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Bu VatanperVerlik Değil, Hiyanettir 1 

Gerek Türkiyede ve Yunanis
tanda, gerek Hulgaristanda bu· 
l~oan vatanperver bir ekseriyet 
~ır taraftan Türk, Bulgar, diğer 
... araftan Yunan, Bulgar dostlu· 
gunu kuvvetlendirmiye ve bu su· 
~etle Balkanların cenubunda Bal-

ı .an milletleri birliği için kuvvet
ı b" d""' ır temel kurmıya çalışırlarken 

1•&er taraftan Eulgar:standaki 
~akya cemiyeti gibi mufrit bazı 

~ allıyetlerin hem Türk - t.!ulgar, 
em Yunan - Bulgar dostluğunu 

n:sıl Y•kmıya çalıştağından birkaç 
R
1 

un ev.,el bahsetmiştik. Balkan· 
arın . I s .yasi havasını bozmıya ça· 

)~Şan. b~ tahrikalçı an~sırın taa· 
.Yetı bıze Ankara tarıh l\ongre· 
sınde verilen b~r konferansın ş.ı· 
ra01 dikkat bir fıkrasını hatır
;uı. l: u fıkra Bulgaristandaki 

rakya cemiyetinin Türk-Bulgar 
~e Yunan - Bulgar dostluğunu 
oznıak için kullandığı vasıtanın· 

~e kadar çürük ve esassız o!du
gunu tarih gözile pek güzel gös
~errnektedir. Bu itibarla Türk -

ulgar, Yunan - Eu'gar costluğunu, 
müstakbel Balkan birliğine temel 
' 8 Prnak istiyenleri mesailerinde 
teşvik edecek bir mahiyettedir. 

Zira bu fıkra şu hakikati ifa· 
~e ediyor ki tarihin hiç bir dev
tınde Bulgarlar Selaniğe ve 
l<avalaya inmemişler, kezalik 
Edirneye sahip olmamışlardır. 
Balkan harbinden sonra pek 
kısa l:iir milddet devam eôen 

~~i!n_e isgali hadisesi de harp 
dtl llnın muvaKkat bir tecellisin-

en başka bir ~ey değildir. 
44 ... ..u.,.... • l 
• o an .aalıteri ve 

sıyasi muvaffakiyetler istikbal için 
hak iddiasına esas olsaydı Türk!: bugünkü Bulgaristanın değil, 

İtalyan filosu 

bütün Balkan milletlerinin bari· 
tadan sıJinmesini istiyecek kadar 
ileri gitmiye kendilerinde hak 
görebilirlerdi. Maziye ait. olan 
askeri ve siyasi muvaffakıyetler 
bir miJlet için hars sahasında 
kullanılacak bir azim ve iman 
unsuru o1abilir. Fakat bu mu
vaffakiyetleri bayrak yapa.rak 
beynelmilel münasebata tanzıme 
kalkışmak yalnız gülünç olmak
la kalmaz, milletlerin hayatı ve 
sulhü için hakiki bir tehlike 
teşkil eder. Kaldı ki ortada 
maziye ait mevhum bir hak id· 
diasına bile esas olabilecek bir 
mesnet yokken bu tarzda iddi
alara revaç verenler yalnız baş
ka milletlere değil, bizzat kendi 
milli mevcudiyetierine karşı sui 
kasitte bulunuyor demek olur. 

Biz Bulgar hükumetinin ve 
Bulgar efkarı umumiyesinin akb 1 

selimine itimat etmekle beraber 
bu noktayı tebarüz ettirmiye 
lüzum görüyoruz. 

ilave edelim ki Türk - Bulgar 
dostluğu ile Yunan· Bulgar dost 
Juğu taraftarları Balkanların sul
bünü ve nizamını bozmak değil, 
bilakis takviye etmek maksadını 
takip etmektedir. Binaenaleyh 
vaziyet Türk - Bulğar ve Yunan -
Bulgar dostlakları yanına Sırp • 
Bulgar dosluğu konmasına asla 
mani değildir. Halbuki Bulga
riıtandaki Trakya cemiyetçileri 
Sup • Bulgar dqıluğunu Türk -
Bulıar ve Yunan Bulgar dost• 
luklarını kundaklamak için bir 
yaaıta olarak kullanmaktadır. 

Bu noktui nazardan Trakaya 
Mehmet Asım 

[ Altmafı 2 inci sayfamızda 1 

şehrimizde 

Jt:ılyan filosu dlln limanımıza gelmiştir. Yazısını üçilnca sayfamızda bula
~ız. Resmimiz filodan iki parçayı gösteriyor. 

- ea :u denize gireyim mi ? . ı 
-Yoo,ruzme öArenmeden denize girmene mUsaade etmem 

Gazı11Zız lovada 
Blyiik Reisimiz çok sevinçli 

tezab&ratla karşılandılar 
Yalovanın 

tek 
bütün 
kişilik 

otelleri hınca hınç 
boş yer kalmamışh 

dolmuş, 

ReislcUmbur Uz. Derincede, Meclis Reisi KAzım Pş. Hz. ile 
Dahiliye \'eklll Şükrü Kaya ve Milli Mlldalaa veklll Zeki\l 

Beyler ve Istanbul .Heyeti tarahndan karşılanmışlardır 

f'otolrafçımızın teablt ettill kıymetli intibalar : Gazi Hz. Millet çlftllllnde ve refakatinde 
bulunan zevatla karşılamıra gelenlerden bir grup 

Gazi 

DUnsUz yarın 
(lnsaıı, buglinll anlamak için dilntı bll

mJye; dUnkU işleri .ıuınu.mak için, daha el·
vel gt!tmltt günlerin, nihayet U7.ak zamanla
rın \1lk'alanm hntırlıımıya mec:-bur oluyor. 
Bu surl'tle insan, içinde btılonduğu ,ıu]ye

tfn, ı,ll'rln, baldkl ııa,ıangıcmı ıuılamAk is
tedikçe geriye doğrll ~cklldlğlnl duyar .. ) 

Hz Baltacı çtftli§lne . çıkarlarken 
0

Reisicümhur gazi Mustafa susi trenle Aokaradan Derince-
Kemal Hazretleri dün Yalovayı ye gelmişler ve oradan Ertuğrul 
teşrif etmişlerdir. Gazi Hz. hu- r Altt.trafı 4 üncü sayfamızda ı 

Mühim bir vesika 
ermeniler hariçteki Katolik 

serserilere lanet ediyorlar 
/Junu ben söylemiyorum- Bunu, 

yeni ilmin, yeni :eka:ıın, yeni insanın Dün Türk Ermeni katolik IAyik 
en yeni eseri olan Türk tarilıi söyli- meclisi idare riyasetinden bir mektup 
yor. aldık. Bu mektup, son zamanlarda hariçte 

Yeni adamın kalemi. ışıktan bir Ermeni akalliyetleri namına hareket ede
burgu gibi, mcçlıfıl asırların kararılı· rek Akvam Ceıah·ctlne, yahut foraya 
ğını delip mazide gizli lıakikatler buravı müracaat edenleıi şiddetle takbih 
aydınlatırken, lıalli dünsüz bir bugün etme0ktc, bu adımların sırf kendilerine 
arıyanlann gafletimı acımamak elden menfant temin etmek için bu tarzda 

hareketlerde bulunduklarını göstermekte
dir, Şayanı dikkat olan bu mektubu ay· 
nen dercediyoruz: 

Harbı uoiuminin netayici eli
mesinden olarak beşeriyetin yok
ıuzluktan çırpmdığı bir zamanda 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

gelmez! ~;;;;;;;,,~;;========.=d===:::::T::::===.::=:h:===::=h===:==ı=====-
Kafanuzdan geçen her yeni fikri, Alişara gı en arı oca arı 

ağzımızdan çıkan her genç sözü, ka - ~ 
lemimizden süzülen her taze satın 
tartalım: Yüzde kaçı mazinin lıakkı 

değildir ki? 
JJlazi ile istikbal arasındaki yıllar 

bir merdiııenin kademe kademe yükse-
len basanuı.klandır. ilim ı'c san'at 
dünyasında merdil'ensiz bir miraç ta
lıayyül eden cambazlara sözümüz 
yok! 

ilim ı·e san'at kökü lıaı·ada, dallan 
yerde bir Tiıbô olamaz. / lim ııe 
san'at, J.:likü mazinin derinliklerinden 
kurret emen re taze dalları her giin 
yeni bir lstikhalde çiçek aç11uya, mey. 
va vermcğe hazırlanan bir yaşlı ağaç
tır. 

Köksüz ağaç yaşatmak istiyenlcr, 
bu mu<'iuyi kendi balıçelerindeki ça· 
kal eriğinde tecrübe etsinler! 

Yusuf Zira 

") nrih kongresinden sonra, Atışardaki hafriyıtt örm· · . . 
teri yerlerine dönmüşlerclır Bu mevzu ı·ızen·nd ı. · g ıye gıdcn tarıh mua)lım-

. . • hl yazımızı tO n ·f 1 bulncaksınız. Resmıaıı.ı hocaları l\laarif Vekili ile birlikt .. .uncu la) nmı a 
• gostenyor. 



-2 - VAKIT17 Temmuz 1932 =================~~~=~~~=========~===~~=~==~~ 
lrlanda serbest ı oahın ı T 1 1 B b 1 • 
Olmak istiyor! _Hy_a~1c_1 _____ e_g_r_a ___ a_e_r_e_r_ı___ Değil, Hiyanettır 

Fakat, Valera ile Makdonald 1 . . k . . c . . Ak . k. vesz'lesı'le l Uaşrnakalcmizdcn mabut ot 
arasındaki mUzakereden gene Ur lyen1n Cmzyell 'Vama lŞlira l cemiyetinin faaJiyeti yanhı d ~ 

bir ,e, çıkmadı rudan doğruya alakadar nıe 

Ouebec 16 (A.A) - lrlanda Fransız Meclı's'ınde ananev"ı dostlugvun 'ıhyasını lekntleri değil, bütün ıulh dd'! 
serbet olmak iıtiyor ve serbest farının nazarı dikkatini celbe 

olacakhr. Ottava kouferansında- • t' h d f d t h t 1 d cek bir mahiyettedir. Ümit e~~ 
ki lrlanda heyetine riyaset ede- 1 s 1 a e en eza u·. r Q yap 1 1 riz ki müfrit bir vatanperver~ 
cek olan M. O Gallaibhin Oue- (} şeklinde bizzat Bu!ğarist•P.b 

sulh ve ıükunun aleyhine tefCI 
bece v1sı1 olur olmaz söylemiı Bilyilk Millet mecJislne çekilmesi ittifakla kararlaştırılan edilen bu tehJikel.i f~alivet. s~ 
olduğu söz budur. telgrafta, şu cümle vardır : "Fransız meb'usan meclisi, 1,ür- gar efkarı umumıyesır.ce ıh111 

Serbest lrlanda hükumeti icra I 1 C ti k d h 1.. il I bil I ve Jikaydi ile te:akki edil(]Ji~r 
meclisi ikinci reisi serbest lrlan- k yen n emlye 8 vama U U un ' SU n at Sİ için cek, henüz yeni inkişaf devretıll" 
da hükümetinin imparat.rluk mes'ul bir hadise telakki eder •" de olan Türk-Bu'gar ve Yuo•• 
eczası arasıodaki ticarete müm- Türl.igc;ıin il/illetler cemiyetine H:!rdır .Fransız meclisinin ittifakla meclisine bir tlgraf çekilerek mec Bu'gar dus~lukları Bulgar vat•ır t 
kün olduğu kadar geniş bir kabulü münasebctile Fransız JJleclisi 1.-nbul ettiği karar, Hcrriyo hükıimc- lisin Türk milleti hakında mütte- perverliği kisvesine büruneP btl 
mkyiasta iştirak etmek arzusun- meb'usanında şayam d!kkat tezalıü- lince şüplıesiz nazarı dikkate alına- fikan izhar etmiş olduğu tevec • ecnebi antrikalarma kurb•0 

ral olmuştur. Bu tezahürat Tilrki!lc caldır. cu"h ve muhabbet tezahu··ratını ı'b- d ı · kt· da bulunduğunu ve bonferansta e ı mıyece ır. 
ile f'rcnsa arasında an'ancl'i dostlu- IJıı itibarla Fransamn Türkiycye lag~ a karar vermi•tir. Bunun üze· M"f 't t l'k klind8 

mütekabil menafi prensibini ".!' u rı va anperver 1 şe I• 
ğun ilıyası içirı yapılmıJ bir hareket lwrfı şimdiye kadar takip ettiği rine riyaset divanı, .şu karar sure- ı · · t h ·kıt beyne 

mu.'dafaa tasavvurunda oldug·unu ı · t' d d' · tt "h' · b' t yapı an sıyası a rı 1 ı" m a uye ın c ır. sıyase e mrıcı ı mcmnunıyet ır a- tinin kabulünü teklif etmi§tir: milel c!ostluklarda bir pazar 1' 
ilaı,·e etmiştir. 1'iirkiye ile Pransa araBında dost- lıavülc intizar olunabilir. "Fransız milletinin Türk miJle- f ·de vasıtası oJarak kullanmak aı 
MUzakeredon gene b!r şey luk miinasebatını ilıl<il edebilecek hiç Bu hususta ajansın ı·erdiği tel - tine karşı beslemekte olduğu an- yerine zarar getireceği g bi ''.' 

çıkmadı bir ihtilaf mevcut olmamakla beraber oral tUdur: 'anevi dostluğa terc.üman olan h 
L d 16 (AA B k Tardiyo lıükiımctinin istifasına kadar Parı' •, 16 (A. A.) - Bı'r çok F b' l' T tanperverlik kıyafetine giren ı• on ra, . ) - afve i- ., ransız me usan mec ısi, ü1ki- yanet te her vakit açık hiyantl-

1 tt 1 Ü k 1 1 . iki nıcmlkct münaseba(ının maalesef meb'uslar, Türkiyenin Cemiyeti yenin eCmiyeti Akvama kabulü 
e e yapı an m za ere er acım ten 2•1yade tahrı'bıt y•p .. r. Q nuo. l arzu edücn samimiyet dairesinde ce. Akvama kabulü meselesinin mü- r:ıünasebetile Türkiye parlame.ı· 0 

"' 

ka mıştır. rcyan etmediği de malumdur. Onun zakereıi talebini mutazammın bir tosuna en hararetli ve sam!mı için Trakya komitesinın şüphe~ 
hadimi insaniyet umum düveli için yeni intilıabat neticesinde teşck- takrir ıureti tevdi etmişlerdir. lt-briklerini aızeder ve Türkiye faaliyetini müsamaha ile te ıakkl t 
muazzamanm Cenevrede yekdi- kül eden yeni Fransız meclisi meb'u- Karar ıuretininesbabı mucibes1 nin Cemiyeti Akvama dühuli.>ıiı etmek doğru değildir. 

sanı tarafından gösterilen bu tezalıü- fevkalade müsaittir. sulhun atisi idn mes ut bir h.?ıdi- Meh1Met Asırfl 
ğerine karşı bir çok feda'.cir!ık- ratın hususi kıymet ı·e ('henımiycti ''Meb'uıan meclisi, B\.yük millet ıe telakki ede~r .. ,. 
Jar ihtiyarile umumi ve selameti 
beşeriyeyi temin maksadı insa
niyetkiraneıine matufen içtima 
eyledikleri bir hengamda (Paris
te mukim ıev!o ve ıefasile meş
gul A. Abarunyan namında bir 
ıahıın bir muhtıra ile Ermeni 
milleti hakkında bazı metalip 
dermeyanını havi temenniyatta 
bulunduğu matbuata inikas etm=ş 
olan yazılardan kemali teessürle 
mutalh olduk). Bundan beş sene 
mukaddem Ermeni milleti ve bil
hassa cemaati efradı inkılAbı 
hayırdan ıonra Hükömeti Cüm
huriyemizin cenahı rahnıli şef
katinde yaşamakta olan millet
lerin bili tefrikı cinsi mezhep 
mal, can Ye ırzı müdevven olan 
kanunlar ile temin edilmit ve ıu 
esbaptan dolayı umum hıristiyan 
milletleri gibi biz Ermeni katolik 
milleti aadıkası da akalliyet hu
kukumuzdan feragat eylediği-
ınizi Hbabı mucibei müdellelesile 
bllkumetimize arzeylemiş idik. 
Fakat matbuatın işbu neşriyatın
dan anladığımıza glSre Ermeni 
milletinin hiç bir zaman hiss·ya
tana tercüman olabilecek kabi
liyette olmıyan Ye mahza bir 
maksadı mel'anetle verilmit olan 
iıbu muhtırada münderiç meta
libi kemali nefretle reddeder ve 
A. Abarunyan nam şahsın mil
letine zerre kadar bir merbuti-
yeti var iıe Erivanda bir hürri
yeti tamme içinde yaıamakta 
olan millettaşlarana iltihakm en 
namuskar bir hareket olacağını 
kendisine ihtarı bir vecibei insa
niyet telikki ederiz. 

Amali basiseleri peıinde ko· 
§an ve gayei maksatlara harekatı 
merviyeleri neticesinde ıırf şah· 
siyetlerine temini menfaat mak
sadına matuf bulunan bu gibi 
kesanın safdilans milleti iğfalle
rine insaniyet namına fimabaat 
olsun tevakki ederek canahı 
rahmU şefkate dehalet ederek bir 
asudekii tam içinde yaşamakta 
bulunan Ermeni milletini bir daha 
girdibadı felakete sevkten hazer 
etmesi biz Ermeni katolik milleti 
sadıkası kendisine ibtan bir ve
cibe! insaniyet olarak telikki 
eder ve Jayezal bir merbutiyet 
ve sadakatle Türkiye Cilmhuri
yetine merbut bulunan milleti
miz bu gibi amali nifakcuyane
ude kofU beırriyet düşman
hınn a lloet ederiz. 
Meclisi idare reisi: Dr. V. Kasapyan 
Mecll!l idare a~ası: R. Su••rarya.n 

Almanyada 
Kanlı hadiseler 
Berlin 19 (A.A) - imparator

luk kabinesi, bu sabah Meu
deck'da M. Von Papen'in riya
setinde toplanmıştır. 

Müzakerat, dahili me11eleler 
hakkında cereyan etmiştir. 

Kabine. bilhassa tarki Prusya· 
nan ziraati lehindeki yardım 
tedbirlerinden Bavyeranın da 
istifade etmekte olduğuna dair 
bir emirnameyi reisicümhurun 
imzasına arzetmiye karar ver

Yüzdürmek 
imkansız 

Paris, 16 (A.A) - Bahriye 
nazırı M. Le) oues, Prometeyi 
yüdiirmek için bütün fenni ve 
saitten istifade edilmek mal:sa· 
dile Scapa-Tlovda batan Alman 
gemiJerini yi'.zdürmüş olan ve 
şimdi 25 kanunusanide Portland 
methalinde batan M - 2 logiliz 
denizaltı gemisini yüzdürme ame
liyesile meşgul bulunan lngiliz 
mühendisi Cox'in davet edi.miş 
olduğunu beyan etmiftir. 

Prometenın 85 metre derinli-
ğinde, fena havalara maruz ve 
cereyanlarının ıür'ati 8 mile ba
liğ bulunan bir mıotakada bat-

Kan h hadlseler mış olduğunu öğrenen M. Cox, 
Berlin, 16 (A.A] _ Evvelki bu derinlikte dalgıçların el ile ış 

miştir. 

görmelerinin mümkün olmadığını 
gece de memleketin bir çok ve komprime ha.a iJe yüzdürme-
mahallerinde yeniden kanlı tir nin icrasına da imkan olmadığını 
takım hadiseler olnıuşur. söylemiştir. 

Fran foıt - am - Meinda polis, Enkazın altına kablolarla Flot-
kendisini muhafaza için işıiıler teur bağlamıya gelince buna da 
tarafmdan tertip edilmiş bir imkan yoktur, zira buna teşeb
nümayiştcn gelen bir takım grup· büs edildiği takdirde kablolar 

1 öteye beriye ahlacak ve kmlacaktır. 
lara at.eş vaçmıya mecbur o mu~- Şu halde bütün mUtkülit bir 
tur. ika . agır yaralı vardır. Bır araya gelmit demektir. Yüzdür· 
çok polıs memuru yaralanmıştır. miye teıebbüs etmek gayrı ma-

Komünistlerle Naziler arasında kul bir hareket olur. Mesainin 
Alman - Felemenk hududu civa- senelerce deyam etmesi, yeniden 
tında kiin Nordbornda da müt· bir takım kurbanlar verilmesi ve 
hiş mücadeleler olmuıtur. Birçok en az 10,000,000 frangın denize 
yaralı vardır. atılması icap eder. 

Milll Hakimiyet Bayramımız 

Halkevlnde kutlu lama merasimine ı,urak edenlerden blrgrı:. 
Milli Hakimiyet bayramımız dan başka "Halkevi,, ndede me· 

dün hararetle kutlulaamıştır. Şe- rasim yapılmış ve milli bayramı-
hir baştan baıa donanmıfb. Da- mız kutlulaumıştır. Merasime Na-
ireler ve müesseseler tatil edildi- kiye Hanım riyaset eylemiş başta 
ği için sokaklar ve eğlence yer· başta "Halkevi azası ile birçok 
lcri ~o~ kal~b~hkb. .. yatandaşlar işti,;ak etmiştir. 

MıJlı hakımıyet bayramı, Turk . . 
Maarif cemiyetinin de günü ol- . ~erasım: şebır bandosu.n~n lı· 
duğu cihetle dün cemiyetin all- tıkla! marşıle ~aşlamış, ve ıkı saat 
meti farıkasını gösteren rozetler kadar muhtelıf havalar çalınmış· 
de her tar~fta dağıtılmıştır. Bun- hr. 

Akvam 
Cemiyetinde 

Cenevre 16. - (A.A.)- Cemi· 
yeti akvam meciis, cu Dd günü 
öğleden sonra aktet ıniş olduğu 
celsede bir para ve fütisat kon
feransınm içtimaa davetine müte
allik olan projeyi kabul etmiştir. 

Müte~assıslardan mürel:kep 
bir &comW..,.oa bu lconf eren•• tev
di olunacak mCAelelcr:' bidayelen 
tetkike memur edilecektir. Ko· 
misyon, Lausanne protoko'uoa 
iştirak etmiş olan devletler mü
messilleri ile Amerikan mümessil
lerinden mürekkep olacaktır. 

Üçü para ve üçü iktısat me
seleleri ıçin, bu meıelelerdeki 
ihtısaslarına göre üçerden 6 zat 
daha bu kom!syona memur edile
cektir. 
Avusturya lstlktazın•n kabulU 

Cenevre, 16 (A.A) - Sir Con 
Simon, konseyde bulunan rüfe· 
kası tarafından beynelmilel iktı-
1adi ı.onferansı hazırlamıya me
mur komitenin riyasetini deruhte 
etmesi hususunda vaki olan tek
lifi kabul etmiştir. 

Konsey, müstenkif Alman;•a 
müsteına olmak üzre Avusturya 
istikrazı protokolunu müttefikan 
kabul ctmiıtir. Bu protokol ez
cllmle Cemiyeti Akvamın Avus
turyaya bir mümessil tayin et
mesini ve Avusturya milli ban· 
kası nezdinde bir mü,avir bu
lundurmasına derpiş etmektedir. 

Bu istikrazıo menatii her iki 
mümessilin mutabakatile istimal 
o!unacakhr. 

lngiltcre, Fransa, ltalya ve 
ı Belçika hükümetleri dün bu 

protokolu imza etmiılerdir. 
Fransa ile logiltere bu istik

raza 100 milyon şilini, ltalya 30 
milyonla iştirak edecekler ve 
Belçika ile Çekos'ovakya da İŞ· 
tirakleri imkanım sonra düşüne
ceklerdir. 

Mu şan of, Heryo 
ile görüştü 

Paris, 16 (A.A) - M. Herriot, 
Bulgar Başvekili M. Mouchanoff'u 
öğle yemeğine davet etmiştir. 

f ulgar baıvekili M. Moucha
noff, 14 Temmuz bayramı müoa
ıebetile yapılan ieçit resminde 
Reisicümhurun trıbününde hazır 

bulunmuştur. 

Avrupa aiiesinill 
Siil<iinu için! 

Heryo, Fransız-lnglll~ 
ltllafının sebebini 
Anlatıyor 

Par:s, 16 (A.A) - Ayan meC
lis.nde r.utuk irat eden M. He" 
riot, sağlam maliyelerin beyoel• 
milel karışıklıklarda başlıca kuf' 
vetleri teşkil ett:ğini ve l:u kari" 
şıklıklar esnasında bazeo ibtius·

1 tarı tes\Hn etmenin çok mütkO 
olduğunu •öylemi_1tir. 

I.:ozan kon eransıom net·ceıe
rioi izah ea(-n M. Heriot. Alınan" 
yanın ıiyat i şartların• mU1{ aVC" 

met etmiş olmasının yalnız cep" 
beden görülmesi icap eden ıne· 

selelere mail ve münharif bit ' 
istikamet verilmemesini temid 
etmek için olduiunu beyan ey" 
lemiıtir. 

Lozanda istihsal edilen neti" 
celer şu suretle hulasa olunabihr: 

1 - Almanya iti ' ifı, 
2 - Çok sarih ve açık olaO 

" dostane itilaf ,, 
Bu son itilaf Amerika içİO 

memnuniyeti mucip olduğu tak: 
dirde son Lozan muahedenamefl 
kat'i bir mahiyyet iktisap edecek"' 
tir. Aksi takdirde bütün mem~e" 
ketler Hoovr moratoryumundaO 
evvelki haklarım tekrar milk• 
tesip olacaklar dır. 

Biz, büyük Avrupa ailesi içill" 
de intizam ve sükunu tesis içid 
ıki büyük memleket ara11nd• 
mukaddem bir itilAf akti llzılll 
geldiğini dütUndük. Bu iki bUyO~ 
memleket, tarihin sevki ve ihtit' 
etmekte bulunduğu misaller' 
le da~a genç milletler üıe" 
rinde bir büyllklük bakkıo• 
malik bulunmaktadır. işte bu ıU" 
retle bu düşüncelerimizi dostane 
bir mesai iştiraki zibniyetile t•" 
hakkuk ettirmiş olduk. ----

BiT Mareşal öldU 
Londra, 16 ( A.A ) - BüyOlı 

harpte Fransada, ltalyada birço~,. 
kumandanlıklarda bulunmuf, Jlb• 
işgal ordusu kumandanhğını ~' ... 
1925 ten 1929 a kadar lli koc01 

serlik vazifesini ifa etmiş o!•" 
Mareıal Vıkont Palmer, bu ı•~ 
bah bir ameliyat neticesinde 6 
müştür. 

darillfilouoda ıslabıt! 
İstanbul Darülfünununda nıUtıl':r' 

sıs Profesör Malşın raporuna 1..,, , .• ,. 
yapılacak ıslahatın ne şekilde • ti' 
lacağı henüz belli olmamakla bt fi 
her geniş mikyasta olacağı tah1Pi11 

dilmektedir. 



Meseleler 

Frans b·· · 
l ___ a_ı_a_ı_a ___ B __ a_b_e_rı._e_r __ i __ J 
ltalyan filosu 1 Parasız seyahat! 1 Sanayide kulla a utçesınin 

Açığı limanımızda nılacak mevad 
Bir 81ılm bU 

I' d8rt b tçemiz yekOnunun 
:rra:ı,a e~. mislini buluyor 1 

'11ıilza1ce b~t~esl Ayan meclisinde 
ı. re edılırken A 
u.ı, CaiJtau .. .. :. Yan azasından 
•irtde büt x on~muzdeki sene içeri. 
bıııaca ~ Çe .?çıgının 8 milyar frangı 
1't ida gı~ı soylemiştir ki demiryolla-
di reaımn ~ b 

r, 8 rn·ı açıgı unun haricinde-
,. liraaı ı Yer frank, 800 milyon Türk 
O' • Yani T .. k. .. 

ltıuı" .. ur: ıye butçe8inin yekü-
• ı: n dort b · 1. . 

'" 1tıı11q ~ ' eş ıms ı bır para oldu- · Yorc b k 
O' lıozi11eu • u ra ·am Fran.'lanın mali 
il te oldllğrıtn nasıl müşkiil bir vaziyet

,o li'rallaa :;: cçık. bir surette gösterir. 
iti (]arid ümetı bu açığı kısmen ye

e ltıretu at, kısmen masarifi tenkis 
l• li'~ kapatmağı düşünmü§tür. 
1~ fll~ t buna imkan olmadığı anla. 

.:,... <ıdır Onu . . I .. k. 
• '"~ ı.__. • n ıçın m ·umet ge-e Jtı~· ~an w 

·""</( •ıır . açıgı hazine bonusu çıkar-
llıı h etı/e kapatmak niyetindedir. 

te,.ilerı "8usta dün ajans tarafından 
"l'tt:: telgraf/an aşağıya kaydedigo· 

ı· Pa.,;, 16 (A 
ıa;, Bu' . .A) - Ayan mec-
teallik tçenın muvazenesine mü
haşı Projenin mözakeresine 

• ·anrnııtır. 
~fazb t 

J)toj . a a rnubarriri, raporunda 
~ab:ının. ~eb'usao tarafından 
ııcr1 ~dılrnış olan ıekille l<abulü 

C"sınd M. ... .~ karar kılmaktadır. 
lf ~lb l ~aı loux, nazarı dikkati 

.ı t tnış . 
'Iİ}'e k oıan beyanatında .yim-
Riler adar vazedilmiş olan ver
~İtıae at<lrni haddi bulmuş ve 
iını .• naleyh yeni vergiler •az'ı 

e' n::ı, ka• ' -llıerı •=namı' o.masına rag· 
I· İşitı i .masrafların tenl.<isi suretile 
,. dıı~ ç nde:ı çıkılmast elzem ol
~ 1;nu söylemiştir. 
• li.; 33 senesinde 8 milyara ba-

~ oıllı "h . 1· ı:ı awı ı tırna ı mevcut bulu-
at\ill bütçe a !ğınm mütemadiyen 

aa, p l h" b" d' " a ' e,, va ım ır şey ır. 

\~t 11
1 8 milyara, demiryollan 

.ı ~ ~,.'tlıı 
'leğif dır ait ol•n açık dabil 

· ~. H.e · ' 
'•ıı· tıot nun bir müda'-ale-. ı rn .. t 
l~lliıı u eakip ayan meclisi, pro-
teYle k heyeti mecmuasını işari 

tıt, abut etmiştir. 
~~•.ne bonolar1nın tezyidi 

Resmi ziyaretler 
bugün yapılacak 
Bir müddet evvel limanımız

dan Karadenize geçen ltalyan 
fiJoıu dün sabah Varnadan dön
müştür. Evveli saat 8 de Kuvar
to kruv .u:örü limana girmiş ve 
karşılanmıştır. Kruvazör 21 pare 
top atarak şehri ıelamladıktan 
sonra DoJmabahçe önüne demir
Jemişhr. Cairoli, La Farina, Co· 
senş, Bassioi, isimlerini taııyan 

dört torpıto saat 9 da gelmi.y
lerdir. 

lii!o kumandam Amiral M re· 
no') u taşıyan kruvazöz limanda 
demirledikten biraz sonra Jiman 
reisi ve ltalyan Amirala mihman
dar tayin o'.unan Hüseyin Baki 
Bey gemiye giderek hoş geldiniz 
demişlerdir. Gene aynı saatte 
ltafyan cen~ral konso:os ve ata· 
ıenavali kruvaı •re gitmişler· 

dir. Saat 9,S ta amiral, 
refakatinde konso'~slu~ erkanı 

ve ateşenaval bulunduiu halde 
Trabyaya ltalya sefirinin ziyare
tine gitmiştir. Sefir Baron Aloiıi 
cenapları, öğleden sonra bu ziya· 
reti iade etmiştir. 

Amiral ıefirden başka Papa
nın lstanbul vekili Monıenyor 
Margotiyi de ziyarete gitmişrir. 

Bu gün gemide Monsenyor Mar
gotinin de iştirakiJe bir ayini ru
hani yapılmaSI ihtimali vardır. 
Resmi ziyaretler bu gün yapıla-

cak ve bu gün iade edilecektir. 

Bugün sa t 17 de ı;efarethane 
bahçesinde Italyan filosu şerefine 
bir gardenparti verilecektir. Se
fir, yüksek rütbeli ıabitan, yük
sek tabakaya mensup kimseler, 
matbuat erkanı gardenpartiye 
iştirak edecektir. 

Verilen mu'.umata göre Kuvar
to krovazörü 3300 ton '.uktur. 28 
mil sürati vardır. Harbi umumide 
54 defa l:ombardımana girmiştir. 

sporcumuz 
Pervaneye takılarak 

yol alıyor! 
Tramvayın arkasma asılıp 

giden çoculdarı herkes bilir, 
fakat ko11rnc:ı vapurun arkasına 
takılıp bedava ıeyahat eden 
kimseye rast geldinizmi? şimdiye· 
kadar ne bizim memlekette, ne 
başka yerlerde böyJe bir hadise 
işitmemiştik, dün muharrirlerimiz· 
den biri gözüyle gördü: Tanın
mış sporcularımızdan yuıucu 

Talat Bey dün sabah saat 8,25 
de KınahadaC:an Istanbula ha.e
ket ed~n Eüyükada vapurunun 
arkasında pervane yerindeki boş
luğa çıkarak oturmu~, Kmalıada
dan F enrbahçe önlerine kadar 
biletsiz olara!c orada aeyahat 
etmiştir. 

Vapurun arkasındtl penane 
yerindeki bo }lukta bir ada mm 
oturmakta olduğu vapurun içinde 
duyulunca bir çok kimseler merak 
ve heyecanla vapurun arka tara· 
fana gitmişler, içlerinden bazıları 
aşağıya ses~enerek Talat Beye 
nereye gittiğini sormuşlardır . 

Meşhur yüzücü : "Fener bahçe 
kulübüne gidiyorum! " cevabmı 
vermiştit. Bu sırada bilet me
muru da gelmiş ve "Talat Bey, 
biletini ver, zımbalayayım !,, diye 
ıeslene:-ek latife etmiştir. 

Vapur F enerbahçe açıklanna 
geldiği ıamam filhakika Talat 
beyin upurun pervaneJiiinden 

denize atladığı, bir az sonra da 
suyun yüzüne çıkarak o zamana 
kadar ipıni elinde tutmakta ol
duiu Hadılbot a binerek Fener 
yolunu tuttuğu ve unldaşhğı 

görülmüıtür. 
Hadiseyi gören muharririmiı: 

bilet memuruna vapurda bedava 
seyahat edilmes!ne J'lasıl razı 
olduğunu sormuş, memur gülüm-

Veni muafiyet liste
leri yakında çıkacak 

Iktısat vekileti, dahili sanayi
de kullanılacak o 'an iptidai mad
delere ait yeni muafiyet listele
rini yakında neşredecektir. Fakat 
bazı kimselet muafiyet kaldırıl
dığı iddiasile listeleri bekleme
den bazı madelerin fiatlarım 
arttırmışlardır. Kösele Ye deri 
de bu meyandadır. Şehrimizde 
2,5 milyon kilo kösele ve c eri 
stoku vardır. Buna rağmen kö
sele fıatı 120 kuruştan 200 ku
ruşa fırlahlmı~tır. Bu yüzden 
kundura fiatlan da 100, 150 ku-
ruş kada r artrnıştır. 

Bir milyarder 
Şehrimizde 
Meşhur ruilyarder Baron Ro

çild La Resolne ismini taşıyan 
hususi yatile dün şehrimize gel· 
m:ştir. Milyarderin yanında on 
beş kişi ve bu arada ölen 
Fransız şeker kralının oğulları 
vardır. 

Edirne yolculuğu 
Otobilsle daha ucuz 

Kırklareli •e Çatalcaya işliyen 
otobüsler birkaç gündenberi 
Edirneye kadar gitmektedirler. 
Bu otobüsler trenden daha ucu· 
za yolcu taşımaktad1r. 

Trenle Ediroeye ikinci mevki 
12. üçüncü mevki 750 kuruştur. 
Halbuki otobüıler 4 - 5 liraya 
müşteri almaktadır. 

seyerek şu cevabı .ermiştir. 
- Ue)İm, bir türlil önbne geçemi· 

yoruz. Bu çocuğun etmedijti yok H Vapur 
halkını heyecana veriyor. Bazın vapur
dan atlıyor, intihar etti .zannediyoru7., 
vapur durup sandal indiriliyor, Bu Talat 
kaçıp pervanenin üstüne saklanıyor, •'a
purun bir t:ırafıııdan dalı;> öbür tarafını 
çıkıyor, hakkında kaç defa zabıt ıuııuk, 

para etmedi ! 
• tı .... arıs, 16 (A.A) - Maliye na-·•, d .. cft t .. un meb'usan koridorların-
o L Qukrı t· 'h 'lllldu- rne ın ı racana mezun bu-

tııı1 iu hazine bonoları mikta-
1 Memleket Baberıerı l 
~il~ç-a~d~a·m-ın-k•a•t•ı•ıı--•••K•a•d•ı•n•k-a•çı•r•m-a-~~l~z·m·ı~r~b·a~h~k~~·ı~la~r~ı.,.. o ~ıq: 2 milyara tezyit edilmesi 

ltkJifUbu meb'usan ' meclisine 
~ etmesi muhtemel bulundu-

" ttrrı~ •e mezkür meclis·n kabul 
~ltJı! old~ğu mali proje ahki
tid,t temın etmekte ~lduğu va
doı_ l!ıenbalanmn kıfayetsizliği 

1 lıtJat•ile hazine namına bu tes-
t\tı b Çaresine baş vurmanm za-

(l ldunduğunu söyJe miştir. 
~ •tetelcr, bu münasebetle 
•t)~ llıccliste mühim müzake
~Qt:k Cereyan edeceğini ve. bu 
~eıcı,:~e~er esnasında ekserıyet 
~b •nın yeni baştan mevzuu 
~t ~~a.cağını tahmin etmekte 
~ld11 ~ Urnetin geçen sa!ı günü 
~)er gibi bugünde muvaffa
llı•kt kdaıanacağı fikrinde bu'un-

\>~· 
~:~ı;--v-u_g_o-sl_a_v __ 

'r rt geldi 

Nihayet cUrUmıer•"ln cezasını 
bularak öldUrUldu 

Ordu, J 6 - Sarı oğlu Meh
medi tarlasında çalışırken ve 
boca Veysel Efendiyi de kapı-
sının önünde öldüren Serezli 
Ramiz tüf~ğini alara't dağa çık
mıştır. Takibine giden jandarma 
müfrezesinin imirı çavuş Reşat 
Efendi, T epeköy m~vkiinde Ra
mize rastlıyarak teslim olmasını 
ihtar etmiş ise de Ramiz bunu 
reddetmiş ve attığı kurşunla hu 
çavuşu da öldürmüştür. Ramiz, 
bilahare Reşat çavu~un elb.sele
rini ıriyerek, müfrezenin takibin· 
den kurtulmak için kendisine 
jandarma süsü vermek istemiş 
ise de mesele anlaşılmış Ye 
Ram·z öldürülmüştiir. 

Şark vllAyetlerinde yakalanan 
şakller 

iki erkek bir kadını kaçırdı 

Erdek 16 - Erdeğin Çeltik
ci l(öyünden Şer:fe isminde ko
cası rskerde bulunan evli bir 

kadın kaçırılmıştır. Şerife, bir 
gece yarısı tabancalı iki erkek 
tarafından uyandırılmıştır. Zaval· 

h kadın bütün mümanaatıno rağ
men, elieri tabancalı bu iki ya

bancı erkeğ:n elinden kurtulama
mış, sadece götürülürken istim· 

dat etmişfr. Fakat bu feryatla
rıda duyan olmamıştır. 

Bilahara yapılan şiddetli ta
kibat neticesinde Şerifeyi kaçı
ranlardan birir.in Mahmut kö
yünden Mehmet oğ!u Kadir o!· 

duğu anlaşılmııtır. Kadir yaka
lanmış, bir evde kapatılan zavaUı 
Şerife kurtarılmıştır. 

Çöl aşiretlerl arasında 

ea,vekllimize bir zirafet 
ver6çekler 

lzmir, 16 (Vakıt) - lzmir ba
lıkçılar cemiyeti Gazi beykeJinin 
küşadında başv~kilimizin şerefine 
Kilizman sahilinde bir ziyafet 
verecektir. 

incir kurdile mUc:ıdele 

lzmir 16 (Yakıt) - Hariç pi
yasalarında incir mahsulünün 
1"} met:ni düşti:en incir lrnrdu 
ile ehemmiyetli surstte mücade
Je tedbirler ittihaz cd lmektcdir. 

ızmlr şoförleri imtihan edilecek 

lzmir, 16 tVakıt) - Son za-
manJarda kazaların fazlalaşması 
dolayıs:le bütiin şoförlerin imti. 

hanlarının yapılması, ehil olmı
yanlann tasfiyesi vilayet ve be· 
lediyecc tekarrür etti. 

MovJ<uf bir bektaşi öldU 

lzmir, 16 ıVakıt) - Muhake· 
melerine baş:anan Bektaşilerden 
60 yaşında Yuocs kahya hapi

1 

Milli Hakimiyet 
Nasıl kuruldu? 
DUn lstanbul radiyosunda 

verilen konferans 
Dün ll:ıkimiyeıi Milliye ba)r:ımı mil· 

nasebeıilc sıılıanıtın ilgası ,.e Mili! 1 la
kirniyetin tesı:.i hakkında &dri Etem 
Bey tıırafından radi) oda bir konf er:ıns 
\'t"rı)mişıir. Aynen takdim cdi\·oruz: 

Bundan on sene evvel 1 Teş· 
rinisani l 9l2 akşamı Ankara 
tek bir kalp gibi heyecanda, 
güzler meclis kürsüsünde konu-
şan güneş başlı hatipte, herkes 
büyük neticeyi bekliY,ordu. Ha
diseleri sıralamayı ve hadiselere 
hükmetmeyi bilen büyük Musta
fa Kemal son sözünU söyledi. 

Saltanat ilga edilecek . 
1 Teşrinisani 1922 oelsesinde 

saltanatın lağvi kararı ittifakla 
kabul edildi. 

Saltanatın llğvi Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşundan, istik
lal harbinin safhalarından anla
şılıyorduki bir emri vakidi. 

istiklal harbini yapan, iıtiklll 
har bini yaparken devletin blitiin 
icra ve teıri salahiyetlerini biz· 
zat milletin iradesine terk eden 
bir hükumet tarzı hakikatta 
saltanat idaresine zaten nihayet 
vermi~ti. 
Mondoroı miltarekeıini kabul 

eden, bu mütareke ile memle
ketin her tarafını yabancı ordu
ların istilisına açık bırakan sal
tanat lstanbulda işgal kuvvet• 
lerine menıup en madun me
murlar1nın elinde bir oyuncak 
olmuştu. işgal kuvvetleri ve on• 
ların birlikte Iıtanbula gelmiş 

olan memurları Osmanlı Padişa
hına emirler verebiliyorlarmış. 

Padişah da bu vaziyeti memnu• 
niyetle kabul ediyordu. 

Hatta Osmanlı saltanatı son 
demlerinde Türk halkının devlet 
hakimiyetini mütekilce idame et
mek için yaptJğ hareketlere, bu 
hareketleri isyan telikki etmek 
devlet hakimiyetini tesis etmek 
iıtiyenlerin üstüne ordular gön· 
dermek, Türk devlet hakimiyetini 
mestuliler hesabına yıkmaya var
dım etmek suretile mukabele
de bulunmuştu. 

12 Eylül 1919 da Jngiltere hü· 
kfımeti ile Padişahın murahhas
ları arasında imzalanan gizli mu-
ahede de Osmanlı ıaltanab in· 
giltere mand~sına girmeyi kabul 
ediyor ve hilafetin manevi ve 
ruhani kudretini lngilterenio 
menfaatine hadim kılmayı teah· 
hüt ediyordu. Nihayet Sevr mua• 
hedesini imza etmek suretile 
mevcudiyetine bizzat nihayet Ter
mişti. 

Osmanlt imparatorluğunun ta· 
biatin aksine olarak bir milleti 
milstemlikeleştirmek arzusu ta-
hakkuk edemedi. Mürteci isyan
lar çıkardı fakat muvaffak ola-
madı. istilacıları teşvi :t etti fakat 
isti acılar yer yer mağlup oldu. 

Ankara kaleslne sırtını daya
mış olan millet ordusu birinci 
ve ikinci inönlerinden Sakarya-
dan, başkumandanlık harbinden 
~onra başkumandanın a-österdiği 
ılk hedefe, Akdenize kavuştu. 

19 Eyliil 1922 de artık Ana. 
do:unun garbında istilacı kuvvet
lerc!en tek bir nefer kalma • 
t T .. k. mış 
ı. ur ıye vatam millet ordu-

- ~fıti ~osla~yanın yeni Türkiye 
~tilnb 

1 
• Mıroı!ov Yankoviç dün 

-t•y \l a. gelrniı ve akşam An
ftbiti~· gıtaıiştir. sefir sah günü 

"••ze d~ 
1~ onecektir. 

._,~.: .. =----------

Bitlis 16 - Haziran ayı zar
fında Şark 4 umumi müfetti~lik 
mıntakası dahilinde dördü ölü 
oimak üzre 54 şaki yakalanmış
tır. Gizlenip kalanlarm da takip
lerine devam edilmektedir. 

Adana 11 - Şamdan buraya 

buraya gelen haberler, Şam ci
varında çölde bedevilerin yeni-

sane rev:r :ndc öldü. 

Trabzunda fındık mahsulü 

sunun silahile tertemiz bir hale 
kanm'.!itu. Orta Anadolu yaylasm-
dan Ege kıyılarına inen silahlı insan4 
lar, Orta Anadoludan beri ayaklar· ... •errahıar1 geliror 

tll enırnuz 
~· tı(l C un 27 inci çarşamba 
•t onte Ve d . . . 

" ~'Pu 1 . r e ısmını taşıyan 
))\lı r 8 ııtanbula bin İtalyan 
t 

1 i•lec kt· ~İlde ·1c·e ır. Seyyahlar şe-
~_,, döı 1 gün kalacaklar ve 

neceklerdir. 

&artında bir kerde' katili 
Bartın 16 - Kardeşi Veysiyi 

öldüren kutlu Beyin Bailar kö· 
yönden lbrahimin muhakemesi 
bitmiş, kardeş katili 18 sene a
ğ1r hapse mahkum edilmiıtir. 

den boiuşmıya başbdıklarını bil

dirmektedir. MevalilerJe Aneze· 

ler arasında perşembe günü Ha
ma civarında vukua gelen bir 

çarpııcnada iki taraftan üç ölü 
ve beş yarah olduğu bildiril · 
mcktedir. 

~ 

Trabzon, 16 - Fındık mah
sulü idrak edilmek ~zeredir. S:ı

hil kısımlarıoda daneler olgun
laşmış, toplanmas;ma az kalmıştır. 

Rekolte 350 400 bin kantar ara

sında tahmin edilmektedir. 

ucunda sürüklenen "S 
h d . . d t:vr,, mu· 

a c es nı e bir leşi deniz t .b. e a ar 
gı ı vı tı:m topraklarından sök .. 
attılar. np 

Ordunun lzmire girişi Mudan
ya mütarekesi şırtlarmm kal: 'ü 

(1,{ıtfen smııfaıa çeviriniz) Uı 



z11niz Yalova~ 
[üst tarafı 1 inci sayfada 

yatile Yalovaya hareket etmiş
lerdir. 

Derincede 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Kazım Paşa Hz. leri ile üçüncü 
kolordu k'1mandanı ~ükrü Naili 
paşa, İstanbul Valisi Muhiddin 
Bey evvellki gün saat 18 de 
Dolmabahçe önündt'n kalkan 
Ertuğrul yatile Ya'ovaya gi~miş
lerdi. 

Bu heyete Yalovada, bir haf
tadan ber:i tu'.unan, Da
hiliye vekıli Şükı ü Kaya ve 
dahiliye v, ka 'eti hususi kalem 
müdürü Ekrem Beylerle Sey,ri
scfain umum müdürü Sadullah 
Bey iltihak etm:~, Eıtuğrul yatı 

müstakil huduUat ıçinde yaşa
mak istiyen Türkiyenin ide:ı!ine 
kaYuştuğunu anlatıyordu. 

Müstru<il v~tan teşek!.ül et
mi.tti. Bu müstakil vatc:n Lozan 
su'.hü. muahedesilc tee::t edecekti. 

işte tam bu esnada, 1922 Teş· 
rin~ vvelinin nihayeti günlerinde 
lstanhul bükümeti bt;yülc bir 
küsta&lıl<ta bu~undu. Lozan sulh 
konfernnsma devlet namına işti
rak etmek isledi. 

Saltanatın bütiin istıJ\ al harbi 
müdde~ince neler yaptığı, aasıl 
hareket ettiği, mağJUp edilen 
düşman. kuvvetleı:ile nasıl anlaş
malar temin cUiği meydanda idr. 
Artı1 b·r dab.a ona deY!et mu
kadderatı ter' o unamazdı. Bu 

·fili badiseler yanmôa Büyük MH
let Me.c.lis.nin teşekküiündeubed 
'ge~en müzakere safhaları bi!has· 
sa bir.inci tcşldlatı ~sasiye kanu-
nunuıı b:azıı:lanmas• esnasında 
Büyü!:c Mustaf.at Kemafn:: temsil 
ettiği "Demokrat,. cereyan Mec-
listeki cenah zümr:elerinin arzu
ları gibi yalmz muharebe He 
meşgul olac.ak mnllal::kat bir hü
kumet değiltli. 

Türkiye demokras:st sulh için 
mfıcadele ederken dahili ve ha
rici siyasetin· ve harllm beyeca-
nını muasır demokraıir..in bir 
ahlak umdesindeu ahyordu. Bu 
prensibi şöyic anlatmak müm
kündür: Hariçte müsa•i haklı 
miHet, dahilde müsavi haklı va
tandaş vücuda g tirinceye kadar 
döviişmek! 

lnöoünde ölenler, Sakaryada 
yaralananlar, orta Anadoludan 
bir kartal sürüsü gibi dağların 

'tepelerini aşarak Ege kıyrlarına 
inerken gözleri deniz yollarında 
kalan yayla çocukları muasır de
mol<rasinin, muasır aiılfikıo ta-

• bali:kuku için ö'en kahramanlardı. 
MOsavi insanlar mefküresi bu 

kadar canlandıktan, yoıunda bin
lerce aeve, seve can Yeren genci 
bulduktan sonra elbette tabak
lrnkta gecikmiyecikti. 

Halbuki "müsavi millet,, mü
savi fnsan idealine karşı Türk 
unsurlarma silah çeken iki kuv
vet vardı. Birinci planda müs-
etmlikeci devletler, ikicci planda 
sultani Birinci planda müstemli
keci mağlup edilince, ikinci p!an
daki sultanın ortadan kaldırılma
sı zaten fili bir surette teessüs 
etmiı olan millet hakimiyetini bir 
defa daba teyitten başka birşey 
değildi. 

Türk milleti cemiyet hayatında 
tekl\mül merhalelerini olgun bir 
şekilde aşa, aşa millet hakimiyeti 
serhaddine gelmiş ve orada ken
di kudretini Sultanların kudreti 
yerine ikame etmiştir. 

Bir T etriniaani 1922 bize, be
ıeri mücadeleler içinde muasır 
•hlakan muzaffer o!duğu, prensi-
bin üstünleştiği, tabakhuk et
tiği ııü11dür. 

gece saat y.rmi üç buçuğa doğ
ru Y af ovadan Derinceye hareket 
etmiştir. 

Yalovada haffun sevinci 
Gazi Hazretlerinin teşrif ede

cekleri haberi Yalovaya kalaba-
hk bir halk kitlesini daha bir: 
gün evvelinden cezbetmişti. Ya
lovanın bütün otelleri isk~Jeden 
başlıyarak kaphcalardaki otellere 
varıncaya kadar dolmu~, her otel 

hıncahınç denilebilecek bir hale gel
mişti.Kaplıcalarda Taşbanda, Büyük 
otelde, " Çınar alh,,nda boş bir 
yatak lrnlmamış, son kalan boş 
y.erleri de akşam geç vakit Bur-
sadan ge!en bir İngiliz seyyah 
lrnfilesi işgal etmişti. Okadar ki 
sey,r 'sefainin cuma iünkü son 
po:ıtasile gi.ice saat 23 te gele., 
yo:cular:ın gece sokakta kalma
ları ihtimali bile baş göstermişti. 
Yalova kal'makaııa Şefik Bey 
tahacüm eden h ika yer temin 
edi!meıi iç"n bilyük bir faaliyet 
gös eriyordu. 

VaJ~v.a isltelesintle 
Bütün bu halk dün sabah er

k enden büyük reisimizi karşıla-
mak iç"n hazırlıklara başlamış, bir 
kıs ·nı kaplıcalarda kalmış, diger 
mühim bir kısmı da Yalova iske
lesine · inmişti. Yalova iskelesi 
civarı, bütün dükkanlar ve binalar 
bayraklarla d1:1natılm1t, köylüler 
de lstanbuldan gelen lcar,şılayıcı 
l<füesine itti tlak etmişlerdi, Yalova 
büyük bir b~yram yeri manzara
sını gö~tet'liy ordu:. 

Sevgili reisini biran evvel gör
mek istiyen herkes tususi trenin 
Dednceye muvasaJatile Ertuğrul 
yabmn Yalonya varışı saatleri 
hakkında tahminler yürütüyor, 
biilün gözler ufukta Gazi baz· 
retlerini getirecek yatı araştın
yordu. 

Saat on bire doğru denizde 
bir duman belirdi. Herl<es bütün 
dikkatini gözlerine vererek ge
len gemiyi seçmiye çalıştı. Fa· 
kat gelen,. Seyrisefainiu Yalova 
sabah postnsıydL Bu seferi ya-
pan Maltepe npuru saat onbir· 
de iskeleye yanaşarak birgün 
evvelden gelen halkın miktarını 
bir kat daha çoğaltan büyük bir 
kalabalığı Yalovaya boşalttı. 

Yalova postasile gelenler 
Bu vapurla geleuJer arasında 

Ali Fethi, lslanbul meb'usu Aliı-
ettin Cemil ve Müderris Yusuf 
Ziya Beyler de buluouyorlardi. 

Bu zevat ve bir gün evvelinden 
Yalovaya gelen lstao.bul gazete
leri' mümüssileri sahilde bulunan 
bir bab:(ede bekliyorlardı. 

Saat on ikide jkinci defa 
olarak ufukta abir gemi dumanı 
daha görüldü. Yine gözler du· 
manm göründüğü istikamete çev
rildi ve herkes bütün dikkatile 
gelen gemiyi seçmiye çalıştı. 
Heyaz renkli olmasmdun dolayı 
gelen vapuru Ertuğrul y.::tır.a 
benzetenler pek ço~hı. Fakat 
vapur biraz daha yaklaşınca yine 
aldanıldığı anlaşıldı. .. 

Geleo, Halk fırkası Usküdar 
şubesi tarafından tertip edilen 
gezintiye iştirak edenlerin bulun
dukları Şikeli Hayriyenin 71 nu-
maralı vapuruydu. Bu sırada 
Yalova kaymakamı Şefik Bey 
bekliyen zevata habervcrdi : 

Ertuğrul yatı iki saat evvel 
Derinceden hareket etmiş. 

71 numaralı vapur Yalova is
kelesine yanaşmıştı. Fakat gezin-
tiye iştirak eden halkın arzusu 
ve ısrarı üzerine dış::ırıya hiç bir 
yalcu çıkarmadan tekrar hareket 
ederek Ertuğrul yatın• karşıla
mıya gitti. 

Garbi Trakyah gazeteciler 
Saat 13.30 da iskeleye yanaşan 

bir motördeo, salı gününberi 
lstanbulda bulunan Garbi Trak-
vah gazeteciler ve gelen Garbt 

· Trakyalı seyyah kafileıine riya-

set ede:ı Dedeağaç muallim 
mektebi müdürü M. Gardikas 
çıktılar. Garbi Trakyah meslek
daşlarımız Slbableyin 8,20 vapu
runu kaçırmışlar, bunun üzerine 
kiraladıkları bir motörle Yalova
ya hareket etmiş'erdi. Meı5lek
daşlarımızm dün pek taii 'i olma
dıldarı anlaşılıyordu. 

Filhakika teıadüfen, kapıtanı 
Yalo\•aya hiç gitwemiş bir motö-
re binm:şler ve Yalova yerine 
bir saat u:ukta başka bir köye 
g;tmişler, oradan köylülerin ta-
rifi iizerine tekrar geriye döne
rek Ya:ovaya gelmişlerdi. 

Yunan gazetecileri Ya'ovaya 
var-Oı!darı vakıt Gazi Hazretleri
nin teşrifleri yaklaşmıştı. Halk
ten bazısında bulunan dilrbinler 
ufku tarüssut ediyorlardı. Sa:tt 
on dörde yirmi ltalmış~ı, ilk müj
deyi Müderris Yusuf Zi~'a Bey 
verdi: 

Erh.s§rul geliyor 
Bütün gözler o is~ı!rnmete 

çevrildi. Filhakika ufukta gittik
çe büyüyen beyaz bir nokta 
vardı. Bira% aonra gelen gemi
nin, yüksek direklerinden, Ertuğ
rul yatı olduğu anlaşıldı. Yat 
yanında 71 numaralı vapur oldu-
~ halde ilerliyerek miUet çiftli
ği istik ameline geldi ve orada 
durdu. Yatın çaldığı düdük üze-
rine iskelede bekliyen Ankara 
ve Sakarya motörleri oraya ha
reket ettiler. Reisi cümbur Haz
retlerinin miHet çıftlrğine çıka
cakları anlaşılıyordu. Karşılıımıya 
gelen zevat otornobil!erle • iftliğe 
hareket etli!er. 

Gazi Hazretleri ve kendilerile 
birlikte Ankaradan gelen fırka 
umumi katibi Recep, Gaziantep 
meb'usu Kı'ınç Ali, Nuri, Bo!u 
meb 'usu Cevüt Abbas. Sinop 
meb'usu Recep Zühtü, Eozoyuk 
meb'usu Salih beylerle kendile
rini Derincede karşılayan Büyük 
Millet meclisi Reisi Kazım Paşa 
Hz. Dahiliye Vekfü Şükrü Kaya 
Vali Muhittin beyler üçüncü kol 
ordu kumandanı Şüluü Naili paşa 
Sakarya motorile Ertuğruldao 
karaya çıkmışlardı. 

Reisicümhur hazretleri millet 
çiftliğinin sahilde bulunan tera
sında bir müddet istirahat ettiler. 

Eu esnada gazete fotugrafcı
ları Büyük Reisimizin müteaddit 
poılardan fotoğrafların1 çekiyor
lar ve bu kıymetli intibaları 
tesbit etmiye çalışıyorlardı. 

Ço!< beşu' bulunan Gazi 
hazretleri bu sırada yanlarındaki 
zevatla latife ediyorlardı. Bu 
arada Nuri Bey içio de: 

" - Nuri Bey kendine çeki
düzen veriyor.,, 

Dediler. 
Reisicümhur Hazretleri Millet 

çiftli&-inde bir müddet daha din
lendikten sonra saat on beşe 
doğrn Sakar}1a motorile kablıca
Jar yolunda bulunan Baltacı çift
liğine hareiı:et etti!er. 

BUyUk ReiGln iUifaUarı 
Büyük Reisimiz burada mo· 

tordan çıktıktan sonra çifliğe 
doğru ilerlerken kcndılcrini 
hörmetle se[iimhyan halka: 

" - Nasılsınız, Beyler.,, 
Diye iltifat ettiler. Salonda 

bir müddet oturduktan sonra 
çiftliğin müştemilatını gezdiler 
ve saat on beş buçuğa doğru 
olomobi!le kaplıcalara hareket 
ettiler ve köşk!erine çekildiler. 

Derincede 
Reisicümhur Hz. nin bulunc!u'.i:

ları tren evvelki akşam 19,30da 
Ankaradan hareket etmiş dün 
sabah 8,30 da Derinceye varmış
tır. Gazi Hz. ni burada Milli 
müdafaa vekili Zekai Beyle iz-
mitte bulunan ve oradan Derin
ceye geçen Miır Müdafaa vekn· 
l~ti müsteşarı Sedat Pş. , ko!or
du kumandanı Naci Pş. karşıla-
mıtlar, Ertuğrul yatı saat 10 da 
Yalovaya hareket etmiştir. 

bi 
Tilrkçe e çe\•iren 

• GOBI ("0LLER11'"DE 

gutlar arasında üç sene kalarak bir eser yazmı~tı. . k 
Turgutlar on sekizinci asrın ortalarında t:ıühim hır I 

id'iler. Prenslerinin adı Usiba idi. Bu sırada Ruslar komşu 
harp halinde buluncluklanndan Turgutlar da o:::ı1ara yardı~. 
mişler, fakat bu yuzden büyük zaro.rbra uğrad1kları için, \! 
tabiiyetinden çıkarak ba~ka otlaklar bulmeğa karar verrDh 
Usibamn Çinde ikamet eden bir akrabası onun kara3ahıntı 
lerek İli arazisini fethetmesini ti\vsiye etmişti. 

Usiba hu Turgutlnrı alıp ~ötürmek istediğinden V~lgd 
garbında yaşıyz:ı Turgutları da: çağırtmış, fakat kı!ın nehır 
madıj!mdan bunla\· nelıri geçememişler, U:;iba da 160,000 ad 
la hareket ederek tliye doğru ilerlemişti. Bir aralık Rusforııı 
kibine uğrıyan Usiba onların elinden kurtulmuş, fakat dafuı ~ 
ra kazaklamı taarruzi!e k;ırşılaş_mış ve yolunu değiştirerek 
garın şimali garb· sindeki Buluta doğru ilerlemi~, Buh.ülulartfl 
tecavüzüne uğramış, Buhıtlulu onların çadırlnrmı yağma \· 
arnbularmı ellerinden almışlar, lJsiba ile arkada!Jarı da Go 
ya:ıi çöle sığ~nmışlerdi. Gcbicle on gün dolaşan U:;iba ile fl1 
dasları biı· damla su veya ot bulamadrklarmdan atlarnuı> 
ökÜzleı·~nir. kanını içmeğe mecbur olmuşlar. Bu macera yöı 
elen kabilenin yarısı ile bütün hayvanları helake uğramışlıı. 

Usiba ile kabilesi yedi aylık yürüyüşten sonra 11i hud 
na vardı (160) fün lrişilrlt kaoiledcn ancak (70) bin kişi k 
tı. lli valisi Ceneral Şuhuti Turgutların geldiklerini anla)'1 

hududunu müdafaa için askerler ve Turgutların ne istedikl 
anlamak için elçiler göndermiş1 Usiba Rus memleketinde 1' 
mak istemediklerinden Lamalar memleketine geldiklerini arı 
mıstı. 

- Çinliler Turgutlularn yapacakları muameleyi bir türlii 
rarlaştıTamamı,!ardı. Bazıları onların kabul edilmeleri, baıl 
dn kovulma.iarı lehinde idBer. Fakat imparator Çien Lung oJl 

hüsnüı suretle ka.rşılamağı istemiş ve reisleı:ini (Tehol) e dır. 
ederek Usibaya (Han) un~anmı, kardesine prens unvanını 1 

miş ve Tu!'gutlarm reislerine de yüksek unvanlar tevcih ctoı 
Bunun üze,·ine kabileye yeni otlaklar tayin olundu. Bunlı 
bh·i Kara.şehir, biri Tarbagatay şarkında, biri lli ve Urumçi " 
:ıında, biri de Kulj.rnm ~arkmdadır. Bw .. dan başka impar~ 
'Furguthra 140,000 :d, öküz, koyun ve sonra telaar 120,000 
van, sonra çay, hububat, pamuk, elbise, çadır ve saire de ver 
ti. 

Çin muharrirleri daha sonra T urgutların nasıl Etsin 
kenann'.\. geldiklerini anlalıyorlar. Bu tnfsilattnn TurgutlarıP 
asH"danberi Etsin gökle yaşadıklan nnlaşrf.maktadır. Bunlar, 
ho Nornn bir asırdanbeı-i bütün bütün kuramadığını bize te 
cttifor. 

Eski zamanlarda Çin hndutlnn da ilin eki ongollıı. 
hepsi doğrudan doğruya impar.atora tabidiler. Cümhurive 
191 J d.: i füu i'e bu alaka l{es iJm iş ve Etsın ·· e yaşıyao l 
gutlar Kansu vilayetinin hükmüne girmişlerdi. Bununla berab 
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Turgutlar Prensi Pekin hükumeti ile doğrudan doğruya da te 
edebiliyor. 

Targutlarr, yukarıda mevzuu bahsettiğimiz dört sahad 
başk·· Kobaoııwı cenubu garbisindc ve cenubunda da yaşaIJ'l 
tadırlar. • 

19 
Çöl batak ı rı v 
Kum fırtına arı 

Sekiz Teşrinisani günü, seyahatimizin ikinci mühim merhale 
başlıyorduk. Seyahatimiıin ilk 2ünü bir-tecrübeden farksızdı.Ma 
dımız, develerin rahat rahat hareket edip etmiyeceklerini a-1' 
maktı. 

."1ervanımızın büyük bir ICısmı yola koyulmuştu. Nehit 
kamrzda kalmış, orman nihayet bulmuş ve biz ellınci konağırı' 
kurmuştuk. 

Yen iden yola ~.ıktığmuz için hepimiz neşeli idik. . 
Ertesi gün çıplak ve nrızalı yollardan ilerledik. MoruıJ1 S 

Je vardık. 18,4 metre genişliğinde olan yatağından geçerek ofl 
kenarlarındaki ormanlarda konakladık. Benim ika."11etgiihiJ11 
Mon3ol yurdu idi. Artık yaza, güzel, unutulmaz yaza veda e 
yer ve Asyanın en müthlş kışlarından birile lr..aı-şrlaşıyorch:ık· 
ra< a Turgulların yurtları var ve bu yurtlarda yirmi aile yaş'ff 
JC\ntsam; namında bir Turguttan bu havaliye Toroy Borük 
nildjğini anladık. Ru havalide kurt, tilki, yabani kedi ve 1 , 
\'ar. Znterı Turgudun kendisi de avcılıkla meşgul oluyor ~ebı 
b.dığl hayvau1

- ·· n C:eı·ilcrini Çinlilere satıyor. Bu Turgut I 
Dolnor Hodun cenup yolunu tutarak (Hami) ye gittiğini sö)' d' 
Bizill! de cenup yolunu tutmamızı istedi. Biz de onu dinle 
Fakat onu dinlem~k!e felakete uğradık. . fi 

11 Te;rini sani gecesi hararet tahtessıfır 14,2 ye dil6eı 
Ortalık sakindi, kamer yurdumun bacasından gümüş şuala.rını fei 
piyordu. Gecenin soğokiuğuna rağmen gündüzün hararacl·Jcle 
kcs:;ıf rr 1 O dereceye çıkıyordu. 24 ve k\ısur kilometre gitt1 ~' 
sonra Tsahsçrn Holosun"da yani (snrı sazların hududunds.\et 
n:..·kladık. Arazi çıplak ve sert olduğundan otomobil ile harje~i 
imkan vaı-. Mongolıstanm bu havalisi, hiç bir kimseye a~t (leıi 
mi.ş gibidir. Çü?kü . burn"ı Mongolista~ :ü~hu~yetine. ~ıl t~ 
Göçebelerden bır kımse yok. Sonra Çmlılerm hır tek ızıııe 50,.~ 
düf olunn~~ytr. Ötede beride metriık afyon sahaları var· Jet~ 
l:u havali:·. si:; h tilkiler bulunuyor. Burası yabani deve i~jı 
c.cnncı.idir. Fakat Tuıgutlar ilahların hı~mına uğramanıak 
,_ .. ..,1,,.: r ... - •• -...... -•--· ;;1 ... 1:: ... -:; .......... ı..., ... 
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Darbı biz kazansaydık, lngizlere 
Corcu atınız mı diyecektik? 

1 T 1 ngı. ız muharrirlerinden Brad-

kral 

ey • Bırt Al.m Par . . ~nyanın ıabık im • 
a.toru ıkıncı Villı"''m 1·1 .... !erek h . . ı e goru• 

da .. mu tehf meseleler hakkın -
ra ıoyl~diği sözleri Deyli Ekspres 

zStesın~e ne§retr.ıiıtir. 
Al • abık ımparator Japonya. vr 
IÖ ınl an~a. hakkında fu sözleri 

Y emııtır: UJ 
let aponya çalı§malıdır ve ata • 
ta.r~eBkedil~e~eJidir. Japonya 
L • olıevıkhğe kartı en büyük 
~""""'ltır. 
dut~lmanya da Rusya ile hemhu· 
kar ~r. O ~a .. garpta BoltevikJiğe 
~J f "'n buyuk kuvvettir. Fakat 
-.ı ~anyanın bu vazifeyi ifa et • 

ea1nf'! imk"' ·ı . S · an verı mıyor .. , 
~I abık kayser Almanyad:-n ve 
h hanya İl\!erinden şu ıekild2 

• V~tmi§tir: 
drııl er1ıav muahedesi ortadan k ' 
le lllalıdır. Bu muahede muha 
~itle v ki l" . . • )o e a ıse ıme ıstınat etn:ı • 

lath·~lrnanyarun bu mua ıedcvi 
)'ok, 1 ebnes;ne maddeten imkan 
k" · A.Imanvanın bu muahede ah ":k•nt ll\thik etmesi onun canım 
h l.?ını emmiştir. Versay muR -
}' edeaıni, Avruna ahvalini hilmi • 
)'en, onun coarafva ve etn'>graf· 

ı lıını bilmiyen si vasiler haz1r • 
ll'ıp b' "'ki d'J B , k I ze yu · e ı er. unıar bir 

c adeın darbesi!e yeni devletle1 vü 
u P. ~ t' . b 1 fak e ırmış, ve un.arın muvaf-

1 olup yaşayıp yaşıyamıyarak -
tttnı hic dü~iinmemi§lerdir. I-hn· 
t~r, DıiJJi hakimivetten, her mille.-
an ic:endi mukadder t n~ hR J::m o1 
"''•ından bııhıettikleri h:'.'.lde Al -
bıanya ve Avusturya gibi muaz • 
~ milJetleri b·• hnldardan mah· 
~.ettiler ve Hohenzoler Jerle, 
cek~ s~u.rg!~rla . üzakere etmive· 

erını ıoyledıler. Harpte biz 
riLJ;;"ak ~ISDydık ac;,.ba biz, fn
~e, sız k 11·al Corcu ahmz, 

Sabık kayzer Vllhelm 
bir cür:lhuriyet tesis ediniz de? öy 
le konuşalım mı? diyecektik. Biz 
harp meydanında ma<tlup edil -
medik. Arkacfan vurulduk. 

A 1manya bu gün en llyakatli 
adamlarının ba,a geçmelerine ve 
onu refaha götürme,erine nıuhtaç 
tır. Kcmünh'n, bir illet gibi inti • 
§ar ediyor. Fakat komünistlerin 
fikirleri tecrübe edilmit ve bun
larm sakat oldu~u anla~ılmıştır. 
Almanyanın refaha ermesi için ba 
§a geçen demagogların düşmeleri, 
iktidbr mevkiine tahsil, tecrübe 
ve an'ane itibarile liyakatleri mü
sellern olanların geçmeleri lazım • 
dır. Almanya on dört &eneden 
beri liderlerind n mahrumdur. 
Bunlar bir tarafta duraralt meıın· 
leketin duçar olduğu mihnet ve 
meşekkatleri ıstırap icinde seyre -
rliyorJar. Fakat A ~ anm ıstı -
raplaı r nihayet btılmak i..!zcredir.,, 

Sabık kayser lngiltereye kat'iy 
yen dütınan olma:hğını ıöyliyerek 
sözlri"ini bitirmiştir. 

t: mOstemllke siyaseti 1 

Afrika ya Doğru 
İtalya Hangi Sahalarda 
Genişlemek istiyor'?. 

ti Bu hafta içinde İtalyanın, E~ 
c·lereayı istimlak etmesinin ellin . 
~) ıeneıini tes'it münasehetile, 1-
d' Yanlann yeni müstemlekeler e· 
~~meleri ve istimlak ruhunun a· 
J'1endirilmesi için yeni tezahür -
~ ~bul~caktır. İtalya hükfa • 
~ etının yenı müstemlekeler edin
"tltlc için .her imkanı tetkik ettiği
C kısa bır zaman evvel sinyor 

l'~rıdi, ltalya meb'uslar1na irat 
.;tı11 bir nutukta izah etmiıti. O 

<Si 

zamandan heri ltalyada ayni me
sele mevzuu bahsohnakta ve her 
fırsattan istifade eti erek ltalyanın 
bu hakkı ileri sfüutmekted:r. 

ltalyada hükümff'rma o1e1n ka 
naat, Almanya gibi, "Düveli mu~ 
azzama,, arasına girmekte gecik -
mesi, onun için bir talisizlikti. 1-
talya, bu yüzden bir çok fırsatlar 
kaçırmıt, Tunusu bu yüzden kay· 
betmif ve İngiltere ile de Mısırda 

~::~:~ Boz Navar ~ 
Yazan: 

~lm. Rube 

janski 

~ .._ Sert derili, ağzı ıoğan, ıa
'l 1&k kokar, yüzü çilli, saçları 
~ kdı ıibi ıert bir şey olacak. 
be 11 •İzin Rum karılarınızı Be· 
Jc kt~ rördüm. Suya bakarlar fa· 
-t •çeri girmekten çekinirlerdi. 
bu .. 1 d .. ile .&a_z ere içerledi. Ka ının ~u: 

h ' aıbı güzel, derisinin kar gıbı 
ey az k b" be ld Yana larının gül gi ı pem· 

t~·o • Uiunu gayet terbiyeli, muk-
ta •t: •taatJı olduğunu söyledi. Ta
hirttıtı bıittiği zaman kendisini tatlı 

e eaa.. l . 
•arı k um e kar§ılar: "T agamı 
'Öz: :e:"":·: dermit. (Japonca bu 
lia:vretı rıh Tagami demektir.) 

Mahut Rum dilberile han
gi dilden konuftuklannı imkam 
yok söyliyemedi. O vakit neza· 
ketle kızı bekletmeme.sini rica et· 
tim. 

Çekinmeden: 
- Hayır bu akıam beni bekle

miyor. Kendisine ihtiyar kanmın 
geldiğini haber verdim. 

Dedi. 
Ben ihtiyar karı ha! Yallah 

Rum karısı hildyesine inanmı
yordum. Maamafih bu sözler ü
zerine içime bir nefret hissi gel
di uzaklaştım. 

Fena şeraite rağmen 
rakiplerini yenmiye 

gençlerimiz ~"'u~1vetli 
muvaffak oldular 

Adanada "Toros spor,. kulübii gc:ıç 
leri geçen hafla llalebc gitmişler re 
bii11ük takdirlcı le l:endilcrir.den ba/t. 
scdilmi~ti. Dilnkii posta ile gelen 
(Tür/: Sö=ü) re/ikimizde llalepte 
yapılan ue Türk gençlerinin ga!cbc
silc neticelenen mcıçm tal sil!itı l'etr · 
dır. :'J!ı rnll'/wt ncnçliq:rıin şerefli '>ir 
muvaffo.kıyctini a11lc:fan hu yazılJI il 
liluu fo alıyoruz: 

"Uzu!l 'e yorucu bir eyahati mii· 
teakip Balchf' geldik. 0"'1cden cn·el 
ziyaret t'ttiğimiz sahadan hi~ nıem • 
nun değildik. Çitnt~iı bu saha munta
zaM hiT halde dcr,ildi. Bir tarafı il <
diğer )anı arasında 90 sa>ttimc!r{!(il\ 
bir meyil vardı. Sonra sah-ının tofl· 
rağı da gayet yuınu-:aktı 'e üzerınc 
basılınca ayak ic:tinadını bu1amı)'or 
Ye ic-eri t;ökiirnrdu. 

Bu pis saha üzerinde pazar giinü 
saat 17 d~ oyuna baı;;ladık. Halep ta 
ltımmda 4 Fransız, 1 lt'll)an. 2 Rum 
Ye 4 Suriyeli. şu ~ekilde me\·ki almış 
bulunuyordu. 

Trmzliuı:a, 

1'iirk, Jül, 
Ferzi, Cico, Torna, 
l/addat, Ancelo, Rezuk, Suruncf, 

Skhas. 
Oyunun ilk nnlarmda sıkı hir ta. 

arruza geçen Türl< takımının muha -
~lmlf'rini teYVif hususunda H:>lep 
müd:ıfaası büJ ük müşkütntla karşı -
laştı. 

Oyun ''e telmik kun·etile hu akın· 
1arı durduramıyacağını anhyan mü -
dafiler hata iizerine hata ~·apıyor; 

el, t'elme vesaire .. Gibi memnu hare-. 
ketlerle bu ş!ddetin önüne geçmiye 
cabalıyordu .. Ve maaleSt'f ki hakem 
de hiç birisini görmediği için - bü -
tün hüsnü niyetine rağmen - bun • 
lan tecıiye etmiyorau. 

Eöylece oyunun ilk 20 dakikasın
da üst ü te üç gol fırsatı elde eden 
'fürk takımı bunlardan istifade ede -
medi. ('ürıkii Türk takımının hak et
miş oldt1ğu iki ndet penaltıyı hakem 
\ermedi. 

Bu r.ıüştcül dc,,.e geçti'den sonra 
Halep takımı biraz harekete geçti. 
Şimdi, bilha"sa ortadan ve soldan in 
kişaf eden akınlar karşısındayız. Bi-

te~riki mesai edememiştir. 
ltalyanın hangi sahalarda ge· 

nişlemek istediğini sinyor Grandi 
nutkunda izah ederek Afrikanın 
buna müsait olduğunu söylemiş • 
ti. Fakat bugünkü vaziyete göre 
İtalyanın yalnız Fransa hesabına 
hu şekilde teve11ü etmeyi ümit 
etmediği anla~ılıyor. Bu mesele 
ye dair ltalyada vukubulan ne§ • 
riyattan ezcümle Le'oltremare ga 
zetesinin nefriyatından İtalyanın 
noktai nazarı doha fazla tavaz • 
zuh etmektedir • 

Bu neşriyata göre Afrikanın 

cutlu bir aşık bulduğumu söyle· 
dim. T agami homurdandı: 

- İhtiyarın birisidir. Şu merdi· 
vende tesadüf ettiğim adam de· 
<jil mi? Yüzü domuz kıçı gibi yu
'·arlak bir tey. 

- Hayır, o değil... Benim Atı· 
kımm ismi Sigfrid Valter'dir. 

Bu iımi ben afişlerde okumut· 
tunı. Böylece Viyananın en met· 

zim miidafaa bira7. bocalıyor .. Ali ve 
Sabri hugiin c;ok iyi oynu) orlar. 

11,i tarafın semeresiz kalan a!un· 
la rı H' t'ansiperane gayretleri iccrsin 
de o~ unun birinci denesi hitama er
di ... 

... . . 
İkinci de' reye ha lnrken Tiirk ta. 

kımı tabiye~ni de;;.i .. tirdi.. Ye dört 
muhacim. dört mua' in Fİ temini tat
bika karar "erdi ••• Ye oyuna baslar 
haslamaz bu tabi:renin miismir olat'a 
ğını da gördü. Çünkü rakip tn'mmn. 
hu t·ıhiyc saye inde, hiç bir tanec:i 
clcmarke vazi ette kalmadıfrı için hü 
cum hattında' i mi!"=iri:et sıfıra 
indiı ilmiş oldu. 1üc!afi n mua' in -
lcrin iyi çalısmıya başlaması OJ un -
dald teı.irini göstermekte gecikmedi .. 
1'akımımız derhal oyun iizerindeki 
hakimiyetini tesise muvaffak oldu .. 

Aziz ,.e Ali bugün harikalar ya -
rntırorlar .. Bu iki gencin gösterdiği 
yük:-ek muvaffakıyet hatta ı::ey:rci 

ierin bile mazhan takdiri olmuştur. 

ikinci de\'renin 20 inci dakikasına 
doğru merkezden bir pas alan .\ziz, 
önüne gell'tt hütföt oyuncular Jlüyiik 
bir mı'haret ve çalakf ile h'rer. birer 
atlatarak rıltı pasa kadar 'okuldu .. 
Artık heri,e~ derin bir oh!. c;ekeceği
n" kat'i;vyen kanaat getirmıf'f: •. 

Çünkü, Azizin altı pastan şilt rek
me i ne demektir, bunu Arlanalılar 
rok iyi hilirJer .. Fakat, ne Yazık k;, 
ayağı o pis sahaıun, kumlu, «"amur. 
Ju toprağına g(imülen Aziz; topu 8\'U

ta ıttı .. 
Türk talmr.r talihsizlikle mücnde -

le ediyor ... Fakat, o. bugün Halep ~a 
ha~ında mutlaka galip ~ıknıı~·a <tzmet 
mi ti .. Bu azim ile akınlarını sık!P.ş . 
tıran Türk takımı, Halep mürlafaası 
na gene buhranlı dakikalar gt'Çİrtmi· 
)e başladr-

lkinci devrenin 35 inci dnkikasın
dayız" Bu sırada, Ragıptan hir pas n 
Jan Aziz bir kişiyi üzerini? ~ekip at
lattıktan sonra topu Necatiye verdi.. 
Ye o da kaleye çok sıkı IJir siit cekti. 
Topu yanlış bir ,·aziyette hloke et -
mek istiyen Fransız kalecinin elinden 
top ka~ıverdi •• Gol!! .. 

bir çok geniıt sahaları, beyaz in -
sanlar tarafından uzun bir za -
mRn İ§Bal edilmiye müsait değil
di. Onun için İtalyanların, Rodes 
ye, Angola, Nya11alana, T angani • 
ka, Katanga ve Kenya gibi sathı 
bahirden yüksek, yerli ahalisi nis 
peten az olan sahalara ehemmi -
yet vermeleri tavsiye olunuyor. 

ltalyan muharrirlerden biri şu 
sözleri söylemektedir: "Afrikanın 
tarkındaki yüksek havaliye muha 
ceret, y1•1tarda iımi geçen yerlere 
hulul için mükemmel bir vesile 

ağlamağa batladım. Artık kaba
dayılık etmiyordum, bekliyordum. 

~ah:ıd:ıl,i Türklerin se,·incine pil· 
yan ) c'i .. Tep orta) a g:!ldi.. Halep 
nıııhacinılerinden topu ı,apan mua' in 
ll•r toım Azize kadar verdiler ... O da 
ırıı.ısıesna bır h ı.,er \e çıılAki ile ıst 

iıo:le iki ki:;İJ i atlatarak müthiş pli\. 
c:e hır şut'e ık ncı g ı u ço'c u-cadıne 
hir ccJ.ilde atmı)a muvaffak oldu .. 
6 dal,ika içinde )apılan bu iki gol Ha
leplileri fena halde şa ırtmış; ve me 
~ U!; etmi ti .. Hu şaı.lnnlık içinde iken 
o' un da bir, i\i dakika sonra hemen 
bitmi:.ti ... 

• • • 
Türk 11\;:ımı S3h:ının çok fena bir halde 

oluşu ) i.ızunden asıl O\lınunu ~ostermiye 

mu\ afi ak olama-nıŞt r. (le; iti de\Te 
esnasıncla da Aziz ,.e Ali ~ok gizel 
oyııamıf'llar, \'e ) ük ek oyunca smı • 
fından olduklarını bilfiil ispat eyle • 
mi:;>lerdir. Hatta, daha ileri giderek 
diyebilirim l~i: 

Türk takımı Halepteki muvaffa • 
kıyetini bilh:ı a bu iki gence mecl • 
yunc.lur. nu iki yiiksek oyunC'Udan 
sonra cliğer oyuncular da gallblyrif 
temin hususunda ellerinden geleni 
yapmışlardır. 

Rnkip takımdan, başta kalecU.rl 
""' müdafileri olmak üzere bütün mil 
dafi Ye mua' inler, hatah ve hafln 
oynamalarına rağmen, ''azifelerinl ta 
mamen ifa eylemi ler; muhacfmler • 
den ise sade sol ac;ıklarile merkez 
muhacimJeri murnffak olmuşlardrr. 

Antakya Türk takımını (0 - 11) 
yenen bu takım, Adana takımının yUk 
sek oyunu Ye tekniği karşıSJnda mu • 
vaffak olmuş sayılabilir .. 

Ecnebi l>ir toprakta kazanılan ha 
şerefli galibi) etten dolayı Türle ta • 
1\ın;r oyuncularını yegiln yegan tebrik 
etmek ne kadar bir \'azif e ise, Türk 
takımının (Halep) e munsalatı anın
dan miifarakati tarihine kadar müte. 
mıdi lutuf \ e muavcnctlcrile .kıymetli 
'e } iıksek müzaheret ve irşatlarını biz· 
den hiç esirgemem!' bulunın Hılcp 

konsolo umuz pek muhterem Atıf be
ye sporculanmızın JAyezal minnet, 
merbutiyet ve sükranlarmı ifade et. 
ınek: de o kadar borcumuzdur. 

Toros Spordan r 
Ragıp 

teşkil eder. Meıeli. kuvvetli bir 1-
talyan kütlesi, Tanganikadaki İn-
giliz ve Alman koloniıtlerine il • 
tihak edecek olursa, milletler ce-
miyeti bu sahanın mukadderatmr 
tayin etmeden evvel ltalyanlann 
haklarını da nazarı itibara almı • 
ya mecbur olur.,, 

Bu hattı hareket sayesin'de lta1 
yanların, nüfus tazyikından kur • 
tulacakları, ayni zamanda Afrika 
da kendilerine yeni bir saha te • 
min edecekleri beyan olunmakta• 
dır. 

nasıl seviştiğini öğrendi. Bunu si· 
ze ispat edecek. 

Gülmemek için cebri nefse· 
diyordum. Kafasını sallıyarak 

h u m u r d a n d ı . Ne yapa• 

- Heyhat! Bedbaht Nabafeç· 
ka ! Saatlarca trenin sıcak havası 
icinde bunal, bu kadar sefalet 
çek. Üç ay bu adama sadık ol. Ne
tice ne oldu? Bir tatlı söze bile 
mazhar olmadım. 

caeını bilemiyordum. Nihayet 
doğruldu ve mahcup bir tavırla 
mırıldandı: 

Gözyaılanm onu ıaşırttı. Üze
rime doğru eğildi: 

- Bana sadık mı kaldınız? 
O vakit göğsünün üzerine ken

dimi attım. (Kendisine ihanet et· 

-- Affedersiniz! T agami daha 
tam Avrupalı olamadı. Daha zi• 
yade tenezzül etmekten ise kendi· 
mi Harı-.kiri ederim. 

hur sinema aktörü olan Alman 
yıldızını i~ıkım diye ileriye sürü
yordum. Bu sözüme pek te inan
mıyarak sordu: 

- O halde niye benim yanıma 
r.eldiniz? 

mediğimi Ayos nike mozcs) na· ' 
mına yemin ettim. Ayosa olan 

Zavallı hti, alnı ter içinde idi. 
Küçük porselen bir bebek gibi ba
~mı ileri geri sallıyordu. Memnun 
olduğumu fazla bir şey istemedi
ğimi söyledim. O vakit ıevinerek: 

- Bensiz ka1mca azap çektiği
nizi zannettim de. 

- Bir Samiray bir kadının uğ
runa azap cekmez ! 

hürmetimi bilir. O da kendisinin 
yalan söylemi§ olduğunu, Rum ka-

B
e aordum: 

- ua )or nıu? uın kızı Japonca bili· 

'- - lia1n' d d. R ·· I" .ror. • e ı. umca ıoy u· 

' liafbuıc· T "'eli11ae .,.
1
1 •ıami bir tek Rumca 

ı ıne~ 

Doğrusunu istersen, ey def ter· 
cik, bu sırada çok meyustum. Ya 
doğru söylüyorsa ...• 

Ne mülhit darbe. En husul 
ııoktamı bulmuttu. Ben de muka· 
bilinde Viyanada sarı kıvırcık 
ıaçlı, mavi ıözlü, heykel ıibi vü-

Sustuk. Bilmem ne dü§ünüyor· 
du. Fakat ben de yatağın kenarı
na kadar çekilmif, söylediği söz· 
leri dütünüyordum. Birdenbire ne 
oldu bilmem. Kendimi pek bed· 
baht hissettim ve hüngür hüngür 

rısı dostu olmadığım temin etti. 
Erkekti. füphcsiz ben yokken ba
zı kokotlar la görü§müştü. Fakat 
hiç biri ile anla~cmamıştı. Niha
yet dedi ki: 

- Tagami ıizi mükafatlandı· 
ı acak. Siz Viyanada iken Pariste 
yaf&mlf arkadatları ile gÖrÜ§tÜ. 
Onlardan hakiki bir AvrupalınınJ 

- Vatasiva Anatas Aisinuu ! 
(Japonca sizi seviyoru.m) dedi. 

Cevap verdim: 

- Obojayu tiyrbiya ! (Rusça 
sana perestİ§ ediyorum) • 

Ah ne iyi n • 1. . ' e sevım ı, ne nezih 
hır muhabbetle sevi,tik. 

(Bitmedi) 
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Son kurbanlar ! Pazar Pazartesi 1 k f b k 
,~~e!Tı»'.:::. ::::;:.:::.., Kayseride ip i a ri ası 

Meşhur katillerin karıları kocalarını 
nasıl tanırlar ? 

GUn doğtı3u 4,40 4,43 d8 
cUn batıııı 19,41 ı9,ss Halıcılıktakl mtıthlş durgunluk karşısın 
Sabah namu:ı 3,10 3,l l Ü iti t d k k her nevi y o mensuca o uyaca 12,20 

16,18 tertibat alındı 
Hayır, doğru değil •• Beni dinleyiniz kocam 

gayet iyi •• Halt\k tatlı bir insandır ••• 
19,38 
21,34 

2,32 

193 

171 ) 

Ketll G' rgolof§a karı si 
evlendlklerı gUn 

Bir Framız gazetesi yazıyor: 
Büyük ve meşhur katillerin 

kelleleri sepete dü§Üp, halk rahat 
bir nefes çektikten sonra, yahut, 
mahkemenin verdiği müebbet kü
rek cezasını alkışladıktan sonra, 
celse aralarında, bu kanlı adam • 
lara bir parça aşk, bir parça saa· 
det getiren karıları, boyunlarını 
iğerek, giderler, ağır ve acı bir 
yükün, bir hatıranın izlerini kay
betmiye uğraşırlar. 

Biz, gazeteciler, bu zavallı bi
çareleri, sanki her şeyden haber-
dar imiıler gibi sorgulara çeke -
riz, fotoğraflar peşlerini bırak -
m:ızlar, ve nihayet bu kadınlar, 
katilin en son kurbanlarıdır, hem 
öy)e bir kurban ki, davaya bile 
hakları yoktur. 

Bu kadınların hatıralarında, 
bir müddet, müthiş bir katilin ya' 
nında yaıamı§ olmanın, her an 
ölümle yan yana bulunmu§ olma
nın korkusu ya~ar, ve şayet bu 
J,adınlar ölümden kurtulmuşlarsa, 
bunu, muhakkak, kocaları olan 
katillere, iyi yemek pişirmelerine 
ve yahut çoraplarını temiz bir su
rette yamamıı olmalarına borçlu -
durlar. 

Zavallıları herkes, kocalarının 
§eriki cürmü zannederek, hakir 
görür. Fakat hemen daima hiç bir 
şeyden haberleri yoktur. Esasen 
büyük katiller, iyi koca olurlar. 
Zira, bir adam hiçbir vakit tama
men fena olamaz, onların da ta
bii bir saadete ihtiyc -:ları olduk
ları yerler vardır ve bu yerler, 
aile ocaklarıdır. 

Büyük canilerin karıları, koca
larının kendilerine karşı olan mu 
hahbetlerini bilirler1 ve, adalet 
huzuruna, onların lehine, herkese 
kar,ı, ,ehadette bulunmıya çıkar
lar. Fakat hu şehadetler, mücrim
lerin akraba ve yakınlarından ol
dukları için makbul değildir. 

"' il- :(. 

Düseldrofda, küçük ehemmi -
yetsiz bir kadın vardı. Bu kadı -
nın kocası gayet ne~eli idi ve is -
mi Kurten idi. Kurten, araııtra e-
~e gelmez, başka kadınlar peşin
de koşardı. Fakat döndüğü za -
man kendi karısına karşı daha 
müşfik olur, ona daha tatlı mua-
mele ederdi. Madam Kurten, ~o -
crısmm gayhubetinin her defa -
sında meşhur Düseldorf cir.ayet -
lerin~en birisinin yapıldığım faı
ketmıyor, bu tcsadüfiere hiç ehem 
miyet vermiyordu Rir gün Kur -
ten, her zamankinden uzun bir 
müddet gaybubet etti ve zavallı 
kadıncağız parasız kaldı. Hatta, 
Düseldorf katilinin yeni cinayet -
lerini bile okumak için gazete al
mıya parası yoktu. Maamafih ka-
dının kafasında hafif bir şüphe 
yer etmekte gecikmemitti. Esa -
aen birkaç gün sonra da koca -
amcfu prip Lir mektup ~lıyordu. 
Bu mektupta Kurten pek heye -
canlı bir lisan kullamyordu. Pek 

_______ .. 1 

Trenleri yoldan çıkaran 
adamla karısı mahkemede 

vakında vaziyet müsait olunca 
geleceğini bildiriyordu. Şüphe, 
büyümeye ba~la.mı§tı. Kadın aç
tı ve nihayet polis, caniyi bulmı • 
ya yardım edecek olana 500 mark 
mükafat vadetmişti. Zavallı kadı
nın kafasından ziyade midesi, o -
nu, gidip polisi şüphelerinden ha
berdar etmiye sevketmişti. Sonra, 
kocası tevkif edildi ve kadın, elin 
de 500 mark, şaşkın şafkın baka· 
I~aldr. 

Muhakemenin son celsesinde, 
Madam Kurten, son bir gayret -
le kocasını müdafaaya kalkıımıı
tı. 

- Ben, demişti, kocamın hayatı 
tehlikede olduğunu zannettiğim için 
polisi haberdar etmiştim. Yoksa onun 
mücrim olduğunu bilseydim, söyle • 
mezdim. 

Kurten ona inanır gibi görün -
mü§, ve iyi bir zevç gibi, karısını, 
son dakikasına kadar teselli ede
cek bir tarzda hareket etmi§tİ. 

Şimdi madam Kurten, unutul -
muş ve meçhul günlere gömül -
mü§tür. 

:(. "' Jf. 

Madam, Gorgulof: 
- Kocam, diyordu, bana gayet ta-

HAVA. - Dün sıcaklık azamt 26 
esgarl I 6 derece olarak tesbit edilmiştir. 

Bugün rüzgAr poyrazdan mütehavvil 
sür'atle esecek hava ekseriyetle açık 

olacaknr . 

.... I __ R_A_D_Y~ugün] 
ISTANBUL - 18 den 19 za kadar 

gramofon, 19 30 dan 20,30 za kadar 
Bedia musiki heyeti, 20.30 dan 21 e 
kadar opera, 21 den 2i! ye kadar tanburt 
Cemil Bey ve ırkadaşlan, 22 den 22.40 
a kadar ıaugo 

l'lYA..~A (517,2 m) - 10,SO org konacrl, 
11,SO garip mnsild, 12,40 konser, 15 org, 16 
15 kııman ve piyano lle Grl"g'ln parçaları, 

16,45 şarkı, 17,45 konıııer, 20,40 şarkı, 21,S5 
konser, 23,20 haber, 2S,S5 da.ne. 
BÜKREŞ (891,2 m) - 11,SO dini mt>ra· 

ıılm, 12 romen musikisi, ıs pIAk, H pliU<, 
18 mmılkJ, 10,10 muıı.lkl, 20,iO Karmen ope
rası. 

ıtO~IA (Ul,2 m) - ıı,15 mmılkl, lS,SO 
musild, 18 ork~trn, 21,45 operet, 

BUD.\PEŞTE (550,5 m) - 11 dini me
raslın, Jl,SO mııslld, 15 p~k. lG,.ı:s konser, 
18,15 kon!lf'r, ı0,45 macar havaları, 20 Çi
gan moslklsl, 21,15 dans, 21,SO salon or -
ke trası. 

OSLO (1071,4 m.) - 18,SO plAk, 19,45 
opera, 21,SO konser, 23,15 amerlkadan spor 
haberforl, 2S,S5 da.nıı. 

MOSKOVA (lSO! m) - ıs ı;eııll film, 
tol ed<'blyat, 15 musiki, 16 haber, 18,10 mu 
siki, 20,10 mmılkl, 21 lngill:t<'<ı ne~rlyat, 2S 
lnglllz<'e ne,rlyat. 

\'ARŞO\'A (HU m) - 11 Lf>mberg, 
lS,15 muslkl, ıs.~ konM!r, 14,tO kon~r. lS,15 
keman konseri, 10.25 orkeııtra. l'J,05 plAk, 
18 konll4'r, 19,ıA> mu.tı<ı, 21 koneQı'. %2,05 
kon,e r, 28 dııııs , zs,:ıo dans. 

KÖNfG\'OSTER IIA \'ZEN (1685 m) -
"I Jimnastik, 7,SO konSt'r, 18 Jtonser, 17 dan,. 
20 ıarkı, 21,30 danı. 

PARİS (11ı5) - 8,45 plAk, 9,30 Jlm -
natıtlk, ıs dini müsababe, lS,20 konser, 14 
plAk, 1~ konser, 17 konser, UI plAk, 19,ilS or 
kestra kon~rl, 21 plAk, 21,43 çek parçalıi 
n, 22,SO danı.. 

bü bir insan hissini verirdi .• Uilkd .. Yann 
lemelerimi:in mevzuumı ekseriya e - \1YANA (1.11'7,2 m) - 12.so konser, 

dcbiyat teşkil ederdi, ı·c onun, asla, 13,10 plAk, 15 plAk, 18 konM.'r, 20,20 Şopen, 
gaııri tabii bir lıaline şalıit olmadım. 21 operet, 28,30 dans. 

M d BÜKREŞ (891,2 m) - ıs pl!k, H p!Ak, 
a am Gorgulof, reisicümhur 18 J:n~. 19,10 Jazbıınt, 19,40 plfık, 20 oda 

Dumerin katilinin zevcesi ola • mmılklsl, 20,4ıs piyano ve armonik. 
cağını hatırından bile gecirmiyen RO»A (tıt,2 m) - lS,40 konııer, ıs 
bu kadın, kocası, Parise, Dumeri hııb('r, 18,30 komı<'r, 20,15 haber, 21,41.1 kon-

öldürmiye gidecE>ğİ gün sormu~ ser. 
BUDA.PEŞTE (1.1.50,5 m) - 10,11.1 konser, tu: 

13,0:S konAer, 18 plfilc, 19,40 kon er, 20,SO 
- Nereye gidi11orsun? mmılkl, 21 eııkl ttuiyan operalan, 21,so çl 

- Beni rahat bırak acnmı.. gan orkestnı.ıu. 

1 OSLO (1071,f m) - 18.80 konser, 20 
şte cevap bu idi. Kadın, koca- kl>mıer, 23,15 armonika konseri. · 

sının gene kendisini baskn bh· ka MO "KOVA (JS<» m) - 13 IM'~tı film, 

dınla \ldatmıya gidecei?ini zannet H edf'blyat, U musiki, 16 haber, 16.30 ha
mi~ ve izzeti nefsini daha fazla lwr, 17,10 muıılkl, 19,10 mıuılkt, 20,so ha • 

kırmamak İçin ısrar etmemiıı.ti. bcr, 20,ıo musiki, 22 inglll:ıce neorıyat, 2S 
'il hnfH'r. 

Zira, kocasının, kendi parasını ye \'ARŞOVA (tut m) - 13,41.1 plAk, u 

mekie beraber. birçok başka ka - 83 plik, 16,10 plAıc, 1 ,40 pi.Ak, 11,.ıo fran· 
dm!arla ve bilhassa, ~S\rJSTI' bir ııı:ıca neşriyat, 18 ıolo konser, 10,20 hafif 
kadınla münasebette b1ı!unduğu mu-;lld, 21 muı.lkl, 2s dan ... 
nu biliyordu. KOStm'l:l'STER llAVZE:V (1635 m) -

"I Jlmna.atlk, 7,20 konser, ıs plAk, 115Berlln-
Şimdi, hu zavallı kadınsa ge - den l<onser, 17,30 konser, 21 operet, 22,15 

bedir, ve doktor, Gorgulofun fren ııerennt mu .. lkı. 
sdden malul olduğunu söylemi! • PAnts (1725 m) - 7,45 Jimnastik, Mıs 
tir. pl!k, ıs mll!~lkl, 18,BO konı.cr, 14,05 kon • 

B ser, 17,41.1 kon!('r, 21,%0 mu"lkJ, 21 tiyatro, 
ununla berab~r madam Gor- 21,45 transız eafrlcrl, 22,so kon11er. 

gulof, hakime kocası hakkında ==================:::::::====== 
şikayet makamında olabilecek an 
cak ~u sözleri söylemi,tir: 

- Kendisi ile deı·mnlı bir müna -
kaşa uapmak pek müşküldii. 

:(.il-~ 

Vivanada, M~tsuka muhake· 
me edilirken hakim sormuştu: 

- San'atınız nedir? 
- Trenlere !;arşı suil;ast yapnw 

mütclıa11sı~ı.' 

Matsukanın karısı derhal aya
ğa kalkıp şu sözleri sö7Jiye::ek ol 
du: 

- Hayır, doğru değil. Kendi ü=c
rine nazarı riil:l-:ati celbetnıck için 
böyle söylii11or.. Beni dinleyiniz .. 
Size lıakikati söyliyeceğinı.. Kocmn 
gayet iyi, lıaluk, tatlı bir insandır. 

Sade biraz kendini beğenir" 

Fakat dudaklarına kadar ge -
len bu sözleri Matsukanın karısı 
zaptetti ve sadece hayran hayran 
kocasına baktı. Onu bu kadar ce
sur görmekten iftihar edivordu, 
ona gülüyor, ellerile işaretler ya 
pıyor. hakimlere karfı onu müda· 
faa ccliyordu ve muvaffak da ol
m1n:tu. Kocasının iki fahsiyet ta -
şıd ığını, gayri mesul olduğunu is
patta büyük bir dahli olmu!tu. 
Mıt hkiimiyetten sonra da, söyle -
diği sözlerden sarhof olmuş gibi, 
sallana sallana çıkıp gitmişti. 

Zavallı kadınlar l 

Kayseri iplik fabrikasının - ıçı · 
Kyseri hu&ust muhabirimizden: Bü

yük Millet Meclisinin 92:> senesinde 
üç vilhcıte açılmasına karar ,,-erdı ği 

iplik fabrikalarından birisi de Kayse

ridcdir. l\1'·mlekette hılıcılı~ın inki,at 
ve terakkisine yardım maksadile tesis 
edilen bu fabrika yedi yıllık faal bir 
maziye maliktir. Şirketin otuz beş bin 
adet hisse senedi tamaile satılmıştır. 
180 bin lira sermayesi vardır ki bu" 
nun yirmi bin lirası müessislerin, 160 
bin lirası da lktısat Velniletinin idi. : 
Fakat bilahare lktısat Vekfıletine ait

1 
olan bu sermaye bir kanunla Senayi 
ve Maadin bankasrna devredilmiştir. 

turato edilen Türk ustalar da yek yt· 
kında işe başlıyacaklardır. Yerli rnııl· 
]arının rağbet kazandığı, rekHim "' 
propoganda yapıldığı bir sırada bO 
tesisat çok isabetli ve lüzumlu oJmu~ 
tur. Halkın ihtiyacına cevap verecd 
gibi hiç para etmiyen yapağıların re
vacını da temin edecekti r. Ayrıca. bB' 
zı köylerin yegane mahsulü olan "' 
bugün otuz kuruşa kadar düşen ti{• 

tik te istihlf•k edileceği için piyasadlJ 
hissedilir derecede terefü olacağı ,·t 
kö!lüniin elin~ biraz para geçeceği 

Fabrika Bünyan kazasında olup o. 
tuz metre irtifaındaki bir şelalenin su
kutundan istifade edilmekte ,.e 1:>6 
beygir ku,·vetinde bir f uit türbinle 
çalışmaktadır. Fabrika en iyi ve son 
8İstem taraklara malik olup bu husus
ta bütün Türkiye fabrikalarına faik
tir. 

llk senelerde vttr.iy~t çoR iyi tai; 

Kayseri ve civarı ..ıuuhitfnin şümullü J 
bir san'ati. bir çok insanların geçim 
vasıtası olan halı tezgahlarına iplik 
yetiştiriyordu. Yevmiye vasati olarak 
300 kilo iplik alınıyordu ki bu miktar 
ipliğin cinsine gö re değişir. Biraz ka
lın neviden her gün 600 kilo iplik al· 
mak mümkündür. 

Fakat halıcılıkta husule gelen buh" 
ran, piyasa düşüklüğü fabrikayı çok 
müteessir etmiş, bilhassa şu son sene 
pek az iş yapılabilmiş. bir sene zar
fında ancak bir buçuk ay çalışarak 
diğer zamanlarda faaliyetini tatil et
mek mecb:.ıriyetinde klmrşhr. Bunun 
içindir ki şirket hissedarlarına hiç te
mettü bırakaniıyacak kadar işsiz kal
mı~tır. 

Hahcılığrn bu derece sukutunda 
bazı mühim <°ımiller vardır ki güm
rül.d er başta gelir. 

Ayni 1,amanda Kayı;•eri halıt:ın da
ha ziyade ipekli ve süs eşya~ı mahiye-. 
tinde olduğu için rağbet azalmıştır. 
Bilhassa asıl satış yeri Almanya ve 
Viyana olan Kayseri hahları umumi 
buhran dolayısile orada hiç sürüm te
min edemediği gibi satılanların para
sı bile giiç alınıyor. 

lktısadi istatistikler pek mazbut 
olmamakla beraber, bir kaç sene ev
vel Kayseride otuz bin hah tezg;1hı 
bulunduğu muhakkak olduğu halde 
geçen sene bu miktann iki binden 
daha tı~aıtı düstül!'ii tesb·t f'dılm i~ti• 
Halmhğın geçirmekte olduğu hu 

buhran dolayısile işsizlik yüzünden 
fabrikanın muatta 1 hal de kalmaması
nı ve sermayesinin iı:lemesini düsünen 
meclisi idare, yeni verdiği bir karar
la faaliyet sahasını genişletmiş, faJ:>. 
rika her nevi yünlü mensucat dokuya. 
cak bir hale ifrağ edilmiştir. Ayrıca 
tril\otaj kısmı da vilfıyet merkezinde 
açılmak üzeredir. 

İdare meclis inin bu isabetli kararı
nı Sanayi ve Maadin Bankası da tas
vip ederek derhal faaliyete başlan.I 
mıştrr. ı 
Fabrikanın bilgili ve çalışkan mü

dürü Rifat Bey, geçenlerde Istanbulaı 
giderek Bankanın diğer fabrikaların

dan Jüzumu olan makineleri tefrik 
edip getirmiştir. 

Yeni teşkilatta çalışmak üzere kon-

ümit edilmektedir. 
Fabrika, yevmiye 250 metre kumeŞ 

çıkarabilecrktir. Trfüotaj kısmı ist 
her gün 100 fanila ile 250 çift çoraP 
imal edecektir. Bu suretle fabrikanııt 
ipJik rnekineJeleri hiç boş kalmadaıt 
daimi faaliyette bulunarak çıkardığı 
ipliklerin bir kısmını halıcılara tevıl 
edeceği gibi geri kalan mühim mik
tariJe dokuma ve Öl"me isleri }'a ı]a .. 
caktır. Her nevi boya tertibatı da mü· 
kem meldir. 

Kayseride küçük yerli san'at lerdert 
bilhassa dokumacılıf'a nit olanJnr in• 
ki~afa çok mü taittir. u 5 ne erJlt 
halıcılık kazanmayınca bir eok tez· 
~"ıhlar küçük bir tndilfıtla şayak do
kumağa başladılar. 

Yünden başka Adana fabrikalnrııt· 
dan pamuk ipliği getirt~re~ı: pecet!" 
ler, havlular, sofra takrmlarr ,;·erli 
kadınların örtündüğü mavi çarşaflar. 
renkli bezler dokuyan tezgflh1arın 
adedi gün g eçtfüçe ~of;almaktadır. 

Tam küsufu 
Görmek icln 

FAiK 

Oç ilmi heye.ı, 31 A§ustost:ı 
Kanadada bu!unacal< 

Londra, 16 (A.A) - Evening 
Nevs, pek yakında 3 ilmi heye· 
tin 31 Ağustosta şimali Ameı i
kanın bir L:?smı ile Kebe eya 1e· 
tinde görülecek o1an tam l..:tisufu 
müşahede etmek iizerc Kanada
ya gideceğini haber vermekte
dir. 

Bu heyetlerin en mülıimmi 
Greenvich rasathanesinin izam 
etmekte olduğu heyet o'u:> Ke· 
bec'e Montcalm vnpurile g itmek· 
tedir ve rasat merkezini orman 
içinde balunan Parent namında· 
ki ufak kasabada vücuda geti
recektir. 

Heyet, bir ço'< fenni aletler 
götürmektedir. l:. u arada birinİP 
mihrak kuvveti 13,50 ve d ı ğeri

ninki 6,30 metre olan iki teler 
kop vardır. Bu teleskoplarla 
güneşin ve bilhassa haklarında 

müphem malumat mevcut o !atl 
güneşin etrafındaki daire ile 
Chro:nos hert'nin fızi !d tcrkiba" 
tının hususi surette tetkik ediJe .. 
bileceği tahmin olunmaktadır. 

Ayni zamanda Amerikalı be" 
yetşinaslar da Amerika'nın ınuh" 
telif mahalleler:nde tunlara ınii .. 
masil rasadat ve müşahcdatt• 
bulunacaklardır. 



• 
~usahabe: 1 Tiyatro 1 

Bir tenkit ibişi ! Danimarka. 
da Buhran 

llaydi 
/cinde 
ıielki 
Fakat 

bardağınu bir dalıa doldur, 
tu!l yudum bitmek üzeredir .. 
mrılı:uninin şarabı boldur, 

Bazı d "lf ·· • b. dd d' 
ı-akit gerip gitmek üzredir. 

l'olcuyum; ufukta gÜnRf batıyor, 
J'olumrı knrl:ulu akşam yatıyor, 

n aru unun müderris pik Osmanlı ede ıyatı a e 1 • 
llJnzetler· t f d Her yerde oldug·u gibi, Dani-rtıakta 1 .ara ın an çıkarıl - timdir. 

ın .. olan hır mecmuayı masa • Ne yapalım, yarı m~&t.emlike markada da bir tiyatro buhranı 
a~n ustünde buldum. Bu roecmu- ve ithalatçı Osmanlı fıkrıyatma vardır. Danimarka milli tiyatro
dq~n rnaıamm üstüne niçin konul karşı mücadele etmeği müne.vve~- su, geçen stme mevsimini, tah· 
teng;nu kısa bir zaman sonra öğ- !erimiz ihmal ettiği için bu ış hız minen 115000 lira zararla kapat-

Rüzgar yaprakları hışırdatıyor, 
/Jenim de ı;açımı ditme!. • üzredir .. 

leın? ırn,. ~ün~ü bazı sayfalar ka - gazetecilere düfüyor. mışbr. 
Canlar darallıyor işte çemberi, 
Bek/iyen kimse ııar tuttuğum yeri, 

Ç': ~ızılmıt ! Mu"stemlı'ke Osmanlı İmpa • M Jl k ızıl ı d b i i tiyatronun bu aç1ğıoı a-
.. . . . . . . . . . . 

Çahuk ol, tezg{ıfıa boş kadehleri, 

&\i..;: I" en yer er e ana ait bir ratorlng~unu, müsteımlikeci fikri-
lJaşka müşteriler itmek üzredir •• 

."' af var M d k. b' d ... patmak için hüku" met düşünmiye otu • a em 1 ır a am yatını inkar etmek mazinin tasfi-
tn" tınuş, zaman sarfetmiş di:sün- batlamışhr. Çünkü hükumet de 

. .. . . . . . . 
1932 

Necmettin Halil 
ıeu,, nıürekkep israf etmı' ~ ve~ ka yesi, irtica la bu günün tam ma • I d A b h 
..., rnk esk. itmis. Bütu'·n bu em:rı elclere nasile ayrılması için lazım olan son zaman ar • umu mı u ran· 
... u b 1 ... rtt dan dolayı mü•kül vazıyette bu-

.. 
\._\.. ...................... ·····-................................................................................ ,.J) 
~................................. ·-- - - --=--"' 

'Ö ı·a. 1 belki dedim muharririn yegane şa ır. 'f 

t:t 1Yeceği bir söz ~ardır. Haki- Kartımdaki adam, eğer bu lunuyordu. Nıhayet opera ile dı-
hiın·nedred: olaa hakikattir, aley • memlekete bağlı ise, eğer ilme i- ram şubelerinden mürekkep olan 
)' a.ıız e bıle olsa istifade ederiz. nanıyorsa, eğer hayatta bir teka - milli tiyatronun bir şubesinin ka
llu 1Yı okudum. Hikmet F eridu - mül ve inkılaba kanise, eğer bir pahlmasına karar verildi. Fak at 
ki~b(Bugün de diyorlar ki) ati~ az ıan'at zevki varsa benim cep- hangisi kapatılacak? Bu hususta 

Muhrrirler nasıl yazarlar? 
Moris Bödel gürültü olmazsa 

hir ınd!ln bahseden gölg~ gibı hemde olması lazım gelir. bir karar verilmek için halkın 
! h z.at kim olduğunu söylemıye ve Sonra efendim, reyine müracaat düşünüldü; fa-
t~ sı~etini ortaya a.tmıya cesaret istiklal mahkemesine gitti - kat, bu esnada her ilci şube ar- Fransada nasıl yazı yazarlar?. Bu 

bir satır yazamam, diyor ! 
}> eınıverek bana Kazım Nami • ğim için meçhul adam beni ede -
... ~' ffi'-et Ferı'du' na ag~zına gele- tistleri Yazıyetini kurtarmak için sual bir çok kimselere soruumuş ve 
., t\m biyat bahsine karışmaktan menet- b' · b ld ı B B 

l Verillt'ırı'yor. k . . ır yenı çare u u ar. u çare bir çok cevaplar alınmıştır. u cevap-
1) "' me ıstıyor. ld k 'd ... arülfünun asistanının çıkar - G de, açığı kapatmak için, a ı - lardan bir kaçını tercüme ediyoruz: 

•g b örüyorsunuz ya aırça bir kö•k 1 ı 
t 

1 u ınecmuada bakınız ilim "' lan aylaklardan tenzi it yapı m.ası Evvelô, geçen sene lstanbula ge-11ay · te oturdu~una hiç şüphe olmıyan 
fuy~~;eti, ilim şerefi nasıl konu - bir adam bana istiklal mahkeme- teklifiydi. lip, Beyoğlunda iki konferans vermiş 

A sinclen bahsediyor. :San'atkarlar, birbirlerini koru- olan Fransız muharrirlerinden "blo-. 
... liın namzedi, ilmi tenkidine mak için ancak böyle bir çare · B .. d 
•ıered.en ba•lıyor? Dostlar, ben inkılap mahkeme rıs o el,, den ba:Jlıyalım. Bu mu-

l> ı :r sine rekildim, hesap verdim terte- bulmuşlardır. Tahsisat ile çalıtan harrir diyor ki: 
ın evin: :r 

~ .. 1 _Hikmet Feridunun kitabı miz ortaya çıktım. Fakat istiklal bu tiyatrolara tabsisah, bizzat _ Benim çahşırken gürültüye 
~otu İıniş, cünkü kendisi sade ga· mahkemesi kendiıine celp gön - tahsisat alanlar vermit olmuyor ihtiyacım var. Sayfiyede kabil 
tlecj İmiş! derdiği sırada bir ecnebi sefaret- mu? değil çalışamam. Nekadar gök 

lv· .. b t • 1 ı.: insanı hanesine iltica ed~n, ve dü•man ll\ --a a ~aze ecı o maK "' gürlese, nekadar çok kuş ötse, 
eden" h ki d meneden a toprağına kaçan ve nihayet aflar- Nedı·m h 1 a arın an • bunlar, bir türlü bana lazım 
l> bir fiil midir? dan istifade ederek memlekete 
.. 2 - Kazım Namiye göre bu girmek cür'etini kendinde bulan· Kıymetli şairimiz Halit Fahri olan gürültüyü temin edemezler. 
rtıku Türkiye daha mütekamil ların veya arkadaşlarının daha Beyin bir müddet evvel Darül- Yazı yazarken de daktilo maki-
ır l'ürkiye imiş! hesaplı olmaları lazımgelir. bedayi tarafmdan temsil edilen nesile yazarım. Çünkü, yukarda 

, 1Vay efendim Kazım Nami ne Bunu da geçelim, ikinci bü • ve büyük alaka uyandıran "Ne- dediğim gibi makine tabii yazı 
htıi: ,~tınit, hiç bugün iyi olur mu yij~ kabahatim, fu: dim,, ismindeki üç perdelik man· kaleminden fazla gürültü yapar 

.... Ben maziden nefret ediyo • · · k" ki' d d d Y k ı'nsan ,. Nırada biraz dü ... ünün .. Zan • zum pıyesı ıtap şe ın e neş- a on an.. azı yazar en 

rılıtda mevzuu, yazdığımı yaza• 
cağımı onutmuşumdur. Bir kitap 
yazarken önceden hiç bir plan 
yapmam. Eserin kahramanı ile 
el ele tutuşur, konuııa konuşa 
yani yaza yaza yürür, romanı 
bitiririz fakat bütün mesele, ro· 
manın ilk cümlesini yazana ka· 
dardır. 

Zira, bir cümleyi öteki takip 
eder •e ıonra çorap söküğü 
gibi gider. Kendi eserlerimin 
ilk karii ben olduğum için ga
yet müşkilpesent davranırım, 

güç beğenirim. Bunun için yavaş 
yavaş yaıarım. Eğer alh yedi 
saat te bir sayfa yazabilirsem 
pek memnun olurum, ve bir 
makaleyi en aşağı iki günde 
yazabiJirim • 

•ıe " rum. Müstemlike maziyi yıkmak h d·ı l'd· "llh d " ~e,.·m münekkit de bu cümlevi rolunmuctur. ra atsız e ı me ı ır. am" e• 
J hür ufka çıkmak istiyorum. " d ~ ~?ı\1-ken epev düşünmüş olacak. Şair, en güzel eserlerinden dikleri f ey saçmadır. Odam a 

b Halbuki muharrir bana bunu 
?tı '!tlgünkü Türkiyeyi üstün Ş?Ör- biri olan bu piyesine, Lale dev- otururken sokakta bir hadise 

Haberler 
. " . . ..._ . . 

1.eYı kabahat telakki edenleri ben istediğim için (Tatlısu frengi) olursa hemeıı fırlarım. Yahut, 
oır s l .. .. K a· diyor. 15 sene evvel Fatihte bu ri şairinin hayatını mevzu 
i . _art a mazur görurum: en ı l k d · yazı yazarlcen aklıma birşey gel-Clıll\ " · A h" · tl · · sözü softalar yeni adamları tarif o ara almış, mevzuu erm 
lrı aı ve sıyası uvıye erını na- il . ·ı ff k mezse derhal sokag· a çıkarım ' Uııkarane a~ığa vurmak şartile.. için ku anırlardı. hasasiyet ifadesı ı e muva a 
d" Bugünkü Türkiyeyi Sait molla * * • bir tarzda işlemiştir. gider, köşebaşındaki dükkancı 

Un1<ii Tiirkiyeden üstün bulmaz. Dostlar ilimle, san'atla, edebi- Konuşmal:ır seyyal, liaan ince, ile birkaç Jaf atar, bir gaıete 
k Abdülmecit bu günkü Tür - yatla alakasını ilk defa nara nazım caziptir. ahr, dönerim. Günün her saatin-
b 1~eyj dünkü Türkiyeden üstün a~arak, kapı tekmeliyerek göster- "inkılap,, kütüphanesi tara- de çahşmak benim için kabildir. 
u lllaz mek istiyen bu fuzulı' adam kı'm • k S b h t it d k lk derhal · fmdan neşrolunan kitap, elli u- a a saa a ı a a ar, ~ .. Nitekim onlar senelerce bu - dir. Ne istiyor? Diye sormak isti- d mas;t başına geçerim .• Eğer bir 

ti~1~kü Türkiyeyi eski Türkive:ve yorsanız ben size söyliyeyİm.. ruşa satılmakta ır. işim olursa gider, gene gelir ça-
kı.tlldn tutmamak için ceoheler Yük ta§ıyan, yorulan ve hiz - at sineklerinden biri ve el alemi 

1 
B d b. ı ç cümle 

ıl'll' ular. Tu··rk cephesine Osman d ışırım. u ara a ırk<a met e en atın kuyruğunda sinek güldürmiye memur zavallı bir ten · · kAf'd' c"t>hesi ates actı. yazııbilirsem benim ıçın a ı ır. 8 ne ise, bu adam da aan'at ve ilim kit ibi§idir. 
)~ ugünkü Türkiyeyi (150) lik adamlarının ba§ı ucunda dolatan SADRI ETE.ll Fakat, masa başından her oy-
~ de dün~ n~~eye~ün~---------------------------------------~ 

a.,..lar. " k b l • ı~1 ~aydi geçelim bu •İyaıi mese-· esı·mde Kübik m_e ·t·e inin . ese_r_ erı 
\j erı. Fakat ilim namına söz söy· ,;bn, bir ilim müessesesinin men
b Una izafetle erkan me~muada 
e~!eri tekamill itibarile dünle bu 
\ı \hı al'asındaki farkı idrak etmi
~ı:ı ach.,m vRl"ID darülfünuna ho
le d~~il. talebe değil, hademe bi-

olaınaz. 
f·ı~ 3 - Bana gelince ben ediplik d a.n iddia etmedim. Sadece a-
lttt olmıya gayret ediyoru~ .. 
~ Ben eser vazdım, ~serler~mı o
~a~lar, hakikaten ~ı~akiltlm ol
dı" dıgı halde muharrırın kıskan-

Rt sıfatı bana verdiler. 
.ı. 8en kırk yıl edibim edibim 
'4l~e • ' • k 
t-.. Yerımde tepinsem ne hır ı· 
"a.t k• 1 1 ~l' •tabına yazım genç nes e 
deb~k i:>larak alınır, ne de bir e
di. Nat tarihi benclen bahseder • 
t-~1 J. de eserlertm edebiyat par 
~İlh·d· ıye yabancı dillere n:ıkle • 
d~lll . B Ben edinlik iddia etn\e -
~ı. R ~na bu sıfatı başkaları ver· 
~~ld ubı~te bir kabahat vaı sa her 

<le ene.le değildir. 
da.ha b·~.~harrire nazaran benim 

a uyuk kabahatlerim var. 
~~l'I)~ kabahatlerden birincisi 
deken evvelki edebiyatı, yani 

1
Yatr cedide, ve fecri atiyi ti· 

Meıhur ressamlardan "Man~,, 
ile "PJkasso,. nun Pariste iki ser
giai açılmıştır. 

Elli sene fasıla ile zamanları
nın ileri hareketlerini kurmuş va 
hatlarına geçmit olan bu ressam
ların eserleri, büyük bir halk ta• 
bakası tarafından seyredilmittir. 

''Dahi, zamanındaki telakkile• 
rin ilerisine giden, o telakkileri 
benimsiyerek bulunduğu devre 
tatbik etmel< istiyen adamdır.,{ 
derler .. Maalesef, bu hakikat, ek .. 
seriyetle doğru çıkmıyor. Çünkü 
Mane'ye, bu dahi ressama, zama·' ı 

' nında herkes deli diye bakmııtı,' 1 '*' '.r-~ 
ve hala da Pikasso'nun eserlerine ~ \ 
hakaret eder gibi "kübik! •. ,, diye ."~ , 
bir laf savurup geçiyorlar. • .ı.&11 ... 

"Mane,, bugün nasıl klasik ol-
du ise, bundan yirmi sene sonrr 
da, Pikasso, §Üphesiz öyle olacak-
tır. 

• • • 
"Mane,, ilk eserlerini tethir et· 

f ği zaman herkes, onun kısmen 
dik ve sade duran modelleri, gÖ· 
ze çarpan renkleri, bazan da şe • 

..., Açıla·n . ·sergide- iki eser 
.illerin tedevvürlerini çizen siyah devresini bitirmiş ve yapacağı ak 

çizgileri, bitmemit gibi görünen sülamelden alı~acak :ıetic~y~ al
badana hissini veren tabloları ile mı~tır. Fakat Pıkaaso nun ıkı tarz 
alay etmişlerdi. ~akat bugün o, eseri v~r~ır. Birisi ve ~n m~~h?ru 
dünyanın en büyük ressamları a- olan kubık tarzıdır. Ötekısı ıse, 
rasındaki yerini almıştır. ") uger,, in bile hayran olacağı bir 

Pikasso'nun tesis ettiği kübik hassasiyete " Oturan P.yerro ., 
mektebi ise artık, bugün intikal "Madam Pikasso,t gibi eserlerdir. 

4 • l 1 

Jf. Meşhur Alman şairlerinden 
Ludvig Fulda, yetmiş yaşına gir
miştir. 

Reisicümhur Hindenburg, şairi 
tebrik etmiş ve kendisine bu ve
sile ile Goethe madalyasını ver· 
miştir. 

• Almanyada Bayrent h de 
1933 senesinde yapılacak musiki 
şenlikleri için şimdiden hazırlık· 
lara başlanmıştır. 

Kudretli bestekar Vagner'in 
operaları, vücude getirilen yep 
yeni dekorlarla temsil olunacak
tır. Orkestroyu meşhur Arturo 
Toscanini'nin idare etmesi ka· 
rarlaştınlmışhr. 

Jf. Leo Lenz, "Karımın sÜrürı 
düğü lavantanın kokusu,, ismin
de bir komedi yazmıştıı. Kome
di, Almanyada birkaç gün evvel 
ilk defa temsil edilmi~ ve be
ğenilmiştir. 

Jf Muhtelif Viyana tiyatro ları 
önümüzdeki tiyatro mevsimi içi rı 
birçok yeni eserler hazırlamakla 
meşguldürler. 

Bu arada Hans Honneg'in iki 
eseri, Alexandr-Engei'in ve Yu
lius Horst'un müşterek vücudc 
getirdikleri bir eser, Robert E. 
Sbervood'un bir eseri, Artur 
Mac Kellington'un ve Villiam 
Morris'in gene müşterek yazdık
.arı bir eser ve Gustav Holmun 
bir eseri va:dır. 

• Paul Verlaine'in hatırasını 
t~ziz için g eçen Pazar günü şai-
rın Pariste Lu '<emburg bah . . · çesın-

de ı heyltelinin önünde merasim 
yapılmıştır. 
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(Atalar sözü) için bir Yunanistanda 
toplama teşebbüsü 

Velet Çelebi B.muallimlerden, hekim· 
lerden, askerlerden, bütün münevver

lerden bir temennide bulunuyor 

intihap mücadelesi 
başladı 

En çok reyı, Venızelosun ka· 
zanacaıı kanaati vardır 

Atina, iS (Hususi muhabiri
mi:r:den) - intihap mücadelesi 
başlaoıştır. Muhalif gazeteler, Kastamo11u meb'usu Jlelet Çelebi 

Bey Ata sözlerinin toplanması teşefı • 
büsü11ü umumun alakasınc, yardımı -
nn arzcdiyor. Mcmlcfa:tin harsına, ir
fanına hiwwt noktasından yaprlan 
hu dcweti ehemmiyetle karşılammya 
ltıyık buluyor ı e muhterem mcb'11swı 
makalesini aynen yazıyoruz: 

Bu sene (Tilrk Dtıl) adlı lugat kit.il -
bımla bUtun kış çalışarak baharın hitama 
eri tirdi . Tam kırk sene çahştığ'ım tahmi
nen elli bin kadar lugıı.t cevherlcrile ~ı:a -
bcr onun zımnında atalar sözü, tablratı rnah 
su a, bazr mılll fıkralar, terem ve teşe'ilm

lı•r, AdcUer. terbiyeler, hurafeler, ted"' tıer, 
b:ı.zı neb tat ve hayvanat havassı, tuhaf 
itikatlar, eski elbise ve slltıh ve e~ya \"e bl· 
nalar, n e ki ştirl r, hn.'Jllı TUrk harsını a
l lmcar • c!cn bır çok yler.. Bilmünasebe 
tlkredlldl. En esld el yausr arapça ve ıı.~m 
cedt"n tUrkçcye tcrcUmo edilen lugat kltap
Janndan hemen ekacri ini, knmus, Bür.,an, 
Ahterl, Ferhengi Şuurl gibi me"hur lugat kl 
t-ıplannm hepsini çok dikkaUe gi:lzden çeçi
rlp fiş )nptım. (TUrk dili) ne kaydettim. 
Rıza Nur beyin maarif vekAlcti zamanında 
bUtUn Anadolu vll~yeUerlndl!n toplattınlıp 

~"Ctlrllcn lugıı.t defterlerin! klmilcn ~c('ôilm 

\C Jiigl\Ume aldım. Her lügati mUle~<ldit 

ınenbadan tahkik ve tasdik ve teyit t•ylc -
dim. Ekscrtsine bir ata sözU veya şUrl şa
hit getirdim. Sekiz büyUk cilt teşkll t.den 
bu MCr kütUphancmin bir köpesinl lıckle -
mc1ttrdlr. Şunu da arzcdeyim ki (Tü·k~l'de 

mııkuJAta, ulüm ve tununa aJt söz yoktur) 
cl.!yenlerc kocaman bir şahit olsun diye ek· 
fK'r bt. :yoıda ulumu akliye ile, nebatat, hny
\•anat, sanayi, tUnun ısbla.hlarınm Aı1 ttlrk 
çclcrini topladım. Yeniden yapmak us-JIU 
lı,ln de wl cserlrrden, bUyUk Türklstanda
ki konuşulan yirmi kadar meşhur tUrk dil· 
Jerind n örnekler gösterdim, artık bu işe 

hit:ı..m verdim, kendimce kendime dU~n 

hizmeti eda ettim saydım. 
(Ttlrk dili) atlı lugatlm hakkrndıı. tah

riri ve şifahi gelen suallere cevap olmak 
ilzerc §U maruzatı yazdım. 

(Türk dili) ni hazırlarl,en bir taraf 
tan da (Atalar sözü) nü topluyordum. 
Gerek Ahm"t Vefik pş. merhum. gerek 
Şinac:i ve Ebüzziya 'e mülhakattan 
toplıyan bazı mu:ıllimlrr bar.ı na ihat 
amiz ibareleri de ata sözlerine kaı-ış 
tırmrşlard1r. (Muhalin talibi ~ok, na. 
ili yoktur - Mücazat amel(' göredir. 
- Müdaradan irağ olan tanrıya ya • 
k.n olur) gibi sözler hemen hepsinde 
görülür. Her ilimle meşgul olanda 
o ilme ait bir rüsuh hasıl olduıl'undan 
bizde artık ata sözlerini kendi zevki
mizle, mUteaddit eserlerde, emsalini 
görememekle, .ldtabet dillle yazılma • 
sile, Türkün ahlak ''e ıidatına uyma
masile ve sair bir cok esbapla hükme
decek bir hale geldik. 

Zaten bu sütunlara kamilen ata • 
J:ır sözünü nakletmiyeceğim cihetle 
bu işi daha derin görmek husm;ıunu 
sonraya bıraktım. 

B"nim burada maksadım şunlar . 
dır: 

Bu sütunlara atalar sözünün en 
kuvvetlilerini, mebni alelhikaye 'llan
Jarını, harsfyatımızın mühim bir tf
lletini alakadar edt-nleri, ha::ııh kari 
Jerimin merakını cell;f>dip dikkatle o
lı.umalarını muciı, sözleri teı cih ede • 
ceğim. 

Asıl en birinci emelim banim bıl

mediğim, kitabıma ge~!rmediğim ata 
sözlerini karilerimden istiyeceğim 

mebni alelhikaye ise hikayesini yazma 
Jarmı çok niyaz eyliyeceğim (Malünı
dur ki, Nasrettin hocanınkileri yaz -
mak istemez). · 

Bu bapta en çok güvendiğim mem
leketin en fedakar e\·Jatlanndnn o -
lan, memlekete büyük hizmetleri do
kunan, mahrumiyetler içinde vatana 
istikbal hazırlıyan (Muallim) aı•kadaş 
larımdtr. Sonra gene bu ku\'vette ol
ddklarını daima müşahede ettiğim 
tabipler, askerlerdir; daha sonra da 
bütün münevver arkadaşlardır. 

Gönderilecek yazılar gazetemiz va 
sıtasile (Velet Çelebiye) denilecektir. 
Tabit onlar öğrendikleri emsali yazar 
gazetemize gönderirler. biz ~e olmı . 
yanları mahalline kaydederiz. 

Gene (Atalar; ~zünü tutmıyan 
hatalar) demişler. Dergahı mevHina 
kütüphanesinde en nefis yazılarla 
toplanmış büzel bir mecmuada talik 
,. .. ile şu lnt'Byr rlrm6ştüm: 

K.-c!:ın hissedir demi, atalar 

f'-t& llUzllnll &atmıyaa hatalar (1) 

Ata •iı7ııniı trıtmıyan k ı,l\·I 

Yularınıtın t11t1111 hrmf'n ataı ır 

Atalar ıözü kitabidir. (2) Tut 
maıan da dinle) derlf!rdi. 

Biz öyle giirdük. Övle büyüdük. 
F.lhnmdülıll.lh 7.aı :.:ı etmPJik. Mes'ut 
olduk. Kflmil insanlann te,·eccühilnü 
gördük. Duasını aldık, gün görJük, 
kemale erdik. 

Bazıları da (Atalar sözü ulu 
dir. 

Ataların san'atı evlada miraı 
sözü. Bilene bili (3) sözü, bilmi
yene davul tozu) deyivermişler -
kalır 

Atadan gören ok yonar, l\na • 
dan gören don biç~r ( 4) 

Ata ana adamın küçük tanrı • 
aıdır. 

Ala hakkı, tanrı hakkı 
Atalara (babam öldü) demiş • 

ler. Ot baıma düşmüt) denilmiş. 
(Anam öldü) de.mitler. (Öluüz 

kalmışsın denilmiş. 
Atalar ıözünün eheır.miveti 

hakkın.da da bu k'ldar söz yeti,ir. 
fi) Hataıamak - Hata ı,ıemek, k:ıha • 

b .. t etmr.k. 

(2) Kitably - Kltupta 3nl \"ar, m"rıası· 
na. Kur'anın nhkAmıdır, mf'fhumldlr de • 
JIK·h. 

(3) Kili - "Jlllmrk,. df'n arapça "İlim .. 
l.ar« lıtı olmak üzere söylenmektedir. 

(4) Yonmak= ı·ontmak, bıc;akln ln<'l'ltlp 
tlıh:•·ltmf'k. 

Atalar sözünün bir millet için ne 
l.adar mühim olduğunu tafsile hacet 
) ok ama su 1 a<larcı < ~öv lem eden ge· 

çemeyiz ki: Atalar sözünü çok dik
katle gözden gaçirmiyen tarihçi mü
him bir bendi ihmal etmiş olur. Ma
lılmdur ki bugünün tarihi dünkü 
(şahname. uğu7:name) Jer değildir. 

Bir milletin tarihi bir milletin ahHikı 
~idatı. itikadah, harafatr, muaseretl, 
bir kelime ile harsiyatile bilinir. Ni
tekim bizim şu atalar sözü nümunele
ri olmak üzere yazacağımiı makalat 
ı;;ilsilesinden de bu cihet anlaşılacak

lngiliz dainlcrile Yunan borçla
rının tecili için cereyan eden 
müzakerelerin inkıtaını, hükumet 
gazetelerinin muhaliflere atf ve 
ısnat etmesini bir propaganda 
dalaver si suretinde tefsir edi
yorlar. Hükumet mahafili ise, 
bu ittıbamı ileri sürmekte ıırar 
ediyor ve mubalıflerin, hükumeti 
memleketi iktisadi buhrandan 
l:urtarmaktan acız göstermek 
için bu enterikalara tevassül et· 
tiklerini söylüyorlar. 
Muh~lefet flikalarıoın propağan· 

dasına rağmen memleketin mü
nevver taba!;alan, hühumeti 
tutmakta ve M. Venizelosa rey 
verC'liye azmetmiş bulunmakta
dır. 

Çiftçi ve amele fırkası reisi 
M. Papa Anast~syo, yeni intiha
batta, biç bir fırkanın ekseriyeti 
kazanamıyncağını ve memleketi 
idare etmek için bütün siyasi 
fırkaların iştirakile bir kabine 
teı~·i!ine likum ha!;ıl o!acağım 
s:ylüyor. Her halde umumi ka
naat, en çok rey kaz:ınacak 
olan fırkaoıo Venize!os fırkası 
olacağı merkezindedir. 

Vall veklllnl del• 
kaldnacaklardı r 

Atina, 15 (Hususi muba~iri
mizden) - Yanya vali vekilinin 
eşkiya tarafından dağa kaldırıl
masına teıebbüs edilmiştir. Bir 
köy içtimaına g.den vali vekilini 
almıya giffen o'f&rt( yold, eşki
ya tarafından büyük taşlarla 
kapatılmış olarak bulmuş ve 
keyfiyeti vali vekiline haber ve· 
rerek onu e:Jkiya eline düşmek
ten !iurtarmışhr. 

trr. Uıgatımız yani dilimiz de bu de. Almanyada 
rece mühimdir. Türk; yaradılışından 
heri dilinin içine yan gelmiş yatıyor. Sefalet 

Atalar sözü hakkında atalarımız 
demi ler ki; Berlinin uzak 1Daballeterinden 

"Atalar sözü Kuran değil ama birisi o~an Humbo hainde potis, 
Kuranın yanında lök lök yelitir.,, sekizden on dört yaşana kadar 

AtalRT sözü, tabii bildiğimiz Kuranı otuz genç kJ:!':ın gelen geçenlere 
Kerim gibi Arapça da değil, Kuran yanaıarak 20 Fenik • 17,5 kurt!~ 
i~inre katılmış ta değildir. Fakat her kadsr birşey - muh:ııbilinde fu
ata sözünün mazmunu. ahkamı kuran- huş teklifinde bu!unduklnrını 
daki ahkamdan geri kalmaz. Onunla meydana çıkarmışhr. 
atbaşı beraber gider, zira hak ,.e ha- Po:is tabltikatını derinlettirio· 
kikat birdir. İnsanların iyiliğine, fe-
na1rğına daf r ahkam hangi dille vazı- ce, mahallenin geniı parkında, 
lırsa yazılsın mefadı hep birdir: işte hemen kimilen rliştünü isbat 
bunun i~indir ki atalarımızın sözleri etmemiş olan kızl.ır tarafından 
de Kuranın yanında lök Jök yeler, bir "Fuhuı piyasası., ledı edil-
eşer, koşar. diğini büyük bir hayretle gör· 

Hl kAyesl olan Ata müştür. Bu kızlar, birbirlerine 
sUzJ~rf itıiz amelenin hangilerinin ıyı 

para verdilderini s5yliyerek tav
Onun Cemaziyülevvelini bili- siyelerde bulunuyorlarmıf. 

rim! Tahkikat daha derinlettirilince, "Eski hayatını. fıkaralık zamanını 
adi hayat geçirdiğini bilirim, maka- genç kızların, aefeletten dolayı 
mında irat olunur. Adi meşrepli kim- bu yola silrülılendikteri anlatıl
se sen·et sahibi olunca, büyük bir mıı ve aynı mahallede bir evde, 
mansaba geçince akranına çalım sa- toplandıkları sabit olmu9, bu ev 
tar. Akranı~ tabii gücenirler. Eski sahipleri tevkif edilmi9t11·. 
halini bilenlerden biri (Ben onun Ce- Berlin gibi büyük ve mede::1i 
maziyülevnlfni bilirim) diye onu e- bir tehirde, sefaletin bu kadar 
debe davet eder. Mazisi fena ise aza-
met yapamaz. derin yareler açması, blltiin Al-

Bu meselin aslı şudu: manyada büyük bir heyecan 
YaktiJe birisi devairde bir hizmete uyandırmıştır. 

girmiş. Bir evrak mahzenine ''ermiş- '";;; .. :.\·;i;t;.·;··b~~·~··~Ö~Ü; .. ;üi;;.;;;;: 
ler, O zamanlarda daire evrakı, ilam- Günler ge~miş, bizimki dairenin mü
lar, müsnddeler ay ay birer torbaya him adamı olmuş. Biraz hesap ile o
kanulmakta n her torbanın üstüne de kuma öğrenmiş. mertebesi yükselmiş. 
gene o zamanlar kullanılan kameri Büyük bir servet edinmiş. Konak, u .. 
tarih olarak Recep, Şaban .. ilh. yazıl- şak, debdebe darat artmış, hemen bü
makta imiş Yeni hizmete giren pek tün eclafın adeti olduğu üzere ak. 
fakir olduğundan iç donu e kimiş, ranına azamet satmağa başlamış. Bir 
yamamak üzere bir çaresini bulmuş, kerre bir meseleden dolayı eski efen
bu torbalardan biri ile açığı kapamış. disinin gönlünü kıracak bir muamele 

Yazın ambarda pantolonsuz iç donile yapınca o da: (Siz ona söyleyin pek 
çlışırmış. Meğer o t-Orba üzerinde de ileri gitmesin, ben onun CemaziyUl
( Cemaziyülene1) yazılı imiş. Mahzen- en·elini bilirim) diye haber~ gö~der
de öyle arkasının yazısı ile dolaşır- mis! 

.... _.. ............................. :::=.-·-··· ... ············ .. ····························--- del! : i . Nakle · 
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in matbuat alemine atılmaımın Böylece iki adamın olruduiU •• 
yirminci yıl dönümü şerefine bü- rin arkalığına yapıfmıt duru~. 
yük bir ziyafet verilmiftİ. Otuzu • dunı. Daha ne yıtpac:afnnı k:ds' 
na varmamıt genç muharrirler, laştırm~~an otomobıl gar J 
büyük edibi hararetle alkışlıyor • çıktı. Bırı ~ordu: ...... orfJJft 
lar. eıerlerinin layemut olduğunu - Benı nereye goturuY 
tekrarlıyorla1 oı. Dimağları me9· yahu!.:. .. • 
gul eden bir mesele vardı. O da Şoforluk ~den mırıldandı. 
Hayati Fikretin matbuat alemin • - Hele bıraz aab!et. hl. 
de büyük nüfuzu olmasıydı Bu - ~.a~n batka hır Iw:m•'ki' 
gençlerin gazetelere, mecmuala • neye gotunne.. Bu ıecelık 
ra kabul ettiremedikleri eserler de1·ecede kazandım. • 
masalarının gözünde toz içinde . Öteki c~vap ,.~rmedi ! Ot-.. 
bekliyordu. Hayalinin himayeıi, b1I karan!ıga d~l_cb. Batıı.!'ı kol d, 
her birine töhrel yolunu açabilir· rınca tehır harıcıne çıktıgımıU 
di. ladım. Bird~nbire frenler gıc 

Birisi teıadüf eıeri olarak bü c!ı. Otomobıl duıdu: 
yiik rom~ncınm ilk eserinden bah - Ne .yapı~orsun! .• 
sedecek oldu. Gen~ muharrirler, Çat, dıye bır ıeı .Ju~ldu; • 
hep birden takdir avazesini ko - rumı donduraı:ı uzun hır .~n .. 
pardılar: ~?rkum~an bıraz d.~ha ~u. 

- Aman, efendim, o ne 1ahe- dum. Sag ~olum r>for yerınıll 
ıer. Emsali olmıyan bir san'at ha· ~ındaydı. Bırden_bı~e dehtetle 
rikaaı ! gırmaktan ~enc:lımı ~o~la ~~ık • 

Hayati Fikretin dalgın çehre - dum. Ilık hır !ey A etımın uze 
sinde müstehzi bir tebessüm belir d~ml~mıştı. Bır lahzede anlad 
di. Sonra tallı bir ıeıle mırıldan- B.~r .~ınayet .olmuıtu. Katil 
dı: gorurae, ha!ım yamandı. Ne olut 

_Bir ıaheıer mi? .. Evet fÜp· sa olı~un, dıyerek kaçmıra had 
hesiz .. Fakat bilir miıiniz ki bu e- lan.dı:J"ım ~ırada otomo~ıl h.ar 
ıeri ilk yazdığım zaman bastır - e~tı. Yaktım Y,0 ktu, katıl, hır 1 

k b 1 d k . b l gıdc:-ek <"esedı atacak, o ıır 
nuı.yı a u e en ıtapçı u ama • h kk k b . .. kt' Ak 
dım mu a a enı gorece ı. 

Ve her taraftan yükselen iti- bir ~y geldi. Ne ol?rsa ~laun, 
raz ıayhalarını eljnin isareti ile latbıkn kP.rar verdım. Bıraz d 
durdurtarak devam etli: rular3 k malci:u!ün kolunu tu 

. . . l k . Ve onun kulagımda kalmıt ol 
- Sız çok gençıınız. l eıerı- se• 'ın' t kl'd 1 k 1 .. ' · · l k v b'I • ı a ı e ça ııara aeı e .. 

mın pıyaıava na11 çı tıgını ı e- dim: 
mezsiniz .. Bırakınız da anlata • _ Bana bak .. Daha çok uzai' 
yrm.. mı $lİdece~iz? 
. Hepiniz reklamın ne kadar Bu sözü cöylerken ölünün k' 
faydalı olduğunu az çok bilirAi • lunu kaldırıp ~oföre doğru uzat• 
niz, zannederim. Ben;m ıize anla- ~ım. Teair ani oldu. Katil bir kot' 
lacağnn sergüzetl de buaşikir !e ku uluması cıkararak direksiyood 
yin yeni bir miıalini gösterecek • elinden bıraktı. Otomobil gidil 
t" 
.ır. bir i'lğaca çarptı. Müthit eurett' 

Bir geceydi. Şiddetli bir yağ- sa~sılarak kanape üzerine düttü!O' 
mur, daha evlerine kac;mamıt o • F k b k k d " 
lan tek tük vQlçıdarl. tiddetle .kır. a at ça u en imi toplıyarP 
b l d B d b . ,;parçalanmıı arabadg zor]~ 
açıyor u. u sıra a ence ım • hm. Kati!in yüzü kan içiRcleydio 

de tek bir metelik olmadığı hal - Vaziyeti iyi değildi. Olanca )ruf" 
de, yersiz, yurtsuz dola§ıyordum. vetimi toolıynrak ıehre doğru kot 
Üzerimde eıki pardöıümün ce • mıya batladım. ilk tesadüf etti " 
binde sakladığım ilk eıerimden ğim karakola girdim. Ncfea nefC' 
baıka bir ıeyim yoklu. Bu eıeri se başıma geleni anlattım ve blı' 
satmak için uğramadığrım kitapçı yıldım. 
kalmamıftı. Kimse almıyordu. 
Karnım aç olduğu halde, ıoğuk 
yağmurun altında zıngır zıngır 
titriyerek, tenha sokakları dolaıı· 
yordum. Genclim; yeisin kulağı -
ma fısladığı fena nasihatleri din
lememek cesaretini göslerebiliyor
Jum. Bilmem ne kadar yürümü -
~üm, kendimi Takı im meydanın -
da buldum. 

Bir yerde saatin biri gece ya
nımı çalıyordu. Kuvvetim kal -
madığından bir kapıya dayan • 
dım. Yorgunluktan, soğuktan, aç
lıktan adeta sarhoıtum. Yüzümü 
kamçılıyan yağmuru hiaaelmiyor • 
dum. içimi garip bir rehavet kap~ 
lamı§tı. 

Birdenbire kapalı gözlerimin 
önünden bir timtek geçti. Bir oto 
mobil komeainin ıerl aksini itil -
tince, irkildim. Gözlerimi açtım. 
Otomobil fenerlerinin ışığı teıiri
le tekrar kapadım. Sendeliyerek 
uzaklllıhm ve karanlıklara dal -
dım. Bir adam otomobildf!'=' indi. 
Dayandıiım kapıyı acb. Burası 
bir ıarajmıf. Hemen hatırıma bir 
şey geldi. Girip burada hem elbi
selerimi kurutur, hem de yatabi -
lirdim. Otomobilin arkasından ıü 
züldü.m ve karanlık bir köteye ıt· 
ğındım. Şoför, otomobili çektikten 
sonra dııarı çıktı. Kapıyı üzeri • 
me kilitledi. Sabahleyin garajcı 
beni bulacaktı. Fakat oraya ıak -
landığımdan dolayı bana fazla 
çıkışamazdı. Güzel bir otomobil, 
seçtim ve içine yerleıerek derin 
bir uykuya daldım. 

• • * 
Bir aralık bir konu!ma seıi 

beni uyandırdı. Gözlerimi açtım 
ve hemen otomobilin içine diz 
cöktüm. iki adam garaja girmit· 
!erdi. Gelip de içine aığındığım o
tomobil önünde durmasınlar mı? 
Konuıtular: 

- içeri gireyim mi? 
- Ne lüzumu var. Yanıma ·- - - · .. ........ 

• • • 
Karakolda iki gün kaldım. Ka" 

til tevkif edilmiıti. Yarası mühiJSI 
de~ilmiı, cinayetini ikrar etti• 
Doılu bir kumarhanede mühiJll 
bir para kazanmıf tı. Katil parası" 
nı ıoymak için onu öldünnü~ 
Poliı komiseri katili yakalattı -
ğımdan dolayı teıekkür elti. Ser " 
beıt bırakıldım. 

Bütün gazeteler "3525 numarr 
lı otomobildeki cinayet failini y• 
kalatan genç muharrir,, den bah
sediyordu. Soka~a çıkar çıkmal 
gazete muhbirleri, fotoğ:ııafçılsr et 
rafımı sardı. Ellerinden zor kur 
lularak Babıiliye geldim. O sıra" 
da en mühim kütüphaneyi idatf 
eden müteveffa Ar agel efendiye 
şöyle bir u~radım. Beni aevinçlı 
karşıladı. Elime çil çil liraları ••" 
varak bu eserimi satın aldı. Rek " 
lam yapılmıftr. 

Büyük muharririn sözü bimıİf 
ti. Hayret ve takdir ıeıleri, kah" 
kabalar duyuldu ve herkes büfeye 
kostu. Otuzuna varmamıt olanla' 
hadisevi münakqaya koyulmut ' 
lardı. Bunlardan ikisi, Hayati filı 
retin yanınrfa durdular. Büvük ıod 
harririn pek yakında olduğuod 
farketmeden konuıuyorlardı: 

- · Bırak allahını seversen •• l11 
durma bir hikaye anlattı. Kimbi " 
lir, belki de bet para kıymeti ol" 
mıvan kitabım ıürmek için kit•P" 
çı höyJıa bir fey icat etmittir ! 

- Öteki cevap verdi: 
- Her halde. Kendini beie~ 

mi~ mon1k aklıma bir ıev getirdi• 
Sen bir köve cekilip saklanırıııl
Ben de seni öldürdüğümü zannet' 
rneleri için bir plan hazırlarrsll .. 
Öy J,. bir reklam olur ki .• Bu ,.,.J .. 
da bir yeni eıer ıalmıya mu• .. " 
iak olurum. Sonra planı bqka t!i' 
lii tAtbik ederiz. Sıra sana ıe~t 

Konusarak uzaklatblar. Büfd 
muharrir bu otuzuna varm~lr 
genelerin sözlerini İfİtmİftİ. UP' 
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~u kadın da -- hangi esrarlı kudret var ? F rans1z kadınları 
Tek 

mürteci midirler? 
ve Yarahcı ! 

4rnerika "Mis Garbo,, giderse 
ne yapacağanı düşünüyor ... 

intihap hakkının verilip verilmemesi 
dedikodular etrafında yapılan 

Yirmi yafmı geçen her Fransız 
kadınmm parlamento intihabatı 
ile mC\haili intihabatta rey verme
si ve rey alması için vukubulan 
teklif, ayan meclisinde uzun mü· 
nakatalardan sonra tekrar ait ol
duğu encümene havale edilmis ve 
bu suretle bu devrede intaç ~dil
m~sine imkan kalmamı§tır. 

Geçen haziranın 23 nde baslı
yan müzakereler bazı fasılala~la 
iki hafta kadar devam etmişti. 
Müzakerelerin hararetlendiği sı
rada sufrajetlerin müzaheret yap 
ma.larma mani olmak için zabıta 
tarafından tedbirler alınmış ve bu 
suretle kadınlar tarafından her 
hangi bir hadisenin vukuuna im· 
kan bırakılmamıştı. 

Fransa meb'usanı, bir çok de
fa, kadınlara intihap hakkını ver
diği halde ayan meclisi her defa
sında bunu reddetmişti. 

] 919 da mösyö Briyan ile mös 
yö Viviani kadınlara intihap hak
kının verilmesini müdafaa etmiş • 

Mis Garbo ler. fakat o zamandan bu zamana 
' liıı~erikanın en büyük gazetele mu.affak olan bir kimse çıkmadı. kadar k~dınlara bu hakkın temi -
t a,l en Nevyork Herald Tribune Amerikanın film sanayii üzerin - nine imkan bulamamıştır. 
• ~ etesi son posta ile gelen ısa - de hi~ bir ecnebi, onun kadar Fransız kadınlanna bu hakkın 
lıt~da, Greta Garbo buhral'.ı baş- de tesir etmedi. verilmesi icin ileri sürülen sebep-

~ ~ı ~ltında dikkate değer bir ya- Amerika gibi elli altmış mil • ler, pek çoktur. Bunların bir k11-
·p İki' ~retmektedir. Muharririnin yon kadını olan bir memleketin mı her yerde mevzuu bahsolanlar 
ı, li, ,~tıne göre bunca iktısadi, ma- Mis Garbo gibi bir kadın çıkara - d;ın farksızdır. Fakat bu kısmı da 

''ıı.•')aai buhranlara ilave olarak maması şayanı hayrettir. Halbuki Fransızlara mahsustur. Kadınlara 
~ htıJı 't \'e sinema aleminde de bir yapılan tetkiklere göre güzellik intihap hakkının verilmesine ta -' ı::h çıkmış ve Greta Garbo nispeti Amerika kadınları arasın- raftar olanlar Avrupa içinde ka • 
·,. ı. ktana ıebebivet vermiştir. da heT yerden fazladır. d l b h 1rıa ] d d ·ı· k . . ın ara u akkın verilmesini ge-

't' ··~ a e e em ıyor i: M1s Gar~odan evvel Am. erıka. ciktiren devletlerin yalnız Fransa, 
h-..._ '-ıteta Garbonuo. Amerik.ı sı· - gele t ti A k d k ""·1.ta. ya . n ar ıs. er.' m~r! a a ı Yu~oslavya, Bulgaristan, lsviçre 

• ~i~· •rnda son eseri, (Beni arzu artııt kategonlerınden bırıne uya !t ) ld ki h Ih k' c· 
L.' sın ~·b· d' G G b k I d M' G b ve a ya o u arını, a u ı ın ,.. ~... ~ı ı,, ır. reta ar onun ra ya~ıyor ar ı. ıı ar o, ec- d 1 t' · b'I ç· k d ı -

" L; "•er d h b' · I · d b' k ev .e ımn ı e ın a ın arına • llİt ın en sonra ortaya mü '.m :ıe ı arhst erın en ayrı ır ·a - · · h h k . ~ · · h 
~le l'neaele, bir buhran çıktı. Me- tegori vücude getirdi. Mis Garbo mtıkabp'I af kını verddıgılnı, ubna 

f\Jrl M' G b b d b' k' b' f · mu a ı , ransız ka ın arının u 
tı.r, 1 ur: iŞ ar ~ un an ır ımseye, ve ya ır sını a uy - wnımnıuııııııııtwıımııııuıııınııuıım il ıııınııımıı il nımııuuwıııı ımıım 

~ t n ralısacalc mı. calışmıya - madıktan başka herkesin kendisi Mis Garbo sayesinde san' at da 
ı i ~ı? İşte Amerika s;nemacıh - ne uymasına aaik oldu. Onun için da bir an'ane teessüs etti. Onun 
İti.Çın en mühim meselelerden herkes saçını Garbo gibi tarıyor, tesirıle, Romantik ile Exotik biri-

A. herkes yüzünü, Garbonun yüzüne birinin müradifi oldu. 
ı• ~ h·1.'1~.rika sinemacılıih tınihin çeviriyordu. Bu sayede, bir Gar • Şayet Garbo Amerikayı teı·ke-

1'~ \J\'uk şahsiyetle~·inclen biri bo an'anesi vücut buldu. Başka ar derek memleketine avdet edecek · .. k Carbodur, Bu tarihin büyük tistleriu yaptıkları her sey muvak- olursa Amerika onun yerini dol -
~ •aın, onunla alak~dardır. Si- kat bir zaman icin vaiadığı hal • duramıyacaktır. Garbo buhranı 
~ .. ~leminde bu yıldız kadar de Garbonun y~ptıkları yaşadı. da bundan ileri geliyor. b •unıı ı nnıın ı ııı ııı ııın•ıı ımıııımıım11nıııınıı1111111111Un111_,nnıııaıımnnnnıın ıınnııııın ııınıımıJJ11ııınınımımmrınıımnı"ımm1111J--""'"""'ıuıııı•111 ını mı:ıım JJt 

1 ııı 1 '"""""aııııwıUHJınıwu 

oanyo kıyafetlerinde dün ve bu gün 
~Q~lıdan otuz sene evvel, mem· 
~ti . d k d ·li llıız e a anların denize 
t~ girmediğini bilmem, bunu 

\h h~Ide Sermet Muhtar Bey, 
\·' ıyi bilir, ve şayet bu bahse 

~ it b' ~ta ır şey yazarsa zevkle 
• tuz. • ''f •nliz, şunu hatırlıyorum ki, 

~:len evvel gayet tenha olan 
~debostanı tarafından Lebi
t~' da bulunan babçelerde.ı 
~ 1erelc gidilen hususi deniz 
~lllları vardı bunlardan ka· 
t'fı ta mahsus ~tanların her ta

~l b~rrı sıkı kafeslerle ört?.l~ 
~~tl •r gün beni de oraya gatur· 
~G~tdi. Pek tabii heouz pe~ 
~"- . ~llnı ve beni oraya, tahsı
~"- •çııı tutulmuş olan matoıaze-
~6tGrrnüıtü. 

t~tıi deniz hamamının yüzücü· 
~llıl PeştemalJa denize giren 
~~ •r teşkil ediyordu. Bizim 
L~d~~el locasmdan F ransadan 

d' İta~:e . ~isafir gelmiş olan 
tıı~lt il. Cfı ıle beraber çıkınca 
~ lr......lllamında adeta bir ih· 
~,;-"" bütüa kadınlar de
~ ""•rak localarına kapan· 
~e iki Fransız kadınını 

1• baıladılar. Çllnko 

matmazel ve kardeşi o zamanın 
en son modası olan dedi~ ma· 
yolan giymişlerdi. Bizim hanım· 

lar iıe, bu Frenk kadınlarınan 
şıklıkları yananda, kendi peşte· 
mallarından mahcup olup dışarı 
çıkmışlardı. 

Bu hadiseyi, "Vu,, isimli Fransız 

mecoıuanın eski zamanlara -,it 

_ otuz sene evveline eski zaman 
diyorlar - çıkarmıf olduğu bir 
nushasını gürünce babrladım. 

... . 
Evvelki gün, ilk deniz ve gti

nef banyosu yapmak Ozre, bir 

fırsat bularak FJüryayn gitmiştim. 
Bu on sekiz yiroıi sene evvelki 
hatıra ile, plajın umumi manza
rasına başka bir nazarla bakınca 
geçen senelerin dojurduğu bU
yi\k farkı hayretle gördüm Şim· 
di, plajda, herkes, vücudunu gü
neşe arzetmiş, oynuyor, koşuyor, 
gülüyordu. Hava ve deniz, ciğer
lere ve yüzenlere hiç bir hudut 
çizmemişti. Ve hiç bir kimse, 
yanındaki vücudun tcnaaübüoe, 
kadının güzelliğine, eskiden her 
ıreçen çarşafa yiyecek gibi ba· 
kan nazarlardan eo bafifile bile 
bakmıyordu. 

haktan mahrum edildiklerini söy
lüyorlar. Muhalifler, bu iddiaya 
karşı, yabancı memleketlerde ya
pılan tecrübenin Fransa için bir 

hizmetlerden bahhetmiş, buna 
mukabil onların devleti müdafaa 
için silah taşımadıkları cevabını 
almıştır. Ayni zat Fransız kadın -

iki Fransız kadını 

mana ifade etmediğini, onun için larının avukat, doktor, artist, sulll 
.Fri\nsız kadınının gene evile bar- hakimi olduklarını, lejyon donör 
kile, çoluk çocuğu ile meşgul ol· nişanını taşıdıklarını ve her va .. 
ması icap ettiğini, onun kocası Ü· dide erkekler kadar muvaffakı • 
zerinde haiz olduğu tesir ile inti- yet kazandıklarını, onun için, en 
habatta da müessir olduğunu. e - adi işlerle meşgul erkekten esir .. 
.sas itibarile Fransız kadınının genmiyen bir hakkın ondan esir• 
böyle bir hak istemediğini, hila • genmesinin doğru olmıyacağınr 
kis bu gibi işlerden istisna edilmi- söylemiş buna mukabil kadınla• 
ye taraftar olduğunu, onun için rın umumi harpte vatanı kurtar • 
Fransız kadınına bu hak tahmil mclc için çalışmalarına rağmen 
olunursa Fransa içtimai bünyesi - onların fobrikalarda gösterdik .. 
nin temeli olan ailenin, siyas\ ihti- leri ahlaki gevfekliğin, bugün 
laflar yüziinden rahnedar olaca - Fransada hüküm süren ahlaki in
ğını ileri sürüyorlar. hitalın sebeplerinden biri oldu • 

Fransız kadınına intihap hak. ğu cevabını almıştır. 
kı verilmesinin taraftarları, Fran.. Kadına intihap hakkı vermek 
sız kndınının medeni ve cezai ka- taraftarları maişetini kazanan, ver 
nundaki noksanlar yüzünden bir gileri veren ve bir ev besliyen be
<;ok ıstıraplara uğradıklarını. hal- kar- kadınların davasını müdafaa 
huki kendileri de meclise girmiş ederek (Vacherot) un (Halk ka
ve te::ri hayatına iştirak etmiş ol- dınr, halk erkeğinden daha zeki· 
salar bu noksanlar bertaraf ol - dir) nazariyesini ileri sürmüşler, 
duktan başka içtimai ve sıhhi me· kadınları müdafaa için Conde -
~elelerin müzakeresinde kendi - cot, Lamartin, Hügo, Mili, Her -
!erinden bihakkin istifade edile - bert Spenser, Emersonun sözlerini 
c:eğini, diğer memleketlerde hun- iktibas etmişler, aleyhtarlar Ho • 
dan çok semereler elde edildiğini rac, Tuvenal, Rochefoucault, Mi-
anlatıyorlar. chlet ve Mopasanın sözlerile mu .. 

Buna mukabil muhalifler. te! - kabele etmişler ve neticede J&yi • 
rii terakkiyatm bütün noksanları ha, ait olduğu encümenin dolap • 
yava" yavas telafi ettiğini, onun larmda uyuklamıya gitmiştir. 
_ ~ tı untııımııırı 1111ıu11mınınıuuımuıırmııuı111u11111 uı ıımnm ıu mırmııunna uım. 

için ay!ıi tabii surette vaziyetin K Jb• • 
gittikçe irileşeceğini söyledikten a ın sesı ve 
başka kadınlara intihap hakkının p k f 
verilmeme~i için bazı sebepler da· ara şı ırtısı. 
ha dermevan etmişlerdir. 

Muhaliflere göre kadınların ek Bir gUzelllk krallçesl bu iki 
H lb sesten birincisini tercih etti 

serisi içki aleyhtarlarıdır. a u-
ki Fransa §arap ihraç eden bir 
memlekettir.. Onun için Fransız 
knchnına intihap hakkı verildiği 
takdirde Fransanın büyük zarar -
lata uğramasından korkulur. Son
ar kadınların Fransa cümhuriye
f'İ tc.raf ınclan temin olunan birçok 
hürriyetleri bir darbede mahvet -
melerinden korkuluyor. Fransız 
kadını yabancı memleketlerdelci 
kadınlar arasında biiyük fark -
Jar vardır. Fransız kadını kato -
Jik kilisesinin r.ıekteolerinde ye -
tişmiştir. Onun icin klerikallerin 
tesiri altındadır. Fransa tarihi ise 
IaJini devlet ile Roma kilisesi a
rasında vııkubulan mücadeleden 
ibarettir. Fransız kadınına inti • 
hap hakkı veriJdi.ği takdirde bu 
hareket Fran:ıada İrticaı kuvvetlen 
dirMehten baska. bir ise yaramaz. 

Kadınlara intih p hakkının ve 
rilınesine muarız clar larm hepsi, 
Fransız kadınlarının hep muha · 
fazP.karlara ve m 'irtecilPre rey ve· 
receklerini ~övledlderi halde ba -
zı ayan d f'. hunrn ?.ıddmdan en -
dişe ederr.k radikal demagogların 
beyinsiz kızların reylerine güve .. 
nerek ihtilale doğnı yürümelerin 
Jen korkmuslardır. Bu iddiala
ra f,!ÖreFransız kadını va kleri -
kal bir mürted, yahut ihtilalci bir 
miifriuir. 

Fransız ayanınm en kıder:ıli~i 
olnn M . .Jenouvier kadınların harp 
te, kendi arzularile ifa ettikleri 

l'r ansızl arı n ilk ~iiz ellik kraliçesi 

. l\~is Avrupa unvanını kazanan 
ılk . h ansıı kralıçesi matmazel Jan 
Juılla, evlen~iye kara-r vermişti\". 
M,\tma~el Juıllaya bir çok tiyatro 
lar \'e sınemalar büyük teklifler • 
de bulun~uşlar ve kendisine i'""· 
~etlcı· temın eden muka 1 l . . ve e t!r 
ımzasını ıslemışlerse de k ,. . 
b 1 k b enaısı un arı a ul etme.miııı. ve d' ~. 
f k' b' d ~ sev wı ~ tr ır a amla evlenerek küçük 
hır kasabada miitevaıı birh t · . 'h aya ıe-
çır~eyı tercı etmiştir. Matmazel 
Juılla w bu suretle servet ve şöhret, 
aşk ugrunda feda etmiş oluyor. ' 
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Poliste : 1 D kt lar Arasında 1 Büyük Tarih Kongresinden Sonra O or 
_ Fena halde L-------------~ ? 

Alişara giderken 1!.~fr~~m:.~. ! sokağında İlim, ihmal ediliyor ınll· 
5 numaralı evde oturan mütekait t)~ 

Trende samimi konuşmalar - Yozgattan Kamil efendinin zevcesi Lütfiye Fahrettln Kerim Bey, hekim, fikri huzur 
geçerken - Bol yıldızlı se~a altında hanımla ayni evde oturan müski- tehdit edecek her dtlşüoceden azade 
Ankarada ilk milli Türk tarih şekkür etmemek, onlacı:ı irşa-

kongreıinin açıliş nutkunun bir dından istifade etmek isteyenler-
yerinde muhterem Maarif Vekili den memnun olmamak acaba ka-
Esat Bey, arkadaıların arzusu bil ve mümkün müdür? 
inzimam ettiği takdirde Alişar Hacışefaatlı istasyonuna gel-
hafriyabnı görmiye gidebileceği- diğimiz zaman karanlık tabiatın 

mizi tebşir etmişlerdi. aydınlığı üzerine bir sünger ge-
Dokuz gün devam eden ve çirmişti. 

tarihimizin ilk devrelerine ait Biz burada indik. Alişar haf-
karanlık sayfalarin aydınlanması- riyatını idare eden Amerikalı Dr. 
na vesile ve imkan veren kon- H. H. Vender Ostee ve arkadaş-
grenin sonunda Maaril Vekili ları tarafından heyecanlı bir su· 
Eaat Beyefendi ile geçen salı rette karşılandık. 
günü Vekalet umumi müdirleri- Hafriyat mahali istasyondan 
nin, talim ve terbiye heyeti aza- iki saat uzakta olduğu için oto-
larının, kongreye gelen müderris mobiller, kamyonlar getirilmişti. 
ve mcnllimlerin Jıamimi ve can- Mehtaplı bir i'Ccede, bol yıldızlı 
dan teşyileri arasında hareket bir sema kubbesinin altında 
ettik. 11Alişar,, yolunu tuttuk. Serin 

Şunu açık o!arak itiraf edeyim bir rüzgar esiyor, benim gibi 
ki Alişara giedn arkadaşlar mik- Adanadan, sıcak memleketten 
tan sayılacak derecede azdı. Gü- gelenleri üşütüyordu. 
zel bir fırsatı kaçırdıkları için ltıkları sönmüş, fakat kalple· 
onlar müteessirt bizse bundan rinde imanın, ~zmin bütün alev
istifade etmeyi bildiğimiz için leri ıezilen köylerin yanından 
çok memnunduk. geçerken köpeklerin sesleri du-

Koogrede birbirimizle tanışmış, yuluyor, tabiatın sükünetini ihlil 
anlatmıştık. Tren yolcııluğu, bu" eden bu mahluklar geniş ovanın 
nu daha iyi bir surette perçin- üzerinde hudutsuz hürriyetlerini 
lemeyi temin etti. tecrübe ediyorlardı 

Esat Beyefendi, bir baba ,ef- Nihayet yirmi iki buçukla 
t - • ve muhabbetile bizimle ko- hafriyat mahalline Yardık. Orada 
ı .. ~yor, bulunduğumuz vilayet- bulnan araştırma memurları ta-
•-· hakkında maliımat alıyor. rafından istikbal olunduk. Daha 
Biz, ıihinlerimizi kurcalıyan muh· e-.vel Sorgun kaymakamı ve 
telif maarif meselelerini soruyor, jandarma yü:zbaşısı da oraya 
tenvir ve irşadından derin haz gelmişlerdi. Bir az istirahat et-
duyuyorduk. tikten sonra yemeklerimi:zi ye. 

Aramızda resmiyetin verdiği d~k. lç.liğimiz çorba, yolda al-
ayrıhk kalmamıştı. Saygı ve sa· dığımız soukluğu uzaklattırmıya 
mimiyete, hürmete istinat eden klfi geldi. Hafriyat heyeti reisi 
konuşmalarımiz, yolculuğun ve- Vadder Osten yemeğin hitamın-
rebileceği bütün rahatsızlıklara da Vekil Beye ve bize karşı çok 
izaleye kafi geliyordu. Muallim teveccübkar sözler söyledi. 

arkadaşların fikirlerini açık, va- Hakkımızda söyleaen cemile-
zih, berrak söyleyişlerinden, teu- kar kelimelerden memnun kal-
vire mübtaç gördükleri nokta- dığıouzı söylemiye hiç de lüzum 
lann izah edilmesini rica etme- k yo . 
lerinden vekil B. de pek ziyade Esat :Bf. mukabelede bulundu. 
memnun oluyordu. Heyet azastnın ilme kar.şı duy-
Bir maarif aikıinin zaten llatka dukları yüksek alaka ve muhab-
türlü hareket etmeıine imkan beti şükranla karşıladığım söy-
tasavvul". olunabilir mi? Jüyerelf.: heyetimize karşı göıter-

Y arın ki Türk nesline milli dikleri misafirperverlikten dolayı 
mefknreye, miHi tarihin verdiği teşekkür etti. 

Yukıek azinı v.e iman duyğusile Vakit ıece yarısını bulmak üzere 
t~ hususunda en ön safta ve yorgunluk: istirahati oavct ede
bulunan tarih muallimlerinin dev- cek derecede idi. Sabahleyin er-
letin maarif siyasetini resmi bir ken kalkmak, i,ıçileri işieri ba-
ağızdan bütün mana ve şumulile şında görmek lazımdı. 
~~d~leri kaçırılır fırsatlardan . Kahvelerimizi içtikten sonra 

bir kamycna bindik. Bizim için Halkın istasyonlarda heyeti-
haıırlanan yatakda uyumak üzre mize karşı gösterdikleri derin ve 
"Alişar,, köyüne gittik. Vaktinjlbek alaka ve muhabbeti zik-

' de kalkmak üzre yattık. 
rebneden geçmek insafsızlık olur. Hafriyatta gördüklerimi ikinci 
Bilhusa Yozgadın meb 'usları, 
Belediye Reisi ve htlkumet erka-
nı ( Yerköy ) e gelmişler, ara
lannda misafir kalmaklığımızı 
israrla rica ediyorlardı. Buolann 
ibraz eyledikleri arzuya karşt 
mütehassis olmamak mümkün 
değildir buna Vekil Bey Alişar
dan dönüşte uğrarız cevabını ver
dikleri zaman Yozgatlılar, "yarın 
biz, sizi oradan almağa geliriz!,, 
dediler. 

Yergöy, istasyonundan uzak
laşırken, Karanlık dereye yakla
şıyorduk. Trenin geçtiği vadinin 
sağında ve solunda bağlar, bah
çeler iÖrüyor bir kaç saattır gö· 
remedigimiz yeşilliğin verdiği fe
rahhğı bütOn tazeliğile ruhumuza 
içiriyorduk. 

Ah btl yeşillik... Agaç muhab
betini uyandırmağa çalışanlara te-

yazımda anlaracağım. 

Her üç şekildeki Kr~m Pertevi 
cilde olan menafii itibarile kış 
yaz istimali ihmal etmeyiniz. 

rat inhisarı gece bekçilerinden olmalıdır, diyor 
Nazmi arasında ailevi meseleden J 
kavga çıkmış, Nazmi Lutfiye Ali Ş'iikrü Bey, ilmin ihma 
hanımın odasına taarruz ettiği 

ıribi iki el de silah atmıştır. Kav- edildiğini kabul etmiyor 
gaya Liitfiye hanımın oğlu Ke- h k. · ıoıa~ 
mal ile Nazminin karısı Raife iki glln evvel, «maruf, gayri Bunlar da aile e ımı 0

1 
.. 

1 
ri fi 

maruf doktor» mevzuu üzerinde ciYarlarında tesadüf etli~ e be' hanım da girmişler, iki erkek ve k kalan takip etmek suretıle. 
iki kadın birbirlerini fena halde Mazhar Osman Beyle onutmuş- f 
dögv müşlerdir. tuk. Bu hususta Avrupa mem- mesleklerine hizmet etıDl dılll 

leketlerinde tatbik edileo teşki- hem de ailelere en iyi yar u Bir kadın yaralandı t}e v 
F d ki d Ö A · h l ln"tın memleketı'mı'zde de tatb'ıki omlaş olurlar Bu sure . .f ın ı ı a mer vnı ına a - • fP'' 

lesinde 0 turan Refia Hanım Ka- lüzumuna kani bulunan Mazhar hasta, mütehassısa geldiği ;ot' 
raköyden geçerken Dervişin Osman Beye göre teşkilatsızlık iyi takip edilmiı bulunur.. I 
sördüğü yük arabasının altında ş8yle bir netice doğurmaktadır: hassısm tavsiyeleri .iyi tatbık ~il 
kalmış, 'sol ayağından yaralan- Mnruf doktor çok çalışmı}·a mecbur lir. Keza bu pratısyen be ,, 
mıştır. Derviş yakalanmıştır. · r ' kalıyor. ilmi takibe zaman bulamı}'Or. le de konferanslarda buluoOI~ 

Gayri maruf doktor gtinlerini müşteri 'c t bb" · ti iştirak et Eve ger geldi diye kız ı ı cemıye ere . JL 
T maişetini temin derdi peşinde koşmıya k k t l 111V 

kardeşini yaraladd neşriyatı o uma sure ı e .. ; hasrediyor, kitap açmıya ne zaman. ne d ) 1'' 
Rumelıhesarında meydan ma- imkdn buluyor. Ve, iki taraflı olarak, ki yenilikleri takip e er er. ,i 

halleslnde oturan Langocun kızı ilim kaybediyor. dl refahları bu hususta ke 
24 yaşında Haykohinin eve geç Mazhar Osman Beyi mütea- )erini temin eder. Binaeoale 
gelmesinden muğber olan knde- kıp, kendisile görüştüğümllz pro- biıde de hekimlik hekimlijİI 
şi Hayık biçakla arkasından fuar Kemal Cenap Beyde Maz- şekilde bir tasnife tabi tutul.~ 
yaralamış, kaçmıştır. Yaralı kız har Osman Beyin fikirlerini doğ- çok muvafık olur. Esasen etı /. 
tedavi altına alınmıştır. ru buluyor ve onlara temamen odası bu mesele ile iıtigal 

Haraç mı istemiş 1 iştirak ediyordu. mekektir. Yalnız bizim teme 
Tophanede Boğazk~sende Diln doktorlarımızla konuımıya miz tudur ki, hekimliklik 

Bostan içi sokağında 11 numarab devam ettik. Fahrettin Kerim an'anası çok kuvvetli ve metl 
evde oturan Ahmet muddeiumu- ve Ali Şükril Beylerle görüıtük. ler arasında «Celil» unvanını 
miliie istida ile müracaat ede- f ahrettin Kerim Bey söyllyor zanmış, ıstırap saatinden moı' 
rek Arap camide kar topu çık- Fahrettin Kerim Bey dedi ki: ribin seıine bütün şefkatile, Jflı 
maz sokağında 20 numaralı eYde - Mazhar Osman Beyin mü- di kazancım düşünmeden 1<0 

oturan kel Mebmedin kendisinden Jikatınm ihtiva ettiği fikirler çok bir meslek erbabı fazla ve 6 

haraç istediğini vermeyince ölüm- doğrudur. Memleketimizde yük- tenkitlerle hırpalanmasıu ... ,, 
le tehdit edildiğini söyliyerek sek mesleğin icap ettirdiği refa- Ali ŞUkrU Beyin fikirleri 
şikayet etmiştir. ha malik doktorların adedi sa- Ali Şükrü Bey de, Mazhar 

DöAe dölje bayıltmışlar ı yılacak derecede mahduttur. man Beyi h:ıklı bulanlar ara 
Ayaspaşada mezarlık sokağın- Her mesleğin aynı derecede dadır. Fakat. ancak bazı no~1 

Muhtar Bey aprtımanmda kapıcı müıkülitla dolu olduğunu bina- }ardan .. Şükrü Bey diyor ki : 
kaaım ve biraderi R.za, Macar eoaleyh hekimlik mesleğinin ay- - Halk, bizde ekseriyetle 
caddesinde 12 numaralı aparlı- rı bir istisnaya tabi tutulması tahassıa ve maruf aoktoru, g•f 

k Ah .1 T k · dogv ru olmadığını söyliyenler b d B h ~ manda apıcı met ı e a sım marufa terci e er. u a 
bence haksızlık etmektedirler. .. ıı çeımesinden su alırlarken kavga kendi dü~üncesi ve görgüsu 
Bilmek lazımdır ki hayat kaybe- f etmişlerdir. Neticede iki kardeş ticeaidir. Doktorlann mal'u 

1 dilince hiç bir şeyle telafi edil- k k 
Ahmedi fena halde döğmu' er mer. Binaenaleyh hekim hayat nını ve 0Jmıyaa101 oruma ' 

0 ve bayıJtmışlardır. Ahmet hasta- suretle Mazhar Ôsman Beyin 
bekçisidir. Hekime verilen ücret ı·~ 

haneye yabrılmış, kavgacılar ya- diği gibi ilmin kayboluşu te' 
onun vaptıgv ı işin mukabili degv il- k · • t k• kalanmı.+ır. .J sinin önüne geçme ıçın eş ~.. dir. Bundan dolayıdirki beynel- 1 

B1t da metresini yaraladı yapmaktan ziyade halkı a ıŞ. ı 
milel adıda "şerefiye,,dir. Esasen B .,p Galatada Karaog· Jan sokağın- mak, hazırlamak lazımdır. 1". hekimlik bir ticaret mesleği de- 111 

da oturan Kürt Abbas dokuz en ufak bir kırgınlık için 
iildir. Hekim olan ancak iyi 

ay evyel kendisini terketmi 11 k . B" h k' . . kendiıini m6tahassısa ve nıa " yaşama rster. ır e ım ıçm 
Olan metresı. Saadete tesadüf h b' doktora muayene ettiren lci meslekte gaye servet sa i ı lt1 
etml·., eve gelmesini söylemivtir. d v 'Jd" h k"k ler vardır. Hasta, ne yapı 

.., Y olmak . egı ır, a ı i servet •v• b' h ki 
Saadet ba daYete gülünce Kürt manevi zevktedir. Bir muztaribin yapılsı~,. arzu ettıgı ·~ e "ti 
Abbas suıtahsım çekmiş, met- kendisını muayene ettırece ~ 

.ı ısbrabını teskin etmekteki zevk Bunun önüne ne burada, n~ 
resini yüzünün ~ört yerinden hiç bir şeye kıyaı edilmez. Biz ·ı bT 
Yaralamıştır. Carih yakalanmıştır. Avrupada geçı e 1 ır. I 

mesleğimizi böyle anlarız. Mazhar Osman Beyin Maı" 
kurşun hırsızı Bir hekim, hastası karıısında · b' 

Bartinli Hasan isminde bir ve mütahassis doktorun işı t 
kendini bir nevi mabette telakki d k ·ı ~ 'h ı diY0 

Şahsın çuval içinde elli okka şm an aş ın, ı mı ı ma e 1 
eder Orada fikir huzuru, vicdan _ '-l' d k' .. ı · · k b l e0 

kurşun naklettigv i görülmüş ye Şel' ın e ı soz ermı 8 u tı' 
sesi hakim olmalıdır. Fikir hu· N l edebilirim ki 

Polisler tarafından çevrilerek mem. ası . ' ~ 
:urunu tehdit edecek her türlü müteha.ssıs, upu:un ~~~ çalıŞiİ~ 

merkeze gütürülmüştür. Hasan dütünceden hekimin azade ol- neticesınde. ~emın cttıgı mc•~1~ kut.şunları Atik Ali paşada hat· ması lazımdır. muhafaza ıçın çühşmıya, ; 
tat rakım türbesinden çaldığım Bütün dünya üzerinde hekim- takibe mecburdur. Bir mütab'~ 
itiraf etmiştir. ler üç gurupa ayrılır. Bir kısmı sıs her glin, konsftltasyon içiJ, 

Beyaz gUI blrahane$inde kendini sırf ilme vermiştir. Has- han<Yi bir meslekdaıı tayafılf 11 Artin ve Azarik isminde 6 t ~ı· 
taya dahi bakmaz. Bunlar dev- tedavi olunan tlastaya dıve f1 iki genç Tepe başında beyaz kk. atı 

1 letçe terfih edilir. Bir kısmı an- nur. Dünya tıbbının tere l'J fi 
gül birahanesine giderek önleri- k .. 1 d d ta•~·ıp etmed'ım takdirde d,J'.' 1 ca muayyen gun er e ran evu K b" 

ne gelen kız arla dansetmek ile Ye çok yüksek ücret muka- olunduğu mesJektaşt yan ~f 
istemişler, talepleri kabul edil- bilinde hastasını muayene eder mahcup mevkie . düşer. ~~; 
meyince gürültü çıkarmışlardır. ve istişarede bulunur. Mesela sahibi de onu bır daha çn 
iki arkadaş yakalanmışbr. 

Tramvayla otomobil Viyanah bir profesör istiıarede ma~~ suretle az ıamao i~ 
783 numaralı vatman Abidi- 40 - ~O lira adi muayenesinde 15 v Od,.. 

l. 1 H ft d k "k' mütehassıs mütcbassıslıgı ~ nin kellandığı tramvay arabası ıra a ır. a a a anca ı ı veya f -,.pt" 
üç gün, öğleden sonra iki üç çıkar ve gayri maru far zu Karagümrükte şoför Muhittioin d h'l ı 

idare ettiği 1073 numaralı oto- saat meşgul olur. Diğer zaman- ne a ı o ur. ,, 
larını kliniğine, kütüphanesine mobile çardmı~tır. Otomobil kıs-

men hasara oğramıştır. tahsis eder. Kendisite teşriki 
mesai eden arkadaşlarifc bhiilHe 

Matbaamıza gelen eıerur: nefsini ilme vakfeder. Keza di-

Foto Süreyya ğeıı seçme mütehassı.slar da ancak 
l\lcmleketimizin yt-gAnc salon ,·e haftada üç dört gün hasta ka

san'nt mccmu:ısı olan Foto Süreyyanın bul ederler. Diğer vakitlerini 
15 temmuz nüsh:ısı 932 kraliçesinin servislerine, zati mesailerine ayı
muhtelif ve bir çok sinema artistlerinin rular. 
resi:nlcrini havi olarak intişar etmiştir. Kartiye hekimlerine gelince; 

!'\ len mc tf~ 
Merhum Mebmeet Ali JJ 51 

kerimesi ve doktor Oaın~se!Ji' 
rafettin Beyin hemşirelerı po' 
ce hanım ile Bosnanın 5f 
Noavi kasabası eşrafıncfırlt JJ1 
leyman Beyle akitleri icra e ,, 
miştir. Tarafeyne tükennıe.ı 
adetler temenni ederiz. 
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~ ~ÇUk · ı ' } Ayvalık icra Memur.uğundan: 

1 

__ 

1 

_IO d...la. ,ı yu· ... }kurauştfiur arı Ayvalık Ziraat Bankasına 1000 L~ra 
- "'• _ ,. m~dyun \'e geçen .:ene ,·efat eden • e· 

1 ş •rıror - G .. ·· -~ IAnikli Batuml Zade Ali Riza Beyin işbu 
ıt erinde 1 unun muayyen sa· d 

ça IŞOlak üzere usuı ·· .. r dC'\'nf \'adesi hülulund:ı tediye eunt İ· 
Yt vakıf bir . . u muzaa a- .J 

tı~ı kar~ısı dmu~hısıp ış aramaktaı.lır. Kız- ğlnden dolayı irıe eylediği kanuni ika-
Zile ~ . n a ' numarada ti. S. rumu- mecgahına uıoulen ihbarname teblig olun· 

- tahrr:ren müracaat edilmesi muştu . ihbarnamenin müddeti kanuniyesi 
iş arıyo ı ı :zarrında da halen nerede oldukları meç ıu r - er ne iş olursa ol· 

n yaparım iş arı . . bul bulunan medyunun veresesi zuhur 
lllanive karı":"sind yok rum. Ha · ırkoy Os- . 1 

• J" e ·ah veci ısı.ender a· eylememiş ve işbu deynin temın:ı.tı o an 
~le berber Ali mahrumu ı~ccati. çakal tepe mevkiindeki malumillhüdut ve 

Pa sureti füı uhru A vnlık gazetesinin 
fiu"kQ ra yahut her nevi ec.va- · ı .. met mem ·u 12 5 932 Tarih ve 487 numara 1 nus· 
teki . . uruna kefaletle yahut ipo-

c verılrr Saat 9 JC> •• hasında ıltın olunan 1eytinlikler Zıraat 
caar. 1 b • - arurnda mura· d . b han :ıtan ut Bahçekapı dördiincü Vakıf Bank:ısı kanununun mad eı mı susasına 

asmalm 29 l:nion Kol . T te\·fikan paraya tah\·il edıleceğinden mü 
teveffının \ eresesinin 15 Temmuz 932 

(\ d Taşra mUşterllerimize - tııihine kadar icra dairesine veya Ay\'a· 
h:~~krahatsızlıkları gebelik, doğum. lo- Jık Ziraat Bankasına müracaatları aksi 
hcb ~ hıfzıssıhhası çocuk düşürmek, ta dirdc bir güna hak mütalebcsine id· 

P ' be !emek bunların beherinin fiatı dialan mesmu olamıyaca~ı ilAn olunur. 
Osta licr ·ı b it On ~ti~ e:aber )UL kuruştur. [az· 

lJ g derılmış e ıaue edılccektir. lsıanbul 
nıon Kol • T 

h Bir hanım aranıyor·- ~:ıraç-
6:1~e~a~ı~da Halil lbrnhim eczanesi itti· 
&inı~ ~ ~ anare piyankosu Razi kişc· 
k e ıstıhdam edilmek üzere lıefaletle 

Bur }azar bir hanıma ihtiyaç ,·ardır. 
er gOn sabahtan ık~ıma kadar nıüra· 

~edilebilir 
·-------

1 i ~atıhk av köpeGi 11ranıyor
Y cıns bir ya(ına tadar saıın ılınacak· 

tı:- Galata da L ~rekçileıde kah\ eci Ôıner 
~ndiye müracaatları. ----- ---·-----

iş ocaaı 
h . 4. işsizlere iş \'!! istıHnlere her sınıf 

f
.Çi, san'atlcAr ve memurlar verilir lnsaar 
•b 'k • • 

11
• rı ·a, elektrik su resisııı npanl:ır ve 

taır bllllmum iş, fen \'e san'at sahipleri 
ıııstırılır. 

fd 4 EmlAk sarılır, kiralanır \'e ıkarat 
•re olunur. 

iş ocağına ortak alıo:ıır. 
f Babıali caddesi Orhan Her han tele-
On 23495 . ...___ . 

1 
Gayet kıymettar bir çift p1r• 

1hıta kUpe - 18 kırat sıkletinde 
gayet kıymettar ve temiz. bir çift pırbnıa 
kOpc eh\ en fiat1 ıı satılık olcuğundan 
lalio olanların Gıı !atadı [\.Jehmet Ali 
Paşa hanında l4I ı numaralı \'azıbaneve 
lllOrıcut eylemeleri · • ........_ ___________ _ 
'fenışehir tiyatro ve a:neması 

Bu gece MilU dram kumrıanyası ta· 
tlfından MAN.'\STIR FıRARISI 7 perde 
~•Zartesi !(Ününden ltıbarı-n B.ı\RBOROS 

c\ YRETTIN. Sesli, sözlü 9 ı.,sım si· 
rıeına nror;ramı gösterileceLt•r 

mı .. ~ ' 1 'I"'"', "'"""'ı"' '""'il nm·~ın 
ıJıL ;ı 1 ' 1 1 1 il 
A • M. Sa. Al. komlsyo· ı 

nu ilanları 

Bartın icrasmdan : 
Hartın mrktcp mahallesinden gegc 

can oğlu J lüseyin usta kerimesi Zelıha 
hanımla 1 lacı Bekir mahallesinden ak 

! liise~ in oğlu lsmaıl ve Mehmet arala
rında müşterek mahnllei mt:zkurede kAin 
şarkan ı.ndaifci oğlu damadı Süleyman 
veresesi hane ve bolrçcsi garbt'n husus! 
yol cenubcn yol şimalen hançarlı o:;lu 
Mehmet \'eresesi ferağından sahibi senet 
bahçesi ile mahdut I ~31 z.ira murabbaı 

arsa \'c bahçenin izalei şuyuu için satıl· 

nıısınn Barcın sulh mahketllcsinin 18 6-932 
tarıh ve !107 numaralı llAmı ile karar 
\'erilmiş olmeğla işbu g:ayri menl\ul 15 
ağustos 9J2 pazartesi günü saat l 5 te 
satılııcağındın tılıp olanların yiizde on 
pey akçaları ile Harun kıa dalres'ne 
muracnntları \e satış şarmamesi 1 8 932 
pazartesi gününden itibaren herkese 
açık bulundurulac:ığı \'C işbu gayri men· 
kul üzerinde bir hak iddia. edenlerin 20 
gün içinde muracaatlan aksi takdirde 
hıık'an tapu sicilince mukayyet olma· 
dıkça paylaşmadan hariç kalaca ,Jan. 

---
Yedınci icra memur uğundan: 

Paraya çe\·rilmcsine karar verilen 
R:ı.yedtte Bakırcılarda bakırcı Jbr:ıhim 

ef en<lınin dükk:\nında yeni bakır manğtl 
maa kapak \ 'C bü} ük kıt'ada bir adet 
yeni bakır lıa7ğ:ın oçık arttırma ile ma· 
halil mezı.ördc şehri halin rn ci çar
şamba günü· saat 12 den bire k:ıdar sa· 
tılacağından hazır bulunacak memurine 
mtir:ıcaııt olunması iltın olunur (33:'3) 

Ayvalık icra memuı luğundan: 

Ayvalıkta Fabrik:ıtor Hulisi .Kuri be
ye borçlu Batumf zade Ali Rizı beyin 
\'uku 'u vefatı hasebiyle varisleri ze,·cesi 
Sabiha IJ. ı,ızı i\1a1de H. murislcrinin 
borcu için tahtı h~cze a'ınan Bürhıni}e 

kazası dahilındc\.:i cmvnli gayri menku
lclerin 5atılıp paraya çcvrilrnciine kırar 

verıl miş olduğundan işbu il~nnamenin 

tarihi ne~rindcn ilib:ırcn 10 ~ün zarfında 
hor-; ödcnmedığl veya bir müracaat vaL:i 
olmadığı tıl.dırde mahcuz ern\'ali gııyri 

menkulerıin satışına başlanacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere il4n olunur. 

1cshih 

SEVRISEFAIN 
l\lcrkczl idaresi Gal:ıta koprühaşı B 2623 

Şulıe A, Sirkeci r.luhllrdar zade Han 22640 

lzmf r • Pire • lskenderiye 
postası 

(Ege) 19 Temmuz Salı 11 de 

Galata rıhtımmdan. 

Trabzon Postası 

( Karadeniz ) 20 Tem muz 
Çarıamba 18 de Galata rıhtı
mından. 

lzmir • Mersin postası 

(Ana farta) 20 Temmuz Çar

şamba 1 O da idare rıhtımından 
kalkarlar. 

lzmlr Ekspres postolaranda: 

lstanbul • lzmir ücretleri 
Kr. 

1 inci kamara 1500 
2 inci 1000 

" 3 üncü 
Güverte 

" 8CO 
300 

Mersin postalarında 

fstanbul • lzmir ücretleri 

Kr. 

1 inci kamara IOOU 
2 inci 

Gnverte " 
800 
300 (3369) 

•• •• mur 
1 S Ton Mangal kömürü l 00 

Ton F onderi kok kömürü mü
nakesa ile satın alınacaktır. 
ihale 21-7-932 saat 16 Temi
nat % 10 dur. (3229) 

:::::::ı:::::::!::::::::::::::::::::::ı::::::::::::::::::r.ı 

~i Sadıkzade 8iraclerler ii 
ii Vapurları i~ 
H KARADENiZ POSTASI fi ==s := .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
i~ ıs ~!~:::uz Pazartesi ~i ... .. 
if günü akı:ıam o.:ıat 18 de Sir- fi •• ·.1 •• .. .. 
:: keci rıhtımından hareketle :: .. .. H (Zonguldak, lnebo!u, Samsun, H 
!i Ordu, Gireıoo, Trabzon ve U .. .. 
E~ R'ze) ye azimet ve avdet ede- ii .. .. 
:: cektır. :: .. .. 
iE F a!la tafsilat için Sirkeci ii .. .. 
:: Meymenet ham altında acen- :: 
~i talığına müraca t. Tele. 2~ 134 ~~ ;-..,--,-·-----·----·---...,._.-. ______ ... __....._........ . ....... --···--·-.. 

O ok tor 

Haf z Cemal 
Dahill Hastalıklar Mütehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 

sonra saat (2,::0 dan 5 e kadar lstan
bulda Divanyolunda llS numaralı hu 
susr kabinesinde dahili hastalıldan 
muayene ve tcda\i eder. Telefon: İı:ı· 
tan bul. (2.22.398). 

idareleri Merkez Kumandanh· 
i•na merbut müesseszıt için 2000 
kilo sirke aleni müııakasa sure
tiJe satın alınacaktır. Münakasa
&ası 19-T em muz· 932 salı günü 
•aat 14 ten 16 ya kadar Topha
lıtde Merkez Kumandanlığı satın 
•lnıa komisyonunda icra kılına
caktır. Taliplerin şartnamesini 
görmek için ~ omisyona müra
caatları iştirak için de muayyen 
•aktinde komisyonda hazır bu
lt1ıımaları. (41) (2920) 

30 haziran 932 mihinde inti~ar eden 
nüshnmızda lstanbul 4 üncü icr:ıya ııit 11 Kadın ve dozum hastahkları 

Mütehassısı 931 1631 dosya numaralı ilAnda 21 tem· 

"' .. 
Kilo 
800 Sado yağı 
500 Sabun 
300 Zeytin yağı 

'Y eşilköy Hava Makinist Mek· 
tehi ihtiyacı için yukarıda yazılı 
trıaklar bir şartoamede aleni 
bılinakasa ıuretile salın alma

;•ktar. Münakasası 19 Temmuz 
k 32 Sala günü saat 14 den 16ya 
•dar Tophanede Merkez Ku· 

ltıand nhğı Satınalma Komisyo· 
b.uııda icra kıhnacaktır. Taliple· 

~~ . fartnamesini görmek ~çı_n 
ttıııyona · muracaatları ve ıştı· 

tllc 1 • 1. • d ' ı Çın de muayyen vaKtın e 
tı:o • 

lllısyonda hazır bulunmaları. 
'- ( 46) (2925> 

1 
Askerı fabrika· 

lar llAnları 
- Bakırköy Barut fabrikaları 
ttıiainde geçen sene biçtirilmiş 

muz 932 tarihine müsad f pazartesi günü Doktor 
saat 14 den 17 ye ı.:adar diye yazılıdır. , ., H"" seyin Naşit 
ll•lbukl ~t tcmmur. 932 pC<şembcye 1 Türbe, eski Hiliiliabmer binası 

=t=e=sa=d=ü=f =e=de=r==·ı=·a=sh=ih==e=d=er=iz=.========= N 0_: ] O Tel:.. 22~2~~-
(35567) kilo hayvanah bekariye 
için elYerişli kuru ot müzayede 
ile toptan veya kısım kısım sa
tılacağından otları görmek için 
barut fabrikasına ve (271 lira
dan ibaret muvakkat teminat 
Beyoğlu mal sandığma teslim o· 
lunduktan ıonra müzayedeye iş
tirak etmek üzere 15 Ağustos 
932 pazartesi gilnil saat 14 te 
Tophanede Askeri fabrikalar yol
lamasında miileşekkil komisyona 
müracaat eylemeleri. (3'l90) ...... 

945 ton Gazoil 
Yukardaki malzeme kapalı 

zarf ile 1 O· 8 - 932 de ~aat on 
dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta
liplerin şartname için her gü1! 
ve münakasaya girmek için de 
o gün saati muayyene kadar te
minat ve teklifat ile müracaat· 

lan l3218, 

VAllfili 
Adres: lstnnbul .\nkanı caddesi 

Vnkıı ~urdu 
Telefon: \'azı ışlen 2 4379 ve 

2.387 2 id:ıre 2.4.170 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Val\ıt. 

Abone şertter1: 
ı ,i n 12 Aylık 

Dahilde 150 400 7.50 1400 Kuruş 
1 lııricıe ~oo 14!'0 2700 

ilan ı;artlar!mız: 
- f{csmr 1 lusus! 
Satın ıo Kş 12,50 l\ş. 
Santim• 20 ~ 25 

KUçUk illin ~artler1mız · 
ı ~ ,, tt ı · I u lJetalı 
30 50 b5 75 100 l\uruş 
A - Abonclerim•zin her fiç aylı· 

lığı içın bir defa. mı:ccanendir 
B - 4 satın geçen ılıln!Jınn fazla 
satırı için 5 kurus znmmolunur 

\'AIOT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. lJmumt 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Türk M AK i 
SUT PASTO 

A Yurdu 
IZASYON 

Kalorifer tes!sab 
Sıhhi tesisatı 

makineleri, komple tesisat. 

Buz 'H Frigorifik tesisatı 
Mensucat makineleri 

Galata 
Bahtiyar Han 

Telefon 
l3. O. 1757 

gm;:mmmıÜskildar Amerikan Kız Lisesi cr.::zmm~ 
Mektep Eylülün 15 ınci Perşembe günü açılacaktır. 
l\.ayıt ve kabul için Ağustostan itibaren SAL\ ve CUMA 

llllm::ımmm1 günıeri müdürıyete müracaat edilmelidır. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 
6000 Ton Rekompöze ~ömürü: Kapalı zarfla münakasası 25-

T em muz - 932 pazartesi günü sa .. t ] 4 tc. 
17400 Metre yerli Kirpas: Kapalı zarfla münakasası 25 Tem• 

muz 932 pazartesi günü saat 16 da. 

Deniz ~uvvetleri ihtiyacı için sntm alınacak olan yukarda 
miktarları yazılı malzemenin l:izalaımdaki gün vr. saatlerde mü
nakasaları yapılacağından şartnamelerini görmek istiyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de münakasa günü usulü 
mevzuasına tevfikan hazırlıyacakları teminat ve teklif mektupla
rilc birlikte Kasımpaşada Deniz le.azım satınalma komisyonuna 

müracaatları. (3008) 

Göz Hekimi 
Profesör Birinci sınlf mUtehası11s 

Dr. Esat Paşa Dr. Süleyman Şükrü 
lstanbul Ankara caddesi ~o 60 <Hilmi kit:ıphnncsi yanında) 

Deniz levazım Satınalma 
omisyonundan: 

600 T o:ı Kazan Mayi Mabruku : Kapalı zarfta münakasa11 
8 Ağustos 932 pazartesi günü saat 14 le. 

50 Ton Dizel Mayi Mabruku : Açık münakasa ile 8 Ağustos 
932 pazartesi günü saat 15 te • 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı 

malzemenin hizalarmdaki tarihlerde münakasaları icra kılıoaca· 

ğmdan ıartr.amelerioi görmek istiyenlerin hcrgün ve münakasa· 

ya iştirak edeceklerin Istanbul defterdarlığı veznesine muvakkat 

teminatlarmı yatıı arak alacakları makbuz ilmühaberi ile birlikte 

" ünakasa gün ve saati"de Kasımpaşada Deniz levazım satmal· 
ma komisyonuna müracHtlan. (3351) 

Devlet Demlryolları ilanlar. 

600 ton ı.ok kömürii kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 7·8·32 tarihind~ Ankarada Umum müdürlük bina· 

sında yapılacaktır. 

Faz:a ma•umat, Aakara ve Haydarpaşada idare veznelerinde 
5 er liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3353) 

Tarih el kitabı için kolaylık 
i~ ............................................................................................. -1 
~i lstanl::u!da Ankara addesinde "Yakıt,, Gazetesi idare 1 
:: Müdürlüğüne... i 
~ 1 U Efendim, : .. : 
H Adres'me bir cilt Tarih el kitabı yollaymız. Bedeli ! .. . 
ii t 100) kuruş postayla gönderilmiştir. i .. . 
·.·: 1 • • : •. sım • ··--················-·········-·---··-··-·- • 
:: E 
:: Adres: ·························-···········-··············-- : .. . .. . .. . .. . ==············································································ : ........................................•................. ················· ... :::: ::::::::::::::::::::: 
Yukarıki parçayı kes:p gönderirseniz adresinize bir cilt Tarih 
hemen gönderilir. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip başlıyor 

linci keşide: 11 Ağusto 1932dedir 
Hüyü~ i~ )H :ye l f • a~ır 

Biletlerinizi şimdiden tedarik 
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- Hayret ! bu adamın ••rhndaki ne ? 
- Ne olacak ! btr da§ 1 
- ? .. 111 

BANKASI 
kumborolarına 

T.amam~·· Bu adamın 
ZiRAAT BANKASI 

nda bi~ 

Tasarrul Hesabı var ! 
daha bunun gibi iki ~ük tatır ve 

· Sırtı Yere O·elmez ı 


