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Sana yi Erbabı 
························--·· ... 

Şikayette 
Sulh, Harp 
Mösyö Musoli ni diyor ki : 

Bir Erkek 
Kadının mektubunu açarsa •• 

Serb 
1 est liman mese-
esi b· ' zr iki milyon 

iptidai maddeler 
Kontenjan harici 

bırakılmadı 

Silahları bzrakmaz~ak Bir meyzini, evleri 
harp medeniyetı yaktı, fırtına 

Fransada adliye ve 
ayan bununla 
meşguldür .• li lirayla 

b!ledilmesi kabil 
1 
ır ıneseledir .• 

'te.nh 
ltıeaeı • ulun bir serbest liman 
&i!tbe,~•;. \'ardır. İstanbul için bir 
lll"Q? S tın.ana ihtiyaç var mı, yok 
da.il ttl erhest liman yapılırsa bun· 
etltıe~ e~leket istifade eder mi, 
teredd~? Bu cihetlerde şüphe ve 
te~ler u e mahal yoktur. Bütün 
lıttı lat \'e fikirler böyle bir lima• 
~~ ııı:n~ul için lazrm değil, el· 
tır. Ve Ugu noktıuında müttefik· 
bllnlltı ih~rkes pek iyi biliyor ki 
~lln 'Q Çın bir kaç sene evvel u· 
~~l>~adıya tetkikler yapılmıştır. 

~e~ett anın muhtelif limanlarına 
er 'd' ler gı ıp gelmiştir. Bu tel· 

ı. ner 1l~ılttı ıcesinde uzun raporlar 
hiç h· •ıtır. Fakat bugüne kadar 

tr anıeli netice alınamamış· 

"' 
l\ur-k 
~ 
~İl{ MEKTUP 
~ CEVABI 

~l Bugün ba şladı .. 
tıha tr· - _, 

k~t'I iri : 1\1 -
oı, ' trj ve 1 .... Ş ..... Bu imzayı Vakıt 
to tılar Pek u~~ edebıyan ile al:\kadar 
~ .. llırıııda da 1~ ı hatırl:ırlar. Bu küçülr: 
fJS teı l\ J S k d . d b' . . d ll'ıeL " · u retı e e ı\'esını 
t ı tedir L· • • 
oı e~~etı "arılerimizin fevkalA 

acaıı. e ok 
&lll'ı ız h U\':ıcaklar ından emin 
&ahifell'l;z~ romanı bugün beşinci 
~k ... 

~lıs~ ~B 
lstaı:ıb il • vak'ası 
bir Ulun Çok 
,, Çok k Yakınında ve 
.1a11 ısında · . 

~den b . rı ıçmde cere-
u rn"'tb· ii u ış ve tüyler 

._ rpcttici ba1·1 . 
t(tlld" eyı 

Okuyacaksınız 

mahvedecek müthiş 
Kapitalizm son 

günlerini yaşıyor .• 
Bizimkiler bu hu
susta ne fikirde ? 

Yeni kontenjan kararnamesi 
karşısında en ziyade şikayet e
denler sanayiciler olmuştu. Islan· 
huldaki bilumum sanayi erbabı 

dün öğleden ev-
vel Sanayi bir

, liğinde büyük bir 
içtima aktede· 
rek yeni vaziyeti 
görüşmüşlerdir. 

Fabrikatörler 
bu içtimada ez· 
cümle fU fikir
leri müdafaa et· 
mişlerdir: 

-Şimdiye ka· 
dar fabrikaların 

ı DUn toplan:ınlardan mevadı iptidai· 
bir gurup ye ihtiyacı iktı· 

sat vekaletinin tasdiki ile kon· 
tenjan harici olarak ithal edil· 
mekte idi. Fabrikalar da bu sa· 
yede muntazaman faahyette bu
lunuyorlardı. 

Kontenjan ka
rarnamesi hariç
te hiç bir mad· 
de b1rakmadı -
ğından ve bunu· 
da· sureti kat'i
yede menettiğin
dco fabikaların 

dP.bilmesi imkan 
haricindedir. 

Fiivaki ~· on· Diğer bir gurup 

tenjan listesine bir çok mevat 
konmuştur. Fakat bunlar bütün 
fabrikalar tarafından kullanıla
cağı için hiç bir fabrika her gün 
çalışabilmesini temin edecek ip· 
tidai madde bulamıyacaktır. Hal
buki fabrik larm ellerinde de 
iptdai madde yoktur. 

Bu vaziyet karşısında fabıika
ları kapamak Jazım geıecek. 

Fabrika rrın ise elh bine yakın 
amelesi olduğundan bu vaziyet 
iJe eJli bin aile işs ;z kalacaktır. 

Fabrikatörler bu iddialanm ve 
nol<tai nazarlanm şehrimizde bu
lunan iktısat vekili l'l.ustafa Şe
şeref Beye anlatmıya karar ver
mişlerdir. 

Bugün sanayi erbabından ve 
fabrikatörlerden mürekkep bir 
heyet iktısat vekilini ziyaret e· 
derek bu hususta temasta bulu· 
nacaklardır. 

ltelyan Başveklll ... 
İtalya Baııvekili M. Mussolinl bir Amerika 

gazet esine bazı mühim oeyler söyleml§tf.r. 
:M. Mussollnl ezcümle demiştir ki: 

- Hayat tecrübeleri, beynelmi· 
lel daimi bir sulhe inan.maklığmıa 
mani oluyor. Maamafih bu benim 
sulh taraftarı olmadığıma delalet 
etmez. Bili. is, ben, bütün kuvve
timle ıulhü arıyorum. Sulhe vasil 
olabilmek için ıilahları terket-
mek lazımdır. işte hen de buna 
çalışıyorum. Eğer dünya silahları· 
nı bırakmazsa yeniden harp ola
cak ve bu harp medeniyeti mahve· 
decektir. 

Sözü Amerikaya nakleden M. Mussolinl: 

- Amerikanın, demiştir, bir 
Mussoliniye ihtiyacı yoktur. A
merika, bugünkü vaziyetine biz
zat çareler bulacaktır. Kapitalizm 
artık son günlerini yaşıyor. Harp 
borçları ile tamirat ta öyle. Ame
rikanın bu fikre intibak etmesi 
lazımdır. 

Un fabrikaları 
lzmir. 23 (Vakıt) - Un fab· 

rikalarının inhisar altma alınma· 
sı ve Ziraat bankasınca müba
yaa editen buğdayların ua ya-
pılarak satılmasını daha karh 
olacağmı iktisat vekaletine yazdı. 
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Almanyada bir kıyam 
Hitlerciler bir idam kararı yüzünden 

hücuma ve ateşe başladılar 
Beuthem 23 (A.A) - Fevkalade mahkeme, bir komünist 

ame_le~i öldürmüş olmakla müttehim 5 Nazi'yi idama mahkum 
t tm ıştı:-. 

Ş~riki cürümlerinden birisi, iki sene hapse mahkum olmuş 
üçü de beraet etm~tir. Maktül komünist amele, 10 Ağustosta 
pek vahşiyane bir surette itlaf edilmişti. 

Berlin, 23 (A.A) - Beuthen fevkalade mahkemesinin 5 Na
zi'yi idama mahkum etmesi, mezkür mahaldeki birçok Nazi'lerin 
infialine bais olmuştur. 

Karar malum olur olmaz yüzlerce kişi, adliye dairesi etrafında 
toplanmış ve Naziler, mahkumları kurtarmak için hücumla dai
reyi zapta teşebbüs etmişlerdir. 

Şebrin sokaklarında alaylar do!aşmıf, birçok yahudi mağaza
larile mahalli sosyalist gazete idarehanesi taşlanmış, camlar kı· 
rılmışhr. 

Polis, büyük bir f\ddetle müsademe etmiş, müteaddit defalar 
nnmayişçiler üzerine ateş açmışbr. 

BELGRAT, 23 (Hususi) - Bir 
kaç gün devam eden tiddetli ıı· 
caklardan sonra, muhtelif mıntı· 
kalarda şiddetli fırtınalar kop· 
muştur. Fırhna o kadar §İddetli 
olmuştur ki, muhtelif yerlerde bir 
çok evler yıkılmış, ve insanlar öl· 
müşlerdir. 

Peç şehrinde, bir camiye yıl· 
dırım dütmüş, o aralık ezan oku· 
makta olan 17 yaşlarındaki genç 
bir meyzini derhal öldürmüştür. 

Yldırım minareye düşer düşmez, 

ikiye ayrılmış bütün o civardaki 
evleri yakıp yıkmış, üç esnafı öl· 
dürmüt, bir genç kızı yaralamıı· 
tır. 

Stiri vilayetinde §İmdiye kadar 
görülmemit bir fırtına çılanıştır. 
Saatte yüz kilometreden fazla bir 
hız ile esen rüzgar, önüne gelen 
bütün evlerin, kiliselerin ·kuleleri· 
ni, daınlarım yıkmıı, eski ve asır· 
dide ağaçlan söküp atmıştır. 

Trenler işliyemiyor. 

Istanbulda takım 
takım seyyahlar 

Bir kaç gün 
evel şehrimize 
gelen Fransada 
Aix enProvence 
kız muallim 
mektebininkırk 

talebesi bugün 
Suriye ve Mı

sıra hareket 
edeceklerdir. 

Cuma günü 
gelen 200 Ro•, 
men 
DUO 

darülfü
talebesi 

Köstenceye 
dönmüşlerdir. Fransız ta1ef>esi 

Faşist seyyahlar 
Lega Navale Italyan cemiyeti 

tarafında tertip edilmiş olan se-
yahate iştirak eden 21 O Faşist 
dün sabah saat yedide Loit Tir
yestinooun Stella d 'Italya vapu· 
rile şehrimize gelmişlerdir. 

ltalyan seyyahlar rıhtımda şe· 
hir namına belediyet turizm şu
besi müdürü Ekrem Besim Bey-
le ltalya konsolosu M. Salerno 
IVJele, ltalya sefareti bahriye 

(Devanu 6 nci sayıfada) 

Postadan gelen mektup ı. 

Bir erkek, karısmın mektup· 
larmı açabilir mi? Bu suale evet, 
veya hayır diyecek olanlar pek 
çoktur. Herkesin kendine göre 
bir noktai nazarı vardır. 

Mesele Fransada ehemmiyetle 
münakaşa olunuyor. Son zaman· 
}arda Fransa Adliye Nazırı, Ayan 
meclisine bir kanun layihası tak· 
dim etmiş ve bu noktanın da 
hallini istihdaf etmiılir. Layiha, 
Ayan meclisinin Teşrinievvel iç· 
timamda müzakere edilecektir. 

Fransız kadını, birçok k, yıt-
.larla mukayyettir. Mesela Fran• 
sız kadını, bir bankada kendi 
namına bir hesap açamaz. Kendi 
·namma bir pasaport alamaz. Hu
kuki hiç bir vesikayı imzalıyamaz. 

Bütün bunları 
yapabilmesi için 
kocasının muva· 
fakatini alması 
lizımd1r. Bundan 
başka bir Fran· 
sız kadınının ko
cası, onun bütün 
mektuplarını aç. 1 

mıya salahiyet~ 
tardır. 

Fransa Adliye 
Nazırının tavsi~ 
yeleri kabul o· Kadın Serbest mi? 
lunduğu takdirde, Fransız kadı
nı, bir evli erkeğin bütün huku
kunu ihraz edecektir. Fakat Ja
layiba kabul olunmazsa vaziyet 
eskisi gibi devam edecektir. 

(Devamı 5 nci sayıfada) 
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- Efendi, Efendi ... Ayıp değil mi, bu ne kıyafet ? 
- Canım polis Efendi ••• Benden ne istiyorsun ? 

Buda benim deniz mayyom ... 

t 
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Yeni Kontcnja'11 -------... ·-······-

Bir tereddüt var 
Tacirler yeni mal 
sipariş edemiyorlar 

.Yeni kontenjan kararnamesi İı· 
tanbul piyasasında büyük bir le· 
reddüt husule getirmittir. 

Dün geç vakte kadar yeni kon· 
tenjanın talimatnamesi gelmedi
ğinden bu itle alakadar olan ma· 
!Kamlar ve tacirler büyük bir fÜp· 
lie içinde kalmıılardır. 

Bilhassa tacirler bu vaziyet 
Jiarııamda yeni mal da siparit e
~ememektedirler. Elinde stok ma-

lı mevcut olan tacirler de yava~ 
yavaı piyasadan mallarını çek· 
mektedirler. Bu suretle dün piya· 
sada diğer günlere nazaran ol· 
'dukça hararetli alış verit olmu;· 
tur. Bunun en büyük ıebebi tacir· 

lerin biraz daha fazla mal depo 
ederek bilahare fazla kir la sat· 
mak istemeleridir. Maamafih Ti· 
caret müdiriyeti komiıerleri ile 
Ticaret Odası bu hususla müte· 
yekkiz olduğundan tacirlerin spe· 
küluyon yapmalarına müsaade e· 
Öilmiyecektir. 

Eczacılar da 
Memnun değil ! 
Yeni kararnamede eczadan 

bqka bütün mevad kontenjana 
tabi tutulmakta olduğundan ecza
cıların bu iıte hiç bir §İki.yeti kal· 
mıyacağı zannedilmekte idi. Hal· 
buki dün bir ecza taciri muharri
rimize yeni kararname hakkında 
(Jemiıtir ki: 

- Yeni kontenjanın (F) listesi 
bizim için bir çok haklar bahıet· 
mittir. Fakat meselenin iç yüzü 
hiç te böyle değildir. Evvela lis· 
tede eczalar tamam ve kafi değil
cilr. Bundan maada Sıhhiye veka· 
İetinin hakiki kontrolü de vardır. 

Muamele esnasında kontrol 
bizi kor\lutmamaktadır. Yalnız 
listedeki maddelerin azlığı dola· 
yııile bizim tam manasile mua· 
mele yapabilmekliğimiz imkan-
11zdır. 

Komünistler --------
Peştedede 
Açlık grevi 

yapıyorlarmış! .• 
PEŞTE, 22 {Hususi muhabiri· 

)nizden) - Budapeştede son gün· 
lerde büyük mikyasta komünist 
tahrikatı ve bir çok tevkıfat yapıl
aığı malumdur. Mevkuf komünist
lerden otuz kadarı açlık grevi i
lan etmiılerdir. Bunlara huıuıi su
rette gıda verilmektedir. 

•• lf. 

Bundan iki gün evvel, komüniıt 
fırkasının lideri tevkıf edilmiştir. 
Bunlardan ikisi kendilerini, ge· 
çenler.de asılmak suretile idam e· 
'dilen Furat ile Sallai'nin müak· 
kipleri vaziyetinde göstermekte· 
'dirler. 

Tevkif edilenler arasında en 
göze çarpan ıahıiyet ditçi J ozef 
Madsar'dır. Bu adam, Macar Sos· 
yal - Demokrat fırkaıına dahildi 
ve geçen ıene büyük bir hadise 
yaparak bu fırkadan ayrılmı§tı. 

Harpten evvel Budapefle da· 
rülfünununda muallim olan diıçi 
Madsar, 1919 ıenesinde Macaris· 
tanda muvakkaten teıekkül etmit 
olan bolıevik hükumette mühim 
bir mevki iıgal etmİ§ti. 

Profesör Madsar fayaru dikkat 
bir çok ilmi eserler neıretmiıtlr. 
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Türk milletinin ordusuna hediye 
ettiği tayyareler 

Bu sene 30Ağustosla beraber ordumuza kırktan fazla 
tayyare iltihak etmiş oluyor.Bunların isimleri konuyor 

Ankara, 23 (A.A) - Türk tayyare cemiyeti 
Reisi Rize meb'uıu Fnat Bey Anadolu ajansına şu 
'beyanatta bulunmu~lardır : 

zıJcahamam, Konya, Ankara, ikinci Balıkesir, 

Uşak, ikinci Edirne, ikinci Manisa, Akbisarı, ikin· 
ci ve üçüncü f ursa, üçüncü Adana, üçüncü h
tant uı, Hoğaziçi, Eminönü, yedinci ve sekizinci 
Eciremit, ikinci Karaburun, Foça, geri kalan şe
hir ve kasabaların tayyareciler:ne muhtelif sebep· 
lerden dolayı 30 ağustosta isim konmıyacaktır. 

Meras:mi gec l{en şebir:er arasında beşinci, al
tmc, yedırc;, sekizinci ve dokuzuncu tayyarele
rini alan lzmir, ildcci tayyaresini alan Giresun 
ve Gc>rele, Fatsa, Bartın, Zonguldak, Ereğli, Baf
ra gibi sahil şubelerimizle bir kısım dahil şube
ler miz vardır. Bunlara ait meras· min Cümhuriyet 
bayramında yapılması muhtemeldir. Bazı kasaba· 
larda müsait meydan bulunmadığı için merasim 
civar mmtakalarda yapılacaktır. Mesela Kızılca
hamamm tayyaresine Ankarada isim konacaktır. 
Merasimden sonra tayyare kasabayı havadan zi
yaret edecek ve balkı seiamhyacaktır. ilk tayya
relerini alan şehir ve kasabalar 28 bin lira, ikinci 
tayyarelerini alanlar 40 bin ve üçü~cüdeo itiba· 
ren yUzer bin lira teberru etmişJerd:r. 

Bu sene 30 A~ustosla beraber ordumuzun ha· 
va filosuna kırktan fazla tayyare daha iltihak 
etmiş o:uyor. Türk MiJJetinin < rduya hediye et
tiği bu yeni kuvvetlerin karşısında Türk Tayyare 
Cemiyeti mnaisinin canlı semeresini göstermekle 
iftihar ve inşirah duymaktadır. Milli ihtiyaçlara 
karşı kuvvetli bir a~aka göstermekte dünya mil
letleri arasında daima ön safta bu!unan büyük 
milletimiz Tayyare Cemiyetinin gayelerini benim
semekte böyle candan bir istekle devam ettikçe 
h~r sene hava kuvvetlerimizin daha çok artacağı· 
na emniyetimiz vardır, 30 Ağustosun doğurduğu 
vatan müesseselerinden biri olan cemiyetimiz 
bütün vatandaşları el birliği!e emek vererek vu· 
cuda getirdiği bu yeni eserden dolayı büyük mil· 
)etimize minnettardır. 30 Ağustosta tayyarelerine 
isim konacak şehir ve kasabalar ıunlardır: 

Çatalca, Burdur, Babaeski, Savun, Bitliı, Pu
narbaşı, Balya, Mudanya, Nevtehir, Çorum, Kı· 

Almanyada beş Hitlerci idama mah
kiııri olduğundan kıyamet kopuyor 
Hitler kanuni imkanları arayarak mevkie geçecek 

"Karaev,, de 4İeyecan 
1 

Berlin, 23 (A.A) - Beuthen' 
de verilen idam kararlan, Hit· 
lerin karargllıı olan Milnibteki 
"Karacaev,, de büyllk bir heye· 
can uyandırmııhr. 

Hitler kıtaatının erkioı har
biye reiıi yüzbaşı Roebm, bu 
meıeJe hakkında M. Von Papen 
ile görüşmek Ozere hemen Ber· 
line gitmiftir. 

Nazi mabefilinde bu idam 
hUkümleri icra edildiği takdirde 
Hitler kıtaabnın reislerinin sö
zünü dinlemiyerek bir takım if
ratkarane hareketlere giriımele
rioden endişe edilmektedir. 

Relchtagda bir gU
rllltU muhtemeldir 

Berlin 23, (A.A) - Hali ha· 
zarda Moskovada bulunan komil
niıt meb'uslardan yeni Reichı· 

tag'm en yaşlı azası M. Zetkin, 
ağır surette hasta olmakla be-

Hariciye vekili 
Izmlrde 
lzmir, 23 ( A.A) - Hariciye 

vekili Tevfik Rüştü Beyefendi 
bugün 5ğleden sonra Karşıyeka
daki ikametgahlarında hususi 
bir çok ziyaret kabul etmişlerdir. 
Akşam üıtn Cümburiyet Halk 

Fnkasana gelerek bir milddet 
vilayet idare heyeti)e basbuhalde 
bulunmuılardır. 

Vekil Beyefendi, Çarşamba 
günü Ege vapurile lstanbula ge· 
leceklerdir. 

• • • 
lzmir, 23 (Vakıt) - Hariciye 

vekili Dr. Tevfik Rüttü B. yann 
Mahmut Esat Beyin çiftliğine 
gidecektir. -----Izmlr inciri 

lzmir, 23 (Vakıt) - Dk mah
sul yann aeliyor. 

raber, R"ichatagsu kiifat celse.
sine riyaset etmek üzere Al-
manyaya avdete karar vermiştir. 

BrUnlng- Hltler
Von Schlelcher 

Berlin,23 (A.A)- Prusya ka
binesinin teşkili için Nazi'lerle 
merkez fırkası arasaoda yapıl

makta olan müzakerelere bir 
eırı.r içinde devam edilmektedir. 

Mamafih bazı aliim, müsbet 
bir netice husulü imkinınm mev
cut olduğuna delilet eylemek· 
tedir. 

Meseli merkez fırkası katibi
umumisi mebuslardan M. Vockel, 

Cenubi Almanya'da kısa birse· 
yabat icra ettikten ve bu seya· 
bat esnasında M. Bfirtiniog'e vaz
iyet hakkında malumat verdik
ten sonra Berlin'e avdet etmiştir. 

Diğer taraftan Prusya diyeti
nin Nazilerden olan raisi, Boel· 
kiıcher Besbachter'in pazartesi 

HABER 
Bugünden İtibaren 

8 
Sahife Çıkacaktır, 3 
Kuruştur; 11am Ak· 
şam Gazetesidir. ve 
Sizin Gazetenizdir. 
En Doğru Hab~rlerl 
HABER'de Bulacaksınız 

günkü ~üabas1oda iH ' a!cı~no 

bir maicale neşretmi5tir. 

Mumaileyh, bilhassa Hitler'in 
kanuni yollarla iktıdar mevkiine 
vasıl olmak imkanlarından biç 
biri ihmal etmiyeceğini yazmak· 
tadır. 

Nıbayet merkez fırkası, Nazi· 
lerin Prusya başvekilliğini ele 
almalarını kabul etmiş olup za
bıta saiabiyetlerinin istimaline 
ait bazı ihtizari kayıtlarla dahi
liye nezaretini de bırakmaya mü
temayil görünmektedir. 

Bu itilaf tahakkuk ettiği tak· 
dirde Almanyanm vaziyeti üze. 
rinde bürünig Von Scbleicber 
mülakatın derpiş etmeğe müsait 
l:uluoduğu bir akis hasıl edece· 
ği cihetle, pek mühim olacaktır. 

Binaenaleyh siyasi mahafilin 
Naiz'ıerle merkezin iştirak ede
ceği bir Von Schleicher kabinesi 

teşkilini derpiş etmleri sebepsiz 
değildir. 

Yunanlstanda 

Bankalarda bulunan ecnebi 
dovlzleri 

ATINA, 23 (A.A.) - Hariciye 
nazırı M. Mihalakopulos banka· 
larda bulunan ecnebi döviz mev· 
duatının drahmiye tahvili hak· 
kındaki kanundan müteessir bu· 
lunduklarını iddia eden ecnebile· 
rin bir listesini istemi~tir. 

Relslcilmhur katili 
PARIS, 23 (A.A.) - Gorgulo· 

ff'un müdafaa vekili Meler Grand 
mahkumun akli vaziyetinin veba· 
met kesbetmit olmasına ve emra· 
zı akliye mütehassıslarından iki 
doktörün mektuplal'ına istinat e· 
derek davanın tekrar rüyeti ıçın 

adliye nezaretine bir istida ver· 
mittir. 

İstanbul'un en 
büyük ihtiyacı·· 

deoalfl) _Ak 
( Başmakalemi:dcn . Jök~ 

kadar para getirip bu ıt~ ,,
1 

ıi~ 
sermaye sahibi oJına 1~i fl'r 
memleketin mali ve ikt•~ıdir· Şd 
yeti de buna müsait degı ihlİ1~ 
halde büyük ıermayelere rojelr 
gösterecek serbeıt Hnıan ~eısse~ 
ri doıyalar arasında ~e J1 fi~1 

mecburdur ve serbeıt 1ııııa jfe~1e 
güzel bir hayal hududndatı 
geçemiyecektir. ,e~ 

Fakat acaba hakikaten 'bİ bil' 
. . . "i gı . ' liman messelesı denıldıg . 111jdır• 

yük bir sermaye meıele•ı li 1"' 
Bu ihtiyacı memleketin. ııı• ıo~ 
biliyeti ile mütenasip bır b'l del11 

ile tahakkuk ettirmek ka 
1 ı'Dt' 

nıidir? Bizim tahkikatırıı1ı;~ır 
lstanbulda serbest liman ğf\I or 
sini bu ıekilde görmek. do ç ııs~ 
ğildir. Bu işi nihayet bır f(lbildıf• 
yon lira ile halletmek k~ 1',dr 
Bakınız nasıl: Malumdur )tı jJJıt' 
köy iskelesi ile Haydarpatıı. ~ 
l . d k" "k b' 1<01 _,. esı arasın a uçu ır ~,. 

dır. Bu koy şimdiki halind".
1
1 

ınaraya karşı açık bir ya~ 
dir. Fakat Kadıköy rıhlat'I' 
müntehasın ~an Haydar!~ r 
nündeki dalga kırana JJ11.I rt' I 
kinci bir dalga kıran yap1_1

1 ı/. 
hektar vüs:ıtinde kapalı bır ı/ 
husule gelmiş olacaktır. ~1J ;/.. 
sekiz dokuz vapuru aynı ı .,,t., 
da alabilir ve bütün bu vaP .J r 
dan yük alıp verebilir. BuJI ' 
çin icap eden bütün tahmil \fCbi~' 
liye vesaiti ile teçhiz o~\J~~}e * 1 
Esasen !imendifer veıaıtı piP 
mücehhez bulunmaktadır. ~ 
taraftan bu 'limanın arka f 
fında boş çayırlar vardır. JJ~ f.. 
yırları htanbulun herhangi bit 'fl 
rlmlcıı cıbu. u~IJZ tJlr aur~tt~ fi 
timlak ederek üzerinde ıı7 
s:rbt:st liman müesseıatı 
getimıeğe müsaittir. 

1
,; 

Bir de aerbeıt l~man y11P~; 
mıntıkada su bulunması tas .1,aı 
Haydarpaşa tarafında iıtt:~~ ·rl 
kadar bol ıu bulunabileed'; 
bu cihe~ te bir mesele olııı•1~/ 
tır. Sonra Anadolu DemirY0 ~' 
hafı burada olduk.tan ~atkş v'" 
meli tarafından Sırkecıye etil 
"elen rtemiryolunu feribot ~ 
~ile Haydarpaf aya bağl 10,r 
mümkün olduğundan B.• d,ııi' 
ı aşa ile İstanbul arasındak~ ,.ıs~ 
kıımı tren ile eşya nakl1~.,,ı1' 
mani olmıyacaktır. Bu jtı .-.;' 
Haydarpafa ile Kadıköy ar•:~ 
vücude getirilecek kapalı t _,.f 

d ... r ır t' 
bir tarftan Anadolu, ıge tJ'e. 
tan Rumeli timendiferlcri~.e ot il' 
but farzedilebilir. Görül1Jı,d~ 
yakın olmakla beraber b\I lı• 1" 
iyi evıaf ve şeraiti haiz bat 
koy yoktur. · • , ,,ı: 

Hulasa (60-70) milyon Jır ... : .. li" 
t ., .. 't 

f ederek İstanbulda ıerbe• .. bl 
aıoe•· 'f man yapmak arzusu taın . ~;ıs'1 

hayalden ibarettir. Bah•et:,ıtb~ 
projenin tahakkuku ise 'eııelı 
lun en atağı elli altmıt ~ ed1 

bir iktısadi ihtiyacını t~~ı;e I~ 
bilir. Nihayet günün bır1~rl•~. 
tanbulda daha büyük f~d ., 1ıP 
larla büyük bir serbest h~~ ft'~ 
mak imkanı hasıl olsa bı dile"'", 
darpafa koyu için sa~feolll'ı11 
emekler gene boıa gitınıf _ .J 

caktır. . 6er1"~ 
İşte bu mülahazalar 1~1'İ ~"ti 

liman meselesinin .. tat bı ~1( 
mümkün gördüğüınuz. \1 tefY

1 .. . d h'"k" t' bıras -•' uzerın e u ume ın ··Jı411'r:o, 

kuf etmesidir. Şaye~ . h\lıalı~1" 
yapılacak tetkikat bızıJJl bll it_~ 
tımızı teyit ederse artık ldl,JP"' 
ha fazla ıürüncenıede ka _ ,,.ı# 
dır. t ,-.d 

Mehfll• 
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l\.ttap panayırı 
a· . Yunus Nadi - Burhan Cahit Beyler davası 

• ırınci otu A"" Akd .. ı11.ret . 2 gustos enızı 

11 .. d ~ttı. Anadolu ile deniz ara· 
., 1.kı d .. 

lel .. .. uşman hatları, düşman 
4~ orguleri, düşman firkaları, 30 

15Uatoat Q 
•İlind· a rta Anadoludan inen 
ltd ır altında eridi. Bu vak'a 

Bu hakaret 
A 

umumı 

davasında müddei 
teczive istedi 

ece bir .. 1 ·1 . liud cum e ı e ıfade edildi: 
Utlar d·· 

Cümhuriyet gazetesi aahibi iddia makam• bu ilk sözlerin- Bu maddenin hükmüne göre, 

İki . uşmandan temizlendi! 
rıcı 30 A"" t b .... 

Yunus Nadi Bey tarrfından Kör- den sonra davayı teşrih, fıilde suçlunun bir seneden beş seneye 

"~ b·· gus os ulun vata· 
""' ur· 

oğlu gazetesi sahibi ve neşriyat mevcut hakaret unsurlarını izah kadar hapis ve iki yüz liradan 
edi., un vatanda, kafasına hitap 

,,or: ,, 
müdürü Burhan Cahit Bey aley- etmiş ve sonra: aşağı o'mamak üzere ağır para 

li- İlk hedefiniz bilgidir! 

hine, Köroğlunda çıkan yazı ve - Köroğlu gazctes"nin 15 cezasına mahku:n olması icap 

l'trt _udutıarını düşmandan kurla· 
loıu'nıa.nlar timdi ikinci 30 Ağus· 

resımler üzerine bir hakaret da· ağustcs çarşamba tarihli nusha- etm~ktedir. 

vası açıldığını ve ikinci ceza sının birinci ve ikinci snhifes"nde ldd·a makamını mutaakip Yu-

n zaf ef · · 
mahkemesine intikal eden davaya "Yunus Nadi Bey., başlığı altında nus Nadi Beyin vekili müdafaa 

l>or) rıne scferherlık yapı· 
ar. 

nöbetçi üçüncü ceza mahkeme· yazılan yazı, mezkür gazetedeki yapmış, hakaret filinin vaki bu-

d,~ Ağustosta Darülfünun mey· 

sinde başlanıldığını yazmıştık. resim mahkenie zabıtnamelerinde lunduğunu izah, esbabı muhaf-

ında l 
Dün bu davaya devam olunmuş- sabittlr. Hu cihet tesbit edildikten fefe olm~dığım kayit, mubarrikin 

ili C~hl a.çı acak kitap panayırı· tur. Mahkemenin dünkü celse- sonra bu şahsa sıfatlarını izafe- bizzat Buroan Cahit Bey oldu· 

tölli.ilJije k~rşı açılan harbin ilk 
edi., kıt alarmın karargahı ad· 

sinde iddia makamı iddiasını nin o şahsın namus ve haysıye- ğunu iddia etmiştir. Vekil Bey 
serdetmiş, suçlunun cezalandırıl· tine c!okanıp dokanmıyacağının suçlunun tecziyesinden başka 

,,orurn. masını istemiştir. iddia makamı tetkil<i icap eder. öurhan Cahii: kendisinden on bin lira manevi 

c * * .,, 
bu iddiasında diyor ki: Bey Yunus nadi Beye ildfe elti- tozminat alınması hususunda da 

lt-.. ehle kar§ı yapılacak büyük 
tuıd "k• k 

- Köroğlu gazetesi sahibi ve ği vasıfları gazetede ilan, halka bir karar verilmesini istemiştir. 

l'ito a ı ı uvvet var: Muhar-
umum neşriyat müdürü Bürha,1 tt!~hir ettikten sonra halktan, Bilahare ma:tuun vekili müekki-

\'e k ~ 0 UyUcu! 
Cahit Bey, Yunus Nadi Beye kendisile Nadi Bey arasında bir linı müdafaa etmiş, yazılan yazı 

bit uharrirle okuyucu cehle karşı 
i... llıa.ngan "k· f · "b" · "'11"-tıd ın ı 1 ne erı gı ı aynı 

maddei mahsusa tayin etmek mukayese yapmasını isteyor. ve resimlerde hakaret kastı o!· 
suretile hakaretten suçludur. Eu Eu sözler Yunus Nadi Beyi halk madığını söylemiş, beraet iste-

litae a, ayni cephede çarpışabi· suçun unsurları maddei mahsusa nazarında l<üçültmekten başka miş, olmadığı takdirde müekki-

ne mut}' ' u. tayini demek halkın hakaret ne kast ve ne niyetle söylen- tine verilecek cezanın iskatını 
ve husumetine maruz bırakacak miştir • rica etmiştir. 

to • • • E «:.ıerJe . veya hays"yet kıracak bir fiil Hakaret kasti mevcuttur. Suç; n son olarak Burhan Cahit 
~Uha · rı panayırde ınh§a çıkan isnat etmek, ve bunu neşir va· hüHin unsurları tamam, madde Bey söz söy!emiş, güzellik kıra-
~ltoa~ırler bizzat eselerini imza· sıtalarından birile yapmak, ya· tayin etm.ek sureti ve neşir va· Jiçesi vesilesile yapılan kalem 
~ .. 8 okuyucularına verebilir· •- d h k D k 1 · d · u 3 pılan hak:ıret filini bir maKsa ı sıtasile a arettir.,, emiş ve müna ·aşa arı netıcesin e asıl 

~ferb' .
0 Ağustos cehle karşı mahsus dahilinde işlemek yani hareketin, Türk ceza kanununun ı endisinin davacı mevkiinde 

'bhiid:rlık gününün kar~ılıklı ta· kast ve hakaretle hareket etmek 480 ir.ci maddesinin son fıkrası- bulunması lazım gelebileceğini an· 
il unu ifade eder. demektir. Maznun Burhan Cahit na uygun olduğunu ilave ederek latmıştar. 

titlell ta.nayir günlerinde mubar· beye isuat edilen fiil bu unsur· maznunun o suretle cezalandırıl- Muhakeme karar için Ağus· 
~lıh,

0 

~Yucu haşba~a kaldığı için ları cami midir?,, masım istemiştir. tosun 29 :zuna bırakılmıştır. 
't i..· l"rırle okuyucunun unlaşma· ··--·---•••• .. ••••••••••••••••M••••••••••••••••••••••••••M••••••n••M•••••-•••••"•••••••••••n•••n••••••••••••••••••• 
.ı -~ltı en .. . h • 
"İt musaıt sa ayı temin e· v 1 --------- ----'li .~t dem • . 
~:ltenai ~:d_ı;- Okuyucu muh&r· apurcu ar 30 Ağustos 
""ctı go:ı e, muharrir de oku· ___ ~ ~- ... 

Buda başka 
tı.l)ı !" kendı özi!e et • '. ~knn.o~ ı~..-. • y al{laşıyor 

ı.ıı: decektir. - Devlet ı·daresı al- Papaslar bir rum 
~ c:.se Halkevi tarafından 30 Ağus· 
~et r Panayin vücude getiren } J l !ı ı L d h d• • • 
~i U ttıuharrirle okuyucunun e· a tına a Jnma arı tosta Beyazıt mevdanında açı· K)ZlDln a a IDllll 
~·· 1liind k lacak olan kitap serg.sının 

litıat. e onuşmasına, serbest }d• d "'• t• • } ' ~ 'lllsa zamanı ge 1 p:.vyon inşaatına l;ugün baş· egış ırmış er .. lıb • sına imkan verirce bu 
~ lrrirl · . - lanacJklır. Kitapçılardan baş · 
ttkt er ıçın enfes bir fırsat O· Ttirk Jimanları arasında deniz ka Haikevi de oüyük bir pav· 

~'d1ı;
1

r. Çünkü tenkidin anlanıl· nakliuatının deviet idaresi altına ı · · k" t "i ,.ı ~ · J yon y;ıpacan, ıslıyen ·ıtapçı ar 
~ daha e.rn.l~kette muharrir ese- alınması hakkındaki kanun mu- masraf etmeden bu pavyonda 

, ~ 1Y1 ızah imkanım bula· cibince vapurculara ala~adar ma· kitap'arını teşhir edebilecek· 
·~~il; okuyucuya nazaran pot lcamlara müracaat için verilen lcrdır. 
·~~~~k~aflarını da ncıktan acığa 61 günlük mühlet Eylülün on Dünden itibaren de Beyazıt 
~ tır. ~ ~ yedisinde bitmektedir. meydanının muhttlıf yerlerine 

~~lltıada Şimdiye kadar bazı vapurcu- üç hoparlör konmaya başlan-
~"~ ) ]ar lktısat vekaletine müracaat mışhr. Hoparlörler 30 Ağustos 
ı~ e Hk Kralı etmişlerdir. Diğer taraftan Sey• günü resmi geçitten evvel söy· 

~)"'~~ılır !ey değil ama, olmaz risefain idaresi de tarife ve yeni lenece:k nutukları kıtaata ve 
, ~d teşkilat hakkında bir proje ha· halka yakından işittirmiye ya-
' t.'"'da .. zırlamıştır. Bu proje yakında 1 ı· rıyacaklardır. 
-. "'l., Ruzel erkekler arasın· 
~ llıij b tısat veka!etine S?öndetilecektir. Hoparlörler kitapçılar str· 
~,~~iiı,b ~a aka yapılacakmış. ~·sinin devam ettiği müddetçe 

~llt '''li; ~ heden kuvvetinder, DOLMABAHÇE kaldırılmayacak, zaman zaman 
S,d~'"-tı' etınden, ilim veya tek· HAVAGAZI ŞiRKETi istifade edilecektir. 
'-~ ~;:at kabiliyetinden değil! Telefonları otomatiğe tah\ ilinden dolnyı 

• 4\ı.._ -ccut ·· l numcrolarının değiştiğini ve yeni nume
d-ıcı hit· b guze liğinden imi§! rolarının 44642 I olduğunu muhterem 
)\ 'tı le ır elki de bir gün, du· mu~terilcrine ilıin e\ ler 

·~.~~ı,.,1 •Pl<ızd, kaytan bıyıklı, 
1 '<Ilı !eff f 
t il ~\ite ~ , tatlı bakışlı, en-
~\ k..r nl aııp bir güzeller kıra
~ e~ tı aaa ... 
\} ~ hey : cagız. Bir kn.ılm 

ı...._ •to.1 etınin ... . b .. ''\; 'e, 340Q seçecegı u gu· 
'~it! lira mülcafat veri· 

kendi sayinin eseri olmıyan bir 
llıtfü toplamak için soyunup giyi· 

nen adamı mükafatla te~vik et· 
mek me.mlekete tufeyli yeti~tir· 
mek demektir, 

Erkeklerin önünde hala rekoru 
muhafaza eden çirkin Sokrat, çir· 
kin Bernarşav, hiç güzel olmıyan 
Markoni, Ayn~tayın, ve hulasa 
kafalarile yaşıyan adamlar var· 

dır. 

Eğer Adananın zenginleri mut· 
laka bir hayır yapmak niyetinde 
iseler, Çukurova çifliğinde en iyi 
döl yeti§tiren aygırın sahibine 
mükafat versinler. Yahut hiç ol· 
mazsa bu para ile Avrupada üç 
sene bir talebe tahsil görür. Ona 
versinler. 

~a dri Etem 

Haliç şirketi 
Belediye Haliç şirketinin he· 

saplarını tetkik için şirket nez-

dinde daimi bir müralop bulun
durmıya karar vermiş ve bu 

hususta şirketin rıol<tai nazarını 
sormuştu, aradan uzun bir za
man geçtiği halde şirket mec is 

idaresini top!ayıp bir cevap ver
memiştir. Belediye cevabın sürat· 

le gönderilmes"ni tekiden iste· 
miştir. 

Diğer taraftan şirl<etin talebe 
ücretlerine zam yaptığından şi· 

kayet edilmiştir. Be:ediye yap· 
tığı tetkikatta Haliç şirketinin 

diğer deniz nakil vasıtalarında 

alınan talebe ücretleı inden fazla 
bir ücret almadığını görmüş, şi
kayetlerin haklı o!madığını bil· 
cfümiştir. 

1 

Anna Nikolaidi isimli bir Rum 
kızının cebren Kadıköyünde bir 

Manastıra l<apatıldığı hakkındaki 
şikayetlerden sonra madam Ba· 
detti atlı bir Rum kadını daha 

kızı ı<aterinanın zorla Eurgazda 
bir manastıra kapatıldığını söy-

Jiyerek müddeiumumiliğe şika· 
yette bulunmuştur. 

Madam Badetti henüz 14 ya· 
~ında bulunan kızı Katerinanın 
iki senedenberi ayda on beş lira 
ücret mukabilinde Galatada 
Avusturya Senjorj mektebinde 

leyli olarak bulunduğunu, son 
zamanlarda mektebe gittiği za· 
man mektep idaresinin sudan 
bazı sebepler ileri sürerek kızı!lı 
göstermediğini, bunun üzerine 
yaptığı tahkikat neticesinde Ka· 
ter:nanın Burgaz adasında bir 
Manastıra kapatıldığını öğrendi
ğini söylemektedir. 

Madam Badetti bu vaziyet 
üzerine ınüdıteiumumiliğe bir 
istida ile müracaat etmiş, istida 
Adalar sulh ceza hakimliğine 
havale edilmiştir. 

Darülacezede 
sul istimal 

Sui istimaJleri görülerek vazi· 
f elerine nihayet verilen darülaceze 
müfettiş ve memurları hakkın
daki tahkikat bitm"ş, evrak Vi
layet idare heyetine verilm:ştir. 

Heyet tarafından verilecek karar 
üzerine müfettiş ve memurlar 
mahkemeye verileceklerdir. 

Sahife f. 

İ.ktısat Vekili 

Mustafa Şeref B. 
dün geldi,Avru

paya gidecek 
lktısat vekili Mustafa şeref B. 

dün sabah1<i trenle Ankaradan 
şehrimize gelmiş, istasyonda ti
caret müdürü Muhsin Beyle diğer 
bazı zevat tarafından karşıl:ın· 

mıştır. 

Mustafa Şeref Bey Haydarpa· 
şadan lstanbu"a geçtikten sonra 
doğruca f o'rntlıyan oteline git
m ş, öğle yemeğini orada yemiş
tir. Şeref Bey yemekten sonra 
şehirde bazı ziyaretlerde bulun· 
muş, saat on beş buçukta tekrar 
otele gelerek Amerikan sefiri 
Mr. Charles Sherrill in ziyaretini 
kabul etmiştir. Bu mülakatta Tür
kiye ile Amerika arasındaki ticari 
ve iktısadi münasebatm inkişafı 
tedbirieri etrafında görüşulmüı
tür. Malüm olduğu lizere Ame• 
rika sefiri Mr. Sherriel iki mem• 
leketin iktısadi münasebatınan 
inkişafına büyük bir ebmmiyet 
vererek şimdiye kadar Türkiye
de Amerikaya ihrac edilmeyen 
bazı eşyanın ihracını temin mak• 
sadile bazı tetkikat yapmaktadır. 
Sefir Hz. Mustafa Şeref ve Güm· 
rükler vekili Ali Rana Baylerle 
daha eve! de bir kaç defa bu 
mesele etrafında görüşmüştü. 

Mustafa Şeref Bey bugür. Ya
lovava gidecek, yarın da Avrupa 
seyahah ıçın hareket ederek 
evvela Çekoslovakyaya, sonra 
Fransaya gidecektir. 

Leh .. eisicümlıurunun 
Müteveffa zevcesi 
için ayin 

Lehishm reisicümhurunun bir 
kaç gün evvel vefat eden zev
cesi madam Michelin Mosicka'
nın ruhi istirahatı için dün sa
bah saat 11 de Beyoğlunda 

Saint - Antoin kilisesinde bir ayin 
yapılmıştır. 

Ayinde Lehistan hariciye müs
teşarı M. Bech ve zevcesi Leh 
sefıri M. Olszovska ve zevce-si, 
Leh konsolosluğu ve sefareti 
erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Deniz ticareti 
mildür muavini 

Deniz ticareti müdür muavini 
Müfit Necdet Bey önümüzdeki 
hafta Karadenizde bir seyahate 
çıkacaktır. Müfit Bey bu seya
hatinde Kara deniz )imanlarını 
teftiş edecek ve bir rapor hazır
layarak lktısat Vekaletine vere• 

cektir. 

Belediye bütçesi 
Belediye varidat müdürü Nail 

bey dün Ankaraya gitmiştir. 
Nail bey henüz vekaletçe tasdik 
edilip gönderilmiyen belediye 
bütçesi hakkında vekalete iste
nen malumatı verecektir. 

Bütçenin ancak eylu!un orta
larına doğru tasdikten geleceği 
tahmin edilmektedir. Eylül maaşı 
yine geçen seneki bütçeye göre 
verilecektir. ' 

Dainler vekili 
Dainler vekili Zekai Bey dün 

sabah Semplon ekispresile şeh· 
rimize gelmiştir. 

Zekai Bey yirmi gün kadar bu
rada kaldıktan sonra tekrar Pa• 
riee ıidecektir. 



Yazan CASUS Türkçe re 
Somer- Çeviren 

setMoı· Beynelmilel Earerenglz Kuvvetler 
.. 
O.Rıza h•m -12-

Kapı vurulmuş ve içeriye birden 
bire iki memur girmişti 

• - .F~k~t bize y~~acağınızı Ta· j me7i bir araya getirmeje m~
ietmııtınız. Onun ıçın buraya ka- calım kalmadı. Müsaade et de hır 

a ~ 

dara ıeldik. saat dinleneyim. 
- Bıktım artık!. - Olmaz. Ben ıana ıöylerim, 
- Biraz dü~ünün !. sen de yazaram. 
- Dütündüm, dütündüm, artık 

-Peki!. latediiinizi yapımz. 
-Size bet dakika mühlet veri· Aıemlen dü~ündü. Sonrn mek· 

tubu Laznrinin ü:Jubu ile dikte 7orum. 
Atenden saatini çıkararak bak- etti: 

tr. Kadın aöyleniyorciu: "Ben ko:-l;al• bir adam sevdi-
- Beni ne diye bu otele geti· ğimi bilmiyorum. Sen beni ıev

rip hapishaneye atmadınız. Her mit olsayclm tereddüt etmez ve 
dakika etrafımda bin caauı gör· he.men gelicclin. Sana tehlike yok! 
mek için mi?. Sizin bu yaptığınız Dcdiginı halde ıelmiyoraun. De· 
rezalet, hem de rezaletin büyüğü. mek ki beni ıevmiyoraun. Öyle iae 
Benim ıuçwn ne?. Size ne yaptım gelme .. istersen Berline git. Çün· 
ki bana bu kadar iziyet veriyor• kü ıenden de artık bıktım. Ben 
81111UZ. Allah belanızı venin, re· burada yapyalmzım. Seni bekli
sil, alçak herifler!. ye bekliye haıtalanclım. Param da 

Lizarı baiıra bağıra söylüyor· tükendi •• Burda ikametimi uzata• 

Bet dakika bittikten sonra A
....sen ayağa kalktı. Madıo.m tek
rar bağırdı: 

- Defol, herif, defol!. 
Atenden: 
- Tekrar geleceğim!. Dedi ve 

aaahtan çrkararak kapıyı kHitle
di. Bir hizm4:tçİyİ ç:ığı:.-arak def· 
terinden kopardığı kiğıdı ona ver 
di ve karakola gönderdi. Sonra 
tekrar içeri girdi. Madam Laza· 
ri yatağına ıerilmişti. Bütün vü· 
cudu ıaraılıyordu. Afenden bir 
aandalyeye oturarak etrafı tetkik 
ediyordu. Madamın tu~'et tak.--::nı 
pek piıti. Saç İğneleri küfJü idi. 
Oda ba§tan ba5a J:arış:d: ve h:rH 
idi. 

Birdenbire kapı vurulmut Ye 
iki memur içeri ıirmİ!lİ. Eun!ar 
madamı ıetiren memurlardı. 

Lazari yerinden aıçrıyarak bun· 
lara da bağırdı: 

- Ne iıtiyorıunuz?. Ne diye 
ıeldiniz?. 

Biri de cevap vermedi. Af en· 
den madama ı~yiruneyi ihtar et· 
ti. Fakat kadın inat etti: 

- Giyinmiyeceğim itte!. Hc:.a
tayım, dedim!. 

- O halde biz ıizi ıiydireıme· 
ie mecbur olacağız! 

- Giyinirıem beni nereye ıö
türecekainiz ?. 

- lngiltereye ! • 
Memurların biri, kadını kolun-

Clan tuttu ve: 
- Haydi giyin! Dedi .. 
Kadın müthiı çzı'ı!4fo.r l;cı:;ar

C:lı. >..şenden emretti: 
-Bırakınız! Kcr.-:li gİyİnşİn !. 

Lazari giyiniyor, yüzünü krem· 
liycr, tiliyr ·, lıo7uycr, fal:-.t el:c
ri titr" yo-: ~u .. l'!i:u:.~,'~t cb:k 1dnrı
nı boyacıiş, ::'!ç • :.nnı taı:-c.::ı1;i ı.·c 
b. . • ' • ' ,.. , 
ır ı~~r.:ı.cy~ :y-:.u mııtı .. ,,. ;.~c~ :.c:ı 

adamlarınrl:ın b:r~n~ i;~rct dti. 
O da cehindet' h~r kelepçe c::ıka· 
rarak kad,:1a ya~ln,.tr. 
Kadın yeriml~n sıçrıyarnk ba

tırdı. A~en".lini kollarının nrasma 
alarak yalvardı. F aka.t memurlar 
oinu bileklerinden :rakalrynrak 
kelepçeyi taktılar L .. zari, boylu 
boyun'!& yere aerildi ve A,ende-
ne: 

- Ne iıters~n yaparım, ynza
rım. Y ~.ınız beni hundan };urlar, 
diye yalvardı. 

Aıendenin bir itareti ile kelep• 
çe çözüldü ve mem~lar dııan çık 
tılar: 

- Haydi bakalım, Şandraya 
Wr mektup daha yaz!. 

- Vallalı .. lim 1ok.. iki keli· 

mıyacaaım. Pariıte İf bulmak 
mümkün. Oraya ıideceğim ve bir 
arkac!:ışs:n:n ciddi bir teklifinden 
iıtifade edeceğim. Artık Allaha 
ısmarlad::k.. Seni ömründe, be· 
nim kadar seven bir kadın bula· 
mıyacaksın. Beni ıevmediiinden 
dolayı seni muaheze etmiyorum •• 
F e.kat ben de hayatımı iıraf ede· 
mern. Çünkü bütün hayatımı ıenç 
geçirecek de:iilim. All:ıha 11mar· 
ladık.,, 

Aıenden mektcbu alarak ıitti •. 
Derhal Lozan~ yolladı. Ertesi sün 
kendisi nhtımda idi. Rıhtmı üze
rin:le bilet kiteai yamnda bir in· 
tizar ıalon~ Tardı. Zabıta memur
ları burac'a bekliycccklerdi. Şayd 
Şandray gelirse ve hiç ,üpheaiz 
ıahte bir pasaportla gelecek olur· 
sa bu odaya ıetire~k Te burada 
bekliyeeek, sonra tevkif oluna· 
caktı ••• 

A§enden Yap•ıı u heyecan için· 
de b~!divordu. Fakat birinci va
purdna Şandraya benzer bir kim
i! çıkmamıştı. ikinci vapur ak· 
f~m bette gelecekti. Aıenden Al
manyadan gelecek bir ajanile ıö 
rüteceji için ta.."Jl bu saatte orAda 
bulunanuyacaktı .. 

Onun için bütün ıı.damlarına 
11k1 ırkı emirler vermit ve itine 
,gitm!9ti. 

(Bilmedi) -·------------·-
Deniz mayolan 
Hakkında 

Almaayada bir 
emirname 

BERLIN, 23 (A.A.) - Alman· 
Y~nın Pr.uyadaki komiser muavi· 
ni 1.t. Bracht'ın banyolAra ıirecek 
olanların kıyafetlerine müte11.Uik 
bir emirnl\meıi nqrec:lilmiftir: 

Bu emirname, "Adaba muga• 
yir,, banyo elbi~elerinin ıiyilmeıi
ni men~t."'Dekte ve fakat hu adaba 
mugayir ta'birini aarib ıurette ta· 
rif etmemektedir. 

Yüzücülerin aerek deniz lnyı
ıında ve gere!: ıu için:le takbih 
Tc tayibi d~vet edecek vazı ve tn· 
Yır almaları da menedilmittir. 

N:h:ıyct, ba:ıyo elbiıe!erile kah
ve ve lc!tan~alara gidilmesi de 
memnudur. Çok açık ıaçık olan 
veya çok aerbeıtane ve laübaliya
ne hareket eden kimselerden 30 
mark nakti ceza alınac•ktır. 

Emirname, mahalli aablla me
murlarına tiddetli •hkim Yaut
mek aal&hi,..ıiai nrmektedir. 

VAKiT 24 Aiut• i 

Gazeteler HAVASIZ ALEM 
Beyannamelerin- 16,700metreye çıkan Profesör Pikar 
deki zamanı intişar anlatıyor : " Bu alemin güzelliğine 
kaydine dikkat et- ve ihtişamına doy1ılmaz. ,, 
miyemecburdurlar 

Epeyce bir za.;ııandanberi (Ak· 
tam) Te (Son Poıta) ıezete!eri 
ıabahları aek:z ile on araıında ba
:;;ılıyorlar. Hnlbuki bu gazetelerin 
hükumete verdikleri beyanname
lerde alqam gazetesi olarak çıka· 
cakbrı taarih edilmi§lir. Bu cihet 
ıon ıünlerde İıtanbul Tiliyetinin 
nazarı dikkatini celbettiği için 
keyfiyet Anakaradan ıoruimu, ve 
ıe ~en cevapta matbuat kanunu· 
nun zar:ıanı intifar hakkm:ln va· 
zettiği kayda riayet li.zzm gelece· 
ği bildirilmittir. 
Diğer taraf tan akıam ıazcte· 

lerinin ıabahl:ın intif ar etmcğe 
baılamaları doiru olamıyacaiı 
hakkında abah ıazete)erinin mü· 
ca=.tı üzerine matbuat cemiyeti 
tarafından da dün lıtanbul vila
yeti nezdinde bir teıebbib vc~"lJ 
bulmuttur. lıtanbul vilayeti bu 
müracaatı matbuat idareaine ha
vale etmittir. 

Hük4metin noktai nazan bu 
merkezde olduiundan buıün bu 
mesele reımen akpm ıazeteleri
ne tebliğ olunacak, ya hükiamete 
verdikleri beyannameyi değiıtir
meleri, yahut öileden ıonra çık· 
maları lüzumu bildirilecektir. 
Vakıa aktam ıazetelerinin hu· 

kukça yapılacak tebliğ üzerine 
beyannamelerini deiittirerek di· 
ier ıabah ıezeteleri ıibi sabahla· 
rı intiıar etmei• karar verecekle
ri söylenmektedir. Fakat iımi 
(Ak§am) olan bir gatetenin sa
bahlan çıkmak üzere beyanname 
ı.·ermeıi garip olacaiı ıüpheıizdir. 
Zira bu takdirde resmen aabahla· 
rı çıkmak için beyanname Yerilir· 
ken gazetenin isimini (Aktam) o
larak mubaafza etmek efkin u· 
mumiye müvaceheıinde çok aykı
rı bir Taziyet ihdaa edecektir. 

Vali Beyle telefonla cörüştiilc: 
Eı.a huıuıta bize şunları ıöy kdi: 

- Kanunun ahkamı ne iıe tat· 
bik edilecelctir. ,.Gazetelc~İn bu· 
günkü Ta::ciyetlerini tetkik etmek· 
teyim. 

Uskftdar hattının 
Temdidi 
Nafia vekAleti belediyeye gön

derdiği bil' tamimdr, mukavele 
mucibince belediyenin Üs1cGdar 
tramvmy h•thnı bir an evvel )"ap· 
masnu bildirmif, mo!cavelede 
tayin edilen mOddctin bitmek 
Üiere oJCuğunu hahrlatmışbr. 

Belediyenin 932 bOtçeainde bu 
hattın temdidi için tabs"aat ol· 
mrdıit için bu •ene in1111 &•Y· 
ri kabil ıörllnmektedir. Yanhz 
belediye mukave?enin tadili için 
m< seleyi ıebir meclisine h:ıvaleye 
karar vermiıtir. 

OtobOs relı•beti karşısanda 
gene belediyenin maddi muave
netine ihtiyaç g6sterecek bir 
hallın in12s1 muvaff k g3rülme
mektedir. Mukavele tadil ediliase 
belediye KadıkC>y - f,nerbahçe 
Su•oiye Üak&dar •ra11nda oto
bUı iı'etecelctir. 

Tahllslye umum 
MtldDrD 
T abliaiye amam mlldmll Nec· 

mettia Be1 clDa Aakuadaa 
febrimi&c ıelmitm. 

Vakın atide tayyareciler~ StratoslferyoUle 
Parlsten Nevyorka altı saatte gidecekler 

Yazan ı Profe•6r Pikkard 
~•1111111ııııııu11111ıııı1111111ııııı11uuııı11ıı1111•ıı111......,.,ııı • .....,ııııı111111ııııı11111uııııııı11111ı•ıtıııtıı11ıtıııtı1111ıttıı1tlffflllllll•lll' 

J PrQfesör Pikard'ın raporu 
) BrükıeJ, 23 (A.A) - Belçika ilmi araıbn:malar milli cemt. 
~ yeti, Pıkart ve Coı)·onı'un maduna milteallik olan ilk npora 
~ almııtar. 
' Eu raporda iılibzaraltan bahsedildikten .oma deniliyor ki ı 
~ 17 Ağustosta meteoro~oji haritaii, m•tiüp ıeraiti irae ecli-
~ yorc'.u, erteai günü berekete karmr verildi. 
{ Te1siz telgraf antenini ç6zdllk, ipleri dikkatle muayene ettik, 
l Sonra 15JOO metre irt fada insan deliğiai kapatbk. 
~ Kabinenin dabitindeki tazyik, bütün .uut mllddetinde 2,000 
ı: 

j metre irtifaa tekabül ediyordu. 
\ Kozmi\( ıuaab a:çmiye mauua ol•n bütün cihazlar, kat'iyyen 
{ bozu;mr. sızın itleoiii gibi telsiz telıraf cıbazı da müke111111el 
j surette ittedi. Bütün te.•izleriü tamamile alındı. Ve bize be
l men cevap veıildi. 
f Ôlçll iıi, soğuk dolayiaile mOtkül o!du, filvaki balon clabiliDcle 
~ havanın berareti sıhra ve batta bazen sıfıı altaada 15 dereceıe 
~ indi. Azami iı tıfaa saat J O ile 11,30 aramda viaal o!duk. 
J SDpap, normal bir surette ifledi, inif, yav•ı ve iyi ıerait 
\ altında yapıldı. 
j Dahili tazyik, yavaı yavaı 4,000 metre irtifu tekablll ede
\ cek dereceye irca o!unda ve bu irtifada iki İD••n deliği açalda. 
f Karaya ioiı mDkemmel olda. 
J Balon sepeti, bir k•ç metre kendi llzeriade d6ndll ve bunllll 
~ neticesi olar11k ba11 mllbim olmıyan Aletler kınldı. Seyabatİll 
J neticeler, BrOkıel'e bildlrilmi .. e de henüz tasnif edilmemiftir. 
L ııııt•nıı1111ııııllf11111ıtmıtı1111ıı11ıın1111111mı11111ıı•nıt11Hll•nnı11111ılll•ıııı11""'''"'•"""""•'"""'"""'""'"'"'"111ııını 

Haraket etmemiz için bir çok ı 
hazırlıklara ihtiyaç vardı. Bunla· 
nn birinciıf 18 saat m8ddet 
havanm vaziyetini bilmek lizım· 
dı. Bu sayede OÇ9famun 1daait 
Mrait iç.iade icra1a imkln bula 
bilecektik 11 aguslos gftft1! 1ter 
ştıv baı1rdı. lsviçreli 120 asker, 
150 J:'Olis ve elli mubafn geleli. 
Balon haıırl•ndı. "fam bu sırada 
lıviçreli ahvali ceniye llimı Her 
Gerberden bir telgraf aldık. Os
t•t bize, bir f1rhnaam kopaca· 
ğ'ını haber veı df. H•lbuki ortadil 
bir feJ yoktu. Fakat çok ıe~ 
meden l!stadıa dedijl oldu. 

Aacak •tustoıun J 7 inci ıllnO 
havanın mtsait olduğunu anladık. 
Fırhna tehlikesi yoktu. Hazırlan
dık ve haraket ettik. Saat beti 
yedi geçe hayaya uÇUJor ye pek 
mükemmel ylkıeliyordak. Bir 
arahk baıımı kabineden difarı 
çıkararak etrafı seyrettim 

1500 metre ylilrseklikte amn 
cazibesi bir•z fıafiflemiıti. Biz 
de kabineleri kapadık ve sımsı • 
kı milhDrledik. Y a•aı ya•aı İ9-
tiratosfir mıntakauna giriyor
duk. 
Uçutumuıwa neticeleri aoa 

derece ıayanı hoınaclidir. Fakat 
l:u neticeler baklnnda birıey 
s6y!emek iç:n onları daha fada 
itina ile ld1<ik etmek !Azım. 

Üç bin metre irtif•a Yardık· 
tan sonra kozmik fuaalar bakk11ı~ 
daki tetkiklerimize baıladık. Bu 
tetkikler deniz sathından 16,300 
metreye yDkaeliıimi'le kadar de
vem etti. Daha fazla yük•elmek 
mümkDndO, fakat IOıum yoktu. 
Bukadar İrtif•da aoğuk IOD de
rece tiddetlidir. Buradaki 11da
mız bir miktar ııcık slit, çiko· 
lata ve meyva idi. 

Arı.a indikten sonra binlerce 
tebrik telgrafı aldak. ı.v ·ç· 
re federasyonu reisi, l!elç ka 
karal ve kıraliçeleri de b:zi teb· 
riklerle ıereflendirdi'.er. Dilaya
nın her taraflndaki ilimlerden 
bir çok tebrik telsrraflara alcbk. 

Tariften Acizim 
lıhratosfir i!emi, biai• ile· 

mimizdea apayndır. Ooun ıü· 
zellijini tarıften Acizim. Tetki· 
katla meıgul oldujum içia, istra• 
tosfıri tatlı tatlı tamaıadaD 
mahrum lialdım. Eurada tabia
bn her tllrln sGr&ltilden azade 

olarak ayanmuındaki ibtip 
tarif ile anlablamıyacak dere 
de güzeldir. 

lıtratosfir Aleminde fırtina 
le•• ,-.1., ~... y4k- Hcwat"ct 
ma tahtuııhr elli ile altmlf 
n ... .1.c1 .... ileride bu mıntak 
çıkacak ve Paristen NeYf 
alh saatte ıidrcek olanlar, 
radaki rOıglrlardan mest 
olmıyacalrlmrdır. 

Burada abYali havaiye ta 
vllllere maruz olm•dığa içia 
una geciktirecek bir fey yo 

ileride Haclsoa lc6rfezi O 
den de bir tecrtibe yapmak 
zamdır. Fakat ben o bavaliniD 
Ya11na ahfık olmadığım içill 
tecrlbeve iftirak edemiy 
Bu İfİ Kaoadab Yeya Am 
alimler derubde edebilirler. 

Koı.mik ıaalar, asri ilmiD 
nOı. halledemediği ea .. , ... 
kat sırlardan biridir. K 
•l•rını daha iyi anladıjımıı 
Raclio-actYiteyi, maddenin t 
kOlllnO, Atomlln kudretini 
iyi anlayacataz. 

Uçark• ve ıaer..-
Biz uçlujumuz zaman 

istikameti takip etli;imizi 
mfyorduk. Arza dofru 1 
e•vell RappenYJli, ıonra"' 
yi, IODn LOlfeo plllnl 
bir mlddet indikten 80Df8 
frmızdaki g6zellilderi talll8fl 
bir aı durmakta kendimi 
dım. 

50.000 kadem irtifaınd• 
cak °l:•JY•reciler, iıtik!:::aıa 
kaybetmiyecelclerdir. ~ 
rmfa bilhaaa dağlan, •
manian görebileceklerdir· i 
lt•lya Ozerine hartaııı 
Etrafımızı ko~ayhkla taD11 
yorduk. • J.1.~ 

Maceıamıma ıeçnvis:--_ 
ılae tat .. a baöa.e, k•._ __ __ 
b•!ondan ayııldıiı .. r ... 
daıım Coyna ve bDtiiO .... 
birlikte arza colru ya• • 
mızd1r bu da olma11ydı, 
ti111iz pelc ycJ&naıık ~) _,,,. 

Chiuros, ~3 ( ~ totf 
fesör Piccard, dun ° 1 
lt•lya • laviçre bu~
ha" unan Chiaaoa 1• 
Mumaıleyb, halka• 
baraWe kaıtWı~~~ 



aleminde : Bugün -· 
ve Versay muahecesinin y1rblmaaı ,. 

illan Baş k'l· F ııı ve ı ı on Papenin Diğer cihetten Şarki Prusya 
tfa~ın bundan sonra takip ile ana vatan arasında karadan 
dı'~. kattı hareket hakkmda irtibat bulunmaması bu eyaletin 
gı t'' düıfind~ 1 

.. sözler Fransızları Almanyadao kolayca zaptedile· 
hed • Urdu, Başvekil Versay bilmesini teshil edecek bir key· 

esı ka ti h Yaca Y• arının artık Al- fiyettir. Lehistanıo denize ma • 
k bir li ka?ul edilmiyeceğini reç bulabilmesi ıçm Almanya 
Vetes san ıle söyledi. ikive bölünmüş oluyor. Ve Le· 
'• Yü~re ~~ahedesinin Alman· h·stanı denize ulaştıran dehlizde 
ılard dıgı en büyük yükler sakin Almanlar Leh tabiiyeti al· 
l ır: 

"'Al tında eziliyor. 
tuıuı trıınyanın harpten mes· MUstemllke meselesi 
2 lllası. 

tıiıı' Kara ve deniz kuvvetle
lı~ta,;uayyen ve mahdut bir 
1'•a k an yukarı çıkarılmaması, 
lıatı. U\'veu teşkilltı yapama· 
3 ..... 

tl at Şarki Almanya ile Prus-
11 .... astnd b' 
""<il ltb· a ır dehliz mıntaka· 
d 1 ....._~ana verilmiş olması. 
tıı llıab lnıanyanııı müstemleke
. S , rurn edilmesi. 
U)tUi b'liarp borcu sıfatile kül· 
01, ır Para vermiye mecbur 

.\ı . 

Müstemlikeler meselesi de di· 
ğer iki mesele kadar mühimdir. 
Almanyanın nüfusu durmadan 
tezayüt ediyor. Alman sanayii 
kendisine iptidai mevadı alacak 
ve masnu maddeleri istihlak e

decek mahreçlere muhtaçtır. 

1914 ten evvel Asyada. Afrika· 
da ve Okyanosyada oldukça mil· 

VAKiT 

lstanbulda takım 
tak-..-.. ,... '"ı n ı.-'ll ı-. ! dır 

ıh .... t.!:I...,~ J .aıua a 

(/Jaş tarafı l ncl sayfamızdn) 

ataşesi kumandan So'dati, lstan· 

bul faşizm teşkilatı reisi kuman· 
dan Companer ..ve şehrimizdeki 

ltalyanlarm birçoğu tarafından 
karşılanmış!ardır. 

Gelen seyyah kafilesine Ami
ral Cuturi riyaset etmektedir. 

Seyyahlar arasında ltalya aris· 
tokrasisine mensup birçok zevat 
vardır. Bu m .::yanda ltalyan 

meb'uslarından Prens Borgbese 
ile zevcesi, kont Angussola bu· 
lunmaktadır. 

ltalyan misafirler· şerefine bu 
gün Tarabyada ltalyan sefare· 

tinde bir kabul resmi yapılacak, 
seyyahlar yarın Eoğaziçinde bir 

gezinti yaptıktan sonra memle
ketle rine döneceklerdir. 

Bir erkek kadının 
mektubunu açarsa •• 

(Baş tarafı 1 nci sayfamızda) )~~ft~:~a şimdiye kadar bu beş 
Lildt O ır tanesini imhal ettire· 
llıtaeı, . ~a harp borcu tediyah 
~t •ı.~~dt· Tediye edilecek mik
~ letı 1 dı ve tediye müddeti 

bim Alman müstemlikeleri var· 
dı. Bu müslemlikeler Fransa, in· 
giltere ve Japonya arasında tak· 
sim edildi. Galliler, ·bitkin im· 
peratorluğun mirasını taksimde 
o kadar hırslı davrandılar ki 
yardımı ile harbi kazandıkları Fransada vaziyet bu merkezde 
Italyaya bile bir hisse ayırama· olduğu halde Ingilterede aksi

Fak' tecil olundu. 
~11ıa11•t har~ mesulü addedilen 
'de tJ.anın sılahlanmasına müsa-
~tıcı 1~trıcdiği gibi leh dehlizi 
111t k''nde Almanya lehine hiç 
~ •~ar verilmedi. Harpten 
~' 1111an Alman müstemlike-

en hiç birisi iade edilmedi. 

~ t.lnıanya kızıyor 
~~ Papenin Versay muahede
~bttadili hakkındaki kat'i mu· 
)\, \t~eri bu üç esasın Almanya
~' .~ııınıo1 edemeyecek dere· 
L.~ azap ern··ndendir. SiJah
bi; ta 'Yan A:lmanyanın komıutau 
~h/'ftan terki teslihattan bahs 
aiı.-'"tıı d·. 
~hı, ıger taraftan durmadan 
'd~~aktadırlar. Almanya et
~... 1 çelik duvarın kalınlaş· 
ti ~•l11ı 1'~Uan bağlı olarak seyir
~Gttfe 8~ mecburdur. Alman 
~ •e 11111nlerinin harp krovazor
~t td eıııaali miltekimil silahlar 
t~ t erek milletin tedafüi kud
~to,, 'ZJide çalışmaları klfi gel-

nedir. 
dılar. 

Şimdi Almanya istediği gibi lngiltere kanunu, bir zevceyi 
silihlanabilmeyi, şarki Prusya ile mektuplarını kocasıoa göstermiye 
arasında mevcut maniayı kaldır· mecbur tulmaz. Hatta, bir zevç 
mayı, ve müstemlekelerine tekrar karısının müsaaduini almadan 
tesahüp etmeyi istiyor. Ve bunu mektuplarım açacak o!ursa ona 
isterken 1918 ile 1932 arasında tazminat •ermiye mahkum olur. 
geçen on dört sene :zarfında es· Bundan başka her lngiliz kadım 
ki düşmanlarının arasındaki mü· kocasının mektuplarıoı açmasını 
nasebatın günden güne bozul· men için istida verebilir. 
makta olduğunu biliyor. Memleketimizde ise son za-

F on p2 pen Hindenburgun yar· mantara kadar erkek daima ha
dıruıua güvenerek ve resikarda kim vaziyette o!duğµ için kadına 
kalsa da, Hitleı:in Berlin üzerine biç bir hususta hürriyet verilme-
Ur ·y_ • a arak · ba~ı a et!!-ı- mİ.ilL 

-:se e-.:P.rmanya bu mfitalebatında Halbuki son senelerde kimi· 
ısrar edecektir. Eğer Versay len değişen zihniyet üzerine or· 
muahedesine bel bağlamış olan taya yepyeni bir vaziyet çıkmıştır. 
Fransa Alman milletinin ruhun· Fransada dedi kodusu olan 
dan kopan bu istekleri tatmin ve yahut lngilterede muayyen 
etmiyecek olursa cermenliğin hiç kanunla kadına verilen hak, ka
beklenilmiyen bir anda harekele 

nunu medeniden sonra Türk ka· 
geleceği muhakkaktır. O vakit 
dünya meyüs bir milletin hak
kını elde etmek için son kuvve· 
tine varıncaya kadar aarfetme· 

dınlarına da verilmiştir. 

Fakat buna rağmen bazı an· 
analara sadık kalan bugünkü 

~"'distan ve .;E;;~:istan 
~t11 

Türk ailesinde bir erkek karısı
nın işlerine müdahale edebilir 
mi edemez mi? 

Çok şayanı dikk2t olan bu 
mesele hakkınela birço!c Tlirk 

\ıt ~p eyaletinin ayrılması ve Efgana 
..... tılınesi ihtimalinden bahsolunuyor 
l~~a ~AY, 23 (A.A.) - Müs· 
\cd· ~;!t~lihiyetin federal mer 
lleı·'"'~ h fakat vilayetlere ter
~/1:1dell 1h uıuıunu Londra kabi-

d~a..... araretle talep etmekte 
• llıa -..qdırlar. 
titli 1tltel) 
~Fil Jiirıd· e atiyen Pençap eyale· 
d t~İıt ••tandan ayrılmasını ve 
lt e~ıetler~l\h~ibi yakın Müslüman 
~'iı Ü~· ırleJmesini kolaylaı· 

tiddetli gerginlik devam etmek· 
tedir. 

Şiddetli bir ihtilaf zühur ettiği 
takdirde Hindular, Sikhs'lerin 
muavenetine koıacak fakat Af
ganlılar da kendi dinda~larına 
yardım edeceklerdir. Böyle bir va· 
ziyet hadis olacak olursa lngilte· 
re sulh ve sükunu muhafaza için 
şiddetle müdahale edecektir. 

~ litt ha) ıt ediyorlar. 
~~iit~e~en_kiffesi Pençap· Dahiliye vekili Rlzede 
~ır ~1\ Silth ı nıılyonlarca azası RİZE, 23 (A.A.) - Dahiliye 

1 1~ cemaatinin editele· Vekili Şükrü Kaya Beyefendi bu-
~ Sikhı') e:ıernektedir. gün Trabzondan otomobHie Rize· 
eıı erın li' d' 

itr '°rtr, " ın ıstanın feshin· ye geldiler. Ve halkın coıkun te-
ı~f ıun . 

tih l'e p anıstana advetten zahürlerile karşılandılar. Trabzon 
~'rıtderı. lılt ençapta ikameti ter· Valisi de Vekil Beyefendiye re· 
dı.1_ 11 -.ıcer] e~deri Kebirin Yu· fakat etmektedir. Vekil Beyef en-

"q{ '""" erınin hf ~ ·• ~aln a adından ol-
L etlsa. Oldur. 
"'hJ· l>tn in 'l' 1 ),ı\itlıııdel\ hi:ı ız er tarafından 
lttıe ~t.rılllra h·~ır ınukaddem 

'1iiat\iın ukrneden Sikhı
&ııların araaındaki 

di Trabzondan sonra yol üzerin· 
deki Sürmene ve Of kazalarım 
da ziyaret etmittir. Ve sahil bo· 
yundaki bütün köylüler tarafın· 
dan samimi tezahüratla karşılan· 
mıılardır. 

münevverlerinin fikirlerini topla
dık. Yarınki nüshamızdan itiba-

ren bu fikirleri okuyacaksınız. 

Çanakkalede 
Deniz kazası 
lSTANBUL, 23 (A.A.) -Nor· 

veç bandıralı 8200 ton hacminde 
benzin yüklü Dagland vapuru 

mevzii sis yüzünden dün sabah 
Çanakkale boğazı civarında Ak· 

baş mevkiinde karaya otumıut· 
tur. 

Dün sabahtanberi kendi vesai· 
tile kurtulmağa çalışan kazazede 
geminin bu mesaisinden bir ne· 
tice hasıl olamamıştır. Kazazede 
gemi kaptanı, Türk gemi kurtar· 

ma tirketinin akabı vaka' da ma· 
halli kazaya §İtap ederek muave· 
nete amade bulunmakta olan 
(Lavalet) Türk tahlisiye vapuru· 
nu bu sabah ameliyatı tahlisiyeye 
davet eylemiş mezkur tahlisiye ta
rafından İ§e baılanmııtır. 

Kazazede gemi 1927 senesinde 
inşa edilmi§ birinci sınıf sarnıçlı 
bir petrol gemisidir. 

Bir mekt 
-1-
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v O& CEVABI 

- Küçük romnn -

Muharriri : M. Ş. 

llk, ikinci, üçüncü, derece tnh- geldiğine inanır; karısı ise sorul· 
sillerini Konyada, yüksek tahııili- madıkça diişündüklcrini söyle
ni lstanbulda, Hukuk mektebinde mez, kimse ile teklifsiz olmak iste 
bitirmit, ufak bir memur olup mez, bağırarak konuşmaktan hoş• 
Adliyeye girmit, biraz da ilerle· lanmaz, dağınık kıyafetle kimse· 
mit iken, eline geçen bir fırsatta, 1 ye, kocasına bile görünmez bir 
yaşının geçkince olmasına bakını· kadın. Eğer kocası fikrini sorar
yarak, hükumet hesabına, Avru· sa söyler, bu fikir kocasına ho~ 
pl\c'!a tahsilini tamamlamağa gi- gelmez ve bir münakaşa açılırsa, 
den, eski mutasarrıflardan Ko· Saide Hanım, kendi kanaatlerini 
zanlı Halil Bey oğlu Şinasi Halil çok soğuk kanlılıkla, sonuna ka· 
Bey, lisansiye olup memlekete dar müdafaa eder. Kocası ondan 
döndükten ve kendine lstanbulda 
büyükçe bir hizmet te bulup yer
leştikten sonra, bütün ağır başlı 
insanlar gibi düşünerek, evlenme· 
ğe, ev, bark kurup, çoluk, çocuk 
yetiştirmeğe karar verdi ve bir ke· 
re bu kararı verince, kafasında, 
aile hukukuna, kadınların terbiye 

ve idaresine çocukların yetiştiril· 
melerine dair, neredense toplan· 

mıt kalmıt bir yığın malumat ve 
hikmet bulunduğunu anlaaı ,.e, 
daha adı belli olmıyan karısına 
kartı derin bir sevgi duymağa ve 
ona ölüncüye kadar sadık kala-
cağına yeminler etmeğe hazırlan• 
dı. Fırsat dütürdükçe, arkadaşla
rına diyordu ki: 

- Azizim, bir İnaan ya hiç ev· 
lenmemeli yahut evlenirse, ölün· 
ciye kadar, karısına sadık kalma· 
lıdır. Ba§ka türlüsüne benim ak-

lım ermez. Aile hukuku demek bu 
demektir. 

Bu zamana kadar bir kadın ile, 
yirmi dört saat olsun, bir yerde 

kalmamı~ ve hayatı, burada ve 
yabancı memleketlerde, pek uslu 
a-eçmit olduğunu bilen arkadatla• 
rı, onun bu ıözlerinin samimi ol· 
duğuna hiç fÜphe etmediler ve bir 
çocuk ruhu kadar temiz ruhundan 
gelen nutukları, sesizce dinlediler. 

Şinasi Halil Bey bir kaç ay dü
§Ündü, söyledi ve böylece kendini 
hazırlamış olduktan ıonra eşini 

aramağa baıladı. Dostları yardım 
ettiler; ç.ok zaman geçmeden Sa

ide Hanım isminde bir kız hulul)· 
du. lstinyede oturan Kavaklı Hak
kı Bey adında, ihtiyar bir dokto· 
run kızı; anası tarafından, Şum· 

nulu Hafız Paşanın torunu. ince 
boylu, kara gözlü, kaşlı, ağır ba§
lı, iyi terbiye, tahsil görmüş, yirmi 
bet yatlarında bir hanım. 

Şinasi Bey kızla görügtü, be· 
ğendi. Kız da onu beğenmiş ola-
cak ki varmağa razı oldu. Kuru· 
çeşmede, Şinasi Beyin tuttuğu, Ö· 
zenip dötettiği bir evde, düğün 
dernek, evlendiler. 

-ıı- · 

Anasını hiç görmemi~, üvey a· 
nuı yanında pek az lıulunmuı 

ıonra da bütün ömrünü mektep· 
lerde, bekar odalarında geçirmit 
olan Şinaıi Bey, evlilikte, umma· 
dığı rahatı gömıüı olmalıdır ki 
arkadat larına: 

- Dünya cennetindeyim, azi· 
zim, beni tebrik etmez misiniz? 
diyor ve sevinci gözlerinden oku· 
nuyordu. 

Bir yaradılı!ta olmasalar bile, 
geçinmeğe gönülleri olunca, bir 

anlaşmak yolu bulup, birlikte 
kocayan karı kocalar çoktur. Şi· 

nasi Halil Bey her işe karııır, fik· 
rini söyler, uzun uzun nasihatler 
eder, kendi hukuki kanaatlarına 
göre neticeler çıkarır, yanıldığını 
hiç aklına getirmez, evinde, her 
iyiliğin, her güzel ıeyin kendinden 

fikirlerini sormazsa, uzun nutuk· 
ları, nasihatleri sonuna kadar din· 
ler ve bitince hiç sesini çıkarmaz, 

bir "evet,, bile derneğe lüzum gör· 
mez, elindeki işine yahut kitabına 
bakar. 

Şinasi Halil Bey karısının bu 
huyunu öğrendikten sonra ondan 
fikirlerini sormaz oldu. Ev temiz, 
döşeli, yemeklerin tadı yerinde, 
kadın güzel, sinirli değil, istedi· 
ğin kadar söyle dinler, ve, dinli .. 
yorsa demek ki doğru buluyor .... 
Şinasi Bey de ilerisine gitmez, e• 
vinde kendini hakim, biraz da 
müstebit bulur ve dünyanın en ra• 
hat, en mes'ut adamı olduğuna ve 
bu rahatı kendi kafası, kendi aklı 
ile kurduğuna inanır ve arkadaş
larına öğünür, der ki: 

- Azizim, mes'ut olmak için 
akıJJı olmak kifayet eder; baht, 
talih bunlar bot şeydir! Ben lu· 
kırdı dinlemem! ... 

-111-

Bu saadet içinde be§ altı yıl ça· 
buk gesmiş bulundu ve Kuruçe.t' 

menin bu ıeasiz, bu temiz evi, hu 
her günü biribirine benziyen öl· 
çülü, kavgasız yafayıı, bilmiye-
rek, ikisini de usandırdı. Geçen 
beş altı yıl içinde iki erkek çocuk
ları olmuıtu; beklenirdi ki bu ço
cuklar evlerini şenlendirsin ve 

onları avutsun, ancak yazık ki 
böyle olmadı, çocuklar analarına 
çektiler ve evin sessizliği içine 
gömüldüler, babaları bile onların 
yüzlerini seyrek görür oldu. 

Hayatta şikayet edecek 'daha 
esaslı dertleri bulunmaamsı da 
onları evlerinden şikayete teşvik: 
ediyordu. Yalnız, alıştıkları evi 
değiştirip rahatlarım bozmaktan 
da korktuklarından, bir zaman 
tikayetle vakit geçirdiler; sonra 
artık şikayet te yetmez olunca Şi
nasi Bey kat'i kararını verdi ve 

ev aramağa baıladı. İki üç hafta 
sonra Şişlide, cadde üstünde bü
yük bir apartımanın ikinci katını 
kiraladılar ve tatındılar. 

Yeni evleri ilkin onları avuttu, 
eğlendirdi, sonra bu mahallenin 
yafayıfı, komıuları, ititilen söz• 
ler, görülen tavırlar, beğenilen 
dütünceler Şinasi Halil Beye yeni 
fikirler vermeğe başladı: Şişliye 

taşındıktan altı ay sonra arkadaş• 
)arına diyordu ki: 

- Azizim, ömrünü bir erkek 
ile geçirmiş hatta hiç erkek yüzü 

görmemiş kadın çcktur ama Öımrü
nü bir kadın ile geçirmiş bir er· 
kek bulamazsın; erkeklerin ya 

karıları vardır yahut metresleri. 
Bu, azizim, bir yaradılış mesele• 
sidir. Ben tetkik ettim: insanlar 
eş tutan hayvanlardan ziyade t;ı .. 
vuklara benziyorlar. Erkeklerde 
görülen bütün taşkınlıkların ıe• 
bebini bu hilkat meselesinde ara• 
malıdır. 

(Dcı·amı ı:ar) 
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Bava aleminde yeni set erler 

Atlas denizini aşmak 
istiyen istiyene .. -- . 

Mevsim dolayısile teşebbis 
edilen ve kaıanılan büyük mu
vaffakıyetlerden birisini geçen 
hafta içinde kayıdettik. Tayya
reci Mollison lrlandadan kalk
tı, ve Amerikada yere indi bu 
muvaffakiyet tayyarecilik ale
mini çok sevindirmiştir. 

Mollison Avrupadan Amerika
ya giden ilk tayyareci değilse 
bile, kendisini Amerikaya götü· 
ren tayyare tek satıhlıdır. Bu 
itibarla alakadarlann nazarı dik
katini bir ande kendisine topla
mıştır. 

Telgraflar Mollisonun en kısa 
zamanda aynı hava yolundan 
Avrupaya döneceğini bildirmit· 
lerdi. Bu itibarla bu cesur tay• 
yareci şimdiye kadar arkadaşla· 
rının yapmadığı bir İşi de yap
mış olacaktı. Sonra bu haber 

VAKiT 

Adanada gençlik 
Ve Spor 
Hareketleri 

1 tekzip edildi. Dün gelen son ha- t 
berlere bakılırsa bu tekzip de 
doğru değildir. Mollison avdet 
seferinin ilk merhalesi olmak 
üzere bugün Harbourgace'a uç
mak niyetindedir. 

l'ar:ıŞatle binlerce metrecJen l:endini atan 
Tayyareci kadınlardan birisi 

t""!:.\ 

Temmuz ve Ağustos ayları 
deniz ve hava sporlarının en çok 
ve en iyi eserler verdiği aylar
dır bUyük denizlerde ekseriyetle 
hava cereyanları bu aylarda mu-
tcdildır. Şiddetli ruzgarlara pek 
az rasgelinir. Eu itibarla Atlas 
denizini havadan aşmak için bu 
aylar, müteşebbis tayyarecilere 
büyük bir fırsat verir, Yarın 
belki mevsimlerin tayyarecilik 
için büyük bir kıymeti kalmıya· 
caktır. Fen ve bilgi alemi her 
gün yeni bir kıymet getiriyor. 
Fakat bu gün tayyarecilikte, bü
yük mesafeler aşmak, daha zi
yade hava şartlarına tabi görün
mektedir. 

Yeni TeşebbUsler 

Diğer taraftan Nevyorktan ge
len son haberler, tayyareci :Vil-r 
haun i!e Mis Edna ve Pr. Pisku
Ji, Amvacain Nurce isimli tayya· 
re ile Romaya uçmak üzre ol· 
duklarını bıldirmektedir. 

Mis Edna ilk defa olarak Flo 
ransada paraşütle inecektir. 

BunforJan başka Noıveçli Sol
bersr ile Peteı son da bir hamle
de Os!o'ya gitmeyi ün:il etmek
tedirler. Eu sefer:n 36 saat sü· 
receği hesap ediliyor. Üçür.cü 
teşebbüsü de Hudcbinson, FJying 
Family isimli tayyaresile yapacak 
ve ailesi erkani!e Edimburg'a 
uçacaktır. 
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Dedikodulu lVlaclardan sonra • • 
lzmirin futbol şampiyonu 

bu hafta ~n~aşılacak 

Aİllİy takımı son TslanbÜI · seyahatinde 

hmirde lik maçlan bitmek ka • Altınordu, Altay • lzmirspor 
üzeredir şampiyonluğun en kuv· maçları seyirciler tarafından bü-
vetli namzedi Altınordudur. Bu yük bir heyecan ve alaka ile 
şampiyonluk Altınordunun önü- takip edilmiştir. 
müzdeki hafta lzmirsporla yapa- Bu maçlarda Karşıyaka 3-2 
cağı maç neticesinde tahakkuk mağlup olmuştur. Fakat lzmir 
edecektir. Bugün lzmirsporun gazetelerinde okuduğumuza gö-
20, Altuıordunun 22 puvanı var- re bu neticeyi doğru bulmıyan-
dir. lar ve hakemin idaresinde ka· 

Geçen hafta yapılan Karşıya- rarsızhk olduğunu iddia ~denler 

Adanada Spor : Üstte oyun yeri Yoley 
bol takımı. [ X işaretli oyuncu takım 
kaptanı Ziya Bülent B. ] Altta yüzme 
müsabakasına girenler 1 X işareıli yüzme. 

de birinci gelen Yılmaz B. 
Hususi muhabirimiz yazıyor: 

Adana Oyun yeri gençliğe 
ıpor aıısı 1111layan bir yurt ol· 

· muştur. Burada futboldan maada 
diğer top oyunlarına ehemmiyet 
verilmiş ve gençler her spor şu
besinde mlittzayit bir terakki 
eseri göstermiye başlamıştır. Bil
b2ss~ Volevbol takıma k~ptan 
Ziya Eülent Beyin nazareti altın
da çahımasıoa devam etmekte
dir. 

Voleybol takımı Tarsusla yap· 
tığı bir maçta Tarsus Koltj ini 
mağlup etmiş ve bilahara Ada
nada yapılan intikam maçında 
da büyük bir sayı farkı ile galip 
gelmiştir. Ziya Bülent, Ahmet 
Rifat, Ali Yılmaz, Hasar., Kud
dusi, Ulvi beylerden mürekkep 
olan taluma karşı Adana da ra
kip bir takım hali hazarda mev
cut değilbir. 

Basketbol takımı da ber gün 
artan bir gayretle çalışmaktadır; 
bu hususta Fikri beyin gayreti 
takımın kuvvetlenmesine yegane 
amildir. 

BeyizboJ; Ping; pong gibi spor 
şubelerinde de gittikçe çoğalan 
heveskir gençlik kitlesi çalış
maktadır. Yaz mevsimi dolayı
ıile yOzme sporuna da ehemmi
yet verilmiı ve geçen hafta ya
pılan bir mOsabakada sekiz kişi 
arHından Ali Yılmaz bey birinci 
gelmiıtir. Her gün biraz daha 
artan bir gayretle çalışan oyun 
yeri gençlerine daimi muvaffak· 
kiyet dileriz •• 

Adana: R. T. 
U1•t1-•w•man•-•m11tt11ı•ıttn1111ttlUIDU•UHlllUflHWlllUlllUlfllllllfıtm 

çoktur. 
Meseli "Hizmet,, refikimizde 

maçın tafsilitım takip eden sa
tırlarda şunları okuyor.u: 

"Yakıcı güneşin altında bir 
buçuk saat koşmanın ne demek 
olduğunu bilenler çarpışan 22 
gencin Ye halk saflarını birbir
lerine düşürmiyecek şekilde çok 

Birinci İnönü koşıısll 
nasıl oldu d k•Jcb 

Geçen cuma büyük mükafatla- dar acemice çıkılaın.aı 1 JdıığO 
rın koşulduğu gündü. Her za· ki koşulan yarış mühıtn ° 
mankinden daha kalabalık bir kadar resmi ve ciddi idi. 

halk kitlesinin Veli efendiye üşüş Acı tecrUbeden 9011t• • 

tüğü höyle fevkalade bir günde, Bu hale, laalattayin her bb~:~ 
birinci !nönü koşusu, yalnız be ı, 
fenni noktai nazardan değil hatta bir şahıs tarafından se ok• 
sadece arzettiği manzara itiba- verilmiş o!saydı eheı:nıniy:tb;Yde 
rile de gülünç oldu ve o güzel tu. Halbuki taylar Karac oıı• 
günün zevkini yarıdan yarıya yetiştirilmiş ve Karacabey P:be1 
azalttı. na yarışa girmişlerdi· ı<ara~ O 

Hemen şunu söyliycyim ki, harası milli bir müessese~''' ıçiO 
maksadımın tenkit olmadığını, gün, başka rakip olcnadıgı ·uet 
bu koşuda tayları koşturmlğa yalnız başına bütün bir ~~da 

k ı f k t 1 v .. •1. 1Pe\fkı1 

sai o an i rin hüsnü niyetten a çı ıgımn mumessı ı 1'•r•• 
doğduğuna emin olduğum kadar bulunuyordu. Binaenaleyh . ııs' 
biliyorum. Yalnız alakadarları cabey idaresinin hem ketı:~ııi"' 
ikaz etmek istiyorum. Her hangi nam hem de mensup ' Jt 
bir vesile iJe halk huzurunda miHetin şöhretini düşünerelı J~ 

b der ha ciddi davranması ica e ~ yapılan şeylerin muvaffakıyetsiz· 

liği önünde aşılamiyacak bir had 

vardır; Yani bir it bir hadde 

kadar muvaffakıyetsiz olabilir. 

Fakat o haddi aştığı taktirde 

muvaffakıyetsizliğin sonu boz

guna kadar varır. Bu gibi işler 

görmeğe kalkışanların bunu bil

meleri ve ona göre haraket et· 

meleri şarttır. 

t• 
Fena tesirler bırakın ası. te' 

olan bu gibi nahuş ballerıP ~r 
kerrürüoden sakınılmalıdır. Z 

1
,. 

lulde yapılacak ikinci Inötıil tıt• 
rışına kısa bir zaman kalrıııfdl' 
Bu müddet zarfında tayları ol• 
ha iyi bir hale koymak gD~I ,~ 

·cı e 
makla beraber usta bitı1 y•" 
tevdi ederek çalıştırmak "e 

11
,

rışta gene o binicilerle J<oS:ı•' 
Birinci lnönü ko~usuna çıkarı- mak suretile oırçolt l(usurla~aıtı11 

lan tay!arla meşgu olanların liu le et:mek mümkündür. 1'·· 
cihete ehemmiyet vermemiş ol- günkü acı tecrübeden sorır• nr 

1dm'8nsıihtt' ' 

duldan, tayların idmansız halin

c!en <m'aşıbyordu. Yarışa başla-

nmca icman no' sanından daha 

rnüh:m o!ao terbiye noksanı da 
meydana çıktı. Yarım yamalak 
hazırlanmış o!dukları için genç 
ve acemi taylar, kendileri kadar 

genç ve acemi çocukların idare

ı ;z bini~leri aHmda doğru dürüst 

koşamıyorlar, kah sağa, kah so

la sapıyor bazen durmak ve ge

riye kaçmak istiyorlardı. Baştan 

nihayete kadar bu minval üze

rine devam eden koşu, yarıştan 

ziyade "yimkana., ya benzedi ve 

herkesi güldürdü. Filhakika, teş

vik mahiyetinde bir gösteriş bile 

olsaydı halkın huzuruna bu ka-

dikkatli hareket 
burdurlar. 

etmeğe mec· 

Bu hadiseden sonra merkez 

heyetinin hakemler meselesi 
ile de yakmdan alakadar olması 

zarureti vücut bulmuştur ve bu 

işin çıkar yo!u da bu~ur, diye 

biliriz.,, 

Altay - lzmirspor 
Altay - lzmirspor maçı bilhas

sa mühim görülüyordu. Netice

de Altay maçı sıfıra karşı dört 

sayı ile kazanmıştır. Altaylılar 

bu maçta mümkün olduğu ka

dar W sistemini tatbik etmeye 

çalışmış'ardar. Bir müddettir ge· 
ne eski takımında yerini alan 
Vahap bu oyunda haylı muvaf

fak olmuş ve ilk say.yı da ken

disi yapmış~ı::-. 

. . . . .. ocııı 
racabey ıdarecılerının o ~~ıl 

deki koşu için daha müteY' ~· 
d k ı .. 't der . avranaca ıarmı umı e Jı" 

kendilerine mrıvaffakiyetler 
lerim. . .,,, 

Galatasa1r•1 

~~-----------,_.,/ 
Türkiye yüııtle 
birincilik ( eriııe 

hazırJık 
ğ'Jı· 

lstanbul, 23 (A.A) - 26 ~,ııı~ 
tos Cuma günü Büyükdere/or~;yo 
havuzunda yapılacak o•an 1ı•''"' 
yüzme birincilikleri müsab• s.1'-
rına iştirak etmek üzere J(ceııı'l 
kulübü umumi kaptaP• ı8 rıı" 

· de 0 
Ahmet Beyin riyasetın n W 

h . . "ele J' dün akşam şe rımıze ~ . p. • 
mir Mın~akası birin~iler~llbid"' 
Rasim, Sadi, SalabattıP, ·tib8reO 

din Beyler bugünden 
1 
da bll"' 

t .. .. t" alt•" J r an renorun nezare ı ıarPı ' 
vuzda çahşmıya ba~'aJJJIŞ 

Tebliğ rurkif" 

Istanbul, 23 (A.A) - yoılfl~ 

Denizcilik F ederasy000 r J edil" 
. . f d n teb ıg 

Komıtesı tara ın a 
miştir : 'hterİllJe 

24 ve 25· 8 · 932 tarı 
5
por"' 

saat 16 iıe 18 arasında su tboff 
fogo d• 

Jarı muallimi Horr b \"uııJP 
Büyükderede yüzene 

8 
tak•t•I"" 

· JJJIP ball l:ulunacak ve barıÇ Jst•o 
.. .. .. terle Mil" dan gelen yuıucu y~" 

edeP 
mıntakasından ar7u 
cülere deıs verecektir. 



e 

" 

" 
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tyuha 
Giderken 
hit~ia benziyen eski, küçük 
,:~a bindik ve belki rahat 
~le. l ıgınıız için vapurda rahat 
~' onı enJıa, serpilmit bir iki yol· 
til. k ar da bizimle mefgul de
itı.'. 8 endi dütüncelerine dalmış· 
~ k? •eyahatı bir çok defa yap· 

1hııel b li,\> ere enziyorlar. 
ttted a •ıcak olduğu halde, pen· 
,, en bazı bazı bir serinlik ha· 
&İ)0t ietiren hafif bir rüzgar e· 

,._: 
l ıtı aaıı·ı· 
ıı~ ~ 1 ın manzarası biribirine 
!it, de ~enıiyor. Sağda eski tersa· 
~eti llızde paslanan makine iske· 
~ . 

""'-. lkat bir · ·· .. kt.. ·· 1 , "llt\ıhn camı gozu u, guze 
~\ az bir cami, ağaçlar, hat· 

ÇaYlr. 

~. teııe * * * "ltıaı r, •olda, tepede kocaman 
~. oktep, çirkin bir kırmızı mek 
~ r~da okumak istemezdim. 

da~'ı> .~vler, ıafiyetle, kınk 
~. ttizelliklerini gösteriyor· 

ltt~laiı camiler, ahenkli cami· 
"~r de manastır. Toparlak 
' l'aı bir bina. Sivrileşen ça• 
)'-:ltında kalın duvarlar •• 
Q· •ında anlatıyorlar: 

. •tQ· 
tıt..... •ıanı imparatorunun hem• . ~ı c 1~ ~I en~iz hanın oğlu Kublay 
~''ll.ınıt, Kublay ölmüf, onun a' Yarmıı. ikinci kocası da 
~, Yalnızlığı ifade eden bu 
d, 1'., tırı Yaptırmış... Acaba ora• t,. )atını Hazreti lsaya mı hu-
)~e~t; Yolua hatıralarını tazeli
~ ~erkesten uzak yafıyorum 
~le hli ihtiyar lamı§? 

~k., llaatır kayboldu. Gözüme 
~1 h· ~anaıtırlar, camiler, mace· 
l't~t~..:~~r ilitti. Fakat ben onla
~li>'otd edun, imparatoriçayı dütü· 
~ llnı. 

t~,'t~r Eyüba yakla,mııız. Kar· 
'•-sı •r llıezarlık çıktı. Tepede, 
~ ·~ .. t-Jık. ' Runeşte yanmıt bir me-

Ç•1>1 .. ._ 
s.d~ tnezarlık. tt " e ... . Jcolf •grilen, kıvranan, yalvarı· 

lıhi "ttl 'r Ribi, ıstırap çeken kollar 
t. il" analı mezar tatları. 
'li.. ~eıarlıkt k' 1 ·· ··1··? ita~ t .. l . a ıın er gomu u. 
l ~ll lllıyenler mi? Ölümden 
~~l l'anlar mı? Hayatta yalnız 
~ ar ını? 

~iı...-~ell k' 
b~e~· •mıe oraya bir ağaç 
~ ...... •t? Yoksa orada yatanlar 

~··' :~~t ıni etmiıler? O mezar 
)r li ~ ız gölgeyi sevmeyiz, ölü· 

11.~. ~l~ayız, ölümden usanma· 
1 fı..tıı-1 U Unutanlara ölecekleri-
v ,~ 'hrız, diyorlar. 

~i t)\il> r iıkeleye yaklaıtı. 
d ?t lef\>i)ltıezarlığı göründü. Ha
t·~ \ı')''llder çıplak mezarlığın için-
1 ~t. •rdığı helecanı teskin et· 

~Ik· °"itt• 1 ~ • 
ltl ta) n~ın mezarımı bir sel-

teıı 0 ktar dedim .•• 
1 ~it') • • • 

~tıd,a~e~~rry bizi caminin av· 
ı._ ~llharr· lıyecekti; bulamadık. 

t'ıf ıreyj Y ld k' dil 'ltik. 8 ° a ı çocuklara 

ı~~: h,~ıl azrları sağa gitti, de· 
"') arı •ola e a ... a,11 Yrıldık 

di~ lola Cre ' . . 
t' 'P•n ıle camiye gir· 

'lih' 
~ı., ıı.ıiae h 
"ıltı · Sil'alı k oea. Y&ız veriyor• 

•, lözlm-~~ allı, koca.man aa· 
-Uü b' ır hoca. Etrafm· 

VAKiT 

.• 

Yüzünüzdel{ırışık Bırakmayınız 
Kırıtıklıklar yüzleri çirkinleıti· 

rir. Bunu izale etmek çok kolay· 
dır. Resimde gördüğünüz hare· 
ketleri yapar ve bunlara devam 
ederseniz buna muvaffak olur· 
sunuz .. Yüzünüzde kırıtık kal· 
maz. Yüzünüzün adaleleri kuv· 
vetlenir. Resimde gördüğünüz ha 
reketleri üç dört ay tekrar ettiği
niz takdirde, çok mühim netice
ler elde edersiniz. 

Bu temrinlere batlamadn evvel 
derinizi temizleyiniz. Sonra biraz 

kremle yumuıatmız Te izali eCJe
ceğimiz ıekilde çalııımz. 

1 - ÇENE lÇIN: 
Maksadınız çenenizdeki kırıtık· 

lıkları izale etmekıe (ıoldan bi
rinci resimde görüldüğü gibi) 
parmaklarınızın ucunu yanakları· 
nızın kemikleri üzerine koyunuz .. 
Büyük parmağınız çenenizin ke· 
miğine dayansın. 

Büyük parmaklarınız diğer 

parmaklarınıza bititinceye kadar 
onları harekete geçiriniz ve bu
nu bir kaç kere yapınız. Bu saye· 

de adaleleriniz kuvvetlenir ve 
teniniz tıravet kespeder. 

2 - YANAKLAR tÇlN : 
Yukardan ortadaki resim ya· 

nakl~rınızdaki kırıııklıkları nasıl 
izale edeceğinizi gösterir. Bu ıe· 
kilde hareketle yüzünüzün hatları 
daima genç görünür. Yanakları• 
nızda kırııık varsa zail olur. 

Orta parmaklarınızın uclarını 

~ZQUZın kenaı:l~na ko1-arak ku 

1aklarmızm ucuna 1'a(lar parmali· 
larmızı tahrik ediniz. Parmakla· 
nnız kulaklanmzın ucuna vardık· 
tan sonra tekrar ağzınızın kena• 
nndan bqlaymız ve parmakları• 
nızı kulağımzm ortasına nd&r 
götürünüz. Üçüncüsünde parma· 
ğınız kulağınızın tepesine vanın. 

Bu hareket sayesinde yanakla
rınızın kırışıklarını izale edersi· . 
nız .. 

3 - YÜZÜN HATLARINI 
GÜZELLEŞTiRMEK IÇlN : 

Sağdan birinci resimde görül-

düğü gibi hareket ediniz. Par -
maklarınızın uclarile burun de· 
liklerinin yanından başlıyarak 
onları yavafyavaı yukarıya doğru 
götürerek gözlerinizin kenarına 
kadar getiriniz ve bunu bir kaç 
kere tekrar ediniz. 

Bu hareket yüzün bütün hat· 
]arını güzellettirir. 

4 - ALIN lÇlN : 
Alındaki kırıtıklıkları izale i· 

çin resimde gördüğünüzü yapınız 
ve almmzı parmaklarınızla oğu· 

nuz. Billlassa liaşlar arasmttak1 

küçük mesafeyi ihmal etmeyiniz. 

Bu suretle alnınızın kmtıklıkları· 

m izale edebilirsiniz. 

5 - GÖZLER iÇiN ~ 

Gözler kenarlanndaki lünıık· 

lıkları izale için tehadet panna• 

ğımzın ucuyla gözünüzün iki ke· 

narını oğunuz • 

Bu talimat dairesinde hareket 
edildiği takdirde elde edilecek 
netice çok .kıymetli olur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
da, sözü ile bağlanınıt gibi bir 
çok siyah çarıaflı kadınlar. Yere 
oturmuılar, ilahi sözleri dinliyor· 
lar. Önünde sekiz on yaılarında 
temiz giyinmi,, uzunca pantalon· 
lu, takkeli, saatlı, kordonlu bir ço
cuk. Dikkatle dinliyor. Ne dütün
düğünü anlamak istedim, yüzüne 
bir hayli zaman baktım. Fakat 
çocuğun yüzü dikkatten baıka bir 
fey ifade etmemek için yaratılmıf 
gibi duruyor, uyanmıyor, sönmü· 
yor. Çocuk beni yordu. 

Yerde küçücük bir kız mümkün 
mertebe az hareketlerle yuvarlan· 
mağa çalıııyor. İnce kumral çok 
sıkı örülmüı örgüleri yerde tozla
nıyor. 

Hoca efendinin sesi gittikçe 
yükseliyor .... 

Ya eğlenceniz için paralar sar· 
f edeceğinize, çeımeleri, camileri 
tamir ettirin, hastaneler, mektep· 
ler yaptırın ... 

Diyor ... 
Etrafıma baktım. Oradaki ka

dınların bütün gelirleri toplansa, 
biri çeşmeyi tamir etmek için kafi 
gelmez ... 

Fakat kadınlar bu sözleri anlı
yorlar, gözlerinden belli. Bili
yorlar ki herkes parasına göre ve
rir. Bu kadınlar belki de keselerini 
iane için zenginlerden daha kolay 
açarlar. 

Diıardan bize iıaret ettiler. 
Gideceğimi gören ihtiY.ar bir 

kadın "gitme, daha bitmedi,, de
di. lhtiyar kadına cevap verme
den gülümsedim. Miryam Harriyi 
bekletmek istemiyordum. 

Muharrire caminin arkasındaki 
küçük kahfedeymif. 

Beni yanına oturttular, elime 
bir kağıt kalem verdiler. 

Madam Harri bir kaç fey sor· 
mak istiyor, dediler, bildiğini ya· 
zarsın. 

Derken Madam Harrinin zevci, 
uzun dar sakallı heykeltrat "Per
rault,, ile ressam oğlu geldiler. 
Ressamın da saçları uzun ikisi de 
pek az konufuyorlar. 

Miryam H~rri, bir gün evvel 
bulunduğumuz çayın kendisinde 
ne güzel hatıralar bıraktığını söy
ledi, ve kendisi ile görü~enlerin 
birer birer isimlerini sordu ve yaz· 
dırdı. 

Muharrire çok sade bir kadın. 
Gençliğindeki büyük güzelliği yü
zünde bir tatlılık bırakmıı. 

- Memnun musunuz, diyor, es· 
ki hayatınızla ıimdiki hayatınız .. . 

- Ben eski hayatı bilmem ki .. . 
- Feminist misiniz? 
- Zamanımızla yaıamak mec· 

buriyetindeyiz, fakat ben feminist 
değilim. Şekilleri, dütünceleri ay· 
rı olan iki cinsin vazifeleri bir ol· 
duğuna kani değilim. 

- Ben de feminist değilim a
ma, kısa bir zamanda Türk ka· 
dınlannın içtimai hayatlan çok 

değiıtiğinden, müsteına olarak fe 
minizm bahsi beni alakadar edi
yor. Fakat beni burada ne çok 
ıeyler alakadar ediverdiler? 

Son seyahatnamemde memle
ketiniz için de bir kaç satır yaz• 
mak isterken, gördüklerimi bir ki· 
taba bile sığdıramiyacağımı anlı· 
yorum. Gelecek sene lstanbulda 
bir kaç ay geçirmek isterdim. 

Hava karamıya batlamııtı. lı
lenmit, beyaz örtülere sarılmıı, 
kurdelerle süslenmiı küçük bir ço· 
cuk ölüıünü taııyan bir adam geç· 
ti. 

lkiıer, üçer, siyah çarıaflı ka· 
dınlar camiden çıkıyorlardı. 

Etrafa hüzün basmııtr. 
Esmer bir Bey Miryam Harriye 

selam verdi. Muharrire onu yanı· 
mıza çağırdı. Mirya.m Harriyi 
gezdinnit ona lstanbula ait bir 
çok hikayeler anlatmıf. 

Gene anlatmağa baıladı. Fran· 
aızcayı biraz mütkülitla konuıu· 
yor. Bazı kendi söylüyor, bazı biz 
tercüme ediyoruz. Eyüp Sultanın 
hikayesi .... 

Vakit gecikmitti. Acele vapur 
iskelesine gitmek lazımdı. Fakat 
her rasgeldiğimiz mezar önünde 
durduğumuz için vapuru kaçırdık. 
Otomobil aramağa karar verdik. 
lki kapalı taksi bulduk. Bilmem 
ki hangi seneden kalmıt eski mo
deller! • 
Sağımda Miryam Harri, solum-

~ahife 7 

Annelik 

Muvaffakıyet 

Artık bir tesadüf 
işi değil , bir 
bilgi işidir 

Valde olan bir kadının mutla• 
ka riayete mecbur olduğu kaide· 
ler vardır. 

Bunların birincisi çocuğu, tabii 
surette gıdalandırmak onun ille 
tabii hakkıdır. 

ikincisi, çocuğu, kendi yatağın• . 
dan baıka bir yatakta yatırma· 
mak, geceleyin ona bir ıey yedir• 
memek lazımdır. Bilhassa çocuğu 
geceleyin bir §ey yedirmemek pek: 
mühimdir. 

Çocuk ağladıkça, bağırdıkça 
bunun sebebini bulmak ve izal~ 
etmek icap eder. Çocuğu sustur• 
mak için ona meme vermek doğ• 
ru değildir. 

Sıhhatli bir çocuk daima ka• 
naatki..rdır. Böyle bir çocuk yir
mi dört ıaatin Y.irmi bir saatini u• 
yur. 
Çocuğu fazla giydirmemek la· 

zımdır. 

Sonra onun gece ve gündüz te• 
miz hava teneffüs etmesi temin 
olunmalıdır • 

·= • 

A 

Bu Be1U!' Sonbahar tuvaletleri yuka. 
rıki resimde gördüğünüz gibi etekler 
biraz daha uzun ve kalçalardan itiba
ren geniş, kanndan göğsün altına ka
dar yapışık, omuzlar geniş ve serbest. 
kollar uzun olacaktır. 

da Lola Crespin. Karşımızda Ce
lile Kenanla F af a - F afa, Miryam 
Harrinin sükUti oğlu •• Pencere
lerin biri kırık. Celile memnun • 
Boynuna sardığı kırmızı mendil 
mantosunun eşa:rpı, Miryam Har• 
rinin başını süsliyen tüller, uçu• 
yorlar. 

#(. ~ ~ 

Bir sarsıntı. Otomobilin körüğü 
açıldı. 

Miryam Harri beklenilmiyen 
hadiselerd~n ne kadar hoşlandığı• 
nı söylüyordu. lstanbula varmıt
tık, ayrıldık. 

Nermin Dino 
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Fiatlar yükseliyor 
Maden ve kok kömürleri - Buğday 
fiatları durgun : 7 kuruştadır, Afyon 

tacirleri heyeti şehrimizde 
Maden ve kok kömürleri fiat· 

larmin birdenbire yükselmesi Ü· 

zerine ticaret müdiriyeti ve Tica· 
ret odası faaliyete geçmiş ve tet
kikata batlamı§br. 

Ticaret müdiriyeti bu mesele 
üzerinde tahkikat icrasını Ticaret 
komiserine havale etmi§tİr. 

Ticaret Odası da dün kömür iş· 
]erile alakadar olan tacirleri bü
yük bir içtimaa davet etmiıti. 

Fakat kömür i§i ile yakından 
alakadar olan ve Oda meclisinde 
kömürcülerin murahhaaı olarak 
bulunan Rifat Kamil Bey üç gün 
için Zonguldağa gittiğinden içti· 
ma. bir kaç gün tehir edilmittir. 

Rifat Kaml bey, gelinciye ka
CJar Ticaret Odası bu hususta tet· 
kikatta bulunmıyacaktır. 

Buğday piyasası 

Maamafih fiat dütkünlüğü di· 
ğer memleketlere nazaran bizde 
hiç mesabesindedir. Çünkü cihan• 
daki buJday fiatları çok dütük· 
tü-. 

Afyon tacirleri 
İzmir afyon tacirlerinden mü· 

rekkep üç kitilik bir heyet bir kaç 
gündenberi ıehrimizde bulunmak· 
tadırlar. 

Afyon tacirleri dün sabah teh· 
rimizc gelen iktısat vekili Musta· 
fa Şeref Beyi ziyaret ederek yeni 
teşkil edilmekte olan afyon koo· 
peratifi hakkında bazı müracaat· 
ta bulunmuşlardır. 

Afyoncular bundan ıonra ih
racat ofisi müdürü Cemal Beyi de 
ziyaret ederek Avrupa piyasasın· 
da afyonlarımızın vaziyeti hak· 
kında malumat almıtlardır. 

Afyoncular bugün İstanbul ta· 
cirlerile de temas edeceklerdir. 

Ticaret ve zahire Borsasında 
Öün buğday üzerine pek durgun 
muamele olmuıtur • . 

Alıcı pek az olduğundan fiat· GUmrllkte kaçakçılık 
larda on para dü~mÜ§tÜr. Ve bor· Gümrük idaresinde bir milyon· 
sa 7 kuru§ta kapanmı§hr. Bu me· luk kaçakçılık yapıldığı hakkın· 
sele hakkında malumatına mÜra· da gümrük idareıine dün bir ih· 
cat ettiğimiz bir hububat tacirı bar yapılmıthr. Bu ihbar üzerine 
!U sözleri söylemiştir: müfetti§ler derhal tahkikata bat· 

- Bugünlerde haıat olduğun· lamışlardır. Öğrendiğimize göre 
C:lan piyasaya yeni bir çok mal bu ihbarın mahiyeti bir kaç taci
gelmektcdir. Hadden fazla dere- rin gümrük resmini vermeden ka
cede hol olan piyaıada İster İste· ı çakçılık yapmıı ~lmalarıdır. 
mez fiat dütkünlüğünü doğur· Müfettitler bilhaaaa bu nokta· 
muftur. dan tahkikat yapmaktadırlar. 

Şeker 
. 

Piyasası 
Sahte rakamlarla şeker piy~sasını 
yükselten hilekarlar var mı?-Kart 

postallar üstündeki tahrifatın 
tesiri olur mu ? 

Bir kaç gwn evvel bir ıeker ta· 
ciri Ticaret odaıına ve Ticaret 
müdiriyetine müracaat ederek bir 
çok teker tacirlerinin ıahte rak
kamlarla piyasayı yükseltmek is· 
te'dikJerini ihbar etmiıti. 

Bu tacir ayni zamanda iddiaaıni 
ispat için iki de kartpoatal gön
aermitti. 

Ticaret odası teker piyasasında 
yükıek bir mevki ıahibi olan bu 
tacirin müracaatı üzerine derhal 
tahkikata başlamıştır. Yapılan 
tetkikata göre ıeker işi ile ali.:ka
'dar olan tacirlere diğer tacirler 
gibi Avrupadaki fabrikalardan 
fiat listesi gelmektedir. Bu liste-
ler evvela telgrafla daha ıonra 
k artpostal ile gönderilmektedir. 

Esasen kartpoıtallar fehrimize 
gelinciye kadar ticaret gazeteleri 
Ve muhtelif piyaıalarm resmi lis· 
teleri de geldiğinden kartpoıtal· 
larla gelen rakkamlann ehemmi· 
: eti kalmamaktadır. 

Binaenaleyh, teker tacirinin id
'dia ettiği kartpostallar üzerindeki 
tahrifatm piyasada hiç bir tesiri 
oJ--unaktadır. 

~icaret odaıı tetkik neticesin
~eki bu vaziyet üzerine ihbar e· 
aen ~eker tacirine gönderdiği tez· 
lerede 1'ıf>arın e!ıemmiyetli c ' ma· 
aığmı bildirmit ve bot yere telit 

,ts_di~~emeaini tavsiye etmi§tir. 

Bu suretle üç gündenberi teker 
piyasasında uzun bir dedikodu 
doğuran bu mesele de halledil
miştir. 

Seker tacirleri 
Şeker ve kahve ıatan tacirlerin 

ihtikar yapmalarına meydan ver· 
memek ve kontenjandan kendi 
hisselerine isabet eden kısndarı 

muntazaman taksim edebilmek i: 
çin Ticaret Odaıı tarafından bu 
J abil tacirleri:ı vesikaları tetkik 
~diJm0ktedir. 

Hulkevi konferansları 
Her perşembe günü saat 18 de 

başlar. 
Bu perşembe Nurullah Ata B. 

tarafından "Yunanca ve Utince 
tahsili,, hakkmda bir müsahebe 
yapılacaktır. 

Konferansaı harıımız için Yu
nanca ve Litince tahsilinin ne 
derece IAzım olduğunu izah ede· 
cektir. Bu hususta fikirlerin bir
leşmiş olmadığı malumdur. Bu
nun için konferansın münakaşalı 
olmasaoı konferansçı Bey kabul 
etmiştir. Müsahebe nihayetinde 
istiyenlere mukabil fikirlerini izah 
etmek imkanı temin olunacak. 
ve icap ederse ayn bir konferens 
vermeleri kendilerinden rica olu
nur. 

VAKiT 

Poliste : 

Eroin kaçağı 
Polis ikinci şube memurlan 

beynelmilel eroin kaçakcısını 

cürmü meşhut halinde yakala· 

mışlardır. 

Litvanyalı Şiğman ismini taşı· 
yan bu kaçakçı kendisine tüccar 

süsü vererek Bristol oteline in· 
miş, fakat uyanık bulunan zabita 

memurları bu adamın bir kaç 

defa I .. tanbula gelmiş kaçakcı 

Şiğman olduğunu tanım·ışlar, 
takibe ba,lamışlardır. 
Şiğman iki gün evvel otomo· 

bille Boğaz içine giderken çev

rilmiş, ceplerinde 48 paket ero· 
in bulunmuştur. lstanbulda bazı 
kaçakçılarla birlikte çalışmıya 
gelen Şiğman dUn adliyeye ve· 
riimiştır. 

Bıçakla oynan1r mı? 

· BeşiktJtşta Ihlamur caddesinde 
kunduracı çırağı Mehmet mobil
yacı lbrabım ile şakalaşırken 

Mehmet yere düşmüş, elindeki 

bıçak alnına saplanmıştır. Yaralı 
çırak hastaneye yahrıtmışbr. 

Doıa,1rken kaza ... 

F ctbiyede oturan rençber Is
mail Taksimde Talimane mey· 

damnda iş &rF mak ilzere dola· 
tırken başına Papaz oğ.u apart· 
manandan bir taş düşmüş, yara· 

lanmıştır. Taşın düşmes'ne sebe

biye~ veren marangoz ustası Mu
hittin yakalanmıştır. 

Penbe Hanım 
Kocasından mllştekl 

Evelki gece ikideUnkapanmda 

atlamatası cadaesinde geçen devri· 

ye memurları: 
- Kocam beni öldürüyor, 

Beni kurtaran, merkeze götürün! 

Diye bağıran bir kadın sesi 
iıitmişler ve derhal evin kapısını 
çalarak feryat eden kadını kur
tarmışlardır. isminin Penbe ol-

duğu anlaşılan kadın kocası kar

puzcu ihsanın dayağından usan
dığını söylemiı ve devriye me· 
murları ile birlikte merkeze git
miştir. Yolda karpuzcu Ihsan 
devriyelerin önüne çıkarak ka
rısını almak istemiş. ' Verilme· 
yince memurları tahkir etmiş, 

bunun üzerine yakalanmıştır. 

Uğursuz Tutankamen 
logilizlerin Mısırda mezarım 

keşfettikleri Fır'avun Tutankamen 

ıimdiye kadar birkaç lngilizin 
hayatına mal olan bir sürü meş-

um hadiselerin ka~ramanı olmuş· 
tur. Mezarın kaşiflerinden olan 
Lort Karoarvon zehirli bir sine· 

ğin sokmasile ölmüştü. Daha 
sonra buna mUmasil birçok ba-

di~ler vukubulmuş, ve lngilizler 
Mısırın bu eski fır'avunundan 
korkmıya başlamışlardır. Bidıaç 

gün evvel Londra byatrolarınm 

birinde verilen bir temsil esna• 
sında ''Kıral Tut,, şarkısı okun· 
muş, bu ıarkınm o!rnnmasile 
tıyatro altüst o:muş, mümessil
lerden biri ansızın hastalanmış 
ve derhal hastaneye gönderil-

mİf, bir aralık tiyatroda yangın 
kopmuş, ve 500 lsterlinlik zarar 
vermiştir. 

Bu meş'um hadiselerin hepsi, 
fir'avuüun uğursusluğuna bamlo
lunuyor. 

Bir Gazetecinin Hatırab 
• 

Sabık imparatorun ölme~ı 
1 · · • sov•,_,. 1\ 1 u ıarrın • 

-11 - ,..,,_ 
Her gün görüttüğüm dahiliye sını çıkardı. ihtiyar çoban~ 

nazırı Kont Banfi Macaristanın ce Çinliler gibi ellerini ka _.ıı.. 
parçalanmasından korkuyordu.. rak badbaht hükümdara 
Bana diyordu ki: ti. 
"- Kendi askerlerimizle kralı Şarl bir kaç hafta sonra ..... 

tevkif ederek doğruluğumuzu ci· vi sefaletten Mader ada• 
hana ispat ettik.,, dü. Aslı aranına para ile 
Şarlm istifa etmesi için bulun· ne yardım etti. Mader ·~ 

duğu manastıra her gün bir çok iklimi kı§ günü vereınler 1 

murahhaslar gönderiliyordu. Fa- iyidir. Maamafih dağa çı 
kat bütün müracaatlar faydasız lıdır. Halbuki Şarl sahil 0 

oluyordu. de daire tutacak parası 
Şarl "Memleketten çıkabilirim ğmdan Tönzalın bir kaç 

fakat hakkımdan vaz geçmem.,, re .mesafeıinde kendisine 
diyordu. 3 Tetrinievvelde emin nen verilen bir sayfiyeye 
bir adamı ile bana şu haberi gön· Yıpranmış uzviyeti sisler 
derdi: dan çabucak kemirildi. 

"Bat ka türlü hareketine intizar Maamafih bu hadised 
ettiğim bir hükumetin cebrile Ma· kaddem imparatoriça Zita 
caristandan çıkıyorum. Böylece rÜ§Ürken Habsburglar h 
vatanımı tehlikeden kurtarmak bir çok §eyler öğrendim. 2S 
kaydindeyim. Maatteessüf bu ha· nuıani 1922 de idi. Gen~ 
reketimin fayda vermemesinden }erden biri lıviçrede ha•~.11 
enditedeyim. Azimetim dü~.man· lmparatoı·iça Zürihte t,-~ 
lnrın ıilahlarını bırakmasını in· bulunduğu hastaneye gidertis 
taç etmiyecektir. Büyük devlet· görme izinini istedi. Bu 
lerin muhalefetine istihkak kesp küçük itilaf devletleri t 921 
etmemi!tİm. Avdet edebileceğim pılan iki tetebbüsten asab" 
gün Macaristan& hizmet için dö- lerdi. Şarlın Tönzal sisleri 
neceğim. Onun için hukuku hü- da ölüme doğru yuvar 
kümranimden vaz geçmemeğe ka Macariıtanın etrefında iyi 
rar verd?.m. lanmıt üç devletin bul 

Sabahleyin erkenden sabık kıral Avuıtauryamn yeniden • 
İngiliz bandıralı Glovorm motö- torluğu getirmek emelinde 
rüne bindi. lngiliz gemilerinin dığı, Alman efkarı umum· 
bulunduğu yeri bütün gece oto· Habsburglar alayhinde 
mobille berbat yollardan dolaşa Fransa, İngiltere ve ltal~ 
dolaşa k~şfetmiştim. hangi yeni bir tetebbüse 

Gemiler nehrin üzerindeki bir feti vadettikleri halde 
büyük köpriinUn ayeıind~ de· korkuluyordu. Kendiıini 
mir atmı§lardı. Sis içerisinde bir çocuğu ile görü§meai için 
kafilenin tepeden a§ağı indiği konferansının müıaade ve 
görülüyordu. Zabitler ıelam vazi· si icap etti. 

yetinde duruyorlardı. Şarl aylar· ----------(-~ 
danberi hamile olmasına rağmen 
azimkar adımlar atan kraliçenin Diln akşalll 
koluna girmişti. Cesur kadın me· 
tanetine asla halel getirmemişti .. 
Merasimin gayri muntazır şekli 
tuhafına gidiyormuş gibi müte· 
beasim duruyordu. Zevc ve zevce· 
nin arkasında itilaf devletlerinin 
üç miralayı ve bir kaç Macar yü
rüyordu. Bunların arasında hüku· 
meti temsil eden Kanya ile Pa
panın vekili monsinyör Şiyopa 

vardı. İmparator omuzları üzeri· 
ne bir kürklü manto atmıttı. Ha· 
va gayet soğuk idi. 

Bir kaç köylü ellerinde çiçek 
buketleri olduğu halde yaklatmak 
istediler. Fakat askerler iskeleye 
yaklaştırmadılar. İngiliz kuman· 
danı hususi kamarasını menfilere 
terketti. İmparatoriça refikası 
Kontes Şönburga dedi ki: 

- Baksana... Ne güzel ka.ma~ 
ramız var! 

Tren Budapeşteye avdet edece
ği için vedalar kısa oldu. Fransız 
miralayı gemi hareket edinciye 
kadar kalınmasını münasip görü
yordu. Maamafih demir alınacağı 
sırada herkes tepeye çıkmıt bulu· 
nuyordu. Vagona binmeden evvel 
baktım. insanı dütündürecek bir 
manzara gördüm. 

Şarl kamarasından çıkmış ken• 
disini teşyi edenlere son bir defa 
veda etmek için güverteye geli· 
yordu. Halbuki güverteye vardığı 
zaman sahilde ancak üç adam 
gördü: Bir yerli jandarma, bir za· 
bıtai hafiye memuru, bir de dok· 
sanlık bir çoban. İngilizce bazı 
kısa emirler verildiği duyuldu. 
Jandarma elini şapkasına götür· 
dü. Hafiye memuru melon. şapka-

yaraladı 

Yağ kapanında kuyuaııd 
lih namında bir adam, dlll 
ce dört senedeoberi ayrl 

dığı karısını Beyoğluo::f• 
pazarında yaralamış ve 
hadisede kaçmıştır. 

inhisarlar ve1' 
Gümrük ve inhisarlar t/ı 

Ali Rana Bey dün in. 
umum müdürü Hüsnü ve·-···-
lar memurin müdürü Abd 
Beylerle birlikte lzmir ~ 
lzmire ıitmiştir. A 

Rana Bey lzmirde inbİ~ 
tevhidi işlerile meşgul ol 

lrlandada Beyaı:::: 
Dublin, 23 (A.A) - D JJP ıl 

şatosunu işgal eden ~oıez 
has, lrlanda cümburıyet ~ 
nun efradıdır. Ahiren b~il ~ 
karşı beyaz orduyu tef iUI fll 
miralay O. Higgino bu!ı 
Jarı söylemiştir: ., 

lrlandanın her tarafı~~~ ~ 
lanmıza iltihak etnıek. aç~~ 
terce teklif alıyoruz. Bıı, .~ 
ve serbestiyi ihlal e~en - -r ..... 
lardan mürekkep bar .1 .~ . 'o ıı~ 
gayretlerini men ıçı d~ 
t k·ıA Bur• eş ı at yapıyoruz. 

0 
sanların maneviyatları 
bozulmuştur ki, onları ku 
. . k d' . • .. e ataı•Y ıçın en ımızı OD 

bur olduk. 
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Zoİıguldakta inş-aa_t_f;;I"iY~li __ .... 
G-
:uıeı binalar - Yeni köprüler - Bahn ve Zonguldağın 

en büyük derdi -Ameleye bir örnek elbise 
~ 

~ ~onguldalnd Kasap urtası maden ctcal• ameleal bir Brnek elblselerlle 

S d.ak, (Hususi) - Zon- Ereğlide "GülUoç,, köprüıUnün ler yalnız ocaklarda çaJışmıya 
~d liliyeti dahilinde son temel atma merasimi yapılmııtır. mahsustur. Amele bu elbise ile 
\ı.ı' lfee lnlitbit bir faaliyet var- • • • çahıacak galeriden çıktıktan son-
~ ,:~n h~r sabada vucut Karadeniz sahil vilayetlerinde ra.w sokak elbisesini giyecektir. 
'\et 111 Ycnı cıerler bu faali- tetkikatta bulunan Dahiliye ve· Dıger ocaklar da pek yakmda 
~~lı ~irer şahididirler. kili Şükril Kaya Bey seyahatten amele elbisel~rini yaptıracaklar-
ı' dıgın ıçinde son gün- avdetle Zonguldağa tekrar uğ- dır. 

ıo ••• 
L ... Zel binalar yapilmıya rıyacaklarını vadetmişlerdir. " ... t Amasrada sepetçilik san'atınm 
'~dlf ~r. Bilhassa son haf- Şükrü Kaya Bey bu dafa Zon- ihyası için faaliyete geçilmiştir. 
~ t •kmal edilen binaya guldakta üç gün kalHrak Ereğli lzmirden iki miitahassıs celp S •a~, kömür iş ve diğer ve Amasraya gidecekler ve ma- edilmiştir. Mütahassıs!ar Amasra 
~1 lıcaret müesseseleri ta- denlerde tetkikatta bulunacak- hvaalisinde tetkikat yaptıktan 
~· Bu suretle yeni bina lardır. sonra faaliyete başhyacaklardır. 
~ağın tam bir ticaret evi • • • -. • • 
~, r. . . Bartın ve Zonguldağm en bü- Zonğuldaklılar yeni valileri sa-

' ~ t•ı ıse gençleri munta- yük derdi ... u meselesi,, idi. Te· bık Denizli valisi Halit beyi iı
~k ~ .••ri bir binaya sahip sisat için hazırlıklara başlanmış tiyakla beklemektedirler. 

~ ~llçı~ Kılburnunda büyük ve faaliyete de geçilmiştir. faa- Zeki Cemal 

\~~Qıiın!asma başlamıya ka- liyete nazaran 932 nihayetinde 
\1 ı lhr. Pek yakında bu Zonguldak ve Bartın iyi SU)'a 

,.~ tonguldak gençlerini sine· kavuşabileceklerdir. 
Sovyet 
l\1ütehassısları L. 'ilt 0Plıyacaktır. ""' ..,. • 

~ ~~~ ~a~ilindeki nafia faa. Zonguldakta son gunun en lzmir, 23 (A.A)- Sovyet mü-
L:' bir hıştır. Hemen her gün büyük faaliyeti amele elbise- tehassıslarından mürekkep bir 
~ t Yol veya bir köprüniin sidir. Fırka reisi Mitat Akif be- heyet bu akşam Afyon trenile 
~llai tyahut temel atılma nıe- yin teşebbüsU ile ocaklarda ça- şehrimize gelmiştir. 
~~c1r'Pılmaktadır. hşan ameleye yeknasak elb:se Mutehassıslerın tetkiki 
l~~ Ye kadar ikmal edilen yaptırılmıya başlanmıştır. ilk el- lzmir, 23 (Vakıt) - Türk·Rus 
~·'"~ı Ereğlide "Arslan,, ve biseyi Kasap tarlası ocağında mütehassısları tetkiklerine baş-
~· Uda "Kirazhk,, köprü- çalışan ameleye yaptırılmıştır. ladılar. Pamuk vaziyeti hakkın-
~ A Koyu lacivert renkte ve ka- da malumat aldılar. Fabrikaları 
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Talebe aleminde 
•·····················································• 

Avrupaya gönderilmek 
seçilen namzetl~r 

•• uz ere 

Avrupaya, lise ve san'at mek
tebi mezunlarından 30 - 40 ta
lebenin gönderileceğini yazmıştık. 
Mektep idareleri 931 ve 932 se
nesi mezunlarından namzetler se· 
çecekler, sonra bu namzetler ara
smda milsabak imtihanı yapıla
caktı. Namzet seçmede seciye, 
sıhhat ve ;alışma esas olacaktı. 

Muhtelif liselerimiz ve san'at 
mektepleri bu namzetleri tesbit 
ederek isimlerini vekalete bildir
mişlerd;r. Eylillüo ilk haftasında 
müsabaka imtihanları yapılacak 

ve namzetlerin bulundukları şe
hirlerdeki lise Te sanat mektep-
lerinde yapılacak imtihanlara 
gireceklerdir. 

Bu günden itibaren kıymetli 
ve çalııkan talebemiz arasından 
seçilen namzetleri, arkadaşlarına 
ve karilerimiıe tanitmaya başlı

yoruz. 
Bugün resimlerini gördüğünüz 

hanımlar lıtanbulda, Sflçuk kız 
san'at mektebi tarafından seçi
lenlerdir. Vekalet beşten on be
şe kadar namzet seçilmesini is
temiş, Selçuk mektebi de altı 
talebe ayırmıştır. Utife, Seyyare, 
Fesahat, Mihriban, Saadet, Ep
het isimlerini taııyan bu hanım· 
lar Üsküdar kız san'ar mekte
binden seçilen namzetlerle müsa
baka imtihanına girecekler ve 
kazananlardan üç hanım elbise, 
bir hanım çamaşır, biçki ve di
kiş, bir harıım nakış, bir hanım 
moda, çiçek, bir hanım ev ida
resi, bir hanım çocuk bakımı, 
bir hanım mesleki resim tahsili 
için Avrupaya gönderilecektir. 
Duyduğumuz ba7ı haberlere 

göre her sene san'at mektebi 

Leh ceneral 
Konsolosu 
Lehistan hükumetinin Istanbul 

ceneral konsolusu ve Lehistan 
sefareti ticaret ata,esi M. Vab
rien Lapato hükumeti tarafından 
Varşova hariciye nezareti müşa
virliği ve Polunya koosolusluk
ları teftiş heyeti reisliğine tayin 
edilmiştir. 

Üç buçuk seneden beri mem-
leketimizde bulunan M. Lapoto 
bir kaç güne kadar Varşovaya 

• 

Saadet H. LUlfiye H. 

Mihriban H. Fesahat H. 

Seyyare H. Ephet H. 

muallimlerinden iki veya üçünün 
de Avrupaya tetkikat için gön
derilmeleri hakkında bir tasav
vur vardır. Bu tasavvur tahak
kuk ederse muallimlerin görgü
lerini arttırmak hususunda çok 
faydalar elde edileceği muhak
kaktır. 

ilk Tedrisat 
MUf ettişlerl 
ilk tedrisat müfettişleri dün 

bir içtima yaparak ilk mektep· 
!erdeki çocukların terbiyevi ve 
ruhi kabiliyetleri etrafında mü· 
zakerede bulunmuşlardır. lçtimaa 
yarın da devam edilecektir. 

Tamirat yapılıyor 
Topkapı sarayı içindeki Çinili 

ve Bağdat köşklerinin tamirine 
karar verilmiştir. ln~aata bir ay 
sonra başlanacaktır. ~h~os kd cuma günü de palı bir şe il e olan bu elbise- gezdiler. 

~~Çtyt =r=.::::::=:=::;:::;:::::;:::;:::;::::;:=:;:=;:;::=:=:=:=::;:::;::=:=::;::=:=::;~o=n=u==p=o~li=s=v=a=s=ıt=a=s~il=e=t=e=v7k~if:==e=tt=i=re=-~y=e==k=a~lk~a=n==o=n=t~r=e=n~in=e===y=et~i=,e~b~i~li:r~= .• =-=n~u~·,~t=a=m==s=a=at==:d~ö=rt~t=e=s~iz=e=,~b=u==;fa~c:;:i· 
ç~ Ik• ı ı k d ' Yazın : ceğim. Ozaman ne olacak?. Tah- Binaenaleyh. şimdilik o cihetten anın bütün tafsili.tile buna müte• 

hareket edecektir. 

\~ ) gü üş Ü a ın • Morls kikat iri Pol ile Valteksin aynı korkacak bir ıey yok .. Yalnız ka- allik sırları getirmit olacağım .• 
şahıs olduğunu teshil edecek. A- pıcıruz ıiz ve matmazel hakkın- Aynı zamanda size büyük baba· 
caba, Valtekı;, kendisinin, ve si- da kendisine hiç bir malumat nıznt mirasını getireceğim.. ki, 
zin Elizabet Ornen ile münasebe- vermemeli. Pariste ne kadar ka- bu suretle matmazel bana, demin 
tinizi ifşa edecek mi?. Buraları lacaksınız?. imzaladığım çek muhteviyatını İ• 
meçhul.. işte bunun için sizden _Yalnız bir gece kalıp üç haf- ade edebilir, ve pek hoşuna gj· 
bir çok şeyler öğrenmek istemi§- ta kadar batka bir yere gidece- den bu şatoyu muhafaza ederek 
tim. istediği ve dilediği kadar burada 
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bahis değil. Mes'uliyeti tamamen 
üzerime alıyorum. Bunu da size 
sadece söyledikleri.min hakikat 
olduğunu ispat için söyledim . 
Ben, lüzumlu talakki ettiğim bir 
şey görürsem, derhal onu yapma· 
ğı bir vazife bilirim. 

D'Erlemont böyle bir adam
la teşriki mesai etmenin kendisi 
için ne kadar tehlikeli ol~cağını 
anlamıştı. Fakat nasıl bu itten ııy 
rılacaktı?. Güç bir mesele. O, 
bunları dütnürken, Raol devam 
ediyordu: 

- l~te vaziyet böyle, mösyö ... 
Yani mühim. Daha doğrusu, mü
him olabilir. Bilhassa Valteks ta
rafından .. lşte beni de müdahale
ye sevkeden batlıca sebep bu ... 
lri Pol !. Eski metresini de tehdi
de başladı, ve §Una da kat'iyen e
minim ki, size kartı harekete de 
karar vermittir. Binaenaleyh, ha
rekete geçiyorum ve yarın akıam 

ğim ... 
Raol bu sözlere bir cevap almak - Üç hafta mı?. O halde yir- oturabilir .. 

ümidile sustu. Fakat bu sefer çok mi beş gün sonra, burada şatonun Marki büyük bir heyecan için· 
beklemedi. Marki tereddütlerini daraça.sı önünde, tam ıaat dörtte de kekeliyordu: 
çabucak yenmiş ve: bulu~alım, olur mu? • - Demek.. Kendinize... De· 

- Bilmiyorum, demişti.. Bir _ Olur 0 zamana kadar dü- mek kendinize bu kadar e.mni· 
şey söyliyemem. şünürüm... yetiniz var?· 

Raol kalktı: _Ne düşünürsünüz? - Evet, ve söylediklerimi ya-
- Tekliflerinizi. pabilmeme mani olabilecek an· - Peki. O halde kendi başıma 

çalıtacağım. Her halde mesele 
çok sürmiyecek. Yalnız, belki .. 
Nasıl diyeyim, bazı çanak çömlek 
kırılır amma ... Kabahat benim de
ğil.. Siz böyle istiyorsunui. Bura
dan ne zaman gidiyorsunuz Möa-
..?' yo •. 
- Y ann, otomobille .. Saat se· 

kizde. 
- Muvafık .. Jorjöre tahmini

me göre yarın sabnh saat ondan 
evvel kurtulamaz ve ancak Viıi· 

Raol gül.meğe başladı: cak bir tek mZ..ni olabilir. 
- Mösyö, dedi, o zaman pek - Ne gibi?. 

geç kalmış olursunuz. - Gayet basit .. Ölüm .• 
- Geç mi kalmış olurum?. Raol hu sözleri töyledikten 
- Tabii ya!.. Erlemont meae- sonra şapkasını aldı, Antonin ile 

lesine tahsis edecek fazla vaktim Markiyi ye~·lere kadar iğilerek 
yok .. Hem esasen yirmi beş gü- selamladı ve bir tek kelime ilave 
ne kadar bu mesele halledilmiş o- etmeden, döndü, salondan çıktı. 
lacaktır. Bir müdc\c:: şatonun koridorunda 

- Hangi mesele?. ayak sesleri duyulClu. Sonra ka-
- Sizin meseleniz.. Erlemont panan aiır kapının gümbürtüsü .•• 

meselesi. Temmuzun üçüncü gü- (Devam edecek) 
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[eık&ye Misafir 
1 

~akleden: 
fa. 

Dünyada misafir denilen mah· 
luk pek çoktur. Hoş misafir azdır. 
Mükemmel misafir yok gibidir. 
Bir misafir beklenirken insan se· 

vinir. Geldiği zaman gülerek kar· 
ıılanır Fazla oturursa somurtu· 
lur. Nihayet gider gitmez: 

- Aman kurtulduk, denilir, 
az kaldı hafakanlar boğacaktı. 

Misafir, gelirken eline bir pa
ket Hacı eBkir lokumu alır, yahut 
bir buket; ve artık "her §eyi yap· 
tım,, "vazifem bu kadar,, der gibi 
size uzatır. Bundan sonra onu a· 
iırlamak size düşer, ve siz onu a· 
jırlarken, pek tabii, hafiflersiniz. ..... 

Misafiri odasına götürür, ken· 
~isine: 

- Bir eksiğiniz var mı?. 
Diye sorarsınız. 
- Aman Efendim, her fey ta· 

mam .. Merak etmeyiniz ... 
Der. Fakat ertesi günü, sabaha 

kadar gözüne uyku girmediğin· 
den bahseder, bunu, yerini ya· 
aırıadığma hamleder: "inşallah, 
bir kaç güne kadar alııırım,, di· 
yerek yüreğinize indirir. .. . . 

İki gün geçene, misafire çama· 
tır yıkanacağını haber vermek li.· 
zmıdır ve misafir badava bulduğu 
için, bütün çamatırlarını sepete 
yıkar, çama§ırcıyı beğenmez, ken· 
disininkini tavsiye eder. 

- Biriç oynar mısınız?. 
Bu suali misafire en tatlı tebes· 

aümünüzle . ıorarsınız. o, derhal 
maksadınızın kendisinden yemek 
paralarını ~karmak olduğunu an· 
lar ve: 

- Vallahi kardef, der, bilirim 
amma oyun oynamaktan nefret 
ederim. Pek sinirliyim .. Geçenler· 
de bir gün ... 

Ve ıize bir kurt masalı anlat· 
tıklan sonra ilave eder: 

- Puanı kaça oynıyoraunuz? .. 
- On paraya .. 
-E, belki dördüncü olurum ... 

1(. .. "" 

Akıam yemekten kalkınca, mi· 
ıafir §Öyle bir etrafına bakınır: 

- Nasıl, der, radyonuz yok 
mu? .• Doğrusu hem böyle uzak· 
lara kadar gel.. Biraz radyo din· 
leme!. Olur mu hiç?. Vakıa de· 
niz, güne§ hep iyi amma, ben ol· 
sam oturamam. 

Sevinirsiniz "yarın gidiyor ga· 
liba,, diye yüreğiniz hop eder .•• 
Fakat o hemen : 

- Bir hafta, on gün, der, neyse 
çikilir, fakat üç ay?. Bütn tatil! ... 

fr * * Dört gün sonra, misafir o gün 
pek mültefittir. Zira, sebebi var· 
'dır: 

- Affedersiniz amma, sizden 
bir ricam var. Burada olduğumu 
bilen arkadaşlar, cuma günü ge
çerken bana uğrayacaklarmış .. 
Kendilerini yemeğe alıkoyamaz 

mıyız?. 
Misafirdir. Reddedilir mi hiç?! 

Fakat, hizmetçiniz suratı asmıı· 
tır. Bir misafir neyse, üstelik dört 
de kuyruk!. Çekilir şey değil .... 
Gitmeğe kalkar aylığını artırırsı· 
nız, nazlanır, oturur. Bununla be· 
raber bir ıart koşar: 

- Sabahları kahve altıyı oda· 
aında yapıyor. Oraya kadar tepsi 
taııyama.m. Gelsin sizinle beraber 
yemek odasında yesin!. 

Sıkılarak misafire söylersiniz .. 
Hizmetçi pek tabii sebep olarak 
gösterilecektir. ve bir çok şikayet 
edilecektir. Fakat o: 

- Anladım, der, kendisine ~ 
lıemmiyet verip kapı arkasında 

sıkı§lırmadım da ondan .. Birader 
kırkından sonra saz çalacak de-
ğ · 1 · ' ı ızya .. 

A ... A ... Bir de bu ch~ikti ! .. 

Misafir kom~unuzla ahpap ol· 
mu~tur .. Öyleya, bu kırda sizi ki· 
minle çcki~tirecek?. 

- Şuraya, der, zorladılar da 
geldim. Benim onlara çok iyilik
lerim var .. Fakat hem davet et· 
tiler, hem de bir hizmetçi parça· 
sına tercih ediyorlar. 

Hizmetçi, Ayten, neredeyse eli· 
ne süpürge sopasını alacaktır .. 
Bundan siz şikayetçi~inizdir, am· 
ma, içinizden: 

- Ah, dersiniz, bir p~taklasa· 
da kurtulsak .. Bir hafta dedi, bu· 
gün tam on sekiz gün oluyor. 

• • • 
O alqa.m karınız, artık isyan 

eder: 
- Ya o ••• Ya ben?. Yoksa ya· 

rmdan tezi yok, anrieme dönüyo· 
rum. 

- Canım, karcığım, kırk yıllık 
nrkadaıım, §Öyle böyle amma, iyi 
yüreklidir .. O ba!ka, ıen baıka .. 
Hiç aranızda bir tercih falan ola· 
bilir mi?. 

Bin müşkülat ile onu yatıttırır· 
sımz Nihayet kanar. "Kadındır,, 
diyeceksiniz değil mi?. Hayır, 
kıta yeni bir manto vadetmi,siniz
dir. 

Bir taraftan arkadatınıza dit 
bilerken, bir taraftan tahtakuru• 
larına beyhude ilaç sıkarsınız .•• 
Onlar, inadına, sanki bu ilaç ken· 
dileri için bir !ampanya imiş gibi, 
daha tiddetlc size hücum ederler. 
Cibinliğin kimbilir neresinden İ· 
çeri girmiı olan bir avriainek vız

lar, mumla arayayım derken yan· 
gın korkusuyla vaz ge;:ersiniz ve 
elinize dökülüp donan mumları te 
mizlerken ilk horos sesi duyulur, 
nihayet güç hela, sabaha karşı bi
raz dalarsınız. Fakat bir feryat 
sizi uyandırır: 

- Ayol, kalk .. Gitmif .. Gitmiı ! 
-Kim?. 
Uyku sersemi birdenbire aklı· 

nıza misafir gelmez. Amma ken· 
dinize gelirsiniz ve: 

- lyiya, dersiniz, kurtulduk. 
Karınız hiddetli hiddetli yüzü

nüze bakar: 
- Neden iyi oluyormuş bey· 

efendi .. lıleri kim görecek?. Val
lahi ben mutfağa girmem .• 

- Giden kim hanım?. 
Bir dudak büküı: 

- Kim olacak Ayten fıllığı .... 
Hem de misafirle beraber!. 

AmerJka R~lslcUm
lıurluğu 

Ünümüzdeki Teşri nisanide A
merikada Cümhur riyaseti inli· 
habah yapılacaktır. Bu sefer 
Cümhur reisliğine namzetliğini 
koyanlar altı kişidir. 

buulorm birincisi, cümhuri· 
yetçiler na 'llZedi, Misler Hover· 
dir. 

ikincisi demokratlar namzedi 
Mister Franlden Roosvelttir. 

Üçiincüsü sosyalistler namzedi 
Mister T omastıı·. 

Dördüncüsü komünistlerin 
namzedi Mister F osterdir. 

Beşincisi, yeni teşekkül eden 
abrar fırkasının namzedi Har· 
vey'dir. 

Altıncısı işsizler namzedi M. 
Cox'dur. 

Sabık muharipler namına da 
yeni bir Damzedin göstsrilmesi 
bekleniyor. 

VAKiT 24 Afustoı 1952 
=--

Tahtelbahir Sırp diktatörlüğü 
işindede Fransa en Hırvatistan artık Sırp istibda?1 

ileri de bulunuyor kırıp hürriyet ve istiklal saati beklıY 
Dünya memleketleri içinde tab· k' 

önOllO r.I' 
telbahirce en çok kuvvetli olan Fransız Başvekili M. Heryonun lik, kıralın sarayını~ uhaıew 
dev:et Fransa idi. Fransa, gün fırkasının natiri efkin Över ga· dar, polisin şidd~tb nı (Yaf"'. 
geçtikçe, bu kuvvetini arthrmağa zetesinin Belgrat muhabiri ya· lerine rağmen giderek .. ~ 
çalışıyor. Geçen son baharda zıyor: Cilmburiyet!) diye bal' Be·~ 
Fransa hükümeti, 15 büyük tab- On dört sene oluyor ki, zafer, dır. Bu nümayiılere, 1")ot 
telbahir sipariş etmiıti. Ayni ıı· yedi milyon Sırp, dCSrt buçuk Zığrep Lubliyana ve ~·~:e iİ_ 
nıft•n dört tahtelbahir daha su· milyon Hırvat, Sloven ve Dal· nada, diktatCSrlük reJ•dl f~ 
ya indirilmiıtir. maçyah, bir milyon Makedonyalı olduğu için {Kabrolsu!ı 

Okyanuslarda styahat edebile· Bulgar, Karadağlı ve Macara si· sesleri ilive ediliyor~·~~~ 
k l b t ht lb h' l d · yasi bir blok altına topladı. lktıaadi cepheden ~ 

ce o an u a e a ır er en yır· mlltbit buhran içiade.dı~~ıet ti 
misi ikmal olunmuş ve tecrübe· Bu on dört sene içinde ordu· çoktur. Bu kıf, bele ıt••P 
leri yapılmıştır. On dördll inşa yu elinde tutan ve Franaa ile mllthit olacaktır. Sil' ti 
olunmakta~ır. Torpil atan dokuz dost olan Sırplar, bloku tqkil .Mali ci.betten iı.e.. ...~ 
tahtelbahir de vazifeye baılamak eden 6teki milletlere kartı ml\- mıaal getırelim klfi. 'fe~~ 
üzeredirler. temadi haksızlıklar, cebirler ve onuncu gUnllnde, ~~ 

G 1 k k "d ı hatalarda bulundular. f l k ftP'J e ece iounusanı en evve pro eı6r eri, anca bir" r 
Fransa bahriyesine ittirak ede- Sırplar, iktısadi, fikri ve içti· aylaklarına mabıuben ~ 
cek o!an tahtflbabirler 25 ten mai "KUltur, leri kendilerinden ra alabildiler. Dijer 1111~ 
fazladır. bir buçuk asır evve' olan Hırvat ço;u iıe biç birıey ala ";fi 

ve Slovenlere yerlettikleri ılk Yalnız polis ile ordunOO 
Geçen sekiz ıene zarfında 

Fransanın inıa ettiği tahtelbahir· 
lerin sayııı 59 dur. lngilterenin 
bu mllddet zarfında inşa ettiği 
tahtelbahirlene ancak 23 tür. 

Tahtelbahirler kuvveti itibarile 
Fransadan sonra gelen devlet 

ltalyadır. Geçen yedi sene zar· 
fındll inşa olunan lahtelbahirle
rin sayıil 54 idi. Italyanın 1931 
de inta ettiği tabtelbabirler 
22 dir. 

Fransanın tahtelbahirleri (129) 
bin ton olduğ halde it al yanın 
tahtelb1hirleri (50) bin tondur. 

Yahudi kongresi 
Bir iki gün evvel beynelmilel 

Yahudi kongresinin Cincvredc 
toplandığanı, Amerika Yahudi· 
lerini temıii eden doktor Wisenin 
mühim bir nutuk irat ederek 
dünya Y abudilerini, Yahudi düş
manlarile uğraşmağa davet etti· 
ğini yazmıştık. Konferansın içti· 
maları devam ediyor. lçtimaların 
birinde btltün dllnya Yahudile· 
rine bir tamim neşri tekarrür 
etmiştir. Tamimde Yahudilerin 
bazı memleketlerde müşkül bir 
vaziyette bulundukları ve bir ıürü 
tehlikelere maruz kaldıkları söy· 
lendikten sonra bütün dünya 
Yahudilerini temsil eden bir kon· 
grenin toplanması icap ettiği ileri 
sürülmektedir. 

Dünya Yahudilerini temsil ede
cek kongre 1934' te toplanacak· 
br. Yalnız içtima yeri takarrür 
etmemiıtir. 

Beynelmilel Yahudi konferansı 
bir icra komitesi intihap etmiştir. 
Komite Amerika, Almanya, Fran
sa, Filistin Yahudi murabbasla
rından müteşekkildir. 

Konferans neşrettiği beyanna· 
mede bütün Yahudileri Yahudi 
ideali uğrunda ve Yahudilerin 
hayat hakkını temin yolunda bir· 
leşmelerini tavsiye ve bazı mem· 
leketlerde Yahudi1er aleyhinde 
ahnan tedbirleri, ve Yahudilere 
karşı vuku bulan hücümleri tak
bih edh or. 

Fransa - Inglltere 
Ticari müzakereler 

Paris, 23 ( A.A ) - Salibiyet· 
tar Fransız mahafili, lngiltere 

kükümetinin Ottava konferansın· 
da Dominyonlarla lngiltere ara· 
sındaki ticaret münasebatı me· 

selesini halletmiş olduğundan 

dolayı Fransa ile bili teahhür 
ticari münkerata girişmesinin 

çok mümkün olduğunu beyan 
etmektedir. 

gündenberi, de•let idareaine filt ları tamam verildi. bil~ 
bir ıuretle iıtirake mlni oldular, Buglln Yuıoslavyayı rcJ-1 
Hırvadiatanda okuma yazma bi· ıey muhafaza ediyor : ~ • '/ 
len1er yOıde 92, Sırbistanda ise Fakat orduya da da•111

1 'I! 
ancak yüzde 35 tir daha ileri nat etmek doğTu mudur i_ 
giderek Hırvat ve Slovenlerin sene orduya hariçten gel~ 'I 
baırna Sırp memurlar koydular. zabitlerin hemen ekseriye ;/ 
Kendilerine bir tek irr.tiyaz ve· tatörliiiün ıiddetli aleybl 
riJdi. O da, Yugoslavyayı te9kil dır. l 
eden milletlerin hepsinden daha Zağrep, Split, Maribor ~ 
fazla vergi vermek !!.. lerinde daha iki ay evvel , , 

Sırp diktatörlüğünün başladı- fesat cemiyetleri keşfedil~ 
ğı gfinden, yani 1929 danberi ton orduda isyanlar old~ 
Hırvadistanda ne şahsi ne siyasi birçok zabitlerin kadro ~;il 
hürriyet vardır. Matbuatın atıı· ve tekaüde aevkedild1 

na kilit vurulmuştur. Siyasi da· dair kuvvetli şayialar vat·~ 
valardan kimsenin başını kaldır- Belgrat Erkinı b•~ 
dığı yok. Ecnebi memleketlere Hırvatistanın son aldığı ~ 
kaçamıyan Hırvat vatanperver· Ozerioe, Makedonyadakf~ 
leri daimi polis nezareti altında tan bazılarını çekerek, ~ 
bulunduruluyorlar. cenubu şarki viliyetleri;t ~ 

Ekserisi hapsedilmiş, bir kıs· ketmit ve Hırvat S!oveo f 
mı da katledilmiştir. Bu cinayet· lannı muhasara vaziyetiod'-/ 
lerin en sonuncusu bundan dört lundurmak mecburiyetiod• . ..f 

l Z h mııtır. ,. 
ay evve, ağrep şe rinin orta· Halbuki bir senedeıl ti 
sın da, güpegündüz katledilen ı-"'"' 
profesör Sufflay cinayetidir. Bu Hırvatlarla Makedonyalı. be""-

raber hareket ettiklerin• dil 
cinayetin failleri bir türlü bulu- k ,. 
namadı. açı ça biliyor. ~ ! ~ 

Yugoslavyada ne olac:• bit"' .. 
Bugün Hırvatistanda, Sırplara gOnkü vaziyet aocak d•I.. 

karşı müthiş ve anlatılmaz bir hafta, nihayet birkaç a'/ 1.'ç ~ 
kin vardır. Yüı bin Sırp askeri· edebilir. Fakat dünyada bP~ ~ 
nin işgali alhnda bulunan Hırva· kuvvet, bu memlekette _., 
tistan, bundan on dört sene e'v- disenin patlak vermesine 
vel ilk önce kendi alkıpadığı olamıyacaktır. 
bloku kırıp istiklAlini ele almak ______ _._,/_ 

için artık yaklaşmıı olan iıtibllı E }) h J-lıııl 
saatini beklemektedir. Sırplar,Hır· manu 3 
vatistandan askere aldıklara ef- JIJI' Komisyoncu rada, vatanlarından da gayri yer· 
lerde askerlik yapbrmaktadırlar. yapıyor ! ; 

Sırbistamn 1918 de ilhak et- Roma, (Deyli Ekspre•ı;~ 
tiği Makedonya Bulgar •İliyet- ganistanın sabık kırah ıjlı ,~, 
lerine Belgrat öyle sert bir re- Jab Han, halihazırda eıJJ ~t•~ 
jim tatbik ediyor ki, bu rejimi satım işile meşgul olJll' Bi'"' 
gözlerimle de gördllkten sonra, Kendisinin iki evi vardıt·1,p~1, her türlü mukabele bilmsli ma- satın almış, ötekini ~z "it' ı 
zur göstereceği şüphesizdir. Bul- ımştır. t:vJerden ald•i.1 ., 

gar mektepleri, klltüpbaneleri, ailesini geçindirmektedıt· ,sı ~ 
kiliseleri kapatıl.yor, jsimler ıor- E il h h ınütef e•r manu a an, Üç f e' 
la Sırp!aştırılıyor, Bulgarca ko· evde ikamet ediyor. keti"~·( 
nuşmak hapis cezasile menedili- evvel kendısinin ıneınle iet1 -

yor, bir tek Bulgarca kitap oku- çıkarılmış 10,000,00o ~ltJO "~~ 
mak yasak... ldarei örfıye... Vi- diğinin yalan oldui~yor· b 
layet hudutlarından harice çık· maişet tarzından anlaş• 1 .,_.ıl• 
mak memnu... Bir rivayete göre EıJJ'1ıı:ı'~ 

işte bu tedbirlerin tatbikinden han, alım satım i~indeP çillıt'e ti 
on iki sene sonra yedi yüz bin dığı mahdut irat ıle gebir lıİ
kişilik bir halk kütlesi artık sil· te ve ancak haftada k d,iı 
küna!I kavuştu. Roma şehrinden çıkar• ti 

Sırbistanda bile üç senelik da gumektedir. ditİOe ti' 
bir diktatörlük rejimi, • Öyle Emanullah han, keD)erİ fi .-if 
sert bir rejim ki, yanında faıizm zevcesine ait mücevhete edi' *" 
hürriyet gibi telilcki edilebilir - rak kllçük bir serınaY 0' ,1 
bizzat ııırpları darülfünun genç· ve yeni işe başla11>1!tı~ari'iJ1" 
lerini kırat aleyhine çevirmiştir. nedenberi memleket• "' 

Bir seneden az bir müddet yaşıyan Emanullah bauıO 
içinde Bclgradda, on dafa, ıenç• kırlaımaktadlr. 



iY 

~stos 1932 

!eyrutta 
l'·· -Urk düşmanı 

bir gazete 
lferzeier savuruyor 

8eYtut 22 
it bıiint '. (Hususi)- Beyrut-
t~lerd eıır Elahrar gazetesi son 
ltı e ,. .. k" er y ur ıye aleyhine maka-

8u h~~rnaktadır. 
t._t 8eu~rnun sebebi, Mahmut 
)' liirktın. l~kenderun ve Antak
l~iii 

1 
.. '1tını nıüdafaa yollu söy-

d oı · 'tun erın Antakya ve lsken-
dıiı h aençleri arasında uyandır

tı 'Yeca.ndır. 
lll t.hra.r b ·ı tıe),1• ı hassa İskenderun 
~le 1'1 

•• etrafmda Türk gençleri
~lele~tk halkına karşı büyük 
~~tt.d Yapmakta ve hunları 
~ et an talimat almakla it
~ llıektedir. 

d, .\::t~ baıka bir nüshasında 
ı~.lcelil Ya T~rkleri aleyhine a
~ ltıelerle küfür etmektedir. 
-ı .. _ ltın 
? ~ tı • garezkarane ve edep· 
"1.~ftıyatı burada büyük bir 

~ tii~ e -~arıılanmaktadır. Ge
b.ifllıe ku mektubumda · Halep, 
~~ic' .. lia.l'tıa heyetlerine Şamda 
~)tFe~hur tarafından bir çay 
ı lı \'e 'Jd·~· . "'ld .. rı ıgını yazmıştım. 

~)tf 1
i 1rn Yeni malumata göre, 

l'' ete 
~eti d •nasında söz alan Halep 
"'tb\tı en Rüştü Bey; Meclisi 
~ •anda Halep mümessilleri 
L:. \ter·ı 
"iÇ ~· 1 en meb'usların halkı 
}L it \t k" oııj ) a. ıt temsil edemedikle-

' hitli~Ie~te intihabatın tama· 
~li,. elı bır §ekilde yapıldığını 
~İd"ı erek ıneclisin feshi ile ye· 

~· •~tbeat intihap yapılmasını 
~tır: •w • 

~ ,~lı dıger hır hatip te; dev· 
\il~ ıneıinden bol, bol maa~ a· 
~ l\l~ibüle§raflnrm vazifeleri· 
~ tihe kanştığını ve bu teşki· 

1&ğ,, • • • 
ınr ıstemı!hr. 

Ekmek Fiatları 
Un ve l:uğday fiatlarında bir 

değişiklik olmadığı için ekmek 
fiatları bu hafta da ipka edil· 
miştir. 

Londra16000 omnibüs 
Londra, 23 (A.A) - Londra

nm J 6.000 omnibüs kondoktor-
larından 12 bini ücretlerde ten
zilat icre1sı aleyhinde rey ver· 
mişlerdir. Yarın tekrar mÜ7ake
rata başlanacağı için acilen grev 
ila." edileceğine ihtimal veril
mıyor: 

Aydın Demir Yolları 
Müdiriyeti Umumiyesinden: 
lzmir Aydın demiryolu hi~sedaran 

alelı\de ııltı a) da yüz kırk dokuzuncu 
içtimaı uınumiyesini E)lülün yirmi yedı· 

- ... ıı sine miisndif Salı günü sııat 1230 dıı 

~3 Afiustos 1932 

~kut ( ııtışı 
~ ı lforuş 
1 s.:r~ı~l'll -
1 rııo • 

".ı ~o~r <4:?-

1 ~ilin A'·· 
ı pczcta 
1 Mark "' ltt 213.-

"J l a 1 ı zolotl 
~ 8eı "7,-

t! Çlka t pengö 
~ı'•~"'I 117,-" .. , 20 ı ey 

Kuruş 

17,-
50,-
24-
32.-
25,-

... , )(Çıt 29,-
"IJ 8., 20 dln:ır :-o,-
l ~ ~- . -~ ı çcn oncç 

'ıJ \Qrııı 28,- ı Alım 022,-
-ı ıı <,' 85,- ı l\lcc di\'C ii3 -
t .._ek 12-t,- ı Danknot 235.-

Jı~~ '" flat1ar1 (kap. sn. 16) 

~~il 12 03 Prağ ---15,9156 

Aı~ork :-as.so \'!yana 
~ t% 0.47, 19 Madrlt 
14tseı 11

•2 '- Berlln 

4,0426 
~.Si 2 
ı,cısı4 

.\ııt 3 39 C: l •" 90 \'a~O\'I 4,2125 

s ~r, ' 4 OS,- P~tc 3,8048 
>. 1Yl !!,<l!!SO Bukrcş 81,5:J-

llı ltrd 
65

•90- ı Rel .. rat 29.3514 ....... •ttı 1 .. --..::!2'- 1\10 k0\'8 1088,50 

~~Esham --
ilacı ası 

il Olu !l,20 Teri.:• s 2s -
Ş ~l~a Hı,- çimento Ar. '.),60 

'tr l"rt~·e 4
•30 Pnyon dey. 

t; lııı\'ıy ı 4.50 Şarı.: dey. 
, ıııuıııı ıı 45 5Q ı al)a 
oıııoııu tona ı 1.2 

21,90 
2.50 
2,-

95,-
1 21.tO IS,55 
•tı1c .. 

~t. 11~ Tahviller 
Ylt• - ---• 
b ~ ll.yOllan Elcıaı.:rı 
C 11"'hhıde 3

•80 Trnm, ay 
r tlcr sı, Ttıncı :'I 5,-

- •hı • .ıo Rıhtım ıs.cıs 
<\s t?t ~-·'25 1 Anadolu ı 3!, 

e 11 aı. 

4.95 

mUmc~sıı 33 

Londra"da Old Broad Srreette 100 nu
maradn kı\in Winchester Hou~e·ıe inikat 
edeceği ilan olunur. 

Ruznamei müza kerat bcrveçhi Atidir: 
1 - 1 le} eti idare rııporu, 2 - l 932 

senesi Hazırı:n gayesfoe kadnr olan he· 
sab:ıtın trtkiki, 3 - Sirkeıin muıımelfttı 
umumiresinin tezcl.:kürü. 

işbu içtimııa iştirak etmek arzu eden 
hissedoran tarihi içtirnad:ın liakal on 
dört gün akdem hisse senedatını Lon· 
dra'da Old Broad Sceette 100 numarııda 
Winchester 1 lousc kdtibi umumilij!;e, 
IL.mir'de Şirl.et idaresine, Jstanbul'da 
Osmanlı B:ınka•ına tenli f'!melidirler. 
Te\'di edilecek hisse smedau içın alı· 
nııcıık m:ıkpuzlar hini içtimada ibraz 
edilecektir. 

Heyeti idare emrile kAribi umumf 
. C. HATCIIELAR 

Winch~ı;ter House 100. Old Broad 
Strect, L"ndon, E C. 2 8 Ağustos 1932 

lnegol lfokuk haı.imliğindcn: 

lnegölün hamidiye mahallesin
den Molla osman kızı Sabri ba-
nım tarafından Amcası Ahmet 
oğ:u lsmail aleyhine açtığı gaip
lik davasında cereyan eden mu
hakemelerinde mumaileyh· lsma
ilin hayat ve mematmdan ha-
berdar olanlar mahkemeye mü
racaat etmeleri bir sene müd
detle i an edildiği halde mahke-
meye bir güna muracaat vaki 
olmadığı ve indel muhakeme 
24-10 numara ve 16-1-932 ta
rihli ilamla ga'pliğine karar ve-
rilmiş olduğundan müddeti ka
nuniyesi zarfında alakadar olan-
lar tarafından temyiz 4!dilmediği 
takdirde kesbi kat'iyet edeceği 
ilan olunur. (3817) 

VAKiT 

İSTANBUL - l8 den 19 a kadar grama· 
fon - 19,30 dan 20,30 a kadar Hafız Nu
man vo Muzaffer Hanım tarafmdnn Saz -
20,30 dan 21 c kadar Nimet VA.bit Hanım 
t.nrafından konser - 21 den 22 ye akdar 
MUnlr Nurettin Bey - 22 den 22,40 n kadar 
Cazb:ı.nd. 

VİYANA (r>17,2 m.) - 12,30 Konser -
13,40 Konser - H,10 Plak - 18 Konser -
21,50 l{onscr - 21,45 Film şarkıları -
23,10 Dıı.ns. 
BSKREŞ (304,2 m.) - 13 PlA.k - 14 

PUık - 17 Konser - 19,10 Konser - 20,40 
Opera. 

ROMA ('41,2 m.) - 13,30 Haber - H 
Musiki - 18,30 Konser - 18,40 Musiki -
21 Haber, Plll.k - 21,45 Musiki - 23,15 
Konser - 23,55 Hıı.bCr. 
BUDAPEŞTE (ö50,5 m.) - 10,15 Sen

fonik örkestra - 13,05 Konser - 20,45 Sa· 
lon orkestrası - 22 Konser - 23,20 Kon
ser. 

MOSKOVA (1804 m.) - 13 Havadis -
15 Musiki - 17,10 Musiki - 18 Musiki -
19,10 Musiki - 20,10 Musiki - 23 Fran
mzca neşriyat. 
VARŞOVA (1411 m.) - 13,45 PlA.k -

14,35 PlA.k - 16,10 PIA.k - 17,05 PlA.k -
18 Orkestra konser - 19,20 Dans - 21,:ıo 
Solo konser - 23 Dans - 23.:50 Dans. 

KôNlGVÜSTERHAVZEN' (1635 m.) -
7 JimnasUlt - 7,15 Konser - 13 Plfık -
15 Konser - 17,30 Konser - 21 Operet -
23 Haber - 2!'i..,20 Spor - 23,50 Dans. 
l"ARİS (1725 m.) - 20 Musiki - 21,45 

Hnber - 21 Edebiyat - 21,45 Konaer -
22,80 Kem::ın. 

Yarm 
1STANBUL - 18 den 19 a kadar grama· 

ton - 19,30 dan 20,30 a kadar Nezihe Ha
n:m tarafından Saz - 20,30 dan 21 e kadar 
grıı.mafonln opera - ıı den 22 ye kadar 
Vlldo.n Nivazi Bcv ve Fikriye Hanım tara
fından Saz - 22 d<'n 22,40 n kadar Orkel!I· 
tra. 

VİYANA (517,2 m.) - 12,30 Konser -. 
13,40 Emil Saucr - H,10 Musiki - 16,20 
Şarkı - li,35 Konser - 21 Orkestra kon
ser - 23 Konser. 

BOKREŞ (394,2 m.) - 13 PlA.k - 14 
PUık - 18 Konl!ler - lr,10 Konser - 20,40 
Pla.k - 21 Orkestra konseri - 21,45 Ta· 
gannl - 22,10 Konser. 

BUDAPEŞTE (5S0,5 m.) - 10,15 Konser 
- 13,05 IConscr - 11 Plft.k - 18,45 Salon 
orkcstnuıı - 21 Oda musikisi - 22 Konser 
Çigan musikisi. 

MOSKOVA (1304 m.) - 13 Haberler -
15 Musiki - 17,10 Musiki - 18 Musiki -
19,10 Musiki - 20,10 Musiki - 22,55 Kızıl 
meydan. 

VARŞOVA (1411 m.) - 13,45 Pl!k -
14,35 Musiki - 16,10 PlA.k - 18 Solo kon
ser - 10,20 Dans - 21 l{onser - 23 Dans 
- 23,60 Dans. 

KÖNİGVÜSTERHAVZEN (1635 m .) -
1 Jimnastik - 7,15 J{onser - lS Pltık -
15 J{onser - 17,SO Konser - l!l .Musiki -
22 Konser - 23,20 Konser. 

P RlS (1725 m.) - 20 Pltlk - 20,45 Ha
ber - 21 Tiyatro - 21,so Haber - 22,15 
Haber - 22,SO PlA.k. 

Romanya HUktlmeti 
idarel bahriyesi 
Limanımızdan hıırekl't edecek vapur· 

!ar: Daçya \'apuı u 27 Ağustos cumu
tc~i saat J O da Pire. lskenderive, flavfa 
ve B~yrutı e hareket c-drccktir: • 

Romanya ,apuru 28 .\ğu•ros Pa· 
zar saat 12 de ıKlistencc ve hareket 
ed•·cektir • 

Prenclpeza Matla \apurıı ~O 
Ağu~tos Salı Eııat 16 da doğru (SclAniğc) 
hareket edecektir lsıan6ul Selftnik stvn
hati 24 snamr. Romanya seyri sefain 
id:ıre~i il) nı zamanda 3 l Ağustostan 
itıbarcn 15 günde bir defo olmak üzere 
Köstencc • \ 'arna • lstıınbul • SelAnik ara· 
sındıı yeni bir nzimet ve avdet seri hatlı 
ıesis \'e Prenclpeza Marla vapu· 
rile icra edılecc tir. lstanhul St'IAnik sc· 
yahati 24 saattır. 

Fıııla ıafsiUt Galata merkez rıhtım 

hanında k4in umumi accnteliğe müraca
at. ·retefon Be)oğlu 4828 
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Ameli Hayat Ticaret Lisesi 
r.!emleketin iktısadi ve t ı cari sahasında en muvaffak unsurları ye· 
tiştirmekte devam etmek için lisan ve n:esle1c dcrsf "rine son dere· 
cc kıymet vermiştıs. Mektebin yeni derecesine göre mezunları ali 
ticaret tahsiline devam edebilirler. Kayıt muamelesine 1 eylülde 

başlanacaktır. Kayıt günleri: Cumartesi, pazartesi ve per· 
~ınmmnııınımmmmılllillllilllm \P m be saat ı o dan 16 ye kadar rıırrtllli~lli l 11!

11m illl'fıfil 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cıbali fabrikası sandıkbanesi için kapalı zarf usulile ve şart- , 

namesine tevfikan (470) metre mik'abı kereste mübayaa oluna• 
cakhr. Bunun (190) metre mik'abı tam boy ve (280) metre mik'a· 
hı da kısadır. Münakasaya iştirak edecek taliplerin şartnameyi 
komisyondan almaları ve teklif ve teminat mektuplarını 29-8-932 
pazartesi günü saat (14 1-"l) a kadar Galatada inhisarlar Müba· 
yaat komisyonuna tevdi dmeleri ve o saatten sonra kat'iyyen 
zarf kabul edilmiyeceği. (42501 

Ankara cauut~u111de ..aı--• 

Kiralık Odalar 
\-Orhanbey hanında - Görmek ve kiralzmak için V AKIT 

yurduna müracaat. 

Istanbul dördüncü icra memurluğun· 
dan: 

Temamına 1944 lira kıymet 
taktir olunan Kadıköyünde Cağ
fer ağa mahaUesinde Bostan 
sokağında 19 ve yeni :ıs rakka· 
mı ebvap numaralı kayden 700 
erşın miktarında bir bap hane
nin zemini ile sırf mülk ebniye
si halen henenib enkazı ile ze
mininin temamı açık arttırmaya 

vaz edilmiş olup 31·8·932 tari
hinde şartnamesi divanhaneye 
talik o'.unarak 17-9-93l tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 14 
ten 17 ye kadar lstanbul 4 ün
cü icra dairesinde açık arttırma 
ile satılacaktır. 
Artırma ikincidir birinci artır

masında 400 liraya talip çtkmış 
olup bu kerre en çok artıranın 
üstünde bnakılacaktır. 

Artırmaya işHrak için yüzde 
yedi teminat alınır, müterakim 
vergiler ile belediye resimleri 
vakıf icaresi mü,teriye aittir. 

icra ve iflas kanununun 119 
uncu maddesine tevfıkan hakla· 
rı tapu slcilleriyle SC\bit o!mıyan 
ipotekli alacaklılar ile diğer ala
kadaranm ve irtifak hakkı sa
hiplerirıin bu haklarını ve husu· 
sıle faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilin tnrihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbiteleriyle bildirmeleri lazım
dır. 

Aksi halde haklan tapu scil
leriyle sab:t o'.mıyanlar satış be· 
C:elinin paylaşm~sından hariç 
kalırlar. 

Ala!<adarların iş\:u maddeyi 
kanuniye ahkamına göre tev~-dfi 
hareket etmeleri ve ciaha fazla 
ma:umat almak istiyenlerin 931 • 
142 c'osya numarasiyle memuri
yet.01ize müracaatlan i 5n o'.u· 
nur. ~856) 

ı;eşinci icra memur'ugundıın 
Mahcuz o'up paraya ç vrilme

si mukarrer otel eşyası 1 Ey U1 
932 kerşembe günü Slat on üç
ten itibaren Ga'atada Topçular 
caddesinde Kocaili Karamürsel 
oteli önünde birinci arthrnı;. sı 

yapılacaktır. T alip!erin mahallin
de hazır bulunan memura müra
caatları (Uzumu ilin olunur. (:S851) 

lstanbul dordüncü icrn memurluğundan: 
Tamamına (5130)beş bin yüz otuz 

lira kıymet takdir edilen Samat 
yada Sancaktar Hayrettin mahal
lesinin inebey so'cağında eski 19 
yeni 29 halen 59 numa1 alı bir 
bap hanenin tamamının üç hisse 
itibariyle 2 hissesi açık artbrma· 
ya vaz edilmiş olup 27-8-932 
tarihinde şartnamesi divanhane
ye talik edilerek 17.9.932 tari· 
hine müsadıf cumartesi günü 
saat 14 den 17 ye kadar lstanbul 
dördüncü icra dairesinde açık 
arttırma ile satılacaktır. 

Artırma ikincidir birinci artır
masında 500 liraya talip çıkmış 
olup bu kerre en çok artıranın 
üstünde bırakılacaktır . 

Artırmaya iştirak için yüzde 
yedi teminat a!mır, müterakim 
vergiler ile belediye resimleri 
vakıf icaresi müşteriye aittir. 

icra ve iflas kanununun 119 
uncu maddesine tevfikan hakları 
tapu s :cilleriyle sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılar ile diğer ala· 
kadaranın ve irtifak hakkı sa· 
hiplerinin bu hakları:u ve husu• 
siyle faiz ve masarife dair olan 
iddialarını i!iin tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı miisbitelc· 
riyle bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde haldan tapu sicil
leriyle sabit o:mıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 

kalırlar • 
A'alrndarlarm işbu maddeyi 

kanuniye ahkamına göre tevfiki 
hareket etmeleri ve daha fazla 
malCımat almak istiyenlerin 931 
631 c'osva nurnarasiyle memuri
yetim ze mürc:caatları ilan o'.u
nur. (~86 l ) 

l·ıanbul ikinci icra memurluğundnn. 
Bir alacdğın temini için mah· 

cuı ve paraycı çevrilmesi mulrnr· 
rer muhtelif cins ve nevileri hevi 
matbaa mnk:nelerinin 29 - 8 · 932 
tarihine müs:ıdif P dZar gü· 
nü saat 17 den 18 ze kadar 
Galatada Yı.iksek kaldırımda ya
zıcı sokağında 5 ve 7 No. lu bi· 
na dahil nde ikinc· açık arttır• 
ması icra edileceğ'nden talip olan
ların mezkur gün ve saatte ma• 
hallinde hazır bu'u Jacak mtmura 
milracaatları ilan olunur. (3858) 
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VAKiT 

lstanbul, Berazıt No: 3g. 41 ayrı~ye ,~ ıelerı Dahili Hastahklar gün ii~ıedtll 
P A R A 

Cumadan maada her ısı~o· 
--.. 1111Dın kadar lıl sonra saat (2,30 dan 5 e ..,.11 ~u 

Bonoları mazbatalar ve de\·in ilmuha 1 ,
1 

ııs nu1J1tl
1

.. "' 
beri eri üzerine her surett~ muame~e 1 a aaı if \' e'>itleti celilesir.in 5 4 · 932 tarih ve 18676 nunıaı alı emrilt: bücün me!ncplcrc tamim edildi~i üzere resmi bul da Divanyolunda tnhiill\

1
' T has• 

'(,·apar. Dalıkpazar maksudiyehan ::\o. 35 muadeleti ınsdil\ cdılmiş olan mcktebirnizdc talebe kaydına başlanmıştır l~cncbl lisanl:ırına ili; sınıllardan itibaren 'I susi kabinesinde (!ıthı 1 
• IS' ı fi ,.. ... ıefoll· 

Ugurlu Zade M. DERViŞ 8 ba~lanır ı"\rh:ırl talebe rnrkteLin hususi otomobil ve otobüslcrile nakledılir Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt muayene ve tedavi eder. & -

Tel. 23397 •• .. muam~lesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile carıfname gönderilir. Tel. 205.30 PBWM!'!&Mifi~ tanbul. (2.22.:398) .__---:;;;; 

Yüksek Orman mektebine ta- .... _BONO-·- 1 Devlet Dernlryolları il~ 
lehe yazılma V0 ahnma şartları: ~Alır ve satar. Sırkec·, Lima~ Hay~.a~_pa~.a -_Ankara hattı. Czerinde Dil iskelesi d~r;;oo 

1 - Taliplerin Türl.dye Cumhuriyeti tebaasından oimaJarı. Han 27 numarada Yardım Evı. 54.f.00 uçuncu kı 1ometrede vakı taş ocağından çıkanlaca arteS' 

2 Y l 18 d ----- Tel. 22114 ıhı:;;z:ıaw;ı;ra M3 H.okun kapa'.ı zarfla münakasası 10 Ey.fıl 1932 culll 
- aş arının en cşağı ve 25 ten yukarı o'.marnası. --- --·-

3 Tam devrelı· 1· l günü sa_a~ 15 te An'tzra 'da ld.:re Merkezinde yapılac_aktır.beber: 
ı d ki M 

"f Jilncü '" ı ... S t ı Tafsılat Ankara ve Haydarpaşadakı' idare veznelerın e 
un u arı aarı vekaletince tasc!ii<li lise ve muadili sehadetna- " 0 0 '"'u a ına ma b (4215) 

- ıse mezunu, ya ·ut o cerecede tal:silde bu- 1 1 r d 

meli olmaları. • Komisyonu il§nları eşer liraya satılmakta olan şartnl'\rr.elerde yazıtıdır. , aıar· 

4 - iyi ahlaklı olduğu ve hiç bir gfına ce~aya çatpılacak iş Yerıi fabriaalar mamu . atıncian 5CO m3 kerestenin kapalı zarfla müaakasası 5 Evlül 932 Pktır· 
ve hareketlerde bu'.unmaclıfını beyan rcen ve mabaHi 2.abıtasınca 21,000 kilo sarı sabunlu saraciye tesi günü saat 14,30 da Ankarada idare binasmda yapılac\raYa 
tasdikli olan ihtiyar f-:eyeti rr..ı 7 l:atrsıra malik o'maları. l<öselcsi lı;ralı ıarfJa n ünaka- Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde beşer 

1 

5 Her t'" ı·· h ı '- l saya l< orın us ı ur. lhalesi 11 Eylfıl sahtan şartnamelerde yazılıdır. (4076) 
_- ur.u asla.ııslaD sa m \le bilhassa gcro:e, cuyma ~ 

' ve soyleme uzuvları tam ve diğer I!oksanlardan beri, g.!zip yü- 932 Pazar günü saat 15 le yapı 
~11ydı 

75 adet makas göbeğinin kapalı zarf usulü ve takas b'o&' 
rümeğe, binici:iğe dayc:nıidı olcluğl!r.u c:çıkça t<sdik eden doktor lacal-lır. Taı : p'er i n ~arlname ve 
raporu almaJarı Ja2JmÔr. nümunesini ~örmek üzere her 

6 T l 
giio ve mürıalıc>saya iştirak ede-

- a ipler yu'rnrda yazılı vesikaları, en ~on mektep ~eha-, cek!erin C:e o ~ün ve saatinden 
detna ;r.elerini, hüviyet cüzdanım, aşı kağıdını lstc:nLu.'C:a yüksek evvel Ankara rr.erkt z alım satım 

ile mi:nalHsc:sı 18 Eylül 1932 Pazar günü saat 15 te idare 
1 

sında yapılacaktır. Jirll' 
Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne!erinde beşer 

ya satılan şartnamelerde yazılıdır. (4169) __/' 

Orman mektebi rc!dörlüğilne yazdıkları l:ir ist"C:aya iJiştireıek lsomİS}Onüna mlracaat~arı. z 
mektebe yahut l:u!unduldarı n:at::allcrin oırnan mi:dürlükln:ne ve ,6941 {4210) iraat vekaletinden: 
yahut en büyük mülkiye men:uriyetlerine niha\et 20 Eyifit 932 * * * ·od 
tarihinde mektepte ~ulurımak üzere 1eslim ec:!er!er. izmir müstahkem mevki kıtaatı Ankara Yüksek Ziraat ve Baytar enstitüleri civarında 1 s~' 

7 - Talip~er mc~tebe yazıliıl\ tan ~onra alınabilmek rçın için (6S,SOO) (2,7C4,CCO) (l,460,- edilecek o'.an dershane!er, yatakhaneler, kütüphane, yemek o~ 
usulü dairesinde ve nümuoesi gibi rıoterlikten musaddak taal·hiit COO) ki 0 i:ç pcrça odun ayrı lonu, Rektörlük ve memurin dairesi binasının inşası 21 g 
Senedi. verme'.erı· laftzımdJr. ayrı şartnamelerle kapah zarf "dd ti ı. l f l" ·ı . k ı t r mu e e ~apa ı zar usu u ı e mtlna asaya vaz~ unmuş u · ıııl 

8 T d ı 1 t •· ı · ı f usulü ile O"iinakasaya L.oamuştur. Mezkftr ı"nşaatın mu··aakasa şartnames:, mu .. avelenam"Sİ 001,
0 
• .,. 

- aşra an ge.ece.~ a.ıp.erın yo m;:srn .. ı me! tebe yazılıp iralesi 12·9 g32 pazartesi günü K '" "ı• 
alındıktan sonra rueldepçc verilecektir. Taşradan ge:ecek talebe J6,10 ve 17 dedir. Talip.terin şartname, umumi şartname lahikası, vahidi fiat listesi "~ .. P·;eo 
yol mcsratıaıma ait ves.kaları ve h~rd:ct ettiği md:alden yüksek vakti muayyeninde izmirdeki sa- Jarı (50) elli lira mukabilinde Ziraat iş~eri Umum Müdürliigutı 
orman md<tebiue r,: ı rr:ek i] zere h<a eli et c ttiğini l: ey an eder bir tın alma komisyonuna müracaat- alınacaktır. . .eti 
Yesikayı beraberir.de getirmelidirler. ları • (689) (4183) Her talip münakasa şartnamesinde zikredildiği veçhile ebh) ıı' 

M cktep leyli ve mecctınidir. Tt1hsil müddeti üç sene- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.-:::-.: fenniye ve kudreti maliyesini tevsik eden vesi kaları koaıisY0 

dir. Orman miihendüi yetiştirir). (40M) i~ Tabı işleri yaptıracak ~i ibraz etmeğe mecburdur. . Je 
:: r •· 1 ==ı Taliplerin kendi teklif eıjecekleri hedelin % 7,5 ğu nisbeı1;3z 

1.,--mxlım•E·CIDD.... ~zkve Eırl<elt - r..eyli ve Nehari 4 • +ap+*iff• ~~ o an mf~r~s:.:se ere ~~ teminatı muvakkatesil birlikte ihale günü olan 14 Eyli'ıl 1 ~O' 

t " ~ ı L ıJI 111 .. .. tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de Vekalet inşaat 
S JI d Jl.Se§1l ~i h Resmi dairelere ve ticaret· ii m:syonuna muracaatları ilan olunur. (4261) 

n anelere ait bilumum matbaa u l!~••n•••••••ı••• 

• 

lik,. Orta ve Lise kısımlarını ha vldlr. 
Bütün sanıfları mevc:~H11r. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Cumartesi, Pa za nesi, Çar~amba ~ünleri saat 10 dan 18 e kadar 

müracaat olunabilir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi ar~ a~11~da 
o DIRlWFIH•\Q!p=;iiW Telefon 22534 IW'*' + 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encüm·eninden: 

Memleket hastanesi için alınacak 136 halem ecza Eylfılün 
7 inci çarşamba günü saat on beşte ihale edilmek üzere alenen 
münakasaya konmuştur. Talip olanların mezkur tarihte 75 lirabk 
teminat mektubu veya banka makbuzu i le Kocaeli Vilayeti Dai
mi Encümenine ve şartnamesini ve ecza listesini görmek istiyen-
lerin Sıhhat müdiriyetine müracaatları. (4173) 

H işleri meşhur lştampel Fabri- ~i 
if hasmın son model üze!İnde i~ 
~i yapıJ • .aış fantazi hurufatile müş. ii 
ii terilerin her veçbile memnu· Si .. .. n niyetini mucip bir surette imal g 
iE olunu. ii .. .. .. .. 
g Taşradan vuku bulacak si- 5i .. .. 
:= parişler serian gönderilir. Mek- :: 
:: • == 
:: lupla fıyat ve şartlarımız hak- :: 
55 kında malumat isteyenlere der· ii 
is hal cv2p verilir. si .. .. .. .. 
:: Bir tecrübe kafidir ee .. .. 
ii lstanl:ul. An~ara cadc'esi No.8 ES 

S TESHiLAT Pi ATBAASI ii 
ft ~ .............................................................. ............. ··································••ııt••••······· 

Zayi cüzdan 
1721 numaralı arabacıhk cüz

danımı lf aybettim. Yenisici ala-

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ca~ımd2n rs~isinin ı:uı mu oıma· 

. - . - . . ' 
• ' ': ~ •• 4 1 ',- ' - ... ,- - ... • ~ • 

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. üncü tertip 2. inci keşide 

11 Eylül 1932 dedir 

Bnyn i~ronıiye ~~.111 liru~ır 
Aynca : 15.000 10,000 Liralık Büyük 1 

ikramiyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Mükafat Vardır. ~ 

Çamhca Kız Ortamektebi , 
Müdürlüğünde.~c; 

ikmal imtihanlarile leyli ücretli talebe kaydına Eylfılüo uçuıı 
Cumartesi günü başlanacaktır. (4305) 1 

1 
dığını ilan ec'erim. (=854) 

Mektep EyUJlün 15 inci Pc rşembe günU açılacaktır. 

1 Kayıt ve kabul için Af,ustostan itibaren SALI ve CUMA Eeyazıt - Karakulak hanında :::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::: 
i•m-El!HHIB günleri müdüriyete müracaat edilmelidir. ----• i.r ___ s_a_d_ı_k_o_ğ_Ju_A_d_ıg_u_·z_e_ı __ ii Göz Hekimi ıı 

.. SEV RiSEF AiN ii Dr. Süleynıan Şükrü ! 
-- v !A K m ırr JJe,! 

Adres: lstanbul Ankarıı cıı 

•• 

TU 
.Merkez.ı idaresi c;aıaca köprül ·aş ı B 262.'.l ~~ Birinci sınıf mütehassıs al 

Su he A, Sirkeci blühürdar zade Han 22640 !5 mabı:lliı Ankara caddrsi nurnarı.: 60 ı·: 

Trabzon postası 

(Cumhuriyet) 24 Ağustos 
Çarşamba 18 de Galata Rıh
tımından kalkar. 

········································•··················· ···························································· 

ll~llı 
!i KARA DENiZ POSTASI ii 1 

il SAMSUN il - -~ ~ 
;: vapuru p b :: 
H 25 Ağustos erşem e ~$ 
~~ günü akşamı Sirkeci' den hare- ~~ 1 

g ketle (Zonguldak, Inebolu, ~~ 
SS Ayancık, Samsun, Ordu, G ire- ~~ 
•• T b S" •• H sun, ra zon, urmene ve :: 
i! Rize) ye gidecel<tir. i! .. :: 
si Fazla tafsilat için Sirkeci ii 
i5 Yelkenci Hanındaki acentalı- !~ 
ii ğma müracaat. Tel: 21515 ii 
........................................................... ~t • ............ ................................................ . 

:: ......................................................... ! ......................................................•..... 

Vakır yurdu. 79 ,·e 
Telefon: Yazı işleri 2.4:3 

2.2738 idnre 2.4370 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul Va~ 

Abone şartlar1: 

1 .5 tı J ':! 
Dahilde 150 400 750 1400 
1 laricte 800 14!"0 2~00 

M'ıı: 
ı~orı.t· 

i ıan sartlarımız: 
) (ııSll~\ •c 

f{csmı 
1215

0 ,,, 
Saun 10 Kş 
S . 20 95 , anlım • .. • , 

KUcUk ilan sartlarunJ,!.- 1 ~11 ı 1 U 1 Je • 
ı ~ .ı .. • KtJtıış 
so 50 r:ı5 75 ıoo .. 11,11 
A - ,o\bonelerimızin her uç erıaır 

lı ~ı içın bir dela mcccaıı tııı16 
B - 4 satırı gec;en iltınl:ırın ur 
!1 • • - k mrnoıuıı . atırı ıçın .ı · uruş ıu 

V AKIT MA1'.BAASl 1t vırıılıı 
Sahibi: Mehmet Asını· dit 

-·~et ı\ 
Neşriyat rnüd ürü: 1' •· 


