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Perf'Ullbe 12 Tepbasaai (11 inci a7) 1951 Telefon: (idare) 2.mo - (Yazı iflm) :. 4311Sa)'Jal 5IC11Df 

Ankara 11 (Telefon) - Ha· 
mlanan polia teıldllt M,ıhaıı 
heyeti vekileye arzedilmiftir. 

Layihada pollıôı teklmllln da· 
ha ziyade temin edilmiftir. Alt 
mektep mezunlan dojnıdan dojı
ruya merkez memarw olacaldar, 
bir ıene namzet kalarak libDi· 
yetlerine fire Wihdam olanacak· 
lanlar. 

Batan dlij..... elmüyet ..... ~ .................... 
dal .ı.aealttir. Banlar poJia •ti
........... muadil olup kay
..Ua maap alacaklardır. 

Emniyet mUd&rlerindea Mria· 
•• 5,500, ikinciye 4500, ls&a* 
diye 4000, emniyet memurlanna 
111aluma ,are 400t 3500, 300 
kmut ftrilecektir • 

. Balar 'Villyetlerin uaJifile 

Şehrin umumi bir planı çizilmeden~ ....... 

......... k bir Stadyum t kö ~ RNR 

liman yapılamaz •• ~ i. 
Protellr Yansen: Ber şey lhtlyaea gire yap& ..... l ..... 

Puayı hesapsız sarf etmemelidir , diyor 
Prof9li6r Y•nHD ve latanbul 

mefllll olacaklarclır. Bandan do- r Profes&lln b111en1 resmt. evvelki g0n Çambcada Nfibsı llJ'lfuıdan ~l 
laya bltçec:le sam yapılmaauftlr • 
.;;;;;:;.;.;.~-------=-=----~ıııııı--.-~ .... ..,.. ... ---=1 Alman ıehir mllteh ... 11 •e intlbelanaı bir kat ct.ba kt1tfd 

Felemenk htlk6metinin hjan
tin aefiri M. Van KitYich Veıs
churua Tiiıidye aefirliğine tayin 

Ae••• :~ 
YannıNlz•mettln Nazif 

Denizlerden denizlere 
Yn:anı En•rl BUlent 

lGece yanamdan sonraı 
v,_ılorl!Ublan 

DUakü sayımızda bqfıyan bu çok güzel 
ve heyecarık romaıürımı~ bugöa iç 
ayfalanUQZda • '1~ bQltşaJarile 
birlikte bulacabttız. BU güzef eserleri 

Takip ediniz 

tur: 
- "Şehir~er raliçeai,, illan

bwda bul akla mesudum. 
Şehrinizin ta 1 gUzellilderillİll 
ıabretiai biliyordum. Fakat Jüç 
bir zaman limana girerken iıtan-. 
bulun göstercfili DJanzaranın gii
zeJliğini taaaffUI' edememiıtim. 

Felemenk kraliçesi bazretlerbıi 
l'ilrki,e bDkGmeti nezdinde tem· 
ille iftldur edilnıem bilhassa 
bir ıaOlctadan beni çok memmın 
ebi]ftir. Çtiıık8 T&rk milletinin 
mbsadl ve i~at inkişafında 
baı rol8 ve bitin dUnyanıa tak· 
tirini clavat eden harikalacla 
tarıakkıyi ~kından tetkik ve 
taktir etm~m .&u aayede kabil 
olacaktır. 

Yeni T~enin rub11 ve da· 
ha11 olg ~ Haıretlerhain 
ı.ıa.;1ett.ri dh-.llaıul l>ir: ıah
ı:eftl. "Wir ve b&Jllk -.rleri 
b~ ah~ taktirini kazan
..... Hif tJJh~<tir ki Gazi 
~ JIMMll1.._.. ea bliylk 

.,.w,.etleriadea biridir. 
- Ttırkiye ile olan gerek siyasi 
ikhsadl münasebatınıız hiç bir 
zaman dostane •e lıatta IUPİ• 
mane olmaktan inbJru etme~; 
tir. Son zama~rda .\mı ... ad 
maılabatg&zanmızla Ttlrkiye lıll· 
kGmeti....-da~. 
ret ve doattuk İlftlkavefeal'fılhtıa· 
leketinizle ~ mllnuebatumzı 
bir lfM!611i&t~\:,· 
~-~ ...... iki' 

memleket arasında lilç btr · lhti-
IAf yoktur. Bua• i.dir ld, b1zi 
T'5rkiyeye bağhyaıı cl'ostaııe ra
bıtalardan istifade ve iktıaadt 
mllauebatılDIZlll inkİfUmı temin 
etmek ı.tiyoruz. Bahri nlaad~ da 
inlnuebabmm teklif etiaek e
.... · edl7oı Ankaraya 

mimar pro&.lr Hermann Yan- lenmif olarak .,.,,....._ Alto 
sen bu aabah saat onda Helouan karada Gazi Hı. aia ftl•adma 
vapuril& Pireye giclftektir. Ya- 11141dıar oldujunna ......... 
- hlk6meti tarafmdan cla•et jim bu seferki T&rkiye ..,.._ 
edilen profeı&r, Pireden Atinaya tiıae 1-ıiıa içia •Jll bir lcı,aet 
ve oradb Stokholme gittikten venniftir. G&. Ht:., bapekil Ptt 
soara lWtline d6necektir. ve vekiller tae1eti memleketin 

Profesat Y ansen din bir mu· imari itile çok yakından allk• 
harririmize yeniden IU beyanat- dar oluyor ve .. ı ıehiralitfla 
ta bulunmuştur: ehemmiyetini takc:ltr ediyorlal\. 

- Tllrkiyeden, evelki mtisait ' Alt tarafı 5 inci Slylaaa , 

biri bir ar-

--,--------r-----------S an' at sayfamız 

.......... ı..cı, Klark kıy
metli Wf ........... Kendisinin 
geçeDlercle iki tablosmau mDze
miıe hediye ettiji yazalmııtı. 
8aglhı kendilerile yapbğımız mil· 
)aQb "sanat,, aayfaımzda 
.~Nlt.R 



Konsorsiyomun . 
serrı1ayesı 

~ - ----
ingi z lirasından Franga tahvil edildi 

Afyon tacirle~i birleşiyorlar 
Konsorsiyom heyeti dün sa

bah kambiyo borsasında toplan
mış ve şimdiye kadar İngiliz li
rası üzerine olan sermayesinin 
Fransız frangına tahvilini karar
laştırılmıştır. 

Sterlin 801 kuruş 
D.lln kambiyo borsasında İn

giliz lirası evvelki günkü kapa
nış fiyatından kırk para fazla bir 
bir farkla kapanmıştır. 800,25 
kuruşta açılmış ve otuz para ka
dar yükseldikten sonra sekiz 
yüz bir kuruşta kapanmışhr. Do
lar 47,37,5 de açılmış, 47,36,5 
te kapanmıştır. Liret 9,17 de 
açılmış, 9,17,32 de kapanmıştır. 
Mark 2,00,2 de açılmış, 1,99,71 
de kapanmışhr. 

Borsada dünkü muamele mik
tarı şudur: 

Frank 4,839,000, Sterlin 5,000 
dolar 22,000, Belçika 8,000, 
Mark 75,000. 

Dnn borsa harici altın 921 
kuruşa alınmış ve 912 lrnrşa sa
blmışhr. 

Ru lar 50 bin kilo yapağı 
aldılar 

Ruslar dün kıyesi 54 kuruş-
tan 50 bin kilo yapağı satm al
mışlardır. Buğdayda cinsine gö
re 5 ila 7,10 para arpada 10 
15 para bir tenezzü: olmuştur. 
Buna sehep Avrupa piyasasının 
düşü\{ gelmesidir. Buğdayiar 3 
arpa 2 puvam eksik gelmiştir. 

Afyon tacirleri birleşiyor 
Afyon tacirleri Avıupada it

halat tacirlerinin aralarında yap
tıkları kartele mukabil bir te-

~ah~an akşama kadar politika 
dedı kodusu yapan Atina'Jrlardan 
bazıları da bizden görerek bu iş
lere başladı.,, 

. Bu genç berber olan gibi 1stan
bula gelm~kten ve gitmekten hiç 
bahsetmedı. 

• lat~nbuldan giden Rumların A
tınalt Iara sarraflık ve borsacılık 
san'~tl~mı. öğretmesi, filhaki
ka, ıptıda ınsana inanılmaz bir 
ey gibi ~ör~nüyor. Fakat bizzat 
bazı A~.m~ Iıl,arla görüştliktenl 
s~nra Turkıye den Yunanistan'a 
gıden Rumların burada ~ufcyI· 
bir sürü olarak kalmak şöyİe dur~ 
un, bilakis yeni bir terakki vası

tası oldukları, yalnız borsacılık 
ve sarraflık sahasında değil di
ğer bir çok işlerde çok fayd~lı bi
rer unsur haline geldikleri kana
ati hastl oluyor. 

Sabık iktisat Vekili (Rahmi) 
Bey de hususi olarak bizim ile be
raber Atina'ya gitmişti. Atina' -
aan J"riyeste'ye giderken onun 
mÜ§ahedatım ve ihtisaslarını din
ledim. (Rahmi) Beye de bir zira
at mütehassısı aynen şu sözleri 
söylemiş: 

- Doğrusu Türkiye'den Yuna
nistan' a gelen Rumlardır ki bize 
Lurn.da ~eytinciliği öğretti. Üzü
mü kükürtlemek usulünü göster
üi. Yunanistan onlardan bu yolda 
P.ek çok istifade etti.,, 

Maamafih unutmamak lazım 
gelir ki Türkiye'den Yunanistan'a 
mübadele suretile giden Rumlar 
memleketin iktisadi ve ticari ha
ptında yeni faaliyet sahalarr aç
)nakla, o vakte kadar mevcut o
İan ffaliyet sahalarında yeni inki· 
pf yolları göstermekle beraber 
eski Yunanlılara karşı aynı za-
manda kuvvetli ve rakip bir un
sur olarak çıkmıştır. Eski Atina 
Ue eski Pirenin nihayet dört yüz 

şekl<ül vücude getirmek üzere 
dün ihracat ofisfode toplanmış
lar ve teşekkiilün esasları etra
fında görüşmüşlerdir. 

Norveçe fındık ihracatlmız 
artıyor 

Norveç hükumeti badem it
balatmı arttırmıştır. Bademleri
miz için Norveçin iyi bir müş 
teri olacağı anlaşılmaktadır. 

Memleketimizin de bu seneki 
badem ihracatı geçen seneden 
330 bin lira fazladır. 

arsilya borsasında 
Marsilya borsasında 7 numa

ralı İzmir Sultaniyesi 100 kilosu 
480 frank Korenet üzümü 100 
kılosu 400 franktır. Yumurta 
piyasasında tahavvül yoktur. 

Fındık haur mal Levanet 100 
kilosu 880 ila 900 franktır. Ta
ragana f mdığı 860 ila 880 
franktır. 

Petrol fiyatında yeni yükseliş 
beklenmektedir. 
AEmanyanın harici ticareti 
Almanyamn eylül ayındaki ha

rici Ticareti iktısadi buhrandan 
fazlaca müteessir olmuştur. A· 
ğustosa nispetle ihracat fiyatla
rında % 5,5 nispetinde petrol 
vardır. iptidayi maddelerde bu 
tenezzül % 2 ila % 6 yı bulmuş
tur. ihracatta 0 olO fazlalık kay
dedilmiştir. ithalat mık tar itiba
rile aynıdır. Fakat kıymet itiba
rile 454 milyon marktan tı48 
milyon marka düşmüştür. 

iptidai maddeler ithalatında 
16 milyon marklık bir petrol 
kaydedilmiştir. 

çıkaran muhacır Rumlar zaruri 
olarak bir çok iş sahalarında yer· 
li Yunanlılarl rakip olarak çar· 
pışacaklardı. Bu çarpışma olmuş
tur. Atina'ya yerleşen ve orada 
dül·kan ve mağaza açan muhacir 
Rumlar eşya fiatlarım kırmak, 
müşterilere daha iyi evsafta mal 
göstermek gibi şek;ller ile yerli 
ahaliye rekabet ettikleri gibi Pire 
civarında yapılan yeni binalara 
yerleştirilmiş muhacir Rumlar da 
amele ücretlerini kırmışlar, liman 
işlerinde eski Pire ahalisine reka
bet etmcğe başlamışlnrdır. Bu re
kabetler zaruri olarak yerli ahali 
ile muhacirler arasında müteka
bil tesirler göstermiştir. 

Bu vaziyet şüphesiz yalnız Ati
na ve Pire'ye münhasır değildir. 
Selanik, Serez gibi Yunanistamn 
diğer muhitlerinde de kitle ha • 
linde bir çok Rum muhacirler 
vardır. Bunlar da bulundukları 
yerlerde hatırı sayılır bir mevcu
diyet olmuşlardır. 

.. Jlel-o11ıet .Asım 
Yar1nki sayımızda : Yunanls· 

tandaki muhacirler ne dUşU· 
nUyorlar? 

Şehitlikleri imar için 

Ankara 10 (Vakıt) - Edirne 
meb'usu Şeref Bey anafartalarda
ld ~ehit Mehmetçik abidesile 
Çanakkale şehitliklerinin imarı 
için hususi idarelerden belediye~ 
lere yüzde bir tahrir vazedilme
si ve bu hasıla tın şehitlikleri 
imar komisyonuna veriimesi 
hakkında bir Jayihai kanuniye 
teklif etmiştir. 

Çin ve Kıbrıs meselelerine :ıit 
telgraflar 4 üncü sayfamızdadrr. 

:elli, beş yüz bin kişiden ibaret o· _,_iiiıiiii<iiiiiiiiiiı.,.._üiıiiiiıiiiıiııİİııİİİİİııİiııiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiİİıııilıiii 
lan nüfusunu bir milyona kadar 

Dahili 1 Ve 
J.....IElrici Son Tel 
İngiliz 
Hü iimeti 

Tehdit ve tezvirle 
mevkii iktidara 

gelmiş! 
Londra, 10 (A.A) - Avam 

kamarasında muhalifler fırkasının 
lideri, bugünkü ingiliz hükumeti-
nin tehdit ve tezvirle iktidar 
mevkiine getirildiği iddia et-
mektedir. Bundan başka cihan 
harbinin bütün m es 'uliyetini Al
manlara yükliyen 1918 sulhunun 
da hakiki bir sulh olmadığı fik
rini besliyor. Muhalif lidere göre 
hükumetin, harbe ait bütün taz· 
minat tamirat hesaplarım orta
dan kaldıracak bir siyaset takip 
etmesi lazımdır. 

Buna mukabil Mister Makdo
nald, ingiliz milletinin, kar,ılaş· 
dığı vaziyetin ehemmiyetini tak· 
tir etmekte olduğunu, her mes
elenin haiz olduğu ehemmiyette 
göre göze ahnacağını ve bilhassa 
iktısadi şeklin islah edileceğini 
kat'iyetle söylemiştir. 

Ayrıca M. Lavalin Amerika 
seyahatine temas ederek bu se
yahatten Alman, Fransız itilafı
nın vücude gelmesi ihtimalinden 
bahseetmişitir. 

lngilterede Yeni tayinler 
Londra, 10 (A.A) - Kral ka

bineye dahil olrnıyan hükumet 
makamlarına tayin edilen 32 za
tın isimlerini gösteren listeyi tas
dik etmiştir. Bu listeye nazaran 
muhafazakarlardan 19. biberal
lerden 8 ve amele fırkası milli-

. yetçi azasından 5 kişi yeni va
zifelere tayin edilmişlerdir. 

Başlıca tayinler şu aşa~daki
lerden ibarettir : 

Deniz aşırı ticareti nazırı M. 
Colville, Posta nazırı M. King 
Sley Vood, Tekaüt nazırı M. 
Tryon, Münakalat· nazırı M. Py
bus, Başmüddeiumumi M. Joiwlt, 
Hukuk müşaviri M. lnskip, Lan
castre dükalığı Şanzöliyesi M. 
Davidson, Hazine nezareti mali 
müşaviri M. Valter Elliott, Har
biye nezareti mali müşaviri M. 
Duff Cooper, Maadin nazırı M. 
Issac Foot. 

Hariciye müsteşrı M. Eden, 
Dominyonlar müteşan M, Mal-
colm Mac Donald, Müıtemlekat 
ınüsteşan M. Hamilton, Hindistan 
nezareti müsteşarı Markı Lot'hi
an, Hava işleri müsteşarı M. 
Philipp Sassoon, Dahiliye müste
şarı Oliver Stanley, Harbiye 
müsteşarı Lord Stanhope, Tica
ret nezaretinin parlAmento nez
dinde mUsteşarı M. Hore Be
lisba, 

Avam karnarasında muha· 
lefet reisi 

Londra, 11 ( A.A) - Avam 
kamarasında Lord Ponsonby Lord 
Marmoorun yerine muhalefet 
reisliğine tayin edilmiştir. 

iş kanununda tadilAt 
Ankara, 1 O (Vakıt) - iktısat 

vekaleti, iş kanunu üzerinde ye· 
niden mühim tadiller yapmıştır. 
Bir hafataya kadar Meclise sevki 
muhtemeldir. 

Kazanç vergisi projesi 
Ankara, 11 (Vakıt) - Mali

yede salahiyattar zavat, yeni 
kazanç vergisi projesi hakkında 
bana gazetelerin yazdıklarının 
tamamile yanlış olduğunu, pro
jenin, henüz ikmal edilmedigini, 
ancak on güne kadar ikmal edi
lerek vekil Beye takdim edile
ceğini ıöyledi. 

Vakıtın hrsusi baberleri _____ ..... ______________________ __ 

Bulgar maar· 
sui kas y 

az 
1 

a 

Sofya, 11 {Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor - Bugtııı 
mülhakattan otomobille Tatar Pazarcığa dönen manrif nazırı 
Gospodin Moraviyef yolda bir sui kasta maruz kalmıştır. Nazır1;° 
otomobili üzerine silah atanl~rın sarhoş bir jandarma ile bir sı" 
vil polis olduğu anlaşılmış ve haklarında tahkikat ve takibata 
başlanmııtır. 

Amele m ' r 
va 

Sofya, 11 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Me\1 .. 
kuf bulundukları emniyeti umumiye Miidürlüğünde intihar edeO 
komünist rüesasınrfan Koçof ve Nenofun ölümleri etrafında a01e· 
le meb'usları tarafından Sobranyada söylenen sözlere ve hükfı" 
mete karşı yapılan ittihamlara dahiliye nazın Gospodin Giı:gioof 
yarın (bugün) cevap verecel<tir. 

ta 

' Komünis • 
1 · ti aı nıı 

yapma rdı? 
Sofya, 11 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Ba9ve .. 

kil Gospodin Muşanof bugün gazetecilere şu beyanatta buluo"' 
muştur: 

- Bulgaristanda gayrı kanuni bir konıünist fırkasının mevcU"' 
diyeti sabit olmuştur. Son hndise üzerine polisin yaptığı tahki• 
kattan da bu fırkanın memlekette silahlı bir ihtilal yapmak mak .. 
sadile teşekkül etmiş olduüu anla ılmışhr. 

Dahiliye v e 
Arapkir, 11 {A.A) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya beyefendi 

ve refakatindeki zevat Malatyada alay kararg~hını ve mekteple
ri gezdikten sonra Malatya valisi, C. H. Fırkası vilayet heyeti 

0

reisile birlikte Arapkire geldılcr. Arapkirliler kasabaldrına ilk 
defa gelen bir vekili karşılarnaldan mütevellit sevinçlerini coş
kun bir tarzda izhar ettiler. Vekil B., hükumet, belediye 'le 
C. H. Fır n mı zi a~ t ttil r. Yarın Kembh e "d r.ek tetld· 
katta bulunacaklaMlı .. • 

Maarif v ·ı i • 
Balıkesir, 11 (A.A) - Maarif vekili Esnt B. bugün Manisa" 

dan şehrimize gelmiş ve vilayet, H. Fukası erkanile muallimler 
ve maarif mensubini tarafından istikbal edilmiştir. Vekil B. ya
rın mektepleri teftiş edecek ve cuma giinü Bursaya mütevecci
hen hareket edece~tir. 

Dev et sigorta şirketi teş j e iliyor 
Ankara, 11 \Vakıt) - Bütçe encümeninin temennileri meya

nında olan bir devlet sigorta şirketi teşkil ve devlete ait mües
seselelerle belediyeler, hususi idareler ve devletin sermaye koyduğu 
şirketlerin bu sigorta ile muamele yapmalarını nazarı dikkate 
alan hükumet bu meselenin tetkikini emlak ve eytam bankasına 
ha•ale etmiştir. Yakında bankada inhisar müdürü umumilerinin
de iştirakile bir komisyon toplanarak tetkikatla meşgul osacaktır. 

Habishaneler izamna 
tadil edi ecek 

. 
esı 

Ankara 10 (Vakıt) - Adliye vekaleti hapishaneler uizamna· 
mesini devlet şurasından, üzerinden tadiller yapmak üzere geri 
alınmıştır. Nızamnamede mahkumların giydirilmesi, çalıştmlması 
okutulması gibi mühim maddeler vardır. 

Çocuk mahkumlar hakkındaki layihanın ihzarına devam edil· 
mektedir. istihbaratıma göre çocuk mahkumlar teşkilatı ayrı bir 
teşkilat olacak ve bu teşkilat şimdilik on büyük şehrimizde ya· 
pılacak tır. 

Meclis Kanunuevvel
de tatil yapacak ı? 

Ankara, 11 (Vakıt) - Mecli
sin Kanunuevvelde, Şubatta tek
rar toplanmak üzr~ içtimalarmı 
talik etmek ihtimalinden gene 
kuvvetle bahsedilmiye başlan
mıştır. 

izmir belediye reisi 
Ankara, 11 ( Vakıt) - İzmir 

belediye reisliğine belediye mec-
lisi tarafından coktor Behcd 
Salih bey intihap edilmiştir. 

Komşuluk hakkı IAyihaGı 

Ankara, 11 (Vakıt) - Tapu 
ve kadastaro~un hazırladığı lrnm· 
şuluk hakkı layihası Maliye ve
kaletince tetkik edilmektedir. 

TUrk tarihi 
Ankara, 11 (Yakıt) - Türk 

tarihini tetkik cemiyeti bu ak
şam Halk evinde to lanmı tır. 

ek Her Heyeti 
toplan ı 

Ankara, 11 (Vakıt) - Vekil'" 
ler heyeti saat beşte toplandı. 
içtima geç vakte kadar devam 
etti. Müzakere arasmda Başvekil 
ismet paşa hazretlerinin yaran 
mecl ste irat etmeleri muhtemel 
olan nutukları etrafında da gö
rüşüldüğü tahmin edilmektedir. 
Adliye memurin komisyonu 

Ankara, 11 (Vakıt; - Top
lanma halinde bulunan Adliye 
vel<iilcti memurin komisyonun!ln 
içtımalarını bir hafta kadar tem
dit etmesi muhtemeldir. 

Fırka f d re heyetinden 
Ankara, 11 ( Vakıt) - Fırka 

idare heyeti bu akşam taplaoa
rak geç vakte kadar çalıştı. 

f nhiser teşkilat. 
Ankara, 11 (Vakıt) - inhisar 

salış ve muhafaza teşl<tliitınıo 
tevhidi bugiın de toplandı. 

d 
1 

k 
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C s P o R il ... - ..... g----.-........ - .... ---.... li-e .... 'r~ı--8-.. -.-.1---.1 1 "vak•t,, •n H•••• 1 
edikodu üstüne . Nezleye yakalan-

dedi kodu! Defterclarbkta • Umumi harp miltare- Belediıec'• mamak icin ne 
" vu"' ıçın gBsterllen tek bı flcretle çalışan mUte- kesinin yıl dönllmft Bakırk6yle Sirkeci yapmalı ? 

Sp0 I .. ha daha r kaltJerln MBBBfl&rl DUn Ferlköy ve Topkapı me· BrBSIDd& otobfls 
•11 drcu ar ve sporla illkadarlar zarhklar1nc'a dfnt merasim Bugünden ttlbaıen ı•leyecktlr, Şimdi mevsim nezle mefti.ml-

11 a ıtad 1 • • Eski kanun mucibince tekaUt 1 ... dir. Sonbahardan kııa -:-ı. ... •ndırd.. yum meae esının edllenler maa,ıannı tam yapı dı aet•r Ucretl 17,S kuru,tur ...... _ 
''• ıgı heyecanlı akisler alacaklar Almanya ile itilaf devletleri Geçenlerde bir grup beledi· bava değitildikleri birdenbire 
fik1

111 
tt1Dektedir. Bu arada bir lıtanbul defterdarlığına ma· arasında 11 Teşrinisani 1918 de yeye müracaatle Bakırköy • Sir· olur. Vücut, bu ani tabavvtillerle 

Qe ~~ını bir şehir mecliıi aza· liye vekAleti tarafından mühim imzalanan umumi ha: p miitare- kect arasında otobüs iıletmek çabucak Olfet edemez. Ve biraz ela 
tl' .. tetnlcneırettig· i sözler haylı bı"r tamı"m yapılmııtır. kesinin yif dönfimü rnünasebetile Jlka1ııt hareket edip kendimize 
• d" • · · d b için imtiyaz ııtemitti. Belediye 1 tıı •rıılanmııtır. Tekant kanunu mucı'bı'nc• te· un şenrımız e azı merasim bakmazsak sogu· k algınbldan. 

cu Yazıd G ı t F u ~ yapılmıştır. bu müracaati muvafık bulmuı 
-~ h a, a 

8 
aaaray, e· kallde ıevkedilenlerden buıusi Merasime sabah sut onda ve dün lbım gelen ruhsatiyeyi nezleler, brontitler zatDrreeler tn~a~f ~e Beıiktat klüplerinin veya mülhak blltçelerinden tab· Feriköy Fransız mezarlığında vermiştir. kapımıza damlayıverirler. 

lJu- -tııne halel ıelmemek için . t il ti . t'hd di eski f ransız muh11ripleri birlig· i Otobüsler bugünden ı"tı'baren Nezle, herkesi bitiren eok iM.-u~ Beyosilunda yapılma· sıea veya ere e ısı am e • 

8:·~~cl1ılrbleri ituet ediliyordu. !enlerin tekaüt maaılarının ta- reisi M. Röbul'un bir nutkile seferlerine baılayacaklardır. Sir- ve çabuk geçici bir hutaJıkbr. 
İl;."'Q. & e mensup olanlar bu mamen verilmesi ve umumi bnt- batlanmış, bunu Fransız sefiri keciden Bakırk6ye bir kiıi için Burun akmblanndan, akaanlctan 

elet d~ddetle tenkit •e reddet- çe dahilindeki dairelerden bi- Kont Dö Şambrön'ün bir nutku 17,5 kurut alanacakhr. geçer. Tramvaylarda biHa .... 
tı:d ırle!· Hsasen bu sözlerin rinde bu suretle i•tthdam edilen- takip etmittir. Harpte ölen Fran· Şehir mecllal bugUn toplanıyor kalabalık zamanlannda burun 
ıi •d bır yanlıtlık olmuı da- )erin ise, tahai•atı fevkalAde ili· sız askerleri için dua edildikten Bugün Şehir meclisi top· buruna seyahat nezlenin ıirayeti 

İr. ,?! e akla yakın gelmekte· Ye edilmeksizin yalnız asit teka· sonra Sen lui kilisesinde de dint )anacak ve vali Muhiddin B. et için birebirdir. • 
""nkll G 1 t 1 F b Jd" 1 ayın yapılmıttır. 1 · h kk d d Sab hl · h ıL- -'• .. il!• ba•• .. •n •h~, a a asaray a ener· Ot maaılannın •erilmesi i ıri • meıe eeı a ın a geçen celse e a eyın enu.. a-_. ........ 

..._ ~~t,ikta11n bilakis stad- mektedir. Meraeimde Fransız sefareti yapılan hocumlara cevap vere- rutubetini azaltamachia zaman• 
f 1 ~e ~oğlunda yapılmama11· a.,ıkta• mal aandılında kırı• ve konsolosluğu erkAnından bat· cektir. Stadyum meıelesinin )arda dışarı çıkmak mecburiye-

·uo 1&ttııaelt ~bahçede yapılmaS1aı lan kau ka Fransa konseJosluğuuna men- 1arnıWmeıi de muhtemeldir. tinde olanlarda nezle koJayblda 
, llla6ıtefit 11 

kendilerini daha çok Befiktat mal undığına geçen· ıup zevat hazır bulunmuştur. MUatahdemlerln teaçlll ı,ı yerletir. Nezleye yakalanmamak 
...,, · l'ı~ tder. Çüokn birkaç sene lerde bir rece bır11z girmit ve Ferikısyde yapdan bu mera· Müstahdemlerin tescili için için biraz (Mantol)l8 veya (Goma· 
l I' V ~~ atad k ndi ell•·indedir sim esnasında Fransa ıefareti 

e 
1 

e ~ • kasayı 1-rarak ·,,. 
0ındekı0 ı"kı" bin evvelce verilen •An m8 blet p za t l)lü ı· d k"b "t b•n 1..:.. d atat b b ld y "b h,.e • 1 

.,. ataıe milteri Kolonel Saro, ata· _, u a r o vaze m en ı rı ...,. a.• 
e "• er • e enı 8 7 lirayı çalmı-'ır. Zabıta bu meç- u'"nU akıamı bitecektı'r Y n"ıd d k - -·1·-..:k b ..... _ d-.... /' Pdıc-'- tatt d b f zJa "' •enaval M. Anverny ve sefarete g • e en ar so aga ~· en ......... .-

.,;fir,.: L "" s an • a a L •• 1 ka,. bırıızını -eydana çı· ,.. d ilhl t uzatılmıyaca" "h ti d li .. · k 1 b de-L ·1 ~ uutab ·ı ~ · · bu Oç o.. - men1Up iğer bazı zezat Topka- m e gı cı e e o e gıne oyma ı ve uran 
ve- q bL• 

1 
ece.. ıçın karmak 1",.fn 11iddetli takibata gı·- 1 .. ·d zamana kadar Belediyeye müra· J''" • d f · ...:~detl ·,...; 

P."'Qll.. bu vaziyette Tak•imde T ,.... pı mezar ıgına gı erek harpte ıgın en ne eaı tau e ıy-. 
t e._.ıı maçlar daha çok ha- ritmiıtir. icap edenlerin parmak 6Jen müalilman askerlerinin me· caat etmiyenler cezalandmlacak- çekmek ıuretile genize yaldq-

Cll'" 

ki
ak-

8.0ırılc1r. izleri ealı"arak tetkik edilmek- zarlannı ziy~r~t etmitler, bu mil· lardır. tırmala. Sabah aotuk alpahklan 
... , tıcle atadyum için mütabaı· tedir. nasebetle bır ımanı efendi tara• Lokantalarda yemek flatları ile tramvaylar için bu çok iyi 
"'ti l'lll 1 k d fından diıa edilmiıtir. ıj'!ın ucuzlamıror? ffu ...__ o. __ _ ~ ._ •e lcarilerimizin fikirleri- stanbul b'9 ••n• n• a ar n T bir taha z va11tU1Ull"• uuau 
.ı _ -rarke b · b k'l ve111ı verecek Öğle üzeri de Ünyon Fransez Son zamanlarda bavayici za· yapamayanlar Mantolltl veya Go-
.,. ~ n u ıayıayı u te 

1 
• •-tanbul villyeti dahilinde g~ bir lig'" i tarafından bir zı"yafet ve· ruriye fiatlarının -nnden ...ı'ne -._.,~~YlllUf, fakat bittabi tinan· 111 5 .. ... matollti aun'i Çtgaralar Yardll', 

· ..,-ı11a11 için bahsetmemi.tik. çen sene zarfında tahlil edilen rilmit ve Fra~sa ıefiri ve birlik ucuzJamıya baılamaeına rağmen onlardan kullanabilirler. 
bQ Yeni bir uha Yerlİ m1ktara 25 milyon lira mık· r~}si. tarafından nutuklar söyen- lokantalarda ki yemek fiatlarınan Akpmlan evinize Jittijiniı 

ndf ~ l' illeti aktam refikımızda e•· tannda idi. Ôğrendiiimize g6re mıtbr. geçen senekinin aynı olduğu na· vakit, yirmide bir Mıntoltı baTi 
,_ ~bıon meb'uıu Muhtar Be- bu ıene toplanacak vergi bu Yar1nkl konser urı dikkati celbetmitlir. alkolden, kaynar ıuya bir ~ 
'- ar mektubu çıkm•fbr. Mah· aktardan az olacakbr. Edilen Yarın, C. H. Fırkası Beyoğlu Belediye cuma rubsatiyesi damla damlahnız, sonra herini ..._ '-1 eaki Fatih yangınından tahminlere göre bu rakkam 18-20 merkezinde, İstanbul konserva· tebdil edilirken ağır reıim •er• delikli bir klııHtJa kapabnız, 
~· y J 11 d tad um dd l · d 1 kt tuarı talebelerinden müteıekkil, k . . 1 k al fi 1 ıs• a . .\k •pı an P..; a b ıh y milyon ra e erın e. o aca ır. Cumhuriyet Gençler mahfeli mu- meme ıçın o ant ann at ara buğusunu burun deliğinden içeri 
~ saraydan eni a çe ve Bu initin en milbim sebebi ara- siki ıubesi tarafından bir kon· kendiliğinden indireceğini zan- çekince iyi hafiflik hiuedersiniz. 
~~~d=~·~~~'~;: zi ve mü11"kkafat vergilerinin Hl' ....nlecektir. Bu llliıauebetle netmektedir. Şayet lokantalar Sazan da sıcak bir ihlamur 
\~eden çok yakm bir yerde Maıtafa B. tarafından .. (Musiki) buı&akG pahab fiatlar)a aabp ve icap ederse bir aspirin al..,ak 
tL~de yanında bir saba ay· llaarffteı menulu bir konferan• verilecek· devam ederlene Belediye bu it· gayet muvafıktır. Sabahlan rutu• 
L~ ld tir lerle de mqgul olacaktır. b ti" b ı d tu• · k k ~~ou~oo ~rd dm~~MWdmek~plerlnde~~·==~~~~=~~~~~~~~~~~~~ eı ~uaao pçıu• 
~ labanm •tat için çok mu· ı A I i H b I 1 1 bilhassa burnundan !llefes almaya 
~~duvunu bildirmektedir. Millet mekteplerine yapalan d Y e El er e r çalqmak ta faideli bir tedbirdir • 

~.: mllractaatlerin fazlahğı lrarf1S1nda Tıbbı adli ile Mazhar OsmanB.arasındaki ihtilaf Çünkü ağızdan ahnan nefale 
~ maarif mOd8rlüiU bir çok aemt· 1alak bava birdenbire ve kolay· 

9akay a bakın! Jerde tekrar tubeler açmak mec· K , b 1 h il d · ıd. bkla nefes borularına gidebilir. ~~ gece aaat 13 de Beyot- buriyetiDde llalBllfbr. Bu arada at İ ir rapor a 8 e J J Bu takdirde broqite yaka· 
l!t ~ıtiklll caddesinde Melek Fatib ve Eminantl mıntakalannc:la lanmak pek muhtemeldir. ffal. 
st••ı 6n0nde Osman ve Ho- muhtelif mekteplerde yeniden Katilden maznun Karakaa Hftseynln, deli bu ki burundan yapılan tenefflate S jıminde iki arkadaı ıaka- denbaıaeler acılantbr. .,, ise bava burunun kımmlannı 
ıs rken HOıeyin Osmanı bı· lllhlyat t.klltealnde olmadığı netfceslne varılmış, mahkeme, dolaprak ısınır. Ve nefe• boru-
Se arkasından yaralamıftır. kont.ranalar raporu kabul etmiştir larını iltihaplndırmaz. Blyle 
'ı; L tahkikata baılanmıttır. DarDlfUnun ilihiyat fakOlteıi B rutubetlı" havalarda " kaıkol " 

q•ft u t lhayet undan iki buçuk sene kadar ev. tam olarak cu··nnil '"'lediii tahakkuk • • ren • e, n müderrisler meclisi ıon toplantı- "9 

A... . aBndUrlldU Tel, İstanbul ağır ceza ma.hkP.:nesi, etmiştir. Dün muhakemeye ba~lan • kollanmak da faidelidir. 
d-.;~olu Hiaarmda Körfez cad· unda cumartesi, pazartesi, per· Hacı Omer isminde birisini öldürmek· mış, rapor okunmuf, maznun vekili • • • 
)ra:"'Q b ft d ıembe gU.nleri ıaat 17 de bat· le maznun Karakaş Hüseyin isminde- Nuri bey, rapor etrafında itirazda Nezle diyip ıeçmemeli, elıem-se ir ha a anberi yanan lamak nzere muhtelif mü.derrıs- ki bir genci muhakeme etmiş, netice- bulunmuş, şöyle demiştir: 
br depoau alndOriUebilmit· miyet •erilmezse bir çok ihtillt-d • ~ ler tarafından serbest dersler de cürmün tehevvüren işlendiği sabit -Müekkilimde "Tasabbli akli., nin ukı_ tfin çılmıaaına sebep ol- olmuş, maznun, yirmi bir '"aşını ik· k b 1 1 t "' lar yapar. Birinci derecede yanak 
'- 11d l'l için depo •bipleri bak· verilmesine karar •ermııtir. Bu " mevcudiyeti, a u 0 unmuş ur. ~on· k b-·'-k-
q l mal etmiş olduğu noktasından oaı beş ra (fehmindeki bariz salah) dan kemiğinin ortasında İ vv-u Çaııka ~akibbat d yapalmdaktdadır. denlerden arzu edenler az bir sene hapse mahkum edihnişti. Tem- bahsediliyor. Rapor, heyeti umumi- la cephe kemiğinin içindeki 
h~ .. ,_ u Iİ İ epolar a alma &cret mukabilinde iıtifade ede- yı·z mahkemesi, bu kararı. on dôrt d" mütenazır boılukların ilL~LaLı ••-.rı rl · d .ır,,;_.; ·ı kt yesi itibarile müphem ır. Raporu ve. uu D dit il ye en e •• ~ .. n me e•· ceklerdir. Bu &cret iki tak•itte vw11.ında oldu.ır.unu iddia eden maznu-

• Aı_ • b ld k - &-.L.: .1-r 
5 ren heyet mahkemeye gelsin, lzahat husule &elir, ıonra nezle ı~ C-. ~ a e Ciml.-un qnuı• alınmak Dzere •enede 100 ku· nun yaşının tesbiti noktasına dokuna· versin. iner. Vilcudun mukavemetini 

lh.ı llltlfuak parlaması ihti· ..._ rak bozmuştu. Fakat, yeniden muhake. 
-...ıt •ardır. ru~ ..... • Müddeiumumi Cemil bey, raporun kırar. Eskiden uyuyan butahk• 

T Serb .. st der-•er •erecek mG· meye başlanacağı sırada, Karakaş d • .
1 

ali h .. .. " ·· mu'"phem olma ıgını ı eri sürerek, l t 1- d mak ı"btim r- • dit mektuplan Hüseyin, deli1ik eseri r:ostern,\ş, tıb- ara e1rrar uyan ır 
... '--alata ...r.mrnftn mlidürB ile denilleria isimleri ıudur: bı adlf, kendisinin orada zaptı mÜ'IU· şöyle söylemiştir: vardır. Bunun için dikkat ediniz. 
~\l••iıriae •b:a -;:hdit mektupla· isllm miltefekkirleri: Mehmet kün olmadığı kaydiJe maznunu bimar. - Son rapor, tıbbı adil meclisin· Yakalandıktan sonra tecla-.lye 
Jar.16nderildiği ve zabıtanın bun• Ali Ayni B., Türk feylesoflan haneye göndermişti. Halbuki, orada ce doktor Ma:ıhar Osman beyin de iş- uğraşmaktansa, yakalanmamaya 
Old .l&aıderenlerin izi üzerinde ve meılekleri, Türk. islim hu· muayene ve ahvali tetkik olunan l\:a. tirakile verilmiş ve maznunun (tamış. avret etmek evlA delil midir.? 

\lnu ı ktad k HU · f deli olnı d ,; •uur) olarak cürmü işledifinde itti· •:r •ııe Hekimi ..!. yazı ma ır. kukçuları ve meslekleri: İzmirli ra ·aş seyın n. a 1ö 1• ce- '$ .. 

~f T k zadan kurtulm~ için deli ~M da,·· fak edilmiştir. Raporda hiç bir tena· - ===-==--=--=-=-=---~-•retıerde: i•mail Hakkı B. • ilrk e~Amcı· randığı neticesine ,·arılmış, doktor kus ,·oktur. Esasen maznun, muha • mısın? 
Dun ltalya Kfllhnın ları: Şerefettin B. • Türk miifea· Mazhar Osman beyle diğer :rt!di dnk· kem~i esnasrnda kendieini -şiddetle - Bilmem!.. . 

IJn doldutu gUndU ıirleri ve meslekleri: Şeyket B. , tor bu husu~ta rapor vermişlerdi. Bu· müdafaa etmiş, tamamile akıllı bir 8 • KaraJ\aş HUHyın. suallere •tik~. 
il il İtalya Kralı Viktor Ema· Bedii terbiye: iımail Hakkı B., nun üıerine, tıbbı adlilc l\fazh :ır Os· danı gibi ,·aziyet almıştır. Deli olma· netle teT'ap '·eriyor, yalnız arada r.ıra. 
,,. U.lie) bazreUerinin doğum yıl diS- Tilrklerd- Hadı'ı toplı"yanlar •• man B. ve arkadaşları arasında r.ok· d .ı:. 1 l t R k · f 'd" da gözünü. kaşını O) natıyordu. \"at 
.. .... ı!§ı an aşı m ış ır. .apor, a 1 ır. meselesinin halli i~in muhakeme ~5 L -llıQ .idi. Bu münasebetle ıa- H"·-vı'n "'--81• B., UJAhı"wet mef- tai nazar ihtilafı çıkmı-:-- mahkeme, R · H 1 tf ' ..... t --.hı ~,, 1'1Y u ,, - ı eıs asan .u 1• aza L' usre ' V'! teşrinisani sabahına bırakıldı. 
l'a .. eyı~ Beyğolunda Sen Antu· humumaa felaefelerde ıe,.irdiji Hüeeyinin deli mi. akı lı rnı oldtıiu A5ım be' lt"r. nıüzakueden sonra 1 
.,... kıJis · d d" ı · 7 nun kat'iyetle tesbitini i!!ıtemis. l\faz. · 'ki ki hlklye davası mahklmlwet ) eım e ın marasım teklmtll ıafhalan: Nimet B., raporun kUi olduğuna dair verdı e-•Pılauı meruı-de 1·talya se har Osman bey deli olm:ıdıgınd.ı. tıb. rı· k"'raı·r bildı' rdfler. kararlle netlcelendl r:.:: ' - • VebabiliX.:n iati•••ı ve akı'delerı··. 0 (R l~•rı Baron Alo;z1• ı"talya konıo• •• -w- in adlf deli olduğunda ısrar etmlşleı·, d 

1
• t esinıli Şark) meemuuınq ti 

Y f Z B D h • Dam, bu cihet halle i ınce, em· osu M Sal M usu İya • , in İlıi ne va· maznun, birkaç defa tıbbı ad !iden bi- kan (So,·yet Rusyada garip bir izdi· • ermo ele, Atepna· yizin nakzrna göre ~aşın tesbiti ~an1a-~~ M. Secchi •• Sefaret erk&nı kit bir mesele olur: Şekip B., marhaneye gönderilmişti. Nilı:ı ~-~t sına geldi. Reis Hasan ı .. utfi bey, vaç) hikayesinden dolayı necm11Bıua 
•ıt buluamUf)ardır. Selçuk Ye Oımanlı deninde mahkeme, Mazhar Osmar bey de ha- maznuna sordu: neşriyat müdirü Müslim oğlu Emia 

Dn,_ A ad l d d" i h ek ti F zır bulunduğu halde tıbbı adli nıecli· bey aleyhine açılan müsteh'*! Mfrl-.... a .... it-'va ıefareti •e ı"talya n o u a ıa ar e er: uat so···-le bakalım sen kar vaşında 
•u t"'" " ı_ ıinin meseleyi tetkik ve kat'i bir neti- - ·• ' :r " • yat davasile (Küçük hikayeler :.Ol • 
t-eueae erile limanımaıda ltu• 8. t Bauil dininin yahucli mukad• Cf)·e ballamuını kararlaştrı llU!\(ı. sın? lekaiyo) nanda çııkan (Piç) iaD•ki 
~ ~I q • .,..,!ur Wralda da menkabelerinin teıekkllltin• Karaı· mucibince hareket edilmit, - Bilmem! hikiy.._ dolayı hiklyeyl n,,.n 1i 
~-~· deki mevkii: Hilmi Omer B. ae&ioede Kuakaf Hfi&eyiala fuara - Oç yqında --. akis 1.,anda· ~ •Jif•JJ ........ 
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l Acuzenin definesi ( Kaçaınak Olagan 
Hikiye Nakleden: 

fa. 

ınmınıınııı11111ııııımıııu11 Müellifi : Nizamettin Nazif 11 111ıııııııı11ııııııııııııııı11ıııııııııııııııııı1111111ıııııı ıırı1111111ıııııııııı111ııııııııııııııııu1ıııııııııııııı11ııı./ 
Rasim sabah kahvaltısını ya· ğunu, midesinin lokanta yemelt• 

pıyor. Mahzundur. Çünkü, kaqı· !erine pekte ah~amadığını gördü. 
aında duran takvim, o gün 58 ~nci Suzan'm yaptıi'fı yemekleıi arı• 
yaıına girdiğini hatırlatıyor. yordu. Y alnızbktan da bıkmıştı. Yeşil sarıklı bir adam, kocaman bir 

tespihi, okuyup ülliyerek çekiyordu. 
Ucu topuzlu bir şiş tutan genççe 

Ötede, karısı, yüzsüz bir obur- insan kırkından sonra öyle her Ö• 
lukla bir kemiğin iliğini emiyor· nüne gelenle ahbap olamıyordu. 
du. Lokmasını bitirmeden sordu : Rasim, ister istemez tanıdıkları • 

- Yahu, bugün ıana ne olu· m bir tarafa bırakmıya mecbur' 
yor, yoksa yaptığım paça iyi ol- olmuştu. Bir nk~am, Gardcnbar• 
maınıt mı? da, karısının ahbaplarından Sa .. 

- Yok!. . Doğrusu yemekleri- finaz Hanımlara. rast gelmiş, on• bir adam •.• ne bir şey diyemem. lara görünmemek istemesine rağ• 
- E, öyle İıe? men gidip ellerini sıkmak ve bi• 

DDnku kısnun hDllH•ı 
l\i [Urfa.. Kehriz çayının eğrile bUğriile 
bıJe biçtiği ovaya Mklm tepelerden 1 
bir nde, ztif, aksakallı, hasta ve ihtiyar 
\'t •dıın, genç bir bnbıyeğite nasihat 

t'!Xıcklc meşguldür.] 

Ya ben ne olacağım? 
Sen de gel-

l't - Ben de geleyim ha? .. Sen bPnim 
'td ~e olsan böyle bir tek:ifi kabul 

er inisin? 
tt ~e ateşin başına geçerek bir parça 

•opardı: 

- Otur da öyle ye .. 
d ~onra sözUn birdenbire mecrasını 
ef1rtirdi: 

- Nereye gidiyormuş bu kafile ... 
f - lstanbula ... Dizdar, Snnullah 
~ tndiye hediyelik halrlar 'e bir par
~ da altın gönderiyormuş ... 

İhtiyarın kn lnrı gime bi ·dmbirt' 1 

Satıırnıştı: 
-SunnuUah efendi)e mi? 
- Evet baba ... 
- Baba mı diyorsun? Hala baba 

il\ diyorsun bana?. 
b - Elbette heni sen büyüttün ba· 
aın sensin .... 
İhtiyar acı acı güldü: 
- Ben büyüttüm seni ... llu doğru. 

li'akat benim yerimde bir başkası bu· 
lunsaydr, pek benim gibi harckf't et ·ı 
l'netdi .. 

- O halele benim hir balı:ıın varcl~ .• 
- Elbette ... Herkesin bir babası ol· 

'1 "l; .. ~ n.ı •• 

~Ji Hasamn sima ı birdenbire c:J. 
dileşm~ti: 

- Maksadın benimle istihza etm< k 
değildir zannederim. 

- Elbette .. 
- Demek ki sen benim babam d'" · 

filsin? 
- Hayır .. 
- Kimdir Ö}leyse .. Söyle! 
- Zamanı var? 
- Ya sen ldmsin?. 
- Onu da öğrenirsin .. 
İhtiyarın yüzü bir mumya gibi sa· 

l'arnuştr. Dudaklaıı titriyor<ln: Hafif 
bir sesle: 

- Bu dizdara ne yapsan hakhsın 
d~i - Bu hak sana baahndan ~e· 
lir •. Ve şu eşyaya istediğin gilli te,,a
hup edebilir in .. Sun'ullah Efendiye 
!~den Ycya ondan gelen herşey de se· 
\ ın heıaı malındır. nu da san:ı ba-
ltadan gelen bir haktır. Al !'öllllU da .. 

l Sol elinin orta parmağında duran, 
~I renkli hir Yemen taşıylc s:Uslü bir 

tilrnüş yUzüğü çıkararak uzattı: 
\• - Bu da babana ait bir hat.radır .. 

e daha bir cok hatıralar, hiJravele1· 't ~ J 

e haklar \'ardır ki sana gene b:ı.han-
~an mevrus bir hak nddedilehilir .. 
,_unlar için de bana yarın akşama 
l\ctdar mü aade et .. 

d 
Çevirmeden bir parça daha kopar· 

1: 

- Ye şunu da .. Işte bunun i~in S.'l· 

n~, Yarın yola çıkma demiştim .. Ken
dırnde bir fenalık hissediyorum. Yıl· 
iarca intizar ettim, beklediğir.a gel· 
:ntedi. Onun gecikmesi, seni dahn faz. 
la bekletmek için kufi bir ha?c ver· 
:ntez bana .• 

Ve birdenbire ayağa kalktı. 
- Şurala bak! -dedi-
Bir deri bir kemik kalmış kuru ko

lu ile kar ıda bir tepenin üstünü süs· 
liyen bir kale harabesini gö terdi: 

- Babanın eski kalesi. . Kapısmm 
Önünde ne güzel iki sütun vardır .. 
Biç gittin mi oraya?. 

Deli Basanın yüzü biribirine müte· 
zat bir çok hislerin beynini nas'l yor 
duğunu gösteren bil' avna .. ·a dönmüc;. 
tll. • J 

- Evet .• diye mırıldandı. Gitmişli· 
kim vardır .. 

- Öyleyse bil ki onnın bir de •ari· 
hl Tardır .• 

-2- - Hiç, anlıya.mıyacağın ~eyler raz çene çalmaktan kendini ah .. 
var.. kovamamıştı. 

- Öyle ya, beyefendi, biz hay- Pek tabii, RMim, kendisine e' 
vanız !. . olacak bir kadın da aramıtt a • 

Ruimin ıükUtu, bir tahl<irclen ma, kafadar ve münasip bir şey 
daha keskin ve acıdır. bulamamıştı. Bulunduğu otelde 

Rasim, on bet ıene evvel bu bir lene kadın ve kız vardı. Bun• 
kadınla evlendiğini, bu izdivacm Iarm ekserisi seyyahtı. içlerinden 

• kendisini mes'ut etmediğini dü- bilhnssn Aynes Rozaryo isminde 
tünüyor. Bir genç kızın evlen· babası Amerikalı bir tüccar olan 
dikten bir kaç ıene ıonr~ bile ne bir kız vardı ki, doğrusu, pek gü• 
tekil alacağı naııl tahmin edilcbi· zel ve cana yakın bir seydi. Fa• 
lir? Kanımı, babaıı doktor Sü· kat, Rasim yaşına rağmen peli 
leyman Beyin evinde tanıdı~ı za· genç görünmesine rağmen, genç 
man, Suzan ince yapılı, narin, sa· kızların tanışmak icin can atlık• 
rıtın bir genç kızdı. Güzel konu· }arı sınıftan de<Yildi. Halbuki Ay• 
tur, edebiyat., reıime meı·ak e· nes'in annesi, onu her gördukce 
der, tenkit ederdi. Yavaş yavaı kırıtıp duruyordu, amma, buna: 
Rasim kendisini onun yanında kü da Rasim pek yanaşmıyordu. 
çülmüt gibi görmeğe batlıyordu. Üç ay sonra, ashabı emlakten 
Fakat Suzan onu daima iyi karı.ı· Hasan bev, sigorta şirketi memur• 
)ar, o da çekingenliğini yeneı ıli. tarından Rasim beyi kıskanmıy& 

Tepe bir ovaya bakıyor, uzakta iki dere akıyordu.Daha uzakla 
~trafı surlarla çevrlll bir •ehrln minarelerini saran yaldızh 

madenler pırıldıyordu 

Ne yazık ki evlendikten bir başlamııtı. Eğer erkeklik iı.zeti 
kaç ay ıonra, Raıim, kar11ının bü nefsi olmasa, Suzanm acı istili• 
tün edebt malQmatmın pek sathi zalarını kabul ederek eve döne
olduğunu, müki.lome kabiliyeti· cekti. yavaş yavaş onun meziyet• 
nin karı koca samimiyeti karşı· Jeri olduğunu da dütünmeye vtt 
11nda eriyerek altından kalp bir bunu kabul etmiye baılaınıttı .. 
§ey çıktığını gördü. Yalnız, gözlerini kapayıp da od 

yordu. Fakat tam dudaklannın ucu- - Affeee ! Sana söylüyorum. 
na ı~adar gelen sözleri birden biri! yu Duymuyor musun bireee? 
tarak durdu. Gencin arkasını sıvaz. 

ladr: 
- Haydi çocuğum .. -dedi- Hu· 

giin git.. Yarın gel •. Ilu adamları da 
öbiirgiin sabaha kadar alakoy.. Ya· 
lın' gorü~\liğ imüz zaman, .sanıı. kır
"ithzr fJen~u llahğm hikayesini anln
tacağırn .. 

Ve arkasına bakmadan mağaııı} u 
doğru yiirüd ü. 

Deli lla an. hir an gözleriyle onu 
takip etti. :=:onra o da dü ünceti dii 
şünceli arkadaşlarının yanma gitti .. 

Atlara atladılar .• Atlılar gitti. 
Kol kola bağlı esirlerle eş}.ıl l atır. 

Jannı, beş on ccngfınrin nezareti al· 
tınd:ı, dağın ovadan göriinmcz J)r ko· 
vuğunda lmakmışlardı. 

- Haydi .. Çabuk ol! Bak.. Sar
hot müezzin teraviye gidiyor .. 

Sokaktan, nalçalı bir çift kun· 
duranın gittikçe uznklaşan ses· 
leri geliyordu. Bakır bir şamdan· 
da iki cılız mum yanıyordu. 

Yere Mrli bir ha:ıır serilmişti. 
Köşede bir asına beşik sallanıyor· 
du. Kapı gıcırdıyarak aralandı, 
eşik üstünde oturan bir kadın yü· 
zW:ı·· odadan t r~f§ Jt.eviı·di. Son
ra, ~öyle bir ıgerlndi, hasım uzan· 
dı: 

- Ne istiyorsun? Ne var? 
Beşikte çocuk cıyak cıyak ha· 

ğırıy;ordu. Kadın, pembe bir na· 
mazbezi ile örtmüştü yüzünü .. Bi· 
leklerine kadar kınalı ellerini sal· 
lıyarak: 

- Bu yumurcak .. dedi.. Dur· 
maz ağlar .. Sen.. Koca ayı! Eş
tekler gibi anırırsın .. Benim hali· 
me sokaktaki köpekler güliiyor .. 

Sakallı adam. 
. - Eyi ama .. dedi - vakıt la ge• 

çıyor. 

- Ne yapalım geçerse 7. Hem 
sen bana c.kıl öğreteceğine, §U 

yumurcağın ağzına bir pın·mak 

Bundan baıka nizam, intizam. bet ıene müt~madiyen yaşadığı 
nedir bilmez, artık bir koca bul· bu kadını göz önüne getirmek i11 .. 
mak derdi kalmadığı için de üı- tediği zaman, tuhaf şey, onun şek• 
tüne batına ehemmiyet ''erme~ lini bir türlü hatırlıyamıyordu. 
olmuştu. Hatti., bedeni teşekküliı Bulunduğu otele bir çok ldmıe• 
bile değişmişti. Sarı olan saçlaı·ı )er gelip giderdi. Bir gün, ot(!• 
koyulaımış ve ince endamı kay· lin lokA.ntasmda, ö'il tai'~l ma• 
.bolarak lök .sibi bir ıey o1nau§lu. saya bir kadın gelip ~ıtu. 

Şunu da ıöylemek lazımdı ki Bu kadın kendisine sırtını çeviri• 
Suzan olur oburlardan değildi. yordu. ince, narin bir kadındı. PelZ 
Yemek meıeleıine fevkalade e· tabii bir tecessüsle, Rasim, onun 
hemmiyet verir, bütün vakti mut· yüzünü görmek istedi. Bir ara• 
fakta geçerdi. Sanki, "tabahat,, lık kadın ona doğru döndü, bu da 
onun yegane ehemmiyet verdiği kim?.. Rasim bey bu kadmt ta• 
san'attı. Velhasıl daha heniiz myor gibiydi. Bir yerde mullali· 
34 ya~ında olduğu halde 50 ya· kak görmüştü. r 'erede? .. Ha .. ta• 
,mda bir kadın gibi görüni.iyor· marn... Kansına, Suzana benzi• 
du. Rasim ona karşı arbk lakay· yordu. Yalnız. bu Suzanm on se• 
diden batka bir şey duymaz ol- ne evvelki haline, ve onun yirmi 
.muş\p. Onlar, manen çoktan bo- kilo eksiğine benziyordu. Üsteli~ 
ıanmıtlardı bile. sacları, altın gibi sarı idi. 

işte 58 inci yatına bastığı bu· Rasim, ha, garsondan, bu lia· 
günde bütün bunları düşünüvor· 
du. Kendi kendine buna sonuna dınrn isminin Lıir • a olduğunu öğ .. 

Küçücük bir yer odası .. Tavan· 
da gölgeler titriyor. Sokağa ba
kan iki pencerenin arasında tahta 
bir kerevet .. Astarı şerha ;erha 
ayrılmış; nah böyle böyle çatla· 
mış ince bir §İlte üstünde sakallı 
bir adam yan gelmiş yatıyor. 

macun çal! 
- Kalmadı 

bomboş .. 

kadar dayanıp dayanamıyacağı- rendi. Aılık büt ·n ~ yesi onunla 
nı, veya, taliini bir kere daba de· tanıemaldı. 

Lamia Rasimin t mımak arzu• 
ki.. Bak, çanak ~:;~~. d~neyemiyeceğini ıoru· larım iyi bir surette ka"rşılamış ve 

Şimdi, tam da sırası idi. Karı· ona hayatı hakkında malumat 
Bu cevap kadını 

nirlendirdi; 
büsbi.itün si· sının haberi olmadan tayyare pi- vermekten çekinmemişti. Koc:ası, 

yangoıundan bir kaç bin lira ktt· kendisini döğen alçak bir sefildi. 
zanmıttı. Bu para bütün milfktil· Bunun için evi terketmişti. 

(Bitmedi) 

Şehrin umumi planı çizilmeden stad
yum, köprü ve liman yapılamaz 

leri halledecekti. Rasim onu dinliyor ve: 
Hadi, artık kararım verdi. Er· - Ne tuhaf, diyordu, çok tam• 

tesi günü, işe gider gibi evden çı- dığım birisine, Suzan Süleyman 
kacak ve doğruca bir otele gide- Hanıma ne kadar benziyorsunuz? 
rek, ashabt emlakten Hasan Bey - Suzan mı? Nasıl tamn1e.m. 
diye kendini takdim edip otura· Benim süt kardeşimd;r. 

[ ı inci ~:ıyıfamızd:ın devnm ] betinde büyük inşaata devam caktı. Bu müşabehet her şeyi izali e• 
Ve istiyorlar ki Ankara için ol- etmeli, herşey yavaş, yavaş ya- Rasim tedbirli davranmıştı. Şir diyordu. Rasim artık ahpapliğı 
duğu gibi diğer bütün Türkiye pılmalıdır. ketten birkaç ay için izin almıstı. daha sıkı fıkı ilerletmenin çarele• 
şehirleri de bir plan dahilinde • Buglin. g~zete.~rde Haliç üz:e- . Suzana da, şüphesiz epeyce u;un rini arıyor fakat Lamia kenClini 
inşaah tanzim etsinler. Bunun ıı~de Y«:DI bır ko_prü inşası için olacak olan gaybubetinden me· yüksekten alıyordu. Nihayet bir 
için lstanbul için de yakın bir bırkaç tırmanın ı_nur.acaat ettiğini rak etmemesini bir mektupla bil- gün odasına gelmesine müsaade 

k d U b dirmitt.li. · 
7.amanda bir plan yapılacağı mu- 0 u um. mu~ı ır pJan yapıl- llk':s' b ettı. hakkaktır. ~a.dan bu gibı .. büyük inşaata on eş gün, Rasim kendisini Ertesi sabah uyandıkları zaman 

Stadyum meselesi gırışmek zaten butçesi pek zen- kuş gibi hafif buldu. Bu kadar se· Rasim, Lamianm kahkahalarla. 

b ı d 
ne İstanbulda oturdug-u halde, ls- ··ıd··- .. ·· ·· d"' d 

Elde umumi bir plan olmadan gin olmıyan e e iyenin biç ol- gu ugunu gor u ve şaşır r. 
fazla masraflarla büyük bir stad- mazsa beş milyon lira sarfetme- tanbulu hiç le tanımadığım anla· - Ne gülüyorsun canım? 

k 
mıştr. Hergün bir baı:.ka tarafa ı;i- K t 1 b • 'd 

yum yapmak dogv ru degv ildir. sine sebep olaca lır ki, fikrimce ,. - oca ap a ı em tanıma ın 
ld 

diy.o. r, müzeleri geziv. ordu. b S K 
Çünkn büyük ve fut bolden baş· hiç c!ogv ru degv i ir. mı, en uzanım.. ann ..• Uçüncü hafta, Rasim yoruldu· V 
ka her spora müsait bir stadyum Belediye böyle hUyiik bir köp· e sonra anlattı. Banası i!oli· 
üç, dört milyon Türk lirasına riiyU ancak plan yapıldıktan son- için en münasip yerin neresi ol- tor Süleyman bey ona bir :rejim 
malolabilir. Maamafi ihtiyaç ve ra o zamanki büyük yollara ve duğunu soruyorsunuz. İstanbul tatbik etmiş ve zayıflatmıştı. Son• 
lüzum halinde ufak bir stadyum şehrin ihtiyacına göre yaptırma· planını benim yapacağım farzc- ra da bir güzel'"k mutahassısına 
yapılabilir. lıdır. Aksi hareket mevcut para· dilse bile bu ıuale derhal cevap tevdi etmiş, om gençle~tirmi~ti. 

Liman işi yı hesapsız sarfetmck demektir. vermek benim için mümkün ve - Gördün mü. dedi, bu liaç.a• 
Istanbul limanının nerede ola- Zaten yeni bir köprü ıehir için doğru değildir. Evvela tetkikat mak, on beş senelik yeknaaal< lia• 

cağı da ancakplanla taayyün ede- pekte lüzumlu değildir. Çok faz- yapmak llzımdır. yalımızda bir h~dise oldu. Beni 
bilir. Tabiidir ki limanın yeri la masraflı olduğu için Almanya- Maamafih stadyum için yer iyice gömüldüği.'m tenbellilden 
demiryollarmın vaziyetine tabi- da bile böyle büyük köprüler aranırken §ehir nü~unun en zi- sarstı, ben de toparlandım ve itte 
dir. Herşeyden evvel plan yapıl- inşaatından son zamanlarda vaz. yade mütekasif ve veaaiti nakli- bugünkü halime geldim. Fakat 
mab, ondan sonra bu plan dai· gerilmiştir. . f yavrum, bund:m sonrat· }ıiSzünÜ 

. d b T yeıı en azla olan nazan dört Arbk k -•--= • f-'--reaın o Utçenin müıaadeai nia· Jatanbul limanı ve ıtadyumu i aba • aç.. açamaa ..... 

~~~~~~~=-=====-~~::.=~:=:.:.:::z.:~-..... -Belliydi ki bir weyler anlatmak isti-
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Bu muvaffaktyet bizi sevindirdi! •• k•IA 

Al S k
. n ı ap 

m~yada~h~et • a ı- namına! 

./ 

nın eserı bırıncı ! 
Bu gidiş e Yansen'e pek ihtiyacımız 

kalmıyacak galiba •• -

Kltapçdar san'atkArı ve in· 
kilfibı istismar ediyorlar 

Kitabın ve san'atın 
müdafaasını istiyoruz 

Babıili yokuşunun bilhassa ki· 
tapcı muhitinin müsrif bir tarafı 
var. Boyaya para verir klişeye 

para sarfeder, makine alır, şunu 
yapar bunu yapar. Nekes tarafı 
var; maharrire para vermez, telif 
hakkı tabiin düşüneceği en son 
masrafbr. Hatta hesap etseniz 
bütcesinde sadakadan daha az 
yer tutar! 

Kendilerine sorarsanız bu aca
yip düşünceyi şöyle izah eder· 
ler: 

Ne yapalım a canım kitap sa· 
tılmıyor ki muharrirlere telif kak· 
kı vereyim. 

Bu söz yalandır. Sarahatle 
tekzip edilebilir. 

Bilhassa bu son zamanlarda 
roman şiir V<! edebiyat bir haylı 
okuyucu taplamı~t r. Genç şairM 

' \ !erden bazıları~ın eserlerini satın 
almak istersenız sizdden kitaba 
konmuı olan fiyatın iki mislini 
isterler, mesela 835 satırdan bir 
tane almak için ( 160 ) guruş 
Yermek lazımdır. 

Almanyanın " Stutgard ,, feb- me,hur mimarlar arasında ka· 
rinde büyük meydanların mühim zanması bizim için ne iftihar. 

bir kısmını yıkıp yeniden yap· Stutgard Belediyesinin bir 

mı ya karar vermişler. Bu mü· buçuk sene evvel büyük ve sürekli 
• nasebetle bir müsabaka açılmış, raklamlarla ilin ettiği bu müsa .. 

müsabakaya tanınmış ve tanın· bakaya girenler tam bir buçuk 

mamış bir çok mimarlar iştirak senedenberi hazırlanmaktadırlar. 
etmiş ve içlerinde birinciliği bir Ahmet Sakı B. in muvaffa-
Türk genci kazanmıştı. kiyeti işin ehemmiyeti karşısında 

Yukarda resmini gördüğünüz görülüyor ki cidden harikulade .. 

t~~~n, Ahmet Saki beye birinci· dir. 
lıgı kazandıran eserdir. Şehir belediyesine " 5 ,, mil

Bir Türk gencinin Almanya yon marka mal olacağı hesap 
gibi mimari kültürü çok yüksek edilen bu planı bir Türk ğenci 

g bir Avrupa şehrinde birinciliği kazandı. 
,..kazanması, bilhassa yüzlerce Bravo çocuk .. 

Bu neticenin nıeydana çıkma .. 
sında kihıp~ıJarın cimriliğinden 
ziyade m. ıarrirlerin, muharrirle
rin, şairleı n hayatı anlayış tarz
ları sebep oluyor. Çünkü san'at .. 
karlar henüı hayata san' at, S'ln'at 
için çerçevesi içinden seyrediyor
lar ve kendilerini mütamadiyen 
kitapcı istismarına terkediyorlar. 

San'atkirın bu endişe ile ha
reket etmesini mazur görmek 
imklnı vardir. Eğer neşriyat ev· 
leri san'atkarın eserini sadece 
bezirganlık endişesile, kendi 
kasasına para yığmak için te .. 
şekkül etmemiş müesseseler ol
salardı. Halbuki netice tamamile 
ber akistir. Eseri en çok satılan 
san'atkar, her tarafta en çok o· 
kunan muharrir açtır. Ve sanat
la alakası olmıyan adamlar "sa
nat, sanat için,, sözünün tılsımı
m kendilerine göre balletrneyi 
öğrenmişler sanatın ve san· 

B~:~t:a:yı1· Temsilleri Şehırler Kıralicası 
saat 21,30 da STAHBUl BEltiatLSl . - , --

atkarın derisini yüzerek bu de
riyi paylaştırmanın imkanını bul
muılardır. 

Bu san'atkar hüsnü niyetinin 
tabii ve bezirganca bir aksülameli· 
dir. Kitapçı san'atkarı böyle is .. 
tismar eeiyor. Fakat o memle
ketin fikriyatını da ayni şekilde 
istismar ediyor. Hayret etmeyi
niz, eğer kitapçıların yeni harf
ların kabulünden sonra bastık

ları kitaplara bakarsanız hayret 
edersiniz ve kitapçıhğm Türk 
inkılabına nasıl yardım ettiğine 
şaşarsınız. Kitapçı müesseseleri 
inkılaba nelerle yardım ettiler? 

Ö o~tor İ~SHO u~~ı,~ ~u ~al~~~s~~ğ:~la~ı~~ih:;~:~~:~~!di. HHff nır Krahçe hazretlerı Turluyede se-
Komedi faretimizin Ankarada olmasını 
3 perde ı arzu ettiklerimden, itimatnamemi 
Yazan: taktim etmek üzere Ankarada 

F odor Laszlo 1111 bulunduğum esnada sefarethane 
Tercüme eden: için bir bina tedariki işite de 

1il11111 meşgul olacağım. 
Y~kı~da : Mukaddes Alev Türkiye sefirliğimden başka 

aynı vazife ile Bulgar hükumeti 
Galatasaray Lisesinde --.:ı:ıııı. 

~am Matbuat Sergi
sini ziyaret 

e iniz. -Saat 16·19 arasında eçık· 
br. dühuliye yoktur. --Türk gazeteciliği kitabından 

ahoız, Sayısı mahdut ; 

nezdinde de hükumetimi temsile 
memur olduğumdan sefaretha
nenin Ankaraya nakli işi tama
mile bittikten sonra itimatname
mi vermek üzere Sofyaya gide
ceğim. 

Bunun için senenin baı:ı za
manlarında Sofyada da bulun· 
makhğım icap edecektir. Fakat 
senenin en büyük kısmını Anka
rada geçireceğim. 

Ankarada bulunmadığım za
manlar sefarethane itlerini mas· 

Aıı•'------Nüshası 1 liradır laba tgüzarımız idare edecektir 

Vezzariyatı cüz'ü ile ... En'amı 
şerifle.. Mizraklı ilmihalle .. Mev
lidi şerifle, Arzu ile Kanberle .. 

Mükemmel değil mi? 
Türkiycde yeni harf inkılabı

nın en kuvvetli cephesi Arap 
harflarile milletin kafasına dola
nan hurafeleri milletin ruhundan 
söküp atmak ..• 

Babıali kitapçılığı bunu yap· 
madı. Cünkü hakkı telifi olmıyan 

n! 
Ressam Leydi 

atölyesinde 
lark' n 

' • • 
ırsaa 

Tutulmıyan hakikat 

Bir kapı, bir kapı daha, bir lia
deme, bir hademe daha, işte Laciy 
Klerk'in atölyesindeyiz. 

Büyük ocak, ateş, san' atkar ve 
model. Lady Klerk çalışıyor ve 
konuşuyoruz, önündeki muşamba-
da yavaş yavaş bir yüz şekH alı
yor, Kocaman, iri mavi gözlü bir 
yüz. Etrafta iki natürmort, bir· 
kaç portre, biri F. N. hanımın bi
raz zalimane tebessümü, köşede 

sembolik bir resim, oir yüz, denız 
ve denizde gölgesi çok hafif yeşil 
renkler. Biraz ötede klasik bir e· 
tüt. ince resimler, san'atkarın yü
züne yakışan resimler. 

Ressamlarımız renkleri kullan· 
masmı bilmiyorlar mı? Lady 
Klerk bunu söylemiyor, fakat fır· 
ça vuruşlarında kusur buluyor: 

Biraz yeknasak teknikleri var! 
Hepsi bu kadar değil elbette. Mu· 
hakkak ki daha kusurlar var. 

* * * 
Lady Klerk bu mevzu üzerin-

de daha fazla durmadı. Mamafi 
açıkça söyledi: ·Heykellerinizi 
tercih ediyorum. ihtimal ki, resim· 
den fazla sağlamlık ve hareketsiz· 
lik içinde hareket ifade eden hey· 
kel, yaradılışınıza Baha uygun ge· 
liyor. 

Müzemizdeki en eski heykel • 
ler, Hitit. Sağlam, büyük e .. :,.; 

bir kuvvet, acaba kanımızd~ :.., 
kudretin bir dirilişi mi var? 

Lady Klerk'te tablolarının 
br iki fotoğrafını istedim, tab • 
losu yapılmakta olan P. ha.mm 

-biraz yorulmuştu. Sefire ka iktı 
birkaç fotoğraf getirdi, teşekkür 

ve geri kütlelerin cehaletini kış· 
kırtan eserleri )! üz binlerce bastı. 
Ve gene' ( ümmet ) hurafelerini 
genç milletin iç tabakalarına ka
dar göndermekten çekinmedi. 

Yeni harflerle mazi hayalını, 
köhne hurafeler devrini geri de 
bıraktığımızı sanıyorduk. Fak at 
ldtapçı yeni harflerin içine de biraz 
cehalet aşısı ve pek çok hurafe 
sokmaya mcvaff ak oldu. 

Netice: 
Kitapçı ıan'atkarı istismar 

ediyor, Türk inkılabını istismar 
ediyor. 

Halbuki inkılap ancak milli 
neşriyatla dağılabilir. inkılap 

devrinde kitapçılığı sadece bak
lı:alhk nevinden birşey addetmek 
inkılabı anlamamak demektir. 

Kitapçı neşriyatını inkılaba 

uyğun bir hale koymak lazımdır. 

Abidin Dino 

Hayat 
- Lady KJark'ın eserlerinden -

ettim, bunlar Paris'te te~hir celi• 
len resimlerinden bir kaçına ait • 
tiler. 

Dikkat ettim hepsi sürealist 
resimler. Hakikten pek saklı .,e. 
ince taraflarını gösteren hatlarile 
bir tarzı zeka ve anlayışa hit&P 
ediyor. Duvardaki klasik rcsnı~ 
baktıktan sonra, bu kadal' iler1 

bir tarzı benimsiyen san' atkurıf'I 

Satyr 
- Lady h.1ark·ın eseri -

idndeki kiliğe hayret etmemeJC 
kabil değildi. Şu sabrlan yazar• 
ken duyduğum takdir, o hayretin 
ifadesidir. 

* * * 
Atölyedeki eşyaya, çiçeklere 

baktım, onlar da bir şey ifacle e• 
diyorlar: Zevk. 

Sefaretin diğer odalarını 1ez· 
dim her türlü, her tarzda klasik 
resimler duvarları süslüyor, son· 
ra gene Lady Klerkin bana verdi• 
ği fotoğraflara bakıyorum; bir 
(Satyr) resmi, tezat, kadın vü .. 
cudü, erkek yüzü, küçük gözler 
belli ki çok şeyler görmüş. 

"Tutulamıyan hakikat,, birkaç 
cocuk, bir havuz, ihtiyar ka<lm; 
bir fikrin ifadesi. 

"Hayat,, bir çocuk, korkunç 
bir şekil, renksiz bir kafa, ~ştc 
elimdeki fotoğraflarda bunlar var. 

"lngres,, in tarzmı hatırlatan 
resimler, yanımızdaki odada du • 
ruyor. 

* * * 
Lady Klerk'i kafi derecede 

yormu: tum, elini uzattı. Bir ka -
pı, bir kapı dnha. Bir hademe, bir 
bir hademe daha .. Sokağa çıkmıt· 
tım. 
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Hanımlar nasıl güzel
leşebilirsiniz? 

Akıllı bir kadının çirkinleşerek 
ihtiyarLamasına imkan yoktur 

Fena boyanma yUzUnden aşıkını 
kaybeden Donnanın hikiyesi 
~2-

r Güzellik doktorları tedavi et • nmda birdenbire eridi, gülünç 
ıkleri kadınlara §unlan söylerler: bir şey oldu. 
. Hakiki kadın kendi teninin Hjkayemin başında Cenubi A· 

ClJıaini bilendir. merika kadınlarının gündüzleri 

ltadının en müşkül dakikaları makyaj aynası 
ününde cereddüc etli{ti zamanlardır 

Bugünün modası çok boyalı ol· 
bıayı kabul etmiyor. Bu umumi 
Prensiptir. 

Şu cümleyi hatırunızc :ı tutmak 
~artile aynamızın karşısr:~a. bo · 
l'~nmıya başlayın. 

Durun podra kutum._a eliniz 
~itmeden küçük bir hikayemi din· 
byin. 

Bu hikaye size bin nasihattan 
t1 ::-.~1;ı faydalıdır. 

Kadının gülünç olanını, bir 
5ü:r.i:le en sevdiği adamı kaybeden 
~arif kadının macerasını anlata· 
cağım: 

Beni Meksikaya çağırmışlardı. 
Or<,faki güzellik müesseseleri ye· 
tıi metotlar arıyorlardı. Cahil 
mütehassısların elinde ka~mların 
~zleri harap olmuştu. Şikayet · 
lerin çoğaldığı, güzellik m:iesse· 
aelerinin müşterilerini kaybettik
leri bir zamanda Meksikaya he.re· 
ket ettim. 

Cenubi Amerika! .. Ne güzel 
iklimi ve ne güzel insanları olan 
Yerdir. 

Belki siz de biliyorsunuz; Av
l"Upa kadınlarının çıldırdığı erkek
lerin ekserisi oradan çıkar. 

Yanık tenli, kadınların içine 
hatıyor gibi garip bakışlı, iyi tan· 
go oynıyan bulunmaz gençlerin 
diyarı Meksika ..... 

Böyle erkekleri olan bir mem· 
lekette kadınların vaziyetini siz 
tayin edin ... 

Meksikada, alelumum Ceııubi 
Amerikada kadınların gündiı~ ev
lerinde kapanıp yalnız gecefori 
dışarı çıkmaları, bir adett-~n ve 
hir meşgaleden ziyade erkeklerin 
çok güzel olmasındadır diyece -
ğim. 

Meksikanın (kadın erkeği) la· 
kabını almış güzel ve zengin er • 
keklerinden birinin aşıkmı (aşıkı 
diyorum. Cenubi Amerikad<t. ek
seri kadınlar erkeklere aşık olur.) 
Bana gös~erdiler. 

Bana gösterdikleri kadın gü -
2eldi. Şahane kadınlar sımf ına 
dahildi. Hani bir cins kadınhr 
'\Tardır; üstlerinden, bakışlann -
dan büyüklük ve azamet akar. 
Hoş, o cinsler bazı dakikalarda 
güler yüzlü haşmetsizler kadar da 
güç kadınlar değildir ama!.. 
. Her neyse hikayeme devam e
deyim. 

O haşmetli Donnayı bir gece 
ziyafetinde sevdiği karayağ11: de
likanlısına baygın bir haşmetle 
baktığı vakitlerde tc:ı.nımıştım. 
Bende büyük bir tesir bırakmıştı. 

Üç gün sonra aynı d onnaya 
sıcak bir güneş altında boğa dö
ğü~ünde rasgeldim. Ne sukuttu 
o... Koca haşmetli donna naza -

evlerinde kapandıklarını, yalnız 
geceleri çıktıklannı söylemiştim. 

Bizim haşmetli donna (Heli -
vut makyajile) kızgın güneş altı· 
na, gözlerimizi kamaştıran ışığa 
da aynı makyajla çıkmıştı. 

Boğa döğüşü başladı... T.ore ·· 
adorlar azgın hayvanı şişlediler, 
kırmızı şallarla aldatarak yordu • 
lar... Boğanın son dakikası yak· 
!aşmıştı. Binlerce halk birden 
sustu heyecandan kalplerimiz 
boynumuzda çarpıyor gibi· kulak· 
!arımızla göğsümüzün saatini işi . 
ti yorduk. .. 

Elinde kılıcı, boğaya son dar
beyi vuracak T orea ortaya çık
mıştı. 

O esnada yanıma baktım: Haş· 
metli donna ağzı heyecandan açıl· 
ımış, kendini unutmuş boğa dö w 

ğüşüne dalmıştı. Boyaları ter • 
den akmış, mendilile mütemadi
yen yüzünü sildiği için kirpik bo· 
yaları yüzündeki koyu allıkla bir
leşerek asil kadını bir sirk maska· 
ı-ası haline getirmişti. 

Boğa kanlar içinde ortaya yı
ğındı. Herkes etrafına balandı. 
Herkesin gözü, kcı..1.n·n aşdu:rmı 
gözü haşmetli don::- .ı taklldr. 
Herkes güldü. Aşıkı .... -· ;::ner yü
zünden bir hicap ak: , ; r;eçti. 

İki gün sonra duymuştum. De· 
likanlı kadmı bırakmıştı. 

Kıymetli karielerim, bu hika -
yeyi size yüz boyamasına ait na
sihatlerim arasına sıkıştırdığım 
için a'":"t.mzı rica ederim. 

Bizlerde bu tabiatı saniye ol -
,muştur. Kadınları aynamız önün
de fazla tutabilmek için hika.ye
ler anlatmıya alışkınızdır. 

Şimdi gene boyanma mevzuu· 
na avdet ediyorum. 

Yüz tuvaletini ikiye taksim e • 
debiliriz. 

Gece ve gündüz boyanması. 
Şimdi gece boyanmasına (Holi • 
vut makyajı) diyorlar. Şık kadın
lar arasında gece boyanması t<.>hi
ri kalkmış yerine Holivut makyajı 
tabiri gelmiştir. 

Holivut makyajı yüzdeki çil· 
ve leke gibi kusurları sert bir şe· 
kilde 'izale etmektir. Gece bo • 
yanmasının Holivut makyajı is • 
mini alması, o anda kadının fo. 
toğrafı çıkarılırsa yüzünde hiç r e
tuş yapmıya lüzum olmıyacc;ı.k şe· 
kilde opjektife gelmesine işaret 
içindir. Gece tuvaletinde kulla
nılacak podra ve boyalar gündüz 
boyalarından daha kalın ola· 
cağı için en iyi cinslerinden olma· 
larıdır. Fena markalı kremlerle 
ve podralarla gece tuvaletini ik
mal etmek çok tehlikelidir. Dans· 
ta ve biraz sıcak salonlarda bid~ 
birine karışarak yüzünüzi.i gülünç 
bir şekle sokması pek mümkün -
dür. 

Holivut makyajı ic::in en iyi tu· 
valet levazımını bir HolivuU .. ı.. biı· 
de yeni açılan bir mağazada buhı· 
bilirsiniz. 

Londradaki mağaza hari.ce ih
racat yaptığı için onun malları 
belki İstanbul da da vardır. 

Size Londradaki mağazanın 
adresini vereyim de, bulamazsa -
mz lavantacınıza ısmarlatabilirsi· 
nız. 

Max Factor. 
10 d' Arahlay St. \l/ardour 

St. London WI. 
Holivut makyajı, yani gece 

boyanmasına başlıyacağmı7: vakit 
(Cold Cream) la gündüz boyala
rım ve podrasım tamamen temiz
lemelidir. 

Eğer esmerserıiz, t emel olamk 
yani her şeyden evvel 22 numaralı 

(Cream Paint) le yüzütıüzü giizelce 
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Cinsi Cazibe?. Son Asrın kahraman kadını ... 
Bu ne ahmakça telakki! 
Bir inkıUip memleketin· 
de kadından aranacak 
şey bu mudur ? Hayır 1 

Bir takım artist ve moda 
mecmualarında ve bazen de } ev· 
mi gazete sütunlarında cinsi ca
zibe diye uzun uzun yazılar var. 

Guya bir kadının en büyük 
kuvveti cinsi cazibe denilen has· 
sastymış. 

Bu ne biçim manasız şey 1 
Cinsi cazibe nedir 1 
Şunu bir teşrih edelim, ba

kahm bu hassa nelerden müte· 
ıekkildir? 

Entrika, içten pazarlık, riya, 
yalan daima ve daima yalan ko
nuşmak. 

işte züppelerin " çok entere
san kadın monşer! ., dedikleri 
cinsi cazibesi olan kadın budur. 

Yani &eyircileri erkeklerden 
mürel<kep olan hayat sahnesinde 
sonuna kadar rol yapan kadın. 

Peki cinsi cazibe neye ya• 
rar? Bir de onu arayalım: 
Erkeğe kendini mümkün ol· 

duğu kadar fazla pahalıya sat· 
mıya, mümkün olduğu kadar 
fazia erkek tarafından sevilme· 
ye değil mi? 

O devirleri çoktan geride bı
raktı kadın a efendiciğim ! Var· 
sın kukla kadın esaret levhasını 
bir şeref damgası gibi boynun· 
da taşısın dursun. Varsın kuş 
tüyü yastıklar üzerinde uzanan 
tufeyli kadının el ö ı:en aşıklan 
yüzleri geçsin. 

Bundan bana ne, bize ne? 
Gözünü ileriye dikmiş dört nala 
koşan kadına ne? 

Medrese softaları gibi burnu· 
nun dibinden ileıı°smi görmiyen 
tahta mankenler gibi salondan 
salona dolaşan kadın iflas etti 
artık. 

Artık kadın ekin aralannda, 
su başlarında aşkı namütenahi 
martavalını dinlemiyor. Zaman 
sarfedemez böyle zırvalıklara. 
Kaleminden, çekicinden, işinden 
artan vaktini verse verse spora 
verir a efendim. 

Arlık his değil kafa; et değil 
adele devrinde bu cinsi alış ve• 
rişler metelik etmiyor. 

Arpaya büyüme diyemezsin, 
tabiat kuvvetidir. Evet!. O in· 
sanların öz canlarına ait bir me· 
sele .. Herhangi bir insanın kolun
daki sivilce kadar kimseyi ala
kadar etmez. 

Hitlerin kadınlar teşkilabna 
dahil Alman kızlarına bakınız, 
Faşist kızlar teşkilatının kadın
larına bakınız, Bolşevik komsa
malga larına bakıı~ız. Hiç birinde 
aradığmız o miskın cinsi cazibe
}'İ buJamıyacaksımz. Fakat her 
birinde çalııma ve mücadele ka
biliyeti denHen insani cazibeyi 
çok ama pek çok göreceksiniz. 

lıazırlamalısrnrz. 

Eğer kumlansanız, evvela sÜJ"e~e 
ğınız (Crcam Paint) in numara:>~ 
23 olmalıdır. 

Cream Paint'i sürmek icin iki 
parmağınızı ılık suya bat~ıı-arak 
kremden bir miktar aldıktan son· 
ra yüzünüzde kremi yaymak la • 
zımdır. Bu suretle yüzünii.ziın 
masajını da beraber yapmtş olur
sunuz. 

Çünkü kremin üstüne podra 
geldikten sonra yüzdeki çizgHer;n 
bir gece için olsun izalesi güç o • 
lur. Onun icin temeli kurarken 
evvela temelin düzgün bir satıhta 
kurulmasına mümkün olduğu ka· 
dar gayret etmeliyiz. 

Şimdi nazik bir mesele daha 
başlıyor. (Cream Paint) i yüzü
müze yayarken parmaklarımızın 
hareketleri ne olacaktır? .... 

Kremini yüzüne içirirken, par
maldarını güzelleşme san'atma 
muvafık bir e~kilde idare eden 
bir kadın tuvalet sn-rının anahh· 
rım yakalamıştır. (Devamı yarın) 

Madam Pankhorst ! 
Onun için neler neler söyle
memişlerdi? Fakat bugün .• 

Madam Pankhorst bir nUmaylş ... .... nasında tevkif edllfrk5n -
f ıınkhorstun kahram..... kızlar1 - Viktorya parkındaki 

meşhur hevkel 
''undan bir haylı sene evvel, sinde bir saniye ümitsizliğe düş-

ı. ~ .terede kadın, söz hürriyeti, müyorlardı. 
yaşama hakkı ve siyasi hayat Bu sebeple ana ve kızlar pek 
aramıştı. Aranan hakları, erkek- çok defalar hapse girip çıkblar, 
lerin idare ettiği hükümetler, fakat metanetlerinden zerre kay
alaylı kahkahalarla karşılamışlar· betmediler. 
dı. Bunun üzerine bir avuç ce· Hapisane onlan bir an kor
sur ve iradeli kadın, erkek is- kutmuyordu. Cezalarını bitirip 
tipdadma kc.rşı amansız bir mü- i]k çıktıkları gün, tekrar siyasi 
cadeleye başlamıştı. Bu müca- tahrikatlarma başlıyorlar, tekrar 
delenin en kahraman mücahidi birbirinden büyük nümayişler 
Mis Pankhursttu. tertip ediyorlardı. 

1906 dan, büyük harbin başla- Madam Pankurts idealinin ilk 
dığı tarihe kadar bir ay geçmi- tecellilerini gördü. Fakat ingil
yordu ki süfrajetlerin büyük nü- terede saçtığı tohumların kuv· 
mayişleri ortalığı velveleye ver- vetli neticelerini görmedi. 
memiş olsun. Onu ancak ölümünden üç sene 

Bu mücadeleler bilhassa par- sonra anlıyabildiler ve Londranın 
lementoda kıralın sarayı ve baş en büyük meydanı olan [Viktor· 
vekilin ikametgahı önünde cere- ya Tavrier ] parkına muazzam 
yan ediyordu. Nümayişlerde o bir heykelini diktiler. 
kadar ileri gidiyorlardı ki başve- Ona deli diyenler, isterik di-
kilin camları taşlanıyor ve işe yenler bugün heykelinin karşısı· 
polisin müdahale etmesi icap na geçip saatlerce hayran hay• 
ediyordu, ran bakıyorlar. 

Artık ingiliz polisi Madam İnsanlar nankör değildir. Bili· 
Pankhurstan elaman çekmişti. Bu niz ki, büyük emeller bir gün 
kadın isteriktir J diyenler pek gelir minnet ve hörmetle selam. 
çoktur. Hatta daha ileri gidenler lanır. 
deiiliğine hükmediyorlardı. işte dünya üzerinde kadın• 

Pankhurstun iki kızı vardı: köşe minderinden kaldıran ve 
Kıristabelle Silvya.. Bunlarda cemiyet içinde ]ayık olduğu in
anaiarının yürüdüğü yolda ilerli· san mevkiine çıkaran kabrama• 
yor ve kadın hakları mücadele.. nm kısa bir tarihi.. 
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lounttn Muhtırası 1 
Takvim - Perşembe 12 Teşrinisani 

11 inci ay 1931. 29 Cemaziyüla.hır 1350 
Senenin geçen günleri : 315 kalan günler: 
50. 

Sonya zarfın icinden üc büyük 
' ' 

GUneş-Doğuşu: 6,21: Batışı: 17,17 
Namaz vakitleri - Sab:ıh: 4,59. 

Üğle: J J,58: ikindi 14.55: Akşam. 17,17. 
Yatsı. 18,49. imsnk· 4.41 lotoğraf çıkardr 

Hava - derecci hıırnret ı azami) 20 
DUn çıkan ilk kısmın hUlasası: 

[ lada!I) Destole bazı mektuplar geli} or. 
Odasına çıktığı zam~n aynada yüzünün 
sarardığını görti)Or. Mektupların birinde 
şöyle y:ızılıdır. 

"Ay !<>nunı kadar zimmetinizde olan 
hesabınızı tesviye etmenizi istiyoruz.,. 
l\Jn.dam çok mtiteessir oluyor. Bu sırada 
)anına kızı Nelli Roz geliyor konuşuyorlıırJ 

- lstikb li daha ciddi almak, 
derslerimi tetkikatımı bırakıp 
cup •• diye izdiv ç•meslekine gir
mekle mi olur? 

- Belki. 
~ - Şüphesiz Justen Va!ne ile? 

- Bilhassa ondan bahsetmiyo
rum •• Bununla beraber Valne a
ğır b §lr bir dam .• 

- Bir fikir, anne .. Şu ağır baş
lı damla sen evlensen?.. Jster 
misin ıenin namına onun dP.sti iz
divacını talep edeyim?.. Ne der 
ıin? Pek iyi mi? Şimdi gitmeli
yim. Birazdan muhakkak sen de 
gelmelisin, beklerim. Dertle4nıi! 
olan üç silahşorlarını bırak ta 
yaramaz bir kız olan Nelli Roz'u~ 
raporunu dinlemeğe gel ••• 

lki dakika sonra Nelli _ Roz 
bizzat kullandığı otomobili il~ 
laboratuvarlar müessesesine gidi
yordu. 

... * * 
Bir Cumartesi günü ö~leden 

aonra idi. Öğleden sonra paydos 
olmasına rağmen, Nelli - Roz 
Pastör enstitü ünün laboratu: 
varlarına girdiği zurnan lccndisi 
gibi önlüklerini giy.mi§, dört deli
ka: lr ve bir genç kız çalışıyorlar
dı. elliht:tY Roz hepsinin ellerini 
ııktı. 

- Bonjur Ferney, bunjur La
kast.. Hepini::e bonjur. Bugün 
gelip çalı§tığınıza ne iyi "!ttiniz .. 
Bonjur Senya nasılsın? 

Nelli - Roz'un hitap ettiği kız, 
Polonyalı idi. Ateşli, ufak tefek 
yapılı ~u talebe kızla iyi ahbap
tıla'r. Sıyah s kallı ve gözliildii iri 
yan bir genç olan Fre nay: 

- Bonjur Nelli - Roz, dedi, 
burada bulunarak sizin işe b:"J.r.la
dığmız günü tesit etmek istedik.. 
Vakıa ilk d fa komitenin katibi 
sıf tile hulun cağınız celseye isli 
rak

5 
etmiyeceğiz amma, manen.: .. 
enya: 

. -. Ben. celsede bulunacağAm, 
C:ledı, Nelh - Roz, istersin değil 
mi? 

Ferney: 
- Aman bu Senya da ne me-

-raklı kızdır, gazeteci olduğu bel-
li. 

Talebelerden birisi abldt: 

- Ama, dedi, gazeteci olmak
tan ziyade bioloji mütehassısı .. 

- Ne yapayım, hayntımı ka
zanmak için şoför olamam ya, 
Polonya mecmuasından yazıla
rıma mukabil para alıyorum .. 

- Bizden ne diye bahsettiğini 
pek merak ediyorum .. • 

NeUi - Roz müdahale etti: 
- Bırakınız kızı canım, gnzt:

tecilik pek meraklı şeydir. Ben 
de yapabilirim gibi geliyoı· .•. 
Hoş, ne İ! olsa yaparım ya .. Her 
ey bizi alakadar ediyor, eğlen· 

diriyor .. H.ayat hoşuma gidiyor, 
lnsaQın sıkılmak ihtimalini ka
bul edemiyorum .• 

Ferney: 
- Kuvvetli kız, dedi, kuvvetli 

kız ve en iyi bir arkadaş .. Hadi, 
artık ben işime bakıyorum. 

Senya, Nelli - Roz'a yaldaş
b: 

- Hiç bir şey düşündün mü? 
dedi, jddia ederim ki unuttun bi
le. 

- Hiç te değil, işte. . . Al.. 
bak, üç tane getirdim. 

Nelli - Roz geni§ bir zarf u
zattı. Senya içinden üç büyiik fo
toğraf cıkardı. Fotoğraflar, Nel-

li - Roz'un üç ayrı pozuydu. (asgari) ı ı derece. Bugün rüzgar lodos 
Senya sevinçle haykırdı: ha\'a az bulutlu olacaktır. 
- Aman ne güzel. . . Bayıl- --;::===;::;;;:=:=====~-

dım.. R d 1 
Nelli - Roz: 8 yo 
- Hadi öyle ise, dedi, ç.ı:ıhşa-

lım. 
* • • 

Nelli - Roz önlüğünii çıka
rıp ta tekrar mantosunu ve şap-
kasını giydiği zaman saat beşe 
on vardı. Heyecandan, sahneye 
ilk defa çıkan artsitlerin duy -
duğu heyecandan biraz ktznrnrak 
yüzünü pudraladı. fakat lcenJisi
ne çabuk hakim oldu, çünkü mü
dafaa etmek istediği şey ona bü
yük bir azim veriyordu. Kız, ar-
kadaşlarının ellerini sıktı ve içti
ma salonuna girdi. Senya da ar
kasından gelmişti. 

---lstanbul radyosu 
Saat 18 den 19 a !\adar ~amofon plAk 

!arı neşriyatı 19,SO dan 2030 a kadar 
Makbule Ti iştirakıle saz 20,30 dan 21 e 
kadar Selim Sırn B. tarafından konferans 
21 den 22 ye kadar Akile H iştirakile 11 
saz 22 den 22.30 a kadar orkestra. 

Ankara radyosu 
Saat 18 den 18,30 a kadar orkestra -

f laydn senfonik No. 94 18,30 dan 19 a 
kadar alatur~a muzlk - Acem Aşiran faşli 
J 9 dan 19,SO a kadar cnzband 19,30 dan 
20 ye kadar alaturka muzik • Tıhir puse
lik faslı 20 den 20,SO a kadar cazband. 

'Yakıt: Abone şartlar1: , 

1 3 o 12 Aylık 
Dahilde ıso 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 1450 2700 .. 

Salonda, altı vakur kadın);\ 
altı vakur ve göğüsleri nişan
lı erkek içtima etmişlerdi. Nclli
Roz kadınlann arasında annesini 
gördü. Önce titriyen, sonra ciddi~ llln $&rtlarımız: 
yet peyda eden açık bir sesle Nel- Resmi Husust 
li - Roz raporunu okudu. Umu- Satın IO Kş. 12,50 Kş. 

. h l • y . Santlmı 20 .. 25 n mi vazıyeti ü aıa ettı. nzıyet 
feci idi. Bir kaç ay evvel açılmış KUçUk ilAn şartlarımız= 
olan iane cedveline kimse bir §ey ı 2 s 4 1-10 Defalık 
ilave etmiyordu. Ba langıçtn bir so 50 65 75 ıoo Kuruş 
şeyler veren olmuştu. Sonra 18.-

A - Abonelerirnizin her Uç R)'lı-
kaydiden, kimse aldırış etmemiş- ğı için bir defa meccanenılir. 
ti, kasa boştu. Bu kadar beşeri, H _ 4 satın geçen i!Anl:ınn fazla 
yüksek, güzel ol n bu gaye tahak saun için 5 kuruş znmmolunur 
kuk etmiyecek mi idi? Ne ola-~=====~:::;=::::=====::_ 
cak? ~ımm- NAKiL --....... 

Nel!i -. - Roz'un sesi . he~ecan: IJ""Galatada Sigorta hanındaki 
dan tıtrıyordu. lçindek1 ~uldetlı h . 12 T · · · t ·· ı ·· ı · · Jd -yazı anemız eşrınısam a-
arzu, guze go,z ermı parı atı- "h" d "t'b G ı t d K·· 

d S ... 'h · rı ın en ı ı aren a a a a u-yor u. ustugu znman ı tıyar e·ı . M . 
fendiler ona hayran hayran bak- rekçılerde Ahen ve unıh ba-

l M.. k b 1 d E nının birinci katında 3 ila 6 
tı ar. uza ere a a ı. -vet, ne N 1 h il ki d"J · t• 
olacaktı? o. ı ma a e na e ı mış ır. 

_Yaz geçelim, efkarı umumi- Yol ve Yapı Lirnltet Şirketi 
yenin lakaydisile mücadele ede- TeşekkUr 
meyiz. 

Himayei Etfal cemiyetinden al- Böyle bir g yeden vaz geçe-
meyiz. iane verecekleri harekete dığımız bir mektupta Cümburi-
getirmeliyiz. yet bayramı günfi Sultaniye mek-

- Matbuatla neşriyat, belki.. tebi muallimleri tarafından ce· 
Birdenbire Madam Destol: miyet menfaatine verilen mlisa-
- Bir tek çare var, dedi, bir mere dolayısile müsamereyi ve-

tek O da kızımın fikri. Büyük ik- ren mektep muallimlerine teıek· 
ram.iyeli büyük bir piyango. De- kür edilmektedir. 
ğil mi Nelli - Roz? -----~--------! 

Genç kız yerinden kalktı: B Q R S A 
- Eserimiz ve mesaimiz öle

mez, dedi, ve piyanko onu kurta- 1t,t':;l:"i'O\""'iT~e-.s-a-n":"i~3~1~~~~...-~-~• 
racak yegane çaredir. Çok ala- Kam blyo 
bilmek için çok ve orijinal bir J I 1 · ngi iz lirası Kr. 
tarzda istemeliyiz. Evet, maddi " T.L. mu\ablli Dolar 
hediyeler vermeliyiz. Herkesin " • Frank 
gururunu ve merakını tahrik et- .. Liret 

meliyiz ki biribirlerile yarı:;a gir- .. ~;;~~. 
sinler. Birisi mesaisinin bir hafta- " Is. Frank 

lığını, öteki operadaki üç hafta- .. 1.cvı 
lığını, bir başkası piyeslerinden Florin 

Kuron 
en iyisinin on günlük has1latım, şıııng 
birisi de bir romanının satışını.... • • P,zeta 
Bu suretle meşhur res&amm tnb- .. • l\lark 

• 
lolnrmı, fabrikatörler otomobiHe- .. .. Zloti ! 
rini, terziler modellerı'ni vcrebi- P,ngö 
1 2o r.ev R uruş 
irlcr. Büyük ikramiyeyi bunların ı Türk lirası Dinar 
arasından seçeriz. herkesten, her- Çervoneç Kuruş 
kesten isteriz ve verirler. Nukut 

Genç kızın heyecanına tebes-
1 ı lstcrlln Clnı:lllz) 

süm e bakan ihtiyar bir hanım ı Dolar (Amcrtk3) 
sordu: i!O Frank [Fransız 

- Ya siz, Nelli - Roz, dedi, i!O Liret l ltatya 
siz ne vereceksiniz? o frank Belçika] 

Nelli - Roz o tarafa do··ndu·· ·. 20 Drahmi [Yunan) 
O Frank l lsvlçrel 

- Ben mi? dedi, benden de ne 20Lc\·a Bulgar) 
isterlerse vereceğim. Ne isterlerse ı Florin [Fclcır.enkJ 
vermeğe hazırım. ıoKuron [Çckoslo\"8k] 

Salonda mırıltılar ve güfü~me- ~lllng .Avusturya] 
~ ı Per.etn !ispanya) 

ler oldu. Sual soran ayni kadın: ı RayşmıırklAlmanya] 
- Ne isterlerse vermeğe hazır ı zıotl :Lehistan 

ımısm? diye tekrar sordu, Nclli- 1 l'cngö Macaristan 
Roz? 20 Ley [Romanya] 

- Tabii, böyle bir gaye için 20 Dinar rrugostm·yal 
• I ı Çcvoncç Se\1'et msan pazar ığa girişir mi? 

- O halde büyük ikramiye siz 
olursunuz? 

lllşk. 
istasyon civarında harap ve 

mülevves bir apartımanda kendi
lerine itibar caiz olmıyan kiracı
lar oturmaktadır. Kapılarının dar 
koridorlarda biribirine tesadüf e
denler emniyetsizlikle bakarlar. 
Bunlar ekseriyetle yabanct erkek· 
leri oduına kabul eden matmazei 
Erna ve Mellayı arıyan meçhul 
tahıslardır. Bu iki krz iki küçükı 
ortaktılar. Bir gün zengin bir, 
bur·ua Mellamn k pı ını aldı. 

Kapı aralandr. ~J.lar ~u bir 
dost gibi kabul etti. Mes'ut daki
kalar geçiyordu. F aakt devam et
medi. Yandaki odadan gelen 
kavga sesleri bu muvakkat saade
ti ihlal etti. içeride bir kadın çığ· 
lığı işidiliyordu. Bir müddet son
ra kadını teskin eden bir erkeüin 
tok sesleri duyuldu. Fakat kadm 
her bağırı§ında sesine biraz daha 
kuvvet veriyordu. Bu ses: 

- Üç senedenberi benim pe
şimde dola§tın. Şimdi beni biı 
başka kadın için terkedi~·orsun. 
O şıllığı, görme~ isterim. Diyon!u. 

Ernanın a§tkı Fritz Bernt kcn· 
dini buradan kurtarm k için Si\· 

bırsızlanıyordu. Nihayet Ernanm 
elinden kurtularak kapıya koştu. 
Fakat gene yakalandı. Erna Bernt 
in üstüne atılıyordu. hayli süren 
boğuşmadan gonra Fritz kendisini 
kurtardı ve merdivenleri dörder 
dörder inerek kaçtı. 

Mellanın dostu da bu rezalet
ten tiksiuiyor ve o da Mellayı bı
rakıp gitti. 

Fritzin arkadaşı ve hakim Bi
enertin dostu Walter bu fena va
ziyeti iyi anlıyor ve Fritz-in de 
Ernadan her ne pahasına olursa 
olsun kurtulmak istemediğini, 
kendi hemşiresi Greta ile sevişti
ğini bildiği için ve bu işi bizzat 
halledeceğini söyliiyor. 

.. 

J 

1 

Annabella 
P. Rlş r \fill!' a 
MU~kUI ıursf 
Film inde 

al 
ye bağmnıya başlamı§tı. Koşa1'1~ 
odada Ernayı ölü olarak bulınıJf 
]ardı. , 

Pek tabii cinayetin Fritz tEl1''
1 

fından yapıldığı zannedilmişti,.", 
onun için kendisini tevkif eı:.nııJ 
lerdi. 

* * * . ' 
Cinayeti tahkika hakim S1

1
' 

nert memur ediliyor. Şahil 
dinleniyor. Fritz ç.ok müşkül ~ 
ziyetedir. Anahtarı kime verd~ 
ni soy e e ı emıyor. a ı o.., 
ler? Şahitlerin şehadeti Fritzi ~t 
az daha itham etmekten başk3 bl 
§eye yaramıyor. 

Hakim de cinayetin bütün •ır: 
larının ifşası için ısrar ediyor ": 
çok çah~ıyor. Çünkü o cinayetl. 
bir başkasının da parmağı olcl&J 
ğunu zannetmektedir. Ant\.'1u.ı.rı" 
kimde. olduğunu nnlamak ia\iyot· 

Fakat nihayet F ritz mahkU~ 
olmak üzere iken polis yaptıJ 
tahkikat neticesinde anahtarı" 
kimde olduğunu tesbit ediyor ~e 
karşılasınca "a"ırıyor. Kendi k~; 
dine: Oğlum bir katil olabilir ıtı1 ' 
diyor. Fakat biraz sonra vaziY~t 
gene değişiyor. Hakiki m\icrimııt 
şahitlerden birisi olduğu anlaşılı• 
yor. 
Müşkül itiraf, vak'ası heyccal'' 

Jı oynanışı kuvevtli bir filimdİl'• 
Bu filmi görürken insanın nklın' 
Palest'm "Bir fahişenin defteri,, 1 

(Dilenciler operası) filimleriyl~ 
(Müddeiumumi Hallers) ve (l\bt' 
Dugau'un davası) eserlerindetJ 
mühim olan (Müttehim kalkınıı) 
filimleri geliyor. Çünkü, (Meşuıı1 
itiraf) biitün bunların havasıJ'.1 

topla.miş bir eserdir. • 
Mclla rolünde Colette Darfeuıll 

Fritz rolünde Pierre Richnr0 

Wilm çok iyidirler. Anna bellı\ 
da halcimin kızı rolünü oynamak 
tadır. 

Fritz fevkalade memnun. ar . ı ..... ~_..:..ı:....:...;__~--'-"' ........ .-....-. ................ -

kadatının elini sıkıyor ve ona Er
nanın apartımanınm anahtarım 
veriyor ve Zoo istasyonunda bu -
luşmıya karar veriyorlar. 

Fritz muayyen saatte istasyon
da Walteri beklcmiye gidiyor. 
Faakt saatler geçtiği halde Wal
ter gelmiyor. Bu aralrk Klate is
minde bir artist geliyor ve Wal -
ter ile görüşmiye başlıyor. Sonra 
Fritz evine dönüyoı·. Bir müddet 
soma kapısı hızlı hızlı çalmıyor. 
Fritz kapıyı açtığı zaman bir po
lisle karşılaşıyor. 

Polis kendisinden ne istiyor?. 

$ * * 
(Mella) geç vakit eve dönmüş 

ve arkadaşı Ernanın yerde kanlar, 
i~inde yattığım görünce imdat di-

Okuyuc la ı ıza 

Bundan sonra haf tada bir si" 
nema sayfası yapacak yerde, her 
gün bir filimden bahsedeceğiı· 
Bu suretle, her filim haklund"' 
okuyucularımıza daha açık mal~
mat vermiş o1acnğımızı zannedı • 
yoruz. Aynı zamanda da, §imdiye 
kadar bir iki gün gibi kısa bh· za• 
manda yedi sekiz filmi görmek ,,~ 
bunlar haklnnda yazı yazmZJk 
mecburiyetinde olan sinema mu • 
harririmiz - ki bu işi tamamen 
yapmakta hazan izharı fıczcdiyot 
du - daha pek çok salim bir gö• 
rüşle filimlcri tenkit edebilecek, 
sadece hulasalarını nakletmekle 
lmlmıyacaktır. 
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Kan koca bugün gene fena halde 
kavga etmişlerdi 

-2 
tild<?nun .il~lamak bil!! hakkı de
de.y~k ~ılır ki ağla!l:t daha çok 
'kin k Yıyecek.. Bazı gün kuru 
to 

0
e Yer, bazı gün açtır. Bi

'il rıun dert ortağıdır; beraber 
s0clltd ~~raber dertl~şir, sonra 
~l'a.be egıl rni her şeyi unutur 

E r oynastrlar. 
lt ~ "de kim~~ yokk,.ıı. Bicoyu 
le., apar, İpten yularını ağzrna ta
~l'l ıodanın içinde are.bacıhk oy· 
o'Ylı:"· Bico ebe olur koşmaca 
!:lene tla.r~ kağıttan uçurtnıaları 
d&.ıı ereden salıverirler. Tahta· 
ltrd/aPhğı topaçJarı, makara· 

B 11 asker taburları vardır. 
~~rı tı 0Yllncaklar e\lde kimse yok·; 
dıı" meydana çıkar, sair zaman 
lıdı:l'ın deliğindeki yerincl'! !ak • 

ı.ıu.e . . h ı . 
~ Ytnın asta ığı geçtı. 
!') a. nasıl? 

~la,1 °'ktor mu gedr.::iler? İlaç mı 
ır·· iyi mi baktılar? 

')''kttç bir §ey yapmadılar. Bazı 
lt., j· bazı yataktn, bazı 11okak-

tk ~te böyle geçti... 
t~tı •eri giinler yolladıkları iş· 
h,ı· l~lirken, hasta bacaklarının 
l~r 1 

tukenir. Bir kapı dibine büzü 
~e~ Yarım saat kalır. Gelince de 
ltr: ka.tdm diye insafuzC'a döğer· 

' llt ~arı koca bugün gene pek f e-
l\ l~ga et~i!c•r. 

•, b İdam (param yok, bana pa· 
'tttr;)u ) . diyor; ka :hn (Ne yapa ~ 
~it\ dıye haykırıyordu. Haykı· 
~li &. bitti. ikisi de bir kö,eye çe· 

ı> dütünmiye başladılar. 
~ l-f Uıeyin <'uvaldan yatağına 
~ tıldı, yattı.~ Böy1" zamanlar • 
~ll dayaktan kurtulmak için der 

l'atağa girerdi. 
~ı?~dhMn_ kalktı odanın içinde 
• 

1
• ızlı doJa.şmrya başladı. 

\:•rdenbire kar11mm · öni,;nde 
'- U: 
~t Bana bak dedi, Hatll'mıa iyi 
s~'Y geliyor. 

~t 0ka.ğın batında büyük evcle o· 
'4'tı1 :ıengin ihtiyarları soysak 

1 olur? 
l(lı-111 dütündü: 
......_İyi amma nasıl yapacağız? 

~-.......'Pek kolay: Bahçenin arka 
~C)l\Ftndan gireriz, içeri :-lİrmek 
~r ly o malum .• iki ihtiyarı bağ
~fa~raları alırız. 

tın İçinde ölüm filan var mı? 
bi~ Yay gara. görültü etmezlers'.! 
~ıı:~Y yok... Yok.. Haykırışmıya 
l~d· &.tlaraa; tepelerine birer sopa. 
~~~ek canları çıkıverir. 

den epeyce uzaklaştığına emindi. 
Y oru1muıtu, bir kapının ~ipel'in 
girdi, Bicoyla birbirlerine sanhp 
uyudular. 

Uyandı .. 
Sabah yeni başlamıştı. Sokak

tan daha kimseler geçmiyordu. 
Karınları çok açtı, paraları dn 
yoktu. Hüseyin o adama rasgel
mekten o kadar korkuyordu ki, 
açlığının unuttu, yürümiye de\'·am 
etti. 

O gün, aktama kadar gittiler ve 
şehiı·den çıktrlar. Dümdüz bır o· 
vaya geldileı·. Birkaç araba yolu 
vardı, acaba bu yollardan lıangi
sine gitmeliydi? 

Yerden bir tat aldı, toprağa a· 
tacak kara t.araf ı geline. sağdaki 
yolu, sarı tarafı geline ıoldaki 
yolu tutacaktı. 

Kara tarafı geldi ve sağdaki 
yolu tutturdu .• 
Artık yürüye.miyecek kadıar kar· 

nı acıkmıştı. Bir ağacın altıı~a o· 
turdu. Bico da çok açtı. Bir ara· 
lık köpek ortadan kayboldu. Hü· 
seyin şimdi ilk defa korkmıya 
başladı. Çünkü Bico onun en bü
yük sevinci, cesaret vericisiydi. 

Bereket versin Bico çabuk gel
di, ağzında koca bir karata-vuk 
vardı. 

Hüseyin onun nereye gittiğini 
timdi tamamen anladr. Ç"-lrlann 
arasından yakaladığı avı getirdi 
Hüseyinin önüne bıraktJ. 

Halite haydi durma piı\r, ye, 
demek iıtiyordu. 

Çalıların içine girdiler, ufak 
dalları topladılar, fakat ıimdi de 
kibrit yoktu, kibrit bulmak için 
hiç bir çare aklına gelmiyordu, aç· 
hldan ertafı simsiyah görüyordu. 

Tavuğu köpeğin önüne attı: 
- Haydi ye Bico dedi. B~n yi· 

yemiyorum, !,ari ıen aç kalma!. 
Faka ~i4ed:ıkar köpek tavuğa 

dokunm:'dı bile .. Onunla o kadar 
dert ortaklığı ediyordu da, açhk 
ortaklığı edemez ,miydi? 

Belki ilerde bir ate! buluruz 
diye Hüıeyin tavuğu koltuğunu 
altına aldı, ıersem sersem gene 
yola düzüldüler. 

Soğuktan titriyor. Aç insan da
ha çok Üfür. 

O gün akşama kadar da aç yü
rüdüler. Hüıeyinin aklına bir şey 
geldi. Sivri bir ta§ parçasile yer· 
den ot kökleri çıkard,, yedi. Bo. 
midesi büsbütün bulandı ama aç 
durmaktan da iyi ya!. 

(Bitmedi) 
!ctıl\ l.lseyin henüz uyumamr~tı. Ne 
.ı,~ u~tularsa işitti. Yüreği o ka- ---;;::;;==B=u=l;;:;m=a=c=a===ıı
tıy~1triyord u ki, nefes .alı!mdan 
)e Öd~ olduğunu anlıyacak);ıtr di· 

S l1 kopuyordu. 
~~ ;tıuna kadar hepıini dinledi. 
~tl, llrıana kadar bunlann fena 
~ tll olduklarını tahmin ederdi 
~t~ll: yaptıkları işi böyle apaşi· 
hi.isb~!'~.memişti. Şimdi onll'rdan 
de b~tun nefret ediyordu. Bu ev· 
lUyf 1r. dakika daha kalamazdı, 
~\'cf erı Ürperiyordu. Şu and'a bu 
)e~~~ çıkabilmek için canını bile 

C 1Ye razıydı. 
-'..ece Yarısı onlar gittiler .. 

cfl)U:ı •onra Hüseyin arkada.şt Bi· 
~k rıldı, sokağa çıktı. Hava so• 
t~ğ.' gece karanlıktı. Nereye gide· Nni bilıniyordu. 
~il . e olursa olsun bu hırsız, ka
~llınıanların yanında yafıtmak· 
lcf \ '~ •o!caklarda ölmek daha iyi 
lllt. k el~ı de çalı,acak bir iş bu-
~i. endıni, Bicosunu geçin-:lirir-

~t:una. ~ağmen kapıdan ilk adı
bu 1 attıgı zaman yüreği titredi, 
)flt ev ona cok korkunç fJÖı-ünii
t~n ıo~aklar, ejderlerle kaynasa. 

a7. gıdecekti. 
~iitjjJ:~k ~ir ceaaretle hızlı hızlı 
~u. Bıcoyla beraber sokağı 

bi] •. ~"'11-ta kayboldu. 

J 
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19 ......... 15 

18 " 16 

" 17 
Yukarki şeklin çerc;evesinde'kJ rak· 

kamlara bakın1z. 
1 inci müselJesten 9 uncuya kadar: 

Ha-rayı bildiren bir alet. 
9 uncu müselJesten 17 indve kıı • 

dar: Aydın1atTr. · 
25 inci müsellesten 17 inciye ka . 

dar: Ölmüşlere denir. 
1 inci müsellesten 17 inciye kadar: 

Bir vilayetimi7. 

Güzel 
Açık ağız 

Hocanın biri, sınıf ta talebeni 
ağıı açık oturmasına tahunmül 
edemezdi. Bir gün çocukla1·da 
bh·isini ağzı açık görerek bağır
dı: 

- Orhan! Ağzın açık! 
Çocuk, hiç istifini bo7.madan 

cevap verdi: 
- Evet muallim Bey, biliyo· 

rum. Kendim açtım. 

Uğursuz rakam 
Mahkemede maznunun müda· 

faa vekili ayağa kalkarak cl.-ıJi 
ki: 

Fakir ressam (Güzellik mütehassısına) - Size yaptığım re· 
simlerden birisini vereyim de şu kaşlarımın fazlasını çıkarın. 
Satın alacak param yok da fırça yapaca~ım ... 

- Hakim efendi, bütün müda
f aalardan sonra, sizden bir ı·icada 
bulunacağım. Müekkilim, ş1mdi· 
ye kadar 12 defa mahkum olmu~· 
tur. Bu defa da bP.raet edemezse, 
bu on ücüncü mahkUmiyeti ola· 
caktır. ı3 rakamının uğursu::duğu 
da malum. Onun için kendisi:ıi 
lfıtfen serbest bırakmız. 

öyleyse çık paraları? 
Ada.mm biri sokağın kö~esini 

saptığı zaman bir gence te:m.diıf 
etti. Genç durdu ve büyük biı- ne· 
zaketle: 

- Affedersiniz Beyefendi, ele
di, bu civıı.rdan geçen bir polis 
memuruna tesadüf ettiniz mi? 

Adam: 
- Hayır, dedi, hiç bir tarafta 

polis görmedim. 
Delikanlı, bu cevabı alınca tav 

rını değiştirdi ve: 
- Öyleyse, çık bakalım para

ları! 

Benzeyiş tarah 
Rıfkı Bey, epi zamandan oeı·i 

görmediği bir dostuna rast gele
rek ei'ni aıkb ve: 

Acele lazım ! 
Kız - Sevgilim, babam bi7.e 

düğün hediyesi olarak on bin li· 
ı-alık bir çek verecek ... 

- Erkek - O halde cicim, ni· 
kahımızı saat üçte değil, saat iki· 
de kıydıralım. 

K - Bu da neden? 
E - Çünkü bankalar üçteu son 

ra çekleri ödemezler. 

Duvar süsü 
Bir filim yıldızı hapishaneyi 

dolaııyordu. Genç bir mahpusun 
odasının önünde durdu ve: 

- Vah, vah, dedi , senin oda· G özleri iyi görmeyen can· 
nm duvarları pek çırıl ç1plak ! 

k baz kend ısini nasıl tarlar? Dur, sana bir aç poz resmım1 ._ ____________ _ 

göndereyim de, şuraları si..ı&lcyi-

Ah 
. ver. Onlar da bizim gibi - , monşer, dedi, senı aö· 

rünce derhal Necdeti hatırlarım! ~ı111111 111 ıı 1111111111 uıııı 111111ı111111111111 ııııı1111111ııııııııuuııııııı ıı 11111!9 Çocuk sordu: 
Necdet Bey, hayı·etle sordu: Ş o ) a·b• ~ Hıreızların kendi aralarmd. 
- Tuhaf fey, halbuki benimi D ar ] 1... j bir namus ve şeref saygısı var .nı· 

Necdete benzer hiç bir tarafım i % dır? 
yoktur. ! · 9 s t ~ Babası cevap verdi: 

Rıfkı Bey gülümsedi: ~ a ı• ~ - Zannetmem yavrum, onlaı 
- Öyle deme, onun da bana on~ A ~ da bizler gibi insanla:·dJJ". 

!ira borcu vardır -ve beş seuedirff Ah şu kara kız, ~Kemmiyetvekeyflyet 
ısrar eder, vermez de.. . . ~ ~ 

- Adını kara sakız -
Eğer evlennıezsem ! I Gibi ağzımda çiğniyorum \ 

Bir fiziyoloji muallimi, muhte· 
lit tedrisat yapılan bir mektepte 
erkek beynile kadın beyni aı·asm· 
ela fark olduğunu uzun uzadıya 

Bütün egwlence ve çapkın!ık ha-:-~ M ~ aç maç maç ... 
yatım beraber geçirmiş olan iki~ 
genç konuşup hasbıhal ediyorlar-~ 
~. 1 

Birisi dedi ki: ~ 
- Azizim, nişanlının parası~ 

var. Fakat, emin ol ki seninle ev- i 
lenmek için hem tütünü, hem iç·~ 
kiyi bırakmanı §art koşacaktır. s 

Bu noktayı iyice düşün! ~ 

Stadyomdaki son maç, 
Bile Yermez onun bana ver

diği heyecanı 

Bir gUn istese cam, 
Gelse bizim matbaanın 
Mürekkep kokan tozlu 

odasına ••• 

izah ettikten sonra talebe~ine ~u 
suali 1.oı·du: 

- Şimdi, bir kadın beyninin 
bir erkek beyninden <l:ıha hafif 
olduğunu öğrendiniz. bundan ne 
netice çıkarırsınız? 

Talebe içi~den bir kız ayağa 
kalktı: E~lenecek delikanlı şu cevabı ver~ 

dı: ~ -- istese canı, - Efendim. dedi, bir çok işlcı • 
~- de olduğu gibi, bunda da k~mmi· - Evet, orasını bilmiyor deği· i 

tim; lakin eğer kendisile evlen·~ iıteıe canım··· 
miyecek olursam, içkiyi, cıgarayı J Ya gelmem derse .•• 
bir tarafa bırak, züğürtlükten yi-f Canı isterse .• 
yecek ekmek bile bulamıyaca- j Canı isterse be .. 
~~ ~ 

Evlenirsen, hayır! J 
Çocuk, babasına dedi ki: ~ 
- Babacığım, şi.tndi bana is-i 

tediğim şeyi yaptırınayorsu- ~ 
nuz, ben de hep böyle Çocuk ka· j 
lacak değilim ya, herhalde, ... ü. i 
nün birinde büyüyeceğim. O ;a. ff 
man her istediğimi yapabilecek~ 
miyim? i 

Babası ba~ını salladı: ~ 

Arkadat yaıımıı otuz, 
Tokuz diyoruz, tokuz; 
Siyah gözlüsüne de, mavi 

gö:ılüsüne de ••• 

Bize ne karı, ne kız, 
Biz beygir sırtında 
Haıeri aıacağız 
Zangır zangır titreyecek 

- Eğer evlenirsen, hayır çocu- ~ denizin dibi, 
köpükleri beyaz or· ğum ! dedi. ) Beyaz 

MUbalA.gacılar •• t Kırbaçhyacağız .. 
dular gibi 

iki mübalağacı bir lokantada~ 
oturmuşlar, yemek yiyorlardt. Bir~ 
tanesi atıp tutuyor, dünyada ken-i 
disine izafe etmediği kahraman~ 
hk bırakmıyordu. Ötekinin cam~ 
sıkıldı: ~ 

- Yarabbi, dedi, yapamadı-~ 
ğın bir iş varsa onu da söyle de,~ 
gör, ben onu nasıl yapıyorum? € 

. Birinci mübalağacı cevap ver-~ 
~: 1 

- Şimdi yediğim, içtiğim Şdy· ~ 

Altımızda kara yağız 
At havalanacak. 
At hava. 
At .. 

HaY 
Hav .• 

Nazım Hikmet 
ten iqincah eden: 

yete değil. keyfiyete baktlmaJJJ 
ğ 

} lbıM=~=~;i~ce~~ğiı ! 
i ! Bir baba, büyük bir iftiharla 

anlatıyordu: 
- Benim oğlum vaktinin ek· 

aerisini yazı yazmakla geçiriyor. 
Y azdıklarr da her sınıfa mensup 
adamlar tarafından büyük bir it· 
tiha ile okunur. 

Bir dostu sordu: 
- Maşallah, mahdum bey mu· 

harrir oldu demek .. 
- Hayır, bir kaç lokantanm 

yemek listelerini yazar. 

ÇarpıJan boyun 
Bir iki ay süren bir Avrupa se

yahatinden avdet ettiği zaman 
ressam Namık lsmailin boynu bi .. 
raz çarpılmıştı. 

Kendisine Fındıklıda rast gelen 
Çallı sordu: 

- Y arabi, ne oldu, boynuna 
böyle, rahatsız mısın? 
Namık İsmail: 

l . . ~· f = 
erın parasını veremıyecegın1 . :füıııı11!ırnrııı111 ı ı11 111 ıııuııııııııııııııuıııııııııııı 1111111ıınırı11111ıı ı ııı~ 

- Hayır, dedi, hasta filan de
ğilim, İtalyanın (Piza) şehrind 
bulunan mail kulenin resmini yap 
mak için biraz fazla çalıştım d 
boynum ondan böyle oldu. 

diğ" dığ1 sokakları geçti. Bdme· 
~ •dokakl~ra da girdi, çıktı. Ta· 

a. rfı bır açıklıia aeldi. Ev· 

Çerçendeki kelimelerin harflerini 
mÜS(>lleslerin yerine koydukta.n son • 
ra, şeklin içindeki müsel1eslere de bi
rer harf ko)·arsanız soldan sağa doğ
ru her tatır bir manalı kelime olur. -..-------------------------.. ....... _.-._._,._..__..._. ..... ,.. ......... ,...._~ ... 
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Tefrika 
No.ı 56 ü i z ı i K u uu etler i ~ i n ~ e 

yerinde idi. El"an bu hadisenin neden 
zuhur ettiğini kim~c bilmiyordu. ls
tas;> on haricinde sükünet başlamış
tı. lntiıar salonunu dolduran halk 
harice boşandı. Askerlerin vagondan 
dışarı attıkları sekiz 1.alıitin ce. etle
ri yerlere serilmişti. Bu cesetlerin ek
Sl'ri i soyulmuştu. Çıplak vürutlard11 
haşin kurşun dclikled, kan ınhtıtarı 
vahşi bir manzara areuliyordu. Şimdi 1 

öfrendiğimi:ıc göre mesele bir yanlış
lrktan ibaretti. Bolşevikler vagondaki 
zahitanın Çar taraftarı olduklarını 
zannetmişler. Bu hnhcr evvelki i taı>
yondan bildirilmiş, hunun üzerine is
tasyona gönderilen holŞC\ ik kuvvetle
ri za\'allı zabitanı bir yanlı:;lıl\ e eri 
olarak itlaf etmişlerdi. llu zahitler. 
Petershurg Bolşe,ik teşkiJatına şitnp 
etmek i tiyen Bolşe\'ik tar:ıfdaranı 

imi~ C~ctler daha bir saat kadar 
yerlerde kaldıktan sonra l\nldırıldı
hır. vaka' kimsenin tees ürünii mudp 
olmamıştı, 

YürümiH muktedir değildim. A· 
nsıra oturup dinlenmiye müsaade e
den askerler, daha çok "'aktimiz ol
duğunu söylediler. Fakat nereye? 
Ri~ birisi bundan haheetmedi. l~tas· 
yona 'kadar olan üç kilome!ıelik mc· 
ea.feyi tnm fki aatte katetmiştik. 
İstasyona geldiğimiz zaman, treni 

beklemek laznndı. Muhafazama nıe
mur müfreze zabiti \'e diğer askerler
le ikinci mevki intizar salonuna gir· 
d ik. Salondaki hüf ede yolcuların her 
arzulannı tatmin edebilecek yiyecel< 
i~ bulunuyordu. MUfreu zabiti 

bilfeden atın aldığı beyaz ekntekten 
bana da bir parça verdi, çay ısmar • 
ladı. Nôlıetçilerin benimle meşgul ol
ma.dddarı bir sırada intizar salonu· 
n un lokantacısı yanıma sokulmuş. be
ni derinden derine tetkik ediyordu. 
14a.rıtaeı bir müddet eonm bana kı· 
zartılmış etle çay getirdi, hatta hun
lan ikram ederken nucuma da 10 
nıble srkı,tınnrştı. Hayretle te. 
tekkür ettim. Parayı iade et • 
mek istedim; lokantacı gücen
:m!etf. Gizli bir IMretten eonra dedi kJ: 
"Almız, para size çok lazım olur. So· 
Ilga.üç buraya oldukça uzak bir me
eaf ededir • ., Bu sin üzerine seyahatin 

ne tarafa olduğunu anlamıştım, fa· 
kat bu oehrin hangi semtte olduğunu 
bftfyordum. Derhal ordum: "Tarif 
ettffiniz bu şelılrde Usern ımrnrgthı 
ftr m?,. 

E'f'et dl.re başın ı alladı. K,ndi lten
dfyordum ki hamdolsun üserıı 

anrdJıına gönderildiğim takdirde 
bh daha böy)& azaplar gönniyeccğim. 

B1r marşandiz trenile harekete ka· 
,.,. •erlbnişti. Fakat trenin hareketi· 

l'le çok zaman \"ardı. I~nel:"ı · ,,,yon: 
dan hir sürat katarının gel . nıcsı 
lfmındı, ondan sonnı bizim t • ı gele· 
cekti. J tasyonda tren heklb en hin· 
!erce halk vardı. Bu kalaha!ığn karı
şan hir miktar askerin anı<:ında iki 
makineli tüfek hazır bulunuyordu. 
Bunlann ne mana if,ıde ettiği tabii 
muhafı7.lanmın malümu de~hldi. sor· 
duğum zaman: 

" Ne olduğundan kimsenin haheri 
yok. herkes istediği gihi ) apıyor, her 
yapan da haşka Uirlii arııı ecli' or, hu 
halin ne suretle neticeleneceiHı i şer
tan hile bilmez.,. Bunları söyliyen as· 
ker bolşeviklerden hh; te m<'mnun de· 
ğildi. Cebinden hir takım kağıtlar <:ı· 
lrnrdı. Lenin ile Troçki'nin bcyanna· 
m~ ini göster~rek: 

"işte bakınız, bu kağrtt:m hiç hayır 
gelir mi? H~m hu kağıdın mündere· 
catını ortodo.k papazı hana anlattı. 
nöyle kağıtlar, kitaplar şeytnn tara
fından yazılan şeylermiş. Jli(' hunla· 
ra inanmak olur mu?.. l\fuhnfızlar
clan bazıları bunun fikrine i~tirak ef· 
tiler. 

Niha)et sürat katarı i taı;;yona y:t· 
na tı. Yokulnr daha ,·agonlnrdnn fn· 
meden makineli tüfek ı:rürültüsü haş
ladı. Her iki makineli tüfek te son 
yolcu vagonuna te' cih olunmuştu. Bu 

vagonun içinde çaresiz bir tnrzda 
hercümerce uğramrs zabitler ı~öziikii
)ordu. mr <'enera) vagonun pen<'err
sinj açmak 1 terken vuruldu, diğer 

vagonlardan çıkan halk paniğe tutul
muştu, Kadınlar çocuklar bağrısarak 
saklanmıya çalışıyorlardı. Bit de bu 
sırada tekrar intizar salonunn çekil· 
m~11k, burada sükun ve asa;> i~ yerli 

Çomne narod .•.•• Cahil halk! ••••• 
ALMAı TtARA nAtR nAHt~ı.En 
SürRt katım i~tasyonu terketti. 

Halk kitle i, ikinci hir hat Ü7.e1·inde· 
ki mar andi7.de yerle mek için, hücu. 
m:ı başlamı.,tı. O,rle hir hücum ki ka 
dınlar ('rkeklcrden geri kalmı)orlar· 
dı. \ ' agonlar tıklım tıklım dolmuştu. 

Getirilen merdivenin yardımile ' 'a
gonlann üzeri de insanla doldu. Bir 
bahriyeli ça,·uşun keskin emri üzeri· 
ne "agon halkı daha ziyade sıkışarak 
hize de ;>er temin olundu .. Vagonların 
içerisi iki katlıydı. Yer bulnnııyanlar 
) a diğerlerinin kucağına oturuyor, 
~ah ut ta döşemeler üzerine c;öküror
Jnrdı. Bir müddet ~onra herhesi mem
nun eden hir yerleşmek ameliyesi ya
pıldı : Bahriyeli çavuşun ~mrine göre 
kadınlar erkeklerin dizlerine otura· 
caklardı. Ça' u,.un emrine kin1se jtj. 

raz etmedi.. Bu suretle ayakta kalan· 

lar da oturahilmişlerdi. 
Anlaşılan, hiri i iyice yerle:.enıcmiş 

ti. Dedi ki: "Rırakın Germaneski (Al
man) ayakta dursun! Ona da yer ver 
rnekte mana \'ar mı ya? .. Hem hu he

rifler muharebeye sebep oldular!,. 
Bu özler üzerine bahriyeli hiddet

lenmişti, ''Aptal herif, gevezeliğin sı· 

ra ı değil! Ağzını tutmadığın takdir
de. ağzının payını veririm ha! .. Hem 
muharebeden ne anlarsın ki. sen an
cak çanağındaki çorban ın nerden 
geldiğini bilirsin. A1m: .. ,lar d:ı. bizim 
gibi insan 1 zannediyor .nusun ki on
lar başka rnnhlUk? !.,1 

Ça\'UŞ. bahriyeli ı tılahlarile karşı
sındakini suc:turmuştu. Fakat vago. 
nu dolduran diğer Ruslar bahsi gene 
Almanlar:ı çevirmişler, tüyler iirper
tecel\ şeylerden konuşarak, :tslı a ta. 
rı olmıyan iftiralarda bulunuyorlar. 
dı. A~zımı kapa) ıp oturmaktan ne cı
t<araktr. Ben de mübahaseye k;n.; 

~ 

tım: 

"Tahii değil mi ya. hiz Almanlar in. 
ı:;an eti ele )eriz, kafamızda boynuzu. 
muz da vardır! Pakat .sh:in ~İhi ap. 
tallnrın nklına şaşarım ki höyJe uv. 
durma..cıyon yalanlara inanıyorsunu;! 

J~t~ görüyors.unuz ~i .hen de sizin gi
hı ınsanım. Bız de mn gibi yer. i~e
riT .. Jlomuz bulamadığımız takdirde 
ten uk, gü,:erci!'•. ök.fö:, dana, hu ~ihl 
şeyler nrır., lakın ınsan değil!.. Fa
kat hen si7.i mazur görüyorıım. Çün. 
ldi siz okumak raımak nedir bilmez. 
siniz. Bize "kurnaz,. diyorsunuı am. 
ma hiz kurnaz değiliz, ancak sizden 
fazla mekteplerde okur, yazar17_,, 

ı:;aatlel'ce Almanyadan bahsetnıive 
mecbur olmuştum. Bahu us zlraatte~; 
ekserisi çifçi olduğu için çifı;Hiğe 
ait muhtelif suallerine cevap Yerdim. 
İçlerinden hirka~ kişi izahatıma ka. 
ni olmamrşlar, beni yalancılıkla itham 
etmek istiyorlardı. Şimdiye katlar 

~ ~- ~ 

konuşmıyan hil'.İsi imdadıma yetW'1! 
ti. yerinden sıçrıyan bu sdıı.. 
küfürle karı)iık anlatmıya başlad1 j, 

"Almanlara karşı hu kadar Ad~,.., 
te hulunmıya sıkılmıyor musuııuı{.t 
Aptal olanın ağzı da büyük olur, ·, 
liba siz hunları ortodoks papasııt~~ 
öğreniyorsunuz? ... Yaımak nedit· 

1
t 

m~zsiniz! Okumak nedir bilmeı:ıİll;, 
Duııyada hayvan gibi yaşarsınız, i d• 
şündüğünüz ancak kadın, rakı biC 

y~mek ! Gözünüzü açın göziinliı~ 
Bır zaman gelecek, siz de anhyacll~ı. 
nıı ki düşmanınız Almanlar dd~ 
Çar ."e Çarın maiyetidir. Verdi~11, 
vergı nere~e gidiyor? ... Çarın haıttt 
sine!. .• Vergi kadar da rüş\'ef ,.e~~ 
mechursunuz, rüşvet ,·ermedfgı~, 
takdirde gittiğiniz yer neresi? ... s~ 
be d ~ · ı . ., O d ··ı~neir rya egı mı..... ra a. o u 1 
kadar madenlerde ~alışmak!.. flt1tl 
da sebep alınanlar mı oldu? ... 

İ!:te ben bizzat Siberyanın mad~ 
lerincle, tam on iki sene halroz 5 , 

fadım. Kahahıttim de hir polis "!t r 
murundan hakkımı j t~mi tim. GB 

11 
sonluk ettiğim bir me) haneye her gii 
gelip kafayı tütsüliyen hir polist~ 
güniin birinde içtiklerinin para~11' 
istedim. Elittdekj kanıçıyla )1liıiiıtt" 
gözüme ,·urmt}a başladı. Dayak el' 
nasında hir göziimfl kaybettim. J\eıı' 
d1mi müdafaa etmek ist~diğim zaııt~ 
da hnpse tıktılar, müteakiben de w" 
lıcryaay gönderdiler .... Lakin intik• ıı 
alacağız, intikam!.... Ve yumruğtı1' 
meçhul hir ,::emte doğru uzattı. 

Ilu adamın , öıleri dinliyenler ii!1 

rinde büyük hir tesir göstermişti. :&ı~ 
se ağzını açmadı. hatta her şeye.:, 
rışan bahriyeli çarnş bile bir kelı 
söyleme-eli. Şimdi herkes ye111eı-1' 
me§guldü. Ben şimdi hcri<esi~ ıt1,t' 
hametini kazanmıştım. Her taraft,
yiyecek, içecek ikram cdiyorı:ırl' 

... ( Bitmedi).. 
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[ 3. K. O. S. Aal. Ko. dan 1 Mahkeme ve icra iUinları 1 Devlet Demir yolları ilanları 1 
Süvari 45 inci alay hayvana tının /stanbul dördüncü icra menuırlu- ben Kıbrıslı Hatice şimalen Gelenf • Afyon deposu kömilr tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla mil-

saınan ihtiyacı tekrar kapalı zarfla ~ d den Hnziyc cenul>en Koc:ı M~tnn ve k 28 'k' · t · 931 15 d 
13 -11 _ 931 tarih nAr embe gt""ınu"" gun an: na asası ı ıncı eşnn cumartesi gUnU saat te i are 

.. ~ Şi~lide l\lecidire mahallesinin Zin· hissedarlarile mahdut üç evlek lıahçe k · d J kt T f ·ıı:.t A k H d 
&aat. 15 te mu'"nakasava konmuc::tur. . . k 1 mer ezın e yapı aca ır. a sı u n ara ve ay arpaşa vezne-

,, ~ cirli kuyu ve Levant t:iftliği caddesın- 'e köy cıvan mevkiinde ,.ar an lacı d b 
Tahplerin şartnameyi görnıek üzere de atik 2, 4 numaralarla muraklmm Mehmet diğer tan•fları patika yolile lerile Afyon istasyonun a irer liraya satılmakta olan şartname-
koınisyonumuza ve ihaleye iştirak et· 131 buçuk dönüm 329 zürra mi.k· mahdut 2SO metre murabbaında hah- lere yazılıdır. (3718) 
inek üzere teminat ,.e teklifnamele- tarrndaki tarlada hissedar olup ika· çe Alan me\kiinde şarkan Hacı l\teh- Haydarpaşa ve civannda mukim demiryollar memurin ve 
rile AY"Valrkta süvari alay 45 Sa. Al. metgflhı meçhul Almanya devleti tc- met garbnn o~man kızı Ayşe şimnlen müstahdemininin muayene ve tedavileri zımnında hergün gidecek 
koınlsyona müracaatları. (1°'') (:' 1 14) b d El' b' t F'rederihc· Sefer ogwlu ldrı·s kızı zu•Jiha cenııben •n .,.. aasın an ız.a ın · J"- doktorlar için bir sene müddetle ve aleni münakasa ile sür'at 

• * "' Hissedar olduğunuz tarla, hissedar Derecik ile mahdut iki dönüm üç ev-
1 inci fırka kıtaatı ihtiyacı için Sabancah Haki beyin borcundan do- lek tarla " Köprü başı mevkiindc ve matlup salabeti haiz bir otomobil kiralanacaktır. 

Pazarlıkla alınacak olan unun 1;; z. layı mahallen vazıyet yapılara!\ be· şarkan Ramazan ve Nezir oğlu lbra- Bu işe talip olacak otomobil sahiplerinin işletme müfettişliği 
teşrin 931 pazar günü saat 16 da pa- her dönümüne yüz lira kıymet takdir him Ye Mehmet tarlao;;ı garban Ka-:,a· kaleminden 15 kuruşluk pul ilsak etmek suretile tedarik ede-
zar]ığı yapılacağından taliplerin her olunmu tur. Ve arttırmıya konula - badan Karasülük vercseleri ~imalen cekleri ıartnameyi okuyarak 15 teşrinisani pazar günü saat 15 
gfin şartnameyi gömlek üzere komis- caktır. füymetine bir diyeceğini:r. ol- Koça Piri Ye kısmen kasabadnn Ka- te Haydarpaşada icra edilecek münakasaya yüz lira teminat ak-
Yona ve ihaleye iştirak edeceklerin duğu hald~ tarihi ilandan itibaren on rasülifü ''ert$eleri cenuben }facı Ali çesini hamil oldukları halde iştirakleri ilan olunur. (3783) 
de Yevmi munyyeninde gelmeleri. gün zarfında 930 - 49:1 dosya numa· tnrlalarile mahdut üç dönüm \"<? 1\:.1-

(530) (3750) rasile İstanbul dördüncü icra dairesi- hace mevlkiinde şarlnm Ömer o~lu 
* • * 

Kolordu ve birinci fırka kıtantı 
~in sabun pazarlrlda alınacaktır. 
İhalesi 16 - 11 - 931 tarih pazartesi 
Rnnü saat 15 te komisyonumuzda ya. 
l>ılacaktır. Taliplerin şartnameyi al
mak Te görme üzere her gün ve iha
leye iştirak etmek üzere de yevmi 
ınuayyende komisyonumuza müraca
atıeri. (531) (3751) 

• * • 
Birinci fırka kıtaatı hay,·anatı 

tçfn saman pazarlıkla alınacaktır. 

lhalesi ı.ı - 11 - 931 tarih cumarte
&i günü saat 16,:> ta komisyonumuzd.1 
~·npılacaktır. Taliplerin şartnameyi 

lllmak üzere her gün ve pazarlığa iş. 
tirak etmek üzere ele yevmi muayyen· 
de komi yonumuza müracaatleri. 

(5.12 (37S2) 

* * * 
Çatalca l\IOT. Mv. kıtaatı için pa

~:ırlıkla sade yağı 14. 11. 931 cum:nte
si günü saat 16 da fiatlar haddi iti
dalde görüldüğü takdirde ihale_i krn 
kılınacaktır. Taliplerin şartnnmcsini 
almak ve pazarlığa iştrak etme!. üze. 
re yevmi me:ıkCirda lfom. a müı·.ı.caat· 
Jeri. (522) (3697) 

• * • 
Çatalca müstahkem mevkiin unu 

pazarlıkla alınacaktır lhalesi 16 -
11 - 931 tarih pazartcc;: .,.iinü ı::aat 

.& bucukta komic\·onumuzda yapıla
ıl\tır. Taliplerin şartnameyi almaı~ 

izere her ün ve ihalere ic;tirak et-
nek üzere de vakti ~unyy~rıde J,o
ni yonumuza müracaatleri. (S36) 

(.:773) 
ılı •• 

Kolordu hayvanntrnın yulafına ka
Jalı 1.arfla talip çıkmadığından pn. 
ıarhkla nlınncııktır. İhalesi ı;; - 1l 
- 931 1'a. pazar günü snnt 14 te ko
mi yonumuzdn yapılacaktır. Talip • 
terin şartname ini almak üzere her 
güh ,.e ihaleye iştirak etme(, üzere de 
vakti muayycnde komi yonumuza mü 
racaatleri. (53j) (3772) 

• • $ 

Çatalca mü tahkem mevkiinin ben· 
:ıinine talip ç1J,m1dığından hir hafta 
talik olunmuı.tur •. Jhnlc i 15 - 11 
- 931 tarih pazar günU nat ı; bu • 
çukta yapılacaktır. Taliplerin Y'1rt
name); almnk iizere her gün ve mii· 
nakasaya iştirak etmek iizere de vak
ti muayyende 3. K. O. Satın alma 
komisyonuna müracaatleri. (134) 

(3771) 

"' • * 

ne müracaat etmeniz li.izumu ve talc- Ali gnrban Koça Pirj .,imalen Me tan 
diri kıymeti mübeyyin zabıt \'arakası ve Seydalı cenuben sahipsiz çıı.lılıkla 
tebliğ makamına kaim olmak üzere mahdut yirmi be· dönüm ve Çiftlik 
füin olunur. mevkiinde şarkan Hacı Ali ağa \'e 

.kısmen yol garban ve şimalen çalılık 
Beyoğlu birinci sullı lıukuk lıdl...im· cenuben yol ile mahdut on dönlim 

lstanbul evkaf müdürlüğünden: 
Kıymeti 
Lira 

53 

muhamminesi 

kuruş 

26 

Bedeli müzayedesi 

Lira 

30 
liğinden: tarlaların tesçilini tnJep eylediklerin· Tamamı 53 zirağ 26 santim terbiinde bulunan Eyipte Cezeri 

Cemile hanımın Feriköyünde Ayaz- den n1e..:ı·u~ı· hane ··e arazı'ler hakkınrl:ı K b 11 d k 30 32 N 
:t.l\ • asım ma a esinde Çömlekciler sokağın a ati , o. ile 

ma sokağında 39 numaralı hanede sa- bı'ı• gu'nn itira7.ı olanlar ,-.. rsa bir ay kk · " - mura am tamamı mahlül olan arsa satılmak üzere dört hafta 
kine Fatma hanım aleyhine ikame ey· zarfında lnegöl hukuk mahkemesine 
lediği izalei şüyu davasının cari mu- müracaat etmeleri ilfın olunur. , 119) müddetle ilan edilmiş ise de müzayedesi olan 10- Teşrinis ni 
hakeme inde ikamet"ahı meçhul ol • 931 tarihinde xuhur eden talibi tarafından verilen 30 lira bedel 
duğu müha;;;iri tarafından verilen meş Ticaret darıalarını da rüyete me· haddi IAyıkında görülmediğinden müzayedesinin bir hafta müd-
ruhattan anlaşılmış ve bittulep ilfınf'n zıın lstanbul asliye mahkemesi birin· detle temdidine karar verilmiştir. Müzayedesi teşrinisanin 17 inci 
tebligat icrası mukarrer hulun· ci lıukuk dairesinden: 
muş olmakla emri muhakeme- Raşit usta ile Jjinnaz hanım meya- salı günü saat on beştedir. Fazlasile talip olmak istiyenler kıy-
nin muallak bulunduğu dokuz nelerinde müteh~ddis fe hi akit dava- meti muhamminenin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçelerile 
kanunuenel 931 carsamba günü ~a- sından dolayı mahkemeden sadır olan birlikte İstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında Varidat Müdiriyeti 
at 9 buçukta biz7,;t veya hilvt'kale 7 - J{. enwl - 927 tarih ve lllJ nu - MahlOlit kalemine mürar.aatları ilan olunur. (3796) 
bulunmadığı t~dirde muahk~nenin maralı ilfimın indettem~z na~ını ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gıyaben cereyan edeceği tebliğ maka· mutazammın temyiz mahkemesi birin· 1 K R A M 1 Y E L 1 

Emniyet Çayını mına kaim olmak üzere keyfiyet ilan ci hukuk dairesinden muta 20 - •r. 
olunur. evvel - 92~ tarih ,.e 266 - 4282 numa-

----------- ralt ilamın ahiren Binnaz hanımın vu.. Arayınız 
~atffi ilçün~ü sulh hukuk hdkindı kuu ~fatile veRse~nden N~anta~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
ği11den: Te;;wikiy<! mahallesinde Küçül• çift- K f 

Şt!hreminindc lbrahİ'm çam:;; ma • lik so!mğında 22 - 24 numarali ha • on erans 
halle-inde Gizlice evli~ n cadde incle nede oğlu Sainıin gaip ,.e ikametga-
15 numaralı müteveffa mezkur ma· hının meçhul bulunduğundan hilbahis Darlllfünun Ema
halle imamı ·na an Halit cfendi)e ait biliıtcbliğ iade edilmis ve H. U. 1\1. K. 
263 Zİrra terhiinde bulunan Ve derli· nun 141 inci madde}~rine le •fikan netinden : 
nunda bir kuyu ve altı ağacı muhtevi bir ay müddetle fümen tebliği 1 :ırnr· Türk Antrepoloji Müderrisi 
bulunan bir bap arsanm beher zi· ofr olmu. ve bir nu'"shn ı da mahkeme 8 f 

t n - doktor Şevket Aziz e.y tara m-

YÜREK ÇARPINTISINA 
E R LCE AL 

DAN 20 DAMLA AL AK KAFiDiR 

~ Hase i Hastanesi 
, Kulak, burun, huğ:ız mütchassı~ı ranın ehli vukufra (60) kuruş kı) mc divanhanesine talik kılmmı~ olmakla 

takdir edilmiş olmasına nazaran bir teblii! makamına kaim olmak iızen dan 12-11-931 perşembe günü Dr. Zı.YA~ NAl,İ 
,nıah ıı.ıücldct.ıc nçık nrtbrmn u ulilc ke~fiyct il.in olunur. saat dört buçukta Darülfünun. ·~ 
miiz."l}ede)e konulmuı;;tur. Rii::ıumu --------------- merkez binasındaki konferans Türbe, Mahmudiye caddesi 
defüıli~csi mii teriye uit olmak ,·e lstanbul asliye malıkcnıcsi dör- salonunda Türk Irkının kraniolo- •••••-• ~o. 16 .. 
tarihi iliından itiharen üç gün zarfın· düncii lıukuk dairesinden: k - -
da bedeli tnmamen te ,·iye edilme!, ve Yeronika binti Iloğos hanım vekili jisi hakkındaki tet ikahn neti- Davet 
hu müddet zarfında ademi te_1·iye h • a' ulmt Abdullah hey tarafından Sa.. celerine dair umuma mahsus Dnrülfi!nun edebiyat fakültesi talebe 
Jinde farkı fiatı müştcri)c ait olmak matyada İmrahor Mustnfapaşa iki yüı mühim bir konferans verilecek- cemiyetınden: Bugün sa:ıt on dörtıe 
iizere talip olanların :> üzde on pe\ lü 7 ı ·o. lı Yeron binli Asndor ile Bey· tir. MOdderris ve muallim bey- (eski Türk ocağı binasında) fevkalade bir 
nl,çclerile beraber ~ evmi ihale olan oğlunda DoğruY01 e ki Galari j,nf:ı- }erin de teırifleri. (3791) kongre nkıedileceğindcn arknda~ların gel· 
16 - 12 - 931 tarihine mil nclif çar- )İt 2-19 numarada sakine 1 :ık Şnkran --------------- mcsi ehemmiyetle rica olunur. 
şamba. giinti saat (15) tc Fatih ulh kansı Horsi binti Salamon hanım a • lstanbul asliye malıkemesi iiçimr.ü ••maı:mmlll!IE&!DD•••ım 
iiçündi huluk mahkeme in-e miiı aca- lenhine ikame olunan ipotek muc mele- hukuk dairesinden: 
ntleri iliın olunur. sinin iptali \'C kil) dın tashihi davasın· Müddei Vehbiye hanım tarafın . 

dan doln) ı tahkikat icrası 6 - 12 - dan Feriköyiinde ))urcu soka;{ınrla 11---------------11 SEYRISEF AiN 
lnegöl lıukuk hcikimliğindc11: 
Jnegölün Sulu kari)esinden Yu

suf oğlu Ali ve kızı Be) ti) e tarafın. 
dnn müddeialeyh kö) elen Fe)zullnh 
oğlu Omer aleyhine açtıkları d:nııcla 
murisleri Feyzullahtan münfokil 1 ·•· 
riyedc hiin şarkan DerYİŞ oğlu \h • 
met gaı ben yol. şimal en yol, cenu
ben ·ezirlerin lhrahim nrsasilc mah· 
rlut bir bap hane ile 1\o('a pınar nnmıı 
diğer Kocabuğnn me,kiinde ı;ınık:ınl 
~abıkan Koca Bıyık Hüseyin halen 
Kıbrıslı Hatice garban I\oça Pin si • 
malen Koçn l'iri kı. men J<~min cavu~ 

931 
tarihine mü adif pazar günii saat Merkez :ıccntası G:ıl:ıtn kopru başı B. 2362 

26 numaralı hanede ikamet etmekte Şube A. ~irkeci Muhlırd r udc ban 2. 2740 

14 te muayy n Iıulunmuş " rnüddea- iken bu ı.ere yapılmak i tenilen tebli- ---------------.. 
ale)ha llorsi hanımın B ametgi'ıhmın TRABZON POSTASI 
ınechuliveti hasebile bu bnptalii dave- gat ırasında ikametinin mechuliyeti· 

• · hk ı· h · ne binaen on beş gün zarfında malı (KARADENiZ) 12 Teşri-
ti) e \arnlmsı ma eme c wan ane~•· 
ne talik kılınmış olduğundan muma - kemeye müracaatla dava arzuhaline nisani perşembe 17 de. 
ile)h1erin )cvıni ve 'aUi mezı,urdn ceYap vermesi 27 tcşriniC\-vel 931 tnri- MERSiN POSTASI 
hizzat gelme i ,cya hir 'ekili lmnuni hinde ililn edilen müddealeyh lO:min 
göndermeleri , e aksi takdirde gı) np. ağa aleyhindeki boşanma davasının (MAHMUT ŞEVKE TP AŞA) 
Jarında tahkilmtm icra ve ikmal olu- yevmi tahkikatı olarak mUdeiniıı mii· 13 Teşrinisani Cuma 10 da. 

nacağı mnllım olmak üzere ve keyfi- racaati üzerine 6 - 12 - 931 pnznr Galata rıhtımından kalkarlar. 1 
yet gazetel~rle ilun olunur. (1929) saat 14 te konulmu., olduğundan müd- ••m•••DE:'!llmcm•m•ıa 

lstanbul asliye nıalıkemesi ü~·üncii deaaleyhin mezkur günde müracaat Diş Tabibi 

Kolordu hayvanatının arpnsına ka- oğlu Mehmet cenuben su bendi l\oca 
pah zarfla talip çıkmadığından pn. Ilıyık ı~mail ı.e~taneliklerile mahdut 

1 11 1 kt ıh 1 · ı.. 111 dört el önüm kestanelik ve arnı lll<'\' -

etmesinin ilfmen tebliğine karar ve. 
hukuk dairesinden: 

Miiddei Uüsnİ}e hanım tarafından rilmiş bulunduğundan keyfiyet ol • 
kocası Tophanede Yamalı hamanı so- ''eçhile iliın olunur. 

Zefd 'lll4d 
Hastnlarını her gün saat 8,30 - l~ 

n 13 • 20 kadar lmbul ve h('r salt 
saat on üçten itibann meccanen di: 
çeker ve tedavi eder. 

kağıncla 10 numaralı hanede sakil\ Jnegöl hukuk htiklmliğinden: 
Rüştii efendi aleJhine ikame edilen lncgöliln Yenice Mü lUm kariyesin-

zar ı { a a ınnca ır. a e ı ,) -
- 931 pazar günü saat 14 te konıis . !,ide şarknn Sadık oğlu .Mehmet ~rır· ============================ 
Yonumuzda yapılacaktrr. 1'nliplerin edileceği \e taliplerin tcıninathırile 
şartnameyi almak üzere her gün ve müracantleri ilan olunur. ("'>,17) (RSOI) 

hoşanma clu,·ası arzuhal sureti mtid- den Molla lbrahim kızı Fatma ile 

ihaleye i tirnk etmek üzere \•akti mu-
an-eninde komi yonumuza nıüracn -
ntleri. (543) (3786) 

Birinci fırka kıta.atının yulaf 'e 
arpası pazrlıkla alınacaktır. İhalesi 

19 - 11 - 931 perşemhe giinü ant 
15 te komisyonumuıda ) apılncaktır. 
Taliplerin şartname) i almak ilıert: 
iter gün " pazarlığa i tirak etmek 
lstiyenlerin de J vmı muayyende ko
misyonumuza müracaatleri. (fi4.3) 

(3802; 
• • • 

Tiredeki kıtaat ihtiyacı için 2:521 ~;:; 
kilo ekmek kapalı zarf u ulile 1 -
l. Ka. - 932 salı günü snat 15 te Ti· 
rede askeri satın alma komisyonu 
tarafından ihalesi icra edilecektir. 
Şartname ureti mu addakaları Tire· 
deki kıt'a h:mirde mü tahkem nıe\•ki, 
Ankarada filli Miidafnn vckf1lcti Ye 
lstanbuldn üçüncü kolordu satın al • 
ma komis~ onu riynS<'tindcn istih al 

deaale~ hin ikametgahının meçltuliye· 
tine binaen mahkemeye gelip bir ay müddeialeyh Molla İbrahim oğlu Ah-

Yerli fabrikalar mamutatından zarfında cernp verme i 7 _ 10 _ 9:n met ,.e kızı Emine aralarında cereyan 
.. "' funyenehane: nadıkiiy Mı~ll'h 

oğlu Yavuz Türk sokak No. S 

Doktor 

Hafız al 
40000 metre yatak kılıfı bezi J..apah tarihinde ilimen tebliğ edildiği hald<' eden malümel hudut bir bap hane ile 
zarfla miinakasaya konmu tur. lha· mumaileyhin kanuni müddeti müru- 20 parça tarlaların tecsili da,·nsındn 
le.!:)i 6 - 12 - 931 tarihine mlisnclif rur etme ine rağmen müracaat edip bermucibi karan muhakeme YenicP. 
pll7 . .ar gunu aat 15 te yapılnca.ktır. cevap vermediği anlaşıldığındnn H' füslüm kariyeı;;inde kilin bir lia~, ha- Dahllf hastalıkları mutaha sı t 

Taliplerin .,artname ''e nümunesini bu kere de müddei gün tayinini i te · ne ile 20 parça arazi hakkınc1a bir Sıra numarn~ı beklememek isti-
görmek üıcre her gün Ankarad:ı mer· m~--. bulundu"undan yevmi tahl.ikat J ı b" .. ı ·~ "' ".,una itirazı olanlar rnrsa tarihi il:in- yor ar, m ıneye muracant a veya 
kez satın ılma komi.yonuna müracıı- olarak 6 _ l:! - 931 pazar saat 14. ta· 
ti ·· -•- · t• k ·1 k dan ı'tı'l>aren 1 aJ' zarfında ln""·o·ı hu· telefonla randern anti almalıdırla r. n eri ''e munıU\a ayn ış ıra cuece · ) in edilmiş olduğu ita nen tebliğ olu· - - ... ,., 

!erin o g in \'e saatten e'"el teminat kuk hakimliğine müracaat etmeleri Cumadan maad her gün ö;leden 
nur. 

ve teklif mektuplarının makbuz mu- --------------- ilan olunur. (149) sonra saat 2,.10 dan 5 e) kadar t tan-

kabilinde mezkur komisyonun riyasc- Beşinci icra memurluğundan: lstanbul yedinô icra memurlılıjım· bulda Divanyoluncla 11 numaralı hu· 
tine tevdi e) lemeleri. (541) (3SOIJ llir borçtan dolıı)ı furuhtu karar· dan: su. i kabine inde clnhili hastalıkları 

• • "' gir olan maa nnya; bir konsol; ve üc:-
. k 00 · b' ı Halı"·te ı~enerde 'l'e,·kiı· Cafer ma- muayene ve teda\i eder. Telefon: ls-Ezin<' 'e ha,•ali indeki kıtaatın ih· 

tiyacı için U2000 kilo un münnk.ı ayn 
konmu.,tur. )halesi 22 - 11 - 9:ll 
tarih pa1.nr giinü saat 15 te y.ıpıla
caktır. Talip olanlaıın şartnameyi 
görmek üzere her giin ve pey ~ürmel\ 
iizere de mezkur tarihte Ezine satın 
alma komisyonuna rniiracaatlt!ri. 

(:>46) (:.lö03) 

tü mermerli hır om ın ve ır .ana· <> 

pe ,e ıa-,mana ve bir demir kary{l)a ve hallesinde Kiremit caddesinde 40 nu- tabut 239 • 

dört Ji.ö~eli mermer tn içinde aat. ve 
saiı-e teşrini ninin 16 ıncı p:uartl'ı-;İ 
günü snat 10 dan itibaren neyoğ1undn 
Halık pazarında ce.,me okağtnda 16 
- l numarrıda bilmüzayede 11,tıln · 
cağından taliı> olanlaıın müraca:ıtJe. 
rJ ilim olunur. (2001) 

maralı hanede c.takin iken el} e\'nı ika- ........................................... :····: ... ·:·--·---
..t.h h 

1 
k 

1 
lın on altıncı pazartc ı gunu saat 

metıs .. t meç u n nn madam l•'ev • 
runiyııya: 

Madnmn Polininya olan borcunuz
dan dolayı Çakmnkçıla.rda Daye Ha
tun mahallesinde iki em' ali ga~ rı 
menkuleniz haczedilmiş \e ~ehr1 hn -

11 mddelerinde \UZtyet muamelesi 

ifa ile beraber ehli 'ukufa fakdiri 

kıymet cttirilec.eğinden mahaHindc 

hazır bulunmanız n:ınen tebliğ olu < 

nur. (931 - ~2tt-) 




