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Murahhaslarımız 
Bükreşten döndüler 

~~s ve kAtlbl umumt konsey içtlmaında 
'-'Unınak için ilç hafta sonra gidecekler 

Blikreıten dönen heyetimizden bir grup yolda 
vapurun güvertesinde 

~ Bükreşte toplanan 3 ilncü Bal- Heyetimizden Akil Muhtar B. 
43 \.k.o.nferansı!la. iştirak. eden ve kızı Bükreşte kalmışlar, Ya
"-t 1fılık heyetımız evvelkı gece kup I<adri Bey de tedavi edil
ed 12 de Köstenceden hareket mek maksadile Viyanaya geç-
3 5en Romanya vapurile dün saat mek için Bilkreşte kalmıştır. 
,\ da lstanbula dönmütlerdir. Balkan konferansına iştirak 
'1'4'/tıı Vapurla Yunan delegeleri de eden diğer memleket delegele-
~leketle.ri!'e dönüyo!lardı.. rinden birçoğu, aynı giinde ge-

l teşrınıevvel Cumhurıyet memleketlerine dönmüş!er Ar· uavra d . h ' ~~rarnını n~ur a. geçıren e· unvut heyeti .Bülue~ten aynı 
d~z boglinu tesıt ttmışler \te 
b:lege umumi kitibi Ruşen Eşref günün sabahı ayrılmıştır. 
b Y vapurda bugünün şerefine Konseyİ.1 Teşrinisani sonlarına 
4'r ziyafet vermiş gece saat doğru Bükreşle toplanmasına 
fet~e kadar eğlenilmiştir. Ziya- karar verildiği için Reis Hasan 
111 e Yunan delegesi de bulun- ve katibi umumi Ruşen Eşref 
h. tlftur. Vapurun Köstenceden Beyler üç dört hafta sonra gene 
eıreketinden sonra başlayan bu Bükreşe döneceklerdir. 
d ence cidden güzel geçmiş, 
ltllıbı edilmiş, Ruşen Eşref bey Heyetimiz Bükreşte geçirdik-
~ oynamışhr. (Alt tarafı 2 nci sayı/ada) 

balltllo Mlsaballası 
K.adııı veya Erkek, Istanbulda çabıan veya açıkta 

huıunan biitün Daktilolar Türkçe olarak " Sür'atli 
\re doğru yazma ,, Müsabakasına iştirak edebilirler. 
8u DJiiaabakayı geçen defaki gibi kıymetli bir heyet 
huzurunda yapacağız ve muvaffak olanlara hediye 
"ereceğiz • Açıkta bulunanlara iş bulacağız. Müaa
~akaya gi~mek istiyen Hanımlar ve Beyler her gün 
~~remize müracaat!a. isimlerini ... ~aydettirebilirler. 
.. tiyenlerin resimlerını dercedecegız. 

r::::::::-~~~~~~~~~~---=-~--~ ;an Hariciye nazırı lstanhul planı 
~nıetıı misafirimize 
.-\erilen ziyafetler 

"~iai'lcera, 03 (Vakit) - B.M.M. 
hıı1'1ııltlzım Paşa Hz. tarafından 
1-t,._ 

1 
lran hariciye nazıra Frugi 

'ttilıtı~'dine bır öğle ziyafeti 
~ 1tlir. 

~-~e~ct~e Ba,vekil ismet Pş. 
tıt~ilte ~rı ile, hariciye, dahiliye 
b -t~~· .meb'uslar, Iran sefare-
tıJu._._ •Cıye vekaleti erkanı hazır 
1(.1111 '1fl~rdır. f 'ce d ttlı misafirimiz şerefine 

llıu.ı i· lkt~sat vekili Celal B. 
b01t ır 2ıyafet vermiştir. 

lalıktıonf:emteketinharicil e nazırı 
F'l'\ıa' ~anbula hareketedecektir. 

'"•eı ~· an Hazretleri öğleden 
"!killcr· ıll~ müdafaa ve hariciye 
:clerckllnız.le tayyare meydanına 
sç~ı .... n bır tayyare filomuzun 
J.f '1İh,lti 1 g~r~üşlerdir.Mühendis 
.1:~ lie n eyıo tayyarest Frugi 
~~•ti . lretlcrin;n çok nazarı 

nı celbetmittir. 

Profesör Yan sen 
ne diyor? 

Ankara, 30 (Hususi) - lstan
bul belediyesinin şehir planmı 
m~sabakaya kovacağı ve bu 
müsabakaya Profesör Yanseoin 
de iştirak edeceği haberi hak-
kında M. Yansen şunları söyle
miştir: 

"Böyle bir müsabakaya gire-
mem. Eunu bir haysiyet meselesi 
sayanın. Sonra bir şehir planı 
müsabaka ile o~amaz. Çünkü 
bir şehir planı bir kaç sene 
emekle beraber yüz, yüz elli bin 
lira sarfıfe ancak meydana ge
lebilir ,, 

Sırrı Bey Pariae gidiyor 
Ankara, 30 (Yakıt) - Maliye 

vekaleti, Hazine müdürü Sırra 
B. Cumartesi günü Parise hare
ket edecektir. 

Y unanistanda FRANSIZLAR 
Yeni parlamento, 
bugUn toplanıyor! 

Kabine meaeleai halledile
cek mi, yoksa yeniden 
intihap mı yapilacak? 

Suri yetiler den 
askeri işgal 

Atinadan bildiriliyor: masrafı olarak 
600 Milyar 

Yeni Yunan meclisi, bugün 
toplanarak, meclis reisini seçe
cektir. Bu içtimada kabine me· 
selesinin halJedileceği zannolun· ' 
maktadır. lbrahlrn Hana· Frank istiyorlar ! 

M. V enizelosun, son günler· 
deki ziyaretinde, mevkii sağlam 
ve uzun ömürlü bir kabine teş-
kili mümkün olmazsa, meclisi 
feahetmek ve yeniden intihabat 
yapmak zaruri bulunduğunu 
reisi cümhura bildirdiği söylen
mektedir. 

no B. 

Adana,30 (Hu.Mu.)-Halepten alınan haberlere nazaran Fransa• 
Suriye muahedesi hazırlanmıştır. 13 maddelik olan bu muahede· 
nin on iki maddesi kabule şayan görülmüştür. Yalnaz bir maddesi 
ihtilaflıdır. lbtilifh madde, F ransııların işgali askeri masarifi olarak 
600 milyar frank istemeleridir. Vatanilerin reisi lbrahim Hanano 
Bey bu madde hakkmda diyor ki : 

- Bu parayı nasıl öderiz. Kabnl etsek bile borcun ödenmesini 
lrliodalıların ödedikleri şekilde ödeyebiliriz. 

Kıraliyetçi parti, Venizelist
lerle birlikte çalışmak istemedi· 
ğinden ve küçük partilerin iıti- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::n:::::::::::::::::ı:::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::_::-.L-nu::=:t 

rakile bir kabine tetkiline de 
imkan görülemediiinden, mevkii 
sağlam ve ömrü uzun bir ka
binenin teşkilinde çok giiçlük 

çekileceği zannediliyor. Vazifesini yapmış mıdır ? 
On güne kadar meclisin fes· 

holunması ve hemen yeni inli· 
bap emirnamesinin neşredilmesi Yüksek mektebi muhtemeldir. Bu takdirde Ve
nize!os hükumeti, yeni intihaba
tın icrasıoı temin edecektir. 

Eununla beraber, meclisin 
feshedilmesine ve yeniden inti· 

Ticaret 
hocalanndan 

Ali Beyin 
Nizam ettin 
fikirleri 

habat yapılrtl,asm ' •rncet ka\mı· enç müderrisin daha ·ık ke
yacağıoı il~ri aiirenl4!r de vardır. limelerde derhal tebarOz eden 
Diğer taraftan, Venizelosla 
Venizelistler iktidar mevkiini 
elde tutmaktan istinkaf ettikleri 
takdirde, Kafandaris tarafından 
bir kabine teşkil olunacağı, bu 

-kabinenin meclisin feshi ve ye· 
niden intihabat icrası esnasında 
iktidar mevk:inde kalacağı da 

bir konuıu1 hususiyeti var: Bazı 
harflere, diğerlerinden daha çok 
bir çık•ş hakkı vermek. 

Bununla beraber cllmlelerinde 
külfetten tek eıer yok. Samimi, 
açık, ateıli konuıuyor. Darillfii· 
nun vazifesini yapmıt mıdır, su· 
aline verdiği cevap ıu: mevzuubahs o'n; aktaclır. 

- Darlllfünun bütün darülfü-
1 lal ya bazJ eşyanın nunlar gibi ilim kültürü tesis 
resimlerini artırdı edecekti. Böyle bir kültürü ma

alesef tes·s edememiştir. BinaenIstanbul, 30 (A.A) - ihracat 
Ofisinden tebliğ edilmiştir: aleyh adeta vazifesini ifa edemi· 

''ltalya hükumeti yağh hubu· yen akim bir cihaz halinde kal-
bat ile, zeytin ve tohum yağlara mışhr. 
ithalat resimlerini yükaeltmiştir. - Yeni üniversitemizin vazi-
Alak adarların Ofise müracaatla· fesi ne olacaktır? 
rı.,, - Bence her şeyden evvel 

:::::::::::::::::.-::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. •••••••••••••••-••-•••••••n••••••••• ···························-····-·-··· 

inkdabımızın karşısında Yamesi 
vardır. lnkıllbimum ilmi mes
nedi müstakbel liniveraite ~a
cakbr. Ancak bu vazifeyi bibak
km görebilen Oaiversitemizdir ki 
beynelmilel cereyanlarda nafiz 
olabilecektir. ' 

Ben her ıeyden evvel üniver· 
sitemizi fiili inkıllpla kaynaımıt 
görmek istiyenlerdenim. ı 

Fakat şimdiye kadar kaynef • 
madık mı denecektir belki ••• Mak· 
sadım bu değildir. Bu cümleyi 
fU suretle yazınız: ı 

lnkıllbın muhtelif cephelerden 
ilimleri vardır. Bu ilimler üniver
site de derinlettirilir. KaJDff• 
mayı bu derinlqme de buluyo· 
yorum. 

- Kimleri mllderris tavsiye 
edersiniz? 

Nizamettin Ali beyde, Şekip 
bey gibi gllUimsiyor ve katiyen 
isim üzerinde durmak istemiyor. 
Eu itibar!a sadece, müderris 
kimdir nasıl olmahdır? Mevzuu 
etrafında bir tahlil yapıyor: 

- Müderris öyle bir adam 
olmah ki, diyor, o adam da di
namizm olsun. lfıkişaf ve ittisa 
kabiliyeti taıısın. Genç de, yat· 
h da o~sa, o apamı mücierrislik
ten uzaklaıhrmak icap eder ki 
top.ladığıoı iddia ettiği bilgiye 
rağmen, yerinde durmakta, yeni 
mesafeler almak kudretini kati
yen haiz bulunmamaktadır. 

- Nasıl ayırt etmeliyiz?· 
- işte mühim bir nokta •• 

Bazan kabiliyetli insanları pek 
geç tanıyoruz. Çünkü çok dafa 

(LOtfen seylfayı çeviriniz) 

r . 
Ankaradaki maç 
Rus mlllt takımı ile Helkevl 
takımı arasında dUn Anka• 
rede yapllen ikinci futbol 
maçını3·2Rualer kezendller • 

- Ben insanın aklından geçeni bilirim •• r Yazısı Sinci sayıfamızda] 
- Pekali,niçin çıkanp birkaç kurut borç vermiyonun? ... 1 -----------
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Dil inkılabı 
hareketleri 

r····;·······-·····Teigr··a·ı··-·-.... ·aa11·e·rıe-r.-···---;··-·ı Romanya 
Mühim hadisel =·················································································································································--····-· .. ··-···· ........... . 

Maarif vekilinin riya
setinde büyük bir 

toplanma 

lzmirde millet 
mektepleri 

Viyana,Stokholm 
sefarethanemizde 

lzmir, 30 (Hu. Mu.) - Millet 
Ankara, 30 (Vakıt) - Şehri- mektegleri ) Teşrin!sani salı 

mizde dil inkılabı bareketleıi günü merasimle açılacaktır. Bu 

Cilmhurlyetlmlzln yıl 
dönümü parlak 

surette tes'it edi idi hummalı bir faaliyetle devam sene şehirde 35 dershane açıla-
etmektedir. önümüzdeki hafta cakbr. mülhakatta bu miktarın 
içınde; Ankara mekteplerindeki daha fazla olacağı tahmin edil· 
Türkçe muallimlerinin iştirakiJe mekredir. 

Stokbolm 30 ( A.A) - Cüm
huriyetimiıin onuncu yıl dönümü 

Maarif vekilinin riyasetinde bü-

yük bir dil toplantısı ypılacaktır. _ Kontenjan listesinde 
isteniyor 

münasebetiJe dün stokholm sefa
retbanemiıde Türk yurtdaşlara 

verilen bir öğle yemeğini müte
akip sefirimiz Ragıp Raif Hey 
saat üçte başlayarak şahsi ve 
resmi dostJarının tebriklerini ka

bul için temiz ve samimi bir çay 
ı.:iyafeti tertip etmiştir. Aktam 
sefarette verilen büyük bir ziya· 

inaanların bir andeki görünüş 
vaziyetine bakarak hükmediyo
ruz. Halbuki bu, sıb hatlı bir 

miyar değildir ve olamaz. Tür
kiyeye lazım olmıyan tek şe}', 

statik ruh ve statik kafadır . 
Bir şahsın içindeki kaymyan di-

namizmi iÖrmek için seçim işle
rine fazJa ehemmiyet vermeliyiz. 
Seçim mevkiine gelenlerin dahi 
dinamik birer hüviyet olmalarına 
dikkat etmeliyiz ki karşılarında
kilerin ruhlarını takdir edebilsin
ler. Sadece görünüşe göre hü
küm vermesinler. 

Seçim mevkiine, alelekser a· 
likadar olmıyao, durgun bir ta-

kım şahıslan ketirmek taamülü 
görülüyor ki bu değiştirilmek 
icabeder. 

- Mllderris bir eser sahibi 
olmalı mıdır ? 

- Elbette. Bir kere akade-
mik bayata girmiş, o hayatın 

tadını tatmış kimse müderris 

olabilir, Zoraki ilim yapanlar, 
yeni mesafelere doğru gitmek 
için, içinde tükerimiyen heyecan
lar taşıyan kimseler müderris 
olamazlar. 

Yeniyi aramak, yeniyi bulmak 
müderris için en esaslı bassalar 
olmalıdır. Müderris malumu nak-

lefmekle iktifa etmemeli, bizzat 
hakiki bulmalı ve bunu iÖster
melidir. Fakat nice kitaplarda 
Yardırki teraziye koymaya değ-
mez. Böyle kitap sahiplerini ki
tabı var diye kabul ederek he

nüı.: kitabı olmayan, fakat gele
cekte bir orjinalite yarat

mayı vadeden kimseleri üni
Yersiteden uzaklaştırmak hata 
olur. Bununla beraber bütün bu 
noktaları ancak bilen bir heyet 

takdir edebilir bir heyetki, ilham 
rabbaniyi bahsin haricinde tut
ıunda tahlil ettiği adamın, kafa
sının içini, tetkik edebilsin o 

kafanın içindeki eğer varsa ha
kiki istidadı, yüksek kabiliyeti 
kıymetJi baraketini görebilsin 
Yş? 

- Ona biç ehemmiyet Yer
mem. 

- Tahsil? 

- Tahsil?. Bence yeniye doğ-
ru gitmek için eskiyi kamilen 
ihata etmelidir. Eskiyi başından 
sonuna kadar dolaşmalıdır. Eski 

üzerinde bu kavrayışlı dolaşma 
ancak üniversite tahsilile olabi

lir. Binaenaleyh üniversiteyi bi
tirmeden, bilinecek şeylerin mü
him kısmanı ıüratle öğrenmek 
kabil olamıyacağı kanaatindeyim, 

- Hiç istisna yapmaz mısmız? 
- Belki.. Orijinal bir kafa 

orijinal bir sahada bir eser çı· 
karmış olabilir. Bu takdirde 

kendini yetiştirmi§ böyle zeka
lardan Türk camiası ve onunla 
beraber Türk üniversitesi çok 
iıtifade edebilir. 

değişiklik 
lzmir 30 (Hu. Mu.) - Şehir 

miz ticaret odası kontenjan Jis· 
tesindc bazı tadilat yapılması 
ha kında bir rapor hazırlamış 
ve vcldilete göndermiştir. 

Ayrıca kahve tacirleri de kah
ve itha l alınırı son şekli üzerine 
bazı temennilerde bulunacak bir 
heyet seçmişler ve bugün Ao
ka raya göndermişlerdir. 

Rusların zirai 
vaziyeti 

MOSKOVA, 30 (A.A.) -Teş
rinievvel ihtilalinin 15 inci yıldö
nümü münasebetile verilen ra
kamlara göre son beş tene zarfın
da Sovyet Ruayanın ziraat vazi
yeti tamamen değişmiştir. 1927 de 
miktarı 18/ 800 olan kolkozlar 
211 bine çıkmış azası 286 bin i
ken bugün 15 milyon olmuştur. 

192. deki 748 bin hektara mukabil 
bugün .J02 milyon hektar ekmi,
lerdir. Bütün Sovyet Rusyada 
150.000 traktor çalışmaktadır. 

fette lsveç hariciye erkanile 
Stokholmdeki sefirler hazır bu
lunmutlardır. 

Ziyafet esnasında ulu rehberi

mizin büyüklükleri yadedilmiştir. 

Ziyafet ço!< samimi olmuştur. 

Viyana, 30 (A.A) - Türk 
Cümburiyetinin ilanı yıl dönümü 

münasebetile Türkiye orta elçisi 

Hamdi Bey bir öğle ziyafeti ver

miştir. Ziyafette Reisicümbur, 

Başvekil, Nazırlar, sefirler he

yeti ve Avusturyamn eski An

kara elçisi M. Mrel hazır bulun

muşlardır. Davetliler ı.:evceleriJe 

birlikte gelmişlerdir. Hamdi Bey 

Viyanadaki Türkleri de kabul 

etmiştir. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: =::::::::::::::::::: 

ha 1 rımız 
Bükreşten döndüler 
(Baş taralı 1 inci sayı/ada) içti.mai siyaset komisyonunda 

leri sekiz, dokuz günlük zaman J ve bu komisyona tabi müteaddit 
dan çok memnun kalmışlardır. tili komisyonlarda, Balkanlar a-

Yu nan murabhasının raaında bir Tıp birliği teşkili, me
sai tarzları hakkında bir avan 

sözleri proje, çocuğun ve kadının hukuki 

Murahhas heyetimizle birlikte 
Yunan murahhaslarından bir kıs

mı da şehrimize gelmiılerdir. Bu
gün ayni vapurla memleketlerine 

hareket edecek olan Yunan mu
rahhaslarından kadın birliği mü

messili Avukat Madam Tanopu

los dün bir muharririmize tunla
rı söylemiştir: 

- Üçüncü konferansın ileriye 
doğru bir adım teşkil ettiği söyle
nebilir. Bulgar murahhaslarının 

umumi celselere iştirakten imtina 

etmelerine rağmen muhtelif me

seleler üzerinde anlaşmağa imkan 

hasıl olmuştur. Esasen Bulgarlar 

tali içtimalara iştirak etmiılerdir. 

Biliyorsunuz ki konferans altı ko
misyondan teıekkül etmektedir. 

Balkan misakı komisyonunda, mi

sak hakkında hazırlanmış ve la-

meseleleri etrafında müzakere ce-

reyan etti ve kararlar verildi. 

Hani münasebat komisyonu 

da Balkanlar arasında bir hars 

enstitüsü tesisine karar verdi. 

Görülüyor ki konferansın her 

komisyonu kendi sahasında müs

bet kararlar vermiıtir. Şimdi bu 
kararların hükumetler tarafından 

kabul edilmesi için lazım gelen 

teşebbüslerin yapılması lazımdır. 

Akalliyetler meselesini soruyorsu

nuz. Bu mesele, Bulgarların ka

rarı üzerine, çok gürültü çıkardı. 

Bulgarlar bilhassa Yugoslavlarla 
uyuşamıyor lar. 

Diğer murahhas arkadaşlarım

dan bazıları trenle Yunanistana 

döndüler. M. Papanastaıyu, par

lamento yarın (bugün) açılacağı 

tanbul konferansında müzakere için sür'atle Yunaniıtana dönmeği 
edilemeımiı olan muhtelif proje- tercih etti. 

ler tetkik edildi ve hemen hemen -----------
ittifakla kararlar verildi. Yalnız Muhtelit mübadelede 
hu kararlara Bulgarlar iştirak et· 
mediler. 

lktısat komisyonunda bir güm· 

rük itilafnameıi hakkında bir a

van proje hazırlanmııtır. Umumi 

mahiyette bir gümrük ittihadı !İm

dilik maddeten imkanaızdır. Bu

nun için kısmi bir itilafla iktifa 
zaruri görülmüştür. 

Hükumeti namana Milletler 
Cemiye:ti toplantılarına iştirak 
etmek üzre Cenevreye giden 

Muhtelit mübadele komisyonu 
bitaraf murahhaslarıncian M. An
dersen dün şehrimize gelmiştir. 

Bir ay evvel tedavi için Fransa 
gitmiı olan baş murabhasımız 

Şevki Bey de dün akşam şeh· 
rimizc dönmüştür. 

Tütün inhisarı mu- K ı d • eie 
Kral •ro u evırJJI d 

baya ata başladı şanlar . muvaffak ol~~: s@ 

lzmir, 30 (Hususi) - inhisar 
baş müdürlüğü bugün, Izmir ve 
civarından tütiin mübayaasına 

başlamıthr. 

inhisar yalnız Ege mıntakasın· 
dan iki milyon kilo tütün aJa-
cakhr. 

ltalyada 
Denizaltı telefonu 

Deyli Telgraf gazetesın et~ 
ret muhabiri Romanyada püJıif 
arkasında cereyan eden :k1ııclı 
ve meraklı hadiıeler h• h bİ~ 
malumat vermektedir.. Mu ~ti 
göre prens Barbu StırbeY ~r 
Karolu tathtan atmak için 111 

1 
maktadır. 

Prens Stirbey, müteveff• 
yanonun kayın biraderidir .. 
yano ıenelerce RomanyaJll11 

kadderatma hakim olmuıtıı~ 
ROMA, 30 (A.A.) - Dünya- diıi kıraliça Marinin saOI 

nın en büyük deniz altı kabloıu dostu idi. 
olan ve 270 kilometre tulünde bu- Kıral Karol, henüz prelll 
lunan bir kablo Fiuminico'yi Sar- prens Stirbey'in valideıile d~ 
donyada kain Terrava'ya bağla- masından memnun olmadıjı ~ 

h k 1 
onunla kavga etmit ve on~ ,..t) 

ma are eti ve reımi yapı mı§tır. tına bir tokat ta indirmitll· p, .. dı· 
ispanyada tevklfat Stirbey bu hakareti hiç unu~., 

Kıral Karol, Madam Lu ııt 
MADRIT, 30 (A.A.) - Komü

nistlerin mennedilmit olan bir iç· 

timanında 40 kiti tevkif edilmit· 
tir. 

Dğer bir mitingte 11 anartist 

tevkif ve bir takım veıaik müsa
dere edilmiıtir. 

Manisa istasyonu 
Manisa, 30 (Hususi• - Yeni 

istasyonun açılma meraslmi bu 
gün yapıJdı. 

·1 p . . 'kt prf ı e ar11e gıttı en ıonrır 1e 
Stirbey bu hadiıeyi ilan eU?~aır 
bu suretle kıral Karolun gerı ye 
mesine imkan bırakmamıtt•· t•' 
sabık kır al F erdinand ölüııı. Yji· 
ğında oğlu Karolü görımek ııt bil' 
ği halde Stirbey ile BratyaııD 
na mani oldular. .. 

. •' Kıral Karolun memleketine ,. 
deti üzerine Stirbey RoınsıtY0,. 
dan çekildi. Fakat bo§ durııı~ f 
Gece gündüz i~i kıral Karol • e 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: hinde çalıtmaktı. 
1 

Üç hafta evvel Manyo it b.J;i· 
davet olunarak Titulesko ile .

1
e 

Poliste 
-·············· 

Kaçak eşya bulundu halaç ta onunla te§riki ıııell~~· 
razı oldukları zaman StirbeY 

6
, 

Dün akşam Fenerde bir kaçak- · "" tün teşebbüslerinin akamete .,,,.. 
s;ahl. nıovy.lcı.ı ... ~ı.-. Jd ~ AJıl•f, ramPAK u:.eere o ugunu ::ı! ı •. ~· 
kaçak e!ya l>u1 nmuştur. Çünkü bu zevat sağlam bir h" Jİ' 

Fenerde Gülcami mahallesi met teıkil edebilirlerdi. HalbJ'•' 
Ayakapı sokağında iki numaralı prens Stirbey'in hedefi kırat ' 
evde kaçak efya bulunduğu haber rolun sarsılması, düımeıi ve 1' ~ 

·ı· l' l · disile Kıraliça Marinin naibi ti., 
verı ınce po ıı er evı aramıtlar ve 

1 
k . b ,ıer1 

. tanat o ara ıt atma geçııı 
aekız okka kaçak tütün, 12 defter 1 d' 

ır. 

sıgara kağıdı, ve bir dirhem eırar O · · St' b k 1 tf~O' . . nun ıçın ır ey, ıra P t! 
meydana çıkarılmıştır. Ev sahıbı lun sabık zevcesi prenseı ı-ıel 
Bursalı Hacer Hanm hakkında den istifade etmek istedi ve otl 
tahkikat yapılmaktadır. için prenses Heleni derhal ti 

E manyaya avdete ikna etti. ti~~ srar satıyordu " ki kıral Karolun arzusu, b:,, 
Üsküdarda Çavuşdere cadde

sinde üç numarııda oturan boşta 
gezer sabıkah Cemalin dün ak
şam Üsküdarda şüpheli bir va
ziyette dolaşması nazarı dikkati 
celbetmiş ve üzeri aranmıştır. 
Cemalin üzerinde on dirhem es
rar çıkllğı için hakkıoda tahki
ks.ıt yapılmaktadır. 

Manuvmı, yoksa •• 
Üsküdarda çavuı dere cadde

sinde oturan seyyar manav Hü
seyin dün Yenicami civarın da 
Feyzi adlı birisine eroin satar
ken cürmü meşhut halinde ya
kalanmıştır. Üzerinde 20 paket 
eroin çıkmıştır. 

Otomobil kazası 
ŞofiSr F aikin kullandığı 1695 

numaralı otomobil dun akıam 
Beyaııttan g~çerken dört yaşında 
Şaziye adlı bir çocuğa çarparak 
zavallıyı yaralamıştır. Şoför ya
kalanmışhr. 

Bisiklet çarptı 
Beyoilunda posta sokağında 

30 numarada oturaü Nikoli efen· 
diye dün akşam caddeden ge
çerken Şevket adlı birisinin bin
diği bisiklet çarpmış ve yüzün
den yaralamııtır. Şe~ket lıak
kında takibat yapılmaktadır. 

hilafına idi. Belki kıral, prell ( 
bu hareketinden hiddetlenere~ .J, 
nu geri çevirirdi. Halbuki ~ 
sabık karısının avdetinden h•~ 
dar olur olmaz bu ziyareti h / 
telakki ve prensesin hususi trt 
getirilmesini emretmiıtir. ~ 

Halbuki herkeı, 'fe bütün .I_ 
Di muhabirler ıabık kıraJİÇ . ~ 
tevkıfini bekliyorlardı. Onuıı ~ 
muhabirler hazırlanmıtlar -;e 
duda kadar gitmişlerdi. .J 

Kıratın müsait hattı hare/ 
buna imkan vermediğinden P ~· 
Stirbey planı akamete uğraııı'f fi' 

Stirbey'in beklediği, sabık lı1 ,Jf 
liçamn tevkifi ile memleket d~ 
linde bir takım patırdıların ~ 
ması idi. Çünkü memleket Jabf 
de ıabık kıraliçayı ıevenler 
çoktur. ~ 

Romanya-Rusya "iet 
sındaki müzakere ııcr 

BÜKRES, 30 (Husuıi) - et· 
manya hükumeti, bir teca-;üı·r.iJ'' 

1 at• l"S memek misakı hazır anın şp•' 
Sovyet Rusya hükumeti ile y tııi1' 
lan müzakere safhalarını te 

etmittir. "'rııd,ıl 
Neticede, Sovyetlerle doB •1""• 

doğruya müzakerelere pek .Y' ~t 
da yeniden baılanıbııa•ın• 
verilmittir. 





Sayıta 4 

Parmak ısırma davası J .............................................................................. 

iki kadın , Ağır ceza mah
kemesinde karşdaşıyor .. 
Dava edi en, " Ben, da,·acının parmağıaı ısırmadım. 

Kavga ederken bayılmıpm • Be ki p~ rmağ"I 
kenetlenen diıbr:min arauna ukı~mışhr ',, dedi 

Bir parmak ısırmak davası L. 
Hadise, iki kadın a:asmda ve 

dava, Ağırcezada. D.ıvacı: Sab

riye Hanım, dava ettij'i : Saadet 
Hanım. Hadise yeri : D.kilitaş 1 
lki•i de mahkemede hazır. Sab
riye Hanım, yana yakıla anlatı· 

yor: 

- işte bu Saadet Hanım, be
nim parmağımı ısırdı, efendim, 
hem de ne ısmş 1 Günlerce acı· 
sım çektim. 

Sabriye Hanım, iki elini bir
den yukarıya kaldırarak, ilave 
ediyor : 

- Benim mecruhiyetime s:
bebiyet verdi. Mecruh oldum, 
mecruh! 

- Sebep ne idi kavganıza ? 
- Sebep mi ? A a, biç. Hiç 

mi hiç f 
- Sebesiz niçin ısusın ? 
- Ne bileyim ben ? Canı 

parmak ısırmak islem:ş, zahir. 

T aliıizliğime bakın, ki bula bula 
beni bulmuş! 

- Her halde bir sebep .. 
Sabriye hanım, hemen atıldı : 

- Efendim, ıiebep denilecek 
ıey, sebep sayılamaz ki! 

- Evveli ne o!du iıe söyle
yin! 

Davacı, başını bir sağa bir 
ıoJa çevirerek, şunu söyledi: 

- Efendim, çocuk meselesi! 
- Ne gibi? 

- Çeıme başında herkes te-
nekesini koyup musluktan dol-

dururken, bu hanımın çocuğu 
da orada imiş. Tıbii mahallenin 

çocukları hep orada. Beraber 

oynarlarken, çocuk değil mi? 
Bu hanırnanki her nedense ağ
lamağa başlaymca, hanım, ağla-

dığını . evden i1itip, afke:enmiş. 
Sanki ben aglatmışım, baykırtmı-

ıım gibilerden, batını arUSnce 
ıoluğu yamın da aldı. Üzerime 

hOcum etti. 

- Siz çocuğa birşey yapma· 

dınız dı demek? 

- Yok, efendim, ne mOnase
bet 1 ben hiç bir damlacık ço-

cuğu ağlatır mıyim? Hamdo'sun 
aklım başımda! ne üzerime vazife! 

Sıra Saadet Hanıma geldi. 

Saadet H. da şunları anlattı: 
- Evde itim, gücümle ıneı

pldüm. Birdenbire çeıme ba· 

ş1ndan bir ıeı itittim Kulak 

kabarttım, "Acaba benim çocu· 
ğumun sesi mi?,, diye bakhm, 

onun sesine benziyor. 11 Ama bel· 

ki benzetiyorum, seı sese ben
zer,, diye bir daha dinledim. 

Şüphem kalmadı. Hemen baıımı 
arttilm, evden çıkhm. Çocuğumu 

ağlar buldum. Eu Hanım da ora
da idi. Benim çocuğuma sataşan 
çocuklara .. yapmayın, etmeyin!,, 

demesi lizım gelmnmiydi? Bunu 
söyledim, beni bakla bulacak 
yerde çıkışh. Asıl o benim Uze-

rime hücum etti 1 

- Oyle ama, Hanımın par. 
•iğını ııınn kim? 

- Orasını bilmem. Ben, pa

tlrdı araıında baygmhk geçirmi-

tim. D ~ılerim kcnet.enmiş. Hat· 
ta dışleı imin are sını açmak için 
konu, kon:şu kaşık getirmişler. 

Belki o esnada hanım da parma· 
ğnn nath ise, dişlerimin arasına 
sı1nşmıştarl 

Sabriye Hanım, yerinde doğ
ru!du : 

- Hayır, bayır, hiç ben par
mağımı dişlerin arasına uıatır

mıyım? Hıımdol!lun, aklım başım· 
ca, bu Hanım, üzerime atılarak 
küçük parmağımı ısırdı. Gören· 
ler var! 

- eenim o sırada bayılmıı; 

oldu&umu da görenler var! 

- Hayırl 

- Evet! 

Sabriye Hanım tarafından gös· 
terilm'ş olan ş-ah i t Emine ve 
Hatçe Hanım!ar d inlenildi!er, 
aşağı yu!,arı, hacl'seyi teyit etti
ler. Saadet Hanım, bu Haoımla
rm davacının ko nşulan o~duğu
nu ileri siirerek, kend:si c:e mü
dafaa ,ahıtleri gösterdi Ayşt, 
Nuriye, Melek Hanımlarla Hüs· 
yin Efend.! 

Şimdi muh1tkeme, bu şahitle

rin dinlenilmesine kalmış bulu· 

nuyor. Pek yakında onlarda 
dinlenilince muddeiumuminin mü

taleaı alınacak, müdafaa yapıla
cak ve karar verilel·ek ... 

Cümburiyetin yıl 
dönümü 

ve Ermeniler 
Cümhuriyetin yıl dönümü mü

nasebetile Ermenice gazeteler 

neşrettikleri uzun baş makaleler
de Cümburiyetin ilanındanberi 

memlekette yapılan ıslahattan 

uzun uzadıya bahsetmekte, son 

dokuz sene zarfında Türkiyede 
olan inkılabın biç bir memleket 
tarih'nde görülmediğini yazmak-

tadırlar. 
0 Jamanak., gazetesi yazdığı 

bir baş makalede Cü mhuri bir 

idarede her yurttaşın vuiff sin
den bahsederek Ermenilerin sal
tanat idaresi nmamnda teb'a 
oldukları halde şimdi iyi bir 

yurtta, olmasını bildiklerini, ge· 
rek Türklerin ve gerek Türk 
Ermeni unsurların yaralarına 
Cümhuri idarenin bir den ol
duğunu söylüyor ve diyor ki: 

"işte bu noktaları nazarı dik
kate alarak Türkiye Cümhuriye
tinin her yıl dönümü memleket

teki Ermeni yurttaşları tarafın
dan sevinçle karşılandığı gibi 
hariçte bulunan binlerce Ermeni 

tarafından dahi aynı sevinçle 
karşılanmakta, bunlar Cümhuri 
idareye karşı besledikleri derin 

itimat ve muhabbetten dolayı 
yurtlarına avdet etmek hasretini 

çekmektedirler. 

Bu samimi hissiyatın tesiri al
tında büyük rehbere ve onun 

hllkiımetine karşı kalbimiz en 
narin temennilerle ve imanla do
lu olarak Türkiye Cümhuriyeti-

nin onuncu senesine ayak bası· 
yoruL,, 

VAKrl 

Yirminci Aszrda 

Yama.o bir 
s azlık! 
Çingene kHdıaları, 

köylüleri DHEII 

aldatmışlar ? 
Avus\uryada geçende bir si

hirbazlı:< v1k'ası olmuştur. 
Yırmir ci asırda kurunu vustai 

bir zihnivetin ifadesi o'an hadise, 
şu şekilde cereyan etmiştir: 

Bir höylü kadının yanına ge· 
len bir Çingene kadını, ondan 
on şilin ısl emiş ve bu parayı 

vermezse, b r felaket vukua ge
leceğini tehdit makamında ileri 
sürmüş. Köylü kadım bu tehdi
de aldmş etmemiş, Çıngeneyi 

kovmuş. fakat, aradan bir kaç 
gün geçine!, köylü kadmın te
sadüfen ayağı burkulmuş. Kaza 
aile üzerinde mülbiş bir tesir 
yapmış, Çir.gene kadınının esra
raengiz bazı kuvvetlere sahip 
olduğuna ve dolayısile kendisine 
istenilen para verilmediğinden, 
bu kazanın olduğuna hükmet-
. ' mışıer. 

Hem~ireye gelen 

Bilhassa kazaya uğrayan ka· 
dmın hemşiresi, bir değirmencinin 
karası, fevkalade örkmüş. Bunu 
sezen Çingene kadmı da çok 
geçmeden onun yanına gelerek, 
şöyle demiş: 

- Sen, karısı ölen bir erkekle 
evlenm:şsin ; öyle, değil mi? 

- Evet. Dediğin doğru. Bun
dan ne çıkar. Bu fena bir şey 
mid'T-1 

- Şüpnesiz. Sen, hayatında 
hiç bir vakıt mesut olamazsın. 
olamazsın. 

- Aman, ne diyorsun ? 
- Mes'ut olamazsın. Çünkü 

kocaom ölen ilk kanımın ruhu, 
gece gündüz etrafınızda do!aıı
yor. O, böyle dolaştıkça, sen, 
bin bir felalcete uğrıyabilirsin. 
Seni bin bir felaket tehdit edi

yor! 

Ancak bir çare var! 

Kadmcağızm beti, benzi üç· 
muş, dizlerinde derman kalma
mış, korkudan, heyecandan ol· 
duiu yere çömelivermiş. Onun 
bu haline göz ucile bakan çin
gene kadını, ıözüne şöyle de· 
vam etmiş: 

- Eununla beraber, senin 
felakete uğramaman, mes'ut ol
man için bir çare vardır. O da 
ölen kadının ruhunu bağlamak, 
mezarından çıkamayacak bale 
getirmektir. Bunu da ancak ben 
yapabilirim l 

- Aman, ne olorsa senden 
olur. Bana yardım et! 

Pazarlık yapılmış, çingene ka· 
dını, ölen kadının ruhunu bağ· 
Jamak için bir mum, bir yumur
ta ve 200 şilin istemiş. Bunlar 
derhal tedarik edilmis. Çingene 
elile bir takım işaretler yapmış 

ve yüzünü ekşiterek kadıncağıza 
dönmüş: 

- Olmıyrıcak. Eğer parayı 700 
şiline çıkarmazsan, sekiz hafta 
zarfında cenazeni kaldıracaklar! 

Çingene kadınmin teklifi üze
rine, kadıncağıı, yumurtanan ü

zerine basmış ve bir anda yu
murtanın yerinde bir ölü k~fası 
görmüş. Artık Çingenenin sihir-
bazlık kuvvetine inanmakta te
reddüt kalmamıf, 700 Şilin ken
disine hemen verilmiş. 

Dört hafta •onra 
Aradan dört hafta geçmiş, 

EM DEN KORSANÖ0 
KRUVAZ " 

Fılmi Perıembe Akşamındanberi 

l1 H f I K SinemasındtJ 
~---· sa!onu her seansta hıocabınç doldurmaktadı~ 
lslanbul Belediyesi: 
OarUlbedaJi Şehir TIJatroau 

Temsilleri: 
Yarinki 

Sah 9UnU 

akşam 2 f,30da 

Birinci defa 

Bir 61llevl 
Komedi 3 perde 

Yazan: 
HiKMET 

Muall m ve talebe gece•İ 
::::::-.:r.::::::::::::::::1::::11:::1111111:::::::=::::: 

Çingene tekrar geımiı, dört 
haftadır cin, peri alemlerinde 
seyahatte bu'.unduiuodan bahse
derek, vadettiği gibi ölen kadını 
mezarına hapsetmek zamanının 
yaklaştığını bildirmiş ve ikinci 
bir nıumla bir miktar mukaddu 
su istemiş, bunlar getirilince o
kuyup üflemiş, karanlıkta bir el 
şekli görünmüş. Çingene kadanı, 
bu elin ölen kadına ait olduğu· 
nu anlatmış, · değir mencı olan 
kocasile birlikte bu manzarayı 
gören kadıncağız, şaşırmış, kal
mış. Bu suretle Çingene, 800 
Şilin daha çekmiş. 

Çingene kadını, bundan sonra 
kara, kocayı evin ahırına götür
müş, bir yer göstermİf ve şöyle 
demİf: 

- Benim vasıtamla ölen ka
dma gönderdiğiniz paradan faz
lasını, bu yerde bulacaksınız. 
9v1 ~lGuUn ••- ~•aalıh •'-•ı,• 
ten vaı geçtiğine! delil olacak. 
Amma bu itin olması için yirmi 
hafta bekJiyeceksiniz. Ayni za· 
manda kimseye bir şey söyle
memek, işi gizli tutmak ta şart. 
Yoksa karıtmam ha. ÖlüyU kız
dırmaymız ! 

Bir Çingene daha! 
Yirmi hafta soora, tabii gös

terilen yerde hazine falan bu

lunmadığı gibi çingene kadınını 
bulmak ta mümkün olmamıı. iş, 
böylece kapanmış. Büsbntnn de
ğil, kısa bir milddet için .. 

Birkaç gOn evvel, başka bir 
çingene kadını gelmiş. Bu kad1n 
da, diğeri gibi bir 6lunnn teh
didini ileri silrerek para kopar
mağa teıebbUs etmiş. Bu sefer• 
ki ölüde, değirmencinin karısı

nın kaynanası imiı. Eğer çingene 
kamı tatmin edilmezse, neler 
yapacakmış, neleri 

Bu Çingene kadını da marife
tini göstermiş. Bir ~umurtanm 
içinden bir tutam aaç, ~n Uç 
düğme ve bir şerit çıkarmıf, 
böylelikle el çabukluğu yaparak, 
sıhırbazhktaki mebaretini teyit 
yollu harekatler yapmış. Netice
de bu da 300 şilin ve kat kat 
çamaşır elde etmiye muvaffak 
olmuş. Ortadan kaybolmuş. 

Nihayet ••••• 

Neden sonra, değirmenci ile 
karısı saffetlerinden istifade edi
lerek' dolandarıldıklarını anlamış· 
lar, polise müraca:ıt etmişler. 
ilk parsayı toplıyan Çingenenin 
izi bulunamamıs, ikincisi yakayı 
ele vermiş ve mahk<meye veril
mif. Cürmü nn itiraftan çekinmi
yen dolandarıcı Çingene kadım, 
ceza mahkemesince Uç ay hapse 
mahkum olmuş. 

Civar köyler ahaliıi de, bu 
misıldan ibret alarak, bu gibi 
vaziyetler karşısında gafil avlan
mamayı kararlaştırmışlar!. 

ALKAZ~ 
Sinemasında il 

Çanakka 
Türk ordusunun iti~ 
Sözlü büyilk harP f 

Son günlerden i.; 
\, 

ediniz. ~ 

TAKVlll 
Pazartesi 

31 T.evvel 
30 Cema.ahlr 
GUn cıoguıu 
Glln balı§ı 
Sabab namazı 
Oğle namazı 

lkindl namazı 
Akşam namazı 

Yatsı namazı 

lmaak 
Yılm geçen 

günleri 

Yılın kalan 
günleri 

6.~o 

t:',07 
6,13 

11,58 
14,48 
17,0i' 

18,40 
4,50 
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6,SO 
11.06 
6,11 

11,ss 
t4.41 
11,r!J 
ıa)I 
4,51 

1 Radyoda bir konfer_.-

Türk gençliğiııdeJI 
Gaziye hitap 1 ~ 

Mılli Türk talebe reisi rA~f 
fer Canbulat Bey Cnaıbot' I 
bayramı gecesi radyoda bit~ 
ferans vermiıtir. tl 

Mu,,,örtc:r can bulat Dey» ~1,o 
diğimiz inkılapları anlat~ 1~ : 
sonra sözlerini ıöyle bitirlllİfııı'ıl 

Ey büyük Mustafa l{e~ 
Cümburiyeti emanet ettiğİll JV>, 
lik namına hitap ediyoruoı ~' 
sırlardanberi çekilen muıi ,1 
rin intibahı ve bu aziz fi J 
her köşesini sulayan k'( 
bedeli va11l olunan neticeyi/ 

yarattığın Cümhuriyeti ı 

emanet alıyoruz. ~ 

Gençliğe tevdi ettiğiP!l 
emaneti bize işaret et.-ı 

muhtemel en fena va~ 
kuşunnda bile müdafaa ·--11 
için beşeri kudret ve ko;;i: 
çok fevkinde bir iman s• f. 
rek muhafaza edeceğiz. ~Oİ'.'. 
etmek değil sarsmak iıtif :,i 
bile mahvetmekte bir aD t~ 
düt etmiyeceğiz. Muhtaç /, 

ğumuz kudreti asil kanılll I 
cevherden ve en büyük bl"/ 
bize aşıladığın hürriyet •' ~~ 
buriyet aşkından alacağıı. ol 
Tilrk. Türk gençliğinin e~ ~/.' 
düşmanı esaret ve iıtiP 11 
Düşmanlarımızın düşmaoı /., 
cümburiyette en büyük b6' 
mizdir. Cümburiyet biıilll t1 
yük aşkımızdır. tJI~~ 

Onu daima yükseltnıelc bo,O~ 
en büyük vazifemiz, eP 11.,ıııJ 
zevkimizdir. Yarın biz de .,et 
çocukl;.rımıza aynı hisle ettt' 

edeceğiz. ~ --------- "' ~bf 
Apdilliziz Bey çaı• ~ . .,de.,: 

·Jijl 
Istanbul mnddeiulDuoı• . 'IPeç' 

dretl ~ti 
Istanbulda bulunan a • ser 

A dUlil11 tJt 
bul Muş azası . ~ ,.,or•'" 
acilen memuriyetunıze 
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L Maurtce de Cobra'nm Son Romanı ı 9 
L~~lca .. l ~. ~n er, yavaı yavaı öf· bir oyunu kaçırmıyan Atinah ban 

çe\'tılen ·· · · l" "ret... E , umıtaız ığe kapılı- ger Mösyö Apostulidise ba, vur· Ankt.rada Ruslarla • • • 
ı 1 cı maç 

""1 " lınden bir fey gelme· dum. Cevabı kat'i idi: 
il .;~u ~lbaya kartı hakaızlı· - Mösyö Dönoıaleıin ne oldu
lla6Jıı·1c edıyor, onu itham ediyor, ğunu bilmiyorum. Bir aktam o
"'-. 

1 
cazibesine li.net ediyor- yun masası batında onunla ara-

-.._. mızda sert bir münakaıa geçti, 
,. Yakalıyor, onu yırtmıya ıonra hiç kendisinden bahsedildi
ıırı.,. ilin alevinde yakmıya ha· ğini duymadım. 
"Lit, ~r, lakin ansızın, gözleri Size müspet bir haber verme 
'~i çarpıntılı, yırtmıya nin imkansızlığını yazmak üzere 
da.. L_ ellerinde çerçivesin- "k lm b" d fi 1 .... Çıq d ı en umu az ır tesa ü e a a· 
dı. \' r ığı resim, duraklıyor· kadar olduğunuz kimaenin izini 
dıı. a:"aı. Ya vat öfkesi yatışıyor- elde ettim .. Eveninı Star gazete -
Yor tlrıı uıulca camına geçiri- sinde kibar alemi havadislerini 
l _ ... 

1
".'
1 

Alba, dudagw rnın üstünde ue.. 1 yazan Doroty Seabun'un evinde 
e ın'"t b · l.k · lluıı f ı! ~ e essım, a ayıt, o- bir sürpriz partiye davetliydim .• 

:teııid~ ak~tı~~:n habersiz, hissiz Arkadqım Raf ael Sandor kol· 
dıı. tozu onünde canlanıyor- tuiunda bir aoiuk tavuk ve ben 

o o\L o\L • 

ae~· •ktanı, Albarun önünde dir-
.ıne d 

~lllı •Yanmıf, kederine lakayt 
le ıeU:nf~ı. ve vahti Sfenksin di· 
~tubıı e~ını beklerken kapının 
dr: ••ıle dalgınlığından ayrıl-

~:: Yüzbatım, koryeden bir 
ıqqbu 

~l'J nuz matbu evrak arasına 
a taıı,, timdi bulundu. 

li .,:~~· hızla kalktı, zarfı yer· 
dıkrı erın elinden kaptı ve onu 
0~olladı .. Beyhude ıevinmit 
'llc n korkarak 11'e kalbi ata
~\&. zarfı lambanın aydınlığına 

~~t ! Beyaz zarftaki yazı 
ti,· k dejildi. Lakin zarfı çe • 
ili 

1~. en Victoria Club'un itareti
"il:?tdij ve yüreğine biraz su ser· 
~··.hı' ""'•lch11> her halde ic;inde 
'-bır biraz aydınlatacaktı. Şu 

-... okudu: 
'Jllcforia Club 

Po11 - Moll 
ş· . 
~lı garbi hududunda mektu 
,. u alınca önce o kadar se· 
"'tın: bir yere tayin edilmenize 
dt ·· Likin bu; mektubunuz
"- &nlattıklarımzın bana verdiği 
~i Ytet Yanında hiç kalırdı. Önce, 
difi~ıl telakki etmek lazım ıel-

P.t Ilı kestiremedim .. 

bir okka havyarla Dorothy Sea
bın' a takdim edildik. 

Lord Dewring'in kuyruklu pi
yano üzerinde Petrom'un ölümü
nü yarı çıplak taklit ettiği bu sür· 
priz partide olup bitenleri size hi· 
kiye etmiyeceğim, sadece ıunu 

aöyliyeyim ki sabahın dördüne 
doiru, biraz aarhoı olan Dorothy, 
Yırtılan çorabını dikmeğe yardım 

etmek için oda.sına beraber çık

mamızı teklif etti. Tuvalet maıa
sının ü~tünde Madam Dönoıale
sin bir resmini ıördüm. Hayreti
mi tuavvur ederainiz !. Dorothy 
yataiımıı kenarında canbazvari 
bir poz alarak çorabını dakerken 
Madam Dönoıaleaten son zaman
larda haber alıp almadıiım aor
dum: 

- Ey, siz Albayı tanıyor mu· 
ıynu~?. Dedi .. Onu ço.k severim, 
ne sevimlidir!.. Yazık ki iyi koca
ya dütmedi. Mikel Dönoıales o· 
yunda hile yapan ve ark sık yer 
deiittirmek mecburiyetinde ka
lan profeıyonel kumarbazın biri· 
dir .•. 

- Onlan Haf Moon caddesin
de otururlarken tanmııttım .. 
Londradan gittiler mi?. 

- Vay haberiniz yok mu? ••• 
Mahut Dönoaalea 48 aaatte öde
necek 18000 lira borç yüzünden 
tayyare ile kaçmıya mecbur oldu. 
O alqam kendisinden iyi kliıt 
düzen bir centilmene çatmıf ola
cak!.. Şimdi Kahirede Shep 
Herds otelindedirler.. Albadan 
geçen ıün mektup aldım. 

'1 &danı Dönogalese dair benden 
~~at istemeniz bana, portakal 
\ •~den ıonra memleketimizin 
~ ~uzelihracat maddelerinden 
~·ili tetkil eden fU ince alay ka
aa:)'~ bir nümunesi gibi geldi . 
~ . rts, siz bana Madam Dö· - Mösyö Dönoıales Mııırda 
~'> eauı ne olduğunu soranı • ahlakını düzeltecek demek? .. 
_,~in, aziz dostum, bu ele 
)tal .... ••ımaz güzelin bulunduğu 
~nmek .iateaem ben ıize 
~ t ederdım ! Çünkü ıeçen 
S aı:, .onun evine siz benden 
~· ~ıdıp ıeliyordunuz. Açık 
-. ~ilini mazur ıörün amma 
'1't. r.;!ur .. kumarbazın karısile 
~ \iıe ınunasebette bulunduğu· 
lf~ duymuıtum. 

de ~. 
• ' ıae, mektubunuzun ifa· 

~1 ta.. ~nimle ıaka etı::ediğini· 
lb ... - ,...... s· . 
~ ~· ,,or.. ızı memnun et· 
~· . ı;; derhal tahkikata giriı
,.' "'• ~~a. Half Moon Street'te-
1 ~ efon ettim. Bir kadın se· 
, lf ~erdi: 

~"' • 'hr .. .. be M 

- O mu?. Kuman bırakacak 
ha?. Bir alqam Kahire müzeain
de bırakılıa Tötenkamenle poker 
oynamıya kalkıtır ! 

İtte,azizim, siizel doatunuzun 
yeni adresini öğrendiniz.. Koca
sile artık bakara oynamıya heveı 
etmezsiniz aanırmı.. Çünkü, ıöz 
aramızda, onun evinde yüz lira 
kadar kaybetmittim. Çok değil 
amma boğuntuya düttüğüm için 
bana fazla geliyor .. 

Yerliler arasında pek canımz 
sıkılmasın ve bana ara sıra mek
tup yazın .. 

Samimiyetle: 
G. F. Bawkiruı 

~l:"e•ı , mosyo, n adam 
e 'i~ ki e._ değilim.. Astra Dini Mektup Robertsin aözü önünde 
.. Qd'aı tıbi Mis F eatherbloom... duruyor. Nihayet Albanın adresi· 

2-3 Rus 
Ankara 30 (A.A) - Rus mil· 

1i takımı ile Halkevi takımı 
arasında ikinci maç bu gün istik· 
111 Hhasmda yapılmıştır. Çok 
kalabalık bir seyırci kütlesi de 
bu maçı a 'ika He takip ediyor· 
du. ~aat tam 15 de evveli Rus 
takımı ve onu takiben bizim 
takım alkışlar arasında sabaya 
çı1<hlar. Ruslar en iyi oyuncuları 
olan merkez muavın Selin ve 
merkez muhacim Buıosof ve ka
lecıleri J3epkinden mahrum idi
ler. Zeki Beyin takımımızda yer 
alacağı beklenirken sahaya çı

kıldığı vakıt Zeki Beyin oyna
madığı görüldü. Bizim takım şu 
şekilde idi: 

Hüs~mettin, Hüıoü, Ltıtfü, 
(lımir) Nazmi (lzmir) ibsan(lzmir) 
Hilal (Ankara) Fikret Selahattin 
Vebap, (lzmir) Muzaffer, Sait 
(lzmir). 

Oyuna eski Fener bahçeli ve 
Muhafız Gücünden Kamil beyin 
idaresinde başlandı. ilk hücumu 
Ruslar yaptılar. Arka arkaya de
vam eden hücumlar Hüsnü ve 
Lntfi müdafaası tarafından ko
Jayhkla kırılıyordu. Şimdi bizim 
takım mukabil hücuma geçmişti. 
Soldan inkişaf eden bu hücum
lara Fikret Vehaba gayet mü
sait bir vaziyette bir ara pası 
verdi. Vebap kaleci ile karşı 
karşıya kaldığı halde muhakkak 
aenibiJecek bir golü kalecinin 
ellerine verdi. Hücumda devam 
ediyoruz. 

Muzaffer muavin hattından al· 
dığı pası Salibattine verdi ve 
Sa!ihattin· 20 metreden kuvvetli 
bir şütle oyunun beşinci daki
kasında Rus kalesinin ağlarına 
taktı. Bu suretle 1·0 galip vazi· 
yete geçtik. Ruslar bu golden 
sonra tekrar hücuma geçtıler. 
Soldan inen hücumlaranda aoliçin 
sıkı bir ıotu Hüsamettinin ye
rinde bir tutuıu ile neticesiz 
kaldı. Hncumlar karşılıklı devam 
ediyor. Fikretten aldığı bir pası 
Muzaffer sıkı bir şüte tahvil etti 
ise de kaleyi yalıyarak avla gitti 
Bu esnada aleyhimize v~rilen bir 
kornerde soliç Pav!ofun sıkı bir 
şiUtı Hüsamettinin ellerinde kal
dı. Ruslar hakim vaziyet almış
lardı. 

Tehlikeli dakikalar geçiriyo
ruz. Çektikleri sıkı bir şüt d re· 
ğe çarparak muhakkak bir gol · 
den kurtulduk. Geçtiğimiz mu· 
kabil hücum ofsaytle neticesiz 
kaldı. Tekrar hücuma geçtik. 
Vehap ortada çok boz.uk bir 
oyun oynayordu. Gene bir gol 
fırsatı kaçırdık. Hücum hücum 
Oıtüne devam edivor. Hakimiz 
Muzaffer ve Salihattin kombine 
bir oyunla kolaylıkla Rus kaie
sine iniyorlar. Fakat Vehabın 
çekingen oyunu bize gol fırsat. 
lan kaçırtıyor. Ruslar tekrar 
blicumda, Muzafferin bir şütü 
avta gitti. Aleyhimize olan bir 
korneri onlar kaçırdılar . 

.. e ~ ~elki kiracılar, Möıyö 
'"-'ide ._ Dönogales, 1 Kanunu-
·~ e~~en çıktılar, nereye ta

L • At,,L _ ılırıenı .. 
Qll' ~ ile> -.!"re l nogalesin meçhul 
l~ Jcoı. ~ olması arattır-

-·1111ı1... 1 •tlıfl!nıyordu . Dost· .. e . 

ni öğrendiğine memnun amma 
doıtu Hawkina' in, daha doiru
su Dorotby Seobun iff&&b camnı 
sıkıyor •• Mösyö Dönoıalesin ku 
mar merakı hazan ona ifratb gel· 
mekle beraber ondan hiç füphelen 
memifti. 

Deoanu 1JGT) 

Soldan inkişaf eden bir hü· 
bficumumuzda Fikretten gelen 
topu Selihattin falso!u bir şütle 
hasım kalesine gönderdi ve top 
kale üstOnden dışan çıktı. Rus· 
lar bu esnada bir hilcumla kale· 
mize kadar indiler. Pav!of sağ 

en aldıiı topu bekleri atla-

takımının galebesHe neticelendi 
tarak 11kı bir ıDtle ağlarımııa 
taktı ve bu gol beraberliği te· 
min eyledi. Tekrar hilcuma geç· 
tik. Fikret ferdi bir akıı l• Rus 
kalesiae kadar indi ve Rus ka· 
Jeciıi Fıkretin ayağına yatarak 
muhakkak bir gole mani oldu . 
Tekrar sağdan bir hllcum yap· 
tık. Kaleye gönderilen topu Rus 
kaleciıi batalı bir vaziyette elin· 
den kaçırdı. 

Top kale çizgisi üzerinde iken 
atak mubacimlerimiz olmu7 golii 
kaçırdılar. Rusların bu arada 
yaptıkları çok ıeri hllcumlan 
Hilsamettinin güzel bir po:onjonu 
ile neticesiz kaldı. Bizimkiler 
güzel paslarla Rus kalesine ini· 
yor. Fakat merkezin bozuk o· 
yunu bu fırsatları heba ediyor-
du. 34 üncü dakikada uzaktan 
bir favl. ihsanın atııını Fikret 
soldan yıldırım gibi yetişerek 
gelen topu bir sağ ~ütle kalenin 
ilst aiına vurdu. Fakat top ka
lecinin ellerinde. Hakem diidük 
çalıyor. Gol. Ruslar buna itıraz 
ediyor. Kale hakemi gol oldu
ğunda müttefik idi. Bu golle 
2-1 galip vaziyete geçmittik. 

Bundan sonra devre mliteka· 
bil hücumlarla 2-1 lehimize bitti. 

ikinci devre 

ikinci devrede takımımız ayni 
şekli muhafaza ediyordu. ilk 
btlcumu biz yapıyoruı. Rus ka
lesine kadar kolaylıkla iniyoruı. 
Fakat bu hOcum kalecinin mü
dabalesile neticesiz kaldı. Hü-
cumlar mDtekabil oluyor. Bu 
devrede Ruslar Sf'rt bir oyun 
tatbikine baıladılar. Bntnn ihtar· 
lara rağmen Rusların aol mOda
fii hatalı hareketlerinden dolayı 
hakem tarafından oyundan çıka
rıldı. Bundan sonra Ruslar oyu
na 10 kiti olarak deva111 ettiler. 

Ruaların bir bOcumunu Hüsa· 
mettin blonjonla neticesiz bıra
kıyor. Bununla beraber hücum-
lar tevali ediyor. Mlidafaada 
HOınünOn ve Hüaamettinin gü
zel oyunu tehlikeleri bertaraf 
ediyord~ •. Oou~cu dakikada sağ 
açık Saıtın yerme Niyazi getiril
di. Hasımlarımız ço!.< favullü bir 
oyun oynıyorlar. Ruslarıa tehli-
keli ~ir hücumunda Pav!of'uo 
sıkı hır şütü avuta gitti. Ruslar 
tekrar hücumda bir bat fizerinde 
oynıyan müdafaamızı kolaylıkla 
atlattılar. Hüsamettin bir blon
jon yaptı. Top elinden kurtuldu. 
Tam kaleye girerken yetişen 
Lütfi tarafından kurtarıldı. Hü
cuma geçiyoruz. Fakat netice 
yok. Bu esnada Vebap müsait 
bir vaziyette pas aldı. Attığı şüt 
kalecinin elinde kaldı. Rusların 
bir hncumu ofsaytla duruyor ve 
bizimkiler tekrar bilcuma geçti
ler. 

Fikret ve Selabattin güzel 
paslarla Rus kalesine kadar in· 
diler. Fakat bu hücumda netice· 
siz kaldı. Ruslar kalemize kadar 
tehlikeli bir surette indiler. On
larda burac!a bir gol fnsatı 
kaçırdılar. Müdafaadan Niyaz.iye 
kadar gelen pası Niyazi gayet 
güzel olarak Muzaffere verdi. 
Muzaffer seri bir inişle Rus ka
lesine sıkı bir şut gönderdi. Rus 
kalecisi topu çeldi. Soldan yeti· 
şen Fikret güzel bir sol şüt attı 
avuta gitti. Ruslar b6cuma geç· 
tiler. Çok sıkışıyoruz. Hakimiyeti 
tamamıJe almıılarch. Birinci deY-

rede güzel oynayan haf hat
tımız artık yorulmuştu. Ruslar 
bilhassa sağdan kolaylıkla kale
mit e kadar iniyorlardı. 

30 uncu dakikada Rusların 
sağdan bir hücumlarında çekilen 
sıkı bir şüt leriııde top ağlarımıza 
takıldı. Şimdi 2-2 ye berabere
yiz. Bu vaziyetten ıonra hücum
lar karşılıklı oluyor. Oyunun 
43 üncü dakikasında Rusların 
tehl ıkeli bir hücumu esnasında 
Pav;of'un çektiği sıkı bir şüt 
Ruslara galibiyet golünü kazan
dırıyordu. Ruslar 3-2 galip. Bu 
suretle Rus milli takımı ile yap
tığımız cördüncü maçı da güzel 
bir oyun oynamamıza rağmen 
elimize geçen bir çok fırsatları 
hüsnü is timal etmiyerek kaybet
miş olduk. 

Bulgar milli takımı 
Çarşamba günü ıehrimizde 

bulunacak 

Sofya, 30 (Huıusi Muhabiri
mizden) - Türk milli takımı ile 
T etriniaaninin 4 ve 6 aında iki 
maç yapmak üzere lstanbula gi -
decek olan Bula-ar milli takımı 
Tetrinisaninin birinde buradan 
konvansiyonel ile hareket edecek 
ve ertesi günü lstanbulda buluna
caktır. 

Takım l 1 i oyuncu ikisi idareci 
olmak üzere 13 kişilik bir grup
tur. idareciler doktor T. Zıbof ve 
Peter Grazdanof'tur. Oyuncular 
da ıunlardır: 1 

• 

Kaleci Dermonski, bekler: Gor· 
çef ve Mi,talof, haflar: Gabrovs· 
ki, Pançef, Baykuıef, Muhacim -
ler: Stoykof, Angelof, Lozanof, 
Peıef ve Pançef'tir. 

Bulgar federasyonu hakemin 
beynelmilel olmasını istemiıtir. 
Bulgar oyuncuları §İmdiye kadar 
yaptıkları temaslarda istedikleri 
muvaff akıyetleri elde edememe· 
lerini hakemlerin mahalli oluıu -
na atfetmektedirler. Bu defa ga· 
lip olarak döneceklerini kuvvetle 
ümit etmektedirler. 

Dünya buhranının 
sebepleri ve 

çareleri ne imiş? 
Fransanın meşhur siyasilerin· 

den M. Kayyo, Viyanada dilnya 
buhranı hakkında mühim bir 
nutu~< irat etmişf r. Avusturya 
cümhur reisi, hükumet erkAm 
sefirler, bankacılar, tacirler nut~ 
ku dinlemişlerdir. 

M. Kayyo, buhranın zanne
dild iğinden çok fazla vahim ol
duğunu, medeniyeti tehdit etti
ğini söylemiş, ,ayet Avrupa si
yasi meseleleri hallederek ikh· 
sadi tesanilde ehemmiyet ver
mezs ?, ortadan kalkacağını ilave 
etm §tir. 

M. Kayyo, buhranın baıhca 
s:bepleri~den bahsederken sıüm
ruk manıalarmdan, fogiltereoin 
gümüş parayı bırakmaamdan 
bahset m ·ş , gümüş paranın bara· 
kilma sı } üzünden Çin gibi, Hin
d~stan.g~bi m'..işterilerin zayi edil
d ıkleı ım. onun için gilmüıten 
l~~~a.r i.sti~ade etmek Jizımgel
dıgını, ışsııliğe fazla meydan 
verm~mek için Afrikaya mi.ba
ceretın faydalı olacağını, bilhas-
sa, g ümrük siyasetlerinin ıslahı 
icap ettiğini söylemiıtir. 



Sa fa 6 VAKiT 

Bfikreşten l1ekfup .................................................................... .. . 

Murahhaslar Kralın huzurunda 
Tuz kuyusunda ve Petrol sahasında neler ~ördüm?_ 
Bükreşte geçirdiğimiz bir haf .. 

ta küsur zamanda çok dolgun 
günlerden biri de 27 teşriniev• 
vel o!du. Eunu daha eğlenceh 
daha gi.:zel geçiren 28 teşriniev· 
vel takip etti. 

27 teşrinievvel çok yorucu bir 
gündü, sabahleyin saat 7,30 da 
Bükreş garından hareket eden 
hususi tren bizi Slanice götüre· 
cek burada tuz madeni gezildik· 
ten sonra Ploeşti - Suele varıla· 
cak belediye reisinin öğle yeme
ği yinecekti. Sonra Baicörden 
Moreni petrol kuyulanoa, Cam· 
pinadaki petrol tasfiye fabrika
sma gidilecek ve saat 20,40 da 
Bükreşte bulunulacaktı. 

Bükreşte kalacağımız günler 
mahdut olduğu için sabahın saat 
7 sinden akşamın saat sekizine \ 
kadar biiyük bir kısmı trende 
geçecek yo!culuğa de!egemize iş
tirak eden hanımlar cesaret ede
mediği için gelreediler. Yalnız 
ajans umum müdürü Muvaffak 
beyin refikaları bu fırsata kaçır
mak istememiş olacaktı, ki geldi. 

Heyet azasına bu gezintiyi yap
tıracak tren gardan tam vaktin· 
de, sessiz sedasız ayrıldı. 

Ve tam dokuz buçukta Slanice 
geldi. SJanic bir tuz şehridir. 

Günde elli vagondan fazla tuz 
çıkaran bu tehir çok kısa za
manda Romanyanm belli başlı 
şehirlerinden biri ol rnuşlur. 

Bütlın Balkan konferansı del
gelerinin iştirak ettiği bu gezin-

,.. tide buradaki tuz madenl gezi· 
lecekti. Yürüyerek, istasyona, 
ancak on onbeş dakikalık bir 
mesafede olan ocağa varıldığı 
zama&A ocaktan yeni çıkardmış 

tuz çuvalları, vagonlara yerleşti
riliyordu. Ancak altışar kişi alan 
asansörle yüz küsur metre top· 
rak altına inilmesi bir saatten 
çok fazla sürdü. Ocak bir alem
dir. Yirmi senedenberi esaslı bir 
ıekilde işlenmesine devam edilen 
bu ocağın büyüklüğü uzunluğu
na beş kilometre, genişliğine 
yüz metre, yüksekliğine 90 dan 
faı'. adır. Tuzdan damgalı duvar
ları, tuzdan kubbeleri, tuzdan 
merdivenlerile cidden gezilmiye 
değer bir yer. Her yeri elektrik
le aydınlatılmıştır. 

Heyet azasının hepsi madene 
girdikten sonra dinamitle beş 
bin kilo ağırlığında bir tuz par
çuıoın nasıl koparıldığını gör
dük. Bu kapalı yerde patlıyacak 
dinamitin kulak zarlarına ve
receği zararları düşünenler, el· 
lerile, pılto!arile kulaklarım tı
kıyorlardı. Fakat dinamit kor· 
kulan tesiri yapmadı. 

Beş kilometre uzıyan boşlukta 
patlıyan dinamit 30 saniyeden 
fazla süren gittikçe hafifliyen 
bir gök gürültüsü yaptı; koca 
bir dağ yıkıldı. Dört bir tarafı 
kapala mahzende yürüyen heye
tin hazan mahsus bağırışları, 
hazan yüksek k onuşuşları, insana 
mermerden yapılmış bir kilise 
hissini veren boşlukta akisler 
yapıyordu. 

Dışarıya çıkmak da içeriye 
giriş kadar uzun sürdü. Buradan 
gaz ocaklarını görmek için Baicör' 
ye gidildi. Dar hatlı bir küçü
cük tren müsveddesine binilerek 
Moreni'ye gidildi. 

istasyonda bizi mektep çocuk-

Murahlia•lar Krahn ıarayına gitmek üzere 
istasyonda toplamyorlar 

lan karşıladı. istasyon süslen
mişti. 

OtomobilJerle, arabalarla, kam
yonlarla gaz ocaklarına çıktık. 
ilk önce tepedeki daha yeni açı
Jan bir lrnyuyu 2iyaret ett;k. lş

Iiyen koca bir makine 2500 met
re derine inip çalı~arak petrol 
arıyordu . 

Morenide çıkarılan ham pet
roller buradan bir saat yirmi 
beş otuz dakika uzaklıkta · trenle· 
Cambinada tasfiye ediliyordu. 
Buraya geldiğimiz zaman ortal;k 
kararmıştı . F abrikavı böyle bir 

Bükreşe adam taşır. Romanyanın 
iki ağaçlıklı etek arasında kal
mış cennete benzeyen bir şehri
dir. Gezinosile meşhurdur. Meş
hur olmasına ve bu kadar ra~
b et görmesine sebepte Kralların 
yazlarım burada geçirmeleridir. 

Bu, ve bunun gibi bir çok 
sebepler, Romanyanıo zenğinle· 
rini buraya çeker, gazinosu da 
ecnebileri buraya getirir. 

istasyona çıktıktan sonra topu 
tupu on otomobil iki otobüs on 
on beş kadar da arabası olan bu 

1 

şehirde heyetin Peleşti şatosuna 
gitmesi Slanic de tuz madenine 

ml~~·~~~~l:llllJll•l-1 inmesin~ d3ndii. Çol.c uzun snrd\\. 

r 
Meclis reisi mösyö Po? yük

sek sesle heyetten kusurlarınm 

affanı istedi ve : 

Gezilen ı;etrol kuyusu 

zamanda üstün körü gezdik. 
Grup grup ayrılan heyete mih
mandarlar izahat veriyordu. 

Bükreşe dönüldüğü zaman sa
at dokuz olmuştu. Heyetten ba
zıları yemek yemeğe bile vakit 
bulamadan yattılar. Çok yorul
muşlardı. 

Ayın '8 inci günü 27 inci gü
nü gibi değildi. Bugün hususi 
bir tren gene bi2i Bükreş ga
rından 13,5 ta Sinaiaya götürdü. 
Redingot veya jaket g;ymek 
mecburiyeti vardı. Romanya kralı 
Hazretleri bütün delegeleri saat 
16 da Peleş şatosunda kabul 
edecekti. 

Trenin tam yemek zamananda 
hareket etmesi bir çoklarını tre
r:e gCçlükle yetişt i rdi. Hareket 
ettikten sonra umumi katip Ru· 
~en E~ref f eyin yetişemediği 
şayiaları bile çıktı. Fakat biraz 
sonra (tam) haberi geldi. 

Sinaiya Bükreşe tirenle 2 saat 
10 dakika uzaklıktadır. f ur ası. 
Türldyenin bü} ük adası gibi 
sayfiye yeridir. Fakat şu şarttaki 
yazları, günde 12 tane ekspres 
Bükreşten Sinaiyaya, Sinaiyadan 

1 

- Bir az bekleyeceksiniz çün· 
kü burada nakil vasıtaları gör· 
düklerioizden fazla değildir dedi. 
Pelcşti dağ eteğinde bulunan is· 
tasyondan, dağ tepesindeki şa
tosuna çıkıyoruz. 
Kapıda Oniformalı zabitler 

karşılıyorlar. Kapıcılar yol gös· 
teriyor, saraya giriyoruz. Burası 
aoc1k merasim zamanlarında 

kullanılan bir şato. Daha çok 
müze gibi muhafaza ediliyor. 
Süs'ü koridorlardan kapı çerçe· 
veleri blok ve süslil mermerler
den yapılmış gene süslii odala
ra giriyoruz. Bu odadan öteki· 
De geçiyoruz. Burası Türk hali
larile, Türk çeşmesile, Türk 
darbı mesellerile süslü bir oda. 
öğreniyoruz ki bu odanın mo
bilyesini Sultan Aziz hediye et· 
miştir. 

Sedirlerde ve duvarlarda: 

Akıl yaşta de~l baştadır. 

Çok koşan çabuk yor ulor. 
Bir ş:ırapla bir kadın iki tatlı zehirdir. 

Darbı meselleri var. 
Bir hayli teşrifattan sonra sı

raya dizildik. Kıral Hz. gele
ceklerdi. Evveli delege reisleri 
Kırat Hazrelerine takdim edile
cekler, onlar da heyet azasmı 
kırala tanıtacaklardı. 

Biz Romenlerle Türk salonun· 
dayız. Harf sırasile Arnavutlar
dan baş'ıyarak Türkler ve en 
sonra Romenler kırata tanıtıldı. 

Kıral delege azalarından so· 
nuncusunun elini sıktıktan sonra 
Hasan Bey: 

- Görüyorum, en kalabalık 
sizsiniz l dedi. Hasan Beyden 
daha cevap alamadan Romen 
heyetinin yananda bulunan pren· 
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Kontluktan Dilencili 
ikinci kaptan, "Şu iki Arabı 

gemiye alalım ! ,, dedi 
-9- seyyar evden çıkarak tekr" 

Yağmurdan kurtulmak ıçm almağa başladık .. Ja~ea'r' · 
d w d t nıuı ç 

k ·· ··1d-·k S h.ld k. · ıgımız zaman oı u d mna şromu u .. a ı e ı gemı- l .d.l Ora ' 
· k d · · ·h d ı ne er orada ı ı er.. .-6' 

nın enJ\rını e sıper ıttı az e e- k k .. b uk P"" 
k v ff k ld k onser verere uç uç re uyumaga muva a o u ... peaısf 

Sabahleyin uyandığımız zaman kazandık ve ayrılarak ·t111i ; 
yer cılık çamur halinde idi.. Ar- bulduk .. Demyanın asıl 1 rtlİ 

. h o· . . den al tık sahıldeki dar yollardan gide- ur ıyamanın ısmın 

mezdik .. Büyük caddede yürüme- tır. . 
ğe mecburduk... Bu nehir ispanyanın en ~.rıP ~ 

Bu yolda iki saat kadar yürü- rihi beldelerinden biridır·· ~ j 
dükten sonra yanımızda ka- millet burada eser bırakJlllt ~ 
lan ekmeği ve incirleri yemek i- yalçın bir yol takip ettik, te 
çin yere oturduk. .. Hizamıza iki varınca gördÜğümüz manS~~~ 
çocuk geldi.. ikisi de ikiter ayı ze yorgunluklarımızı unuW' ~ 
götürüyordu ... Arkalarında §İŞ- cak kadar güzeldi. Burad• 
man bir adam bir devenin yula- ot• 
rından tutmuş çekiyordu.. Biraz müddet daha gittikten 

10 d~ 

d 

' 
peden indik ve yolumuza 

ileride yetil ve kırmızıya bayan- ettik. 
mıt bir seyyar ev vardı .. En önde 
renkli elbiseli bir çok genç kız 
vardı ..• Yaklaştıkları zaman bu 
erkeklerin, kadınların ve hayvan
ların, pis, kokulu, sefil oldukları

d 

nı gördük.. 
Bunlar Sevil civarında Trüya

nadan gelen Valansa giden çin
genelerdi... l.!ir kaç damla yağ
mur dütünce genç çingene kızla
rı, acı acı bağırarak arabalara ko
§Uttular .•. Bizi de davet ettiler •.. 
Bir çocuk beygirleri çekiyordu .• 
On pencereye açılmıt bir delik
ten dizginler içeri alınmıftı .. 

Bizi kabul edenler başka cins
ten çingeneler olduğumuzu zan· 
nediyorlardı ... Bize gayet iyi mu· 
amele ediyorlardı... Bunlar Va
lanıta kabilelerinin diğer efradı 
... 1-.l~kt ... ~h. ilci kı.,.. ........ . 
cekmif .• 

Üçüncü kadında deveyi güden 
adamın zevcesi idi .. Bir tanesi de 
bir hırııtiyana atık olmut ve ona 
vararak F ranıaya kaçmıt·· lhti • 
yar soğuk bir tavırla anlattı: 

- Eğer günün birinde lapan· 
yaya avdet edene muhakkak in· 
tikamımızı ahnz.. Kabilemizden 
ona teıadüf edecek ilk adam ka
bilenin namu5unu korumak için 
onu öldürecektir. 

Gün çabuk geçti.. Günet bat· 
madan yağmur durdu .. Pis kokan 

==--===:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ses K. Gürzen yaklaştı ve 
şunları söyledi: 

- Geçen sene, lstanbulda, 
Ankarada toplanan Balkan kon
feransı arasında Hulunan Romen 
delgesi ve Balkan delge!eri bü. 
yük bir hüsnü kabul gördü. 
Bunu bu münasebetle zatı aai
linelerine arzetmeğe cesaret edi
yorum. Tnrkiyeye çok borçluyuz. 

Kral hazretleri, prensesin bu 
izahatından memnun göründü, 
ve Hasan Beye teşekkür etti. 

Taktim merasimi yapıldıktan 

sonra Kral salonda iken da· 
vetliler, büfeye çağrıldılar. Pas· 
talar, çaylar ikram edildi. Sonra 
büyük kabul salonuoa ğeçilerek 

oturuldu. Odalar gezildi. Şato· 
nun müze dairesi ziyaret edildi. 

Şato başlı böşına bir müze 
idi. Çok san'atkarane Alman 
üslübile yapılmıştı. Büyük salo· 
nun tavanındaki süslü cam ve 
onun üstündeki cam elektrik 
düğmesine basılarak harekete 
ieldi. Yavaş yavaş açılan tavan
dan koyuloşmaya yüz tutan gö· 
gün ışıkları salona doldu. 

Heyet, Sinaiya'dan 19 da ay
rıldı ve 9,5 te Bükreşe geldi. 

Ha•an Ruım 

Zorla kabul 
Gandiyaya vardık. Bur.,ı 

rihte ad bırakmıt olan 111 • 

Borciyaların dokalığı idi. Si•• 
bir papas kabul etti .. AdaJll 

0 

dar net' eli idi ki kocamın h~ 
tini mucip olacak bir hare " 
bulundum.. Kim oldui~111; 
söylemedim ve geçirdiğinı1• Jı 
ceraların büyük bir kıınııJll 
lattım. 

Papas bunlan duyunca ~ 
ha ile gülerek bağırdı: ~· 

- Hayatımda böyle bir ti df 
duymadım.. Bahıınızı ~;,at' 
nız öyle mi?. Bu bir tenhk ,-' 
Bu tenliği turada yaparız .. 1 
ğe ıizi davet ediyorum .. 

. .ı· V .. - .. ı.. ı ..... ı. .. ıa.ı ... ~ •• J • • .,r 
Bir aydanberi zamanı11uıı ti'. 
yük kısmım kuru ekmek, 0 111' 
incir yemekle geçiren adat" 
büyük bir nimet sayılırdı. fi 
Gındiye rıhtımında dolaf ~ 

güzel bir gold gördük. se l'1 
boyarunııtı.. Yaldızlı harre l' 
vardı Gemiyi seyrettiğim tı<' 
kaba bir seı duyuldu: . 1 

- Hey!. Geliniz de geJll1 

biraz tarkı söyleyiniz, b~•~ 
Bunu söyliyen beyaz g•?. 

mavi kutaklı, sakallı bir ad;l 

Söz dinledik ve bir ıaat :l 
kaptan ve mürettebatı tt f 
saz çaldık .. Onlar bize 9ar-' 
ram ettiler. { 

- Kalp' e biz saat altıd• S~i 
ket ediyoruz, dedi, kaptaııll:'. 
götürmek isterdim. Fakat _'-" 
alacak olursam cezaya çai1" 
Onun için imkanı yok. _,# 

ikinci kaptan: "Fakat ~ 
bir a,çı, bir tayf aya ihti1. ŞıJ 
var .. Bunlar roloda kayitlid~i·• 
iki arabı alsak olmaz mı?,, ~i·· 

Kaptan evvela kabul efl!';oıJ· 
Bütün ricalarımı reddedif dıJr 
Nihayet birdenbire önünıd' bil' 
du. lıkambil oynamak bilİP .ptt" 
mediğimi sordu. Evet, d• Jıl 

. •e \ 
benım mutfakta çalıtmaDl1 ııabd 
camın göverteyi yıkamaıııı• .~ 
etti. Bize küçük bir kadl~;' 
verdirdi. Kamarada saııdıkr ~ı 9İ' 

. ya• ., 
ke, soğan, sarımsak, zeytın~ 1'' 
ıeleri ve saire dolu idi. Juı ;sı ı' 
kiti sığabilirdi. Kaptan :;;..,.-ı· 
çılmadan yukarı çıkmaOl d• ıtJe' 
zı tavsiye etti. Eğer IinıaJI b1111JO' .. .., . 
mur gelecek olursa bısı bif1 

. .,e 
mamızı kabul etnıeıneıı eı•l_.,-
dııarı çikararak kaptanı c 
dımıuı muhtemeldi. __ ,,.. ~) 

< oeu-·-
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• EÖLENlELİ YAZIL 
1 

8ir rivayeİe 
•• gore .• 

t.t~ ili t Efendi daireye yüzü gö-
ht)d"rılı, bir eli boynuna asılı bir 

e ı· !it &e ınce arkada~ları etrafı-
topla.ndılar: 

...... Ceçınit olsun yahu! .. 

d_; Ne var, ne oldu, tıraınvay· 
lrıı dü·t·• ? 

J' un •• 
-c l'b Çırd a. 1 a dün ak~am fazla ka· 
-,,.'~ da Mithat Efendi .. Ha?. 

1111d ithat Efendi bu itham karşı
l tahammül edemedi : 

-Yk de"·ı 0 efendim, hayır.. Ben 
ct ~ fa.kat edepsizin biri fazla
t .. _ Ç•rınış olacak ki dün akşam 
""Ql d"•k ~ ka. u kandan çıkıyordum, ko-

10• kund 1 ·ı ·· .. ·· ıij Y ura ara e yuzume go-
lrıe has r ınış ..•• 

İ(ayıp 
F ıtret Hanım evde temizlik 

)lptı 
) rıyordu. Hizmetçi kız sofa-

.~-'~PÜrürken aşçıyada bahçeyi 
'"'"'11 ı :d t. 
~ . e ıyor, sonra onların odası-
eci· tırerek temizliklerine nezaret 

1Yordu ... 

likl\tçının odasında bir çift temiz 
Sl .. ''Pin gördü .. Hiddetle aşçıyı 

iırdı l k · l · ·· k &o •• s arpın erı goslerere 
rdu: 

~ Beyin potinlerinin senin o-

da İfi ne?. 

f -.: larar yok efendim beye· 
e~d· ' 1 onları kaybetti.. 

Yol üstü 
s~ızn.. ta k.. .. .. .. .. d 

ır ... m oprunun ustun e 
"'drlc · ~ oy ıskelesinde vapur bekler 

Atıf Beye rast geldi. Atıf B. 

" 21iiiü ·· ·· tü. d b k d · ,. nun us n en u en ı-

~ doğru gelen genç kadını ta· 

Ya. çalııırken: 

lt.ı .._ Nasılsınız Atıf Bey, beni 
lllıadınız mı?. 

1' Affedersiniz efendim, göz
Pek İyi görmiyor da ... 

ı._ ~ lialbuki ben bugün bile sizi 
·-.ııtlaın 

lfbm .. 

a~': Aca.ha kuyumculardan mı 
'"\-tiniı?. 

;' cdışi mahlôk 
~Çt\k Nahit derste bir türlü 
°tf\\; hahrhyamıyordu. Hoca 

....._ ' tarife başladı : 
l,laııy t,nım Nahit neden habr
tİd 0

taun ? Hani gayet hızlı 
11 .. :11 . 
~~Q' •osan görünce bağırarak 

'lt"" ~ atltyan vahşi mahlük, 
~' 'lrp 1 . .,_bi ezen, parça ayan .•. 

...._ t birdenbire buldu : 
Bildim efendim, otomobil •• 

Bilet istiyor 
ai ... 'd· ~•lleına giıesinde karısile 

hi 1
'
1ne b·1 ~· ı et alan bir çelebiye 

1 torar: 
'~· •lı ılton j • • b.l . . lllJı? çın mı ı et ıslıyor· ... 
'li &)'ır, karımla kendim için .. 

Hakim maz 
nunun hüviyeti 
ni tahkik ettik 

Kimini~~~~·~"'.;': 
evlisin? 

- Bir ka 
dıola. 

- Onu sor~Wf~ 
muyorum, tabi 
herkes gibi bi 
kadınla evli o 
lacaksın !.. 

Nede 
herkes gibi ol __,.._.,....,:.;, 
sun. Herke 
bir kadınla m 

r:l;Vı~ıo·;~•t..•• 

evlidir? 

- Elbet... lifi~~~~· 
- Hayır e-~ 

fendim, meseii 
benim kız kar· 
deşim bir er 
kekle evlidir. 

iki ortak 
Bir kaç ay

dan beri müş
tereken b ı r 
bakkal dükka
nı açmışlardı. 
ismini istıkamet 
bak k a' l iye si 
koymuşlardı. 
Fak at epeyce 

sermaye dök
tükleri bu dük
kanda işl eri bir 
türlü yo'una 
girmemişlı. Ma
halJede bir tür-
lü müşteri bu
lamıyorlardı. 

Bir uğrayan 
bir daha uğra-
mıyor uzaktan 
onlar için ma-
halleli gizli giz
li birbirlerine 
bir şeyler söyli
yorlardı. Niha
yet bir gDn 
kavğaya başla-

dılar. iki ortak 
işlerin kesatbğı 
kabahatini bir 
birlerine atı-

yorlardı. Biri 
dedi ki: 

-Bu gidişle 
on beş gün son· 
ra dükkandaki 
varı yoğu biz 
yiyeceğiz. Ama 
bunun kaba hah 
sendedir. Sen 
herkese benim 

- Eler bene hemen 200 llra bulmazsan kendi kendimi 
mahvederim, dedim. S8zUmU yerine getirmek içinde beri 
foto§raflar1mden birini yAkeyım. 

....................................................... -.... ----------········---------·-·····-........................ ·····----·· .. ······-···-··· ·························-·-····--·-··------· .. 

- BUklUmler, kıvr1mler buluyorum •• 
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hapishanede dört buçuk sene ha kimseye böyle bir şey söyle· 
yattığımı söyliyormuşsunL medim. Sade biz onunla hapis

- Hayır, kim söylemiş vaJla- hanede tanıştık diyorum. 

- Şu oturan gUzel kadını nesri bulu· 
yorsun?. 

- Aman kar1cııım hıçk1r1k 
korkutuver de geçsin .. 

- Bana bugDn on Una ver .. - Maalesef her ak,am evde buluyorum 
azizim çUnkU karımd1r. - Hah, geçti • 

unutmak 
Numan Beyin 

kaynanası daha 
yeni C>lmOıtD. 
Eşi dostu onu 
taziyete gitme· 
nin manasız ola
cağmı dütOne
rek semtineuğ
ramamışlardı • 
Ama birkaç 
gün sonra ah
baplarından bi
ri onu kariıiyle 
tiyatroda gö· 
rünce hayret 
etti: 

-Vay Nu
man Bey, tiyat 
roya geldin 
hat.. 

Diye ıorudu. 
Numan Bey: 
-Ne yapar• 

aın birader, 
ptdacak ıey 
ama insan kıs-
mı her ıeyi 
unutuyor. lfte 
nihayet kayna
nadan çektik-
lerimi de unut· 
mıya bqladım. 

Derdini 
unutmak 

• • 
ıçın ... 
Atıf Bey 

parkın bir köıe
aia de ıamlı 
gamlı dOtllne
rek saatlerden 
beri oturuyor. 
Uzakta denizin 
bir noktaaına 
g6zleri takıl
mıf bekliyordu. 
Kim, neyi? Bu
rası malam de-
ğildi. 

Uzaktan ge
çen bir arkada· 
,. ODUD bu hali 
ile biraz meı-

gul olduktan 
sonra yanma 
geldi. Sordu : 

-Atıf Bey, 
bu ne dalgın
lık!.. Neden böy 
le tek ve tenha 
oturuyorsun 1 

- Derdimi 
unutmak için. 

-Ne derdi? 
- Hatırla -

mı yorum. 

tuttu, beni 

....... --·-------·---· .. ---·····-···---····· .. ----··-····-·-··---·------·-----··-.......... -.............. ·-·····-····-····-········ 

ııı ıııım 

E vlitlıktan 
tard .. 

Akif deli bir gençti, deliliiin 
her türlüsü üstünde vardı •• 

lçki, kumar, kadın ..• Hepıi bir 
adamı mahvetmiye ki.fi derecede 

Akifte toplannıııtı .• 

Babası bir kaç kere nasihat et• 
ti, dinletemedi, payladı, dövdü, 
evden koğdu, olmadı .• Y alvUJP. 
yakarıyor, annesine iltica ediyor, 
gene yapıyor, gene yapıyordu. t 

1 

Nihayet babası artık bir gün 

onu meteliksiz, perİf&Jl, aarhbf 
bir halde görünce haykırdı: ~ 

1 

- Haydi, gelme bu eve, celien•' 
nemin dibine git, ıen benim evll'.. · 

' 
dıın değilıin... / j 

Akif bu ıon ıöz üzerine güJClii:.1 
' 

- Ah, ah ... Ben onu çoktan bi· ! 
liY.ordum, annem ıöY.lemiıti •• 

Kuvvetli bir delil 
iki yumurcağı babalan kulak· 

lanndan tutmuı, ilriaine birden 
soruyordu: 

- Edepaizler, .ayleyin baka
yım, dolaptaki tatlıyı hanginiz 
yediniz? 

- Vallahi ben yemedim baba 
yalan s6yliyor. Odada kimse 

yoktu, benim yediğimi nereden 
g6rmnı ki ... 

Katalofun fiab 
Beyoilunda yeni açılan bir 

reıim ıergiıinde ressam nasılsa 

içeriye giren bir mUıteriye du
vardaki reıimlerini göstererek: 

- Beyfendi, dedi, bunlarm 
hepsini kataloğ fiatının yan11na 

Termiye bazınm •• 

MOıteri bu teklifi llkay

dane karııladıktan sonra sordu: 

- Peki, kataloğu kaça veri
yorsunuz? 

Tesettür 
Nuır Efendi karısını almıı, Çır-· 

pıcı çayırında töyle bir cuına ale
mi yapmıya gitmiıti.. Kadıncağız 
ortalığı tenha, yeıilliği gönül fe· 
rahlabcı bulunca ıerildi, ıerpil· 

di .. 

Derken kartılarma üç çapkın 

dikilince Nasır Efendi karısının 

bacaklarını görerek: 

- Hanım, örtsene.. Sana ba· 
kıyorlar! .. 

Dedi. Kadın bu ihtarı. itilince 
bacaklarını ancak diz kapakları· 
na kadar örten etekliği batına kal 
dırdı, saçlarını iyice kapadı •• 

Meslek sahibi 
Sarıak Hasan gene karakola 

dütmüttü .• Muavin ellinci defa 

olarak onu karııımda görünce: 
- Hasan, dedi.. Sen ne ·vakit 

bu hırsızlıktan vaz geçeceksin be? 
- Biraz para kazanalım da 

b . ' eyım ••• 



Sayıfa ... Ş, VAKiT 

Haydutların eline düşen güzel 
lngiliz kızı ile gencinin 

kırk üç gü~ çektikleri eziyetler 
Çinli haydutlar tarafından \ dar ıslandık. Nihayet Liyo neh~i ı için iki yanımı~da çinli !apk~l~rı 

tevkif edilerek kırk üç gün alı - . kenarına vardık. Orada yıkık hır olduğu halde tımale dogru gıdı -
konduktan sonra fidye mukabilin eve girdik. Haydutlar kulübe sa· yorduk. 
de serbest bırakılan Mistera Pav- hibi köylüyü atef yakinıya mec- Gece yarıaına doğru 0 kadar 
ley ismindeki güzel ingiliz kızı bur ettiler. Ateşin etrafında otu - yorgundum ki hayaller görmiye 
iie Mister Kokran daha pek yeni rarak elbiselerimizi kısmen ku • bqla.mıttım. Olmıyan maniaları 
kurtulmutlardır. ruttuk. atlam~ için ayaiıımı kaldırıyor • 

Misters Pavley haydutların e • Bundan sonra bir kayıia bine • dum. Nihayet bir köye vardık. Bu 
Jine nasıl düttüğünü ve nasıl va- rek karıı yakaya çıktık. Dizlerimi evde ellerimiz baib bir iple tavan 
kit geçirdiklerini ıöyle anlatıyor: ze kadar çamura batıyorduk. daki direğe merbut olduğu halde 

"Bizi yakaladıkları sabah bu Şarlın ~izmeleri parça parça ol • pis bir yatak üzerinde yatmıya 
büyük çin ıehrinde yarış sahasın- muştu. Yoluna çıplak ayakla de· mecbur olduk. Bu vaziyetimiz o 
da beygirle dolaşıyorduk. Çar - vama ınecbur kaldı. kadar fecidi ki, yemek yiyemedik. 
les Mister Mak Yutoş ile şakala • Daha sonra bir küçük köyü ve uyuyamadık. 

fıyorlardı. geçtik burada .(Mançoko) ya Üçüncü esaret günümüzde ıa· 
Ahırların önünde atlarımızdan mensup dört asker ıördük ve faktan evvel kalkmıya mecbur ol

indiğimiz sırada birdenbire yan - kurtulduk diye ıevindik.' Fakat duk. Yara içindeki ayaklarımıza 
larında iki delikanlı bulunan üç ' ayakkabıları zorla geçirdik. Tek· 
silahlı haydut peyda oldular. Ve rar sazlıklar arasında ve sivriıi • 
mavzer tabancaları ile bizi teh - nek dolu pis su birikintileri ke • 
dit ettiler. Beygire atlamak imka- narmda yüriimiye mecbur edil • 
rtı olup olmadığını· seyise sordum. dik. Yüzlerimiz kan içinde idi. 
imkansız olduğunu söyledi. Maa- bağlı ellerimizle üzerimize hücum 
mafih Şarl bir tecrübe yapmak eden ıivriıinekleri bir türlü ko • 
istedi. Fakat atın eğeri döndü. ' vamıyorduk. Susuzluktan boğa • 
kendisi silah tehditleri karıısında • zrnuz talita gibi kuruyordu. O za· 
birdenbire kafmıya mecbur oldu. man bataklıkların çamurlu su • 
Silahsız olan iki Çinli üzerimize yunu içmiye mecbur kalıyorduk. 
atıldı1ar ve ellerimizi arkalarımı· Öğleden sonra ikiye kadar yürü • 
za bağladıktan ıonra boynumuza dükten sonra başka bir köye var • 
bir ip geçirdiler. Ve bir taraftan dık. Burada ahali etrafımızı ıar • 
çekerek bir taraftan arkadan kır• dı bqımızı, akrabamızı, dostları • 
baçlıyarak yarı§ meydanı boyun• mızı sormıya batladılar. Bu ıü • 
ca koşturdular. Sonra yüksekliği nü takip eden dcirt gün evvelki 
iki buçuk metreyi bulan yerli huğ hayatı ıürdük gündüzleri sakla • 
dayı fidanları arasına sürüI<ledi - nıyor, ıeceleri cebri yürüyü9ler 
ler. Henüz doğru dürüst açılma • yapıyorduk. Nihayet yükıek bir 
mı! liir yolu d8rt nala indik. Mak duvarla çevrilmlt bir binaya var • 
haydutların yürüyüıunü iıkal için dık. Orada yüze yakın adam var· 
düşmekliğim tavsiyesinde bulun dı. Bunlar çetenin bakıyesi imi9. 
du. Böylece bizi arıyanların ye • Az ıonra yakalandıjımızı duyan 
titmeıine imkan kalacaktı. Aya- EŞkiya elinde eİllr kalan birçokları daha ıeldi. 
ğımızda süvari çizmeleri olduğun- Mistrl• Pavley ve Burada reiı bizi doI<uz haydu· 
dan ko,arken canımız acıyor, so- Mister Kokran dun eline teslim etti. Onlar sar • 
)uyorduk. Diğer taraftan boynu • 

bunlar haydutları görünce tüfek· ıılamnızı çıkardılar. Gece gün· muzdaki İp nefesim izi kesecek gi-
leri~i atarak var kuvveti bacak • düz yanımızda nöbet bekliyor • 

bi sıkıyordu. Bir. ııra, bir ırımağı larına verdiler. Haydutlardan lardı. Yanlarında piı bir yatak il· 
geçmiye mecbur olduk. Şarl ve k l . · t k zerinde yattık. 
ben kartı sahile vardık. Mak yan- biri kaçan as er erın pef ıne a ı· 
lıt sıçradı ve ı.rmağın ortasına Iarak bir tanesini yakaladı. Heri- O gün öf leden sonra ilk mek-
(lü~tü ve tekrar yakalandı. fi getirdi. Herif reisin önünde i · tuplar geldi. Haydutlar para iste· 

ğilerek dostluğundan bahsetti. Ni mek için mektup yazmamızı, akai Bundan sonra süratle ilerliye-
hayet bataklıklar ortasında bir takdirde bizi öldüreceklerini ıöy· rek şimendifer hattına ya.kın ve 
balıkçı kulübesine vardık. Artık lediler. Tac.i•aho civarında bir meydanlı· 

:: :r 1 b' yiyeceğimiz kalmamıftı. Şarlın 
g- a vardık. Haydut ar ızi çamur 

1 ayakları kanıyordu. Balıkçıdan içinde yatmıya mecbur etti er. 
Henüz demiryolu hizasmday _ bir çift çin sanc:'..nlı almıya muvaf· 

l fak olduk. Bunları Şarl ıicimle a· ken bir tren geçti. Sarı saç arımın 
yolcular tarafından f arkedilece • yağına bağladı. 
ğini dütünerek ,apkamı düşür • O vakit Pei Patyen burada aa• 

kerler olduğunu söyledi. Onun i· dürn. Haydutların reisi bana sert 
d çin öğleden sonra bir müddet ku· bir tavırla: "Ne yapıyorsun?,, e-

)übede kaldık. Akşam yürümemi -di ve kırbacın sapı ile yüzüme 
ze devam ettik. Az sonr:s. bir dört vurdu. Ta.m bu sırada havada bir d 

tayyare gözüktü. Fakat haydutlar yol ağzın a askerlerle karıılaıtık 
bizi tekrar otların arasına yere bizi yere yatmıya mecbur ettiler 
yatırdılar. Haydutlar bir taraf • ve tayyareciler bizi göremediler. 
tan köpeklerin ağızlarını havla • Cebri yürüyü,ümüz feci idi. Ki-
mamalıırı için tutarken diier ta· Jometrelerce buğdaylar, arasın • 
raftan da en küçük bir aürültü da ilerlemiye mecbur oluyorduk. 

Aktam saat ikide yemek için bir yapacak olursak beynimizi pat • 
latmak için silahlarını alınlarnnı· yerde durduk. Su olarak pis ça -
za dayanuıı. duruyorlardı. murları içmiye mecbur kalıyor - :r 

duk. Daha sonra yolumuza devam O vakit Pei Patyen uzun bir 
ettik. Bir takım bataklıklar geç • gömlek giydi. Şapkasını çıkardı. 
tikten ıonra durduk. On altı saat· Ve askerleri kartılamıya ıitti. 
te 61 kilometrelik yol almıştık. Onlara köylü olduğunu söyledi. 
ÇiDDelerimiz ayaklarımızı par _ Bunlar haydutların maiyetinde 
çalamıttı. O kadar yorgunduk ki, esirler görüp görmediğini sordu • 
hemen uyuduk. Fakat bir müd • lar dedi ki: 
'det sonra uyandırdılar gene yol - Evet .. Onların cenuba doğru 
almak lazım geldi. Hava gayet gittiklerini gördüm. Nehrin kartı 
soğuktu ve yağmur yağıyordu. tarafında idiler. 

Açlıktan ölecek haldeydik. Çiy Askerler teşekkür ederek mu· 
'dolu bambo ağaçlarının arasın • hayyel haydutların takibine git -
dan 1eçerken tepeden tırnağa ka- tiler. Biz iıe tanmmamaklığımız 

Günler ıeçiyor biz hiç bir ha· 
ber alamamaktan ve orada mah • 
puı ya9amaktan meyuıtuk. Hay • 
dutlar mülhit hikayeler anlatarak 
bizi korkutuyorlar ve Şarhn aaç· 
larını çekiyorlardı. 

· Haydutlardan bazısı bize kar
tı İyi muamele ediyor; diğerleri i
se kaba takalar yapıyorlardı. Bir 
gün sabredemiyerek vücuduma 
İğne batıran ve döven bir haydu
dun midesine bir yumruk indir -
di.m. Bir bıçak yakahyarak beni 
öldürmiye kalkıttı. Fakat arka· 
datları mani oldular ve dediler 
ki: 

- Ne yapıyorsun? Eğer bu ya
ban ıeytanını öldürürsen fidyeyi 
alamayız. 

Bir ikindi vakti bir tüfek aleti 
duyduk. Muhaf ızlarnnız içlerin
den birini nöbetçi bırakarak dııa
rıya çıktılar. Sonra anlattıklarına 
göre batka bir çete bizi kaçırmı· 
ya gelmi9. Bu yeni çete haydut • 
larından altıaı silah11z ve biribi -
rine bağlı olarak getirildi. Ertesi 
günden itibaren yanımızda kal -
dılar. IIk gece eziyet edildi ve re
isleri bat parmaklarından asıldık
tan sonra kurtuna dizildi.. 

Yakında bize de bu azabın 

MUterclml : 
Zonguldak mebusu 

Halil AiLE 
Dostluk 
aşktan 

ana - baba sevgisinden "e 
daha sakin bir duygudur 

~li' Dostluk, ana • baba sevgisin
den daha sakin bir duygudur; 
Çünkü ana • baba sevgisine her 
zaman mustarip bir duygu katı

tır ve bu ıstırap, sevginin mevzu· 
undaki ehemmiyetle mütenasip o· 
lur .. Dostluk, bizzat atktan da sa· 
kindir; çünkü, dostlukta hayalin 
pek az hiaaeıi olduğu gibi diğer 

duyguların müteeaair olmasını i
cap ettirecek hiç bir sebep yok· 
tur. 

Dostluk, dini duygudan da ıa
kin bir duygudur; çünkü, dini 
duygularda bir çok lutuf ve ina
yet ümitleri mevcut olmakla be
raber pek büyük heıap ve azap 
korkuları mündemiçtir. Şu halde, 
süldln ve huzur, dostluğun en mü
him farıkalarından biridir. 

Halbuki evvelce izah ettijimiz 
veçhile ıük<in ve huzur, pek mü· 
him bir ıaadet unsurudur. • 

Bu itibarla dostluk, saadetimi
ze fevkalade medar olabilecek 
kıymetli bir amildir. 

Dostluk, kendisi ve hedefi mu
ayyen olan bir duygudur: Terci
han bir kimseyi seviyoruz; fakat 
bu kimseyi olduğu gibi, bütün 
meziyetleri ve bütün kusurlarile, 

hatti bazı kere sırf kusurlarından 
dolayı ıeviyoruz.. Şu halde hiç 
bir duyıumuz kadar (muayyen) 
bir mahiyeti haiz değildir. 

Bundan çok büyük, çok halis 
ve çok sailam oldukları halde, 
ayanbeyan aörülecek v'e anlqıla
cak hedefleri olmıyan ve bilil:is 
havas ve muhayyilemize ve hatta 
idrakimize sıidırılamıyacak de
recede, müphem ve hayali sebep· 
lere taalluk eden duygularımız 
vardır: 

Meıeli; ıüzellik duyguıu, mu
ayyen bir ıebebe istinat etmekle 
beraber hususi bir mevzuda te· 
9ahhus etmedikçe fikrimize sarih 
bir mi.na ifade etmez. 

tatbik edileceğini ıöylüyorlardı. 
Bir sabah her nedense Şarlla 

benim içimden koptu ve tarkı söy 
lemiye baıladık bu, haydutların 

ıon derece hoıuna gitti tekrar et
memizi iıtediler. Her ziyaretçi 
ıeldikçe ıarkıları tekrara mecbur 
kalıyorduk. Bereket versin çok 
farkı bilmediğimi~den daima ay· 
ni tarkıları tekrarlıyorduk • 

Çinliler daima ailelerimize 
mektup yazmamızı istiyorlardı. 

Biz ise mektup yazmıyarak ce • 
saretimizin kırılmadığım göster
mek istiyorduk. Çinlilerin çoğu 
afyon içiyordu. Bu bizi pek ra -
hatsız ediyordu. Çünkü afyon du
manı dolu olan odada nefes ala • 
mıyorduk. 

9 teırinievel aktamı haydutlar 
arasında büyük bir heyecan oldu. 

Her tarafa koıuyorlar ve silihla
rını kaparak: "Japonlar geldi di -
ye bajrıyorlardı. 

Ucumi isminde kısa boylu bir 
Japon gelip serbeıt bırakılmamız 

için müzakerata giritti. Ellerimizi 
sıldı. 13 veya 14 te9rinievelde 
tekrar geleceğini söyliyerek git • 
ti. Bütün bu günler müzakereler 
devam etti. Tahliyemiz sabahına 
kadar bir çok Japonlar gelip git -
tiler. O sabah haydutlardan biri 
odamıza geldi ve Japonlann mü
him miktarda para ve hediye ge-

Nazarımız, güzelliğin t ·kJ'İdli$ 
tiği bir maddeye ilitince, fı·ı def. 
bunu tanır ve muhayyleınJ.Iİ ff 
hal alakalanır; fakat bu t .. ~ 

. . b' . ttir· Giil. 
geçıcı ır memnunıye · . ~it 

lik duygusu şumullü ve 8~;;:,İO" L_, 
duygudur; mevcudatın ka dr "'! 

b·1· ~e taalluk ve intibak ede ı ır fi'" 
ni duygulara katıttıkça ıııu• ~ 
olmıyan duygular aahasınd• tf 
mağa mahk\ımdur .. Vatan .... ı.ıJ 
si de, ayni mahiyetteki dur,....- ede 

~i 
dan biridir.. d' '~ ) 

ıt• la 
Bu duygunun hedefi ne 1 il• ~ -Gözle görülmiyen, har• . ..J. jıı 1 

"tel>"' !( 
kavranmıyan, keyfi ve ınu Ş).o 

dil hudutlarla çevrilen bir toprdJll tilli 
Daha? - Yüzlerce lehçeler, • b\f ~ 
batına değifen ğiveler arzede~ ~ 
dil .. Daha ?-Bir isim .. Bu i•1111 df ~ 
§ıyan, bu toprakta ya§ıyan, "'!)lif ~ 
li konuıan her şeyi ve herketl , 1-
düıünmeden ve farkında o~ 
dan severiz; bu varlıkların t ,, 

bizi, bütün tarihlerden zi~a~~ 
lika dar eder; bunların ıstı fi'' 
bizim ıahsi istikbalimize kati ,r' 

b . b 1 ·· · l · · Jced ız, un arın umıt erını ve r 
lerini -tahsımızı alakadar etı"ıW 
se bile- bölütürüz: Böy}eee ~ 
man toprağında yorgunlu, 

hastalığın ve atetin merh~ of 

tahribatına maruz kalan bır# 
dunun ıstıraplarını aynen d 
rız.. '-
' lhtimalki bu ordun':'n i~ iıff 
bizim ne bir do,tumuz, ne,..d•;t 
akrabamız vardır .. lıte ~i~e l'f 
ayyen bir varlığı olmıyan bır 'JJ' 
gu ... Bundan daha genit ve fi 
fumullü olmak üzere z._..; 
mekanla mukayyet olmakt ~ 
insanı insana bağlıyan bi; d;;/ 
vardır ki evvelkinden daha ~ 
hem olmakla beraber daha as 
kiki değildir; 

tirdiklerini haber verdi. J. 
Az sonra mu haf ızlanlll ~ 

bazısı ateı köpürerek gel~ 
Çünkü istedikleri kadar aaıı~, 
hissesi alamamışlardı. Bu ın 1 
f ızlar bize he§ haft~ baktı)~ 
iyi muamele ettiler. Çinde nııvr~ 
sa hizmet eden Ufakların h~ 
hediye almaları adettir. ~~ 
ların yalnız reislerine ~ 
kürkler ve bir miktar fazla ~ 
vermiılerdi. Münakaıalar de.b t 
ederken para geldi. Maam•f~ 
lınan yeni Mançurya kaimele·.ttaı 
sahte olmasından korkan bert'~ 
onları deği§tirinceye kadar wJ.i 
tekrar alıkoydular. Bir i1' r 
vakti bizi ıiddetli bir yağıııuf 
tında dııarı çıkardılar. ,1 • 

- Gidiyor muyuz? Diye 

duk. . . dr 
- Evlerinize döneceksınil 1".S 

diler. Japonlar bizi götiirU~~ 
haydutlar kendilerine kart• rO ' 
besleyip beslemediğimizi ·~.,e ' 
yorlardı. Sonra beygirlere b• 

1
_,-

rek ayın 17 ıinde Paıı.-n~bl'SI 
dık. Birkac haydut kararı- ...; • 

~ d•f.,. 
bet kilometre mesafeye k• tıttİ" 
ze refakat ettiler. Orada ~;. ff1 
şiz gibi selamlaşarak aY"•! ~ ... ' 
buçuk kilometre ilerde bır O 171-
çu müfrezesi ile karşılattık· . ,tıf• 
zi gece oluncaya kadar tefY~fd" 

• 'n """ Nihayet Japon askerlerıın 
duğu istasyona geldik. 



Alinıet 
VAKiT 

Rasim in ve Gazetecilik tel&kkileri Gazeteciliği 
·~Matbuat Cemiyeti Reisi Hakkı Tank Beyin Rasim ihtifalinde söylediği nutuk 
Ş errni"d Cuma günü lstanbul giıinde yeniden kııaca duracakaı- öğrendiği zaman anneıi telgraf· 
.....__~ ..:;,tirıln Ahmet Rasim mz. Bir milletin ıevgi ıeviyeıine hanedeki vazifesine ita ret ede-

Kendi yolunun bir Ahmet Mithat 
Efendisi de Ahmet Rasim olmuş· 
tu. 

halde yazdıkları lrani idi; nasıl ki 
ıiz bu millete mensup olduğunu 
halde ekseriya firenk ıivesine ka
pıldığınız görülüyor, diyordu. 

rı """' .... ı ihtifale Matbuat cc· iriıebilmek için, ömrün ne kada?" rek: 
~ t.,,ı,. IJe Giresun mcb'usu Hakkı kanat çırpmaıı lazım, bunu bir - Sakın kalemini bırakayım 
~ haııu, bir hasbihalUe baflanıl· kere daha göreceksiniz. deme! demitti ve durakladığım 
..... -..,, tılc. Ahmet Raaim hak· Elektrikiyeti aeyyale risalesi, görünce ili ve etmitti: 
lrt tıfeıa.. bir tetkik ve tahlili ihti· fonoğraf kitabı yazık ilk itilenleri - Bizim gözlüklü Mustafa 

Bir ıazeteci muharririn yazı· 
aında aranan ilk vaaıf dilinin ge
niş bir okuyucu kütleıince kolay 
anlatılabilir olmasıdır. 

': haabihali aynen dercedi- tatırtacak; Bakırköyünde Beh- Beyden bilirim; o da pek çok za-
L. " kt b' · h Ahmet Rasim milliyetperver .. ~ . ram aıa me e ının ocası Ah- man ıazetecilik etti idi. En sonra 

ı.,.,~ i;;.dıler, Beyefendiler, met Ruim ıize bu ııfatile başka f ayduız olduğunu anladı da çe· Ahmet Rasim Bey dil, ifade 

Ahmet Rasim yazı aleminin ec· 
nebi istilasına kartı ıuurlu, canlı 
bir akaülimeli olarak kaldı, öyle 
çalıf tı. "Derecei malumatı nasılsa 
kendisinden aıağı kalmıt olanları 
bugünün medeni telakkilerinden 
haberdar etmek,, vazifesi olduğu
na inanıyordu. 

~~ et Ruimden ökıüz bir ıaygı telkin edecek. (Çare bu- kildi; tafraya gitmeğe mecbur ol- yolundan gazetesini tatmin edi
~,, lro onu Heybelinin ıe11iz lan olmadı bu yareye) gibi bütün du. Sakın kalemini bırakma! yordu. Ansiklopedik malGmatı 
'aa. fiaeri Yup çekildiğimiz gü· bir devri dolatan nağmelerin, Ahmet Rasim kalemini bırak- gazeteci muharrir olmak kabili-

. ~)cı,. Jaden bugün bet hafta güftesile ve beıteaile Zekii dede- mamıttı; fakat elindeki yazı ka· yetinin bulıea kuvveti idi. Zekiın 
ht.~ tlerlirni tenkit edenlerin, lemini .... Bakınız kendiıi di· 
'delai,lt l~z~en ıeçirenlerin, yor ki: "Bırakmam dedim ama, 

f.- ~ l.t.ı. t&rıhımize lst~~bul ço- dudaklarımla dedim, ben istiyor· 
;il ~ '-a Dul muharrırı adile dum ki bütün gün matbaada ça· 
~'tar ıevimli ıimarun hatı- lıtayım, işe alıtayım derken, hat· ' 
1
, to,.~llllak için lıtanbulda ti baımuharrir olup sivrileyim.,, · , 

;ı,. . t.t.lı._ il ıizler oluyorıunuz. Başka bir yazısında dediği gi-
UJ, ~ ~t cemiyeti, kendi dave· bi Ahmet Raıim "matbuata henüz 1 
~ .. _h etmiı olduiunuzdan mektepte iken musallatolan bir ıa· 

• ile '--da · • 'k' ·ı ı , tıa .q • r ıevınıyorıa met· ı ın zoru ı e intisap etmitti. Para 
lı iıa ılerı müme11illerinden kazanmayı dütünmüyordu.,, Mea-

~z hatırası etrafında leğin bütün mahrumiyetlerini bi-
~~ırıiı çehrelerden bir ha· lerek, onlara katlaanrak yazdı. 

• ~ le ~n bizim de meıleği Muh 
I '· l'e oyle göğıümüz kaba- Hakin Tank B. arrirlik ve açlık 
~ llleılekda~ olarak yürüdü- nin Darüttafakada bir talebe ola· Muharrir ilk kitabına: (Lisan 

I ~ old )oban ıajlam, önünün a· rak bıraktığı bu iddiasız gencin hayvanlarda da vardır; fakat ya· 
~. Ulu kanaati kuvvet bulu- malı olduğunu öğrenmekle taze zı yoktur. Sen ise insansın durma 

' bir haz duyacaksınız. Hisli bir yaz!) diyen bir nuihatla baıladı. ti' .. "'' Ahmet Rasim, gazete- ruhun kendi köıesinden en ıizli Bakınız fu satırlar ondandır: 
't bit 01lceleri aiabeyisi idi. Kı· rüzgarlardan itaret alarak naııl "Aman azizim, sana bir nasihat' Z&ırıaıı ağabeyin saçım a· çırpındığını kayıt ve zapteden ki- tım var, açlığa son derecede id
~ 011~ aile reisi yerine getir· tabeler göriip gözleriniz yatara· man ! Çünkü perhizler, oruçlar 
~ 

0 
lecdrAlledi. Yeni yetiıenler cak. Hikiyelerinin, romanlarının bütün salahı nefa için icat ve em· 

~. -'~~"baba" demeye baıladı- tiplerinde ufukları dar da olıa redilmittir, baktın ki pek ziyade 
~~-qey mi çabuk ihtiyarla- kendi devrinin iç yüzünü okuya· acıktın derhal kaleme ıarıl, yaz; 
~~'9'reaindekiler mi çocuk cakaınız. Recai Zade üatat Ekre· tokluğa bire birdir. Fisebilil· 
~ ,~dı? Zaten bizde k11a bir 1 min ese:-lerini tenkit ederken ni· lıih çalıtkan insan, yalnız dik-
dı de;-.ıı razeteciler ailesi J·.. çin 1almz ~bahardan bir yaprak) kat et ki tok karnına y~ıma ! zira Sd:1llde .. bir buhran ıeçirmi: :tiirini ıoncalı bir dal kadar zarif hazım güçleşir. Aç karnına yaz, 
'- filiıcldrulen bir kaç kökle bq bulduğunun, niçin bir pejmürde- riyazet ahlakı İptiladan ziyade ıs
, _~n ib~etti. Halbuki o bir de bula bula kutlar çemensiz ol- lah eder. Beni yazı yazmıyor zan· 

a.._ il bırı daha devrildi. maz; ıönlüm ıenıiz oLmaz beyit- nediyorlardı. Halbuki ben yeni 
~ ~•Yatı bir göz yumup açın· lerini bir ıair masumiyetine yakı- baştan batladım. Elifbe, kıraat, 
~ a~ar ıeçici bulanlara hak- tır, taklide değer bir yenilik diye neler, neler yazdım. Ne kadar ha
~i •Jorum. Yaradılııındaki kabul ettiğinin sırrına belki bu tırat topladım. Yazdım, yazdım. 
~~·)eti lcabiliyetlerin en hama- izahlarla ereceiiz. Beşer veya Os- Artık bir hale geldim ki yazamaz 
'~&ıı biri olarak bulduğu- manlı tarihinin içinde dolatan oldum. Ölüyorum zannettim. lıta• 
~~et Raıim bile öz benli· ıözleri neyi arattırıyordu, belki ham kalmadı. Dermanım kesildi. 
~ \ ~ çizıileri, olanca inkita- buna qina çıkacafız. En eıki ar- T aaallubu tiryanı amıya bqla

... tere1>i1mek için en tabii kadqı Ahmet lluan Bey yazıyor dı. Hekim iyot iç dedi, içtim, kir 
Charünün yirmi yılını tale- ki: Kitapçı Ar•selin senelerce etmedi. En aonra içimden bir seı 
'ternaittir; en az on on bet Türk çocuklannın irfanına reh· ıeldi. Bu ıeı, yaz! diyordu. Ben 

~ .._.İtinin kendine en uy· berlik eden tamil kıraatleri Ahmet söz dinlerim, yazdım. Ne gam 
Le."' ld.- - R · · ·· t' · kaldı, ne kasavet; ne hastalı~, ne '"'it ~da yerleımek tedari- asımın mutevazı gayre ının ese-

. 
L ~lt'lbİftir. ri idi. Fakat bütün bu tafsilattan nekahat ! Matallah dipdiriyim, 
"Wt .a\ı._ · ül ı · d pazılarım yerinde. Bir hamle et-

~":9 "-1111... t Raıimin ölümünden bir ıün ıi.iz .. üp ıüzü üp üstün e 
"" ~ lce kalacak tek hakikat nedir? ıem on, on bet sayıfayı birden çı-
~ 0 n tasa onun için bir bel karacağım. Sen de böyle bir hale 

!~-- bofuc .. u, bunaltıcı oldu ki Ben diyorum ki bu, ki Ah-
,.;._~ll met Rasimin ıazeteci muharrir uğranan benim gibi yap, yaz!,, 
.~~~ "'- ırtıfalarile üıtümüzde Ah R · b lA 'f . 
~li..a.~fe1 almağa elveritli bir oluıudur. met asım u atı esınde 
~ ~, •i 1 d Onun için ben ı8$lece bir ıaze- ciddi idi. 
hıııı.a" .. yaratan ar an o gün h 1 k l Bir hususiyeti de bu cit ile ka-

s t. çokmüttü. Mezarı ba· teci, sadece bu yolda eveı i a • 
11111a· 1 ak Ah R · · b rıtık mizahında idi. Kendisi "cit 

~ _., "'1 adımıza ıöz ıöyliyen mıf biri o ar met aıımın u 
~... he · d b' 1 " ve mizah, bunlar ikiz çehreler gi-

M.. .... e. t galiba onun için Ah- cep ıın en ır parça a acagmı. 
-." G h · Ah t R · bidir. Biribirlerine pek ziyade •n ölümünde bir dev- azeteci mu arrır me asım 

buldu. meslekte bize nuıl bir örnek ol· benzerler,, diyordu: "lkfıinde 
b b k .., de ne riya vardır, ne de dimağın 

a_aim muhtelif muıtur, una a acagım. 1 ~ bir nevi suiteşekkü Ü arazından 
ita..._ .. lıalarcla "Sakın kalemini bırakma! " olan meyli istihza. Anı hilkatte 

~endiler, Beyefendiler, Ahmet Raıim, kendi dediği ıi- nazarı beşer ikisini dayei ezelinin 
~ llOnra ıöz ıöyliyecek bi gazete, mecmua nedir bilinmi· kucağında yeni uyanmıt oldukla-
ftt...~ ıize Ahmet Raaimin yen bir evde büyüdü, ıazete, mec- rı halde görmüştür; ilk uzanan 
llt ~ . .J..e~i yıl içinde gelip mua nedir? Bunları bildirmemek ele (cit) atılmış ise de ağırlığın
d'at ""'df ~I ve fani varhiına gayretile kapıaından içeri sokul- dan dolayı yerinde bırakılmış, 
41.~ ~etler sıkıttırdığın· ması yuak edilmiş mekteplerde (mizah) ise hiffeti meşrebile el

......_ ~~lder. okudu. Memleket içine atıldığı za- den ele geçmittir. Mahaza iki kar
~ .......... .4b im mütefennin ve ~~nlarda da bunların pek çoğu- daş arasında kıskançlık yoktur.,, 
~ ~ illet Ruim muallim, nun inıanlar üzerinde, evde, Ve Ahmet Rasim bu iki karda
~ ~·Ilı fair ve musikitinaı, mektepte bulunması cezalandırı· tı, biribirini kıskandırmıyacak 
fi,~~ ~u~arrir ve edip, .lacak bir it olduğunu öirendi. Bu bir muvaff akiyetle ömrünün ıo· 
~ ~ ---~ıkiyeci ve roman- tartlar altında Ahmet Raaimin nuna kadar besledi, büyüttü. Riya 
la..k. ~~ 1• llb lllünekkit, Ala- ilk gözünü alan fikir ıazete mu· ve istihza yapmıyarak yazdı. Bu 
L:=-"'Si.. laaııcı, Ahmet Raıim harriri ve b••muharriri olmaktı. muvaffakiyetile elli yıllık büyi\k 

• • • -s 
~ Alunet Rasimin Ahmet Ruim her ıeyden önce, gazetelerin hemen hepsinde sevi-

l»a IÖzlerin yardı· her ,eyden ziyade bunu iıtedi ve lir, okunur bir muharrir olmak 
dİ8e irdiiini mazhariyetini muhafaza etti. 

Ahmet Rasim B. 

bu sayede nükteler dünyasında 
yeni cevherler yaratıyordu. Dilde 
yaptığı ıeyi bilerek yapıyordu. 
Edebiyatı cedidenin aaatı ıemen
f am, tikeste rengi sefalet ıibi 
terkipleri karıııında milli renk, 
milli ruh davuına kalkııanlardan 
biri de Ahmet Raaim.li. 

Daha 35 - 40 sene evvel: 
- Avrupa edebiyatını bu yük

sek dereceye çıkaran iç ve dıt mu
harrirleri tetebbü, tetkik ederek 
hüviyetini, medeniyetini anladık
tan sonra onlar gibi dütünüp 
Türk gibi yazmalı, yani ihtisaı• 
ları, tasvirleri bütün bir Türk ih· 
tiıaıları ve tasvirleri olmalı, di
yordu. 

-Hiaaiyatı ilmiyeyi yalm:a ken
dimiz için yazıp okumak yolunu 
tutmıyarak milletin mühtaç oldu
iu umumi malUınatı yazılarımız
la tamim etmeliyiz, bunun için de 
ilim ve fenne, milletin hi11iyatı
na, içtimai ıeraitine, adetlerine, 
ahlakına ıttJli hasıl etmeliyiz, di
yordu. 

- Bir yerde ulum ve f ün un 
terakki edemeyince edebiyatın 
terakki ettiği görülmemittir. Biz
de ise terakki etti denilen edebi
yat firenk, Arap, Latin, Yunan ve 
saireden dökülüp gelen enkazdan 
yapılma derme çatma bir feydir. 
Evveli kendimize bir mesai yolu 
keıfederek çalışmalıyız, böyle ça
lıtmazsak efkarı ıairenin hama
lı oluruz, o zaman hi11iyab edebi
ye namına Y enicami arzuhalcıları 
gibi daima baıkaaının efkir ve 
mülihazatıru yazmak tehlikesine 
uğrarız, diyordu. 

- Firenk mukallitliii ile bera· 
ber Acem ve Aarap taraftarlığı
m kimde görürsek derhal tiddetli 
muahazalarla onu ortadan kal· 
dırmağa çalıımalıyız, diyordu. 

- Milliyet fikrinde iıtiklali 
kemale pitva ve terakkiye miıkte
da ıayanlar medeniyetler teıisine 
muvaffak olmu,lat, bu milliyet 
fikirleri ıayesinde mensup oldu
ğu vatanı, memleketi inkıraz mü
e11irlerinden kurtarmıılardır, di
yordu. 

- Biz bu milletten değil miyiz, 
yazılarımız milli değil midir? 
diyenlere: 

- Bir insanın bir millet efra
dından olmasile iıarırun milli ol
ması icap etmez; naaıl ki eıkiler 
Türk milletine mensup olduklan 

Ancak bir kısmını kitap halin
de ve turada huzurunuza arze
dilmiı bulacağımz kalem mah• 
ıulleri itte onun için hangi ıaze
te aayıfuında görüldü iıe orada 
bu eski tabiri aehlimümteni olan, 
yapılması pek kolay gibi görünüp 
te yapılamıyan eserlerle okuyucu 
güzüne, gönlüne inıirab veren bir 
pencere açdmıı oluyordu. 

Ahmet Rasim bir inkılap mu· 
harriri değildi; felıefesi ,(seçim 
dünyası) m pek iyi anlamııtı; 
f ak'at bu f elıef e onu geriye ı&fii• 
ren, geriliği tutan bir bağ ~;iil, 
onda milli hareketleri ıezen bir 
ruh, milli hareketleri arkalayau 
bir zemberek oldu. 

Ahmet Rasim belki Jstanbulun 
mahalle hayatını iyi tanıyıp iyi 
yazdığı için bir Jstanbul muharri~ 
ri oluyor; lakin bu telakki Ahmet 
Rasimin varlığını Koatantiniye 
ıurları veya Oımanlr tarihinine
tekleri içine hapıettikçe bir yeraiz 
telakki olur. 

Ahmet Raıim adı bizim mahal· 
li bir muharririmiz değil, milli bir 
muharririmiz olmak ıerefini dai
ma ıaklıyacaktır; bu kanaatimin 
nekadar köklü olduğunu §undan 
anlayınız ki, bundan 27-28 yıl evel 
ben Anadolunun küçük bir kaaa
buında rüftiye kitaplarına ede
biyat kırmtılan kanıtınrken ye
ni doian kardatımın adını daha 
oralarda ve o zamanlarda bailan
dığımız bu İstanbul muharririn
den alarak veriyordum. 

Cemal P•ta karargilnncla 

Şimdi Ahmet Rasimi bir de ga
zeteciliğin koliılerinde göıtermeli 
için onun Cemal Pata kararıihın
dan getirdiği bir intibaı okuyaca• 
ğım. Bu ıayıf al ar Ahmet Raıimin 
hem üslubuna hem ıazetecilik 
hakkındaki telikkiıine bir misal 
olacaktır. 

"Bil" aeı: 

- Kaç? 

- On iki bin. 

- Ne? 
-Deve. 
- Ne olacak' 
- LA.zım. 

- • • • • • • Bey ger1lnmUyor r 
- GltU. 
- Nereye? 
- Deve bulmataı 

- Ne? 
- Seldzinct kolordu. 
- F.y •••• • 
- • • • •• • Fıl"klL •• • 

- Sonl"a? 
- Blı1llae bl... 
- Gene ne \'&r 
- Yatadan ... 
- Portakal mı? 
- Yok canım de\'e: 
Zamanın en hll§ln, en lat!lz havadlalert. 

Evet ... Gene bir gece idi. Dediler ki: 
- Pa"a seni çag-myor ! 
Gittim. G!.'ccllk cntartslle oturuyol"du. 

Dedi ki : - Affedel".•iniz, cl"ken yatıp erken 
kalkacağım. Ben yarın gidiyorum. 

- <;ole mi! 
- Evte, l>lmek vat", dönmek yok! 
- lnpjlah muzatfercn dönerslnlz. 
- ln~allah, f~1ce kesbi sıhhat etmeyince 

vakayil harbiyeye dair ne tclı;Ta! \'erin, ne 
de mektup yazın. 

- Peki. 
İ§tc bu andan itibaren mqbur lılıaır aete

rl benim için 'b&flamlflı. 
lkl aaat ııonra idi ki fitrenin WNU Juıl• 



Sayıfa 10 

-- .... petL Tama.al- Sa1*ta d9dlf! 
aibfH•M 

Oh! ..•• 
Oh ama, beni bir dllşUnce aldı. Bu telgrafı 

aynen İstanbul& vereyim mf, vermeyim mi? 
Tereddllt edJyord•ım; zlrtı. harbln en mUblm 
badiaeatnden biri, hatta Parlsln sukutundan 
da mUhlm. 

A.bdurrahlm Beye IOrdum: 
- Teemıl etaenlz .... mUnaatp olur, dedi. 
Fakat böyle bir haber (teenni) dinler mi? 
BUtUn gece uyuyamadım. Zaten ldmn 

görmek isterdim. Slz nasibe bakm, ne tara· 
tmdan glrecekml§tm ı 
Öğle lliıtUne doğru idi. Biri geldi. Sizi 

mutaaamt istiyor, dedi. Gltum. 
Bir telgraf: A.aker SUvcyşi gcçU, biz de 

geçmek Uzere hareket ediyoruz. Teorlflnlze 
muntazınz. 

Al&, aııyytıta.ı!. 
o teıgratnameyt aldım. Gene karargtha 

döndUm. Doğruca Abdurrahlm Beyln yanı
na: 

- Kon§er, bak. 
- Çok lyl. 
_ Artık bunlan tstanbula çeke)1m. 
- Sen bilirsin. 
Aman Yarabbi bir türlü elim varmıyor. 

Halbuki ge.zeteclllk böyle mi ya? Yllzdc yüz 
yalan oldu~ bilinen bir haberi, §"ilyuuna 
mebni, çekmeli ... değil mi? 

Ne yapayım telgrafı vereyim mi vermlye
ytm nıJ? Ak§tlmm hayrından sabahın oerrf 
yektir derler; yarma kadar bekllyeylm. 
Ertem sabah öğ'lenc doğru idi. Blr alayı va
Jl KudQsQ dola§ıyordu. Önde mcvkt kuman· 
danı Maclt Pa,,a budalasının emrlle bir ban· 
do muzika. Onun arkasında mektep çocukla
Ti, ortada AbdlllAzlz Elcavııı... SUveyg 
lsmalllye cihetinden geçilmiş. Esir, top alın· 
Dlll· ldmrtla lhtil!l baolaml§. Artık teenniye 
lU.zum yok. Tclgrafı çekmeliyim. Daha dya· 
de beklenilmez. Soluğu telgrafhanede aldı· 
tımı bugüıikU gtbl hatırlıyorum. MUdUre 
dedlm ki: 

- Ne var, ne yok? 
- Halep tarfkile bir çok tebrik tels-rafna· 

melerl geçiyor. Siz lstanbula çekmiyecek 
misiniz! 

- Ben de onun için geldim. 
!{k ıitr.:ı telgrafının aynlle SUvey§ten ge· 

len telgrafın aynlnl verdim. Dedim kl !aaı· 
lalı, faaılalı çekin efendim. 

Efendim, artık mlliıterlhtim. 
Ertesi g{lnU gene öğle vakti idi, gene biri 

geldL Seni mutasarrıf lııUyor, dedi. Gittim. 
Girer girmez mutasarnt bana dedi ki: 
- Talat Bey soruyor, Rasim Bey bu ha· 

beri nereden almış, diyor. 

- Sis de biliyorsunuz, ona göre cevap 
vertn. 

Dedim ama, midem bulan.mı~tı. CözUmUn 
önUnde büyük bir (acaba!) dtklldi, durdu. 

Çöl aUki&ııu tabltainl almı§, (Kudüs) e ha· 
berin (h) amı bile yollamıyordu. 

Fakat biz yani karargt.h erten gUnU alee· 
ııab&h ç&e müttveccihen hareket ettik. C>te· 
ll de tahliye etmı;ıUk. Gene öğle üzeri fdi ki 
(HalilUlrahman) a vardık. Dfmdan topla· 
mak için orada kalacaktık. Buldutumuz o
tellere dağıldık. Henllz yataklarımızı tayin 
ettik, etmedik, biri geldi: 

- Döneceğiz! 
- Nereye? 
- Kudlliıe! 
Gllltiltük 
- Şaka ııöylemlyonım. Nah! Pap.dan ge· 

len telgra!. Evet, paşa gelmeyin ben gellyo· 
nun, diyor. BUtUn vUcudUm karıncalandı. 

öyle güzel bir lnan!1'tan birdenbire dönmek 
ne kadar zor. 

Çarnaçar, meyus ve pilrfütur, döndUk. 
Konakçılar bizden evvel giderek otell gene 
f§ral etUler. 

otelden lkt gün çıkamadım. 

• • • 
Çölde verllmlf bir karar üzerine karar· 

gA.h Cebeli Zeytindeki cesim ml.ıtrh&neye 
çekildi. şehirle mllnasebatımız heman mlln· 
kaU olmuştu. Akşamı da Pil§& avdet etti. 
Beni görür görmez kaşlannı çattı. Bana: 

_ Ben senin Talat Beyinden korkmamı 
Dedi. Bir §ey anlamamıştım. Ben Tall.t 

Beyin nesiyim ki! Fena halde kızdım. 
Yemekte Pil§& ue kar§ı kar§ıya oturmuı

tuk. Gene bana dokundurarak TalAt Beyden 
bahsetti. Anladım: Mahut telgr&fnamelere 
kızmıı: 

Esnayı taamda dedim kl: - Pqa, artık 
Wn verin, ben avdet edeyim; çUnkU benim 
arlik l§im kalmamıştır!,, 

Ahmet Raaimin gazetecilik 
telikkiıi 

Ahmet Raaimde buna benzer 
pozlarla misal bulacaksınız. Bü· 
tün bunlar bize ispat eder ki, Ah· 
met Rasim gazeteye tarifine uy
gun olarak günün tarihi diyebil· 
mektedir. Bir yerde bir ıayia do· 
latıyor; aslının yalan olduğuna 
ıazeteci kanidir. Fakat madam ki 
öyle bir yalan tayia çıkmıt ve 
madam ki gazete günün tarihidir, 
böyle bir yalan tayia çıktığını hi
le kaydetmeyi, bunu bir vazife, 
bir it olarak üzerine alan bir mü
essese mecburdur. Onu herkes 
duymalıdır; ve muhakemesine, 
tedbirlerine esas yapmalıdır. 

Bunun için Ahmet Rasim Beyi 
lüzumunda hu izahatı herkesten, 
hatta hükUmetten ister görürüz: 

Balkan harbi srra]{l)'J, •• , Nifak 

ve ıikak riiyesinin nasıl düıman· 
ca itaeler yaptığını söyledikten 
sonra der ki: "Bari hükumet im
dadımıza gelse! Maharim ve es· 
rar müstesna olmak üzere vukuatı 
yevmiyeyi daha açık, daha mufas
sal, daha mukni bir surette 
kaleme alıverip gazetelere dercet· 
tirse, ili.veler çıkarsa, belki dedi
kodular azalır, münafıkların ağzı 
kapanır.,, 

Gene bu sıralarda, bekçinin 
yangın var nidasından sonraki 
görüJmelere dair bir fıkra yapa· 
rak: "Vallahi pafa dedi ama, Ka· 
11mpa§a mı, Hüsrev paıa mı, Da· 
vut pafa mı idi, bir türlü anlıya· 
madım. Cümlei hayretnü.masmn 
benziyen gazeteci rnülakatname· 
leri netrediliyor. Memleketin ken· 
di 1elimet ve iıtikbalini aradığı 

demlerde hükumetten akıl ve 
manbka ve usulü idareye muvafık 
bir tok sözlülük, bir doğru özlü
lük beklenir.,, diyen de Ahmet 
Rasimdir. 

Milli müdafaa bahislerinde onu 
daima hauu bulduiumuz gibi 
gazeteci olarak gittiği bir yerde 
gösterdiği ihtiyat ve basireti en 
son haddinde görür ve anlarız ki 
Ahmet Rasi.m halkın matbuata 
kartı beılediği itimadı sarsma• 
manm en büyük vazife olduğunu 
bilenlerden biridir. 

Gözlerini son defa kapayıncı· 
ya kadar hafızası kuvvetini sak
ladı; bununla beraber bütün gör· 
düğünüz o küçük küçük fıkralar 

bile ondan daha kücük kuvvet· 
lerin mahsulü idi. Ahmet Rasim 
bütün hayatınca kuvvet almıt, 

ya%ılarını ekseriyetle sabaha kar· 
§ı yazmııtır. Hayatı neı'e ile sa• 
rardı. Hususi yafayıımdaki az 
r . t peritanlığına rağmen yazısm· 
da en muntazam olanlardan biri 
de Ahmet Rasimdir. Elli yıllık ya· 
zı hayatında ne kendi vazife hay
siyetini kırdı; ne şahsi bir emelle 
bir haysiyeti kalemine oyuncak 
yaptı. Dünyaya altın gibi parıldı· 
yan bir kalp ile gelen ve öyle gi· 
den bir muharrir ! 

itte bir Türk gazetecisine bir 
örnek: Vatanperver, milliyetçi, 
temiz kalpli, gazeteciliği bir ti
caret matahı değil, bir millet mü
rebbiıi sayan, her 'eyden bir par· 
ça bilir ve bildiğini iyi bilir ve bil
diğini herkesin tabii dilile ve dai· 
ma tatlılattırarak yazar bir mu· 
harrir! 

Ahmet Rasim meb'ua 
itte bunun içindir ki onun kad

rini Baki gibi muıalla taıında an· 
lamıt, o zaman karıısma geçip 
el bağlamı§ bulunmuyoruz. 

Kendisi ( Şadolsa gönül bari 
biraz ıon nefeıinde) diyordu. 

Hakikaten tadoldu ve kıymet· 
leri bulup onlara hakkını vermek
te en yüksek temeyyüz ile müm
taz olan Büyük Gazi, ona elini 
uzattı ve kendisinin Meclisi meh· 
usanda özlediği ve namzetliği ka· 
zanmadığı zaman (sondan birinci 
geldim) diye onu da keyif vesilesi 
yaptığı mevkii Cümhuriyetin Mil
let Meclisinde temin etti. 

Bir meb'us arkadaıı olarak Ah
met Rasim den faal bir vazife bek
lemediğimizi söylemek fazla o
lur; lakin Ahmet Rasim Millet 
Meclisinde en doğru, millete en 
uygun rey vermek salahiyetine 
ıahip onalardan biri idi. Köprü 
parasının haMDı idi. Şükrü Kaya· 
nın layihasına kendi meb'usluğu 

zamanında kanuniyet verenler· 
den biri olmakla bahtiyar oldu. 
Kendiıi gazeteciliğe hasrettiği bir 
yazısının ıonunda der ki: 

Ahmet Ra•im gazetecilik 
mektebi f,tiyor 

"Benim gençliğimde gazeteci· 
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Harp tehlikesine .._ 
karşı tedbir ! 

.::1 

çocuJ( 
4 numaralı bilmecede 

kazanan talililer 
Oksfcrd darülfünunu pro· 
fcsörleri, bir açık mektup 

nf!şrettiler 

lngilterenin meşhur Oksford 
darülfünunu profesörleri, bir top· 
Jantı yaparak, dünyada sulhnn 
temini için nasıl hareket edilme· 
si lazım geldiğini S?Örüşmüşlerdir. 

Uzun uzadıya müzakere neti
cesinde, her hükumetin harp 
tehlikesini bertaraf etmek husu· 
sunda gücü yettiği kadar çalış· 
ması lüzumunda ittifak hasıl o\· 
muş ve lngiliz efkarı umumiye· 
sine bir açı!< mektup neşredil· 
mesi kararlaştırılmıştır. 

Bu açık mektupta, bütfin In
gilizler, dünyada harp tehlikesi· 
nin kalkması için yapılacak her 
tnrlü teşebbüse müzaharet et
meğe davet olunmaktadır. 

Toplantıda, lngiltere hariciye 
nezaretinin, Almanyanın müsavat 
isteğine ait notaya vermiş oldu
ğu cevap ta gözden geçirilmiş 

. ve hazırlanan açık mektupta, 
bunun meali şiddetli tenkitlere 
uğramıştır. Açık mektupta, In-
~·:te hariciye neıueti~in ce~~
\ un bugün artık tatbık kabalı-
~· eti bayii zayıf. ihtimal dahilin~ 
girmiş olan bır takım hukukı 
esaslara ltiıumundan fazla istinat 
ettiği de kaydedilmektedir. 
Açık mektupta, hakiki bir 

sulh politikasının bir an evvel 
takibine geçilmesi lüzumuna e· 
hemmiyetle işaret olunuyor. 

::::: ::::::: :: : : ::::::: :: ::: :: ::::: ::::::::::::::::::::::::: 

lik adeta dev§irme efradından 
müteşekkil idi. Şimdi neşvünüma 
zamanıdır. Bu sebeple bir gaze
tecilik mektebi ihdası lüzumu §İd· 
detle hissedilmektedir. Fakat onu 
gazetecilik açmalıdır. Bu mektebi 
gazetecilik açtığı takdirde mual· 
limlerini de intihap etmek hakkı
nı haiz bulunmalıdır. Zamanda 
tramvay kondüktörlerine, toförle
re, zahıtai belediyeye ait mektep· 
ler açılıyor; nerede ise köprü me· 
murluğuna bile bir tane açılacak
tır. Neden bir gazeteci mektebi a· 
çılmasın? Bahusus heveski.r genç· 
lik için bir İf yurdu daha elde e· 
dilmi§ olur. Bu ciheti matbuat 
kongresinin nazarı dikkatine hü· 
tün ehemmiyetile arzederim. Ar
tık kendimizi yavaş yava§ toph· 
yalım. Zira bu gidiş gidiş değil!,, 

Ahmet Ras:.min kim bilir hangi 
yılın matbuat kongresine hitap e• 
den bu arzusunu, ne acı tesadüf, 
bir vasiyeti yerine getiriyormuf 
gibi bu yılki kongremiz kabul et· 
ti. Ahmet Ranimin ölümü için ge· 
çen sükUt fasılasını böyle bir mek· 
tehin açılmasına te~ebbüs kararı 

takip etti. 
Şimdi ben de üstadın hatırası 

önünde bir daha eğilir, davetimi· 
ze icabet eden sizlere ve son da· 
kikalarma kadar musikiden ma
nevi gıdasile yaşıyan Ahmet Ra· 
simin hatırasını musiki san'atkar· 
ları cemiyeti salonlarında tazize 
fırsat verdikleri için bu cemi· 
yetin idare heyetine teşekkür e· 
derken Ahmet Rasimin vasiyetini 
tahakkuk ettirebilmek emeli ile 
Ankara yoluna gitmeme müsaa
denizi rica ediyor, Ahmet Rasimi 
gönüllerinizin cennetinde dolaıır 

görerek teselli buluyor, mesleği· 
mizin karanlık günlerinde bir 
deniz feneri gibi uzaklardan 
bize klavuzluk edecek olan 
onun temiz ruhunu, onun 
temiz ruhunun tecelli ettiği 

kalemine elli yıl hakim olan elle-
rini öpüyorum. 

-------. d'll 
3 UncU katta kız lisesi taıebeJ!lıınte~tt 4 numaralı bilmecemizin halli 

§U idi: 
"Güzel Türk çocuğu mektebine 

kavuştuğu için çok memnundur.,, 
Doğru halledenlerden Üskü -

1 darda askeri tekaütlerden Meh
met Bey oğlu ilk mektep talebe
sinden Hulki Beye bir kol saati 
hediyemiz verilecektir. 

Hulki Beyin kol Qatini matha
amızdan almasını ve gelirken de 
bir fotograf ını getinnesini rica e· 
deriz. 

Doıru halleden ve mUrekkebll 
kalem kazanan be' 

okuruc•111uz 
1 - Adapazan orta mektep 10n sınıf ta

lebesinden 36 :Mustafa, 2 - Kütahya Gazi 
Mustafa Kemal mektebi talebealnden '.F'ik· 
rlye, 3 - Kabataş lisem 228 numaralı Ah
met GQl Tekin, 4 - Kadık!SyUnde MUhUr· 
darda All Namık, 5 - Şehzadebaşında 

Va.afiye Cemil Hanım ve Beyler. 

2Skarlmlze birer paket çikolata 

Nuri, 22 - Kayseri gehlr yatı tı1t ı;ı1 
5 inci sınıf talebesinden 555 sş 
Hanımlar. 

•' 25 karimlze birer P' 
blskUvl '(I 

eıttetıl -~ • 1- Sivas Fevzi Paoa ın ıı:ıeJ'r 

H UsnU 2 - Sivas kız muallllll .,.ç 
• }tlllt>-

lnci sınıf 334 Saadet, 3 - şs.r "" 
met tabibi kızı HAie Samiye, 4 :ı,. 
nlsalı tırm sokağında 28 nuınar U 

1 Murat Beyin hanesinden üınlll~ 
5 - Glreson spor klUbUnden Jt. Jtlf•' 
Adan&da Kale kapwnda bakkal si ,sB 
vasıtaslle Enver, 7 - Sivas ııse 9" 
8 - Sivas Uaes1 849 Neşet Naftı,ıce!. 
göl lsmet paşa mlktebi 188 şe:,_,.ı 
lnegöl İsmet paşa mektebi 199 :8,, .,,,. 
Nurünnisa llhan kız mektep 69•1* I' 
dan Mustafa Bey kerimesi :::-;ac~dl 
Ankarada Mehmet Ali Bey ııan _ 
ban 14 - EyUptc Muzaffer, 15 

' 6-Sır~ •-vilerde Perihan Olv1, l 
ı1-Y' •z llııes!nde A. N. , rd• 

y ıda Halit, 18 - 'OskUda Jl1' 
bey • -ı H!le, 19 - Maçkada 

20 
,,,. 

etalebcsinden NurUnnlsa HArnlt, 1' 
cardan Mustafa bey oğlu auııd r:ael-
22 - Galatasaray llsulnden ş. ~ 
Ankaradan Mehmet bey kızı (İ~ 
madı), 24 - Ali Nanı!, 25 - l • ~ 
mektep talebesinden Halit ırı:usta! 
Hanımlar. ,,, 

Kartpostal kazan•" 'JI 
Kart postal kazanan ~le ı 

mizin hediyesi de bu post• J 

reslerine gönderilmittir. 
1 

1 - Kyserl gehlr yatı mektebi talebesin· 
den 672 Ahmet, 2 - H Uncu ilk mektep 
talebesinden 19!5 Seher, 3 - Akbıyık Mhl.· 
de Keresteciler sokağında 11 numarada Ra· 
§it, 4 - 6 mcı kız mektebi 287 Handan 
Fevzi, 5 - Eski~ehlrde Karapınar mektebi 
3 Uncu smıt talebesinden Veysel, 6 - Bursa 
lncgöl kazasında lsmct Paga mektebinde 

56 numaralı Hilmi, 7 - Beyoğlu mlllev1 ll· 
sesi talebesinden 209 numııralı Ester Ze
kana, 8 - Ayaso!yad~ 3 numaraaa Meh· 
met, 9 - Sivas lisesi -1 JncU amıt taıebeıln· 
den !523 Yaşar Nabi, 10 ~ - Beyoğlu Yenlçarıı 

caddesi 23 numarada İsmail Adnan, 11 -
Kızıltoprak Kuyuba§ı 16 Ferdane 'Fıraz, 

12 - l\:ızılcahamam Kazası malmUdllrU Şev
ki Bey kızı Nevzat, 13 - Adana Tırahom 
mücadele r elsllk kAUbl Ferit Bey kızı 

GUl§en, U - lnegölde lsmet Pqa mektebi 
186 Hasan, 15 ~ Kasmıp:ışada Nisai mekte· 
bl caddesi Sadettin Zıya, 16 - Çorum YI· 

lAyet matbaasında mUretUp muavini Nuret
tin, 17 - lzmirde Balcılar içinde 182 numa
rada Halit Seyfettin mahdumu Ali Hikmet, 
18 - KUtahyada Derviş Paga mektebi ta
lebcsind<'n 249 AlactUn, l9 - Mardin vallııl 
TalAt Be)1n kardeıl Aptullah cevdet, 20 -

Adana kasap Bekir mahallesinde 91 No. 
d:ı Halit Bey mnhtumu Ferit, 21 - latanbul 
Vetn Gazi Mehmetefendl apartımanmda 

Bir ricamız .. dl 2 

Bilmeceyi halledip goıı ıl l 
genç okuyucularımız adre'0~ 
açık yazmıyorlar. lzmaları ;I, 4 mıyor. Lutfen adreslerin tlı f' 
olmaıı ve iıimlerin okun•1' 
zılmasıru rica ederiz. 

Hediyelerin gUnU /., 

Hediyeler her perıembe '/ 
öğleden sonra idare~aııe~ 
tevzi edilmektedir.. Oç 1 
müddetle hediyesini alınıY';/ 
ya aldınnıyan karilerin 
kaybolur. ~ 

Derhal hediyelerinizi ald I 
- ----- ------~ 

TURKiYEi 

Büyük Tayyare PiyangosLI 
Hu keşide<le l· üvük ikranıiye 

4 O. O O O Lıradır 
·1tir· Piyango ş:mdiye kadar binlerce kişiyı zeııgin etnıı 

Fırsatı Kaçız mayınız 

iştirak 

s 

6 



Sayda 4 

Sinema merakı tk~:-·· f 
Ruhi, bir bankada tahıildardı. randaki me1baneye girer girmez 

Yalnız, Ruhinin bankacıhktan f&fırdı. Karpıında bpkı, amma 
bqka, büsbütün batka bir me- bpkı kendiıine benser birisi du-
rakı vardı: Sinema. ruyordu. l!u Loremo idi. 

Rahi, her gün l=ankadan çı• Naııl, dedi, değitmiımiyim? 
kıpta tahsilata baılamadan Ruhi açık kalmıf ağzına kapa-
evel, hemen tramvaya blııer, tarak kekeledi: 
Beyoğluna çıkar ve sinemaların - Şey ••• Evet ... Hayır ... Evet, 
kapdanncla asalı resimleri, fotuğ- evet, bana o kadar benzemişıin 
rafları seyreder, sonra itine ki, evli o'aayc!ırr, karım bile al-
giderdi. danırdı. 

Ruhi, Jstanl: u c:ia da ılk sesli Zatrn Loreuzo'auo istediği de 
filim stüiyosu t.çıl.ııcağmı hal:er bu idi. ÇünkB, maksadı.-. 
ahnca., az ka!s:n deli o~ac:akta. 

Nasıl yapsa da ı.tüdyoya gidip 
bir görebils! l Aceba gazetele
rin sinema muharrirlerine milra· 
caat etse bu iti yapabilir mi? 
Yoksa coğrudarı c"oğıuye stOd· 
yoya mı gilse?l. 

Y •ıadılı~ınc!a pek mabçup 
olan Ruhi, biç bir mürrcaatla 
buluo1Dadı ve eskisi gibi hayran 
hayran resimlere bakm,kta, Iİne· 
malara g lmekte devam etti. 

"' .. 
Ruhi yine bir gün Bryoğ:unda 

bir aiorma salonunda resimleri 
seyrederken Lonuzo isimli bir 
Jtalyanla tanıfh. Lorc:uzo da 
kendisi gibi sinema meraklııt 

idi. Ahbap oldu'ar ve ayni aıtist
leri, ayni ıejisörleri sevdiklerini 
anlayınca artık a vn'maz o!dular. 

Şimdi akıamları, Ruhi ile 
Loreaıo hep beraber sinemaya 
gidiyorlardı. 

• • • 
Loreuzo bir gOn Ruhiye ken

dilinin vaktif e, ıessiz film zama· 
nında, ltaJyada bir filmde figll
ran olarak çalııtrğını a6yleyince, 
zaallı çocuk t•ftrdı. Demek ar
k•~ ş\ldyo denilen bu yan 
makaddes binanın i~e girebil-
mif, bir filmde rol alm1fh. 

Loreazo, Ruhiye buaan o ka
dar m6şldil bir it olmadıjmı an
latb. V aJmı bBttbl mDıkilJlt. 
maki1aj yapabilmekte idi. Bunu 
da 6ğrenmek kabildi. 

- latueea, dedi Loreuo, ben 
una buu öğretirim. 

Ertesi gün, Ruhi bankanın Al
maayadaki muhabiri v811tuile 
keadlsine bir makiyaj tak•ı g&n· 
derilmesiDİ bu mektupla temin 
etti ve beklemiye batladı. Niha
yet on beş gtin 80Dr& ilk derı 
bqlach. Fakat bir hafta 90lln, 

Rahi mlteessir olmafta: 
- Beeeremiyonnn bir tlrll, 

ae yazık? 
Loreuzo onu teselli etti. Ba it 

lyle Wr laafta 011 giln içinde ola
mazch. Kendisi bir mene ç ......... 
b. 

- Bir aene mi? 
- EYet • Ammı, senin bu ka· 

darına ihtiyacın yok. Ben maki· 
yajı batka ıey için._ 

Loreuzo birdenbire darda Ra-
hi 80rda: ' 

- Ne gibi bafb ıe,? 
- Hiç.. Yani tiyatro için ağ-

renmiftiın. Hem ben bilirmisin 

• • • 
Kredi Li one bankasının vez

neden, Ruhiyi g6rlince : 
- Fonjw-, dedi, ne ııcak de

iil mi 1 
- Evet. 
- l!agan çok itin varsa yan-

d111 demektir. 
- HaJlr. Sadece sizden ala· 

cağım 8000 lirayı bankaya g8tü
rf p daneceğim. 

Ruhi, lcoltoğunc!aki çantaya 
bamkonot destelerini yrrlrştirdi. 
Bankadan çıkb, ilerlemiye baı· 
Jadı. 

Ruhi, bankadan çıktığı zaman 
sioirli bir halde görünüyordu. 
Bunun içia olsa gerek, karıısına 
çıkan banka arkadaşla11ndan 
Hamdi Abmedin se 'imıoı alma· 
elan ylirOcUL 

Rabi, ayni zamanda, sade 
Hamcli Alaedi pmemekle 
kalmamlf. kendiaini, kaldınmın 
kenarından yavaı yavaı takip 
eden bir otomobil olc!uğunu da 
farkedememişti. Fu otomobil , 
birden bire hızlandı, tam Ruhiniıı 
yaıuadaa geçerken, pencereden 
iki kol ........... tsGUarct., ~iriai, 
Ruh'mln kolUDdakl çantaya uıa-
aırkeıı, öteki.inin tuttuğu kısa 
bir ıopa, tiddetle beynine iniyor 
Ruhiyi, canm denecek bir halde 
1ere seriverdi. 

Otomobil yoluna devam eder
ka, bu hadiaeyi kartiki kaldı
rımdan g6rm0t olan Hamdi Ah-
met koıta, derbal 1ude yatan 
Rahinio etrafaaa aarılmıı olan 
kalabalığa yararak yanına yak
laıta. Fakat bu yerde yatan 

adam, timdi Ruhi değildi. Ba· 
pDdaıa tıpkı Ruhinin aaçlanoa 
benftl' bir peruka fulamlf olan 
ba adam bir bafka adamdı, 
Ve hakikatte bu Loreuzo idL .. . . 

Ruhi, kendine geldiği uman, 
ae olduğuna enell farketmedi. 
Fakat çanta .... yerinde yeller 
tltipai g&rllllce herıeyi anladı 
ft bankaya kotta. Yalnız he'fey 
o?ap bitmif, Loremo tevkif edil· 
iDİflİ. Pek taba1 panlan bulmak 
kabil olmadı. Rabi de bankadan 
koplda. 

Şimdi Ruhi, artık bol bot si
nemaya gidebilir. Fakat parası 
yoklar. 

fa. 
a,le makiyaj yapabilirim ki iatw- f •111111111:11111a111aa:1111111--••111 m1awaıeına=m::::::nsm: 

aem ki1me tanımaz? 
- Haydi canım, bu kadarda 

olurmu yal 
- lateraen 1•1111, Bablıpaza. 

nada bir meyhane var hani, o· 
rada atleyin buluphm bakalım 
beni taaıyabilecekmi9İD? 

- Yama ağleyio çok İfİm Yar. 
Kredi IJyondan gidip aekis bin 
lira alacajım, bankaya ıatDre
cejim. 

- Zaran yok, Kredi Liyona 
sit•• tiyle bet dakika ui
raJJ"I' ! .. . . 

Ertesi ıDa. Rahi, Bablspua-

Surlyede ttltlln 
Hariciyi ticaret oliaiae gelen 

malfamata g&re, Sariye t&Uhı 
ekimine tinden pe ehemmi
yet ftlmektedir. Suriyede 1931 
Jllmcla 7956 hektar araziye tll· 
Hin ekilmiftir. Geçen sene ki 
tlth ekimi a11cak bunun y1ar1aı 
lıadardL 

Rusya ve Japonya 
Avrapa lldiuc:h mabafilinde 

So.,.t Rm1amn makl•e maka
bili olarak japoDJaya yirmi bin 
ton butday utmak Ozere olcfg. 
ta llyleailmektedir. 

VAKTf 

Fransız sinemacı) tının l1 büyük artisti: 

KANUN NAMINA 
f<'ılminde. Pek yakında 
G LOR YA' de 

Güzel bir beste 
Ordu müfettiti birinci ferik 

Fahrettin Paşnın kııı tlf. nin 
evlemesinin tesidi münasebetile 
pertembe gecesi Dolmababçe 
Sarayında yapılan merasimde 
ltalyan bestekir ve piyanisti 
M. Fur!ani bestelecliği ve riai· 
cümbur Hazretlerine ithaf ettiii 
miUi bir havayı Gaıi Hauetle
rinin huzurlarında ça lmıştır. 

- Bestekirıo "Milli Ün,. adını 
verdiği eserin bestesinde bariz 
bir tark abeogi vardır. 

Eıer bestekarın piyanoda re· 
fakat-ile l<onservatuvar talebesin
den Resmiye Hanım tarafından 

teganni edilmiş, Gazi Hazretleri 
eseri beğenerek M. Forlani'yi 
tebrik etm · şlerdir. 

Eserin güftesi Faruk Nafiz 
Beyin bir ıiirinden alman beş 
mısradır. Güfte şudur: 

Yaşa ,.öz nuru el b ize ~r~ün . 
Dünyaya sen gibi gelmez kahrımın ! 
Millene hayattır senin yaşaman 
Her zaman öne geç. her zaman yata 
Yaşa, Türkü ')'O'• tın var eden yaşa 

Eserin brsteklrı memleketi· 
miıde doğmuş bir ltalyandır. 

Senelerce başka mcmleketlerd; 
bulunduktan sonra tekrar lstan
bula d&ımUıt(;r. 

M. Çaldarlsln mat
buata beyanatı 

Atina, 3 A.A) - M. Çaldaria 
matbuata beyavatında Cumhuri
yet rejimini bütün fırkaaile b~a
ber tanrdfiını slSy.emiş ve u me-

seleyi niçin kapatmak isteme

diklerini anlamıyorum demiftir. 

Bir deniz kazası ve bir 
uınmno muhakemesi 

idare ettiği "Namazgih,, iaimJi 
romork&rl Haliçte Eminin san
dahna çarphrarak, ıaadalcının 

&lUmllne ıebep olmaktan ıuçlu 
Gıyasettio kaptanın muhakeme

sine diln latanbul ajırceza mala· 
kemesinde bqlanacakt:. Romor-

klr sahibi Mehmet Efendinin de 

mal sahibi ınfatile mahkemede 
yer tutması icap ettiğinden, mu

hakeme başka gline bırakılmııbr. 

Sovyet ticaretinin 
inkişafı etrafındaki 

tetkikat 
Moskova, 3 (A.A) - Merkez 

icra komitesi heyeti amumi,.i 

28 Eylalden 2 Tepinienele ka
dar aktettiği içtimalarda Sovyet 

ticaretinin inkiıafı, hafif ve ağır 
sanayi ile istihsal ve iıtihlik 

hakkındaki raporları tetkik ey

lemi1tir. 

Çinliler Japon me
murlarını tevkil etti 

Moskova, 3 (A.A) - Kaba· 

rovskiden bildirildiiine g6re Nan

ıul~ Hailar, Buhedo, Calaagca 
prnü:ooları MançakoY btlklme

tine karp isyan etmiılercfir. Man

çuku iıtaıyonundaki Japon n• 
bıta kunetiuin ıi!lblan abnmlf 

ve bu kuvvet teslim olmut'ar· 
Çinliler Japon gDmrük memuru

nu da tevkif etmitlerdir. 

llareelle Chantal 

MAJIK einemaaında 
8 Ta .... lehel Per,embe 

ak•"''" •••t 9 .30 da 

Haç bir kadın bu kader teh· 
ilkeli bir cesus olmadı. 

TAKViM .... ç.r .. mba 
4 T.ewwel s T.evwel 

3 Cama.ahir 4 Cerne.ehlr 
OOn dotufU 6.11 6.13 
.rnın babfı 17,30 17,!8 
8abab ..... 6,11 6,13 
ôtıe namu:ı li.00 12.00 
ikindi namazı 15,05 15,1>4 
Akpm namazı 17,30 17,'28 
Yatm lllllımal it.ot 19,01 
lmall UJ 4,U 
Ydm geçen 

} til 266 gQntert 

Ydm kalan } 
ıtınıert 100 99 

HA.VA. - Dlııa ....ııMc uaml 215, asgari 
17 derece olarak teabit edilmiftir. Bugtln 
rllzclr poyrazdan mUtehavvU ııüraUe e.ecek 
hava ek.1eri.19Ue açık olacakbr. 

1 1 RADYO 
1 Bu.6n' 

JSTA.NBUL - 1' ta 11 e kadar Dil ku 
rultayı, 18 den 19,SO a kadar orkutra, 19,80 
dan 20,SO a kadar K emal NIJ&Zi Bey ve ar
hdıflan, 20,30 dul 21 e kadar Sea119 ha

nım. 21 da 22 ye kadar Nimet Valıtt baıum 
tarafmdan tagaımL 

vtTANA. (SlT,I m.) - 1J,IO KOlml!' -
18,40 PWc - 18,20 Serenat - 1T ,IO ıc-r _________ ..... 

RaMA (...,._, .... ........, .... 

Komedi - !!3 Konser - 23,30 Senfonik mu
aUd - 23,!S!S Haber. 
BUD~ (ICIO,I m.) - 10.llS Kıcıuer 

- 1a.oG BallalQka koueri - 18 8aloD or
bet:r.- - U,M Z:C.... - 90,IO Çlp.n IDU• 

llld9l - n.u ~ - .. D-. 

lstanbul Beledi 
DerUlbedarı Temsil 

4- 10- 932 
Sah 

akşamı 

saat 21 ,30 da 

Yedi köyün 
Zeynebi 

Yazın: Hauptmann 
Nakleden: 

Seniha ~edri H. 

Muali:m ve 
talebe gecesi 

ISTAftBUl 

~~~ 

Askere dav 
Eminönü askerlik şubesi 

ğinden: Kısa hizmetli iken ( 
numaralı kanunla hizmeti ta 
ye t ibi tutulan 316 ili 3 
ğumlu ve bunlarla mua 
tibi olanların 5-10-932 Çar 
gününden itibaren 10 • 10 

akıamına kadar şubeye 
caatla muamelelerini tesbit 
meleri lüzumu ilin oJunu. 

• • • 
Fatih askerlik şubesi 

tinde: 316 ili 327 c!oğuml 
niz ve jandarma efradı, 31 
326 doğumlu iki aene bi 
tAbi efrat, 316 ili 325 d 
piyadeler, 316 ilA 327 do 
olup ta iki ve daha ziyade 

mete tAbi maksurelilerdea 
tahsili olma11 dolayısile 
reliklerini kaybedenler 

noksan muamelelerini ik 
melerL 

Yukarıdaki doğumla 
.... MlaLoldakl....da.a · ---... 

932 Sah gününden itib 
ziyellerini ve zamanı ı v 
anlamak Uzere ı~• m 
lan i!ln olwıur. 

OSLO (1083 m.) - 21 Oda mUlildal -
22,10 şarıa - 23,tıs H&Uc prk4an. l ın-s=111n:saıı:ım=ma=:•:sıpmv11maı111111uıa:-•ı::11-.ı 

KOSKOV A. (180& m,) - 11,80 KUIDd -
ll.IO Kulkl - JI • b4ar aep1J'aL 

V ARŞOV A. (1411 m.) - 18,415 Pl&k - 18 
Pllk - 19 Daııl - 21 pı1a - 21,SO Kouer 
- 22,215 Komm" - M DmıL 
KÖNİGVUSTERHA.VZKN (1111 m.) -

T,llS Jtmnuttk - T,SO X.... -1.ll Koneer 
- • .., Odrutll& ıııı-r

p A.JUS (1721 m,) - 30.15 KuaUd - 21 
Şarla - 21,415 J[omer. 

Yaran 
V!T.ANA. (DT,2 m) - 12,30 kcııuer, 

U.40 pJAJr, 14,10 plAk, 1 ,20 ~ 22 kon
Mr, 23,15 dana. 

ROKA ("1,2 m) - 20,llS pWc, 11,415 
opca. 

BUDAPBfTıı: (IJISO,I m) - 10,15 orbl· 
b'a, 11,05 Nail orkeetruı, 18 koUer, 20 
kcmMr, ~ ~ m...nıtil, 23,411 dlm8. 

KOSKOVA. (1804 m) - JI ,_ ltllıa • 
nm D9fli7&L 

V .AR.ŞOVA. (1411 m) - 18,415 pllk, 18 
..ıoant ır.ae.w, 21 bmm 1mue11, u,ııs 
d.-.., 2, dllZı& 

KÖNİGVOSTJCa HA.VZl:N (1 as m) -
7,18 jlmnutfk, 7,10 dam, llS Ber!lnden nak-
1• kow. lT,SI lı:llmer, 21,0ll ........ tk kan 
.... Z2 dam. 

PA.RlB (1121 m) - 20 mu!ı&Mbe, 20,20 
lllUdd, n edelıl mtlahatıe, 21,t0 moda. 21 
'5 U7&tl'O. 22,IO ıı--. 

, ... tbew ............ 3 
UzlO sllzler 

09261 da (1931} e kadar alh 
MH ber Ramnan AtiJa lnet 
Beyia (Da..Wan bilamlar) bq
bp albacla •epedilea fıkralara 
bir arada olarak aepedil•iftir. 

Ba kıymetli kitaba berkeain 
alabilmeıi için JalDJz 25 kur111 
fiat kenulıautt,r. Kitapçalardaıa 

BORS 
3 T.ewwel 1932 1----=-=--N u kut (Seb) 

Kuruo 

20 ı. l'ramm l 70 

1 Sterlin 735-

1 Dolar 211,-
20 Liret 219- 1 Zolott 

l PenıG 
20 t. Belçika ıı 1- 20 Ley 

20 Drahmi 27,- 20 Dinar 
20 lntçre 820- 1 ÇervoMI 
20 LeT& 27.SO ı Altm 

1 Florl.D 85- 1 Meddi,-

20 Kuron Çek 124- 1 Banknot 

rek fleUan (kap. ••· 
Parla 
l.ADdra 
Ne• York 
MUAno 
BrUkMl 
AUna 
Cene'fre 
Sotyıı . 1terdam 

' Bankaaı 
Aa&dolu 
Reji 
~ı-. Heyrlye 
Tramvay 
u. Sigorta 
- ._monU 

1206 Prag 
730.~ vı,.a 

04750 . •l.drit 

9.3150 BerUa 
3.41>43 V~va 
77 !S r~tc 

2.44!0 Bnkret 
65.97 Bel~ 
1. 1761 'Moskovr 

EslYıM ==--- ..... 
:ı,so 1' rkoa 
22,ıs Çimento 
s,os Unyon 
14:10 Şark Dey. 
4625 ttaıya 

12 2 Şark m. 
38777 Telefon 

latlkSrZl•r 
:.;--~~-

h t. dahlU 96.50 
Şark O.yollan ~. 

D.Kuvahhldll 61.-
GümrWWtr li,10 

Saydi mahl 4.20 
~t 4,50 
Aakeriye 

_ve mGYeuilerden araymız. 
~~!!!!!!!!~~!!!!!i!!~~~ - -- -·- - -- --

Rosyada yeni ticaret ve sanayi kara 
MmkoYa, 3 {A.A) - Sovyet ları ara11ndaki menfaat 

Ruaya komDniat partisinin mer- rının tarsini ve ıebir 
kez komitesi heyeti umumiyeai iıçilerinio maddi ypiye 
lttlhaz ettill kararda Sovyet ti· ıılabı lümmunu ve bualJll 
carethlin " ma,linia tnktpfı Kolkozlarıaıa ticaretiai 
içia bir tak. ....... derpiı 
etmek ve amele ve k6yll ..mf. zaruretini kaydeylemek 



~ttrinf--1 -~el 1932 VAKiT 
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111 
ı Juğundan: Temamına yirmi altı :i ............... . 

-. 
. . 

8Şf ababetf oden •. · om syonu n ~1rı ·.·: Ziraat mektcbınden mezun ve :: bin beş yüz yirmi lira kıymeti • •• 
llıı..t.ı aıtı . g tecrübe gormüş bir efendiye ihtiyaç e: 
-~e ... u.. kıçın iop ettirilecek bir motör tekneai kapalı zarf Kayseri tayyare fabrikası ih· muhammineli Mahmut Paşada ·• :· .., na :: vardır. Galatnda Perşembe pazar Aslan :i 

l 
· e ... 

0 
as.aya vazedilmictir. Münakaıa 16 Teırı"nı".,anı· 932 tiyacı İ"in aşagıv da miktarı yazılı Sururi Dayebatun mahalles;nin :: b ı •· N 5 :: .., Y .. ~ :: an a cıncı ı>nt o müracaat edilsin :: 

f ~erin ıadıf Çarıamba günü saat on dörtte icra edilecektir. 37 kalem döküm malzemesi ka· Sururi çıkmazı sokağında atik ii ........................................ !~.9~?.~ 
1 
.. 

• "- Pııa fartna~eıini almak Ozere herglln Galatada Kara Mus· pah zarf usulü ile münakasaya 4 mükerrer 4,4,4 4,4,4,4,4, cedit ................................................ . 

~ llılira:~~~~~nde Sahil Sıhhiye Merkezi Levazım memurlu- konmu~tur. ihalesi 15 - 11·932 18,20,22,24,26,28,30,32,34 dört iyi ve terbiye il ço-
~. (5547) Salı günü saat 15 te yapılacak· bap bodrum ve dört bap mağa· cuk sahibi olmak 
I(• } k hr. Şartnamesini görmek üzere zayı milştemil Handan ham na· 

iL . ıra l kagir hane Ve dükkan bergün Fındıklıda 111. ko'ordu mile maruf bir bap hanın tema- isti yenlere 
~kta Ak ıatınalma komisyonuna ve iba- ml açık artırmaya konmuş olup Yüksek bilgi ile l:eraber 
~ ş aratı Vakfiye idaresinden: leye iştirak edeceklerin 0 gün şartnamesinin 14 Teşrinisani 932 iyi terbiyeli ve gürbüz ço· 

~IS ~taşta Akaretlerde 45, 47, 95, No. lı haneler birer Ye saatinden , v el Ankara'da tarihinden itibaren dairemizce cuk yetiştirmek istiyen ana 
,.., b 6~~lıı bi;· h hane ile, 2~ No.h. dükk_an üçer sene, 28 No. Jı Hava satınalma komisyonuna herkes tarafmdan görülebileceği ve babalarla Fransızca Ji. 

eıiııri S ıene mllddetle ıcar edılecegınden Teffinievvelin yirmi müracaatları. (1006) (5629) gibi 5 Kanunuevvel 932 tarihine sanıni öğr<nmek istiyea 
.t•tedilın·al~ günOnden itibaren zirmi gün müddetle müzayedeye 1 sandık komple döküm takl- müsadif pazartesi günü saat 14 gençler zirdeki adrese mil· 
ıate,'t»I 1!lır. Talip olanların ve daha ziyade mAIOmat almak mı: Bu nam altında sipariş edil- den 16 buçuğa kadar dairemizde racaat etsinler. (5100) 
~ •• ,_ etın T . . . . 1 ı· ,..t eşrmısanının oo a tıncı çarıamba gllnll saat on üçe me ı. açık artırma ile satılacaktır. Ar· Istanbul Mahmutpaşa 134 No. 
"' Ye, IJl~balli mcıkürda 54 numarada ınütevelli kaymakamhfıoa Derununda bulunacak alit tırma bedeli mubamin kıymetinin E ı_ lbı ıne k • t ı· - d Ad t lstanbul Asliye mahkemesi 

• 
tıraf lan .. ~ ur.un •.aa on ?Jç_un e.o on betine kadar lstanbul e yüzde yetmiş b~şini bulmadıiı 

IYludu t d d 2 Mala üçüncü hukuk daireıinden: Ha· 
, rıye ın e ı are encum emne müracaat etmeleri. (5655) taktirde en son artıranın taahü-Sta 2 iki tarafı düz ispati dü baki kalmak üzere 20.12•932 diye namı diğer Adiye Hanımın 

nb u 1 1 nh isarlar Baş 2 Bir tarafı kavisli ispati tarihine müsadif Sah günü saat kocası Beyazıtta imaret soka· 
8 M ht l·f k g-ında 15 No. lu hanede mukı"m 

u e ı anca on dört buçuktan on altı buçu-
ld müdüriyetinden: 4 Muhtelif boru malaıı g-a kadar dairemizde yapılacak Kamil Efendi aleyhine açtığı 

M.• •re 4 k" ı boşanma davası üzerine kcndi-
1~1·11 ba~ ınatlübatının temini istifası zımnında Bllyllkadada Sefer " oşe ma ası olan artırmasında gayri menkul •G ıtllda p t M · d" · ı 4 ntn k s sine tebliğ olunmak üzere zön-

t\ır ._.
1 

e ro avrı ıye aıt o up tahtı hacze alınan 7000 " anca ı en cok artırana ihale edileceg-in· d ·ı d h 
'1... " 1 o fara s· k · 30 T · · ı 932 ·b 2 iki tarafı kavı·sıı· kanca erı en ava arzu ali mumaile--u R6 P ır esı eşrınıevve tarihinden iti aren den taliplerin muhammin kıyme· 

1 

fLa"ı .nıliddetle açık müzayedeye konulmuştur. 5 Müteaddit çelik kaz ayağı hin mezkür ikametgahtan çıkta-
t 11 eı (k · ı· d ) tin yüzde yedi buçug-u nisbetin- - ı ev d ld .. '•i 16Q(i ~vveliyeıi 19 Teşrinisani 932 tarihine müHdif Cumar· avıs 1 ve üz • gı ve e Y m nere e 

0 
uga 

1' ,
1
. ıcra kıhnacaktır. 2 Pirinç kaz ayağı. de pey akçesini veya milli bir meçhul bulunduğu beyanile bili 

'-de..
1
.'P olanların mevcut nümuneleri görmek ve feraiti mOza· 4 Mtiteaddit pirinç kaşık. bankanın teminat mektubu ha- tebliğ iade kılınmış ve bittalep 

ı. :1 anı •- 4 M·· dd" k mil bulunmaları Jizımdır. Müte· ·ıa t bl'-· t · k ) k "Caat 
1 
ama" Üf ere Kab ataşta inhisarlar Baımildüriyetioe mü- utea ıt kordon ancası ı nen e ıgı ensıp ı an ara 

~meleri ıJAn olunur. (5715) (iç ve dış kavisli). rakim vergiler ile vakıf icareai tahkikatı da 20- 11·932 Pazar ·, t ---------- 4 Müteaddit kordon malası ve belediyeye ait tenvirat ve saat 14 de tayin edilmiştir. On 
~ s anbul Gümrük Muhafaza (düz). tanzifat rusumlaıı müıtecire ait günde cevap vermediği ve yeY· 
Qaşrn •• d •• ı ·· ..,, •• d 7G0-1000 Ateş tuğlası. ve 2004 No. Ju icra ve ifllı ka- mü mezkürda gelmediği takdir-

U ur ugun en: 10 Ton sarı döküm kömürü (pik nunun 126 ıncı maddeıioin 4 lin- de gıyap kararı ittihaz olunaca-
1 , G 4452 çift yerli yün çorap döküm için). cü fıkrasına tevfikan bu gayri ğı ilin olunur. (5125) 

ii ~ k k 5 Ton beyaz döküm kömürü menkul üzerinde ipotekli alacak-
·ı mru itaları için 4452 çift yerli yün çorap kapalı zarf Jılar ile diğer alakad1traoın ve latanbul ikinci icra Memurla· 

2 , 1 I< e kudarmaya konulmuıtur. (pirinç döküm için). ğundan: Mahcuz ve paraya çev-
ırdırma şartlari kig-ıdının tasdikli suretleri BaşmlldOriyet· 4 Adet Pota NR l O irtifak hakkı sahiplerine bu hak-

l 
ttn 1 4 

20 
larını ve hususile faiz ve ma- rilmesi mukarrer aynalı bir gar-

..... 8 ınacaktır. " ,. " d 5 11 932 ·b· ·· d"f I< d 4 30 sarif e dair ol atı iddialarını ilin erop · • tarı ıne musa ı 
._ ır ırma Baımiidiriyette kurulacak olan alım satım " " " Cumartesi günll Saat 8 den ita·-

• 110-· f d 
1 

k 4 40 tarihinden itibaren yirmi gUn 
" .._ •uısyonu tara ın an yapı aca hr. " " ,, b B ı dd d 5 -- k 8 · · d k .. b"t ı ·ı b"l aren a atta yeni ca e e 3 

1 
ırdırma 10-11·932 tarihine raslıyan perıembe günü saat ,, ,, ,, 50 ıçın e evra ı mus ı e erı e ı · 

S l ded· 6 60 dirmeleri aksi halde hakları tapu No. lu arpacı Ahmet efendinin 
...__ ır. " " n -- H 6 hanesinde ikinci arttırma .:aureti· 

, er istekli, biçilmit bedelin yüzde 7,5 ğu olan 106 lira 85 ,, ,, ,, 80 sicilleri ile sabit olmadıkça sataş 
l(Uruş!uk muvakkat güvenme "teminat,, !erile belli saatten 6 ,, n ,. 100 bedelinin paylatmasında hariç le satılacağından taliplerin aynı 

6 , t\>vel komisyona gelmeleri. 4 ,, ,, ,, 120 kalacakları cihetle alAkada· gUnde ve mahalde memuruna 
Orn k ( t b ı G k f 60 K" La d 4 b mUracaatlan ilin olunur. (51J6) '- ı ..... e : ı an u ümrü muba aza BaımüdllrlOğilnd,.dir. ı!o ma emiri O M· MM ranın iş u maddenin mezkur fık· 

~idiler orada görebilirler. (5554) genişlik ve 6 M-M kalınlık rasına göre hareket etmeleri ve lıtanbul Aıliye Mahkemeai J t b (10.40 numaraya kadar olan daha fazla malumat almak is- Üçüncü Hukuk dairesinden: Top-
~ s an ul Gümrük Muhafaza potalann kol çemberleri ve teyenlerin 929-2220 doıya nu- hanede Kumbaracı yokuıunda 
{;laşmu•• du•• rıu·· g'.J u•• nden •. ocaktan çıkarmak kıskacı merosu ile müracaatları ilin olu· 16 No. lu Mecit bey apartmanın-

ağu imali için). nur. (5118) da mukim Mithat bey tarafındın 

l 1455 çift kundura lurdırmaaı 100 Kilo Lama demiri 40 M·M Sabık Ankara Şehremaneti Sıb· 
~i - GOmrUk kitaları için 1455 çift kundura lcapab zarfla genişlik •e lO M-M kalınlık Bet•ktat ıcra cJaJreıılnd«'n: biye memurlarından ve Cibalide 

2t11ıaya konulmuştur. (50-120 numaraya kadar olan Bcdros ve Halm Efendilerin şayıan mu- Usküplü mahallesi Haydar cad• 
\ - Kırdırma kiğıdının taadikli auretleri Bqmüdiriyetimiı· potaların kol çemberleri ve ıasamt olduktan, AmavutkliyUndo, Ayaz. desinde 128 No. lu hanede mu-

•lı k ocaktan çıkarmak kıskacı ma caddealnde, sağ tarafı Şako Toka vo k" I 
3 

llet:a ltr. a"-•ı 1·malı' ı"çı"n). K h 1 1 ım brahim Hakkı efendi aley-
K 1 k 1 5 ... ıırııver anc er , sol tarafı llya arsaları ile 

\ t., - ırdırma Başmüdiriyette kuru aca a ım satım komiıyo· 40 Kilo Yuvarlak demir çubuk diğer arsa ve bakkal ugor hanesı, arkaaı hine ikame ettiği tastiki haciz 

4 
•fından yapılıcakbr. 30 M·M (10·20 numaralı po· Dubaracı ve cephesf Ayazma aokağı ne dansında: dava arıuhalinin bir 

"at -. Kırdırma 10.11-932 tarihine raıhyan perıembe gOaO taların kolları imali için). mahdut, Ayazma caddesinde 59 ve 61 nu- sureti müddaaleyhin ikametgl• 
S l4 tedir. 95 Kilo yuvarlak demir çubuk maralı dükkıl.nı tnU§temıı haneye glrildlkte hının meçhul olduğundan bili 

~lat .._ Her istekli, biçilmiş bedelin % 1,5 ğu olan 545 lira 63 35 M-M (30· 60 numaralı po• bir taşlık merdivenden çıkıldıkta, bir sora, teblig iade edilmiş olduğundan 
~o~1 hık muvakkat güvenme "teminat,, larile belli ıaatteo evvel taJarm kolları imali için). bir oda ve bir muUak ve birinci katta iki tebliğ makamına kaim olmak ve 

•yo oda, bir sofa, bir lıeıa ve cntı arası 11c b1· 1 27 11 932 ır. lla gelmeleri. 155 Kı"lo yuvarlak demı·r rubuk rl tahkikat iÜnÜ o an • • 
L v B d• d d ,- nct kattan Dubaracı sokağında olan blııa· "l·•~-1 Ornek: Istanbul Gümrük muhafaza ıımti ıriyetin e ir. 45 M·M (30·60 numaralı po· 11 Pazar saat 10 da mahkemeye "llCq ya geç mek Uzcre kapı vardır. Dubaracı 

er orada görebilirler. (5553) taların kolları imali için). sokağındaki 38 numaralı haneye gtrlldlktc gelmek üzere ilioen tebliğ olu-tle • L s t ı 30 Kilo yuvarlak demir çubuk merm<'rll bir taşlık, bodrum. birinci katta nur. (5720) _______ _ 
nız evazım a ına ma 25 M·M (kıskaç sapları İmali bir oda, bir hclA, bir kUçUk sofa, ikinci knt· lslnbul beşinci icra memurla-

. ) ta bir oda, bir so!n, ve bir helAyı mUşlcmil d M b 

K 
• d ıçin . ğun an: a cuz olup paraya % om 1 syo n un an • yckdlğcrinc memzuç ktırg!r ve muhtacı ta· 

•Ooo • 5 Kilo kıl fırça No. 7 mır ,.0 Jçorllerı aıııap maa dUkktı.n iki bap çevrilmesi mukarrer lokanta q· 
l? l<ilo Ekmek : Açık mOnakasası: 22/Teıriniaani/932 Salı 5 ,, yuvarlak samur fırçaNo. 7 hanenin şuyuunun ızaıesı zımnında bir ay 1 yası 8 · 11· 932 günn saat 12 den 

O,Ooo günü saat 11 de. 5 ,, düz ,, ,, No.7 mUddeUe açık artlınna sureuıe mUzayedc· itibaren Beyoğlu Bursa so-
" " : Kapalı zarfla mlinakasası: 22/Teırinisani/932 5 Metre uzunlukta kalbırlı tel ye ııaz'edllml§ vo 1 KAnunuevvcı 032 tarihi· Irak 2 No. h dükkin önünde 

lJ 
6 

M d l'k · I ne mUsacUt perşembe gUnU ,saal 13 - 15 tc b. · · t ,}c.. salı günil saat 13,5 ta. ( · M e ı genış ig-i veya ır:ncı ar ırması yapılacaktır. ~ ) Be§lktq ıcra da!reıılnde satılması mukar- T I l 

l~ " ~üt A"ık münakasası: 22/Teııırinisani/932 sah kutru· a ip erin lüıumu mllracaatları ~ ~ T 1 O f rer bulunmu§ olduğu ve arttırma şartname· 
l'\'6 gOoU saat 1 S te. Kilo gra İ, sinin ıo-ıı-932 tarihinden iUb:lrcn herkes ilan olunur. (SU 7) 
"18'~ " Sıgıv r eti l Kapalı zarfla mOnakasası: 23/Teııırinisani/932 3 Ton sarı çamur (pot çamuru). tnratından gllrUJcbileceA'f ve tayin edilen 1 < 1 Y 56 stanbul beşinci icra memur-
l ·~ " Kuzu eti I çarıamba güoü saat 11 de. ( 29) yevmi mczkürda, arttırma bedeli muham· luğundan: Mahcuz; ve furuhtu 

Jo'Oll.: " Sığır eti } Kapalı zarfla münakas111: 23/Teşrinisani/932 • "' ~ men kıymetin ytlzdc yetml§ 
001101 

bulma- mulrnrrer bir adet at 6·1l·932 'VVU " Kuzu eti çarşamba günü saat 13,5 ta. 30,000 kilo toz şeker kapalı dığı takdirde, en son arttıranın teahhUdU 
tı,Oo(} " Yaı ıebzc: Açık mUnakaı111: 2311'qrinisani/932 çar· zarf usulü ile münakasaya kon· baki kalmnk uzere, arttırmanın on be§ gUn tarihine müsadif pazar günli 

Ih 1 
• 14 T daha temdit edllmil olacağı, ve 00 bC§lncı saat 10 dan itibaren Üsküdarda 

Şamba gUnü saat 15 te. muıtur. a esı eşrinisani k u gün, ayni saatte, gayri men uı n en çok Atpa d b"I ·· d I 
" • " : Açık mllnakasası: 23/Teıriniaani/932 çar· 932 pazartesi gilnil saat 15 te· arttrrana ihale edileceği. ipotek sahibi aıa- zarın a 

1 
muzaye e sah •· 

~ ı.t-~b . . ıamba gOnü saat 16 da. dir. Şartnamesini görmek üzere caklılarıa, dıter alA.kadarıann, iddialarını cağı ilan o!unur. (5104) 
~ ~ Qf ul Ye Heybeh Denız müeucıatının efrat ve talebe ib· Iıtanbul'da Fındıklıda Ur. K. O. evrakı muıpıteıer1ıe birlikte ytnnt gü.ı:ı için· Zayi ••L •1a yulca d · •kt k h• 1 ·~ k" S Al K ·· ) de icra dairesine bildirmeleri ve aksi halde 1929 1930 li ~'de r a cını 'Ye mı arı erza ın ıza arınua ı gün ve a. • o. nuoa muracaat arı · senesinde lzmir 
''taltrı 1110 L 1 1 " d d k . hakları tapu ıııcillcrilc aablt olmadıkra pay- O 

..__ • .. h ll•Kaaa arı yapı acagın an şartnamelerini görmek is· ve ihale günü e va bade temi· rta mektebinden aldıg" ım taı· ··~ .. !aşmadan hariç kalacakları, ve talip olanla-
'' .. er gtın Ye vermeğe talip olacakların da mOnakasa nat ve teklif mektuplarım mak· nn kıymeti muhammlnesı oıan 2600 ıırnnın tilrnameyi zayi ettim. Yenisini 
..:~ •tlerinde ma.akkat teminat mektuplarile birlikte Ka· buz mukabılinde Ankara Merkez yt1zde onu nıapetınde pey akçeaını mUstashl· çıkaracağımdan eskisinin hOkmll 

• ~~~iı levazım aahnalma komİlyonana mGracaat• K. Sa. Al Rı. likine vermeleri. ben B~tkta, tera dairesıntn 932-ıs20 nu- yoktur. (5105) 
.,661 (1005) (5557) maralı dosyasına mUracna.urı ilAn olunur. 341 Sedat 
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Kansızlık, Romatizma, Sıraca, Kemik, Sinir, n ,u-_ t $ 
Damar,Ver~m .hastalıklarına, yürümiyen, diş ÇJ- asan ıı. ·UVVe uru 
karamıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

! : .. ·: . 
: 
i • 

e er 
Türk Anonim Şirketiiıden : 

Alpullu 'eker fabrikasının lstanbul depolarından krlstal toz, sandıkta ve çuvalda kUp 
şekerlerl atideki fiatlarla her isteyene bin kllodan eksik olmamak Uzere satlhr. 

!ii! .... •::; 
~ i::: 

DOktorlarımız 
Doktor 

Arlstldl 
Muayenehanes!: 

Emln6nll: Emin6nU han 8 Uncu kat No.8 

Doktor 

A. Kutlel 
Cilt ve ztllı.revt hastalıklar tedavlbaoeal 

KaraldSy börekçi fırm.ı mraamda 34.. 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpaşa hastahanesi idra" f1I 

mUteııaamı operat&r -~ 

Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para 

1 Çuvalda küp, kilosu 38 1-2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu 39 1-2 

lii! .... .... .... .... .... 
kuruş ~iii 

oı, doktoru 

Arşak Silreoyan 

Muayenehane: Cağalotlu eai"'!I 
bitişik. No. 30. Telefon 2161'-

ı:s - 18 huta kabul oıuııı#"' 

Doktor .... .... 
Taıradan vukubulacak sipariıler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde iiii 

&denmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müı- ifü 

Beyoğlu tstlkla.ı caddesi numara 803 
Mmr apartmıanı. Mllracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve l~ - 17 

Kapik yan 
Muayenehanesi : Sirkeci ~ ye kadar. Telefon 40424 

teriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirir. m:,· 
··: CUt ve zübrev1 baatalıklar mUtehaaaısı 

Doktor 

caddesi No. 26 

Telefon: 2 1077 tııtaaııul 

Ad=!~~~~~a~::~:~l 4Ş::::. ~ :~:0~a2n~4~0 il~;~ ~~:;m!~:;::~:.~~~::a·:&T. M ----·--··-- ............................................. ~ Bahaettio Şevki 

r , ı R 1\ ı., E Z 1R ,\ ·\T 
9RNk~5 ı 

'\•.ı ~I -~f'= 

29 Birinci Teşrin 
Be.ynelmilel tasar

ruf günüdür 
Bu halta bütün medeni memle-

1 • J • 

ketlerde tasarruf hesaplaı ı artar 
Türkiyenin:· b~ ~ savaşta· geri kalma
masını 1stiy·orsan, sen-de kendine 

Zlraet· B&ak&sinda 
·ır tasarr 1 
besab~ açt r 

· Eğer bir 
varsa, ona 
para yatır. 

tasarruf hesabın 

bir miktar daha 

Damlaya damlaya göl olur. 
Ak akça, kara giin içindir. 
Atalarımızın bu güzel söz .. 

lerine layık vatandaşlar oldu
ğumuzu gösterelim. 

1
-·- 1 

Türkiye Ziraat Bankası i ......................................................................................... 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için VAK 1 T 

~-------• yurduan müracaat. 

SEYRISEF AIN • 
Merkezi idaresi Galata köprilbaşı B 2623 

Şu l ıe A, Sirkeci J\liihürdar zade Han 22640 

Izmir • Pire - l•kende· 
riye Postası 

(lzmı.r) ı ikinciteşrin 
sah 11 de. 

Trabzon Postaaı 

(G ... l l) 2 - ikin-
U cema ci teşrin 

çarşamba 18 de. 

lzmir - Mersin Postası 

(A f t ) 2 ·ikin· na ar a ci teşrin 
Çarşamba 1 O da. Galata rıh
tımmdan kalkarlar. (5727) 

•MÜSJ AHZARATit 
FA.BRiK.ASi 

Babıali caddesi Meserret oteU karııısında 
Avni Bey apartmanı 125 Sahabtao 

Ak§ama kadar 

Doktor 

Emin Şilkril 
Dahili hastalıklar mUtehıuwsı 

Iatanbul Sultanmahmut tUrbeııl., Babı· 

Alt caddesi, No. 10. Telefon muayeneha· 
ne: 22622 - Telefon ev: 4.31~ 

"Her gün öğleden aonra eaat 14.--18., 

Orolol • Doktor 

Feyzi 
Böbrek, mesane, idrar yolu tuuıtaiık.lan 

mUtehlUl8I81 
Beyoğlu, IatıklA.l caddesi Elhamra 

apartıman No. 3 Her gUn öğleden eoora. 
Tel. Beyoğlu 288~ 

Urolol • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

baataııklan miltehaasuı 

Muayenehane: TUrbe, Mahmudiye cad· 
deal. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

Fuat Fehim 
Cumartesi - Pazartesi - Çaroamba ve 
Per§embe günleri öğleden aonra hasta
larını kabul eder. Çağaloğlu, Zeki Bey 

(Sılıhl apartıman) No 5. Tel. 20164 

Doktor 

Feyzi Ahmet 
Cilt, zUh.rev1 ve tenaeill baataııklan 

mUtehUBIBJ 
Babılll caddeef, kÖ§e başı Feyzi Bey 
han numara: 43. Sabahtan akp.ma ka

dar hasta kabul olunur. 

idrar yollan baatalıkJan .. 
EmlnönU (Sabık Karakat) -
nakletmiştir. Cumadan maad& .ili': 

hastalarmı kabul ve tedavi 

Dl' teblbl 

Mehmet Rıfat 
Parla d&rUlfllnunundan ~ 

Çağaloğlu Halk Fırkuı JtartaPOdl 
apa.rtrtnan No. (7) 

Doğum ve kadm haataııkları ııı~ -~ 
Maçka4a: Sillbane c&ddesl ~ .... 
rartımanı, No. 1. Telefon •356ı ( 

oı, Tabibi 

P. ŞamlıyaJJ 
Beyoğlu, laUkW caddeal No. ~}. 

(Mulenruj yanında -
M:Uayene ııaatı: 9 - 12 ve ı• -' 

Doktor 

Robert Behat 
Doğum. Kadın hasta1Jk1an mQ 
Beyoğlu, Altmcı Daire Saadet 

manı ' Telefon: ua2f 

İLK. TÜRK MEV ADDI TIBBiYE 
vE ITRIY AT f ABR1KASJ 

ı lstanbul Belediyesi t16nları 
•ASLICA, l llOST Ali ZARATI, 
ıc,.. Port" • Do4olı -,.ı.. 
lrlfutla P..t- K.ı..,.ı. 
T....ı.t P..ını.n E...ı. V. ~ V. '-\. 

Ecnebi ./tlarka/rırınılan. (,ok Daha Ucu .Nı/~ 
P.k Daha Mıilcımmtltlir. 

lıtanbul Belediyesinden : icra edilmekte olan kanalizuyod 
liyab dolayısile 1 Teşrinaani 932 tarihinden itibaren Tahtak•~ 
Paçacı, Beıteklr, Basri, Deve oğlu yokuıu ile odun kapısı , .. , 
ıu sokaklarının bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacajl 
olunur. (5753) ,A 

Deniz Levazım satınalma 
Komisyonundan: 
644 metre kışlık şayak kumaş: pazarlıkla mubayaa11: 1-Teş

rinisani 932 Salı günü saat 14de. 
47000 kilo Zeytin : pazarlıkla mubayaası : !-Teş

rinisani 932 Salı günü saat 15de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan şayak kumaşla, 

17-10-932 tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasasında teklif 
edilen fiatları Üssü Bahri Kumandanlığınca gali görülen zeytinin 
pazarlıkla mübayaalan hizalarındaki gün ve saatlerde yapııaca
ğından talip olanlarm muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpa

şa 'da Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna muracaatları. (5710) 

1 LlRA} A 
Yüzü ile kuş tüyü yasbk 

Istanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasın· 
da kuş tüyünün kilosu 100 kurut yüzü ile yorgan 12, şilte 
12 liradır. Kuş tnyilnden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 

bulunur. Ankarada satış mağazası : Saltı Franko 

Telefon : 28027 

VAK 11 
Günedellk, Slyul Gazete 

latan bul Ankara C&ddeat, v A.ırrt 

Telefon Numaralar• 
Yazı l§leri telefonu: HS1' 
İdare telefonu : UJ'Jf 

Telgn.t adresi: latan~ - v.-ı' 
Poata kutu.su No. d 

Abone bedelleri : 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

TUrkfye ıı:cıı•111 
1400 Kr.~~· 
700 • 1'60 " 

800 " 400 • soo ,, 
100 .. 

ilin Ucretlerl s uPf 
Resmt il!nlarm bir eatın ıo JC , 
Tioa.rl UA.nlarm bir .atıtı :t2°6 , 
Ticari UA.nlarm bir santimi ~ 


