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Dostluğa • 
ınanıyoruz 

Dünya tarı min en büyük en mühim ve Türkleri en çok 
•llkadar eden hadiıesi, Türkün ilk ana yurdunda (Gobi) nin 
ıöbeğinde, Akdeniz gibi bir derya etrafında kurduğu medeniyet 
~e Türklerin kuraklık yüzünden her tarafa muhaceret ederek 
llıaanhğa medeniyet aunmas~dır. 
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Bu harik~ı · bu " başka bir ıekilde tekerrilr J 
ediyor. Ebe an çöl, bugün eskiai gibi 
&ıalak ve ca ski tarihin en muazzam 
h•diaeıine sa ne olan yer, yeni bir hayata kavutuyor ve bu ) 
111retle eski liadisenin bütlln aırları açılıyor. 
L~ Beynelmilel iki yilz ilim adammm çıkardığı bu \ 
tatrikullde keıfi, lsveçin en mqli ·n Hedin ~ 
teçen senenin sonlarında yazmıt yük sey· ~ 
1•blar tarafından yazılan 6lmez eserler arasına ıirmiıtir. ~ 

Bu büyilk eser, Omer Riza Bey tarafından Türkçeye çevril· ~ 
llliıtir. Yakında Vakıt .atunlarında okuyacaksınız. ~ 
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Dünkü .Atletizm Müsabakalan. 

aıve 

VAKIT· 1932 kuponu 
Bo kuponu kesip saklayınız. 

Ut mektep ttlebesinden: 
so tanesini retirene 1incl sınıf 

60 " " 2 " 
90 " n 3 " 

210 n " 4• S ,, 
kltaolıın fdıte tarafından hcdl'\"e edilir. 

Sayısı 5 Kurut 

rad' 

Artist ldhalAtı ~ 

~renköy saı,ıatoryo~u · dün 
,_meıasimle:,~uJldı 

Cuma, pazar günleri Takaim balı • ı 
çesine gittiğiniz var mı? Bazı geceler 
Gardenbara uğruyor nwaunuz? .. 

I ıte, biri yaz glJnlerlne, diğeri laf 
gecelmne mahma a~k 11e kapalı Ud 1 
eğlence geri ki. ıahnelerlnM fUlllar 
vardır: M~ daıu8~m, Franau 
ıantözleri, Alman loomlklerl, Çin hl1 • 
nerbazlan, ROJMn fÜll!e11ftni, lı • 1 
pangol rekkmelerl.. • ı 

BeyoğlUlllUI diğer ulak telek bar • ı 
lan da bu iki eğlence l/ft'fiaiil nkltti • ; 
ği döküntiUerle geçfnlr _ 

Takaim haöçnl oe Gartlenbar aalı • • 
nelerinde, 1ıemM hemen her· milleti 
görmek ve her llıanı duymak müm • t 
kündllr. Türk ve tlirk~e müatuna! .. 

Yeııl iktlıadl ~cburl11etler, itlıa - Merasimde 
ldt kapılamadan "llda Ud av köpeği Veremle MOcadele Cemiyeti 
sokmazken, bu g6nlll ve para avt:ılan tarafından Erenköyiinde kurulan 
acaba nasıl akın akın 11eleblligorlar1. verem sanatoryomunun dün saat 
Evrakı tarllıi11enln bUe henüz güm • on bette açılma merasimi yapıl· 

rük hudutlarından ~rl girme.ine mıftır. 
müıaade edUtnedlli •ıkı bir taarrul Merasimde sekizinci fırka ku· 
der:rlnde, erJrakı ' naluligenln mem • Be 
leket hudutlanndan dıMrn "'kınaına mandanı Rüttil Paıa ile ıim 

r-·· r Ômer, Tevfık Salim, Ali Paıa· 
göz yümmak hayli f(lfllniıga değer! 

Kontenjan llıtelerlndeki lllb eıya lar, birçok doktorlar, sanatoryo· 
ıırasında artilt itlıaldtını da derhal i!lflı••••••••••ı11111aınw•11ıı1n 
tahdit eı~uglz.. Tekrar barışınız l 

Pembe tırnaklı kilçllk bir kadın a • 
vucu, umduğıuunuzdan 90k fazla pa. GGzel ve neli• bir hikiye 
ra alır/ - Buf.ün 7 inci sayfı1PJzd& -

llulunanllİr . 
·ma teberrOatta bulunan tftccar• 
lar hazır bulunmuştur. 

Davetliler Sanatoryomun bah· 
çeıinde bir müddet dinlendikten 
sonra Hıllliabmer cemiyeti reisi 
Ali paşa bir nutuk söylemitt 
Sanatoryomun memlekete yapa• 
cağı hizmetlerden baba etmiş. 
müessesenin ne suretle vücude 
g11tirildiğini anlatmış ve bilhassa 
Sanatoryomda namlarına birer 
ve ikifer yatRk tahsis ettirerek 
yatak bedelini J.4.~ealerle az, çok 

~~ "' 
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iktisat konferansı ı oah•n ı T 1 1 Ba•arlerl J ~ostluğa 
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Vaşington, 3 (A.A) - Borç· Fransada kabine teşekkül etmek üzere [Başmakıılemizden mnb:ıatl 

ların yeniden tetkikine aleyhtar mimiyctle sıktı. 
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1 k • • ı A k ' Tarih sahasında bir rcnçbe.r "e il ~:;:ttmmaabhaafiflı·dı,e Abimrehreı·kyaencıann ı~katrı-- Lozana gitmeden yapı aca , mu a at. ~::: ::~~~~i;,~~nıç·~:r:.\:~~~ 
D yüksek mevkilere kadar çıkmı~ -

sat konferansına iştirak etmesi- k } h • • p • sanlar çhlitur. Fakat bu inSll' 
ne muhalefet etmeğe hazırlan- İngiliz başve i i ve arıcıye nazın , arıste ıarın hemen hepsi gençliğinde'" ;t 
maktadır. Çünkü bu mahafıJ, bu H • · ı •• •• ki ya bu tıırzda himayeye ınn 
iştiraki Amerikayı, hükümetler erıyo l e goruşece er. olmuş, tahsil görmüş. bu suret 

yetişmiş olanlardır. Mussolini gı arasındaki borçları müzakereye Paris, 3 (A.A) - M. Heriot- cek ve orada meıgul olacak M. Mac Donald ile hariciye na· bir taraftan en müşkil şerait içi" 
mecbur etmek için yapılan bir nun kabinesini süratle teıkil et- olan Başvekilin uzun sürecek zırı Sör Jobn Simon Lozan kon· amelelik ederek, diğer taraftarı 
hile addetmektedir. mesi ye sah günü ayan ve meb- gaybubeti esnaıında muhtemel feransına gitmeden evvel M. Her· tahsilini ikmnl eyllyerek fikren ~ 

usan meclisleri hu.:uruna çıkması çetin müzakerelerde yerine kaim riot ile görliımek il!ere Pariste selmiş. bilahare, harpte siper ~· Etabll rumlara 
Dağı1.ılacaktazminat 

Istanbuldaki etabli rumlara 
Anadoluda terk ettikleri emlake 
mukabil verilecek 150 bin Ingi· 
Jiz Jirası tazminatın dağıtılmasına 

müteallik hazırlıklar bitirilmiıtir. 
Tazminat için muhtelit mllba

dele komisyonuna timdiye kadar 
şehdmizdeki etabli rumJardan 
4500 müracaat yapılmı~tır. Fakat 
bir çokları Anado'.uda mal bı· 
rakbklarını ispata yarıyacak ve· 
saik g6steremedikleri için Uçte 
birinin talepleri reddedilmitlir. 
Tazminat talepleri kabul edilen• 
lerin Anadoluda bıraktıkları em· 
ilkin mecmu kıymeti bir milyon 
105 bin lngiliz lirası olarak tah
min edilmiştir. Halbuki tazminat 
olarak dai'ıtılacak para 150 bin 
lnıiliz lirasıdır. Buuun için tev
ziat emlAkiıı mecmu lnymetile 
mevcut para arasındaki nisbet 
dairesinde yapılacaktır. 

Fransa ve Amerika 
Arasındaki itilaf 

Paris, 3 (A.A) - Sallhiyettar 
mahafil, Fransa ile Amerika ara· 
smdaki muvakkat ticaret itilaf
nameainic Amerikadan F ransayıa 
yapılan ithalatın kontenjantmanı
na münhas&r l:: ulunduğunu beyan 
etmektedir. 

Bu itilafname nhiren yekci
hettir ve akdini zaruri lnlan no!<-

• ta da Amerika kontenjatmao 
usulünü takip etmediği halde 
Fransanın bu usulü daimi suret· 
te tatbik etmesidir. 

Paristeki Amerika ticaret o· 
dası, bu itilafnamenin Fransız ve 
Amerikan meuafiinin iyi anlaş· 
masma doğru bilyük bir hatve 
olduğu -.e iki memleket arasın
da ticretio inkişafını teahil ey· 
lediği mfitaleasındadır. 

Harp borçları 
Londra: 3 (A.A) - Avam ka

marasinda meb'uılardan birine 
cevap veren hazine nezareti ma· 
liye mOıteıarı M. Elliot, loıilte· 
renin Amerikaya medyun olup 
moratoryama tibi tutulmuı olan 
borçları için yDzde 4 faiz tesbit 
v" bu'nun diğer alikadar hlik<k
metler tarafından tasYİp edilmiı 
olduğunu beyan etmir. 

Buna ilAveten Inıiltereye med
yun bulundurulan mebaliğin ge· 
ne yüzde 4 faiz ve aynı ıeraitle 
tediye edileceğini söylemiıtir. 

müesseseye teberruda bulunanlara 

olabilecek meb'uılardan bir Ba"· kısa bir mUddet kalacaklarından teder gibi adım adım miir.a ' muhtemeldır. ~ He karsısına gelen bütün manisi 
Mecliste istizah takrirleri üze· vekil muavininin tayini Uizumun- Londradan muayyen zamandan • tııı 

yıkarak mtıli hükfimet reisi o b 
rine hemen müzakereler baılı- dan bahıetmektedir. evvel hareket etmeği düıUnmek· kimseler. pek azdır. Bahusus 
yacakhr. Bu sebebe binaen, M. Chau· tedirler. 12 haziranda Lozan suretle en yüksek me\'kle ''nrdıt<t 

M. Heriot, Lozana azimetin· temps'in adliye nezareti ile be· konferansı hakkında Anm ka- sonra mazisini her rnkit göz önil11 

den evvel meb'uslardan açıkça raber Başvekllet muaTinliğini marasında umumi mahiyette bir tutanlar, ' 'aktile yanında ~ırıı~1t 
itimat iıtiyecektir. deruhte etmesi muhtemeldir. mDıakere cereyan edecektir. yaptığı kasapları Ye bakkalları urı11 

itimat takriri kabul edildikten Bütün ıazeteler, ihtimal ilze· Elyevm Lossiemouth'ta bulu· mryanlar hiç yok gibidir. Bu i 
ıonra meclis Temmuz ayı bida- rine müeasea müteaddit listeler nan M. Mac Donald'ın 13 hazi- barla Mussolini'nin ltalya Baş" 
Yetine kadar irtimalarını tatil t kt d. 7 h . d L d sıfatilc I.ozan lrnnferansına gider~ 

T neıre mc e ır. ran yerine azıran a on raya istas .. ·onda eski kasap uswıı' 
edecektir. Maamafib, harbiye nezaretine d k · ı k h t d " t 

M. Cbautompı, M. Baladier, öome suretıy e ne a a ev- elini samimiyetle sıkması, her h• 
kimin getirileceği hennz malum resini kıaaltaca"'ı zannolunmaktadır. arık bir lmrakter eseridir. M. Sarrault, M. Painleve'nin d "''td• 5 :r 

Yen'ı kabı'neu• dahil olmalarına egı ır. h M L b b Rueler Ajansının aldığı mahl- Faşizm gibi Italyada büyük bir J11 
J... Reis' cilm ur • e run, u 

muhakkak nazarile bakılmakta. mata göre M. Herriot gelecek hareket uyandıran bir reisin her şe. 
gün öğleden sonra M. Heraiot'yu hafta Fransız meb'usan meclisin- den eVYel samimi olduğunda, mıiJı 

dır. kabul ve yeni kabineyi teşkile t' d ·· 1 · h ek tl · ·ı btf 
de siyasi mahiyette bazı izahat· ın e suz erı ,.e ar e erı 1 e 

Ba,veklle muavin tayini kendisiDi resmen memur ede- kese kafi bir itimat telkin etı' 
P · 3 (AA) Kı'mlerden kt· ta bulunacaktır. arıı, · - ce ır. bulunduğunda şüphe edilebilir 

teşekkül edeceği ihtimal bu ge· Yeni kabinenin yarın akşam Yeni mebusan reisi Bugün böyle düşünen, yarın harf 
ce malum olacak olan kabine teşekkülü muhtemeldir. Pariı, 3 (A.A) - M. Bouisson ketile aksi yola giden, oJduğ?, ..ı 
hakkında mlltaleatta bulunan Loz•n• gitmeden meb'usan mecrsi reisliğine tek- bi görünmiycn, yahut göründüğU 11' 

"Matin,, gazetesi, Lozana gide- Londra, 3 (A.A) - Baı•ekil rar intihap edilmiştir. bi olmıyan bir kaç kişiyi nldatmı~ 0•1 

Tekerlekli traktör Son isticvap 
tank olamaz ! Gorgulof dUnreyı komUnlst• 

Akvam cemiyeti h•v• encU· 
menindeki bir mUn•k•••nın 

aklalerl 
:Moskova, 3 (A. A.) - Cenevreden 

bildiriliyor: 
Kara teslihatı komisyonunda zi • 

raatte kullanrlan traktör meselesi et -
rafındaki münakaşanın siklet mer -
kezini başka bir bahse intikal ettir -
mek hususunda bir kaç mUtehMsıs 

tarafından vaki olan te~ebbilslerden 

bahseden l\l Lunacarkl, şu beyanıttta 
buJunmuştur: 

- Sovyct Rusyıı'nm bel) 9Mellk pllnı le· 
hine yapt..tı propağanda4an doıa,ı Leh Mu • 
rnhlıas heyetine minnettarım. Her gün 
Stalıngrad fabrlkaımdan çıkan UO traktö· -
rUn lmnU zam:ı."1.mıı:r.ın en bUyilk hars mu -
\'aftaklyctlerlnden birini teşkil eder. Trak • 
törlerlmlzle ber gün diğer bau memleket • 
lerde yapılıp bWmlo hemei~'ar memleket • 
lero ı;-öndcrllen ytlz.lerce tank aruında hlt 
bir mukaylae yapamayıs ve yapmayız. 

18 beygir ku\-vcUndB bir motör olan ve 
çlft ıürillürken uatte ancak 6 kllometnlllr 
blr ııür'atl bulunan tekerleldt traktörtltı. url 
bir tank haline ifrat olonabllece#i bakkm -
dak1 lddlalan kabul edemem. 

Bunu liöylenıekle harl~ten bir taarro:r; \'U -

kuunda buctutıanıu mUdafaa için Sovyet 
Ruııya'nm kendi aaııııyllnden l!tlfado etını • 
yeceğtnl .Uyıemek llt.emlyoram. 

Tank :meacleelnln tımuml konılayon 1a • 
rafından lDevzuu bıuiclncle bualalmatmı 

ılddetıe protesto ederim. 
BUtun tankların, zırhlı otomoblllerta ve 

zırhlı katarlarm mllll mll4ataa;yı taladlt eden 
huaaten taarrud alllblardan addeclllmeelnt 
teklU ec1erlm. 

Vasıf Beyin 
ltlmatnamesl 

Roma, 3 (A.A) - TOrkiyenin 
yeni Roma aefiri Vasıf B. , kra· 
la itimatnamesini Yermiıtir. 

Kral merasimden aonra v .. ıf 
Beyle samimi basbuhılde bulun· 
muştur. 

ilkten kurtarmak latlyormu, •• 
Paris, 3 (A.A) - Gurgulof 

meaeleıine ait tahkikat bilkuvve 
hitam bulmuttur. 

Katil öğleden sonra son defa 
olarak istiçvap edilmiş Te bu 
istiçvap esnasında istintak haki· 
mi keqdisine akliye mutabauıs· 
larınıo vermit olduğu raporu 
bildirmiıtir. 

Gurguloff, 6lmek istediğini 
ve fakat dünyayı komünistlikten 
kurtarmaktan ibaret olan fik· 
rinin anlatılmaıını istediiini söy· 
lemiş ve sözlerine ıu suretle 
devam etmiştir: 

- .. Çok namuslu bir adam 
sıfatile kendisine karşı hlirmet 
ve takdir beslediğ'im M. Doume
r' e karıı hiç bir kinim yoktu. 
Onun yerine baıka bir Reiıi· 
cümhur olsaydı ıene öldlirte
cektim.,, 

Dava vekilleri, mntemmım 

tahkikat ve istintak icrasını ve 
maznunun akliye mutabassısları 

tarafından tekrar muayene edil· 
me.ini iıtemitlir. 

Denizlide bedava 
Dağıtılan çubuklar. 
Denııli, 3 (A.A) - Bu sene 

Hususi idare tarafının halka 
bedava dağıtılan 800 bin asma 
çubuğu ile yeniden 15 bin d&
nüm bağ dikilmiıtir. Huausi 
idare bundan bııka kendı fi
danlığından meccanen 200 bin 
dut fidanı dağıtmıştır. 

Manevi kuvvetler 
Birleştirilirse ! 
Aimen ba,veklll, fedaklrhk· 
iare tahammUI olunabile· 

cellnl atirlUyor 
Berlin, 3 (A. A.) - Başvekil Von 

Papen. ecnebi matbuat mümemıillcri -
ni kabul ederek şu beyanatta bulun -
muttur: 

- Yeni hükumet, aabık kabinenin h!\ttı 

harcketlnl takip etmelde beraber milli me • 
aafll de hlmayeyo ve cliftr mllletlt'rlc ıııkı 
bir teırlkl mesai Ue cihan lktlııadl , ·nzl_ye -
Unla aallb bulmasma ~qacaktlr. 

Alınauya'cb ıılyul tebeddüllcr nıku lıul -
4ufundan p:ırlAırıcnto hulclndo de mu -
zaheret J6r~k maksadilo yeni lrnblno 
~kkfil r.tmlıttr. Aiman'blrdan t:ılep nlu • 
aaeak maddi \'e manevi fedak.Arlıldar, bU -
tun manevi kU\o'Vetler tlıvhlt olunduıtu tnlc -
dlrde, kablll tnb4mmU1 bir baldo olıı~l•tır.,. 

Alman parasının istikrara 
Berlln, S ( A. A.) - Bllfvekll Von Papen 

diln öğleden aonra Rayblttbank mlldUnl l\I, 
LUther Ue &'llrU,mUştllr. 

Bo mlll!kat nttkeslnde Alm:ın paraıımnı 
l•tlkrarmda. bir tehllko te,kU edebile( oı, hlt 
blr karıırm kambiyo ve kradl ıahahrındıı 
mevzuu babııolmadıfı lıuıuıunda nıntabık 

kal.aumıtır. 

Cevat Beyin cenazesi 
· BugUn ekspresle gellror 
Sof ya, 3 ( A.A) - Sabık Varşova 

atfiri merhum Cevat Beyin cenazesini 
hO.mil tren Sofyıı.ya muvasa14t etml~tir 

Cenaze f !tas yon da Ttırki e sefiri 
Tevfik KAmil Beyle sefaret erkAnı, Le
histan elçisi, Yunan maslahatgüzarı, Bul· 
gar şimendiferleri umum müdürü \'e di· 
ğer zevat tar afındıın sellmlanmıştır. ce
nazeyi h!mll ekspres lstanbula mütevec· 
cihen hareket etmiştir. 

Japon kabinesi 
Bef Yeklt, iki farkerade latlnet 

ettııını a«Srllror 

sa bile, koca bir memlekette J1l1 

bir hareket halini alacak bir c~ 
reyan yaratamazlar. Nihayet yar' 
tıkları cereyanın etrafına milyonl• 
ca halk kitlesi toplıyarak senelt 
onJarı muayyen bir maksada doğru 
rükleyip götürmiye asla muvaffak 
larnazlar .. 

Roma'da. misafir olarak butundıl 
ğumuz günlerden birinde ?ti. Mu~ 
1ini, başımızda Recep ~yetendi 0 

duğu halde bütün mebus Ye gaır.t 
arkadnşlarr Venedik sarayındaki fllt 
sat dairesinde hususi ıurette 1<• 
bul etti. Bu kabul eı:;nasında bti 
nelmilel bütün meseleler hak1<111 

dakl fikirlerini açıktan açığa bize itJ 
heyledi. Tafsilfttını ayrıca. ar1.idt .. , 
ceğim bu mUIAkatın sonunda keno1• 

den müsaade aJırken Faşist ttal)~ 
nın mitli Tilrki)·e'ye karşı olan dO!~ 
luğunun samimiyeti Üzerinde tef:\ 

kuf ederek: 
- Biz, Türklye'nin hakikaten Jof 

tuyuz ve dostu olarak kalacağı:. 
Demişti. Recep Bey, Duçe'nf ıt 

sözüne ~arşı: 
- Biz de ögle ümit ederiz. 
Diyerek cevap verdi. Fakat 

1
, 

l\lussoJlni Recep Beyin bu mukab~1 
~inde kafi derecede ku-n·et görtll t 
ği için derhal sözlerine şu cünılt1 

ilan etti: 
- Hayır. ümit kôli değUdir. il~ 

ga'nın dostluğuna samimi nltl 
inanmak lazımdır. GörecekaW1

11 bundan ıonraki vekayi benim bıı 
minatınu filen de teyit edece~ 
Çünkü Tiirkiye ile ltalya aral J 
hiç blr mcnf aat ihtilatı yaktur. oil p 
kis lıer iki tarafın mll§terek meıtd ,.P 

elde edeceği iş ıalıaları vardır. ·~" j 
Akdenizde emniyet, sulh ue sük~~, 
ancak Tiirk - ita/yarı dostluU r)I 
aamlmiyetin devamı ile mUmklJll 
bUir. t' 

cemiyetin veremlilerin tcıekkür· Yeni .Fransız Amerika btltçeslnln 
ierlni beyan etmiştir. A 1 l 

Tokyo, 3 (A.A) - Amiral 
Saitonun Japon diyetinin açılma-
11 mUnaaebetile irat etmit oldu
ğu nutkun en mtlbim noktası 
umumi emniyetsizlik Ye eudiıe 
hislerini ortadan kaldırmanın ve 

Hakfknt halde Fnşist ltalya 1'61' 
kiye'ye karşı dostluğundaki sall'f~ı 
yeti yalnız öz ile değil, bundan '~ 
bir kaç defa fiJfyat ile fsbat etl!lf ti 
Neteklm Tilrk - Yunan dostıul"I 
teessüsündeki cemilektırane mUd• ı 
ile şarkt Akdenlşdeki TilrklY• ':',~ 
talva hududunun tahdidi meseler 

Nutku müteakip sanatoryomun yan re S aç.ığı ne kadar 'l 
yatak odaları, mutbağı, babç~si Paris, 3 (A.A) - Ayan ma- Vaıington, 3 (A.A) - Bu 
gezilmiıtir. Davetliler limonata liye encümeni reisi radikal • 0 •· mali senenin 11 ayına ait blltçe 
ve bisküvide izaz edilmişler ve yalid M. Hennessy 228 reyle açijı 2,684,950 dolardır. 
akşama doğru sanatoryomdan ayan reisliğine intihap edilmiıtir. Bütçenin milvazeneaini temİD 
ayrılmışlardır. intihaba 245 aza iştirak etmiştir. etmek için 1,125 milyon dolar 

Sanatoryomdaki otuz yataktan miktarından fazla varidata lbti-
yirmi beti dolmuştur. Müracaat Alman meclisi yaç vardır. 
eden hastaların hepıi bir heyet Feshedlllyor Müme11iller mecliıi 1,096 mil-
tarafından muayeneyi müteakip Berlin, 3 ( A.A ) - Kabine yon dolar kabul etmiı olup Aya• 
yatırılmaktadır. Birkaç güne ka- Rayhiıtag ~ecliıinin Yakit geçir- DID kendi tıhmiaatı11a rlre ka· 

L._:d:ar:._:bot~1:a:tu:.:u:'-Q3'P:":!-~ta~h:.- J.:m: c:q: i:&i:q...:a::! .. :t.ıllllll~l:: ... :.J~bul:.:•t:ti:1·t1~•=11 1,2 4,-

hayıt ıartlaranın istikrarını temin 
etmenin Acil bir zaruret oldu· 
jundan babiı olan kısmıdır. 

M. Saito, siyasette tasfiye yap· 
mak lOzumunu eb~mmiyetle kayd· 
ettikten sonra hllkQ.metin iki 
eaa1la fırkanın her ikiıine de is· 
tinat edceğini ve fakat hiç biri· 
ni diğerine tercih ctmiyeceğini 
ıöylemiotir. 
Ş.nıherd• umumi konferans 

Nankin, 3 (A.A) - Çin bU
kOmeti, Şanr~ayda um~mi bir 

halli tarzı bu cümledendir. t' 
Kezalik bu defnkt Roma ılf' 41' 

esnasında gerek Duçe'nin şah!İ fi• t1 ' 
ğer hUkOmet • ricali, gerek hllıw.,,ıf 
raf'rndan gösterilen mlsafirpel"' ıl 
' 'e nezaket tı.sarmdan başak rrur1'~ 
nin derpiş ettiği iktisadi ve rntılf 

1
1 

teşebbüsata karşı Italyn hUk411'c,.,
verilen fiU ve mali muzaheret Jı 
rı da aynı cio~thıktaki samiOI 
en bariz delillerindendir. BQP• 
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B a b e r 1 e r 1 ] 0.:~~~~·e:1r eser GlalD 
Dtıuyanın en byiiük 
Derdi: Bütçeler 

Btitün dilnyanm en büyUk der· 
di bütçeleri tevzin işidir. Geçen 
Eylülde lngiltere 74 milyon Ster
lin açık ile karşılaşmıştı. Alınan 
tedbirler neliceıinde bütçe tev
liıı edilmiş ve 364,000 Sterlin 
fıılahk temin olunmuşlur. 

Amerikada mali sene bazira
bın •onunda biter. Şimdiden an
lı~,ldığına göre Amerika ( 3 ) 
bıilyar dolar açıkla kar,ılata· 
Caktır. Buna mani olmak için 
Yeni vergiler ihdas eden liiyiha
lır hazırlanmıştır. 

Fransa bütçesinin Oç ile dört 
llıilyar frank arasında bir açık 
\'ereceği anla~ılmaktadır. Fransa 
Ayan meclisi mali ko:uitesi za
bıt !~atibi Mö3yö Abel Gordey'io 
letkikatına göre bu açığın beş 
lnilyara varması da muhtemel· 
dir. Bu açık J 933, altı yedi 
bıilyara varacaktır. 

Italya maliye nazırı bütçeyi 
takdim ederken 1932·33 bütçe-

ainin 1,594,666,6~5 lira açığı olaca
ğını s8ylemişti. Bu açık, veı·gi 
tarhi!e değil, istikraıla kapatıla
caktır. 

Almanya, sekiz milyar, Uç yüz 
ınilyon Marklık bir bütçe yap· 
ınıştı. Fakat işsizlere yapılacak 
Yaırdı:::ı bi.itçe harici bırakılmış 

•e buna mukabil bir İstikraz: 
temini düşilnülmüştü. Almanya
tıın iCçan seneki açığı 423 mil
Yon Marktı. Bu senenin bütçesi· 
be tamirat bedeli konmamıştır. 

Jap0ınyanm bütçesinde açık 
157,400,000 Pendir. Harp dola· 
YısUe bu açığa 83 milyon Pen 
İnzimam etmiıtir. Japonya hilklı
ıneti de bu açığı istikraz ile ka· 
Pümağa karar vermiştir. 

Itanadada bütçe açığı 119,
S&:J,OOO dolardır. Kanada, bu 
•~ğı yeni vergiler tarhile kapa· 
lnak fikrindedir. 

Orta Avrupa devletlerinin büt
Çel~ıi, kağıt üzerinde müteva
lindir. Fakat bu bütçelerin isti
bat ettiği tahminlere bt p endişe 
ile bakılıyor. 

Elhasıl bütçe levıini dünyanın 
bnrnn siyasilerini şiddetli imti· 
hanlar karşısında bulundurmak
lidır. 

Sergi dün 
Akşam kapandı 
Bir hafta evvel açılan Bahçı

'tanc:ılık ''e Çiçekçilik ıergisi 
düh akşam saat sekizde kapan
tnqtır. Sergiyi bir hafta zarfın· 
da 36000 kiti gezmiştir. Sergi 
heyeti dün son mükafat ve ma· 
dalyaların sahiplerini tesbit et
llıitlir. Tcıbit edilen mükafat-
1•rın mil:tarları sırasile şudur : 

1 J 'l'avtıkçulul< kısınmila: 4. tcret mUklf:ıtı, 
·' altın madalya, s.a. diplomalı ıınmu, rna. -
• ~ 10 dlplomıuu rUınUş, 6 dlpı,,maıı 
>lroırz. 20 dlplonıaaız bronz, 6 diplomalı, 10 
~tt hlllkACat. 

t l'elıllğ1ıt Vf! netrlyat kısmında: 3 al -
ı"" llladıılya, 8 diplomalı bronz. 2 dip -, :~n: bronz, bir diploma, bir bUyilk "e -

hllkatatr, % n:ıktt mU!•tıfat. 

1 
~le;r\'a ve meyvalı af açlar losmındıı.: 2 

• tırı 
lt nııuıaı,., 2 diplomalı gumuı. 8 ııaktl 
'llcaraı. 

.,,,~e.ıytnaı fldanlan kısmında: bir altın 

-·Ya. 
llleaıınııı eıtıek ve aakstlı çiçek kısmında: 

il tırı 
hı:ıdalya, Z &1lmi1J diplomat., 1 dip -

~~ gtlmUıı, 6 dlploın:ılı brom~, 1 büJlik 
ter ırıu•·• ...,flltı, 2 naktt mUkAlııt •• 

11~rıvantık aIAt ,.e cda,·atı kmmınilıı: 
ıtı Plo11131ı gümUı. Uo dlplornntız ı;limü,, 
Pl00ıa1ı bronz, 1 dlplomaııız. bronı. 

~~btectUk kı5rnmda: 5 nııkt1 milklfat, 4 
' diplomalı, G dlplonıası:z ı:-ümllf, 

ınac1a1,,. TCrUettlrttr. 

7alat on ~ JÜll• kadar burrla -

Cemiyeti tedrisiye kongresi 
Darüşşafaka Lisesine Nudiye ve Nimet 
Hanımlar tarafından yapılan teberrular 

Memleketin en kıymetli irfan ocak - da ayrıca konferanslar verilmt'kte -
bnndan biri olan Darüşşafaka lise dir. 
sini, idare eden cemiyeti tedrisiye Darüşşafakada ecnebi lisan trdri -
senelik kongresini diln Darüşşafaka • satı dördüncU ve beşinci sınıflo.rdrtn 
nın konferans salonunda yapmışlar • başlıyor ve neticede son mnıflar ta -
drr. kongre İstanbul mebusu Ha - lebesi bazr dersleri fransızca eser· 
lil Etem Beyin riyaseti altında top • lerden tetebbü imkanım elde ediyor -
lanmış, eneliı Reisicümhur Gazi lar. 
Hazretlerine telgrafla arzı tazimat Evvelki senedenberi okutulmakta 
edilmesi alldşlarla kararlaştırılmış, olan inglllz~e gelecek sene on hirinci 
sonra cemiyeti ted risiye reisi, Baş • 111ıııırıııııı11111111ıııııı11rııı111111ıııııııı11111111ııınııııttıım1Hnlfffl•11Htt 
vekil ismet Paşa Hazretlerile, !\Ieclis B• 
Reisi Kfızim Paaş Hazretlerine, bil - lr zıya 
yük miizaheret -ve mua,·enctlerini 
minnet ve şükranla nnan, Maarif Ve • 
kili Esat Deye teveccüh ,.e yardımla -
nnm devamınr temenni eden telgraf -
lar gönd2rilm:?si kabul olunmuştur. 

Daha :sonra idare heyetinin rnpo • 
ru okunaralt kongre t:ırafrndan tas ·ı 
vip cdilrniıtir. 

Rapor, Darüş~af nkanın da umumt 
buhrandan nasıl müteessir olduğunu 
gösteriyor. DarÜ!:!~afakaya her sene 
hususi idareden verilen (2.1) bin Jira 
bn ~ne (20) lıin liraya indirilmiş, 

Darü~şafnkanın ı:air varidatı da ayıu 
şekilde mütces3İr olmuştur. 

Onun için 4 mektebin bu seneki 
bütçesi, geçen seneki büt~eye na -
zaran on bin lira noksandır. Bunun -
la beraber ekmek fiati ile eşya fiat -
Jarındald mahsus ehl·cniyet bu nok -
s::ım y~rr yarıya indirdiği gibi ha -
yatt ihtiyaçlar haricinde yapılan 
tasarruf ile de ıtolisanın diğer y~nsr 
da telafi edilmiştir. 

Mektebin tedrJsatı feyizli semere -
)erini vermekte devam etmektedir. 
Geçen eene !bidayette ytiksek mühen • 
dis mektebine girmek için iştirak e -
den sekiz Daril§şaf akahnm sekW de 
muvaffak olmuş ye bu muvaff a • 
kiyet cemiyeti tedrislye reisi Baş -
vekil İsmet Paşa Hazretlerinin takd 
ve teşekkürü ıile ka1'§11anmıştır. 

Mektepte talim n terbiye, zap~ 
raht ve tam bir intizam dahilinde de -
vam etmekte ve kimya ve fiziğin li:bo • 
ratfü·arlarr mütemadiyen tekAmlil et -
mekte, talebe muallimlerinin refa • 
kntinde mektep haricinde tatbikat 
yapmakta, talebenin tetebbtt ve dü -
şüncelerinden birbirlerini mti.steflt 
etmeleri için talebe konf eranslan, 
bundnn başka muallimler tai'afrndan 

Paraya çevrilmesi 
icabeden arazi 

B. M. Meclisine otuz imzalı 
bir takrir verilmiştir. Yakında 
mUzakere edilecek teklifin mea
li şudur: 

.. Paraya çevrilmesi icabeden 
bağ, bahçe, arazi ve bunlara 
mUteferri emllkin icra Kanunu· 
nun m:ıddei mabsusası mucibin· 
ce yapılan ikinci müzayedede 
bedeli belediyelerde Ziraat ve 
Ticaret Odalarından müntehap 
birer azadan mürekkep komis
yonca tayin edilecek kıymetin 
yüzde yetmişine baliğ olmadıiı 
takdirde salı~ geri bırakılır. 

Ancak haciz baki kalmakla 
berkber bu arazi bağ bahçe ve 
teferrüatının hakim tarafından 

takdir o:unacak safi hasılatı 
alacaklıya ait o?ur. ,, 

Zarodan daha mı 
Yaşlı! 

"Haber,, refikimizin Bitlis mu
habirinden aldığı bir mektupta 
o!dukça enteresan bir haber 
vaıdır. Muhabirin yazdığına göre 
Zaro ağanın bir ağabeyi vardır. 
ismi Timurdur. Muhabire, Zaro
yu tanıdığını, yaşını bir aralık 
orada on yaş büyülttüğünü; ken
disinin tam 165 yaşında olduiu· 
nu, köy balkmm çocuklarile to· 
runlarından ibaret .bulunduğunu, 

Kıymetli bir vatan
daşımızı kaybettik 

Teessürle aldığımız habere 
göre, şehir meclisi azasındon 
T opkapıh Hnkim zade Mehmet 
Bey, tedavi altında bulunduğu 
Cerrahpaşa h2stanesinde vefat 
etmiştir. Mehmet bey bir hafta 
evvel evinde feci bir kazaya uğ
ramış, parlayan gaz ocağından 
tutuşarak kısmen yanmıştı. 

Hayatının her safhasını büyilk 
bir feragati nefis ve imtisale 
oayan bir dürUsti ile geçiren 
merhum Mehmet Bey, istiklal 
mllcadelesinin acı günlerinde, 
asil milletinin faid~li bUtüo cev
herlerini nefsinde cemeden en 
bllyilk Yatanperverler sıro:-ındadır. .. .. 

Onun, lıtanbul M. M. garu· 
punun baıında en \~etin düşman· 
larla mtlcadeleaini hayret ve tak· 
dirlerle hatırlayarak, bu hizme
tinin inceliklerini tahlil edersek, 
kendinin vatan, mlidafaa, istik· 
lil mefhumlarına ne kada derin 
bir bağla bağlı olduğunu görür 
ve onu, memlekete olan aık ve 
merbutiyetioin aevkile en bilyük 
adamların en fedakar arkadaş
larından olarak buluruz. 

Mehmet Bey, vatan aşkını, 
memlekete hizmet rabıtasile bir· 
leştirmiı ve fellket günlerimizde 
şehrimizin mfitşit ve rehberliğini 
bihakkin ve tamam bir muvaf
fakiyetle başarmış ve bitirmiştir. 

Maddi menfaatler peşinde 
koımıyarak hayatını daima istih
kar eden bu büyük şahsiyetin 
oaşı, bw giin saat on bir buçuk· 
ta Cerrahpaşa hastahanesinden 
layık olduğu merasimle kaldın· 
lacak ve Topkapıda kızı Zeka
vet Hanımm yanında haı.ırlanan 
makberei mabsuıına defnedi
lecektir. Mehmet Beye mağfe· 
ret ve muhterem efradı ailesine 
de sabırlar dileriz 

Şehremini l I. F. l\ahiyesinden: 
btruıbul l\IC<'Jlsl Umumisi ytlk5ek duy -

tulu ,.e cok kıymoUI fırka arkadqımrr. a:r.a -
dan IIAklmz.:ıde Mehmet Bey milesslf bir 
k:u:.ıınm elim bir nctlec!l olnrak dUıı (.)(>r -
rahpa.şa haııtancslndo \'t'fnt etmlı,tır. C'r.na -
zeııl cumartesi gUnU luıstıtncdı>n ııaat 11 de 
ka.ldınlacaktır. 

Bu lnl 1.lyad~p nıllıooıilm olan nahiye 
.,... ~ qerhqıııq 

sınıfa da teşmil edilmiş olacaktır. 
Talebe bu lisanı da heves n muvaf -
lakiyetle tnkip etmektedir. 

Talebenin sıhhati de memnuniyeti 
mücip bir haldedir. Bütün ı-ene znr -
fında ancak iki Dirteri ve bir T ifo 
vak'ası r.uhur etmiş, bunlar mek -
tep doktoru tarafından ,·aletinde teş · 
his olunarak tedbirler alrnmıştrr. 

Mektebin temizliği de daima tak • 
dir ile görülmüştür 

Darüşşafaka spor ,·adisinde cini -
ma tekamUl eylemektedir. 

idare heyetinin minnettarnnf' bir 
lisıı.n ile yadettiği bir nokta, Nucliye 
Hanımcf endinin tcberrüüdür. Mnd -
di krymet itibarile şimtliye kadar 
mektebe ynp1lan teberrülerdc faik 
olan bu teberrü şundan ibarettir: 

Osman matbaası müessesesinin 
gayri menkul mUştemilft.trnın dörtte 
biri, Pcykhane caddesindeki dükka -
nın on altıda bir hissesi, matban 
derunundaki menkulattan alat Te e -
dcvat, makine, tertibat, tesisat, hu -
ruf, ve gayet mühim yazılı 1i -
tuğraf taşlnrı n sair, bütün mUstehi • 
Jfıttan Nudiye ilanıma ait olan men -
kuUt. 

1932 senesi bidayetinden itibaren 
matbaa mcnafiinden ve ı:ayri men -
kulün bedclUtı safiye miktarının 
yüzde on altısı da mektebe telıerriı 
edilmiştir. 

Gazi müşir Etem P~~ ve kerimesi 
Nimet llanrmefendi de Osman Bey 
matbaasında hissedardır. Nimet Ha· 
nrmef endi de matbaa gayri men -
kulünün on ikide bir nisbetindeki 
hissesini Darüşşafakaya teberrü et -
mi~tir. 

Heyetin raporundan sonra Dnrüş • 
pf ak& bütçesi de müzakere ,.e kahul 
olunmuştur. 

1932 senesi varidat bütçesi (102,229) 
liradır. l\fasraf ta buna ı:-öre tevzin 
olunmu~tar. 

Daha sonra heyeti idare azasın -
dan müddeti bitenlerin yerine yeni 
aza olarak lstanbul mebusu Halil E • 
tem, Sezal, Kemal ve Hakkı Beyler 
intihap edilmişlerdir, 

Konare bu suretle işini bitirmiş, 

aza. ikram olunan limonata ziyafe -
tinde bulunduktan sonra dağılmış -
lardu. 

Gazimizin lstanbulu 
I 

şereflendirmeleri 
ReisicUmbur Hz. nin Temmuz 

baılangıcında Istanbulu teşrif 
edecekleri tahmin olunmaktadır. 
Gazi Hı. Ankarada inşaatı ta
mamlanan RiyaseticUmhur sara
yında ikamet buyurmıya başla· 
mıı1ardır. 

Belediye kooperatifi 
Belediye memurin kooperati· 

finio nizamnamesi Noterlikçe 
tescil edilmiş, Ticaret n:üdürlü
ğUnden geçmiş ve bu suretle 
formalitesi bitmiştir. Koopera· 
tifin idaresi fçio bu işlerle me· 
lüf bir zat aranacaktır. 

Açılacak memurin lokantası 
da kooperatife mal edilecek ve 
ite lokkntadan başlanacaktır. 
Şimdilik 2400 lira ile işe baş· 
)anmaktadır. Bunun haricinde 
Istknbu!da esJSeıı mevcut satış 
pazarlarının da ıslahına çalışıl
mkktadır. Belediye bu pazar· 
larda fena ve pis şeyler satıl
maması, terazilerin doğru tart
masına temine gayret edilmek
tedir. 

~~------------~ 
Ankara telefonu bozuldu 

ve tamir edildi 
Dün Ankara telefonu öğleye 

doğru boıulmu~, akşam saat be
te ~oğru bozulduk drhelti!rniş 

vam edümi t' • 

Fröyd ve bir 1'ürk 
doktorunun tezi 

Genç Türk doktorlarından 
ruh hastalıkları mütahassısı iz
zettin Şadan Bey tarafından vU· 
cuda getirilen ruh tahliline nit 
bir tez, profesör F r öyd tnrafm· 
dan takdir ve "Beynelmilel pi
kanaliz,, cemiyetinin mecmuası 

olan "lmoga,, ismindeki Viyann 
mecmuasında neşrolunmuştur. 

Bu tez, "Merkczefendiye ait 
bir efsane" nin p5İkanalizim ldi
sik usullerine göre tahliline ait
tir. Doktorun Frar.sızca olarak 
yazdığı tez, binat Eröyd tara• 
fından Almancaya tercüme edil· 
miıtir. lzı:eltin B. , evvelce "Tev• 
fik Fikret,, hakkında da bir psi
kanaliz tetkiki yazmıştır. 

Pariste meşhur profesörlerin 
yanında uıun müddet kalarak 
esaslı surette tetkik ve tetebbü
de bulunan genç ve kıymetli 
doktorun elde ettiği muYaffakı• 
yet, tnkdire değer. 

Poliste: 

Biz kadınız amau 
Var mı bize 
Yan bakan! ... 
Neriman ve Meveddet ismin• 

de iki kadın sarhoş olarak Kü
çükpazarda Zeyrek caddesinden 
geçerlerken : 

- Biz kadıoıı. ama, var mı 
yan bakan diye nara atmıya baş· 
lamışlardır. Etraflarına bir çok 
kimseleri toplayan bu kadınlar 
yakalanarak karakola götürül· 
müşler ve orada da polislere 
hakaret etmişlerdir. Bu azılı iki 
kadın hakkında polis tahkikat 
yapmak tac?.r. 

SöndUrUlen ateş 
Dün saat bir buçukta Kara· 

gUmrükte Dervişali mahallesinde 
Liman şirketi memurlarından Os· 
man Beyin evinden yaniın çı!t
mış, sirayet etmeden söndürül· 

müştür. 
Bir çocuk pencereden dUştU, 

ea1r surette yaralandı 
Asmalı mesçitte kabristan ao·· 

kağmda oturan Nikislonun kızı 
dört yaşında Keti dün pencere• 
den sokağa bakarken muvaze· 
nesini kaybederek düşmUf, ağir 
surette yaralanmıştır. Keti Sen· 
Jorj hastahanesine kaldırılmııbr. 

SllAh aten sabıkahlar 
Sabıkalı hırsızlardan olop za• 

bita tarafından aranmakta olan 
beyaz lbrahim ve beyaz Nuri lı· 
mindeki iki kişi dUn gece oto• 
mobille Unkapanmdan geçetler·· 
ken devriye memurları tarafından 
görülerek yakalanmak istenmiı-. 
lcr, fakaf beı el sillh atarak 
kaçmıya muvaffak olmuşlardır. 

ölUmle tehdit etmi' 1 
Yemişte iki kabzımal feoa · 

halde kavga etmi~ler Ye birisi• 
diğerini dövdüğü gibi tabancası• 
nı çekerek ölümle de tehdit et• 
miş ye derhal yakalanmıştır. 

Klibile yeni bir sefir.· 
Tayin edilmlyecek 

Haber aldığımııa göre riyateti 
cümhur umumi katipliğine tayin 
edi!cn Hikmet Beyden münhal. 
lca!nn Kil.bil sefirliğine yeni bir 
sefir tayin cdilmiyccek, oradaki 
sefaret iş:eri masiabatgüzar ta
rnfmdan idare olunacaktır. 

GcJenrer, nl~enfer 

Bırınci müfetti~ umumilik baş 
müşaviri Fazlı B. bir müddet 
evvel istirahat etmek üzre gitti
f{i lımirden dUn dönmüştür. 
Fnzlı B. birkaç g:ine l<adar va· 
:tifeai başına ıdecektir. 
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Başvekilimiz bu sabah Ankarada 
[Üst tarafı 1 inci sayfada] 

'dostlanm."'ı da te§vik ediniz. 
Demişlerdir. 
Paşa. Hazretleri sırasile Vasil E -

fendinin bahçesini gemni~ saksı ve 
teneke içindeki tezyinat çiçeklerini, 
Kasrmpa,alı Simo Efendinin çiçekle • 
rlnf, Mustafa Yusuf Efendinin Ana -
doludan getirilen yerli f ojerlerini, 
LUtfi Arif Beyin Kaknos bahçesini 
ve buradaki meyva nümunelerini ve 
belediye bahçe!inin Şekayik ve Gül • 
lerlni befenmişlerdir. 

Paşa Hazretleri, Esat Efendinin 
Portatif küm~ini de takdir etmiş, 
tavuklarmı d:ıha arttırması, bilhassa 
tavukların ambalaj işine ehemmiyet 
vermesini söylem~. Kamil Rifat, Nu -
rettin, Ratip , Tahir Beylerin tavuk • 
tarını ayrı, ayn tetkik etmiş, tarnk • 
Jara fennt bakılmasını, Legorn ve 
roderland cin~lerinin memleketimiz -
de çoğaltdm:ısını, tavukların miktarı 
arttrkça, tavukçuluğun para kazan -
dıracağınr n bu yolda sebat etmele -
J'ini tavsiye etmişlerdir. 

GOiier kısmında 
Paşa Hazretleri, Sadi Beyin yerli 

mamulatı tavuk makinelerini de çok 
l>eğenmişdir, Halkalı ziraat mektebi· 
nin bahçesine giderken gül meraklı -
!ahndan olup sergide yüz çeşitten 

fazla gül te~hir eden Hacı Şükrü E -
fendi Paşa Hanetlnlne: 

- Paşam.. Güllerimi görnıiyecek 
misiniz, ıizi bahçeme davet ediyorum. 

Demiştir •• Paşa Hazretleri Şiikrü 
Ef. den güllerin en büyüğünü istemiş, 
alıp kokladıktan sonra koyu mavi bir 
gülnaazrı dikkatini celbetıniş, bu gü -
m de istiyerek koklamış ve izahat al • 
mıştIT. 

Şiiler« Efendi, yeni iki gül nev'ini 
!!ergide teşhir ettiğini, bunlardan bi • 
Jine Yali :Muhiddin Bey tarafrndan 
•Sergi güzeli,, diğer birine de ''lstan • 
bul güzeli., isimleri verildiğini bil -
ijirmiş, bu gülleri Pap.ya takdim et • 
miştir. 

Bundan sonra Halkalı ziraat mek -
icbi, Yalova .Millet ve Baltacı çift • 
liklerl krsmmı da gezdikten sonra 
Paşa Ha.uetleri geçen seneye naza • 
ran sergide büyük bir tekamül oldu -
tunu söyliyerek müt~ebbislerini teb -
rik etmi~, Ankara tavşanlarının cihan 
§Ümül kıymet ve ehemmiyetinden 
bahsederek bu cins ta"-şanlann fazla 
miktarda yetiştirilmesini tavsiye et • 
miş ve: 

- Bu tav§anlan yeti§tirenlere mü -
klifat ı•ermek ldzımdır. Bunu e • 
hemmiyetle nazan dikkate alma • 
lıdır. 

Demiştir. 

Başvekilimiz refakatlerinde bulu -
ınan Başvekalet hususi kalem müdürü 
Vedit Beye bu husa~ta baZT notlar al -
dınnışlardrr. Paşa Hazretlerine, ser -
giden ayrılırken, Lutfi Bey, sergi 
münasebetile yudığı iki cilt gül ve 
karanfil isimli kitaplarile Ziraat mil -
dürü Tahsin Beyin vilayet zirat 
vaziyeti hakkındaki eseri ve Ratip 
Tahir Beyin bir cilt tavuk mecmuası 
sergi hatırası olarak takdim edilmiş • 
tir. 

Haydarpa,ada 
Başvekil Paşa Hazretleri ser~iden 

ayrıldıktan sonra otomobille Seyri • 
sefain rıhtımına gitmişler ve buradan 
bindikleri Sakarya motörile, refakat. 
)erinde Vedit ve Seyrisefain müdürü 
Sadullah Beyler olduğu halde Hay -
darpaşaya geçmişlerdir. 

ismet Paşa Hazretlerini teşyi et -
mek üzere Haydarpaşaya gelen kol -

' ordu kumandanı Şükrü Naili, fırka 
kumandanı Rüştü Paşalar ve diğer 
bazı zevat Paşayı rıhtımda motörden 
çıkarken karşılamışlar, Başvekilimiz 
gar binasına doğru ilerlerken Şükrü 
Naili Paşaya: 

- Tavukçuluk ıergisini gezdim. 
Hakikaten çok güzel .. lstanbulda ta -
ı·ukçulllk ilerlemiş bulunduğu anla -
Jllıyor.,, 

Demişler ve kendilerini karşılı • 
yanlar arasında bulunan Ankara va • 
Jlsi NeV7.at Beye dönerek: . 

- Sergideki tavşanlar da çok gü • 
zel... Güzel tüylü Ankara tavşanlan 
yeti§tirümif. Bunlan teksir etmek 
ltizımdır.,, 

Dedikten sonra İstanbul vaJlsine 
l>u tavşanlan yetl§tirenlerin teş,·ik e -
dılmelerl Ubuma.nu lıaia~t~l~r • 

Gar binasında 
Başvekilimiz Gar binasına girdik • 

leri vakit içeride yer almış olan aske -
ri muzika selfim marşını çalmıya baş -
la.mış, Paşa Hazretleri askerlerimi -
zin önünden: 

- Jlerlıaba arkadaşlar. 
Diyerek ve zabitlerin hepsinin ay -

n, ayn ellerini sıkarak geçmişler ve 
istasyonun iç tarafına gelmişlerdir •• 
Paşa Hz. ni burada Tevfik Rüştü 
Bey ve hariciye vekaleti müsteşarı 
Nüman Rifat Beyler ve diğer bazı 
zevat karşrlamrşlardır. 

hmei Paşa Hazretleri trenin ar • 
kasma ilave edilmiş olan hususi va -
gonun önüne geldikleri zaman i~tas • 
yondaki halk tarafından şiddetle al • 
kışlanmışlar, ve t~yie gelen ze -
va tın ellerini s-.ktıktan sonra İtalya 
sefareti müsteşarı M. Kock'la görüş • 
müşler, 1\1, Kock kendisinin de aynı 
trenle Ankaraya gideceğini söylemiş -
tir. Baş,•ekil Hazretleri, Süvari Bi -
nicilik mektebi müdürü kaymakam 
Cevdet Beyle bir müddet görüştükten 
sonra kendilerine Italya seyahatlerin 
de mihmandarhk vazifesini gören ve 
Pil~na vapurile şehrimize ge]en !tal -
yan zabiti Kolone1 Soletti ile de gö -
rüşmüşler ve vedalaşmışlardır. Sov -
yet lionsoloso l\L !\fa.ligin ile gö -
rüşürlerken: 

"- M. Soriç'den ne Tıaber var?,, 
Diye sormuşlar, konsolos M. ı=:ori -

çin mezuniyetle Berlinde bulunduğu 
cevabını vermiştir.. Bundan sonra 
vagonun kapısı yanma gelen İsmet 

Paşa Hazretleri saatlerine bak:. rak 
trenin hareketine bir iki dakika. kal -
dığını anlayınca vagon1 geçrni5for ve 
aşağıda bulunan hariciye vekili Tev -
f ik Rüştü Beye: 

"- B aydi Doktor • ., 
Diye içeri çağırmışlardır. Tev • 

fik Rüştü Bey: 
"- Peki Paşam.,, 
Diyerek vağgona bindikten ~onra 

t~met Paşa bizzat vagonun kapısıifi 
kapamışlar ve pencerenin önüne gel ~ 
mişlerdir. 

İsmet Paşa Hazretleri tavukçuluk 
sergisinin ziyaretinden çok memnun 
kalmışlar ve alaka duymuşlardı. Bu 
alakaları, trene bindikten sonra va . 
gonun önünde duran hariciye mils -
teşan Nüman Rifat Beye: 

- Tavukçuluk sergisini gezdiniz 
mi? 

Demelerinden de anlaşılıyordu. 
Tevfik Rüştü Bey bu sırada İsmet 

Paşa Hazretlerine, pazar günü tedavi 
için Almanyaya gidecek olan Numan 
Beyin Almanya'da Vaymar'a giderek 
geçenlerde bir kaza geçiren Bcrlin 
sefirimiz Kemalettin Sami Paşayı zi -
yaret edeceğini söylemiş, Paşa Haz -
retleri bunun üzerine Kemalettin Pa . 
şanın srhhatini sormuşlar ve iyi ol -
duğu ce,·abı verilmesi üzerine de mem 
nuniyetlerini izhar etmi<::lerdir. 

Bu sırada hareket sa~ti gelmiş ol . 
doğundan tren muzikanın selim mar 
şr ve halkın alkışları arasında hare -
ket etmiştir. 

Petrol konferansı 
Neticesiz kaldı 

Nevyork, 3 (A.A) - Bir kaç 
zamandanberi cihan petrol piya
sasının istikrarını temin için mü
zakerelerde bulunmakta olan 
konferans, hiç bir tesvjye sureti 
bulamamıştır. 

Vaziyetin tetkiki 
Vaşington, 3 (A·A) - Petrol 

konferansının akamete uğraması 
dolayısilc Londrada münteşir 
Financila Nevs,un Nevyork mu
habiri, milli gruplar ile ferdi 
karteller arasında ecnebi piya
salar hakkında bir itilaf akti e
sasının tasan·ur edilmiş olduğu
nun nim rosmi surette bildiril
miş olduğunu beyan etmiştir. 

Bu itilaf, sonra Avrupada mü
zakere edilecektir. 

Aynı muhabire nazaran Rus
bilbassa istikbaldeki petrol sev
kıyatını 1931 senesindeki nisbete 
indirmekten ve hasseten Alman
ya, lngiltere ve ispanyadaki pet· 
rol tevziine ait tes ·satı terket· 
mekten imtina etmektedirler. 

Rusrar, aynı zamanda muhte-
lif ecnebi donanmalarına petrol 
itasına d•ir ola mukavelename-

Yunanistanda 

Yeni kabine 
Ve fırkalar 
"Taymis,, gazetesi, vaziyeti 

nasal görUyor ? 
"Taymis,, gazetesi, "Yunanistanda 

fırkalar,. serlevhasile yazdığı bir 
baş makalede, Yunanistanda vuku 
bulan hükumet tebeddülünün netice -
}erini tetkik etmektedir. Bu arada şu 
mütalealan dermeyan ediyor: 

"Mösyö \'eıılı.elos, Y<'.nl htıkümetln cilm -
hurly<'tçllnr ve muhnllf kmllye~Oer hıra -
tından t~ekl..illlinU, Mösyö Zamlse 
tavsiye etınl~ ve krallyet~ller lideri Mösyö 
Gaıdarlı.'Jn değil, bllAkls bir cilmhurlye t -
tinin Ba:ı,·ekll olm:ıımıı şıırt ko:ım11Jtur. 

A~I taktirde Parlllment.o ve Ayan mecllı • 
lcrinde ~erlyctl halı: olan llbe.rnller t e:JCk -
kili edooek hükumct.e itimat etmiyl'Celder, 
meclisin feshine de lmkAn vermiyC<'rk -
ıerdl. Nihayet Pııpnnaııta.slyu'nun rlyaııctl 

cltmdıı. bir hUkrimct teşeklctil etti. Onun 
hUkıimetl, \'enlzellstlcrln itlmadmt hııl.z 

olduğundan, ağlebl ihtimal itimat kaunıı. • 
raktır. ÇUnkU Lozan konfrranırımdn.n 

evvel meclisin fesh<'dilmeıneslne karar ve • 
rUmı,tır. 

Lo:z.ancla M. Venlzcloı De hıılfl, Yunanlı -
tanı temsil cdoocldcrdJr. Lozanclan .ı;onra 

mecll in feshi muhakkaktır. 
1\1. '\'enl:ı:eloıı g'('lccek lntibab:ıtı bekle -

ml'.ktc ,·e krnllyc tçllerin kazanmalarından 

cndl:te ctmcktt>dlr. Yoksa M. Venlzelos, 
nlsbl tt>msll usulünü iade edecek kanun 1A • 
yıhası ile bu derece alAkadar olmazdı. 

31. Venlzclos intihabatı kazandıl't talc -
ttrde 7.aferlni kanunu esasiyi tebdil için ve -
silo Jttlhaz l'tmlyeceğlnl teııhhlit etmi,tır. 

Fakat onun taraftarları ne M. Venlzelos ta -
rattarlnrı arruımdıı. eski oUphenln ba.lı.lın ol -
duğu a,IkArdır. 

19HS llf'neslndenberl gt>Çen Yunan tnrlhl, 
iki tarafın birbirine hasmı olduIJarını 

göııtermekti>dJr. Fnlcnt Yunanlstan'm dost -
lnrr, iki tarafın bllhnssa ıın bnhrıınlı S<'nr.tle 
ttarlhl daha az tnhattllr ve biraz dah:ı. fazla 
İC3riki mesai etmelerini temenni ederler.,. 

Yunan!standa grevler 
Atina, 3 (A. A.) - Patras'ta grev 

ilan eden işçilerle serbest amele ara -
srnda bir çarpışma olmuştur" Sü -
vari askerleri kavğacıların üzerine 
doğru yürümüş, sükun ve huzuru ia -
ae etnii~ir. 'tki jandarma, yaralan • 
rnıştır. 

Golos'taki tütün, değirmen f abrl • 
kalan ve fırınları amelesi grev ilan 
etmişlerdir. Donlar aldrklan ücret -
lerin arttmlmasını istemektedir. 

Greta Garbo 
Nerede? 
Paris, 2 - NeyYorktan bildi· 

riliyor: Greta Garbonun ' birden-
bir~ kaybolmasının uyandırdığı 
derın merak, bugün biraz süku-
net bulmuştur. Gretanın mane
çeri Harry Edington tarafından 
verilen maltimata göre Greta 
Garbo, Isveçe avdet etmek üzre 
Şangaya gitmemiştir. Grcta Gar
bo, kısa bir tatil geçirmek için 
bir yere gitmiştir, ve bir hafta 
sonra dönecektir. 

Greta Garbonun bankasile 
muamelatını katettiği, ve SonQt 
Eoiko ph1jmdaki evini kapadı
ğı, sonra ııtüdyolardaki eşyasmı 
da aldığı muhakkakbr. 

Greta Garbo, ı.reçen pazartesi 
günü, kimseye veda etmeden 
stüdyodan çıkmış ve nereye git
tiğini söylememiştir. Bir aralık 
onun maneceri bile nerede bu· 
lunduğunu bilmiyordu. Daha ıon
ra Greta Garbo, maoecerine bir 
telgraf göndererek kısa bir ta
til yapmakta olduğunu bildirmiş 
ve bu suretle uynoan merak, biraz 
sükunet bulmuşsa da 'esrarengiz 
hadise henüz anlaşı amamıştır. 

Greta Garbo, bir müddetten 
beri, lsveçe avdet edeceiini söy. 
liyordu. Daha sonra Isveçe 
gidecek vapurlar hakkmda tab· 
ki kat yapıyordu. 

[ ·:-·;; ~ ~ E: :::. J 
;\lülga harbiye nezareti mektupcusu 

merhum Ali Riza Beyin torunu ve Dev-
let demiryolları sabık inşaat reisi mi.i
hcndis izzet Beyin oğlu Şa'ra Bey vefat 
etmiştir. Cenazesi bugi.inkü Cumartesi 
saat onda Kalamış iskelesinden Şirketi 

• Hayriye vapuru ile 13e~i kt:ışa na.kil ve 
Yahya Efendi makbcrcsinc defnolun&· 

rNa·r·rn·0··ş·er·e:r1rı··ı:i°Ei"Y·a:ı:·i·:··s 
ı ............................ ·-···-·· ..................................................... .-.__...---

Normanın iradesi! 
O, herkesi, en zeki ve en lakayt insanları 

bile ikna etmesini bilir 
- Az kalsın, demişti, yolda 

hep berbat olacaktı. Bir gece 
gemide fırtınaya tutulduk. Pen· 
cerelerden birisi iyi kapanmı
yordu. Bu pencerenin "lomboz,, 
altmda da tunlctlerimin içinde 
bulunduğu paket duruyordu. Bir 
aralık, lrving beni uyandırdı ve: 

- Norma, dedi, kalkta elbi
ıderini iyi bir tarafa koy. Bir 
dalga gelirse, berbat eder. 

Kalktım, paketi bir başka ta· 
rafa henuz koymuştum ki lomboz 
dan içeri bir dalğa girdi. 

Bu fırka çok manidardır. De· 
mek lrving kendisi kalkmamış, 
karısını uyandırmıt ve kaldırmış, 
oda bunu gayet tabii o larak 
yapmış. 

Çünkü lrving yahudidir. Aile 
ananalarına riayet eder. Norma· 
da bu ananalara uyuyor. Yahu
dilerin karıları çalışmadığı için, 
irving'in şu sualine bakınız, nasıl 
cevap veriyor. 

Evlendikten sonra kocası sor· 
muşlu: 

- Hala çalışmakta devam 
etmek istiyormusunuz? 

- Siz ne zaman bu kadar 
çalışmak yetişir derseniz, o zaman 
bırakırım. 

Ve Norma, bu cevabile, küçük 
bir figüran iken amirlerini nasıl 
şaşırtıyorsa, kocasını da öyle şa
şırtıyordu. 

Norma Hollivuda döndüğü za
man sesli filim alıp yürümüştü. 

Bir çok yıJdızlar bu halden şikl
yet edip dururken, Norma, ka
falı bir artist olduğu için derhal 
hitabet bocalan tutarak çahş
mıya başlamıştı ve vaktile vucu
dünü muntazam bir tekle kuy· 
duğu gibi, sesinide bir intizam 
içine alıyor ve ahenkleştiriyordu. 
Bu suretle ii~ · filimini yapdığı 
zaınao, her cihetten hazırlanmıştı. 
Hayatında hiç bir tiyatro sahne
sine çıkmamışken, senelerdir 
sahnelerin en meşhur artistleri 
sayılan Rut Çatertonla Inakler 
kadar muvaffak olmuştu. 

Uzun etek mudası, Normamn 
lehine bir moda olmuştu. Norma 
glindilzleri, Maron veya Patel 
renklerinde hafif tayör giyinir, 
geceleri de siyah veya beyaz 
parlak seten tuvaletleri tercih 
eder. Şimdi, Norma hakiaaten 
kendi!Sine mahsus bir tavrı olan 
bOyük bir artisttir. Her şeyi 
sun'i bir surette iktisap etmiştir. 
Fakat sun'i değildir. Kendiside, 
eserleri gibi büyük bir san'at 
eseridir. 

Bir lokantaya yeya bir otele 
girdiği zaman derhal alakayı 
uyandırır, bununla beraber g-ayet 
sade giyinir. Fakat tuvaletlerine 
kadar hakimdir, kendine yakı
şanı seçmesini o kadar bilir ki 
derhal insanın gözüne çarpar. 
başı geride, çenesi ilerde, ve 
umuzları düşük yürür. 

Norma, tebessüm eder. Sağa, 
sola, tanıdıklarına samimi selam· 
lar verir. Herkesin gözü ondadır. 
Fakat o, yalnız görmek istediği 
kimseye bakar. Ve bu kimseler 
ekseriya, büyük bir rejisör, bü-
bük ve zengin bir banker, ya· 
but ta mühim bir yıldız, bir ra
kiptir. Norma onlara tebessüm 
eder. Çünkü rejisörün, yarın 
kendisine bir rol vereceğini bilir, 

zarar veremiyeceği mubakkaktlı'• 
Masaya oturunca Norma or•: 

daki kadınların en ıık ve gnıeB 
imit gibi örünür. Normanın ir•'" 
deıi kendisini en şık 9e en gil'" 
zel kadın olmak üzre göstermiy• 
çah~ır ve burada, herkesi ika• 
eder. En zeki ve en llkayıt ill'" 
sanları bile tatlılığı ile kendisin• 
inandırmasını bilir. Saçları "' 
buklalan, tamamen geriye atal• 
mıştır ve fil dişi almnın, yfizli• 
nün temiz beyzı liğini çeıçivelet• 

Tuvaleti s iyah kadifedendir 91e 
vücudunun üzerinden kayarak. 
bir şela le gibi akarak onu dab• 
uıun boylu gösterir. 

Artık Norma Joan Kravfor~ 
tan da çekinmemektedir. ŞüP" 
hesiz bu iri gözlü kız, NormadaO 
daha g üzel ve daha gençtir. Fr 
kat, Norma lrvingio, patronuO 
karısıdır. Kendisine en uyguo 
rolleri bizzat seçer. Ondan ıoll'" 
ra Greta Garbo, daha sonra d9 
Joan Kravofrt gelir. 

Joan Kravfort, Norua'nıo, keD'" 
disine uygun roller verdirtmedi• 
ğinden de şikayetçidir. Hatta. 
Norma, kendisile karşılıklı rol 
yapacağı erkek artistleri, 6oce 
Joan Kravfot ile oynatarak tec
rübe edermiş. Bob Mongomerİ 
ile Klark Gall önce Kraf'" 
fot, sonra da Garbo ile oynatr' 
Jıp tecrübe edildikten sonra 
Norma tarafından seçilmittit• 
Kravfot bundan şikiyetçidir. Ve 
her önüne gelene bunu söyler. 

(Devam edecek) 

Kibrit inhisarının 
Hükftmete borcu 
Krogerin ölümünden sonra bO• 

kumete taahhüt ettiği parayı v~ 
remiyen kibrit ve çakmak iobl'" 
sarı şirketile maliye veklleti r 
rasmda müzakere cereyan ettiğİ 
ve bunun için şirketin Avrupad• 
bulunan M. Hofman'ın bir kaÇ 
ıün evvel Ankaraya gittiii ya
zılmıştı. 

M. Hofman dün sabahki treo
le Ankaradan gelmiş ve ak1a01

1 

ki trenle tekrar Ankaraya hare" 
ket etmiştir. Direktör bir oıd" 
harriricıize Ankaradaki mnzakr 
ratm hüsnü netice verdiğini fi 
iki taraf arasında mutabakat ha'" 
sıl olduğunu söylemi" fak at bar 
ka izahat vermek iıtememittir. 

Çilekleri denize 
Döküyorlarmış l 

Bu sene çileğin pek bol oldd' 
ğu görülmektedir. Buna rağaıe' 
çilek fiatları pek pahalıdır. 

Bir habere göre çilekleri tol" 
tan 10 ve 20 kuruşa alan per~ 
kendeciler bir türlü makul 't, 
kara kanaat edemiyor, netice 
çürüyen çilekleri denize dakaı~ 
yi tercih ediyorlarmıf.. Hayr 
ve ibret değil mi? 

Dünkü gezlntllet. 
Dün içki düşmanları yetil ili" 

lal bayramım kullulamıılardıt• 't 
Bu münasebetle Yalovaya :;. 

gezinti tertip edilmiştir Hut IJ 
surette tutulan vapur dün ıab~ 
yedi buçukta köprüden barelı 1' 
etmiş, öğleye doğru Yalofl 
gidilmiş, akşkma kadar kapb~ 
Jarda, kırlarda gezilmiş, içk 
olarak eğlenilmiştir. ~ 

Vapurda içki aleyhinde s3 
söylenmiş, oyunlar oynatılaılf 
Dün ayni zamanda Konser•• 
var talebeleri de busuıl bir 

urla Yalova a 
zengia baıdterin kendffıioi 

ic davet e4ıc~~~eD ..... _ .. _____ _ 



~nkaramaçlarına do" r~ 
Yakında hem masa başında hem.d~ 
saha Üzerinde faaliyetler başlıyor 

t Ankara yakında cidden ha- ~· -· · ;.. 
baretli bir spor hayah yafamıya 1 

llıaşJıyacakhr. Bu faaliyet hem 
tj asa başmda hem de saha üze-
tıdcdir. 
Malum olduğu üzere umumi :or kongresi Aokarada topla· 

1iJ Clk ve bu kongre müoasebe
llı c lzmir, Ankara ve Istanbul 

11htelitleri de karşılaşacaklardır. 
. Spor hayatımızın bu sene ge· 
~[.diğı teşevvüş göz önüne geti· 

1
1 •tse bu kongrenin diğer sene-

11erdcn çok daha fazla hararetli 
ı; tnünakaşah geçeceği, muhte
t' noktai nazarlarm ve teklifle
ırı alakadarlarım haylı mes~ul 
tdeceği derhal anlaşılır.· 
k Diğer taraftan muhtelitlerin 

k~tşı:~şmasımn da ~asa başmda
d ınuzakero ve munakaşalardan 
ltıaha az hararetli olmıyacağı 
1 Uhakkak gibidir. Bilhassa ls-

laııbulqa yapılan son lstanbul -
~ı..· 
"''t maçının dedikoduları he-

llüt kapanmıt değildir. 
~. lstanbul müsabakalarma eksik 
ıt kadro ile geldig~ ini ileriye 

•o terek bir daha karşılaımayı 
:tlu eden lzmirliler bu maç ü-
trinde haylı hararetli neşriyat 
hPrnıfİardı. 

1 

1 

ıstanbul muh'telıtfnde yer alması Ibtıma.U 
kuvvetli olan üç oyuncu, Rebü, Fikret, 

Muzaffer Beyler 

zrrlanmak üzrre Jn.ılUp vo isimleri aşağıda 
yazılı oyuncuların 6 - 6 - 932 pa:ııır günü 
saat 16,SO da bütün spor levın~mıatııo Tak -
slm Stadyomunda hnzır bulunmaları ehem -
mJyctıc tebllk olunur. 

1''ı-nı-rbnhçE"dım: 7.ekl, Nlyazl, J.'ikret, 
Cevat, Mı-hmct, lk'ışat; 

Galataıınraydnn: Nihat, l\lithat, BllThan, 
Avni, Kemal I·'aruki, M<-hmet, S:illm, Suphl, 
CelM, Şı-fllt, Krmal, Şrflk, Rebll; 

tstanbul'tpordnn: SaUlhaddln, Samih, 
Aziz, l~t, Ali; 

Beşlktaştan: Hüı1nU, Osman, HakkJ, E~ -
ttf, Şeref, Feyzi; 

Vefa - Kunıkapıdıın: SamJ, Sillı•yman; 
Sülı-ymanlyedrn: Nuri, Ruhi, Necdet. 

~ llınumi kongre işine lzmir ve 

~ t,nbul muhtelitlerinin tekrar Şatranç şamplyo
ijarşıtaımalarmı mümkün kılıyor.. nunun yeni 

em de yakın bir zamanda .•. 
D "Muvaffakıyetlerl 

t~ . !ğer taraftan Ankara muh-
~ 1.1tı de lımir ve lstanbul muh- Rouen, 30 (A.A) - Dünya 
i. lıtine tehlikeli bir rakip oldu· şatranç şampiyonu Alekhine, iki-
"tı ıi kapalı gözle olmak üzre aynı 
ııı·nu birçok vesilelerle göster- zamanda 32 oyun birden oyna-
d,,'f olan kuvvr.tli bir teçekkül- mıştır. Mumailey bu oyunlardan 
bur. Bu itibarla maçların çok 29 unu kazanmış iki oyun da be
~:raretli olacağım tahmin etmek rabere kalmış ve bir oyun kay-
Uç değildir. betmiştir. 

ıı. ltrııir ve Ankara şimdiden ça- Otomobil yar1şları 
de ~ıya başlamışlardı. Dün gön· Türkiye Turing otomobil ku-
b tılen bir tebliğe göre lstan- Jübile Milliyet ~azetesi tarahn
~lun da çalışmıya başlayacağını dan müşterek bir otomobil ya· 
) teniyoruz. ilk haz:rlık maçı rışı tertip edilmiştir. Yarış 17 
atın Taksimde yapılacaktır. Haziranda Maslak - Zincirlikuyu 
l' bl d arasında yapılacaktır • Yarışa e iğ fU ur: 
ı~ amatörler, şoförler ve taksi oto· 
~nbul Futbol heyetinden: b k 

>,ıı::~ınc kona-re mUna.seb('tlle Ankııra'da mo illeri girebilece terdir. Her 
,~k mohtelltıcr turnuvasına iştiraki • sınıf otomobil hendikapla yarışa 

llıukarrer olduğıından bu hususta ha - girecektir. 

l'•frlka X 
lto.19X Boz Navar ~

Yazan: 
,\im. Rube· 

janski 

t, Fark eden olaa bile Türkçe 
b ~eteleri tercüme ederken dal
~ llj'kla hokkayı devirdiiinizi 
r;ıı:~ ersiniz. VaUahi böyle şeyler 
lu f •n iılerdir. Geliniz sevgilim 

\ '• şu fena lekeleri sileyim. 
•ıarni homurdandı : 

Si~ Fena olan lekeler değil.. 
11lit • 

t~•r;nda kendini hiddetli gös· 
~-td 'Ye uğraıan bir adamın hali 
~Utb' fakat ıeıi titriyordu. Adeta 

1\ aoık&rdı. 
~ld olonya şişesi elinde olduiu 
~iı t Yanaştı. Nanaşa onu ya· 
~tı 11 kenarına oturttu. Cildi kı· 
,ll:cıya kadar leke yerini sildi. 
~il ınahcup bir tavırla bur· 

dtlikaııhnıo b~rnuna süre· 
dtdi ki: 

itti) vatasiva anataö aisimasson 
(Japonca sizi seviyorum) solniçko 
(Rusçe Güneş), Layoçka (Rusça 
kiiçük ve narin ayaklı) böylece 
bildiği birkaç Japonca kelimeye 
Rusçe kelimeler karııtırdı •• 

Tagami yumuşadı. Kadım he
nüz çok seviyordu. Kolları ara
sına kendini bırakarak kat'i bir 
tavırla dedi ki: 

- Af dileyiniz. 
Kadm kulağma fısıldadı: 
- Affediniz Itiıka 
- Sözünüz ciddi mi? 
- Evet ciddi söyliyorum iti, 

affediniz. 
- Bir daha yapmıyacağımza 

yemin ediniz. 
- Yemin ederim. 

Pekala. Şimdi ben sefarete 

Dünkü atletizm 
Müsabablan j 

Yilksek atlama 
Rekoru kırıldı 
Rober Kolej tarafından tertip 

edilen atletizrn mllsabakalannın 
finali dün Kolej sahasında ya
pılmıştır. Şu neticeler alınmıştir: 

100 metre: Birinci Semih ıı l.S. 
200 metre: l inci Mehmet Ali 23 2 5. 
4UO metre : l inci Ayzınhart 55 4.5. 
800 metre : J inci Besim 2 8 

1500 metre: 1 inci Karancopulos 4.H 
3000 metre: l inci Panakls ıo S. 3.5. 

Yüksek atlama: linci Haydar I.86 
(yeni Türkiye rekoru) . 

Tele adım : 1 inci Tevfik 6.43 
Üç adım : ı Jnci Selim. 
Cirit: 1 inci Selim 42.75. 
Gülle: ı inci Vcyıi 12.61,5. 
J ı 5 metre manialı : ı inci Petkof 

16 1.5. 
Disk: ı inci Vcysf 37.62. 
Bayrak koşusu: Yası. Sadık, Marl· 

nos ve Beslmden mürekkep olan beyaz 
takım 2, 39. 2.S de birinci gtlm.işdr. --

Dün '1. artlye, -m· yen1 reror l'a:Zınoıran 
Ilaydar ve Veysi Beyler 

Edlrnelller Muhafız 
Gilcilne mağltl.p 
Oldular 

Edirne, 3 (A.A) - Bu aabah 
şehrimize gelen Ankara Muhafız 
gücü sporçulan iıtasyonda vali, 
polis müdürü, belediye reiıi ve 
ve Edirne ıpôrcul•n tarafından 
hararetli ve aamiml bir ıekilde 
karşılanmışlardır. Misafir · ıpor
cular doğruca kendilerine tahıi• 
edilen Fırka binaaına gitmiıler· 
dir. 

Mukarrer maç akıam nıeri 

bakalım? Gidiyor muıunuz? Ka
lıyor musunuz? 
Kadın endişe ile dllşOudO: 
- Neden buausoruyor? Arhk 

barışmadık mı? 
Ve cenp verdi: 
- Hayır bugün yatakta kala

cağım. Başım, boğazırn çok ağ
rıyor. Evde kalmak istiyorum. 

- Bir doktor göndereyim mi? 
- Hayır teşekkllr ederim. Ra· 

hatsızhğım o kadar mühim de
ğil. Bir aaprin yutarsam geçer 
zannederim. 

- Pok ili 1 Allaha ısmarla
dık. Kendinize iyi bakınız. 

Onu bir kaç aaniye süzdü. 
Sonra alnını samimi bir tavırla 
okşıyarak: 

- Şu mahfaza içinde acaba 
ne var? 

Diye mmldandı. 
Kapı Japonyahaın arkasından 

kapanınca Nıtııa ılık yatakta 
uzandı. Vücudunda< ~ ıikün 

• clu rcba 

Binicilik m ··sa al atı 
Dün büyük muvaffakiyetle yapıldı, 

mükafat~_ d~ğı_tıldı 

, .,,._ ..... 
. "JlJJllf''"_fi.ıt J 

( 111 o' \~ ~t, I 
. \ ~ 

-~·----'·-

DUnkD mUsabakalardan bir atlama 
Sipahi ocağı Konforapiklerinin 

Oçftncüıüde dün saat ikide baş
hyarak muvaffakiyetle netilen
mfştir. Konfurlara 4 hanım, 24 
siTil ve 7 zabit iştirak etmiştir. 
Mn.abakalar bir çok merakh ze
vat ve b6yük bir halk kitlesi 
h•zurile yapılmıştır. 

BiJbassa halkta günden giine 
ziyadeleımekte olan at sporu 
merakı spor meydanını dolduran 
halkın büyük bir alaka ile mü
ıabakaları takip etmelerinden ve 
güzel atlayııları heyecanla' alkış
lamalarmdan anlaşılıyordu. 

ıebir stadını dolduran binlerce 
ıpor merakhıı halkın muvacehe
ıinde yapıldı. Müsabaka, bayrak 
ye nutuk teatisinden sonra M. 
Lingin idareıinde tam saat 17-
de batladı. Oyun ilk dakikalar
da her iki takımm yekdiğerini 
denemesiyle geçti. Devrenin ilk 
nııfmda Muhafız gücünün saha· 
ya yabancılığı göze çarpıyor •• 

Bundan iıtifade etmesini bilen 
Edirne muhteliti niıbi bir haki
miyet teıis ederek 2 gol kay
dettiler. Fakat yavaf yvaı ahşan 
Mabanzgücü oyuncuları oy•nla
rını açmıya muvaffak olarak 3 
gol yaptılar ve birinci devreyi 
3 - 2 galip vauyette bitirdiler. 
ikinci devrede Muhafızgücü oyu
na tamamen hakim olarak Sedat 
ve Ahmet Beyler tarafından 2 
sayı daha kaydedilmek suretile 
maçı 5-2 kazandı. 
Revanı maçı pazar günü ya

pılacaktır. 

Bu hal hizmetçi Kohar'ın içeri 
girmeıine kadar devam etti. Ko
har aabab kabvealtısı ile bir as· 
pirin tOpü getirmişti. Nataşa 
Ermeni karııının dişarı çıkrnaıı
nı bekledi. Sonra tüpten bir as
pirin alarak ufaladı ve tozunu 
ütledi. 

Sabah kahvealhsı olarak ge· 
len çikolatayı; çil~k reçelini, yağ· 
lı ekmekleri, bala iştiha ile yu
varladıktan sonra tatlı tatlı u
yuklamağa baıladı. Saat onbir
de Niyamiya iki baia tarakla 
geldi. Bunların birinin dişleri 
seyrekti Nataşa'nın saçlarını ev
vela onunla tarar, sonra ince 
tarakla ıillilfleri düzeltirdi. 

Süt nine kliseden geliyordu. 
Elbifesi balmumu ve bu'ıur ko
kuyordu. Kuru, fakat alışkın el-
leri uzun örgüleri açh, ıeneler
denberi yaphğı vazifeyi tekrara 
bıtladı. 

Dııarıda kayQar güneşin al-
bndt dalltelacalar, balakcaJ.r, yo-

Müaabakalano sonunda kaza
nanlara juri mahallinde tqbir 
edilmiş olan mükafatlar Cevdet 
Kerim Bey tarafından ha" hu· 
:ıurunda dağılmııtır. C. H. F. 
kupasını binicilik mektebi zabit
Je,inden birinci mülazim Cevat, 
lıtanbul ticaret odası kupasını 
muhafız ıüvan alayından yüzbaşı 
Mustafa, Binicilik mektebi kupa· 
sıoı muhafız alayından mülazim 
Eyüp, lstanbul şehri kupasını 
sivil binıcilerden Ilbami Bey!.!r, 
Sipahi ocağı kupasını Nedret 
Hanım kazanmııtır. Sipalıi oca-
ğının baılangıç müsabakası bi
rinci müklfatını Aluş Bey, Sa
karya müsabakası birinci müka
fatını Fazilet Hamm, · teşvik mü
sabakasının birinci mükafatını 
Müeyyet Bey almıştır. 

Bunlardan baıka ikinci ve 
üçüncü milkAfatlar kazananlar 
dagılmıştır. 

Bu müsabakaları hanrlamak 
için Sipahi ocağıoan ve Bin' cilik 
mektebinin sarfettiği büyük faa
liyeti alkışlıyoruz. 

Diln muhtelif futbol 
mlls4bakaları oldu 

• 
KAdıkllyUnde Fener 
stadındaki maçlar 

Fenerbabçe stadında dün mub. 
telif futbol müsabakaları yapıl

mış, F enerbahçe ve Moda birinci 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

--
ğurtçular, yemişçiler, sakalar ge-' 
çiyor hepsinin ayrı ayrı sesleri 

yükseliyordu. Zerzavatçıların kü
çük bej eşeklerinin çıngırak sesi 

ve anırmaları bu ıeslere karışı
yordu. 

-5-
• 
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Şid etli 
Bir Zelzele 

ı \ 3. Ko. Sa. Al. Ko. tlatt. 1 Takivm ._ ... ._ll•lil•• Yerli ve Avrupa kumaılarından kusursuz---~ 

'-~u.::~:::· 5 .::::::" lsnıorlnınn etmseler 20 liro n ~usıır 
Londra, 3 (A.A) - Veıt

Bromvich rasathanesi gece yarı· 
sınn doğru fevkalade şiddetli bir 

· zelzele kaydetmiştir. 5000 mil 
uıakt olduğu zannedilen bu zel
zelenin merkezi muhitinin As
ya1 da olmasına ihtimal verilmek
tedir. 

ktısadl konferans 
Cenevre, 3 <A.A) - Cemiyeti 

Akvam mahafili, beynelmilel bir 
ikbıat konferansının içtimaa da
veti projtsini müsait bir suretle 
karşılamaktadırlar. 

Fakat konferansın içtima ma
halJi ve tarihi hakkında umumi 
bir itilaf basıl olmamıştır. 

Bir çok kimselerin Londranın 
intihap edilmesini, M. Mac Do
nald'ın meıkür konferansı Ce-
miyeti Akvamın her türHi mü
dahalesinden Azade bulund~rmak 
tasavvurunun neticeıi olduğunu 
beyan etmektedirler. 

Atlas Okyanusunu geçen 
kadın Pariste 

Paris' 3 (A.A) - Atlas Ok
yonoıunu tayyare ile aşmıya mu-
vaffak olan Amerikalı tayyareci 
Mıı Earha:-t Pariıe gelmiş, i tas· 
yonda gayet kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından büyük teza
hürlerle karşılanmıştır. 

ikinci ve Uçüncü takımları ile 
ltalyan ve Bulgar takımları kar
şıla mışlardır. 

F enerbahçe ve Moda üçüncü 
takıları arasındaki maçı 2 -O F e
nerbahçe, ikinci takımları arasın· 
daki maçı da 7 - O gene Fener
ba hçe kazanmıştır. 

Bundan sonra "Apoyemetini,, 
gazetesi tarafından muvzu kupa 
için ltalyan ve Buliar takımları 
karşı aşmı~lerdır. Bu maç çok 
zevkli ve heyecanlı olmuş ve 
neticede ltalyan takımı 3-1 ga
lip gelmiş tir. 

Fener bahçe B takımı ile At
las takımı arasındaki maçı 3·0 
Atlas takımi kazanmıştır. 

Bundan sonra Fener bahçe 
birinci takımı ile Moda birinci 
takımı arasındakı maç yapılmıı· 
tar. Neticede 12-0 F enerbah
çe galip gelmiştir. 
Taksim stadındaki şilt flnal 

maçı 

C: H. Fır1'ası tarafından mev· 
zu ıilt mDsabakalarınm finali ls
tanbulsporla Vefa·Kumkapı ta· 
kımları araasınaa dün Taksim 
st dyomunda yapılmıştır. 

Müsabaka çok heyecanlı olmuş 
ve Vefa Kumkapılılar güzel bir 
oyun oynamalarına rağmen ma
çı kaybetmişler Ye Istanbulspor 
2-1 şilt ga1ip olmuştur. 

Yazan: 
D• ım.b'aıu 

• Şeref 

Çatalca müstahkem mevki re
viri için 2,000 kilo koyun eti 
aleni mDnakasa ile tilıuacaktır. 
ihalesi 7·6·932 sah gllnü saat 

29 Muharrem 30 Nluharrem hazır pardesU ve elbiseler fevkalade ucazdur. 
GUn doğuju 4,29 4,29 lltlMiillml Eminönü, Kazmirci Ali Riza müesşesab ••-"': 

16 da komisyonumuzda yapıla· 
caktır. Taliplerin ıartnameıini 
almak üzere her gün ve mUoa
kasaya i9tirak edeceklerin ôe 
vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (2891 (2411) 

• • • 
111. Muhabere alaymdaki 70 

araba gübre pazarlı"la satılacak
tır. ihalesi 7 • 6 - 932 salı iÜnil 

GUn batı§ı 19,36 19.37 
Satlili lüiliiUi 4,UO 3,56 
Öğle '" 12,l2 12,12 
lkindl '" l 6.1 1 16,l 2 
A.k§&!D .. ı 9,36 19,.~7 

Yatsı ,. 21,35 21,33 

154 

lmaak .. 2,14 2,13 
Yılm geçen } ! 

53 
GUnler' 

Yılm kalan } 
GUnlcrl 211 tlO 

saat 15 te komisyonumuzda ya- ı•-llA-V•A•-• ... D•Un-aı•caı•dık-·uamı--ı•e•, •u•,1•.11 
pılackatır. Gübreyi görmek isti- ııs derecıe tcıJ. 
yenlerin alaya ve cartnamesini Bugün hava açık olacak, rllzr&r l>07 • 

,.. ra.ı:dıı.ıı esecektlr. 
almak istiyenlerin her gün ko-
miıyona Ye ihaleye iştirik ede· 
ceklerin de vakti muayyen ko
misyonumuza mfiracaatları (383) 

(2405) 
* • • 

lzmit'teki kıt' atan ihtiyacı için 
31,780 kilo sade yağı kapalı 
zarf usulile mUnakasaya kon· 
muştur. ihalesi 20·6-932 pazar
tesi gUnU saat 14 tcdir. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere 
komisyonumuza her gün müna
kasaya iştirak edeceklerin ise 
ihale tarihinde bmit'te F. 23 SA. 
AL. KO. nuna müracaatlau. 

(362) (2317) 

* * "' 
lzmitteki kıt' anın ihtiyacı için 

30,500 kilo şeker kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. 
ihalesi 12 Haziran 932 pazar 
gilnü saat 14 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere komis-
yonumuza her giin ve mUnaka· 
saya iştirak edeceklerin ise ihale 
tarihinde Izmitte 23 üncü fırka 
satın alma kom:syonuna mura
caatları. (329) (2167) 

c: $ * 
lzmir Müstahkem mtvki kıt'a· 

b hayvanatı ihtiyacı için 210,000 
kiJo arpa kapah zarf usulile mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 
14-6-932 Sah gUnU saat 15 te
dir. Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere komisyonumuza mü· 
racaatla ve her gün münakasa· 
ya iştirak edeceklerin ise ihale 
tarihinde lzmir Müstahkem Mev
ld satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (325) (2144) 

• • • 
Tıbbiye mektebinde mevcut 

41 kalem köhne eşya pazarlıkla 
satılacaktır. ihalesi 4 • 6 • 932 
cumartesi günü saat 17,30 da 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Şartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak edecek
lerin de vakti muayyende komis
yonum uza nıilracaatları.(375)(2388 

* • * 
Haydarpaşa hastaneinsin bir 

aylık odun ihtiyacı olan 60,000 

o a 

.---RA D Y 0--
1 ·Bugün J 

lSTANBUL - 18 den 19 a kadar cn
mofon, 19,Ş dan 20,80 a kadar Hafız AbmM 
~1 heyeti, %0,BO dan 21 e kadnr Sut .lııma 
il bey tnrahndaıı dloln hıt:ı:uısıhhuı hakkm 
da konferans, 22 den 22,80 a kadar orkcı. • 
tra. 

ViYANA (51'7,2 n:ı.) - u:,ao konaer, 1ıs 
plAk, 18,20 pllk koııscrl, 19,15 kon.er, 20,8.'S 
dans, 21,2S Jon LaT, %3,llS konser. 
BtnmEŞ (89i~ m.) - 18 pWc, ll pllk, 

18 konser, 19,10 konser, 20,40 muıılkl, 21,'6 
Romanya orkeatraın:. 

ROl\L\. (tn,ı m.) - ıs pak, 18,41) kon
Ber, 18,U~ haber, 18,80 ta.garını, %0 haber, 
21 baber ve plAk, 21,415 emlodram. 

BUDAPEŞTE (G50,IS m.) 10,16 konser, 
13,03 konser, 18 konser, çlgım muslldal, 
19,80 konser, 20,iO ~ki, 22 konser, 28,10 
çlga.ıı muslklsl. 

OSLO (10'71,, nı.) 19,15 mlW nınılkl, 
21 orkeııtra konseri, 28,43 dans. 

MOSKOVA (18M m.) - 9,80 dan %0,15 
• kadar nııerlyat. 
VARŞOVA (1'11 m.) 13,45 plAk, 11S,'1S 

pJAk, 18,ISO plAk, 17,M Lember&'dcn nakil, 
18,SO nuıuk, ıı,ııs kon!ICl', 28,10 konser, !S,ISO 
dans. 

KömGVV'STEIUIA VZEN (188/J m.) -
' Jimnastik, '7,115 muıılkl, 15 konser, 1'7.SO 
konser, 21 muslld, 28,%0 Berllnden nakil, 
23,60 dan& 

PARts (17U m.) - '7,'6 Jlmnutttc, 8,45 
pl&k, ıs,ao musiki, 21 edobı kmuıt, 21,43 
konser, 22,110 orkeııtra. 

kilo odun pazarlıkla alınacaktır. 
ihaltsi 4·6-932 cumarteıi günli 
saat 17 de komisyonumuzda ya· 
pılacaktır. Taliplerin ıartnameıi· 
ni almak Uzere her gün ve p a
zarlığa lıtirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (::S74) (2387) 

• • • 
Kolordu • birinci fırka ve Ça

talca müstahkem mevki ve has
tanelerin koyun ve ıığır etlerine 
verilen fiatlar pahalı görüld U
ğünden tekrar pazarlıkla alına-
caldır. lbalesi 4-6-9 32 cumartesi 
güoü saatleri aıağıda yazılıdır. 
Taliplerin şartoamesini almak 
üzere her gün ye pazarhf a İfti
rak ·edeceklerin de vakti mu ay· 
yeninde komisyonumuza müra
caatları. (391) (2426) 

ihale Saatleri 
K. O. nunki 14 te 
Farkanınki 14,30 da 
Çatalcaoıoki 15,30 ., 
Hastanelerinki 16,30 " 

kiti girecek kadar arabk bu • 
lunurdu ki, burada ıai tarafta 
bostancı batı, solda da ıiJih • 
tarı dururdu . 

Kiralık kagir hane ve dükkan 
Be lktaş Akaratı Vak iye dareslnderı 1 

Beşiktaşta akaretlerde 5-9, 97 num:ırah h:ıneler ikişer 79 numaralı hane iiv 
sene 1·3, 7, ır, 13, 23 numaralı dükktnlıır birer sene Ye S2 numaralı dül\kt• 
iki sene, 16 numaralı dükkln üç sene müddetle icar cdlleceğinden şehri haliP 
on sekizinci çarşamba gününden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye v.ı· 

edilmlstlr. Talip olanlann ve daha ziyade malOmnt almak istiyenlerln Haıiraııta 
on birinci cumartesi günü sa:ı.t on üçe kadar mahalli mezkOrda 54 numarada 
Mütevelll kaymakamlığına )'CVmi mezkOrun s:ıat on üçünden on beşine kadar JI• 
tanbul Evkaf Mildiriyetlnde idare encümenine müracaat etmeleri. (2097) 

Ask i L·s 
teplere Ta 

v o 
be Aı 

ek-
ıyor 

1 - 1932-1933 ders senesi için lstanbul'da bulunan Kuled 
ve Maltepe Askeri L\seleril'! Bursa•da bulunan Bursa Askeri 
Lisesine, Konya ve Erzincao'da bulunan Askeri Orta Mekteple
rine talebe alınacaktı. 

2 - Liıeler 9, 10, 11 inci sınıfları (1, 2, 3) üncü, orta mektep
lerde 6, 7, 8 inci (1, 2, 3) üncü sınıflara muhtevidir. Ve Jiselet 
kısmına 400:500, Orta mektepler kısmında 200:300 talebe alına" 
bilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iaşesinden başka 
giydirilmesi, teçbizah, kitap ve sairesi hükumete ait oldağu gibİ 
ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

4 - Liseleri muvaffakıyytle bitirenler Harbiye mektebine terfi 
ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümhuriyet Ordusu içio 
zabit olurlar. 

5 - Bütiln mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun• 
dukları yerlerde 1 Temmuz 932 de başlar. Ve Ağustus 932 tarİ" 
hinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaUer kalırsa 
ders senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mektepler" 
den nakil suretile talebe almmıya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve ort• 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bU" 
lundukları yerlerin Askerlik şubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lizım olan şartlan muhtevi kayt 
ve kabul şartnameleri ve muhtaraları blitün Askerlik ~ubelerİd" 
de mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplerine müracaat ederek mezkur şartları 5ğreo• 
bilirler. (2810) 

Maltepe Belediyesinden : 
Her sene Adalara s:ıtılmııkta olan Kıırt:ıl kaznsın:ı tabi Maltepe menba sı:Y1' 

yeniden müzayedeye konulmuştur. 20 - I Jaziran • 932 pazartesi günU ihalel kat'• 

iyesi icra edileceğinden talip olanların yü;ı;dc yedi buçuk pey :ıkçelerlle bir!ikt' 

Maltepe Belediye dairesine mürııcaatlan iltn olunur. (2372) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 inci Tertip 5 inci l<eşide 

11 Haziran 1932 dedir 

Büyü~ i~ranıiye ~~,~~~ lira~ır 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük ikramiyeler ve 20,ooO 

Liralık bir mükafat vardır. 

.. .... ..,llil~~911li~~~~t:am .. ;:::p 
rümiye mecburdu. Akıam olunca, nizam kap~I~ 

- 41-
Ön tarafta iıe, duvar dibine 

sıralanmı§, onar, on beıer alçak, 
arkalıksız, ıadefli ve iılemeli iı -
kemle bulunurdu. 

Meydanlık, tam bir daire şek.. tutulur, kimseler içeri B'd•· 
linde otağların etraf mı kuşatmış - mez ve izinli olmıyan çıkam-j_,, 
tı. . Sakaların yanık sesle su u ~' 

Dairenin dıtında, tam arkaya tırmalan ve namaz vakti, boa, 1
0 ' 

gelen çadırlar, baıtanbaşa sa.rayı dalı müezzinlerin birden ezal1 ~~ 
amire te,kilatının çadırları idi. kumaları, nihayet güzel . ti. r Ot~ğm ordugaha bakan kapısın 

C!an başka girecek yeri yoktu. Ota .. 
ğın iç tarafı b§tan bata mavi at
lasla elöşenmişti. Kubbeıinde el-

.'maslardan işlenmiş yıldızlar par 

. lıvordu. Kubbenin ortaama yükse
len kalın direk, som flilmüıtendi. 
' Ortasına bir halka geçirilmi~ on 
ikişer kollu §nmdanlar da yanıyor
ôu. iki direAin arasına Hünkann 
-sediri kurulmuıtu. 

Önünde, siyah incile iılenmiş 
kapıya kadar yeri örten halının 
üstünde kavisli ayakları altından 
sedirin iki ayağı araıına uzatdmıf 
pe:-v'azı, altın ve gümüt hatlarla 
l:irJirine bağlanarak, her düğüm 
not...asmda fındrk büyüklüğünde 
-!>irf'r zümrüt yuvarlak döğme 
vardı. .. ervazla sedirin kena -
rını hdlis İncilerle i;Ienmiş sırmalı 
bir kuııta§ örtüyordu. Sağ ve 

direkler de gümüşten yapılmııtı. 
Üzerlerine ince ıarı altın levha • 
lar kakılarak hepıinin üzerinde 
sarı, mor, arguvani minimini laf -
farla çiçekler işlenmitti • 

Direğin tepelerinde incelen u • 
cuna altın toplar yerleıtirilmif, 
topların dibinden her iki direğe 
uzanan bet parmak genişliğinde .. 
ki alhn pervazın ta.m orta -
smdan ikiye bölünmüı olan 
beyaz minelerle süslenmiı perde -
ler, iki direğe doğru sarkmııtr. 

Sedirin üstünde, hatları ıağ 
ve sola çevrilmiş iki aslan postu 
seriliydi. 

Sedirin arlCasında ise, çadırı 
bir yandan öteye iki daireye ayı -
ran i,lemeli, kalın, ımnalı ci -
cim bir duvar varw· 

Hünkar, bu sedirin üstüne o • 
turunca, yalnız arkadaki duvar • 

Otağın önünde sağlı, sollu Hün 
karın tuğları dalğalanırdı. 

Asıl otağın biraz gerisinde de 
üçer otak kurulmuştu. Bunlar da 
Enderuna ait ve doğrudan Pa -
ditahın iıefıine ınahıustü. Bu • 
raya haremden, seferde Paditaha 
refakat etmeıi cmrolunan kadın • 
larla tevabii ve ıağda, solda birer 
otakta ta Darüssüni.de ağasile 
maiyeti bulunurdu. 

Otağın etraEmda, baştanbaşa 
geni, bir .meydanlık bırakmak a • 
detti. 

Otağ hümayuna gelecek olan • 
lar, bu meydanlığın baıladığı nok 
tada korulan kapıcı batının ~a • 
dırı önUnde hayvandan inmiye 
mecburdu. Kim olursa olsun, 
yayan geçmiyc ba ım asil kal • 

Mutfak çadırları ise, hepainin hafızların "Fetih,, ıuretisiııl ssi' 
ardında bulunurdu. Otağın dört lavetleri ile nihayetlenen ge<:~' 
çevresi, bermutat sefere giden sükUneti, bir ba§tan öte hat•İ~' 
Enderun teıkilA.tının tertip :nraıi .. betçilerin gür sesle bağırm• 
le, çadırları ile muhattı. le ihlal ediliyordu. ~ 

Dairenin ötesinde ordu harp Derin bir sükun içinde ~. , 
nizamile kurulmuıtu. ordugahta yalnız. çadırlar Öf\UJS,' 

Sağda, solda Rumeli - Ana • yamın mcş'alelerin etrafa 'J,' 
dolu ordusu ve ortada ocaklar ol • yılan ziyaları altında ~essiz c!~ 
mak üzere çadırlar sıralanmı§tı. tan iriyarı ağaların kor 
Ağa çadırı, tam ortaya rastgeli • heyolalan görünüyordu. ·,iSS ı 
yor~u. Beyler beylerinin tuğları, Bu muazzam ordunun ilet~' 
çadırları önünde dalgalanıyordu. de ise, menzil emini, 1 11 ' 

J\mirlerin sert ıealeri, çadır .. yüşe ait itleri düzeltmekle rll 
larda yanık sazlarla harp türkü - guldü. ot 
leri söyliyen yeğitlcrin sedasına HunkAr, UakUdara g~çlf. dtl'. 
karışıyor, atların kişnemeleri... Nihayet Hünkar, Ü•~-· 
Bütün bir ordunun uğultuları geçmişti. İstikbale kof&ll 
arasında her iki meydana çı • razam, Kubbe vezirleri, 
kan mehter takımının nöbet r.nlan run ve Birun eridim tep· 

··rültülü h ~ • len ka 



~ı~~;-ı Tekrar ba;;;n~~!-ı-N:~~·; .. ı 
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- Şüphesiz azizem, bu kadar 

:ken ziyaretinize gelişime şaş-
1flınızdır. Fakat müsterih olu-

~z .. Sizinle kavga etmiye gel
Jı. tdırn. Bgünkü asri ve içtimai 
Ilı Yatta, bir zevcenin kocasmın 
b ttreıini ziyaret ederken evveli 
b~ber vermesi adet olmadığı için 
~ randevuda istememiştim. Ni

Çiıı burada olduğumu da öğren
~ek isterseniz, timdi söyliyece· 
iıtıı. 

Ikı ısenedir, Hamdiyi elimden 
b~ınız. Beyhude inkar etmeyiniz 
Ilı Yorum. Bunun, evvelki tatil 
• t\'siminde Modada başladı· 
kıllı da biliyorum. Önceleri, bu
~ basit bir flört olarak telakki 
:.;İ•lim amma, sonraları, işin 
~ di olduğunu anladım. Hamdi 
d !. o kadar yalancı ve zeki de 
. 'gıldir, öyle değil mi? Bana, 

bizi görmek için uydurduğu se
'Pler pek çocukcasına idi. Esa· 

b'll beni Hk defa aldattığı için 
ti işin pek acemisi idi. 

ik·Si~e tesadüf etmeden eYvel, 
1 11lız de mesuttuk. Müsaade 

;der rnisiniz çantamı şuraya ko· 
'Yıııı Merı, burada kalsm. Ne 

bhır ne olmaı, elimin altında 
.. ~lunıun. Ne o, sapsarı kesildi
"'l. 

Maalesef, ismimizin mtydana 
~krnasını hiç arzu etmeyen bir 
~ileyc mensubum' Bunun için 
ttıdirtJden bahsedilmasini ıev

~trn. Fakat son raddeyeye ge
h~•em, bir ö!üm tehlikesi filan 
f 1•sedecek olursem, artık daha 
~•lla düşünemem. Bizim tarafın 
•dınları, bedLaht oldukları 
~~an mütevekkil bir teslimiyet
le ıbadete ba,larlar. Bu kaideye 
~ •t teşl<il etmek doğa uıu hakı-
•ten canımı sıkar. Üşüyorsunuz 

~•libı, benziniz uçmuş, yorgam 
~ Grtününüz. birdenbire oyandınıı, 
lıteriı:ıizde gecelikvar ... ıouk ahr
b·llız sonra.. bakınız, diıleriniz 
b lrbirine çarpıyor. Ne di~·ordum. 
d '·· e•et.. ben muztarıp oldu
k UQı zamanlar, kat,iyen kendimi 

111
1lYbetmem. Souk 'kanhhğımı 
Uhafaza ederim. 
liem netice itibarile, başıma 

f~l~ıı hadisede okadar alelade 
bır fey kil Ne olmuş, kocam 

b t~ aldatmış, değil mi? Ne yap
~ Sadece size kapınu lcrp:ı
a; · Siz de ısrar etmediniz. 
L il de, yavrum ile beraber 
"'lldtl'\l. 

~Pek tabii, altı yaşındaki bir 
~ ~~.' . henüz genç olan, ve se
~dıgını daha unulmamıf bir ka
~ 1 teselli edemez. Bununla bc
lt:er, kederini hafifletebilir. 
"- 111 ne diye saklayayım, doğru
,,. kocamın bir giln bana dö
)ar geleceğini ümit edip duru· 

llııı. 

~~Una intizaren de, yavrum 
tt •eti asude bir aile muhabbeti 
>0::1nda büyütmekte devam edi
~lta ın: Susmasını bilmez deği
~ · Zıra, emin olunuz, lcüçUkler 
\;.:eyleri öyle anlarlar ki .. Pek 
~ astırlar. 

~~ tyse, maksada şelelim. Üç 
'a evvel Hamdiyı koğmuşsu-
'-'•k .O gUndenberi de onu gör
~tb ıstemlyorsunuz. Zav4lllı, bed-
)or t bir surette dolaşıp duru
~t Kendine bakim olamıyor. 
~~'- kUçUcük Serveti bile hır
d,t •gı oluyor. Dün, uzun müd· 
~, •eıinl çıkarmadan yazıhane
)a oturu,unl şllphelendim, kapı-
._,:Çtın,, içeri girdim. Tam za

lıaıll~da gelmişim. Aynanın kar· 
'litad 1

• ayakta duruyordu ve 
'tıltr: bir tabanca Yardı. Nasıl 
l'a,1~~1 İbl bilmiyorum. Kendisini s:e baıladım. Bu sliköneti 

e, 2avalb kocam boşandı 
·-,._, hlio.ı&r ağlamrya bat· 

yordu... Aman yarabbi, onu ne 
hale koymuştunuz. Bu suretle, 
onun son günlerde ne •azıyette 
olduğunu öğrenebildim. 

Doğrusu buna tahammül ede-
mem. Onu elimden aldınız. Ar· 
tık hoşunuza Kitmiyorsa bile, 
onu gene kabul edeceksiniz. Hiç 
olmt ıaa, o, sizden bıkana kadar. 
Bu vazıyeti çabuk ihdas etmek 
ıizin elinizde. Ne yaparsanlZ ya
pınız. Fakat, böyle yaphğınaz 
gibi hareket etmenize mOsaade 
edemem. Yağnıa yok, 6yle kolay 
kolay it olmaz. Belki ıiz sadece 
geçici bir macera arıyordunuz . 
Fakat, bunun neticelerini, baıka
Jarmın hayatında yapacağı ta
bavvülleri de düıünmeniz lizım
dı. Bir rabıtanın ç6zillmesi ekse
riyetle, bağlanmasından daha 
güçtür . 

Size hadiseleri açıkça anlattım. 
Hissi taraflarını geçiyorum. Ba-
na yaptıklarınızdan bahis bile 
etmiyorum, bundan dolayı s_ize 
muğber bile değilim. Mesele 
bana kalsa, bunun hesabını da 
s:zden sorardım.. Fakat ortada 
çocuğum, yavrum var. 

Şimdi beni iyi dinleyiniz, eğer 
kocam ölürse yavrumda, korka· 
rım ki uzun müddet yaçacm! za
ten bu son haftalar içinde, tıbkı 
babası gibi oda huysuzlanıyor. 
Fa!<at hepsi bu kadar defiil. Ko· 
cam, bizi besliyor. Onu kayde
dersem ben ne yaparım? Serve-
timmi cieyeceksioiz? Bu son za
manlarda oda bitti gibi. Kocam 
işleri heman heman bırakrnıı gi· 
biydi. Vaziyeti tekrar, ancak ken
disi düzeltebilir. Bunun içinde 
tamamen mllsterilı olması lazım. 
Aksi takdirde her taraftan da 

.mahv oluruz, anlayormısmız? 
işte... Ben, hocama, onu tek-

rar kabul edecefiuizi vadettim. 
Aramzda geçen meselenin mu· 
vakkat, ehemmiyetsiz, lcüçilk bir 
mesele olduğuna onu ikna ettim, 
kendis'.ni tatmin ettim. Ona olan 
cşkınızın kuvvetli olduğunu, ken· 
disini daima ıJevdiğinizi söyledim. 
Evet, bunu yaptım .• Hayret edi-
yorsunuz c!eğil mi? Fakat llöyle .• 
Dediğim gibi .• V c biliyor musu-
nuz.. Sözlerimin onu sevindirdi
ğini d~. yüreğim parçalana par· 
çalana görmek tahammülünü de 
gösterLİıtı Mütemadiyen bana 
' '3al imi bÖy;i>orsun?,, "Acaba 
iuanayım mı dersin?,, diye so:-uş
tuı ı:p dm uyor, o daldkada, siz
den bahrcdilrn o da~ikada ya
ıımda~inin knrı:ı oldl'il-unu unu
tuyordu. 1 u hus·1,b d"!bn fazla 
ısrnr ct1ecc1t dcğ"l:•h.. Ellcr'ıni 
öpmiye ka!l;ı~tı, tnf:at, o lU kır

madan, u.m!ca çe J:m .• 
Hakl.ın:c:::, medaatperest, yıl· 

nız kendini r.'.l!ı~Hni cüşUnüyor 
gibi hUkümlerde bulunabilirsiniz, 
buna dıemmiyet bile vermiyo-. 
rum. Hükümlerinitin bence ehem
miyeti yok. Esasen siı.in için ha-
fif meırep te diyorlar. Fakat ba
na, bunun yalan olduğunu ispat 
ediniz, ve onu lrnbul ediniz. Her 
halde zannedersem, s!z de bu ka
darcık fedeldirhğı bana borçlu
sunuz. 

Yoksa?!. Yoksa, kendimi kayb
edersem, ailemizin rezaletlerden 
ne kadar çekindiğini unutabi
lirim, Şunu da ilave edeyim ki, 
iyi sitah kullanırım. 

Eğer bu nddeye dUıersek, 
lrnrtu1abi!eceğinİzi ümit etmeyi
niz. Kocamla, 'kalkar, bir seya
hate çıkarsınız. Hoşunuza daha 
çok gidecek başka projeler ha
ıırlamıı iseniz bile, şimdilik on
lardan vaz geçiniz. 

Sadece, kocamı, meharetle, 
yavaf yavaı, onu Urkiitmec!en 
kendinizden soğutmağa çalışınız. 
Tabii bunun yolunu benden daha 
iyi bilirsiniz. Bir'sini bıktırmak 
ht-'thalde ç o•rr;s~ erek •.• 
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Yeni Tarih 1 
Lise Ve Orta mekt 
Bakaloryasına Haz11' an 
O B N Ç LE R 1 •• 

n 

Cihan tarihini en sahih bir şeklide ve bir cilt içinde 
öğrenmek isliyenler, bugUnkil Türkiye ve bugünkü 
Avrupayı tanımak istiyenler, 

Bugünden ltibaren [(itapçzlarda Bulabilir siniz .• 
Matbaamıza yollanacak 100 kuruş mukabilinde posta ile 
hemen adreslerine gönderilir • 

~----------------------.. ----~:dl 
YAZ GELDi! 

lpeklilerinizi kurtarınız???? 
S0 • DO • RONO PERTEV 
Yalnız lüzumu olan ve arzu edilen 

mahallerdeki ecri kc~cr, vücudc hiç bir 
mazaez. at verınrr ıhhat vekdletinin mü
sadci resrniyesinl haizdir. 

As. M. Sa. Al. komlayo· 
nu llAnları 

Piyade Atı~ mektebi ihtiyacı 
için 200,000 kilo ekmek kapalı 

zarf ıuretile satın alınacakbr. Mü· 
oakı:saıı 20 Haziran 932 pazar te
si gUnO saat 14,30 da Tophane
de merkez kumandanlağı satın 
alma komisyonunda icra kılına· 
caktır. Taliplerin şartnamesibi 
görmek için komisyona mUraca
atlan Ye iştirak için de ıarl
namesi veçhile hazırlıyacak
ları teklif mektuplanuı ihale 
günOnden muayyen vaktinde ko
misyon riyasetine vermeleri. (286) 

(2213) 

Doktor 
Hafız Cemal 

DahllT Hastahklar MUteha~sısı 
Cumadan maada her gün Öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5 e kadar lst::ın· 
buldn Divanyolunda 118 numarah lıu 
susi kabinesinde dahili hastalıkları 
muayene ve tcda' i eder. 1'elefon: ls· 
tanbul (2. 2.2.198) 

Ev.et. Ben de öyle buluyorum 
amma, ne yapayım. insan kendi 
uzu ettiği rolü seçemiyor kil 

Vadediyorsunuz değil mi? Pe
ki. Madamki anlaştık, gidiyorum. 
Kocam da nerdeyse gelir. O 
kadar sabırsızlanıyor ki. 

Ey? Neniz var. Ne o'uyorsu· 
nuı? .. GlllUnç o'uyorsunuz doğ· 
rusu aziz.im! Hiç ben ağladım 
mı bakınız!. Bilmiyor muydunuz? 
Ne yaptığınızın farkında mı de
ğildiniz? Af mı dıliyorsunuz? 
Yok .. Hayır.. Merhamet mi? T e
şek kür ederim. Siz buna benden 
daha çok layıksınız. Zira, evvelce 
kalbini ve aşkını çaldığınız bir 
mahltıkun yanında, onu sevme
den bu'.unmak, elbet müıküldür. 
Yetişir • 

Hem bu sınır buhranı size 
biç de yakışmıyor, çantam nere· 
de, durunuz, ha... Şu mendili 
alınız da gözlerinizi siliniz ... Şim · 
di nerdeyıe gelir, demiştim. 8en 
gidiy<>rum. Allaha ısmarladılf. 
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VAKIT MATBAA.Si 

Sahlbh Mehmet Asım. Umumi 

Avrupadan diplomalarla muuddak birinciliği ve en b:iı:i '< za· 
fer mşanını ihraz etliği iİbi Türk zekası, Türk san' alı. Türk 
sermayesi ve Türk amelesiyle ihzar olunmustur. 

ile SiNEK, TAHTAKURUSU, GUVE, PıRE, BıT, ORUMCEK 
ağaçlar çiçekler ve nebatat üzerindeki tırtılları, tavuklar ve 

kümes kuşları ile s:ıir hayvanat üzerindeki pireleri ve böcekleri 
ve bilumum haşaratı mevti ebedi ile katiyyen öldürülür ve bir 

daba dirilemezler. Aksini ispat edene 5000 Lira 
tazminat verilir. Devlet demiryol!arı, Şark demiryolları, Seyr:sc· 
fain, HilAliahmer, Gülhane, Cenahpaşa, Haseki hastaneleri ve-

sair bilyük hastanelerle Sıhhat yurtları, Y ah mektepleri, büyük 
oteller, büyük vapur kumpanyaları, Tütün inhisarı, Ford kum
panyası, ve bilümum miiessesatı milliye ve ecnebiye FAYDA 
istimal etmektedir. Ismioe ve markasına di'drnt ediniz. Hasan 
Ecza Deposu. 

---

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

1. - Azami dört ay zarfında teslim o'.unmak üzerP. nümu· 
nesi gibi (5000) adet hasır silpürge : 20 6 Y32 pazrrtesi. 

2. - Şartnamesine tevfikan (5000) ki!o Gay yağı: 23-6·932 
perşembe günü paurlıkla satın alınacaktır. 

l!u iki malzemeyi vermeğe talip olanların % 7 1/2 teminatla: 
rmı hamilen her birinin hlzasında gösterilen günlerde saat 10 da 
Galatada Mübayaa komisyonuna müracaatları. t2298) 

ft!"Hiftfiftll!-ii.fü Su itan ha mn mı n da 

ı BALCI~ 
1 MAGAZASINDA 

lf nlilH Ill ~Hll~H 
BAŞLANMlŞTIR. 

Mevcut Avrupa Malları 

YOK PAHASlr A 
16 Heztrann l<ader elden çıtuırılacaktır 



' 

- Hayret 1 bu adamın sııtındakf ne 1 
- Ne olacak! bfr dağ 1 

.. 111 
- Hem de ıo.ooo lon sıkletinde ! 
- ?? u 
- Fakat dikkat et 1 nereye basıyor ! 

- Evet! QôrdümiİRAAT BANKASI 
nın kumbaralarına 

ZIRXAT BANKASI 
da bir: 

Tasarral Bas .. bı var f 
daha bunun Qibi iki yük tatır ve 

Sırtı Yere Gelmezi 
• 


