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ha,ıad ~gus.tos iş Bankasının işe 
e''el ıgı dk gündür. On sene 
h,1 k nasıl milli ordunun büyük 
l\eınaı ~~andanı Gazi Mustafa 
fi bQ uşoıan kuvvetlerine kar-
. Yük taa . . . ile '-· rruz emrını vermış 

lelllZ 
)İııe b·· sene evvel bugün de 
İ!Jıanı 1 ~Yük Gazimizin emir ve 
iııilti 1 e teessüs etmiş olan bu 
'•ha. ltıüessese milli iktasadiyat 

.. ında h k . ltçın· are et ve faalıyete 
1Şli, 

Atad 
ttk . an geçen sekiz sene ge-
t.. ınıııj . 
"' 11 ' gerek beynelmılel nok-
~~ atardan iktısadiyat işlerinde 
~11'~rnereli bir dev.?e değildir. 
l.._ 11 a beraber iş BankaM bu 
' ' ay ~lld nı zamanda kısır devre 
t&r, ~ çok feyizli işler görmüş
.. Ytt e.~IP.ketio iktısadi ve mali 
~ ~ 1hbarile iftihar ile göste-

ld t. eserler vücuda gelmiştir. 
llıjld dıa edilebilir ki memleketi
de,, e lllilti bankacılığın inkişaf 
h ... esi ancak iş bankasının te
~au ·ı lale 1 e başlamıştır. iş bankası 
~ ~leketin muhtelif köşelerin
~~rkt~n. fazla açtığı şubeden 

~ırı lakenderyede, diğeri 

' ..,,. -'·~b•ntcaaının evelkl 
~'lbb .. "'ki ziyafetinde 
be te ~rgta olmak üzere iki ıu· 
beı,,;ıa etmiıtir. Bütün bu şu
b,llk e Pek az zaman içinde 
te llcıJık nı 1 w • d · · ·ı llçt es egın e yetıştırı eo 
lbııltuer 0asıtasile teşkil olun-
1eli .r: leden beri Türk genç-
fil •çın t • 
._ tljYet ama men yabancı bır 
"t bank sabası olan bankacıhk 
•e t asının kıymetli himayesi 
b ~f'lik• 
er iard 1 sayesinde artık şimdi 

terıc· . 1 atlı ve gayretli Türk h •nın f 
illirıe . eyzalacağı bir meslek 
ı, b gırnıiştir. 

~~a,,:;kas~nın .. milli. iktısadiyat 
1f'i d .. ._~ gorduğü bızmetlerden 

et " llU "k k· fııtktir çu tasarrufları teşvik 
1Yttin ·d Bu husustaki muvaffa

)aJrı,l k erecesini ölçmek için 
:1\Uııe Uoıbara teşebbUşünü göz 

1 a~ika f ~lirınek kafi gelir. Fil-
·~· ile ~· aokasının bu kumbara 
~1liy011 ı::a kaç sene içinde beş l 
b lldan para toplanmıştır. 

1 lltıkata sonra bu usül diğer 
•ur rcada t k' . . , etıe a ıp edılmış bu 
~cc k llıernı k , k U t e ette sadece çoluk 
~1ara ::~~ruflan ile milli ban

ıırllliştir. ız dokuz miliyon lira 

!O Mehmet Asım 
e"Qnıı z 

nci sayıfada) 

Tarihe Geçen Günler 
-···--· ... ····························································• 

Yunan başkumandanını 
nasıl esir ettik ? 

Ceneral T rikopis başlarına inen 
darbeyi bizzat anlatıyor:Kaçanlar hiç 
b:r şeye ehemmiyet vermiyorlardı 

• 27 Aiustosta Anadoludakl harp cephesi ( Tırtılll hat 
cephedir. Oklar taarruz istikametimizi 98aterlyor ) 

Türkün büyük kurtarıcısı Muı- linde hatırladığımız bu hakiki 
lafa Kemal 1922 senesinin 30 A- vak'aları başkumandan ceneral 
ğustoıunda emretti: Trikopiıten daha iyj anlatabHen 

- Arkada§ lar hedefiniz Akde
nizdir. 

O sabah, Afyon sırtlarında gür
liyen Türk topları yeri gökü inlet
ti. Türk ordusu; Büyük Gazinin 
kumandasında Türkün kahir kuv
vetini bütiin dünyaya gösterdi. 
Vurulan yumruk ile en asri teçhi
zata malik olan Yunan ordusu bir 
anda mahvoldu. Yunanın bölük
ler, taburlar, alaylar, fırkalar, ko
lordularının isimleri dünya yü
zünden silindi. Kumandanlar dar
madağruk oldu. 

Amerika Sefiri 

Mühim bir eser 
hazırlamaktadır 

Gazi Hz. 

S'eff r Gazi Hz. 
nln yUksek 

,ah al yet le rl 

ile TUrkl ye 

cUm hu rlye ti 

Uzerlnde tet-

kikat r•parken 

yeni bir noktal 

nazardan eser 

telifine karar 

vermlttlr 

Amerika sefiri 

Gazinin muh• 

telif farlkala· 

ların dan hep

sini birden es• 

kiden gelip 

geçmı, bUyOk 

adam la r1n bl· 

rinde bulmak 

mUmkUno ma· 

dıaına kanidir 

AmerıKa .eltrl M. •nemı 

Amerika sefiri M. Sherrill ce- İtalya Bqvekili M. Mussolini ile 
naplan önümüzdeki Çarıamba Bismarkı mukayese eden lngilizce 
günü memleketine gidecek ve teı- mühim ve büyük bir eser vücuda 
rini sani iptidalarında gene avdet cetirmiıtir. M. Sherrill bu eserin· 
edecektir. M. Sherrill'in bu seya- de Mussolini ile Bismark arasında 
hati iki noktai nzardan ehemmi- yirmi yirmi beş tarihi vak'a üze•• 
yeti haizdir. Bir kere sefir cenap- rinden mukayese yapmıştır. lki 
ları Amerika hariciye nezaretile bü;rük devlet adamının arasında 
resmi itleri hakkında temasta bu- mü~abehet noktalarını göstermit· 
lunacaktır. Diğer taraftan §İmdiye tir. 

kadar Türkiye ahvali hakkında M. Sherrill bu defa sefir ola· 
yapbğı tetkikat üzerine Amerika 
efkin umumiyesini tenvir ede
cektir. 

Hususi surette aldığımız malu
mata göre sefir cenapları Ameri
kada bir kaç hafta ikametinden 
istifade ederek Gazi Türkiyesi 
hakkında bir ıeri konferans vere
cektir. Bu konferansların adedi 
on, on iki kadar olacaktır. Bu 
konferanslarda Gazi Hz.nin yük
sek ıahsiyetleri ile inkılap Türki
yesini anlatacaktu. M. Sherrill 
bütün manaaile büyük bir Türk 
dostudur. Gazi Türkiyesini pek az 
zaman içinde pek iyi görmüııtür. 
Esasen sefir Hz., sadece bir diplo
mattan ibaret değildir. Amerika
nın en muktedir fikir adamların
dan biridir. Her gittiği yerde tim· . 
diye kadar kıymetli tetkikler yap- r 
mıt, bu tetkiklerini İngilizce müs· 
takil birer eser halinde tab ve net· 
retmek suretile ilim ve fikir ile-

•. Türkiyeye geldikten sonra da 
Gazi Hz.nin yüksek fahsiyetleri 
ile Türkiye cümhuriyeti üzerinde 
tetkikat yaparken tamamen yeni 
bir noktai nazardan bir eser telifi
ne karar vermittir. Bu eserinde 

(L-fi.tfen sayfayı çeviriniz) 

..-mMHdlüiidlhklüWildilQIQUIDAIWNnmnlllftllllt ............... QlidiilDn• 

Dünkü Su Müsabakalan 

400-800·1500 On metre kır

metr& birincisi langıç atlama• 

Bu büyük hercümerç içinde Yu
nan ordusunun Batkumandaru ce
neral Trikopis, Türk ordusuna esir 
düştü. Bir zabitin namusu olan kı
lıcını büyük bir keder içinde Türk 
ordusunun başkumandaruna tes

'\ mine hizmetlerde bulunmuıtur. 
N:tekim bundan bir müddet evvel 

Salim dan blrg6rDnu, 

[ Tafailib Spor sahifemizde] 
lim etti. 

Trlkopla bizzat anlatıror 

Bugü_n heyecanlı bir hiki>:e ha-

Galipler 

} oktur. Esir batkumandan o gün
lere ait hatıratını §Öyle kaydedi
yorı 

"- Ordumuz çok kuvvetli va
ziyette idi. Bir sabah... 30 Ağus· 
tos sabahı Türk ordusu birdenbire 

(Deı·amı 2 nci sayıfada) 

Yannki Nü•hamızda: 

Aile Hayatı 
Ba•kaslle r•••mak , ba,kaalle 
yeniden hayata gelmek lhtlracı 

Şayanı dikkat bir tetkik eseri 
Muharriri : Zonguldak mebusu 

• Halli Be~ 

-------------------mııı·•·-··~-

- Bd tükenin sahibi baha çıktugum tükende aldığım 
ayluiun iki mislini verecek ••• 

- Orada kaç para alıyordun ki ? .. 
- Heç - Orada on para alnuyodum be .. 



Sahife 2 

Kontenjan karar-
• 

namesı 

Sanayi birliği heyeti 
lktısat vekillle 

görüştü 
Yalovada bulunan lktasat ve· 1 

kili Mustafa Şeref Beyle görüş· 
mek llıre Sanayi birliği h<:yeti
nin Yalovaya ıittiğini dün 
yazmııbk. Düo Yalovaya gi· 
den bu heyet yeni kontenjan ka 
raroamcsi hakkında vekil Beyle 
uzun boylu görüımüş ve sanayi 
erbabının bu husustaki düıünce
lerini bildirmiştir. 

Haber aldığımıza göre sanayi 
birliği önilmüzdeki pazartesi gü
nU fabrikatörlerle sanayi erba
bını umumi bir toplanmaya davet 
ederek kararname etrafındaki 
teıebbns1erini ve aldığı neticeyi 
bildirecektir. 

Bir Yangın 
Dün gece Kasımpa§ada büyük 

camiin karıısında bakkal lranl. 
Is mail Ef. nin dükkinından yan
gın çıkmış ve altı dükkan, üstn 
ardiye olan bina kısmen yandığı 
halde söndürülmüştür. 

Yangının sebebi anlatılamamı'· 
hr. Tahkibat yapılmaktır. 

Gazi ile Amerikanın istiklal haliı
kan olan Waıbington, Büyük Pet· 
ro, Lüter gibi tariht ,ahıiyetler a· 
rasındaki irtibat ve müıabehet 

r.cktalarını arattıracak, bu nokta· 
ları birer birer teıbit edecektir. 

M. Sherrill Büyük Gaziyi Tür· 
kiyede tahakkuk etlirmit oldJJğu 
büyük ucrlere göre tnrihte eti ol· 
mıyan bir kahraman, a.yni ı:aman· 
da büyük bir inkılapçı olarak gör· 
mektedir. Bu itibarla Gazinin 
muhtelif f arikalarmdan bazıları· 
run tarihte töhrcl kazanmıt bazı 
büyük adamlarda görülebileceği· 
ne, fakat bu vasıfların hepsini 
birden eskiden gelip geçmit hü· 
yük adamların birinde bulmak 
mümkün olmadığına kanidir. 

M. Sherrill Gazi Hz. ile bilhaı· 
sa Amerikanın büyük haliıkirı 

Washington arasında fayanı dik· 
kat mütabehetler bulmuıtur. Bu 
mütabehetin esaslı bir noktası 

ıudur: Amerikanın merkezt istik
lal mücahedelerinden evvel bir it 
ve ticaret ıehri olan Filadelfiya 
idi. Amerikayı kurtardıktan ıonra 
hu merkezi Washingtona naklet
mittir. Nuılki Gazi Hz. de Türki
yenin istiklalini kurtardıktan ıon· 
ra evvelce lıtanbulda olan idare 
mel'kezini kat'i olarak Ankaraya 
nakleylemittir. Her iki merkezin 
nakli meıelesindeki eıbap tetkik 
olunuraa biribirinin ayni olduğu 
görülür. 

lıte ıefir Hz. bu ıuretle Gazi 
Hz.nin yaptığı itler ile tarihte ge· 
lip geçmit· bazı büyük şahsiyetle· 
rin eserlerini mükayese ederek a· 
ı·alarmda mevcut mütabehet nok· 
talarını eserinde tebarüz ettirmek
le, ayni zamanda Gazi Türkiyeıi· 
nin bugünkü f arik vaııflannı da 
teıbit eylemektedir. 

M. Sherrill cenaplarının telif 
ettiği bu kıymetli eıerin muhtevi· 
yatını bir taraftan konferanslar 
;ieklinde Amerikalılara izah ede· 
ceği gibi diğer taraftan da lngi· 
lizce olmak üzere bilahare kitap 
halinde tab ve neşredecektir. Türk 
milletini ve yeni Türkiyeyi harice 
bilha11a Amerika efkarı umumi· 
yesine olduğu gibi tanıtmak için 
sefir cenaplarının sarfettikleri bu 
çok krymetli gayret ve mesaiden 
dolayı samimi memnuniyetimizi 
açıkça aöylemek isteriz .. 

VAKiT 
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Ottavada 

• • 

lngilizler 
lrlanda meselesinden 
emin görOnUyorlar 

Londra, 26 (A.A) - Sothamp· 
ton tehri Ottavadan d6nen in· 
giliz murahhas heyetine hara
retlir bir kabul resmi yapmıştır. 

Tayyareler heyetin rakip ol
duğu vapurun üzerinde uçmuş
lardır. Büyük bir halk kitlesi 
liman doklan üzerinde toplamış 
bulunuyordu. .. 

lrlanda meselesi hakkında so· 
rulan bir suale cevap veren Mis· 
ter Thomaa fUnları söylemiştir : 

uy olu hazırladığımıza eminim. 
Ottavada yapılan münakaşa ve 
müzakereler büyilk hüsnü tesir 
hasıl edecektir.,, 

"Hiç tilphesiz sulha vasıl ola· 
cak tedbirlere yetişmek için ka
pılar kapanmış değildir.,, 

Murahhaslar kendilerini Lon· 
draya götürecek hususi kata•a 
yetiımişler ve saat 14 te Loıı· 
dranın Warterloo istaayonuna 
varmıılardır. 

Burada kendilerini Başvekil 
M. Mak Donald ve hariciye na
zıra Sir jhon Simon beklemekte 
idi. Londra ahalisi murahhas na· 
rızırları alkışlamıştır. 

Maarif vekili tetkik 
seyahatine çıktı 

ANKARA, 26 (Huauıi) - Ma· 
arif vekili Eıat Bey, refakatinde 
mülkiye müfetti,i F a.zıl, maarif 
umum müfettitlerinden Tevfik, 
huauai kalem müdürü Nihat Bey· 
ler olduğu halde ~dapa, Maraı, 

Gazi Ayntap, Mersin, Silefke ve 
lspartada tetkikat yapmak üzere 
bugün Adanaya hareket etmiıtir. 
Bu seyahat on bet gün ıürecektir. 
Avdetle Ankarada bir hafta ka· 
dar iıtirahat ettikten ıonra Çankı
rı, Kastamonu. Bolu, İzmir, latan· 
bul ve Edirneye gidecektir. 

ŞUkrti Kaya Bey 
Samsunda 

SAMSUN, 26 (Huıuıi) -· Da· 
hiliye vekili Şükrü Kaya Bey dün 
Karadeniz vapurile tehrimizi 
teırif buyurdular. Vali, fırka ku· 
mandanı, belediye reiıi, fırka reisi 
ve meb'uılarnnız beyefendilerle 
kalabalık bir heyet tarafından 
karşılandı. Vapurdan dıtarıya çık· 
tıklarında iskelede eılCeri bando 
ve bit' kıtayı askeriye, poliı, jan· 
darına tarafından ıeli.mlandı. 

Vekil Bey yaya olarak beledi
yeye gittiler. Belediye ,ereflerine 
elli kitilik bir ziyafet verdi. Bele· 
diye Teiıi şehir namına beyanı 

ho,amedi eyledi. Vekil beyefendi 
buna mukabele ederek çok kıymet 
li hitabede bulundular. Otomabil
lerle Safraya gidildi: Köylülerle 
temaı ettiler, muhtelif ziyaretler· 
den ıonra tekrar hararetle tef yİ 
edildiler. Vekil Bey bu seyahatten 
çok memnun kaldıklarını ve iyi 
intibalarla ayrıldıklarına ıöylemit 
!erdir. 

HUAllahmer balosu 
Hili.liahmer Cemiyeti tarafın· 

dan evvelki akşam Büyükadada 
Yat klübünde bir balo verilmit· 
lir. Baloda Trabzon meb'uıu Ha
aan, Saraçoğlu Şükrü Kaya, Bern 
sefiri Cemal Beylerle Kolordu ku· 
mandam Şükrü Naili Paşa, ve da
ha bir çok mümtaz zevat bulun
muıla:rdır. 

Balo oldukça kalabalık olmuı 
ve geç vakte kadar devam ctmit· 
tir. 

ispanya ihtililinin 
sonu 

San Jurjonun cezası 
affedilecek 

Madrit, 26 (A.A) - Radikal 
ıoıyaliıt fırkasının icra komiteıi, 
San Jurjo haklunda verilen ka· 
rarm netayicini tetkik için meb
usan meclisinde top:anmışhr. 

Mezkür fırkanın idare mecliıi 
azasından M. Gornariez atideki 
beyanatla bulunmuştur: Bu sa
bahki nazırlar mt:crsi San Jurjo· 
nun cezasını affetmiş bulunuyor
sa, bu kabinede bulunan radi
kal sosyalist azanın muhalefet
lerinden ileri gelmiştir.,, 

Maamafib, fırka dahilinde te
büllür eden vaziyete göre radi
kal ıotyalist nazırların nihayet 
ceneral San Jurjonun cezasının 

affedilmesine razı olacakları umu· 
miyetle zannedilmektedir. 

Mühim vak'alar 
oluyor 

Rio dejenero, 26 ( A. A. ) 
Sao Paulo ibtiJal hükumeti neş· 
reylediği yeni bir tebliğde vazi. 
yetin vahim olduğu Rio şehri 
ıokaklarında silah taati edildiği· 
ni bildirmektedir. , 

Federal kıtaatın şehrin başlıca 
büyük caddesi olan Avenda Rio 
Branko'daki halka karşı mitral· 
yözlerle ateş ettiği söyleniyor. 

Rio,daki bahriye nazırı, hüku
metin Obidoa ve Cercapara mın· 
takalanndaki kıyam hareketini 
tenl(il eylemiş olduğunu ve kı· 
yamcıların gambotlar tarafmdan 
takip edilerek kaçtıklarını · res
men beyan eylemi§tİr. 

Forto Alegre'den bildirildi
ğine göre asilere mensup tay
yarelerin Guajura ıehrini bom
bardıman ederek 3 ki9iyi 61dür· 
müş 8 kiıtyi de yaralamıılardır. 

Bunlar baataneye kald!nlmıı
lardır. 

Tebllkell yaşamak! •• 
Londra, 26 (A.A) - ltalyanm 

Pavie darlllfOounu talebesinden 
bet kitinin rakip olduğu .. tebli· 
keli yaıamak,, ismindeki küçük 
kayık, diln aabah ltalyadan 
Londranın Vestminster limanına 
vaaıl olmuıtur. 

Talebeler, ltalyanın Londra 
sefareti memurlarile ltalyan lco· 
lonisi ve kesif bir halk kitlesi 
tarafından karşılanmıı ve ıelim-
lanmıılardır. 

Bari Panayırı 
Bari, 26 (A.A) - Romanya 

hükumeti Baride tertip edilen 
üçüncü ıark sergisine resmen 
iştirake karar vermiştir. Roman-
ya sanayi ve ticaret nezareti 
mümessillerinin kendi pavyonla
rının inşa ve tertibi için pek 
yakında buraya gelmelerine inti
zar olunmaktadır. 

Bir örnek 

• 
Italyada 

Ucuz trenler ~ok 
faydalı oldu 

Cenevre, 26 (A.A) - La Tri
buoa de Geoeve gazetesi M. 
MusaoJininin teşebbüsü ile geçen 
sene tesis edilmiş ve bu sene 
de devam edilmiş bulunan ucuz 
tren seyahatlerinin kazandığı mu· 
vaff akiyeti zikretmektedir. 

Ucuz trenler bütün ltalya hal
kına memleketlerinin bir baştan 
bir başa tanıtmaya çok müsait 
bu 'unmaktadır. .. . . 

ltalyadaki ucuz tırenlerin 
başlıcasını yeni evlenen-
lerin Ro:naya seyahatleri için 
gösterilen tenzilAt teşkil ediyor. 
Yeni evliler, ltalyaoın neresinden 
olursa oJıun, hatta ftalya hari
cinden bile gelseler Italya dahi
linde Romaya kadar şimendifer 
tarifelerinde ·gidip gelme- yüzde 
seksen tenıilita tabidirler. Yani 
Y.ilz liralık bileti 20 lira gibi ucuza 
tedarik edebilirler. Bu kadar 
kolaylık karşısında ltalyanlar 
memleketlerini ucuzca gezebili· 
yorlar ve yukarıdaki telgrafın bu 
teoıilatm ne kadar faideli ndi· 
celer verdiğini gösteriyor. 

Tarihe geçen gtlnler 

(Bftf taralı l net eaufa"'"daJ 

hücuma kalktı. A.kerleri.me tam 
bir emniyetim vardı. llk defa 
Türk ordusunun toplarına kartı 
büyük bir kahkaha atm19tım. Fa· 
kat çok geçmeden vaziyetler de- . 
iitti. 

"ileri mevzide ve tepede bulu· 
nan askerlerimiz bir an dütmamn 
tarak ateıi altında kaldı. Türk 
topları saatler geçtikçe coıuyor ve 
mevzilerimizi mahvediyordu.,, 

"Aıkerlerimiz ilk dakikalarda 
muharebeye k~rtı büyük bir heye· 
can göıteriyorlardı. Fakat çok 

Yıl dönümü 
. d de ıı(J/Jf} ( Başmakalemız en 11 

ftide• 
Gene it bankasının 

1 
ı.etl' 

b .. nıelll e• 
teşebbüslerinden ırı 01 ff 
kabiliyetli olan iş adanı!•~ 1110-
bilhassa genç kafalı Tur keıtdi' 
te~ebbis!erini toplamak. ld•" 
lerini ayrı ayrı yaparnıf~:~~ 
iyi teşebbilslere toplu . 1,oı 
halinde sevkederek yeoı 

1
,-t

iktısadi kuvvet menbalsrı ~e b' 
maktır. Ve mali yardımları,,,,-· 
teşekkülleri takviye eder~~ lıif'f 
leket iktısadiyahna yeoı '~ it~ 
hamleleri vermektir. it LıflJ otdl 
şirketinin teşekkülü bu Y ~ 
bir miaaldar. Şüphesiz bu iP f, 
lar gittikçe çoğalacaktır ~ekil'( 
ğaldıkça iktısadiyahmııda iO 

kuvvetini artıracaktır. ~ ., 
HülAsa olarak tunu delll~ 

tiyoruz ki iş bankasının b '1 9' 
olan kıymetli müdürü Cel d ~ 
yefendi ile arkadaıları yalJl it" 
müesaeıeoin hiuedarlarıtıa ~ 
ıene biraz deha fazla k. ~ 
tevzi etmek gayeaile . bi~, 
vakit bar~ket etmemıtl tj 
Bir taraftan hiasedarlar el_ 
tabii ve meıru kazançlar td;ı' 
etmiye çalıımakla beraber ~ 
taraftan daima milii ikb .. ~ 
tın muhtelif sahalarında dl~ 
kete hizmet etmek ga~ 
gütmUılerdir. Bu gayreti, -' 
§İmdiye kadar ıayanı takdıt~ 
vaffakiyetler de temiıı etlll ., 
dir. Nihayet memlekette el'! 
blltiln ecnebi malt mfleıae• "I 
donya bubramndn dolaf< ~ 
tOrlil kredileri kestiklert b~ 
manda Türk ttıccarlarını, . "ul 
mtıstabıillerini mtımklln ~ı 
kadar himaye etmiye pllf~ 
bu cihette de mOtklll zalll~ 
da bir çok vatandqlan te 
vaziyetlerden kurtal'IDlflardl'J 

Bu hakikatleri bu milli ' ' 
seıenin yıl dönOmtı veıilctll' el 
çıkça efkArı umumiye ~Df' ;f. 
besinde ifade etmek bi~dl ~ 
vicdani bir baz veren bit 
fedir. 

Mehmet uıtt' 
geçmeden bu heyecan bir teeuür ı 

oldu. Heri mevzi kB.milen bozul· 'l lf •f • (ef1 
muı ve dütman cenubumuza doğ• ı.vıaarı tayın (,'' 
ru ıarkmağa baılamıftı.,, ") ,-; ANKARA, 26 (Husus• d• ist' 

"Bu vaziyet kartıaında ileri kı· p • Jr 
zi Ter biye Enstitütü civar~ ""'" 

taatımızın duramıyacağı aıiki.r· t lı ... ~ 
dı. Fakat biraz daha mukavemet §&edilmekte olan Jimnas 

1 
p1'e ' 

tebi müdürlüğüne lıtanbul fiSl' 
etmek lazımdı.,, Muallim mektebi müdür. JSlll~ttiııı 

"Lakin aıkerlerimizin kuvvei .-p· ., 
ve jimnastik muallimi Nız M .. bı~ 

mi.neviyeleri bir anda kırıldı. · e - " Kabataı lisesi müdürlüjiıll 1..te11
1 

Türkün topu, tüfeği mütemadiyen ıııe,.. jf 
lıtanbul Kız Mualliın oTY 

ntef yağdırıyordu . ., J 1-ı ~ mu .. du" ru·· Nura', stanbul ~ .fi. , 

"lleri mevzidekiler birdenbire .,, mektebi müdürlüğüne 1! ~ı. 
ric'ate batladılar. Mevzii paniğe d ı,V' ı 
ehemmiyet vermek dog"' ru değil· mektep muallimlerin en .. liifi",. 

lıtanbul kız liıeıi Müdor :•dil"' 
dir. Derhal emirler verildi.,, JSI.. • 

lıtanbul kız orta mekte~ .1, rP". 
"Firara baılıyan askeri durdur· Zeki, Erenkiö kız lisesi fıı•~ Ji•et' 

mak için borular f iddetle çalındı: b taf I' allimliiine ıabık Ka a yiıt 
- Dikkat ... Dur! müdürü Mahmut Beyler t• 
Bu müthi9 dakikada kimse kim- /. 

dilmiştir. 
ıeyi görmüyor hatta ititmiyordu. 

ınıılf111'11 • • 

F • d k J bo h fttll11mmııııınmınınmntnııımınnnı11mıımım111tıı111 _ f'\Jıf•, 
ırar e en as er er ruya e em· .... 

i miyet vermiyorlardı. Ne olacak- ... :.ılardan "Atet keı!,, k~İfl ~1 

V 1trşov11da b r grev tı? ikinci defa çalınan borular nı anlamıtlar... Bunun ıı fe&id" 
Varşova, 29 (A.A) - Wolff muharebe meydanında yanık ya· kesmişler ... Bu faziyet ço ı"" 

ajansından: nık akisler yaptı. Boruyu mütea· İhtiyat kıt'alann hareke:, it>! 
Belediye idaresinin on iki bin kip ıol cenahtaki mevzide bulu· rek bot mevzileri doldurJll k ;,ı-' 

kişiden milrekkep ücretli memur nan ve ce11urane bir tekild~ ate ediyordu. Bu itler yapılırı:.,~ 
ve müıtahdemini, alacakları olan ıe devam eden kıtaatımız birden· uğraşıldı. Fakat cenuptan ·rıi t •~' 

ilerı • ...t' 
Haz:ran ve Temmuz aylıklarının bire ateti kesti. . dü§man kıt'aları mevz . al it,. 

tesviyesine belediye idaresini - Ne oluyordu? Niçin ate~ ke· kim ederken düşmanıJ1 t•rJl 
icbar etmek mal<sadile, bu sa- ıilmitti? aları da ilerliyorlardı.,, IJıf 

· · hatıt'~ll Jd bah grev yapmışlardır. Sür'atle giden emir zabitleri Ceneral Trikopısın .. I< 0rP~ 
Bugün, belediye vezne daire· derhal vaziyet hakkında mah'lmar rada bitmiyor. Çünkü Tur 1 

ainden baıka biltUn belediye vermitlerdi: sunun yaptığı İ! bundan 

b•olanka bİİİİIİİİİİm• Iİllllİ--.At.~İllemdmemnmkıtİİIİ'•ila•ra•m••zİllboİİİ·.-illİll~ 



' 1 

e~ ,. 

!\lr·Edibln sıhhati 

~hmet Haşim 
~un bir hastalık

sonra çok şükür 
iyileşti 

Ce G&zidc fair Ahmet Haşım epi
'ela ltınandanberi hasta idi. Ev
tect .Alınan hastanesinde tahtı 
ht •vıyc alınmış, sonra diğer bir 
}' :lt~eyc nakledilmiş ne niha
d e evınde yatmııb. Böbreklerin-
'" lbuztarip olan san'atkir son 
~rde iyileşmiye başlamıştır. 
flh lbet Haıımın hastalığı onu 
til •en tanıyanlar kadar eserle
~ tanıyanları da alakadar et
d •e hem hastanede hem evin
~ llıeı:nlekctin münevverleri is· 
lıı I rı hahrda bulunmuşlar, mek
lop •r ve telgraflarla sıhhatmı 

"llıuılardır. 
t :lf.YckiJimiz ismet Paşa Haz
~ erı, çok kıymetli şairin Ya-

p Kadri Bey vasıtasile hatırını 
~a_ıuş ve Haşim dün' Yalova
~~lrı Başvekilimize gönderdiği 
~ ". ~elgrafta bu istifsarın kendi· 
ii 1.Ç•n bir tifa tesirini gösterdi-

Ilı hildirmiıtir. 
>1l Dtın Ahmet Haşimi Kadıkö· 
rıa. 0de Bahariyede Belvü aparh
titi lll?da ziyaret eden bir muhar· 
i~ lllıı onun sıhhat ve afiyetini 
Hlllap etmek üzere olduğunu 
le rj'ek bunu memleket münev· 

r erıne tebşir etmektedir. .......... 

Suğday kanunu 
~llllıl tatbik olunuyor 
e ne netice veriyor? 
~~ğday kanununun Ankarada 
JL:ıka baılandığı malumdur. 
~ayların 5,5 kuruştan ziraat 
~ aaı tarafından mübayaası 
~ tllller arasında pek büyük bir 
... ~rret uyandırmııbr. Ziraat 
"tıır·r 
~h~ 1 Muhlis Reıat Bey Ankara o'e borsasını ziyaret etmiıtir. 
~ •ırada borsada Ziraat ban
h 1 tarafından buğday mtiba
~ "• Yapılmakta idi. Vekil bey, 
~ ••tıılarda bizzat hazar bulun
--~ ve bu vesile ile mallarını 
~ .. ~ arz için gelen k6yl0lerle 

8 ""' .. llllittlir. 
~ ~rday, kanununun hedefi, 
._it Çıl!rin mabıullerini toplu ola
'-t l>•Yaıaya arz ettikleri ve mal 
~\lz Para almıya pek ziyade 
d, •ç bulundukları bir zaman· 
)Gtlltaltbin azlığile arzin çokluğu 
t, dQllden fiatların mühim suıet
t,11 'blllleıine imkin barakma~ak
~ 1 •rctt' "'n ır. 
bG 1\lna göre Ziraat bankası 
~:. kOHiyetli olarak piyasaya 
G~ . ıltn mabsulil muayyen fiat 
ht.ıı~llde.ıı ınübayaa etmekte ve 
Ue rı •stok halinde muhafaza 
ti,,~vaı Yavaı kısım kısım, ih
tedi aare satııa arzeylemek-r. 

V tlciJ B b . 1 . . •etle ey, mil ayaa ış erının 

dile'- . •c idaresinde gösterilen 
"•tte le ~ n çok memnun kalmış 

'-•ı '•at bankası ve zahire bor
:ı lbtnı ... rı 'f 1 • • • • lfl h .. arına vazı e ermı ıyı 
~i1111 "1

1
usunda gösterdikleri sa

ttllliıti' akadan dolayı teşekkür 
'• r. 

ı. Yekn A. 
4ltllllt . ey, buğday kanununun 
lı.tde Y~nı tatbikine baılandığı 
lllelrt, 1'( di~en iyi neticeler ver
~""iYtt)o dugunu bilyük bir mem
tıttler e kaydetmişlerdir. Bu ne· 
lıy•d ' tatbikat ilerledikçe daha 
t(l t the · 

lllhurj ~nuyct kesbedecek ve 
01•~ı.;:ctııa zaferlerinden biri 

VAKiT 
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Hariciye vekili 

Dün İzmirden 
şehrimize geldi 
Doğru Adaya Ba9vekil 

Hz. ni ziyarete gitti 

On beş gün kadar evvel isti

rahat etmek üzere lımire giden 
hariciye vekili Tevfik Rnıtn bey 
dün saat on altıda seyrisef ain 
idaresinin Ege vapurile şehrimi

ze gelmiştir. 

Tevfik RUıtu beyi rıhtıma yana
şan vapurda riyaseti cilmbur umumi 
kltibi Hikmet beyle Bren sefiri 

Cemal Hüsnü, hariciye müıteşarı 
protokol umum mildüril Şevket 

Fuat, Sıvaa meb'usu Necmettin 
Sadık, Bursa meb'usu Rasim F e-

rit, dainler veki Zekii, muhtelit 

mübadele komisyonu Türk mu
rahhaslarından Esat ve Kerim 
Beyler ltalyan ikinci konsolosu 

M. Sili ve şehrimizde bulunan 
Fransız gazetecisi Madam Pav· 

lova ile diğer birçok zevat 

karıılamışlardır. Haricive vekili 

vapurdan bir moUSre geçmit ve 
Heybeliadaya giderek orada 
kardeti Rııa Beyin evinde bulu
nan başvekil ismet Pş. Hz. ni 
ziyaret etmiştir. Tevfik Rüttll B. 
başvekil Hı. nin nezdinde bir 

miiddet kaldıktan sonra Bnynk 
adaya gitmiş, geceyi Ya~kulOpte 
geçirmittir. 

Herielye •eldH IMlıfllil litan
bula inecek ve 6ğle yemeğini 

Amerika sefiri Mr. Shevril'le bir· 

likte Amerikan sefaretinde yi· 
yecektir. 

Tevfik Rüıtn Beyle birlikte 

kızı Emel Hf. le hususi kalem 
müdilrii Refik Amir Bey de dün 

lz:mirden şehrimize gelmiştir. 

Selanik sergisi 
Sellnik beynelmilel ıergisi on 

bir eylDlde açdacaktır. 

Bu seneki seraiye memleketi

mizden de bazı tOccarlar ittirak 
edeceklerdir. Sergiyi g6rmeye 
gidecek ziyaretçileri iki vapur 
acentaaı kayde baılamııtır. Şim· 

diden d6rt yOı ziyaretçi kayde· 
dilmiştir. Yunan vapurları sergi· 
ye gidecek tüccarların mallarını 
parasız nakletmektcdirler. 

Yunan vapur ve timendilfer· 
lerinde sergi ziyaretcilerine yüz
de elli tenzilat yapılmaktadır. 

Sporcuların 
sigortası 

Iktısat VekAleti Türk sporcu
la11oı sigorta ettirmek imkAnla-

rını aramaktadır. Bu maksatla, 

Vekilet, Ticaret müdürlüklerine 
bir tamim göndermiı, sigorta 

kumpanyalarının spor sahasın

daki kazalara karşı Türk •ror

cularını sigorta edip edemiye

ceklerini ve ettikleri takdirde 

nasıl bir tarife tatbik olunaca

ğ1Dı sormuıtur. Sigorta kumpan

yalara, sporculara mahsus bir 

tarife olmadıimdan meseleyi 

umumi merkezlerinden soracak· 

lardır. 

•• 24 saatte uç kanlı hadise 
··························•··························································· • 

iki maktül, bir Yaralı 
Namusumu temizliyeceğim, diye katil 

oldu;öteki de düğün sofrasında .• 
Son yirmi dört saat zarfında 

Istanbulda üç cinayet olmuştur. 
Bu kanlı cinayetlerin iç yüzünü 
yazıyoruz: 

Safranbolulu Bebmet Emin ile 
hemşerisi Emin Safranboluda bir 
namus ve para meselesinden 
kavga etmişler, mahkemeye düş· 
müıler. Mehmet Emin kavgayı 

mütE"akip lstanbula gelmiş, Ema

netçilikle uğraımıya başlamıştır. 
Bu meşguliyeti arasında Emin· 
den intikam almak sevdasmı da 
unutmamışlar. Mehmet Emin dün 

sabah onda Safranboluların her 
cuma· toplandıkları TahtakaJede 

lsmailin kahvesine gitmiş ahbap· 

JariJe lafa dalmışbr. Bu sırada 

içeriye kavğalı bulundukları Emin 

girmiş, sartındaki heybeleri indi
rerek kahveciye : 

- Safranbofudan şimdi gel· 
dim. Heybeler şurada dursun. 
Ben Kasımpaıaya oğlumun ya
nına gidiyorum, demiştir. Fakat 

Mehmet Emin eski hasmının söz

lerini bitirmesine metdan bırak

madan Uıerine atılmış ; 

- Namusumu temizliyeceğim, 
demiftir. Bu aöz üzerine eski 
kavğacılarm kinleri kabarmış 
biri bıçak, diğeri kamasını çe-

kerek boğaz boğaza gelmişlerdir. 

Mehmet Emin fırsatını bularak 

kamasını evveli Eminin gırtlağı

na saplamış ve sonra yüzünü, 

karnını parçalamış, yere yıkılan 

Eminin öldüğünü gördükten son

ra kamasını üzerine atarak kaç· 

mııtır. Zabıta katiJi Yemitte ele 

geçirmiıtir. Gayet sakin görünen 

katil, namusu yüzünden Emini 

aldürdüğünü söylemiştır. Ceset 

morga nakledilmiştir. Vak'aya 

müddei umumi muavinlerinden 
Sadun B. vaz'ıyet etmiştir. 

ikinci cinayet Yeni bahçede 
olmuştur. 

Babçivan Abdurrahman evlen
diği için dostlarını gece düğü· 

nUne çağırmış, bahçeye büyük bir 

sofra kurdurarak rakı alemine 

baılamıttır. Gece on bire kadar 
rakı içilmiş, davetliler iyice sar

hoş olmuşlardır. Bu sırada ma· 
sa başında oturmakta olan Ar-

navut Ramazan ile Bakırköylü 
Karanfil arasında yavaştan mü-

nakaıa başlamış, her ikisi de 
sarhoş oldukları için münakaşa 

çabucak şiddetlenmiş, masalar 
devrildiği gibi bıçak ve taban· 
calar da çekilmiştir. 

Pu kargaşalık arasında Karan· 

fıl yananda bulunan yanaşması 
HUdaiye dönerek Ramazanı işa· 
ret etmiş; 

- Çek ulan tabancanı, vur 
şu herifi, diye bağırmıştır. Eu 
emir üzerine Hüdai tabaocasım 
üç el Ramazanın üzerine boşalt

mış, Ramazan ölü olarak yere 
seriJmiıtir. 

Eu vaziyet üzerine Karanfil 
ile Hüdai dıvardan athyarak kaç
mışlaraa da dün sabah Eyüpte 
yakalanmışlardır. 

Uçüncü vaka Samatyada Mer
haba caddesinde: Bu cadde üze· 

rinde bakkal Mustafa ile bakkal 

A hmedin dükklnları karşı kar· 

şıyadır ve aralarında daimi bir 
rekabet vardır. Bu yüzden iki 
bakkal birçok kerre kavga et

mişlerdir. Bakkal Ahmedin kar
deşi evine giderken Mustafa ö
nüne çıkmış, sebepsiz olarak 

Adile bir tokat atmıştır. Ahmet 

kardeşini dövüldüğünü görünce 

dükkanından dıprı fırlamıf, Adi
li k urtarmıya teşebbüs etmiftir. 
iki bakkalı birbirine dUtürmek 

için atılan bu tokat istenen ne
ticeyi vermiş, Mustafanın dük

kAnda bulunan babası lbrahim 
dışarı çıkarak Ahmedin üzerine 

atı J mışlardır. Kavganın hararetli 
bir zamanında Mustafa dükkana 

koşmuş, eline geçirdiği baltayı 

alarak geri dönmOş, ansızın Ab

medin başına indirmiştir. Bu 
darbeler taaddüt etmiş, bakkal 
Ahmet tieyni patlamıf bir halde 
yere serilmjştir. Etraftan yetiıil
mış, mecruh Cerrahpaıa hasta

hanesine yatırılmıştır. Abmedin 

yarası tehlikelidir. Carihler ya
kalanmıştır. 

Büyük Millet mec
lisi reisi 

Bir müddet evvel intihap dai

resinde tetkikat yapmak üzere 

Balıkesire gitmiş olan Büyük Mil

let Meclisi Reisi Kazım Paşa 

Hz. bu sabah Bandırmadan şeh
rimize geleceklerdir. 

Keriman H. 
dolaşıyor 

Dünya güzeli Keriman H. m 

daha uzun müddet şehrimize gel
mesi ihtimali kalmamıştır. Çünkü 

elyevm Pariste olan güzellik kı· 

raliçesini Danimarkalılar da da
vet etmişler, Keriman H. da bu 

davete icabete karar vermiştir. 
Keriman H. ın orada ne kadar 

kalacağı malum olmadığı gibi, 

oradan başka bir yere gidip git· 
miyeceği de - - . ı ·· ' -'111·. ---

KAğıt para 
Ankara müddeiumumiliği Dü

yunu U mumiyede para değişti· 

rilirken yapılan suiistimallere ait 
evrakı, cürüm lstanbulda işlen

diği i;in Istanbul müddeiumumi

liğine göndermiştir. Müdde urr.u· 
milik bu mesele ile alakadar 
o'up memur olmıyan ve lstan-

bulda bulunan kimseler hakkm
da tahkikat yapacaktır. 

Sahife 3 

Dünkü yangın 

Maltepede 
Belediye ve kara· 
kol ile birkaç bina 

kül oldu 
Dün saat 13,40 da Maltepede 

demiryoluna nazır Recebin kah-

vesinden yangın çıkmış ve Mal
tepeliler büyük bir korku atlat• 

mışlardır. Yangm Recebin kah· 
vesini yaktıktan sonra jandarma 

karakoluna ve Maltepe belediye 
dairesine sirayet etmiştir. 

Yangın derhal Kartal jandar
ma kumandanlığına haber veril

miş, Kartal ve Pendik itfaiyeleri 
yangın yerine yetişmiştir. Kadl• 

köy itfaiyesi de haberdar edil
miş, gelinceye kadar Kartal vo 

Pendik itfaiyeleri ile halk yan• 

gını söndürmeğe çalışmışlardır. 

Nihayet Kadıköy ve deniz it 
faiyesi gelerek faaliyete geçmiş~ 

fakat şiddetle esen rüzgird~İi 
dolayı ateşin önüne geçmek k'.~ 
bil olamamış, sırasile Recebiil 

kahvesi, yanındaki jandarma k~ 
rakolu, belediye dairesi, kömO~ 
cü Alinin dükkanı, Mustafaniıa 
kahvesi temamen yanmıştır. 

Buralardan sıçr1yan kıvılcımla• 
beı evi daha tutuşturmuş ise de 

itfaiyenin fevkalade gayreti sa• 
yesinde yalnız çatıları yandığı 

halde söndürülmüştür. Belediye 
ve jandarma dairesinin resmi 

evrakı temamen kurtarıl~ıştır. 

Yangının sebebi tahkik edilmek• 

tedir. 

Damızlık Buğa 
Istanbul Baytar müdürlüğü 35 

Pilevne buğası alarak mülhak 

kazalara dam>zhk olarak dağıt

mııtır. Buğalar 165 şer liraya 

münakasa suretile alınmıştır. Bun

ların 22 si Yalovaya, 10 u Kar• 

tala, 8 i Beykoza gönderilmiştir. 

5 i de bir kaç güne kadar Şi

leye •eritecektir. Bu cins huğa· 
lardan iyi netice alındığı için 

Vilayet tekrar 50 buğa daha 
ahnmasma karar vermiş ve mü-

nakasaaı ilin edilmiştir. 

Poli•te : 

Çocu.klar arttsında 
Taksımde kurabiye sokağında 

oluran Kenan Beyin oğlu dokuz 
yaşında Alaettini Niko ve Pan-

deli isminde iki çocuk fena hal
de döğdükler gibi taşla başından 

yaralamışlardır. 

Bir keser yüzünden 
Nişant:tşında Boğos Efendinin 

yapısında çalışan amele başı lb
rahim elindeki keseri ameleden 

Muammerin başına düşürmüş, 
yaralanmasına sebebiyet vermiş
tir. 

Bir ayağı kesilen Çocuk 

Kasımpaşada Hacı Hüsrev 

mahallesinde oturan Suat Hanı· 
mın oğlu 13 yaşında Aliye dün 

köprü üzerinde Beşiktaş - Fatih 
hattında iş!iyen l 01 numaralı 

tramyay arabası çarpmış, Alinin 
sol ayağı dizinden ke sil rr iştir. 
Çocuk gülbane hastanesine ya· 
tırılmıştır. 
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Aşenden' in oteldeki tetkikatı : 
Kaypor kimdir, ne iş yapar? 

Atenden Bal şehrinde bir kaç \ draya dönerek ihracat komisyon
gün kaldı. Dördüncü gün ise ken- culuğuna batlamış kısa bir zaman 
disine bir mektup geldi .. imzasız- sonra iflas ederek gazeteciliğe 
dı .. Fakat mektubun Gostaftan dönmüştü .. Umumi harbin kop -
geldiği belliydi. Atenden mektu- tuğu sırada gene vapur kumpan
hu iki kere okudu .. Sonra yaktı yalarından birine intisap eden 
ve Gostaf ın mükafatım verdikten Kaypor karısiyle birlikte rahat 
sonra hemen Bern yolunu tuttu rahat yaşıyordu. 
ve oradan miralayla muhabere Fakat karısının Alman olması 
etti. Atenden yirmi dört saat son- yüzünden, lngilterede rahat ede
ra Lusren'deydi. miyeceğini ileri süren Kaypor, 

-9-
Hain 

Lusren, harp yüzünden, bom
bot gibiydi. Otellerin bir çoğu ka
panmııtı.. Aşenden bir Alman o
teline indi .. Otel sahibesi, yeni 
misafirin bu ölü mevsimde niçin 
geldiğini merak etmİ§, o da kısa 
bir zaman mukaddem tifodan kur
tulduğunu ve hava tepdili almak 
için geldiğini söylemişti. Kendisi, 
lngilterenin sansör dairesi me
murlarındandı. Onun için bu fır· 
ıattan istifade ederek Almanca
sını da kuvvetlendirecekti. 

Otel sahibesi, sarşın, kırmızı 
yanaklı bir İsviçreliydi. A~enden 
ondan bir Almanca muallimi is· 
tedi ve bu vesile ile ondan otel-

deki insanlar hakkında bir çak 
feyler öğrendi. Otelde bir İngiliz 
ile karıaı vardı .. Fakat karısı Al-
mandı. Onun için ikisi bitaraf 
memlekete iltica etmi9lerdi. A
ıende~in aradıkları bunlardı. Fa
kat belli etmedi. 

.A§enden, akşam yedide, her
kesten evvel yemek odasına indi. 
Ve otelde ikamet edenleri tetkik 
etmek istedi. Onun aradığı İngiliz
le Alman karısı da gelmişlerdi .. 
Erkek kırk be;lik, orta boylu, 
sağlam yapıydı. Karısı d3. mah
viyetkar bir kadına benziyordu .. 
Karı koca İngilizce konu~'Clakta 
idiler. Kayporun Aşendene dih
kat ettiği besbelliydi. 

Atenden yemekten sonra sa
londan çıkarken masalardan biri
nin ayağına güzel bir l:öpeğin 
bağlı olduğunu göererek okşadı .. 
Ve bir kenarda duran otel aahi-
bine sordu: 

- Bu güzel hayvan kimin?. 
- Mister Kayporun. Adı Füt-

zi.. Mister Kayporun anlatışına 
göre bu köpeğin şeceresi, lngiliz 
kralının şeceresindeı1 cleha uzun .. 

AJenden odasına çıkarak şap
kasını alıp inmiş ve Kayporun 
otel sahibesile konuştuğunu gör
müttü. Kendisinden bahsettiklcri
ıqikardı. 

Aıenden, bir müddet dolaşmış, 
ve aradığı adamı bulduğundan 

onunla karşıla~tığından derin bir 
memnuniyet duymıya başlamıştı. 

Kaypor, pasaportuna göre İngi- . 
lizdi. Bennenga.mda doğmuştu. 40 
yqındaydı Karısı Almandı ve 11 
senedenberi evliydiler. Bir Avu
kat yazıhanesinde katiplikle ha
yata giren Kaypor, daha sonra 
gazetecilikle meıgul olmuş, Mısır
da çıkan bir İngilizce gazetede 
çalıtmı~, fakat sonraları sahte bir 
takım imzalarla para aldığından 
hapse mahkum olmuş, tahliyesini 
müteakip iki sene neyle menul 
olduğu anlaşılamamıf, iki sene 
sonra Marsilyada bir vapur kum
panyasına girmi~, orada bir müd
det meşgul olduktan sonra Ha.m
burgta evlenmiş, daha sonra Len-

şirketi tarafından Genoaya gön
derilmit, İtalyanın harbe girmesi 
üzerine lıviçreye geçmi~ti. 

Bu ıırada İngiltere istihbaratı, 
onun Alman istihbaratı hesabına 
çalı!tığını keşfettiğinden takibata 
başlamı§, onun Al.manl.ardan ay
da 40 isterlin aldığı anlaşılmıf, 
Fakat !sviçrede elde edebildiği 
malumatı Almanlara vermesinden 
münim bir zarar gelmiyeceği an
laşıldığından ona dokunulmamış 
bilakis, ona düşmana gönderilme
si icap eden bir takım malumat 
da verilmişti. Fakat Kaypor, bir 
aralık !ngiltere tarafından kulla
nılan bir İspanyolun Af.manyaya 
gicbceğini ke§federek Almanlara 
haber vermiş, Almanlar bu adamı 
takip eclerek yakalamışlar ve i
dam ctmi~lerdi. İspanyolun öldü
rülmesinden fazla onun tarafın -
dan kullanılan ~ifrenin ele geç· 
mesi miralay "R,,yı sinirlendirmiş 
ve A§endeni on.a musallat etmiş
tl. A~'!nden, tjnyet bu adamın ken
di me.mJeketine müfit olmak iste
diğini görecek oluna onun hiz • 
metinden istifade edecek, onun 
hiyanetinde devam ettiğine karar 
verine y~kmdan takibine dev~m 
edecekti . 

A~en:len Gostaf vasıtasile aldı
ğı malumat oldukç?. mühimdi. 
Kaypor lsviçredc Alman!arın is
tihbarat i~ini idare eden binba
!' Von P. den maaşının yükseltil
me:;İn i Alman binbaşısı onun ça
lı!masını ve mümkünse İngiltere
ye kadar giderek malumat getir
mesini sitiyordu. 

Kaypor bunu yapacak clursa 
mesele yoktu ... 

A§enden, otel sahibesine, lngil
terenin sansör dairesinde c;alı~tı
ğını söylediği için Kayporun o
nunla temas edeceği muhakkaktı. 
Onun için Aıenden, ona, zahiren 
mühim gfüünen fakat hakikat
te bir ! .ıymeti olmıyan bazı ma
lumat vermeğe hazırdı. 

Erteıi günü Aşenden, Kaypo
run köpeği ile karşılaştı. Ve gene 
onu okşadı .. Köpek AJendene so
kuluyordu. Çok geçmeden, köpe· 
ğin s:ıhibi olan Kaypor gelmi~ ve 
Aşendene yakla§arak: 

- Affedersiniz. Köpek sizi ra· 
hatsız ctmit olacak. Demişti. 

- Hayır köpeğiniz çok güzel ! 
- Buraya yeni mi teırif buyur-

dunuz! 
- Dün geldim ... 
-- Fakat sizi yemek salonunda 

gör.medim .. Bir müddet kalacak 
mısınız?. 

- Bilmiyorum .. T-epdil havaya 
ihtiyacım vnr .. 

- Çok güzel .. 
Ka.ypor gelmeden evvel bir 

kahve ısmarlamıı, gnraon onun 
Aşendenle görüttüğünü görerek o
nun masasına koymuştu. Kaypor 
derhal itizar etti: 

- Sizi rahtsız etmek istemem! 

(Bitmccli) 
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Garip şey lngil tere ve eczası ·············--··· ... ··· ... --· ...... -... ---
Otta va On iki sene erkek konferansı 

kıyafetinde bir kadın . 
B J• (D ı· T , f) •ı. Konferans, imparatorluk hilktlmetlerl ara• er ın ey ı e.gra - ıw aınz 

mabhemesinde görülen bir dava sında rüchaoiyet esasını kabul etmekle bil· 
esnasında bir kadının erkek kı- tün ihracatçı devletleri müteess!r etmiştir 
yatetine girerek ve on iki sene 
en ağır iş!erle meşgul olarak 
hıtyatını kazandığını anlatmıştır. 

Aclı Marya Ejineman o'.an bu 
kadm, ·bir tütüncünün zevcesi 
idi. Fakat kadın 1919 da koca

sından t:oşanmış n bir erkeğin 
bir kadından daha kolaylıkla iş 

bulacağına hükmederek kocası

nın eski elbisesini giymiş, ve 

onun hiiviyet kağıdını kullan
mıştır. 

Madam Marya, erkek oldu
ğundan kimseyi şüpheye düşür
memek için kendisı gibi boşan· 
mış bir kadın bularak onu da 
yatıma almış ve ona da bak· 
mıştır. 

Madam Marya, rr.otör maki
nisti, rençper, madenci, hamal, 

gece bekcisi olarak çalışmış ve 
bu son işe alh sene devam et-

miştir. Fakat son günlerde bir 
hadise esnasında elınden yara-

lanan Madam Marya bu işten 

çekilmek mecburiyetinde kalmış 

ve tedavi için gönderildiği has

tanede cinsiyeti anlaşılmıştır. 

Madam Marya ile arkadaşı 

olan kadın mehkemeye verilerek 
hakiki hüviyetlerini sakladıkları 

için birer 83 hapse mahkum e
dilmişlerse de hüküm tecil olun
muştur. 

Şarki Erden hüku
meti gönüllü 

asker topluyor ! 
Kudüs, 25 ( Hususi ) -

lbni rafadanın isyan ve Hicaz 

hükumeti tatafıoda tenkili üze

rine Hicaz askeri Şarki Erden 
bükftmetine yaklaşmış ve Şarki 

Erden hlilnimeti de hudutta as· 
ker tahşidine ba,lamıştır. 

Hudutta bulunan ihtiyat kuv

veti kumandanı Serjan takviye 
kıtaatı talep etmiş ve Ammanda 

seferberlik başlamışhr. 

Polis, jandarma ve muhtarlar 

f aaliyetledir. Amanda hayli as
ker birikmiştir. 

Asker yedi lira maaş ile tav· 
zif edilmektedir ki üç Jirası ka

ravana bedelidir. iktisadi buh
ran sebe bile birçok gönüllü mü
racaat etmiştir. 

Eunlar da hududa giderse 

Şarki Erden hükumeti ile H:caz 
at asındaki ihtilafların bir silah 

patari ısı çıkarmasından korku
luyor. 

lngilizler zaten bunu hesap 
ederek hazırlıklı bulundukları 

ma'fım o!du&undan işin kar1Da 
karışık bir vaziyet alacağı anla
şılmaktadır. 

En Son Sistem 
Sesli ve S6zlü 

Makinelerle techiz edilmiş olan 

ASRİ 
SiNEMA DA 

Pek yakında kapılarını acıyor. 

Yeni Müdiriyet 
ELVERiŞLi FiATLAR 

Fakat İngilterede 
lngiltere imparatoriuğu ecza· 

!'mm murahhas!arile toplanan 
Ottava konferansınm verdiği 

neticeler şunlardır: 
Yabancı devletlere knşı yük· 

sek tarif~ resimleri ve buna 
mukabil domioyoalardan gelen 
malların tercihi, bu suretle in· 
giltere imperator:ujunu. dünya 
ticaretine karşı sıkı fıkı kapalı 
iktısadi bir vahdet haline geti
rHmesi. 

lngiltere dev:eti pek yakında, 
par .amentosu u:1 bu esl!llara 
ist nat eden Ottava iti ,ifnamesi
ni tasdik etmesini .stiyecektir. 

Londra gaıeteler:nin telakki~ 

sioe gfüe lr•giltere imparator;uğu 
bu neticeye varmakla büyük bir 
muvaffakiyet kazanmıştır. Fak11t 
bütün dünya bu neticeyi ayni 
şekilde telakki etmemektedir. 

Ottava konferansı dominyon
lau rüchaniyet verdi. Kabul et· 
tikten başka.dominyonlar da bir· 
birine karşı buna mllmasil rUc
haniyetler, ve hususi müsadeler 
vermi,, ve busuretle diğer dev· 
letlerin tıcaretine karşı tetbirler 
almış l:ulunuyorlar. 

lngiltere ile lngiliz dominyon· 
!aranın telakkisine göre bu battı
ha reket, . yani imparatorluk da
hilindeki ticartt maniaların1 kal
dırmak sayesinde imparatorluk 
balkının iştira kuvveti aitacakbr. 
Binaenaleyh lngiltere ' hükilmeti, 
imparatorluk eczasından başka 

yerlerden gelen mallara kar§ı 
gümrük rusumunu artıracak ve 
bu suretle iktısadi buhrana karıı 
gelmeye çalışackktır. 

Fakat lngilterede bu ceryana 
muhalif o~anlar da vardır. bunla· 
ra göre gümrü!c resimlerinin 
teyidi, hayat pahahhğmı arttı· 

racak, onun için Ottava itilifı-

nın esasları ko\ayhkla kabul ve 
tasdik edilmiyecektir. Sabık na· 
zır:ardan Mister Lee Smeı bu 
vadide h ssolunan muhalefete 
tercüman olarak şu sözleri söy
lemiştir: 

·•Ingilterenin vazifesi gllmrük 
resimlerinin bütün dünyada ten
ziline çalışmaktır. Halbuki ÜLta
va itillfı bunları yükseltmeyi is
tihdaf ediyor. lngilterenin dünya 
ile ticareti, Dominyonlarile olan 
ticaretinden daha çok mUhimdir. 
Ottava itilafnamesi bizi, kOçOk 
piyasalar mukabilinde büyük pi
yasaları feda etmiye mecbur e
decektir.,, 

Zarara uğrayacak 
Mahsuller 
Ottavada imzalanan itılif· 

name yüzünden zarara uğraya

cak mahsuller şunlardır: 
Buğday, et, Kanadaya gönde· 

rilen demir ve çelik, maadin ve 
sanayı makineleri, otomooil ve 
sair motörler, mensacat, bakır, 

domuz ve eti, meyva, yumurta, 
tavuk, peynir, yağ, lonserve et
ler, kuru hububat, poıtakaJ, 

üzilm, armut, elma, süt, kuru 
nıeyvalar, şarap, tülün, kahve 
ve saıre. 

Ottova lrnnferansının tam ne
ticeleri ancak bir kaç hafa zar
fında malum olacaktır. Çünkü 
bunların birdenbire ilanı ile 

pahalılılt başlarsa •• 
hariçten fazla ithalat yapılma

sından endişe o!unuyor. 
Fakat itilafın başlıca esaslan 

ş.ınlardır: 
«Rilchaniyet esasına göre ha· 

reketle ecnebi mallara yeni ver
giler tarhı, rliçhaniyet esasını 

ihlil edecek mevadıo ithalini 
men. 11 lmpararorluk hük iımetle· 
rinden her biri bu esaslara ria· 
yet edecektir. Bundan başka 
şu neticeler elde edilmiştir. 

Kanada lngiliz mamulAhnı 
ithalat edecek ve 220 ithalat 
maddelerini lngiltereden alacak
tır. 

Demir . ve çelik maddeleri 
bunlar arasındadır. Eundan bil
hassa Amerika müteessir ola· 
caktır. 

Avusturalyada lngiliz masnu· 
at ve mamulitmı ithal edecek· 
tir. Cenubi Afrika maadin ve 
sanayi makineleri hususunda 
lngiliz mallarını tercih ederek 
sair hususlarda da rüçhaniyet 
esasnıa riayet edecektir. 

Hindistan otomobil itbalAtı 
üzerine yüzde 7,5 zam yaparak 
lngiliz ve imparatorluk mamu!i
hnı tercih edecek, diğer itbalit 
üzerinde de yüzde on zam ya .. 
pacaktır. 

Cenubi Rodisye elektrik mo
torları. o omobiller, h sosunda 
rncbaniyet siyasetini tatbik ede
cek, lngiliz çayını, kahvesini, 
ıigaralarını ve meşrubatını ata
caktır. 

Niyojelanda, yabancı memle
ketlerden gelen mallar üzerine 
yüzde 12 zam yapacaktır. 

Otta va le onferansının elde 
ettiği bu neticeler bütün ihra
catçı devletler üzerinde tes'r 
icra etmiştir. Fakat lngilterede 
bu yUzden maişet bahahhğı baş
larsa ottava itilifma kartı aksül· 
ameller başlıyacağmda şüphe 
yoktur. 

Çeşme plajında 
bir Yunus balığı 
İzmir, 25 (Hususi) - Çeımede 

Hilaliahmer plajında halkı kor
kutan bir yunus balığı öldürül· 

müıtür. 

Balık iki gün plajın etrafında 
dolaımıf, nihayet plajın sığ yer• 
lerine sokulmaya bnşlamııtır. Ba• 
z; kimseler bu yüzden plajda yü• 
zemez olmutlardır. Hatta bir de· 
fa plajdan balığa tabanca atıla· 

rak yaralanmıftır. 
Nihayet balıkçılar, küçük ba· 

hkları da yiyen ve korkutan bu 

büyük yunus balığını öldürmeğe 

karar vermişler ve iki gün evvel 
silahlarla mücehhez olarak bir 
yelkenli ile balığın pefine takıl· 
mışlardır. Balıkçılar yunus balığı· 
nı bir yerde sıkııtırmı§lar, üzerine 
bir kaç defa ateş ederek öldür· 
müılerdir. Balık ateı edilirlc:eıı 

yelkenlinin üzerine saldırmış ye 
çarpmıJ ise de devirememiştir. 

Motörle çekilerek sahile çıkarı• 
lan balığın boyu dört metredir 
ve 250 okka ağırlığındadır. Her• 

kes ölü balığı mere..kla seyretmek
tedir. 
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~ühim bir hareket var 

arbe karşı durmak için 
beynelmilel kongre 

.,11Pada mütemadiyen silcihlanılıyor. 
Bir çok devletler işi büyütüyor 

~d~. Fronaız Tardigö hüküle' cumhurun katlinde iştirak. 
~ -4rı'i ~" Fransız muharrirlerin· 
'l Mate Barb;ı, günden gün" kendi· 
l.... ~ ""1ekt ol .....,.,. bi .. e an harp tehlikeaine 
~!"k re beyndmilel bir kongre 
6ft fe/c ettıeli[e harekete geçmif ııe 
"""°' taraınmı1 beynl'lmUel Rahtııi· 

&. 1'aiJ "1iıracaa tctmiştir. • 

llıı, tıe ;,acaaı mü.abtt bir netice ııer· 
8-~komite teşekkül etmiştir. 
-, c Çin ııatanpcrı•erlerinden 
~ IPt 

814
11 Yat Sen, Amerikanın en 

fllıt. "harrlri olan Teodor Dreyzcr :-... Sltı ' 
' &/ kler, Jon Doı Pauoı. Rıu 
•-.... ~im Gnrki, Alman edibi 
t.;:_ı /,J an . 
• ~ , me~hur dlım Ayınştayn, 

\,., "2uharrirlerinden Romen Rol· 
• , 'I. Larıueoin, Pol Sinyak, Frans 

~et:Oe Anrt Barbüs vardır. Diğer 
'-·..-rfif!n bir çok şahmyetlere de 
~llfQut edilml•t · 
..._ ~ • ··.-y ır. 

' fire ıçın l/Ukanda saydığımız 
~ ~CUJile bir beyaMamc neşre-

Ctıı~ lValclediyoru:: 

f~ evrede terki teslihat kon· 
,.. rntızakere halinde iken, 
~Ya Asya kıt'asının üzerine 'le .~llpeı'de masum bir halk 
' '1•tıı katletti. Mançuri kıt'a· 
~~ t ~eçirdi.Orada sureta bir 
'-ıı tırıyet teşkil etti. Fakat 
~ ll"ııtksadı, on beş senedir 
'~otundan ayrı1madan çahş
' 'tk ~-· ~et Rue,-•Y• ~lli'• 
tt~ ._ erı bır üısübareke tesis ,...,!{ . d' s 'dt 1 1

• ovyet Rusya, o za· 
~i ııberi, Japonya tarafından 
"'1k,:1•n tahriklere ıükut ile 
"~"' tle etmekte ve bir harp 

~.,•sına mani olmaktadır. 
-~ F> ~Pada, bilhassa Romanya 
~ d0•

0 n1ada, Avrupa emperya
llınte t•letıerinin nezareti alhnda 
~:adiyen silabla"ıyor. Fu 
t.._llı Y•liıt devletler arasında 
ltt "~Ilı büyilk bir rolu vardır. 
laLı ~·11 bqka, birçok devlet
.. , bOtçlerini artırıyor, si· 
~ ••• ~ kuvvetlendiriyor. Fran· 

YlYden Krazo, Reno. Kul· 

man, ,Almanyada "Krup ve Rur 
fabrikaları ,. Çc}(os!ovakyada 
11Skoda,: fabrikaları mütemadi· 
yen kimyevi ve h:ırp maddeleri 
imalatlarını artırıyorlar. Bu su· 
retle bütün dünyayı mahvedecek 
olan bava ve kimya harbına ha· 
zırhk yapı!ıyor. 

Herşey, dilnyanm yeni bir 
umumi harp karşısında olduğunu 
gösteriyor. 

Çinde açılmıf olan harban 
Suvyet Rusya aleyhine ve bllyfik 
devletlerio tasv:bi ile yapılmış 
olcuğu bilhesap sabittir. Bu bli· 
tün dünyayı sarsan hareket için· 
de garbın biiyük kapitalist büst· 
terinin parmağı olduğu görülfiyor . 
Muhtelif hükumetler de, bu ser· 
vetlrin acentaları imiş gibi ha
reket ediyorlar. 

Sovyet Rusya aleyhine harp 
demek, bir umumi harp ve ayni 
zamanda miJiyonlarca inaaohmn 
ölümO, bir çok devletlerin orta
dan kalkmaları demektir. 1913 
ve 1914 ıeoelerindeki vazıyeti 
andıran bu feci badiıat araı11nda, 
hepimize düşen vazife tehlikenin 
vebametini an!amak ve sesimizi 
yükselterek emperyalizmin insan
lara karşı hazırladığı harp sui
kasdinc mani olmıya çalışmak· 
hr. 

Beynelmilel bir cinayete .mani 
olmatl fçin &.ıeye teıebbOJ et· 
miye hazmı ve bugün kimsenin 
beşeriyetin tehlikede olan men
faatleri karşısında susmıya hak· 
kı yoktur. 

Nihayet, kavi ve pratik bir 
şekilde harp aleyhinde seferber 
olmıya hazırlanmalıyız. 

Hangi siyasi fırkaya menıup 
olurlarsa olsunlar bütün kadm
Jarı ve erkekleri bütün kuvvet· 
leri ile birleterek harbe karşı 
beyoelmi~el kongremize iştirak 
~imek istiyoruz. 

Bu kongrenin ıa1eai tekrar 
batlamak üzere bulunan harp 
barbarlığı aleyhine birlefmek 

'2Jw .Aielwtp 'Ve ... UuaAı 
- Ktlçllk Roman 

-4-

~ ~ anlamıyorum ki, dedi, 
~? ~· . ela aıetresi olmıyan var 

? 'Sııı erkekler böyle oluyor· 

''.!!~ıt oluyorlar? diye Şinui 
. ........ ö,~. 
~'ll!~e ~~· bir ~ektupla ka· 

\ '-'· •ızı tqkına çeviriyor• 

I~•' liiç dei'l 
) ~İttı? 1 •••• Neye t~kına 

~ · Ben baıka ıey dütünü· .... B 
~ u oyunu elbette birisi 

'li ıı.dı! 
~' ll.ı -.ıai OYUnu? 

,,Yunu .... Saide bu mektu
' ti az. ede 
....._ ~az~ Yazaınıyonn~? 

l_ 'il az .... 
"ilb u da t h )~, u af! O yazmaz da 

'IS· r. 
•Iı.ıe ' ....... lı Ilı •.• 

~ qacli 
,._ • ~ ~nn çocuk olma, bot 
~- Jornıa; onu ka· 

~-~l!>ey' 
'hı. s~•ap vermedi. Eğer 

•ıde ·· 1 • 

miıae onun evi yıkılmıt demektir. 
Bir daha Saidenin yüzüne naııl 
bakmalı? Saide ona ıorduğu za· 
man ne cevap vermeli? Evinin i· 
daresi ne olacak? Bakalım Saide 
onunla oturmak iıtiyecek mi 1 Ka· 
rıımı, çocuklarım naaıl bırakma· 
lı? Saideye yalvarsa •.•• Acaba Sa· 
ide razı olur, aynlmaktan vaz ıe· 
çer mi? Geçerse Şinasi bey evin· 
de eaki yerini tutar mı? Tutabi· 
lir ni? Saide bunları öirendi ise 
bir günde i:ğremnedi ya! Neden 
kocuma hiç bir teY açmadı? Sa· 
kın Handan yahut Suzan bunu bir 
alay olsun d\yr. yapmıt olmum· 
lar ! ... Ama onlar latinyedeki evi, 
n üstemi nereden bilecekler? Keş· 
ki bu it böyle bir alay olaa... Bu 
alayh geçmiı olsa, bir daha töv· 
beler clsun, ne Güzidenin evine 
ne de l:atka birinin evine ayak 
baamıyacak. "Nereden de kendi· 
mi bu çirkefe attım?,, diye dütü· 
nüyor "'·e Güzid:! ıözüne çirkin, 

·• " ·· ordu. Buradan bir 
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Bulgar meclisi ·-- Siyaset alemiı1de : Bugün --. 
FevkalAde lçtlmaa 
çağırılacak mı? 

ÇiacleK.ızıl ordunun makaadı Hin:liataııa mı gitmektir? 

Sof ya, 26 (Hususi) - Çiftçi 
Fırkaaı meb'usları bir toplanma 
yapmışlar ve bu11da ml!disin f ev· 
kalade olarak içtimaa davet edil· 
mesi için lazım gelen teşebbil· 
satta bulunulmasına karar ver· 
mişlerdir. 

Meclisteki çiftçi grupuoun böy· 
le bir karar veı mesioe sebep 
olarak son zamanlarda yağan 
yağmur ve do '. u'ar yüziindcn 
mezruah harap olan ve buglln 
sefil ve perişan bir vaziyette 
kalan 280 bin köylüye Acil •yar· 
dım yapılması için tedbir ahn· 
ması lüzumu gö•terilmektedir. 
Fak at söylendiğine göre &11l ıe· 
bep bu değildir. 

lnglliz başvekili 
Londra, 26 (A.A) - M. Mac 

Donald Lossiemoutb'don Lon· 
dray müteveccihen tayyare ile 
hareket etmiştir. 

Sir jhon Simon diğer bir 
tayyare ile başvekile refakat 
etmektedir. 

Telgraffar Tibetle Çin arasın· 

da muharebe başladığım kay· 

dettiler. Bu haber sabık Çin 

İmparatorluğu ile Tibet eyaleti 

araamda eskiden mevcut müna· 

sebatı bilmiyeoler için p~!.t iyi 
anlaıı'amaz 

Tibet Çin imparatorluğunu 

teşkil eden beş muazzam kıt'a· 

dan biriydi. Mançur ya impara· 

tor nealine doğrud1tn doğruya 

merbut, Mogoliıtan vasi steple· 

rtle yarı boş, Kora japonyamn 

karı111nda bir kırat idaresinde 

yarı muhtariyete malik iken 

Tibet de "Dalaylama,, iımi ve· 

rilea bir ruhani reisin idareıin· 

de mOstakil bir kıt'a halinde 

bulunuyordu. 

Tibet uzun müddet ecnebilere 

kapılarını kapadı. l!k defa ola· 

rak 1905 le miralay Yunghüs

beot heyeti seferiyesi - Oç bin 

kiıilik bir lngiliz kuvveti - Ti!:e

tin merkezi o!an Lahsaya srirmit 
~aıııaınıııum•uı --- ., "'"' • ....,,. ve Tibeti Ingiliz himayesine soi<-

otacakhr. Bundan başka, kon· 
muılur. O vakitten beri "Dalay· gre kat'i surette tarihi vazıyeti 

tesbit ederek halkı ve kitleleri, lama,. Çinle alAkasını tamamile 
kendilerini tehdit eden hakikat• keımiş bulunuyordu. Ara ııra 
ler karş:sı~da lulunduracak ve Tibete giden ecnebi seyyah he
onlara tel\likeyi gösterecek, yetleri bin türlil tehlikeler atla
barbı hazırhyanlann makıelerini tarak mukaddes ıehre giriyor· 

aıağı alaca~br. lar. Sonra Himalayaları aşarak 
Yaklaşmakta olan tehlike sa• Hinde avdet ediyorlardı. 

atini anlamış olmaktan mütevel· 
Jit bir hicap içinde kalmıyalım. Çinle Tibet arasında harp baş· 
Vicdanınız uyçusın ve iradeniı ladığı hakkında ajansın verdiği 
.. ğlamfaısın. Kitte halinde bar· haber ıayanı dikkath. Nankio 

hükumetı bir çok mıotakalar1 . 
düşman isti !isından kurtamıya 

mecbur iken tercihan Tipet Oıe• 1 

1 
rindel<i hu~ukuou mlidafaaya 

k alkışmaaı akl:t yakın değildir. , 

Şu halde Ti betle bugün çarpışan 
1 

Çin kuvvetleri Nankine merbut 

değildirler demektir. 

Ç inde mühim bir rol oynayan 
diğer bir kuvvet mevcuttur. Bu· 

da Çin komllnistlcri tarafından 

tetkıl edilınit olan Çin Kızıl 
ordusdur. Kızıl ordunun son za· 
manlarda cenubi Çınde bir takım 

muvaffakiyetler kazandığı ve bir 

takım eyaldleri iıtill eylediği 

haber ahnmıftı. Bu kızıl ordunua 

Hindistan üzerine akın edebil- ~ 
mek için Tibeti isti:Aya yelten·: 

mesi kaviyyen memu~dur. ' 1 Da· ı 

lay Lama,, kızıl ordu!arın Tibet' 
dahilinde yayılm1sını memnuni• 

yetle göremez. Maamafih eğer ; 
alman haberler doğru ise kızılı 
ordunun teşkilatı ve techi:zah 
o!dukça mükemmel o'duğundan 

iptidai silahlardan ba~~a ~üd~-ı 
foa a!eti olmıyan Tıbeth lerm 

istilaya uzun müddet mukavemet 
edemeyecekleri muhakkaktır. 

Tibetin kızıl ordular tarafından 
istilası Himalayalarm şabika!arma 

kızıl bayrağın dikilmesi ve ko• 
münizmin Hint milliyetperverle
rinin imdadına koşması demek• 
tir. Böyle bir hareketin logiliz 
emperyalizmini düşündüreceği 

1 
jae aşikardır . 

ba mukavemet ~ın yardım edi· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
niz. 

Bu beyannameye bir rak yerlerden 
cevaplar gönderilmiştir. Ko"-ınre 28 
Temmuzda Ceneurede toplanacaktı. 

Fakat lu.mrlı/.;larını tamamlıyamadığı 
için tehir edildi, ve tarihi henüz tea. 
bit cdUemedl. Belki de toplanamıya· 
cak. Zira, lı.-ongrenin Ceneı•rede top· 
lanmamcuuna ıe~p, ıöylendiuine na
zara~ /ıvl!re hDktlmetinln millaade 
etrnerneıidir. Şimdiki halde kongre 

lngiltere ile Hollanda hükiimetlerine 
müracaat ctmiıtlr. Ağfobi ihtimal 
Hollanda da toplanacaktır. Bakalım 

bu kongre de ne olacak! 

' Vatandaş!-----. 
Kurtulduğun giioü unutma : 30 Ağustos ! 
Vatandaş ! On ıene evvelki bu günü düşün ! 30 Ağustos 1 
Vatandat ! Hür ve müstakil Türkiye, on sene evvel bugün 

doğdu : 30 Ağustos ! 
Vatandaş! Seni kurtaran kahramanların bahrasıoı unutma! 
Vatandaı ! Türk ordusu Türk milletinin istik ~ lli için çarpıttı! 
V atandaı l Mehmetçik, istiklal cida!inin adsız kahrameniydif 
Vatandaı ! Siyasi Dumlupınarı, iktısadi Dumlupınarla te· 

mamlayahm ! 
Vatandaş! Mehmetçik, senden Tayyare istiyor. 
Tayyare cemiyetine yardım et! 

ayak evvel çıkıp kaçmalı. ı - Böyle kırk yıl korku çeke· ı ufak bir ıeyden korkar kaçarlar •• , 
Güzide onun dütünceaini ıanki ceğine bir defa söyler kurtulur· İster evlen, ister serbest yqa.. l 

yüzünden okudu ve Şinasi Beyin ıun. Bak bir mektup ile ne tekle Güzide de somurttu. Şinui Be• 
korkaklığına kızdı: girdin, aynaya baksana! ye kalkıp bu evden çıkmaktan 

- Canım, dedi, söylemiyeyim · -Aynaya ne bakayım, ben su· başka çare kalmadı. Allah vere 
diyorum amma dayanamıyorum, ratmn bilirim ..• • de kimıe ı:örmeden çıkıp gidebil· 
ne oluyorsunuz?. Sizin buraya Şinaıi Bey bunu söylemekle se; çünkü kapıdan çıkarken onu 
geldiğinizi biliyorlar, iyi ya, var• beraber gene aynaya baktı, yüzü· yakasından tutup yüzüne tüküre• 
sın bilıinler, ne olur? Kıyamet mi nü bozuk, kendini çirkin buldu... ceklermit gibi geliyordu. J 

kopar? Metreai olan bu dünya• Eleninin getirdiği doaıdurmalar ....... 
da yalnız bir Şinaai Bey deiil yat muanın üstünde su olmuttu, ikisi - VI -
Evden bunu biliyorlarmıt, buıüne de yemek istemediler.. Şinasi Bey Güzideinin evinden. 
kadar da ıeı çıkarmıyorlardı, pe• Güzide, Şinaai Beyin gittikçe çıkarken hırsızlıİ( etmit gibi kor• 
kili, siz de hiç aldırmazsınız o· dalgınl~tığını ve mektubun lesi· ka korka, etrafına baharak çı!ttı 
lur gider. Bunun dütünecek ncıi rile ta.tırdığını görerek kızdı ve ve biraz uzakl&.§ınca kimsenin 
var?. Şinasi Beyi de kızdırmak istiye· kendisini görmediğine, arkasın • 

- Karım biliyordu da bugüne rek: dan gelmediğine emin olmak için 
kadar neden bana hiç bir fey söy- - Amma beğendim, dedi, ua· durup arkasına bakarak uzaklaş· 
lemedi?. ta hanımınız varmıf. KeJkİ benim b ve akşama kadar başı be! ~o· 

- Onu gidince evde kendisin· de bir kocam olsaydı da ben de kakları dolaştı, düşündü.. Görü· 
den soraraın ! Ben olsam hic boz· ona bu oyunu oynasaydım. Doğ· yor ki bu mektubu ona Saide yaz· 
mam. Mademki biliyor, vara~n bil· rus·.ı kadına İmrendim. Bu e•kek· mı!lır, ba§ka türlü olamaz; amma 
sin!. lere böylesi lazımdır. Saide b~ınu nasıl öğrendi?. Biri 

Şinui Bey Güzideyi dinledi ce- Şinasi Bey iıtemiyerek: mi ona söyledi?. Kim söyliyebi. 
vap vermek istemedi. - Nasıl? Diye sordu. lir?. Evi nauıl buldu?. Saide onun 

- Cevap vermiyorsun, evden - itte böylesi .. Kadın kimbi· söylediği yafo.nlara inanmamı! ise 
korkuyor musun?· lir ne kadar yalan dinlemiştir, neden inanmadığını söylememi~-

- Çocuk gibi söyleme, neden ama hepsinin acısım birden çıkar· ti?. Bir kadın kocasının baıka ka• 
korkayım. O senin dediğini ben dı !. dınlarla gittiğini bilir de ıuıar j 
yapamam.. Şinui Bey cevap vermedi. mı?. 

- Niçin?. Bu erkekler, her.n kanları· 
- Yapamam.. nı bırakır gelirler, hem de sonra (Bitnıedi) 
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Memleket Haberleri 
Kuyruklu kamyonla Eflanı pazarında Aydında Mardin de 

Mükemmel birP~ 
Belediyenin fayda 

• Beş vilayet köylüsünün alış verış merkezi 
Halkevl nasıl 
çalışıyor? 

Haftanın isimlerini değiştirmişler - MObadele usulll cari - Aile toplanblan işleri 
·,-inlÜdetll 

ll@kı ~! mfttb!ş_ - Pllryan yemeği Aydın Halkevinin dokuzuncu Jlardin husıu1i muhabi. b~ 
tubeai mutat komite ve heyeti ida- Şehrimizde Beledıye. g~ 

ii .. llt-fliallritlilliiti11•Sifri11lloJJiôiUa:ıerlnde Klrezhk ıcBprUaU 
Eflanı J>&Z&n, '(Hususi) -1stan de alıı verit etmeleri çok garip 

wlun kereste, yumurta, yağ, ve bir manzara olur. 
hayvan alq veritini yapan tüccar- Güneı doğunca artık pazar yü· 
lanndan batka Eflamrun nerede künü almıttır. Dağlarda, kırlarda 
olduğunu bilen her halde pek az· serbest serbest dolaımıya alıtmıı 
dır. Zağfranboluya 6, Bartına 18 olan köylüler bu kalabalık pazar 
saat mesafede bulunan Eflanı yerinde yürümesini tatırırlar. Bir· 
Zonguldak, Kastamonu, Bolu, birlerin~ çarpmak, ayağa basmak 
Canım, hatti Sinop vilayet köy- en basit birer hadisedir. 

lül 
• • • 

·· erinin ahı verit merkezidir . . 
Bu aebepten Eflam battan bqa Köylü pazara bot gelmez. Mu-
d::I-'-.!! h hakkak surette yağı, . yumurtası, 

uaaan, an ve ahırdan ibarettir. 
Eflanıda pazartesi günleri pa· ~ereatesi veya hayvanı vardır. ilk 

zar kurulur. O günden baıka (Ün· ıt olarak bunları satar. Fakat na· 

1 d Efl 1 
aıl?. Eflam pazarında mübadele 

er e anıya uiranamz nahiye ı ( · ··dürü·· karakol kum . vasıtası o an para} nın kıymetı 
mu , andam ıle h h" kt p 
b

• ...... _ . emen ıç yo ur. ara, yalnız 
ır ~ Jandarmadan batka hiç t h ·ıd · ı b. · kA"' • . . . a aı ara verı en ır nevı agıttır. 

_:ımeeye rugelmezsınız. K" 1.. d k'" 1.. k d M 
11 

oy u ayı veya oy u a ın 

aaza ah, •ı•araruz veya kib- dört okka yağı, yüz yumurtası ile 
ritiniz bitmitte bine yakın dükanı oradaki dükkancılardan birisine 
olan bu pazar yerinde bir tek 11· gider. Esasen dükkancılar o köy
••ra bile bulmak imkansızdır. E- lünün evini, ailesini, babasının 
ğer hancı fazla bir kaç paket 11• zamanından tanır. 

gara almıpa belki liitfu mahuaus Köylü gelince dükkancı ile ara· 
olarak size ikram edebilir. larında §Öyle bir muhavere cere· 

Eflam pazan; pazartesi günü yan eder: . 
kurulur demiıtim, Bartın, Zağf- -Ahmet Efendı, merhaba .. Şu 
ranbolu cı·de D d k kadar yağ, tU kadar yumurta ge-

, , a ay, Çer et f d. B" b d h 1 Kastamonu Ar G d h ' ır ım. ır ara a a atı ım var. , aç, ere e ve a.t- 1 . . . 1 
ti Bolu köylerinde o günün ismi - By~, n~ ıatıykoraunB. • d 
la - ır tıte ra ı. et en aze 

saca (pazar) dır.. Ve haftanın d ku B. · y kk 
d."' ..::-• · d lec o cun. ır yemem. arım 0 a 
ıger •uuaerı e fÖY e taksim e kah B. kka k 

d
·1m· • . • ve. ır o te er, on paket 
1 ıftir: f k b 0 k d aıgara, u a ır tene e e gaz .. 
Cuma - Cuma, Cumartesi _ 

Cumartesi, Pazar - Deri, Pa
zartesi - Pazar, Salı - Pazartesi 
Ç&rf&lllba - Çarıamba, Perıem~ 
be - Perıembe .• 

Pazara l'itmek iatiyen köylüler 
köylerinin uzaklığına göre Cum.; 
teai Teya Deri gününden yola çı· 
karlar. Artık pazar yollarında 

yüzlerce, binlerce (kuyruklu kam
yon) a rast gelirsiniz. (Anadolu
nun her tarafında kamyonlar it· 
lediği için köylüler kendi eşek 
veyahut bey•irlerine (Kuyruklu 
kamyon) adını takmıılardır.) 

Deri gününe kadar bir tek dük
kancıya tesadüf edilmiyen pazar 
yerinde Deri ıünü Zağfranbolu 
da, Bartmda, Dadayda oturan 
düklrlncılar birer birer gelmiye 
hatlar. Deri aktamı yavat yavq 
puar dolar. Sabahleyin güneı 
dolmadan pazar kurulur. 

. Manda, öküz, inek, etek, bey· 
ple pazara selen binlerce köylü 
araamda, Eflam İçinde dolqabil
mek imkinaızdır. Hele (avrat) la
ra ayrılan kısımda binlerce ak 
Yetil renkteki çemberli köylü ka· 
'dmlan çömelerek oturduklan y_er-

iki de banknot, tahsildara verece
ğim, tuzum var.,, 
Dükkancı köylünün malını he· 

saplar ve : 
- Şu kadar borcun kaldı ve· 

ya bu l:adar alacağın var, der. 
Deftere yazılır. Ahı verit biter 
bitmez "Eflanı,, nın methur 
"Püryan,,nından yemek bir zevk 
meselesidir. Bu da olunca köylü· 
nün iti biter. Etek veya beygiri· 
nin eğerini düzeltir. Hancıya da 
(5) kurut han parası verince köye 
doğru yol almıya hatlar ... 

Yolda yüzlerce köylüye rast 
gelininiz .. 

- Olen Ahmet... Püryan na· 
aıldı?. 

- Vay canına koyunu kuyuda 
amma da pitirmit ha ..• 

- Ülen mal da para etmiyor. 

••• 
Son günle Anadolu köylüleri· 

nin çok fena bir adeti var. yetil 
Ay cemiyeti istediği kadar reklam 
yapım. Köylüler pazara bir lira· 
lık satılacak bir ıey çıkardılar mı, 
ilk defa aldı klan yanm okko ra· 
kıdır. Ondan sonra tütün ve di· 
ğer ihtiyaçları gelir. 

Rakıyı belindeki kuıajm ara· 

sına sokan köylü pazardan çıkın· 
caya kadar zor tahammül eder .. 
Pazar yolunda hemen çıkararak 

uz, mezesiz tifeyi dikerek i· 
çiyoP .. Bu bir köye, bet köye mah
sus bir adet değildir. yola çıkan 
Yani tarik bedeli mükellefi olan 
genç ve ihtiyar her köylünün yap· 
tığı ittir •.• 

• • • 
Öğle vakti ihtiyar bir adam e· 

lindeki sopasını sürüye sürüye 
pazarın içinde dolaşmıya ve mu· 
ayyen bir makam ile fU sözleri 
aöylemeğe batlar • 

- Yaktı namaz ..• 
Fakat köyü uzak olan köylüler 

çoktan ayrılmıttır. Pazar yerlerin
de dükkancılar, tacirlerle köyü ya
kın bet on kitinin vücuda getirdi
ği cemaatten baıka kimse kalma· 
IDlftır. 

• • • 
Köylüler çekildikten sonra pa• 

zarda tenekelere yağlar basılır .. 
Yumurtalara sandıklar yapılır .. 
Keresteler istif edilir. Satın alı· 

nan hayvanlar Bartına, Çerkete, 
Sinop veyahut Bolu taraflarına 
ıevkeclilir. Bir rftn sonra Bartın· 
dan aevkedilen, yağ, yumurta, ke· 
reste itte hep Eflanı pazarında 
toplanmıtbr. Ertesi gün Eflanı 

pazarı tabii hayatına avdet eder .. 
Gene aesaiz ve aadasız hayat bat· 
lar ... 

• • • 
Bu sene Eflanı pazarındaki u· 

cuzluk dünyanın biç bir tarafında 
yoktur. 150 okka ağırlığında ve 
yalnız derisi 15 liraya eden bir 
mıyıdanın kıymeti 14 liradır. Hay ! 
vam derhal keserek derisini 15 
liraya satan kasaba 150 okka et 
ve bir lira da para kalıyor. 

Geçen sene 150 liraya sahlan 
bir çift kotu hayvanının kıymeti 
ise bu sene 40 lirayı geçmiyor •• 
Bir okka yağın kıymeti iae 60 ku-
ruıtur. Bal da yağ fiabnadır. 

Buğdayın 9 okkası 60 kuruıtur. 

re içtimalarını aktederek şube ve dinlenme ve gezinıneıi ~çıtı~ 
ihtisaslar dahilinde halka ve mem bir park vücuda getir'1

1
• bilh,,., 

lekte müfit olmak üzere çalıtmak· tehir içinde münasip ~e d "ı ~ 
tadır. sulak bir yer buluna.uı• Idıg su İf 

D d b Pi I· d' il ve e ebiyat fU esi tarafın- park şehrin dıtında y• _,fedil 11 

dan pek yakında konferanslar için sekiz on bin lira 1 ~ 
verileceği gibi tarih tubesi de Ay- Ortaya cidden güzel bir e~e:ı ,a~ 
dının tarihini yazmak için iatih- Parkta bir çok ağaçlar, gıı~• iK 
zarata batlamıştır. lçtmai yardım gelikler var. Ağaçlar. altı~ 
tubesi şehrin fakirlerini dilenci· büyk havuz güzel bır 111 tr,fıl" 
likten kurtarmak için mümkün o· tetkil ediyor. Havuzların e f"fl' 
lan yardım!arı yapmaktadır. Bun· da ve parkın diğer bir ~ok1' ~ 
dan evvel (Akın) piyesini temsil· rinde vücuda getirilen çıçe ,,,Jtl' 
de pek çok muvaffak olan ve hal· ları güzel manzaralarile . g fll' 
kın müteaddit alkışlarile rağbet· okşıyor. Parkta bir de gaS•:. Jf 
lerinden cesaret alan temsil tube· dır. Burada her ak~am bir ~ 
ai pek yakında Çoban piyesini de yeti Şark musikisinin güzel ~ 
verecektir. çalarım çalıp söylüyor, hşl)ı ~ 
Aydında timdiye kadar içtimai çük bir masrafla hem dini ,ıfl' 

hayat pek sönük gitmekte iken hem musiki dinliyor, heın d• 
Halkevlerinin faaliyeti ıayeain· niyor. , 
de içtimai hayat faaliyeti günden Parkımız tehrin dıtında ~~ 
güne artmaktadır. sına rağmen hemen her ~~ 

Bilhassa Halkevinin her Per· bilhassa cumaları hayli kal"" 
tembe akşamları Halkevi taraça· olmaktadır. ~ 
sında tertip eylediği samimi aile Belediye, halkın buraY•. 'i 
toplantılan halkı ve kibar muhiti kolay gelebilmesini temin İÇ~, 
pek memnun etmittir. Her per· de otobüs işletmeği dütilJI-~ 
ıembe günü akfamı aileler Halk- Bu güzel bahçenin fehre k~ I' 
evine gelmekte, samimi hasbıhal· rılmaaında valimiz Talat Be~ 
ler, t~alar, A~\ar yapdmak himmeti geçmittir. • 
suretile gece yarısına kadar pek Adanada 
güzel vakit geçirilmektedir. r 

içtimai hayatın pek lüzumlu Za er bayramı 'fl 
bir ihtiyacı olan bu toplanblara Adana, 26 ( A.A) - J ~ 

bayramı için burada hazır 1,,.1' 
vesile olan Halkevi idare heyeti da bulunulmaktadır. Met'f 
ile reisine halk müteıekkirdir. mahallinde tribünler, takl•' 
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BURSA AVCILARI 
~~sungur sUğllUUğUode hayra~. ra.oııl,ı' 

Bir koyun ve bir tiftik keçisinin 
fiab da kırk kuruttur. Buna mu· 
kabil köylünün alacağı tuz, gaz, 
te' ,. pahalıdır. Esasen köylü 
kendileri için en lüzumlu madde ' 
olan tuzdan baıkuına ehemmiyet 

BilrH •vedan Dayrelh rer~nde • O" 
Buna hUBUll muhabirimizden: raftarı bol bır meıguliyettıt• der' 

vermiyor.. Vergisini dütünüyor. 
Hayvan parası, yol vergisi, sayım 
vergisi diye sayarken gözleri do
luyor ve f U sözleri hiç bir dakika 
ağzından dütürmiyor. 

- Mal para etmez. Buğday 

ve arp: .• ıın kıymeti yok. Sonu ne 
olacak? 

Filhakika köylerde her ıey bol. 
Yalnız bulunmıyan fey para ..•• 
Bir de paranın muadili olan aıga-
ra ! . Köy yerinde bir tek sıgaraya 
bir amele bulmaktan daha kolay 
tey yoktur. Bir tek aıgarayı ve· 
rince istediğiniz kadar ameleyi 
sabahtan alqama kadar karın tok
luğuna tarlada, harmanda çalıt· 

tırabilirsiniz. • 
Zeki Cemal 

Bursa avcılan Halkevinin te• nizi olınıyan Buraada bu it 
ıebbüsile bu Cuma güzel bir av lerde yapılır. ~./ 
ıenliği tertip ettiler. Şenlik Geçit Uludağdaki derelerin il' ~;ıs 
civarında Aksungur söğütlüğünde ve nadide Alabalığını tutıo•~ 
yapıldı. saatlerce dağ yollarında dol d,11 

Avcıların çoğu geceden gelip, lar vardır. Nilüfer ise deniı tı
aöğütlüğe yerletmitler, burasını cömerttir. iJll;ıl 
bayram yeri gibi süsleyip donat· Şenlik günü saatlerce heP. ,~ 
mıtlardı. Her fey mükemmeldi. oyalayıp eğlendiren derede1'• tJJ'I 
Yalnız avcıların net'eaini av kıtlı- c~lık hem ~isafirlere . ıniik~ ~ 
ğı biraz kaçırmıştı. istedikleri gi· bır balık zıyaf eti temın ettı, f,r 
bi avlanamamışlardı. de aktamın nasıl olduğuıııı 

Bereket versin ki civar köyler· kettirımedi. • d'f°" 
de ehli av çoktu. Tavtan ve kara· Ayni gün tehirde Gazı ıt• ,,ı
ca yerine koyun, keklik yerine munda Burs~ tampiyonu · ~ııt-' 
tavuk keserek neş' esizliği gider· karlar spor derneği ile Bet• Jll 
diler. klübü futb&Jcuları araıı_nd;_,; 

Karadaki av kıtlığına karıılık müsabaka yapılmııtır. Müsa .~ 
Nilüfer deresinde balık çoktu. Ba- yı bire kartı üç sayı ile Bet• 
lık avcılığı Sunada mühim ve ta· lılar kazanmıftll'. 



VAKiT Sahife 7 

'Yüzmelerde Olimpiyat 
tekorları ve bir mukayese 

932 Türkiye 

Gün güzel 
Yüzme Bii:incilikleci Yapzldz 

ve heyecanlı geçti 
l\adıotarın kazandıkları dereceler bile 
\'n bizim rekorlard_an yilksektlr 

İioıiz 2;e Yarışlarında elde etti
ltri11İtı erecelerle dünya birinci· 
lt .. ,lld elde ettikleri dereceleı 
kn yij a ne farklar vardır? Dün· 
~lar Zille birincilikleri müsaba-
1. •nın t' J • L "J~•. ne ıce erıne ve os 
ı.-.:ı.,, ot· 
"ta b k •nıpiyadmda kazanılan• 
~Ylıkı a arak bu mukayeseyi k~ 
~ a Yapabiliriz. 

lfi .. :anıini gördüğünüz Japon 
"'Zak'd' ~Qı 1 ır. 100 metre serbest 
~ede olimpiyat birinciliğini 
2 ._1• aıış.tır. Derecesi 58 saniye 
f~ 1&cdır, Dün biz bu mesa
a.ıai bir dakika on yedi buçuk 
2o ,ttde yüzdük. Aradaki fark 

an· 
~ •Yeye yakındır. 

llıtfk nıetre Los Anjclesde A· 
de ; .. alı Grabbe tarafından 4,48,4 ., 

l) .. Utiildü. 

~1 ~kü yüzmelerde Salimin al
'•tk b~rece 6 31,4 tür. Aradaki 
dıt. •r buçuk dakikaya yakın-

lSO() 
~~ s~rbest te olimpiyat !'e-

10() 19,12 dir. Biz de 26,22,41. 
~G .. nıetre sırt üstünü J apon 
11•2 ~u ~,8,6 da kazandı. Bizimki 

...,' aır. 
«\adın' 

Mlyazakl 

Jar Los. Anjoleste 100 metreyi 
1,6,6 da, 400 metreyi 5,28,6 da 
yüz metre sart üstünil 19,4 de 
yüzmüşlerdir. 

Bu rakamlardan bir netice 
çıkarmak lazım gelirse yüzme
lerde dünya rekorlarmdan haylı 

uzak olduğumuz neticesi çıkarı
labilir. Hu uzakhk bilhassa mu· '\ilb • .ar arasında kazam!an 

tec Pıyat rekorları bile bizim de- kavemet yO.z:melerinde ve uzun 

~'rden ividir. Filvaki kadın- mesafelerde artmaktadır. 
~trınmu 111 ııunmuı•rmnmtmm a11111111111nııauıw111m11111111nııııuııııttııı11mıu111111111111111111111mııımmm1111nuın1111u11111MııH11mmıtt .. 

\> ~aracab~L Harasında 

etiştirilen " Saf k n ,, lar 
ivi değildir ! 

"•k ~il ın zamana kadar " Saf 
İlıt11;~~ en iyj cins olduğuna 
-~da. 'l~r yok denecek kadar 
tGbe uz.terce senedenberi tec
"- Çıkdite edile kıymeti mcyda
•e _ ~n bu cinsin en iyi yarişçi 
l:ı ...... 1 • 
"llttl ~1 nıuslib olduğunu de-
tlaiı t ıabat ederek memleketi· 
'rtı1 •tçdarına anlatn:ak lazımdı. 
~ :ı~ograrnıoa her ırka men
sld lltın koşabileceği koşular 
.. ~ ı_11• Bu koşularda "S.af 
:~, ~ın Mdiğer cinslere mensup 
l~ii ~y~~ farklarla tefevvuk 

'arıta 
11 

llful gösterildi. Daha 
)etitti Saf kan

11 
ı memlekette 

lleaiıı:nı ek düşünüldü. 1928 s~
ltt •ate Fransadan gebe kısrak
~hai z~ alınarak işe başlandı. 
lifti..:ı nıanda, memlekette ye
'l ·qen ··s . "'•k G af kan,, lara mahsus 
litf l)a le Zre, bin liradan beş bin 
•t 'L •dar do00rt b"' "k "kA ti lqd uyu mu a· 

. tliru ... •ık edildi. "Saf kan,, ye
ttaııL ~e • • 

'lqlp 
1 
ıçın Karacabey harası 

)' )e .. 1 ° Undu ve kısraklar ora· 
tııı • tıli ·1 . 
d' •rı ı93~ı dı. Bunların ilk yav· 

•de IQ" senesinde Veliefen-
l _ 193ıu28Yede ile satıldı. 
-ıt A,~ 
~ •tıbu(d iUstosunda ilk koşu 
bktU.11 d:, 1932 senesinin Gazi 
L )a,,. .. 1 Ankarada koşuldu. 
q•r .. arda 
ı ••ı ta n sonra Karacabey 
h~ -811 u/ satmadı ve elinde bu
~bın, 1 Yıllı dört tayı kendi 
~le Gıe, Yarışlara iştirak ettir· 

e •lakoydu. Bunlar ge-

çen hafta ilk koşularını Veliefen
dide koştular. 

Türk 41Sofk an,, ID her iki ba 
tındaki yavruları da memnuniyet 
bahş bir şekilde değildir. Hatta 
halJerinde tereddi aJametleri belir
mektedi!. Bunun en bariz delili, 
neslin küçülmüş o!masıdır. Hem 
bu küçülüş iki batın arasında 

büyük fark gösermiştir. Bu sene 
gördü&ümüz ve en aşağı otuzar 
ayhk tayların cüssesi esasen cı
lız ve mariz olan bir sene eı;;vel
kilerinin bir buçuk yaşında bu 
lundukları zamanki cüsselerinden 
daha kücülttür. 

Oyle ki lngilizlerin "Poney,, 
tabir ettikleri Midilli neyini an
dırıyor. Eundan başka kemikler 
incelmiş adaJat neşvü numa 
bulmamıştır. Henüz ilk bahnlar-

daki nesli bu derece tereddıye uğ
ratan sebepleri araştırıp bulmak 
lazımdır. Zira tereddinin gösterdiği 
sürat şimdiden tedbir alınmasını 
amirdır. Aksi takdirde "Saf kan,, 
neslinin birkaç sene sonra tama· 
men mabvoiacağı tabiidir. ilk 
tecrübe edilecek şey, Karacabey-
den başka bir harada da "Saf 
kan,, yetiştirmektir. Diğer taraf
tan Karacabey topraklarının ve 
orada yetişen otun kuvvei gıda
iyesinin derecesine tahlıl yapa· 
rak bakmak ve netice matluba 
muvafık Çıkmazsa "saf kanı., 
Karacabeyden büsbütiln kaldır
mak icap eder. 

Geletaserarh 

Müsabakalar 
mıntakaoın 

maalesef 
iştirakile 

ancak dört 
yapılmıştır 

932 seneıi Tilrkiye yilzme bi· 
rincilikleri milaabakaJarı dün Bü· 
yilkderede yllzme havuzunda 
muvaffakiyetle yapıldL Müsaba
kalara lstanbuldan baıka lzmir, 
Bandırma ve Kocaeli mıntaka
ları iştirak ediyorlardı. Don tees
ılirle duyduğumuza göre diğer 
deniz mıntakaJarımız, sporculara 
ait bütün masraflar temin edil-i diği halde yapılan davete maales
sef cevap bile vermemişlerdir. 
Gönlll isterdi ki bu mOsabaka
lara bütOn denizci mıntakalın-) 
mız iştirak etsinler. 

YUzme 111etre serbest 

Mnsabakalara saat bir de bat· 
landı. Evveli yüz metre serbest 
yüzme yapıldı. Neticeleri şunlar
dır: 

Birinci V angel bey (lstanbul) 
1,17,5 ikinci Alp bey (lzmir) 
1,26 llçüncn Şakir bey (Bandır
ma) dördllncü Ihsan bey (Koca
eli). 

100 metre sırt Ustu 

Birinci Garip Bey (lstanbul) 
1,42,1, ikinci Vasıf Bey (lzmir) 
1,57, Dçündi Mustafa Bey (Ban-
dırma), dördllncü Ali Haydar 
Bey (Kocaeli). 

100 metre kurbalema 

Birinci Alp Bey (lzmir) 1,32,2 
(yeni Türkiye rekoru) , ikinci 
Hiraç B. (lstanbul) 1,49, ilçllncü 
Şamil B. (Bandırma) , dördüncfi 
Sıtkı B. ( Kocaeli ) bu sporcu 
diskalifye edilmiştir. 

200 metre serbest 

Birinci Vangel B. (lstanbul) 
2,58, 4, ikinci Rasim B. (lzmir) 
3,22,6, üçüncü Mehmet B. (Ban
dırma), dördilocil Yusuf Bey 
(Kocaeli). 

400 metre serbest 

Birinci Salim Bey ( lstanbul ) 
6,31,4 Alp Bey (lzmir) 6,58, Ah
met Bey ( Kocaeli ), irfan Bey 
(Bandırma). 

800 metre serbest 

Birinci Salim Bey ( Istanbul ) 
13'40,2, Rasım Bey (lzmir)15,45, 
Hüseyin Bey (Bandırma) 13, 14 
Ali Haydar Bey (kocaeli)l 9,9,8 

50 metre suyun altında 

) - Hüseyin Hilmi Bey (Is-

Salhnln bir blrlncmıı 

tanbul) 39 saniye 2 - Zeki Bey lerine nazaran bayii geniı fark· 
(lstanbul) 43,5 saniye 3 - Mo- larla kazanmıfbr. kendiıile 1500 
bittin (lzmir) 48,S metre 67 ıani- metrede yalnız Ihsan B. muvaf
ye 4- Şakir Bey (Bandırma) 35 fakiyetli bir karşılaşma yapmış· 
metre 31,S saniye tır. Henllz 18 yaşında bir genç 

SOX4 berrak yan•• olan Ihsan B. bu yarışta kendi-
Birinci lstanbul mıntakası2,20, sinden çok tecrübeli olan raki· 

Bandırma 2,39,4 Kocaeli 3,3,6 binin peşini b1rakmamış ve mü
( Beykoz müsabaka harici 2,34) sabaka birinciliğini de ancak 17 

1500 metre mukavemet saniyelik bir farkla kaybetmiştir. 
ı _ Salim Bey • lstanbul) Bu genç kazandığını döoOşlerde 

26,22,41 ikinci Ihsan Bey (Ko- kaybetmese daha çok kazana-
caeli) 26,39 Rasim (lzmir) 31 cak. Kendisini tebrik ederiz. 
Kazım (Bandırma) 37,1,7. Dnn rfizgirm şiddetli ve de-

TUrk bayrak ,.,.,, nizin kabarık olması biraz seyirci 

Bu müsabakaya yalnız Bandır- adedi, biraz da müsabakalar 
ma ve lstanbul mıntakaları işti· üzerinde müessir olmuştur. Bu

rak etmiştir. Bandarma yarışı bi- nunla beraber müsabakalarda 
rinci olarak bitirmiş ise de at- gösterilen intizam dolayısile ali· 
lamada ve kurbağlamada hatalı kadarlara tebrik ederiz. 
hareket yaptığından diskalifiye A. S. 
edilmiş ve müsabakayı 'stanbul 
kazanmışhr. Derece 7,55,4 tnr. 

Bu müsabakaya, hususi olarak 
giren Fenerliler 7,37 gibi güzel 
bir derece almışlardır. 

Atlamalar ve su topu 

Bundan sonra gösteriş mahi
yetinde ~tlamalar ve su topu 

mfisabakaları yapılmış ve bunlar 
çok eğlenceli Ye zevkli olmuştur. 

Umumi g8rUtler 

DOnkü milsabakalarda en çok 
dikkati ceJbeden Salim B. ol-
muştur. Bu yüzücü birbiri ardın
ca girdiği Uç müsabakayı rakip· kazanan takım 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dünkü At Koşuları 
Veliefendi at koşularının be

şinci si dün yapılmıştır. 

Birinci koşu satış koşusu idi. 
Mesafesi 2200 metre olan ve 3 ve 

deha yukarı yaştaki halis kan lngiliz 
at ve kısrakları arasında yapılan 
bu ko~uda Madam Ann2 Sabri 
Beyin Pazar'ı birinci, Mr. Binns 
in Jean Habler'i ikinci, Ali Mu
hddin Beyin Levent'i üçüncü 
geldi. 

ikinci koşu 6 yaşındaki yerli 
ve arap erkek, dışi taylar ara
sında yapıldı. Mesafe 1400 met
re olan bu koşuda, Emir Salih 

Efendinin Bozkurdu Birinci, Ziya 
Beyin Yavuzu ikinci, M. Binns'io 
Daylight'i üçüncü geldi. 

Üçüncü koşu, Hendikap koıu
su olup mesafesi 2,600 metre idi. 
Dört ve daha yukarı yaştaki 
yerli ve arap at ve kısrakları 
arasmda yapilan bu müsabakada 
Nail efendinin Aldervişi birinci, 
Ankaralı Ahmet Beyin Tayyar' ı 
ikinci, Somah Ahmet Efendinin 
Mermeri üçüncü geldL 

Dördüncü koşu 3 ve daha yu
karı yaştaki Haliskan lngi'iz at 
ve kısrakları arasında yapıldı. 

Mesafesi 2000 metre olau bu 
koşuda Ahmet ve fil<ret Beylerin 
P iper'i birinci, gene Ahmet ve
Fikret Stromboliıi ikinci, Hasan 
ve Şinelley Beyin Odepuşte'si 
üçüncü geldi. 

Beşir.ci koşu Çalı manialı ko
şu idi. Üniformalı zabitan ara
sında yapılan ve mesafesi 3000 
metre olan bu koşuda Saim bey 
(ikinci mülazim) Zaferi birinci, 
Cevat beyin (birinci mülizim) Bek• 
risi ikinci, Salahattin bex.'n (bi
rir.ci mülazim) Cingözü üçüncl 
geldi. 

• 
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"Berlin,,in son günleri ne halde? 
Sokaklarda beş yaşından küçük çocuklar çırıl çıplak 
dolaşıyorlar .. Kadınlar da buna yakın kıyafette banyo 

ediyorlar - Hitlerciler buna mani olabilir mi ? l 
) 

Berl1n, 22/VIIl/Hl32 

Berlin kavruluyor. Sanki Acus· 
tos ayı soğuk geçen Haziranın, 
yağmurlu geç.en Temmuzun kusu· 
runu affettirmek ve Berlir.~ ya· 
zın ne demek olducımu öğretmek 
istiyor. Bu iiç ayın en sıc;ak gün
lerinin meCJnuu harareti derece· 
sinde 9iddetli bir hararetle adetıt. 
tahammül edit.-Deı; bir afet gibi 
Berlinin üstüne çöktü.. Rüzgar 
yok, hava yok, nefes alınmıyor .• 

Sıcağa alııık olmıyan yerliler, 
audan çıkarılmıt balıklar gibi ta· 
yanı merhamet bir halde. Ak a· 
ma kadar, dıtarının ııcaklığı içeri 
girmeıin diye yazıhanelerde, ga· 
zete idarehanelerinde, ticaretha· 
neler ve huauıt evlerde, çift pen· 
cereleri ve tahta panc.urları sıkı 
sıkı kapalı tutanlar ve bu hnvaıız 
yerde oturanlar akıam oldu mu 
kahve ve lokantaların tarasaların
da bir parça ııefes almıya uğra
şıyorlar. 

Seriinin ta. ortaıındaki (Tier 
garten) in yüka k ağaçları altına 
iltica edip çiçek tarhları etrsfında 
dolaşan, havuzlardaki kırmızı ba
lıklara yem atanlar, sun'i gölcük
te kürek çeken hizmetçi kızları, 
terzi çırakları ve lise çocuklarınm 
haddi hesabı yok. 

Bahçeler, ııokaklar 
Hayvanat bahçeai hıncahınç. do 

]u. Sıcalttan bahtiyar kaplanlar 
ka.fesl~rinin arkasında çalak ça
lak geziniyorlar. Şempanzeler de
mirlerin kenarma dayar.ıınıf, ön
lerinden geçen yüzleri kıp kırmı
zı, gözleri ve yanakları §İf, ağız
ları sıcaktan aralık,harap bu a~ip 
kalabalığı ı;eyrederek vakitlerini 
çok eğlenceli geçiriyorlar. 

Sokaklarda be§ yaşından atağı 
çocuklar ekıeriya çırıl çıplak do
laşıyorJar. Daha büyük bir ekse
riyet bellerine kader gelen bir ma
yo giyiyorlar. Köte hatlarında bu 
Iunan çeımelerin muıluğunu ıo
nuna kadar açıp altına girebilmek 
için ufalt kaldırımına uzanan ço
cuklar pek çok ••. Hizmetçi, amele 
hatta ufak memur kadınlar içinde 
çoraprap11% veya kıaa çorap 1ıiyen
ler pek çok .. Huıuıt otomobil kul
lananlar içinde yalnız deniz ma
yoıu eiyenlere oldukça ıık teaa
d üf ediliyor • 

Paraıı ve dıtarıda güvenilebile
biJecek bir akrabaıı olanlar hepsi 
çoktan ıayfiyelerin ıittiler; gide
miyenlerıe her gün akın o.kın Ber
lin cİ"fanndaki göllerin etrafına 
yayılıyorlar 
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Tabii ben de sayfiye yerlerinı~ gİ· 
demiyenlerden olduğum için, ge· 
çen hafta eıin doıtun - sözün 
gelişi, dıyarı gurbette inıana et 
dost olur mu - tıö:ıüne uydum 
,(Vanıee) ye gittim. Burası Berli· 
nin en büyük gölü ve en büyiik 
plajı .. Göl kenllrlarma yakla§ır 
yaklatmaz, ormanların şöeelere 
yaklaşan kenalarma kadar gel • 
mit çıplak kadınlar ve çıplak er .. 
kekler görmeie baıladık. 

Evet, yalnız mayolu değil, ince 
birer gömlekli çıplak ayak kadın
lar, yolculardan, etrafındaki bat· 
k& insanlardan çekinmeden orma
nın İçinde ince elbiselerini veya 
bluz ve eteklerini atmışlar, omuz· 
Jarı kurclelalı, ıöiüıleri dantelli 

gömleklerile yerlere uzanmı:ılar ' ıemıiyenin mezayuını yadedi· t 
veya koşuyoı·, oymyor veyahut or- yordum. 1 
taıırnda bir dilim j<?.-:nbon liulunan Canım ıemsiye !.. Eski zaman 
ekmeklerini kemali ittiha ile yi- kadınlarının hayatında az mı rol 
yor!ar. oynftmıftı?. Hangi hanımefendi 

Diyorlar ki Hitler mev_kii ikti· en ufak bir ıezintisini onsuz ya· 
dara geçerııe adabı umumiye mu- pardı?. Biitün eıki tarkılarm güf
ga.yir bu gibi serbestliklerin önü- lesinde bir !emıiyenin yadı yok 
ne geçecekmit. Buna naaıl mu - mudur?. 
vaffak olacak .. inanılmaz ıey !.. "O ne baygm bakı§m var, a be-
Çünkü gayet garip bir tesadüf yaz temıiyeli ... ,, 
eıeri olarak ıoyunan kadınların Burada §emıiye baygın bakıtı 
ekseriyetini Hitleriıtler teıkil e· kadar §aİre le&ir etmi§. Hanımın 
diyor. huıusiyctlerintlen biri baygın ba· 

Mevkii iktidara ıelince Hitler kııı ise biı-i de muh"kkak beyaz 
böyle bir yaaak çıkanna. taraftar- ıemsıye .. 
larmın mühim bir k11mını ICaybe- Ben öyle tal:.min ediyorum ki 
decek ve gelecek intiha.batta a· bir zamanlar ıemıiyenin memle• 
dam akıllı kuvvetsiz kalacak.. ketimizde, aşıkların hayatında 
Fakat dHenize ki Hitler mevkii çok mühim bir mevkii ve ehemmi
iktidara gelirae Almanyada bun· yeti olmuştur. Meıirelerde mah· 
dan sonra bir daha intihabat olur çup atıklar, maıukalarını uzaktan 
mu?. O da var ya .. Hitler yokaa görünce şüphesiz evvela ıemıiye· 
bir kere aözünü söz etsin ondan ferinden te.nımı~lardır. Ve kalp· 

sonra istene kendi taraftarları bi· leri bir heyecanla atark~n ıözle· 
le gayri mernnun olsunlar .. Sanki rile 0 şemsiyenin kıvrılışı, çevri· 
Hitelrin pek umuru!. Fakat ne litini aeyretmitler.dir. Bugün ıev· 
doğrudur, lakırdı lakırdıyı açar, gililerinin anla~mak için ellerinde 
de.-ler .• Hitler mevzuu bahiı olun-

bir vaaıtaarı var .. Evveli yüz yil-ca bunu söylemeden geçemiyece-
1 zc konuta.bilirler, ıözle ıöy ene -g~ im ki ona da ııcaklardan bir k 

miycn ~eyleri yazarlar, yazma 
gevıeklik gelmit olacak, eski e-

h. istemedikleri ıeyi ifade etmek i· nerjiıi kalmamıt·· Prusyada ır 
anl-.~ma hükumetini kabul etmi· çin telefon kullanırlar. 

• l b k'll.kt b Fakat, '"' •aman za~nediyorum yen ye ya nız aı ve ı ı e 1\§· v ... 

vekillik diye tutturan koca. kah- ki zavaJhların ellerinde anlatmak 

rarrian yavaı yavaı bir vispre:d
danbğa Vt! ve bir de dahiliye ve
kaleti cüzdanile kanaat eder gibi 
görünüyor. 

Sıcaklarda o dn gevicdi. 

YUzecek yer yok 

Bu sıcaklar tahammül edilir Kİ· 
bi değil. (Vansee) ye gidinciye 
kadar az kaldı bayıhp yollarda 

kalacaktık .. Plaja hava buluruz: 
diye geldik, fakat no: gezer. Gü
neşte yt.nmak moda olduğundan 

beri insanların tahammülü de art· 
mıt besbelli. Plajın kumları Sah
rayı Kebirin kumları kadar kız· 
mış ve Almanlar üzerinde perva
ııızça yatıyorlar. 

Güneşin en kuvvetli ve tahaın· 
mili edilmez bir halde tutıturduğu 
bu öğle ıaatinde giineıten yanmı-
ya uğratıyorlar . · 

Koıkoca kumda bir gölıe yok, 
koskoca gölde yüıeeek bir yer 
yok. Adeta göl binlerce kişinin 
teri ve kirile taaffün etmİ!· Ben 
kendi heaabıma tiksindim, ban· 
yo yapmadım. 

Fakat ötekiler banyolarını ya· 
pıncıya kadar onlan bu güneıte 

beklemek de pek acı oldu .. Ta, ke· 
narda locaların kapısı önüne ıe· 
len gölgelere ıığınmış otururken 
kendi kendime §emıiyenin de ta· 
rihe karı§mıf ve dünyadan çekil· 
miş olmaeına için için yandım. Bu 
giinetin altındıt Allah için bir tek 
ıemeiye yoktu, bir tek temıiye .... 
Halbuki ona tehirde (demode) 
olduktan epey ıonra kibar plaj· 
Iarda raıt geliniyordu. 

Tıpkt hal'olunmuş padi§ahlara 
böyle yerlerde rast gelindiii gibi.. 

Halbuki son senelerin kuduz 
ıpor ve güneı &§kı o zavallıyı 
pl~jlardan dahi atrnıt··· 

Burada bir tahta parçaaının 

için yegane va:ııta bir tek 9emıi
yecikmif... Maşuka kızdı mı, aıı· 

ğın önünden geçerken ıenuiyeyi 

indirir, iltifat etmek isterse kal· 
dırıp yüzünü göaterirmif. Hatta 
bazı yatlı hanımefendilerin 
itiraf atına bakılırsa, bu §emıiye

lerin ucile toprağın üzerine ha· 

zan bir kaç kelime yazılıp bıra
kı!ır.mış. Eaki zaman hammlarnm 
elinde bu dantelli, tüllü, kurdela
lı, ıüslü temıiyeler ha:tan birer 

tehlikeli ıilah ve müdafaa vaaıtaaı 
daolurmuf.. Direkler araımda, 
Kalpakçılar araıında, Divan yo· 

lunda hatta Beyoğlu c&ddeıindc 

kimbHir kaç anızın batında genç 
hanımlar ıemıiyeıini kırm19la.rdır. 
Fakat Allah acımı§ ta timdi ~em· 
siye demode olmut· Çünkü Berlin· 
de bu ıon günlerde şemıiye mo· 

da olaa idi, ç.ok feci manzaralara 
tahit olmu,tuk. Siya:;i fırkaların 
kadınlan erkeklerinden daha a· 
tefli. Son intihabat günlerinde 
mukkak köıe bat larında iki adım· 
da bir 9emıiyelerini biribirinin ba-

§mda kıran kadınlara raıgclecek· 
tik. Muhakkak ( Hitler), kendi ta· 
raf tarı hanr.mlua, başları tahta 

ıalipli kahve rengi §emaiyeler 
dağıtacaktı. Ve demokratlar 
§emsiyelerinin ucunu ok gibi ıiv· 

ri yapacaklard. Hele bu defa 
(Reichıtag) açıldığı zaman mec· 

liıin en ya§lı azası olduğu için ilk 
içtimaa riyaıet edecek olan ko
müniıt meb'uı (Clara Zetkin) ha-

mm pek muhtemeldir ki kırmızı 

aatardan kocaman şemsiyesini 

kürsüye dayayınca ( Hitler) in a-

sabı bozulaca!; ve belki mecliste 
bir gürültü çıkacaktır. 

Tevekkeli her teyin bir hikmeti 
vardır, demem itler. Şemsiyenin 

demode olmasındaki hikmet te bu 
yarım yamalak himayesine sığın- olsa gerek. 
aut yanarken kel)di kendime SUAT DERViŞ 

Beş senelik plandan evv_~l : ? · 
Rusyayı ben nasıl görmüştuın,,,:,. 

Muharriri : sover 

- 14 - ..,etiıtl 
Bereket •vers:n Kavıer bir ha~ o vakitten beri en büyOkk eır giW 

k te r 
ta yaph. Dedi ki: "Her halde Asya ve Amerı ayı 
tikiyete hakkımz o!mıyacak Bav- mek olmuştur. . . ki So•Yet 
yeranın ne kadar bahtiyar oldu- Asya, denilebılır 
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ğuou görüyorsunuz.,. Şarl hemen hududunda başlar. Bura 11kır1 
cevap v~rdı: "Bi:ıi l:savvera ile ni bir alemdir. B~rad5• yiıcioill bir tuttuğunuzu ağzınızdan öğ- kıymetler biledeğişır. . ee btlı• 
rendiğime memnunum.,, Bu ıöz- .. .. - .. d başka bırş Y 
!erden sonra müzakerat kesildi. gozu onun e tri' 

1917 baharında imparatorla rır. · aret e 
beraber mahut Homburg müli- Sovyet Rusyasını zıy M s'io'IJ' 
katına gittim. Salonda yemekten ğim veya daha doğrusu 0 

100' 

sonra iki imparator, iki impara· da bir kaç gün geçlrdikt~D tcttİ' 
toriçe bütün erkim harbiye be· ra Rusyayı baştan başa :08:i~ 
vetl~ri ve bir çok naıırlar vardı. ğim sırada hen~ı b~~ d~. ıı.,ı: 
Düşündi\m aramıza bir bomba p:an mevzuu bahıs degıl. de idİ-
dliıüverae müthit basarat yapa- d 910 • 

caktı. imparatoriçe Ogüsta dü- ya scf dletio son ereceŞebirl~ 
şUndüğümü görünce sebebini ıor· Hava pek ıoğuktu. d IJe'1 
du. Anlattım. Ziyadesi le korktu. meı'um bir görünüşü "ar .•· e /: 
ve kekeledi : "Haklısınız 1 Eğer Moskovaya ve oradan .f:0 tt,,ı 
Franıız burada kimlerin bu'un- türecek olan bey~elrnı e Orti' 
duğanu biJıeler gelip tayyare ile herkes hücum edıyor~~·kliO~ 
bizi bombardıman ederler.,, Ce- biraz rahat etmek mu~ bit,., 
vap v"dim : "Bunu zannetmem. Mos~ova hakkında çok td~ 
Fraoıızlar. iki kadının üzerine söylemiyeceğim. Mosko\'•Y' tı~' 
bile bile bomba atmazlar. Belki görenlerin adedi her giltı ~.b'' 
ba:n genç tayyareciler iıim ka- Şimdi gidenler oldukça •v ,ıi 
zanmak için haddi aşarlar, bu Ç k•ı• 
mümkündür. Mesela Belçika kra· dolaşıyor. 1926 da ise" e ~ 
tının senei devriyesinde Alman ca faaliyetini gösteriyor ~et~ 
tayyar~cileri kralın savfiyesioe görülen yabancılar ııkı bır <J.İ 
IJombardıman ettiler. Karııı az sut altında bulunuyorlardı· ',J 
kalım telef olacaktı.,, lmparato- deki odama yerleıeli yarı~Ltif 

k . ·~· r;çe Ogüsta iyi kalpli bir a- olmamışh ki ak saçlı bır ,•f 
dmdı. K~ysere gelince hain de· profesör gelip tercüman~~ 
ğil fakqt şaşkın bir adamdı. mak teklifinde bulundu. ;I 

Bu mükA emeden sonra kara ne demek olduğunu ao~._.t 
koca Lüdendorfla bir köşede dl Y' 
konuştular. Lüdendorf bana ters Sovyetlere karşı hiç bir 1 ,1 
ters bt~•Y.PJGU, ııJR\Rtır.atoriçe tim olmadığından onu 1~ 
son söz olarak deai ki : arkadaş olarak kabul J' 

• • '" ı: ·' ,.\' - • "l 11 P · t b 1 b cirl" ,; -Hıç bır vaK.ıt şa!1sım o ma· arıs e u unan mu a ,, 
mıştır. 191 l de evlendiğim gün- bazısı Ruıyada kalmıt ol~~ 
den itibar en bazı arşidüsesler fil akra~aları~a yü? elb~ flİ' 
aleyhimde propaganda yapma- göndermıılerd1r. Dehka?hO~ 
ğa başladılar. "Bu F ranııı ka- risi kendisi için getirmıf "' . ..11 
rısının sarayımızda işi ne?,, der- k · f 6 ü 60F."..t 
!erdi. Harpte düşrr.ana gizli ğum pa eh pro ca ' n ~·O"" 
malümat vermekle itham edildim benden aldı. Zavallı 0 ~·' 
Bir dafasında P.yavenin ıu korkuyordu ki ağzından f,;-
bentlerini açtırarak Avusturya sözleri işitmek mümkün ° 
ordusuııu su altında bırakmaya yordu. ftıl 
teşebbüs ettiğim bite söylenildi. Mütemadiyen kontrol 1 ,V 
Şimdi ise Frarıu benden fÜphe bulunmak işime gelmiyordU~,il 
ediyor. Ben Fransada doğmuı amafih dostum Fransa ıe ,_t 
büyümüşüm. Nasıl olur da onun de~Aletile ıehirde o!dukç• oıl 
aleyhine sui kast tertip etmek rakh gezintiler yaptım. s~ .. ı 
isterim ?., dan iki taoe11i zihnimde ıtP .J 

imparatoriçe Zitayi o zaman- P' 
danberi birçok defalar gördüm. muştur. . ~· 
Çektiği fela~~tlere rağm~n sek~z Eski Çarlık tiyatroıuo•·filı il' 
çocuğun atı!ınden mcs ul bır edilmittim. Jozef 16 ManY1 ed 
va ideye Jium azmi ~ albinde mindeki piyes oynanac~lıt•;,~ı~ 
muhafaza etmiştir. Maamafib ge· piyes vakai Yuıufun bır ,

1
rl' 

çirdiğl tecrübeler ona büyük dinden ibaretti. TiyatrofU • ti•dl 
bir ders o~muştur. Birçok defa· derken anladım ki 9ol11ı bf 
lar kendis:ni delice sergüzeştlere • • 

1 sevlcetmek istiyenler oldu. Hiç Rusların bedii hislerine •. dif 
birisinin EÖıüne kanmadı. lel vermemiıtir. Bilakiı 1'~1d'' ~ 

Bı·r devr·ıa" lem kadar sanayii nefise ile •
1
• ,e,",J 

Moskovada 
Gazetecilik hayatımda okadar 

ço'.< seyahat yapmışımdır ki bun
ların hepsini hatırlamak benim 
için imkansızdır. Viyanada dört 
sene oturduktan sonra muhabir
lik meslekine girmiştim ve bu 
mesleki yirmi üç sene yaptım. 

f.u uzun müddet zarfında bü
tün Avrupayı dolc.ştım. Çünkü 
siyasi muhAbirlikte erkenden ih-
tisas sahibi olmuştuı:n. 

Maamafib bazı defalar Avru· 
padan •yrıldığım olmuştur. Me
seli 1911 de Fastaki askeri ha-
rekat.o inkişafını takip için Fa
sa gittim. 1926 da devri Alem 
seyahatimi yaptım. Eu devri 
Alemi JGI Verenin kahramanı gi· 
bi 80 gllnde değilıe de do~ san 
günde yaptım ve bu müddet 
zarfında Fransız ve ecnebi mem
leketler gazetelerine yirmi kadar 
makale yazdım. Bu seyahat ben 
de öyle bir aJika UYandudı • 

olmamıı olan ba!k bile 'fİ' ~ 
' ·1 .il • ordU· "' ' san ata meyı guıterıy . ci ••' 

yatroda bin bet yüz ıeY''ıtı,.oJ' ~ 
dı. içlerinden ancak bet ' ı••t' ~ 
yakahğı vardı. Ötekiler k~'1,,d~ 
sız siyah gömleği giY1111~•,d" 
tler kesin batında kaıke! . fP 
Bütiln bu kalabalık rnuıik~Yd1re' 
dile dinliyor ve baleti dıD s-b' 
bir huşu ile seyrediyor~U·d10,I' 
nede güzel talim edilaı•f bir o': 
ve canıözler mükemmel ·ıı b'~ ~ 
kes\ranın ahenginde tek01 yifd'1 ~ 
dans oynui•orlardı. On bef do~'~ ~ 
dansörün sahnenin bir u; j'I 4' ~ 
öteki ucuna sür'atle kay 1 ıcelle' ~ 
orada birdenbire eski beY ,~ 
gibi c.!onup kaldığı sonr• eçttf" ~ 
suretle başka bir köıeY~ 1 ı.1 
görülilyor~u. COmleıioıD jfıd 
ketleri ve duruıları berD flJ';' 
hem de iıtetik kavaidtae 
fıkh. 



~os1932 
Viyanada bir hovarda ... 
------·~--~~~~~~~~~~~~ 

Bir Türk dansözü 
kadehle ayna kırmış c .. 

&u .. 
~I Yuzden mahkeme huzuruna çıka-
arak 30şilin cezaya mahkum edilmiş 

Bit A 
'-da b' \'usturya gazetesi, Viya- böyle tehlikeli bir eğlence seç-
'tGa kr dansözün bir gazinoda tiniz? 
~, ... ,,. •rdıö-ından ve C""'Za mah-
• "I 'nd 0 

"" Maznun, götü bir Almanca 
liııd, e muhal< emesi net' ce- ile, cevap verdi: 
~dıy:~hküm edildiğinden uzun _ Keyfimiz çok yerinde idi 
•dııı1Q ahsediyor. Gazete, bu Oraya "F emina,, dan geliyorduk 

1•tıı..,. Margarete König ismini 
111. "l"'•na _ ta. ~en, 11F emina,, da dans ede-
-...tı" ,, ragmen, Alman o!· d ,, J t rım. 
ı~, s anbullu bir Turk ka 

'' old • - Siz keyifli idiseniz, biçare 
A• ugunu kaydetmektedir. aynanın ne kabahati vardı? 

~ ıtıa11 • • 
t ?u k ısmı taşıyan lstanbullu Dansöz, bunun üzerine şöyle 
~taa; kadını? ... Ve Vıyanada söyledi: 
~ ~. e· 
ı...' lrtl ··· ıran düşününce ha· - Yalnız ben kadeh kırma-
~buten şudur: Hu kadın, ne dım ki. Hem bütün kadehler ye-
~'buılud1ır, ne Tür ' tür. Yahut re düşüyordu. Aynaya yalnız 
l' Sır:u 0 51 bıle Türk değil· yerden fırlıyan parçalar ;sabet 
"' garpte şark memleket- etti. Sadece bir tesadüften iba
,,,.rnensup olmanın uyandır- reli 
~.4 •kaya d·· - . k d .. . 'ftt b· uşunmüş, en sını 

' •r sıfat takınarak tanıt· . 
"B· Hadise 
~ -ıt l'ürk d .. .. .. b d 
:~ . an:;ozunun e ava 
t~'" 'b ıs?1i altında gazetelere 
~ adıse, şu şekiJde anla· 
~ laaır : 

L ~tnd· · 
~ Old ~sı, hyanında bir ço~ er-
"'t b Ugu alde sab<ıha doğru, 
~ t~ buçukta geldi. Grup, 
~f lleş' eli idi ve dansözün 
~ h1ı~ o dereceyi bulcu, ki 
ı""d ieç rmek için eğlence ka
~tn, ansızın masanın üslün
~4 ~n kadehlui yere fırlat
\t 8tladı. Derken bu eğlen-
' t~~rıında bu'.unanlarda işti
~~- 1

• Artık kadehler kırı!dık· 
"il t~~aları havada biribirini ta· 
~ak 1Yordu. 
~ •t d .. .. .. ' t' • \ fıtJ ' aıısozun cur e li arane 

"'t~tışı, hoş görii!emiyecek 
~~'ıı ıc~~e sebep oldu. 
~)il b·''hn kıymetindeki adam 
"'al~r ayna, parça!andı. für!< 

' lhı .. ~ tt k un bu bedaya oyunu, 
''t . adının eşyaya kasden 

~ •taa 'tt bu ı maddesinden mahke-
-d luruna çekilmesi suretiJe, 
Lı • •o 

I} 'la~· nunu bulcu. 
l'J)J. .'Ilı Dr. Piska, kendisini •ar 
' ~ ıçvap etti: 

~ diye orada kendinize 

Eundao sonra, tahitler çağrıl
dı. Aktör Oskar Veber, kadının 
elinden evvela bir kadeh yere 
düştüğünü, bundan fevkalade 
hoşlanarak kadeh kadeh üstüne 
fırlatmaktan kendisini alamadı
ğını anlattı. 

Bir şoförde, hadiseyi teyit yol
lu şehadette bulundu. 

Neticede hakim, dansözü otuz 
Şilin para cez.asına mahkum etti.11 

IoglJlz mensucat 
sanayii 

MU,kUllt çekiyor 
Maçester, 26 fA.A) - iplikçi 

amelelerin mümessilleri ücretler-

den lng•liz lirası başına 2 şiling 
9 pens tenziiat yapılmasım talep 

eden teklifi reddetmiştir. Bun· 
dan başka bir içtima derpiş e· 
dilmemektedir. 

Fransız nazırları 

Paris, 26 ( A.A ) - Dünkü 

nazırlar mec!is:nde, Başvekil M. 
Heriot, beynelmilel mesele!erin 

hali hazırdaki vaziyetlerini izah 
etmittir. Nazırlar meclisi bazı 
ayan auıının "ıımi intibaplarının 
tecdidi ıçin 16 Eylul tarihini tes
bit etmiştir. 

~----~ 

~rsen Lüpenin yeni bir maceraaı - 30 

: .Atoıis föplcuc,... · 1iitA~e fe0lte1ı: la. 

t~' I\·· 
,~'tnotir~ altına. Yahut, tercih ı - Naıılıınız, batmüfettit bey, 
~ ,. toydeki kö,kün, garajı- iyiıiniz intallah? 
'il? O hlldeki oda var. Kabul Jorjöre, öyle kolay kolay hayret 
~' ~l~e derhal oraya git. eder adamlardan değildi. Fakat 
" tı, ~ı· ~ırn pederimin hiç bir kartııında Raolü görünce öyle bir 
~llt •nı •üreyim deme. Yok- surette aptallaştı, bütün manaıile 

~" ~~i~ll~ ! af allamıf tı ki..... Dili tutuldu ve 
~dd~ d Rıtti, Raol, evde bir bir tek kelime ıöyliyemedi. Raol: 

~İl t~ir·;ha ~alarak et~afı göz- - Azi~ d.~·t~~~ ~.edi, ne oldu: 
,~~ ı. Bır kaç tehlıkeli ola- nuz? Benı gordugunuze heyret mı 
·~~ ~~ 0~ektubu yaktı. Saat dört ediyorsunuz? Halbuki ben sizi 
~ Vitidunca otomobiline bine- kartılamağa geldiğim için mem-
l' )otıu en g~lecek olan trenin nun olilcağınızı zannelmi,tim. 

\ tttı ~ rıtti. Jorjöre Raolü kolundan yakalı-
~; lt,ı,~ mi,, yolcular çıkıyor- yarak bir kenara sürükledi. 
\ 'tıill ir·lllık araaında Raol, Jor- Ancak o zaman bütün kini ve 
\ ttisliik 1 Yarı vücudünü bulmak- hiddetile fu sözleri ıöylüyebildi: 
,~iifttti Ç.ekrnemişti. Eıaıen po- - Bu ne küıtahlık? Seni, yok-
~)e -.,.._tı, kapıdan çıkarken bi- ıa f&tonun harabeleri arasında 
~"' ~ oıunu gösteriyordu. görmediğimi mi zannediyorsun? 

~İt el~nada Jorjörenin om· Bayağı, adi, serseri herif... Hoş, 
~ile okundu, mütebessim şimdi müdiriyette seninle heıap-

lavırlı Raol aordu: latırız ya. ••• Yürü bakalım ••• 
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VAKiT 

rsir m·e1ıyız· .. r~-····1 
! .................................................. - .... : 

Mermerleri 
Temizlemek usultı 
Mermer merdiven basamakları 

nı, konsolların mermer taılarıru, 

mermer masaları temizlemek için 
ıu usule müracaat etmeliıini: 

Bir litre suya (60) gram (Klo
rür dö tu) eritiniz. Hasıl olan 

mahlüle temiz ve yumuşak bir 
bezi batırarak mermerleri oğu-

nuz. sonra yıkayınız ve sonra da 

güzelce oğarak kurutunuz. Der

hal ağarıp temizlendiğini görür

sünüz. 

Beyaz yiinleri 
1,emizlemek 
Beyaz yünleri yıkamak ve kiri

ni tamamen arındırmak için, u· 

zun boylu ameliyata lüzum yok
tur. Ekser ailelerin, bilmemezlik 

yüzünden yanlıt ameliyeler ve 
beyhude üzüntülerle bir çok zah-

met çekmiş olurlar. Beyaz yünle

ri arındırmak için, evvela ılık sa

bunlu suya batırmak lazımdır . 

Ayrıca bir litre suya bir kaşık ni

!adır ruhu katarak iki saat bırak· 
malı. Değnek ile dövmek ve uğ-

mak icap etmez. Yünü biraz yu· 
varlamak kafidir. Sonra güzelce 

sıktıhtan sonra bir saat kadar tek· 

rar amonyaklı ve aabunıuz ıuya 

bırakmalı. llık suda biraz oğala-

dıktan sonra rüzganız bir yere aı
nalı. 

Halis siltll anl1tm8k 
Küçük çocuğunuz var mı? Ha

lis süte ihtiyacı şedidi olan hasta· 

m;ıa te~arik eAeçeğiniz ıütün 
mahlut oımadığını ne suretle an-

lıyacakıınız? İşte en mühim bir 
mesele ki, halis ıüt bulamamak 

yüzünden her gün birer suretle 
hepimizin canı yanmaktadır. Sut
lerin karışık olup olmadığını an· 

manız için size basit bir usul tarif 
edeceğiz. Evvela bir yorgan iğne· 
si ala :akımız. Bu iğneyi güzelce 

temi:::liyerek kat'iyyen kirli bırak
mıyacaksımz. Bunun için de iğne
yi oğarak temiz bir bez ile silme

lisiniz. Alacağınız süte batırarak 
amudi bir vaziyette tutarsınız. E· 

ğer iğneiin ucunda bir damla ıüt 

birikirse, yanı akmazsa o ıüt ta

mamen halistir. 
-

Jorjöre, kendini kaybetmi,ti. Bu 
sözleri adeta haykırarak aöylecliği 
için gelen geçenler durmağa, et
raflarına toplanmağa ba~lamı,lar
dı. Raol hiç istifini bozmadı: 

- Yavrum, dedi, düşün bir ke
re! Buraya gelitimde elbet bir 
maksadım var. Yoksa kendimi 
kurdun ağzına atacak kadar aptal 
değilim! 

Jorjöre durakladı. Raolün söy
ledikleri hakikaten mantıki idi. 

- Peki, söyle bakalım ne isti
yorsun? 

- Birisi hakkında seninle gö
rütmek istiyorum. 

- Kim bu? 

- Senin şahsi dü~manın olan 
birisi. Bir kaç defa eline geçirdi
ğin halde bir türlü yakalıyamadı· 
ğın, ıeni gülünç bir hale getirerek 
ıavuşan birisi ... Öyle bir adam ki, 
geceleri rÜyilna giriyor, gündüz
leri de hatırından çıkmıyor. Vol
hasıl, kat'i bir surette cnu avucu· 
na geçirdiğin gün ıeni meşhur e
decek birisi. 

Jorjöre sarararak sordu: 

- iri Pol mü? 
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BOZ KURT 

Beat.,..n bir parça -- Malatya meb'usu doktor Hilmi 
B. bir müddet evvel bir Cümhu
riyet marşı yapmıştı. Ve 
ismine (Boz Kurt Cümhuriyet 
Marşı) ismini vermişti. Bu marş 
ahiren plaka nakledilmişti. Bu 
defa da notası yapılmıştır. Ha
ber aldığımıza göre bu marşın 
plakı Reisicümhur Hz. tarafından 
takdire mazhar olmuştur. Haki
katen doktor Hilmi B. Cümhu· 
riyet marşının hem güftesinde, 
hem de bestesinde muvaffak ol
muştur. Gazi Hz. nin takdirlerile 

' bu muvaffakiyet ayrı bir kıymet 

1 
kesbetmiştir. Mu!ıterem doktoru 

J takdir we tebrik ederiz. Bu mü-
nasebetle (Boz Kurt Cümhuriyet 

Hllml B. (Malatya) Marşı) nın güftesini dercediyoruz: 

Türkler bugün Cümburiyet temeli kurdular 
O temelin çamurunu kan ile yoğurdular 
Hem dOımanları vurdular hem sultanları kovdular 
Kutlu olsun ey millet varlık bayramınız bugün 
Tarihte yoktur böyle gün en büyük bayram bugün 
Boz kurtJara örnektir dernektir G'-ı:imiz 
Karanlıktan kurtulduk biz aydınla azimiz 
Kutlu olsun ey millet Gazi bayramınız bugün 
Tarihte yoktur böyle gün en büyük bayram bugün 

Bütün dünya anladı biz nasıl bir milletiz 
Medeniyet aleminde kudretli devletiz 
Hem zalımlara deynekiz hem mazlumlara örnekiz 
Kutlu olıun ey millet Türklük bayramınız bugün 
Tarihte yoktur böyle gün en bi1yük bayram bugün 
Boz. kurtlara örnektir dernektir Gazimiz 
Karanlıktan kurtulduk biz aydınla izimiz 

Kutlu olsun ey millet Gazi bayramınız bugün 
Tarihte yoktur böyle gün en büyük bayram bugün 

FelemenkJI yüzgeç 
Nıyagar, 26 (A.A) - Son olim

piyat oyunlarana iştirak etmiş 

bulunan F elemekti yüzieç Van 

Rhyn, Niyagara şeliles= nin akın
tıdan yukarı doğru olan kısmm-

100 yardalık bir mesafede yüz.
mek ıuretile mükemmel bir mu· 
vaffakiyet elde etmiştir. Muma· 

ileyb, kendisinin sular arasan· 
da kaynayıp gitmesine intizar 
eden seyircilerin hayret nazarları 

önünde coşgun ve metebevvir 
sulardan çıkmıya muvaffak ol
muştur. 

- Evet lri Pol. 
- Ey sonra? 
- Ne sonrası? 
- Yani, bana İri Polden bah-

setmek için mi buraya geldin? 
- Evet! 
- Demek ıöyliyeceklerin var? 
- Hatta bir teklif ..• 
- Ne gibi? 
- Tevkıfini teklif edecektim. 
Jorjöre ııçradı. Burun delikleri 

açılıp kapanıyor, hatta bıyıkları 
bile heyecandan titriyordu. Şaı

kınhktan elir.den şemsiyesini dü
şürdü ve eğilip sordu: 

- Ne zaman? Bir hafta içinde 
mi? On beş gün mü? 

- Hayır, bu akşam. 
Poliı hafiyesi gene sıçradı. Kar

~ısındaki bu adam kendisile alay 
mı ediyordu yoksa? 

- Peki buna mukabil ne ister· 
sin? 

- Üç buçuk frank! 

- Aptallık etme .. Ne iıterain? 
- Öyle ise ıöyleyim. Beni ve 

Sarı Klarayı rahat bırak! 
- Peki! 

- Namuaun üzerine ıöz ver! 

Kad1nlar nelere 
muktedir oluyorlar 

Nevyork, 26 (A.A) - Atlas 
Okyanosunu garpten şarka doğ
ru ilk defa olarak geçen Ame
rikalı kadın tayyareci Mis' ı es 
Amelia Earbart "Madam Put
nam,, dün Amerika hava devri
nin kadınlara mahsus ilk uçu· 
şunu ikmal etmiştir. 

Mumaileyha bu hava seferini 
16 saat 2 dakikada bitirm iştir. 

Uçu' mesafesi Los Angeles 
ile Nevark arasıod:ı idi. 

- Namusum üzerine söz veri· 
yorum. 

- Bundan başka, bu ak,am 
yanına beş adam alacaksın! 

- Ya... Demek kalabalık ola· 
caklar? 

- Belki! ..• 
- Pekild., yanıma beş adam 

alacağım. 
- "Arap,, dedikleri birisi var 

tanıyor musun? 
- Nasıl tanımam. Müthit bir 

hayduttur. 
- işte bu "Arap,, iri Polün sağ 

kolu demcl:tir. 
- Ya! .... 
- Her akşam bulu~uyorlar. 
- Nerede? 

- M:mmartrclc "lstakoz,, ba· 
rmda!... 

- Bilirim. 

- Ben de biliyon·."11. Ilir mah· 
zendir! Fakat bu mahzenin bir de 
r.rka kapısı vardır. 

- Evet. 

- O halde tam yediye on kala 
buluıuyoruz. Hep birden taban
calarınızı çeker, içeri girerıiniz. 

(Devam edecek). 
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ı.::lkAye hk Romanı Nakleden: ... 
iki seneden beri, Ahmet Sa

mim çalıııyordu. iki seneden 
beri, ne bir eğlenceye gitmiı, 
ne de arkadaıları ile, dairden 
hariçte, bir defa olsus boluı· 
mutlu. 

Ahmet Şamim bir roman ya-
zıyordu. Sabahları kalkıb işine 
gider, akıama kadar dairede 
metgul olur, müracaat eden 
"eıbabı mesalib,, i tetkik ederek 
ruhi bir tahlil olan eseri için 
notlar tutardı. Zira romanınJD 
ismi "daire,, olacakb. Şimdiye 
kadar tetkik edilmemiş bir mev· 
zu olan memur ile iı sabjplerinin 
mOnasebetlerini, memur zihniye
tini, kırtasiyeciliği, daireye mü
racaat eden kadın, erkek, genç, 
ihtiyar, mllnevver ve cahil kim
ıelerin baleti rubiyelerinl ayrı 
ayrı yazacak, bu suretle hem 
milli, hem tahlili, bir ıab eser 
meydana çıkaracakb. 

Dile kolay. Tamam iki sene
dir Samim bu iıle meıguldu. Va
kıa romanı yazıp bitirmemiş de
ğildi. Bitirmiıti. Fakat mOte
madiyen fasılları tashih ediyor, 
bir yazdığını on defa bozuyor, 
dOzeltiyor, sonra beğenmiyerek 
yeniden yazıyordu. Ahmet Sa
mim bu iJk eseri ile bir şaheser 
meydana getirmek, en bOyilk 
muharrirler arasına karışmak, 

meıhur olmak istiyordu. 
Kaç gece masasının batında 

sabablamııtı. Kaç defa daireye 
mahmur gözlerle gelmiı, ancak 
iist üste üç kahve içtikten son
ra jurnala imzalıyabilmifti. 

• • • 
O perıembe, Abmet Samim, 

daireden çıkınca kendi kendine 
karar verdi: 

- Artık bu gece, son defa 
olarak romanımı bir daha oku
yacağım, tashih edeceğim ve 
muhakkak bitireceğim. Yarın 
nasıl olsa cuma... Bntnn gOn 
uyurum... Cumartesi günü de 
"Saabet,. kütüphanesine g6türllr, 
uerİmİ Yeririm. 

Ankara caddeıinden inerken 
Samim hem bunlan dDtOnllyor, 
hem de ldltGphanelerin came
kADlanada duru kitaplara du· 
dak bnkerek bakıyordu: 

Bmalır da eaer mi 1 Ön&ne 
p1ea alm11 eline kalemi, ha ba
bam ba tercnme... Yok falan 
aer kllaikmif. •• Falaa eser No
W mlklfabm allDlflDll- Falaa 
e1er de Goalmr ıkademiainden 
birisininmiıl.. Gllzel amma, ba
niJa IİzİD eıerile~iz, efendiler 1 
Siz de beaim gibı ve llç g&nde 
yanm yamalık tercGmeye kıl· 
lofbğınız muharrirler gibi alın 
teri d6kllp bir eser meydana çı· 
Jaa,lmıı: mı? "VOcudum benimdir!,, 
ve yahut "bacaklann senindir!,, 
tlbi •llD• tapan ilimlerle mll
temadiyen ve durmaden "adapte,, 
ler J8pmaktan baıka bir mari· 
fetinis yok! Hele bekleyiniz bir 
heahn romamm çıksın da g6rilr
daaz... acaba " daire ,, ismini 
deiiftirip "okunacak kitap,, koy• 
lam daha mı iyi olur? 

• • • 
llllaıtin ilk 11•iı pencereden 

ıtrdil zaman Samimi, ma1a11nın 
hnll'*la, eserinin ıon aahrlannı 
olanken bulmutta. Samim kalktL 
Bir ıerladi. Halinden fevkallde 
m:em•aaa olduja anlaphyordu, 
Hismetçiyl çapdı, ıOtlnll içerek 
,...., tMnle••ık &zere oyada. 
.. et Samim riyamda ken

cWa mewbar bir edip olclatu
na ...... Batla ıızetelerin 

edebi münekkitleri eaerinden 
bahsediyorlar, valnız alelusul 
Nurullah Ati, İAtince ve Yu
nanice ile allkası olmadığını ileri 
sürerek eıeri hırpalamak iıtiyor· 
du. Artık Ahmet Samim daireyi 
terketmitti. BütOn kitapçılar ken
disinden birer eser istemiılerdi. 
Gazeteler tefrikalarını netrede
bilmek için birbirlerile mDcade· 
leye girifiyorlar, bir tefrikasına 
yirmi, yirmi bet lira para veri
yorlardı. Yolda yOrilrken genç 
kızlar oaa göstererek "itte Ah· 
met Samim bu,, diyerek fıkırdı
yorlardı. Bir kelime ile: Meıhur
du. 

Aktama doğru Samim uyan
dı. Rüyanın t~ıirile bir mlddet 
öyle, yatakta yattı. Sonn, kalk· 
tı,. riJindi, çıktı ve Takaim bah
çtıine dotru yllrlldll. 

GOzel bir ıonbahar gtlnOydü. 
Sayfiyeden yeni d6aen halk Oç 
aört ay için terketmiş oldukları 
Beyoğluau gene eski yerinde ve 
eskisi gibi bulmaktan mütevellit 
bir hasretle ıokağa dökOlmOşler, 
yazla kıfl birbirine bağbyan 

mevsimin bu fıtret gününü do
ya doya Y•tıyorlardı. Samim 
bu kalabalık araaından ilerlerken 
birdenbire durdu. Gözleri, Tak· 
aim Fransız hastanesinin par
maklarına dizdmit bir sürü kita
ba iliıerek kaldı. 

Yilrüdü. Daha yaluadan baktı. 
Bunlar eski harflerle yazılmıı 
" Kerem ile Aslı,, , .. Cingöz Re
cai., , "Natpinkerton11 , "Sevda 

mektupları., gibi kitaplar vardı. Bir 
kenarda, ppka11 takkeye benze
yea ihtiyar bir adam yere ç&• 
melmif ol uru yor. gelmeyen bir • 
milşteri bekliyordu. Ahmet Sa
mimin ilaka ile durduğunu gö
rDnce yanındaki zenbilden bir 
deste kitap çıkanp uzattı: 

- Beğim, dedi. P elki hoıu· 
naza giden bir ıey bulursunuz, 
ıunlara da bir bakımz. 

Ahmet Samim d0t8nd&: 
- lfte k&ttl eaerlerin hali 1 

Halk pek lll iyi eserle fenuanı 
tefrik edebiliyor Ye aaçma teJ· 
leri okumuyor. Bunlar da b6yle, 
bir cuma gGnl, bir butane par
mak lıjmda kendilerine mOfterl 
ararl•. Eter benim aerimia de 
b6yle olacajuu bilsem bir tek 
aabr bile nqretmem.. Fakat be
nimki bayle mi ya ? Ben llece-
ğim, taheserim yaflyacak. Ben
den ıonra gelen neailler romanı· 
mı bir kur'an gibi hUfU ile 
okuyacaklar, ve iımimi hllrmetle 
anacaklar. Fakat kim bilir, belki 
bu eserlerden birİIİDİD muharriri 
de benim ıibi senelerce uğrat· 
mifh ? OyleyL.. Ama ne de ol-
aa mesele aade çahfmakta değil, 
İDMDm içinde cener olmab, 
ce•ber L •• 

Samim kitaplan kal'lfbnrken 
birdenbire titreclL G6zlari bil· 
ytıyerek ıaplanllllf kahmfb. Ba 
en aevdiji muharrir Abd&lgani 
Gafurun 11ufuk,, iaimli eseri idi. 
"Ufuk,, bir nOahaı bUe kalma· 
m11 feTkallde kıymetli bir şah 
eserdi. Tahlili romanm en ,ezel 
bir nOmuneai olan bu kitabın 
Pinkertonlar arumda ne ffİ var· 
dı? 

- Olur ıey delil, gazlerime, 
ill8Damıyorum. Yoku buna eıe· 
rin kıymetini bilmiyen bir zaval
b, bir cabllmi 11lmlf. 

Kitabı evirip, çeviriyordu. Haza 
aahifelerl kedmemlfti. Dk •hi· 

VAKiT 27 AtustOI t?Y 
Tarihe Geçen Hareketler ·-..................................... -... -.. --··-.. =-·- ·-- a 

10 sene evvelki 26 Agustos gwı 
ve gecesi : Türk ordusunun 6 saatte 

düşürdüfiü mevziler 
26 Ağustos günü Türkün milli mücahedesinde ona!~ 
yolunu açan gündür. Cevdet Kerim Bey büyük !11 ı 
hedemize ait konferansına ıu suretle devam edıyor 

Vatanda MondrOI mütarekena· 
mesile bqhyan felaketi ve bunun 
karıııında milli kıyamın 25 Ağuı· 

tosa kadar geçen dört ıene zar
fındaki hayatının noktalarını dün 
gece konuımuftuk. Bu gece 26 A
ğuıtoıta onları ıörüıeceğiz: 

26 Ağustoı ıecesi dütmanın 

üç fırka ile tuttuiu Afyonun he· 
men yakımndaki müıtahkem mev 
zilerin önüne biz on iki piyade 
fırkaıı ve elliıi büyük çaplı olmak 

tan yaya bir neferin bulunduğu 
bu kafilenin bqmda Gazi, arka-
sında ııraıile Fevzi, lımet Pata"· 
lar, erkanı harp zabitleri, ve bir 
bölük aıker yürüyordu. Herkes 
kalbinde tatıdığı heyecanla bir at 
üıtünde iki yoldat gibi konuıma· 
dan gidiyordu. Eırarengiz gecede 
Koca tepeyi arıyan kafile felaket· 
ten ebedi saadete yürüyordu. 

Saat dört buçuk Kocatepenin 
üıtündeyiz. Geceden yerletmit 
toplarının dibinde duran neferler 

mandan miralay Ref&l S: 
ni saatinde ifa edellle . 
müteeuiren rovelverile 
etmitti. Çok acıdır, 
na Rept Beyin intibaril~ .,. 
mn Çekil tepeyi zaptettill 
ayni zamanda ıelmitti. .:J 
- Bu mınbkada muharebe ,""JI 
kilde bütün tiddetile deV~ 
ken Afyon tarkından ~e ord~ 
den taarruz eden ikincı fi# 
da hasmı hayli sıkıt~.'
nci fırkamız bazı mühiıll_..M ~ 

üzere 200 top biriktirmittik. Ay· 
nca gerilere ıeçmek üzere bir sü· onbatııına baktı. Kumandan tele· 
vari kolorduıu da hazırli.mııtrk. fon ıeıini bekledi. 60 bataryayı 
Dütman bu mıntıkadaki mevzile- bir noktaya bajlıyan telefon aan
rini o kadar iyi hazırlamıt ve tah· tralından umum topçu kumanda· 
kim etmitti ki, taarruzumuzdan nının ıesi yükseldi: 

rı ele almıfb. Ayni ~ı/. 
mit körfezinde, Akdenilb. ~ 
duı sahiline kadar de.... .,_ 
bütün cephedeki bililtisaJll ~ 
bıralulmıt kıt' alarmuz kell;ı( 
den üç, dört miıli fazla d~ 

evvel buralarım teftit etmit olan - "Alete batlayın.,, 
la kahramanca çarp191f~ 
Bütün cephede bir anda ~ 
bu umumi tarruz düflDaOI ~ 
rak bakikt taarruz iıtİ 
tayin etmesine mani olrtJflf" 

lngiliz erkim harbiye heyeti ver· Alaca aydınlık içinde Af· 
diii raporda, Türkler buraaım al- yon dağlarından bir timtek çak
tı haftada dütürebilirlerae altı tı, her taraftan alevler fıtkırdı. 
ı;ünde dütürdüklerini iddia ede· On ıene evvel bugünkü 26 A· 
bilirler hükmünü vermiılerdi. ğustoa ıecesi afyon mmtıkumda 

Türk ordusu, bu derece kuvvetli güneıten evvel top atqlerimizin 
olan bu mevzileri altı günde değil, infilikile sabah oluyordu. Sü~~~~:~=~~ ~~ hatta altı ıaatte dütürmüıtür. Ve Geceden düıman siperlerine 
iki gün içinde Afyon tehri de da- ıokulmuf piyadelerimizde hare
hil olmak üzere bu büyük düıman reket yok.... Gün açıldıkça ya· 
ordusunu ovalara dökecek tekil- maçlarda ıeçilmeğe baılıyorlar. 

muzun aol cenalunda ve ,2 
mn arkalarına düımek ., 
almıfb. Bu kolordu bütii' 
seuizce düımanın ıeriıioe 

de heyeti um~yeaini eline ae- Bili. faaıJltt,~~rwaı.~ ~Yam e- Sincanlı ovalanna inmlt~ 
telıraf hatlarında tabriı,at çirınittir. den topçu ateıi karıııında mühim 

26 Ağuıtoı ıabahı açılırken bir· dütman ıiperlerinin albnı üstüne 
denbire kaim gıcırtıları sustu, bü- gelmit, tel örıüleri tahrip edilmit 
tün tabiatte ürkek bir ıükUnet ve siperler içinde ıaf il uyuyan 
peyd .ı oldu. Saat üçte karanlık düıman ukerlerine mezar olmut· 
dağlar araaındaki bir dere içinde· tu. Piyadeler ayaklandı. Tam sa· 

rak daha ilk ıünden d~!,.11,t'. 
mirle muvualumı keaıoİr" l 
nizli nuntıkumdaki 3. nP ~ 
fırkanuz keza Çal ci~ 
Mendereai ıeçmif düımaJll ~ 
tırmıfb. Düıman kıtaatılll '"/ 
ettikten aonra elimize ıflfl" 

ki çizgi halinde yola bir kafile di· 
zildi. Önünde bir mum feneri tu· 

1------------·· -
fesini açtı, orada bir tamga pr· 
dO. Bu tamga bllyük bir Jiıenin 
klltllpbane tamıa11 idi. 

- Aman Yarabbi! Demek 
koıkoca bir mektep kOtOphanesi 
bu kitabı elinden çıkermıı?. 

ihtiyar adıma d6nerek ıordu: 
- Babı, ba kitabı nereden 

utın aldın? 
- Efendim. ••• liıesinin kU· 

tUphanesindenl Ltlzumıuz lsitap
lan aabyorlarmlf da, okka ile 
verdiler. Efer ellerinizdeki ı!zi 
allkadar ediyorsa alınız.. Daha 
pek yıpranmamıt bir kitap.. Size 
otuz lcuruıı b.ralnrım. 

Ahmet Samim tek kelime s6y· 
lemeden duruyordu. Satıcı onun 
ba ıukitunu, fiatının çoldupna 
hamlederek: 

- Zaten, dedi, bilirim. Mllt
terilerin adetidir. Pazarbk etme
den birıey almak istemezler. 
Haydi 1irmi kurut ver de al .• 
Senden bir aiftah edelim. •• 

Samim, cebinden yirmi kul1lf 
çıkardı, vereli, Kitabı g&ğıllne 
b11brarak eve dandO. Doğru 
oduıaa çıkarak romanının m6ı
veddelerlni aldı, ıobaya bkb bir 
kibrit çakarak kapağı kapattı. 

Uzun zamandır ateı yDzU gör
memiı olan borular, gür". Diye 
bir hamlede bu iki aenelik ahn 
terini alev haline ıetirip çektiler. 

Ahmet Samim, glzlerinde iki 
damla yaf, bir elinde "Ufak,, 
çeneti ıatılne dllfmU, bakı· 
yordu. 

at altıda Tınaztepeye memur edi
len 15. fırka t.l örtülerin önüne 
varmııb. Askerlerimiz chitman 
aiperlerine ıirdiler. Sünaü •ünıü· 
ye boiuıuyorlardı. Çok aürmeden 
bu ıiperler zaptedildi. Düıman ne

ferleri kaç.ıjordu. Bu ıuretle en 

talan istirdat için mukdi' 

mana alet açmadan ı 
mühim mevzilerden biri elimiu laktı. Ve aaldmlr. Tmd 
ıeçti. Saat clolmacla 23.ncü fırka- bk battan bqa tekrar 
Din eetur piyadeleri Bellen lepeJİ ıeçti. 
zaptettiler. Bu ırrada ,.Weki tar- Yunanlılar Kalecik s· 
lalar tutuftu. Aakerlerimiz yanım Akar çay araaından Af1- A 
He düıman arumda lralelrlar ve la cenubi iatikı~e ~ 
g~ri muvualalan kimilen keail· tilerae de muvaffakiyet -;1. 
dı. mediler. Afyon cenubaJICI ~ 

Bunclan aonra 14. Ddi fırkanın bim tepelerden ErkmeD ~ 
Kılıç ulan tepeaiai aaptettiii ha· ı müteadclit hicuml~ _Je, 
beri almclı. Gene bu aaatlarda S. bu akpm da dütman • ...
nci frrkarun Küçük kalecik, Sima IDJfb. ,.;,j. 

mevzilerini zaptettili Birenildi. 28 Aptoa aktMH ....,.-ı:.. 
Takriben alb saat içinde dört idi. Buıünkü neticedell 

mtibim meniin elimize ıeçmeai olan batbmandan •-_ A 
tabiye bulonımmn inkipf ede- pqalar ve maiyetleri e~~ 
ceii kanaatini kunetlendirmifti. roıber Koca tepenin 
Diier fırkalanmız iae vuifedar çadrrb ordqiha dind~ 
olarak verilen hedeflerini ele ıe· huaa lnailizleri ikas eaoi! . ...,...,., .. 
çirmeie uirat11orlarclı. Çekil te• mak için bu akpm 
peye taarruz eden 57. nci frrkamı· mi teblijin, bütün hu ~ 
zin taarruunu düflll&D ıeciktir- bir ketif taarruundall 
mitti. Diier fırkalann laedeflerini dutu mahiyetinde , .. ·-d~ 
daha enel ele ıeçirmeleri kartı· emrettiler. 26 ~ ,.,,-~ 
unda fırka kumandam, esasen kün milli mücahedeeiJlde ı-.:ı 
müteuir iken ordu lmmandamnm iatild&lini kazandıran. _.
tepenin niye zaptmm ıeciktiiini brapb aenelerin hef 
aormuı üzerine 'büsbütün miteea- ııran, ona felah yolaJlll 
air olmuı ve iki aaate kadar zapte- fer ıflnüdür. Bis buıüD __ _ 
deceiini aiiylemifti. iki aaat ıeç· aealerini dinliJonıs· 
mit kıt'alanmn henüz tepeleri nun 30 Ap.ıo.ta kotUI. 
zaptetmecliiini ıiren bu uil ku· nna lcapanıc•la-



• 
lznıirde 

toctık bahçeleri 

Sta\dyom nerede 
Y&pıJaeak ? 

-.. .. o 
"da reni teai • edllen 
Çocuk bahçesi 

'"", it ,. U.uaı muhabirimlzden: 

'ıı ır, her gün yeni hamlelerle 
~ ~~lllekte, yangın sahasında· 
~illik her gün ieçlikçe kay· 
~ ı-dır. Izmir belediyeai: ça· 

' "e Yorulmak hilmiyen reiı 
\it: Behçet Salih Beyin idareai 
>-. ti tedbirleri ıayeıinde yer 

~'r'klarile §İrin bir Avrupa 
rtı,n 

ltıe . ıaraıını almaktadır. 
l.ı . dıyen· .. h. . d 
•ıtj1i ın mu ım ıcraatın an 
~'el de fehrin muhtelif ae;:ntle-

e )'e . "ltt· nı Parklar ve çocuk hah· 
~dı •iicuda getirmektir. Birinci 

\ı 0llda Gazi meydanına yakın 
~ >'•ngın ıahasmda bir (Sahil 
~ ·tloıu) vu·· d . "ld" ~. " cu a getırı ıgı ve 
~ln halkın ucuzca iıtif adeıi 
~ •~ildij~ aibi sazino yala• 
•i) luzel bır de (Çocuk bahçe· 

tı ... )\l'ılnu!tır. Buraya· cocukla· "' ttı , ... 
>lııtı enıneıi, aıhhi bir tekilde o• 
'1~1'" tertip etmesi için her türlü 

• tr 
~~~İ 0 Yuncaklar konmUf, kum 
~ lrı vücuda getirilmiıtir. 

'-K· \IJcla.r burada güzel oyunlar 
''lp 
~ ~ektedirler. 

~l "•n bir çok yerlerinde de 
'ç . 

~it. ~uk bahçeleri yaptınla· 
~hk arnugahta viai iki me· 
~\iti ~'"İye edilmektedir. Bura· 
~, ltnit •aha bir ıtadyom vü

~lltt tetirilrnek üzere tahsis olun· 
tat. 

ı. lirer p 
"I' ~- aıadaki geni~ mezarlık· 
'1~ l>-rk ve çocuk bahçesi 

lt.lbed ilecektir. 

Şahap 

y l(ltlbe arar.ıyor 
~· 'llba d d 1 'Y l ile e çalıfmak Uzere 
~t~'I S veya 20 Jira ve ba-

lf~tıılb 1' 111 edilmek ıartile bir 
"'6i)r&~ lüzum vardır. Galata 
~Q"•ca •ıı Gabay han No. 9 

at. 

VAKiT 

~==--==-ıı=:::m---==--=--ııııııı.. •--- Dr. lbaan Sami ---• 

TAKVİM 
Cumartesi Pazar 

27 AOuatos 28 AQuatos 
24 Rebi.ahir 25 Rebi. ahir 

Gün doğu~u 5,~2 5,23 

Gün bat11ı 18.51 lfl,4') 

Sabah namazı 3,2S 3,30 

Ö$tle namazı 12.15 12,15 

!kindi namazı tM9 15,56 

Ak§am namazı le,51 IS,4Q 

Yau11 namazı ~o.an '20,2'1 

İmsak 3,54 :l,35 

Yılm geçen l 231 232 
güıılerl I 

Yılm kalan l 1.1.f 1~3 

öksürük şurubu 
Öksürük \'C nefes darlığı bo~maca 
\'C kızamık oksürüklcrİ İÇİO pelr. tC · 

sirli ilAçur. Di\'anyolu Sulran Mah· 
- mut türbesi l\o. 189 

·····-················· .. ······················:am-11. 
irı:·;·b; .. i·;i·;·;·i;~~;~;~cak 
i~ olan müessese!ere 
H fırsat .. .. .. :: .. :: .. .. .. 
:: .. 
:: .. .. .. .. .. 
:: .. 

gUnlerl ' \.. 
HAVA - DUn mcakhk """"' 21, ...... ·ı= 

21 derece olarak teablt edllml,tir. Bu{;Un 
1 rüzgA.r mütehavvil aUr'atle eHCek, hava ek- t 

aeriyetıe açık olacaktır. 

Resmi dairelere ve ticaret· 
hanelere ait bilumum matbaa 
işleri meşhur lştampel Fabri· 
kasının son model üzerinde 
yapıl.nış fantazi buruf a tile mu, . 
terilerin her veçhile memnu· 
niyetini mucip bir surette imal 
o!unu. 

Taşradan vuku bu!acak si- h 
:: parişler serian göaderHir. Mek. l: 

RADYO 

Bu9Un 
llTANBUL - U deft 19 a kadar Graına· 

fon - 19,80 dan 20,ao a 'kad&r Hatuı Ahmet 
Bey heyeti - :ıo,ao dUl 21 • kadar Grama· 
fonla opera - 21 don 22 Y• kad&r Ha.tız 
Ahmet Bey heyeU - :n den 22,,0 a kadar 
Orkutra. • 

VİYANA (517,2 m.) - 12,30 Konaer -
1',10 Konur - 16 Kouer - 1&,115 !ıtuaiki 
- ıs.ıo Kouer - 20,20 'arkı - 21 Kuatk1 
- 23,20 Dan.. 

BUKRi:Ş (89,,2 m.) - 18 P16.k - 1' 
PIAk - 18 Konter - 19,10 Konaer - 20,40 
PIAk - 21 Pipano - 2U3 Xualld. 

ROKA C"l,2 m.) - 18,80 Haber - H 
Muslkl - 18,80 Konser - 21 PIAk - 21,45 
Opera. 

BUDAPEŞTE (~50.:S Jll.) - 10,15 PIA.k 
- 13,05 Konser - ıo Konur - 21 Kon
ıer - 22 Konser - 22,80 Çlgan orkestrası. 

MOSKOVA (1304. m.) - ı:; Haber - 15 
Mu31k1 - li,10 ıruslkl - 18 Musiki - 19,10 
Musiki - 20,10 Muelld - 22,55 Kızıl mey
dan. 

VARŞO\"A (1411 m.) - 1Ul5 PIAk -
14.~5 PlAk - 16.10 Pllk - 17,0:'i P1Ak -

tupla fiyat ve ıartlarımız hak- il 
l:!: kmda malumat isterenlere der· fi 

hal cvap verilir. ı: 
~ n 

l
a Bir tecrUbe kafidir g 

lıtanbul Ankara caddesi No.8 !i 
Tl!&HILAT MATBAASI H 

nnııma:: ıınıı111111111:111::::::::::::::::_::::::::::::: 

Adliye vekaletinden: 
Bilumum Mabakime tabedilc· 

cek o:an (~7) kalem evrakı mat· 
bua ve defatirin tab'ı münaka· 
saya nıedilmit o'makla ıartna· 
meai veçbile bedeli muhamminin 
yDı de yedi buçuğu olan 255 lira 
teminatı muvakkate ile yevmi 
ihale o lan 15 • 9 - 932 Perşembe 
günü saat 16 da Vekalette mil
teşekkil mubayaa komisyonunda 
hazır bulunmaları ve şartname 
ile Jistcsini lstanbu!da AdJiye 
levazımma ve AnkaraLa Vekalet 
levazımına müracaatla almaları 

ilin o'unur. ( 4276 ) 
ıs Orltcstra - 19,45 Dans - 21 Konstr - le~~~~~~~~~~~-~-~~~ 
22.10 Konser - 23,05 Konaer - 23,110 Dans. 

Kadın ve doium hastahklar• 
Mütehaaııaı 
Doktor 

XONtGVO!TlCRHAVZEN (16315 m.) -
T~ ...... - T,ta KeüiP - J.I ~ -
15 Konşer - 17,SO Konaer - 19.~ lıli.ıaikl 
- 21,415 Haberler - 22,80 Dans. 

rARlS (l72S m.) - 20 Musahabe -
21,10 :Musiki - 21.30 Haber - 21,45 Kon· 
~r - 22,30 Pllk. 

HüseyPn Naıtt 
Türbe, eski 1-:ilaliahrner binası 

No. 10 Tel. 22622 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Memleket hastanesi için alınacak 136 l;alem ecza Eyiulnn 
7 inci çarşamba günO saat on beıte iha!e edilmek tlıere alenen 
mUnakasaya konmutlur. Talip o!anlann mezkur tarihte 75 lirahk 
teminat mektubu veya banka makbuzu ile Kocaeli Vilayeti Dai· 
mt Encümenine ve şartnamesini ve ecza listes:ni görmek istiyen· 
lerin Sıhhat müdiriyetine müracaatları. (4173) 

Pendik Sarom Laboratuvarı 
Müdürlüğünden : 

Pendik Sarom Darülistihıarı için kapalı zarf uıulile 200·300 
baıdana münakasaya vazolunmuştur. 4· Ey:ut·932 tarihine milsa
dif pazar günü aaat on dörtte ihalesi icra edileceğinden fartna· 
me11ni g&rmek iıtiyenler her glln Müe~seıe Müdüriyetine ve 
münakasaya ittirik etmek istiyenlerin ycvm ve saah mczkörda 
Fındıklı'da Güzel San'atlar Akadem·s·nde Yüksek Mektepler 
Mubasebecili~inde müteıekkil mubayaat komiıyoDuna muracaat· 
eylemeleri. (4090) 

HllAliahmer hasta baluçı Hemıirel•r 
mektebi müdürlüğünden ı 

Genç kız!arımıza par!ak ve emniyetli bir istikbal hazırlıyan 
mektebimize yeni talebe kabul edilecektir. 

Tahsil müddeti iki buçu~< senedir. 
Mektep leyli ve meccanidir. 
Talebenin iı'tin ve iaıeai giyimleri Hililiahmer cemiyeti ta· 

rafmdan temin edilir ve ayraca kafi miktar harçhk verilir. 
Kabul şartları: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bulunmak. 
2 - 18 yaımdan aıağı 30 yaşından yukarı olmamak. 
3 - Evli olmamak. 
4 - Sıhhati iyi olmak (Sıhht m~ayene mektepte yapılar.) 
5 - ilk tahsili ikmal edenler imtihanla orta tal:si!i ikmal 

tdenler imtihansız kabul edilir. 
6 - Tahsil eınasmda hastalıktan gayri bir sebeple mektebi 

terkedenfer ve şehadetname aldıktan sonra bet senelik mecburi 
hizmeti ifa etmiyenlcr ta~ıil maarafmı ödiyeceklerine dair noter· 
den musaddak bir taahhütname vereceklerdir. 

7 - Mecburi hizmet esoaaında evlcnemeı'.er. 
Bu ıartları haiz o'.an hanımlarm hcviyct cüzdana, •ıı ve mek· 

tep şehadetnamelerini, ve mahallesinden hüsnil hal ilm~baberi· 
ni beraberine alarrk 15 eyl6le kadar Aksarayda Hasckı cıdde
ainde mektebimize mllracaatları. 

Sab!fe 11 

Bu bir harika değil midir? 
Bir kaç beyaz tabletçik ve bunların içinde isti

rahat ve uykunun bütün sırrı! 
Kim sinirli, heyecanlı. yorıun ise bu tabletçik

ler, ,,~·· Adalin tabletleri sayesinde ertesi sabah i~
sanın yataktan keyifli ve ne,·eıı ~larak kalkmasını temın 
eden bir iıtirahata ve uykuya rıaıl olur 

~dal n 
tabletleri. 

ECZANELERDEN AEÇETE İLE .ALIN.481LI"· 

lstanbul Beledlyesi ildnları J 
Belediye hastaneleri için bir ıene zarfında lüzumu olan yu• 

murta kapah zarfla mlinakaaaya konulmuftur. Talip olanlar şart• 
name almak üzere hergün Levazım Müdürlüğüne muracaat etmt!U, 
mUnaka11ya girmelc için de 190,S lirahk teminat makbuz yeya 
mektubu ile teklif mektup!aranı t.9-932 Perıenbe gllnü saat OD 

beee kadar Daimi Encümene Vermelidirler. (3995) 
----· 

Hayriye Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Memnlyet ikmal imtihanlarına 1 Eylül Pertembe lfgUnn 'hı.la
nacağıodan meıkQr günde alakadar talebenin mektepte b~un
malan. 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 

'

Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için 

•• .. •• •-•·•• yurduna müracaat. ••••••••stlP' 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Komisyonumuzca mevcut ııumunesi veçbile (7000) kilo çember 
satın ılınıcıkhr. Taliplerin nümuneyi görmek üzere her glln ve 
pazarlığa iştirak etmek üzere d~ (% 7,5) teminat akçelerini ha• 
milen 1 Eylül 932 perşembe günii saat (14) te Galatada Mllba• 
yaa Komiıyanuna mllracaatlars. (4329) 

Çamhca Kız Ortamektebi 
Müdürlüğünden : 

ikmal imtiban!arile leyli ücretli talebe kaydına EylQIOıı OçDocll 
Cumartesi günü baılanacaktır. (4305) 

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

TURKiYE 
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Çocuklara mahsus -------HAYAT KiTABI 
bayat· k ambarası 

Leyli • Nehari • ilk • Ana - Orta - Lise - Kız - Erkek Türk Maarif Cemiyeti idaresinde 

Leyli ve Nehari 
BURSA KIZ LiSESi Hayriye Liseleri 

Maarif VckAleti cclilcsir.in 5·4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere tamim edildiği üzere resmi 
muadeleti tasdik edilmiş olan mektebimizde talebe kaydına başlanmıştır Ecnebt lisanlarına ilk sınıflardan itibaren 

bıtlanır. Nehari talebe mektebin husus{ otomobil ve otobüslerile nakledilir, Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

Resmi liselere muadil olduğu Maarif Vekaletince 
olunmuştur. Saf hava, temiz gıda, nezih bir terbiye, iyi bir 
verir 1 S Ağustostan itibaren bütün sınıflara leyli ve nehari t 
kabul olunur. Matbu kataloğu mektep idaresinden isteyiniz. • muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifnamcgöndcllir. Tel. 20530 -

. Deniz Levazım Satınalma Ko
misyonundan: 
1000 Ton Lavamarin kömürü: Kapalı zarfla münakasası 28 Ağus· 

tos 932 pazar günü saat 14 te. 
70 ,, F ondcrikok kömürü: Açık münakasası 28 Ağustos 

932 pazar günü saat 15 te. 
Deniz Fabrikaları ihtiyacı için münakasaya konulan yukarda 

yalılı kömllrlerin ihaleleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapıla
cağından ıartnamelerini görmek istiyenlerin her gün vevermeğe 
talip olanların da münakasa gün ve saatlerinde teminat mektup· 
larile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım satmalma komisyonu· 
na milracaatlan. (3823) 

1 Devlet Demıryolları ilanları 1 
~-----___, 

75 adet makas göbeğinin kapalı zarf usulü ve takas kaydı 
ile milnakasası 18 Eylül 1932 Pazar günü saat 15 te idare bina
sında yapılacaktır. 

Faua tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer lira· 
ya satılan şartnamelerde yazılıdır. ( 4169) 

Büyük Tayyare 
ıs. tin en tertip 

11 Eylül 1932 

Piyangosu 
2. inci keşide 

dedir 

Royot itramiye l~,~~~ lira~ır 
Ayrıca : 15.000 10,000 Liralık Büyük 

ikramiyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Mükafat Vardır. 

l 

3UncU Kolordu Satınalmal 
Komisyonu illnları 

Ankara garnizonundaki kıtaat 
İçin dört yüz bin kilo ekmeklik 
birinci nevi un Ankara merkez 
kumandanlığı satın alma komis
yonu tarafından kapalı zarf usuli 
ile münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 3 Eylül 932 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 15 
tedir. Şartnamesi üçüncü kolordu 
satıoalma komisyonunda mevcut
tur. Taliplerin muayyen günde 
teklif mektuplarile Ankara mer
kez kumandanlığında müteşekkil 
satınalma komisyonuna müra
caatlan. (669) (4066) . . ,,. 

Hava kıaatı için 500 ton tay
yare ve 100 ton aiır benzin 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
31 - 8 - 932 çartamba günü saat 
14 tür. Şartnamesini almak isti
yenlerin her gün komisyonumuza 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin de vakti muayyeninde An-
kara' da Hava alım satım komis
yonuna müracaatları. 645) (3911) 

Doktor 

Hafız Cemal 

Artvin Vilayeti Encümeni 
Daimi sinde 

ldarei hususiye akaralından 3333 lira 59 kuruş bedeli k 
ve Artvin'de kain sabık atöliye binasının tamirat ve tadilA 
ait inşaat ameliyata olbaptaki keşfi mucibince 28 Ağustos 
pazar günü saat on sekizde ihale edilmek üzere yirmi gilD dl 

detle açık münakasaya konulmuştur. Taliplerin münaksa fi 
rını anlamak ve pey sürmek üzere bedeli keşfin yüzde yedi 
çuğu olan 250 lira teminat akçesi veya ayni miktarda 
mektubu ile encümeni daimi kalemine müracaatları ilan ol 

Liseler 
Alım SAbm Komis

yonundan: 
26.8.932 tarihinde ihale edil

mek üzere kapalı zarf usulile 
mevkii münakasaya konulan mek
teplerin Fızik alatına mahsus 
masa ve dolapların ihale günü 
olan :l6!8!93? tarihinin cumaya 
müsadif olduğu anlaşılmış ve 
31.8.932 terihine müsadif çar
şamba günü ihale günü olarak 
tesbit edilmiş olmakla keyfiyet 
tasbihen ilan olunur. (4355) 

- V Al<IT 
Adres: lst:ınbul Ankara 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 

2.27 38 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Va!m. 

Aii'One şartları: 
ı a tı 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
11 aricrc 800 l 4:i0 27fı0 

i •an sartlarımız: 
Rc~mi 
10 Kş 

(4 
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Cumadan maada her gün öğleden ir··········aö·;;··H~kİ·~·İ··· .. ·······H 

sonra saat c2.ao dans e kadar tsıan . :~ D s··ı ş··k .. :: r--.ımm..;.._m:.;.. ___ ~~ 
bulda Divanyolunda US numaralı hu si r. U eyman U fU if 
susf kabinesinde c!RhiU hastnhklnrı :! Birinci sınıf mütehassıs !i 
muayene ve tedavi eder. '!'~lefon: ls i~ ın::ıbıftliı ,\nkara caddr5i numar:. 60 1! .. .. 
tan bul • (2.22.398) • :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Neşriyat müdürü: Ffk.r 


