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Japonya Efganistanda 

Ne yapıyor? 0·· td·· ··ı 
Son günlerde J l .1 k UrU en 

far~ k apon ar ı e uza 

çıkması ~~ı.ord~ araıında bir harp Kral için 
haha d'I tımalı aık sık mevzuu 

e ı ınekt d' . 
Yet ih'I" e ır. Bılhaıaa Sov - k V. l A [ 
rnuna ·alinin 1s ıncı yıldönümü Sabı n.ra manu -
1 sebetile M M 1 t f J 1 h •• k •• •• f ara ın . o o o un apon- ıa ateş pus uruyor. 
n.-·. k eydan okurcasına söylediği 

• 1 -.ı tan 
ri d h sonra bu ihtimal zihinle- 1 

Bau ~. fazla işgal eylemektedir. 
!lunk" §ey d u Vaziyetten anla~ıJan 

fU Ur· Ş' d" !arkta J · ım ıye kadar uzak 
yj ...... b' aponlara kar§ı çok müla -.. , ır · 
Va. hük" aıy~set takibeden Mosko-
baddi ~ıne~ı hu mülayimetin bir 
tar v 0 dugun.u göstermeğe ka -

erıni•t'ır B . . S'b' Ya · :r • unun ıçın ı ırya-
ıcabetf '"· k 

derilıni f •gı adar kuvvetler gön-
da h ~ ır. Kızıl ordunun icabın
lotof ar ~ de hazır olduğu M. Mo
~u tun lııan.ı ile cihana ilan olun-

' ur. 
ı_ Şu halde · · ı ... · · lt;ı....... vazıyetın a acagı ıstı -

•• ,et ve . k' 
ket) . ın ıtaf Japonların hare-
1'tlut~r~ne bağlıdır. Eğer Japonlar 
ltf Ç~ a her §eyi göze alarak Jar
al~ ıkn !İınendiferlerini tama.men ; 

a Ve V'f d. k' k d • ili! . . 1 a ıvoato a a ar lf· . abıkKral Amaaullabrdika•ile beraber 

ha.rp eıinı geniıletmek iatiyorlaraa Roma, 10 (A.A.) _ :'\les!!ngcrso gazetesi -

J olacak demektir. a nln bir muhabiri, uzun mllddcttcnberi Roma -

Sll.rktPonlar ıirndiye kadar uzak da oturmaktn olıın aabık Efganlstan krn.lı 
111 t ab'tnuayyen bir inkitaf planr-

at ık ·ı (DeY11Dll % inci aayrlada) 
tatb"k· ettı er. Fakat bu planın 
tııaı·' 1 kızıl Ruaya ile harp ihti -
d-. ~ derecesine geldiği zamanlar
ko., ~ha. ileriye gitmediler. Moa
'1)1 al ıle uzlaıma meyli gösterir gi-

0 dular • · k .. ç· · llıe d' · ıte ım §ar ı ın ıı -
~ıarn ıferlerinin satılma11 teklifine 
ti~ı ıatın almak için müzakereye 
·qıele · b llu rı u maksatla olmuıtur. 

"a~unfa. beraber istedikleri kadar 
Renıt kazandıktan sonra Japonlar 
"e e .~•ki vaziyetlerini almıılardır 
~'1 l"ılubayaa müzakereleri akim 
ftt-~t§tır. Bunun üzerine uzak 
la.Ilı ta. Yeniden harp şayiaları baı· 

liıttır. 

kiıd:l~ hazırda Japonların iki ıe -
~ilir: areket etmeleri hatıra gele-

1 ......... li 
~arp . arbe karar vermek ve 

•lan ,_ k . . . d'kl . l'erıe . . euue sızın ııte ı erı 

tir. rı l§gal için harekete geçmek-

Ön\izn ·· 

~==:-:=:===============-

Çocuklarımızın 

dişleri 
Takdirle karşılanacak 

güzel teşebbüsler 

Ja1>0 .. 1 uz kıt olduğu için, fayet 
•ı.ıar h h ld h k Dltçl mektebi mfldflrfl K&1.1m EsatB. Ve......_. er a e ar be arar 

. ''il! . Bu sene mrmlrketlmh:de di' hıfmı ıhası le ıır.. bıaeler, bugünlerde hareke -
.,"'~e ·ı· da ~el ı ırler. yakın bir zaman- fikrini yn)mnl< ltln hnarlıklar ynpılmakta-

~ trkcek kıtın fiddeti kızıl ordu- dır. J,0 en·clA mr.ktcplerimizdt>n bnşlana
~~lar asından beslemeği ve taar- <"aktır. Teı.diro dt>j;ı•r bu laaUyetiıı başmda 

a iC.Çtneyi zorlaştırac"ağı için bulunan dişçi mı•ktrbi müdtiril 1'.fızını Esat 

Mehmet Asım Beyin bu bahi" etrafındaki ııözlerinl (5) ıncı 

~Devamı 4 nnctı •11fadıı) Myıfada bnlacak!lınt7. • 

e11ıı~olcto~ .. _._ ... B•u ... __ .,.;::ıı..--.;.....;;~-----;..•---iil 
ff ol11btJlrst 

1 
•mellyab tlç yilz liraya :yap•blllrlm Efendim, yalnız 

•-.. 11•ta _ Ö z ki Gç dakikadan fazla alrmez. 
eu~.,..t. .... ç dnklk•ya Gç yllz lira çok pnbah .. Hiç olma:r.H 

• ru:n ••at kadar olsun uzatamaz mıaımz ? 

,__._, _______________ _. ________ __ 

Kamelyalı 
kadın 

Edebiyatın Şaheseri 
Temiz TUrkçe ile "Şellmi 
izzet ,, tarafından VAKiT 
için yeniden hazırlandı 

Birkaç güne ka
dar başlıyacağız. 

Teşkilitı 
Mahsusa, .. 
Tefrikamız en mUhim 

safhasında 
Herırfln 5iucl sayıfamızda 

Bu Sayımızda : 
Güzel san'atlar- Yazan· 

Falih Rıfkı 
Kadınlar ve Askerlik -

Yazan: Sadri Etem 
Şen yazdar sayılası - E9ya piyango

\ sanda kazanan numaralar-Insfll:._, / 
l Kralının aziz dostu(Haklkt bir~&~ 
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TRENDE 
YANGIN 

Ankara - lzmir yol
cuları tehlike atlattı 

İzmir, 10 (A.A.) - Ankaradan 
bu akşam şehrimize gelen tren yol 
da mühimce bir knza geçirmi§tir. 

Tren, U şaka varmadan evvel, 
oldukça meyilli bir yokuştan iner
ken yük vagonlarından birinde a -
teş çıkmıt ve biraz sonra alev ha -
linde yükselmeğe başlamı§hr. 
Yangını tren memurları görmemi§ 
olduklarından katar süratle yolu -
na devam etmiş ve ancak yalan 
bulunan ara istasyonuna geldiği 
zaman işin farkına varılmıştır. 
Bunun üzerine yangın çıkan va -

gon trenden tefrik edilmek sureti
le bir felaketin önü alınmıştır. 
Yangının, vagon tekerlekleri -

nin yağsız bulunmasından ileri 
geldiği anlaşılmaktadır. 

Bazı top fabrikaları hesabına 

Satılmış gazeteler! 
"Harbe hazırmıyız, topumuz, tüfeğimiz, 

yetecek kadar cephanemiz var mı?!,, 

Umumt harpte Belcjika - Alman cephesinde 

Son zamanlarda bazı Belçika 
gazeteleri çok heyecanlı harp ya -
:ı:ılar yazarak efkarı umumiyeyi 
heyecana dü~ürmeğe başlamışlar -
dır. Bu meyanda yeni Almanyaya 

karıı da müthiş hücumlar yapılı -
yor ve Fransa ile sıkı bir anla§Qla 
lazım geldiği ileri sürülüyordu. 

Bu neşriyatın neden ileri geldi
CDevamı ı inci aaydnda) 

Yetmiş beş kilo gelen 
şu Hanımefendi .. 

Azade Selim Sırrı Hanımın sözleri 

Selma Hanım 

Beden terbiyesi umumi müfetti
şi Selim Sırrı beyle, geni§, loş sa
lonun bir köşesinde konuıuyoruz. 
Pencerenin dışında karanlık ve 
yağmurlu bir hava, evvela, hava
dan sudan bahsettik. Kulaklarım
da birbirıne karışan seslerin uğul
tuları: Sürekli ve muntazam nefes 
alışlar. Koşuılar. Atlayışlar ve in
celi kalınlı haykırışlar. Azade Se
lim Sırrı hanını, talebelerinden 6 
kışılık akıam partisine jimnastik 
yaptırıyormuş. İçimden kendi ken 
dime: 

- Ne iyi ettim de geldim, di
(Devamı 11 inci sayıfada) 

Fenerbahçe Türkiye Futbol Şampiyonu 

Dün lzmirde yapılan mühim maç 8-0 
lzmirspor takımı aleyhine neticelendi 

Türkiye futbol şampiyonluğu 
maçlarının geçirdiği safhalar ma
lum. Ankarada yarıda kalan ma -
çın lzmirde, ecnebi bir hakem ö -
nünde tekrarlanması kararlaştırıl· 
mıştı. Bu maç dün lzmirde ya -
pıldı ve ak~am on sekizde lstan -
bula gelen ilk telgraf maçın 8--0 
F enerbahçe tarafından kazanıldı
ğı bildirildi. Bir çok sporcular bu 

saatlerde gazetemize telefonla 
neticeyi soruyorlar, aldıkları ce -
vap karşısında biraz hayret eder 
gibi görünüyorlar, sonra çok se -
viniyorlardı. 

Hayret etmenin sebebi Ankara 
maçının 1-0 Fener aleyhine yarı· 
da kalmasından sonra bu maçın 
8-0 gibi fevkalade mühim bir 
farkla Fener lehine bibniş olma
sıydı. 

Filhakika Fenerbahçenin bu 
maçı kazanması biraz tabii olmak
la beraber güç şartlara bağlıydı. 
Bir kere lzmirde ve İzmirli seyir -
ciler önünde yapılıyordu. Bu şe
kil İzmir şampiyonu ( İzmirspor) 
gençleri için mühim bir avantaj -
dı. Bu itibarla Fener bahçenin ma
çı kazanacağı fakat aradaki far -
kın çok olmıyacağı bizzat Fener
bahçcliler tarafından da tahmin e
diliyordu. 

Halbuki Fener bahçe, maçı bü -
yük bir farkla kazanmıya muvaf
fak oldu. 

Bu satırları yazarken F enerbah 
çenin umumi kaptanı Zeki Rıza 
Beyin bir kaç gün evvel gazete -
mizde çıkan sözlerini hatırladık . 

Zeki Bey bize: 
"Normal §erait altında maçı Fc-

nerbahçenin kazanması lazım. 

Hem de epeyce bir farkla .. Dı:miı· 
ti. 

lf.. :f. :f. 

Fut bol tarihinde şerefli bir zafer 
kazanan ve İstanbula da 933 Tür
kiye futbol şampiyonluğunu ka -
zandıran F cnerbahçelileri hara • 
retle tebrik ederek maç hakkında 
dün akşam gelen tafsilata geçiyo -
ruz: 

İzmir, 10 (A. A.) - Türkiye 
şampiyonasının final maçı bugün 
6 bin kişiyi mütecaviz muazzam 
bir kalabalık huzurunda Alsancak 
sahasında oynandı. Vali Kazım • 
ordu müfettişi F ahrettin, müstah
kem mevki kumandanı Mümtaz 
Paşalarla Beyazıt meb'usu Halit , 
Balıkesir mebusu Hacim, belediye 

(Dtı\1UD.1 1 IDCl a ;rıf&4a) 
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Bazı top fabrika
larının hesabına 

(Bat tarafı l inci ııaytfannzda) 

ği ahiren Anvers belediye reisi 1 

"Hayımans,, ın naşiri efkarı olan 
Volkıgazetein yukarıdaki ifşaatı o 

i~şaat üzerine meydana çıkmıştır. 
Bu gazeteye nazaran Fransız 

harp sanayiinin merkezi olan "Co
mite des F orges,, üç mühim Bel -

çika gazetesini satın almıştır. Bu 
gazeteler Belçika menafiine ve 

Belçika siyasiyatına değil , harp 
mühimmatı sat.makta alakası olan 

ecnebi harp sanayiine hizmet edi
: orlarmış. Her gün "Harbe hazır 
mıyız?.,, "Topumuz, tüfeğimiz, 

cephr nemiz var mı, kafi midir?.,, 
: ılıklı mekalelerle efkarı umu.mi -

ye}·i ayaklandırıyorlar, Belçika hü
kfüneti ve bilhassa harbiye nazı -
nm telaşa düşürüyorlarmış. 

Vo!kgazet'in yukardki ifşaatı o· 
kadar heyecan uya.odırmı§ ki ha -

zı Be'çika gazeteleri, Fransız grup 

lariyle hiç bir alakaları olmadığı
nı ilana mecbur kalmışlardrr. 

Satın alın.an gazetelerin ismi de 
zikredilmekte ve bunların "inde· 
pendance Bege,, Etiole Belge,, 
"Napt-ıne,, · "Moniteur,, oldukları 

söylenmektedir. 

Rivayete nazaran Fransız top 
fabrikaları namına hareket eden 

"Hoegaerden,, isminde bir zat bu 
gazeteleri satın almıştır. Vaziyet -

lcri çok fena olan o gazetelere bir 
kaç milyon tevzi edilmiştir. 

Fransızlar, ileride milyarlar ka 
zanacaklarını bildiklerinden, ver -
dikleri bu bir kaç milyona hiç a. 
cımıyorlarmıf. 

Gazetelerin satın alınması işin
de vasıta ~1~iilarm, daha yaRın bir 

zamanda fakir iken, şimdi zengin 

o1maları ve çok para sarfetmeğe 
başlamalan nazarı dikkati celbe -
diyormuş. 

İnsan gazete1erde bu gibi iftn -
atı okuyunca büyük külfetler ve 
zahmetler ihtiyariyle toplanan si -
lahları bırakma konferanslarının 
neden faydalı bir netice vermedi -
ğini derhnl kavrayıveriyor. 

Dünkü ekzersiz maÇları 
Ayın on yedisinde başlıyacak o

lan İstanbul futbol şampiyonası 
maçları için hazırlanan klüpler -
deri bazıları dün Taksim stadyo -

mun ekzersis maçları yapmışlar -
dır. 

Bu meyanda Beşiktaş birinci 
futbol takımı ikinci kümeden Al

tmordu ile bir maç yapmış ve 6-0 
kazanmıştır. 

Oyun baştan nihayete kadar Be
şiktaşlıların hakimiyeti altında ce· 
reyan etmiştir. 

Bundan başka Galatasaraylılar 
da Süleymaniye ile bir ekzersis ma 
çı yapmışlardır. 

Oyun çok güzel olmuş ve her 
iki takım da müsavi bir oyun gös
temiittir. Neticede Galatasaray _ 
lılar ellerine geçen fırsatları iyi 
kullanmışlar ve maçı 2 _ O ka . 
zanmışlardır. 

Kadıköündeki F enerbahçe sta _ 
dında da lstanbulspor Eyüple, F e
.nerbabçe B. Takımı da Hilal ile 
birer ekzersis maçı yapmışlardır. 

İstanbulspor Eyübü 7 - 2 mağ 
lup etmiş ve Fener B. takımı ile 
Hilal 5 - 5 berabere kalmışlar. 
dır. 

~gsoN;HABERLE~ 
Balkan konferansının kararı 

.. __ ....... __________ ....... ---~ .... --- - --- ı· 
Nadir Şahın kat 1 

Efganistan kralı Nadir h.n: 
bir sui kaste kurban olduğ.u "~ 
rine oğlu ve veliahdi Za~ır h Sil 
tahta oturduğu teyyüt edıyor. elet 
suretle ef ganistanın son sen ··rii 

Balkan hükiimetleri arasında bir çok · ~:~;,n~~;::~.:. 0~i~ğ~:!' ::lı> 
taraflı misak akdi temenni olunuyor il•~:;i~'~:~:

1

:.~:fj Anı•R·~~ 
han, Ef ganistanda bir ıslahat 

Bulgar heyeti karara ihtirazi kayıtlarla ı·ştı·raA k ettı• ri açmak istemiş, fakat tam bu~ rada mürteci unsurların galeY 
··ı -

bir mahiyette oMuğu ittifakla ka- ve kıyamiyle karşılaşmış, b~ .Y"bir Selanik, 10 (A.A.) - Dördün
cü Balkan konferansı bu sabah 
yaptığı umumi toplantıda şu karar 
suretlerini ittifakla kabul etmiştir: 

1 - Bazı Balkan memleketleri
nin gerek devlet reisleri ve gerek 
hariciye nazırları arasında bu ya
kınlarda yapılan görüş ve düşünüş 

teatilerini büyük bir memnuniyet
le müşahede eden, muallak mese
le.erin halli hususunda ve Balkan 

devletleri arasında uzlaşma ve ya
kı:ıluşma eserinin tahakkukunda 
bu mülakatların büyük faydaları 
olduğunu takdir eyliyen, Balkan 

memleketlerinin umumiyetle uzla
şıp birbirlerine yaklaşmaları sure
tiyle daha ziyade kuvvet bulaca . 
ğını düşünen dördüncü Balkan 
kcnf eransı bu görüşüp konuşma -
brın her sene yapılması lehinde 
evvelki konferanslarda ileri sürü -
len dilekleri teyit ve tekrar eder. 

Balkan misakı 

2 - Altı Balkan devleti arasın
da bir çok taraflı bir misak yapıl
masının temin edeceği büyük fay
daları ve haiz olduğu ehemmiyeti 
takdir eden konferans, Balkan mi

sakı hakkında üçüncü konferansta 
verilen kararı tazeler ve üçüncü 
Balkan konferansında kabul olu • • 
nan layiha müsveddesindeki esas-
lat dairesinde bir çok taraflı bir 
misak aktini murahhas heyetlerin 
mensup oldukları hükumetlerden 
rica eder. 

Bundan başka konferans, bu 
misak madde ve hükfımlerinin 

muhtelif hal ve şartlara, bu saha
da tahakkuk etmesi muhtemel te· 
r1ı.kkilere göre hükumetlerce daha 
iyi ve kusursuz bir hale konması -
m da diler. 

Bulgar murahhaslarının 
sözleri 

İkinci karar sureti hakkında Bul 
gar başmurahhası, gerek lstanbul
da toplanan Balkan meclisinde ve 
Bükreşte içtima eden üçüncü Bal
kan konferansında reisi bulundu -
ğu murahhas heyet tarafından ile
ri ıürülen ekalliyetlerin korunma
sına ve Balkan memleketleri ara -
sında hukukça müsavilik teminine 
dair olan ihtirazi kayıtları tekrar 
etmiştir. Bununla beraber M. Sa
kizof, Bulgar .murahhas heyetinin 
Balkan konferansına iştirakte ve 
t:akih,,.dilen müşterek gayenin ta -
bakkuku uğrunda diğer murahhas 
heyetlerle birlikte çalışmakta de -
vam ed~ceğini açıktan açığa söy -
lem iştir. 

Şose ve demiryollar1 

bul edilmiştir. den Efganistan içinde dahılı be, 
Bundan başka konferas, Post_ muharebe açılmıştı. Muhare. • 

humia - Subotica _ Beoğrad _ nin verdiği ilk netice, geri "e 
1~1 

Atina yolunun Balkan memleket- tidai zihniyetli unsurların gale 
leri için büyük, esaslı bir ehemmi- çalarak Amanullah hanı, me~le
yet ve faydası olduğunu kaydet _ kelini terke mecbur etmeleri id•·. 

Amanullah hanın nevmit bıt 
miştir. r•· 

Hava münakalatının muttarit halde tac ve tahtını bıraktıi~~ı de 
ve yeknasak bir surette intizam al da, Efganistan istiklal har 

111 f. 
tına alınması hakkında da bir an- başkumandanlığını yapan ve E··1' 
la1ma elde edilmiştir. Deniz mü- gan istiklalinin temininde büY" 
nakalatı hususunda beynelmilel hizmetleri dokunan Nadir han. J.'t 
Balkan ticaret odası denizcilik şu· rupada geçirdiği inziva hayatıaı' 
besinin esas nizamnamesi kabul n ihayet vererek Ef ganistana don ' 
edilmiştir. Turizm hakkında Bal- dü. Kendine taraftar olan k•bi; 
kan me.mleketleri arasında turist- lelerin yardımını temin eder' 
)iğin inkişafını kolaylaştıracak ma Efgan tahtını gaspeden Sakaz•d' 
hiyette bazı tedbirler alınmıştır. Habibullah ile harbetti ve nih• • 

lktısat komisyonu da bu sabah· yet muvaffak olarak Efgan tahtı' 
ki toplantısında Balkan memleket- na oturdu. 
leri arasında gümrük muamelele _ Sakazade Habibullah, geri ": 
rinde rüçhanlı muamele usulü dn- mürteci unsurları memnun etın' 
iresinde iktısadi mesai iştiraki hak ve etraf mda toplamak için f.f ı• • 
kındaki projeyi ittifak'a kabul et- nistana girdi bütün asri müe••'' 
miştir. seleri, seleflerinin başardıkl•~ 

Balkan memleketleri hukuk ve bütün ümran ve terakki eserleriol 
kanunlarının birleştirilmesi mese- birer birer yıkmış, EfganistanılJ 
lesini tetkik eden komisyon da şu hazinesini başta besa soyınUft 
iki maddeyi kabul etmiştir: memleketi geriletmek ve iptidai' 

1 - Ceza kanunu ve mücrimle· leştirmek i!rin her şeyi yapmı•U· 
rirriadeai hakkında Balkan mem _ Nadir hanın ilk vazifesi bu tafr, 

lekeli eri arasında aktedilece}s .mu- ,r~bat~ telafi etmek, Ef ganistaıı , 
kavele projesi. 'Sınesınde açılan rahncyi' kap• 

2 - Hususi hukuk, Balkan .:ne::r. maktı. _,ı 
leketlerinde tatbik edilen çek ve ' Kendisi henüz bu i!le met~ 
poliçeler hakkındaki kanun~ ve ni. oluyor, mutedil, vakur bir seyrılf 
zamların birleştirilmesi. bu yolda ilerliyordu. 

--------------------....:..-"""'"-- Nadir §ahın tam bu iti bat•'' 

Aımanya1e Macar meb'usan meclisinde mak üzere olduğu sırada bir sııi• 

Gene bu sabahki umumi toplan
tıda Sidirocastro ile Dopniça ara -
sınlla aynı zamanda muntazam 
bir demiryolu hath ve 'düzgün. bir 

yol inşası, Tuna üzerinde Bulgaris 
tan ile Romanya arasında bir köp
r ü yapılması suretiyle Yunanistan, 
Bulgaristan ve Re.manya arasında 
doğrudan doğruya şimendiferle ir
tibat tesisi meselesinin müstacel 

H 
kaste kurban gitmesi Efganist~1 

· · ariciye nazırı Tu·· r k 1 °~~~~ ve değerli ve tecrübeli b~ vazıyetı lıukumdardan mahrum etmİf bU 

d ti Y 1 lunuoyr. 
nın 

M. Makdonalda göre, dün
ya için hayırlı değil.. 

LONDRA, 10 (A. A.) - M. 
Mak Donald Londra belediye rei
sının verdığı ziyafette söyledığı 

nutukta dahildeki iktısadi vaziye -
tin düzeldığınden bahsettikten son 
ra silahları azaltma meselesine geç 
miş ve demıştır ki: 

"Milletler arasında hüküm sü
ren ve nihayet harbe sürükleyen 
muhayyel korkuları, haksızlıkla -
rı dağıtıp ortadan kaldırmağa da
ha ziyade gayretle çalışmalıyız. 

Silahları azaltma hususunda ya 
pılacak herhangi bir mukaveleyi 
Almanyanın da imzalaması lazım
dır. ALmanyanm timdi bile gelip 
davasını bize açmasına ne mani 
·var?. Böyle yapacak olursak Al -
manya sulhü isteyen, onu her hu -
susta mümkün olduğu kadar tat
min edebilmeyi dileyen adamlar -
dan mürekkep bir heyet karşısın
da bulunmuş olur. 

Almanyanm bugünkü vaziyeti 
ne kendisi, ne de Avrupa için ha -
yırlı ve faydalı bir şey değildir. 

Bu vaziyet ak1a uygun ve alicena
hane bir surette hareket etmeyi 
güçleştirmekle kalmıyor, adeta 
imkansız bir hale koyuyor. Bu va
ziyet bugünkü halile bırakılma -
mak gerektir. 

os ugunu an atıyor Yeni ve genç hükümdarın, b•' 
bası gibi hareket ederek ve f.fl'' 

. Budapeşte, 10 (A.A.) - Hari - ı luklarını muhafaza etmiştir. Onun nistanı dahili mücadelelelerin ı-lı
1 

cıye nazırı M. Kan ya, meclis ha- menfaati yoktur. · ı·ihatından kurtararak ilerletlll1 ' 

riciye komisyonundaki beyanatın- / İttifak muahedeleri akdini de sini umarız. 
da Macaristanın hala mevcut olan istemiyor. Fakat dostları ve onla
Avusturya meselesine müdahale- rın değişmez h~yırhahlıkları var -

ö. il· 

den uzak kalmakta devam edece - dır. Efganistanda 
ğini söyledikten sonra Ankara ve Binaenaleyh hadiseler harici 51 _ 

Sofyayaolan seyahatin.den bahset· yasetimizin umumi hatlarını de -

( na, tarafı 1 inci 5ayıfo.da) 

A 
__ it 'fi .. 

nı:uıııllnlı harı ile bir nıillakat yapa...,. 

dir hanın l•ııtli hakkındaki intibaların• ,ot miştir. ğiştiremez. 

Nazır, Türk - Macar dostluğu
nu bilhassa kayt ve işaret ederek 
Balkan meselelerinin tetkikinde 

iki hükfımet arasında daimi le.mas 
temin edilmif olduğunu ve iki hü

kumetin icabında müştereken ha
reket edebileceklerini ilave eyle -
miştir. 

M. Kanya, Macar - Bulgar dost 
luğu hakkında da demiştir ki: 

"- Bulgaristana olan seyahati
min gayesi her hangi bir misak ak. 

ti değil, mütekabil dostdluğun te
zahürü idi. 

Macar harici siyasetinin ana 
hat arı evvela serbestii • hareket, 

sonra muahedelerin müsalemetper 

verane bir surette tadili ve nihayet 
milli gayelerin tahakkuku için ta
mamen suJiı vasıtaları ianesiyle 
mücadeledir. Macaristan, beynel 
milel asabiyete rağmen, siyasi doıt 

Başvekil M. Gömböş, bu beyanata ııııı~ttır. ,,-

Türkiye ve Bulgaristan seyahatle _ Sıtbıft krnl, !'indir hanın pek kılA llÖ 61 
• • • !l 'llt t ,,."ıı 

rının aynı ıktısadi münasebatı da . ıırıl\ ı C"Snasında halkı m cnrur bir ıe''' 
ehemmiyetli bir surette istihdaf 1 tııı~ ik n • kendi inin tahakhiimüne mu.,. tıl' 
ettiğini ve yapılmakta olan müza- ı·dr.bilı•c"~. biıtüıı ~absiyetıerı ldaın e-f&lt'' 

kerelerin yakmd t" 1 - . dul{unu so~·ıemi3tır • Bütün bu cirı•rt a ne ıce enecegı - ,.; 
ni ümit ettig- ;n·ı ı·ıa- 1 • . \'ok rrım bir ''ıı :ı:lyct ihdas ctmı,.tır .su' • ve ey emı~tır. · • 

y eı son d nay cti izaha kı\fldlr. , 

Kübada karış ıkhklar "' ı\manullnh han Mizlcrine de,·aınl• 11 

HAVANA (Kuba), 10 (A. A. ) ınıştır ki 

Ku" b b t A k , :Son hAdiseln, Ef,.anlstnn t11rj)~ a .ga.m o u tares n esine ce- .. iP"' 
k · 1 k .. d f J bcıılnı kınsll l'tmcl•te olduıı..·- nıllll ııd 

ı ere mu a aa tertibatı alan iki a..... .,;' 
bı·n ... ,·ye k l k ııe nıe ı.lcni tnııkkl fikrinin ölmt>ml:t· bl , ... arşı yapı aca taarruz 
hareketı'n , t• k . • H ı;-rnçlı•r arasında .Ya:tnmakta ,·e kU''~d«" e 1~ ıra ıçın avana li • 
mamna gelmiş ve vazıyet almıştır. mektc IK'rde,·am oldutunıı Kföıtermtştlr· • 

Biraz sonra topçu ve mitralyöz a- Krndi'linin tPkrıır Efgan tabtırıa ~ 
teşile taarruza başlanmıştır. Ateş m:ı.l n miıtenıa~ ıı olup olmad•l• ~ ~ 
hattında yerde birçok ceıetler yat ııorıılan suıılc '.:\"adir hanın otıunun ~ 

maktadır. Topçu tarafından yapı- 1 f'Sllı>l.ıra İ!>tlnadcn babasının halefi ,, ' 

lan b~m.~a:dımandan sonar asiler kral • ilan edilmiş oldufunu bilrllf'dilı.;_,,. 
k~lenın. usttine 3 beyaz bayrak çek dı .. ınr, gelince '-atanına her uruan ,..

~ışlerdır. B~nun üz.erine ateş Ke _ ~!•' ve mllletı istedik ı uunan. ~.., 
sılmıştır. Asıler teslım clmuşlar _ mes uliyetıerl kabul •·yte!Df'fe &ıııad~ 
dır. duğu <"• \'ubını ,·erml:tır , 
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V AKll 11 2.ncı ltşrın 

GÜNDELiK 

anı~l~·;···· 
,0tkınasın ! 
lf olac " 

.. agına varır ! 
Utı tn 1 
ı eıe eıi: K ı 
·· adın asker 
ltr' Haberleri Cavaya 

ırler y .d ?f 
torılr. azıyor. İleri geri nasıl gı er . 

1 1 · ı . i~ .. . ı Cava müslüman arının ı erı ge - . 
llorı ti · · B · ı ltr 1 er fnçalarınd .. lenlerınden S~t Bacenet ey aı e-. agu - . . 

llç k 1 siyle birllkte şehrimize gelmıştır · 
tc ı~l~r asker olacağız di e 1 Cavada Balavya şehri Tüccarlar 

lrıı Pınıyorlar. y birliği ı-cisi olan Sail Bey Çava a-
llıefend ' l · · h kk orı.. 1 er hunu 2 • l k ı halisinin memleketımız a ın -.. r .ırzop u 1 

ıtl • daki duyguları etrafında ~unları 
1. ldlki k d 1 .. l . t ' 
ıt, il ının bu soy emış ır. 

1'11.rl11.dk· k ndan habe "- Türkivelle terakki ~·olunda 
ltıı.ıh 1 adın k ·· 1 

• • • 

1 lıı.r oldu 0 ' oye ses · ı yapılan te~ehbüs Cavacla alaka ıl C' 
•laf · nun .. .. · • 

tı .. 1nde Çocu v b k gunun takip edilmektedil'. Fakat ara da 
•uıın k ga a maktan h t 1 rl kt, e ten, ka ~ . doğrudan doğmya ra ı a o ma ı -

'· rı , alı~ gnıyr tamır . . 'T" l . h l 1 . Ca\"a:ıt"l 
ı.c : veriıten vakit bu _ ğr ıçın m· ~ı~'e a '.HH' en . < • • 

Aak yanlış veya uydurma şekılcle gd -
Ilı er olıı. k k ı · 

"> ')ı~? ca tnryız ol _ ıne ·tec ır. . 
" ·· Aaker ı k' _mıya Mesela bazı telm:af aJam'1arı 

• 0 ıa nıce o . .. c . . 
1)t le 'fürkiycye dair verdı kl erı ha herler 
ltı, onuşacaklarını h ' arasmda memleket dahilincl t.! hi.i -

ıç sanını • 
'ıı, •o tiln camilerin yıktuıldıgı, Aya~of-
•i l.ot ra.rıanıı bu aske l'k 1 \'a canıiinin bar yapıldrğ"ınr bildir-' Qon' d r ı me- . 
lç }'a,Pt e Çay almak Ma.rsel 1 ınişlerclir. 

Türkiye • 
imtihan 

Talebe yeni bir 

teşebbüs yapacak 

Dünkü toplanmada bulunan. 
lardan bir kısım 

Vapurcular 
Artık birlik halinde 

faaliyete başladılar 
Vapurcular namına iktısat Ve

kaleti nezdinde teşebbüslerde bu -
lunmak üzere Ankaraya gitmiş o -
lan heyet dün sabah ~ehrimize dön 
müştür. Murahhasların teşebbüs -

1 leri müsbet netice venniş, vapur -
ı cular vaziyetlerini düzeltmişler -

dir. 
Vapurculuk şirketine şimdiye 

kadar girmemiş olan armatörler 
dün kendi aralarınd toplanmış· 

lar ve !'irkete girmeğe karar ver -l mişlerdir. Armatörler esk~. itir.az. -
lan baki kalması ve muessıslık 

haklarının tanınması şartlarını ile
ri sürmüşlerdir. 

Deniz işletmesi umumi müdürü 
Sadettin Beyle idarenin işletme 

müdürü Zekeriyya Bey de dün An 
karadan gelmişlerdir. Sadettin ve 
Zekerriya Beyler Ankarada, de -

ek}'~ rtznak, T oka~lıyanda 1 Bunun için Tiirk iye haberleri -
, ~'~trck gibi konu§uluyor. nin T ürk mUessese1~ri vasıtasiyle 

Hukuk talebe cemiveti dün 
J niz yolları işletmesi vapurlariyle 

·•o,·· olalı- d" · ·· 1 :zrn1 drı· 
Halkcvinde bir toplantı yapmış - vapurculuk şirketi vapurlarının 

<.\l: ... mı, olmıyalım unyaj a neşı l c1 . , . 

~\12 
ti · ıtıu .. 

l'tıj? guzeldir, turunc Hariciye vekili bu sabah 
Ankarada 

lardır. muhtelif İskelelere yapacakları se

Toplantı da muhtelif sınıflarda ferler hakkında, vapurların tonaj-

li " eler gibi söylenili ~ 
bulunan ve imtihanda muvaffak larma göre, bir tarife tanzim et • 

°l, k• 
1 " ' ' Ilı· """ '"CYe k d "lll·an a ıl öğretmek a-

t d~·· :\ tıasih : 
'tıli~. at satmak nıye-

Q~~U~.. ~ ~ ., 
tı:ı u kan l 

Q lake Un ar bakımından 
11tiı r de'"'ld' l\k~ gı ır. 

ııı. ev h 
'lı111d "'ktığ anrmının pençere 

~ 4 lıo\) •nıı :zaman kışla ka-

olamıyan talebclrin vaziyeti görü-
heyetiyle lzmirden 

H · · s_ülmüş ve neticede hiikumet nez -şehrimize gelmiş olan arıcıye 

Sovyet 

Vekili Tevfik Rüştü Bey dün ak_ dinde tekrar teşebbüsatta bulunul-

şamki trenle Ankaraya gitmiş, mağa karar verilmiştir. 

Haydarpaşa istasyonunda vilayet Bu karar üzerine Ankarada Baş 
erkanı ve diğer bir çok zevat ta - vekalet ve Maarif Vekaletiyle 
rafından uğurlanmı~hr. 

Bir deli kaçmak istedi 

mişlerdir. 

Sirketin de deniz yolları işlet -
me idaresi ile olan ihtilafı da hal
l edilmiştir. 

Buna göre şirket pazartesi gü -
nünden itibaren faaliyete geçecek 
ve ilk seferini Trabzona yapacak -
tır. 

Şirket müessisleri de bugün 
toplanarak şirketin sermayesini • \aiı.: et bekı· k d .. 

1 ""~ ıyen a mı oo-
ı . o o 

b· ' ~\ b· Pençereden ya bir 
lt ~-' it k 

Bakırköy hastanesinden şehri -
miz sıhhiye müdüt'lüğüne otomo -
bitle getirilen bir deli, nasılsa oto
mobil kapısını açık bularak kaç -
mak istemiş, halk ve memurlar ta
r«tf ından yakalanmıştır • 

tezyit edecekler ve Yelkenci zade 
larımn bir senesinin zayi olmama-

Liitfi Beyi de idare heyetine seçe -

temas etmek üzere iki mürahhas 

seçilmiştir. Murahhaslar yarın 

Ankaraya gidecekler ve arkadaş -

tıı ~ Çocu , ya bir baba 
lr , y b' 

~~ · a ır sevgili göze 
sı için ricada bulunacaklardır. ceklerdir. 

o\t . 
tı~ ' 1ttdc 

·~ k,d oturan, hanım ha -
~ •. _d'iil ın'ıln içinde askerlik ar-
"'t ' •ı 'h ~t : a. a. bakmağa takat . •ı~ 

t lab ''~lı k~t /? tibi' .Yontuk kaıılı, yüzü 
f tib·1Çİttd, ış~.ennıiş, pırıl pırıl 
b, 1 '"'d Yuzen ve bir güzel 

' . ... ec 
~ 1

1•tcr k e erkeklerin, ister ·'I( ltde . . il\ tcklind f, ıster koca, ıs-
,trı kldın b olsun kesesinden 

llt '*rtıaıa u bahsi laf kıtlı -
\' • l" budamak için ko -

lı~:~t l11, b' 
la~llf D'bı~ korkulu rüyayı an
~ .ı l . . 

~ı, 'da.n k •
1 
•nırleri tutar, eter 

il\~ bıı.ı; 0 
onya ile korku da 

···tt~. trılınadan bu bahse 

aGt" -l ~ 
'l't~: b\!nlara. v: b" .. k 

·••tl\ 1_ utun anun-
~adrn k aa er olmuıtur. 

!he Sadri Etem 
Varnı il 1 

ncı •a,rıfada > 

Sigara fiyatları ne kadar 
ucuzlıyacak? 

Tütün ve sigara fiatlarının u -
cuzlatılması hakkında yapılmak -
ta olan tetkikat bitirilmi~ gibidir. 
lstanbulda çalı!an Amerikalı müte 
hassıılar da bu işi uzun uzadıya 
tetkik etmişlerdir. 

Siğara fiatlarının yüzde yirmi 
beş nisbetinde ucuzlatılması mu -
vafık olacağı anlaşılmıştır. 

Bu suretle yirmi tanelik paket -
ler üç ili beş kuru~ arasında ucuz
latılmı§ olacaktır. Sigara Hatları

nın böyle mühim bir nisbette in -
dirilmesinin nevi itibaryi!e satışla
rı eskisinden fazla yükse'teceği ve 
idare varidatının da bu suretle 
daha fazla artacağı tahmin edil -
mektedir. 

DEH R i 

VAK 1 T' 
tlılndeıtk . Siyası Caıete 

f.at&nbul Ankara Caddesi . VA IU'l yurdıı 

Telefon Numaralar~: 
YUl işl er! telefonu: 243'9 
lrlare telefonu : ı4379 

reıırat adresı: lstanbı.; I - ·ı A Kn 
Posta ku tusu N o 48 

Abone bedelleri· 

Seneli': 
6 ayl ık 

s aylık 

ı aylılıı 

•rurktye 
HOO Kr. 
750 • 

tOO • 
150 • 

ilin Ucretleri: 

Ecnebi 
2700 Kr. 
H :IO 
ııoo 

soo 

rıcıar1111nıarın 1110 .-nhİt.-ıcrtnde "'"tı· 
mi so kuruıt.aıı ha~lar, ıııı ııııhlfooe ı5o 

kurup kadar çıkıu. 

HUyUk, taua, dP"aır.lı ll!lo verı>ole~ aıt 

ayrı IA'nzlllll vardır. 

~ UAnlurn bir "'"hn ıo kuruıtur. 

KiJçUk ilanlar: 
Bir deta.sı 3Utkı ıJc ı a.~ ı 50 o~ cıeruı fi:I 

dört ı.etuı 75 ve on defası ıoo kuru~tur. 
Uç aylık U&n verenlerin bir detuı mecca
nendlr. Dört ıııa tın gec;en llAnlann rıu.ıa 

satırlan bo-ş kuru~t&D besap edlllr. 

Efendi Nasıl 

~' ·~~\,_.•fendi, bir ay evv l h H . . b' .. f ·1 l S k ~ k k el .. 1 f'' Q&.t ıo v e ava- emen ıçıme ır yun anı a o aga çı ar en par eso a ı-
~" .. i'Utnu t · · • . . · 1 ~~.ı l.lzu IÖt . ş u kı hır daha gıydım. Adam akıllı kıta ha - yordum. Her ıht ıma e karşı teda-

11t...._ l'llıyec ~. · · 
~n. egımızi zanne 1 zırlandım, rikli bulunuyordum. ,. • 

Bu suretle uzun müdettenberi 
devam eden bütün ihtilaflar karni 
len halledilm i ş olacaktır. 

Deniz yolları işletme müdüri -
yeti alakadarlara verdiği emirde 

pazartesi gününden itibaren şir -

ketin faaliyete geçeceğini bildir -
miştir. 

işletme daresi kiraladığı vapur· 

farı da bu vaziyet karşısında sahip 
lerine iade edecektir. 

Kı brı slılc.r cemiyetinde 
Kıbrıslılar cemiyeti idare heyli 

dün öğleden sonra toplanarak ce -

miyetin bir senelik faaliyetini tes
hil etmişlerdir. 

Cemiyet gelecek cuma günü ıe -
nelik kongresini yapacaktır. 

lflltııınııırıtıı1111ttt11mııınnnıtcıuıııııHlllltlııtııırt1ıtımtt11ttııııt1ıtt'I 

Gıünün haberlerinin 

devamı 4 ncü sayfada 

Görüyor? 

Halbuki şimdi 

rsınclı. Fanilayı 

hm. 

gene havalar 
sırtımdan at -

................................ 
Güzel San'atlar 
Onuncu yıldönümü şenliklerini 

şeride çeken Moskova sinemacıla
rı, şöyle düşünmüşler: 

- Bu basit bir merasim değil -
dir. Aldığımız resimleri sinema 
perdesine gazete havadisi olarak 
verirsek, kaybolup gidecek. Da • 
ha iyisi bun 'arı bir senaryo içine 
toplamalıyız. Filmin mevzuu şu 
olabilir: Türkiyenin her tarafın -
dan halk, şeften direktif almak 
için, Ankaraya koşuyor ve ikinci 
on sene emirlerini aldıktan sonra 
iş başına dönüyor. 

Halk fırkasının yıldönümü ~en • 
lik'eri için bulduğu merasim ter. 
tibinin manası da bu idi. 29 teş
rin nutku, bir yeni ileri hareket 
emri, Gazi ihtilalinin ikinci on se -
nesine ait umumi bir direktiftir. 

Acaba 29 teşrin nutkunda güzel 
sanatlar ne diye esaslı bir yer tu
tuyor?. Acaba neden güzel ıanat
lar, kültür kelimesinin yuvarlağı 

içine a!ınmıyarak, ayrıca düstur -
laştrrılmıştır. 

Osmanlı saltanatının inkıraz 
tarihi, yalnız zanaatların değil, gü
zel sanatların da iflas tarihidir. 
Saltanatın çöküşü imparatorluk şe 
hirlerinin sokaklarında ve yapıla
rının içinde basamak basamak ta
kip olunabilir. 

İnkıraz mimarisi, inkıraz deko
rasyonu, inkıraz eşyası, inkıraz e
debiyatı, inkıraz resmi hepsi bir -
birinden hazin, hepsi gülünç ve 
kısır olmakta birbirini tamamlıyan 
şeylerdir. Tarih güzel san'atları 
yüksek olmıyan büyük bir mede • 
niyet kaydetmiyor. Bilakis, büyük 
medeniyetler, batıp gittikten son
ra, ancak güzel sanat eserleriyle 
toprak üstünde ve hatıralarda ba

ki kalmışlardır. Bir insan için 
zevk'te küçük kalıp akıl' da büyü
mek imk~nsız olduğu gibi, resim
siz, musikisiz, heykelsiz, mimari
siz, ve edebiyatsız, bir büyük in
san cemiyeti ham hayalden ibaret
tir. 

Güzel sanatların hakiki devri, 
milli dehanın ibda devri olduğuna 
şüphe edilemez. Musikide taklit 
ses, mimaride taklit çizgi, resimde 
taklit renk, edebiyatta taklitçilik 
ve örnekçilik, bir milli kurtulu, ih 

tilalinin az zamanda silkp atmaaı
lazım gelen esaretlerdir. Beynel
milel olan en yüksek teknik için. 
de milli karakteri yugurmağa baş~ 
lıyan sanatkar, yeni zamanların 

baş'ıca inşacılarındandır. Milli in~ 
kılap müessesemizin eski saltanat 
müessesesiyle alakası ne ise, gü .. 
zel sanatlar müessesemizin eaki ile 
alakası daha fazla olamaz. 

Fakat ilk on seneyi garp tekni
ği mektebinde örnekçilik ve çırak-

Falih Rıfkı 
(Dernmı 8 lnd ıa~· ıfada) 

Oğlum artık kasım gedli. Buna 
pastırma yazı derler. Fakat doğ

rusu bu ıene pastırma Yazı haziran 
sıcağını baıtırdı !. 
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Japonya 
Ne yapıyor? 

IJaşmakaleden /Jecam 

bu vaziyetten istifade etmeği dü -
tünebilirler. 

2 - Ancak bu ihtimale karşı 
ikinci bir hareket tarzı daha var • 
dır: Bu da Japonların harbe gir
mezden evvel Rus - Amerika mü
zakerelerinin neticelerini bekl~me· 
ğe karar vermiş olmasıdır. Nite
kim Japonlar Çinlilerle anlaşmış
lardır. Bu anlaşma neticesinde iş· 
galleri altında olan bir takım 

y~rlerin tahliyesini kabul etmişler
dir.. Diğer taraftan Moskova hü
kumeti ile Amerika cümhur r~isi 
Ruzvelt arasında müzakerat cere
yan ederken Japonların da Ame
ı-ika ile anlaşmak için müracaat 
ettikleri söylenmektedir. 

Hulasa uzak şark vaziyeti çok 
tehlikdi olmakla beraber aynı de
recede f Üpheli bir manzara almış· 
hr. Tabii bu şüpheli ve tereddüt
lü manzara yakın bir zamanda a
çılacak siyasi ufuklar o zaman ay
dınlanmış bulunacaktır. Fakat bu 
aydınlık toplar ve tüf eklerden çı
kacak alevlerle mi olacak, yoksa 
sulh güneşi ile mi, burası belli de
ğildir. 

Mehmet Asım 

M. Litvinofun tamasları 
VAŞiNGTON, 10 (A. A.) -

Amerika ile Sovyetler bırlığı ara -
sındaki siyasi ve iktısadi münase
betler hakkında aktedilecek itila -
fın M. Litvinof, ve M. Hull arasın· 
da yaP.ılan iki saatlık bir müzake
rede tesbit edilen esaslar yarın 
öğleden sonra M. Ruzveltin tetkik 
nazarına arzedilecektir. 

Vilayet içinde bina tahriri 
latanbul vilayeti dahilinde bina 

tahriri muamelesi bitmek üzere -
dir. lstanbul ve Beyoğlu cihetlı!rin 
deki tahrir muamelesi geçen sene 
bitmişti. Halen boğazın Anadolu 
cihetinin tahriri icra edilmektedir. 
Tahriri ikmal edilen mıntakalarm 
komisyonları Vilayete tabi kazala 
rın tahririne batlıyacaklardır. 

Evvelce tahrir muamelesi ik -
mal edilmiş mıntakalarda emlak 
ve araziye takdir edilen kıymetler 
sahiplerine tebliğ edilmiştir. Bun -
lardan itiraz edenlerin itirazları 
tahıiri musakkafat temyiz komis
yonlarınca tetkik edilmekte olup 
bunun neticesi alınınca. müsakka -
fat vergisi yeni tahrire göre tahsil 
edilecektir. 

Bina tahrir komisyonlarının tah 
rir mınt~kalarındaki binalara had
dinden fazla kıymet koydukları id 
dia edilmi~ ve bu hususta bir hay
li itiraz vaki olmuttu. Bina tahriri 
temyiz komisyonu bu itirazları e -
lllılı surette ve mahallinde tetkik 
ederek birinci derecedeki komis • 
yonların koydukları kıymeler üze· 
rinde mühim tenzilat icra etmiştir. 

Bununla beraber Beyoğlu, Emi 
nönü gibi bazı mınakalardaki em
lakin akar ve müsakkafat vergile
rinin eskisine nazaran mühim bir 
nisbe1 dahilinde arttığı, buna mu. 
kabil Boğaziçi ve Adalar cihetile 
mülhakatm mühim bir kısmındaki 
müsakkafat vergilerinin de azaldı 
ğı anlaşılmaktadır. 

Tahriri müsakkafat heyetleri tah 
rir muamelesi icra ederlerken bir 
ha.y)j sahipsiz emlak ve araziye de, 
tesadüf ederek alakadar devairi 
keyfiyetten haherda:- etmi~lerdir. 

r GÜNÜN HABERLERi t! ,, _______________________________________ lllml._. .... # 

işler yedi ayda bitirilecek 

Muhtelit mübadele komisyonu 
yeni müracaatları kabul etmiyecek 

Bu müddet içinde mevcut işlerin 

tasf İyesine çalıştlacağı için yeni -

Cumartesi 
11 T.sani 

21 Recep 
C:Dn do~uşu 
<:un 1 atışı 
Sabah namazı 
Üllc namazı 
~indi namazı 

.\kşanı namazı 

rıır<ı namazı 

lnı<ak 
\"ılın geçen ı:Unlcn 
Yılın talan" 

636 

1:-.oı 
!o,50 

11.~ıı 

J 4. ı.~ 
17,0l 

1 ,35 
4. ~6 
31~ 
~4 

L ____ _ 
Muhtelit mübadele kmisyonun -

daki işlerin sür'atle tasfiyesi etra· 
f ında başmurahhasımız Şevki 

Beyle Yunan başmurahhası Mös • 
yö F o kas arasında bir müddetten
beri devam eden müzakereler son 
safhasına gelmiştir. 

da Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Beyle Yunan elçisi Mösyö Sake • 
laropulos arasında imza edileck - den müracaat kabul edilmiyecek - -~----=-==~'~ 

tir. tir • Komisyonun lağvinden son-

Bu müzakereler neticesinde ha
zırlanacak olan mukavele yakın -

Polis haberleri 

Kıymetli bir halının sahibi 

Bu mukavelenin esaslarına gö • 
re komisyondaki işler, imza tari -
hinden itibaren, nihayet yedi ay 
içinde bitirilecek, bu müddetin so· 
nunda komisyon lağvedilecektir 

Kara liste 
Ticaret odasının kara.liste ha-

aranıyor zırlıyacağını evvelce yazmııtık. 
Evvelki gece Şehzade başında Fakat bu kara liste tacirler ara -

yol üstündeki mezarlıkta çok kıy - smda oldukça mühim münaka.ta -
metli bir halı bulunmuıtur. lara sebebiyet vermektedir. Hatta 

Zabıta memurları geceleyin nö· Ticaret odası idare heyeti azaları 
bet gez~rken bu halıyı bir paket 1 arasında bile kara listenin ticaret 
halinde bulmuşlar, aynı zamanda 1 odası tarafından hazıdamp hazır· 
mezarlık duvarından bir ~ahsm at- lanamıyacağı münakaşa edilmek -

1 d "' .. .. 1 d' D h 1 k tedir. a ıgını gormuş er ır. er a o - . . 
şan memurlar adamı~t karanlık a _ Bu dedıkodular hakkında Tı -
rasında kaybetmişlerdir . caret odası katibi umumisi Vehbi 

Bey diyor ki: 
Bunun üzerine bir taraf tan bu 

meçhul şahsın takibine başlanmış, 

diğer taraftan da halı hakkında 

tahkikat başlamıştır. 

Bu halı üzerinde 653 rakamı ile 
(İzmir) kelimesi yazılı olan bir 

örtüye sarılmıştı. Çok kıymetli o • 
lan halının lzmirden çalınarak 

lstanbula getirildiği zannolunmak 
tadır. 

Zabıta bu hususta lzmirdcn de 
malumat istemiştir. Tahkikat de
vam etmetkedir. 

- 1705 numaralı kanunun 6 ıncı 
ma<ldcsinin son f ıkrasmda, ticaret 
odalarında bulundurulacak kara 
listeler diye beyan olunan sarih 
hükme nazaran, bu kanunla tica -
ret odalarında kara liste bulundu
rulması esas itibariyle kabul edil
miş demektir. Y almz bu hususta 
şayanı ehemmiyet bir noktaya 
işaret etmek isteriz. 

1 - Ticaret odaları esasen ka -
ra liste tutmağa salahiyettar nu -
dır?. 

ra mübadele meselelerine dair 

müracaatlar Türk ve Yunan mah -

kemeleri tarafından halledilecek • 

tir • 

Belediyede 

Burgaz adasında daimi 
pazar 

Burgaz adasında Çınarcık soka
ğında daimi bir pazar yeri tesisi 
belediyece takarrür etmiştir. 

Uyuşturucu maddeler 
inhisarında alım 

Uyu§turucu maddeler inhisarı 

§İmdiye kadar 80 bin kiloya yakın 

afyon satın almıştır. Afyon fiat -
ları da bu alış üzerine 998 kuruıa 
kadar yükselmiştir • 

Yugoslavya hükumeti ile mem -
lektimiz arasında af yon satı§ bir -
liği için ayrıca hazırlık yapılmak
tadır. 

Bu maksatla lstanbula gelen 
Yugoslavya murahhası M. Miha -
loviç uyuşturucu maddeler inhisar 
idaresi ile temas etmiştir. Mama -
afih M. Mihaloviç Yuzoslavyanın 
Balkan kongresinde murahhas ol
duğu için Seliniğe gitmiştir. 

Konferans bitince tekrar lstan -
hula gelecek ve birlik esaslarını 

l S T A N 8 D L -: 
1 

18 - 18,30 &'raınofoJI• 

·rıııı'ııt' b<lşlıyanlam mahsus F 
o (~ B<·lkls llıınım. 20--21,3 1 

ıoıı
lıl'~·ctı. 21,80 - 2'? Grnoıo 

r~·n ajan!!, bor!'la, ı;a.at. 

ANKAUA: - tf 
12,80 - 13,30 gramofoll·~ 

ke tru. 18,4('; - 19,30 ıılJltll 
20 tlaos havaları. :?O ajans • 

ViYANA: IHll.1 m. "' 
J5 12,30 kon,.er. H,10 -

l•oıı eri 18 ııl~k. :?O MnrtiJl 

yıldöııUmh n~sllesl.} le nıe!'S; 
.\' ustur.r11 opcralanudan JJl 

23.:?;:; lrnnscr • 

UUKH.EŞ· S9U ın. "' 

1 ı, ı.; p!ı'.lkla hafif mn'ııd· 
l'k "1 ,u h:ıvalnrı. :!0,20 p a • H 

"arkı 22,15 ktı\-artct. ::3 RıJ~ 
\ 'All.')OVA: 1U2 nı. "" 

10,20 ıılJ ano. 20,20 tr~t 

Lehistanın kurhıhı' rnllğl, ; 

24 mizh. l Lehistan eünılıllr 

~opcn mu!illdsi. 

UEL<.ll<AD: 431 ın. ' 

1:? plAk. 17 piyano. Mıs~ 
tn rıı Cıııılnıı. J 7 ,30 plük. 

jf 

ı:ıonatı. 20,llO pl:Uc. :!:! r:ıd> 0 

konseri. :!2,40 mfüıyö l\llJııtill01 

kıl:ır. 23,10 dan'i h:ırnları • 

R03lA: 411.2 m. -

Affa layık olmıyan sabıkalı 
Af kanunundan istifade eden -

2 - Yoksa odalar bu listeleri tesbit için müzakereye devam e -
ancak 1705 numaralı kanuna isti- decektir. 

H koncıır. 17,30 ~o<'uk ~ 
ser. 21.rn ses k onseri. 21,SO 

beste. Opera. Sohbet. 
nat ederek mi tesis edecektir?. 

lerden Arap Ahmet dün tekrar Bu iki noktanın tavzihi liizım -
} akalanarak mahkemeye veril - d ır. 
mişti. 

Arap Ahmedin yeniden yalmlan 
ma~nna sebep şudur: 

Çok sarhoş olarak Galatada, 
Bükreş birahanesi önünden geçen 

Arap Ahmede Mustafa kaptan is -
minde birisi çatıyor. Mustafa kap
tan Ahmedi tokatlıyor. 

Arap Ahmelte (Ben sana gös -
teririm) diyerek gidiyor, soma 

büyük bir bıçakla geliyor. Biraha
neci Osman, Remzi Efendileri, 
Şaziye Hanımı yaralıyor. 

Kara liste usulü diğer memleket 
lerde de henüz tamamiyle sadh 
ve tcsbit edilmiş bir mahiyeti haiz 
el eğildir. < Gelenler, gidenler 

l~ Bankası umumi müdür veki -

li Muammer Bey dün sabah Anka 
radan 1stanbula gelmiştir. 

Doktorlar bugün idare 

heyeti seçecekler 

Şile cinayeti 
Şile yolunda Akif ve Sabatay 
i:ıimlerinde iki seyyar satıcının öl
dürülmeleri etrafında tahkikat 
yapılırken altı kişi zannaltma a -
lınmışlardı. 

Bu cinayet etrafında iki kö
mürcü Şile adliyesine müracaatla 
vak'a gecesi maznunlardan ikisi -
ne asadüf ettiklerini ve bu iki 
meçhul adamın kendilerini görün
ce yüzlerini göstermemek için bir 
hendeğe atalyıp saklandıklarını 
sölemi§lcrdir. Zannaltmda bulu -
nan altı kişi bu kömürcülerle kar
şılaştırılacaklardır. 

PARJS: S:!8.X m. -

21 plAk. :?J,SO plak. 'J,t/Jj 
.. ı 

hrrlcrl \'C tiyatro bahsi. " 

konııe_r. %4 ,:ıo e>on haberlı'r. 

Mühendis mütekait ·j 
zctldin Beyin kızı zub1 

ile mühendis mektebi 

rinden Genç mühenclit 
lil Beyin akitleri per~e 

güzide zevat huzurund' 

mış ve gecesi de Aya• 
oteli salonlarında geııe 

dostlariyle birlikte bit ' 
•'t 

tisi tertip edilerek te5 '·ıe Bu vak'adan haberdar olan po
lis Arap Ahmedi yakalamı~tır . Uzun müddettenberi bir çok Hava hücumlarında koruma 

cledikodulari mucip olan Etibba 

Genç çiftlere saade~ 

Yaralılar da hastaneye yatırılmış
lardır. 

Lastikle uğraşırken 
Şi~lipalas önünde kamyonun 

patlıyan lastiğini düzeltmek için 

uğraşan şoför Recebin yüzüne bir
denbire lastik çarpmış ve Recep 

yüzünün muhtelif yerlerinden ya· 
ralanmıştır. 

Söndürülen ateş 
Galatada Necati Bey caddesin -

de 112 numarada Ziyanın kundu-

odası idare heyeti intihabı bugün 
yapılacaktır. Malum olduğu üzere 

bu yeni intihap dolayııiyle dok -
lorlar arasında baş göstern ikilik 

son günlerde hayli şiddetlenmi, 
ve bariz bir şekil almıştı. Bugün 

kü idare heyeti taraftarı olmıyan 
doktorların bu seçmeye iştirak e -
dip elmiyecekleri de pek malum 

değildir. Hakiki vaziyet bugiin 
belli olacaktır. 

racı dükkanındaki mangaldan a - Esrar içerlerken yakaeandllar 
tcş sıçramış ve köseleler tutuşmuş Salih, Haı;an ve Kamil isminde 

ise de sirayetine meydan verme • üç arkada~ Sultanahmet parkında 
den derhal söyndürülmüttür. esrar içerlerken yakalanmışlardır. 

Yüz paket köylü sigarzsı ipekli kaCjakcıhğı 

cemiyeti nizamnamesi 

Hava hücumlarından korunma 
cemiyeti nizamnamesi hükumetçe 
tasdik edilmiş, cemiyet Cağaloğ -
}undaki 19 numaralı binayı mer -
kez ittihaz ederek faaliyete seç -
mi~tir. 

Cemiyet yakında Devlet Şurası
na müracaat ederek hava hücumla 
nndan korunma cemiyetinin cemi
yatı hayriyeden addedilmesini İşti 
yecektir. 

ISTArtBUL 

Bu akşam 

saat 21 de 

Bir Kavuk 

Devrildi 
Yazan: Musa· 

bip zade Celt1. 
Halk gecefl 

Pangaltı'da TAN Sineması 
Lüks, ferah ve ses itibarile enbirinci sinemadır. 12 paıar 

itibaren mevsimin yüksek filmlerinden 

Filorlnali rtazım Bey Kasımpaşada Bedrettin mahal - ltalyan bandıralı Esirya vapu • 
Filorinah Nazım Bey Beyoğlu lesinden elinde 100 adet köylü si - rundan Cemil isminde bir amele -

tahsil mıntakası müdürlüğü icra ı gara paketi olduğu halde geçen nin bir okka 140 dirhem ipek iplik 

BEKAR BABı 
Lily Damita, Andre Luguet· Jean Helbings, Andre Bur~ 
sızca sözlü, şarkı'.ı. Telefon: 43374 1 ivcten yeni FOX J 

memurluğuna tayin edilmiştir. Fethi oğlu Memiş yakalanmıştır. çaldığı görülmüş, yakalanmıştır. •---------1-------------~ 
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~~ 1 1~~ !fN~ed~s~milzzet İ_ Teşkilitı Mahsusa 
&el; Bir !ırınga yaptırmak için türdiyodu sürüyorum. Sana sadece iıllml!lımfılüm ı!!ffilllffi l!liilllli lmffi!lllillllllıl!lffillilllll~m~~llm üih !!!film\' ıllllil~~ıllll ~~ı!m illi~~ i!ll lll ~11! 00 ·ım ~ il[ il mm 111 mi .rt~ 
l·a.ı ~~.On dakika sonra bir şeyim iğneyi batırmak kaldı .. Görüyor . VAKIT'ın yeni Tefrikası : 10 Yazan: A. MiL 

· rnıyor H N b h k •onra. git.. emen şırıngayı yap, sun ya, nasıl usta bir hasla o!dum. 'ı·zamname mucı· ,·nce are et 
Benim gibi hastaların var mı? .. 

-Pek' 
Divanı 

1

' Dinle, fırtına başlıyor. k l b l b l 
tentilrdi n Yanına kavuçuk bandı, Bir türlü odaya giremiyordum. e Jece o an U e e QŞl ar • • 
tu Yodu hazırladım. Li.bora - Ferdi de şırıngayı hazırlıyorum U ~ 

a.ra. &eçt. A 
takt ım. ra kapıyı açık bı -

Fırn. Ampulleri aradım. 
erd' h 1 0murdanıyordu: 

-Ne b b Yağsa er at hava!... Yağmur 
a· da kurtulsak. 

ır serengl b" . ~ Ya. k e ır ıgne aldım . Su-
llu 8°~dum. Ha.va daha kararıyor

. ır · 
E:"'k §ırn§ek caktı uzun uzun ° Ciirledi. ~ ' 

Fcrd' k 1 onu§uyordu: 
-Ya-

hnad gmur bathyor galiba. Fır 

D~n korknnaz mısın? 
l§ler · · 

dilll: ıtnı sıkarak cevap ver -

-K k Yoru or rnam, ama beni bu hava 
Yor. 

Beh:- Beni sinirlendiriyor. Hele 
ıre. El' 

ta k ' ımle saçlarına dokunun· 
ıvılcımlar çıkıyor. 
i~vap vermedim. 
ıraz sonra ilave ettı: 

lı - Sahi söylüyorum. Daha bir 
evvel.. 

lerj!~ektrik ocağını yaktım. Göz -
Yıl'Jrı 1 ısınnnıya bat hyan sudan a
h _ arnaya gayret ediyorum. Sağ 
.ragırnr 

liafif n .ucuyla yere vuruyorum. 
ı hafıf nefes alıyorum. Eğer 
ttonuı k 
ti\' rna. ta. devam ederse kendi -

ı tuta.ını ~ b k . 
h~ . Yacagım; ere et versın 

nı ~ör,nı·· 
S 

uyor. 
ordu: 

- ICaynıyor mu?. 
- liayır, henüz başlamadı . 

old- Ne. berbat hava. Adeta gece 
lie:· .. Bız de Adaya gideceğiz. 
riı. heyse erkenden yatağa gire • 

Y ~~ak!. Ada. Behire .. 
Goıl · · k ti erımın anlandığını hisset-

d tn. Alnım gene terlemeye ba,Ia
r. }( 

q,. ısa cümlelerle konuıuyor-
'4?'Q B -

~e ·. ogazımdan çıkan sesnnın a 
n~nden korkuyordum. 

ene sordu: 

- Kaynadı mı? -o .. 
ıere ... 

te 0~ Ben divana uzanıyorum. lş
litnb tt. .Kolum hazıı-... Elektrik 

aıını d kt iÇ aya ım ... 
ıaa bir sessizlikten sonra: 

tna -
1 
Sana bir §ey soracağım ... A 

lik -~ay etme.. Ürtikerin erkek -
uıerind k . 

dqt'> e a sı tesırı yok mu -.. 
Sesin g ld"-· f b Vird· e ıgı tara a aşımı çe-
ım: 

- Neyle?. 
-A J I>aiın n amıyor musun yahu! ... 

tiker· a Yorulduğu,m zamanlar ür -
b ınt tutuyo D.. b a.h d r... un gece, u sa-

S ka.l .. Havanın tesiri olacak.. 
~ ı arak güldü: 

... ve bu .. ..-ı d ien'e .. . gun og e en sonra ... 
Urtıker. 

Oturdu s· tıırra1 •ild" m. ır havlu ıılattım, al 
nta. k ım, sonra havluyu ağzı -
..,. so tuın. k 
4'\ılakt ' yo sa haykıracaktım. 

arım ç l ~onkl ın ıyor, şakaklarım 
UYordu 

O deva · · -B m ettı: 
ereket . h l'~ t veraın er zaman ağ· 

~ utrnuyor. 
~ula- d 

de"aın Knn a bir ses var: "Eğer 
_ 

13
ederse geberteceğim .. ,, 

.. ·ı uda laca d.. .. .. 
tı ttıi? ~ uşunuyorum de _ 

'•Qer k · A... neyse... aymyor mu? 
•·gııınla bir "tçık dedim a 1ra.z ,, • 
_ 1t lanra gene sordu: 

a21r ını? 
ı -!vet. ·· 

- J(au,. ... b :rUgu ağlıyorum. Ten-

sanıyor. 

Islık çalmıya baıladı. 

- Ama uzadı. Bereket versın 

Kafkasya İhtilal cemiyeti ı ve binaenaleyh Enver paşanın a · ı şekli verilmemiş olmakla beraber, 
Merkezi umumisi . damlarından olmasından da neşet Tı·abzona geldığı gündcnberi epey 

divanın rahat. Bütün bu hazırlıklar iyi olmak- ediyordu. ce işler hazırlamıya da muvaffak 
Biraz güldü. la beraber nazariyattan filiyata ge- Bir de Kafkasya ihtilal cemi - olmuştu. Mumai1eyh bu işler hak-
- Kimbilir bu divana kimler çebilmek için lazım olan vesait he yetımn filiyata geçebilmesi ıçın kında Erzurumda bulunan doktor 

uzanmıştır! ... Büyük lokanta'arda nüz mevcut değıldı. Nizamname, evvelemirde Kemal beyi_n Trabzon Bahattin Şakir ve Hilmi beylere 
bir yemek vardır: Kanapede bıldır gızlıce Trabzonda bastırıldıktan dan lstanbula avdet etmesi ve o· yazdığı 16 ağustos 1330 tarihli 
cm!... Eh, bunun bizde de şöyle bir sonra Rusya dahilinde bulunan ve rada hazırlıkları tamamlaması la- mektubunda diyor ki: 
tabiri vardır: Çantada keklik. .. bize yardım edecek olan anasırın zımgeliyordu. Kemal bey Trabzon 1 _ Gürcistandaki çetelerle 
Bir kere buraya girmesinler .... Ha! elebaşıları Trabzona ve Er:z;uruma da artık uzun müddet kalmak iste- irtibat ve münasebet tesis etmek 
Yahu bugün hiç konuşmuyorsun.. çağrılarak onlarla müzakere edil- miyordu. İstanbul hükumetile iyi- ve Rusyanın ahval ve harekatı as-

Bir daha sefere.. dikten sonra Rusya dahılınde tev· ce anlaşmadan böyle büyücek bir keriyesini anlamak için Trabzo • 
Gerındığım, esnedığını duy - zi edılmek üzere onlara tevdi edi- İ§Et, son ~eklını verdirmek niyetin- na muvasalatımla beraber hemen 

dum: lecektı. Nizamname mucibince ha de de değıldı. Trabzona muvasa - Batuma bir zabit gönderdi.m. Bit -
- .•. Behireyi getireceğim. reket edecek olan bu elebaşıları, latmdan beri gördüğü, işittiği ye- tabi bu zabit Gürcü lisanına va • 
Behire!... Elimdeki şırıngayı öy Rusya dahilinde ihtilal, taarruz, ni şeylen ve arkadaşlarıy]e yaptı- kıf ve sahte pasaportu hamildi. 

le bir sıkış sıktım, ki nasıl kırıl · müdafaa, karga§alık, levazım te • ğı müzakerelerde hasıl ettiği ka · Beraberinde bir de kadın vardı. 
madığına hayretteyim. dariki, askeri depoların ve saire • naatleri lstanbuldaki teşkilatı mah 

Behire!. .. Boğuluyorum. Bura- nin berhava edılmesi ve saire gibi susa merkezine bildirdikten son -
ya girecek... . icraat ıçın teşkilat yapacaklardı. ra onları bir şekle koyuvermek 

Bütün vücudum buz kesildi. Ağ Bundan sonra, Kafkasya ihtilal arzusundaydı. Bir de Kafkasya ih 

Bu kadın esasen Rusyadaki hıris
tiyan Gürcü komitelerinin hemen 
bir şubesını teşkıl eden ve bugün 

bizim elimiz altında bulunan beı zım kurudu. cemiyetinin merkezi Trabzon ol - tilal cemiyetı faaliyete geçebilmek 
Etrafıma baktım. Alıp kafasına makla beraber merkezi umumi re- için paraya, silaha, iaşeye ve ilba - korniteciden bınsının karısıydı. 

atmak için bir şey yoktu ... Hiç bir isinin kım olacağı henüz iyice ta- sa muhtaçtı. Bunlar cemiyetin en Bunlar Batuma girdiler. Fakat ma 

şey yoktu .. Şişe!er .. tübler .. Küçük karrür edememıştı. Her ne kadar mübrem ihtiyaçlarından olduğu 
kavanozlar.. Rıza bey binbaşılıktan mütekait halde henüz nereden ve ne suret-

Ne yaptığımı bilmeden, tifo bir zabit olması dolayısıyle, cenu- le tedarik olunacakları meselesi 
mikorbunun durduğu tübün pamu- bu garbi Kafkasya cephesi, hu - hat ve tesviye edilmemıştı. 
ğunu çıkardım, bir miktar mayii dut taburları, seyyar jand:ırma a- işte Kara Kemal bey gerek bu 
§ırıngaya çekip aldım. Gözlerim lavı da dahil olduğu halde muha- meseleleri halletmek, gerekse bazı 
bulutlu, batım hümmalı, odaya rebe ilan edıldığı takdirde bilfiil anasırın gönderilmesine tavassut 
girdim. o havaliye kumandan olacak ve etmek üzere, katibi mes'ullerle be 

Yatıyordu. Kauçukla sarılı ko- bizzarure teşkilatı mahsusamn ida raber Trabzona gelen Memduh 
lunun damarı dışarı fırlamı,tı. 1 - 1 resi de mumaileyhe tevdi edile:::.ek- ~vket beyi yanma alarak ve ya -
şık üstüne vurmuftu. Yüzü maale- se de, Rıza bey halim ve selim, yu- kın bir zamanda avdet etmeyi va 
sef ... Yok bereket versin, karan · muş ak ve durgun bir zat oldu - deyliyerek, Kafkasya teşkilatına 
lıktaydı. ğundan kendısımn teşkilatı mahıu kat'i bir netice verilmeden, lstan -

Kudurmuf bir dalgaya yakala- sayı layıkile idare edebileceği zan bula avdet etmıştı. 
nan kinim, bir saniye tereddüt et- nolunmuyordu. Kara Kemal bey - İstanbul katibi mes'ullerinden 
ti... Dalgalarda, sahile yaklaşınca le Rıza bey bu hususta pek anla · on gün evvel Trabzona geldiğini 
biraz duralar, sonra kayalara çar- şamamışlardı. Belki bu anlaşama- ve Nail beyle bırlıkte çalışmakta 
par. mazlık Rıza Beyin, mukaddeme- olduğunu evvelce yazdığımız Rıza 

Kurtulabilirdi. Fakat kolunu u- mizde yazdığımız veçhile, ittihat bey Kara Kemal beyle kat'i suret
zattı ve değışık bir sesle: "Yavaş,, ve terakkinin zabıta erkanından te anlaşamamış ve teşkilata son 
dedi. 

alesef arzu derecesinde iş göreme 
diler. Çünkü Rusya, komitecile -
rin ilerı gelen erını heme n kamilen 

denilecek derecede toplayıp içeri 
taraflara göndermış ve Batumda 

bulunanların da etrafı sarılmış, 

kimse ile görüşemiyorlar. Bu ah -
val kısmen bizce malum bulun -

duğundan yalnız bunları gönder .. 
mekle iktıfa etmıyerek diğer vesa
ite de müracaat ettik. Vakıa el'an 

asıl komitelerle temas edemedik, 
fakat diğer kollarla irtibat peyda 
ettik. Çoruh nehrinin yukarı kı -

sımlarında mutavattın Türkler 
vardır ki bunlar sözlerine sadık 

ve cesur insanlard:r. Gürcülerden 
ziyade bunlara itimat ediliyor. 

( llevıımı ''llr) 

Ameliyattan sonra uyanırken 
de yavaş demııtı. Hem de aynı ıes 
le ... 

Dişlerimiz temizlenmiye, bakılmıya muhtaçtır 

İğneyi batırdım, mayii damarı
na boşalttım. 

Kalktı, gitti. Ben laboratuvarı
ma girdim •.. Sersemlemittim .. A -
yaklarım boşluğa basıyordu. Sen
deliyordum. 

Oturdum, şırıngaya baktım. 

Bütün talebenin dişleri gözden 
geçirilecek, konferanslar verilecektir 

Dişçi mektebi müdürü Kazım 

Esat Bey bu sene memleketimiz -
de diş hıfzıssıhası fikrini yaymak 
için hazırlıklar yapmaktadır. Bu -
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Fenerbahçe Turkiye Futbol Şampiyonu 
1 

Dün llzmirde yapılan mühim maç 8-0 
lzmirspor takımı aleyhine neticelendi 

Türkiye futbol şampiyonu FenerbahCje takımı 

(Baş tarafı ı ıncı ııayıiadaJ derdiği uzun bir pası yakaladı, İz 

reiai Behçet, Halkevi reisi Cevdet mirli hafı atlattıktan sonra doğru
Beylerle bir çok mümtaz zevat dan ve çok sıkı bir şutla kaleye 
ıeyirciler meyamnda bulunuyor - göndererek lstanbulun birinci gö-
du. lünü yaptı, uzun uzun alkışlandı . 

Fenerbahçe, takımında bekle - Bu gol İzmirsporu oldukça sars 
nilen ta'dilatı yapmış olarak saha - tı, Şimdi Fener bahçe mütemadi -
ya çıktı. Esat merkez mauvin yen karşı kaleyi sıkıştırıyordu. 
oynıyordu. Ziya sol muavin mev- Top uzun pa~larb. gidiyor ve ora
k;inde_Şaban ise solinsaytte bulu- dan imayitlerin kısa ve mebzul 
nuyodardı. paslat iyle adeta suiistimal edilmi-

1-'ikr.et asıl yeri olan sol açığa yordu. 

geçmi§ti. Oyun artık yav~ı y<tva~ ve emin 
B"""una muJiabil lzmirspor, Anka- surE'lte Fenerin ':lakım~yc>li altına 

radaKiiiadrosunu muhafaza edi - girmiş ve sarı - lacivertliler ken
Y,oidu. Evvela Fenerliler alkış - di oyununu hasmına kabul ettir -
far arasında sahaya çıktılar. Bi - mişlerdi. 
raz sonra da bir alkış tufanı ara - İzmirliler, Ankaradaki parlak 
sında lzmirsporlular göründüler. oyunlariyle kıyas edilmiyecek de-

Hakem, Viyanadan mahsusen recede sönük bir oyun oynamıya 
getirilmiş olan beynelmilel hakem başlamışlardır. 
lerden M. Meitz' di. 1 l k 1 ·· l 

. O canı ı , o yer tutuş ar, guze 
Parayı İzmırspor kazandı ve 1 l kt B h ·· pas ar yo u. unu enuz gene 

rüzgarı arkasına alarak saat ikiyi ı · l' b' t k I t · ~ ve sevım ı ır a ım o an zmır -
otuz beı geçe oyuna başlandı. b ·b· b"" ··k ·· b k sporun u gı ı uyu musa a a -

Tarafeyn, ilk on dakikayı biribi )ardaki tecrübesizliğine atfetmek 
rini denemekle geçirdiler, Fe - doğru olur. 

ra 25 metreden şiddetli bir şütle 
kaleye gönderdi. Fenerin dör -
düncü gölü bu suretle yapılmış ol
du. 

F enerbahçe gene kendisini top
lamıştı. Top muntazam paslarla 
ayaktan ayağa dolaşıyor ve hatlar 
muntazam akma kalkıyorlardı. Bu 
sırada Zekinin bir şütü avut oldu. 
Fakat 20 inci dakikada Fikretten 
Muzaffere gelen bir pası aldıktan 
sonra Niyazi la sağda korner ye -
rine yakın bir mevkiden çektiği 
kuvvetli bir şütle bir gol daha ya
parak sayıların adetini beşe çıkar
dı. 

F enerbaçe hatları artık bir ma
kine intizamile işliyordu. Şütler bi
ribirini takip ediyor, Muzafferin 
çok güze) çektiği bir korner, ta -
kımın altıncı golünü vücuda geti -
riyodu. Arkasından bir firikik ve 
gene Muzafferin bomba gibi bir 
şütu ile yedinci bir gol de oldu. 

Artık top kam ilen Fenerin aya -
ğmdaydı. Bir hucum esnasında 
Şabanın çektiği bir şüt, kaleye çar 
parak geri geldi ve Şabanın ikinci 
bir şütü ile sekizinci sayı kaydo -

nerbahçenin ikinci dakikadakı a· Otuzuncu dakikada bir lzmir 
kım esnasında Fikretin solunda bir hücumu· avutla neticelendikten 
çeviriıini Zeki sıkı bir şutla kale -

sonra Niyaziden Muzaffere ve Mu İzmirsporu sağ hafı Reşat, takı-
ye havala etti. Fakat top avuta zafferden Zekiye giden bir pası mının bozuk oyunundan müteessir 

lundu. 

gitti. Beşinci dakikada İzmirin Zeki mükem.mel bir şütle gole tah olarak, Zekı· B. de yaralandıg~ından 
güzel bir akını da avutla neticelen 

vil ederek Fenerin ikinci sayısını dolayı sahayı terkettiler. Fenerbah di. Bu müddet zarfında Fener -
kaydeti. Bundan sonra bir kaç k l 

bahçe aleyhine 2, lzmirspor aley _ çe on işi o masına rağmen gene 
h. b" f 1 ld karşılıklı akın ve bir firikik netice hücumlarına devam ediyordu. Fa -
ıne ır avu 0 u. Hakemin vermiyerek devre 2-0 F enerbah-

oyunu mükemmel idare edeceği kat, netice değişmedi ve Fener -
d h h"d k" · b çenin lehine bitti. bahre bu mühim müsabakayı 8-a a ı ayette ı ısa etli müda - ~ 
halelerı· ı"l ·· ··1 ·· d Bu devrede lzmirspor yalnız ilk O kazanarak Türkiye c:.ampiyonu e goru uyor u. . . . ~ 

c::. • d" F b h h.. l 1 birinci dakıka ıyı oynamış ve on- oldu. ~ım ı ener a çe ucum arı .. ~ 
t 1. t ~ b 1 dan sonra tek tuk akınlarına rag- Şampiyonluk mü kat ah eva ı e mege aş amıştı. Oyun . . . . . 
h ·· t h · · b l men mevcudıyetını hısettıreme - Oyun esnasında İzmir ahalisi -enuz am a engını u muş ol -
mamakla beraber İstanbul hesabı- mişti. Oyuncuları bu kısa pas 0 - nin gösterdiği yüksek sportmenlik 
na mahsus bir faikiyet görülüyor _ ynundan oldukça yorgun çıktık - bilhassa şayanı kayittir. Hakemin 
du. lan belli oluyordu. düdüğünü müteakip Vali Kazım 

Fenerin bir akını ve bir şütu ikinci devre, bu hissin doğru ol Paşa her iki takımı etrafına toplı -
avutla neticelendi. Bunu mütea - duğunu göstermiştir. Daha o - yarak kısa bir nutuk söyledi ve 
kip Zekinin çektiği bir f irikik te yun başlar başlamaz, sağdan ge - şampiyonluk mükafatını Fener -
yüksekten geçerek avuta gitti. len bir pas kalecinin kaçırması bahçe kaptanı Fikret Beye teslim 
Hemen bunu müeakip Zekinin pek ve yetişen Şabanın üçüncü golü etti. Fener takımının yarın ha -
yerinde bir eşapeli güzel bir pası - kaydetmesi bmirli gençleri büsbü reket etmesi muhtemeldir. 
nı Şaban yakaladı. }:'rka, topu tün meyus etmiştir. Ecnebi hakem ne diyor? 
gene yüksek'ten nono~di. Oynn şimdi zevksiz bir şekil al- İzmir, 10 (A.A.) _ Şampiyona 

Uk gol ı dı. Fenerbahçe de oyununu ya- maçının neticesinden sonra İzmir 
Bu atalık İzmir aleyMı e olan vaşlatmıştı. futbol heyeti F enerbahçeyi muvaf 

korneri Fjkı·et mükemmel bir şe - . On birinci dakikada Fikret, sa- fakıyetinden dolayı tebrik etmiş -
kilde _çekti. Ve Fikret, tam kor - hanın ortasında yakaladığı topu, l tir. 
ner hızasında, Muzafferin gön - biraz sürerek hafı atlattıktan son - 1 Maçı idare eden hakem M. Me-

Spor soysuzlaşınca .. 
"Anayurt,, mecmuasının son 

sayısında Türkiye spor birincilikle 
ri münasebetıle Vildan Aşir bey ta 
rafından yazılmış bir tetkik ve mü 
şahede yazısı gördük çok dikkate 
değer bulduğumuz bu yazıyı aynen 
alıyoruz: 

"Ankaradayız, Gazi terbiye 
Enstitüsünün apor meydanında 
yurdun dört köıesinden gelen de • 

likanlılar neşe içinde yarışıyorlar. 

1 
Hepsi kendi yuvasının rengine ö -

naldırmak için yiğitçe çarpışıyor. 

Koşuyorlar, cırıt atıyorlar, gülle a-

tıyorlar .. Türk yiğitlerının bu kar

deşçe mücadelesini biz nisbeten 
yaşlılar gururla, iftiharla seyre -
diyoruz. 

Bir avaz yükseldi! 

10.000 metre için ihtar! 

10.000 metre koşulacak! Bu u
zun yolu bir gözönüne getirin. Bu 

mesafe koşarak başarılacaktır. Ve 
bu mesafe 400 metreden fazla ge· 

len koşu sahasını tam yirmi iki ke 
re dolanır. 

Yarışa beş genç iştirak etti. Bir 
tur, üç tur, beş tur, on beş tur koş· 

tular ... Koşuyorlar. Gençlerden iki 
si yola ve koşunun hızına dayana

mıyarak yarışmaktan vazgeçtL Yol 
uzadıkça mücadele çetinleşiyor. 

Tribünlerin önünden her geçiş!e · 
rinde kilometrelerce kotunun bü -

tün yorgunluğunu bacaklarında 

sürükleyen gençleri halk yürekten 

gelen alkışlarla uğurluyorlar. 

Son turlar da yaklaştı. Artık ye 
rimizde duramıyoruz! Tam yirmin 

cj defadır önümüzden süzülüyor • 
lar .. Bir geçiyor. Bir tanesi daha 

geçtı, geriye kalan da rakiplerini 
iki yüz metre uzaktan usanmadan, 

ve hiç yılmadan kovalıyor. Onun 
bu taşan cesareti hepimizde en can 

dan takdir his' erini uyandırırken 

her şeyin yalnız üstünü, yalnız dışı 
nı, gören üç beş sıska yılıtık bir e -
da ile çırpınarak haykırışıyorlar: 

- "Kendini sıkma be aslanım 
nasıl olsa üçüncüsün!,, 

Türk vatanının en iyi yetı§ımış 
futbol takımını seçeceğiz ... Müsa · 

bakalar yapıldı .. memleketin iki en 
ileri takımı bu şerefli iıme kavuş-

hareketlerini acı çıkarma~•~ 
geçmenin hırsı güdüyor, .. ~~. ~ 
de ele geçirdik'eri üstünlugıı 
tırmamak için canla başla ç•lıf 
yorlar. ,) 

Oyun bu! Hata olur ve h 
bir tarafa ceza verir. Haklı -' 
haksız. 

Keske üst taraf mı ben göroı' 
idim .. Yahut keski siz de görse• . . 
niz. Bir anda oyuncu, seyirC1• 

birıbmne girdi. Tokat ve soP' 
lerine karışan iğrenç küfürleri 
hala duyuyordum. 

Temiz hisli insanların boY 
çüştükleri yerde, spor saha•'' 
insanlığın adabını o gün de ? 
ve akser korudu. Sporcuya ye f' 
cu seyirciye insan olduğunu r' 
ve asker hatırlattı. 

Güreş müsabakalarımıza (! 
denberi an'anevi bir asalet ha 
dir. Elbette! Güç işi yiğit ıf 

Birazdan çelik pazu'u deliakrıl 
güreş tutacaklar. Yurdun en 
yığılı belli olacak. 

Pehlivanlardan biri incelıi' 
tanınmış aslan yürekli bir kalı' 
mandı. Yıllardanberi bayrağı1'1 
demirden göğsünde şerefle t-' 
yor. 

Daha kimse onun sırtını 

getiremedi. 

Müsabakadan evvel arkad• 
rı ile konuşuyordu, dinledim: 

- Bu yeni arkadaş çok k 
vetli bir aelikanlı. Çetin ve ' 
bir güreş yapacağız! 

Yeni birincilik namzctinin 
etrafını arkada~ları a'mışlar. 

saret veriyorlar, kuruyorlar. 
- Leşini ser .. Aldırma sen 

yersin be! 

Çan çaldı, tutuştular ve 111~ 
baka cidden çok güzel oldu. G~ 
oldu çünkü eski birinci arkad'~ 
nı, ona göz açmak fırsatını verı;' 
den yendi. Öpüştüler, el sıkı~tl 
alkışladık, ayrıldılar. 

Bir yeni müsabakayı bekli)'" 
ruz ... 

Bir koşu~ma, bir çığlık! ! ! 
- Yetişin ( ... ) i döğüyorl•' 
Y etiştık ve büyük bir rezal~ 

ö·nünü aldık. Hikayenin üst t•tf 
fını Türkiye bmncısınden dirıl' 
yın: 

" G·· t b ~ k tt>1 

mak için son seçmenin de eğleğin
den geçtiler, karşılaşıyorlar ... 

- ureş e ogazım uru . 
biraz ağzımı ça'kahyayım de~, 
O da oradaydı. Arkadaşız, kar 

Oyun güzel başladı. Zaman za- şiz, konuşmak istedim. 

ağır basıyor... İzmirliler nihayet 
bir sayı yaptılar. Artık bir tarafın 

man kah bir taraf kah öbür taraf - Güreşirken parmaklarıı1~f 
nemin altından gırtlağıma dolJ 
sokmıya çalışıyordun. Acıyor J 

G··reı Az kaldı boğulacaktım. ıı 
•i::~A:•:·;~~:::~:·~:·~:,,~:;~""~:·;;:· 1 böyle şey var mı? Hem yanlıtı h' 

bulunmuşutr: 1 faydasız. , 

"- Türk ahalisinin yüksek bir 
spor terbiyesi olduğunu Viyanada 
işitmiştim; fakat bugün İzmirlile -
rin gösterdiği sportmenliğin yük -
sekliği karşısında ancak hayranlı
ğımı söyliyebilirim. Maç hakkında 
ki mütaleam şudur: ,. 

Fener bahçe takımı Balkanların 
en iyi takımıdır. Son ltalya B. mil
li takımiyle Yunan milli takımının 

oyununu idare etmiştim. F enerbah 
çeyi Yunan milli takımından çok 

yüksek buldum. Bugün gördü • 
ğüm oyuna nazaran İzmir takı -
mile arasında klaı farkı vardır.,, 

Ayağa fırladı. Gözleri kail~ 
nağına dönmüştü. ~ 

- Ben seni daha sahnedeıJ 1 

ğıya fırlatacaktım. Ulan ben sel' 

Ie,ini sererim. . ~f 
- Beni neden seyircileri~ e 

tüne fırlatacaksın. Minderin o;e 
rinde yatır, yen. Ben iftihar e 

rim. ~ 
Dedim. Siz yetiştığini:ıde 0 

tiyi kafama frrlatmıya çalıpY0~~i 
tutanların elinden kurtulmak 111 
çırpınıyordu. Savurduğu ağza ~' 
mıyacak sözleri bana tekrarlat 

yın!. /'- " •t 
Vildan At' 
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bir sarışın gösteriyor yavrum! 
gösteriyor da kesesini göstermiyor 
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}'e i~;-nı.iye günde 60 kurut yevmi-
f' ak bır ınağazada çalıııyordu. 
l'ed~~ nasıl çalııma?.. Sabahın 
dar 

1
'

1nden ak§amın yedisine ka -
•a "• Yani günde tam on iki 

at. .. 
Sa · 

t\ rnıye bu çalıJmadan hiç mem-
~~~ değildi. Arkadaılarile, hele 

'"a.ll ı, fik· e aıba§a kalınca halinden 
\tt ?et eder, rahat bir hayata can 
ce~~1?1, kabil olıa hemen evlene

iını ıöyl d. 
h er ı. 
oır g" ... . • k 

•ın un maga.zaya gırıp ıap a-
c de 

1
' ltıantosunu çıkarınca cebin-

n aldı" b. · 'h terdi: gı ır gazeterı Nı ale göı· 

;hNihal, bak şu ilam oku ... 
,, 

1 al okudu: 

l'en'i; Sinema artisti olmak isti· 
•in re: Şişlide yeni stütyo idare

AYŞE 
pek memnundu. 

Hemen filmin çekilmesi karar -
laştı. Zaten filmin bu parçası kal • 
mıştı. Babanın kızı tokatlaması , 
lar. Babam olan iri yarı bir ratist 
nıyordun?. 

Otomobiller artistleri Suluku -
leden Marmara sahillerine taşıdı • • 
lar. Baban olan iri yarı bir artist 
vazn ~ahnenin şiddetli ihtarları Ü· 

zerine zavallı Samiyeyi sahiden 
ve olanca kuvvetile tokatlamıya 

baıladı. Samiye elile yüzünü tut • 
tu, yalandan değil, sahiden ağla -
dı, bağırdı. Denizin kenarında 

ıaıkın bir halde duruyor, kendini 
koruyordu. 

Birden vazn sahnenin sinema 
makinesinin arkasından sesi işi -
tildi: 

e ltıiiracaat 
-ıı " 

bed· en Yarın oraya 
ı. 

- Atsana kend;ni denize ... Ap
g.ideceğim ! tal kız, haydi atsana .. Yüzme bil • 

s "" •• 
anıiye ert . ı .. ... 

ielnı . eaı gun m.ıgazaya 
b edı D ... .. . . . 
"eJ'i .. · ogru stutyoya gıtmııtı. 
1 •or 111 .. e b' ' uracaat eden kızları •Öy it .. 'l' 

l'ord ioı ınuayenesine tabi tutu • 
_ u.. Saıniyeyi beğendi: 

~eki b~ızrın •en çok fotojenikıin, 
ki nı ır kıza benziyorsun, umarım 

S u.vaffak olacakun. 
0 nra k 

miyorsan biraz sonra aşıkın seni 
kurtaracak, dedik.. Elli metrelik 
filmi ziyan edeceksin, daha ne du
ruyorsun?. 

Zavafü Samiye kendini denize 
attı, İri bir C\dam gelip onu saçla • 
rından. paçasından çekerek sahile 
çıkardı . 

Civarda bir iskemle üstünde el • 
biselerini kuruturken rejisör ya -
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Saç ilacı 
Başında tek bir tüy olmıyan 

berber, müşterisini trat ederken: 
- Saçlarınız için benim buldu

ğum ilacı kullanır mısınız. Bir tek 
saçınız dökülmez. 

- Sizinki neden döküldü? 
- Ben bu ilacı bulmak için alın 

teri döktüm de ondan. 

Şarap eskiyor 
Lokantada bir müşteri hakkile 

hiddetlenmişti. Garsonu çağırdı: 
- Yahu bu ne rezalet. Yemek 

bitti, ben sipariş vereli bir saat ol
du, sen hala şarap getireceksin. 

Garson kemali sükunla: 
- Beyefendi, pekala bilirsiniz 

1 ki ıarabın eskisi makbuldür. 1 

Bir şüphe 
lki hırsız bÜyük bir kahvede 

konuşuyorlardı: 

- Mustafa, şu karşıki herif ga· 
liba tanıdık.. 

- Nereden anladın?. 
- Gözlerini gözlerimden ayır • 

mıyor da .. 
- Öyleyse bir selam çak .. 
- Sade acaba herif beni mi ta-

nıdı, sırtımdaki pardösüyü mü? 
Onda şüphem var .. · 

ttnrııuımmuı nmınmın111nu111KD1Uut111uınammıntttllHllltııan11n mlltııll\llfltlluut 

nına geldi: 
- Ben senin bu kadar becerik

siz olacağını tahmin etmiyordum, 
sana günde 50 kuruştan fazla ve· 

remeyiz! .. 
Diyince Samiye az kaldı bayı· 

lacal,tı. 

l/o "' • 

Ertesi sabah saat ona doğru ma 
ğazaya gitti. Mağazanın sahibi o
na iki gündür nerede olduğunu 

sordu: 
- Efendim, çok fena bir nezle

ye tutulmuştum da onun için gele
medim .. 

- Haydi bumun kırmızı, nez -
leden ... Fakat sağ gözünün altın -
daki çürükler de nezleden değil 

ya .••• 

Samiye şatırdı: 
- Merdivende:ı düştüm de ... 
Mağazanın sahibi bir daha ken-

disine dikkat etmesini tembih et· 
ti. Fakat Nihal onu tezgahın ba
şında yakalıyarak: 

- A aptal kız, sen film çevir· 
meyi seyretmek kadar tatlı mı sa
nıyorsun? .. 

-~ .. -.._ 

Bana talip alduğun zaman bir gene; daha benimle 
evlenmek istiyordu, nasll oldu da seni tercih ettim? 

- O gencin talihi varmış ta ondan ••• 
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Şaziye ailesinin bir tanesi idi. 
Babası ihtiyar bir vali mütekaidi, 
zengin bir adam, annesi babasın • 
dan kalan köşkler ve dükkanlarla 
zengin bir kadın idi. Bu bir tane ev 
!atlarını bir çok endişelerle okut • 
muşlar, büyütmüşlerdi. Şaziye yüz 
bulmuş, son derece şımarık bir kız 
olmuştu. H iç kimseyi beğenmez, 

herkesle alay ederdi. 
Fakat tam yirmi yaşında otur -

dukları apartımanın üst katındaki 
Ressam Nihat isminde kırkını geç 
miş bir adama abayı yakmaz mı? 
Ressamın parası da yoktu, annesi· 
nin eline bakıyordu. Ama gönül 
böyle şey dinlemediği gibi Şaziye 
annesile babasının sözlerini na • 
sihatlerini de dinlemiyor, ille res -
samla evlenmek istiyordu. 

Karıkoca Nihadın evvelce evli 
ve iki çocuk sahibi olduğunu, boşa 
dığı karısı yanındaki bu çocukla -
ra bakmak mecburiyetinde bulun· 
duğunu da öğrendikleri zaman Şa
ziyeyi bu fikrinden vaz geçirmek 
için canla başla uğraştılar. Fakat 
hepsi beyhude ... 

Yalnız Şaziye artık evlenmek i
çin israr etmiyor, arada bir yalnız 
sokağa çıkıyor, akşam geç geliyor, 
bazaP. da onun yukarıki kattan 

yavaşça indiği iıitiliyordu. Bir gün 
annesine: 

- Anne, dedi. Ben yalnız başı • 
ma şöyle biraz dinlenmek iıtiyo • 
rum. Y alovaya gideceğim. Doktor 
da tavsiye etti. Belki orada biraz 
lıendime gelirim. 

Kadın kocasını kandırdı. Bu iyi 
bir fikirdi. 

Şaziye -bir sabah vapura bine -
rek Y alovaya gitti, orada bir oele 
yerleşti. Fakat ancak aradan beş 
gün geçtikten sonra annesile ba • 
bası, o da apartımanın kapıcısın • 
dan ressam Nihadın bir haftadır 

apartımana gelmediğini öğrenmiı

lerdi. Onların Yalovada ba§başa 
zevk sürdüklerine şüpheleri kal -
madı ve ihtiyar baba bir sabah va· 
pura binerek kızını buldu, aldı, 
getirdi. 

_ azancı anlattı: 
•c Çcvird·1--· • f 'l . . . 

,• - .•... ·., . . . ~ '· • .ı .. - ··~.: '~ •. - .. ~ · ' . .'.. ' 

Evet, getirdi amma Şaziyede 
hakikaten bir değişme olmuştu. 
Y alovada Nihadın Qir banka mü • 
dürü olan arkadaşile tanışmış, hep 
beraber yemek yemişler, gezmiş -
lerdi. Muslih ismindeki bu genç 
Avrupa görmüş, çok kibar ve ya • 
krşıklı bir bankacıydı. Şaziye Mus 
lihi Nihadın yerine çabuk geçirdi. 
Fakat Nihattan ayrılmak için İs -
tanbula dönmek mecburiyetindey· 
di. 

Çing gıınız ı mın ısmı 

tere"' ene hıraı,, dır. Sulukulede 
l ,,an ed· a.c'1< ıyor. Sen Fıstık Ayıe o· 
tir •ın. Baban edepsiz bir herif-

, •enin 
~eni . Para. kazanıp ona. ver-
'"" ıatiyor sen . b. "'lln • ' vermeyınce ır 

ııenı d · k l'or. 1' 
0 

enız enarında yakalı-
~Otı katlıyor, ıen denize dütü· 

un, o ıırad • k 
~et at l a &f ı ın Kara Meh-
b ı ıp ıe . k 
ll .... lic n~ urtarıyor. Mesele 

§er.. B nıde ıki üç seanslık bir 
., · una k b' 'S k mu a ıl sana günde 
b uru. v ... 
alin J :ı erecegıın. Amma istik -

C:eğini :~e.~ Makaonaldı olabile • 

S 
U§un. 

aın· 
t•~ ıye bunu çoktan d·· .. .. ... Se · uıunmuı -
75 ku Vınerek kabul etti. Vakıa 
A _ tuı da hiç bir !ey d "'ld' 
~illa !a .. . egı ı. 
Co~iinü ~ !eref' §oh ret, ıstikbal.. 
"" n onunde b·· ''d"k .. "'l.l:ford uyu u çe bu • 
kaç. de~ Rolünü ezberledi. Bir 

Prova. Yapıldı. Rejisör 
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Yazıhane 
Memurlar. 

-Yazıha 
nenizdekaç 
kişi çalışı
yor beyef. 

-Benim
le 12 kişi .. 

-Kendi-. . 
nızı sayma-. 
yınız, sız ya 
zı han enin 
sahibisiniz, 
demekki 11 
kişi .. 

- Hayır, 
ben olmaz
sam hiç bi
ri çalışmaz. 

- Hergün so
yunup pencere• 
yi aCjıyorum, is
VeCj cimnastiği 

yapıyorum , bi· 

.. ;' m11ı11ı11\\I\~ . 
lir misin ne kadar istifade ettim •• 

- Seni bilmem, ama karşıki 

delikanh hayli istifade etmiş O• 

lacak ••• 

ımııııııınunıııın ıııııınm .nııınının ıınınıııı nı , ı ııı ııı ııı ıı ı ııın 

=--

Dayak ve 
Keyif 

irfan baba
sından fena 
halde dayak 
yemişti. Ağ-

laması geçtik 
ten sonra ba
bası ona de
di ki: 

-Seniken
~~di keyfim için 
dövmiyorum . 
Maksat •. 

-Oy/eyse 
kimin keyfi 
için dövüyor
sun?. 

Onun için babasile hemen la -
tanbula döndü. Artık Nihadın ran· 
devülerini ihmale, onun yerine 
Muslih ile konuşmıya başlamıştı. 

Muslihi ailesinin kabul edeceğin -
den de şüphesi yoktu. 

Bu hali Nihat hemen sezdi. Ar· 
kadaşının sevgilisini elinden kap
masına asla tahammül edemezdi .. 
Bir hile düşündü ve bir gün Musli
hi bankadaki odasında ziyaret 
etti: 

- Muslih, dedi, senden bir ri .. 
cam var. Ben Şaziye ile her türlü 
münasebetimi kesmek istiyorum. 
Zaten artık bana karşı çok soğulC 
duruyor. Sen liltfen onun bu mek· 
tuplarmı kendisine ver. 

Bana yazılmış mektuplardır. 
Muslih Şaziye ile münasebetini 

giz~c:diği için: 
(Devamı 11 lncl aayıfada) 
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Eldiven.cı güzeliydi. 

Senelerdenberi, aynı dükkanda 
eldiven satıyordu. Bin bir çeşit el 
görmüştü. 

Ona el makiyajcısı demek ca -
izdi. En fazla canını sıkan şey, 

müşterının, eldiveni eline giyip ge 
nişlettikten sonra bırakmasıydı .. 

Ama, müşterilere öyle bir eldi· 
ven giydirişi vardı ki, hayran ol -
mamak imkansızdı. Dirseklerını 

tezgaha dayar, parmaklarıyle, 
müşterının parmaklarını derinin ü
zeri~den okşardı .. 

Erkekler ona e'lerini uzatırlar, 

ellerını verirler, sonra lakayt1 ar • 

kalamı dönüp giderlerdi. 

Bir gün bir bey geldi. 

Biı· çift yeşil eldıven istiyordu. 

Eldivenci güzelı istenilen eldi

venı çıkardı ve müşterının eline 

giydirmek üzere dirseklerını tez -
gaha dayadı. 

Bey, kızın bileğını tuttu. 
Eldivenci güzeli bu tuzağa düş 

tü. 
Kavi erkek elinden bileğını 

kuri:aramadı. 

Bey yeşil eldivenleri bıraktı, el 
divenci güzelını alıp gitti. 

2-Rüyada 

mek istemıyordu. 

Aralarında kaybolmaktan, ken 
di kendmı kaybetmekten korku • 
yordu. 

Sevgılı Lüsinin kolundan ayrıl
mıyordu ... Ayrılacak olursa belki 
de Lui, bütün kadınları sevgilisi 
zannederdi. 

Tuhaf endişe!. 
Balo çok kalabalıktı. Adım a -

tacak yer yoktu ... Maske ka1 abalı· 

ğı, küçük salonu hınca ınç doldur
muştu. 

Herkes omuz omuza, sırt sırla, 
göğüs göğüse, oldukları yerde sa
yıyorlardı. 

Bir aralık kıvrak bir hava ça -
lmdı. 

Mara, Luiden ayrıldığını far -
ketti ... İşte, herkes gibi pembe mas 
keli, yeşil dominolu bir kadın ol -
muştu. 

O zaman rüyanın sarı teri baş· 
ladı. 

Rüya, bir anda kabus oldu. 

Mara ne yapacağını şaşırmıştı. 

Kendi kendmı bulamamak en
dişesıyle, yüzünden maskesini çı -
karmak kaygusuna dü;tü. 

Maskeyi çıkardı. 

Lui onu arıyordu: Buldu. 

Mara hem sevindi, hem de iz -
zetinefsi kırıldı. Bu binlerce mas
kelımn için.de bir kendi yüzü mey
danda kalmıştı. Ama, binlerce pen 

ll-1ara, bitgin ve yorgun, bu rÜ· he , maskeli, yeşil dominolılardan 
yaya daldı. biri olmaktan kurtulmuştu, ve bin 

Bütün kac;}ınların bir örnek pen lerce mavi maskenin ve yeşil do -
be maske tnktıkları, bir örnek ye- I minonun arasından sıyrılıp kaçtı. 
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Hanımlar k·orkmasın ! 
• ..., 
ış o acagına varır ' • 

(Ba~ t:ırafı S üncü a~ ıf:ıd:ı) 

Ve bu vaz'if esini de adam akıllı 
yarf:nışlır. 

Eğer yolunuz :Ankaraya uğra -
mış~a muhakkak görmüşsünüzdür. 
Hakimiyeti milliye meydanında 

Zafer abidesinin etrafmCla koca -
man kocaman kadın heykelleri 

gözi.~n:üze çarpmıştır. Sırtında 
mermi taşıyan kadın kimdir? Mü

nakaşa etmiyen, şimdi . sözünden 
bile korkulan işi sulh günlerinde 

degil ateş altında yapan sessiz eşi
mizdir. iş olmuş bitmiş, tecrübesi 

yapı 'mış ve muvaff akiyet kazan -
mışlır. 

ker olması mesele değildir. 

Kadın bu işleri başaramaz de -
mek evvela, bugünkü askerliği an 
lamamak, sonra da kadını tanıma
mak demektir. 

Bugünkü askerlik teknikleşen 
bir iştir. Kadın hekim · olduğu, 
haki.m olduğu, mühendis olduğu 
kadar milli müdafaa cihazı için 
de yer tutar. 

Fabrikada işçilik eden kadın, 
tarlada hayvan ardın.da dolaşan 
kadın yanaşık nizam talimlerinden 
m' kaçar?. 

Nahiflerden, çılızlardan hahs 
etmiyoruz. Çünkü askerlik kanun 

Eğer bundan 30 sene evvel Is- lan erkeklerin işe yaramıyanları . 
tanhul halkı askerlik edebilir mi?.. nı çürüğe çıkardığı gibi, arızası o
Diye bir sual sorulsaydı, İstanbu- lanları da silahsız hizmette kul -
lun o zamanki kale.m efendileri 

redingotlarının önünü 
ellerini uğuştururlar: 

iliklerler, 

- Aman efendim biz zaif na-
' hif mahluklarız. Cenabı rabbi me-

nan bizi harp ve darp için halk et· 
memiş ! . Buyururlardı. 

Bugün kadın asker o!ur mu, ol
maz mı davası aynı şeydir. 

Kadın hükumet kurmaya, hükii 
meli kontrol elmeğe, hükumeti 
idare etemğe salahiyet kazanırsa, 
devletin masraflarına kesesinden 
•lr .... ÇR&cak, devletin müda
.. nnla d vaziFe alacaktır. 

Kadın aiyasi kudrete erkek ka
dar sahip olduktan sonra onun as-

lamr. Mese1e bu ise korkacak bir 
şey yoktur. Askerliğin kapısından 
Rirerken hekimler onları muayene 
edeceklerdir. 

Cephe gerisindeki işlerde, ha 
kimlikte, avukatlıkta, mühendis -
likte, hocalıkta, katiplikte, banka 

cılıkta erkeklere rekabet eden ve 
onlar kadar hak istiyen eşlerimiz 

kan vergisinde, hele askerliğin 
teknik haline girdiği ve orduların 

kadrolarını millet teşkil ettiği za
manda geri kalamazlar. Günler 
bizi böyle bir yarma sürüklüyor. 

Ne ya~lım, hanımlar korkma· 
sın!. - - .. 

Sadri Etem 
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Haşmetlu Almanya imparatorunun 
basit saraqında debdebe qerine as
kerliqi tahrik eden manzaralar ... 

- 28 - J buna Pariste okuduğu ve Sen Sir 1 bahsederek: "t 
Holzenin en kibar ve en nazik harbiye mektebinden çıktığımı ela Kreutzberg Tempelhofta gaYe 

·1~ . t 1 c&k • nezaretı altında idare ediliyor. 1 aveyı unu mamıştı. enteresan manevralar yapı a 
Sofranın yanındaki sıra üzerinde Bir taraftan asker, bir taraftan tır. Arzu ederseniz Holzen yarı~ 

.. . d' - f d P · k · · d d' Bu iltı· gümüş koğa içinde buzlara garkol ıuvarı, ıger tara tan a arıs o u sızı oraya götürsün.. e ı. . 
l k \'iti' 

muş şampanya şişesi mütemadiyen yucusu 0 unca ayzerin birçok su- fata mazhar olmak beni çok ıe 
bize bakıyor. Adeta ... yalnız man- allerine muhatap olmamak imkan- dirdi. Kendısıne çok teşekkür et• 

zarasıyle görenleri sarho~ ediyor. sızdı. ti.m. . 
Ben şampanya içmem. Fakat Os - Berline gelişimizin üçün~ü gÜ· Kayserin odası tam bir aıJcerıtl 
man Nizami ile Holzen arasında nü olan bu kabul resmı için hazır- ideal odasıydı. Ne tarafa balcıaruı· 

k r· 
mütemadiyen boşalıp doLmaıı landık. Sarayın insana heybet ve- hangi köşeye göz gezdirseniz " 
hakikaten in~anın başını döndürü ! ren koridorlarından geçerek Vil . şınıza çıkan şey bir asker hatır"51 

yor. Diğer taraftan otel hademele- helmin huzuruna kabul edıldık... idi. 
tO ' 

ri bir rozbif arkasından daima bir Kayzer bizim tahmin ettiğimiz O zaman Almanya impara 
dana rotisi getırıyorlar. Onun ar- şekilde çıkmadı. Sert bir asker ola runun şiddet, dehşeti nerede arsd•· 
kasından tatlı karaca eti, onun ar- rak tanılan kayzer hususi haya - ğını anladım. 
kasından da ya domuz budu ya - tında çok tatlı bir ev sahibiydi. Ertesi gün kayserin emriyle yJ' o· 
hut mavzer gibi bir alman yemeği. Mütemadiyen bize iltifat'ar edi - pılan ve hususi manevr.61. sahası.,, 

'ttW Bitmez tükenmez bir hal.. yor, heyetimiz azasıyle ayrı ayrı lan meydandaki manevraya gı 
Bu kadar yemek arasında bi - alakadar oluyor ve herkesin vazı- Hakikaten pez ziyade bir )<ıY , 

zim için karın doyuracak bir şey yetine göre sualler soruyordu. Ni- meti haiz o1an bu küçük muharebe 
de yok ya... Fakat yemeklerden hayet bana da birçok suallerden tathikında fevkalade bir hareket 
sonra mütemadiyen gezmek .. Ge- sonra dedi ki: gördüm. Bunu, lstanbula döndi.İ' 
ne otele dönüp istirahat ve yemek. - Holzen bana sizden aldığı; ğüm zaman Ahdülhamide de aJ1 , 
Gene gezmek .. Berlin gıhı dünya- lstanbulun Karadeniz cihetinden !attım ve dedim ki: . 
nm en büyük şehirleri içinde bir müdafaasını gösteren izahatı söy- - Mükemmeliyet dereceıitı' 
milyarder hayatı sürmek ne hoş ledi. Bu izahat Golçten aldıg-ım takdir ettirmek için şu kadarını şı1 

ı 
,.,. ·ıı.· 

lir şey... layihaya çok tevafuk ediyor. Çok latayım. stanhula dönerken Y I) 

Ancak yemekler bizim mide - ziyade nazarı dikkatimi celbetti. nada eski ataşe Nuriyi gördiitı1' 
mize ağır geldiği için lstanbula Tebrik ederim. Memleketiniz ıçin Nevresi 93 seferinde bizimle f r 3 l1' 

döndüğüm zaman ilk' işim hasre - çok iyi bir asker olacaksmız.!"detli: sa ateşemiliterliğinde bulunaP Vi' 

tmı çektığım bir tatlı suyu birbiri Sonra ertesi gün Berlın civa .

1 

yanada Fransa aleşemiliteridir. 
arkasına, 5 bardak içmek olmuş - rında yapılacak olan manevreden (Devnmı ıarl 
tu. .. -

·························~ ·······•·· · •••···················•·• ···· ············ ··· ······· 
Alman imparatorunun 

sarayı Güzel San' atlar 
Paris ve Londra saraylarını 

gördükten sonra Almanya impara 
torunun sarayı bana çok adi bir şe 
kilde göründü. 

en~., tarafı.~ üncU .. sayıladn) I büyüyecektir. Bundan başka ~:e~ 
!ıkla geçıren Turk guzel sanatları- rck musiki, gerek tiyatro ve dıg .. 
nı, ikinci on sene içinde orijinal edebiyat kısımları icin devlet Jllı.J· 
ve milli tekevvün ve ibda safhası • kafat'arı tesis edilecektir. Stff 
na nasıl götüreceğiz?. Bu suale bir k ' 1 l bizitı1 

Ne yalan söyliyeyim .. Koskoca 
Alman imparatorunun ikametga -
hında ne Paris saraylarının ihtişa
mını, ne Londra saraylarının aza
metmı göremedim. 

sanat aş ıy e yaratı an. eser, .; 
kelime ile cevap verebiliriz: l k · · d h k de mem e etımız e enüz anca 

Onları vazifelendirerek !. l f d k ıı.P • et tara ın an orunabilir ve 5 

Fakat bunlara mukabil asker -
lik hislerimi fevkalade tahrik e -
den manzaralar gördüm. 

Berlinde ne kadar alay asker 
varsa hepsının sancakları kılıfları 
içinde olarak kayzerin yazı oda -
sının arkasındaki sofanın etrafın

da diziliydi. Bu hareketle ikinci 
Vilhelm: 

- Bütün bu alaylar bemmdır. 
Bunların yegane bekçisi ve bekle
yıcısı benim ... demek istiyordu. 

Resnıi kabul 

Güzel sanat;ara vazife verilme
miş hiç bir işimiz olmıyacaktır. 
Bir telkin, bir kitap, bir bahçe, bir 
sokak, bir kulübe, her hangi bir 
yeni şey yapılacağı zaman, müte
hassısın tekniği sanatkarın zevki 
ile birlikte çalışacaktır. Şehirlcri

mız, yapılarımız, eşyamız, hatta 
sözümiiz, tavrımız, her şeyimiz Ü· 

zerinde :;anatkarm nüfuz ve müda 
halesi yeniden kurulacaktır. 

Ame ·ı olarak akla gelen ilk ted
bir şudur: Türkiycde en ucuzun
dan, en pahalısına kadar, müsaba· 
kasız hic bir plan yaptırılmaz. 

Almanya imparatoru haşmetlu M a ·h. l · 'k' . . ı u yyen ır parayı aşan ıer ıste 
ı ıncı Vılhelm tarafından kabul e- ·· d .. b h · .. 1 • 
dilecektik. Holzen bu kabul res - yutzl e uç eş, er hne ıksel, guze asa-

na ara, ressama, ey e lraşa, e
minin yapılacağı gün ve saatı söy- koratöre bir hisse ayırmak şarttır. 
lediği zaman gayri ihtiyari kal - Maarif Vekaletin.in güzel sanatlar 
bim çarpmıya başladı. şubesi, bütün müesseselerle güzel 

Çünkü dünyanın en tanınmış sanat adam'arı arasında tavassut 
bir askeri olan imparatorun mu - ve murakabe vazifesi görecektir. 
hakkak surette bizim gibi askerler- ı Bu ameli tedbir, resmi, heyke· 
le askerliğe dair mübahaselerde li, mimariyi kolaylıkla kurtarabi . 
bulunacağı muhakkaktı. Bundan j lir. Çünkü Türkiye baştan başa 
maada kendisi de benim gibi müt- inşa edilecek bir yurttur. Üçünün 
hiş bir at meraklısı olduğu için ha de masrafı sarfedilmekte olandan 
na da iltifatta bulunacaktı. Çünkü çıkacaktır. Musiki ve edebiyat 
mihmandarımız olan hiı.başı Hol- devletin daha doğrudan doğruya 
zen benim hakkımda birçok sözle· bir yardımına muhtaçtır. Musiki 
ri kayzere söylemişti. Ma.:mafih ancak Türk operasının sahnesinde 

atkar, ancak devlet taraf ııı • 
"f· 

dan korunursa, tabileı·in so 
li hizmetlerinde kullanılrnakl3tı 
kurtulabilir. Buna da azdallı iiÇ 
bin liradan, beş bin liradan batlı· 
yacağız. Fakat bu memlekette 

-ıl· 

sanat aşkının ve sanatkar f erl'g 
f\t· 

tinin yüksek eserleri, ancak, safl ,. 
kara istiklal imkanı verdiğimit 1 

man vl.icut bulacaktır. 

B. .h ·1 ~ 1 d bıı."1' ır ı lı a ava sının genç I r 
lec~Ierinin en başında sanatkil' ~I' 
gelır. Zamnn ölçüsü, yükte~. . 
heyecan ateşiyle yenilebiJece81"rı• 
den, yürek 'erde aşk ve heYe'

1
\. 

uyanık tutacak olan güzel sarı' I· 
lar Gazinin ba~Iıca yardımc~sı :ir 
duğuna şüphe yoktur. Çirkı~ "jtı 
sokakta, çirkin bir bahçede, çır J<Ô' 

~~r .~vde, çirkin. cş:a çinde. v:clıı1'' 
tu usluplarcla, ıleı:ı hareket .. J'l• 

.. \lrıe 
ları yetişemez. Okunau, gor ,,ıı 
yapılan, işitilen, her şey, he~e ,.1' 
ve şevk ver.mek

0 

için güzel 0 JJ1 

şarttır. d·reı1 
Güzel sanatları vazifeleJl. 

1 rıi· 
Gazi inkılabı, ikinci on senenırı.,,.. 
hayetinde, 29 teşrin nutkunlll'l ',tı• 

•• 91 
ret ettiği ye~i zaman ölçüstı )(tir'• 
nı bulmuş olduğunu öğretece f"' 

Falih Fl• ııe" 
"Hakimiyeti !Yllllye,, Rrflkflfllt: 

tı 

t 
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1 ası 

l"fumara: 3 Bu • 
ka.r11dan 

1 Pak t" • gelen bir a- mek oldu. Fransızca konuıuyor· 
e ırnı s 11 

t.:t ie ti a ıya aallıya du. 

ışe 1858 de başlanmış ve on 
~::;::::;::;;;~=.;ı iki senede tamamlanmıştı 

Avrupayı Amerikaya bağhyan 
ilk trans atlantik kabloyu döfeme-
yi akleden Sirus Field isminde 

1.. ç rn. O ·ı . 
"tn h ' 1 erıye gi - - Acaba, dedi, biraz ileride bir 

attını t k' 
'!lu. A. a ıp eden yo · Fransız oturuyor mu? 

bir kağıt fabrikatörü idi. İngiliz 

ler bu iş için 1858 tarihinde emrine 

dı. Be tamızda iki yolcu _ Bir Fransız mı? Öyle bir ev-

'~k •a.h:~rkadan ıslık ça - sahibi veya kiracı tanımıyoruz 
~&.da. b· Şarkılar söyli - amma İngiliz var. 

"Agamemnun,, zırıhlısını verdiler. 
Field bu tarihten itibaren çalışma

ya başladı ve ilk kabloyu dö!eme
ye devamlı bir çalışma neticesi on 
iki senede muvaffak oldu. 

hl tr Yerd b" k "( Pe • • en ır §ey - - Kim bu İngiliz? Hangi köş · 
t İle t-§ın, bırakmadım ve b ı:.t~nlc te? Beyaz mı? 
~hçe k oy araaında bir - Hayır ... Tahini boyalı... Ar-

bf apısın1 k k • e, a.ld açınca ge - kasında beyaz bir kirgir ö' te 
~ tİiph ;ın. Bu adam ben • var ... 
ık le ta. e enınemitti. Gir • - O değil. .. Süadiye istaıyo -
~llttıa.~· g_ireceği kök§tÜ. nundan az evvel, kırmızı parmak -
rl'lııedi'"' ı~ın Yabancı bir lıklı, beyaz bir köşk var. 
ııt~ı· gını p 

'Yen b' . :ncerede ken - Eczacının çırağı tamdı. Kötkü 
~'lld trısın l . f d k ~ an a 1 e e ı~areti kendisi de tari e ere ·: 
t~Ct ll adım - O 1' 1e. dedi. orada bir Mısırlı ~ tedek· k . , . 

o' ı adın mıydı, er- oturuyor .. 
~ııl\ f - Kim bu Muırlı çocuğum. 11-
~o,ı arkında d ... ·ı· 

11.aJ .ıtul\ .. .. egı ım. Çün-
' ~ onune ı· . J kittı ge ıncıye ka-
~a. de~ ıe kalmamıştı. Ta-

et arn etf 1 tlf1ncl ım. O sıra-
ar,~ S·· a. .dolafrnayı tehli-
tr lla.dıy k 

, 'ile bi . eye adar yü-
4011 b llıın geldim. 

~t f u lef . 
~ a.~da., erı de pek müp -
'f'~?. buldu. 

~t ~a.d;~~i, Arsen Lü -
~ tılla. Sık koy vapurunda 
~ tıla,ltt h tnaıı da dü§ünü -

dlı aJa.b·~kkındaki şüphe -
~· t ded· ~ .'t, Yalnız senin 

1b 1ıın "h· ~ ~ltıtıd .. gı ı Arsen Lü -
€~ tq ~e Ugunu bildiği hal -

·rl'ı, re d ... 'd '? 
·~arı ogru gı er mı . 

~a.ı> ~ ~~~n İ~ini Kadıköy 
i) 

11
tile l etınıştim. Kadı -

1 i &ta. b le~ t~4 n ulun yarısına 
~ L ~ s~ 

1 
\'e kalabalık bir 

tıı· ı rr S 
Ot. 1 l)d · onra Arsen 

"t'f a.tınak · · · llı1 la. ıçın, yanı o -
h. ltı.,,. Ot\ır .... ""d ... . 
""'it L· ··1 ııı i . ···~ ıgına emın 

t~ 1'%i! Ç;n de Kadıköy va
ij t tt.,, ~ o abilir ... 

'tk,·ı tınlarr d.. .. k b 
~ 11ler· u~unere u 
tJ0~dıbı •nden memnunsun 

Lir lillı "· 
J 

~~r ttıe, . 
t 'ı d h Pıposundan de -
~ti., a. a çekmekle mu -

mi ne? 
- Zengin bir adammıf. ismi 

Apdülbaki Bey mi ne .. 
Holmes eczaneye fazla bir ,ey 

sormadı; çıktı. Beyaz köşkün kır
mızı parmaklığı görününce ihti
yatla yürüdü. 

Kö,kün hiç bir penceresinde~ 

görünmemek için sokağın kenarın 
dan dıvarlara sürünerek, ağaçları 

siper alarak yakla,tı. Bir ta,ın 

üstüne çömeldi. Başını bastonu -
na dayıyarak yorgun bir adam ha
lile bir noktaya gözlerini dikmi§, 
duruyordu. 

Bir ekmekçi geçti. Hemen cebin 
den türkçe İngilizce bir muhavere 
kitabı çıkardı. Aradığını bularak 

ekmekçiye yakla,tı: 
- Apdülbaki Bey köşk nerede? 
Ekmekçi elile beyaz evi göster

di. Holmes tekrar sordu: 
- Bu hangi Abdülbaki Bey? 
- Mısırlı zengin ... 
- Kaç sene var burada? 
- Ne bileyim! .. Asıl kötk onun 

değil. merhum Şadan Bey ailesi -
nindir. O buraya damat mı gir -
mif, girecek mi ne ... 

O sırada beyaz köşkün yanında 
ki, çok temiz bir bahçesi olan kü -
çük, boyasız bir köşkün kapısın -

lt, t~ t: * ,, dan genç bir kız çıktı. Bahçede 
V't, 4 'aha.h dolaşmıya başladı. Holmes ek • 

tt~~ cıl\ llyllrk çok erken ve mekçile son sözünü konuşurken 
Çı!.. - ~fYaf • en Şerlok Hol- kızın iki köskün arasındaki dıva -
~ ~1!t etıni d ... · · k • t~ i r, C egıştırere rın kenarına gittiğini ve dıvarın 

e elltli, İlke~~ ~renköyünde üstündeki bir kiremitle oynadığı -
~i~t t~~hane~fı ıstasyon cad- 1 nı gördü. hatta kızın elinde beyaz 
h \ıt oldu~en beyaz köş· ı bir kağıt bile farketti. 
•Q gunu tahkik et· (DM·amı çar) 

tql'ıtıara •• .. b h · K d 1 ı~ Al ussu a rı uman an ığı 
~iiı() illa Komisyonundan: 

~~~· OO() Tarihi 
ftı~~ eftad . Nohut 18 • T. Sani - 933 
n 11•k • ıhtiy . . k 
·~ aaası h' acı ıçın yu arda nevi ve mıktarı yazılı erıa-

~ ~d;ı:t 14 le ı:ıa~ında yazılı tarihine tesadüf eden cumartesi 
~~~ı· Ctktir. Şmıtte Kumandanlık Satınalma Komisyonunda 
~!~ti da Deni artname musaddak suretleri komisyondan ve 
~t Q % 7 S z . levazım Satınalma komisyonundan alınabilir. 
~c~~ua;, .~•sbetindc teminatı muvakkateleri ile Ko nisyo· 

~ 1 arı olunur. (5877) 

\ ~b~~ Üniversitesi eminliğinden : 
~ ~.ı, b Vtrsited t 1 b . . 

İr d't e a e enın lısan seviyesini kuvvetlendırmek 
~ Bu 1 

mektebi açılmıştır. 

lr!anda sahillerinden Kanada 
sahillerine kadar uzatılan bu kah· 

lonun döşen.mesi esnasında bir 
gün büyük bir balina balığı kah -

loya çarparak çalı!anların bir an 
için müthiş bir korku geçirmeleri~ 
ne sebep olmuştu. 

Büyük resim 1858 senesinde 

Agamemnun zırıhlısını deniz orta 

srnda kab1oyu yerle~tirmeğe çalı
şırken gösteriyor. Köşedeki de 

fabrikatör Sirus Field'in resmidir. 

ltalyada gençlik teşkilatı ve gençlere 
verilen askeri terbiye 

ltalyada faşizm teşki!f\tının 8 ile 
18 yaşındaki gençleri askerlik nok 
tai nazarından nasıl yetiştirmekte 
olduğunu tettkik eden bir mecmua. 
- Paristc çıkan "France Militai -

A$kerlik fikrinin uyanmasına 

İtalyan matbuatı çok yardım et -
mekterlir. Şimdi müdafaa aı'Zu::-u 

itibaren mitralyöz ku1hlnmağ"ı ted
ris etmektedirler. 

B:ı hriyeye Ye tay~·:u·eciliğe me -
rakı olanlar ela ayrıca ve büyük 
bir ihtimam dahilinde talim ve ter
bi~·c . görmektedirler. !ki buçuk 
milyondan fazla azası olan bu 

re., - bu hususa dair diyor ki: 
"Sekiz ile on s«>kiz yaşında olan 

gençler "Balilla,, \'C "Avanguar -
dia,, deni!en teşekküllere ithal n -
lmımaktadır. Bunların azası iki 
buçuk milyondur. nu tc.:;ckkiillcr 
762 alaya ayrılmaktadır. On ı-e -
kiz ,~.l~ına o·elen bir rrenç "rrenclik Jc. .- e b o .. 

fa~i,, ı::ine giıınektedir. 

Gençlere Yerilen hu askeri talim 
Ye terbiyeden maksat nerlir'?. Bun 
da iki gaye takip ccliiınektedir: 

Evvela millete askerlik fikri tel 
kin crlilmektc ve $aniyen müstak
bel askerlere askeri talim ve terbi-
ye öğretilmektedir. 

İta.lyan milletinde tekrar uyanmr~
tır. Fa~izm gençliği Ynsıta:-iyle 

de hu arzu hi.itiin milleti fatila et-
\nektedir. 

İkinci gaye daima askerliğin e
sasatmı öğrenmiş olan kura efradı 
nı silah altına almaktır. 13u efrat 
bedenen ve fikren askerliğe alış -
mış o~arak orduya girmektedir. 

Faşizm gençlik te~kilatr her iki 
gayeyi aynı zamanda takip etmek 
tedir. 43,000 den fazla milis za-

bit Ye faşizm muallimi gençliğe va 
tan fikrini telkin etmek, jimna~ -

tik yapnrnğı. arazi üzerinde a:::.ker 
talimlerini tatbik eyleıneği, endaht 
etmeği ve hatta on dört yaşından 

gençlik ordmmncla ça.!ışan 2000 
rahip gençlere dini telkinat yap -
rnak ,·nzifesiyle mükelleftir. 

Bu suretle mesleki ordu nıese -
lesi hallcdilmi~ ohwor. l\lüstak -. . 
bel muhm·ebe kemmiyet Ye kütle 
istiyor. Bunun yegane hal çaresi, 

evvelinden askeri talim ve terbiye 
gömıüş olan kura efradınr orduya 
almaktır. Böyle kura efradı, kısa. 
hir zamanda mes' cki orduda oldu-
ğu kadar fenni hir kabiliyet gös. 
teımeğe muktedil' olur.,, 

Bugünkü insandan yepyeni bir ıı·k, 
bir fevkalbeşer kısım çıkacakmış! 

Londra ilim cemiyetinin Kem · ı yeni tekamül merhalesine girdiği-! derin alaka ile takip ettim. Bu çe
briçte yapılan toplantısında dok - ıniz zaman maddenin teı:;iri azami şit tekiunüIU nebatat ve hayvanlar-

derecede eksilecek Ye onun yerine 
akıl ile aklın heniiz meçhul olan 
kuvvetleri hükümran olacaktır . 

~Iaddenin hükmü \'e tesiri eksi
leceğine göre ileride YÜcut hula -
cak insan, hugiinkü insandan pek 
farklı olacak Ye ancak akıl ve dü
şünüş itibariyle ona hen:dyecekse 
de hu noktai nazardan da ona tc
fcn·uk edecektir. 

tor Hurst bugünün insanın teka -
mülü hakkında f evka1ade mühim 
beyanatta bulundu. Doktor Hurs. 
ta göre, bugün.kil insan her itibarla 
çok farklı ve yüksek bir insan ye
tiştirmek, hatta insan kafasını ve 
zekasını daha çok fazla inkişaf et 
tirmek mümkündür. Bu şekilde 
inkişaf edecek insan, bugünkü be
~ere nazaran bir fevkalbeşer sa -
yılabilir. 

!ns:ın maclde~·e karşı istiklftlini 
Doktor Hurstun bu beyanatı 

ilan ettikten ı::onra istediği zaman 
derin bir merak uyandırdığı için 

arzı hırakarak diğer yıldızlardaki 
kendisi fikrini şu şekilde izah elti: 

mevcudatı ziyaret imkanını elde 
"- İnsanın akıl kuvn)ti $aye - . 

• .J k~ .. 1.. l kl 

1 

eclecektır. 
ı:;ınue yaratıcr tc ·aınu n ç::ı. m · aş-
tırmak mümkiindül'. tn~anm ha. Esasen srl'f fikir ,·eya ruh h:.ılin
nltı ve aklı ancak hin milyon sene de müstakbel bir yaşayı~a inanma 
içinde tekamUI etti. Onümiizdeki ğa mani olacak ilmi bir itiraz 
tekamül mcrhale~ini daha çok az yoktur. 

da [l'Örehiliyoruz. Fakat bunları -> • 

in~ana tatbik etmek çok müşkül -
tliir. 

Bugünkü insandan daha çok 
yüksek bir varlığın tekamül ede

ceğini, yeni hir be~er neyinin or. 
taya çıkacağım söylemeyi, heni.iz 

imkansız görüyorum. Fakat dok

tor Hlll'stun tccıiibeleri hunun da 
mümkün olduğunu gösteriyor. 

İnsanın tekamülü bugün tevak

kuf halindedir.,, 

En büyük biyoloji alimlerinden 

Profesör Jualin Hupley de bu mü • 

ua sebetle şu sözleri söylemİJtir: 

''- Snni ıstıfa ile beşer ırkını 

ıslah etmek mümkündür. Diğer 

l t\'a...., nıtektebe lisan imtihanlarını k b ı ' b .. e ıtıel . azanmıyan ütün ta c-
0utun Ü e.rı mecburidir. 

c f·'ldukıa ;•versite talebesinin 15 Teşrinisaniye kadar 
1fleti do~~ akültc veya mektep kalemlerine müracaat e· 

hir zaman içinde katedeceğiz ,.e Bu mutalealar meşhur antropo- uzviyetler üzerinde yapılan tecıü-
hu müddet içinde bilhas:;a insan loji alimlerinden "Ellin Smitr,, e beler bunun amcJi bir kıymeti ol

aklı fevlrnlade tekamül edecektir. anlatılmış, o da şu cevabı vermiş· ı1uğunu göstermi~tir. Binaenaleyh 

urnıaları lüzumu tebliğ olunur. (6111) 
lnsan aklı, gün geqtikçe madde- tir: zahmetine katlanırsak bu işi de 

ye tahakküm ediyor. Onun için "- Doktor Hurst'un tetkikahm ba§arabiliriz.,, 
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Eminönü - Beşi aş Kazanan Kralın aziz dosttl 
numaralar ,,,, 

Tramvayda kaldırıl;;l-e-vh-alar -Ara- Türk Maarif Cemiyeti tarafın - Bir melon -şapkanı~ keraınet~ le 
banın içi vedışı - Dikenli tel dan tert;p edilen eşya piyangosu - yayı dolaşan korsanın va. rıser 

nun keşidesi dün Ankarada yapıl· b S 
Kendine g~venen genç ;.;,tır. Kazanan numaralaqunlar- akla, hayale sığ!11ıyan ·~i .. ı· 

Tramvay Eminönünden kalktı - - Hayır, bir kirpi eksik, sen 10000 lirahk ev kazanan Geçen şubatta, Mukadret offi- çe E'izabet keJl ol st 
ğı zaman hıncahınç dolu idi. Ev· de girersen tamam o·acak!. 19913 1 si azasından Sir John Gilmur, sini verdi. lspall~ e ç• 

... erıfl ' velce içeride iki ki~ilik ayakta du- Şivesinden Rum olduğu anlaşı· mecliste şu beyanatta bulunmuş - lesto et.mesı uı 5..,,ııı 
Bu numaranın 2250 aşağı ve yu· b" k• p· 

racak yer, diye yazılı olan levha lanorta yaşlı bir madam da trnm- tu: ların mühiı:n ır 
karısı birer lira amorti alacaklar

aon zamanlarda kaldırıldığından vaya girmek istiyor. Diyor ki: dır. "Hükumet Amerikalı Oskar ne iade etti. eoe 
on iki kişi ayakta duruyor, ön ve - Bir az yer açınız da ben de abin lirahk otomobil kazanan Ko.rtzeli hudut harici etmiyc karar Ondan sonra: tt o 
arka platformda altı ki,i için ayak- gireyim. Evde çocd:ları.m bekli - 10519 verdi. Bu adamın ne sabit bir ika- hallere çıktı. 159d f~ tıı' 
ta duracak yer var diye yazılı iken yor!. metJ?ahı vardır, ne de mukannen Kartzele ilk le~· Bu numaranın 1500 a~ağı ve yu· - .... 
bu levhanın da ahiren kalkmış ol· I Bir az evvelki şakayı yapan znt karısı birer lira amorti alacaklar· bir işi. Sir Fransi Drakın muhay · adamm1 m~1~ay~·:dıf11 l" ~asm~an dolayı on altışar ki,i is-

1 
yol açarak cevap veriyor: . . dır. ye1 mirasçıları olan bir grupun ve ihtiyar ngı ız b\1 tl 

tıf halınde bulunuyor!. - - Buyurunuz Matmazel, sızı de 10 bin lirahk yerli eşya kilidir. Onların haklarım iddia e· çok Amerikalı~a, Jiııde 
Bun'c.rın içinde ben de varım. içeriye alalım!. 35272 derek, gruptan para çekmektedir. si olduğuna daır e d•··& 

lhtiyarca bir kadın uzun şemsiye- Platformda duran'ar, içerideki Bu numaranın 1500 yukarı ve Selameti umumiye namına, bu a - lunduğuna inandır )e~ 
sinin sapını mütemadiyen boş böğ · yolcuların neden pençereden dı • damın misaferetini daha fazla u . sis etti. Aksiyoner 

asağısına birer lira amorti verile· d 
·· d w l l k k t tl l l tf m · k · d w ld · · 1 klar ı. rume ogru sap ıyor, ame e ·ıya - şarı çı mayıp a mu a <a p a or · cek. zat.ma caız egı ır.,, varısı o aca I 

fetli birisi tam nasırlarımın üstü - dan geçmek istemelerini bir türlü • k I KartzeI, kendine misafirperver- Hort.ıeli" ~ 
ne basıyor. Dikkat et.!llesini söyle· anlamak istemiyorlar. Platform 500 Jıralık eşya azan~n at l lik göstermıyen İngiltereyi terket· 1<si f 
diğim zaman, üstelik: o kadar sıkışık ki ne içeriye, ne de 17 4835 122548 meden evvel, Londranın en meş . Harlzel, here 

- Sağa aola kımıldamak kabil dışarıya geçmek kabil!. Hele ar- Bu numaraların 750 aşağı ve hur şapkacılarmdan birine gidiyor yordu: set'eV 
değil, görmüyor musun?. ayağına ka p·atfor.mda duran gayet şişman yukarısı birer lira amorti alacak· ve melon bir şapka a'ıyor. Şapka- "Sir Drakın Jıııi" 

ı ·1· l' d r basmamak için havaya sıçrıyacak bir zat aşağıya inmedikçe kimse · lardır. nın içinde, üstünde "Haşmetmea - ngı ız ırası ı · roil" 
değilim ya!. nin yerinden kımıldaması kabil 100 ltrahk hah kazanctnlcır hın şapkacısı,, yazılı bir etiket ait olan b\r kısı~oııtlılr 

Diye yüzüme de bağırıyor. değil.. 228585 281422 23373 25866 vardır. nundur. Devon r•' 
Kadının birisi yanımda tutun - Nihayet bC\zusuna güvenen bir 139437 35388 116095 206920 Kartzel, şapkayı aldıktan son· drada bin dönÜJ.11 • 

mağa çalışıyor. Kucağında çocu- sporcu avuçlarına tükürdükten ve 112861 265104 141858 42657 ra bir transatlantiğe biniyor, mem dahıldır.,, 
1 0d 

ğu var. Çocuk kalabalık içinde "Bismillah,, çektikten sonra kapı- 50 liralık kumaş kazananlar leketine avdet edip Siaks _ Sitiye Nihayet bu do'~ 
feryat ediyor, akan göz ya§ları ya doğru atıldı. Kutbu şimalide 96543 2l3l03 226730 290342 yerleşiyor. O civardaki İngilizlere nerleri servetin, 'f• 1ı~ 
burnundan çıkan damlalara karı· buzkıran gemiler gibi kendisine lJ078 lOr607 116801 kendını, haşmetlu İngiltere kralı - demirli bulunan -1e ;1 
ııyor ve bu "çocuk halitası,, par- bir yol açmağa muvaffak oldu. O- 25 lirahlt kumaş kazananı ar nın aziz dostu o' arak tanıtıyor ve tında tutulan bir gtJ ı 
d .. .. l l .... 1 k t . k" d 1 k. b" 193921 23303 242722 295442 l k H na ı·nandırıyor. J-Jal 

1 
. .1 eı;umun co una suru ere emız· nu ta ıp e en.er, san ı ır uçuru· on arın emnıyetını azanıyor. oş t ıv· 

leniyor.. ma doğru gidiyorlarmış gibi önle- 13485 39232 19770 167947 sohbet ve kibar tavırlı bir adam feransmm toplanıtl' o ı 
281325 54006 277783 93554 l ı~ k d lduğıl" t..ı Bu aralık efendilerden. birisi mü rindeki derinliklere baktıktan son- olduğu için inanıyorlar. pek inan . e a a a ar 0 d '1' . 

temadiyen ce!'lcrini karı§hrarak ra mü.ıcilerinin nchmlarını takip 202609 172750 120568 299642 mak iste.miyenlere de, şapkasının yor. Guya büyük ,:~ 
biletini arıyor. Bulamadığı için ederek güç bela kendilerini kurtar 152450 206716 227917 22216 içindeki etiketi gösteriyor ve di _ ce, bu serveti p"-'i .~ 

55630 38992 251216 201371 · ı H""k~ıtlet• hiddetini tesk"ı , etmek makıadile dılar. ğer taraftan da, 1ngiltereden l<o- vermış er. u u f•t 
ya11mdııkilere cirsek sa.vuruyor. Ada.mlardan birisi de çıkmak is 248066 3563 48953 200181 ğulmasına sebep olan işim takip e- hükumet esrarını 

Arabanın içi ile platform arasın ter gibi bir tavır gösterdi ama ye- 62607 51962 l15355 256625 diyor. finde bulunmuştur·el'ı 
~a, kapı önünde kalmıt olan bir rinden kımıldamadı .. Çıkacaklar 175632 126196 241646 Korsanların serveti Hükumet hu tı// 

20 lira kazananbır d r çocuk, parmağını kapının aTalığı- çıktıl<tan &onra dı§ardakiler içeri- 229579 117648 l 6345 l 
07 448 

Sir F:ranGi Drak meşhur bir gc. mişti. Sebebi? pa ç 
na ııkııtırmış, bağırıp çağırıyor .. ye girmek üzere iken ihtiyarca o - SSci~2 4068 259133 101419 

micidir. Çok tehlikelı deniz seya- kın serveti meydaol
1
/ 

yolcular, çocuğun parmağını kur- lan hanım da elinde ve kocağmda hallerine çıkmıstır. Vatandaşlan yedir ... İngiltere kr" 
118362 165791 51820 261193 • e 

tarmak için annesine yardım et - bulunan yedi adet küçük büyük onu meşhur bir gemici te 'akki e - menoaını öğrenin' ~/ 
50014 .,, t J•"' 

meğe çalışıyorlar. paketiyle dışarıya çıkmak istediği- 7690 derlerken, lspanyollnr onu kor - na uğramış ve agı el~ 
103472 94080 197419 

İzdihMndan dolayı bir karı ko. ni anlattı. Yalnız. 25947 kunç, gaddar bir korsan telakki e- On senede H.a~:te 
ca birbirlerinden ayrı kafmı,lar, - Acaba burada mı çıkmak la- 152993 diyorlardı. yi dola~dırıp şır bit f 

123503 23203 12102 
139822 16835 74247 

kadın içeride oturuyor, erkek te zım?. 234092 Fransi Orak, genç yaşında esir yapmıştır. Eğer ~~ 
platformdan ona i,aret ediyor: Diye hala düşünüyordu. Halin- 137231 ticaretine ba,ladı ve az zamanda na bir aksiyon sat'11Jebi 

157202 190224 60806 
203026 193197 120682 

- Sen bilet alma, ben ikimiz den, tavrından kabaca bir in.san 282958 büyük bir servet sahibi oldu. Fa . daha işine deva~ etıete 
için de aldım!. olduğu anlaşılan birisi bağırdı: 29103 kat bir gün İspanyolların hücumu· rif bu şirketten şııPtıt• 

58449 113255 145256 
102174 72706 131930 

Demek istiyor. Ama gürültü - - Haydi h~ıum, çı~a~ksan. 131989 na. uğradı. Serveti elinden gitti. kumete ihbar ett11•~1',.d' 
den meramını anlatmağa muvaf - çık. Bu kadar ınsan sem mı bek- ! 146601 O günden sonra İspanyollara kin Yakında Aı:ner; ıı' 

75058 97438 10456 
245282 269222 55579 

fak olamıyor. Galiba hem kadın, liyecek?. 153753 bağ.adı. 1577 de devrialem seyaha muhakemesine baŞ ~,. ~ 
hem de erkek birbirleri için ikişer Kadır..cağız hemen dışarı çıktı. 31216 tine çıktı. Şilideki İspanyol kon _ halde ağır bir ceıa1/ .;eıi 

154299 296760 203255 
202370 97228 243078 

bilet almış:ar, şimdi verilen fazla İşittiği tekdirden dolayı şaşırdığı 58150 tuarlarını yağma. etti, 40 kilo al _ lur. Fakat onun ,erd,ııı 
para1a acıyorlar. için paketlerin yarısını içeride u - 180926 tın ve 26 ton gümü, yüklü bir ge· kenir şey ohnadı~'~,ç 

177709 280773 136509 
1435 283565 65002 

Birisi lira bozdurmuş, paranın nuttu. Hayırhah bir zat unutu 'an 172743 miyi ele geçirdi. me azalarına da bır t 
üstünü aaymağa çalışıyor, ama her paketleri pençereden kendisine u- 141523 lneiltereye avdet edince krali- ması ihtimali nıe~~~ •• I 

232964 48665 23134 
131738 274446 220932 

taraftan birden itilip kak1ldığ1 için zattı.. ......... , ........................................................... ••' 1~ 
ıayanuyor. Dikkat ettim, beş de· Şimdi, bir az boşalan arabanın 1;~;~ 146549 159321 3J955 1312071 23469 115428 zOl~ 

84202 72472 270902 
206349 258610 17391 

fadır yeniden saymağa ba~lıyor içine yeni :;clcular hücc.m ediyor· 
174740 

159750 204851 133S98 920041 27721 627816 ı~ 
-4. İhtiyar bir hanım, kapıda du- du. Oc; kişi birden girmeh iste -

181342 
272472 112352 120319 5267 19428 33938 96-':: 

128160 248372 244995 
221162 105539 194036 

ranlardan birisine bağırıyor: dikleri için hiç birisi giremyordu. 5 lira kazananlar 143928 98011 ~ 
- Efendi, lutfen kapıyı kapa, dı Hele bir hanım o kadar şişman idi 

14633 
265219 19768 245498 135564 119481 131486 2~ 

258687 170286 11549 
139834 119762 215221 

ıarıaı soğuk!. ki arabadan içeri girinciye kadar 238959 79234 19692 203415 143438 163822 181601 1 34~ A k d l f b.h 10 lira kazc:nansar 119793 114354 252001 126675 2o"5538 277520 1 !!19~ damcağız kapıyı kapıyor. Fa - insan do san o ı:uz de a tes ı te 120168 113216 186431 291569 '}.':1~~rJ 
kat takacı olacak ki ihtiyar ham- "süphanallah,, çekebilirdi. Bu kar- 272742 128236 30230 1 

O 250199 112738 33869 8552 220554 249003 ~~ 
ma doğru dönüp diyor ki: gaşa 'ık esnası~da kimin ~irseği 817047 168092 168938 1~2!:~ 62650 271794 633336 178695 169915 191156 1 ~1 

- Sanki kapı kapandı da dı!a· daha kuvvetli ısc onun galıp gel· 958085 171855 80555 874052 
143182 274520 271139 58234 40670 267595 181~! 

rısı aıcak mı oldu?. mckte olduğu görülüyordu. 
1165297 107314 117676 

217642 161678 278781 8746 9617 19776 5()61' 
Bunun üzerine herkes gü'üyor. Nihayet araba gene dolmuş ve 1126702 721013 482077 

146549 
149083 272403 21568 119706 263124 69484 1 z1'#, 

Bir an için tramvayda çekilen sı - yoluna devama başlamıştı. Bu 
297042 

J3SOSS 201976 74926 286937 105672 77779 67759 s49t1 
kıntı unutuluyor. defa arkamda duran adam t~~balı 230468 ~~:: 

1 !!!~~ 69223 
290445 59394 51170 87762 231186 185356 1 s9 

Bu aralık arkamda bir kaşıntı idi. Kim bilir torbasının ıçınde 3715-:>.3 
23576 

11975 191063 82474 7744 215392 191343 -~a21~ 
.>o 137935 163129 71012 "f,CY 

duyuyorum. Ba§ımı çevirdiğim ne vardı ki sık sık arkama bata- 295441 179553 245260 26546 263345 65534 
b. . 141626 264538 35057 233829 1 r.;8840 _?6496 23184 144183 431037 232357 2~ zaman, ırısinin, arkamı ı"ht"ımalkı" k t d N"h.., yet ona sor ., ra acı ıyor u. 1 

""' • 107568 505063 178727 297084 4 ":'3 
yazı masası zann.ederek, pardesÖ· mağa mecbur oldum. ·Adam sert Bereket versin ki polis görerek 230449 76601 1'• 
mün üzerine koyduğu bir kart pos· bir tavırla cevap verdi: ve yahut sabırlı clarak tramvayda kendisini tramvaya çiğnetmek isti- 2994 152595 1f'Jf 
talı kurşun kalemiyle doldurmağa - Ne o'acak !. Bahçemdel-:.i al - boş bir yer buluncıya kadar durak yen bu adami yerden kaldırmış ve 21127 201971 ~ 
çalıfhğını görüyorum. cak duvarın etrafına germek için yerinde hckleme.idir. ona niçin tramvay rayları üzerine 288846 168938 ıt~ 

Bir istasyonda, kim bilir kaç gün dikenli tel aldım, evime götürüyo· Fakat sabrın da sonu vardır, yattığını sormu,. Adamcağız: 218857 431~ ~t denberi traf olmamı§ bir adam rum. Tramvayda gitmek i~ine cel derler. bir gün adamın birisi, kol -Tramvayda yer buluncıya ka· 67316 tJQ" .,,,.,-., 

hYmaya ıirmek istiyor: miyorsa otomobile bin efendi!. tuğunda bir okka ekmek, böyle sa- dar aç· ıktan ölmektense bari öle - 218982 1~ 1 ı'l~ 
- Pfulıun gemisi doldu mu?. Adamın h~kkı vardı; şakadan atlerce durak yerinde beklemiş ve yim de kurtulayım!. 66280 25Jt43 

1 s'f81 
Diye bağırıyor. Kendisi11~ bi- anlamıyan, ıumbi ve çarpıntısı olan, nihayet sabrı tükendiği için hemen Cevabını vermiş.. 230156 175132 1-191J 

riıi cevap veriyor: · trrunv"yn binmekten sakır."llalıdır ! tramvay yolu üzerine yatıvermi~. Dedikoducu 1729r:;~ 275012 :J 
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Kadın ve askerlik b h • Şaziyenin mektubu a s ı ( e., tarafı 1 incl aayıfada [ 

(blf taratı ı lııct aayıfamıı.daJ 
Yordum kadı 1 f' . 1 ... 'b · 1 ' n arı ızıyo OJJ ıh a -
ıry e dah" k k 1 er eklerin seviyesine çı-
arnııya uğ 'k· 

t b
. raıan ı ı genç beden 

tr ıy · k h ecı ızın, Selma ve Azade 
-~nnnların "Kadın asker olabilir 
... ı, ola.na ? 
d z ıuı • .,, mevzuu etrafın· 

l~ ınutlak Pek enteresan fikirleri 
0 acaktır~ 

bil 5.elitn Sırrı Bey, sebebini hiç 
nııyoruın, anketi yan çizdi. 

2
• - Fa.kat ... ihtimal ki, dedi, bi
b~~ Çocukların bu hususta söyliye-

1 tceklerı bazı ıeyler olabılır .. 
S ı Jiınnaatik aalonuna geçtık. 

e nıa. ha km n h nım Yo Uf. Azade ha -
~ arıl ha.rıl talebeleriyle me§ -

i'U ' Altı ta • •• l"" k \tet)i k ... ne tı~an, guç u uv -
la. h adın ... Atlıyorlar, zıplıyor -
ur, 0 Pluyorlar .. Kafamın içinde 
ıun uzun kadın alayları geçiyor: 

tak-;-- Anlatıldı .. kadın asker ola-

n· 
Y ıye mırıldanıyor, batımı aallı-
orunı. Selim Sırrı bey anlatıyor: 

i . - Şu garip koltukları istirahat 
ç·ıın •annıayınız ... Bunların adın.a 
Ilı int d l Ü . d . h k l er er. zerın e pauıf are 
t et er Yapan genç kadın bugün 

hltn 80 kilodur .. Doktorlarca, 11h -
l' '~ini elde edebilmesi için mevcut 
ı 'Kllldan on ki1o kaybetmesi mat
Up Q· h ... ır ay ya geçer ya geçmez, 
'nrnıefendi yetmişe inecektir ..• 

rilt-: Şu oturma mahalli mütehar
c d bır •andaldır: lskif Angle. Vü 

1 ~ bıı fazla yağlarını eritmeye fev 
l(al·CI 
d ~ e )ardmır vardır. Yorulma -
ltı k" k ure çeken ve yetmit kilo 

~elen hu hanını yakında elli beşe 
ınecekr 

ır. 

J - Şunun adına tanden derler .. 
t ıte ıiz.de görüyorsunuz, iki hanım 
lJ>kı bısıklete biner gibi üzerine 

otur l Uyor ar. Aktif hareketlerle ka 
l'ınlar • l ının etrafında bulunan yağ-
lrın . . 1 ı erıtıyor ar ... 

Salonun bir taraf mda, geniı 
Obı J uı u, boylu boslu bir hanım, du-

~ra Yapıtık bir a1et önünde bir 
Yler Yapıyor. 
- Beyefendi, ya bu nedir?. 
""D B Al • h empıey,,... u a etı meş· 

d Ulr boka fampiyonu Dempsey, a
a n} • . 

kulla. erını kuvvetlendirmek için 
nır •. 

cfa~liayretten gözlerim açıldı. Du-
1\ın ~rı~ kıvrıldı. Ve, genç kadı -
k !ıtkın kollarına bakarak, bir 

ere d h . a a ıman ettim: 

lac~.Anlaııldı ... Kadın asker o -

• lf • 

tll\" '§iındi a.ynı :zamanda konıerva-
"-rın rit "k .• 'kl 1 li.ltıf' . . tnı Jımnastı er mua • 

· ıf ını Ya "H Ik k 1 ı, .... · l Pan, a ra s arı,, .. ,ıy e b" 
de S I. ır de eser hazırlıyan Aza-
""' e ırn Sırrı hanım, talebeleriyle 
"',. . 1 

''I( erıy e o kadar meıgulmüş ki, 
a'dın a k 

bıı? 1 er olur mu, olamaz 
l,ri '' ltıevzuu etraf mda söylenen -
l\e .' Yazılanları okuyabilmek için 
Op=k~n ve ne zaman bulabilmiş .. 
dir~ ~lor. Enıin Beyle Operatör Na 
haıt adı Hanımın biribirine ta -
trrn: ta.bana zıt fikirlerını anlat-

- Op t" E 10 ·:ı era or min bey fiziyo-
Jtttınan k d 

~~ f' ' a ının asker olamıya -
"'' ıkrind N d' h ıın1 id . e... a ıre anım ak -

dıada Sı"z d" .. .. 
nu~ . ... ne U§unuyorsu-

, erendim? G .. 
ailkti .Üldü. Düşündü. Omuzlarını 

--E . B 
" nıın eyı haklı buluyorum ı 
uod" · 

tın k t'~ Azade hanım, kadınla _ 
r1 k • •yYen asker olamıyacakla

a. na. a. ti n.d e .... 
-1<~, 

-~Hl, erkek gibi her ıani-

- Peki amma, ben Şaziyeyi an
ye her şeye hazır olamaz. Onun cak tesadüf en yolda görebilirim. 
hususiyetlerini, zayıf noktalarım - Hayır, ben apartıman kapı
dü~ün.mek lazımdır. Fen ne kadar cısile onu sana gönderirim, mek -
ileri giderse gıtsın; kadınlara her tuplarını kendisine verirsin ve be
türlü jimnastığı ve s~oru yaptıra - l nim. ondaki mektuplarımı da is -
lım; onları erkeklerın kuvvet ve 1 tersın. 1 

mukavemeti derecesine çıkarta - Muslih kabul etti. Nihat bir yı
lım; nihayet, kadın kadındır. Hu- ğın, zarflı, zarfsız mektubu bir 
ıusiyetleri, zayıf noktalarıyle ka - paket halinde Muslihe bıraktı, 
dm daima kadın kalacaktır. Değil çıktı. 

mi efendim?. 
Gene düşündü. Gene güldü. Ge 

ne omuzlarını ıilkti: 
- Kadın deyince bir takım in

celikler düşünürüz. Nasıl diyeyim, 
kadın kadındır vesselam ... Bunla
rı erk ekleştirmekte ne mana var? 
Korkarım ki erkekler, kadınları 
asker etmekle ev iş'erını, çocuk 
bakımını da 11rtlarına yüklenmi, 
olacaklar ... Sonra, işte size bir mah 
zur daha: Orduda emir vermeye a 
lışan kadın evde kocasına karşı 

takınacağı vaziyeti bir düşünü • 
nüz! 

Düşündüm değil , "Dempsey,, 
aleti önünde kuvvetli adalelerini 
şişirmeye uğraşan iri kadın hoppa 
dan ge'di, gözlerımın ta önüne o -
turdu. 

Bu mektupların hepsi Nihat ta
rafından uydurulmuş, kadının ya-

zısı taklit edilerek mükemmelen 
yazılmıştı. Açık olduğu için 

Muslih hepsini okudu. Sonra 
deli gibi gene hepsini bir paket 

yaparak çekmecesinin bir gözüne 
fırlattı. 

Mektuplar, son derece rezila -
ne, açık saçık, yahut küfürlerle, 

edepsiz hikayelerle Nihatla ara -
larındaki kepazece maceralarla 
doluydu. 

Muslih hemen o akşam mektup
ları itizar ederek Nihada iade etti 

ve bir hafta sonra Şaziye Nihatla 
kaçarak bir pansiyonda metres ha 
yatı yaşamıya başla.dılar. 

Bayramda Gemlik .. 

CDmhurlyet bayramında Adapa:ı:erı bankasının Cemlik ıubeal 

Ge.mlik, (Husuıi) - Cümhuri _ 1 rak _binla~ını gözel bir şekilde süs
yetin onuncu yıl bayramı burada lemış1 erdır. 
da fevkalade şenliklerle kutlulan· Bu arada Adapazarı Türk tica
mı§tı. Bayram münasebetiyle her ret bankasının Gemlik şubesi de 
taraf en küçük evlere varıncıya gönderdiğim resimde görüldüğü 
kadar donandığı gibi büyük mües- veçhile, binasını elektrikle donat
seseler de ayrıca ışık tertibatı ala· mıştır. 

Bü)ük bir fazilet 
.. " . 
ornegı 

parayı bulduğu yere gelince orada mü~tür. 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No. 

786 
787 
788 
789 
790 
791 

Semti Mahallesi So <ağı Cınsi Hisse~i Em ak 
No. sı 

Hisseye göre mu
hammen kıymeti 

Kadıböy Caferağa Es1d Orta, yeni Dalga Kagir hane 14/40 15 1225 T. L 
Üs~üdar s~timiye Selim:ye kışla cad. Ahşap dükkan ve üstü odalar 117 37 200 

11 

,, ,, ,, ,, ,, Ahşap dükkan üsUi oda 4112 51 335 ,. 
Kandilli Kandilli Yenimahalle Aıu arşını 121 Tamamı 55 eski 61 ,. 

,. ,. Mezarlık Bağ dönümü 14 1/3 21 ,, 250 ,. 
Yeniköy Panaya Köybaşı arkası Tarla arşını 31445 2/4 6 8 2000 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ibale bedelleri naklen veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yu'.<arc!.: evsafı yazılı gayrı• 
menkuller açık arttırma suretile şatışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri l 3/11/933 pazartesi günü saat 15 tedir. Müzayedeye iştirak ~decek· 
ler yevmi mcıkürda saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini tevdileri lazımdır. Senei haliye verg;sile belediye resimleri müşteri· 
ye aittir. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. (5895) 



Tl!.:J R. K iVE 

,i:I RAAT 
1BANKA5ı 

DARA 
BiRiKTiREN 
RAt-IAT-6b6Q 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Sahm Komisyonu ilanları 

Cinsi Bulunduğu mahal 

1 - Lemale markalı ve 2 numaralı type: Tekirdağı şarap fabri· 
teksif cihazı ve teferrüatı. : kasmdadır 

2 Bir adet on beygir kuvvetinde Le- : 
male markala ve harici yatak, kas- : Kabataş ambarmda
nak ve kaidesile beraber kuvvei mu: dır. 

harrike buhar türbini 
3 - 1 adet altmış metre murabbaı sathı : 

teshininde taş kömürile saatte bin : Paşabahçe fabrika· 
bilo istim istihsal eden field sistemin: sındadır. 
de buhar kazanı. 
~ıünakasa kanununa tevfikan satıhğa çıkarslan balada izaha· 

tı )-Jzılı teksif cihazı ve teferrüatı kapalı zarf usulile müzayede· 
ye ktmulmuştur. Talip olanlar. 

A - Bedeli muhammeni olan "747911 lira üzerinden % 7,S 
teruinah muvakkate akçesini ihtiva eden kapalı zarf derununda· 
ki teklifnamelerile birlikte müzayede için tayin o :unan 20/11/933 
tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte Galatada Alım, 
sahm komisyonuna müracaat etmeleri lazımdır. 

13 - Şartnac:ıelerini cdmak ve şeraiti fenniyesi hakkında 
malumat edinmek için her gün mezkur komisyona müracaat et· 
melcri. (5942) 

Devlet Demir yolları ilanları 

Yerli tıbbı eczanm kapalı zarfla münakasasl 26/11/933 pa· 
zar günü saat 15 te idare binasında yapılacakhr. Fazla tafsilat 
Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde birer liraya sahlan şartna-
melerde vardır, (6057) 

Ecnebi müstahzarat ve tıbbi ecza kapalı zarfla münaka· 
sası 15/11/933 cumartesi günü saat 15 te idare binasında 
yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beş li-
r aya utılın ~21h c.n e!uce yardır. (5965) 

Dr. lllSAN SAMİ 

1 Tifo ve Paratifo Aşısı 

1 
Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutul

mamak için tesiri çok kat'i muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolarında 
bulunur. (93!) l) 

- ' . '· .;. ... : .. ; . . . 

Kiralık 
ODALAR 

Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

Orhan Bey hanında 
kiralık odalar 
vardır. Talip 
olanlar V AKIT 
idaresine müra
caat edebilirler. 
'. :·::: ... :,._ ... :~.~·>::· - .. , ·. 

ı I I · •' • ' ' 

Göz Doktoru 

Süleyman Şükrü 
(Babı31i) Ankara caddesi 
No. 60 Telefon: 22566 

Sablbl: MEHMET ASIM 

N~rlyat 1'tüılürU : Rrrık Ahmeı 

VA K 1 T Hntbaa ı - btanbaJ 

EN EYİ ARKADAŞ/Hl! KUHBARAblR 

Deniz levazım satınalma 
komisyonundan : 

2000 kiJo reçel: Pl'larhkla münakasası: 15/Teşrinisani/933 çar• 
şanba günü saat 10 da. 

800 ,, şeriye : Pazarhkla münakasası : 15/Teşrinisani/933 çar-
tanba günü saat 11 de. 

3000 ,, Bezelye: Pazarhkla münakasası: 15/f eşrinisani/933 çat• 
şanba günü saat 13,S da. 

3000 ,, mercimek: Pazarhkla münakasası: 15/Teşrinisani/933 
çarşanba günü saat 14 de. 

3000 ,, Börülce : Pazarlıkla münakasası : 1 Sif eşrinisani/933 çar• 
şanba günü saat 14,5 da. 

800 ton Rekompoze: Pazarhkla münakasası: 15/Tetrinisani/933 
kömürü çarşanba günü saat 15 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve mıktan yazıh 
kömür ve erzak pazarlıkla mübayaa edileceğinden şartnameleri• 
ni görmek isteyenlerin ~er gUn itasına talip olacaldarm da mll• 
nakaaa gün ve saatluinde munkkat teminat makbuzlarile bir'" 
likte Kasımpaşada Deniz Levazım satın alma komisyonuna mli• 
racaatları. (6140) 

lstanbul Evkaf MUdürlUğU illnları J 
Kıymeti 

Mubammenesi 
Lira K. 
19:l2 

1771 

45 

2691 

Mahmutpaşada Süruri mahallesinde 17 No. h ser'" 
vili mescit İmamma meşruta hanenin tamamı. 

60 177 metro terbiinde bulunan Galata'da Bereket· 
zade mahallesinde cami sokağmda 7, 9 No. lı imam 
meşruta hanesi arsası. 

r 
7,5 metro terbiinde bulunan Çenberlitaşta Molla· 
fenari mahallesinde Çilingirler sokağında eski 10 
yeni 58 No. lı dükkan arsasının tamamı. 
207 metro terbiinde bulunan Sultanahmette üçler 
mahallesinde meydana nazır üçler camiioin arsası· 
nın tamamı. 

1080 54 360 arşın mıktarmda bulunan Fatihte Kirmasti ca• 
mii arsasmın tamamı. 

148 40 212 arşın mıktarında bulunan Balatta Hocaka~ı1119 
güoani mahallesinde meydancık sokağında eskı 1 
yeni 27 No. h hane arsasının tamamı. 

584 146 arşm mıktarında bulunan Edirnekapısmda rla" 
cımuhittin mahallesinde Acıçeıme caddesinde atik 
45/47 yeni 41 No. h arsanın tamamı. .. 

803 88 401 arşın mıktarmda bu'unan Kasımpaşada Cam•• 
kebir mahallesinde mescit sokağında 18 No. lı ca" 
mi arsasının tomamı. 

1l7 52 14 metro 69 santim terbiinde bulunan Üsküdardda 
d 

. e 
Kepçedede mahallesinde Karacaahmct ced es111 .... 

muhterik sancaktar Mehmet efendi ve şeriki tur 
besi arsası. . 

· ıO 
276 46 arşın mık~arında bulunan Beyo~luncla ~üseY 

3 ağa mahallesmde kılburnu caddcs:ndc eskı 72/7 
yeni 63/65 No. lı bir bap hanenin tamamı. 

241 68 40 metro 78 santim terbiinde bulunan Hocapaş;· 
da Dayahatun mahallesinde Demirkapı sokağın • 
eski 9 yeni 19 No. h arsanın tamamı. 

679 60 231 metro terbiinde bulunan Fatih civarmda Sa" 

f · ar• ngüzelde vaki muhterik dibek camii şeri ının 
sasile beraber enkazı. 

pi" 
Yukarda semt, mahalle, sôkak ve numaraları yazılı olao e 

lik sahlmak üzere 20 gün müddetle ilina konmuştur. ihalesi teş· 
rinisaninin 27 inci pazartesi günü saat 15 tedir. Talip:erin pe)' 
akcelerile beraber Mahliilat kalemine müracaatları. (6035) 


