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Hatıralar arasında 

Ustat Halit Ziya Beyin 
yazısı dördüncü sayıfada 
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bir kuponla 
serginin en güzel tablosunu 

parasız alacaksımz! 
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l,... ~-~ ---- Sayısı i) Kuruş -Tahrir telefonu: 2. 4371 
___!_±_üncü YıJ No. 47B5 u;;,.;icıifonu-;--- 2. 4370 Pazartesi 16 MART (3 üncü ay) ~!~ 

lstanbuıda 300,000 Müntehip Vai-

Bugün buğulu bir sabah içinde hür ve müstakil kolJarile gerinere~t uya nacak olan şehir, hala~a. kavnşmu~ 
denizine ve ebediyen türk kalacak ufuklarına bakarken bu sabahın acı bir günün Yıl dönümüne rasladığını 

hatırlryacak: 
Bundan ıı yılenl dilşman gemilerinin dumanları ayni ufuklara dağılmış ve ayni deniz üzeriode yabancı zırh-

lıların gölgesi silinmek istemiyen birer esaret damgası gibi aksetmiştir. Dugün tükenmive k bir hürriyet havası 
jçlnde bir saadet sabahına eren l stan bulda o ğün, caddeleri bürüyen eli silahlılar birkaçc:ziz türk çocuğunun 
masum kanını döktüler. 

lşte 0 kara günün bu ak yıl dönümünde İstanbul sevinç duyarken ayni zamanda Ey··b.. mütevazı bir toprak 
kümesi altrnda ebediyet uykusuna dalan mukaddes şehitlerimizi de anıyor. u un 

Ebediyen türkün olan bu güzel şehirde o şehit mezarları, bu toprağı birdenbire · t•ı:- denlerin ne kadar 
. ·ht d k b' b.d ·b·d· ıs ı a e kana susamış olduklarını bıze ı ar e ece ırer a ı e gı ı ır. 

Dize bu kurtuluş günlerini bağışlı yan büyük kahramanın önünde hürmetle eğilirk bitlerin kutsileş· 
miş hatıralarını içimizde matemle karışık bir saygı ile analım... en ° şe 

* * * 
16 mart şehitleri ihtifali bugün saat iki buçukta Eyüpte şehitlikte yapılacaktır H't b 1 "ylenecek sehit-

1 d·ı k · 't 1 k t D tı·1 · ·· ·· 
1 

a e er 
80 

' .. er yade ı ece , resmıgeçı yapı aca ır. ave ı en goturmek üzere bir buçukta köprüden E übe bir hususi va· 
pur kalkacaktır. Y 

Gazinin 
...___~memleketinde 

Madam PJ' ovanın eaeri 

Fransız gazetecilerinden Mm. 
Nelia PavJova ıeçen sene Tür

kiyeyi ziyaret 
etmiş, ve ihti
saslarını "Gazi
nin memleke
tinde,, isimli bir 
eserde tophya
rak neşretmiıti. 

Bu eser A vru· 
pada mühim bir 
alaka iie kar
şılanmış ve şim
diye kadar Al
man , Bulgar , 

r ı1adam Pavlova Romen, İspan
yol, lisanlarına tercüme edilmişti. 
Haber aldığımıza göre Mad~m 
Pavlovaoın eseri, bu defada Çın
ceye tercüme edilmiş ve basıl· 
nuşbr. 

----~----Hz. Gazi 
Yakında bir beyanname 

neıredecekler 
Ankara ıı:: Tahkikatıma nazaran 

Jneb• ' " - . · H· Us namzetleri ilan edihrken Gaz• 
ı., Fırka umumi reisi sıfatile yeni 

mecı· • 
d 

ısın Yapacağı işleri hulasatan izah 
e erek . 
r·ı reylerin fırka namzetJerıne ve· 

ı ntes· · ını teklif edecek beyannameye 
merbut 'k' b' u 

1 
1 ınri bir zeyilde, fırka me -

c=k~:~ın ~angi işleri yapıp yapamrya· 
faali e nı _ııah edeceklerdir. Fırkanın 
b Y t :) ollannı gösterecek olan bu 
d~fannameye büyük ehemmivet atfe· 

ntektedir. • 
Frrka um • . Prow umı kongresmde, fırkanın 
..,ram esa 1 . 'h "e t k . .s arı daha zıyade tavzı 

Gandi ecnebi malları kullanıldığı 
·· ddetçe nutuk dinlemiyor 

Gücerat da •ilAhaız milcadel e iltihak etti 
Navsari, 14 (A. ey 

A.)- Gücerat'ın 
muhtelif nevahi· 
sinde bir turne 
yapmakta olan 
Gandi, buraya 
vasıl olduğu za
man kendisine 
beyanı hoşamedi 
zımnında irat e
dilmek istenilen 
bir hitabeyi din

lemekten istink4f 
etmek ve mahalli 
mensucat tacir· 
lerinin kendisine 
hediye etmek 
istedikleri bir 
keseyi kabul hu
susunda istiğna 

götermek sure
tile bnyUk bir 
heyecan uyan• 
dırmışbr. Muma· 
ileyb, bu keseyi 
ancak Navsari 
tacirleri ecnebi 
mamuli tından 
olan mensucatı 

satmaktan ve sa
tın almaktan fa
riğ oldukları za
man kabul ede-

Gandinin ıon reıml : Konrre içtimaına riderken 

bileceğini söyledi. G~n?i, bir hitabe irat ederek kCSylülere toprak .. 
!arına avdet etmelerım ve vergı·lerini tediye eylem 1 • • t • · z· o rh· · ·ı f e erını avsıye 
etmiştir. ıra e 1 ıtı i ı bu noktada gayet sarih ve kat'idir . 

GUcerat mıntakası ahalisi silahsız itaatsizlik milcadelesine faal 
bir surette iştirak etmiştir. ntüz \Yıt edılecek, bu hususta mühim 

D~ e~eler cereyan edecektir. 

r~~KŞAl\f ış BANKASINI r·· kı"ye Norveı Ticaret 
A ""'RlF BUYURDULAR ur ~ 

hur :;ara, 15 (Telefon) - Reisicüm- muahedesi 
Maarif vekili tehrim5ze 

gelmiyor 
' 'U z. beşte lş bankasını te.,.rif bu- - (A A ) - Türkiy ·ı • rarak b. b ':J{ Ankara 1.> · · e ı e Ankara 15 (A " ) ,..,. ·t \ ' k·ı· la ır uçuk saat kadar kaldı- ' . . ' .• ..,., - luaarı e ı ı 

r. , . . sında ıkamet, tıcaret, sey- . .. 

11 
ı.._ Norveç aıa . akd. . . h . . B. efendmin bugunlerde tstanbula gi-

a11er aldığıma .. i efain muahedesı ı ıçın şe rırnız-
ıarfında fal' t• . gore ~anka bu sene r s .. k ·at neticelenmiştir. deceğine dair gazetelerde çıkan hava-
~·l'nide ,.. ıye ını haylı arttıracak. de yapılan muza eı. . 

n l.> yerde şube açacaktır. Muahede )arın imzalanacaktır. dısler asılsızdır. 

intihabat cetvelleri 
.. ugu 

1 

afın 

şe rimizin he 
a asılmış bulun 

ta-
or 

Vilayetlerimizin bir çoğunda da def· 
terlerin hazırlanması işi bitirildi 

istanbulda defterlerin ikişer 
nüsha olarak teksiri dün bitmiş 
ve defterler akıam üstü kayma
kamlıklara gönderilmiştir. Kay

makamlar defterleri gece saat 
on ikiye kadar muhtarlara dağıt
mışlardır. Bu sabahtan itibaren 
her tarafta defterler asılmış bu
lunacaktır. Dün akşam intihap 
işinde çalışan daktilolar için bir 
çay ziyafeti yerilmiştir. Defterler 
üzerinde yapılan tadatta islan
bulda 30.000 erkek mevcut bu
lunduğv anlaşılmıştır . . Bu hesaba 

e 

ilk Kadın 

göre istanbuldan 15 mebus çı

kacaktır. Defterler on beş gün 
asılı kalacak, herkes defterleri 
tetkik ederek hcy'eti tefti~iyeye 
itirazlarını bildireceklerdir. Hey' -
eti teftişiyenin kararlarına da 
itiraz edecekler olursa bunlar da 
mahkemelere müracaat edecekler 
ve mahkemeler beş gün zarfın· 
da karar vereceklerdir. 

Milntehibi saniler 
lstanbulda müntehibisani nam

zetleri C. H. F. lstanbul merke
(Lütfen sayıfıyı çeviriniz) 

Operatör 
• ihtisas · vesikasını aldı 
" Ötedenbe i n\iispet -çahımayı ıeverdim. Bunun 
için ağır , fakat muvaffakıyetl daha elle tutulur 

bir ıube olan operatörlüğü tercih ettim. " 

Hasekinisa hastanesinde iki 
buçuk senedenberi staj görmek
te olan operatör Suat Rasim H. 
evvelki gün ihtısas imtihanına 
girmiş, memleketimizde ilk ka
dın operatörlük şerefini kazan· 

mııtır. 

ilk kadın operatörümüz ile ko
nuşmak ve ihtisaslarını öğren
mek her halde şayam dikkattir. 
Diın Hasekiye gittim. Genç dok
torun hastalarla meşgul olduğu
nu stiylediler .• Biraz cerrahi P.BV· 

yonun intizar salonunda bekle
dim. On dakika sonra Suat hanı
mın hususi odasında karşı karşıya 
idik. Kendimi tanıttıktan sonra 
ilk olarak sordum: 

- Dünkü imtihanınız hakkın
da biraz malumat verirmi siniz! 
Suat H. güldü: 

- Ne anlatayım, dedi. Dün 
işte ihtisas imtihanımı verdim bi
rinci sınıf operatörlük sertifika
sını aldım. 

Suat H. çok mahviyet göste· 
riyordu. Bu kadarcık maliımah 
kifi görmüştü. 

Hf. dedim, biraz daha malü
mat verir misiniz: mesela imtihan 
nasıl oldu? 

- imtihanı Sıhhiye vekale
tince intihap edilmiş bir jüri 
heyeti huzurunda verdim. Hey'
ette hocam Kemal, CerrahP-aşa 
operatörü Burhanettin, Etfal 
operatörü Hamdi Rifat, Gureba 
hastanesi operatörü Ali Rıza, 
Sıhhiye müdi.irü AJi Rıza Beyler 
bu!unuyordu. 

Sabahleyin bir hasta üzerinde 
teşhis koydum. Bir çok sualler 
sordular. Öğleden sonra aynı 
hasta üzerinde sabahleyin teşhi

simi koyduğum " Goitr ., cüdre 

Dr. Sual H. 

hastahğmın ameliyatını yaptım. 
Son olarak kur'a çektim. 

K t d il • d d ' ı· ura a ıns a ı em a., sua ı 
çıkh. Bu suale de cevap verdim. 
Muvaffak oldum. 

- Biraz tercümei haliniz? 
- 928 de tıbbiyeden çıktım. 

Daha evvel kız muallim mekte
binden mezun o!muştum. iki 
buçuk senedir de hastanede 
staj görmekteyim. 

- Ne zaman ilk ameliyah 
ve kimin üzerinde yaptınız. 

Suat H biraz düşündü: 
- Vallahi ilk ameliyatı ne 

zaman yaptığımı halırlıyamıyorum 
[Alt tarafı 6 mcı sayıfada] 

Türk - Rus dostluğu 

Başmakalemiz 
Bugün 2 nci sayıfamızdadır 



~ 1 - VAKiT 16 MART 1931 
z.ince temamen tesbit ~dilmit 1 . r- =:s_ 

;:;~b:~;·~:ih;~s~.~:~:~: [i2~! ;aa i ~ 1"' lJ PH 1 ı ] fili] ı VAKIT 
olunacagı tahmm cdılmcktedır. H .. . B . . .. 

intihap yaı• usevın f{agıp • Yenı Tevtık ~uştu B. 
Türk -Rus 
dostluğu 

intihaba iştirak yaşının 18 den :\tOSl\O\ .• \ bLrı~tlZJN MEB'US 8 • 
21 e çıkarılacağı yaza mıştı. An· NAMZETUClNDEl\' B.\HSE· 1 r Rr~ HA}{ll J ı r .. h.U~ll:3ERl 

)t. Ll'J'\.l!'\OF.\ ntR TELGR.\F 

Gö~DERDt 

\ Bugün 1\ırk - Rus 'tilafımn 
imza olundu~ u günün yıl dönü-

k~radan g~len son malü. at~ Dtr.tYOR • R·ıvayet 
1'?'Öre bu luzumun ehemmıyetı Ankara, 15 (Telefon) - Mos· Anl..ara, lj (A.A.) - 'J'urk - ~o,·· 

1 mildür. iki dost mi lelin uıiiteka
bil mlinr::sebet eı ınde bir dönüm 
nokta sı olırn bugünün cıhan ta
rıhinde de büyük bir de~ şiklık 

·akdir ve teslim edilmekle be· kova büyük elçisi Hüseyin Ragıp 
raber teşkilih esasiye kanununda Beyin V Ufovaya naklolunarak 
ou sene yeni bir tadil yapılmı· yerine Saffet beyin tayin edile· 
yacak, rucb'us intihabatına on ceği haberleri kuvvetlenmektedir. 
;ekiı yaşını bitiren her erkek Dij'er taraftan HUscyin Raııp 
Türk, eskisi gıbi, İftİrak edebi- beyin meb'us intihabı için nem· 
ıecektir. Meclisin intihabı yeni· zetliğinin konulması da muhte· 
le~e kararı vermesi üzerine meldir. 
tetkilah csasiyenin de&işlirlhneıi Hüseyin Ragıp B. in yakmda 
gibi mühim bir mesele üzerinde izin alarak buraya gelmesine 
değil, idari ve mali bazı kanun- intiıar ediliyor. 
larm tetkik ve müzakeresinin -----------
bile yeni mecliıin takdirine bıra· 
kılması prens'pi tal<ip edilmesi 
buna saik olmaktadır. Diğer 
taraftan teşkilatı esasiyenin ta
dili için muktezi ekseriyet nisa
bının da meb'uslar intihabat mü-
naıebeti1e memleketlerine git
mekte oldukları · için temin 
olunamıyacağı da söylenilmekte
dir. Bu itibarla mevzuubahs ta· 
dilden timdilik tamamen vazge
~ldiği kabul olunmaktadır. 
Meb'ualuktan ayrılacaklar 

Bu"ünkü meb'us1ardao bazıla-.. 
rmm tekrar namzet gösterilmiye· 
rek kendilerine bazı idari vazife
ler verileceği söylenilmekte idi. 
Bu arada maliyeci meb'uslardan 
Salih Vahit (Burdur) Beyin ma· 
Jiye mllıteşarlığına, Fuat ( iıtan· 
bul ) Beyin divanı muhasebat re• 
iıliğioe tayin edilecekleri rivayet 
olunmaktadır. 

isimleri aöylenenler 
Gıı.i Hx. ne seyahatleri esna

ınıda refakat eden vekilet mü

fettitltrinin, C. H. F. tarafından 
ıöaterilecek meb'us namzetleri 
arasında olduğu söylenilmektedir. 
Meb'ualuk içia müracaat 

edenl~r 
Deaididen yazıhyor: Burada 

;ntihabat faaliyeti hümmalı bir 
ıekilde devan ediyor. (132,000J 
m&ntehibi evvele malik olan 
villyetimizin cetvelleri yirmi dö:-t 
aut zarfmda biltiin dairelerin 
daktilotarmın iştirakile belediye
de tanzim edilerek mahalli.ta 
talik edildi. · 

Denizli meb'usluldarından iki
line Denizlilerin çok sevdikleri ve 
biltün balkın hürmet ve teveccü
bUnll kazanmış olan çalııkan ve 
mOteıebbiı ıahıiyetlerinden dok
tor Ali Rıza beyle Borsa komi· 
.eri Kaymakam zade Eaat beyin 
namzetliklerinin kabuli için fırka 
mutemetliği tarafından merkezi 

1'ERliO:-\ .MÜDCRC ANKARADA 

Ankara, 15 - Terkos şirketi 
müdürü burac'a Nafıa vekiletile 
temaslarına devam ediyor. Şirket, 
imtiyaz temdit edildiği takdirde 
hükumetin bütün arzularını ye
rine getireceğini söylemektedir. 

umumiye yazıldığı kuvvetle söy
lenmektedir. 
Bununla beraber muıtakillen nam· 

zetliklerini kabul için merkezi umu
miyemüracaat edenlerde mevcuttur. 
Bilhassa her intihapta namzetlik 
vaz'ını itiyat et:iinmiş olen hoca 
Gıyasettin Ef. ile ubak meb'us
lardan avukat hacı Sabri ve 
muallim Nahit BeyJer bu mc
y andadırlar. 

intihabat hazırlıklarına Vali 
Haliı BeyJe belediye reisi Nail 
B. bizzat nezaret etmektedirler. 

Denizlideki intihap faaliyetle· 
rinin öütün vilayetlerden evvel 
biteceği kuvvetle tahmin edil· 
mektedir. 

An karada 
Ankarada intihap defterlerinin 

tetkik ve ikmali tamamlanmıştır. 
Defterler bugün asılacaktır. 

ANTALYADA 

Antalya, 15 (A.A) - intahap 
defterleri Antalya, Elmah ve 
Manavgatta talik olunmuıtur. 
Diğer kazalarda da deherler 
bugün tamamen talik edilmiı 
bulunacaktır. 

l\IANlSADA 

Manisa, 15 (A.A) - Meb'usan 
intiha~atma ait defterler bugün 
teftit bey'etine verilmittir. 

DlGER l\ll!'TAKALARDA • 
Ankara, 1 S (A.A) - Bursa 

ve mülhakatında, iımir, Konya, 
Ilım, Akıebir, Cıbanbeyli, Ça· 
nakkalc, Ezine, Acıabat, Bozca· 
ada, Maraş, Köksün, Elbistan 
kazalarında intihap defterleri 
asılmış, bir çok yerlerde de def· 
terlerin teftit heyetlerine Teril· 
diği hakkında malümat relmittir. 

Fethi bey sefir 
olacak deniliyor 

Ankara, 15 (Telefon) - Fethi 
beyin, önümiizdeki mcb 'us iııti· 
bababnm neticesi ahndıktan 
sonra münhal ıefirliklerden biri· 
ne tayin olunacağı hakkında 

bir rivayet vardır. 

yet do~tluk nıu:thede~inin onuncu ~ ıl I 
dönümü müna~f'betiJe Hariciye Hkili 
Dr. 'J'. Rü t ü H. tftndi, Mo ko,·adıt 
So,·~et Hariciye Komi eri :'11. Lih·inof 
teırnplarına ı;ıu telgl'afnıtmeyi gÖn· 
dermi~lerdir: 

16 mart 1921 tarihinde l\lo~ko\'ada 

aktedilen Türk - So,·yet do tluk mu· 

ahede. inin onuncu yıl dönümü müna· 

scbetile zatı alilerine adıkane dostlu· 

Res.·ıt Sal fct l3 istifa etti fumu teyit etmekle bahtiyarım. Dost 
milletlerin • ovyet hUkCımetinin mUte· 

Ankara, 15 (Telefon) - Reıit 
SaffetB.,metıuliyetinin fazlalığını 
ileri ıUrerek Balkan komitesi 
idare heyetinden istifa etmittir. 

lran sefiri Ankarada 
Ankara, 15 (Telefon) - Yeni 

iran sefiri buıUn buraya ıeldi, 
istasyonda hariciyemiz erkanı 
tarafından kartılandı ve 6j-leden 
sonra da hariciye vekilimizi ziya· 
ı et etti. 

OSMANLI B.-\NKASINDA 

Ankara, 15 - Oımanh Ban
kası Ankara şubesi müdürü M. 
Boceti tekaüde scvkedilecektir. 
Müdürlüğe muavini M. Pavalni, 
muavinliğe de muamelit şubesi 
ıefi Rauf Bey getirilecektir. Ban· 
ka Ankara şubesini kimilen 
Türk memurlar ile idare etmeye 
kırar vermiştir. 

RUROFUN ZlY ARETl 

Atina, 14 - Sofyadan bildi· 
rilditine göre Bulrar Hariciye 
Nazan M. Burof yakında Anka
raya giderek Tevfik RDıtn Beye 
iadei ziyaret edecektir. 

llÜSEYJ:S BEYlN BORCU 

Ankara, 15 - Kavalalı Hüse· 
yin Beyin iflisma sebebiyet 
veren Amerikan Ekspres banka
ıtna olan 16 bin lira borcu bu
günlerde tediye edilecektir. 
Bu borcun tediyesi ve iflb kara· 
rının refolunması için HUseyin 
bey tarafından teıebbüsatta bu
lunulmuştur. 

TOHUMLARIMIZ 

Ankara, 15 - lhracahmızın 
azalması sebepleri tetkik edilir· 
ken buhranla beraber bilhaaH 
hububahmmn eski nefasetini 
kaybetmiı olmasının da müessir 
olduğu görülmUıtur. İktııat ve
klleti tobumlanmızın ıslahı için 
geniş mikyasta faaliyete geçe· 
c'!ktir. Bu hususta Ziraat bankası 
da yardımda bulunacaktır. 

madi gayrctJeriJe kendilerine mukad· 

der olan saadet ve refaha nail olmala· 

rını temenni ederim. 1'ürkle ile SO\'· 
Jetist sosyali t cümhurlyetleri lttiha· 

dını birbirine baihyan \'e iki memle· 

ket için semereli neticeler vermiş olan 

dostlufun muhaf'aıa ve takviyesi f sin 

pek samimi temennilerimi arzeylel'im. 

Dahilive vekilimizin 
çocuğu 

Ankara, 15 (Telefon) - Da
hiliye vekili Şnkrü Kaya B. , 
yeni doj'an ~ ocuiıJnun ismini 
(Omur) koymuttur. 

Besim Atalay bey de Hlkimi
yeti Milliye gazetesinde yaıdıj'ı 
bfr makalede föyle demektedir: 
"Yunanlılann Homirosu, Frenk· 

lerin Homer kelimesi çok eıki
den Tilrklerden kalmıştır. HAia 
Anadoluda Homer yerine Omur 
derler. 

MANlSA V1LA YET H0TÇES1 
Manisa, 1:> (A.A.) - Vmumi ,·ilayet 

medi f mesRlsini hitirmi tk. \~ilaye 

bütçesi 1,112,37:? lira olarak teıo.bit edil· 

miştir. 

Bursada yt:ni rnektepler 
Bursa vilayetinde bu sene ye· 

ni bir kaç mektep binast yapıl· 
ması için icap eden tahsisat ay
rılmııtır. Beheri için 47 bin lira 
tahsisat aynlan bu mekteplerden 
biri Selimiye mahallesinde emvali 
metrukeden rum kabristanmm 
bulunduğu yerde, diğeri birinci 
lisenin kartısındaki Mısırlı tek· 
kesinin bahçesinde inta edilecek· 
tir. 

Bunlardan baıka Karacabey 
ve Y eniıehirde muazzam birer 
mektep binasının temelleri de 
bu sene atılacaktır. Mudanya 
da yapılmakta olan 12 dersaneJi 
mektep binası da bitmek üz.ere· 
dir. 

olduğunu kabul etmek lizımclır. 
Filhakika Avrupada dıplomat 

geçinen bir çok kımscler aaırlar· 
ca birbirine hayat düşmanı 
o!muş iki millet ın bir gün bir· 
denbıre siyasi muc ze kab lınden 
olarak b ırbırlerinc en samimi 
dost olmalarmı anlıyamadılar. 
13u hidiseyi tarihin tabii ve za· 
ruri cereyanına muhalif bir ~ey 
gibi gördüler. Bunun için Türk • 
Rus dostluğuna inanatnıdılar. Bu 
dostluğun istikpalinden daima 
tUphe ettiler. Fakat Ankara ile 
Moskova arasında birbirine uza· 
nan, dostluk ellerini bağlıyan 
hissiyatta ki samimiyetin bu gilne 
kadar gösterdiği tecelliyat öyle 
ıannediyoruz ki artık Türk - Rus 
dostluğunun istikpalinden şüp-

hesi olanları yer yüzünde hakika
ten değişmiş mühim bir vaziyet 
bulunduğuna kanaat vermiştir. 

Türkiye ile Rusyanin siyasi 
manzarasına bakanlar Türk ·Rus 
dostluğunu bir muamma gibi 
görmekte zahiren hakhdırlar. 
Türkiye cümhuriycti milliyetçi 
bir devlettir. Rusya ise beynel· 
mileliyetçi bir memlekettir. Fa-
kat aralarında idare şekli itiba
rile zıddiyet bulunduğu görülen 
bu iki devlet arasında aklı se
limin ilhamile öyle dürest bir 
siyaset teessüs etmiştir ki bu 
n.ütekabil dürest siyasetin hu
sule getirdiği dostluk cihan su1· 
'- .&.t.; na• ı n4'an lJa~t. ..... a 
Jetlere nümune olabilecek hale 
gelmiştir. Bu hakikalı Türk·Rus 
dostluğunun yıl dönümU mUnaae· 
betile efkin umumiye karşısın · 

da tekrar etmek bizim için milli 
bir zevktir. 

Türk·Rus dostluğu yakın ıark 
memleketlerinde ıulb ajacının 
kökU idi. Geçen sene Türkiye 
ile Yunanistan arasında Ankara 
da imza edilen dostluk misakı 
o ağacın dallarını verdi. Ankara
ile Moskova arasında kök salan 
ve Ankara ile Atina arasında 
dal ve budak veren sulh ağacı· 
nın meyvalan yakın Şark millet· 
lerinin müstakpel saadetlerini 
tetkil edecektir. Onun için Türk -
Rus dostluğuna ve sonra Türk -
Yunan dostluğuna yan bakanların 
hakikaten sulh taraftarı oldukla
rına inanmak mümkün değildir. 

.Aielulcet .A.sUH 

V AKIT .. nı tefrika• : 110 ğu pansiyona gitti. Büyük bir korku - Bundan ıonra ben size kar- Damat bey sahte bir mahcubi-
tela9ile kabul olundu. Onların bu tı: yetle boynunu bükerek: 
heyecanlarına mukabil ıayet ha· (Ayıp değil kendi dü,en aila- - Aman efendim gücenmem 
zim ve ıükUnet ıöıtererek: maz) bili.kiı ruhumun tahlilini görmek· 

- Teli.ı etmeyiniz. Ben bura· c k .. l . ..1 w· ten derecesiz müte•ekkir kalınm .. 
. . ,.d d kd' I '='ar ısını ıoy eyıp gu ecegım. :s 

ya sızı ne teş ı e, ne e le ıre ge Ç" kü k k 1 k · • b" 'b' Filesof bu mürai çehreye dik 
d . tk· · · b" I · d b b un arı oca o ma ıçın ırı ı· 

-

ım. ınızm ır eımeıın e en u . . . . . . 'h t d" · K l dik baktıktan ıonra · 
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. . . b' rımzı ıyı ıntı ap e me ımz. o ay · 
~•zan: Hil•eyin Rahmi 1_.-~,.., ~ ıhbyar fılesof kafamla ır çok mah . . . . h - Hep insanların içleri dıtın• 

- - ] _ 1 .. d .. y b 1 ıeçınemıyeceksınız ... Bu ma zurlu .1 d" il k b il k 1 zur ar gor um. ava' yava, una . 'h • . . b çevrı ıe unya a a u a o ur .. 
A k l k l B f. l I h lk k 'd I d' · d .. .. 1 '-· F mb abm fena nehcelerını enden I l . . . . k" l'kl . . .. rtı o aca o mutlu. u ırar er e a tan ay ırı ıı en ere ıva rı sız e gorup an ıyacaKaınız... a . . . . • ç erımızın çn ın ı ermı goıter· 

vak'uı ıayi olduktan sonra Caize· ne diyorlar. Ben halkın kendince kat bir kerre ok yaydan çıktı. Ale· zıyade •ız çekecekıınız .. Olup hıt· mekle değil çehrelerimizin ijfaline 
yi kabul edecek ba,ka koca zor bu muhik bildiği akıllılıklarma 11rıtb me böyle şayi oldu. Şimdi herkesin mit bir i,in üzerine böyle. kötülü~ aldanmakla biribirimizle gcçinebi· 
lunur veya hiç bulunamazdı. ğım gibi onlar da benim delilikleri nazarında karı kocasınız. Ben bu yormakta ne mana var dıyeceksı· liriz .. 

Hikmetullah Efendi tahkikata me gülebilirler. Müsbet menfi ha· birliğinizi bozmıyacaiım. Yalnız niz. ~stikba~ nokt~aı nok~asına k~t Bu ağır imaya kar§ı damat beY 
tiritli. Caizenin zevcinin nezdi de· reketin ne tarafta olduiunu ancak korktuğum mahzurların zuhurla· fetmıı oldugumu ılerde ııze tasdık dudaklarını ısırarak suıtu. Fileıo· 
diii mahallin adi bir pansiyon o· neticeler tayin eder .. Kızım bilmiye rına mümkün mertebe mani olmak ettirmek için §İmdiden bu falcı lığı fun sözünü pek sakınmaz bir adam 
daaından baıka bir ıey olmadığını rek atk iblisinin iğvasına uyup ken için lüzumları tahakkuk ettikçe si· yapıyorum. Geçimsizlik evveli. da· olduğunu anladı. Onu biraz dah• 
aaladı. dini bir f eli.kete attı. Şimdi onun ze bazı nasihatler vereceğim. mat beyden çıkacaktır. Mağduriyet kurcalamak itine gelmedi .. 

Garip bir tebessümle bir iki de· felaketini mümkün mertebe ehven· Filoıofun bu garip tekildeki Caizeye dü,ecek kızım bu suretle Küçük bir sükuttan sonra kayın 
fa kafasını yumrukladıktan a.onra leştirmek için ben babalık gayzı· fakat gayri memul muvafakatinden babasına ettiği itaataizliğin cezası- peder sözün mecrasını biraz değif" 
kendi kendine ıöyle dü,ündü: nı yenmeliyim .. Neticelerinden iyi yeni kan koca memnun oldular. nı çekecektir. Şimdi sizin karşı kar tirerek: 

- Mini olamadım. Olan oldu. lik çıkacak inatlar makbuldür. F e· Onlar bu fevkalade acaip hilkatte· tıya pıikoloji tahlillerinizi yapabi· - Evlenecek gençler evveli. bi• 
1 • 

Ey deli FiJesof şimdi amiyane ha· ı nalık çıkacaklar merduttur. ki babanın karşısında minnettara- lirim. Fakat doğru ıözlerimle Um· ribirinde uzun müddet geçinmek I"' 

relcet eden baba.l•r a~rüsünden_ ay· fileaof bu zihni muhakemeain- n~ ~ir mah~ubiyet tavrile e.zilip bü rani Beyi aücendirmekten çekiniyo çin lazım eelen evsafı aramazlar .. 
rılmalıım. Gayrı tabu sayılan Jeıl· den sonra doğru kızının bulundu· zulurken f ılesof devam ettı: rum. (Bitmedi) 



Darülfünun Divanında 

Rasim Ali Beyin istid~sı 
Dün niçin konuşulmadı ? 

D ""ifil Emini Muammer Raşit Bey izahat veriyor 
aru nun .. b kt M R · D Ulfünun divanı dün saat on uç uçu a uammer aşıt 

beyina~iyasetinde toplanmıştır. içtima saat on sekiz buçuğa ka-

dar sürmilıtür. 
içtimadan sonra Darülfünun e~ini Muammer Raşit B. şu iza-

hata vernıiıtir: 
_ içtima alelade idi. .~iva? _çoktanberi toplanamadığından 

müzakere edilecek rtıtevat bırıkmıştı. Bunlar müzakere ve intaç 

edildi. 
Ruzoamede Rasim Ali beyin bir müddet evvel verdiği ish .. 

danın görüşülmesi de vardı. Fakat bu husustaki fakülte meclisi 
kararı henüz divana gelmediğinden bu mes' elenin müzakeresi ka

raran gelmesine talik edilmiştir. Bu mes'ele divanın gelecek içti-

maında görütülecektir. 
içtimada Hulllst Behçet beyin Tıp fakült~si umumi katipliğine 

intihabı tas•ik edıldi, Ayrıca Tıp fakültesi "Emrazı memaliki 
harre., muallimi Sait Cemil beyin ayna ders müderrisliğine tayini 

kabul edildi. 
Müstakil ressam ve heykeltıraşlar birliği tarafından verilen 

iıtidanm tetkiki kendilerinden mütemmim malumat istihsaline 
bırakıldı. ,. 

İlk tahsil 
ilk tahsil n yalnız Türk mek

teplerinde yapılmasını mecburi 
kılan bir kanun liyihasının ha-

zırlanmal<la olcuğunu yazmıştık 
Bu liyıha vekiller heyetinden 
B.M.MecJisine tevdi edilmek üze· 
redir. Layihanın sureti şudur: 

1 - Türkiyede ilk tahsillerini 
yapmak üzere mektebe gidecek 
Türk vatandaşı çocuklar, bun
dan böyle bu tahsilleri için 
ancak Türk mekteplerine gide-

bilirler. 
2- 8u kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
3- Bu kanunun icrasına ma-

arif vekili memurdur. 

Firuzağada )'apılacak 

nlektep 
Vıl&yet tarafından şehir dahi

linde yaptırılmakta olan 23 ilk 
~ektepten Taksim Firuzağa da 

•nıa edilecek mektep için arsa 
~•hn alınmıştır. Arsada temellerin 

azalmasına başlanmıştır. Yakın
~a ternel atma merasimi yapıla
:aktır. 

MEKTEPLERDE YOKLAMALAR 

. Orta ve muallim mektepleriyle 
laıelerde ikinci tahriri yoklama
lara baılanmışlır. 

YARIN
Aaam ve Çocuk 

Yazan: 
:$ALOM A~ 

Yahudi edebiyatından gayet 
güzel bir hikayedir. 

7'ürkçeye qynen çeviren: 
Fikret Adil 

Fnıdık ihracatı 
Ticaret borsası ve iktısat ve

kileti tarafından son zamanlarda 
hazırlanmakta olan fındık ihra
cat nizamnamesi ikmal edilmiştir. 

Ni~amname fındık ihracatını 
ve ıhraç tacirlerini alakadar 
eden çok mühim esasları ihtiva 
etmektedir. 

Elli madde kadar olan bu nİ· 
zamnaınenin esasları şu sureti 
hülisa edilebihr: c 

1 - Fındığın muayyen liman· 
lardan ihracı 

2 - Muayyen şartlarla tefrik' 
ve temiz olması. ÇUrUğü bu~ 
lunmaması. 

3 - Fındığın memlekette mu
ayyen zamanlarda toplattırılması 

4 - Harici ve dahilt satııla
rın Borsada yapılması 

5 - ihraç esnasında ıahadet
nameye tabi tutulması 

6 - ÇuvaJlara da ihraç dam
gaları vurulması 

iktısat vekileti bundan baıka 
diğer batı ihracat maddeleri 
Uzerinde de nizamname tanzim 
ettirecektir. Bunlar meyanında 
peynir için de şehrimiz tahlilatı 
ticariye laboratuarında tetkikat 
yapılmaktadır. 

'J'RANSlT GEÇECEK TÜTÜNLER 

Bir Amerikan tütün ıirketi 
tarafından ıehrinıizde, muhtelif 
ecnebi tütünlerinin ihracına mah
su! transit antrepoları açılacak-

tır. 
B suretle Triyeste, Yunanis-

u. kenderiye ve Bulgaristantan, ıs 
d Avrupaya bilhassa Ameri· 

k
an 'h aç edilecek ecnebi lü· 
aya 1 r T- k . . 

tünleri şehrimizde ve. ur rşçı· 
. t f ndan işlendıkten sonra 

lerı ara ı . 
. aevkedilecektır. 

arıce • 

Bu ite ıiz de şaşın! 
DOLMABAHÇE CADDESl
NIN DUV ARINDAKl RCM· 

CA YAZILARI GORDC
NOZ l\10'! 

Dolnıabahçede Muvakkita· 
nenin tam karşısında bir du· 
var vardır. Bu duvar, karşı· 
mıdald binalar, ıve biraz ileri· 
sindeki babce ve meydanlık 
arasında gart.Pı manasız bir 
tezat teşkil etmektA!dlr. ~a 
duvann geniş bir kısmını ır 
gal eden mavi yazrlar nedır 
bilir misiniz? 

İşgal senelerinde İstanbul · 
da Yunan kıt'aları tarafından 
yazrJmış olan kocaman. koca· 
man rumca satırlar?... . 

Şehrin güzel, işlek bır 
semtinde bu alaca bulaca du
var insanlara mide bulantısı 
''erecek kadar çirkindir. Ay
ni zamanda yazılarm hatır
lattığı günler ve seneler... . 

Yeşilköydeki çarlık abı
desini yıkanların birkaç mala 
ile bu kötü hatırayı: ortadan 
kaldırması "e Dolmabah~e 
caddesine biraz daha şirinlik' 
vermesi mümkündür. 

.. Bunu yapmak i<;in ~e bü
yuk masrafa ne de butçede 
yeni fasıllar ~ramıya ihtiyaç 
yoktur. 

Amma ve lakin, büyük iş
lerle, büvük hulyalı projeler· 
le meşgÜI olan belediyenin 
böyle küçük ,·e basit. min!• 
mini i~i senelerce görmemesı
ne siz de sa .. ın ... 

:. '> 

Biz de ıaıalım! 

Adliyede · 

Mahkemede tevkif 
GÖZ ÇIKARMAKLA MAZNUN 
HAMALIN MEVKUFEN l\IUHA· 
I\EMESİNE ı..üZUM GöRüLDlJ 

istarnbul ağır ceza mahkeme· 
sinde dün "KocaiJi,. vapurunda 
hamal Haydar oğlu Bahri 
ile kavga ederek gözüne vur
mak suretile ınaJUliyetine sebep 
olmakla munu& hamal Mustafa 
oğlu İbrahim, muhakeme edil
miştir. 

Mahkeme, da vayı tetkik et· 
mit • . netice<le maznunun mevku
fen muhakemesine lüzum görmüş 
lbrahim, mahkeme huzurunda 
tevkif edilmiştir. Muhakeme, ba~ 
zı şahitlerin celbi için 24 Marta 
bırakılmıştır 

ÖLÜMLE TEHDİT EDEREK 
SENET iMZALATMAK 

f stanbul Ağır ceza mahkeme
sinde dün Salamon Baroka E.ye 

31Urnle tehdidi suretile senet im· 
)atmakla maznun Milael isatemat 
Ef. muhakeme edilecekti. Dava 
iki tarafa tebli~at ifası için kal-

mııtır. 
HEM BIÇAK, HEM REYOLVERLE 

Y' ARALAMIŞ ... 
Arif oğlu Mehmet isminde 

birini revolver ve bıçakla öldür
mek kastıle yaralamaktan maz· 
nun Trabzonlu Osman oğlu Ce
lilin muhakemesi, İstanbul ağır 
ceza mahkemesinde dün bitmiş
tir. 

Müddeiumumilik, vak'ada kat
le teıehbils mahiyeti görerek, o 
şekilde ceza istemiş, fakat mah· 
keme maznunun kendiliğinden 
ateşi kesmesini öldürmek kastı 
olmadığı şeklinde mülahaza ede· 
rek, bir sene iki ay hapis cezası 
vermiştir. 
YK1'i1DEN TElı'TlŞ YAPILMADI 

Diln bir refikimiz, tevkifanenin 
yeniden teftiş olunduğunu yaz· 
mııtır. Adiliyede yaphğımız tah
kikata nazaran, birkaç gün ev
vel yapılan teftişten sonra, ye
niden teftiş yapılmamıştır. 

1'E\"K1F EDiLE~ G \ZETF.CJLER 

Yeni Mersin gazetesi meclisin 
manevi şahsiyetini tahkir ettiği 
için sahibi Vasfi, mes'ul mfidü
rü diş doktoru Hüsnii Raşit 
Beyler tevkif edilmişlerdir. 
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M. Psaltinin konferansı 
Türk ve Yunan harsları 

iki millet fikriyabmn birbirlerine teairi 
Atinada intişar eden Proiya gazetesi muharrirlerinden M. F ran· 

çois Psalty tarafından dün akşam saat on ..sekizde Galatasaray 
lisesinde bir konferans Yerilmiştir. Konferansta Japon sefiri M. 
Oşida, Bulgar sefiri, sefaretler erkim, Fransız sefareti ateşemi• 
litcri kolonel Saro hazır bulunuyordu. 
Bir müddet evvel Ankara Türkocağı salonunda ayni mevzu üze• 
rinde bir konferans vermiş olan M. Psalty konferansmda Türk 
Yunan hars tarihinin mukayeseli bir tahlilini yapmış, birbirlerine 
çok yakan bulunan iki millet arasanda eski zamanlardanberi harı 
sahasında mukarenet mevcut olduğunu, hatta iki lisan arasında 
kelime mübadeleleri bile yapıldığım misaller zikrederek izah 
etmiştir. Konferansçı eski şairlerimizden de bahsederek evveli 
Arap ve Acem t~siri altında bulunan edebiyatımızın garba teveccllh 
etmesi üzerine bunun tabii bir neticesi olarak garp tesiri al• 
tmda kaldığını, bu devrede bazı Türk şairlerinin Yunan filozof
larından ilham aldıklarını söylemiıtir. 

M. Psalty bir buçuk saat devam eden konferansında mem• 
Ieketimiıdeki Rumlardan da bahsederek senelerdenberi Türkler 
arasında yaşamak neticesinde bunlar tamamile Türk adatına 
alışmış bulunmaktadırlar. Demiştir. 

Belediyede 

Yeni mezarlıklar 
BlR KOMiSYON TEŞKiL ED1LlYOR 

Nisan bidayetinde. lstanbulda 
yapılacak üç asri mezarhğm ye~
lerini tespit etmek üzere beledı-
yece bir komisyon teşkil edile
cektir. Bu komisyon sıhhiyeciler, 
ıu mühendisleri, arziyat muta
has5ı5larından mürekkep olacak
tar. 

lstanbulda bir senede ölenle-
rin miktarı onla darp edilecek, 
bu suretle on senede ölenlerin 
vasatisi alınacak, bir kişiye Uç 
buçuk metre murabbaı yer hesap 
edilerek bu yekunun tutacağı 
vüs'atte mezarlıklar tesis edile
cektir. 

Belediyenin mezarları satacağı 
haberi üzerine bir çok talipler 
meydana çıkmııtır. Bunlar şehir 
içindeki mezarlıkları satın almak 
istemektedirler. Belediye henüz 
kat'i kararını vermediği için ta
liplere cevap verilmemiştir. 

Şehir kütütpanesi 
Belediye tarafından Beyazıtta 

açılacak olan umumi kütüpane 
için belE diye bütçesine tahsisat 
konmuştu. Bu kiitüpane için Mı
sırdan bazı eski kitaplar getiril
miş ve tetkik edilmesi için ede-
biyat fakiiltesine verilmiştir. Bu 
eserler tasavvufa aittir. 

Ticaret odaaında : ~ 

Vapurcular arasında 
Milli vapur sahipleri dün tica• 

ret odasında toplanarak umumi 
bir içtima aktetmişlerdir. içtima· 
da kumpanyalar arasındaki re• 
kabetinin kaldırılması için Anka-
rada hazırlanan men'i rekabet 
kanunundan bahsedilmiş ve hn-
kumetten bazı ricalar da bulun· 
mak üzere Ankaraya bir heyet 
gönderilmesi kararlaştınlmıştır. 

Vapurcular bugün de içtimala• 
rına devam ederek eskidenberi 
istedikleri maddeleri grup halin· 
de tespit edeceklerdir. 

ııumııııqmnırııııııııııı r ııııırımı 'p ııırmıır uıtı gıııu ı • 

San'at müsabakamız 

bir kuponla ... 
serginin en güzel 
tablosunu bedava 

alacaksınız 

MÜSTAHDEMiN TALİMAT.NAMESİ 

Müstakil ressam t'C lıeykel· 
traşların Beyoğlunda istik· 
itil caddesinde 310 numarada 
bir sergi açtıkları malumdur. 
llu sergi münascfıetile san'atı 
teşvik için bir müsabaka aç
tık, gazdcnin sondan ikinci sa 
yıfasında bir lwpon ı•ı riyoruz. 
Takdim ettiğimiz kuponla ser
giye gidecek olan okUlJUCula
rımız bu kuponu göstererek 
güzde elli tenzillitla yani on 
kuruşla girebilecekler l'e içer
dcki beğendikleri bir tabloyu 
parasız almak ilıtimalinl de 
kazanmış olacaklardır. /Ju da 
su suretle olacaktır. 
• Kupon salıibi, esasc•n hep
sinin üurinde numara olan 
tablolardan erı beğendiğinin 
numarasını kupona, adresile 
berabC'r yazacak ı•c sergide 
bulunan (l "akıt müsabaka) 
kutusuna atacaktır. 

Müstahdemin talimatnamesinin 
tabı ikmal edilmiştir. Müstahde
mine verilecek hüviyet cüzdan
ları ve sıhhat vesikalarının tabı
na başlanmıştır. Nisanda topla
nacak şehir meclisince de tasdi
kini mütaakıp talimatname kespi 
katiyet edecek ve derhal ilan 
edilerek tatbik olunacaktır. Tak-
ribi hesaba göre 10.000 müs
tahdemn kaydedilecek ve hepsi
ne vesika verilecektir. Hizmet
çilerin bu yekunun ekseriyetini 
teşkil edeceği anlaşılmıştır. 

S ergi kaparıclığı zaman top
lana kuponlar tasnif edilecek 
ı·e en çok bcğerıilmi.~ olan 
tabloya rey l 'C'l"C'nlcr arasında 
kur'<1 çekilccel:tir. Kıır'amn 
is~bet. e tliği okuyucumuza 
(J Afi./~) o tabloyu lı cdiye 
edeccktır. nu tabloların kıy-
11ıc·tlcri ı.ı;o ile 300 lira araınn· 
dadır. 



okusun! 
Ah şu Fethi Bey, şimdi tekaütlük 

l~tidas.mı ya7.makla uğraşmasa da bey
:rlmilel şimendifer, otomobil ve kam· 
•on rekabeti hakkında ~ıkan raporları 
'>ir okusa! Fransada, Almanyada, İn· 

~ilterede. Amerikacla harpten sonra O· 

ıınıobil, kam:rnn naldi)ah artmış. fa
;ıt buna muk:ıhil :;;imendiferlerinkiler 
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Fransızcaya çalışıyorum ve hayat 
felsefesi öğreniyorum 

Hesap meselelerile geçen sabah eğlenceleri ......- Tercü
meye ba§hyorum : ilk eser - Bunıın semeresi -

ilk bal olar ve ilk gülünç· olmak acısı. 
- 21 - Yaza~ : llalit Ziya 

'·ıha fazla! Ya:,-ırnı hap ·ederek boğazımdan kı- soluğa oturarak bana tuhaf 'hikayeler 
Daha birkaç ay c', el: sılrnış bir torbayı yırtarak ciğerlerime anlatırdı. Büyük bir meziyeti vardı • 
.. _ Efendim drrniryıılıı bizim neyi. 1 ~erin ve taze bir haYa dolduruyor gi- Bana asla türkçe söylemezdi. Belki 

ize deyip, de\ <'l<'ı e binerek intihap bi idim. Heı· sabah koltuğumun altı- de Izmir gayri müslimlerinin hemen 
ındıklaınım ba)ın:t gecenlı>rin en akıl- na k<i.ğıtlarımı, kitaplarım• ihtiva eden hepsi gibi türk~e bilmezdi. 
usluları, :jÖYI<' sö) li.iyorl 1 rdı: cüzdanı ahr artık elimde bir bastonla. Bizi en ziyade eğlendiren hesap. me· 
.. _ Demiryolu yerine ham)on \'e Frenk mahallesinin Alyoti ferhane- seleleri oldu. O bir Problem ~ıta?ı 

'· .~ ... ;, -. ... . . 

Nasıl adamsınız ? 
Grafoloji mütehassı•ımız cevap veriyor 

. . 
-~ , ... ,,. , 

,nmobil nakli\ rciliğ'j il\ame etmek cla- ı sinde Ogi.ist de Jabanııt idarehanesineıgetirmişti. Bu mesele hallini hız bn . 
t iyi olur. K~myoıı alalım. otomohil ı ı.oşardım. bilmece şekline koymuş, onu pek eğ- - ~ 

lalrm, amma, illc"ı ve lii.ldn ~u şimendi Ru zatın lzmirde .~;ı;un \'e debdebeli lendirecek bir oyun haline getirmiştik. ı _ Imzasını neşrettirmiyerek (E. menfaatle müteharrik olduğu zaman 
'erleri ortalıklan )ok edelim! ge!:en hayatından el an . yaşıyan _pek O bundan pek memnundu. _Arasua F. R.)• rumuzu ile cevap istiyen karii· zevk alan, nikbin, az okumuş, çok eğ-

Bu fikir ölçüsüz. mana~ız, hesapsız ~~k h~tıral~.r olsa gerektı.r. O tarıhte Ferhanenin karşı sırasında b~r a~ar- mize :) lence ,.e keyıf meraklısı, etrafına biraz 
lıir fikirdi. Deve neyimize -"'etmez di· şohretı henuz teessşs etmıye başlamlŞ- tıman işgal eden zengin ailenın guzel H . k kt · · . Takı·p kud- durgun görünen az hassas fakat 

.... k b' "d h d · t'd • t k arıs ara erınız "ar. • 
;~n~~rle. bu l'Ö.zii sövliyenin arasında tı. ~u~u · ır 1 are. ~n~ -~ ~P. 1 aı eş· kızı b~l~i pencerededir diye k~pr~~ ·a- retiniz ve gösterişiniz en kuvvetli aklına geleni yapmak istiyen bi~isiniz. 
•myuk bır fark yoktu. l\ıJ.ıt ıle mahdut bıı d.uıe ı~ınde ~alı- dar gıdıp bakmaktan başka btr ışı ol- t f d H t d .1 k . Her ise koF;abilmeniz en kunetlı tara· · · . ~. ı · d B . d b" "k d .· · , . . . b h ara ınız ır. aya ın a az çı e çe mış ., ., 

Bırl amelımanda tenperverlı~ın. hey :;.ır 1• u me)an a uyu pe enmın mıyan Antu an ıçın bu deıs sa a 1• ı · d h l ıı·;r· 'kb. ı·k fınızdır. Merhametiniz ne fazla ne az! · ı ·ı d 1 1 1 ·d· ki b d k .. 1 o manın sız e ası e ı.,ı nı ın ı 
benin, kağnının m:ıntr~ı idi. öte· ı;;; erı e e me;;gu o ma 1 ı 1 en er nın boş saatlerini dolduraca guze k t 1 . 1 1 ·t A h . 4 _ Çok hassas karakteriniz var. 
hi ı:ıimend~fer nıcın wpılır l hal türlü takayyüdat ile ihata edil- bir eğlence olmuştu. Belki bu sebeple uru uş )Oll~nd~z lo ~uş uhr.kik"z k~I ı lvı'lı"kt"'n hoslanan fenalık vapm1yan ::. • · · · . sassınız. a ıse erı en a ı şe ı · J "' ~ • • 

l\jj.myon nerede i:;-ler di) e diişiin- dım. . . bana müteşekkir idi. Ye elbette ~enden de görmeğ·e ah"mışsınız. ÇaJrşmayı, durgun, uysal, sinirli birisiniz. 
miyen, memleketi ancak Çamlıca tepele . H~ ıat n~re~en gelmı~tı, as~let. fa. kendisine mebzulen a~an teressum ve ancak idealinizi o:.kşadığı takdirde zevk i Hadiseleri olduğu gibi değil, baya
rinden seyreden züılpenin <l ii~iincesi ! rıkasıle bu ~sm~ . ~ereden .getırmt~tl, muhabbet hislerine lakayt kalmadı. le y;ıparsmız. Kendinizi seYdirecek Jinizde ibda ettiğiniz gibi düşünür ve 

Raporların tetldkinden anlaı-;:ıhyor , huralarını hu; hıı zaman saı~hatla.~n- Onun hayattan ve beşeriyetten te- taraflarınızı iyi kuııanmağı bilirsiniz. muhakeme edersiniz. En zayıf tarafr-
.i harpten sonra dcmiryolu ana hattı l?·amadıın. ıı_usya~an. g~lmış denılll'· neffur eden betbaht genç felsefesi ben Ameli tarafınız daha fazladır. Görüş- nız kuru ve c:ınsız ideallerin zebunu 
t~şkil etmekte daha mıırnffak hir cep-1 dı. Ye •. bu kısa ıza~~ ıle ık!ıfa olunurdu. de de rahneler açıyor, henüz kuru ime· Jeriniz asla. sinirlerinize akis yapma· olmanizdır. Şöhret, eyi yaşamaktan 
he almıştır. Kamyon H otomohil bu a- B.ır tlırk kadar turl,;çe bılen, acemce ya başhyan binayi hüviyetimin temelle dığı için çok isabetlidir. Nefsinize çok sizi mestcder. 
na hattı harikulfıde hir :;;ekilde bt-sle -! dırnnl_ar o!rnyan, fransızcayı, ~iman· rinde, onları yavaş yavaş kemirecek emniyetiniz fazladır. Zevklerinize! Ne bedbin ne nikbinsiniz. Hiç bir 
miştir. Harpten sonra dünya şimendi ' cap, ıtalyancayı, rumcarı bu lısanla· su sızıntılarına yol veren çatlaklar düskünsünüz. şeye doymamış olmanın sizde hıraktr-
ferciliğinin inki<:a~ı. yine im dünya i- rm erhabr kadar suhulet l·e sıhhatle hasıl oluyordu. Fakat bu istihale ne ~? (F F A) . .

1 
·ap ı"st·ı- ğı isti,·ak Ye hüsrau sizin nevreste· ·· r b lk' h' t h" t · - bir ~ - • . ıumuzı e ce' "' J t:inde yer tutan 'I'iirki:renin dentiryolu soy ıyen, e 1 ıç eza ur e mı:Hn kadar kahkaha gürültüleri arasında . k .. . . nik biinycnizde hazan çok elem veren 

:ılya~tinde ne lrnclar haklı olduğunu is rnkuf ile ermcniceye de 0 nisbett~ va- yuku buluyordu. yen ar~ımıze. . . . . . akisler yapar. İradeniz kuvvetsizdir. 
pat eder. Fethi Bey artık te:;aiit oldu kıf ola_n bu genç _ada~ın m~lliyetınde Onun arkadaşları vardı. Aras1ra A~~1. k~~~~te~~~~.z ~ar Bır ~:r ı~~ daimi mesaiden zevk almadığının id· 
hundan sonra kendisinin de itimat et· taharrıyat yapmag~ luzu~ ~~ktu._Pek uğrıyanlar olurdu. Onunla beraber kend~nı~~. duşundugunuz zaman F k t dia ve okumaktan fazla zevk almadr-
. • · A ı .. h ı f zi'-·ade eö-lenceye suse ıptılasr nıspe- bedbınhgın sarhoşu olursunuz. a a tıgı vrupa ı mutc a..:sıs ar tara ın· . J ". • '. • kaç kere dostlarının evlerinde, genç . . ı ok azdır ğınızı tahmin ederim , 

dan vazılan hu raporları enine boyu-ıtınde bu ıkı zevkıne kıfayet edecek ka- k 1 1 h b .. 1 .. tük' yl dik kendınız)e yalnız kalman z ç , t . . . 
· ' ' • • . 1 1 kl k ·ız ar a era er gu uş , eg en .... . . 1 . . . h .• t · 1 kadar 5 _ radeh karakterınız var. 

:ı"O\ tetkik edebilir dar p:ıra) ı meslegmde ko ay ı - a ·aza- B' k d f d f k'. . d sınır erınızı ancı esır ere o . . d . d h 
· • .· · i nan bir adnm icin etrafma hüvivet ve ır a<; e a .a _onu_n a ııan~ e;ın e, fazla terketmiş bulunuyorsunuz ki he· ÇaJışmaldan, ıntızam an \e 8 a 

8arlı ı Etem . h kk d, f 1 1• ·t . ihtiyar annesının tıtı-ek ellerde ıkram h" b" bı'rdenbı"re hassasiyeti- fazla ameli ve maddi işlerden hoşlanan -------------- men.:;eı :ı · ın a az a ma uma 'er· . • . 
1 

.
1 

b men ıç ır şey . . .. -wma :· d ·ı t• kt E . e hat ettıgi pastaları hır çılgın a ayı e era- · eyredem'ıyor ve daima hadiseleri birisiniz. Az hassas, azımli verılen ışı ~-... mesıne e ı t ı:vaç yo u. \'m · . nıze s . . k 
• 1 ~ l!mıJP. ta dairesine girc.-11 lcri derhal teshir e· ber yedı~. . . . . . . gayri tabii muhakemeye mecbur olu- b~ş~ran fa~at çile çekmış ınsanın ~~~e 

: ~ r ~ den öyle bir sevimlilik kuvveti vardı Antu an: - Bjlır. mı:n~12• derdı. yorsunuz. NedameUniz az, çalı~ma kuı-0 RAkı oı1!: .. "1:" ~n. L:.uvv~~~ ta· 
-- --~· iki ileı~h'al bunun tesiri altrtıda kalınır- Bunlar annemin marıfetıdır .. Ne . ka- kudretiniz mihaniki bir ha)e geJmiş raflarınızdır. Nıkbmsını~. ~:H l~~

dı. Ben de bu tesire inzimam eden di· dar yerse~iz. ~e ~~dar beyenırsenız o arzusuz ve neş'esizdir. Çok ıstırap m.ak arzunuz her şeye Caık bır halde· 
1 k tısat har h ğcr bir sebep rnrdı: Bana hatırına kadar sevındırırsınız. çekmiş birisiniz. Hayatınız sizi okşa- dır. . . 

_ ransa ve İngiltere geçen seneden· pek ziyade riayet edilmek lfızırn gelen Sabah müzakereleri bitin~e Jaba mıyor; 0 kadar didinme ile geçmiş ~i 6 - Muntaza~ ~arakterı~~z var• 
• •ri Rus ihracatının bu iki memleket mühim bir şahsiyet muamelesi göste- gelirdi. Her şeyde~. eve] benımle .meş- siz artık her şeyi yapmağa kadır l\fa~ha~a. t~~ .. ıntı~am ve su~_ten f~z-
piyasasında h:i.sıl ettiği suitesirden riyor ve az zaman içinde beni mel.tebe gul olurdu. Bir gun karar ver~ı: - hususiyet sahibi biri olmuşsunuz. Ez- la harıce ıyt goruncbılece~ . sus ve ın· 
müştekidirler. Rusların Fran-.a ve ln- hazırlamak gayesini kendisine bir inat Sizinle bir tercüme yapalım! dedı. l\fe· gin birisiniz. Hayattan kam alma· tizama daha çok meyyalsınız. Hassas 
l{İlterede yetişen mahsullerin ve bu ı meselesi yapıyordu. selfı bir roman.... mış her insanın hüsranını daha m~ba· olduğunuz m~h~kkaktır. ~~.c~k b_u 
memleketler sanayii istihsahitının biri Beni ufal~ bir imtihana benziyen Başımda sanki bir sis dalgası fış- ıasalı duyan birisiniz. Az, uysal, bıraz hiç bir zaman stzı arzu . ettıgı~ız b~r 
krsmını ayni memleketlere yerli malın hashihal ile, ) arı türl\çe yarı fran- krrtan bir gölge patladı: - Bir roman. her şeye burnunu sokan tabiatiniz ha- şeyden menedecek kadar ırad~~ıze ha· 
elan daha ucuz gönderebilmeleri hel' sızca, :rokladıktan sonra katibini ça- Terceme! Ben?... Diyebildim. rizdir. iradeniz kuvvetli değildir. kim değildir. Dünyayı hoş goren, et-
i!d memleket iJ,hsat alemini fevkal:ide Ji'ırdı, ,.~ derhal takip olunacak hare- .Jabanın dünyada en büyük zevki 3 - Sinirsiz karakteriniz var. Gös-J rafına kendini sevdirmeğe muvaff~~ 
ı-'arsmış. Bu m{idea o kadar kat'iyet ve, ket çizgilel'ini tayin etti. roman olrnmakb. Hemen her gün ki· terişi seven, kendine emin, çahşmaktan l olan, eğlence."'~ yor".1az. ~~Irşm~ sızı 
şiddetle ileri l'lÜrüldü ki her iki mende Bu genç katip bende hayat ve hissiya tapçılardan, postalardan paket paket ... çok neş'elendırır. Nıkbıns_ı_nı~: ~&r şe-
ket Rus emtiasını içeri sokma\llağa ka· tıma en ziyade tesir yapanlardan biri roman gelirdi. Bunları ne zaman O· mıştır. Bu işi benden iyi 0 yapar... yi sonuna getirmekte . muşkulat çek· 
rar verdiler. olmuı;;tur. Bunu izah edeceğim: kurdu? C'epleri bütiin romanla dolu Burada kaydetmeden geçemiyece- mezsiniz. En kuvveth tarafınız umu· 

Her sabah daha idaı·ehane işleri idi. ğim bir hadise var: Hayatımın ilk ha· miyetle iyi biri olmanızdır • 
. Almanya da son zamanlarda Rusya baı;;lamadan evet onunla çalışacaktık. Terceme ıçın onun roman intihap loları.. Jaba Karşıyakada ikamet e· 7 _Nikbin karakteriniz var. 

it6alabndan şikayet Yaziyetinde kal- Yerilen talimat şundan ibaretti: etmesine sebep bu mu idi? Ben Cle bu derdi. Yine orada ikamet eden askeri Basit işlerde dahi çalıtmaktan hiç 
dı. Rus huhuhatının kesretle Almanya· _ Pek az kaide, pek çok temrin ,·e iptil3.nın mevcudiyetine "akıf mıydı? tabiplerden Fano Bey vardı Bu ikisi gayri memnun olmıyan tabiatiniz en 
ya sevki Alman piyasasını düşürerek imla sonra hesap: Kaide ıslah, yalnız Belki dedemin son zamanlarda ro1!'an bir hafta fazıla ile birer balo verdil~r, kuvvetli tarafınızdır. Kendinize fazla 
ziraat aleminde büyük bir iktısadi buh sıra geldik~e hatıratı tazelenecek. Her merakına düştüğünden haberdardı: ve ben dedemden müsaade alarak bu emniyetİltiz yok. Bir çok şeylere doy 
ran tevlidi tehlikesini ortaya çıkardı. çeşitten mesele.... Ondan sonra ben Bu suallerden hiç birini .. o za~an balolara davet edildim. Benimle bir mamış olmanız sizi binlerce ideale sa
n unun üzerine Almanya gümrük rüsu gelince, bel' gün bir saat benimle ça- kendi kendime irade lüzu~ gormedım: yaşta küçük çocukların ve kızlann a· bip etmiş ve hayalperYer yapm1şt~r. 
munu yükseltti bunu da kafi görmiye- h:-ıacak Ertesi gün .Jaba elinde bır romanla rasında mahçup ve biraz mahzun gece- Zevkleriniz düşkünJüğünüz fazla değıJ. 
rek limanlarını Ru.s hububatına kapat ~Bu genç katip benden ancak üç d~r~ geldi. Ye bunu derhal tercemeye baş- yi geçirdim Bütün küçükler büyükler ameli tarafınız elinizde olmaksı:tı!' 
mak kararın• .. v~rdı .. Bu .suretle vasati yaş büyük, 18 ya~lannda, mekt.ebı~ı ladık. gibi oynadılar; yalnız ben bir köşede kuvvetlidir. Az hassas oh~~nıza ~ag· 
Avrupanr~ buy~k n:ıılletı ~e Rusla~a henüz bitirmi~. lzmirin maruf hır ~·· Ponson du Terayırı 'Mezon dore ge- sinmiş, boynu bükük, onlara baktım. men hadiseleri daha çok sınırleri~~Je 
karşı tatbık edılen ıktısadı boykota ış· leRine uzaktan mensup, fakat fakır, celeri,. Les nuitsde la maison doree. o tarihte değil bir türk çocuğunun hat münakaşa ve muhakeme edersınız. 
tirak etmiş bulunu)·or. aileye yük olmasın diye ihtiyar \'alide· Bu nasıl bir terceme oldu? Hele ta bir türk gencinin ~ir baloda dans Biraz mütereddit olmanız da en zayıf 

ı;ı '~ • sine hal1.mak külfeti daracık omuzla- nasıl bir türkce ile yapıldı? Birkaç se- etmesine ihtimal yok gibi idi. Onun tarafınızdır. Kafa işlerinden ziya· 
Romanya kerestelerini s~remediğin rına yükletilmiş bir hetbaht idi ki, ne sonra yapılmış tercemelerimden ya için benim bu cemiyette herkesten baş- de el ''e aya.k işlerinde daha m~· 

den, Çekos1o"akya l'e Macaı,stan huhu yarnş, ya\'a~ gi7.li derinliklerini açan but yazılmış şeylerimden istidlal ede- ka oluşuma belki etrafımdakiler şaş· vafak olabilmek istidadımz barizdır. 
hatlarını cihan piyasasında satama~ı~- perdeler aramı7.da daha kuvvetle e- rek ~u neticeye rnnyorum ki bunlar mıyorlardı. Fakat anlaşılan ben öyle nervöz bünyeniz var. 
larıadan dolayı Rusyaya kar~ı ayn~ ş_ı- sen samimiyet havalarile sıyrıldıkça bugünün ilk mektep ~ocuklarına bile mahzun bakıyordum ki hele o zaman 8-- Çaltşmağı olduğu gibi kabul edeıt 
kayeti. serdediyorlar. Halhukı b.u şıka- ruhunun ailesine, cemiyete, beşeriyete, giilünç görünecek adbeler olacaktı. pek ravaçta olan Kadril ve lanciye- fakat söz ve eğlenceye meyyal, az ha~ 
yetlerın esası aranırsa kabahatın Rm•: ha) ata l..ar~ı siyah kinlerini ifı~a eden Palrnt 0 zaman 14 _ 1.1 yaşında ]ere bir aralrk madam Fano, bir fran- sas sinirli, seri, nikbin, etrafına hoŞ 
yada ~lmadığı gör~lür. K~h~hat ~arbı küskünlüğüne ~ahit olurdum. O ~ir bir cocuğun bu marifeti Jabayı ze- sız kadını, elime yapıştı ve çılgın bir gör,ünmesini bilen, biraz ezgin, görü~· 
umunuden ~on ra cıhan ıstıhsalat ''e nel·i ihtilalkar idi. Fakre karşı hır· Yinclnden cıldırtırdı. Bir gün bana: galoyun arasında beni sürüklemeğe teri ha talı birisiniz. Her şeyi e,·vela 
sarfiyatında ,·ukua gelen ve hahls ça- kaç sene sonra onu götürmesi mukar· _ Bunu bUyük pederinize gösterelim; başladı. sinirinizden geçirdikten sonra yalnız 
resi henüz bulunamamış olan buhran· rer çürük göğ~ünü p~tlata~ak ~~dar dedi.... Tam böyle, kimbilir ne kadar karı- kendinize mahsus bir şekilde muha~e
dadrr. Rusyay~~ ~~rşı ya~ılan hareketi~ şi:;;ldn emellerı.~den hı~ h~n~e musaa- Gün ve saat tayin olundu. Biz iki- şık adımlarla sürüklenirken, birden me edersiniz. Birçok şeylerden kafl'I 
bu buhranın onııne g-eçılcmez. Ancak de etmiyen talııne lrnrşt bır ısyam \'ar . d d . w ına gittik. Ter· k rd duranlardan bir genç kızın a- almamış olmak sizi hırçın fakat uY· 
R ili . . . . .k d. . .. . mız e enmı rnagazas • ena a t 
us.~. c.-tının ,-azıyetı ı tısa ıyeı;:ı guç' cı_ı_ ~~ ar~sıra ~azla ısmmı: ~11- kazanı~ cemelerimden birkaç sayı fayı okuduk: yaklarına bastığıma vakı~ • oldum ''e sal yapmıştır. A~eli tarafmız kuvV'~r 

leştirılır. çuruk hır nokt~sıııı. deleı ek taşa_n az Dedemin simasından anhyordum kı müstehzi bir sesin : - Hala da de\'am li ve uysal, hususı :raşayışınız tara. 
. . . * . "' ~ . . g~n bir buhar şı~detıl~ f~şkırrr hır da- mektep meselesini halletmek için en ediyor! diyen bir cümlesi arkamdan hırçtn ve az geçimlidir. 

Yırmıncı asırd.t mılletlerın mukad kıka sonra sankı bu hır O) un muşçasına h 1 ~ 1 t i ti Oradan . . . . tt• B d k"k M"t dd"t k kt · · var. 
d t kd'~ · f k l'd b ·ı d 1 t k r mm·afık zaman u u em Ş • yetışıp benı perışan e ı. u a ı a- 9 - u ere ı ara ennız 
Bera 1

• Y~: ıgenne e\' a 1~ e a~ 1• ır. güler. ya ı;;arkı ı.-öyler, ya ıu :n.~ 1 ı birkoç tebrikler toplıyarak çıkan .Ja- da hemen oraya düşüp ölmek istedim. Nefsinize emniyetiniz fazladır. Nik· 
-~r.ğr~y:. ın en~ern~syona ızm~ t 0b~r~ kendisine hir iskemle yahkalıy~ra - uç bam sokakta sokuldum. Hayatta pek cok acı şeyleı-i unut- binsiniz. Hayatı az öğrenmiş oırnanı~ 

g~ .1 1 

1 
ır tra h~ k,·~~~anın u<; e ~.1• be::,. ''als hat vesile idare :ın!.'nın u; ~ 1 · Ya,·aş sesle sordum: - Acaba ar- tum Fakat beni gülünç yapan daki· noksanlığını daima duyduğunuzu iddı· 

"1•1
1

1şgt~ e en~ ıhr .. 
1
.taa aal):~ıydaan rısr yan tozlarını ayağa kaldırır.~~ tık mektebe girebilir miyim? ka1;r oldu ki onları unutmak mümkün a ederim. Hassassınız, fakat bu yalnfıı 

mı e ı umu mı a zu ı s '"sın n · - • . • • .. . . . . . . .. . d. A r tara ı· 
karta etmek istemek tatbikatta hayırlı mesi için çareler aransa daha zarnan.a O derhal cev~p :er~ı: - Za~~ed~ olmı:o_r. Hala bu cumleyı ışıtırım bazı ışler uzerınde ır.' me ı dan 
neticeler l·ermez. D-::mpin.,.e karşı mü· muvafık, ve d::ılm mantıki hareket edıl rirn .• Antu'ana soyhyelım de o sızı bır ve hala kulaklarımda onun tırmalıyan nız noksandır. Her _şeye olurun _. 
cadele edileceğine Rusya lle el ele \'e-ımiş olur. ıgün Mekitaristlere göt~r~ün ve mü- bir acısını duyarın:'. . • fazla kıymet vnmenız zayıf tarafını 
riJerek umumi buhranın önüne geçil- bJ, Gayur 1 dürte görü§Sün. Kendısı oradan çık· Halıt Zıya Uşşakı zade dır. 
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t
---.......... 0-.. --d---0-1---:8:::-ı.:-:-te--:n Meraklı Şeyler \ 
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K adın J arın amir, erkeklerin yalnız 
koca oldukları yer ! 

1 ndikten sonra aile oca· Düğün bittikten sonra annesinin eYine 
Ernst Schoedsak, Paramount hesa· "Kızlar eve. og·uııar ise eYlendikten dönebilirmis. 

b S . . . v terketmez, ~ ,. 
rna umatrada Rango fılmını çelcer· gım 1 ın işlerini görmekte de· Bu kabile rnüslümandır. Anasının 

kcn erkekleri yurtsuz ve kadınları mut sonra an~ a~ı~akat bunun için amele malından kendisine on para bile miras 
lak surette icrayı hükmeden bir kabile vam ?delr ~\. kalmamakla beraber erkek bu halden 
k f t · t• E k" d h. k unla ücretı a ır a '" • ·· · · d .• · k d k eş ~ ~ış ır. s · ı ma erşa ı a~ . "Schoedsack,, orada kurdugu kamp muştekı değildir, zira ıste ıgı a ar a 
ra tabı olarak yaşıyan bu kabıJenı~ h. tci olarak aldığı Menangka· dınla evlenebilir. 
ismi ~lenangkabauttur. Schoedsack dı- ta ut:~~:1 Jailevi münasebetlerini anla· Yegane hakkı ~a budur: 
yor kı: .. . bak hususunda hayli müşkülat çekmiş Kadın bir tek koca ile iktıfaya mecbur 

"Bu kabile kocanın evdeki rne,·kunı ~a , ·ra bir erkek: "Benim çocukla· olduğu halde 0 bu kayıtla bağlı değil 
tamamile ehemmiyetsiz addeder.~· ka ır, zıdeyince bunun manası: "Kız kar· dir. (lki şahit yanında talak ta basit· 
rısının evinde bir ziyaretçi gibidı~, _ka rdımı:m' 1·n çocukları,, demektir; kendi tir.) "Boş ol demek kafidir. Fakat bo· 

d 1 · · pırınc eş ,, . 
nsr, anası ve kız kar eş erının J ··rriyeti üzerinde ise hiçbir hakkı yok şamak hakkına kadın da maliktir. 
tarlalarında çalışmağa mecburdur. ~~ı ve onlarla kendi arasında hiçbir ---------------

•• karabet bulunduğunu iddia edemez. 

Ol ı Schoedsack Sumatra'da bulunduğu en m a reşa esnada bir kabilenin bir düğününe da· 
vet edilmek fırsatına nail olmuştur. Bu 
düğünde kadınlar altrn ve gümüş sır
malı elbiseler giymişler ve boyunları 
na da 20 dolarlık altın paralardan ve 
ingiliz liralarından gerdanlıklar tak· 
mışlar. Schoedsack diyor ki: 

F oşun hatıratı ingiJiz. 
leri kızdırdı 

"Güvey ancak nikah merasiminde gö 
ziikmüş ve bundan sonra düğünden an 
cak gelin ile etrafındaki kızlar istifa 
de etmiş. Gelin kıymettar elmaslar ta
kıyor ve ağır elbiseler giyiyor; o ka
dar ki zorla kımıldanabiliyor. Fakat 
güvey yine iş kıyafetile; ancak bu elbi 
se, o günün şerefine, yeni bir elbise. 

"Güveyin akrabalarından birinden 
öğrendiğime nazaran nikahı, altı gün 
süren bir düğün takip edermiş. Gilvey 
bu altı gün zarfında karısının evinde 
kalırsa da onunla temas edemezmiş. 

Japonya 
Bir erkek çocuk içın 

·dua ediyor 
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Mağazanızın Camekanlarını 
iyı Tenvir Ediniz? 

Ziya Halkı ve Müşteriyi Celbeder 

y E 5 JI T • 
ı 

olarak size icap eden izahatı verır, 
mühendisleri kcşifname tanzim eder. 

~ Meşhur büyük Alman artistlerini <><><><><>• 
~ görmek istermisiniz? Biraz sabrediniz, pek yakında ~ 

t Büyük iptila t 
~<> söılü filminde göreceksiniz <><><>~ 

Koğulan artistler 
Romanya hükumeti, Macaristandan 

gelen Macar aktris ve artistlen karşı 
son derece şiddetle hareket ederek bun 
ların hepsini hudut haricine çıkarmış 
tır. Bu aktris ve san'atkarlar tçlnde 
şöhret kazanmış n birçok muhitlerde 
tanınmış olanlar da -çardır. Bunların 
biri Matmazel M. l\ledelski'dir. 

Romanya onu ve onunla beraber 
8000 artisti takip ederek ve kuvvet is
tima 1 ederek memleketlerine iade et
miştir. Bu artistlerin büyük bir kısmı 
kabarelerde numara yapıyor ve Yodvil 
Jerde rol yapıyorlardı. Bir kısmı da 
harlarda çalışıyorlardı. 

Üsküdar Hale Sinemasında 
(Aalkan Ilaydutları) mümessili· Rot La· 
rok Pro~ramlarımız· Cuınarte~i. Çarşam
hıı Dc~i*ir. l fer giın J?;Undfit 13 te gece · 
lt-ri 9 da Cuma günlerı 2 de 4 te gece 
9 da. 

Şehzade başı 
Ferah sinemada 

Bu gece 16 1\ lart gece~i sinema - ti• 

yatro • varyete I )ermine 1 J. konseri 
koltuk: 25 kuruş 

Darülbedayi Temsilleri 
Salı ginü akta.mı u.at 21,30 da 
yalnız muallim talebeye mahıuı 

Bir, iki, 
Üç 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~~m ~~ 
1111 

11111111 

12: 83 yet endişeleri ortalığı kapladı. Herkes kirlerin -bile gündelik ekmeğini tedarik tını takındı, mektep müfettişleri mrn· helenmiyoruz. Bi~ hayata kavuşmak is 
Tefrika numarası : kabahati diğerine atıyordu. Böyle a- edebilmesi. taka maarif müsteşarı oldular. Sokak tiyorduk, halbukı meyhanelere, zevk e 

Yazan "Garp cephesinde .. ., rniiellifi damlar ihtilalden istifade ettiler. Bü- * • * süpürücüleri mezbele müşavirleri Si· \"İ dedikleri yerlere, dansinglere ,.e en 
Brik Hario Remaıgue tün günahlar bütün fenalıklar hemen Bir tetkik edeJim. Ne oldu? (HER fatını takındı; avaller de aval murab· dişeyle dolu bir faaJiyete düştük. Di

ona yükle~ildi •. s~nki ihtilal bir netice ŞEY) olabilmesi imkanı olan bir ihti· baı kesildi... ğer taraftan göb~k. şişir~ekten ~~e ka
değil bir ıllet. ı~ış.: Ha.rpten evvelki lU üzerimizden geçip gitti fakat o da Medeniyet, terakki, inşaat... Bunları b? olmanın d~ha ı~ı oldugunu muphcm 
alemin tefessiıhu gıbi hır tefessüh as- yazı mücadeleleri arasında kaynadı, reddetmiyoruz. Fakat bunlar bizi tat· hır surette bıssedıyoruz. 
ıa görülmemiştir: O .alem, (hatıralar). nutuklara boğuldu. İhtilalcilerin yek- min edemez. Tanımasını öğrendiğimiz Biz şen mutmain, kaYi 
tekaüdiye ticaretı, hır t~~aftan cümhu diğerine attıkları ilk kurı;;un ihtilale ve birçok sebeplerden dolayı kabu~e ve müfit olmak istiyorduk. Fakat 
·yetten maaş alırken dıger taraftan indirilen ölüm darbesi oldu. Meb'us ve mecbur olduğumuz terakki harplerın ancak gürültücü, serseri, inat~ı ve hır
:~a silah çeken namu~s~zların reda- nazır meYkiine geçen küçük burjuvalar terakkisidir. Öldürmek usuJlerinin kes ç~~. o!duk ve kendi kendimize rücu et. 
eti arasında kaynadı gıttı. biribirini kıskanarak mütekabilen yek retinde ve gaddarlığında rek~r ... Bu tıgımız zaman yapayalnızız. Biz süküt 

. Şu tekaüdiye alanların vaktile o ka diğerini ma.~va .. çalıştılar. Diğerle~i hari~ kalınca Yunanlılardan ben ne te· tan. ~o~k~yoruz. Belki hariçten ziya-
s ( ·abi) olan milli namusu kauçuk- (sonradan gormuş) lere mahsus bır rakkı yaptık.. de ıçımızı dolrurnn boşluktan korkma-

dar as • t"k" t• h . . . t 
tan daha fazla ~.ıas ı ı!~ 1

• a.~z~ı. Si- hal takınarak eski.J.erle .uzlaştılar. Ge· . "- . * ~, . ayı~. . . 
. . : " ıdı gibi luzucetlı ıdı. Butun ve- çen devrin koca gobekhleri yayaş ya- Bir tetkık edehm. Ne olacak? .• Bır Sımdıye kadar bızi kurtaran şey hep 

~e~.:a;ağmen baki! .k~Jd.ı •. Şu. gülünç vaş ihtilal safl~rınd.a gözüktü. Bunlar kaç seneden beri yekdi!e~imi~i. öldür- beraber olmaklığımızdı. :\1ektepte ar-
0 kay_ı .· Jde etmek ıçın ıkı mılyon a- devairde hıssedılmeye başlanan mck ve mahvetmek salahıyetını verdi- kadaşlık ettik; yekdiğeı;mize merbut 

netıc~~lı ~ tü. Fakat eski resikardaki- taze hayatı ~abucak boğdular. Sonu ne lJer. Bu çabuk unutulmaz ve aylık ma- idik. Fakat şimdi bu bağ da ~özülüvor. 
Yada. ya)nrz halk tabakası kahraman· dam 0 ~ ş)ardı va! Onlar mevcutla. oldu ·r Yeni bir bayrak etrafında bir aiilarm kadrosu, serbest yazarlar, mü Kat'i karar zamanı yaklaşı'-·or Su· im 
ca öl · Jer ,,aşıJor · h t ·J ·· t J ı d • d" · "b" h · · ·h • · J • "" -. mesmi biliyordu. Harpten ev,·el· . . esne fedayı a ıı arına ge. mucadele rs pe ere, mansıp ara ogru tema ı say gı ı ayatr adıyenın şera· tt an buna bir isaretti. Bir iftirakın 
kı şu cihan birkaç tayfanın yumruğu r~nd~ıt blır ~ı. delicesine bir koşu ... Mübaşirler adli· iti ile kolay kolay tebdil edilemez. lti- ve yeni bir haya: ba~lamasrnın i~are-
ıı.Jtında · k tırmıvor ar • r· l · · l Id all" 1 ·ı ·· d b d • k d" · · · "' ~ na ~n ıraz buldu. o cihanın başı· ~ milletin millı. ~ere.' .Y~ nız şu yenın .~aşça~_uş. ar~ .. o u, m~ . ım eı y.a ın oy~n urug.~~a. en ımı.~ı t~_s· t~ ... Uzu~ zaman hayatımızı teşrik et 
tık ge~mış ol~nlar m; .cesaret ne de ma~ Bır a temerküz ettırmelıdır. En fa-lprofesor kesıldı, kat.ipler başkatıp sıfa hm etmek ıstemedıgımızden henuz şup tık: endışelerımiz, se,inçlerimiz, )a~ 

&osterebıldiler. Sikfıvetler mes'ulı noktad (B"t d") .. . , ı me ı 
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Şatonun Çocukları 
l\nut Ham5Un° dı:ı 

:J.iAue- Adil 
- 2 - 1 n} rı olarak adanın öbür uçunda yu· 

Heyecanflan bumbuz ke ilerek, adn· murta aramıya ba.,ladı. 
da dulaşmı)ıı IJa§ladı. Güıcl; .. ato a· Bütün socuklar sandalın haşında 
hiplerinin çocuklannr kurtaracak. Kim-1 toplandıkları ,·akit, Johanın hep!llindcn 
bilir, belki de bu dakikada yollarınııfnzln )umurta!ı rnrdı; ka,ketinin içi· 
şnşırmı~lnrdır. Belki de Vlktorya ikt ne dikkatle yerleştirmişti. ~ehirJI ço-
1,a)·ıt arasına ık~mr~ da çıkamıyor. (). cul> ordu: "~asıl oldu da hu kadar 
nu kurtarmak lcin kolunu uzatması buldun.,, 
kafi gelecek. . Johan c,·inerek ceHlp nırdi: 
Yanlarına gidince ~ocaklar ona hay- _ Yu\'aları biliyorum, i~te. Viktor-

ret1e haklılar. Sandnh terk mi et- ya, al, -.t:ninkilerin yanına koyuyorum. 
ınişti? Otto haykndı; - Dur, niçin. 

Otto, ·•sandaldan mes'ul en~in .. de- Hep i ona baktılar Otto elilc kas-
di. 11,eti göstererek :.ordu: 

- Hö~ürtl<'nlcrin olduh yerleri - Bunun temiz olduğunu kim bana 
Iİ7.e gözterehilirim.. temin eder. 

SükuL \'lktorya derhal ı,abul rtti: ,Johan e.iİti çıkarmadı. Bütün _e· 
- Nertdl', "öyle! ı \'İnci biran i~inde kaybolmuştu. , . c, 

f'ak:ıf, ('hİrlİ arzusunu > l'llf'fPk ma· yumurtaları alarak odanın İÇİıte doğ· 
ni oldu: - ~imdi hunun la mf'şı.rnl ol· ru ,·üriidü. Otto sabırıııızlanarak or-
manın sıra. ı deJil. du :. 

Johan tekrar etti: - l\Jiıl~ elt>ı in - Ne oluyor ona, nereye gidiyor. 
yerlerini de biliyorum. \'iktorya arka!'ından ko,arak ses-

Tekrar hir sükut. lendi: 
Otto ııtol'd u: - içlerinde f nd ,.ar mı I - J ohan, nereye gidi)"on;un. 
Yiktor.va: - Ah! Ya rnrsa. . Durarak yavaş se!'Jle cernp ,·erdı: 
Johan bilmiyordu; fakat midyeler Yu,·alarına bırakacağım.) 

11Zakta, be1aı kumlu}< Ü7.erinde idi. Hir an bakıştılar. 
Sandalla gitmek. dalıp çıkınmak la· 
zımdr. - Öğleden sonra da taş ocafına gi· 

Bu fikir kahkahalar arasında kay- deceğim. 
Viktorya cevap nrmedi. boldu, ,.e Otto: "Evtt, ende de tam "" • .. . .. 

bir dalgıç kıyafeti var ya! Dedi. - :Samı maguayr ıosterebılıı~ım. 
Johan Uzüntü duymıyn başladı: - O. o kadar kor~uyor~~ kı,. ~:ı· 

- isterseniz, dedi, tepeye çıkar ora- na çok karanlık oldugunu soylemıştm. 
elan denize bir kaya yu\'arlarım. O zaman, Johan hüznüne rağmen 

- Bu da niçin. dudaklarında cesaretin verdiği bir te-
- Hiç... eyreder iniz. bes ümle dedi ki: 

Bu teklif de kabul edilmedi ,.e .Jo. - E\'et ama. mademki ben yanın· 
han, mahçup, su lu. Sonra onlardan da olacağım .... 
..,._ ..... • ........... " 11 •••••"' ........................ tnunımnut ................ ~ •• ....,..., ..... __ .,... __________ .... ...,. 

ilk kadın operatör! 
( Üsıt arıfı J inci sı)·ırada ) 

dedi. Yalnız şefim ıtaj mUddeti
nin ilk altı ayında yalnız ameli
yat yapmaklığıma müsaade etti. 

O z:amandanberi re'sen ameliyat 
yapmaktayım. Ameliyatlarımı hep 

kadınlar üzerinde yaptım. işim 
olmadığı ıamanlarda da Cerrah-

pı~a hastanesine ıiderek erkek· 
Jere yapılan ameliyatlarda hazır 

bulundum. Eıı çok yaptığım, 

Apandisit, Fıtık, Boyun ameliyat· 
landır. 

Ne kadar amelıyat yaptığımı 
tubit etmedim. 

- Hl. ilk ameliyatta heyecan 
duydunuz mu?. Lfıtfen ? .. 

- Hayır. Hiç heyecan duy· 
madım. in.an ameliyat yaparken 
bir fey düşünmiyor. ÇUnkU bir 
hastanın hayali meV'luu bahistir. 

Ameliyat edecek öyle nahiye
ler vardır ki insan biraz başka 
bir şey düıünse ve bıçak biraz 
inhiraf etse hastanın hayatı teh· 
tikeye girer. Belki de ölür. Ame
liyat esnasında biı değil. kuv
vetli irade hlkimdir. Bunlan 
bildiğim içim keyecan duymağa 
fırsat kalmıyor. 

- Son sual.Affınızı rica ede
rim. Neden cerrahi şubesini ter· 
cih eltinızl. 

- Mekt pten beri cerrahi 
kısımda çahşmayı çok isterdim. 
Daima bu servislere gider, gelir· 
dim. Çnnkü operatörlük ağır, 
buna rağmen muvaffakiyeli da
ha mUıbet bir ihtisas ~ubeai 
idi. Ben de müsbet çalıımayı 
sevdim. Bunun için operatör ol· 
dum. Daha çok çalışacağım ve 
hastanelerden ayrılmıyacağım. 

Y. R. 

Zeytin y.ı{!ı ;hracatı 
Şimdiye kadar muamele ver

gisine tabi olan zeytin yağı ih
racatmdan bundan sonra mua· 
mele vergisi almmaması bütün 
gDmrük idarelerine bildirilmiştir. 

PiJ inç ziraatimii 
Memleketimizdeki pirinç zira

ati hakkında bir rafor ha11rlan· 
mıtlır. 

Raporda şimdiye kadar mem
leketimizde Jiyık oiduğu kadar 
ehemmiyet veriimemiı olan pi· 
rinç ziraatinin ıon bef, altı ıe· 
nedcnberi mühim bir terakkiye 
mazhar oldu&u, bunun feyizli 
bir neticeıi olarak müteaddit 

1 
çeltik fabrikaları açıldığı zikre· 
dilmektedir. 

Memleketimizde pirinç ıeriyatı 
başlıca Burıa, Toıya, Maraı, 
Kars, Antalya, İzmit, Adıpazarı 
gibi mıntakalarda yapılmaktadır. 
Bunlardan Maraı mmtaka11nm 
senelik pirinı iıtıbsalih 5 mil· 
yon kiloyu tecavüz etmekte, 
Kars vilayetinde i11e' 3,5 milyo· 
nu bulmaktadır. Eursa yarım 
milyon, Antalya 4 milyon kilo 
kadar çdtik istihsal etmektedir. 
Son bir senelik pirinç rekoltesi 
3 milyon kiloyu bulmuştur. 

istihsal olunan çeltiklerin ka· 
buklannı ayırmak için İstanbul 
Maraş ve Tosyada tıaliyet ha· 
tinde üç fabrika vardır. ikisi 
Mersinde biri de Bursada olmak 
ilzere üç fabrika daha tc,,is için 
tetkikat yapılmaktadır. İstanbul 
fabrikası sene de 12 milyon kilo 
kadar çeltik İf!emektedır. 

Raporda memleketimizio beş 
altı sene sonra dünya piyasala
rına pirinç ihraç edebilecek bir 
vaziyete geleceği, zaten şimdiki 
halde Maraş ve Antalya hava
lisinden Suriyeye ve Karı hava· 
!isinden de Rusyaya mühim mik
tarda ihracat yapıldığı zikredil
mektedir. 

l'ayyare nıektebinde 
Türk klzları 

Komsomolskaya Pravda gazete· 
sinin verdiği malumata göre 
Baküdeki tayyare mektebinde 
25 talebe okumaktadır. Bunların 
üçte biri Türktür ve içlerinde 
Leyli ve Zilbeyde namında iki 
Türk Hanıma da vardır. 

Harici Haberler 

Kukluks klancılar 
faalivette 

.J 

Cansas City, 14 (A.A) - Tek-
sas hükumeti dahilinde Dallas 
şehrinde ahaliyi kargaşalık çı
karmağa teşvik ettiklerinden do· 
layı tukif edi!en amele fırkası· 
na mensup iki fesatçı serbest 
bırakılarak hapisaneden çıktık· 
lan sırada "Ku~ luks Klan., is· 
mindeki gizli teşkilata mensup 
bir takım aıa tarahndan yolda 
yakalandıklarını ve kamçı ile öl· 
dürcsiye dövüldüklerini iddia 
etmitlcrdir. 

Bir ıenci bu iki fesatçıyı yarı 
öiü bir halde bulmuş ve evine 
götürerek kendilerine bakmıştır. 

Y c'se düsen bir aile . 
Mattapoisett, 14 (A.A) -

Aile gaileleri yliıünden fevkala
de yese düşmüş olan bir anne 
üç çocuğile beraber mendireğin 
ucundan kendisini buzlu suya 
atmıştır. Hepsi telef olmutl~rdır. 
Yalnız çocukların 11 yaşında 
bulunan en büyüğü yüzerek sa· 
hile çıkmağa muvaffak olmuştur. 

Bir litre viskinil) cezası 
Kanıas·City,14(A.A) -EveJce 

3 defa mahkumiyet karara almış 
olan eutler isminde ve 55 yaş· 
larında bir adam üzerinde bir 
litre viski bulunması üzerine 
mahkemeye gönderilmiş ve ağır 
hapse mahkum edilmittir. 

Bir ihtilcil beyannaınesi 
Madrit, 14(A.A.)- ispanyada 

ihtilil ç,karmak maksadile neş
redilen beyannameyi imza etmif 
olanların divanı harple muhake
muine 17 martta başlanacağı 
söylenmektedir. 

!\lünakahit konferansı 
Cenevre, 14 (A.A) - Cemi· 

yeti Akvam bütün hükumetleri 
1931 senesi teşrinievvelinin onun· 
da Cenevrede toplanacak olan 
dördüncü transit ve münakalat 
konferansına iştirake davet et· 
mittir. Bu konferans bilhassa 
efrenci takvimin daha basa bir 
,ekle ifrağı ve tarihleri değiten 
bayram ve yortular için sabit 
bir tarih tayini husu51arının mü
nasip o!up olmıyacağı mes' elesi
ni tetkik edecektir. Konferansa 
ait hazırlıklarla meşgul olacak 
J:<,mite haziranda toplanacaktır. 

Yunanistanda toprak 
çoküntüsü 

Atina, 15 (A.A) - Leucade 
adasında 6000 metre murabbaı 
imtidadında bir sahada dün bir 
toprak çöktint-sü olmuıtur. Bu 
çöküntü, Agliyos Petros köyüne 
doğru ilerlemektedir. 

Sahibiııi öldüren hon1ba 
Buen<>41 Ayres, 14 (A.A) -

Bir İtalyan tramvaydan ineceği 
sırada .;ere bir bomba düşürmüt· 
tür. Bomba derhal infılAk etmiş 
ve bu llalyan ile diğer iki kim· 
senin ölümüne ve bir çok yol
cuların yaralanmasına sebep ol
muttur. 

c KÜÇÜK HABERLER 

• Vapurda doğurdu - Ka· 
dıköyi.ınde , Gazhanede arabacı 
İsmail ftğanın refikası Hatice H. 
evvelki akıam Kalamış vapurun-
da bir çocuk dünyayı getirmiş· 
tir. 

• Valf konağında - Dün bir 
refikimiz vali konağına hırsız 
girdiğini yazmıştır. 

Bu hususla yaptığımız tabki· 
kata göre böyle bir vak'anın 
geçmediği anlaşılmııtır. 

ikinci şube müdürü Ata Bey 
de bu şayia hakkında demiştir ki: 

- Böyle bir şey yoktur, ol· 
saydı polisin haberi olması iktiıa 
ederdi. 

iki intihar 
Şehrimizde gene iki intihara 

teşebbüsü vakası olmuştur : 
Bekir isminde bir genç l<öprü

nün Üs\cüdar iskelesinden ken
dini denize atmak suretile inti
har etmek istemiş ve kurtarıl
mıştır. Sebebi anla,ılamamıştır. 

Rıza isminde biri de Üskijdar 
iskelesinden kene n denize. t mş, 
kurtartlmrıtır. Sebebi zarurettir. 

DAYAK 
Şehremininde Saray meyda

nında KAmile hanımın evinde 
misafir bulunan koltukçu Halil 
efendi karısı ile kavğa etmiş ve 
d<>ğmeye ba~lamıştır. Bunların 
gürültülerini işiten komşu Ada
let H. da gelerek aralarına gir· 
mek istemiş fakat Halil elendi 
bu defada karısını bırakıp ara-
larına giren komşusunu dövmeğe 
başlamıştır. 

nIÇAl~LA YARALAMIŞ 

Sabıkalılardan Kel Murat E
yipte Ali isminde bir amele ile 
kavga etmit ve Aliyi bıçakla 
yaralamıştır. Murat kaçarken ya
ralanmıştır. 

KiRAYI iSTEYİNCE .. 
Nişancada Havuzlu hamam 

sokağında Emine H. ın evinde 
kira ile oturmakta olan Ali Hoca 
isminde birisi, kendisinden ev 

icarı istiyen hane sahibini biçak 
çekmek ıuretile tehdit etmittir. 

01'01\tOBl L KAZASI 

Şoför Faik efendinin idaresin
deki 1404 numaralı otomobil 
Doğancılarda 439 numaralı tek 
beygirli bir arabaya çarparak 
içinde bulunan Şaziye hanım 

isminde bir müşteriyi yaralamıştır. 
Şa?iye hanım Tıb fakUltesine 
kaldınlmıtlır. 

SARHO~LUKI,A 

Kumkapıda oturan Ş~bu ve 
Kirkor isminde iki kardc~ evvel
ki gece Lingada bir meyhanede 
içtikten sonra kavga etmişler 

Şabu Kirkoru ağır suretle başın· 
dan yaralamıştır. 

Ziraj vazıyet 

Onbeş günde .. 
Ankaradaki ziraat en&titüsü 

tarafından Ticaret odasına bil-
dirildiiine göre memleketin son 
onbeş günlük ıirai vaziyeti şu· 
dur: 

İzmir - iki hafta içinde yağan 
yağmur miktarı 100 milimetreye 
kadar çıkmış bu yüzden Ôde
miıte sebzeler çürümüştür. 

Antalya- Bademler çiçek aç
mı,br. 

Denizli- Meyve ağaçları çı

çeklenmiştir. Tarla fareleri ile 
mücacele devam ediyor. 

Dörtyol - Marıf, Urfada 
zirai vaziyet iyidir. Sıra ağaçları 
çiçeklenmittir. Yalnız Silifkede 
fazla yağmur ve rutubet ziraat 
işlerini bozmuştur. 

Balıkesir - Yağışlı havalar 
ziraat itlerini durdurmuştur. 

Çatalca - Meıruat iyi bir 
vaziyettedir. 

Silivri - Devamlı yağmurlar 
tarlaları çamur halinde bırak
mıttır. 

Bakırköy - Meyve ağaçları 
çiçeklenmiştir. 

40 l\ur~ı)luk n1aa~lar 
Kırk kuruş maaş alan nıüte

kaitlerin on seneliklerinin birden 
verilerek alakalarının kesilmesi 
için evvelki akşam geç vakıt 
zat işleri muh.ısibi mes'ullüğüne 

. maliye vekaletince tebligat ya
pıldığını dün bir refikimiz yaz-
mıştır. · 

Bu hususta yaptıiımız tahki· 
kata göre bu tebligat evvelki 
gün değil bir müddet evvel ya
pılmıştır. Ve istihkak sahipleri 
o zamandanberi maaşl&rmı al
maktadırlar. 

Ptızarte5i 16 n.1trt <J 

Şavval 

1349 
Bu geceki ay 

Namaz vakitleri 
• abalı Oil• lkioJ• 4k,a-n Ya " lmoa'c 
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VAK 1 T 
ıstanbul Ankara cad 

desi VAKiT Yurdu 
rdelon idare ıt.43;"0: Y:ır.ı l~lerl !4'3;"1 

Abone şıırtla. r: 

1 J 6 12 Aylı~ 

l)ıhildc 150 400 :' 50 1400 l\uruş 
1 Jarictc - 800 1450 ~:'00 

ı ı an ,artla.nmız 

llesmt 
Satırı 1 O !\~. 
:ıntimİ 20 .. 

Küçük ilan şartlarımı : 

1 hısusl 
12,50 l\ş 
25 

1 2 3 4 1. 1 O Defalık 

30 5o 65 75 100 Kuruş 

.Al. _ Abonelerimizin her tiç aylı· 
ğı içln bir defa meıx-anendir. 

B _ 4 s:ıtırı geçen ilanlıırın fazlı, 
sıun için 5 kuruş ı:ıımolunur"""" 

Kardeşlerimi arıyorunı 
Umumi harpteMuhaeirinMüdUriy eti 

Umumiyesi tarafından Erzrumdan 

bazı zevat nezdine verilen yetim 
çocuklar arasında benimle getiri· 
len lnz kardeşlerim Beyazıt vi
hiyetinin bacı Halit köyünden 
Süleyman kızı Hanım ve Zeliha
dan buRüne kadar haber alama
dım. Bunların nerede olduklarım 
bilenler insaniyet namına bana 
haber .-ersinler. 

lmnbul. Bomcınti Sığdıç sokağı 31 
i\o. da 'f el:\t B. nezdinde Elmı~ 

icra tebliğlerinden bir 
sikttvct . ,; 

Bir kariimiz yazıyor: Yeni icra 
ve iflas kanunu mucibince taı

ralarda tebligat mes' elesi nazarı 
dikkati celbedecek bir haldedir. 

Malümdur ki Istanbul haricindeki 
'iliyetlerde tüccar borçlarım 
vaktında ödemeyince icra daire· 
sine mliracaat ediliyor. Bu mU
racaatlar üzerine haczedilen 
malların salış işleri hakkında taı
ralarda tebligat yapılmak liıım 
geliyor. Maalesef bu tebligatlar 
aylar geçtiği halde bir tUr)U in· 
taç edilmiyor. Bu yüzden bUtün 
işler duruycr. icra işleri ile taı· 
rada muvazzaf olan ve babsetti
iim teb!igatı yapmaktaki tehir· 

!erile muamelatı sürüncemede bıra .. 
kan memurlara vakit ve z.ama
nında işi yapmağa mecbur ede· 
cek çareler bulunmaısa halimiz 
haraptır. Ve bu bal ile tüccari 
emniyeti muhafaza etmeğe imkan 
yoktur. 

Hastaların teşekkürü 
Guraba hastanesinde Uç ar 

danberi gözlerinden tedavi edil-
mekte ölan Çorumlu Baha Bey 
bize bir mektup göndermitlir. 

Baha B. mektubunda, aöz ıer· 
Yisinde bulunan hastaların hissi· 
yatlarına tercüman olduğunu ve 
hastaneye gelip &'iden hastaların 
gördükleri h:shilit ve kat'i te· 
davilerden çok memnun olduk· 
)arını yaz.maktadu. 

Kenıer bu rgaz yolu 
Bir kariimizden aldığımız bir 

mektupta Eyiple Kemerburıız 

arasındaki yolun bozukluğundan 
acıklı bir lisanla şikiyet edil• 
mektedir. Nazarı dikkati celbr 
deriz. 





Merkez Bankası 
Memleketin Hem Mali Hem Iktısa
di Büyük Bir Vasıtası Olacak Olan 
Bu Milli .Müesseseye Vatandaşların 

Fikri Alaka Göstereceklerine 
Şüphemiz Yoktur. 

Gazi Mustafa Kemal 

Iktısadi inkişafımızda mühim bir vazife ifa edecek 
olan 
hem 

bu müessesenin sermayesine iştirak etmekle 
bir vazife yapmış ve hem O/o 6 bir kazanç 

temin etmiş olursunuz. 
Hissedar kaydı muamelesi bütün bankalarda yapılır~ 

Çocuğunu 
istikbalini 

Seven Anne, Onun 
Düşünen Annedir! 

Müfettiş namzetliği müsabakası 
Türkiye Ziraat bankasıııdan : 

5 niaan 931 pazar günü aabahı Ankara ve lıtanbul Ziraat ban· 
kalanncla aaat 9 da açılacak müsabaka ile 15 müfettit namzedi alma· 
caktır. Muvaffak olanlara baflangıçta 120 lira aylık ile ıeyahat ve tef· 
ti9lerde yol muraflanndan bafka 6 lira y6vmiye verilir. 

llt///#l;ııı 

Bir Kumbara Alarak 
Çocuğunuzu Sevindiriniz 

Krem 

Dit macunu 

Raj 

Slldo-ro-no 

Podra 

Briyantin 

1 Türkiye İş Bankası 1 

===-=c.~ua:::=c:ncııııc=q=c: ~ 

Pertev Müstahzaratı Koıony• J 
FA B R 1KAs1 Tırnak cililara 

PERTEV veŞeriki 
Memleketin en eski ve namdar 
Müstahzarah ıtriye ve hbbiyesi 

Lo.yon 

Dit tozu 

EADS 

Kozmetik 

Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
erzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzarat, 
r>cwcwcc:acsc•:wca:c::-c•:aca:ac•:a:a:.wo-.P 

lıtirak için evvelemirde llruaat veya hukuk fakültelerinden ve 
fÜ9' ulGmu &l~ei ticarİ7• veyamülkiye mekteplerinden birinin 
mezunu ve yahut ıon ıınıf müdavtmt olmak 1lnmdl1'. Dilet" fakillte 
veya yükaek mektep mezülılarımn mili iBUiHeaelerde en az iki eene 
hizmet ıörmüt bulunanları da müaabakaya dahil ola1»ilirİer. 

Talipler Ankara, lıtanbul ve lzmir ziraat bankalarından alacak· 
lan prtnamede yazılı veaikalarla birlikte nihayet 31 mart 931 akta· 
mına kadar Ankarada teftit heyeti müdürlüiüne bizzat veya mektup
la müracaat etmit bulunmalıdırlar. 

: .................................... ... 
lstanbuJ Belediyesi llAnıarı 

intihap defterleri asıldı 
Meb'uslar intihabı kanununun 12 inci maddesine tevfikan 

meb'uı intihabı bey'eti teftişiyesince tetkik ve ilsulen tahkik 
edilen mllntebiplere ait defterler 16-3-931 itbu pazartesi gll· 
nünden itibaren ıs gtin a11lı kalmak Ozere icap eden yerler.e 
talik edilmittir. 

intahap hakkını haiz olan vatandaılardan mezkfkr deftH· 
ler mllnderecahna itirazı olanlann itbu ıs gün zarfında iıtan
bulda Belediye binasında içtima eden bey' eti teftifiyeye pul
suz bir istida ile keyfiyeti bildirmeleri hususu ilin olun•. 

Uzunçayır Mama yolunda deribane arazisi bir seneden Oç 
seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuı· 
tur. Taliplerin prtnameyi g&rmek için her glin mllzayedeye 
girmek için ihale gllnll olan 9-4-931 Perıembe gUnll •aat on 
beıe kadar encümeni daimiye milracaatları. 

Temizlik itleri kamyonları için lüzumu olan Jistilderia 
kapalı zarfla milnakasaya konulduğuna ve ihalesinin 19-3-931 
tarihinde icra kıhnacağına dair 27-2-931 tarihli Vakıt, 28-2 
931 Yeni GOn gazetelerile netredilen illnda ı35X89S ebadın
daki iç ve dıı lisliklerin adedi 30 olacak iken sehven 1 O o
l~rak göıterilmiş olmakla meık6r ebaddaki iç ve dıı lbtik
Jerin miktan 30 olduğu tashibea ilin olunur. 

üz. Elb;sc dikim işleri n1üdüriyetinden: 
Etyamn cinsi Tahmini miktarı T.abmint fiab 

l\ilo Kuruş 

Yeni ta yak parçası 1700 1 O 
Yeni beyaz kumaı parçası ı 400 5 
Hurda if baıı elbisesi ve 
muhtelif etya 2200 4 
Yukarıda tahmini miktar ve fiatlara yazılı llç kalem eşya 25 

mart 931 tarihine müsadıf çarıamba günü saai 15 te DeftHdar· 
lıkta müteıekkil sattı kom;syonunca aleni müzayede ıuretıle 
aatdacaktar. Etya ve ıartnamryi görmek iıtiyenlerin Kasımpa .. • 
daki Bahriye Dikimhane MUdOriyetine, talip olanların da yevmi 
mezldirda komisyona müracaatları ilin olunur. 

- ________ .,.,lif 

Mes'ul Müdür Refik Ah..t 


