresi geçiririm. Fakat 

bu devre ne kadar kısa olursa 
olsun, her halde bir za.man kay
bettirir, ve bu zamanı kaybettir
memek için müracaat ettiğim kim
seler de bir §CY söylemek iste
mezler ve ben de bunu bizzat bul 
mak mecburiyetinde kalırım. Hal 

• ? 
yım .• 

Marki titredi. Fakat kendini 
toplıyarak : 

- Hay, hay .. Dedi. Evlatlığı

ma esasen bundan daha evvel de 
bahsetmiştim. 

- Fakat zannedersem, adliye
den sakladığınız .meseleden ol).a 

bahsetmediniz?. 

- Hangi mesele? 

- Elizabet Ornen'in atıla 
d~unu;ı;_meselesinden. r 

( 

r Devanı Pdcccl:) ' 
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Aydında 
Faaliyet mevsimi 
Paşa yaylasında yaz 

eğlencesi 
Aydın husu~i muhabirimizden: 

Kurutulduğu gün bin!erce c!ö
nüm milli Vt! münbit toprak
larından pek çok istifade edil
mesi kabil olan Celiat g:lü ge
çildikten sonra Reşadiye Ger
mencik sahası aşı:ırken pek bü
yük himmet ve itina ile munta
zam bir surette dikilen incir bah
çelerinde hummalı bir faaliyet 
görülüyor. 

Hilkatin bu muhite bahşeyle
diği ve Aydının en mühim ihra
cat mahsullerinden olan incir bu 
sene pek bereketli olduğu kadar 
da iyidir. On beş yirmi gündür 
esen poyraz rüzgarı incirlerin bir 
an evvel büyümelerine tesir yap
mışsa da bugünlerdeki bava ta
havvülü bu endişeyi gidermiştir. 
Gözlerinizin alabildiği kadar ge· 
niş ve muntazam olan bu bah
çelerin manzarası nekadar hoş
tur. Hem ~u manzaradan. hem 
de havalardan istifade için bü
tün babçe sahipleri ve komşu
ları bu mevsimde bahçelerde 
oturup kalkarlar. Bilhassa bun
dan evel yapılan (llek) yani er
kek incirin aşılama merasimi 
uğrc:ştırıcı olduğu kadar hoş ve 
eğlencelidir. Erkek incirler Bur· 
sa kestanesi gibi iplere dizilir, 
bu ağaçların üzerine ahlır 

yalnız merasimin güneş etrafa 
yayılmadan yapılması şarttır. Bu 
ileklerin içerisinden çıkan kurt
lar ağaçlardaki yeni mahsulleri 
aşılar. Bu Sllretle her kurt kırk 
inciri aşılar ve ölür. 

Deniz mmtakasına doğru iler
ledikçe diğer mahsullerin çoi!al
dığı ve münbit arazınin arttığım 
göri!rsünüz. Aydının Umudu ve 
dağ eteklerindeki köylerde kırk 
türlü meyva ve mabsul vardır. 
Bu zümrüt ovayı yılankavi kate-
den Menderis nehri daha fenni 
ve ihtiyaca göre tevsi edilse ta
biatin ender verdiği bu münbit 
ve mahsuldar ovalar ve toprak
lardan Nil topraklarından kat 
kat fazla islifade edilir. Aydın 
ve havalisi yalnız incir memle
keti değildir. Bu muhitte birçok 
meyva, zeytin, portakal, pamuk 
tütün de yetişir. Civar nahiyeler
de bahçecilik hem de asri vası
talar ve usullerle ıslah edilmek 
sutetile ilerHemektedir. 

Meyva, sebze ve zümröt mem
leketi o'an Aydm ayni zamanda 
zevk diyarındır. Burada az emek 
ve az para sarf edildiği 
takdirde ileride Ege mıntakası
nın küçük bir lsvıçresi olmağa 

layik. baba biçilmez derecede 
güzel hava, su ve manzarai tabi· 
iyeyi haiz meşhur paşa yaylası 

vardır Bu yayla yolunun her kilo
metresi katedildikçe göz!er bir 
kat daha güzelleşen manzaralar
la karşılaşır. Bu şirin yerde ci
var köy halkı bu mevsimlerde 
hep göç ederek sudan, havadan 
istifade ederler. Aydın şehirli
lerininde istifadesini temin için 
valimiz şehri yaylaya rapt için 
muntazam yol yaptırmaktadır. 

Yüzü mütecaviz amele faaliyetle 
çabımaktadır. 

o. s. 

Gök mavi, hava turunç kokuludur 
Buna mukabil Alaiye bir mumya kadar yanı~ yüzlü, beş bin 

sene kapalı kalmış bir ehram gibi sessizdir 

Alaiyenin efsanesi 
Portakal, muz ve 

- Beyaz güvercin gibi evler 
frenk inciri - Mektep meselesi. 

Antalyanın en güzel ve meşhur zak zadeler küçücük bir yardım-
-;.. 

kazasını, Alaiyeyi çok işitmişsi- ~ la memleketin müstakbel planını 
nizdir. Fakat size tuhaf bir şey 1 ' yaptırabilirler. Mahalli hiikfımet 
söylersem inanır mısınız? Antal· ~ te hemen bu mühim işe teşebbüs 
yadan Alaiyeye yol yoktur. Yani • (~:~ rtmelidir. 
gitmek isteseniz gidemezsiniz. >\... ~ ... / ~ ~ ~ 
Bir gün nihayet vapur gelir ve is· ... ~ ' Alaiye, Türkiyenin en nefis 
tediği zaman Alaiyeye gidemiyen portakalını yetiştirir. Yafa deni-
birisini ağır ağır oraya taşır. Se· len meşhur cins bile bazı evsaf i· 
nelr var ki merkeze yol yapılma- tibarile Alaiye portakalları kadar 
mış. Bu iki şehir arasında bir haf- nefis değildir. Bu portakalların 

ta mütemadiyen hiç bir münase· çekirdeksiz denileni pek makbul-
bet olmaz. Yalnız telgraf servisi dür. Zaten buranın ihraç ettiği 
müstesna. Haftada bir vapur ge· portakallar ya ecnebi me~leket-

lir ve posta bırakır. Zaten (az git· lerde, yahut lstanhulun Lüks yer-
sc.m, öz gitsem, dere tepe dü~ lerinde satılır. Hatta Antalyada 
gitsem) diye yola çıkılsa üç gÜ!!-· hile Alaiye portakalı meşhurdur. 
de Antalyaya varılmaz. Arkadan Bir portakal ağacı bine yakın por-
Anadoluya hiç geçit vermiyen dili takal verir. 
başlı Torosları da göz önüne ge- Alaiyede muz da yetiştirilir. Bir 
tirirseniz Alaiye güzel bir hapisa- muz ağacı çok gariptir. Bir buçuk 
neden başka bir şey değildir. Son iki metre boyundn gayet geniş 
zz.manlaı·dn merkeze yol yapılı- yapraklardan ibareltir. Bir sene 
yordu. ı zarfında yetişir ve koca.man bir 

Vapurla akşam üstü Ali.iyeye gi AIAiye civarındaki şeUUa• salkım muz verir ve ölür. Ölmeden 
rerken ruhunuzu melankolik his· lerden biri evvel adeta bir yavru doğurur ve 
ler sarar. Güneşin nasıl battığını ve evler tertemizdir. Gök mavi, bu yavruyu yere indirir. 

g~r~e~e~ ~~pkı~ıl bir ~kdeniz I hava turunç. kok~ludu~. Fakat, :~ren~ incirini .bilir misiniz? 
g~r~rsunuz. U z_e~mde eskı, p~k e~- , buna mukabıl Alaıye hır mumya 1 Alaıyenın tuhaf hır meyvasıdır. 
kı hır sur zcncırı ve kale olan hır k<ldar yanık yüzlü, beş bin snıe Bir el kalınlığında etli ve geniş, 
yarımada denize ilerlemi~tir. Gü- l:npalı kalmı bir ehram gibi ses· dikenli yapraklar tasavvur ediniz. 
neş bu yarımadanın arkasında sizdir. Bu genis yaprakların üzerinde sa
gurup eder. Bu yarımada eski şe· Yalnız akşamları gençleı· kel- rı çiçekİer açar ve Temmuza doğ
hirdir. Harap olmuş bir bina eka- kola kumsal deniz kenarına ve rubu çiçek erden firen c inc"ri o· 
zı gözünüze tarihin gölgesini ve- yol!ara çıkarlar ve o nefis Lavayı lur. Bu yemiş kabuklu ve üzerin· 
rir. Eskiden akşam olunca bir bo- teneffüs ederler ve ağır ağ~r gezi- de yüz binlerce diğeni vardır. Bu 
razan çalar ve ahali surden içe- nirler. Akşamın sevdalı hi.:znü i- mcyvalar olduğu zaman bir maşa 
ri girer, tunç kapılar kapanırmış. çinde serbest ve kayıtsızca ~arkı- ile kopanlır ve el ile tutmadan 
Hükü:ndcr, kalenin baş döndürü- lar söylerler. Şehir, geni' ovaya bir bıçakla kabu3u soyulur, için
cü irtifamdaki !.arayında oturur- dağınık bir tarzda yap!lmıştır. Bir den domat:se be:ıziye:n tath=a bir 
.muş. Hükümdarın sarayında her başından bir bnşına iki :;a&tte gi· yemi~ çı'<er. l~te bu firenk inciri
akşam bir mahkeme kurulur ve demezsiniz. O kadar dağınıktır. dir. 
cezalı olanları kalenin yanındaki Fakat o kadar düzdür ki bura~ a Firenk incirini elle tuttunuz mu 
uçurumdan aşağı atarlarmı!. Ka- en hendesi ve kübik bir §ehir ku- çok fenadır. Sayısız dikenleri a
leden tam şakuli görünen denize rnbilirsiniz. Ne yazık ki portakal yıklıyamaz ve ç.ok ıstırap çckersi
bir ta~ atsanız denize düşer düf- bahçeleri ve malikaneler arasın· nız. 
mez, irtifa pek fazla olduğu i~in dan gelişi güzd, mamı:::ız yollar Fireni~ inciri budur bir nebattır. 
cazibeye mukavemet edemiyerek açilmaktadır. Bu nefis bzldcye bir Alaiye toprağında o kadar arsız-
topragva avdet eder. Btı çol' tuhaf· plan yaptrrmilk kimsenin hatır:n- d l . v d b" k ... ıı· ~ı yapragın an ır parça o-

dan geçmemiştir. Pli:nsız mahvo- parılsa ve toprağa fırlatılsa derhal 
lan emeklere ve ıilinmez bir çi;::gi 

tir. 
Y arımadanm ovaya doğru gitti

ği yerde (Kızıl kule) vardır. Bazı 
tarihi eserler bu sekiz cepheli mu
azzam kuleyi acaibi seb'adan sa
yarlar. Şehri zapteden Konyada 
Mevlana zamanında imparator
luk eden Türk sultanı büyük Ala-

• 

gibi açık.n yolbra bab•.rak insa-
nın yüreği sızlıyor. 

Alaiyenin beş milyon Türk li
rası ser.mayeli ıncşhur zenuini A-

Kayseri de 

orada intaş eder. 

A!aiyclilcr yemişlerinin kıyme
tini bilirler. Y alıut hilmeğe başla
dılar. Şimdi şehirde boydan boya 

eddini Keykubattır. Alaeddin bu-
rasını Yunanlılardan ele geçirince Meydaoa cıkarılan ta-

muntaz&m portakal ve limon bah
çeleri yapılıyor. Fakat bu sene li
mon ihraç edildikten sonra Alai
yede bir limon buhranı oldu. Bir 
tek limon h!.ılunamadı. 

hazır bulduğu kale ve surların ki· rihi eserler 
tabelerini yazdırmı' ve her tarafa 
kendi ismini kazdırdıktan sonra 
ilk işi bir tersane yap.mak olmuş. 
Bu tersaneden Osmanlılar da is
tifade etti. Sokullu, Kıbrıs harbi 
esnasında bura,ını üssübahri yap
mış ve bir çok kalyonlar imal et
tirmişti. 

.... 
Alaiye, asıl şehir ovadadır. 

Bembeyaz giivercin gibi evleri gö
rür görmez hayret edersiniz. Biz 
de hiç bir şehir hu kadar güzel ve 
beyaz evlere malik değildir. 

Sabahleyin yepyeni bir gözle 
görüyormuşsunuz gibi Alaiyeye 
bakarsınız ve doyamazsınız. Ova 
düm düzdür, bahçele~i . yeı~yeşil 

Kayseride Kani meydanında 
hültiimetçe bazı inşaat yapılırken 
zemini üç renk murabba taş mo
zaikler ile müzeyyen bir salon 
meydana çıkmıştır. Gelen heyet 
Bizansa ait olduğunu sövlemekte 
isede bazı yerli müdekkikler Sel
çuk hükümdarlarından Alaettin 
Keykubad'm kızının sarayı oldu
ğunu söylüyorlar. Beş metre kut
runda bir sahada parça parça 
bu mozaik görünmektedir. Renk· 
]erin tanzim usulü fevkalade a
henktar bir şekildedir. Canlı re-
simler olmamasına ve cşkali hen
desiye ile yapılmış o!masına gö· 
re Selçuk asarından olması ih
timali daha kuvvetlidir. 

Alaiyede koyun pek azdır. Ke
çi beslerler. Zaten halk koyun eti 
yemez. 

~ ~ ~ 

Alaiye maarifine pek az ehem· 
miyet verilmiş bir kazadır, deni
lebilir. Bütün kazanın otuz hine 
yakın nüfusu vardır ve topu topu 
köylerde şehirlerde on iki ilkmek
tep vardır. Bunların yalnız ikisi 
beş sınıflıdır. Düşünecek olursak 
bu üç sınıflı mekteplerde de an
cak 500 çocuk okuyabiliyor. Hal
buki otuz bin nüfusun içinde o
kuma çağındaki çocuklar muhak
kak ki altı hinden fazladır. Şu 

halde okuyabile:ı çocuk nisbeti 
yüzde sekiz, dokuz kadar bir şey
dir. Üç sınıflı köy mektepleri ka-
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Kemençe ııe 
Fokstrot! 
Fatsaya gideI1 
Tiyatro hey'eil 
f atsa husust muhabirimizden : I r• 

k aba a 1 
Buraya ve civar 35 ubteli 

muhtelif mevsimlerde ıtJ de' 
. k yahırı ?J seyyar tıyatro umpan. ·ı geııe 

liyor. Geçenlerde şehrılll 1 ğU~' 
böyle bir heyetin garip ~~ ile 
luklarını görmek betbabt 1 oıeO' 
karşılaştı. Bunlar gemici k: bll" 
çesile fokstrot, dav~lla bla k•dıO 
tom oynıyorlar. Bır kaÇ . d,. 
erkek bir araya geliyor, ~ır edi• 
vul ile bir klarnet tedar~k ~e.-' 
yorlar, hiç hakları sela~•Y~şf' 
olmadığı halde isimleri111!1 

11
,t· 

na bir de "Darülbedayi '~t•' 
karlarından,, unvanını tak•Y 1,. başlıyorlar Anadoluyu dolaŞıO'dO" 

Bu gün Anadolu eski A11~ 
lu değildir, halkın zevkı, bıf" 
yükselmiştir. Onun için 1 
tiyatro heyeti ismi altında p 
Jaşan ve bir takım ııı•I 
ralıldar yaran bu biçar İ 
yüz vermiyor. Fakat n~ ı/ 
san'at namına bu kepazelık ~· 
devamına müsaade etmeın~~ jıd 
zımdır. Onun için hükiimetı11 ' 
heyetlerle alakadar o!ması ot~. 
leket irfanı için bir zaruret 

Fatsada fındıklat 
Toı•lanamıyor 

Fatsa, (Hususi}- On beş~ 
denberi fasılasız yağan yağy/ 
lar elan kesilmemiş gibidir. ~( 

murlardan fındık toplanma ~t· 
liyesine devam ea ılememekt. i 
Bu seneki fındık mahsuli iY1, ( 

makla beraber piyasa olmadığ' 
dan fındık sahipleri betbiodit• 

Ordu vilayetinde 
.. ~-( 

Fatsa, (Hususi) - Unye ; 
makamı Bedri, Fatsa kayrna1'' ~ 
F eriduu Beyler motörle Ordf 
gitmişler, vali Nazif Beyin '/' 
selinde yapılacak içtimada b /, 
bulunmuşlardır. Bu toplaO.,ıı 
vilayetin idari ve inzibati ıf'" 
konuşulmuştur. 

~~-------------_..,,/ 
Kepsüt panayır• 

. i ,, 
Balıkesirde Kepsüt pan~Y1~1 ( 

çılmıştır. Kepsüt panayiri tef\.,t· 
dileli henüz iki sene olııııı~~l 
Buna rağmen pek ziyade re.,/ 
kazanmıştır. Balıkesirden P'ı:ı·r~ 

•.ti 
re pek çok tüccar ve esnaf ır 
etmiştir. def 

Panayir Balıkesir • Durıılıı et' 

şosesi üezrinde ve Kepsüd~,.1" 
güzel bir mevkiinde buh.J ı,el~ 
tadır. Nahiye müdürlüğü .,e 'b"'' 
diye lazım gelen sıhhi ve iıı:ı• 
tedabiri ittihaz etmiştir. tdıt' 

Merkez kaza dahilindeJ1 .. :g."°i' 
ğu gibi merkez kazaya ııı~r ~01' 
kaza ve nahiye köylerden b 1'let' 
ları panayira iştirak edece 
dir. _,.,I 

_.,.,,.,, _,,,- t' 
.......,.. ..... JJ.. 81 ... --~ •1' 
dar az bir tahsil bile bul:~i JJI' 
beş binden fazla çocuğuıı " 

kikaten fecidir. ylı>'' 
Halk yazın mutlaka Y"yaıt lf 

göçtüğü için köylerde ıeY B'f' 
kuma teşkilatı yapılınahd•:ib~)'el 
ka türlü bu acı!:lı hale 
verilemez. "'"''' fahri 
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Bir ziyan 
liayırn ·ı 1 

tika 1 e sak Cenubi Ame-
larl\Jara kazanmağa gidiyor· 
tika apur tnm Cenubi Ame
hir lr~ Yaklaşacağı sırada müthiş 
\'e b tınaya tutuldu. Parçalandı 

atı. 

liayirn ·ı f 
dire'"' . 1 e sak vapurun bir 

gını y k 1 aras a a adılar ve dalgaların 
ına t 1 bogu· a ı dı lar. Direk onları 

kıırt<t ~aktan bir hayli müddet 
dıreg· .r ı. Hava sükün bulünca •n .. 
titr ... k ustünde karşı karşıya 

'-Şlr 
§lad en ortalık kararmaya ba,-
tvlıştı. Artık hiç bir ümid kalma

ı. 

liayırn . b. .....,. nevmıt ve ılap: 

ıtıh.e Allah be asini versin, başi-
D Yelene b:ık 

ed' ıtıh 1
• lsak daha oitkin ve 

J\ll: 

....... <:.:: 

Ya b "-'Cn yene haline ş!ikret. 
......,. en ne yapayım? 

"ar l Neden, aramızda ne f ar:.C 
Sak? .. 

İçe~e~aba ne o lsun, iki yüz lira 
Styd· Y•rn.' boyle olacayımı bil
llıiyd'.rn bılflti yidip yelme alır-

ım? 

lJ"' --~ 
gursuz bir araba 

ah Şoför Hay ti Efendi, arabamn 
ınd h 

Y~r· a arı! harıl boz:.1lan bir 
1 ta · tıııd rnır ediyordu. Arkadaş!a-

lap an biri bu kan ter içinde 
taklar . .. t•• d v d 

t;ın H ı~ ı:s un e ugraşıp u-
•atd ayrı Efendiye eğilerek 

il : 

heJ Bu rnakina genemi başına 
a açtı? 
Diye sordu . 
....... ~ 

... '-Orma sorma bir saattır ... Rra.. ' ' 
\''Yorum - ş . ç0 < u uğursuz araba seni en 

,
11S zanıan loz:hrdı t-layri? 

atın aldığım zar.lan .. 

~ 
1 

Gecelik 
sa,/ ~tdanbcri işsiz kalan bir bi
"irıer ~ha~et bir akşam evine se
~e}'i e Rıtıni~h lrnrısma şu ffiÜj-

"errnı· •• ...... :ı:. 

iı b t.h k v ·ı t b' : ut b·' arıcıgım, nı ıaye ır 
1\ a ıldi.m. 

i\tıaı . 
......,. ,., sevınçle: 

,,e i . k 1 ......,. 't §ı ocacığım an at ... 
ee~ ı:hta kalede bir fabrikanın 
'b- lıu h kçisi oldum. 
•te <l ab~r üzerine kansı birden-
' ,Yllnu~ \re : 

llet~ı:lt ~' \'ah .... Ben de sana bir 
•km iştim. 

Endişe 

VAKiT 

- Su kadını tanıyor musun ? 
- Tanımaz mıyım? Is tan bulun en zarif, en şık giyinen kadınıdır •• 
- Belli ••• 

== rnn-r::w m• 

Hlr şey değil 
Otobüs~e şiddetli b:! sarsıntı. 

Şoför yolun ortasında dcran b:r 
kediyi ç ğnenıemek için birden
biı e arabayı durdurmuş' u. için
dekiler birdenbire birbirinin es· 
tiine dü~tü ler.. Bu meyanda 
genç bir sporcu güzel bir Rum 
kızının üstiine yıkıldı. Kendine 
geiince: 

- Afedersiniz matmazel.. 
Dedi. Rum kızı biraz sıkıla-

rak: 
- Bir sey değil.. 
Deyince genç içinden : 
- Senin için bir şey değil 

ama bir de bana sor, dedi. --Ev sahibi 
lstanbul ve Beyoğlu tarafların· 

da yangınların bir meydan ve ar· 
sa hline koyduğu yerleri son gün
lel·de hiç gördünüz mü?. Koca 
Firuzağa, Cihangir, Fatih, Baya
zıt yangın yerlerinde kat kat, yir
mi, otuz daireli apartımanlar, 
hanlar ve çıkmıştır. 

Fakat dikkat ettiniz mi?. Çoğu 
boş .. Çoğunun üstünde kiralık a
partıman, kiralık kat, kiralık dük 
kan yazılı .. 

Oyle ya, lstanbul nüfusu gittik
çe azalıyor, fakat mesken çoğalı
yor .. Bunları kim tutacak?. Bize 
geliyor ki günün birinde insan 
bir çok katlaı·ı boş koca bir apar
tımanm önünden her gün geçer
ken kirli bir dilenci görerek hay
kıracak: 

- Yahu, dilenecek başka bir 
yer bulamadın mı?. Çekilsene o· 
radan, mal sahibi seni polise şi

kayet etmiyor mu?. 
- Hayır etmiyor. Çünkü mal 

sahibi benim .• 

- Geçen gUn bir adam bU· 
tün yaptı§ım tablolar1 birden 
satıverdi. 

- Aman kim bu haynh zat? 
- icra memuru •• 

Zarf ve mazruf 
Karı, koca bahçede oturiyor

lar, akşam serinliğinden istifade 
ediyorlardı. Derken hizmetçi kız 
hanım efondiye bir mektup u
zatarak: 

- Şimdi postacı getirdi efen
dim, dedı. 

Hanım efendi küçük zarfı aç
tı, içinden kumaşlar gibi bir şey 
çıktı, evirdi, çevirdi, memnuniyet
le gülmeğe başiadı, 

Kocası başını bile çevirmeye
rek gazetesini o!<uyordu, yalnız 
sordu: 

- Mektup kimden hamm? 
Dedi. 

- Paristeki terziden, .bu sene 
kış için bir balo elbisesi ısmar
lamıştım, onu göoderm!ş. 

Tabii değlJ •• 
Kadın mı daha güzeldir, yok

sa erkek mi ? Güzellik müsaba
kası birde böyle bir suale mey
dan verdi. Bir gazete bunu ka
rileri&ae bu suali sordu. Kimisi 
kadınların kimisi de erkeklerin 
daha güzel olduklarını söyledi
ler. 

Bunu münakaşa eden kara ko
cadan birisi, yani erkek kadın
ların daha güzel olduklarım söy
lüyordu. Karısı da ayni fikirde 
bulununca sordu : 

- Demek sencede kadın er
kekten daha güzeldir öyle mi ? 

- Tabii .•. 
Bence suni. • 

Mazeret 
Meşhedinin gönlünden o ak

şam rast geldiği ibrişim Aliye 
bir ikram?~ bulunmak geçiyordu. 

- lbrışım efendi, hele gel 
kim, şu meyhanede zatma bir 
iki geddeh ikram eyleyem .• 

Dedi. Fakat ibrişim oralarda 
değildi: 

- Eksik olma moruk, ikra
mma çok teşekkür:er.. Amma 
gel gelelim içmiyeceğim. Çünkü 
evveli daha vaktı kerahat gel
medi. Saniyen ben bu zokkuma 
çoktan tovbeliyim. Salisen daha 
demin bir yüz dirhemlik kıvırdım. 

Kabahat kimde? 
Müşteri lokanta sahibine: 
- Yahu bu ne rezalet, ne ye

mekler yenecek gibi, ne sularınız 
iyi ıu, ne peşkiriniz temiz, ayıp 

değil mi?. Bir de sizi bana bir 
dostum tavsiye etmişti. 

- Öyleyse bize değil, asıl bi
zi size tavsiye eden dostunuza 
çıkışın .. 

Sahife 7 

Bir kasa 
Meşhur manifatura tüccarı A• 

rif zade Sıtkı Bey sabah mağaza• 
sına geldi. Saat on olduğu halde 
koca mağazada üç tezgahtardan 
başka kimseler yoktu. Üçünün yü
züne ayrı ayrı istiflıamkar nazar• 
lar atfettikten sonra odasına çı· 
kacağı sırada arkasından tanıdı
ğı bir s ~s : 

- Vay Sıtkı Bey, sabahşerifler 
hayır olsun!. 

Diye yaklaştı. Bu zat komşusu 
Orhan Beydi. Sabah kahvesini İç• 
miye gelmişti. Beraber müdüri· 
yet odasına çıktılar. Fakat Sıtkı 
Bey tam masanın başına geçece· 
f,i sırada çıldırmış gibi kanapeye 
düştü: 

- Eyvah, kasamı kırmışlar. 
Orhan Bey, kasanın başına 

geçti. Kapısı açık, bir tarafı kırık 
ve içi bomboştu. Hadise anlaşılı
yordu. Gece hırsızlar gelmişler, 
kasayı soymuşlardı. Orhan Bey, 
birdenbire bayılan arkadaşına su 
vererek teskine çalıştı: 

- Telaş etme birader, polise 
haber verir, elbet bir çaresi bulu
nur, bulunmasa bile canından da· 
ha kıymetli değilya .. Bir kaç bin 
lira giderse gitsin, canın sağ ol-
sun .. 

Sıtkı Bey, biytap bir halde : 
- Kasamda zaten para yok· 

tu, dedi .. 
- O halde bu telaşın nedir?. 
- Ya hırsız gevezenin biri de 

kasanın tam takır olduğunu ale
me yayarsa .• 

--
Ninni 

Küçük Adil yatağa yatırılmış, 
annesi tarafından ninni söylene
rek uyutulmaya çalışılıyordu. Fa
kat bütün gayretlerinin boşa git
tiğini gören anne: 

- Adil, dedi. Sana o kadar 
ninni söylüyorum, neden uyumu· 
yorsun? 

Adil yatağında doğrularak: 
- Ninniyi kes te uyuyayım! 
Dedi. 

Hafıza 
- Yahu Hayım Efendi, bana 

bir hal oldu. Hafızamı tamamen 
ltaybettim, hiç bir şeyi aklımda 
tutamıyorum. ne yapayım?. 

- Hemen bana kirk lira borç 
ver, sana dört yun sonra yeri ve• 
ririm. 

Tebdili hava 

Deniz havası beni Adeta 
sinirlendiriyor •• 

- Biraz da benim odaya 
girelim, tebdili hava edesiniz. 
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A upanın siyaset ufku 
Sönen ve doğan şahsiyetler 

Kısa bir zaman içinde Tardiyo, Bru
ning, Grandi gibi simalar kayboldu 

ve yerlerine yenileri geldi 
Son zamanlarda siyaset alemi 

pek mühim tahavvüllere ~ahit 
oldu. Avrupa siyasetini idare 
eden büyük şahsiyetler birden
bire değişti. Siyaset alemi kadar 
mntehavvil bir alem yak tur. Fa
kat son zamanlarda gördüğümüz 
tahavvi\ller pek ani oldu. 

Mesela pek kısa bir 7.aman 
mukaddem, T nrdi}'Ö, Brüning, 
Grandi aşağı yukarı bütün Av· 
rupa siyasetine hakimdiler. Bun· 
ların biri de bugün iş başıoda 
değil 

Tardiyö, şüphesiz, ergeç gene 
iş başına gelecek. Fransız siya
seti\liD meddücezri onu tekrar 
resikara getirecek. Tardiyönun 
ıükiinet bulmax ihtirası, onu 
muhalefet cephesinde kalmakla 
kanaat ettirmiyecektir. Bugün 
onun Heriyoyu gittikçe sağa 
sevketmekle meşgul olduğunu, 
ve bu suretle bir kovalisyon hü· 
kümeti içinde iktidara gelmeyi 
kurduğunu görüyoruz. Ergeç is
tediği olacaktır. 

• • • 
Brüning, uğradığı sademeden 

hala ayılmaınış gibi görünüyor. 
Bir akalliyetin başında iki sene 
Başvekillik eden Brüning'in is
tinatgibı, mareşal Hindenbur
gun şahsiyeti idi. Mareşalın onu 
tutmaktan vaz geçmesile Brünin
gin düşeceğinde şüphe yoktu. 

• • • 
Avrupa siyasetinde mühim rol 

oymyan şahsiyetlerin biri de 
Grandi idi. ltalya hariciye na· 
zırlığından Londra sefirliğine ge
çen Sinyor Grandi, eski işinden 
olduğu için müteessir olacak bir 

adam değıldir. Bilakis yeni iıinl 
de mutat ne,'esile karıalıyacak, 
şen, şatır bir recüldilr. Henllz 
37 yaşında olan Sinyor Grandi
nin istikbali açıktır. 

Avrup siyasetinin başıodan 
çekilen bu rical yerme kimler 
geldi? 

Fransada Tardiyönün yerinde" 
Heryoyu görüyoruz. Fakat Her• 
yo, henüz kendini gösterem~di 
ve Lozanda bir muvaffakiyet 
kazanamadı. 

Heryo, sinirlerinin ve kune· 
tinin pek sağlam olmadığını ifıa 
etti. Heriyo bir aralık aağa, bir 
aralık soluna çarpıyor, ve kendi 
iradesine bakim olmadığını gös
teriyordu. 

Almanyada Brüning yerine Pa
pen geldi. Ö da henüz bir tesir 
uyandıramadı. 0nun da gelip 
geçici bir adam olduğu zannolu
nuyor. Belki o da yakında bir 
sefarete gider. Almanyanm bu
gün en kuvvetli adamı ceneral 
Şleyşerdir. Fakat o da henüz biç 
bir beynelmilel sahnede görün
medi. Onun cesur ve kuvvetli 
bir adam olduğunda şüphe yok. 
Fakat bugünkü dünyada, bugün
kü dünya meselelerini kavrayıp 
kavrıyamadığı tüpheli. 

Grandinin halefi henüz belli 
değil. Belki de onu hava nazırı 

Bolbo istihlAf eder. Fakat bu da 
henüz belJi değil. 

Bütün bu tahavvüller pek kısa 
bir zaman içinde vuku buldu. 
Siyaset llemi böyle! 

Belki bu sene içinde daha bir 
siirü tahavvUllerle karfılaşağız. 
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Hitler değişiyor ! 
Prrensipler birer ikişer terkedi

lecek; siyaset bu! .. 
Hitlerin Almanyada iktıdar 

mevkiine geçmek Teya geçme
mek üzere bulunduğu bir sıra
da, milll sosyalist fırka, ilk te· 
ıekkülü sıralarında kendisini bu 
derece kuvvet ve kolaylıkla 
yükseltmiş olan programıoc!an 
birçoklarını değiştirmektedir. 

Milli sosyalist Alman fırkası
nın lideri Hitler, 1931 senesinde 
neşrettiii programının 13 üncü 
faslında şöyle diyordu : 

"Büyük sınai teşebbüsler, mil-
lileştirilecektir.,, 

Halbuki aynı fasıl, bu sene, 
yani Hitler fırkasını buQa benzer 
vaitlerle kuvvetlendirdikten son
ra şu suretle değiştirilmiştir : 

"Büyük sınai teşebbüslerle mü
cadele edilecektir.,, 

Demek artık büyük sınai 
teşebbüslerin miJlileştirilmesi 
mevzuubahs değildir. Sadece 
bunlarla mücadele edilecektir. 
Fakat mücadele edilecek ne 
demektir. Bunu, Hitlerin nazari
yeci başılarmdan olan Gottfried 
F eder şu suretle izah ediyor: 

- Milli sosyalist fırkası, Krupp 
Mannesmann, Tissen gibi büyük 
kapitalistlerin elinde hulunan 
ıınai müesseselerin Kollektiflik 
menfaatlerine mugayır olduğuna 
kani değildir. " 

Bu izahatın açıkça manası şu
dur ki, Hitler, fırkasını kuvvet
lendirmek için işsiz ve aç kal
mış halkı "Sizi mildafaa edece· 
ğim,, diye kendine çekmiş; bu 
adamların reylerini alıp vaziyeti
ni mühimleştirdikten sonra, bü
yük sermayedarlara yanaşarak 
ilk vadinden caymıştır. 

Bu perhiz ne? Bu Jahioa tur· 
şusu ne diyecekıini%? Size ce· 
vap verelim: Buna siyaset der· 
ler. 

İngilterede grevler 
MANCHESTER, 21 (A.A.) -

4 saat münakatadan &<>nra çulha
lar cemiyetleri umumi meclisi, ~i
mal komiteleri mensucat sanayii 
federasyonu merkez meclisinin 25 
Ağustosta iplikhanelerde mesaı· 
ni:ı tatili hakkındaki kararını tas· 
vip eden bir karar sureti kabul 
etmiıtir. Bu karar sureti, Hayt ve 
Aston Under Layn havaliıindeki 

bazı grupların tavır ve hareketle· 
rini sendikalara kartı ihanet efali 
olarak takbih etmekte ve onları 

patronlarla her türlü itili.flan fes· 
hederek mezkur tarihten itibaren 
grev ilan..._eµnelerini emretmekte· 
dir. 
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Hindlstaodakt 
Avrupalılar 
SlMLA, 21 (A.A.) - Kalküta· 

da içtima etmif olan Avrupalılar 
cemiyeti icra komitesi, bir beyan· 
name netretmittir. Bu beyanna· 
mede lngilterenin cemaat mesele-
ıinin halline ait olan planı kabul 
edilmekle beraber Avrupalıların 
hukukuna riayet hususunda israr 
olunmak hakkı mu haf aza edil-
mektedir. 

Fransız nazırlurının 
içtimaı 

PARIS, 21 (A.A.) - Baıvekil 
M. Herriot, dün dahiliye ve bütçe 
nazırları ile görütmiittür. 

Nazırlar, 24 Ağustosta başveki· 
lin ve ertesi günü de reisicümhu· 
run riyu~i altında toplanacak
lardır. . .... 

;I 
idiler, komıu devletlerle samimi oldum. 
itilaflar akteder, saltanatımın te- yeni serknşet. , 
ca~üz~ir bir mahi!.~~i olmadığına Macariıtana avdetini. t.alıi~ 
daır lazımgelen butun zımanları den aylar Şarl ve ailesi ıçıll f6~ 
temin ederdim. Zat~~ n.eden bil- elemli geçti. ''Katr Kantoıı,, -ltl 
mem anlatılmıyor kı ıatıkbal ma· kenarında Hertellflöyn'de ~ 
zi~en tama~en ~a~kh bir t~kilde mitler büyük bir otel tut111Uf ıf". 
mutalea edılmelıdır. Akan hır ne- Hazine elma.alarmı 1attı1'1 1' 
hirin cereyanına kartı gelinmez. dan oldukça müdepdep bir hl 
Maziye avdet edilmesi imkansız- sürüyorlard. ...~ 
dır. Sağlam bir Lehistan tetekkül Buraya iki cins adam u~ 
et.mittir. Ondan Galiçyayı istirdat du: Felaketten istifade ti' 
kimin hatırına gelir? Romanya- karlı dalavereler çeviren ,_ t.Jr 
dan Traıuilvanyayı almak, Slo- babacılar, imparatoru Mac-' .ufll, 
vakyayı istila etmek, Sırplardan tma çıkarmak ümidini 1'1"'~ 
Hırvatistanı, Slovanyayı, Dalmaç· Macar asilzadeleri .. Onlarca wı' 
yayı istirdat etmek gibi hayaller paratorun lıviçre Reiıic~ 
peıine kim düter? Avusturya ıal- gibi bir borjuvaya verdiği,$•~ 
tanatı iktıaadi mıntıka eaaaı üze· met.izdi. Darbei hükUmet ti"'~ 
rine müstenitti. Milliyet eıaaı bu· vurlan yapıyorlar, imparat~j 
nun yerine kaim oldu. Olanı imha takım murahhaslar getirif~J 
imkansızdır. Maamafih tabiat ka· Bu murahhaılar Macar mili~ 
nunları ile bu yeni ıekli telif mec· ilk tetebbüsünde görülen ~ 
buridir. Kırallarınm avdeti Ma- fakıyetaizilkten meyuı ol~~ 
carları manen memnun edecekti. timdi imparatoru bekledtjılll JI 
Macar milleti vatanperver ve i· car ordusunun imparatoru ~ 
zimkar bir millettir. Bu vaziyette faa için ıon neferine kadar .llJ• 
rahat edemiyecektir. Bir iğtitat ğe hazır olduğunu ıöylüyo~·İ 
tabii olacak ve belki günün birin- Macar Kral naibi amiral Hotl!~ 
de mühim bir facianın vukuuna sun bqvekil Kont Betlen ~ 
sebebiyet verecektir.,, Macar tahtının hakiki ya(' 

Görüldüğü veçhile Şarl dö Ha- merbut bendeler değil miydifJ 
bsburg büyük devletlerin psikolo- Bu suretle Şarl bir tatf'J\; 
jisi hakkinda mahdut malumata mevcudunu mürabahacılara f:'f 
malik olmakla beraber Vasati k d' ft p .,,.,,, rir en ığer tara an e,te,- it" 
Avrupanın ıulh ve müvazene da- kın alkıılan arasında girnı~ 
bilinde ya§aması için gözde bu- l' · k d ya ını uruyor u. . ti. 
lundurulmaaı lazım gelen iktısadi Eğer küçük itilaf orduları· J 
vahdetler ve emeller muzaaf ka· te üzerine hareket etseler.~~ 
nunu tama.men ihata ediyordu. buna riza gösterimyecek P'~ 
Bu mülakatımızda söylediği söz- ati zihninde yer ebnitti. f~ 
lerin hakikatini bir çok def al ar hakkında aldığı haberler t'j 
dimağımda aksetmiıtir. I l · ~ men yan ıf tı. mparatonçe 

Sonradan haber aldığıma göre lesinin Pariate samimi d 
Şarl dö Hahsburg hayatının ıon vardı. y 
senelerini büyük bir felsefi vukuf Maraıal Liyoytey Habsbılff.,wı 
içinde geçirmitt.ir. Kalemi mah- d b ld .. .9Yul' ne amna mer uto ugunu ,ir-" 
sus müdürü Polçer Hodiç meıhur açığa söylüyordu. Fransa b J.I' 
f eyleaof Rudolf Ştayner ile müna· · • b eıoıP:, 
sebatta bulunuyordu. ye nezaretıoın azı m f P'. 

Ştayner Avusturya - Macaris
tanı te§kil eden muhtelif milletler 
arasındaki münuehatı ıslah ıçın 

takip edilebilecek en iyi usul hak
kında bir muhtıra yazmıt hü
kumdara göndermitti. Muhtıra 
çok sonraları tab'edildi. Fakat 
Reiıicijmhur Mazarik bu muhtı
rayı bilmem nasıl elde etmiı ve 
tetebbü etmiıti. 1919 Tetriniev
velinde Prag'ta kendisi ile görüt· 
tüğüm aırada bana muhtıradan 
bahsetti. Ştayner muhtırasında 
üç veçheli hükitmet nazariyesinin 
esaslarını atıyordu. Bu tekli ida
rede iktısadi kuvvetler ıerbeıt 
mübadele ile maniaıız inkitaf e
diyorlar, fikri, dini, bedii ve ilmi 
hara hükumetin mürakabasına ta· 
bi tutulmıyara.k tam bir istiklal 
muhafaza ediyor. 

Zaten Şarl dö Habsburg bana 
aamimane fakat taslak halinde 
izah ettiği nazariyeler Fransua 
F erdinand'm nazariyelerinin man 
tıki inkitaf ından baıka bir şey de
i:ildi. Artidok ıağ kalarak tahta 
geçseydi memleketteki Slavlara 
vasi bir muhtariyet verecek on· 
lan Avusturya Almanları ile Ma· 
carların hegemonyası altında bu
lunmaktan kurtaracaktı. 

haklı olarak Macaristanın ~ 
ıız daire nüfuzu haricine çı ~ 
maması taraftarı idiler. Şarl if 
ları duydukça nazarında •~ 
değişiyor. Fransada bir çok~ 
tarları olduğuna zahip oluf ._,i( 

Bir gün Hertell§töy'ne •
1 ,l 

tim. imparatorun müıavirİ "~ 
verrihi Baron Verkman'ı f.1~b 
ettim. Sabık hükUmdarıP _.,ıı''. 
bir beyanname ile hayatını "~ 

ak. Jl J'• ması ve ati hakkınd ı 
1

.,JP1 
nazarını bildirmesi lizJJll 
ğinden mütabık kaldık. • 

1
_,-• 

Böyle bir beyannanıetU11 ,'il'' 
cağı tesire göre bili.hare h.r 
geçebilirdi. 1ofl,-

Bir saat müzakeredell fıf 
göl kenarında geziyorduk·d

1
..-lf" 

denbire arkamızdan s~ri; yd,, 
la birisinin geldiğinı dıl-
D.. d .. G l • rator on u~·: e en ımpa 

1 1, 
Dedı kı: beıııll' 

N 1 1 da 
- aıı o uyor 1 ·-

görüşmeden gidiyor1unıı~·i1İ,.s~ 
V ekman'la tasavvur tl,

pla~ı ~endisine anlattıll'I· .f' 
dedı kı: k' , f8 _, . f. ır·· ,,. 

- Mükemmel hır 1 •• ..tt ~ 1 
. ,. loıw: ·- ' hır beyannameye kat 1 1'•1111 

d dece 
dır. Ne vakit av et e ..ıi) 
Bir ı:ün kararlattıralall'l·~pll,... 
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Polı·s terfı.lerı· t6btnmetreyüksekte Amerika kendi buhranından 
havasız mıntakaya A , f 

uçanlar c• vrupayı mes ul tutuyor. İkinci b. · · f . ve ırıncı sını emnıyet me· 
~urluklarına hangi merkez memur
arı Ve polis müdürleri tayin edildi? 

~~KARA, 21 (V AKIT) -
~e tlh ~1.30·3S liraya çıkarılan 
... .. \'1 ı llle . d . 
~unte · l ınurıyet e en polıs 

•ıp . . . 

v&.1 polis müdürü Niğ· 
de birinci sınıf emniyet me ı • 
murluğuna otuz beter lira 
ile. )'o~. erının ıs imlerini bildiri· 

.\_Ah O - Osman Bey, Giresun merkez 
nı met Bey, İstanbul merkez memurlarından Gireıun ikin· 
iı:rn~rlarından; Balıkesir 
.ır: ncı sınıf emniyet memurlu-

cı sınıf emniyet memurluğuna 
30 lira ile. 

~Una· At f B · it ' ı e, Erzıncan mer· S - Sabri Bey, İzmir merkez me 
e2 rneınuru; Erzincan ikinci murlarından Amaara ikinci 

•ınıf . 
ot eınnıyet memurluğuna 

C ......_ C Uzar lira ile. 
l'1 erna] Bey, Ordu merkez 

ernuru, Kır§ehir ikinci sınıf 
'rnn· il ıye~ memurluğuna 30 lira 
~: Celal Bey, Mersin poliı 

ltıudütü, Denizli birinci sınıf 
eın . 
• 
1 

nıyet memurluğuna 35 lira 
t ı e, 
't 'llltullah Bey, İstanbul bat· 
?1k~urlarından; Gümüthane 
1 ın · lu" cı ıınıf emniyet memur· 

9 
IUna; Enver Bey, İstanbul 

~rn~nıurluğundan; Şebin-
ahıaar ikinci sınıf emnitet !nenıurluğuna; Ebubere· 

et Bey, Kırklareli merkez 
ltıernuru, Kırklareli ikinci sı· 
!\ıf eınniyet memurluğuna 30 

t :Zar lir 'I ......_ J:' a ı e. 
nı ehrni Bey, Afyon merkez 

ernuru, Bolu ikinci sınıf 
enı . 

nıyet memurluğuna 30 li· 
ta ile; Fehmi Bey, Balıkesir 
l>_oHa müdürü, Akaaray birin· 
Cı aın f . ı emnıyet memurluğu-

~......_~ 3~ lira ile. 
alıp Bey, Emniyet işleri 4 

l'lcij !ube §efi, Burdur birinci 
••tııf emniyet memurluğuna 

1-f 3S lir ·ı 'li a ı e. 
nı llndi Bey, Çorum sabık 

.etkez ınamurlarından, Art· 
"ın ·k· . tn 1 ıncı sınıf emniyet me· 
Q Urluğuna 30 lira ile. Hami 

ey, Sivas polis müdürü, Af· 
l'on h' · ırınci sınıf emniyet me· 

l ......_ ~~;ıu~na 35 lira ile. 
"1 ahını Bey, Edirne merkez 
• '-nurlarından; Tokat ikinci 

111.ıf eın . 1 w lrf nıyet memur uguna; 
bı an Bey, Bayezit merkez 
t• 'ltıurlarmdan; Isparta ikin-

i\ ıı1 ••n,ıf emniyet memurluğu· 
......._ ~ 3o Zar lira ile. 

~~al Bey, İstanbul batmf!· 
llru 'k' . f . ~ '-' , 1 ıncı amı emnıyet 

......._ ~urluğuna 30 lira ile. · 

sınıf emniyet memurluğuna; 
Sırrı Bey, Çorum merkez me· 
muru Çorum ikinci ıınıf em· 
niyet memurluğuna; Sırrı B., 
Aydın merkez memuru Ay
dın emniyet memurluğuna; 
30 ara lira maat ile. Salih 
Bey, Urfa polis müdürü, Ur· 
fa birinci ıınrf emniyet me· 
murluğuna; Sami Bey, Kars 
poliı müdürü, Afyon birinci 
sınıf emniyet memurluğuna; 
Server Bey, Çanakkale polis 
müdürü Sinop birinci sınıf 
emniyet memurluğuna otuz 
beter lira ile. 

Ş - Şükrü Bey, lzmir merkez 
memuru ikinci sınıf emniyet 
memurluğuna otuz lira ile. 

T - Tahir Bey, Van merkez m.!· 

muru, Muı ikinci sınıf mer· 
kez memurluğuna otuz lira 
ile. 

Z - Zeki Bey, Muğla merkez me 
muru, Muğla ikinci sınıf 

emniyet memuruluğuna otuz 
lira ile. 

Reisicümhur Hz. ile 
Mısır kralı Hz. ara

sında 
YALOVA, 21 (A.A.) - Reisi· 

cümhur Gazi Muıtaf a Kemal Hz. 
ile Mısır kıralı Birinci Fuat Hz. 
arasında Prens Kemaleddinin ve· 
f atı münesebetile atideki telgraf· 
lar teati olunmuttur: 
Mısır klralı Haşmetlu Birinci Fuat 

Hazretlerine 

Prens Kemaleddinin Tulozda 
vefat etmit olduğunu şimdi haber 
aldım. Gerek zatı haımetaneleri· 
nin ve gerek hanedanı kırali er· 
kanının matemine samimiyetle it· 
tirak ederim. 

Taziyetlerimi takdim ve Zatı 
Ha§metanelerinden ihlaskir me· 
veddetime itimat buyurmaalrım 
rica ederim. 

~ ~lum Bey, lıtanbul mcr· 
>, ~k~enıurlarından; Kütah· 
ııı... 1 1nci sınıf emniyet me· "Qllrlu.. Gazi ıff. Kemal 
~l RUna; Mirat Bey, lstan- Tiirkiye Reisicümlıuru Gazi Mustafa 

l'ek~erkez memurlarından, Kemal Hazretlerine 
ıı...e •rdağ ikinci sınıf emniyet z D .... ın l atı evletlerinin yeğenim 
lat uhr uğuna; Mazhar Bey, p K l dd. · an 

1 
rens ema e ının vefatı müna-

BRÜKSEL, 21 (A.A.) - Pro· 
feaör Piccard'ın muavini M. Co· 
syns, hava tarikile Brüksele avdet 
etmiştir. Mumaileyh, termometre 
gibi bazı aletlerin yere inme esna· 
sında kırıl:mıı olduğunu teyit ve 
fakat bu kırılma keyfiyeti evvelce 
derpİ§ edilmiş olduğundan tahar· 
riyatı işkal etmiyeceğini ilave et· 
mittir. 

Mumaileyh, balonda.kilerin so· 
ğuktan müteessir olmakta olduğu
nu beyan etmiştir. 

Suut esnasındaki müşahedatın 
tetkiki için lazım olan zaman mik
tarı aahi~ olarak malum değildir. 

Piccard, 40 metre tulünde mev· 
celerle telsiz işaretleri vermittir. 
Mumaileyh, feding'in bu irtifada 
pek az tesiri olduğunu mütahede 
etmiştir. 

M. Cosyns, balonun ilk suuttaki 
irtifaı 400 metre geçmiş olduğu
nu farzetmektedir. 

Profesör PJccard, 
Venedlkte 
VENEDlK, 21 (A.A.) - M. 

Balbo tarafından aevkolunan ve 
Profesör Piccard ile zevcesini ha· 
ınil bulunan tayyare, ıaat 18 de 
Venedik'e visıl olmuttur. Halk, 
profesörü hararetli bir surette 
karşılamıthr. 

Bulgarlara 
Milletler cemiyeti 

• para verıyor 
Cenevre, 21 i A.A) - Millet

ler cemiyeti meclisi, Amerikalı 
Lewis Cheldona 1926 tarihli ve 
% 7 faizli ve 1928 tarihli ve 
7 112 faizli Bulgar istikrazlarının 
trüstü idare reisliğini teklif et
miş ve mumaileyh de kabul ey· 
}emiştir. 

Ziraat Bankası buğ
day mukavelesini 

tasdik etti 
Ankara, 21 (V AKIT) - An· 

kara borsasında bugün buğday 
beş kuruşa düşmuştur. Ziraat 
bankası derhal faaliyete geçe
rek 8 bin okka buğday aldı. 
Banka namına Salabattin Bc:y 
mübayaitı yapmıştır . 

Ziraat bankası idare mec'isi 
büiday mukavelesinf tastik et-
miştir. Yakında hükumetle teati 
eaecektir. 

Lehistan hariciye 
Müsteşarı 

Ankara, 21 (V AKIT) - Dün 
buraya gelen Lehistan hariciye 
nezaretı müsteşarı Baek l.Ju ak· 
şam Istanbula hareket etmiştir. 

tından u emniyet memurla- aebetile göndermit oldukları itti· 
~ni 'Çankırı i~inci sınıf fatkar taziyet telgrafından fevka· · Boks heyetinin bir 
~et x~~ :emurluguna; Meh- iade mütehassis oldum. Derin te· tebliği 
~~rrıuri ey, Ankara mer~ez ıekkürlerimi ve ihlaıkarane me· ISTANBUL, 21 (A.A.) - Mın-
ti arından, Ankara ikın- k b k h · · w ••nıf em . 

1 
w veddetim teminatını kabul buyur· tı a o s eyetınden teblıg edil-

~ lla. 30 zar 
1
?1Y:t

1 
memur ugu· mamzı rica ederim. mi§tir: 18 Ağustos 1932 Pertem-

....._ N ıra ı e. F h .. .. k k lt evhi B. C b . uat e gunu a şamı Kum apı klübün· 
. ~z rnern~ ~ e~ber~ket mer de icra edilen mıntı~a birincilik 
1kı!\ci •ın;;' e~ehhereket Japonya ve Amerika müsabakalarında neticelenıniyen 
lnuriuğuna emnıyet me· j . sinek, hafif ve yarı orta sikletle· 
~ata lllerk~ Nazmi Bey, An· po~ya:::gto\i ~l t(A.A) fi~ JMa· rin müsabakaları 25 Ağustos 1932 
"'ilk 2 memurlarından ı ın aşıng on se rı . p h .. .. k K 

ara. ikinci f . Debucbi Tokyo'ya hareket etti erşem e gunu a şamı umkapı 
!nem aını emnıyet ' • kl "'b" d · d ' l k · l.ı urluğuna. 30 1· . Havas ajan11 muhabirine beya- u un e ıntaç e ı ece tır. 
''Uri B ' ar ıra ıle F. l k l b k .. 1 · ey, ıab k B . · natta bulunarak Amerika ile ına e a an o sor erın saat 
laıud" " r ursa polıs 22 d h l k l .. b Uru Matq b' . . Japonya arasmda Mançuri me- e aş ryaca o an musa aka-
~ m ır=~ınıf. ~selesi hakkında mevcut olan ih· lara ittirak etmek üzere vaktinde 
··~ ae;:, eın1u:.'!: ~~ ti~'!J~Wb,SSi_.ii~;.et:l ,kl~p~e: hazır 1!_ulunmalan tebliğ 

aınk Sı- rDekte bu un usrunu ı5vlemııtir::' 'olunur. 

COLUMBUS, (Ohio} 21 (A. 

A.) - M. Hoover'in Amerikada 
hüküm sürmekte olan iktuadi 

buhran ve inhitattan hatlıca Av· 

rupanın mes'ul olduğu suretindeki 
iddiasını M. F ranklin Roosvelt, de 
mokratların dün Columbus'da ak· 

tetmit oldukları bir içtima esna· 

unda irat etmit olduiu nutkunda 
tezyif ebınittir. 

M. Roosvelt, f imdiki hükume • 
tin iktıaadi faaliyet ve icraatına 

hücum etmit ve Hawley • Smoot 
tarifesinin met'um neticelerinden 
bahsetmittir. Mumaileyh, bu tari· 

f enin Amerika mahsulatımn ec· 

nebi piyasalarını kazanmak ihti• 1 

mallerini selbetmiı ve Amerikalı 
zürraın kazançlarını feci bir tarz· 

da eksiltmiş olduğunu söylemit· 
tir. 

Hatip, New·York eıham hona• 
11nın spekülasyonlarını da mevzu• 

u bahsetmiştir. Mumaileyh, spe
külasyonlara bir set çekmek iç'Tn' 

bankalar üzerinde bir kontrol ic• 

rasını istemittir. M. Rooıvelt, ha• 
riciye neza1·etinin ~merikada ak· 

tolunan ecnebi istikrazlarını tas• 

vip etmekten ibaret olan hareki· 
tına müsamaha etmiyeceğini ili· 
ve eylemiıtir. 

Büyük Otomobil Yarışları 
BELF AST, 21 (A.A.) - Dün olimpiyatlardaki maharet ve mu•· 

takriben 500.000 kiti, Rilley mar· vaff akiyetlerinden memnun kal· 
kalı bir otomobili idare eden ld 
Wh 

mıı o uğunu beyan etmiıtir. 
itecroft'un 30 turu (410 mil) 

4 saat 58 dakika 4 saniyede yani 
vasati saatte 74,23 mil ıür'atle 
katederek lnternational Touriıt 
Trophy yarıtını kazanm&1ına ıa· 
hit olmuıtur. 

Gene Rilley markalı bir otomo· 
bile binmit olan George Eyston, 
4 ıaat 59 dakika ve 27 saniyede 
(ıaatte vsati 72.90 mil) ikinci gel
mittir. 

Midget markalı bir otomobile 
hin.mit olan Hali 5 ıaat 7 dakika 
58 saniyede (saatte vasati 69.93 
mil) üçüncü gelmiıtir. 

Müşarünileyh, terbiye nazirına 

Japon atletlerinin Los Anjeloa 

olimpiyntlarma ittirak etmek ıu· 
retile Japonya ile diğer milletler 
arasındaki dostluk münasebetleri· 

ni iılah eylemit oldukları mütale· 
asında bulunduğunu söylemiftir. ' 

imparator, netice olarak, 1940 
olimpiyatlarının T okioda yapıl·! 

masının pek muhtemel olduğunu, 

beyan etmi§tir. 

JngJlterede futbol ~ 
Alfa-Romes markalı bir otomo· 

bile binmiı olan E~rl Howe dör- LONDRA, 21 (A.A.) - Dün 
düncü ve Sir Henry Birkin de ay· İskoçyanm birinci kömeai takım· 
ni markalı otomobille beıinci gel· lan arasında yapılan futbol ma• 
mişlerdir. çının neticeleri: 

Sir Henry Birkin, 4 tur rekoru· Aberdeen • Motherweell 
nu kırmıttır. En iyi sür'at saatte Clyde • Eaıt Stirling 
83,06 mil idi. F 

1-1 
4--3 

alkirk • St. Mirren 2- 3 
Pistte 90 köprü, kubbe, zaviyei 

k · ı· d'' 1 h' Hamilton • Celtic l ı aıme ı omne er, ır çok demir· -
yolu geçitleri ve (S) teklinde mü- Hearta - Air Drieoniana 4-0 
teaddit münhaniler vardı. Kilmarnock • Third Lanark 6--0 

Japon 1ttletlerl Morton· Cowdenbeath 2-2 
TOK10, 21 (A.A.) _ Rengo a· Queenspark • Dundee 2-0 

jansından: Rangers • Ayr 4--1 1 

İmparator, Japon atletlerinin St. John Stone. Partick 2-1
1 

naımum mtlrıl'Hımmnmımw1·1ın11mmımmeumıttan ıwwww 6 ~ıttttmlll'lllll ! 

lngilter~www- G~lıd_, 
İmparatorluk 
Konferansının 
Kapanması 
OTIAWA, 21 (A.A.) - He· 

yeti murahhasalar, kırala bir tel· 
graf çekerek Britanya camiasını 
tetkil eden bütün milletlerin mu· 
kadderatına riyaset etmesi gerek 
kendisine ve gerek kıraliçeye, Ce· 
nahı Haktan uzun ömür temenni 

etmekte olduklarını iblağ ve im· 
paratorluğun bütün milletlerinin 
kendisine kartı olan sedakat ve 
muhabbet teminatını tecdit etmiı· 
lerdir. 

Reisicümhur kati.; 
linin temyiz istidası 

reddedildi 
Paris, 21 ( A.A ) - Temyiz 

mahkemesi, bir saat mürakere- · 
den sonra Gorgulof davasının 
usulü dairesine rüyet edilmit 
ve idam cezasının keza usule · 
muvafık olarak tatbik edilmiı · 
olduğu beyanile merkumun tem· 
yiz liyhasıni reddetmiştir. 

dolayı fevkalade rnahzuz olduğu
nu ilave etmi~tir. 

Kral, muvaff akiyete iktiran et• 
Kıral, cevaben göndenniı oldu- nıesini teyit etmesini temin etmit 

g"u tel0 rafta heyetı' murahh••alara 1 k b·ı b' • ..... o an müte a ı ır anlaşma ve tet-
tetekkür etmekte ve İmparatorluk riki mesai ile girişilmi§ olan itle-
konferansı ite baılamıt oldugw u · l' · 1 . .. rın tev ıt etmış o duğu netayicin 
zamanda beılemıt oldugu büyük memleketinin h k'k• h 
ümitleri muhik.ıöateren faaliyet· menfaatine had'ıma ılı ... ayırı.:.:~J 
ı rd ld

, .. . . • o acagma ·~ 

e en ve e e ectifen neticelerden tbulumnaktadır. "" .... • 



Salaife 10 

HlkAye Ölü! Yaunı 

ilhan 

Duvarın dibindeki tat tekneyi 
tenine çevirmek için epeyce uirat 
tı Cebinden ıim aiyah bir mendil 
çıkardı. Alnını ıildi. Sonra ıadır• 
•anın parmaklıklarına yapıpn ku 
ru yaprakları temizlemekle met • 
pi oiluna ıeılendi: 

- Ali! Mevta gömüldü mü? 

Sellm 

On dakika sonra Ali Tozu du
mana katarak arkasından yetiıti. 
Hacı Oıman Efendi bu ıür'ate 
hayret etti: 

- Ulan, dedi, bu ne?. 
Ali dudaklarının uçlarında be

liren derin çukurları eliyle düzelt· 
ti, bumundan soludu: 

- Her vakit böyleyim amma?. 
- Ya?. Hadi bakalım taban· 

ları yqlal. 

VAKiT 

ı---Takvim -~ı 
Pazartesi Sah 

22 Aluatos 23 AGustoa 
19 Rebi.ahir 20 Rebi. ahir 

GllD dotufu 5,17 5,18 
GllD batıp 18,58 18,57 
Sabah oanıuı 3,30 3,28 
Otıe '" 12,17 12,16 
lkindl • 16,03 ı 6,02 
Akşam • 18 58 18,57 

20,37 
3,28 

~27 

Yatııı • 20,39 
tımak • 3,26 
Yılm seçen 

} 226 Glhılel" 

Yılm kalan 
} 139 GUnlert 

138 

İnisarlar Umumi 
Müdürlüğünden: ., 

A. - Biri 1aatte c8) ton mayii (8) metreye ve diğeri (5' t 
mayii (8) metreye çıkaracak iki adet ilevvar tulumba : a_9Jt 

(Uıte: No. 1) 1-7:'~~ 
B. - Muhtelif alit ve edevat : (Liste : No. 2) Pertı.J 
C. - Mlitenev•i boru, muıluk, demir v• ıair le••· ... t, 

zım: (Liste : No. 3) fJI 
v D. - Paıabahçe Fabrikaaın•, resmi mucibince, Oç} S..!:_,.-

agızh ve FJinşh pirinç musluk. PaP'ji5 
E. - Muhtelif elektrik levazımı : (Liate : No. 4 ıııt 

Çocuk alık, beyaz gözlerini 
atik yüzüne kaldırdı. Alt çenesi 
batı kopmut gibi birdenbire düt· 
tü, homuidandı: 

- Daha vakit var!. Yemenilerinin arkalarını çek-1•-----------_. 

Diyarıbekir Müskirat fabrikaaı için mübayaaıı tekArrib' Jll' 
muhtelif 3Jit ve levazım • JiıteJeri mubteviyallna tevfikan • )litl" 
larında gösterilen günlerde aleni miinekasa ile Nbn aha•~ 
Talipler ~istelerimi~ t~tkik ve mllnderecatma vukuf hasıl~ 
sonra munaka~aya ıştirak etmek Ozere miachnda (~ 7,5) ... al' 
natlarmı hamılen Galatada MObayaa komisyonuna m~ Hacı Oaman Efendi, bu çocu· 

iun her sün biraz daha artan ap· 
talbjına bakıp bakıp dütünüyor, 
ondan hiç bir it beklenmiyeceği· 
ni anlıyor, kederleniyordu: 

Kaç aenedenberi ekemk yedik· 
leri bu kazançlı ite Ali hili ya· 
tıımamıttı. Hali acemi bir otlan 
çocuiu korkaklığı ıöateriyordu .. 
Osman Efendi onu kaç defa önü· 
ne almıt: 

- Oilum, demitti, bak koeko
ca adam oldun .• Alemin çocuklan 
cayır cayır para kuanıyorlar.Bak 
fU Hacı Kadirlerin Yuaufa •.• Da· 
ha Şemıi uatanm yanma gireli 
üç a1 oldu olmadı, mükemmel ye· 
meni dikmeie bqlUlllf. Seninle 
tunun ıurasında iki senedir bu ite 
emele •eriyoruz. Hamdolıun na· 
fabmJZJ çıkarıyoruz.. Aklım ba· 
ıma de•ıir, yarın l>ana bir emri 
hak •aki oluna ıu yatalak kadı· 
na Mn bM•c:akam!. Yoksa, billl· 
hi h•ldrımı helal etmem aana Alif. 
Ha bak bunu bf1 de ona göre.. 

Ali l>abuının aözlerini kafası 
ıhlünde, ve elleri ayak parmak· 
lannm arasmda, dinliyor, ara ııra 
'-tını lraldınp sklerini ona dl· 
Jdyor, birı ..Uye bile darmadan 
iki tarafa aallana sallana göz be· 
beklerinin aan, renkaiz, tehdidi· 
le babasını kızdınyor, o vakit Ha
cı Onnan Efendi ıeuizce bodru
ma inerek temiz tahtalardan ke· 
ıilndı kalınca bir defneii alıp 
yukarı çıkıyordu. 

Alinin dayak yerken ailadıt.ı, 
batırdığını ititen yoktu. O haba
aımn en azım zamanında bile ni· 
lıayet darbenin ıeleceji yere dir
aeiini kaldırmakla iktifa eder, 
Hacı Osman Efendi köıede hare· 
ketsiz yatan sattirüm karı11mn 
yalvaran yqb ıhlerini seçince 
ye kadar Aliyi da.erdi.. Fakat ·İt· 
te artık anlıyordu ki bu çocuk Jo. 
yamete kadar hazır ekmek yiye
celmıit ıibi likayt hareketlerle 
aokakta dolqıp kutlan laflamak
tan ft süade yirmi defa tadırvan· 
Cla ayaklannı yıkamaktan baıka 
hiç bir ite yaramryacak.. 

Fakat Hacı Oıman Efendi ona 
muhtaçtı. Yabancı adamlara aün· 
Clelik •ermekten çekinmi1ecelrti. 
Zaten Ali büyüyüp yetitinciye ka 
Clar iti biyle idare etmİftİ. Fakat 
hanlardan birinin günün birinde 
hir bot boiazlık etmesi, kendisini 
ele Yel'Dlelİ mümlriindü. Hatta 
Wr umanlar kalabada kulaktan 
Jialaia :bayle ri•ayetler çıkmıı, 
Hacı OllD&D Efendi kaç gece ya· 
taimc:la aoluk terler dökerek du· 
~ okmnut, bereket venin ki et 
dost onun eamiin kubbesinde çm· 
l11an ..tivatlanna bakarak bu ri· 
••Jetleri tekzip etmiıJer, unuttur· 
muılardı. 

• • • 
Hacı Oaman Efendi bairrdı: 

, • - B&fb teye k&rlfma •• Ben ıi· 
Clıyorum •• Balta ile küreii al .. Ar· 
bmdan yetiı !. 

Tapa iatünde duran ceketini 
enıuzuna attı, ldSteyi aapb kul,. ..... ' -

tiler. Hacı Oaman Efendi almnda 
ki terle kantarak kırmızı bir ça· 
mur auyu halinde ,.kaklarmdan 
akan kir ve toz 11zınbsıru elinin 
tersile ıiliyor, durmadan Aliye 
nasihat ediyordu: 

- Eaki zamanlar aeçti artık ... 
Adam olmalı adam!.. Diyordu .. 

Bir müddet yürüdüler. Uzak
tan kasabanın mezarbiı görün
miiftü. Etraf•daki tq duvarın 
dibi aıra çepçevre dönerek ahiret 
yolcularını yelpazeliyen selvilerin 
tepeainc:le aiilletin dağlara vuran 
mavi ıtıiı kıpırdıyor, kenardaki 
tepenin ai ... eainden çakal aealeri 
itidiliyorclu .• 

Hacı Oaman Efendi söylendi: 
- Daha erken diyordun.. Bak, 

ıeç bile kaldık.. later misin çakal
lar bize hücum etain !. ..... 

- Ali 1 Sözüme blak Yer of
lum. Tanı ortasına Yur tunun. •• 
K•nna itini bilir, aen onu rahat 
bırak.. Y umutak toprak nerede 
İM oraya vur •• Daha iki saat ev· 
ve) örtüldü ba mübarek!. Har. 
Gördün mü itin tatlı tarafım, tah· 
ta -x .. n-...1 •• Y 1 .--u. ayq J'&T&f, 'Y1ll' .... 

Kili utık.. Al •• Wta~. ...Yer 
kazmayı bana.. Ha.. Tamam! 
Tam ortasına. 

Ali birdenbire mezarın içinde 
dikildi. 11 epeyce ilerlemitti. Aya· 
iile toprap eıeledi, tahtalann üı· 
tünde ancak dört bet küreldik bir 
toprak kalmıttı. Avucuna tükür
dü. Hırıl hml aoluyordu. Tahtala· 
n ortalarmdan yardı. Batım çe
virip babasına baktı: 

- Yoruldum! Dedi .. 
- Gayret, oilum gayret!. Bir 

feY kalmadı .. 
- Biraz dinleneyim. 
Ali ellerini kenara dayadı, sıç· 

radı, olduğu yere uzandı. Hacı 
O.man Efendi oğlunun haline a
cmufb: 

- Ulan köftehor, dedi .• Bu ak
tamki ekmejiai hakettin. Haydi 
bakalım .• Biru .ta b8b ineyim! ..• 

Bir ııçrayııta mezara indi, bal
tayı havaya kaldırdı, indirdi, tek
rar kalchnı ••• 

iki dakika aonra a7111 beyaz ı· 
tıimda beyaz ölü göründü. 

- Ali, ver oğhun .küreii bana, 
tu toprakları atayım!. 

Ali küreli verdi, baltayı aldı.: 
Eliyle baltanın aizım yokladı, da· 
ha dün bilemifti. Babaama baktı. 
Mezarın içinde dört kat olmuf, 
•ırtlan 8İbi toprajı eteliyordu. 

Ali içinde hir serinlik, Wr fe
ralllık duydu. Batmın ünündeki 
aelviler hıtıldryordu. Baltayı ha· 
V&J& kalclll'dı. Dudakları yayıldı, 
ıüldü, tekrar indirdi. Hacı Oa· 
maa Efaclinin aolumuı yavat ya
Vaf hızlanıyor, ırk.ık kolunun ye· 
Dile yüzünü •iliJWda. Ali etrafına 
bakındı; dudaklan tekrar yayıl
dı, tekrar baltayı havaya kaldırdı 
ve birdenbire mezarda köatebek 
aibi kmuldıyan babasının eme
sine indirdi. Hacı. Oamanın hiç ae
al plmacb, ~---Alinin 

HA VA - dUn sıcaklık azamt 29 ugaı1 
20 derece olarak tesblt edilmiştlr. Bugün 
rilzglr mUtehavvfl sür'atle esecek hava ck
Kriyetle açık olacaktır. 

.,__ __ n_A_o_v8~ııün J 
ISTANBUL - 18 den 19 za kadar 

gramofon, 19,30 dan 20 30 za kadar 
Makbule Hanım \'C Yesari Asım !:{ey, 
20,30 dan 21 e kadar stüd\'o kuvartet 
heyeti, 21 den 22 ye kadar. Safi~ e Ha· 
nım, 22 den 22,40 a kadar orkestrası. 

Meraklı 
Bir dava 

Kabarede artı stllk 
eden gelin! 

Paris kabarelerinde oynıyan bir 
artist son günlerde çalıtbiı kaba
renin müdürü aleyhine bir dava 
açmıftır. Davanın sebebi !Udur: 

Davacı artist bu kabarede 
"Havva kostümü,, isimli bir oyun 
oynamaktadır. Fakat artistin hü· 
viJeti yalnız kabare müdürü ile 
zevci tarafından bilinmektedir. 
h fld zattan baıka artistin kim 
olduğunu hilen yoktur•• artiıtin 
hüviyeti kendilerince malum olan 

bu iki zat ta bu hususta kat'i bir 
ketumiyet muhafaza etmektedir· 
ler. 

Halbuki artistin çok mutaassıp 
olan kain pederi bundan bir müd
det evvel, gelininin kabarede oy· 
namakta olduğuna dair imzasız 

bir mektup almıttır. Mektubu ya
zan verdiği haberin doğruluğunda 
ısrarla fÜpbe edildiii takdirde sa· 
at birle iki arasında kabareye gi· 
derek oymyan artisti bizzat tetkik 
etmesini tavsiye etmittir. Bu ha
beri alan mutaassıp ihtiyar bir ge-
ce kabareye giderek gelininin ha
kikaten oynadığını görmüş ve onu 
yakalamııtır. 

Bunun üzerine artist le onun 
kabaredeki hüviyetini kocası ile 
kabare müdüründen batka bilen 
olmadığım, zevcinin ise böyle bir 
ihbarda bulunamıyacaiına göre 
kain pederine yazılan mektubun 
kabare müdürü ve yahut ondan 
öğrenmiı olan bir arkadaı ı tara· 
fmdan yazılmıt olduğunu iddia 
etmit ve kabare müdürü aleyhine 
mühim miktarda bir manevi taz. 

minat davaıı açnufbr. Bu dava, 
meraklılar arasında büyük bir a· 
lika uyandırmııtır. 

................. fttUttlHHftWaı•ı11mı11111ttlllllWllllllUUlllllnllllllJll ... lllllffllll••ı 

dudakları da kapanmadı, sırıtı· 

yordu. ••• 
itildi, mezarın içinden küreği 

aldı. Kenardaki topraklan ağır a· 
ğır itmeğe batladı. Yava~ yavaı 
bir ıslık tutturdu.. • 
Hacı Oemarun evveli elleri, a· 

yakları •• Sonra kopup sallanan 
kaf uı, ıonra ıırtı kapandı •• 

ilhan &elim 
\ . 

lan. (3896) ~ 

Jlatbaanuza gelen eserler -----------------Ueolz 
Abidin Daver bey bu isimle 

güzel bir eser vUcuda getirmif 
ve Kanaat kDtüpbanesi bu eseri 
yüze yakın resim ve harita ile 
süslil olarak neşretmiştir. 

Abidin Daver beyin eseri 
1 - Denizler ve coğrafya; 2 -
Denizlerin derinliği ve bu derin· 
Jiğin aıçosn; 3 - Deniz suyu; 
4 - Denizlerin harareti ve buz· 
ları; Dalgalar, soluğan Ye medO· 
cezir isimli fasılJar'a ayrılmıştır. 

Kıymetli, ve faydalı bir eserdir. 
Tavsiye ederiz. 

'TUrklatan Gençlerblrllllne 
alenl ıe,ekkUr 

Sllknamıza meşrut akNmın ıu
veri kanuniye ve evrakı mlllbitei 
reımiyeye 26re tefrik, teabit ve 
temamen ikametimize tabaiı ve 
teslimi hususunda makamı aideai 
nezdinde ibrazı himm~t ve gay· 
ret ve ezberi cihet hukuku ka· 
nuniyemizi tasdik ve kabul eden 
"TOrkistan Tilrk Gençlerbirliji,, 
Riyaseti ile idareden Dr. Mec-
dettin Ahmet ve Mehmet Bey· 
efendilere botOn ailemizin ilenen 
tetekktlratını takdime m&laadel 
alilerini rica Ye istirham eyleriz 
efendim. (3808) 
Buharıı.lı Aptunabman efendi çocuktan 

Bakırköy Sulh Mahkemesinden: 

Beyoğlunda Galataaarayda ye
ni çarşıda Hayriye· sokağında 
6 No. lu apartımanda mukim 
iken misafireten geldiği Y qiJ 
köyde Çekmece caddesinde 30 
No. lu hanede vefat eden Mihal 
Pilidos efendinin varisleri meç· 
bul bulunmasma mebni mahke· 
mece terekesine vaziyet edilmff 
olmakla, mlUeveffanın zimme
tinde alacağı olanlarla mlitevef· 
faya borcu bulananların kanunu 
medeninin 561 maddesinin tev· 
liken tarihi ilindan itibaren bir 
ay zarfında mllracaatla alacak 
ve borçlan deyin defterine ka· 
yıt ettirmeleri ve mllddeti mez· 
knra zarfında müracaat etmeyen 
alacaklıların 569 uncu madde 
mucibince ne vereseyi ne de te
rekeyi izafetle takip edemiyecek· 
leri ve mllteveff anın varisi olup 
olmadığı anlaşılamadığından ka· 
nun medeninin 534 ıncı madde
si mucibince tarihi illndan iti· 
baren Dç ay zarfında varisi olan
laran bilmllraca ııfatlaıını bildir
meleri ve müddeti mezküre zar
fında mDracaat vuku bulmadığı 
takdirde mirasın hazineye intikal 
edeceği ilin olunur. (3799) -

Zarı blalklet pllkalan 
1873 ve 2201 ve 2023 ve 2022 

numaraları ihtiva eden bisiklet 
plakaları zayi eclilmiftL Y eaile
rini yaptıracajımı ilin ederim. 

(3802) 
BakırköJ bisikletçi Mıgmbç 

_,. -

PARA 
Bonoları mazbatalar ve deyin~ 
berleri üzerine her surette fi 
yapar. Balık pazar ma\:sudiyebaD !c 

Ugurlu Zade M. DERYH 
._ __ Tel. 23397 ::_./ 

Fatih Sulh ilçGncll hukuk bül~ 
j Mllteyeffa Leon Ef. Dİll -"' 

gaiplerine ait olup Balatta . 'tt 
iN mahallainde Mektep ~ 
ğında vaki 14 No. haneaı. ~ 
tırılmUJ Belediye tarafm~ ~ 
lif edilen ihbarname ile ~~ 

ve ibblr lnhnlDlf olmakla 
aile birlikte eakUllllll 

ıablmu gaibin menfaati 
dan g'8r0lerek mahallen ff l. 
vukuf marifetile 1~ metre 
rabbaı aramda 308 ve al 
tan ibaret haneye 600 Ura 
met takdir edilmİf 0Jd'..a11~· 

Delliliye Te sair meurifl 

terlye ait olmak here 25 
932 tarihine mlsadif P~,!4 
nn Nat 10 Fatih ındh "'!,, 
hukuk mahlcemeliacle açak .... 
ma suretile satıp ~~~ 
T aJip olanJann vakti m 
% 10 peylerile birliktem 
eylemeleri ilAn olmmr. (!8~ 

Jstınbitl Uçfincfi icra memorlo 

Bir borcun temini için 
ve paraya çenilmeai m 
ıemsiyelerle Nplar Ye 
ve buna mOtefeni enaJİ · J. 
24 Ajııatoa l 932 tarihille .., 
dif Çarpmba pil saat Oll J&." 
den aonra Saltanbamamuada -,JI 
HGdavercli haamda 1 No. hl t1' 
da blrind açık artuma d• -..i 
lacaktır. Talip olanlanll ~ 
linde memuruna mira_....., 
illa olunur. (3803) .../ 

M-1~ lstanbul Betine! icra 

dan: -~ 
Bir deynin temim ~ 

mahcuz Ye sablmuı _.,,,..~ 
20 çeki odan 22-8-932 P-P, 
glln& saat 16 dan iti.,.,_ ;A 
aımpapda iskele cadd~' ~ 
No. la mahrukat de~ I' 
mllzayide ıablacapdall , 
lanlarm yevmi meaktrde -~ 
linde hazır bulunacak ~ 
na m&racaatlan illa olald',_7 

Doktor 

Dalız CePlal /. 
Dtıhlft .................... ~ 

Cumadan maada lıer rflD 
sonra saat (2,30 dan 5 • Jracllf 
balda Diftllyolanda 118 • 
sasl kabinesinde dülll 
muayene ,.. tedan •er· 
taalnal. (ln9) -
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Devlet Demlryolları llltnlara 

kai: ~e B silolarına ait l 003 No. h tenzilli tarifenin yerine 
tnak ijo ınak ve 15 Eylfıl 932 tarihinden itibaren muteber bulun
kii t l~~re 1003 No. h muvakkat tenzifatlı yeni silo tarifesi mev
iıab ~ ıka vazedilecektir. Mezkur tarife hakkında malumat ve 
tnur a almak İstiyen!erin Haydarpaşa Liman Başmüfettişliğine 

acaatları ilin olunur (4201' 
D. . ---

AI· _erınce Limanı furunu bir sene müddetle kiraya verilecektir . 
.. nı ın·· 

lst,t uza yede 1· 9· 932 tarihinde s~at (15) de Haydarpaşa da 
3ij l~e Müfettişliği makamında yapılacaktır. Teminatı muvakkate 
F'aılıradır. Haydarpaşa Demiryolıan veznesine tediye edilecektir. 
Paf a ~alumat almak ve şartnameyi görmek isteyenler Haydar· 
tnür: Lıınan baş Müfettişliğine ve Derince Liman memurJuğuna 

c:aat edebilirler. (4100) 

Yc~a~darpaşa geçidinde bulunan 188 No. lu dükkan aleni müza
M~ ıle ve bir sene müddetle icara verilecektir. 

YapJlıay"dr. 31-8-932 tarihine müsadıf çarşamba günü seat 15 te 
l' _acaktır. 

trı ~lıplerin tarihi mezkurda işletme müfettişliğinde hazır bu.un
a arı liıımd n ır. 

'lQüd~ hususta fazla ır.a:umat almak isteyenler Haydarpaşa Gar 
lı.ık urlüğüne müucaatla buna müteallik şartnamelere 15 kuruş
tllü Plll yapıştırarak imza etn:eleri ve ~00 lira teminat akçesile 
oı11~aYede gününde Iş!elme makamında hazır bulunmaJrı iJan 

Ul', (4202) 

54 liaydatpaşa - Ankara hattı üzerinde Dil iskelesi civarında 
\\ı ~O üçüncü ki 'oır.ctrece .vaki taş ccağır.dan çıkarılacak 1200 
ıt" ·Okun kapai ı zarfla mf nakas<osı 10 Ey'.fıl 1932 cumartesı 
eUıı·· l saat 15 te Ankara'da ld.:re Merkezinde yapılacaktır. 
be afsilat Ankara ve H&ydarFaşadaki idare veznelerinde beheri 

ter Hraya sablrr.akta olan saıto11rrelnde yazılıdır. (4215) 

lt ~CO tn3 kerestenin kapalı zarfıa münakasası 5 Eylfıl 932 pazar
~ gihıü saat 14,30 da Anl-:arada idare binasında yapılacaktır. 

•atıtıla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer Jiraya 
an şartnamelerde yazılıdır. (4076) 

il 75 adet mak2s &öbeğinin kapalı zarf usulü ve takas kaydı 
•ı~dtnünak<sEsı l 8 Eylül J 932 Pazar günü saat 15 te idare bina· F Yapılacaktır. 
h aıla tafsi!at Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer lira-

..........._ Sttı!an şartnarr.elerde yazılıdır. (4169) 

----------------------------- ------------------------------

Jstanbui ··ksek iktisat 
e Ticaret Mel<tebi Müdürlüğünden: 

(5 k-.. Kayıt ve kabul muamelesi 1 Ev1iıl 932 de başhyacak ve 

2 
Ylul akşamına lcadar devam edecektir. 

la - Ka},t iç;n cumartesi, pazartesi, perşembe günleri sabab
tnt~1 .. Saat ondan akşamları saat on yediye kadar mektep nıüdür

gune müracaat o'unacaktır. 
3- Mektebin t Yülrnek iktisat ve Ticaret kısmına) 

bu /\. Baka!orya iml hanlarına tabi tam devreJi lise mezunlariJe 
~c cleıecede o!c!uğu htil,üTetce musaddak ve bakaloryaya tabi 

tıBbi liselerinden şahadetnameleri olanlar. 
~Utı • Darülfünun fal<üJte!erind~n ve Yüksek mekteplerden me· 
~el <>!anlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen 

0 ;ı '<:eklerin evve!ce girdikleri mekteplere her halde lise mezunu 
t~k kaydedılmiş olmaları şarttır. 

2urıı •. Eu bsmn ır.uadil ecnebi yüksek ticaret mektepleri me· 
l'utktıle rnüdav"mlerinden muf;abil devrelere naklen alınacakların 

4 
<;eden imtihan vermeleri meşrüttur. 

ltıe• . .._ Mektebin (Ticaret Lisesi Kısmına) bnkaloryaya tc bi orta 
be •;tep mezunları alınacaktır. Bu kısma gireceklerin yaşları on 

~sen aşağı ve yirmi birden yukarı olmıycıcaktır. 
ı,,.il - Mektebin (Küçük Ticaret Kısmına) ilk mektepler meıun· 
dik ~ Otta mekteplerin birinci, ikinci, üçüncü sınıflarından tas· 
\ıe llarne ile gelecek olanlar. Bunların yaşları da on üçten aşağı 

:ıı sekizden yukarı olmıyacaktır. 
']' Mektep nibari ve mec~ani o '.up tedrisat öğleye kadardır. 

~-~11' Kayıt ve kabul için aşağıdaki vesaikin müdiriyete hitaben 
v'cak bir istidanameye rapll ic::ıbeder. 

\ıe q esaik: 1- Mektep şehadetname veya tasdiknamesi. 2· Sıhhat 
~- li~ ~aporlaı ı. 3- Hük~metç~ musaddak büsnClhal varakası. 
~5- Üç kıta fotoğraf. (4214) 

Q-tendik Serom Laboratuvarı Müdürlü
llden: 

Pendik bakteriyo!ojib .. nei baytari 

Kııo 
60.ooo Saman 
;s,ooo Arpa 
0,000 Ot 

200,000-1 so ooo Saman 
J:> 12u,ooo-1oo'ooo Arpa Pendik Serom darülistihzarı 

'11Ue1:tıdik bakteriyolojıhanei baytari ve Serom darülistihzarı 
'1e llli:~eleri tarafından mübayaası tekarrür eden yukarda nevi 
flllhıaka arları gösterilen arpa, saman ve ot kapah zarf usulile 
P~ıar ~aya va:zolunmuştur. 28 Ağustos 932 tarihine müsadif 
Rörrnekg t~ saat 14 te ihalesi icra kılınacağından şartnamesini 
teplcr M s~yenler her gün müessese müdiriyeti ile Yüksek Mek· 
•aati ıne~ ~asebeciliğine ve vermeğe talip oJanların yevmi ve 
lll ktepler urda Fındıkhda Güzel san'atlar akademisinde yüksek 
'1ıuracaat m1ubasebeciliğinde müteşekkil mübayaat komisyonuna 

ey emeleri. (3906) 

VAKiT 

Istanbul ticaret müdüriyetin
den: 

Rehin ÜZt'rine (idLinç rara ,·erenler 
hakkındııki nizamnameye tcdikan icrayı 

san"at etmek Ü?:erc kcndi~ine mezuniyet 
\'erilmiş olan lsuınbulda Veznecilerde 
Camcı ,\li mahallesinde Tramvay cad<le-

ıindc 91 numaralı ticaretgahta maaş 

cüzdanı teminatı mukabilinde ödiinç pa· 
ra vermek ~ıın'atını ifa etmekte iken 24 

l\ !art 1 'l:12 tarihinde ,·cfat eden ! 294 
tarihinde l'ilibedc doğmuş incc7.ade Is· 
mail l lakkı beyden rnkarıda 7.ikrolunan 
muameleden dolavı her ne uretlc olur~a 
olsun alAka•ı olanların haklannı talep 
rtmek ilzcre üç ay zarrında evrakı müs

hitelcrilc müdüı iyctc miıracaat eylemeleri 
ve bu müddetin hitamında mÜlC\'t·Hanııı 

mercut teminatı \'ere~elerine iade edile
ccğindtn hu baptaki ınilracaatların mec;-

mu olmayııcağı nizamnnmti mehsusunun 
15 inci madde.sine tevfikan ilan olu· 
nu~ 1368~) · 

Zayi cuzdan 

Evkaf idaresinden almakta 
olduğum maaşıma ait cüzdanımı 
zayi eltim yenisini alacağımdan 
evvelkinin hükmü olmadığını 
ilan ederim. 
El'kaf şurası aza~ından merhum Hasan 

Sabri 11ey 7.C\'CC~İ Zehra 

Beyoğlu tapusundan: 
Beyoğlunda Feri köyünde mu• 

kaddema Darihane eJyevm Ba
ruthane caddesinde Bahadır so· 
kağında atik J 2 cedit 28 No. fu 
bir bap hane Bahriye binbaşıla-
rından Mehmet F ebmi Beyin 
uhdesinde olup mumaHeyhin ve· 
fatile veresesi tarafından inti
kal muamelesinin icrası içün 
müracaatta bulunulmuş isede 
mezkur mahallin tapuda kaydı 
mevcut olmayıp ancak vergi kay
dında mezkur hanenin Fehmi B. na-
mına 328 tarihinde tahrir edil
diği anlaşılmakta olduğundan 

bu kerre tasarrufunun tespit ve 

tayini içün mahallinde tahkikat 
icra ediJecektir mezkür mahal
le tasarruf iddiasında kimse 
mevcut ise tarih ilandan itiba-
ren 15 gün zarfında tesarruf 

vesikalarile birlikte Beyoğlu Ta
pı.? başmemurluğuna müracaat 
etmeleri ilan olunur. (3801) 

Galatada Ömer Abit hanında 
7,8,9 No, da Kostantin Mimiko ef. 
lstanbul üçüncü icra l\1cmurluğundan : 

Panayot Kostantinidis efendi· 
nin zimmetinizde 6100 lira matlu
bunun tediyesini catık tarafanıza 
gönderilen ödeme emri 2ahrina 
mubaşiri tarafından verilen meş· 
ruhatta mezkur mahalde olma
dığınız ve elyevm ikamelgabını
:zın meçhul bulunduğu gösteril
mesine binaen ilanen tebliğat 
ifasına karar verilmiilir. 

Tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfında 932-~788 dosya numa
rasiyle dairaye müracaatle bir 
itiraz dermeyan eylemez, veani 
takip eden sekiz gün içinde 
borcu eda veya borca kafi mık
tarda emval ve saire iraye ey~ 
lemedtğiniz takdirde ğıyabımzda 
muamelatı ıcraiyeye devam olu
naca~ı mezkur ödeme emrinin 
teblığ makamına kaim olmak 
tzere ilan olunur. (3800) 

Çocuk bakıcıhk mektebi 
llimayeı Ettalden. 

Türkiye H mayei Etfal Cemiye
tinin Ankarada Keçiörendeki 
Çocuk Bakıcılık mektebine tale· 
be l<ayit ve kabulüne başlanmış
tır. Mektebe asğari on sekiz ya
şında ilk mektebi bitirmiş hanım 
kız ar alınmaktadır. Mektep Jey
lidir. Tahsil müddeti iki senedir. 
işte mümarese peyda eden tale· 
beye aylık ta verilmektedır. Ka
yit için hüsnü hal, sıhhat şaha
detnameleri ile üç kıta foroğraf 
lazımdır. 

Sahife 11 
--' 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları 1 ._ _________ _ 
Guraba hastanesi için lüzumu olan iki yüz on altı kalem ec• 

zayı tibbiye kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Talip 
olanların şeraiti anlamak ve iisteyi görmek üzere her gün levazım 
mUdiriyetine ve ihale günü olan Eyllılün yedinci çarşamba günü 
saat on betle yedi yüz elli lira teminatı muvakkate akçesini 
müstasbiben idare encümenine müracaatları. (4053) 

Erenköy Kız Lisesi MUdürliiğünden : 

1 - Birinci ve ikinci devre meıuniyet imtihanları Eylu\ün 
birinci günü başlayıp On beşinci günü nihayet l:u!acaktır. 

2 - Diğer sıoıfların ikmal imtihanları E y 1 u l ü n ilk hafta· 
sında başlıyacaktır. 

3 - Mektebe devam eden leyli ve nehari talebe E y l u l Ü JJ 

yedinci gününden seldzir.ci günü akşamına kadar her giin do· 
kuzdan on ikiye kadar mektep tababetine müracaatla sıhhi mu
ayenelerini ve on üçten on sekize kadar kayıtJnrmı tecdit etti• 
receklerdir. 

4 - Bu müddet zarfında kayıtlarını tecdit ettirmemiş olan 
leyli ve nehari talebe yerine yeniden müracaat edenler alına• 

cakhr. 
5 - Mektebimizin !:-•1 sene açılan ilk kısım dördüncü ve 

beşinci sınıflarına leyli kaydolunacak talebe ile orta ve lise sınıf. 
larıoa leyli ve nehari kaydolunacak talebenin Ey 1 u l ü n onun• 
cu cumartesi gününden on beşinci perşembe günü akşamına 
kadar her gün dokuzdan on ikiye kadar sıhhi muayeneleri Ye 
on üçten on sekize kadar kayıtl~m yapılacaktır. Kaydolunacak 
talebenin velileri, tahsil vesikaları ile hüviyet cüzdanı kartonsuz 
dört fotoğraf yanlarında bulunacaktır. 

Kayıt ve imtihanlar hakkında tafsilat almak istiyenlerin mek· 
tep idaresine müracaatları. 

6 - E y l fı l ü n UçUncü günü mektebimizde yapılacak mec
cani leyli ınüsabaka imtihanına gireceklerin sıhhat raporları ile. 
fakrühal mazbatası ve tahsil vesikalarını A ğ u s t o s u n sonun• 
cu gününe kadar mektep idaresine vermeleri E y l iı l ü o üçün• 
cü cumartesi günü saat sekiz buçukta mektepte hazır bulunmalan 
lazımdır. (4231) 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Kayıt ve kabul eski talebeden fstanbulda bulunan leyli mecca· 
nilerin 27 Ağustos 1932 Cumartesi gününden ve taşradaki mecca· 

nilerle umum leyli ve nehari talebenin 1 EyJul Perşembe günün· 
den itibaren kayıtlerinin · tecdidine b~.şlanı)acak ve bu muamele 
S Eylul Pazartesi gününe kadar devam edecektir. Tecdidi kayıt 
ancak ücretin verilmesile kabil ola biJecek muayyen müddetin 
hitamından sonra kayıtlerini tecdit ettirmiyen talebenin yerine yeni 
talebe alınacak ve yerleri kapanacaktır. Yeni talebe namzet ka· 
yıt muamelesine 5 Eyliıl 1932 pazartesi günü nihayet verilecek, 
bu tarihten sonra yeni talebenin duhul imtihanlarıla kat'i kabul· 
lerine müteallik muamele yapılacaktır. 

Bu ıene nehari alınmıyacaktır • 

imtihanlar umum sınıf ikmal ve mazeret imtihanlarıle Eyltil 
mezuniyeti imtihanları Ey!iılün beşinci pazartesi günllnden on 
yedinci Cumartesi günfine kadar devam edecektir. 

imtihanlarla alakası olmıyan talebenin tedrisata başlamazdan 
evvel mektepte ibate ve iaşelerine imkan yoktur • 

Ücretler ilk kısım talebesi için 275, orta, lise ve ihzari ve 
ticaret kısmı talebesi için 300 liradır .. 

Taksitler üç müsavi taksitte alınacaktır. Birinci taksit kaydı 
müteakip ikinci l.inci Kanun üçüncü Mart başındadır. 

ikinci ve üçüncü taksitler azami on gün ihmal edilebilir. Bu 
müddet zarfında taksitini vermiyecek talebenin mektebe nehari 
olarak dahi devamına kanunen imkin yoktur. 

Kaydım ilk taksitte leyli olarak yaptırmış olan talebenin ikinci 
veya üçüncil taksitler zamanlarında her ne sebeple o~ursa olsun 
kaydı nehariye tahvil edilemez. 

Birkaç kardeş leyli ücretli olarak devam edecek olur ve 
kardeş olduklarını bu!undukları mahal meclisi idarelerinden mu
saddak kardeş mazbatası ile tevsik ederlerse birincinin ücreti 
tam ;kincinin ücreti yüzde 15 üçüncünün ücreti yüzde 20 tenzi· 
lata tabidir. 

1452 numaralı kanunun yedinci ve daha aşağı derecelerine 
tekabill eden mikdarlarda maaş alan Devlet memurlarının ço• 
cuklan pederlerinin bu vaziyetlerini resmi bir vesika ile tevsik 
edecek o'urlarsa ücretlerinden yüzde 1 O tenzi lat yapılacaktır. 
Eu vesilrnmn her taksitte tecdidi şarttır. (4249) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hudut 
ve Sahiller Sıhhat Umum MüdürJüğünden: 

lzmir emrazı istilaiye hastanesi için bir senelik 146 kalem 
eczayı tıbbiye ile :l8 kalem Jal:oraluvar malzemesi ayrı ayrı aleni 
münakasa suretile mübayaa edılecektir. Münakasa 12 Eylul 932 
pazartesi günü saat 14 te Galata Karamustafa paşa sokağında 
lstanbul lımanı sahil sıhhiye meı kezinde müteşekkil komisyonda 
icra edileceğinden taliplerin şartname ve listelerini görmek üze• 
re Ankara'da Hudut ve SabiJler Sıhhat umGaı müdürlüğü Ayni• 
yat muhas!pHğine ve lstanbul'da mezl ur merkez levazım memur• 
luğuna müracaatları. (4272) - ... 

1 
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1 Kandilli ız ısesı u ur ugun en: 

Ağustosun 23 üncü salı gününden itibaren salı ve çarşamba gün
leri leyli ücretli talebe kaydına başlanacaktır. 1 Eylül tarihinden 
itibaren de cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri neharj, ücretli 
leyli kayıt muamelesi yapılacaktır. Ücret şeraiti senede 225 lira
dır. Üç taksitte alınır. Bilfiil memur olup baremin 7 inci dere
cesinden itibaren aşağı maaş alanların evlatları için % 10 tenzi
lat yapılır. Yeni talebe kayıt muamelesi için hüviyet cüzdanı aşı, 

(lzmir) 23 Ağustos Salı 11 de. 

Trabzon postası 
(Cumhuriyet) 24 Ağustos 

Çarşamba 18 de 

lzmlr • Mersin postası 
(lnebolu) 24 Ağustos Çar

şamba 10 da Galata rıhtımın· 
dan kalkarlar. (4219) 

1 ve 

üzüntüden 

husule gelen 

hh t Oru mektep Şahadetname Veya tasdı'koamesı· 6 adet ··················································--· ..... sı a rap , ::························································:: 
fotoğraf lazımdır. Fazla tafsilat için yukarda gösterilen günlerde i5~~f' ~~ 

başai!rılarınr ı-_ 21\Spirin 6?.\ \ ~ 
rabl~ti ... bertaraf eder: cafışma (~ ~ 

mektep idaresine müracaat edilmesi. Eylül birden itibaren aynı SS ~ ~ ;f ~ ~f ffi $! 
günlerde. asli tat:benin kayıtları tecdit edil~~~k mü~.··~.•t etmiyen: il~: ·~~j~JWK~C !! 
lerin yerme yenı talebe alınacaktır. Eylulun 3 uncu cumartesı g __ ; __ --~-'{___ :: 
gününden itibaren mezuniyet ve diğer sınıfların ikmal imtihan~la· ii KARA DENiZ POST ASI ii 

ıevkına ıade eyler. fi] 
~~::-~ 

TAKL1TLERDEN SAKINJNIZl ~~f r.:: 
1· \ )l ... ~ -~ 

. 'iP --
rına başlanacaktır.Alakadarların mektebe müracaatları(4175 :: :: 

~~ERZURUM~~ 
. ~ 

JSRARLA • · ·• 

inhisarlar Uın,um Müdürlüğünden: 
Cibali fabrikası iskelesinden Karacabeye ve Mustafa Kemal 

Paşaya bir sene müddetle nakledilecek mamul tütün sandıklarile 
mezkur mahallerden Cibali fabrikasına iade olunacak paket ha
linde boş sandık tahtaları Bursa Tütün inhisarı Başmüdürlüğünce 
münakasaya çıkarılmıştır, Talip olanların (750) lira teminatı mu
vakkate akçelerile birlikte 4-Eylul-932 pazar günü saat on altıya 
kadar mahalline ve Galatada İnhisarlar Mübayaat komisyonuna 
milracaat etmeleri. (4251) 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Miihendls kısmı 

Sanayi kurları. 
Her perşembe ve cuma günü saat 9 ila 12 arasında 

muamelesi yapılır. 
kayıt 

Deniz Satınalma komisyonundan: 
1000 çift ateşci kundurası: Açık münakasaıı 31- Aiustos-932 

Çarşamba günü saat 11 de 
10000 Metre Amerikan bezi : Açık münakasası 31-Ağustos 932 

Çarıamba günü saat 14 de 
10000 Adet ateşci peçetesi: Açık münakasası 31-Ağustos-932 

Çarıamba günü saat 15 de 
Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı malzemenin hiza

la:;-ııda gösterilen tarihlerde münakasası icra kılınacağından şart
namelerini görmek isteyenleriıı her gün ve vermeğe talip olacak· 

ların da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuz· 
!arile birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satın alma Komis· 
yonuna muracaatları. (3901) 

-Müzayede ile satılık otomobil-..... 
Buık markalı 1926 modeli az müstamel 7 kişilik ve kapalı bir 

otomobilin 22 ağustos tarihinde öğleden sonra Sandal bedeste-

~---• ninde müzayede ile satılacağı ilan olunur. ___ ... ,. 

-------- Leyli ve Nehari •••••••ı 

Kız F eyziati Lisesi Erkek 
Bogaziçi - ARNAVUTKÔ'l - Çifte saraylarda 

Ana sınlfı • ilk kısım • Orta ve Lise sınıfları 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10 dan 

18 e kadar müracaat kabul edilir. 

Telefon: Bebek 210 

TÜRKİYE i 

.. .. .. .. :: p . :: :: vapuru t :: 
i~ 22 Ağustos azar esı H 
ii günü akşamı Sirkcci'den hare- Si 
~~ ketle (Zonguldak, lnebolu, !~ 
i~ Ayancık, Samsun, Ordu, Gire- ~~ 
~S sun, Trabzon, Sürmene ve $! 
g Rize) ye gidecektir. ii 
~! Fazla tafsilat için Sirkeci i! 
ii Yelkenci Hanındaki acentalı- ~i 

ASPiRiN 

i~ ğma müracaat. Tel: 21515 i~ 01 k 1 A 
:::::::s:::k::.::~:::~::_:::::d:::::::::::::::::::::::::::::::::: ,!llıtıııııııııı"' n 1 ap 

e ızıncı ıcra an: Liseleri ~1ııın 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze ~ Leyli ve Nehari. Kız, Erkek, Ana, ilk, Orta 

alınıp satışı takarrür eden 110 ~ ve Lise Sımflan 
okka Trabzon yağı 22·8-932 Pa- § MUesslsl: Nebi zade Hamdi 
zartesi günü saat 12-14 da Bah- ~ Kayıt ve kabul muamelesine başlamıştır. Çok kıymetli ve güzide ııı-1· 
çekapıda Kömürcü sokağında g k 1" · 

_ !imlerden müre ·kep bir talim heyetine ma ıKtır. ·bf' 
No. 14 yağcı dükkanında para- ~ lngilizce "e Fransızca tedrisata bilhassa itina olunur. ilk: kısmından ftı-"'. 
ya çevrileceğinden talip olanla· ~ ren her sınıf talebelerine bu iki lisan için ders saatleri haricinde mecCV 
rın yevmi mezkur ve saatte ma- § olarak hususi dersler verilir. . el' 
hallinde hazır bulunacak me· ~ l\lektep bir sene zarfında gördüğü büyük rağbet sayesınde bu ' 

1 
muruna müracaat olunması • § faaliyet sııhasım genişletmeğe mecbur olmuş ve e~k~. Düyunu Umuınl~ 

(3809) i_-== civarında evelce mülkiye mektebinin bulunduğu buyuk, fevkalAde bav• 
~~~~~~~~~~~~~ binayı kiralamıştır. . . . . . 1" 

Kadın ve doium hastalıkları -==----_-_=_ Lise mezunu gençlerin hayat sahasında hemen bır ış edınebılmelerınl tc -
Mütehassısı - için mektep idaresi bu sene ayrıca (Ticaret ve BankacJ 
Doktor = )ık Kurları) da tertip edecek, bu kurlar için de talebeterıJCI 

ı Hüseyin N aşit jj muayyen mektep ücret haricin•e hiç bir para aımıyacakur. t;J 
j Türbe, eski Hililiahmer binası ~ Kayıt "e kabul için her gün saat 10 dan 16 ya kadar Nuruosmaniye 

No. 10 Tel. 22622 § daireye mUracaat edilmelidir. lstlyenlere mufassal izabnlıme gönderilir. 

~~~;;c;c;----~~~~~iiiiiiiiii!J ~ııııııııuııııııııııııııı11 1ııııııııııııııııı111111nuııııııııu 111ııııııııııııuuıııınııııııııınmlllflOll"""""111""ını•ımmı-.nı,.. 

-- VAKii-. 
Adres: l staııbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdtL 
Telefon: Yıızı işleri 2.4379 ve 

2.2738 idıırc 2.4370 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt 

Abone şartlar.: 
ı ::ı fi 12 Aylık 

Dıılıilde 150 400 750 1400 Kuruş 
rlariçte - 800 T450 2700 

ilan sartlarımız: 
l\csml llu susl 

Sııun 1 O Kş 12,50 Kş 
Sııntimı ~o • 25 

Küçllk ilan şartlarımız : 
:.! ,, ı:ı 1 • 1 U Uefalı , 

30 50 t>5 75 100 Kuruş 
ı\ - Abonclerimı zln her üç aylı· 

lı~ için bir defa. m~ccanendir 
B - 4 satırı ge<;en ılanlnrın fazlıı 
!;atırı için 5 kuruş ?.aınrnolun ur 

VAKl1' l\IATBAASJ 

Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
Neşriyat müdürü: Pik.ret Adil 

rı_l_a ~tikiiı LerlLi;~si 

• 

ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir• 
BUtUn sınlflara mevcuttur. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri saat 10 dan 18 e kadd 

müracaat olunabilir. 

Şehzadebaşi Polis merkezi arkasında 
Telefon 22534 '.31 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 1 

Emniyeti umumiye merkez ve vilAyet kadrolarında ıuüob~ 
bulunan muhtelif derecelerdeki memuriyetlere tercihen hukuk.~, 
mülkiye mezunu alınacağından askerliğini yapmıı olanların ve~~ 
ve hüsnühal mazbatalarile birlikte Emniyet işleri Umum Mil 
lüğüne müracaatları. (4176) _/ 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
la. Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için 
' yurduna müracaat. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. üncü tertip 2. inci keşide 

11 Eylül 1932 dedir 

Hoyn i~ronıiye ~~,ııı liro~ı~ ... k 
Ayrıca : 15.000, 10.000 Liralık Buytı 

ikramiyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Mükafat Vardır . 

Zayi maaş cUzdanı 
Çengelköyünde Kerime hatun 

camii hatibi Hilmi Efendi mez
kur hitabete ait maaş cüzdanını 
zayi (:ttiğinden bulunduğu tak· 
dirdc hükmü olmayacağı. 

Fabrikası: ----~-
Iscanhul. 11evazıt No 


