
~ tJ,.upaya gidecek lise me-
1?11lcırı taf silô.tı ve imtihana 
l,.ecek talebelerin isimleri 

Japon harbiye nazırı beya
natında, Amerika ile ihtüQ/ 

olmadığını söyledi 
2 inci sagıf am.ızdtı 

10 uncu sagıf amızda 
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Büyük Fransız 
B· 

~ .. 1.
1r kaç günden beri memle-

~ •ıtı •• 
ha" ızın hürmet ve muhabbet 
ı.. ası i . d b"' .. k rta çın e yaşayan uyu 
'd hsız alimi ve büyük devlet 
hak~ı cümhuriyet .. Türkiyesinin 
tıı \aten ruhtan gelen bir dos
llııık d~iunu ~östermiştir. Buna 
ı j d abıl Türk efkarı umumiye· 

11 ; .. bu büyük F r an sıza karşı 
bity kugu h~rmet ve rr.~habbetin 
ltd· at dana atlhğ1 nı hıssetmek-•r. 
~a~· lieryo esasen Türklerin ya-
0, ;ısı olan bir şahsiyet değildi. 
da~ aba ço~c zaman evvel - ikti-

d fllevkiinde oldu!ru kadar ora-a b .,, 
hi. ulunmadığı zamanlarda da· 
biy ~~ınleketimize karşı büsnü
İle e~ın~'. dostluğunu yalnız söz 
illet leg.ıl,. hareketleri ile, mua
ı. e erı ıle isbat etmişti. Tür· 
"'Je ·ı 
ttlt 1 e Fransa arasında mev-
•et 1 °~~n bir takım muallak me· 
ille~ erın tasfiyesinde f ilen biz· 

eylemişti. 

11 Bununla beraber Türk efkirı 
Qıllnı. 

~it· . 1Yesi sabık Fransız baıve· 
ı •nın .. t • ti . . Qu k mus esna mezıye erını 

~s •dar yakından görmek ve 
buı'etoıek fusahm şimdiye kadar 

aaıamıştı. 

~~lllparatorlukdevrinin hurafele
~ en, siyasi an'anelerinden ta
~ •ttıile ayrılmış olan yeni Tür
le haflıbaşına birilemdir.Bu.JU1J• 
tleı:ni sevmek içın mutlaka onu 

t~anıak, anlamak için de yakın· 
R0rınek lazımdır. 

L ~. lie 
qUrın 'Yoya karşı duyduğumuz 
'ttnı et Ve muhabbet hislerinin 
ltıü.teıf ol~~s~ bu büyük F ransıı 
)' ekkırıoın doğrudan doğru· 
nt kendi içinden gelen bir arzu 

YtniT" k' ·k d' "t ·ı tot . ur ıyeyı en ı goz erı e 
•otı ltıı~e, kendi kulaklarile onun 
'1ııderıni işitmiye gelmiş olma-

S an neşet ediyor. 

tn,~~ gelen haberlere göre ise 
~t Fransız devlet adamı An· 
ılq~~Yı gördükten sonra bu )'Ol· 
ilt/ hareketinde biraz daha 

1Ye • tltii· gıtmiş, Fransaya avdet 
lutk~ vakit kendisi ile beraber 
llıt\/Yeye gelmiş olan ayan ve 
bcııı ~sa~ ~zası ile beraber Sor· 
dttı· aru.funununda birTürk me
~~~l' eti kürsüsü i~dası için bir 
lııilti: teklif etmeğe karar ver-
~. . 

~cı~ lieryo'oun bu kararında 
rı sam· ~ 
\.Gıı~i •ını olduğuna inanıyoruz. 
ttllı:ı sabık Fransız bacvckili •a' y 
l\\>tı.ı nın umumi harpten sonra 

tı:.~\>k~~da kazandığı müstesna 
bil 2~

1 ~ubafaza edebilmek için 
•ıı:ı ka~·kı siyasi kombinezonla

~'ltıle~ 0!nıadığı kanaatindedir. 

1 
e ltaıy eh besabma lspanyadao 

1
•tda ;dan başlayarak Balkan· 
,lıtıa11 b kdeniz havzasında bu· 
•r liUi ~ 1 anı n memleketleri daha 

1
1hdan 'tnak, onlar ile daha ya· 

llt ttsi tnünasebetler ve dost:uk· 
~l.ltı • 

8 
etmek fıkrindedir. Bu· 

ıtl' 1 Çirı . • 1feler· • eskı ananevi sıyasct 
~-t~e.,:ı~'. kırmak, eski siyaset 

1 tıdtd· rı dışuısına çıkmak az· 
ır. 

~-~~.tt M. Her ' d" k" B l • st" yo nun un u u · 
tıbk· il, bu a .. k·· T k' el ı ~u 6un u ür ıye, ya· 
~ doğ, sya .seyahati bu ma\ssa

u gıdebilmek için atıl· 
Mehmet Asım 

<l>evamı 4 Uncü eaydada) 

Iraktaki Katliam! 
Asurilerin vaziyeti hak• 
kında haberler geliyor 

Dünkü 
nüsbamızd a 
Irakta ve Mu-

sul cıvarında 

bir kısım A
surilerin kat
liam edildiği 
hakkında 

Londrada n 

bir takım he
yecan verici ' 

haberler gel
diğini, bu ha-

diselerden 
dolayı lngil-

tere hükume
ti ile Irak hü-
kumeti ara- Kral Faysal 
sınan açıldığını yazmıştık. Dün ge· 
len Avrupa postası bu mesele 
bak kında yeniden bir takım 
tafsilit vermektedir. 

Son günlerde lskoçyada isti
rahat etmekte olan lngiliz Baş 
vekili Makdonaldın birdenltirc 
Londraya avdet etmcs"oin Cle bu 
hadise ile alakadar bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

nacı se hakkınC:la Avrupa mat-• 
·ııe 

buatında gördüğümüz tafıilib 
aşağıya naklediyoruz: 

Londradan {Tan) gazeteıine 
telefonla bildiriliyor: 

11lrakın şimalinde vuku bulan 
fecayie yeniden bir takım deh· 
şet verici ifşaat inıımam ediyor. 
lngiltere memurlarmdan biri Mu· 
sulun altmış kilometre mesafe· 
sinde bulunan (Simel) havalisinde 
teftiş seyahati yaparken birçok 
köylerin dehşet içinde bulundu
ğunu görmüş, (310) Asurinin 
katliam edilmiş olduğunu tespit 
etmiştir. 

Bunlar son zamanlarda Suriye 
hududunda vuku bulan kanıık
hklara hiç bir suretle karışmıf 
değill"rdi. Bu katliam vukuatının 
Irak ordusu kararglbına nihayet 
üç kilometre mesafede olması fn
gilterede bir taraftan endişe, di· 
ğer taraftan nefret uyandırmak
tadır. Bu hadiseler esnasında hiç· 
bir müessir harekette bulunma· 
mış olan kral Faysalın bu günler· 
de ycn1den tayyare ile Avrupaya 
geleceği söyleniyor. 

Asuri esirlerinin hiç bir mu
hakemeye tabi tutulmaksızın 

(Dc\•anu 10 uncu 18yıfa4a) 

M. H-,··yo 
ltalya ve Avusturya Büyük tezahuratla 
başvekilleri dün 1 Ankaradan Istan-

görüştüler bula hareket etti 
ROMA, 20 (A.A.) - Avustur· ANKARA, 20 (Hususi) - M. 

ya ba§vekili M. Dollfuıs, saat 18 1 Heryo lstanbula hareket etti. ls • 
de Rimini tayY.are limanına gelmiı j tasyon, kendisini görmek istiyen 
orada hariciye müsteıarı tarafın - halkla hıncahınç dolmuttu. Saat 
dan karıılanmııtır. on dokuza çeyrek kalarak M. Her-

M. Dollfuss, bundan sonra Ric- yo maiyetindeki zevatla beraber 
cione'ye gitmiş ve Grand otelde M. geldiler. M. Heryo gara girmeden 
Musolini ile ilk mülakatini yap • evvel Ankaraya dönerek: 
mıflır. "Allaha ısmarladık Ankara, Al-

Bu mülakat bir buçuk saat de. - laha ıı:-ınarladık Ankaralılar.,, 
vam etmittir. Diye bağırdı. Halk da bu sami .. 

PARIS, 20 (A.A.) - Gazeteler mi hitaba, ayni samimiyetle mu -
DolJfus - Musolini mülakatını kabele ederek: 
ehemmiyetle takip etmektedirler. "Yaşa Heryo.,, 

Petit Parisien, diyor ki: Diye haykırarak alkışladılar. Sa 
Berlin ile Viyana arasındaki ger at on dokuza on kala ismet Pa .. 

ginJiği izale etmeğe matuf teşeb - şa geldi. M. Heryo: . 
" A" rl büslerin tam bir manevi müzaha - - zız ostum, akşamların 

ret göreceği tabiidir.,, hayırlı olsun .. Seni Pariste görmek 
(De\llml 10 uncu aa)·ırada) (Devamı 9 unt'U uayıfada) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kadın - Ah o eski zamanlar diye daima hasret çeker• 
ainiz. Bir tUrlU akhm ermiyor. 

Erkek - Ozaman yirmi .vaıında idim kızım. 

Rusyadan dönen· 
sporcularımız 

Dün büyük ve çok samimi 
tezahüratla karşılandılar 

·-- -- -

.. 

latanbul Halk Fırkası merkezinde verllea çay dyafeUnde 

Kırk gün.denberi; Moskova, Le- temaslarda bulunan sporcularımız 
ningrat, lvanova, Gorki, Harkofta dün geldiler. 
Rus sporcuları ile muvaffakıyetli (Devamı O uncu ıısa,rı.tada) 

Mısırlı misafirlerimiz, 
doktorlarımız arasında 

Boğazda bir gezintiden sonra Büyükadada 
Yat kulüpte bir ziyafet verildı 

Dün Mısırlı misafirlerimiz Şir- ı ğuna işaret ederek büyük hamleler 
keti Hayriye vapurlarından biriyle le terakki yolunu tutmuş olan iki 
Boğazda bir tenezzühten sonra Bü j milletin biribirinden öğre~~ceğ.i, 
yükadaya giderek Yat klüpte E .. biribirinden istifade edecegı hır 
tıbba Muhadenet odası tarafından çok şeyler bulunduğunu, iki millet 
verilen ziyafette hazır bulur..muş - arasında iktısadi ticari rabıtalar 
lardır. gibi menfaat esasına istinat eden 

bağlardan daha yüksek, daha kuv· 
vetli rabıtlar buluıunası dolayı -
sile her Mısırlının Türkiyede ken
dini candan seven kardeşler arasın .. 
da bulacağını izah etmiş, nutuk 
hararetli alkıılar arasında nihayet 
bulmuştur. 

Büyükadada 
Ziyafette Mısırlı doktorlarla 

meslekdaılarımızdan başka, dok -
torlardan Tevfik Salim Pa§a, A
kil Muhtar, Ömer Li'ıtfi, Nazım 
Hamdi, gazetecilerden Mehmet 
Nurettin, Ömer Riza Beyler ha .. 

zır bulunmu§, Yat klübün bahçe -
sinde bir müddet istirahattan son• 
ra hususi bir salonda hazırlanan 

yemek yenmif, Tevfik Saliın Pa -
ıa bir nutuk irat ederek Mısırlı 
doktorlarla gazetecileri selamla • 

Heyet reisinin nutku 
Doktor Salim Paşaya Doktor A. 

li İbrahim Paıa ceyap vererek 
1911 - 1912 senesinde ve Balkan 
harbi esnasında Mısır Hilaliah -
mer cemiyeti reisi sıf aliyle Türk 

doktorları ile temas ederek onlarla 
mıf, iki memleketi bağlıyan ra • tanı§tığmı ve te§riki mesai ettiğini 
bıtaların bu zamanad aza.mi dere sö>:ledikten sonra iki memleket ve 
cc kuvvetlendirilmesi lazım oldu .. CDeTamı 4 ilncU uyıta4a). 
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Amerikada iş ™f - · - ~·ER~ 
kanunu ~SON;HABERL ~ 

Reisicümhür 
Hazretleri 

Vaşhington 20 ( A.A.) - Sana
yicilerin muhalefetine rağmen M. 
Roosvelt petrol ve çelik sanayii 
kanunlarını imzalamışhr. Bu su
retle mensucat, pamuk, yün, de
niz inıaati gibi 14 sanayi, reisi 
cümhur tarafından imzalanmış 
kanunlar ile idare edilmektedir. 

Jeneral Johuson 26 iş kanunu
nun daha yapılması için müzake
relere girişmiştir. Gelecek hafta 
ayrıca iş kanununun da tetkikine 
başlamak niyetindedir. Bunlar 
arasında tabii vaziyette 10 mil
yondan fa:ıla işçinin çalıştığı bi
na inşaati sanayii vardır. 

Diğer tarafan Amerikada, iş 
kanuolarırun yapılmasıoa intiza
ren Reisicümhur tarafından mu
vakkaten teklif edilmiş rejim da
hilinde çalişan 120 sanavi vardır. 

lngilterenin yeni Mısır 
komiseri 

Londra 20 (A.A.) - Ingilte
renin Çin sefiri Sir Mıles Lamp· 
son lngilterenin Mısır ve Sudan 
fevkalade komiserJiğioe tayin 
edilmiştir. __ .., __ 
Ankara Alman sefiri 
Berlin, 20 - Almanyanm An .. 

kara sefiri Her Nadolni, Moskova 
sefaretine ve Almanyamn lstok -
hoJm aefiri Von Rosenberg de 
Ankara sefirliğine tayin edilmit -
tir. 

Yunan nazırları 

9 Eylülde gelecekler 
Atina, 19 (Hususi) - Ankara 

Yunan sefiri M. Sakilaropulos, 
buraya davet edilmiıtir. Muma
ileyh salı günü buraya gelecek
tir. Yunan baıvekilile maliye ve 
milli iktıaat nazırlarının 9 eylülde 
Ankaraya yapmaları mukarrer 
o~an seyahat tarihi yaklaştığı 
cıhetle, Ankarada iki başvekil 
arasında müzakere edilecek olan 
meseleler hakkında Türkiye se
firi Enis Beyle burada iptidai 
müzakereler cereyan edecek ve 
Ankara ruülikatJnda müzakere 
edilecek meseleler tesbit oluna
caktır. 

Burada Türkiye ıefiri)e cer~
yan edecek olan bu iptidai mü
zakerelere Ankarada Yunan se
firi de iştirak edecektir. 

Bura siyasi mahafilinden çıkan 
haberlere göre Ankarada Türk 
ve Yunan Başvekilleri arasında, 
bütün Balkan meseleleri tetkik 
Ye müzakere edilecek ve iki 
hükümetin bu hususta takip ede
cekleri müşterek hattı hareket 
kararlaıtırılacaktır. 

Yunan Bat vekili M. Çaldaris 
ismet paşanın Sofya seyahatin
den evvel Ankaraya gideceği 
cihetle bu mülakata büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

"' :(. :f. 

Atina, 20 (A.A.) - Başvekil 
M. Caldaris gazetecilere, Hari
ciye, Maliye ve Milli ikhsat Na· 
zırlariyle beraber 9 Eylülde An
karaya gideceklerini söylemiştir. 

Gandi sun 'i surette 
beslenecek 

Bombay, 20 (Hususi) - Hü
kumet, bir türlü oruçtan vaz 
geçaıiyen Gandiyi sun'i surette 
beslemeğe başlamıştır. 

Vekiller heyeti 
ANKARA, 20 (Hususi) - Ve· 

killer heyeti toplandı. Kontenjan 
tıllkikatma devam etti. Kontenja • 
nın yarın Afi tasdike iktiramndan 
sonra neşredilmesi muhtemeldir. 

Priştineli Hasan Beyi kim öldürttü? 
Sabık Osma.nlı mebusunun katli, 
birçok dedikodulara sebep Oldu 

Bir kaç gün evvel sabık Os • f line almak için harekete geçtiği \ ya gazeteleri Kral Zogonun Viya -
manlı meclisi meb'usat azasından sırada Piriftineli Hasan B. fevkala nada bir suikaste maruz kaldığı 

Piriştineli Hasan Beyin Selanikte de bir şiddetle Yu~oslaya aleyh .. sırada Arnavut hükumeti tarafın -
meçhul bir !ahıı tarafından katle· tarlığı yapmıştı. Yugoslavya dan Piriştineli Hasan Beyin Avus 
di)mi~ olduğunu yazmıştık. Ecne- gazeteleri Piriştineli Hasan Beyin turya hudutlarından dıtarıya çı • 
bi matbuatında Piriştineli Hasan Beyin ölümü ile Kral Zogonun en karılmaaı ve Kral Zogo Viyanada 
Beyin bu suretle katli bir çok tef • büyük bir düşmanının ortadan bulundukça avdet etmesine mü -
sirlere meydan vermektedir. kalkmış olduğuna nazarı dikkati saade edilmemesi hakkında te -

Ezcümle son gelen (Tan) ga • celbetmektedir. şebbüaat vaki olduğunu hatırlatı • 
zetesi Belgrat muhabirinden aldı- Piriştineli Hasan Bey ancak yorlar ki o vakit Avusturya hüku-
ğı mal\ımata atfederek bu hadise 

yirmi dört saat kadar Arnavut meli bu talebi terviç ve is'af et • hakkında §U malWrıatı yazmakta-
dır: hükumetinin başında bulunabil - mişti. 

miş ve Ahmet Zogonun Tirana Piriştineli Hasan Beyle Kral Zo 
girmesi üzerine ltalyaya kaçmağa go arasında mevcut olan bu düş .. 
mecbur olmuıtur. O zamandan manlık esbabı malum olduğu için 
şimdiye kadar Piriştineli Ha- Hasan Beyin biraderi tarafından 
san Bey İtalyanlar tarafından bes- katil hadiıesinin Tiranda tertip 
leniyor ve bir gün ne olur ne ol - edildiği şeklinde bir iddianın orta
maz diye Ahmet Zogoya karşı bir ya atılmış olması tabii telak
ihtiyat kuvveti halinde bir köşe - ki ediliyor. Bununla beraber Ti .. 
de muhafaza olunuyordu. ran hükumeti bu şayiaları kat'i 

"Yugoslavya matbuatı Arna .. 
vut muhalefet fırkaları reisi Piriş
tineli Hasan Beyin Selanikte • 
ki katli hakkında uzun uzadıya 
neşriyatta bulunmaktadır. Hadi .. 
se Yugoslavyada büyük bir tesir 
uyandırmıştır. Zira Ahmet Zogo 
vaktiyle Yugoslavya topraklarına 
iltica ettiği ve bilahare buradan 
Arnavutlukta iktidar mevkiini e - Bundan başka gene Yugoslav .. surette red ve tekzip etmiştir. 

Japon harbiye nazı., 

RPisicümhür Hazretleri 
Büyükadayı teşrif buyur(llU 

araba ile bir gezinti yap• 
akşam saraya avdet bll} 

muşlardır. 

Hariciye vekili 
M. Heryoyla berabe: 

Ankara 20 ' Hususi) -
ciye vekili Tevfik Rüştü SeY 
M. Herivo ile h~rf'~f't etti. 

Romanya . 
vermıyor 

Bükreş, ?O ( Hususi) f-lükO 
tin harici borçları ödeme 
karar vermesi, borsaya •": 
mel yapmıştır. Bir çok ta 
bir kaç puan fırlamıştır. Mu 

1 parti gaıeteleri bu kararın' 
hindedirler. Düka liberal P' 
sinin naşiri efkarı olan Ü~~ 
sil gazetesi, bu siyaseti 
siyaseti,. olarak tavsif ediyor il 

Dr. Lapu ile M. Goga p•'I 
nin naşiri efkarı Curentil ~ ~ 
lesi ise harid borçların h1f 
suretle ödenmemesini yaııY°' 

Hükümet, bu karar net 
leyin istikrazmının temin 
diğini söylemektedir. Jkt 
mahafil henüz kararsız bir 
ıiyet tedir. 

Suikastı 
rının beyanatı 

Amerika ile Japonya arasında 
bir mesele kalmamış 

ihtilaflı 

Elli metreden atılan iki bomba, yalnız muha 
/ardan birini yaraladı. Caniler kaçmağa muva~, 
olmuşlaraır.Şiiphe üzerine altı kişi tevkif edıı 

Nevyork 20 (A.A.) - Japon 
har biye na2ırı Jeneral Ara ki 
.. Associated Proıs,, umum mü
dürü . M. Coopen' e beyanatta 
bulan muştur. 

Jeneral Araki Amerika'ya Ja
pon ticaretinin ve deniz mesele
sinin tam bir anlaşmağa mani ol
malarına rağmen Amerika ile Ja
ponya arasında hi\"bir ihtilaf ol
madığıoı söylemiştir. Nazır şun

ları ilave etmiştir: 
Yıldızlı bayağın dünyanın her· 

hangi bir noktasıoda dalgalan
dığını görmekten daima hakiki 

bir zevk duyacağım. Bununla 
beraber, deniz meselesinde, bir 
deniz rekabeti tehlikesini ber· 
taraf etmek istiyen Vaşington 
ve Londra konferanslarına rağ

men her iki millet arasında bir 
itimatsızlık vardır. Amerika ile 
Japonya dosluğunu inkişaf eitir
mek için elimden geleni yapaca
ğım ve bu iki devletin arasmda 
bir harp olmasına mani olmak 
lüzumuna katiyen kaniim. Netice
ye varmak için silahları azaltma 
hakkında bir anlaşma kafi de
ğildir. 

Hiçbir vakıt muharebe etme
mek üzere karşılıklı ve daha sağ
lam esas!ar üzerine bir anlaşma 
yapmalıyız. 

Bu anlaşma yapıldıktan sonra 
silabhlar· üzerinde bir anlatma 
meydana getirmek kolay olacak
tır. 

Euodan sonra, M. Araki emin 
ve açık surette fikrini anlath : 

Artık o zaman birbirimizin ge
milerinin sayılarile meşgul olma
mıza )üzüm kalmayacaktır. Artik 
biç bir devlet ötekini deniz silab
larında nisbi tahdidata mecbur 
edemiyecek veyahut, yeni inşaat 
yapıldığı taktirde milli haysiye
tine bir taarruz göremiyecektir. 
Çünkü aramızda bazıları, Ame • 

rikanın Japon donanmasının kuv
vet ve hacim itibarile Ame
rıka donanmasından aşağı olması 
arzusundaki ısrarı buna hamle
diyor. 

Bundan sonra Jeneral Araki, 
Japonya'nın diğer dünya devlet
leri gibi buhrana galebe çalmak 
lüzumundan bahsetti. Japonya 
huna Bolşevizmden olduğu gibi 
faşismden de yüz: çevirmek su· 
retile ~ocak muvaffak olabilir. 

Ümitlerimizi, iflası bütün dün. 
yaca tasdik edilmiş olan demok
rat müesseselerin inkifafına da 
bağlayamayız. Japonlar, eıki Ja
ponya'nın ahlak ananelerine, 
Samurai'lerin kanununa dönme
leri lazımdır. Bunun 'imparatora 
karşı doğru hareket, imparato· 
run terefine, mal ve can feda· 
karlığı, tenbellik ve ahlaksızlığa, 
askerin harp meziyetlerini bozan 
asri ve kadınlaşmış düşüncelere, 
lükse düşmemek iradesidir. 

Sonra bu prensiplere istinaden 
bütün siyasi, iktisadi müessese
lerimizi tamamen gözden geçi· 
rerek anlaştıktan sonra siyase
timizi düzeltmemiz icap eder, 
Kıymetsiz ve eskimiş formülleri 
bırakarak artık inanmadıf'ımız 
prensipleri atmamız lazımdır. 

Esasen fılen reddettiğimiz his· 
aiyatı artık kullanmamalıyız:. 

Japonya'yı idare edecek pren· 
sipler, gayeıeri ve onlara vasıl 

olabilmek için kullanacağı vası
taları dünyaya açıkça bildirmeli· 
dir. Japon menfaatlerioi inkişa
fa ve dünya vaziyetinin genişle
mesine matuf böyle bir siyasetin 
kabulü hiçbir milletin hakiki 
menfaatleri ile aramızda ihtilafa 
sebep olmıyacağına kaniim. Bi
lakis beynelmilel sulh işinin te
rakkisine yardım edecejiz ve 
milletler arasında bir anlaşma ya
pılması daha kolayJaşmıı ola-

Sofya 20 (A.A.) - M. Tzan
koff' a yapılan suikast işi et~
fında şu mütemmim malumat ve-
rilmektedir,: _~.,..........,-~~.,,,..~, 

M. Tıanlfoff aiustos bidaye· 
tınden beri Filibeye 50 kilomet
re mesafede klin Tohepioo'da 
sayfiyede bulunmakta idi. Mu
mailey bu günlerde Ladjeane 
kasabasında büyük bir siyasi iç
tima tertip etmek ve burada söz 
söylemek taaavvurundct idi. 

M. Tzankoff'a düşman olan 
bu havalideki baıı mehafil, bu 
i~tima dolayısile biraz: asabiyet 
göstermiş idi. 
Perş~mbe ğünü saat 7-30 de 

M. lzankoff, yanında iki muhafız 
olduğu halde ormanlık bir mın
takada her günkü sabah gezin
tisini yapıyordu. Bu sırada Tehe
pinoya bir kilometre mesafede 
M. Tzankoff ile arkadaşlarına 50 
metreden iki bomba atılmıştır. 
Mumaileyh kendisi hemen yere 
ahlmış yanındaki muhafızlar da 
bombaların atılmış olduğu mahal 
istikametine ateış etmeğe başla

mışlardır. Bombalar sabık baş
vekil ile arkadaşlartnın bulun· 
duğu yere 30 metre muafede 
patlamış muhafızlardan biri ha
fifce yaralanmıştır. Cani kaçmağa 
muvaffak olmuştur. 

Suıkastten haberdar edilen Fi
libe mutasarrıfı, hemen vak'a 

caktır. 
Jeneral Araki, şu suretle söz· 

)erini bitir mittir: 
- Adalete uygun olarak te· 

likki ettiğimiz: gayemize açıkça 
ve bütün dünyanın gözleri önün· 
de yürüyeceğiz. 
Dünya efkarı umun,iyesi bizi t:.htie 
ederse, tenkitlerini memnuniyet
le dinliycceğiz. Eğer onları doğ-

ru bulursak, yolumuzu değiştire
ceğiz; faliat cehalet veya anla· 
mamaıhk Y.üzünden yanlış bu
lursak, aldırmadan yolumuza 
devam edeceğizi 

~~~alline gitmiş ve civ~r 1 
l:iutun zaliıta lcuvvetlerine 11 
pino mmtakasıoı abloka etdl 
ve tabarriyata b .. ~ıa ... -•-·' J 
emirler vermiştir. Bundan dlİ 
Sofyadan da iyi zabıta nıe 

tarından birkaçı da vak'a 
linc gönderilmişlerdir. . _.J 

Şimdiye kadar suikaste ı;i 
etmiş olmalarından şüphe 

altı kişi tevkif edilmiştir. f 
Başvekil M. Muşanof ilı 

biliye Nazırı M. Guirgui ~ 
vermiş oldukları emir Ü~~ 
tahkikata sür'atle devarrı '1 
mektedir. Başvekil ile D•~ 
Nazırı, bu caniyane teşt ,1 
nefretle karşılamış o!duk11 

caninin meydana çıkarılnı~ 
hangi mahafile mensup ol. ( 
nun anlatılması için şiddeti• / 
tedbirler alınmış olduğu"" 
lemişlcrdir. .;,. 

Mamafih, ·bu cinayet ttf.'jl. 
slinün mahalli siyasi ~eı~/ 
eseri olduğu ve M. 1 ı• ttl 
karşı öyle büyük bir suik•' 
tibatı olmadığı anlaşılmıtll'~ 

Tahkikat devam etaıe~ i 
Tzhankov:st grupu sui'k•9~ t 
hinde bir nümayiı yapdl~d• 
re cioayet günü Fitıbe dl. 
içtima yapmıştır. Polis oı~et 1 
lede bulunmuştur. Arbe~~\J ' 
nasında bir polıs menı~ tO' 
surette yaralanarak öl~ 

. 
Yunan bütçesı 

Atina, 20 (~ususi) - .~~ 
nazırı M. Lovl!rdonun 111 ~ 
verdiği tebligata naıaraPı ;/ 
projesi, bugün meclise /. 
cektir. .. uoll f 

Ecnebi himillerle, duY bK 
miye meselesi üzerinded'Ji"'; 
anlaşma husule gel_~e ~it ~ 
bütçeye bu borçlar ıçıo. ~-I 
dı konacaktır. Bu kıed1 ',fıll ıf' 
lere yapıla.P ve onlar tar te~ 
gayri kafi görülen soP 
muadildir. 



iki aydanberi şehrim'zde tet· 
kikat yapmakta olan Kolonya 
şehri itfaiye kumandanı muavini 
M. Vayin Mayer dün akşam 

Asirya vapurile lta!yaya gitmiş
tir. Mütehassıs oradan memle· 
k~tine geçecektir. 

Kendisi ile görüşen bir muhar
ririmize itfaiye mütahassısı lstan· 
bul şehri ve yangınlar hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur. 

- "Sekiz hafta müddetle kal· 
dığım Iıtanbulda her tarafı gez· 
dim. Mektepler, sinemalar, umu
mi yerlerde tetkikat yaptım. Bü
tün gördüklerimi iki ay sonra 

Istanbula göndereceğim rapora 
dercederek noksanların ikmalini 
ve yapılması lazım gelen hususah 
bildireceğim. 

lıtanbulun itfaiyeci göziJe nok· 
saolarmdan bazıları şunlardır. 

1 - ihbar 
2 - Ahşap binalar 
3 - Darsokaklar 
4 - Susuzluk 

Üniversite' de 
Vekil bugün Ankaradan 

dönüyor 

Evvelki gün Ankaraya gitmiş 
olan Sıhhat Vekili ve Maarıf ve· 
ki!et vek ili Refik Bey bu gün 
tekrar ıehrimize dönecek ve 
üniversitede teşekkül eden yeni 
komisyona riyaset edecektir. 

Ihsan bey 
Maarif Vekaleti talim ve ter

biye dairesi reisi Ihsan bey dün 
üniversiteye gelerek üniversite 
emini Neşet Ömer Beyle görüş
müştür. 

Fakülteler arasında 
Hukuk fakü:tesinin tst kiılta 

nakline baılanmı,tır. Tıp fakül
t.esinin Haydarpaşadan istanbula 
nakli de yarın başlayacak ve 
nakil bir ay zarfında tamam ola· 
caktır. Edebiyat fakültesi de ya. 
nndan ıtibaren fen fakültesinin 
bulundu :: u bin~ va taşınacaktır. 

Eşya tarifesi 
Ankarada bulunan deniz müs -

teşarı Sadullah Beyin de bugün 

dir. 

Sadullah Beyin tarife komisyo· 
nunun teıbit ve vekaletin tasdik 1 

ettiği eşya tarife listesini birlikte 1 
getirecek ve bugün derhal lan ok· 
nacaktır. Komisyon yarından iti -

baren yolcu tarifesini hazırhyacak 

Tren bir adam öldiirdü 
Bua-ün acıklı bir tren kazası ol

muı ve Afyonlu Şükrü Efendi is -
1 

minde bir adam Halkapınar istas- ~ 
yonunda iki vagon arasında ka -
~arak ölmüttür . 
......................... ...,, .. IDllUlttHffM9tlltfltlttltlltltlllMtlltlllUllll""""""MARP" 

Bütün bunlar yangınlar tevsi 
etmesi için Laşlıc:l sebepler ol· 
duğu gıl>i lstanbul şehri için de 
daimi bir tehlikedir. Şehrin her 
tarafında ihbar teşkilatı yapmak 
la1ımdır. Şehir, poliı telefonları 
ile kule ışareli l una kafi değil
dir. 

ihbar telefonları gece ufak 
çocul<lar tarafından bile kullanı· 
lacak şekilde yapılmalıdır. 

Sahillerde motorbotlar bulun· 
durulmalıdır. 

itfaiye bu günkü teşkilitile 
lstanbula kafı değildir. Hal ve 
istikbal iç:n bu teşkilatı geniş· 
)etmelidir. Avrupaya tetkikat 
için muhakkak bir kaç itfaiye 
amirinin gönderilmesi şarttır. 

itfaiye amirlerinin mesaisi şa
yanı taktirdir. Efratta da tam 
bir disiplin vardır. 

sokaklar oldukça yanmaya mah· 
kumdur. 

Yalnız modern ihbar meı kez· 
!erinin lstanbul için muhakkak 
yapılması lazım olduğunu bir 
kere daha söyliyeyim ve bunu 
çok mühim görüyorum Istanbul 
yangınlarının ihbarsızhk yüzün
den tenssü ettiği muhakkaktır. 
Göndereceğim raporumdaki 

çareler ve usuller tatbik edilirse 
fstanbul itfaiyesi bugünkü ile kıyas 
edilcmiyecck bir bale gelecektir. 
Bir evde sekiz on ailenin otur
ması çok tehlikelidir. Bu gibi 
evleri derhal boşaltmalıdır. 

Aldığımız mütemmim ma:ü
mata göre mütehassıs belediyeye 
müstacel bir rapor vermiştir. 

lstanbuldaki ahşap binalar 
hakkında raporumda esaslı ça
reler göstereceğim. Ahşap biaa
Jar, bu günkü şekilluile ve dar ı 

Tiyatro ve sinema binalarına 
ait olan bu raporda müteh3ssıs 
ahşap ve sinema ve tiyatro bina· 
larınan hemen seddini, diğerle

rinde de esasıı tadilat yapılma· 
sını, makine dairelerinin halkın 
gelip geçtiği yerler üzerinden 
kaldırılmasını bildirmiştir. 

Elli genç Yeni ölçüler 

Rusyada san'at öğrenecek 
Ticaret odası broşürler 

bastıracaktır 
Rusyadaki pamuk dokuma 

fabrikalarında çahşmıya gönde
rilecek 50 genç aün Somer ban· 

kasında toplanmışlar, pasıport

ları yapılmıştır. Bunlar Rusyada 

dokumacılık, ayrecilik öğrene

ceklerdir. 

Bir sene sonra memlekete dö· 
necek olaz bu gençler Kayseri 

mensucat fabrikasında ve diğer 

fabrikalarda üçer sene mecburi 

surette çalışacaklardır. 

Gençler perşembe günü Çiçe· 

rin vapurile Ruıyaya gidecek

lerdir. 

Belgrat .sefirimiz gitti 
Belgrat sefiri Haydar Bey dün 

Belgrata gitmi§tir • • 

VAK 1 T 
UUndelik, Slyaaı Gazete 

latan bul A o karıı Caddoaı, v A Kn yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı ıı:rcrı tclclonu: 24379 
idare telefonu : ıı437e 

l'elgrat adrc:ıı: lıı~ı.ı _ •1 AKJı 
Posta kutusu No. 48 

Abone bedelleri. 

Tllrkiye - Ecnebi 

~eneli'· 1400 Kr. 2i00 Kr. 
ô ıtylık 750 .. 1450 
3 ıtylık 400 • 800 
ı aylık ı~o 800 • 
llAn ücreUer4 : 

J'i<•ari ill\ııların il. ıı t-nhlfl'lcrlndc "ttııll · 

nıi llO lmnıı:ıtan tıaııl:ır, ilk ımhıludc :laO 

kuru,u kadur ı;ıkıır. 

Hu~ uk , raı.la, dı•\ :ırıılı IU'ın ,.~rt'ıılen• ait 

il) rı tı>ıı:r.ll!il ,·ıırdır . 

Keımıl llAnl:ırın hlr ":ıtırı ı O kııruotıır 

KUçük ilinlar : 

Bir defası 30 iki dctııııı 50 Uç ocrıuıı 1,5 

dört ıtefa:ıı 75 \'e on defBSı 100 kuruştur 
Uı; a)lık ııan ' 'erenlerin bir defaın mecca· 
nendir. Dtirt 11atın gec;cıı rnı.nıann rıu.ıa 

1933 yılı başından itibaren 
tatbike başlanacak olan yeni öl
çuler kanununu tatbik jçin şim
diden hazırlıklar yapılmaktadır. 

Ticaret odası halkın ve esnafın 
yeni ölçüleri lcolayhkJa öğrene

bilmesi için Broşürler bastırma· 
ğa ve ayrıca duvar levhaları ha· 
zırlam ağ karar vermiştir. 

Levhaların ve Brosürlerin üze· 
rinde yeni ö!çülerin bütün şekil
leri tabii büyüklükte resmedil

mektedir. 
Bundan başka lstanbul ölçü· 

ler baş müfettiıliğide yeni ölçü
lerin tatbiki için Utzım gelen ha· 
zirlıkları idare etmektedir. 

lstanbuldaki dökmec·ler, eski 
kantarcılar yeni ölçülerden lstan· 
bula ve hatta civar vi!iyetlere 
~afi olacak derecede şimdiden 
hazırlamağa başlamıılardır. Bu 
ö!çülerdcn mada ayrıca Avrupa· 
dan ölçü getirilmiyeceği tahmin 
edılmekledir. 

Vapurlara kıgnıet takdiri 
Vapurların kıymetini takdir ko

misyonu dün de toplanarak va -
1 purlara takdir işiyle meşgul ol -
muştur. . 

Komisyon İ§İni ancak bir hafta 
iç.inde bitirebilecektir. Komisyon 
işini bitirince derhal vapur sahip -
lerine kıymetleri bildirilecek, on • 
lar da on gün için itiraz etmek hak 

ı kına sahip olacaklardır. 

Ticaret nzektebi nzüdürii 
Tetkikat yapmak üzere İtalıa

ya gitmiş olan Yüksek iktırnt 

ve Ticaret mektebi müdürü 
Hüsnü Bey dün şehrimize dön
müştür. Hi'snü Bey Vened ı k, 
Roma, Verona, Milano, Napo i, 
FJoranu şehirlcrıni ziyaret et-

---~.;. .. ' ;::_-

Mu'ılerem belediye reisimizin 
ba .şım kaşı)'acak vakti yok; ga
H te~eri okuyamaz. Kendisine: 
"Efendim, bakınız gene belediye· 
nin a'.eyhinde yazmışlar!,, diyecek 
kimsesi de )'01c. Mektupçuluk miln· 
hal, hususi katip Ekrem Besim 
eey seyyah işlerile meşgul... Bu 
itibarla, şu günlerde, belediye 
aleyhinde rahat rahat yazı 

yazılabilir. 11 Bir fincan kahve
nin kırk yıllık batın,, vardır 
derlerse de biz belediyenin 
kahvesini içmiyoruz. içtiğimiz. 
kahvelerin yüzde doksan do
kuzu da arpa.. Filvaki kursa
ğımızda belediyenin ekmeği var, 

ama, bu ekmek te minnet sayı
lacak bir mata değil Asım Sü
reyya beyin kulakları çınlasın -
ekmeklerin içinde undan gayri 
ne aransa mevcut... Bunun için, 
vicdan azabı duymadan, küfram 
nimet korkusu hissetmeden, ıu 
itfaiye işine el atabiliriz. 

ili maşallah lstanbulda büyük 
yangın olmuyor. ' ' Savaşanların 
hepsi ölünce, savaş da bitti,, 
diye bir söz vardır. lstanbulda 

da top yekünu, bir çırpıda tutu
fUP yanacak yer hemen hemen 
bitti gibi. Geri kalanlar da, uzun 
fasılalarla, yanıp kül o!uyorlar. 

Herhalde, beş altı sene sonra 
lstanbulda ahşap bina, sıkışık 

kav evli mahalle kalmıyacak ve 
ondan sonrada, itfaiye mütehas
sısı M. Vayin Mayer lstanbul 

itfaiyesinin no~sanlarını tespit 
edecek. 

Mesela, bir apartmanın birici 
katında yangın çıkacak olursa, 
ikinci ve üçüncü kat kiracılar, 
yerlerinden bile kımıldamıyacak· 
lar. Bina beton olduğundan, dı· 

ğer katlara ateş sirayet etmeden, 
kendi kendine söqccek ve 
her türlü no~sandan ari o'an 
lstanbul itfaiyes:, ~öyle bir mü
dahale ile yanımı bastırıvere· 

cek .• 
Evet, şehrin girift, dar sokak· 

larındaki ev'.er, ahşap binalar, 
yavaş yavaş yanıp kül olduktan 
sonra, lstanbulun noksansız bir 
itfaiyesi 0 1acak. 

Şu geri kalan, her nasılsa 
ateşten kurtulan semtler, yanıp 
t1Jtuşmadan, taş iaş üstünde kal
madan itf aİJ enin noksanları ta
mamlanamaz mı, itfaiye ıslah edi
lemez mi ? Derım. Istanbul, m~ş
hur p!in mucibince imar edildik
ten sonra, çıkacak herhangi bir 
yangın, tel: bir arazoz ve pat· 
lak horhım!a da söndürülür. Bize 
kalırsa, mes ele yangınların önü· 
ne bugün geçebilmektedir. 

Selami izzet 

21 Ağustos 1918 

- 11 , .ı oı ~ ... ı..u d.l' .ı•ı: D~r<; ın 
ıııc.h·u,u \k' m t :'\urı Dc\I' ım.ıb n. a 
nk ... .ırJ.ııı :\.ıki lk' ııı 'ı,.ıhıı da k.ıhıli 
hfrı:ı olnı:ıJ... (ızcrc u1r ,t\ h.ıp c mah
ı üın 'd k.11 arıh.: m:ı ... c'u dı. 

- t \ \ "rı 1 :ıhl.ık H naımı~ t '.ik-
kıll ı.c k,h,ı'ı m:ı.a l ıı Jc: 

yüksekliğini ispat için, üniversite 
profesörlerinden biri bü\•ük bir 
ıivafette karııını, iki bin sene 
ev•elki bir Cermen kıyafeti ile 
gatnrmüıtur. 

\.. ptırlan h<'~ kuruştan bcşap edlllr. 

i 
miş Atinada da tetkikatta bu· 
lunmuştur, 

1 

• \h .ık \C ıı:ınrı ı, ;\"ı..i'...r.ı.iıı hu 
dlrc.t· .ır' l.ıbıl•1t: ne'''·~ U\HtJlm.ı ı
n:ı hı lıc-.ı ,c't-cp, ı.i :ıtimJI kapılannın 

'nJ...ıt 'c 7..ın :ırık k:ıp.•ııı .ı 111.ı-1Jır. Bir 
h:ı111leJe \uz bıı lcrle 1 ra k, :ınılmao;ı a 
et k.ırı uınumİH·n·ı m( ... l ı n rette ~c
\İr..:İ i-:ı'ına~ı \C b:ı.ı:ı hukı'ımeı llaircle
ıinin ,·.ıHm c;ııim" al'c ~c ·krm c;j le :ı

lı;,ııı l:ı:ı_.t:ın a~m:ı ııı ıııu ... ip olın .. s~1r ~ 
dı)or. 
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i Gönil tuzağı ' 
Polis Haberleri 
•······································· 
Bir kaza 

\~ııııııınıı11111111ııııııııı111ıııııı1ııııııı11111111ıııııııııı11ıııı1111ıııııııııı1111 Selô:mi izzet 1111ıııııııııı1111~ Tekerlek fırlayınca kıza 

4jarpb ve kız, ~ukura 
yuvarlandı! 

d Günay, sahiden kendine geliyor· 

d l.ı. Gözlerini bir az açtı, bakın-
ı .. 

il.' ıçıni çekti, sonra gene gözleri-
d 

1 ~'llnıdu. Bülent, elinde bir ka· 
e konyakla geliyordu. 
1'aya kadehi hemen kaptı: 
- Ver!. 

d Kolunu Günayın başı altma koy 
k ll, kaldırdı. Kadehi dudaklarına 
ıstırdı.. 

0 
.. Günay bir yudum konyak içti, 

ııı0tler· · }\ ını gene araladı... Evvela 
~ 8.Yanın korkudan büyüyen; son
•a. B· · ı 
llt" U endin her zamandan daha 

Gfikleten gözlerini gördü .. 
aulca sordu: 

- N ld ? N ? 1"' e o u .. em var . . 
"aYa: 

ttı - Bir şeyiniz yok, dedi, dütün· 
eyin .. 

li Za.ten dütünecek halde değildi. 
t ~•taydı.. Titriyerek, ürpererek 
e ta.r ınırıldandı: -o .. t §uyorum .. 

haftan sesler duyuldu: 

Nezihe Hanını itiraz etti: 
- Hayır, bu gece odandan çı .. 

ka.mazsın. Hele bir yarını bula -
hm.. Yarın kalkarsın .. 

- Bense yemek zamanından 
evvel kalkıp yıkanmak istiyordum. 

Bunu söylerken Jeytan şeytan 
gülüyor, yatağının içinde gerini • 
yordu ... 

Nezihe Hanım: 
- Yağma yok, dedi, bundan 

sonra güv~tin yanına giderken be· 
line mantar bağlıyacaksın.. Ben 
de yanında bulunacağım.. Eğer 

Bülent Bey seni kurtarmasaydı, 
halimiz ne olacaktı?. Bunu dü .. 
ıünmek bile istemiyorum .. 

Günay dütündü: 
- Tuaf şey .. Beni Orhan Ka -

ya kurtardı gibi geliyor bana .. 
- Hayır ... Meliha gör:mü§. Seni 

Bülent Bey kurtarmış.. Kaya Bey 
arkandan geliyormuş .. 

"Karaya çıkar çıkmaz seni o te .. 
davi etmiş .. Neyse, şimdi bunu hı· 
rakalım ... ; Kurtuldu ... Evine götürmeli. 

, aya,, Günayı bir penyuvara - Demek Bülent olmasaymış, 
l~l"dı, kucağına alıp götürmek iste şimdi ben denizin dibinde olacak .. 
.ı
1

.'' • Fakat yorgunluğu artık ken .. mışım ha!. Ama tuhaf, ben hala. 
Q)flı •• k . d 
dı gosteriyordu. Kızı kaldırama Her neyse, bu gece inip i isme e 

' Yanına çöküverOi. teşekkür edeceğim.. İkisine de 8 .. ı 
1 u cnt, adeta korktu .. Endişe i- borçluyum ... 
e sordu: H"J B ı mi y: 

ol - - Hey Kaya!.. Ne oldun?. Ne - Orhan Kaya öğle yemeğinde 
Uyouun?. sap ~arıydL O, seni çok merak et 
- Benimle meşgul olma, bir miş... Çok iyi yürekli bir genç .•.. 

t~~ değil... Hemen arabaya binip Benim çok hoıuma gidiyor, dedi .. 
tı \Jhe gidin ... Siz Meliha, halası· Nezihe atıldı: 
b~ evvelden haber verin.. Birden _ Bülent çok daha iyi... Çok 

~.~-~ ... ~~laşland ırmayın .. Günayı ya• daha şık, çok daha zarif, çok daha 
l-.l'.. ,. ,. v:af">Ö•n.::- ••r-ak en ),.")'•"" t;O:Slt:rl1ll •• 

Me)'h Hilmi Bey omuz silkti: 
B ·· ı 1 a. koıarak uzakla,tı.. - Ne çocuk tabiatlisin Nezihe! 

lla. ~dent, Günayı kolJarının arası Sen insanlara değil, kravatın bağ
tıld: .. ı. . Kalabalık a(lır ağır da- lanışına, pantalonun ütüsüne kıy• 

'( a ... met biçiyorsun .. 
do ~ &?nur da başlamı§tı. Kaya, Nezihe bozuldu: 
~· ~rulrnağa gayret etti. Hasta gİ· 

1 htr· - Hiç değil.. Bülent ciddi, dü-) •Yordu. Alnından ter damlı .. 
Otdu.. rüst bir genç.... Her halde Günay 
l\end. · k d" ld d da benim fikrimdedir... Onu, Ka-

ı en me mırı ıan 1: d f 
1 ...._ Be b ya an aza beğeniyorsun değil b\ı.ı n udalayım... Sahiden 1 . ? 

Şoför Yako oğ: u Avramın ida· 
resindeki 3784 numaralı o'o'Jüs, 
dün saat on altıda Kerestecıler· 
deıı Evübe giderken arka le· 
kerleklerinden birinin cıva tası 
yerinden çıkmış, tekerlekler fırla· 
nıış ve ) oldan geçt>n Mediha 
Hanıma çarpmıştır. Zavallı kız., 
bu çarpma lt'sirile kanalızasyorı 
çukuruna yuvarlan~ış ve sol ko
lundan yaralanmıştır. 

"Şengül,, civarında 

Seyyar karpuzcu Osm:?n, dün 
saat on beşle ''Şengül., hamamı 
c.varında 'sl< icı Hayri tarafın· 
dan bı çQkla baldırından yara 
lanmı~tır. Hayrı, yakalanarak tah. 
kikata baş'anmı~tır. 

Arama neticesinde 
Eyi pt.! hızarın kahves ınde ara· 

ma yapılmış, orada bulunan gü· 
müş sulu Raşidin üzerinde kaçak 
çakmak taşı çıkmıştır. Raşit, ya· 
kalanmıştır. 

Telefon ücretleri 
Posta ve Telgraf Umum Müdü

rü Fahri Bey şu beyanatta bulun • 
muştur: 

"- latanbul - İzmir, Ankara 
- İzmir tel~fonu, ümit ederim ki 
kanunuevvelde umuma açılacak • 
tır. Ankara ve lstanbuldan Balı • 
kesire kadar tesisat ikmal edilmiş 
ve iki merkez de Balıkesirle görüş• 
müştür. 

Şubatta Kahirede beynelmilel 
posta kongresi toplanacaktır. Kon 

greve i~tirak edeceğiz ; ruznameyi 
aldık. Henüz kimlerin i§tİrak ede
ceği belli değildir. 

İstanbul telefon ücretlerinin bir 
miktar indirilmesi hukuk müşavir· 
leri komisyonunca karar verilmiş~ 
ti. Kat'i kararı Heyeti vekile ve -
recektir.,, 

Ziraat bankası ve 
buğdaylarımız 

"ıtla.y mı .... 
S 

ım .... 
ö ·· Günay, yorgun bir sesle cevap 

)" lunü hıçkırıklar kesti... verdi: 
t'l" afrrnur hızını arttırmıştı. Rüz-

}'anı 1 d - Ne bileyim hala.. Onları hiç 
}'ordu... aç ar a acı bir ıslık çalı • mukayese etmedim.. Birbirlerine 

t Orhnn K ... ... hiç benzemiyorlar.. Giriniz!. eQc: . aya, ne yaagn yagmura 
darıl'tırnı!.ct veriyor, ne esen rüzgar Kapı vurulmuştu. Hizmetçi kız. 
bil' rnuteessir oluyordu. y almz fardan biri, elinde kocaman bir 
çilı;ey düşünüyordu. Her k~lbi sepet kırmızı gülle girdi: 

Bugün meb'uslarımızdan Ziya -
ettin, Sadettin, Mithat Beyler ka
zamıza müntehiplerile temas et -
mek üzere geldiler. Fırka binasın· 
da içtimada köylü ve bütün halkı 
dinlediler. 

11)
0 

'fla kuvvetli bir ümide kapı.. - Size yolladılar efendim. 
tdu.. - Aman ne güzel... Verbaka-

1\ı;;- o.~u kurtardım!... Yaşıyor!.. yım ... 
1\ 'tı lfozlü Günayımı kortardım !. Günay sepeti aldı. İçindeki kart 
y :~bı gevşiyor, içi rahatlıyordu. viziti okudu: 

~Urıu ~ur yağıyordu.. Kaya yü - "Sıvışmanın kolayını bulan dans 
fak~ ava ya kaldırmıştı. Yağmur arkadaşıma.... Çabuk iyileşmesi 
kat "".~atından süzülüyordu.. Fa - temennisiyle. d .1\il.. . . 
eiild· Unu ıslatan yalnız yağmur 

ı. 

ol" ha 
n Kaya ağlıyordu. 

Sadt.tn Bülent,, 

(Devamı var) 

Halk kazamızda geçen sene or .. 
ta mektep tesisinden dolayı mem
nuniyetlerini izhar ile beraber ser 
dettikleri sair ihtiyaçlar arasında 
bilhassa Ziraat Bankasının Catal· 
cadan da buğday mübayaas; için 
hükumet nezdinde teşebbüsatta bu 
lunulmasır.ı mebuslarımızdan şid. 
detle rica etmişlerdir. 

Küçük san' atlar kanunu 
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- Benim kim olduğumu sorma 
yınız .. Selman nerede?. Onu kur • 
laracağım .. 

Herkes hayretle bakıy:>rdu: 
- Nasıl kurtaracaksm?. 
- Beni götürün.. Ben kurtara· 

cağım .. 
Kızı Selmanın yanınıt aldılar. 

Selman, kas kah kesilmi5, k1mıl

dıya.mıyordu .. 
Kız su istedi.. Avcunun içinde 

sakladığı küçük bir boynuzdan iki 
parça taş çıkardı. Taşlardan biri· 
ni suyun içine attı. Bir müddet ka
rıftırdıktan sonra taşı çıkardı.Suyu 
yudum yudum içirmek i->~ edi. Bu 
çok güç ve çok acıklı bir manzara 
idi.. • 

Selman, dişlerini kenetlemişti ... 
Kız, o dişleri açmak ve Lir damla 
i laçlı su akıtmak için " uğraşıyordu. 
Alnından buram buram ter akı -
yor, derin derin nefes alıyordu ... 
Fakat, bir saniye batını Selmanın 
üstünden kaldırmıyor, gözlerini a 
yırmadan ilacı içirmeğe uğra~ıyor 
du. 

Bardaktan sızan sudan bir 
kaç damla Selmanın ağzına sız .. 
mıştı . . Bunu gören kızın 

yüzünde sevinç ali.metleri beliri .. 
yordu .. 

Bir az evvelki mecliste bulunan 
lar, çıt çıkarmadan seyrediyorlar
dı .. 

Kız, bardaktaki suyu damla 

damla Selmanm ağzına akılmağa 
muvaffak olmuştu. Bu i~ bittik • 
ten sonra, yaralıyı bir yatağa ya• 
hrnı.alarmı rica etti .. 

Selman, derhal yatak odasına 
götü:-üldü .. 

Kız, bundan' sonra eliııdeki i -
kinci taşı suyun içine koydu ve o 
su ile Selmanın yaralarınt yıkadı .. 

Bu iş te bittikten sonra derin 
bir nefes aldı.. Bir an başından 
ayrılmıyan Tayyar Paşaya döne • 
rek: 

- Tayyar Paşayı 

Dedi .. 
göreceğim. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
~tlnceli idi: 

- Paşa, dedi.. Sizin namuslu 
ve iş yapan bir serdar olduğunuza 
~imdi iman ettim. Size söz veri
yorum. Abaza Paşayı yarından 

tezi yok geberteceği.m .. 
Tayyar Paşa bu muvaffakiyetin 

den memnun bir halde: 
- Allah yardımcımızdır. 

de senden bunu beklerdim .. 
Dedi ve ili ve etti: 

Ben 

- Elbette mükafatını yakında 
görürsün .. 

Tayyar Paşa odasına doğru gi
derken dudağında hafif bir tebes .. 
süm vardı. 

Odasında bir müddet gezindik
ten sonra Yusuf Paşayı yanına ça
ğu:ttı: 

- Paşa, dedi.. Verilen kararı 
tatbik etmek güç değil. Ancak i· 
şin selametini düşünmek lazım .. 
Elbette bu işte yalnız değilsin. Mu 
vaffakiyet aana raci olmakla bera 
ber.. benim de yardr.mıma iT1ti -
yacın var. 

- Şüphe mi var Paşa, sızın 
yardımınız olmadan ben ne yapa
rım?. 

- O halde beni dinle.. Yarın 
Abaza Paşayı çadırına gider ora
da hançerle öldürürsün~. Sen ça• 
dıra girdiğin dakikada da orduya 
emir verir, bütün kumandanları • 
mı iş başına salarım. 

- Emir senin Paşam .. 

- Haydi yolun açık olsun .• 
Yusuf Paşa odadan çıktıktan 

sonra Tayyar, Paşa sevinçten ye -

rinde duramıyacak halde idi. 
- Hain, diye söylendi, bütün 

çektiklerim senin yüzündendir .. 
En nihayet kendi ayağınla başı • 
nın belasını buluyorsun. 

Tayyar Paşa, vakit geçirmeden 
Abaza Paşaya bir adam gönderdi. 
Çok mühim bir mesele için görüş. 
mek istediğini haber verdi. 

lki sat sonra Abaza Paşa Ue 
Tayyar Paşa baş ba§a idiler. 

Tayyar Paşa: 
Tayyar Paşa, bir türlü hayretini 

yene.mi yordu. 
Bu kız kimdi?. Kim olabilirdi? 

Selmamn yaralı olduğunu, buraya 
getirildiğini ona kim haber ver .. 
mişti?. Düşünüyor, bir t ;irlü aklı 
na bir şoy gelmiyordu .. 

- Paşa, diye söze başladı. Bil 
mem adamlarına ne derece itimat 
edersin.. Fakat fazla itimat gÖs· 
termek, ekseriya fena neticeler ve 
rır. Yusuf aşayı nasıl bilirsin?. 

- Tayyar Paşa benim.. Ne is
tiyorsunuz?. 

- Ben de Zehrayım. Belki be 
ni tanıyamazsınız .. 

Tayyar Paşa şaşkın 
te bağırdı: 

bir vaziyet 

- Zehra siz misiniz?. 
- Beni tanıyor musunuz? .. 
- Selman bahsetti.. 
Zehra sevinçle: 

Abaza Paşa, tuhaf tuhaf Tay. 
yar Paşanın yüzüne bakmağa ha§ 
ladı: 

- Elbette itimt ettiğim bir zat. 
tir .. 

- Ondan bir fenalık me.ımul de
ğil midir?. 

- Haşa ... 
Tayyar Paşa hafif bir kahkaha 

ile güldü: 

"k - 10 -1 ~o .. k 
tı-1n, ı.u Ür iyileştin... Arkadaş-
~lijJl t•dip müjde vereyim, bütün 
. ......_ ~erak içinde .. 
h.- .-.aber · · · "1)-ittı.. verınız enışte... Çok 

r.··~Una.y b· 

Bir şaki daha tutuldu 
V «m, 20 - Altı seneden beri 

Şark havalisinde şakavet yapan, 
hanımanlar söndüren ve Dünya· 
malı lakabı ile anılan eşkıya jan • 
darmalarımız tarafından Kazr.m -
paşa kazasında ölü olarak derdest 
edilmiştir . 

Küçük san'atların Türklere has• 
rı hakkındaki kanunun iki yıl için 
de tedricen tatbikatına dair tali • 
matnamenin Devlet Surasında tet· 
kiki ne batlanmıştır. -

Dahiliye Vekaleti kanunuev • 
velden itibaren her üç ayda bir 
kısım san'atları ecnebilere men • 
netmek suretile iki sene zarfında 
kanunu tatbik edecektir. 

- Selman konuştu mu?. Ah 
çok geç kaldım. Çok ızhrap çek
miştir. Söyleyiniz.. Çok ıztırap 
çekti değil mi?. Hep, hep benim 
yüzümden. 

- Aldanıyorsun Pata·· 
Aabaza Paşa asabileşmişti ı 

- Ne demek istiyorsunuz?. 
- Yusuf Paşa sizi öldürmek 

istiyor .. 
Abaza Paşa yerinden fırladı .• 

Elini hançerine götürmüştü: 

.. o~ler· ır az solgundu. Fakat 
~· •ne 1tılen· can gelmişti, yatağında 
~ _1Yordu .. 

İçllıj::;~~· ile Hilmi Bey çaylarım 
1 ~\in 

1
• Saat beşti. j f talya ve Bulgaristan 

t· ay, bir h b" R 20 · az ma zun ır ses· oma, (A.A) - Resmi bir 
' d ' ti / 1 tebliğe göre Italyada hususi bir 

e~İ)'e' Y~ık, ki bu gece dans e- surette bu:unduğu esnada Bulgar 
t\ '- C• finı d d" 

~ı itıer-:· ' e ı, fakat gece a· ı kralı Boris, M. Muasolioiyi kabul 
'Ilı.. etmiıtir. 

Vekalet talimatnamenin hüküm
lerini çok gizli tutmaktadır. 

Zehra son sözlerini ağlar gibi 
söylemişti. Bu esnada, Selmanın 
kımıldadığı duyuldu. 

Zehra, yerinden sıçrıyarak ya -
lağa atıldı. Sevinçle: 

- Oh.. Yarabbim, kurtuldu ... 
Aydın incirleri Nefes alıyor ... 

1 
Her sene Aydın ve havalisinden Diye söylendi .• 

26 ağustosla getirilen ilk incir bu Bütün bunları uzaktan seyreden 
sene havaların serinliği yüzünden Yusuf Pa§a kapıda duruyordu .. 
ancak be§ eylülude getrilecektir. J Tayyar Pa§ayı çağırdı. Çok dü-

- Yalan... Diye bağırdı. . 
Tayyar Paşa, ayni soğuk kanlı} .. 

hkla cevap verdi: 

- Hem yarın sabah sizi öldür. 
mek için gizlice çadırınıza gele • 
cek. . 

Abaza Paşa hiddetinden kudu
racak hale gelmişti .. 

- Siz r..:. biliyorsunuz?. 
Diye haykırdı .. 

( Dı·varm var) 
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Kadın Ve Erkeğin LONDRA Yedi Dakika Süren 
Evlilik Hayatı ! Aradığı Vasıf~ar ! Moda Muhitinde 

Şapka Modası : 
Geçenlerde Japonyada garip 

bir evlenme hadisesi olmuş, bu ev· 
Jenme yedi dakika sürmüştür. Bu, 
dünyada en kısa süren evlilik ha
yatı olarak kaydediliyor. 

ğildik. Bu ne garip §ey!,, derler •• 
Etrafta duranlar bakıflar, soruş • 
turmalarla işin içinde bir yanlış • 
lık olduğunu anlarlar. Hakikat, 
bir an içinde meydana çıkar. 

J:' • 
tllry l\ta Hokke isminde bir Avuı • 
tj,, ~~ ınuharrir, kadm ve erke -

•( Q\ 'b• 

Aile kurulutuna baılangıç olan 

ıevgilerin eıası, iyice tahlil olu • 

nursa, biribirlerini sevenler yahut 
sevdiklerini zannedenler, hep bu 

umumi kaidenin tesiri altında sev· 

gili • . . • ve nihayet karı, koca se

çerek, aile kurarlar .. Bu arada is
tisnai görünen vaziyetlere aldana· 

•ıft tı ırlerinde aradıkları va • 
lt \' k !be . e Pe o kadar aramadıkları 

r~!etler hakkında f U yazıyı net
ı!tir: 

''S 
~ ~nelerce evvel büyük bir 

Ctıka • b' k ()lctt gazetesı, ır an et açmıt, 
ltr/~~larından kadınlara, erkek
dıJtı e ılha~sa ne gibi vasıflar ara
hiJh lrınr, erkeklere de, kadınlarda 
~ı aııa ne gibi vasıflar aradıkla· 
dltt '0tınuıtu. Ayni zamanda, ka
da.kin erk~k~eki ve erkeğin kadın. 
>'tlaj ne gıbı meziyetleri ehemmi -
bir ı •aydıkları teklinde ikinci 
ee,,hu~ı de, bu anketin başka bir 

eıı idi. 

llu k ~ b .an et, pek alaka uyandır • 
Ced ' •nlerce cvap gelmitti. Neti • 
1~1e' bir hulaıa yapılmıt, kadın -
«bun .erkeklerde hemen hemen u • 

~ ltııyetle zeka ve meharet vasıf. 
~ ~ aradıkları, nezaket hususu· 

' ~ en az ehemmiyet verdikleri 
,7rlını1tı. Erkeklere gelince, 
tUı ~~ın da kadınlarda bilhassa 
tj , e lık Ye ev idare etme kabiliye
tJ~~adrkları, zeka cihetiyle en az 

adar oldukları görülmüttü. 

~ A.ınerikalı kadın ve erkekler 
. a&ındak· b lıl ı u temayülleri daha 
~vap1 1°1arak anlatmak için, verilen 
,) arda d h "tlirıı n a a etraflıca bahse .. 
~ce .. :· A.ınerikalı kadın, ae • 
ı.. gı erke.... kA • 1 . • ·qek gın ze asıy e · ıftıhar et-
dtki \'e o::ıun hayat mücadelesin • 
~b...- lrteharetile, kendisine mü • 
tı~ .. Qlle} b' 
'Qlek i . ır yafayıf temin 

>tt) . •hyor. Eğer erkek bu mezi 
. erı h . k 
'tııe k aızse, adın, onun kendi· 
''~ atfı nezaket göstermesinden 
'~~eçebilecektir. Bu, onca pek 
t"~ek~r nıühim bir §ey değildir .. 
.,.. erıe kad n .. .. 
'"~e)l·.... .' ı ın yuz ve vucut 
~ ıgını .. 1 . h taiq· ı goz erme O§ görün • 
;eaitldı, hun~~la beraber ev ida .. 
~ittd e kabılıyet sahibi olarak, ev 
~()~tt·e rahatlarını temin etmesini 
ı~ 1Yor}a K d .. ~e . r. a ın, guzel ve ev 
t.ı. ••nde k b·ı· ı· . " ~"{il)> h a ı ıyet ı ıse, zekaya 
\ e>} ulurınıasına ne lüzum var? 
~ Q:ııyabilir. Zarar yok!. 

~~ tt> ... 
1
ete gelen cevaplar üzerin • 

~ ~ e b' ~ t"i.lc d ıraz dururıak, yalnız A· 
t ~ k1~ t değil, Avrupada. ve di • 
~~ etk ~ .. ~rda aşağı yukarı kadrnm 
'"tı) egın · ~ eQikle .aynı tarzda temayüller 
~ l ~d rı neticesine varırız. Gü 
ııı ın ev 'd . . b'I k r ... ~, ı areıını 1 en a -
d~ l>o~ıeuh~elif yerlerde, erkek j .. 

~ l', S0 llr hır kadın, ideal kadın • 
ı. 't~ ı:ır·· a zeki erkek, itinde me • 
"tr) "'0 •te ~ ~de k ren erkek.. Muhtelif 
e~ İde 'ı adın için böyle bir er-
" a erkektir li "ttçj . 

L •ıı,i ,. ' '.ahıslara göre değiten ia. 
"t •aıı . , • hlt . Yetler mevcuttur.. Fa • 
'"' 

1•tian ... . ı... ••1ta .. aı vazıyetlerde bile 
"'t~ ~ore k . , 
~ 'ltttt~ ... Y\1 arda kaydettıği • 
~ h..._ rtn.ı kaid · · ı · ·ı· ~i "-QUnti • enın ız erı sezı ır. 

) ~l\ k kaıdeye uygun dütün 
'ti adın . • 
~· 'r•ntıı b Ye erkekler bıle, ha· 
'>l 'denin ~zı safhalarında bu 
~ teıı · · d ~~'dan, rın~ . ~y~r, farkında 

L ~eden h bırıbırıne itiraf 
'et ' un · 'derle a uygun olarak hare-

r. 

rak, hemen aksini iddiaya kalkı " 
fıla:namasını söylemeğ unutmıya • 
hm! .• 

Batka bir cepheden de bu umu 
mi kaidenin kuvvetli tesirini tes -

bit yolunu bulabiliriz. Erkek ço
cuk, annesinin müstesnalığını iı -

pat için, onun güzel olduğundan, 

evde yaptığı itleri mükemmel yap
tığından demvurur. 

Japon adet~ne göre, evlenecek 
kız, evlenme yerine yüzünü kalın 
bir duvakla örtmü§ olarak gelir. 
Merasim icabından olan takdisler, 
dualar, dolayısile evlenme tamam 
landıktan sonra, erkek, kızın du • 
vağını kaldırır, kızı öper. 
Dünyanın en kısa süren evlilik 

hayatı rekorunu teşkil eden garip 
evlenme hadiıeıi şudur: 

Meğer, evlenecek çiftin çağrıl • 
ması sırasında, bir isim karıtıklı • 
ğı neticesinde nikah kıyılma ye • 
rine, ayni saat içerisinde başka bir 
erkekle evlenmek üzere kızlara 
mahsus bekleme odasında sıra 
bekliyen ba§ka bir kız çağrılmr~ . 
Kızın yüzü kalın bir duvakla örtü .. 
lü olduğundan, ne kız erkeğin yü • 
zünü görebilmiş, ne de erkek, kı • 
zın!. 

Kız çocuk da, babasını, akıllı, 
meharetli, tuttuğu iti batarır bir 

adam olduğu söyliyerek, methe -
der. Anneleri ve babaları böyle 

olmasa da, çocuklarının onları 

böyle anlatmaları, içlerinden ge -
len bir hissin teıiriyledir. Annele
rinin, babalarının böyle olması, 

onların özlentileridir ! . 

Bi~imi Meşepalamudundan 
mülhem örnek 

Bir Japon kızı ile bir Japon 
delikanlıaı, nikah kıyan adamın 
karşısında dururlar. Hayli uzun sü 
ren takdisler, dualar, dolayısile ev 
lenme tamamlanınca, güvey, ge
line doğru yürür. Onu öpmek üze· 
re duvağını kaldırır ve bir anda 
ikisi de hayretle birer sayha ko • 
yuverirler. Sebep, ikisinin de biri• 
birlerini hiç tanımaması! .. Bu va
ziyet karşı~ında nikah kıyan a -
dam da gelin ve gü~ey kadar hay .. 
rete dü,er. Gelin ve güvey, telitla 
"Biz, biribirimizle evlenecek de .. 

Bu yanlı~lık anlatılınca. nikah 
kıyan adam, hemen evlenmeyi 
bozmuş. Bu suretle, Japonyadaki 
yedi dakika süren bu garip evlen
me hadisesi, dünyada en kısa ~ü
ren olmak üzere, dünya evlilili 
hayatı tarihine geçmiştir. 

Bu da kırılan yeni bir rekor! • 
Şimdiye kadarki en kısa ev

lenme bayatı rekoru, yirmi beş 
dakika imiş ve bunu kıran Ame· 
rikalılarmış. Bu itibarla, rekorun 
Japonlara geçişi, büyükçe bir 
farkladır 1 

Kız veya erkek tasnifine tabi 
olmadan da, hazan çocukların 

böyle ıöyliyebilecekleri, yahut bu 
eıaılara aykırı anlatışlara girişebi
lecekleri ,kaidenin umumiliğini iı
pat yolunda yukarıdaki tasnifle 

ıöyleyif delilinin kıymetini dütü .. 
rem ez. 

Bu bahiste umumi ve istisnai 
vaziyetler, biribirlerini nakzetmi -
yor, .... bilakis tamamlıyor, de • 

kt. ' me ır .. ,, 
Frits Hokke - -

Geçen haftaki kadın sayıfa
sında, Virananın meşhur moda
cılarından Mm. Mari Alfonsinin, 
sonbaharda giyilecek şapkalar 
için bir örnek bulduğundan, bu· 
nun yukarı kısmının alta köşeli 
olmak husuiyetini gösterdiğin
den bahsetmiştik. Bu hafta 
da, Londrada sonbahar şap· 
ka modası olarak ileri sürü· 
len bir 6rneğin ?csmini neşredi· 
yor uz. 

Biçimi, meşepalamudundan 
mülhem olduğu söylenen bu 
şapka, koyu renkte seten· 
den yapılmıştır. Başta hayli şık 
duruyor, göze hoş görünüyor. 

Bakalım, sonbaharda altı kö
şeli Viyana şapkaları mı, yoksa 
meşe palamudu biçiminde Lon· 
dra şapkalarımı moda olacak! 

. ......................................................................................... ... 

• 
Ferah 
Ralıat 
Ve Şık 
Kitap 
Odası 

• - - -
Karikatürde Plô.i Ve Fıkralar 

"Plaja Gidişteki 
Bu plij karikatürü, bir Viya

na gazetesinde çıkmıştır. Yapan 
Vera Raşke isminde bir kadın 
karikatüristtir. 

Altında "PJija gidişteki .ha· 
kiki maksat 1,, yazısı bulunan bu 
karik a lürile, kadınların bilhassa 
bu sene, çok süslü, cicili· 
bicili, aJacabulaca deniz el
biseleri giyerek, banyo mevsi
minde plajlara balo manzarası 
verdiklerine ve adeti moda re
kabetine giriştiklerine ima edi· 
liyor. 

Hakikt Maksat r,, 

1 
Plajda banyo etmek, güoeı· 

lenmekten ziyade, ıon moda 

deniz elbiselerini göstererek, 
zevk duymak.. ViyanaJı kadın 
karikatüriste göre, kadınlar için 

"Plaja gidişteki hakiki maksat!,, 

bu imiş..... Ya erkekler için ? 
Karikatürde, erkeklerin de 

kadınları seyı etmekle meşgul 

oldukları görülüyor. Şu halde 

bu karikatür, iki cepheli bir 

"Plaja gidişteki hakiki mak-
1atf,, ifadesi! ...... 

- Bu güzel yazlık elbiseyi ko· 
can mı yaptırdı?, 

- Hayır .. Tasarrufum saye -
ıinde, biriktirdiği.m para ile, 
kendim! . 

- Sen ve tasarruf!. 

- Elbette ! Kocamı cigara ve 
içki içmekten vaz geçirdim ve bu 
suretle paraca tıuarruf ederek .... 

9~ 

- Sokakta bir telefon kulübe· 
sinde bu kadar fazla durmak olur 
mu ya?. Kimin telefon numarasını 
arıyorsun?. Söyle de, sana yardım 
edeyim?. 

- Telefon nu.marası falan ara • 
dığım yok, kocacığım. Doğacak 

çocuğumuza şık bir isim arıyo • 
rum!. 

- Sizin zayiflama tedavisi işi 
ne safhada?. Gene eskisi gibi 

haftada iki gün hiç bir şey yemi • 
yor musunuz?. 

- Bu haftada iki gün aç kal -
mak meselesi, tedaviyi kl~a bırak· 

mama sebep oldu. Malum ya, kı • 
tın günler kısadır! •• 

- Oğhz.m, bak gene pantalo • 
nunu yırtmıısın .. Ben ıana her za• 
man yeni bir pantalon nereden 
bulayım?. 

- Anne, ikiz olmadığıma şük
ret. Ya ikiz olsaydım, ne yapa • 
caktın?. Bir yerine iki alacaktın!. 

~~ 

- Hem çalıımağı sevdiğinden 
bahsediyorsun, hem de kendine 
bir i~ bulmuyorsun!. 

- Sevgilim, nasıl bulayım ? .. 
"Atk, İnsanı kör eder,, derler!. 

~~ 

- Kızım, buraya gelmeden 
evvel çalıştığıo evi niçin bırak
tın ? 

- Yanında çalıştığım kimse· 
ler çok sinirliydiler de ondan ... 

- Ya, ... Mesela... Ne gibi ? 
- Mutbakta bulaşık yıkarken 

tabak, çanak kırdım mı, hemen
cec'k sinirleniyorlar, kıyameti 
koparıyorlardı ! 

~«> 

- O adamın seninle sahiden 
evlenmek niyetinde olduğuna ne
reden bükmP.diyorsun, kızım? 

- Hana daima, pahalı elbi
seden ziyade ucuz elbisenin ya
kıştığını söylüyor da ... 
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1 Eski zaman hikayesi Sinema ...................................... Nasıl Güzellik 
Gece yarısı Çevrilen ve çevrile

cek filmlerden 
bazıları 

Kraliçesi Oldum. 
-14 .- Yazan : Raynıonde Allai 

akşam üstü elbisesi ile dolaşl 
cağımız idi .. Orta boydan irice bir sivri sinek 

kadı Mahmut Efendinin burnunun 
ucunu bir hayli tavaf ettikten son
ra, sol deliğinin içine giriverdi. 
Kadı Mahmut Efendi, uykusunun 
arasında burununu oynattı, dudak 
larını gerdi, hapşırdı ... 

Nezleliyken hapşırmanın keyfi 
yoktur, ama nezlesizken vardır .. 
Kadı Mahmut Efendi, uykusunun 
arasında keyifli keyifli, kıvrak kıv 
rak hapşırdı .. Hap~ırırken vücudü 
sarsıldı, karyola gıcırdadı. 
Kadı Mahmut Efendinin karısı 

Dilpesnt Hanım; iri, tombul vü .. 
cutlü, çekme badem gözlü Dil -
pesent Hanım da kıpırdadı, uyan• 
dı~. Karanlıkta gözlerini açtı, içi
ni çekti, sağdan sola döndü. Beş 

dakika sonra solundan sağına dön 
dü, gözlerini daha sıkı kapadı; 
amaruyku tutmuyordu .. · 

Yatağın içinde bir iki daha dön
dü, nihayet kalktı, kocasının sırtın 
dan atladı, terliklerini giydi, pen
çerenin önüne gitti. 

Her yer zifiri karanlıktı.. Çıt 

duyulmuyordu. Hatta bekçi baba 
sopasını bile vurmuyordu. 

Sessizliği gene Dilpesent Ha .. 
nım bozdu. Birdenbire, fena hal
de korkmuş gibi haykırdı. Kara 
bir gölge, konağa doğru geliyor .. 
du.. Evvela gölgeyi bir yabani do 
muz, bir manda sandı.. Fakat ya
vaş yava, gelenin insan olduğunu 
anladı. 

Bu iri yarı insan gölgesi mutfa .. 
ğın pençeresine yaldaşh, tırmandı 
pençereden içeri girdi .. 

"E h h . d'' yva , ırsız gır ı .. ,, 

Dilpesent Hanımın aklına ilk 
gelen şey bu oldu.. Sap sarı kesil
di, hemen yatağa sokuldu, kocası
nı tartaklııd ı: 

• 
- Efendi, efendi.... Uyan di -

yÖrum efendi ... 

Kadı Mahmut Efendinin gırtla
ğı ile gcnzinin iltisak nokti\srndan 
ho.murtuya ben7.iyen bir nida çık -
tı: 

- Hauoauoa !... 
Dilpesnt Hanım yalvardı: 

- Allah aşkına uyan Efendi ... 
Pençereden gördüm, konağa hır .. 
sız girdi ... 

- Ne istiyorGun karı? 
- Efendi aç gözlerini, bir şey 

istediğim yok ... Konağa hırsız gir
di diyorum .. 

- Sabah ola hayırola !.. 
- Efendi, uyan, sayıklama, 

mutfak pençeresinden hırsız girdi 
diyorum .. 

Kadı Mahmut Efendi dogruldu, 
yatağın içinde oturdu. Kıllı kol bi 
lekJeriyle gözlerini oğuşturarak: 

- insanın gece uykusuna da 
rahat vermiyorsunuz he!.. Diye 
söylendi, boş yere insan uyandırı .. 
Iır mı?. 

- Efendi, billahi bir adamın 
mutfak pençeresinden içeri girdi
ğini gördüm .. 

- Girdiyse girdi, gördünse gör
dün ... Peyman kızın bekçisidir . 

- Ne dedin ne dedin?. 
- Mahalle bekçisi Peymanın 

koynuna gelmiştir!. 

Dilpesent Hanını, balık kılçığı 
yutmu! gibi iki büklüm oldu, bo
ğularak haykırdı: 

- Bu huaızdan da beter.. E· 
vimde 'böyle rezalet çekemem. 

- Canım hanım, neden rezalet 
olsun?. Bekçiler bekçi, hizmetçi-

Yazan: İzzetoğlu 
ler de hizmetçi oldu olalı, araların 
da aşna fi,na vardır. 

- Ben böyle masal dinlemem 
efendi; hemen kalk, aşağı in, o 
kahbenin odasına git, bekçiyi def 
et!. 

- Lahavle?... Hanım benim 
ne üstüme vazife ... 

- Efendi, gitıınezsen şimdi dü
şüp bayılırım!. .. 

Kadı Mahmut Efendi kalktı, ter 
liklerini giydi. Hırkasını bulama 
dı. Gecelikle sofaya çıktı. Dilber 
kalfanın kapısını vurdu: 

- Kalfa, dün hırkamı yıkamak 
için aldındı ne yaptın?. 

- Peymana verdim Efendi Haz 
retleri .. 

- Olur §ey değil! ... Yellim ye
lalim hırkasız dolaşıyorum ... 

Evin içi kap karanlıktı. Kadı 
Mahmut Efendi elyordamiyle yo .. 
lunu buldu. Bir kat daha indi .• 
Mutfagın yanındaki küçük odaya 
girdi. Karanlıkta yatağa yaklattı 
kadının omzuna elini vurdu: 

- Sen misin Peyman? Uyuyor
muş gibi yapıma ... Uyumuyorsun .. 
Bir az evvel pençereden içeri kimi 
aldın?. 

- Aman Efendi Hazretleri, 
üstüme iyilik sağlık!. Pençereden 
biri mi girdi?. 

- Vurdum duymamazlık etme. 
O herife ıöyle, §İmdi defolup git-. 
sın .• 

- Efendi efendi, saçından sa
kalından utanmadan benim gibi 
be, vakit namazında, otuz rama • 
zan orucunda muslümana iftira at 

mağa çekinmiyor musunuz?. Ka
pınızda yarı aç, yarı tok, bir çey .. 

rek aylığa çalışıyorum, üstelik al
nıma kara sürüyorsunuz .. 

- Haydi haydi, şirretliği bırak. 
Herife söyle çekilip gitsin!. 

Peyman ağlamağ başladı: 

Ernest Lübiçin yeni filmi : .Ya· 
şamak için bir fikirin baılıca 
rollerinden birini Grey Kupere 
vermiştir. O ğer roller Frcdrik 
Marş, Miriam Hopkinı ve 
E. Everet Hortoo tarafından oy· 
natılacakhr. Eser Noel Kovard 
ın bir piyesinden nak !edilmiştir. 

Ester Ralston gene 
4jevlriyo 

Sessiz film zamanında birçok 
filmlerini gördüğümüz Ester R~
lston üç senedenberi logilterede 
bulunuyordu. Şimdi Paramount 
dıt sahneleri bol bir filmde (Son 
Erkeğe Kadar} da oynatmak için 
onu angaje etmiştir. Bu filmde 
ayrıca, Baster Kreyb, Noah Biri 
de rol almış ardır. 

Hangi filmi 4jeviriyorlar? 

Mac Vesl: Melek değilim. 
Fredrik Marş ve Geri Kuper: 

Yaşamak için bir fikir. 
Adrien Ams: Gözden düşmüf. 
Klodet Kolber ve Riçard Ar

len: Ü; köşeli Ay. 
Moris Şövalye ve )aklin Fran

sel: Bebek Efendi. 

Erih Pommer Foks Filmle 
Beraber 

Erib Pommer Nevyorkta Foks 
liult'panyasa müdürü Sidney Ke
nt'Je bir mukavele imzalamıştır. 
Bu mukaveleye göre meşhur At
man rejisörü her sene bir seri 

fiJm yapacak ve bu filimler F oks 
şirketi tarafından bütün dünyada 
gösterilccc"tir. ilk çevrilecek e· 

serJer iki Jiaan: Fransızça ve in· 
gilizce üzerine olacaktır. 

Georges Milton'un son filmi 

Milton son filmi"Solucan gibi 

çıplak,, filminin başlangıcında 
Türkçe konuşacaktır. 

Doktor Mor o Ad ası 

Çabucak adı tanılan, ve pek ya-

- Bu yaştan sonra, başınızda kında Eıınil Y annings' e rakip ola -
taşıdığınız koca kavuğu unutarak cağı söylenilen İngiliz aktörü Char 

benim gibi biçare, kimsesiz kıza les Laugton, Paramount'un mace
iftira atıyorsunuz. Siz de böyle ra filmlerinden biri olan "Doktor 
söylerseniz, ben kime SJğımrım? .. 
Bana iftira etseler, ben gelip size 
şikayet edeceğim ... 

Kadı Efendi af alladı, aşağı in .. 
diğine, ineceğine pişman oldu. 

- Peyman, dedi, hırka.mı almıf 
sın, ne yaptın?. 

- Kapının yanındaki çivide a • 
sılı duruyor .. 

Kadı Efendi, karanlıkta hırka
sını aradı, buldu, sırtladı, odadan 
çıktı ... 

Moro adası,, nda çok muvaff akı -
yet kazanmıştır • 

Saygılı okuyucularımızın hatır

ladığı gibi bundan evvel ve Laug 

ton (Haç izi,, nin son mühim rol -

lerinden imparator Neronda oyna
mıştı. 

(Doktor Moro adası) filminde 

bundan başka kaplan kadın adıyla 

andan Kathleen Burke, Richard 

Arlen ve Leila Hyams vardır. Önü-

Dilpesent Hanım, yukarda me _ müzdeki mevsimde Türkçe sözlü 
raka düşmüştü.. Kocası nerede olarak gösterilecektir. 

kalmı§h?. Gözlerinin önüne feci 
bir manzara geldi.. Hırsız Mah .. 
mut Efe?diyi bıçaklıyordu. 

Can hevliyle haykırdı: 

- Efendi!. ... 
- Ne oluyorsun karı, gırtlaklı

yorlar mı?. 

Kadı Mahmut Efendi yatağına 
yaklastı: 

- Kimseler yok, senin gözleri
ne hayal görünmü,, rüya görmÜ§
sün .. 

Mahmut Efendinin uykusu kaç 
mıştı, karısı ile şakalaşıyordu. 

- Sen teke kokuyorsun .. Poste
ki kokuyorsun ... 

- Sahiden odada bir koku var. 

Dur hele şu ışığı yakayım. 

Kadı Mahmut Efendi kibriti çak

tı, şamdanı yaktı. Oda §avkla -

nmca, Dilpesent Hanım bir çığlık 

baslı.. Mahmut Efendi geri dön
dU.. Karısının gözleri dört açıl .. 

ıını§, yerinden oynamıştı .. 

- Hırkanı Peymanın odasında 
mı bıraktın?. 

- Ne var?. 
- Aynaya baksana ... 

- Yarın sabah kalkınca Eyip 
sultana git, kendini okut .. 

Kadı Mahmut Efendi 
Dilpeıent Hanım, burnunun u • I baktı. Sırtında bekçinin 

cunu sivrileşlirip etrafı kokladı: 1 postu gocuğu vardı!.. 

aynaya 
koyun 

Artık kendimi yalnız hissediyor 
dum.. Eğer yanımda annem olma 
mış olsa ne yapardım?. Avrupa 
güzelleri, artık benimle kcmuJmu
yorlardı .. 

Eski iki yüzlülükten eser kalma 
mıştı. Onlar, husumetlerini ve 
kıskançlıklarını hayasızca ızhar e 
diyorlardı. Böylece hummalı bir 
hayat içinde müsabaka günü gel
di .. 

İmtihan günleri 
1lk imtihan üçüncü günü yapıl

dı. Sabahın dokuz buçuğunda 
otelimizin büyük salonunda banyo 
elbisesi ile toplandık. Büyük oto
mobiller bizi, şehirden iki kilomet 
re mesafedeki plaja görülmek için 
bekliyorlardı. 

Orada kilometreler boyunca se
yirciler için yer yapılmıştı. Seyir
cilerle plaj arasında gene kilomet 
relerce uzıyan bir tahta yol vardı. 
Bu yolun haf tarafında bineceği -
miz garip arabalara tahsis olun -
muş bir boıluk vardı. 

Her birimize tahta ve boyalı mu 
kavvadan yapılmıt bir araba tah
sis edilmitti. Bu arabanın iki ko
lu vardı ve bir zenci aürükliyordu. 
Her birimize müvazenemizi mu -
haf aza için, asa şeklinde birer so
pa vermi§lerdi. 

Arabanın sağa sola irkilmesine 
rağmen halka iltifat ctmeğe mec
burduk. 

Resmi geçit ba,ladı. Kızgın 
bir güneş altında satlerce yol al -
dık.. Zenci ara sıra duruyor, al• 
kı.ılardan istifade ederek dinleni • 
yordu. Şu dört yüz bin ki,ilik ka
labalık araaında, kendimi pek yal
nız görüyordum. Arabam gittik
çe fazla yalpa yapıyordu. Elim • 
deki asa artık desteklik edemiyor
du.. Yorgunluktan, bitabiden sı
cağa dayanamıyordum. Halbuki 
her şeye rağmen tebessüm etmek 
lazımdı. 

Söylendiğine göre, hakem azaıı 
halk arasına dağılmıf. Ben Jur -
nalın güzellik müsabakasına gi .. 
rerken, müsabakaya giren betbaht 
ların ne kadar azaplara uğrıyabi -
leceklerini tasavvur bile etmemi§· 
tim. 

Otele bitap döndüm, ye.meği o .. 
dama getirttim. Aktama annem
le beni Galvestonun bir lokantasın 
da yemeğe davet ettiler .. 

Bu lokanta deniz üzerine kurul
muştu. Yemek esnasında gayet 

Güzel numaralar gördüm. Fa -
kat 11k sık kalkıp dans etmek icap 
ediyordu. Dansörler umumiyetle 

güzel idiler.. Ve iyi dans ediyor
lardı. Yalnız hiç biri F ransızça 
bilmiyordu. 

Ben ise lngilizcc onlarla korte 
etmeğe imkan bulamıyordum. Yal 
nız tebessüm lisanı ile konuşuyor
duk. O da bana artık pek yorucu 
geliyordu .. 

- İkinci imtihan günü indiğiJ11 
man bütün güzelleri salonda g 
düm.. Birbirimizi tetkik edi 
tualetlerimizi tenkitli nazari 
süzüyorduk. 

Ben kendi payıma müsterih id 
Paria modasının kazanacağın• 
min idim.. Arkamdaki deniz 
visi ve beyaz kostüm, sade ı~ 
idi. Rakiplerimin göz alıcı elb• 
le~inden çok şıktı. Bu elbise d 
şetli rağbet kazandı. Bir çok 
merikalı kadınlar etrafını sar•~ 
diğer elbiselerimi gör.mek iste 
ler. 

Mösyö dö Valefin Paris ınod. 
trelerine olan vadini yerine s~ 
mek için bila tereddüt bu t~ 
kabul ettim. Odama cıktım. 
müsabaka için hazır duran elb' 
me meftun oldular. Bir Amerİ 
madam, bu elbiseyi her ne P 
sına olursa olsun hemen satıJ1 

mak istedi. Kendisi Galveıt 
gidecekmiş, hemen sata , 
on iki bin frank vermek teklifıf 
de bu!undu.. Fakat elbisemi e 
den cıkarmak mümkün değil 
Ona,~elbiseyi yapan terzinin 1',ı 
teki adresini vermekle iktifs 
tim... ; 

ikimiz de meyusen a~ağı iıt ' 
O, elbiseyi alamadığına, beJI lf 
on iki bin frangı kaçırdığım• , 
yıfl:-.nıyorduk. Elbise de o k: 
güzel bir ~eydi ki .... . Tam 
gümü§ incilerle · inşlenmİ~ 
Bu zinetler ten rengi ~ 
üzerinde geniş xaouklar viil" 
getiriyordu .. 

imtihan bir gün ev,vclki ~ 
oldu. Yemeği Küba vapu~ 
yedik. Ben Fransız yemekl') 
kavuştuğuma seviniyorum. V"· 
da gayet nazik ve sevimli ki', 
lerle görü~tüm. Beni bir köte~ 
kerek halkın lehime rey ,•el'./ 
ni fakat güzellik birinciliğiıı• 
mıyacağımı söylediler. . , 

Çünkü dünya güzelinin kı~, 
lacağı evvelde kararla,tırıl' 
Bu sıfat Mis Şikagoya veril "./. 
miş. Mis Şikago bir milyonel' I_ 
dır. Mükafatı kazanırsa '/ 

Galveston belediyesine terk~ 
mu,. Birinci mükafatın bir 1~ kalı tarafından kazanılma~ '/, 
m~''.. ~ksi takdirde Amerılı/ 
mılh tıcaretle alakadar ol.4ıJ 1 
mıı. Mis Nevyork mükafatı 1 
mazmrş. Çünkü geçen sene / 
ya güzelliğini Mis Nevyot1'11 

mi9ler. .~ 
Nevyorktan sonra Aınetl f 

en mühim tehri Şikago oidıJ, 
dan mümessili galebe çsl~; 
mış. Bu sözler biraz keyfitl'/ 
çırdı. Maamafih mükeıt' 
karnımı doyurdum. ~ 

Hoş böyle olmasından ne kaybe 
diyordum ki.. Eğer korte yapa
bilsem, hen de Mis Belçika gibi 
diskalifiye tehlikesine maruz kala
bilirdi.m. Böylece kavalyemle bir 
köşeye çekilerek iki kelime konuş 
tum diye beynelmilel bir mesele 
zuhur edebilirdi. Tebessümle ikti -
fa ki.fi idi .. 

Amerikalı rakiplerimdeıt /. 
lece intikam alıyordum. seıı 
Amerika yemeklerini yeye~; 
sam onlar da Fransız yeı111e 

Yemek bana pek uzun gözüktü. 
Hemen otele dönmek istiyordum .. 
Ertesi günü. bugünkü imtihanı bir 
daha geçireceğimizi biliyordum ... 
Yegane fark, plaj elbisesi yerine 

yeyemiyorlardı. " r n"''°/ i 

~-' Almangada bir >'j·ıJİ 
mecmuası tatile :;r~'ı 
Almany~da iki haftad• jıJ~ 

makta olan ( La Revu~ i fıl.ıil' 
. . d k' o b•' "' ısmın e ı mecmuanı til 
tın on beşine kadar t• 
miştir. 
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R.usyadan "" "" dönen sporcularımız 
? (S 

Şiıtı~·tarafı 1 inci sayıfada) ifade eden kısa bir hitabe irat 1 teknesi 1. saat l daldka 35 sa-
• -.ıltd ıye kadar harici temasları- ederek ezcümle demiştir ki: niyede ikinci ve Hayrettin beyin 

' en · l t ıiıt1 ~ttıı zıyade muvaffakıyet gös "Rusyayı ziyaret eden Halkvi yo~daş. ismindeki t~knesi .: ~aa .. 
,ur•~ ~~ık •rorculJarımıza Halk Fırkası takımının ilk avdet yeri lstanbul 3 uakıka 49 sanıyede UÇUDCU 

M. Heryo Ankaradan 
Istanbula hareket etti 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 
frrs:ıtmr hizc bah~e~meni heklc -
riz. Liyona teşrif edersen kendini, 

Fakat fikre ve cemiyete tealluk 
den eserler işin katkat fevkinde 
dir. Bir şef, millet ile mutabık ka 
larak harıkulade bir eser meydan 
getirmesini bilmiştir. 

~ıt)o dduğu bir istikbal merasimi oldu. Bura~a yapılan merasim oldu. 

111 ı•· Sl>o: 
1
' . yalnız Istanbul namına değil, bü· 12 Metre murabbaı yole: Ha-

giW -.,k U cula.rı Boğazdan karşıla - tün Halkevleri namınadır. run beyin coşkun isimli teknesi 
~iyot etliii tere Liman Şirketinin tahsis ..-- _ _ __ _ __ ~ 54. dakika 31 saniyede birinci. 
~ · l'rlot.ö d H r 20 t bb ' C Jşrl' ''>'it d r. e alkevi idare aza- C K . B R me re mura aı yo.e. e· 
r leri, ~VetJı bulunan spor klüp • erım . us- vat Beyin teknesi bir saat 13 
'dill" i,q e~tlerini saat altıda alarak Bo- d ) k dakika 33 saniyede birinci. 

b .• Oğru hareket etmiıttir ya an ayrı ır en y ' f d j f d } t 
il e 0 u>'Ukd l' • o e sını ın an: o re i. saa 
tJJ' •,l>~ru erede demirliyen Rus 4 de 27 sa. (ikinci zaman 54 de 

~~d t'a. Yakla,tığımız . zaman , Moskova, 20 ( A.A) - Cev- 27 sa.) de birinci, Yüzbaşı Sırrı 
Jlb. 'ııai b~ u klübü idmancılarının hu- det Kerim Bey Rusyadan ha- Beyin kıskanç ismindeki teknesi 1 L·· ır rnot·· 1 B k kl reket etmezden evvel Tas d ~ or e ve ey oz Ü - 1 saat 15 da, 29 sa. (1. O.>. 29) 

e}• ~l'j ,: ~e rnotör ve fıtalarla geldik ~jansı muhabirine beyanatta de ikinci oldular. 
~ lark~lmüştür . • ~ bulunarak demiştir ki: 

·~i· 1İfıı Q ~le gelenleri, Cevdet Ke- Sovyet Rusyada 45 gün kal· 
e \11,"affeuler yüzle karşılamı§ ve bu dık. Birçok şehirleri ziyaret 
d'ıl 'lıt"ın a.~ıy~tli seyahatten dolayı ettik. Her yerde hüsnü kabul 
#.. V, 'lnıyehni izhar etmiştir. gördük. Türk ve Rus millet
~ do~ur, Yedi buçukta tıtanbula Jerinin büyük dostluguna ta· 

~" ~b:kof .. afnı~ğa başlamıttır. . mamen uygun o!an bu samimi 
'T >oıı~ . onlerınde, güreş federaı- dıkkatten dolayı çok miltebas

~~ hcısi Ahmet F etgeri ve atle • sis olduk. Sovyet dostlarımızın 
~~ eyetinden Ali Riza 8. lerle her sabadaki terakkilerine bü
~ ta .~ Beıiktatlı1arın hususi motö yük memnuniyetle §ıhit olduk. 
L ruhıdii D h Sovyet dostlarımızdan tees· °'t tah . · a a ıonra mavnacı- · 
~b~ fllıl ve tahliye itÇileri, Haliç sürle ayrıhyoruz. Fakat yakan-
\) l'rlotör ve fıtalaraı, Galata _ da Sovyet sportmenlerini Tür~ 
''V l'elkencileri gelmi§lerdir. kiyede se!Amlayacağız ümi· 
~i :Pur limana girerken, liman- dile müteselliyi7. Buradaki ika
''a •Purlar düdükleriyle ıelim metimiz un2smda Sovyet • 
ttıi~d~ .. ?atladılar. Tophane önüne Türk dostluğunun ehemmiye· 

d tı sırada kayıkçı esnafı tinr mildrik olarak hakkımızda 
"1 faz) d il dostane neıriyatta bulunmuş ttda. a ıan a a sporculan 

bıl Yanlar arasında göründü • o!an Sovyet matbuahna biJhas-
~"' qf sa teşekkür ederiz. 
•lk ;rn, hükümet, belediye, BUyUk Sovyet devlet adam· 
\i •rkısı, Halkevleri, idman larına ve bütün Rus milletine 
~t '~Ueri İttifakı, müttefik ve aellmlarımızı iblağ etmenizi 
\

1 
tnüttefik klüpleri temail bir kere daha rica ederim. 

~' h~Yctler, esnaf cemiyetleri ~---- _ .... -- __ ..J 
""k~1 

leri, kesif bir sporcu v~ "Kafilemizin seyahat esnasın. 
~· \.. u,tlcsi ta rafrndan doldurul· 
\1 <Q\l """ da gösterôiği clisiplin ve sporcu 

Yana kordu. Vapur rıhtı- gençlerin memleketi temsil şere
\,. h Şır en vapurdaki spor- fine hakkiyle Jiyakatlarını ispat 
t~Yl:p birden lstiklil marıı- eden vakar ve en sonra spor 

~i Yof~:~lard~ Halk ve vapur- sahasında kazanılan muvlfaki-
~U or u marıı a1akta yetler, benim b6yle bir gençlik 

~~::etle dinliyorlardı. Genç. bafında bulunmakla duyduğum 

Küçük yatlar: Edip Beyin teh
like is'mli yatı 1 saat, 17 dakika 
26 sa, de birinci M. Postun Sef· 
te i ıimli teknesi 1. 35 56 ile ikin
ci oldu. 

Büyük yatlar: M Gorbun'un 
Kokgolvası 1 saat 43 saniyede 
birinci, Mehmet Beyin Tayfun 
isimli yatı 1 saat 9 dakika 52 
saniyede ikinci oldu. 

Beşiktaşlılar 

3- 2 yine galip 
V arna 20 ( A.A.) - Viladis!ov 

takımı ile dün yaptığı maçı 2-1 
kazanan Beıiktaı takımı ikinci 

maçını bugün burada Hiheski 
Sokol takimi ile yaph. Hibeski 
Sokol takımı bütün Bu!gar:stanm 

kral kupası şampiyonudur. Ve 
Sofyadan üç oyuncu ile takviye 
edilmiş bulunuyordu. Maç ço!c 

zevkli cereyan etti ve 3· 2 Beşik
taşın galebesile neticelendi. Be· 
tiktaı bugün gösterdiii oyun ve 
kazandığı muvaffakiyetJe bura 

efkarı umumiycsinde çok büyük 
iyi tes:rler bırakmıştır. 

kendi evinde bil.,, derli. 
M. Heryo trenin hareketinden 

bir iki dakika evvel teşyie gelenle
Je v~dala§h. Tamam on dokuzda 
trer: hareket etti. 

Ben layikim.. Memleketimd 
sol cenaha mensubum. Binaena 
leyh Türkiyede bulunduğum gün 
lerde hep eenç bir cümhuriyetin i] 

baharını yaşadığımı hissettim. Ga 
zinin ve arkadaşlarimn kurdukları 
bina ne tarafından seyredilse 
güzeldir. 

M. Heryo pencereden halkın 
coşkun alkışlarına, "yaşa, Heryo,, 
diye Fransızca olarak bağırmala • 
rma: 

' Ya: asm Tiirkive ... ,, 
J • 

Diye mukabele ediyordu. 
M. Heryo ile refakatindeki Fran 

sız Radikal meh'uslar, İsmet Pa -
, şan•n hususi vagonile hareket etti· 

ler. 

latasyond~ başvekil ismet Pa · 
,a Hazretleri, vekiller, C. H. Fırka· 
sı kat:bi umumisi Recep, Roma 
büyi.ik elçisi Vasıf, vali Nevzat 
B. ler Sovyet maslahatgüzarı, Fran 
sız sefiri ve Hariciye Vekaleti er
kanı misafirleri uğurlamışlardır. 

ANKARA, 20 (Hususi) - Sa. 
bık Fransız başvekili M. Heryo An 
karadan hareketinden1 evvel Türki 
ye hakkında ihtisaslarından bahse
derek demi,tir ki: 

"- lhtilalinizi yakından tetkik 
ettim. Türkiyeye nereye geldiğimi 
bilerek geliyordum. Fakat gözle -
rimle gördükten sonra hayran ol • 
dum. Harici, maddi manzara iti -
bariyle Ankarada gördüklerim ü
zerimde en iyi tesirler bırakmıştır. 

Türkiyenin geçmişine ait ola • 
rak yapılan araştırmalar milleti 

büyük maı.isine bağlamak bakı· 
mmdan ne mükemmel şeydir. 

Ben 1909 yılında, yani Mahmut 
Şevket Paşa zamanında da Türki
yeye gelmiştim. O zamanki Türki
ye ile bugünkü Türkiyenin farkı 
gece ile gündüzün farkı gibidir. 

Fransaya döndükten sonra bu 
seyahatime da;r bir kitap yazaca • 

ğım. intibalarımı orada · ok;.:-s;-_ 

nuz .Samimi olarak söylediğime i• 

nanacağmızdan emin olduğum i
çin söyliyorum. Şayet genç olsay
dım, gelir, memleketinizde çalışır
dım. Her fırsatta davanızın istika. 
metini her yerde göstermeğe çalı • 
§acağım .. 

Bugün İstanbula gidiyorum. Ya
rın muhtemeldir ki Gazi Hazret • 
}erile mülakatta bulunacağım. 
Sonra Rusyaya gideceğ:.:n. Türk 
milletine selamlarımı söyleyiııi.z.,, 

M.Heryonun ziyaretleri 
ANKARA, 20 (Hususi) - Sa· 

bık Franaız bafvekili M. Heryo 
bugün öğleden evvel Gazi Terbiye 
enıtitüıü ile lımetpafa kız ensti • 
tüsünü ve Ankara kalesini ziyaret 
etmiş, kalede eski eserlere yakın • 
dan alakadar olmuştur. 

ziyafette bulunmuştur. 
Saat l 7 de §ehir lokantasında 

Ankara belediye reiai Nevzat Bey 
tarafından misafirler şerefine bir 
çay ziyafeti verilmiştir. 

~t b 0 nra 11hhmda bulunan 
it. • d bahtiyarlığı bir ço'.c defalar art· :-, ~ 

1 
n osu da Istik'il mar-

' • dı b d tırdı.,, d, ve u sıra a sporcu· 

Golleri Hayati ve Nazım altı
lar. Beşiktaşhlar iki galebe ile 
memleketlerine avdet etmekte
dirler. 

Öğlede başvekil ismet Paşa Hz. 
nin Marmara köşkünde verdikleri 

lzmir panayırı 
İZMtR, 20 (A.A.) - lzmir pa. 

nayır sahasındaki pavyonların in
şati bitmiştir. Panayırın methaline 
agyet güzel bir tak yapılacaktır. 

\ 1, •lkıtlar arasında rıhtıma Cevdet Kerim bey, hitabesinin 
' r. sonunda Sovyet Konsolosu M. 

tYet k Ziviling hitap etmit ve "memle· 
• onsolosu Ziviling ile k 

1 't c etlerinde hakiki mil iyetperver 

'

t..... caıiyetleri ittifakı reiıi 
·cur ve inln!ipçı "l ürk gençliğine, iki 
c111 Uro Meb'usu. Aziz bey 

~I •rı b' memleket dostluğuna yakışır ~ 't ırer birer tebrik et-
"I \'c b ıekilde mi,aafirperverlik göıteren 

t ~•lk ep birden otomobil- Sovyet Rusyanın büyüklerine 
tıtı. fırkasına gidilmiı<ir. 

\ "' karşı duyduğu minnet ve ıükra-
'ıl.. tff,_~crk~ılerinde Rusyadan nm ıblağını,, rica etmiıtir. 
."'ttııı 1Yetlı neticelerle dönen •r .• ı· Sporcularımıza verilen 
"'~ , 

8 
yCrc ıae ç !lY hazırlan-

"l,. hediyeler 
~ -d, huu ~ çayda sporcu1ardan 
~. 'Po kul1)et,b elediye, halk
~1· iıtik r teşkilatı mümessil
~,~lllttd bat merasimine iştirak 
'1•ı. ·0,~: ~azıtan ve Sovyet 
\~>'OtJ nesı erkanı hazır bu-

•td ç ~ laıccı; . 1• ay esnasında şe· 
1o 1"a tcbs~ ctkinından Nakiye 
lt ır na 
\ı ~ar tnına SForcı: genç· 
') tttı:11 btı takdir~: ar sözler 
~t de fıtk Unu müteakip Ali Rıza 
~-'~ 'l ~ namına bu hissiyata 
~~t ~1ttir 
.l'llt ht k . 
' C11 0 °nsolosu M Z•vilinski '-t ''bçl' ~. . ' ~ 'iı t ıgın Sovyet Ruıya-

'

tt \lrnc ·ı 'k. d · •l'a1 d 1 e ı ı ost mem· 11 1 ak' •~ ~ld'llcl 1 rabıtaya takviye 
b.ıttı,Q 1 .. arını söylemiş ve bu 
"Qıtd Urk 

•iı spotcu!arına ka-
·'°t ~Gt llfcrden ço~ mem. 
'tt· tba · 
i ır. 'f akd~sıs olduiunu ilave 
if)l '''-'i11ı· ır ve tebrik hisle
~ ttt le 1

Yctle ifade eden ·ra •rtı R . "d rJr , usyayı zıyaret 
tt 1\ •~orcu kafilesi reisi 

trı 111 8 ey, teıekkür 

Sovyet sporcuları, 

culaı ına şu hediyeleri 
dir: 

Türkıpor
vermitler· 

MolörsUı bir ıpor tayyaresi, 
hayvanat bahçesı 1çın s 'ncap, 
ayı, rus J.rnmaşları, çatal, bıçak, 
raket. 

Yelken yarışları 
lstanbul, 20 (A.A.) - Y clktn 

yauşlarana bugü~ devam edilmiş
tir. Türkiye idman cemi}etleıi 
ittifakı umumi merkez reisi Aziz 
bey de yarışı yakından takip et
miıtiıtir. 

Neticeler funlardır: 
12 kadem dingi sınıfında M. 

Smitb Lyto'in Nansi isimlı din
gisi 1 saat 13 dakika iJe birincı 
olmuştur. 

12 metre murabbaı şarpi sını· 
fında: Bu yarışa yedi tekne gir
miştir. 

Dr. Emir Türgut beyin ida
re ettiği Tıix l 11 55 dakika 32 
sa. de birinci, Lutfullab beyin 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ereğlide Yüzme 
müsabakaları 

Ere§li limanındaki 
Zonguldak (Hususi) - Ereğli 

gençler birliği spor klübü tara· 
fmdatertip edilen yüzme 
müsa bakalarından birisil 1 Ağus· 
tos 932 cuma günü Ereğli lima
nında kalabahk bir halk huzu· 
runda yapıldı. Zonıuldak Halke
vi mensup:arı mevsimin bu gü
zel deniz ve yüzme müsabakala
rına toplu eğlenceli bir şekilde 
iştirak ettiler .. Zonguldaktan iş 
tirak edenler aras•nda meb'us 
Hasan, nli Halit, fırka re=si Mit
bat Akıf Beyler de vatdı. Esasen 

deniz e§lenceleri 
bu müsabaka tatil gününe tesa
dCf ettirildiğinden herkes eğlen-

celi bir gün yaşamak için böyle 
bir fırsatı cana minnet buluyor

lardı. Halkevimiz tarafından bü
yük bir motör kiralanarak hal
kın meccanen gidip gelmesi te

min edildi. Cidden E reğlide sa
mimi ve sevinçli bir gün yaşa-

narak gece dönüldü. Zonguldak 
Halkevi ve Ereğli banr'oları hal-

kın eğlentilerine daha ıiyade 

vesi!e oldu~ar. 

Eğe mıntakasından ve Türkiy~ 
nin muhtelif mahallerinden vuku 

l bulan müracaatlarla panayır pav. 
yonlarmın dörtte üçü tamamen ki
ralanmıştır. 

Her gün kira için müracaatlar 
tevali etmektedir. Hariçten gele • 
cek ecnebi takımları ile panayırın 
devam ettiği müddetçe spor maç • 
ları yapılacaktır. 

Sümerbank ile inhisarlar idare. 
si panayır mahallindeen güzel 
yerleri işgal etmişlerdir. Buralar
da muhteşem pavyonlar yapılmak 
tadır. 
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Avrupaya gidecek talebeler 
imtihan günü ve imtihana girecek 
olanlar Vekiletçe teshit edilmiştir 
Bu ıene hükumetimiz, muhtelif 

ilimler tahsil etmek üzere A'f· 
rupaya lise mezunu talebeler gön· 
derecektir. 

Fizik • kimya zümre imtihanı : c:ak ve taliplerin kopya yapmama. 
Bu imtihana Maarif Vekaleti he- ları için her türlü tedbiri alacak • 

Avrupaya gidecek talebeler 
müsabaka imtahaoına girecekler
dir. imtihana girecek talebeler 
vekaletçe tesbit edilm=ştir. 

Namzetler, müşterek ve zümre 
olmak üzere iki defa imtahana 
gireceklerdir. Müşterek imtahan
dan maksat talebenin umumi se
viyesini anlamaktır. Zümre imta
hanıdır. Bütün nc.mıetler mü'
terek imtahana girdikten sonra 
intihap ettikleri zilmre imtihan· 
lanndan her hangi birine veya 
sıra ile hepsine girmek hakkrnt 
haizdirler. 

imtihan l.atanbulöa, erkekler 
için Perte'fniyal erkek lisesinde, 
kızlar için Cağaloğlundaki kız 
orta mektebinde yapılacaktır. 
Diğer vilayetlerde erkek mek
teplerinde yapılacaktır. 

imtihana girecek talebelerin 
haiz olacakları evsaf hakkandaki 
talimatnameyi aynen yazıyoruz: 

1 - Müsabaka imtihanlarına 
Maarif Vekaleti tarafından mer -
kezlerine gönderilecek listelerde 
isimleri yazdı namzetler girecek .. 
}erdir. 

2 - imtihan merkezleri, latan -
hulda erkekler için Pertevniyal 
Erkek lisesi ve kızlar için C&ialoi 
lu krz orta mektebi, diğer vilayet
lerde de mahalli erkek liseleridir. 

3 - Namzetler bulundukları 
mahalle en ya.km imtihan mer.kez
lerinde müsabakaya İ§tirak edebi -
lirler. Ancak namzetlerin 1416 
numaralı kanunun 4 üncü mad • 
desi mucibince, İmtihan merkez• 
]erinde teşkil edilecek sıhhiye 
heyetlerince muayene edilmeleri 
lazımdır.. Namzetler bu heyetin Te 
rceği sıhhat raporlarını almadan 
müsabaka imtihanına giremezler . 
Namzetler her imtihan merkezin -
de imtihandan en az iki gün evvel 
mektep idaresine müracaat ederek 
hüviyetlerini fotoğraflı hüviyet 
cüzdanı veya lise şehadetnamesi 
ile ispat edeceklerdir. 

Taliplerin isimleri vekaletten 
gönderilecek namzet listesinde 

sabına fizik • kimya ve Harita 
umum müdürlüğü hesabına litoğ 
rafi tahsil etmek istiyenler gire -
cektir. 

Tabii ilimler imtihanı: Bu im· 
tihana Maarif Vekaleti hesabına 
Tabiiyat, Antropoloji, Ziraat Ve
kaleti hesabına toprak bilgisi (Bo
denkunde) tahsiline gitmek isti .. 
yenler girecektir. 

Tarih - Coğrafya zümre imti -
ham: Bu imtihana Maarif V ekfı • 
leti hesabına ilim tarihi ve kütüp 
banecilik tahsil etmek istiyenler 
girecel<tir. 

5 - Namzetler müşterek imti .. 
hanlara girdikten sonra talip ol -
dukları zümre imtihanlarından 
başka diğer zümrelerin imtihanla
rına da girebilirler; ancak her 
zümrmin imtihan kağıdına hangi 
zümreye talip olduklarım ve o za
mana kadar daha hangi zümree 
imtihanlarına ginııiı olduklarını 

kaydetmelidirler. 
6 - imtihan heyeti imtihanın 

icra olunacağı mektebin müdürü 
veya onun a:-aybubetinde müdür 
muavini riyasetinde 3--7 muallim
den te,elckül eder. Bu muallimler 
müdür veya muavin tarafından in
tihap olunur. Ecnebi dili imtihanı 
yapıldığı günde lisan muaJlimle .. 
rinin ve yahut F ransı:ıca, Alman
ca ve İngilizce bilen muallimle -
rin de imtihanda hazır bulun.mala• 
rı lazımdır. 

7 - Maarif Vekaleti tarafından 
tanzim edilip imtihan merkezle • 
rine gönderilecek olan imtihan 
suallerini haYİ mühürlü zarflar, 
zarfların üzerinde yazılı gün Te 
saatlerde imtihan heyeti Ye talip -
ler huzurunda heyet reisi tarafın .. 
dan açılacak ve buna dair tanzim 
olunan zabıt varakaaı resi ve a • 
zalar tarafından imza edildikten 
sonra imtihan evrakları i!e bera -
ber vekalete gönderilecektir • 

8 - Sual zarfı açıldığı andan 
itibaren imtihan salonuna teftiş 
hakkını hazi zevattan başka itim .. 
se giremez. Suallerin tebliğinden 

sonra namzetler sualler hakkında 
istizahta bulunamazlar . 

mevcut İse, mektep idaresince 9 - Suallerin cevaplannııı ve. 
kendilerine mühürlü ve fotoğraf .. kaletten gönderilmif olan matbu 
h bir vesika verilecektir. Her nam kağıtlara rn!.:-ekkeple, muntazam 
zet imtihana girerken bu fotograf ve okunaklı tarzda yazılması ve 
lı vesikayı göıtermeğe mecburdur. bilhaua künyelerin gayet okunaklı 

4 - Ecnebi memleketlere git .. ve temiz yazılması ve sayıfalarda 
mek istiyen lise mezunlan için iki numara sırası takibi lüzumu imti
nevi imtihan tertip edilmiıtir • han heyeti reiıi tarafından talip -

Birincisi: Bütün namzetlerin u- lere tefhim edilecektir. 
mumi sevyelerini anlamak maksa Vekaletten gönderilmi§ olan 
diyle yapılan müıterek imtihandır. matbu haılıklı imtihan kağıtları 
hu İmtihan fU derslerden yapılır : kifayet etmediği takdirde namzet-

Türk edebiyatı, ecnebi lisanı, lere mektep idaresinin resmi mü .. 
riyaziyat, tabiiyat, fizik - kimya , hürü ile mühürlenmiş ayni ebatla 
tarih • coğrafya. düz beyaz kağıt verilebilir. 

İkincisi: Zümre imtihanlarıdır. 10 - Matbu başlıklı imtihan 
Her namzet yukarıdaki müfterek kağıtları ile beraber, imtihan hey. 
imtihanlara ıirdikten sonra kendi etine teslim edilmiş imtihan evra
zümresine ait olan imtihanlara da kının kaydına mahsus olmak üze· 
ayrıca girecektir. Şöyle ki: re matbu listeler gönderilmiştir. 

Riyaziye zümre imtihanı: Bu İmtihan evrakı sıra ile bu listelere 
imtihana Maarif Vekaleti hesabı - kaydedildikten sonra onlarla be • 
na riyaziye, Nafia Vekaleti heaa- raber ayni 2arf içinde reımi taah
bına ıu mühendisliği, Ziraat Ve . hütlü olana son imtihanı müteakip 
ka1eti hesabına au mühendisliği, vekalete gönderilecektir. 
Harita 1mlUlll müdürlüğü hesabı • 11 - lmtihan başladığı andan 

1 
na Ceodezi tahsil etmek iıtiyenler I itibaren imtihan heyeti azasının j 
girecektir. hepıi.-.azifeleri befmda buluna • 

tır. 

12 - İmtihanlar aşağıda tesbit 
edilen taTihlerde yapılacaktır: 

Müşterek imtiPıanlar: 

Türkçe - Edebiyat 2 eylul cu .. 
martesi öğleden evvel "'f arih -
coğrafya 3 eylul pazar öğleden 

sonra, Riyaziye 2 eyliıl cumartesi 
öğleden sonra ,Fiaik - kimya 
4 eylul pazartesi öğleden sonra 1 

Tabiiye 3 eylill pazar öğleden. ev
vel, Ecnebi dili 4 eylul pazartesi 
öğleden evvel. 

Zümre imtihanları: 
Riyaziye 5 eylfıl salı öğleden 

evvel, Fizik - kimya 6 eyliil çar· 
şaımba öğleden evvel, Tabiiye 7 
eyliil perşembe öğleden evvel, Ta 
rih - coğrafya 7 eyliil perşembe 
öğleden sonra. 

Darüşşaf aka lisesinden 
172 Berki, lS Mehmet Raif, 

900 şevket, 937 Bcrkettia efen
diler. 

Erenköy kız lisesinden 
165 Atiye, ıso Alime, 34 Be

dia, 237 Emel, 4'l5 f üruıaa, 
479 Eeriba, 77 İffet, 51 J Ka
der dan, 111 Nimet, 37 Neziha, 
254 Neziha, 53 Nezahat, 420 
MeJihat, 465 Müzeyyen, 207 Mu
zaffer, 72 Muzaffer, 538 Müker
rem, 138 Mübeccel, 1 Mülkime, 
21 Medıha, 50 Mesude, 2 Peri
han, 106 Sub., 660 Hayriye, 
145 Sacide, 4l8 Seradil, 324 Sa
biha hanımlar. 

F eyziati lisesi 
143 Fehime, 373 Recep Besim, 

160 Orhan, 201 Kini efendiler. 

Istanbul Erkek lisesesi 
744 Ari Süavi, 628 Ali Ab

düJbcdi, 182 Bahaettio, 921 Fet
hi, :l69 Saim, 200 Kemal, 418 
Kurlrut, 971 Nimet, 735 Mün=r, 
449 Os nan, 700 Nezih efendiler. 

istiklal lisesi 
Ali, Ali, Bayram, Halis, Hiiri

yet Han, lbrahim, lsmail, Os:r.an, 
Vedat efendiler. 

Istanbul kız lisesinden 
442 Bedia, 207 Eıfer, 476 Hay

rüonisa, 876 Huriser, 60 Leman, 
<t8 Nezahat, 471 Nezahat, 676 
Meziyet, 607 Melahat, 29 Saba
hat, 238, Semiha, 413 Semahat, 
381 Sabiha, 58 Zibeude hanım· 
lar. 

Hayriye lisesinden 
Ali Kemal, Mehmet Fevzi, M 

Enver, Sait Efendiler. 

Kandilli lisesinden 
Güzide, Liitfiye, Nimet, Mak

bule Mela ıat, Müveddet, Refia, 
Sacide, Sıdıka hammlar .. 

Kabataş erkek lisesinden 
1052 A•i Rıza, 214 Baha, 540 

Esat, 68 Enver, 264 En· 
ver, 493 Fikret, 17 Hayri, 71 
Mehmet, 1013 Neşet, 898 Nu
man, 57 Nusret, 636 Recai, 947 
Sedat, 61 Zeki efendiler. 

Perf evniyal lisesinden 
189 Abdullah, 295 Bünyat, 

Ekrem, 1 O Fer han, 238 Fü
ı uzan, 230 Halıl, 28 Husa· 
meddın, 234 Mithat, :t48 Mus· 
taf1'. 172 Orhan, 219 Saim, 

(Baş tarafi I inci sayıfada) 

Musulun ~imalinde ~ ürt çeteleri 
tarafından idam edilmiş olmaJa
larını haber alan lngilterenia 
Bağdat maslabatiüzarı Kral Fay
sal nezdinde gayet ıiddetlı siya· 
si teşebbüs'erde buluomu.ştur. 

Bunun üzerine Kral Faysal 
l:>ir daha bu 1 ürJü vahşiyane h~
reketlcriu vullu bulmıyacatı hak· 
kında namusu üzerine söı. ver-

miıtir. Deyli Heraıd gazetesnre 
iÖre Kral Faysal Asuriler hak· 
kında yapılan fecayiler ftzerine 
Akvam cemiyeti taTafından bir 

tahkikat açılmazdan evvel Cenev· 
reye gitmek emelindedır. Bu· 
aunJa beraller bu kattiamların 

yegine mes'uli olan Fekir Sıtkı 

bey hala Muau'.un şimalinde ku· 
mandaıılık "Vazifesini muhafan 
etmektedir. Diier taraftan ois

beten genç. bir adam olan asuri 
lınristiyanlarınm patriği (Mar Sih
moun) Irak hükümeti tarafmdan 
l&:enclisine teklif tdilen sadakat 
yemmi•i yapmadıiı için Bağdat

ta esir vaziyette bulunmaktadır:. 

Malumdurkiı Irak eski Osmanlı 
viliyetlerindco Bağdat, Musul ve 
Baaradan ıa~rekkepliı'. t l ~20) 
sene.inde yapılan umumi tahrir 
de (2,850.000) nüfusu bulunduğu 
tesbit ohlaımuıtUI' ki bunluın 

(69,000) i biristiyandır. Eu hiris· 
tiyanlarm ekseriyeti de daha ziı
yade Musul viliyetincle topbnmq 
olan asuri ne s turilcr den ibarettir. 

Londra, 20 (Huıusi) - Mak
donald perşembe günü sayffye· 
den Londraya avdet etti. 

ltalya veAvusturya 
başvekillerigörüştü 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 
Şimdiki halde Fransa ve lngilte· 

re hiikiimetleri Avusturyaya yar -
1 

dım etmek ve M. Dollfussu tutmak i 
için en iyi çareyi mali sahada ara
maktadırlar. 

Fransa hariciye nezareti, küçük 
itilafın de bu sahada yardımını te
mine çalışıyor. 

Musolini -Dollfuss mülüatrn
dan sonra yapılacak mii!terek bir 
diplomasi teşebbüsii. ATUsturyayı 
ve onunla beraber merkezi Av- ' 
rupayı maruz hulunduk)an tehlike 
den kurtaracak olursa Rimini mü .. 
lika.tı memnuniyetle karıılanması 
lazım gelen bir mülakat olmut o -
lur. 

Bu mülakatın bu intizarı çıkar -
masmı temenni ediyoruz. 

Rus yada feyezan 
Moslcova 20 (Hususi} - Neva 

nehri yükselmektedir. V asiliyevs
li adası sular altında kalmıştır. 

Nehirde seyrüsefer müşkülleş 

miştir. Su ceryanları çok kunct· 
lidır. Uınan malzemesi ile birçok 
fabrıkaların malzemesi güçlükle 
kurtarılmış, pek müşkü'itla evler 
tahliye edıJmıstir 

M. Ruzvelt 
Vashington, 20 IA A.) - Re

;si cümbur Hyde puka gitm~ştir. 
t•ıımı.w1111t\Ptlltıü"llllNWllllllll•11ıut11f11t1t1111Dnn11tM11flWKll&lllQlll11UQUfflıttıııuı 

177 Sait, 190 Sabahattin, 250 
Sezai, 274 Suphi, 387 Şakir, 
236 Şevket, 14 Zeki efendi· 
!er. 

Kadıköy Erkek lisesinden 

Ünye (Husun1- Uaye 
culuk ilcrfemekteclir. G 
çaırşıvorlar ve kolllfU 
gençlerile bu yo'.da 
lar da yapıyorlar. Bir ha 
Niksar spore11lan maç 
için geldiler •e Nlkurlı 
!arımız penalb ceza11nd• 
lan bir sayıya btfl iki 
niidiler. Her iki taam 
lan da çok c..ı. •• 
nadılar. Belecli,.mİIİI 
culanna tah8İ8 ettitl 
müsait sabacbl rap.W.. 
balK bu müs•lra,. 
alika ile seyretb. 

Balçık pıauıBı 
pehlivan gli..ıı!P.91 

Sarayın meıbur balçık 
münasebetile 29 30 A 
lcri o'mak ü1ere illi 
edecek büyük bir pell 
tertip edilmiştir. Ta 
yeti menfaatine ya 
güreşte baş pehlivaaa 
ortaya 40 lira mOklfat 
tir. 

Londa : 20 (A. A.) 
alıcı bir Once'a 1~5 
oln:ak üzere 250 bia 
çe altın almı'1ır. __ ,.. __ _ 
Varşova tarilı ) 

V arıova 20 (A A.> 
açılacak olan tarila 
30 kadar murablıııll 

402 Abti, 493 l3edi, .SOO 
Hasan, 5'26 Orhan, 536 Or
han, 489 Ömer, 575 Saım 
efendiler .. 

Japon deniz 
Tokyo: ~O (A. 

manevraları düa 1 
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ltsanhul Yüksek Iktısat 
Ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden : 

Jl!.I 1 - Kayıt ve kabul İ§İ l / Eylul/933 le baflıyacak ve 30/ Ey .. 
u / 933 aktamına kadar sürecektir. 

2 - Kayıt i§i için pazartesi, perşembe günleri sabahları 
•a~t ondan akşamları saat 17 ye kadar Mektep müdürlüğüne 
tnuracaat olunacaktır. 

3 - Mektebin "Yükıek lktısat ve Ticaret,, k11mına: 
A. - Bakalöryaya tabi tam devreli lise mezunlarile bu de· 

~~t7de olduğu Maarif Vekaletince tasdikli ve bakaloryaya 
;bı ecnebi ve akalJiyet liselerinden şahadetnameli olanlar ve 
,, ıcaret Lisesi ile Galatasaray Lisesi Ticaret kısmı mezunları 
I Galatasaray,, Ticaret kısmı mezunlarının hükumetçe gösteri· 
ecek mali müesseselerde bir sene staj görmüş olmaları şarttır. 

t B. - Mülga Darülfünun fakültelerinden ve Yüksek mek • 
tcplerden mezun olanlar ile Türk üniversitesi ve Yüksek mek· 
e~Ierden naklen gelecek olanlar. Naklen gelecek olanların ev· 

:de .ce girdikleri mekteplere her halde lise mezunu olarak kayıt 
ılrnit olmaları şarttır. 

4 - Mektebin, "Ticaret Lisesi,, kısmına: 
I .A. - Bakaloryaya tabi Orta mektep mezunlarile Ankara, 
Zınır, Adana, Trabzon, Samsun, Ticaret mektepleri mezunları 
llrnacaktır. 

. B. - Bu kııma gireceklerin yatları on betten aşaiı ve yir
Jtıı birden yukarı olmıyacaktır. 

5 - Mektebin "Küçük ticaret,, kısmına: 
llk mektep mezunlarile Orta mekteplerin 1, 2, 3, üncü 

~nıflarmdan tasdikname ile gelecek olanlar. Bunların yaşları 
a 13 ten &§ağı 18 den yukarı olmıyacaktır. . 

h· 6 - Kayıt ve kabul için aşağıda yazılı veıikaları müdürlüğe 
ıtaben yazılacak bir istidaya bağlamaları icap eder: 

.. 7 - Mektebin her üç kısmı nehari ve muhtelit olup tedrisat 
0

ileye kadardır. Yüksek İktısat ve Ticaret kısmı ile Ticaret Li • 
•eıi talebesinden üç sene zarrfında tedris ücreti ve imtihan harcı 
n&rnile dört lira yetmi§ bet kuruş alınır. 

1 - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi, 2 - Sağlık 
~e aşı raporları, 3 - Hükumetçe müsaddak iyi hal varakıuı, 
r -;-- Hüviyet cüzdanı, 5 - Üç adet fotoğraf, 6 - Mektep ida· 
eıınden alınacak matbu beyannamedeki sorguların cevapları 

~ılacaktır. "3772,, 

lstanbul Mıntaka San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: 

ikmal imtihanlarına iki Eylülde başlanacak yedi EylüJde 
bitecektir. Taşradaki alakadarların Eylül başında mektepte bulun-
tnaları llzımdrr. (4042) 

ııı ır nı 1ını mı ııı 1ıııırııım~ıııı~ıııı mı 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezz : ISI AN BUL 

' 

Ucuzluk •• temizlik •• Siir'at 
l - .... -· .... ...__ . ~, . .... _ ........ ... :=----

VAKiT· YURDU 
KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .. 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

VA K iT YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 

.. 
·ı 

istediğiniz yerden . fiyaf alabilirsiniz. 
Yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

•. . • ' • • 1 • • .• ~ 
. . . . . ~ . . . .: . . . .. ' ı 

" ........................................................... . An ._ara aslı hukuk M. •------------· ............................................................ . 

~ ~~:;::ı::::!~~~·a:.~y~.;::~~h:a:~ 1 ~~d::~~:!:~~~~~:::i 1:1: ~~ffi ! .. ! .. 
hih olunarak Lion Yoda Hana- ~--·-fl. __ _ 
ne\ diye tashih edilmiş isede ya· Sirkeci Mühürdar zade hanı m KARADENiZ POSTASI ~~ 

Telefon ; 22740 ı - :: 
zrlaa Lion isminin Leon olduğu g E H 
ve olsurdle tashihi icap eylediği lskenderiye Postası ıu rzurum H 
hakkında aynı mahkemeye bil- E G E :: :: 
müracaa Leon ile tashihine ~ vapuru p t • g 

vapuru 22 ağustos salı gunu H 21 Ağustos azar esı g 
Tii ki d ki Ş b 1 1 8/5/933 T. ve 933 · 725 No. lu ·· :: r ye e u e er : saat 11 de Galata rıhtımından H günü akşamı Sirkcci'den hare· g 

lstanbul ( Galata ve lstaobul ) lzmir ilim alınarak isim ve şöhretinin Izmir, Pire ve lskenderİye'ye g ketle (Zonguldak, İnebolu, A. H 
S~msun • Mersin • Adana Leon Yuda Hananel olduğu ilin kalkar. (4251) g yancık, Samsun, Ordu, G iresun, H 

o'.uaur. (8250) • p :.= •• : Trabzon, Sürmene ve Rize}ye :.= •• : Y i t Ş Karadenız ostası unan s andaki ubeleri : H azimet ve avdet edecektir. ~~ 
SeU\nlk • Kavıtla • A tioa • Pire Istanbul ikinci İcra memurluğundan: Gülcemal g Fazla tafsilat için Sirkeci g 

a·ıu lii Bir borçtan dolayı mahcuz olup parava vapuru 23 Ağustos çarşamba ~~ Yelkenci Hanındaki acentalı- H 1 
mum Banlca muameleleri. Kredi mektupları.Cari hesap· _ ÇC\' ilnıe~i takarrür eden . h · :.=.= ••• • g·ıaa müracaat. Tel: 21515 ·:=:~ 
lan Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. ~ r • )azı ane ve günü saat 18 de Galata rıh· 

ıı~mnıı~ı~ııııımımıııı~ 
Enstitüsü 

~~~~!Ilı 
.,;;;; ka~ ,.e ~air buna müteallik emval tımmdan kalkar. (4252 ı =.= ......................... (64Yl ) .................... :: 

mııı~ıl~iiil 24·8 9~13 tarihine müsadif perşembe ;;ü- ı •---------·----11 1 ················ .. ·····... ··-·················· 
1 nü saat on üçten on dörde kadar Gala- iplikhane fabrikası onunae 

1 
tada Yüksekkaldırıınd:ı Yazıcı sokaitında bağla bulunan Nimet vupuru 

• . kain 5, 7 No. lu matbaada ikinci açık teknesi hurda olarak sahla-
• arttırımı surcıile satılacağından talip ol:ın- cak tır. Tarplerin 21 / Ağustoı/ 

!arın mrzkür b'Lin ,.c s:ıatta mahalli mcz· 933 pazartesi günü saat on 

Müdürlüğünden 

hırda hazır bulun:ıcak memuruna mü beşte Levazım Şefliğine mü· 
racaatları il.1 n olunur. ( u5G2) racaatları. (4210) 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
B:ıbı:\li U\nl\:ıra c.ıddcsi i'\o. 60 

lstanhul ve Trakya Şeker Fabrikaları lür~ ftnoninı ~if~etin~en: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda 

:~::ı~;yaç::ı~~ Kristal Joz ~e~erin Kilosu 36, 7 s ~on~ı~ıo Kop ~e~erin Kilosu 39 ,so Kuru~ıur. ~ 
~ncak en az beş vagon şekeri birden alanlara vag~n başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa- ı 
tışler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba
ten bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si- 1 
Par~ş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş -.ederek bedelinin tamamını J 
P\!şın ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : lstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telef on 

Han. 
No. 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 



....................................................... Dr.ihsan Sami 

Afyon Viliyetinden : Yeni Bir Gömlek 
Yaptırmak Fikrinde nıic:1niz ? .. 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUVARI 

Umurnf kan cahlilAtı. Frengi nokcaı 
nazarından (,.Vas5erman ve lühn tca· 
mülleri) Kan kürcyvau sayılması, ti· 

Afyon - Sandıklı yolunuo O + 000 - 63 + 000 kilometr 
!eri arasında muhtelif açıklıklarda 11 J1181 11 lıra bedeli keşifli ı 
kiz adet köprünün beton arme o'arak inşaları 13/ AAustos/93 

tarihinden itibaren 6/Eylüf/933 tarihine müsadif çar~anba güıı 
saat 15,50 de kat'i ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zarf usu lpekiş'in enfes kumaş

ları ile ölçü üzerine 
yaptıracağınız çift yaka 

ve kollu, markalı 
gömlekler: 

12,5 Liradan 
itibaren 

ro \e -ısıtına hastalıkları teşhisi, idrar, 
balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilacı 
ültra mikroskopi, hususr aşılar istihzaıı 
Kanda üre ~ek~r. Klorür. kollcsterin. 
miktarlarının tavini. Divanvolu ~o. 

189. •f·eı. : 2098 l • 
- .......... - .. 9(5958,__, 

Zayi - Tatbik mübürümü 
zayi ettim. Yenisini yaphraca
ğımdan eskisinin hükmü olma· 
dı~mı ilin ederim. (8242) 

Galata Hendek Hoca Ali ca
mii müezzini rfafız Lütfi 

§ 1927 tarihinde hak ettirmiş 
olduğum mübürümü zayi ettim. 
Bugünkü tarihe kadar hiç kim· 
~eye borç ve senedim olmadığı-
na ilin ederim. \8'243) 

Bahriye yüzbaşıhğıodan müte· 
kait Fuat 

§ Birinci farka askerlik daire• 
sinden aldığım terhis teskeremi 
kaybettim. Yenis'ni alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. (8244) 

Birinci fırka topçu alayı birin· 
ci tabur üçüncü bölük onbaıısı 

Rizeli Ali oğlu Faik 

lile münakasaya konulmuştur. Taliplerin sekiz metre veya dab 
fazla açıklıkta ve Beton arme köprü yaplı'<larıoa dair vesika İ 
raz etmeleri ve bu kabil işlerde bulunmuş bir feıı memuru ir 

tihdam edeceklerine dair teminat vermeleri meşruttur. Keşifo•· 

meyi görmek ve izahat almak isteyen taliplerin encümeni Villye' 

te ve Nafıa Ba§mühendisliğioe müracaat etmeleri ilan oluout• 
(4 J 90) 

Hatıralar ve lt esikalar 
Harp kabine/erinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerinin di· 
vanı alidek! isticvaplaranı, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabineerinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve miitareke yıllarının en canla saf· 
halarım, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız.. 

600 sayıfalık kitap bir lira 
Da~atma yeri VAKiT matbaası 

"Bu iş te iPEKiŞ 'indir,, 
16293) 

• 
DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları müteha11111 

Div'""""'" N. t 18 Telefon: 22398 

Sıvas Fırka Satınalma 
Komisyonundan: 

Merkez Kıt'abnın ve dairenin kışhk soba odunu ihtiyacı içil 

1,200,000 kilo odun kapalı zarf usulile münakasaya konulmuşt.St• 
Taliplerin ş11rtnameyi öğrenmek üzere her gün ve münakas•1' 

iştirak için de 10 Eyl\İI 933 pazar günü saat 15 şe kadar teıııi• 
nah muvak kate m~kbuzlarile teklif zarflarını komisyonumu_. 
tevdi etmeleri ilin olunur. u3s4 ı .. 

lstanbul maarif müdürlüğünden : 
Sahibi, MEHMET ASIM 

Netriyat Müdürü: 1. Safa Ekalliyet Ye Ecnebi mekteplerinde münhal muallimlik bulun· 
madığından beyhude yere idareye müracaat edilmemesi. (4215) V AKIT Matbaası - lıtanbul 

• n s 
Bütan 

Maarif Vekaletinin bütün neşriyata, ortamektep ve lise kitap. 
lar1 Ukmekteplerin tarihleri ve başka kitapları... Bunlar yalnız 
bi2im kütüphanede ve Uzerlerinde yazıh fiatlerle sabhyor. 

TUrkiyenin her yerindeki mekteplerin ihtiyaCjlara İCjin de um"; 
satıcı (Yakıt) kUtüphanesidir. «' 

(Vakıt) bu yll ortamektebi ve lisesi olan her yerde bir •' I 
merkezi kuruyor. isteyenler kitaplar.na yine Uzerlerinde yazılı fit 
lerle bu merkezlerde bulacaklar. Bunlar1n adreslerini yakınd a ',a 
direce§iz. Şimdilik Maarif Vek31eti mektep kitaplar1nın ad 1 ~rı 
fiatlerini, mektep sınıflar.na göre ayararak aşa~ıya yazıyoruz : 

lstanb'uldaki talebe ile velileri, mektep müdürleri istediklerini 
bu yıl yalnız Ankara caddesinde Vakıt kütUphaneslnCte bulacak· 
lar·d1r. 

İlkmektep 
4 Uncu sınlf 

Kitabın adı 
Çocu!d2,."..I teganni dersleri 
Tarih 1 

Müellifi 
Zeki 
Maarif Vekaleti 
l.Hilmi Ev idaresi 

S inci sınıf 
Müellifi Kitabın adı 

Tarih il Maarif Vekaleti 

Muallim mektepleri 
10 uncu sınıf 

Klta bın adı Müellifi 
Bedeli ~rbiyesi Selim Sırrı 
Çocuk rubu lbrabim Alieddin 

Sınıflara göre tasnif 
6 (Orta ve Lise 1) 

lt~labm adı Müellifi 
Ed~Ui &nraat nümuneleri 1 Halit Fahri 
Fen bilgisi Maarif Vekaleti 
Medtmi biJgil~r 1 Afet 
Ortamektep tarihi 1 {Basılmaktadır) 
Riyaziye dersleri Maat if Vekaleti 

Sınıflara göre tasnif 
7 (Orta ve Lise 2 ) 

Kit~bm adı Müeltıfi 
Biyo!•ji 1 Maarif Vekaleti 
Edebi ~.raat nümuneleri 11 Halit Fahri 
Feo bilii•i ll Maarif Vekaleti 
Meclellf bilgiler 1 Afet 
Ortamektep tarıhi il (Basılmaktadır) 
Riyaziye dersleri il Maarif Vekaleti 

Kuruş 
40 
15 
40 

Kuruş 

15 

Kuruş 
120 
135 

Kuruş 
45 
50 
50 

55 

Kuruş 
65 
55 
50 
50 

55 

Sınıflara göre tasnif Sınıflara göre tasnif 
8(0rta ve Lise3) • 11 (Lise 3) .j 

Kitabm adı Müellifi Kuruş Kitabın adı Müellifi 1' rJ. 
Biyoloji Maarif Vekaleti 65 Ahlak k MNu'~!dafd~ Namık ~ 
Edebi kıraat nümuneleri 111 Halit Fahri 70 Aniyon ve atiyoo a~ı ın 1~ 
Fen bilgisi 111 Maarif Vekaleti 50 Cebir 1 M. Halit tA 

il 11~ Medeni bilgiler il Recep 50 " ili •• ·r 1. Hikmet ..a 
Ortamektep tarihi ili " J~ 
Riyaziye dersleri 111 Edebi yeniliğimiz 1 lsmail Habip ZJ' 

Ev idaresi (. Hilmi 40 " " il " " l, 
Estetik Suut Kemalettin 1 

Sınıflara göre tasnif Fizik Kemal Zaim 1~ 
9 (Lise 1) ,, (Edebiyat şubesi için ,, ,, I 

Kitabm adı 
Cebir 1 
Fizik I 
Hayvani teşrih 
Hendese 1 
Nebati teşrih 
Tarih 

Müellifi Kuruş Hendese 111 Nazmi ve Hilmi 1 
i. Hıkmet 85 içtimaiyat ~ 
Kemal Zaim 90 Kimya III Nakiddin. 1p 

Seraceddin 100 Kozmoğrafya Ali Yar l~ 
N izım ve Hilmi 90 Mantık Hasan Ali ı ~ 
Hayri 75 ,, Tezer ~O 

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti l 40 Medeni bilgiler il 1~ 
Metinlerle muasır Türk edebiyat tarihi l M. Nihat 19~ Sınıflara göre tasnif 

" " " " " II " ~ 10 (Lise 2) Metafizik Suut Kemalettin .,. 
Kitabm adı Müellifi Kuruş Mihanik dersleri Hayri ve Naımi ~1 

Büyük devletler coğrafyası Behçet ve Faik Sabri 225 Müsellesat Ali Yar . 1~ 
Cebir il i. Hikmet 75 Tarih lll Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 1P 
Fizik il Kemal Zaim 125 ,, iV ,, ,, ,, ,, -
Hendese il Naımi ve Hilmi 65 Tersimi ve terkimi hendese dersle:-i LUtfı ~ 
Jeoloji 1. Tevfik ve Mahk 125 Türk edebiyatı anto!ojisi Ali Canip . ıV 
T•rih il Türklaribi Tetkik Cemiyeti 170 Umumi filozofi Zekeriya ve Hatefll' 


