
M~stakll dal' 
beflt~t titrlfliıdn Uk 
resim ve heykel ~ dun 
TürkoeilUlda açıl~ 

BIQl tefkll ec1el genç 
~t cU&er r< flllardan 
ıynlmqlat, ve ayn bir bir
lik tetkJ1 ederek ~ sene 
lnka1dl bir ICwjl IÇIDJl
JardL 

Bu mWıuebetle •n açı• 

lan ıefgl ~ç ~· 
~d~ad~ 

Bu sergbün, Wıu. 

"" 

ergisi Bir tokat ki, .. 

met Cemaletdn beyin (9) Ali 
Avni beyin (7) Ahmet Zeki 
beyin- ( 4) Şeref Klmll beyin 
(14} R.eftk Fazıl beyin (5) 
tablosu , Muhittin Sebld 
be;in de ( 4) ~en ftntır. , 

Eserler, ~ ~J 
Natürmort ve ~ 
Jerekk~ edlJOf ve meefıer 
llcalJst. ~-Nıtü
ralisı ve b1raz da kibistlcd 
bir ı~ toplıyul ICrbat 
bir AD'at kürüüııe benzi. 
yor. 

Slrglabı belli beşJı ~ 
den iti#. mtmlek~ı rtlla .. 

Settar efen dinin 
başına gelenler 
F.ulu blaftdlile ....... 

eden Settir eleadl eneli .. 
oldUça ...... teWllre .. 
~-

Sut bire doira ...... 



lçmiye.. 

ce9Jor, 

ıtarafı 1 ln(l 1 • (§f ılı } 
Notanın ba edilip dün Ba;Jve1ill ismet P8fa llazret· 

lerine gösterilmesi mulcarreidtr. Nota bitahilre Heyeti 
velcilede iltİPN edi~ktir. 
~a, 1J {Ut/on) - He;ttf ~ .,. ..,~"" Ho

tltfge ~ klrq/ıııtlfltl """ .-. ~ nolljmı.a ~Ar 
~. T...........,.. yen1 --_..,...__._. 

Ati-, 15 ( Anek. ) - CU-ıede .ae,tı i•iMe 
Muhtelit Pbeclele ~ muttarit w _..mlhA fJir --..-,. f!IJ!-.uıı-llllli ~ 

jUC ...... Yı .... propapala ...... -..u-.. ..... .. ifwa cd~. 
IEil ......... : Atiaa pnıtelcıJM .... 
H~ ..,...w.210 nili Ywa hız :ciıWR ~ 

M. Rap•I (wı -. ..,. Cinewede 11 •111*'- il 
ile t..aı.-:.t-) •litl ık ~ ltHıaW... 
aza M. Şiotis, Wul mi- Cemi,m a: ,. ..... ~ 
şaviri M. Sp\airiı, birinci mumisi M. Dtomun ve lord 
müşavir M. FOlaa. ikinci Robeıt Sesil ile wkubulan 
.aza M. Fataraki, 9 uncu mülikatlannda şimdiye ka-
bey._ ifilt M. ...... ---~ -.nlrJwiaiD 

Şimdiye fcadar M. Ca- bir çarei halle raptedilme-
aotos tarafından ifa edilm mesi .güya Lizim ıuiniycti· 
lcitiplik vazifesi M. $atal11 mizden ileri geldiğini ve 
tarafından ifa -....--... lN -•tle YtlftltliatanlQ 

Söylwlli• ~ A.· itiliipenw 9' ... .,: ... 
~ ma.kaatl .... _.. tiyaaıllili ~ ._;\;., 
ve vazifesine nU..,.t wri- ,-llflliamm iddia ederek 
len ban memarlann biaei d°"8Dw•ı tarafmd• • 
mesulayederilli ta)'ia için dalaia Wr tuna .kl el.
hariciye nezaretinde biı dutu taWmle Cemiyeti 
ko.aU.yon tefkil olunac:K- akvam, ye WU..ssa ı.u
tıt. .Koıaiayoaun teıkili için tereaia moavenetini talep 
~ DWnDID avdetine etmiı ve Ati..- gazotolerine 
intiar oluna,ror-. ıöre M. r,4.tkdonalt ile U. 
atizdot "'- ""' .... Hinderaoadaa ~,ı. bir Yat 

Yunan gazeteleri Vem- ~ •uv.ffak ol· 
ıei01UD lıaaüterenin her m•ftur· 
~ bir tecavüze bııfı Atim. 14 - Mübadele 
... avaaetlnl temki ~ komisyonundaki Yunan be
Myült baıhle yaarak yeti hukuk IDÜp~ne 
lzUn IMfnom ediycwl• Ltan1"11 hUiUICÇulaniicfaa M: 
've ı. Wsuata V.Uelolaa Ayril ~ ta,ı. ediı. 
,... t.aı.e,cte - ~ taektedir. 

1 1'1':!4 -... .-...-.: 

L~ 
istemek için 

~giati 

C. H. FU"kw müfettiti 
Dr. Hlida ŞiDMi p._ 
Türk tıp koır .. nde ~ 
b,IUQlü ltiei'e bupı An-
~ gideeektir. Haklla 
Şlnui Paşa kongrenin hi· 
t.macla telaw telarimim 
dönerek lstanbul m~'u_ı· 
lan ile birlikte ülba iMİ• 
yaçlanna ait tetkiklerine 
devaa ~ktirı 

Meb'1i11inmıı son ola-
cak evvelki gün Klia~ 
ni gezmiflerdir • Bandan 
t20nra Baia,töy, Y eşilköy, 
Beykoz, Anadehl\iaan p 
zilecek, daha sonra da Ça-

~ ~i e ve; Ouıcrli7e .ıi· 

~1d-bu 
maı.helelülm1tilm11ıl.ı 
.ı.lııi em!JI'• meftnW 
lali olmakta ~ & .. t 
A•k•• alıtknı.w ......, .................. 
kqııaWaa_.. IMtagf~ 
mlalarıH••_.,_.,. 
MI .............. . 
... bdmiRI tedbbinln tat-

aşı 

Bu hafta p1y .. y• 
QkanlıJt>r 

Son ~ ~telllinıt. 
de ça'lttiıt tqı ~·hranı başla· 
mqtır. em. Yfsar idaresinin 
Qlanla*ri j>iyasaya hAJ! 
_...... cakmU taşı çıkarama
ması seJ,ep olmuştur. 

Dün kibıit inhisan Pi maıu.; .............. : 
c ........... ,...,. 

zarftar içinde 1cü11fyetli milctar
da çakmak tıap Çlka.raqtğ z. 
lubru yoktur. Bu belki blr 
1ld battalda taş bulunmaması 
herine Ortaya a~. Pek 
yak.... çakMöhr 8urillıe 

damp blsdıcatıır. .e. lnıu
-~ ~ ... -..Cıllr. I tiki teröbli iqaal edwqtir. 

Ejm~ uctUJadı 
~tbHWd ko

iıilli10n elnnek ftatnn on 
para ~ 18,Z! lm
n-. ........ .,-lemttth 
J;ümrütte imtiJ anlar 
~ Pin~ 13 ko
sYolcQ fl nıaıyet me-

ilbre, 8 mccar müsta°lıde
tninla yeniden imtiMnlan 
pp&ntttft. 

..... ltıgitiz lfmı 16 pnTcl 
d~tü 

Lwıba lira .. ı o: 3 kunq 
- parada açılmıı. • izer1 
io12 -.,._otuz pa...da .kapar.• .... 
ŞU 4addeıi tqp-

1a..w. 
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lngi ~ zlleır nele 

Böy1e giderse! 

Bllmern dikkat edıyor
mu:mnuz, on zaman· 

lid" !arda bir tnlnnln tlle· 
11 aldı vlirüdcı Halkın basit 

lftba~;ı ~ ' 

1 
lan anısındaki genlt yayı· 

•:ını k· . es ıdenberl görüp geçti· 
ğııtıiı h h h .. · u al, şimdi yukarı, atta 
~uncvver dediğlmiı. kısma: da 
oula~•ı. 

T ııhl\1ln, bi• t.eka hamlesi· 
roln neııce 1 olurı>a 7.arnrı dOşü· 
nt:I ' emez. Fakat onun yeri ve 
tartla . d rı 'ar ır. Rasgele her yer· 

~~: hrr ~ey için kullanılma7-
b u,.ahcdc tecrübe ilmi doğuran 

O.vak kıymeılrrdır gerçi, ama 

ne dün bugtınün ne de geçen 
yıl b u senenin ma:ıl aynasına 

dütm\!ş birer aksidir. · 

Bana böyle scylendıren ga
tetelcrin sor. haf ta içindeki en· 

~l~li ynıılarıdır. Nereden gel-
ıglnl rasatanenin bildirmedlAi 

lıır scğuk dal~asıyla hava serin· 
leyınce bıı ta gazeteler olmak 
Uz.ere herkesi bir tela9hr aldı. 
Bıı, en kalın harflerle •kıımı 
geldi}• diye soruyoruz kömür· 

(ül ' erin burunlarıyJa beraber in.sal~ 
rıda Kafdağlanna kalkıyor. kA· 
dınlnr cndtıelenlyor ıhllyarlllf 
düıunü} or hül&ııa bcıtUn mem· 
le~ct sebepsiz bir buhran geçi-

riyor. Şa,ılacak nokta, bu ha
diı.eler, yUrcklert bozRuna u~
ratırken saliıhlyet sahıpl~rl, fen 
nıUcsseılerı hiç istiflerini boıml· 
yoı~. 

Daha mürekkebi lrnrumamıı 
taze blr mO , d nauıayı da §im l 
hatırlıyorum K I 
1 

d · 1YtneUnl eser e-
r n en ı:ılmıı bir hey'ct allml-
mtz yeni, hatta ııon nezal"lyole
re dayanarak, bu Mile, bpa 

ıtd detli olııcagııu ıöylemlftl. Bu 

lddıayı llmt bulmıyanların ce

\'apların da unutmadık. 
Bu münakaf81an tabn, loıumlu 

\'c faydalı bulur, devamlarını 
lsterlz; fakat aynı meslekteki 

tkı ıöhret sahibinin bu kadar 
ııt hükümler vermeleri kaqısın· 
da ıa§mamak elimizden gelme· 
dı. 

Her ıeyden evvel ıu etki 
Mısır kilıinll~inl bırakalım, ıu 
tahmin bastalığtndan kurtulalım. 
Çonkü bu gidiıle galiba her 

şeyi tahminden, her haktkatl 

lalcılıkıan bcklıy~ 

---------~---~--------
Muit aranıyor 

liüsııst bir müessesede aıtıntş 
lira n . , taaşlı lisan aşına bır ınu-
lde ·h 1 tiy11.ç \'ardır. 

Talip olanların perşenbeye 
"e ik' Hleı:ı dörde kadar evrakı 
ınıiıneı . d ~ erı ile Va kıt gazetasın L 

fllusalılıih Gayur beye mil raca 
ıttlar1 ( . 

' g -
Ş&franç 
eğlencemiz 

Makdonaldın seyahati 
ehemmiyet kesbediyor 

Küçük ve büyük devletlerir 
meseleleri nelerdir? 

fran11zlar ~ürültü koparmakta 
devam ediyorlar 

Lo d 
14 (A.A) - M.. Makdonald ın Amerika sl!-

n raı . b . 
i t 

vzuu bahseden Evening Niyuz gazetesı: u zı-ya 1a mı me . . . • .. 1 • ,_. 
t
. f bazı bahri mcsailin halh ıçın gınşı mış uır 

yare ın sır . ~ . .. . 
teşebbüsün ıµmul ve mah~y~tını . kat kat teeavuz etti· 
ğini ve bunun umumi tnhdıdı teslı.hata .d?~~ atıl~.n .. adım-
ı "h'm ve kat'isini teşkıl ettığı ıçın buyuk ve 
arın en mu ı . ,. 

küçük devletlere ait bir takınl mesaılle alakadar oldu-

ğunu y,azmaktadır. . . . . 
Paris, 15 (A.A) - ihzari tahdıdı teshhat konusyonu 

Cincvrede içtima ederken Londrada da bahri bir kon
ferans toplanması ihtimalinden bahseden Pöti Parizyen 

azetesi M. Briyan ın fikrince her sahada teslihatı 
fahdide matuf faaliyetin akvaın cemiyetinin himayesi 
altında cereyan ve devam etmesi lazımgeldiğini yaz· 
maktadır. Pöti Parizyen mütalaasına devamla diyor ki: 
İtalya her sınıf gemiler hususunda Fransn ile bir dere· 
c.ede olmak iddiasında ısrar görterecek olursa deniz 
mes' elesindc Fransa ile f talyn arasında bir uzlaşma hü-

su)üne imkan kalmaz. . 
Litvinof Rus-Ineiliz münase-

bahndan bahsediyor 
Moskova, 14 (A.A) - Litvinof Londraya bir mümes· 

sil gönderilmesi hususunda merkezi icra heyetince hari
ciye komiserli~ine müsaade verilip yerilmiyeceği hakkında 
sorulan bir suale verdiği cevapta lngiltere ile münaseba
tın tesisi hakkında şunları söylemiştir. 

Bütün memleketlerle norma\ münasebat tesis ve 
idamesi hususunda gayret sarfetmek sovyet hükumetinin 
sulh siyasetinin esaslı mr noktasını teşkil eder. Bu husus 
merkezi icra komitesi ile Sovyetler kongresinin mükerrer 
tastiklerine iktiran etmiştir. Sovyet hariciye komiserliği 
lngiltere ile munasebabn iadeten tesisini tecil maksadı 
ile 23-7-29 tarihli notasında M. Hendersonun müzakerat 
tarzını teshil hususunda tptidai tetklkatta bulunmak 
ve ihtilaflı meseleleri münasebat teessüs ettikten sonra 
halletmek buausundaki teklifini kabul etmiştir. M. Hen
deraonun son notasında matbuata verdfği beyanatta 
yalnız müzak~ratın tarzmı tesbit için bir mümessil 
gönderilmesi mevzuu bahsolduğu beyan edilmesine 
binaen bu hususta hariciye komiserliği için merkezi icra 
heyetinden ayrıca müsaade almmap l6zum yoktur. 

Franıa ile fnf?iltere craıındaki 
koro kedi 

Paris, 14 (A.A) - Ten gtızeccst bahrl te ·lihar hakkında 
yazdığı bir makalede diyor ki: l•'rım a ile lnbrilrere ara ında 
akdolun deniz mukavclenımesi projesi kaleme nlındığı \'akıt 
İngilizler Frnn ız noktal na1..an hakkındaki itirazlarından vaı 
geçmi~ler ve bu noktal nazarı kabul etmi.,lerdir. Ru J!,lin 

11
e gibl fenni St·beplerin lngillzleri C\ \'Clkl 'a7Jyetlerini dc

ğiştirmeğe sevkcttiğl anlaşılmıyor. 

Berlinde tevkif at devam ediyor 
Berlln, 14 (A.A) - Rnyhiştag mecll.İne konulan boml'a 

meselesinden dolayı yeniden bnzı ıtevktfat yapılmı.,tır. 

ffoover Amerika Ayanında ma~lup 
Vaşingt011, 14 (A.A)- Gumruk tnrHc~i hakkında ayan 

ıneclis!nde yapılan ilk mtizakere neticesinde I loover proje i 
ınuvaffaklyct kazanamamış 27 reye karşı 51 rey ile redde
dilmiştir. Bundan ~onra meclis, 1\1. Stimson tarafından YC'rl· 

e 
eV\'elft t•eni btr tarifeye lüzum olup olmadığı mese-

len v ı 
lesinin tetklkl icap ettiğini l~~ya~ ed.~n karar ~urctlnl kabul 

·~ 
1 

Azadan birl, yeni gumruk nnunu nlınmn ının cad-
ecmı~t r. · . 

rd d
am sö'-•mak kablllnden hır hareket olacağını im· 

dele e a . ı " •ergllerln bile haddinden fazla oldu~ınu seh lc-
dl alınan ' • ti Ayan mecfülnln verdiği bu karar. meh usan tnra-
mlş r. k 

1 1 
edilen t>rojenln feshi nctlcc"lf'ıl hıısıl edecektir. 

f ından a nı • •• yunan }UDcrıkoya hulus çakıyor 
14 (A A) - Akvam cemiyeti biıyük mecll i 

c:ınevre . '. \ma akdctmlşdr. Hu celse Lahe}' adalet dh anına 
mt-i blr ıçt • umu ~ sli olunmu~cur. 1eclis, f rnnsa tarafından vuki 

ait işlere tah 
1 

dh anın yeniden cerhk olunan dahili 
l teklif üzer ne k 1 o an ~ . kabul elmi tir. Bundan ba, ·a mcc Is Amc-
niıamname mı , a iştiraki hakk.ındnki protokolu da tas\ ip 

-ı- rikanın Laher dh ankJil kabulü biz1.nt Amerika lıul~Oınctinin 
- --· . l Bu proto o un . "' ~ ~:fJ • etpıışt r • b Amarlknnın Lahcy divumna ıştlrakini 

~~ ı. "erdiği teminat lca ınca 
• ' :O:. m. etmektedir. 

. .......,· ~~~ tazammun verilen kararların ehemmiyetine dikkati 
~:\.da ~, ' it& M. Polltls. be 

1 1 
ve Bulgari-.tıın dahil olduğu halde 

· ·l W ~ z,. mJştlr Yunan taı · ·~. celbet · 'ştl ok procokolunu derhal imza etmJ ter 
!i'l~ Wk:f/ .. }ts. bir QOk hUktl_[lletler 

1 i~ ,
8 

htN <ftıın muhabbet }'C muha· 
~ ~~ ve bu suretle A~er ."} ~ 

" ·· sterıuı~lt:r.dir. li\sadnrını go (AA)_ Sabah ccl e inde icat ya murahlıcı -
Cinevre, 14 · . rlık me-.clt:!'inl tetkik etmek tızrc 

tarından l\l. tı\'IÇd gtbılm l·onrcran akdi hakktnclnki tckHH' 

h kô etler :un ın n r , u m . •. 1 butiın hiıkômctlercc mll\ nfakat 
·i etmHtr. i\l. U\ ç h ta ' P " . . k mürıırekesi ynpılm:ıı.ı ıt~ırh 

mat edilınck şartile ~ır gunıkrub .. ) le bir tedbirin ti· ırct munhc-

1 ,.o~nı ~ö)'lemı~ anca o d o 8""ft• ~ d ııı;kulil çıkarmasından en t~ etti· 
ddcrl akdi huc:u ıın a m..,.. 

1 ~ni de üAv~ eylemi~dr. 

Ef~andn Habü ul
ab hon ma~~up mu 

oluyor? 
Londra, 13 - Pişaver· 

den gelen telgraflara naza· 
rnn yeni Efgan emir:i Hn· 

bibullah han büyük bir 
mağlubiyete uğramak üze· 
redir. f.fganistanın sabık 

Paris sefiri jeneral Nadir 
hanın kuvvetleri günd~n -güne çoğalmaktadır. Bir 
çok kabileler ona iltihak 
etmektedirler. Oaziri kabi
lesi Kabil üzerine yürü-
mektedir. 

Harici ldlçO.k haberler 

Lnhor, 14 ( A.A) -
Beynelmilel tayyare miısaba-

kasınn i"tirak edecek 5 tay
yare muun en ' akitlerde gel

mi:;-lerdlr. 

• i\lnrııns, 14 (A.A) -
lngiliz\er Königstayini pazar
tesi günü tahliye etmeğc ba~

lıyacaklardtr. 

• Atiııa, f 5 (A.A)- Şaki 
Tazutzas alakonulan rclıin

Jcrin akrabası ve dostlarını 

temsil eden birkaç murabba 
:L cenilen necat fid} e ini te~

lim etmek üzre çeteyi ara· 

mağıı çıkmı~lnrsa da bulmap;a 
muvuff ak olamnmı~lardır. 

Çiinkti çete, a.kerl nıufrezeler 
tarafından daha ev\ clce nınk

Juştırılnıış bulunuyordu. l\lc

murlar, ıengJn bir çiftçinin 
Bahanl isminde diğer htr 

şaki carnhndan daAa Jrnldırıl

dığına dair şayi olan haberi 
tekzip etmektedir. 

+ Biıkreş, 14 ( .!').')- Ta
mas\ nr hadiscled c nn ında 
tC\ ki f olıınnll 30 kornunlc;t 

2 ay ile 1 &ene ara-;mda teha-

lüf eden hııpis cezalarına 

mahkum edilmt.,ıerdlr. 

• ~Toskovıı, r 4 (A. \). T:ıs 

ajan ı bildiriyor: Baltık filo
suna mensup gcmil-erin hcp-.l 
llmanlorına dünmuşlcrdir. 1 llç 
bir g·cmi ıaYi o1mamı~tır. 

~nkat, bunlardan bir k.ıçı 

hasar.ı ugrnmı:;-tır. 

• Paris, 14 (A.A) - ıı
bık 1-omiinist ınchu .. Jardnn 
valyan - kunırye en \'e 
Marn deparcımanının koçuk 
bJr şehrinde rcvklf oluııını·ş-

tur. 
• AO\·ers, ı:; (A.A) - Meç

hul bir şahıs ı milyon frank 
kıymetinde !!lmas çalarak 

knçmı.,ur. 

• Londrıı, 14 (A.A) -
Ne' yorktnn Rövccr ajıııı ınn 
bildirildigine güre milyarder 

l\lorgan m 450 mil~ on do
larlık hlr serm·ı) c ile tc"kil 

etti~! " i yagımı J>o\ er I' or
poreyt:;-ln,, unvanlı şirket Scn

Lorun nehrinin bir kı~ım 
snhilini rıtın almı,tır. Burıı-

dıı 2 milyon 2-t-0 bin bey
gir ku \' \·erinde bir cJcktrik 
fabrika ı \ ubuda gctireı.:ektir. 

+ Londra, 14 (.\.A)
L'fuk bir motorbotla bOO 

millik bir tahammul '\! mu-
kın cmeı.: tccnıbesiııe girişen 

Yicirbirric namındaki lngiliz 

~porcu kııdın lklt boğazım 

uzunluğundan 17Q efer katet
mek urctlle (>Q f nül yap. 

mı~ ve bu suretle hu nevi 

sporda biriııı.:lli~i kazımınağa 

tlll1\'~1ff ak olmu~uır. 

+ B.:lgrat, 14 ( .A) -
Rlr kom ur madeninde l, frıl 

olmu • J O kl,i ııgtr ::.urctce 
yaralanmı~tır. 

• Purm, f-l ( \. \) - llir 
e\ ytkıtmış aftmda 20 rnşl 

kalarak~ 

SA 'AT HA 

Gençlerin e erleri 
- Müstalf_l ressamlar sergistnd:! -

Bu sergide resimleri olan karakteri bu kadar canlı 
gençleri, memleketteki re- tespit edebilmiş bu kadın 
sim telakkisinde yeni bir ressam karşısında hayretin 
veçhe vermiye yardım ede· verdiği inanışı duyuyor. 
cck teşebbüslerinden dola· Maamafih Hale hanımın 
yı evvela tebrik edelim. 23 numaralı portresinin sa-
Resimde yeni, fazla görül- ğına tesadüf eden Reşat 
mckle, duygunun güzele beyin portresi seyircilerin 
karşı ihtiyaç hasıl ctmesile takdiri hilafına olarak biz· 
yerleşecek bir şey değil ce daha çok muvaffak ol· 
midir? muş, ve ondan her cihetle 

Resimlere geçmeden ev· daha kı}'metlidir. 
vel sergi odalarının bu gi- Nurullah Cemal &y 
b. "t " " ı on", gam,., empre-
siyon., ve renk hususiyet
lerinin tam bir suretle du
yulması için elzem olan 
genişliği olmadığını söliy
yelim. 

Bu kendilerine ait olmı
yan kusurdan dolayı genç 
ressamlarımızı tenkit, hak· 
sızlık olur. 

Resimler 

Heyeti umumiycsi itiba
rile sergide iki tesir ve iki 
duygunun hakim olduğunu 
görüyoruz. 

Biri Alman mektebinin 
bütün eskileri birdenbire 
terkedcrek an'aııcye arkası
nı dönn üş yeni mefhumlar 
peşinde koşan kudreti; 
diğeri bazı noktalarırıda 
eskinin hakikaten kıyılamı· 
yacak enfesiyetine hürmet 
etmiş o ince, kıvrak !atin 

yeniliği. 
Tabloları sergi kataloğu

nun numar sırası ile göz
den geçirelim : 

Muhlllln ~hali 8. : En 
küçük odada ki kadın port
resi yeni görüşün, renkle
rinde, umumi empresiyon· 
da muvaffak olmuş, fakat 
ekspresyon Lconar dö Ven
çi' nin Yokondunun tesirin· 
de kalmış bir san'atkarm 
ram oluşunu zannettiriyor. 

Cetıal &y 

Manzaraları ümit veriyor. 
Hale Asaf //anım 

Bilhassa erkek portrele-
rindeki kudreti şayanı dik· 
kattir. lnsan 23 numarala 
portreye bakarken bir er· 
keğin içine, duygusuna bu 
derece nüfuz edebilmiş, ve 

28 numarn.lı ıskanbil oy· 
myanl n, bilhas a karşı

lıklı oturan oyuncularm 
yüzlerindeki ifade itibarile 
çok güzeldir. Yalnız sağ
daki oyuncunun eli ile 
karşısındakinin kolu hata· 
lıdır. 

Malımul Kemaletlln Bey 

43 numaralı natür mortu 
renk, tonların münasebeti, 
ışık ve havasının bolluğu, 

yapılan eşyanın cınsının 

sarahati itibarı ile ser:ginin 
en güzel natür mortudur 
denebilir. 

35 numaralı genç kız 
portresi havası, benzeyişi 

çok kuvvetli ve yeni, çehre 
çalışışı Mikel Aniı pozla 
hatırlatıyor. Kostümü de 
kumaştan ziyade pamuk 
gibi bir şey. 

Ali Aenr Bey 

45 numaralı vitrinle 48 
numaralı plaj serginin en 
iyi resimleridir. 

Ahmet Zd(ı 

25 natür mort çok güzel, 
yalnız intihap edilen eşya 

.artistin hüsuü tabiatinden 
şüphelendiriyor.Natürmort 

olduğuna göre bir iki par
ça başka şey bulunabilirdi. 

Şeref Kamil 8. 

59 ve 66 Paris Sen nehri 
bir Fransız kadar yalandan 
görünmüş ve duyulmuştur. 

Reftk Fazıl 8. 

72 numara Hale Asaf 
hanımın portresi bir tara· 
fının hususiyetini iyi yaka
lamış olması itibarile gü· 
zeldir. 

Görülmemiş bir rezalet 
1927 bahri konferansının 

akamete uiramaıı için 
rüşvet yiyenler 

Dürt Ameriknh amiral işte zimet.hol 
111~7 C'iııcvre mi11.nkcraunda Amerika namına miitahas51S 

olarak bulunan •• llster Çerer, konferan-.ın akamete ult"amıtsı 
için muhrelif in~aatı bahriye şirketlerinden 50000 dolar 
aldığını ıkrar etml~tlr. 

• li"ter Çerer, kump.ınyalıtrdan 300,000 dolar fste{lliŞ, 
fnlcut kumpanyalar bahriye 250,000 do1aıı uı m :kten istin· 
kAf ediyorlarmış. 

!\ füter "'Çcrcr,, in muznkernt c:-nn~ında tuttuğu hattı ha· 
reJ,ct lngiltcrc h:ırİCİ)'C nezaretinin nnwrı dikkatini celhetmlo? 
\'e o vakitler l.\l...ccr l\ellog nezdinde şiddetli protestolar 
yapılma 1111 mucip olmu~tu. 

Mister "\'erer., ayni zamanda dört kontramirıılın terki 
te lihat nlcyhindc bulunması için kcndi,İni t11zyik eyledikle· 
rinl il\rnr etmi~dr. Bu kontrnmirııllıırdıtn ikisi tekallt edılıni~ 
olup ikbi henüz faııl kadroya dııhildtr. 

Rel,ictımhur f\11,..ter J loHr resmi bir anket icra olunarak 
me~'clcııin mıılıireti hakkında tam bir flklr pcrda ccUlnıeBinl 
tmrctmi tir. Zannoluod~una ~ore Mbcer "Hoover " ;in 
mıık:.ııdı bnhd tt•,..Jihatın tııhdJdi aleyhinde bulunan hwlyc 

rlc.ılıni nıc 'ul t•tm ~tir. 
.ı\) ııııdıın l\I tı.'T .. ijdrafı.. ta bir ankete gtrı~inl şld 

dcth: L ıkp ctwi~cir. 
"(" .. bahri) ye bayfıik *•e•r t1tdlt•I vt UJ19~ 

.., ........... ~il idlll .,t.•Jaed& 

Balıkcı~ıa dair! 

M
izahi yazı yazan 
nı·kJ'datlardan Abl 
din Da ver B. de· 

niı. hnrpl~rl bahsındc } a· 
ı.· ınüla· 

ka11 açılmaınıf uır 
hanıstır. 

Fe!ek ite kara ıporla: 
l bulunfMI bir ıll 

nnın f I 

ka<lan. 
Biri.. karad•.ı. birifi ~ 

i d-•-· . .-nr jfterini elın• n ıı .,.ı _.-- k it 
geçiriuce bıae yapaca 
k&lma•lf olu.tordu. Niiıa· 
yet, hen de bu iki iti 111~; 
_.ı bir spar aradım 
euen k' 
buldun1: Balıkçılı . 

r doğrudan 
Bu spade'n!:ı:de yapı· 

do~ruya .bl denir. ke
labf ledli I' karada tla 
nannda , yani 
yapaiabllir bir lfli-

Bir müddettir, b'M!:!: 
lamıı bulunuyoruın· ? Eaa· 
fık bulmuyor ınuıun~ılan 
ıen olt11.lann ucun• dalll 

1 Qatear • 
neıne i e 111 k farkh 
biribf rtnde~ ço 

defli. ..,Je ı,e,.ı..r 
Dün • beni ,,_.. 

la bir --balık av JaD k efleaceli 
zel, bu avın ço ba . 

" lüyor ve na; 
olduğunu ıoy rdu _..,. 

_ Y aln11, dtyo ' , 

k "da ıor. 
zu bulma Y ,.11Ian 

Hakikaten bu ~ ola :a· 
merakın ~ tetır ........ 1.., 

" h yoktur. ınsf"" 
ğına ıuP e Loit Cor· 
bir balıkçı_ o::kalelertnde 
cun sJyaıı tılahları 
bile balakçıbk ıı 
bulununuz· ~ 

Ümit ederfllt!ürtae• t 
işi o radde18 

•-· • Dalıa!I w~ar 1 
.aı.ettYt ç~ 

B lrJın ır-hıblr ıelgraf ı 
btr rnu O\ ah 
h.htr ~en)or: a g ,opl......,. 

borçlar kOflll•fOll" ıt'f'kıbl ~r 
Dalgalı borçW .bir o11(1k; 

hal~ 1ent bir 
1 

onu bılroiJOf'"'1• bir _., ,ar• 
Fakat ~ olôutt' halde 

o da •Yan ytrllA rnd'Ufı.r"' 
hilA aylık alrnıyın dır 

bMÇ~~~:.~ 1,_,__: 
Blfl•t• ~ ıi 
~ aJ>çıae 

Hilkat ,., :~iineÜ 
karalı ur~. 

f ranll bi o<M· 
d. olaa 1 

Hanri kc 1 aaakttn ıoP 
da yalnıı kal. 

ürktrd•· 
derece "anın bat' . • • l!'-nıU 1 Bınncı r ,.. kok ı· 

,. •. n:ı p eloıa 
lkabb• vu~ burnundan 
yacak ofurtl ltrcfl. 
pek falla kin ge dft;rlİ 

Bo 
nartın ecı L:..i n•...- leriacfen .,.. 

topçu sabit _.,efil•...,... 
maharet ,,. bu ,.ttitin 
hurdu. f~!,ntar :kese,. 
yananda bir 
!erte baJlh~. ~i ilİlll 

,Skalijer ill8I ••toı•· 
d::Jl.ii _.ıaıı .. 

tere ıör .,.... ·bi titrerdi. 
1 oıUI gı 

ya tutu ur ç&rlarındao 
Moakov• bir kadın 

· "Yan• d ilciJıc• ıursa bayılır ı." 
görecek 0 8o kon her hu· 

Meşhur d y asabını ha-
f "kuun a d' . su VU k ken ını 

. olaroıyara 
ikılll d' 

beder ı. d 
k•Y ·rhiyatçılarıo an 

A\man ' a çocuklu· 
peşman 

Yoban . ortalık süpu· 
tunda~bert efr-et e~rdi. 
"t-eıınden " d ru "' yirtidüğ(I sıra ı 

Sokakta " ··ı·e neff'si 
~puru" 

kaldırrnt t,of'ulntA 8 .. rt 
tutulur ve 
gösterirdi. • Boil ~tf· 

Erbabı fenden 
... n su aktaJ'ın• duytıltCI 

Jn(4 e u,..raaıııf ı. 
kanA sancı sın•. i§ • ~ 

J<,Rlliçe Ma11 d~ 
.-- geJince gul d llt 
"'V- :..J...t eder ,. 
ten s-·~ w, JMllıt ıö'flt 
""1- az aliırdi 
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--- luvar heyeti bugün Trabzondan 
ıehrtmlze gelecekUr. Heyet bun-

Aleksandr Zubkofun hafırafı dan bir ay evvel Trabzon• git· 
Çin lisanı asrileşince kelime ekştkliQi duyuyor 

Şen Çen'ı takdiın ede~m. eırafı ıle $'ar1ılı bir terlııptir. 
Adliyede 

c 

Yol in aatı esnasında Sonra diişiiniiyordum. Bu 
tasa\ vunını mahıı clnnetd. 
Cüze! kız lıir ma ayağ'.ı 

kalktı. L'ziin müddet tered
düt etmedim. Onu takibe 

ha~ladım. J lali beni teshir 
ctmi~ti. "Youkıme talerştrase" 

·olunu tuttu. Arkasından gi
diyordum. Açık renk ayak

kaplarından çıkan gayet ca

zip bacaklar a~lığımıı rağ-

men içimi gıcıklıyordu. "Kur

f urstendam. da yıınınıı yak· 

la~tun. "~ istiyorsunuz ?." 
•liye sordu. 

\'an yana "Kurfurstendam" 
ı indik. Rast gele her ~eydtn 

J.onuşuyordum; ne 'iiiyledlltl

ml ben de bilmiyordum. Nl-
lıayet bana hayasızca şu söz

leri . ôylcdi: 
- Bilir misiniz? ben pa

lınlıyım. El(cr ltizumu mıktan 

paranız yoksa hemen kirişi 

•ırmanızı Cft\Siye ederim! 

\-erimde kalakaldım. C'en· 

tJlmcnin biri sırıtarak bana 

doj!;rıı yünıdlL Ccnç kıza ses

lendi. Cebinde bu ı;uzel mah

k'ıku kendine ramedecek 

Jrndar para bulunduğu mu

)ıııkhkti. 

1 lay Allah belıbını Hr

$in! Şimdi ne yapn,aktını"? 

Jlatnınıındıın iimitlı:ıhş sözler 

thıydııjtuın kuçuk klübiiıı 

yulumı nıu tutmalı idi.? Evet 

b:ı~ka ç:ırc kıılmanıı~tı. 

Or~yn giderek içeri girdim. 

)(ulup sahibi lıeni ~iirııncc, 

• D nım hu sefer tanı _ıra-

5111dp. geldiniz!~ dedi bu söz· 

)er beni çok se\ indirdi. 

Patron bana 
v:ızifesi \·erdi. 

bir "Krtıp)C,. 
Her ı;ıin bir 

{Ok para ile oynuyordum. 

1'-laalesef bu parnl:ır cebime 

ıirmlyordıı. 

lı zanııcttlRinıdcn çok zl
y:ıde yorı,unluklu idi. Kiime
:tcneo sikkeleri siir'atle saynıı

}11 mc,burdum. Jl:ılbuki son 

amanlıırda ı:.e\·irdij!;im sefokt 
Jıuyatı dikkatime 'c ~iir':ıti 

il!tikallnıe çok halci vermisti. 
Bu sebepten doinyı bir çok 

eefolar aldıındım. Son lıa!ta

Jarda fevkal:\de nıcyustunı. 

Fakat klube her ı;iin zen

r;in mii~terller ,,;ekliğinden 

ı:ıınün birinde bunlardan biri 

.. , esinde bir yer edinmek iinıi

dindt· idim. Bir ak~ıım Rus

lar geldi. Bir vatandaş bul

dııkl~rına çok >e\ intliler ve 

ıuun bir muL\lcmeyc giriş

tiler. Daha ben 'aziyetimi 
anlatmadan bunlardan biri 
şantürliik yapıp yapamıyaca

f;ırnı sordu. \ laalmcmnunlye 

kahııl ettim. Sefaletimi uzunca 
anl:ıtmndı!("ıma snlniyordum. 

Şarkı siiykmckttki İ$tidadımın 

pck hiiyiik olmadıl(fnı hlli

' ·>ahını. fnkat biraz tavır 

ppmak ,csimdekl ııok<anları 

lıı.~patmıya mııvaHak olaca!("ım 

lıanaatinde idim. 

Piiyleı:c ) eni bir mesleğe 

Jirıni~ ollıyordum. Artist 

•krcı:cslııc ylikselmlştim . 

Jlz ooııra da diğerlerinden 

I~ i Almanca bildiğimden 

• manncer ~ ilk etmlye baş· 
>•dım. Aynı zamanda " bala-

Evvelı\ Dortnunt ta l~e 
ba~lıyacnktık. O sırada " A
na" Rus filiminln ilk temsili 

veıillyordu . Halkta 11\zım 

olan heyecanı tevzi için tem

silden evvel bir kaç Rus 
şarkısı söyliyıcekıtk. Trende 

kafama dört beş şarkı yer-

leştirmlştlm. ilk ak~am 

bim çarparak sahneye 

kal· 

çık-

tını. Hepimiz Rus milli el

bisesini giymiştik; pek şık 

duruyorduk. Perde açıldığı 

zaman sahnenin önüne kadar 

yiırüdiik. Şef dorkestrin yanı 
başında idim. Hep birden 

basladık. ller şey yolunda 
gitti. ilk ,arkı bitince bizi 

alkışladılar. Bu bize cesaret 

verdi. ikinci şarhıda fazla 

çıkmağe ba~Jadım. Tam hız-

!andığım blr sıradu böğrüme 

atlam akıllı bir yumruk ye-

dim. :\!eğer JRnlış name tut-

tıırmuşum; şer dorktstr beni 

iknz etmek için bu iisule 
miiracaııt etmiş. 

proJ!:ramında da bir numara 

yaptık l lergiin bıı tekerrür 

ediyordu. f'ç hafta geçti. 

A rtik kendimi toplanıı~tım. 

;\iiıııyet Bcrline &\"det karıırı 

\erildi. 

Berline gelince acente a-

cente dola~tık. Kimse bize iş 

\ermiyordu. Tekrar sefalet 

hayatına dti~mıı~tum. Fal.nt 

bu sefer yakayı ~alıuk .ıyı

ra,aknıı~ım. "Dortmunt, te 

p;eçirdip;im h:ıftnlar bana ce-

sn ret ve azim \"Crmi~ti. Artık 

her ve,iJedeıı istlladı: ederek 

hayatımı te111i11e aznıetnıi~ 

bulunuyordum. Birkaç gtiıı 
sonrıı bir >esile çıktı. "Ayze

nııhe~trn,e,, deki bir kliçiik 

Rus lokantasında kavaslık 
açıktı. 

1926 senesi nlhııyet hıılu-

yordu. Altı senrdenheri ec

nebi mrnıleketknlc d0la~ı-

yordum. ·'Rusya,, ya tekrar 

a'det lçin iı,:inıdc bııyiik bir 

iıti)ak yoktu. Yalnız hir ar-

zum vardı: Teknır eski vu

saıımda yıı~ııınak. l'jtramış 

oldu~ım sükut pek ağırıma 

gidiyordu. Yeni mcslcjtinı ise 

içtimai me\ !dimi ziy<1dc,ile 

dlı~lirıınıştıı. Sabahın yedisin
de muessesq i ,ıipürmlye, 

ateşleri y:ıknııra, sandal, el eri 

tan1,im etmiyc mctburdum. 

Daha >onra patall's R) ıklar 

ve hizmetçilere alt vazifeleri 

yapardım. Bunun iı,:in iıç 

mark ah)Or ve karnımı do

yunıyordıım. 

"\" b d h" · e erştrasc., e ızmet-

kArlar -yurdunda bir oda tut-

mit Erzuruma kadar seyahattni 

temdit etmlı, Erzincan& da ujj
ramııtır. 

Heyete refalıat eden ıln ma 
operatörler! de Karadeniz ve 

Erzurum halk oyunlarını fılıme 
çekmtı!Hdir. 

Heyete riyaset eden konser· 

vatuvar müdürü Zıya ve Tür
kiyat enblltUsU aaistanı AbdOI· 

kadir beyler ayni zamanda halk 

bılgtıi ıılerıle mctgul olmuılar 

Erzurum, Trablon maoallan ve 
efsanelerln1 loplamıılardır. 

+ Aybaıından ıtıbare ben· 
zin fıatl arlacu ve petrol flıt· 

!eri dOtccektir: Bunun •ebebl 

T qrinlcvvelde tıtbık edtlccck 

olan yeni gümrük tarıleltridlr. 

Yeni tarifelerde petrol tari· 

rlfetlnde tenzilAt yıpılmııtır . 

Benzinde ise ulak bir zam 

vardır. Petrolda ancak 100 para 
bir ucuzluk farkı olacıkhr. 

+ Darülbedayı san'atkirlan 

dünden itibaren prov•l•rı bq

lamıılardır. T emslllere 3 tetrl· 

ni evciden itibaren beılanacaktır. 

+ Son yaAın yağmurlardan 
Of havalilinde yeni bazı heyelAnlır 

vukuu haber verilnıektedi. Ma

mafih zarar büyük d~ğildir. 

+ KUçükçekmecede bir lo
komotif yoldan çıkmış, nüfusça 
zayiat olmamııtır. 

+ Ticaret müdürü umumisi 

Bey dün Ankaraya git-Naki 

ml;tir. 

+ Ankuada açılacak olan 

orta muallim me kıeblnio hazır· 

lıkları bıtmiılir. Şimdiye kadar 

mektep için 800 bin llra ka

dar para sarfedilmııtir. 

Mektebin mutlak kısmına da 

çok ehemmiyct verılmittlr. Ye• 

mekler hep alafranga olarak 

pişlrllecektır. Bunun için Al
manyadan iyi ahçılar c~lbedt-

lecektır. Bu hu•usta mOracaat 

edenler ırasında Bavyera kra

lının ahçılan da bulunmaktadır. 

+ Buna kaplıcalarının asri 

bir hale ılraği için Evkal umum 

müdürlüğO ile bir banka ara. 

aında cereyan eden müzahral 

nelicelenmek üzeredir. 

Neticede llilal hasıl olduAu 
takdirde kaplıcalar bir sene 

zarfında imar edilecek asri kon-

loru ve tesisatı havi ot~ller i~-
111 olunacak ayrıca Mudanya 

il~ lsıanbul ve civar vilAyetler 

ara•ında yolcu na.kliyaıı yap-

mak Qzere de bir scyrü ıefer 

tirketi ıe. is olunacakıır. 

+ Marnngoılır cemiyeti ta

rafından teşkili kararlışıırılan 

kooperatifin nizamnamesi lktl•at 
vekAletine gönderilmitlir. 

Nizamname lkıııat vekil~u 

Bir ediptJr. Çinlidir. Sorbon * 
darülfünununda müderrlotir. Londra otelinin mOtevazl 
Yakın ıarkta tetkikatta bir odaıında M. Şen Çen'ln 

bulunmak için aeyyahata zeki "mlınlk. lerle kuvvet· 
çıkmıı olan bu zat ıehri· lendirdi#i izahatı kaydet· 

mizde bulunuyor. Kendi tim. 

üılubu ile hayatını dinle· 1ıte hülaıaeı: 
yelim: - K.laıık Çin edebiyatı, 

« i 919 ıeneıindc İogılıereye bizde de devamlı teki.mü· 
geldim. 

F ranoaya geldim. 
('in-Fran11z ıerbıye cemiyeti 

aza11 talebe- amele pre~•ibi ta
lara/dan olup, Parlste Düıiron 
imAlaıhaneıinde çalııbın- Sonra 
Ronıard'ın memleketine giderek 
V endome lıocıine girdim. 

Yeniden fabrikaya, açbk \'e 
>oAuAa karıı mücadele edebıl· 
mek için paraya ihtiyaom >ardı. 

Y enid•n mektep! Monıpel
lieı.-ye gillim ve 1920 de .\lillt 
ziraat mektebine girdim. 

Y enidcn imalôthane, bu ıder 
Pirene, Se\en, Alp dağlan bö
cek hanelerinde. 

Yeniden meklcp. 
Yeniden ipek ve çıknk fab

rilı:aıına. 

Sonra Mı!li <iraal mekte
binde otajiyer oldum. 

Yeniden, !&brika, lıalı-•da. 
Y tnidcn, İnolituta Bacolo

gico d; Padova mektebine. 
Sonra Fran•a)• dönüp, .\lonı

pellıer melı:kbıne giderek ıarıhi 
tabii tahsilin• b~ladıın-

1924 ıencsinde fen kumın
dan diploma aldım, ve fen la
külıc11nde yük.ek tah'11 dıplo
ma&ı almıya hll7.ırlandım. Fakül
ıeye alıyOlıili koydıle gırmiıtim. 

i1te ıimdı Pari~te müderris 
bulunuyorum.» 

Mesle~i 

Tekrar kendi 
M Şen Çen'ln 

tetkik edelim: 

"Bir, liAe dogru. 

üılubu ile 
mesleğini 

Evet, Şark >c C:arp m..deni
yeılorinin birliAine doQru. 

Bilhaıaa Çın 'e A ,·rupa me
deniyetkrinin. 

lünü yapıyor. Fakat mazi
den bahsetmlyellm , hale 
gelelim. 

Çin garp ile temasa ıre· 

lir gelmez , yeni ıeylerl 
ifade için kelime ve ııtı!Ah 
eksikliğini duydu. Ve , bu· 
nun üzerine "matbuat ede

biyatı. bllfladı. 

Bilirsiniz ki bu edebiyat 
hiç te klaılk değil, alela

dedir. Bu hareketi ihtiyar 

bir edip olup tahsilini Ja

ponyada yapmıı olan Ka· 
Yu-Vey ile talebeıi Liyan· 

Çi-Ço yapmıgtır. Ka-Yu· 
Vey, 1896 da "Türkiyenin 

büyüklüğü ve inhitatı • 
isimli bir de kitap yazmıı· 
tır. Bu zat aynı zamanda 

İmparatorun hocaaı idi • 
Fakat 100 gün ihtilalinde 

talebeai Liyan - Çı -Ço lle 
Japonyaya kaçmıya mec

bur oldu.. Orada Sin- Min

Sambo "yeni millet gaze· 
teai. iıimli bir gazele net· 
rederek talebeıi ile beraber 

Mançu hanedanına ve eski 
edebi talakki!ere hücum
larda bulundu. Bizde edebi 
hareketler ıiyaıl hareket

lere pek yakın bir surette 

bağlıdır. 

Hatta siyasi hareketi 

edebi hareket tanzim eder. 

Liyan • Çi • Ço meırutiyet· 
çi idi. 

Ben A,rupalaımıı hır Çini!, Bir de lhtili.lct parti 
Garpblaımış bir Şorklıyım. vardı ki baıında Çan • Tei 

F alt at körkörüne, m~balaga bulunuyor ve bu büyük 
edılnıiş bir Avrupa ıalliicıliği-

edibimiz, Tokyoda güzide· 
nın aleyhtarıyım. 

ler ihtilAlci komileıini ida
Şark ancıneıirun ltfeııtihatına 

hiç ıe müdalaa etmiyorum. re ediyordu.. Sonradan 
İ•lıyorum kı, Anupa ham Liyan - Çi • Ço ile beraber 

Şark hayatının u.-·ı hir unıuru Minbo (Halk gazetesi) isim· 
ol•un. li gazeteyi çıkardılar. 

İttiyorum ki, Garp h•r.ile Bundan sonra "Cenup 
muoyycnıycı ke•bctmiı Şark du. b 

edipleri. iımile ir cemi-
şünceıi, Avrupa hayalının 
un•uru eoa•ııi olsun. yet daha teıekkül etli ve 

Gayem, iyi tohumlann birlcı- benim de azau oldufum 

me•i, muzur oıların büyük ima- bu teıekküldür ki Çinin 
niyet ailesinden kaybolma .. dır. eıki skolastik tedrisat uıu· 

Bu bırle•me ancak ••mimi 
' !unun aleyhdarlığında bu-

bir ~ayıı<.ı~ma • interpenf'fraion• 
ile kabildır. lundu mekteplilere mahsus 

Şımdiye kadar Anupulılar mecmualar, razeteler neır· 
Çinı fena ıanıyorlordı. Ve Çın- etli. Eskiler mekteplerde 

lıler A>rupalıları anlamıyorlar. cografya ve tarih okutmaz· 
Birbirlerini ıı:ıtht görüyorlrr. J d d ' · ar ı. Cenup e ip.eri ce· 
Bir Yunan fılemfu «ln,an ıck 

miyeti resimli alfabe uıulü 
gözlüdür- der. 

\iılleı, kıı'a, halk da öyledır. ile bunları öğrettiler, ve 
Bu bakıılnra nazaran ~•Aiıır. birçok ananeleı·i yiktılar. 
Anlama~ lazımdır. Anlamak Mesela eskiler: " bir edip 

için ıevnıek ve okumak la;ı.ımdır. olmak için on ıene soğuk 
Bir Avrupalı haHıııda hır b d ir pencere önün en geç· 

Çınlı kala" ile hüküııı verGme-
mek lazımdır " derlerdi. 

lara!ından taotik edıldıkten sonra yiz. 
k 1 Lk 1 d k Çu··0 Lu·· onlann hareketlen, Biz bu zihniyeti yıktık, ve 
oo~rıli teşc• il e ec• tir. • 

kendtleri içın mutat hır 11l11lcye ilk teıekküllere nazaran 
mu~ Oi<hı)\umdan masrn!ım + Maarif vekll..U halk ter- bağlıdır. yüz dafa fazla it gördük. 
pek azdı. Az çok bir para biye ıubeı;i müdürü Ref81 Şem· Bizım içın de öyledır. Fakat ihtilal eanaıında 
blr!ktimıiye muvaffak oldum. ıettln B. Ankıradan ıehrı·nılze · · · · · · · · · · · · · · · · ' 1907 de bu cemiyetten bir 

) a'adı"'ım ·'IAm · "elmlttir. Ne e•ki zaman ül•m•11nın ı. ' " " ' ne garıp e aadın .,.irimiz idam edildi, 

4t~ııbul aııır ceza mahktnıe
sinde yeni bir vuifeyi sui isti

mal davaaının rü'yetint başlan

mıştır. 

Şelırenıandi tamiratı m!\te

madiye mllhendfslerinden Sup
hi, maiyetinde mühendis Sürey
ya ve fazlı B. !erle yol aınelc

başısı Asım çavuş aleyhindeki 

bu davada dava edilenlerin de
rece mq'uliyetleri iddia olun

maktadır. Davada Şişli· Büyiik

dere yolunun inşası esnnsın· 

da Emanete ait kırılmış 

ve kırılmamış taşların bir nıü

tealıilide ve Büyükderedeki bir 

şirkete muayyen bedellerle sa· 
lıldıjiı ve Emanete ait bir silin· 
dir makinesinin şirkete hiııııe

nıetıııde kullandırıldığı mevzuu 

bahistir. 

Mahkemede yalnız Sııphi B. 
hazır bulunmuş, muhakeme di

ker dava olunanların ıııyabmda 

cereyan etmiştir. 

Suphi B. her haııııi blr şe~il
de sui istimal vukuıınıı reddet-

nıiş, yapılan işlerin 

Emanetin maHlnıah 

kısmen 

altında, 

-·-·········································-
berat edebiyatı batladı. 

Ben du devreye 

devresi diyorum. 

Asri Edebiyat 

fıtret 

- Artık aıri f!deblyat 
devrealndeylz. Burada Çin 
edebiyatı tekil ve eeuını 
d.,ı;..ııtırip , yani " yazılan 

yazı. tarzını abp " konu· 
ıulan yazı.yı kabul ediyor. 
Bu bütün manasile "halka 
~oğru. dur. 

Bu cereyanın baıında , 
sonra komüniat parUıi reisi 

olan Çen-T o-Şin bulunu
yordu. 

Fikirlerini neıreden Sing

Çin-Li "Yeni gençlik,. ga
zeıi idi. Bu gazetenin 

muhabirleri Pekin darül

fünunu müderialeri idi. 

Hu-Şö iıimli bir arkadatı 
ile Çen • To - Şin iıllareyl 

kaldırdılar . Biz evvelce 
güneı demek için "yaldızlı 

karga", ay için "zebercet 
ta vıan • derdik. 

Bu edebiyat tamamen 

realiıt bir edebiyattır. 1911 
de baıladı, 1914 de bütün 
gazeteler konufulan lisanı 

kabul etti; 1919 da Pekin 

ihtilalini lıazırlıyarak te

ıirini bütün Çine hakim 
kıldı, ve 1925 1926 ya ka

dar devam etti. 
Fakat, konuıulan lieanda 

keyfiyetten çok kemiyet 

vardır. Yeni bir cereyan 

kendini gösterdi. Dl#er 
medeniyetlerle beraber yü

rüyebilmek için lisanı "kon 

danıe. etmek lazımdı. lıte 
bu günkü Çin edebiyatı, 

bundan mülehmdlr. Hali 
haurda ekonomık nazari

yeler Çin edebiyatını teti
rfnde bulunduruyor. Bi:z de 

bu cereyan ile Çinlilerin bir Alemdi! Geceleri etrafım- ............................................. _. hayalını, ne de Şark ve Garbıo .-

fı eka llı' bir :ımcle ailesı'nln ıneıafizık fcloefeuni yazmıyorum. ve 1911 de de 72 azamız "otojen. zihnlyetietine mu· 
da koca ~e rin miızahrelatı • S · 

Yevmı)•e snrfetti'ıini verirdi Ben bir portreciyim. Mudlııı bu- arı çiçekler vadisi. lı- ayyenlyet vermiye çalıoı· 
kab!llndcıı katiller, be ı · " k · · n ış- Bir akşam, bir şenlik ak~anıı lundu~um, gördügüm, ıeıkı mını taııyan yerde idam yoruz. 

kıamen · areten ve kısmen de 

maiyetinde çıılış1nlar tarafından 

yıpı\dıi!ını söylemiştir. 

Müddei umumi Burhaııettin 

B., bazı istlıahlarda bulunmuş, 

Suplıi B. hesaplar etrafınd• 
malCımat vermiştır. 

Burhanettin B. , mahkemede 
fıııaııtt vekilinin hazır bulutl' 

madığıııa iıaretle bu gibi d~· 
vlllarda müddei velıilleriııded 

bazı noktaların tenviri içi ı iza· 
hat alınması icap ettiğini ileri 

slirnıüş, şehreminine müzekke

r~ gönderilerek nazarı dikka• 
tinin celbhıi istemiştir. 

Mahkeme bu talebi kabul 
etmiş, ayni zamanda müteahhit 

Osman B. le Aptullah, BağdR• 

sar Efendilerin ve Halil çavu· 

ıun şahit sıfatile çağırılınalarını 
kararlaştırmıştır. ------

İsim yok! 
Fakat Nuri.ye H. ken

di!Jinden bamedlldfğinl 
iddia ediyor 

Lııanbul birinci ceza malı
kemef'i, Nurlye iıminde bir 

hanım tarafından • Son Saat • 
refıkirnlz aleyhine açılan hakaret 

davasını rü 'yd etmiştir. 

Refikimiz, bir Hanımın,zev• 

cinin hastalıklı bir kadınla ta· 

nııma,ından müteessiren intiharı 

lctebbüı eıtlğinl yaçmı~. Nuriye 
H., bu haberde • Hastalıklı • 
bir kadınJl kaydile kendi•! ima 

tdildiıtinl, laka! kendisinin has· 
talıklı bir kadın olmadığını, bu 

ıekıld. tcthlr olunduğunu ileri 

'ürmüşlilr. 

Müddei umumi Ragıp B., 
Nuri ye 11. ın nıürat edıldiğine 

dair yazıda hiı· bir oarahaı bu· 

lunm~dı~nı •öylemi§, beraet 
lotemlştlr. 

Avukat İhsan Emin 8-, reli

kimilİn müdaiaasını yapmıı, reiı 

v .. ıf, aza Ktzını ve Adil B.· 

ltr b<-raıt kararı vcrmiılerdlr. 

Tabanca ile ateş 
Mm. Mannigi yaralıyan Şa

kir Pı. zade Aliye H. ın 

muhakemesine eylülün yirmi 

birinci sabahı ağır cezada baı· 

lanacııktır. 

Bu meraklı muhakeme esna· 
. ında hazır bulunmak için bü

yük bir alaka gö•lerılıııektedir. 

Adliyeye gelerek muhakeme gü· 
nünü ıoru~uranlar pek çoktur. 
Aliye H., mahkemede hazır 

bulunarak l•Ucvap edilecektir. 

Eylül 
l<ebi.ildhir: 12 Burç: Sümbüle 1 j 

[!] [!] 1 

·~~~~~~~! 1 

Burtn dolanlara lalın: 
a..ı..~. Ku 
Çevik Baygın 

Glnlhı nasihati: !erine tcşrlke çalışan serse- edip içlerinı ara•iırdı•ım, duı·du- edildiler ve cemiyet da"ıl '" 
idi, geç vııkıt kapı nırııl<iu. ' • ıs • .,.. 

rller vardı. Tekliflerim te- Eski zabitlerden mute~ekkll ğum, tefrik edıp takdir eııığim dı. Faaliyeti l900 dan 1911 e Mülakat uzun oldu. Ne t"cnalıUa ıelen mal kir eınıeı 
şekkılrle redderdim. Giin- bir rus kafilesi içeri yaııyan in•anlann mımlcrıni l •· kadar devam etmııtl. Aza- yapalım? ikimizde Şarklı· / 
düzleri zengin mli~teriler o-ird A .1 pıyoruuı. b. .. .1 lan her birili bir cümhu- yız. Hem Çın hikayesi, 8usiinlr.il ha•a 

B 
" ı. yrıcn ~enlı" JRpmak Bu. hayahn titun mana11 e llıi>g!r poyraz bna u 

fayka • çalmağa da mec- lokantaya dolardı. unların istl)orlardı. Garplı bir ıablıldir. rlyette kalarak büyük va- yılan hikayeaidir. . · bulutlu oıaca~ur. 1 
hıır oldum. her biri bir yemek için • , . , 1 Bu, bütlın me•alc ve zaman zlfeler aldılar ve muha- Fikret Adil L __ -· -

----------------------------------------------------------------------------·-·--·-··--· 
$afak Çayı Etiketleri Hüsabaksı 

11 Ieırinieuel il~ tuma ıünü ~-ll ue ~o~ur B~YDilun~o Hsri sınenıa~ı icro olunacn~~r. lti~etlerinizi nulll8ro ile teb4il e~iniz .......... 



• 
Havai i 
musahebe • 

Deniz banyoları 
• 

Deniz üsiunde barakalar - U.nfes çarşaf ve 
uıun redengoi - PlAjların keyfi - B5kl 

budalalık - Manevi uvk 

1 tnnbuJda deniz ban-
Yolarına rağbet bu sene 
galiba evvelki senelerden 
daha fazla oldu.. Çoluk 
Ç?cuk U} kudan knlkınca de
nızc . : gnıncktcn başka bir şey 
dusu-n .. J ' rnııyorlar ı. 

ı 
ğa mecbur oluyor. Herkes, 
kadın ve erke~ küçük ve 
büyük' bir arada ferih ve 
fahur denize giriyor. Eski 
zamanın tahtn btmıkalannı 
hatırlıynn ihtiyarlar da,denlze 
giremezlerse, kenardan bu 
güzel manzarayı seyredi-

yorlar. 
Slmdikl sıcaklarda deniz ... 

B llu rağbet ncaba neden 'l 
F. u da söz mii 'l di}•eceksiniz. 
.. !bette sıcakların ziyndeliğin· 

dcıı_ Baksanıza geçen gün daha 
sabahleyin hararet derecesi 
28 c çıkmıştı. 

Ona şüphe yok; sıcakların 
Ziyadeliği halkın denize wr· 
rne · 

hamamlarına çok rağbet edi-
liyor; çünkü ,imdi denize 
girmek, yerdiği serinlikten 
başka bedil buyuk bir zevk 

~ ıne bir sebep oluyor · 
l'akat lstanbulun bukadar 
sıcak alınası ynlnız bu sene· 
lcrc.ıe nı ı· •• • 1 .. cu .., goru muş r' 

Vakıa, Süveyş kanalı 
a~ıJclıktan sonra, Şııp deni
zı d · n en gelen sıcak suların 
tes· · ırı Jle AkdenJz1n, l\farma· 
ranın, hntta Kııradenizin 
kenarındaki memleketlerin 
h<ı.vnsı da ısındığını rh•ayet 
ederler. Fakat Siiveyş kanalı 
açılalı epice zaman oluyor· 
Ondan ~onrn da lstanbuluo 
sıcaklığını artıracak yeni bir 
sebep bilemiyoruz. 

Peniz hamamlarına rağbe· 
tJn çogaldığı şu bir kaç se
neden evvel de 1sw.nbulda 
gene hu seneki gibi, sıcaklı· 
ğın arttığı vaki olurdu . O 
znmanlnrda İstanbul hamam-
ları u"'· d·k'I ·-o•r canfı. ten ı ·ı mı~ 

ve Yerleri siipürcn ur.un çar
şaflarla, yüzleri !"alın peçe
lerle k J d" apn ı olarnk gezerler ı 
Ellerindeki şemsi) eler gölge 
Y?P~nktnn ziyade "rcftar a 
Wr eda v S 

1 
" erruejtc yarardı. 

k:~ a~ da şi':1diki gibi kısa 
silm~ de~ıl, bll\ iık bir 

topuz hııllm.lc ç.urşa.hn .ılımda 
belli olurdu. J fottıı saçları 

esasen kısa olanlar, ) ıılanCJ 
saçforla topuzlarını biiyiitlir

lerdi. 

f• k kl ·se dizledne r ·e · er ı • 
kndar uzun redingot giyer-
ler, çenelerine kadtır çıkan 
kolalı, kuu yııkalıklar tal arhır 
idi. B:ı,.larındaki l\ırmııı ser· 
Ptış ta, gölge ynpm:ık ~öyle 
dtlrsun, başın hararetini art
tırırdı. 

Böyle oldu~u lınldc, o sı· 
cak günlerde dcnix b.1nyoln
nna ragbet şimdiki gibi de· 
ğlldi. Den1zin . ennliğini batı· 
ra getirenler hile deniz hn· 
tıınnılarına 'kadar gitmcğe 
~~enirler ve ağır elbiseleri 
ıçındc buram burnm dökülen 
terlerin! mendilleri ile silnıclc
le iktifa ederlerdi. 

oluyor. 

Ben de lstanbulda geçen 
gençliğimde Boğaziçlnin o 
mahut baraktı deniz hamam· 
]arından başka bir turlüsünli 
görmemiş idim. Sonra A vru· 
panın bir memleketinde de
niz hamamlarını görmek js

cedim. O memleketin yerli· 
sinden olan arkadaşlaım beni 
bir gün deniz hamamma 
götürdüler. "işte deniz ha· 
mamları,, dediler. Denizin 
kenarıııdakl güzel plajdan 
başka denizin üzerlnde eski 
hamıımlara benzer bir şey 
göremiyince "Haniya, kapalı 
hamamlar?,, diye sordum. 
Karada, plajın gerisinde 'bir 
talanı süslli ve güzel boyan
mış bamkaları gö~tererek: 
"işte, dediler, buralarda halk 
solunur, elbiseledni bırakır,, 
"Sonra, dedim, denize nnsıl 

ği rcrlerl. zı 
Arkııdaşlurım ha~rretle yiiziı

me bııkarak, denizin içinde 
ve tabii açıkta, clelc cutmuş, 

dıınst!den, kız ve erkek gen· 
çleri gösterdiler. Benim Jçln 
,.up,hcsiz'\ Tc budala c~ !.,diye 
du tinmilşlerc.11. 

J lııUamdakı dü unuşJcrJ 
clbcccc doğru idi ; faksc bu 
sıfat yalnız bana değil, o 
vnkıtki 1stıın bulJulann hep ine 
rncl idi. 

Şimdıki genç lstımbullulsr 
için guzcl bir plajda denize 
girip eğlenm~ervelki nesil
lere nit bir sıfattıın kendile
rini kurtardığı için' aynı 
zamanda manevi bir ze, k 
olu) or. 

H.E 

Irak maliye nazın 
şehrimizde 

Irak nıaliye na1.ın M. Ya
sef Mes:ıyı!r Pnristen ekspres 
{rende ıdırimize gelmil ve 
T okatlıyan oteline inmiştlr. 

- -f ransız seyyahları 

YAKl1' 6 E lut 

L·T·PIVER . 
PARIS 

FRANSA ÇİÇEK LERI 

KOLONYA SUYU 

- • •ifüisaii:~~=-~ ~ EMSALSiZ FIRSAT: isrtFADE ED1NIZ ... 
,ın . Hf ffin malların pahahlatmcwne ratmcn q Bcy@tlu LtihlAI ccddcsindc (Tokatlayan) karıınnda 

IİH L .-'1 • f mağa· 
~~ uv eJ rı a. zası 
; Muhtemn mll~•dlodnln m•ı..y.ı"""' ı .. h.I mob..ı.lo goçon ,...ı., g>bt bılııınum m.ıı.nnd• h UGONDEN İTİBAREN 
~ MFVSIML "K FEVKALADE Bi 
::., · · B l k 1 kat'ı\ cı rekabet Hl: tertip etmiıtlr. ı hassa en son moda .,.c cazip çqltlerde her nc.,i tcfrl~ t umaı an J 

fjff kabul etmez ehven fiatlarla mevkii fünıhta yaz 'ctm1ştir. :ı!ard 
iHi Kuponlarda T driıat kumaşlnnnda Halı Ye mobllyelerdc !\1u~anıb 11 

i 
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~fü İıtanbul icra rciıi Ahmet Refik B. in ı m: f" •••• •••• . • • 'bl ce ı-ıml rı :.c· :::: y · c::: Sıhhat ve ıçtımai muavenet \ ckAfcti cclilesindcn me\ nıt emir mucı n 12 
!!!5 CDI iiEi i r ın ···• J .... zacı ye 1)1,_çl mektepleri ınüdürliiğiıne bildirih:n pratik disçilcrin inıtihanlurının c 
mı • c ra v -s kanunu ~j=~ teşrinievvel·929 tarihinde baslrınacaıtı ilfın olunur. . -:=:: ı::: ~E~~::.:~..!!~~~~·~~~6~~~~~----,------"'.~::-7 

~j 2 Şer ii t j/~ Ticareti b hriye mektebi Ali i 
!il! lo~onln bUy'.ık hukuk '1imlcdrun <'«lcd vo butUn k n.,,.Jan· lfıi m Ü d Ü r ı •• gv Ü n den •. _ 
:::: mız nazara alınarak nuari \C nmeli h~Umlere ve lüzuiniu niımu· mı , le bal- ıe 
!ili neleri havı olan bu eserin her cildi l taribulda V akıt. Cihan ve İHİ Teşrinicvvelin Oll ıkiııci . cumartesi günü tedrisata iptidıır edileceğinden talebe ~a~\ "~reti ırifVe 
~g! İkbal kütüphandertnde ( 150 ) kuruşa aatılmalrtadır. ~Hi başlanmıştır. Mektep ncharı ve meccani olup sefaini tnccariyeye kaptan ve rnıtkı~t5 . et sı ıfa 

derece i yüksektir. Tahsil müddeti ikisi tttli ikisi Ali olmak üzre dört secedir. Alı ~ır!n ı ıu ı 
liseyi ve tali birinci sınıfa lise dokuzu ikmal eylem iş veya o derecede tatısıl gödug~ ıe talebe 

E . t d ., müdürlü- taslık edilmiş talebe alınır ve liselerin onuncu on birinci ınıflarından müoaiı~C ~re ,
1

r:ıkı rabt 
mnıye SQft lgt kaydedilir. Talip olarlarm teşrinlevvelin birinci ~ününe kadar jı,tıd:ılarına atıdek~ e~dır. 

g
., ünden: edere:.: Orl:ıköyde Çır:ığan sarayı ittisalinde kfıin mektep müdürlüğü ıe rnüracaatları ~ :'ıım 5 •• 4. 

• ........................... ~···· .. ·•••••• .. -······ .. ·····-···· .. ·········•11••········· ~······ı········:········;ıı1:::··············,...··························ı············"···· ::::::1:.::::::::.:::::::: •• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::: 

1 · llüviyet cüzdanı, 2 • Aiı ~ehadetnamesi, 3 - Mektep tastıknamesi veya şeha/ \tfüelerfnı:ı 
Muınycdc bedeli Muhunatın cbı• ... oc..ı Med.J"ltluD ı.mı Maznun ve müttehim olmttdığma dair polısce musaddak Jıüsnühal ilmühaberi, 5 ·Ye 

1
' 

filS Kumbpıda Ta~ş Süleyman j~n~ıu~~~d~d~a~k2i~m~u~Q~ır~e~tl~er~i,~6~-~4~~ad~e~t~k~a~rt~oo~s:u~z~,~~~i~~~lı~k~f~cl~o!f~rn~t~~~~~;-;~i-~-i:-i-~i 
ağa mahallesı·ı'ıde o"rdek bak· ·····-········· .. •••ııt•••························ :.--: ... -. ·-··--···· ....... ·--··········9!::·:::nı:.ı~-:-.:: .. s:. .. •. .................................. -.............. : • ...................................... __ • -::-ı:s:: ... 
kal ve lcadiye sokağında eski :: 1 fi "::.:::::::::>•===•:.:::::::::•=· 

33.33 mükerrer 35.35 müker· ~.Y.!e!:!!,,~.~! mi Türk Halı J arı k u 11 anınız 
rer ve yeni 43,45,39,41 nu- f!lllllliıı_..._...,. _____ ~1 m; ( jCadalfç.I 
maralı mühtacı tamir bir ha- , Sevrisefain !~j! Beynelmilel bır ıöhrcti haiz lznair de] ınaınulAbndan 
nenin tamamı Mahmut Aziz B. '.T fü! Zade biraderler Halı kump••Y

811 v,,ak · 
ıı-----------1 mı ,, ( j Le G"I" tan Tahta. ' 

314 Üsküdarda Bu1gurluda Alem- Merkez acentesi: Galata Köp:'U iiii en neııs: gpnrta, rgnm, u us ' eltk HaWll'lJl 
dağı caddesinde 46-1 46-2 , baıındı. BeyoQ\u 2362 Şube fi~İ Demirci, Gördes ) clnst boynk ,::'n kıt rnerstmi 
46-3 numaralı bir fmnın ta- ııccntesi! Mahmudiye Ham altında Hi yegane satış mahalli depomuzdur. Ya ~ oldı IJ sibİ ~ 

1 
•
1
·::: için ebemmlyetlı stok yapılrnııtır. Ceçtıı t"ntaıı H=-

maml S
L..al•J &~ l.ı L-l 2740 ••• l _'L r"'efC "t' 
.m 1 ıs.. ı----"-an_IRI _____ ... ::il bu sene be muhterem halka btr hlımd 0 ınar.H~k ı.ttfa· 

300 &enlcöyüncle KozyataJtında :::: b !adım sı ın 
ki 77 79 78 · 34 34 fzmff _ tl8fSl"D S'iraJ noSf3$J ff!i fiatlar Ozerinden perakende satıp at . 0 15 &eP-

es ' ' ve yem ' u I' f'Ufa desin! nazarıdikknte alarak piyasa fiatlanndan . • tJetabtle 
numaralı man araz• bir köş- (MAHMUTŞEVKETPAŞA) : •• eYtım 
kün tamamı Hacer ve N;ıciye ve ~-apunı 17 eylül ııdı 12de Gnlata ••• 1 salon ı.: im do~Dn yapacak erbnbı ihtiyacın, gettreceğ relcabet 

Hamide H. !ar nhtıınuıdan hlkarak Çıı.rtemha =.··-~i ve zevklerlne uyrrun her r.,.{t hah bulun~ ,ıblblle ıedarik • 
B k d l k d k" ıehahı lurure \e akıamı lzmınlen f:I-· Y'1' 1 ,_.J ey oz a ya ı öyün c es ·ı :.=:.:. cdılmlyecek derecede ehven ve hatta zınırue La}acaklı· mi: •• 

Ek k B h 
'kalkarak Antalya, AIAıye Menine i ba""ir " 

me çi bayın ve yeni a a· ,:..·.::.·:.· edılmiyen mtl ait fı'etlnnnm: k11111smda wüte '' ~ sıparll .;~ 
• g{deoek ve dönUıte T a~ucu, ktt il"" - :;ii_ 

rsye sokağ-ında eski 31 ve yeni fm nna eminim. Verilecek hu ust olçO ve rdlg• ... - uhtercın ::;; 
31 l 

Anıunor, A!Mye,, Antalya. Kuı· ·== b uran ın rıl 
numara ı ınaa bahçe bir ı /fili kııbul ed~rtm. Yerli mallarımıza rağbet uy,,_. ndanckr· ii1 

h · N · H ndnı;ı, wnlre uğrayarak ge1ecekllr. ·-· ~' .ı.~ 11-tiı&Sı 
anenın tamamı urıye • iE:i halkın bir defa depomuzu lcfrif1erl meıuaau...• "'-" 

K d k .f. J k ~ilr f =·:c __._...... ZfDP''' 
a l öyünde Osman ağama· R}fa 1 ~a postası !::ı Çartı:r--"° 3 

4 

hallesinde eski ve yeni Mis ( MERSİN) ,.apunı u Eyini f·:· Ah;t Tahir 
sokağında eski 2 mükerrer ve ' Salı 17 de Sirkccı rıhtımından 

. 36 1 'k. ~-~;r;c 

~~~~~~!E:~=b~:;.b~~=~:::~:,.~: =y•.:: ,~:i:~ Sip~~;tl~i·oi:ti~g~~dedın 1aı .... ıı;~· .. ı1ı·z·].l•I n· 
Kemal ve lbrahim Neci ve Mehmet mczkOr ıJcdclerle birlikte Altın· " 

Saffet Beyler olu~a uğnyarılk gclcce\tır. . 20 9 929 cum gunü ynpılacak halfssud ı•.ıl oli } .;5 
18581 1510 Unkapanında Haraççı Kara Gelibolu •çlu >alnız ,oıcu dıkap koşusuna j timi edecek hayvıınlıırdan 3 kilo sı t 

mehmet B. mahallesinde Un- aJımr ,uı: ıı!ınınaz. Pdmrolc 53 !\lnY?Jka } a 44 V efcrilnı\8} 8 da 
4 

kapanı caddesinde eski 2 ve V.atnu~ po~ı Si -~~dir cdildlğ mın oJunr. • ••• :::::r:::;:;r:::riiiüi:ii:::~ 
yeni 1 numralı bir dükkanın ,, uıu u d ' m-:i:"ffi::::::.=:::::::::::::::::~::::!iiii~iiiiijj:U~ 1 im 

ikraz No. 

7093 

10341 

12607 

13308 155 

18355 625 

Çlinki~ o , akit deniz ha· 
~arnıarı denizin içine dikilen 
dır~kı, · "htcn 

Akdeniz sularında seyahat 

eden 30 kadar F rnnsız seyyahı 
dün Beruttnn ~ehrimize ge1mıı-

tamamı. Ayşe f a1ka H. r.~.;i:.r MALöi=a·A··:·ziLER p AZ~" r~i 
Yu~nda. cins ve nevile mevnkii yazılı olup hizala • . ~ugünden ı l er gü 11 f SA nş IJ 

ı,rm~_a goslerılen fiatla ta1ipleri üzerinde buluna°' eIJllakin 
1
t

1 
b 

8 
re" fi!~ BÜYÜK TENZiLATLI : 

ıı. t - k rl ki Köprüden (8,30) da bir •·r · OR 
;r;.a ı ara annm çc 'lec"ği evvelce ilan edilmiş ise de fE:! E EDJ f !ı; er uıcrinde- tan 

C\ \el ki )'abani ins.ınlı:ırın O- Ur. 

turdukıarı, su iizcrinde p· 
~ılnıış kulübeler gibi bam· 

h ah\rdan ibaretti l~rkcklcrin 
a anıamı, kmtınların hamamı 

• İrtihal 

Ytı 'd' .. t h 1 ı. K:ıdınlıır tarnfının 
a ta 

içer· aralığından bir genç 
Ji 1 'Ye bakacak olsa onu ı» 

er tt . Ş;, ıtarlardı. 
\'e lbdi hanımlnr boyunl:ırı 
le kolları açık kosnimlcr· 
1 ' sıecıktan ktmı~ "ll -:npkn· 
Jarın J" ~ 

di~ı .altında kısacık saçladlc, 
erıne . . . h f"f 

cte'·ı . ) etışnıı yen a ı 
" crıı ''ıık c, }'uınu~ak eıfSiz 

' alıkJ ' ' ile arla ve hasır ŞL'lpka 
sıca:ezdiklcri halde, azıcık 
heın a tahnnımüi edemiyerek 

en den· l k ŞuYoriar. ız Jan}·olanna o· 

Cüııku . 
tıı]\111 • şıındi, o çirkin bn· 
h ardan . 

Kmm hanedanından \'e Kırım 
milli meclisi azamıd~n. merhum 

1 l b Gasparin~kının damadı 
ısnHıi ey b 
:KınmtaY zade Süleyman ey, 

.. Jdettenberi dev&m eden 
uzun mua 1 

al ' kurtulanuyarak 1 hast ı11tan 
.Ağustos Çarwambn günil akşamı 
. ·hal lediği haber almmıştrr. 
ırll ey t haya 
Methıım Kırımın içtimB • 

d h. roller O) namı§, 
bn a mu ım 

Li ıat 01arak la· 
hoyırperver r 

f zamanda meın· 
nınmışıı ; ayn d 
kketinin sayılı zcngtnlerln en 

addolunuyordu. Cenabıhak mer· 

k d -''de ailesine sabır 
humun e erw 

'"net ıhsan eylesin. ve ınew 
.. ·:ı:x::c:::ı:::=:: ••• ı;nı:s ········--== ::ı .. •·· • Si sri);ktorlarınızdan sorunuz=~ 

·· d b d lJ · h d vapur kalkacak ve Kadı- .:.. D VAM muzaye e e e erı a di Iayıkını bulmadığından talip r,:,:.:. • •·,llJ)3!-i 
1 ı •ıA t "h" d köyüne, tekmil Adalara nJl>I ~ 

o an arın J an arı ın en itibaren otuz bir gün zarfmda •• =.=.=.=.=.= ••. ~ Tulrnfiye, Aya1\kabı, hazır ~ • ' ffi.= 
satış amirliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. uğny rak (11,30) da Ya- U fffJ 

fi 
F lovayn gidecek ve Yalova- m~ C}ahat lc\az11Utl mi 

aa&-= tte MN ff ~ d (17 3 ) ::r: • ,,_,ı,..f had .. .. an , 5 de hareketle föi Bahr~bpı birinci '"aaıı .............. ": ..... Ü 

1 Sultan Abdülaziz r!~~:.~·~:10~:~,ü~~ .. ,;:~~ 1mg~;;.;:~~~~=;;-a1ım;;~~~ ~uiili~ 
Nasıl hal' edildi? : .. ~:=-==:=-=:=-====-===-===~-==:ıı:--:.-·===-==:-==-.:-===-==== .... "" li,,~::·~'..,,:~:.~h!:r:~ mUtôi ~~!WI~~ · il . Yelkenci ~-,~ sur.adan (70.C:OC) adet mub.ı· pordll c;lı .;~~rı 26 ) l I 

N cd ı"nfihar etti • )'fta edilecMfnden llaya talip ni)ft unu bcLınci hll \[ J ()-
" ~ \! •puoL nı ı H '"IS' k _1 il nıb~. \ , )IW :: ' H n ~ n iİ olacak1arın pey ıı çetrrl 1 e pc~ imtıh:ın\arı .. 

it "" ~i'•te 19/9/916 t rth P"f"• r.un!) et ·. uçuncu. Hd cı., 

C~--·Y-azaı_n_: __ uıı) :i Karadeniz Uıks \ c Surat Po ta 1 iE ~ cıımnrt ı, tHu n-Ayhan .. .. 9embe glinü 14 te piyanıs" b' 1 . oıf ı~ınnı ım 
n Samsun u müdürl nıuie müte ·lil 1i r· J ır n~9 C\ Jul p.t r, ;lO C). 

:: i= > are cemlycli müchynat ıkomia· 
1 
n1rı "7. re~ 1 ırunleri n:rıı 1

cd
1

1 

!! '~uru Ç ba i! ,, ol u pıı .öl knd r c 
ji 18 Eylül arşam i yonuno m!lraca tları utın uour. Jcc lnd n n ~ckccbc 
ı: : • 'umunesJ w•chıle tahml • nin 0 gı.mJenl 
;: ünü kşamı Sirkeci rıhumı danc! -, 
ı: =i nen ı ~- 2J hin kilo kadar rııca:ıtlıırı. ,., fi harekede doğru ( ZOJ1tuld.1k, ı'E d nc~JKTAŞ 
.. J h S ! fersude C\Tllk tılac~ın an - pı..y ff ne olu. , am~uıı. Ordu, Gire- • al mı) a 1alıp crlacakforın pey Df kı· f yurdu 
b sun, Trabzon, Surmcne, 'e Ü lal .. 

( 2) inci cilt 

Ç11ktıı -

"tııanı yapılmış denız 
l).ihı l lurı artık görlilmiiyor 
t'de ... ;Jalkın tarakkisinl rnkip 

lij1Yen 
tıııın ~ geri knlan Şehre-
. et1 bil ~ · 

~ siOLACTYL ~ Eski harflerle çıkan 
en son eser H a Mide ve barsaklar~k~. § l 

q tahammür ve .A.LLERJte$emmumu i! 
:. 1 H ve::~ 
r: temizler, S F.l --====================~ D SANOLARI defeder .• ;: iıı 

fi Rıze ) ye gidecektir. fi akçeleri tle bir1;kte J-9 r) Sergisini golüftiı ':'be 
;; perşembe günü taat hqle ·crbt'-· Tda 
!!." Tnfsrı~t jçin Sirkecide ) el· ,. ~ le •• .. <" ıy ;,; f>lyango rndilrl6~ mltetc • kaydına devam 
il keııci lı.ınmda k4iıı 8("enta ıra 111 it.lypnı ~rd mİbayMI Akaretler 62 
•• fi. mUracut ·ret f rn uf 1 ~15 -~-~w.-kı ph'J"°A•' milr'.......-1. 
~ .. 

gitilnı e Açıkca denıze 
e7.I • :: . :snsmran::a.-=:na::111 



6 1 Eylül 
192l 

~ HE,R GUN ÇIKAR TQRK GAZETESi --
IHtE ~ '~lllf t: 

'J frlhcde H:ırl~ 

Kuru• Kunıs 

' ~} Jıtı 150 000 
8 4()() ~co 

6 .. :-ro :4f0 
it J.(00 ~:-C<> 

Gazetemizde çıkan yazı Ye 

reıfmlerfn bütün haklan mahfuzdur 
CaıctC\ e J!fıı<!rrilccck n cltupların tizcrinc 

•dare lçfıı<e (ıcare Hııya alt•e ( Yıııı) 
l~:ır!!!..1.2_1!~r 

Fa11Trrl}'ım n-<l<tuplarm ıc'filnden, ll)'nı•tt 
mulrac!dercılz ırrktuplara kc:nulmut paufann 
kı1 l:clır.aur.lan \e l'ln'•rın ırUndercatmdan 

Türk mekteplertt~ fayda" et#lln 
fJanlannda o/o 20 tenzll!t yapılır 

Bliyllk ve ya bir ço!< defa için \"erilen llı\nfarl! 
hususi tlJilhlyettckl ilini rt!l ıtcr.:U 

ld:ıre ile kararh,urıhr. 

lLAITARIFESI: 
S3t rı 

6-S lacı sayfaJ:ı 
:1 • 
4 .. • 
2 • • 
1 • • 

Korıı 

12,s:> 

!5 
40 

100 
!OD 

• 

• idare meaul dqlldtr. 1tn cccckl ıjl ı Sayısı 

•~~~~~~~·~~~~~~~~•• stanbul, Babıalı, Ankara caddesinde "V a~ıt, yurdu • 
Cueteınln buı:nt dh ka'Hl eclu y;,r. 

H. s. H. llı'l:al ac:::.l::ı\ 
~ 

ı-s ncl sayıh lı 
resmi UAn1.1r }ıo 

• 

\& 

rsalar 
Kambiyo 
c c 1 1n ılız lıra ı, kuruş .. TL mukabili Do .ır .. .. .. .. y .. .. .. . .. .. .. 

.. .. 

.. .. .. 

•· 20 1 c~" .. ı Tu k lır 
1 <:c o cç 

Nukut 
lngıllz 

ı\ C ikA 
l'r:ın ız 
1t:ı1 :ı 
Bt"!çllı:a 

Yunan 

Frank 
I ret 
rıetga 

nr 1 ınl 
rr nk 
( C\ a 
1 lorin 
Kuron 
Şılıng 

Pczct 
l\Iark 
Zi ti 
Pen o 
Kuruş 

1 ))[ :ır 

Kuru• 

rrank İS\ içre 
Bulgar 
rcıcnıen!c 
Çelı;o lov k 
A\ u tur}a 
l panya 
Alman a 
Le 

Bora harid 

Tahviller 

Hine sendleı 
it banta ı 
Osmanlı bankası 

15 Eylül 1929 

Açıldı 

roıs .s 1012 7'i 
0,47 b7.50 0,47 E4.3. 

12 22 50 12 2.3, 
C) 1450 9 15 
s 4J 3 4-l :) 

37 04 ..,7 oı 
2 48 

66 1250 
1 19,25 

16 ıo 

3 JCJ,SO 
3 22,25 
2 5 2 Ol, 
4 2tı 25 4 ~ 50 
2 425 2 :'4 2:> 

4 ,5 24 ;'5 

2 12, ~ I.!, 

lofı9 1<•69 

1013 25 1012 75 
20 207 75 
1 3 25 16J 25 

218 75 
114 

53 87,50 

218 .s 
JJ4 1 
53 8750 

795 795 
29 So 

82 1 
123 
29 25 

29 So 
82 

1.3 
29 25 
30 30 

} 4cı 5o 
22 50 
35 75 
24 50 
72 50 

2 
72 So 

883 59 
68 

241 50 

1)6 75 5 75 
197 

6 40 
4 80 
ı6 75 
'7 

fi 75 
128 

Ticaret ve Zahire borsan 
Flatlar Ticaret horauı k'tlbiumwnWIJ tarafından Terllmittir. 

Olrkuı 

Asamı A.prt 

K. P. K. P. 

Baiday 1 , Çpdarfı 
y u ak 18 16 

ıs ıs ıs 20 

- Zahireler -
13375 13375 

JI 9 !5 
il il 

1 20 20 

Hububat -
Su am 
Ku, emı 23 

-Un
< U\ .ılı kılo U 

Ekstra ebtra 
F.Jc tra 

Bi nd Yolafall 
B rlncl sen 
(çüncu 

1270 
13oo 
1370 
iM<> 
10oo 

- 1'lftUc -
Çengelll 
Sıvas 

Ak aray 

tel b70 l i"dııre ıştcrı ) 11171 vazı ı lcrl * tclgraC. VAKJT po3t.ı ı.:utu o 4.,. 1 ! 

Çorum nafia baş mü
hendisliğinden: 

Çorum - Sungurlu Çeriklı yolunun budakgözü deresi ile yor
galı ged.ği arasındaki 22003 lira 89 kuru~ bede!i keşifli muh
telif açıklı~larda 26 adet beton arme köprü ve menfezin rnüccd
deden inşası amelıya!.ı dokuz ay zarfında ikmal edılınek üzere 
bir ay müddetle kapalı zarf suretile münakasaya konmuştur. Ta
lipler bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nispetinde münakasa ka 
nununa tevfıkan 1650 liralık teminatı muvakkate irae edeccklre 
ve ticaret odasında mukayyet bulunmakla beraber ameliyatın de
vamı müddetince nafia dairesince ehliyeti musaddak fen memuru 
istıhtam eylıyecekler ve fen memurları mukavelenamcyi de imza 
eıtirecekl,.rdır. ihale muamelesi Çorum encümeni daimi riyaseti 
makamıııda 24 EylCıl 929 tarihine müsadıf Salı günü saat 16da 
icra edilecektir. Fazla izahat almak l~tiyenlerin Çorum baş mü
hendislil{ine müracaatları ilan olunur. 

Hava ae~i~li ~üçü~ za~il makinist 
mektebi müdüriyetinden: 

l\Icktcp için kuvvetli surette J'ransızca Jisanınn aşina bir 
tercüman musabnka ile alınacaktır. Tafip olanların şeraiti anla
mak uzcrc her gim !;ııbah saat 9,30 dan 16,30 a kadar 
Yeşilköyde mektep müdüriyetine müracaat eylemeleri 
lazımdır. 

Kocaeli vilayetinden: 
lzmit istasyonu cıvanndaki 9478 Ura 92 kuruş bedeli 

keıifli mektep binası tamiratı olbabcnki keşif name ve şart
namesi muecbince 9 teşrini evvel çarşamba günü saat on 
beşte ihale edilmek üzere kapalı z:ır f usulile mlinakasaya 
vaıedileceğinden talip olanların ° o 7'5 nispetinde teminatı 
muvakkat:ı makbuziyle ve münakasa kanunundaki tarifat 
dairesinde mczkOr teminatı tevdi eylemeleri ve şartnamesini 
görmek ve tafsilAt almak isteyenlerin encümeni kalemine 

Bı~ırı ( Babı61i) Cı~dııiıde 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulundutu binanın iki kah 

ayn ayn veya birlikte kiraya verilecektir. 
isteyenlerin (Vakıt) idare Müdürlüğüne müra

caatları. 

Mekulatı hayvaniye 
münakasası 

Bakieriyolojihanef baytarf müdüriyetinden: Müessesemize 
alınacak olan [ 40000] kilo nrpa [25000] kilo saman [ I 2000) 

kilo kuru ot kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Ta-

liplerin şartnamelelcrini görmek iizere her gün miinalrnsaya 

iştirak içinde yevmi ihale olan 25 eylül 929 çarşamba günü 
saat on ikiye kadar teminatı muvakkatclcrini defterdarlık 
binasında miiessesım iktisadiye muhasibi mes'ullüğüne yatı
rarak saat on dörtte ziraat miıesc:eseleri mubayaat komisyo· 
nuna gelmeleri. 

Acele satılık bostan 
Orta k5yde dere içinde c:19000 » z"ra terbiinde ve derunün

de bir köşk ve müteaddit ahır ve bahçıvan odaları ve gayet 
büyük bir havuz ve mt'ıteaddit kuyuları ve eşcarı müsmireyi 
havi, Anbarlı dere, bostırı denmekle maruf mahal acelee satı
lıktır. Talip olanlar ve izahatı kafiye almak istiyenler (Beyoğlu 
4202 ) ye her vakit müracat edebilirler. 

YEDİNCi BÜYÜK 
ayyare piyankosu 

3 üncü KEŞiDE: ıı TEŞRiNIEVVELDEDIR 
BÜYCK iKRAMiYE: 

40,000 LiRA DIR 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikranıiyeler ve 10,000 liralık bir 
nıükafat. 

Bu k.eşidede cenı'an « 8,900 
kazanaeaklır. 

lstanbul ali ticaret mek
tebi müdüriyetinden: 

Mek.teblmizln ulOmu alıyel ticariye kısmı ikmal lmfthanlanna 
ı 8 • 9 • 929 tarihine mOaadıf Çarwanba gOnO beşi· aacaRa tlln 

lş bankası un1u 
mi ıniidiirlüğünde 

Bankamız mlisabakn i 
tihanında muvaffak ol:ıra 

kabul edilen namzetlere 1 

zimgclen tebliğat yapılmı\o 

Tebliğat harıcında kalanla 

mliessc~emize 

demektir. 

alın mı yaca 

!\lücssesemizin memura i 
tiyneı kalmadıp;ından şimdiy 

kndar memuriyet talebind 

bulunanların evrakı hıfzcdil 

mi,tir ve yeniden mliracııa 

kabul olunmıyacaktı1r. 

la~IB IDÜBH~DSBS 
1 

Perulıkle Serom darüfistihz 
müdirlyetinden: Sandık imali ıçi 

alınacak tahta aleni münak~şay 
konmuştur. Taliplerin şartn 

mesinl görmek iizere her gü 

münakasaya iştirak için de yevı 

ihale olan 9 teşrinievvel 92 
(:trşaınba günü saat on .ö tt 

Dcf terdarhk binasında mü •s 
satı z raiye mübayaat komisy 
nuoa gelmeleri. 

Sahhk dükkin 
Çarıuyukebircle Kalcılar so -

lcaaında 48 numaralı dukksn 
ıatıhktır. Taliplerin ÜıkUdar il 

kele caddesinde 27 numaalı ir 

dükkanda Ziya Beve mUracaatı. 

--• DOKTOR --

ihsan Arif 
Cerrahplşa, Haseki 1 astan ter 

msöbl.ır.. Mesane idrar :yoll 
mütaha.sısı 

Cağal oğlu Deha bey apart-
manı Tel. Jst: 2440 

...,,ıımaı e•mar.: .::::::::ı 

8akfariyolag Do. Ihsan Sami 
Bakteri~oloji laburatuvarı 

Pek dakik kan tablilAtJ. 
(vaserman teamülu) kureyv:t 

: tadadı, tifo ve ısıtma hasta -

1-Iıkları teşhisi, id~3r, balgam, 
cerahat tahlillb, Ultra mikros

!I kobi ıle frengı taharrisi, kan 
!. çıbanları ve erge llık için 
Si h ı usl aşılar. sut Wı! muaye
İi nesi yapıJır. 
·: I: Dhansolunda SultanMahmut 
i! turbesik3rşısında telefon Is. 981 
ı::um1111::::m::u:::::::::.-.:n:::: 

MH'ul müdür: Refik 

J AK1 ın 16 Eylül 1929 tefrikası: 43 Bir ydda açaıı gül İngibzceden mütercim: Güzin Nuri 

SukGnetle YJn~ oturdum. 
• Anlam•htım bir feY 

varsa o da biiyik anneni
zin, bize bu kadar komfu 

ıelditiniz halde, lcendisini 
bildirnıemesidir. Arammlalci 

akrabalıktan galiba çok çe

kiniyordu •• 
•Büyük annem çok mat· 

rur bir kadındı. Biz para· 
ıwlık. Ye büyük babamın 

yaptıtı liyasi mes' ele do

layisile ailesile arası açıl· 

m11 oldutundan kendisini 
ultlamatı münasip rördü.,, 

•Ne için Ledstona geldi 
pfıyorum .• 

Y anaklanmın kızardıtına 
lüuettim, itilerek atqe bak
bm. 

'-Jaıdterecle ,...mak 18-
ordu w 1'arMa daha 

-.mu. Bundan evvel Lan
dm, Pariı gibi birçok rerleri 

4'1aıblc. 

gazeted~ buranın ilinını 

gördü. Derhal tutta. • 

• Bizim sizinle akraba 

oldutumuzu duymuıtunuz 

delil mi?. 

• Evet rııüpbem tarzda 

ben de biliyordum. Fakat 

kimler olduğunuz hakkında 
hiç bir malGmabm yoktu. 

Yalnız bir Sir Antoni var 
diye duymuttuk. • 

• Ne bıhaf tesadüftü 1 
balo gecesi ikiaıizcle birbi

rimizin İlmini daymanuttık.,, 
•Evet. • 

" Herkes o gece lizinle 

favkalide alakadardır. Si
zin temamile diğer kadınlar
da ayn güze 1 bir haliniz 

vardı. ,, 
• O halde bu halimden 

çok memnunum. " dedim, 
pldü. 

•O zaman büyük aone· 
Dizia Wr fran111 kadını ol

dutaau ltidince her ıeye 

intikal ettim. Bizim ailenin 

içinde vaktile bir gencin 

güzel bir fransız kızıle ev

lenditini ititmiı oldutumu 

hahrladım. Ve erteli günü 

leydi Tilçelterle ıize gel· 
dik. ,, 

• Büyük annemle daha 

çok konuıtutunuzu ister· 

dim. Bazen ne harilculide 
,eyler söylerdi. • 

• Gördütüm yqh kadın· 
lar içinde en sevimlisi idi.,, 

• Onun darbı meselleri 

• Laroşfuko ,, kalınlığında 

bir kitap olurdu. 

·v~madığınıza ne yazık 
ebnipiniz.,, 

Marki ile onlaun dinleri 
ne güzeldi! Onlar lrer te

miz yakaııkh ıeye tapar
lardı. Hiç bir ıeyi tesir 
albnda kalarak yapmu

lardı. 
• Devapı edin kontes, bun-

~ itilmek çok lqatma 

gidiyor .• 
• lkiai de (ualet icabı) na 

iman etmiflerdi. 
•Bizim de lngilterede en 

unuttuğumuz ıey •. • 
•umumi olarak fil fikir

leri mdı. ilk ewel kendi 

kendine hürmet dıaek, zil· 

Jete hiç bir uman boyun 

etmemek, bütün delir.e 

hitlıere galebe ça1mü. ken· 
dini düşünmemek, daima 

feQ> tetaretti olmalc. • 
~Siz ondan bunları öt· 

renerek büyüdünüz. Bunun 
için de gözle_rinizde o, bat· 
ka mana var ..• 

•Bir gün elimde işledilim 

broderi bir türlü iyi olmı· 

yordu. Kızarak yere attmı 

Ye ayaklanmla çiğnedim. 

Büyük annem hiç ıesmi 

glitraıach. Fakat az IODl'a 

dikAait \Wr ipık ~ 
baaa verdi. Bu· 

- *•it. ıWi 

Bunu da yapbrmaktan mak· 

Adı sabarb olmayı bana 

öğretmek olduğunu ilave 
etti. ,, 

Antoni uzun müddet ba

na bakb, hakta, içini çekti 
ve dedi ki: 

- Siz bunları bir kitap 
olarak yazsanız, gençlere 

ne iyi birşey elde ettirmit 

olununuz. Büyük anneniz 
birinin diterini hakiki, de· 

lice, nihayetsiz bir aıkla 
sevmesine ne derdi? Bu 
his te mantıkla idare edilir 
mi? 

•Tabii böyle şeyi benimle 
münakata etmezdi . Yalnız 
derdi ki : • Hayatt& insan 

mutlaka bir yıldanm darba

sına uğrar, bu darba bazeq 

iyi olur, bazen fena olur. 
Bu tabiatın kanunudur, 

buna lw11 gelmiye çalış

mak ~~tur. Yalnız, i)ıl: •• 

-her hissine yol veren bir 

düşüncesizin yapacağı ah

maklığı yapmaz. Nasıl ki 

iyi talim görmüş bir asker, 

muharebeye, acemi bir gö

nüllüden daha mukavimdir ... 

•Fakat bazı usta uker 

de matlup olur .• 
•o zaman ya meaeleye 

büsbütün nihayet vermeli 

ve yahut daha iyi müba

reb~ etmek ve mutlak ka

zanmak için bir ikinci defa 

kalkmalı. ,, 

Antoni bana bakb ve 

ellerile gözlerini kapadı. 

Sonra merakla ıord• : 
•- Onun için günah mı 

idi?" 
• - Sözünden dönmek •• 

F~kat pnahtan günaha 

fark- ~chr. Bir kadın ve 
ya erkek ea büyük güaahı 

yaphfa halde ge:le centil
menfifinde kalabilir. Çünkü . ........ 

ve etten yapılmışız, dedi. 

Size büyük annemm hep 

ciddi- taraflannı sôyledim; 

o çok fendi de ..• 
• - Demek etlenceye 

müsade ederdi .• 

• - Tabii .• Diğerlerini 
rahatsız ebniyen eğlence

!ere karşı çok müsaitti. 

ben, ondan her şeyi neı• 
ile kabul etmeli öğrell"' 

dim •• 
Bir zaman ikimiz de ko

nuşmadık. Sonra Antaoİ 
beni etlendirmeğe çahıtJ.. 

Kırlangıçlar gibi avare. 

şen ıeyler konuştuk. Ço
cuklar gibi gülüyorduk. 
Vakit geçmiıti. Saat sekili 

çaldı. 

•- Beni y~meA"e geeı"k-


