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BULGAR 
BAŞVEKİLİNİN 
Vakıt' a beyanatı 

M. Muşanof muhabirimizi kabul ederek 
iki memleketi alakadar eden meseleler 

hakkında izahat verdi M. Muşanof 

tekrara lüzum olmadığı, fikrinde
yim .• Türkiye - Bulgaristan mü .. 
nasehatının başka türlü olmasına 
ihtimal verilemez.. İki memleke-

Sahte vaftiz meselesinden dolayı 
Rum patrikanesi mes'ul tutuluyor 

MironpoJikaryoz, Avidoı Germa
noı, Metropolit Makıimos'un ve di 
ğer despot ve metropolitlerin de 
meıuliyetlerini mucip olacak bir 
safhaya girmekte olduğu anlatılı-
yor. 

Meselenin mahiyetini izah etmek 
için eve] emirde birinci ceza mah -
kemeıinde Papa Kostantin Haço
pulo Efendi aleyhine yapılan taki
batın nasıl batladığını anlatalım: 

Bugün Lozan zaferinin 
yıldönümüdür ! 

Yazan : Sadri Etem 
1 O ağuıtoı 1920 

ile 24 temmuz 1923 -~ ..... ~---l!'!"ll-11!1191-=-=---1m11lliltlllll9'AX==il 

dünya için, muasır

larımız için, bizler 
için en kuvvetli bir 
tezat nümunesidir .. 
Çünkü hu rakamla -
rın dili iki kelimeyi 
anlatır: 

Sevr ve Lozan L 

Sevrlc Lozan bize 
yaJnız bir kelimenin, 
bir tek düşüncenin .-----11rt--~~t1 

tezadını yapmaz. 
Hürriyetle köleliğin, 
yaşamakla ölümün, 
müstakil vatanla 
müstemleke memle
ketin, imtiyazlı ec
nebi ile müsavi hak
lı adamın, açık müs-, 
temleke pazarı ile ... ._ ____________ ..iiiamd 
milli pazarın, vatan-
da muhacirle vatanda hür olanlar 
arasındaki farkı anlatır.. Sevrin 
nasıl muasır bir cinayet olduğunu 
anlamak için Lozanı tanrmak, L~ 
zanın büyüklüğünü takdir edebil
mek için Sevr uçurumunu bütün 

derinlikleriyle tanımak lazrmdrr. 

Sevr 
Son Osmanlı imparatoru 1 O a .. 

ğustoı 1920 de Sevr muahedesi 
ile memleketi bir müıtem1eke ha

(Devamı 10 mı"1 aayıfnda} 

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

Dün akşam Y eşildirekte sokak 
ortasında bir adam vuruldu ! 

Mehmet, yaralandıktan sonra sokakta yat.yor 
[ Yazıaı 3 ilncG aayıfamızdadır] - __ ,_, 

Ya olmasaydılar! 
Toplu iğne, size 
zarif kalemile bir 
çok tanınmışla-

rın portrelerini 
• • 

çızıyor 

Muktesit 
ok tor 

Bugün 4üncü sayıfada 
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Dünya Tur~ tiiilS<:lN;HABERLEıi,ia ~u.na~ist~~ 
186 saat 50 dakım VA. Ki T 'ın Hususi Haberleri Hamıllerıle ın 

kada bitirildi .A --- - - --- -- - - - - - ---- kereler durdu fil~· 
Bu seyahatı yapan tek iıkarada Bir Cinayet Yu!~n:~,!~.,~~~~·ın;li•~~ 
gözlü bir tayyarecidir !eriyle yapıla~ mükaleıneler'" 
Nevyork, 23 (A.A.) - Tek 

gözlü tayyareci Willi Post dün ge
ce yarısı dünya etrafında seyaha
tini tahmin edilen vakitten bir sa
at evel bitirerek gelmiştir. Bu su
retle Post dünyayı 186 saat 50 da
'cikada dönerek Gatty ile beraber 

931 de kendi yaptığı rekorü 22 
mat azaltarak kırmıştır. 

Loyld Bennet istasyonunda 30 
bin kişilik bir halk kütlesi tayyare
ciyi kar§ılamı§hr. 

Ön sırada madam Post ile tay
yareci Gatty vardı. 3.000 kişi ka
dar, tayyare yere iner inmez, üze
rine hücum etmişler ve Post bir 
kazaya mani olmak üzere perva -
nesini durdurmağa ancak vakit 

bulabilmiştir. Tamamen nikbin 
bir halde bulunan Past halkın al -
kışlarına cevap vermek için birkaç 
kere kalkınmış, sonra otomobille 

Nevyorka gitmiştir.... Seyahat 
15.400 mildir. Hatıra meraklıla

rı hücum ederek tayyereyi parça
lamışlardır. 

Post'un sözleri 

F edakir bir polis memuru vazifesini k·t:.~:ı;:,~:·:~~m•k;:~~..ı 
şu beyanatta bulunmuf tur: ~ 

yaparken hamal tarafından öldürüldü do:n~~~=~:~·~~:~~~:Jıl' 
ları müzakerelerin kati bir •" 
inkıtaa uğradığım ifade et Ankara, 23 (Hususi) - Bugün J Ayşe hanıma sataşmış, tehdit et • I Bu sırada etraftan diğer polis 

burada vazifetinas bir polis me- miştir. Bu sırada oradan geçmek- memurları yetişmişler, katilin kaç· 
murunun ölümiyle neticelenen bir le olan ve ayni mahallede oturan masına meydan vermeden yakala: 
cinayet olmuştur. polis Müeyyet Ef. müdahale et - mışlardır. 

Cinayeti yapan Beyazitli Emin mek istemiş, Emine ihtarda bu -
isminde bir hamaldır. Hamal Emin lunmuştur. Emin buna fena halde 
Altındağ mahallesinde oturmak - kızmış ve bıçağını çekerek polis 
tadır. Nişanlısı bulunduğu Ayşe memurunun üzerine hücum etmiş

Ankara emniyet müdür muavi
ni Şinasi Beyle müddeiumumilik 

derhal tahkikata başlamı!lar, vazi. 

isminde bir kızın babasiyle, bun - tir. Mücyyet Ef. bu ani hücumu fe kurbanı Müeyyet Efendi hasta -
dan üç ay evel, bozuşmuş, bunun beklemediği için kendisini koruya- nede vefat etmiştir. 

Cenaze merasimi yarın (bu-

gün) yapılacaktır. Müeyyet E -

üzerine nişanlısından ayrılmıştır. mamış. Emin polis memurunu 
Emin nişanlısını yaraladığından kalbinin altından, üstünden ve kar 
üç ay hapse mahkum olmuştur. E- mndan yaralamıştır. Müeyyet E-

h 
fendi amirleri ve arkadaşları ta-

min bu ma kumiyetini tamamlıya- fendi aldığı yaralara rağmen Emi-
r ak bir hafta eve) çıkmış, eski ni- nin elinden silahım almağa mu -
şanlısınm peşini gene bırakmamış- vaffak olmuş, fedakar memur 
tır. bundan sonra halsiz kalarak yere 

Bugünde yolda tesadiif ettiği 1 dii~müştür. 

Çivrildeki Zelzelenin 

rafından sevilen vazifeşinas, de

ğerli bir memurdu. Vazifesini ya

parken ölümü Ankara.da teessür 

uyandırmıştır. 

Zarar lan 
14 köy tamamile mahvolmuş, 226 ev, 334 ahır yıkılmıştır 

Denizli, 23 (A.A.) - Çivril ı icabı aha~i harman b~§ında olduk raberinde sıhhi teıkili.t olduğu 

kazasındaki zelzele hakkında bu- larından ınsanca zayıat az olmuş· halde felakete uğrıyan köyleri gez 

• f 
Londradaki Yunan sef aretı 
siyle alacaklılar grubiyle te 
bulun'makta devam edeceğİJ· I 
zakerata, ortaya çıkan ıne•~ı1' 
halledilir edilmez tekrar ı,.t 
cağız. 

Gizli fabrikalar bultı11 

Selanik, 23 (A.A.) - Bir,.
tenin hususi muhabiri, Yul1 
tan Mısır ve F ranaaya rnal 
ren büyük ve gizli uyuşturu'" ~ 
rikalar meydana çıkarıldıjıJll 
dirmektedir. 

On kişi tevkif edilmittir· ·ti 
rinde bir jandarma zabit ye1'• 
bir baş çavut vardır. 

d. e 
Ka valada bir ha ıs 
Kava la, 23 ( A.A.) - Si~ 

0
. 

tenin hususi muhabirinin bıl" 
ğine göre bir tütün müesseıe•1 • 
lerinin bir kısmını çıkarrna1' j 
mi~, işçiler fabrikadan çıkd' 
tememişler, içeriye kapaI1 
dır. 

Nevyork, 23 ( A.A.) - Willey 
Post hava iyi olursa dünyayı tay· 
yare ile dönmenin dört buçuk gün 

de kabil olacağını söylemiştir. V enizelos suikastı Tayyareci yeni yaptığı bu rekoru raya gelen mütemmim malumat, tur.. miş, kendilerin yardım etmiştir .. 
kırmak üzere bir teşebbüse daha tahribatın çok olduğunu göster - 'Ağır yaralılar Denizliye naklo· Felakete uğrıyanlara yardım için Atina, 23 (A.A.) - Veni 
girişeceğini ilave etmiştir. mektedir.. lunmuş, hafif yaralılar mahallin - burada bir heyet teşekkül etmiş karşı sui kast yaptığı ıüPb. 

K b 1 
• 14 köy ta.mamiyle mahvolmuı de tedaviye alınmıştır. ve hemen ite haşlamıştır. tevkif olunan kumandan "· 

ay 0 an tayyarecı .1<tlV :>l:l 1111 "ı1 :1.h" h' d 1·1 1 d J jdll 
ve 226 ev, 334 ahır ve samanlık z 1 1 t• . 87 y 31 o·· c· 'ld 'k. · ..ı b a e, ane ır e ı o ma ıg• ,. 

Rio de Janeiro, 23 (A.A.) - eze e ne ıcesı sıgır, un _ ıvn e ı ı ,sanı.ntı :>-tı.a a hest bırakılmı~tır. 

A 1 Yıkılmış ve bir rok ev de kullanıl- eşek ölmüş ve bir çok hayvan ya- 1 d b' · t ~ t as denizini cenuptan geçmek ü- :r - - o mu~sa a ır zayıa yapmamış-

zere ayın yirmisinde Dakardan ha mıyacak hale gelmiştir.. Mevsim ralanmıştır... Vali Fuat Bey be - tır.. Rusyanın Lehistafll 
reketedenAlmantayayreci~ir~ ~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bir hediyesi 
schaft'dan henüz bir haber alına· idam ! Bulgaristanda Rusyada S' 
mamııtır. 

Natal, 23 (A.A.) - Afrika, Ce· 
nubi Amerika ıef erini icraya te
ıebbüs etmit ve bu esnada kay -

bolmut olan Alman tayyaresini a
ramıya çıkan deniz tayareıi neti
ceaiz araıtırmalardan sonra bura
ya dönmüıtür. 

Lindberg Groanlendda 
Nevyork, 23 (A.A.) _ Lind _ 

bergh, Groenland'da Godhaab'a 
indiğini telsizle bildirmiştir. 

Cümhuriyet vapuru 
kurtarıldı 

İdçbolu, 23 (A.A.) - Makine

si bozulan Cümhuriyet vapuru ge
ce yarısına kadar limanımızda kal. 
mış ve gece yarısından sonra ge • 
len Ege vapuru tarafından yolcu . 
ları alındıktan sonra gemi çekil -
miştir. Hiç bir zayihat yoktur. 

Hilaliahmerin yardımları 
Ankara, 23 (Hususi) - Hilali

ahmer Cemiyeti bugün şehir bah
çesinde 120 fakir ve kimsesiz ço
cuğu sünnet ettirmİ§, Halkevi, Sıh· 
hat Vekili, Hilaliahmer Cemiyeti 
ve Ankaradaki birçok müesseseler 
tarafından çocuklara hediyeler ve
rilmif, gece geç vakte kadar oyun
lar oynanmı§hr. 

Sinen1ada yangın 
Lizbon, 23 (A.A.) - Bir sine

ma müe11f'.sesi yanmııtır. İki kiti 
ölmüı, 21 kiti yaralanmı§tır. 

Almanyada şid
detli kararlar 

Berfin, 23 (A.A.) - Wolff a -
jansından: H. Goering, matbua -
ta fU beyanatta bulunmuıtur: 

- Bundan sonra devlet ve mil
li sosyalizm desteklerine hücum 
eden herkes en kısa bir zamanda 
hayatını . kaybedecektir. Bunlar 
hakkında kanun gayet seri ve ga -

yet müessir olacaktır. Bundan baş· 
ka, nazırlar meclisi Alman katili
binesine bu tarzda hareket e -
dcnler ve hatta, devletin haysiyet 
ve otoritesine fecayi yapılıyor di-

ye propaganda yaparak taarruza 
kalkışanlar için hususi mahkeme -

ler tarafından idam kararı veril • 
mesi için bir kanun layihası vere -
cektir. Ayrıca da bilhassa ihtila
le hizmet için milli sosyalist mu -
haripleri tarafından yapılmış olan 
cürümlerin davasını ilga ve mah
kumiyetleri af için baıvekile sala -
hiyet veren bir kanun yaptık. 

Amerika işsizleri için .. 
VAŞiNGTON, 23 (A. A.) -

M. Ruzvelt, dahiliye nazırına, şe -
hir işsizlerinin köy mıntakaların -
da birleşerek kendi ihtiyaçlarını 

tatmin edebilmeleri için yapacak -
ları istikrazlara 25.000.000 dolar 
tahsis etmesi için müsaade vermiş
tir. 

Bu para evvelce müsaadesi ve
rilmi§ kredilerden ayrılacaktır. 

Mebus Hüseyin Beyi öldü
ren adam yakalandı 
Sofya, 23 (A.A.) - Bulgar a

jansı bildiriyor: Polis tarafından 

alınan şiddetli tedbirler sayesinde 
mebus Hüseyin Galibofun katili 
olan Ali oğlu Veli tevkif edildi. 

Katil Bulgaristan Türklerinden ve 
Kuş.kavaklıdır. Hadisenin sebebi 

şahsidir.. Galibof katile 40 leva 
bOrçlu idi. Katil cinayetini ta -
mamen itiraf etmiştir .. 

Holivutta grev ! 
Holivod, 23 (A.A.) - On bir 

film stodyosunun mütehauısları 

grev ilan etmitlerdir. Bu grevden 
27,000 işçi müteessir olacaktır. Ve 
bir çok artistlerin mukaveleleri -
nin fesh edilmeleri tehlikesine ma
ruz kalmı,lard J . 

M. Henderson ümitli 
LONDRA, 23 (A. A.) - M. 

Artür Henderson Paris, Roma, 
Prag ve Münihte yaptığı görüşme
lerin heyeti umumiyesi itibarile si-

lahları bırakma muahedesi lehine 
" olduğunu bildirmiştir. Bununla be 

raber gelecek müzakerelerin mu -
vaff akıyetle biteceği hakkında he
nüz endişe duymaktadır. 

M. Henderaon, bazı meseleler 
hakkında. bir anlaşma olacağını 
zannedivor. En ciddi müsküllerle 
karşıla§~cak olan noktalar-muahe
denin müddeti ile, taarruz edici 
silahlardan vazgeçilmesi ve imha 
edilmesi meıeleleridir. 

Varşova, 23 (A.A. -. t 
Rusyamn maarif komitetlr 

Sına"l ı· Stl• hsala" t ya sefirine, mareıal Pilt&I 
1885 ten 1915 senesine k•d,r 

P
la" nının netı·celerı· ihtilalci faaliyetine ait 578 

vermi,tir. Bu vesikalar, 
Moskova, 23 (A.A.) - Sene· Ruıyası evrakı arasında bul 

nin ilk üç ayına ait sınai iıtihsali.t tur. 
planının icrasına ait ilk neticeler Bu kıymetli hediye, rd, 1, 
Sovyet Rusyanın istihsal kuvvetle- ile V &r§ova arasında rne~caı" 

tane münasebetin yeni bıt 
rinin gerek !ehirlerde ve gerek 

köylerde süratle inkiıaf etmekte 
olduğunu göstermektedir. 

1933 senesinde i,letilmesi ta • 
ıavvur olunan dört sedden ikiıi 

şimdiden itlemeğe baılamıf olup 

üçüncüsü de pek yakında itliye -

cektir. Ayni zamanda Tchelia • 

biniskideki traktör imalathanesi 
ile Ural mıntakasındaki mihaniki 

inşaat imali.thaneıi, dört kal oca

ğı, ve üç silindir imali.thaneıi de 
faaliyete geçmittir~. 

Ağır sanayi istihsalatı geçen 
seneye nazaran ilk üç ay zarfında. 

yüzde 7,4 nisb~tinde elektrik kuv· 
veti yüzde 21 nisbetinde artmış -
tır .. 

Bu sene Sovyet Rusya tarlala
rında 150 bin traktör çalıtmakta
dır. Buğday mahsulü idrak edildi· 

ği zaman bu tarlalarda 50 bin har
man makinası, yirmi bin lokomo
bil motör, on bin kamyon, otomo
bil ve miktarları mütemadiyen art 
makta olan bir çok ziraat makina· 
ları bu plançoyu yazan Pravda 
gazetesi 1933 senesine ait milli 
planda tamamiyle icra edileceğini 
ilive etmektedir. 

dir. 

,,~ 
Bir doktorun batı 

J ..,ir 
İzmir, 23 (A.A.) - t. ti 

torluk aleminin baba•• ·ııı set . 
merhum Mustafa Enver ı,P, 
münün yıl dönümü miiıı•,e 

at• 
dostları tarafından nıeı r~ 
da bir ihtifal yapılmıf. J11e 
hatırası taziz edilmittir·· 

G ·· ·· ·· ka1'1'
1 

.. ı umuşun satışı v: 
LONDRA, 23 (A. }..);;~ 

müş madeninin ıatıfıll1 t~s d~ 
yapılan mukaveleyi ı~k~,J' 
imzalamıftır. Bolivya ısıt f 
IDif tır. ....,e,, ~ 

Çinle Avustralya ın~,..,,J 
bazı tadilatı henüz iın~• e~~ 
}ardır. Metin bugün neft 
tir. , 

• -- d•i" 
T roçki hakk111 

tedbirler '1ı 
MARStL y A, 23 ( ~ı-" I 

Troçkiye kar§t ahJU111f "-ıtJdl9 harici kararı kaldırıldJ~I~ . .,., .. 
bık halk komiserı 1"~ ol'" 
diği vakit, alelade bıt 1 

kartılnnacaktır. 
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eşi/direkte 

S 
...................... ..... 
okakta 

8ir d a anı vuruldu 
Dün .. ~ 1 ~bir,.,~: eden •onra Yeıildirek

t.. biı;1i .. 01rnu,, Mehmet iamin-
'11 'trr ·· ıurette yaralanmıt -

'ı',pt .. 
1ıırrn1 t hk' ,

11
• ı a ıkata. göre Nu· 
1Yede ' blat oturan sabıkalılar -

. oncu NA • b' . 1-ıet . urı ır müddetten• 
· reıı Ş"k . >'le e" .. u rıyenin baıka bi-

111..ı • 0 1'\.itt'"" .. :~ted' ugunden §Üphelen • 
1 1(. ır .. Takip neticesinde Nu

"''ntp iıın· '!ada oturan Meh-
. •nde b' · .. 
lld~ ırııının metresi 

~hı.ıedi dol.aı~ığını görmüt ve 
lttır,, aıılıce takibe batla -

N"ıin· 
.ı ınt nıetreıi Y etildirekte 42 
"I br h' bik . a ım T ahı in Efendi-

s.ı, otaJ fabrikasında yevmiye 
ttllaktad 

Şijkr. ır. 
. ıye d" "Vl d lcay un og e en sonra 
l>et' a gelirken dostu Nuri, giz· 

" •ne t k 1 1ti l~ a ı mıt ve f üphelen -
, iirıj le la &Örütüp görütmiye • 
e fa.b~~trola batla.mıttır. Şük
~h~tt aya yaklattığı ura.da 

~lr hııJ~ar bir ıokaktan çıkmıf, 
''niir kadınm peıinden yürü-.. 
~k kııka b' d 1 
oııt\l NA ~ ır a am o an 

d. urı bu hal karıısında 
•n tıı Yanına yaklatmıt, ce -

f .. S•kard v b' v h' b' 'itl"'rl ıgı ıçagını ıç ır 

ı~ eden Mehmedin sırtına 
~ d bkaııklarına ıaplamııtır. 
~.. t.r el . .. . M h ," hk erı uzerıne e met 

ılnıış, baıtoncu Nuri de 
\l•nr aldığına kani olarak c-

' lt.klaftn§ılır. • 

' kaç dakika sonra polisler 

~ ..A1ehnıedi Gülhane has• 
~Grj ~lldırmıılardır. Baıton
. lr, k 
~ )tti lttna tadır. Mehmedin 
~ ;de yarası vardır. Haya.-
~ir .. 

~e--.ti-ka_R_e-is-i-
~11~hurunun ye
. ~'İbu~ün geliyor 
~~lrıh Jc.. bırletik hükumetleri 
1.--itl~t\& M. Rooıevelt'in ye
.._i~ '1 ftooıevelt bu sabah 
~~ . telecelltir. 

l"illliıd 
i .ı olan e a.ncak birkaç gün 
"illetik nııralay Rooıevelt 

1 ~. l'h an reiıicümhurların • 
~d\lt, 

8 
tadore Rooıevelt'in 

~ltfllıd \Irada bulunduğu müd. 
·· , a Amerika elçiliği mas

hteft1 M. Schoow tarafın
llt 'bir 1!iyafet verilecek -

~tti 
' ~it ~~elecek olan miralay Ro. 

·'triktıda da yazdığımız gi
~it: " reiıicümhurunun ye-

li.. hu ·· ~ 'aı ~ e\inlerde F ranaada 
~lllduOo~\'elt ise reiıicümhu· 

t. 

't ~ıı· --~~, ...... -
' -~~~1;«\ınerika elçisi 
~"'i ~~nıerika. hükumetleri

~ tt t)'l~ ".~" büyük elçiai M. 

'~' lt)~l'l ilk günlerinde 
it, ek, Anka.raya gi -

'~------~~da yangın 
~ .\ılt.zı' 23 (Huıuıi) 
~ ~ hane mahalleıinde 
~ )'-'dııt, bir odanın döte • 
~ a:ı lct..n ıonra itfaiye ta· 

~lld" 
llrülınu"_. .. 

~ur. 

Cümhuriyetin onuncu yıldömünü 
hazırlıkları kutlulama 

Ankara.da çalışan komisyon ve 
çalışma kollarına ayrılanlar 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönü
mü tenlikleri için hazırlık yap -
mak üzere Ankarada C. H. Fırka 
aı Umumi Katibi Recep Beyin re
isliği altında Ankara Halkevi re
isi Erzurum mebusu Nafi Atuf 
Bey, Milli Müdafaa Vekaleti 
müsteıarı Nazmi Pata, Dahiliye 
Vekaleti müstetarı Vehbi, Maarif 
Vekaleti müstetarı Avni Beylerden 
mürekkep bir büyük komisyon te§
kil edilmiıti. 

Büyük bayramın kutlulama. ha
zırlıklariyle metgul olmak üzere 
büyük komisyona merbut vekalet 
heyetleri teıkil edilmittir. Bu he
yetlerde de fU zatler çalışmaktadır 

Maarif: Reis milli talim terbiye 
dairesi reisi İhsan, aza teftit he
yeti reisi Rıdvan Nafiz, aza milli 
talim ve terbiye azasından Kazım 
Nami, aza ilk tedrisat umum mü
dürü Reıat Şemsettin, aza mek • 
tep müzesi müdürü lsmail Hakkı, 
aza ne§riyat müdürü Faik Re§ it 
Beyler. 

Nafia.: Reis imtiyazlı şirketler 
umum müdürü Ziya, aza mühendis 
Muzaffer, aza Nafiz Muhtar, aza 
levazım müdürü Besim, aza mü
hendis llyas, D. D yolları hareket 
müdürü Nüzhet, aza ressam Bur
hanettin Beyler. 

Hariciye: Reis zat ve tahakkuk 
dairesi ıefi Agah, aza iktııat ve ti
caret dairesi tef vekili Talat Rauf, 
dördün daire birinci şube müdürü 
Münir lbrahim, protokol dairesi 
tef vekili Celil Osman Beyler. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet: 
Reis baş müfettiş ve tefti§ heye
ti reisi Dr. Fuat, aza hudut S. 

S. umum müdürü Osman İsmet, 
İçtimai Muavenet umum müdürü 
Raruk, sicil ve memurlar müdürü 
Dr. Zihni, muhasebe müdürü Rı -
za, levazım memuru ve ayniyat 
mutemedi Fevzi Beyler. 

Gümrük: ve inhisarlar: Reis 
Gümrükler umum müdürü Cemil 
Etem, aza tetkik müdürü Mustafa 
Nuri, inhisarlar şubesi müdürü 
Cevat Beyler. 

Ziraat: Reis müsteşar Atıf, 

azalar teftiş heyeti reisi Naki, Hik 
met, Nejat, Muzaffer Beyler. 

Adliye: Reis müsteşar Tevfik 
Nazif, teftiş heyeti reisi Şükrü Yu
suf, ceza işleri müdürü Hasan, 
hukuk işleri müdürü Kemal, zat iş
leri müdürü Kasım, muhasebe 
işleri müdürü Tevfik, hapisaneler 
müdürü Atıf, kalemi mahsus 
müdürü Mümtaz, netriyat müdürü 
Nedim Beyler. 

Milli Müdafaa: Reis ordu daire
si reisi Apti P,., deniz müsteşarı 
miralay Hulusi, hava müste,arı Sa
lim Cevat, zat işleri rei! ı muavini 
miralay Baha Beyler. 

Dahiliye: Reis umum jandarma 
kumandam Kazım Paşa1 aza em
niyet işleri umum müdürü Tevfik 
Hadi, nüfus işleri umum müdürü 

Ali Galip, vilayetler idaresi u -
mum müdürü Sabri, mahalli ida· 
reler umum müdürü Naci Beyler. 
Maliye: Reis tapu kadastro umum 
müdürü Cemal, aza milli emlak 
müdürü Rüştü, levazım müdürü 
Fuat, vekalet muhasebe müdürü 
Ka,if Beyler. 

Evelki gün Ankara.da Recep 

Beyin reisliği altında büyük bir ic
tima yapıldığın'ı ve yedi komisyo~n 
ayrıldığım yazmıştık. Bu komis
yonları da şu zatlar teşkil etmek • 
tedir: 

İnşat ve konferans komitesi: 
Hasan Reşit, Reşat, Mümtaz, 
Cevdet Nasuhi, Aydoslu Sait, Şev
ket Mehmet Ali, Enver Behnan, 
ishak Refet, Behçet Kemal, Ke· 
malettin Kami Beyler. 

Temsil komitesi: Reşat Nuri, 
tbnürrefik Ahmet, İbrahim Nec
mi, Halil Vedat, Enis Behiç, Ser
vet Şefik, Nahit Sırrı, Salim Na
fiz, Burhan Ümit Beyler. 

Radyo kimitesi: Fahri, Mazhar, 
Hakkı Tarık, Şevket Süreyya 
Hilmi Malik, Muvaffak Beyler. 

Marş komitesi: Faruk Nafiz, 
Behçet Kemal, Kemalettin Karni, 
Cemal Reşit Beyler. 

Tenvir, tezyin merasim komite· 
si: Nevzat B. Apti Pş. Münir İbra
him, Demir Ali, Süreyya, Rahmi, 
Salih, Salahattin Beyler. 

Matbuat komitesi: Hakkı Ta -
rık", Mecdi Sadrettin, Aka Gündüz • 
Naşit Hakkı, Neşet Halil, Emin 
Süleyman Beyler. 

Dekorasyon komitesi: lsmail 
Hakkı, Ahmet Rüştü, Hakkı, 
Mahmut, Vedat Nedim Beyler. 

Evelki günkü toplantıda bu ko
miteler azaaiyle vekalet heyetleri 
reisleri, İdman Cemiyetleri İttifa
kı Reisi Erzurum mebusu Aziz, 
T. D. T. Cemiyeti merkez heyeti 
azasından Çanakkele mebusu Ah
met Cevat Beyler bulunmuşlardır. 

Komiteler dünden itibaren ça -
lışmağa başlamıştır. 

Maarif vekilinin yeni beyanatı 
Türk gençliğinin ilim sahasında çalışabilmesi ve ileriliye· 

bilmesi için müsait bir muhit hazırlamakla meşgulüz 
Dün reımi daireler tatil olduğu 

halde Maarif Vekili Reşit Galip 
Bey öğleden a.onra darülfünuna 

gelerek yeni üniversite kadroları

nı hazırlamakla. mefgul olmuttur .. 
Retit Galip Bey geç vakte kadar 

darülfünunda çahtmıf ve bu es -
nada yanında 11lahat kc.misyonu 
azaları da hazır bulunmu§tur. 

Retit Galip Bey dün kendisile 
görüten bir muharririmize kısaca 
şunları aöylemittir: 

- Bet altı gün daha çalıtaca
ğız.. Ondan sonra bol bol görü -
türüz.,, 

Maarif Vekili Dr. Retit Ga -
lip Bey içki dütmanları cemiyeti -
nın beden terbiyesi mümeasiline 

içki dütmanı gazetesinde neıredil 
mek üzere tu beyanatta bulunmuf
tur: 

ği feragati nefis sahibidir. Mem

leket ideali uğrunda, memleket 

VAK 1 T' 
Gündelik, l::llyası Gazete 

btanbul Ankara Caddesi, VAKiT yurdu 

Telefon Numaralart 
Yazı işleri teleConu: 24379 
idare telefonu : 7437e 

l'elgı-at adresi: J ııtan bul _ ·ı A.Kl"I' 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 
TUrklycı Ecnebi 

Seneli': 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık no 14:10 • 
S aylık 400 • 800 • 
ı aylılr 150 soo • 
illn Ucretler• ; 

Tlcart UA.ııların illtn eahlff'lrrlnde ııantl· 

mi SO kuruııtan baelar, Uk sahifede ı~o 

kuruıa kadar çıkar. 

Hüyük, fa:ı.la, de\"amlı llln verenlere alt 

ayrı tenzllltt vardır. 

Reaml UAnlarm bir a:ıtırı 10 kuruetur. 

KUçUk llAnlar: 

Bir de!aııı 30 iki defaııı 50 llç defası 60 
dört ııetaııı 70 ve on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık llAn verenlerin bir dcfal'I mecca
nendir. Dört ıs tırı geçe o 11.A.nlann fazla 

utırlan beş kuruştan hesap edııtr. 

meselelerinde kendisine düşen va
zifeyi yapmaktan asla çekinmez .. 
Gençliğin ilim sahasında şimdiye 

kadar büyük muvaf fakıyetlere 
m$lzhar olamamasının sebebini bu 
hususta lüzumu olan vasait ve mu-
hitin kifayetsizliğinde aramak la
zımdır. Şüphesiz ki Türk gençli • 
ğinin hepsi de ilim sahasında ça
lışmak ister. Fakat ne çare ki bir 
sürü felaketten kurtarılmış bir 
memlekette gençler her şeyden ev
vel hayatını kazanmak mecburi -
yetinde kaldıklarından içlerinde 
iLme karşı candan bir iştiyak du
yanlar bile bu ideallerini fiil mev
kiine koyabilmek için müsait bir 
muhit · bulamadılar.. İşte biz şim
di o muhiti hazırlamak ve tamam-

- lnailiz gençliği idealini kay
bediyor diye İngiliz ilim adamları 
bağll'ryor.. Almanyada gençlik 1 

milli ve ilmi kabiliyetini kaybedi 1 

yor. Diye hükumet himaye çarele- j 
rini arattırıyor.. Bütün bunlara J 

mukabil bizim memleketin gençli- ~----------•-' 

ı lamakla meşguluz ve çok geçme-
1 den dünyaya göstereceğiz ki Tür

kün kabiliyeti diğer milletlerden 
çok yüksektir.. Biz mesaimizin 
muhtelif merhalelerinde elde 
edeceğimiz muvaffakiyetleri kafi 
görüp dumuyacağız.. Daima ve 
daima ileriye koşup bütün millet· 
leri geçmek için geceli gündüzlü 
hep beraber çalışacağız.,, 

• 

SOi/BETLER 
•• 

Üz •• ve soz 
Hakimiyeti Milliye rcfikımızın 

evvelki günkü nüshasında, Halit 

Fahri Beyin " Bir haleti ruhiye,, 
başlıklı yazısı vardı. 

Bir zat "Semavi ihtiras,, adlı 
bir roman yazmış, Halit Ziya B., 
Cümhuriyette, bu romanın tenkidi

ni yapmış, ve bu tenkidinde, E
debiyatı cedideyi bir hayli meth
ettikten sonra, genç Türkçü ede -

biyatçılarm, sadelik iddiasiyle 
üslubu bozduklarını ve edebiyata 

yazık ettiklerini, açıkça söyl~me

mişse de, herhalde ima etmiş ... 

Halit fahri Bey, Edebiyatı Ce
dide üstadının tenkidini, iyiden 
iyi iğneledikten sonra diyor ki: 

Hayır, Halit Ziya Beyefendi, 
hayır!.. Bu gülünç iddianın :;iz ol-
sun kahramanlığını bırakınız. Bil
hassa asırlarca öz dilini arap ve 

acem kamusu içinde kaybetmiş o
lan büyi.ik Türk milletine kendi 

malını, kendi zenginliğini vermek 
için çalı~anlara kapalı bir hücumla 
dudak bükerek haksız tarizler ve 
kinayeler yağclırmağa heves etme
yiniz. Hatırlarsınız ya, Dil Kurul-

tayında açık ve temiz Türk dilini 
bir plfıjda uzanmış çıplak bir genç 

kız vücuduna benzetmiştiniz. Ge
lin, üstat! Gene o sözünüzde ve o 

hayalinizde duıun. "Cryan bakire. 
ye beraber hayran olalım. 

Halit Fahri Beyin bu yazısını 
okurken, Dil Kurultayında, en 
ilk saf la oturan ve hani biraz çe· 

kinmeseler: "Bu lisanı da biz ya. 
pacağız !,, der gibi bir tavır takı· 

nan Edebiyatı Cedide erkanı göz
lerimin önüne geldi. 

Sözde, temiz Türk dilini, bir 
plajda uzanmış çıplak bir genç kız 
vücuduna benzetenler, özde değil 
ona hayran olmak, onu, besle • 
me diye evlerine almazlar. 

Arkadaşım Sadri Elemin "Öz 
ve söz,, yazısında dediği gibi: 

"inkılap nöbetçisi yalnız sözün 
değil, kalbin adamıdır. O inan• 
dığını ya_pan, ve yaptığına ina • 
nandır.,, 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti komi
telerinde arasında isimleri yazılı 
olmasına rağmen, Edebiyatı Ce

dide erkanı bu işe inanmazlar an-
k . ' 

ca ınanmış gibi görünürler ve bir 

şey yapar gibi olurlarsa, ınanma· 
dan yaparlar. Bunun da kıymeti 
yoktur. 

Selami izzet 

Akay müdürü 
Akay idaresi müdürü Cemil B 

dün idarenin işletme ve güvcrt~ 
şefi Aziz, iaşe ve Yalova kaplıca • 
ları şefi Muzaffer beylerle birlik· 

le adalar hattını teftiş ve Pendiğe 
kadar giderek oradaki iskele in • 
şaatını tetkik etmişlerdir. 

Zeynep Kamil hastanesi 
açılıyor 

Belediyece kurulan Üsküdar 
Zeynep Kamil hastanesinin açıl • 
ma merasimi bugün saat onda ya
pılacaktır. Hastane şimdilik 40 
yataklıdır. 

24 Temmuz 1918 

- t~·di nıllll nııinnsı•bctllf' bugUn gnzl'fı8. 
lrr lnt işar r.tnıcdlğiııdeıı 3 "'mi habcrl<'rl W

IC.U nhmrr tanıfmdan m~rcdilmlııtır. 



, TAKVİM Bulgar Başvekilinin 
ktısat doktoru defi/, 

muktesit doktor 

Pazartesi 
24 Temmuz 
1 Rebi.ahır 

Gün doğuşu 4,49 

Gün ! · atışı 19,33 
Sabah namazı 3,00 
ÔJile namazı lll,20 

Sah 
25 Temmuz 
2 Rebi.ahır 

4,49 
19,33 
3,00 
12.20 

Vakıt' a beyanatı 
. l b k ' ·1· . y . ticlret (Ba:ı tarafı l inci u.yılada) 

garistan münasebatına bu gibi şey
lerin katiyen bir halel getiremiye• 

ceği bir kere daha anlaşılmıştır~. 
Ehemmiyetsiz hadiselerden isti -
fade etmek için dostluğumuzu çe
kemiyenlerin sarfettikleri faaliyet 
göz önüne getirilecek olursa em -
salinden ictinap etmenin lüzum 
ve ehemmiyeti çok kolay anlaşı • 
lır.. Türk ve Bulgar milletinin 
dostluk hususunda çok kıskanç 
olmaları ve dostluğumuzu istemi -
yenleri sevindirecek hadiselere 
meydan vermemeleri şayanı te • 
mennidir .. 

rıy e a allı ırız.. ent ··ııJ' 

muahedesinin iki mcl"llek~l ~~tİ' 
se!..atını daha ziyade sAJ1lJI1'l 

h:indl namazı 16.18 16.18 

tkmci yazımdn kimden bahse- ! kansı kayınanasıyla kavga edip 
deyim diye düşünüfordum. duruyor .. Çocuğun mektep kitap -

receğine itimadım vardır. .,_ 
• t rı ,r 

- Türkiye ile Bulgarıs a e• 
sında henüz halledilmenıiş Jl\es 

Akşam namazı 19,33 19,83 
\'atsı namazı 21,28 21,28 

imsak 2.41 2,41 
Durak yerine yaklaştığı için a- larım almak için para yok! .. Yılın geçen günlcrl 20~ 20~ 

leler ne vaziyettedir?.. ~ kalan" 164 163 ğırlaşan tramvayın pençeresinden Bütün bunları sayıp dökerek i-
gözüme bir kasap dükanı çarpb.. dare müdürüne ne zaman bir az '--------------HAVA - Ye Ukliy askeri rııA&t merke-

- Türkiye ile Bulgariste.~ ~ 
sında henüz tasfiye edilnıedık J~ 
ruz emlak meselesi katmıştır· }ik 
taraf tebaasına ait olan bu eJll ğİ" 
işinin de yakında intaç edilectf • 

Dükanın önünden sıcaktan kulakla sızlanacak olsa, hemen ayni tarize 7Jnden verilen m:ılOmııta göre, buglin hıı\'a 

rı düşmüş orta yaşlı bir eşek ge
çiyordu .. 

Birdenbire bu güzel gözlü ve 
tahammüllü hayvancağızı kesil
miş, dükanm iri çengellerinden bi
risine asılmış tasavvur ettim ... 

Bu tasavvur, muharebe yılların
da kulağa çalınmış bir kavurma 
hikayesini hatırıma getirdi. Tram
vaydan indiğim zaman kimden 
bahsedec~ğimi bul~~ştum. 

lktıs'at ·doktorlarının bizde ve 
bütün .,dü~yada iktısadi buhrana , . . ... 
ibir çare bulamadıklari bir zaman-
:dayız.. BÜna rağmen ismini ha -
tirladığım zat, bir zamanlar mü -
Clerri~i -;;lduğu zührevi hastalıklar
'dan ziyş.'de iktısat işlerine akıl er
dirmiş, para !biriktirmiş, akar 
yaptn'mış, on patanın kadrini bil
miyeni Türklükten çıkarmış, bu 
suretle nüfusumıizu nihayet bir 
iki milyona indirmek istemiştir. 

Ya bu müthiş servete sahip ol
masaydı da İstanbul evkaf müdür
lüğünde kendi halinde bir katip 

'B b·~1· , a ıa ı gazetelerinden birisinde 
talisiz bir musahhih olsaydı .... 

Lo!, tozlu, havasız ve basık 
tavanında kör kör yanan bir 
2rnpul asılı bir matbaa odası ta a 

s?.vvur ediniz.. Kağıt örtülü ma
ar.sının üzerinde nlominyom bir tü
tün tabl~sı vardır ki içerisi son 
santimine kadar içildikten sonra 
bashnlİiuş izmaritler doludur. O
danın havasına insan nefeıi, tütün 

11 
matbaa mürekkebi ve rutubetin 
'birbirine karışmcısmdan doğmuş 
acaip bir koku sinmiştir •. 

Baş mürettip asık bir suratla 
odaya giriyor ve kirli masanın ü • 
zerjne uzun uzun serilen proval • 
rı okuyup düzeltmeğe uğraşan pe
rişan kıyafetli musahhihe çıkıtı -
yor: 

- Celal Bey, gene provalar geç 
kaldı.. Dün de bir sütunda on ke
limeyi düzeltmemişsin .. idare mü
dürü bizi sıkıştırınca seni söylerim 
karı~nıam ha ... 

Bu-çıkışmadan sonra baş mü. 
rcttip, matbaa mürekkebi ile ka _ 
rarmış elini garip bir laübalilikle 
musahhihin yarı kambur omzuna 
koyuyor: 

-· Yahu Celal Beyciğim, ne ol
du sana böyle?. Diyor, eskiden 
tenden dil~atli mu ahhih yoktu!. 

Halbuki zavallı musahhihe ne 
olmamrştır, olmıyan ne kalmıştır? 

İşte saat üçe geliyor .. O, daha 
öğle yemeği yiyememiştir.. Mat
baanın karşısındaki piyazcıya iki 
defa haber gönderdiği halde pi -
yaz gelmedi.. Herif, koyu bir ar
navut ~ivesiyle: 

- Yetişmez mi batırdığım pa -
ralar?. Diyormuş, Ben lstanbula 
parasız gazetecileri doyurmağa mı 
geldim?. 

Bu açlık, çerçeveleri paslanmı§ 
~özlüğünün altındaki şehla göz -
Ierini bulandırıyor.. Harfler ve 
kelimeler ona bir ıraya dizilmiş 
kar~ncalar gibi görünüyor .. 

Hele dün geceyi hatırlayınca, 
elindeki kurşun kalemi, masanın 
·kirli 8rtüsüne vurup kırmak arzu
!ounu duyuyor.. Annesi hastadır; 

uğrıyor: kısmen bulutlu, ıılnınll lstlkametlerden ha· 

flf rUzgfırlı olacaktır. 

J>ünl;:ü sıroldık rn faı.ta 27, en aı: 2S 

santigrat, hıım tnz~ikl 769 milimetre idi. 

- Gene mi Celal Bey?. Bir gün 
de yanıma gel de para isteme be 
yahu!. Sen para istemekten baş-

=".~":"===--=-=--=---====~~~===== 
ka bir şey bilmez misin?. O ~ı 

Halbuki kendisine ne verilir?.. :;;;!!.==:~==;::;:;:;===:::=====~=~~-
Hangi gün ricası yerine getirilmiş Bugün 

l l ? ISTANBUL -
te yüzü gü dürü müştür · • 18 den 19 n kmlnr Gramofon: Odııon, w. 

Aksarayın yan sokaklarından T. o. sı Odeom o- 4~06. Kolombia, c.B. l55f. 

birisinde yeni taşındığı viran, köh- Sahibinin se ı, K. 6468. Kolombla, s. n.80! , 

ne, ahşap evde oturuyor. Yer de- Kolomblıı, D. 18878. 19 dan 20 ye !kadar l\IU -

ğil ama, ne yapsın!. Fatihte, Edir- ııerref Hanım, Fnlk Bey vo arkndn5lan. 20 

nekapıda geçen sene oturduğu ev· drn 20.so n kndnr S:ız (Belkls Hanım). 20.so-
dnn ~1.so a lmd:ır Tamburi Renk Bey ,.e nr

lerde ikişer, üçer aylık takıntıda lmdaşları. 21.80 dan 22 yo kadar Gramofon : 

kaldı. Şimdiki evde de iki aydır Kolombi11, J). c. 97 - Sahibinin ı;e ı D. B. 

kira veremiyor.. 1281. Sahibinin sesi K. 6il6. 2ı den ıtıhnrrn 

Taşındığı mahallenin kasabına, Ajans, Borsa haberleri ,.o saat nyıırı. 

manavına, bakkalına, eski mahal- '1YA."A: 518.ı m. -

11' 
ne emınım.. Bu mesele etnı sstt 
da notalar teati edilmiştir.. • , . r.1• 
noktalar tefsıre muhtaçtır. • de 

- Ticaret muahedesi müzake -
mafih bu meselenin halli içıııf ~ 
çareler bulunacaktır. iki tara dit· 
hüsnü niyetle hareket etınekte ) • 

- Ticaret muahedesi müzake • Ben de bizzat bu işle nıe,gul 0 

resi iki taraf murahhasları arasın- maktayım.. ·re 
da devam etmekte ve muvaff aki· - Londrada Ruıya, Tür);. 
yetle ilerlemektedir.. lki memle - ve küçük itilaf arasında inızıı dVİ 
ket mallarının mübadelesi için ça• len ademi tecavüz nıuahe 

'I 

resi ne safhadadır?. 

reler bulunacağına eminim. Mü- hakkında ne düşünüyorsunuz··f, 
zakerenin• muvaff akiyetle ilerle - - Cihan sulhunu korunı•Y.ıı et~ 
diğine göre muahedenin yakında rıyan muahedeleri memnunı1 
imza edileceğine muhakkak naza- karıılarız.. 1" . ,..-
·······································································••W•••······· lesinden hemen haber gidiyor: l%.SO plfıkb köy dans hnavlan, ıa konser, 

- Aman dikkat edin, Celal Bey ıuo 15 <lcvnmr. 16.80 (Şcksplrln nC3tlfil) K •• •• k Ali h JJ1 
mc\'7.Ulu konferans. 16.55 meşhur SUltler pltik uçu pazarın a ıyı 

sizin mahalleye geldi.. Parayı tı• la. I8.2J konser. 20 (Nehirlerin melodJsl), tc- · 

kır tıkır sayarsa istediğini verirıi- gnnnl konseri, 20.85 eğlendirici koIU1Cr, 22.45 

niz.. Fakat veresiye dedi mi, hiç akusıım kon e rt plfiklıı • d }• y e n a d a m •' 
oralı olmayın, yoksa yandığınız BUDAPEŞTE: 550.5 m. -

.. d'' 11 konser, lS.03 pi k, 14.30 salon mnslldsl. gun ur .. 
İşte bu ve buna benzer bin tür- ıo.ao ~tgan orkccıtre L 21.15 Grııın ıarkılıın. M h d b 1' 

22.05 l\:uartct. 28.20 haberler. ıs.25 ti&'l!D or- u arrem ismın· e ı·r gencı·n ve 8 
lü dert içinde muaahhih Celal Be- J 
Yin bu kadar tashih yapabildig"ine kcstr:~; k d h k • d •• b } .-1 f Bunr:.Eş : 394.2 M. - a aşının mu a emesıne un aş a•~ 
de şükretmek lazım gelir ama, ida- ıs haberler. pll'ıkla orkscrc musikisi. lS.40 

re müdürü, önündeki yaş sünger -
den parmaklarını ıslatarak bank -
not destelerini sayarken: 

- Efendim, derdi varını§, tasa
sı varmış, ben onu dinler· miyim? 
Hepimizni derdimiz de, tasa!JlIZ 
da başımızdan aşkın. Fakat işi -
mizi görüyoruz.. Der. 

Celal Beyin züğürtlüğü artık 
Babıali caddesinde darbımesel ol
muı gibidir.. Onun için, Meserret 
kahvesine şöyle oturup ta birisine 
dert yanmak istese, Mısırda sağır 
sultanın bile duyduğu bu haberi, 
karşısındakinin dinlemek isteme -
diğini görür .. 

Hatta bir gün biçağın kemiğe 
dayandığı mukaddemesiyle bir 
muhbire matbuat cemiyetinden bir 
az borç alaca~ını söylemişti de şu 
cevabı almıştı: 

- Vaz geç, Celal Bey dostum, 
matbuat cemiyeti insana sağlığın· 
da iken para vermez. Ölürsen me
zarına çelenk gönderir .. 

• ov; ıs. 

Buraya geldikten sonra yazdık· 
larımı bir gözden geçirdim ve dü
şündüm: Muhterem doktorumu -
zu .darülfünuna müderris yapan 

tahsili ve malumatı; fakat bu ka
dar irada, akara sahip kılan yara
dılı~ı değil mi idi?. 

Tıbbiyeye girmeyip bir gazete
nin musahhihi de olsaydı bu ya
radılış, gene ona metelikleri top -
latır, onları servet haline getirtir, 
ya bir gazeteye, ya bir kitapçı dü· 
kanına ortak yapardı. 

Ye yahut bir kasap dükanı a -
çıp bir biçimini bularak halka ya
rı yarıya ucuz et satar, gene zengin 
olurdu .. 

Artık o zaman, gene abadan 
elbisesi, kaba ayak kabısı ve bek
çi sopasını andıran bastoniyle onu 
geçer gören eski kapı yoldaş

ları Meserret kahvesinde oynadık
ları tavla partisini bir az durdurur 
ve konu~urlar: 

- Yahu, derlerdi, şu bizim Ce-

h:ıflf mumki, plMda, 18 muhtcllf mus\h-t eser-
leri. ıo.20 plfıkl:ı. tcı;nnnt 21 pllıkla oda mu- İstanbul ağır ceza mahkeme -
slklsl. 2U5 ~ırtc piyano ile konser. :ıı.15 sinde Muharrem isminde' bir gen-
lwnscr • 

Yarın 
ISTANBOL: 
18 - 18.30 gramofon: Sahlblnln ~I 

K. GS88 - Sahibinin 5e5l K. 6589 - Kolom

bla DW. 2006. 18.SO - 19 Fransızca ders 

(llc.rlcmlş olnnl:ırB m:ıhsııs). 19 - 19.SO 

saz (Cenncıt Hanım). 19.80 - 20 &nz (Nec

miye Hanım). 20 - 20.30 su (~lhnl Tev

fik Hanım). 20.SO - 21.80 Eftalya Danım, 

Smll Bey ve nrlmdaııları. 21.SO - 22 gra 

mofon. 22 ajans, borsa lınbcrlcrl ve s:uıt 

nyıın •• 

VİYA.."A: IJIS.1 m. -
12,SO l'IAkla mrşhur bosU-k4rlıınn eserle

ri. Bııl:ıkire\lıı dslamey> isimli (iark fante

zisi. IS KonsC'r. 14,10 - t:S Dc\·amı. 16,35 Plfık

la h:ıfit musfül <'!lcrlr.rl. 18,80 Kon r. 20 Kon 

ser. 21,SO Senfonik konser. 2S,05 Dans hava: 

lan. 

BUDAPF,...TE: Mi0.5 m. -
11 l'l!ık. 18 öğle çanları ve S.'llon konseri. 

H,80 Koro h:ıUndc tagıınnl. 17 senfonik kon

ser. 19,80 Plak. 21 Frnn!lız operalarından 

parçalar. 22,40 Hnbcrler. Çigan musiki ı. Ha
berler • 

Il'C'lillEŞ- S9t.2 m. - ' 
18 Ilalx>rlC'r. PIAk. lS,4-0 PUikla muhtelif 

l>l'Steler. 18 l\onscr. ID,15 Devamı. 20,20 

plalc. 21 !im. Ellnekso Kı1sth·os.·o tnnıfınd:uı 

tııgnnııi. 21,20 Orkestra ~con!ICrl. U,15 Konser. 

J,cbarın (l'ngnnlnt) operetinin potpurlsJ. 

VAW;iOVA: 102 m. -
18,05 llııflf musiki. 15,55 PIAk. 16,85 P

lfık. 17 Orkestra ltonserl. 18,15 Hafif nıııslkl, 

pll\kla. 19,85 Tagnnııl. 20,05 Plak. 21 Orkes

tro konseri. 22,0.; ltonscrin de\"amı. 23 Dans 

lı.•1\'aln rr. 

BELGlli\O: 481 m. -
12 l'Uik. l 8,05 ltad~·o orkestrasının kon -

seri. 19 Rus nrkı1arı. JD,SO Vi_yolcnsel kon -

lil'rf. 20,30 OperetıerdC'n pnJ1'alıır. 21 &nfo

nllc konser. 28,10 Uııdyo orkestrasının lı:on -

seri. 

ROllA: 441.2 m. -
21 Haberler. l\luslkl. 21,80 Sl'lvngglnln 

(Vcnr.ılikte l\lu)ls) opernsı. Sohbet. Hnhforler. 

En sonda haberler. 

lnutınıtnntutllllJIRIDlfıNUNIUıllt Albatmmıinlmntdlll~I 

lalin binlerce lirası, evleri, aparh-
manları varmış.. Halbuki piyaz -
çıdan ciğer kebabı alamadığı, evi
nin kirasını veremediği günleri bi
liriz. Bu parayı nasıl topladı, ne 
yaptı, ne etti?. Hayret .... 

Toplu i§ne 

cin Küçükpazar esnafından bazı -
larmı tehdit etmekten ve Kadri 

isminde bir genci kiırşunla yara .. 
lıyarak, bir bacağının kesilmesi
ne, bu suretle daimi malul kal • 

masına sebep olmaktan, arkada
şı Haydarın da bir kiıiyi tehdit 
etmekten suçlu olarak muhakeme
lerine başlanmıştır •• 

Yaralama vakası Fatihte Kırk 
çeşme yangın yerinde olmuş .. 

Muharrem Efendi de, arkadaşı 
da suçlarını inltar ettiler. Bu in· 

karına karşı davacılardan seyyar 
esnaftan Kadri Efendi, "Yan ya
na gidiyorduk. Yolda keyf için 
bana kurşun sıktı .• Görenler var.,, 
dedi .. 

Davacı mevkiinde "oturanlardan 
hamamcı Ali Efendi; "Muharrem 
bana bir çocuk gönderdi. Bu ço• 

cuk, ondan bir pusula getirdi. Beş 
lira istiyordu.. Ben aldırış ~tme
dim, pusulayı yırttım.,, dedi. 

Mahkeme heyetine riyaset eclen 
Haydar Naki Bey sordu: 

- Sizi tehdit etmedi mi?. . 
- Hayır, şikayetçi değilim. Pu .. 

sulayı getiren çocuk yalnız; "Pa
ra vermezse, keyfine! diyor,, de. 
mişti. Bu kadar!. 

Bakal Memduh Efendiye ne 
diyeceği soruldu.. O da, tehdit e
dilmediğini söyledi. 

- Fakat siz, mazbut ifadeniz .. 
de bu Muharremin "Ben Siirtli 
Muharremim.. Ben, Küçükpaza -
rın allahıyım.,, dediğini ve aldığı 
rakı şişesinin parası istenilince sa} .. 
dırma çektiğini söylemişsiniz?. 

- Hayır.. Şimdi hatırlamıyo -
rum.. ihtimal saldırma ile rakı 
9işesinin ağzını açacak bir vaziyet 
almıştır da .... 

Kahveci Aziz Efendi de, "Teh· 
dit l....;ilmedim.,, dedi. 

Şükrü Efendi isminde birisin· 

bdil 
den gramofon istenilmesi, t~, 
mektubu gönderilmesi husul , 

da gerek Muharrem, gere1' l"i':ı, 
dar Efendiler; "Böyle bit ıetr,ı;.1 
mamıştır. Bizim alakamız "i 
dediler.. dl 

Mevkuf olan Muharreın f.fe;e1 
ile mevkuf olmıyan Haydar ~eti~ 
dinin muhakemeleri ıahit~ ~· 
çağnlamsı için kaldı.. Kadı1 , 
fendiden batka davacılar, dıı:~ 
ları olmadığından bahisle bıJ~ 
sonraki celselerde hazır bıılıı , • 

• 50' 
ları lazım gelip gelmediğitıl ·~t 

Jefl 
dular.. Mahkemece gel111e 

lüzum görülmediği bildiriJdİ· _/ 
WU1m11nnıııunumıımnımn111D1nnumnumıumıımı1nunnını~ 

Askerlik .................... • e 
Şehit yetimlerıJ1 ef'' 

. ı·"'irıd 
Kadıköy As. Ş. reıs ıg r il" 

Ş h. · ı · · · bisarltı 1 e ıt yetım erme aıt ın ~4 , 
ramiyelerinin dağıtılnıasıtıa tl' • 
- 933 tarihinden itibaren btı 
nacaktır. ıııt ' 

• pıJ ' 
1 - Tevziat cumartesı, . }ı!J~IJ 

tesi, çarşamba olmak üzeredort ıf 
da üç gün öğleden e-v"Vel • 
müddetle devam edecektır· ...,j •(ı 

• resıv eJ 
2 - lsthkak sahiplerı ~et 

.. d .. f s teı 1··~ net maaş cuz anı nu u urll~ ", 
iki adet fotoğraf ve beş 1' \jrı'' 
pul alarak evvela şubeye ~er fi~ 

l d f • •b' bır ~I at a e terı mucı ınce J'tl 
Numarası alacaklar, sonr:1'\(iil ~ 
köy kaymakamlığında teŞ de'eJ; 

d k · .. caat e en omısyona mura f 
1 d

. ,, 
er ır. e1' 

'tibar .ti~ 
3-Tarihi ilandan 1 

0Jv 
t111iYe 

zarfında müracaat e 

hakları sakıt olacaktır. ,ı 

00atı{I 
LAZARO f"RANKO :!S~~J1,11tıı1' ~.f 

Tleareth:ınf'. i, Gıı.Jatada (jŞtıılt ti 
tstanbulda, Sultanhsm::ırnınılıı _1 .,.ııı"<," 

ttil ıcrlll' (P' 
lar) nuığnznsma n:ıkle ' 

nılışterllıtrlno an.e~ ıer. 



~K/T'ın Tefrikası : 68 
................ -·-··--

Polis Haberleri 

-·····oi~lı·~;i'~ 

yaralamış! 3 MAYIS GECESİ .. 
k Genç kadın, polislerle birlikte Konuşamıyorlar, bir fey söyle-

Sulu Manastırda pazar yerinde 
balıkçı Nuri Kirkor isminde bir 
satıcı ile ufak bir alacak yüzünden 

dirhemle 
ııtpıdan çıkarken, usulca, masa - miyorlardı . Nahide, başını Cemil 
ın .. . d A VI Hd ~Zerınde kalan çantasını Mü- Kazımın omuzuna daya ı. gamı kavga etmiş, Kirkoru 
~1t1.ret etti. ya başladı. başından ehemmiyetlice yarala-

r alnız kaldıkları zaman Ca - Cemil Kazım iğildi, genç kızın mıştır . 
er k ' 

a a. liasan Sıtkı beye, sordu: saçlarını öptü .. Sonra alnını öp • Tramvaydan inerl<en ••• 
h l~ Sizinle meseleyi ne zaman tü .. Daha sonra gözlerini öptü. 
• edeceğiz. Nahidenin çekilmediğini görün 

i' :- Ne zaman isterseniz. istedi- ce sevildiğini anladı. 
~~~ıı ı"rnan bankadan parayı ala- Bir haf ta sonra, Aneyle Mü -

1 ''•İniz. fit niki.hlandılar. Neriman koca -

Neslişah Sultan mahallesinde o
turan 98 yaşında Mustafa tram
vaydan inerken düşmüş, bacakla -
rından ve başından yaralanmıştır. 

Kırk liraı;ı ~almış ~lirn verdi ve çıktı. siyle barıştı. 
ICS l "'-n Sıtkı bey arkasından Nahideyle Cemil Kazımın ni • Karaköyde Halil Paşa sokağın-

) tndi: ş.\n merasimi tes'it edildi. da 21 numarada oturan Ali Ek-
.._ Zavallı adam .. seviyor.. --um•ıunıumumımn11mımııımı1111111""""'" ... ııı'lll"'m'""'"""'""'1"111'"'"' ı her Efendinin evine komşuların -

de fantayı aldılar, açtılar. lçin • flvAKJT-Kartlerbad• = dan Hasan pencere camını kıra -
0 rnha. yoktu. .. --::--· rak girmiş, yatağı altında bulu -

IC5 .._ Beraber alıp gitmiş, diye Ortaköyde kaldırımı orten nan kırk lirasını çalmı§tır. Hasan 
Ylendil taşlar niçin kaldırılmıyor? kaçarken yakalanmıştır. 
Vildaer. • ·f d · d M"'f0 "k t artık d·-d' n, resmı ı a esın e u ı- Tramvayla Betı taş an; iki Cjlrak bir fırıncıyı döv u 1

11 od 1 Ç ttr l.ıında söylediklerini tekrar umumi bir hala şeklini a an ıra-
~ ğan kemerini geçtikten sonra Or-

lıyd aınarniyle sakin ve soğuk kan- taköye girerken sol tarafınıza ha• 

Beyazıtta Cümhuriyet cadde
sinde oturan fırıncı Cemal, Mah·· 
mutpaşada alacağı olan bir ahçıya 
giderken yolda ahçının çırakları 
Ahmet ile Mustaf aya tesadüf et • 
miştir. Biribirlerini tanıdıkları i
çin selamlaşmışlar. 

lı. karsanız bir takım duvar ve top-
f-.de . . O O k"fh k ld 1 kA • )e •ını ımza ettı, tev ı ane· rakların yaya a ırım arını amı-

ttrı"~kedildi. Arkasından hayret le~ kapladığını görününüz. Belki 
ı er. b . 

5 seneden fazla bir zamandan erı 
"';- 4rna. da kana suıamış kadın bu hal bu !ekildedir. Hamidin 

"· vehmi dolayısile Çin seddine ben-
k, ...... 'f evkifhanede, odasına girer zet kat kat duvarlar kam ilen örtülü 
~'ti, Üzerini arıyacak olan kadın ve Feriye saraylarının kuş uçmaz, 

Mustafa: 
- Nereye Cemal Efendi? .. 
Diye sormuş. Cemal Efendi de: 

~>'ol \'erdi. kervan geçmez nev'umma bahçele - Ustaya gidiyorum. Bizim a• 
tı.ıd lkat Vildan kadını omuzl~ - ri olan bu yerlerin Ortaköye pek lacağı hala vermedi. Git gel git 
itti ln tutup gardiyanın üzerıne yakın bir yerinde bir su sızıntısı gel artık ben de bıktım. 

'a~daya. girdi, ~a~ı k~pa~.d~~ · .. senelerce uğraştıktan sonra bu a • Çıraklar Cemal Efendiye takıl· 
llld ıra.ı sonra muthış hır gurultu ğır duvarların elli metrelik bir kıs- mak istemişler: 
~ııd"· Bir §ey patladı. Camlar kı • rnmın çökmeıile neticelenen bu Ahmet: 

SON 
'· hadise bir heyelan telakki oluna· - Daha çok gidersin diye söy

rak; mühendisler faaliyete haşla_- lenmiş. oıd~rtc,i ~ün, Nahideyc serbest 
~Unu haber verdiler. . 

~eiq •evtnçli ha'ber, onu sevındır· 
~ra ziyade §a§ırttı . 

~İ)' lık her gün, Cemil Kazımın 
ll1ıt t'ttlerine alı§mışh. Onunla ko

~~kta.n kuvvet buluyordu. 
)Uı·· •lbuki buradan çıkarsa, yer 
l~~tı.de Yapayalnız, kimsesiz ka

lllr il ... 
di)', u "cı düşüncelerdeyken gar -

A..tı. bir ınektup getirdi. 
c,~ıp okudu. 
''"h' ccl( ıde hanım, 

d._tı, trirne hanımın katili mey -
kclld· S•ktr. Cinayeti itiraf etti ve 

c,~ Ctıa.sını kendi verdi. 
~\r, '•an Sıtkı bey, kendisini ka 
d,11 ,hra.ladığınızı söyledi. Siz -

'~'" 1•t- a.c, değildir. 
dı ter rn ·· h· b' . . 1 ı •i u ım ır ıtım o masay-
t.,.. ~e bu .. 'd . b' b l '"\;tkr lllUJ eyı ızzat en v~ 
'"i:to 

1~· Fak at pek yakında ev -
•c,,,ru~. Mazur görünüz. 

r 4

'
11a ı 11lebı'l n ıın Ayşe hanım, size ge· d· cc ... . . 1>c td' eaınız kadar bir para he-

()ldu" 1>'0 r. Kendinize de layık 
c •urıuı b' . b 1 11-f ır 1§ u ursunuz. 

lııtıu~ tr h"lde biz sizin daima dos 
"ttliıj~· I>iiğünüme de bittabi da

c"'t ı .. 
11, C\tkifh d . d ' - . . f ~ral . ane e geçır ıgınız e-

"l> trı un t M "f't l. <.a~f u unuz.. u ı ,, 
"l "'" ırı . . 

l' b,tlkn ıçınde bet yüz liralık 
~,ı.l ot vardı. 
't fllqe b' 

S "°lq ıtaz kuvvet buldu .. 
~ıc-,, 1 

hanenin kapıları açıldı. 
it sıktı. 

~ .. }it- liin old .. ·b· ·· d t 1-qı )\ ~ ugu gı ı , o gun e 
~ İ)otd "ıırn Nahideyi ziyarete 
~ u .. 

·~ı,dt~ kııı sok kt .. .. 
t., a a gorunce şa-

ı ~-h· 
~,) 1de C 
'İ~ıl,ct.k ' . :rnil Kazımı görünce 
~ ~tttil ıı~ı ~ldu. Yere dü!me-
1~ bit ?rıanı oldu. Oradan ge-

t,, Otorrıob'l' .. d B' d' · ı ı çagır ı. ın ı· 
~ t~ ..... 
, ..... "4lll I< ~ 

.. ,,, •ııın evinin adresini 

lamış ve o meyanda inhidama maıl Duyulmıyacak kadar yavaş söy
teli.kl<i olunan bu geniş duvarların lenen- bu söz naaılaa Cemal Efen· 
boydan boya 500 metrelik kısmı • di tarafından duyulmuş ve işin gi-
nın da tepeleri traş edilerek hıra- dişi değişmiş. Zaten alacağını a
kılmıştı. Bu ameliyeyi icra eden lamadığından kızgın olan fırmcı 
ve ettiren zevat duvardan dökülen bu sözle büsbütün çileden çıkmış 
molozlıırın rimento çinili ve mun-

~ ve: 
taza.m yaya kaldırımlarını örtme -
sine bir ehemmiyet vermemiş; bu 
enkaz bo~ arsaya attırılacak yer· 
de trohivari kamilen ve boydan 
boya kaplamıştı. Aradan zaman 
ve seneler geçti. Bittabi tabiat bu 
molozların üzerinde İ!ledi ve bir 
zaman geldi ki koyun ve keçi ot -
lakiyesi olabilecek otlar yetiştirdi. 
Ve bir kaç gün evveline kadar 

- Siz kimsiniz. Ne hakla söz 
söyliyorsunuz .. Diye çatmağa baş--
,lamıştır. 

Bunun üzerine çıraklar ileri a
tılmışlar ve sokak ortasında üç ki
şi bir kucaklaşmışlar, etraftan ye-

tişenler fırıncı ile çırakları güç a
yırmışlardır. Cemal Efendi iki ki
şinin hücumu ile dövüldükten ma·
ada gözünden yaralanmıştır. Çı -
rakların her ikisi de yakalanmış-

bu böyle duruyor, bunu kimse a .. 
rayıp sormuyordu. Her gün iki 
defa; önünden geçerken duygula- tır. 

rımızı yaralıyan hu manzaraya ar- SaatCjİ diJkkAnında yangın 
tık alışmı!trk. 

Fakat ne oldu bilmem; bir gün 
gözlerimize inanamıyacak bir su
rette baktık ki on beş yirmi ame
le çalışıyor .. Evet bu molozlar üs· 
tünde çalışıyor .. Hayret! 

Fakat molozu kaldırmak için 
zannetmeyin .. Ne için çalıttıkları
nı bir türlü hatırınıza getiremezsi-
nız .. 

Beş senedenberi bu iğrenç man• 
zarayi, bu moloz yığınlarım kaldı
racaklar mı? Hayır .. Mecmuu elli 
araba ancak tutabilecek bu pisliği 
temizleyip çimento çinili güzel 
trotuvari meydana mı çıkarıyorlar 
dersiniz? .. Hayır .. Bazı arsa kapı· 
larmın mermer çerçevesini tefkil 
eden kalp taşların yol ortasından 

kaldırılması ameliyesi mi?.. Ha
yır.- Sadece: Bu amele yalnız ve 
yalnız bu moloz yığınlarının Üs· 
tünde mebzul olan son yağmur· 

lardan azgınca fıtkıran yabani 
otları yoluyor ve yoldular .. Şimdi 
moloz otlarının üstlerine biri
ken ayıp örtüsü kaldırıldı; o ka
dar ••• 

İstiklal caddesinde saatçi Kürk
ciyan Efendinin dükkanında yan• -
gm çıkmış ise de söndürül
müştür. Yangın Kürkciyan Efen· 
dinin saat tamiri için yaktığı kib ... 
ritin benzini tutuşturması yüzün
den çıkmıştır. Kürkciyan Efendi 
yaralanmıştır. 

Dolandırıcıhk 

Eyüp tuğla harmanında çalışan 

Ali, Bayram isminde biri tarafın
dan dolandırılmış, Bayram yaka·· 
lanmıştır. 

Bir CjOcuk bulundu 

Sehremininde Hüsamettin ca•· 

mi :nezarlığmda bir haft~lık tah -

min edilen terkedilmiş bir çocuk 

bulunmuştur. Çocuk bekçiye teslim 
edilmiştir. 

Kamyonla otomobil Cjarpıştl 

Şoför Bayramın idaresindeki 
1837 numaralı otomobile, Kuru
çetme nakliyat şirketine ait şoför 
Seyfettinin idaresindeki 3133 nu -
maralı kamyon çarpmıı huara ui-
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AŞK DELiSi 
.~~HÜKÜMDAR~~ 

-3- Yazan: Niyazi Ahmet 
Fakat o, Tar kin ( 1) den daha sürünerek etrafı dolaşmağa ve dı

korkunçtu .. Aklına gelen bir şeyi şarısmı seyretmeğe başladı. 
yapmak için ordusunun başına ge- Sarayın ön kapısında bir kala-
çer, orduları püskürtürdü. balık vardı. Etrafta, kılıçlarım 

Gürcistan, Teymurazın kaçırıl- sıyırmış askerler dolaşıyorlar, ku
ması yüzünden sel gibi kan akıt- mandanlar emirler veriyorlardı .. 
mıştı.. Şimdi de Kafkasyanın en Cüce, dikkatle bakınca, askerlerin 
güzel kızı Tamara kaçırılıyordu.. arasında dev cüsseli bir adam gör
Üste Tamaryı Muğravın sevdiği dü.. Bu, yabancıya benziyordu. 
de söyleniyordu. Muğrav, intikam Muhakkak Gürcistandan gelenler
almadan yapmazdı. Saraydaki den biri idi.. Yahut Muğravdı. 
kargatahğa bakılırsa, Muğrav, bü- Fakat Muğravın böyle kolay ko • 
yük bir cesaretle saraya kadar gir- lay :ıvlanacağına ihtimal vermi • 

· t• yordu .. Maksut, bu kalabalığı faz. mı§ ı .. 

Maksut, simya aliminin şaşkm- la seyretmedi .. Ayni tekilde göğ· 
lığını gidermek için çok soğ~k sü üstündr. sürünerek sarayın al'"' 
kanlı davranıyordu. Fakat o, ha- ka cihetlerini tetkike başladı. 

la kendine gelememişti. Oldukça uzun süren bu tetkik-
- Üstat, diye bağırdı.. Kaça- ten sonra yüzünde sevinç ali.met· 

hm.. Tamarayı kaçıralım. 1 leri belirdi. Fa:da vakit geç•rme-
Mirza Nasir kendine geliyordu: ğe lüzüm görmeden geri döndü .•. 

_ Niçin kaçıralım?. Gene sürüne sürüne merdiven ba· 
_ Muğrav sarayı sarmış ola - şına 8""ldi. Birinci kapıya inmiş

cak. Bu gürültüler başka ne ola- ti, ki kulağın<\ bir ses çahndı. Dik
bilir. Mahzen kapıları çok ender katle dinlemece başladı .. Bu, Şah 
kapatılır. Fevkalade bir hadise Abbasın sesine benziyordu. Çok 
vardır. hiddetli emirler verdiği muhak • 

_ Muğrav geldi ise Tamarayı kaktı. 
alır ve bu zalim padişahın elinden Nefes almadan dinledi.. Kalın 

kurtarır .. 
Maksut, üstadın cahilliğine şa

şar bir vaziyette: 
- Öyle mi zannediyorsunuz? .. 

Dedi.. Şah Abbas Tamaranın e -
\inden alınacağını hissettiği daki
kada onu öldürtür .. 

- ! ...... . 
- Kaçalım, vakit geçiyor. 
- Nereden kaçalım?. Kapılar 

kapanmış .. 
- Gizli yoldan ... 

Fazla konuşmadılar .. Tamara, 
bir cüce ve bir ihtiyarın kolları a
rasında karanlık dehlizlerden ge
çirildi.. Geçtikleri dehliz nihayet 
bulunca cüce işaret etti. 

Tamarayı yere yatırdılar. Et
rafı dinlediler.. Maksut, bir sin
cap kadar çevik, geri dönerek ka
ranlıklarda koşmağa başladı. Sür

gülü demir kapıların hizasına gel
diği vakit sağa döndü.. Taş du
varın bir el sığabilecek kadar de

liğinden kalın bir anahtar çıkar • 
dı.. Tekrar ayni hızla geri dön -
dü. Fakat, Mirza Nasiri bıraktığı 

yere gideceğine aksi istikamette 
yürüdü. Kalın bir mermer süt~ -
nun yanında durdu. Etrafı dın
ledi.. Sonra, ani bir karar ver -
miş gibi, acele acele kalın duva
rın bir köşesine yaklaştı.. Burada 
ilk bakışta farkedilmiyen gizli bir 
kapı vardı. Maksut, bu kapıyı so
ğuk kanlılıkla açtı .. içi kap karan
lıktı.. Hiç tereddüt etmeden gir
di... Bir saniye sonra kapı tekrar 
kapanmıştı .. 

Cüce, mütemadiyen kıvrılarak 

yükselen karanlık, dar merdiven
lerden çıktı .. Son basamağa geldi~ 
ği vakit durdu .. Etrafı dinledi, hiç 
bir ses duymuyordu. Elinde ta -
şıdığı anahtarla bu sefer ikinci 
bir kapı açtı. Burası sarayın tara -
çasına çıkan gizli yol kapısı idi ... 
Bu kapıdan da sessizce girdikten 
sonra tekrar kapadı ve ayni hızla 
çıkmağa başladı. 

Merdivenler çıkıldıkça aydın -
lanıyordu.. Böylelikle sarayın en 
üst. katına, traçasına çıkmıştı. Bu
rada bir kertenkele gibi yerlere 

duvarın karanlık bir mazgalından 
sızan hu ses tam manasiyle duyu· 
luyordu .. Cüce, şimdiye kadar hiç 
görülmiyen bir kapı daha açtı. Bu, 
sesin geldiği tarafa kıvrılan karan 
lık yoldu.. On, on beş metre ka
dar ilerledikten sonra durdu. Du
varda küçük bir kısma dokundu .. 
Duvar, hariçten hiç nazarı dikka
ti celbetmiyecek bir vaziyette a -
çıldı. Şimdi, sesin geldiği oda çok 
iyi görünüyordu .. Şah Abbas Kar
ciğar Hana emirler veriyordu. 
Karaciğay, harbe hazır vaziyette 
idi. Bu esnada kapıda bir ses ol· 
du.. Şah Abbasa kenaisiyle gö -
rüşmek istiyen birinin bulunduğu· 
nu anlatan İşaret verildi . Karaci
ğaye dönerek: 

- Git bak kim imiş heni gör· 
mek isti yen? .. 

Kara · cigay salondan çıktı. 
Kübra ile karşılaşmıştı. Kara ci • 
ğay birden sarsıldı. Ayaklarının 
ucuna basarak yanına yaklaştı .. 

Kübra başını eğmiş yere bakı
yordu: 

- Ne var Kübra? .• Şahla mı 
görüşeceksin? .. 

- ..... 
- Cevap ver!.. .• 

Karaciğay son · sözünü emre. 
der gibi ve çok yüksek sesle söyl~ 
mişti.. Kübra iliklerine kadar tit· 

redi.. Başını kaldırdığı vakit ren
gi sap sarı kesilmişti .. Terliyordu. 
Kara cigay omuzlarından yakalı • 
yarak sarstı. 

- Cevap ver.. Kaltak.. Şahla 

niçin ve kimin için görüşeceksin?. 
Kübra gene cevap vermedi .. 

Salonun mermer duvarlarında 
akisler bırakan bir çığlık ve kub
belere yapışan bir gütrültü. 

f Vt>ı:amı ı·ar) 

(1) T arkin Roma imparatorla 
rmdaııdır. Aslen bir yol kesici 
i<li.. Pakat tesadüf onu impara
tor ( At..-.in ) e damat yaptı. Tar
kin bir ınü~det sonra kayin pede
rcni idam ederek tahta oturdu. 
yirmi iki sene memleketi zulmile 
inletti.. 



Zencidere civarındaki uçsuz 
bucaksız mağaralar 

Kayseri llsesl kampında talebe, muallim ve mUmeyyizl~r 
KA YSERl, (Huıuıi) - Kay -ı Bellerinden iplerle biribirine 

seri liıesinin ikinci devresi Zenci- bağlanan meraklılar kafileıi, elek
derenin değirmen batında kamp trik ve karpit lambalarının ııığı 
kurmuştu. Nehari talebenin yeyip ile kah derinliklere inerek, kah 
içmeıi kendine ait olduğundan dar geçitlerden bin müşkülatla 
bu yıl ancak kırk efendi ittirak geçP.rek heyecan içinde bir hayli 
etmiıtir. dolaımıılarsa da, bu yer altı evle· 

Yüzbatı Ahmet bey idaresinde- rinin ıonunu bulmak mümkün ola 
ki bu kamptan talebe çok iıtifade mamıthr. Havasızlıktan bunala
etmit ve askerliği benimıemi§ler· rak kan tazyikına uğrıyan ziya -
·.ı· retçiler, kazma küreklerle iki üç gir. 

Temmuzun on beıinci 1ıünü ya- ıaat çalışarak içerden yerini ta -
pılan imtihanda on efendi tam, di- yin ettikleri bir menfezi açmıya 

ğerleri orta ehliyetname almışlar- muvaffak olmuşlardrr. Açılan bu 
'dır. Askeri derslerde, bilhassa a - bir tek delik insanı boğan rütu • 
razi tatbikatında muvaffak olan betli piı havayı biraz değiştirmi -
gençler, miimeyyizler tarafından ye ve bir miktar ziya vermiye yar-
beğenilmiştir. dım etmittir. 

Erkanıharp binbaıı Fehim bey, Etkiyaların, aıker kaçakları -
imtihanı müteakip talebeyle yap • nın burada ıaklandığı duvarlara 
tığı bir müsahabede: Liıe gençli - kazılmıt yazılardan anlaşıldığı 
iinin aakerliğe göıterdiği canlı a· gibi; rum, ermeni çetelerinin de 
lika ve gayretten memnun kaldı• aylarca burada yaşadıkları söyle -
ğını; kısa bir zamanda öğretilen - niyor. 
)eri çok iyi kavramış olduklarını, 
bilhassa atıılardaki muvaff akİye • 
tin takdire ıayan olduğunu ıöyli
yerek kendilerine teıekkür etmiş -
tir. 

Bu on beş gün zarfında, vazife 
haricindeki zamanlarını civarda • 
ki görülmeye değer arazinin tet -
kikine hasreden bazı efendiler; 
muallimleriyle yaptıkları gezin • 
tilerde insana hayret veren bir 
mağaraya tesadüf etmişlerdir. Bu 
rası karanlık bir in halinde olup 
içersinde birçok odalar, kuyularla 
geçitleri kapamak için müteharrik 
deği~en tatları vardır. 

Y erköyde eski eserler 
bulundu 

Susığırlığın beş kilometre şima
linde Bahklıdere köyü civarında 
eski eıerlere rasgelinmi,tir. Balık
lıdere köyünün batı tarafında köy
lüler taraf mdan para aramak mak
sadiyle çukurlar kazılmış, bu çu· 
kurlarda para yerine bazı eski e • 
ıerler, bu arada iki tat bulunmuı
tur. 

Bu iki eserden birinin üzerinde 

sapanla çift ıüren kabartma reıim 

görülmektedir. Diğerinde de ar· 

mut resimleri arasında bir kitabe 
vardır. 

Taşlar Balıklı köyünde muha • 
faza altına alınmıttır. Bunlar ya· 
kında Halkevi müzeıine konul • 
mak üzere Balıkesire getirilecek • 
tir. 

Bu ucu bucağı bulunmıyan es
rarengiz mağaradaki tehlikeli yol 
ların ta Zencidere yatı mektebi 
altındaki manastır zindanına ka -
dar devam ettiği anlaşılıyor. 

Vaktiyle papasların hastaları 

iyi ettikleri, delileri bağladıkları 

bu meşhur şifa yurdundan başlı • 
yarak dört beş kilometrelik dar 
bir tüneli - yol gösteren eski zin
cirler koparılmış olmasına rağ -
men - takip edebilmek ceıareti 

göıterilse, yer altından bu inlere 
varabilmek mümkün olacaktır. 

F. D. 

Kadirli Eşkıyasına yatak
lık edenler 

Kadirli eşkiyasına yataklık et -
mekle maznun (111) mevkuf A
danaya getirilmiştir. Muhakeme 
için Diyarbekire gönderilecekler • 
dir. Bu mevkufların arasında bir 
tane de kadın vardır. Bunlardan 
başka içlerinde Umumi Meclis a
zaıından (Coşkun) ve (Vahit) E
fendilerle eski Kadirli belediye re· 
isi Faik Bey de vardır. 

Kardeşinin burnunu 
kesmiş 

Gemlikte Küçükkumla köyün -
de Hasan isminde bir berber çıra
ğı üvey kardeşi Caf erin burnunu 
ustura ile kesmiştir. Yaralı Bur -
saya nakledilmiş, berber Hasan 
yakalanmıştır. 
a1111111ım1tmımuıanuıınıırnnramıımmnutt1nııımııunım11wınmımnmnımnmmıaın 

B• k b • •h • için aralarına giren Mustafa efen
ır ÇOCU ır ı tiyan di isminde bir ihtiyar kavgacılar· 

yaraladı dan 13 yaşında Mehmedin bir bı-
Aydında oğlunu arkada,iyle çak darbeıiyle kalbinden yaralan· 

kavga ~Jerken görerek ayırmak mı,tır. 

Sinop muhabirimizin mek· 
tubuna Sinopta olmıyan 
iki Sinoplu cevap veriyor 

14 temmuz tarihli saymuzda Si -
nop muhabirimizin Sinoptaki yol 
faaliyetinden bahseden bir mektu
bu çılanıştr. Burada Sinop valisi 
Abdülhak Beyin yeni yol inşaatı
na gösterdiği alaka, verdiği ehem
miyet te zikredilmekte idi. Bu mü
nasebetle Tekirdağmdan bir mek
tup aldık. Bu mektupta isimleri
nin bizce mahfuz kalmasını isti
yen iki Sinoplu kariimizin imzası 
vardır. Bugün Sinopta bulunan bu 
Sinoplu karilerimiz, muhabirimi
zin Sinoptaki yol faaliyetine dair 
olan mektubunu mevzuu bahsede -
rek Abdülhak Beyin Sinopta altı 
aydanberi vali olarak bulunduğu -
nu ve "Abdülhak Beyin kendisine 
emeksiz bir sitayiş atfedilmesin- ' 
den dolayı müteessir bile olacağı
m,, kaydederek şunları yazıyor • 
lar: 

Sinopta cem'an yekUn 360-
400 kilometre kadar ıose mevcut -
tur. 

ı - Birinci kııım yol: Vilayet 
merkezinden başlıyarak Kabalı 
nahiyesinden geçer ve Boyabatta 
nihayet bulur ki bu yol 39 kilomet· 
redir~ Pek eski bir zaman evvel 
yapılmış ise de sabık vali Azmi 
Bey tarafından dört sene mütema•· 
diyen tamir ettirilmekle adeta ye· 
nileıtirilmittir. 

2 - İkinci kıımı yol: Gene vi· 
layet merkezinden başlıyarak ve 
gene Kabalıdan geçerek Ahmet 
yerinden ayrılarak Gerze kazasın· 
na dayanrr. Ve Ahmet yerinden 
Gerzeye kadar on yedi kilometre 
bir mesafe olup gene sabık vali 
Azmi Bey tarafından esaslı bir su-
rette daha yeni taımir ettirilmittir · 

3 - Üçüncü kısım: Gene vila· 
yet merkezinden batlıyarak Kara· 
su nahiyesine ve oradan Ayancığa 
giden tosedir ki, tam 85 kilomet
redir. Bu yolun yapılmasına 329 
:\enesinde bqlanılmıf ve Kılınçlı 
köyüne kadar yapılarak halile 
terkedilmit idi. Fakat gene sabık 
vali Azmi Beyin himmet ve gayre. 
tile iki ıene zarfında dağlar ya • 
rılmak suretile tesviyei türabiyesi 
ikmal ettirilmit ve kırk kilometre 
kadar silindiraj yaptırılmıt ve iki 
otomobil ve bir kamyon ile ta A
yancığa kadar gidilmit ve yolları· 
nın yaptırılmasından dolayı çok 
ıevinen köylüler davul ve zurna ... 
larla alayı karıılamıttır. Bu fırsat· 
tan istifade ile ıabtk vali Azmi B. 
Ayancığa girildiği zaman karşıla -
yan sevinçli halka kartı (yapılan 
yol cümhuriyet valilerinin duyduk
lan bir vatani vazife ve bir borç 
mahıulüdür.) demiş, yani fazla te
fahura lüzum görmemiştir. 

4 - Dördüncü kısım: Bu yol 
Boyabat ile Tatköprü arasındaki 
yoldur ki, bu da kırk bef kilomet
redir. Bu· da sabık vali Azmi Be -
yin zamanında ikmal ettirilmiş, 

hatta Gökırmak üzerinde ve yet· 
miş dört metre uzunluğunda mu· 
l\zzam bir de köprü inşa ettirilmit· 
tir. 

5 - Bet inci kısım: Gerze ka ... 
zasından Alaçama giden şosedir 

ki, kazadan Guıuf et köyüne ve ke· 
reste fabrikaıına kadar olan mü
him bir mahallinin gene vali Azmi 

Yeni caddeler, yıktırılan dükkanlar, 
yeni binalar ve su 

Eski Sıvas ~artısı ve Sıvasta yeni bir bina 

SIV AS, (Husuıi) -- Sıvu A- HükUmet caddesinden ç~ 
nadolu yaylasının tarihi ve ıirin inerken bazı ha.rap ve eaki ~ · 
bir tehridir. kanlar ve evler vardı. Bel el 

Saltanat ıülalesinin bakımsız biçimsiz manzarayi izale etll' 
idaresi yüzünden ıönmek üzere karar verdi, binaları yıktıroıJ' 
olan Sıvas diğer Anadolu şehirle- baıladı. ıJ 
ri gibi cümhuriyetten sonra eski Bunların yerine yeni billY 
teklini değiştirmeğe, yeni hamle· yaptırılacaktır. Memleket ç~ 
lerle ilerlemeğe başlamııtı. da yıllardan kalma eslci ~itJı'l'I 

Trenin Sıvasa ulaşması üzerine larla dolu idi. Belediye l>unJ•tJ J 
şehir, yeni bir mana aldı, vali Sü-· yıktırmış, yerlerine yeni ve· 1'' 
leyman Sami ve belediye reisimiz dükkanlar yaptırmıştır. AY1'1 / 

Hikmet Beyler şehrin imar! için manda bu cadde geniılettirilıll 
çalışan iki mühim simadır. başlanmıştır. . ~ 

Trenin buraya gelmesile açılan Bağdat caddeıi üzerindek.•. d; 
ismet Paşa caddesi sağa, sola, kanlar da yeni şekillerle tll•~ lıİ' 
ortaya dikilen ağaçlar caddeye yor. Bu yıl kazandığımız yeaı• bi' 
çok güzel bir manzara vermekte- naların ön saflarında ıinetıı• 
dirler. ismet Paşa caddesi (30) nasile, cümhuriyet oteli var. V 
metre genişliğinde yapılması lazım Sıvasta inşaat durmad•11 Sf 
iken (20) metre kadar yapılKnı§ - vam ediyor. Yakın zamarıd• 
tı. Kaldırımların araya girmesile vas daha güzelleşecektir. b~ 
de 23 metreye çıkarılmııtı. Lakin Sıvasın bir tepe halinde ~ .,,ı' 
son meclisi umuminin vermiş ol-· kenarında yerleşmiş Kale 111• r1f' 
duğu bir karara göre, Sıvasın orta lesi çoktanberi susuzdu. s.ı tıı'ı( 
göbeğinden geçen bu caddenin yerlileri tarafından su çıkart• ıl, 
(30) metreye çıkarılması daha i1i tır. Bu suretle buranın suY• de if 
olacaktır. vuf.ması ağaçlar üzerinde '-,;' 

Akşamları bu yol çok kalabalık tesirler yapacak, yakın zalll 
oluyor. burası ağaçlanacaktrr. ,,,1 

ıı••'' _,.la' 
·······•···•·····················••••···············•···················•·••·•• ~, 
Bey zamanında tesviyei türabiye- ı ]erini yerine getirerek ve ~~e~ 
ıi yapılmış, geri kalan kısım ki, rmı mahfuz tutarak sö!Ied~~l~. 
Gursufet kariyesinden Alaçama gi ~ynen gazeteye geçirdık. . tefi$' 
den kısımdır, halen burada bir şey bir noktayi tavzih etmek 151' J;2~ 
yapılmamııtır. Bir de Boyabat - Sinobun yeni valisi Abdil1~'1 gi~ 
Vezirköprüsü arasındaki kısım "Bütün yolları ben yaptını ''{ı~bifl 
noksan kalmıştır. bir söz söylemediği gibi nıu rıi ,._' 

Gazetede görülen resim Beledi- ıniz de inşaatı tamamen Y~tib~ll 
ye- parkı olup parktaki Ulu Gazi- Jiye atfetmiş değildi~. btı 1 e1'r ~~ 
mizin heykeli belediye reisi ve el- ne bir valiye hulfıs goste1?11 rlletı. 
yevm Rize meb'usu Akif Bey ta· rle başka bir valinin hır ğild1': 
rafından yaptırılmış, Park sabık ~:aklamak mevzuu bahis .. ~~ 
mutasarrıf Süleyman Necmi Bey Eski valinin yol işinde g~efljSl~ 
tarafından vücuda getirilmiş veni- gayret takdire şayandır···rUlJ11e~ 
hayet resimde görülen büyük ve <len de ayni gayretin go , 
güzel gazino da gene sabık vali tahiidir. p >" 
A · B . h' ·1 .. d l · 1eJüıl 11• zmı eyın ımmetı e vucu a ge ... Tekirdağmdan bıze. ı: ~eJllY 

miştir. 2.an Sinoplu karilerim~zın. ıe ~ 
Yeni vali Abdülhak Beyefen- ı::·inden haklı olarak sıtaY1ş. A.~ 

diye hulfis göstermek maksadile }iSJ P 1' 
sabık vali Azmi Beyefendinin settikleri sabık Sinop va. idil'·.; 
himmetlerini zikrebnemek reva Bey şimdi Tckirdağı valıS jtiJl .ıt 

. 1. ·aare ·'"' 
mıdır?,, 

Tekirdağmdan bize mektup ya
T.an Sinoplu karilcrimizin istedik -

gayretlı ve kıymet ı 1 ,,ac" 
nin orada da güzel eserler 

getireceği tabiidir. 



~ :Balı.si: 
··········· '' ························ 
Buhran elbiseleri ,, 
denilen elbiseler! 

l'i 4"rup ~ anın ınoda diktatörle- ve edit ıuretile biçim, .... hazan da ) ·~e. ol)\t 
1

.. nın Yaz modasını tayin boyatmak ıuretile renk değişti· 
~iııı :.~ •öyler, tekil çizdidir, riş, .... sırasına göre bir kat elbise 
J.:. ıı.Oat ' k 
:'IS "lk· erır en, §İmdiye kadar yapbran kadını bir kaç kat elbise 
lıt~) 1 obnıyan bir harekette bu· yaptırmıt gibi gösterir, ona böyle 
kret: ~.~ Kadınlara şöyle bir i· giyinmiş olmanın zevkini verirse, 
l~~in· er teyi hep bizden bek· fena mı? Ne zararı var? 
ijt ıı. Kend' . ki . . G ııtltıın, ınıze zev nızın erçi Avrupanın bazı muhit· 
)'ı>ınıı 

1 
Uygun olarak bir §eyler lerinde böyle biçimleri değiıtiri· 

il .,, , lerek tekrar tekrar giyilen elbise-

dllll u bekienilıniyen itaretle ka. ler için "Buhran elbiseleri,, diyor· 
lt}')~n RİYecekleri muayye~ bazı lana da, bu hafif tertip istihza, 

tın k hak"k" · · · b k tllll)ll.. uına§ını, örneğini, uy· ı ı vazıyetın ıca ını avrıyan 
~I tunu k d'l · · ve o vaziyet içinde en uygun var-tltl} en ı erının arayıp 
lh.. ltına rn" d d'l' lığı bulan zeki, zevk sahibi bir 
,"'ql;> uıaa e e ı ıyor, 

~ di~ ~ıı ıahalarda olıun mo· kadın için, ancak mukabil bir ha -
lııtı"tafılc to.~lerine tabi olmamaları fif tertip istihza mevzuu tetkil e· 

&orülüyordu. der! 
l.. A.c,ba 
llO}') .. b· ınoda diktatörlerinin 

... it. 
~~J) 1tarette bulunmalarına 
'tı ne id'? K lılOd 1 

• endi kayıtsız, ıart· 

Rezan R. 

- zwwwı - -
GÜLÜŞ 

93ic' Ses: ................................................................................. _ 

" Gençliğin ve güzelliğin 
szrlarZIJ.l ifşa · ediyorum ! ,,~ 

aulün bana çok f aydaıı 
du. 

dolCun• 

Vücut için de hafif tertip cim • 
nastik, banyo, masaj.... Fakat, 
bunların 11r mahiyeti yok, ki "İfşa 
ediyorum,, diyeyim. Size başka 

bir tecrübemden bahsedeyim. Za· 
ten asıl anlatmak iıtediğim bu· 
dur. 

sı-rs.c1~ hakimiyetlerinden bir 
~'ia 

11
• ?l•un fedakarlıkta bulun· 

il ıçın lüzum görüyorlardı? 

~tıiıı~ •ebebi, moda diktatörle· 

~~' •.nıerakhsı kadınlar ara· 

- Karımın pek fena bir huyu 1 
var. Bana daima eski kocasından 
bahıetmeıi, doğruıu artık adama· 

B enden önce Olga. Çeko
vanın keıfettiği bir sanatoryomda 
tatbik edilen usul, benim için de 
bir ketfoldu. Bu usulün tatbiki, 
üç hafta devam ediyor. Bu müd· 
det içerisinde yalnız iki gün yi • 
yecek olarak beyaz ekmek verili • 
yor. içecek olarak ta haftada dört 
defa yarımla bir litre arası mik· 
tannda beyaz şarap! Su, yasaktır. 
Hülasa, sıkı bir perhiz, ... aç dur
mağa icbar"" Muayyen müddet i· 
çin bu vaziyete katlanınca, bütün 
rahatsızlıkların önüne geçiliyor. 
Yücut, bunların tehlikesinden kur· 
tuluyor. 

Orada terleme tedavisi de tat· 
bik ediliyor. Akşamları soğuk su 
ile ıalatılmış hezlere, kah tekmil 
vücut, kah vücudun bazı kısımla -
rı hafifçe sarılıyor. Islak bezle· 
lerin üzerine kuru örtüler, en üs -
te de yünden battaniyeler konulu· 

I~~ l'tnı bi t "l .. 
(1~1 ç-.bucakr emayu un uyan: 
) ~lltıd sezecek kadar zekı 
~il t it. Bu seziı üzerine, u· 

l'tced ernayülün göze çarpacak ''k e &Öriinütünden evvel dav· 
~~letirıi hu temayülü, kendi ita· 
10at il b' . . . . 'b' ~ ır netıcesı ımıı gı ı 

~i 1'l İstediler. Bu ıuretle de 
~ hir ~ ~a diktatörlüğü vaziyetle • 
tİ t.~:l tına sarsılmamıt olacak -

de ~ti) davranıtla, maksatlarını 
lr er, denilebilir! 

._f Ilı iç }"' 
>iiı'~,11 uıüne gelince, onlar ta· 

) 
ı htııır" derhal sezilen bu tema· 

tt· '"il" " ~ ı ile Un iktııadi 'Duhran vazi· 
~dtıı •rkı sıkıya alakadardır. 
~ ~, ti}'i•iiılenmek, tık, modaya 
) ı>,.,lı ~ek arzusundadır .. Bu· 

ıtı~'lll? .. ~ Y~~nıiyor. Şu halde ne 
t~el\ · Suılenmekten, trk gez • 
~ ... 'lnod.. . . k 

Tt.~ ... ya uygun gıyınme • 
~- L ~ı Reçsin? Bu, ancak en 
,~ •·o, le 
~ . \nl f a hiç bir çare kalmadı· 

dıt-! 'Y•nca, katlanacağı bir 

kıllı sinirime dokunuyor! 

- Bunda sinire dokunacak bir 
tey yok. Benimki ırk ark benden 
sonraki kocasından bahsettiği hal
de, ben hiç ıes çıkarmıyorum! 

•• 
- Otelimizde daha bir ay ka· 

dar kalacağınızı sanıyorduk. Ha -

valar gittikçe güzelle§iyor. Niçine-

ve dönmekte acele ediyorsunuz? 
- Her halde gitmeliyim. Ko -

cam, her iıteyitiınde derhal para 

göndermeğe batladı. Mutlaka bir 
kabahati var ! 

•• 
- Ben, öyle yaman bir 

ğimdir ki! 

- Ne gibi? 

erke· 

- Ne gibi olacak, ıevgilim, 

gözlerimi hangi kızın gözlerine 

diksem, onun aklından geçeni he-

mencecik okuyuveririm ! 
- Sonra da kimbilir ne kadar ~i~~e ltı 

~'torıetj Yor ve buluyor: Moda üzülürsünüz! 
I~) lt- ,.,, t• ne mümkün olduğu 
• ~ "' ab· ~ e..,~i . 1 olınak! ... Ne suret· 
~t..ı nın .. d' . 1 """it, d .. &oıter ığı yo u takip 

\. , Ci 
0 Rtudan doruya kendiıi 

lfl ''-te~~1ek, uygunluk tayin ve 
l.~ le! 
-~~ii hoyJe . . . . 

··•!le d Yapınca gıyınıf ı, 

~t'tıit lha ucuza mal olacak.. 

~~ı/ll\ ~ teınayül, bu yaz tatbik 
~llell 0 ~ittir. Evde de ya· 
~ ~ ttı. 'te~e bluzların, eliti çan· 
~i~ lle ~le una benzer ıeylerin 
\ l' tat-le . rağbette olmaıı, moda 
\.. -~ l'trıi .. . • .,~i) "'Qell n Yukaekten ıtaretı· 
>'\ ttirıj11' &ad iktıaadi buhran 

'~~ '-cllı ~e~irile kadınlarda u • 
~ ''h tıyınnıek temayülünün 

\.' 1\~ llıtnda. yer tututudur .. 
~I 'hıt -~e tlı:t, ~ teıir bu kadarla kal-
~~ ~~d \'tupanın bir çok ye • 
~· l'ıh.ı ırıJar lb. 1 . . ku \ '\i -~,n . , e ıse erının • 
~-- ~i~ade, aık srk biçim· 
~ ~~ .e~ kendilerini mo· 

'llı '11c ~·~nmit sayıyorlar. 
•ıltıp bir kaç süs ili· 

•• 
- Oğlum, ıana para 

Hiç bir şey söylemedin? 

verdim. 

- Ne söyJiyeyim, anne? 

- Baban bana para verince, 
ben ne söyliyorum? 

- Parayı aldıktan sonra mı? ... 
Artık hiç bir fey söylemiyorsun!. 

- Ya, o mu söyledi? Öyle ise 
muhakkak eksiği yok, fazlası var· 
dır. Kadmcağız, mübalağa etme • 
ği pek sever. Bire bin katar! 

- Her zaman böyle midir? 

- Hayır, eğer yatından bahse
derse, bilakis ... 

- Yatımın biraz ilerlediğini İ· 
tirafa mecburum. Her halde pek 
öyle çiçeği burnunda değilim. Bu· 
nunla beraber, kartılathğım her 
erkeğin başını döndürüyorum! 

- Evet.,, Batka tarafa! / .. - ' , 

yor . 
Bu vaziyette yatakta kalına· 

cak .. Hayır, eksik ıöyledim. En 
üste de kuş tüyünden bir şilte yer
leıtiriliyor ve yatan, karyolaya ka· 
yıtlarla 11m sıkı bağlanıyor. 

. Herkesin ihtiyacına uygun ol· 
ıiııiiiiiiiııım-• "mak şartile, daha ba§ka usuller 

Şarlotte Ander 

G~nç olmak, güzel olmak.: ~enç \ di araştırı§ ve bulutumuza 
ve güzel kalmak ...... Ve bu ıkı §e- dır. 

de caba! Güneı banyosu, tuzlu su 
, banyosu bu arada ... 

bağlı· ' B t d he u sana oryom a yaz şarap 

yin $lrları ! Ben, nihayet iki senedenberi 

Acaba nedir? ötedenberi, sık aradığımı isabetle bulduğuma ka· 
niim. Bu sırrı kendime saklama· 

sık - hatta daima da diyebili· 
riz - bilhassa kadınların zihnini ğı lüzumsuz görürüm. Esasen b~ 

nim hususi tecrübelerim, tavsiye· 
kurcalıyan bu mesele hakkında lerim umumi olarak işe yarıyacak 
Şarlotte Ander, son günlerde ken· 
di tecrübelerini anlattı, tavsiyeleri-
ni netretti. 

Onun "Genç olmanın, güzel ol· 
manm .. Genç ve güzel kalmanın 

sırlarını ifşa ediyorum!,, diye söy· 
}edikleri, her tarafta akisler bı· 
raktı. Kendisi muvaffak bir Al
man film yıldızıdır. Yaşı kat'i ve 
açıkça belli değil. Yıldızların yaş· 
larını neşriyat vaaıtalarile if §a u • 
sulü yoktur. Halbuki, bunun aksi 

usuldendir. Her ne ise, yaşı kat'i 
ve açıkça belli değil. .. Fakat ka· 
fi derecede genç ve güzel görün • 
düğü muhakkak! 

faydalı bilgiler sırasına geçebile-
cekse de, kısmen de gene hususi 
liğini muhafaza edecektir. Her 
kadının, tatbikatta bunların kendi 
hususiliğine uygunluğunu göze· 
tip kestirit çaresizliği dolayısile ! 

Seçtiğim bir kremle her sabah 
yüzüme masaj yaparım. Yüzümü 
uvduğum bu krem, benim için id~ 
al bir güzellik vasıtasıdır. Sonra 
yüzü.mü, ayrı ayrı soğuk ve sıcak 
suda ıslatılmış pamuk parçalarile 
temizlerim. Bu suretle taravet edi
nen deriye tekrar ayni kremden 
sürer, ondan sonra da yüzümü 

pudralarım. 

Bunlardan başka, onun tanın· Yüzün üst üste sıcak ve soğuk 
mış bir film yıldızı olması, sözle· su ile yıkanmasının faydasını da 
rine karşı bir kat daha alaka u· unutmamalıdır. Bu yüz banyosu, 
yandırdı. Bir yıldızın gençliği ve ı doğrudan doğruya su ile, yahut ıs· 
güzelliği de, hemen hemen artist- latılmıt bezle veya pamukla olabi· 
liği kadar mühim sayıldığına göre, j lir. Faydalı olmak noktasından 
elbette ..... · hepsi birdir. Herkes, hoşuna git -

Netice? işte onun bu husustaki tiği gibi yapar. 
sözleri~·· şöyle: Sıcak ve soğuk su ile, değitik 

-Tuvalet işile benim pek çok olarak yüz yıkanması bitince, 
uğraştığımdan hiç tüphe etmeyi· yüze r..emli bir bez örterek, se • 
niz. Biz artistlere bütün tuvalet dire uzar..malı, gözler kapalı, hiç 
vasıtaları temin olunur. Ancak, bir şey düşünmeden, yarım saat 
bunlardan tam mana.ile yerinde kadar sırt üstü yatmalıdır. Bu, bel
ve yolunda iıtifadeyi bilmek, ken· ki biraz tuhaf gelir. Fakat, bu u· 

verilen günler, hakiki bayram gün
leridir. Bir taraftan orkestra kıv. 
rak havalar çalar, bir taraf • 
tan çiftler dans eder. Dans etmeli 
mecburidir. Bu da tedavinin bir 
safha11 ! 

Neticeye gelince; elde edilen 
şeyler, sıhhatle beraber gençlik ve 
güzellik ..... Siklet azalıyor, kan te• 
mizleniyor. Doktor nezareti altın• 
da, sıhhate zarar gelmeden ve aİ•• 
nirlenmeden itidal· dairesinde za· 
yıflayış .. rahatlanış ! 

Lüzum gördüğüm zaman bt1 
tedaviyi tekrar ettireceğim. İfşa 
edeceğim bütün sırlar, bunlar~ .... 
Az mı? Vakit buldukça yüzerim, 
ata binerim ve ..... Fakat bunların 
sır tarafı yok, canım ! - - - -
DÜŞÜNÜŞ 

Heyecanla başın dönüyor, ve 
kalbin çarpıyor, öyle mi? Daha ne 
istiyorsun? Sevmiyen ve tereddüt· 
ler içinde kıvranmıyan, kendini 
göm dürsün daha iyi! 

Volfgang Qöte 

Güzelliği ıztırap anında gör
medinse, hiç görınemiş sayılırsın. 
Sevinci güzel bir yüz de görmedin· 
se, hiç görmemi§ sayılırsın. 

Fridrih Şiller 
Dünyada kadından daha güzel ve 
daha iyi tek §ey vardır. Bu da, 
annedir. Leopold Şefer 
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Bir nişan ve izdivaç mesele- 1 HİKAYE 
sinden çıkan dava Tuhafıma gitti de •• 

<fsao tarafı ı lncl aayıfada) 

caat saniplerine numara veriyor • 
du. Bu suretle müracaatları bir 
sıraya koyuyordu. Zaharya Efen
diyle nişanlısı Anna da beklemek 
mecburiyetinde kaldı. Bundan 
dolayı nikah muamelesi uzadıkça 
uzadı. 

Fakat Zaharya Bejanof Efen -
diyle matmazel Anna nişanı müte
akip beraber yaıamağa başlamı~ 

olduklarından bir müddet sonra 
kız gebe kalmış bulunuyordu. Bu 
hadise nikah muamelesinin süratle 
intacını icap ediyordu. 

Bunun için Zaharya Bejanof E
fendiyle Anna 18-12-1929 tarihin
de mahallelerinden ilmühaber al -
dılar. Muhtelit mübadele komis -
yonune. müracaat ederek nikah 
muamelesinin süratle ifası için ted
bir alınmasını rica ettiler. Bunun
b. beraber muhtelit mübadele ko
misyonu gene etabli vesikasını 

vermedi. Taibi nikah muamele -
si de yapılamadı. Fakat muhtelit 
mübadele komisyonunda Annanın 
gebe kalmış olmasınden dolayı te-
laş edilmemesi bildirildi. "Şayet 
çocuk dünyaya gelecek olursa ica· 
hı düşünülecektir.,, denildi. 

Aradan gene epeyce bir zaman 
geçti. Artık çocuk yedi aylık ol -
muştu. Bu sırada tekrar alakadar. 
lar muhtelit mübadele komisyonu
na müracaat ettiler. Resmen 
17-4-1930 tarihinde istida verildi. 
15392/ 15393 numara ile kaydı ya
pıldı. Bu numaralardan biri ctab
li vesikası meselesine, diğeri de 
çocuk ve evlenme işine dair idi. 
Gene bu müracaat üzerine de "Ço
cuk dünyaya gelsin icabı diişünü-
Iecektir.,, denildi. · 

Nihayet Zaharya Bajanof Efen
diden gebe kalmıt olan Anna 
4-7-1930 tarihinde bir çocuk dün
yaya getirdi. 

Bu vaziyet karşısında Zaharya 
Efendi evlenme memuruna mü -
racaat ederek (125395) numara 
ile evrakını kaydettirdi. Evlenme 
için lazım gelen evrakı alarak Ci
bali muhtarlığına gidildi. Bu mü
racaatta Zaharya Efendiyle Papa 
Kostantin Haç<ıulo efendi ve kızı 
Anna hep biri:k idi. Muhtar hu -
zurunda Zaharya Efendiyle Anna 
evlenme kağıdını imza etmi§ler
di. 

Bundan sonra icap eden diğer 
muameleler Zaharya Efendi tara
fından takip edilerek evrak nikah 
memuruna kadar getirildi. Artık 
nikah muamelesinin ifasından baş
ka yapacak bir şey kalmamıştı. 
Fakat bu defa şayanı dikkat bir 
hadise vukua gelmişti ki bu da 
Annanın muayyen günde nikah 
memuru huzuruna gelmemesi idi. 
Bundan dolayı bu defa da nikah 
muamelesi gene yapılamadı. Bu -
nun üzerine Zaharya Efendi ne -
den dolayı Annanın nikah memu
ru huzuruna gelmemiş olduğunu 
derhal tahkik etti ve şu neticeye 
vardı: 

Zaharya Efendi evlenme mua
melatının ikmali için uğraşırken 
kain pederi Papa Kostantin Haço
pulo Ef. Fenerde patrikhaneye 
çağırılmış. Zaharya Bejanof E
fendinin evelce Amerikada Türk • 
ler lehinde propaganda yapmış ol
duğu ileriye sürülerek kızı Anna
nın onunla izdivacı doğru olamı • 
'acağı, binaenaleyh bu evlenme 

işinin mutlaka bozulması lazım ge
leceği kendisine söylenmiş. Papa 
Kostantin Haçopulo meseleyi kı
zına anlatmış. Bunun üzerine An
na kendisinden bir çocuk almış ol
maaına rağmen Zaharya Efendi -
den kaçmağa baılamıf ! Yani pat
rikhane gayri kanuni bir surette 
izdivaç meselesini bozmağa karar 
vermiş ve bu kararını yerine de ge. 
tirmit ! 

Zira Zaharya ile Anna resmen 
nikah edilmit olsaymı§ Papa Kos
tantin Haçopulo Efendiyle kızı 

patrikhanece af aroz edilmiyecek -
mi§. Böyle bir aforoz korkusu al
tında Papa Koıtontin Haçopulo 
ile kızı izdivaç muamelesinden 
vazgeçmekten batka çare göreme
mıf. 

Zaharya Bejanof Efendi rum 
cemaatinden olmakla beraber u
zun seneler Amerikada oturmuı -
tur. Oradan lstanbula geliti Zaro 
Ağayı alıp Amerikaya götürmek, 
ayni zamanda Amerikaya gidecek 
olan Türk futbolcularına da refa
kat etmek içindi. Amerikada pro
testan kiliseleri içki memnuiyetini 
idame etmek için Zaro Ağayı pro
paganda vasıtası olarak kullanmak 
istiyordu: "İşte yüz elli yaıına gel 
miş olan bu Türk ihtiyarı ağzına 

bir damla içki koymamııtır,, de -
mek ve zaro Ağayı canlı bir tahit 
olarak göstermek maksadını takip 
ediyordu .. 

late bu makıatla lıtanbula gel
miş olan Zaharya Efendi bu ara
da nişanlanmı§, fakat nikah mu· 
amelesinin icrası için Amerikaya 
hareketi geçikmi§tİ. Birçok mas -

raflar yaparak Amerikaya gitmek 
için pasaportlarını hazırlamıt ol -
duğu halde yeni doğan çocuğunu 
nüfus siciline kaydettirmek ıçın 

bekliyordu. 

Nihayet bir gün Zaharya Efen
di çok garip bir haber almıştı: 

Kain pederi Papa Kostantin Haço
pulos patrikhaneden aldığı telki
nat üzerine haberi olmaksızın 

çocuğun vaftiz merasimini yaptır
mıştı. 

Zaharya Efendi bu vaftiz habe
rini alır almaz 6-6-1931 tarihinde 
patrikhaneye, patrik F otyoı Efen
di ye müracaat etmiştir. Patrikha -
nenin kendine ait izdivaç işini ka
nunsuz olarak müdahalesinden ve 
bozmasından şikayet etmiştir. Tür
kiye cümhuriyeti topraklarında 

yalnız Türk kanunlarının ahkamı 
cari olduğuna dair bir mektup 
göndermiştir. Lüzumu halinde 
şifahen mesele hakkında izahat 
vermek üzere patrik efendinin nez.. 
dine kabul edilmesini istemiştir. 
Fakat bu müracaatine bir cevap 
alamamıştır. Sonra 13-6-1931 ta
rihinde gene ayni mealde ikinci 
bir mektup yazmıştır. Fakat gene 
cevap alamamıştır. iadeli taah -
hütlü olarak yazdığı 1-7-1931 ta
rihli bir mektupta kanuni yollarda 
yürünmesini ve aforoz gibi vaaı -
talarla nişanlısının ve kain pederi
nin tehdit olunmamasını bildir -
mittir. Bu müracaatına da cevap 
alamamıştır. 

Zaharya Bejanof Efendi yalan 
ve sahte tanzim edilmiş vaftiz ka
ğıtlarım haber alır almaz 1-10-931 
tarihinde iadeli teahhütlü olarak 
patrikhane ruhani meclisine hita
ben bir mektup yazmış, vaftiz mua 
melesini yapan Papa Kostantin 

Haçopulo efendi hakkında pat -
rikhanenin nazarı dikkatini cel • 
betmiştir. Fakat bu hareketin hiç 
bir tesiri görülememiştir. 

Mediha Müniir ur' 
Ona barlarda, birahanelerde, 1 Aldı ve cüzdanına yerlef 

balolarda tesadüf ediyordum. O • ve bana göz attı: 
tuz yaşmda. kadar var. Uzun l>oy- - İşte böyle .. 

Zaharya Efendi artık büyük bir 
yeis ve keder iç.eriıine düımüş bu
lunuyordu. Bu sırada hem evelki 
muameleleri bir defa yoklamak, 
hem de yeni doğan çocuğunun 

tescili hakkında müracaatte bulun
mak üzere bir gün mübadele ko
misyonuna gitmiıtir. Fakat bu 
defa Papa Kostantin Haçopulo E-

lu, esmer, ıyı gıyınıyor. Smokin Onlardan ayrıldım. 
pek yakışıyor. Bir aralık küçük 'i- N- "" 

bir bar işletfniye' kalk~ış, b~rsa - 11 ç~ Birkaç gün sonra o kızı 
11 
• ..J 

da acente yamaklığı etmiş, sine • eo r 
• tığı bara gittim. İyi danı 

mada figüran olmus .. Nihayet ka-
r güzel şarkı söylüyordu. 

rar vermiş: Genç ve güzel bir a - O b' . d' seıı 
dam, hiç bir iş tutmıyabilir.... numarasını ıtır 1

' •• .,~J 
Bir akşam, kahvede otururken: az sonra çıktım. Kapının o 

- Amma, bu gene hişbir ıey yap ona rastgeldim. Giyinmitlİ· o 
m~~ak demek değildir, dedi, son- - Başka numaranız yok", 1 fendi ile kızı ve nitanJııı Ann.anın 

Çocuğu saklıyarak ve evelce tan -
zim edilmiş dosyalardan hiç bah
setmiyerek çocuğundan maada 
hepsinin etabli vesikalarını almıı 
bulunduklarını büyük bir hayret 
içinde öğrenmiıtir. Meğer Papa 
Koıtantin Haçopulo Efendi sahte 
olarak kızları Anna ve Marika hak 
kında iki vaftiz kağıdı tanzim et
miı ve bu yeni vaftiz kağıtlariyle 
etabli vesikaaı almıı ! Halbuki bu 
iki kızın eski nüfus kağıtları mev
cut ve evvelki muamelat dosyaları 
arasında mahfuz bulunuyordu .. 

Bunun üzerine Zaharya Efendi 
muhtelit mübadele komisyonunda 
vazif edar memurların. nazarı dik· 
katlerini celbetmiıtir. Eski yapıl
mı§ dosyalarla yeni uydurma vaf
tiz kağıtlarına müstenit dosyalar 
meydana çıkınca sahtekarlık o -
lanca çıplaklığı ile anlaşılmıttır. 

Sonra muhtelit mübadele ko -
misyonu tarafından Papa Koıtan
tin Haçopulo Efendi sağrılmıf, 

sahtekarlık yapıldığından baıka 
Annanın nitanlı olduğu, hatta 
bir çocuğu da bulunduğu halde ge
ne evrakta bekar olarak gösteril -
meıi sebepleri kendisinden sorul
muştur. Fakat muhtelit mübadele 
komisyonunu tatmin edecek bir ce
vap almamamıttır. 

Bun.un üzerine Papa Kostantin 
Haçopulo aleyhine· takibat icrası
na karar verilmiş, ayni zamanda 
mektum nüfus vaziyetinde kalmış 

olan çocuk hakkında icabı ifa e -
dilmek üzere muhtelit mübadele 
komisyonu tarafından 14-11-1931 
tarihinde 27121 numaralı tahrirat 
ile Fatih kaymakamlığına tebligat 
yapılmış, bu dakikadan itibaren 
rel'mi tahkikat baılamıştır. 

Zaharya Bejanof Efendi Ame • 
rikada bulunduğu sırada Kanada 
gazetelerine beyanatta bulunmuş, 
bu beyanatında Türkiye Cümhuri
yeti lehinde söz söylemiştir. O va
kit bu sözleri havi gazeteler mat
bt".amızl". da gönderilmiş ve tercü -
me edil erek bir kısmı Vakıt sü-

ra ilave etti: 
-- Şimdi neredeyse sevgilim de 

gelir. 
- Kendisiyle müıerref olur-

dum. 
- Barda dan.sözdür. Ayrı bir 

iki numarası vardır .. Hayatını ka-
zanıyor. 

İma ettim. 
- Hayatınızı kazanıyor. 

Yüzüme baktı: 
- Evet, hayatımızı kazanıyor. 

Fakat ben hiçbir iş görmüyorum. 
zannetmeyin. Elbiselerini ben in • 
tihap ederim, söyliyeceği şarkılar
la, yapacağı dansların programını 
ben hazırlarım. Bar sahipleriyle 
ben pazarlık ederim. Kunturatları 
ben yaparım. Sonra en mühim me
sde vücut meselesidir. Banyosuna 
itina ederim. Jimnastiğini yaptı -
rırm. Masajını ben yaparım ... Bun 
lar çalışmak demektir. 

- Doğru. Siz mükemmel bir 
manajersiniz. Fakat bir şey söy ... 
lememe müsaade eder misiniz?. ' 

- Hay hay. 
- Siz yalnız manajer değilsi-

niz, ayni zamanda o kızın dostu -
ıunuz. 

- Evet. 
- Ve dost sıfatiyle de kızın 

kazandığı parayı alıyorsunuz. 

- Evet. Ne olacak?. 

- Bazı ahlakıyun, bu tarz ha-
yatı gayriahlaki bulabilirler. 

- Hata ederler. Eğer ben ol -
masam, sevgilimin hali haraptır. 

Başında ben varım. O yalnız ve 
yalnız danseder, şarkısını söyler 
ve bardan çıkar. Kimseye gönül 
eğlencesi olmaz. . 

Bu esnada küçük hanım geldi. 
Güzel ve sevimli bir kızdı. Bu 

gece çok alkışlandığını anlattı. 

Dostu sordu: 

- Haftalığını verdiler mi?. 
-Verdiler. 
- Çantanda 

çaldmrsın. 

-Al. 

durmasın belki 

• "T 

tunlarına dercolunm•ı,tu. Zaharya Bejanof Efendi muh-
Zaharya Efendi Türkiye ve telit mübadele komisyonu tarafm-

Tiirkler lehinde olan bu gibi be • dan birinci cezada açılan dava ü
yanatının gazetelerde intişar et - zerine mahkeme huzurunda bu su
mit olması patrikhanenin kendi retle şehadette bulunmuştur. Ya
aleyhinde husumet peyda etmesine kında doğrudan doğruya şahsan 
sebep olduğunu, bu husumetten patrikhane aleyhinde ikinci bir 
dolayı patrikhanenin kendisiyle 1 dava açacağını söylemektedir. Bu 
nişanlısını ayırdığını iddia ediyor. 1 davada babasız kaydedilen çocuğu 
Fazla olarak sahte vaftiz kağıtla- ! nun babasız olmadığını, çocuğun 
rının patrikhane tarafından tasdik! babası kendisi bulunduğunu, bunu 
edilmiş olduğunu ve müteaddit 1 ispat edeceğini söyliyecek, çucu -
mektuplarla meseleden şikayet et- ı ğa kendi adının verilmesi için icap 
tiği halde asla ehemmiyet veril - l eden muamelenin icrasını istiye
mediğini ileriye sürerek Papa Kos- cek, bu iıte suçlu olanların ceza
tantin Haçopulo Efendiyle patrik landırılması talebinde bulunacak -
Fotyos, Avidos Kennancxs, Miron tır. Bu itibarla Zaharya Efendiy. 
polikaproz, ır.;~tropolit Maksimos le Papa Kostantin Haçopulunun 
Efendilerin sahtekarlık suçunda kızı Annanm izdivacı meselesi mü 
müşevvik ve şerik olduklarını iddi- him bir şekil ve mahiyet almak ü-
a ediyor. zeredir. 

pO 
- Var, var ama bir saa 

ra.. Bu bir saat zarfında ,er 
tim ... dedi. 

Ve gide'rken sus! diye 
etti. L • ., v 

Kapıcı anlattı. Çok zeni' 
adam kıza aşık olmuş .. ;\\'\iç 

lusu para sarfediyormu§·· 1 

··~· Yürüdüm. Biraz ötede 111~ j( 
lef bir otomobil duruyordu· ~ 
de tiıman bir adamla danıoı 
dı .. 

- Otomobil kalktı. Baktııtl 
şede kızın doıtu duruyor· 
kahveye girdim. 

Arkamdan geldi. ~ 

- Artık aramızda hiçbir -
nasebet kalmadı, dedi. l 

- Demek artık sizi iıteo>1 
" 

- Bilakis.. Biraz evvel j 
berdik. Hatta bana çok pat' t l 
lif etti. 

- Kafi bulmadınız mı? . 

Beni tokatlıyacak :z:anııo&t 
Gözleri yerinden uğradı: ,1 

- Siz beni ne zannedi1° 
nuz?. 

- Kadın paraıiyle aeçiııeJI 
auam ... 

- Evet, fakat kadının ti~ t 

ile kazandığı parayla geçine~ ; 
cıu(\m .. Beni müsamahakar b•~,.. 
şık zannettinizse aldanmıJ•"' 

Bu haleti ruhiyeyi tahlil :,-~ 
kolaydır. Olabilir. Fakat 

d"ıtl•' tuhafıma gitti de, yazıver 1 

ıııııtd" 
Httt11t11ıııutıttıtıırnıı111111ınıııuıııt1"ı'tı1ımmmttıH111n1111tı111u11ttı 1' 

Emeline mani ollfl' 

istediği için ·• ·~ 
Tanusta Yüksek köyde :; 

bir hadiıe yüzünden cinayet 

tur. ı~ 
Yüksek köyde kocu ?jl:ô11 

f ikar isminde birisi aynı ~ ~ 
bir erkek çocuğa tasallut e~ 
temit ve günlerce çocuaurı d,ı 1 

de gezmi1tir. Bundan habe~i; 
lan Süleyman Tevfik efendı 1'v' 
de birisi çocuğu ve çocuiu;',r ,ı 
veynini vaziyetten haberci . ,.. j 
mekle beraber Zülfikar~. iiıl'ii'·. 

- Şimdiye kadar k0 Y .d•· ~ 
böyle çirkin bir hadise ~btJ et· ~ 
ni köylü sonra taıa goıo • tlJ. 
cukluk yapma, aklını batıfl ..,,- , 
gibi nasihatlerde bulu';,., .'/J 
Bu kötü tasavvur• 'k Vİ, 
retle mini olan Te"fı ıatl i 
diye muğber olan ı~1 
gittikçe kin beslemiye b•f ô"~ 1 

T cvfik efendi dükki.nıtı111 dl" fi.'. 
otururken ansızın ark•1111f;IC e f 
çağını saplamıştır. 'fe\I ıf ~ 
di derhal yere yuvart,.rırt' J 
mü,tür. (J 

Katil Zülfikar bund.~fl "''J 
kaçmak istemişse de k0 1 ı~ / 
ve bekçi tarafından ~-;~lıf'ilf I 
Yenice karakoluna got

1
,.tf; 

oradan akıam treniyle 
tirilmiştir. 
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,, ~~.ımı,yememe ımı@-=\ S p O B 
~n buyuk muvaffakıyetleri, et @ 

l:.Y~n insanlar kazanmışlardır! " T rabzonda y ~iken yarışlarında ka-
et Yenıek ırde sebze yemek ile ması için etten aldığımız "psoti • ı •• k A f 
~~l taraftarları arasında mü- en,, e ihtiyacımız vardır. Bunun Ç k \ t k zanan ara m U a at 
~ neb:~ ; 0Par.. 1nsanlann yal- miktarı ne olmalıdır?. an ayal a ımı 
taftar ol 

1 
e gıdalanmalanna ta- Mütehauıslar arasında bu nok· 3. -O }1\enildi 

~e .. k anlar ke d'l . . ·ı . .. •e v 1 n ı ennı ı erı su- ta üzerinde ihtilaf vardır. 
~~·HYerektaın sıhhatte olduklanm Trabzon, 23 (A.~\.) - Şehri· 
R'ııııu id~· et Yemenin müzir oldu mize gelen Çanka~a sporcuları 
~lanıaı-..n ıha' ~d erler. Bu iddiada Halk Fırkası ile Hali.evini, idman 
h,. '' 111 1 ~ mıntaka merkezini, ~şehrimizdeki "<ll'd ş , c e meşhur edip Ber-
lııeşhur 0

1
v dur.. lngilterenin en spor klüplerini ziyar ettikten son 

~ l c OkLorl d ra Trabzonun sayfiyesi olan So -a arı k·· .. arın an biri bu id-
kaıe ~· 0k-unden çürüten bir ma- ğuk suyu gezmişlerdir.. 
llakıedt,Zdı. Biz de bu yazıyı Çankaya sporculao bu ziyaret 

lıı. ) on1z: ve gezintiler esnasın& büyük bir 
~ llnla.rın "Ik sevgi ile karşılanmışlardır. Saat 
1 

ilk i 1 gıdası etti. Çün- , 
'r dllh 1111lnlar avcıdırlar.. İnsan· beşte Çankaya ile Kar.adeniz şam· 

'tt ' ıon piyonu Trabzonun idman ocağı ta-o~,, h b ra toprağı ektiler ve 
lltUrıku·~ .uhat yemeğe başladılar. kımı arasında ilk maç )rapıldı. 1 

ın Hakem Salahattin Cemil Beyin 1 '• et t ~an meyve de, sebze 
1 11r:ı be Yıyor.. Onun tabii gı- idaresinde başladı. Daha ilk da-
Neb Unlardır.. Bernar Şov kikada Tr~bzonlular kuvvetli ol -

e.tçıla b k Meseli. atletlerden bir grup ü- duklarını gösteriyorlardı. Bilhas- Geçen sene bir ağustosta Mı - yÜJC':'di~kidl;--(G~rge~e L'onran t 'te . r unu in i.r ediyor- 15 

Le,lt~rııanın yalnız nebat ile zerinde yapılan tecrübeler, fazla sa orta ve· iç muhacimler ile haf ela, 2 eylfılde Yeşilköyde ve 16 ey- ye). birinci \ 5. M. dinkide (Fer _ 
dt., ~sini istiyorlar.. Onların adali yorgunluklara uğrıyanların bekler ve sol bekler, ı kaleci çok h1lde Modada yapılan birinci, ikin. nand de Logr) birinci ( Ferıil 

a llrı "ın · t · b d'• sıhhatini muhafaza için her gün mükemmel oynuyorlardı. Çankaya ci ve üçüncü yelken yarışlarında ikinci. Küçük yoleler (Mercef de. ltiy I sanıye çı ve e n d,., e ere istinat ediyor. Fakat altmış gramlık psotiene ihtiyaçla- da sahaya en kuvvetli kadrosuyla kazananların mükafatları dün Mo- Lagr) birinci .(Hüsamettin) ikinci. 
laı )'o~~ın gıdaiyat ilmi -ile ali· rı bulunduğu anlaşılmıştır. çıkmış bulunuyordu. Beşinci da- da gazinosunda denizcilik fede M Büyük yol~ler (Harun) birinci, 

a· ~ur.. İnsanın vasati gündelik et ihti .. kikada idman ocağından Naci ilk rasyonu tarafından hazırlattırılan Küçük yatlar (Filip) birinci, 
'~einıa.n, etyemek istemez, et yacı 200 gramdır. golünü bekleri atlatarak yaptı. yerde merasimle dağıtılmıştır. orta yatlar (Avni) birinci. Büyük 

ııya.n d d Fazla et yemek nasıl muzir ise Onuncu dakikada sıkışık oynı- Merasime saat 15 te geçen sene yatlar (Ali Sedit) bı'rı'ncı· . . ' ettrı e erse ona mü a -
il', F kek kinısenin hakkı değil- her hangi bir gıdayı lüzumundan yan Çankaya müdafaası bir pe - derece alan yelkenlilerin, deniz- Yeşilköy yarışlar. 
kı, ' a.t tabiat insana diş ver- fazla yemekte muzurdur. Çünk~ naltı cezasına maruz kaldı .. ikin- cilik federasycc.rn yelken komitesi Dinki (Selim Zeki) birinci, Şar-

'-~i~n~ et yemesini, et çiğne· her hangi bir gıdayı fazla almak ci gol de bu suretle kaydedildi. reisi doktor Demir Turgut Beyin pi (Mureel de Lagrange) birinci. 
1•lıhdaf etmittir. onunla meıgul olan azayı fazla Çankayalılar seri hücumlarla idaresinde, o civarda yaptığı 5. M. (F orri) biripci, (P. Dzavar -

V k • "' • yormağa sebep olur.. Bu yüzden müteaddit defalar hasım kaleleri- bir gezintiyle başlanmış, 19,30 da ra) ikinci, (Fernand de Lagr) 
it kı~Qılla~ın ~anlığı, etin tabii vücut için için bir takım zehirler ne indiler.. Fakat gol çıkarama- mükafatların dağıtılmasiyle niha- üçüncü. 
~l ~· cl)ı bir gıda olduğunu is- istihsal eder.. dılar.. Yirmi ikinci dakikada id- yet bulmuştur. y oleler (Harun) birinci, (İbra· 
ili ~or. Bunun en birinci de· Her insan yediği yemeklerin man ocaklı Muharrem tarafından Ekrem Rüştü Bey tarafından da him) ikinci, (Zechlin) üçüncü. 
"- 'tlidn~ ~azim cihazıdır. ln.. üzerinde ' haaıl ettiği tesirlere dik- ç.ok güzel bir şütle üçüncü gol vetlilere takdim edilen yelken ko- Yatlar _( Korpin) birinci ~Ali 
~ ~ının !ekli onun nehiçim kat ederse ne kadar yemek yeme- kaydolundu.. Birinci devre Çan- mitesi reisi Demir Turgut Bey, mu. Sidit) ikinsi, (Dielman Bile) üçün. 
~·· l~~!'ll yaratıldığını gösteri- si lazım olduğunu kendiliğinden kayalıların çok asabi oldukları o- vaffakıyet t~mennisiyle, galiplere cü. 
~~e~ ..._n, yalnız nebat ile bes- tayin ve tesbit edebilir. yunlarında, sinirlerine hakim ol - mükafatlarını dağıtmııtır. 
~~~ olurca mide, bu gibi gı .. • • • madrkları görülüyordu .. Hatta bu Dağıtılan mükafatlar hususi 16 EylUI Moda yar1tlar1 
~ıl 'd,ll erı büyük bir kıımını tef· Nebatçıların çoğu kendilerini uabiyet içinde Çankaya lehine surette yaptırılmış ve güzel bir ıe- Dinki (Denis Lafantarne) birin-
·~fllt telluloseları kırmağa mu- göstererek ve sıhatte olduklarına verilen bir penaltıyılbrahim ata - kilde tanzim edilmiı madalyalar • ci, Şarpi (Şeref Refik) birinci. 
~ ~I 0 1a.rnaz.. Fakat insan et itaret ederek et yememenin insa• madı.. dır. 5. M . . (Fernand de Lagraneye) 
~~ ~il\~nk~İği zaman midesi hay• na zarar getirmiyeceğini isbat et- On dakikalık haftaymdan son· Mükafat alanların isimleri şun· birinci 

• ~ t..~ ırnyevi tahavvüllere uğ- mek isterler.. Bernard Şov et ra maçın ikinci devresi başladı... lardır: Yoleler ( lbrahim) birinci, 
. ) ~~.. :el>ıin ve tiripisini temin yemiyenlerin biridir ve sıhhati çok Sahada beş bine yakın seyirci var- 16 Ağustos Moda yarışlar. (Zechlin) ikinci. 
~~'1c \i U da tabiatin insanı et iyidir.. Yalnız şunu da söylemek dı. Mebuslar, vali, vilayet er - Küçük dinkide (Selim Zeki) Yatlar (Ali Sedit) birinci, (Bil) 

~ 1~~t., tere yarattığını göster _ icap eder ki Bemard Şov ancak kanı maçı takip edenler arasında birinci (Smith Lyte) ikinci. Bü- ikinci, (Pesth V. Arould ) üçüncü. 
~ ungi~~~~~ıonu~~m~- b~urmu~rludL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~ 

)~· t tıd d. 1 
it')), er a rna.ddesi olmak haysi· ten vaz geçti ve nebatçı oldu .. Bu· İkinci devrede Çankayalılar rıyor ve iade e ıyor ardı. 1 rilmiştir. Ziyafette vali, mebus-

t bit d 1~ kıYınetini gösteren di· günkü nebatçılarm çoğu da onun vaziyete hakim olmak için büyük Kırk beşinci dakikada Çanka- lar ve teşekküller erkanı hazır bu-
~ ~lk ~.il \'ardır. gibidir.. - bir gayret sarfediyorlardı. Fakat yanın bütün gayretlerine rağmen lunmuşlur .. 
\iıı· ")lh 1llenin kutupta vukubu- Nebatçıların çoğu, yumurta, süt hasmı taraf güzel paslarla Çanka- netice alamadı. Oyun bu suretle Trabzon, 23 (A.A.) - Şehri -
''tı dokt lli esnasında ketif heye-. ve peynir de yerler.. Halbuki ne- ya kalesine iniyorlardı ve kuvvet- üçe karşı "sıfırla Trabzonluların mizde bulunmakta olan Çankaya 
-.,. ~'~i 0tı.ı V. Tomas etten bat· batçı bunu yememelidir.. Bunla- li bir mukavemete maruz kalıyor· galebesiyle neticelendi.. sporcuları bu gece Giresona git • 
'lll'tti )'en eskimoları muayene rı yemiyecek olurlarsa gıdaaızlı .. lardı. .. .. s.: •• .... Bu akşam belediye tarafından mek üzere buradan hareket etmİ§· 
~ "tt " • ğın doğurduğu hastalıklara uğrar- Gelen pasları Trallzonlular Jiı· misafirler ıerefine bir ziyafet ve- lerdir .. 

~~:~~ y:~Eı:~•~:::~; kml:er bv.Bc:utty;kuars. dt.:l~7ıl;;:.~ ~~~=te~~~.~~ iJii'_;y.,., 'ük~. ·.-·.·d~.;;~.it2.·:d~kii~~,d~ .:~=~!~~!:~~;:;1J::IE~ 
i~ Q\ltı\lt\ e.rekti.. _ J 1 iki temmuz gecesi Leningrata 'ha· 
\.. 'lt~1, 1Sİn doktor Tomas kırk Nebatçı, lüzumund!'n ve haz ;:iı ı ._ ""· · · j reket etmiştir .. 

' ttl:" "'"'>'at arasındaki 142 eski- cihazının müsaadesinden fazlı:. ------------
~, "'1-d/ene etmiş ve bu suretle maddeler istihlakine mecburdur~ 
\·d'. ~1~1 ~ararları , azami de .. Nazarı dikkate alınması mühim~ 

;Jtit, Ugu aırada anlamak is· bir nokta daha var: ı' 
~ ~~lht.)f insanların her devirde kazan
\.. .. ~ t~ 1 doktorun tetkikleri e- dıkları muvaff akiyetler nazarı 'di1C 
~it,, tarar vermediğini isbat kate alınacak olursa şu hakikat 

~ıı.t~l'le ~ hemen meydana çıkar: İnsanlar~ 
llj~ dokt tbun me§hur kaşifle .. tarafından kazanılan en büyük 
~~. ~erıd?r Stef auon ayni tec- muvaffakiyetleri et yiyen insanlıu:. 

· l\e 1 .tahıı üzerinde yap.. kazanmıttırdır. 
~~ k tldıa· b' l r )'1 it )' 1 ır ara ık etten 
"\f~ Ilı~ eteYecek bulamaz olmuı İmam Yahya ağır hasta 
d...~ 'deı,~~1?,_~kl_e 11hhatini mu- Yemen reisi vüzerası Irak batve-
~ıil ''~ 1 dıgını gÖrmÜ!tÜr. kiletine müracaatla imam Yahya-
-.; 1 M.• ~t . -qti" ~\l ~ .Yeyıp yememekte nın şedit rahatsızlıklarına binaen 
't ).\)~İt, llııktarcla yemek icap muktedir bir doktor gönderilmesi
~,,~ ni istemiıtir. Keyfiyete ehemmi· 
~'t.. '-: !~ S~lı~an itÇilerin fazla yetle alakadar olan Re!İt Ali Bey 
~eqi 'tt ıyı değildir. Çünkü Dahiliye veziri Hikmet Süleyman 
~~=~il •rır ve hazim cihazı- Beyle görütüp doktor Hatim Ve-

• e ti.ikler. teri ve doktor Refik Rüttü Beyleri 
•11ıh t" • • ı . a ımızın tam o .. izam etmittir. 

\!.' Ris..:ıncı;oydt°ğumu~ • nioia;i:"ı' kü :AkaY idaresi. vapılrlarımn bJ ' 
birka~ gün evel Doverden Kaleye buçuk ıaatte gittikleri Büyükada, 
hareket eden kumandan Avgus Sarayburnundan 12 mil mesafede
Miller iki liman arasındaki mesa· dir. Kumandan Avgus Millerin 
f eyi bir saat 45 dakikada geçme- motörü saatte 60 mil yol aldığına 
ğe muvaffak olmuş, ve saatte 60 

göre köprüden Büyükadaya 12, 
mil yapmıftı. 1ı dakikada gidecek demektir. 

Motörün ismi Beyaz buluttur. 
MC\törün 60 mil süratle hareket et· Bu hesap, kumandan Millerin mu-
mesi mühim bir muvaff akıyettir. vaffakıyetindeki ehemmiyeti daha 

Bi7.İm dünkü Seyriıefain ve bugün iyi ıöıterebilir. 
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Bugün 
yıl 

Lozan sulhunün 
dönümüdür 

ÇOCUJC 

Bilmecede kazanan talililer 

(B~ tarafı ı Jnel sayıfada) Bize bırakılan askerleri~ kuman 

line koydu.. Fakat yalnız bir ta.. da heyetinin yüzde 15 şini ecnebi 
~ih vesikası halini alan bu mua - zabitleri teşkil edecekti ... Türkiye 
hede bir saniye için hakikatleş • · polisinin yüzde 15 şini ecnebi po
mek imkanım bulamadı.. lisi teşkil edecekti.. Seferberlik 

Eğer Svem tahakkuk etseydi ne Türkiye için memnudu.. Memle-
olacaktı?. ket seferberliğe hizmet eden her 

Geliniz bu ı1iaranlı'k günlerin şeyden menedilmişti .• 
ı;;zdiği haritayi, Sevrin bizden ne· 
ler istediğini birlikte görelim: 

Hudutlar 

Edrne vilayeti, İzmir vilaye -
ti::h1 ~ühim bir 'kısmı, Urfa, An· 
tt~~ ve Adananın bir kısmı Türkiye 

• 
lb11_ayrılıjôr .. Erzurum, Trabzon, 
Bitlia ve·Yan .. vilayetleri müstakil 
Erm~nistıa.nk. ilive ediliyor.. Hu" . ' 
dÜtbizinı tarafta: ·gayri aSkeri 'bir 
hale konuyo'Nlu. ;yani şark hudut
larımız il~ tecavüzde zaptedile • 

bilecek mubvemetsiz bir hale 
!kOnuyordu.. 

Muahede tatbik: edilmediği tak .. 
air<le lstanbul müttefikler tarafın .. 
aa~ zaptolunacaktı. 

Ve İstanbulda bir boğazlar ko
misyonu bulunacakt!· Bu komis .. 

yon hakikat halde emir veren, 
bayrağı olan, zabıta kuvvetlerine 
hükmeden, vergi alan bir hükft -. 

met halini alacaktı. Bu hükume
tin idaresini, yani boğazlar komis• 
yonunu Türkler hariç olmak üzere 

İngiltere, Amerika, Fransa, Ja .. 
m pn: .', İtalya, Yunanistan, Ro
P"'~ .:a murahhasları teşkil ede • 
cek tl. 

İ r~nnbula biz Türkler değil, fa
k<".!: uzak Şarktaki Japonlar, ve 

' yakın komşularımız Yunanhlar ve 
Romanyalılar 1hükmedeceklerdi. 

Muahedenin i~zalanmasma rağ 
men nıüttefik işgal ord.uları Tür• 
kiyeyi terketmiyeceklerdi. 

İstanbul vilayeti, hmii: mmta

lkası, Bursa, Balııkesir, vilayetle
rinin şimal kısımları, ve Çanak -

kale (inzi1bat) m tessii için lngi .. 
liz, Fransız, 1talyan işgal kuv -
vetlerinin emrine verilecekti. 

Bu ecnebi askerlerin iaşesi 

Türl<iye bütçesine ait olacaktı. 

işgal kuvvetleri istihkamları 
yıktıkları gibi top nak1ine müsait 
olan şose ve demiryollarını tahrip 
edecekler ve masraflarını bizden 
alacaklardı. 

Buralardaki kumandanların yer
li ahaliyi tevkif, hapis ve idam sa· 
lahiyetleri olacaktı ... 

Asker silahsız kalacaktl 

Padişahın maiyetinde zabitler, 
erkanı harbiye. heyeti dahil oldu· 
ğu halde Vatikanda olduğu gibi, 
700 as.ker bulunacaktı. Akalliyet-
1eri muhafaza etmek ve dahilde 
emniyeti mııhaf aza için de 35 bin 

kişiden mürekkep 1bir jandarma 
kıtası tefkil edilecekti.. Çolc: mü .. 

him karışıklıklar zuhurunda 15 
bin kişilik bir takviye kıtası da 

bulundurulacaktı.. Bu kıtalarda 
ağır top namına bir şey hulunmı
yacaktL 

'{ürkiyenin kullanabileceği en 
büyük top küçük çapta dağ top .. 
lan olacaktı •• 

Her gün bütün zeka, bütün ka~ 
biliyet, bütün ıervetlerini bir an-

da bıra.kmağa mecbur edebilecek 
büyük tahrip vasıtalan icadına 
hasredenler, Türk hudut muhafız.. 
larına küçük bir mitralyözü bile 
(vla !?Örüyorlardı. 

Yollar tahrip edilecekti 

Yol yapmak, demiryolu yap • 
mak, sef ~rberliğe hizmet telakki 
ediliyordu .. 

Onun için topların geçeceği 

yolJar bozulacak, demiryolları yap 
tırılmıyacaktı.. ! 

Gemiler batlrlla~aktl 

Sevr muahedesi, bahriye kuv -
vetlerimizi de katilcesine tahrip 
ediy,ordu.. .. 

Çünkü 7 gambot, 6 torpitodan 
maada bütün harp gemileri imha 
edilecekti. imha masrah da Türk .. 
kiyeye ait olacaktı. 

Bizde kalacak gemilerin asla 
torpil kovanları bulunmıyacak ve 
bu gemilerde 77 milimetre çapın~ 
da daha büyük topları imha olu .. 
nacaktı •• 

Harp gemisi satın almamız me
nedilmişti .• 

Tayrareler, balonlar, oksijen 
istihsal eden müesseseler ve tay• 
yareciliğe ait bütün malzeme müt
tefildere teslim edilecekti .• 

Bu ş~kilde silahtan tecrit edi • 

len Türkiyede lıakiki hakim (Bey· 
nelmilel kontrol) heyeti olacaktı ..• 

Muahedenin bu ahkamından 
maada çok feci olan mali ve adli 
iktısadi 1hükümleri vardı. 

Gümrüklere hükmede· 
miyecektik 

Harptan evelki kapitülasyonlar 
ahkamı müttefikler zümresine da· 

hil olan ve fakat şimdiye kadar 
kapitülasyonlardan istifade etmi -

yen devletlere de teşmil ediliyor • 

du. Bu muahedeye göre memle -
kette iki sınıf halk peyda olacaktı: 

imtiyazlardan istifade eden ecne
biler, ve bütün yükleri sırtlarına a-

lan Türkler. Türkler bütün vergi
leri verecekler, ecnebiler bütün 

vaziyetlerden istifade edeceklrdi. 

Bu surtle memlekette ne ziraat, ne 
sanayi in inkişaf ma imkan kal mı -

yacaktır. Hatta ticaret bile Tüı·k 
unsurunun elinden çıkıp yabancı
lara geçece~:ti. 

Köle olacaktlk 

Memleket gümrükleri artırılını
yan bir serbest pazar olacak ve 

memleket dün.ya istismarcılarının 

zevklerini ve neşelerini ve refah • 
larını tamamlamak için mÜtema -
diyen çalışan sefil bir müstemleke 
halini alacaktı. 

Bütçe yapamıyacaktık 

Sevrin mali ahkamı Türkiyeyi 
bütçe yapmaktan, yani müstakil 
devlet olmaktan meneden bir mü

essese olmakla kalmıyordu. Türki
yeyi mütemadi bir surette haraç 
vermeğe icbar ediyordu. 

Maliye nazırmm hazırladığı ma
li müvazene kanununu maliye ko· 
misyonu tetkik ve tasvip edecekti. 

Yani bu komisyonun istemediği 
hiç bir işi millet meclisi kabul ede
miyecekti. Maliye komisyonu Türk 
parasının nakit muamelatını ida
re edecekti. Maliye komisyonu 

Türk bütçesini nasıl sarfedeceğin? 
de tayin etmi~ti. 

Vatandaşların boğazlarından 

keserek devlet hazinesine verecek
leri vergileri bu emperyalist mua
hede vatan kasasından şu şekilde 

alacaktı. 

rtekadar hara~ verecektik? 

Maliye komis)lonunun maaşla

ları ödenecekti. Muahedenin im -
zasmdan sonı·a Türkiyede kalacak 
İşgal kuvvetlerinin iaşesi masraf -
ları verilecekti. Mütarekedenberi 
Türkiyede bulunan işgal kuvvetle
rinin iaşe masrafları tesviye edile· 
cek. 

Tahrip olunacak istihkamların, 
batırılacak gemilerin, ve bozula -
cak demiryollarının ve şoselerin 
tahrip masrafları ödenecekti. 

Haziran ayında neşrettiğimiz 

dört bilmeceyi doğru halledenler 

arasında Gazi Osman Paşa orta 

mektebi talebesinden 391 Mehmet 

Beye iki büyük kutu bisküvi hedi
ye edeceğiz. 

Mehmet Beyjn hediyelerini al -
mak·üzere perşembe günü öğleden 

sonra idarehanemize gelmesini ı-i.-

ca ederiz. · 

Birer kutu bisküvi 
kazananlar 

1 - Şehzadebaşı Acemi nefer 
sokak 29 numarada Yusuf Bey, 

2 - Ali Ticaret mektebi talebe
sinden 949 Hayri Bey, 3 - Şehza .. 

debaşı Kalenderhane mahallesi 
Cüce çe~.mesi soka!<: 22 numarada 

Seyfi Bey, 4 - Erenköy kız lilessi 

Bunlar ödendikten. sonra kalan müdürü Mahir Bey kızı Gilner 
para ile zannetmeyiniz ki biz mem 

1 Hanım, 5 - Eyüp orta mektebi 
leketimize ait işler yapacaktık. 2 - B 244 Celal Bey, 6 - Kadı -
Hayır, buna imkan yoktu. Çünkü köy kız ortamektebi 326 Meliha 

muahede hunlardan artan Türk Rasim Hanım, 7 - Pertevniyal li
parasma da bir haraç zemini bul - sesi 483 Necip Bey, 8 - Pendik 
muştu. • Müttefik devletler tebaa • demiryolu Paşa mahallesi 35 nu -

sından olup ta harp esnasında Tür. 
kiyede zarar gören şahısların ve 
müesseselerin zararları tazmin o
lunacaktı. 

Eğer bütçemiz bütün bunları ö
demeğe kafi gelirse, ve maliye ko
misyonu liltf en müsaade ediyorsa 

kendimize ait işleri yapabilecek • 
tik. Mesela hastane ve mektep a
çabilecektik. 

Buna mukabil vatandaşlardan 
yapılan istikrazın faizi ve resülma
li sahiplerine ictde olunmıyacaktı. 

Demiryolları inşasına, imtiyaz· 
lar verilmesine ancak bu malı ko -
misyon müsaade edecekti. 

Kanun yapamıyacaktık 1 
Sevr muahedesi Türkiyenin 

Türkiyede Türk kanunlarım tat .. 
bik etmesine müsaade etmiyordu. 

marada Hürmüz Hanım, 9 - Eyüp 
Gümüşsuyu mahallesi 17 numctra .. 

da Ayşe Hanım, 1 O - Kasım paşa 

Eşref Paşa yokuşu 25 nu.marada 

Fehime Hanım, 11 - Fatih Ge
lenbevi orta mektebi talebesinden 

56 Ihsan Bey, 12 - F esane fabri
kasında ZeyP.~p Hanrm, 13 - Çor 

lu elektrik f abd kasında Zeki Bey, 
14- 1. R. M. M. 49 Mehmet Bey, 

15 - Beyoğlu Küçük Parmakkapı 
lbil sokak 13 numarada Alis Kar
deşyan Hamın. 

Birer paket Cjikolata 
kazananlar 

1 - Eyüp orta mektebi 520 A· 

li Ruhi Bey, 2 - Askeri Sanayi 
mektebi ta!ebesinden Mustafa B., 

3 - Eyüp 36 ıncı mektep talebe -

sinden İhsan Bey, 4 - Sıvas as

kerlik dairesi reisi miralay Reşat 

Bey kızı Ayten Hanım, 5 - F ey ... 

ziye lisesi talebesinden Aytekin 
Bey, 6 - Zon.guldak jandarma a-

lay kaleminde yazıcı Hüseyin Bey, 

'I r 5Jl sokağı 23 nu,~arada LeY ş eııır 
Hanım, 8 - Usküdar orta. JJ1 pıı•r 
hinden Adnan Bey, 9 - 'fo brı'~ 
32 inci ilk mektebinden Me >)' 
Hikmet Hanım, 10 - Bursa ~~ 
met Dayı mahallesi Külhal'l 

50 ~ı 
9 numarada İsmail Efendi j(ıı•W 
gir Hanım, 11 - Celile Rıı~ JI~ 
nım, 12 - İstanbul erkek ıııuıı. lr 
mektebi 601 Hilmi Bey, t3 ~ 
tanbul kız ortadan Zekiye B ~ 
14 - Beşi1ktaş Tuzbaba cil'arı / 

d T .. kA H 15 n r :nara a ur an anıın, ~ 

Üsküdar İhsaniye mahallesi ~ıe. 
·~ş· 

Paşa sokak 2 numarada petı 
Rem~i Hanım. 

Birer kitap kazanar1ı~r ~ 
1 - Pertevniyal lisesi 561 ~:: 

Bey, 2 - Kasımpaşada TeI<l<e / 3 
kak 1 numarada Ahmet Bef • ıı)l' 
Kasımpaşa:la Değirme-- solc , 

o erte 
13 numarada Ali Bey, 4- r 

5 
ı 

niyal lisesi 322 Cemal BeYı ~ 

İstanbul kız orta mektebinde~ ~r 
Hikmet Hanım, 6 - Leyla ~~ 
Galip Hanım, 7 - Peı-t:ev11iY~iô! 
sesi 134 Safa Bey, 8 - J(a.d { 

Kurbağah dei·e caddesinde 60 ;ı 
marada bakkal Hasan Efendi, ., 

Ankara lnönü mektebi taleb~9~ 
den Ali Şekip Bey, 10 - J<a. 

1
e)' 

yünde Cami sokağında Münir Sri~ 
11 - İznik Aiia.zade Mahtutılll -' 

D ç~ 

ri Bey, 12 - Adapazarı Uztı11 

et 
şı sokak kasketçi Gazi Mebı113 
fendi oğlu Mustafa &y, 1 

Cihangir Akarsuda 2 nut08t't 
Necati Bey, 14 - Üsküdar foP 

ıoe 
şı Nebahat Ali Hanrm, 15 -
göl ismet Paşa mekte!>i 1 nuııt~ 
lı Melahat Hanım. 

Kartpostal kazana"'"t ı 
1ır 

150 inciye kadar kart ~if 
kazanan okuyucularımızın h ,& 
leri bugünkü posta ile · gollJe 

miştir. 

Dikkat 1 
beJt' 

Bilmecede kazananların Jtl 
·ğle 

yelerini perşembe günü 0 / 

sonra idarehanemizden aht1JJl 

Kapitülasyonların adli ahkamı 
İngiltere, Fransa, İtalya ve Ja
pon murahhaslarmdan mürekkep 

bir komisyon tarafından bir ka .. 
nun layihası haline konulacaktı .. 
Türkiye de bu kanunu tatbik ede
cekti.. 7 - Ankarada Yenişehir Tuna rica ederiz. ,,•' 

••''' ............................................. ~··································· Hulasa Sevr, Türkiyeyi serbest 
denizden mahrum, Anado1unun 
nisbeten fal<ir ve yalnız başına 
yaşıyamıyacak bir köşesine atıl .. 
mış bir memleket haline koyuyor
du.. As (rlaı-danberi şerefli ve 

hakim bir birlik hayatı yaşamış o .. 
lan Anadolu Türklüğünü hem par
çalıyor, hem de köle "uıevkiine in. 
diriyordu •. 

Lozan 
24 te.mmuz 1923 te Lozan mu

ahedesi Türk inkılabının ilk eseri 
olarak meydana çrktı .• 

Y aşıyanlar için baştan başa bir 

takil Türkiyenin · dünyaca tasdik . 
edildiği gün tarihin hakiki dönüm 
günlerinden biridir .. 

Sevr uçurumdu.. Lozan yük .. 
sek bir tepe.. Türk milleti Sevr 

uçurumunu doldurdu.. Lozan te
pesine şerefle' çıktı.. Sevl'den Lç-. 

zana geçen yoh Kuvvetle, Cesaret

le, birlikle Büyük Şefin idaresin -
de geçilen büyük yoldur .. 

Bu yol, kanları hala garp A
nadolusur..un batılarındaki tarla .. 

lardaki gelinciklere kızıl renk ve
ren adsız askerlerin kemikleri Üs• 

tünden geçer ve genç insan be -
hicap vesikası olan Sevr cinayeti d l . b ld b' k · 

d k 11 
en erı u yo a ır par e taşı gı .. 

orta an a ı:tı. b' d.. . l'd' . ı oşe ı ır .• 
Lozanda Yunamstanla, Fran-' B ld h·ı· ki 

sa ile, İtalya ile arazi meselele .. u yo a a a çocu arının m~ 
zarlarını tanmııyan anaların göz 

rinde anlaşıldı. Boğazlar, kendi-

ı 
,, 

yaş arı varu ~~ 
• ·ı:ı 
Bu yolda inanan askerı ' Jır 

şünen Başkumandanın ve jJıll>tl~e' 
şefle birlikte zafere yürii:Y'e"'.ııer 
yecanh bir milletin a.ya.1' J 

var ... ' j ' 
I , , • .. ı ~ • • " 

~I 
Lozan, milli birliğin bit' et f~ 

fakat onun yanında o, htıl 1~" 
el ı:ı ··f 

şanın şahsında tecelli e ~- Je ~ 
d• ı • kA 'h ••ı:ıiJ!l "'/ ıp oması ze ası cı an o İ'' 

tünlüğünü isbat eden bir 
1~0-J:, 

dır.. Çünkü Lozan ıulh\J: b''~ı 
da devam eden diplorna.51 • 01P 
• .._,,.,ı ~ 
nin son meydan ınuharel.1"' 

1
; fi 

.ljlPI 
Lozanla Sevr arasıJlP 

budur •• ıııt1 
Sadri t 

ne mahsus bayrak sahibi olan ba.. ~ 
ğazlar komisyonu devlet manza .. , 
rasmı kaybetti.. Kapıtülasyonlar 

• . . !· ..... "' ,- . . .ı • • • • ' - • ' \ .. \ •••• " .- '- ( : 

Lozanda kaldırıldı. Sevrin ne ma .. 
li, ne adli, ne iktısadi hükümle
ri kaldı .• 

Lozan milletler arasıı'ıda müsa
vi haklı bir Türkiye halketti .. Ma
li, iktısadi, adli hüriyetleri ve 
hudutlarının emniyeti ile hür, müs 

Kiralık Odalar 
1
, 

Orhan Bey hanında ~~ 
ralık odalar vardır. Teıl ı 
olanlar V AKIT idaresi~ 

\. müracaat ede.t::J~,-ı~ 
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Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

llrZtir~at Bankası Müfett'ş namzetliği için 14 - Ağustos - 933 pa· 
cıı ru .. 

8ınlt 1 nu sabahı saat dokuzda Ankara ve Istanbul Ziraat 
fakiy:t ·~~nda bir imtihan açılacaktır. imtihan neticesinde muvaf-

"1ü 1 
raz edenlerden (6) Müfettiş namzedi almacaktır. 

tıaat •ab~~aya iştirak edeceklerin ''Mülkiye,, veya "Yüksek lk
l!ıczu ve ıcaret mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 
•erili; ~lrıı~ları lazımdır. Müfettiş namzetlerine "140,, lira maaş 
kara ·1 rntıban programına ve sair şartları havı matbualar: An-

1'' ıtanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. 
aliple b . . Ank , r u matbuada yazılı vesıkaları bır mektupla beraber 

10. ~'~9~a Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğüne nihayet 
llıek J3 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat ver· 

•urelile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (j2ll) 

~ Demiryolları ilAnları 
36s ~a~sun • Sivas haltı üzerinde Menteşe istasyonu civarında 
ıı, llcı kilometroda vaki taş ocağından çıkarılarak teslim olu· 

cak ıoo 
Pa 00 M3 balastın kapalı zarfla münakasası 1· Ağustos-933 

ıattesi .. .. 1 S d k . k . d 1 k tır. gunu saat e An ara ıdare mer ezın e yapı aca -

1' af ·ı A 1 ı,Q 11 at Ankara ve Kayseri veznelerinde beşer iraya satı-
hrtrıamelerde yazılıdır. (3295) 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan : 

Yotı l - Haseki Hastahanesinde yeniden yapılacak kılnik pav· 
Uııurı t · . k d 0 I . t" . Şar namesı ayne:ı ıp a e ı mış ır. 

ta· -ı.. - Yalnız binanın ikmal müddeti 15 - ikinci teşrin - 933 
1~-''rıe kadar temdit edilmiştir. 

tdjL 
3
. ~ Tazminatın mık tarı "400,, Liradan 11200,, liraya tenzil 

•ınıştır. 

fli1be4· - Talipler kendi teklif edecekleri btdelin % 7,5 uğu 
i!ı, 1 tı~~e teminatı muvakkate mektuplarile birlikte pazarllkla 
b. ~ iUnü olan 26. Temmuz - 933 Çarıamba günü saat 14 de vtulf ·· 

unun mübayaat komisyonunda hazır bulunacaktır. (3557) 

llatıralar ve Vesikalar 
8 Harp kabine/erinin isticvabı 
• U es:!r, mütare'ceden sonra, umumi harp mes'ullerinin di 
"

111 alide~<İ isticvaplarını, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

a~lf arp kabine/erinin isticvabında 
~:ıtürı harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf· 

arını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 
600 sayıf alık kitap bir lira 

1 Dağltma yeri VAKiT matbaası 

~1hhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
\ldut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden : 

FıfiA. l\tirnbot ve motörlue ait işletme ve tamir levazımı ile itli
~ ••• ~ eit ınalzemc, aşı yapmak için şırınğa iğnesi ve sair~ dört 
'• 14 olarak aleni münakasa suretilc satan alınacaktır. Munaka· 
ltf• ·Ağustos - 933 kazartesi saat 14 te Galata'da Kara Mus· 
korıı~:ıa sokağınd? lstanbul limanı sahil sıhhiye ~crkczin~eki 
tt Art&nd~ yapılacağından isteyenlerin şartnamel~.rı .. aı?.'_~~ uz:· 
)'t kara da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum mudurlugu aynı 
~·~~~~pliğine veya mezkür merkez levazım memurluğuoa 
~rı. (3465) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 

~ a· Q\i~ ırj Eskiıebir\Se ve diğeri Aydında yaphnlacak iki baş Mü-
~~11 tt binasının inşaatı aşağıda gö3terilen şerait dairesinde ka
b ~atf. usulile münakasaya konulmuştur. 
~ ~-~· 1ki binadan birine ve yahut her ikisine talip olanların 
~t Ilı ıl tnebaniyi evvelce yapmış ve Ticaret Odalarından birin
ı 'd•t~~~YYet bu'unmuş olduklarına veyahut inşaatın hitamına 
~Qdıı bır rnübendis veya Mimarı daimi surette iş başında bu
-ttllı t

1
'-caklarsna dair Noterlikçe musaddak bir teahhütname 

t e . 1 e tı hımdır. 
~'ılla\l ~eraiti haiz bu!uaan taliplerin Aydın Baş Müdüriyeti bi
~ ~~eh~ıt teklif mektuplarını oıbayet "16 · 8 · 933., çarşamba v~ 
t ~l. 8 .ır Baş Müdüriyet binaı;ı hakkındaki tcklifnamelerioi de 
~llıi11at 933,, pazartesi günü saat 15 on beşe kadar "% 7,5,, 
tl~tl ~iltile beraber Galata'da Alım Satım Komisyonuna tevdı 

ttı , .. 
b' 't . •zamdır. 
~ ''tt'11

Pler bu iki binadan her birine ait keşifoame, plio, fen· 
'bi)j ~lltne ve projeyi 115,, beşer lira mukabilinde ko:n· syondan 

ter. (3447, 

Ucazlalc .. Temizlik .. Sür'at ........................................... 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

Her Yerden Çok Ucuz 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

························································ i 
3. K. O. i 

Satınalma Komisyonu il:\nlan:· İ 
.. ·-····················································· 

M. M. SA. AL. KOM. dan: 
Hava kıtaatı ihtiyacı için 4,250 

metre kaputluk kuma§ kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. lha -
lehi 31 temmuz 1933 pazartesi 
günü saat 15 buçuktadır. lstekli
ıerin ~artname ve nümunesini gör
mek üzere her gün ve münakasa
ya i,tirak edeceklerin o gün ve 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden ; 

Posta Telgraf Telefon idaresi yeni Postahane Kalörüfer ih
tiyacı için 400 Ton Kandilli veya aynı evsafta Tuvenan kömürü 
kapalı zarf usulü ile münakasaya "onulmuştur. Münakasa 13 A
fuatos 933 tarihine mllsadif Pazar günii saat 14 de yapılacak
tır. isteklilerin o gün Hat 14 den evvel teklifat ve teminatlarını 
havi Ye k•nun dairesinde kapatılmış ve mOhürlenmiş zarflarını 
lstanbul da yeni Postahaoede Binalar ve Levazım Müdüriyetinde 
müteşekkil Komisyon Riyasetine tevdi eylemeleri, şartname her 
gün alınabilir. {3515) 

:;aatinden _evvel. te.klif ve teminat ~ ~lll\~\\]\[j]\\I~~\~ fıllll~J~Jl!l!I J ı~ 11111!~1111 lllllill I OOlllfilll ~ 11 11111 il ~~J~lilll' ~ 
:r.ektuplarıyle bırlıkte Ankarada ~· A • B . 
M. M. v. satın alma komisyonu - ~· Selanık ankası 
na müracaatlar. (3138) (2978) :i-~ Tesis tarihi : 1888 

:(. !lf. :,. ~ 

tzmir fırka SA. AL. KOM. dan:~~ Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
Fırka kıt'atı ihtiyacı için 430.000 1 ldare merkezz : ISI AN Bu L 
kilo kuru ot kapalı zarfla münaka --=~· 

saya konmu§tur. ihalesi 12- ağus 

tos -933 cumartesi günü saat 11 _ 
dedir. İsteklilerin §artnameyi gör- ~ 
mek üzere her gün ve münakasa- 52 _;, 

ya girmek için o gün ve vaktinden ··_ 
evvel teklif ve terninat mektupla - ;-=--~ 

TUrkiyedeki Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve Istanbul ) Izmir 

Samsun • Mersin . Adana 
Yunanfstandakl Şubeleri : 

Sehloik • Kavıtla • A tlna • Pire 
rı ile lzmirde Fırka SA. AL. ~~~: B k 
KOM .. 1 ~ Bilumum an a muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap-

. nuna muracaat arı · ~ lan küşadı. Esham ve Tabvilit. Kasalar icarı. 

<
3111

)' <
3340

> lillll~ll~ ~1001 lllWIU. ~lllı'l~~~~llllil~l~l~~~lilllU~~llOO~ı'Ulll llll lll 111111 ~111 ılll I~ il! 1111111 1 4" 
1:--A-s-ke_r_t F-_ a-b-rı-kalar ilanları 1 inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

30 ton elektrolit bakır takasa 
tabi değildir. 

Yukarıdaki malzeme pazarlık 

suretiyle 29-7-933 tarihinde saat 

14 te ihalesi İcra edilecektir. Ta • 

Tepesi delik memlahası için listesi mucibince "12,, kalem 
atat ve edevat satın alınacaktır. 

Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere qo 

hamilen 26 · 7 · 933 çarşamba ıünü saat 16 da 
Satım komisyonuna müracaatları. 

7,5 teminatlarını 
Galata'da Alım, 

(3275) 
lipkrin~min~ilemüracaatl~ı. ~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~----~ 

(6067) (3476) Satılık Otomobil : 1 DOKTOR 

Darüşşafaka lisesi müdürlü -

ğünden: 

Mektebin bir senelik ihtiyacı 

olan ve mecmu unun tutarı 1 O bin 
liraya baliğ olan mütenevvi erzak 
kapalı zarf usuliyle alınacağından 

taliplerin şartnamelerini görmek 
üzere her gün ve münakasaya işti
rak etmek üzere 3 ağustos 933 
perşembe günü saat 14 te Nuruos
maniyede Cemiyeti T edrisiye mer· 
kezine müracaatları . (3231) 

Hafız Cemal Eminönü mal müdürlüğünden: 
Galatada İnhisarlar Umum Mü-

dürlüğü garajında mahfuz fiat Dahili hastalıkları mütehassısı 
markalı ve 1679 numaralı müs • Div~,._,,,..Jn N. t 18 Telefon: 22398 
tamel otomobil 200 lira muham - --------------

men kıymet üzerinden 7 ağustos :::::::: Ç NAKKALE 
k ;.\ ::::::::='._: 933 pazartesi saat on dörtte açı :: 

arttırma usuliyle satılacaktır. ls- H Şehitlerini Zigaret ·::~:-~: 
teklilerin satış komisyonuna müra- g 

·· 10 ACiUSTOS 
caatları. M(3E3H3M2)ET ASIM ·.~.~:: i~ 

Sahibi, .• Gülcemal vapurile g .. .. 
N · t M"d·· ·· R f'k Ah l ·········••'\#••··:···································-·····ı cırıya u uru: e ı me ........... ,:;-~· .......................................... . 
V AKIT Matbaası - lstanbul 
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Mülga 
idaresi 
Hey' eti 

Seyrisef ain 
Tasfiye 
Reisliğinden : 

2248 No. Ja kanun mucibince Seyrisefain Müdüriyeti Umu· 

miy~ıi 1 • Temmuz - 933 tarihinden itibaren lagv edilmit ve 
"1932,, senei maliyesi nihayetine kadar oJan aJacağı ve vereceği 

hazineye intikal eylemiştir. Meıkur idareden alacağı olanların 

alacaklarının hanği seneye ait ve ne cihetten olduğunun Ağus
tos· 933 sonuna kadar pullu bir beyanname ile Hey'ete bildir-
meJeı·i. (3517) 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundan; 

10,000 Metro işbaııhk kirpas: kapalı zarfla münakasası 9·Ağuı· 
tos·933 çarıamba gDnü saat 10 da. 

30,000 ,, Amerikan bezi: kapalı zarfla münakasası 9· Ağus· 
tos-933 çarıamba günü saat 11 de. 

6500 kilo beyaz peynir: Açık milnakaaası 9-Ağustos-933 çar· 

tamba gilnü saat 14 de. 
10,000 adet hasır süpürgesi : Açık münakasası 9-Ağustos-933 

çarıamba günü saat 15 de. 
136 kalem eczayı tıbbiye : Açık mDoakasası 9-Ağustos-933 

çarıamba günü s0aat 16 da. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu ol an yukarıda cins ve 

miktarı yazılı ef1a münakasaya konulduğundan şartnamelerini 
görmek istiyenlerin her gün ve itasına talip olacakların da mü· 
nak11sa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile bir· 
likte Kasımpaıada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müra· 
caatları. "3290,, 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan ; 

9~ Kilo Kösele l 
5000 ,, Vakete . Kapalı zarfla milnakasaıı: 8/Ağustos/ 1933 
3500 Ayak Vidala J Salı günü saat 10 da. 

5000 Metro Efrat elbiseliği şayak }Kapalı zarfla münakasası: S/A· 
750 ,, kaputluk şayak lustos/933 salı giloil saat 14 de. 

35000 kilo sade yağı Kapalı zarfla münakasası: 8/Ağustoı/933 
salı gilnü saat 15 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukarıda cins ve 
miktan yazılı eşya kapalı zarfla münakasaya konulduğundan şart · 

... ıeriai girmek isteyenlerin her gün ve mezkür eşyayı itaya 

talip olacakların da münakasa gOn ve aaatlerinde Kasımpııada 
Deniz LeYazım Satınalma Komisyonuna mllracaatlan. (3289) 

Deniz Yollan işl.-~si 
ACEnTALARr 

Kadıköy • Köprübaşı ~I. 42362 
Sirkeci ~tühürdar zade hanı 

Telefon; 22740 

Karadeniz Postası 

Gülcemal 
Vapuru 26 • 1 · 933 çarşamba 
18 de Galata rıhtımından kal-
ka~ (3518) 

- --·· 
lakenderlye Postası 

EGE 
Vapuru 25 • 7 • 933 salı 1 l de 
Galata rıhtımından İzmir • Pi
re • lskenderiyeye kalkar. 

(3519) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::ı: 
" r 

II ~#IMM&il~ 1 
m KARADENiZ POST ASI il 
!i Erzurum ii 
~ ı= .. . " . " ı· :~ vapuru p t • .i 
H 24 Temmuz azar esı :: 
" " H günü akşamı Sirkeci'den hare- il 
fJ ketle (Zonguldak, İnebolu, A· jl 
:: yar.cık,Samsun, Ordu, Giresun, ii 
jj Trabzon, Sürmene ve Rize)ye il 
li azimet ve avdet edecektir. H 
;i Fazla tafsillt için Sirkeci 5: 
li Yelkenci Hanındaki acentalı· H 
i! ğına müracaat. Tel: 21515 il 
:: 5728 n :: ............... ".-. ( ) ---·· .... ·--··· .................... -.... ..... ..... ·-····-·· 

Ziraat Vekiletinden · 
Aokara'da Yüksek Ziraat Enstitüsünün Şaraphane, Süt~ 

Zootekni binaları Elektrik tesisatı " 21,, g ü.1 müddetle ve k•P"'" 
zarf usuliJe münakasaya çıkarılmıştır. 

Mezkür tesisatın münakasa evrakı ' 'l O,, lira bedel mukıbil' 
de Ziraat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstitcsu E erosu Müdürl, 
den alınacaktır. Talipler münakasa şartnamuinde z:luedil~ ~ 
Jiyeti fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikaJarı komilJ
göstermeğe mecburdur. 

Talipler teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 ğu nisbetinde ; 
minat mektuplarile birlikte ihale günü olan 2 - Ağuıtoı • 9 
Çarşamba günü saat üçte Vekalet inşaat komisyonuna mor.et 

... atları ilin olunur. (3202) .,._/. 

Erzurum Posta T. T. 
Başmüdüriyetindeıı: 

Şehri 1100 lira bedeli sabıklı haftada iki seferli ve ti, 
kale Karaköse arasında dört yüz seksen, Karaköse • Beyaıd ,ti' 
sında üç yüz yirmi kilo taııması ve yazm otomobille yirmi, lııf' 
hayvanla elli saatte nakli meşrut l lasan kale, Beyazıt ara11 fi" 
tası 2 · 8 · 933 de ihale edilmek üzere 13 • 7 · 933 T. de tl•.
kalede münakasaya konulmuştur. ihaleyi müteakip taahhüt ıııdd
detince mukassaten kesilmek üzere avans dahi verile~ 
~t-ir_. _ld_a_r_i_t_e_m_i_na_t_ı _2_ooo~_lir_a_d_ır_._·_·3_3_6_1_,, ______ ~--~ 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

idaremiz ihtiyacı için milbayaası muktazi 6000 kilo yerli if' 

ce sicim aleni suretle münakasaya konulmuştur. 
Mezkür sicimlerin 29 temmuz 933 tarihinde münakasa•• ict' 

edileceğinden taliplerin bu baptaki şartname ve nümuoeyi glf 
mek için her gün, münakasaya iştirak için de mezkur tarihe-~ 
sadif Cumartesi günü saat 14 de yeni postanede mübayaa k 
misyonuna müracaatları. (30741 

T~RKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

p~·QA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~0~'2 


