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ı Bulgar Kralı l a an konferansı meclisi 
i Sovyet Rusya için ne diyor? i'Hasan beyin riyasetinde 

ha~e;e:ld~a.ftalJ"~kz~irdte 'L m~imhtbir ~ Sofya, 18 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor)- 9ura- ~ Yildızda toplanacak 
~.... . . . ~u ume ı.zmır n mı ;a . • • • = 
•l\~tiı11n enakı, defterleri ve mua. ~ da bulunan Alman matbuatından Madol gazete3ınm muharrırı § 

~.1a.~ U~erine vaz'ayet etti, resmi ~ Ç ar Boris Hz. tarafından kabul edilmiştir. Çar Alman gaze- ~ 
~üdurünün eli işten çektirildi, hükı1· ~ tecisine verdiği beyanatta Rusyaya ait şayanı dikkat s5zler ~ 
ta~ tarafından bir muvakkat müdür j söylemiştir. Bu meyanda bilhassa demiştir ki: ~ 
bi ~ ol~ndu. Vaz'ıyet kararının sebe ~ - Bugünkü Rusya etrafına zararlı aşılar yapan bir ocak ~ 
aeı!'~k~tin hükumete ait varidat his- ~ halindedır. Rusyanın ba~ında bulunanlar kendilerini büyük iş- g 

"tını ve k . . "f ·' = 'i = t rmeme ıçm çı te uefter :: 1 k d" b- ük . l .. kt d' 1 F k t = lltrnaJc me ·h h 1 h b = er yapmıya a ır uy ınsan ar gorme e ır er. a a şura- '% 
sa'M'· ' " um şa ıs ar esa ma §1 h kk k k' A R .... t .. . d b b' k ;:::; 
1~11Yat kaydetmek ilbi sui istimal. ~ sı mu a a tır ı vrupanın usyaya ogre ecegı a a ırço ~ 

n tahakkuk etmiş olmasıdır. ~ şeyler vardır. E 
~ Bazı imtiyazlı şirketlerin muame• ~ Çar bundan sonra muharririn Bulgaristan hakkındaki sua- ~ 

lerinj h l h ·· = I' b d = tr .. ve esap annı ukumetin kon ~ ıne ceva en e: i 
hi~l~n.~en kurtarmak için bir t:ıkım ~ - Bu memlekette bütün gördükleriniz Bulgar milletinin ~ 
lede ı Usullere müracaat ettiklerini ö- i eseridir. Demiştir. s 

tnben işitirdik; fakat resmen te- ~ fi 
::kuı etmrş bir imtiyazlı şirketin 1= Romen sularında tutulan gemi ~ 

te defter tutmak \'e saire gibi pek !i • · k' 1 E 
açık bir cürüm teşkil edecek sui isti- ~ Bükreş, 18 (Haber)- Herlan ıs~ınde ı sveç vapurunun ~ 
llıaUere bile hile cesaret edebileceği. E Romanya sularından geçtiği askeri ıdare tarafından görülmüş ~ 
ili hiç tahmin etmezdik. ! ve bu vapurun takibine iki Romen harp gemisi memur edil- ~ 
"'3 llaJcikatj halde sui istimal denilen ~ miştir. Bu vapur kendisini takip eden harp gemileri tarafından ~ 
la h~r memlekette olabilir. l\liJyon - l teYkif edilerek içinde taharriyat Y,apdmış ve hamulesinin tama- ~ 
~ ı~n aı-asında ah~akı bozuk. ~ir l miyle top, tnfek • ve ta~y~reden ıbaret olduğu 16rülmüştür. ~ 
~ .... _ kimseler her vakit hulunabılır. § Vapurun hamulesı asken ıdare tarafından tamamen musadere § 
... ::.qt mesela kazanç vergisini nok · li d'I • t' ~ 
-....cı ve k . . ü 1 e ı mıt ır. = 
hır ah~ 1•çın ç te defte

1
r k~Ilanan = Isveç vapurunun kaplanı "Ervald Parenglen,, bunların Sko- § 

...._ ız a aynı muame eyı )'apan 3 , .. d . d'V' • Al • • ~ 
-~ını bir imtiyazlı şirket idaresinin E da dan Rusyaya gon erıl ıgını ve manya tankıyle yükletıl- ~ 
lbes'uliyeti bir midir? \ı:iğini s5ylemittir. E 
h İZJnir nhtım şirketinin cürmü me~ uıııııınıııınııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııınııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııı111ııııııııııııı1111111ıııııııııııı1111~ 
~~ halinde tutuluşu bir hakikati ye. D e p •• •• ıd •• 
ti en ortaya koymuştur: imtiyazlı ervış aşa gomu u 
t~~e~]erin bugünkü vazıyette kon • 
lltı !~z olmn.sı. Vakıa bu ~rıketler 
'a dı:nde h ükfımetin birer komiseri K tJ • J • • • t b h •• ~ rdır. Bununla beraber bu komiser- JVffie 1 Cenera lffilZID a UtU Ormet 
.,: bu şirketlerdeki hesap ve sarfi • t kd·r rı· reklerı·yıe sarılmıştı ~~-·~ istimallerinin önW.. asla ~e- a 1 ,., lr 
~~ktedfr. 

tQ Bunun eebebi açıktır: ÇUnkti ı.a ' v 
« llle~e tayin edilen komiserler sa• 
la~ ıdari salahiyeti haizdir. Bun. 
>tt· hesap işleriyle alakadar değ-ildir. 
ıu a~dar olsalar bile şirketlerin bin 
ta.rıu karışık hesap defterleri içiınci~ 
ka~'.1~n hilekarhklan tetkik edecek 

111 ıtıyet ve malılmattan tamamiyle 
'll~h.ruındur. İzmir rıhtım şirketinin 
de~ 18timali bu noksanın olduğu gi-bi 
tir. anu doğru olmadığını göstermiş . 

ftiıı.\caba bu fenalığın önüne geçmek 
~ Yapılabilir? 

li'ik . . 
diJ r.unızce bu yolda n.ıiracaat e• 
~e~e~ tedbir şudur: imtiyazlı şir • 
tı11 erın nezdindek.i idari komiserle -
be:ı.a hn~a hükumet tarafündan birer 
~Pi P ınurakibi koymaktır. Bu müm
tiı. :re, nezdinde memur edildiği '.?irke 
't~~fterlerini - her türlü evrak ve 
ltoı 1Y!e. beraber - tetkik ve kon • 

ll &alahiyetf vermektir. 

~aı ~ ~ksatla Nafıa Vekaleti der
tİtj tiyazlı şirketlerle müzakereye 
~:ltıeJidir. Hiç şüphe etmemek la. 
la11 r~ ki Dlllqlmelelerinde dürüst o• 
deı-h§irketıer hükOmetin bu arzusuflu 
h aı h'· 

Dervı, P••• ibedt metfenlne gBtUrUIUrken 

~fterı 1;'5~il telakki edeceklerdir. 
~tıllıe . erıını, hesaplannı her vakit hii 
t~ tirt salAhiyettar mümessiline 
~ e~t!teklerdir. Fakat içlerinde iti
~Jeıe en1~.r b?lunursa bunlann mua
llııın l'i uzerıne çok dikkatU olmak 

gelecektir. 
lf uı -

lıtı kf Cl8a olarak fUnU demek istiyo-
dt 01 iıntıyazlı şirketlerin gayet cid-
"~~tak lhÜrakabesi devlet Validatı 
Olnııra.:'d~n kat'ıyyen ihmali do~ru 
"aftj bır iş olduğu gibi halkm me-
~af>e:: himaye itibarile de bu ıııüra. 
drr, çun ~?sust bir · ehemmiyeti va -
o!all ta:;u ~riyetle ücretlere esas 
J)İtf a.ıı felerın makul bir ~kilde tes 
lir, tak bu suretle mümkün olabi-

--.... Mehmet Asım 

tt~t:: nıuhaaebe 
--btı ;.._ <A.A) - Tafilalet hnw 
~~. etınekte~~da.Jd mtkadele de • 
~ -... tr. Şimdiy~ kadu 13Z 

:y-~-dh. 

' Tedavi edilmekte olduiu Gümiıs• 
suyu hasta.nıesinde vefat ettiğ.mf tees
sürle haber verdiğimiz Millf Müda -
faa vekaleti sabrk müstqan Den-it 
Paşaınn cenaze merasimi dün öğle • 
den evvel yapılmıştır. 

Cenaze saat 11 de Gümü~uyu 1ıll8 
tan-esinden kaldınlm.ıştır. Tabut bir 
top arabasının üstüne konulmu~tu. 

Merasime iştirak edenler arasında 
Reisicümhur Hazretleri naımna umu
mt k!tip Tevfik ve baş yaver Rüsuhi 
beylerle kolordu kumandanı Şükrü 
Naili Pap, Kılıç Ali, Cevat Abba~ 
vali Muhittin beyler, kolordu erkAnı 
harbiye reisi, kolordu şube müdürle
ri ve oehriın.izdeki askeri ümera ve 
erklnla diğer bir çok zevat bulunu• 
yorlardı. 

Bir batarya topla polis ve asker 
müfrezelerinin ve Kuleli, Halıcıoğlu, 
Harbiye, Gedikli küçük zabit, b:ıhri -
ye efrat mektepler[ talebelerinin ve 
binlerce hallan taktıp ettifi alay Gü. 
müşsuyundan Taksiım ve Harbiye yo
luyla Nışantqma celınif, cenaze na
mazı T4Şvi.kiye camiinde kıltndıktan 
801l1'a cenuJ1 Maska kabristanıM 
def nedilmitti.r. 

Alayda muhtelif zevat ve mües_, • 
seler namıma gönedrilmiş on beşten 
fazla çelenk vardı. 

Cenaze defnedildikten sonra ka • 
biır başında Şükrü Naili Paşa Derviş 
Pap merhumun askeri hayatından, 

memleket hizmetlerinden, meziyetle
rinden kısaca bahsetmiş ve sözü htik 
IAI harbinde ~kumandanlık karar• 
glhmda erkim harbiye vazifelerin. 
de bulUiDan idare heyeti reisi Cevdet 
Keriım beye birakmıştır. 

Cevdet Kerim beyin söylediği hita 
be 4 üncü sayf am.ızdadır. Cevdet Ke-
rm beyden sonra sabık Gümüşarie 
meb'usu Alıi Fethi bey de bir nutuk 
l!IÖylem i~tir. 

Amerika sefiri 
değişiyor 

Vaıington,18 A.A) - Cemahi
ri Müttehideoin Ankara sefiri M. 
Grev'in istifa etmek niyetini iz
har eylemit olan M. F orbeı'in 
yerine Tokio ıefirliiine tayin 
edilecefri söylenmektedir. 

Murahhasların bugünlerde şehrimize 
gelmeleri bekleniliyor 

ı 

Hasan bey 

rimize, Akvam · Cf!mİyetinin ikti• 
sadi müzakerelerine hükümeti· 
miz namına iştirak etmek üzere 
Cenevreye gideceği hakkında 
bir gazetede çıkan haberin doğ
ru olmadığını söylemiş, ve şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Balkan konferansı Konsey 
içtimaı ayın yirmi sekizinde top
lanacaktır. lstanbula bunun için 
geldim. içtimalar yıldızda yapı
lacaktır. Müzakerelerin mevzuu 
üçüncü Balkan konferansmın 

hangi memlekette toplanacağı
nın tesbitidir. 

Murahhaslar bir kaç güne ka• 
dar lstanbula geleceklerdir. 

Altı Balkan memleketinden 
üçer murahhasın ittirakile teşek- Maarif vekilinin 
kül eden Balkan konferanıı mec- Tefti şlerl 
liıi ayın yirmi sekizinde şehri-
mizde bir toplanh yapacaktır. Adana, 17, (A.A) - (Gecik· 

Toplantıya riyaset edecek 
0

_ miştir) Maarif vekili Esat bey 
lan konferans reisi Trabzon Konyadan şehrimize gelmiştir. 
meb'usu Hasan Bey Ankaradan Vekll B. istasyonda mOlki ve 
şehrimize gelmiştir. Konferans askeri memurin mektep müdür 
umumi kitibi Ruşen Eıref Bey ve muallimleri tarafından hara• 
Sofyadan dönmüştür. retle istikbal edilmiştir. Vekil B. 

Hasan Bey dün bir muharri- yarın mektepleri teftif edecektir. 

Akisler: =====ı:::::ıı::::==G~o~.z=ı=. =H~z=.~~ 

Tiyatro 
En çok hangi piyesler rağbet oörü

gor' Halü, eğlenceli komedüer n•i? 
Ciddi, alır eserler mi? 

Vakıt'ta çıkan bir iatatlstüc bıı su
olln 41l6ümünü çözdü: Halil escrlr·r! 

Bu iatatistl!-ten ıunlan öğrenil/O • 
ruz: En çok oynanan ve hasılat yapan 
eserler, Musahipzade Celôl Beyin Da
r~lbedayi sahnesine çıkardığı orta c
yunlandır .. En az oynanan ve hcuulal 
yapan piyesler de garbın ıahcserl~ 
ri! 

Aynaroz kadun 37 kere· oynanmış. 
14812 lira hasılat yap11Uf, muharriri 
1527 lira almış. 

Rcıat Nur; Beyin Tolsloi'den ter
cüme ettiği (Yaşıyan Kadavra) ancak 
7 kere oynanmış, 2140 liar ha!tılat 
yapmış, mütercim 88 lira almış. 

Bu bir misaldir ki, diğer oynanan 
bütün piyesler arasındaki rağb,,t ve 
menlaat nispetni de tam bir sadakat
le gösterir. 

Bu iatatistikten anltı§ılıyor ki, biz. 

Reisicfimbur Hz. dün Dolma
babçe sarayındaki dairelerinde 
meşgul oJmufiaYdıy, 

Tıp fakOltesi mDderrlalerioden 
Besim Omer papyle Akil Muh
tar B. dün saraya giderek Gazi 
Hı. ne arzı tazimat etmişlerdir. 
Reisicümhur Hz. dün yaverleri 
Şükrü B. le Yugoılavya· sefaret· 
hanesine kartlarını göndererek 
sefir M. Nesiç'in vefatından do
layı taziyetlerini bildirmi,Ierdir. 

de ekseriyet, henüz tiyatrt>ya giilü11 
eğlenmek için gitmektedir. 

Şu halde, Darülbedayiin lıdld bir 
tuluat kumpanyası haline 11elnıeyifi -
ne ve Ertuğrul Muhsin'in yüzü boy~ 
lı, eli f'lkfaklı bir palyaçp, Bedia Ha
nımın pullu entarücr giymif parmak. 
lan züli bir kantocu kıyafetine air • 
meyişlerine cidden şaşmalıyız! 

Yusuf ZI~• 

·spor tenezz.lihlerl m ti nsebetiyle 

- f8~1e bedayadan mUkemmel bir Awrupa ~epllatl 
yapmak lstı,.orum .. 

- Kolav blraller.. hor teıkllltladen ltlrhte alrlverl 
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iki mesele 
1 Glntln Baberlerl lnbJsarJar vekilinin 

beyanatı Belediyede: 

lnhı .. r merkezlerinin Aukaraya Eğer otomobil kullan-
"•kli ve memurlara baremin Jtğ mek 

tatblKI masını u ren 
~ümrlik ve inhisarlar vekili istiyorsanız ... 

Alı Rana B. şehrimizdeki tetki· 
katına devam etmektedir. Vekil 
B. dün Galata gümrüğilne gide· 
rek deniz gümrük muamelelerini 
tetkik etmi§, sonra ihracat güm
rüğüyle gUmrük kimyabanesinde 
tetkikat yapmıştır. 

Rana B. dün bir muharriri
lbiıe demiştir ki: 

- lstanbula vekaletin alaka· 
dar olduğu işleri yakandan gör
lbek ve tetkik etmek için gel
dim. Binaenaleyh tetkik mevzuu 
olan nıesele bir değildir. 

inhisar merkezlerinin Ankara
Ya nakilleri hakkında henüz ve
rilrni, bir karar yoktur. 

inhisar memurlarının bareme 
tabi olup olmamaları meselesin
de de yeni bir safha yoktur. 
Evvelce verilen bir teklif B. M. 
Meclisinde bulunmaktadır. 

lll Rıza bey Ankaraya dönUyor 
Ankara, 18 , Yakıt) - lstan

bulda bulunan gümrük ve inhi
sarlar vekili Ali Riza bey çar• 
farnba günü buraya avdet ede· 
Cekt r 

811 gar hükUmc melen alacalı 
olanlara 

T. C. Sof ya elçiliğinden : 
Teşkili kararlaıtmlan muhtelit 

kornisyon 1925 Ankara muahe
desine merbut emlak protoko
luyJc allkadar olan mesaiJdcn ma
da tarafeyn vatandaşlarının me
taJibatını da mütckabiJen tetkik 
edeceğinden em!ak protokolüyle 
al§kadar olmıyan mcsaile ait 
eulgar hükumetinden mctalibatı 
olan Türk vatandaılarmın tahrl
ten ve acilen Sofya ElçiJiğine 

~acaat etmeleri. 

Gelenler, Gidenler 1 
Felemenk sefiri M. Van Ket

~·ç dünkü ekspresle zevcesile 
ırlikte Sofyaya gitmiıtir. 
M. Ket •iç F elcmenğin Sof ya 

•cfirliğine tayin edildiğinden But
lar kralı H:ı. !erine itimatname
•iıu •erecektir. 

KIAıtaneye gıtmenlz lfizımdı r 
Hususi otomobil kullanmak is· 

tiyen bazı kimselerle diğer bir 
takım eşhas otomobil kullanmak 
için ahbapları olan ve şoförlüğü 
bilen kimselerin yanında bulun
maktadırlar. Bu suretle bu oto
mobillerle şehrin her tarafını 
~of örün yanında oturmak sur~ 
tile dolaşmakta ve otomobil 
kullanmı.sım öğrenmektedirler. 
Hatta şehrin nisbeten tenha 
yerlerinde bunlar biızat otomo
bili dahi kullanmaktadırlar. Be
lediye, bunun bir takım kazala
ra sebep olacağını düşünmüş ve 
yeni bir karar vermi§tir. 

Bu karara göre Kağıtanede 
hususi bir raahal ayrılmış ve 
otomobil kullanmasını öğrenmek 
istiyenlerin tecrübeleri münba
Stran burada yapmaları mecburi 
kılınmıştır. Aksi halde alAkadar· 
lar şiddetle cezalandırılacaklar

dır. 
KUmes hayvanları için hal 
Yerli sermayedarlardan mü

rekkep bir grup dün belediyeye 
müracaat ederek kümes hayva
natı için Sirkeci tarafında asri 
bir hal infasına talip olmu§tur. 
Grup bu iş için 40 bin lira sarf 
edeceğini de ilave eylemektedir. 

Belediye riyaseti bu teklifi tet
kik etmektedir. 

Yeniden cenaze otomoblll 
yaptlrıhyor 

Belediyenin üç cenaze otomo· 
bili vardı, son günlerde bunlar· 
dan ikisi bozulmuıtu, ıimdi yal
nız bir tanesi çalışmaktadır. Bu 
vazıyet karıısında beled ye me
zarlıklar müdürlüğD yeni bir oto
mobil yaptırmıf, bir tane daha 
sipariş etmiştir. 
OtobUalere gidiş gen, yolu 

Istanbul tarafında olduğu gibi 
Boğaziçi, Anadolu ciheti, Kadı 
köy cıheti ve Üsküdar mıntaka
Jarında işliyen otobüsler içinde 
belediyece birer gidiş ve geliı 
yolları ayrılması ve durak ma-

•z -- '"Rll!llllllDlllllUB.--nılHllllDDllllllDilllıtlllMDllnıtlllllfiımıııııııııııııımınıımınnı 
Mahmut Nedim Bey 

( Son Yemen vallal ) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 

llllıılıııııı11111n•1111111111nmııımııınnıı11111111D1DD1D1111nııııaınıuı111nıımııoııııoııııınunn11R1ınmnrnıın Tefrika ı 8 ıııııı111:ltıııuı, 
Tercüme ve iktibas /ıQkkı nıalıfıız.dur. 

"Ut~aciJe yolda arkama takılan sürü O derhal IUnfünin sözünü keserek 
tif·il D'IÜ&ellah süvarilerin teşkil et- cevap vermişti: 
~.biQlerce ~ilik bir kafileyle gir - _ Emir kulu_ Fakat biz emir 

1f kulu olmak istemiyoruz. 
lıı:tot~u ı;abile relsinfn iJk SÖZÜ §U G • Hintli karşısında p05ÜI. Ve U]graf 

llhıı7 Keselim bun lan .. Keselim hep -

iti Ve ben: - Hayır, dedikçe onlar 
')>o'Ylı1 S. rnüteessir boyunlarını bükü • 

r ardı. 

haı'YoUarda ve Bacilde kabilelerin 
hıı IÖrünce, San'ada İmamın da 

"uh Siı oraya gi~menıiz. felc\ket 
Jtıet·~tır, ~ok rica ederim, bu "zah 
tltl~ ka.buı edin, deyişinin hiloMti.nJ 

lllıttırn. 

"-!!: heyeti emrim üzerine hük4met 
~l'fl hıe Yerle§tirmi~lerdl. Hintli sü
dere:rı birer birer soyup muayene e
tetftd:tıalUman olduklanna kanaat 
~t§lar ~n sonra ayn bir yer~ al • 
~bllfl dı. Seyit Abdtilkadir Hintli 

<Dadı Malik) e sormu~tu: 
- Siz :. 

~taunu ., fteden bu lngfıizlere uyu • 
l, -N, 
ıa~haı emir kuluyuz.. 

dairesinin kapısındaki Osmanlı arma
aını göstererek: 

- Bak, demiş. h!la bu arma ye • 
rinde duruyor, siz de emir kulu de -
ii1 misiniz? 

- O, bi~im öz malımızdır. Dir~ek 
dirseğe, yan yana bir al laha secde e
denler biribirlerinfn emir J..ulu ola • 
mazlar .. Bunu öğrenmek lçln mj ta 
Hindistandan kalktın buraya geldin .• 
Yazık senin boyunll bosun:ı.! .. Hintli 
susmuş ve boynunu bükmüştü. 

Seyit bana bunu anlatırken h!JA 
hırsını yenememf~ gibi: 

- Anladım ki, diyordu. bu lngiliı 
topraklan kıt'alan : Jmıyor.. KaJpltw 
ri, rohlan ve imnnlım kirletiyor. 

• • • 
Hük~met konafmm kat'§Mmdaki ı 

ve rirdim Ye derhal miralay (Cakob) 
a çağtrttırm. 

Bu uzun boylu, ar.kasında niınıt 

Adllyede= 

Hfikimler hasta 
Birinci ve üçüncü ceza mah

kemeleri evvelki gün iş göreme
mişlerdir. Bunun ıebebi, mah· 
keme reisi ve azalarının grip 
hastalığından yatmakta bulun· 
malarıdır. 

Dün başka mahkemelerden aıa 
tedarik edilerek mahkemelerin 
faaliyeti temin olunmuştur. 

Daktilo imtihanı 
Adliye de dün daktilo imtihanı 

yapılmıştır. imtihana 40 kisi g-ir
miştir. Kazananlar yerlerine 
tayin edilecektir. 

ihtisas mohkemelerl 
Adliyede teşekkill edec'!k o

lan yeni ihtisas mahkemeleri 
haznhkları bitirilmi§tir. Bu mah
kemeler, kaçakcıhk kanununun 
tebliğdinen sonra işe başlıyacak
lardır. 

~~--------------------Maarifte: 
DarUlfUnun mUtahassısı An· 

karaya gitti 
Darülfünun isli.hı •e tekammül 

esasları hakkında bir proje ha
zırlamak üzere celbedilen lsviç
reli profesör M. Albert Malcbe 
maarif vekAletiyle temas etmek 
gzere Ankaraya gitmiştir. 

-b;ij;~·i~i; .. t;;·bi0t00
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laştırılmıı Ye faaliyete geçil· 
miştir. 

Ka•ap dUkklnlarında etten 
başka şey satllamaz 

Belediye daimi encümeni ka· 
saplar hakkında yeni bir tali-
matname daha yapmıştır. Bu 
talimatnameye nazaran bundan 
ttonra kasap dilkkAnlarmda ta
vuk, hindi, horoz, paça, ciğer 
baş, beyin gibi hakiki etten 
gayrı maddelerin satılmaları ya
sak edıirniştir. Bu gibi :eyleri 
salmak ıeh;in mOnısip bir ma
halli aynlacak ve bu maddeleri 

satacak için esnaf münhasıran ayn
Jan yerdeki dükklnlarda çalışa
caklardır. 

Bu yerin az çok merkeıi bir 
vazıyette olması için daimi en
cümen tetkikat yapmaktadır. 

Ekmek flyatları 
lstanbul Belediyesinden: 
KAnunusaninin yirminci Çarşamba cö

nöndcn itıb:ıren E11mck ıln kuruş otu.a 
para ve francala on bir kuruştur. 

ünifonnMile tam bir İngiliz znbitiy
di. Yüzü yorgundu.. Mütereddit ve 
endişeliydi. Elimi sıkarken heyecanda 
olduğu belliydi, güzel bir arapçayla: 

- T~ritinfze m1nnettanm, dedi, 
sizi dört gözle bekliyordum çünkii.. 
Durdu .. Biru <'!üşündü, ve işin bütün 
vehametini bir kelimeyle anlatnınk i&: 
ter gibi, 

- Kurtannrı bizi .. Dedi. 
.Miral:ıy pencereden dışarda bek • 

Je~en ve nerede başlayıp nerede bittf. 
ği belli olmıyan silahlı insan kalaba
Jığma bir kere dnha baktı Te içn 
çekerek: 

- Çok .. Ç.ok aldanmışız dedi, an • 
cak ~mdi, biraz geç, çok geç, fakat 
kat'iyetle ve gözlerim görerek ani yor 
n inanıyorum ki Yemen, bnştan ba
§8, taşı ve toprağıyla yalnız size bajı. 
Jrdır .. Ve belki sizi istiyor •• Yalnız 
et1'1 ... 

Bfrnz evvel kabile reislerlle görUt
mU~tüm. Uzun milzak~relerden sonra 
bunların bir Ş1lrtla Hudeydeye iade e
dHmelerine razı olacaklarını bildir • 
diler. O prt da ~u)du: (Yemeni tcr-1 
keden bütün Tilrk askerinin iadesi) 
Miralaya bu karan söyledim. 

- Derhal Adcne Te Mrsrar yılza • 
ynn dedi. 

İki uzun telgraf, blrj Adende lngt
liz vali ve kumandan' jeneral St • 
vart) a, öteki Mr&ırda jeneral (Allen
bi) ye gönderildi. 

Cevap gelinceye kadar her glln k&
yıınJar keısiliyol', lenger le-nger pHA.,. 
lar hazırlanıyor Te bedeviler dit bil• 

Yugoslav 
E!çisinin Cenazesi 
Bu akşam memleke

tine götürülllyor 
Yugosluya sefirinin cumartesi 

akşamı birdenbire vefat ettiğini 

dün yazmııtık. Bu husıısta aldı

ğımız mütemmim tafsilat şudur: 1 

M.Nts'ç on senelerdenberi kalp l 
hastalığına mUptelldır. Evvelki 

gün halinde hiçbir gayrı tabitlik 
hissedilmemiş, bilakis çok neşeli 
görünmüştür. 

Öğleden sonra sefarethane bat 
k!tibi M. Tomiç'in Maçkadaki 
evine gitmiş, baş kAtiple konuş-

muş, beraber bir parti briç oy
namışlardır. Parti bitince sefir 

üzerine fenalık geldiğini söyle
miş, bir koltuğa oturmu~, bir kaç 
saniye sonra da vefat etmiştir. 

Bir iki dakika sonra Amerikan 
hastaneainden gelen doktor her 

ıeyin bitmit olduğunu ve yapı
lacak bir şey olmadığı söylemiş-

tir. Miltevaffa sefir 53 yaşınday· 
dı. T ahıilini Belgrat hukuk fa-
kültesinde yaptıktan sonra 1905 
seneıinde harp hariciyesine in

tisap elmiş, birçok sefaret me
murluklarında ve ıefirliklerde bu
lunmuıtur. 1930 senesi hazira

ranından beri de memleketimiz
de Yugoslavyayı temıil ediyordu. 
Bu rlln saat 12 de Yugoslavya 

kilisesinde ruhani ayin yapılacak, 
cenaze, akşama hareket edecek 
konvansiyonel trenine bağlana

cak bir vagonla Belirada iÖ
turll1ecektir. 

Yersiz 
Bir itham 

Dünkü (Milliyet) refikimizde 
son günlere ait müheyyiç haber• 
lerden bahseder bir yazı çıkb. 
Refikımız bu yazısında Ruslara 
ait bir mühimmat nakliye g-emi· 
sinin bir Romanya harp rcmisi 
tarafından Karadenizde tevkif 
edildiğine dair bir gün evvel 
(Haber) refikimizin neşretti§'i 
bir haberi müheyyiç neıriyattan 
addediyor. Bu suretle refikimiz 
hakkında kanuni takibat yapıl
masını ister gibi bir lisan kul
lanıyor. 

Doğrusuou söyliyelim, biz (Mil· 
liyet) in bu tarzdaki mütaleasını 
çok yersiz bir isnat ve itham 
mahiyetinde bulduk. Bundan d~ 
layı müteessif olduk. Çünkü bir 
gazete memleketimiz.in emniyet 
Te selametiyle asla allkası olmı• 
yan bir hadisenin vukuundan 
bahsediyor. Bu hadi!e vakimidir, 
değil midir? Zannederiz ki me
selede aranacak ilk nokta bun
dan ibarettir. Hatte hadise vaki 
bile olmıyabilir, eğer bu haber 
onu neşreden gazete tarafından 
bilerek tasni edilmemiş, kendi-
since itimada şayan bir yerden 
alınmışsa gene ortada gazeteci
likten başka yapılmıı bir iş yok 
demektir. 

Kaldı ki (Haber) refikimizin 
verdiği malumat Bulgaristan ga· 
zetelerinde de heyecanla mevzuu 
bahsedilmiş bir meseledir. Çün
kü aynı haber (Bükreş) ten Sof
ya gazetelerine de gitmiıtir. O 
halde (Haber) refikimizin bu 
meselede tenkit değil, takdir 
edilmesi daha doğru değilmidir? 

••* Dün Yui'oılavya sefaretbanesine -------------
cenaze münasebetilc matem alA- 1 
meti olmak üzere bayrak yarıya 

Sanat Aleminde 

kadar çekilmişti. Yunan oııerası gitti 
Anksrado t essUr Şehrimizde bir aydanber& 

temsiller verenYu~an opera gru· 
Ankar:ı, 18 ( A. A. ) - Tür- b d y b k u ün un nistana are et et-

kiye ve Yogoslavya münaseba- miştir. 
tının takviyesi hususunda büyük Bu hafta zarfında lkonoma 
himmet ve mesaide bulunmuş Yunan operet heyeti şehrimize 
olan M. Nechitch'in vefatı ha- gelecek ve cumartesiden itibaren 
beri §ebrimiz mahafilinde büyük Fransız tiyatrosunda temıillerine 
teessürlerle kar§ılanmışbr. başlıyacaktır. 

dikleri bu misafirleri kendi elleriyle gah kurmuş olan (Allenbi) ye çekilen 
besliyorlardı. lngilfzler beraberlerin• bu telgrafa müspet bir cnap bekle • 
de bir alay erzak ve meşrubat getJr - miyordum. Ne olursa olsun elimizde
mf~lerd4 ahçılan da beraberdL J<'a • ki birkaç İngiliz için Yemen krulatnu 
kat misafirperverlik icabı l>iz gene tekrar buraya iade etmezlerdi. Dunu 
ikram ediyorduk. Hele patates me· çok iyi biliyordum. Fakat ko:dtu ve 
selesi bir işti, Bacll'de patates yoktu. heyecanla şa..~rnu§ ilan miralay (Cı• 
tngilul~r de ncttde olursa bulunur kob) un bu hu~usta müspet bir etvap 
diye getrbncmişlerdi, §imdi onlara tn ümit ederek bekley~şini birkaç gün 
(Cebeli Rime) den patates taşıtıyor- daha rahat etmesi noktai nazarmdaıı 
duk. Hnklannda gösterilen bu alaka- insani bir hisle hoş görüyor ve bu 
dan çok müteha86isti.ler, çok mUtcşek- müddet zarfmda kabileleri teskine 
kirdiler, yalnız vlskilerini çekip ye - Yakit bulac:ığımı düşünerek memnttn 
meklerint de yedikten sonra uyku ye• oluyordum. 
rine düşünceye, endişey dalıyorlardı. Bir gUn bir gürültü, büyiik bir pa

Düşttikleri bu f elM<etten nasıl kortu- tınyla yer.l..~den fırladım. Başta rile
lacaklard-r? Etraflannı eara.n bu göz· sa, bir alay bedevi hükQmet konağına 
]eri dönmtiş hançuJJ kalabalığın e - doğnı ı·oşuyorlardı. Ellerinde cenhi
linden nMII yakayı kurtaraca.kll\rdı? ycleri (•), kılıçlan ,·a.rdı. Düşmana 

Ne dü~ünmil§ler, neye uğramı§ • saldıran, kendinden geçmiş bir kafile 
lardı? Her hangi ani bir hareket ve halindeydiler, 
galeyanı naza.n dikkate alarak ben 

1 

_ Kesiniz ... Öldürünüz.. Mahvedi , 
de bunları adefa nezaret altında bu-
Jundunıyordum, tam ka~ılanndaki niz. • 

1 

Sesler biribhine kanşıyor, n bit bir evde yabp kalkıyordum. 
yük bir uğultu ~bre yayılıyordu. 

Miral y (Ce.kob) un çektiği te1· 
graflara cevap bekliyorduk. Ycnıcn· - Dunınuz.. rn~e bağrrdım. 
den ~kan .kıt'alanmm (Aden) ve Onlara doğru atıldım. 
(Klmaran) da alıkoymuşlardı bunJan En·eH'ı iş"tmcdiler, tekrar bütün 
derhal lstaııhula göndereceklerini va• kuvvetimle haykırdım, 
dettikleri halde göndermemiş ve ıbn - Durunuz!. 
dermiyorlardı. Ymmliler İngilizlerin Ye koşarak önler.ine g~mi~. 
bu suikastini hazmedemiyorlar, kızı • - Hayır.. diye cevap verdiler, at' 
yorlardı. Şimdi eJler.ine geçen bu he- tık durmıyacağız... Diye cenp vtrdi • 
yeti, aakerlerfmfzi Yemene iade et • 

ler, artık durmıyacağn: ... mezlerse bir tarafa bırakmıyacaktarr. 
nı, hatta imha edeceklerini bağırıyor· 
lardL ltlra! ederim kıi Kahirede karar 

(BitnıwiJ 

(*) Arab~tarıa mahsus h~. 
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Defines· ] 
• • rv ş ş. 

Dün toprağa birakılan ceneralin 
istiklal mu arebesindeki 

büyük hizmetleri 
ıuuıııa 

<.:HEVALIER 

Cevdet Kerim bey anlatıyor 
Yarın akşam 

(Aşk Resmigeçidi) filminden daha 
mükemmel 

Tamamen Fransızca sözlU 
ve şarkıh 

Derviş Paşa. değerli ve muvaffah,. ı 

yetli bir asker olduı;u kadar, Türk 
İstiklal ve inlalap hareketinde meş • 
kılr hizmet ve fedak<hlığı sellketmiş 
büyük bir kahramandır. 

Şu dakikada, pak ve nezih kalması 
uğruna kanını bimahabft döktüğü bu 
topraklara karışmış olan Derviş Pa
şa, çok bahtiyardır ki aramızdan lml• 
bimizin derinliğine yükselmiş ve ora· 
da yer tutmuş bulunmaktadır. 

Askeri meziyet ve insani fnzilet -
!erini Şükrü Naili Paşa hazretlerin• 
den dinled iğimiz büyük ölünün başın 
da onun biraz da kahramanlıklannı 
konuşalrm. 

Türk istiklal harbine, vatanın ilk 
felaket gününde (Erkfını harp bin 
ooşısı Den-iş bey) olarak karı;5an 

Jnerhum. harbin sonunda. büyük ve 
milli seferin tarihine Derviş 

Paşa olarak geçmi:;tir. Sinirlerin nıu 
temadiyen gergin ve fikirlerin bin 
bir türlü tesirlerle mütemadiyen kn
rıştmldığı o kara ve felaketli gün -
]erde Derviş Paşa bir gün şaşmryan 
ve daima doğru görüşüyle, daha bü • 
yük kumandanla~mm ilhamını benim 
sem.iş ve zmd-:? yürümüş yüksek bir 
askerdir. 

Dört s enelik fedakarlıkla geçen u
murıni harpten sonra bir sabah :ldeta 
kendi haricindeki bütün alemi düş -
man kıyafetinde bu yurda üşü~müş 

gördüğümüz gün bu millet bir anda, 
teşkilatsız, hükumetsiz, devletsiz ka· 
Jıvermişti. O gün bütün bu yokluk· 
lar içinde yalnız büyük TürJ\ mille • 
tinin varlığını gören ve bilen Gazi 
başa geçip işaret verdiği vakit cephe
lerde :ilk vazife alan kahramanlar a• 
rasrnda eridim harp binbaşısı Den i,ş 
beyi de göriiyoruz. 

l\lerhumun 1stikial harbindeki ha
yatmr, o tarihin icabı olarak kuvayı 
milliye devri n muntazam ordu saf· 
hasr olmak üzere ikiye ayırabilir~. 

Bidayette başına geçtiği asker ve 
çeteden mürekkep bir kısım kuvntle 
Akhisar mıntakasında Yunan kıt'ala
rrm haylı tevkif eden Derviş be)i >ir 
az sonra Anzavurun ikinci isyanını 
bastıranlar arasında buluyoruz. Cç 
ey kadar devam eden Biğa, Gijnan, 
Kinnastı ve Bandırma mmtakalarına 
yapılan bu tehlikeli isyanı bastırmak 
ta merhumun diğer arkadaşlarıyla 

lbirlikte gösterdiği fedakarlık şayanı 
~zkardrr. 

Düşmanlarla birleşen saltanat ve 
hilafet teşkilatınım ihanetiyle milli te 
§ebbüsat aleyhine başlıyan isyanlar 
sür'atle memleketin her tarafına si· 
nyet etmiş ve bu meyanda meşhur 
Konya dsyam da vücuda gelmişti. Ilu 
tehlikeli isyn.nın tenkilinde de mer -
!bumun büyük fedakarlıkları dokun -
muştur. 

lstiklal harbinde muntazam orclu 
teşkilatına başlandığı en nazik bir 
anda ve tarihi harbimize (Birinci Inö 
nü muharebesi) diye geçen Yunan 
baskını Derviş Paşayı bilhassa yara• 
tan hadiselerden biridir. Yunan or -
tıusuna karşı o ana kadar mühim bir 
kuvvet olarak bulundurulan Çerkes 
Etem ve kardeşleri tam böyle hayati 
ve nazik bir zamanda birdenbire düş
man hattında ahzı mevki ettikleri Tıa.
kit bilhassa Etem kuvvetlerinin ten• 
kitinde Derviş Paşanın rolü ~ok bii -
,-tik olmuştur. 

İzzettin Paşanın Kütahyada çok 
ımah1rane sevk n idaresiyle mağliip 
ettiği Etem kuvvetlerini büsbiitlin 
btltlzama uğratan yegane amil Der· 
'iş Paş:ınm yıldırrm gibi saldmşları 
o1muştur 

Vakıa bu maks:ttla sevk ve tavzü 
edilen bu süvari kuvvetlerinin bir ku 
mandam vardı, fa.kat bu emir ve !rn
ma.nda makamının hadi.eata Adeta bir 

uğrarken Derriş Paşa da kendi emri
ne verilen bütün süvari kunetleriyle 
Etem kuvvetlerinin üzerine gceleri 
dahi yürümk suretiyle tevcih ettiği 

müthiş darbeler bunları sersem et • 
miş ve bir daha toplanmalarına za -
man ve imkan birakmamıştır. 

Derviş Paşanın tam dokuz gün 
s üren bu kahramanane savletleriyle· 
dir ki Başkumandanın da buyurduk
ları üzere bunlar kamilen esir edil. 
miş yalnız o hain üç. kardeş yeni v:ı
zif e almak üzere düşman ordugfılu. 
na sığrnabilmişlerdi. 

ikinci lnönü, Sal•arya muhatr.he. 
lerinde de vazifesini çok iyi yapan 
Derviş Paşayı son büyük taanuzda 
da mütalea edelim. 

Şen Mülazim 
Şaheserinde görünecektir. 

Reji: ER 'EST LUBITCH 

ELEK 
VE 

EL A A 
Sinemalarında birden 

GAL:\ olarak ~österilecektir. 
Yerlerinizi tedarik ediniz 

lstnf ade ediniz 
Senelik büyük satışları hasebile Beyoğ

lu"nda B:ıker \'e 1 layden mağazalannın 

azamt fiar ıenzll~tmdan istitade ediniz 
Bu mağazaların yeni müdiıiyeti; en bi
rinci nc\'i mall:ırr en don fi:ıtlarfa satma
ğ:ı muvaffak olduğunu muhterem halka 
bilfiil ispat ermektedir. 

irtihal 

25 Ağustos akşamı Afyon cenubun 
da fırkasını yerleştfrerek çadırında 

portatif masaST üzerine serdiği lıari -
tası başında mütevazı, sakin fakat 
temkinli \'e tatminkftr bir rnz' için -
de gördüğümüz Den·iş Paşayı 26 .\. 
ğustos günü doğrudan doğruya Af
yon istikametine taarruz ed4'rken 

Esbak Devlet Demir Yolları l\1üdürü Kocatepcden muharel.>eyi idare eden 
umumisi l\1übcndis Cevdet Beyin refı 

Başkumandanın takdir.ine mazhar c· 
k:ıları ve piyade umum müfettişliğinden Jan ateşli ve savletli fırka ~umandan 
mütekait mirliva Nazif paş ·ı riazretleri

larından biri olarak tammıştık 
nin hemşireleri f"lanım irtibal eylemiştir. 

Anadoluda düşman ordusunur. ha Cenazesi bugün sabah saat 10 da lstan 
yat ve hatırasma nihayet veren (Tiaş balda Beşiktaş iskelesinden Eyüpsoltana 
kumandan meydan muharcbes:) ise nakil ve orada cenaze namazı eda edil· 
Derviş Paşanın bir Jrnhramanltğma dikten sonra ailesi makberesine defnolu· 
daha şahit oluyoruz. O da kumanda• nacakrır. l\.le\'IA gaı iki rabmet eylesin 
sındaki on birinci fırkanın ileri hat- --------------
larında bu tarihi muharebeyi idare 
eden büyük Gazinin muharebenin en 
buhranlı safhasında kendisine verdi
ği hücum emrini atının üstünde Tiirk 
kumandanına yakıı;:an cengavcrane 
bir hasletle ileri atılarak fırkaST ve 
bittesir bütün cepheyi süngü hücu • 
muna kaldırmasıdır. Derviş Paşayı 

bu muhakkak ölüme f ırkasrnın en ö -

Darülbedayi Temsilleri 
Bugün akşam saat fst~nbul Bdedigesi 

21,30 da s~hir1i"yntttosu 
Onlar Ermi~ 
Muradına 

Yazan: 
G. Feydau Ter· 
ceme eden: Bedia 

111111111111111 

11...1 
nünde olarak atan kuvvet onun yük· M y f ' R 

k h d k . . "kl"l . kıl" k . as ı ıza se ru un a ı ısti a ve ın ap aş 
111111111 ve imanıydı. Yakında: Yalova 

işte ef endi1er, bir dakika sonra bu Türküsü ilk musikili komedi. 
ıssız mezarlıkta hirakacağımız Der• Çarşamba günü Mukaddes Alev 
viş Paşa bu büyük insandL 

Hayır, Derviş Paşa! Sen ıssız bir Raşit Rıza Tiyatrosu 
mezarda değilsin, Sen dündenberi da
ha büyük bir muhabbetle, daha bü • 
yük bir şefkatle ve derin bir teessiir· 
le harp meydanlarında olduğ·u gibi 
büyük Başkumandanının kalbinde ya 
şryan bir bahtiyarsın. 

Sen dündenberi inkılap erkanının 
arasında yaş:yan bir fant olmaktan 
çıktın, Türk istilclAl ve inkılap tari • 
hine ebediyyen mal edildin; sana bin 
bir rahmet Ye m<tğfirct ! 

Yılan ara 
Mücade e 

T unustaki feyezanlar, bir çok 
zararlar yapmakla beraber garip 

hadiselere de sebep olmuştur. 
Suların taşması üzerine seHer, 
binlerce yılanları, sahile kadar 
sürüklemişler ve kumsal üzerinde 
birakmışlardır. Tunus körfezinde 
Bon şehri kumsahyJa Tabarkaya 
kadar olan on beş kilo metro· 
luk kumsahn üstü binlerce yılanla 
doludur. Sular çekildikten sonra, 
yılanlar, güneşte ısınmıya ve ha
rekete geçerek içerJere doğru 

yürümiye başlamışlardır. Bunun 
üzerine bin kadar asker, silah

lar ve sopalarla yılanları öldür-

- 11, büyük sözlü sergüzeşt filmi . 
- Sahrada bir aşk macerası ... 

(Şehzade başında) 

19 ikinci K:lııon sair ve 20 çarşamba 
akşamı saat 21,30 da (Kocama bir 
metres) vod,·il 4 perde. Tercüme e
den : l\1ubtar Bey Gişe gündüzden 
açıktır. 

Şehzadebaşı 

Ferah sinemada 
Bu gece 9,30 da muazzam ramazan 

proıı;ramına iU.veten "Çarina bale heyeti., 

Bu akşam berkes 
Frans:z Tiyatrosuna g-idip 

l\Jeşhoıdansör (Do~lasl ve Zenci dansör, 
ve dansörlerden mürekkep (Zenci Revü 
Heyeti) tarafından temsil edilmel. te olan 
( Louisiana ) 18 tabloluk muazzam 
reviıyü gbrmelıd r. Bu akşam suvare 
53at 21,30 da yarınki Çarşamba ve Per
şembe günleri halka ve Talebelere mah· 
sua matine 
------················································· miye başlamışlardır. 

Hu ~snada, askerlere hiç ümit 
etmedikleri bir muavenet kıt'ası 
gelmiştir. 

Bu kıt' ayı. bir sürü marta teş· 
kil ediyordu, marhlar, kendile
rine on beş kilo metroluk bir zi
yafet sofrası teşkil eden kum

saldaki yılanları kemali lezetle 
toplayıp yemişlerdir. 

- Nis havalisinde çılgın bir tenezzüh 1,·~~~~i~~lı)ij 
- Nis karnavalı. fP 

seyirci kalırcasına terahi ve lakayd'• HAYDUTLARI 
ısi uzerinc bu kuvvetlu Deniş h y·n Hl<:LEN RICIITER. THEO SFTALL 
kuınnndasına verilrn · f r. ve PUFFY tarafıncfan. 
x~n ordusu l~onünde fuhlıama ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

[ Acuzenin 
MUellifl : Nlzamettln Na:ıı:lf Ressamı : MUnlf Fehim 

Aptülhalimı bulana yüz kese altın .• 
Durman re.. Hayda. 

-72-

Ve sırıttı : J 
Duyduna.. Tam on dokuz tane di • 

yor .. 
- On dokuz olsun •. Sen bahşişten 

haber ver .. 
- Hiç merak etıne .. 
- Hep böyle diyorsun ama, g·eçen 

padişahtan bir tane alacaklıyız.. H~· 
ni şu sahur sofrasından kalkıp ta.. 

- KAfi.. Kafü Al ~unu .. 
Habeşi kuşağından hörmetlicc iki 

adet krrmızr kese çıkarıp herifin ku· 
şağma. soktu: 

-Şimdi çabuk ol I. Bu iş bir saa
te kadar bitmeli. 

- Allah kerim. 
Cellat, kapı önüne gt'1en yamağı -

na bir işaret çaktı. Iki~i birden taban 
lan yağladılar .. 

Habe~i arkalarından bir saniye 
kadar baktı. Sonra ellerini oğuştura
rak: 

- Hey gidi Eaki hey! - dedi -
Dayandığın çama i~te balta iniyor .. 
Bir saat sonra şehzade Mustafa b~· 
baStnın yanım bo) lıyacak .. 

Ve birdenbire gözleri kanlandı. 

Dişlerini gıcırdattı, yumruklarını sık

tı: 

Eğer on güne kalmaz seni de ye -
mezsem bana da ben deme!linlerM 

- 31 iNCi KISIM -
DERViŞ PAŞA - SARAr 

TEVKiFi 

• 

Derviş paşa atından ınınce öyle 
bir hışımla dairesine girmi~ti ki, mil 
let bir kenara sinivcrmişti. 

Cellat elinden, herkesin gözü öniin 
de, bir idam mahkumunu kaçırmak 

ne demekti? Iki paralık olmuştu .. Bu
güne kadar. başına böyle bir şey gel
memişti. 

Odasına girip. her zamanki yerine 
kurulunca, hiddeti bir kat daha art
mış etrafı kasıp kavurmıya başlamış:• 

tı. 

Aptülhalim yapmıştı bu işi ha? Fa 
kat niçin yapmı,tı? Niçin yapabilir • 
di? 

Kadınla aralarında nasıl bir alış
veriş olabilirdi? 

Tam dört saat karıya, akla. hav
salaya gelmez işl~enccler yapmıştı; 

fakat ağzından hiç bir ~Y sızdırama
mıştı. Baldırlarına şişler sokturn:u,. 
sol ayağının bEŞ tırnağını birden 
söktürmüştü. Gene bir şey söyl ~me
m.işti, gene bir şey söylememşti. 

Yalnız canı acıdığı zamanlar, hir 
iki kerre; 

- Ahh Sun'ullah 1 Allah tan bul 
mel'un - diye bağırm~ştı-

Sun,u llah .. Acaba, bu Sun'ullah şu 
meşhur Sun'ullah Efendi miydi? Ya 
onun ne alakası vardı kadınla? 

Nihayet manda arabasına bindir • 
miş, falcıyı meş'um taliinfo seyrine 
terketmişti. 

Fakat bu netice hiç de me:;.'um 
olmamıştı. İşte kadın kurtulmu:;;tu. 
Hem de kim kurtarmıştı? En fazla 
emniyet ettiği adam.. Bölükhaşısı .. 
Sağ kolu olan adam .. 

Hadise gece J:arısı, gizli bir yerde 
cereyan etmiş olsaydı, mesele y 'ktu 
Bir kolayı bulunur iş örtbas edilebi
lirdi. Fakat güpegündüz cereyan e • 
den şu hadise nasıl gizlenebilirdi? 

Esasen işin gizli kapaklı tarafı da 
kalmamıştı ki, kendisi ta Yedihule 
taraflarında, ağızlarda çalkanırhen 

haber almıştı işi? 
Tabi çok geçmeden mes'ele s~raya 

da aksediverecekti .. Şimdi valide sul
tana ne cevap vermeliydi. Asıl iş bun· 
daydı. 

Tam göze girmiye çalışırken, ,\ ptül 
halim öyle bir iş yapmıştı ki, bütiın 

ümitlerini altüst edivermişti. Üyle 
değil mi ya? Kadını konuştum1al-. 

şöyle dunıun, elinden de kaçmtll~tL. 
Hiç ,-alide sultan affeder miydi bu 
işi? 

İ}i ama bu Aptülhalim de nereye 
gideuilirdi? Kaş olup uçam!!•dı ~ a ?. 

Hemen dışarıya ~ıktı. llk ras;;eldi
ği hizmetk!ra; 

- Ulan 1 • dedi • Aptülhalim nel" 
de? 

Nerden bilecekti zavallı adam! Ve 
bilemediği için de alnının ortasına i
nen bir yumrukla beynüstil yere 
düştü. 

- Aptülhalim ! .. Aptülh:ılim ! .. 
Öbür hizmetkarlar ve katipler af' 

nı akıbete uğramamak için birer deli1' 
bulup kafalanm sokuvermişlerdi. 

Paşa o hızla bah~eye Çiktı. Yedi 
kulenin sipahileri havuz başında bit 
halka çe,;rmişler meseleyi münaka§' 
ediyorlardı. 

Hemen on lann yanına koştu: 
- Hadi atlara! - diye bağırdı,... 

Süvariler bu emri bir lahzada yeri 
ne getirmişlerdi. 

Kendisi den uşağının yardımiylt 
hayvanına bindi. 

At şahlanıyordu. 
- Sen, sen, sen •. 
Üç sücari hayvanlarını siirüp :tr' 

kadaşlanndan ayrıldılar. 

- Siz.. Şehirde ne kadar karakol 
varsa dolaşacaksınız. 

Aptülhalimi, yahut adamlanndaıt 
birini ele geçirene yüz altın verece · 
ğim.. Her karakol şüphelendifi e,1 
derhal bassın.. Hadi göreyim sizi! 

Üç süvari, bir fırtına gibi kaprdıtJ\ 
çıkıp gidince geriye kalanlara dön ' 
dü: 

- Siz de ikiye ayrılınız .. Bir kes • 
mmrz deniz boyuna, bir kısmınız da 
Topkapı ve kara surlanna.. Her J;:a.· 

pıya ayn ayn sorunuz .. Kim çııknıı~ı 

çıkan nereye gitmiş? Anladmız ınt 

bunu öğrenin- Durman bre 1 Haydnll-
Atlılar hemen yola düzüldüler .. 
Bir an arka.cımdan baktı. Sonrll 

kendi de saraya doğru yola düziildiİ· 
- Bu pirincin taşını nasıl ayıkla• 

malı? 

- Pa$a-- ı:>"'!t""' ! 
At, gem tartarak, sağa sola oynı• 

yarak yürüyordu. 
- Paşam! Paşam! 
Temiz kıyafetli bir adam, ar\a.ı;f• 

na takılmış koşuyordu .. 
- Paşam l Paşam 1 
Bu adam onu Ayas.of yaya çıkar ' 

ken görmüş ve peşine takılmıştı. 
- Paşa.. 

ı 

le: 

~ 
iı 

il 

l> 
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Paşa dalgın dalgın ilerliyor "'e l'J 
duymuyordu. Nihayet adam, atm ge
mini tuttu, hayvan durdu. 

- Paşa hazretleri! 
- Ovvl Sen misin Lutfi efendi! 
Temiz kıyafetli adam gülümsedi: ~ 
- Evet paşam .. Mimar Lutfu beı:t' 

deniz .. Taa kendisi 1 Fakat bu ne dtıl· 
gmhk a paşa.. 

- Sorma .. E ne var ne yok baliıt' 
hm. 

- Binanm şeklini bir ~örmcııjıl 
rica edecektim pa:;;am.. 

- Kasti? işler ilerledi mi? 
- Epey .. Cihannümayı bitirdiJll 

de .. _.a 
Yaa.. diı 

- Bir kere görmenizi rica edece' bı.ı 
ğim .. Kubbesini arzu ettiğiniz gibi y~· b;ı 
pabildi.m zannediyorum.. ad 

- Eh bir görelim bakalım. Ba;t' ~o 
mızı ka~ıyacak vaktimiz yok anııY a\l 
Hadi .. Düş önüme! h 

I Qi: 
Derviş paşa, bir senedenben ınıl 

azzam bir saray inşa ettirmekle ıncf ~t 
Jilt gulrlü 

Sahil ~urları boyunca, AhırkaP1 ' ile 
e' fe. dan ~o \ a . 1 •ılara kadar uzıyan g ., • 

niş biı a--::.zi içinde tam üç katlı ' •oı 
yüz odalı bir bina yaptırıyordu ·~I be1 

Bu işte gayet titiz hareket etti~, tıa 
için her gün bir mimar değiştiriyo~ 1 l\ls 
du. Hele cihannümanın kubbe.;1

.: tııt 
kendisi tertip etmiş, yapamazsıt. h >'e) 
bu Lutfi efendiye: / 1 

"- Senin ! · ulaklarını keserint·· 
demişti - · 

ı 1 l 1 "k . . ıtıl' Acaba rn :ı \ aıını vı aye ı~ııı. ~· 
mar neler yapmıştı? Bu merak Jl3f, 
yı fkrinden caydırmıştı. Zaten ı.:ı 11

, 

sı darmadağındı Bina}ı gezmeli .b~~ 
hanesiyle biraz hava alır; bell0 d' 
srrada Aptülhalimle arkadaşlat·ı l' 
yakayı ele verirlerdi de, s:ı.r:ı:ra ıco 
lannı sallıya .sallıya giderdi. 

(Bit11wdi) 



(±abancı memleketlerde 1 
llonıanyada mektep 

kooperatifleri 

Galatasaray lisesinde 
Romanya, kuvvetli bir kooperatif 

haınıe · 

gençli nasıl ça ışıyor? 
d ·ı yapmakta olan memleketler. 
en birisidir. Orada da son senelerde 

~ektep. kooperatifçiliğine büyüı.. bir 
. enunıyet veriliyor. Gençliğin gerek 

70 lira sermayeyle işe başhyan talebe 
sandığı 10,000 lira biriktirdi. 

•ktısad· b'I · · · B d d' l k ı ı gısını artırmak, gerek ona un an on ye ı sene evve 
00Peratif mefkuresi ve lrnoperatif~i de Galatasaray lisesinde (Gala
:~uru vermek itibarile bilha...c;sa miic5· ta saray lisesi talebe sandığı) 
ır olan mektep koopcratifçiliğine hu 

su • . namile açılan yarı kooperatif 1 bır ehemmiyet atfeden Roman • >"a'd ilk zamanlar da (75) lirayla işe 
a bu hareketi tanzim etmek t"e o· 

na başlamıştır. Şimdi (10,000) lira 
canlı bir şuur vermek üzere son 

&en gibi büyük bir sermayeyle faa· .._. e :zarfında Ilomanya'da ehemmi • 
rl .. etli bir gayret sarf edilmiştir. liyetirıe devam ediyor. 

Y Umum Roman;> a muallimleri ('Cmi Talebe sandığının dokuz ki-
eti, ahiren aktctmiş oldu~u kon~re- şiden ibaret bir heyeti idaresi 

6İnd b vardır. e u meseleyle uzun uzadıya 
:eşguı oldu. Rem n} a'nın milli koo· Talebe sandığında, kırtasiye, 
etatif idaresi bir propaganda yap - tabafiye, kitap, çikolata kısım-

, ltıakıa meşguldür. Bu maksatla 19:!!? Jarı var. 
~ıı.~· 

• 
1 esnasında açılacak olan (Çocuk Talebe sandığı evvelki sene 

~~rgisi) inde mektep kooperatifçiliği 2,800 lira ve bu sene de 2000 
k~ııı de bir şube vücude getiri!nı~i lira kar temin etmiştir. 
ararıaştınlrnıştır. Bundan ba~ka me Evvelki sene muhtacı mua-

:urtardan ikisini, bu fikir içi~ pro • avenet arkadaılara 500, geçen 
aganda yapmıya, vukua gelecet< te -§ebb.. sene 900) lira yardım etmiştir. 

Uslere yardrm etmiye memur et- Akademi 
llıiştir. Nihayet, idare, mektep ı~oope. Mektepte talebe sandığından 
l'atifler· · · h r • •· 1 A d · ) · l b' ı ıçın ususı nızamname nu · mada ( ka emı namıy e ır 

· ~tıneleri de hazırlamış ve bunlar1 ala ................................ ~ ........... : ............. _.. 
ıı kadarıan 1 d t t bul etmek. Bu tevdıata verale-cek f a.ız n arzu anna ama e u mu; .. 
· lttr. nispc:ti Romanya'da Tevdiat ve Tıtı;ar> 

ı lıu nizamnamelere göre, mektep ko 
~l>etatifleri ittihadının, Millt koopera

fler ittihadın:rn ve maarif teı:;kiJa tr 
teftiş "\'asıtalanrun mürakabe v: n~za· 
l'etıe · ~ti l'-1 altında serbest olarak te~ek-

1 edeceklerdir. 
l-ler hangi bir mektep kooperafü~. 

~·"'l otuz a7..adan mürekkep olac:ık 
' d't, Azanın azami yaşlan yirmi bir • 

1 ır Mektep idareleri erkanı, muallim 
,er ,.e müfettişler bu kooperatiflerin 
ahri \'e tabii azalandır. 
~lektep kooperatiflerinde her his -, :ilin bedeli on Jeydir, her hi~edann 

01 az bir hissesi ve en çok yüz hisse~ 
Ur, 

l'j ~~ektep kooperntifleri atideki işle
!:orebilir. 

a~1 - Elbise de dahil olduğu halde, 
" arına her nevi mektep levazımmr 
e hava · · n l,Cl satmak. 

- llissedarlannm tel'di;ıtmı ka· 

ruf ka.salannca verilen faizi ge;;me-
mek meşruttur. 

C - El işleri atelyelel"i vücude ge
tirmek, ağaçlandırmak, muhtelif ne -
hatlar toplamak, i}i hayva.nlan ço • 
ğaltmak muzir hayvanları imha et· 
mek. ve saire gibi işleri< me~gul ol • 
mak. 

D - Musiki ve tema~a müsam'!rcle
ri tertip' etm"ek ve bu sayede bazı me-
baliğ tophyarak bunları bir tak•m ha 
yırlı ve faydalı işlere tahsis etmek. 

Mektep kooperatifleri buna müma
sil harsf, içtimaf, terbiyevi işlerle de 
me~gul olacaklardır. 

Bu nizamnamelere göre, her mek
tep kooperatifi, teşkili derdest olan 
millt f derasyona intiMp edecektir, Ilu 
federasyonun merkezinin Porest.i mek 
tebinin 1924 de 933 ley sermayeyle te, 
kil edip de bugün 17,000 ley sernııtye
si bulunan kendi kooperatifi nezdinde 
tesisi kararlaştmlmıştır. 

bir Türk masalı •ıı:t:~::mııze?:'3:':!!~~ 

8 1 Baştarafı dünkü sayımızd3. l 
t-a

21 
u da halini anlattı. (Allah 

ditıd·olsun çoban beni konuk e
btı b) ~edi, (A zavallı - dediler -
ba

11 
~rıf ad~m yer, her gün ço-

' il.da ıyafetınde gezer. Bulduğu 
k6r ~~ buraya getirir. Gözlerini 
•u i . ~r. Ço•, yemek yedirir. Az 
h Çırır . . B' b' , oj2 d ' aemırtır. ırer ırer yer. 
~~tni~i ~ezirganlartiık. Riizgar 
lalld 21 kenara çarptı, parça-
lıt ~ .. Kaı aya çıktık, bunun eli· 
ft"ka•~ştük) demeler;yle biçare 
•orır ·ade ma 'ı zun oldu. Bir az 
ber ~ Çoban ko yunlarıy a bera-

h•e . 
, lla k; ~1 girdi. Koyun'arı damı-

lı.ıstı ~ u. Büyük bir torba do
tarıa adeın, fıstık, hurmayı kap- . 
b Ve d" · .re) ded r 1• (Var, yoldaşlarına 

1( '· 
b aptan t b 1 k" . .riln111 .. or ayı a ıp or erın 
diler a ~otürdü. Oturaular, ye-

. liır 
~İrdi. B· aralık çoban içeriye 
r ır ş Up bo • Şrnanını aldı. Götü-
kebap gazladı. Yaktığı ateşte 
lutı.:ını ettı. Yiyip doydu. Bir 
tarı Şarabı 
h "' Çanak dvarmış .. On an da 
O~ 0 Up crı endı [1 J. Sar-

)' altı, uyudu. K.ptan 

Toplıyan: Kastamonu mcb'usu Velet 

baba kendi kendine düşündü. 

(Bir kerre tuzağa tutulduk. Ya
rın da bana nöbet gelecek. Bari 
bir teşebbüs yapa ım. Muvaffak 
olabilirsem ne ala. O amazsam 
çalışmış olurum) dedi. Evi gezdi, 
ii<i şiş buldu. Ateşe soktu. Kıp 
kızıl oldu. Yavaşça gidip H.is.nı 
de çobanın gfö~lerine bastırdı, 

yaktı. Çoban göz erinden kan 
fışkırarak bağıra ba~ıra yerin
den fırladı. Kaptanı kovaladı, 

tutamadı. Kapıya koşup tirhosu 
kenara çekti. Koyunlarını birer 
birer adiyle çağırıp ge enleri dı

şarı çı ·•adı ki kaptan en sona 
kalacak. Sonunda da onu yaka
lıyacak. Ya'.<alamasa bile kaçır· 
mıyacak. Mutlaka ele geçirecek. 
Kaptan sa b·ran eVYel can kay
dina düştü. Derhal koyunun bi
rini bogatlayıp oerisini ı; üzdü. 
Arkasına geçirdi. Kuzu kuzu 
yürüyerek çalımına getirdı , 
önünden fırttı. Çoban sırtını 
yoklar' en boynuz elinde kal· 
makla içinde çoban olcluğunu 
hisselm. se de elden kaçır-

talebe birliği vardır. Bu birliğin 

mektep dahilinde müsamereler 
konferans ve neşriyat gibi üç 
mühim vazifesi v~rdır. 

Neşriyat şubesi geçen sene 
( akademi ) namiyle bir mecmua 
tesis etmiştir . 

Bu mecmua bu sene ( Galata 
saray ) namı altında neşrolun
maktadır. 

Mecmuanın son sayısı ( Tevfik 
Fikret ) ihtifali münasebetiyle 

Fikret nüshaıı halinde intişar 
etmiştir. 

Fikretin çocukluk, gençlik, ta
lebelik, mektep müdürlüğü, şiir
leri hayatı hakkında malumat 

• 
varaır. 

Yazı mUsabakası 

Akademinin edebiyat ve net· 
riyat şubesi; talebe arasında 

( edebi yazı ) müsabakası yapar. 
Bu müsabakalarda birinci gelen 
eserleri mecmuada neşreder Ga-

latasarayda yapılan müsamere· 

lerde temsil edilen eserler; yazı 
müsabakasında birinci gelen pİ· ' 
yeslerdir. 

Spor faa liyetl 

Galatasarayin spor şubesi rei
si futbolcü Mehmet beydir. 

.ı 

Sarı, kırmızılılar izci teşekkü· 
Jüne fazla ehemmiyet veriyorlar. 

Mektebin spor şubesi sınıflar 
arasında müsabakalar tertip 
eder. 

Bu müsabakalara bütün sınıf

lar iştirak eder, galip gelen, o 
senenin birincisi olur. 

iki seneden beri yapılan [izci 
müsameresi ] bu sene tubat için· 
de yapılacaktır. 

Bu müsamereye lstanbulun bü
tün izci leri davet edilecektir. 

mış bulundu. Hemen arkasına 
düştü. Kaptan çobanı ıaşırtarak 
koşuyordu. Nihayet deniz kıyı-
sına geldiler. Bir balıktan ziyade 
yüzmeyi bilen kaptan kendini 
denize attı. Çoban da takip et
mişse de su boğazına gelince 
cesaret edemeyip s;?eri döndü. 
Denız kenarında durup (Sen be-
nım elimden kanda kurtulabilir· 
sin ) diye biraz söğdü saydı. 

Kaptan biraz uzaklarda kara
ya çı!up çobandan ve çobanın 

adamları bu unmak endişesinden 
yarı deli bir halde muttasıl koş
tu. Bu esnada çobanın mağara
sındaki körler içlerinde h yal 
meyal gören biris nin del5let ıle 

hemen çıkıp dağı!mış ' nrdı. Ço
ban kaptandan ümidini l esince 
senc'erce alışıklı • yardımı.e ma
ğarasını buldu. F'nkat kimse bu
la .,. adı. Koyunluda her biri bir 
yere dağılmıştı. Yes.nden deli 
g ibi kendisine bir ıfrit gazabı 
geldi. Dev gibi vücudunu kaya· 
Jara çnl'p<ıı çarpa kızıl kan.ar 
içinde g~ berdi g itti. 

Kaptan baba üç gün yol yü
rüdükten sonra bir dağa er şt i . 

Dibinde türlü ağaçlar, ye .. illikler, 
t ürlü tlirlü yem iıler, kuıt r var ı. 
Şurdan burd n pınarlar coşuyordu. 
e ir ki mse orada çift sürüyordu. 
Se iim verdi. Çıftcı se iın a.ıp 

Bilgi alemi 
Pertevoiyal lisesi talebesi ta· 

rafından Bilgi alemi, adında bır 

I(Üzel mecmua neşrediliyor. Eli
mize geçen ıkinci sayısında Fa
ruk Nafizin bir şiirile çok 

güzel yazılmıs yazılar var. Bu 
yazılar arasında bilhassa (Davut) 

imzalı nesir bugünkü meslek 
kuvveti hakkında bir fikir ve-

recek mahiyettedir. işte size 

Bilgi aleminden "Davut,, imzala 
iki parça: 

-1-

Minareler 
lki minare, minareler kör, kol5uz, kö· 

türüm birer heykel gibi. 

l\linarelerden biri ötekine seslendi: 
- Yusuf, dedi, lrnş sesleri işidiyorum. 
Öteki içini çekti: 

- Ben de i~itl\"oruro Ahmet, dedi. ' . 
Kuşlar servilerle ceviz ağaçlarına kon· 

dular. Minarelere konmadılar. Minarelerin 

içleri uğuldadı. 

-2-

Halı 

Süleymaniye camiinin içinde, dal d:ıl, 

çiçek çiçek bir halı. H3.1ının üstünde bir 

çocuk oturmu~. çıplak ayaklarınd3. abdest 

ıuyu hfı.I! kurumamış gibi; ıslak bir ışıkl3. 
le parlıyor. Çıptak ayakl3.rınd3.n halının 

çiçeklerine, dallarına damla d3.mla sular 
dökiılüyor. 

RengArenk nakışl:ırına masum bir gü · 

ulliğin hayal olup kanşmış oldu~u bu 
halı bir dua gibi, camlin içinde tütüyor, 

kayboluyor. 

Yeni bilmecemiz 
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1- Bir deniz nakil vasıtası, 

2- Fena kavun, 

3- Bir sebze, 

4- Ham üzüm. 

etmek, su verdi, konukladı. t Ey 
kişi kanden ielip kande gidersin) 
diye sordu. Kaptan baba bik!
yesini kısa bir surette ihtiyatlı 
bir lisanla anlattı. ihtiyar çiftçi 
güldu. ( Çobandan iyi ki kurtu
labilmişsin ) dedi. Artık endişe 
edecek bir şey kalmadı. Şu da· 
ğın ardında köy var. Benim e
vım oradadır. Bu gece misafirim 
ol. Yarın seni mamureye eriş
tiririm dedi, kaptan sevindi. Za
manı gelince çiftci çözüp kabta
m bir öküze bindirdi, kendi de 
bir öküze bindi, gittiler. Köy 
halkı kaptana görünce hep sevin· 
diler. Hep (boş geldin) diyor!or
dı. K&ıptan böyle umumi alkışa 
şaştı. Öküzlerden indiler. Çiftçi 
elinden tutup evine kondurdu. 
Nefıs yiyecekler getirdi. ( Yor· 
gunsun, rahat et.) Diye alt kat
ta bir odaya götürüp kapıımı 
dışından bağladı. K~pt o apı
dan sız:tn ışıktan içeride yirmi 
kadar kadar adam gördü . 

Kaplanı görünce hepsi bir
d('n ağ1cşlılar. (Behey l ör ta ihli 
Sen de mi bu adnm yiyen 
herifin eline dü~dün ı dcdı-
ler. Knptan şaşltın şn .kın sordu 
(bu öyün halkı hep aC:am yer
ler. Biz büyük bir gemi halkıy· 

dık. Gem; ı fırtınadan ayala 

1 Gençlik Haberleri 1 
IstiklAI Lisesinde 
Bir Talebe Gecesi? 

Geçen carıamba akşamı istik· 
lal lisesinde son sınıf ikinci mü-
sameresini verdi. Evvela Kemal 
ve Muhiddin beylerin çok güzel 
bir parçası dinlendi. Bundan son• 
ra Bülent efendi Nazım Hikme· 
metin [Kırk haramiler) isimli fİİ• 
rini okudu. Bunu Kemal Efen· 
dinin monoloğu tapibetti. Kemal 
Efendi güzel taklit yaptı. Tagan• 
ni eden Zekiye Hanım çok mu
vaffak oldu. Bundan sonra proi• 
ram harici olarctk Kudret Bey 
çok güzel taklitler yaptı. 

Hemen her zaman tesadüf 
ettiğimiz çarpık dilenciyi, Mah· 
mut paia basmacılarını, destan• 
cıları muvaffakiyetle yaşattı. M. 
Kemal ve Vasfi Rıza, Ertuğrul 
Muhsin taklitlerinde de muvaftak 
oldu. Yalnı7 Raşit Rıza benze· 
mi yordu. 

Oynanan piyes : Gençler te· 
maşa mahfeli katibi umumisi 
Mikteba Sellbaddin beyin "göm
düğüm o cihan,, isimli piyesiydi. 

Bu piyeste gençlerin hepsi 
muvaffak oldular. Hepsi birbi
rinden güzel oynadı. Bilhassa 
doktor çok tabii rol yapıyordu. 

Piyesin muvaffakiyette temsilinden 
sonra müsıımere bitti. 
lnkılAp llseslnln müsameresi 

Haber aldığımıza göre inkılap 
lisesi yakında bir müsamere ve• 
recektir. Bu müsamere Darülbe· 
dayide y pılacak ve (Ayı) ismin· 
deki komedi temsil edilecektir. 

Genç amatörlere 
C. T. G. Katibi umumiliğinden: 
Grubumuza girmek istiyen 

gençlerin pazıırteıi saat 8 den 
10 a ve cuma günü saat 10 dan 
12ye kadar müracaatları lazımdır. 

Adres: Kumkapı Halk fırl<ası 
nahiye merkezinde (Gençler Te
maşa Grubu) 
Hayat Mektepleri mezunları 

Ameli Hayat Mezunları cemiyttinden; 

Mukayyet azanın senelik kongre• 
nin akti için Kanunusani 932 
cuma günü sabah saat onda eski 
Türkocaiı binasında bulunmaları 
rfoa olunur. 

da parçalandı. Xirada ieze ge• 

ıe ge:r:e bu cihete geldik. Bu 

ihtiyar bizi buraya getirdi. Gün· 

düzün her birimizi bir işle meş

gul eder, gece bu dama bkar. 
içimizde semireni keser, yer ve 
halka yedirir.) Dediler. 

Kaptan baba işitjnce vücu• 
du ürperdi. (Daha bü1ük beliya 

çattık) dedi. Sabahleyin ihtiyar 

gelip herkese bir iş buyurdu. 

Kaptana (Sen ne iş bilirsin) dedi. 
Kaptan (ey kollukçuloğun ede. 
bilirim) dedi. (2) 

ihtiyar ( pek ala ) dedi. Za
vallı kaptan yaranacağım diye 

gece gündüz pervane gibi biz· 
met ederdi. Muttasıl odun, su 
getirir, aı pişirir. Ortalık süpü· 
rürdü. 

Çiftçinin karııı rahat ede düş

tü. Dünyalar onun oldu. Hizmet· 
çisinden pek memnun oldu. Ko· 

casına yalvardı. (Bunu bana bağışla. 

(Bitmedi). 

[ l J ( Uer tlenmek ). ntş' elenmek gibi 
bir manada kullanılmı•ur. Zaten ( neş'e ) 
ve s:ırhoşı ~ibi kelimelerde fil'asıl ıbaşı 
dönmek, e5irmeli:) gibi ( sekir ) mul...'teza· 
larlle alA!.adar delildir. 

2) ( kolluk ) a.rapça ( hizmet ) kar
şılı~ıdır (kollu~çu ) bızmctçi demck.dı. 



Ti CARET' 

VE İKTİSAT HAYATI 

Hayat pahau1191nın nlabetl 
nodir? 

lzmir ticaret odası tarafından 
1931 senesi Kinunusam ayı zar
fındaki hayat pahalılığı hakkmda 
bir istatistik tanzim edi:m=ştir. 
Eu istatistikte Ana, baba ile biri 
birbuçuk dığerı yedi ve üçür.c;;sü 
on be, yaşlarmda üç çocu tan 
ibaret orta halJi bir aile nazarı 
dikkat ahnarak bayat pahahhğı 
fU suretle hesap edilmiştir. 

1914 senes nde Temmuz aym 
da orta halli bir aile 956 kuruşla 
geçinebilirken Kanunusani 1931 
ayında 116 Jıra 86 ı uruşla ge· 
çınmek ~ecburiyetınde kalmışlar. 

Şu hesapla erzak fiyatla, ımn 
terfi nisbct:nde yüzde J 322, 
marukatın yüzde 1797, giyecek 
e,yahrm yüzde 970, ve kirala
rına:ı yi!zde 1333 tür. Ncf ce iti
l::arıle umum ıbtiyaçlarm fiat 
n ·sueti harbi umu-uiden evve.ki 
ne nazaran yüzde 1222 artmış! ar. 

Kiııunusani 931 ayı zarfmda al· 
tın liranın vasati fiatı 92'1 lngi 
liz lnasınn da 710 kuruştur. 

lzmlrdekl çuvallar 
lzm r tüccarlarından bazıları 

paiamut ıhracatı iç:n kullanmak 
üzere kabuiü muvakkat surf't .e 
mü'lım 'lliı<tardıı çuval ithıl et
mişlerdi. ~u çuva lar bu sene 
palamut ıhracatı y~ pı madığm 

dan ıhraç edi enem ş, tüccarlar 
da lıitısat ve 'ilet ne müracaatıa 
kabulü muvakkat suretile ıthal 
edılen çuvaUerin saır ma~su atan 
ihracında ku l anılmasına müsaa· 
de o!unmaaaoı r ca etmişlerdi. 

iktisat veka etıo.n ış'arı üzeri· 
ne bu tıususta tetkikat yapı mış 
ve kabulıi muva <kat sureti e 
memle~ete :tbal edi.en ~uvallarla 
ancak pamu.c çekirdeği ve arp~ 
mabıül.er:m zin hracı kabi oıa· 

cağım bildirmiştir. 
Çikolata ihracabmtz 

So.1 ıkı sene zarf anda lstanbul 
da açı !an çiko.ata fabrikalaraom 
seri bir inkişafa mazhar olma· 
ları memleket m"zi çikolata ihra
catı yapabi!ecek bir hale getir
mışt:r. Çıko ata fabrikaları son 
zamanlarda bilhassa · Mısır ve 

Suriyeye mühim m·kdarda çi~o
lata ihracatı yap naktadırlar. Bu 
iki mem;eı.et çok şekerli olması 
hasebıyle Türk çiko afolarını di· 
ğer c;ns çıkolatalara tercih et
mektedirler. 

Bir haftada lımanımızdan çıkan 
••ya 

1-1-932 tarihinden 8 l · 932 ta-
rihine kadar bir hafta zarfında 
lstanbul lirr.anından yapalan ih
racatın m ktarile nev'i şudur: 

509,000 kilo arpa, 7 ,450 kilo 
balmumu, 9449 kilo böyrü.ce, 
145,492 kilo burçak, 11,000 kilo 
bakla, 206 kilo kabukıu cevi~ 

451 () kilo deri, 5, 128 kilo halı, 
68,390 kilo incir, 40,000 kilo 
hurda incir, 41,000 kilo kum 
da11, 50,000 ki.o kepek, 110,100 
kilo meyan kökü, 5,0000 kilo 
mazi, 104,937 kilo nohut, l 52,695 
kilo pamuk koza, 507,0tO kı o 
pa amut, 140,000 kilo p rina, 
6596 kılo sisam, 740,324 kilo 
tütun, 405,450 kilo üzüm, 21,100 
ki o yumurta, 1,338 kııo yün, 
yapagı, kıl, ~52J kılo zeyt nyağı 
187,000 kilo haşhaş, 431 adet 
sığır, 2750 adet keçı, koyun. 

Mersinden ihraç ed.len pamuk 
lhrac:lt ofısine gelen ma ılına· 

ta göre Kanunuevvel ayı zarfm
da Mers n lımanından 7~8.7'.ll 
Jira kıymetınde 13,781 balya pa· 
n u' İh raç edi mıştir. 

Palamut ihracatı 
lzmir, US, \A.A) - 1931 se· 

nesi zarfında Armutova iskele· 
sınden mubleıit memleketlere 
braç edilen palamut miktarı 
haltkında maltl,mat almışlar. Bu 
ma ümata göre yüı ellı bın ki o 
Fraı saya, oört yliz oluz do~uz 
bin l talyaya alh t>in kilo Betçi. 
kaya, yırmi beş bin ,Holandaya 
yirmı dürt bin A manyaya iki 
yüz on yedi kilo Amerikaya ol
mak förer~ sekiz yüz aıtmıt bin 
kilo palamut ihraç edilm ştir. 
ispanya Mısır ltha[lt resmini 

ındlrdl 

Madrit, 18 ( A. A. ) - Ecne· 
bi memleket.erden ispanyaya ıt

haı edilen Mısır bu-~daylarından 
alınan itha lt resminin on altın 
peçetadan yed ye indir lmesi 
hakban~aki kanun imıa edi!mek 
üzere başvekıl M. Azana tara
f andan reicicum ur M. Zamoraya 
tevdı olunn uştur 

T Jtik tlatlan dUşUror 
Tıftık fiatıan gıttikçe do,. 

mektedır. lngıJterede aJıcalar ok
kasını 3:1 kunı~ vermektedirler. 

lfonden beş sene evvel t ftık 
fü~ti l8u kuruşa kadar çı '< mış ı. 
Tıftik fıatlerinin bu kadar dfiş
mes ne sebep lngiliz fabrikala· 
rının az maal 1-iul ır nmasıdır. 

BORSA l;ımirde bahk konsErve fabr;kası 
lkhsat veka eti tarafından İz- ,ımm

m·r c varında balak ko serve ı-1-8_K._._s_a_n_i _9_3_1_t __ A_-;• .. d-, --ı<-.p-a-nd-ı1 

fabrıkası inşası içın bi: teşebbüs 
Kambiyo 

vardır. Bunun için Ticaret mm· Fransız Frangı 
t a mudürlüğünden Ye lzmir t lnRiliz !ırası Kr 
b~hl'.Çllıır cem yetinden mul telif ·· l.L. makat-ili ııohır 

1 d l • • l lr-Senc,er e u balık istihsalatı bak- "'' 
1 tlızı 

kmda malumat istenmiştir. Ta!ep 
edılen ma'ümat veka ete gönde· 
rilmııtir. Yazılan tahrıratta lzmir 
kö fezinde fenni vesaitle balık 
tutulmadığı halde pek külliyetli 
mfatarda balak ishhsal edildiği 
biJdiriJmiştir. 

fenni vesaıtle mücehhez mo
t&r ler ve gemilerle balak tutul· 
duğu takdirde şimdiki mıktarın 

pek fevkinde balık istihsal edi
leceği ilive olunmu,tur. 

Adana borsasında 

rratın 1 
iL hank 

1 eva 
florın 

• lt11ron . • ~lllnt 
• • Ptzetı . • l\luk 
• • Zlotı 

Penl{ö - . lAh 

ı TDrk flrası Dinar 
C.. ervone ı.. uru~ 

Nukut 
20 Frnnk Ll-rınsıı 

ı lııerfln lnl(lflı 

ı Dolar l Amerika 
to l.lreı j halya Adana, 18 ( A. A. ) - Bor

ıada aatıı muamelesi hararetle 
deYam etmektedir Pamuğun ok
kası 141 Ye konnm 25 kuruşa 
çıkmıştır. Zurra va21yetten çok 

BORSA HARiCi 
Altın 
Mecidi)l: 
Hankonor 1 :;~ 

1 Gllnlln Muhtırası 1 
Takvim - Çarş:ımba 19 l\Anunusani 

1 inci av 1932. 11 Ramazan 1351 Senenın 
ır;eçen ~nleri 19 kalan ~nler 342 

GUne, - Do~$u 7,23 Hanşı 17.7 

Namaz vakltlerl - Sabah 7.2.~ 
Ogle 12 24 . ikindi 14.52 Akşam 17,7 
Yatsı 1841 imsak 5.30 

Hava - Dün harar et derecesi aza· 
m1 4,5, asgarf 1 ol:ırak kaydedilmiştir. 

Buıtün rüzglr poyrazdan esecel\, hava 
bulutlu olacakor. Bugün hafif yağmur 

çisil'tisl olması muhtemeldir. 

l __ R~ady_o __ I 
lstanbbl radyosu 

6 dan 7 ye kadar gramofon. 7.30 
dan 8 ~ıO a kadar birinci kısım saz. 8,ao 
dan 9 a kadar monoloğ,9 dan IO a 
kadar ikinci kısım saz, 10 dan I0,30a 
kadar cazbant. 

Avrupa radyosu 

liuglln 
19 1\. sani 

Hellsberg - 274,4 m. 75 kilo 
vatı 9,30 cı mnasıik - 12,40 orkestra -
17.15 hafıf mus ki - 20 şarkı - 20,30 
Herlinden nakil 21,15 senfonik konser. 

Virane - (517 m. 20 kilovat) 
12 30 konser - lb.20 solo keman -
18 hafif mus ki - ı 9 15 sanat bahisle 
ri - 20,35 operadan nakıl - 23,20 
dan!! 

Lahtl - (1796 m. M kilovat) 
18 25 dört mandolın - I 9 15 Berta Si
pila tarafından şa• kı - 19 40 A nna 
Ulr h ıarafından şarkı - 20 30 konser· 

Budapeşte - (550 m. 2J kılo· 

\'at\ - I0,15 konser - Jil.05 konser-
18 .. O hatif ınusıki - 20.'30 Çigan or· 
kesırasl\'le operadan nakil. 

Roma - 1441 4 m 75 kilovat) 
13 45 konser - 18,80 şar ı resitah -
22 halyan lı:onserL 

Yar,ove - (1411 m. 158 kilo
vat) 18.35 tilarmoni h on seri - 21.1 S 
halk konseri - 23 10 şarkı Bariton Ni 
kolai Matuska tarafından - 23 50 danı 

BUkre' - 1~90.5 m. 16 kilovat) 
J 9 Motroi ork.estra~yle Romen mnsi· 
k ı si - 21 radyo or e~trası - 21,4:i 
şarkılar - 22,15 den 22,45 e l, ıdar or· 
kesıra. 

Praga - (486 m. 60 kilovat) 
~0.20 körler tarafından konser - 22 or
estra konseri - 23 spor havadisleri. 

Moakova - (1481 m. 40 kilovat) 
18 den 20 3U a ~adar neşriyat 

Moskova Statlne - (4!7,S m. 
25 k lo\at) 1; den s.at l c kadar net 
ri} at. 

Yarın 
20 K. sani 

Hellsberg - (2. 44 m. 75 kilo
vatı 9,30 cımnııstik - 12,40 Berlinden 
nakil - 14,05 orkestra - 17,25 orkes· 
tra - 20,45 Joıı;et Mesner tarafından orıı; 
konseri - 2t, 1 O da Toreador opera 
komik - 23.10 Ber!inden na\..il. 

Virane - t!H 7 m 20 kilovat) 18 
şarkı ve pıyano solosu - 20-,30 halk 
konseri - 22,05 de radyo içın yapılmış 

hususi tiyatro - 23,15 Viyana musiki 
&.onseri, şarkı ve musiki. 

Lahtl - 11796 m. 54 kilovat• 18 
çocuklar için şarkı n m:ısal - 16.40 
keman - 20,05 tiyatro - 20 40 orkcs· 
tra ile dans 

Budapeşte - (550 m. 23 kilo 
vatı 10,15 konser - 13,05 konser -
17 konser - 18.50 trio konser ş11rkı "e 
lı:eman - 21.40 Çigan ornestrası -
23 15 ta maJöı ve re ınıı Jor dört kiş 1i \ 
musiı.i - 24, 15 dans musi ı isi. 

Roma - (441.4 m. 75 kilovat 
18.3 şarkı ı;onseri 18.45 konser -
22 ooera. 

Yar,ova - (1411 m. 158 kilo· 
vat JJ,IU da başh)or - 1835 hal .. 
musikisi - 19 15 de halK mus kisi (ma· 
baat1 - 22.30 Marto taraf ndan keman 
resital - 24 dans. 

bUkre' (390 5 m. 16 kilovat) 18 
raJyo orkestrası - 19 1 O operet parça
ları - 20.~ operadan nakil 

Prage (486 m 60 kilovat) 18.10 
kuklalar - 20,30 l'ızen tıyaırosundan 

nakil IMaurc Les o) 23,15 :Sokollar içın 
ahenldi ıdman talim'eri. 

Moskova - 0481 m. 40 kılo

ntı I 8 den 20 30 a kadar. 
Moskova Stalln• - (437,S m. 

memouoeaur. •------------•ı i5 ltilova" 17 den sut 1 ı kadar. 

. 
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Y ctzc7nı lren Nemirovaki 

Joys oturdu, babasına meydan 
okurcasma baktı, sonra güldü. 

- Madride gidiyorum. 
- Ne? 
Hoyoa söze karıştı: 
- Ya bilmiyordunuz demek? 

Evnt.. Olomobille Madride git
miye karar verdi. Hem de yal
nız... Değil mi J oyı? 

Yalnız? Tabii onlara bu hı· 
zlı gitmek merakı varken, yarı 
yolda kafasına gözünü yaracak, 
fakat ne yaparsın, bir defa me· 
rak etti .•• Demek bilmiyordunuz. 

Golder ayaklarına yere V\ırdu. 
- Joys çılgın k ızl Gene orta· 

ya ne çıkardın? 
- Sana aöyl~medimm iyd=,yeni 

bir otomobilim o:unca Madride 
gideceğim diye, bunda fevkali· 
de ne var? 

Gol .:er, ağır bir sesle: 
- Seni oraya gitmekten me· 

ned yorum, dedi, işitiyor musun? 
- lş .tiyoruın,. ey ıonra? 
GoJder, birdenbire ilerledi, 

elini kaldırdı. Fakat Joys, biraz 
sararmakla beraber, ıülmekte 

devam ediyordu. 
- Dad, bana tokatmı at

mak iıtıyorsun... At, vız gelir. 
Fakat l..u sana pahalıya mal olur 

Go!d-=r, ona dokunmadan 
elini indirdi. Dişlerini sıkarak : 

- Defol, dedi, istediğin ye· 
re git .. 

Olurdu, tekrar iskarpinlerini 
aldı Joyoı, ıevimli bir hal takı
narak: 

- Haydi, dedi, Dad •• Darıl· 
ma • DUtün ki ıana haber ver
meden de gidebilirdim, defil mı? 
Hem oraya gidersem bundan 
ne çıkar? 

Ha} os, Joys'un elini okııya
rak: 

- Yavrum, dedi, yarı yolda 
başanı gözünü yaracakıın. 

- Bu bana ait bir ıey .• Hay 
di Dat, barıfalım. 

G dip koUarını boynuna Ardı: 

- Dad •• 
- Banıma teklifini yapmak 

sana düşmez... Birak beni. (Eti
liyle iterek) hem .babana bu su
retle nasaJ hitap ediyorsun T 

Hoyos güldü : 
- Hu güzel kıza terbiye ver· 

me zamanının bir az geciktiiini 
diltünm yormuıunuz ? 

Go'der yumrutunu tiddetle 
masaya vurarak : 

- Siz, oiye haykırdı, ya tim
di defo unuz, (kızma) ıen de 
haydi istediğin yere git, sana 
kal diye yalvaracağımı mı zan
nediyorsun ? 

Joys'un birdenbire s"nirleri bo· 
şanarak göz:e.rinden yaı.ar bo· 

ıandı: 
- Dad, dedi, her zaman böy· 

le neşemi berbat edersin •.• Bırak 
beni, bırak l Hastahğandanberi 
burasımn ne kadar sıkıntılı ol
duğunun farkındamısın ? Arhk 
yeter. Yavaş yOrti l Yavaı ko
nuş 1 Glllme 1.. Surata asılmıı bir 
s:.irü çehreler gör .• G tmek isti
yorum ... Gitmek .• 

- Git, St;ni kim tutuyor? Yal-
nız nn gidiyorsun? 

- Evet. 
Go'cler sesini açalttı: 
- Sakın inanıyorum zannetme. 

Yo larda işıkınla sürteceksin 
değil mi? Küçük fah"şc!.. Benı 
kör mil zannediyorsun? Fakat ne 
yapabilirim? ( Tıtrek b r ıes e) 
E.et, ne yapabilirim? Yalnız, 

Nctkledeın fa. 
beni atlatıyorum ~tmd.Aa
lıyor muson? ihtiyar Go!deri kar 
dıracak kimse, daha doğmamır 
tır. Yavrum? 

Hoyos gene gülüyordu. 
- Ammada sıkıcısımz, ded~ 

zavallı Golder, bütün bu söılet 
o kadar boşuna ki.. Sen haki
katen kadı.ıları anlamıyorsun ... 
Ruı olmaktdn başka çare yok-
Joys, gel beni öp .•. 

Joys dinlemiyor, başını Gol• 
derin umuzunda tutuyordu. 

- Dad, camm Dad .• 
Golder onu gene itti: 
- Bırak beni... Boğuyor1111Lt 

Haydi çabuk git, sonra geç k.., 
lırsın. 

- Beni öpmiyecek misin? 
Golder, dudaklaranı kızıDIO 

uzattığı yanağına deydirdi: 
- Ben mı? Uyuyorum işte." 
Joys baktı. Fal açıyordu. El-

leri titriyordu: 
- Dad... Param yok. 
Cevap vermedi. Tekrar ettis 
- Dad, param yok diyorulllt 

para ver. 
Go'der, şimdiye kadar Joys'Ull 

duymadığı sert ve kuru bir sesler 
- Para mı ? diye ıordu, ot 

parası? 
Joys saburszlanıvordu. 
- Ne parası mı? Yol parall

lspanyada nasıl geçineceğim 1 
Vücudumu satarak mı? 

Golder yOzünü ekşitti. Par 
maklarile iskambilleri sayarak: 

- Çok paraya mı ihtiyac .. 

var? 
- Ne bileyim? Canımı ııkı"' 

yorsun .. tabii çok para iıtiyO" 
yorum... Her zamanki gibi.. Odt 
on iki, yirmi bin .•• 

- Ya •.• 
Joys elini Golderin cebiot 

sokarak cüzdanını çı!iarmak i.., 
tedi. 

- Of.. haydi, çabuk ver. 
Go der, kısaca ceYap YerdiS 

- Hayır. 
- Ne diyorsun? 
- Hayır diyorum. 
Golder başını geri ataralr. 

mütebessim, kızını uzun uzdl 
seyretti. Uzun zamandır, on* 
bayır diyememiıti. Tekrar "hayır" 
diye mırıldandı. Bu kelimeyi al' 
zında bir meyve ğibi tabyord• 
Ellerini çenes ne doğru yerleıtit' 
di, hrna~<larımn ucuyla dudak' 

larma dokundu. 
- Ne o, adeta hayret I' 

dh orsun ? Gitmek istiyol 
su~? Değilmi ? Git. Yaloı' 
işittin ya, metelik bile yo'fl 
Ne yaparsan ycp, bul. Beni ~ 
ha tammıyorıun kızım. 

Joys haykırdı : 
- Senden nefret ediyoru" 
Go1der batını eğdi. lskam~~ 

leri saymıya beı adı ve bir, ..,.. 
Uç, dört.. Fakat sırayı bitir~ 
kadar şaşırdı, tekrar saydı, falı 
bu sefer daha fazla ıaımyo,.._ 
nibayet bıktı .. 

Joys: 
- Sen de beni daha t•" 

mıyorsun, dedi, sana, gidece~ 
dedim Senin pis parana da i 
yacım yo c. j 

Köpediğ"ni çağırarak kayb 
du. Bir müddet sonra, otomobis 
Je yıldmm gibi geçti, gitti. G-j 
der kıpirdanmamışh. tlor.J. 
omuzlarını silkerek : A 

- Merak etme azizim, d 
itini yapar. 
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Mevsimin icap ettirdiği nasihat 
Nezle, nezle, nezle .. Her tarafta bu .. 

Fakat nezleli bir adam nasıl hareket etmeli; 
bunu biliyor muyuz? 

verebilir. Bunm delikleri, mik
roplann girmesine çok milsait 
birer kapıdırlar. Fakat içindeki 
mayi, burun hali sıhhatte olduğu 
zaman mikroplarla mücadele e
der, oolan bir filitreden geçirir 
gibi kontrol altında bulundurur. 
Binaenaleyh burunun bu vazife
sini y~pmasına mani olmamalıdır, 
ve bir nezle başlangıcı aıla ih
mal edilmemelidir. 

Nezle baılangıcı malumdur. 
Once bir aksırma başlar, sonra 
da birdenbire akıntı gelir. 
Akaırmak, birden uzuvlanndan 

birisinin gıcıklanmasından olur 
ve aksırırken bir çok kereler 
kapanmıı olan geniıler açılır. 

b· SGmlcOrmek ve aksırmak için Buna, halk tabiriyle "ferahlık,, 
ır usul var mıdır? Pek tabii derler, doğrudur. 

•dabı muaıeret, bunlara da bir 
Nezle Lundan baıka teneffüsü 

llaul vazetmiştir. Fakat bizim 
gllçleştirir ve bat ağnları yapar :rd::. bahıettiğimiz usul, sıhhi Binaenaleyh, burnun içersini te-

l-! Evet, sllmknrmek ve akaırmak mizlemek llzımdır, ve bunu süm-
~Q de sıhhi bir usul vardır. kilrmek auretile yaparız. Nasıl 

B ıümkiirmeli? urun, vücudumuzun icabetti-
~ d d k d Bir parmakla bir burun deliği 
•

1 erece e en isine ehemmi-
)et bkanarak hafifçe ötekisine üf-ı.. . vermediğimiz uzuvlarından 

zanna tiddetli bir cereyan aev
kedip oradaki milyonlarca mik
robu seferber bilinde hastalığa 
aıılamaktan başka bir ıeye ya-
ramaz. 

Buna mukabil, se11izce aksı .... 
mıya kalkıımak tama mile yukar
daki hadiaeyi doğuracağa için, 
katıyen caiz deiildir. Sessiıce 
akıırmıya kallnımak dışarı çı• 
karılması icap eden hava cere
yanını içerde zaptedip bir takım 
borulara aevketmek demektir. 

~ırıaidir. Bunun için hergiln bili lemek kAfidir. Bu hareket bir 
ihtiyar yaptığımız buran silmek ıeı çıkarmaz. Fakat kati yen iki 
hareketi, eğer dikkatli yapılmaz- burun deliğini kapayarak süm
~· biJbaua gripln salgın olduğu kürmemelidir. Zira, netice burun 
QQgtlnlerde, tehlikeli neticeler nabiyeıinde bulunan ve kulnk 

~:.~- --.. ---[)~ii9i"ii1#kı 
Ne Y apıyorla? 

Hüliaa edelim : Seuiz sOm
klirilnüz, burnunuzun bir deliiile 
sümkOrilnOz, ve ıeali aksınnız l 

I<"} ser Vilbelm, F elemenkteki l 
latosunda yeni zen.esile beraber 
re;•yor. Onun hakkında gazete· 
t:-~e zaman zaman haberler in 1 
:-' ediyor. Fakat Kayserin 
°İllllan ne yapıyorlar? Bir Av
tıa.Pah gazeteci bunu merak et
llaı1, teıbit etmiı. lıte: 
\'·Sabık imperatorun bnynk oğlu 
t. ilb~lm KiSnipberrde hukuk 
ti baıt etmekte, ikinci oğlu Lud-

1 F erdinant Detruit'te maden 
Ottlclarında çalıımaktadır. Üçün
~ Oğlu Hobert henüz yirmi bir 
'ıir'tlriı ikmal etmiıtir, Potıdamda 
~ .. t tahsil etmektedir.. Bqinci 
dt 11 Fredricb Nort Doyçer Layn 

Vazife başındadır. 
.,._ A.ytel Ye Oıkar Kayserin Al
._ llyadaki mallannı idare et
.. ~lctedirler. En sonuncu oğlu 
it •~t Vilhelm,, in vaktile res
"1 lnhıa karp bnynk bir tema
ta.. •e inciıabı varmıı, fakat 
._ IGıa Hitlere merbut buluo
Jerı ~•dar. Diier Alman prens
~ muhtelif yerlere dağıl
diı dar .. Pnuya veliahti çiftçi
~ keıadiaiaia .. Kostarika ,, da 
~ k•h•e tarlalan Yardır. 
.. 2-· J~ Yeliahti, Holandada 
~ •ld " manaahnnda ihtiyari 'et. etmektedir. Koyorg hane
et ın bDyilk oğ'lu hukuk tahsil 
Pt::~~d~r: imparatorun. torunu 
ot

0111 
_Hırııtofor,, Berlınde bir 

~hı Obı} fabrikasının mllmeuilt 
~aktwrhr 

l{ayyonun bur-
F nu kırıldı 

Joıe,'•naaz mebuslarından M. 
tit111• k.YJo, geçen flia mecliıe 
clotd':' r~•n çıkarken, kori
lbh- Yagı kayarak yere düt· 
&....._'"' •e bu ,...., &! nıundan yaralanmıı-
tlavı :;fı Mas, a Kayyo te
lttir.ıc dileten •oma içtimaa 

elllliftir. 

Angelosta yeni 
yum yapıLdı 

bir atad-

Los Angeleı - 1932 olempl
yaUarında yapılacak olan bisik
let ve motoaiklet yanılan için, 
Paaadena da, .. Roıe Bovl,, iıimli 
bir ıtadyum daha inıa ediJmiı
tir. Bu atadyom 90,000 kiti iı
tiap etmektedir. Biaiklet milsa
bakalan ağuıtoa aya icinde ya
pılacaktır. Bu yanılardan baıka, 
ıtadyum da diier olem pik milıa· 
bakalarda yapılabilecektir. Bisik
let yanılarmdan yolda yapılacak 
olan içinde, Santa Morica'ya ka
dar Bahriıefit aahilt boyunca 
uzayıp giden ve ıebri dolaıtık
tan aonra stadyuma vasıl olan 
yol hazırlanmııbr. 

Stadyum aahuı, klmilen tah
ta bir pist olarak ve beynelmi
lel biıiklet federaaiyonu azala
nnm nezareti alhnda yapılmııtır. 

Koşu mftsabakası 
Sydney, 18, (A.A) - AYUs

turyala kotucalardan Carlton 220 
yardalık muafe7i ~ • 315 ...U-

yede katederek Avuıturalya 
ıampiyon'uirunu kazanmıştır. Bu 
suretle Carlton 1926 da Ameri
kab Locke'un temin ettiği re
kora mnsavi bir rekor elde et
miıtir. 

YUzUcUIUk 
Sydney, 18 (A.A) - Avaatu

ralya 'Jı yUzllcll!erden 16 yaıında 
bulunan Clare Denniı 200 met
relik bir mesafeyi 33-S dakika
da katederek yDzilcDlilk dünya 
kadın rekorunu kırrnlf\ır. 3 da
kika on bir 2-5 1aniyeden iba
ret olan evvelki rekor 1928 se· 
nesinde Almanya'h yüzücü ka· 
dınlardan Mube tarafından temin 
edilmi,ti . 

Evlenme 
Mülga vıllyet mecliı azasından Men

ınet Kenan beyin kızı lffet hanımlı ıa· 
ıetecl ırkadaşlanmızdan Tütün inhisar 
idaresi neşriyat şefi Ihsan Arif beyin 
ııikth merulml dün Beyoğlu nlenme 
memurluğunda yıpılmı,tır. 

Genç nl11.,.• saadetler '9menni ede
riz. 
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Ba~ afrıaına ka11ı en müessir devanrri' 
hangi ilaç olduiu hakkmda uzun tet
kikat yaptım. Neticede ASPİRiN de 
karar kıldım. 

Size temin ederim ki: nerem airırsa 
ağrısın. başka tedbire hacet kalma
~an " AS Pi R f N...,,.. o airın1n derhd 
;önüne geçer. 

lN l\SPiRIN" inYalzdekr afrllan da ayn~ 
suretle 'lfayap edecefl muhakkaktır. 

1 
As. Mk. si. Al. komlsrunuj 

lllnlan ' ----· İfayı teahhfit etmiyen müteahhit 
namı heabma Topçu .Atıf mektebi 
için 105 Ti Maltepe Askeı1 LfıMal için 
1000 ~ekld Ceman 1105 çeki odun ya • 
zarkkla satın almacaktır. Pazarlıiı 
2' - Kinunmıani - 932 pazar günU 
11!18&t 11 ya kadar Harbiye mektebin • 
deki satın alma komisyonunda icra 
kılmaeaktır. Taliplerin prtnameei • 
ni görmek için ko.mieyona milracaaı
lan n iotirak itin de mua;nen Tak -
tinde hazır bulunmalan. (187) (237) 

• • • 
Maltepe aakerf li8em ihtiyacı içtn 

1762,5 metre kapalı zarf ıuretiJe n 
Konya ukerf orta mektebi için 1200 
metre aleni münakasa ıureüle cem'
an 2962,5 metre lAdvert elbiselik ku• 
mq ld prtname ile 1&tın almaeak· 
tır. DuaJeJerf 1 - Şubat - 932 cu • 
marteai shfl bpah sarf 14,30 da a
leni münakasa eaat 16 ya kadar Har. 
biye mektebJndeki mahalli mahswnın
da satm alma komisyonunda icra kı
lınacaktır. Taliplerin ~rtnamesin.I 

görmek itin komisyona müracaatlan 
ve kapalı zarf i~in p.rtııalMllli Teçhi
le hazırbyacaklan teklif mektupla.na 
m ihale ıününün muayyen vaktinde 
mlieeleel numaralı ilmühaber muka· 
bilinde komi8yon riyuetine nrmele 
rl. (18') (163) 

* • * 

ı 3. K. O. Sa. Al. Ko. dan ( 

Han. krtaa.tı ihtiyaeı için (500) ton 
benzin kapalı zarfla yeniden münakaa 
aaya konmuftur. 

ihale tarihi 23 - 2 inei kA.nan -

932 nmarıe.l giinü saat 11 dir. Ta• 
Jtplerin tartna.mestni görmek Ur.ere 
İstanbul ve .Ankara. merkez Batm al• 
ma komlayonlarma her pn münaka-

•Y• ~rak edecekleriıı teminatı mu
nkkate " teklif mektuplarile ihale 
tarihinde Ankara merkez utın alma 
komisyonuna mUracaatJan. (680) 

(.f.61T) 
• • • 

111. K. O. kıtaat hayvanatmm ihtiya• 
C'I için saman kapalı zarfla münaka· 
fi&ya konmqtur. ihalesi 19 - 1 -93% 
tarihlııde aal.I ıtkıU saa.'t 15 te komia
yonumuzda :yapılacaktır. Taliplerift 
prtnameeini almak bere her g1in ve 
miiınakaaaya tftlrak edeceklerin de te
minat n teklifnamelerile konrlsJ"Ollua 
muza mUracaatlan. (683) (4633) 

• • • 
Birinci fırka kıtaatı haranatm"' 

eaman ihtiyacı alent münakasa Ue ... 
lmacaktrr. lhaleıR 19 - 1 - 932 tarif\ 
salı ıilnli aat 15,30 da komisyonu • 
muzda yapılacaktır. Taliplerin prt • 
namesini almak üzere her ıtin n pa• 
zarlığa ittirak edeceklerin de ftkti 
muayyen de komisyonuımuu. müraca • 
atlan. ( 684) ( 4634) 

KuJeU liılMi ihtiyacı i~in 1200 met- * • * 
re boz renkte kaputlDk kllmllf aleni Ntfde pmi.zonundaki kıtaat ihiıia 
miinıakua ıuretfle satm almacaktır. yacı olan altı aylık e!cmek kapalı %&rf 

ihalesi 3 - Şubat - 932 ~arpmba usuHye münakuaya konmuotur. lhı· 
giintl saat 16 ya kadar Harbiye mek· lesi 3 - 2 - 932 tarihme mtill&dıif 
bindeki mahalli mahsunnda icra e- ~rp.mba günü saat 15 te prtname
dileeektir. Taliplerin prtnamesini sini görmek mtiyenlerin her giln ve 
görmek için komieyona müracaatları münakasaya iştirak edeceklerin yiiz· 
ve iştirak için de v:ıkti muayyeninde de yedi buçuk teminatı muva.kkate ve 
hazır bulunmaları. (181) (166) teklif mektuplarile birlikte münaka. 

* • • 68.mn yevm ,.e saat icrasından evvel 
Çengelköy asker! orta mektebi ın.. Niğde'deki aekeı1 satın alma komis• 

ti f ı .,. k '· k'" .. .. 1 1 yonlanna mürncaaUan. (39) (2j3) 
yacı ç n .");, ton ·oa. omuru a en 1 * * * 

münakas:ı surPtile s.'ltm .alınacaktır. Ordu ihtiy2!.cıı için 12S kftlem muha• 
ihalesi 21 - K:ınuıısani - 932 perşem .. hare melzeJMSinin 1~932 Şubat cumar 
be a-UnO saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki mahalli mah!usunda 
icra edileeektir. Taltplerin ~artname
alni görmek için komisyona müraca • 
atlan n i§tirak için de vakti muayye
nindt komisyonda hazır bulunmalan.ı 

Kilo 
3900 
5500 

l8000 
'1800 
8500 

28000 
106700 

(171) (4646) 

* • * 

Tıbbiye mektebine 
Tatbikat hastanesine 
Piyade a~ mektebine 
Kulelf HMelne 
Çengelköy orta mektebiıle 
Baytar mektebine 

Yukarda mm ve miktarları yazılı 
mahallere alf'ltt münakua !Uretile 

tMi günü ısa.at U te kapalı zarCla mil 
nakasMr yapılacaktır. Talipleri• 
p.rtnamesl ve· evsafı görmek üzere 
her gün ve muayyen gün ve eaat~n 
evvel teklif mektuplannm .Ankara 
1\1. S.A . .AL. komisyona verilmai. (40) 

(2S4) 

Matbaamıza gelen nerler: 

l\endı kendine f otografçdıt çıktı. 

F'iıti 25 kuroftur. 

Uoium ve Kadın hutalıklan 
mütehası111 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hillliahmer binası 

No. 10 Tel. 22622 
106700 kilo ot satm ahn:ıcaktır. İhalesi llii!!~!!!!!~~~~~~ll!!!!!!!iii!!!!!!!11!!!11!1!J 
21 - Ktnunusani - 9a2 perıembe gU.1 
nfl aaat 1l 1a kadar Harbiye melde• 
bindeki mahalli mall8unnila icra edi
leceldılr. Taliplerin prtlll&IMlliıti cö~ 

mek için komisyona müracaatlan ve 
i§tirak i~n de vakti ınuayyenillde ite. 
misyonda ha.ur bulUNll&lan. (1'10) 

_(4645) 




