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PRENS Mİ? Almanya harpten evelki ARSALA~ 
}(ayır ... Dolandıncı 

Bir zamanlarda 
bu adam 

Ankarada 3 ay 

~~lbany~da dahili vaziyet bir 
1a1Qı •ıa gtrnıiş görünüyor. Bu
laİatiQ •cbcbi nıaktul bir komü
tlatQ katilleri hakkında Beu
~cvkalade mahkemesi tara
h~ Verilmiş idam kararının 
lbtai;ctçe. tatbikinde ısrar edil· Prens ve sonra ispanya 
lltıı ır. Bır tarafta icrası kanu- murahhası olarak geçinmitti 
hir llıecburi olan salahiyettar 
ı.r.,:•hkerne kararı var, cHğer 
lbllhaJ n bu kararın icrasına 
ti t tfet eden büyük bir siya
'-tt~lkil&t. Tabii Alman hükü-
'a ~.llıahkeme kararının infazı
~~~ devlet meselesi olarak 

F 1 ediyor. 
'kat Hitler ile fırkası da bu '1!1 infazını kendilerinin 
~ 1Plerine karşı bir nevi te
~.ı gibi görüyor. Bu karar 
~·~.edildiği takdirde memle· 
~ ı maddi ve manevi nüfuz
~' 11 Zaafa uğrıyacağmdan kor
~· Onun için katilleri idam 
~ ... kndan kurtarmak maksadile 

a' tte geçiyor. 
'dtı la itibarla haddi zatında bir 
~ tt llleselesi olan bir mahke
Lir kararı ve bu kararın icrası 
dif tarafta bir fırka meselesi, 
~r .tarafta bir devlet meselesi 
ile 111 ahyor ve fırka menfaati 
'lıa devlet vazifesi ihtilaf vaziye
~~ düştüğü için büyük bir ıi
'.tet buhran meydana çıkıyor. 
~ taraft siyasi ihtiras cere
~ltrı tabii hudutlirını aşıyor. 
~' Hitler olduğu halde fır· 
' Fon Papen hükumetine 
~ en şiddetli hücumlara gi
lt or. Buna mukabil hükumet 
~lldaf aa tertibata alıyor. 

itte . hücumların, bu mücade· 
Şi111~? neticesi nereye varacak? 
la.kikdcn bunu tayin etmek 
)tk •ten müşküldür. Çünkü 
~t 111

da toplanacak olan Rayiş
~rk llıeclisi içinde bakim bir 
ltta~ ekseriyeti yoktur. Diğer 1 

htdu ·~ nıeclis hükümetçe fes
~k ~11 olsa bile yeni yapıla
d'1ı. 111~i~abat ile bugünkünden 
'1 'by~ bir meclisin gelebil-
~ 1 tinıali hemen yok gibidir. 

'•kın bir zamana kadar Al
~ llılifrit milliyetperverlerin 
~ hareketlerini bir nevi 
1-.: ~ d6ğüı tarzında gören
'•ıı l~ıterenler vardı. Bilhaasa 
~ YaıleFransa arasında tami
... ..._~eıeleıi dolayısile şiC:detli 
'-td, ~talar cereyan ettiği sıra
lciıltı il 1~nınhükümeti dahili müş
~b Frıye sürdükçe bu müdafaa 
~~ ran~dan fazla menfaat 
~ i . ~le ıçın müracaat edilen 
r.~d~a gibi telakki olunu
L:."e1ı F •tta ıon intihabat yapı
•11tı- on Papen hükümeti ile 
·~ tQ) •raıında gizli ittifaklar 
dijdi. 'tına olduğundan bahse-

-·~lb111c· 1tlir iti 1 •on hadiseler göster-
~~ttdelcle ~1.nıanyadaki fırka 
~e rını barice karşı ma
~•urette idare edilen bir 
~~lır. d~Gt telikki etmek 
• 
11ldeıı'- ,Almanyanın başında 

l'içt QUrg 'b' lııııırı... e 1111ı gı ı dahilde ve ha-
t~ 11:.~-;. hür~e.tini kazan-

lı fı 1_ reıaı olmasına 
ra:alar arasındaki 

PARİS, 25 (A.A.) - MUstantik, Prens 
de Bourbon'un katilini casusluk meselesi 
hakkında isticvap etmiştir. 

Bu adam haddr zatında Carlo Lorioll 
isminde birisi olup 1866 Te§rinl aanlainde 
Arco (Trcntln) de doğmU§tur. Validesi 
J oscpln Paganı olup izdivacından ev . el 
A vusturya cenerallarlndan Albert de 
Bourbon'un met resi olmU§tur. 

1916 senesinde Atınaya gltml§ orada 
dolandırrcıllkla mahküm olmuş llOnr& 

Soutıaruıpton'a ve oradan Amerikaya git
miş ve arada E dgard de Bourbon lsmile 
Amerikan tablyetini almıştır. 

Yukariki telgraf dün geldi. 
Bundan birkaç gün evel ise tel

graf haberleri, Pariste Prens 
{ de Burbon ) un katledildiğini 
·bildiriyordu, 

1'ukarıda ı Slhte Prens de 
Burbon. A••lıda : KatlU ve 

metresi Kandelarla 

Prens, kendisile uzun mUddet 
yaşamış olan dostu Kandelaria 
isimli bir lspanyol kadmı ustura 
ile öldürmüştü. 

Pren de Burbon, 66 yaşında 
vardı metresi lspanyol kadını 
ise 44 yaşmda vardı ve Prens 
kendisine hücum ettiği ve mn
d&faai nefis vaziyetinde kaldığı 
için oldürdüğünü söylemiştir. 

Hadisnin ertesi günü, bütün 
gazeteler bu havadisi yazarken 

( Deı'/Qnu 9 ıncu sayıfada) 

h ı • • • t• Harap camilerle dolu a iDi IS ıyor •• Evkttf bunları yıkıp 
• satarak neden 

Alzas Lorenin yeni hır kıyamete sebep I .f d . ? 
1 "' F I d .. k d. stı a e etmıyor . o acagını ransız ar a gorme te ır 

Bunu yapsa mükemmel 

Alman - Fransız nUfusunu ve aralarında daha as1rlarca 
muhtellf flh kalacaıı anıa,dan Alzas ·Lorenl gösterir harita 

Almanyada Hitlercilerle biikii- zas - Lorenin geri alınması, or
met arasında büyük kıyametler dunun teşkili gibi muazzam plin
kopuyor. Hitlercilerden intihap lar vardır ki Fon Papen bunları 
esnasında komUDiatlere silib da birer birer temine çalışmak
çeken v~ birkaçını öld6re~ be~ tadır ve bu hal Fransayı izap 
kitinin idama mabküm edılmesı ediyor. Fransız gazeteleri Alman-

ı ta k 1 v sevketti. Bu-on an 1 ın ıga . . . yanın yavaş yavaş canlandığını, 
nunla beraber Hıtlerın ıktıdar . 
mevkiine geçmesi kolay olmıya· şu iddıaların ortaya atılmasından 
cak görllnllyor. ÇGnkO Hitlerin anlıyorlar, harp biteli daha 14 
Alman milletine vadettiği birçok sene oldu. Almanya henüz silah· 
şeyleri bugOnkil hükumet be- lanmak hakkını iktisap etmemiş-
nimsemiştir.··" p,: • g'lt tir. Öyle iken Versay muahede-

Eneli Hiuer: rzan11 a para .•. 
Yermlyecektl borcunu &demiye- ıinin esaslı hDkOmlerını ıbtal et-
cekti. Bugii~kn Fon Papen h6- ~ek iıtiyor. Bu hat Almanyanın 
kameti de vermiyor. Hitlerin bırkaç sene sonra nelere kıyam 
bundan çok fazla olarak temi- edeceğini göstermiye kafidir ve 
nine çabıacağını vadettiği şeyler Fransa Alzas Lorenin yeni bir 
harpten sonra kaybolan Alman kıyamete sebep olacağını pek 
mUalemlekelerinin istirdadı, Al- iyi görüyorlar. 

Berlinde hadise eksik olınıyor 
Berlin, 2S (A.A) - Na1yonal 

ıoıyaliıt gazetelerin4en birinin 
bir nlishai mabsusası kasten hu
ıuıt mahkeme tarafından ölüm 
cezuına mahk6m edilmiş olan 
S Nazinin bulunduklan hapisha
neden diğer bir hapishaneye 
nakledileceklerini yazmış oldu
ğundan bir çok üniformalı Na
ziıler içtima etmitler ve sıkı 
saflar teşkil ve nasyonal-sosyalist 
ıarkıları teganni ederek şehrin 
sokaklarım dolaşmışlardır. 

Zabıta ıilih istimal etmeksi
zin sopalarla nümayişçileri da· 
ğıtmıılardır. Ekserisi Nazi olmak 
üzre 20 kadar insan yaralanmıı-

tır. Bunlardan bazıları~ın yara
ları ağırdır. 

Birçok cameklnlar ve pencere 
camlan kırılmıştır. Sükunet ye-
niden iade edilmiştir. 

Yukarı Silezyanın büyük reisi 
siyasi maksatlarla kamyon ve 
otomobillerle halkın naklini ve 
cinayet muhakemesi etrafındaki 
mıntakada her türlü toplantılan 
meneden iki zabıta emirnamesi 
neşreylemiştir. 

......,..1rnnııınntttmnm1t•tınııntrfftlıtrnnt...._...,......,.. ,,nııımıı11111ıımıı 

Amerika ordulan 
Erkim harbiye reisi bura
ya ve Ankaraya geliyor 

Amerika ordu
l arı erkinı har
biye reisi ceneral 
Mac Arthur A
merika sefareti
ne gönderdiği bir 

.. telgrafta Vaşitıg
ton Türkiye se-

. firi ile temasta 
bulunduğunu ve 
lstanbula 25 ey
lill pazar günü Ceneral Mac 

Arthur öğleden sonra sa-

ve zengin bir müessese o:ur 

lstanbulun dört bir tarafında 
yeni yeni apartımanlar yapılırken 
ve bir çok noktalarda arsalar 
akıl almıyacak fiatlar bu'.urken 
en güzel yerlerde evkafın hiçbir 
işe yaramıyan yıkık dökük bioa
larile doludur. Maalessef bu bi
naların çoğu mineresi devrilmiş, 
çoktan harap olmuf, yalnız dört 
duvan kalmış camilerdir. 

Firuz ağaya geçiniz, Topane
nin üstünde son derece asrt 
apartımanlar mühip manzarala· 
rile şehrin bu yangın yerini süs
lemive başlaınısbr. Fa~et huuls-

f . ~ -
... ' "" 

lsftlnflulüri titr • '\: 
çokrerlerlnde/ 
98rUlen yıkık 
cam ilerden . biri ,..._ __ _ 
nn yanı bqında bir harabe ha
linde bir cami görürsünüz. Daha 
ileri gidiniz, Cihangir, daha ile-

(Lfıtlen sayfayı çeviriniz), 

Yüzme 
Gençleri 

muallimi 
~fbnyor 

Her T ogothof 
Su sporlan için bir Alman 

antrenörünün getirildiği malüm• 
dur. Klüpler ve sporcularla bir 
haftadır tamas eden antrenör 
Her T ogothof evvelki gün ve 
dün Büyükderediki yüzme ha
vuzunda genç yüzücülerimizle 
meşku\ olmuş ve kendilerine bir 

(o--. Mehmet Asnn 
2 lld ıa~adal 

Haata ~ ·-s~ midem bulanıyor doktor .. 
Doktor - Anıaya bakmaJllllS L. 

at 3 te vürut edip 28 eylül çar
şamba günü akşamı saat 9 da 
Ankaraya miltevecciben hare
ket edeceğini bildirmektedir. Ce
neral Ankarayı ziyaret edecek
tir. Ziyaret programı Türkiye 
hükumeti tarafından tertip edil· 
mektcdir. 

çok usuller öğretmiştir. Antre
nör bugünkü yarışlara da ne-
zaret edecektir. 



Sahife 2 

İş Bankası 

Dttn senet devriyesi 
idi, bir ziyafet veri idi 

iş bankasının dün teessüsüoün 
senei devriyesine müsadif idi. 

Bu münasebetle lstanbul şubesi 
tarafından şehrimizde bulunan 

bazı yüksek zevat ile matbuat 
erkanına Tepebaıı bahçesınde 
gece saat sekiz buçukta bir zi· 
yafet verilmiştir. 

Dahiliye Vekilimiz 
Orduya gitti 

Ordu, 24 (A. A.) - Teftiş 
seyatindan avdet atmekte o!an 

Dahiliye Vekilimiz bugUn Kara
deniz vapuru ile limanımıza 

geldiler. Vaktin müsaadesizli· 
ginden ıehrimize çıkmadılar. 
Bine yakın halk ve teşekkllere 
mensup gençler ile köylü mü· 
messilleri Vekil Beyi çok parlak 

tezahüratla vapurda karşılamıı
mıılar, ve bukP.tler takdim et-

mi§lerdir. Muhtarlar tarafından 
verilen ve mısır başaklarile slls· 

lenmiı olan bukettse mlitehassıs 
olan Vekil Bey kaylülürimb:le 

uzun müddet hasbıhalde bulun
muştur. Vekil beyi hamil vapor 

bir müddet tevekkuften sonra 
Samsuna hareket elti. 

BaşvekAlet müsteşarı 
Ankara, 35 (Huıusi) - Başve· 

kAlet müsteşarı Kemal Bey me-

ıunen lstanbula hareket etmiıtir. 

Tevfik RUştn Bey 
bugün geJf yor 

lımir, 25 (Husus') - Harici
ye vekili Tevfik Rüıtü B. bu 

gün Ege vapurile lıtanbula ha
reket etmitlir. 

ilk incir mahsulO 
sevkedlldi 

fzmir, 25 (hususi) - ilk incir 
mahsulü lzmire geldi ve aydın 
kooperatifi logiltcre ve Fransaya 
l 1 ton yükledi. . 

a-.mnınmmutMRMiiüüliliMIJllllRlll.........,,.ı n 1111111 •ırwıatmtmnn 

ride Ayaspaşaya bakan .zarif ve 
yepyeni binalar arasında yine 

böyle biçare camilere rastgelir
sioiz. Bunlar ya bir kaza ile, 

yahut yangınla, zaman ile artık 
içine girilmeıi imklıu olmıyacak 
bir bale ıelmiıtir. 

Fakat yılnhp temizlenmediii 

için ne arsaundan istifade edi
lir. ne de hiç olmazsa etrafın 

güzelleşen manzarasına mani 
oJmalannın 6nllne geçilebilir. 

Evkafın elinde ~eni ve eski 
han, dOkkln olarak bir çok 

emllk Yardır ve evkaf bu 

enıllktm yllzde ondan aşa· 
ğı olmamak llzere kira al-

maktadır. Ba ıuretle eğer 
iyi bir idare altında bulun· 

sa Evkaf f1l haJile bile mnkem· 
mel bir müeueae ola bitirken 

eğer kabili istifade olmaktan 
çıkan bu eski, yıkık binaların 
taşından toprağından da istifade 

etse ştıphesiz ki çok zenginle· 
şirdi. 

Hiç de büyük külfetlere ihti-
1&5 göslumiyen bu tasfiye ame

li} e•İoe neden teşebbüs edilmez, 
a11lqalır to1 dejiL. 

VAKiT 
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Alman meclisinin"bertaraf,, edilmesi 
mevzuu bahis oluyor 

Hitlercilerle bugünkü kabine arasında yeni yeni 
müzakereler var, fakat bunlardan bir netice çıkmıyor 

Berlin 25 (A.A) - HükOnıet 
mehafilinde yeni umumi intıhabat 
icrası faydalı telakki edilmiyor. 

Parlamentonun muvakkat bir 
müddet için işlere müdahe'e et
tirmesi fikri o derece tarakki 
etmektedirki demo!<rasi prensip-

lerine olan sedakatmı şüpheye 

mahal bırakmıyan Frankfuryer 
Zeitung, 9u sabahki nushasmda 

Almanya gibi jçinden çıkılmaz 
siyasi bir vaziydte bu:uoau ~:r 

hükumetin her hanği bir şekil 

ve usulle olursa olsun yeni inti
habat yaptırmamak ve siyasi 
fırkalar kaygusile meşgul ol· 

maksızın hükumet ve idare et
mekten başka bir çıkar yolu 
olmadığını takdır ve teslim ey
lemektedir. 

Mezkur gazet~, bu bapta yan· 
lız şöyle ibtirazi bir kayıt ser· 
delmekte ve milli bir temerküz 
hükumetinin Von Pepen von 
Schleicher kabint.sinin yaphğı 
gibi yanhz sağa milteveccih olma· 

sı değil fakat Alman miJletinin 
muhtelif arzu ve metalibatınıda 
bihakkın temsil eylemesi icap 
eder. Demektir. 

NazUerle merkez 
ftrkası 

Stuttgart, 25 (A.A} - Nazi
lerle Merkeı fırkası arasında 
Prusya hükumetinin tarzı leşek
kUlü hakkında müzakerata dfin 
bati anılmıştır. 

Bu müzakerelere M. Brüning 
ile M. Grass ve Nazilerden M. 
Strass~r iştirak eyleme~'tedirler. 

Bir itilafname usulün mümklin 
olduğu görülmektedir. Filhakika 
Hitlerciler merkez fırkasına baş· 
vekalet ve dahiliye müstesna 
olmak üzere 4 nezaret teklif 
etmişlerdir. Yalnız dahiliye nezare 
tinin kime tevcih edileceği mese
lesinde başlıca bir noktai nazar 
ihtilafı hadis olmuştur. 

Merkez fırkasımn, Almanya· 
nın Prusya komiser muavini ol
madan evvel merkez fırkasına 

Yunanistan 1 Filomuz 
Kıralfık taraftarla
rına karşı kıyamlar 

Atina, 26 (Hususi) - Baıve
kil M. Veoizeloıun istifa edece· 
ğioe ve intihabatın renksiz bir 
kabine tarafmdan ıcta edilmesi· 
ni Reisicümbura tavsiye edece
ğin~ dair bugün burada bir ıa
yia çıkmıştır. Hükumet mehafili 
bu şayiayı şiddetle tekzip edi
yor. Şimdiki kabine, intihabatı 
yaptıracak ve ancak yeni meb'-
usan meclisi toplandiğı uman 
istifasını verecektir. 

Venizelos aleybtan bazı zabit· 
lerin ikinci bir askeri cemiyet 
teşkil ettikleri hakkında, birkaç 
gündenberi ortada bir pyia dev· 
ran ediyor, batta kabine aleyh
tara bu ikinci askeri cemiyete 
mensup bazı küçük rütbeli zabi· 
tanın hükumetçe Selinikte tahtı 
tevkife alındıkları söyleniyordu, 

hükumet bu ikinci cemiyet şa· 
yialarını tekzip eylemiştir. 

Selanikte kıraliyet taraftarı 
ahali fırkası merkezinde bir ha-

dise olll'uş, üç kiti fırka merke
:ıine girerek kıraliyet taraftarı 

ahali fırkası Çaldariıle fırka nam· 
zetlc:rinin resimlerini duvardan 

indirerek yakmışlardır. H6kümet, 
bu hadisede methaldar olmak 

töhmeUle üç kişi tevkif eylemiı
itr. 

GraH Zeplin 
Fridricbsbafeo, 24 (A.A) 

Graff Zeplin kabili sevk balonu 

29 Ağustosta Cenubi Amerika 
seyahatine çıkacaktır. Mezkur 

balon bundan başka Cenubi 
Amerikaya 12 Eyl61, 26 Eylôl ve 

1 O T eırinievvelde olmak ilzre 
ilç seyahat daha yapacaktır. 

a ali 
tarafından ziya

ret ediliyor 
Trabzon, 24 (A.A) - Yavuz 

ve dört gemiden milteşekkil fi-
lomuz saat 17 de limanmııza 

J[elmiştir, Filo kumandanı Valiyi 

ziyaret elmiş ve Vali Bey de 

iadei ziyaret eylemiştir. Filonun 
muvasalatinde binlerce halk bU

tUn sahil boyu ve liman imtida

dmca filoyu seyretmek için bi

rikmiş bulunuyordu. Mühim bir 

halk kitlesi de motör ve kayık
larla filoyu ziyaret etmişlerdır. 

Bir hava filomuzun 
seyahati 

Adana, 24 (A.A) - Dört tay
yareden mürekkep bir filomuz 

saat 11 de Diyarıbekirden geldi 

ve buraya indi. Fılo yarın sabah 
Eskişehire hareket edecektir. 

Buğday komisyonu 
teşekkül etti 

Ankara, 25 (hususi) - Ziraat 
Vekili Muhlis Be)in riyaseti 

altında bir Buğday komisyonu 
teşekkül etti. Komisyon ma-

liyeden muhasebat umum mil
dürü Faik, iktısattan ticaret mü-

şaviri Şefik, nafiadan şimendifer 

mektebi müdürU Eşref, ziraattan 

buğday seksiyon şefi TalAt, zi

raat bankasından Ankara mer
kez müdürü Veli, Necdet bey· 

lerden müteşekkildir. Komisyon 

dün ilk içtimoiını aktetmiştir. 

ikinci içtima eylul iptidasında 
olacaktır. 

mensup bulunan M. Pracht'ın 
Prusya dahiliye nezaretine inti
habına hususi bir ekemmiyet 
atfetmekte olduğu görülüyor. 

Diğer taraftan Almanya ko
miserinin, 30 ağustosta toplana
cak o:an Diyet meclisi hutu
runda kendisini kat'iyen mesul 
addetmemesi de muhtemeldir. 

Filhakika, Almaoya'nın Prus
ya yüksek komiserliği riyaseti 
cümbrun bir emirnamesile ihdas 
edilmiş bulunduğundan komiser
lik ancak mareşal Hindcnburga 
karşı mcsul mevkide bulun-· 
maktadu. 

Eu suretle hali hazırdaki Prus
ya hükumeti, bilfarz Almanya 
komiserini D'yet meclisin heyeti 
umumiyesi veyhut encümenleri 
huzuruna çakmağa icbar edecek 
olan meclis ekseriyetinin bu hu
sustaki takririni reddeylemiş ola· 
cak ve esasen bu menfi vaziyet 
te sebık Braun hükümetinin itti· 
haz eylediği vazıyete muadil 
bulunacaktır. 

Fabrikalar 
•• us u e ssıs a-

rının tetkikatı 
lzmir, 25 (Hususi) - Bir kaç 

gündeoberi burada bulunan Rus 
mütehassısları mütebassıs'arımıı
Ja birlikte yaphklan tetkikata 
bitirmişler ve bugün Aydına git· 
mişlerdir. Mütehassıslar tetkikat 
ndiccsinde lzmirde bir mensu· 
cat fabrikasının tes'sine karar 
verılmiş velzmir mmtak•sı dahi· 
linde Amerikan cinsinden pamük 
yetiştirilmesini muvafık görmüş· 
brdir. 

Rus Mütebass sları pamukla· 
rımııın elyafını kısa bulmuşlar
dır. 

Fransa'da 
PARlS, 25 (A.A.) - 25 Ağus

tos tarihli resmi ceride, bütçenin 
müvazenesinin tekrar tesisini iı
tihdaf eyliyen 15 Temmuz tarihli 
kanunun 6 ncı maddeıin'in tatbiki
na ait birinci kararnameyi neşret
mektedir. 

Bu madde ahkamına her nevi 
idari masarifat 1 Teşrini evvel 
l 932 tarihinden itibaren ıivil ve 
askeri memurin ve müstahdemi· 
nin maaşatı miktarının o/o 5 ne 
müsavi ve 31 Mart 1932 tarihli 
mali kanunla açılmı§ olan kredi· 
lerin senelik miktarlarma muadil 
bir esas üzerinden hesap edilmi§ 
bulunan tenzilata tabi bulundu
rulmaktadır. 

Madrit Ali ıiıabke
meslnlo kararı 

MADRIT, 25 (A.A.) - Ali 
mahkemenin ceneral San Jorjiyi 
idam ve ceneral La Herran ile 
Miralay lnpante'yi müebbet hapis 
cezalarına mahkUm ettiii ve yüz· 
başı San Jorjinin beraatine karar 
verdiği ıöylenınektedir. 

26 A2"usto~ 

Bir post içinde 
iki aslan 

c 5 
. d dcııanı) ( Başmakalenıız en ·. I ·11 irı b. bır erı . 

mücadele adeta ır derece11 

canlarına kast edecek t'bsl 
bulmuştur. Hindenbud~n ar•"". 
bile bu umumi müca e e ... ,k· 

~ra ... 
da firka taarruzlarına ug 
tan kurtulamamıştır· k'kattır kİ 

inkar edilmez bir ha 1 \'fetli 
Hitlerin fırkası ne kadar k

1
u aof• 

.. A"' . olursa olsun bu guo Reill' 
demek değildir. Bahusus diı:oiO 
cümhur Hindenburg ken ,iyi' 
ve fırkasının fıkirlerine "e oıek' 
setine tamamile iştırak e;:ı;i.ftııg 
tedir. Lakin Hitler . 8 be~· 
meclisinin toplanmasaoı bile oıe" 
leyemeyor. Derhal iktida~ ddt
kiine geçP.tek Almanya ~u ' fit 
ratına hakim olmak jstıyor· 

1
,. 

post içinde iki aslan sıkışaoı:ııet 
cağı gıbi bir memlekette : j~İ 
namma icraatta bulunac• itİ' 
ayrı kuvvet yaşayamaz. B11bor 
barla ya Hitlerciter Hindetı ttifİ 
gun emniyet ve itimat e,bııl 
bükiimele itaat edecek Y tl8 
bu günkü hükumeti bi~ .su~( 
bertaraf edip onun yerıoe g of' 
cektir. Aksi takdirde AlOl~O
soou nereye varacağı Ol Jt 
olmıyan bir anarşi içer;sioe 
şecektir. 

Mshmet~ 
Buğday fiatıarı dl 

Ticaret ve zahire borı~' 
dün buğday üzerine har• 
muamele olmamıştır. . 'I 

Fıallar düne nazaran b•:,,. 
tenezzül veya tereffü göster ı,ı 
miştir, 5·6 çavdalı buğd•11 
6,36 ve 7,12 kuruş arasınd• 
tılmışhr. fi 

Dü:ıkü piyasada daha :fi 
arpa üzerine muamele yap•-,_. 
tir. FaRnt arpa; Stoktın ı~~ 
ğınCfan 4; 15 kuruş ilzerı 

muame!e görmüştür. ~ 
Tiftık üzerine de dün kı il 

hararetli muamele o!muşt~t~ 
cins tiftik 45 ve diğer tıft 
37 kuruşa sahlmışt.r. 

lkbaat Vekili Yalov•..-_. 
·dv 

Eevelki gün Yalovaya l'f ~ 
Iktısat Vekili Mnstaf ~ ~eref" 
dün yalovadan şehrımııe 

memiştir. . bef 
Sanayi birliği namına bır ,1, 

et dün bir mo~orla Ya1°' 
gitmiştir. ~ 

~~-----------------Bir arı kovao• / 
W AELFRAHT, 25 (}..J\b?riır' 

Ren havaliai vilayetlerindeO f"' 
de ikamet etmekte olan 84,.L.:.ı; 
lannda bir kadın ika.ıııet~ fi' 
yatak odasının albnda ~ ;tif 
canberi bir takım vızıltılat 
mekte idi. ıif'' 

Son günlerde bu vızıltıl~~ 
delettiği sırada yatak 0 ~·· 
döşeme tahtalan açıl1111f ~ ... ~ 
ben 40 bin arının yatak . ., bİ' 

·ı e"• -~ altından geçmek auretı e ~el .. 
tarafından diğer tarafın• kl-'' ~ 
l:endilerine bir yol yaptı ı,.1J ;JJ' 
burada ta~inen 50 Iibr: bO~ 
tiva eden hır buçuk Dletr . ~~ 
da bir koğan imal ettikler~ıtl' 
mü§tür. Arılar buradan b·r V 
mı§ ve kendilerine başka ~erlef' 
ğan tedarik edilerek orara 
tirilmi§lerdir. 

~ 
-------~ .... -
Bir ~ırsız kudl~tl 
yasınıo d"rde polil~ 

ADANA, 25 (A.A.) - ıısiitl' 
miz muhtelif tarihlerde ":ıya f'' 
addit evlerden 43 parça rJJi;rtJ', 
lan iki kadın, iki e~k~kte.1iıa1_..,ıt' 
kep hırsız şebekeaını Y 
hr. 
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e\1glUme gelen Anadolunun muhtelif iskelelerinde' rilecek talebe 
8. rnektup namz~tlerl 

'I~~~:~~ karısının mektubunu lstanbulda ihracat tesbit komisyonları 
Haini a adliyesini ve ayan mec· 
t~ bu:~t!ul eden mektup açma i
lıtıi &.ld a da günün meselesi ha· 

li J, 

akikat b. 
"ıektub en ır erkek karısının 
, liiç ;~u açabilir mi? 

kırtılef 1 
kat ettiniz mi, insanlar 

Siı hi~~ mektuplarını açarlar? 
'ça,l' tn °tnşunuzun mektubunu 
ı' '••nı ' A ı~. li z · çmazsınız şüphe-

'l'Itt ~.ta onların mektuplarına 
~erde ıle göstermezsiniz. Bir 

"'"'· O Çalışıyorsunuz. Ortağınız 
d, lctı:t:a gelen a!k mektuplarını 
bıenr, ısınız. Fakat pek sıkı 
aj,... atla b -ı d - b" . .''1~1 r k" ag an ıgınız ır ışte· 
lıı~j,.. ~ 11>leriniz var. Rakipleri-

., •ız· b 
~'•i ın·· 1 

ir hamlede yere ser· 
~teleri\t~kündür. Onların muha· 
llı-ı, 1nı ne kadar ahlaksızlık o· 

1t a sun · · · d , ıçınız en: 
'debil A.h, §U vesikaları bir elde 

8ı.ı~~~rn, dersiniz. 
~t b· Utıkü atkla menfaat arasın· 
b·ı ır rn·· 
ı~eıf unasebet vardır. Hem 

lttı,~z ne aıkı, ne müthiş bir mü· 
h, t .... 
<ıı~· 

ht t'~ ba!kalarına kartı f era· 
~~liıtı 0~~ttnekten meneden demi
~~e 1 1

Zi başkalarına kar§ı teca· 
qjl> a:'vkeden "malik olma, ıa· 
~lltna.,, hırsıdır. 

ııı,I\, ~ •~hip olmak istendiği za· 
dııı-11 akım olan devlet iatili. or· 
l'ııU~, sevkeder. Bir ıirket veya 
~· •ese · ı t\e • ıse rakiplerine kar§ı ne· 
)ttil\~ı, cins cins açmazlarla vazi· 

lı .. kurtarmak ister. 
L. '~YI b' 
~ ~ e ır devirde bir erkekle 
·~~i dınrn mün ebeti ve aşk 
lı~~ ~lmak, hakim olmak,, tan 

tı-ı hır şey de~ildir. 
~ke ·ek kadına, yahut kadın er· 
~~. A.'~hip olmak, hükmetmek is· 
~UI~ ~ ın, sevginin hakimi olmak 
~ltifi aalıibi olmak manasını ifade 
ıt ıatn d 
1 lı ~ek an a erkek karııına ge· 
' 1*•tıa b~up)~~a değil, gözüne, ba-

Se\' . ·le hukmeder. 
~hibil?ı~i bugün hala, bir mülk 
~ e~ tn ° hıak ve kadına hükmet· 
~'tııtı &.nasına anhyan erkek ka· 

'rı. a. ?nektuplarını kanuna rağ· 
Stnak "h . d ı tıyacmı uyar. 

bu Jf. ~ ,,_ 

tıı.·· 1 tıku ·ı tli•k &.dd aı .enin şekli kadını bir 
~~. d··kedıyordu. Onun için bir 
'"' \t lcan d k" .. ~ •

111\dak· ın a ı eşyasına, cuz-
cl e~,e k 1 Parasına nasıl hükme· 
i," arısın d .. l h""k d 'tı {'ak a a oy e u me er· 

.ı e\>c\tta.dt, Patriyarkal aile artık 
14111 e ' .. ld 
'd ~ "e gı ~ ir. Muasır aile ka· 
~ qe~er erkegi müsavi kuvvetler 

'ttı • On . . k l k . ~ t\ h-· un ıçın anun ar a· 
~,l Utrh. t' . 

~r '"a k 3 e ını kabul eder ve 
~?tıa.Ic ar~Iarımn mektupları· 

ı:. salahiyetini vermez. 
d 4:.~Je ~ ~ :t-
el\ tı.llıey · 

~t l/l'rı ka 1 aık ve sevda bahsin· 
.. 1l' f'ı·ı bul edince onu huku· 
"''?tı l ' b. . , 
l\ı &'eJir ır tırket addetmek la· 
cli~~I lıtr>ta' O Zaınan karılarımızın 

tt e . tını ,. 
İljL "ıtniz· oaÇınayız, fakat sev· 

~ıetoo! ın - çil k .. ·ı . . . 
)~ . · ·~iı n u aevgı erımızı 
~-~tıhiaat}e ~adar hala malikiyet 
l'ı- !ekti 

1
d ır surette sahip ol-

'tı t ll. e a ] 1 uir .. n ıyoruz - mektup· 
cur·· 

um de olsa açarız. 

~adri Etem 

'- ().. 5"na · lt_t .. un sa Yı erbabı 
orı nayi b 

~~Ilı ~t Yen· er ahı ve fabri-
~iıt ' 81 hııkkı kontenjan talimat
'~k~· RÖrü ında lktısat Vekili
tlirı e ''- \' ataŞeceklerdir. Fak et 
\'ay a~tılanvc:;a gittiğini öğre· 

i 1decekr ey et bugün Yalo 
ır. 

talimatnameyi tatbik için hazırlıklar : ihracat Yeni 
komisyonları için memurlar ve mıntakaları ayrıldı H 

Yeni kontenjan listesi ve buna 
müteaJlik 13213 numaralı karar
namenin talimatnamesi henüz 
şehrimizdeki alakadar makamla· 
ra tebliğ edilmemiştir. 

Dün sureti hususiyede öğren· 
diğimize göre cumarte~i günü 
talimatname resmen alakadarla
ra tebliğ ediJecek ve bir ey· 
li'ıl bidayetine kadar kararna· 
menin emir ettiği hazırlıkJar ya
pılacaktır. 

Bu hazırhklara nazaran Ana
dolunun muhtelif iskelelerinde 
ve lstanbulda ihracatı tesbit ko· 
misyonu namile muhtelif komis· 
yonlar teşkil edilecektir. 

lktısat vekileti tarafmdan ta
yin edilecek bir mürahassm iş
tirakHe teşkil edilecek bu ko
misyonlarda; o mahallie valisi, 
ticaret odası mümessilleri hazır 
bulunacaktır. 

lecek bu kabil komisyonlara 
mürahh~slarıoı seçmiş ve alaka
darlara da tebligat icra etmiştir. 

Vekalet murahhasları derhal 
memur edildiği mahallerde ko· 
misyonların faaliyeti için icabe· 
den hazırlıkları ikmal ederek 
1 Eyli'ıl 1932 den itibaren res
men işe başlıyacaklardır • 

Vekalet tarafından taym edi· 
len ihracat komisyonu memur
ları şunlardır : 

lstanbul ihracat ofisi raportör
lerinden Avni Bey lzmir mın
takasma, Halil lbrahim Bey Gi
resona, lstanbul ticaret müdürü 
komiserlerinden Nahit Tahsin B. 
Orduya. 

Bundan maada bir numaralı 
komisyonda zahire borsası ko
miseri Akif Beyle Ticaret oda
smdan seçilmiş iki aza buluna
caktır. lstanbul vilayeti tarafın
dan da bu komisyona Istanbul 
baytar müdürü murahhas olarak 
seçilmiştir. 

iki numaralı komisyonda tica
ret odası katibi umumisi Vehbi 

Beyle vilayet namına iktısat mü· 
dürü Asım Bey ve ticaret oda
sından da iki aza bulunacaktı• 

Komisyonlar vali Beyin riy .. 
seti altında içtima edeceklerdir. 
Ancak vali bulunmadığı zaman 

bir numaralı kemisyooa Cemal, 
iki numaralı komisyona Muhsin 
Beyler riyaset eı:deceklerdir. 

Ticaret odası idare heyeti 
dün öğleden sonra fevkalade 
içtima ederek komisyonlara in
tihap edilmesi lbımgelen oda lktısat vekaleti istanbul, lzmir 

Giresun Ye Orduda teşkil edi- , 

iktisat Vekaleti Istanbulda şe· 
bir ihracat komisyonu teşkiline 
lüzum görmüş ve bir numarala 
komisyona ihracat ofisi müdürü 
Cemal ve iki numaralı komisyo· 
na ticaret müdürü Muhsin Beyi 
memur etmiştir . murahhaslarını seçmişlerdir. 1 

Ekmek narhı ace
ba kalkabilir mi ? 

Belediye ikhsat müdilrü Asım 
Süreyya Bey fırıncılar ve ekmek
çiler cemiyeti reisi ile, bazı fı
rıncılarla temas ederek ekmek· 
ten n•rmn kaldır.iması ve halka 
tam ve ucuz ekmek yedirilmesi
nin çareleri etrafında görüşmek· 
tedir. Bu arada ekmeklerin Av
rupanm bazı şehirlerinde olduğu 
gibi iki, üç kiloluk olarak çıl<a" 
rılması da düşünülmektedir. lk 
tısat müdürü Asım Süreyya Bey 
bir muharririmize demiştir ki : 

"Ekmekten narhın kaldırılma· 
sını ve halka daha ucuza yedi
rilmesini tetkik ediyoruz. Narhı 
kaldırmak ve ekmekleri üçer, 
dörder kilo'.uk çıkartmak ta dü
şünülmüşse de bir karar veril· 
memiştir. Üçer, dörder kiloluk 
ekmek çıkarıhrsa halk bu büyük 
parçalardan istediği kadar par
çayı kestirir ve gözünün önünde 
tarttırarak ekmeğini tam olarak 
alır. Fakat büyük ekmeğin de 
nefis olamıyacağı iddia edilmek· 
tedir. Sonra narhın kaldmlması 
da yazm halkın lehine olsa biJe 
kışm uzak yerlere ekmek gön· 
derilemeyince fırıncılar arasında 
rekabet ortadan kalkacak, ek· 
mek fiatı istendiği kadar yükse· 
lecektir. Maamafih tetkikata de-
vam edilmektedir. Ekmek me
selesinin balkın lehine olarak 
halli için çalışılmaktadır.,, 

Komünist 
12 kişi 

Daha tevkif olundu 
Ş~bekenfn geniş 

Olduğu anlaşılıyor. 
Geniş bir komonist şebekesinin 

son günlerde şehri propağanda 
ve tahrik faaliyetlerine saha itti· 
haz ettikleri anlaşılmaktadır. Bir 
kaç gün evvel yakalanan ve 
adliyeye verilen yirmi bir komö· 
nistten başka dün yeniden on 
iki kişi derdest edilmiştir. Bu 
on iki kişi Bulgar komünistidir· 
ler. Şu isimleri taşımaktadırlar: 

lstuyan Barof, llya Hiristof, 
Istupça Gorgoyf. Delo Petgof, 
Sabike Kançef, Mibal Hiristof, 
llya llyef, Milols tavri. lvan Is· 
torunçef, Kol o lstorunçef, Di· 
mitri Mihal, Novak Milof Kançef, 

Komünistler dün adJiyeye ve 
diğerleri yedinci istıntaka veril
mişlerdir. 

OUyunu umumiyeye dair 

Düyunu umumiye tahkikatına 
ait evrak dün müddei umumili· 
ğe gelmiş ve tetkikine başlan· 
mıştır. 

Bir lngiliz filosu li-
manımıza Qeliyor 

logilterenin Akdeniz harp fi. 
losuna mensub gemilerden bir 
kısmı 16 Evlülde limanımıza ge· 
lecektir. Luraçoa, Colomba, Ce
res ve Curlen krovazörlerile 
Rover tabtelbağrinden mürekkep 
olan filo Maltadan gelerek lima
nımızda bir gün kaldıktan sonrt1 
ertesi günü Bulgarisfan ve Ro· 
manya limanlarını ziyaret etmek 
üzre Kara denize geçecektir. 

Gemiler burada bulunduğu 
müddet zarfında mürettebat şe
refine b~r kabul reımi tertip 
edilecektir. 

Lehli meslektaşlar 
Lebistanda Poznan şehrinde 

intişar eden Kurjera Poznans
kiego gazetesi muharrirlerinden 
M. Stefan Vinikofski ve M. 
Şelmikofski tetkikatta bulunmak 
üzere Varnadan şehrimize gel· 
mişlerdir. 

Lehli gazetecilerden M. Virşi· 
kofski de iktısadi sahalarda 
tetkikat yapacaklar ve bu hu· 
susta gazetelerine makaleler ya· 
zacaklardır. 

Lehli meslektaşlarımız dün 
ga ı:etemizi ziyaret etmişJerdir. 

1 
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DllllDIN 
Bu da mesele mi ? 

Bugünün en mühim hadisesi 
nedir, bilir misiniz? 

- Şimdiye kadar bir, nihayet 
beş Türk doktoru lstanbulda 
aparhman yaptırmış! 

Zannediyorum ki bu cevaba 
birdenbire hayret ettiniz. Hayır 

etmeyiniz, Bunu bir arkadaşımı· 
zın evvelki günkü neşriyatından 
anladık. Çünkü bu meseleyi başlı 
başına bir anket mevzuu yapmış. 

Çok garip değil mi? bir Ka· 
rabet usta çıkıyor, bir ticaret, 
yahut san'at yapıyor. Para ka· 
zanıyor. Bir apartıman yapıyor. 

Bu mesele değildir. Sonra bir 
Hiristo çorbacı çıkıyor, çalışıyor 
çabaliyor' yahut hiç çalışmadan 
bir çaresini bulup zengin o!uyor 
o da lstanbulun b;r köşPsine bir 

aparhman kuruyor. Bu da bir 
mesele olmiyor. Daha s >nra bir 
borsacı Mişon spekü'asvon ya· 

pıyor, işi yoluoda gidiyor. O da 
Beyoğlunun bir köşesine bir 
apartıman çıkarıyor. 

Bu da ldmsenin dikkatini celp 
etmiyor ve hiçbir mesele olmı· 

yor. Nihayet bir Türk doktoru 
çıkıyor. San'atında ihtisas peyda 

ediyor. Memlekette şöhret alıyor. 

Çalışarak alnının teri ile biraz 
para kazanıyor. O da• Şişlinin 
bir tarafına bir aparhman yap· 
tırıyor. Fakat bir defa bu apartı· 
man işi mühim bu mesele olu· 
yor 1 Acaba niçin? !:?elli değil! 

Halbuki Istanbulda apartıman 
yaptıran muhtelif mes!~k ve 
san'at erbabına karşı apartıman 
yaptıran do'<torlann adedi sayıl
sa "belki de beşi geçmez. Bunı,;ın
la beraber lstan!:>ulda yapılan 
bütün yeni apartınmanlar 

guya r.0 1<lorların ım ış gibi 
görülüyor ve gö>teriliyor. Haki-
katen hayr ... te değer bir gara· 
bet değil midir? .. -., 

Avrupaya gön· 
derilecek talebe 
için seçilen nam· 
zetlerin resimle· 
rini neşrediyoruz. 
Bugün takdim 
ettiklerimiz Edir· 
ne erkek lisesi 
tarafından 931 ve 
932 seneleri me· 
zunları arasından 

seçilen Efendi- · 
lerdir. İsimleri ve 
mezuniyet sene- M. Fahrettln 
leri şunlardır : 

F ahrettin 9321 Ahmet Lütfi 
932, Fethi Oğu;~ ! •32, Cevat Ru-

AhmetLUHiEf. FethlOluzEf. 

Mehnu~tAtaEf A.qlnasl Ef. 

CevatAuhlEf. YaşdrOsm11nEf. 

hi 931, Yaşar Osman 932, Meh· 
met Ata 931, A. Şinasi 932 
Efendiler. 

ihtikar takibatı 
Müddeiumumilik, ihtikar yap• 

tıklan bildirilen Sokomi Vakom 
Amerikan, Ajvatik petrolom in· 
giliz, Istova Romanı, Türk Pet
rol Limited isimlerindeki heuzin 
ve petrol şirketlerini, ve Abdul
lah Dilmegani isminde bir kahve 
tüccari~i vilayet ihtikar komis
yonuna vermiştir. 

Katil maznunları 
Nişantaşında Muharrem ismin

de birini öldürmekten suçlu Ha· 
sanın ve Necati isminde birini 
faili gayri muayyen olarak yara
lamaktan suçlu Necatinin muha
kemelerine dün de Ağırcezada 
devam o!unmuşi ur. Davanın ge-
çen celses inde iddia makamı id· 
diasını serdettiği için dün maz· 
nunlar vekilleri müdafaalarım 
yapmış'.ardır. Muhakeme karar 
için ey.fı uıı üçüne bırakılmıştır• _ 
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Yasan CASUS Turı.çeye Cür'etkar ve 
küstah biri 

Bir tacirin anlattıkları : ..... ,.. Çe\•iren .. setMog• Be~nelmllel Esrarengiz Kuvvetler O. Rıza ham -14 -

Hududu m1ıhafaza eden hem 
Kontrol ~iı~iyoruz ki·· 

.. 
Almanlar hem Isviçreliler idi .. Mahpustan çıkınca 

esnafı gene haraca 
kesiyor 

111' 
Elbet dilediğim ırlbf satarım: Hiç bir ~ı~ıe 
tekelle kömür bu kadar mnsail şer 

müstahsile kendini vermemiştir 
Afenden derhal apartımana gir ı lunuyorum. Miralay beni mütead

miı ye Goatafın kapısını ça1mıştı. dit defalar takdir etmiştir . 
Kapıyı genç bir adam açtı: Aşenden açık konu~mak lü.zu-

,eaeki" 
Şeker ihtikarı var.. Gazda Nakliye masrafı ~eçe:...tüğjj, df 

ihtikar var.. kömürde ihtikar nishetle yüzde ellı dUJ-,lf 
- Möayö Goıtaf Grabo ile mi munu hiuetti: Karısı adliyede maz-

miiferref oluyorum?. -Bana bak birader!. Paaapor- hatayı kapınca 
- EYet efendim, emrediniz! .•. tunu göstermek istemiyorsun. Ben k d • 
- içeri girebilir miyim?. de ısrar etmiyorum. Sen, bizim açıver 1 
Goataf biraz tereddüt etmiş, fa- kullandığımız adamlan başı boş Hasır iskeluinde halkı haraca 

kat Atenden Gostafın tanıdığı is- bıraktığımızı, onları takip etme- kesen Haydo, cve!ce Ağırcezada 
mini vermit ve derhal kabul olun- diğimizi zannediyorsun. Fakat al- görüten muhakesi i:zerinc alh 
muttu. danıyorsun. Biz senin Almanyaya ay hapısa ma~1kiim edilmişti. 

Gostaf miıaf irini i~eri abıış, bir kere bile ayak basmadığını Mahpusiyet müddetini bitiren 
onu bir odaya koymuş ve Aşen- bitiyoruz. Sen kuvvetli karihana Haydo, hapısbanden çıkar ;-ık
denle görüıtüğünden memnun ol- güvenerek bize raporlar veriyor- mar: derhal so!uğu Hasır is:.Ceie-
duğunu arJatmıya baıl:ımıştı: sun!. sinde almış es':<isi g bi esnaf-

- Bal'da bulunduğumdan ve Goıtaf, İngiliz cuusunun bu it- tan lıaraç top!amıya teşeh':>Gs 
11.zı"nle mu"terref ld w d d d' etmı'ş'.J'r Bu vaıiyet karcısında 0 ugum an e· hamı karşısında bir şey diyeme ı. ., 
rin bir memnuniyet hiasediyorum. Gülümsedi ve doğrusunu aöyledi: yeniden büyü'' bir endi.şeye dü· 
Çoktanberi ıı'z'ı tam k · t' şen esnaf E ninö;ıü merkezine ma ıs ıyor- _ Bir insanın ayda elli sterlin 
dum. Daha demı' Al d m'u'racaat etmıOQ ve merkez bu n manya an mukabilinde hayatını tehlikeye :r 
avdet ettim. Vereceg~im maili- uslanmıy30 haraççiyi tekrar der· 

atması doğru olur mu?. Ben ço-

var .. 

işte her sabah gözlerimizin 
önünde sıralanan bir yıgın ihti· 
&cir şayıalan ki olcuyanlan hay
retten hayrete düşürmeye klfi 
geliyor .. 

Mukayeseli fiat listeleri gözü
müzün önürJd1' dururken bu şa
yıa1arın, bu dilden dile do'aşan 
aalclı rivayetlerin sadece b:rer 
rivayet olarak teHi'<isı mümkün 
o!u•mu bilmiyo•um. 

(Ticaret odası komisyonları 
tetkiklerine devam ede dursunlar. 
Kuruçeş -neye dağdan hndu~lar 
çiz:en şu kömür mese\esi üzerin
de şöyle küç~k bir tetkik yapa
yım dedim. 

ğer masraflar da bu J' de ~ 
. d·~· k ı, iıD• rıı"' -ın ıgı, sonra o... 

1
, ... 

rodisten ucuza mal olaO fflJ'f' 
· bU 

nan kullanıldığı halde eJıioÖ'! 
simde fi atlar geçen. seD ,.i '# 
tam üç lira fazJasile Y 
lira:ia aÇJhyor 1 

- Hayret.. .. fi' 
;:.rıas .. • 

- Evet hayret do5·-:,
1111 

1'>if 

bii kaça kadar çıka~~~ f 
aUah bir de keodilerı bi 
rektir. , 

- Ne kadar kömür 

yoruz ? . . det' 
Maden kömürü tacırı 

bir düıünceden so,ra: biti ı' 
- lstanbulda ıS-30 , I 

tahmin edirorum d~di. Bllll;; 
tün Türkiyeye teşmil e mattan her halde hos.nut olacak- dest ederek tahkikata başlamış· 

:s- luk çacuğunu seven bir adamım .. 
11mz. Çok kıymetH istihbaratım tar. 
var •• 

Gostaf çok ıamimi davranıyor, 

- Sizi tebrik ederim.. Çünkü 
Zabıta tahkikata devam eder. hiç bir kimse bizim isti!1barat şe-

60 bin tona kadar çık•'·..,.,
bir hamn merdivenlerini tırman- Zihnimden bir hesap 1'1 
dım. maden l ömürü •ş1eri!e meşgu' yaptım. Bu anlatışa göreni)~ 

Galatada karanlık basamaklı 

yüzü hep gülüyordu. Atemden 
ken esnaf vaziyeti müddeiumu· bekemizi sizin gibi bir sene al-
miliğe bildirmek maksadile bir 

datmağa muvaffak olamamı~tır.. mazbata teozim etmiş ve maz· 

o.an b:r müess~senın kapısını bul, hiç lüzumsuz yere ..,,., -
vurdum ve 8r tacirle uzon uzun T" k' d 180 bı'n lı'raf' cevap verdi: ~ ur ıve e 
l<onuştum. hamlede vermi, oluyordu· 

- Mektubunuzd~n bi; kaç sa
at ıonra ıeldiğinize göre son de· 
rece sür'atle hareket etmis ola
cakamız. Çünkü refikanız ~aaıta
sile röderilen mektubu daha de
min aldım. 

- Ben parayı kolayhkla ka- mateyJ adhyeye götüımeye Zeyno 
zanmanın yolunu biHrim. Mensup ismmde birini memur etmişt:r. 
olduğum müesseze harbin başlan- Neçare kı, Zeyco, kendis:ne tevdi 

Oğrendiklerim ve duyduklarım Tacir devam etti: .a 

hakkında bittabi hü1<ümler ver- _ Balonız, dedi. Siıe ~ 
gıcmdan beri beni Alaı:ınyaya olunan bu vazifeyi oeticeoQİre · 
eöndcrmiyor. Fal:nt kula~t delik memiştir. Bakınız ne o:muştur; 
bir adamım. Ötede beride söyle- Zeyno adliye koridorunda garip 
n~n ıözleri d;kl·atle dinl;ycr, Al- tavırla bir kadının yant0a ya!<.
man gazeteler•r-i muntazam takip JaştıiYım görmüştür. Olur a, in
ediyor ve rapo:·lnnmı yazarak si- sanlı~ halı... Belki birşey s~:-a· 
ze gön:!criyordum.. cak ... Zeyno böyle bir müli!ıaza 

miye ne n a'1iyetim, ne de ba'<· d h -.,tir'..1 
hayret bir şey a a so., ili"' kım var. S3dec! l-ayretimi bir B r r pi 

- Olabiliri .. Size ıunu haber 
vermek iıterim ki Almanlar fÜp· 

m sli e1rttıran bu uıuo v~ enteres- Dün bir teklif aldım. 1870'1 
firm&sı Po!onya kokunu. 

san mü'.akatı kısaltarak yazıyo· T b .A 
ru~a teklif ediyor. a ı ~-~ 

helenmeğe bqladılar. Onun için 
Ticari mektupları da tiddetli bir 
saneöre tabi tutyorlar. Mektubum 
ha yüzden hudutta. kırk sekiz sad 
ıecikmit olacak. 

- Acaba bu yüzden mi aiz de 
mektubunuza iki gün sonraki tari
hi koydunuz . 

- Belki.. Fakat ben bunun 
farkında olmadım. Belki de günü
mü tatırmııtım. 

Goıtafın mazereti bo§tu. Bir it 
adamının gününü §aJırmasına im
kan mı var?. Atenden bir ,ey da
ha iıtedi : 

- Zeki bir ad:ım olduğunuzda ile dur.nuş ve beklemiştir. Ya-
.. h k banci ve aarip ta•ırh kadut ha-~up e yo ... c:'l 

_ Te;-eccijhünüze teşekküre- kikaten btızı ~ eyJer sormuştur. 
derim. Fakat bundan sonra ne Fak at manasız ve lüzumsuz şey· 
yapacağız?. ler .. Zeyno, biraz şüpheye düş

mekle b~ra Jer kendiıile ahbap - Tnb:i bizi aldatmağa muvaf-

rum. 

Maden kömürü taciri söze şöy
Je ba,:adı: 

- H!ç tereddüt etmeyin; ih
tikar lfar W)'en1erio, köınür pi
yasasmm Sl! beps z yere yü ' l'ieI· 
dığioi iddia edenlerin bak arı 
var.. Türkiyede maden kömllrfi 
nedir bil rm 'siniz? 

olmak iıtıy. n bu kadının dost-
fak olduğunuz icin tahıisatınızı - Bir mevbibei i'a'uye ... Hiç • 1 tuğu karfııında la'tayt kalama-
vermeğe devam edecek aeği iz!... bir memlekette kömür, bu kadar 

- Nedir? 

mıştır. 
- Ondan eminim.. k müsait ıartlar içinde müstahsile 

Koridorda yanyana yürüme -
- Yalnız AUnu sormak istiyo· z kendini vermem:•tir. Bir çok ~ telerken laf döne do'afa eyno- y 

rum. Almanlara da aynı oyunu memle'1etlerde evveli kömürün nun adliyede göreceği işe inti-
oynayabildiniz mi?. d b eseri bile yoktur, bilirs'niz tabii .• kal etmiş ve zavallı a am u 

- Hayır b:m ır..üttcfikler taraf- kad1na olanı biteni bertafsil an- Bir çok yerlercede l:u karar 
- Puaportunuzu &Örebilir mi- tarryım, ktt~bim onlarla be:"aber- )atmıştır. Kadın her nedense maden yrz!erce mdre derinlik-

yim ?. dir. tan~m o!unan mazbatayı görm j. ten çakartJhr: Akla hayret vere· N .. ? l 
- ıçan • · - Bunun böyle olmnsı A man- ye pek merak etmiş ve yeni cek uzun yollardan deniz kena 
- Almanyaya ne zaman girdi- )arın parasını almanıza mani de- dost da bu arzuyu is' afta hiçbir rma kadar getirilir. 

ğinizi ve oradan ne zaman çıktı- ğildir. B!lnun için biz de sana yar- mahzur bu' ıu nışhr. Ze7 no maz- Bizim kömürlere gelince, lop-
ğınızı anlamak istiyorl!.ID, dım ederiz. Sana ara sıra bir ta- batayı gösterirken esrarengiz rağın üstünde ve denizin de yanı 

- Fakat benim hareketlerim kım malumat veririz. Sen de bun· kadın birdenbire Ozerine doğru başındadır. b<Syle olduğu halde 
PU&portumda mukayyet değildir. ları Almanlara satabilirsin. bir hamle yapmış ve mubatayı meseli ta logiltereden getirilen 
Ben batka vasıtalara müracaat e- _ Almanlar tehlikeli insanlar• kapıp kaçmışt.r. Neden sonra, kömürlerle bite fiat hususunda 
derek hududu geçiyorum.. dır. Onlarla i§ yapmak istemem... bu m~çhu ı kadının haraççı Hay- güç rekabet eder. 
Aıenden hududun hem Alınan- _ Sen zeki bir adamsın. Ma- donun karısı olduğu anlaşılmış- _ Sebebi? 

lar, hem İsviçreliler tarafından a,ını kestiğimiz halde bize fay- hr. - Çok .. Meseli en başta is-
muhaf aza olunduğunu biliyordu .. 

dalı mal:ırr.at getirdiğiniz takdir- tihsal şeklinin iptidai olması 
Onun için muhatabını fena bir va- de gene seni taltif etmekte c!e- NermloJn katili masrafı arttmr. Fakat bunu bı· 
ziyete dütürmek İstedi: rakahm da bahsimize gelelim 

- Ne diye hududu herkes ~bi vam edebiliriz. Yalnız getirdiği- Frengi aşılandı~• tddiasile Ner· 
geçmiyorsunuz?. Biz sizi serbest niz mail-matı tahkik ettikten son· min isminde bir kadını katil ve sizinle bir hesap yapalım. 
ıerbıet dolatmak imkanını haiz ol ra sana para verebiliriz. kastile cerbten suç'u Ihsan ev· Ko' imaline yariyao zerodisin 
duğunuz için istihdam ettik. Son· - Bu teklifinizi düşünebilirim. velce Ağırcezada görülen mu- (kömürün bir cinsi) tonu Havz:ı-
ra ıiz Almanların elinden kurtul- iki casus birer sıgara yaktılar.. hakemesi neticesinde beş sene da 800- 825 kuruş arasındadır. 
aanrz bile lsviçrelilerin elinden Goıtaf bir iki nefes aldıktan son· hapse mahkum edilmişti. Temyiz Buna bir lira navlon, 50 kuruş 
naııl kurtulabilirsiniz?. ra sordu: bu kararı nakzetmiş ve dava tabliye ve haydi yOı kuruş da 

Gostaf, fenalatmı§, fakat suali - Her hangi bir meselenin yeniden görOlmiişUir. Ağarceza diğer masraflar için Uive edin. 
cevapsız bırakmak istememi~ti: tahkikini ister misiniz?. bu defa hadisede katil kasdi Bir ton kömOriln fabrtkar.m içi-

- Ne demek istediğinizi anlı- - Lucern'de Almanların iıtih- görmemiş ve lhsanm Nermini 11e nihayet 11 liraya mal o'du-
Yamıyorum.. Beni Almanların dam ettikleri bir lngiliz var. Adı tebevvür'.e ve adiyen yaraladığı· ğunu çıkarırsınız. Fabrikalar bu 
C&luau mu farzediyorsunuz?. Bu- Grantley Kaypor'dır. Bu adamın na sabit görmüştür. Ihsan yeni köıı:ürden evYeli bavagazı, kat· 
nun aalı olmadığını temin ederim. A!.manlarla münasebetini tahkik verilen bir kararla evveli CÜ?* ran, boya çıkarular, satarlar. 
Sonra namuıum aleyhinde söz edebilirsen sana iki bin frank var. mün atikir ikaı dolayısile bir ay [u birinci istifadeleridir. So.1· 
IÖylenmeaine müsaade edemem... _. Kabul ediyorum • arttırılmak suretile dört aya ra da bun'ann posasını kok ha-

- Bana bakınız! Siz iki tarafı mabkii -n edilmit. biJabere yaşı linde satıp çıkarırlar. 
Cla kandırarak para çekenlerin bi- Aıenden ayağa kalktı ve Goı· nazarı itibara alınarak bu ceza işte bu kok fiatları geçen 
rinciıi değilıiniz.. tafa veda etti.. Dost olarak ayrı- iki aya indirilmiştir. Maznun sene 18,S-19 lindao batlamış, 

- Yı lıyo11unu.z. Ben size da- lıyorlardı ı mahkumiyet müddetini mevkufen kış ortasında da 28 liraya kadar 
... lasawtll malmnat vermiı bu- (Bitmedi) geçirdiği için b11akılacaktu. çalıuwıtı. Bu aeaeye gelince... 

~~------~~~.....!...:.~.:___:--~~---'~--~--------~ 

hariç buna gümrük, pi~ 
ilave edersenız bu l<okll d 
13 liraya mal ede bile' 

Kontenj'ln masrafı da ~ 
tabii bunun idn de 0o ~ ı" 
iJa ve ediniz, eder l 5 buçO di 1 
Yani buradakinden altı ye 

t ..... 

e.<Sılme .. 

- Kontenjan masrafı ~· I 
niz, vesıka usulü bu ışte 

ri mi? ~ f.. 
- E.bette.. Fakat arll 11, 

de otuz değıl.. Bir ke~'e l 
ve lif ı iğe, i. cir ve üılill' ;/. 
birkaç madde daha ılife ~~ 

ıb' yor. Sonra bunların er 
mukabil ancak yilıde 5 5 

itba!ita münade ediliyor• 

- Ve Netice itibarile·• 

Muhatabım gü!dü : .,-t• 
- Evet netice itibarile 

ticareti de ucuıhyor!. -J 
- Peki bu!:adar uclJ~~i1o' 

olacak kömürü niçia 
sun uz? ,ııııdıı 

Kömür taciri bir an d~r " 
sonra göğsjnü şişirerel<00.so 

- Bilemezsiniz, dedi. d rıo°" 
neka~ar müıklüih 01 11 ~ 
geçehm • b8 o ~ 

- Peki geçelim, da. erJJe. 
d·-joıZ - ,Al 

mal olduğunu nöyle 1~ • le 17· 
kömürleri oiçio yerJıl&;I' 
fiata sabhyor? "1',' ~ 

- Yerli piyasasın• b' t1 
tarlar tabii .• faz!~ . kit~~.,..ı 
dan kazanmayı mçın ~ 

mesioler l . ·• "'' 
d d ~ kı ••• Hu a ogru... pe <ti 

satıyor sunuz ? . ..,oJı't# 
- Hen mi.. beoıdl a fi , 

lem var, Koku 19 lir•Y iy••1w 
kadan alırım. Ben de :ol c~ 
göre satarım tabii •• koD 

miyoruz ki!. • • • ,,ti 
111ub• t1' 

Evet.. millika.tnıııı, n 0;yc, 
mın büyük bır bDsD ü.olo 
söyleyiverdir.i bu son c 
bitti. ,_,, 



. aleminde : Bugün ---1 

11
Panya ihtilüler m~mleketidir. Yeni ihtilal 

ı devam ediyor 
'Panyada " ht· ı-ı G k 1 h"·k· tdip .d. ı ı a ler devam örülüyor i spanya u u-

tıu11 t~..,~~~~· Jeneral Santi Yago meli memleketin sükununu selb-
tılını ıfı ıle sevil isyanı bastı· edecek üç mühim amille çarpıı-
kttitı' ~ınakla beraber memle· mıya mecburdur. Halbuki Azana 
l\ılıyo er tarafmda bombalar hükumeti meclise kabul ettirdiği 
1 t s .k 
tr hGk .. uı astlar yapılıyor grev- bir takım kanunlarla halkın muh-
Cu~bu .um sörüyor. ispanya telif tabakalarmı kendine düş· 
•lı1a ... rd'Yet rejimine bir türlii man etın;ştir. Bugün hiikumete 
L- 'ili 1 ş· h Rtnttı · ımalde baskler kırat- taraftar olanlar cümhuriyetin te • 
~ıııtala ~ekrar gelmesini, şarkta likeye düşmesinden korktukları 
tiyet, n. alar kendilerine muhta· için müzaherette bulunuyorlar. 
ltia ba~~lınesini istiyorlar. Endü· ispanya bu vaziyette uzun 
llıcyJ,t ~na gelince kornoni1ime müddet kalabilir mi? insan ce-

'F.yaı°''ş bulunuyor. nubi Amerika cümhuriyetlerioin 
>,ı•dtit:tlerde görülen itişaşlar asır!ardanberi suikastler, ibtilal-
'-'•ktad e kuvvetli akisler yap· ler, darbei hükumetler arasmda 
lıı1111d ır. Mösyu Azana Juzu- yuvarlanıp gittiğini Avrupamn 
lııakı,'Q .fazla müsamahakar ol- en feyizli bir mintakası olan Is-
~~ti ıttiham ediliror. Meclis panyanın da bir gün sükun ve 

~~lar .tatbikıyesi o:mıyan ka· refahe ireceğine tabii olarak fÜp-
kcı;Yt Jsdar ediyor. Kuvvei as- beleniyor. 

'bııiy klikfımetle teşrik mesai -----------
~~ or. Bunun sebebini lspan· Devlet bankası 
~~·., Reçen asırda geçirdiği Hisse senetleri 
k' ltda aramalıdır. Bunaparta 
~daf Vatanlarını cans:perane 
~tllb •a etmiş olan lspanyollar 
'"Qıd 11

1 
hanedanından olan hü

!' tJ·:t arının aile mücadeleleri
~Otı~~n müddet alet olmuş!ardı. 
ııı '-le totu ibda eden Servantes' · 
I~_,, l'flleketinde eski Şovalya· 
hıadbi 

1
.rnahsus cengaverlik ve 

~Pa11: ık hala hükum sürer. 
hçİ"ıai 011arın yüıde ellisi asil 
llııı~ tler. Asiller ise asaletlerini 
llı~~Yel vak'alar ibda ederek 
b,l tbele sebepleri bulmakla is-
0k,d er!er. Bu Ispanyol kanma 

~'" 8". ışlerniştirki cenubi Ame· k ,, ı r 
Otdı.ık 8 ua eden lspanyolların 
~' . ları latin Amerika büku
~ :lfıdede avnı zihniyete te-
~ditiyor. * 

~ ~Yol asilJeri ve j eneralleri 
ti~I etle darbei hükumetler 
~ b ' 

Devlet bankasının; hisse se
netleri için memurlardan topla
mış olduğu 70 liranın iadesine 
başlandığına dair bir haber çık
mıştır. Meseleyi dün alakaddr
Jardan tahkik ettik ve şu neti
ceye vardık. 

Hisselerin iade edileceği ha
beri, şimdiye kadar yetmiş lira 
tediyatta bulunan mütekait ve 
vazifesine nihayet verilmiş olan
lar g ibi muhtaç memurların te
diyat mukabili alacakları hisse
lerinin Maliye vekaleti tarafın· 
dan aynı kiymetle satm alına · 

cağına dair eski bir haberden 
galettir. 

Tediyatı 70 liraya ibliğ ede· 
IJ)İ,Yen meCQurlar.-n Jaaldarı aalcıt 

olacaktır. 

Hisse senetleri birkaç güne 
kadar tevzi olunacaktır. Vekalet , il ''I\ Peşinde koşarken çalış· 

~ 01'l atalonya,. unsuru merke- senetler tevzi olunmayan hisse-
l t~tn ~tlarını yüklettiği vergi- leri sa tın alamıyacaktır. 

rttj i.1 Urtularak feyizli m&den'L -., tk r Q- " •rnanları sayesinde re-
l)İi arrnak istiyor. 

~''-'le~ t.araf tan şarap ve tütün 
~tie beta olan cenubi ispanyada 
'il liy··ı_ tde UK bir ekseriyet teş-
~tı ~· Cihan bubranıoın dal
ı~ a11ı .. f aoyaya da çarptığından 
,~ il. '"'it • • k l 
~ ~Cret 1fsız. a makta veya 
'l~tiy ?ulabılmektedir. Y es 

' d0~1ç 1fçi kitlesini komüoiz
gru sUrükliyor. 

Ecnebt ve aka lllyet 
mektepleri 

lstanbuldaki bilumum ecnebi 
~ 

ve gayri müslim mekteplerle a-
kalJiyet mektepleri Maar;f veki· 
Jeti orta tedrisat müdürlüğüne 

raptedilmiştir. 

Bu kabil mektepler bundan 
sonra doğrudan doğruya orta 
tedrisat ile temas edeceklerdir. 

VAKiT 

Posta ittihadı 
K"'""""ı~,.,. ..... "(: ... 

U'&&.A '-"• ................. .. 

Posta ve telgraf 
umum müdürü 
Madrlde gitti 

Bir kaç gündenberi şehrimiz
de bulunan Posta ve telgraf u· 
mum müdürü Fahri Bey Madrit
te toplanacak olan posta ittihadı 
konferansma memleketimiz na
mına iştir"tk etmek üzere dün 
şehrimizden hareket etmiştir. 

Fahri Bey hareketinden evvel 
kendisile göriişen bir muharriri
mize muhtelif posta ve telgraf 
meseleleri hakkında şu beyanat
ta bulunmuştur : 

- Eyllilün üçünde Madritte 
toplanacak olan pos ta ve telgraf 
ittibadıoda memleketimizi te:ns ıl 
edeceğim. · 

Konferans 5 - 7 hafta kadar 
devam edecektir. Verilen karar
lar ancak bir sene sonra tatbik 
edilecektir. 

Bu sene memleketimizde iktı· 
sadi buhrandan dolayı posta ve 
telgraf varidah yarım milyon ka
dar aza!mışhr. 

Maamafih biz gene posta ve 
telgraflaran tekemmülü içia icap 
eden tedbirleri almakta~·iz. Bun
ların başında lstanbul ile Avru
pa şehirleri arasındaki telefonlar 
gelmektedir. 

1 S • 20 güne kadar bitecek 
olan yeni tesisattan sonra Avru
pa ile telef on muhaberesi de 
başlıvacaktır. 

Saihfe S 

Bir Türk dostu Fransız muharrire: 
Ma·a·~m··ı>a;IcWa··F;;~-~;·~·i·~-~i:Ya_s.etI~de 

değişiklik olduğunu söylüyor 
Fransız muharrirelerinden Ma· 

dam Pavlova'mn Bükreşten şeh· 
rimize geldiğini yazmıştık. 

Fransız başvekili M. Heriyo· 
nuo mensup bulunduğu radikal 
sosyalist fukasınm organi L'ere 
Nouvelle gazetesi namına Ro 
manyaya tetkikata gitmiş olan 
Mm. Pavlova mem!eketimiz için 
yabancı bir sima dağildir. Fran· 
sız muharrire bundan evvel de 
memleketimize birkaç defa gel
mif, hatta "Gazinin memleketin
de,, adlı bir eser de yazmıştı. 

Mm. Pavlova dün Tokathyan 
otelinde kendisile görüşen bir 
muharririmize şunları anlatmıştır: 

- Romanyaya, M.VaydaVoy
vodanın kabina reisi bulunduğu 
yeni köylü hükumeti ve icraatı 
hakkında, gazetem namına tet
kikat yapmıya ğitmiştim. Çok 
sevdiğim Türkiyeyi ve Türk 
dostlarımı görmek istediğimden 
dönüşte burayada uğradım. Pa· 
zartesi gününe kadar lstanbulda 
kaldıktan sonra tayyare ile Pa
rise döneceğim. Bu mOddet zar· 
fında bir defa daha Yalovaya 
gitmek istiyorum • 

Roınaoyadan çok müsait inli· 
balarla ayrıldım. Şimdiki Roman
ya hükumeti bir sene evvelki 
kabinalara nazaren daha müte
mayildir ve demokrattır. 

Romanyada Tfirkiye ile sıkı 
bir mukarenet çok arzu edil
mektedir. Bu arada Türkiye ile 
bir ademi tecavüz misakı akte-
dileceği rivayetleri de gayet iyi 
karşılanmaktadır. Romanyada 
iktisadi vaziyet feeadır. Hayat 
çok ucuzdur. lstanbulda da iki 
sene evveline ve Parise nazaran 
bayat ucuzdur, fakat Bükreıe 
nazaran pahalıdır.,, 

Harp borçları 

dığı talcdirde Amerikanın harp 
borçl a rının ilgası şeklinde bir 
karar vermesi mevzuubabs ola
caktır. Bu takdirde Fransanın da 
artık Amerikaya borç ödemeye· 
ceği için tamirat borçlarmı ilga 
etmesi mümkin o:acaktır. Bu 
noktadan F ransanın siyaseti, 
Amerika siyasetile ço't alakadar
dır.,, 

Madam Pavlovanın memleke
timiz hakkında yazıdığı .. Guinio 
memleketinde,, eseri iki sene 
içinde Almanca, Rumce, lspan• 
yo!ca ve hatta Çinceye tercüme 
edilmiştir. Kitap şimdi de Japon
ceye terceme edilmektedir. 

Madam Pav!o da bundan 
bahsederken şöyle söylüyor: 
"- Bu muvaffakiyetten çok 

memnunum. Çünkü büyük Ga
zinin uıak şark memleketlerinde 
de yüksek şabsiyetleri hakkında 
büyük b ir sempati uyandırmıı 
oldukları eserimin bu memleket
ler lisanlarına terceme edilme
sinden de anlaşılmaktadır. ,, 

Madam Pavlova Klnunuevvel• 
de tekrar memleketimize gele-
rek Istanbulda ve Ankarada 
birkaç konferans verecektir. 

Ana lisanı ve kıraat 
lstanbul maarif müfettiıleri 

kongresi dün toplanarak üç H• 

atteo fazla süren bir mfiıakere
de buluomuılardır. 

Müzakerenin mevzuu yeni te• 
lekkilere göre ana lisani ve kra
at tedrisatı idi. 

Müfettişler tecrübelerinin ver
miş olduğu sa!abiyetle bir çok 
fıkir'.er ileri sürmUşler ve neti
cede bu fik irler tesl!lit edilerek 
bir karara raptedilmiştir. 

Verilen maliim3ta göre Maarif 
Ve!<aletine de gö"lderilecek olan 
bu kararlar 1932 - 1933 ders 
senesinde muallimlere direktif 
vazifesi görecektir. 

Madam Pav!ova Heriyo ikti· 
dar mevkiina geçtikten sonra 
Fransanın şark siyasetinde mah
sus bir değişiklik olduğunu 

Hukuk fakültesinde söyledikten sonra sözü harp Afyoncutur 
Islahat borçlarına intikal ettirerek de-

Hukuk fakültesi meclisi mü- miştir. l{ooperatifi 
derrisini Hukuk fakültesi ders- - Şahsen ben ve bütün Ticaret ve zahire borsası kA· 
!erinin ıslahı için bir proje ha· Fransızlar Amerika riyaseti tibi umumisi Nizamettin Alt 
zırlamış ve divana vermiştir. Bu cümhur intihabatında Mr. Raz· Heyin yenı teşkil edilecek olan 
projede dersler hukuku amme velt'in kazanmasıoı temenni et· Afyoncular kooperatifi katibi 
hususiye ve iktisat ziimrelerine mekteyiz. Çünkü bu zat borçla- umumilığioe tayin edildiği söy-
tefrik edilmiştir. rın ilgasına taraftardır ve kazan- lenmektedir. 

- V - de eve gelemezsiniz, çocuklar ev· - Mektup ondan, dedi. 

Bir gün, bir ılık yaz günü, öğle de yalnız kalırlar diye bu mektu· - E? 
üstü, Güzidenin Bulgarçarşısında- bu yazıyorum. Acısını başka ak· - Sa.idenin bur.:ıyı bilmesi b:ı· - Kilçilk Roman -

- 3 - ki evinin yatak oduında, geniş şam çıkarmak üzere bu gece evde na pek tabii görünmüyor! 
~. .............__ . .Atulıauid : .At. $. yumuşak divan üstünde, yan çıp· bulunıamz isabet olur efendim. _ N 1 gibi? 

~ "1"-ıi B lak uzanmış konu!uyor, dondur· Saide.,, _ Beni Maltepede bilmesi da· 
~ ~tı he.ıı ey ıeeele:r eve geç gel- du, başını kaldırdı, itidememif, ma bekliyorlardı. Kapı çalındı. Şinasi Bey sarardı, sonra kı- ha doğrudur gibi geliyor! 
.i >Itı •J adı 'Ve bir zaman evi anlamamı• 0 ibi, dalgın, kocasına EJenı· geldi, dondurma getirdi san- zardı, Güzidenin yüzüne baktı. · · b 
"~ -. 1 t :r • _ Neden? Doğrusu sızın ura· 
)\ d- ! rr~ıkta.n sonra geceyi baktı ve: dılar. Golen bir hi:z.metçi kız imiş, Güzide: da olduğunuzdur, 0 da doğru~unu 
h! ~. ıı leçırnıek tecrübelerini - Siz kendiniz de inanamıyor· bir mektup getirmiş. Ahçı kadın - Buraya geldiğini evde ıöy· • · · 
.,.'- «"ter ! bili}tOr ! 
l'\, ~lld ey Yolunda! Güzide· sunuz ya, dedi. wv mektubu gelirdi. Güzideye verdi. ledin mi? diye ıordu. _ Nereden bi!:ycr? 
A ~. e leçen bir geceden son· _ Ama inanılır •ey mi? Güzide açtı, okudu, Şinasi Beye - Y oook, hiç söyler miyim! 
"'b• • ına. ,.;: ~ _ Ben bilir miyim? Onu ken· 
l "'<l~ltı- ' J .,.z •andık cepaneyi Saide Hanım gülümsedi: baktı ve: - E nereden biliyor? 
~ttı -,,a. ge · dinden ıormah ! 
~'-l tdip t çınnek jçin miiza· - Doğru, dedi. -Bu mektup sana, dedi. - Bilmem!.... d H 
~ • ._ del>o} ertihat aldıklarım, ya· Evde her şey yolunda. Güzide- - Bana mı? Kimden? - Demek öğrenmif. Güzide, Sai e anımı tanımaz, 
~'h &O:tlij ardan ıilah kaçırdtkla- nin evinde de her ihtiyat tedbiri - Evden olacak! Şinasi Bey cevap vermedi, mek- Şinasi beyin evdeki ihtiyat terti-
İ"·ı ' f .... lYordu. Bir gün de, ise - Evden?. Ne mu··n''"'ebet?. tuba baktı, dücündü, biraz sonra. batını bilmez, karı koca arasında· 
t 1\ --~ a ~ alınmış, hizmetçiler tembihli, ..... :r • f km · d ld 

.i ' e., revnek v . 1 k - O benı· bugu·· n Malteped"- bi- l:i emniyetm ar aa eği ir, bu 
"İ e h'· .. ermış 0 ma dostlar aruında bile kimse onu Şinasi bey mektubu aldı ve Sa-

' h. ~t k Urokçe b" ku · ı· d d. m-' ;tubu Snidenin yazamayacagwı-
.. q • ~ k ır tu g ~lır· adı ile ragw ırmıyor, Handan ona idenin yazısı ile f u satır lan oku· ır, e 1• 

ti"')· Uluda. d. · w % k 1 l tın l ? B k >tt ~ 1Ce k anamıt oldugu· "Enitte Bey,, dediği için hepsi, du: · - Maltepede bilse buraya me - nı ona nası an a a 1 • u me • 
\t.,'-ltladıl·a.rrısına söyledi. Kutu· G ·· .d b.l . d. l A "Ş. l d R tup yazar mı?. tup Sa idenin bile olsa ...• Yok, Sa-• ... B uzı e ı e enıfte ıyor ar. par· ımdi stinye en üstemi gön 

it- k İmi . ununla bir köprü tımanın arka avluya açılan hiz- dermişler, babam rahatsız imit - Ben evden çıkarken "Malte· iden:n ol:ınıaz .. Bir tesadüf mü? 
~ ı~ der ~~··ö .. met kapısından gelip gidiyor, ar· beni istiyormuı. Oraya .gidiyorum peye gidiyorum,, demittim. Yazı Saidenin olmasa ... Kim ya· 
~k 1!ağı al lllrunde eline bir kasında kimıe olmama.sına dik- ve ne kadar kalırım bilmiyorum. - Demekten ne çıkar! O senin - • ilir ve niç.n? 
lllıd 'daını d· ltıa.znış olan bu hu· kat ediyor, Güzide herkese yalnız Nimet Hanım da bu sabah arka· nerede olduğunu biliyormuş! Şi:- i Halil Bey düşündükçe 

't ınanı·r k 'fıaın'> ı 1 oltuğu al· yaşadığım söylüyor, evde misafir datını yolla.mağa gitti, ger kalırsa - Kim? Saide mi? Nereden dalgınlaşıyor ve dalgınlaşbkça ne 
~\tı lia? 1)~:·:1 • olursa enitte beyi bir odaya ka- Kadıköyünde kalacağını% Saraya bilecek? düşüneceğini !aşırıyordu. Onun 

S ~ettiği • 81
1 ~ı Saide? Şu za· payıp oturtuyor, kimseye göster· ıöylemiş. Sizi rahatsız etmek doğ· - A, mektup ondan değil mi? böyle derin dütüncelere daldığını llid b ıt erı .. .. 

e qan1 ~oruyor muıun? miyorlar, her tertip yolunda gidi· ru olmadığını biliyorsam da, bel- Şinaıi bey elindeki mektuba görünce, Güzide sılnldı, kızdı ve: 
._ ________ nı __ b_ır __ k_it_a....._~o~k~u.o~r~-_.._~o~r~d~u~·--------~--~--------....ı...:k~i~m==ü~h~im=-b~ı~·r~i:ı:.:İn=i=z...x:.ı=ka=r:..ı....:b~u::....J1,~ec=e=- ~b_a_ktı~,_•~e_:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(D~eva~mı~ar) 
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Anadoludaki Harp 

Blylk Zalerı 

: 30 

Nasıl 

Ağustosa Doğru • • • 
Kazanmıştık '1 

Taarruzun ve düşman inhizamının ilk ve son günleri .. iş başa 
düşünce ordunun başladığı hazırlığa nasıl germi verildi •• 

1 kJydlet" 
ze di:şman olan büyük devletlerin dan Gazi Mustafa Keıııa I f ,.,. CUmhurlyet Halk Fırkası ıefih hayatlarını temin maksadile 

Yillyet idare heyeti reisi Cev· milletin mukaddes mücadelesini 
detKerlmB. llUn ak,am bUyUk 
zafere alt ilk konferansını doğmadan öldürmek için dütman 
vermı,ur. 30 Aaustosa kadar lardan ziyade çah§tı. Hürriyet ve 
her ak,am o gUnkU harekib istiklal tacını ezelden giymif ve 
harbiyeyi izah edici konfe• suyunu doğduğu gün içmit bu mil
nınslar verllecektlr. 

Cevdet Kerim Beyin konfe· lete esareti gerek kılmak için düt· 
nınsı 'udur : manlarm yapamıyacağını yapmı· 

Türk tarihinin, hatta cihan tari· ya kalkııtı. 
binin ıeyrini değittiren, dünyanın Bir an geldi ki; Türk devletin
ıiyuet telakkilerine tesirler ya· de (Endülüs Devleti Emeviye) si
pan büyük Türk zaferinin onuncu nin indirası manzarası görüldü. 
yıl dönümünü dört gün sonra tes'it lıte batından, içinden, dıtından 
~eceğiz. Bu zaferin adı tarihe 1 tutuıturulmak ıuretile vatanda 
~(30 Ağustos Batkumandan mey· batlıyan bu kara günlerde gören 
rlan muharebesi) diye geçti. Bu [ bir göz, itliyen bir dimağ belirdi: 
:zafer (Dumlupınar) sahasında (Gazi Mustafa Kemal). 
Jiazanıldı. (19 Mayıs 1919) da (Samsun) 

Türk kahramanlığı; (Dumlupı· a ayak basan Büyük Halaskar, o
nar) a 25 Ağustoı akıamına ka· radan bir daha millete kulak ver· 
lfar biriktiği (Afyon) dağlarının di. Bildiği esaletteki keder ve 
arkalarındaki derelerden seller gi· kaynayıtları gördü. (Amasya) • 
bi tqarak yolcu olmuttu. (Sivas) - (Erzincan) yolile güne-

Milli ordu 30 Ağustosa 25 A- şin doğduğu tarafa, tabiatın itidi
iustoıta hazır olmuıtu. Binaena- ci ve ılıtıcı kaynağına yollandı. 
leyh, 30 Ağustosu anlıyabilmek i- Bu yolda sarayı ve hükfuneti ikaz 
çin ite, hakikatteki ıeyri gibi, 25 edici ve mücadeleli muharebelerle 
~ğuıtoıtan batlamak lazımdır. (Temmuz) içlerinde Erzuruma 
Türkün ıelamet ve saadetini te· vardı. 
min eden mücadele ve inkılap Bu dehtet ve felaketler kartı· 
liareketinde, (30 Ağuıtoı) bir zir· aında kendisinden ürkenlere ve 
vedir. Türk mahiyet ve benliğinin bu sebeple taciz edenlere resmi 
löıaca ifadeıi olan (30 Ağustoı) sıfatile muhatap olmayı tenezzül 
zaferinin yıl dönümü münasebeti· bilen bu büyük insan, bir akıam 
le daima tazeleten millete, bilhu- bütün resmi hüviyetlerini (Erzu•a o gün yokken bugün on yatına rum) telgraf makinaaının batında 
varanlara, o ıgün on yatında iken atarak, bir fert gibi millet safları 
b6g{ln yirmi yatında vatan genç- arasına girmeyi en büyük şeref te
liğini tetkil edenlere Türk inkıli- lakki etti. Ve o zamana kadar A
l>r liebirinin bu azametli ıafhasın· nadolunun muhtelif kıaımlarında 
'dairi yükseklik, incelik ve ıihirleri yer yer vücut bulmu§ dağınık ve 
itlemeli en mukaddes bir vazife· nizamsız olan aıil kudretleri eli 
'd• altına aldı. Onlara nizam, inti-ır. 

Tüı-k iıtiklil harbi; garp alemi- zam, kemal ve vüs'at verdi. 
nin artık tamamile öldü diye, gU· Biliyorsunuz ki; bu kudret hi
ya ceseıdinin batına dikildikleri yanetlerin bütün tiddetile deva.m 
bir zamanda her vakitten zinde, ettiği o günlerde dahili isyanlan 
her türlü inki§af ve yük.elit kabi- bastırdı. Milli vahdeti temin etti. 
liyetlerile mücehhez bir millet ol· Şarkta, Ermeni orduıunu yok e
Clufumuzu ispata vesile olan mu· derek hududumuzu tabii çizgisine 
kaddes bir hadisedir. getirdi. (Gazi Ayntap) müdafaa-

Türk iıtiklil harbi bütün bir a- sını yarattı. Birinci, ikinci (İnönü) 
leme değen Türkün, ölümden ha- lerini yaptı ve (Sakarya) zaferini 
yat yarattığı ve dünyanın kurulu- temin etti. •u gibi yoktan varettiği bir bari· * * * kadır. Onun için Türk istiklal Sakaryadan itibaren 
harbi, bizi asırlar dolduran mu-
azzam maziden bile müstağni kı· 
lacaJC ve yalnız kendiıile mağrur 
olmıya yetecek başlı batına bir 
menkibedir. 

Gene bunun içindir ki; Türk iı
liklal harbi bugünkü ve gelecek 
neıillere bütün ömrünce en ıela
metli yolu göıterecek düsturlan 
taşıyan bir kitaptır. 

Mondrostan sonra 
Bilirsiniz ki, bu milletin f eli ke

ti bizim için bir fasıla teıkil eden 
'( Mondroı ) mütarekenamesile 
hatlar. (31 Tetriniıani 1918) de 
imza edilen bu mütarekename ah· 
kamile bize dütman olan büyük 
Clevletlerin orduları taraf mdan bu 
vatanın bütün hayat menfezleri 
tutuldu. Esaretini muhakkak kıl
mak İçin maddi, manevi en ufak 
mildafaa vaaıtaıı bile yok edilecek 
ağır ve acı tedbirler alındı. 

Felaket bütün t iddetile bu ci
hetten vatanın her tarafın:a. yayı· 
..... diler taraftan da her ıeyin 
Mftlrtnr zanneden padi,ah ve o
nun o zamanki hükUmeti, kendi 

Vatanı kurtaran büyük taarru· 
zu mütalea edebilmek için iti, (26 
Ağustostan) daha evvele irca et
mek ve binaenaleyh, (Sakarya) 
muharebesinden itibaren kısa bir 
hulasa yapmak icap eder: 

lkinci (lnönü) zaferinden aon· 
ra vaziyet sarahaten bir defa da
ha ifade etmişti ki, ordumuzu bir 
an evvel düveli muazzamanın tec
hiz ve tavzif ettiği (Yunan) ordu· 
sunu kısa zamanda tamamile 
mahvedecek bir hale getirmekten 
başka çare kalmamıştır. 

İnönü • Kütahya - Afyon hattın
da faaliyete geçildiği ve bu ite 
henüz başlandığı sırada idi ki, 
düşmanın büyük taarruzile kartı· 
)aşıldı. Bu vaziyette hazırlanma-
dan, ve gayri müsait vaziyette 
büyük bir düşman taarruzunu ka
bul etmek hatasına düşmeden ol· 
dukça şiddetli muharebelerle te· 
ması muhafaza ederek Sakaryaya 
çekilmittik. 

Milli ordunun (Sakarya) ya l<a
dar çekilişi ve düşman ordusunun 
.(Ankara) mn bir kaç saat kadar 

yakınına ıokulutu hariçteki ve da 
hildeki dütmanlan ıevindirirken 

imanı kıt ve ihatası dar insan· 
lan da enditeye ıevkederek bu 
ite bir an evvel nihyet ve· 
rilmeıi ve neye maloluraa 
olsun, devletlerle anlqma dedi
kodulannı yapmıya ve bozgunluk 
yaratmıya sevkeylemitti. itte ıa· 
tıhbinlerin bu kadar fena gördü
ğü bu vaziyet içinde idi ki, (Gazi 
Muıtafa Kemal) tarihi mes'uliye· 
ti münhasıran kendi üzerinde top· 
lamıt olmak ve bütün dünyaya 
yanıldığını anlatmak için Büyük 
Millet Mecliıinden aldığı bir ka· 
nunla kendini bilfiil batkuman· 
dan yaptırdı ve Sakarya nehrinin 
boyunca uzanınıt Türk ordusunun 
hemen gerisindeki küçük bir köye 
karargahını kurdu. 

Sakaryada iki ordu maddi ma· 
nevi bütün kudret ve kuvvetile 
karıılatmıth. (23 Ağustos) da 
batlıyan ve bilaf aaila üç hafta de
vam eden bu meydan muharebe
sinde dü;manın azim fedakarlık
larla icra ettiği mütevali taarruz· 
lar, l:ıt: .atımızın kahramanca ve 
maharetle yaptığı müteharrik mü
dafaa kartıaında kamilen kırıl-

mıftı. 

Dütmanın taarruz kabiliyetinin 
bitirildiği bu zamanda mühim 
plana tevfikan her taraftan taar
ruza geçitbiıiz lrattıi -peri~'n bir 
ric'ate mecbur etmİf ve bize Sa
karya zaferini istihsal ettirmitti. 

(12-13 Eylül) gecesi (Sakar
ya) da ıon gecedir. Ordu; bu gece 
Sakaryanın Kızıl tepelerindeki 
tehitliklerden ıemaya yükselen 
nur içinde tüfeğini çatmıt, tevek· 
kül ve tevazu ile yirmi bir gün· 
lük yorgunluğunu dinlerken mil· 
let, en deruni tahassüs ve şükran· 
larla her taraftan onu tebrik edi
yor ve bağrına basıyordu. (Sakar· 
ya) Türkün vicdanının, seciyesi· 
nin çarpıtmasıydı. 

Türk ordusu (Sakarya) muha
rebesi neticeıinin milletin hayat 
ve hatırasına müsbet veya menfi 
kat'i bir hüküm olacağı bilgisile 
yürümüt ve muzaffer çıkmıştır. 

ti~ meydan 
muharebesi 

(Sakarya) mağlubiyetile Hay· 
mana ovalarına, Eskitehire kadar 
tren boyuna ve Sivrihisar havali· 
sine peritan bir surette dökülmüt 
bulunan dütman ordusu, daha o 
zaman son neferine kadar mah
vedilmek imkanını vermitti. Fa· 
kat yeni kurulmıya batlıyt.n ve 
hatladığı günden itibaren bir an 
fırsat bulmadan (İnönü) ve (Sa
karya) gibi büyük üç meydan mu
harebesini vermit olan ordumuz, 
maalesef, dütmanı bir günlük bi
le takip edecek vesaite malik de
ğildi. Ancak ıüvarilerimizle zede
lenen dütman (Eıkitehir) • (Af
yon) hattına çekilerek durabilmit 
ve orada peritanlığıru telafiye bat 
lamıttı. Ordumuz (Sakarya) da 
yapmıya mecbur olduğunu, biraz 
geç te olsa, dütmanın tutunabil
diği bu hatta yapmağa karar ver
t:i. Ve o günden itibaren bu gaye· 
nin istihsali için bir taraftan ordu 
?!azırlanırken, diğer taraftan ıi· 
yasi temaslarla sulhün teminine 
çalıtıldı. Sakarya muharebesi, bi· 

vasıta olarak kullandıkları Yunan li iki fikir ve it yoldatı 0 aJlııeodi 
ordsunun azami kuvvet ve gayret- zi ve lamel Paşaların ~a etl,rile 
le yaptığı son ve büyük bir taar· kudretine karıtan hızın~ 
ruz tecrübesi idi. Fakat Türk a· her türlü ihtiyatkarlığı b:;_,., ted 
zim ve hamaseti kartısında öyle ve bütün ters ihtimallere ~ • 
peri§an bir hale geldiler ki, artık birleri alarak bu suretle 
bir dah .. taarruz kabiliyeti bu or- za karar vermiştir. bitlİii 
dudan büsbütün silinmişti. Ve ta· Sakarya muharebesinin bii~ 
arruz sırası bize gelmişti. 13 Eylul günü baılıyan bu >Jd" 

Buna hazırlandığımız esnada , hazırlık on bir ay sonra.~ p,tet1'6 
Avrupa devletlerinin, yeni bir tos 1922 akşamı bitirihnıttl• ~ 
muharebeye meydan bırakmadan, !ektin her tarafındaki kuf'f dııe' 
memleketimizi tahliye edecekleri· den ve kudretlerden aza!O~' 
ni ve bunun için siyasi temas ve ' ede istifade ilmini bilen .., 
münasebata giriıeceklerini hisset- mandanlık, o akşam ve bir .,
tirmediler. Esasen lüzumsuz yere zarfında arkasına AvrupaJIJO~ 
kan dökmekten çekinen ve siyasi tün fabrikalarını almıt ve ,,..~ 
imkanlardan istifadeyi esas tutan da himaye ve idarelerini t,-f' 
hükUmet, bu tetebbüsü tecrübe ta bulunan düşman ordu•; ....dl" 
etmeyi muvafık gördü. Ve lngil- ik bir hale gelmit bulun~~ ı 
tereye bir heyet dahi gönderdi • Burada şunu ilave ederıS / 
Aylrca süren bu mükalemat hiç vaziyette bunu yapabilen IJ_" 1,. 
bir netice vermedi. Bilakis kendi- Jetin yapamıyacağı hiç bir ıt 'I 
lerince güya tatbik ettikleri bu o· tu. Yeter ki o günkü inanıt ~ 
yalama siyaseti esnasında Yunan leş işi her vakit muhafaza ed 
ordusunun yeniden kuvvetlendi- lim. _ Jıl 
ğine hükmederek müzakeratın son 13 Ağustostan itibaren ~ 
günlerinde heyetimize nezaket ve mandan Gazi Mustafa 1' fi 
insaniyete yakışmıyacak ağır mu· Erkam Harbiye reisi F evsi _W' 
amelelerde bulundular. Heyeti- Cephe kumandanı lımet P~· 
miz tabii dönmüttü. Ve Yunan or· la Aktehirde birletmit bll• .. _) 
duıunun zayıf zamanında güya yordu. Burada hazırlığın d~ 
bizi kuvvetli bilerek oyaladıkları· görüşüldü, ıon eksiklikler t'~ 
nı zanneden Avrupalılar, artık o landı, ilk hareketin inkişaf~ 
ıırada tekrar kuv.vetlendiklr.rini aonra cre}prolc ufh$\.ların alf"~ 
tahmin ile heyetimize küstahça ceği muh elif tekillere göre "
mua.mele etmişlerdi. Asıl timdi lar tertip edildi. Ve neticede, f 
kuvvetlendiğimizi ve kendileri • kumandan Hz. garp cephel1 

_'3 
nin aldanmıt olduğunu bilmiyor· mandam ismet Paşanın Alı~ 
lardı. deki tarihi odasında 26 A~ 
Baş kumandanlığın günü sabahı taarruzun yapıl 

muharebesi nı emretti. ~~1· 
Ne için 25 veya 27 dei '1' 

iş başa dütmüttü. Ordunun 
başlamıt olan hazırlığına germi 
verildi. Türk batkumandanlığm~n 
gayesi yapacağı bu büyük taar
ruzla dütmanı sadece geriye at • 
mak değil, senelerdenberi Garbi 
Anadoluyu harabe haline getiren 
aıırlardanberi mes'ut ve mağrur 

yatayan Türk yuvalarını matem • 
haneye çeviren hasım ordusunu 
bir hamlede tuttuğu hatla Akde
niz arasında mahvetımekti. Bu • 
nun için çok tehlikeli olmasına 
rağmen her türlü tedbir alınarak 
hasmı en hassas noktasından vur
mak kararı verildi. O nokta fen 
ölçüsüyle ve cephede uzun boy • 
lu yapılan tetkikat neticesinde 
Afyon cenup ve cenubi garbisi ol
mak üzere seçildi. Çünkü dütma· 
nm bu cephesi ilk darbenin temin 
edeceği muvaffakıyetin azimli bir 
takip ile birlettirileceği takdirde 
ikinci melhameye hacet bırakmıya 
cağı ve düsturunu tatbik için en 
müıait bir saha idi. 

O zaman orduda büyük mev· 
kiler tutmut olan bazı ku.mandan· 
lar bunun tehlikeli olduğunu ve 
ademi muvaffakıyet halinde or -
dumuzun mahv olmak tehlikesine 
maruz bulunduğunu ileri sürerek, 
daha az muvaffakıyet bile olsa, 
daha ihtiyatkar hareket olunma11-
n1 ve taarruzun cepheden yapıl • 
ın- ··ru ısrarla beyan ediyorlardı. 

Fakat harbı tek bir darbe ile biti· 
rebilmenin bir başkumandanın en 
yüksek evsaf ından olduğunu bilen 
ve onu bütün azemetile yapmak 
kudretinde bulunan baıkuman • 

Hiç bir fert bunu ölç.mek Jı1l 
tinde değildi. ~'ti 

Gazi Mustafa Kemal bu ~ ~~ 
milletin istikbali üzerinde~1iiS"jjf 
ğümü çözüyor, vatanı bur O 
kabus bulutlarını dağıtıyord~·~ 
gece Baıkumandanın bu eıııt1 1'if 
diği dakikaya kadar mane.I .,tef 
yükün tazyikine mukaveıııet ~ 
gibi görünen omuzlarının bll ııf 
verdikten sonra yükseldi~i. lı~ 
ca hi11ediliyordu. Emrın~,; 
cephesinin muhterem ·ııt~ 
dam ismet Pataya tebliğ e~~~, 
sonra geniş odada ayağa Gii' ~ 
zaten sabah yaklatmıştı. d-'ı,t 
heybetli seıile "Haydi arka 

11
-1,f' 

artık yatalım .. Muhakkak ~d• .. 
fak olacağız.,, dedi ve ~yrıaJS ot' 

25 Ağustos aktamı d~tdJ ~f1D~ 
dusu en kuvvetli aksanııle ~ 
mmtakasmda ve biziın t aıet' 
edeceğimiz cephede olınak oditf' 
Eskitehir - Afyon ve Me aJS 17it 
boyunca Aydına kadar uıall ıJ.S 
hat üzerinde bulunuyor.dıJ• tiifel' 
kuvvetin yekunu (90) bıll ) ,.ııt 
ve kılıç, (3200) hafif cıoo<> itıti• 
makin' '[ tüfek ve (320) toP~ ..... ,ır' 

b"n ..... t..ı 
va etmek üzere (206) 1 dar .,.. 
dan ibaretti. O akşaına ka 1ar1' 
ordunun kartısına toplan7~) 
ordusunun kuvveti de ff ~ 
tüfek ve kılıç (2025) h~.; 1' -~ 
(839) agwır makineli tu ee 'JY 

k ··:ıer 
323 topu ihtiva etıne ıı .. 

0
a f~ 

bin insandı. 24 Ağusto•. ~":ıJırsİfti• 
. h y bıtır A rıde yapılacak er şe 1,.,, 

O gün Ba,kumandanlık 'Ve bi;da' 
cephesi karagahları ı\kte 
hareket etti. 



~~.\llfü ile Tahsin iİci karde,ti ••• 
"'1-~tden epeyce uzakta çiftliıkleri 
dıi ~· 'r abiatleri birbirine uyma
)'' 

1 
lçin her biri kendi çifliğinde 

hi., 1l'ordu. Aralarında da epeyce 
~~~lık vardı. 

~ \llfu b·· ''k k d t' k" ·· ıiittd uyu ar eı ı ve uçu· 
l,t't h'll ~~ha zengindi. Fakat bun 
'le k" trbırınden ayıran büyüklük 
h, , llçüklük, yahut daha çok, da
~i 2 zenginlik değildi. Zülfü 
d t'\ır h . b' . ö .. eh· ' aşın ır gençtı. mrun-
)U2 

1 
.... defa olsun kimseye güler 

d Roıter . • c·· .., e ru memııtı.. ostermege 
~ Yeti Yoktu ya .. 

lı.~end· • ~ ••ıne hizmet edenlerin 
h· •rıı iat · · •t t eıneye ııtemeye verır, 

t~ e,ekkür etmek bile aklından 
lto,ı e~di. Çiftlikte işçiler, yakın 'er eki köylüler ondan . hiç 

't rıun değillerdi. 
~li.i~~in çok iyi kalpli, güler 
"etitk ır gençti. işçilerine para 
't ,.,d en teşekkür bile ederdi. 
Ilı.il lltıa nıuhtaç olanları mem· 
t., eder b tir 

1 
•• ' azan para ile, hazan 

tC>rııu:~le zavallı sefil kimselerin 
ili., u _,hoı etmeği pek severdi.. 

~erı h' Run Zülfü kırlarda gezer· 
il lt uç 
l eteket ur·~undan yuvarlandı •• 
etiııe \teraın ki bir ağacın kök· 

dii tutund d S ti.il> l> u a aşağıya kadar 
d eai çıJt:~alanmaktan kurtuldu .. 
\t iıt· ıgı kadar bağrıyor im-
Or •)'ordu. ' 

do& ad"' g .... en 'k' k'" l '' b ~ ~ru k -~ ı ı oy u u sese 
d ii)fi.iyi.i 01~~lar. Fakat uçurumda 
ediler k~orünce nefret ederek 

........ ı: 

•e c .-\. a. a ... Sen . . ? Ö 1 . 
L eıa.-.. b • mısın.. ye ı· 
~~ •41 uld )f e tıe, ._ un; var orada kal, 
'bı • · merha · · l ~e \cır. Artı rnetsız ınsan ara 

l 
ile •en· illa, bizde kalp var, 

o~ ı ora.d b L İ)ol"Q a ırakmağa razı 
~ ~ ~ z .. kurtardığımız halde 

ereceka· 1 ın ,. 
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OlUK 

Zülfü müşkül vaziyetteydi ••• 
Y alvarmağa başladı: 

- Aman, Allah aşkına beni 
kurtarın üzerimde yüz elli lira 
var hepsi sizin olsun. 

Köylüler bir ip atarak Zülfüyü 
kurtardılar. Bu genç tehlikeyi at
lattığını görünce istemiye istemi-
ye yüz elli lirayı çıkarıp vererek: 

- Alçak herifler, beni müşkül 
bir mevkide görünce paramı kap
mak istediniz. Neyse alacağanız 
olsun ... 

Diyerek uzaklaıtı ... 

Köylüler hayret ve nefretle ar
kasından bakıyorlardı .. 

Zülfü, bir defa hastalandı. Ya
kın kasabanın doktoruna haber 
gönderdi. Doktor derhal geldi •• 
Bir iki gün içinde uğraııp iyi etti. 

Para vermek sırası gelince Zülfü 
dedi ki: 

- Doktor, hamdolsun vücudu
mun kuvveti ve mukavemeti sa· 
yesinde hastalrktan kurtuldum .... 
E, siz de gelip gitmediniz değil, 
neyse ayak terinizi vereyim. 

Doktor pek müteessir oldu. "Al
lah ısmarladık,, demeden çıkıp 

gitti. Lakin bir kaç gün sonra has· 
talık tekrar etti. Doktora haber 
gitti. Bu zat gelmiyecekti. Amma 

insani vazifesini düşündü. Derhal 
hastanın yanına koıtu. 

Zülfü doktoru görünce: 

- Ah aziz dostum, beni bu piı 
hastalıktan kurtarınız, Allahi se-
ver~eniz ... 

Tabii doktor elinden geleni yap 
tı. iki gün sonra geldiği zaman 
z ··1fü dedi ki : 

- Doktor a.ıiba bu&\iQ hara-

Yeni bilmecemiz 

D R E 

A M A 

D Z 1 

A 1 N 

Boı kalan yerlere harfler ko· 
nacak. Yukandan aşağıya doğru 
okununca yaz meyvalarından bi
ri çıkacak. 

il 

il 

V akıt bilmece 
kuponu 

23·8·1932 

il 

Geçen haftaki bllmecemlzln 
halledllmı, ,ekll 

ç A K 1 L 

A D A L 1 

8 IA ş A IK 
1 L 1 c A 
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retim fazla!. Nabzıma bakınız. 
Doktor kqlarım çattı: 
- Hayır, lüzumu yok.. Ben 

kaJ'fıdc ':l görüyorum .. Hiç bir ıe
yiniz kalmadı .. 

- Aman nasıl olur?. 
- Nasıl olacak?. Eğer liaıta 

olıaydmız, bana .. "aziz doıtum,, 
diyecektlnb.. ,.Jlutakjımz blraz 

geçin::e "aziz doktor,, diyordu· 
nuz. Bugün sadece ''doktor,, de· 

diğinize bakılırsa hiç bir !eyiniz 
kalmamı! demek olur. 

Bir gün Zülfünün kardeşi T ah
sin, göle düşen bir çocuğu kur
tarmış, kendisi de zatürreye tu· 
tulmuştu. Yatağında inim inim 
inliyorken köylüler etrafım sar

mıtlar, bir taraftan da doktora 
haber göndermi,lerdi. 

Doktor geldiği zaman hastanın 
bqı ucunda ağlıyan bir kadın, 

diğer tarafında mahzun mahzun 

dütünen bir adam görmüştü. Bun· 
lar kurtulan çocuğun annesi ve 
babasıydı. Köylüler doktora T ah

sini kurtarması için yalvarıyor· 

lardı. 

Doktor bu halden pek mütees· 
ı • .. oldu: 

- işte iyi kalpli bir adam!. 

• 
Küçük Ahmeclin eli temlzleniyo.. . v 

--·şen·--1FiiU:atar-
.Doğ~~ sUz 1 Yeril mallar sergisi 

Muallım - Soyle bakayım, A· G 1 t ·· .. d d 
meri1kayı kim keşfetti? a a. asaray onun e uruyor• 

Ç k b . d'' d ''kt dum. Bır ecnebi bozuk bir Türkçe ocu ıraz uşn u en sonra: 
- Ameriko Vespoçi keşfetti. ile on üç, on dört yaşında bir ço• 
- Ne diyorsun.. Krıstof Ko· cuğa soruyordu: 

lomp keşfetmedi mi?. - Burada ne var?. 
- Hayır efendim, o Hindistanı - Sergi var .. 

keşfetti.. Ecnebi galiba bunun ne demek: 
Tarih dersinde 

Muallim talebeden birine soru· 
yordu: 

- Yavuzun pek sevdiği bir ho· 
ca vardı, ismi neydi?. 

olduğunu pek anlayamadı. Her· 

kesin girip çıktığına bakarak: 

- Ben de girebilir miyim?. 
Demek istedi. Çocuk gülereK 

T lehe ark d 1 d Y cevap verdi: a a aı arın an avu-
zun yüzüne bakar. Ondan bir işa· - Olmaz; orada yalnız yerli 
ret alarak cevap verir: mallar var; ecnebileri koymıyor-

- Tarih muallimi .. Bey.. lar .. 
, 11111111111 1111111111 ıııı ııııııııı ıııııı1111111ıııııı111111ı1111 ııuıııııııuııııııuııııın 11111111111111111 111111111111111111111111 ııı ı 

• 
Dedi .. Az zamanda Tahsin has

talıktan kurtuldu. Doktorun ayak -
terini verirken dedi ki: 

ilim Ordusu 
- Azizim doktor Bey, ben bir 

altının, bir elmasın kıymetini bi· 
lirim; fakat sizin yardımınızın de
recesini takdir edemem. Az olsa 

da lütfen bu zarfı alınız ve beni 
en samimi bir dostunuz olmak ü
zere kabul ediniz. Her zaman size 
minnettarım. Hayatımı borçlu
yum. 

Doktor zarfı açtı. Kendi ücre-
tinin iki mislini buldu. Geriye 
vermek istedi. Tahsin kat'iyyen 
kabul etmedi. 

Doktor T ahı inin yanından ay· 
rıldıktan sonra köylüler arasına 

karı,tı. Aldığı paranın fazlasını 
onlara dağıtarak dedi ki: 

- Tahıin Bey hastalıktan kur
tulduğu için bu parayı size verdi. 

A. .. 

Cehle karşı harp eden ordunun neferiyiz. 
Azmimizin şevkile daima ileriyiz 
En asil bir milletin yılmayan siperiyiz. 

Cahil kalmak ölmektir, biz yacıavan milletiz 
Talebeyiz şüphesiz; fakat büyük kuvvetiz. 

Bir elimizde ilim, bir elimizde de fen 
Türk soyunun imanı taşıyor kalbim'zden 
Cehalet can çekişsin biz ilim ile gülerken 

:ahit kalmak ölmektir, biz yaşayan miJletiz 
Talebeyiz şüphesiz; fakat büyük k~uvetız 

Azmimizi kıracak hiç bir vesile yoktur 
Boş v~ cahil fikirler bize mani mi olur 
Bilgi denizlerinde boş kafalar boğulur 

Cahil kalmak ölmektir, biz yaşayan milletiz 
Talebeyiz şüphesiz; fakat büyük kuvvetiz. 

A. Iamet 
1111 lllf UJll 111 11' 11111111 1111 1 lllU ı 1111 111 
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Sahife 8 

ApartımanArıyorum 

Istanb~lun hangi tarafına 
baş vursan}z pahalı ... 

Dört odalı bir apartıman; Banyosu 
yok: 50 lira; Banyo koyarlarsa 65 lira 

lstanbulda, bilhassa Beyoğlun
da, ve bilhassa Taksim meyda· 
nıoda apartımanlar, "Hüdayina· 
bit,, otlar gibi yerden bitiyorlar. 
Her kes apartıman yapıyor. Bu 
bir moda salgını mı ? Para bol· 
luğu mu ? Mesken buhranı mı? 
Mevcut inşaat malıeınesinin mah· 
volmamasını temin için bir ted
bir mi? 

Belki hepsi, belki de bu se· 
beplerden birjsi. Bu, bana lazım 
değiJ. Bana lazım olan bir apar
tımao. Zira on beş gündür apar
tıman arıyorum. Bu ay sonunda 
konlurabm bitiyor. 

• • • 
Son bahar ve son baharla be-

raber yazlıktan göç mevsimi gel
di. Beyoğlu, Şişli, Maçka cadde
lerine bakan aparbman pencere
lerindeki güneşten mUrekkebi 
solmuş, puUarının {!zerindeki ma
vi kurşun kalemile yapılmış bat
tal çizgileri kaybolmuş, sinekle· 
rin noktaladıkları beyaz kısımları 
siyaha dönmüş "Kiralık apartı
mao,, levhaları yenilendi, şimdi. 
sizlere bayramlık elbiselerini giy
mİf bir mahalle çocuğu terbiye
sizliğile bakıyorlar. 

• • • 
Apartman arıyorum, üç veya 

dört odalı. Banyosu, güneş ve 
havası olaca~. işte bu kadar. 

Şişli tramvay istasyonundan 
başladım. Büyük bir apartmanın 
kapısını çaldım. Laubali, yalın 
ayak bir kapıcı açtı: 

- Burada kiralık bir kat var 
mış? 

- Var, yukarı çık .• Bak •. 

Müstakbel bir kiracıya, daha 
şimd iden saltasmı göstermek is
tiyen ve mal sahibinden daha 
mütehakkim olan bu kapıcı da
ha sözünü bitirmemişti ki yukar
dan çaylak gibi bir kadın sesi 
haykırdı: 

- Kirası 65 lira, kapıcı pn· 
rası üç lira.. l§ini~e gelirse çı
kinız, bakınız. Yoksa hiç yorul
mayın ... 

Bu ani hiddet karşısında in
sanda cesaret mi kalır ? Kendi
mi "cebren haneye dühul,, va
ziyetinde zanederek kapıyı zor 
buldum, dişarı can attım. 

Bomonti tramvay istasyonunun 
yanında bir sokak. Büyük bir 
aparhmao. Beşinci katta dir dai
re boşmuş. Çıktım, baktım. Doğ
rusu gi.lzel yer. Dört oda. Fe
rah. Banyosu mükemmel. 

- Kaç para? 
Bir idam kararından korkan 

maznunun son celsedeki heye
canile cevap bekliyorum: 

- Kırk beş liraf.. 

Hayret. Aman ne ucuz! 
- Yalnız tabii kapıcı parası 

hariç. Be,w lira kapıcı parası. 
Çoluk çocuk İstemiyoruz. Mer
divenleri kirletiyorlar. Gece saat 
on ikiden sonra kapı açılmaz. 
Bakkal, süprüntücü falan yukarı 
katlara çıkamaz. Hizmetçi inmi
ye mecburdur... Ha.. Unutuyor
dum, tellallık için yüzde dört 
ıize ait •• 

- Hangi tellallık, bizzat ben 
tutacaiım ve ben geldim. 

- Olsun. Malsabibi tellallık 
olmadan kiraya vermiyor. Bir de 
Uç ayhk peşin, kefil de muteber 
bir tüccar olacak! 
Aparhmanı gezdiren kapıcıya 

hayretle bakıyorum. Bu ne bi
çim kapıcı? Ne güzel konuşu
yor. Maamafih bir de gidip 
dellalı göreyim diye düşünüyo

rum, belki birşeyler yapabiliriz. 
- Delili nerede, gidip onun

la bir görüşsek ? 
- Delili ve kapıcı benim. 

Taksim meydanında yeni ya
pılan apartımanlardan birisi. 
Daha henüz bitmemiş. Maama
fih bitmiş olan ilk iki katında 

- Kirabk Apartman 
anyorum 1 •• 

(kirahk) levhası asılı. llk iki 
tecrübeden almış olduğum tec! 
rübe iJe, lakayt ve müstağni bir 
tavırla, içeri girdim. Kendi ken
dime: 

- Belki, diyordum, yeni ya
pıldığı için "az müşteri çıkar11 
diyerek ucuz verirler. 

Halbuki mesele tamamen ak
sine çıktı. Mal sahibi, her halde 
sarfettiği parayı ilk kiracıdan 
çıkarmak niyetile olacak ki, dört 
odalı bir apartmana elli lira ki· 
ra istedi. 

-· Banyosu da yok, elli lira 
kira çok değil mi? 

- isterseniz banyo koyarım. 
Fakat o zaman 65 lira. 

- Neden? 
- Banyo parası! 

Hakkı da yok değil bir bakı
ma. Suyu bu kadar kıt olan bir 
şehirde banyo denilen nesne her 
halde lüks bir şey olsa gerek!!l.. 

Yoruldum. Bir dellala müra· 
caat etmiye karar verdim. Bu 
apartıman dellalları da nekadar 
çokmuş Yarabbi 1 Adım başın

da bi~ mahzen ve kapısında bir 
ilan. Öyle zannediyordum ki bu 
çok karh bir iş. Yahut ta mali· 
ye memurları tarafından dikkat
le kazancı tahkik ediJemiyen bir 
meslek. 

Dellal birkaç yer gezdirdi. 
Evvelce uğradığım Bomonti is
tasyonundaki apartımana da gö. 
türmek istedi. Pek tabii benim 
oraya gittiğimi bilmiyordu. De
nemek için sordum : 

- Bu aparhmaoa ne istiyor
lar? 

Merhametsiz bir tabiilikle ce· 
vap verdi: 

- Elli beş lira !... 
Bu tellal denilen mahluk, yüz

de dört komisyon almak için, 
fiatı kendi kendine yükseltiyor, 
alacağı beş lira gibi sefil bir 
mebliğ için, bir kiraaya yüz 

I ..\(t i 

Avrupa -Amerika ................................................ 

Gökyüzü 
Fa.tihleri 
Saad~t yuvası tay
yaresi ve Mollison 

ilk defa olarak Atlantik deni· 
zini tek başına olarak Avrupa-
dan Amerikaya doğru ve hafif 
bir tayyarede bir adam geçti. 
Bu ad:ım - telgraf haberlerinden 
zaten okumuşsunuzdur - Mollison 
isimli bir lngiliz tayyarecisidir. 

lrlandaoın F or tmarook şehrin
den kalkan tayyareci 30 saat 
uçtuktan ve 4675 ~dlo metre 
katettikten sonra Kanada da 
Penfietd Riç civarında yere indi. 
Mollison bu suretle vasati 100 
kilo metre sür'at elde etmiş idi. 

Şimdiye kadar Atlantik denizi-
ni Avrupac!an Amerikayd doğru 
geçen tayyareler vardı, Fakat 
bunlarda ikişer kişi mevcuttu. 
Ve haddi zahn:la Avrupadan 
Amerikava uçmak pe ~ güçtür. 
Zira (Gulf Strins) denilen sıcak 
ceryanı buna mani o!ur. 

,. . . 
Mofüson geçen sene ağustos

ta Avusturalyadan kalkıp lngil
tereye sekiz gün ve 20 saatte gel
miş, kendisinden evvelki reko
ru iki gün farkla kırmıştı. Bun· 
dan başka ayrıca mart ayında 
da, Ingiltereden Kap müstemli-
kesine dört gün ve 17 saatte 
uçup gendinden evvelki rekoru 
15 saat farkla kırmıştı. 

• • • 
Mollisno, bundan bir iki ay 

kadar evvel meşhur kadın tay· 
yarecilerden Amijonson ile nı
şanlanıp evlenmişti. Mollison 
tayyaresinin isıpini ~vlendiktc;n 

sonra "Saadet yuvası,, oJarak 
koymuştu, ve Amerikaya gidip 
gelmeyi kendisi için bir 118alayı., 
seyabatı telakki ediyordu. Hatta 
karısı Mis Amijooson da onunla 
beraber gitmek niyetinde idi. 

:(. "" ~ 

Şimdi, Mollisoo Aınerikadan 
Avrupaya müteveccihen uçacak-
tır. Bu avdet gidişten daha ko
laydır. Marnafi gene güçtür. Zira 
Moilisonun tayyaresi Lintbergın 
tayyaresinden daha hafif, daba 
küçük ve daha az kuvvetlidir. 
Bununla beraber, Mollison ve 
zevcesi Mis Amijonson neticeden 
emindirler. 

Evlenme 
inşaat müteahhidi Emin beyin 

kızı Müzehher hammefendile gü
zide ve mütahassıs hekimleri
mizden Ahmet Süheyl beyin ni· 
kah merasimi dün Beyoğlu ev· 
lenme memurluğunda yapılmış· 
tır. Tebrik ve saadet temenni 
ederiz. 

TUrk Kadın Bfrll§i Yalova 
Seyahati 

Türk Kadın Birliği 30 ağustos 
932 zafer bayramına müsadif 
Yalovaya bir seyahat tertip et
miştir. Biletler Kadm Birliği mer
kezinde satılmaktadır. 

yirmi lira fazla verdirmekten 
çekinmiyordu. 

- Yahu, oraya demin uğra-
dım, kırk beş lira dediler. 

1 ellal, üstelik bini istihfaf e
der bir tarzda süzerek : 

- Efendi, dedi, efendi... Sen 
kapıcıya mı inanıyorsvn bana mı? 
Hem nasıl ısterse, bu, budu .. 
Beğenirsen tutarsın, beğenmez· 
sen sen bilirsin ? 

Anlaşıldı. Ay sonuna dört gün 
kaldı. Bu apartman bolluğu için· 
de sokakta kalacağım. 

fa. 

---... --.. 
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1 Bir Gazetecinin Hatıratı 
~ ı~n 

" Aç kalsınlar fena mı ? Ben P a 
yaparken aç dururum ! ,, " 

1 • • sover-JP'I Mu ıırrın : 

- 13 - ··rı:i •. "'tl " 

Böyle olmakla beraber hareket ı kilisenin pek az zarar görd~!yJ' 
ettik ve 3500 metre kadar yük- fakat Fransızların orada ha erdi· 
seldik. İmparatorun ve benim bat· lar .akladıkları cevabı~• :ıııeıİ 
larımız dönüyordu. Pilot Züm- Sonra kilisenin tahrip edılıPNe ce
merman yüzlerimize baktı. Bizi, için emir vereceğini yazdı. yor· 
B · d" · d d' -· · k t bulaıP' avyeraya ın ırmesın en en ı§e vap verecegını pe e fJ' 
ettiğimi7.i sandı. Son derece gay- du. Vilhelm su~hü iı.~İ~~r.~udiııJel' 
ret sarf etti. A vusturyaya vardık. kat etraf mdakıler sozunu tard•· 
Donmuttuk. Kürküm yoktu, yal- meıine imkan bırakınlY~~iıııiıİ 
nız meıin bir manto giymittim. 1917 de sulh yapmak isted~~ .. jptİI 
Birdenbire haber verdiler: "Kim- Almanyaya bildirdik. lıte ıg ~· 
se sigara içmHİn ! Makine b~nzin veçhile hareket etmemiz -.fe .• _ı.ti• 

· .. tte ı.ıw-. 
kaç.ırıyor,,, mz netıceye vannca mu ,j.t 

Nihayet müıküli.tla Viyanaya mizi haberdar etmemiz kı.t iirJ' 
var-drk. Şonbrönü ve o kadar mes- oldu. Biraderim bildiğiniz Ol ot' 
ut günler geçirdiğimiz Laksen· caatlarda bulundu. Ondan r d• 
burg şatosunu gördük. Hatıralar Vilhelm kocama: "Naııl ol 

11 fı'I' 
acı acı dimağlarımızı sardı. sulhü dilendiniz?,, diye sordu· t>f' 

Viyenn Nöstad'ın üstünden uça- parator cevap verdi: "Ben ~i 
rak Macariıtana vardığımı.z ~a- kirane ha~eket. e.tt~ .. Nı~eJI 
ıınan fayaru teessüf bir hadıse ıle evvelden ııze bıldırmııtılll· fi' 

· d L nk · k · eter karşılattık. Anlaıamamazlık ol- sız e o an ve aaır un• atif 
mu~tu. Tayyarenin ineceği yerde ııtasile sulh yapmak teşebb 1ç 
yakılacak atet yakılmamıftı. Üç rinde bulundunuz!,, Vilhel':ı,rı· 
çeyrek ıaat bot yere hvada kavis recek cevap bulamadı. Soor dİ' 
çe' irdik. Nihayet pilot inmeğe ka- ~iraderimin me~plan .. ne:;;eıe 
rar verdi. Fakat indiği yer müsait lmce Avusturyayı ıktııadı e ,11r 
değildi. Bir saat daha uçmağa aevkedecek bir muahede ioı~ ~ı 
r.Jecbur olduk. mak İstedi: Muahede proje•1 ~ 

Bir çok mütkülatla kartıla.~tık. boyayıcı hır tarzda kaleıııe . './ 
Meclisi vükelayi toplıyarak bot mı§tı. Nazırlarımız muahedefl 
yere müzakereler yaparak vakit zalamağa taraftardılar. 
kaybettiğimizi söylediler. Haki
katte ise dostlarımızı bulmakta ve 
vagon tedarik etmekte zaman kay 
bettik. 

Bu itte bütün l bahatımız tal· 
ga.m ve pa~car .~.ev~~iq~e oldu
ğumuzu düsünmemekli2imiz ol-

,. .(>, C'MI .. 'tt'-' rıı 

muştur. "Zita bu sözleri söylerken 
güldü,, ~algaın ve pancar teşirini 
evvelde toplanır. Vagonlarin hep• 
si mahsul tafımakla meşguldü. iş
te gecikmemize ve hüsrana uğra· 
mamıza sebep bu oldu. 

lmparatoriça gayet zar af etle 
konuşuyordu. Harp senelerinden 
de bahsetti ve dedi ki: 

- Büyük bir ziyafet verilmiş
ti. Ziyafette Amiral Hoçendorf , 
misafir olarak bulunuyordu. Ami· 
ral tahtelbahir: harbinin faydala
rından ve harbin insaniyete olan 
iyiliklerinden bahsediyordu. De
dim ki: "Harp me,'um bir şeydir. 
Etrafınızda açlıktan ölen yüz bin
lerce halkı görmüyor musunuz?,, 
Bana sırıtarak ş.u cevabı verdi: 
"Siz hareketlerimizi felce uğra.tan 
meş'um sulhçülersiniz. Emin olu
nuz 2 Temmuz 1917 de lngiltere 
gelip önümüzde diz çökerek sul
bü talep edecektir. Hem de halkı 
gıdadan mahrum etmek kadar iyi 
fey var mı? Ben mühim planlar 
tanzim edeceğim vakit dimağı

mın cilalanması için aç dururum. 
Açlık herkese nafi bir ~eydir.,, 

Cevap verdim: "Güzel bir sofrada 
yemek yerken böyle §akalar yapa
biliyorsunuz öyle mi? Çekinmi
yorsunuz?,, Bu sözler üzerine kıp
kırmızı oldu. Adeta sert bir söz 
sarfetmesinden korktum. Fakat 
bir müddet soQra tam 2 temmuz 
917 tarihinde Hindenburg ve Lü
dendorf ile yemek yerken gayri 
ihtiyari sordum: "Nasıl 1ngiltere 
diz üzerine çökmüş sulbü dileni
yor mu?,, Nazik bir adam olan 
Hindenburg: "Harple insan çok 
vakit aldanır.,, dedi, fakat Lüden
dorf o derece içerlemişti ki mev
zuu değiştirmeğe mecbur oldum. 

Almanlar beni sevmezlerdi. 
"Remi,. kilisesinin tahrip edilme
mesi için üç defa kayser Vilhelme 

Uokapaoı kUprO~ 
artık işe yaralll'·e 
Seuelerden beri tamir ıJ~, 

edile kullanılmakta olan ~; 
panı köprüsü son günlerde. \ı1• 
lanılamıyacalt bir hale gelrı>1f 0ı 

Yapılan umumi mueye";ıl' 
dubaların su aldığı, bazı aY9 ~ 
rın çörüdüğü görülmüştüt• ,,~ 
meyanda dubaların yap1l•""'r 
tamirlerle sağlam bir hale s;( 
lemiyeceğe de anJşılmıştır •. fıJ' 
rüden arama ve otomob1 d~' 
geçmemesi düşünühr.ul<te ~ 
Hatta bazı alakadarlar göpr~~, 
tamamen kaldırılmasını dtJŞ jŞ 
mektedirler. Maamafih heni.it 
telkik safhasmdadır· ~ 
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SlUstos 1932 

Prens mi? 
Hayir ••• Dolandırıcı 

(il 
p flf tarafı . 
t'tısj11 h 1 ncı sayfamızda) 

dııiund ayatından ve kim ol

p Pr,11:~dbabsediyorlardı. 
teııa Alb gar de Burbon·Este 

o·ı "' er h i u \' e t de Habsburgun 
~~tu; Napoleonun bısımıf 
~tıınu id~ B Arşidokası Şarl'm 
~•tur '· abası prens Albreht 

tıı "' Ya Ma . • f'r1111 car stan ımparato-
A.~. sua J f • · h ·~sturya . oze ın amcası ıdi. 
bllrıy,t 

1 
Hnparatorluğu cüm-

6tijn , 0
·?nca, orada bu~unan 

oldı.· ınlakine b . d., . .. iUnd acız vaze ıımış 
nııy arı p•• . , . Ordu B · -.ncı parasız c u u· 
~kalı k' Unun için de bir Ame· 
uld'k adının • . . K d ıı t,

11 
ev.enm ·ştı. arısı 

~t>lıışı1ktas:nra da şurada bur ::da 
._lldırıi' sonra bu lspanvol 
litd ., t J 

'· arıışcırak co3t olmuş· 
~ d illbu~· 

ı ~ Sııtb 1 
bugün kend;sini prens 

at 1ltıı ~:ı dıye tanıtan ve kat· 
b~t'ttj u :tdamın müthış bır 

1~ 0~e sahte t. ardan başka 
~il b llıadığı aniaşılmışhr. . 

ıııı. llscst L . . 'llllQı· a oz:ın emnıyetı 
llıjb 1Ytsi p . . ''•in ar s emnıyeh umu-
•tr ' rn ı · ,, ııı a umat vermiş. Pren· 
·a~· asıl · . . 

ı old ~ ıscnınm Edgar Pado· 
ugunu bildirmıştır. 

~d IE:ararengiz adam 
dt lıf!ilr p d 
~ ''lilts· l " 01ani 1881 senesin-
~aç'iı, 1 

Yada doğmuş bir as ;er 
~dırı sahtekar, casus ve do· 

bt. tıd 1 B 
~·'ilde lr. u adam 1913 se-
&ıı inllli ozana. ~i.derek bir ote-
. tbiltı f . kendısını prenses dö 
·~t~ dıye l< aydettirmi~ti. ls-
k Poli · ~ 
1 

brYtt' sı bu karlar yüksek b:r 
;~kikiltın geldiğini haber ahnca 
)~irı· Yaparak onun asıl şah

~·~\li~ tesbit etmiştir. 
~ı t,b ~rensuin üzer:nde ya~ 

1 }-tp '~Yatta, şapkasının içinde 
~ııllda ~ Şanıble ismini panto
~flUr ıse Stupati ismini gör· 
'tf • p d 
~ 1 kotı re~s e bu sahte isim-
~•rı :ndıgını itiraf etmişti. O 
b U11ı u adam lsv;çrede bir 
~1k'kıı'tıı ışlemediğ i için serbest 
~ lltılttı ş sadece hudut haricine 
~ ~İçttli ıştı. Halbuki Edgar bir 
t ec2 d ~ tela acıyı a dolandırmıştı 
~~i tı is.. . "k 
~ >'tti 1: o gıttı ten sonra 

ıı anı 
'•tıtctı ayarak dava açmıştı. 
~. aC>tb e 1919 senesinde pren· 

t1., on · . . 
ı~h ~~ey, ~smınde bır kadın 

kıkllt gelınce, polis derhal 
a b 1 aş adı ve bu kadının 

elinde Amerikada prens de Bor• 
bon iJe ev!endiğine dair resmi 
vesikalar gürerek serserınin Ame· 
rikayıda kafese koyc!uğu anlaşıl· 
dı bu esnada serseri Atinada bu· 
iunuyor, kendisine prens ve mira
lay süsü vererek aynı zaman· 
da Avusturya hanedanına mensup 
bir adam sıfatile Arnavutluk ta· 
cına namzetliğini koymu' bulu· 
nuyordu. 

Vaşioglonda, ayan 
meclisinde 

Her halde Arnavutluk tacını 

aJmıya mı;vaffak o!amadığı için 
olacak, 1932 senesinde prens 
l:irdenbire Amerikada Vaşington 
şehrinde meydana çıkmıştı. 

Prens Vaş ogtona gid oce doğ
ruca ayana müracaat ederek 
kendini takd.m etti : 

- Bendeniz, prens Lui de 
Burbon, ispanya kralımn süt 
kardeşi. 

Pek tabii derhal hüsnü kabul 
gördü ve ayanda 11iktısadi va
ziyet ve Avrupa,, ismi altında 

bir konferans verdi. O zamanın 
gazeteleri bu hadiseyi ~öyle 
kaydediyorlar: 

.. Prens Hazretleri, büyük bir 
vukufla, Avrupaoın bugün çek
mekle olduğu iktısadi buhran 
hakkında bir konferans vermiş-
ler, ve bütün dünyayı kurtara
cak bir proje teklif etm"şlerdir.,, 

Yalnız birkaç gün sonra is
panya sefiri, prens de eurbon 
isminde ispanya kıralıoın bir 
akrabası o madığını bu adamın 
bir serseri o'.du&unu söyleyince 
bütün Amerika hayret içinde 
kalıyordu. 

1'ürkiyede ispanya 
Murahhası 

' Vaşinglonda hükumet hesabı· 
na kendi beslendikten sonra bu 
beynelmilel maceraperest taliini 
bir de Türkiyede de denemek is
temiş ve kalkıp lstanbu!a gelmiş · 
tir. l:' urada,kendisile temas ~den
lere Mustafa Kemal paşayı gör
mek istediğini söyimiş ve ken
disini ispanya hükumetinin fev
kalade murahhesı olarak tak
dim etm"ştir. O zamanlar, lstan
bulda ı:~nüz Milli hükümet ta-

JJU Çiitüşlii .J<ac/,m- ! 
'' Ars:.0 L·· . . ~ c upenın yenı 

. 1\ ~ .Atoei5 fiiplQ.H.,-
ı 'ııı - . •ti" V1 · 
~ili.-ı'~'tte~Ye döndü, üç dört saat 
t~ e 'ti •onra tekrar otomo-

'' l}'arak Paris yolunu tut· 
4,'h 

d~ ~.'>et k 
~İl'~. 1"1dik ~ndinden memnun-
1di r~tti, " 

1 
alde kalenin içine 

d 'v "llto · e •te)ik l\f nın emrine amade 

tUt\~t? ''hib·arki ile tanışmış, bir 
t1ıı ~11lde 1 olmuştu. Bir kaç 
~, .. 1~1,lı b ~eaele ile bizzat meş· 
l. ... b erı 
''1\1'~· \l İt' ' ne muvaffakıyet!. 
t,~ii 11lin k 111

• mükafatı olarak 
~ı •ıı ıle 1 ......_ 'l'ak dü .. ev enmeği pek d' lien di funrniyordu: 

)~~. detili:ordu, iddialı bir a-

'-dı~ ~ıl ltı .. ka Asaletle alakam 
~'lt,ı '" ~l' a adım.. Asıl mak-
Ş ·~' ' aaıı m k d 't"'- ·. M a sa ım nedir 
ı... -•\l - arkini · .,.•?. ~ ..,.ll? l\f n mıraıı mı? 
~ le oJc efend~vaffakıyet keyfi 
~ ) l\dilllden ını .. lıin doğruıu-
1~ ~ • .& 1 saklıyacak d .... 
~o~ ~r ltı k egı-

d~ •• "1: •adı~ Antonin, 
ll.lnafıh, pek enai 

bir macerası - 29 

1'iic/ıfetJe f'!olcuı. : fa. 

adamım doğrusu .. Milyonlar, para 
ve fato hepsini bırakıyorum.. Ni
çin?. Sadece sarı saçlı bir güzelin 
mavi gözleri için!.. Vay Donki
şot vay!. • 

Raul bir taraftan da düşünü
yordu. Onu dü!ünüyordu. Fakat 
muhayyilesini i§gal eden, V olnik 
şatosundaki endişeli, esrarengiz 
Antonin değildi. Hayır .. Bu An
tonin de değildi .. Hayır .. Bu An
tonin bir gün evinde, koltuğunda 
otururken kapıyı çalarak kar~ı
ıındaki aynada aksini görmü§ ~l
duğu Antonin' di. Gayri ihtiyari 
ve kısa ziyareti esnasında tanıdı
ğı Antonin !. O dakikalar pek ge
çici olmuştu, ve hayatında büyiik 
bir tahavvül yapmakla beraber 
acılığını zevkle tatmı§lı. 

Yalnız, Raulü ıinirlendiren bir 
mesele varsa, o da genç kızın ha
reketinin ne gibi gizli sebeplere 
iıtinat ettiği meselesiydi. Bu ıe· 

VAKIT 

Türk-Yunan Muhte
Jlt mahkemesind~ 

Muhtelit Türk -Yunan mabke
mesinda dün '.l3 davaya bakıl
mıştır. Bunlarla birlikte Ağustos 
zarfmda 6! dava görülmüştür. 
5 dava hakkında ademi sel.ihi
yet kararı veri l miş, 52 dava da 
rededi!miştir ' Rededılen dava
larda hükümetimizdım 1.200.000 
lira tazminat isteniyordu. 

Dün bazı gayri menkullerinin 
iade ve tazmini talebiyle hül<fı· 
metimiz aleyhine gene dört da· 
va ikame edilmiştir. Davacılar

dan madam Megareos Gelibo'.u
da zapt ediJen çiftliğini ve tar
larından dolay 48880 altın Türk 
lir.:sı taz:ninat istemekt~dir . 

Diğer üç davacı ise 350,000 
Jira istemektedirler. Diğer ta
rafta uzun bir müddetten beri 

Türk ve Yunan ajanlannca 
müştereken tetkik edilmekte 
olan dava dosyalarından 2800 
zü hakkında Ankare itiJafname
si mucibince iptal karara veril
miştir. 

Bir gazete muhtelit Türk -

Belçika ve Türk - Fransız mah
kemelerinin faaliyetini tatil et

tiğini yazmışsa da bu haber 
doğru değildir. Her iki mah· 

keme de çalışmaktadır. Yaloız 

J • 9 - 11 ey!ü .de yapı:acak mü~ 

rafaalar reis M. Aserin rahat-

sızlığı münasebetile gayri mu
ayyen bir zamana bırakılmışhr. 

.. mımınıı ıumm11 ıonu"utt.11ıı1tuıımıruuı11111ıııınmum1111uıt11111uı mııımı11111111111111 

mamile tesis etmemiş olduğu 
için, prens de Burbor zannedilen 

bu adam, Ankaraya gönde-
rilmiş Fakat derhal foyası 

meydana çıkarılarak icabettiği 

şekilde k eudisine yol verilmişti. 

Iıte, beynelmilel bir mace
raperest olan bu gaı ip ada
mın hayatı şimdi bu dünyayı 

kafese koymuş adamdan sadece 
bir mezar, meza~rnın üstünde de 
şu yazı kalmış bulunuyor: 

Edgar de Burbon, 1932, 60 ya· 

şında. 

Fakat şayanı hayret değil mi? 
Kendisinin Edgar de Burbon 
olmadığı anlaşı'.dığı halde biJe, 
mezarının üzerindeki haçta, bu 
sahte isim yazılı. 

Yoksa, Marsilyalı asker ka
çağı bu sah~e isimle cehennem 
zebanilerini de mi aldatmak ni
yetirıde? 

bebi Raul bütün gayretile arıyor, 

bir türlü bulamıyordu. Niçin genç 
kız Markinin emniyetini kazan-

mak için hareket ediyordu?. O

nun ,babası olduğundan şüphesi 

mi var?. Annesinin intikamım oıı 
almak istiyor? Yoksa maksadı sa
de para mı?. 

Birbirine zıt bu kadar farazi
yelerin kendisinde toplanmasına 

sebep olan gen; kızın hatırasile, 

Raul, adeti hilafına trene binerek 

Parise gitti. Bir yemek yedi ,.e e· 

vine ancak s:lat üçe dcıru döndü. 

Maksadı Kurvil'in verdiği talima

tı ne dereceye kadar muvaffa
kıyetle tatbik ettiğini bir kontrol 

etmekti. Fakat daha merdivenin 
ilk basamaklarını çıkmamıştı ki 

birdenbire sanki ateş üzerinde 

yürüyormuş gibi sıçrıyarak, yuka
rıya, bir yıldırım gibi ko~tu, oda
yı yerleştirmekte olan Kurvilin 

üzerinden sıçrıyarak telefona a
tıldı: 

r-s···:·ı······••u•u·ı···;•u• .. ;····· .. , .......... : 
i 1 me ıyız . ce ~ 
..................... ······························-·-·= 

Ucuz badem sütü 
Zevçleriniz ve yahut yetişkin 

kerime veya oğuJlarmız muhtelif 
esbap ve avamil altında olarak 
zayıf düşmüşler, gün geçtikçe 
müthiş bir iktidarsızlığa mı uğra· 
mıştırlar? Kat'iyyen merak et.me
yiniz. Tarif edeceğimiz (Badem 
sütü) terkibi ile, uykusuzluktan 
ıstırap çekenlerinizin bu der tleri
ni de gidermiş olursunuz. Gelini· 
niz veya kızınız sinir zafiyetine 
uğramış ise, gene Badem sütü ile 
onu güzelce tedavi eder, mükem· 
melen besliyebilirsiniz. Badem 
sütü tertibi berveçhi zirdir: 

(200) gram tatlı badem içi al
malı, kabuklarını güzelce soyduk· 
tan sonra, ( 150) gram şeker tozu 

ile karıştırarak büyücek bir pirinç 
havanda mükemmelen dövmeli. 
Şeker ve badem iyice dövüldüğü 

halde hamur gibi olacaktır. Dö· 
verken, havan derununa azar azar 
:. .>ğuk ıu damlatılması da ihmal 
L .. }memelidir. Gittikçe su mikta· 
rını çoğaltmak badem sütü istih

salini temin eder. Neticede elde 
edilen mayi, temiz bir bez elek· 

ten geçirilir. Elekten sızan hülasa 
koyu sahlebe benzer. İşte bu bir 

badem sütüdür. Hemen bir şişeye 
koymalı ve ihtiyacı olanlara tat
lı kaşığı ile muntazaman verilme· 

l' lir. Badem sütü, her nevi öksü
rü!:leri de def ve rcfeder. 

Yağ lekelerine dair 
Yağ lekeleri yüzünden muzta

rip olmıyan aileler hemen yok gi
bidir. Bu ıstırap ekser olarak ço-

cuklu ailelerde daha ziyade mah

süstür. Sazan küçük yaramazların 
dikkatsizlikleri yüzünden giran
beha kumaşların bir anda yağ le
keleri ile mülemma oldukları gö· 

rülür. Bu itibarla burada yağ le
kelerinin sureti izalesine dair ba-

zı malumat vermeği münasip gö
rüyoruz. Aile reisi ve reiselerine 
şu cihet .malum olmalıdır ki, yağ 

lekelerini sureti kat'iyyede izale 
eyliyen mevat (terementi ruhu), 
(Lokman ruhu) (Nofalin) (Ban
zin) ve (Öküz ödü) nden ibaret
tir. 

Çuhalar ile pamuklu ve aert 
kumaşlar üzerindeki yağ lekeleri· 
ni hassaten (Öküz ödü) ile gider

ı:ıeğe çalı~mak çok nafidir. Mese· 

Trokadero palas mı?. Zatı haş· 
metpenahilerinin apartımanını ve

rir misiniz? Allo ! Kimsiniz? 
Masajçı mı?. Sen misin Şarlot? .. 

ı . "? y Nası sın cıcı.. erinden memnun 

musun?. Ne dedin?. Yarın krnl 

mı geliyor?. Her halde kraliçe 
memnun değildir .. Haydi yavrur.n, 

Olgayı telefona çağır ... Çabuk .. 

Bir kaç dakika sinirli sinirli 
bekledi: 

- Sen mısın canım, ruhum 
Olga? .. iki saattir telefonda seni 
arıyorum.. Bir türlü numarayı 

vermiyorlar ... Bu telefoncu kızlar 
olur şey değil.. Ne dedin?. Ben 
bir alçak mıyım .. Yok Olga, ca· 

nım, böyle hiddet etme .. Sana ya· 
kışrnıyor .. Hem Paristen yüzlerce 
kilometre ötede otomobilime bir 
arıza olduysa ve geçikt:mse kaba· 

hat benim mi?. Ne yapabilirdim? 
Sen ne yapıyarsun bakayım?. Ma· 

saj mı yapıyordun?. Ah canımın 
içi ... Ne diye yanında değilimi? .... 

Raul telefonun kapandığını 

duydu. Gülümsedi: - Vay canına, Olga ile bera· 
ber yemek yiyeceğimi tamamile - Kraliçe, dedi, "Kurvil,, e 
unutmuftum .. Allo, matmazel • .. köpürüyor, köpürüyor, hoş, artık 
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Poliste : 

Otomobil ve otobüsler 
Yüzünden kazalar 

Dün iki otobüs ve bir oto
mubil l.. azası o muş. dört kadın 
bir erkek yaralanmıştır. 

Şoför ";adinin idaresindeki 
3496numaralı otobüs Taksimden 
Büyükdereye g iderken Zincirli ku-

yudaHıristo isminde birisininbindiğ 
motosıkl et ile çarpışmıştır. Mo
tosıkJet parçalanmış, Hıristo ba
pndan ve ellerinden yaralan
mıştır. 

lı.i r. ci kaza yine Z•nLİrJikuyu

da o . muştur. Dün sabah ait& 
buçukta Taksimden boş olarak 
3665 numaralı otomobil ile çar
pışmış, her ıkisinin ön kısımlan 
parçaianmışlır. Otomobil içinde 
bulunan kadınlardan Servet Ha· 
nın başından yaralanmışhr. 

Üçüncü kav: Horhordadır. 
Şoför lsmailin idaresindeki oto· 
mobil Horhordan geçerken yan 
yana yürüyen Zehra, Kadriye, 
Şefika Hanımlara çarpmış, Zeh
ra Hanım ağır, diğerler~ hafif 
surette yaralanmışlardır. Zebra 
Hanım Haseki hastanesine yatı
rılmıştır. 

Bir tramvay darbesi 

Kasımpaşada oturan Semoile 
Şişhane yolrn~unda bir tramvay 
ça pmıştır. Semoil bundan çok 
. l rknıuş, yere düşerek bayıl

mı_şhr. Et:-aftan yet işenler !.. e
moili civardaki bir eczaneye gö· 
türerek güç haile ayıltabilm iş

lerdir . 

Bir fabrikada harsız 

Topkap1da Safa bostanında 
lsmail Hakkı 8eyin tarak fabri
kasına evvelki gece iki hırs ız 

girmi ş, eşya çolar lark cn fa br ika 
bekçilerinin attıkları silah ı;zc.
rioe kaçmış! ~rdır. Hırsızlar l{z
çar!arken kendilerine ait ciiz:lan 
ıle bir şapkayı düşürdükleri için 
dün bunlar v:ısıtasi !e yakayı ele 
vermişlerdir. Nuri ve Is:am is· 
mindeki bu iki sabıkah nezaret 
altına alınmıştır. 

-•ımınu1tutuuııı ıuıumı11m111Mıttııı111nımııı ı1.sı ııtmıt11ı ıımnnm1mıımııuı1mmı :w 

la: Bir buçuk iki litre kadar sıcak 
suyun içerisine bir öküz ödü k o

nur. Lekeli kumaşlar bu su içinde 
yıkanır. Kumaş iyice uğuşturul· 

duktan sonra ayrıca soğuk sudan 
da geçirilirse leked en zerre kadar 
eser kalmadığı hayretle müşahe-

de olunu· 
__ =:=a 

canımı da sıkmıya başladıya .. 

Kurvil sakalını ok!ıyar~: 

- Ne, dedi, Borostiri kraliçesi 

canınızı mı sıkıyor. İnsanın bir 

kraliçe ile münaseb eti olursa hiç 
canı .... 

- Azizim Kurvil.. Sen anla

mazsın. Şimdiki halde ondan da· 

ha iyisini buldum. Geçen gün ge

len kız kim biliyor musun? Tabii 

bilmiyorsun, tabii? Öyle ise dinle. 

Marki d.Er!emontun ga yri meşru 

kızı. Hem Marki cfo ne güzel a• 

dam. Beraber ihi gün geçirdik. .• 

Şatosunda .... Ber.den pek hoşlan· 

dı. Ve kızının desti izdivacını ta

lep etmem e r:ıüsc.-.ude etti. Sen de 

düğünde sağdıçım ol:.ırs".J. :;ı , Ha ... 
Şunu söyliyecektim, unuttum. Se· 

ni de lmpı dışarı ediyor! 

- Ne ?! ... 

- Daha doğrusu ed eb ilir ve c!· 

mck ü::erc. iyisi mi sen daha ev· 

vcl davranıp istifayı bastır. 

- Peki ama nereye giderim 

sonra? 

(Bitmedi) 
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HlkAye l\1eddah Nakleden: 

fa. 

................................................. .,, 
Şehrazadın ahfadındandı • 

lskenderyede küçük bir kahvede 
oturur, seyyahlara hikayeler anla· 
tırdı. 

Seyyahlar gelir gelmez, kahve
ci onlara yer temini için atılırdı. 
Bu adamın gözünde paradan baş
ka bir şey yoktu. Gelen 'seyyahla
rın milliyeti ve dinleri ona vız ge
lirdi. Kafir oluflarına ehemmiyet 
vermezdi. Elevrir ki, kahve satıl-
ım ... 

Esaaen seyyahlar oraya kahve 
lçimiye gelmezlerdi. Hangi sulta
nın akrabalarmdandılar? Bunu, 
onlara Amir söylerdi. Bu adamın 
ne mükemmel ve ne geniş muhay
yelesi vardı. Her gün anlattığı 
hikayelere yeni yeni safhalar ila
ve eder, aık hikayelerine macera
lar karıştırır, ve hikayeyi en me· 
raklı yerinde keserek : 

- lnşaalah, derdi, üst tarafını 
aa yarın dinlersiniz. 

Bu hiç bir vakit değişmiyen 
•özler, her seferinde büyük bir he
yecan uyandırır, halk bağırıp ça
ğırmıya başlardı. Ahali, Amir'e 
küfreder, kimisi yalvarır, kimisi 
tehdit eder, fakat ağzından bir ke
lime almak kabil olmazdı. Ve bu 
haddi zatinde her günkü sahneye 
bir ilave, bir ikinci sahne olurdu. 

Ertesi gün, ayni adamlar, bir 
akşam evvelki vak' ayı un:ıtarak, 
gelir, yerlerine otururlar, medda
hın heyecanlı hikayesinin sonunu 
-:ve onun hareketlerini, mimiklerini 
taklit ederek dinlerlerdi. 

Doğrusu, hu saatlerde kahvenin 
manzarası oldukça garipti. Amir, 
taklitler yaparak etrafını saran 
kahve halkının ortasında sıçrar 
'durur, onları da kendisi gibi ha
rekete sevkederdi .. Velhasıl böy
lece bir curcunadır kopardı. 

O gün, Amir'in ilhamlı bir gü
nüydü. Güzel bir prensesin, tesa
<Iüfün karşısına çıkardığı bir fel
lah delikanlı karşısında duyduğu 
hayranlığı şairane bir surette an· 
}atıyordu. Her şeyi, içtimai vazi
yetleri birbirinden onları ayırıyor
'du. Fakat bu kadar· şiddetli bir 
aık karşısında hangi mania daya
nabilirdi?. Fakat meddah, mania
ları çoğalttıkça çoğaltıyor, iki kal
bin birleşeceği günü gittikçe uza· 
tıyordu .• 

Hakikatte meddahın bu iki a· 
tığı bu kadar güzel gösteremeğe 

çalıımaıına sebep, dinliyenleri, 
hika~sini kesip üst tarafını yarı
na bıraktığı :zaman daha ziyade 
çıldırtmaktı. 

Fakat birdenbire meddah, dur· 
C:Iu. Sanki unutmuştu. Bir dakika 
kadar dü§ündü. Gfüıleri meçhul 
bir noktadaydı. Yüzünde vak'a 
ile tamamen zıt bir taahhüt mana
sı vardı. 

Sonra gözlerini kapadı, açtı ve 
tekrar anlatmıya başn~dı: 

- Vaktile güzel, çok güzel bir 
Y.abancı kadın vardı. O kadar gü
zeldi ki, onu sevmeden görmek 
kabil değildi, ve onu gören birisi 
'derhal sevmişti. 

Halk şaşır.mıttı. Amir'e ne ol
ınuştu?. Nihayrt ipin ucunu kaçı· 
rarali başka bir hikayeye başladı-
8ma hükmettiler. , 

~ ~ ~ 

Kahvenin eşiğinde bir gen~ kız 
clurdu. Belki bir Fransız veyahut 
bir İtalyandı. Her halde bir ec
nebi kadın .• Etrafında bir çok sey
yahlar vardı .. 

Amir bunlara lakayit bir suret
te bakıyordu. Hakiki bir artist ol
'duğu için ecnebileri, söyledikleri
ni anlayamadıkları için pek sev· 

Y ahancı kadın, ertesi gün gene 
gelmişti. Artık her gün geliyordu 
ve Amir her gün hihayesine yeni 
bir se.Tha i!:lve ederek ona kar~ı 
duyduğu hisleri anlatıyordu. Zira, 
Amir şimdi artık yabancı kadının 
da kendisini sevdiğine kat'iyyen 
emin idi. 

Aınirin anlattığı ır.nsalın iki 
kahramanı vardı ve mevzu bu iki 
ldşinin arasındaki sonsuz aşk idi. 
Kahve müdavimleri, ekseriya da
ha çok eşhas olan masallara alış
tıkları iç.in melto.hın bu bitmek 
bilmiyen hikiıye$inden uaanmağa 
ba!lamışlardı. Filhakika her gün 
Temcit pilavı gibi dinledikleri şey 
hemen hemen şu cümlelerde hu· 
laıa edilebilirdi: 

"Seni seviyorum. Dünyada sen· 
den başka kimsede gözüm yok. 
Beni kabul eder misin? Eğer ben· 
den uzakla~ırsan ölürüm.,, 

Ve yabancı kadının gözlerinde 
şu sözleri okuyordu: 

"Evet. Ben seni seviyorum. 
Gel! Sana layık olmıyan bu kah
veyi t2rket. Beraberce yepyeni 
memleketlere gideriz, ve hayatın 

hakikaten anlattığın Binbir gece 
masallarındakine benzer.,, 

Ve Amir bu sözleri tekrar e
derken ellerini yabancı kadına 
doğru uzatıyor: 

- Beni al... Götür. 
Diye haykırıyordu. Kahve hal

kı da hep bir ağızdan onun gibi 
ellerini uzatarak tekrnr ediyor
lardı: 

- Beni al... Götür. 
O gün yabancı kadın bu hitaba 

hafif bir işaretle mukabele etmiş
ti. Amir bunu bir da-.et gibi telak
ki etti ve yabancı kadın arkadaş
larile beraber kahveden çıkarken: 

- Hikayem bitti. Artık beni 
bir daha burada göremiyeceksi
niz ! 

Diye bir zafer feryadı kopara· 
rak, fırladı, kadının bindiği oto
mobile doğru koştu. 

~ ~ ~ 

Yabancı kadın arkadaşlarına 
anlatıyordu: 

- Hoş bir fairdi. Sözleri ile 
beni hakikaten mestetmişti. Hika
yelerinin başı ve sonu yoktu ama, 
anlatışı güzeldi. Son akşam, vapu· 
ra binmeden eTvel, bir daha gi
dip dinlemek istedim. Fakat oto· 
mobilimin peşine takılarak koş· 

mağa başladı .... Kendisine bir kaç 
para attım.... Ve elimi ~allıyarak 
"Adiy_:ö,, dedim. Fakat o, durma· 

VAKiT 
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:;er - 2S Dans - 23,50 Dans. 

GÖN'lG\'ÜSTERIIAVZEN (1635 m.) -
7 Jimnastik - 7,15 Konser - 13 Pl~k -
15 Konser - 17,30 Kon.ser - 21 Koro -
23.30 Dans. 

PARlS (1721'\ m .) - 20 Muııikl - 21 
Konser ...._ 22,~0 Haber - 21,t-O Musahabe 
- 23,20 P IAk. 

Yar1n 
tSTANBUL - 18 den 19 a kadar Grama-

fon - 19,30 dan 20,30 a kadar Hafız Ahmet 
Bey heyeti - 20,30 dan 21 e kadar Grama
fonla opera - 21 den 22 ye kadar Hafu 
Ahmet Bey heycU - 22 den 22,40 a kadar 
Orkestra. 
VİYANA (517,2 m .) - 12,30 Konı!'!r -

14,10 Konser - 15 Konser - 16,15 Musiki 
- 18,10 Konser - 20,20 Şarkı - 21 Musiki 
- 23,20 Dans. 
BÜKREŞ (394,:? m.) - · 13 Pl~k - 14 

PIAk - 18 Kon.ser - 19,10 Konser - 20,40 
Pllk - 21 Pip:ıno • - 21,.45 Musiki. 

ROMA (441,2 m.) - 13,30 Haber - 14 
Musiki - 18,30 Konser - 21 I"IAk - 21,45 
Opera. 
BUDAPEŞTE (M0,5 m.) - 10,15 Pla.k 

- 13,05 Konser - 10 Konser - 21 Kon
ser - 22 Konser - 22,30 Çigan orkestrası. 

MOSKOVA (1304 m.) - 13 Haber - 15 
Mmıiki - 17,10 Musiki - 18 Musiki - 19,10 
Muı;iki - 20,10 Musiki - 22,55 Kızıl mey
dan. 

V ARŞ OVA (1'll m.) - lS,,5 Pllk -
14,35 Pllk - Hl,10 Pla.k - 17,05 PtAk -

Denizde 
Yüzme birincilik

leri bugün 
yapılıyor 

ikinci yelken yar1ş!arı 

Denizcilik federasyonu tarafın· 
dan tertip edilen ikinci yelken ya

rışları gelecek cuma günü Yeşil

köyde yapılacaktır. 
Birinci start saat 14,30 dadir. 

Yazılan her kotraya yelkene bağ
lanmak üzere birer numara veri
lecektir. 

Kotralar bet grupa ayrılmıştır 
ve handikap ile hareket edecek
lerdir. 18 Orkestra - 19,45 Dans - 21 Konser -

22,10 Konser - 23,0:i Konser - 23,50 Dans. • 
KÔ:NİGVÜSTERHAVZEN (163:i m.) -

7 Jimnastik - 7,15 Konser - 13 I'lA.k -
15 Konser - 17,30 Ko:ıs.er - 19,05 Muslhi 
- 21,4~ Haberler - 22,30 Dans. 

PARlS (1725 m .) - 20 Musahabe -
21,10 Musiki - 21,30 Haber - 21,45 Kon
ser - 22,30 Pllk. 

dı, nefesi tutulana kadar otomo
biınin pe~inden ko~lu. Sebebini 
bir türlü anlryanıadım.. Köşeyi 
döneceğimiz zaman dönüp bir 
daha baktım.. Bir duvar dibine 
çökmüş, yüzünü koluna dayıyarak 
ağlıyordu. Çıldırımış mı idi ne? 

~ ~ ~ 

Mettah Amir, lskenderiyede 
bir kahvede, gözleri kapıya diki
li, hazin bir sesle anlatıyordu: 

- Ve yabancı kadının kalbini 
alıp götürdüğü adam, her gün, 
sab3htan akşama kadar, onu bek
liyor, bir gün, nasıl olsa gel~eği
ni biliyordu. Üst tararfı, inşallah 
nasip olursa, yarına! 

Kahve müdavimlerinden birisi 
mırıldanıyordu: 

- Artık bitmİf. Her gün ayni 
masalı anlatıyor. 

Amerika sefiri bah
riye müzesinde 

Amerika sefiri Mr. Cbarls H. 
Sherrill ve zevcezi ev<>lki gün 
Kasım paşada Bahriye müzesini 
ziyaret etmişlerdir. 

Sefir ve zevcesi müzede eski 
padişahlara ait saltanat kaytkla
rımn bu!unduğu kayıkhaneyi gez· 
mişler ve burada bilhassa dör
düncü Mehmet devrine ait bir 
kadırga ile alakadar olmuşlardır. 

1630 senesinde inşa edilmiş 
o!an ve dünyada bir eşi daha 
bulunmıyan bu Kadırganın işle

me tezyinatı sefirin takdirini 

celp etmiştir. Mr. Sberrill müze
yi gezdikten sonra eskiden bah
riye naznlarına mahsus olan sa· 
londa bir müddet istirahat et
miştir. Sefir ve zevcesi eski ter
sauede zafer torpito muhribi 
öniinden geçerken gemi müret
tebatı tarafından selamlanmış-
!ardır. 

R 
Koşularda iht; 

için 
• 2Q 

Bugün hani• Rnt 

hayvanlar ıet. 
kazanacak ? ; 

•B .. k'. k 1 ev-velki b ·ıe ugun u oşu ar A uııı 

ta koşulan büyük nıükaf ~t gysrıf 
2 Eylülda yapılacak Jllühiıfl erbJ' 
lar arasında bir istirahat ~bşrl• 
lesi addolunabilir. Bu 1~ş d: fat, 
programdaki mükafatlar 0 

(1 dı' tttr 
b" · _>.rır recededir. Maamafih ırı I p~f llıaJ 

ğeri saf kanlara mahsus ~ a;r. til.r 
lı koşular oldukça nıühıııt fııtl' 

Kaşulara yazıl ıolan atlar 

lardır: pıJıf' 
Satış koşusu - Piper'.·rdiill'~ 

Jean-Hableur, Levent. Do lılıı'~ 
paylı koşuya da kayıtlı b~ ta1 
Piperin bu koşuda koıacağt J~ 
helidir. Huysuzluğu olaı•5~ ~et 
H bl P "h dilır·_ . .:d' a eur, azara tercı e djjr..-
halde bu iki hayvandan eJl dlf 
tü olan Pazarı seçmek daba 
rudur. ıi 

ll .inci koşu- Karaça, D:J ~ 
~ Jş 

Bozkurt, Murat, Oguz, 
Derviş. 0~' 

Bozkurt yarışa baş gö:ıde l 
rak çıkcaktır. Bu taylar ar';ıl 
ikinci ve üçüncü gelecek . e ~-( 
bulmak daha güçtür. ŞiaıdıY ~ı· 
dar koşu yolunda aldıklıırı ı Jf 
celere göre Dayligth ile Oi~1/ ğer rakiplerine faiktir. 'fa151

0,r 
deceklerim sırasile Bozkurt, 
ligth, ve Oğuzdur. ~I 

Paylı kotu - Seda 55 ~~; ~I 
Derviş 56,5 kg., Küçük Ce)'~ J.1• 

kg., Tayyar 58 kg., Kanıer (11 
Paylı koşu - Pipcr 57 kS''u ~~ 

55 kg., Stromholis 54,5 k8'·1 

Peste 53 kg., Pazar 49 kg· f,ı'l 
Seyireileri hayran edeJl ~ J:C' 

kaşusile Boğaziçi mükaf e.tı l 
!aylıkla kazanan Piper na:ısrl ti~' 

r ' kati celbedecek en değer ~.~~ ıı' 

i 
thı 

Bundan evvel Frigle ayni "iıJ l 
şıyarak koştuğu paylı koşll~ 1.. 
az farkla Frige geçilmiştir· J•~' ~t 
den sonra her zaman birB~ j~~ lqd 
vaziyetini iyile~tirmiş oldıtgıJ fl ~~ 
bu koşuda taşıyacağı iki kil~t f'1 ~tı 
la ağırlık Piper üzerinde ıe51 f'i; 
pacak mahiyette değildir·iite~~ tt~ 
geçenki zorlu yarıştan . rJl JJ~ tıı~ 
olmadısa Piperden iki lol0•

1 
jlıı' ~d, 

hafif yük taşıması itibe.r• e &~ 
maslı bulunuyor. ıeriıı': 

Hulasa benim seçece1' 
Piperle Frigdir. __ .,,,

1
1'/ 

Galat~ 
Yeni Neşriyat: 

A lişar hafriyat 
Sahasında regi( 

Ankara 1932 tarih ~?P~e t~: 
den sonra maarif vekıh pllftl 
rihçilerle birlikte "Alişar" te; 
yat,, yerini ziyaret edere ıı>"I , 
kikatta butunan Öaıer l<\ıerİ~ 
lstanbula dönüşünde t~t~; e 
gaz:etemiı:de neşreyleı:nıŞ .:ıe~~, 

Muallimlerin müracaat J~_Aliş' 
bu kıymetli tetkikler ·ıe t( 

f'an1 ( hafriyat sahasında,, u~ de .,e 
simli olarak kitap balın J 
redi1miştir. 11' ~ 

Arkeoloji tetkikatıoııt bJ51111 

J afı . t sa ,,~, 
yapı dığını, h ıya dııi" ~a 
oe suretle tayin oluP ~,ı' 
hafriyatta gözetilen. ~s.• 0~ 
dev:rlerin sureti tayınıoı ıPe''il 
mek istiyeo mualliın "'e e eO., 

b" r taP ,. 
hlar bu eserden ıre itıOiŞ ·~ 
mekle hem ha~riy~ta ~r 6,!J, 
hem de kıymetlı hır es~f 0e ~ 

b
. , a ,. 

olm~ olur. Selis ır . ;ıe 
. b k · ıerıJIS j$ı yazıJaa bu kıta ı a~ı ecJer 

muallimlerimize tavsıye 

.. 

.. 

\ 



~A~ .. -....._---~ 1932 

C:::: lstanbuı Beledlyesl ııa.nıarı 1 
n l<artaı ~.---------------_) 
. c l\irecb Çıınento fabrikasından Kireçburnuna kadar olan kısım 
Üır urnunda p d"k d d . . . acı "r k n en ı urnuna ka ar gıden sabılden kum 
1 ' '"~I in .. 
Çııı herg.. uzayedeye konmuştur. Talip olanlar tafsilat almak 
20 I' un levazım ··d- ) .. w.. ·· d · k · · d ıtafık . mu ur ugune, muzaye eye gırme ıçın e 

R'liıın &a t lernınat makbuz veya mektubu ile 15· 9· 932 perşembe 
ler. (43?~) on beşe kadar Daimi encümene müracaat etmelidir-

5 adet ·u . . . ltf . 1 aıye tahlısıye çarşafı: Teminat 22 lira 
aıye · · ıçın 135 adet kaput ,, 132 ,, 

şr~ 'i k " " 134 battaniye 11 60,5 ,, 

dr firtııa~ arda Yazılı işler münakasaya konmuştur. Talip olanlar 
dr tloıaı· t: alnıak için her .. L ··d·· ı··~ ·· ·· .. 1 .. gun evazım mu ur ugune rnuracaat 

ıf llıtıcbuı lllunakasaya girmek için de hizalarında yazılı teminat 

ınıın •aa:cya mektubu ile teklif mektuplarını 15.9.932 perşembe 
on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. (4376) 

k· &,Yo'" ı 1 ~ ~n:ı ~ ~ Belediye Şubesinden: Bir dişi keçi bu:unmuştur. Se-

ıçınde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. (4374) 

Galatasaray Lisesi 
~ Müdürlüğünden: 

~tti~7•e ~abuJ eski talebeden Istanbulda bulunan leyli mecca
ıL t~ 

11 
Agustos 1932 Cumartesi gününden ve taşradaki mecca· 

S"qj ~ib ınunı leyli ve nehari talebenin 1 Eyliil Perşembe günün
• t~lfaı ;en ~ayıtlerinin tecdidine btt.şlanılacak ve bu muamele 
L~c•k 6 azat e .i gününe kadar devam edecektir. Tecdidi kayıt 

1 lta1 
!tııttdcretin verilmesile kabil ola bilecek muayyen müddetin 

• th an son k tl · · t d" · · h e af ra ayı ecını ec ıt ettırmıyen talebenin yerine yeni 
~ 1 lılııa •nacak ve yerleri kapanacaktır. Yeni talebe namzet ka
~ tiltib~elesine 5 E> lul 1932 pazartesi günü nihayet verilecek, 
~~e 11ın:: s~nra yeni talebenin dulıul imtihanlarıla kat'i kabul
. il •ene allık muamele yapılacaktır. 

~ltılih nehari alınmıyacakhr. 
) l!Jnj;nı~r umum sınıf ikmal ve mazeret imtibanlarıle Eylul 
t~İtıci ~' imtihanları Eyliilün beşinci pazartesi gününden on 

t 11lılib ~ınartesi gününe kadar devam edecektir. 
~~ ~nkarla al~kası olmıyan talebenin tedrisata başlamazdan 
. Oc c tepte ıbate ve iaşelerine imkan yoktur. 
' rette "lk t~\ k r 1 kısım talebesi için 275, orta, lise ve ihzari ve 

~ilk _1Smı talebesi için 300 liradır. 
\,k~ıtl~r. ü~ müsavi taksitte alınacaktır. Birinci taksit !caydı 
~ikin~ ıkıncı 1.inci Kanun üçüncü Mart bışındrıdır. 
~ ddctcı 'Ve üçüncü taksitler a~mi on gün ihmal edilebilir. Bu 
t,~ ..:ı ıahrfında taksitini vermiyecek talebenin mektebe nehari 
..., Qa • d . 

•t l\aYdı 1
• evamına kanunen imkan yoktur. 

L Y, u .... nı ılk taksitte leyli olarak yaptırmış olan talebenin ikinci 

VAKiT 

ŞiŞLi TERA~Ki l iSESı 
Miidürlüğünden : 

l - l\1ezunİ)"Ct imtihanlarınll eyhl
lün 3 ürıde, sınıf ikmal ımtı· 

hanlarına ey!Olün 6 sında baş
lanacaktır. Al~kadar talebenin 
mektebe müracaatle imtihan 
ıı;ünlerini Ciğrcnmcleri. 

2 - Yeni talebe kaydına başlandı· 
j!;ınd:ın eski t11lchcnin kayıtla
rını bir :ın cv\'el tecdit enir· 
meleri tavsire olunur. 

Tedrisata 17 eylül cumartesi 
başlanacaktır. .. 

Fadıköy icra doiresinöen. 
Kadıköyünde Kurbahdere cad· 

desinde 5 No. lı hanede tütün 
inhisar memurlanndan lbrahim 
Bey ile Mürüvvet Hanımın şayi
an mutasarrif oldu!dan Kadıkö
yünde atik Osman ağa ve cedit 
Haydarpaşa mahallesinde Kur
balıdere sokağında kain zemin 
katında bir oda ve 1 inci katta 
2 oda ve 1 sofa ve üst katta 
iki oda ve 1 hala ve 1 sofa ve 
1 dolap ve arka tarafında 1 
mutbak ve 1 kuyu ve 1 kömür
lük ile e!eklrik tesisatım şamil 
17 mükerrer ve cedit 5 No. h 
bir bap hanenin satılmak sure
tile şuyuunun izalesine karar 
verilmiş olduğundan 1 ay müd
detle nçık arttırmaya konulmuş· 
tur. 

Mezkur gayri menkulun tella
liye ve ihale pul resimleri müş
terisine ait olmak üzere kıymeti 
muhammenesi" olan 1200 liranın 
% yedibuçuğu nisbetinde pey 
akçelerile beraber talip olanların 
28 9-932 tarihine tesadüf eden 
Çarşanba günü saat 14 den 16 
kadar Kadıköy icra dairesinin 
932-1405 No· lı dosyasına müra
caat eylemeleri ve mezl<fır gayri 
menkul üzerinde haklarını busu
silemasraf ve faize dair o1an id
dialarını evraiu müsbitelerile 20 
gün içinde bildirmeleri aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç kalacakları ilan 
olunur. (3885) 

Sahife 11 

Devlet Dem iryolları ilanları 1 
Haydarpaşa - Ankara hath üzerinde Dil iskelesi civannda 

54,600 iiçüncü kilometrede vaki taş oca~mdan çıkarılacak 1200 
M3 Blokun kapah zarfla münakasası 10 Eylul 1932 cumartesi 
günü saat 15 te Ankara,da Idnre Merkezinde yapılacaktır. 

TafsiJat Ankara ve Haydarpaşadaki idare veznelerinde beheri 
beşer liraya sahi makta olan şartnamelerde yazılıdır. (421 S) 

~daremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 88 kalem ölçme 
a~etı, demir, p!rinç kaynak teli, Tampon grasör garnitürü, sabun 
sır.ger, maden cilası, elektrik malzemesi, sicimler, mühür ve 
damgalar, çekiç, kazma, kürek ve tırpan saplan, fırça ve süpür
ge, kaim ve ince amerikan bezleri, patis':ea, çadır, hortum, deri 
ve ~ösele,. hömür küfesi, bas~<iil, kese 1 ağıdı, ve Mudanya'da 
teshm şartıle 2000 adet tuğla ve saire gibi muhtelifülc"ns mal
~emen ·n pazarlığı 29 8-932 tarihine müsadif pazartesi günü ma• 
ga:ada icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkurda s:ıat 9 dan 
11 kadar mağazada isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri 
bu l;aptaki malzemenin mı.:fredat listesi mağaza dahilinde asıl• 
mış o lup nümune getirilmesi icap eden malzeme iç"n pazarlık 

günü nümune getirilmesi nümunesiz teki flerin kabul edilmiyece
ği ilan o!unur. (4386) 

ltanbul dördüncü icra mcmurlu~und:m: 

Hari lcigas efendinin Fafma 
Saniye hanımlar zimmetlerinde 
alacağından dolayı mehcuz Züh
tü paşa mahallesinde atik haci 
Mehmet efendi cedit çifte he
vuılarda atik 1/1 cedit 2/ l 
numeralarla murakkam sultan 

Selim vakfından bir tarafı Ş1-
bende banım bağı ve bir tarafı 
haci Mehmet bev bağı ve bir 
tarafı çifte havuzlar ile mahdut 
on sekiz dönüm üç evJek yüz 
elli arşın eraziden 91 metre 

mücabbai üzerinde mebni hane 
ve mUştemilah birinci kata dört 
basamak maltalı merdivele çı-

kılar bir sufa biri küçük üç oda 
bir matbah bir he'a iki kat ca
mekan bölünmüş bir sofa biri · 

küçük dört oda ve bir he!a ve 
ittisalinde ahşap bir kömesi ba

vi olup hane ahşap vu muhtacı 
tamirdir. Ayri bir mahalde 138 
metro mOrnbbai üzerinde mebni 

kagir bir kattan ibaret zemmı 

toprak bir aralık bir matbah 

mahalli ve bir ahir ve bir hela 

ve zemini tahta döşeli iki odayı 
muhtevi ve bahçede biri yuvarlak 

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

I
' 9 * B.\KTF.RIYOLOG 

DOr. Ihsan Samı 
BAKTERIYOLOJ~ Lı\BOR.ı\TUVARJ 

Umum kan tahlılAtı. Frengi noktal 
nozannclın (\\" a'sermanKahn teamülleri, 
kan J,üreFatı s:ı.yılmnsı. tifo ve ısıtma 
h:ıstalıkları teşhisi. idrar. balgam, ce-
r:ıhar. kazurat Ye su rahlilılu, U!tra 
miı.roskO;Jİ, hususr :ışılar istihzar• 
Kanda iıre miktıırının tavini \:C kanm 

1 s_cdiınaitation si.ir"ati. L)i\'anyolu"nda. 
• ulraıı .\lahmut türbt.si l\o J 89. Tc-

• A lefonlst. 20981 °wBID 

lscanbul yedinci icr!l memurluğundan: 

Tamamı 11.500 lira kıymeti 

muhammineli Beyoğlunda Hüse• 
yin Ağa 01ahallesinde Tarlabaşı 
caddesinde 144 atik ve 156 ce• 
dit numarala maa dükkio hane• 
nio beşte bir hissesi tarihi ilin• 
dan itibaren 30 gün zarfında 
birinci açık arttırmaya çıkarıl

mıştır. Birinci arttırma tarihi 
29-9. 932 de ve saat 16 da da
irede icra o!unacakbr. Talip 
olanların kıymeti muhamminenin 
yüzde yedi nisbetinde pey ak,~ 
• 1 ' sı verme eri lazımdır. Müşterilere 

~}d ~uı:ac.. k ı tı b ~ ta .sitler zamanlarında her ne sebeple o!uraa o!sun 
~ 8;rk c arıye tahvil edilemez. 
~tde, :~d kardeş leyli ücretli olarak devam edecek o!ur ve 
la ddak k uklarını bulundukları mahal meclisi idarelerinden mu
ı,~ ikirıc~r~cş mazbatası ile tevsik ederlerse birincinin ücreti 

1 diğeri lakli beyza büyükçe ha-1--------------' vuz ile üçü bostan ve biri adi 
l\leri:ezt idaresi Galata kopriliıaşı 1\ 2623 

Şube .1\, Sirkeci :\luhlirdJr zaJe Han 22fi40 ve tu!umbalı kuyu ve 20[) Ü mü-

SEYRiSEFAiN 

bu işe ait931-2180 numaralı dosya 
irae edilerek izahat verileceği gibi 
daireye talik olunan açık arttır· 
ma şartname.sini dahi okuyabi
lirler. Müterakim vergi belediye 
ve vakıf icareleri müşteriye ait· 
tir hakları tapu s:cillile sabit 
olmıyan ipotekii alacaklılarla 

diğer atalrndarların irtifak hak· 
kı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile fa"z ve masarifc dair 
olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müs!>.i telerile bildirmeleri lazım
dır. A 1<si takdirde tapu hakları 
sicilleriie sabit olmıyanlar satıf 

bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Ala~adar:arın icra ve 
iflas kanununun 119 uncu mad
desi hükmüne göre tevfikı hare• 
ket etmeleri lazım olunur. (3890) 

il tahid~nın ücreti yüzde 15 üçüncünün ücreti yüzde 20 tenzi
~ 1452 ır. 
t~~buı ~Uınaralı kanunun yedinci ve daha aşağı derecelerine 

td ~tı P:d~n m!k.darlarda _maaş. ~lan D~vle~ me~url~rının ço
~ ttek ol erlerının bu vazıyetlerım resmı bır vesıka ıle tevsik 

~'•ik Urlarsa ücretlerinden yüzde 10 tenzilat yapılacaktır. 
anın her taksitte tecdidi şarttır. (4249) 

~Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
~ık0 A1nh , . . 

t "~' sokağı No: Lirıı Ku. Cim;! ic:ır müddeti 
lı ~C\'keı -

'Ye Arslan 6 168 00 

00 

00 

lfane 1{}9-932 10 9 33 
lı .. .. 8 

" .. ., 12· 14 

" .. 
.. Royiçı 

.. ıo 

Dibek 7 

" 
" 

Şc .. 
~keıiyc 

" .. .. 

.. 9 
istasyon 3 

" 3· ı .. 
" 

Hatboyu 6 
Bulvar 19 

" .. 
" 

üçüncü 6 

480 

600 
480 

60 
36 

180 

96 

90 
600 
36 

00 

00 

00 
00 
()() 

00 

.. 

.. 
.. 

Ahır 

.. 
Gazino 

Dükkı\n 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
.. 
" 00 ~la:ıbııhçc köşk ,, 

00 Ahşap hane ,, 

.. 

.. 
.. 
" 
" 
" 
• 
" 
" .. .. 

' ,. 18 120 00 " .. .. l 

" : Kalaycı 49 36 00 l\ılrgir dükk~n ., .. f 
ıı GU\·crcin 13 72 00 Ahşap hane .. •· ~ 

91 
'" istasyon 68 88 300 00 ,. .. ,. 1 

: .. 90 92 300 00 .. .. • J 
lı .. 108110 180 00 .. .. ... 1 
' l<tsyı~ Ç.ekmcce 2 30 00 .. ,, ,, { 

'rcşışcvı:etiyc Köy civan O 108 00 l'l!rttıtatarta8 12 932ilı\8- 12·33 
,~·•tırı~6yde .kAi istasyon ı 240 00 Gazino IO 9 932 il:\ 10· 12 33 

P'. tosterilc: nu.mara ve evsafı sairesi yukarıda yazılı em1A'\ ve erazi 
~'c: Jl6J 932 C muddctlerle icara verileceğinden t:ılip olanların ihale günü 

.hQltrin d umıırtesl günü saat on üçte pey akçalerile; F:ızla iıahıt 
e her gün Balmköy malmüdürlüğüne mür:ıcaat eylemeleri. 

(4026) 

500 '1 ane Yatak çarşafı tecaviz müsmir ve gayri müsmir 
350 Tane yastık yüzü eşcarı ve çifte havuzlar cephe 

Müstacelen Jüzumu olan nü- caddesi iki metre irtifamda 
munesi komisyonda mevcut iki muntazam ve f stü demir parmak-
kalem çamnşır pazarlıkla sa- lık ve taı divarlı olup umum 

tın alınacaktır. lhaie 28· Ağus- erazi ve müştemelalının kıymeti 
tos-932 saat 16,30 depozito muhammioesi 10621 lira o '.up 30 
yüzde 10 . 

lstıınbul yed.nci icra memurlu~undan: 
Ternamı 572 lira kıymeti mu

hammeneli Karagümrükte Der· 
vişali mahallesinde Dıraman cad
deıinde atik 11 No. h hane ile 
arsanın beş hisse itibarile dört 
hisses i tarihi ilanban itibaren 20 
gün müddetle ikinci açık arthr· 
ma çıkarılmıştır. ikinci arttırma 
17·9·932 tarihinde saat 16 da
irede icra o!unacaktır. Ta'ip 

gün müddetle ihalei evveliye 
müzayedesine vaz edilmiştir. Ta
lip olanlar kıymeti mubammine
nin yüzde onu nisbetinde pey 

akçesini alarak 341/1432 dosya 
numarasiyle saat 14 ten 17 ye 
kadar ~6-9-932 tarih!nde lstan-

bul dördüncü icra memur'.uğuna 
müracaat eylemelari ve fazla 

malümahn dosyasında bulundu-

ğu i'in o'unur. (3898) 

Kadın ve dolum hastalıkları 
Mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tel. 22622 J 

: :: ::: :: ::::: ::: :: :::::: :: :: : :: :::::::::::::::-.: :::::::::::ı 
ii Göz Hekimi . - : 
H Dr. Süleyman Şükrü i 
ii Birinci sınıf mütehassıs 1

1
· 

~l !fiabıAliı Ankara caddesi nommı 60 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::=:=::::::::::::::; 

Zayi şahadetname 

Sinanpaşa ilk mektebi be
şinci sınıfından aldığım şadet• 
namemi zayi ettim; yenisini çıkar• 
tacağımdan eskisinin hükmü kal
madığı ilan o:u:ıur. (3886> 

Fen mektebinde No. 34 Asaf 
Ef. den Yusuf OG: Hasan 

o!anlarm kıymeti muhammenenin 
yüzde yed si nisbetinde pey ak
çesi vermeleri lazımdır. Bu bapta 
daireye teatlü~t olunan açık art
tırma şartnamesini herkes oku
yabileceği gibi bu işe ait 931-181 
No. h dosya irae olunur. Müte
rakim vergi ve s!lir bu gibi ru· 

sum müşteriye aittir. Hakları 
tapu sicili le sabit olmayan ipo. 
tekli alacaklılar ile diğer alaka
darların ve hususile ve faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün için-

ilk. Orta ve Lise kısımlarını havidir. 
de evrakı müsbetelerile birlikte 
bildirmeleri lazımdır. Alakadar· 
ların icra ve iflas kanunun 119 
zuacu maddesine göre hareket 
etmeleri itan olunur. (3882) 

BUtUn sınıflar. mevcuttur. 
Ka~ıt m~amelesine başlanmıştır~ 

Cum•rtcsı, Pazartcsı, Çarşamba günleri saat ;3 dan 18 e kadar 
müracaat olunabilir. 

Şehzadebası Polis merkezi arkas1nda 
Telefon 22534 --··----~ 



Sahife 12 VAKiT 
26 Ağustos 19'2 

Necip Bey Diş Macu~u 
oışt 

DJşlerio kıymettar hAmisldf ~. 
01

, 
inci gibi beyazlatır, çürümesıne t 
olur. Fiyatı her yerde 15 kuruş 

Cünbüş 
Fabrikası: 

Müteahhitler 
Istanbul, Beyazıt No: 39 · 41 

Klitlbe aranıyor 

Mimarlar 
inşaat Mühendisleri 

Darıca ve Eski hisar' da 

Liseler. 
ı? ııı• 

Alım Satım ~0 

yonundan : . le 

Yazihanede çalışmak üzere iki 
ay 15 veya 20 lira ve badehu 
zam edilmek şartile bir banı~a 
lüzum vardır. Galata Köprübaşı 
Gabay han No. 9 müracaat. 

" 
ve 

san 
Su 

Müttehit Çimento ve Eskihisar 
Kireci Fabrikaları Anonim Şti ,, 

26.8 932 tarihinde ıh~ usıı 
mek üzere kapah zar taıı oı 
mevkii münakasaya koPU rıı•b 
teplerin Fızik alatına 

"bale 
masa ve dolapların . 1• cıılll 
olan '26/8/932 taribının ıoı•f 
müsadif olduğu anlaş• ·f ç Ve Zeytinburnu'nda lstanbul icra riyasetinden : 

lstanbulda Çiçek pazarında 
Fandiklıyan hanı altında bir No. "TürK Çimentosu ve Kireci Anonim Şirketi,, 

"'sad• 
31.8.932 teribine ınu .. ol• 
şamba günü ihale günU keY6 
tesbit edilmiş olmakla 435Sl 
ta.sbihen ifan olunur. ( 

Tarafından imal edilen h mağazada kaatcı lık ticaretile 
müştegil Mehmet Kebnemui 
efendinin konkordato talebiJe 
vuku bulan müracaatı üzerine 
icra kılınan tetkikat neticesinde 
konkordato talebinin naıarı iti· 
hare alınmasına ve icra ve iflas 
kanununun 278 ve 279 uncu 
maddeleri mucibince bo:-ç!uya ı 

Seri tasallup eden • YUksek mukavemetleri haiz olan • Tahta kaplamalarda 
bir tasarruf • Vakit kazancı • daha bUyUk bir emniyet temin eden 

bUyUk 

''Süper Asla '' 1 

.ı 

1 guodS 
Istanbul 7 inci icra memur~ ,Ali 

Karagümrükte Der\fıŞddefİO 
hallesinde Dıraman ca d• 

·51e 
atik 1 l N. Lu hane hı 
rından Zeynel efendiye• 

iki ay mühlet veriimesine ve QI Markalı SÜPERSIMAN istimal ediniz. • · ,.... • ·~ 'il 1 .• · . ·-· J. 
Hissedar bu!unduğunuı et 

daki gayri menkuliin 1-1•\ 
mmın Tayyibe hanundao.;e 
olan meblağı içün beş b•

7
.9-

barile dört hissesinin .1 de 
tarihinde saat 16 da daıre 
tılacağı ilanen tebliğ oluour· 

lstanbulda birinci Vakıf hanında 
Avu~at Fahri beyin komiser 
tayinine ve işbu mühletin ilaııı· 
Je beraber icra ve iflas dairele· 
ri ve Tapu sicil memurluklarına 
bildirilmesine karar verilmiş ol
duğu ilan olunur. (3892) 

~Kalorifer Tesisatı Münakasası ..... 
Alpullu'da k:lin şeker fabriliası müştcmildtından üç daireye vaz'ı mubrrcr kalorifer res is:ıtı me\'kii münakasaya 

\azedilmiş olduğundan ıalıp olanların bir hafıa zarfında Istanbul ve Trakya şek er F:bril\aları Tür.; Anonim Şırk ctinin 
Bııhçekapu'd1 döı düncü Vakıf Hanının dördüncü katındaki merkezine müracaatla olbaptaki ebni\'e pl:lnları ile 

şarrnameyi ahzeylemeleri lüzumu il:ln olunur. -

Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
Ağustosun 23 üncü salı gününden itibaren salı ve çarşam.ba gün
leri leyli ücretli talebe kaydına başlanacaktır. 1 Eylül tarihinden 
itibaren de cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri nehari, ücretli 
leyli kayıt muamelesi yapılacakhr. Ücret şeraiti senede 225 lira
dır. Üç taksitte alınır. Bilfiil memur olup baremin 7 inci dere· 
cesinden itibaren aşağı maaş afoolarm evlatları için % 10 tenzi· 
lat yapılır. Yeni talebe kayıt muamelesi için hüviyet cüzdanı aşı, 
sıhhat raporu mektep şahadetname veya tasdikoamesi, 6 adet 
fotoğraf Uizımdır. Fazla tafsilat için yukarda gösterilen günlerde 
mektep idaresine müracaat edilmesi. Eylül birden itibaren aynı 
günler<fe' asli talebenin kayıtları tecdit edilecek müracaat etmiyen
lerin yerine yeni talebe alınacaktır. Eylülün 3 üncü cumartesi 

·~nünden itibaren mezuniyet ve diğer sınıfların ikmal irntihanla- A 
rma başlanacaktır.Alakadarlarm mektebe müracaatları(4175)-

Artvin Vilayeti Encümeni 
Daimisinden: 

ldarei hususiye akaratından 3333 lira 59 kuruş bedeli keşifli 
ve Artvin'de kain sabık atöliye binasının tamirat ve tadilatına 
ait inşaat ameliyatı olbaptaki keşfi mucibince 28 Ağustos 93l 
pazar günü saat on sekizde ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle açık münakasaya konulmuştur. Taliplerin münaksa şartla
rını anlamak ve pey sürmek üzere bedeli keşfin yüzde yedi bu
çuğu olan 250 lira teminat akçesi veya ayni miktarda banka 
mektubu ile encümeni daimi kalemine müracaatları ilan olunur. 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için 

yurduna müracaat. 

TÜRKİYE i 

(4332) 

Kadıköy icra Dairesinden: 

Bir borcun temini istifası zım 
nıoda mahcuz olup satılarak pa
raya çevrilmesi mukarrer bulu
n an bir adet taban halısı 3·9-932 

tarihine müsadif Cumartesi günü 
saat 14 den 16 ya kadar Şişlide 
pazar mahaHesinde aleni müza
yede ile satılacağından resmi 

tellaliye ve ihale pul bedeli müş
teriye ait olmak üzere taliplerin 

mezkdr gün ve saatte mahallin
de hazır bulunacak memura mü

racaat eylemeleri ilan olunur. 
(3889) 

=:.. .... ..:::::::::::::::=::::::::::::::::;:mgagm 

i.·~.· Tabı işleri yaptıracak i.·i.· 

.. • ..- " ' •. 1"f 4 • •• •• 

Büyük Tayyare 
1311 üncü tertip 

11 Eylül 1932 

Piyangosu 
2. inci keşide 

dedir 

Büyü~ itronıiye ~~,~~ı liro~ır 
Ayrıca : 15.000 10,000 Liralık Bii~ 

ikramiyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Mükafat Vardır. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti . 
ve Sahiller Sıhhat Umum MüdürlüğündeOi 

lzmir emrazı istilaiye hastanesi için bir senelik 146 
i.i. olan müesseselere · ~.s. bb" ·1 '18 k l ı b ı .,,. eczayı tı ıye ı e a em a oratuvar ma zemesi ayrı a, .. ı 
H fırsat ~~ münakasa suretile mübayaa edilecektir. Münakasa 12 E1l1P 
ii Resmi dairelere ve ticaret- ii pazartesi günü saat 14 te Galata Karamustafa paşa sok• 
ii hanelere ait bilumum matbaa g lstanbul limanı sahil sah biye merkezinde müteşekkil koıni51 
H işleri meşhur lştampel Fabri- ~S icra edileceğinden taliplerin şartname ve listelerini görıııelı .A 
H kasman son model üzerinde ~~ re Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat umum müdürlüill -
i~ yapıl..oış fantazi hurufatile müş- ii yat muha~ipliğine ve lstanbul'da mezkür merkez levazıın ille 
H terilerin her veçbile memnu- ii !uğuna müracaatları. (4272) 
n niyetini mucip bir surette ima1 n --F---.--ti-.--L-.--

1
--.--M----d-.. -l-.-.-ğ-.. ----deJI 

ii olunu. ii eyzıa ıse erı u ur u un ' 
ii Taşradan vuku bulacak si- ~~ ilk kısım ve Lise Eylül devresi mezuniyet ikmal imtib8111" ol 
i~ parişle~ serian gönderilir. Mek- ~~ Eylülün birinden ve sınıf ikmal yoklamalarına Eylülün °0

" 

ii tupla fıyat ve şartlarımız hak· !i gününden itibaren başlanacaktır. , 
•• k . d )" t . t 1 d ı. o ısı 
~i 10 a ma um~ . ıs e)'en ere er- i~ Programlar bakkmda malumat almak üzre alakadarları 
:: hal CYap verıhr. h tebe müracaatlara. .. .. 
:: Bir tecrübe kafidir :: ----------------------, 
:: :: Istanbluda Sultan Hamamında u A mv 1 !i Istanbul. Ankara caddesi No.8 ii - WJ ~ ~ ,.d 
•• ·: Katırcıoğlu hanında Edmon 11- .,. 
~ TESHii.AT MATBAASI i: Adres: lstanbut .\nkıırıı ' 
i! ........................................................ :: yas Ceha Efendiye: \"akıt vurdu. ,q79 ............................................................. • . 'l,"4-' 

İstanbul Üçüncü icra l\.lemurluğun Telefon: Yazı işlerı 
Aydın Demir Yolları 

Müdiriyeti Umumiyesinden: 
lzmir Aydın demiryolu hissedaran 

alelAde altı ayda yüz kıı k dokuzuncu 
içtimaı umumiyesini Eylülün yirmi yedı
sinc müsadif Salı günü saat 1230 d:ı 
Londra'da Old Broad Streette 100 nu· 
marada kdin Winchestcr House'te inikat 
edeceği ilan olunur. 

Ruznıımel müzakerat berveçhi Atidir: 
1 - ()ey eti idare raporu, 2 - 1932 

senesi [ Iazıran gayesine kadar olan he· 
sabatın tetkiki, 3 - Şirketin muamelatı 
umumiyesinin tezckkürü. 

işbu içtimaa iştirak etmek arzu eden 
hissedaran tarihi içtimadan l~akal on 
dört gün akdem hisse senedarını Lon· 
dra'da Old Broad Screctte 100 numarada 
Winchester f Jouse kAtibi umumilii!;e, 
lzmir'de Şirket idaresine, lsıanbul'da 

Osmanlı Bankasına tC\'dl etmelidirler. 
Tevdi edilecek hisse senedatı için alı· 

nacak makpuzlar hini içtimada ibraz 
edil ecek'tir. 

1 leyeti idare emrile kı\tibi umumr 
S. C BATCFIELAR 

Winchester House 100, Old Broad 
Stteet, London, & C 2. 8 Ağu,,tos 193':.? 

dan : 2.2738 idare 2.4370. 

Beso ve Monceri Ltd. Şirke
tinin zimmetinizdeki 2434 lira 
alacağının temini için Beşiktaş 
Meşrutiyet mahallinin Büyük
dere caddesinde atik 34 cedit 
198 numaralı bir bap apartıman 
maa müştemilat haczedilmiş ve 
bu kerre paraya çevrilmesine 
karar verilmiştir. icra ve iflis 
kanununun 92 ve 99 uncu mad-
deleri mucibince tebliğ makamı· 
na kaim olmak üzere ilan olu· 
nur. (3200) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili Hastahklar MUtehassısı 

Posta kutusu : 46. ... ~ 
Telgraf: lstnnbul Vıı~ : 

Abone şartları: .- ~~ 
l :i tı ~ ~ıl 

Dahilde 150 400 750 1 ~oO 
r lariçre - 800 !450 2' 

i.!!_n şartlarımız: Hııs"51a 
({ cs~ ı 12,50 

Satın 1 O l':ş 2!i 
Santimı 20 - 1 ı 

KUcUk ilan s~f•: 
ı ~ J " ı - 1 ~ıır"ıt 
30 50 t>S 75 . ıc:; üç ·~-
A - Abonelerimr zın h c,;Slleıı ı' 

lığı için bir defa .~~fıırıll f• 
B - 4 satırı geçen 1 0ıııoıır 
Satırı için 5 kuruş zaının 

1 
VAKiT .MATBAı\~ııt1' 

Sahibi: Mehmet A.sınt• t J.d 
•. h'-1'· .. e N · ··düru: A-•ıv 

Cumadan maada her gün ö~leden eşrıyat mu 

sonra saat (2.30 dan 5 e kadar lsfan· c •• b •• Ş 
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu un U ·~ 
su si kabinesinde d:ıhili hastalıkları f abr• 
muayene ve tedavi eder. '!'elc!on: Is 

1 
b 1 1, ·azıt f\o· 59 • 

t b 1 ( ? ?? .,
98

) stan u , :>C) an u • .. ... _., • 


