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Suriyede galeya~ 
Emil Ludvigin yazısı 
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~ı! • Sayı : 5315 SAL 1, 25 - Teşrinievvel (10 uncu ay)· 1932 
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!:fure Telefonu: U3i0 SaYMaI 5 Kuruş 

Ye • r· nı ürk-Fransız 
itilafında 

Yarın için ümit 

veren noktalar? •• -·------s·· 
\. lıtten a"" .., d ··f !}et k gzı yanan yogur u u -
krd e yer, derler. Son zaman • 

a Fr ~~ ansayln aramızda cere -
ı. eden u ~ 1 .. 
ıcet .. J • mu..T&ı on a~ma muza-
L "er · o1,,. •nt tnk"p ederken bu dar • 

··ı~ıcı · h heb· l atırlıycruz. Bunun se· 
ara,ı açıktır. Fransa ile Türkiye 
ilJc ~rıda itilaf müzakeresi şimdi 
Lilir ~a olmuyor. Hatta herkes 
!tar t, Fransa yeni Türkiyeye 
e~ '~ f!arp devletleri arasında en 
ti Ue el uzatan bir devlettir. Bu 
'tıtı ~~lı§ın tarihi kıymetini inkar 
'~ de doğru değildir. O za -
l~l: I an bu güne kadar bu mem -
~e ht e aramızda bir çok itilaflar 
~J. 1 eynelmilel muahedeler imza 
"\11 ltı. . 
~""'.ıştır. Bu vesikaların hemen 
"t'Sı • • 
~ nı c:ı.yni hararet ve heyecanla 
~t~ladık. "Artılı:: Türkiye ile 
da,tt" aras~ndn eski an'anevi 
~e uk yemden başhyacak,, di • 

tt\'indik. 

~İııF~t bu :;evinçlerden hiçbiri· 
~d~ıun zaman sürdüğünü göre· 
~ ık. Her imza edilen vesikanın 
~r•tlı tesiri yeni çıkan mesele -
~ e ail~ni!1 gitti. Bir müddet son· 
ısrt.nkdı, ıki memleket aras.ı.nda 
~~ . ost1uk vesikası imza e -
~l eını, gibi içimizde ve ara .. 
rı~~da yeniden bir boşluk peyda 
Ilı .. Uğunu görerek müteessir ve 
~hayyir olduk. 

t~ 1ue bunun içindir ki bu defa 
\e ~~~rar "Fransa ile anla§ıyo
'td: hutün pürüzlü meseleleri hal· 

1>'oruz. hilaf name önümüzde • 
~erıembe günü imza edilecek,, 
\t •ndaki sözleri itittikçe pek o 
~ ilt. sevinemiyoruz. Sevinmek 
> hıraz daha ihtiyatlı oJmali İs· 

~.0;u:z. Mühim olan cihet tudur 
'ıı,f! l'anaa ile Türkiye arasmda 
~~b~~u bahsolan ihtilaflardan 
bi; ~tı hu memleket için hayatiı 
ihtn.e\'let meselesi değildir. Bu 
~· ilflar F . . f .. 'it h. a ransa ıçın te erruata 
"~dır takım maddi menfaatler 
~b •r. Buna mukabil Türkiyenin 
l "ilt~ 
q, ~ 1 nıenfaati, yaıamak hak • 

e eınniyeti mevzuu bahistir. 

Mehmet Asını 

,.,: ••• :Alt tarafı 2 nci sayı/ada) 
····==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::: 

1 ~azetemiz -· 
ltlii~ı g~ndür gazetemizi 
cltkı ezzılerde bulama
t~h arından bahsil~ ida
C)ı.._!neye müracaatlar yor. 
t~i alc:ıt cuma ve cumar
tenı •ayılarında muhte
~etttı ?kuyucularına ar· c-.111 

1'ti ki ~azeteıniz 
tat 1rlesiden beri mu. 
clal\ 0.k!' tevzi zamanın· 
Çtlt~1 k üç saat sonra 

Sa a tadır. 
d._I\ ~~bdokuz buçuk on· 
\te~~~ 1 aren bütün mü
lctt derin hepsinde Va
\'llkıtvardır. lsteyıniz. 
"1iiv bulundurmayan 
di eıı,j gö ··ıd··" ·· t k h td.e h ru ugu a -
hildir·ı Unun da idareye 
'lılurı1 lllesi lütfunda 

d~tiJ:. ulınasıni rica e-

Hz. Ankara da 

Evvelki aabıih saat onda Gazi Hz. nin Ankara 
utuyonunda btikballeri 

- ' ' Gazi Hz. rstuyondan otomo'&me aynlırken 

·--=---:..:-··- . --==== 
40 yeni ftıyytıre aldılr 
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Istanbul - Ankara 
iki saate 

Amerika Sefirinin 
Gazimiz ve memJe .. 
ketiıniz hakkında 
verdiği mühim bir 

konferans 
* ~ * 

Amerika büyük elçisi Şarle N. 

• 
ınece 

u 

Şeril cenapları Nevyork ticaret <>" 

dası ile Y alo darülfünununda ve 
Roçeıtcr, Providans, Baston ve 
Filadclfiya şehirlerinde ve sek • 
sen bir Amerika gazetesinin sahi· 
bi olan Nort Amerikan Niyo pepu 
Alyanda Türkiye hakkında kon -
feranslar vermi§ti bu konferans _ Amerika sefiri M. Şerit 
ları?1 hulasasını okuyucularımıza } ıini beslediğini söyledikten son • 
verıyoruz: ra gerek asker, gereli hükUmet 

Jeneral Çarles Niçik Şeril A· recülü sıfatile Mustafa Kemal 
merikamn Arjantin sefiri iken A- Hazretlerine karşı beslediği had -
merika ve Arjantin arasında ti • siz hayreti anlatmış ve Gazinin 
careti tasfiyeye muvaffak olmuş • teşebbüs ve gayreti ile Türkiye • 
tu. Jeneral şimdi Türkiye ile o - nin parçalanmaktan kurtarıldığı· 
lan ticareti de tasnif etmek eme· (Devamı 9 uncu sayı/ada) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::.:::::w.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2 

Türkiye Fuibol birincı ı 
'''"""''iiihii;;·-;~,-;;f ;;f;;"==' " Istanbulspor ,, 

. dün hararetle karşılandı 
Konservatuvarda hır heyet tarafından Şehrimizde Kocaeli ve Ban-

toplanar.ak pJaJilara alıntyor • darma, lzmirde. de Kon!a, Eski-
' şehir ve lzmır ıampıyonlarmı 

notalar da . toplantyC•r yendikten sonra Türkiye futbol 
__ birinciliğini bihakkın kazanan 

.;.. .., 
Kemani Reşat Neyzen Tevfik 

,_ 

Rauf Yekta 

" lıtanbulspor ,, kulübünün on 
altı ateşli genci dün lzmirden 
şehrimize döndüler ve zaferlerine 
liyık sevinçli ve çok yerinde 
merasimle karşılandılar. 

Gençlerimizi getiren Adnan 
vapurunun bir hayli geç kalma
sına rağmen karşılama merasimi 
ta denizden başhyordu. Kulüp 
gençleri, idarecileri, Gazeteciler, 
lstanbul futbol mıntakası, Istan
bula ilk defa olarak bu şerefi 
kazandıran gençleri karşılamak 
için motorlarla denize açılmışlar· 
dı. Kulübün en kıymetli varhk· 
]arından birisini teşkil eden 
lıtanbul lisesinin müdürü Celal 
Ferdi Beyle muallimlerden bazı-

lstanbulun lzmtrde 
kazandığı Şild 

lan da motörlerde idiler. Deniı;
de karşılaşma ç.ok güzel ve se

(Dcvamı onmıc:ı taJııfado) Tarihi ve dini eserleri topla
mak üzere konservatuarda yeni· 
den bir heyet teşkil edilmiştir. 
Bu heyet alaturka musiki üstat
larından Rauf Yek ta, Zekai de
denin oğlu hafız Ahmet ve dok· 
tor Supbi beylerden mürekkeptir. 

icra heyeti ismi verilen kema
ni Reıat, neyzen Tevfik, Dürü, 
Sedat, Hafız Yaşar beylerden 
mürekkep ikinci bir heyet teş
kil olunmuştur. 

: :: :.:::::::::::::::::::::::::: :: :.::::: ::::: :: : :: :::: ::: : : : : : : :: : ::: : : :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : :::: : ::: : :: ::: :: : ::: :: : ::: : :a 

Heyet eski melodileri, ilahileri, 
ayinleri, durakları, bektaşi ve 
mcvlevi nefeslerinin güfte ve 
bestelerini toplıyacaklardır. 

Bu gibi eserleı in toplanmasına 
geçen sene başlanmış ve 20 ka
dar eser toplanarak müzeye kon
muştu. Yeni heyet faaliyete geç
miş, şark musikisine vakıf kim
selerden istifadeye başlamıştır. 

Toplanacak eser bestelerinin 
kaybolmaması için bunların ba
kır plaklara alınması kararlaş
mıştır, 

Bu heyet plaklara ilahileri, 
ayinleri okuyacaklardır. Bu plak
lar ıabşa çıkanlmıyacak, kooser
vatuarın tesisine başlanılan mü
zesinde saklanacaktır. Bu sene 
bu iş için ayrılan para ile 3G 
kadar plağa beste alınabilecek
tir. Bundan br şka ilahilerin ve 
nefeslerin ayrıca notaları da bas
tırılarak saklanacaktır. 

Konservatuarda tarihi eserler 
ve şark musiki aletleri müzesi 
de tesis edilmiştir. 

Buraya şimdiye kadar ele ge· 
(Alt tarafı 2 nci sayıfada) 

Son Dakikalar 
Hasta - Hanım, acaba son dakikalarım geldi mi dersin ? 
Hanun - Ne bilevirn. saat lsıemivor ki ••• 



Sayıfa 2 

İngilterede 
Bilyttk reisimiz hak

kında hayranlık 
Londra, 24 (A.A) - Yüzbaşı 

Armstrong'un Gazi hakkında 
"Bozkurt,, isminde bugün çıkan 
kitabını deyli ekspreı gazetesin
de mevzuubahseden M. Campbel 
Dixon Gaziyi harbi umuminin 
divasa nisbet almaya başlıyan 
bir kaç şahsiyeti arasına koyarak 
diyor ki: 

"HenUz yaıamakta olan bir 
hükumet hakkında şimdiye ka
dar asla yazılmamıı bu derece 
acı bir kitapta bile Armstroog, 
Gazinin dehasını ve eserini tak
dir ve tebcil etmektedir. Gazinin 
tarihi okunduğu vakit onun şah
sından, Lenin'in sabit prensiple
rıni, Musolini'nin heyecanı olan 
meylini, Cingizin a1kerlik deha
sını \ e Troçki'oin veya Karno'
nun sürükleyici kudretini bulma
mak kabil değildir. Gezi, fev· 
kalbeıer bir gör.üş sahibi ve çok 
kuvvetli bir teş~ilAtçıdır. 

Su~iye 
Müzakerelerde 

neler konuşuluyor? 
Adana, 24 (Hususi muhabiri

mizden) Suriye fevkalade komi-
seri M. Ponsonun emrile iki ay 
eYvel Halepte tevkif edilmiş 
bulunan vatani rüesası k amilen 
ıerbest bırakılmışlardır. 

VatanUerin naşiri efk an o!an 
(Eleyyam) gazetui Türkiye Su· 
riye mOnasebahndaki inki}af
tan bahsettikten sonra Türkiye
nin lskenderun 1ancağmı ve 
Halep şehrinin yakınına kadar 
olan araziyi istemekte olduğunu 
yazmakta ve Tilrkiyenin noh tai • 
nazarınıu Fransızlar tarafından 
kabul edildiği mevsuk menbea 
atfen yazma~tadır. Bu haber 
Antakya, lskenderun Türkleri . 
araıında heyecan ve sevinç 
uyandırmıştır. 

Testi kırıldığı için 
Birbirlerinin kafasını 

kırdılar? 
Dnn akıam saat 22de Mercan 

yokuıunda kilit hanmda oturan 
Bekir, Mehmet, Kizım, Suphi, 
Saim, Ye HUsnli atlarında altı 
kiti araıında bir testinin kırılması 
yüzünden bir kavga çıkmış, bir· 
birlerini döven ve yaralıyan kav
gacılar polis tarafından yakalan
mıştır. 

istin yede 
iki kişiyi yaralıyan 

adam 
lstioyede Neslişah sultan ma

hallesinde 57 numarada oturan 
kireçci Şevki, dilo gece saat 20 
de Emirgaoda Ismail Pş. korusun· 
daki kulubede oturan Rizeli kara 
Mehmedi bir alacak meseleıin
den bıçakla vurmuş, arkasından 
Mehmedin kardeşi Hamzayı sol 
böğründen ağır surette yarala 
mış, polis rarafından yakalan· 
mıştır. Yaralılar Beyoğlu hasta
nesine kaldırılmışlardır. 

Tramvay kazası 
Dün gece saat 19 da l<ömür 

İfçilerinden Recep oğlu Mustafa 
Beşiktaşta tramvaya binmiş, ikinci 
arabanın ön basamağına asılı 
nir nziyette giderken Kuruçeş
•ede gllmrük anbarları önünde 

VAKiT , ..................................................................................................... __..._ ... ----·· ....... -... -·--·-----·----.. ··-··--·: 
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,ffiöim Denizli yolunda rn~ 
:::: :::: 
:::: :::: 

lill Bir tren kazası ölümsüz geçti, 1111 

mı 3 vagon parçalandı ım 
Jım ım .... . .. . .... . .. . 
gg Izmir, 24 ı Hususi) - Denizliden lzmir muhakkak bir kazanın aoo alınmıştır. Yol- fü~ 
mı postasını ) apmak lizere hareket eden tren cular bllyllk bir teli, ve korku geçirmiıler- ım 
~fü Nazilli civarında Çiftekahve durağına var- dir. içlerinden hafif yaralananlar vardır. iiH 
mi mak üzere iken bir kaza geçirdi. Tren hız- ölen . yoktur. im 
~m la giderken yolcu vagonlarından üçü yoldan Aydından gönderilen imdat treni lzmir 1ım HH çıktı, vagonlar kısmen parçalandı. Makinist yolcularım getirmiştir. Hat kapandığı için .m 
HH tam zamanında Jokomatifi durdurduğundan trenler aktarma ıuretile itliyebilmektedir. im 
:::: :::: 
::: : : : :: : :: :::::: :: :: ::: ::::::::::::•:::::::ı:::: ::: :: ::::::::·· ·::: :ı:ı:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::~:::::: :ımanmnm :::q!!J::::::u:::::::: ·::: 
: :: : :: :: ::: : ::::::: ::ı: :::: :: : :: :: ::!: :: : : : :: : :::::: :::::: ::::!!!m:ı: ::: ::::::: ::: : : :::::: ::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::.::::::::::1. nınnnnm ::::m::::::nıı::ı:::: u •. 

Fransa ya Karşı 
Almanya ., ltalya - lngiltere arasında 

ittifaka Bitler çalışıyor ! 
Almanyanm miHiyetperver sos· 

yalist fırkası reisi "Hitler,, ln
giltere, Italya ve Al1J1anyadan 
bir yekun teşkil ederek Fransa· 
ya karşı gelmek için çahşmaya 
başlamıştır. Hitlerin harici siya· 
seti bu esasa istinat .edecektir. 

Hitler, kendi gazetelerinden 
biri olan Velkişe Beobabter d~ 
fon Papene b\ta\,~n a~ık \;;i.-

mektup neşrederek bu· siyaseh· 
ni müdafaa etmiş v~ Almanya, 
lngiltere. ltalyanın daha sıkı bir 

surette teşrik mesai etmeleri 
lazım geldiğini söylemiştir. Hitler 
bilhaasa Almanya ile Fransayi 
uılaştırmak için vukubulan teıeb
büı:erine şiddetle muhalefet ede
rek logilterenin bir Fransız 
Alman ha. !--ine muhalif olduğu 
kadar iki memleketin uzlaşmaaı 
lehindede olmadığını anlatarak 
fon pttpenin yeni bir b11hriye 
vucude gettrmclc ıçın vuKuı:mıan 
teşebbüslerini tenkit etmekte 
ve her ıeyden evvel bu itin 
lngiltereyi huınut edip etmeye-

ceği cihetinin tetkiki icabettiğini 
izah etmektedir. 

Hitlere göre fon papenin da
hili, Iktısadi ve harici siyaseti 
Almanya için son derece teh
likelidir. Fon papenin kfımeti bir 
müddet daha iş başında kalacak 
olur1a Almanyada komonizimin 
kazanmuına bir manı kalmaya· 
cakhr. 

oıu.el:eoe yırmı ıKı stun tutan 
bu mektuptan on milyon nusba 
baaılmıt ve her yere dağıtıl· 
mışhr. 

.. 

Balkan konferansı 
İçtimaı bıraktılar , 'Bulgarlar 

bugün cevap verecekle.r !. 
Sebep ek~lliyet meselesidir. Bu halledilmedikçe 
müzakereye giremiyeceklerini söylediler ve Sofya

dan cevap alıncıya kadar içtimaı bıraktılar 
BUkreş, 24 ( Murahhas heye-. 

timizle birlikte giden hususi mu
habirimizden telefonla ) - Bal
kan birliği UçUncU konferansının 
geçen cuma gUntı toplanan kon
sey içtimaında Bulgarlar ekalliyet 
meselesi halledilmedikçe müza· 
kareye iıtirak edemiyeceklerini 
söylemişlerdi. Faliat Türk ve 
Yunan · murahhasları evveli mi-
sakın imza edilmasi, ihtilafın 
bu misak dahilinde hallolunmaaı 
fikrini ileri sürmüşlerdi. Bulgar· 
!arın bu ooktai nazarı da kabul 
etmemeleri üzerine ihtilafın bir 
sene içinde alAkadar devletler 
araımda konuşularak halledilme· 
si istenilmiş fakat Bulgarlar 
bunu da kab~l etmemişlerdir. 

Bulgar baş murahhası tayyare 
ile Sofyaya gidip gelmittir. Bu 
günkü içtimada Bulgarlar eka
lliyet meselesinin haUini tekrar 
ileriye ıUrmtişler, mlaakın bu 
mesele alledildikten ıonra imza 
olunabileceğini söylemiılerdir. 
Bunun üzerine pek hararetli mil-
nakaşalar cereyan etmlttir. Bul· 
garların istekleri kabul edilme-
miş, Bulgar murahhasları Sofya
dan talimat istiyeceklerini söy
liyerek içtimaı terk ctmiflerdir. 
Bunun üzerine içtima, Culgar 

mat geldikten sonra devam edil· 
mek üzere yarına ( 98h ) bırakıl
mıştır. 

içtimaı terk eden Bulgar bat 
murabbasını görerek izahat iıte
dim. Bana u yarından evel bir 
şey söyleyemiyeceği ,. cevabını 
verdi. 

Baş murahhasımız Hasan Beyi 
gördüm. Bugünkü celseden mem-
nun görüomiyordu. 

- Bulgarların Sofyadan bekle
dikleri talimat müspet mi, menfi 
mi olacak ? Ne tahmin edersiniz? 
diye sordum. Hasan Bey ümitli 
görünmemektedir. 

Konsey yarın saat 9 da top
Janarak Bulgarların da tıtirakile 
vaziyeti tetkik edececektir. Bul
garların Sofyadan menfi cevap 
almaları muhtemel görülmekte
dir. Vaziyet yarın belli olacaktır. 

Murahhaslara ziyafet 

Bükreş, 24 (Telefonla) - Ü
çüncü Balkan konferansı murah
haslarına ve matbuat heyetlerine 
Bükreş şehremini tarafından bu
giln mükellef bir ziyafet veril-
miştir Ziyafd pek samimi bir 
hava içinde geçmiş, Balkan mil
letleri arasındaki yakınlaımayı 
kuvvetleştiren nutuklar söylenil
miştir. Bu gece Bükreş Opera
sında murahhaslar şerefine hu-

BugOn akıam liılll de Yunan 
ıefaretinde murabbaalar werefıne 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Bükraı elçimiz Hamdullah Sup· 
bi Bey de yarın Türkiye elçili
f'inde bir çay ziyafeti verecektir. 

29 Teırinievvel COmhuriyet 
bayramında Türk elçiliğinde ya· 
pılacak büyük şenlik pek mutan· 
tan olacıktır. Eu merasime Bal
kan konferansı murahhaslarımız 
davet edilecektir. 

Balkan ticaret odaHnın 
deniz §Ubesi 

Bükreş, 24 (A.A) - (Muhabiri 
mabsusamuzdan): ÜçUnçü Bal
kan konferansının Türk murab· 
haılarmdan Retit Saffet Beyin 
riyasetinde toplanan deniz işleri 
komisyonu "Balkan Odası,, nm 
Istanbulda Acilen bir deniz işleri 
şubesi açılmasına karar vermiş

tir. Bundan batka komisyon 
umumi iktısadi vaziyet dolayısile 
hemen faaliyete geçmesi lazım 
olan bu şubenin esasi nizamna
mesini kat'i surette kaleme al
mak Ozre sureti mabsusada ta· 
yin edilecek murahhasların pek 
yakında AUnada içtima etmele-

932 
25 Teşrinie-vve~ 

Yeni Türk-FransıS 
itilafında 

ef•"') 
(ee,makalemlzdt.'l\ d 

derı heP' 
Bu itibarla bu menf aat~~r .. fr~ 
ıi Fransa nazarında Turk . b:~. 

. "ı .. 
sız dostluğunun ifade etUS. b•t' 
yük maksat karşısında ikincı, tl•I 
ta üçüncü derecede kafir. h y•' 

• • • böyleyken Türk milletının sJdOı 

ti menfaatleri, yaşanıak ~ .~ 
milli emniyeti aleyhine 0 •', .... 

· · · ıer •· fert ve zümre menf aatlerı u ğıll'ıJ 
de Türkiyenin dostu oldu 11• 
aöyliyen bir devlet tarafındaJ1. r 
rar edildiği ve devlet menfaa~~ 
le tahıa ve zümre menf aatlerı tJ. 
bu derecelerde biribirine karıtıôl 
rıldığını görmek bize her ~· 
hayret vermiştir. 1"• 

Fazla olarak Fransanın )ı.ıı ee' 
ra sefiri Konte de Chaınbruıı .11 
napları öteden beri Türkiye~ 
Fransa arasında bir mukare t, 
siyasetine taraftar olan bi~ ıs J 
tır. Bu maksat uğrunda hır ~ 
mesai de sarfetmiştir. Fak~t lıf 
nedense şimdiye kadar bütu~ ol' 
yoldaki emekler semere verıt11~ 
du. Franaada vukubulan , 
meclisi meb'usan intihabının;;, 
ticeıi ile Fransa kabinesinin 

1
_, 

na samimi bir Türk dostu 0 

M. Herriot'nun geçmiş bulurıdl'', 
ıı bir zihniyet değişikliğini rııtJ . 
cip oldu. Türkiye ile Fransa at", 

te 
sında başlıyan ıon anlaşma . bil 
maalarınm asıl esas ve ıaikt 
zihniyet değiıikliğidir. }>it' 

Bunun içindir ki bu defa • 
•••• byan dostluk ve anlaıma nıu 

kerelerine ehemmiyet veriyo~ 
Sayet bu defa bir itilaf imza ~ 
(ecek olursa ou ıuıarın ıKı dJ ·~ 

leket arasında devamlı ve h~IJ' 
doıtluk devresi açabilecei' 
hükmediyoruz. , 

Bundan baıka son müz-:;
relere kıymet ve ehemmiyet '1 f'' 
bir nokta daha vardır. Bu da ti' 
pılan müzakerelerde en küçulı 
f errüata kadar bütün ihtilafla;', 
selelere temas edilmekte ollll ... , 

dır. Düyunu umumiye itilafı~ 
ricinde olarak cenuptaki h ~ 
vaziyeti, Bağdat şimendiferi,~ 
riyedeki Türk düşmanı ana~ 
tekasüfü, Suriyedeki Türk ~~· 
meseleleri hep bu cümlede" ,f 
Görülüyor ki, Türk - Fransı• .V' 
laşması biraz geç oluyor, _f~~ 
iki memleket arasındaki l>"r,t 
güçlükleri kaldırıyor. Böyle~ 
ut bir netice kartısında artık d' 

miş günlerin acıları kolaylıkla 
nutulabilir. 

Mehmet A••~ ••• .............................................. •.:=· ·············································· 
Başvekilimiı 

8
,.. 

Ankara, 24 (Hususi) - . bd 
vekil ismet paşa Hzret1er1

111
,.. 

gün öğleden evvel ve ıoor• tıilİ 
kamında çalıştı, iktisat ".:.dl 
Celil beyi kabul ederek lkt 
işler etrafında ~örüştii. __..,,,,, 

il ahif er ven efesJet 
• ıad") 

(Baş tarafı 1 inci savı d•" 
ort• çen ve yavaş, yavaş 
1 

tıerill" 
kaybolan şark musiki • e ouıof' 
den bazıları bulunarak ko 

01 
et' 

tur. Mflze gittikçe tekernrn , 
tirilecektir. rnoıe•' 

Konyada açılan şark 
0 

ıerd' 
müdürHiğünden son f n gel• 
konHervatuara bir rndk u~e"'"t 
miştir. Bunda, rnüz:e ek. eıerıe· 
musıkiye ait birçok e~ 1 kild' 
rin nefeslerin ilrni bır b .~e zat!' 
tasnifi için mlltehassı~ ·~a eP 
Konyaya gönderihnesı rı ·ı içİ' 
miştir. Harcırah olrnadıg Otl" 
bu rica is'af o!unamamıştır. 

81
r'J 

dan mütehassıs z:ahn rn lı 
gönderilirse bu itlerd~n aD ... 

o 
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..,> ~er arasında 1 y •ı 1 K/i:::,un Pasa [-]:::,. de ,,.itti ı 

O ......... -.. -... -. e şı ay · . .., er t ............................................................... . 

b~ 0 mobilciler Millet Meclisi gelecek 
~t ş f ·· ı Heroine karşı 

~ İd::: ~:yn:ı~Dİ Yeni birmücadeleaabaaı hafta bugün açıhyor 
' .Otonıob'l . a~ıldığı kanaatinde 

ı. llıiııM: • 1 cıler ve şoförler ce· BüyUk Millet Meclisi Reisi 
Kazım Paşa Hz. dünkü trenle 
Ankaraya hareket etmiş, Hay· 
darpaşa istasyonunda bir çok 
ıatlar tarafından teşyi edilmiştir. 

Merhum Istanbul meb'usu Ah. 
mel Rasim Beyden, Urfa meb'u· 
su Mahmut, Roma büyük elçili· 
ğimize tayin olunan lzmir :neb'
usu Vasıf Beylerden inhilal eden 
meb'us!uklar için de Meclis açıl· 
dıktan sonra intihabat yapıla· 
caktsr. 

r•" ,.:t•uııı11 • • 
riır )llııı,1i d. Yenı ıdare heyeti se· 
ııııll ~ty ürı yapılmıştır. 
.,. ~lld Pusulalarının tasnifi neti· 

~.;,.. c Necip Z"ht" H · b:_< v M , u u, aşım , 
."""ti e ehmet Beylerin idare 
~tktı~ seçildikleri ve geçen 
~İf liıdare heyetinden Ahmet, 
Na.~1~ •~kı, Nizamettin, Mehmet 
ttki 1 upbi ve Şükrü Beylerin 
!ıı~fll:tvkilerinde bırakı ldıkları 
"ty~ ıştır. Basri ve Mustafa 
~.ı r de "b . l ttttd' ı hyat aza ığa seçil-
t&ııo t •r. idare heyeti bu sah 

şt • >tti t 
0P'anarak şoförler cemi-

J ~··· • ç' '5nı seçecektir. 

~ ltonıa e lçimiz 
~~ ~ geldi 
0
e· ~Qllıtıa büyük elçimiz Vasıf B. 
,f ~tt~'yuniyet!e şehrimize 2el-
ol~ '\il~,; asıf Bey bir ay kadar 

,. t,t it a
1
da kaldıktan rnnra tek-

' Yaya dönecektir. " . 

blf' 
• 

herezi ya ve 
~ kahvesi 

•' tt"tın· A --~ 8 ıyetle vrupaya gitmiş 
~ Q ereıilya elçisi M. Pimen-
~ tannos evvelki gün şehri· 
titt;i ~elmiş ve dün Ankaraya 
~ttır. 

\it ~~ .... ..1,_a ~lin h;r muh.., ... ; 

, ' Şunları söylemiştir : 'b &erezilya ve Türkiye mü
~ ik·'lı gayet dostanedir. Yan-
~~ memleket arasında kahve 
\ 

1 
• meselesinin görüşülme-

~) lıtum basil o~muşlur. Be
~~· bu meselenin iki taraf 
\ 1Yahnı inkişaf ettirecek 
\ lckildc hallini samimiyetle 
~k·hnektedir. Esasen bu hu-

1 hlüzakerelere Ankarada 
\~ılınışhr. Bu işin halledil
\ •tı pek uzun zamana ibti. 
\:aatermeyeceğine emin bu-

Otum 

•~mır civarında 
ı~. kuru tizUm 

t.. it . d 
\" 

6 
.. •e cıvarın a bu seneki 

b'~ ~um miktarı 52 bin ton 
~"il .'sbit edilmiştir. 
,, "'1ktar geçen sene ~6 bin 
oi~~~ 1930 senes!nde 35000 

,,,- ~L ~~"'it ' • • 
~~ rımızın bu seneki fazla 

~Ok büt~n çiftçileri ve tacir
~ •tvındirmiştir. 
f\l 111:::·····:. " .. __ ····· .::::··················· ~· ~.ı········· .......... -. 
L~liyed • • I ~ e ışı o an-
~dı· vay haline ! 
~ 1Yenin ·· t 

Dr. Fahrettin Kerim B. 
Yaz tatili devresini bitiren Ye

şil hilal mer~ez beytti sıhhi mü
zedeki merkezinde reis vekili mi
ralay Atıf beyin riyaseti altında 
bir toplantı yapmıştır. Perşembe 
günü saat 16 da Halk evi salo-

Kilım Paşa Hz. dün Dolma· 
bahçe sarayında kabul ettikleri 
bir muharr;rimizin muhtelif sual
leri üzerine şu beyanatta bulun
muştur: 

"- Biiyiik Millet Mt:clisi ikinci 
teşrinin ilk günü açılacaktır. 
Reisicümhur Hazretleri nutuıc..= 
farını söyledikten sonra reis 
ve riyaset divanı intihabatı ya
pılacaktır. ilk toplanışı tak;p e
den günlerde encümenlere gire
cek aza ayrılacak, birikmiş ev
rak bu encümenlere verilecektir. 
Geçen toplantı devresinden ka
lan yüz kadar layiha bu sene 
teşekkül edecek encümenlerde 
tetkik olunacaktır. 

Barut inhisarı meselesi hak
lnodaki evrakı yeni mubteht en
cümen yeniden tetkik edecektir. 

lktısadi vaziyet hakkındaki 
mütaleamı soruyorsunuz. Benim 
görüşüme göre iktısadi vaziye· 
timiz iyiliğe doğru gitmektedir. 
Son alman ve alınması tasavvur 
edilen tedbirlerin iktısadi vaxi· 
yetimizi daha iyi bir bale ge· 
tireceğinden eminim. 

intihap dairelerinde dolaşan 
arkadaşlarla görüştüm. Hepsi 
halkın gayret ve faaliyetinden 
takdirle bahsediyorlar. Yalnız 
biraz yağmurauzluktan şikayet 
vardı. Hu Taziyet de son iÜn
lerde zail olmuıtur.,, 

Kazım Paıa Hz. dün sabah 
ipek film sinema stildyosunu 
gezmiştir. 

nunda toplanacak senelik kong
renin ruznamesi hazırlanmıştır. 

Memleketimizde Yeşil hilalin 14 
sene zarfındaki mesaisinin pilan
çosile meyvelerimizin memleket 
dahilir.de sarfiyatını çoğaltmak 
suretile alkol imaline ihtiyaç kal-mamasını temin edecek tedbir- da son sene içinde lstanbulda kırköy gibi hastanelerle bapisa-
leri ihtiva eden birr isalenin ha· türeyen Heroin iptilası olduğunu, ne, heyeti sıhhiyesinc müracaat 
zırlanması için Jbrabim Zati, bn mevzu etrafında Yeşil hiJa· edilerek onların da müşabedele-
F ahrett in Kerim, Celil Feyyazi lin de içtimai sahada ·irşat su- rinden istifade edilecektir. Yeşil 

l d kk b h 
retile hükümetin mesaisine yar· hilal gençlerinin, halkın tenev-

bey er en müre ep ir eyet .. ·· b d k f f srçilmiştir. dım edebileceğini söylemiştir. vuru ususun a on eranı, a İf, 
Ur. ı- ahreuın Kt:ılw lJey ıuew· D h · · t l't 1 1 f 1 k hıfzıssıhha kitaplarına ili ve ya-u :ı.e ırıo ev 1 - tt ğ e A et pılması için Maarif Ye sıhhat 

le kette Y eıil hilal irin yeni bir kısa bir rı'sal ·1 h Jk l t .,. e 1 e a a an a ı- vekaletlerine, Istanbul viliyetine 
mücadele sahası arıldıgwını, onun lacak Faku'"lte C h B .. k .,. , , erra paşa, a- muracaata arar verilmiıtir. 

•• • ••••••••••••••••••••••••••• .................................................. ,................................................. .. 
Maarifin ecnebi mekteplere tebliği 

Ecnebi mekteplerde ecnebi talebe de Türk tarihini, 
coğrafyasını ve Yurt bilgisini okumıya mecbur tutuldu! 
Maarif Vekaleti blltün ecnebi 

mekteplere göndermiş olduğu 
bir tamimde; 1932 - 1933 ders 
senesinden itibaren mekteplerin 
bütün sınıflarındaki Türk talebe
nin okumakta olduğu Türkçe 
tarih, Türkçe coğrafya ve Türk· 
çe yurtbilgisi derslerine ecnebi 
tabiiyetindeki talebenin c!e gir
mesi mecburi olduğunu bildir· 
miştir. 

Bu tamim üzerine Istanbuldaki 
bütün ecnebi mektepler idaresi 
şaşkın bir vaziyet karşısında 

kalmıılardır. 
Bunun sebebi şudur : 

releri aynı smıftaki TUrk tale
beyi hem Türkçe tarih ve coğ· 
rafya derslerine sokuyorlar, hem 
de mektebin mecburi lisanı ile 
okutulmakta olan tarih ve coğ· 

rafya okumağada mecbur tulu· 
yorlardı. 

Bu şekle göre ecnebi mektep· 
terde Türk tebaası hem Türkçe 
ve hem de mektebin mecburi 
lisanı ile tarih ve coğrafya oku
yordu. 

1 

nuımuılar ve Maarif vekileti 
~ezdinde leşe~üıatta bulunma
ga karar vermışlerdir. 

Ecnebi mekteplerinin bu hu· 
sustaki noktai nızarlan şudur: 

- lstanbulda bulunan mesela 
bir ltalyan çocuğu Deden mem
leketinden uzak kaldığı için 
kendi tarihini okumasın! .• 

Mekteplerin aüali 
Ecnebi mektep idareleri, Is· 

tanbul Maarif müdüriyeti vası
tası ile Maarif vekaletine yap
tıkları müracaatlarda,kendi teba· 
larından olan çocukların T6rki· 
ye tarih, cografya ile yurt bil
ğısi dersinden baıka ayrıca ken· 
di lisanı ile kendi tarihini oku
yup okuyamıyacaklarını sormak-

tadırlar. 
Ecnebi mektepler kendi teba· 

=··-···············-··············---············· .. ··· ! 
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- Okkası sekiz yüz kuruşa çay Ba

tan tüccar Yavruyan Ef. bir ay hap
se ve yiiz lira, dükkfınmda kaçak kö

sele bulunan Kcvork Accmyan Ef. 
üç ay lıapsc ı c 2000 lira eczayı nak
liye nıahkıim olmuştur. 

- Prens Leopold dö Baııyerin oğlu 

prens Jorj ile baron Gizl fon Giz/en
ken l stanbula gelmiştir. 

- Vitayellere gaz, kibrit gönderil
miştir. 

- f 'ransada Pcnlöı•c kabinesi isti· 
fasını vermişse de kabul edilmemiş • 
tir. 

- Alman cepheBinde Framız taar· 
ruıu tet'kif edildiği Alman tebliğinin 
haberlerindendir. 

- Bulgaristan kzralı mabeyin ba§· 

IM.itibi Ali Fuat /Jcye nişan vermi§tir. 

- Alman imparatoru Bcilkan ıe • 
ualıatinden Berline dönmüştür. 1 

- Petersburgun tahliyesi ha • 

:ırlıklan vardır. Sovuctler namına 

Tr~ki lıükünıct vazifelerini üzerine 

alacaktır. -, ......................................... -... -. 
·--... ~~! .... ~~-~~~~da i 

Malatyanın kayaıaı 

Dünün küçük lıabcrleri içinde bil· 
m~m göze çarpmış mıdır: Malatyada 
Hakla Bey atlı bir genç Malatya ka· 

11ı•ılarını arttırmak, Malatya için bu· 
nıı enikonu bir zenginlik kaynağı hc.

Une getirmek için durmayıp uğraıı· 
IJOrnıuş • 

Kend~ini tanımayız. Yaptığı işin 

igl olduğunu bildiğimiz, anladığımız 

için sevinir, Tmtlularız. 

Bu haber Malatyanın mahsulüne 
pek kolay pazar bulduğunu gösterir 
ki, sevinilecek tarafı da budur • 

Malatyarnn kayısısını çok işitmiş, 
görmüşüzdür; fakat, ben geçenlerde 
bir doıta, Jlalatya vilayetinin hedi-
11esi olarak gönderilmiş bir kutunun 

içini gördükten sonra öğrendim ki, 
.Valatyanın kaysıları gerçekten eşi 

bulunmaz şeylerdir. 

Renginin berraklığı, tadı, Malat • 
yanın ikliminden ne kadar faydalan-

mak elde ise onu yapmak yolunu 
tuttuklarım, muvaffak da olduklan
nı gösterir. 

Hiç t ereddüt edilmeden Malatya 
kaysı/arından bir kutu, en nefü f'!• 
kerlemeler yerine lıediye verilebilir. 
Nasıl ki üzüm de, incir de böyledir. 

Fakat işte ne yazık ki bu kadar 
kendisine güııenilerek seı·e seve alı _ 
nıp ı·erilebilecek bir şeyin bugünkü 
nefasetini nasıl lıerkcsc duyuraca • 

ğız? 

Malatyalıların lıer ağıza bir iane 
tutuşturmasırn bekliyecek, istiyecek 
değiliz ama Malatyalıları Hakkı Be· 

gin söylediği gibi zengin edeceğinde 
şüphemiz olmıyan bu mahsulü yeril-

i ye, yabancıya tanıtmak için reklam 

olarak yaptıkları nedir? Jlunu olsun 
nıenıfrket hesabına istiyebiliriz. 

,, kilitle u~t katlarındaki he· 
\Pltrc n~ış, anahtarları baş· 
!lıı ~bi tıc~ealı~ edilmiş. Eunun 
~Qta, ola Bılmiy~ruz. Her ne 
,~ '-ku Ad ~n, ne~ıce tatsızdır. 
~ı:ıı,, lıye korıdorlarında işi 

Ecnebi mekteplerde dördüncü 
sınıftan itibaren lise son sınıfma 
kadar bütün sınıflarda iki sene 
evvel yalnız o mektebin mecburi 
lisaoı ile tarih ve coğrafya oku
tuluyordu. Bu vaziyet de birçok 
Türk çocukları da kendilerini 
alakadar etmiyen bir milletin Ji. 
sanın dan o milletin tarihini uzun 
uzadıya ezberlemeğe mecbur o· 
luyor ve bu yüzden sınıfta bile 
kahyordu. 

Maarif Vekaleti birkaç gün 
evvel iöndermiş olduğu bir ta
mim ile bütün talebeyi, tebaa 
farkı gözetmeksizin Türkçe ta
rih ve coğrafya ile yurtbilg:si 
okutmağa mecbur edince, din 
propagandası ve milliyet propa
gandası yapan mektep idareleri 
birdenbire şaşırmışlardır. Hemen 
Iıtanbul Maarif müdüriyetine mü
racaat ederek böyle bir vaziye
tin doğru olup olmadığını sor· 
muşlardır. 

Jarından olan çocuklara kendi ı~~~~~~~~~~~~~~ 

ıof' 

t, bir i:: ~rada beklerken baş· 
~ı dak'lcıbtiyacı olanlar ıstı

~ 'ltla,ı ı alar geçiriyor. 
t'd •tın k ııın • öaın apanması herhalde 
ııı~~l~htcn ne ~eçilemiyen bazı 
t~. ıçi11 ~cşrıyatın önüne geç
~t 1 hiı, .~ •a gerek. Bunun ça· 

ltiy ••lır lt•li •ta hlt ~a anahtarları bu 
lll tt11ı nı olamıvanlara da 

eıaıcktir. 

Maarif Vekaleti bu vaziyeti 
ıslah için geçen ders senesinden 
itibaren ecnebi mekteplerdeki 
Türk talebesinin Türkçe tarih 
ve coğrafya ile yurlbilgisi oku·. 
masını bildirdi. 

Tebliğden sonra 

Bu leblii üıerine mektep ida-

Marif müdüriyeti tarafmdan 
kendilerine derhal faaliyete baş
lıyarak sene nihayetine kadar 
faydali neticeler alınması kendi· 
lerine bildirilmiştir. 

Ögrendiğimize göre Istanbul
daki bütün ecnebi mektepler 
Fransız, Italyan, Amerikan, in· 
giliz ve Avusturya mektebi mü
dürleri kendi aralarında müza
kere yaparak bu vaziyeti ko· 

tarihlerinin okutturulması ıçın 
ayrıca rica da etmektedirler. 

Dün bu hususta müracaat et
tiğimiz Maarif müdüriyetinde 
salahiyettar bir zat bize şu ma· 
lümah vermiştir: 

- Ecnebi mektep idareleri 
kendi tebalarından olan çocuk
ların kendi tarihlerini okuyup 
okumayacaklarını sordular. Biz 
de bu hususta Vekalete müra
caat ettik, Gelecek cevaba göre 
mekt~p idarelerine tebli2'at ya
pacağız. 

Fransa büyük elçisi 
Fransa büyük elçisi Kont de 

Şambröo bugün Ankaraya gide
cektir. 

Elçi Ankarada Hariciye Veki
limizle Suriye meseleleri hakkın
daki temaslarına devam edecek· 
tir. Bu husustaki mukavelename• 
lerin perşembe günü imza edi· 
leceği ümit olunmaktadır. 

Kont de Şambrun Cümburiyet 
bayramı merasiminde bulunduk
tan sonra sehrimize dönecektir • 

• 
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ltalyan Başı•ekili .ılfusolini ile bir nzı'il<ikat Yeni nıalu;ul 
················································-··················································· .. 

Hükiımet, halk ve idare adamları Kuraklık 

"Halkın haleti ruhiyesini görmek için bir çok alametler Mahsul bu sene 
vardır.Kendimde altıncı kuvvetin inkişafına çalışıyorum.,, i geçen seneden az 

~ . ! Verilen malumata göre 1932 
-DUnkU nUshamızdan: Son -

- Bu gibi adamları iki kade· 
me aşağı inmekten ise yü!<sek 
bir mevkiden daha liolay göre· 
bilirsiniz. Fak at huzurunuzda bir 
memur diğer bir memur hak-
kında şiiphe davet edecek bir 
isnatta bulunduğu vakit ne ya
parsınız? Bir mcmuriın sadaka
tinden, yahut sadakatsizliğinden 
tamameD emin olmak için nasıl 
hareket edersiniz? Küçük, ya
hut büyük memurlar içinde men· 
faattar olanların muhtemel iğfal
lerinden nasıl kendinizi kurtarır
sınız? Ve ilk defa olarak g6r
dliğnnüı mühim bir şabsiyelin 
içinde gizli olan maksatJarına 
hangi vasıta ile nüfuz edersiniz? 

Bu sualler üzerine Musolini 
oturduğu koltuk üzerinde bir 
sağa, bir ıo!a döndü: Böyle kol
tukta uzun zaman konuştuktan 
sonra oturuş vaziyeti sıkıcı bir 
şey olur. Bununla beraber Mus· 
solini bütün bu uzun mülakatı-
mız eaoesında koltuğundan kal
karak bacaklarının uyuşukluğu-
nu gidermek için hiçbir hareket 
bile yapmadı. Ben şimdi onun 
kafasının içinde karma karışık 
suallerimi nasıl tahlil ettiğini, 
ceYap verme:ıden evvel nasıl 
tasnif ettiğini görüyordum. De
diki: 

- Görüyorsunuz, bu masaoın 
önünde yanyana duran iki san
dalya vardır. Bunlardan birisinin 
üzerinde siz oturuyorsunuz. Eğer 
iki memur atasında bir ihtilaf 
çıkarsa ben onları buraya çağı
rırım, bu sandalyaların üzerine 
yanyana karşımda oturturum , 
onlan birbirlerinin göz1eri içeri
sine bakacak bir vaziyete geti
ririm, l:irbirlcri aleyhine olan 
dargmlıkfonmn sebeplerini bu
rada ber ikisine izah ettiririm. 
Eğer devl~t memur!nndan, 
yahut fırka .nıenmplanadan 

korunuyorsunuz, yani mütehas· 
sıslara karşı demek istiyoru.m?. 

- Ben umumiyetle bunlardan 
ikisini biribirlerinden ayrı san· 
dalyelere oturlu::-um.. Anlıyorum. 
Bir mali yahut askeri mütehassı
sın hükumet risini mahiyetine 
vakıf olmadığı bir takım kararlar 
karşısında bırakmak tehlikesi var
dır .. Böyle bir vaziyette mevzuu 
bahsolan meselenin derece derece 
bizzat içerisine girip tetkikat 
yapmaktan ve bu i§İn mahiyetini 
öğrenmekten ba§ka çare yoktur .. 

. Sür'Jt .temin edebilmek sur~tile 

M. llu•bllnl 
bu aihi itlerde kolaylık haııl olur. 
Bizim idaremizde butun ııekıl bu· 

dalalıklan, bütün borokrasi ede
biyatı dalıa ille gündenki ta
mamen ka.lduılmqbr .. {Bu sırada 
Müsolini masa üzerinden bana 

bir dosya uzattı) f.tte ziraat nazı· 
rının bir dosyası ki yeniden tet
kik edilmek üzere mütaleatımia 
beraber iacle ediyorum- Bizde el 
ele tutuıarak selfımlaşmak da 
kalkmıttır: Eski Roma uıulü se
lam daha sihhi, daha güzel ve da
ha basittir. 

Bütün bu harici taf : :!attan 

biri ıüpheli bir variyete dÜierse 
hadise ağır bir isnat mahiyetin· 
de değilse buraya getirir, ken
disini müdafaa elmiye davet 
ederim. Yok eğer ağır bir suç timdi ruhi tafsilata geçiyordum, 

mevzuu bahisse müdafaasını y.a· ıordum: 

dırarak anlaşırım .. Eger hır ada· ; · . - h ı·t 
mı methedersem itidal ile ederim. ~ senk~sıd zıradı mb a suda gBeçen se-

.. .. . ı ne ın en a a az ır. unu ı en 
Cunku meth ve sena ınsanları leş· 1 b" ük b b' · · k - . . uy se e ı mevsımın ısmen 
vik eder, fakat tesırı pek çabuk 1 k ki k 't 'd' M f h . ura ı gı mesı ır. ama ı 
kaybolur .. Her memlekette bakı- bs ı-t 'ft · · · d. ma u a gene çı çıyı sevıo ıre· 

kat bir kuyunun dibindedir.. Bu k d ceded' ce ere ı~ 

kuyuyu ölçmek ve derinliğini gör· Yabılan istatistik rakamları 
mek lazımdır .. Fakat ben matbu· k'ld d' 
atın serbestisi usulünde hakikat· şu şe 1 

e sr: 
Muş, Bitlis ve civarında 1932 

lerin o kadar kolayca anlatılabi- mabıulll buğday 14,190 ton, Es· 
leceğini, hatta bir ıerbeıti mat- kişebir viliyetinde 1 S bin ton, 
buat usulü mevcut olduğunu kabul , Kütahya viJAyetinde 30 bin ton, 
edemem .. Hali hazırda dünyanın 
her tarafında matbuat iktısadi ve 
siyasi menfaatleri temsil eden 
gn.Jplara tabi olur.. Benim bir 
çok istihbar vasıtalarını vardır : 
Nazırlar, valiler, belediye reiıle
ri, alelade vatandatlardan ibaret 
fertler •• Bu suretle hakikat ihti· 
malki sür'at ile meydana çıka· 
maz •• Fakat ne olursa olıun ni· 
hayet bir gün anlatılır •• 

Antalya vilAyetinde 33 b~n ton, 
Kırklareli villyetinde 8600 ton 
ve Adana Yillyetiode 43,000 ton, 
Buraa villyetinde 47 bin ton, 
Aydın vilayetinde de 1900 ton, 
Isparta vilayetinde 5400 tondan 
ibarettir. 

Bu rakamlara çjftçinin kendi 
yemesi için ayumış olduğu mik
tar dahil değildir. 

- Hakikatin tamamı mı?. bir Haydarpaşa ve Del'Jn
ceden ithali\t ' - Ne söylüyorsunuz, hiç 

kimıe hakikatin tamamını anla· 
yamaz. Halkın umumi haleti ru
hiyeıini görebilmek için bizim 
için bir çok ali.metler, emareler 
vardır •• Bilhassa ben kendimde 
altıncı hia denilen kuvvetin inki· 
tafına çalıtırım.. Bu tarif edile -
mez bir !eydir .. 

- Ve bununla beraber bir çok 
ahval hakikatın ıize yetiıebilmek 
ahval hakikatın size kadar yeti
ıebilmelc: için ne kadar çok za
man kaybomu unu gosterır •• ;:,ız 
memurların her türlü garez ve 
ivazdan salim olarak hareket et
melerine devlet hayatmm eıasla· 
rından biri olarak gösteriyorsu· 
nuz. Rusyada memurin suiistimal 
lerine dair olan vak' alar alenen 
muhakeme edillr .. Bu hususta ce
reyan eden muhakemeler aizin i
çin faydalı değil midir?. Sizin 
Rusya.da nazırlara mümJUin oldu 
ğu kadar az maa§ vermek sure· 
tinde mevcut olan taamül hakkın-
da'ki fikriniz nedir?. 

Anadolu demir yollarının iske~ 
lesi olan Haydarpaşa ile Derin· 
ceden yapılan ithalat hakkında 
bir istatistik hazırlanmıştır. 

Buna göre Haydarpaşadan 
1929-1930 senesindeki ithalat 
miktarı 574,651 lira ve 1930-1931 
senesinde ise 614,719 liradır. 

Derinceden ise 1929-1930 se· 
neıindeki ithalit miktan 138,098 
lira -.e 1930.. 1931 sen Hindeki 
ithal it ise 101,067 liradır. 

Bu rakamlara nazaran 1930 • 
1931 senesinde Haydarpaşa ile 
Derinceden yapılan ithalat 192~ · 
1930 senes1nden daha faz.tadır. 

::::::::::::::::::::::=m::a::::::::::::ıc:ıım:ı:m:::: 

celerini nazarı dikkate alarak ha
reket ediyorsunuz .. Fakat bir gün 
dü,üncelerinizde aldanmı§ oldu -
ğunuıı: tahakkuk edene ne yapar· 
sınız?. Böyle bir halde açıktan 

açıia hatanızı itiraf ederek tas· 
hih mi edersiniz?. Yoksa zahiren 
(layuhti) tavrını muhafaza etme
ği daha faydalı mı buluyorsunuz? 
Biımarkın fikrine göre devlet a· 
damının bazı ahvalde "yarın yağ 
mur yağacak.,, diyecek kadar 
cür'et ve cesaret sahibi olmaıı la
zımdır. "Eğer bu sözü erle.fi gün 
talıakuk ederse büyük adam o· 
lur,, derdi. 

Muaolini dedi ki: 
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ııle isterim. Bazan da maiyetim- - insanların en iyi kazanmak 
de o.lan kimselerin hususi ha- yolu nedir: Şeref ile mi, yoksa 
yatlarını. mektuplarını ve her para ile mi?. Medih ve takdir ile 
halde daima simalarını tetkik mi, yoksa tekdir ile mi?. Kuvvet 
ederim. Bu sureUe ne dereceye ile mi, yoksa akıl ve muhakeme 
kadar kendilerineilimal olunabi- ile mi.. Hulasa bir hüklımet reisi 
leceğine karar veririm. Sabır ve için serbestii matbuat bulunmı· 
ıstikfınetle dinlemek, adatetle ha- yan bir memlekette umumi ha1eti 
reket etmek benim şiarımdır. ruhiyeyi yo'klamak, bu haleti ru· 
Yanıma yeni bir adam girdiği biye hakkında iyi malumat al
zamawa hangi işte onun bana mak imkanı var mıdır?. 

- Bizim nazırlarımız ayda üç 
binden dört bin lirete kadar ma
aş alıyorlar .• Yani bir çok ele • 
mokratik memleketlerde nazırla· 

ra verilen maaı!ardan daha az bir 
para .. Memurlar arasında vuku 
bulacak suiistimaller tıpki Ruı· 

yada olduğu kadar aleni surette 
ve o kadar ıiddetle cezalandırı· 
lır .. Böyle bir vaziyette bir fa§İst 
intih-;r eder.. Fatist fırkasının 

(Livourne) mümessili beynini ta· 
banca ile patlattı, çünkii bu adam 
Clolandrrıcıbk etmiıti.. {San -
Remo) hikimi revolverle kendim 
vurdu, öldürdü ... (Napoli} heye
ti fenniye müdürü kendini deni· 
ze ath, boğuldu. Bu SOR iminin 
intiharına sebep WÇNZ oldaldan 
halde ıadece benim yunma da
vet edilerek isti~p edilmeleri ol- 1 

du. Demokrasi ile idare -edilen 
memleketlerdeki sui İltimallerin 
bizden az olmadığını i§itiyonım •. 
lnıanlat"ın zaaflarını bütün 1>iitiin 
bertaraf etmiş olan hiç bir idare 
yoktur. 

- Bizim için ha.ta etmiyen in- SaydJ mnhl 4.20 \nadolu ı 

aan yoktur- Ben hay:tımda 1irmi Bağdat 4.so Anadolu 11 

hizmet edebüeceğini değil, ıbu Bu son sual üzerine Musolini 
ada.m benden nasıl bir ıiş bek- kaşlarını çattı, ve füpheli 'bir ba
lediiini diifiioürünı. kış ile yüzüme baktı, aaııki böyle 

MUM>liniye taluif edilmiı ha- bir hilekarane ıuali bana telkin 
herler ile ewarın ifşa edilmesine edenin kim olduğunu anlamak 
kartı nasıl bir tedbir aldıjuıı 80l'· ister gibi görünüyordu.. Fakat 
dum: böyle bir vaziyet Muso1inide bir, 

- idare memuriyetlerinin ek· nihayel iki saniyeden faz,a sür
serin İJİ Fatiatler tarafmdan it- mez .• M. Musolininin kendiıine 
gal eclilmiıtir. Emniyet ile yapıl- tam bir Usan aerbeatisi vemıit o1-
mryan §ey korku ile yapılır.. Bu duğu kimse için böyle bakı§a ko
memurların hepsi biliyorlar ki layca mukavemet edilebilir .. Bun 
kendileri tefti§ ve nezaret ahın- dan ıonra çehresi gene eski ıakin 
dac!ır .. Hiyanet gayet ağır ceza ı halini aldı ve gene süktinelle ce· 
ile cezalandırılır .. Fakal bu gibi vap verdh 
ahva1 pek nadir vaki olur .• Çünkü 1 - Ben münasebette bulundu· 
bir çok vesaik vardır 'ki ben bun- ğum adamlar ile maddi menfaat 
lann gayet az ellerden geçmesine temin etmekten, yalıut §İddetle 
dikkat ederim. muamele eylemekten ziyade ken-

- Peki bugünkü dünyanın en dilerine feref vereTek ve akıl ve 
tehlikeli adamlanna kaqı nasıl manbk sayesinde zı'1ıinlerini kan· 

As'kertye defa aldanırım., ve yirmi defa da l,_ _________ _.Jr'" 
onu açıkça aöylerim •. Bir .adam İl· 
tediği kadar kendisini hayalen 
muhaliflerinin tahsiyeti içeriıine 
koyar, onların her türlü amelle· 
rini ve akaül.imellerini •özü önü· 
ne ietİrir, fakat hazan hataya 
dÜ§Dıekten kendini kurtaramaz, 
çünkü ahTal ve tuaitin teıiri al
tında mütemadiyen vasiyet te
beddül eder •• 

- Peki, bu iıte umumi surette 
ıiz mi diğer inaaalardan daha 
fazla ıey ıaklaraınız, yokıa baıka 
insanlar mı sizden fazla ıakla
yabilirler?. 

Bu M1&l üzerine Muaolini elilte 
Bundan sonra Musoliniye İn- bir kwfUll kalemi aldı, kijıt üze· 

sanları tanımak 'hususunda ken- ı rine bir tekil ile onun aöweaiai 
dine kar§ı olan muamelesini '9or- çizdi ve kendi kendine ~lenir 
c1um: ıibi dedi ki: 

- Öyle zannediyorum ki siz - Bu nokta daima oir meçhal-
düşünürken daba ziyade dütman· dür. Bu bir ,aölge maluuhından 
larımzın, muhaliflerinizin dütün- ibarettir •• 
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tit 'llt~ b:lektupları gönderen F e-
~ ~eiiJ mi?. Bunu ıonra öğ
' iız.. Fakat gönderen ada
SJ tu 'kiiçük Ayıenin gördüğü 
~lÇlı adam olması muhak -.. 
'F "d· ol' erı ın bu itte methaldar 
, rıda tüpheniz var mı?. 

'liayır, zerre kadar ıüphem 
'dı .. Ancak nasıl bir oyun 
~iını tayin etmek biraz 
~, muhtaçtır.. Değil mi 

...._ .;t Ali Efendi?. 
•ab· .. 11 ••• 

\~en bu itte ne anladığını ba-
•br mısın?. 

\' .\ıılataynn: Ahıen Beyi vu· 
'&elanı Ahıen Beyin altınların 
' le bu altınların anahtarın • 
C\ haberdardı •. Ahıen vurulun· 

ti., ~il cenazesi eve getirilecek
li ~ haydudun mutlaka bir e
'-t ı lazımdı .• Belki de bu el 
)-,.dil' da hariçteki şeriki curum 
~ktllrıcıdır.. Fakat her halde 
~e hu itle alakadar birisi bu-
411-b 0r~u.. Bu ~dam Ahsen Bey 
~ ~oıtermesın vefat etseydi 
' hıJeğinden anahtarı alacak 

l'ı ve kuanın bulunduğu 
~ endeki bahce kapıaını •ca
~. Parayı arkadaıma verecek-
" 
le 

~•en Bey ölmedi .. Fakat bu 
~ onun ıiddetli bir buhran i
~ kıvrandığını görerek arka

~İf il haber verdi.. Vaziyetten 

'~e etti.~e~ .• ~~rayı ~ı~dılar •• 
\ da butun fuphelerı ızale i

tl4'.zarı dikkati batka tarafla-
~kzn · ~d .•Ye çahıtılar.. Mektuplar 
~ erdıler .• Kadri ağa ile aile· 
~fil \'aziyetindeki karıtıklıktan 
\-~eye çalıştılar .. Kadri ağa
~ ~leai arasındaki hadiseler , 
\) alk arasındaki mevkii, ni-

·~= ~asının ölmesile eline para 
~~İ) '•ı bizim f Üphemizi takviye 
tq!)l ordu .. Bu füpheyi gelen mek
~ ;la, itaalerle kuvvetlendirdi
~~~ 'bizi günlerce yalnız bu ta· 
~i~, lrıefgul olmıya sevkettiler •.. 
titti-~ itlerin iıtedikleri gibi 
·~~rıe kanaat getirdikten ıonra 

it '- Paraları yiyeceklerdir. 

~~-~a-. Efendi arkadatının bu i-
' ~ çok yolunda buldu: 

~ı,t•ındi, dedi, bizim için ya
\i.,1~ . tey mektupların geldiği 
~- ~· dolqmak evveli. F eridi, 
~di ha arkadatım bulmaktır .. 

~at '1 lıulınak kafi gelecektir ••• 
~ e lnet Ali, bir taraftan 
t at 8~ Y enitehri tarayacaksın, 
I~, ~·~~ayı dolaıacağım ••• 

ld'tırı nun birinde F eritle kar
~hı .. 1, a.. E.asen mektupların bu 
, • .,._ .. ara d 
~ aıq sın a ayn ayrı gelme· 
~ o~tran her birinde ayrı ay

Is hiriıı:n var, yahut bunların 
~~~•irı· e es&81ı bir yerleri yok, 

1 dol ~ tii._ . ~ıyorlar •• Neyae .. Bir 
it... ıçınde hepsi anlatıla -

.. Foyaları otr, 
''• > lrıeınurları, Ahsen Beyin 
"' &tdıbı ·1 el >'\ ' 1 e Bursa ve Bandır-o' dia t ettiler ve ancak 

bir eli olmak lazımdı 
Beyler onlardan töyle bir mektup 
aldılar: 

''Tam onların izi üzerindeyiz .. 
Eğer küçük Ayteyi alarak Ban· 
dırmaya ıelir ve bizi bulursanız 
her §ey halledilmiı olacaktır ..• 
ikimizden- biri ıizi önümüzdeki 
pazara kadar lıtanbul poıtaarn· 
da bekliyecektir.,, 

Artık tereddüde mahal yoktu .. 
Adil hemen -giderek babaıının 

yanından küçük Ayteyi aldı ve 
Ahıen Beyle birlikte vapura at
ladılar .. Bandırmada onları polis 
memurları dört gözle b~kliyorlar
dı .. 

Pazardan evvel gelmeleri ikisi-

ni de ıevindirdi .. Ve iki arkadıla 
küçük kız Bandırma otelinde yer
leıtiler ..• 

Mehmet Ali Efendi lstanbul
dan doğru Bursaya gitmit, Rıza 
Efendi Bandırmada kalmıştı. İki
si de harıl harıl bir taraftan F e• 
ridi aramıtlar, bir taraftan da li
alettayin kızıl saçlı bir adam 
rast gelmek ümidile sokakları ar· 
ı1nlamıılardı .• 

Bu iki şüpheli adamdan ikisi· 
nin beraber bulunması ne nimet 
olacaktı .. Fakat belki biri bir ta· 
rafta diğeri baJka bir yerde bu
lunabilirlerdi .. 

(Devamı var) 

:ı:nıu:::::uıı::amnn:::::::n:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::: 

250 Yıl Evvel 
Esnafın nasıl "hakkından geliyorlar" dı? 

Aldığmız ayakkabının akçe ba,ma iki gün dayanması 
lazım, dayanmaz•a ceza var 1 

Kavat•ar "Ve eskicilerin dahi işlediği iş 

Kanunnamenin kavaflara dair gözlene. EnclfL yamadrkları sahtiyan 
hükümleri de mühimdir: Bir nüs· ola. Karın n meşin olnuya ,.e dikiş

hada fU satırları okuyoruz: leri İYi ola. Ve iki u 1an tamam Dti 

"Pabuççuların sattlklan ayakkabı 
:1 kcP ha:Cf'rnA. ..iki riüı hesabı üae ... ta
mam olniililmt ~ tiliJit olunup 
iki ağaca bir akçe alına.,. 

Demek ki satın aldığınız ayak· 
kabı için elli akçe vermitseniz 
bunun hiç olmazsa yüz gün da -
yanması lazımdır. Eğer bu müd
detten evvel delinirse satan ayak· 
kabıcıyı yere yıkacaklar, meseli. 
ayaklarına on değnek vuracak -
lar, bet akçe de para cezau ala
caklardır! 

Yalnız gene insaflı bir tarafı 
var: Eğer ıökülme neticeai ol -
maksızın gön ve sahtiyan deline -
cek olurıa kanun diyor ki: "Bir 
şey lazım gelmez, günah, suç ta· 
bağmdır.,, 

Kavaflara verilen narklar şöy 

le: 
"Ve kavaflar ala Ye kırmızı çiz

me: Alası otuz ve evsa.tı yirmi sekize 
ve ednası yirmi altı akçeye ola. Ye 

sair renklilerin alıisı yirmi dörde ve 
evsatı on sekize ve ednası on akçeye 
alına. Bak.isi bu üship üzere görüle. 
Şirvani yaşmak alası yirmi , ·e eYsa
'b: on sekiz ve ednası on altı ola. Ve 
sağn yaşmak alisi yirmi üç ve evsatı 
yirmi bir ve ednıası yirmi akçeye ola. 

Şehri yaşnıağı ki haline göre satıla. 

Ve 2rinane çi2ıme, ki gayet iyi ola, 
pahası Jirmi beşten arlık olmıya. 

Diğer ~me ve yahut pabuç alisı 

on sekiz ve evsatı on altıya ve edna
sı on dörde ola. 

Ve sair yeniçeri pabucundan gay
ri pabucun aJam ona ve evsatr sekize 
ve ednasr yediye ola. 

Filcümle yapıakçılann ve pabuç
çulann veya çizmecilerin lşledrikleri 

ga~t iyi ola ve kalp olmıya.· 

Kanunname bundan sonra da de· 
ri iılerile ali.ka11 olan san'atlar 
erbabına ieçiyor: 

"Ve mUcellitlerin işi dahi gözle
ne. Cilt için alacak akçeden harçlann 
ve emeklerin gözleyip bir miktar na
faka kendllerl için konulduktan ıon· 

akçe ola; ziyade olmrya. 

"11e gön tacirini dahi gözlenip 
oküz ve,oswı de:ri!lndn alası eııt altı 
ve evsah elli bir akçeye, edna.sı yir
mi bir akçeye ola. Ve sohoy derisi, 

alası otuz be.ş, evsatJ otuz iki ve ed
nası otuz akçeye ola . ., 

Kanunname ham deri alıtveri
tini yalnız tabaklara hasrediyor. 
Onlardan baıkasmın deri alması 
yasak deniliyor ki: 

.. Ve ham deri her ne cins olursa 
olsun tabaktan gayri kimse alrmya. 

Hemen tabak ala. 

WJ'abak dibagat ettikten sonra her 
ne ciıt8 olursa işliyeler. Adhiye 
(Kurban derisi) ve tafradan getiren
ler sattırmıyalar. Ve eğer islemezler

se haklanndan geline. ''e keçi derisi 
ki kırmızı ve em ola: Ahisı yirmi iki, 

evsatı on sekiz, ednası on altı akçe

ye ·re sa.ir renklerin alasr on altıya 

evsatı on üçe ve cdnası on akçeye o

la. 
"Nöbetle sattıAdarı vakitte onunu 

on ikiye sataJar, ziyadeye satmıya • 

lar ve sattıktan \'akitte gayd alası
nı on dörde satalar. Her ne rengi o
lursa olsun ziyadeye satnuyalar. 

"Ve gön tacirleri dibagat için gön 

alrp, bağlayıp satarlarmış; üurine 
kadı, adam gönderip, teftiş edip, bana 

anolundu. Ben dahi kanunnamede 
tesbit ettim ve öküz ,.e tosun derisi

nin pa'hnsına zammeyledim Ye buyur
dum ki muhtesep reyi ile görüle.,, 

Ve hakkıyle ham koyun derisin.in 
alasr iıki buçuğa ve evs:ıtı iki akçeye 
ve ednası bir akçeye veya bir buçu

ğa ola. 

Ham kara öküz derisi alası yirmi 
iki ve evsatıı yirmi ve cdn3.81 on do

kuz ola. 

Ye bulgariciler dahj gözlene. Ga
yet iyisinden işliyeler,, sağrıyı kema

li ile öJdü~ler, ham konuya1ar. E -
derlerse haldandan geline.,, 

Yarın: Saraçlara dair olan hü· 
kümlerle iğneciler, kazancılar, 
kuyumcular, bıçakçılar ve ıaire. 

·· .. mi 

Sayıfa 5 

1 Sfenks Konuştu! 1 

Maurice de Cohra 'nın Son Romanı : 4 

- Gayri resmi telgraflar?. 
- Telgrafla .. Sonra da sema· 

forla... lngiltereden çok haber 
bekliyor musunuz?. Şayet akra
banız ve birinin sihhat haberi i
çin üzülüyorsanız ben bu haber· 
lerin elinize çabuk geçmesine uğ· 
raıırım, söz veriyorum .• 

- T etekkür ederim .. Akrabam 
yok.. Lakin ..• 

- Evli misiniz?. 
- Hayır ... Bekarım .. 
- Bu da bir fikir .• 
- Bekarlık propagandası yap· 

mıyorllı'ID .• 
- Ben evliyim .. iklim zevce· 

me hiç yaramadı, ben de onu Kaş 
mire gönderdim.. Lakin bekarsa
nız, bizim tarafa gelmenize ak -
lım yatar .. Hindistanın Bomba
yı, Kalkiltası bile bekarlara gö· 
re değil... Böyle olduktan sonra 
en iyisi V eziristanm tenhalığına 
zim, bu taraflar biraz bilirsiniz •. 
Pathon kadınlarını hiç dütünme· 
menin daha iyi olacağını söylemi· 
ye lüzum yok .. 

-Asla! 
Robertıin bu kat'i nidası, iriıil· 

mez müslüman kadınlarının genç· 
lik rüyalarına hiç girmiyeceğini 
açıkça anlatıyor •. 

- Beni anlarımız ya!. Bu mev 
zua mafevk aıfatile değil, arka -
datÇa temas ettim.. Bilmem ha· 
tırlar mıaınız?. Mohmunds'lar Ü· 

zerine bir yürüyiitte bizden bir 
küçük zabit, kül rengi sakallılar· 
dan birinin karıaile biraz fazla 
anlaımıftı .. Neticesi geçiknıedi: 
7 ölü, 36 yaralıya malolan bir pu· 
ıu!. 

- Hiç üzülmeyin .. Bilseniz bu
nu dütünmekten, ne kadar uzak· .. ' tayım ..• 

Daha fazla açılmayı lüzumsuz 
bulmuı ıibi Robertı birdenbire 
suıtu .• Muhatabı ayağa kalktı: 

- Öyle iıe, Roberts, 4 numara
lı iatihkima kadar allah selamet 
versin ... 

- T eıekkür ederim •• 
.y. •• 

Otomobil afı boyası renginde
ki yolda gidiyor .• Yatak levazımı 
ve çantalar ıoförün yanında .. Ge
ride, yalnız oturan Roberta düşü· 
nüyor .• 

Mat renginde, yeşil gözlü gü· 
zel ve azimkir bir haf .. Düz bu
run, kuvvetli bir çene, kesik bı
yıklar, kumral saçlar .. Sağlam bir 
bünye ... 

Hiç bir §ubesinde fampiyonu 
olmamakla beraber, Roberts bü
tün sporları yapar. Bilhassa ni -
ıancılıkta mahirdir .. 1918 de, mü· 
tarekeden bir kaç ay evvel, mü
lazim iken, Y ser siperlerinde tü· 
fek atmakla eğlenirdi. . Altı yüz 
metreden, batı gözüken hiç bir 
düıamnı kaçırmazdı.. Hindistan 
ordusuna geçtikten sonra, haı ku· 
mandanın erkim harbiyesinden 
miralay bir ahpabının himayesi 
sayesinde iyi mevkilere tayin e· 

dildi.. 
Otomobil Kuram istikametin-

de yol alırken, Roberts tayin e -
dildiği seçme vazifeleri, düşün -
düklerindeki acılığı belli eden 
bir dudak bükmesile, işmizazla 
yad ediliyor .. 

Ah! Bütün bunlar ona ne ka
dar uzak, timdiden maziye gö
mülmüt geliyor! .. Madras kuman 
danhğı erkanı harbiyesinde ge
çirdiği batı bot hayat nerede ? .. 

Hani o net' e?. Orada Napör 

mihracesile avlanıyor, ufak tefek 
kadın macerr.\arı geçiriyor, vali· 
nin konağında verilen balolardan 
hiç birini kaçırmıyo.rdu. Gün do· 
ğarken keyifli, gün batarken 
nikbin idi .• 

Hissi hiç bir meşgalesi yoktu 
ki yaşamak keyfini bozsun. Mes
ut zamanlar .. 

Şimdi W. P. (t) markalı kül 
rengi oto.mobil onu iki görümez 
canavarın; can sıkıntısı ve endi
şenin gece ve gündüz dolaıtığı 

ıssız dağlara götürüyor .. Klüpler
de şen saatler, maçlardan sonra 
tatlı tatlı münakaşalar, ay ı§ığın
da çiçekli bahçe kapıları etrafın
da cinaslı, nükteli sohbetler yok 
oldu.. Hudut millisinde bu vazi· 
feyi kendisi aradı .. Bu menf ayı 
kendisi istedi .. 

Yeniden seçme bir mevki elde 
etmek için tavsiye istiyecek yerde 
bir taraftan Delhideki dostunun 
azmile ve Pushtu dilile §İmali 
garbi hududu kabilelerine aıma· 
lığı sayesinde, arzusu hasıl oldu. 

Jki ay evvel, daha Londarada, 
medeniyetin, konforlu zevk ve 
safa hayatının ta göbeğinde idi ... 
her devri onu uradan uzaklatlı· 
racak, şu 4 numaralı istihkima 
yaklaftıracak.. Orada, gönüllü 
münzevi, ıssızlık içinde .. 

Mazinin akislerini günden gü
ne, safha, safha seyre dalacak .. 

Asi ve az çok yatıştırılmış Ku
ram mıntakasında iki gün yol al· 
dıktan ıonra Roberta 18 numara· 
lı Blökhavze vardı .. Tek otomo· 
biller oradan ileriye gitmez .. 

Blökhavz iki sıra tel mania ile 
sarılı, üstü yarı açık ve dört kö
§e, yüksek bir evdir .. Damı teşkil 
eden tıraçanın üstündeki toprak 
dolu çuvallardan yapma iki siper· 
de gece ve gündüz iki nöbetçi 
bulunur •. Güneş batmadan, ka -
rakol kumandanı blökhavze giri
len demir merdiveni içeri alır, 
zırhlı kapıyı kapar .. 

Roberts istihkamına gitmek i· 
çin, iki manga mu haf azasmdaki 
altı katır arabasından mürekkep 
erzak nakliye kolundan istifade 
edecektir. 

18 numaralı karakol kumanda-

nı: 

- Yüzbaşım, dedi, nakliye ko • 
lu emrinizdedir .. Muvaaalatrruzm 
muhtemel saatini göz telgrafile 
19 numaralı blökhavze bildirdim, 
o da Subadar'a (2) bildirdi .. 
Tehlike ile karşıla§ıhraa kolu 
karşılamıya hazır bir manga ıi· 
lah altında bulunuyor. 

- Burada rahat duruyorlar 
mı?. 

- Resmen evet •. Amma kim
seye f ıı-sat vermemek için daha i
yisi yalnız dolaımamaktır .. Onun 
için yedi mülazim nakliye kolu· 
nu kuvvetleştirecek .. 

- İyi ... Kolu hazırlatın .. Et· 
yalarım yüklenince yola çıkarız .. 

- Peki, yüzbaşım ... 

Kafile gittikçe darlaşan bir 
boğaz boyunca kayalar arasında 
açılmış sarp yola düzüldü . 

Sabah güneşi bu boğazın ıe· 
vimsiz manzarasının tesirini an
cak giderebiliyor .. 

(1) Hudut iıavalisi •• 
(2) Yerli nıülazinı-

( Deııanu var) 



Sayıfa 6 

Dilenciliğe 
Paris' e toplamak fena bir iş değil, 
fakat Kitara'n n telleri bozulmuştu. 

Karmen'i kıskanıyorum 

Lokantacı ile vedalaşarak dı
şarı çıktığımız zaman halk geri
ledi. Fakat bizi tekrar takibe 
başladı. Lokantanın yakınında 
temiz bir küçük parkta seyyar bir 
sirk gördük. Orkestrası bir piston 
ve bir saksifon ve bir de davul
dan ibaretti. Bu garip orkstranm 
gürültüsü kulaklarımızı yemek 
yerken adeta sağır etmi§tİ.. Fakat 
lokantacı ile görü§mek ve hesap 
puslasmm endişe:;ini çekmek do· 
layisile gürültünün nereden gel
diğini sormnmıştıK. 

Seyyar cambazhanenin sahnesi 
üzerinde yüzü boynlı bir palyaço 
halkı içeriye celbe çalışıyordu ... 
Köylüler camlınzlıkları seyret
mek istiyorlardı.. Fakat parala
rından ayrıl:r.nk kendilerine çok 
acı geldiğinden bir türlü yetişe
miyorlardı .• Çirkin bir surette bo
yanmış şişman bir kadın kasanın 
önünde oturuyordu... Bu kadın 
kara saçlı kara gözlü idi. 

Başına sahte elmaslı bir tarak 
takrnı§tı... Kadının pehlivan vü
cu gibi vücudu sarı ve kırmızı ke
narlı bir sarı pudraya bürünmüş
tü .. Kolları sütun gibi şeylerdi .. 
Kırmızı ve pürüzlü olan bu kol
lar tezgaha dayalıidi. 

Kasap eline benziyen ellerinin 
parmakları henüz genç olduğu 
nu göstermekle beraber tırnakla
rının etrafı niyah ve ortası pembe 
boyanmıştı. 

Bu koca vücudun bakiyesi ma
sanın altına 11kışmış duruyordu .. 
Bizi görünce herkes bizim tarafa 
bakınıya başladı.. Cambazhane 
ile kimse iştigal etmez oldu .. Soy
tarı hemen gidip cambazhane di
rektörüne haber verdi. 

leketinizin danslannı oynarsınız .. 
Ve kendi şarkılarır.ızı söylersiniz. 
Bu hususi bir numara teşkil eder. 
Günde iki temsil veriyoruz .. Size 
bu iki temsil için günde iki peça
ta veririm ... Yorgunluğunuz az o
lur •. Buna mukabil oldukça kar 
edersiniz .. Bana kalırsa bu tek
lif:m pek de reddedilemez. 

Kocama lngilizçe: "Bu teklif 
hakkında fikrin ne?.,, diye sor -
dum .. Bir an düfündü .. Cenesini 
eli ile sıvazladı .. Sonra ayni su
retle cevap verdi: 

"Günde iki peçata fena b;r pn
ra değil.. Fakat sonra bir yere gi
demeyiz .. Bunların emrine bağlı 
kalırız!.,, Sözü doğru idi.. Böyle 
bir iki gün geçirebildik.. Fazlası 
pek de tahammül edilecek şey de
ğildi .. 

Direktör teredüt ettiğimizi an
lıyordu .. Bizi teşvik için dedi ki: 

- Yatacak yer de düşünmez· 
siniz .. Çadırda mükemmelen ra
hat edebilirsiniz.. Bundan başk:ı 
yemeğinizden ve bizaen alacağı
nız para cebinize kar kalır. 

Bu sırada şişman kadının ko
cama gözlerini süzerek baktığını 
farketmiyeyim mi?. Kocam da 
bunan farkına varını~.. Yemek 
verileceği vadine rağmen teklifi 
kabul etmedi ve direktörle kadı
na adeta çirkin muamele ederek 
dışarı çıktık. ikisi de hem ~aş
mışlar hem de meyua olmuılar..lı 
Bulunduğumuz sokak küçük bir 
meydana doğru uzaıuyordu .. Bu 
meydan adeta bir evin bahçesi i
di.. Bahçeden geçince rıhtıma va
rılıyordu .. Tam rıhtıma gireceği
miz sırada nöbetçi bir asker önü
müze ze;ti ve nefretle bağırdı : 
"Geri Faslılar!., Geri döruneğe 
mecbur kaldık! O vakit masaları 
hemen hemen dolu olan bir kah
veye girmeğe karar verdik. 

lzmarıt toplayıcılar 

Güsti iki kahve ısmarladı. An
cak bu iki kahvenin bedelini ve
recek kadar paramız vardı.. Az 

VAKiT 

•• 
Usküdarın 
şikayetleri 

Usküdarhlar Kaymakamlığa 
müracaat ederek elektrik 
sigorta tamir ücretlerjnin 
fazlalığından ıikayet ettiler . 

Evlerdeki, dükkanlardaki Ye 
emsali yerlerdeki mühürlü elek-
trik sigortalarının elektrik şirke
ti memurlarından başkaları ta
rafından karıştm!mamz.sı, kon-
takt ve yangın olmasına mahal 
verilmeme'~ üzere, vaktile bele
diyece yasak edilmişti. Son za-
manlarda Üsküc!arda belediye 
zabıtası bu kabil yerleri teftiş 
ederek eleh trik sigortalarım mu
ayene etmiş, bu belediye yasa
ğına riayet etmemiş olduğu an-• 
Jaşılanları cezaya çarphrmıştır. 

Bnnun üzerine Üsküdar balkan
dan bir heyet Üsküdar lsayma
kamlığına müracaat ederek elek-
trik sigortalan bozulduğu zaman 
bunları tamir ettirmek için elek· 
lrik şirketinden memur çağmldı-
ğı takdirde değerinden fazla 
ücı et istenildiğini söyliyerek şi
kayette bulunmuşlar, bu ücretin 
makul hadde indirilmesi yo:unda 
teşebbüste bulnnmasım kayma
kamdan istemiş:erdir. Üsküdar 
lcaymakam!ığı bu müracaatı tet-
kik ederek bskla bulmuş, elek
trik sigortalarmı tamir ücretinin 
indirilmesini temin için teşebbils
te bulunulmasını lstanbul valili
ğine yazmıştır. 

Ocak kongreleri 
Cümhuriyet Halk fırkası ocak 

kongreıera yar kşam ber ta· 
rafta bitmiş olacakhrr önümüz
deki pazartesi gününden itibaren 
nahiye kongrelerine başlanacak
tır. Fuka idare heyeti nahiye 
kongrelerinin günlerini tesbit et
mektedir. 

Şimdiye kadar yapılan o:ak 
kongreleı-inden faydalı neticeler 
elde cdilmiı, mıntakalann ihti
yaçlara, arzu!ara birer rapor ha
linde tesbit edilerek nahiyelere 
gönderilmiştir. 

KHylü kadınlara 
birlik 

25 Te.şrinie~~ 
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ZAFER 
Dciguctte Hclm · · Andr~ Lu"1et - Jean Gabin Jcan Day- Aııdt~.i°' 
Ticari tayya· 

re hatları pilot ı 
lan, bOyük bir 
feraırati nefisle 
ağır bir vazift 
yapmaktadırlar. 

Umumiyet iti· 
barile mütevazi 
olan bu pilotla· 
rm meharet ve 
iktidarlarına, 
mesleklerine ne 
de rece sadakat
le merbut . ol· 
duklarma hayran 
olmak için biı 
kaç dafa tayya
reden istifade 
etmiş olmak ki· 
fayet eder. işte 

ZAFER, mede
niyet ve ticarete 
hizmet eden bu 
feda kir sivil 
tayyarecilerio bir 
şan ve şeref '1 
menkibesidir. · 

Fırtınalı, yağ- Perşembe gilnün~en iti~ar~n göstc.rilmeye bışlıınacalc ob" \~•Ya 
murun pençere- Zafer fılmınden bır sahne ~ , 

leri kamçıladığı sert bir havada Piyer Latur karısını elind~ 1~'' 
pilot Latur'un zevcesi Vera, kü- kaçırmakta olduğuou anlar.. ttti 
çük oğlu Jaki ile zevcine intizar nun hatırı için müsabakaya ıf ,~d 
etmekle ve onun o esnada ha- rak etmediğine peşiman ola>" \' 
vada olmasından merak içinde tur M,,.vns. tavvare karar.aA't.ı "-ı 
bulunmaktadır. Eatur, saChk ma- döner. Bir uzun yolculuk ta1r. 
kinisti Rober Nurri ile i~a.re et- resi hazarlaomıt ve o gün uJ ) ' 
tiği yolcu dolu tayyaresıoı tay- f k k ak jl "d, 
yare meydanına indirdikten son- tmes~be 

1 
r~ • orunu kıtrm Yan-' ~~ 

. ecru e erını yapaca ır. ~ 
ra eve gelir. Böyle bır havada b. . k 1 b ka P' e 

d 
ıraz yıyece a ır, ve aş _., '--: 

kocasınan havada bulunmasın an .1 t · t üb • 8 c,.. ... ~ 
dolayı zaten sinirleri bozulmuş pı 0 ~e.rıne ecr eyı yap t# · 
olan Vera Laturdan pazar gü- mış gıbı, lam malzeme koydu J 
nil yapıla~ak tayyare canbazlık- Biraz sonra havalanarak ArJJ 
lan müsabakasına işlirak ede· ka yolunu tutar. 
ceğinl ogrenince, aralarında Aralarındaki milbahaseden 5 

şiddetli bir münakaşa baş gös- ra korkan Vera, tayyare OJ 
terir. Vera, kocasının hayatına danına koşar. Kocasmı or• 
kafi derecede tehlikeye koydu- bulamaz. Deli gibi eve gel 
ğu kanaatindedir. k I vakit, radyodan, ocasının ce.~ " 

Karısının isrnrı karşısında, f ~ rane Paris - Nevyork se er 

Direktör çabuk kararını alır 
kimselcrdenmiş; yanımıza gele. -
rek müessesesine bizi davet etti .. 
Siyah saçları biryantinden parıl 
parıl parlıyordu. Bunlar tozlu ma
yosu üzerindeki eski mantonun 
yakası üzerine düşüyordu. Direk
tör davet edince bilet alacak pa
ramız oLmadığmı söyledim.. He
men halkın arasından bize yol a
çarak bağırdı: 

ı 

sonra kahve ta.mamen doldu .. j 
Kadınlar birliği, geçen sene 

olC.:uğu gibi bu sene de lstanbul 

Latur, müsabakaya iştirakten teşebbüs ettiğini öğrenir. 
sarfınazar ede, ve müsabakayı ~ 
balkın alkışları arasında arka- Bundan sonra bu yolculus; 

- Sizi bedava davet ediyorum. 
Hem de ön sırada oturacaksınız! 

Hemen bize titrek bir merdiven 
den çıkarttı .. Çadırın altına sok
tu ve en güzel bir yere oturttu ••• 
'.Anlaşılan bu direktör yaman bir 
siyasi adam kumaşı varmış! 

Ne soytarının, ne koca vücutlu 
kadının, ne de orkstraıun temin 
edemediği bir §eyi bizim içeri 
girmemiz temin etti .. Halk, kasa
nın etrafına toplandı ve itişe ka
kışa bilet almağa başladı • • Bir 
taraftan da meraklılar durmadan 
mütalea yürütüyorlardı • 

Beş dakika sonra cambazhane 
ağzına kadar dolmuştu.. Kıymet
siz bir kaç cambazlık yapıldıktan 
sonra direktör bizi kendi · araba
sına davet etti. Burada İspanyol 
kadını ile bir maymun, bir de 
köpek vardı .. 

Direktör bizi takdim ettikten 
sonra birer bardak keskin beyaz 
şarap ikram etti. Sonra karşımı
za oturarak dedi ki: 

- Nasıl bizimle kalmak ister 
••• ? 

mısınız •• 
- Ne yapacağız?. 
- Sorulacak §CY. mi?. Siz mem 

Garson cambazhane direktörü 
kadar zeki olmamakla beraber, 
bizi orada bulunmamızın "karlı 
bir iş,, olduğunu anladı.. Bize 
kar§ı fazla nezaket gö:ıtermcğe 
başladı. Dedi ki: 

"- Müşterilerin ısmarladıkları 
şeyleri verdikten sonra isterseniz 
bir konser veriniz .. Madamın çok 
parsa toplıyacağına eminim.,, 

Maalesef bu benim için imkan 
sızdı.. Gölün rütubeti kitarenin 
tellerini bozmuştu.. Çalması im • 
kansızdı.. Garson teessüfle uzak
laştı.. Az sonra sahibi yanımıza 
gelerek bir takım sualler sorma -
ğa ha~ladı • 

Her sualde: "Vay canına!,, di
yor ve Güstinin arkasına samimi
yetini ifade eden yumruklar indi
riyordu .. Sonunda dedi ki: 

- Şurada bir hafta kalınız, si
ze istediğiniz kahveyi veririm ••• 
Şarkı söyler, danseder, parsa 
toplarsınız .. Zengin olursunuz ya
hu!.. 

Fakat hürriyetimize halel gel
memesi için bu teklifi de kabul 
etmedik... Maamafih çıkarken 
garsona çok hoşuna gitmiş olan 
bir Mısır kuruşu hediye ettik. 

( Dcı;anu var), 

kölerine heyetler göndererek 
köylü kadmlarmı irşat etmiye 
sıhhi nasihatlerde bulunmıya ka· 
rar vermiştir. Heyetler arasında 
doktor hanımlar da bulunacaktır. 

Ragıp Hulftsl Bey 
Türk dili tetkik cemiyeri !rn 

rultayında merkez heyetine se
çilmiş olan genç ve değerlii bil
gicimiz Ragıp Hulüsi Bey bu 
günlerde Ankaraya gidecektir. 
Ragıp Hulusi Bey Maarif veka-
letince Ankarada~i arkeoloji mü
zesi müdürlüğiine tayin edil
miştir. 

Kumbara 
Sahipleri: 

29 teşrinievvel kumbara
nızı doldurma giiniidflr 

daşlarından l!ob Doşao lcazanır. son derece müheyyiç saf..l~ 
Latif bir havada cereyan eden başlar. Çok yüklü olan tayY 'fi' 

bu müsabakadan sonra, mükel- dağlardan bir kaç metre Y -
lef bir ziyafet, buna iştirak seklikte uçmakta ve bir tO;,, 
edenleri bir araya toplar. yükselememektedir. Yağ bot~ 

Calibin muvaffakiyetinin lesi patlar. Latur ve fedakar oıs 
1 d b ı '- d · · k l - d · ü · de tt ri a tın a u unan genç as.a rn, n stı sa at ıgı enız zcr.n ·j ti\• 

onunla bir kaç dafa dans ettik- mir ederler. Anasıra karşı f'. • 
,t ~ ~:~,r~onra gece eğlencesinde de ~=~~t b~.~~:~~~~:ı~.~.:::·:~-- ~ 

Kadının bu sıvışması esnasın- ma içinde bulunan ahali tar•~ 
da, Latur, her zamanki gibi u· d •·art"' 
zun tayyare karargahlarına pos· 
ta paketleri atmak üzere gece 
seferi yapmaktadır. 

Vera, güneş doğarken, şam
paoyaom, verdiği sarhoşluğun 
tahtı tesirinde Eoba tayyare ka
rargahına kadar refakat eder ve 
iJk dafa o!arak onunla havalan· 

' mıya razı o.ur. 
Avdetinde, tayyare meydanan· 

da, hizmetçinin çarşıya gitme
sinden istifade ederek evden 

an emsals=z bir surette 1\ 

lanırlar. L · ,.,_ "'~ 
Bir vapur onları Fransaya r' 9't 

tirir. Oradan uçtukları t~_Y~:,. ~ 
karargahında nadim ve ınut ~ 8-ı 
sir olan zevcesi ve çocuğu ':,,, "

habbetle kolları arasına utthr J' ~ 
Latur, zaferi kazanmış, ınu~~ bıa' 

fak olmuş ve zevcesine e~de' ~ 
kudretini göstererek oou yen• 
teshir etmiştir..... dl' 

Kumbarası kaçmış ve babasının tayyaresin-

0 
den indiğini görmüş olan Jakiyi 

····························~·······--::::::::::::::1· .... Gii·~;iik· .. ·~·e inbi-
/mıyan/ar: bulur. Acele eve avdetle yata-

Bu haf ta içinde iş Bankasın- ğma girer. Kocası geldiği vakit 
dan alacağmız kumbaraya, ilk onu yatağanda bulur. 
arlhracağmız parayı 29 teşri- Jaki yemek esnasanda, gururla 
nievvelde atınız. babasına, annesinin Bob amca 

ıı-__:::.!.T.:.ü!!rk~il!.yeulu=~~~t ıle ~~\\W~u )'.umuıt~ .. 

sar lar vekili 
~ 

Şehrimizde bulunmakta .. 
0~ 

Gümrük ve inhisarlar vekıh 
Rana bey perşembe giioÜ 

kar~t d~~c~~· 
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1Weş'um Baron Cenapları .. ---.............................................. ·-···· ..., 

Olüın habercisi bir 
uğursuz adam 

~ sıkbğı kimseler heımen ölüp 
~ lidiyor, ayağını bastığı Selinik de 

.\ taş taş üstüne geldi •• 
leri.;;ruP•nın bir çok memleket- - Si:d heyecana dütürdüğü-

: ölüm habercisi olarak mü itiraf ediniz. 
•11 ıneıbur bir Amerikalı Kendisine ne cevap vereceği-

Vardır. Bu adamın görün- mi araştırırken o ilave etti: 
Yerde ölüm saçtığı, elini - Beni ölüm habercisi zen-

~kkadamın bir müddet sonra nediyorsunuz, değil mi ? Belki 
ak ölqüğü hakkında bir de bunda haksız değilsiniz! 

Ş..~:~ıvcuttu~. Dalgın ve düıOnceli durduktan 
111111 İaaı· ı e meşnur olan bu ada- sonra devam etti: 

S.,011

1 
Baron Kastelverttir. _ Ben büyük bir aYcıyım. 

'ttJ O Kastelvert bir müddet B k M B k ~ ki ve d u a ıam • o anoıı ye 
taL. arooa atla yatile Selaniğe A .k ı · · t ktı·m edildim ~~lftir A .k 1 . merı a e çısıne a • 
~lt · merı a ı zengın Se- B •• b. d w•1 i? 
• e bulunduğu sırada Yuna- u ıyı ır av egı m • • 
· daki z ı ı f J .. k r I Aradan bir kaç gOn geçmıfti. 

,. ._ e ze e e a e ı o muş, M B k . t-ı.: .bi"C. ... yare kaza-
•01( '-ı·ınsel ··ı ·· t•• Z l • 0 ım.o~ ..,f f as: er o muş ur. e - - · 

eliketini bu adamın Sela· 
1' e bulunmasına atfedenler 
\ Çoktur. Bunun için zelzele
~~· Sonra Barona s~ıanikten 
!f.ıd:'~ası kendisini endi§e 
\; lıyaret eden bazı Selloik

tarafından rica edilmiştir. 
~ Onun elini sıkmak 
,; Mangiroris adlı, Pariste 
t'ti Yall aslen Yunanlı bir gaze

. d~ ~~ Briyan · Kellog misakının 
•lıo ()' l'fla 81 lllünasebetile 21 ağustos 
r •. 1 ·~ de Fransız hariciye nezaw 

a 1 ~~de hariciye na21rı tarafından 
Jaılf' \ en bir ziyafette "uğursuz 
J. J.J ~,, la nasıl tanıttığını ştsyle 
a1r. lbaktadar: 

u~ '~ Ziyafette ben de bulunu· Seron Klitilveit' 1~ ~ ~rn. Yugoslavya hariciye na
ao ti ~ "1. Marinkoviç, beni Baron sında feci bir surette öldü. Bu 
a ~ tl'lert adlı Amerikalı bir haberi duydugum zaman esrar
ac-1 tıı .İnle tanıştırdı. Birbirimizin engiz Baronu hatırlamadım bile. (ti• ~,.... -
u • \. 1 sıktık. birkaç nezaket Fakat daha sonra Mareşal Foş 
raeı' "'leıinden sonra da birbirimiz- ta ölünce: 

\· ayrıldık. Bu sırada Löjön _ Acaba, dedim, bu biribirini 
,ti, ~ilde bir Fransız gazetecisi 

takip eden ölümler sadece basit 
bir tesadüf neticesi mi? Fakat 
bu ölümler de tesadOften baıka 

ral. \ lba yaklaşarak Baronun elini 
0rı1 ~~alda büyük bir hata işledi- . 
ıt/ 11.ı.' söyledi ve şöyle devam I "tt: bir sabep aramak manasız bir 

ce '' hareketti. 
fer:i ~i - Bu adamın elini sıktlğı 

~~ler bir yıl içinde muhakw 
u~ ~t 61Urler. Ölümden kurtulan-
~b'~ J:'Ptk nadirdir !,, 
yır' ~- 'ansız arkadaşımın bu sözü-
yOlr ~ti;''iiinal görünmek istiyeo bir 
ıorl• ltt.._ tden başka bir şeye ham· 
rol" &,, 'ille imkan yoktu. Esasen 
,~;- ~tt 011 biraz sonra Fransız tica-

e ti' ,,11~lırı M. Bokanofskiye Te 
şi~ ~~·, rıkanıo Paris elçisi M. Her· 
-pİ' ~leli~~ takdim edildi. Takdim 

~d"' '" dgı. •damların eJlerini sıkar-
"'tJ' >a.d •ıtna ayni cümleyi söyli-
'' U: 
rff '' J.t: . Çok mes'udum, efendim,, 

~~ r~nkoviç bana, baronun bir 
'-l ~ n Elize saraymda mare
~ &,"~ ve geçen hafta madam 
s•ray • ın salonunda ceneral 
d~ ay 

8
. takdim edildiği zaman 

~Yled~: C:Üı:nleyi tekrar etttğini 
~)Qlld Daha sonra Muyöron 

~bı. ... e Kleınansoya takdim ve ..... era . 
.._,... 

11
111 esnasında da M. 

t~lldi11ı.e B takdim edildiğini og
t•lti. unların hepsi gürleyip 

li, . 016nı habercisi 
te tıc:iye 
t il ~ le nezaretindeki ziyafet-
•''•dnt" en Baron Kastelvert'e 
"tıw, etti B k -.q•ine aı. eraber cıktık, 
•t 'lli otobiJine kadar refa-

aıı. Yolda bana dönerek: 

Ölüm Eırası Ceneral Saray'a 
gelince, ortada sadece bir tesa-

düf olduğuna artık eskisi kadar 
kuvvtJe inanmamıya batladım. 

Amerika elçisi M. Herrik'in Ö· 

tümünü takip eden gece ise bü
tün vücudüm müthiş bir korku 
içinde sarsıldı, sabaha kadar 
gözümü kapayamadım. 

KJemansonun ölümünü duydu· 
ğum zaman niçin bili ölmediği· 

me şaşmıya başlamıştım. Fransa 
Reisicümburu M. Dumer malum 
surette katledildiği vakıt ise az 
kalsın, hmarhaneye giriyordum. 

Kim nederse, desin ve bana 
ister inanın, ister inanmaym: Yu· 

nanistan zelzelesinin sebebi meş
um Baron'un yatile beraber Se-

Janiğe gelmiş olmasıdır. Bunda 
başka bir sebep aramak beyhu· 
dedir. 

lilr bekçinin 
mahkumiyeti 

Adliyedeki ihtisas mahkemesi, 
dün Fatihteki evinde kaçak rakı 
yapmıya mahsus aletler bulunan 
bir binada gece bekçisi Salih 
efendiyi bir sene hapse mahktim 
etmiş ve derhal tevkifine karar 
vermiş, maznun tevkif edilmiştir. 

YAKIT 

'' VAKiT ,, Muhabirinden Mektup 
---------------------------··· 

Bükreş konferansı yolunda, vapurda .. 
Karadenizin hatırı sayılır fırtınalarından biri : 

Sofrada dört kişi kaldı L 
I 

Bükreı ! 

Dün Galata nhtımmdan ayni .. 
dıktan sonra Fenerleri geçincİY.e 
kadar yazm.zya değer bir ıey ol .. 
madı. Ben daha çok buradan son
ra olanları, konuıulanlan İ§&l'et 
edeceğim. 

Heyete dahil olanlan, teıyi e • 
denler yalnız Galata nhtmınida 
değildi. Bunlardan bir kıımı, bir 
kaç tanesi sevgililerini tetyi eden ı 
itrldar gibi ta Rumelihisarma 1 
kadar .otomobillerle gelenler var
dı. Kulaktan kulağıma geldiiine 
göre bunlar Nemlizade Mithat 
Beyi ve madamını geçiriyorlardı. 

.s ·eükreı,, in umumi manzaralanndan 
güverteleri yalıyor. Şurada bu • Biz, üç gazeteci saat ~,5 'da 
rada kendilerlnden geçen hanım- Köstenceye illi adımı attıli. Tel .. 
lar ıezlonklarda uzanıp_ ıialıyor - graflarmıızı çektikten sonra teli • 
lar. rar vapura döndük. Yapurdan U· 

Boğuı çıktıktan sonra ve çı • 
ID:ncaya kadar turada burada kü
me kiline toplanıp görütenler, 
kahkahayla gülenler, iyi ıeya -
h"at temennisinde bulunanlar var• 
1ilı. İtte §Urada Ruıen Eıref Bey 
•Hasan beyle görüıüyor, Y akup 
ıKadri 'Zeki Meı'ut, . belediyeci 
1Himit Beyler çene çalıyorlar. 

Buğazda inaana endite vere .. 
cek kadar aert esen bir rüzgar bir 
çoklarını dütündürüyor; Vaıfi 
Raıit uzanıp giden, uzanıp ge • 
niıliyen Karadenize bakarak eski 

• bir hikayeyi anlatıyor: 
- Bir deniz yolculuğunday; -

dnn. Geniı ve köpüksüz denize 
bakarak denizleri mtereıim ka .. 
<lar severim, dedinı. Yanımda du
ran bir İngiliz bana baktı ve: 
"Benim on altı senelik metresim
dir; fakat bir avuç kaya parçası
:ru bu denize tercih ederim.,, ce • 
vabmı verdi. Buna: "Kanm ka -
dar,, demekle mukabele ettim. 
Fenerler gözümüzden kaybolmı • 
ya hatladığı zaman yemeğe in -
dik. Ben Bükreı sefirimiz Ham • 
dullah Suphi beyin hanımı, ajans
çı Muvaffak bey ve madamı, be
lediyeci Hamit bey Ekrem Besim 
bey ve madamı, gazeteci arkada· 
§nn Fuat beyle bir masada otu· 
ruyoruz. 

Bir taraftan yemek yenirken 
diğer taraftan bütün masalardaki 
konuımamn mevzuu romence i
di. Hamdullah Suphi beyin sesi 
ititiliyor: Bu ses romencede bir 
hayli türkçe olduğunu söylüyo1· • 
du. 

Ruten Etref Bey bir masadan 
Hamdullah Suphi beye seslendi: 

- Yahu su istiyorum garaon
lara bir türlü anlatmak kabil ol
muyor. Burada maden suyunun 
adına ne derler? 

- Eau mineral. 
- Söylüyorum, fakat anlamı ..; 

yor. 
- O halde tersine çevir söyle. 
Bu küçük nükte salonda bü • 

yük bir kahkahaya sebebiyet ve
riyor. Yemeğe indiğimiz zaman 
denizde baılryan kırıtıklıklar bü· 
yümüt olacak ki, bir sallantı bat· 
ladı. Hanmılar bundan memnun 
değil. 

Yemekten sonra herkes güverte • 
ye çekildi. Hanımlardan bir ço • 
ğu, banklara oturarak kendileri • 
ne verilen nasihatleri dinliyorlar. 
Ta uzaklardaki kabaran dalgala· 
rı seyrediyorlar. 

Deniz bir an içinde büsbütün 
değiıti. Esen ,iddetli - Muvaf • 
fak beyden öğrendim - yıldız 
rüzgarı ortalığı altüst etti. Küçü
~•ik emimize dal alar, 

A]qam yemeğinde topu topu mmni çıkı, 6, 6,5 da oldu. Kös .. 
dört ki,i kalmıı. Bunlardan biri tence konsolosu karıılıga geldi. 
hanım, üçü erkek. Himit Beyin Valizler trene taşındı. 
refikası, erkekler Ruıen E,ref, Yunan murahhasları Daçl:a 
J\Jımet Reıit ve Mecdi Sadrettin. vapuruyla geldiler. Onlar bizden 

Sonunda Mecdi de rekoru kalabalık. Denizden bizim kadar 
kaybetmit bir çorba İçerek kaç - müteessir olmadıklarım aö~lüyor-
mak mecburiyetinde kalmııtr. lar. 

Deniz biz gece saat üç buçuk- Yediye çeyrek kala Bükrete 
ta Köatenceye gelinceye kadar doğru hareket ettik. 11,15 te ote· 
Clevam etti. limizdeydik. 

Buraya gelir gelmez, gene istasyonda heyetimizi karşıla-
herkeı ayaktaydı. Ne zaman u - dılar, konsey azaları vardı. l stas· 
yanmışlardı ne zaman kalkmıt - yon Türk, Yunan, Bulgar, bir ke· 
lardı, belli değil.. lime ile Balkan milletleri bayrak-

Sabah kahvaltrıı yapılırken Ru larile donatrlmı,tı. istasyonda 
ten Eıref anlatıyordu: boydan boya bir sıra en küçük 

_ Çocuklar, öyle bir barbun • boydan en büyük boya kadar 
muhtelif mektep talebeleri vardı. ya balığı yapmıtlardı ki, sorma • 

yın. Akıam yemeğine gelmediği- Bugün Balkan konferansının 
baılangıcı sayılabilir. Programa nize fena ettiniz. 

ıh ah. F I göre saat 15 te konferansın kon • Reis Hasan Bey r ım azı 
Beyle gündüz saat 3 te otururken seyi toplanacak 16 da konsey ka· 

d . b. ·ı tladıgwı rarı mucibince konferansın arıl • havanın ken ı ta ırı e, pa - 3' 

nın farkına varmıf, kamarasına masından önce toplanması lazım 
çekilmittir. Gürültülü zamanı uy- gelen komisyonlar ve komiteler 
kuda geçirdiğini söylüyor. Ken - toplanacak .. 
disi "Beni deniz tutmadı,, diyor- Aktam saat 9 da da murahhas
ıa da, Tırabzon meb'uıu olduğu- Iarın ve hanımların askeri mahfel 
nu hatırlıyanlar bu söze inanma- sarayında romen grupu tarafın -
mazlık etmiyorlar. dan kabul resmi yapılacağı söy -

Dönüşte hanımlar Köstence - !eniyor. 
den dönmemekte 11rar ediyorlar.· Hasan Rasim 
::::::;::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::== .... ·-·-== :::::::ı 

Yunanistanda yeni kabine 
~~~~~~-----~~~~~ 

Nasıl teşkil edilebilecek? 
Atina, 24 (Hususi) - M. Ve

nizelos kaplıcalrdan avdet edin· 
ce derhal Reisicümhuru ıizaret 

etmiıtir. M. Venizelos, Reisicüm
hurun yanından çıkarken, kendi
sile görüıen gazetecilere, ruhsat 
reisile kabine meselesini görüş-
mediğini söylemit ve bu mese
lenin, Teırioisanide, yeni meclis 
açılıp da yeni rein intihap edil
diği zaman fili bir şekli alaca-
ğının anlaıılacaiını söylemiş~ir. 
Meclis açılmazdan evvel, kabıne 

.meselesinin halledilecek emek· 
Jer, boıa gitmiye mecburdur. 

MOsyö Venizelos, beyanatına 

devamla M. Çaldrisin küçük fır· 
kaları kendisine bağlıyarak çü
rük bir kabine teşkil etmek için 

serfettiği gayretleri tenkit etmiş 
memleketin büyllk meseleleri ve 
bilhassa iktisadi buhranı hallet-
mek icin kuvvetli ve devamlı 

bir hükumete muhtaç olduğunu 
ilave eylemiştir. 

Hükumet taraftarı gazeteler, 
ahali fırkası reisinin küçük cüm· 
huriyetçi fırkaların kendisine iJ. 
tihakile, yeni kabineyi teşkil hu-
susunda sarf ettiği gayretlerle 
alay ederek böyle bir kabinenin 
ömrü, uzun olmıyacağını ve te-
şekkül edar etmez sukuta mah
kum olduğunu yazmaktadnlar. 

Bizde rakı imali 
inhisarlar umum müdürlüğü 

tarafından hazırlanan istatistik
lere göre, 1928 yılında memle
ketimizde 4,799,482 kilo rakı 
imal edilmiştir. 

Senede imal edilen rakının 
miktarı 1929 senesinde bir mil
yon daha artmış, 1930 senesinde 
ise 6,433,992 kiloyu bulmuştur. 

1931 senesinde bu miktar 
azalmıya yüz tutmuş we 6.125.000 
kilova inmidir. 
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Balo Çocuk eğlencesi değildir, Balo 
ancak gençliğe yakışabilir! 

Cemiyet hayatının tehlikeleri
ne yalnız genç kız değil, genç 
kadın da, ailenin anası da ma· 
ruzdur. Hakim ve filozof geçi
nen, kendini şöyle veya böyle 
zanneden herkes, bu tehlikelere 
yakasını kaptırabilir. Şu halde 
ne yapmalı? cemiyeti tahrip mi 
edelim? Hayır, çünkU bu müm
kün değildir. Demek oluyorki 
orada uslu akılla yaşamayı öi
renmekten ve buna alııabilmek 
için de kendimizi cemiyet haya
tından bütün bütü mahrum et
memekten başka çare yoktur. 
Çünkü haz ve eğlence aşkı bil
Ahara vazifenin ve oınalık şere
finin zararına olarak alevlene· 
bilir. 

Biz, bu ıatırlarla cemiyet ha
yatına uymaktaki zarureti izah 
ederken bu hususta ifrata kapıl
mayı ve bilhassa bu hayata vak· 
tinden evvel alışmayı bütün kuv
vetimizle ayıp ve çirkin saymak· 
tan kendimizi alamayız .• 

Mesela, zamanımızda çocuk 
baloları veriliyor. Vakıa, bu zarif 
ve na.zarı okşar bir manzaradır ... 
Hiç olmazsa fena bir eğlence de
ğildir .• Maa.mafih bu, öyle bir 
eğlencedir ki, yalnız göze ho, gö· 
rünebilir .• Düşünen bir kafa, bu· 
nu iyi bir şey telakki edemez . : •• 
Balo, çocuk eğlencesi değildir, 
balo ancak gençliğe yakııabilir .. 
Bu yaştan evvel veya aonraki ya9-
larda bulunan kimselerin baloya 
düşkünlükleri ya gülünç ve yahut 
met'um bir iptiladır •. 

Genç kız, cemiyet hayatının 
zevklerini pek erkenden tatmak· 
la, salim ve tabii eğlencelerin t~ 
min edebilecekleri zevk ve telez· 
züz kabiliyetini vaktinden evvel 
kaybeder ve bu yüzden menhus 
ihtirasların doğuracağı zehirli 
eğlencelere dadanınağa baılar ••. 
Bu suretle tabii eğlence sevgileri 
kaybolur, yerine düzenci ve ya
lancı yosmalık temayülü kaim 0 • 

lur; müfit ve mün'im tefevvük 
arzuları, alçak ve zelil rekabet 
!hırslarına inkılap eder .• 

Genç kızın; gözlerinde, sima· 
tunda ve bütün varlığında parıl
'dıyan hakiki neş' eler yerine 

' :(monden) dediğimiz şu soğuk, 
kuru ve sinirli gülmeler kaim o· 
lur .. Seyrek fasılalı ve çok ihtiyat
lı bir cemiyet hayatı, genç kızın 

,yavaş yavaş çocuklulctan çıkması• 
m ve bu suretle zarif ve nazik bir 
erkeğin refakatine hazırlanması· 
nı temin edebilirse de müfrit bir 
düşkünlük ile yaşanılan cemiyet 
hayatının vereceği mahsul, an -
cak yapmacrklr moda kraliçelerin 
den ibaret olabilir. 

Salonlarda sürü sürü kölelerle 
sarılan bu zavallıların saltanat
ları bir günlük ömre maliktir ••• 
Mevkilerini muhafaza edebilmelc 
için daima rakibelerinin hareket· 
lerini tarassut ve teferrüs· etmek
le, hileler dü,ünüp planlar kur
makla vakit geçirerek yıpranır, 
giderler. 

Bilmeyiz, aldanıyor muyuz? .. 
Bize öyle geliyor ki genç kızla -
rm terbiyesinde en ciddi esas, 
vukuflu ve ihtiyatlı bir hurriyet
tir .• Tazyik etmemek, fakat uya· 
nık bulunmak, sıkmamak, fakat 
uzalC bulundurmak .. Gerçe genç 
kızın iffet ve ismetini muhafaza 
uğrunda ne yapılsa azdır.. An-

cak, manasız ve mantık ve heıap
tan mahrum bir ihtiyatkarhğa. 

kapılıp da en canlı ve en iradeli 
varlıkları yapma bebekler dereke
sine düıürmemeğe dikkat etmek 
lazımdı kanaatindeyiz. 

Erkek ve kadın terbiyeıinde 
pek büyük farklar bulunduğu 

muhakkak olmakla beraber, bazı 
kaidelerin -makul bir nispet 
dahilinde kalmak fartile--- her 
iki cins hakkında tatbik edilmesi 
muvafık olur. 

Kadın tıpkı erkek gibi, ken· 
di kendini çevirebilmeli, yani ef,
'al ve harekitım bilerek ve anlı

yarak idare etmelidir .• Erkeği 

idrak ve muhakeme tarikile ye· 
tittirip de kadını görenekle sevk 
ve idare etmek, ona kartı hürmet 
karlık değildirr . Hayatın bütün 
bilgileri ıu kelimelerle hülasa o· 
lunabilir: "İyiyi kötüden ayırt et
mek • .,, Halbuki bu neticeye var
mak için mutlaka idrakimizin 
rehberliğine muhtacız. 

Kalp güvenilecek bir kılavuz 
değildir.. "Sadakat, duygu ve 
sevgi, ahlakın ancak yardmıcıla
rı, cazibeleri ve katıkları olabilir
ler .. Bunlar, hiç bir zaman ahlak 
için bir esas teşkil edemezler ••• 
Tem iz doğmuş bir ruhtaki duy -
gularm daima bir vazife teşkil e
debileceklerini zanneden kadın
lar. her zaman te)dikeye maruz· 
durlar.. Duyguların güvenilebi-
lecek rehberler olamamaları acı
nacak bir ziyandır.. Çünkü bun
lar, şaşmaz birer mehenk olaydı
lar, kadınlar pek bahtiyar olur -
lardı .. 

Maamafih, bu temiz ve ciddi 
terbiyeye layık olmağa çalışmak 

ve kendilerine yaldızlı bir ka
feste büyütülen zarif bir kanarya 
nazarile bakmak ve yahut iyiyi 
kötüden ayırt edemiyen bir çocuk 
gibi muamele etmemekle isabet 
edildiğini ispat etmek genç ~ızla
rın vazifesidir. . 

Sıkının ve sıkıntının halkaları 

çözülüp azaldıkça vakar ve cid
diyetlerini, ihtiyat ve basiretleri
niartırmaları icap eder .• Fikirleri
ni açacak ~eyler okumalarına mü· 
saade edildikçe mütevazı, muhte
riz ve uyanık davranarak bu mü
saadeyi hak ettiklerini ispat et
melidirler .. Gerek alelumum ha
yata ve gerek kendi atilerine da
ir aldıkları malumatı, her şey 
hakkında cesurane hüküm ver
mek için birer vasıta gibi kulla
nmıyarak, bilakis, dütünüşlerin -
deki ağır başlılığı artırmaları , 
hülasa, bilgide olduğu gibi hürri
yette de, yani kendilerine kartı 
en çok müsaadekar davranılan 
şeylerde de daima muhafazasına 
mecbur oldukları bir iffet bulun
duğunu unutmamaları lazımdır. 

Bu son mülahazalara rağmen, 
ahlaki mesleğimiz lüzumundan 
fazla iddiacı telakki edilirse ku
surumuz, odasından dıtarı çık
mıyan ve beşeri tabiatın haki
katte iyi olduğuna (1) kani olan 
feylisofun hüsnü zannına bağıt· 
lansın .. Eğer bu kanaat affa la
yık görülürse, genç kızdan, tabi
atın hu güzel ve ıevimli varlığın
dan bahsedilirken kendisinde fe
nalık için tabii bir istidat tasav
vur etmek insafsızlık olmaz mı?. 
Maamafih, itiraf etmeli ki bütün 

VAKll 

Bu bir dilencidir ! .......... -.......................... __ _ 

Bir bacak 

25 Teşrinievvel 1931 

Ermenilere karşı 
1 Suriyelilerde galeyan· 

içinde 40 bin liralık F ransanın bir günSuriyeden gidece~ 
banknot düşünen Ermeniler ne yapacakları 

Son posta ile gelen Çek ga· b ( • 1 
zeteleri yazıyor: i mı yor ar 

Perağ şehrinin bir mahallesin- Atinada intişar eden Taşnak ahomış o'ur. Fakat tekrar 
de, bütün mahalle ahalisi tara- gazetesi " Nor· Ur 

11
un 18 eylül yoruz bunu kim yapacak? .. 

fından tanınan, 65 yaşlarında tarihli baş makalesini fayaoı Suriyede Franıızlar 111 

bir dilenci yaşıyordu. dikkat bulduk, hulasa ediyoruz. bulunuyorlar. On, yiroıİ . 
Dilenci hergün bir köşe ba- Makalenin serlevhası şudur: elli sene sonra dahi olsa bıf 

şında adeta pusu kuruyor ve "Tekmil Suriye Ermenilerinin mecburi olarak çekilip gid 
gelen geçene dizinden kesik sağ hayatı Üzerine siyah bulutlar !erdir. Bu cerh edilemez bir 
bacağını göstererek merhamet- toplanıyor.,, Son posta ile. aldı- kikattır. Demek ki erken de 
lerini tahrik ediyor ve sadaka- ğımız malialli gazeteler vaziyeti geç de olsa nihayet Suriye. 
!arını alıyord\I. son derece tehlikeli ve vahim Jisi ile yalnız kalacağız. Ş~ ~ 

Bir gün hastalandı ve kimse. 
si olmadığı için hastahaneye 
kaldırıldı. · Hasta bakıcılar ihti
yar dilenciyi yatağa yatırdıkları 
vakit tahta bacağını çıkarmak 
istediler. Fakat o buna razı ol
mayarak · tahta bacağının yanı 
başmda kalmasını isteai. ihtiya
rın bu ısrarına mana vereme
mekle beraber hasta bakıcılar 
raıı oldular. Tahta bacak ihti· 
yarm yatağında bırakıldı. 

Fak at bir kaç glln sonra ih
tiyarın hastalığı ağırlaştı ve bir 
gün öldü. Hastahane müdürlü
ğü dilencinin elbiselerile tahta 
bacağının yakılması emrini ver· 
di. Hepsini yakılmak Uzere has· 
tah~nenin bahçesine taşıdılar. 

Burada bir çeıcuk tahta ba· 
cakla oynamaya ba9ladı ve bir 
çekiç\~ kırıverdi. 

T-ahUı bacağın içinden ne çık
sa beyenirsiniz? 

surette tasvir ediyorlar. Dehşet 
den bu milletin teveccühünü 
zanmazsak ozaman balioıiı O yalmz Halep havalisine münba- f k 

d Ş d b ye varır ? Ermeni müte e 
sır değil ir. am a i ayağa k 

bunu görmiyorlar mı? Bu 
kalkmışhr. Ağır vak'alar cere· ihmalcilik millete karşı cin• 
yan etmiştir. Şurada burada ci- değil midir?. Ve daha tuhaf 

1 nayetler olmuş ve Ermeniler acmacak mesele şudur : Erlll 
katledilmiştir. Milliyetçi gaıete· polisleri hakkında ekseriya 
ler Ermenilere karşı tabrikltta vadislere tesadüf ediyoruz. 1-1• 'ı 
berdevamdır. Uzaktan hakikah polis müdürü dahi bir Erlll i. 
görmek çok müıküldür. Bununla imiş. Karabet Zaküniki a:ı ~~.J ~ 
beraber fU nokta besbelli duru· Samuil iıminde bir tetbi~~ ~~ 
yor. Her ne vakit mandater deY- kurşununa kurbao gidecekt~· •ı 
Jet ve Suriye ahalisi beyninde kere düşününüz : Polis bı~ t~ ~ 
bir ihtilaf çıksa Ermeniler teh· ve memuriyeti gayet naıık ~ t 

tikeye dOşOyor. Herkes biliyor Ebaliıiin ve emniyeti umumi.re; b 

ki Ermeni ve Arap ahalisini bir- muhafazasını mütekeffildir. ~ )11 

birine düıürmek için sistem üze· ermeni polisi baıbelvazife ıı' llt 

rine çalııan bir teşkilit vardır. Suriyelinin evine yahut dü\ ao; 
Bunu anlıyoruz. Anlamadığımız girsin. Tahkikat ve saire yapıl 
bir nokta varsa tehlikeye karşı Bunun neticesi ne olur? Ta; 
Suriyede bulunan en büyük şah- ten o Suriyelinin gerek po J 
eiyetlerclen kÜÇÜğ&uc kadar bi• ve gerelcao mensup olduğu )1 't 
gine ve fütursuz kalmalarıdır. lele karşı düşman olması ti ~ 
E .1 . h' . A 1 değilmidir? .J ~I 

Tam 40,000 lira 
bir deste banknot ! 

rmem erm ıssıyahnı rap ara Ermenistanda bir Arap y•~ '• 
kıymetinde kin telkin edecek ve ileride zu· ecnebi polis bir Ermeninin e~? ~ 

bur edecek mücadelitın önilnü 
girse buna tahammül eder 1111" 

Darülbedayl Kadı
k6yünde 

Darülbedayiin haftada bir Ka
dıköy cihetinde temsiller verme
si k ararlaşmıştır. 

Pazartesi akşamları Istanbul 
cihetinde oyun olmadığı için, 
san'atkarlarm iki heyete ayrıla

rak her hafta sıra ile Kadıkö-
yüne geçerek Hale tiyatrosunda 
temsil vermeleri belediyece taı· 
vip edilmiştir. 

Esklşe birde tiyatro 
(Akın) piyesinin Eskişehirde 

de temsiline çalışılmaktadır. Pi
yes Demiryollar spor kulübü ta
rafından kulüpleri menfeatine 
temsil edilecektir. 

Son provalar muvaffakiyetle 
icra edilmiştir. Dekorlar yakın 
zamanda ikmal edildiği takdirde 
piyes Teşrinisani içinde temsil 
edilmiş bulunacaktır. 

:: ::::u:::ı:::: :: ::: :: : :: ::: ::: :::::::::::: = ::::::::::::: 
l;>u ~,aslar, tatbikatta uyanık, de
rin düşünür ve uzağı görür bir a
nanın ihtimamkar elile idare e
dilmedikçe boş ve k11ır kalmağa 
ve hatta meş'um neticeler verme· 
ğe mahkumdurlar .. Ana, kızının 

. iç yüzünü dünyanın bütün feyli
zoflarından daha iyi tanır ve hiç 
bir ders onun ilahi şefkatinin ye
rini tutamaz. 

(Yedinci faslın sonu) 

(1) Hırıstiyanlığın bir akideaine 

göre kadın. feytani bir mahlüktur ve 

kimler alacaklardır? Tabii ruha- Artık zaman gelmittir. Sıs~r 
ni kısmı ve Suriye yerli gazete· Ermenileri akıllarını brıl~~~ 
leri değil mi? Halbuki bu hu· toplayıp Suriyenin yerli eha~ 
susta gelen g :- zetelerde biç bir kıracak hususattan uzak durlllr 
sahra rast gelmiyoruz. Arap aha- k .,1 

var uvvetlerile gendilerini '.,· 
lisi halim ve alicenap bir kavım- ı 
dır. Milletimizin asıl ruhuna dirmek çarelerini düşünme·~ 

Bu olmadığı taktirde ilerde ıl°i: 
agah olsalar anlaşmak kolay miyetle mahvolup gitmeleri ~ 
olur ve müstakbel tehlikenin önü 1 hakkaktır. 

.... - ... ··-······ .. •• "·······•·n········ınr""ımı ""··· ................................................... / ................................... ......... .. ................................................ ,. ...... . 
lzmit de karaya 

oturan vapur 
lıtanbul, 24 (A.A.) - S gün 

evvel lzmit körfezinde Dil iske
lesi civarında çakıllık bir mevki
de bamuleıiz olarak karaya otu
ran ve ıür'at ıeyrinden" ve ayrıca 

ambarları bot olmaıından dola
yı oturduğu sahada (500) metre 
kadar ilerliyerek saplanan Türk 
bandıralı Necat vapuru bu sabah 
Türk limited tirketinin Lianina 
tahlisiye vapuru tarafından kurta
rılmıştır. 

Kozlu'luhırı o 
kararı 

bir 

Kozlu, 24 (A.A.) - Kozlu ma
den mevkiindeki binlerce maden 
amelesi ile Kozlu ahalisi, yaptık
ları bir toplantıda üzüm ve incir 
ve fındık yemek ıeferberliğini i
lan etmişlerdir. 

Bir kaza 
Aydın, 24 (A.A.) - Bir evin 

da.mı aktarılırken keremitler ara-
11nda eskiden ıaklı kalan bir bom 

Mısırda bir gizli 
yerde taarruı 

lskenderiye, 24 (A. A.) - ~ ~
barlar alemine mensup kinı•e1~ 1 ~ 
rin devam ettikleri üstü açılı , \ 
yerde dün aktam yapılan bit ~ 11~ 

.,_ ~l\ 
raıtırma esnasında İtalyan ko, . .J. ,. 

diJI"'" · ııı 
losu ile cinai tahkikat mil tf ~i 
esrar çeken bir çete efradınrıt di, ~il 
arruzuna uğramıılardır. geıı ol \tt 

lerine bir çok el silah atılan ~ , 
l l "d'" • k LjlasS 1\ so os a mu ur, mucıze aJ.J I' ıl, 

den olarak sağ ve salim kort" it 
muşlardır. ~, 

iki polis yaralanmııtır. Ç~ ~ 
reiıi, kaçmıya muvaffak olfl' tı# ~, 
fakat cürüm ortaklarile buııl~,I 
müşterilerinden 13 kişi yak• 't 
mıştır. 

,, ', 

Bir muğanntyeolll 
kıskanç kocası 

Berlin, 24 (A. A.) - E\f• ..a' 
k' te..-

\t 

gece belediye operasında 1 ,,,ı 
ıı•r 

ıilden sonra meşhur nıuga:J1 ' • 
Gertrude Hintze, tiyatrodan ~ ı 
karken kocası tarafından re'ff 

bu itibarla fenalığın ve uğurauzlu- ha yere düıerek patlamış ve ya
ğun kaynağıdır .• Mulıarrir bu nokta- pıcı Konyalı Hasan usta ağır su· 

verle yaralanmıştır. I' 
Kendisi haıtaneye kald' 

mıftır. Bunun bir kıskançlık yı telmih etmek istiyor. rette yaralanmıştır. Yaralı haa-
Mütercim 1 taneye kaldirılmııtır. olduğu zannolunuyor. 
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Şof~;ı;;i~·· .. -·.d·;;ıı;;i: lngilterede Am~·;ij~;--·;;fi;·i~i~ 
V Iran kumaşlarını 

nl ergiler' resimler propaganda eden mühim bir konferansı 
~ Zehra Hamm 

1 otörlerin beygirleri nazarı itibara Londraya 
)Jl k nestersiz g:den 

ara plaka resmi almak dog'"' fU mu? ve Londra ka· 

ye 
Şi 

üoiİ ~' . Şo~t 1f~teııJ ler cemiyet•, otomobil 
ı,~di . erden ahnan vergilerin 
lıaıııı tınde şimdikinden başka 
~ki er takip o!unması bakkm
~kt teşebbüslerine devam et-
\.. edir Ş f" I . . . "' h · o or er cemıyetının 

'\kUıust~ki teklifi Ankarada 
t~11 ed!lmektedir. Cemiyete 
\'- . ~alumata göre, bu teklif 

~· İ~~ ıtıbarile muvafık görüldüğü 
~şçill~ ~- Y:kın~a _otomobiJlerden ah: 
kti. - ~kk ergılerın cebabet · usullerı 
biııllel •ı b'llda Yeni bir kanun Jayiha

·~t~· ~'cı·tl~ırlanarak Büyük Millet 
aıı . ısın . . 
• eli._ O e verıleccktır. 

. ıy git ~0t11~ıtıobil sahipleri ve ~oförler 
ır. Lfl ıta, 
'fe pr rotı llaıarlarını şöyle izah edi
l ; ılt: 
[aOI , 
yapl ~i 

1 
Otomobillerden plaka res· 

Tsfl ~o arak motörleri 11 ,5 beyiire 
pO;. ~ r ol~niardan ayda 5, ] '}, den . 

u fı 't\ ~eygıre kadar olanlardan i 

1 ti~ tı k 7,5 ve 19 ~eygirden yuka- 1 
~ijl lıt\tette motörü olan otorr.o· 

yı~ ~,~den de ayda 11,5 lira alın· 
e, ~~tadır 

r oıi 1 
l>P r a kazananla kazan· 

Sutl~ , ttııyan bir mil 

Aynı mıktar verği veren esnaf
tan bir l<ısmının bu senelik ka
zancım diğeri bir ayda kazan
maktadır. 

Onlaun bulduklan çare 
Biz bunların önüne geçmek 

için şu çareyi bulc!uk : 
Otomobillerin kaıancı sarfet

tikleri benzin mıkdarile mebsutan 
mütenasiptir. Bu itıı:rnrla otomo
bil işletc;n!erden alınacak kazanç 
verğisinin benzin fiatına zamedile· 
rek alınması gerek tahsil ve gerek 
tediye Jrnvvetini ba ıünküne 
nisbetie yüzde 90 l<olaylaştıra
caktir. Eu suretle elindeki ma-
1'inenin kıymetsiz:iği yüzünden 
pek az kazandığı halde aynı sa· 
hada kendisinden on defa fazla 
kazanlarla müsavi verği vermeğe 
mecbur kalan esnaf r.ıemnun 
ediln1iş olacaktır. 

Eelediyenin aldığı plaka ver
gisini de kazanç vergisi gibi 
benzin fiatlerine o nisbette zam 
yaparak tahsil etmek kabildir. 
Eu takdirde vergileri tahsil et
mek için yapılan masrafları da 
tasarruf E: tme1t mümkün o1acak-
1ır." ıl•~ ~f•lbuki otomobillerin ka· 

al' j 'J la.rı motörlerinin beygir lrnv
r~ \trıı~ mütenasip değildir. Bu Paris müzakereleri 

dmlarmm en 
yüksek sınıfla

rından farksız 
l::ıir zarafetle 
giyinen Zehra 
Haydari Hanım 
Londra matbu
atmin nazarı 

dikkatinin cel- ı 
betmiş tir. Zeh · 
ra hanımın zev
ci Haydari Bey 
Rus tabiyetinde 
bir müslüman· 
c'ı. Rus yada 

1 

ihtilat kop :uğ11 

zaman Haydarlı 1 

Bey maktuı-...._ ........ ._.....,. 
düşmüş, Zebra 
hanım da hapsedilmiş daha son
ra Siberyaya nefyolunmuştu. 

Fakat Iran hükumeti müda· 
lıale ederek Zebra bammı kur· 

tarmağa muvaffak olmuştur. 

Zehra hamm, lranm el ile 
dokunan kumaşlarına ve Iranın 
sair el işlerine propaganda yap· 

mak üzere seyahat etmektedir . 

Nitekim bütün giydiii Iran ma
mu!atındandır. 

Resmimiz Zehra hammın Lon· 
dradaki kıyafetini ~östermek

tedir. 

Toprağa gömulü 

20 çuval clgara kağıdı 
lzmir, 24 (Hususi) - Mene

menin Ali ağa çiftliğinde topra

ğa gömülü 20 çuval kaçak cııa

ra kağıdı bulundu. Kaçak kiğıt

ların sahibi olduğu anlatılan 

Kara Hasan yakalandı. Arka· I \ tarnamile nazaridir •e tat· 
eli 'lta 

' ~ müşküllere sebep olmak-
iu ,/ ~r Bu verginin çalışıp men· 

~ 'le kar temin eden mükel
~. en kazancı n:sbetinde alın .,..,. 

1
Maliye müste~arı Ankaıaya daşları aranıyor. 

döndü --~----------------~ 

t~ı· •tap ederken, beygir kuv 
1 Ü 

'-,. ıerinden almması daima 
ı n r ~ ~il e ıceler vermektedir. Me· 

6' 1 t k' . İlıld ~ 1 ı olduğu ve sık sık bo· 
- ~r ~-ç ligu için senede ancak bir 
•'~:; ~~,,,, •y çalışabilen ve beygir 
ılı P" 

1\ 1-ı 'tleri faz :a olduğu için faz· 
it 1' '1 ı~ltı ' 1.raf1 olan birkaç yüz lira 

ko; '~ııı~tırıde hurda otomobillerden 
··diİı'ı !iııd 1

' üç, dört bin lira kıyme-
ııı ti' 1~i11 e Yerıi ve tabii çok kir ted' I l ,~, 
eıı ' ~~""eti 11

• otomobiJlerden beygir 
1ı°' 'ttı.· trı az olduğu için asgari 

I ,, .. , 

bili" 1
\lld· •ııınaktadır. Bu suretle 
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Ankara, 24 (Hususi) - Mali- (zmlr'de cilmhurlyet 
ye vekaleti müsteıarı Ali Riza 
B. bu sabah Par:sten geldi. Ma
liye vekaletine giderek Pariste 
Saracoğlu Şükrü Beyle "uponlar 
hamilleri arasında devam eden 

bayramı 

lzmir, 24 - 29 tetrinievel 

cümhuriyet bayramı için mühim 

hazırlıklar yapılmaktadır. Cüm -
borçlar müzakerelerinin bugünkü huriyet bayramı bu sene fevkala· 
safhası bakkınd.:t izahat verdi. 

Parıs müzakerelerinde iştirak 
etmek üzre Parise gidecek olan 
maliye para işleri müdürü Sırrı 
Beyin hareketi birkaç geri kal-
mışlır. 

Arapça ve Türkçe 
ku'ran 

Ankara 24 (Hususi) - Maarif 
Vekaleti muhtelif müzelerde mev
cut Arapça ve Türkçe kur'anla
rm, Türk dili tetkik cemiyetince 
tetkik edilmesi için, vekalete 
gönderilmesini müze idarelerine 
bildirecektir 

Tütün piyasası 
lzmir, 24 (Hususi) - Çeşmede 

tütün piyasası açıldı. Kumpan
yalar okkası doksan kuruştan 
külliyetli mıktarda tütün aldılar. 
Kırkağaç, Akhisar bavalisinde de 
130-120 kuruş fıyat tek lif etti· 
!erse de müslahıil bu fiyatı ka
bul etmedi. 

de parlak bir surette icra edile • 

cektir. Cümhuriyet halk fırkası, 

bayram programJnı ihzar ve ala· 

kadarlara tebliğ etmiştir. 

Graf zeplinin 
yeni seferi 

F ridrişhafeo, 24 ( A. A. ) 

Braf Zeppelin balonu, saat 6,24-
te hareket etmiştir. Balonu, ka

piten Lehmann idere etmekte

dır. 12 yolcu almış olan balon 
Rio de Janeiroya kadar gide
cektir. 

30 milyona yardım 
Vaşington, 24 ( A. A. ) -

Mesai konfederasyonu reisi M. 
Viliam Griim Amerikada sefalet 

içinde kalan ve pek şiddetli ız

hraplar çeken 30 milyon kişinin 
bu acıklı vaziyetini hafifletmeğe 

vardım etmek için ahaliye tel

sizle müracaatta bulunmustur. 

(Baş tarafı I inci ıaglfada) 

nı ve idare dehasının Türkiyeyi 
yeni baıtan ismi ile modern ıekle 
soktuğunu söylemittir. Jeneral Şe 
ril Büyük Gaziye Süper Muıolini 
sıfatını vermektedir. 

okuduğunu söyledi. Bu sözleri bir 
çok kimselerden daha iıittim. 

Gene Gaziyi ve hüktımet itleri 
ile din işlerini ayirdığından dola· 
yı sekizinci Hanriye deteşbih ede
bilirsiniz. Sultan hem haJif e, hem 

Jeneral Gazi hazretlerine; Sü- İslamın manevi reisi idi. Reisi • 
per Musolini sıfatını verdiğini ta- cümhurun fes kullanılmasını me
mik ederek diyor ki: l netmesi Türklüğü Osmanlılık te. 

"- Her ne kadar bazı ıslaha- 1 sirinden kurtarmak içindir. Bir 
tı hoşunuza gitmiyebilirse de Mu- fes Osmanlı imparatorluğunu tem 
solininin resiki.rda bulunduğu do- sil ediyordu. Halbuki Türkler mu· 
kuz sene zarfında ltalyada mü • harip kimselerdi. Onlarla lstan • 
him terakkiyat başardığını tasdi· bulda lütuf ve ihsan dilenen ne -
ka mecbursunuz. Fakat Gazi Mu - dimler ve siyasi adamlar ara.sın • 
solininin yapmıya mecbur olma • da büyük fark vardı. Musolini bu 
clığı şeyleri yapmıya mecburdu. gibi güçlüklerin halli ile de karşı· 

Mustafa Kemal Jorj Vaşing • )aşmamıştır.,, 

ton gibi büyük bir ihtilal jenera- Misters Şeril Gazi Hazretleri-
li olmuş ve memleketinde ilk de- nin tavsifine geçerek anlatıyor: 
fa olarak cü.mhur reisliğini İHal Kırk dokuz, elli yaşlarındadır. 
etmiştir. O da, Vaşingtonun milli Halis bir Türktür. Yüzü, alnı va· 
payitahtı Filadelfiyadan kaldır • si, gözleri derin, bakışı manalıdır. 
dığı gibi, payitahtı eski Kostan • En büyük emeli Türkiyeyi Türk • 
taniyeden lıtanbuldan kaldıra - leıtirmektir. Türk tarihini bat • 
rak daha emin olan Ankaraya tan yazıyor ve son zamanlarda li· 
götürmüıtür. Musolini böyle şey· sanı tasfiye için bir dil kongresi 
ler yapmıya mecbur değildi. toplamıştır. Kenelisi fransızca ko· 

Jeneral Şeril devam 'l!!derek 
demiştir ki: 

"İtalyan siyaset recülü mem • 
leketinin yazısını değiştirmek 

ihtiyacını görmüf müdür?,, 
Sefir, Muıolininin Türkiyede 

olduğu gibi kadınları esaretten 
kurtarmak vazifesile de me§iul 
olmadığını izah etmiştir. İtalyan 
kadınları haremde kapalı değil • 
diler. Peçe takmazlardı ve er -
keklerin cemiyetine girmek hak • 
kına malik değildiler. 

nuşur. 

Türklerin menfeinin orta Aıya 
olduğuna en büyük delil türkçe 
delaleti ile orta Aıyada Çin hu
duduna kadar bir Türkün derdini 
anlatmasının mümkün olmasıdır.,, 

J ener al Şeril konf er an sının ıo· 
nunda şöyle diyor: 

"- Hali hazırda lstanbuldan 
Ankaraya bir gecede gidiliyor. 
Fakat Türkiye Körtis kompani • 
den kırk yolcu tayyaresi satın al· 
mııtır .. Bu suretle sefer iki saatte 
yapılabilecektir. Şunu da kayde
deyim ki, Türkler iyi tayyare pi· 
lotudurlar. Dediklerine göre de 
Avrupanın en İyi para§Ütçüleri 
Türkler, Lehliler ve Yugoslavlar-

J eneral Şeril Gazi hazretleri
nin dini ıslahatçı değil fakat kur• 
anı türkçe olarak herkese okut • 
tuğu için Marten Lüta ve Con 
Eyahfa benzediğini söylemi§tir. 
Evlerin çoğunda arap lisanı ile 

d B mış.,, 
yazılmıt bir kur'an var ı. unu 
okuyabilen azdı. Sefir bir misal Amerika sefiri Gazinin heye • 
olarak diyor ki: "Pariıle lstanbul canı bahsini Bismark ve Muıoli• 
aruında yaptığım seyahatte Tür - ni isimli eseri tarzında yazmak· 
kün biri i§lerinin çokluğundan o- tadır. Sefir cümhuriyet bayramı 
kuyacak zamanı olmamasına rağ- merasiminde bulunmak için Tür· 
men kur'an tercümesini bir defa kiyeye avdetini tesri etmittir. 
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Istanbul emniyet 
müdürlüğü 

Ankara, 24 (Hususi) - lstan
bul emniyet müdürlüğü beşinci 
şube müdürii Şinasi B. Ankara 
emniyet müdür muavinliğine , 
yerine emniyet müfelt•ş muavin· 
lerinden Yunus B. tayin edildi
ler. 

Londrada karanlık 
Londra, 24 (AA) - Londra 

bu gün öğle üzeri, tam bir ka· 
tanlık içinde kalmıştır. Gündüz 
geceden daha karanlık olmuş

tur. 
Verilen resmi izahata göre 

bu halin sebebi, hiç ru:ıgir es
memesi ve şehrin üstünde bir 
duman bulutu hıısıl olmasıdır. 

Prenses Helene 
DO kreşte 

BUkref, 24 (A.A) - Romanya 
prenseslerinden Helene, Bükreşe 
gelmiştir. Prensesin, oğlu veliaht 
prens Micbel'in doğduğu günün 
yarın tes'it edilecek yıl dönümü 
münasebetile geldiği zannolun· 
maktadır. 

Cenubi Amerikada 
harp 

Buenos-Aires, 24 ( A. A, )
Assomptiondan bildirildiğine gö· 
re Paraguayhlar 4 Bolivya ala
yını imha etmişler, bir çok esir 
almışlar, malzeme igtinam etmiş· 
lerdir. Olümden lrnrtulan Boliv
yalılar Arse istibkimma iltica 
etmişler ve Paraguvayhlar bu 
istihkamı sarmışlardır. 

Buenos Aires, 24 ( A. A ) 
Cbaco'da çarpışmalar devam 
etmektedir. La Paz ve Asompı
aom şehirlerine birbirini tutmıyan 
haberler gelmektedir. 

Bolivya'Jılar,yaphkları bir sün· 
ğü hücumu neticesinde Paraguay 
kuvvetlerini mahvettiklerini dOn 
bildirı:nişlerdir. Paraguay'Jılar ise 
Arce istihkamını ele geçirdik
lerini söylemektedirler. Bununla 
beraber bu haber, bu istihklmı 
bıraktıklarım bildiren Bolivyahlar 
tarafmdrn da teyit edilmiştir. 

Amerika'da iflaslar 
Vaşington, 24 (A.A) - Eylül 

aymda Amuika'da 60 banka 
iflas etruiştir. Bu miktar, son alh 
ay zarfmda vukubulan iflasların 
adet itibarile en azıdır. 



Savıfa 10 VAKiT 

Fonder Osfen ,in kon/er.ansı münasebefile 
--························-···························-···················· ·····-··························································· 

Türk tarihinin bilinmesi 
hakikatleri lizım olan 

Anadolu ne için mühimdir? -Tarihin şimdiye kadar en 
eskidir dediği medeniyet?-Ankara adı nereden geldi?
Ankara yeni değil eski bir Cümhuriyet merkezimizdir! 
HiUt eserlerini tetkik etmek üzere uzun 

.zamanda .All§ar hafriyatını idare: eden A, 

merlkanm lJlkago dnrllltllnunu profesörlerin 
den Alrn~lı doktor Fon Ostcn, geçenler
de Kayserfyc gittiği zaman Kıı.yscrl ilse • 
slnde TUr.k medcnlycU mevzuu üzerinde bir: 
kon!erans ver:mlt. bu konferans Knyscrl 
muhabirimiz Fak Bey tarafından gönderi • 
!erek (VAKIT)ı m 1 tcşrinlcvel ntlshnsma 
rlercedllınljtl. 

"Eğer ben Alman olmasaydım kemali 
ıtUliarla Ttlrk olurdum,, cUmlelerlle biten 
bu konChran.Bta asan ntika mUt ·hassısının 
kendi mcvzuunda. ne kadar derin bir §evk 
ile, nasıl 1llr gönUl bağlantısı ile bahsettiği
ni açıkça görUp memnun olmıunnk m!lmk1ln 
değildir. Protcsiiclln lime, dilme ynrnşır bir 
bitaraflikllı yUrUyerck vardığı lhı netlcc ta
rihin artm glZlemlyeceğl' bir hııltlknt old~ 
ğunda §Ophe yoktur_ Yalnız Fon der Oste
nin bu konteransı:nda. netlce olan hükme 
mUCssfr olmtyacak mahiyette bir takım 

yanJı!! hilldlmler 1'tırdır kf, buDlar, genç 
profes8ı1ln aaıl ihtisası tarihi gömUlU vesi
kalar bulmaK oluşundan vcya kontcranm 
kura' tutmak arzusunda bulunuşundan lerf 
gclcıı istical eseri olo.bill.ı:.. Yahut, tercüme, 
mektebin alınanca hocası olan LUtfi Bey 
taratmdan yapılmıştır: Lut.fi Bey '\'UZ!fesfn
de ehil bir. lıocadnı; ldldn dalia yeniden ye
niye ifade olunmıya başlıyan bu derin lh· 
tisas noktıı.lannda o da söyleneni bir za • 
ruret.ıe •tld goçµıi3 bulanabilir. Bunun 
!o;incllr k4 Fon der Ostene hiçbir muııhaze 
ı:nanamnda olmamak Uzere konferansın ba
ıtı hnlttlmlerlnf o gQn de fidve olarak söy
lcdltımfz gibi bir kere dllhn. g6zdt!n geçµ-
mck istlyoruz. Maksadımız ynnlı3 kıı.nruı.t -
lcrln yerleJmesinl menetmclctc:n zlyada 
doğru hükümler tesisine hfzınet etmektir. 

(VAKIT) bu hakikatleri yUksek bir sa
llhlyettcn istifade ederek tcsblt edlyor. 0-
kuyucuftı.nma vlkıt olduğu zaman, §llphe -
a1z §imdiye kadar Türk lllm ve irfan t\leml 
lçln yabancr aayılnn bu mevzulann bir 
J'Uıic d1UiUSen §lrndt ne hayran ed1cl blr t.ıı.

biDlkte dökUldliğUıılln !!Uhru:ım da birlil<tıı 

duyacaklıırdir. . . .. 
-1-

Hatırlardadrr ki, Fon der üs
tenin bu konferansı Türkün me -
<leniyetteki kıdemini, Anado -
ludaki eski mevkiini gösteriyor ve 

(Asyıı.nm götcğinden garba doğru gel -
:rnek istlyen blltt1n kavunlar §1nml ,.e ce
nuptakl siWlelerln teşkil eylediği vadiler -
den yani Anadohınun merkezinden geçmek 
mecburiyetinde idiler.) 

Cliye söze giri§iyordu. Halbuki biz 
biliyoruz ki, Orta Anadoludan 
garba geçen Türk kavimleri, A
nadoludan geçmif değille.rdir. 
Fazla tafsilata hacet yoktur. Türk 
Tarihi Tetkik Cemiyetinin kita • 
hını okumak bu noktayı izaha 
kafidir. 

-2-
Fon der Osten, Asyanın göbe

iinden garba gelmek için Anado· 
ludan geçmeyi bir mecburiyet o • 
larak kaydettikten sonra: 

(tıte bu mOhim coğnıtı vıızıyet dolayı
.Ue lılmnlığni f1k m~eniycU Orta Anado
luda doğmUftur.) 

Neticesine varmuı pek tabii 
idi. Halbuki Anadolunun ehem • 
miyeli yalnız coğrafi ve izafi bir 
vaziyet mahsulü değildir. 

Orta Anadolunun yani Küçük 
~ayanın büyük ehemmiyeti kah • 
lettarih ve tarihi devirlerde bHfi· 
il taayyün etmi~Lir. Bunu tasdik 
etmekle beraber küçük As yanın 
Memmiyeti tarkın garba giden 
yegane yolu olmasnıdan değil -
dir. Küçük Asya.nın ehemmiyeti 
~unlMdır: Küçiik Asya tıpkı 
TiirkJerjn ana yurdundaki Altay· 
lar gibi yiiluek platoları sinesin • 
~e yaratmış ve o piJatolara ha • 
Mm olanlarm !lahi11ere ve o sahil
!ere tabi olan ülkelere tabiaten 
:nllhkinn bulunmak mecburiyetile 
izah olunur. Bu hakikat tarihin 
hüt-ln sftfhalarmı tetkik edenle :
:;n 2özü önünde değil midir? 

-3-
Hitit eserlerini tetlCik eden 

genç profesörün Hitit medeniye -
tine verdiği fudem tashih edil • 
mek lazımdır. Fon der Osten de
yor ICi: 

(Ben işte bu gUnkU modem medentyc
Un e:ı:ı.s nüvesini t:cşk1l eden HiUt c.serlCri
nln tetkikine. ömrUnü vakfetmiş bir ada -
mım.) 

Eti medeniyeti şüpllesiz en es
ki, en yüksek bir medeniyettir, 
fakat medeniyetin ba§langıcı de
ğildir, asla değildir. Çünkü Kü • 
çük Asyada mevzuu bahis medc -
niyeti kuran Türk ırkından Eti -
ler geldikleri yere zaten medeni 
olarak geldiler ve medeniyet ge· 
tirdiler. Onun için ilk medeniyet 
kaynaklarını Türk Etiterin geldi • 
ği ana yurtta, Orta Asyada ara -
mak lazımdır. Ana yurtta Etiler 
gibi garba muhaceret eden Su -
merferin Kaldede tesis ettikleri 
medeniyet tarihi kıdemce Etiler • 
den daha arleaik bilinmektedir. 
Etiler gibi Türk olan Samerlerin 
de tarihte ıabit olan medeniyet -
lerinin koptuğu yer Turan yayla • 
lar.ıdır. Klade ancak Lu asri me • 
deniyetin inki!af sahası otmuş -
tur. İhtimal ki, Sumerler Kaidede 
Türk kültür.ünü inki,af ettirirken 
ayni kültür aahiT>i Etiler d~ Ana
doluda kardeşlerinin rolünü ay • 
nen yapmakta idiler. Binaenaleyh 
Eti medeniyetine Milattan evvel 
iki bin iki yüz yıllık bir zaman 
i~aret etmektense en aşağı Sumer 
Türklerinin Kaidedeki kıdemini 

vermek haklı olur. 
-4-

(BeşerlyeUn ilk kaydettiği medeniyet ta
rihi milA.ttan 2200 sena evveldir ve dllnya.
nm w en eski medeniyetinin merkezi A· 
nadoludur.) 

Bu da Fon der Ostenin kon· 
feransında yukarki hükümlerin 
ardı sıra ıelen bir hükümdür. 

Halbuki MHır tarihi, Mısır 

medeniyeti ve medeniyetinin tari
hi elbette ve elbette Sumer me ~e
niytinden wonrac:hr. Çünkü baş • 
ka. türlü olmanın imkan ve ihti -
mali de olamazdı. Türk Kaideye, 
Küçük Aıyaya gelip yerl~meden 
eTvel M111ra gitm!~ bulunaır.azdı. 
Zira o de.irlerdc seyahatler tay • 
yare ile ?akububnuyordu. Mısır -
da Türk varhjı ile Türk kafası 
ile kurulan medeniyet şüphesİ7. 
bu noktadan bundan evvelki mer
haleler de ayni el ve kafa ile lru -
rulan medeniyetten sonra olacak
tır. 

-S-
Fon der Osten diyor ki: 
(Asırlarca süren uzun bir uy -

kudan sonra bizim Alişarda yap • 
tığımız hafriyat neticesinde bul -
duğumuz eserler ta taı devrinden 
başlıyarak bizi en yeni zamana 
kadar getiriyor.) 

Asırlarca uyku? Yer a.lbnda 
kalan eserlerin mi? Bu t:serlere 
lakayt kalanların mı? Gerçek be
şeriyetin demiyelim, fakat A vru • 
pa alimlerinin uyku ile geçirdiği, 
uykuda bulur gibi zannettiği ya -
lancı hakikatler bu yeni hafriyat 
ve keşfiyatla tavıan gözlü bilgiç • 
lerin otomobil tekerleği altında e· 
zilmesini mucip olacak kadar 

mühimdir. Lakin bu gafle' haki· 
katte Türk milletinde yoktu. 
Türk milleti, içinde y~§Mlığı Jıa .. 
kikati o kadar biliyor, benimai • 
yordu ki, ondan ba§ka manada 
bir hakikatin mevzuu bahsedildi • 
ğinin fariki olmadı. İ§te Tü~k.le: -
rin en büyük hatası buradac:br ... 
Bu gün Türk münevverleri büyük 
ahlak, büyük :müsamaha, büyük 
kalplilik eseri olarak maatteessüf 
alim 11fabnı tqıyan bir takım CÜ• 

hclanm kendi aleyhlerinde verdi
ği hükümleri tekzip edecek T&: -
ziyet gelmi§tlı:. Amk hakikati 
görımek için yirminci aarın .an 
gününe kadar hakikati görmemif 
olan, nazarı kısa adamlardan zi· 
yade, doğrudan doğnaya Türkün 
kendaine bakmak ve onun irıat • 
larından ilham almak kaidesini 
koymuştur. 

Fon de11 Osten konferansının 

bir yerinde bir mühim meseleye 
daha dokunmu§tur: 

(Ankara, Firlkynlılar zamanında Selçuki
ler zamanında medeniyetin ocağı idi) 

Demi§tir, bundan sonra da 
merkezi Ankarada olarak kuru -
lan cümhuriyete geçerek "Gazi 
medeniyeti Anadolu evlatları • 
nın kanındaki asil k"Udrete isti • 
nat ettikçe emini.'!n ki, eıki Hitit 
medeniyeti tekrar canlanacak ye 
müstakbel dünya medeniyeti bu 
eski medeniyet kaynağından ci -
hana dağılmıya başlıyacaktır.,, 
kanaatine varmıştır. 

Vakıa, Ankara, her zaman 
mühim bir merkezdi; fakat ne 
Selçukiler, ne frikler hu mülıim 
noktayı medeniyet merkezi yap
ını~ değillerdir; hatta Etiler de 
merkezlerini Ankarada değil, 

Kızılırmak kavsinin merkezinde 
tesis ettiler. 

Ankaranın hakiki kıymetini 

veren, onu merkez yapan son Kü
çük Asya Türklerinin isabetli je
nisi olmu§tur. 

Şüphe yok ki Ankara bütün 
Küçük Asyada ilk Türk merkezi 
olmuş bir duraktır. Bu durağı 
kuranlar Baykal gölü timali gar
bisinden gelen güzel Türklerdir. 
Bu Türkler konaklarına Ankara 
demişlerse bunu uydurmamı§lar -
dır. Geldikleri yer Baykal gölün
den çıkıp yeni Say (Çay) ırma • 
ğına dökülen Ankara nehri Tadi
leri olduğu içindir. 

Demiştik ki, bu günkü genç 
Türkiyenin sahiplerinden evvel 
Ankaraya layık olduğu ehemmi -
yetin, verildiğini tarih göster • 
mez. Gerçi oraya gidip gitmediği 
metkuk Makedonyalı lıkender 
ağzından çıkma bir {Ank - ıir) 

kelimesi Ankara için bütün dün -
ya coğrafyacılarınca. ilk konul -
muş iıim gibi gösterildiğini daha 
evvel anlattık. Fakat lskender -
den çok evvel Ankara denilen bu 
~ehir mevcuttu. Ankara Selçuk 
devletinin cözülüp bozulmasın -
dan sonra da hususi bir ehemmi • 
yet aldı. Bunu herkes bilir, fakat 
tarih bu malfun hadiseyi hakikat
te olduğu gibi şimdiye kadar izah 
etmiş değildir. 

Biz söyliyelim: Ankara ve mu-

2S Teşrinievni 1~ 
' Türkiye futbol birine 

''lstanbulspor,, 
dün hararetle karşılaJJ 

· Diln lstanbulspor erkanı vapurla Jstanbula varınc"' 
(Baş taralı 1 inci •ayıfamızda) tanbuI ıehrioe kazandırdı 

Yinçli oldu. iki taraf birbirini bu şereften dolayı keodil 
mendiller, şapkalar ve "yaıa., hararetle tebrik ederek: 
larla selamlıyorlardı. Rıhbmda - Bu bayrağı daha yllk 
binlere" kişi toplanmıştı. Vapu- menizi bekliyoruz, dedi. 
ruo geç kalması dolayısile kar· Bu sözlerle olimpiyatlar 
fılama merasiminde bizzat bula- hazırlanmaları işaret edilınİŞ 
namadığına çok üzüldüğüoü duy- yordu. 
duiwnu Vali Bey namma be- Haluk Nihat beyden 5 

Jediye mektupçuau Haluk Nibat Çevdet Kerim Bey kısa bit 
Bey, Halk t ... kaeı DaaUDa Cevdet tabe ile gençleri tebrik etti. 
Kerim Bey, kulübln bimileriD- zika çalıyor, k2rşılayanlarl• 
den Giresun meb'osu Hakkı Ta- lenler öpüşüyorlar ve raı• 
rık Bey, HaJkeri ve kuJip mu· )erinden bütün rıhtım ojU 
rabbasları, lstanbut lisesi genç- yordu. 
leri ve kulüp azalaTı 11hhmda Gençlerimiz buradan (/ 
bulunuyorlat'dı. Vapur' yanaşınca evinin misafirleri olarak ~t0.1,, 
fehir baudosu istikJil marşımızı billerle halk evine getirııd~ 
çaldı ve gençler rıhtıma ayak Curada şehrimizde bulunan ~ 
basar basmaz kendilerini ırka- sporcuları de bulunuyorl•" 
daşlarınm kolları~ ~v.e o,rpuıla- Halk evinin dolup taşan od~ 
rın11t üaliede bafdul11T ve salonlarında sıcak ve sa/ dıa 

Haluk Nihat Bey, gençleri vali ~ir hava esiyordu. lstanbul l 
Bey namına selam!ıyarak ve Is· gençlerile Rus sporcuları ta• I 

m::::::m:::::::::::::::::::::::::::ı:r.:.:..__ rıldılar. Birbirlerini tebrik lf 
hitinde ya§ıyanlar Selçuk İDapara· tiler. Halk evi namma 'ı 
torluğunun IODUDa kadar Elilik )enen kısa bir hitabeden ·~ 

f k b . Tu··rklerle ra bütün misafirlere ç•ı _j evsa ını ay etmemıt e".: 
mesk&ııda. Se~ulr imparatorlu _ ikram edildi. Şarkılar siyl , 
ğu ile Oemanlı devleti arasında zeybek oyunlan yapıldı ~ 1 
geçen anarşi devrinde bu mmta • tanbul Spor klubüıtü biıyilk I 
ka eski Türk zihniyetinde muan • zaferle dönen on altı genci~ 
nit bir Türk kitlesinin mevcudi _ mına muallim ve mubarrir 
yetine §ahit oldu. Çünkü onlar met Nanttia Bey kısa f 
her tarafta bir takım Beylikler çok samimi kelime!erle heye!, 
mutlak idareler teıekkül ederken bir hitabe söyliyerek gaste / 
Ankara ve havalisi için kurulan bu sıcak aflkaya teşekkir 
idare sistemi Etilik siıteminden 

ayrılmadı. Şimdi yeni bilgilerle 
izah edebiliriz ki, Etilik ıistemi 
tamamen cümhuriyet siıtemi idi. 
Ankara ve Ankaralılar çok eıki -
den, tabir caizse dünyadan biha
ber oldukları halde cümhuriyet 
sistemini kabul etmişler, hayır, 

bu yanlıştır, zaten adetleri olan 
cümhuriyet sistemini idamede ıs -
rar etmişlerdi. 

Ankaralılar, merkezleri Anka -
ranın denildiği gibi en büyük bir 
medeniyet merkezi kabul olun • 
duğunu hatırlamazlar. Tarihte 
böyle bir hatırayı teyit edecek 
bir vesika yoktur. Fakat Ankara
lılar bütün küçük Asya devlet 
sistemlerinden bir ıey kabul edip 
tatbik ettikleri ıırada o Türklü • 
ğe has bir tek sistem olduğuna ve 
ondan ba§ka bir sistem olmıyaca -
ğma inanarak Etiliği yani cümbu
riyet idare sistemini kabul etmiı, 
tatbik etmittir. Bu günkü Türki
ye halkı bin bir çarpmadan ıon· 
ra eğer Ankaralralrın sözüne gcl
mi§, onu merkez yaparak faaliye
te geçmi§ bulunuyorlar! itte ha
kikati görmekte, hakiki mefkure 
ye hep birden yürümek budur ve 
isabet bundadır. 

"Vakıt,, kıym:Ui gençle"' 
bir daha selamhyarak, al~ ~ 
rile kazandıkları ve kaıancfd'b~ 
lan bu şeref dolayısi'e te 
ediyor. _ ~~ 

Haber aldığımıza göre '~b' 
bul Spor,, namı11a bir heyel" 
gün v~liyeti, belediyey~ halk 
ziyaret ve teşekür edecektir• 

Çiçek bukeHerl Jİ 

Dün gençlerimizi karşılay•; 
arasında, bir çoklarını 1;\J f 
darülfünun talebesi o'an Ist'ı 
bul lisesi meıunları teşkil ~'fıl 
yordu. Bir çok müesseseler ~ 
gelenlerin arkadaşları da bİ''ı•' 
buketler baıırlamışlardı. Bu \~ 
da takımın bütün çocokları ~I" 
ayrı ayrı demetler baıuJaorO j 
Bunların hf psi rıhtımda keO 
)erine T~ri 1 ··i ~ ----------Tay l n rivayetleri 

o>e' 
Istanbu\ Ajnceza ~ab~e 00J 

azasından Nusret beyın uç "ai_ 
ceza mahkemesi reisli~i~e, ·~dl~ 
deiumumilik baş muavını Hı ,1 
beyin Ağırceıa azalığına ve O' 1 
vinlerden Cemil beyin bat '°.-ı 
· ı· - · ' kları r• vm ıge tayın o uoaca 

vet edilmeoktedir 
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S. Hıç se . . • k 'le bi sınızı çı armayınız. 
' r fenalık yapacak değilim. 
dııı, ~ bu kadar güzel bir ka· 
dat11ı:, ?sOrrnek kimin haddine 

Bunu 1 
~•ır n .. a . beraber, bu garip 
'-ak': lirnıanın yatağına soku 

ı1ı.ı:r Hakikaten nefis ! Bu ka
llri; tuhaf şeylerdir. Gidip bir 
~ı. '•anılar sürerek erkeklerin 
L; rını d'" d'" 
"llbu~· on urmeğe uğraşırlar, 
-. 

1 tabii kokularınız mese-
l.. Yata" ' ~IJ gınızdan yükselen bu 
ıı... ' bana d · · · · ,,.tt nere e ıse ışımı 

l)· Utacak .... ve unutturdu bile .. 
~Yordu. 

kııd ltıia sesini çıkaramadı. Kor· 
't a~ mı dili tutulmuştu? Yok· 
'-i YUründeki küçllk maskeye 
· ltıeıı ge l" • · ü • d k" b lit ~lb. nç ıgı, zerın e ı a-

lıeııi ıseye rağmen de zarafeti 
~I olan bu ateşli bırsızm 0

ba-
arı lnı onu teshir etmişti ? 

l 
..... 

lnı· 
\ ıa, yarım saat sonra ken· 
~e gelince evvela bir durak· 
Jt.1' Acaba rtiyamı görmüştli? 

Yır rü d v 'ld" G · h >'-•tıd ya egı ı. arıp ırsız, 
f-. " Yatıyor rahat rahat ne· 

"2 alarak uyuyordu 
~·•keli adamın elleri biç ça· 
~ •nıış gibi, temiz beyaz ve 
i~İıı:di. Lamia bunları bir an 

~J "ını' ~gördü ve yataktan hafifçe 
otoııı' tt~ du, ayaklarının ucuna basa-
·ı,dilel -. dışarı çıktı, üzerine bir 
~ fi ~, 1110 alarak kapıya koştu, açtı 
rl•rİ ~okağa farlıyarak: 

odl b· Hırsız var 1 
arl ~ ıye feryada başladı. Bu sesi 
ıl ko}an bekçi ile polis devriyesi 

u11ıf dıı~Uttular. Poliılerden biri ıor
a I . 
k ,1f ~ Nerede hanım nerede? 

,1 ~ lllia birdenbire yanaklarını 
.ı.t ... artarak bir hicap ile, hırsızın 

ç
1
sY_J, ""llted 
,_ ~. .e olduğunu söylemedi, sa· 

11 ıı... thle evi gösterdi. Polis tek-"', ~ le ~ •ordu 1 
. 1 "'Evde baıka kimse yok mu? 
'rl, ~"' liayır, Annemle babam bu 
fJ/. de'~~ Adaya gittiler, hizmetçi 

t..... 
1zıoli, ben yalnızdım. Biraz 

( .• ,,, b" k !, ~ ır pıtırdı duydum, yata 
el ~~~ltıı? aralığından, dışarda mas

dQ 
1 bır adamın dolaştığını gör· 
Qı Ve 4 .··· . 

rl 

d1iı ~ıa, o lne kadar duyma· 
IQy bır hıssin tesirile yalan söy· 
ct.brdu. Bereket versin polisler 
k(),; fazla sormadan eve doğru 
~ ... tı~ar. Bekçi ile Llmia arka· 

t . an onları takip ettiler. 
bir v~ or~a katında bir odada 
bttn\l ektrık yanıyordu. Lamia 

giSrUnce: 

lbı; ~f te, dedi, aydınlığı da yak· 
d,,,' E eaı de benim yatak odam· 

h lıııaslarım da orada 
roı· l •• 

~'akıa er, bekçiyi kapıda bıra-
011118 ' kendisine, evden çıkan 
ltr .• Yakalamasını tenbib etti· 

' 
1Çtri · d" .._ 
8 

gır ıler. Lamia: 
da k 

1
en, dedi, korkarım, bura

h • acagvım 
rot· · ıu 1•ler ··1 .. ""\lay, gu umseyerek onu bir 

'ller· •oktular, ve yukan kata 
•tıdc t b ' 

lbia11111 
8 ancaları çıktalar. Li-

'Yakı Yatak odasına doğru 
ltd· •tının l . ' ıler b. uç arına basarak ıler· 

- D •rdenbire kapıyı açarak: 
.. biye avranrna, eller yukan f 
~111dt11 b~ucum ettiler. Odanın 
t (ltllç b· ır kahkahadır koptu. 
~ duru ır •daın pijamasile ayak· 

tib· 1or . 1 bir ve ehnde makara 
' N teyJe oynuyordu. 
~ e od d" 

t Oliıle e ı, ne arıyorsunuz 
'tcliler at ı•ıalayarak cevap 

- Evde hırsız varmış da. Ha· 
nım efendi .• 

- Hıraız benim 1 
Polisler gittikçe hayret ediyor

lardı. Bir hırsız nasıl olur da 
girdiği evin yatak odasanda pi· 
jama ile böyle rahat rahat do
laşırdı, bereket versin, anlamak
ta gecikmediler, pijamalı adam 
yere atılmıı bir ıiyah elbise ile 
bir maskeyi göstererek: 

Limiaya dedi, bir sürpriz 
yapmak istedim. Ben kocasıyım 
Avrupada idim. Orada, son za· 
manlarda Yo Yo diye bu etimde 
gördüğünüz oyuncak icad edildi. 
Bir akşam, bunlardan bir tane· 
de ben aldım. Bütün mesele şu 
m:tkara gibi şeyi, ipin uzunluğun
ca indirip çıkarmaktır. Bu oka
dar eğlenceli ve o kadar insanı 
saran bir şeyki bDtDn gece uyu· 
madım ve elimde yo yo dolaş· 
bm. 

Sonra, birdenbire Limiaya bir 
sürpriz yapmak aklıma geldi. Bu 
oyuncak daha lstanbula gelme· 
den ona bir tane hediye etmek 
istiyordum. Hemen sordum, so
ruıturdum, Pariaten lstanbula o 
sabah bir tayyare postası kalka
caktı. Derhal bindim, Ye bu ak
şam saat 11 de Yeşil köye gel· 
dim. Yolda, aklıma garip bir 
fikir gelmişti. 

Sürprizi tamam yapmak için, 
gece yansı eve bir hırsı% gibi 
girecektim, bavulumda tesadüfen 
bir balodan kalma küçük bir 
maske vardı. Sm~kini giydim, 
yakasını kald11dım, maskeyi de 
taktım, ve evın anahtarı zaten 
cebimde olduğu için girdim. 

Herha de Lamia beni tanıma· 
mıı olacak ki... yani ıürprizim 
tam oldu demek isterim. 

Limiamn kocası, bunları po· 
lislere anlabrken, elindeki yo yo 
ile de oynayor, bir çok maha
retler gösteriyordu. Polisler, ta· 
bancalarını çoktan ceblerine 
koymuşlar, gülerek dinliyorlardı. 
Nihayet: 

- Rahatsız ettik beyefendi. 
Diyerek çekildiler. 

• • • 
Lamia kapandığı doadan on

Jarın ayak ıeılerini duyunca, yll
zünü kapı aralığından çıkarıp 

sordu: 
- Nasıl, yakaladınız mı? 
Polisler, sert bir suratla: 
- Yakalamadık, ve sizi onun· 

la yalnız bırakıyoruz, böyle hır· 
sızlar~ kan un karışmaz. 

Diyerek sokak kapısını çat!.. 
Diye çekip aittiler. 

Lamia olduğu yerde donmuş 
kalmıştı. Olan bitenden hiçbir 
şey anlamıyordu. Bu aralık yu
kardan bir ses duyuldu: 

- Limia, nerdesin, bak sana 
ne getirdim. 

Bu ses,. Bu ses yabancı bir 
ıea değildi. 

- Lamia •• 
Bu ses Şevketin seti idi. Li

mia, biran içinde kendisini yu· 
karı katta buldu, ve yatak oda· 
sının kapısında, yüzü maskeli 
garip hıraıda kırşılaıb. Maskeli 
adam: 

- Bak, diyordu, sana Paris· 
ten ne getirdim. 

Fakat Umia, yo·yoya bakmı· 
yor, onun kucağına atılırken: 

- Alçak, diyordu, niçin bu· 
nu bana yaptın.. En gUzel bir 
hatıramı bozduof.. 

Bereket versin Şevket, yo·yo 
ile meıguldü. Bu sözlerin mana
sını anlamada. 

fa. 

VAKIT 

Denizaltı tankı 
Madrit, 24 (A. A.) - Müvel· 

lidülhumuzası suyun elektrikle 
tahlili ıuretile elde edilen deniz 
altı tankını icat et.mit olan lapan· 
yol aıneleıinden Ruiz dün Casa 
de Cambo gölünde 15.000 seyir
ci karıısında tecrübelerini yap • 
mııtır. 

Ta.nk, evvela gölde dolaımıt 
ve sonra ıuya batmııtır. Muhteri 
suyun dibinden cümhuriyete, hü • 
kUmete ve tahtelbahir kazaları 
kurbanlarına selamlarını gön • 

• 
dermittir. 

Sular tanka girmiye batladı • 
ğından 90 dakika sonra suyun 
yüzüne çıkarılmııtır. T ecrübele • 
re devam edilecektir. 

Bir Amerikalı 
profesör 

Şehrimizde olduğunu yazdığı· 
mız Amerikada Kolombiya da
rülfünunu cerrahi profesörlerin· 
den Mr. laman Şuran dün Tıp 
fakültesinde bir konferans ver
miştir. Profesör müderrisler , 
doktorlar talebenin hazır bulun
duğu konferansında Amerikada 
yaptığı mühim ameliyatlardan 
babıetmit, projeksiyonla bu 
ameliyatın resimlerini göstermiş· 
tir. 

Ağa Hanın oğlu 

Loodura, 24 ( A.A ) ~ Ağa 
Hanın oğlu Y onus Ali bir oto· 
mobil kazası neticesinde ağır 
yaralanmıştır. 

Bir av partisin4en Londura· 
daki evine dönen prensin oto
mobili yolda bir kamyona çarp· 
mış ve devrilmiştir. Prens muh· 
telif yerlerinden yaralanmı7, yü· 
zü bere içinde kalmıştır. Has
tanede tedavi edilmektedir. 

Ekmek flatları 
lstanbul Belediyesinden : T eş· 

rinievvelin yirmi altıncı Çarşamba 
gllnünden itibaren ekmegin kilo
suna sekiz kuruş on para fiat 
konulmuş ve francala on Uç 
kuruıta ipka edilmiştir. 

SEYRISEF AIN 
l\lerkczl idaresi G:ıl:ıra köprlib~ı B 2623 

')u he A, Sirkeci M Ulıürdar zade Han 22640 

Izmir • Pire • Iskenderiye 
Postası 

(EGE) 2_5 birinci teş· 
rıo sah 11 de. 

Trabzon Postası 

(Ankara) 26 ~ırinci 
teşrın çar· 

şamba 18 de. Dönüşte Tire
boluya da uğrar. 

Izmir - Mersin Postası 

( 1 eboJ U ) 26 birinci n teşrin çar· 
şamba 10 da. Galata rıhtımın
dan kalkarlar. (5601) 

Dört yüz tane kazan borusu 
bin tane Kondense borusu sa
tın ahnac&klır. 

Münakasası 8-11·932 de ic· 
ra kılınacaktır. Tem1nat % 15 
tir. (555 J) 

Fatih sulh 3 üncü hukuk ha
kimliğinden: Yebikulede imrahor 
llyas bey mahallesinde Mahıen 
sokağında 4 numarala hanede 
mukime Bakiye hanımın ayni 
hanede oturan Şükrü efendi kı· 
zı Sebahat hanıma 17-10-932 
tarihinden itibaren vasi tayin 
edildiği iJAn olunur. (5019) 

Sayıfa 11 

ı _________ •_s_t_a __ n •• b __ u_ı ___ l3_e __ ıe __ d...,.iy.....,e_s_•_· __ 11_a __ n_ı_a_r __ • _______ ı 
Üsküdar yirmi üçüncü ilk mektepte mevcut tahmi&ıen üç, 

dört bin yerli kiremit 27 • 10 • 932 Perşembe günü saat ondan 
on dörde kadar mezkur mektepte bilmüzayede satılacağından 
talipler orada bulunacak memura muracaatları. (5645) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Eczayı Tıbbiye: (3· 11-932) Perşembe saat (14). 
2 - Elektrik levazımı 13-11-932) saat (15~ te: 
Taliplerin cetveli gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 

için ( % 7,5) teminatlarını hamilen yukarda yazılan gün ve saat· 
te Galatada Mübayaa Komisyonuna müracnatlan. (5580) 

Kadıköy Malmüdilrlüğünden : 
Alıcısı olmamasına binaen 10/10/932 tarihli Vakıt gazetesile 

müzayedesi bir hafta uzatılan Rasim paşa mahallesiııde Y eldeğir· 
meni sokağında atik 8, 8 mükerrer cedit 10/10/1 No. lı arsanın 
pazarlık suretile müzayedesine bir ay daha devam o:unacaktır. 
lstiyenlerin salı günleri saat 14/5 ta müracaatları. (5640) 

Kadıköy Mal Müdürlüğünden: 
Kadıköyüode Papasoğlu bahçesi y;ınındaki depoda bulunan 

tahminen 1500, 2000 adet boş mazot tenekelerinin açık arttırma 
usulile satılacaktır. Müzayede günü 2. inci Teşrinin 1 inci Salı 
günü saat 14,5 buçuktur. Talip olanların pey akçelerile o gün 
komisyona izahat isteyenlerin . daha evvel Mal Müdürlüğüne mu

racaatları. (5641) 

Eyüp sulh icra memurluğun· 

dan : Bir borcun temini istifası 
için mukaddema tahtı hacıza 
ahnan bir adet ufak tezgah ve 
otuz beş adet yeni erkek yeleği 
ve dört adet siyah renkli ve 
ikstire kalite markalı melon şap· 
ka 31 • ıO. 932 pazartesi günü 
saat 13 den itibaren açık arttır
ma suretile sandal bedesteninde 
paraya çevrileceğinden talip olan· 
ların yevmi mezkürc!e muayyen 
saatde mezkiir mahalde hazır 
bulunmaları ilin olunur. (5035) 

Ucuz kiralık 
Bomonti caddesinde No. 65 

aparhmanın 4 odah muşambalı 

3 üncü katı 25 liraya kiralıktır. 
Civarındaki eczacı Çubukciyan 
efendiye müracaat. (4895) 

Zayi 
18 1Q.932 de Pertevniyal Ji. 

sesi dokuzuncu sınıftan aldığım 

208 numarala tasdiknameyi zayi 
ettim yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hllkmü yoktur. (5018) 

413 Salahattin 

Ankara'nın en büyük 

Kıtap, gazete Vf1 
Kırtasiye mağazası ·. 

AKBA 
kıtap evi ve kırtas 1 yecilik 

Ana( artalar caddrıi 
T.-ldon: 3377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makinel~r 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ıtriyah -

Kütahya çinileri 

3UncU Kolordu Sabnalmal 
Komisyonu ilAnları 

Yerli fabrikalar mamulitınden 
(36000) Metre çantalık bez ka
palı zarfta münakasaya konmuş
tur. lbalesi 31 · 10 · 932 tarihine 
müsadif P&&zartesi günü saat 15te 
yapılacaktır. Taliplerin şartname 
ve nümunesini görmek üzere her 
gün ve münaknsaya iştirak ede
ceklerin o gün ve saatinden ev• 
vel M. M. V. Satın alma komis
yonuna müracaatları. (862) (5309) 

~ .\~ ~ 

Tahhüdünü ıfa edemiyen mü· 
teahhit ve hesabına (50,216) adet 

sarraciye bobin ipliği kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
8-11·932 tarihine müsadif salı 
günü saat 15 te yapılacaktır. 

Taliplerin şartname ve nümune
sini görmek üzere hergün mü· 
nakasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinden evvel teklif ve 
teminat mektuplarının makbuz 
mukabilinde Ankada M.M.V. sa· 
tına\ma komisyonu riyasetine 
tevdi eylemeleri. (875) (5443) 

:(. !l{o ~ 

Yerli mamulatından 20 ili 
40 bin adet malra, kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
9-11·932 tarihine müsadif çar· 
şamba günü saat 15 le yapıla· 
caktır. Taliplerin şartname ve 
nümunesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iş~irak ede
ceklerin o gün ve saatınden ev
vel teklif ve teminat mektupla· 
rrnın makbuz mukabilinde An· 
karada M. M. V. Satınalma ko· 
misyonu riyasetine tevdi eyle· 
meleri. (876) (5444) 

.ıv; :(. "'-

Üç yüz bin kilo un kapalı zarf 
usulü ile münakasaya konulmuş· 
tur. ihalesi 9-T eşrinisani· 932 
çarşamba giinü saat 15 tedir. 
Şartnamesini görmek üzere Is· 
tanbulda Fındıklıda 111. kolordu 
satınalma komisyonuna müraca-
atları ve ihale günü vaktinde 
teminat ve teklif mektuplarım 

makbuz mukabilinde Ankara 
merkez kumandanlığı sahnalma 
komisyonu riyasetine vermeleri. 

(874) (5442) 
:f. oy. ~ 

lzmir Müstahkem mevkii kıt'a· 
larının ihtiyacı olup 23· 10-932 
pazar günü ihalesi yapılacak 

olan 181 ,'200 kilo sığır etinin 
ihalesi, ilanat teahburu dolayısile 
26-10-932 çarşamba günü saat 
on beşe tehir edilmiştir. Taliple· 
rin o gün ve vaktinden evvel 
lzmir Mst Mv. <ia. Al. Kom. na 

t müracaatları. (1008) (5652) 
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25 Teşrinievvel 19~ 
ile, çocuk ve yavrularınızı besleyiniz, saf hilesiz 

buğdayı nişastasile yapılan mahallebi ve tatlıların nefasetine payan 

bir gıdadır. Kemikleri ve vücudu kuvvetlendirir. Çocukların ek 
nemasına azim faideler temin eden Hasan bezelya, mercilll ' 
tates, arpa özii unlarından yapılan yemekleri çocuklarıoı:ıa fC 
hassa hali nekabatte olanlara yediriniz. Hasan pirinç öıü .,e 
markasına dikkat Kutusu 25 kuruştur. Hasan ecza deposu. 

/l.))o.flior farı lZ 

Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum vo kadın hastalıkları mUtehass!Sl 

Muayene: 10-12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, !stikleıl caddesi No. 193 

(Opera sineması kar,jlsı) 
Tel. 4,2221 - 4,1960 

Doktor 
Aristidi 

Muayenehanesi: 
,EminllnU: EmlnönU han 3 Uncu kat No.8 

Doktor 

A. Kutiel 
Cilt ve zUbrev1 hastalıklar tedavthanesl 

Karaköy börekı;t fırını BT?'asmda 34. 

Diş doktoru 

Arşak Sürenyan 
Beyoğlu lsUkltıl caddesi numara 303 
Mısır apartmıanı. MUracaat: Cuma pa
zardan maada her gUn 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 4042-i 

· Cilt ve zührevi hastalıklar mütehassısı 

Doktor 

Babaettin Şevki 
Bnbınll caddesi Meserret oteli kar§ısındıı 

Avni Bey apartımaru 125 SabııbtAn 

Akşama !tadar 

Doktor 
Emin Şükrü 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

lstımbul suıtwımnhmut türbesi, Babı· 
tlli caddesi, No. 10. Telefon muayenchıı· 

ne: 22G22 - Telefon ev: 4.3125 
"Her gUn öğleden sonra e:u:ıt 14-18,, 

OroloA • Doktor 

Fe yzl 
Böbrek, mesane, idrar yolu hastajıkları 

mUtchassısı 

Beyoğlu, lstlklı\l caddesi Elhrunra 
apartıman No. 3 Her gllıı öğleden sonra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Urolo§ • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastahltları mOtehassIBı 

Muayenehane: TUrbc, Mahmuc!Jye cad· 
desi. No. 10. Telefon 22822 

---~---------------------Doktor 

Fuat Fehim 
cumarten - Pazartesi - Çaroaınba v~ 
Per§embo günleri öğled~ sonra hasta
larını kabul eder. Çağaloğlu, ZekJ Bey 

(Sıhhi apartnnan) No 5. Tel. 20164 

Doktor 

Feyzi Ahmet 
Cilt, zUbro\1 vo tcnasUI h:ı.stnlıklan 

mütehassısı 

Babl~I cnddesi, köşe başı Feyzi Bey 
han numarn: 43. Sabııbtan akoama ka

dar hasta. ltabul olunur. 

Doktor 

Hasan Basri 
Edlrnckapı, Acıçeşme sokak No. (9) 

Maayenc: (Her gUn saat 15--18 e kadar 
1 l._ 

Urolo§ Doktor 

Hakkı Rüştü 
ldrar ve Tenasuı yollan birinci smıt 
mUtebassısı "PAR!S,, den Dfplome 
tsttkırıı Caddesi Ytldız apartunaıı 

No. 322 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpaşa hastahanesi idrar yollan 

mUtebassısı operatör 
Muayenehane: Cağaloğlu eczahanesine 
bitişik. No. 30. Tele!on 21614. "Saat 

15 - 18 hasta. kabul olunur.,. 

Doktor 

Kapik yan 
Muayenehanesi: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 26 

Telefon: 2 1077 lstanbul 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yollan hastalıltlan mlltehassıın 

Emlntlnü (Sabık Karakll§) banma 
nakletmiştir. Cumadan maada her gün 

hastalarmı lcabul ve tedavi eder. 

Diş tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parls darillfünunundan mezun 

Çağaloğlu Halk Fırkası kar§ısmda Sıhhi 
apartıman No. (7) 

Doktor 

Nuri Mahmut 
Kadın lın talıkları mUkhaNısı 

Hastalarını Maçkada Bcrnar apartı-

manmda (1) numarada kabul eder .. 

(4937) 

Doktor 

Osman Serafeddlo 
l\fuayencluuıe: Cağaloğlu, Nuruosmanlyc 

caddesl No. (10.) Telefon 20893 

Doktor 

Reşat Hüseyin 
Kulak, boğaz ve burun hastalıklan mU
tehnssısL :Muayenehane: Türbe Mahmu

diye caddesi, No. 10. Telefon: 22622 

Diş Tabibi 

P. Şamlıyan 
Beyoğlu, lstlkll\I caddesi No. (2~) 

(Mulenruj ynnında 
Muayene saati: 9 - 12 ve H - 21 

Doktor 

Robert Behar 
Doğllm, Kadın hastalıkları mUtehaaS1Bt 
Beyoğlu, Altmcı Daire Saadet apartı

manı 4 Telefon: 42526 

Diş Tabibi 

Y ervant Arşak 
Beyoğlu, Ağacaml, lstikl1\I caddel'll Ma

' rinopuıo apartımnnı No. (98) 

• w 1 LlRAlA ---·-Yİizü ile kuş tüyü yastık 

da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 

12 liradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 
bulunur. Ankarada s3tış mağazası : Saltı Franko 

1 1,elefon: 23027 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidcde büyük ikramiye 

4 O. O O O Liradzr 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Rzrsatz l(açzrmayznzz 
iştirak Ediniz ••• 

~ oaı; ı ... ,. •• 

Bu çocıık 
Niçin 
Mahzun duruyor? 

Çünkü onun kumbarası yok! 
29 teşrinievvelde bir Kumbara 
hediye ederek onu da sevindiriniz 

TUrkiye'de Cumhuriyet;n kurulufu glinü, bütün dilll .. 
yanın (Tasarruf günü) dür. Küçük, büyük, kadın, et" 

kek herkes o gün para biriktirmeğe başlar. 

Bu hafta içinde iş bankasından alacağınız 
Kumbaraya para atmıya başlayınız 

Gelecek sene bu tarihte bir çok paranız olur 

1 ~ 1 

Sabah uykudan 11yaıwıc:a dilin 
pammmş btılun.ması. midenin 
rahatsızlığına allmettir. Tabil 
hazmi temin ve inkibaman ~te
ve llit avarızdan sizi vikaye 
edecek olaıı Eoo's "Fruit Salt •• 
mQ.stahzanm almak için m6hlik 
hali.tın hudusunu beklemeyiniz. 

Sabah ve akşam bir bardak su 
derununda bir kahve kaşıgı 

- .. nın ~· ... • Fao • ,1 

ısım•mıcr 
dil<•ll•rt. 
labrllıu,. 

allmctl 
tarilı&&Mlır. 

mıkdan • hBfidir. U I T S 
~~f s ... a •ıı 41..,.. 

~o BILÜMUM 
:.~ ~.LI ICZAMELERJ>~ 

SATIUIL 

Osmanlı Bankası 

1 
1 
[ ler türlü bonolarla ma.zbata kar•' 
sureti ve deyin ilmuhaberi ve sair 
vesikalar üzerine her şekilde işler 
yapar, Balıkpazar Maksudiye h•" 
L\o 35 Uı"turlu zade:\l. Derviş ""' 

'J',.1,.frın 2:1J97. 
1 •. :-: :. '"l -EEY Sirkeci adresi 15 kurılf 

luk posta pulunu havi mekto~ 
sorulacak her iş için malüıO"" 

_t_o_p_la_r_v_e_v_er_ir_._t_4_9_44_) ___ _J 

Iı veriyoruz 
EMLAK ve EMANET YUROV 

Marangoz, dülger, duvar'9ı 
betoncu, sıvacı ve rencberlet' 
iş bulur Sirkecide paket Postıll~ 
si karşısında Mizanoğl han r-ı.o 

(4882) 

VAK 1 T 
0/o5 Faizli, 1918 tarihi istikrazı Dahili 

tahvilatı himillerin~ 
Günedellk, Slyaal Gazete _.,.Jd 

lstanbul Ankara Caddesi. V AKIT '!"'-

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 21879 
İdare t elefonu : 24370 

. -

1 Teşrinisani 1932 vadeli ve 30 numaralı kupon bedelinin, 
1 Teşrinisani 1932 tarihinden itibaren Osmanlı bankasının Gala
ta ve Ankara idareleri ile Vilayet Merkezlerindeki bilumum şube
leri Gişelerinden tesviyesine mubaıeret edıleceği ilin olunur. 

20 Türk lirası itibari kıymetli beher tahvil kuponuna muka
bil enakı nakdiye olarak 50 kuru~ tesviye olunacaktır. 

Kuponların, numara bordurolan ile birlikte ibraz ve testimi 
üzerine, Osmanlı Bankası tarafından bimillerine, berayı tediye 
5 (beş) gün sonra getirilmesi muktazi bir makbuz verilecektir. 

Kiral> k kagir hane ve dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden: 

Beşiktaşta Akaretlerde 45, 47, 95, No. Jı haneler birer 
sene 15 No. lı hane ile, 20 No.lı dükkan üçer sene, 28 No. h 
dükkan bir sene müddetle icar edilecegioden T eşrinievveiin yirmi 
beşinci Salı gününden itibaren zirmi gün müddetle müzayedeye 
vazedilmiştir. Talip olanların ve daha ziyade malumat almak 
isteyenlerin Teşrinisaninin on altıncı çarşamba günü saat on üçe 
kadar mahalli mezkiirda 54 numarada ınütevelli kaymakamhğma 
ve yevmi meıkfırun saat on !içUnden on beşine kadar fstanbul 
Evkaf Müdüriyetinde idare e:ıc~enine müracaat etmeleri. (565~ 

Telgraf adresi: lstanbul - V AJU'I 
Posta kutusu No. 48 

Abone bedeller& = 
Türkiye Ecnebi 

-----Seneıır. 1400 Kr. 2700 ı;t• 
6 aylık 750 1460 " 
3 aylık 400 800 " 
1 aylık 160 300 ,. 

ilin Ucretlerl : 
n.esrnl ilanların hlrsatın ıo ı<urUI 
Tlcart ııo.nıarın bir satırı ı.2,6 ' 
Ticari lllnlann bir santimi 25 ' 

KUçUk llAnlar : flb 

Bir defası 30 lkl defuı 60 Oç cıeı;:,ıır 
dört defası 75 ve on defası ıOO kU ~· 
Uç aylık Uln verenlerin bir cıerası ı:ıı t.P' 
nendir. Dört satın geçen uıı.nıarııı 
satırlan beş kuruştan hesap edilir. 

·:AKIT MATBAASI - tsTANstJJ.. 
SAHiBi: MEHllET ASIM 

Umumi Nejrlyat MUdUrtl: ırıKRJlT 


