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Atalar SUzO 

Almanyamn ıtyaaı vazı11et1 1919 ıe. 

neılrulenbert çok tkllpnlftlr. s-~ 
liatler, bu değifikllk eanatında altı 

mUgona yakın rey kaybetmlflerdir. 
1919 sene.inde müatakUler de dahU 
olduğu halde llOlyaliatler lntUıabatta 

Kıral Zogoya karp aulkaat 
ketfeclllip ve alakadarlar 

tevkif olundu 

Viyana (Hususi) - Kıral Zo· 
p alCJbiado keıfolunp bir aui 
k•ıt kınlıa emrile birçok nilfuz
Ju zevahn tevkifine saik olmUf• 
tur. 

\ . 

~ ) Mevkuflann Pariıte çalıımak
~ ta olan menfi Arnavutlarla teı· 

;p;.,tl riki mesai ettikleri haber veri· 
20 liyor. Pariste bulunan Arnavut

ılnde 'ftlrak etti w o zaman ancak 
bir mJlgon dokuz gllz bin rey kaza. 
'dı. Halbuki bu aene yapılan intUıabat
ta rey adedi birdenbire on aç mUgon 
yedi yilz bine gllkaeldi ve Relchatagda 
230 ıandalyaya ıahlp oldu. 

Kom/lnİllt f ırkaıı intihabata 1920 ıe

nalnde iftlrak etti ve yarım milyon 
kadar rey kazandı. Halbuki bugün 
ayni parllnln bef mUgon iki yüz bin 
reyi ve 80 mebuau vardır. 

lar evvelce kıral Zogo tarafından 
sürlUmOşlerdi. 

Kıral logonun baılıca hasım· 
lan teceddüt dOşmam olan eski 
nesillerdir. Bunlar Arnavutluğun 
kronu vuıtai hallerden çıkarak 
asri bir memleket olmasına mu· 
balefet ediyorlar. 

Kırat Zogo 1924 denberi Ar· 
navutluğa elektrik, telefon gibi 
asri tesisatı sokmıya muyaffak 
olmUJtur. 

Yalnız kıralın hasımralı aley
( Devamı 2 nci aayıf ada) 

• .Prola,, gazetA!einden ı 
Bu re.im Möıg{j Venlzela.u M. 

Fokaa Ue beraber ıtrato.f erden 
ve •l11ad btıronun içinden Yuna
nı.tanı • tetkik ederken göıteri

gor. Çıkan glbıeı lntUıabattır. 

Vaziyet ılmaiyah görllnilyo.·: 

Y unanistanda intihabat bu se· 
fer pek tiddetli olacaktır. Niabe
ten küçük bir devlet olan Yuna• 
niıtanda intihabata tamam o bir 
fırka iıtirak edecektir. Fakat ki· 
katte mücadele liberaller ile aha· 
li fnk.alan arasında olacaktır. 

"Patriı,, bu huıuata tu maluma· 
tı veriyor: 

Bu fırkalar tonlardır: 1) Libe· 
ral, 2) Aahali, 3) Terakkiperver, 
4) Radikal, 5) Rençper amele, 
6) ittihadı terakki, 7) Çifçi, 8) 
Muhafazakar, 9) Amele, 10) Ko
münist, 11) Markaiıt. 

Bu fırkalara Möıyö Metaksaam 
ortaya çıkmamaama raimen (ıer• 
beıt fikirliler) i de dahil edeneli 
on iki fırka olur. 

Merkezi Pirede olan amele fır
kası Möıyö Papanaatasyu'nun 
rençper amele fırka.ile beraber 
çalıtacaktır. Marksistler de her 
halde komünistler ile birleıecek· 

( Devanu 2 nci ıagıf ada) 

Bıl PtırlUerden yalnız kalolik parti. 

•i vaziyetini aşağı yukarı muhafaza 
edebilmektedir. Eıklden mevcut olan 
demokrat fırkaı iae kdmllen infiaalı 

etmi§tlr. Yukanda gördüillnüz reaim
de, muhtelif partilerin üç intUıabatta 
ne karlar meb'uılan olduğunu açıkça 
ve fırkaların ifaretlerUe birlikte gö
zllkiigor. 

----------------------....ı--------------mwwww--nı.-m ______ _ 

Hükimet progi-aniım ilin ediyor 
BERLlN, 28 (A.A.)- M. Ton V~n Papen hükUmetinin kabul 

Pepen, bugün Munaterde bir nu· etmek tasavvurunda bul d ğu 
tuk irat ederek ilk defa olmak Ü· ticari ıiyaaet, pek iyi bilinm":m:k
zere ana hatları malGm olan Ye tedir. Almanyamn ecnebi mah • 
fakat teferruatı bilinmiyen iktıaa· Jatıru ve bilhaaaa zirai mahıullıu · 
di p~oğramım izah ve tetrih ede- kontenjantmana tabi tutacağı ~~ 
cektlJ'. nedilmektedir. 

M. von Papenin 3 nokta üzerin-
de İtrar etmesi muhtemeldir: 

1 - ltıizliğe kartı tiddetle mü
cadele, 

2 - % 3 yahut % 4 faizli mec· 
burt bir istikraz ile veya sermaye· 
ye resim vazetmek suretile yeni 
varidat membalan tediriki; 

3 - Almanyanm takip edeceii 
ticari ıiJ.aaet. 

Mecburi istikraz 
istemiyorlar 

BERLIN, 28 (A.A) - Efkin 
umumiyenin nazarı dikkati, bu· 
ıünlerde vu!rua gelecek olan mü· 
him ıiyasi hadiıeler üzerinde te
merküz etmektedir. Bu hadiseler 
tonlardır: 

(Devamı ı nci ıagıfada). 

Sabık Ayan reisi defnedildi 

Merhum Rlfat Berin mezen he,ınae 

' • 1Yazw 5 Del aıJfaclal 
.... 



İngiltere kıralının 
Gaziye hediyesi 
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Türk - lngilit 

(tlıt faralı 1 inci sayfada) 

.. Londrada ıayi o!an mevsuk 
bir habere g&re. Garter nışanı 
ilk defa olarak tam manasile 
halk adamı o1an bir zata ibda 
edilecektir. Haber aldığımıza 
göre bu zat Türkiye reis:cüm
huru Gazi Mustafa Kemal Haz· 
retleridh-. En yüksek diplomasi 
mebafili, ahiren Londradan 
Ankaraya izam olunan bir me· 
ınuru mabıuıuo Ankarada mem
nuniyete değer neticeler elde 
ettiğini s6ylemektedirler ... 

Rciaicümbur Gazi Hazretlerine 
ibda olunacağı haber verilen 
11G t • 0 0· b .ı:. ar er,, yanı ız a"ı,, nişanı, 

logiJterenin en şerefli, ve en 
yüksek nitanıdır. lngiltere impa
ratorluğu dahilinde imparatorlu· 
ğun en ileri gelen ve en yüksek 
ıabsiyetlerine tevcih olunan bu 
nişan, lngiltcre haricinde ancak 
hükDmdarlara, cOmbur reislerine 
ve imparatorlara tevcih edilir. 

Dizbağı nitanı, logilter~nin en 
eski niıınıdır ve kral üçOncü 
Edvard tarafından ibdas olun· 
muştur. KrıJ OçOocO Edvard 
1340 ıeneıinde kazandığı askeri 
zaferleri tes'it için mııhteıem bir 
resm: lcabul yapmış ·ve 'resmi 
kabul esnasında Salisburi kon· 
tesi olan Jan He rakıetmiıti. 

Kral ile kontes raksederken 
kontesin dizbağı düımn,, kral, 
diz bağana alarak kendi bacağına 
geçirmiı, sonra ••buna fena gözle 
bakana yaıaklar olsun !,, demişti. 

Bu hadise üzerine diz bağı 
niıanı ihdas olunmpt ve buq_u . 
Ingiltere karabmn imparatorluk 
dahilinde en mükarrip ve en sa· 
mimi dostlarına, imparatorluk 
haricinde en kıymetli devlet reis· 
!erine ibda etmek adet olmuıtu. 

Bu nişau Ingilterede pek muh
teoem merasim dairesinde tevcih 
edilir Ye her tevcih o'.unan zat 
namına, kırala bas mabette bir 
sancak ketide edilir. 

Bu rütbe ve nişan babadan 
evlada geçmediği için, ölen 
zattan inbilAI eden rütbe yeni 
bir namzede tevcih edilir. 

110izbağı,. DiflDI ancak fogiJ• 
tere kırah tarafından tevcih ve 
ya ihda edilebileceğinden Jngil
tere haricinde bulunan bir zata 
ibda edildiği takdirde, kıralın 
bu rütbeyi haiz olan oğullaran
<Jan biri tarafından sahibine tes· 
lim olunur. 

Onun için meıki'ır niıanın Gaıi 
H .:zretlerine teslimi için, logil
tere veliahdının, yahut lngiltere 
kıralıoın oğulJarından birinin bu 
ıeoe nihayetinden evvel Ankara· 
yı ziyaret ederek niıanı teılim 
raıimesini ifa etmesi bekleniyor. 

Bu niıan ve rOtbeyi baar.il 
olanlann lngilterede bir çok 
imtiyazları vardır. Bunlar Ingilte
re kırahnın en samimi dostları sa• 
yılırlar. Re.mi kabullerde daima 
enön aafta bulunurla, arzu ettik· 
leri zaman kıral ile glSrilıebilir· 
ler ve bu vadide her hangi me· 
rasim •eya mDmaneata oiramaz· 
lar. 

lnıiltere Jnralmm iıbu nipnı 
Gaıi Hazretlerine ibda etmesi 
haberi tahakkuk ederae. bu ha· 
diae T&rld1e ile lngiltere araam· 
daki ~&naıebetlerin azami de
receci doıtane oldujuna delAlet 
odecektir. iki taraf millet ve 
memleketlerinin de bundan mem
nun olacağın da ,nphe yoktur. 

Niıan ile diz bağını •e roze· 
tiai ,Wtrea rellDİ dercediyorm. 

1 
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"Tarih -Ekmeğinin Mayası,," nedir? 
M. Musolini manevralar münasebeti ile bunu an1abyor 
Roma, 28 (A.A.) - Gubbio 

uıanevralarına İf tİrak etmit olan 
zabitana hitaben dün bir nutuk 
aöylemif olan Doçe dem ittir ki: 

"- Benim tarafımdan tasavvur 
ve emredilmit olan bu manevra·· 
larda matlup olan gaye elde edil· 
miftir. 15 senelik derin tetkikler 
ve askeri inzibat ve S senedenberi 
harbiye, bahriye ve hava itleri ne
zaretini bilfiil idare etmekliğim 

büyük manevraların yalnız fayda .. 
lı olmakla kalmayıp aynı ıaman· 
da zaruri olduğunu, yalnız zaru· 
rt olmayıp yerlerine batka bir ıe· 
yin ikamesi gayri mümkün bulun· 

duğunu beyan ve iddia etmek için liyetlerindan ve servislerinde gör· 
bana hak vermektedir. Tabiidir mü~ olduğum tekemmüli.ttan 
ki normal hudutlar haricine çıktı· : "'Ilnun kalmıt olduğunu beyan 
iı için büyük manevralar denilen f. ·.tikten ıonra ıu sözleri ilave ey• 
bu man~vralar, siyasetin cephele· lemiıtir: 

rinden birini tetkil eden yükaek "- 10 ıenelik rejimin neticesi 
sevkelceyı meselelerinin hallini itte budur. Bir zamanlar bu zih
lahmin edemez. Cezirelerin dev-
letir ıiyaal direktiflerinden olmı· 
yan bir ıevkelceyif tasavvuru 
mümkün delildir. Fakat bir naza 
riye hakikatler ve teniyetler mü
vacelıeıinde ancak büyük manev• 

'e.r sayesinde tecrübe edilebilir. 

ııiyett?n eıer yoktu. Mane· ·aya 
9,--·'; ve heyecanla igtirak edilmi-
. >rdu. Vuku bult.n davete bir ~n-
ıaryey"'I ıidilir gibi icabet olunu· 
yordu. Bugün her §ey, , değifrnİ§· 

tir. Şevk vardı~. (Tarih ekmeği-

Musolini, kıtaaabn ktıvvei ma· nin mayaaı) diye tarif etmit oldu· 
neviyelerinden, mukavemet kabi • ğum bu ıevk bugün mevcuttur.,, 

"Tepeden inme Bir İhtilal,, SUİKAST 
Von Papen yeniden diktatörlük istiyor (Uıt taralı ı inci aaufatla) 

. binde ıon derece ıiddetf e ha· 
( Ba§ taralı ı nci ıagfamutlaJ Merkez fırkaaı mahafilinde reket e\tiği ve onlan imhaya 

Hükumetin yeni iktııadf progra Hindenbourgun kanunu eaaıtnin çahıtığı anlatılmaktadır. 
mınm ilim Marepl Hindepbourı ruhuna riayet etmek auretile, nor.. Geçen ıeuenin Şubabnda kı· 
ile M. von Papen ve dahiliye nazı· mal parli.mento tariki ile bir hü- ral Viyana da iken af ey hinde bir 
rı M. von Gayl ve milli müdafaa kUmet tetkil edilmesine mümana· ıui kast tertip olunmuş, kır al 
nazırı M. von Schleicher arasın· at edemiyeceii mütalea11 aerdo- logonun Viyana operasında bu-
daki mülakat. Junmaktadır. Juamaıındao istifade eden ha-

Bu ayın 31 nci günü Reichıtaı Reichıtaı içtimaımn takarrübü ıımlan, kuala birkaç el kurşun 
ilk celıesini aktedecektir. Bu cel· münuebetile "Berliner Tarablatt atmıılaraa da bu kurşunlar isa
geye, ıayet Clara Zetkin riyaset diyor ki: bet etmemiıti. Son saikastin de 
etmek huıuıunda iırar edecek o- "Bu Reicbıtaı Alman cümhuri.. bana mllmaail olduju anlaşılıyor. 
luna pek heyecanlı olacaktır. yetinin en ıarip bir parlimento- Arnavutluk zabıtası, ıuikaati vu· 

Her ne kadar hükt\met mahafl- ıu olacaktır. Hiç füphesiz müsbet kuundan mukaddem keşfe mu· 
li, ildııadl ıahadaki niyet •e ta• bir iı yapmak te19bbüaünde bile vaffak olmut ve blltDn alikadar-
A.TNrlan ltaklan•aı~··~f.D1~~ bulunam_ıncaktır_. lar •akti8cle t-vkif edilmiılerdir, 
makta ise de programının timdi~ .. Bu mecliı, mevcudiyetini med· Satk.-tf'ler halrlnada •iddetl' 

takibat yapılacakhr. 
ye kadar takip edilmif olan iktııa.. yun bulunduiu hükiimete kartı 
di ıiyueti cezri İurette değiıtire- k11& bir mücadele yapmak makaa· 
ceği ve deflaıyon devrine nihayet dile toplanacaktır. 
vereceği zannolunmaktadl1'. Hükamet parlimentoyu feshe• 

Mecburi istikraz uaulüne müra.. demedikçe idare edemiyecelini 
caat fikri terkedilmit aibidir. Yal· anlamıftır. Salı ıünü ıerek Rei· 
nız ıermaye üzerine 'bir verıi' chıtaı ve ıerek parlamentarizm 
vazı ile iktifa olunacak ve bU ıu- muhakkak bir hezimete uinyacak 
retle elde edilen meba1iğ Reichı· tır. Fakat hük6met te muzaffer 
banka avanı teklinde hemen mo· oldum diye haykıracaktır. 
bilize edilecektir. • 

Dijer tartftan hük6met, faiz 
niıbetinin tenzili için tiddetli bir 
faaliyet göıtemıeğe karar vennit· 
tir. 

Neudek mülikatlanna bütün bu 
ikt11adl tedbirler ve dahiH siyue
tin heyeti mecınua11 meTZUu hah .. 
ıolacaktır. 

Reichıtağa gelince hüktimetin 
bu baptaki niyetleri malOmdur. 

Bqvekil mareıal Hindenbour
sa yeni intihabat icruı emri ve· 
rilmekıizin parlamentonun feıhi
ni teklif edecektir. HükUmet yeni 
bir intihabat mücadelesinin mea'u• 
liyetini bbul edemiyecelini •• 
hali hazırda en mühim meaelenin 
Almanyayı önümüzdeki kıt mn· 
ıiminde maruz kalacağı mütküli· 
ta hazırlamak olduiunu beyan et• 
mektedir. 

Yeni intihabat yeniden tetkik ve 
tadil edilmit bir intihap hakkı e• 

Komllnlstler ne 
yapacak? 

BERLIN, 28 (A.A.) - Reichı· 
taı reiıi intihap edildiii zaman 
komüniıtler birinci turda bir ko
müniıt ve ikinci turda bir IOlyal 
deme ' ata rey vereceklerdir. 

Komünilt fırkaaınm merkezi 
komiteai, bu kararın 101yal demok 
ratlar rüetuı arasındaki cidalin 
f iddetini tahfif etmek iıtenildiii 
m~ma ıelmiyeceiini taarih et
mektedir. 

Komüniatlerden meb'ualann en 
yqlııı Clara Zetkin, parlamento
nun küıat celsesine riyaaet etmeğe 
katiyyen azmetmittir. Mumailey· 
ha, bunu "Alman proleteryuına 
kartı bir vazife,, telakki etmekte
di. 

Clara Zetkln ağır 
hastadır 

ıuına müateniden ilkbaharda ic· BERLIN, 28 (A.A.) - Ahiren 
ra olunabilecektir. Moskovadan avdet etmit olan 

Anri Barbüs 
" Harp aleyhtarlan " kon• 

pe•lnl açb 
Geçe11 gü,.kü sayımızda "lacağını 

haber ı>ttdiğimiz harp aleghtarlan 
kO#t{/reıinin Bolandada apldıjını bU
tllren telgral haberini gazıgoruz: 

. AMSTERDAM, 28 (A.A.) -
Cihan harp aleyhtarlığı· kongreıi 
dün 35 memleketi temıil eden iki 
bin murahh~ıın huzurile açılmıı· 
tır. 

Almanyanın konırede 500 mu• 
rahhuı bulunmuttur. Bunlarına• 
ruında Reichıtaıdaki kadm meb· 
uılar da V'ardır. Yalnız hasta olan 
Clara Zetkin müıteınadır. 

lngilterenin 70 müme11ili bulu· 
nuyordu. lngiliz heyeti müatakil 
amele fırkaaı azuından M. Brid· 
ıeman'ın riyasetinde bulunuyor• 
du. 

Hindiıtanı, Hint ittihadı konı· 
reıi reiıi M. Patel temıil etmekte 
idi. 

M. Romain • Rolland bulunma· 
dığından kongrenin küıadı mera· 
ıimine M. Barbuaae riyuet etmiı· 
tir. 

Izmlrdc inhisarlar 
kttdrosu 

lzmir, 28 (Huıuıi) - İnhisar• 
' · kadruıu h:lzırlanmııtır. Bugün 
lerde alakadarlara teblii edile • 
cektir. 

Bütün aiyul fırkalar, hükGme- Reichatagın ıin itibarile reiıeai 
tin bu noktai nazarmı red ve cer- bulunan Clara Zetkin, ağır surette 
hetmektedirler. Yalmz bqvekile haata bulunmaktadır. Binaena· 
ilk olarak tepeden inme bir ihtilal !eyh, tasavvuru veçhile Reichıta
tavsiyeıinde bulunmut olan nu· lın birinci celseaine riyaaet ede- olan bu talebe Hindenbourgun İ· 
yonal Almanlar mu.temadır. miyecektir. kametsihı önünde vuiyet almıt· 

Sonunn nud olacatı maltm ol• ·lar, Hindenbour..; kendilerini teftit 
mıyan bir takım kanuni eeul tec• Dllyçlant Uber Alles etmif, onlara tetekilr ve tetci 
rübelerine girifJDekten korkan lERLIN, 28 (A.A.) - Çelik ma~_amında bir iki söz aöylemit· 
merkez fırkumın parlamento e- miğferliler tqkilitına dahil bir tir. Mütarünileyh bilhassa demit· 
1&1ına müstenit bir kabine teıkil · ·' · talebe ıarkl Prusyayı ziyaret tir J i: 
edebilmesini arzu etmekte oldu·~ ·-.,itler ve Neudec:ke gitmitlerdir. "Vatanı daim" fırkaların fev· 
iu a6ylenmekteclir. Askeri bir nrette techb eclilmlt kin le tu':llnuz.,t 

Dostluğu , 
tltotll") 

( Baımakalemizden b' 
. lJatl• 

bir dostluk mevcut. ııe, dab• tr 
dostluk her gilo ~ıraz diyot i., 
mimi bir şekil iktısap e ıofilte' 
bunun sebebini yalnız _.;dil 

. L . C idarP"""t rede bsr oıt orç N ıd b 
kalkarak yerine Macdo :,...,.-
kumeti geçmiı olmaııod• .. 1 d•"' 
malıdır. Çünkü bu tah•':i;~ 
ziyade cümburiyet -~Orbarici-: 
takip ve tatbik ettsgı dJf til 
yasetin isabeti ile alik• 
badfaedir. 111olti' 
Nıhayet bu bahiste ıu ,,,of'· ' 

noktaya da işaret ct~ek ·oill ti" 
fıl<lu: Türkiye cümburıy.etı et d' 
kip etliği beynelmilel •1Y'~o' 
hanşumu\ bir c!o!t!u'.< 10,kif' 
müstenittir. Bu itibar ıle ııt• b,ı 
gerek garpta, gerek t•f t tJ1 
memleket ile ayrı ayn c:lot k,.ıf. 
bilir ve biç bir memleket•; I 
olan dostluğumuz her ball '_,! 
ğer bir memlekete kar!•. d~ Vı 
lık yapmayı mucip deıılf~ 
yet bu doıtluj'un mubteli d 
leketlere karıı teıahüratıD ~ 
zı farklar görülilrıe bunuO .

1 bini 1 ürkiyenin dostluk " 
tnde değil, muhtelif doıt 
fekttlerin Türkiyeye kırf~ 
terdikleri dostluk derecele (ı 
ki farklarda aramak JAJI_. 
lir. 

Yunan 

Son zamanlarda bir 
rıldı. Geriye mücadele ı• 

atılacak yedi fırkanın retı~ 
ıurette tanmmaaı ve tanıl• ~ 
için de hepsinin muayYell ~ 
rey miktan toplıyabibneıi ~ 1 
rey miktarının teıbit e.d~ 
maaı lazımdır. Bu rey nll ~ 
diğer memleketlerdeki ~ ~ 
reyleri niıbetinde teabıt ~ 
kabildir. Sonra, eler bu ~ 
ugarl rey niıbetini topl ~ 
laraa, kendileri birer ııiif&ll ,':,I 
olarak tanınmıyacaklar .,e ~ 
fırkaların haklanna malik 
yacaklardır. 

• • • -11 
Ati na, 27 ( Apoye) - ftfİflı 1 

zeloı dün öğleden .onr• ett'tl 
puril Selanile hareket 

1
_,, ~ 

M. V enizeloaa bazı nasır oıJd J1 
kedonyalı meb'uslar -te tt""' 
Sofokli Venizeloı refakat e l 
dir. ·.,dl' iJ 

M. Venizeloı hareketi. il'~ 
vel ıezetecilere biiJc4nıeliJI 
bir ıekildo cereyan ed~ 
intihabatı idare edeceflıd . 
diıinin hiç te çekilmek • 
olmaclıinu bildirmittl'• 
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fyon Tüccarları 
n,n b 

lr l~tlma 
~ Yaptılar. 

b'1l •fy 
iti on tüccarlarile iz-

en Af . 
10 Yon tüccarları dün 

' ti .. ~ra Zahire borsasında 
il Q,... ı r 
'IQ içtlll : Una yapmışlardır. 

kr~·'· bankaların Afyon 
fit. ıyı kesmeleri üzerine 

tlaıın ··k 1 · · 11lak"d' yu se tmesını 
bi 1.,~le teşkili muvafık 

r he • • • 
nızamnamesının 

, 
1 etrafında görüşül-

~ teltu· M · "''- b 1 ustaf a Şeref B. 
. ,:kkındaki beyanatı 

et ıı, da btiynk bir mem· 
~ llldırouştır. 

eli li afl~on tUccarlanndan 
• •un B d.. b' · · un ır mu-

' "l>G.ı ıunları söylemiştir: 
'lıtanbul borsasında 

\ L · e tnuamele olmamış
'9.ı~llıatın • · ~ . ~ntlfarıodan son· 

fazlı bir ter~ffü gö
~ liatta lımirden aldı

• •flar da bunu ispat 
le ~ Bilhassa birlik için 

h.. ~ 1 banltalanndan temin 
:'ili 0 

•n Yarım milyon lira· 
tfy llYeainde birliğin hiz

ok latışlan bugtinkü 
~U Qrtarılacaktır. Birli
' etrafında lstanbul af
'1-.ı larile fikir mutabakatı 

~tur.,. 

'lQı ticaret 
~iidiirlüğü 
~ ık ti~~t mildürlilğti 
~ ti 0tnıserı Rasim Bey 

__ ,.._.~~~et mildOriyetine ta· 

f~~r. 
~ Y Şım<ffiık Meninde 
ti~ ed~cek bilahara Sam· 

tel elctır. Rasim Beyden 
~ttl tirketler komiserli

tllıldak k&mür havzası 
~ ~ ectiJ ~enıuru Niyazi Bey 

~ ~~ti .... r. --

~llllyaya giden 
~ft ~~eb~~lz d6odtt 
pr!J '~ 1( blrlıgı tarafından bir 
'rl'j lı.. k.ıaı &ıtencedeki Romanyalı 

.~i :~• gönderilen lstan
lt, ebesinden N eıahet 

' • ~llılll dün sabah avdet 
~lahet Hanım gördü

llıe_;t •e misafirperver
' ~Ilı '1niyetle bahsetmek

bitb~· lllildGrü TOrk ka· 
~~ile hitaben yazdığı 
n.ıd" da Nezahet Ha
~kı:rıniıtir. 
~ltı Pta, bir Tilrk kızı-
L~ ol Yalı kız talebelerle 
"ll~i •ra)c bulunmasının is-
~l b~llaıiıni münasebat 
.ı~ ır baılangıç olduğu
~ t.ı e~iltnekte, her sene 
"-. '~ 1116badelesi yapıl-
~l~:-:•-te-.di-r. __ _ 

t rk cereyanı 
~~... esttdt 'lQ •le ~ )a ~aı •aat 17 ,30 rad-

teleıı rb~aıcı bir makinede 
ı1~trlce ... · ır bozukluk, ıeh
·"'k·ı_ -.ınd k' 
,~ '"'Yı ee •. mahallelerde 
r L,lı g çınıyen ve muhi-
~ dev Ytrle,.de bir az da
•tet , •aı eden bir inkıtaa 

ernıiıt' ır. 
............. , 
~ &ır_t_ert-ı 

~ P-.i6~iaeri Mucip Bey 
ii.a, ta ~ nıerkezi serko

tııı edilmiıtir. 
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ı o Glala Haberleri o ı 
Darülfünun heyeti 

: ._..._ .................... -............. ·-·-······-·-··········--···················· -- --· 
Sahte üniforma taşıyan .... 

Ve kendisine Baytar mektebi talebesi süsü veren 
Naci Efendi ağır cezada ... 

Salahiyeti olmadığı halde As
keri Baytar mektebi talebesine 
mahsus elbiseyi giymekten ve 
sahte evrak tanzim etmekten 
suçlu lsmail Hakkı oğlu Naci 
Efendinin mubakemeıine diln A
ğırcezada baılanılmııtır. Naci E
fendi askeri elbiseyi llbis olarak 
dolaştığı bir gün zabıtanın fÜp· 
heıini uyandırmıı ve yapılan 
araıtırmada üzerinde bir takım 
sahte evrak çıkmııtır. Bu evrak
tan biri Askeri Baytar melde
binde talebe olduğuna dair olan 
bir hüviyet cüzdanıdır. Bir diğeri 
"Türkiye Cumhuriyeti Mndafaai 
Milliye Vekaleti Harbiye mekte· 
bi kumandanlığı., damgasını ta
şımaktadır. Harbiye kumandan
lığı tarafından Baytar mektebi 
müdiiriyetine hitaben yazılmıştır. 

Orman yangınları \ 

Dörtytlz dönilm 
fundalık yandı 

Beykoz civarında iki bliylik 
yangın olmuştur. Bunlardan biri 
Beykoıa üç kilometre mesafede 
bulunan Hacı Ali Bey çiftliği 
ormanından çıkmıı, rilzgir şid
detli oldu~ için Beykoz park 
ormanına, .Kaymak donduran ci
v• .. n• ,,.,. ~ill.a••• R..~nu .i-. 
yet tehlikesini göstermiıtir. Fa-
kat Beykoz kaymakamlığının fev
kalade tedbiri aayesinde yangı
nın önü alınmış, dün öile llzeri 
50 dönilm kadar orman yandığı 
halde söndilrülmüıtür. 

ikinci yangın da Polonez, Pa
şamandra, Buzhane arasındaki 

fundalıklardan çıkmıştır, Jandar
mave köylülerin yardımile bu yan
gının da önü olınmıttır. Funda
lıklardan dlln aktama kadar dört 
yüz d6nilm kadar bir Hha yan
mııtı. Yangının bu sabah tama
men s6ndilr0leceği tahmin edil
mektedir. 

Fundalıklan kömilrclilerin tu-
tuıdurduklan anlaıılmııtır. Diğer 
yangının sebebi tahkik edilmek
tedir. 

Maarifte: 

Lise ve ortamektep 
· kadroları 

Şehrimizdeki liıe ve ortamek
teplerin kadrosu dün Maarif ve
kaleti tarafmdan liselere tebliğ 
edilmiıtir. 

Yeni kadrolarda bu sene he
men hiç tebeddilllt yapılma
mııtır. Yalnız becayiı ve fevka
Jlde esbaptan dolayı pek az na
kil muamelesi yapılmıştır. 

GUnde altı saatten 
fuzla ders okutulamaz 

Bazı ecnebi ve gayri milslim 
mekteplerinde günde yedi saat 
ders okutulduğu haber alınmış
tır. 

Maarif müdliriyeti bu kabil 
mekteplere gönderdiği bir ta· 
mimde pedagoji sistemlerine mu
halif olan bu vaziyete nihayet 
verilerek resmi mekteplerde ol
duğu gibi nihayet günde 6 saat 
ders okunulmasını bildirmiıtir. 

Bunda, Naci efendinin Har
biye mektebi ikinci sımfana ka
dar okuduğu ve ve\.' ilet tarafın· 
dan Baytar mektebi ikinci sını· 
fma nakli bildirildiği yazılıdır. 

Suçlu dün şöyle demiştir: 
- Ben Kuleli lisesinde oku· 

yordum, bir sınıfta iki ıene ka· 
lınca çıkarıldım. Bunun üzerine 
imtihanla Harbiye mektebine 
girdim, fakat arkadaılarım Ku
leli lisesinde iki sene döndüğü· 
mü haber verdiler. 

Harbiyeden çık.anldım. Bu va
ziyeti nişanhmın bilmesini iste
medim. Baytar mektebi iloifor
masmı giydim .• 

Reis - Peki.. Vesaike neye 
lUzum gördün ? 

Maznun · - Nııanhmı baytar 
mektebinde okuduğuma ikna 

Budapeşte' de 

Tllrk işgali hatırası 
Budapqte "belediyesi ıehrin 

Tilrkler tarafından itgalinin bir 
hatarHı olmak üzere bir abide 
rekzine karar vermittir. 

Abidenin açılma merasimi ey· 
lülün ikisinde yapılacaktır. Me
rasime Türkiye turing kulnbü 
de davet edilmiıtir. 

Tedavi için Avrupada bulunan 
Kvc:aell tneb"usu ve turing ku· 
Jüp reisi Retlt Saffet Bey bu 
tarihte Budapeıteye ıiderek 
merasimde bulunacaktır. 

Politae : 

Patlıcan çalarken 
Çapada oturan Necip hırsızlık 

yapmak üzere Beyoğlunda Tab
tagaıi mahallesinde Mağazacı 
bostanına girmif, patlıcan top· 
larken bostan sahibi ile yanaş-
malan Bektaş, Bilal, Şahin tara
fından yakalanmııtır. Bahçıvanlar 
hırsızı bayıltancıya kadar d6v
müt ve sonra polise haber ver
miılerdir. Hırsız Necip ifadeye 
gayri muktedir bir halde Beyoğ
lu hastanesioe kaldırılmııtır. 

Esrar keçekçllerı 
Galatada Necati Bey cadde

sinde şüpheli vaziyette dolatan 
Karamürselli Yahya ile Ahmet 
çevrilmişler ve Uı:erlerinde ya-
rımşar okka esrar bulunmuştur. 

Otomobil kazası 
Fındıklıda Dolap çeımeıi so

kağında oturan lsmaile Seyfetti
nin 1581 numaralı otomobili 
çarpmış, başından yaralamıştır. 
Şoför yakalanmııtır. 

Sarho' kavgası 
Büyükderede Çayır arkasında 

oturan Dursun faz laca sarhoş 
olduğu halde evine giderken 
arkadaşı Mustafa koluna girmek 
istemiş, bu yüzden aralarında 

kavga çıkmıştır. Mustafa ile 
Dursun birbirlerini epeyce dök
dükleri gibi başlarını da yar· 
mışlardır. 

Jiletle yUzDnU keamı, 1 
Galatada yeni Vatan otelinde 

oturan sabık randevücillerden 
Şamlı Emine ile Nadide dost 
tutmak yilyilnden kavga etmişler, 
Nadide jilet ile Eminenin yüzünü 
dört yerinden kesmiıtir. Carih 
kadın yakalanmııtır. 

için.. Esasen bu ve1aiki başka 
bir yerde ibraz etmiı değilim ..• 

Reis - Hüviyet varakasında 
miralayın imzasını taklit etmişsin. 
Maınun - Ben varakadaki 

yer boı kalmasın diye · uydurma 
bir imza koydum .•• 

Sahte vesikayı tetkik eden 
reis, oradaki mühürü nereden 
bulduğunu maznundan sormuş ve 
Naci Efendi fU ceYabı vermiıtir. 

- Bir sokakta bir cüzdan 
buldum, cüzdanın içinde bir 
resmi mliblir, bir imza, bir yü· 
zlik, iki buçuk lirada para vardı 
resmi mllbllrOn nereye ait oldu
ğuna anlıyamadım. 

Mahkeme, evrakın beryı mü· 
talla· mDddeiumumiliğe tevdiine 
Ye muhakemenin 5 eylülde de
vamına karar vermiştir. 

Etibba odası 

Bazı doktorları dava 
edecek 

Etibba odası senelerdenberi 
ayidabnı vermiyen doktorları 
Sulh mahkemesine vermeye ka
rar Yermittir. Bu karar birer bi
ru,ur halinde aidatlarını ver· 
meyenlere tebliğ edilmiıtir. 

Oda riyaseti, birikmiş aidatlannı 
k ... m, llasam •er•ek iateyenlere 
kol•ylık gasteriJecegini de bil
dirmiıtir. 

Akdeniz seyahatı 

TOrkiye Turing kulübü Teırini 
evvel baılangıcında Akdeniıde 
bir seyyahat tertip edecektir. 

On giln sllrecek ve lıtanbul
dan baıhyarak İzmir, Kandiye, 
Hanya ve Pire tehirleri ziyaret 
edildikten ıoara lstanbula dönli
lecektir. 

Turing kulllp seyahat hakkın
da Yunan reımi torizim ıube
ıile temasa geçmiftir. 

ltalyan milli torizim mliessese· 
si Ttırkiye ıubeıinide Ey161de 
bir ltalya 1eyyabatı tertip ede
cektir. 

Seyyabat Eyh1liln on betinde 
baılıyarak 28 EylCile kadar de
vam edecek, Bari, Roma, Napo
li, Pompei, Meaina, Katanya Pi-
re ve Atini tehirleri ziyaret 
edilecektir. Seyyahat Loit Tiryes· 
tino•un Viyana vapurile yapıla
caktır, Ücret, bütiln masraf da
hil olduğu halde 160 liradır • 

Honı·Kong'ta kol•ra 

Hudut ve sahiller sıhhat u
mum mDdDrlliğOnden : Hong
Kong limanı mevaredatına şim-

dilik koleraya mahıuı tıbbi mu
ayene tedbri konulduğu tebliğ 
olunur. 

~••hlh 

Cihangirde Mehmet Kimil Be
yin aparbmanından yangın çık
tığını yazmııtık. Mehmet Kimil 
Beyin evinde bulunmamasinın 
f8pheli bulunduğunu gösterecek 
ıekilde bir cllmle kaydedilmitlir. 
Bunu taıbib ederiz. 

Diln Anadoludan 
döndü 

Yirmi gün evvel Anadolu se
yahatine çıkan darülfünun heyeti 
dUn sabah avdet etmiştir. Heyet 
meyamnda bulunan müderrisle• 
rinden Hasan Raşit B. Kütahya
da ve Çangırıda frengi hakkan· 
da, yüksek orman mektebi mü
dürü Mazhar B. Eskişehir ve Si· 
vasta ormancılık hakkında, Ham• 
di Suat B. Eskişehir ve Kayseri 
de verem hakkında konferanslar 
verdikleri talebelerden bir çoğu 
da gittikleri yerde inkılap ve 
ıençlik ve milli ikhsat mevzuları 
etrafında hıtabeler irat, gençler• 
le ve halkla temas etmişlerdir. 

Heyet dolaştığı şehirlerde bü
yük tezahüratla ve samimiyetle 
karşılanmışlardır. Heyete riyaset 
eden fen fakültesi reisi Mustafa 
Hakkı B. bazı müesseselere ilml 
yardımlarda bulunmayı vadet
miştir. Heyetin seyahatine ait 
bir bruşur hazırlanarak tabedi
lecektir. Bu gibi seyahatler her 
sene tekrar olunacaklar. 

Yerli tiftiklerin .. .. .. .. surumu ıçm 
Diyanet işleri riyasetinden btl

tün miiftülüklere gönderilen bir 
tamimde menıubini ilmiyenin 
giydikleri latalara Türkiye tiftik 
cemiyetinin Ankarada açtığı ima
llthanede dokunan tiftikten ma• 
mul soflardan yaptırmaları lüzu· 
mu tavsiye edilmektedir. 

Tamimde verilen izahata göre 
beyaz sofların beş metresi 187,S 
diğer renklerde aofların beı 

metresi ise 200 kuruştur. Bet 
altı metre sof bir llta için kifi 
gelmektedir. Sipariş edilecek 
sofların bedelini üç taksitte ado
mek kabildir. 

Terkosdan eliman 
T erkos ıirketinin aylardanberi 

yeniden yapmakda oldoiu ba11 
tesisatın on beş giine kadar bi
tecegi bildirilmektedir. Borula• 
rın degiştirilmesi yüzünden ıelı-
rin bir çok yerlerinde sık, ıık 
sular kesilmektedir. 

Bu arada Taksim Finuata 
tarafında günlerdenberi bir 
damla ıu bulmak kabil degildir. 
Bu vazıy~ her gün Belediyeye 
tikiyet edilmektedir, 

Filomuz bugtln Gt
resunda 

Karadeniz limanlarını ziyaret 
etmekte olan filomuz bugün Gi
reıuna muvaaalat edecektir. Filo 
30 ağustos münasebetile Gire
sunda yapılacak ıenliklere iştirak 
edecektir. 

Mısır matbuat mUdUrD 

Şehrimize gelmiş olan Mısır 
matbuat umum müdürü lsmail 
ye Mııar sefiri Abdülhalik Ham
za beyler Yalovaya gitmişlerdir. 
Ismail bey şerefine Yalovada 
seyrisefain idaresi tarafından bir 
ziyafet verilmiştir. 

Bir gazeteci 

Bükreşle Arnavutça ve Fran
sızca Qlarak çıkan "Yeni Arna· 
vutluk., gazetesi muharrirlerin
den Madam Maria La Pietra 
ıebrimize gelmiştir. 

içtima 
Tavuk cemiyei.i azaları dün 

halk evinde toplanarak cemiy• 
tin mustakbel mesaisi hakkında 
2örüşmüşlerdir. 
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Kaypor İngiltereye giderek Alman
lardan para sızdırmak istiyordu · 

Kayporun mabadı açıktı. Ken- j 
disi bir bahane ile lngiltereye gi
derek Almanlardan para sızdır
mak istiyordu. Aşenden fırsatı ka-

çırmadı, ve onunla konuşa konufa 
Almanlara tebliği istenilen ma
lumatı devretti. 

- Refikanız söylemişti .. 

- Yakında İngiltereye gidiyo-
rum!. 

- Öyle mi?. 

Aşendenin, bilaihtiyar yüreği 

oynamıştı. 

Kaypor iki taraf arasmda da- - Ne zaman gideceksiniz, çok 
mu kalacaksınız?. · ha fazla samimiyet tesisi için, A-

şendene biraz daha sokulmuş, o- - Burada boş oturmaktan bık-

h ı ak b 1 1:ım. Anlaşılan harp uzun sürecek. na ma rem sayı ac:: azı söz er -
söylemiş ve ilave etmişti : Bomboş oturmak n~ fena!. Para 

- Ben bunları senden başkası· kazanmıya ihtiyac.ım var. Karım 
na söylemem.. gerçi Alman, fakat ben lngilizim. 

ikisi ayrıldıkları zeman pek Vazifem; yapmak gerek.. Bütün 
memnun görünüyorlardı. harp müddetini burada geçirecek 

Kaypor hiç şüphesiz o gün bin
başı ''Yon P.,,. ye mühim bir ra· 
por yazdı .. 

Üç hafta sonra A~enden karı 
koca ile birlikte dağlara çıkıyor, 

olursam ileride dostlarn:ıın yüzü
ne nasıl bakarım. Karım, razı de

ğilse de artık onu düşüncelerinde 
serbest bırakıyorum. 

Kaypor bu sözleri !Öylüyor, fa
kat yüzünde İngiltereye ay·ak onunla samimi konuşuyor, Kay· 

porlarm sözlerinden onun Al· basmak istemediği de görünüyor
manlara hizmetten vaz geçemı- du. Fakat sözlerinden Almanların 
yeceğini, onlara ihanet edemiye- ondan ne istcclikleri anlaşıhnak

ta idi. Kayor ya lngi1tereye gide-ceğini anlıyordu.. Karısı onun ü

zerinde hikimdi.. Sonra kendisi 

Almanya ile müttefiklerinin har
bı kazanacaklarına kanidi. 

cek, yahut maaşmı kaybedecek
ti ... 

- Rcf ikanızı da 3ötarecek mi-
.. ? 

A d b 
sınız .. 

~n en ir gün dersini yapı-
yorken Madam ona şu haberi ver - Hayır, refikam burada kala-
di: cak!. 

- Kocam bugün Cenevreye 
gitti. Orada işi var .. 

-Çok kalacak mı?. 

Demek ki İş şu şekilde tertip e
dilmişti. Kaypor İngiltereye gi • 

dt:!rek çalı~acak, mektuplarını ka· 
rısına yazacak, o da· hunları Bern-

- Y almz iki gün .. 

- A~enden madamın yal? ... 
deki Alman hinb::ı~ı:ıma vereçe'k

ıy· 
tir .. 

lediğini sezer gibi oldu. ~or 

Cenevreye değil, fakat [ .: gi-

derek Alman istihbarat şefi ile 
görüşebilirdi .. 

Meselyi tahkik etmek pek ko
laydı .• A~enden, akşam kadın gar

sonlardan birini kenara çekmiş ve 
ona sormuştu: 

- Mister Kaypor "Bern,, e git

miş öyle mi?. 

- Evet, fakat yarm gelecek .. 

A,enden, tanıdığı 1bir İsviçreli 

vasıtasile "Bern, e bir mektup 
gönderdi .• 

• 
Maksadı, Kayporu takip ettir· 

mek ve ne yaptığını anlamaktı ... 

Ertesi gün Kaypur gelmiş, Aşende 

ne bir selam vermekle iktifa ede-

- lngiltere~e nasıl bir iş arıya· 
yır.ı?. 

- Hangi işi yapabilirseniz onu 

istersiniz .. 

- Acaba san3Ör dairesinde 
bir iş alabilir miyim?. 

- Belki!. 

- Siz bana bir tavsiye vere-
mez misiniz?. 

- Memnuniyetle, daire.mizin 

şefi ile aram çok iyidir. 

- Beni çok minnettar edersi-

nız ... 

- Vizenizi yaptırdınız mı? 

- Henüz yapbramadım. Bana 
vize verilip verilmiyeceiinden 
şüphe ediyorum. 

rek karısile birlikte yukarı çık- - Neden efendim. Memleketi

mı§tı. Telaş içinde olduğu belliy· ne dönmek i!t!yen bir adar.ı ah
'di.. Ertesi sabah, Aşenden llre- konulabilir mi?. Hiç zannetmiyo· 

ne gönderdiği mektubun cevabı
nı aldı: 

"Kaypor binba~ı "V on P .,, ile 

görüştü.. Binba~ının ona neler 

söylediğini tahmin etmek müm -

kündür .. Almanlar Kaypora Los· 
rende ikamet mukabilinde para 

vermekten usandılar.. Onu lngil

tereye göndererek orada kullan

mak istiyorlar.,, 

Ertesi gün, madam Kaypor 
geldiği zaman, pek donuk ve pek 
mustaripti. Geceyi uykusuz geçir

'diği belliydi. Acaba madam ko • 

casının lngiltereye gitmesi lehin

'de mi, yoksa aleyhinde miydi? .. 
'.Anlamak imkansızdı .. 

Yemekten sonra Kaypor Aşen
'deni yanına davet etti: 

- Gel de kahvelerimhd bera

ber içelim!. Be!J cenevreye ~ittim 

geldim!, 

rum. 

- Tavsiyenizi ne zaman ala· 
bilirim?. 

- Birazdan hazırlarım. 

- Çok teşekkür ederim. 

Kaypor, Aşendeni bırakarak 

karısının yanına gitti. Aşenden 

yukarı çıkarak bir kaç mektup ha

zırladı. Bunların biri miralay 

"R,, ya Kaypor.un lngiltereye av· 

det edeceğini haber veriyoı·du. 

Biri Kayporun müracaat edeceği 

her konsoloıhanenin hemen ken· 

disine vize vermesini tamim edi

yordu.. Aşenden bunlan derhal 

gönderdi. Sonra akşam yemeğine 

indiği zaman Kaypora tavsiye 

mektubunu' verdi •. Mektup son de
rece iyi idi. 

Ertesi gün Kaypor, Losernden 
har~ket etli .. 

(Bitmedi) 

1 Ticaret ve iktısat Haberleri f A 
Demir fiyatlarında • fıtid lıı 

ihtikar Birinci fasıl: Aile hayatı-Ailenın ıaf : 
T icaret müdüriyeti son zaman· 

!arda demir fiyatlarında gayri 
tabıi vaziyetler oıduğunu haber 
a•dığından tahkikata başlamıştır. 

Verilen mı:ılii::nata göre demir 
ve hurda demir ticareti ile meş
gul olanlar hiç sebep yokken 
demir fiyatlarını yükseltmişlerdir 
Bilhassa Anadoluda bu .fiyatların 
yükseltilmiş olması nazan dikka
h celbetmişt•r. 

Yeni kontenjan 
listesine hazırlık 
Yeni kontenjan kararnamesine 

göre şehrimizde teşekkül ede· 
cek iki ihracat komisyonu aza-
ları çarşamba günü U'llumi bir 
içtima a!<tedeceklerdir. 
~u içtimada faaliyet tarzı ve 

siste m~eri görüşül~cek ve vazife
ler ayrıla caktır. 

Odada lçtlmtl 
1 Istanbu\ ticaret odası id<!re 

heyeti dün öğleden sonra fev
kalade bir içtima aktetmiştir. 

fu içUmada 1 Ey:uı 1932 den 
itibaren tatbik edilecek yeni 
kontenjan kararnamesi mucibio· 
ce yapılacak hazırlıklar görüşül
müştür. 

Kavun ihracatı 
Soıı zamanlarda Fransaya 

memleketimizden kavun ihraç 
edilmekte idi. Fansa bükumeli 
Fransaya kavun ithalini konten
jana tabi tutmıya karar vermiş
tir. 

Dün P<nisten şehrimize gelen 
bir telgrafta keyfiyet bildirilmiş-

Buğday satışı 
Ticaret ve zahire borsasında 

dün buğday üzerine pek az mu· 
amele olmuştur. 

Fiat 7,5 kuruş üzerinde oyna-
mıştır. 

Dün de şehrimize 33 vagon 
ve 1044 çuval buğday ge!miştir. 

Almanyauın en yaşlı 
kadın · meb'osu 

Bertin, 28 ( A. A. ) - Ahiren 
Moskova'dan avdet etmiş olan 
Reichstag'ın sin itibarile reisesi 

bu'.unan Clara Zetkiu, ağır su· 
rette hasta bulunmaktadır. Bi-
naenaleyh, tasavvuru veçible 
Reichstag'ın birinci celsesine 
riyaset edemeyecektir. 

Paslöriin merkadl 
önünde 

Paris, 28 (A.A) - Umumi 
sıhhat nazırı, dUn Pastör e::sti· 
His ünde bürmetk ar bir hazirun 
kitlesi muvacebes!nde yapılan 
"Ümit günü,, merasimine riyasd 
etmiş ve müteakiben merasimde 
mt:vcut bulunan zevat bUyük ve 
layemut alimin rnerkadi önünde 
bir geç't resmi icra etmiştir. 

Maoçuri meselesi 
Washington 28, (A A) - Ame

rika yeni Maııçuri devletinin 
Japonya tarafından tanınması ne
tkE:sinde husulü muhtemel aksi 
tes·rlerin ne olacağı hakkmda 
hüküm vermek hususunda sabır
sızlan maktadır. Resmi Amerikan 
mahafili tarafında bir nebze en· 
dişe ile derpiş edilen imkanlardan 
biri hariç ezmemleket imtiyazatı• 
m ilga ed'Al . bir muahedename 
akdidir. 

ve nimetleri-Beşeri tabiattaki 111
113 Ut 

ihtiyaç : Başkasile yaşamak, başkaS ~ c'1 
yeniden hayata gelmek ihtiyacı~ dıı~' 

ve saokı ~ 
Bu satırlarla arzetmek tecrü- sözlerimizi unutarak b" ıııe ~il 

ır u L ı 
besinde bu'undugwumuz mevzu, bir itiraza oğraı:nıyall ıPU"" lllt'" 

k oı>U !I' " 
kari•n, muhrrir kadar, ve ihtimal- o!duüunu forzedere ' t'nİ '" al~ 

!'!> k uzeŞ 1 • ~ö "'IQJ'I 
ki ondan ziyade vakıf olduğu faa değil, fakat ~er aldeo, t~ ~ctl 
mevzulardan biridir. Bu türlü mal edeceğiz. Bu ıcOl b'" bir rı' ~tt 
mevzular, muharrir için aynı za· doğmuş bir kalbin ta wl~ eıt ~il' 
manda hem güç, hem ko!aydır. ile ha~ kı tes'im edccegı . ıtJ'rl ' 
Güçtür : Çonkü yeniliğe teşeb- vetli bir müdafaa sistePl' llt 

büs etmek imkansız, fevka!ade- edecektir. arıeJt' ....., , 
lik göstermek muhataralıdır. Ko- Mevzuumuzun pfaoıPt .ı r bf tll~ l 

'd·· . kaoı ."'1 ~t? Jaydır : Çünkü, hepimiz, bildi- Iim: Bu zannedil ıısı t~ 11rı.ı· • 
ğimiz şeylerden ba~sedildi~ini sit bir şey değildir. E"'"e so~r' 
görmekten zevk alırl7, şahsi fi- mi surette aileyi, da~:rı ı,jte' 
l<irlerimizle, bjze ~öy~enen · fikir- onu teşkil eden şahı~·. ~ r' 
lerin mukaveses;, rubumuzda-sö· birer gözden geçirecegıı: ~P~ 
zün pe~ yüksekltn düştüğü ilmi nihayet, asrımızın fikir b:.ef 'I 
bab·sıerin veremiyeceği - lttif h<>z· dolaştıklannı ve 01a~lıeriJl 1 
lar uyandırır. takım kudretli muharr~ tJ'11 

B;zi, bu mevzuu intihaba sev· semletici ve zaJim bel~!,3 jjj ~ 
keden an:.iller, ikidir: Biri, daimi müzaheretlerini gördügU~odi'f' 
ve a!emşumül menfeati, diğeri kaç hasta ve dermansıı ı~il 
vakit ve hal He tam ve kat'i kısaca cevap vererek .s()ı 
mi.inssebetidir. ister geçmişte, hitam vereceğiz. e~ 
ister hatde veya gelecekte aiJe- Şu halde, bu faslın IJl bJ 
nin bir parçası oJmıyan veya ol- aile hayatını; bu baya~~ . ~ 
mıyacak olan bir insan tasavvur üzerindeki ahlaki teStr~-~ ~ 
olunabilir mi? Hiçbir l imse var- onun bu yüzden uğrayac~,, .. 
mıdır ki bu kelime telaffuz edi- yali tecrübeleri, keıa .!i ıl ~ 
lirken kalbinin birkaç teli ihtizaz faziletkarhğından bekledıg e~, ~ 
etmesin veyabul: yüıünde bir karlıkları, bu şeciaae b:!i' 
tebessüm, gözlerinde bir kaç vadettiği mükafatları vel ~ 
damla yaş belirmesin. Diğer ta- kara toprak üzerindeki. ~~de ıt 
raftan zamanın, ahlaki bususatta zin huzur ve saadet ıçı.. 11 
doğurduğu korkunç teşevvüşlere mamlanmasrndaki dahi ;~. 
pek az vakıf olanlar bile takdir rini izahtan ibaret olac\,,ı~ 
ederler ki asrnnızda aile, ıslahat- Saadet kelimesini ıı ~~ 
çaların icatkar fikirlerini şiddetle bulunduk. Fakat saadet ıı f'~ 
....e,gul etmekte, husumetlere ve Simdiye kadar sadece 4i~ JJ 
aleyhtarhkJara ... maruz kalmakta- meslekler tarafından ctd ~;r,. 
dır. lslahatçıl<lrın - ehemmiyetini men bütün insanlar ta~~ısf!~ 
izam etmek caiz olmıyan - yeni sorulmuş olan bu sual, o ,or. 
sistemlerinden babsetmiyelim • düşünen ve ıstırap çeke11 , r~ 
Fakat madam ki bazı mütefek- )ar bulundukça ve bilhss~1 ~~ 
kirler; belki esefle, belki de ba- hun ve bayatın nihai sırla 

1
,l \ 

siretkarlık icabile adetlerimizde, fedilmedikçe ilelebet sor" ,J ~ d 
aile fikrinin inhitatını gösteren t 6'. "' ır. ,e·ı L 
tahavvüller görüldüğünü iddia Fakat biz, bu derinlikle ,..,. °" 
ederler. Madam ki hastahğın mev- mıyarak ve hissi selimde"• l ~ 
cudiyeti sezılmekte ve bunda zuumuıa yetecek bir }<a~ s•l \ 
vehamet bulunduğu farzedilmek· haza alarak diyebiliriz k•f ri~'~ ~~ 
tedir: Şu halde cemiyetin hassa· tin en az itiraz götüren 'eçb~~ ~) 
siyet göstermesi, buna karşı her kesin ta~di .. k ~t!iği. fo O ( 'tk 
tedbirli davranması zaruridir. ısükun)dur.Sükun ıkı tü~ lı't'J 
Beoaberin, ister onu sevdirmek, bilir. Bir sükun vardır ~ t''r 
ister müdafaa etmek için aileden hk ve hareketsizdir. ' -·

1 bahsetmek hal ve maslahata ve duymak kabiliyetindell 
1
,11 

muvafık bir hareket olur. rumdur. eu, ölüniln ve ti ıl 
F•kat bu hususta takip edi· kunudur. ,r~~ 

Jecek (metot) nasıl olmalıdır. Diğer bir sükun daha ;Uf:ıt 
Gerçi en müessır ve en kat'i bu; yaşıyan, duyan ve •Ji!e~ 
usul, muarızlarımıza cesurane bir varhktaki bütün k'1b1 jo~'j 
hücum etmek, iddialarını çürüt· rin, ahenktar bir sure.tte: çiÇ ~ 
mek, onları siper!erioe kadar f d ı b d k ""' 1, a u a vermesı 

1 11
,ıı 

11 
kova[amak ve münakaşa mey- lemnesidir. (Hat) tabir ~ '1_..at!"i 
danı temizlendikten sonr~ aile b r v• ~~ 

bazen pek bedbaht 1 &.1't .·~ 
nazariyesini ahJakİ Ve İçtimai rJJ9P r 
bütiln amilleri ve mebdelerile bile nas:p plabilen şu dl, 
izah etmektir. Fakat zannede- lamk ve geçici sarsın.tıd·~if' ~ 
riz ki bu, pek ilmi bir metot· ruhumuzun hakiki bı~ 1f ,lif' I ' 
tur. Bizim bu bahiste takip et- tekabtil eden salim bır a ... i~ ~ 

· • teıv " tığimiz metot bu değildir. llmi fiil sahasına geçıncsm1 -s' 
. d . . t aeıeo metodu, takip etmeyişimiı;n tıren erın ve ıç en & , ,ı 

sebebi, felsefi münakaşalara ten bahediyoruz. "es~' ( 
alışkın olmıyan muhterem kari- Beşeri saadetin en rn~et o~ 
lere cemilekarhk yapmak değil- en saf kaynakları rnu.h~bde• t',( 
dir, Billkiı karilerimizinde tasvip gulBrıdır. Bua!ann ıçıP e11 ~ f 
edecekleri daha ili m&ksatlar atimize diğerlerinin he'°"" iV. 
düşünü;oruz: 

1 
d k l skin

1
db7n, da.ha çbok uy0~~ 1'llblfı/( ~i.. 

ilmi ve nazari yol ar a ma u a ını • eger u ge " tıı ı 1, 
olan milnakaşa, ahlaki mese!e· nabilirse ·doldurup ıaşır. bıı~;) 

' 'k' . d r kı JiJ~ı· Jerde ekseriya fena neticelere sü· o an ı ı tanesı var 1 
" P',r' 

rüklenir ve dorultrnaktan ziyade dan biri karıhk ve koc3hbbe~ 
bulandırır. Bu o kadar afif ve analık ve babalık ınuba l'l•2 

d B 1 ~ rnıı• ( 
incinmesi kolay mevzular an· u iki duygu, var ıgı '"İ 
dırki muakileyi lüzumundan fazla birinden ayrılamıyan 1

• ~-~ 
ileriye götürmek ınahıurludur ihtiyacına tekabül eder· ~) 
diye biliriz. Şu halde, iilen!n larile yaşamak ihtiyacı ft flf 
mubasamlara ve düşmanlara ma· lariJe yeniden bayat• 
lik bulunduiu hakkındaki ilk ihtiyacı. (Dcvd1'9 



Sabırsız 
.__ ... laıanterede 

sevgililer 
Fran-... 

.......................... 
limuma pllace, bu ..,_. 
Fraw pollli ile karpıfblır. 
Zira, .... aileli. keadlliala 
rllfllal iabat etmediii için ml
dabale talebinde balunmutlardı. 

Mumafib, Joa puaportunua 
dojnı oldapna llylemif, polia
tea yaka11aı kartarabllmiftir. 

Şimdi, ba aceleci Dipnblar, 
Pıriıte, Jonan rlftlln8 iabat et· 
mnlne hatisaru kol kola dola· 
ııyorlar. 

Bacaklı olmak mı 
iyidir? 

Yoksa bacaksız 
olmak mı? 

Badapqte, 28 (A.A) - Tek ..... gır.;.. u; ... , ••• , .. 

kuuında lteki bacatma ela DJ
betmiıtir. Mumaileyh, trımftJ 
tirketini dan etmiıtir. Fakat 
mahkeme, mtlddeinin kazada 
enelld maifet YamtUDUD dilen
cillk oldap Ye lteld bıcapa ela 
ka1betmealaln kaua~ ibtimalle
riai arttırarak keaclialne daha 
fazla Yaridat temin eclıceif be
yaDile , mamıileyhln daftlml 
recldetmiftlr. 

lzmlr bonaıında 
tlzlm 

imlr 28 (A.A) - 8a ... 
boruda 11 ile SS lnnt ....,. 
ela 7,960 çanl Daim aablmlfbr. 

' 11' Mektup Ve .. Cevabı 
-•- -XlclkR ... a-

.Jt....,,, I .JL .s. 
Urlaaa daı 
- Nimet Han-. abr, eli,. ttık

rarW... 
- <>JUacaklanm -.. SGCak

lara N"maet Hanım da alma•, dl· 
~e Şbaui Be, rarar 9ttl. 

irfan büauna Wdı bit cnap 
Yermecli. Omm ......... .. 
aaledıir da belli ..... .. 

Ba çomdan lrmulieiae huet· 
tiii isin Şinui ., kanama Jaaı. 
J'Ol'dU. C>,uacaldanm imana ... 
- alreceiini pcula 11re1m-1t 
tll Çocuklar caa nedir b~ 
lar ı. ilkin aıaalanm adam etmek 
ilterdi. ŞiDui a.,. ona ne ıGul, 
... ... 1ı fikirler llJlmaifiir ,., 
Saicle dinlemez ki, •Hnl-iyonmlf 
ki.. Bak timdi ....... ...,..._ p
Ja,or. Kocesma bile 1aammJor-

VAKiT 

Eski ayan reisi 
Rifat Bey dün 

gömüldü 
latanbul 28 (A.A) - Mlllp 

aya mecliai Reiai ye eabak 
Maliye namı Rıfat Bey merhu
mu cenazeıi dtha Kalamıftald 
madea bllylk bir ilıtifal ile kal· -dmlarak Karaca Abmetteki ille 
kabriatallına defnedilmiıtir. 

Ceauede latanbul valili Ye 
belecli1e reİIİ Muhiddin Bey, 
mlllp mecliıi lyan lza11ndu 
Sadn eabak MOfir izzet pqa, 
PerteY pap, Abdllllıak Hamit, 
Kemal Z.de Ali Ekrem, Hoae
Jia Cabit. lamail Mlftak, Cam
lmriyet merkez bankaa mediai 
idare Reüıi Nlarat. Meb'• Se
llb Cimcoı, Meb'aa lbrahim $loo 
reni, Tlrk Da}'İDler nldli Z.. 
kll, Hariciye protokol mldiri 
Umamial ŞeYket Faat, Beledi1e 
reia maaYİDi Hamit, Eabak Tah
ran b&yl elçiıi Emin ve eabak 
bariciJe mDıteıan Etem, Beyler-

le Müderris Kadri Rafit pqa, 
Muhtelit mObadele komiıyoaa 
Tllrk heyeti merahha1811 ve 
difer komisyon erlılnı,Avutur
Ja ıefareti milatqan, Elektrik tir· 
keti mGdiri umumlai, Şehrimiz 
alemi maliıintt menıup yerli ve 
ecnebi bir çok zevat ile TtltOn 
inbiıan mOdiri Mitbat Bey inbi· 
ur idareai erkim, F enerbabçe 
klllbll ile dlier ıpor tepkklllle
rlae ..... sent, Matbaat 
mD.....Weri, ve bltGD Aaadohi 
ajan11 tahrir aileal, uker Ye 
poliı müfrezeleri ve merhumun da· 

ha yliılerce hürmetkln hazır 
bulunmuılardır. 

...,.~v.ısa1e11. 
Anadolu ajaD11, Mabtelit mlba· 
dele komiıyonu, Elelrtrik firketi, 
F enerbabçe ıpor kltıbn tarafın. 
dan ye daha bir çok yerlerden 
mtltaıcldit celeakler pnderil· 
mlftL 

Ba m8ee.tf ziya dolıy11ile ge
rek rami mebafilin Ye ıerek 
memleket mOnevverlerinin mer
huma karp besledikleri hful 
blrmetl irae eder aurette Jh· 
lerce tıdyet telgrafı ıelmekte
clir. Ba meyanda Bıı•ekil lamet 
Pqa Hazretleriyle, Hariciye Te
ldU T o.file RtıflD, Ri yaıeticllm
har kltlbl amumiıi Hikmet B. 
lerden, Fransa ve Amerika bl-

bfumm dikine pier bir kadın. 
liwi Be,. o samana kadar ka· 
nllDI beleıairken timdi ona yeni 
~ klllarlar buluyor Ye '-adini 
telelli eder sibi oluyordu. Yemek 
oclumcla ıezinmeie bqlaclı.. Ço
cuklar Sara ile kon11f111C11'1ardı •• 
$iaui Be,. onlarm ne dediklerini 
bile anlal"IJ'ar, bu çocnldarm a
nalarına benwnit olmalarma Jce.. 
d•lenİ70fda. 

Sara pc:aldan doyurduktan Ye 
oclalarma çıkanlıktan eoma Şina· 
ıi Beye de ,_.ek Terdi. Şinui 
ayakta olana kendini daha rahat 
haldalu için yemeli ta bitirme-
1• plıftı Ye hemen hiç lhr 197 ye
~emedL O ,_.ekte iken Sara 
abçmm ıeldilini haber verdi. Şi· 
DUi S., ahçıyı yanma iatedi Ye 
neden brakola istediklerini tor
du. Ahçımn bir hemtehriıi Yar

llllft omm :rerbd aoruyorlarmq •• 
Ketld Şinui Beyi aonalardı da 

- ıellp onu nde 1871eaqdi. 
Saide l&fll'l'dı. Şu dakikada P" 

lip oma ha.,.. kaldınalar memm 
olacalnu 1&1U70rda. 

Yemekten IODJ'& yukarı çddı, 

s ... ,. 5 

Ba Sergisinde 
Şark paviyonunda bir 

minare yapıldı ! 
surette ittirak edllmealae kırar 
veril mittir. 

ihracat ofisi namına nporHSr 
Akil bey bu sergiye iştirak ede

cektir. 

Tacirler Ye mGmeailler per
ıembe pnü ıaat 10 da Bari

ye hareket edeceklerdir. 
Sl!rgiye iıtirak eden mUhim 

mOeueaeler meyanında ipeki1t 
1f limitet, Ati Vafi mabdamlan, 
Hacı Bekir ve Zinal tirketleri 
vardır. 

ltalya bllklmeti ba HDe pana
ymn ıark paviyonlannda birçok 
tadillt yapbrmlf ve bu meyaıada 
ıark pınayanna bir de minare 

HAtmet tarafındın ltılyada 1 yapbrmııhr. Reımimiz panaJQ'-
Barl prk pu•Jlflll• gayri reıml dairi minareyi g&ıtermektedir. 

,ık eıçııeriuden, SovJ•t ae1 ..... J Greta Garbo'nun 
tindm telpaflar gelmiftir. hal f • 

Merbam çok temiz Ye kıymetli e J 
bir zatb. 20 1qıada hUrriyet Holivut ıazeteleri yuıyon 
mOcadelelerine ablm••, Namık And ..., "Yeni yıldıa "Hanı enoa,, Kemale lntiup ederek damat 
olmuttur. Atllteaddit defterdar· peri masallanadaki ıimal 
Iaklarda, maliye nezareti varidat prenıealeri gibidir. Keıadi8i, 
mUd8ıll umumiliğinde, divanı mu· menfi bir Rus aıılıadeıi kadar 
baıebıt reisliğinde bulunmUf, kozmopolittir. Yeni yıldız 8m
mllteadclit defalar maliye nazır- rinde yemek pifirmemif, Y•J• 
hta yapmıf, &yan azam ve bila· bir dDğme dikmemiflir. Fakat 
ı... AJaa reilİ olmuttar. Son en mllthit kuırıalar ipade ea 
.. eler urfmcla da mezbaha ldiçllk undah. • mebaretli 
meclili ldueainde reiı bulunu· balıkçı gibi idare eder. 
yordu. Mumaileyh ayau zamanda uy eni yıldız kumar oyau. 
edip ve muharrir idi. 93 meclisi Saçtan san~1r. Geniı g&zllldtlr. 
mebuunında zabıt kitabeti va· lngilizcesini dllzeltmek için hergtıa 
ilfeilil "P~· Ôl&ml mem- Mezaminn bir par~ OD kvre 
leht f~ 'btlylk ltlr slyacl1r. O. Jllbek •esle okur." 
pllan Ajan• m8dlr8 amumi.ı Holint, Greta Garbonaa acık 
Muvaffak Beyle Hariciye mO.te- b1rabp meykll doldancak Gari
ıan Numan Beye ve ailesine li Andreyi ba tekilde takdim 
beyanı taziyet ederiı· ediyor. 

Alleal te .. kklr edlror Onun hali bamda iftiralı ettl-
latabal, 28 (A.A) - Hiuetti• ği ''Richard Dika11 annnlı eaer

tlmis te .. Urtlll ıiddeti gerek de b&yük bir muvaffakı,.t ka
cenazeye iftirak Ye gerek tel- zanması bekleniyor. 

sraf ye mektupla taziyet lntflin- ••"•=---·--·--------..-.. 
de baluamut olu zevıb muhte- la ve bD)'llk bir hazakatle teda-
reme1e •Jfl ayn ifayi teıekküre viaiae ihtimam eden Dr. Şekip 
mhi oldupadıa bu makaddea Habip Bf. ye blUllD aileain tlk
yısifeJİ Anadolu Ajaum• tevdi ran ve minnet bisıini Ajua •• 
ediyoruz. utuile arz ve ibllğ etmeJi laJ• 

Babamı11n pek uzun ıtlren mettar bir vazife addediyoraz. 
baatahfı eanı11nda bitmek tll• Mene~nll Zade allaı ,.. .... 
kenmek bilmiyen bir fedaklrhk· Murxdlalı N,,.,.. 

aaatlerce suindi Ye bir aralık o ' n, belki kırk kere, uzan USllll D&• 

semana kadar yapmadıjı 19yleri ahatlarla anlatmq Ye kendilinia 
yaptı; brumm kitaplarım, not• hiç roman okumadıpm taylemit. 
lamu, lıllıt)anm kanttmlı. Bu Saide Hanım da eanki •nla!DJf P. 
ldtaplarm akai sibi, hemen hep- bi görünmilf olmuma ralDum it
ıi lqilisce.. Coia da roman.. te gene bir ıGrii ıoman! .. Ve JÜ• 

Saide koc:umm çok uzun nui· mz hu roaıanlar için deill. timdi 
Jaat)al'QI& aldQ'IDıyarak ıene hu ş· . Be .-.1. iwl anhJorcla ld __ , __ '-- ş· . Be ınuı 1 ~ •ı• 
romıwuın Oa~,yor.. IDUl ye Saide, her itte. kocamı diDlemif 
ıare; plan a&Jlemelde yazmak, ...:1.· -a.-"tı---
ye okmnakla dinlemek arumda ve anlamq ·-· ·--ut. Mllllr-. 
hiç fark 70 .... Biri yalan llyler- ıw keneli b~ldilini yapmq .. 
ae ona lml)orlar Ye dinlemiyor• "',esel, temas, her te:Ji yerli 
lar da yasana niçin otwıorlar n rinde bir n amma Şinaal ....,;mı 
neden kızmıyorlar?. Romancılar dütflndQil, iatecliii eT delllcll 
millavi: Yalancılar •• Romanın ya· Bu çocuklar iŞnaai BeJin bllmedl 
lan oldutmıu iapat etmek iater Bu çocuklar Şinaai Beyin bilmecli 
mi?. Demek 7U&Dlar ,..lancrdır- dii adamlar tarafmclan terb~e 
lar ! Okuyanlar da ,.alan okaJor • lunuyor.. Bunlar laepai Saicl • 
lar.. iman yalanı MllDIJ'erek o- Bu kadm ne kadar inatçı ı 
kur amma, yalan oldutanu bil· bir kadm ! Şinui Bey S~d • 
dikten aoma da _..... okumak fotoiraf1111 aldı baktı .. 
iater mi?. Bis •m AYn1paıım koyu renkli bir tanar s)Jmit, · 
i~DderiDi almıJoru da hep böy· der ki hu fidan boylu kn iki 
le aaJrat ,_ı.1n1 taklide uirafı· cuk anandır?. Karnı olmaaa, 

,_,..1. A'ft'UJ)&Cla da •iır bath dam bunu elde etmek fçla ne 
lamdbd biHr takımı roman oku • gmlıklar etmez?. 
maslar •• Şinui Be,: bu hakikatla· f sıtm.ll>. 



Konyada esnaf cemi
yetleri kuruldu 

Mensucat fabrikası - Kız lisesi 
liizım - Otobüs seferleri 

K-0nya hususi muhabirimizden: 

Konyadaki cemiyetlerinin ekse
risi teşekkül etmiştir. Teşekkülleri 
yapılmak üzere bulunan üç dôrt 
sımf kalmışbr. 

Esnaf teşekki.iUeri önümüzdeki 
zafer ve tayya-.re bayramına müç· 
temian iştirak edeceklerdir. Her 
sınıfın cemiyeti hususi bayrak 
yaptırmaktadu. Tesekküllerin ef
radı bayramda kollarına kırmızı 
ve bayaz gülleı·, işaretler takacak· 
)ardır. 

Beyşehir, (Hu· 
susi) - Konya 

ovasını sulayan 

Beyşebri gölü .. 
nün sahillerinde 
tabii plajlar var .. 

dır. Gönderdi' 
ğim resim orada 

alınmıştır. 

Şehit Nazım· 

bey tepesinden 

kasabama ve bil-

manzarası var• 
dır. Göl günün muhtelif saatle· ı 
rinde başka başka renk alır. Tulü 
ve gurubu başlı başına bir şiirdir. 

Beyşehrl gdlUnde yaz ôafası 

Göl kenarlarıoda havası ve 
suyu güzı;I. çamlıkları bol köy
cükler vardır. 

.. Kasaba -iki kı

~, ' ·:~~ sımdır. Aşağı ta
rafta Eşref oğul

larındaq -~alma 

Beledi faaliyet 

pek azdır. Aşağı 
mahalleler hara

bi içindedir. Ka
saba yavaş ya

vaş tepeye doğ
ru genişJiyor. 

Göl kenarında 
bir balıkhane, 

kereste fabrika-
sı, öbür yakada 

ı 
muntazam bir ilk mektebi, ka· 
nal boyunda eski Türk ocagı 
binası vardır. 

30 Ağustos bayramı gecesi Tay
yare cemiyetinin Belediye sine· 
masmda vereceği müsamerede 
müstakbel hava harplerini musav· 
ver (Cehennem melekleri) ismin
deki sesli ve sözlü film gösterile
cektir. 

Tayyarecilerimize Belediye şe- -
hir namına hediyeler verecektir. 
Konya ve Burdur tayyarelerinin 
ad konma merasimine ait prog
ram tanzim edilmiştir. Merasim 
Horozlu handaki tayyare meyda
nında yapılacak, halk hususi ka· 
tarla gidip gelecektir. Yapılan ha
zırlıklardan merasimin çok parlak 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Günden güne inkişaf eden 
ir kasabamız : Cide 

Mensucat fabrikası 

Şehrimizde bir İpekli mensucat 
fabrikası kurulmuştur. F ahrika 
yakında faaliyete geçecek iki yüz 
amele çalıştıracaktır. 

Suriye tab'asında ustalar geti
rilmiştir. 

Bu u1talar bir kaç sene zarfın
da içlerinden Türk ustalar yetiş
tirecekler, bilahare memleketleri
ne döneceklerdir. 
Konyamızda çorap, mensucat, 

makarna, kiremit' ve kare, tebeşir 
ve müskirat olmak üzere altı mü
essese vardır. 

İstasyondaki İplik fabrikası se· 
nelerdenberi muattal bir vaziyet· 
tedir. 

Muallimler 

Vilayet bütçesinde yapılan ta· 
sarruftan dolayı bu sene Konya 
Cla 24 muallim açıkta kalmakta, 
bazı mekteplerin de muallim ade
di azalblmaktadır. Açıkta kala
cak muallimler de ilk açılacak yer
lere tayin edileceklerdir. 

IConyanın bir kız lisesine çok 
ihtiyacı vardır. Maarifi bütün şü
mulüle b~nimsiyen ve nüfusu elli 
bini geçen vilayetimizde tahsil ve 
irfan aşkile çırpman binlerce kı-

zımız vardır. ilk mekteplerden 
mezun olanlar yarım orta mekte
bin kadrosu kapanınca meyus ka· 
lacaklar, fakir olanlar tahsillerine 
devam imkanını bulamıyacaklar· 
dır. 

Kız lisesi için müsait bina da 
vardn. Maarif vekaletimizin hu 
hususu ehemmiyetle nazarı dikka
te alacağından emin ve ümitvar 
olan Konya halkı vilayetlerinde 
bir lise açılmasını dört gözle bek
lemektedirler. 

Cide (Hususi) - Kara denizin 
sert dalgalarile mücadele eden 
lneboluya son günlerde yeni bir 
rakip çıkımıştır. 

- Cide .... 
Cide; lneboludan 30 mil lstan· 

bula yakın olan düz bir ovada ka~ 
indir. Denizden irtifaı bir metreyi 

geçmez. Sahil, uzun ve kilometre
lerce devam eden tabii plajdır. 

Bilhassa sahilin şark ve şimalini 
kaplıyan Köpek kayası bu sahili 
Karadenizin bir çok rüzgarlarına 
karşı muhafaza ettiği için güzel 
bir liman haline koymuştur. 

Son günlerde Kastamonu· Da
day - Cide devlet şosesinin ikmali 
Cideye yeni bir can vermiştir. Bir 

kaç gün evvel bu şoseyi teftiş için 
Cideye gelen Kastamonu valisi 
Murat Beyin de Cidelilere dedi
ği gibi: 

- Cdenin istikbali pek parlak· 
tır.,, 

Filhakika devlet şosesinin bütün 
eksikleri tamamlanırsa şimali A
nadolunun en kuvvetli kömür 
membaı olan "Söğütözü" nün de 

derhal faaliyete geçeceği muhak· 
kakbr. Fakat .o zaman Cidenin 
büyük bir derdi ortaya çıkacak· 
tır. 

- Liman meselesi. 
Pek az bir masrafla en asri bir 

şekilde bir çok gemileri barındır
:mağa kafi gelecek olan liman hu 
takdirde pek kısa bir zamanda 

vücut bulacaktır. işte o zaman li
manı ve yolu ile Cide; derhal ine
bolunun ehemmiyetini kazanacak-
nıııuıııuıııımıumııımııımııunıııuııuıııuı ııııuıııuııınııınıınıııııı ıılimHuıınıııuııunıuu 

Buradan İzmir ve Bursaya üç dort 
lira ile gitmek kabildir. lz.mirr~en 

gelirken Uşak ve Afyon, giderken 
Beyşehir, Dinar ve Çivril yolları 
tercih edilmektedir. 

Konyadan bütün kazalara ve 
vilayetlere otobüs seferleri yapıl· 
maktadır. Tren ücretlerindeki son 

OtobUs rekabeti yüzde yirmi, otuz tenzilat mevcut 

Vilayetler arasında otobüs se· rekabeti bir kat daha artırmıştlr. 
ferleri her gün biraz daha arll:>:or. Ahmet A. 

tır. Ve muhakkak surette Cide l Kasaıbamn ortasından akan su 
Kastamonunun iskelesi olacaktır. muntazam bir su terazisile her ta· 
Cideliler bu emellerine kavuşa- rafa tevzi edilmektedir. Kasaba 
bilmek için çok uğraşıyorlar. içinde halen bir çok inşaat vardır. 

~ :f. ~ Bir taraftan halk, diğer taraftan 
c;...ı • .,~~v- ı.....ı-. -r-ı.. ~ 

sız kalmış. Btınun en büyük sebe
bi dahil He alakasının kesilmiş 
olmasından ileri geliyor. Cidenin 
kara tarafını çeviren heybetli 
(Kehehula) d.ağı, Cidenin Ana
dolu ile olan irtibatlarını kamilen 
kesmişti. Cideden içeriye doğru 

ıqmak imkansız.dı. Fakat Anka· 
radan Kastamonuya gelen devlet 
şosesinin bin bir zahmetle Cideye 
inmesi, Cidenin ve Cidelilerin yü· 
zünü giildürdü. Artık Cide uf ak 
bir deniz sahili kasaba değil, bel· 
ki de Ka!itamonu vilayetinin bir 
çok kazalarının iskelesidir. Bu se· 
hepten haftada üç veya dört vapur 
muntazaman ve dolu olarak ls
tanbuldan gelir ve lstanbula gi· 
der. 

Cidenin son günlerde ehem
miyetinin artmasında en büyük 
rolü olanlardan birisi de belediye 
reisi ve vilayet meclisi azası F et
hi Beydir. 

Genç belediye reisi Cide için 
her gün. hatta her saat bir çok ye
nilikler düşünmektedir. Bu vazi· 
yeti gören Kastamonu valisi Mu
rat Bey de hüsnü niyet sahibi olan 
ve memleketinin terakkisinden 
başka bir şey düşünmiyen beledi
ye reisine azami derecede yardım 
etmiştir. Bu suretle kasabayı sa· 
hile bağlıyan 3 kilometreye yakın 
yol çok muntazam yapılmış ve sa
hilde belediye taraf mdan bir ga· 
zino ile ticaret müesseselerini bir 
araya toplıyacak olan bir bina İn· 
şa edilmiştir. Bilhassa güzle bir 
planla yapılan gazinonun denize 
nazır balkonu akşamları bütün Ci
delileri bir araya toplamaktadır. 

Kasaba içinde de bir çok yeni 
binalar yapılmış ve caddeler açıl
mıştır. Ayni zamanda kasabanın 
tam .ortasında ve camiin karşısın
da güzel bir havuz yapılmıştır. 

bıclcdi7..-. k R .. ~i'h"Ttm ~Tftı9'1P1r : S;" ~-

lışmaktaaırlar. :Belediye reis veki
li ve belediye meclisi azasından 

Faiz zade Murat Bey bu imar fa· 
ali yeti karşısında dedi ki: 

- Tekrar Cideye geldiğiniz za
man kasabamızı tanıyamıyacak 

kadar değişmiş bulacaksınız. Eli
mizdeki planlarımızı bu sene tatbi 
ka başlıyacağız. , 

Cide kasabasının hemen hiç bir 
derdi olmamasına mukabil Cide 
köylülerinin pek çok derdi vardır. 
Bu dertleri~ en başmda yersizlik 
gelir. Cide köylerinde arazi çok 
azdır. Köylüler sarp dağlarda kaz• 
ma ile toprak kazarak mısır eker· 
ler. Bunun çok kolay bir iş oldu· 
ğunu zannetmeyiniz. Sarp dağın 
bir tarafındaki ağacın önüne ka
rı koca gelirler. Kadın kocasının 
belinden kalın bir iple bağlar. Ve 
İpin diğer ucunu ağaca iki defa 
sararak eline abr. Erkek elindeki 
kazma ile yavaş yavaş aşağıya 

iner. Çalışmağa başlar. Belindeki 

İp Allah göstermesin bir kere çö· 
zülürse... en az 75 • 80 derece 
meyilli olan bu tepeden yalçın ka· 
yaların üzerine ve derelere yuvar· 
lanan köylünün cenazesini bile 
çıkarabilmek imkansızdır. Şimdi

ye kadar bu şekilde pek çok va· 
kalar olmuştur. Köylüler hu nrazi 
kıtlığı karşısında İstanbul ve Zon· 

guldağa giderek şehirlerde çalış· 
mağa mecbur kalmaktadırlar. 

Bilhassa Cide kadınları lstanbula 
gelerek hizmetçilik veya ahçılık 

etmekte bu suretle kazandıkları 
paraları memleketteki kocasına, 

oğluna velhasıl çoluk ve ç.oğuğuna 
göndermektedirler. Nitekim bu
gün lstanbuldaki hizmetçi kadın 
ve kızların yüzde yetmişini Cide
liler teşkil ederler. 

ZEKi CEMAL 

Kimin tarafındıl~tı 
m~ydana çı karılfll 

t ıçll' 
Halk~vi Uzun Meh"':k 

merasim yapac . . itdefl'. 
A l abırıTTl . 1 Zonguldak Jıususı mıı. 1 d pleJ'J1 

Zonguldak kömür ına e f\'{eh' 
ilk defa "Bahriyeli Uzu~uşt&Jf• 
met,, isminde bir zat b~ er~et 

bır s ·ı Memlekete muazzaJil o1'g.bı 
hazinesi hediye etmesi~~ ıO ı,.IiJll 
Uzun Mehmet, Ereğlıru~ldilrta~· 
derebeyleri tarafınd~ . bİtl bJf 

müş ve saltanat idaresının g.yıP 
ka.11' kanlı seyyiatı arasında betl.lbet 

giden bu feci cinayetle ltıJ~I 
11 k A 'f' d . · unutıl ,,. zava ı aşı ın e ısmı i110'' 

maden kömürü yüzünden ııt l ~L'I• 
lar kazananlarca bile nıeçhtıiılıl~~ 
mışbr. Son günlerde Zoııl rifı 
Halkevinin kütüpane v~ n;~tıtB>' 
komitesi, uzun Mebmedın ııt"~ 
sının yaşatılması, Havza~.a ,.fi• 
Mehmet için hususi bir guO; l 

• ıll 
ması ve ihtifal yapılması ıÇ 
di adımlar atmıştır. i 

. k . . ..... i,i"1e ,, 
Neşrıyat omıtesı .... gs.ıı 

Ahmet Naim ve Zonguldal< 6ef 
tesi sahibi Tahir Kara Oğuıt9~ 
ler tarafından haznlanan ~l 

d'kk!Jt k' bu hususta çok şayanı ı w 
vadı ihtiva etmektedir· Stı 
rirde istenilen şunlardır: :·J11u1 
ı _ Uzun Mehmedin ilk li;,',§r 

hnltlni!'u tariıbin, ~ bu saha~ te~ ~~ 
ve salahiyettar bır komısy •• 01~ ı; 
le - tesbiti. (Bu tarihin kat· ı fl;ıı ·t 
tesbiti mümkün olma.zısa, F:ıııb-tl, 
gal kııtaatımn havzamrzı IJ!1f(~ 
mecbur kaldıkları giin, HaVZ3 ~ ~ 
mı ve Uzun Mehmet günü oıar 

. ) ' bul edihr. \!ı:ı ~ 
2 _ Tesbit edilecek günde J:lil(tlı~ 

kömür keşfinin yıldönümü ve tii
Mehmet Bayramı) olarak kabtl 

3 _ tık bayramda: fe''~.f 
• itt ı' A _ Zonguldak gazetesı~·sıı:ısı 

Iade bir (Uzun Mehmet) nıı 
ır 

karması. ~e ır 
B _Bütün İstanbul, A~tal'~ ~Jt 

mir matbuatına Havza ve vı::sı. :iJ 
met hakkında yazılar yazılın ,,~ç~ 

. de,. fi" c _ Havzanın, kart halın lkltı ! 
ıtt11- d' bir haritasrnm ve panora 1 --ı:ll 

• •• 3 w 
bütün halkevlerıne ve saır P 
teşkilata dağıtılması . tb"~~· 

D _ Havza günü için ~ il'ıı;,
çıkan yazıları, Havza?.m ~al d~t f ~ı 
di vaziyet ve ehemmıyetm~ 1'Ü~ii1' ' fi' 
ni ilısai malumatı muhtevı fll #' 

' h tara risale neşri ve bunun er ·~· 
·ı . . ı·dli derı mesı. tes 1 ~· 

E - Havza bayramının ~.lkereı ıı1~b 
de küşat resmi yapılmak ~ oıılllr\~ 
den kömürlerimizin kolleksJ) a,it ,, 

·ı1ı ·ne ' ' Havzamızın mevcut tarı ı tcıııtt 91 

kıymeti haiz al:'it ve ede~a1eri Jı· 
kömür haklundaki menkıl>e : 

.. t . . tı~ küçük bir muze esısı. )30.r .· ~ 
k • ve .,,il F _ Vilayet mer ezı 'bi ,. !1' 

Ereğli, Devrek, Zafranbolu J:ıııı ~tt ~ 
hakata, hasılatı tamamen uır 

. d'tınclc ı 
medin eilesine tahsıs e 1 f raııs 
müsamere, müsabaka, kon e j;l' 

balo tertibi. . jli' ~ j~ 
4 _ Seyriisefain idaresiJtıfl ·.;111 1 ~ ~ 

h et) ~ ··~ cağı vapura (Uzun Me ın .. 111Ji.il,d 
. . e ınıı J:i 

verilmesinin temennısı Y • ·ı:ıiI' 
]ursa isim konma merasıını j 
guld~~ta yapı·lması. ı·de• ~~11 . Erel' ı ~ 

5 - Uzun Me~me~L~. , ıı.aıtt•ıı:ı 
duğu (Kestanecı) koyune / 
kiiçük abide rekzi. . j}>İ ~t 

- E ylıde •I' 6 - ZonguJ.dak ve 're . ,~ 
) · miıill1 kağa (Uzun Mehmet ıs 1 

mesi. .. 0tıl 
7 - Tesbit etmek müınkun c'lrııt~ 

Uzun Mehmedin lstanbulda Jl'I 
taş dik.itmesi. 

1 

..... ' 
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MiZA • 
1 ESi 

l>enıet Demet 
l>Gı.Yoda .. 
~r: /{ uç fege bekçUik etmek 
' aleye, Hazineye bir de 

il~ • • • 
f~ZUıı. a~nııuan bir budala 
' rıcı • bir de hiç konufltllgan 
111ı'l lledi°"::; Bu ikillinin araaındald 

~ ... 
... ~bir kumar maaaaıdır. Ta
'et, 6(ı darı kar&ftınr, tesadüf U. 

e ounanz. 
~ . . . 
~~oaq, köpeğin lculağı yımk 

~ ... 
....,,-;:. lıJtku Ul/UgabUen dfık de-

11.\>aıun Tesiri 
~ ~ p Bey gOzide hanımı so-
' -:arurıce : 
~ tc ·~ Hanım Efendi, nasıl· 
~t tnaıeniz hanım Efendi ne "? c~~•taız olduğunu iıitmiı
~~ • Zlde hanım bqını sallı-
L Sar~l 
11 lıfe~•nız, sormayınız. Zaval· 
~tG t . zayıfladıkça zayıfladı. 
"-de lr, •ıtahıızldı biçare kızı 
~~ gQne dOıOrdn. Bir çBpe 
~beh Bizde kırdık, sardık, ona 
&e; i>elc •daya g6nderdik. Galip 

..... \' b aınteesair giSrllnllyordu. 
~- ta 

1 zavallı kızım vah •• Ada
' Edereli ne kadar oldu 
, I> fendi? 
~ art aydan fazla ••• 
' 6 Be, dona kaldı. 

"'-ecı·a~t aydır Adanın tesirini 
-.... li llıiz mi ? 
."~'Yır ... 
~~- llıl oldu, geçen sene 
~lt İd~tvki Beyin kerimesi de 
~~ d,~ Adaya giSnderdiler, fa· 
~ili 1 Oçtıncn haftasında Ada 
"'"Pt•kı. ıaıterdi. Çocuğu kara 

ra g6md01er ••• 

~ ..... . 
, it bir muamele 
~ Atizi &.ı de.. 8. m, hal ve vaktin ye-
~-.,~ .1Çare bir adama hayır 
'- ~ •ıteaıez misin? 
',•~l Hayriye? 
~ ô!'; zavallı Tabsini tanır
~ bı. . on liracık versen bn-

~ • ·r•-' [) Yi 1" etmiı olunun. 
"--' ~ t11ıe1c pek ihtiyacı var? 
~it. ~et, iki ay evvel benden 
·:"&~~ ••de etmek mecburiye-,, ..... 

'• .. . . 
••••• •••••••••••••••••••••• 

..... ~ 
~-~ ...... 

•11"11 hanım efendi, bu ._; --•t. ••ne nezle mlalnlz? 
-.-. • ••,., 181•Umun ne de• 

• ) oıc1uıunu bHemez· 

. 
J 
~ 

- Aman Bey, utanmadan kadınları mı gdzetliyorsun~ 
- Doktor bana kızarmış et tavsiye etli ya .•• 

............................................................................................................... 

Safnaz Hanım' 
Piyano Çalıyor 

Safnaz Hanım Bahkpazarında
ki bOtOn balıkçılan birer birer 
dolaıtıktan sonra, nihayet geldi, 
yeni Kapiledayı Mıgırın tablası
na yanaıb, tablanın nzerindeki 
bahklan bayat mı, taze mi? Diye 
iki elinin biltiln parmaklarile bi
rer birer muayeneye baıladı ve 
bu muayene o kadar uzadı ki 
bir aralık balıkçı Mıgır ağa da· 
yanamadı, bağırdı: 

- Gelin esnaf dinleyin bllyük 
Hanım piyano çalıyor! 

•••••• 

Mantık 
iki tilccar konUJuyorlar: 
- Umumi buhran ancak her· 

kes borcunu Bderse bitecektir. 
- Sen onun git te benim ter· 

zime anlat. 

•••••• 

Sağd11n sola 
Saim B. bir ay sonra Borsa

dan gelmiıti. Bir kahvede eski 
doıtu Adil ile buluıtular. 

- Nasılsın Saimciğim .• Roma· 
tizman naııl? Kaplıcalar sat 
ayağındaki romatizmaya iyi gel· 
dimi? 

- Evet, çok teıekkOr •• 
- Oh, aman pek sevindim. 

Demek sağ ayağındaki ağrılar 
geçti!. 

- Evet, sat ayatımdan ıol 
ayatıma ıeçti. 

Adeti değil 
Ekrem yaşının kilçOk görün· 

mesine çok merakh idi. Hele 
bunu kadınlardan saklamak 
için epeyce zahmetlere girer, 
hergün traı olur, kulaklarmın 
kenarındaki beyaz saçları ıık 
ıık kestirirdi. 

Bir giln güzel bir kadınla ta· 
Dlfb. Dereden tepeden bahse· 
derken lakırdı yaşa intikal etti ; 
kadın: 

- Bana kaç yaı verirsiniz ? 
diye sordu: 

Ekrem uzun boyla tetkik et
tikten sonra gOya pek iyi bul·· 
muş gibi: 

- Siz ya on yedi, ya on ıe· 
kiz yafındasınız. 

Dedi. Kadın buna çok mem· 
nan oldu. Goldü. Ekrem onun 
bu zaaf anından istifade ederek: 

- Ya siz bana ne kadar ve· 
r: :siniz? 

Diye sordu. Kadın birdenbire 
ciddileşerek : 

- Ah, maalesef... Benim er
keklere birşey vermek adetim 
değildir. 

······ 
iki ressam 

Birinci ressam - On sene ça. 
hşbm ve nihayet gayet berbat 
resım yaptığımı anladım. 

ikinci ressam - yeniden baş· 
laaaydınl 

Birinci ressam - Kabil de
lildi ki... meıhur olmuıtum. 

1\tatbuatın Yirmi 
Yaş Dişi 

Otedenberi, eski Babıili, yeni 
Ankua caddesinde bir yenıler 
ve eskiler, gençler ve ihtiyar!ar 
mücadelesi vardır. Bugün, bu 
mesele genç doktorlarımızdan 
dişçi Suat lsmail Bey tarafından 
haHedilmiştir. 

Suat lsmail Bey, bir hafta için
de, Peyami Safa, Refik Ahmet, 
Burhan Ümit, Selimi izzet ve 

Fabrettin Kerim Beylerin yirmi 
yaı ditlerini birer birer a6kllp 
çıkarmıt ve demittir ki : 

- Şimdi istedikleri kadar 
gençlik iddia etsinler, yirmi Y-Ş 
dişleri bende mahfuzdur. 

•••••• 

Uldllkten sonra ••• 
- Baba, biz ölünce nereye 

giedceğiz? 

- Cennete yavrum cennete 1 
- Cennette kimleri görece-

ğiz ? 
- Bütün peygamberlerle ev· 

liyaları 1 
- Peki babacığım, komik 

Naıit Beyle Dumbullu lsmail 
Efend• de öldüiderı zaman cen
nete mi girecekler 1 

- Evet, onlar da cennete gi-
recekler 1 · 

- Kim · r artık orada pey-
gamberlerle 1.!Vıiyaları ne kadar 
güldürürler 1 

Vecizeler ••• 
Bir evi.n kadını sabah erken kal

kıyorsa biliniz ki o eve alun ak
maktadlr. 

• • • 
Bir kadın sizden a,k beklerken 

eğer ona do.tluk, ahbaplık göst& 
rirıeniz onu yerin dibine geçirmiş 
olursunuz. 

• • • 
Aıkın yalnız hoıuna giden ıeg, 

tembelliktir. Aıkı /azdırmak isfer
misiniz, hemen çalışınız. 

• • • 
Aık insanın önüne geldiği zaman 

ateı gibi bir çorbadır. ilk kafığı 

ağn yakar, fakat son kaşık buz mu, 
buz. 

Şükranın İzni 
Samiye ile Şükran karıı kar

şıya oturmuşlar, hususi vazıyet• 
lerioden bahsediyorlardı. Şükran 
çalıştığı ticarethaneden çok mem
nun olduğunu anlatırken Samiye 

Vallahi senin halini kıskani
yorum. Hem yOzlira aylık, hem 
de iki ay izin ha, ne iyi patron 
bu senin patronun! 

- Evet amma, bu iki ay iz
nim esnasında patron da benimle 
beraber bulunacak.. bu izin sa
yılır mı? 

...... 
Bir tekme 

Eski hüknmdarlardan birisinb 
on iki karısından üçüncüsü nası l

sa gebe kalmıı, Çocu sl\hı bi 
oJmayı bir ttırlO istemeyen bu 
cabıJ ve kukla kadıo evladını 
imha için padışahtan izin istem ş, 
dinletemeyince bir hıle düşün
müş. 

Birgün hükümdarın huzuruna 
girerek: 

- Efendimiz. şayet teban•z
dan biri cariyenizi tahkir ederse 
ne yaparsınız onu ? 

Diye sormUf. Padişah hakika
ten biSyle bir vak'a var zannile 
k6pürerek: 

- Hemen hapis ettiririm. 
- Peki, ya tab'anazden biri 

benim karnımı tekmelerse ? •• 
Padişah büsbütün köpllrerek: 
- Gebertirim .• 
Bu sözü aldıktan sonra üçOn

cü sultan memnun olmuş: 
- Öyleyse haber vereyim ki 

çocuğunuz karnımı tekmeleyip 
duruyor. 

·•································•• 

- Emine demek ki kocan 
aenl hergUn d8vUyor öyle mi? 

- Evet, Hanımefendi, bende 
intikam olsun dire gebe oldu• 
ıumu ondan hlll gizllrorum. 
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Am erİka Bir Gazetecinin Hatıratı Türk ordusu Yunanlılara 
öyle şiddetli bir ateş 

açmıştı ki ..• 
ı unanhlar oldukları yerde mıhlanmış 
gibi kaldılar. Trikopfs bile karargAbı ile 
ateş yağmuru altında darma dağnık oldu 

( BClf tarafı dünkü sayımlıda) 

Birinci yol otomobil ve araba İ· 
çin müaaitti. Lakin ikinci yol ha· 
fif piyadelerle ıüvarilere mahıuı· 
tu. 

işte Yunan ordusunun ba!ku· 
mandanı ağırlıklari ile birlikte an· 
cak birinci yolu takip edebilirdi. 
Ama ..... 

Kahraman Türk ordusu, elinden 
ıikirını kaçırmak için fıraat ve· 
rir miydi? Ceneral T rikopis bu 
ihtimali nazarı dikkate aldı. Fa· 
kat dedi ki: 

- Adam ıende ... Türkler bize 
yetitinciye kadar .• Biz ikinci mev• 
zide daha mükemmel yerletir ..• 
Türklerin beynini patlatırız ... 

Nitekim ta sabahleyin Banaz 
lıtikametinden Uıak yolunu tul· 
mağa yarar veren Trikopiı fu e• 
mirleri yazarak kıt'alara tamim 
etti. 

- Firkalar Banaz istikametin· 
de yürüyilte geçeceklerdir. Pittar 
vazifesini 12. nci fırka görecek, 
karargah ve otomobil kolları mez· 
kUr fırkayı takip ederek ve ondan 
aonra sırasile, 4. ncü, 9.ncu 13.ncil 
fırkal&r arkadan yürüyü§e başlı· 
yacak. 13.ncü fırka demdarı 5.nci 
fırkanın ikinci taburu iki taraftan 
gecektir. Hareket saati üçtür.,, 

Emir bütün krt'alara verildi. 
Fakat Türk orduau izin verine İ· 
'eli emir tatbik edilecekti. Lakin 
ah bu Türkler ••.• 

Emir icra ~dilemedi. 
Kolb&§ının görünmesi üzerine 

23.ncü Türk fırkası tarafından 
öyle tiddetli bir alet yağmuru 
başladı ki. ... 

Yunanlılar mıhlanmıı gibi kal· 
C:frlar. 
Başkumandan ceneral Triko· 

pis bile karargahı ile atef yağmu· 
ru altında darına dağnık oldu. Bir 
çok zobitler yaralandı, öldü. 

Banaz yolunun kapandığını an· 
lıyan Yunanlılar, timdi yalnız i
kinci yolu yani Murat çayı ve Ce· 
'eliz vadisini takip etmek için tec· 
rübe yapmak istediler. .. . . 

ıökün etti. Trikopis bunlara ver• 
diği emirde, ilk hamlede kaçınız, 
diyordu. 

Onlar da aheste beste ilerliyor· 
lardı. Aıkeri tedbirlerden biç biri• 
ni yapmamıt olan bu Yunan kıt'a· 
)arı, pusulard~ bekliyen kahraman 
Türklerden habeniz aıkerimizin 

üzerine doğru yaklaımaia batla· 
dalar. Türk kıt'alarının zabitleri 
askerlerine yavaşça fU emri veri· 
yorlardı: 

- Çocuklar.;. Bırakın dütman· 
lar daha yaklaıaın ... Yumruiumuz 
daha tesirli olsun .•. 

Hakikaten elli metre kadar 
yaklqınca bet makinelinin açtığı 
ateı, bıçkı makinesi ıibi otomobil
cileri biçmeie bafladı. 

Yunanlı toförler ve diler uker
ler ..• Semadan inen bu feli.ket kar· 
tısında ağızlan açık kaldı. Derhal 
geriye kaçmak iıtediler.. Hanıi 

geriye ... Gerideki ate9 daha .müt· 
hit·•· Böyle bir aeraemliii yapan 
bir kaç ıoför de çoktan cehennem 
yolunu tuttu. 

Yaklaşan saat 
Bu dakikalarda bet makineli· 

nin çelik ıesinden baıka bir ıey 
işitilmedi. Nihayet makineler va• 
zifelerini yaptığma kani olarak 
auıtukları zaman, bir et ve tnaki· 
neden mürekkep bir yıtmdan 
batka bir teY ıaremediler. Herk• 
mahvolınauftu. Bir tele caaiı ~ 
man bile kalmamııtr. Bu ufak ha· 
dise, Türkün kahredici kuvvetine 
en küçük bir misaldi. Bunun bü· 
. üklerine intizar etmek lizımdi. 

Dütmanların bunu bilmeai an· 
laması icap ederdi • .Fakat anlasa 
da ..• lı iıten geçmit, Türkün teha· 
met damarı kabarmıfb. Bu ancak 
muazzam bir zaferle teskin edile· 
bilirdi. 

l9te bunun ıaati de yaklqıyor· 
du. Nitekim Yunan batkumandanı 
ceneral T rikopis bu zaferin ilk 
kurbanı olacaktı. Çünkü ikinci fi. 
rar yolu da bu suretle ve tamami· 
le kapanmııtı. 

••• 
Karargahta Trikopis yoktu. Bu Acaba Yunan bqlmmandanı 

sebepten Banazdaki olup biten it· bu vaziyetten haberdar mıydı? 
lerden haberi yoktu. Bunu bilmiyoruz. Fakat ceneral 

"' • "' Trikopisin bundan sonraki hare .. 
Ceneral Trikopu bu feci vazi· kibndan anlıyoruz ki, ba.tkuman· 

yette iken Türk ordusu ve F ahret· dan dünyadan bihaberdi. 
tin Patanın kahraman süvarileri Nitekim ceneral Trikopia hatı· 
ne yapıyordu? ratmda bu kısımları da §3ylece 

T aamızun birinci ıünündenbe- anlatıyor: 
ri uyku, istirahat denilen kelime- - Yaklaıan alqp.m, vaziyette 
leri bile unutan, mütemadiyen bir iyilik huıule ıetirememitti. 
'düpnan ıerilerinde dol&f&D bu Bilakis bir çok ınmtıkalarda Türk 
muazzam kolordu ve onun deler- piyadeıi süngü taamızuna kalk· 
li kumandan lan, Ceneral Trikopi- mıı ve askerlerimize t iddetlei su· 
•İn ümit yolunu kant kant hili· rette tecavüz etmitti. Gece olmut• 
yorlardı. tu. Atet kısmen ke.ilmiıH. Fakat 

Bunun için erk.im harbiye bu ateı keıildiği halde de hatlarnlıız· 
ıüvarilerl hu yola memur etmit· da bir tiirlü intizam temin oluna· 
ti Kumandan pqa ukerlerine manuıtr. 
lazım selen emri vermiıti. Yol bir Krtaatrn karma karıtrk bir ara· 
çok yerlerden keailmifti. Bu su· ya gelmesi neticesinde ikinci ko
retle tek bir neferin, tek bir ara· lordu kararalhı ve kumanidanı 
banm, hele bir tapan hu yoldan Diyeniı ile niabeten bir mevcudi
Beri ~uma imkin yoktu. 1 yet muhafaza edebileıı 13.ncü fır-

Emn alan kıt'alar; vadiyi takip ka ve Kumandam Dimara ve di· 
eden 7ohm iki tarafındaki yük- ier iki fırka merheze çekilmitler
aek tepelere, boiazlara top ve di.,, 
makineli ttlfelderi yerlettirdiler. Trikopia babratmın bu iman ile 
~rtık lzmire ıitmek iatiyen pali- ordusunun klmilen ınahvolduiu· 
karya heldemeie batladılar. nu tasdik ediyordu. Filhakika 

intizar çok sürmedi. silndüz ıQuharebeainde Yunan cü-
Evvell otomobil mij~ d ı.mlan Wn9birlae ~ fnı. 

haydutları 
lnglltereye akın 

ettiler 
Londra (Hususi) - Amerika 

hilkiimeti, Amerikada haydutlu· 
ğun türlOıOnll yapmakla meıgul 
olan haydutlar içinde lngiliz tab· 
ası olanlan lngiltereye gönder· 
miye baılamııtır. 

lngiltereden bir haylı zaman 
mukaddem hicret eden ve A
merikada tOrln türili çetelerle 
birlikb çalışan bu adamlar için· 
de mahkQmiyetlerini bitirmek 
Uzere olanlar, derhal memleket· 
terine gönderilmekterir. 

Bunlar içinde logiltereye dö
nenler çetelerini derhal orada 
kurmuılar ve Amerikada yaptık· 
larını orada tekrar etmişlerdir. 

Son gilnlerde Londra ve aair 
tehirlerde vukubulan şekavet 
hadiselerinin bunlar tarafından 
yapıldığı anlatılmış ve bu yllz· 
den bOtOn lngilterede derin en· 
diı~ler uyaodırmııtır. 

Amerikadan gelen haydutlar 
ve bilhııasa eıkiyahk yapmakta 
ve yol keıerek adamları soyduk· 
tan ıonra kolayca kaçmaktad11· 
lar. 

lngiltere ıabıtuı bu hadise· 
tere mani olmak için tedbirler 
almıı1a da bu tedbirlerin tesiri 
benOz garDtmemiıtir. 

Onun için bütün Londura 
matbuatı, zabıtanın daha esa11b, 
daha tesirli tedbirler alınması 
istemekte ve lngiltere yolların· 
dan her gtln geçen milyonlarca 
altın kıymetinde eıyamn muba
fazaaa için eıkıyaya kartı tiddet
tli bir mücadele açılmasını terviç 
etmektedir. 

Amerikadan gelen eıkıyanın 
lngilterede barınmalarına ve 
istedikleri ·gibi İf g5rmderine 
saik olan bir aebep, yollarda 
birçok hali yerler bulunması, 
ve poli• devriyelerinin bOtiln 
bu hali yerleri daimi bir kontrel 
altında bulundurmasının imkin
sız olmasıdır. 

Londra matbuatı, Amerikadan 
gönderilen eıkiyanın lngiltereye 
alınmalarını, ve ele geçen eıki
yaya en tiddetli cezalann veril
meaini talep etmektedirler. 

Amerikadan gelen haydutların 
Şikagoda yaptıklannı Londrada 
tatbik etmeleri bütün lngiliz ef
kiri umumiye•ini biddellendir· 
miıtir. 

Onun için lngiltere hükfımeti 
ile lskontlandiyada milhim bir 
faaliyete giritmit bulunuyor. 
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ka ve alay kumandanlarından bir 
çoğu ortadan kaybolmuttu. 

Yunan karargahında emirleri 
teblii edecek zabit bile kalmamıı· 
h. Kimisi yaralanmıı veya 6lmü9, 
fırkalara emir ıötürenlerden bir 
çoju da kendi bqlnın çaresini dü· 
tünerek geri kaçmıılardı. 

Artık Yunan ordusunda tam bir 
panik batlaınııtı. 

Başlarında bir belA 
Trikopis bqkumandan ııfatile 

aleldıul bir hareket emri yazdı. 
Bunda fırkaların ltiören • keçiler 
• Oyülük taritcile Upka doğru çe· 
kilmeaini bildiriyordu. Halbuki bu 
bat çoktan Türk lat'aları tarafın• 
dan tutulmuıtu. Eauen batku· 
mandanın emrini tebellüi edebile
cek 1ot'a bile kalmamıftı. Orkmiif 
te çılam bir hale düflDÜf olan Yu· 
..-ıılılar çoktan meçhul birer isti· 
kameti tutmuılardı. 

.... (lleoomı .,. ) 

Buharinin papaslık 
bir kaç 

ettiği mabette 
saat ,,. 

Mulıarriri : &overY 
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Tiyatrodan ıonra rüfekamla Küçük siyah hatlar di~~::.ı: 
beraber bir klübe ,ittik. Güzel ğiliyordu. Bu tahıile han• d' 

·· ··yere Fransızca konu9an iki dansöz re- larda hatibin her sozu 
1 

rııs-
fakat için yanımıza geldiler. Ta· du. Sonradan gidip ya~ a ııÇ 
vırları terbiyeli idi. Oldukça ma• turdum. Orada güzel hır 's 
lumatları vardı. Tabiatile prole· ve biraderi ile tanı,tıın~. 
ter danaör ve danaözlerden bah· methur hiristiyan cene ~ di· 
settiler. Moskovada her dansözün Hiyu Siyang'm çocukları ~o•' 
her temsilden sonra bir aotuk au sırada ceneral Tenk, Mo•d 
duıuna ve bir küçük tite kolonya· bulunuyordu. Ona fevkall e 
ya istihkakları vardı. Şunu da ili· bet ediliyordu. . 
ve edeyim ki genç kızlar karınla· Biraz ötede sonralan ~ p1 
rını güzelce doyuracak kadar pa· huriyet reiıi olan ceneral G ~ 
ra alıyorlardı. Halbuki diier Şek'in oğlu oturuyordu. e.0d'. 
memleketlerde öyle değildir. Bun· lebelerin şimal cener~l~~-· .... -,,L, 
lar bir çok ailelerle beraber otu· Sim'in emrile idam ed•!.;-1' 
ruyorlar. Arabasız aokağa çıkıyor· g<Sıteren bir Rus mecmu -•~ 
lardı. Hizmetçileri yolctu. Hepsi tererak nefretlerini P' etJISİft 
ayni biçim ıiyah entari ile .mevıi· Franaanın hakikaten ifla• p;t/, 
mi geçiriyorlardı. Kapitaliıtlerin lup olmadığını sordular. ~ 
operalarında balete çıkanlar ise Soviyet ihtilalinin hazırl~ 
arabadan inmezler, etraflarında zırlanmadığını öğrenmek .1,-.,, yığınla hizmetçi bulunur ve sayı• lardı. Çinin Boltevik Ruaf~ 1 

"/, 

ıız elbiseleri vardır. lettiği takdirde parlak bır ~' 
• • • o!acağına emindiler. Radekf 

Erteıi gün gayet alaka uyan· lince kendi eseri olan bu d d 
dırıcı teyler gördüm. Kari Radeki nunu gösterdiğine son 
vaktile Berlinde tanımıftrm. Bana memnundu. 
Çin darülfününu göstermeli ka· 
bul etti. Onu ıidip Kremlinde bul· 
dum. Sarayın hadsiz dairelerinde 
oturduk, muhtelif mahallere tele· 
fon ettikten sonra bir araba temi· 
ne muvaffak oldu. Bu arabayı ni· 
çin istediii hakkında ayrıca ra .. 
por verecekmit. Çin darülfünunu 
Sün Yas Sen' in ismi ile yadolunan 
viai bir binadır. Elliıi kız olmak 
üzere altı yüz talebesi vardır. Bun· 

lar hergün gelip l<onferansları 
dinlerler. 

Radek bana dedi ki: 
- Burası vaktile dini bi~ mÜ

ease.e idi. Üçüncü beynelmillelik 
mümeuillerinden Buharin bura• 
da papaslık etmittir. 

Kütüpanede 80,000 eaer var. 
Bunlar genç Çinlileri alikadar e
de bilecek Avrupaya müteallik ki· 
taplardır. Çin hakkında da eski 
yeni bir çok kitaplar mevcuttur. 

Radek dedi ki: 
- En iyi eserler, aizin Cizvitle

rinizin on sekizinci asırda yazdık· 
lan eserlerdir. Çin ruhunun ihata• 
ıı noktai nazarından o vakitten
beri yazılmıt eserlerin hepsinden 
mükemmeldir. 
Mutfağa girdik, bir çok tence .. 

reler vardı. Radek kapakları aç.tı. 
içlerinde Çin tarzı salçalı yemek· 
ler görülüyordu. Meşhur propa• 
gandaeı, burada da: 

- Gençlerin memleketlerinde 
ki yemekleri bulmalan daha iyi
dir, dedi. 

Konf er ana salonuna vardık. 

Kürsüye çıktık. Radek sandalye
sini bana verdi. Ve kendisi yerde 
bağdq kurdu. Siyah metin caketi, 
cesim çizmeleri, siyah favorili za· 
yıf yüzü, koca gözlüklerile Rade· 
ki eıki bir bahriyeli veya zından· 
dan kaçmq bir aabtekir mukave• 
litçıya benzetiyordum. O nutuk 
ıöyledikçe bir tercüman kadın ba· 
na sözlerini tercüme ediyordu. 
Radek Franaız ibtilili ile Rua ih
tilili arasında mahirane bir mu• 
kayeae yapıyordu. Fakat Çinlinin 
ne kadar muktesit bir küçük ma• 
likineıine merbut olduiunu bilen 
konferansçı af komüni.ılili tu· 
vir etmiyordu. Diyordu ki: 

- Uzun olaq feJ', küçük köy· 
lüyü ve fakir Çin hamalını ~
gerin tazyikinden ve mürabaha· 
cmme..,ldaa~. 

Slblrya 
Rusyada her teY dejiflll:. 

yorlar. Bet senelik plin t• .Al 
diliyor ve proleterler babtı1~, 
~itler. Son zamanlarda pr ti 
mecmualarda görülen f otol1"~ 
Rusya~ gayet güzel bir iSi 
ket halinde tasvi rediyor. ....; 

Bu.:tlara inanılsa bile R'.ıl' 
bundan bet sene evvelki Jı!t'Jt• 
bilinmesi faydadan hali d~t 
Moıkovadan Çine gidece~J 
logda tehrine kadar bul~~ 
voganda Rus kongresine ı•~ 
mürahhaa vardı. Vologdad• 
tahipleri kendisini bek~if~~ 
Fakat o kadar çok içmııtı 
rın üzerine baıar basmaz ~ 
boyunca yere uzandı. ~~ ii_ 
halk tabakası hem gayet ıflJ.! 
de son derece gaddardır.~ 
lara Lutı gayet müsamah ~ 
lar. Ba:rıın bir halde yatan ~ 
sun etrafında muhabbet .-11) ~ rı yükseldi: (Zavallı zav•tl.ı. f 
nu ihtimamla kaldırdılar· s~ 
zağın içinde yayılmıf koyoo ~ 
ları üzerine yatırdılar ve el 
uzaklqtırdılar. Vagonun 
sinden bunları aeyrederk•P. 
lanmdan bir Rııs mülteci9İpiı' 
)edikleri hatırıma geldi. ~kt~ 
daki :::ıalikaneıinde köylulet ~ 
etmiılerdi. Derebeyin k0o:"'~ 
girmi9ler, karı, çocuk ne~ 
laraa keamitler, ihtiyar d_.A 
ni türlü eziyetlerle parça 1~ 
etmitlerdi. Nuılaa bir d•J;ıı! 
ile bir ıenç kız katli&ntd.O ır-~ 
larak Kiyef tehrine ~ ,r 
Dört hafta aonra köylillercl'I! 
heyet 9ehre ıeldiler. iki ... 
nın Kiyefte oldupnu d 

/ lerdi. Acı acı ailıyarak~~--- 1 
lar, ıençlerin ıene ptolfol'_--__.a., 
det etmelerini rica edi~ 

Artık vaıonunuıda fi~•• 
Vokta dostu meb'uaun re 
den kurtulmuttum. Bir ı.afl". 
burada yerlettim ve J 
yapacağım konfer&n9latl 

11 
la bqladım. Her ıreod• iJf 
gibi bulunduium trend• 
Smyet Tardı. Bunun İfİ 
lonu vaıonu idare ebD~ 
V amya yoldattı. Her .. 
ne istediğimi ıorardı. 1 
dan aldıiı balıklan 111 



. 
VAKtT 

tı Deniz Saf alarının Son Günleri 

te Bu Plili başka Plili 
.~sallarda bile duyulmıyan bir yü

~.; s~~Cii - Kılıç babğile bir müsademe 
ab ırıd. 

i1or ~b1tıdaki g e?1z hamamlarımn : 
~ ( Çcsiııd aıınolardan birinin '. 

1'ıf tabat ı el,._ baş başa vermiş · 
.ı l~l !tt ltdı .. . 

ı.ı~"' l . ede ' uç p1npon, denizi 
1eııl trıııe bakabugünün genç yüzü-
• C ' • tak dertleşiyorlardı: 
10

.ds biz :İ 'd• Efendim bir zaman
~.. a' k e e . r't a~ 'illa nıze girerdik, biz de 

ikıckıcrrı atlar, çömlek kırar, . 
iit11' "·· e dalar, dipten gider-/ ' ' ~ . 1'•1 l~ ı:.\'et 
~ti' ıpttı41 da b anıma, şimdikilerin 
de~ ~ıı Rid' ~şka, dalışı da batka, 

11 • ' D· •şı de, .. 
erııı' aırr 1Pterı . 

61' ~ 1tııa . gıtmek dedin de 
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Bulunan . bir iskelet ; 
insanın aslı maymun! 

Bu ölü insan ölüsü mü, hayvan ölüsü 
mü? Tetkikat garip bir 11etice verdi 

Geçende Sumalra adasında 
bulunan bir maymun ölüsü, bir 
çok alimleri harekete getirmiş, 
ilmi mültalea ve münakaşalara 
vesile olmuştur. 

Ôlilnün aşağı yukarı bir insa
na son derece b~nzemesi, eski
denberi insanın aslı maymun ol
duğunu iddia edenlerin kanaati
ni teyit eder mahiyette telakki 
olunmuştur. Filhakika ölünün si
ması, insan simasını hayh andı
rıyordu. Viicudün derisi, tama
mile kllsııdı ve kuyruğu yoktu. 
Şu halde? 

siy(;nlere muarız olanların bir 
muzipliği olduğu anlaşılmıştır. 

Maamafih, Sumatra adası yerli
leri, adanın iç taraflarında bulu· 
nan ölüye benzer mahlukların 

yaşadığını iddia etmekte, yalnız 

bunun maymun veya insan oldu
ğu hususunda bir kanaat izha
rında tereddüt etmekte imişler. 

Bu itıbarla, Otopsi neticesjne 
rağmen, her ihtimale karşı, ada
nın iç taraflarmda bir tetkik se
yahati yapılması bazı ilimler ta· 
rafından düşünülüyormuş 1 

11.~ ~ ~ kad geldı, Bundan yirmi . 
,. t~ . ar ev l 

. , .•ırııind ve tam böyle deniz' 
1!~ ~~1t illa e başımdan müthiş bir ı 

'1'~,. ~;~Ça ~:~~sı geçmişti ki hatır-

işte blitUn bunları ileri süren 
bazı Alimler, bunun hiç değilse 

t insana en yakın bir maymun 
'cinsi olduğunu kabul etmişler ve 
insanın aslı maymun olduğu mü
lahazasının bir hakikat olduğu 
zemininde makaleler yazmışlardır. 
Hatta, bu ölünlin hayvan ölüsü 
saydamıyacağı, insan ölüsü oldu
ğu şeklindeki noktai nazarlar 
bu arada o kadar almış yürü· 
müştilr ki bazı hukukçular da işe 
kanşmıf, insan ölüsü sayılması 

lazım geldiğine göre. bunun öl
dürülmesi adli tahkikatı icape· 
tirir. Bu cinayetin faili kimdir? 
Meydana çakarılsın muhakeme 
edilsin 1 Diye hadiseye büsbütün 
mühim bir mahiyet vermişlerdir. 

La Bulgari Tür 
milletini tahkır mi 

ediyor? ·f ~ Uıtı,~a ~~ tüylerim örperir. Salı pazarındaki ellence 11emlerlnden bir kaç sahne 
1 bif ~ 0lı.ıtıır'd 12 o ·zaman Kanlıca-
e ti~ /, ~klııı:ıa eulc: Bir gün öğle vak· ğu için nefes kabiliyetim çok - Tü Allah müstabakını ver-
ş , ~~ bit b stı orada başıboş do- fazla idi. Şimdi balık beni sin. demek bu anlattlğın rüya 
sef:;. ~ln, be" . eygire atlaymca haydi büyük dereye doğru sürüklemek idi. 

··) ~ ~ ~ 1 Rıtle b istiyor, fakat ben var kuvveti - Tabii değil mi ya? 
öf ~it e ala eraber denize... k k k Etraftan kopan kahkahalar 
et \ c bir l'll:. beygir altta. ben pazuya verere yu arıya çı mıya arasmda bunu anlatan zat de-

~ 1%1 b U~det gittik. Hayvan oğraşıyordum. Böylece denizin nizdekilere seslendi: 
~ttlıc bil~nım gibi gayet iyi ortasında bir hayli çabaladıktan - Hey delikanlılar, nasıl var 

. ~diııı 'Yordu. Uzatmıyalım sonra hirde baktım, bizim peşte· mı içinizde benim gibi denizin 
'f \~ llıetr Sabilden yÜz elli, iki mal çatırdamaya başladı. dibinde kılıçbalığı ile peştemal 

. ., r b· e kad - Galiba yırtıla yor. çekişecek? . 
İJo ~ ıt de ar açıldıktan son· - Elbet yırtılacak azizim 1 
t ~fı ne b k ı t b ı Denizdekilerden biri cevap ~ lld,. a ayım, s an u Düşün bir kere iki müthi~ kuv-

ııı "n y ld ... verdi : 
~ 0tor 1 ırım gibi gelen vet çarpışıyor, o sağa çekiyor - Lahana mı dedin Şakir 
~ altıtn acı acı haykırınca bi· ben sola, bahusus onun kılıcı Ağa? 
itti Gtkı~daki küheyJa~ haz- keskin, benim pazularım, bacak· Denizden diğer biri abldı: 
~ltıı Up te b . .. . d S d b l ki f , i'sın nu·~ enı uzerm en larım, belim, müthiş kuvvetli - u a oynar a ı ar 
\, s'j Sonra? - Sen artık korkudan kim Bütün denizdekiler bap bir 

1 Otıra b. • bilir... ağızdan: · • 
uı~ıa 81 ırader, bırdenbire _ N~ söylüyorsun l:>irader, erede bizim ahklar? 

h ~il § denize yuvarlanınca ha ödüm patladı, ha pathyacak, Dışardan bir el şakırtısı •••• 
·~ )ıııı aşkınlıkla dibi boylama- nihayet efendim, bir kaç dakika sandallardan denize şeftali yağ-
~~ ~ Y~1 

b? sonra bizim peştemal caaart diye muru • • • bu aralık ayrıca şefta· 
(.t\ ' h ey · ? ·k· l linin biri denize kendi hahnde ~~ ~d oey .. gır ı ıye ayrı anca ... 

, ~t? ~~tı kim düşünür a bi- - Haydi sen de suyun üze- arkası üstü yatan göbekli bir 
d ıı.. uıL · · d 1 ? herifin yüzüne geldi: 

• Y ı~ •. ~1 b,. <JI boular boylamaz rıne eğı mı 
,U ı,· .. ş J - Vay bodoslamam! r ı. tı"ıt 1

1ına geldi, hemen sagv - Hangi suyun üzeri birader? 
ıı ' ı. ' K d d ı - Dikkatet olan adamcağa· 

1 
.. v L'11sı 1·ı_ ll\'vetıe yere vurdum üt iye göbek taşın an aşağı. 
" '! ıc t zan bodoslamasmı sakatlayacak-
~,~ ~ 11'tı. F 

1
or> gibi yukarıya fır- - Nasıl göbek taşı camm 1 sın 1 

t~o( ~~l'ıııı ~~t ~dun ama ben daha - Basbayağı göbek taşı! Me- Bu curcuna ile beraber gaZi· 
( ~lı~ ~e"A~\hiij buJmadan yanım- ğerse ben akş<lmdan çekmiş ka- nodaki saz da coşmuştu. Sah 
'( t h,. · fayı çekmiş kafayı. gece yarısı d · · d ·· eb , 'ı b~ ... · •ri bir Kıhçbalığmın pazarı, a eta, su üzenn e gun-
1, !Ilı ?-.'Ilı gelmiş Tophane hamamının gö· düzün kına gecesi yapan bir 

~"O' ' Peştemala takılma· bektaşında adam akıllı sızını· .. ·· t" A. düğün evine donmuş u. 
!) ' ..., lllaa şım. Sabaha karşı ise hamamcı· Bu sıcak günlerin öğle zaman-
l·r 1"' \'" "t",. ka.n .. , işte bu fena f lar gelip beni uyandıramayınca k d 
I , .... f lan Boğazkesen yo uşun an 

p d il.~il.bilir '. eoa f •• Şimdi ben peştemaldan esılarak kaldırmak aşağı ellerinde sepetler, çantalar 
lf ~~, ~~ Çoıe d~ın? Peştemah be- istemişler, onlar peştemaldan koltuklarında nevalelerle Topha-

,el lt~lll ~tt d~ı~ dedim. imkan mı çektikçe ben inadıma kendimi neye doğru akın eden kadınlann 
dl 'i~ c ''lll nıze girerken onu olduğum yere diremiş, nihayet çocukların birçoğu işte hep bu 
,8f ~~ ~•,tı~ıkı k«Srdüğüm etmiş peşlemal ortadan ikiye ayrılınca su üzerindeki eğlenceye gidiyor-

•' ~~ ~···Bereket versin, göğ- ben de haydi göbektaşından lar. 
. 1~ , ıgerlerim geniş oldu- aşağı yuvarlanuııftm ! ,. , lk ~ --ğl~ • --

~ ı Gülüşlü 
şril ~ .\r•eıı L ·· · · · ıı ı upenın yenı 
ş '4ı· u 
,.t~' '..\K...,~d& föpl~ 
rJI . hb·t m 

ı tıb t el' ~if ' h i bo... ınıe geçirsem, ta-
l•' ~ qoğ hzlardını. 
'f' ~ olq\t ~ılallıak için evvela ne

di ~unu b·ı 1 ~l'ı •• l'~ıı 1 rnek lazım mü-
if ~ evi k ' . l "'- ~ e>ı-tad n apısmda beklı· 

~,~ ok a a Yok!. 
' ~ '< o}ı;,l'll.tna, bu işi halletmek 
t~ ı ott a .•• 
~ q •a o . 

l~i ~ e~i) ltı. ;enın hesabım gö-
' ~o} 81 

1 
• Korkuyorsun! 

~ C\oı-k Çtadı: 
~,, ll~cr 
le··• '<al llıuyunı?. Çıldır-

>: ı " rııl ıııu h' d. "İ h J'l 0 ' = nu ısse ıyo-
~ \l itt' Ya ben.. İkimizden 
'-. ~ Ottıu:ı Postu bırakacak!. 
~ l>ta.1

1 
d ar~nı ailkti: 

l"ı edı bi k d • • Ll:l.ara .'.
1
. r a ın ıçın 

"ltJ) L iırı ır nıi hiç?. Za
~drn ·· ·· d ~ 1:,) • Yuzun en ..... 
erııın için bir kadın-

Kadın! 

dan daha fazla bir şeydir. Benim 
için Klara meselesi bir hayat, me· 
mat meselesidir. Onsuz yaşaya -
manı .. 

- Peki anıma seni sevmiyor. 
- Biliyorum. Asıl bunun için 

bir başkasını sevmesine taham -
mül edemiy.orum ya! .. Onu Rao
lun evinden çıkarken gördüğüne 
emin misin?. 

- Tabii eminim, gözümle gör
düm .. 

lri Pol yumruklarım sıkarak diş 
lerini gıcırdattı 

Arap devam etti: 
- Kapıcıya da sor istersen .•• 

Ben kendisile görüştüm. Bir kaç 
para verin.ce bülbül gibi ıöyliyor. 
Sonra, Klara, Markinin ya~ına 

ıkmı inerken olisler akala-

Osman Cemal 

mak istemiş, Raol Jorjöre ile itİ§· 
miş, kızda kaçmış. Geceleyin de 
Raorla beraber Markinin yazıha-
nesine girdiler. 

İri Pol düşünüyordu. Mınldan
dı: 

- Acaba ne arıyordu?. Her 
halde ben;m kaybettiğim anahtar 
la girmiş olsa gerektir. Fakat ne 
arayorlardı?. Markinin aleyhine 
ne gibi bir tuzak kuruyorlar?. Bir 
defa, bana, annesinin Marki ile 
tanıştığından ve ölmeden evvel 
kendisine bir şeyler söylediğin· 
den bahsetmişti. Fakat ne demit
ti?. Tuhaf kız .. Söylemedi. Ben 
de ağzından o kadar zorladığım 

halde, bir şey alamadım.. Haki· 
katen tuhaf kız .. Yalan da söyle
mez .. Fakat susunca da söyletmek 
kabil değildir ... 

Arap sözünü kesti: 

- Biraz toplan be!. Keıidine 
gel! .. Neredeyse ağlıyacaksın ! •• 
Hem biraz gül.. Ha .. Bu ak§am ye· 
ni bir azinonun a ılaca wmdan. 

Fakat. bütün bu mütalealar 
ve mülihazalar, birdenbire suya 
dU.şmüştnr • 

tırkek maymun 
Alimlerden biri, esaslı surette 

yaptığı tetkikat neticesinde, bu
nun sadece nev'ine mahdut ola
rak tesadüf edilen ve adanın pek 
içerlek taraflarında yaşıyan ürkek 
bir cins maymundan başka bir
şey olmadığını izah etmiş ve öl
dürülen maymunun harici mtida· 
halelerle insana benzetildiğini 
izah etmiştir. Doktorlar toplan
mış, ceset üzerinde otopsi yap
mış ve çehrenin harici müdahale 
ile insan çehresini andıran bir 
şekle sokulduğu, kılların maha
retle traş edildiği, kuyruğun da 
belirsiz bir tarzda kesildiği esa
sında mutabık kalmışlardır. 

Bütün bu gürültü, patırtıdan 
sonra, bunun insanın aslı may· 
mun olduğu nazariyesini benim· 

bahsediyordun, gidecek misin? 
- Evet .. Mavi gazino!. 

- Orada elbet bir ka.dın bu-
lursun .• Hem bu suretle Kli.rayı 
biraz unutursun .. 

Şimdi artık bar dolmu§tu. Orta
da on be§ kişi kadar danseden 
vardı .. İri Pol sordu: 

- Saat kaç?, 

- Yediye yirmi var .. 
ikisi de ıustular .. 

Sonra iri Pol gene söze başla· 
dı: 

-iki oluyor, jokeyle eözleri· 
miz kar§ılaşıyor .. 

Arap latife etti: 

22 Ağustos tarihli La Bulgari 
gazetesi, ortada hiçbir sebep 
yokken bir zamanlar Şipka ge• 

çitinde çarpışan Türk askerleri 
için "Y dbani Türk sürüleri,, ta-

birini kullanmıştır. La Bulg~ri, 
Bulgaristan hükumetinin nim 
resmi bir gazetesidir. Bu gaze-

tenin her sahifesinde çıkan her 
yazıyi hükumetiıı malumatı altın· 

da yazılmış addederiz. 
Bu itibarla La Bulgarideki 

tahkirin menbaının başka yerde 
aranması icap etmektedir. 

Biz Bulgarlarla dostuz ve ·bu-
. nu her vesile ile izhar etmekte· 

yiz. Tab1atile Bulgarlardan da 
dostluk beklemek hakkımı2dır. 

O halde bu tahkirler nedir ı 
Dünkü Haber refikimiz, La Bul 

garinio bu tahkirine cevap ve
rerek Bulgaristan bükü.metinden 

tarziye istemekte ve şunları yaz., 
maktadır: 

Bu tahkir~, Bulgaristanın res· 
mi bir gazetesinden başka biri 
cesaret etseydi vereceğimiz ce 

vap bu olmıyacaktı. Belki k~n 
disini bilmiyen, Bulgaristanla a 

ramızdaki münasebetten haber 
leri olmıyan bazı küstahları 

yazdıklarına zahip olacaktık. Bu 
nu biz, dünün kanını taşıya 

Türk milletine yapılmış bir talı 

kir telakki ediyoruz. Biz tarziy 
istiyoruz. Türk milleti tarziye is 
ti yor.,, 

- Eller yukarı ! Kim kıpırda 
nırsa vururum. 

Korkutmak üzere havaya bir e 
boşa çekti. 

arkasından üç, dört sivil poli 
daha girmiş hemen salonun köş 
lerini tutmuşlardı .. 
Otuz beş kırk kişi kadar ellerini y 

karı kaldırarak bu emre itaat e 

ti. Fakat bu aralık öyle bir itişm 
old!-1 ki, bar sahibinin karısını 
oturduğu banko yıkıldı ve İn~i!i 

jokeyi, kalabahk içinden kurtu!u 
iri Polün yanına gidemedi. 

Banko yıkılır yıkılmaz, ark 
sından gizli bir lcapı meydana çı 

_ Belki polis müdürünün tı. Buradan kaçmak üzere beş o 
muhbirlerinden biridir. Gel ken • kişi ileri atılmıştı. Fakat kapını 
disine bir §ey 11marlayalım. 

Tekrar sustular. Keman tango
yu bitirmek üzere idi, Son nağ

meyi tamamlarken birdenbire bir 
düdük ıesi duyuldu, ve kapı açıl
dı. içeriye elinde tabanca Jorjöre 
atıldı: 

önünde iki adam önce sen geç 
ceksin, ben geçeceğim diye döv ' 
şüyorlardı. Bir sandanlyanın ü:ıe 

ne çıkmış olan İngiliz jokeyi, b 
adamların iri Pol ile Arap old 
ğu~u ta!lımışlı. 

(Bitmedi) 
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Turneden dönüş 
Nakleden: 

Hikaye fa. 

- Fuat, hazır mısın?. Gidiyo· 
ruz .. 

Locanın kapuında son bir defa 
·daha durdu .• Etrafa göz gezdirdi. 
Her §eyini almıştı. Bavulunu güç· 
lükle kaldırarak dar merdiven • 
den indi, bot tiyatrodan geçti, ka
proa, otomobilde bekliyen arka
daılarmın yanına geldi .. 

Otomobilde oturacak yer yok
tu. Bavulunu, basamağa yerleşti
rerek birisinin dizlerine ilitti, ve 
eaki Ford, cezbeye tutulmuş ma· 
kineden bir dervİf gibi bir müddet 
sanıldıktan sonra kalktı, iıtaayo· 
na doğru bozuk kaldırımlardan 
seke seke ilerledi .. 

Otomobilde altı ki,i idiler. Şo
förün yanına iki aktör oturmu,. 
tu .. lçerde, Leyla, Hamide, Şemsi 
ve Fuat üstüste idiler. Önden gi
rden otomobilde ise rejisörle ba
vullar, dekorlar vardı .. Küçük ti
yatro "trupu,, turneden dönüyor· 
au .. 

htasyona geldiler. indiler. Her
lies bavullarını yüklendi. Fuat, 
Leylinın bavullarına da yardım 
etmek İstedi. On bet senedir ar
kaa&§tılar, aktörlüğe beraber haf· 
lamıtlardı .• Öyle y& ... Fakat ken· 
~i bavulunu bile güçlükle taşıyor· 
au. Bunun için önce trene gidip 
bavulunu bırakmak lazım geli
yordu. Öyle yaptı .. Sonra döndü, 
ı;eyli.nınkini aldı, kompartimana 
7erleştiler .. 

Bereket versin tren tenha idi ... 
Fuat kendisine sabaha kadar kes· 
tirebilecek köfe bir yer bulabil
miıti. 

Trenin kalkmasına daha yirmi 
\iakika vardı.. Şapka.aını yerine 

bırakarak indi, istasyon kahvesine 
giderek bir çay ısmarladı .. 

Ka:h.,.enin içinde asılı büyük a
Ji§te F uadm ismi f?üyük harflerle 
yazılıydı. O ak!aıa Hamleti oyna
Dllfb.. Ve bunun için makiyajım 
•ilmekle uzun müddet meıgul ol
muı, arkadaı larını hekletmiıti. 

Fuat çayını içerken, içeriye 
I:eyla girdi, yanına geldi: 

- Bir çay da bana ısmarlasa· 
na! .. 

- Hay hay canım .. 
Bir müddet sustular. Sonra Ley

!& gülerek: 

- Fuat, dedi, artık ihtiyarla
mı§am doğrusu, demin bavulumu 
ıeninkile beraber götüremedin , 
halbuki eskiden tutunca .. 

Ye batına bakarak ilave etti: 

- Saçlann artık beyazlattı .. 
Fuat cevap vermedi. Gözleri 

liahvenin aynasına ilitmiı, yorgun 
yüzüne saplanıp kalmı§tı. Neden 
ıonra : 

- Ha!. Dedi, sahi.. Maa.ınafih 
•en de ihtiyarlıyorsun.. Rejisör 
artık seni hep kraliçe rollerine çı
ICanyor .. 

Kampana çalmıttı .. Leyli ce
vap vermedi, kadehindeki çayın 

sonunu içerek trene döndüler, yer 
liayat geçirmekten ibaretti. 

Fuat trenin muttarit gürültüsü
ne uydurduğu kesik kesik hayal
lerle dütünüyordu. Hakikaten ibti 
yarlamııtı. Henüz otuz bet yatın· 
'da olmasına rağmen ağıran aaç· 
ları, makiyajdan bozulan yüzü ile 
elli Yatında görünüyordu. 

On bq ıenedenberi Darülbeda· 
Y.ie girmek ümidile sahne hayatı· 
na atılmıı fakat bir türlü muvaf
f a.k olamamıfb. Şimdi artık ye
gane gayesi, Halimeye rahat bir 
mekten ibaretti. 

Halimenin hatırası, F uadın 

. 
ıolgun dudaklarına bir tebea&üm 
çizdi. Onu ne kadar seviyordu ... 
Halime de aıkma mukabele edi
yordu .. Her turneye çıkışında, on· 
dan, ebediyen ayrılıyormu~ gibi 
bir hiı duyar, dönüş, bu sebepten 
daha pek çok zevkli olurdu. 

Saat !İmdi on iki .. Altı saat ıon
ra lstanbula varacak, bir ıaat son
ra da ona kavuşacak .. 

Fuat bu tatlı dütünce üzerine 
bir parça daldı, uyudu .. 

Şafak söküyordu. Tren şimdi 

Maltepenin tek tük görünen evle
ri ve bahçeleri içinden ilerliyor • 
du. Fuat, deniz kokusuyla uyan· 
mııtı .. Ufukta adalar siyah birer 
hörgüç gibi .. Pendik, Kartal.. Uyu
yan yeıil pancurlu köşkler.. Bir 
yel değirmeni, daha sonra Fener
yolu ve Haydarpaıa .. 

Ah bu havuzlar.. Vapura ta§ı· 
mak gene bir iş. Fakat hamalla
rın uyku ile büsbütün tersleten 
bakııları altında bu sefer bavuul
lar Fuada daha hafif geliyor .. Ah 
İstanbul! .. Bir dakika, Fuat, va· 
puron güvertesinde Sulta!1ahmet 
camiinin çıkan gÜne§le yaldızla
nan alemlerine aSrayburnuna ka
dar beyaz bir kutak gibi görünen 
surlara, surların üstünde henüz 
dağılmamış ıis tahakaıma, aonra, 
Galata kulesine bakıyor, kule di
bindeki, küçük apartımam arı • 
yor .• 

Vapur köprüye doğru yanaşır· 
ken, Fua.dın halecanı arttı. Hiç bir 
vakıt Fuat Halimeyi bu derece öz
lememitti. Onu §İmdi, yatağında, 
yüzüne bir tutam aa~ı d8ıkühnü,, 

mı§ıl mıııl uyuyor bir halde tasav
TUr ediyor, gidip bir an evvel u· 

yandırmak için adeta uçmak isti
yordu. Ne olurdu, bu dakikada bir 
kut oluverse? .. 

Nihayet köprüye çıktılar. Bir 
ıürü "Allaha ısmarladık,, lar, 
"yarm Bayazıttaki kahvede,, ler· 
den sonra aynldılar. Fuat, bir li
raya kıyarak bir otomobile atla
dı ... 

Yolda, küçük bir el aynasında 
saçlarını tarıyor, kendine çeki dü
zen veriyor, kravatını düzeltiyor
du. 

itte altıncı daireden Kuledihi
ne giden sokağa sapıyor, biraz 
daha... Otomobil durdu .. 

- Merhaba Sadık çavuf !. 
Kapıcı hayretle bakıyor: 
- Siz misiniz Fuat Bey. Gün

ler ne de çabuk geçiyor. iki ay o
luverdi desene beyim .. Naıılımız 
bakalım?. 

- İyiyim çavuş .. İyiyi.m.. Sen 
hele §U bavulumu al.. Liranın üs
tünü de ıof örden al.. Ben yukarı 
çıkıyorum .. 

Fuat, Sadık çavU§un bir şey söy 
lemek ister gibi uzanan eli ve 
yarı açık kalan ağzına aldırış et
meden, Leylayı fafırtacak bir çe
viklikle merdivenleri dörder dör
der atlıyarak çıktı .. 

Fakat kapısının önüne gelince 
durdu .. Nef eıi kesilmişti. Hem 
merdivenlerden, hem heyecandan 
merdivenlerden, hem heyecan· 
dan ..• 

Fuat uıulca anahtarı 
soktu, kapıyı açtı, batını 
uzattı .. 

kilide 
içeriye 

- Halime .• Halime .. Ben gel
dim .. 

Fakat içerden hiç bir seı gel
miyordu. Girdi. Odasının kapı· 

ıı ardına kadar aç~.. Hemen 

VAKiT 

rTAKVİM 
Sah Pazartesi 

29 AAustos 
26 Rebi.ahir 

30 A§ustos 
27 Rebi. ahir 

Glln doğuşu 

GUn batışı 

Sabah namazı 

Öğle namazı 

İkindi namazı 

5, 23 

18,4' 

4,30 

12, t .5 

16,5R 

Akşam namazı 18,48 

Yatlı namazı 

1nuıak 

Yılın gecen 
gtlnlert 

1 

Yılın kalan 

gtl.nleri 

!!0,26 

3,36 

l 233 

J 
l 132 

f 

5,23 

18,"8 

4,31 

12,15 

1.5,58 

1~,48 

20,26 

3,36 

234 

131 

\..,===============' 
HA VA - DUn .sıcaklık azamı 26, ugar1 

19 derece olarak teııbit. edilmiştir. Bugtln 
rtızglr mlltehavvll sUr'atle l'SCCCk. hava az 
\r.ılutlu olacaktır. 

llADYO 

' BugUn 
1STANBUL - 18 den 19 a kJl.dar Grama.· 

fon - 19,80 dan 20 ye kadar Makbule Ha
nrmm 11tUraklle Saz, 20 den 20,30 a ka~r 
Ycsarl Aann Beyin 1.§tlrakile Saz - 20,110 
dan 21 e kadar Slnodbe kuvarket heyeti 
- 21 den 22 ye kadar Safiye Hamının IJU· 
rakile Saz - 22 den 22,30 a kadar Orkcs· 
t:rn. 

ViYANA (517,2 m) - 12,30 konser, 
13,40 Backhaus, 14,10 pl&.k konseri, 17,55 
l<0ruıcr, 21,30 piyes ve opera, 23,15 dans. 

VARŞOVA (1411 m) - 11 dinl mera· 
sim, 18,35 musiki, 18 konser, 19,20 hafif 
musiki, 21 l<onser, 22 konser, '23 dans, 23, 
50 dans. 

KôNIGVtlS'I'ER HAVZE..~ (1635 m) -
7 jimnastik, 13,30 koucr, 16,30 konser, 
19,30 konser, 21.ı:ı musiki, 23,30 konser. 

PAR1S (1725 m .) - 19 plô.k, 19,46 kon 
ser, 20 konser, 21,45 konser, 22..SO konser. 

BOKREŞ (394,2 m) - 13 p!Ak, 14 
pl!k, ıs orkestra, 19,10 orkestra, 20,4.0 
plAk. 21 oda muslk18i, 21,45 musiki, 22,15 
plll.k. 

ROMA (441,2 m) - 13,30 p!Ak, 18 
muhtelit, 18,30 kon::er, 21 pUUt, 21,30 ha • 
fif konser. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 10,15 or· 
kcstra, 13,05 Balalayka, 18,15 musiki, 20,10 
muıdld, 21,4.5 musiki, 23,30 konser, 24,30 
çlgan orkl'~trası. 

Ol!!LO ı.on.:a rn) - zı 'TTyolvn lton• 
serf. 21,30 plyı:uıo konseri, 22,10 piyano. 

MOSKOVA (lSOf m) - 17,10 mus1kf, 
18,20 musllll, 19,10 mU31kl. 

VARŞOVA (Hll m) - 13,4:1 plAk. U,.35 
musiki. 16,10 plAk, 16,40 musiki, ıs konser. 
19,20 dana, 21,1:1 Tmvtyata. 23~0 dans. 

PARlS (1725 m) - 20 musiki, 21 tl· 
yatro, 22,30 konser. 
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yatağa baktı. BozuJrnamıştı .. Yal
nız yastığın üzerinde bir mektup 
vardı .. Aldı, açtı, anlamadan oku
du: 

"Gidiyoruuı ... Böyle bir lıayat çc· 
kilm"2 •• Senelerdir bir şey olamadın. 
Bir kadının bir çok şeylere i/ıtiyacı 

olduğu gibi ... .. 

Fuat kendine fenalık geldiği
nin farkına varmadı, mektubu 
bir daha okudu. Hayır.. Hayır .. 
Onu bırakıp kaçamazdı .. Muhak
kak bu bir şaka idi. Halime onu 
severdi... 

Birdenbire mutfağa koştu. Öte
ki odalara baktı. Kimse yoktu. 
Hizmetçi dahi gitmİ!tİ. Biran 
durdu. Aynalı dolabı açtı. Bom
bottu .. Halime bütün tuvaletleri
ni almıf gitmişti .. Artık hu sefer 
hakikat bütün acılığı ile kendini 
göstermifti .. 

Fuat, öylece, bir eli aynalı do
labın kapısında dondu, kaldı ... 

Demek gitmitti. Kendisinden 
bir hatıra bile bir fotograf olsun 
bırakmadan gitmitti. l~te çerçe· 
velerin yerleri duruyor, sararan 
duvarda dört kö§e ho! ve daha 
beyaz yerler ... 

Onun için bu kadar didinsin, 
uğraşım ve sonra terkedilıin ! .... 
Fuat bunu kendine yediremiyor· 
du .. 

Bir ayak seıile sıçradı.. Sadık 
çavuf bavulu çıkarmıftı. Fuat 
son bir ümitle sordu: 

- Çavu,, Halime nerede?. 
Sadık çavuı ıanki bütün kaba

hat kendisinin imiı gibi baımı ö
nüne ijerek mü§f ik bir ıeıle ce· 

IJZ;,:~, Slt8~ ~~: 
Yarışlarda gördükleri 
"Al Tayyar,, ı çifte bir zafer kazanıJI 25 

addetmek lazımdır 
(Halkımız at yarışlarma liyık 

olduğu rağbeti iÖstermiyor l ) 
diyenlerin endiıesine mahal 
yoktur. Ôbllr modaların hilafına 
olarak geçikmek istidadı göste· 
ren "Buhran modası., na rağ· 
men "6z spor,, a kartı rağbetin 

artmakta olduğunu ı&rOyoruz 
Sporların ıahı olan at yarıtlan 
gibi gDzel ve memleket hesabı
na çok faydala bir eğlencenin 
alika11zlıkla karşılanmasına hal
kın zevki selimi esasen ınani 
idi. Buhran geçince atlar çoga· 
lacak, müşterek babia daha 
dolgun olacak ve bu ıureHe 

alika ve rağbet bir kat daha 
artacaktır. 

Cuma güni1 programda büyUk 
mükifatlar yoktu. Fakat buna 
rağmen Veli efendinin zümrilt 
çimenliğini dolduran zarif ve gü
zel kalabalık her zamankinden 
daha f azJa idi. Bilhassa tiribün
lerin solundaki ıöğüUerin yeşil· 
liği altına dizilen seyirci otomo
billerinin ihtişamı göze çarpıyor
du. Böylece at meydanını!! tabii 
güzelliklerini süsliyen zenginlik 
manzarası içinde kojulara baş
landı. 

Satış koşusunu, "cinsi lAtif, 
cınsı kaviye daima tahakküm 
edecektir., sözüne masadak ola
cak tarzda her gün yeni bir mu· 
vaffakiyet kazanan yegane kadın 
at :ıabibi A. Sabri hanımın kıs
rağı. pazar liolaylıkla aldı. 

Kuvvetli rakipleri olmadığı için, 
Bozkurt, ikinci tay koşusunu su· 
huletle kopardıktan sonr bazı 

itibarla emsaline nadıren tesadüf 
edilir bir muvaffakiyeUe netice
lenen üçüncü paylı koşu başladı. 
Koşudaki gözde Tayyardı Fakat 
netice aksi çikti ve Al derviıe 
bir baş farkla geçildi. Evveli tay• 
yar gibi tehlikeli bir atın kuv
veti sonra da binicisinin acemi
liği ile becelleşmeğe mecbur olan 
Aldervişin· Tayyarı mağlup ve 
sırhndakinin bozuk müvazenesini 
kendi müvuenet kabiliyetile taa· 
bib etmeyeı muvaffak olması 
kendisine çifte zafer kazandırdı 
deose yeridir. Zira iki ters imili 
ber taraf etmit oldu. 

Alderviş gibi değerli hayvan
lara acemi binicilerin bindirildiği 
ekseriyetle vakidir. Kendi zarar
larına olarak bu ihtiyatsızlıktan 
şimdiye kadar sakınmıyan at 
sahiplerini bundan böyle 
binicileri istihdam etmiyecekle· 
rini ümit ederim. 

•11a1111mım111H ttllfttl9lı111tımnllUlll9tı""'-""'' --ı •H •ı--•"!"••• 

vap verdi: 
- Ne bilirim beyim .. Ne bili

rim? Bugün gideli tam on be§ 
gün oluyor .. Üzülme beyim .. Sü
tü bozukmu, ! .. 

- Suı ... 
Ne de olsa Halimenin tahkir e· 

dilmeıine dayanamıyordu .. Kapı· 
cıyı dıtarı itti, yatak odasına dön
dü, ve ancak o zaman, yatağın 

ayak ucunda Halimenin, her hal
de eski olduğu için bırakmış ol· 
duiu geceliğini gördü. 

Geceliği eline aldı .. Baktı .. Bak
tı •. Burnuna götürerek kokladı •• 
Sonra bu kokuyla sarhoş, yatağın 
üzerine kendini atarak, geçen 
genç.liğinin bütün hüznile aeasız 
ıe11iz ailadı ..• 

ayb 
Saf kanlara rnabsl)j :ı. k' 

şuyu Piper bliyük far I rı1' 
narak mevcut hayv~no:ıııeı ~ 
iyisi olduğunu itiraz güt ikiııe'. 
tarzda is bat etti. Koşunun b•~jl 
sini Strombolisde geçen'i'"O~ 

1 v 5eıı ı, f 
yarışın yorgun ugu. bitird~ . 
Bu hoşuyu da Aıkın l r il' 

vaP a 
cessur ve gayretli haf 
tirahala bak etmiştir. ottl, 

't kot ı..1 
Zabitlere mahsus çı 0,,oır 

da vuk ua gelen kaza ıp . b'I 
. Beyın ı.l 

müteessir etti. Necatı ·tte il" 

diği Leyla dördün~ü. f~ııt. 
k b. · • pıP '_oi* hata ıyapara ınıcısı ıı r"' 

sine sebebiyet verdi. Le)' u ti 
sağ kenarına ve koşu yol\l:Jıı'~ '
dit eden kazıklara çok .>' ~ 
iz üzerinde sörüldüğü ıç&O 

11 
~ 

la çit arasandaki arabkt.• ~ 
mak istedi ve yana irkild~ 
ti Beyin bundan dolaya d kİ ~ 

.. t b . d' Halbu Ü nu a mm e ıyorum. uıde " 
ar. daha ortadan gituıes . 6'_ 
bir mahzur yoktu. Necati \f 'I 
afiyetler temenni ve ıafer sJ 

dı w k .. betile zan gı oşu munase 
Beyi tebrik ederim. ,,,-t', 

Galates 'J 
--~~~~~-__./t 

AskerUğe da'1e 
Eminönü askerlik ıubesin~~·,I \t 
Evvelce de ilin edildiği~·' 

elinde tam ehliyetoamesi b 1' ~ " 
324 dogumlu (dahil) ~eı Y~ 
dogulnlularla yani 316 ~~ 
muameleye tabi kısa 
efendilerden . 

A. Piyade, Levazıoı, 

harbiye. 1~ B. Demiryol, Hava, , 
Nakliye, Suvari, Muhabere, 
Mesaha Otomobil . . ~ 

G. Hekim, Di, bekilll\ ;/ 
cı, Baytar, smıflarına tefr~ I 
mi, olanlar 1 Eylfil 932 ,11.., ' 
rettep bulundukları kıtı"' 
bulunmak üzere sevkolull 0~ 
rmdan yeTmi meıkurda ş ' 

ı 'k' . def• müracaat an ı ıncı 

olunur. --9 
............................ ·-········::. ... ~ 
ır·D···••••USG~.·;;··t-t;;•kİ ~a~~ 
:i r. u eyman ~ --~ 
U Birinci smıf müteh• ııısrl 
:: ( Balııl\liı Ankara caddesi ııll 
ı= ••••• :::: . ::::: :: : ::: :: :: :::::: ::::: :: :: :::::: : ..... 

Doktor 

Hafız Ceoısl /.. 
"' Dahili Hastahklar MUte ;;ı 

Cumadan maada her giiJJı1ııt 1 
sonra saat (2.30 dan 5 e ıca '°""" 
bulda Divan yolunda US n\I ~~ 
susi kabinesinde c:!ahilf fi 1,ı,1' ..... 
muayene ve tedad eder. " -
tanbul. (2.22.398). 

Zayi mUhPr 1, 
Maaş tatbik mühr0d1~ıcll1 

ettim. Yeni sini çıkaracd 
eskisinin hükmü yoktor • rr,ıl «. 

(11crhuın Aziz pa~:ı ze,·cesl ~ 
-----==- _...., ; ... ~ 

b talıY 
Kadın ve do§.urn as 

Mütehassısı ~ 
Doktor-

HüseyİD N°. 
l Türbe. eski Hilnliahi6zz 
. No. 10 Tel. 2 



~~toa 1932 

Sıhh~tini Sevenler ~~~!:~. 
1 

yalnız 

v:t~nbul Yüksek iktisat 
1! ~taret Mektebi Müdürlüğünden: 

2S Eyl(U 'tt ve kabul muamelesi 1 Eylül 932 de başlıyacak ve 
2- k • tamına kadar devam edecektir. 

~ &tat ayıt için cumartesi, pazartesi, perşembe günleri sabah· 
i'thıe 111~ndan akşamları saat on yediye kadar mektep mildüı· 

3..._ racaat olunacaktır. 
~- 8Mektebin (Yüksek iktisat ve Ticaret kısmına) 

~. der •kalorya imtihanlarına tabi tam devreli lise mezunlarile 
~bt t~ede olduğu hükiimetce musaddak ve bakaloryaya tabi 

8. Dııelerinden şehadetnameleri olanlar. 
~ ola ~rülfünun fakültelerinden ve YOksek mekteplerden mc· 
ltlece~~ 8~ ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen 
oı.,llc lr. erın evvelce girdikleri mekteplere her halde lise mezunu 

t). B aydedilmiş olmaları şarttır. 
~l'il u kısma muadil ecnebi yüksek ticaret mektepleri me· 
~Çe~e fO~da~imlerinden m_ukabil devrelere naklen alınacakların 

4- M 'Q ıaıtıhan vermelerı meşrüttur. 
~~tep ektebin {Ticaret Lisesi Kısmına) bnkaloryaya b bi orta 
~tQ lll~zunları alınacaktır. Bu kısma gireceklerin yaşları on 

s_ lfagı ve yirmi birden yukarı olmıyacakbr. 
1-tile Mektebin (Küçük Ticaret Kısmına) ilk mektepler mezun· 
di~::t~ nıekteplerin birinci, ikinci, üçUncll ıınıf Jarından tas
'' oıa ıle gelecek olanlar. BunlarlD yatları da on ilçten aşağı 

•ek· d 6, ız en yukarı olmayacaktır. 
7.. .... Mektep nihari ve meccani o!up tedrisat öğleye kadardır. 

haıı,Ca~a~ıt ve kabul için aşağıdaki vesaikin mUdiriyete hitaben 
\'eı . bır iıtidanameye raptı icabeder. '''ti :ık: ı. Mektep şehadetname veya tasdiknamesi. 2- Sıhhat 

4. liUtj 'Porları. 3- Hük~metçe musaddak hüsnlihal varakası. 
Yet cüzdanı. 5- Üç kıt'a fotoğraf. (4214) 

YGksek Baytar Mektebi 
Kabul Şeraiti 

1 
~ ..... Yüksek Baytar mektebi leyli ve meccanidir. 
3 .._ Yalnız lise mezunları kabul o!unurlar. 

~rıb ~' Talipler aşağıda yazılı vesaiki istidalarına raptederek 
~ttı da bulunanlar Selimiyede Yilksek Baytar mektebi rektör· 
~'~di;l taıradakiler mahalli Baytar mlldilrlilklerine mllracaat et· 

1\ er. 

~d•) ltırkiye Cümburiyeti tebeaaından oldutuna nab1' hUviyet 
rıı. 

'~~.Mtıtebassısları tam hastane hey'etinden istihsal edilmit ntı
~ b 111~ muvafık ve musaddak rP.simli bir kıt'a raporu (bu ra• 

. .i !\le ~~~•ne baıtabiplerioin resmi mübrile memur ve mazruf ola· 
Si". ~ h,,1 'Pler tarafından diğer evrakile birlikte gönderilecektir) 

\ tltt' •neler Ankara, Sıvas, Erzurum, Oiyarıbekir numune has· 
Sa~ latanbul, Çocuk hastanesi, lzmir, Bursa, Konya, Adana 

)~ 01•un memleket hastanelerinden ibarettir. Buralarda mua• 
'bb,t Utıblak için bu hastanelerin mensup oldukları Veklletlerin 
~,\ e/' içtimai Muavenet müdürlüklerine talipler bizzat milra-

C) l~Ctlderdir .. 
b) ;.,•e ıehadetnamesi. , 

''d~vaJ ve ahlaki şahsiyesi mazbut oldufuaa dair Polisten 
l. t) l' ~Oınnbal varakası. 
~- ite krkı tahsil ettiği, veya mektepten ihraç edildiği, ve ya· 
ıı..:"t& t tebi ikmalden sonra memurin kanununun maddei mah· 
~det~ !tı~cibince hükumetin göstereceği mahallerde muayyen 
~'-lifi hizmetten istinkaf ettiği takdirde hOkftmetçe yapılan 
,.....~i lllaa faiz nizami tediyeye mecbur olduğu hakkında nll· 

f:) l)•:çbiJe Noterden musaddak kefaletname senedi. 
i , tt adet vesika fotoğrafı. 

~ ~ l<abul ıeraitini haiz olanlardan taıradan talip olanlann 
L~Pleti rafı hOktimet tarafından tesviye olunacakbr. (Bunun için 
"li ita. il Yaptıkları masrafı gösterir evrakı mDıbiteyi ibraz etme-

) S llıdır.) 
=~,I I ' Muavenete muhtaç talebeye cep barçhğı verilir. (4290) 

;;ıı ~h· 
·d·'~ ısarıar Umum 
:;:, l ~ Müdürlüğünden: 
·~•11 0"1· laaiye b "ht· · • t n · - ~ '•)o aın anmızın ı ıyacı ıçın ı•r name vo n munesı 

'-1 ~ti!, tıubluzda mevcut sekiz kalem levazımı kırtasiye pazarlık 
~~~ ntt:•tın alınacaktır. Taliplerin nümune ve ıartnameyi s8r
d,"'t t.k • he~ ~ün ve pazarlığa ittirak etmek üzere (0/o 7,5) te

C'1e.t Ç;lerını hamilen 8 Eylfıl 932 perıembe günll saat (17) 
' 8 Mubayaa komisyonuna müracaatları. (4334) 

«-
1"'h 'ıs 1 U mu·· du·· rıu·· -gQ ar ar mum 
.,. "den: 
~ -.,llliı .. 
~t U. ••b •çın IOzumu olan altmıı adet orta boy çanta mOza-
,, te 11 alınacağından taliplerin n Umuneaini g6rmek üzere 

~~:~larlığa İftirik etmek Uzere (°lo 7,5) temin .. t akçelerini 
. ...._, 1 01·932 perıembe gOnü saat (15) te GaJatada mliba· 

OlıQna mllracaatlarL (43~6) 

VAKiT 

BAZIM müshil 
ve 

müleyyin 

lstanbul ticaret müdüriyetin
den: 

Rehin üzerine ödünç ~ara verenler 
hakkındaki nizamnameye tevfikan icrayı 

san'at etmek üzere kendisine mezuniyet 
verilmiş olan lstanbulda \'eznecilerde 
Camcı Ali mahallesinde Tramvay cadde· 
sinde 91 numaralı tlcaretgAhta maaş 
cüzdanı teminatı mukabilinde ödilnç pa· 
ıa vermek san'atını ifa etmekte iken 24 

Mart 1932 tarihinde vefat eden ! 294 
tarihinde Filibede doğrııu~ incezade Js
mail Ha .kı beyden yu .arıda zikrolunan 
muameleden dolayı her ne surede olursa 
olsun alAkası olanlann haklannı talep 
etmek üzere üç ay zarfında e\-rakı müs· 
bitelerile müdüıfyetc müracaat eylemeleri 
ve bu müddetin hitamında milteveftanııı 
mevcut teminaıı vereselerine iade edile
ceğinden bu baptaki müracaatların me.~· 

mu olmayacağı nizamname! mahsusunun 
15 inci maddesine tevfikan il4n olu· 
nur. 13687) 

Müddei: lzmir Y emit çarşısın
da Osmanzade Lemi B. Haciri 
talep edile. Oaman zade Lemi 
bey validesi Hacer H. 

Jzmir Ahklmı şahsiye Sulh Hukuk 
Mahkcmcs;nden: 

icabı düşünüldü. Müddei ta· 
rafından israf ve sui idaresinden 
dolayı anası müddeialeyh Hacer 
hanımın haciri hakkında ikame 
eyledigi davanın dahi muhakeme 
olan babası Ziya bey; huıurile 
icra kılınan muhakemesinden is· 
timi olan şahitlerin şahadetile 

Hacer Hanımın israf ve ıui ida· 
resine dair kanaat hasıl olmadı· 
ğı gibi miiddeinin muahberen 
verdiği arzuhalde ifası mumailey· 
hin akıl hastalığı da aynca se
bep hacir olarak gösterilmekte 
ise de son celse muhakemede 
ikame eylediği hacir davası eser 
ve infial olduğu ve dermeyan 
olunan eab-p tiac'rden biç birisi 
anası Hacer Hsnımda mevcut ol
madığını beyanla davasından fe
ragat eylemesine ve müddeia!eyh 
vekil tarafından mudres ve mu· 
aaddak mütehassis raporunda 
Hacer Hanımın melekatı akliye• 
ıinin yerinde ve tam şuur ve 
tasrih edildiğinden bu hususta 
ayrıca muayene sevkine lüzum 
görillmemesine mebni hacire dair 
olan iddianın reddine ve bu sırf 
efrat aile arasındaki rabıtanın 
idamesine yardım ve bir cemile 
olmak Uzre kocası Ziya Beyin 
379 cu maddesinin birinci bendi 
mllıtesna olarak hayatta kaldığı 
mllddete muhasır bulunmak şar
tile müşavir tayinini talep mfid· 
dei tarafından da kabul ve mu
vafakat edilmesine binaen kanun 
medeninin 379 uncu maddesine 
tevfikaa olveçbile Ziya Beyin Ha· 
cer Hamma talep dairesinde 
müşavir tayinine kabil ve temyiz 
otmak üzere 27-12-931 tarihinde 
karar verildi. (3928) 

Hııkim Cevdet 

. . . ;ı: :· ''-•' .· .·':' .· ~ '. "' . '.... . 

Afıkara~nın :en ;bµy-uk 
. . . _., . . (. :.< . ~--~~./ · .·:t~~ . ..,, .. -,' -::. 
. Kitap;~ gaz-ete~ ve; .... 

Kır~siy~;-~ri,~ğ~.~~·ı: -
·A· . ·-.· .. K· .. ·:::s ~ A/~~2 
. . ·• . ... · ...... . 
~ıtap e'vr .. ve · ~ırta~jy.e.cilik : ·:. 

... ' ~ - .. - ' ... . . ' • • lf_ ,• ' •• 

, , An&lıırtafar cadd~•i.··' · · · . 
··r .. ı .. ion: 'J37't . ·'°·· '"'ot . r. -· ,.- · 
·~ ,i • • . ·'. .. •• ·:·.. - ·· 

Her' lisand~ gazet~; .,-. 
mecmua . ve . kitap" ... 

' •, ~-

He~ tie~i k-ı~tasiy~ ~~yası'' 
ve mektep levazımı . 

Her türlÜ Fotoğraf 
levazınu - makineler 

ve am.;tör. · iŞlcri . 

Etem Pertev ıtriyah 

Kiitahya çinileri 

Savıfa 11 

HAPLARINI 
Kullanmalı ve 

eczanelerden 
musırran istemelidirler 

Feriye Saraylan 
Kabataş Erkek Lisesi 

1 - Leyli ücret! 225 liradır. Memur çocuk• 
tarından o/° 10 kardeşlerden ol° 15,20 tenzilat 
yepılır. 

2 - Eylii'ün birinci gününden itibaren Ey
hi.ün beşinci günü akşamına kadar leyli ve 
nehari talebelerin tecdidı kaydı yapılacaktır. 
Bu müddet esnasında tecdidi ka vdettirmiyen
lerin yerine yeni talebe ahnacaktlr. 
3- Birinci ve ikinci devre mezuniyet ve 

ikmal imtihanları Eyli'ılün birinci günü başla· 
yacak ve on beşinci günü nihayet bulacak
tır. (4404) 

lstanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

ikmal imtihanları aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır. Bu iüı:ı· 
lerde mektebe müracaat edilmesi ilan olunur. 

10·9 93ı Resim (umum) ve malzeme 
11-9-930 Fransızca 
12-9-932 Fransızca ve Türkçe 
13·9-932 Sinai Elektrik 
14 9-932 

15-9-932 
{ 

Hesap, hendese, cebir, meslekf ve umumi Telcne• 
loji mukavemet, buhar karanları,bubar makinelui. 
Cebir. 

.~f ________ •_s_ı_a __ n_b __ u __ ı __ l3_e __ ı_e_d __ ıy __ e_s_ı __ ı_ı_ö_n __ ıa __ r_• ________ I 
Fatih Belediye Şubesi MUdürlüğünden: Hekimoğlu Ali paşa 

caddesinde yeni inşa olunan mektep önünde bulunan 93 numa• 
ralı dükkAn enkazı bilmüzayede mahallinde satılacağandan talip• 
lerin 17·9-932 cumartesi günü saat 14 te mahalli mezkiirda bu
lunmaları ve yevmü mezkurdan evvel teminat akçesini bankaya 
teslim eylemeleri ilAo olunur. (4433) 

Ortaköyde Hacı Mehmetağa mektebi icarı: Teminat 5,'5 lira 
KaragiımrOkte 6kı0z Mehmet paşa mektebi: ,, S,S ,. 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık müzayedeye 
konulmuştur. Talip olanlar tafsilit almak için Levazım Mü dUrlü· 
ğüne müzayedeye girmek için de hizalarında yazılı teminat mak• 
buz veya mektubile 19-9-932 pazartesi günü saat on beşe kadar 
Daimt encümene müracaat etmelidirler. (4434) 

Galat ada F ermeneciler caddesinde 17-161 numarala dükl<An 
bir s .:den üç seneye kadar kiraya verilmek üzere kapalı nrfla 
müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şartname almak için Le· 
vazım Müdürlüğllne müracaat etmeli müzayedeye girmek için de 
bir seneliği için 67,5 liralık üç seneliği için de 201,5 liralık te· 
minat makbuz veya mektubile teklif mektuplarını 19·9·932 pa• 
zarteıi gtlnü saat on beşe kadar daimi encümene vermelidir!er 

(4432) 

lstlklAI Lisesi MOdUrlUğUodeo : 
Mezuniyet ikmal imtibamna 1 Ey.fıl Perşembe günil baılana• 

cağından alikadar talebenin mezkür gününde mektepte bulun• 
malan Jüzumu ilin olunur. 

Istanbulda Kedikpaşada Bah
çeli sokağında 14 No: da Apos· 
tol Gırikol efendiye : 

fstanbul 3 üncü icra dairesinden : 

Os:nan Zeki efendinin zim
metinizde matlubu olduğu iddia 

olunan 504 liranın haciz yoliylc 
tahsili hakkında haciz yoliyle 

vaki takip talebi üzerine tarafı· 
nıza gönderilen ödeme emri zah· 
rına mübaşiri tarafından verilen 

meşrubatta mezkür mahalde ol· 
madığınıı Ye elyevm ikametgi· 

hınızm meçhul bulunduğu göste
rilmiş olmasına binaen ilanen 

tebliğat ifasına karar verilmiıtir. 
Tarihi ilandan itibaren bir ay 

zarfmda 932-2644 dosya numa· 
raaiyle daireye miiracar.tla borcu 
eda veya borca kifi mikdarda 

emval ve saire irae eylediğin ·z 
takdirde gıyabınızda muamelatı 
icraiyeye devam o!unacağı mez-

ld\r ademe emrinin tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilin o
lunur. (3927) 

istinyede Neslişah Sultan ma• 
ballesinde Değirmen sokaiJnda 
158 numaralı dükkinda Bakkal 
Dimitri efendi ve zevcesi Zoi 
hanıma: 

Yeni köy lem dairesinden : 
Bakkal Leonida efendinin 

ba senet alacagı olan 69 
liranın temini istifası zım• 
nanda verilen karara tevfıkan 
dükkanınızda bulunan emvaliniz• 
den deyoe kifi miktan ihtiyaten 
taht.hacze alınarak alacakhnın 
icraen takip talebinde bulunma• 
11 iizerine namınıza gönderilen 
Ödeme emri Yuoanistana gitti• 
ğiniz ve oradaki ikametğahını• 
:ııo meçhul bulunduğu beyanile 
bi a tebliğ iade kılındığından 

i inen tebligat icrasına karar ve• 
ri.mekle borcun temamına veya 
bir kısmına veya alacaklının ta
kibat icrasına dair bir itirazınız 
varsa tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfında dermeyan etmeniz 
ve aksi takdirde icrai takibata 
devam olunacağı tebliğ makamı• 
na kaim olmak üzere ilin o1unur. 

(3925) 
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Necip Bey Diş Macunu 
Dişlerin kıymettar hAmisldlı. DJfl 
inci gibi beyazlatır, ~Urllmeslne Jll 

olur. Fiyatı her yerde 15 kurııt111 

, 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Mühendis kısmı 

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

muamelesi yapılır. 

Ziraat V ekiletinden: 
Ankara Yüksek Ziraat \'e Baytar enstitüleri civarında inşa 

edilecek olan dershaneler, yatakhaneler, kütüphane, yemek sa
lonu, Rektörlük ve memurin dairesi binasının inşası 21 gün 
müddetle kapalı zarf usulü ile milnakasaya vazolunmuştur. 

Mezkür inşaatın münakasa şartnamesi, mukavelenamesi umumi 
şartname, umumi şartname libikası, vahidi fiat listesi ve plan
ları (50) elli lira mukabilinde Ziraat işleri Umum Müdürlüğünden 
alınacaktır. 

Her talip münakasa şartnamesinde zikredildiği veçhile ehliyeti 
fenniye ve kudreti maliyesini tevsik eden vesikaları komisyona 
ibraz etmeğe mecburdur. 

Taliplerin kendi teklif edecekleri hedelin % 7,5 ğu nisbetinde 
teminah muvakkatesil birlikte ihale g'1nü olan 14 Eyliil 1932 
tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de Vekalet inşaat ko
misyonuna muracaatları ilin olunur. (4261) 

Hilaliabmer hasta bakıçı Hem,ireler 
mektebi müdürlüğünden : 

Genç kızlarımıza pa?lak ve emniyetli bir istikbal hazırlıyan 
mektebimize yeni talebe kabul edilecektir. 

Tahsil müddeti iki buçuk senedir. 
Mektep leyli ve :neccanidir. 
Talebenin iskan ve iaşesi giyimleri Hililiahmer cemiyeti ta-

rafından temin edilir ve ayrıca kafi miktar harçlık verilir. 
Kabul şartları: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bulunmak. 
2 - 18 yaşından aşağı 30 yaşından yukarı olmamak. 
3 - Evli olmamak. 
4 - Sıhhati iyi olmak (Sıhhi muayene mektepte yapılır.) 
5 - ilk tahsili ikmal edenler imtihanla orta tahsili ikmal 

edenler imtihansız kabul edilir. 
6 - Tahsil esnasında hastalıktan gayri bir sebeple mektebi 

terkedenler ve şehadetname aldıktan sonra beş senelik mecburi 
hizmeti ifa etmiyenlcr tahsil masrafını ödiyeceklerine dair noter
den musaddak bir taahblltname vereceklerdir. 

7 - Mecburi hizmet esnasında evlenemezler. 
Bu ıartları haiz olan hanımların hüviyet cüzdanı, aşı ve mek

tep şehadetnamelerini, ve mahallesinden hüsnü hal ilmühaberi
ni beraberine alarak 15 eylüle kadar Aksarayda Haseki cadde
sinde mektebimize müracaatları. 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar ' 
Orbanbey hanında - Görmek ve kiralamak için VAK 1 T 

yurduna mliracaat. 

---
Deniz Satınalma komisyonundan: 

1000 çift ateşci kundurası: Açık münakasası 31- Aiustos-932 
Çarşamba günii saat 11 de 

10000 Metre Amerikan bezi: Açık mllnakasası 31-Ağustos 932 
Çarıamba gilnil ıaat 14 de 

10000 Ade• ateşci peçetesi: Açık mOnakasası 31-Ağustos-932 
Çarıamba günll saat 15 de 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı malzemenin hiza
lannda gösterilen tarihlerde münakasası icra kılınacağından şart
namelerini görmek isteyenlerin her glin ve vermeğe talip olacak

ların da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuz
Jarile birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Sabo alma Komis
yonuna muracaatları. (3901) 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden: 
ilk kısım ve Lise Eylül devresi mezuniyet ikmal imtihanlarına 

Eylülün birinden ve sınıf ikmal yoklamalarına Eylülün onuncu 
gününden itibaren başlanacaktır. 

Programlar hakkında malumat almak üzre alikadarlann mek
tebe müracaatları. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
ıs. Uncu tertip 2. inci keşide 

11 Eylül 1932 dedir 

Büyü~ i~ramiye l~,~~~ liro~ır 
Ayrıca: · 15.000 10,000 Liralık Büyük 

ikramiyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Müklfat Vardır. 

SEVRISEFAIN 
Merkezi idaresi C.:ıl:ıta köprüLaşı B 2623 

Şabe A. Sirkeci Miiblirdar zade Hım 22640 

lzmlr • Pire • lakenderiye 
postası 

(Ankara) 30 Ağustos Sah 
11 de. 

Trabzon postası 
(Karadeniz) 31 Ağustos Çar· 

şamba 18 de. dönüşte Tirebo
luya' da uğraoalacakbr. 

lzmlr • Mersin postası 
(Mersin) 31 Ağustos Çar

şamba 10 da Galata rıhtımın-
dan kalkarlar. (4391) 

Türk Maarif 
Cemiyeti 

Müesseseleri 
1 - Bursa Kız Lisesi leyli 

ve neharidir. Lisenin bntün 
sınıfları mevcut olduğu gibi 
resmi liselerle muadeleti Maa· 
rif vekiletince tasdik olunmuş· 
tur. 

2 - Ankara Ana mekte!>i 
ve ilk mektep. 

3 - Eskişehir ilk mektebi. 
Leyli talebe de kabul eder. 

4 - lstanbul Talebe Yurdu. 
Yalnız Yüksek mektep ve Da
rülfünun talebesine mahsustur. 

5 - İzmir, Çorum, Adana 
talebe yurtları. Lise ve Orta 
mektep talebesine mahsustur. 

Türk Maarif Cemiyeti yu
karda yazılı olan müesseseleri
ne girmek istiyenler kabul şe
raiti için Cemiyet şubelerine 
ve yahut bu mDesseıelerin ida
relerine mOracaat etmelidirler. 

(3761) 

3DncU Kolordu Satınalma 
Komisyonu lllnlar1 

lzmir bava garnizonunda bu 
sene yapılacak inıaat kapalı 

zarf usulile milnakasaya kon

muştur. ihalesi 3-9-932 Cumar
tesi günli saat 14 tedir. Taliple

rin Ankara hava milsteıarbiı 

satın alma komisyonuna milra
caatlan. (650) (3957) 

VAK 1 T 
Yevmi, siya.il gazete 

lsta.nbul Ankara Cadde.si, Vakıt Yurdu 

Telefon numaralar1 . 
Tahrir telefonu: 24379 

ldare telefonu: 24370 
._.. 

Telgraf adresi: tstanbul - Vakıt 

Posta kutusu 46 

._.. 
Abone Ucretlerl ı 

TUrklye Ecnebi 

Senelik r• 1400 2700 Kr. 

6 aylık i 750 H50 

~ 
• 

a aylık 400 800 • 
1 aylık \.; 150 • 

Hin Ucretlerl ı 

Reamt ll!nlarm bir satırı 10 kuru§ 
Ticari lllnlarm bir satırı 12,5 > 
Ticari ilAıılarm bir santimi 25 :t 

._.. 
KDçUk lllnlar ı 

Bir defası 30 1k1 defası 50 Uç defası 615 
dört defam 75 ve on defası 100 kuru§tur 
Uç aylık UA.n verenlerin bir defaııı mecca. 
nendir. Dört satın geçen ll!nlarm fazla 
satırlan be§ kuruftan hesap edilir. 

VAKiT MATBAASI - İSTANBUL 

8AH1Bt: MEHMET ASIM 

Umum! Ne§rlyat lılUdUrU: REFİK AHKET 

basağrılarında derhal 1 - 2 
' 

Aspirin tableti alınız. Ağrı I ar 

sür'atle ve muhakkak zail olur. 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ! 

Sinir 
bozukluk-
larırıdan 
mütevellit 

·r--ı-~;tKikikaı L•Y'Li·;·~si 
ilk. Orta ve Lise kısımlarını havldlt• 

BUtUn sınıfları mevcuttur. 
Kayıt muamelesine başlanmıştır· 

Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri saat 10 dan 18 e kadit 
milracaat olunabilir. • 

• Şehzadebaşı Polis merkez1 arkasında 
Telefon 22534 l ---··--·~ 

P. T. T. LevezılB-' MUdUrlUğUnden: 
Hasankale - Beyazıt arası haftada iki seferli otomobil ~ 

ıına talip zuhur etmediğinden münakua 30.8.932 tarihine Jıl""" 
temdit edilmiş olduğu ilAn olunur. (4440) 

Hanımefendi samimi hıfzıssıhhanız içiıı 
"L YSOL., kullanınız, Bütün dünya doktorlan; samimi !u~ 
ve banyolan için muntazaman "L YSOL,, müstahzarının ıstı eı' 
lini tavsiye ederler. "L YSOL,, muzır mikroplan imha, terledi 

ff,y;;ı;ubatiyi ~briş etmez. 

MAROUE OEPOste 

Hamburg'ta SCHUELKE & MA YR A. G. .& 
tarafından imal olunmuştur. Umumi acentaları: liiiiiiiir 
lstanbul'da S. Jacoel mahdumları. Aşağı cins 
taklitlerinden sakınmalı ve unvanı ticarimizle 
alameti farikamızı himil olmıyan milmasil mOs-

t ıh zarları reddetmelidir. 

TÜRKiYEi 


