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Sun'i ipekler 
Yerıt ipekclllği 

Öldürüyor 
~ 

li~d:~leketimizde ipekçilik teh-
da11 d d~r. Bu tehlike de doğru • 
Jlıay 0111.ıya devletin iktısadi hi
llıeın~ ~•Ullerinden istifade ederek 
tel!lı ~ ete giren sun'i ipekten 

)': ledir. 
deı urı Ve p::ı.muktan muhtelif 
J •enler .. . "k . it, uzerıne trı otaJ mamu-
kot :aı>ınak icin teessüs eden tri· 

lJ f . -ğ, b· abrıkaları yün ve pamu -
ltıak ır ıniktar sun'i ipek karıştır
faıı ' hu suretle mallarına daha 
İJ>tid:;arafet vermek istemişler, 
'llıı'• . arı bu maksatla hariçten 
'ltıUd~ 1Pelc getirdiler. Fakat bir 
ıc_ et sonra yün ve pamukla 

1 rı1tır111 k . . h . . . e.. a ıçın arıçten getırı -
.. •un'" . k ht.Jc·ı_~ ı ıpe ten kuma§ yaparak 

Oet lıq İpeğe ve İpeklilere reka -
itil etıniye ba§ladılar. Sun'i İpek· 
"ı Yapılan kumatlar dayamk • 
~:lına.lda beraber ucuz oldu • 
o)d an bu rekabette muvaffak 
de ular, muvaffak oldukça yeni
li) 11 Yeniye aun'i ipek üzerine it· 
~kek fabrikalar açtılar. Yerli i
~~· kullanan diğer fabrikaların 
~1

1Yetini ciddi bir tehlikeye koy· 
lr, 

t\lıı ~Ü?iın olan cihet tudur ki bu 
~~•.ili iktııadiyatımızı koru • 
~"'•çın harici ithalat üzerine 
Jf.tJ, türlü taJa.lidGC-1rnymUf bu • 
)'cı.,,,.~z:. Yalnız memleket jhti
ti~. •çın zaruri olan mevaddı İp· 
~ l)eyi bu tahdidattan hariç tu· 

otuı. 

~ ~e~Ieketimizin yerli ipekçili· 
' eııcj bir rekabetle tahrip e • 

bu ıa • k d h . >\ . ıun ı ıpe e arıçten gQ-
't~ ~~ili iktııadiyata hizmet ede
~ ır ınaddei İptidaiye imit gi-

~etiriliyor, o suretle gümrük-
~lJ. leçiriliyor. ' 

' eınleketimizde tabii ipeğin 
~dı iptidaiyeıi olan kozayı 
~i l için çalıtan köylülerin a· 
\, 11~11 &fağı yüz kırk bin kiti • 
~t •r de bu kozayı ipek haline 
~ 

0 
enı~rin geçindirdikleri nüfuı 

'~ hınden az değildir. Demek 
~ e!tıleketimizde ipekçilik yü-

S ~ bu gün yüz elli, yüz alt
~· kiti maitetlerini temin et· 
'ı 'ır. Halbuki bunlara muka· 
~i '! ipek itliyen fabrikaların 
~' )•rıni tezgahı, bu tezgih
lt· ~htanların miktarı da el· 
t lf~. geçmiyor. Fakat bu elli 
~ t-o 'tledikleri ıun'i ipek mik· ta' İi ipeğin sarfiyatı yekU • 
, O ~Uyor. 

iti '"'-"ide acaba hükUınet bu İ· 
tel~? t-~l . n hangiıjnj himaye ede-
e lı ~ lı le· · · f · • )\( •tının men aatıne yüz 
"''-~ ~ altmıı bin kitinin maitet 
'~i• feda mı edecek? 
,~'-t~ le~, bu meıele ıadece 
~ ~ ~{rı biribirine zıt olan iki 
diJllt i~reıi meıeleıi değildir. 
~ ,._e~ •n ithaline müsaade e
~ ı)._ll _.'ttretile tabii ipeğe kartı 
J ~-ta el e~hetin himayesi doğ -
t~~ tlte~l'\ıya hükUmetin ve dev 
,, it, V :.:•tini de tehdit etmek· 
ı-~~dı ir.tid ._. tin:ıdiye kadar me • 
l'e ~~ itJı aıye diye memlekete 

41 ~arı -.ı edilen ıun'i ipekler 
a:r nıucibince gümrük 

14'lı tar Mehmet Asım 
alı 2 ncl ıayıfada) 

HAVALAR 
Kışa girdiğimizi 
göstermektedir ! 
Te,şrinls:ınlye kadıır gayet g ilzel gide • 

rek herkesi aldatan havalar iki gUndcnbcrl 
bozdu ve bilhassa diln cabalı çıkan §iddcUi 
.soğuk kış mC\'simine glriliğlmlzi hepimize 
hatırlattı. Y4~ur dUn sabah biraz çisele
dikten sonra durdu ve akşama kadar hiç 
yağmadı. Fnkat buna mukabil oldukça §ld
dctll bir so~k vardı. 

Gc•cn haberlerden memleketimizin her 
tarafında havnlann serinlediği ve kı.' 
mevsiminin bqladığı anlaşılmaktadır. Tı -
rabzonda dahıı. bir kaç gün evvel sıcaklık 
derecesi 32 iken havalar evvelki giln bir -
denbire sot'\lmuş ve Karayel çıkmıştır. Fa
kat henilz yağmur yağmamıştır. Çiftçi 
bu gUnlerde yağmur beklemektedir . 

Diğer tarru'tan ZOnguldak civarında çok 
şiddeUl yağmur yağmaktadır. Evvalki ge -
ce de oldukça §iddetll bir poyraz fırtınası 

esmekte idi. ZOnguldak önUndc bulunan kU
çUk vapur lar fırtınanın şiddetinden nçıl -
mıya mecbur kalmıııiardır. 

Hisar vapuru fırtınadan Ereğ!i llm_!Pt • 

· lstanbulun dUnkU maımum 
manzaralar1ndan .. 

na sığmmışbr. DUn a k§ama kadar !stanbul 
liman idaresine hiçbir kaza haberi gelme -

Paraları para etmlyen 
AmerJkalı banger 
Amerikanın en bUyük bangerlerinden mU 

foncr Samucl !nsul memleketinde bilell bl • 
inl!.a yaparak Atlnayı . 

kaçmıştr. Yunanls • 

Bulgarlara karşı 2 - 3 yenildik 

Türk - Bulgar Futbol milli takımları dün Taksim Stadında karşılatlılar. Maçı ikiye karşı üç 
sayı ile Bulgar takımı kazandı. Maça dair bütün tafsilatı Spor sayıfdmızda bulacaksınız. 
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iki Devlet arasındaki mukaveleler 
ayın on beşinde neşredilecek 

Anl<arada Fransa namına bazı mali miizakereler cereyan 
mi~ ski r~ii müdürü ne yapıyor?Bu cihetler meskut .. 

çiliğine gitmiş ve Fransa elçisin
den bir mülakat rica etmiıtir. 

Muharririmizi fevkalAde neza
ketle kabul eden Mr. de Cbam· 

tanla Amerika ara- · 
brun emlak meselesile şimendi

ferler meselesi hakkında imza
lanan iki mukavele metinlerinin 
ikinci teşrinin on beşinci günü 
resmen neşri için Türk ve Fran-

unda mukavele ol -
ınadığı ıcın Yunanla· 
t.an 'bu banseJ"I ne teY 

k1f edeblllyor, ne de 
memleketine · teslim 
edebiliyordu. Ame -
t'ika iki m üddeiwnumt
slni Atinaya gönder • 
ml§tL Bunlar mut • 
lls bangerln t eslimi 1-
çin uğraşırlarken ln
sul de para kuvvetile 
t evkiften kurtulmı -
ta çalıomıştı. Gelen 
haberler bu tqeb
bUslerin para e t -
mccliğlnl gösteriyor: 

Samut'l lnıruJ - Atina, 4 ( A. A.) 
- Samueı İnsull'un maznunen tevkıt edildi
ği bllclirilmektedir. Bu m evkufiy et Mütte • 
hidel Amerika iadesini is teyinceye l<adar 
devam edecektir. .... _..._ ................................................ . ............................................................ 
Esrarengiz Kadın 

GRETA GARBO ned n 
memleketine döndü ? 

Şimdi kendisine Holivutta lıaftada 
25 bin lira teklif edilen Grctanın es· 

rarenoiz hauatı 
'da... 

ıinema ıütunumuz-

Fransız sefiri Kont d8 Sambr6n 

Fransa ile araoızda uzun za· 
mandanberi balledilemiyen Suri· 
yelilerin memleketimizde ve Türk-
lerin Suriyed~ bulunan malları 
meselesile Suriye şimendiferleri 
meselesinin geçen ayın yirmi ye-
disinde Ankarada Hariciye ve
kili Tevfik Rüştü beyle Fransa 
büyük elçisi Kont de Cbambrun 
tarafından imzalanan iki ayrı 
mukavele ile kat'i bir neticeye 
bağlandığı, bu suretle asırlarca 
daimi münasebette bulunmuş 
olan iki memleket için yeni bir 
anlaşma ve muhtelif sahalarda 
mesai iştiraki için hayırlı bir ze· 
min hazırlanmış olduğu malum· 

, dur. 
· Dün bir muharririmiz imzala· 
nan ve henüz resmen neşredil
memiş olan mukaveJeler hakkın
da malumat almak ve Fransa 
bfikfımetinin memleketimizdeki 
mümessilinin fikrini anlamak üze
re şehrimizdeki eski Frans:z el· 

sız hükumetleri arasında muta
bakat hasıl olduğu cihetle mu· 
kaveleler etrafında şimdiden iza· 
hat veremiyeceğini söylemiş ve 
sözüne devam ederek şu beya· 
nalta bulunmuştur: 

- Fransa ile Türkiye arasın
da itilafların bu kadar mesudane 

bir şekilde takarrürü benim için 

büyük bir memnuniyeti mucip 
olmuştur. Memleketlerimizin ya- Eski Reji mUdUrU M. Veyi 

kınlaşması ve günden güne daha dan asırJardanberi çizilmit olan 
sıkı ve samimi münasebet tesisi yo!u takip etmiı oluyorum. 
için çalışırken, seleflerim tarafın- (Alt tarafı 2 nci ıayıf ada) 

::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::~=:::::::::::::::::::::::::::-.. -::::ı 

Başı açık dolaşmak modası 
-Vallahi fena delil ama selim meselesi 

Tanuhklara rastlayınca ne yapıyorsunuz ? 
- Kolay ... Tanımamazhla geliyoruz ., 

mU,kUI .. Meseli 



Sayıfa 2 

Fransız sefirinin 
VAKIT'e 

dünkü beyanatı 

(Baş taralı 1 inci sayıfamızda) 

Türkiycde inkılap ve terakki 
devrini "açarak milletinize bizim
kine uygun bir siyasi mefküre 
veren ve mukadderahnızı idare 
eden "Büyük adam,. ın sözleri 
veçhile Fransa Ye Türkiye 
cümhuriyetlerinin "samimi ve 
dürüst bir emen ve sükun fikri 
üzerine istinat eden münasebet
lerin inkişafını,, temin için be
raber çalışmalarım hararatle te· 
menni ederiz. 

Kont de Chambrun mubarri
mizin mukaveleler etrafında sor-

mak istediği muhtelif suallere 
' 

büyü bir nezaketle kartılaması· 
na rağmen, cevap vermek iste· 

memiş ve eski reji direktörü M. 
Veil ile arkadaşlarmm Ankarada 
Fransa namına bazı mali müza
kerelerde bulunduğu, bu müza-

kerelerde kendisinin de gayn 
resmi surette faal bir rol oyna
dığı şeklindeki rivayetler hak
kında sorduğu suale de kısaca 
şu cevabı vermiştir: 

- M. Veil'in Ankaraya git
miş olduğunu biliyorum. Orada, 
söylenildiği gibi, bazı müzake

relerde bulunup butunmadığından 
kat'i surette malumatlar değilim. 

M. We~l Ankaraya 
gitti gene geldi 

Birkaç gün evvel Paristen 
şehrimize gelerek Ankaraya gi
den eski reji direktörü M. Veil 
ile Hukuk müşaviri M. Salem 
dün şehrimize gelmiflerdir. 

M. Veılin Ankaraya gidişi et
rafınde. birçok rivayetler dolaş· 

maktadır. Bu arada M. Veilin 
tütün inhisarı işite meşgul oldu
ğu söylenilmiı, son günlerde ter

kos şirketi imtiyazını elektrik ve 
tramvay ıirketleri namına almak 
için Ankaraya gittiği de ilave 
edilmiıtir. 

• M. Veili diin Perapalas ote· 
linde terkos tirketi direktörü M. 
Kaatelnonun ziyaret etmesi bu 
rivayetleri teyit edecek mahiyet
te görülmektedir. 

Darülfünun nasıl 
ıslah edilecek? 
Ankara, 4 (Vakıt) - Maarif 

-vekaleti tarafından Darülfünunun 
ıslahı ve yeni şekli hakkında bir 
kanun layihası bazırhyacağı söy
lenmektedir. 

Oğrendiğime göre ı 933- 1934 
ders seneıinden itibaren Darül· 
fünunda büyük değişiklikler ola· 
cak ve birçok fakültelerde asrın 
ihtiyacına uygun ıslahat yapıla
caktır. 

Bu ıslahatın bilhassa hukuk 
ve tıp ile fen fakültelerinde ola
cağı söylenmektedir. 

M:uırif vekili Reşit Galip B. 
Darülfiinuna fazla ehemmiyet 
verdiği için kanun layibasınm 
bu devrede meclise verileceği 
muhakkak addedilmektedir. 

Acıklı bir irtihal 
Ankara, 4 (Hususi) - Afet 

'Hanımefendinin büyük validesi 
Hanım vefat etmiş ve Cebeciye 
defnolunmuştur. Cenaze mera· 
siminde birçok mebuslar ve hü
kümet erkanı hazır bulunmuş

lardır. 

VAKiT 

f° .... ~ .............. T8I9i~··aı-i""···· .. ·····aa-11·e-.~ie"i~I·· .. ······~······1 
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Yeni bütçe için hazırlıklar 

Mevcut mallarımızın satılması için 
hükiimetlerle müzakereler var! 

Ankara, 4 - Yakında Büyük Millet Mecli
sine Yerilecek olan kanun liyihalarmm hazırlan· 
masma başlanılmıştır. Yeni bütçe için hazarhk· 
Jar yapılmaktadır. Her vekalet bu hususta tet
kiklerde bulunmaktadır. Vekiletler hazırladık· 
lan bütçelerini Maliye veki!etine gönderecekler, 
bunlar orada tetkik edilerek umumi bütçe ha
zırlanacaktır. Biitçe Vekiller heyetinin tetkikin
den sonra Martın ilk günlerinde meclise veri
lecek tir. 

Yeni bütçenin 93l bütçesi esasına göre 
tanzim edileceği anlaşılmaktadır. { alnız bazı 

fasıllarda tasarruflar yapılacaktır. 
Ankarada bugünlerde bilhassa iktısadi işler 

etrafında hararetli bir çahşma vardır. ihracatı
mızın artırılması ve mevcut stokların sarfı için 
muhtelıf hükü 11etlerle l'<hsat vekaleti arnsında 

mü·1.akereler cereyan etmektedir. Bu arada 
ispanya ile yapılan müzakere bir anlaşma ile 
neticelenmiştir. 

F ransada da Silahları azaltma Suriye' de 
Muahedelerin tet
kikini istiyenler 
görülmektedir ! 
T oulouse, 4 ( A. A. ) - Ra

dikal-Sosyalist kongresinde ya· 
pılan müzakereye M. Heriot'oun 
karışması hiç beklenmiyordu. 

M. Heriot, sosyalistleştirme 

temayülleri gösteren meb'usu 
Bergary'nin hararetli bir müda
halesi üzerine kürsüye gelmiye 
mecbur o'muşlur. 

M. Bergery hükümetten ade
ta islizahta bulunurcasına hare· 
ket etmiştir. 

Kongre azası M. Bergery'nin 
beyanatım düş":Danca karşılamış

tır. M. Bergery sözüne ancak 
kongre reisinin ve M. Herot'un 
gayret ve himmetlerile devam 
edebilm:ştir. 

M. Bergery mevcut muahede

lerin yeniden tetkik ve tadiline 
taraftar olduğunu söylediği za
man kongre azası şiddetli bir 
surette mukabelede bulunmuş· 

tur. 
M. Heriot'oun nutku bittikten 

sonra M. Heriot'ya ve riyaset 
ettiği radikal hükumete itimat 
beyanım mutazammın olarak ve
rilen bir takrir ittifakla kabul 
edilmiştir. 

M. Heriot'nun Toulouse kon
gresinde dün söylediği nutuk 
hakkında mütalea yürüten gaze
teler başvekilin beyaoatmı itti· 
fakla tasvip etmekte, M. Her:ot' 
nun kongre azası arasında ka· 
zandığı çok büyük muvaffakiycti 
ehemmiyetle kaydeylemektedir. 

Bu gazeteler, M. Herio'nun 
nutkundan sonra kongreye bil
kuvve bitmiş nazarile bakılabi
leceğini ve hllktimetin bu kon
greden daba fazla kuvvetlene
rek çıktığını da yazmaktadır. 

Yugoslav kabinesinin 
istifası 

BELGRAT, 4 (A. A.) - M. 
Milan Scechkitch'in riyaseti al • 
tında toplanan ve saat bir buçu • 
ğa kadar devam eden içtimada 
kabine istifaya karar vermiştir. 
Kral istifayı kabul etmiştir. 

Baıvekil kabinenin müşterek 
İstifasını müteakip matbuat mü • 
messillerine beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

"Kabinenin istifası yeni bir 
milli temsil teşekkülü olan Yu -
goslavya köylü radikal demokrat 
fırkasının kat'i surette te§ekkülü 
ve Parlamento kulübü ile alaka • 
dardrr 

Fransız murahhası, 
hilkO.metlnio noktai 
nazarını anlattı 

CENEVRE, 4 (A. A.) - M. 
Pol Bonkur silahları azaltma kon 
feranıı riyaset divanında silahla· 
rın tahdidi hakkındaki Fransız 
planının ana hatlarını izah eder
ken bu planın sulbü sağlam esas
lar üzerine kurmak fikrine F ran· 
sız milletinin pek ziyade merbut 
ve taraf tar olduğunu, murahhas 
heyetlerin bir çoklarınca pek mu
azzez görünen bu fikrin konf e • 
rans mesaisinin felaketli bir mu • 
vaf fakıyetsizliğe uğramasını men 
hususundaki umumi arzuya uy • 
gun olduğunu söylemiştir. 

Franaız planı ezcümle bir ta • 
kım mıntakavi ve kıt'avi misakla
rın aktini bilhassa Avrupa dev -
letleri aruında bir müstakbel mu 
avenet muahedesinin vücuda ge -
tirilmeaini iltizam etmektedir. Bu 

muahedeye İ§tİrak edecek olan 
devletler daimi askeri kuvvetleri
ni cemiyeti akvamın emrine vere· 
ceklerdir. Taki cemiyeti akvam 
muhtemel bir ihtilaf hakkındaki 

müzakerelerini bitirinceye kadar 
böyle bir ihtilaftan mütevellit va· 
ziyete hemen karşı koyabilecek 
bir hale gelsin. 

Plan, mikrop ve kimya harbi • 
nin ve havai bombardımanların 

men ve ilgasını kabul eylemekte· 
dir. Fakat bu aon memnuiyeti si
vil tayyare kuvvetlerinin beynel-

milelleıtirilmesine ve bu kuvvet • 
lerin mürakabe altında tanzimi • 
ne tabi kılmaktadır. 

Fransız proJe:n mütekabil 
muavenet misakının tatbikım te· 

min için beynelmilel hava kuvve
tinin teşkilini ve dz.imi müdafaa 
teşekkülerini tehdit eden bütün 

silahların kaldırılmasını teklif ey 
lem ektedir. 

Ordular için yeknesak bir ti· 
pin kabulü ani taarruzların vu • 

kuunu günden güne güçleştirdik· 
ten başka milletler cemiyetinde • 
ki müzakerelerin muslihane bir 

hava içinde cereyanını emniyet 
altına alacak ve ordu mevcutla • 
rında ve askeri masraflarda mü· 

him tenzilatın icrasına imkan ve· 
recektir. 

M. Pol Bonkur izahatına şu 
sözlerle hitam vermistir· . . 

"Silahlarını şimdiye kadar a -
zaltmış olan Fransa yeni fedakar· 

lıklara hazırdır. Fakat bunun için 
üç şart vardır. Bu §artların birin

cisi; beynelmilel misaka iştirak 
edecek olan bütün devletlerin 

Vatanilerle fevka
lade komiser ara
sında müzakereler 

Berut3(A.A)-Vatanilerin mec· 
lise iştirak etmemelerilc' meyda,,a 
gelen vaz'yet henüz aydın'anma· 
mışllr. Fevkalade komiser M. 
Ponsoc ile V&taniler arasında bir 
uzlaşmanm temini için reisi elim· 
hurla Vatani fırkasından veziri
nin tavassutları devam etmek· 
tedir. 

Siyasi mebafilde her iki tara
fın ergeç anlaşacaklarına ve ara 
da ki ihtilafın tanıamile halle _. j. 

leceğine kuvvetle ihtimal veril· 
mektedir. Reiıicümhurun mec-
lisin . açılışında ve müteakip 
c aması çu'{" mır-

nidar göriılmcktedır. E.yev n 
Şamda bulunan vatanilerio lide
ri lbrahim Hananonun bir em
riyle Halepte bug ün mağaza 
ve dükkanlar açılmış ve herkes 
işi güca ile meşgul olmağa baş
lamıştır. 

Suriye ka binesinin istifa etmi
yerek halihazırdaki vaziyetini 
muhafaza edeceği lrnvvetle muh
temeldir. Vaziyetin bir haftaya 
kadar an'a "ıl a ca f! ı z ~nro'unuyor. 

Muğlada tütün 
piyasası 

Muğla, 4 ( A. A. ) - Tütün 
piyasası açılmıştır. Tütün inhisar 
idaresi memurlarını rr.uhtelif 
mıntakalara göndererek tctkıkat 
yaptırmaktadır. inhisar idaresi
nin bu hareketi büyük bir mem· 
nuniyet uyandırm1ştır. Geçen se
neki tütünlerin sataşma devam 
ediliyor. 

Merkezde Bornovalı zadeler, 
Felemenk, Herman, Hüse~·in 
Sabriler ve diğer ~umranyalar 
geçen seneki tütünlerin müba· 
yaasına devam ediyorlar. Eski 
tütünlerden pe'.< az kalmıştır. 

Bugünl<ü hava 
DUn en fazla sıcaklık 15, en az 10 dere· 

cc ve hava tazy1kı dn 7G5 idi. 
nug Un hava bulutlu olactı.k, rUzgO.r şl· 

maiden kuvvetli esecektir. 
ıuıııııııııııınıııuııımnıHJııuı 11111 1111 11 111111111111 11111 unu wııınıııı ıııııııııııım ıırıııa 

Fransa gibi hareket etmeleri. 1 • 
kincisi yeknesak bir ıekle kon • 
ması tasavvur edilen ordularda 
askeri hizmet müddetinin tayini 
sırasında evvela efradın gördüğü 
talim ve terbiye derecesinin naza· 
rı itibara alınması ve üçüncüsü, 
ahalisi kesif olan devletlerin di • 
ğer hükumetler için bir tehdit 
teıkil etmemesi ve asker topla • 
ma hususundaki kuvvetlerinin 
tahdide uğratılmasıdır. 

Sun7İ ipekler 
Yerli itıekçUfğl 

öldürüyor 
d v•"'' (Başmakalemizden e 

resmi verilerek gümrüklerdeP 
cirilecektir. Bu resmin ıniktat1 ~ 
İo basına iki lira olduğuna .8. 
sun' i ipek işliyen fabrika.lar 

15 
/ 

lak edeceklel'i azami ıniktar1~ bil 
'h d l 'k' ··z el 1 

re m ayet ev ete ı .ı yu . 
lira kadar resim vereceklerd.ırde' 

Fakat sun'i ipeğin ithahP biİ 
görülecek zarar bundan çok ·~ 
yüktür: Bir kere dediğirııiı. g~ 
sun'i ipek memlekette tabii :ur. 
çiliği batırıyor. Gecen sene • oS'' 
sa borsasında bir kilo yat 1' l1I' 
nın vasati fiatı yüz otuz kurd~ıi 
Bu sene sun'i ipeğin rel<•tıef 
korkusundan ve digv er bazı ıe 

ôl' 
lerden altmış iki lturuşa d~'°i~· 
tür. Öniimüzdeki sene belkı e.

1 
r 

ye inecektir. Hükumetin tab'ıır: 
p ekçi!ikten ilk menfaati şud lı' 
Kozacılık mıntnkaalrında koı• d' 
sılatı idrak edildiği mevsiınlet 
halk vergilerini derhal verir~ 
Sun'i ipek rekabeti yüzünden 'iP, 

teessir olan ahaliden höyl: ](Dol' 

laylıkla vergi tahsili mümku11 dl 
mıyacaktır. Bundan başka bir 
muamele vergisi vardır. Ye~~ 
iki yü.: kırk bin lirayı bula11 

vergi miktarı ondan sonra 

hiç alınamıyacaktır. Daha •~ 
bugün tabii ipek fabrikaları rP 

tahdemlerinden alınmakta ~~ 
sek:;en bin lira kazanç vergisi 

kesilecektir. 

Hula::ıa bugün bükü.met, ıej 
de iki yüz elli bin lira güJll 

• J( 'h J resmı verece ve nı ayet~ 
Jl'Ittıi--gcı:Un ::OJ f CŞb.-t<'° 

cck bir is sahası ile devlete b&Jf . ~ 

dan çok fa::: la maddi menfa•~ 
min eden ve yüz altmış bin 'j 
nin maişet vasıtası olan diğe~ 
san'attan birini tercih ve Y';· 
onu himaye etmek gibi bir "~4 
fe kar~ısındadır. Bunda tere"' 
etmek doğru değildir. 

Mehmet Ası~ 
ııımııınınm11nıu ııınıııııııııııııı ıııemıuıııuııımı11nıııınıııınıınıııınnı_.. 

Iran Hariciye na 
bugün gidiyo 

Ankara, 4 ( Hususi ) - ~ 
Hariciye nazırı Frugi Han ıl 
yarm memleketine doğru A'
radan hareket edecektir. 

Sof ya· Istanbul terrı1 
müsabakası nas• 

yapılacak , 
l• 

1ST ANBUL, 4 (A. A.) ./ f.J 
tihbarımıza nazaran lstanb..ı. t 
bol heyeti geçen gün aktett~' 
timada Bulgarlara karşı çık il' 
cak İstanbul muhtelitine ~~,t' 
tasaray, F enerbahçc ve Bef1 

, 

tan hiçbir oyuncu alınınaıs>• ~tJ 
karar vermİ§ ve muhteliti ~\Jeti"' 
yapılacak milli maçın ~~tıc1'.,,,,. 
intizara lüzum görmeksızııı b.,I • 
kapı, Süleyıınaniye ve lıta11,_1t1P 

ınüreV spor oyuncularından 
olarak tesbit eylemittir. ııst' 

ıuıs>• Ajans tarafından ına . i o-r 
müracaat edilen mıntaka re•• d,.r 

d
. ,,,. 

h . ye .. • 
an bey, takımı tıın 1 

1 ıs>•" lecrübe edilmemi§ genç e e idi et' 
lardan müre!.;!cep olarak tef 1,..,sıt 

"k t n tlak., •p tiklerini ve Be§ı ta§ a erı'' 
d 

., ve pr 
takımda bulun ugun~ 0yıııs • 
itibarile üç büyük klupt~n ı,.,rtl 

d · bır .. 
cu alınmamaaına aır . ·r· 

... .. le11uıtı 
mevcut olmadıgını •0 Y 
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unun 
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1 

çhğa fetva! 
•taııbulda .. 

et ıarfed'J' gunde 65 bin kilo 
tir. Ista b ıyor. Eu ne demek· 
bulundu~ ulda 650 bin insanın 
başın,. fguna göre insanlar adam 
Yi .. azı f Yorlar d a azla yüz grnm et 
Yeıtıekt· eınektir. Hoş bu hesapça 
d' ır B 1Ytdir, B U nazari bir tegad-
hatk, h u etleri bütün lslanbul d er .. 

• eıııek gun muntazaman yiyor 
"at ta; "e et istihlakinde müsa· 
fildir. ~Vur etmek mümkün de-

• 
11ılll, l\" Unu aklıma getirmiyo· 
Pİttofa 0

Peklerine okka, o~ka 
başın ıu alanlar olduğu gibi, bir 

1 Pişe11 Yunun suyile, komşuda 
Sanlar ~Şırı bubarile geçinen in
llıeseJed~ Vardır. Eu ayrı bir 
llıek ist ır . . Ben bundan bah:set-

)' eınıyorum. 
alnız b 

ııo~ıa ahsetmek istediğim 
kiınıer §~dur. Arada sırada hc

astalarına: 
........ "A 

, Yectıek 'llan, et yemeyiniz, et 
lar. Be sıhhate zarar verir diyor· 

, ttıın. ij bu nasihati düşünüyo
defa f :!e bu nasihatlerin çok 
l~d, .. a ır J,ulübelerde tekrar· 

' "" R•nı t h ll'd w "'abaııe ' , o~ a a ı en aşagı 
ht~İtı' ev.erınde kor.uşulduğunu 

12 bilirsiniz. 
c .y. 4 • 

•L aliba b" d .. d l'k 
'l ihr ır a amın gun e ı 

~•rıın~:acı. 250 gramdır. Bunun 
fıJtn bırde yağ sebze, falan 

C ielir. 
Gode 'k· il ~erıltl ı ı yüz: e i gram et 

tırı d tdiğine göre bu nasibatla· 
c~tı& a ne kadar nazari bir şey 

(itıııa i ı A )' nanmanız azım ge ıyor. · 
~ ... .,,. l ,_,, 

11ba t; tıuibotları dinlerken, e.k· 
llffet) e~ (pol) i Ahmet, (Margariti) 
lbıı11ı aline konmuş adapte ro

ar . lf ' pıyesler geliyor. 
l Ctke d 
~ aı 8 a apte romanın, piye-
~b\b eyhinde fakat bu adapte 
b· et 'h 

t f nası atlarına çıkıp ta 
~o~l:Y demiyor. Maamafih bu 
'~daı" nasihatları bir taraftan 
~'t 1 

oluyor. Çünkü bu nasi· 
tib· •çlığa d · t• f ı t . me enıye ın etvası 

es•r ediyor. 

:::, Sadri Etem 
,..:~:····· ..... :::···································· 

b lrıelek ··d~;ru~~;:;· .. ········· 
~;ıo"ı 
k ~ Unda Zibada oturan 

'
3rninde bir kadın, aynı 

i, 0~uran Melahat ve Müj
\ !) ltl~.n~eki kadınlar ile bir 
i \d }'Uzun den kavğa ettiğini 
L i~tıl~rın kendisini dövdü
' dıa etmiştir. Tahkikata 

ltııştır. 
~4 
)~ii meşhut halinde 

" bi; \lanan kumarcı 
ı e . ıı 
~f llı~01lece yarısı Beyoğlunda 
\> tııdiır a 18 numaralı Kamil 
~ 1.., ltt • b 

tıtı. ı ~· evı ansızın asılmış 
tıı tııo tıı 14İ bakara oynarken 

'tttr. e4hut halinde yakalan-
1,· 

bq t11:ııtt' 
f11,ı 411.b 

1 Poliıce tesbit edilen 
Qtjı ııı 

~ "'•ı ar şunlardır: Cibali 
tıı~tıftl, ~da harmancı Yusuf, 

Ced· <'\ı& 0~isyoncu Mihal, Ke
tllia •kl>ilşilllın, Galip, Şemsettin, 
tlle(0ııc~ a~a .sakin Nusret, ko
y t Ali alıb, mütekait Meh-

t\>11, 
1 1\1 h M k '1ltt ııt, k ~ arrem, a sut, 

Sa\>' C0 °rtıısyoncu Abdüssa
kah 11., l(:~u, Liyor, Ohanes, 
tıe \>eti tı.. •köylü Ömer Ziya, 
..ı '•b·bc"ıa lb' . F 'lİr, 1 i I<i ~ ısecı azı!, ha-
hp1t1•~ıat nııl, kapıcl Piyer-

ıtıakta~rıda kanuni muamele 
ır. 

VAKiT 
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Ekme işi 
Edirne , Bursa ve 

Rizede erikler 
çiçek açtı! 

Ziraat vekaleti meteoroloji 
enstitiısünün verdiği maliiııata 
göre, bu sene son bahar ekme· 
işleri geçen senelere göre biraz 
gecikmiştir. 

Köy!er mevsim yaimurunun 
yağmamasından dolayı kuru top
ral:lara kışlık tohum ekmiye 
mecbur o'.muşlardır. Ekim işi 

bilhassa Trakya ile orta ve ce
nubi Anadolu mıntakasında ya· 
pılmıştır. 

Orta· Anadolıı'nun bazı yerle
rile Şarki·Anadolu'da Erzincan 
ve havalisinde tarlalara su vew 
rilmek suretile çif sürülmüştür. 

Fakat Garbi·Anadolu'da, Ege 
mıntakasında son haftalar içinde 

fazlaca yağmur yağdığından, 
çiftçi derhal çiftini sürmüş ve 
tohumlar çimlenmiştir. 

Mevsim itibarile mühim olan 
bazl mahsullerin vaziyeti ise 
şöyledir: 

Hububat Şarki-Anadoluda bil
hassa Kars havalisinde harmanı 
deva etmektedir. 
Şeker pancarı, Trakya ile 

Kütahya ile Uşak havalisinde 

bu sene çoktur. Bu sebepten 
henüz pancarın arkası alınma

mıştır. 

Zeytin mahsulü kuraklıktan 
çok zarar görmüştür. Bilhassa 

Mudanya civarında zarar yüzde 
kırka yakındır. 

Tütün mahsulü kurutulmuş ve 
denkler de yapılmıştır. lzmir ve 
civarında piyasaya yeni tütün 
mahsulü çıkarılmıştır • Palamut 

toplanması henüz bitmediği için 
vaziyet hakkında birşey söylene
memektedir. 

Pirinç mabsnlü, Tosya ve ha
valisiode harman yapılmıştır. 

Mahsul bu sene yüzde 25 nok

sandır. Euna mukabil fiat da dü
şüktür. Bursa, Akhisar ve ha-

valisindeki pirinç harmanları he
nüz bitmemiştir. Yer fıstığı mah· 

sulü Silifke mmtakasında çok 
iyi olmuştur. Şeker kamıfı, por· 

takal geçen senelere nazaran 
çok iyidir. Bilhassa portakal bir 

yağmur daha gördüğü takdirde 
mabıul geçen seneye nazaran 
yüzde 50 artacaktır. 

Amerikalı bir Kadın 
murahhasın tetkikatı 

Rusyada işsizlik yok, işçi azlığı var; 
kadın ve erkek müsavidir •• 

Amerika kadın birliği mm ah· 
haslarından Mm. Winter bir 
müddettenberi şehrimizde bu
lunmaktadır. Avrupa memleket
lerinde kadınlık hareketleri hak· 
lnnda bir tetkik seyahati yapan 
ve bu maksatla birkaç memle
keti gezmiş olan Mm. Winter 
Istanbulca da tetkikat yapacak, 
Türk kadın birliğiie ve münev· 
ver har.ımlarımızla temas ede
cektir. 

Mm. Winter dün bir muharri
rimize seyahati hakkında şu iza
hatı vermiştir: 

- Amerika kadın bir:iği ta
rafından propaganda veya tetkik 
seyahatine memur eC:il:niş deği
lim. Avrupada feminizm hareket
lerini tetkik etmek üzre kendi 
hesabıma seyahat ediyorum. 
Şimdiye kadar Almanya, Polon-
f ya ve Avusturyayı dolaştım. Tür
kiyeye Rusyadan geliyorum. Rus· 
yada iki aydan fazla kaldım.,, 

Mru. Winter Rusyayı ziyareti 
intibalarım da şöyle anJatmıştır: 

- Rusya şimdiki halde çok 
çalışan bir memlekettir. Orada 
hüküm süren faaliyeti tasanur 
edemezsiniz. Dünyanın hemen 
her sanayi memleketinde işsizle
rin miktarı yüz binlerle sayılır· 
ken Rusyada bilakis . işçi azlığı 
vardır. Rusyada muhtelif şehir
leri g~zerkeo müteaddit fabri
kaların işlemediğini görerek se
bebini sormuştum. Ben iş olma
dığı için fabrikaların çalışmadı

ğını zannediyordum. Halbuki 
bana ternin ettiklerine göre, bu 
işçi azlığından ileri gelmektedir. 

Gene söylediklerine göre, Rusya 
hükumeti bu vaziyet karşısında 

Amerikadaki ı,sız ameleden 
bir kısmını getirmiye karar 
vermiş, fakat bu amelenin 
Rusyaya kadar olan yol masra
fım derubde etmediği, Amerika 
hükumeti de bu parayı kend•si 
vermek istemediği için bu me
selede anlaşllamamıştır. Diğer 

taraftan Almanyadan amele ge· 
tir ilmiştir. 

Rusyada kadın ve erkek ta-
mamile müsavi haklara maliktir
ler. Erkek ve kadın beraber ça
lışmaktadırlar. 

Serbest izdivaca gelince, Rus
yada evlenme serbet olmasına, 

yani merasimsiz ve tekellüf.süz ev
lenilebilmesine rağmen izdivaç 
kanunundan istifade ederek sık 

. sı~- evle~p ~_oş~nmak isti yenler 
hakkıoda Rusya htikiimeti gayet 
ciddi davranmaktadır. Rusya 
hakkındaki umumi fikrim şudur: 
Dünyanın hemen her memle

ketinde muayyen bir iktısadi 
program olmadığı ve her mem
leket yaıadığı anın icabatına gö. 
re hareket ettiği halde Rusya 
ne istediğini ve ne yaptığını bi
len bir mea.kkettir. 

Türkiyede de iktısadi tekamül 
ve bilhassa Türk kadınının te
kamülü hakkında tetkikat yapa
cağım. Burada bulunduğum müd
det zarfında mahdut bir dinle
yici kitlesi h02.urunda daha .zi
yade bir mubabase mahiyetinde 
olan bir konferans vermek isti
yorum. Konferansın mevzuu dün
yada kadınlık hareketleri ola
caktır. 
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900 lirasını çaldılar 
900 lira bulundu ! .. 

Pangaltıda Afitap sokaS?-ında 
Murat Bey apartımanının 3 nu
marasında oturan Yakos Efendi 
Vali konağı caddesinden geçer
ken üç kişi yüzüne paket atmak 
suretile dokuz yüz lirasını çal
mışlardır. 

Eunlardan Yusuf kaçarken 
derhal yakalanmış ve üzerinde 
de 900 lira bulunmuştur. Tahki
kata devam edilmektedir. 

Bir gecede dört 
yangın 

EYVelki gece c!ört yerde yan
gın vak'ası o!muştur: 

ilan levhalarının belediye 
vergileri arlmıya başlayınca 

Şehrin işlek taraflarında, Emi· 
nönü, Karaköy, ve Köprü üstün-
de bir çok ilan levhaları avıdır. 

E~vel.ce bu i anların belediye 
vergı}~rı azdı. Belediye bu sene
den ıtıbaren bu veıgileri çoğal-
tınca iJan sahip!eri levhalarını 
yavaş yavaş kaldırmaktadır. Bu 
suretle belediyenin mühim bir 
varidat menbaı lıurumaktadır. 

Belediyenin veriileri eski va
ziyetine çevirdiği takdirde ilan
ların devam edeceği ve beledi
yeye de o'dukça mühim varida
hn tel<rar geleceği iddia edil
mektedir. 

Savıfa g 
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Ticarette zarar rekoru 

Bursada (400,000) lira sarfedilerek 
en modern bir sinema bina ı yapıl

mış. Sonra bu paranın faizinin faizi-

11i bile tutmıyacak bir para (senede 

altı bin lira) ile kiraya ı:erilmiş. Di· 
ğer taraftan gene bir o kadar scrma· 

ye sarf edilerek asri bir lıamam bina 

edilmiş. Fakat bir lıamanı i~in her. 
şeyden cı·vcl su lcizını olduğu lıalde 

suyu lıiç düşünülmemiş .. Şimdi su ol

madığı için bu lıamam işlemiyor, ög. 
lece bekliyormuş.. Anlaşılıyor ki 
Bursada bir takım bol paralı müte-

§Cbbisler biribirlerile zarar nıüsaba· 

sına girmişlerdjr. Acaba bu iki te§eb-
büsten lıangisine zarar müsabaka· 

sında birinciliği ı·crmek dalıa muva
fıktı :'. 

Bir deniz ticareti mütehassısı 
Deniz ticareti işlerini idareye me

mur olan bir zat karşınıza çıksa da 

"yalıu lıiç denizde lım·uz olur mu?,, 
dc:;e, bu suretle deniz ve denizcilikle 
zerre kadar al<ikası olmadığını. gös 

terse, diğer bir gün aynj zat bir dos
tuna "Acaba denizde §anıandıra nasıl 

duruyor?,, dese, bu sözü ile de fizik 
kanunlarının en ba ilinden lıaberdar 

olmadığını ispat etse bu derin ınalU

matlı adam hakkında ne lıükünı z:e. 
rirsiniz?. ı· ani millet ı·e memlekete 

ait olan mülıinı vazifesinden muvaf

fak olabileceğine inanabilir misiniz? ... 
1 

Beynelmilel matlubab 
meıkuke 

lUalüm ya, ticaret aleminde artık 

tahsiline imkcin kalmıyan alacaklara 

matlübatı meşhüke derler. Bunları 

ayn bir hesaba geçirirler. Fakat bu 

yolda lıesap i§leri fertlere mahsus bir 

lıal değildir. Beynclmile alacak işle

rinde de l'akidir •• lleselci halihazırda 

/ngillcre, Fransa, Jtalya gibi Allru
pa dcl'letlerinin Amerikaya olan borç. 

ları (d) milyar (500) milyon altın ln
giliz lirasıdır .. BütüTZ dünyada olan 

altınların mikdarı ise (2) milyar 
(500) milyondur. 

//unun da (850) milyonu Amerika· 
da bulıınmaktadır. Binaenaleyh Av-

rupa devletlerinin Amerikaya olan 

( .J,5) mil yarlık borcunu altın ile öde

meğe inıkfın yoktur. Olsa olsa bu dev

letler borçlarını mal ı·ererek ödige· 
ceklerdir. Fakat lıiç bir memleketin 

ticareti bu kadar kıymette mal ver-

meğe kiifi nelnıiyecektir. 

O lıaldc Amerikalıların harp ala
cakları denile" bu paraları aartık 

matlıibatı mcşkiıkc hesabına naklet
mekten ba~ka çare ı·ar mıdır? • • 
:::::::---::::::::::::::::::::::=:=:::::::::::::ı 
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Mevsim çok kurak gittiği ıçın 
Edirne, Bursa ve Rizede erikler 
çiçek açmıştır. 

1 - Vefa caddesinde hamal 
kahyası Süleyman Ef. nin evinde 
minder üzerine düşen s;garadan 
yangın çıl<mıştır. Derhal söndü· 
rülmüştür. 

Borsa cetveline göre - Son zamanlarda Terkos Su kum
panyasının bazan lstanbul cilıctinde 

Kaçarken yakalanan bir 
tavuk hırsızı 

Büyükadada Türkyılmaz cad
desinde dün garip bir hırsız:lık 
olmuştur. 

Sabıkalı Yani dün Nihat Be

yin köşküne girmiş tavuk küme
sine dalarak hüyvanları bağlaml· 

ya başlamıştır. iki hindi ile üç 
tavuğu güzelce bağlayıp gider· 
ken hayvanların hepsinin birden 

bağırması üz:er:ne evdekiler bah
çeye koşmuşlar ve hırsızı cürmü 

meşhut halinde yakalamışlardır. 
Tavuk husızı hakkında takibat 
yapılmaktadır. 

2 _ Sarıyer de Yenimahalle 
caddesinde Abbas Ef. nin fırını· 
nm bacası tutuşmuş, yanim bü
yümeden söndürülmüştür. 

- 3 Rumeli hisarında Robert 
Kollej hademelerinden Hakkı 
Ef. nin ev;nden ateş çıkrnıt et
rafa sirayet etmeden söndürül
müştür. 

4 - Bakırköyünde Baruthane 
çaddes:nde Salim Beyin yağ 
fabrikasının mahzeninde yağ 
kaynatılırken yangın çıkmış der
hal söndürülmüştür. 

Dört yangın da büyük zarar 
olmadan söndürülmüştür. 

Bir haftalık borsa cetveline 
nn~ran üoifiye fiyatları 57 • 58 
arasındadır. 

Anado'.u demiryolları aksiyon~ 
ları ~ile iş bankası hisseleri kıy
metlidir. 

Perakende mallar fiyatlı, 
fakat toptan düıük •• 

Havaların birdenbire bozması 
üzerine yiyecek euası kıymet
lenmiştir. 

Bilhassa kurufasulye, nohut 
baklaya yirmişer para zam ya
pılmıştır. 

Maamafih bu ıamlar peraken. 
del erdedir. Toptan fiyatlar ise 
düşüktür. 

~ 

bazan da IJeyoğlu taraflarında sula· 
rı kesilmektedir, 

Şirket miidürii bunu bu sene az 
yağmur yağmasına ı·e sarfiyatırı ge
çen scTıeye nazaran yüzde yirmi ço
ğalmasma alf ctmckiedir • 

- Konyada icra edilecek kadostra 
ameliyatı ilk bahara talik edilmiştir. 

- Bursa, Eski~elıir, Çatalca aşar 
muamcliitında kullanılmak üzere e-

manet idaresinde istihdam olunan 

muallimler ı:azif elerini bitirerek dön· 
müşlerdir, 

- Harp c~lıclcrindcn süktınet ı·ar
dır. Yalnız ,ı.,·uri!JCdc beş dÜ§nıarı tay. 

yarcsi dii§ürülmü§tiir. 
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lstanbulda 
ağaları ve 

son hadım 
hayatları 
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Bunların içinde evlenenler;servetsahibi! 
ı 

olanlar ve memur olanlar var ~ 
lstanbula gelen ııe burada gördü/:. 

lerini ( Jornal) gazetesine yazan 

Fransız mulıarrfresi .Uadam Miryam 

Harri son nıa/..alesinde ' diyor l.i: 

Bir gün c!ok!or Ahmet Şerif 
ye ressam Tevfik Tarık Hafız 
zadenin lokantasında yemek yi
yoruz. Bu lokanta yemeklerin 
herkesin gözü önünde camekan
arkaaıoda fıkırdıyarak piştiği 
temiz Türk lokantalarından bi
ridir. 

Diğer camekandan meydan 
gözükilyor. Asırdide çınar ağaç
lan, Mısırdan getirilen dikili taı, 
lmperator Vilbelm tarafından 
dostu Abdülbamide hediye edi
len çeıme ve uzakta mavi aöğe 
doğru uzanıp giden tfj t~@!•!· 
Sultaoahmet camii gö·rnn~yer. 

Lokantanın karıısında tram· 
vaylar duruyor. Soluk başlıklar, 
mağmum elbiseler tramvaylara 
inip çıkıyor. Tevfık Tarık Bey 
bağırdı: 

- Evvelce bu meydanı gör
memiş olmanız çok yazık. Hica· 
za giden sürre burada suJtanla
rm önünden geçerdi. Sır
malı mabmil, al sancaklar, 
renkli elbiseler, yeşil kadife 
örtülü develerin önlerinde rak
kaslar, dervişler yürür. Derviş
lerin ar~asında mızraklılar mu
siki, huşu ve güneı içinde gi
dip pırıldayan boğaz kenarında 
ki T opbanede kayıklara binerek 
Asya sahiline geçerlerdi. Ah 
tasvir edilemez, gözün bir daha 
göremiyeceği bir manzara ..• 

Dedim ki: 

- Evet, şüphesiz bu hariktili· 
de birşeydi. Fakat şu at meyda
nı hakkında yazılmıf ve Bizans 
şenliklerini tasvir eden şeyleri 
düşünüyorum. Mavilerin yeşillerin 
arabalara kırk bin kişilik bir se· 

yirci yığanı önünde koşarlardı. 
Orada imparator locası önünde 
dururlardı. Loca Vilbelmin çeş
me inşası için intihap elliği yer
de idi. imparatoriçeler aşıkları 
olan arabacılar kazanamadığı 
zaman burada baygınlıklar geçi
rirlerdi. Bu harikülade manzara 
da tekerrür etmedi. Halbuki.. Ah 
şu Sultanahmet camiini saf ve 
temiz bir vaSi meydan ile çev
rilmiı görmek bana kafi geliyor. 

Doktor pilavimizin üzerine al· 
tın gibi bir salça dökerek dedi 
ki: 

- Bravo .. Ben de maziye c!oğ 
ru olan bu nazarlardan hoşlan· 
mam. 

Kapı açıldı. içeri iki adam 
gird~ öndeki iri yapıh ve mah· 
zun ihtiyar kadm çehresile na
zarı dikkatimi celbetti. iki arka· 
daıım ayagaka lktılar ve üç hare
ketli sakin selamdan sonra otur· 
dular. 

Bu adam yanındaki narin ~enç 
ile lokantanın dibinde bir masa
ya oturdu. O vakit arkadaşları
ma sordum: 

- Bu kim? 
- Haremağaaı Yasemin ağa. 
- Büyük bir baıemağa11 mı? 
- ..... epr biyük mewkide 

.::: e....~:: f9A o1saydı lokantaya 
gelmezdi. Haremile beraber Bo-

ğaziç 1nde bir sarayca otururdu. 
- Haremile m ı? 

- Evt:t, b.:ş ağaların Sul-
tanlar gibi berem c!aireieri 
vardı . Sultanfor onlara ar
tıklarından verirlerdi . eundan 
başka kendi!erinin şer'an evlen
dikleri bak:re kcdın'arı da vardı. 
Birçok c!efalar ~v!atlıklar alırlar 

ve büyütürlerdi. Bu suretle me
zarlatı üzerinde dua edecek bi
rini yetiştirirlerdi. Bu evlatlıklar 

hadım edilmedikleri halde ağa 
sıfatını alırlardı. 

Ağa kelimesi hadım demek 
iken sonraları ''efendi,, manası
na geldi. Eu baş ağalar mühim 
"efendi,, lerdi ve mevkileri sizin 

'siiltan "Muradın harem aaasl 
Yasemin ağa 

memleketlerde oldwğu gibi zelil 
VP. hakir değildi. Biri ak diğeri 
zenci olarak iki türlü ağa Yardı. 

Bunlar hususi telli.Bara aahlar 
onlar tarafından iyi bakıJarak 
iılamiyetin büyük şehirlerine 

doğru sevk edilirlerdi. Orada 
burjuvalara teker teker veya sa-

raylara kafile halinde salılırh:r. 

Hadım ağalar mektebe girerler. 
Orada adabı muaşeret öğrenir
ler ve nerkis, mis~, elmas gibi 
ıtriyat veya kıymettar taş isim
leri alırlardı. Kadınların hüsnü 
muamelesine mazhar olurlar. Süs 
ve ihtıras muhiti içinde yaşar
lardı. Talileri o kadar iyi addedi

lirlerdi ki ekseriya esir valdeler 
çocuklarının hadım edilmesini 
rica ederlerdi. Bunlar efendileri 
ölünce mirasa konar ve çok zen-

gin ol\lrlar. Sonra servetlerini 
yeni efendlJerine vasi)'et eder
lerdi. 

Baş ağaya gelince ekseriya 
beyazdı. Sultanların tarihinde bü
yük rol oynamışlardır. T~rkçede 
ona darOssuade ağası denirdi. 
Sadrıazamın önünde yürür. Ha
remde tam bir hükmü bulunurdu. 
Orada efendisi namına adaleti icra 
eder. Kadınları hapse, nefiye ve 
hatta ölüme mahkum ederdi. 
Sultanlarla odalıklar arasındaki 
mücadeleleri bilirsiniz. Baş ağa
nın yardımı ile nüfuzu eline alan 
•alde ıultan ile ağa arasında 

1 rekabet başlardı. Bazen husumet-

VAKiT 

Boğaz içindeJ 
korsanlık 

Bir mavnayı iki 
hırsız aşırdı ve 
yakalandılar 

Zabıta, limanda bu!u::an bir 
mavunayı çalarak kaçan iki ki
şiyi yaka!amış, haklarında taki
bata l:aslanmıştır 

Mustafa re s adlı bu gem:ci 
evv~ ki sabah mavunasmm bağh 
bulunduğu iskeleye gittiği za
man .koskoca teknenin içindeki 
eşya ile beraber ortadan yok 
olduğunu görmüş, fakat mavu
oanın sulara kapılarak uzaklaş-

mış olması ihtimalini düşündüğü 
için evvela o kadar te!iJ etme
mi~tir. Bu sırada iske~edc bu
lunanlardan biri, gece yarısı iki 
kişinin rnavunaya binerek alıp 
götürdüklerini söylemiş, bunun 
üzerine Mustafa reis bir kayığa 
binerek mavunasuıı aramıya ko-
yulmuşl ur. Zavallı adam Kara
deniz boğazı ağzında Anadolu 
fenerine yaklaştığı zaman mavu· 
nanın Karadenize doğru açıldı
ğını görmüş , mavunadakilere 
durmaları için bağırmıtsa da ta-
bii buna kimse aldmş etmemiş
tir. Mustafa reis mavunaya ye· 
tiıemiyeceğini anlayınca sahile 
çıkarak jandarma dairesine mü
racaat etmiş, jandarmalar bir 
motöre b:nerek mavunaya yetiş• 
miıler ve içinde bulunan Nuri 
ve Hüseyin adlarındaki iki kişiyi 
yakalamışlardır. iki korsanın ma
vunayı kaçırarak içindeki eşya 
ile beraber salmak istedikleri 
anlaıılmaktadır. 

1 Matbaamıza gelen e&erler 1 
Yeni Türk Mecmuası 

En büyük kültür mecmuası 
olan " YENi ·ı ÜRK ,,ün ikinci 
sayısı çıkh. Falih Rıfkı, Ruşen 

Eıref, Faruk Nafiz, Ahmet Ce· 
Yat, Hasan ali, Ragıp Hulusi, 
Şükufe Nihal, Burhan Ümit, Ab
dullah Cevdet. Mustafa Şekip, 
Uşşaki zade Halit Ziya, Muhlis 
Etem, Salih Murat, Nusret Ke-
mal beylerin makaleleri vardır. 
Mehmet Emin Beyin ( Bergson)-
un meşhur eserinden yaptığı 
tercüme ayrıca ilive balind~ ve· 
rilmektedir. Her münevver oku
malıdır. 

cmımıııırnıııınu:ımııııııınıııııoıııııamllllll8IEIMlllla 

teri ölesiye devam ederdi. 
- Peki bu Yasemin ağa ne

reden çıkmıştır? 
- Sultan Muradın haremin· 

dendir. Onu vekilharç olarak 
dostlarından bir paşaya gönder
mişti. Çünkü harem ağalarının 

na muskar hklan mücerreptir. 
- Daha çok harem ağası 

var mı? 
- Hayır, hadımlık 1908 de 

esaretle beraber !Ağvedildi. Zen
gin olamamış veya efendileri fı· 
kara düşmüş olanlar idarede bi
rer iş buldular. Müzelerin ve 
eski sarayın gardiyanları arasın-
da onlardan bir ikisini bulursu· 
nuz. 

- Bu gördüğümüz zat mo
dern elbisesile keyfinde gözüküyor. 

- Hadım ağaları daima ga-
yet temiz gezmişler ve terakki· 
ye karşı meyil göstermişlerdir. 
Hiç bir vakit de zannınız gibi 
entari ile gezmediler. Daima er
kek elbisesi giyerlerdi. Vaktile 
çakşır giyerlerdi. Sonra pantalon 
ve redingot giydiler. 

Yasemin ağa bu sırada ayağa 
kalkmıştı. Arkadaşlarla sellm· 
taştıktan ıonra dışarıya çıktı. 

Sabık lngiliz Başvekilinin hir Nuth ....... -
D ü -~·;·~·~.····;·~· .. ···;··~·~j"~· h a il 

di, 

Bu halin nereye varacağı kestirilelll 
vaziyet hasta bir adamın halini ~ ~~ 
rıyor ; verilen ilaçlar onu zehirbY J 

Geçen gün Londrada Pitbolda 
top!anan beynelmilel sulh cemi
yetınde ı1abık lngiliz Başvekili 

M. Loyd Corç irat ettiği nutuk
ta demiştir ki: 

- Kimse harbı istemez. Fa
kat bu söz harp olmıyacak de· 
mek değildir. Çünkü 914 sene
sinde de barbı hiç bir dev!et 
istememişti. Eöyle söyliyerek 
beyanatıma fevkaladelik verdi
ğimi zannetmeyiniz. 1914 sene
sinde devlet:er, saraylnr, sefa
retler velhasıl bütün siyasi mah
filler arasında teati edilen bü
tün rnuhaberatı tekrar tekrar 
itina ile okudum. ·Neticede hiç bir 
devletin barba razı olduğunu 

görm'!dim. Harp patladığı za
man ıüphesiz hiç bir devlet yok· 
tu ki bu hadise karıısında titre
memiş olsun. 

Bunula beraber belki bazı 

devler masrafsız, az bir fedakar
lıkla az zamanda zafer temin 
edecek kilçük bir harbi arzu 
etmiş o!abilirler. 

Kellog muahedesile harbi ka
nun harici bıraktık. Lokarnoda 
56 devletin Iıtirakile imza edi
len muahedede hiç bir millet a
rasında ihtilaf olmıyacağını ilin 
ettik. Buna rağmen harp yap
mak için lazım olan mühimmat 
"Ye saire seneden seneye çoğalı
yor. Bu hususta her devJetin fen 
aaam arı, alim ~rı mahir ve ka ir 
vasıtalar icat etmek için geceli 
gündüzlü çalışıyorlar. işte bu 
hareketlerin iyi alametler oldu~ 

ğuna kaiJ değilim. 
Siliblan azaltma meae~eai hak

kında nazırlanmızla görüşmek 

Uzere ahiren Londuraya gelen 
Fransa başvekili vaki o!an tek
lifinde her dcv!etin fazla görü
len mllhimmat ve silahların muh
telif ve emin mahallere inıa e
dilecek büyük depolarda bıfze
dilmesini talep etti. Bu bana 
çok korkunç gözüktü. Mühim
mat ve silahların imha edilmesini 
an:u etseydi böyle karanlık dü
şüncelerim olmıyacaktı. Çünkü 
Kellog ve Lokarno muabedele
rine bu suretle sadık kalmış ol-
mayız. 

Versay muahedesini imza e
denlt"rden biride benim. Fırsat 
düşerse bütün salahiyetim ile O· 

nu mUdafaa edeceğim. Eu rn!Ja· 
hede de Almanların siUihlarım 

bırakmasını ve bilahere diğer 

devletlerin de silahlarım bıraka
caklarıoı şart koşmu, ve müte
selsilen yekdiğerimize kefil ol· 
ınuştuk. Fak at bunu tatbik et
medik. Vaadimizi taahhüdatımızı 
yapmadık. Oraya imzasmı koyan 
devletler için bu yüz kızartacak 
bir ayıptır. Öyle anlaşılıyor ki 
muahedeyi imzalarken bunu tut
mıyacaklarını biliyorlardı Çünkü 
mürekkep daha kurumadan bü
yük ordular teşkil etmek için 
yeni projeler hazırlamaya başla
dılar. 

Bunları mevki fiile koymak 
için parası olmayanlar başka yer
den istikraz yaptılar. Bunları 

söylerken 11Karlil,, in sözünü ha
tırladım. O demiştir ki: 

"Bi!tün yalanlar daima kafa
ların kırılmasını intaç eder,, fil-

ter rıı 
hakika bugün Avrupayı 
eden sebep işte budur. ~ ~ 

d•, rı 
Almanlar aldandıklarıo d.J \ 

net gördüklerinde bakb ~ 
Onlara reva görülen bu b:if. ç 
Jık hiç şüphcs z ki bütDn / 'i 
sulhunu baltalayabilecek 1 ın 
bir misal teşkil eder. Alııı: bf Çı 
lehine müdafaada bulu?ac• f•~ de 
ki en son adam benıR1· i 

. f !"kete Almanya büyük bır e a ~,, 

rliklenmekle cezası~•. fade ~ 
çekti. Binaenaleyh bızıın 
zümüzü tutmamız ona k•rf

1 

cenabane hareket gösterdi 

iktiza eder. . ,J 
Bütün dünya acaip bır b. 

etı mıştır. Ve J:unun ne P 

vasıl olacağı kestir ilerneJ. 

vaziyet basta bir adamın b 
andırır 

Hasta adam kendisine 
itimadını kaybeder ve le 

.. te olur.Hava cereyanından rou 
olmamak için paltosunun Y' 
11nı kaldırır. PencerelerİPı ~ 
tarın kapanmasını ister. 

KuYvetlenmek için bet 
ilacı alır. Eu tarzda hart 
kan cevelanı tazyik alt.o• J. 
kalbi yorulur. Dünyanın b 
ariz olan vakayi de buna bti 
yor. Bütün milletler . verileP ~ ' 
larla zehirlenmekte günlet ~f İf 
meçe ôalia zıya e""iayıtıa\\O' 1 
ve muhakemesi zail olmakt• ~ 
Jar. /. 

Bütün cihan hadisatmı t;f ~ 
eder.ken düşüncelerinizi f t 
genişletirseniz arz üzeriod/ı 
rulan sulh temelini o insa 
hüsnü niyetini daha güıel 
rürsünllz. 

P ·. ·······························-···::.................................... 
il Göz yaşla 
:: l~tem iz 
~::::~:::: Son neslin en kuvvetli~ Etem izzet beyin son ya 

roman, Bir kaç gilne 
:: kitap halinde çıkıyor .• 
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niıani 1932 

Sfenks konuştu! 
lo ~urice de Cobra'nm Son Romanı : 14 

di: hert.ın eaıirberi haber ver· j Alba bir baıkaıını ıevsin ! Bu 
- ta olmaz bir ıey değil a.. Bu sihirli 
ıtoheı!. hazır, yüzbaıım. kadının cazibesini, gözlerini, te· 

Ö~iiı.de kunıldadı. Maıuının nini inhiıar altına almıya ne hak· 
l'i ~~Yordu. Geçen günle· kı vardı?. Alba, onunla kocasını 
Sı:~ll hesaplıyordu. Artık aldattığı gibi onu da bir ba§ka-

~ 'b~be_r almak ümidi kal· aile pek ala aldatabilir!. Ve o, 
~~Ydı. Kahireye yazdığı gülünç ve farfara atık, kocası ta· 
ti 1~a.n. hiç birini posta ge· rafından ihmal edilen bir kadı· 
1-.\ "-.__~itti. Demek Alba on· 

_ -.ı_ run hislerini uyandıracak ve tat • 

Çe Oıaı. ' ld"k min edecek dünyada yalnız ken· ,. "'- en, ve poıta ge ı · 
ı~ &.antü timdi artık kat· diıi varmıı ıanıyordu !. 

llaeJt İet....~ba artık kartılık ver· Şüphesiz Alba Londrada veya 
~ "or. Niçin?. Bu apa- Mısırda ona parlak bir halef bul· 
deaı ~...' Iİındi eaki ıüphelerin· muı olmalıydı; belki kadınları u· 

8';d,... llbrap veriyor. mulmadık zevkler vadeden ba· 
~ 1 :!'.ne de olıa biraz ümidi kıılarile büyüleyen ve inci ger • 
Sı.. ~ timdi ümit etmek de danlıklarla bağlıyan fU yakıtıklı 
h dai olacaktı. Hakikat oldu· ve zengin Mııırlılardan biri! .. 
~ llrünüyordu. Vadide e· Elleri ceplerinde, yüzünde bu 
" la lanki ıon hayallerini yeni inanıtın verdiği burutukluk, 
'IGpÜ?ınüttü.. birdenbire ayaia kalktı. Oduım 

İçin artık ölmüt demekti. 
a.Lı arıınladı ve her ıabah tırat olur· 
~arı timdi, hançerlenmit 

ken baktıiı küçük aynanın önün· 
aoluk çiçekler altında 

i~ııHıır_ı de durdu. Kendi kendiıile alay eri çukurda çürüyordu. 
Ollun inzivuına bile acı· 

U. Aad bu, Robertae doku· 
\1. 

. betleri geçici bir aık gi· 
ılı ..: ~i. Roberta zengin olıay· 

)dı bir komedyaya aldan-
~~~·Lakin Hindiıtanda bi· 

Jlizbqı maqmın hariı bir 
A.k il &Özünü doyuramıyacağı· 
~~Pek ala biliyordu. Zaten 

ı... ~ ondan bir demet çiçek • 
~le. hediye kabul ettiği 
~ londrada verdiği alayının 
~~hkuk pırlantayı almak 
~~~i bile .. 
~k lu rs · e itham etmeli 
' ~~~du. Alba, onu vücudu· 
f'lı ~n ihtirasile ıevmiıti. Bir 
~ ""'Clıııları huret acılarından 
\~~fu unutmak kabiliyeti· 

ıktan sonra, Robertı ha· 
~ büıbütün nlinmit ol-
t~iiıııkün müydü?. 

ı~, Robertain mektuplan, 
a hi11i bir muhabere 
ı itine gelmiyen kocaaı· 

nıi g~itti?. 

in muhayyilesinde fa-
• biribirini kuvalıyordu •• 

etti: 
- Bunu anlayıncıya kadar kaç 

ay geçti, zavallı ben!.. Şu may· 

mun ittihalı kadına kederimi -d; 
yurmak için sabahlara kadar uy· 

kusuz kaldım, ona yazarken ağ
ladım .. Uzun mektuplarıma bü-
tün kalbimi, bütün ümitsizliğimi 
koydum. O mektupları aldıkça 

belki yeni qıkı Shepberd'ı oteli-
nin holünde aabırıızlanarak onu 
beklediği iç in, okumadan yırtı -
yordu. 

Okuyoraa bile yukandan ı-

kan bir mei'li e M~ •zavallı ço· 
cuk !.., deyip geçmit olacaktı .• 

Zaten de baıka ne beklenebi· 
lirdi?. Onun ruhundan ziyade 

vücudunun ıevilmiye ihtiyacı var· 
dı. Üç ıene bana sadık kalacağı· 
nı ve gelecek iznimde buıelerimi

zin mabadine. fuıla ~epJPI w 
tefrika gibi yeniden devam eCle· 

ceğini ummak ne budalalık!. 

Hatıralarım altüst eden bu kıs· 

kançlığa kapılmıf, timdi mazide 
tahminlerini haklı gösterecek ıey-

ler araıtırıyordu • 
(Devamı var) 

VAKiT 

Bir soygııncıı takımı 
1 SO lira sermaye ile 

Soygun yaptdar 

Balıkpazarında bir handa bir 
oda tutarak faa liyette bulunan 
bir soyğuncu:uk şebekesi yaka
lanmıştır. 

Bir Türk ve ortağı bir Ermeni 
Ealıkpaıarında bir handa oda 
tutmuşlar ve birço 'ıc ilanlar bas· 
tırarak blltün Türkiyeye dağıt· 
maşlardar. 

eu ilanlara göre parayı peşin 
gönderen herkese derhal istedi
ğı mal en kısa bir zamanda 
gönderilecekmiş, fakat Konya· 
nın Dogan Bey nahiyesinden 
kunduracı Ahmet Hu!usi efendi 
70 lira, Köyceğ:zli bir zat 49 
lira ve Eo:vadmlı Emin Bey de 
300 lira gönderdığı halda mal
lan gitmeyince hükumete müra· 
caat etmişlerdir. 

lıtanbul polis miidüriyeti der· 
hal tahkikata başlamııtır. 

Ticarethanenin defterine na· 
zaran 150 Jira sermaye ile ite 
batlanmış ve buna mukabil 
binlerce liralık işlere jliriş!lmiştir, 

Diin kıymetli bir arkadaıı
mızı daha kaybettik 

Savıfa S 

Elli sene içinde üç 
perdelik tarih 

Tıiıkiyedeki ermenileı dzin nasddı r Bugün 
ne haldediı~ Yann rıe olacaktır ? 

Su içerisinde nadiren çocuklar 
arasında boğuımalar olurdu. E· 
ğer bu suretle boğuşanların her 
ikisi Ermeni ise hoca ses çıkar· 
mazdı. Hazan biri Türk, öteki 
Ermeni iki çocuk arasında böyle 
su dalaşması olurdu. Bunu hoca 
hafiyeleri vasıtasile öğrenirdi. O 
vakıt hiddeti başından aşardı ve 
dalaşanların her ikisini yanına 
çağmr, müliyimce Tilrk çocu· 
ğuna sorardı : 

- Nasıl oldu, lbo ( lbrabim ) 

söyle .. 
- Hiç hoca, şaka yaptık. 

Hiç kardeş kardeşi döver mi? 
Bunun üzerine boca: 

- Git, sen yerine otur. 
Diye lbrabimi yerine yollardı. 

Bundan ıonra vay Ermeni çocu· 
ğun haşana geleceklere.. işte 
falaka denilen dayak ileti b6yle 
zamanlarda kullanılırdı. Ermeni 
çocuk baıına ıeleceği bildiği 
için yalvarır, fakat boca ıöz 

dinlemez, elini kolunu bağlatır, 
yere yatınrdı. Falaka çocuklar 
için can vermek kadar zor bir 

- Hiç bir şey yok, hoca. Biz 
kardeşiz. Aramızda ş41ka yapmak 
g ünah değil ya. {0 da arkada
şının başma ne geleceğini pek 
iyi bilir.) Allah aşkına Misto'oua 
(Mustafa) kabahati yok. Ben da· 
ha evvel onun oıruzuna bindim. 
O da sonra benimkine. ikimizi 
affedinız. 

- Be çocuk, haydi git şura· 
dau, kabahati anlayacak ıen de· 
ğilsin ya. Ben anladım, ıende 
kabahat yok, sen yerine git .• 

Bundan sonra Miıto bocanın 
yanına getirilir, burada da fala· 
ka meydana çıkardı. O da da· 
yak yedikten sonra evine g6n• 
derilirdi. (Orada da aynı suretle 
karıılaoırdı. Anası baba11 hoca
ya hak verir. Onlar da fazla ola
rak çocuklarına bir defa daha 
kötek atarlardı.) 

Ondan sonra boca talebeye 
yDzünü çevirir, tekrar hiddetle 
hepsine ihtar ederdi: 

ikdam, ileri gibi eski bir çok 
gazetelerde Rumca mütercimliği 
ve musahhihlik eden ve son gün· 
Jere kadar mat· 
buat ailesinoen 
ayr1lmıyan bir 
arkadaşımızı da 
ha kaybettik. 

~ ceza idi. Nihayet çocuk bayıla· 
cak bir dereceye geldiği zaman 
hoca: 

- Size elli bin defa tenbib 
ediyorum. Ermeni çocuklan 
sizin kiiçilk kardeılerinizdir. On
lar kabahat iılese bile bDyBk 
kliçtığll biç d&ğer mi? Hullaa 

Ermeni mektebinde T&rk çocu· 
ğu, Türk mektebinde Ermeni 
çocuğu falakaya çekilmezdL Yal
nız her iki taraf için terbiye Son seneler

de Cumhuriyet 
tahrir ailesin• 
den olan Girit• 
li Ihsan Bey, 
rf On kısa bir 
kalp rabatıızlı· 
ğından sonra, 
bayata gözleri· lhS8n Bey 

. d merhum 
oı yum u. 

Eu 6lüm Cumhuriyet ailffİ 
kadar Türk matbuab için de ' ..,....._ba 
mlUevazi ve samimi bir emek.
tarı olan Ihsan Bey, bütün ha
yatında temiz kalmış, iyiyi ve 
iyiliği sevmiş, Tanadıklarınm 
gönlOnde dilrüıtlUğiyle yer tut• 
muş yüksek abllWı insanlardan 
biriydi. 

- Çöztın fU iti, geberdi ise 
g6tiirlin mezara, atın fitıin, bil
yük kardeşini dövmek ne demek 
olduğunu 6ğrenıin ••• 

Derdi. Bunun lizerine büyük 
çocuklardan bir iki kişi falaka
dan kaldınlan çocuiu omuzlaya· 
rak evlerine sı6ttlrDrlerdi. BabHı 
ve anaaı hoca11 ne yapmlf tama• 
mile ona bak Yerirlercli. Erteal 
saae çocak ı,tfettikten aonra 
bir dayak ta onlardan yerdi. Ho· 
canın çocula eYine g&ıderdikten 
sonra söylediği bir soz vardı ki 
bugün bile bili kulağımdadır. 
Hoca yüzünü Ermeni çocuklarına 
çevirir: • 

- Anladınız mı, eıek oğlu 
etekler. Size daima söylUyorum. 
Tilrkler ıizi dövse hakları var. 
ÇOokO ekmeğinizi Tlirkler veri
yor. Siz kim oluyorsunuz. Dinini 

itinde deynek kullanılırdı. Fakat 
o vakıt en mlihim mesele bizler, 
Türk ve Ermeni çocuklar, Tato· 
larla Mistolar "ben Ermeniyim, 
sen TllrkıGn..... gibi a&zleri bil
mezdik. Y alaız birbirlerimizin 
kardqimiz olduğunu bilirdik. 
Hocamız da hepimizin babamızdL 

OçUncil perde 
idare işlerinde 

'fiil bulunca ötekine at· 
Aıilamıya ıuaamıı, müca· 

yenildiğini bir türlü 
Arkadaıımızın ailesine, çocuk-

1111111111111• n111H1&mıı:ı-•z--•••-wmı•mıa111w1111 -ı )arana ye tanıdıklarına, ayni mezhebini şöyle böye yaptığım 

namert haydutlar !.. (Küfür o 
vakit şimdiki gibi kabahat sa
yılmazdı. Hayra sarfedilen bir 
vasıta diye telikki edilirdi.) 

Benim babam zengindi. Zeki 
bir adamdı. Kazada meclisi ida· 
re azasıydı. Türk Ye Ermeni 
tekmil tehir ahalisi arasında bOr

:net ve itibar kazanmıfb. EYimiz 
Hünkar suyu manzarasına benzi. 
yen bir yerdeydi. Cuma Ye pa• 
zar glloleri burada daima ziya• 
fetler verilirdi. Kaymakam, ka• 
dı, tapu katibi, binbafa Ye ıair 
şehrin Tilrk ve Ermeni mutebe
ranı burıya ıelir, toplanır, akşa• 
ma kadar keyif •llrerlerdi. (Rilya 

t11ıiyor. "hayır! lmkim 
• ordu, mektuplarımın 
lcocaaımn eline geçmedi 

ona göre mektup yaz· 
0

Jor, aaadetimizi bitmit 
ı· · , üç ıene kalmak üze· 
ili a dönütüm kaderin 
' nihayet olduğu için 
~~1 ir ıaadete kapılma· 
~ >~ \ektuplarımı belki de 
' 'iti L yakıyor •• Yoksa .• Yok-
~ 'Wlt qka kapılmıt olma• 

~ lıı. 'bqkumm kucağın· 
~""'Uf gibi ansızın yum· 
~ 'det.. Bu feci manzara 
~ ~azeneıini bozuyor, di-

~·~ fikirleri arka arkaya 

'-'~.._; demir parmaklıkları 
ı._~Pua gibi iıkemleıine 

"'1 ~ oııu çileden çıkaran 
··~ı. 'lcoYJnıya uğrqıyordu. 
lciı"' ~balarken hayal gene 
~~ kat'I çizgilerle 

Uatündeki kağıtları 

di k' •e lllaaadan öfkesini 
' -~~ aibi avucunda 
Sı:c:::-buruıuk ki· 

Fransada bir Rus 
KomDnlst Tevkif 

edildi 
Pariı, 4 (A.A) - Humanitee 

gazetesine Servet mllstear ismi 
altında yazı yazan David Ret
cbinıki namında bir Rus komü
nisti yakalanmııhr. 

Çoktan beri polis tarafından 
aranmakta olan bu adamın mu· 
ayyen bir ikametglbı yoktu. Ara 
sıra hüviyetini değiştiren bu ko
mOnistin Ozerinde bir takım sah
te hüviyet varakaları ve bahusus 
bir Fransız askeri vesikası çık
mıştır. 

Askerleri itaatsizliğe teşvik 
ettiği için Retchinıki hakkında 
keodiıinin Humaniteye yazı ya· 
zan Servet ismindeki adam ol
duğu zannile takibat yapılmakta 
idi. 

Mevkuf bir mOddet Moskova· 
da bulunmuıtur. Burada kendisi 
Fransız komilnistleri tarafından 
neırolunan risalelerdeki siyasi 
mlltaleaların iıbat derecesine 
dair tetkikat yapmağa memur 
J..n1nnnvnrtln. 

derin acı ile yüreğimiz yanarak
tan taziyetlerimizi arzeder ve 
merhumu rahmetle yad eyleriz. 

* * Jıtanbul matbuat cemiyetinden: 
Azasından Giritli Ihsan Beyin 

dün kısa bir hastalıktan sonra 
vefat ettiğini haber vermekle 
milteellim olan Matbuat cemiye
ti, kıymetli arkadaıımııın mah
zun ailesi ve çocuklarıyla bütün 
matbuat arkadaşlarının ıstırabına 
iştirak eder. 

Cenazesi bugün saat 11 de 
Kızıltoprakta, Kuyubaıında Ap· 
tüsselim paşa köşkünden kaldı· 
rı!acağındao, merhuma son hür
met vaıifemizi topluca yapmak 
üzere muhterem azamızın gel
meleri rica olunur. 

Almauyada malt zi
rai tedbir 

Berlio, 4 ( A. A. ) - Hubu· 
bat fiatının istikrarını temin için 
hUkOmet ziraat nezareti emrine 
mlihim bir pnra vermİftİr. 

Bu para ile ıimdiye kadar 
satın a.ınan yulaf ve çavdar 
stoklara satın ahnacakhr. 

Bu birinci perdedir. Şimdi 
ikinci perdeye ıelelim. 

ikinci perde 
(Türle mcktebinJe) 

Şimdi g6zlerimizi TGrk çocuk· 
larının ekseriyette bulunduğu bir 
mektebe çevirelim. l~i yDz mek
tep çocuğu içerisinde yalnız yir· 
mi, otuz tanesi Ermenidir. Eura
da da aynı manzaranın cereyan 
ettiğini ı6r0r0z. Bir vakit ben 
b&yle bir mektebe devam eder
dim. Hocamız hem Türkçeyi, 
hem Ermeniceyi Ermeni hocadan 
daha iyi bilirdi. Onun da tale
beler arasında olup biteni anla
mak için hususi bir vasıtası varv 
dı. Aramızda bir hadise olur ol
maz derhal haber alırdı. Bizi 
yamna çağırırdı. GOnde beş de
fa namaz kılan, karanca üzerine 
basmayan bu boca Ermeni çocu· 
au yanına geldiği zaman haH
mane bir tavır ile ş6yle derdi : 

- Oğlum Tato (Tatyos) bu 
it nasıl oldu, anlat. bakayım ? 

mı g6r0yorum, acaba? Belki de 
6yle.) 

( Sonu yarın ) 

S. Tumacan 
..... 1 ................ . 

Ay m evde aakin 

Loncada Aktarma sokağında 
13 numarada oturan Hatice ha· 

nımın eYine aynı evde oturan 
Nuri efendi girmiı ve Hatice 
hanımın evde olmamasından iı· 

tif ade ederek 30 lira ile bir 
ıinger dikiş makinesini ve kadın 
çamaşırlarını alarak kaçmıştır. 
Nuri efendi yakalanmııtır. 

Kız ta,ı bekçial ve bir 
kadın mea~leal 

Balatta oturan ve sandalye 
fabrikasında çalışan Sadullah bir 
kadın meseleıinc!en dolayı Kız 
taşı bekçis" si Ali ile kavga et• 
mitlerdir. Bir aralık fazlaca kıua 
Sadullah; Aliyi tııla başındaa 
yaraladıjından yakalanmıtbr. 



' 
ltlll AFRIKADA llltf 
Canavarlar Peşinde 

- ı - Yazan : S. C. 

Aslan, ismi çıktığı gibi cesur bir 
hayvan değildir, bilakis korkaktır 

Doğruıu otelin birinci ıınıf 
Avrupa otellerinden hiç bir farkı 
yoktu. Eğer cokakta gezen zenci 
sürüleri olmasa burasının Afrika· 
nın göbeğinde bir liman olduğuna 
kimeı inanmıyacak .. 

Dinlendikten ıonra 9ehrin yer· 
li hayatını görmek hevesine düt· 
tüm .. Geldiğim sırada otomobil • 
le dola1tım .. Bu sefer zenciler ta· 
rafın::lan çekilen çek çek arabala· 
rın:lan biri ile dolaşmak hevesine 
lmpıldim. Herif sabahleyin oto
mobille yolları bir daha gezdir· 
dikten sonra otele getirdi. 

Gece gayet güzeldi. Uykum da 
ycktu. Daha gezmek istediğimi 
söyleyince biran durakladı. Son· 
ra dar yollara doğru ıaparak sür· 
atla yol almağa bqladı. Nihayet 
geçit gibi bir yerde küçük bir e
vin önünde durdu. 

Sokak ideta bir batakhane so· 
kağını andırıyordu. Herif birden· 
bire durdu ve bana dönerek ne 

cins eğlencelerden hotlandığımı 
ıordu.. Onun zannettiği tekilde 
etlenmek istemediğimi ve yalnız 
maksadımın yerli hayata ait bir 
sahne ıörmek iıteditimi anlayın
ca dedi ki: 

- Bu evde kadınlar toplanır 
rakaederler. Fakat namusludurlar 
ve erkek kabul etmezler. Eier 
ıiz yalnız danalarını seyretmek 
iateraeniz ona diyecek yok.. 

Az. ıonra tahta bir binanm ae
nit bir 90faamda . 7.. otaımut 
bir takım zenci kızların darbuka 
ıesi ile göbek atmalarını ıeyredi
yordum. Bunlar oynadıkça kızı· 
;xyorlar, acı acı baintıyorlardı •• 

Yarı çıplak bir halde akla ıel· 
miyecek hareketler yapan ve 
durmadan ııçrıyan, uluyan bu yer 
li damkler araamda yarım saat 
ten fula duramadım: Kulakla
nm prültüden aajır olmuttu ••• 
Hemen çek çek arabuına atlıya· 
rak otele döndüm. 

-S-
Manbaza Afrikanm içlerine 

doğru gitmek için ilk merhale i· 
di. Bir gün dinlendim Te ertesi 
pnü Nairobiye müteTeccihen 
trene atladım. Tren lüks bir tren
di. Avrupa ıür'at katarlanndan 
hiç bir farkı yoktu. 

Dahile doğru uzakl&flllJYa 
bqladık. Bir müddet kırda yol 
aldıktan ıonra fundalıklar arası
na airdik. Sonra yükaelmiye bat· 
lacbk. Nairobi deniz sathından 
1820 metre irtifaındadır. Yüksel· 
"dikçe manzara deiitiyordu. Hin· 
'diatan cevizi ağaçları daimk bir 
ıurette görülüyor. Aara sıra kulü· 
heleri ile bir yerli köyüne teıadüf 
ediliyordu. 

Bu kulübelerden bazıımm Vo
kum Oyl kumpanyuımn teneke
leri ile kaplandıiını ıörmek ima• 
nm ıaribine gidiyor. 

Yükseldikçe manzara deiitti •• 
Ceaim çayırlar ıittikçe azalıyor 
Te kanpk arazi araamda kaybo
luyordu. Artık Afrikada olduiu -
muz hiaaediliyor •• Toprağın, ne• 
hatların kokusu, yqilliklerin a· 
jaçlann manzarası ve nihayet ia
taayonların isimleri Şanıamve, 

Miritini, Majiya Şumuvi, Maun
p, Kensa, Maaamıalain. •• 

Memleketin liaamnnı bilmiyo
rum. Yalnız Sunbanın ulan de
mek olduğunu öğrendim. Küçük 
bir iıtaayonda Sımba iımini ıö
rünce hayret ettim. 
Kumpartimanda benimle beraber 
aeyahat eden bir yolcuya bu is· 
min küçük bir istasyona neye ve· 
rildiğini sordum. Anlatb: Hatbn 
in9a edildiği sıralarda bu nokta· 
da çalııan ameleye bir aalan mu· 
sallat olmuf, hayvan nasılsa aç 
bir zamanında imif.. Aslan bir 
defa iman etini tatacak olurıa in· 
ıan aratbrmağa baılıyor. 

Aalan iımi çıkbğı ıibi ceaur bir 
hayvan değildi. Hatta korkaktır 
bile.. Fakat bir defa adam etini 
tattıktan ıonra bu korkudan eser 
kalmıyor. 

Velhasıl fU küçük istasyona ya
man bir ulan musallat olmuttu •• 
Her aktam biı: amele kapıyordu • 
Erteıi günü kL""Dptan bir kaç yüz 
metre mesafede bedbahtın kemik 
leri bulunuyordu. 

Hintli olan ameleler kaçıyor

lardı. Mühendis hayvanı öldür
mek için bir çok tedbirler aldı, 

muvaffak olamadı. Nihayet bir 
müfettit iki dostu ile geldi. Tu· 
zaklar kuruldu. Etraf alt üat ol· 
du. Aslanı yakalamak mümkün 
olmıyordu. 

Bir akpm müfettit ve iki arka
dqı aslanı etrafta aratbrdıktan ... ~--- .................. . 
na pdiler. FW& orada olClu. Ge-
ce ulan kim bilir naaıl T&&onun 
ka?,V11nı açmıya muvaffak olmuı 
bedbaht müfettiti arkadqlarının 
dehtet bakıtları önünde almıt gö· 
tünniif •• itte bundan dolayi bu 
iataayona ulan demek olan Sım· 
ba ismini vermiıler. 

Bir kaç sün sonra Nairobide 
ulanlar tarafından parça)amnıt 
bir adamın cenaz,ıini teıyi için 
kabriıtane gittim. Orada küçük 
bir mezar ıöaterdiler. Ozreinde 
fU sözler Tardı: 
"- Burada timendifer müfet

tiıi Ş ••.• metfundur. Kendisi bir 
iman yeyici pençesi albnda kur· 
ban sitmittir .,, 

-4-
Nairobiye doiru yükseliyoruz. 

Seher vaktidir. Herkes vagonla
rın pencerelerine koıuyor. Sebebi 
tu: Dıtancla gazal ıürüleri ıüzü· 
lerek otlıyorlar, daha uzakta top· 
lu Afrika merkepleri (zebr) de
dikleri üzeri beyaz ıiyah çizgili 
hayvanlar zıplayarak çifte abyor
Iar. 

Uzun boyunlu zürafalar kafa
larını kmuldatmadan kofuyorlar. 
Devekuıları azametli bir tavırla 
treni süzüyorlar. Bu hayvanlann 
hiç biri trenden korlamyor. Çün
kü onlara asla taarruz edilmez .. 
İngiltere bükUmeti ııkı bir kanun 
koymuttur· 

Bu mıntakada en küçük hayva-
nı öldüren debtetli ıurette ceza· 
lanır. Manzaranın letafetini renk 
renk binlerce kutların uçufmaaı, 
yerlerde, dallarda yemlemeleri ta· 
mamlıyor. iman kendiıini cen
nette aamr. 

Nihayet Nairobiye vardık. Bu
rası büyük evlerin payıtabtı ismi· 
ni tapr. Şehir Manbua ıibi ıe-

VAKiT 

a SiNEMA 
• 

ESRARENGI 
Kadın : Greta Garlll 

yetiştiren Rejisörle Istanbulda ~vlenınif Kendisini 
kimsenin bundan haberi yok ! .. 

Geçen ay bir gün dünyanın en 
meıhur yıldızı Greta Garbo lıve· 
çin Bergle tehrine ıiyah bir elbi· 
ae giymif olduğu, elinde kalın 
bir buton bulunduğu halde nhb
ma çıktı. T era bir ıuratla ve iıtih· 
f af kar bir nazarla lsveçin mer • 
kezine gitmek üzere trene bindi. 
Bu vaıon onun için tutulmUflu. 
İıveçin merkezinde her feyden 
uzak ve hazin bir evde iki büyük 
köpeğile ve bir bekçiıi ile yerleı
ti. Şimdi hali oradadır. Niçin o• 
raya gitti, neden milyonları ve 
Amerikayı bıraktı? lıte bu ıuali 
herkes ıoruyor? 

Bir ıene evvel lsveçlilerin iki 
büyük adamı vardı? Kibrit kralı 
Kröyger ile Greta Garbo. Kroy • 
ıer öldü. Yalnız Greta kaldı. Bü· 
tün lıveçlilerin gözü Gretaya İn· 
itaf etti. Politikayı bırakıp bütün 
laveç Greta ile metgul oluyor. lı
veçliler onun hayabnı tetkik eder 
ken büyük bir hakikat meydana 
çıkardılar: Esrarengiz Greta, hod 
bin, bqkalarından nefret eden 
ve kimseyi aevmiyen bu kadın 

meğer, bir zamanlar evli imit ve 
timdi dulmut. Methur lıveçli Mo· 
riı Stiller onun kocaıı imi,, bu 

üeJlif• v rej~r iki 
ne evvel ıvutta esrarlı bir 
ıurette, nagihani ölmüıtür. 

• • • 
Greta lıtanbulda Stiller ile 

1925 te evlenmitti. Ama karı ko· 
ca bu izdivacı ıizli tuttular. Ni • 
çin? Bellci Stiller kansının ka • 
zanmak üzere · olduğu şöhreti 
kaybetmesinden korktuğu için.. 
Çünkü Garboyu Stiller yükselt • 
mitti. Nuıl bir adamdı? Bir 
franaız muharriri onların düğü • 
nü ııruında ve lıtanbulda Stille· 
ri tanımıttı. O bu adamı töyle an 
labyor: 

"Uzun boylu olan bu Skandi -
navyalı, ıinirli, tiddetli bakıtlı 
heyecanlı ve endiıeli idi! içki onu 
bu hale ıetirmiıti. Kaba bir a • 
dam. Giyinmesi temiz fakat zevk 
ıiz.. Balıklar kadar az konuıur, 
daima lıtanbulda yanımızdaki 
sofrada yemek yerlerdi. Onu o -
rada tanımııtım. 

Bakmııız bıyıkları çehresini 
çok fena ıöıteriyordu. Daima 
küçük bir ıebeple kavga ediyor, 
====ı:::n::mr.mn::-.n=::::::=:::ı::::::::::::: 

nit aiaçlıklı caddeli, kaldınmb, 
bir tehirdir. 

Büyük banka binaları, muhte· 
ıem kiliıeleri, oteller, Avrupa ma 
hailesi, yerlilerin aalq mahallesi, 
hariçte sayfiyeler, otomobiller, 
golf klübü ve ıaire var. 

insan adeta içerliyor. Anılo· 
aakaonlar burasını da maletmit· 
ler .• Mahalli zevkten hiç bir fey 
bırakmam19lar. Bir mükemmel o· 
toya biniyor, Kumbri Klub'a gi
diyorum. Bu noktadan bazan 
uno kadem yükaeklijindeki 
Kilimancero ve 15000 kadem yük 
ıekliğindeki Kenya ıahikaları gö
rülür. 

(Devamı var) 

Memleketi hveçe niçin slttlil herkesin merakım ee 
elll'arengiz kadın: Greta Garho fflimlerlnden ... ..,. 

ama ıarsonun hafif bir izahatı 
onu teıkin ediyordu. 

Bu adamın bir eıerini okumut· 
t\1111. Bir ıün onun bu aerım 
filmde ıörünce gidip kendisini 
tebrik etmek iıtedim: Beni kabul 

t d i 
~~-

, ... 
- Benim bu eserimi bejendi • 

niz mi? Hiç zevkiniz yokmuf. Bu 
budalaca bir eserdi. Hala böyle 
masallara inanıyor musunuz? Bu 
çocukça bir eserdir. 

Bardağını kavrıyarak viskiyi 
dikti, acı bir eda ile: 

- Ben hayatta çok betbaht bir 
adamım. Hiçbir ıeyden zevk al -
mam, her ıey benim için mahvol· 
muıtur.,, 

• • • 
Garbonun ilk filmi "Sevimsiz 

yol,, dur. Büyük bir muvaffakı -
yet kazandı. O zaman karı koca 
Holivuda gittiler. Stillerin çevir • 
dili ve Garbonun oynadıiı film· 
ler dünyayı tuttu. Stillerin tertip 
ettiği "Pirazmoı,, i ımindeki film 
gayet vahşiyane idi. Garbo film· 
de kan içinde kalıyordu. Moreno 
bu filmde Garboyu dayaktan 
mahvediyor, halbuki Stiller da· 
ha acı bir hale koymak istiyor, 
Garbonun daha muztarip olma • 
sını istiyordu. Nihayet etrafında
kiler bunu tadil etmesini ıöyledi· 
ler. Çünkü filmde Moreno ile ra· 
kibi (Gretaya karşı) biribirlerini 
kırbaçla mahvediyorlardı. Film o 
derece vahıiyane idi ve Stiller 
yalnız böyle mevzular seçiyor, 
bunlardan zevk alıyordu. 

Fakat bir gün gazeteler, Moris 
Stillerin öldüğünü yazdılar. Bir • 
denbire ölmüttü. Aktaın çayında •• 
sebebi malUın olmıyan bir haa • 
talıktan öldüğü bildirildi. Greta 
Stillerin son dakikalarında yaıtı· 
ğının batı ucunda idi. 

• • .y. 

O zam,ndanberi Greta, söz 
söylemiyor, yavq yavq insanlar
dan kaçıyor, esrarengiz bir halde 
yqıyor, kimseyi kabul edemiyor, 

kimsenin ziyaretine ıitmi 
tün ıün yalnız ıtüdyoda 
yordu. Herkeı bu acmm 
ölümünden ileri ıeldijini 
fakat onunla evli oldujulld 
yor, yasını tuttulunu an 
Iardı. 

Şimdi Dil ıizli h&.l' 
meydana çıktıimı anla 

tir. Kocasının mirası ile 
sonra biç alakadar o 
Fakat Greta kibrit kralı 
rin ölümü ile bütün sene 
betmiıtir. Ataiı yukarı b · 
rası Kröygerin itlerine 
mııtı. Kröygcrin borçlan 
greta mahvoluyor. 

Bu vaziyet kartıımda 
Stillerin karııı olduğqnu 

muhtaç oldu. Stillerin e 
nun mirasına konınak iı 

Buna kartı Greta Stille · 
olduğunu ispat etmiıtir 
retle hakikat ortaya çı 

• • • 
Büün bu vak'alar bi 

evvel lıtokholm, Oslov 
rinde yazılmııtır. Hepıi 

- ·>·-.n 

sabi olup olmadığını so 

bir ıeye inanmıyanlar ~ 
tanın kocasının aenet~ 
yacı var. Yeni bir • 
Greta haftada Hol~ 
lira kazanacak •• diyarı.t• 

Bu da doirudur •• flatl9 
her feye rağmen ken~ 
lerle evli olmadıi"!' ~ ... 
devam ediyor. Ve .,....
yıdır ki, bu kadın bal& 
kalmaktadır. / 

Adaoada b&f ~
serglsl 

Adana 4 (A.A) -0~ ' t ı u-
ıergisi bugUn ••• da• 
M6mtaz Bey tır•~_.ell ,,. 

S · 1ebri••au · d 
tır. ergıye k lı y•IP' 
viliyetlerden ço 

1
_!. 

vaolar iıtirak et•..-• 



VAKiT 

Dun yapılan milli futbol maçında 

Buıg-;;-ı;ki~Wı-ikiy;···-karşı 
Üç sayı ile gene yenildik . 

Yarın ikinci 
fığı~:~ar miJii takımile dün yap· 
bettik bı~çı maaleıef gene kay• 
loı:ı d • Ikı sayıya karşı üçle ve 

bir Maç daha var 

M akikatarda .• 

noktasından takdirle karşalamak 
Jazımdır. 
Maçın ilk beş dakikası iki ta· 

rafın arzulu oyunile geçti ve 
~ekizinci dakika~~ Fikretin iyi 

tip edilen bir takım için tabii
dir. 

Bu1gar1ara gelince, arasıra 
hikimleşir gibi bir vaziyet gös
termelerine ra~men OY,~n!arıoı lnİIJi ~alesef diyoruz, çünkü bizim 

lllukab~kunın vasat oynamasına 
~~b·~ B~pr b~mı~ Wr~---~~---~~--------------~ 
fetk~~et hak edecek derecede 
•ay ade oynamamıştı. Dünkü 
kerı~~ızda iıaret ettiğimiz gibi, 
lllız 1 8ilhamızda, kendi balkı· 
tak Önünde bulunmamız, Bulgar 
•ıtn~Olıo1n bize faik olduğu kı
•ra ara karşı gelmiş, iki takım 

•ında h b" .• teın· ma sus ır muvazene 
kn ın etmişti. Bu itibarla dün· 

Sayıfa 7 

Balkan güreş birinciliği 
bu akşam neticeleniyor 
Milli takımımızın muzaffer olması 

ihtimalleri çok kuvvetlenmiştir 
Evvelki gece sabaha karıı 

bitmesi dolayısile maalesef bü
tün teferrüatile yazamadığımız 

Balkan güreş birincilikleri müsa
bakalarınabu akşam saat sekizde 
Maksim salonunda devam edi-
lecek ve Balkan şampiyonları 
tesbit ediJmiş olacaktır. Dün ge
ce bütün tahminlerimizin hilafına 
Çoban Mustafanın lüzumsuz ve 
zamansız yenilmesinden başka 
bir mağlubiyet kaydetmiyen ve 
tamamen muzaffer olan Türk 
yavrularının bu akşam ayni mu
vaffakiyeti göstererek son neti
celeri kazanacaklarına çok kuv
vetli itimadımız vardır. Dün işa-

I 
Esasen evvelki akşam salonda 

tek bot yer kalmamııtı. Manza• 
ra da cidden güzel, parlak, his• 
si sahnelerle doluydu. Mesela gii• 
reşçilerimizi yetiştirmek için bir 
kaç senedir youlmadan ugraıan 
Macar antrenörü Peter efendinin 
ırüreşçilcre tahsis edilen yerde 
iÜreşleri seyrederken ne kadar 
büyük ve samimi bir heyecan 
geçirdiği vazıhan görülüyordu. 

~11 bıb~~ı kaybettiğimiz gibi ka· 
a •lirdik te 

t~ [ ~azana.oıa~uz, her şeyden 
~ \'e eHnıize, mevsimin en iyi 
~ananda geçen bir fırsatı ka-

,1~~~~~~l~I!!:!:~~~~~:..~ · ret ettiğimiz gibi evvelki akşam il yapılan müsabakaların sayısına 
göre Türk takımının 8 galibiyet 

Elindeki mendili sık sık buru• 
yor, dişlerine kadar götürüyor, 
ve yanındaki güreşçilere güreş• 
lerin tenkitlerini yapıyordu. Türk 
yavrusu ringden muzaffereren 

çekilirken yüzu iftihar ve sevin9 
çizgilerile doluyordu. Güreşçile• 
rimiz de, güreşten sonra gidip 
hocalarının elini sıkıyor ve öpü
yorlardı. 

ltlıı oluyor. 

Sahada merasim 

~!tılgar milli takımı saat üçü 
~il ek geçe sahaya çaktı, balkı 
dllr:ı "1.a~ı ve alkışlandı. Arkasın· 
tile bız1m takım çıktı. Şehir mu
lllil~' evveli Bulgar, sonra Türk 
der lllarılanm çaldı. Futbol fe· 
kıa '.Yonu reisi Hamdi Emin B. 
'Pi'J • bir hitabe ile Balkan ıam
lllı~~ııu Bulgar milli takımını ara· 
hı:ı a görmekle bahtiyar oldu· 

Türk ve Bulgar Milli takımları sahada 
bir ceza vuruşu Eırefin ayağile kabul ettiremediler. 
Türk takımına bir sayı kazandı· 
rıyordu. 

lki tarafın bütiln gayretlerine 
rağmen sonuna kadar başka sa
yı vermeden geçen bu devrede 
görülenler şunlardı: 

vaffak olamıyan Necdet 
Leblebi Mehmetle değiştirilmiş-

Merkez muavinlerile sol açık
ları daha çok tebarüz eai
yordu, Anlaşmaları ve hızları 

bizden fazla, fakat ferdi oyun 
kıymetleri bizden aşağıydı ve 
maç esnasında birbirlerile çok 
hızlı konuşuyorlardı 1 

ti. Nihatla HüsnU vazifesini mü- ikinci devre 
kemmelen yapıyorlardu. Haf ikinci devre, sıfıra karı• bir 
ıatb~da ak~~).'.an _ nokti!!!l_ız -~~ğ ··-- ~~y~Jle işe başla~asına rağmen 

b,'i 11 söyledi. Misafirlere bir 
dttıtak hediye etti. Hamdi Bey· 
hit b80nra Bulgar kafile reisi bu 
~1~ eye mukabele etti. iki ta
~dıt Yaşalarla birbirilerini selim-

1 

•t. 
"-~'çı idare i~in Yugoı]avya· 
~>'la Retirilen M. Vasilyoviç uzun ' 

& 
1 
ile sahada dolaııyordu. 

~~ Rar milli takımı, muhtelif 
~ lt kulOpterindea aldığı o· 
~lllrla şu şekilde sıralanmıştı: 
~~de :Golçef, Miştalam-Rer

tıt~ • Gabrovski, Baykuıef, 
'·:of, Angelof, Lozanof, Peş
.\ llrıçef, lstaykof. 
\ ~ ~ milli takımına da IJU ter· 
~~lnıişti: 

~~)de : Hüsamettin, Lütfi 
l ~\· Hüsnü, Fikret, Nihat, 
~h,ı~ Uatanbulspor) Eşref, Sa-
~tdet 1 Vehap (lzmir), Muzaffer, 

~-~. 
~1ttıl~~ın en zayıf görünen kı-
t.tt\lt •ağ açıkta oynıyan Nec· 
~~,ff (tecrübesizliği dolayısiJe) 

~~bilcjetdi. Vehabın da merkez 
b-~lttd'ttt oynaması şayanı dikkat 
~ıt ç0~tttdi. Hakkında yapı1an 
lt'~' ç ketriyatla son günlerde 
k,ll Vt~ kendisinden bahsedi
ıı- tıı iki~bın An karada Ruslara 

h~''•tı defa ayoa mevkide oy
atı· ~aat'' bariz. bir muvaffaln-
Jr 11 at~"'nıediğinden babsedil· 
ltı bit 'txıaıına rağmen mil· 

;; l',:t~ii11~ llıaç~a merkez mubacım 
lııtıh bit ~e~ırilmesi hayli cesu
tıı, 'cı~ ştı. Bununla beraber 
bifb'1f oy\l hattının atılganhğile 
lny -.,il it~c:ulardan kurulmasına 

Otd., •na edild'w• d •. Ü ... 8 ıgı e gor • 
unu. dütUnme çabşma 

Maçtan bir görünüt 

&M'a~ı . Muzaffer en fena günle
rinden birisnideydi. Geri oyna
maama rağmen ne geride, ne 
de ileride bulunanlara zerre 
kadar fayda temin edemiyordu. 
Bunun içindir ki sağ tarafımız, 
muavinden başlıyarak derin bir 
anlaşamamazlık içinde yüzüyor· 
du. Sol hücum tarafımız iyiydi. 
Nihat Fikretle, Eşrefle, Salahat
tinler anlaşmıya muvsffak olmuş· 
tu. Vababa gelince kırk beş 
dakika içinde yarıoı kalan iki 
2üzel ıürüşten başka bir işe 
yaramadı. Ne etraftakilerle an
laşabildi, ne verdiği pasları tut
turabildi ne <le şüt atabildi. 

Takım birbirine bağlı olmayan 
küçük anlatmalar içinde yüzü
yordu. Buna rağmen yürüyebi· 
liyorduk. Çünkü hatlarımız taze 
kuvvetlerle dolu idi. Yegine 
kusurumuz daima olduğu gibi 
umumi anlaşmanın yokluğuydu . 

Bu da ancak maç günleri ter-

Türk takımının daha çok a
leyhine geçti. Hemen baş· 
langıçla şüpbeli bir sayı daha 
yaptık. Hakem, ofsayt addede
rek kabuJ etmedi. Bundan son
ra Bulgarlar uzun paslarla açıl
mıya ve daha hızlanmıya koyul-
dular. Bir aralık bir Bulgar mu
hacimile karşı karşıya kalan 
Hüsamettin kales:ni bırakarak 
Bulgar mubaci mine doğru koştu 
ayaklarına atıldı ve topu yaka
ladı. Fakat birkaç saniye sonra 
Bulgar sol içinin güzel bir pası, 
Bulgar sağ açığının güzel bir yan 
şütHe top kalemize girdi. Vazi
yet müsavileşm;şti. Birinci dev-
re için saydığımız kusurlar dere
ce derece daha vazih bir teşek· 
kül alıyordu. Bununla beraber 
Salahattinin otuz metreden sal
ladığı fevkalade bir şüt aynı sa-
niyede Bulji!ar kalesine girdi. Bir 
az gayret etseydik bu vaziyeti 
muhafaza edebilirdik. 

Fakat tali Bulgarlara bir sayı 

bir mağlubiyeti vardır. Türk ta
kımına en kuvvetli rakip Romen· 
lerdir. 7 galibiyetleri 3 mağlubi
yetleri vardır. En tehlikeli raki
bimiz olacağı tahmin edilen Yu
goslavlar hemen hemen evvelki 
akşam en geride kalmışlardır. 

1 galibiyet 7 mağlubiyetleri var
dır. Yvnanlılar ise 2 galibi)'ete 
mukabil 7 mağlubiyet almışlar
dır. Bu akşam filiz sıkletten baş
lanarak yarı orta, orta, yarı ağır 
ve ağ1r sıkletlerin ikinci devre 
güreşleri bitiriJecek, bundan son
ra son devre güre,leri yapıla

caktır. 

Evvelki gecenin hususiyetleri 

Güreşlerin tertibi, salonun va
vaziyeti ve güre tler evvelki 
akşam halk üzerinde çok güzel 
intibalar buaktığı için bn ak
şamki müsabakaların daba ziya
de hararetle karşılanacağı mu
bakkakbr. 

' 

Saat on ikidet Bulgar maçmda 
oynayacak futbolculardan salon• 
da bulunanların gidip uyumalan 
için federasyon reisi tarafınan 
Oparlör ile yapılan tavsiye de 
halkın çok hoşuna gitmiş ve se• 
yirciler arasmda bulunan Nihat 
Beyin bu t avs iyeye, yanında bu· 
lunan refıl<asmın pek haklı ola· 
rak heyecaoh güreşleri yarıda 

bırakıp gitmek istememeıioe 
raimeo, itba etmesi alkışlarla 

karşllanmıştı. 

Bundan başka, spor sahaJan
mızda ilk defa olarak gazeteci
lerin yazmıya muhtaç olduğunun 
düşünülmüş olması ve bu düşün
ce ile gazetecilere ringin yamn· 
da hususi bir masa temin edil· 
mesi güreş federasyonu ile all· 
kadarlarm ne kadar yerinde bir 
itina ve hassasiyetle çalıştıklaranı 
anlatıyo:;du. 

''L k. evs ı,, bu hafta geliyor 
Bulgaristanın en kuvveti! ku- Levski takımı çarşamba veya 

lüplerinden LeViki kulübü ile perşembe günü şehrimize gele· 
F enerbahçe ve Galatasaray lrn· cek ve önümüzdeki cuma günü 
lüpleri arasında yapılan muhıı- Fener bahçe ile iik maçını yapa· 
bere müspet neticeler vermiştir. caktır. 
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daha hediye edecek kadar Jü. ı işte dünkü maçın hülasası bu. 
zumsuz bir cömertlik gösterdi. Maçtan çıkarken en ~ok dinle-
Aleyhimize bir kornerden kale- diğimiz şuydu: 
miz önünde dolaşmaya başlıyan - Ah eğer Vebabın yerinde 
top Nibadm ellerine dokunmuş- Zeki olsaydı ... Evet Vehabın ye. 
tu. Vaziyette bir kastol madığı rine Zeki ofsaydı... Bu sefer de 
sarahatle görünüyordu. Bununla muhakkak şunları dinliyecektik: 
beraber hakem penaltı cezası - Ah eğer Zekinin yerine 
takdir etti ve Bulgarlar ikinci Vehap oynasaydı!.. 
sayılarını yaptılar. Maçın bitme~ Hakikati aüylemek lazım ge-
sine yirmi dakika kalmıştı. Bir lirse Zeki B. , sadece yaş itiba· 
sayı daha yapan kazanacaktı. rile, artık ideal bir merkez mU· 

ilk on dakil<ada iki şüt attık. hacim değildir. 
Tuttular. Vebap büsbütün bozul- Fakat yeni merkez muhacim 
du. Muzaffer önü boşken şüt Vehap biç değildir. Evvela da-
çekemiyecek hale geldi fakat ha genç olmasına rağmen Jaa-
Bulgarlar maçın bitmes=ne tam kal Zeki kadar aiırdır. Sonra 
beş dakika kala bir kornerden Zekinin yarısı kadar sür'ati in· 
istifade ederek güzel bir sayı tikal gösterememektedir. Bu iti· 
daha yapıverdiler ve ofsayt sa- barla evv~l emirde hedefimiz 
yılmasaydı son dakikada sayıla- Zeki kadar kıvrak yeni bir mer· 

rına dörde çıkarm1ş olacaklardı. ( LUtfen saylfayı çeviriniz ) 
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Orta Avrupa !.:!!!.~!-ll__ .. !!.:3..~.~!!.':!.~.-~~~~bere Merkezi 

. .. Dünyanın beyniLondr 
Erkek ve kız kardeş sevgisi duyguların lçın mutehassıslar .. .. k ) 

en fitif Ve rikkatli oJanları •• Mfitlerek bir 11erma1e ~utun mer ez er 
Zannediyoruz ki bu iki varlık 

aruında hakikaten tam ve kamil 
bir itimat vardır: Bu müessir ve 
aaraılmaz mahremiyeti mümkün 
olduğu kadar ihlal etmiye çalıt • 
malıdır. Bırakınız, yat ilerledikçe 
pek çabuk ıilinecek olan bu gÜ· 
zel rüyalar, tatlı tatlı anlatılsın 

ve çocukça gevezeliklerle dökü • 
lüp aaçıl•ın ... 

Galiba, beteri duyguların en 
rikkatliıi erkek ve kız kardeıleri 
biribirine bağlıyan duygudur. 
Kızın, erkek kardetine kartı duy· 
duğu ıevıi, kuvvet ve idrakteki 
tefeTYUka kartı duyulan müphem 
bir hürmetten ibarettir, Bir hür -
met ki İtaat vazifeıile ve ya ıa -
li.hiyet korkuıu ile müerafık ol -
madığı İçin ne iğilmeyi ·icap etti· 
rir, ne de tabii iıtikli.I arzuaunu 
harekete getirir: Bir hürmet ki 
müaavat duyguau ile birletik ve 
muhabbetle katıtıktır. Fakat bu 
muhabbet, canlıdır, dolgun ve 
noksan11zdır; bir muhabbet ki 
kalp, oraya hiçbir elem duyma • 
dan akar, gider; bu, hoş ve te • 
"kellüften ari, canlı olduğu kadar 
pak ve temiz bir muhabbettir. 
Erkek kardete göre, hemtire ıev· 
giıi bir himaye ıevki tabiiıinden 
ibarettir. Fakat, iktidarsız, salibi 
yet Ye meı'uliyetaiz bir himaye .. 
Buııen da; hayırlı, ıevimli ve rik 
katH hir duyp - fakat babalık 

duyıuauna karıtan vesveıelerden 
ve kor.kul&1:dan maaun kalan bir 
duygu - peyda olur. Erkek ve 
kız kardet aevgiıi, diıi ve erkek 
münasebetlerind:-!:i duyguların 

- en az temiz ve en az masum 
olanlann bile katıımaıına mey -
dan vermeden - en li.tif ve en 
rikkatli olanlarını bir araya ge • 
tirir. 

Erkek kardetin rolü,. daha çok 
babanın; kız kardetinki, daha 
ziyade ananın rolüne benzer. Er. 
kek kardeı tıpkı baba gibi mu • 
hakemeci ve idrakçidir; fakat, 
ıert ve ciddi, amir ve mütehak • 
kim, ıoğuk ve tecrübe ıörmüı bir 
muhakemeci değil •• 

Bilikiı, gençliğin, gençlik üze 
rinde müe11ir olan mütevazı ve 
cemilekir idrak ve muhakemesi • 
le mücehhez bir muhakemeci .. 

--==:::::::=::=::::::::::::::=== 
lcez muhacim bulmak o'mahdir. 
Bundan baıka yeni bir sağ açık 
mubaciın de bulmak zaruretin· 
deyiz. Çtınkil Leblebi Mebme· 
din de artık sağ açıkta muvaf
fak olması mümkün olamıyaca
ğını dUn iyice g6rdük. Bu gen· 
cin kendi takımında merkez mu· 
hacım oynadığını düıünmek la
zımdır. Dün muhacim hattında 
kusursuz oynayan bir tek Sali
hattin vardı. Gerek atılaıları, ge· 
rek ,ntıeri ecnebi takımlarmda 
çok beğendigimiz ve kendi ara· 
mızda göremediğimiz oyuncuları 
hatırlata yordu. 

A. Sırn 

Y•r1nkl 111aç 

Y ano Taksim stadında Bul
garlarla ikinci maç yapılacaktır. 
Istanbul - Sofya maçL Maabaza 
bu maçan, Tiirk· Bulgar milli ta· 
kımlannın reva9 maçı haline kal· 
bedilmeai de ihtimal dahilinde
ctir. 

Kız kardete gelince o da, ana gi· 
bi !efkatçidir; fakat, bundaki 
ıefkat, ananın ciddi, vesveıeli ve 
amir ıefkati nev'inden deiildir. 
Şen, teklifıiz ve biraz da alaycı 

bir fefkattir. Erkek ve kız kardeı
ler, ana • babaya kartı biribirle • 
rinin tef aatçileridir de! Kızla, 

ana • baba arasında bir anlata • 
ma.mazlık mı bat gösterdi? Er -
kek kar det, araya girip barııtınr, 
ebeveynin rızalarını, kızın uyıal· 
lığını lemin eder. Erkek kardet, 
babanın hoınutauzluğuna, ananın 

ıstırabına ıebep mi oldu? Bu ıe -
fer, kız kardeı araya girer: Ana· 
nın ııtırabını azaltmıya, babanın 

hoınutauzluğunu gidermiye çalı• 
fır, kardeıini nadim olmıya, ba • 
basını affetmiye aevkeder. 

Buraya kadar söylediklerimiz, 
yaı farkları göz önünde bulun • 
durulmamak ıartile, sahih ve tat• 
bikı mümkün ıeylerdir. Yaılarda· 
ki müsavatsızlık, bu münasebet • 
leri az çok tadil eder. Küçücük 
bir çocukla, bir delikanlı ve ya • 
hut mini.mini bir kızla bir hanım 
kız arasında yukarda izah ettiii
miz, müsavat, itimat ve mahre -
miyet gibi münuebetler buluna • 
maz. Y &f farkları çoğaldıkça, 

kardeı ıevgiıi mevzuundan uzak 
latarak bir taraftan baba aevgiıi· 
ne, diğer taraftan evlat sevgisi • 
ne yaklatır. Büyük kardet, küçük 
kardeıini kendi evlidı gibi ıever. 
Fakat bir evlat ki ana· baba ıai 
oldukVa-.1 .. ...,._ ....... 
ğından mes'ul delildir ve yalııız 
himayeıile mükelleftir. Küçük 
l:ar Je,, büyüğünü bir baba ıibi 

sever; fakat, korkulmıyan ve 
hürmet edilmekten ziyade hatırı 

sayılan bir baba gibi. Bilha11a en 
büyük kardeıtir ki ailede mühim 
bir rol oynar; bu rol, hemen he
men yarım babalık ıibi bir feY • 
dir. Büyük kardeıin, yaı itibari • 
le, diğerlerinden farkı arttıkça 

ailede bir miktar nüfuza mazhar 
edilmesi muvafık olur. Bu nüfuz, 
ıayet baba ölür de, büyük evlat, 
ailenin batma geçmiye mecbur 
kalırıa, baba nüfuz ve ıalihiye • 
tine inkılap eder. Böyle bir vazi • 
Yet karıııında en büyük kızın, a· 
na rolünü ifa edeceğini ayrıca 

izah etmiye lüzum görmüyoruz. 

Bu fulın batimeıi olmak üze
re (Silviyo Pellico) nun kardet 
ıevıiai hakkındaki güzel sözleri • 
. "I nı Daanların vazifeleri,, iamin • 

deki eaerinden alarak arzediyo • 
ruz: 

"Şefkat ve merhamet itiyatla • 
rının çıraklık devresi aile oca _ 

ğında geçer· Bu devreden iıtif a • 
de edemiyen bir kimsenin diğer 
insanlara kartı müıfik ve rahim 
davranması mümkün deiildir. 

"Bakınız, tU cümlede ne tavıif 
olunmaz bir tatlılık var: "Biz ay

ni ananın çocuklarıyız.,, Dünya
ya ıelir gelmez sevecek ve tebcil 
edecek ayni mevzular kBJ'fıımda 
kalmak ne tatlıdır. Kardeıler ara· 
undaki tu kan birliği, ıu itiyat 
ve tabiat uygunluğu, pek tabii o

larak kuvvetli bir merhamet duy· 
guau tevlit eder. Bir merhamet 
duypıu ki korkunç bir benlik 
hırıı olmadan mabvolmuma im· 
kin yoktur. 

( Deoamı oar) 

• 

meseleaini dilıilnüyorlar oraya mutlaka u~rar 
Cenevre, 4 (A.A) - Stresa 5 

konferanıında kabul edilen ka· 
rar sureti mucibince Ceoevrede Loadrada bütiln Bahnmahitlerln Oatfln den seçen ı.. 
toplanmakta olan mutahauıslar imdat iaaretlerini alan ve5000 memur çahpn bir .. -
komisyonu mesaisini bitiı miştir. ' ,_ __ mlll!!!!!!lll--

Mutabass11lar merkezi Avrupa 
için müşterek bir para sermaye· · 
sinin Stresa konferansında t•ıar
landığı şekilde vilcude getirilmem 
faydalı olacağını ittifakla tasdik 
etmiılerdir. 

Ancak bu mutabassıslar mer· 
kezi Avrupa hükOmetleıinin pa· 
ra cihetinden vaziyetini tabii 
bir ıekle koymak için sarfedile
cek bu aermaye iJe zabireye 
y~iden kıymet takdiri iıine 
tabais olunacak 11ermayenin bir
leımeaine imkin olmadığını gar- ' 
mOılerdir. Lon•radakl blJlk merkez-dDnyayı dlnllyen30ooMe111 

ÇOnkn mutaha11ıılar bu ao- Denilebilir ki Londra dtlnyamn Bundan mada Londra t 
nuacu aermayenin ayrıca Yiicuda her tarafile kODUfUJOr. Blltlln \ mubaberatında da dlhıy• 
getirilmesi IAzımgeldiji fikrinde cihan hadi1atından her yerden umumi bir deniz olmuıtur. 
bulunmuflardır. evvel orası haberdar oluyor. O· men hemen biitiin kiinab& 

Bundan baıka mutaha .. ıılar radan atdan bir abiza NeYyork grafları Sen marten Jegraf: 
bu mGtterek aermayeye ait teı· bor1asını, Kanada ve Avuıtural· rayına uğrar. Orada gece, 
killhn ıimdidea vDcuda getiril- yaaın ticari piyasalarmı dinliyor; düz durmadan dinlenme 
meai ve bu teıkilita ait eıas Hındiıtanda Gandinin hareket· bin memur ç_h,11. 
nizamnamenin yapılması vazife- )erini adım adım takip ediyor. 
sini kabul etmek istememişler- Kapta altın madenlerinde, Afri
dir. kanın bOcra çöllerinde, vahşi or· 

Mutahassıslar, l:u milıterek manları civarında hulisa buna 
ıermayeye vücut vermek için li- benziyen ticari transit merkezle· 
zım gelen para hakkında bir rinde tesis edilen mürsileler Lon
fikir beyan etmekten de imtina dra afakına olan biten blltün 
etmitlerdir. vakayii dakikası dakikasına ak

Çünkll bu mutaha111ılar mer- settiriyor. Britanya adalarını çe· 
kezi '" ıar~i AwııJJADID v..We.· vir~ dqı,i1lerio akur .~lgaları 
thd dezeltecea ea11tar kurulma· üzerinde ,aaıma .. fi~a ,ıs , )'.~l<Iü 
dıkça müşterek sermaye hak· elektrik mevceleri, Londra mu· 
kında eksiksiz bir plin yapma- bitinin sisli seması altında yığın 
nın vaktinden evvel giritilmiş yığın ve bir sel halinde boşalıp 
bir İf olacafı mOtaleaıında bu- tekrar biriken malumat ve haber 
lunmuşlardır. dolu bulutlar varc:hr. 

Bu ıerait içinde müıterek ser- Bugtin Londra otuz bir milyon 
maye meselesinin dünya iktisat telefon abonesini yekdiğeri!e ko· 
konferan11nda büt6n ınmul ve nuıturabiliyor. Bu rakam dilnya· 
ehemmiyetle mevzu babia olmHı daki mevcut telefonların yOzde 
llıım gelmektedir. dok11nmı teıkil eder. Botun 

Musolini 
dünya telefonlarının telli ve tel· 
ıiz olarak birbirlerile konuşacak· 
ları ıüpbesizdir. Uzak mesafele· 

•re kablolar tesisi külliyetli mas
Jtalyanlara bol bol rafları muc'p olduğundan lngiliz 

mOhendiıleri F ant om devrelerin· 
nutuklar söylüyor den istifade etmiye başlamııhr. 

Yeni sistemde yapılacak müb· 
dileler sayesinde telli bir telefon 
tels z bir telefonla bilavasıta il· 

Poma, 4 (A.A) - Baıvekil 
M. Mussolini umumi harpte mak· 
tul düıenlerin hatırasını tebcil 
için rekzo'.unan abidenin kUıat 
resmini yapmak üzere buraya 
gelmiıtır. 

Merasimin hitamında M. Mus• 
solini bQkOmet konağma giderek 
konsolosları ve mahalli memur· 
ları kabul etmiştir. Konak etra· 
fanda biriken dehşetli bir kala· 
bahğın bey~caoh ve hararetli 
alkıı~arı ile balkona çağrılan M. 
Mussolini bir nutuk söyliyerek 
ncDmle ltalya iç:u pek büyük 
bir tarih olan 1915 senesinin ye· 
ni ltalya tarihinin mebdei sayıl· 
mata liyik o!duğuıı u; zaferden 
elde edilen semerelerin bir ara
hk kaybolması ahalinin cesaret· 
ıizliğinden ve imansızlığından ile
ri gelmediğini; belki o zaman 
iptidada bu~unanların ahaliye iti· 
matıııbğındın ileri geldiğini be-

yan ettikten ıonra Faşist idare· 
sinin ltalyan ahalisine karıı pa· 
yansız bir itimat beslediiini ili· 
ve etmiıtir. 

tisak peyda edebilecektir. 
Avrupa ile Amerika ve diğer 

memleketleri yekdiğerine batla· 
yacak tahtelbahir telefon kablo 
inıası için lngilizler Londrada 
King Viktorya caddesinde dün· 
yanın bütün muhaberesini temin 
etmek maksadı le F aradi namına 
izafeten son derece hassas ve 
fevka!ide muazzam bir istasyon 
inıa etmektedirler. Eununla be· 
raber mezlt ur istasyon inşas1Da 
başlanmadan evvel de coğrudan 
doğruya Sidney, Loı Ancelos, 
Kap, Yeni Zellanda, Roma ve 
E oenes Ayros gibi uzak mahal
lerle güzelce görüşmekte idiler. 
lngiliıler bu hususta faaliyetle· 
rini daha ileriye götürerek bOtün 
dünyayı baştan başa ve biliva· 
sıla otomatik olarak ahizeyi kal
dmr kaldarmaı göıüştürecekleri
ne kanidirler. Yalnız bunun bey· 
nelmilel kabul edilerek bif usul 
ve niıama konulmuı bir zam.-n 
meselesidir. 

Telgraf masalarının uı 

birkaç kilo metreyi batur. 
kaza, bir tehlike, bir ibtifAI, 
yangın, bir fe1iket velha11l 
bur eden fevkalide hadili 
derhal haberdar olarak blll: 
kuvvetlerini tahrik etmek 
her yere cihazlar kondl 
hepsi oraya bağlıdır. ftt 
Maclea Ocalılaio..Mla vale 
katayı saniye geçmekılzlD 
graf ane haber alır. Oraya i 
vasıtaları gönderilmeıi 
hemen icabına teveulll eder 
da en son sistem makineler 
cuttur. 

T elrrafJar makinelerden 
ler üzerinde yazılı olaı·ak 

Mühim havadisler derhal 
cihana dBnyanm en ku 
istasyonu olan (Ragby) iat 
nu vasıtasile verilir. Açık 
lerde seyahat eden traosat 
vapurları bu havadiıi yô!c 
verir. Keza fırtınaya 

bUyOk vapurların S O. S. 
itar.etini en evvel Ragby 
yonu alır. Meseleyi ıOratl 
riye mebafiline te'.efonla 
rir. Diğer bir ltuvvetli ia 
Sanalbans istasyonu 
uğramayıp da geçmek 
haberleri havada uçarke 
katar ve Londraya biJd~ 

Hülisa Londra bugün ~ 
nın cümlei asabiyesine 
dilmit bir dimağ mahif 
dir. BütOn cihan ibtiıa1 

dimaga intikal eder. 

rarı almııtır • 



VAKiT 

Askeri Bahisler 

Lıgilter;-~rtık d~;;-.;;d~n fazla 
ordusuna 

1111..:1· led .,. tıleri "T 
1,, adlı n he Army quar-s;:d aıkeri mec.muaıı ıon 
~~ tili an birinin bat maka- Bir lngil~z tayyaresi 
~ L.aiıı~!arı.n azaltılmaıı hak manevralarda bir 
""Cip tit:l« enın on senedenberi ttt -,. y ı gemiye bomba atarken. 

ed..... :" 0 un yanlı,lığına ita· 
•lbd.~· "l . . --... ' . ngıltere, ıulh dava-
~i ~iyetini ispat için, 
" ,, __ ~ kendisini büyük 
UeQ:I! ..:ft... b • Jt..ı.,"''Ot· ruz ırakmıttır •.. ,, 
-~d ' •e Milletler Cemiyeti 
Jb'Lı il ec,.. · h 1acı llıiİeaı '-encvredeki beynel-
J,j trıate 

1
.. esenin, menfaatini 

r aı.~en bir milletin, diğer 
.. debiltce .. ~arp ctmeıini men
llııee)j bi l•ne kat' iyyen ıal?.m dü . 

iıllr,, tay{ adam!n inanmıyaca· 
11

• edikten sonra, "bu mü-
111 eınrinde bir sulh ordusu 

ehemmiyet . ' verıyor ••• 

d tetirilmesi teklifinin İn· 
~n çıktığı ve İngilizleri ci· 
il b rında gülüne mevkie dü
ı. u teklifin haddi zatinde 
·...:!allı, Pek budalaca oldugy u de hazırlanmak imkinmı elde e- nın fahiyece "ıiullarulmur,. hur.:-
• 11110 " ' 1 . r. debilecekti. sudur. 

lltiliı o d b r usunun netir vaııtası Hava ve deniz derinliklerinde 
'tepıu lnecmuadaki makale, bi· 

o~atların aldatıcı nutuk· 
. r i ıır.:_~ inen, fotikbal hupleri i

'""'1llt .. .. 
U:&uz bir çalı,ma ile ha-

~ 1.&kerlerin aldanmıyan 

1~Yan dütüncelerini c· 
~ -ıtılıyor. 

'-r~ll~iltere, ıon asırların 
~~nde denizler sahipliği 
· ıle, müstemlikelerile en 

tol" ' \t \l oynıyan bir memle· 
~ i\i ~~ büyük harpten ev
~k deniz devletinin 

--·· ------rına üstün kuvvet bu-
& ~ahtan İngilizler, 

\ 'tonra, deniz hakimliğin
.;., aeçmiı bulunuyorlarsa 
ı..:,.,._ 1 ıı .•ebeplerini yavan bir 
~ Lll~~letrenin zaafına ham· 
~ ~ ..._t lyYen doiru dejildir. 
"'~ bqlıca bir aebebini 
L._~i t~tkik sahamızın için 
~eyız. 

. harpte kullanılan ve 
~ hızı ile inkiıaf etmekte 

harp silah ve vasıtaları 
iıtikbal harplerinin 

. •e kazanılması hakkın
. eaaalandır ki, lngilizle
. e kadar takip ettikleri 
inneğe mecbur etmiı· 

lıııilizler, deniz üstü 
ilerine inhiıar eden üı· 

erle her tarafı denizle 
-.ıa vatanlarını muha· 

t. zler. 
u,. . 

'1tııa "'lte~dıt, yalnız deniz üı-
llj d ~~ıl, hem üstünden, hem 
l11ti~ lıe11ı de havadan kendi· 
~~tadır. Tehlike, bütün 
~~lerini, bütün İngiliz 
""-~ her taraftan ve bil
'~ dehıetile havadan 
~"_.. S ~ık İngiltere için bi-
~Yveti donanma ola· 

~ h, bava yanında, e

~-~.:' 'ıalan denize karşı 
lı"de ~ --!atlanarak, Süveyş 

.;._-P~ tarlannı kendi e-

~ ~'rı· kanalının anahtar· 
· , ~ rilca.da olmak üzere 

iJ. 4I etini takıim ve A • 'it ~~lllna müsavatmı 
, ~ ~ ~ ır zaruret olmuıtu; 
)'-i ~Jededir ki, lnıil· 
~· Jukarıda arzedi· 

~itlere kartı cephe al· 
taraftan istikbal 
~ eaaalar dahilin-

Bu izahlarımızdan anlatılıyor 
ki, timdi f ngilizler, gözlerini yal· 
nız engin fakat mahdut deniz u
fuklarına değil, ayni zamanda ni
hayetsiz hava ve deniz derinlik
lerine çevirmit bulunuyorlar. Ge
rek ana vatanın, gerekse ıayııız 

müstemlikelerin kara, hava ve de
nizlerini ayni zamanda mu hafa • 
za kaygusu, İngilizleri bugün üç 
cepheli büyük bir askeri gaye pe
ıinde yürütüyor. Eski denizçi 
devlet, fİmdi hava ve kara kuv
vetlerince de brinci derece bir 
o.ıkeri devlet olmuttur. 

Bu itibarla biz İngilizlerin bir 
iıtikbal harbı noktai nazarından 
kara, hava ve deniz ordularını ve 
bu huıuıtaki ana fikir ve kıymet
li tecrübelerini ayrı ayrı mütalea 
edeceiiz. 

Müstemlekelerde eksik olmı-

yan küçük mikyaataki kara harp-

lerile, umumi harpte büyük mil;:-
yaıla yaptıkları kara harplerinin 
tecrübelerini, İngilizler stratejik, 
taktik, ve teknik ıahalarda ehem-
miyetli ıurette itletmeğe muvaf
fak olmutl:ır; diler büyük kara 
devletlerinden hiç de qağı ol· 
mamak üzere, kendi huıuıiyet ve 
ihtiyaçlarına göre, farklı fakat e-
::~ıh surette ordularını terakki et-
tirmişler ve ettirmektedirler. 

Kömür ve demir memleketin· 

de, kara ıili.h ve kuvvetlerinin 
teşkilinde demirin, çeliğin büyük 
bir mevki aldığı her feyden ziya· 
de göze çarpmaktadır. Bugün 
zırhta, makine ve motörletmede 
en ileri giden kara ordusu, İngi
liz ordusudur. 

Esa::en büyük harpte tangı icat 
eden İngilizlerdi. Şimdi de en bü-
yük tank kıt'alarının tank livala
rının kurulduğu ve manevre yap
tırıldığı yer İngilteredir . 

İngilizler yer tanklarının ya· 
nında, timdi bir de su tankları, 
deniz tankları ve nehir atan tank· 
lar imaline bqlamıtlardır. 

lngiliz ordusunun 1932 senesi· 
ne ait muhtelif kıt'aların birlikte 
talim ve terbiyesi ve manevreleri 
proiramırun bathca maddelerin· 
den biri, "asri kıt'alann, piyade 
livalanrun Ye yeni tank livaları· 

Tanklar ne halde ? 
1927 de muvakkat talimatna

me mahiyetinde neıredilen tank 
talimatnamesinin 1930 ve 931 de 
birinci ve üçüncü kısımları ve bu 
sene de ikinci kısmı, bir çok tec· 
rübelerden sonra ikmal edilerek 
daimi bir (tank talimatnamesi) 
halinde basılmış ve dağıtılmıttır. 
Bu talimatname tank kıt'alarının 
teıkilleri, talim ve terbiyeleri ve 
muharebede kullanılmaları hak • 
kında, harp ve hazar tecrübeleri
ne müstenit çok değerli esasları 

ihtiva etmektedir. 

Bilha11a tankların hareket ha· 
linde top ve makineli tüfeklerini 
kullanmalarına, ve telsizle tank· 
ların gerek kendi aralarında, ııe· 
rek birlikte muharebe ettikleri 
piyade Jat'alarile, serebe ku
mandanlıkla irtibatta bulunmala· 
rına ehemmiyet verilmittir. 

İngilizlerin bu tecrübeleri, bu 
talimatnameleri, timdi cihan as· 
keri edebiyatındaki münakata 
mevzularının batlıcasıdır. Cene· 
ral Fuller ve ceneral Von Zuoehl 
''büyük harbin itilaf devletleri ta
rafından kazanılmasına, diier a
millerden ziyade tankların mües· 
sir olduğunu,, iddia etmektedir
ler. Bu mübalağalı hükümlerden 
uzakla!arak, İngiliz ordusunda 
bir istikbal kara harbi için hakim 
olan dütünceleri fU ıuretle hüla· 
ıa edebiliriz: 

"Tüfeğin yerini hafif ve ağır 
makineli tüfeğe bırakması, ve bu 
makinelilerin binlerce metre me
safeye kadar muharebe sahasını 
biçici ateılerile bir ölüm ıağnağı 
gibi yalamaları .. gerek tahkimat· 
tan, gerek gizleme ( camanflage). 
den istifade eden bu küçük silah· 
larm topçu tarafından kolaylıkla 
susturulamamaıı .. artık piyade • 
nin açık göğsü ile ilerlemesini, 
hücum etmesini muhal kılmıthr . 
Büyük harpte, bugünkü kadar si· 
lahların makineletmemit olması· 
na rağmen, açıktan hücumlar, ek· 
seriya makineli tüfekler tarafın· 
dan muvaffakıyetsizliğe uğratıl
mıt ve bir makineli tüfeğin bir ta· 
buru yere serdiği görülmüttü. Bi· 
naenaleyh istikbal kara harple· 
rinde ancak zırhlı piyadenin hü· 
cumu mevzubahstır .,, 

İngiliz ordusunda zırhtan, ma· 
kineden, motörden istifadeye ko-
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Silah kuvvetlerini azaltma 
konferansı ne iş görüyor 

Cenevre, 4 (A.A) - Silib kuY· 
vetlerini azaltma konferansı reisi 
M. Hender~on ikinci teşrinin 

21 inde toplanması evvelce dü
ıünillen umumi komisyonun te
hiri muhtemel olduğunu ıöyJe· 

miştir. 

M. Henderson teslihat müta· 
rekesinin 4 ay daha temdidine 
47 hllkümetin razı olduklarmı 

beyan etmiş, bu şera:t dahilinde 
bu mütarekeye temdit edilmiı 
nazarile bakılabileceğini ilave 
eylemiştir. 

Eununla beraber Fransız mü
messili M. Massig!i, bu mütare· 

kenin temdidi hususunun Fruıa 
taraf1ndan kabulünün Fraua 
hudutları üzerinde bulunan mem
leketlerce de kabulU ıartına 
bağh olduğunu kaydettikten son
ra demiştir ki : 

"Bu memleketlerden biri he
nüz cevap vermemiştir. Bundan 
dolayı Fransa bu vaziyeti nazara 
alm3ğa mecbur bu'unmaktadar.,. 

Konferans bürosu yarın saat 
11 de toplanacak ve M. Bon· 
cour'un Fransız planı hakkında 
vereceği izahata dinliyecektir. 

Bu izahat bittikten sonra bu 
mesele hakkında biç bir müza· 
kere vapılmıyaca'<tır . 

Fransız Başvekilinin ispanya seyahab 

Roma, 4 ( A. A. ) - M. He
riot'nun ispanyaya yaphğı seya· 
Jıat ortaya bilhasse askeri bir 
itilaf akdi iddiası gibi bir ço!< 
muhtelif mütalealar veya daha 
doğruıu imala sözler çıkarmqtir. 

ltalyan gazeteleri bunlan ne
zaketli bir surette aynen neıret· 
mektedir. Gazetelerin bir çoiu 
lıpanyol efkArı umumiyesinin M. 
Heriot'ya pek ziyade dilfmanlık 
göstermekte o'duğunu isbata ça• 
hşmaktadır. Fazla olarak lspan
yanan Roma büyük elçiliği lı· 

panyol hariciye nazırı M. Zulu· 
eta'nın bir h.bliiini neıretmiıtir. 
Bu tebliğle, müsellib bir ittifak 
veya harp projeleri hakkındaki 
şayiaların tamamile asılsız oldu· 
f u bildirilmektedir. 

Tebliğ şu sözlerle nihayet 
bulmaktad1r; 

"lspanyol hllkfimeti, lspanyol 
kanunu esas:sine mugayir olarak 
gizli itilaflar akdi hakkında hiç 
bir devletten ne doğrudan doi
ruya ne de bilvasıta hiçbir da• 
vet karı11mda bu!unmamııtır. 
Bu cihet ne M. Heryonun lapan• 
yaya yıphğı seyahatin ehemmi
yetini ne de iki cnmhuriyet 
araımdaki samimi mDnaaebet• 
leri bir kat daha kuvYetlendir
miye çahımalan Jizım ıelea 
lspanyol hükumet Ye milletiDİD 

bu seyahatten duyduklan sevin· 
ci hiçbir veçbile küçültüp azalt· 
maz. 
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§an yalnız piyade değildir. lngi· re olmak üzere 8000 kilometre 
liz topçusu da motörlenmede bü· mesafe gidilmittir. 
tün dünya ordulannın batında· Orduya kabul edilen bu mal· 
dır. lngiliz ağır topçuda olduiu zemenin, dailık, kayalık, kumaal 
gibi sahra topçusunda da motar ve çakıllık batak olmak üzere 
ve trakt6r kullamnayı tel"Cihe bat· muhtelif arazide, muhtelif sıcak 
lamıtlardır. ve soğuk yerlerde yapılan bu u-

Süvariyi de yavaı yavq motör- zun tecrübeıi aıkerlik noktai na• 
!ettirmeye f aailyetle çalıtılmak· zarından parlak bir netice vermit
tadır. Nakliye kıt'aları için de tir. 
fiipheıiz motör ve kamyon birin· İngilizler bu tecrübenin, ümİ• 
ci mevkide bulunuyor. Fakat de· 
nilecek ki (motölü vasıtalar her din fevkindeki muvaffakıyetle 
yerde, her arazide kullanılamaz- hedeflerine varmıt bulunuyorlar. 
lar. Bunlar için Avrupanm asfalt Artık motörün çekme ve ıötür
caddeleri lazımdır.) Hayır! • me kabiliyeti yollara, toselere 

Bilakis, motörletmenin hedefi 
bu değildir. Hayvanın kullanıla· 
madığı harp ve arızalı yerlerde 
motörün kuvvetinden istifade i • 
çin çalıtılmaktadır. İngilizler it· 
te bu çığırda ve en ileride yürü· 
yorlar. Bu ıene Afrikada yapılan 
fu tecrübe, bu husuıtaki dütün
celeri aydınlatmağa kafidir. 

Tecrübenin ıaıılacak neticeai 
İngiliz orduıuna kabul edilen 

tipte ! tekerlekli bir kamyon, 4 
tekerlekli diğer bir kamyonet, bir 
Morris kamyoneti, Riley Mi11e 
tipi bir otodan mürekkep bir ka
file Kahire:len hareketle Nil vadi
si boyunca ilerlemiş ve 12 gün 
de Yuhaya vaııl olduktan sonra 
Nuba dağlarını aıarak, Kırmızı 
deniz kıyı boyunca Por Sudan 
üzerinden Kahireye dönmüttür. 

Bu kafile 4 zabit ile 5 asker
den ibarettir. Bunların hem ken· 
dilerini, hem yiyecek ve içecekle· 
ri, benzin ve ordugah malzemeıi, 
silah ve cephanelerini bu kamyon
lar tqımıtlardır. 

Seyahatin 45 günü yolda, 18 
ıünü istirahatla, 18 günü maki· 
neleriıt balnmile ıeçmit ve üç ay 
sürmüttür. Yevmiye 150 kilomet-

bağlı değildir. Bu tecrübenin mü· 

himneticeleri yalmz iıtikbal harp

leri için değil istikbal ikbsadiyab 
muvaıala yollan meaeleai için de 
çok değerlidir. Mahaza netice iti• 
barile bunlar da askerlik ve istik· 
bal harplerinin tümulü dahilinde
dir. 

Hüliaa İngilterede, kara ordu· 

ıunun zırhlı, makineli ve motör
lü silah vaaıtalarile ancak istikbal 
kara harbinin kazanabileceti 
hakkındaki fikirler çok kuvvet• 
lidir. 

Bu da, kömür ve demir memle
ketinin hususiyetine, pek uysun· 
dur. 

Eaaıen Zırh, demir ve makine 
harbinden batka bir tey olmıyan 
deniz aavaılannda büyük tarihi 
olan bu denizçi milletin kara or• 
duıunu zırha, makine ve motöre 
boğmasında, bu denizçilik zihni· 
yetinin hakimiyetini görmemek 
mümkün değildir. Fakat bir iıtik· 
bal kara harbini kazanmada zırh, 
makine ve motör bq rolü oynaya• 
bilir mi?. Bunu da ileride ıörece
iiz .. 

Zorba-ti• 
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Hiklye Terzi Marika Çeviren: 
fa. 

1 abiatin muayyen devreleri 
nevrastenik kimseler üzerinde 
bil yük tesirler yapar. Terk edil
miş isterik kadın, işinden çıka· 
rılmış hassas genç, hastalığının 
iyileşmiyeceğini ve torunlarına 

yük olacağını bilen ihtiyar hep, 
alelekser son baharlarda, yağ

murlu günlerde veya rüzgaran 
inlediği bir akşam üstü, artık 
"hayat,, denilen bu yükü çeke
miyeceklerine hükmederler ve 
"gayri kabili tamir,. hareketi 
yaparlar. 

* * * Her kaidenin bir şazı olduğu 
gibi, Marika da böyle idi. Ma
rika kocası tarafından terkedil· 
miş değildi. Çünkü henüz daha 
genç bir kızdı. 

Marika işinden çıkarılmış bas
~as bir genç değildi. 

Çünkü, hiçbir müessesede ça
lıtmıyordu. Sade, Tarlabaşındaki 
kUçük apartımanında terzilik ya
pıyordu. Yalnız, bir buçuk ay
dır, ilaç için olsun bir tek müş
teri kapısını çalmamıştı. Apartı
manın son aylığını verememiş, 

elektrik şirketi "kırmızı kağıdı,, 
o gün getirmi~ti. 

Marikanm kimseıi yoktu. Hiç 
bir kimseden on para alacağı 
yoktu. Buna muka~il bir hayli 
borcu vardı. 

l"'ekkal Marikaya terzi olduiu 
için değil, güzel bir kız olduğu 
için veresiye veriyordu. 

- Nasıl olsa, diye düşünüyor
du Karamanlı Yani, borcunu 
ödeyecek birisi bulunur. 

Ev sahibi kadın, bu güzel kı-
!ın parasız kalışına seviniyordu. 
Eu acuzenin Bayram sokağında, 
içinde bir ço!' " Marika ,,farın 
günde yirmi otuz defa merdi
venlerini çıktıkları, dört katlı, 
bir çok odalı ve her oda kar
yolalı bir evi vardı : 

- Borcunu orada öder, 
Diye düşünüyordu. 

Tam bu esnada kapı çalındı. 
Marika dinledi. Bir daha çalın
dı. Hemen yerinden fırlıyarak 
muıluğu kapadı, koştu, açtı. 

Gelenler, eski miişterilerinden 
Şişlide oturan Samiye Hanımla 
km idi. 

- Ah Marikacığım, başımıza 
gelenleri sorma. Ne ise sonra 
anJatmm. Bize yarın akşama 

kadar iki siyah elb"se lazım. 
Cenazemiz: var. Kumaşları ge· 
rirdik. Haydi çabuk. 

f\1arika hiç sesini çıkarmadan 
onların ö'çülerini aldı. Kapıya 

kadar müşterilerini teşyi ederek 
makines:nin başına geçti v~ 

dikmiye başladı. 

Ertesi akşam, Samiye Hanım 
iJe kızı geldiler. E lbiselerini al
dılar, partsını verdiler. Gittiler. 
Acele ile de kimin öldüğünü 

söylemeği unuttular. 
Birkaç gün sonra, Marilıaya 

başka bir müşteri geldi. Manto
sunun şeklini değiştirtii, ve pek 
beğendi. Eu müıteri, baş:<a 
birisini daha getirdi. Marika, 
daha sonra evlenecek bir kızın 
çehizini dikti. Bunu daha bir 
çok başka müşterilerin işleri 
tak ip etmişti. Tali değişmişti. 

Şimdi artık Marika, tek başına 
bu işlere yetişemiyordu. Yanına 
bir yardımcı aldı. Bakkalın bor
cunu ödedi. Ev sahibine peşin 
olarak iki aylık vererek ümitle
rını mahvetti, artık elektrik 
tahsildarının kırmızı kağıt getir· 
meıioe müsaade etmiyordu 

Marika, ancak alta ay sonra 
Samiye Hanımın ceoazes·nin ne 
olduğunu - o da tesadüfen - öğ

renmiştı. Samiye Hanımın, ken
disi gibi terzi olan, Latife ismin
de bir akrabası, banyoda, hava
gazı iJe boğu larak ölmüştü. 

fa. 

Ne iş gördü? 

VAKiT 

Memleket Haberleri 

Gemlikte Maarif 
ve tasarruf 

Gemlik lıususi muhabirimizden: 

Burada maarif hayatı olduk • 
ça iyi bir şekildedir. Halk okut· 
mak için çocuklarını mekteplere 
göndermekten çekinmiyor. Oku -
mak hayatına karşı candan bir a4 

laka vardır. Gemlikte iki ilk 
mektep var. Birisi merkez mek -
tebi, ötekisi birkaç seneden beri 
yatı mektebi olarak idare edil • 
mekte iken bu sene görülen lü -
zum üzerine yatıhktan gündüz 
mektebine çevrilen mekteptir. 

Eskiden yatı mektebi adıyla a· 
nılan bu mektep bu sene gündü· 
ze kalbi dolayısile hemen atsız 

kalmış gibi bir mektt>ptir. Güzel 
bir at bulunup bundan sonra o 
atla anılması lazım. Önünde, bah 
çesinde Büyük Gazinin güzel bir 
büstü olan bu mektebe "Büyük 
Gazi,, mektebi denilse ne kadar 
hoı olur. 

Mekteplilerin ve muallimlerin 
tasarruf yolundaki alaka ve arzu· 
larını yakından duyan Adapaza· 
rı Türk ticaret bankası Gemlik 
şubesi kendilerine her türlü ko -
laylığı, yardımı göstermektedir. 

Banka her iki mektebin bütün 
sınıflarına ayrı ayrı birer kumba
ra tahsis ederek biriktirme yolun
daki şevklerini arttırmıştır. 

Burada r -uallimlerin dört ay· 
lık maa~ları verilememişti. Son 
günlere kadar da verilemiyordu. 
Yeni maarif vekili doktor Reşit 
Galip beyefendi, maarif vekale
tine gelince bütün maarif ve hu
susi muhasebe idarelerinde bir 
çalı§madır baıle.dı. Bunun neli -

cesidir ki, muallimlerin haziran
dan beri tedavülde bulunan ma
aşları Bursadan gelen hususi mu
hasebe müdür muavini Hüsnü be 
yin de gayretile verilmiye baı -
lanmıştır. Bu yüzden muallimle
rimiz biraz geniş nefes almakta
dırlar. 

z. v. Elektrik şirketinin kırmızı ki· 
ğıdını getiren tahsildar, son ge
lişinde, manidar bir bakı~la: 

- Matmaıel, demişti, sıkıntı
da iseniz, borcunuzu ben vere· 
yioı, sonra .•• Nasıl olsa ödeşiriz. 

Dünya iktısadiyat B k b. h ld 
konferansı dttğılıyor ! ozu ır a e 

Cenevre, 4 (A.A) - Dünya olanSusurluk yolu 
iktısadiyat konferansına ait ha
zırhklarla metgul olan komisyon 
hiç hesapta o:mıyan bir mani 
zuhur etmediği takdirde gelecek 
haftanın ilk günlerinde dağıla
caktır. 

Ve Marikanın kalbi boştu. 

* * * 
Marika penceresine oturdu. 

Tarlabaşı caddesi hergünkü gi
bi olmasına rağmen, o akşam 
ona yepyeni g<Sründü Köşe ba
şını dönerken otomobillerin pro· 
jektörlerinin bir an yalayarak 
aydıalattığı duvarlar, Marikaya 
gelip durmadan geçen hayata 
dair düşünceler veriyordu. Ma-

Bu lufoferansın top!anınıya da
veti hakkındaki hazırlıkların uıun 
bir zamana ve çok çalışmıya 
muhtaç olduğu tahakkuk etmiş
tir. 
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rika, öylece, orada, uzun uzun, 
kendisini bekleyen istikbali, bak- ~ 
kab, ev sahibini ve Bayram so
kağını düşündü. Sonra, kararını 
vererek kalktı, gitti, kapıyı ıür
meliyerek mutbağa girdi. Mut
bak karanlıktı. Fakat Marika 
elektri~i yakmadı. Ust kattaki 
mutbağın karşıki du•ara akse

BiLMECE 
. , 
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- Numara: 4 _ 

Bugünkü bilmec~miz 9 harfli 
bir coğrafya ismidir. ikinci harf 
ile üçüncü barfı ölcüdür. Dör· 
düncü ıle beşinci isimdir. Altın· 
cı ile yedinci geniştir. Sekiıir.ci 
ile dolrnzuncu harfler yoldur. 
Birinci, ikinci, üçüncü harfler 
birleşince kış olur. Beşinci, altın
cı, yedinci, sekizinci ve doku
zuncu barf:er de sudur. 

den ziyasından bir parça, bu ka
ranlığı alacalaştmyordu. Pence
reyi kapadı. Kapıyı kapadı. Gaz 
ocağının, hava gazı borusuna 
bağlı olan lastiğini çıkardı. Ye· 
re çömeldi, uzanmaya hazırlandı. 
Fakat bir an durup düşündü, 
kalktı, içeriye gitti. 

Divanın üzerinden iki yaatık 
alarak getirdi, birini yere koy
du, ötekini yanına uzattı, ken
tlisi de, uzandı. Sonra C:irseğinin 
11canda kalkınarnk bavagazı 
muslu{?unu açb, lastiği ... 

Biliniz bakalım ben neyim? 

DiKKAT 

Eu bilmeceyi hallettikten son· 
ra kesip bir, iki, üç numara l ı 
bilmeceler:e beraber saklayınız. 
1 O tane olunca bu hal varaka· 
larını bize göndereceksiniz. 

Lütfen unutmayınız. 

Susurluğu kat'eden Bandır • 
ma - Balıkesir şosesi ayni zaman· 
da kasabamızın en i!lek bir cad
desi vaziyetindedir. 

Bu cadde son zamanlarda b<>"" 
zuk bir hale gelmişti. Geçen kış 
bu yüzden bu caddenin çamurun
dan kurtulamamıştık. Bu, yolun 
esaslı surette tamiri için geçen -
lerde mükellefler tarafından 
başlanan taş kırma ameliyesi ~u 
günlerde bitmi!se de henüz taş • 
lar döşenmiye başlanmamıştır. E
ğer bu da şu bir iki ay zarfında 

ikmal olunacak olursa bu kış ça· 
murdan kurtulmuş olacağız. 

Malatyada asariatika 
hafriyatı 

Malatya hususi mulıabirimizden: 

Malatyaya bir saat mesafede 
Ordudüzü köyünün Aslan tepesi 
denilen mevkiinde Sorbon darül
fünunu müderrislerinden M. De 
Laport ve arkadaşları tarafından 
yapılan hafriyat pek r.ıühim neti· 
celer vermi~tir. 

Aslantepe 135 metre irtifaın
da ve bir kilometre muhitinde 
milat~an sekiz asır evveline ait 
bir inşaat mahalli olup şimdiye 
kadar üç medeniyete sahne ol • 
muştur. En üstte Selçuk Türkle -
rine ait evler ve harabeler bu -

Yeni dünyada olan biten . ................................................................................ -..... ·· 
' Amerikada Cümhur reı 

liği için bir mücadele 
Cümhur reisliğine gelmesi beklen 1 
Mister RozveJt nasıl bir adamdır ' 
Amerikada reiıicümhur intiha

bı e.yui dördüncü günü ba,lıya· 
cak ve baılıca namzetlerden mis
ter Hover mister Rozvelt a· 
rasındaki mücadelenin neticesi 
anlatılacaktır. 

Mister Hoverin bu mücadelede 
muvaffak olması ihtimali günden 
güne zayiflamaktadır Dört sene 
Amerikanın mukadderatına ha· 
kim olan Mister Hover devrinde 
iktısadi buhranın azami dereceye 
varması, Amerika efkarında reiıi
cümhur aleyhinde bir tahavvül 
yapmıf ve haamının daha fazla 
taraf tar kazanmasına saik olmuı· 
tur. 

Mister Hoverin hasmı olan 
Mister Rozvelt Nevyork valisidir. 
Onua en mühim şöhretlerinden 

biri, Amerikanın en tık giyinen 
adamı olmasıdır. Boylu poslu, 
yakışıklı, mavi gözlü bir adam o
lan Mister Franklen Rozvelt, es
bak reisicümhur Mister T eodor 
Rozveltin ailesindendir . 

Çocukluğunda felce uğraması 

yüzünden topal kalan Mister Roz 
velt, korkusuz bir mücadelecidir .. 
Son mücadele esnasında hasımla
rı onun topallığını ileri sürerek 
aleyhinde söylenmişler, Rozvelt 
onlara "insanı muvaffakıyete gö
türen amil, ayakları ve bacakları 
değil, kafası ve kalbidir.,, demek· 
le iktifa etmiştir. 

Hukuk tahsilini tamamlıyarak 
hayata atılan Mister Rozvelt a
vukatlıkla servet edinmiı, daha 
sonra ayan meclisine aza olarak 
seçilmi~, bahriye nazır vekilliği 

yapmış, 1920 de Amerika cüm
hur reisi vekilliğine nameztliğini 
koymuş, fakat muvaffak olama
mıştı. 

1929 da Nevyork valiliğine ge
çen, Mister Rozvelt idari kudreti· 
ni göstermiş, bütün sui istimaller4 

le mücadele etmiş, son derece na· 
muskar ve dürüst bir devlet ada
mı olduğunu göstermiş, ve niha· 
yet bu sene demokratlar namına 

cümhur reisliğine namzet göste· 
rilmiştir. 

Mister Rozvelt, muntazam ça4 

lışan, yapacağı her işi derinden 
derine tetebbü ederek yapan, yo· 
rulmak bilmez bir işçidir. Kendi
si her gün 8,30 da mutlaka iş ba
şında görülür. iş saatleri haricin· 
de, her şeyden fazla denizçiliğe 

ait eserleri okumakla eğlenir. Ti-
ııııımıınnnuunııııınıınııııınııınıımıımumımmııınıııoaıııııınııuıııııumB11111• 

lunmuştur. Bundan alttaki kısım 
da Hitit medeniyetinin mühim e
serlerile dolu bir saray meydana 
çıkarılmıştır. Sarayın kapısında 

büyük aslan heykelleri bulunmut 
mabut ve hükümdarlar grupunu 
tasvir eden kitabeler çıkarılmış • 
tır. Heykellerden biri Sandon o -
lup yıldırım allahıdır. Büyük bir 
hükümdar heykeli bulunmut olup 
Hitit ve Asuri eseri ~lduğu henüz 
teıbit edilmemiştir. Hafriyatta 
kc.mser vazif esile bulunan Şarkı 
kadim müzesi müdürü Haydar 
Bey maarif vekaletinden aldığı 

emir üzerine çıkarılan heykelleri 
Ankaraya gönderecektir. Gelecek 
ııene devam olunmak ü~ere hafri4 

yat faaliyeti tatil edilmittir. 

Y• f 
yatronun atıkıdır. Tiyatro ol 
dikçe halk ayağa kalkar•~ tetf ~ 
kartı hissettiği hürmeti gotf ~ )'ı 

Rozvelt aile adamıdır. So 1 ae 
kitlerini ailesine tahsis eder• es' ti 
ronlarile oynar ve onları 1 

rır. d lij 
(R 1 ) • • k' ag"'ıtı• ozve t ın ıç ı yas k~ )'ı 

manlığı meshurdur. onutl .. k 
~ O IY ln 

yaşlarla beraberdir. onu t 
yaıağı aleyhindeki nutuklşrl 
şiddetlidir. d ~ 

Anlatılıyor ki hayatın . ' 
çok nefret ettiği kanun, ~· 
kaldıran kanundur. Çünkü 

1
• 

Rozvelt içmiyor görünerek 
11 

karlık edenlerden değildir. 
Mister Rozvelt, dindarlığı 

de maruftur. Kendisi çoluk ç f 
ğu toplar, ve kiliseye götüriir·1 
kat onun dindarlığı istisnıarJ 
ği görülmemiştir. 

Rozveltin hitabet kudreti ~ 
duttur. Onun için nutuklarıtılı 
zırlar, yazar, okur. 

Rozveltin büyük muvaff . 
temin eden amillerinden bi'/ 
nun na.muskarlığıdır. Son def 
temiz ya!ıyan, Rozveltin ale~ 
de, namus lekeliyecek hiç b•~ 
ham serddedilmemiştir. ,41e1 
de söylenen her sözü kabkllh't.t ..• , 
kar!ılayarak ıakin sakin, Jlll.l. y 
zi müstehzi cevabını vernıeY1 

len Mister Rozvclt, anlaşılr1°1' el 
bu def aki intiha batta kazaJ\• 
ve beyaz sara va geçecektir!. 

Japonya 
T eslihatı azaltl1" 

Meselesine kar; 
vaziyeti l 

Tokyo, 4 ( A.A) - Si~7 
azaltmak konferansında Jj 
yayı temsil edecek olan /~ 
Gano, bu akıam Cenevre)" 
reket edecektir. / 

Ağlebi ibtimd Japonya ' 
ları bırak111ak meselesi hak~ 
ki noktai nazarını arıcak '.;/ 
lın Cenevreye muvasaJel' 
sonra bildirecektir. ~ 

Söylendiğine göre Tok.1° ti~ 
k iimeti deniz kuvvetleriP•ll t.f 
didinde takip edilen usulijlı ı~ıl' 
rı kabili tatbik ve haksıı :or~ 
ğunu ileri sürerek konfe~ te~( 
bu usulden vat a-eçilmesiıı' 
ne çalışacaktır. ~-

Avam kamarasıll 
işsizlik ~-· .,, ., 

Londra, 4 A.A) - A 11
' 5etef 

marası l:ugün i;:s zlik ıne ıı>ıtt•'' 
. .. k. . başla • .~· 

nın mt1za eres ne · v 
Münakaşa mu!1alıfler l~~er~'ı.JıııJ~ 
burv tarafından tev 1

1 ,;od~ 1 hü~ iimetin i;sizlik 01e5~ tecei'" 
mes;eğini tenkit etrnıY ef1 4

1 

dair teminatı ihtiva ed ;ııı>'~ 
f 1• • •• ··ne dtÇ ~ı 
akat irs·z ıg- ıo onu & •'' 

• • " · . 3tıoıJJ ( 
ıçın derbat tedbırler .. 0 1<1' 
. b. k suretını 
ıst yen ır arar tır· 1 
atini müteakip başl~P1ıbş·tarsf•~, 

• pıP 1 tfl1f 
Lansbnry ~Ese.~ . talep e fe' 

müzakere edılmesını d- kol> O' 
ve beynelmi!el iktıs~ 1 jç:ıı ~ lf. 
ransın içti'!1aını t::::~st teff/ 1 
kumet taraıınd2 n aıuPU J 
büsat yapılması ınzu 
sürmüştür. 
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--.-..Jarın yenı hır dun ya deşleri Türk Tica-
Yaratmaları lizım ! r~t Anonim şirke

tınden: 

yeni dünyanın ihtiyaçlarım kav • 
rıyabilirler. 

- Bu yeni dünyayı yaratmak 
huıuıunda kadınların da yardımı 

- Yapılacak itlerden birincisi 
talim ve terbiye ıiıtemini değit -
tirmektir. Bqünün çocuklarını, 

hali eskiler gibi yetittiriyoruz. 
Hali mekteplerde ve darülfünun-

l:.ü dünya müteha1111lara muhtaç• 
tır. Bugünkü talim ve terbiye bu
nu -yapüdJ'Or. 6mılf'için bütün 

programlan defittirmek ve yeni 
programlar yapmak lazım. Çn • 

cuklara vücutlarının nasıl İf le : 
dilini, memleketlerinin nasıl i • 
dare olunduğunu öğretelim. Hane 
dan teeerelerini ezberleterek ka
falarım 70l'llllJ"abm. ÇocuJdarm 
hayatmda fayda vermiyecek ma-

IUınattan hiçbir fey çıkmaz, ço • 
cukların kafalarını dinç tuta -
lım.,, 

SEYRISEF AIN 
Merkezi ldaresl Galata köprülıaşı 8 !623 

Şule A. Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 

Izmir • Merala Poataaı 

(Mersin) ~ikinci teı-
rın çarpm-

ba 10 da. Galata rıhtımından 
kalkarlar. (5852) 

Trabzon Poatuı 

(A k } 9 ikinci n ara teırin çar-
şamba 18 de Gal.ata rıhtımın
r:' an kalkar. Danoıte Tirebo· 
1 y'a da uğrar. (5851) 

YQLA''e mad~nr eşya 12 l/ ı• Uke 
fahrikası 2 ıra ya karyola 

Sirkeci Ebliuuut caddesi Tel. 22652 
Kemerli. Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz ilke ve muhtelif renk· 
hutane ameliyat odalan malzemeleri ucuz fiatla sanlır. Her türlü 

~. dahi kabul edilir. Fabrikada ve EminlJnU. SelAnlk Bon• 
"• Yerll Mallar Pa.16r1nda da aynı flatla satılır 

3 Tetrini evvel 
932 tarihli heyeti 
umumiye içtima
ında tirketimizin 
tasfiyesine karar 
verilmitfir. Bina
enaleyh tirkcti
mizden alacağı 
olanların azami 
bir sene zarfında 
tasfiye masasına 

ala
isbat 

müracaatla 
caklarını 
eylemeleri lüzu
mu il&n olunur. 

3UncUKolordu&at111alm• 
Komlsronu llln13r1 

Yerli fabrikalar mamulatından 
(65,000) metro boz renkte ka· 
putluk kumaı kapalı zarfla mü· 
nakaaaya konulmuttur. ihalesi 
28 ikinci Tetrio 932 tarihine 

mlsadif pazarleıi ,UaO ıaat on 
beştedir. Tal'p'erin ıartname ve 
nDmDnesini giSrmek Dıere her 
gOn Ankarada M. M. V. sahn 
alma kom:syonuoa müracaatları 

Ye mOnaka1aya iıtirak edecek
lerin o gün ve vaktinden evvP-1 
teklif ve teminat mektuplarıDI 

makbuz mukabilinde mezkür ko· 
miıyon riyasetine tevdi eyleme
leri. (1018) (5843) 

• • • 
Yerli fabrikalar mamullbnclaa .. 

30,000 adet 16n fanila kapah 
zaıf:a mllaakauJ• koaa • 
u.are.ı 11 nıiad Tetrm m ta
rihine mOsadif perşembe günü 
snat 15 te yapılacaktır. Taliple
rin şartname ve nümunesini ıar-

mek üzere berglln Ankarada 
M.M, V. aatınalma komisyonuna 
mllracaatlar1 ve mlloakaaaya iı
tirak edeceklerin o ,Un ve saa-
tinden enel teklif ve teminat 
mekluplaranı makbuz mukabilin
de mezk6r komiıyona vermeleri. 

(1010) (5698) .. . ,,. 
Yerli mamu1itından ( 14, 144 ) 

kilo kundura boyası kapah zarf-

la mOnakasaya konmuştur. lba· 
lesi 19 ikinci T qrin 932 cumar· 

teai gOnü aaat tS te yapılacak
tır. Taliplerin nllmane ve tart-

namesini g&rmek ilzere bergün 
ve m&nakaaaya ittirak edecek 
lerin o g&n ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarını 

makbuz mukabilinde Ankarada 
M.M. V. Sabnalma komisyonu 
riyasetine vermeleri. ( 1009) (5697 J .. . . 

30,000 kilo toz teker kapalı 
zarf uaulll ile m8naka1aya kon-

muıtur. ihalesi 14 Teırinİl8Dİ 
932 pazartesi 10nl1 liaat l 5 te
dir. Şartnamesini g&rmek 6ıere 
lstanbal'da Fındıkbda 111. K. O. 
Sa. Al Ko. nuna mliracaatlar1 
ve ihale ıllnD de vaktinde temi
nat ve teklif mektuplarını mak-

buz mukabılinde Ankara Merkez 
K. Sa. Al Rs. Jiğine vermeleri, 

tlOUS) 45557) 

Doktorlar ınıız 
Doktor 

Ara Nlşanyan 
.Muayenehaneııini Beyoğlunda TokaWyan 
oteli yaııuıda Jlı(ektep aokağuıda 35 nu

marada yeniden kUpt etmiştir. 
Hastalarını her gUn sabahtan akp.ma 

kadar kabul eder. 
Telefon: 40843 

Dl' doktoru 

Arşak Stlrenyan 
Beyoğlu hıtikJAJ caddest numara 303 
Muıır apartunanı. Müracaat: Cuma p&• 

zardan maada her• gUn 9 - 13 ve lG - 11 
ye kadar. Telefon 40f2t 

Doktor 

A. KutleJ 
"araköy, Börekçi fınm karşıamda No. 34 

Ctlt ve zUhrev1 baatalıklar mUtehusuıı 

Doktor 

Bahaettln Şevki 
Babıali caddul Meaerret oteli k&r§lmlda 

Avni Bey apart.manı 125 Sabahtan 
Akşama kadar 

Doktor 

Emin Şftkrtl 
Dahlll butalıklar mUtehasaısı 

r.t&nbuı Sultanmahmut lUrbe.t, Babı· 
Ali cadde.ı, No. 10. Telefon muayeneha

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3123 
"Her gUn öfleden aonra aaat H-18,. 

Oroıoı • Doktor 
Feyzi 

Böbrek, meu.ne, idrar yolu tıutaiıklan 
mUtehU8UIJ 

Beyoğlu, IsUklAl cadde.il llUıamra 
apartıman No. 8 Her gt1n ötleden eonra. 

Tel. Beyoflu 2836 

Urolot • Operatar doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

lı&Btalıklan ınutebauım 

Muayeaebaıle: TDrbe, Mahmudiye cacl
deal. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

Feyzi Ahmet 
etıt. zUbrevl ve teııutll hutaııklan 

TURliYEi 

Doktor 

Fuat Fehim 
Cumarteal - Pazartesi - Çarpıntı& w 
Pel'§embe gUnlert öğleden aonra haata
IU'llU kabul eder. Çağaloflu, Zeki BeJ 

(Sıhht apartıman) No G. Tel. 20164 

Doktor 

Hasan Basri 
Edirnekapı, Acıçeşme sokak No. (9) 

Muayene: (Her gUn saat 15-11 e kadar 

Doktor 

Ihsan Arif 
CerabP&f& haatabaneat idrar yollan 

mUtehaaııuıı operatör 
.Muayenehane: Cağaloğlu eczalıanealDe 

bttl~tk. No. 30. Telefon 21614.. "Saat 
lG - 18 hasta kabul olunur ... 

Doktor 

Kapik yan 
Muayenehane.il: Sirkeci Ku.racu,. 

caddea1 No. 26 

Telefon: 2 1077 Jatanbul 

OperaUSr • Urolog doktor 

Mehmet Alt 
idrar yollan baatalıklan m...._ 
EminönO (Sabık Karakq) banma 
nakletml§tlr. Cumadan maada ber gUD 

hastalarını kabul ve tedavi eder. 

oı, tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parla darWfUnunundan mezun 

Çataloğlu Halk Fırka.si karfuımda Sddd 
apartmıan No. (7) 

Doktor - Operatllr 

Nuri Mahmut 
Dotwn ve kadm b&ltalıklan mUteba

Maçkacla: SUAhane caddal Berna a
ııartmıaıu, No. ı. Telefon '3662 (tl>M) 

Doktor 

Osman Seraleddln 

Doktor 
Retat Hftseyln 

!!*k: 1ıqS11S w llUl'aa btttaW•n ... • ......... ,.. ...,.......: 'l'll1le,,....... 
.,. eaddell. No. 10. T91efoa: Dlm 

Deniz Levazım Satın alma 
komisyonundan: 

Deniz kanetleri için bir adet l,ıldak açık münakasa ile saha 
abnacağlndan ıartnameaini g6rmek iıtey~nlerin her g&n ve mll
nakasaya ittirlk edeceklerin 14 2 teşrin 9.>2 pazartesi gllnli aaat 
14 de Kaaampqa'da Denix S.tınalma Komisyonuna mUracaatlan. 

(5605) 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
baamda - Cir.. we -.ı ... ıs 

------·,.... Hal. ------



IPEKI • 
ın Yeni Ve Büyük Bir Muvaff akiye 

)pekiş kadın çamaşırları ve 
elişleri dairesi açıldı 

lpekiş kumaşlarından yapılmı 
elişleri ile süslü en zarif, en cazip 

Pijamalar, Blüzler, 
Kombinezonlar, 
l{inıonolar ve her 
türlü iç çamaşırları, 
işlemeli yatak ve 
salon takımları, 

modellerden yastıklar, en cazip 
cihaz ve bebek takımları .•• 

Bar biri birer şabeser oıaa ba •odeDerl 
...... , •• gidip gi •••• 

1 LİRAYA 
Yüzü ile kuı tüyü yasbk 

lltaabalda Çakmakçılar, Sandalyacdatda kut tllyO fabrikasın· 
da kut tllytbaln kilosu 100 kurut ylb:tl ile yorgan 12, tilte 
12 liraclar. Kut tlJlaclen Alon yuhklan ve kut tilyil kum•t• 

bulunur. Ankarada ••llt matazaa: Saltı Franko 

Telefon ı 28027 

ı lstenbul Belediyesi llAnlerı 1 
Beyotlu kaymakamhja Ye Belediye Şubeıi MOdOriyetinden: 

Ayupafa'da Gümiipuyu caddeainde Jandarma karakolu kar11-
amda karo tıratuYar inp•aıa beden lrqfi ola4 832 lira 37 karat 
tlzerindea ibale edileceğinden tarihi ibate olan 932 ıeneai Tetri
NDİ ayuun 7 inci Pazartui glntl ... t 15 de taUpler;n depozito 
akçaile birlikte daire EncOmenİDe mlracaatları illa olunur. (S54S) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
P-ı.k •aretile lltanbul BaımOdBriyeti için (70J ton ko~< 

k&mlrl •ha almacakbr. Taliplerin prtnameyi girmek Dzere her 
16• Ye puarhp iftirak etmek için de % 7,5 temlaab amvakka
te alr~erini hamilen 12· 11. 932 cumartesi gilnll Nat 1 S te Ga
lata da Mtlbayaa komisyonuna mliracaıtlan. (5763) 

Büyük Tayyara Piyangosu 
Bu keşidede hüyük ikramiye 

4 O. O O O Liradıc 
Piyanıo ıimdiye kadar binlerce kifiyi zeuıin etmittir. 

Fırsatı Kaçırmayınız 

iıtirak 

Cildi 
1 ozmyan 
ye gine 
Tuaıet 
podrası 

-------·-••ı 
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• 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan 

30000 Kilo Makarna: Pazarlıkla mOnak ... 11: 8-T efrini• 
Sala gllnll Nat 14 te. 

Marmara Ussübahri ve Moıtahkea: mevki efradı için 
rinci Teırin-932 tarihinde pazarlıkla mllnakalUI olup ta 
edilen fiatlar mezlc(ir kumandanhkça gali g6rülen mak 
yeniden pazarlıkla mllnakasaaı yukarda yazıb flba ve aaa 
kıhnacağından talip olacakların muvakkat teminat makb 
birlikte Kasımpaıada Deniz Levazım aabnalma komİI 
mliracaatlara. (5817) 

Bandırma asliye mahkemesin· 
den: Susurluk kazasının Karafa 
namı diğer Çamlı k6yll namına 
muhtar Ali Ef. vekili avukat 
1 evfik bey tarafındad latanbul· 
da Şişlide Oıman beyde Cabi 
caddesinde Kefeli aparbmanında 
1 numarada mukim bayriye Me
lek ve hcmıirelcri Faika ve Na· 
ciye hanımlar aleyhine ikame 
edilen istihkak davasının icra 
kılınan tahkikatında mOddei a· 
levblerden Faika ve Naciye ha
nımların ikametgahları meçhul 
kaldığından dolayı kendilerine 
ilinen tedligıat icrasına tahkikat 
lıikimliğince karar verilmit ve 
yevmi tahkıkatta 20· 11-932 tari
hine mOsadif pazarlesi güoii sa· 
at 14 de talik kıhnmıt olduğun· 
dan yevmli mezk6rda milddei 
aleyblerin hazır bulunmadıklarw 
veya taraflanndan musaddak bir 
vekil 16ndermedikleri takdirde 
tahkikatan gayaben rllyet edile
ceii tebliğ makamına kaim ot
.. illere ilb olunur. \5238) 

VAK 1 

SeneW: 
6 aylık 
3 aylık 400 .. 
1 aylık ı~ .. 

Hin Ucretlerl 1 
10 
~ 

Reaml lllıılarm bir •tırl ~ ,. 
'llcarl lllnlarm bir •tiri · ti- # 
'llcarl Ut.ıııarm bir _..UJDI -


