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Keriman Halis hanım ve di
ğer güzelleıio bugün Parise git-
meleri muhtemeldi r. Maamafih 
bu, güze lık müsabakalarını ter-
f p eden M. Valef ile Vişi ga
zın osu sahibi arasındaki uyuşma
ya bağlıdır. 
Akşam gazetesinin verdiği bir 

habere göre eğer Valef'in iste-
diği parayı Vişi kaplıcalarındaki 
büyük gazinolardan birisi ve
rirse Keriman hanım ve diğer 

~~d eynelaıilel parlamentolar itti
UttU 2~ inci konferansını bi-
' bır hafta on gün kadar SaGda, batta Keriman H. ve 

\ Bu yıl Cenevrede toelan- diGer gUzeller ( Dovil ) de 

t-tıs ~ an bu te.şekkülün oofe- güzeller işıye de gideceklerdir. 
!ııruıtıa Türkiye parJamenhısunun Ve ondan sonra Parise götürü· 
tl'tıi p\ da S murahhas ile iştirak leceklerdir. 

l'Jrk· ulunuyor. Keriman Hanımın namına ls-
>t g 

1
. •ye Parlamentosu bu sene- tanbul belediyesinin bir garden-

~Oııf e •nceye kadar bu ittihadın parti tertip ederek bunun hası 
~6ııderanslarına ancak müşahit JatiJe arsa almayı ve bina yapıp 

errn k dünya güzelıne hediye etmeyi hıtd.. e suretile iştirak edi-
ı .. H düşündüğünü bir hafta evvel 1. h • albuki bu sene T. B. 
a '''ecı· · yazmıştık. Bizi tekzip ettikten 
''-qbıı le 

1

~1• 1 azasından 43 meb'u- sonra yeni bir fikir gibi bir ka-
t~ ş 1 eylemiş oldukları riinden aldığı mektupla bu ha-

h~dı i~~lel parlamentolar itti- beri karilerine bildiren bir ga· 
ltıiş ~r gurup,,u ittihada gir- zete dünkü nüshasında belediye 
~t~tu:bdu~u gibi konferansta reis muavini Hamit Beyden de 
b'ttsin ahıs meselelerin müza- ayni haberi öğrenmiştir. ı 
~ Ilı e iştirak eylemek üzere Bizim yeni haber aldığımıza gö-

ı.. l'llrj~~trıı da göndermiş oldu. re lstanbul belediyesi Keriman 
'«>, Ql 1889 k d H. lstabula gelince onun namına ı,~tıa11 senesine a ar 
h. ~la ..... bu teşekkülün gayesi, yalnız belediyenin müsamere ter-
"'\ "-ltnt ı tip etmesini temin edecektir. 
tıl ltıtain· 0 

ar ittihadı,, nizam· Hatta Gardenpartinin Beylerbeyi 
ı.ııttı .. k111 

ilk maddesinde tayin 
" tad B sarayında verilmesini ve büyük ır. u maddeye göre 

bahçeye duhuliye olarak bir ve 
'Ont N. A. iki lira alınmasını düşünmekte• 

ı 2 ncl ıayıfada) d. 
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~ beş gün daha süre~ek 

i (. 

b11 ~erli ali • ''t 1" de ~ lb ar sergisi tertip heyeti 
1 1 ~ 8Zdı1J1 ttca barın ita ft"Uz gibi Galatasaraydakl Yerli mallar 

eı 8Un Panrnıyacak, beş gUn daha temdit edildi• 
•onraı kapanacakt1r. 

Paris, 13 (A.A.) - Tayyareci Marcel llaeglan, 3000 kilometre 
mesafede dünya sür'at rekorunu kırmı<jhr. Mumaileyh, saat 6-26 da 
Etempes'dan hareket etmiş ve saat 14 te oraya dönmüştür. Mu
maileyh, saatte vasati 363,6000 ldlometre katetmiştir. Korvet kap· 
tanı Par isin eski rekoru 328,J 26 kilometre idi. 

1 Tayyarelerin bundan fazla süratlc uçtukları vakidir. Ancak 3000 kilometrelik 
uzun bir mesafeyi bu kadar süratle ve devamlı olarak uçmaya muvaffak olan ilk 
tayyareci mevzuubalıis zattır. Hu suretle Istanbul • Ankara seyahati 50 dakikalık bir 
yol demektir. Yani köpıüden Bur~az adası kadar bir yol._] 
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lstanbulda yeni inşaat 

Edirnekapıda metrosu 20 liraya 
kadar çıkan arsa var 

A b dul la I? 

Cevdet B. 
bu fikre 
şiddetle 

muhallftlr 

Çekoalovakynda geçenlerde mtlhlm blr 
kanun projesi hazırlanmıştır. Bu 10.yihaya
göre çocuk dll§Urmek, ne bu iş! yapan ka
dınlnrın, ne de delO.let eden doktorların cc
landırılmnsmı icap etmiyccekUr. 

Çocuk dU§Urmek nusyada serbesttir. 
Fakat bu yüzden Rusyanm nllfusundan mU
temadiyen kaybetmekte ol~ malum l
kcn Çckoslovnhynyı bu lA.yl.hayı hazırlama
ğa sevkeden nedir? 

Bunu bilmiyoruz. Yalnız lfıythn hakkında 
bir çok dnrlll!Unun mUdC"rris!crlnln, profc· 
sörlerlnln, Çekoslovak Alimlerinin fikirleri 
alınmıııtır. Bunlnrın çoğu çocuk dUşUrme

nin serbest olamıyncağı fikrindedir. Vakın 
lehinde olanlnr da yok değildir. Prnğ da
rülttlnunu profesörU D:ıktor Bend:ı kadmın 
ekııeriycUe B1hhaU içln son derece mühlik 
olduğu evi ve maliyesi için va.hlm olduğu 
malum iken çocuğunu doğurmıya mecbur 
etmenin zalimane olacağı fikrindedir. Bu 
pro!esörUn fikrince zaman çok değişmi~tlr. 
Kanunları yeni zamanın icabatma göre 
değl§tırmellyiz. 

Diğer taraftan Çek d:uillfUnunu mUdcr· 
rialerinden profesör Ostril ve Ro7Jka böyle 
bir kanunun kabulü memlekette içUmnl 
ve ahltUd bir çok karışıklıklara sebep o
lacağı mUtaıeasmdadır. Ayni fikirde olan 
daha blr çok Çek Alimleri vardır. 

Bizde ltanunlarmnzın şiddetle menetme 
sine rağmen iskatı cenin eksik değildir. 
Daha bir kaç ay evvel bu yüzden mahkeme• 
ye aevkedilen dolttorlardan bahsedilmlştL 
Bu yüzden ölen bedbaht kndınlar da var
dır. 

Bazııannı tereddüde dilşilrmcsl muhte
mel olan bu mesele haltkmdn ft.limlerlmlze 

Fatih·Edlrnekapı yolu yeni inşaat veEdlrnekapİda bir yapı mahalli doktoraırıınıza. murncaatıı. karar verdik. iç
tihat sahibi doktor Abdullah Cevdet Bey de-

Istanbulun yalnız Beyoğlu ta· 
raflarmda son günlerde devam 
eden inşaatın &dedi 150 yi ge
çiyor. Bu Istanbul tarafında da 
eksik değildir. Beyazıttan başla
yarak Fatihe, Edirnekapıya ka· 
dar uzanan boş arsalar yeni yeni 
evler, apartımanlarla süslenmek
tedir. 

Istanbul nüfusu gittikçe aza
lırken bu yeni ev ve apartıman 
inşası şüphe yok ki bir ihtiyacın 
mahsulüdür. Her yeni evin az 
veya çok bekliyerek müşteri bul
ması bu ihtiyacı gösteriyor. Fa
kat ona mukabil eski evler bo
şalmaktadır. 

Garibe bakınız ki büyük ev, 
apartıman inşası lstanbulun şu 
eo gözde yerlerine de inhisar 
etmiyor. Edirnekapı - ki çoktan 
metruk ve harap kalmağa mah
kum sayllırdı - son aylarda itibar 
bulmıya, oralarda da yeni ve 
büyük inşaat görü1meğe başla
mıştır. Bilhassa Çukurbostanın 
bir tarafı havası, açıklığı, tram
vaya yakınlığı yüz~nden o E.ale 

gelmiş ki bugün bazı noktalarda di ki: 

arsaların metrosu 20 liraya ka- "- Çocuk düşürmek benim u• 
dar çıkmıştır. (Devamı 2 nci sayıfada) 
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( Fon Papen, Hlndenburg, Hitler. Slencfü~ ' 



Sahife 2 

Bir konferansın 
Hitamı 
Münasebetile 

(Baımakalcmlzdcn devanı) 

ba ittihadın gayesi: .. Milli gurup
lar halinde teşekkül edecek olan 
btitün parlamentolar azalarını 
mDfterek ve tekmil milletleri 
şamil olacak bir teşkilat vasıtası 
ile beynelmilel sulbim ve millet· 
ler arasında teşriki mesainin 
takviye ve tevsii için mensup ol· 
dukları bllkümetlerin aarh mesai 
etmelerine çalışmak üzere bir 
araya toplanmaktır. ,, 

G&rDlür ki bu ittihadın asıl 
gayesi milletlerin arzu eyledik· 
leri sulh gayesini tahakkuka 
yardım edecek bir organ olmak
tır. Ve binaenaleyh. milletlere 
ait blltiln siysi meıeleleri ve 
dllnya miJletlerinin müıtereken 
alikadar oldukları içtimai ve 
ikhsadt meaelelere birlikte karar 
vermek gibi bir gaye etrafmda 
teşekkül etmiş bir taazzuvdur. 

Yeni Türkiye, blltün mesaisile 
bu gayenin en hararetli bir ta
raftan olduğunu göstermiştir 
ve göstermektedir. Milletle· 
rin ancak sulhperverane teş
riki mesaiıile insanlığın te
rakki ve inkişaf edeceğine sa
mimiyetle kani olan Tllrkiye 
cOmburiyeti sulh ve beynelmilel 
teşriki mesai gayesini politikası
na esas edinmiştir. Büyük şefi

miz yeni Türkiyenin bu gayesini 
şu dört kelime İı e en veciz ve 
beliğ bir surette ifade bu} ur
muılardır: Yurtta sulh, cihanda 
sulh. 

Bu sebepledir ki insanları ve 
milletleri bu hedefe götüren ve 
mesailerinde samimi o'.an her te· 
şekkülle 1 ürkiye ali kadar ol-
muştur. Eu prensibe iıHnat etti
tiği için Akvam Cemiyetine Tür
kiye girmit olduğu gibi gene 
bu gayenin tahokkulıuna çahş-
tığı için Türk parlamentosunun 
bazı azası da parlamentolar itti
hadı azası arl!sına girmiı bulu
nuyor. 

ittihadın bu seneki konferan
sının ıuznamesini şu meseleler 
teşkil ediyordu : 

l - Dünyanın umumi siyast 
vaziyetinin bilhassa mali ve ik-
tısadi noktadan mütaleası. 

2 - Beynelmilel hukukun 
kanunlaştırılmasına dair tahlili 
plan. 

3 - Zararla ilaçların imalinin 
tahdidi. 

4 - Emniyet meselesi. 
Ruznamenin şu maddelerinden 

de anlaşılır ki konferansta bütün 
milletleri allkadar eden çok 
ehe111miyetli meseleler konuşul
muştur. Bu ehemmiyetli mesele-
lerin bir iki konferansta salim 
bir hal tekline bağlanamıyac:ığı 
tabiidir. En derin hüsnüniyetle
rin hazan ve umulmadık engel
lerle karp karııya gelmekte ol-
dugu beynelmilel münasebatlerde 
hergün görulmektedir. Bundan 
dolayı bu konferansların göster
mekte o!duğu ağır yllrllyüılere 
rağmen nihayet milletlerin bir 
güo daha ııkı bir tqriki mesai 
ile insanlığm yllkselmesine ve 
refahına el birliğile çalışacakları 
da muhakkakbr. 

Konferansa ittirak eden meb· 
us arkada9larımız Tiirkiyenin 
sulh ve beynelmilel teşriki me
sai sahasındaki emellerine haki· 
katen sadık bir terctiman ol· 
muşlardır. 

Emniyet meselesine milteallik 
müzakerelare ittir ak eden Fazıl 
Ahmet B. ıiddetli şlluılar için· 
de nutkunu şu fikirlerle bitir· 
miştir : Tllrkiye en geniş görüş· 
lerle ıulbo ve emniyeti tesise 
hizmet edecek biltOn mesaiye 
iftirake hazırdır. Bu •ihniyetle
dir ki Türk heyeti parlamento
lar ittihadı içtimainda emniyet 

VAKiT 

r .. ·~· .. ··r ...... T .. eig·ra-.---a·-a b er-ı-err .. ·r·;-ı 
.......... ···········································-·-···········-·---··········-············· .. •······················ .. ··········-.. ·-···· .. ··········· .. ····---· 

Almanva mühim kararlar arifesinde 
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Nütu~ 
Çocuk 
Düsürmek J•' 

Bitler Reisicümhurla •• •• •• 
goruşuyor 

(Baş tarafı l nd aavf allf' ...ı; 
efil"" 

mumi zaviyei rüyet;~c~ı:u..del 
harekttir. Eğer milletın 1 pe" 
müreffeh kalması ve ıııe'f~ t 
veli milliyenin az ıııüşlel~ teJl;t 
rasında taksim olunD1~1 ~~ i•~ 
yona bu enerji ve faahye 

1 
·dit• 

.~~~~~----------~~~~~~~~. 

Hindenburg ekseriyeti kazan:ln fırka reisinin mevkie 
geçmesini tabii buluyor. Kanunu esasiye de 

muhalefet edemiyecek 
Berlin: 13 ( A.A ) - Hitler, 

Hindenburg ve Fon Fapen bu 
gün görüşeceklerdir. Merkez 
fırkasının Nazilerle koal ayoa 
yapmıya amede olduğuna dair 
o'an beyanat, hükumeti hayrete 
düşürmüştür. Binaenaleyh, hü
kumet bir mnddet eüşünmek ve 
Nazilerle merkez fırkasının mü· 
messilleri arasındaki ilk temas· 
ların nefcelerine intizar etmek 
arzusundadır. 

Nazi fırkası halibazırka hükfı · 

mele filen iştirak talebinde bu
lunmıyan yaloaz kat'i teabhüt 
istiyen merkez fırkasının ~era
itini kabul etmek suretile teşek· 
kül edecek bir Hit!er kabinesini 
tutabilecek b ır eKseriyeti temin 
eylemek imkanına malik bulun· 
maktadır. 

Merkez fırkasının istemekte 
olduğu kat'i teahhütler sunlardır: 

1 - Merkez fırkas nan mvsa· 
maha İ le karşıhyacağı HitJer hü
kiimeti, tamamile Hitlercilerden 
mürekkep olmıyacaktır. 

2- Kanunuesasiye harfiyen ria• 
yet edecek ve memleketi parla
mento kavaidine tevfikan idare 
edecektir. 

Merkez fırka11nın aynı zaman· 
da Foa Scllhrtc'91•0ta mtm........, 

dafa oezaretindeı kalmasını te

menni etmekte olduğu da fÜp· 
he s izdir. 

Naziler, bu ıeraiti kabul et-

tikleri takdirde Hindenburg, 
kanunuesasisini ruhuna muhale-
fet etmeksizin baıvekaleti Hit
lere tevdi etmekten imtina ede
me:r. 

Esasen Almanya hOkümetine 
müteallik ~u'anan mUzakereler, 
Prusya ve Bavyera bükOmetleri
nin teıkili maksadile icra edilen 
müzakerelere sıkı surette bağ· 
hdır. 

Prusya hakkında merkez ma· 
hafili bir merkez - Nazi ko11is
yoou ihtimalJerini müsait bir su
rette karşılamaktadır. 

Bıllkis nasyonal - Alman ma
bafili, büyük bir kararsızlık •e 
tereddüt izhar etmekte ve kendi 
rollerini biçe indirecek o an bu 
koalisyondan korkmaktadır:ar. 

Binaenafeylı vaziyet, her zaman
kinden daha ziyade milşevveıtir 
ve bu bapta tahminlerde bulun
mak ihtiyatsızlık o:ur. 

Berlin, 13 (Huıusi) - Nazi 
lideri Hitlerle Harbiye Nazın 

Jeneral Fon Şlayçer araıındaki 
mülakattan ıonra Hitlerin Bat -
vekil olacaiı hakkındaki tasav
vurlar kuvvet bulmaktadır. 

Hitlere göre, bugünkü hüku
met milli aoıyalistlerin yardımı
nı ıörmedikçe tam manuile aı· ...._n ~* •ı&.;• ~'IUK-,CalldQetl ÇI" 

kamıyacaktır. 

Hindenburg'un da, hükCimetin 
ıiddet ıiyuetine pek taraftar 
ıörünmediği söyleniyor. Sonra 

gene Hindenburg'un fikirlerine 
göre Hitler gibi en kuvvetli bir 
siyasi fırka liderinin, Fon Pa· 
pen'in yerine geçmeıinde bir 
mahzur yoktur. Hindenburg, bü
tün kabineyi Hitler tahakkümü 
altına alıa bile, hük\ımetin, cüm
huri mahiyetini kaybetmiyeceği 

yani herhangi muayyen bir fır

kanın diktatörlüğüne alet olmı

yacağı kanaatindedir. 

Hindenburı'un bu fikirlerin
den anlatılıyor ki, Hitler, bekle
nen kabineyi teaiı ederken kabi
nesinde diğer fırkalardan da a· 
dam bulundurmaya mecbur ka· 
lacak ve böylece her fırkaya, Al
manya hadiaatımn cereyanmda 
yer almak üzere salahiyet veril
mit olacaktır. 

Bu hafta içinde, Hitler, hükU
metle konu!malanna devam e
decektir. 
Almanyanın muhtelif yerle· 

rindeki dehıet hikimiyetine ge
lince: Fon Papen, lüzum görü
lürse kanunları en genit ıali.hi

yetlerile kullanarak bunların ö
nüne ıeçebileceğini IÖylemiıtir. 
Fon Papen, bu meseleyi konu,
mak üzere Cuma günü kabineyi 
!S,timaa da•et etmiıti. 
narın nareKenerı~ oıume ıelie· 

biyet verenlerin ölümle uzalan

dırılması için müstakil mahke- J 
meler teıis edileceği tahmin e
dilmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6reta 6arbo !~:.:~·: ;::~::e:':ı1 Bulgfüistanda 
isveçe vardı 

Berlio1 13 (Hususi) - Stok
holmden gelen son haber
lere göre Greta Garbo memle
ketine varmııtır. Ve nbtıma çık· 
maaını bekliyen balkın heyecan 
ve kargaşalığı poliıin mOdaba· 
Jeıine sebep olmuıtur. 

Gazeteciler, daha vapur lima• 
na girmeden motorla gitmiıler, 
lsveç yıldızını görmOıler, ıor
dukları uzun auallere, mukabil 
bermutat tek cevap alama• 
mışlardır. 

Greta Garbo Hulivuda donOp 
dönmiyeceği hakkında bir şey 
söylememektedir. En bOyük ar· 
zusu, lsveçin herkesten uzak ve 
bir yerinde oturmak seu·ıce 
yaşama~ matbuat ve balkın 
dilinden kendini lrnrtarmak ola-
cakmış. 

Önünü kesip sual sormak is-
tiyen gazetecilere Greta yalnız: 

- Euraya istirahat için gidim. 
Müsaade ederseniz gideyim •.• 

Diyor ve yo'una devam ediyor. 

ve tahdidi teslibat mese!elerinin 
münkercsine iıtirok etmekle 
bahtiyar bulunmai<tadır. 

Hakikaten Türkler, beynelmi
lel sulhu temine yarayacak em· 
niyet ve tahdidi teslihat müza· 
kerelerine olduğu gibi bu gayeyi 
temine matuf bOtün mesaiye 
samimiyetle iştirake amadedirler. 
Bütün milletler için pek haklı 
olduğunda ıüpbe o'mıyan bir 
tek şartla : Kendi millt mevcu· 
diyeti ve milli inkişafı esasları 
mahfuz kalmak şartile. 

N. A. 

Hem evet, h•m h•rırl 
Londra, 13 (A.A) - D'lnkU 

gazeteler, lnıiltere ile M111r ara-
11nda lngiliı lntaabnın Mısırdan 
çekilmesine ve Mıama "Milletler 
Cemiyeti,. ne airmeaine mOteal
lik bir itilafname akdi için pek 
yakında milzakerata ıiripleceti· 
ni haber vermiılerdir. 

Resmi mabafil hiçbir müzake
reye piıilmemit oldujıınu ve 
yukarld haberlerin mevaimıiz 
bu:unduğunu beyan etmektedir· 
ler. 

ea,vekll ne diyor? 
Kahire, 13 (A.A) - Baıvekil 

Sıtkı Paıa, bir logıliz·Mıtır mu· 
abedeaioin aktl için mOzakerata 
baılanılmıı olduğu hakkındaki 
ıayiaları tekzip etmektedir. 

Söyleodiğine iÖre Sıtkı Paıa, 
beynelmilel iktıaat konferansına 
iştirak etmek nivetindedir. 

Maarif v~klll 
önUmUzdekl hafta tetklk ••r•· 

batlne çıkıyor 
Ankara, 13 (V akıt) - Maarif 

vekili Esat B. önUmüzdeki hafta 
tetkik seyahatine çıkacaktır. 

Bir tekzip 
Ankara, 13 (A.A) - Ağustoı 

9.)2 tarihli Jurnal Doriyan gaze
tesinin ReiıicOmbur Hz. nin Sof
yaya seyahatlerine dair verdiği 
bavadiı üzerine malnmattar ol· 
ması IAıımıelen mahafile müra
caat ederek haber soran Anado!u 
ajansına her taraf tan ademi ma
lumat beyan edilmittir. 

Komünistler 
Sofya , 13 (Husuıi muhabiri

mizden) - Buradaki amele fır· 
kuı teıkilatı Renesanı tiyatro· 
ıunda bir toplanma yapmıya ka· 
rar vermiş fakat hükfamet bu 
toplanmanın yapılmaıına müıa

ade etmemiıtir. 
Bunun üzerine kalabalık bir 

amele kitlesi Mariya Loiza cad
deıinde ıebze hali yanında top
lanmıılardır. Burada fırka kati
bi Petko Steof bir nutuk söyle· 
meie baılamı~ ve polisin üzerine 
geldiğini gören hatip ıozunu 

keserek amele Enternasyonal 
marşını ıöylemeje ve iıtuyona 
doğru yürümeğe batlaınıttır • 

Bu eanada yetiten zabıta 

kuvveti bunları daiıtmıya çalıı
mıt ve bu yüzden çarpıtmalar 
olmuıtur. 

Bir çok tevkifat yapılmıttır. 

Amele f ırkuının Reneaanı ti yat 
roıunda yapmak iıtediii toplan
mada Almanyadaki son hadiıat 
eınaıında F a.ıist ve nuyonaliıt
ler tarafından takip edilen tet• 
hit ıiyueti poroteato edilecek 
ve Bulıar ameleıinin Alman mea 
lektaılarına karşı olan hi11iyat 
ve merbutiyeti ifade edilecekti. 

MUblm bir teşebbUs 
DUnden itibaren tahakkuk 

aahaeına girdi 
iz.mir, 13 ( Vakıt ) - Birkaç 

gün evvel Londraya yaı incir 
sevkedileceğini vazmııhm. 

Bu ihracata, bugün 2500 kilo 
yaı incir ıevki.c başlamıştır. 

1. b' d .. k .. lu"k eseri ı.lt 
ıa ıyece ır uf un rP'~. 

Serveti milliyenin mü~~ . 
rini azaltmağa bedel, ~ I~ 
liyenin yekUnunu yokıe 

11 
~ 

d .. .. l ' d" K " ı· ar'll .. 1.." uıunme ı ır. ure JIİİI"." . 
milyar kuıür milyonluk ..,,.. 
var. lstir.mar olunacak toPr ~ 
rı ve iıtiamar olunacak 'ıetil' 
membaları, nüfus nıeıe~ 
meşgul olanların ve e il 

• 5ellı• "Edouvard Von der Srnı~ ,)' 
ulümü ablikiye ve içtiın ... 1:,1..,- '1 
demiyuı tarafından tetvı~ 
"La population,, adlı nı --;. .... ~ 
eserinin ihtiYa ettiği tet~ 
neticesinden anlaşılmıftır· " . '~ 

Zend-Avcsta'da ıu taı\"sıf )t 

lunur: ;;of, b 
"Gençliğinde evlen! bu d ;I f 

yalnız bir geçittir. ETladın 1 
takip etmeli ve mevcudattd 
ciri kesilmemelidir.,, 'İ ~ 

Milattan 2 bin sene ev'f'e)İll I \ 
tabı mukaddeıi ve buıünUO 
kaddeı ilmi de böyle söyle.r•; 

Yalnız burada bir kaydı 
razi vardır. O da ıudur: 

- Mütereddilerin, frell~ 
rin, nevropatların üreııı~ 
ve beıer cemiyetine beli"'' .J'J 
olmalarına mani olmak ce~' 
ve hü!<Unıetlerin mutena •""' 
ıi bilinmelidir. · · ~ 
ınnn.v.,-ın:ıruı5 Vt: ıua. •'j 
arasındaki niıbetlere fazı. 

nat etmigtir. oJİ. \ 
Cemiyeti beferiyenin Ç ~ t~ 

maktan korkacağı yoktur··~ 
korku caniler, katiller, mtl"" 
lar yetittiren mütereddile~~ f~, 
muhtelif keyif getirici zehit"" ~ dt 
zehirlenerek cemiyetin içi~ ..dl' '' 
zehirlerle zehirlenmit zürrlfP" Şi 
rin artmasındadır. ti_ ~ 

Netice ve huli.ıa tekr~~ ot',. \ 
inaanlan azaltmak degıl, ı 1 
maddelerini ve refahı uın.ıd'.,, 
beplerini çoğaltmak liz~ 

Darftlf0nunlul8" 
Esklşehlrde ~ . 
Eskişehir 13 (Vakıt) - ~ 

fünun mOderria ve tal• f,I 
dün ge!diler. Bir çok 1110ı".;f 
gezdiler. Tayyare ile oÇ dil-'' 
yaptılar. Konferanslar .,.ıiJ' 
Misafirler yann Ankar•11 

ceklerdir. 

ltalyan seıırıetl 
arasında ...:, 

Romadan bildirildii'İ11' ~ 
ltalyan sefirleri ara11nd•lıtof~ 
dOller olmuf, Pariae ~ ,,,.,.,. 
Berline M. Cerratlt fl~.J 
perenı Ko'.onna, Vart° .Kilif~ ... 
Bastianin, Atina orta 

1
_,a7 

M. Lionnaro tayin ecll , 

Esnaf cemiyetle~~ 
1 

i , .... ,~-.1'11 
Esn~f cemiyel er ' .,.,..~J. 

rine mensup eın•f•D ntOO ~ 
tecdıt etmekte ve. b Set ti 
tescil eylemektedır. 

111
d• 111'9 

kifinin muayyen zalD ıo•d•" d6I 
• 1 . 'Japtır _,,,t ,,-

cıl muamele er.nı 0...- ~ 

anlaıılmııtır. Buol~r~~e '1 ,fi 
ceza alınacağı cıb eli ...... 
lira varidat elde c 
caktır. 
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Otıntın 
tleseıeıertndeo 

iU" ·k 1 
•• 1 ~sadiyatta 

Jil hu yük zafer 
._d' 1 

"' ~ ka t ~e''-· hraınanı lımet Paaa-
U(J gü "' -ı' 

~ ~ le ~. ~alataaaray yer· 
. ~ . . . raıııni ziyaret d" . 
..,.. 1110 •• .. e ıtı 

~ . onune milli müca· 
nın Jo- 1• letird· . J ""et ı hatırala· 

la.,..~ Dıkkat edilirse iktı· 
~ ızda da milli ıana-
~t· ~ tıpkı ınilli mücade

•ııııı i-1-· Or •ıxıtaf ıafhalannı 

.~~le . 
-.u 11 lllılli ıanayiimiz de 

i1' ~dele ıibi ancak beı on 
Qtr ~ 

İlli R•yret ve hamiyet 
i 

11 llıukaddeı bir kıyam 
telt1· d. . •nde L--ladı. Bu-

' lpfd UCILf "-i 1 aları alay edenler 
' i~alarına yerli malı 
~' zamanlarda aata• 
d, ,, ~,Onun için yerli mal· 

'~ Pa malı etiketi altın· 
>et, ~l lbecburiyetinde ka
~ lı ~nuyordu. Bu devir 

' IUn Eyüp oyuncakcı
ı d...,,,.

1
11ldan pek o kadar ..... d. 

~~~ binuı içinde ilk 
l. 'an Yerli mallar ıerıiıi 
' İd' ~•hçup, ne kadar mü-

~···· 
1 
"•dan ancak üç ıene 
~n ıeçti. Dördüncü 
._ J-.. tergiıinde aradaki 

het etmemek mümkün 
.,,,.·_ liiç korkmadan artık 
~~hilirz ki bu dördüncü 

1İ ıerıiıi yerli malının 
~ridir ve hiç ,upheıiz 

\ ""-Ok geçmeden iktııaclr 
' -.,..r ile nihayet bulacak-

~ra .. .. 
"' ri . ,. aerıııı her gun 
~' -.. 'tlp çılcan bi?ılerce ziya· "erd· ... \.:..'ile hü •.~ı hareketli man-
·~~. SN~ bir arı kovanına 

t' ~ ~e ergınin gördüğü bu 
~ "'tiıı 1'~ibet tıpkı bu iktııa
~ ~ak •r nevi teı'it mera· 
~~>e ~ telakki edilebilir. 
\"I'\ ..__

1 
ar yerli mallarını 

'-.~ d·· 1 diye ıatmağa mec
S>'telcukkinlar çok zaman 
S ı....;Jc' ~ ~pa mallarını 
~~~ d •çın müıterilerine 
~el..,. eınek zaruretinde ka· 

·~'-~ 'a..._' • Yerli malının ıal-
ttt..,.~ 01-caktır. 
~ , ~ J'erli malı ıergiıini 
~~ ~~· •taıaray binuının 
~~I 1 kalabalıkla Beyoi· 
>~ ~ tlah~_ddeıinin kimıeıizli-
\... "'\ ~ ~Y'eae ettiler mi? Bu 
\~ tı_ laıulcayeıe hakikaten 
\ı.~.~ .~•tıınızdaki büyük ta· 

' te-k .• k ~ •-.qe ıçın ço ma-

~\. ta..-..uıc 
-' ~ ~ •Yeaeden alınan 
~Ot~ c_~ tu kanaati hud 
~~ •t&aaray aergııın· S ~d ~~llar bir ıün lı· 
h. lwa... ~qetıııın h .,_. 
'f~ ~"11ilt itlı •r ••ı tarafın-
''-. ~tçı mafazala· 

>\ ~. ~ dolduracaktır. 
"' ~ Yerli nıalının bü· 
~~ Z&feri tahakkuk 

VAKiT Sahife 3 
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Sebirde : 

Yerli Boya 

Halkın ka~ı kundu· 
rasını boyatır? 

Ticaret odası ayakkabı boya
lara Uzerinde tetkikat yapmakta
dır. Bu boyalann içine konulan 
"Montevaks,. namındaki mad· 
de yerine yerli bal mumu is
timali kabil olup olamayacağı 

tetkik olunmaktadır. Diğer ta
raftan yerli boya yapanlardan 
biri ticaret odasına Türkiycı:de 
balkın ancak yüzde yirmisinin 
ayakkabılarını boyattığından şi
klyet etmiş ve boyanın taammü
mü için odanın faaliyette bulun
masını iatemiştir. Oda bu ciheti 
de tetkik edecektir. 

Baıvekil Hz. 
Yalovada 

Evvelki giln Yalovadan şehri· 
mize gelen Başvekil ismet Pş. 
Hz. dün sabah Rua mütehassıs 
heyetini kabul ettikten aonra sa
at on alta buçukta Dulmabahçe 
sarayı rıhtımından Sakarya mo· 
törüne binerek tekrar Y alovaya 
gitmiılerdir. 

Polonyalı bir 
Diplomat şehrimizde 

Po'onya hük6meti hariciye 
müsteşarı M. Bek diln aabab 
Romanya vapurile ıebrimize gel
miı, Polonya sefiri M. Olşofıki 
Leh sefareti ve konsolosluğu er
kinile b0k6metimiz namına pro· 
tok ol umum mildilrü. Şevket F u· 
at, vali muavini Ali Riza Beyler 
tarafından karşılanmışlardır. Ye
niköydeki Pklonya sefaretine 
misafir olan M. Bek şehrimizde 
bir ay kadar kalıuak dinlene· 
ctktir. 

Devlet bankasının lzmlr 
,ubesl 

Devlet banka11nın lzmir ıu
be1i Eyl61 bidayetinde açdacak
br. Bankanın mOdOrlOğOne tayin 
edilen Nazif B. dün tehrimiza 
gelmiştir. 

Tarife komlsronu bu gUn 
toplanıyor 

Tk.areti bahriye mOdOrlüğlin
de tarife komiıyonu bu tün 
tekrar toplanıp kiiçük deniz 
vasıtalarının tarifelerini tesbit 
edecektir. 

Komünistler 
Dört Bulgar Komü

nisti tutuldu 
Birkaç gjn evvel Bulgar : a

bıtası tarafından !!"elen bir ha
berde dört Komünistin lstanbula 
gitmeleri ibtimalınden bahsedi· 
Jiyor ve yakalanırlarsa Eulgar 
zabıtasına iadeleri isteniyordu. 
Evvelki giin Boğazdan şüpheli 
bir motörün geçtiği görülmüş, 

durdurulmuş, içindekilerin Bul· 
gar zabıtasınm tes:imini istediği 
adamlar olduğu anlaşılmı,tır. 

Bu dört adam Jivkonikolof 
adında bir bahriyeli ile şoför 
Georgi lvanof, amele lstelefan 
Nikolof ve Atanas Arangof ia
minde dört ı,omünisltir. 

Bunlar Rusyaya kaçmıya ka
rar vermişler ve Burgaz Jimanına 
civar Ahyolu limanından Stefan 
Manafofa ait motörü çalarak 
uzaklaşmışlardır: Motöre fazlaca 
benzin ve yiyecek almayı ihmal 
etmiyeo komünistler Karadenize 
açılınca küçük tekneyi kullana
mamışlardır. Bir gün bir gece 
denizde çalkanan motörü Kara
denizin rüzgar ve dalgaları ce
nuba doğru afmışhr. Mot6rde 
ölüm korkuları içinde çırpınan 

dört komünist evvelki gün Ka· 
radeniz buğazına yaklaşmışlar 
ve boğaza girmişlerdir. 

Komünistler isticvap edilmiş
ler ve Rusyaya gidecekleri yer
de havanın muhalefetinden do
layı lstanbula ge~diklcrini ~öyle
mişJerdir. Dört Bulgar komünisti 
bugün Bulgaristana iade edile
ceklerdir. 

Taze 
Ve 

meyva 
sebze 

Parls, Berlin ve Viya
naya ihraç edilecek 

lstanbul, 13 (A.A.) - ihracat 
Ofisinden tebliğ edilmiştir : 

"Paris, Berfin ve Viyana'ya 
süratle taz.e meyva ve sebze 
sevki için lizım gelen tedbirler 
alınmış ve irsalihn Viyana'ya 
dört, Berlin ve Parise beş gün· 
de yapılması esbabı temin edil
mi~tir. Alakadarlar, fiyat vesai
re hakkında Ofisten malumat 
alabilirler.,, 

Poli•te ı 

Kaza 
Yoldan geçiyordu 
Kurşunla vuruldu 
Dün Hat beşte bir kaza of-

muştur : Altın tarlada bakkal 
Abdurrahman Efendinin dükki
mnda oturan Çerkeşli Mustafa 
oğlu Mehmet yoldan geçerken 
Göztepede fırıncı çırağı Veli 
oğlu lsmail tarafmdan ahlan bir 
kurşunla sol memesi altından 
yaralanmıştır. lsmail tabancayı 
kanştmrken ateş aldığını iddia 
etmekttdir. Ağır yaralı olan 
mecru'.1 tıp f aküJtesine yahrıl
mıştır. Ismail yakalanmıştır. 

Araba çarpb 
Beyazıtta Sarnıçlı banda otu

ran hamal Ramazana Mahirin 
yak arabası çarpmıf, başından 
yaralamıştır. Arabacı yakalan
mıştır. 

Karısını dövmU-
Toıkoparanda aparllman ka· 

pıcılarından KuruÇaylı Rıza ye· 
di seneden beri sık sık kavğ" 
ettiği karısı Kibare hanımı dün 
gene dövmüı, vücudünün muh
telif yerlerinden yaralamışbr. Rı
za kansının çantasındaki 75 
lirasını aldığı gibi ölümle de 
tebdıt etmittir. Kadının tiklyeti 
üzerine Rıza yakalanmııtır • 

ispanya ile ticaret 
Madrit te Şark-ispanya nami· 

le yeni bir ticaret odası teais 
edilmiştir. Bu oda ihracat ofisi
ne münhasıran şarka ait iktısa
di itlerle uğraşacağını bildir· 
miştir. 

Belediye bfJtçesl 
Belediye biltçesi hala Ankara

dadır. Buna rağmen bazı ıube
lerce fasıllara mevzu tahsisatlar 
kısmen sarf ve kısmen de taah
hüt kaydedilmiştir. Meseli mef· 
ruşat tertiplerindeki tabsisatan 
hepsi kullanılmıthr. Bundan ha· 
berdar olan belediye riyaseti dün 
şubelere mübrem bir ihtiyaç ta
haklrnk etmedikçe aarfiyatta bu
lunulmamasını bildirmiıtir. 

ıstanbula gelen hastalar 
Muhtelif sebeplerle lstanbula 

gelen basta ve acezenin memle· 
ketlerine gönderilmesi için be· 
lediye blitçeıine konan tahsisat 
bitmiştir. Bu gibi kimıelerin he
sap işleri mOdlirlOğline milracaat 
ettirilmesi ıube müdllrlerine bil· 
airHmittir. 
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GlllSI GÜZ 1 l 
Keriman Hanım, dünya güzeli 

olduktan ıonra ortaya yeni bir 
mesele çıktı: "Erkek mi ıüzel
dir, kadın mı?,, meaeleıi. Bu me· 
ıele hakkında bir ıazete anket 
te açtı. Fikrimizce bu ıuale kat'i 
olarak ne (evet!), ne de (hayır!) 
diye cevap vermek doğru değil
dir. 

Çünkü içtimai hayatta yapılan 
tetkiklere göre erkeii seven er
kekler olduiu gibi kadma itık 
olan erkekler de vardır. Fakat 
herhalde kadma itık olanlar er
keii sevenlerden daha çoktur. 
Diğer taraftan kadını ıeven ka-
dınlar olduğu ıibi erkeği ıeven 

kadınlar da vardır. Fakat gene 
füpheıizdir ki erkeğe itık olan 
kadınlar kadını sevenlerden da· 
ha çoktur. Binaenaleyh, bu mü· 

. -
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erkek kadından daha güzel, bili.
kiı erkeklere nisbetle kadın er· 
kekten daha güzel olduğu neti· 
ceıi çıkmıt olmaz ını? 

Ne vakit ki güzelliği ölçmek 
İçin fen alemi bugün mevcut ol· 
mıy'an yeni bir vasıta keşfederse 
ne vakit ki hayatta atk ve aevgi 
kelimeleri ile ifade edilen bedii 
cazibenin derecesini yeni keıfe· 
dilecek bu alet ile riyazi bir te· 
kilde ölçmek imkanı haaıl olurıa 
itte o zaman (erkek mi güzel, 
kadın mı?) ıualine kestirme bir 
cevap bulunabilir. 

Yunaniıtanda bugün Venize• 
loaa muhalif olanların en çok 
merak ettikleri bir fey var: A· 
caba Yunan baıvekili diktatör· 
lük ilan edecek mi diye korku· 

Venizeloı ise böyle korkanla
ra cevap veriyor: "Cümhuriyet 
rejimine taarruz edilmedikçe hiç 
bir ıey yok,, diyor. 

Yunan bqvekilinin bu cevabı 
bize Nasrattın hocanın methur 
bir fıkraıını hatırlattı: Haniya 
bir ıün ölü taklidi yaparak fin-
cancı katırlarını ürküttüğü için 
dayak yiyen hoca merhum me
zardan çıkıp evine döndükten 
ıonra doıtları (Ahirette ne var, 
ne yok!) ıorunca (fincancı katir· 

]arını ürkütmiyenlere bir ıey 
yok!) demif. Bunun gibi Veni· 

zeloı ta (Cümhuriyet rejimine 

dokunulmadıkça bir ıey yok!) 
demekle Yunaniıtanda rejim 
meıeleıinin fincancı katırı me-

ıeleıi olduğunu anlatmıı oluyor, 

. .. ... .. . . . . ,. , ' ' 

·ı ~ iltimas! !ı .. 
l! Kendi sefaleti l:olundan tuttuğu yav- İİ 
!~ rusununklnden açık, ondan korkunç blr il 
:: anne ..... Bir A.§lnaden getirdiği mektu- lı 
~ d1 1 :: bun netlceslnl görmek lçln karıııma • ıi 
::::S. kildi. Gözlerim bir yaroım talebini bana f: 

havale eden satırlar içinden bir bunu ı•ı 
55 yaznnm başlan savmacılık marlfetlle i 
Sf sırıtan suratını, bir bu satırlara Umlt :: 
~i bağlıyan §U biçare kadının ıstırap neti· H 
•• ceslnde luvranan ruhunu görüyor. ii 
•••• lbl H Bir gazete muharriri, ilk t.aıuilln • ı: 
:: tirmemlş bir çocuğa bir yatı mektebi := 
ii bulabilmek için ne yapabilir? Ve ne il 
U yapabilmelidir? İ 
i$ Haydi bu yapmak kudreti kendlslnde i: 
ii var farzolunsun, nlçln bu kudreti ıu ve- 11

1 
!! ya bu Aşınanın şu veya bu tesadüf mah· i 
!! suıu elde edeceği blr klğıt pa.rçasile ! 
ii kim blllr belki 'fUrklyede buna benzer 111 n veya bundan 1lstUn binlerce liyakat ara- İ 
:: smdan ıu tek bir tanesini kendi kendine ı 

i! RP.çmekte kullansın. Ona yatılı katkılı, i: n yenilir içilir, okunur yazılır bir mektep- n .. 
!! te bedava bir yer bağıılamak imtiyazını :i 
!i buna veren kim·! !i 

•!.! Ucu bucağ'ı bulunmıyan bir hodglmlık i! 
•• dUnyuı ! En adaletlimlz bile en adaleUI- Si 
i! nln ayakta durabilmesini temin lçba U .. 
i! gene blr UUmas eden olsa onu bot s6- il 
•• rU ii yor. : 
:: - Efendim, sayenizde yetlpln! ·ı· .. 
ii - Efendim, sayenizde geçlnain! : 
U - Efendim, sayenizde....... 

1
. 

ii Hltaplarmm uyandırdığı gurura kar-.. g ıı ayak direyip: "Hayır; aayem lUzumauz 
:: bir mUdahaledir,. diyecek kaç kahraman • .. 
ii çılcar. Sonra ben muhakkak blllyorum ki • 
ii en tabii yolda yapılabilecek bir işt, fa- • 
:::;:• raza yU.z talebe alınacak bir mektebe ya- iİ 

zılmağa gelen 90 mUracaatçmm onuncu- !J 
ii sunu blle kaydetmek lçln bir bQykten 11- !! 
ii Umaa mektubu bekllyenler az detfl? if 
!! Onlarda bu kadar tabii, bu kadar mutat :: 
$! olan blr muameleyi böyle bir bUyUğUJı iİ 
ii husuat arzuslle güya lııtlsnal olarak ya- Ü 
i.:i: pıyormut gibi göstermek ve öyle göster- fi 

mefl de kendi lehlerine lıtl8mar etmek :ı 
.. ·,ı· il dır il mey var • I.) 

• • • 
İİ DllfUDOyorum: kadın hl.il. ayakta ..,. Ü 
d çocuk, maaum baktflarile latlkbale yU- ii 
H rUmek lçln §&hal liyakatten, lahıd gay- ii 
H retten bqka ve hUkmU herken açık n Ei 
iİ mUsavl kaidelerden farklı bir deatek ya. U 
i! pılmak istenen ıu adamın yU.zUne: "Bu !~ 
!! da mr onlardan? 11 der gibi bakıyor. 5! 
i! GUnahı bana bu azizliği yapıp bu ka- 5! 
H dma bu mektubu verenin boynuna! HJç i$ 
ihanımadığım mUdllrc mllnaslp bir lkl cnmıcii 

yazıp yoU•m•uam, ctınUD kBtQ cere-ı 
yanlarına ayak uydurarak selen bu &De 
bana ayle geliyor ld bu ate, çölQnQn 
ortasında yapyalnız kaimi§ olmak veh· 

1 minden harap olacaktır. İçimde bir te- !. 
• aelll: "Kim blllr, diyor; belki de en lf· H 

yakatU yavru lşte budur, eğer bir mek· ı 

n 
tupla bunu da bu tesadUfter mecmuuı
nm aramna aen kalmazsan öbUr taratın, 
herhangi bir taratın aevkedecetl bir ll· 

~
• yakat.aız belki bu liyakate galebe ede· 
1 cektlr,. belki bu klğıt parçuı ekalkle ·ı 
1 fazla araamda bir muvazene kuracak? 
H • • • 

il!'

: OstUnUn hUrmet hltaplarile ıu g&z 
yaıları lçlne akan kadınm titrek eUne 
uzattığım iltimas zarfı, bu çocuğım zth· 

niyetindeki lıtlkbale ne bUyUk bir su! 
kuttır. Onu da böyle iltimasla, iltiması 

y aratarak bUyUtUyoruz. Bir lltlmaa mek· 
il tubunu blr auı istimal veatk&sı sayacak • 
g neall ne zaman, nuıl gelecek? 

ftr.::::::::r.:::::ı::::::::::::ı:::.=~=1::-
TUrk • Yunan mahkemealnde 

Hasan Nami Efendi iaminde 
bir zat harp esnasında Sellnikte 

teYkif edildıii zaman Ozerinde 
bulunan 140000 bin Drahmi ile 
6217 Türk lira11 875 mecidiye
sinin zaptolundujunu iddia ede· 
rek Türk- Yunan mahkemesinde 

Yunan hOktlmeti aleyhine dava 
açmıştı. Mahkeme evvelki tlln· 
kil celsesinde bu dava hakkında 
ademi sallhiyet karan Yermiftir. 

Yarmar kanunu esasisini• 
ylldönUmU mUnaaebetlle 

Danimarka kanunu e111iıinin 
13 Oncü yıldön6mü, latanbuldaki 
Alman kolonisi tuafından tes'it 
edilmiıtir. 

Alman ıefirinin Tarabyadald 
yazlık evinde bir kabul resmi 
yapılmış, bu sırada sefir Her 

Nadolni bir nutuk s&ylemittir. 
Nutkunda Alma'! milletinin bir
lik, adalet ve hürriyet gayeleri· 
ne C:oj'ru sarsılmaz bir ıurette 
ve kat'i adımlarla ilerilemek hu
susundaki kuvvetli arzusunu bil
hassa kaydetmiıtir. 



Sahife 4 

Yaz:an CASUS Türkçeye 

Somer- Çe\·iren 

set Mog· Beynelmilel Esrarengiz Kuvvetler Ö. Rıza hem -2-

Aşenden , odasının arandığını 
bir bakışta anladı ! 

.Atenden Cenevredeki oteline 
gidiyorken dolu, yüzüne çarpı • 
yor ve ıoğuk tepeden tırnağa ka 
dar titretiyordu. Fakat otel, gö
le yakındı. Aşenden hemen içeri 
atıknıt ve kapıcı ile karşılaşmıı· 
tr. Kapıcı da onu bekliyormuı. 
Çünkü Aşendeni iki kişi aramış, 
sonra onun odaı.ına çıkmıılardı. 
Hala da orada idiler. Hadise tu 
haftı. Aıenden hemen ıordu: 

- Bu adamlar kim? 
Kapıcı Aşendenin kulağına 

fısıldadı: 
- Zannederim ki, polis! 
- Ne istiyorlar? 
- Bize bir fey söylemediler. 

Yalnız sizin nerede olduğunuzu 
sordular. Biz de gezmiye gittiği
nizi söyledik. Bunun üzerine si
zi beklemiy.e haıladılar. 

- Ne kadar zamandan beri 
bekliyorlar? 

- Bir saatten beri. 
Vaziyet fena idi. 
Aşenden, asansöre girmiyerek 

merdivenleri çıktı. Düşünmek 
istiyordu. Polislerin onu niçin 
bekledikleri belli idi. Düıündü. 
Hemen geri dönmek ve bir tre -
ne atlryarak hududu geçmek 
mümkündü. Yukarı çıkmayı ter· 
cih etti. Fakat lniçre hapisha • 
nelerinde· iki sene geçirmek de 
yenir yutulur bir şey değildi. 

Y abut tqhir olunarak mem· 
leketten kovulmak da vardı. Bu 
da çok fena idi. Fakat dayan • 
mak ve hadi.eyi kartılamalc ge -
rekti. Aıenden oduına varanı, 
kapıyı açmış ve misafirlerile yüz 
yüze gelmİ§tİ. 

- Geceler hayrolsun, efendi· 
ler. 

Odanın bütün lambaları ya -
nıyor, odunlar ocakta çıtırdıyor
du. iki misafirin mütemadiyen 
içtikleri sigaralar odayı bulutla
mıfb. ikisi de paltolarile ve faP 
kalarile oturuyorlardı. lkiıi de 
iriyarı, güçlü kuvvetli adamlar
dı • .A§enden, gözlerini efyuı ü • 
zerinde dola§tırmı! ve e§yanın 
bıraktığı gibi durmadığım anla
mıftı. Demek ki taharriyat ya • 
pılmııtı. Fakat bundan bir §ey 
çıkamazdı. Çünkü kendisi kul -
)andığı tifreyi ezberden biliyor, 
her taraftan aldığı raporlan bir 
dakika heldetmiyordu. Onun i . 
çin korkacak bir fey yoktu. 

A,enden misafirlerini ıelim
ladıktan sonra: 

- Emrediniz! dedi. Odam 
11cak. Paltolarınızı ve t&Pkala • 
rınrzı çıkarmaz mı1111ız? 

Polisin hiri cevap verdi: 
- Burada bir dakikalık bir 

itimiz var. 
- O halde birer ıigara tak

dim edeyim. 
Polisler gene fapkalarını çı

karmadan ellerini ıigara kutu
suna uzatmıtlar, fakat içlerin • 
den biri kutunun markasını gör
dükten soma f&pkasım da çıkar
mıfb. 

Konuımıya batladdar: 
- Bu ıert havada rahatsız 

olmU§ olacakaımz ! 
Atenden cevap verdi: 
- Hava çok fena. Fakat 

Veveyde hasta bir dostum var. 
Onu ziyaret edip döndüm. ., . 

- Bız zabıtadan geliyoruz. 
- Öyle mi? 
- Pasaportunuz yammzda 

mı7 

l -Tabii. Bu sırada pasaport· 
suz dolaıılır mı? 

. - O halde veriniz ! 
Aıenden pasaportunu uzattı. 

Pasaportun bir eluiği yoktu. Po
lisler onu tetkik etmişler, sonra 
ona maksatlarını anlatmı§lardı: 

- Geceleri gazinodan çıkan· 
ların çok gürültü yapmaların • 
dan tikayet ediliyor. Onun için 
polis müdürü bizi tahkikata me· 
mur etti. Gazinodan çıkanların 

gürültüsünden muztarip oluyor 
musunuz? 

Bu ıual, A!endene teselli ver
di. Demek ki polisler aleyhinde 
kullanılacak bir delil bulamadık 
ları için iıi bu tarafa çevirmİ§· 
lerdi. O da hemen cevap verdi: 

- Kat'iyyen muztarip olmu· 
yorum. Muztarip olsam bile fİ -
kayet etmem. 

ikinci polis bir sual daha sor· 
du: 

- Pasaportunuzda muharrir 
olduğunuz yazılı değil mi? 

- Evet. 
- O halde burada bir gey mi 

yazıyorsunuz? 

- Evet bir piye! yazıyorum. 
- Bu piyesi niçin memlcke -

tinizde yazmıyorsunuz da bura
da yazıyorsunuz? 

- Memleketim harbe iştirak 
etmi! memleket!erdendir. Ora
da huzura kavutmak imkansız. 

- Y azdığını:a: piyes komedi 
mi, trajedi ıni? 

- Komedi! Onun ıçın aıtlnin 
ve huzura ihtiyacım var. 

Polisler, kalkmışlar, A§ende
nin elini sıkıp gilmi!lerdi. Aten
den hemen banyo dairesine koş· 
tu ve kendisini sıcak suyun içi· 
ne attı. Varta atlatrlmıfh. 

Bu ziyaretten bir gün evvel 
YUkubulan hir hadise onu uya -
nrk davranmıya sevketmişti. 

Kendisinin İsviçreli ve Ber
nard adlı bir ajanı vardı. Alman 
yaya gidip gelen bu ada.m, bir 
gün evvel Aşendenle bir kahve· 
de görÜ§JllÜ§tÜ. İsviçreli ajan 
insana itimat verecek kılıkta de
ğildi. Bernard A1manyada gör • 
düklerini an1atmıf, o da ona ta
limat vererek tekrar Almanyaya 
gitmeaini İıtemiıti. Fakat ajan 
Aıendenden yeni bir mütalebe • 
de bulundu: 

- Almanyaya gitmeden ev • 
vel ai.:a:den iki bin frank isterim. 

-Öyle mi? 

- Evet, hem de timdi istiyo-
rum. Çünkü bu parayı baıka bir 
yere Yenniye mecburum. 

-Veremem. 

- Vermiye mecbursunuz. 

- Niçin? 

- Çünkü bana verdiğiniz 
parayla hayahmı tehlikeye al • 
mak mümkün değil. On rün ev· 
Yel arkadaılarımızdan biri kur
ıuna dizildi. 

( Deoamı ı·ar) 

lstlmli1k işleri 
Belediye istimlAk komisyonu 

alınacak yerleri tetkik etmekte
dir. Komisyon azası bazı yerler
de mOşkülUla karşılaşmıştır. Be
lediye riyaseti ıubelere va,ife 
icabı dolaşan komisyon azalarına 
azami muavenet gösterilmes:ni 
bildirmiflir. 

VAKiT 

1 Tıbbi Bahisler 

Çocuklarda 
iştahsızlık 

Yazan: MUderrfa doktor 
Katlrl Ra•lt P••• 
-2-

(Dünkü Ba!fıdan devam ve ıon) 

Yahut çocuk, karnı tok oldu
ğu için yemez; bunun meme ço
cuklarındaki misalini anlattım. 

Onların bir de gece bolca meme 
emmeleri sebebiyle iştahsızlıkla 
rı vardır; yani bazı annelerin ge 
celeri çocuklara her istedikçe 

meme vermeleri sabaha ve gündüze 
az çok dolu mide ile yarıtok gir 
melerine sebep oluyor da çocu • 
ğun İ§tahıızlığma yardım ~di • 
yor. 

Ayni hal büyük çocuklarda ye 
mek saatinden biraz evvel işla· 
hını tıkıyaeı:.k bazı 'eyler yeme· 
lerinclen ileri gelebilir. 

Bundan ba~ka, fazla meraklı 
ana ve babaların çocuklarına se 
rin havanın fena tesir edeceği mü 
taleası ile kafi miktar açık ha • 
vaya çıkmalarına ve ıaf hava • 
da kotup oynamalarına ve bilhaı 
sa güneşlenmelerine mani ol • 
malan onların uzviyetini tem • 
bel ve mücadele5i azaJnuı bir 
vaziyete koyduğundan dolayı -
da i~tihası azalmış çocuklar pek 
çoktur. 

itte birçok yanılmalar netice· 
si ittihaaız telakki olunan ve ya· 
hut iştihası azaltılmrt olan bu ço 
cuklar biraz büyüyüp de mekte
be leyli olarak verilince orada 
grdanın muntazam saatlerde ve 
riJmesi, muhitin yabancı olması, 
ve saf havadan ve aiineatAn ; ... :. 
faClc!ermın temin edilmesi sebep 
Ierile az zamanda İ§tihalarınm 
hali tabiiyi almasını ve çocukla· 
rm derhal daha canlı olmalarını 
mucip olur. 

Bunların yanıbaşında haki
katen istihasız cocuklar buluna • . -
cağı ve bu iştihasızlığın da ciddi 
bir manayı haiz olabileceği tabi
idir. 

Demek idiyorum ki, böylece 
kısmen ıun'i kısmen de vehim • 
den ibaret olmayıp da çocuğun 

hakikaten İflahsız olmaaı ka • 
bildir. 

Ciddi olan bu iıtahsızlıkta ba 
zan az, hazan da çok ehemmiyet 
li olan bir hastalıktan ileri ge • 
lir; hazan ise hiçbir hastalığa 
delalet etmeyip •ırf çocuğun do 
ğufu ve tabiatı ile alakadardır. 

Bir hastalıkla münasebeti o
lup olmadığını ayırmak ve oldu
ğu takdirde tedavi etmek aırf 
doktora ait vazife olduğundan 
o ciheti fen adamına bırakıp do 
ğuşları ve tabiatları icabı iştah • 
sızlrk gösteren öbür çocuklardan 
behaetmek istiyorum. Bunlar za· 
yıf görünmekle beraber ıağlam 
çevik, canlı, likin az gıda, çok 
çerez ve yemit y:emeyi tercih e • 
den normal yavrulardır. 

Gıdaya bolca iltifat etmek her 
sağlam çocuğun tabii hasleti ol
ması li.:ıım geldiği halde bu kıı· 
mm yemeğe az alaka gösterme· 
si kendisinin büyümesine ve ce
miyette faal bir adet tqkil et • 
mesine, hiç mini olmaz; nite • 
kim bunlann gıda husuaundaki 
bu te§nesizlikleri bazı fenni va· 
aıtalarla, bilhassa çocuğun haya 
tiyetini kamçılryacak usullerle 
tadil etmek pek kabildir. İfte 
bunlann içinde bugün fennin 
gÖ3lerdiği vuıtalardan en birin
ciıi vücudun haTİ olduğu vita· 

··················-
1 
.................. B~·i·;(iiyt;';ii~····;i"u~ei"""iii~ ese~!! .. 
········-·········· .. ·····················--·········-···································· 
Şehirde ne kadar hasta 

ve yata.k var ? 
üç sene içinde tedavi edilen bastaJsr' 

ait rakamlar 
lstanbul belediyesi islalıstik 

şubesince hazırlanın ş olan 1930· 
1931 senesi yıllığının dünden 
itibaren dağıttlm~sına başlanmış · 

tır. Bu meyanda vekaletlere, 
resmi müesseselere, ve Avrupa 
belediyelerine birer tane gönde
rilmektedir. 

Yılhk, ş ı mdiye kadar çıkarı

lan belediye istatistiklerinden 
pek çok mükemmel ve ilmi bir 
şekilde hazırlanmıştır. 

Yıllık ta şehre ait kıymetli 

malümat, beledi hareket ve fa. 
aJiyet yazı!ıdır. Güzel bir kap 
içinde 200 sahifeyi mntecav"z 
l:ulunan Yıllığın haritalari'e, 
Fransızca ve Türkçe yazılarile 
ve lstanbul iklimine ait darrufü. 
nün edeb yat fakültesi tabii 
coğrafya muallimi lbrabim Hak
kı Beyin uıun bir yazrsile cid
den güzel bir eser olarak mey· 
dana çıkarılmıştır. 

Ru, belediye reisi Muhiddin 
Beyin himayesj ve istatistik mü
dürü Tank ve mümeyiz Halit 
Beyleri fasılasız çalışmaları neti
cesi vücut bu muştur. 

Yıllığın neşrinde istatistik 
umum müdürü Celil Beyin 
gösterdiği yardımı da iıaret 
etmemek mümkün değildir. 

Bu vıllıkta okuduğumuza göre, 
Istanbulda devlete ait 1800 ya• 
taldı, alh belediyeye ait 1700 ya-

sekiz, akallıyetlere ait 1358 ya· 
taldı dört. ecnebilere ait 611 
yataklı dokuz hastane vardır. 
Hastanelerdeki bütün yatak mev· 
cudu yekun itibarile 5754 adettir. 

Cerrabpaşa hastanesinde 19~8 
de yatmJarak 4727, ayakta 14159 

minleri ziyadeleıtirmek, bilhas • 
ıa güneşin çıplak cilde tesiri sa· 
yesinde husule gelen ve ziyade· 
lqen vitaminden iatifade ettir • 
mektir. Bunun yanıbaıına bir de 
deniz bany<!ıunu koyabiliriz: Bu 
iki banyo yaz mevsiminden çocu 
ğa ettirilecek istif ad enin en bü • 
yüğüdür. 

Memleketimiz deniz memle· 
keti olduğundan, aemaıı berrak 
ve günetli bulunduğundan is • 
tif ade etmek yolunu her vakit 
aramalı ve umumi kuvvetlerde 
bunlardan istif ad eyi hal km zen 
gİn ve fakir kımıına teımil et • 
meyi temin etmelidir. Burada ba 
zı gazetelerde inlitu eden Te 

"Deniz hamamlan dışında deni· 
ze girmeyi polis idareainin ya • 
aak,, ettiji tarzındaki halkı kor 
kutmıya matuf ve kabiliyeti tat· 
bikiyeai olmadığı cihetle hüku • 
met otorite.ini zedeliyen, ve mu· 
va.kkat bir zaman için olıun mem 
leketin fakir halkının yegane 
beda-.a elde edebilen kuvvet 
membaından mahrum etmek Ye 
aaire gibi zararlr havadise tel • 
mih yapmak iatiyorum.) 

Tabiatın memlekete doldur· 
duğu bu pek kıymetli, zarif ye 
hoıa ıiden ma.srafaız lütfundan 
yalmz iıtihuız dejil, alelu • 
mum hali tabiide olan çocukla • 
rm da hayatiyetini ziyadeleıtir • 
mek için istifadeyi, anneler, ba
balar ihmal etmemelidirler. 

Dr. Kadri Raıit 
Tıp Fakiiltai ndiderrWtrinden 

929 da vatın1 arak 43tO, ' 
14621 930 da yatırılarak· 
ayakta 17096 hasta tedafl 

miştir. tao 
Hasekinisa kadırı has •1. 

928 de yatırılarak :600, k 
J 2204. 929 da yatırılara~fff 
ayakta 17 L05, 930 da ya st' 
f650; ayakta 190885 b• 
davi ed ılmiştir. . . 92! 

Beyoğlu baslanes1ode 
yatırılarak 1003, aya~ta, 
~29 da valmlarak 1184,k 1 
4919, 930 da yatırılara . 
ayakta 7148 basta ted•"' 
m~H~ ~ 

Zührevi hastc:!ıklarda0 jl 
yah11larak 126l, 929 da. 
930 da ı 045 hasta ted•~ 
miştir. __,;/ ------Adliyede ~ 

Neşriyat davsl' 
Selami izzet ve Vali ret' 

din Beylerin bazı hikaye ·r)' 
laka o.ıugayir görüldil~i1 A~ 
kiyelerin muharrirleri ıle ,~ 
gazetesinin o zaman oıeJ f 
dürteri bufunan lskendet~ 
rettin ve Hıkmet FeriduO~ 
hakkında dava açıldığı •e ~ 
cezada mahkfımiyetleriJllıt 
verildiği malümdur. 

Temyiz mahkemesi ~ 
Fabrettin Bey hakkındalıl t 
nakzettiği için muhakeııı•, I 
den görülmüş ve nakı• f .1 

eden birinci cezanın bu d~ı 
u .. _. ~ -- ... --r . 

dün neticef endirmi~tir. ~tf-\\\ 
A§u ceza, Iskender f' ~ 

Bevin bir ay müddetle h•f 
on beş 1ira ağır par• , 
cezalandmlmasına ve c~!'d 
ciline karar vermiştir. D•J 
nunlıuın tecil taleplerid ~i I 
ıuahhemesi onlar b&kkın :,, 
mü nakzetmediği için k• 
lememiştir. fi 
MUdafaa şahitleri diol• 

Çatak otlarını y~ao ,,,e 
abhidin ocaklarında 
bulunduğu suada arabacı 
fiki tabanca ile öldiir'° 
suçlu Salih Efendinin ~~I 
mt.si dün ağır cezada g~ 
tür. Maınunun iddiasıll ,-• 
arabacı Tevfik az ta~ ts:, ~ 
imiş. Salih efendi bır 1 bd 
disine ihtarda bu'.unOJUf•,ıaı'
tar, arabacı Tevfıkle sr ,,e 1 
bir münazaa çı!<masın_a OJ,r 
fiğin elindeki kazllla ile 
hücumuna sebep otmuf. 'I. 
Efendi kendini '"ndafsab 

t• bnriyetinde lrnlmış ve 

srm attf emiş. -dafa' 
Maznun dün üç . mu rd•ll~. 

hidi ismi vermiştı~. leri , 
bu şahitlerin dinlenıl;:~ 
d•vavı baska qüne b~ıJ~ 

Berberler bf 1" ııe 
Ve mftsabaka 
Yapıyorlar . t•" 

Berberler cemiyetı a S~ 
19 Ağustos Curna gilPd 11if' • .:; 
p'ijında ve gazinosu~ ',t;r-/ 
zinti ve eğlence t~~p ~1' ~; 

Aynı günde da11111 
•• e':.ı 

ıkur, P". 
aylık ondüle, IP

30 
•• ..,e tP1,1 

Yı.ız~ e' saçı kesme, dans, diiel' t 

bakaları yapılacak ktıt• _,.../ 
lar tu s ne ço!ışılac:~ de ~i 

Cerberleri saat l "'"'tıb f 
b. .ıpur 

den kalkacak ır v •aj• 61 
iskelelere uğrıyar:ık P 

1
,t 1 

recek ve müsabakaya 
5 

ba,tanacaktır. 
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çok mühim tesisat yapmıya geldiler Güzel bir 
p Çelik üzerine kalemle oyulmak sure-

e§er 
sıııtl arnuklu ve yünlü kumaşlar için tabrikalarda tetkika- tile meydana getirilen madalya 

tını Yapmak ÜLere heyet dün Ankaraya gitti, yeni 
bir hevet daha gelmek üzeredir Bir Amerikalı üçyüz Dolar tekli/ ediyor 

t''Ye(k' ·· 
g,1,n S 1 gun Odesadan şehrimize 
lalllJı· ovyet tnUte-hnsı ·sları dün ak· 
ıııı .. , 1 

tl"tnle Anknraya hareket et· .,.,rdlr 

d. So'"Yet. fıı.br"ı•··a · 1 · t ro tü ll"fkt.ö .• f\C proje erı 
lltınd r~ Prof ttör Orlofun riyac:eti 
&abah a bulunan mütehn. ıclar dün 
:tolda s:ıat 11 de Sol'yet sefiri Suriç 
l'l:tın ş ıle birlikte Dolmnbahçe sn' 
l"oltı,.; gel mi Jer \"e Başl'ckil Hz. ta· 
r~ an kabul edilrni lerdir. 

ltflti et Paşa IJz. kenıfüerine ~o,·yet 
~'38 tarafından takdim edilen mü· 
ftler· ısJaı:-a ınemleketimizdcl,i vazi· ı 
tıaıı 1 

,., tet:.Cik me,·zuhırı etrafında 
ıı at "ermi~I erdir. 
Qot. • 

~da.Jet misafirler Pa~a Hz.!lin ya· 
l\ boıblr sa-ıt kadar knldı' tnn son· f 
~ ırıa.~atıçe sarn~,r.ı ziy rat et· 
-~it' ~uteak.iben otellerine dön· 
ltii tdır, 

leliııdtthassısıar dün akşam refakat· 
lel'f"1!' lktrsat ,.e!ialeti fen n:üş:ıvir· 
'•bl'fk'-n lbrah:m füirnil. mensucat 
~ ~ı miidtirti Şel'kl't Turgut, 
lı. ~öy be~ f llbrikası müdürü Faz. 
~) ine mühend~i Kudret Hal<ki 
'lttişı:rr olduğu halde Ankaraya git· 

So dir. 

lara;Yet ~e Türk mütch rsları An· 
.,,.,1,a. hır kas tün kalarak lktısat 
l~et tııe temas ettikten sonra mem· 
~ dah!linde'd tetkilk seyahatle· 
'1tt başlıyacaklnr ve eITelA Eski~-

1> ıfdeceklerdfr . 

'iıf~ttlUkl~ mensucat fabrikaları te· 
~~I t~tkfü edecek ol.1n heyet Es.ki· 
4\{~en ::>~ra laınir, Sarayköy. Kn· 
~ • D wn 7.li mıntıı.;alarında, Kon• 
~ve Adannda ~ ··kat yapacak, -.,,tt a, uaıatyn. vl'~ "Ve KaYSeri 
l~lll~a!:ırmda yapıhıcak tetkJknhn 
~tır'l1deı1 onra An:mraya döne. 
tittıra' Tetkikatın daha sür'atle hl· 
.. esını t . . . h t• ·ı . . 
'"ttılara emın ıç.ın eye ın 1 uye 
"t ta.b ,k P.amuk miitehassıı:::larmın 
-~ tikn ınşaatı müt~hnssıslannın 
)\).._ ll~·ıı grı•plar halinde tetkikat 

lti a ltı ihtimali de vardır. 
ltı r kaç .. k "ci b· trune ndar Ru yadan j. 

'~ , ır !nliteha ıs heyet daha geJe. 
'ttıı§~e ~anayj, mu.adin Bankası mü
'1-ıı.krtnden Adnn.n Beyle birlikte 
t " eti · 'l-. Oç . mızde tetkikata başlıyacal<· 
"-ıı,>il kı ilik olan bu heyet şeker 
'-Gt.~ mtıtehassı.sile klor n klmya 
'1ıd:-8818~. ve mede.ncflik müteha ... 
b~I\ tı lllu~•·ı;~ptir. 

>'ttJ" ~~fam Ankaraya giden he
~ tkikatr pamuklu mensucat 
~ttf~~ inhisar edecek, heyet mem· 
• ._, ,. tdeJq Paınuk sanayiinin şim-
~deı:~Yetinf, ihtiyacını, iptf dat 
..._"" "" tetkik edecek • .memleketi· 
~ .._ 

0htelif mıntıkalarından aJr. 
t:.Wfldefi~Uk nümunelerj Rusyaya 
~ l\loskomda Niti deni· 

len müesst'sede tetkik ~dilerek, e,•sa 
fı te hlt edilecektir. 

Pamuklu mensucat 
lktısat l'e.kaleti müteha.SElSlan ta· 

rafından memlfketimiun pa.muklu 
meusucata olan ihtiyacı nisbeti tesbit 
edilmis huJunmaktadır. Fabrik:ıJarın 
te isindeki gaye hııri~ten pamuklu . 
mensucat ithaline m<ini olmak Te 
yerli iptidai maddelerj kullanmak 
olduğundan h•yet bilhassa iptidai 
maddelerin tetkikine büyük bir e· 
hemmiyet Yerecektir . 

Memleketimizde ~enfde ne kadar 
pamuklu meusucıııt jgtthsali 1bım gel· 
diği en·eke tayin edilmiş bolundu· 
ğun<lan heyetin tetkikatını tamam· 

Jadıktan sonra Sovyd hükum~ttnden 

ne kadar makine ala.cağnnn anlaşı· 
lacak, So,•yetler o z.amu bu tetki

kat neticelerine göre memMkttimb 
jptidai maddelerini kullanmağa en 
muvafık makineleri bir liste halinde 
hiikümetimize teklif edeceklerdir. 

Bu teklif hükumetimiz ta.rafından 

tetkik edildikten sonra da Sovyetle. 
re sipariş verilecek, makinelerin 
bedeilcı;, İsmet Paşa Hz.nin Raaya 
ziyaretleri esnasında takarrilr ettiği 

şekilde yirmi aenede ödenecektir. 

lkt sene sonra •• 
Bütün bu faaliyetin bir. bir buçuk 

sene a.kdar süreceğj n 193' aenesin
de yeni fabrikaların işlemeğe başlı· 
yacağı ümit edilmektedir. Bu müd· 

det urfmda fabrikalara -işçi yetiş

tirihne&i ile de. me§llul olunacak, it: 
çiler bir ihtimale göre kısmen Rus· 

ya fabrikalarında yetiştirilecekler· 

dir. 

Yeniden açılacak olan pamuklu 
mensucat fabrikaları istihsalatının 

nevi ve cinsleri itibarile üçe ayni• 
mışlardır: 

1 - Beyaz renkte meNucat. Ame: 
rikan bezi gibi. 

2 - Yollu ve renkli mensu.caL Ze· 
tirler, dokumalar, ve hareliler gibi. 

3 - Bnsmalar. 
Bu üç ne,·i pamuklu mensucat için 

ayrr ayrı üç fabrika açılacaktır. 
l\famuHitının cinsi ve ne";leri iti· 

barile üçe aynlan bu fabrikalar ma· 
hiyet itibarile de ikiye aynlmış ola· 
caklardır. 

Fabrikaların bir kıs.mı doinıdan 
doğruya fabrika halinde çahprak 
i tih alatla meşgul olacak, diitr bir 
kısmı ise küçük sa.nayUn himayesi 
,.e inkişıafına çahşan m~leJer O· 

Jacaktrr. Bilhassa Sarayköy cf vann
da açılması muhtemel olan fabrika 

zç --

iki gülüşlü kadın 1 Yınn: 

Morl• 

Lllblan Arsen LUpenln yeni bir maceraaı 
Tefrikı No : 17 

'N --'it~ e deınck. Ha para çal -
b\t ~ ha reıim.. Bu §unu is -
clat er lci b . . . . . "il' ç le 1 u r~smın ıızın ıçm 
~~ h loYıneti vardır, ve onu 
lli.._İaf '"••zlık auretile elde ede

)'~ ·~. c·· '~i .. ·· oıter bakalım fU 
1\, t\izel kız 

d\I~ 'ul, ıehl- k .. 
~ •q .. eı . ""')' ızın cebine koy· 
iltt kon:'' zorla almak istiyor, 

"tı ara d lth . IQ~ıı 
1 

•ın a aıkıyordu. 
~ lik ed· ç l'J>nıtfı iıe Raulu 

~~ -·-)r~r:~u, ve §ayet, büyük 
~)ci1 0 

ollaıından kurtul • 
J\ • ııu ö kt' l'U 'lll, on Pece ı .. 

11"-· un kuttuld "' •· -.:, ugunu go· 

' Va,.~ ~ı,.,~~etirıin ba, dedi, iri Po-
1 ecelini .. .u le.dar da afif 

urnıt eun· 
lcız b ıyordum •• 

ll .. 1 • 
lôz erden altüst 

olmuıtu: 

- Ne dediniz! dedi, ne dedi
niz? iri Pol mu? Bu da kim? 
Bir türlü sözlerinizi anlıyamıyo· 
rum .. 

Raul, ona "•en,, diye hitap 
etmiye batlamıttı: 

- Naarl bilmezain, pek ili 
bilinin cici Kli.ra ! 

- Klara .. Kli.ra.. Klira da 
kim? 

- Biraz dütün, hatırlanın .. 
Sarı Klira! 

- Sarı Klara mı? 
- Jorjöre demin ıeni yaka • 

lıyacağı zaman bu kadar heye • 
canlı değildin. Haydi, Klira ve 
yahut Antonin, doğrul bakaltm. 
Seni iki defa poliıin elinden 
kurtaran adam elbet dütmanın 

u una)iini himaye edec:ek. bu sa• 
nayiin fenni bir hale getirilmesine 

çal~caktır. Bu suretle fabrikaların 
açılmasile küçUk sana)i ortadan 

kalkmamış ve bu işle uğraşanlar iş
siz kalmamış olacaklardır • 

iplik ve kumaş 
Açılacak pamuklu mensucat fab· 

rikaluınrn nerelerde açılacağı henüz 

kat't surette t,ayyün etmemi tir. 
YsJnıı Kayseri. Eskisehir ,.e Konya 

şehirlerinden ikisinde takriben otuz. 

bin iğlik iki iplik ,.e kumaş fabrika· 
sının açılacağı anlaşılmaktadır. 

Sovyet müttha ıslan dün Ye ev
l'elki gün şehirde bazı geıintiler ·yap· 
mışlar. şereflerine enelki akşam 

Büyükderede.ki Sovyet sefaretinde 

bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette Türk 
mUtehassısları da hulunmuşlardrr. 

.... 

Mersinde kuyumcu!uk ve ka· ı 
lemkarhkla mqgul olan Yusuf 
Kemal Bey çelik 6ıerine kalem
le oymak ıureüle bir madalya 
Yiicuda ıetirmiftir. San'atklr 
manffak oldup bu eaerini 

Resimlerimizde görüld0ğ6 gibi 
madalyanın bir tarafında Gazi 
Hazretlerinin çok muvaffak o
lunmuş fotografileri vardir. Bu 
kısımda Gazi Hazretlerinin Sam
suna ilk ayak bastıklan tarih 
olan 19-5-1335 tarihi yazılıdır. 

Heyet reisinin sözleri Madalyanın ikinci tarafında 
MUteh&&~r.slar dün t~et Paşa Hı-. Gazi Hazretlerinin Kocatepede 

nln nezitle.rinde..n !;ıktıktan sonn öt· almmı~ resimleri bulunmakta ve 
le üzeri misafir edildikleri Kontinan· çizmesile iki yıJanıo üstllne bas-
tal otelinde lstanhul gazeteleri mil• tığı görülmektedir. Sao'atkir 
messillerile görüşmüşlerdir. bunlardan birile ta:ıssubun ve 

Mülakatta M!yetin reisi bulunan Pr. softahğm ilgasına işaret etmek-
Ortof şunları söylemiştir : tedir. ikinci yılan başmda 0 ka-

"- Her şeyden e\"\'el size, Gazi pitülisyon,. harfleri okunmakta-
Mustafa Kemal ,.e ismet Paşalar gi· dır ve ulu lrnrtarıcının kapitü-
bi ~fleri sayasinde istikJal i~in mu· JisJonları ve saltanatı yıktığı 
vaffakiyetle miicad~le etmiş olan gösterilmektedir. 
ve lnh.ilali gayri kabil, samimi dost· Üst kısımda sulh perisinin 
tuk bağlarile merbut bulunduğumuz Gaziye çelenk takdim ettiği gö· 
Türkiyeye geldiğimiz ~man duy· Sen'etklr Yusuf Kemal a. rUlmektedir, çelengin alt kısmm-
duğum büyük sevinci ifade etmek is- da Cümhuriyete remz olarak 

· • tamamlamak için alb ay çahf· c ,ff ı terim. Ayni zamanda Türkiye hüktl· T. ve yeni harnete 1'emz o n-
mıı n, Galatas•r•..:....ı• •erli k A B C h fl · " metinin hakkımızda göstermiş oldu- ~ J ra . . .ar erı ğoze çarp-

ğu htisnü kabule lbrahim Kflmil, mallar ıerrflinde teşhir etmek maktadır. Gene bu kısımda şap· 
Şe'+icet Tuı:-ğut. Adnan \'e Fazlı Bey. Ozere Mersinden tebrimize gel- ka inkıliibı için de bir işaret 

mittir. d JerJn şahıslarında bilha-!"a teŞt"kkürü var ır. 

de bir borç bilirim Gazinin baş ucundan c!oğc;n 
Heyetimiz, So\'yet Rusyada tat· ların tesbitl işile meşgul olacağız. ğüneş; Cümburiycti~ feyzinin bü-

Du fabr.ikalarm tesisi Türkiyenin tü J l t ld • bikatı bitirilmek ıüzere olan beş se· n mem e 'e e yayı ıgına re-
ganllyile§tirilmesi hakkındaki hükü- d A l f k 

nelik pl!nın tanziminde çaJ1crmış o- mz lr. r ca tara ta i tayyare 
'S met planını teşkil edecektir. c·· h d k 

lan ve ~imdiki halde de ikinci beşse· um ur;yet or olarının uvvc-
nelik pJAnın tanzimile meşgul olan Bize nrllen vazifenin diğer mühim tine remz o:arak onulmuştur. 
ıevattan müte~kkildir. bir noktur da tesis edilecek fabrika- Daha arka kısımda; Türkün 

Tifrkfyenln sanayileştirilme!I fçf.n Jarın memleket iptldaf maddelerinin iki ezeli remı'i olan kurt ve ba-
hazırlanacak planın tanzimi mesai· i.'dthllkini temht çarelerini araştır· şak göze çarpmaktadır. 
sine ittirak etmek üzere TUri\iye hU· maktır. SamıtkAr bu madalyelerdeo 
k6metJ tarafından buraya davet e. Bir çok tabii membalara ,.e eer· bir adedini U:u kurtarıcıya tak-
dihnembi bb.lm için büyük bir şeref vetlere malik olan Türk milletinin, dim edilmek ii:ıere g6odermiştir. 
add~iyoruı. Türk mütehassıslarile büyük ~ tleıinin idaresi altında, Madnlye gümUş fi:ıerinedir. 
birlikte çah'1"ak suretile bize verio memleketin iktısadi istikl!llni de tc. MadaJyeyi ve kalıplarını sergide 
len bu vuite)i ınümkün mertebe min edecek olan Türkiyenin sanayi. gören bir Amerikalı .. 300,. Do:ar 
kru bir zamanda ikmal edeceğimizi leştirllmesi planını muvaffnkiyetle teklif etmiştir. Fakat sanal1k6r 
ümit ediyoruz. Biı burada yeni fab- tatbik edeceğinden emin bulunuy()o madalyeyı satmak tasavvurunda 
rikalann inşasında en müsait nokta.. ruı..,, değildir. 
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değildir. Haydi bir t~beasi:m-bana itimat ediyorsun değil mi? - Bir gün &izi görmeyi mi? , 
güzel kız .. 

Genç kız bir buhran geçıra • 

yordu. Solgun yanaklarından 

yaılar akıyordu. Artık ellerini 

tutmuı ve dostane bir surette ok 
fıyan Raulu itecek hali kalma -
mııtr. 

- Kendini topla.. Antonin .. 
Evet, Antonin .. Bu isim daha ho· 
ıuma gidiyor. Eğer iri Pol için 
Sarı Klira iıen, benim için, \'i:i 
yelten yeni inmiş küçük Anto · 
nin olarak kalmanı istiyorum. 
Bilsen seni böyle ne kadar ter • 
cih ediyorum. Fakat ağlanla? 
Her ıey hallolur. iri Pol ıenin 
pefini bırakmıyor değil mi? Se· 
ni arıyor deiil mi? Korkuyor • 
ıun değil mi? Korkma .. Yanında 
ben varım.. Yalnız, bana biraz 
izahat Yer •. 

Kız mırıldandı: 

- izahat verecek bir §ey yak.. 
Anlatamam .. 

- Beni tanımıyorsun, fakat 

itiraf et.. Vadediyorum. 
- Belki .• Sebebini bilmiyo • - Bana kendinizi tevdi ede-

rum ama .. Bana öyle geliyor iri.. ceğinizi de vadediyor musunuz? 
- Sana öyle geliyor ki, aeni - Evet. 

mu haf aza edebilirim değil mi? - Şimdilik size yardım ede· 
Fakat bunun için bana anlatma bilir miyim? 
lıaın ki.. Naıd iri Pol ile tanı§ - - Evet, evet .. Benimle bera• 
tın? Buraya niçin geldin? Niçin ber ueliniz. . 
bu fotoğrafı aldın?.. - Bir §ey mi var? Bir §eyden 

- Rica ederim, ıormayınız.. mi korkuyorsunu::? 
Şimdi sormayınız, bir gün elbet Lüpen onun titrediğini hisae-
ıize anlatırım. diyordu. Genç l:ız boğuk bir seı 

- Fakat derhal söylemelisin! le: 
Bir gün, hazan bir saat geç kal -
mak ... 

Lilpen. kız~n ellerini ok~a • 
makta devam ediyordu. Genç 
kız farkında değildi. Fakat 
elini, yanan dudaklarile Ö;>· 

tüğünü ve kolundan yukarıya 
doğru uzattığını görünce öyle 
bir bakıl'la yaln.rclı ki, Raul ıs· 
rar etmedi, ve artık ona "sen., di· 
ye hitaptan vazgeçerek: 

- Vadediniz ki1 dedi .. 

- Bu akşam, dedi, beni ta • 
kip ettiklerini hisse1tirı1. 

- Polis mi? 
- Hayır. 
-Kim? 

- İri PoI.. Ve C\rkadaıları. 
Bu ismi yavı·ucak, deh;etle 

söylüyordu. 

- Emin misiniz? 
- Hayır, fakat on:.ı tanır ı:f• 

bi oldum .. Bn~hca muavini olan 
arap da beraberdi. (Devar.n vı.r) 
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VARYEIE: Bir gazetecinin hatıratı Yunanistanda 

M. V enizelos lstanbulun eğlence bahç~ 
Muhalefet liderlerine lerı·nde neler go" rüyorUZ. 

Belçikalı 
ihtiras 

hovarda Prenses aşk ve 
peşinde nasıl yaşadt ? 

Bundan birkaç sene evvel 
BerJin'e her uğrayışımda Prens 
dö Bülov'un Bristol otelindeki 
küçük apartımanına gider ve 
kendisini ziyaret ederdim. 
Aramızda gayet sakin muha

vereler olurdu. Prens insanları 
ve hadiseleri dini bir vcdile 
mevzuu bahsederdi. "O 1 zavallı 
Mösyö Makdonald 1 Hakkında 
okadar sert muhakeme yürütmi
yelim... Vazifesi çok güçtür 1 
Şu Mösyö Puaokare ne mukte
dir bir recüldür 1 Onun yerinde 
başkası o!sJ daha iyi bir hare
ket ittihaz ederdi ! Ne sevimli 
adam! Ne mükemmel şahsiyet!,, 

Bir gün biraz uzak bir mazi
den harbın men'şelerile, harpten 
sonraki rejimden bahsetmesini 
rica ettim. Dedi ki : 

"ihtiyarlar daima müsamaha· 
kAr olmalı ve başkalarının ha· 
talarından fazla kendi hatalarını 
düşünmelidirler. ,, 

Halbuki havariyunun müsa
mahasına varis konmuş gibi gö· 
züken bu zeki adam hatıralarını 
yazıyordu ve sonradan neşrolu· 

nan bu hatıralar Prensin ne de· 
rece uMüsamabakar,, olduğunu 
meydana koydu!.. 

Hayatımın bazı tablolarını ya
şatmıya başiarken kendimde -
nisbctleri muhafaza etmek şar
tile - Prens dö Bülov'un tam zıt
tına hareket etmek hevesi du. 
yuyorum. 

" Hatıralarım ,, da gazetecilik 
hayatımda takip ettiğim baz.ı 

sergüzeştler görülecektir. Bunlar 
siyaset haricinde sergüzeştJer
dir. Ve beşeri alakalarından 
dolayı intihap edilmişlerdir. 

Prens "Lulz dö Beljlk,, 
Büyük bir itık kadın 

Meslek icabı diinyayı serseriya
ne dolaşırken birço!< defalar 
yolumda feci,romantik hayatlarla 
karşılaştım. Bunların arasında 
üzerimde en biiyük tes!r göste
reni Prenses Luiz dö Beljikin 
hayatı olmuştur. 

Bu kadın Belçika kıralı ikinci 
Leopoldün üç kızından biri idi. 
Bugün ismi diriler arasından si
linmiştir. Babası: pervasız teşeb
büslerile meıhur bir adamdı. 
Vatanına koca bir müstemleke 
kazandırdı. Maamafih vabnını 
zenginletir ve kendi servetini 
fazlalaştırırken kızlarının mirası· 
nı da içediyordu. 

Bütün Paris balkı ihtiyar Le
opoldün aşıkane sergüzeştlerini 

ve Madam "Vogan,, He evlen
mesini hatırlar. 

Leopolidün iki küçük kızı Kle
manti ve Stefaninin hayatları fa. 
cialar ve sevdalar arasında keç
ti. Prenses Stefani 1889 da Ma
yerligdeki esrarlı faciada ölmüş 
Avusturya veliabtı Rodolfun zev
cesi idi. On bir sene sonra Lou
yay isminde bir Macar kontunu 
severek vardı. Prenses Kleman
tine gelince bir çok aşk mace
raları geçirdikten sonra otuz se-
kiz yaşında Viktor Napoleon ile 
evlendi. Maamafib bu iki karde
şin hayatları büyük hemşireleri 
Luizin skandalii hayatı yanında 
pek sönük kalır. 

Luizi ilk defa 1909 senesi ka
nnnuevvelinin 19 unda Budapeş
tenin eski otellerinden birinde 
gördüm. Babası bir gün evvel 
ölmüştü. Bu vefat Luizin muhi· 

Ya~ : Jül Soervayn 

Sarayda Prenses piyano 
dersi ahyor 

tinde fevkalade heyecanlar uyan
dırmıştı. Luiz senelerdenberi Av
rupayı serseriyane dolaşıyordu. 
Zevci Filp dö Koburgdan, 1906 
da boşanmıştı. Maamafih l:u ta· 
rihten çok evveldenberi aşıkı 
kont Mataıiş ile yaşıyordu. Bir 
Hırvat yüzbaşısı olan '-: ont, Luizi, 
kıskanç kocası tarafından yedi 
sene kapatılmış olduğu timarba
n eden kaçırmıştı. 

Peştede olsun Viyana ve Pa
riste olsun bu aşıkla maşukanın 
beş paralara yoktu. Fakat o ka-
dar borç etmiye muvaffak ol
muşlardı ki bu borç artık bir 
"irat,, l.alini almıştı. Alacaklılar 
bu "iradın,, müstakbel gelirinden 
bir çok karlar bekliyorlardı. fil. 
hak.ika Luiz iki mira• btlkliırcu:· 

du. Bunlardan biri babası ikinci 
LeopeJd'den konacağı mirastı. 

Koca b:r müstemleke kormut 
olan ve bir çok mali muamele-
lere gırışen bu adamın yüz 
milyonlarca franklık bir serveti 
olduğu tahmin ediliyordu. Luize 
kalacak diğer miras sabık Mek
sika imparatoriçesi Şarlot tan 
kalacaktı. Şarlotun kocası impa· 
rator Maksimiley 1867 de Mek
ıikada Keralosuda kurşuna di
zilmişti. O vakitten beri Şarlot 
yarı deli bir halde yaşıyordu. 
Ölümüne herkes intizar ediyordu. 

Böylece iki miras bekliyen Lu 
ize borç para verenlerin haddi 
hesabı yoktu. 

Mataşiş ve Luiz nereye gitse
ler bunlar onları takip ediyor
lardı. Miraslara kondukları za
man matlupları çabucak almak 
lazım değil miydi? Avusturyalı 

dayinleri bir avukat Macariarı 

diğer bir avukat temsil ediyor
lardı. Alman menafiine gelince 
c!oktor lmbof ile sarışın zevce
sine emanet edilmişti. 

Leopoldün can çekişmekte ol
duğunu haber alır almaz hepsi 
birden P..!şteye damlamışlardı. 
Prenses, aşıkı, iki hizmetçisi ve 
alacaklılarının toplandıkları bir
kaç odalık apartımanda bir iş 
havası esmiye başladı. Kalpler 
bir taraftan ümitle çarparken 
diğer taraftan resmi bir büzün 
gösteriliyor, taziyelerde bulunu
luyordu. 

Luizin hakikaten şahane bir 
tavrı vardı. Uzun boy!u, mağrur 
tavırlı, ayni zamanda zarjf bir 
kadındı. Klasik güzellikte olan 
yüzü kırçıllanmıya başlayan gür 
saçlarile çerçevelenmişti. Uzun 
müddet eziyet çekerek herşey
den şüphelenmiye alışmış olan 
kimseler gibi biraz mahcubiyetle 
konuşuyordu. 

( Deııamı var) 

şiddetli bir cevap 
verdi! Saf~ye H o· . k - Eftalya 

Atina, 13 (Hususi muhabiri· • anımı, enız iZi 
miz:den) - Siyasi vaziyet, yeni Hanımı dinlediniz mi ? 
bir fevkaladelik göstermemiştir. • · .., · ya.ııb 
Başvek'l M. Venizelos, dün lstanbulun bahçeleri, eğlence orada şarkılar söyliyecegı 
muhtelif nazırlarla görüşmüştür. bahçeleri, içki içilen, saz dinle - yordu. . . i bil• 
Yann da Jeneral Kondilis1e gö· nen bahçeleri, hiç kimsenin na - Denizkızı Eftalya ısz:ı 111 'seıı 
rüşmesi muhtemeldir. M. Veni· zarı dikkatine çarpmadan dolup mem duynuyan var mıe&ır· k 

11
• 

zelos ile muhalefet liderleri ara· boşalıyor. de çok duymuştum. Fakat .~ jj~ 
Ak ·· · ld h · d' • · ·· · · S de kııÇ ıında mütekabil hücumlar de- şam uzerı o u mu, epı - ısını gormemışt::.m. cı ' • f'.. • 

vam ediyor. miz "Şöyle bir bahçeye gitsek, bir sesli filmde onun Arta~ırı.te 
M. Venizelos, muhalefet lider- hem hava alsak, hem de birkaç fendi ve Sadi Beylerle bır 1 

.. 'f 
leri tarafından aleyhine neşre- tane çaksak,, diye düşünürüz. "Billancourt., stüdyolarınd~ 50

ef 
dilen müşterek beyannameye Derken, birisi haber verir: le::likleri birkaç şarkı ile,d~ı~e:İf 
karşı bugün cevabının ikinci - Yahu, Çiftlik parkında Sa bek dansı oynadı~ını ın 

· · B<> b k d3fl" kısmını neşretmiştir. M. Venize- fiye hanım şarkı söylüyormuş, gi ve seyretmıştım. u zey e ıt 
los, aleyhindeki ittihamlara kar- delim... sı komik bir şeydi. Koca.~~e 
şı birer birer cevap vermekte ve - iyi ama, geçenlerde bir bir kadın, zeybek kıyafeti~·~· 
onları sui niyetle ittiham etmek- arkadaş gitmiş, o ak~am yok - ve ayaklarında yüksek . 

0 
r

tedir. Muhalefet fırkaları lider- muş .. Deniz kızı Eftalyaya gide- çeli iskarpinlerle da!lsechf~ıt 
leri M. Venizelosun bu ittibam- lim.. du. Neyse, geçelim. Çokt811 

• 

larına ayrı ayrı cevap verecek
lerdir. Muhalefet fırkaları maha
filinden tereşşub eden haberlere 
göre, M. Venizt:losun garezka
rana battı hareketi bilhassa 
kıraliyetcileri end :şeye düşürmüş 
onları daha mutedil düşünmiye 

sevk etmiye başlamıştır. 

- Onu da sorma birader, si- merak ettiğim ve Osman CerO~, 
ze geçenlerde başıma geleni an· lin "Kerimei derya,, dediği d~ 
!atayım da, dinleyiniz, şimdiki niz kızı Eftalyayı görelim df ,. 
halde Mısırlıoğluna gidelim, ha- arkadaşla indik. içeri girdik· I 1 
ni ya şu geçenlerde ses kıraliçe· kat içerde "Denizkızı Eftıı. ~ 
si seçilen yere! Hanım 27 temmuzdan itib• j 

:.~ ~ :t- ıarkı söyliyecek,, dediler, doııı". 
Bütün bunlar güzel. Fakat ha ye mecbur olduk. O gün, iyi b' 

kınız, geçenlerde "Akın,, piyesi tırlıyorsam, 20 temmuzdu. G~ 
şairi Faruk Nafiz Bey, bana ne teye gelir.ce kolleksiyonları ~ 
anlattı: tım, ve, bu bahçenin, Deni~ 

- Her gün plukta sesini d!n- Eftdyayı G tenmuz tarihiııd 
lemek kabil ya .. Fakat o gün, Ka beri reklam ettiğini gördüın· 

na tebliğ ettiği bir emirde bifa dıköyünden kalkıp Safiye hanı - Şunu da itiraf edeyim ki/ 
kaydüşart bütün zabitlerin siyasi mm şarkılarını bizzat kendi ağ tık bugün, Denizkızı Eftaly/, 

Harbiye nezaretinin tebliQi 

Atina, 13 (Hususi muhabiri
mizden ) - Harbiye nezareti, 
bütün ko'.ordu kumandanlıkları-

vaziyet hakkında gazetelerde si- zından dinlemek üzere lstanbu- şarkıfarını dinlemiş bulunuf'İ 
yasi makaleler neşretmelerini la indik. Gittik, oturduk. Sah • rum. Bu gidip onu göremerO_ı 
menetmiş, gazete idarehanelerine bulamamak bendeki merakı l' 
müstear is'mte veyahut imzasız ~Ô~ rik etmişti. Ben, Denizkızı t:f' 
ma~l.-___.crGaderAD .. - -·-..a~.~- ~~- ·-;, 7-""'"ı "'""••·• .--• 

zabitlerin isimlerini bildirmeleri başında kocaman bir fiyonga.~ 
de tebJ iğ edilmiştir. yaklarında beyaz satenden ~ 

patik, pembe çoraplı bir 11e , 

Şamram zannediyor, çocukl~ 
Venlzelosun ilk cevabı 

At:na, 12 (Hususi muhabiri· 
mizden ) - M. Venizelos, mu· 
halefet fırkaları tarafından neş

redilen müşterek beyannameye 
karşı dün ilk cevabını vermiştir. 
M. V rnizelos, memle~<eti müda
faa için kanlarını dökmüş olan 
ve cümburiyeti de müdafaa ede
ceklerin ön safında bu:unan za
bitlere karşı beslediği hürmet 
ve takdiri beyandan sonra, mu· 
hatif cümhuriyetçi fırkalar lider· 
lerini kıraliyetçilerle teşriki me
sai etmiş ve mefkurelerini ldi 
siyasi ihtiraslar uğruna feda · et
miş görmekten mütevellit hayret 
ve teessüfünü izhar etmiştir. 

Cümhuriyetçi mubafaıakir, 
cümburiyetçi terakkiperver ve 
cümhuriyetçi amele ve çiftçi fır
kaları kıraliyetçilerle beraber M. 
Venizelosa karşı cephe almış bu
lunuyorlar. Cümhuriyetçi lider
lerden yalnız milli radikal fırk2sı 
reisi ceneral Kondilis, M. Veni
zelosun tarafını iltizam etmekte 
ve bu iki farkamn müstakbel İn· 
tihabatta teşriki mesai etmeleri 
muhakkak görülmektedir. Ordu 
zabitleri, M. Venizelosu müda
faa ediyorlar. 

Kiralık kagir hane ı 
Beşiktaş Akaratı vakfiye idaresin- j 

den: • f 
Beşiktaşta Akaretlerde 91 numara-ı 

Jı hane bir sene müddetle bilmüza- 1 
yede icar edileceğinden 9 Ağustos I 
Salt gününden itibaren 20 gün müd- : 
detle müzayedeye vazedilmiştir. Ta• 
lip olanların Ağustosun 31 inci Çar
şamba günü saat 13 e kadar mahalli 
mezkiirda s.ı numarada mütevelli 
kaymakamlığına ve yevmi mezkurun 
saat 13 çünden 15 ne kadar İstanbul 
Evkaf müdiriyetinde idare encüme
nine müracaat etmeleri. (3921). 

ğumdan beri görmediğim 
manzarayı tekrar görmek isti~ 
dum .. Fakat hayret .. Perde şç-1·
dı, hasır bir koltuğa, bir de"

1
r 

kızı gibi değilse de, bir Kle:>P~, 
ra haşmetile oturmuş, şirin •. g;IJ. 
zel ve zarif bir kadın gör~Jl -1 
iyi bir sazın çaldığı peşrevı, ~,. 
sikiden anladığı, çok iyi anlıt d' 
ğı derhal belli olan bir tarı t 

cf°)'O' başını sallıyarak takip e ı ti" 
tadıyor ve bunu halka dn tatl• o' 

nede Safiye hanım yoktu. Gelen yordu. Sonra ayağa kalktı, P~if 
garsona sordum: jektör ziyası altında mevzu~ ~ 

"- Yavrum, Safiye hanını endam, zarif bir tuvalet içıJJıll 
bu aktam tarkı söyliyecek mi? göründü, ve çok erkek bir ·~d 

"- Tabii efendim. pek güç bir beste okudu, ~ tı' 
"- Ne zaman söyliyecek? müteakip de gayet oynak bıt 
"- Saat 9,5 da efendim.,, 
Daha vakit vardı. Bir parça 

içtik. Saat 9,30 oldu. Safiye Ha
nım yok. 10 oldu. Yok. Gene gar 
sona müracaat ettik. Biraz daha 
beklememizi söyledi. Bir şişe 
daha ısmarladık. Bekledik. 10, 
30 oldu, 11 oldu, gene Safiye 
hanımdan eser yok. Tekrar gar
sona baş vurduk. Bu sefer, gar
son elinde hesap puslası: 

"- Affedersiniz beyf endi, 
dedi, unutmuşum, bu akşam rad 
yoda söyliyecekmiş.,, 

Hesaba baktım yüklü. Naçar 
ödedik, ve Safiye hanrmı dinli-
yemeden çıktık. O günlük mas
raf da tamam 15 lirayı buldu. 

~ ,,.. ~ 

Bundan yirmi, yirmi beş gün 
evvel de, rakımılhuruf bendenizin 
başına buna benzer bir şey gel· 
di. 

Bir arkadatla Şişliden İner

ken, Belvü denilen bahçenin Ö· 

nünde bir ilan gördük. Bu ilan
da meıhur Denizkızı Eftalyarun 

va.. , 
He.m şaşırmış, hem de rrıe;,. 

nun olmu~tum. M:mzarası 0!
1
..,jf 

diği için ismine Belvü denı Jıi' 
olan bu bahçenin bana oyıı& 
oyunu affettim. 

:/- ~ ~ .6f 
Bu cins bahçelerden Kadıl: d' 

ıet de Mısırlıoğlunda, geçeıı 
1
,· 

bir ses kıraliçesi müsabakası..,,, 
pılacağı ilin edilmişti. Ses f:rlt' 
raklısı bir arkadaş gitnıit· ,J 
si gün bana, elinde bir besaP 
lası ile geldi ve: ı' 

- işte, dedi, dün aktaJll
1tl JI 

cısı. Üstelik ilan edilenlerdetl 
kitnse gelmedi. dit' 

işte aynen buraya nakle 
rum: 'J 

130 kuruş rakı, 30 salat~,
peyııir, 30 kavun, 20 su, 5 e ,,,1 
1 O buz, 20 masa örtüsü, 50 
sa kirası. • ~-. . .,., .. 

Bu hesap puslası, ef !4111 f~rr 
hayyelemi durdurdu, daha 

ı .söylemiyeceğim. 
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Z• ~ 
Babil kulesi ! 

8QQ.t 24 

ya 

~ b ... Gece yarısı ve g .. .. .• 
Qfınd unumun, 

~aııb hltta a ueçen 14 üncü saati ... 
1J arıın ·· 

• bil• 
' Se" 

}teJ1 • 

üça~ 
f. E • 
~;j~te 

sôf 
r ıe1 
e@it 
daJl' 

aıııs.11 
• .. de u .. 
ö~' 

;yor 
odıt 

oı". 
Je, 
di1e 
. fil' 

' ~11' 
are~ 

ö,,ııı' 
i lı'' 
g.te' 

!Jç' 
ı~ıt' 
ııd(~ 

lı.ılltıı llzerinde son kımıldanış-
1/apan ll . 

etıett e erıme bakıYorum. Bu 
lJ 0llnatan d 

4 do ... _ amarlara bakıyorum. 
~ -~~r~ -

ile dil$>'' .. reye ve nasıl baglı 
.,,unu yorum. 

llı.ı,,llı ~ ~ ~ 
k4,.ş11 ' ornuzlarımın üzerinde bir 
d" 11 Yığını . • .. . "~e11 i . .... Ellerımın uzerıne 
b· rı IJÖl • 

ı,. ı.ıtı4 oesıne bakıyorum. Bu 
le,. ç kernik ç · · · . llok . erçıvenın ıçınde ne-

dıye düşünüyorum. 
G" 

Q Ozierirnd 
lltıi ~i,, . e ayni merak, ayni esef, 

l8ız ıstırap .... 

1<141 ~ :(. :(. 

S!11t.ı~ t.ıçkl<ırımdan ebedi bir tren ge
• q 

llıılrı;ı1 gık, makine, homurtu ve 
6; llıaz b" l . ,. tt ın erce kelıme taşıyan 

1. C'Jı k" 
'l{l/frt1• ı, son durak yeri ile ilk 

~ ' 
ller daima ayni nokta. .... 

8q<ıt :(. ~ :(. 

~~ •. l ... Gece benimdir, Artık elle
'r' ' <-'e b 
~lldf!ki 1ı aşımı kaybettim. 24 saat 

~llecf!k e~ ~e~errüründe asla bit
Q"ıtıı1 hıssını veren, kambur, şiş 

"ıi'h. ' 818ka sokaklardan geçiyo-

lıi l("lakl 
, Çığz1k cınrnın içinde ayn; tren, ay-

QQ,,. k' Omuzlarımın üstünde ayni 
'riııde llrşun külçesi. Gözlerimin 
Qu ' Be8lik t k llt çi • · en Çl ·an ve sabitleşen 
'"drı~Oıler, ayni gülüşler, ayni lzo

ış/ar ... 

o • • • 
~ O&t/ 1~ ~~karım ... Heh neni sene yeni bir 

l.ı1~ Oru yapıyor. 

&İ/'>ı. ~iin ne ellerime lıayretle baka
ı. €1Je • 
"'°be . ımktin bulacağım. •• Ne gece-
~ llıtndir, diyebileceğim, ne gü. 
~ h 15 in · 

10.,.d cı saatinde kambur so-
f) • ~ ayaklarım takırdıyacak. 

tcıkıt b • 
' 0 elkı diyecel:siniz ki: 

"~ , iyi b. 
~ f/a~1k .. ı~ e.<ıer olacaktı. Fakat 

1ıtıı kı bır Bahil kulesi gibi yı-

ı~~====A=.;;::S=ır;;;;;;r:--;-ı _ 
~ Yazarlar? j 
t).~tseı Prevo 

IJror k· tıı 1' a:ıın 1 : 
ır~1tıın nrtıış muharrir V;! edJplerden ba· 
··~· ns 1 Ct 'arı su 

1
1 yazı yazdıkları hakkında 

tıı~e$tqrıı~ c. verdikler i ce\'aplan evvel
ı~ tı1ar111dŞtık. Bugün de Fransız ro-

~l fıre an ve akademi azasından 
>t :"" l(:onu~ cevabım yazıyoruz: 
bi ~, bit ndı kendime bergün 
tit Ctbre;o~an yazacakmışım gi
illt• \ı~ tn erını. Bu, büyük bir iş
" 1'~ilıtıl uvaffak olabilmek için 
\'q ıı.- a, h tt . 
b· .,llıcık a a mat ve ısrarla 
ltç ı· 

~q 0k def ~zımdır. Bu suretle 
d ~ old ~· Yırtıp ahlmıya malı
~ 0 \ıstı Ugunu bildiğim sahifeler 
):~at b~az• .. Yazdığım olmuştur. 
hf tılltı b • 1 1uıuınludur. Romancı 
l,. ~ibid? llııya çalışan bir keş
"~il.. ır B· 
~ı~ i'ıtı1 • ır taraftan yolu bu· 
~~ ltlilz b~annederek ilerler. Bu 

"\> ır y 1 ~ ilş d .. 0 da olsa o yavaş 
~rf k ogru 

tı~, tt ol Yolu bulmıya mu-
111(1 b ur. H k·kA 

~b· ir k a 1 ı bir romancı 
Ilı l kelld· .a~ada duran 11ervet 

~"'~tıl ı ıçınd 
o~ ~~\> <l.ra b· e uyuyan birçok 

)~.,,}ltlar<! sa ıptir. Romancı bu 
c;\l,.. an b ... 

~ilı, i'ı \'akıt f ır~nı kullandığı, 
tııil Zate11 akırleşıniş sayıla-

,,n b· il evveld k 
r lt~0k lllevıuun en ararlaştı· 
,el' t~s def Yazılrnadıg-ı da 
ı' t ildUf a vak· 

ilıtı,_ .' g'eçici b .1 olur. Birisine 
bir ttı~•le ttıaddi ır ~eyecan veya 

J11~ l~tk Vzuu b bır sebep size 
I' ttr aşka b' 

'f, 
1tıniye b ır mevzu için 

•e ep olab·ı· 
ı ır. 

- fi • . . \ \. • '. . .. .: .. •. ~ ... t'~ .. ~ .. .. ~ 

Yeni Mimari .Atusaluık : 
Londra da eski Yunan ve Roma Beniiii anladığım ihti181 

tesirinden kurtuluyor 
Mimarlıkla a• 

lakadar olmı

yan kimse yok 
gibidir. Çqnkü 
ancak bir bina 

içinde yaşar, 

bir bina içinde 

çalışırız. Reısa
mm resmi bir 

galeride gizle
nebilir, müelli
fin veya şairin 

eseri rafta ka
labilir, musiki· 
şinasın san'atı 

dinlenmiyebilir, 
fakat insanlar 
mağaraları bı· 

raktıkları gün· 

denberi bir bi· 
naya 

taçbrlar. 

muh • 

Her binanın 

ameli bir va· 

ıifesi vardır. 

Bina, yalnız be· 

dii hissi tatmin Berlinde yeni mimarinin gUzel 
etmez. Onun eserlerinden birisi 
için her devir, mimarlıkta azami olunan istcsyonları, ~otik .darül: 
derecede istifadeyi düşünmüş- fünunlan, Fransıı sıstemındekı 
tür. Bugün de insanlar ayni ih- halleri yüzünden yeni mimariyi 
tiyaç ile mütehassistir. Devrimiz kabul etmekte geçikmiş, Iogil-
çelik devri, Beton devri, cam tere de onun gibi hareket et· 
devri<fir. miştt. ,., .. .., • ı 

bütün bu vesaitten istifade Fakat Amerikada da son za-
eden yeni bir mimari vücut manlarda inşa olunan yetmiş 
buluyor. Yeni mimarinin eser· katla binalar yeni tarz dahilinde 
leri ilk lahzada ·b:raz tuhaf gö· inşa olunmaya başlanmış, lngıl· 
rünürse de hakikatte bunların tere de yeni mimariyi makbul 
da kendilerine göre güzellikleri görmiye başlamıştır. 
vardır. Bunlar yirmir c i asır bi- Bu suretle Londra da eski Yu-
nalarınm muhtaç o1duğu bütün 
muhteşem şekiJleri muhtevidir. 

Almanya ile Felemenk yeni 
inşa maddelerini ilk kuHanan 
ve takdir eden meınleketlerdi. 
Bunlar yeni mimarıyı hemen 
kabul etmişler ve onu bir emri 
vaki haline getirmiş'erdi. 

Amerika Rorna usulünde inşa 

nan ve Roma tesirlerinden kur· 
cu lmıya başlamışbr. 

Bugünkü devrin ihtiyacile mü· 
tenasip binalar, hiç şüphesi z, 
günden güne çoğa acaktır. 

Yeni mimari ile, tarihin şim· 
diye kadar görmediği yepyeni 
bir derrir açılacağı muhakkaktır. 

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

iki gece yarısı 
Tam bir güne bedel geceyarısı • .,. 
1 şık yukarısı, 
Işık aşağısı ...... 
Ve ara yerde siz 
Apaçık, aydınlık balkon pencerenizde ... 
Siluetiniz, 
Sizden yakın bana aydınlık denizde, 
Değtikçe sulara küreğim .... 

Geçti şimdi o geceyarzsı. •• 
Karanlı!.: yukarısı, 
Karanlık aşağısı ...... 
l' e yok3unuz ara yerde siz, 
l(apalı, kapkaranlık b<rllı:on pencerenizde .... 
Siltietiniz, 
Bana yaklaşmıyor artık denizde, 
Sulara değmiyor şimdi küreğim ..... 

/(umsala çekilmiş sandal kenarında, 
Bu bana üzüntü değil. 
Değil size de düşünce 
Gittiğiniz yerin sonsuz kıy~larında ..... 

Bu yalnız şöyle bir halıra ..•• 

Bu gece bu gecedir, dün gece dün geceydi! 

Mehmet Selim 

Bu makalemi beni edebiyat- 1 
ta ihtilal hazırlamakla meş· 

gul gören dostum Etem 1 z. 
. zete ithaf ediyorum. 

Edebiyat ne olmalıdır? Deme· 
den evvel, neyiz, ne haldeyize 
cevap vermelidir. Kendimizi 
böyle görecek olursak gideceği
miz yol bir Kaf dağının sırtı 
değil, bir asfalt şose olur. 

Hem efendim, gece yatıp e
debiyat şöyle olmalı, iktısat bu 
tarzını almalı demek çok defa 
karnı tok, işsiz adamların harcı
dır. Eğer ciddi bir iş yapmak İs· 
teniyorsa her şeyden evvel hava· 
da, mücerret bir edebiyat tasav
vurundan vaz geçmeli. Bu top
rakta yaşıyacak, kökleşecek ve 
dal budak salacak bir edebiyata 
dair konuşmak lazımdır. Ne si
yasette, ne iktısatta, ne hukukta 
ne de san'atta "ütapi,, söker bir 
şeydir. 

Vehimler, hulyalar nice insan· 
ları senelerce üzmüştür. Fakat 
hayat şaşmamıştır Varacağı yere 
varmış ıtır. 

Hindilere hoynuz aşılamak, i
nekleri kuluçkaya yatırmak hiç 
bir zaman mümkün olamıyacak
tır. 

Bunu hakikat diye hep kabul 
ederiz. Fakat iş içtimai mesele
lere, hakikat işlerine gelince bir 

sürü insan hindiye boynuz aşıla· 
mdğa çalışıyor, inel<leri kiıluç• 
kaya yatırıp buzağıları yumur
tadan çıkarmak istiyor. Ve biz 
bu gülünç adamlara acıyacağı
mıza hayran, hayran bakıyoruz. 
Hatta hazan da takdirle alkışlı
yoruz. 

San'atte bu cins bir yenilik, 
böyle bir ihtilal nihayet insanı 

tımarhane kapısına yaklaştırır. 
Ütapi]erden doğan hayallere 

deği], hayata, hayatın infilakle· 
rine, hayatın hamlelerine ayak 
uyduran bir edebiyattan bahse
diyorum. Böyle bir edebiyatın 
vasfı ne olacaktır. Böyle bir ede· 

biyatm vasfı cemiyetin mensup 
olduğu nev'in edebiyatı olmak o• 
lacaktır. O halde bugünkü Türk 
cemiyeti ne haldedir? Bugünkü 
Türk cemiyeti bütün İçtimai va• 
sıflarile hukukta, siyasette, iktı· 

salta, hatta lisanda inkılapçıdır • . 

Liberalizmden etatizme, ser• 
best, yarı müstemlike pazarın· 
dan müstakil sanayi pazarına, 

şer'i şeriften hür ve müsavı ın· 
sanların hukukuna, şeyhülislam 
kapısı cümlesinden geniş halk 
cümlesine geçiyor. Ve hunların 
hepsi yepyeni kıymetleri ifade e• 
diyor. inkılap ta zaten eski kıy· 
metlerin yerine yeni kıymetlerin 
doğmasıdır. 

Halbuki bizim edebiyat alemi 
yeni kıymetleri ne iktısat, ne hu· 
kuk, ne de lisan kadar kabul et• 
miş değiJdir. Halbuki bugünkü 
edebiyatın bugünkü inkılaba uy· 
ması için: 

A) Muhteva itibarile eskiyi 
yıkması lazım gelirdi. 

Osmanlı edebiyatının muhte· 
vası, ya tasavvuf, ya zahitlik, 
yahut yarı müstemlike Avrupa 
mahsulatırun Türkiye pazarla· 
rında revacın ıtemin eden ko· 
misyoncu fikriyatından ibaretti. 
Vakıa hunların yanında bir pe 
halk edebiyatı vardı. Fakat bu 
ha1k edebiyatı da bugünkü hal
kın kültürünü teşkil edecek ma· 
hiyette değildi. 14 

Edebiyatın muht~a itibarile!it.i 
değiş.mesi bir zarurettir. Fikri· 
yatını "melek, mahut, cehennem, 
cennet, kader,, teşkil eden bir e· 
debiyatın çemberi içindeyiz. 

Muhteva itibarile müsbet ka· 
falı değiJ, sadece san'atte "la. .. 
yik,, liği hakiki surette tesis ede· 
bilmiş kaç san' atkanmız var? 

En iyi şiirlerde bile • Na· 
zım Hikmet ve lıhami Bekir 
müstesna • şairlerimiz hala Tan· 
rı, peygamber, mistik kuvvetler• 
den bahsetmektedirler. Şekil ne 

Sadri Etem 
(1,i;tf en sayıfayı çeviriniz) 

İngiliz ordusu = Lavrens 
• 
lngiliz papası = Hırsız ! 

Beroar $a\'UD son eseri matbuat tarafından 
iyi karşır~omadı 

Ingiliz muharriri Beroarşov'un 
yeni bir eseri temsil edildi. 11La· 
ubali,, adını taşıyan bu eser bü-
tün Londra matbuatında uzun 
uzadıya mevzuubahs olmaktadır. 
Eser baştan başa kısa uzun hitabe· 
lerle, daha doğrusu mevizelerle 
doludur. Bu hitabelerin biri, İn
giliz ordusunu hicvediyor ve 
orduyu meşhur casus Lavrensin 
tipinde bir adamla temsil ediyor 
sonra eserdeki şahsiyetlerden bi
ri olan bir papas da hısız rolünü 
oynıyor ve bir hasta kızın ger
danlığını çalmıya oğraşıyor. Ça· 
Jamaymca kızıda gerdanlığı ile 
birlikte kaçırıyor. Eser, halk 
tarafından mutat rağbeti gör
mekle beraber matbuat tara
fından pek iyi kabul edilmemiş 

Bern&T $av konuşuyör 
• ı 

ve Bernarşov'un en iyi eserleri arasmda sayılma-:ııııtır. 
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•lursa olaun ba edebiyabn h #>la 
aerelerde otladığını göstermeğe 

kafidir. 
Sözde liyik olan, fakat Avru

pa emtiaaının ithalat komisyon
cusu olan edebiyat berikiler ka
dar olsun muhtevadan mahrum
dur. Onların tutulacak tarafı 
yoktur. Bu edebiyatın bizimle 
münasebeti Osmanlı Bankasının, 
Orozdibnk'ın yerliliği kad:o.rdır. 

B) Şekil itibarile modern bir 
hale girmek lazımdı. Vakıa !e
kilde senelerdir söylenen bir mo
dernizm vardır. Faka.t bu rnoder
nizm yf,pılmıı bir reMne h•kn
ra~ onun fot:>grafln kopye,ini 
çekmek gibi bir ıeydir. 

yerli motifle işlenmi~ modern 
eierimiz kaç tanedir? 

Edebiyatmı~zın yüzünü güldü
recek-böyle kaç düzine eser ıaya
biliriz? 

C) Osmanlı edebiyatı ithalat
çının edebiyatı idi. Büyük tehir
leri kaplıyordu. Onun yegane he
defi tehir halkının istihlak ka
biliyetini satıcı mağazanın arzu
suna göre tanzim etn:ckti. 

Edebiyatı cedide ve onun mu
akkipleri bu vazifeyi ıayanı tak- , 
dir bir surette yaptılar. Fertlerin 
tezeyyün arzularını kamçılıyarak 
YB.fıyan bu edebiyat yalnız ferdi 
idi. Onun bir kadın tuvalet oda
sından, bir manifaturacının vit
rininden farkı yaktu. Bu edebi
yatın zamanında rolü vardı. Hem · 
de büyük. .. Fakat bu rol bize 
göre değil, bizi istismar eden ya
bancı fabrika sanayii namına. 
Bu edebiyat fuurlu, §uursuz bir 
yarı müstemlikenin tipik edebi
yatı idi. 

Fakat bugün bu edebiyatın i
fade ettiği hayat o kadar tepe 
taklak gelmittir ki, o bayatı bize 

devlet kanunları bile menet
mektedir. 

Kontejan listeleri bu hayatın 
iflasını ifade eden yegane vesi
kadır. 

Mademki yeni bir hayata dö
nüyoruz onun kıymetlerinin ifa
desi Ir.zımdır. Ya§ıyacak, itibarlı 
bir edebiyatın vazifesi budur. 
İster ıuurlu, !ster ıuursuz olsun! 
Bu edebiyat artık sade büyük 
tehirlerin komisyoncuları elinde 
yaşamaz, çünkü bizzat ithalat 

kc.misyoncusu yaşıyacak bir hal
de değildir. 

O halde edebiyat yqıyan züm
relerin hayat kıymetlerini ifade 
edecektir. Yani köylüye, ve ça
lııan insanların fikriyatına hiz
met edecektir. Onların zevkini, 
onların görüılerini ıuurlu ve ıu
ursuz tesbit edecektir. 

Halbuki hali, eski Osmanlı 
edebiyatının kıymetleri edebiya• 

bmızm "ıertacı iptihuı,, dır. 
Osmanlı kıymetleri sade edebi
yatta ayakta duruyor. 

D) Edebiyat hiç bir zaman 
edebiyat için olmamııtır. En fer· 
di edebiyat cereyanları bile bir 
cemiyet devrinin ifadesi olmu9-
tur. 

Korkuyu anlatan, ne9'eyi ıöy
lüycn muharririn arkasında bir 
kütle vardır. 

Büyük ıanayiin inltiıafı önün
de korkan, ıebrin müteva:.sıt 

halkı ço1< defa ıeh1rden nefretle 
bahr.etmi~tir. Bu nefreti, bu kor
kuyu ifade eden ,air bizzat bu 
mi'tevauıt kazanslı zümrenin 
miimessilidir. Mesela bizim bi· 
r inci sınıftaki §llİrimiz Necip Fa
zıl ~ehirden korkuyor. Çünkü o 
bir küçük barjuvadır. Apartı
manlarm kapladığı ıehirden 

muztariptir. Fakat Necip Fazd 
bu hissinde yalnız değildir. Bü· 
yük tehirlerde evini, bahçesini 
kaybeden yoksul insanların sesi 
Necip Fazılda kendini buluyor. 

Bugünkü edebiyatın, bugünkü 
hayatın çizdiği istikamete göre, 
bir yolu olmak lazım gelirdi. Bu 
İstikamet nedir? Türk muharriri 
inkılaptanberi bunun için ne 
yapmıştır? Hiç! 

E) Edebiyat her zaman insan 
kafasının bir ileri hamlesini ifa· 
de etmiıtir. 

llmin bulduğu hakikatleri da· 
ha evvel ıan'atkir didiklemi9tir. 
Bu manada felsefe ile san'atı bi· 
ribirinden ayırmak gülünç olur. 

San'at, san'at için sözü pek 
fena tefsirlere uğramıt ve kötü 
tefsirciler elinde ıan'ab gülünç· 
!ettirmiştir. 

llmin halledemediii meseleyi 
ıan' at daha evvel halletmeğe ça· 
lı~r- lnean ....._.._ 1P41a 
vermiştir. Ve bu yolda hiı fikre 
hnldki hizmetler etmİ§tİr. 

Fiziğin ilimle~me~inden evvel 
tabiat hadiseleri :ıan'at mevzuu 
idi. Biyolojiden evvel ıan'at ha· 
yatla meuul olurdu. Eski edebi· 
yat veremle az mı me§gul olur· 
du. Şimdi bile cüzzam ve kanser 
henüz ilim son sözünü söyleme· 
diği için edebiyata malzeme ta
ıımıyor mu? 

Pıikoloji ilim halini almadığı 
zaman ruh tahlili birinci planda 
gelmez miydi? Şimdi ilmin son 
ıözünü söylemediği enkanıiyon 
bahsi ayni ehemmiyeti kazan· 
madı mı? 

Dahası var. Bugün dertlerimi
zi yalruz baıımıza, kendi kendi· 
mize halledemiyoruz. Hatta ce
bimizdeki paranın kıymeti bile 
Nev Y ork borsaama tabi. Bu ka
dar cihan§Ümul bir şekilde cemi
yetin malı olduktan ıonra edebi· 

Şafak ortabğı kaplıyordu. So· ki.. Roz Nuar 'da hep senden 
kakta gezenler kafilHine katıla- bahsediJiyor. Aıkadaılar: 0 Vti· 
rak yGridO. Birdenbire çağml- l:om oırutiye çiyerti vodyaça,, 
dığJnı duydu: [Ruıça darbı muel. Türkçe mu· 

- Yaba nereden çıkbn. Niba· kabili: Yavaş atın trkmesi hızlı 
yet ıeni bulabiliyoruz ba 1. o 'ur.) diyorlar. 

DandO. Raya elınde bir kllçük - Ya 1 Benden okadar bab· 
saadık 6n&nde duruyordu. Nata· sediliyor öyle mi? S iz Beyoğlun· 
şa cenp vermekten çekinerek da mııınıı? 
ıordu. - Yok canım! TetrineYvel bi-

- Tan11ıyor musun? re kadar Bebek'te oturduğumuzu 
- Ha11r. Bir fonografım Yar· unutdun mu? Sana bir ıey ıora-

dı. Pepo'ya okutmıya çalıtacı· cağım: Sarı herif nesıl oldu? 
ğım. Ne için ııelip bizimle çahş- Bize şunu anlat ki, timdi ne 
mıyoraua ? Hirtfeld seni her yapıyorsun ? Mutlaka bir rande· 
yerde arıyor. Zengin müşteriler vüye gidiyorsundur. Vaktim de 
ıeni görmek istiyorlar. Japon- kalmadı. Ya Pepo dükkinı ka· 
yalıaın senin uğruna kendini parsa.. Allaha ısmarladık. Gidi-
6ldürmeıi öyle bir mesele oldu yorum. Senin geleceğini haber 

VAKiT 

Boşanma 
Meselesi 
Beynelmilel hukuk cemlye· 

tini meşgul eden ba.hca 
mevzu, budur 

Beynelmilel hukuk cemiyeti, 
lngilterenin Oksfort ıebriode 
toplanmıştır. içtimalar döıt gün 
devam edecektir. Elli dokuz 
sene evvel teşekkUI eden bu 
cemiyetin hedefi bütün milletle
rin hukuki meıelelerile meıgul 
olmaktır. Şımdi cemiyete men
sup ve dünyanın her milleti hu
kuk tinaslanndan 3000 •za var
dar. 

Cemiyetin müeuiıi, Amerikalı 
Mister Eliher Burrit' dir. 

Amerikanın otuz dört memle· 
keti, barolaranm reiı eri vaaıta
sile cemiyete girmiılerdir. Eun· 
ların mevzuu bahıettıkleri en 
mDhim mestle, talika mliteallik 
kanunlardır. 

Esaıen ceDiİyet, her devlete 
ait talik kanunlannının diier 
milletler tarafından tanınması 
için çalt~mıkta idi. Bu seferki 
içtimada, her memlekette veri· 
len talik hüklimlerinin diğer 

memleketler tı.rafmdan tanın· 
maaı mcıelesi ğörOtOlecektir. 

Amerika b0k6metlerinde her 
birinin tali'' kanunu diıerlerin· 

den a;rı:lır. 

Konferanı ~6rt gün de•am 
edecek ve ta A'c bahisleıi en 
İr>ce teferrüatıoa kadar konuşu· 
lacaktır. 

1 Devlet Dem ıryolları ih'.inlar 1 

Mıacll' 
90000 ton kömilrOn Havıai Fahmiyede!l H1ydarpaı•· k•"" 

ya, Derince, Mersin ve Samsun Hmanlarına nak.li nıOn• 1).-of • 
1-9-32 tarihinde Anlcarada Devlet Demiryolları ışletıne 1 
Müdürlüğü bioasmda yapılacakhr. MOdGtl; 

Fazla malumat Haydarpaşa ve Ankarada Umum d 1,,.'ır 
veznelerinde beşer liraya satılmakta olan şartnanıeltr e 
dır. (4034) _, 

lduemizin Irmak - Filyos hattm1n henfiz iltisak p~y~• ,:!~ 
mit olan Filyos cihetindeki istasyon ve diğer servisleri~~:· ,etli 
takriben 30-50 ton raddesinde olan muhtelif mılıeme Z '~ıd; 
gerek H. P den doğruca FiJyosa nakletmesi ve gere~ on defi
ta vapurdan alıp ve gümrllk muamelesini yapıp Fılyo~:·.,e ~ 
ettirmek suretİ)•le nakle talip ol arılar varsa ~5· 8 32 tarı ıpıl•' 
sadif Pertembe günü ıut onda H. P Magaıasmda y• 
paıarhğa ittirakleri ?lln o unur. (4064) 

----"-----
inkılap Liseleri Tal ebelerine , 
inkılap Liseleri Müdürlüğünd~~ 

Baka!orya kurtarana baılanmışhr. Bakaloryaya girecek be,,Ji 
lerimizın bir an evvel mektebe müracaatları lazımdır· 
meccani olarak verilmektedir • 

Beyoilu Bet inci Noterliği 
Canibi aliıine 

Efendim; 
Bankamızın Galatada Karaköyde 

tramvay caddesi ve Yemiş sokağ•n· 
dakf merkez şubesinin yakında ilga 
ve kapatılmuı mukarrer olup mez
kQr şubemizde isticar edilmiş bulu· 
nan husust kualar mlistecirlerJnin 
nihayet bir ay zarfında Bankayı teş. 
rifle kıuıalannı boşaltarak terkeyle
melerf lüzumu beyan ''e aksi takdir
de müildeti mezkQrenin inkızasmda 

ve 15 eylUl 1932 tarihinde boşaltılmamış 
bulunan kasalar, masarifi müstecir· 
lere ait olmak Uı..ere, Noter huzurun
da kaldmlarak muhte,·iyatr tesbft 
n Bankada muhafaza edileceği Ye 
bu yüzden bankanın bir güna mes'u
liyet kabul etmiyeceği kasa müste
cirlerinin malUmu olmak ve ona gö
re hareket etmek ve bankamızın bil
cümle hukuku mahfuz kalmak üze· 

tııl' ların bedelinden deynin tel'O Jlll1' 
sonra artacak mebalif ile Sa .,.r 
me,·cut ve gayri mahcuz u~ d 
nedeki hUuiei şayialarının 1~ , h 
haczine ,.e işbu haciz kaJ't. ~ 

1 
• 

fan bul Ye neYİyorkta mtinteŞff ~ t 
telerden birile ilanen tebl!fat ceıf , 
na ,.e m.nr havi gazetenın ı' 

Samsun hukuk mahk~mesin~e ~ ~ 
muz 932 tarih n 74 numara ılf 'ti_ t 
nrilerek herayı tebliğ ve f11f.. f 
dairesine ha,·ale olunmakla. tt.i 
razrlan müzekkere ile iki b3'tl'~ ~ 
sine haciz kaydi icra otund f'! ' 
üçUnt'U hanenin mağazalara ~ 
Jip olup Mehmet Rıza Beyin ,.; \ 
haciı mevzuu olmakla olve~i1'~ \ 
olunduğuna dair tapu mUdi~ \ 
cevabi haciz zabıt \·erakası ff Z 
ihtiyati kararı teblff makaınıolJ~ 
olmak ve borçlu Halit Beyfll " 
razı ,.ar ise gazetenin neşrf ıa'f. 

Sabık Hidiv Abbas HiJmi pa- re işbu ihtarnamemiz ashnın daireri 

k · R · T b' Aliyelerinde hıfzile bir suretinin ls. 

ferdasından itibaren icra ~'A 
kanununda muayyen müddet ,l 
da Sam~un Hukuk mahkemd f! 
racaat etmesi icap etti.ti a~ 
nacrr.-rertn~tne ııı1u1a 11 ' 

şanın sabı ıeryaverı emzı a ır •A-b 1 ,,.1. t ıes·ı 
'1441 u "ı aye . _ıı;aze ı ~·'.:D»t:.W .. ~ 

••• ,.,. keri--._"'Q..leJ• lıll- "- ıt et, ttmlturıyet, r:lRTt; ş m, 
tıbbiye talebesinden avukat Rem- Son Posta ve Fran ızca Stamboul ve 
zi Beyin oğJu Niyazi Remzi Be- Rumca Apoyevmatini , .e Ermenice 
yin nişan merasimi bugün Remzi Nor Lur gazetelerinde ilan ettiril-
Tahir paıanıo Maltepedeki köş- mesini ,.e bir nüshni müsaddakasrnın 

d farafımıza itasrnı talep eyleriz eren-
kUnde icra e ilmiştir. 

yatın kollektif bir bal almuı ta
bii değil midir? 

Halbuki Osmanlı edebiyatı bir 
bakıma göre kollektif bir vazife 
görüyordu. Fabrikanın kadrosu• 
na ıirmitti. Kollektif deiildi, 
çünkü karilerinin sadece ziynet 
hislerini kuvvetlendiriyordu. On
lan cemiyete bağıtlıyordu. 

Halbuki bugün içtimai tez ta· 
ııyan bir edebiyata ihtiyaç. var· 
dır. Bu edebiyat namına söyliye· 
ceğimiz ne vardır? Zannederim 
hiç bir ıey! 

Benim anladığım ihtilal, bizi 
Osmanlı kelleıindeki edebiyat· 
tan halis edebiyata geçirecektir. 

Sadri Etem 

vereceğim. Hay çapkın bay 1 •• 
Raya koşarak uzaklaştı. 
Nataşa bir an yalnız kalmak 

istıyordu. Geçenlerin konuşma
lara, arabaların gürültüsü dıma· 
gında örs gibi zonkluyordu. 
Kahveler,mağazalar gördO, niha· 
yet postane önünde olduğunu 
fark etti. 

Paket veya mektup glSUlren 
adamlar tarafmdan ilile kaln'a 
iradea"z bir hareketle içeri girdi. 

Etrafı parmaklıkla kişelerle 
çevrilmiş kiiçük ve karanlık &a· 

Jonda halkm yazı yumft11 için 
konulmuş masalardan biri boştu. 
Masaya cayandı eline kalemi 
aldı. Bir telgraf kağıdı üzerine 
ç"zgiler, işaretler, gelişi güzel 
harfler karalamağa başladı. 

Dütünüyordu : 
- Eöylece yazı yazıyorum 

ıannederlP.r. Kimse benim)~ rr.eş
gul olreaz ne yapacajım? Ne
reye eidecdim ? 

dim. 
Kredi Lyone Bankası 

lstanbul şubesj müdürü 
J. Henier 

Türkiye Cünıhurlyeti Hükumeti 
Samsun icra Memurluğundan: 

Haciz ihtiyati kararı: 
Samsunda: Tüccardan Hacı Hü

seyin zade Hacı Ahmet ve Nuri Bey
lerin Samsuulu olup hayli zaman· 
danbeıi nel"iyokta iken mahaJJf ika. 
me~j meçhul kalan ve alacağından 

dolayı Mehmet Rıza bey tarafından 
İstanbul İkinci icra dairesi marifeti
Je bir kısım emvaline haciz vazolu
nup malları satılmakta şehbender 

zade Halit bey zimmetinde çek ve 
neyiyork noteri huzurunda ikrarı ve 
Osmanlı bankasmın mektuba müste• 
nit alat'aklannın a..c;Ii olan 1807 dolar 
61 sentin temini istJfası için Mehmet 
Rıza Beyin ~ttırmakta olduğu mal-

Dalgın bir elle kavisler çizdi. 
Bu kav"sler gül şekli"i a'dı bu 
gülün yapraklarmı rnÜt ek keple 
siyab!adı. Rutubetli kiğat kaha· 
rmca çiçeğe kahank manzara 
verdi. Natata l:u kara gülü bir 
müddet seyrettikten sonra üzeri
ni çizdi. Kalemi ile kağıdı par· 
çaladı. 

Arkasında bir erkek sesi duy
du: 

- Affedersiniz Madam. Siz 
yazmıyorsunuz. Müsaade eder· 
seniz şu mektubun zarfını yaza
yım. 

Kadın kalemi barakarak uzak
laştı. 

Memuriu parm~klıkların ar· 
kasından birılerce davet, tahat
tür, tcessiir kiğıtlan alıp dağı· 
byorlardı. 

Bu meyus halinde kime mü· 
racaat edebilirdı? 

Koca dünyada şukadar insan, 
ıukadar memleket vardı, acaba 
ona maıiye ait hiç birtey sor· 

ği maltim olmak Uzere flAn-=1 

1 ZAYILER/ 
228 ıeneıinde MOhendi• ~ ' 

tebinden KnçOk Muıtaf• ~ 
·snıeyman Şevket oğ:u ~; ~ 
namına olarak almıı ol ~ ._ 
278 N. Jı diplomamı kaybe.t ~ ~ 
ve ziyamdao neshai ...,., 'W'.. ~ ~ 
almak Ozre olduğum ciheti~ "' 
kaybolan nCsbaom hüknıO 
dığı ilin o!unur. (3666) ~ 
Adres: Balıkeir· l' ücatıya hım il'. 

şube şefi mühendis Ali 1111~ ., 
* Kabile mektebiodeo ~ 

ğım hilviyet Yarakamı zayi '~ 
Yeni sini alacağımdan ef'V~~ 
hUkmil olmadıinn illa • 
(3670) ~f' 

006 ·~~ 
• Şehit binbatı Rifat ~Ol~.:;/ e'1ti 

den aldığımız maaşa aıt. "f{I 
ve mühürlerimizi kaybettı~~~ 
niıini çıkaracağımızdan 

rinin hilkmO yoktur. . ~01,~ 
Ze\"ceııl F.mlne, Kerfmesı ~ 

madao kendisini kabul • 
bir kiırse mevcut mu id~ 

- Teşekkür ederilll 
işim bitti. • IAI. 

Zarfım yazan efe11dJ.1sJ1 
ye doğru y6rüd0. Duyar ·tı~'-.. 
ilin Nataşamn nazarı dı 
celbetti. Ma.-i bir den;z 
bir vapur Ye beyaz kutllf; ~•~ 
da şu yazı: .,1 ~ 

" ••• Vapurlarile d~ bil'~ 
seyahati yapınız!,, reılllt~ 
det süzdllkten ıoora P ~ 
den çıkh. u1• 4' ~ .. 

Tünele binerek Gala Jlt' ,.r ~~ 
Iı bittiktt"n ıonra Ad~r• ~ 
Boğaziçine g'den vapur ,,~ 
tiım ek için k o, uıan. b•:dL ~ 
dan rıhtıma doiru aler at~ 
hm da hamallar yere y d, fa 
baılarını arlcahkl~rrn• fi~ /j 
)ar, zeytin, Amenkın k.

1
,fY 

yorlar, kabuklar1 ~e çe 
1 .JJ 

etrafluma ıaçıyorlardı(Bi' --
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104.,ııı 6~ .. atun! şu resimlere baktıkça gözlerimin 
ı ,_., une hep senin gelinlik halin geliyor ! 

ıevekkeli de(Jil, bizim bitişikler iki gündür gelin kaynana 
berbere taşınzyoclar 

llıt ~cıvı v 1 ~,. e veleye veren 
e111,. d.n '"det unva güzeli 

•lerd 1 balcınızı kenar 

- O baska kuzum 1 oylcsi 
güzel binde bir sikar 1 ıati dün
yada iki millette vardır. Biri 
TUrklcrd'!, biri de Rumlarda ! 
Geri kalanına kulak asma hiç 1 
Nah, iıte görüyorsunuz, bazi 
burada yok bilmem Alamanlar 
yok bilmem lngilizler, yok bil
mem Amerikanlar seyyah geli
yorlar bakıyoruz ki onların ka-

"'°'•re rıeler d'iJ~ifnüyor 
e,. 

4 
18J1lilvorlar ? Bu 

. Jlrıen le- d"I • • · ... n ı erının-

D.•ııt.. 0•~utpa,ada 
·paşa sahili d . 

' reç,rı n ekı bostanların bi· 
.\, ı.~Uhneredcn : 

'''rne 
.\Jııb ı· • ._ çın 

)'"iz 1 Bo. 
~ Poıuna 

,., ~ razun~ 
~ı.~ tceıc 

ib ~ lıit Yo~<! 
~ • tıa._ ~ •z da-

t. • ,j .. ~""~· 1 
t~ I~ O· 

a ~ ~~ tıpkı 
ce ı' ~ b lençli-
11' ,illi '1Jziye-
ffJ c:.~ ... li 

~ ~i, kıatt~ dOn gece bizim 
,lllltriQe ZcaglZln gazetedeki 
&.ıtı baktı, baktı da : "I 

\.., .. ~ n, .. dedi, ıu resimlere 
·\' teı· ~ozUmün önüne hep 
\ ~111

111lık halin geliyor.,, Bi· 
\ İdi :nırrıı~~a bayle feyler 

ı.111•1
1111 bılır, ben şimdi ki

~-~ Yası idim ! 
~ d k~rdeı sus, bizim genç· 
~' ':guzeUiğimiz de beyhu
~ ~·~an zebil olup ~eçti. 

~ bııım zamanımızda beyle 
)~ arı~darı yapılsa idi, şim

' L .ile benim de bir elimiz 
Qır ı· · 

" 1( e •mız balda olurdu ! 
~ \ 'r>aş~81"'P•'8da 
'- ~uba 1 Kulaksız sınlarında ge
' \' Vercden . 

•llabi ·ı· ~illl· bı mem hemıire, 
. , o~ ıeverıe dilber odur 

~a.cyt 0~ ar~n da gCSaülleri onu 
... "da b dilber demitler. Yok-

\ Ldiıb;. 1 Ucakta öyle güzeller, 
ı.ı~ı.ı11ı~ ~r var ki değme ki
""'lt dGkrıaıız onların ellerine 
ı~ ernezler 

~,,. . . 
"a..'lllbdlba hanımcığım, meı-
~'- ır: 
~11 dilberi n1Jzik de 
~•rd"1n olamaz1, mıı f 
lf? 1 ! Neden nazenin 

Onlar gcJs:nler de na-
"·JL; lltzenı· . b. . 
"~ ta nı ızım mahal-
•' ~~•Onler 1 Bundan ev-

·-. ted·ul güzeli ıeçildiği 
'te 

1 llıaballenin kadını 
, , bı leldifer, bir onun 
b,~ıp r de benim kızın yü

t•ıa kaldılar, sonra 
da : .. Kırk bir 
buçuk maıat
lab!,, diye be
nim kı11, tuttu
lar çeyrekledi
lerdi. Hem üs-
telik benim 
kızın gözleri 
tatla ıehla 
idi, ıol yan· 
iında çitlenbik 

ta.'-• g~bi aimıiyab 
ı~~ ... _ bır ben d 

e~ap ~Dı "- var ı. 
'lııcle ı di11 tlclnde 

, Ceı;e" bı:sındatd kah,·elerin 
~.. ' ' ıııyubavercden . .. • le . 
"tı~, ;ole C:U ıu gOzel 
~ lel'İlaizin b ln gOzel ••• 

' 1.... "al ttlı 1 epıi de gO
~ ~!. a, •• e :e~iiin bö y-
··7~ .. etil illi Pa-

dınları hepsi hepsi sap sari, ka
ba1' gibi 1 ne kas var, ne gez! 
a'lla Türk ilen Rum batka ! 

Aksaray clvar1nda 
Aks3ray Cİ\ arındaki kahvelerin birin· 

de geçen mu:ıvereden: 
- Valli azizim, çoloğun ço

cuğun nafakasını düşünmekten 
güzel.ere bakmıya vakit kalıyor 
mu ki ? Bence şimdi en güzel 
kadın bizim evdeki hatun lıişidir 
diyeceğim ama duyarsa mubare
ğin ağzı kulaklarına varır diye 
korkuyorum r 

- Efendi oğlum bak, bizde 
yaı altmıf iki, 
demin altmıt pa· 
ra verdim, yüz 

dirhem ıeftali 
aldım, onun da 
yarısını diısiz· 
tikten yiyeme
dim. El güze· 
olmUf, çirkin ol. 
mu~ bana net 
Iıte geldim gi-
diyorum, şen olasın kahpe dünya! 

Yedlkul•d• 
Yedikule tram\'ayının ön sıralannda 

duyulan muhavereden: 
- Kat göz güzelliğini neyle

y:m hey oğul, insanın kaşı, gö
zü, boyu, bosu gOzel olduğu 
gibi içi c!e, özü de güzel olmalı 
ki ben ona güzel diyeyim! 

- Koca nene galiba gençken 
sen de çok güzel imiısin. 

- Nereden bildin hey oğul ? 
- Belli anacığım, belli, bak 

cami yıkılmıı ama mihrabı ye· 
rinde duruyor ! 

- Sen o camiyi de mihrabı 
da vaktü zamanile görmeliy
din, şaşar, kalırdın ! 

- Analık, hem sen tam bir 
Anadolu güzeli imişsin f 

- He ya, ne aandın ? Ana
dolu güzeliydim ya 1 Anadoluda 
çıkan gilzel nerede çıkar ki ? 
Hey gidi gençlik hey 1 Benim 
gençlığimde bütün kpnu kom$U 
anamla babama: .. Bu kmn adı· 
nı ne için Kunçagül koymadınız 
da Güssüm koydunuz derlermiş! 
- Senin kı-

zın, kısrağın var 
mı analık? 

- Ne yapa
caksın hey o· 
oğul? 

- Şey .• Alla
bın emri ile ... 
- De haydi, 

fazla geldin, ya· 
renliii tadında 
bırak! Zenğinin malı züğürdün 
çeneaini yorduju gibi, elin gü
zelliğide beyhude yere burada 

. bizim çenemizi yormasın l 
K•r•gUmrUkte 

Kara(Ümrüğün iç taraflarındaki bir 
arsada akşam safısı yapılırken duyulan 
muhavereden: 

- Ayov Şahinde Hanımcığım, 
bu guzeJlik yarışları sade beyaz
lar arasında mı 
yapılacak, bizim 
şokolata kızla

rımızın arasında 

yapıl mı yaca k 
mı? 

- Gelecekse· 
ne çukulatalar 
arasında da ya
parlar! 

- Şukulitalar 

şimdi ~ok makbulmuş, bulun ba
yaz luzlar şimdi şokolitaya ben
zemek için Filurya mıdır, iskete 
midir bi yer varmış, oraya gidip 
kumların içinde yuvarlanıyorlar
mış doğru mu? 

- Doğru yal 
- OyJaysa şoko!Ataları neden 

yarışa sokmuyorlar? 
- Gelecek sene sokarlar de

dik a •• 

- Gelecek sene mi? Ayov 
gelecek seneye. kadar ben ibti
yarlarıml 

- Sen ihtiyarlarsan kızın gi
rer! 

- Kızımın boynu altında kal· 
sın! Alem şokolata olmaya çah
ıırken. o tutuyor, her gün yüzünü 
gozunü, gerdanını, kollarını te 
b ..:{ r tozu i e beyaza buyuyor! 

y:ipte 
Eyüpte Tabakhane bahçesin· 

de geçen bir muhavereden : 
-Haspalar nede süslenmiş\er 

baksana ... 
-Tabii söslenecckler haberin 

yok mu, bu gece Nefise hanım
ların kira evinde hususi bir 
güzellik müsabakası yapılacak
mış r 

- Tevekkeli değil, bizim biti· 
şikler iki gündür gelin kaynana 
berbere taşınıyorlar. 

lstanbul muhabiri 

Rusyaya karşı 
Müttehit cephe! 
Gllırptakf buna maluf teşeb· 
büsler, akamete ufiramıt 

bulunuror 
Moskovada çıkan "lzvestia ,, 

ve "Pravada,, gazeteleri, Sovyet 
Rusyanın Lehistan ile ade.mi te· 
cavüz mi:ıakını imza etmesi mü
nasebetile makaleler yazmakta
dırlar. 

Bu ·makalelere göre, Rusyaya 
kar§ı Garpta müttehit bir cephe 
vücuda getirmeğe matuf teşeb· 
büsler, akamete uğramış bulunu
yor. Rusya, Garptaki bütün kom
tularile, ademi tecavüz misakla
rı imza etmiştir. Hariçte kalan 
yegane devlet Rcmanyadır. Ro
manya ile ayni şekilde bir misak 
imza olunamamasının sebebi 
Romanya hükUmetinin, evveli 
Besarabyanm ilhakını Rusyaya 
tanıtmak istemesidir. Rusya ise 
bunu tanımadan böyle bir misak 
aktine amade idi. 

"lzvestia,, gazetesi, Lehistanın 
harici siyasetinde müstaltil oldu
ğunu iıpat için imzalanan misakı 
ıür'atle tasdik etmesini bekliyor. 

Genç kadın, tamamile iyileşti. Ona candan 
ve g6nUl(leo aşık olnıuştum ! 

Kendine gelebildiıe de lar, kalbi halecanlar geçiriyor• 
çok halsizdi. (Aman ak- du. (Yarabbi, daha göreceklerim 
ıam olmadan buralardan uzakla- mi var) diye mırıldanarak teali· 
falım) dedi. Hemen genit abamı miyetle boynunu büktü, ıöylece 
baıtan ayağa kadar bürüdüm. anlatmağa baıladı: 
Gözlerine kadar ba§ına bir börk Ben seni kiraya ttatan o yiği· 
giydirdim. Bir aarvan koca- din heliliyim. Çehresi güzel, hu
sı gibi deveye bindirdim. Deve- yu güzel, kahraman, fedakAr bir 
lerim uzun bacakları ile ovayı beyzadedir. Babaıı büyük lair 
arşınlayarak o gece evime dön • oymağın beyidir. Ze•cim ava 
düm. Hemen en hazik cerrah• çok memarkh idi. O sebeple qr• 
getirdim. Yaralarını mükemmel man kenarında güzel bir köıke 
ce timar etti. beni götürdü. Bütüıı lüzumlu 

Genç kadın birkaç gün istira· ıeyler, hizmetçiler mült:emmelen 
hat edince tamamile afiyet bul- mevcut idi. Zevcim her gün ava 
du. Ben de ona candan, gö- gider, bir kaç saatini orada geçi· 
nülden atık olmuıtum. Kendi rir. ikindi zamanı gelip soyunur, 
uğrunda böyle çarpılıp değişik dökünür, yıkanır, temizlenir. Ha• 
hale girdiğim için o da bana çok fif elbiseler giyer, mükellef iti· 
hürmet ederdi. Artık benim için nuı sofruına oturup yer içer, ça• 
her fey ondan ibaretti. Bütün lar çağırırdık. O ava, yahut ıeh
varımı, yoğumu, ayakları altına re gittiği vakit ben yapayalnız 
dökerdim. Onu ıultan gibi süs- odamda oturur, pencereden et• 
lü bir tahta oturtup ben de ayağı rafı seyrederdim. 
dibinde oturur, güzel çehresine Bir gün çirkin, menhU1, fey· 
bakar, billur gibi ıaf sözlerini tana benzer bir ihtiyar, eıeğe 
dinlerdim. Fakat 0 yiğidin mace binmit köıkümün altına geldi. 
rası hiç bir vakit aklımdan çık • Duvar dibinde gölgeye oturdu. 
madığından sevgilimden her ne Hizmetçi gidip (baba, buruı o
zaman bu meseleyi sorarsam ba turacak yer değildir. Şimdi bey 
na darılır, (Artık o meseleyi aç avdan gelir, sana zararı dokunur 
ma. Sen kendi safana bak. Bu haydi itine git) dediıe de herif 
korkunç vak'adan gene ıen ka- (ben bir çerçiyim, ufak tefek kadu 
zanmıt olarak çıktın. Nasıl ol • eıyası, güzel kokular, miık ve 
du da ıeni bitirmedi. Ben de 0 • amberler, tübbet, hoten nafeleri, 
na meraktayım,) derdi. Fakat bu kımari utlar, rumi mastaki sakı· 
meıele benim için adeta ahsta • zı, Mısır kınası getirdim. Hatu· 
Irk gibi olmuştu. Bir gün onun na arzediniz. Rağbeti varsa satın 
çok neşeli, çok şetaretli zamanı alım. Ucuz veririm.) diyerek bir 
idi. Onu çok sevindirecek hiz- torbaya elini sokup bir naf e çı· 
metlerde bulunmuıtum. (Sen kardı. Efsun okuyup üstüne üfle· 
benim velinimetimıin. Sebebi ha di. Hizmetçiye verdi. (Bizden 
yatm1sın. gönlüm harap, fakat hatuna armağan olsun, kendisine 
bari ıayende asude bir hayat ge- takdim ediniz) dedi. Hizmetçi 
çiriyorum) diye çok diller döküp koıarak yanıma geldi. O nafeyi 
beni ihya eylemiıti. Fırsattan is elime verdi. Koklayıp ta rayihası 
tifade ederek yeri öptüm. Ayak- genzime gidince canıma bir ate~ 
farına yüz sürüp dokuz adım ge· •açıldı sandım. Sabrım kalmadı. 
ri çekilerek bat iğdim bağır baı· ihtiyarım elimden gitti. 
tım, niyaz babında boyun bü • Hizmetçiye emrettim. (0 ihti· 
küp durdum. (Ne istersin, ca • yarı huzuruma getir, bazı eJya 
nım dahi senindir) dedi. Tekrar alacağım. Pazarlık edelim.) de-
tapu kılıp yalvardım, yakardım. dim. Çerçi huzuruma gırınce 

(Bana fU macerayı anlat da ben de fekli değiıti. ihtiyar ıimaaı kal· 
sayende sine saf olarak omur madı. Cana yakın sevimli bir er• 
süreyim,) dedim. (Senin için bu kek gözüme göründü. Derhal 
akıl almaz, vicdan kabul etmez gönlüm ona aktı. (Bu miık ve 
ıeyleri unutmak daha hot olur • amberlerden daha var mı) de· 
du. Fakat iyiliklerin beni sana e ~im. (Evet!) diyip bir çok tuhaf 
sir etmiıtir. Çaresiz macerayı sa e9ya çıkardı. Bir tiıedeki koku· 
na anlatacağım. Alnıma ne yazıl yu bana koklattı, üıtüıpe serpti, 

b · d b ki" · ) bir feyler okuyup üfledi, beni ta• mıfsa o aki eh e e ıyeceğım 
dedi. mamen kendine çevirdi. Ben ke1' 

dimden geçmiıtim. Kötkün hal
Cevap olarak: 

kı, zevcim o anda zihnimden si· 
"Güzellik ve temizlik babın· lindi. O esnada dayem geldi. 

da kar§:.ma nçılmıı bir aayf a 0 • Beni çerçi ile tatlı tatlı konut ur 
lan senin didarından ne yük- görünce beni tekdir etmek iıte· 
ıek, ne temiz bir kadın olduğu • di. (Erkeğinden korkmuyor mu· 
nu okuyacak kadar irfana. mali- ıun ki bir yabancı ile böyle ser-
kim. Her ne anlatsan sana olan best konutuyoraun) dedi. (Da· 
bugünkü itikadım zerre kadar ek dıcriım, Allah aıkına ıus. Ben 
silmiyecektir. İnsanlar yatadıkça bu adamı sevdim. Bunsuz bir da· 
yaradılıtına uymıyacak itlere tak kika duramam, ölürüm) deyince 
dir alet ettiği çok vakidir. Böy· zavallı dayenin aklı gidip (aman 
le macerayı itilenler "bu ifi aı • kızım çıldırdın mı, bu kör Şey
la bu yapmaz,, derler ve doğru tanın lafı mı olur ki ıen bunun 
söylerler. Fakat öyle bir kerte ge için ıevmek ıözünü ıarfederain.Bir. 
lir ki insan o vartaya düıer. Bu kudurmut köpek bile bundan da
bir kazadır. Elimizden ne gelir. ha iyidir) dediği eınada çerçi 
Ben tecrübeli adamım. Sana kar okuduğu .. efıunu bitirip dayeye 
şı itikadım asla bozulmaz diye üfürdü. Üstüne sular ıerpti. Da· 
teminat verdim. d h ] ye er a yumutayıp (bildiiin 

Güzel kız müıterih oldu. Fa· gibi eğlen kızım, ben kocandan 
kat o korkunç ve menfur hayatı endite ettifim için söylerim). 'de-
tekrar hatırlamak ve söylemek· di. Çekildi gitti. ,,.. 
ten ürperiyordu. Vücudü ihtilaç· , ( 

1 Devam edeeeij 
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Her mahlukun kendine mah· 
•uı gizli bir hayatı vardır. Şah· 
aiyetimiz muzaaftır. Daha doi 
ruau iki cephelidir. Bu iki cephe· 
den biri, etrafımızdakilere ve 
hatta bazan kendimize bile meç
huldür. 

Size nakledeceğim bir vak'a, 
bir faciayı müphem bir surette 
ifade ettiiinden dolayı beni 
altüıt etmiftir. Neticesini ben 
ıöyliyemiyeceğim. Herkes ken
'di gizli temayüllerine göre ona •ir nence düıünebilir. 

Vak"anın kahramanı, evlen· 
ıneden ihtlyarlam11 bir kadındır. 
'.Annesile kasabada oturuyordu. 
Hepimiz nlenmeden ihtiyar • 
lam11 kızlar tanırız. Çocukluğu· 
muzda onlann çok yüz bu
larduk. Onlu, çörekler, Teçeller, 
tatlılarla gözlerimizi doyurur • 
tardı. 

Pa11ömen kağıdı gibi incel • 
mit dudaldan alnımızı öperken 
gayri ihtiyari irkilirdik, onların 
mezan and1Tan ~terinden çı • 
karken temiz hayayı sevinçle te· 
neffüs eder, adeta boğulacak gi· 
bi olduktan sonra tekrar hayata 
gelen kimselere dönerdik. 

• .y. • 

... Bir yaz günü idi. Bir sayfi
yede <>turuyordum. Müitacel bir 
it için Parite gitmiye mecbur 
oldum. AYdet ederken aktam ü· 
zeri idi. Ka1aballk bir kasabaya 
geldim. Kasabada on beı yirmi 
kadar otel vardı. Fakat ~pıi tık 
hm tıklım dolu idi. Geceyi ge • 
çirmek için bir yatağa değil bir 
koltuk bile bulamad1r11. Otomo
bilde geceyi veçimaiye karar ..... 
diğim •ırada N .. kaıabasmdan o 
tuz kilometre ' mesafede olduğu • 
mu hatırladım. Burada akraba • 
larmı Yardı, 

Afi. balam Ye kızı Adriyenle 
ıık ıık görüpnezdim. Benim ha· 
yat tarzımla onlann hayat tarzı 

arasında o kadar büyük fark var 
dı ki.. Bununla beraber onların 
habra11 dimağımdan bütün bü. 
tün ıilinmemitti. 

Y armı aaat •onra halamın e· 
•İnin önüne vardnn. Kapının 

tokmajını kaldırmadan bir an 
tereddüt ettim. Bu münzevi a • 
damları akf&JD vakti rahatsız 
etmekte ne mana vardı. Maama· 
fih, hodbinlik, yatak bulmak Ü· 

midi tereddüdüme galebe çaldı. 
ICapmm ziline dokundum. 

• • • 
Birkaç saniye ıonra bir pen • 

cere açıldı. Endiıeli bir aes du· 
yuldu: 

-Kim o? 
- Benim halazade, korkma· 

ymız. Geçiyordum .. Sizi rahauız 
ettim. 

Ve Adriyen: 
- Durunuz, ineyim. 
Dedi. Seıimi tanımıftı. Kapı· 

yı açtı: 

- Buyurunuz dayızade, yor• 
aunıunuz, değil mi? 

Dedi. Tafta fistanlı zayıf vü· 
cudu takip ettim. Naftalin koku· 
lu .. ıona girdik. 

- Valde yattı. Gidip geldi· 
iinizi haber vereyim. 

- Rica ederim rahataız etme 
yiniz. 

Beni dinlemeden uzaklqb. 
Tekrar ıeldiii zaman ilk defa o 
larak mağmum çehreaini canlan 
'dıran iri ıiyah gözlerini f arket· 
... Y ••klan •oluk, dudaklan, 
uçut( renkli, çeneıi aivri idi. Fa 
kat o g3z1er .• 

- Geliniz. C:layızade •• Size ıe 

rinliyecek bir §ey takdim ede • 
yim. 

Yemek oduma girdik. ihtiyar 
kız, çabucak bir kahvaltı hazır· 
ladı, Bu aırada vaziyetimi anla· 
byor ve aalonda bir kanape üze· 
rinde yatmaklığıma müsaade o· 
lunmasmı rica ediyordum. 

Hemen giyinerek yemek oda
aına gelmit olan halam itiraz et 
ti: 

- Bir o ebik .. Kanapede mi? 
Kırk yılda bir mi•afir geliyor • 
ıun. Hiç öyle fey olur mu? Ad· 
riyen aana oduını versin .. O, 
aaJonda yauın. 

Bu sözleri duyunca halaza • 
demin yüzü tuhaflaştı. Alnın.da 

ter damlaları belirdi. T:ır.naklan 
1le muanm halnını bıtıkladı. 

Gözlerindeki tule eöndü. 
itiraz etmek iatedim. F abt 

halam eöz dinlemiyord~ Adri
yen gidip odayı yatabileceğim 

tekle soktu. 

Bir saat IODl'a odaya çekil -
mittim. Odanın dunrlarmda ga 
rip resimli bir kaç halı ve sahte 
imzalı ıbir tablo vardı. Maaa Ü· 

zerinde bir mavi ıurahi, bir 
portakal çiçeii suyu ıiıeıi. aba· 
jUl'lu bir limba duruyordu. Ay • 
dınlıjı çok aevdiğim için ilk iıim 
abajunı çlkarmak oldu. Soma ya 
tala girmeden halazademin o
duını teceuüale gözden ıeçir • 
dim. 

Pencerenin yanındaki küçük 
bir kütüphanede birkaç din ki • 
tabı Tardı. Kapalı elbiaeler aaılı 
ıardrobun önünde bir perde aa(. 

)anıyordu. Bir ~ clqa iakem· 
le.\ db ç&'kmekhn eU.iml,!t\. 1lh' 

aıağı bet ypkarı dolatarak so• 
yunduğum sırada yerde iki kü· 
çük leke gördüm. Eğer abajuru 
kaldırmamıı olsaydım, lekeler 
gözüme ilitmiyecekti. Duvara 
yakın bir ııoktaya iıabet eden bu 
lekeleri tetkik için iğildim ve 
gayri ihtiyari bir aayha çıkar • 
dım. 

Bu odada evvelce esrarengiz 
bir facianın vukua gekliii mu • 
hakkaktı. Yerde gördüğüm iki 
delik r-:volver kur§unu ile açıl • 
mıt iki delikti. Parmaklarımla 
yokladım. Kurtunlar duvarda 
saplanmıt duruyordu. Bunu an 
lıyarak doirulduiuım. 11rada ar 
kamda bir çıtırtı duyarak batı· 
mı çevirdim. Halazadem Adri • 
yen, kapının önünde duruyordu. 
Beti benzi atmıttı. Beni istirham 
kir Ye vahJi bir balutla ıüzü • 
yordu. 

Bir fey söylemedi. Şehadet 

parmağını ağzına götürerek suı 
maklığımı İfaret etti. Sonra mi • 
haniki bir hareketle döndü, ıa· 
lonun karanlığına daldı. 

• • • 
Acaba bu odada ne olmuttu. 

Bir kaza mı? Bir af k suikasti 
mi? Yoksa bir müdafaayı nefis 
macera11 mı? Bu esrarı anla.mı· 
Ya kalkıtmadım bile .. Da:ha ta • 
fak 8Ökmeden bir hıraız, bir arr 
hırsızı gibi evi terkettim, O va· 
kittenberi bir daha halazadem 
Adriyeni görmedim! 

Evlenme 
Akhisarın kıymetli doktorla· 

rından rontkenci Cevdet beyin 
biraderi Aydın merkez baytarı 
Namık beyle çiftçi Murat beyin 
kOçtlk bald1Z1 Sacide hanımın 
akit merasimi Akhisar belediye 
daireaiDde yapılllllfbr. iki tarafa 
saadetler dileriz. 

VAKiT -r-- Takvim--, .. 
Pazer Pazertesl 

14 Aıustoa 15 Alustos 
:11 Rebi.ahir 12 Rebi. ahir 
GUn doğuşu 5,09 5.1 O 
GUn baU,,ı 19,10 19,08 
Sabah namuı 3,32 3,34 
Ogıe '" 12,18 12,18 
İkindi • J 6,09 1 ö,08 
A k pm '" ] 9.10 ] 9,08 
Yatsı '" 20,54 20,52 
İm.sak • 3,1 4 3,1 5 
Yılm geçen } 

218 ~ 19 
GUnler' 

Yılm kalan l 147 146 
GUnlert J 

-HA YA - Dün sısakhk azaml 25,5 
asgari 17 derece olarak tesbit edil· 
miştir. Bugün rüzgar m6tehavvil 
sür'atle esecek, hava ekseriyetle açık 
olacaktır. 

I RADYO-. 
-------Baghn _J 

JSTANBUL - 18 den 19 a kadar 
Grama.fon -19~ dan 20,30 a kadar 
Bedayif musikiye heyeti - 20,30 elan 
21 e kadar Gramafc.nla opera - 21 
den 22 ye kadar Tamburi Refik Bey 
ve arkadaşları - 22 den 22,40 a b· 
dar Tango orkestrası. 
VİYANA (517;2 m.) - 11 Org kon

seri - ızı.; Senfonik konser - 13,30 
Konser - 16,45 .Mul!liki - 18,40 Kon
ser - 19,30 Viyolonsel konser - 21 
Musiki - 2.1,20 Dans. 
BüKREŞ (394.2 m.) - 11,30 Dini 

musiki - 13 Musiki - 14 Plak - 18 
Konser - 19,10 Konser - 20,40 Pt!k 
- 21 Opera. 

ROMA (4U,2 m.) - 10,4.1 Musiki 
-11,15 Musiki - 11.ıa Musiki - 18 
Orkestra konser. 
BUDAPEŞTE (550,!l m.) - 12,15 

Dini merasim - 12,30 Orkestra -
15 Plak - 16,4..'l Konser - 18;30 Kon• 
ser - 19,30 Orkestra - 21 Operet -
21,30 Jaz orMstra81 - 24 Ko~r. 

MOSKOV A (1304 m.) - 13 FUm 
- lıl Edebiyat - 17.10 Musiki -
18,10 'Musiki - 19,10 Musiki .:... 20,10 
masiki. 
VARŞOVA (1'11 m.) -13,55 Kon-

,_ mer - e nvmııtt - ~.1~ Oı1tf!Stra 

konser - 15,50 Konser - 16,25 Kon
ser - 11.os Plak - 1Ş Solo konser 
- 23 Dans - 23,50 Dans. 

KÖNlGVUSTERHA VZEN (1635 
m.) - 7 Jimnastik - 7,20 Konser -
12,35 Konser - 15 Musiki - 17,35 
Orkestra - J 9 Bertin - 23,20 Ber
lin den nakil - 2-1 Dane. 

PARtS (1725 mi) - 8,45 Musı'IO -
9,.~o Jimnastik - 14 Plak - 14,30 
Konsu - 15 Konser - 19 Konser -
20 KonMr - 23 Dans. 

-BOR SA-ı 
13 Atustos 1932 

Nukut !Satışı -
- -

Kuruş j l\uru, 
20 ı. rransız 17 1.- J ~llfn A ''· 27.-

1 S:erHn 746- l peuta 17,-

1 Oolar !13,-
1 Mark so.-

20 litre 217,-
l zolotı 24 -

20 f. Belçll:a 117,-
1 pengö 32.'-

20 ı ey 25,-
20 drahınJ 29,- ! O dinar !Kl, -
20 ls\•lçre 824,- f çervooeç . -
20 leva !!8,- l Altın 920,-

1 norin 85,- 1 Mec:dlye 34,-
20 kuron Çek 12f,- ı rıanknot 234.-

Çek flatlar1 (kap. sa. ı 6) 

Parls 12,031 Prağ 15,9216 
f ondra 74-0,- Ytrana 3,9975 
l\'evyork 0,47,1 3 Madrlt l',8808 
l\11 Ano !1,2150 BcrUo J,q/80 
Brfiksel 3,3975 Yarşora 4,20-
Ati na 78 17- l'e~te 3,7941 
C nene 2,4214 'B fitreş 79,6;'SO 
Sof ya 67,07~ Relı:rat 29,!3SO 
Amsterdam 1,1707 :\1ostova 101!S,-

Esham 
---~ 

Jş lıank:ısı 9,20 1 

Anadolu IS.70 

Reji 4,0S 
Şır.bayrlyc 14.SO 
·r ram\•ay 45,-

Umuml sigorta 11.2 
f omontl 2 1.10 

latlkrezlar 

28,-
10-

2 1,90 
2.50 

Tcrkos 
çlmeıı ıo Ar. 
Gnyon dey. 
Sar\: dcy. 
l::al}a !,
Şart m. ceza 9S,
Teldon IS,55 

Tahviller 

lst. dahili 9S,25 Elektrik 

Sar~ d.yoll:ırı 3,50 
D.Muvahblde 51,25 
GümrUtler ıç, ıo 

Saydı mahl 4,25 
Bal dat. 4.50 
Askeriye -

Tramvay 4,95 
Tünel 5, -
Rıhtım 18,25 

Anadolu 1 30,M 
.. 1 ı 30,80 
.. mümessil 31 

1 3 Uncu Kolordu Satınalma Komisyonu lllnlerl 

Manin.daki ahm aabm komisyona a.-ğıda miktar "(tlllk 
tarihleri ve mevkii yaı:ıh senelik kuru ot kapalı nr~a1 ~ udadll'. Şutaamenia bir aweti komisyondadır. Talıp erı 
muayyeninde Maai•a•da abm ntım komiayonuna ınür5•) 

Sureti ihale 
Kapalı zarf 

~leni mnnakasa 

Aleni mtiaaka1a 

Saat 
15.30 

15,30 

15,30 

• 
Yerli fabn'lcalar mamullbndan 

(135,000) metre astarlık bez ka· 
palı ıarfla milnakasaya konmuı· 
tur. ihalesi 27 • 8 • 932 tarihine 
miiıadif Cumartesi günü Hat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin 
tarlname ve oGmuoeıini g&rmek 
üzere her gün Ankara M~kez 
SL AL Kom. .. muracaatlan 
•e mlhlakaaaya iftirik edecekle
rın o gtin ve aaahnden evvel 
teklif ve teminat muktaplannın 
makbuz mukabılinde mezkur 
kom. Rs. ne te•di eylemeleri. 

(588) (3547) 
• • • 

Yerli fabrikalar mamulltmdao 
(325,000) metre çamatırbk bez 
kapab zarfla münakasaya kon• 
muflur. lhalasi 25·8·932 tarihi· 
ne mibadif pertembe güall saat 
15 le yapılacakbr. Taliplerin 
şartname ve nilmunesini görmek 
üzere her güa Aôara merkez 
SA. AL. KOM. na mliracaatlan 
ve münakasaya iştirak edecek· 
lerin o gün •e saatinden enel 
teklif ve teminat mektuplanaın 
makbuz mDkabiliade mezkiir 
KOM. Ra. te•di eylemeleri. 

(587) (3546) 
• • • 

Yerli fabrikalar mamulatmdaa 

~;Ja~JarW:!ti.u~:raast;ı_r x~:. 
muştur. ihalesi 23 • 8 • 932 tari· 
hine müsadif Salı sünü saat 15 
te yapılacaktır. Taliplerin ıaıt
name ve nilmunesini · gC>rmek 
üzere her gOn Ankara merkez 
sabn alma kom. na mnracaatlan 
ve münakasaya İf tİrik edecek
lerin o iUD ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplannın 
makbuz mukabilinde mezkur 
Kam. riyasetine tevdi eyleme
leri. t590) (3549) 

• • • 
Hava kıaah için 500 ton tay

yare Te 100 toa •iır benzin 
münakaaaya konmUflur. lhaJeai 
31·8·932 çarf8mba gilnü aaat 
14 tür. Şartnamesini almak isti· 
yenlerin her glln komisyonumuza 
ve mOnakasaya iştirak edecek· 
lerin de vakti maayyeninde An-
kara• da Hava a1ım satım komi ... 
yonuna müracaatları. 645) (3911) .. "' 

lzmirdeki kıt'at için 100.000 
kilo bulgur kapalı zarfla müna· 
kasaya koomuıtur. ihalesi 23-8· 
932 Salı günU aast 17 dedir. Ta· 
liplerin lzmir MOstabkem Mevki 

ihale tarihi 
15·8 932 
pazarteıi 
17-8-932 
çarşamba 

16·8·932 
sah 
• • 

(58 . 
MeYkİ' ;21 

Manisa 1 

Ut8k ıt~ 
82~ 

Kasaba 

Yerli fabrikalar nıanıul~ye 
(28000) edet yün battaDI 

palı zarfla münakaıay• 1' 
tur !balesi 21 • Ağustol .. 
tarihine müsadif Paıar . 
saat 15 te yapılcakbr •. ~· 
şartname ve nümuoetiOI 
fizere her ıüu Ankara et' 
Sa. Al. Kom. na ı11ur• ed 
ve münal<asaya iştirak 
Jerin o gün Ye aaatiode9 
teklif ve teminat aaekt'P 
makbcz mukabilinde 
kom. Rs. ne tevdi ~ 

(589) (Y, 
... .y. • 

Yerli fabrikalar maaıll 
(S,,000) adet yün battaoiye 
zarf~ münakasaya koll 
ihalesi 18 Ağus. 932 
mlisadif perıembe gooO_ j 
15 te yapılacaktır. 1ıJI!) 
şartname ve nümuueleri g"'j 
üzere her glin Ankara ,,.1. 
Kom. na müracaatlan ~ 1 

kasaya i§tirak edece~I 
güa "e saatinden evvel ~ıJİ 
teminat mektuplarının ~I 
mukabilinde Ankara metJı/ 
tınalma Kom. Rs.ne tefi" 
meleri. (586) (3545) . . . , 

~-_...~•-m;.;..: erbut kıt'aJ11, 
tıyaı ı o n uu brn IJIO~ 
pah zarfla münakasaya ~ 
tur. lbaleıi 20-8-932 tP 
gilnil saat 11 de ya 
Şartnamesini almak iı · 
hv ıün Ye münakuafS 
edeceklerin de Tak~ ı:I 
ayyemnde teminat Te teV 
tuplarile komisyoaumuJI 
caatlan. (594) (3589) 

* * • 
Ankara garnizonundalıİ 

için dört yfiz bin kilo eJı 
birinci nevi un Ankaı• 
kumandanlığı satın al111• f 
yoau tarafından kapalı "'' 
ile münakasaya kooll. 1 
ihalesi 3 Eyhil 932 taribill ,t 
sadif cumartesi gUoli ~ol 
tedir. Şartnamesi nçnocil -· 
sabnalma komisyonunda 
tur. Taliplerin muayyeJS , 1. 
teklif mektuplarile Aok:~ 
kez kumandanlığında 111 

aabnalma komisyonuo• 
caatlan. (669) (4066) 

ınUr•''(~ Sa. Al. Kom. na (599) 

1 Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilaolaıt' 
5 te) 

1 Adet su sertlik tasfiye cihazı ( 22-10-932 Sa. 1 
4 

tf, 
15 Ton elektrolit tutya ( 22-10-932 Sa. 1 

5 t•) 
l ,5 ,. nikel ( 24-10·932 Sa. 1 t•) 
1 " aleminyon ( 24-10-932 sa. 1: tf, 
1 ,. fosforlu bakır ( 19-10-932 Sa. 1

6 d,} 
1 " mağnezli bakır ( 19·10-932 sa. lda . 
Yukarıdaki malzemenin aleni münakasa ile hizalarıD 1•p 

rilen tarih ve saatlerde ayrı, ayrı ihaleleri yapılacaktır.• 
rin şartname için her gün öğJeden sonra; mOnak•••Y 
için de o glln teminat ile müracaatları (3959) 

• • • b~ 

183 ton dökilm koku Askeri fabrikalar i~~,JIP 
31·8. 932 tarihinde ihaleıi icra ralöre ihtiyaç vardır. 

edileceği illn edilen dökllm ko· .1 ber•"" 
ku 183 ton olacatı yerde seh· lann veaikalan e .... 11, 
ven 138 ton olarak illn ettiril· mOdlirlOk baıheki111lıi' 
mistir. Keyfiyet taabib olunur • 

(S960J caatları. (4048) 
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HAZIM müleyyin ve mü~ilHAPLAR~~sıhhatin nazımıdır'1eı ...,czanede 
••• • • alay1n z . 
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E I "k 1 çeyı ve bahçede ufak çapta hte- ı\lcrkczl idaresi < ;aı:ııa kopruı.lll$ı 826~3 
Anı a müzayedesi kat'i karar ilanı tüler Jaklı havuz ilç &.uyu iki sar• ~alıc A. Sirkeci :ıtuhurdu zad · H n 22040 

~ hesap Merhunatın clnı n atT'll• mevki Borçlanan nı~ı h ~vi . aıca~ı • milsmi~e ve gayri l2mn• ·Pire · lskenderiJe 
27S No .,. mlifttmilla iımi musmıreyı ha\'I bır köşkun tamamı. pc,stesı 

9058 Uıunçarşıda Samanviraoıaani mahal· Yuıuf Kemal 6o 8873 Erenk&yde lçerenk&y mahalles!nde U>ra'1;m Et- (Eg~) 16 A.;ust os Sah 11 d e. 

le.iade Uzuaçarıı elyevm ban arkaaı 8. vekili Mü- Hamam sokağında eski 39 ve yeni h'm f.f. Tı ob::on p osta ı 
çıkmazında eski 317 Mü. yeni 1 nevver H. 61 numaralı yüz on arş1D arsa Oze· (Kar adenı~) 17 Ağustos Çar-
ııumaralı klrgir Uç buçuk kattan rinde ahşap iki kattan ibaret o 'up şam ba 18 de. 
ibaret o'up bodrum katanda bir birinci kat: çimento bir ev altı di· --,-a-.,,- 1-,- .- M"-e-rs ...... l_n_ p_o_::. ..... te_,_s_ı _ _ 
mutfak, bir kömürlilk, birinci kat ğer bir t3şlık bir mutfak, bir heli, (Ko!lya~ 17 Ağuılos Çar-
hir oda, bir sofa, bir malta antre, bir gusUlhane ikinci kat: bir sofa, şamba 10 ela Ga'ati rıhtımın· 
ikinci kat, iki oda, bir ıofa, bir he· Uç oda, bir çıkma, (zemin kat kAr- dan kalkarlar. (4039) 
li, iki şabnif, OçOncD katta: bir o- gir üzeri ahşap) ve kırk arım bah· 
da, bir ıofa, bir heli, bir daraça, çevi havi mıa ahır bir hanenin ta-
elektrik ve terkos tertibabnı ha~ mama. 
333 numarah dükklnın on sekiz 125 6221 Üıküdarda Kazasker Ahmet efen- M~hmel Cemil 
zıra terbiinde olan haYasile 331 nu· di mahallesinde Sah sokağında es- El 
maralı dükkimn ancak beı zıra ha· ki 19 ve yeni 31 numaralı yliz kırk 

100 9122 vaaım mtiştemil bir hane. arşın arsa üzerinde ahşap üç kattın 
Boıtancıda Cesriderbent mevkiinde Sami Ef • ibaret olup birinci kat: bir malta 
yeniköy sokağında eıki 29 yeni tatlık, bir mutfak, bir oda, bir k6· 
41-1 numaralı yetmiş arşın araa ınürlük, bir hela, asma kat : bir o-
üzeriode k41gir bir kattan ibaret da, ye d&temesi yok bir oda ma• 
olup zemini toprak bir ev altı iki halli ikinci kat: üç oda, bir ıofa, 
oda, bir beJA, bir guı1ülbane, nata· bir beli, üçüncü kat: bir oda, tıb· 
mam bir ocak mahalli (bir oda ta· nıı, ve yüz seksen artın bahçeyle 
Yansızdır) ve Oç yüz on bir arşın tulumbalı bir kuyuyu havi bir ha· 

40o bahçeyi havi bir hanenin tamamı. nen:n tamamı. 
7698 Aıaplarda Elvanizade malcalluinde Mehmet 8 S60 7135 l?eylerbeyinde Boatancıbatı abduJ. Seyfettin ve 

Yeşiltulumba cadd !Sinde eıki 54 lahağa mahallesinde istavroz; cad· Hakkı 8. ler 
ve yeni 52 numarala yllı oo alta ar· desinde Bost ~n aralığı ıokağmda 
tın arsa ilzerinde ahşap Oç katta es!ci 9 Mü. ve yeni 4 numaralı ha-
ıekiz oda, üç sofa, bir taşlık, bir rem k11mı yetm:ş ıekiz artın araa 
mutfa~, bir tulumbah kuyu bir üzerinde abıap üç katta dört od•, 
daraçı, bir bodrum ( Sokağa met· (biri harap biri sandık oda11dır) iki 
halt vardır ) ( ve birinci kattan ufak ıofa, bir merdiven alh, harap 
itibaren çıkması vardır ve (63 ı arşın ev alta (hariçte olan mutfak yıkd-
babçeyi havi bir hanenin tacıamı. mışlır ve bu bane haraptır) ıcllm-

ISo 8825 Kanhcada Çubuklu caddeıinde eski Abdi 8, lık kısmı elli d6rt arıın arsa üze-
24 Mü. 24, :t4, 24 yeni 23, 2- '.l,2 -1,'2 rinde ahıap iki katta, iki oda, bir 
3 numarala seneden yOz yetmit •e ufak sofa, küçlik ev e• alh ıatrdi· 
mabal 1.en iki yh oa beı artın arsa ven alh, ve on artın ırsa Oıerinde 
Uz erinde bir kab lcar"r iki kab bir mutfak ve iki yllı otuı: altı ar· 
alişap olmak üzere 'bç katta seliiı ıın ba'bçeyi ve bahçede tulumbalı 
oda, iki sofa, bir rautfak iki hell kuyuyu havi maa bahçe iki kısım-
bir antre, bir taşhk, bir balkon bir dan ibaret bir banealn tamama. 

tulumbalı kuyu, bir sarnıç, ve cltm- 1500 8131 Erenk8y Sabrayıcedtt mahallesinde A11e Sıdıka 
da Ov dükkanı müştemil bir hane· eoki DoıtaDCJ ve yeni orta cadde H. 
nin tama-nı . 

206 4920 U.1kapanında Yavuzeninan mahal· Fatma Refia H. sokağında yeni 58, S8 numaralı iki 
Yüz arııo arsa Uzerinde bir kah lesinde Sağırcılar elyevm kazancılar 

aokaiında eski 67 yeni 3 au• kArgir iki katı abpp olma" nzere 
maralı otuz dört arıın arsa Uıeran• Oç katta birinci katta iki odı, mut· 
de iki kattan ibaret olup zemini fak, (yOz yetmit bq arşın arsa ize• 
toprak önü kepenkli Dzerinde bir rindedir) bir tatlık, bir hamam (bir 
oda Ye bir bozuk bcJA, mahallini kurnalı) ikinci kat: bir sofa, 6ç oda 
havi bir dükkanın tamama • Dçüncü kat: Oç oda, bir ıofa. bari• 

60() 1099 Galatada Arapcamiiıerlfı mahalle· Halide, Melih :- cen çimento antre mermer baYUS 
sinde Yelkenciler caddui ve Kar.. •• Faika fıskıyeli lakh bOyllk havuz diğer iki 
kol meydanında eski 8, 127, 129, H. !ar havuz (birinde menba ıuyu vardır) 
131, yeni 1 O, 127, 129 numarala ve bir sarnıç haricen harap odun-
yüz doksan arım arsa Ozerinde l~k kömürlük, aynca bahçe dab~ 
kirgir dört kattan ibaret o:up ze· imde zemini çimento bir eY alh, bır 
r.ıin katı bir methal birinin altında oda, birinci kat: bir bOyOk oda, it· 
bodrum ve helvacı mermer tezglhi tiaalinde çiçek serisi camları yoktur 
•e ocaj'ı ile asma bir odayı, ve yanında bir ahır tllt8 bir oda, ve 
cameklnı, c!ii•ri önll camekin ve bağ kapısının yanında harap bir 
zemini çimento iki dükkin, (ü"tir odadan ibaret ve terkoı d5rt kuyu 
kepenklidir) üstünde bir sahanlık, etrafı dairanmadar luamea yeni k ... 
bir tahta koridor, iki oda, bir sofa, men eski duvarla mabat olup otu 
bir heli, bir k&mDrJilk, BçilncO kat• yedi dönDm d6rt ylz yirmi bet ar-
ta bir aabaalık, dört oda, bir ko· ıın bahçeyi havi maa bahçe bir 
ridor, bir helA, bir mutfak, (burası lcötklln tamamı. 
apartiman dairesi teklindedir) üst SS6S 4833 Galatada Sultanbeyaııt mahallesin- Hilıeyin Nami B. 
katta bir daraça, bir oda, bir beli, de Arapoğla sokatıada eski 11, 13, 
bir Nbanhk, (dükklnlarda elektrik 1 S, 17 ve yeni 13, 15, 17 numarab 
iki talumbah bir kuyu mevcuttur) iki yftz altmıı yedi a!'lın arsa Dıe-
ve ikinci kattan itibaren iki tanla rinda klgir beı katta biri kapucu 
çakmayı baYi iki dükkinı müıtemll odası olmak Drere otuz iki oda llç 
bir hanenin alh hisse itibarile ilç ıofa, üç gezinti mahalli bir methal 

2700 hissesi. çimento daraça altında iki dDk~IDI 
7879 Kadıköy Zühtüpaşa mahallesinde Eteni H. ve ( ortada kapı ile birleıtirilmittir ) 

eıkl ve yeni Fener caddesi eski Yorgı Ka'.afatı ahlannda birer bodrum Ye yirmi 
14 ve yeni 80, 80 numaralı iki yüz Efendi. bir arşm arahğı havi bir otelin ta• 
on arşın arsa üzerinde bir l uçuk mamı. 
kat. kirgir bir kah ahtap olmak Yukarda cinı ve neviJe meni ve mBıtemillb ya11fı e .,vali 
liz~re iki buçuk katta on Oç oda, gayti meokulenin aleni a:üzayedesi netiet=a:nde hiza!annda göıte-
(~ıri banyo odau) bir sofa iki ko- rilea bedellerle mnıteri~eri Ozerine tekarrur etmit ise c!e mezkur 
hdor, iki antre, (etHfı camek4nlı bedeller haddi 1iyıkında ıörülmediğinden tekrar on bet güa 
~~ Ozeri balkoodar) mermer taşlık, mGddeUe ilan edt!melerine karar verilmif ve 3 Eylil 932 tarihine 
ır mutfak, ve MkHD aqm arsa mtaadıf Cumartesi gOoO arttırma bedelleri haddi layık .uda 

~Zerinde bir çamaşırlık, bir oda, g6rilldOğü takdirc!e kat'i kararlarınan çekilmesi takanur eylemiş 
~Je9111 mutfak haline konmuştur) o!duiuodan talip o 'anların yevmi mezk6rda sa'at on ~fütten o 1 

~ oa •Ffllt •rta herinde bir ıama bet buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu 
IO a, iki oda, bir avlu. bir ahın ilin olunur. (4075) 

idarece aşağıda ismi yazı :ı 

malzeme müna kasa ile satın 
alınacaktır. 

Teminat % 10 dur. 
ihale 18 8 932 s:ıat 16. 

1500 Metre Llmba fitili 
500 Tanıe Çinko kova 
500 ,, Çelik tel tomar 

20!) 
500 

2000 
2000 
2000 

fırçası 
,, Sustala yağ ibriği 
,, Çelik tel fırçası 

Kilo Kalafat üstübüıU 
Tane LAmba şişesi 
Kilo Cill suyu (3486) 

Hcşlnci hukuk dairesinden : 
Aziz Beyin Beıiktaıta Sel so• 

kağında 18 numarala hanede 
oturan Zater Har.ım aleyhine 
ikame iylediği davadan dolayı 
evrakı dava sureti mumaileyha· 
nın adresine gönderilmiş ise de 
ı&aterilen mezkQr haneyi terke
derek elyevm ikametgahı meç
hul olmasaodan naıi tebliğ edil
meksizin iade edilmiı ve bermu· 
cibi talep ilanen rebligat icra
sına tahkikat hakimliğince karar 
verilmiı olduğundan on gün zar
fında cevap verilmesi için tebliğ 
makamına kaim olmak üzere sa· 
Hftlzzikir arzuhal sureti mahkeme 
divanhanesine talik edllditf gibi 
ıazete ile de iJAn olunur. (36671 
P.am-m:ı111111111-.------• 

Ô Sadıkzade Biraderler 
g Vapurları 
İİ KARADENiZ POST ASI ft 

ıiSAKARYAH 
i 1 !i vapuru p ' • 
il ıs Ağustos azartesı H 
Ilı gOnn akşam saat 18 de Sir-
!. keci nhtımından hareketle 
n (Zonguldak, lnebolu, Sam11111, 
!! Ordu, Gireıon, Trabzon •• 
ff Riıc ) ye 'BZİmet ve aYdet ede-
!! cektır. 
, .H F aıla tafsilat için Sirkeci 
ii Meymenet ham altında acen-
H tıl.ğma müracaat. Tele. 22134 
~====:::::..::.:::.z=z:====•ı-=-• 

Fatih sulh üçüncü hukuk hAklmli
ğlndcn: 

Ga:p Ağop Efendinin muta
sarrıf olup mahkememiz tarafın· 
dan idare e ttirilmekte olan Yeni 
Kapuda Sandık burnu caddesi 
26 No. hanenin mllddeti icaresi 
18· 8-932 tarih"nde hitam bula· 
caktır. Mezkur hanenin 18 8·932 
tarib=ne müaadif pert embe günü 
saat 11 açık artarma suretile ve 
bir sene müddetle icara verile
ceğinden talip o'an'urm Fafb 
sulh Oçüncl huhu '< hakimliğine 
müracaatları ilan o unur. t3679) 

ı~ıanbul 8 ci icra memutluğuncLın : 
B r borç ~an dolayı mahcuz 

ve p:ır aya çevrilmes i mukarrer 
BeyoJ-:unda Ats \a n sokağında 
Kauçı A")lrtımlnınm üst kr tın
da me\'CJt l<o:ıs :> I , masa, veaair 
ev enası 18 8 32 tarihinde saat 
1 l den 12 ye kadar açık arttır
maya k onulacaJıudan isteyenle
rin maballindek ı memurıne mü• 

1 racaatları ilan o '. unur. (3671 J 



Sahife 12 VAKiT 

Ser e v 1 
Itriyat fabrikası müstahzaratı en yüksek ailelerin ve ecnebilerin rağbetini kazanmıştır. 
Kolonyaları,kreml~ri, sabunları, rujları, traş kremi, biryantinl, diş macunları, pudrası, esansları, Avruptl 

müstahzaratına faik olduğunu müttefikan kabul etmişlerdir. Deposu: Eminönü Necip Bey ıtriyat mağazası 
• '. • • • .. .. - : : , - : ••• • ~ Ilı • ,.. • • . • .... • • : • • • ' • • 

~ ................................................................. ~ 
T:ıfsil4t başlıca St'y:ıhat acentaları 

118'1'1 

~ ~- \Ptf(~f 
~ . 

~~, \\~/~ . ..._ 

Her taraftan akın akın yeril mallar• 
serglslnde"Güzel san'at mobilya ebrlka
sı,, nın pavyonunu gUrmlye koşuyorlar!. 

lstanbuldaki fahri mümessili: Mühen· 
dis 11. ZECKSER. Galacada Ahen 
ve l\lünth han 5 inci kat No. 1 
28 Ağustos il~ I Eylül f dahil 1 nümu· 
nelikler sergisi - 31 Ağustosa kadar 
mensucat sergisi - 28 Ağu stos il4 
1 Eylüle kadar inşaat, ev levazıman 

1 ve mevadddı iptidaiye sergisi. ıJ 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERVOIN hap· 
l arı dır. Deposu, lstanbul'da Sirkcci'de 
A.fi R ıza ;\Jerl,ez eczanesidir. Taşraya 
150 kuruş po5ta ile gönderilir. Jzmir'de 
Irgat pazannd:ıki , 1 rabozon'da Yeni Fe
rah eczanesinde bulunur. 

ELİTE 
Y erlimallar Sergisin
de en Fazla rağbete 

MAZHAR OLAN 
Çikolatadır. 

Jstanbul Beşincı icra .\lcmurl uğundan 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mu!<arrer matbaa eşyası makine 
ve saire 20 8-932 tarihine mü
sadif Cumartesi günü saat 10 
itibaren Beyoğlunda Şahkuuli 
mahallesinde caddei kebirde 
(520) No. lu Zeliç matbaasında 
açık arttırma suretile satılaca
ğından taliplerin mahallinde ha
zır bulunacak memuruna müra· 
eaatı.... '1&n elanW".. (g,66t0 

H A &. ı .... ~········" l'Y1 ::············,. ................. . 
-===~~ ~i Gazozları ii 

Türkiyede birinci olaraK son modeller üzerine yerli zarif ve lüks kadın ve erkek 1 !f y 1• 1 . t• b. E~ 
1 • ı· rr •· ·· ·1 · · r 1 ıı-b • h 1 :: er ı ma ı sıyase ıncıe tam ır :: çanta an ımn ıne mu\•a ao\ \·e muşte rı erının aza ra0 et ne maz ar o muştur. :: • :: 

l smarlııma ve tamirat kabul olunur ve sür'atle yeti~tirilir fiatlıırı pek ehrendir :: muvaffakıyet kazanmıştır. ii 
BeyoQlu: lst i kltıl caddesi mhamra pasajında numar 3 n Enver Gazozlarını H 

Deniz 
-

Levazım Satınalma 
komisyonundan: 

1200 ton kazan mayii ınahruku : Kapalı zarfla münakasası 
5 Eyliıl 93l pazartesi günü saat 14 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiya cı için yukarıda miktarı yazılı mayii 
mahrukun kapalı zarfla münakasası hizasmdaki gün ve saatte 
yapılacağından şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve ver
meğe talip olacakların da teminat mektuplarile birlikte münaka
sa gün ve saatinde Kasımpaşa'da Deniz Levazım Sah:ıalma ko
misyonuna muracaatları. (3999) 

KARAMÜRSEL __ _ 
Mensucat ve Ticaret Anonim Şirketi 

Karamürsel fabrika sı mamulatından kumaşlar, battaniyeler ve 
şapkalar safi yündendir. Piyasadaki buhran nazarı dikkate alına
rak fiatlarda yüzde 30 tenzılat yapılmıştır. Paranızın memleke-

tinizde kalmasını isterseniz yerli malı Jrnllanınız. 
Karamürsel fabrikası mamu latı Avrupa mallarını arat
mıyacak mükemmeliyettedir.Galatasaray yerli mallar sergisindeki 

meşberini ziyaret ediniz. ___ mı ___ ı• 

lstanbul Belediyesi ilanları ı 
~-------------------Cağa loğ! un' da Emniyet Sandığı karşısında hadım Hasan paşa 
medresesinin ·6 No. lı odası kiraya verilmek üzere açık müzaye
deye konulmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için her gün Le
vazım Müdürlüğüne müzayedeye girmek için de 3,5 liralık temi
nat makbuz veya mektubu ile 5-9-932 Pazartesi günü saat on 
beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelid~rler. (4081) 

Beher metro murabbaına beş t ıra kıymet konulan Beşiktaş'ta 
Cihangir yangın yerinde 69,59 metro murabbaı belediye malı 
arsa satılmak üzere açık müzayedeye konul ır uştur. Talip olanlar 
~a.fsilat a,mak_ için Levazım Müdürlüğüne müzayedeye girmek 
ıçın de 26,5 hralık teminat makbuz veya mektubu ile 5-9· 932 
Pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene muracaat 
etmelidirler. (4080) 

.. .. 
!i her yerde arayımz. Tamamen l~ 
ii şekerden ve halis meyvalardan ~i 
i~ mamuldür. Sıhhatini sevenlere :: 2. •• 
jE yegane tavsiyemiz şudur: ii 
fi Galatasray yerli mallar sergi- n 
ii sindeki meşherinde bir dakika ii 
:: .............. tevakkuf edı.niz 19

••·········:: ···-·······...... . ................. . 
Istanbul : Beşinci Jcra Memurluğun 

dan : 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi

ne karar verilen balı ve gardrop 
20 8-932 Saat 11 den itibaren 
Beyoğlu Tekke caddesinde (432) 
No. lu dükkan önünde birinci 
açık arttırması yapılacaktır. Ta
liplerin müracaatları ilan olunur. 

(3669) 

--YAK iT---. 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.7832idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: fstanbul Vakıt 

Abone şartlara: 
ı a o 12 

Dahilde 150 400 750 I 400 
Hariçte - 800 I 450 2700 

Aylık 
Kuru, 

i!!!' sartlar1mız: 
Resmi llususf 

Satın 1 O Kş 12,50 Kş. 
Santim• 20 ,. 25 

KUçUk ilan şartlarımız · 
ı ~ .> ,. l • lU Uetalı 
30 50 o5 75 100 Kuruş 
A - Abonelerim ızin her ilç a..- tı . 

lı Jı için bir defa mı:ccanenclir 
H - 4 satırı geçen il :.\nl:ı rın fa zla 
Satırı için 5 k uruş za mmolunur 

VAKiT MATBAASI 

Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 

Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 
... . ... . 

t••••••m. Leyli ve Nehari _____ .. _.. 

Kız F eyziati Lisesi Erkek 

Bogaziçi - ARl\A VUTKÔY - Çifte saraylarda 

Ana sınıfı - ilk kısım - Orta ve Lise sınıfları 

1 ağustostan itibaren kayıt muamelesine başıanmı~tır. 
Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 

18 e kadar müracaat kabul edilir. 

10 daO 

Telefon: Bebek 210 
~~~~~~--~~~~~~~~~~---________.....,. 
Kirahk kagir hane ve dk kan 

Beşiktaş Akarab yakfiye idaresinden: 
Beşiktaşta Akaretl~rde 86 numaralı hane iki sene 93 nurrı'; 

ralı hane ile 11,27 numaralı dükkanlar birer sene 21 nuınar;.1 
dükkan iki ve 22 numaralı dükkan üç sene müddetle icar e 

1~ 
Jeceğinden şehri halin 28 inci Perşembe gününden itibaren yirıı> 
gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Talip olanların ve dab~ 
ziyade malumat almak istiyenlerin Ağustosun yirminci Cunıartes& 
günü saat on üçe kadar mahalli me1kürde 54 numarada Müte"' 
velli kaymakamlığına ve yevmi mezkiirun saat on üçünden oıt 
beşine kadar lstanbul Evkaf müdüriyetinde idare encüınenioe 
müracaat etmeleri. (3626) 

lerinin en 

büyük ı'azif esi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Ohalde derhal 

a 

Muktesit ·-----yetiştirmek. 

Ziraat 
sındsll 

Hi~ 
.~ 

n u ~ ıı 
ı . • . 


