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Pahalılık Nerede ? • 
Ingiltereden Gaziye~ . ., Bin şeh~:d~. yağ fiatı sabah 120 

~~ J altşam ustu 80 kuruş olur mu'? 

, fngiltere. ~~-asil.~~ ·ı · ···;:J .. .,. "f•~· 
en şereflı rutbesını ~~ 

Gazl Hz. 

tevcih ediyor 
d loodra, (Hususi) - Son günlerde Lon
d ranıo siyasi mahafilinde kuvvetli bir haber 
b t•erao etmiye başladı : lngiltere kralı, sa
Gk Portekiz Lralı Manoelden inhilal eden 

arter nişanmı, Gazi Mustafa Kemal Haz
;.bllerine ihd:ı edecek, l r giitcre kralının ve
.; atı ve yahut oğu !arından biri bu n· şan 
C~· kordonunu Ankaraya götürerek Türkiye 
uınhur Reisine teslim edecek ve bu bad"se 

ben
1 
ei haliyenin nihayetinden evvel vuku 

u acakhr. 
Alınan malumata göre bu nişanı ' a miJ 

0~a.ofar, Heralds kollejınde giılı bir ıçtıma 
~ te.derek lngilterede, en esil ve en şerefli 
~v~ıh sayılan bu nişan ve kordon üzerinde 
goruşmüşlerdir. 
'lk lngilterede bu nişanı taşıyanlar, daima 
1 sarta bulunurlar ve diğer rütbe ve ünvan 
sahipleri daha geride kalırlar. 

lngilizler içinde Garter rütbesini haiz 
olanlar, lngiltere kralının doğrudan c'oğruya 
en muhterem arkadaşll\rı sayılırlar. Bunlara 
nıahsus sancaklar vardır ve bunlar Wındson 
tatos~nun mabedinde asılı durur. tfo ma· 

et, kral ile ailei kraliye mahsustur. Bu Qİ· 
şanı tevcih etmek salAbiyeti, mOnhassrah 
krala aittir. Jngiltere imparatorluğu içinde 
ancak en muteber ve en yüksek zevat onu 
:aşırlar. imparatorluk haricinde onu taşıyan
h~.r ~ükUmdarlar ve imparatorlardır. Avrupa 
~ukumdarları içinde bu n işanı taşımıyanlar, 
t 0nıanya hükümdarı kral Karo!, Bu garis 
an hükümdarı kral Boris, Arnavutluk bü-

İngiliz Krab Hz. 

kiimdan kral logodur. Japonya imparatoru 
Mikado Hazr• tleri de, bu nişanı bimildir. 
imparator Vilbelm de, velihatı da bu nişanı 
hamil bulunuyordu. Fakat umumi harp üze
rine kayıtları terkin edilmişti. Maamafıh ya
kında imparator Vilbelm ile veliahtin da ye
niden bu nişaoı himil olanlar arasına gir
meleri bekleniyorsa da henüz miinbal bu· 
lunmadığı için bu işin bir müddet teabhuru 
mulıtemeldir. 

Nişan bimilleri aktettikleri içtimada hali 
hazırda münhal bu'unan makama Re:sicüm
bur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerini len
s p etmişlerdir. 

Londranın diplomasi mahafilinden tereş· 
şüh eden haberlere göre J\nicaradan vuku 
bulan istimzaç, şayanı memnuniyet bir neti
ce verdiğinden tevcihin vukuu muhal<kaktır. 

Bilhassa bundan evvel vukubulan iki ha
dise, bu hadisenin mukaddematı mesabe
sinde idi. Malum olduğu üzere 1930 da ln
gilterenin Akdeniz douanması kumandam 
Ga:zi Hazretlerini Ankarada ziyaret etmişti. 

. ' ' ziyaret mezkur donanmanın sulhten son· 
. sabık bir düşman meml ~ketine vukubu

ıau ~lk ziyareti idi. Bir iea9 ay evvel de ln
giıtere bltkOı:netı rarafından Gazi Hazretle
rine ibda olunan Çanakkale harpleri tarihi 
üzerine "80yük kumandan, asil muhasım ve 
a:icenap dost,, sıfatları cümleleri yazılmıştı. 

Haber verildiğ ne göre, nişanı ve kor
donunu Türkiyeye götürecek olan lngiltere 
veıiabtı veya biraderinin bir kaç ay sonra 
Ankarayı ziyaret etmeleri bekleniyor. 

~tr.sııerriU'ineseri ANADOLUDA UMRAN 
t"~• ·ı t .. 1 e Vaşingtonun fo-
~llfları arasında bir 
~ beıızeyiı noktası 

~lla:ı'rika sefiri Mr. Sherrill 
•k~,11~•nuı inkılap Türkiyesi 

bld11i a bir eser hazırlamakta 
tt ~=il~ diinkü (Vakıt) ta ha· 

~~"ıen ~dık. Bahsettiğimiz eserin 
~·)~tt emen tamamlanmış bir va· 
•it~, 'ielnıiş bulunduğunu bugün 
tıaL tde L V ~ .. 

11111 
rsel( muhterem oku yu-

t. -k,... z hayret etmemelidir. 
....... •ef· 
"'Iİ~ ır cenapları memleke-

bldta, Jel.eli henüz birkaç ay 
bı.~'-tı i .arıçten gelmit bir ya
t';tı ı:•n bu kadar az bir za-
ıt.l~lltıa rfılinfd• bir memleketin 

•~1 dit 
8

n uı etmek kolay de
l l. u .. 
"' 'lilklt ihbarla Gazi Türkiye-

Dahiliye vekili seyahatindenlstanbula 
dön4ü. intibaını şöy e hulasa ediyor: 

" iyi ve daima iyiye doğru .. ,, 

"' n,t,ni:nd~ derin bir tahlile 
b Gtkcıı bi bı! ~ser yazmak çok 
b~" •ef· r •ıtır. Bununla bera-
·~, . it Ce l . d ' ltın_ •nan 1 nap arı ılk nazar a Dahiliye veldD Gıre•on yolunda ... 

ltı '"fkt:u i ~ nıaz gibi görünen bu 
'~•r. fı hakikaten başa çıkar· 

1, ... "·Sberr'U 
ltı.l •e•d·- 1 cenaplarının Türk-

•te •gini d b k . bi~ ay•lc b _ a a memle eti-
iti Yorduk ;stıgı günden itibaren 
l'ilt •efir 'b akat öyle anlıyoroz 
~i kiye"· 'liretleri TürkJeri ve 

Yor .rı •evnı k .. •e \tQı d e ıçın onlan se-
lt:ıl•inin e:~ği kifi buhr.ıyor, 
l't ~ele iıu lı ~serlerini de gös-

&i h•kk Yor, ııte Gazi Türki· 
ında hazırladığı kıy

{Deoa,,.. Mehmet Asım 
2 net ıagı/ada) 

DahUlye Vekili ŞD.krlJ Kaya Bey IOnra Kadıköyündekı evine gitml§tir. 
dün Karadeniz vapurUe ıegahatüıden Vekil bey seyahatinin intibalannı 
lstanbula dönmllftilr. .aran mulıarrlrimize ıu beyanat • 

VekU beyle blrllkte ıeyahat eden ta bulunmuılardır: 
hususi kalem mildilrll Ekrem, dalıUl- - Seyahatimin intibamı ifade 
ye hukuk müıavlri Ekrem. Ekrem edecek sözler: "İyi ve daima iyi- ı 
Hamdi, yaverleri yüzbafı Arif bey- ye doğru!,, kelimelerile huliıa 0 • 

ler de gelmişlerdir. lunabilir. 
Vekil beyi vapurda vali ve beledi. Memlekette aaayİf her zaman-

ye reisi, muavini. polia müdürü ve kinden daha yolundadır. 
diğer vUdyet' erkônı karfllantıflar, Mutat suallere cevap olarak 
Şükril Kaya bey vapurdan çıktıktan derim ki, hem§erilerimizin nefia
ıonra doğruca Heybeliadaya giderek lerine ve cümhuriyete ve onun bü-
/ımet pafa Hz. lerinl zigaTet etmif., (Devanu 9 ncu ıagıfada) 

Uşak lz1nlrln yanı ba,ındadır : Orada gUne' dolarken 
tlat başka batarken ba,kadır 

lstanbulda sebze ve meyva dır. Halbuki Demirci ile Upkın 
senelerdenberi görmediğimiz bir arası nedir? 
derecede ucuzC:ur. Fakat Ana· Uşakta sebze ve meyvaya ge-
c!o:uda ve bilhassa iç şehirlerde lince karpuz okka ile satılır ve 
öyle mi? Maalesef bayir •.• bunun karpuzun okkasını iki buçuk ili 
sebebi nakliye ücretlerinin paha- üç kuruşa, üzllmü 00 kuruıa ıef· 
lı!ığıdır. taliyi otuz kuruıa, patlıcanın ta• 

Eu nankliye pahalılığının ne nesini bir kuruşa, biberin okka• 
fena farklar husule getirdiğini sını beı ili yedi buçu~ kuruşa, 
Anado!uda yaptığımız tetkikler yerli peynirini kırk ili elli kuru-
gösteriyor. 

lstanl:ulda sebze ve meyva 
ucuzluğu ve bolluğu Karadeniz 
ve Marmara sahillerinden yel
kenlilerle pek ucuza nak' o!una· 
bilmesinden ileri geliyor. Şimen
difer ve vapur nakliyatının pek 
pahah o ması sebze ve meyva
lardan alan ve satanlardan ziya 
de bu idarelerin kazanmasını 

intaç ediyor. Et, ve yağ fiatlannın 
yüksekliği ise belediyelerimizin 
bu işlerle iyi uğraşamamasından 
ileri gelmektedir. Meseli Uşakta 

pazar günü sabahleyin yağ yüz 
yirmi kuruşa satılıyor ve bu fi
attan alanlar bulunuyor. Sonra 
saatten saate piyasa değişiyor. 

Adeta borsa gibi akşama kadar 
seksen kuruşa düşüyor. Beledi
yenin alakadar olması lazım. Et 
fiatıoa gelince köylü Uşakta on 

beş okka gelen bir kuzuyu iki 
liraya satıyor. Kasaplar bunun 
okkasını halka otuz bet kırk 
kuruta yediriyor. 

Zeytin yağını mOstahsiller ye
rinde kırk kuruta satamazlarken 
oralarda zeytin tanesi elli kuru
t• satılıyor. Bu suretle meseli 
Demircide sığır eti altı kuruşa 
satıbrken Uşakta yirmi kuruşa-

şa, limonun tanesini beş kuruşa 
sabyorJar Görülüyor ki küçük 
Uşak ile koca lstanbul arasında 

bir bayii fiat farkı vardır. Bunu 
yapan nakliye işleri, beledire 

umuru biraz daha yoluna kona• 
maz mı? ,_ ..... _____________ .. 
Keriman H. ı davet 

lzmir, 27. (Hususi) - lzmirin 
kortulş bayramına iştirak etmesi 

telgrafla rica olunan dünya gü· 

zeli Keriman H. eylül nihayetine 

kadar Avrupada bulunacağından 

bu şerfli davete icabet edeme• 

yeceğini eseflerle bildirmiştir. 

11Hıııııııııı11111111ıııııııııı111111111ııııııııı11111111ıııınıııu1111ııınııınııı1111 

Kontenjan . 
Talimatnamesi dü11 

geldi. İç sayıfa
mızdadır 
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- Aman Hanım, biraz nohut, fasulya, ıeker, kömür 
filan abp tedarikli bulunalım •• 

- Neden? 
- Belediye bayat pabalılığile meıgul olacak diye 

bir haber var ... 



Savıfa 2 VAKiT 
• 

Mr. Sherrill'i~:~:ri 1 r ....... ; ..... -.... T .. 8il)"·ra·...-............ -ii-erre·r·ı-.... -~-·--ı 
1 ............................................................................................................. -................................................................... : 

(Baımakalemlzden rler1a!1f) 

metli kitap bu eserlerden en 
güzel bir nümunedir. Şayanı dik
kat olan cihet şudur ki Mr.Sherrill 
böyle güzel bir eser vücude ge
tirmekle, hatta yakanda resmi va
zifesi icabı olarak memleketine 
gitmesinden istifade ederek ora
da ayni mevzu üzerine konfe
ranslar vermeklede iktifa etmek 
istemiyor. Türkiye ile Amerika 
arasmda milnasebatı arttırmak 
lazımdır. Bunun için de daha baş. 
ka şeyler yapmak lazımdır. Diyor 
~ Osmanlı imparatoriuğu dev-
rinde Türkiyede dipla'llatlı'c 
.Aazifesi yapan ecnebiler sa
dece memleketleri ve tebe
aları için imtiyazlar koparmak, 
yahut siyasi nufuzlarmı artırmak 
için çalışırlarmış. Bu imtiyazların 
ve nufuzJarın altında Türk mil
letinin Ye Türkiye devletinin 
zarar .gürüp gürmiyeceğini asla 
hesaba katmazlarmış. Şimdi va
ziyet umumi surette değişmiştir. 
Lozan sulhundan beri Türkiyenio 
beynelmilel münasebatında müş· 
terek menfeat ve mütekabil hu
kuk esasları hikimdir. Fakat 
haddi zabnda çok iyi bir insan 
o!an Mr, Sherrill cenapları Tür
kiyede sefaret vazifesini yaparken 
sadece bir diplomat gibi hareket 
etmiyor, aynı zamanda daha 
yüksek insanlık prensipleri 
takip ederek içinde bulunduğu 
memle!<et ve milJete hizmet et
miye de çalışı~ or. 

Dil:kat edilsin: Herhangi bir 
muhitte sevilmiş olan insnnlar 
herşeyden evvel o muhiti sevmiş 
olanlardır. Her yerde se\•gili ol
manın ilk şarb bizzat sevgi il
ham edebilmektir. Amerika sc· 
firi Mr. Sherrill cenapları Türk
leri ve Türldyeyi hakikaten sev
miş, bu sevgisinde samimiyetini 
göstermiş, tabii olarak Türkiye· 
ain cümburiyet muhitinde derhal 
şahsına karşı derin bir samimi
yet husule gelmiştir. 

Birkaç gün evvel Türkiyenin 
daha ziyade yükselmesi ve gü
zelle~mcsi nasıl mümkün olabi
lir? Yeni Tilrkiyeyi Amcrikaya 
yakından tanıtmak için daha 
neler yc:pılabilir? Amerikada 
Türkiye aleyhinde eskiden mev
cut oJan yanlış telakkilerin be-
kayasını izale etmek için nasıl 
çahşmak lizımgelir? 

Muhterem sefirin en ziyade 
alakadar olduğu endişe mevzuu 
bunlardır. Biraz evvel söylediği
miz gibi derin bir tetkikle vü
cude getirmiş oldukları eser de 
bu endişenin güzel bir semere
sinden başka birşey değildir. 

Şimdi bu eserin haıırlanma
aında naaıl bir dikkat ve itina 
sarfedilmiı olduğunu göstermek 
için küçük bir misal kaydedelim: 
Mr. Sherrill cenapları Gazi Hz. 
nin fotoğrafları içinden en ziya
de karakteristik olan birini bul
mak istemi§. Her tarafta tabar
riyat yapmış. Gazi Hz. nin yük
sek şahıslarına ait olarak e!ine 
ne kadar fotağraf geçmişse bir 
yere toplamış. Aralarında ınuka· 
yeseler yapmış. Fakat bunların 
içinden birbirine benziyen iki 
tane bile bulunmadığını görmüş. 
Ayni suretle Amerikanm halis-
karı olan Vafington'un fotograf
larmı da toplamıı. Onları da ayni 
şekilde karşılaıtırmış. Gene bun
ların içinden de birbirine benzi
yen iki fotoğraf olmadığını an· 
lamış. 

SefiT eenaplan Gazi ile Va
şingtonan fotoğraflan Ozerinde 
yaptığı bu uzun tetkikten 111 

Hltlerciler müzakereye devam ediyorlar İspa 11.'/flda 

İki tarafın noktai nazarı tdam rnahkllmu 

b• • • 0 ki Cenerahn soğuk 
ırbırıne ya aşıyor kanlılığı ve af 

Bir taraftan da Nazi'lerin 
devam ediyor 

tevkifi 

Berlin, 27 (A.A. \ - iyi ma'fımat 

alan mehafile göre, jeneral Von 
Sch:eicher, şahsan böyle bir ko
binezona girmet1i reddetmekte 
ve Naz\'ıerle merkez. Fırkası ara
sında bir koaıisyon yapılmasmın 
kat'i surette aleyhinde bu!un· 
maktadır. 

Mumaileyh '"R yaset kabinesi., 
nin halihazırda arzu edılecek ye
gane tarzı ha'olduğu telakkisin
dedir. Alman milli müdafaa na
zırının bu vaziyeti. şimdiye ka
kadar noktai nazaranı müsbet 
bir şekilde izah eylememiş ol
ması ve isminin merkez ve ak
sayı ayin arasında yapı'.acak bir 
koaii"yonun müstakbel başve!<ili 
gibi bir çok defalar tekrar edıl
mesi hasebile daha fazla kayde 
ve ehemmiyet atfedilmeğe şa
yandır. 

Merkez ve Nazilerin merkez 
fırk2sı noktal nazarın~ yaklaş· 
mış olduğunu temin etmektedir. 

Merkez fırkası erkanı, Hitler· 
cilerin, iktidar makamının kanuni 
bir tarzda işgaline müsait olacak 
yegane yolun merkez fırkasile 
bir koalisyon yapılması olduğu
na şimdi kanaat eylemit bulun
duklarını söylemektedirler. 

Merkez fırkasiJe müzakerata 
takip ve idare eden M. Gregor 
Struser Karaevi müza k erabn safa· 
halından malumattar etmek için 
dün Münibe hareket etmiştir. 

M.Strasserin merkez fırkasile 
bir itilaf akti mal<sadile kendi 
fırkasmm idare heyeti nezdinde 
bütün nüfuzunu istimal etmekte 
olduğuda söyleniyor. 

idam malıktl.mlarıoın 
yeniden muhakemesi 

Berfin, 27 (A.A) - Beuthen 
davası dolayısile Prusya diyetin
deki Nazi meb'usiardan M. Tre• 
isler, Rrusya adliye nazırından 
diyetin hususi bir encOmene 2 
ve 3 Eyl6lde meselenin dosya-

tAlffllflllllffiflfttll.......Ui~- ___ ..................... 

neticeyi çıkarıyor: Gerek Gazi
nin, gerek Vaşingtonun muhte
lif fotoğraflarından hiç birinin 
diğerine benzemeyişi başlıca hu· 
susiyetlerinden biridir. Çiinkfi 
bu bUyük şahsiyetlerde mevcut 
yül<sek hassasiyet hadiselerin 
ve şeraitin tesirile simalarında 
her vakit vukua gelen tahavvül
lerin neticesidir. Onun içindir 
ki bir gün alman fotoğrafları 
ert~si günii almmış olan diğer 

bir fatoğraflarma benzememiştir. 
Fakat gerek Gazinin ve gerek 
Vaşingtonun muhtelif fotogla
randa görülen farklar bilik is 
bu iki büyük tarihi şahsiyet 
arasında şayanı dikkat bir mü
şabehet noktasıdsr. 

Mr. Sherrill cenaplannın bu 
fotoğraf tetkikatı ve neticesi 
hakikaten orijinal bir buluş ve 
görüşlfir. Zannediyoruz ki sade
ce bu buluş ve görüşteki husu
siyet eserin heyeti umumiyui 
hakkındaki kıymeti de göster
miye kifi gelir. 

Mehmet Aaım 

sını tetkik etmek ve davanm 
tekrar rüyetini teshil için mah-
1< iımları dinlemek mezuniyetinin 
verilmesini istemiştir. 

Prusya nazu ı, bu ta:ebi mah· 
kr.melerin istiklali prensibine mu
gayir olduğunu ıöyliyr.rek red
detmiştir. 

M. von Papen 
dolaşıyor 

Berlin, 27 (A.A.) - Pazartf!si 
günü, reisicümburun Neudeck 
(Şarki Pıusya) da kain yazlık 
ikametgahına gidecek olan M. 
von Papen, ihtimai yamı izah ve 
taşrih edeceği ikbsat programı· 
na ait kararnameyi imzalattıra
caktır. 

Akşam gazetelerinin eksr.risi 
başvekilin reisi cümburdan yeni 
Reichcatğ'm kııa mevcudiyetine 
hatime çeken bir fesih kararna
mesini de imza etmesini talep 
edeceğini yazmakadırlar. 

lktısadt program 
BerJin, 27 (A.A) - Hüküme 

tm yarın M. von Paden tarafın· 
dan ana hatları bildirilecek olan 
iktisadi programı birçok gıdai 

madde!er ve bilhassa yumurta, 
hububat, et, hayvanat ve tere
yağı için bir ithalit kontenjant
manı tubitini derpiş etm~ktedir. 

Nazilerin tevkifi 
Hamborg, 27 (A.A) - Schlea· 

vig·Ho!stein'da infilak edici mad
deler vasıtaıile yapılmıı olan 
suikastlar doiayısi!e aralannda 
Hitier hücum kıtaatı rüesasın· 
dan biri bulunan yedi Hitlerci 
Altona hapisanesine ilka edil
mitlerdir. 

Rus mütehassıslan 
Aydın'da 

Aydın, 27 (A.A) - Yeni a;.ı· 
lacak fabrikalar için Anadoluda 
tetkik yapmakta o'an heyet 17.
mirden ıehrimize gelmiştir. Mil· 
tebassıslar Filibeli Hacı Süley
man mabtumlarıoın pamuk ve 
yağ fabrika11nı gezdikten sonra 
meb 'usumuz Adnan ve ticaret 
od&11 reisi Halim beylerle bir· 
likte Koçar1ı pamuk mıntakasın· 
da tetkikatta bulunmuılardır. 

Heyet bu sabah otokarla Nazil
liye hareket etmiştir. 

Yeni Zonguldak 
valisi 

Zonguldak, 27 (A. A) - Yeni 
valimiz Halit Bey bugün Samsun 
vapuru ile şehrimize gelmiştir. 

Izmtrln asansUrll 
20 metreden sukut etti 

lzmir, 27 (Hdsust) - Buranın 
meşhur asarıs&rnnde bir kaza 
oldu. Asansar 20 metreden su
kut etti. içindekilerden 6 pelis 
yaralandı. Bir kişi kurtuldu. Ya· 

• ralananların yarası ağırdır. 

sahnesi 
l\1adrit, 27 ( A.A) - Jeneral 

San Jcrjo'nun muhakeme günü 
ve bUkmün tefhiminden sonra 
Reis:Cümburun kararını beklec!iği 
sırada geceyi nasıl geçirdiğine 

dair bazı tafsilat verilmektedir. 
Jeneralin do'itlarından üç zat 

öğleden sonra yaktin büyük bir 
kJSmını mumaileyhle gt:ç=rm:şler· 
dir Bunlardan birisi Havas ajan
sının Madrıtteki mubabıri mah 
susuna Jeneral San Jurjonun 
hükmü tefhimi gününü fevka!ade 
büyük bir metanet ve soğukkan
lılıkla geçirmiş bu!undu;ur:u be
yan eylemiştir. 

Jeneral en küçük bir eseri za
af bile göslermem"ştir. Gülüyor 
ve konuşuyordu. Z yaretçiler çe
kilinciyc ka"dar jeneral latife er, 
şakalar yapıyor ve kağıt oyunile 
meşgul bu!uuyordu. 

Söz arasında dostlarına ~un· 
ları söylemiştir : 

Şimdiye kadar hissetmemiş 

olduğum yegane zev!< olarak, 
idama memur bir müfrezenin 
nam!ularının önünde durmak 
kalmıştı. 

Heyeti hakime, reisicümhurun 
kendi hakkmdaki müsaadckfira
ne kararını tefhim eder!<en je
ueral oğlu yüzbaşı Justo'oun 
refakatinde mükemmel bir işti
ha ile sakinane akşam yemegini 
yemekle idi. 

Hakimler, hücreye gırınce, 

jeneral kakimlerin yapacağı teb
ligatı istima için ayağa kalkmı~, 
söyledık!eri sözlere teşekkür et· 
miş ve gene yemeğ.ne devam 
etmzk üzere yerine oturmuştur. 

Mahkumlar kalebent 
olacak 

Madrit, 25 (A.A) - Jene:-al 
San Jurjo, mahkum edildiği mü
ebbet kürek cczes?nı çekmek Ü· 

zere dün sabah seherle beraber 
mahpus bulunduğu askeri ha
pishaneden çıkmış ve Baleares 
adalarındaki Mabon askert kale
s:ne müteveccihen hareket ey
lemiıtir. 

Beraatine bilkmedilen jenera
lin oğlu yüzbaşı Juıto, emniyeti 
umumiye müdUrüniln emrine ama· 
de bir halde kalmaktadır. 

Yeni tevklfat 
Madrit, 27 (A.A) - 8 Ağua

t os kıyamının neticui olmak 
üzere bUtün lapanya dahilinde 
tevkifata devam olunmaktadır. 
Tevkifata bilhassa ihtiyaç hisset
tiren cihet, San Jurjo'nuo idam 
cezası ifa edilmiı bulunsaydı 
mürteci anasırın ikinci bir hare
ket yapacaklanna dair olan işa
attır. 

Diğer taraftan müfritler de bir 
takım tehditler savurmakta ve 
adaletin yerini bulmasını iste
mektedir. 

lzmlrde çocuk bapls
hıtnesl 

lzmir, 27 (Hususi) - Adliye 
Vekaletince, burada yapılacak 
olan çocuk hap:ahanesi etrafında 
tetkikat yapılmaktadır. 

28 AR-ustos~ 
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Gümrük ve in
hisarlar vekili 

lzmirde 
Ş bri111iıd' 

lımir, 27 (A.A) - e e jO" 

bulunmakta o!an Gümrük Jeodİ 
hisarlar vekili R~na. BtY pat' 
rdakatlerinde vah ~a~ı•~ tlO.,O 
iJe inhisar umum muduru 1111r 
rey ve ihracatçı tüccarlart ,; 

dan topçu oğlu Nazmi ~;t~ 
du;u ba!de dün Aydına gı ; 

lnh:sarlar teşki!atile rneşgtl~ bO' 
mu1lar ve aynı zamanda. b• fi 
yundaki kooperatif tesıııt tki~ 
teşkilatını da ziyaret ve te 

etmişlerdir. . isdl 
lzmir, 27 (A.A) - ŞebrııD IJI' 

bu'unmakta olan GümrOk '~ot ) 
hisarlar vekili A!i Rana Bf . bl" 

h. 8tı 
dolu Ajansına beıveç ı 
yanatta bu!unmuşlardır. l _, 

Aydın'dan avdetimde ~dl 
gaıP:telerini okudum. .HeP: ,,t 
tevhit münasebetiyle bırço ,., 
murların açıkta kalacağının Y r' 

. t• 
olduğunu göıdüm benı01 •dl 
fımdan biç kimseye bu !.~di" 
beyanat vaki olmu-s değ'!•~ 
Tevhit muamelesinden d~jjl 
memur adedinin azaiması ts ı' 
de bu yüzden açıkta kal_aı11•1 ,,,, 
ruri olan memurlardcın ışe Y~,~ 
yanların uzun müddet açıtct• 
ması varit o:amaz. b" 

Bunlar büyük bir idarede
11
; 

an zuhuru tabii o lan rnah• ,J'' 
yerleşt.rilir. E~il ve mu~l ,I 
olan memurlarım zın be)'~ ti 
le'.aıs ve endişeye düşmeleri I 
bu gibi asılsız neşriyata ebe. 
mi yet vermemeleri icap ede'; 

lzmir, 27 (A.A) - Güll''~ı 
ve inhisarlar vekili Ati Raıı• 8' 
al,şama avdet etmek üır~ı/ 
sabah Çamaltı ıne."tllehuını ~ 

kike g.tmişlerdir. Vekıl Bf. f~~tl 
sabah vali Kazım Pş. ile birlt 

Foçaya ~ideccklerdi;. 

~-----------------_,..,, 
Rıfat B<tf ____ ....... 

Esbak maliye osııt' 
ve Ayan reisi 

vefat etti .. " 
Mülga Ayan Meclısi Reıfl Sif 

e:ibak Ma•iye nazırı Rıfat-' 
efendi uzun bir hastahktao 
ra dün gece irtihal etmiştir· ol 

Merhum en eski Türk .b~~ 
danından olan MenemenCI olJ 
ailesinin reisi ve ajans f'JJ·~f' 
umumısi Muvaffak ve l-l•~i.ı' 
müsteşarı Numan Beyfeodi 
pederi idi. ~ 

Daha 20 yaıında iken b ti 
yet mücadelelerine atılııllf• ,ll 
yük vatanperver Namık 1'~:ııt' 
intisap ederek onunla bır V 
çalışmıt ve daha sonra 011• 

mat olmuştur. t,JI_ 
Memleketimizin en nıuk ti 

ve namus'.u maliyecileriodell 
makta maruftu. • ~ 

Meşrutiyeti müteakip bıt ,r 
defa Maliye nezaretini idal'' ti" 
miş ve billher.. ayan riy•st 
tayın olunmuştu. "bİ tt 

Bütün bayatı pır'anta gı "" 
miz geçen merhum, 76 y•fl 
idi. • ti 

Anadolu Ajansı bu ha~ tJ' 
sile ile gerek kendi MUdirs,f 
mumisine, gerek NumaD "" 
fendiye ve gerek merbulll~11etfl 
tDn kederdide ailesine tıı•Y 
rini arzeder. ~ 

Cenaze bugilnkG pazar lıi ;lı" 
Kalamış iskelesi karşısında k•ı"' 
metgibından saat 11 de ·ı ,_,~ 
rılarak Karacaabmetteki aı • 
ristanma defnedilecektir. 
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~----············ ~~nü t ................. :i 
~ ........... ~ şaretlerı~ 

············ : ttksek .................... . 
~sı nı tahsil tale-

a· Çin azalıyor? 
ır lrkada 
it "rı ' hesap yapmış, sP.· eye .. 
e Yü'- k Yuzde yirmi nispe· 

l\le t h 'l ı 'tal a sı talebesinin 
au h 'Yorrnu, ! 

eı,p g" .... 
Çijnk.. 0runuıte k:>rkunç· 

ı ~ ~1• cehle dönüt, ilme 
"-ltıa11

1 a~ınr, muasırlığa nef 
lah·b~ı ıfade eder gihi bir 

l l(k b 1 •dir. 
"ti akıt ta .. k k 
''enede :. Yu ıe tahsil lale· 
~- -lr hak·~uzde yirmi azalıyor 
~ İfad 1 at~n korkunç bir 
~llc e eder. 

~~~t, hu korku . l . 
'".'llıt'k · • nç netıce erı 
.\) ıçın: 

'- y .. k 
., 1\:. ll Sek h • 
~ lr ta sılle medc:niyet 

~ &) Yu~ında aıkı münasebeti, 
tlcı d,lri r bek tahsille hayat ara· 
~ ~llu ~•tanın çok kuvvetit 
' lhul etmek laz1m ge • 

~l ~~ hesapları bizim yüksek 
~ ~~~ına tatbik edecek o • 

Otur·· k' 
' uz ı, bu az olan ra· 

'n Pek o kadar hayıflan· 
~. ı, ~hnfyecektir. 
fA!t; ~d Yüksek tahsil müessese· 
~ e d ... 1 
~}erte. egı ' dünyanın bir 
J""Qı' rınd .. h' ı '! l e mut ış, amma pek 
·ıt~· e~ .. 1 \ ~heb· Vuz ere uğramakta • 
~' ;~leri ~ f~:. Yüksek tah:ıil mü· 
.t\ıırı1 t lasık usullerle insan 
ı, ahrip ediyorlar. 
~ hğın ·· 
~)arat Yuzünü ağartan bü-

İI ttı·· ltılar arasında yüksek 
~l?o Ueıseselerinin rolü pek ta 
ı.,, r. 

~ '•a 
t • lat ıtı" 

~l 11\fil~J. ute~adiyen ilerliyen 
.l"il • oldugu halde yüksek 
il tn" 
1 '~ • llesseseleri etraflMmı 'b ı·ıJe · d. ~ ''*; l çevır ıkleri insanla -

. • o -
1 ''-'.'\l "'-ayı telkin ediyo~\ w. 
~i .. cır~ h~yetın yeni ham • 

~!\·· ~ 

tt •~\·l~· ;.ı~ ... e muzaffer olma • 
~ ~, i~ ~lccyşini değil akıllara 
"f;,t • eGnı 
~ --çı?\~ b ·:re tıpkı bir bostan 
~ ', )~tirı aglanan nt gibi bağla· 
~:l~k l~ .saymayı öğı·etiyor. 
~~ttltç.a :ııJ sade mücerretle 

ı "· ' se . ı· . ~ ~kt·ı ~ nıyetten e ını, ete· 
~, .. ı~c 

'· il tib· _e \re §eniyete ancak 

~ ı c .. k'cl" "erd·k "' ı ı!~ten ıonnı kıy • 
ı·· 1 ,. llrlu 

1 
~e tr.ukadderatı baş· 

~l ~i~ 0 ~1Yacaktır. 
~, ~~i !eblı·n~e, bizde yüksek tah 
l. 'l\'a. a ırıle .. ı· 1. ."fL ıle ''l' . soy ıye ım, t~m 
~ij "'\ ~Y e~~ıni zatü sıfat,, tan 
L ·~~•el ~egıJdir. Yüksek ilim 
~I\ L erın d 
~ ~fa, e evam eden genç 
~ ~ İlim ·~da muhakkak ki mü· 
'il )~ltt\l ıdealinden batka bir 
~ .. 'lllar,r, Çünkü bu yüksek tah 
~i:'ff,k ltıaddi hayatlarında il ., ıyet .. 
i~ 'iy ıçın hiçbir şey te -

~İt~ ~~1 °~· l-latta, bu mücerret. 
':< ısti~ ,kça konuşalım bizde 
lJ~ 04'aı h· lq~ ,' 8,L ır dert halini al • 

'1,,.. IQnız b .. ·ı· l ·1111 k·· 1 u mucerret ı ım 
)' ...... otu n t• l . ı... , \>, e ıce erıne: 
··-q (lika 
~ltı d ek tahsil yapmı~, i -
~ ~"dak~Y~u! gençler ( llim) 
~'h.'si11 i:· llvvetlerini arttır • 
~1-ıl~ekı 1~ malzemesini top • 
~lit l\'>orı erı büyük şehirlerde 
~l ı tt1ıçı .. '~· Yüksek tahsil gör 
• 't ı~ "rın b· 1tıı • '%d ır çoğu emin ol-

\ ·~i... . it kı' b .. . 
•l ıl· u mucerret ı -

" lltt t.... • '1-11. l'aprnak havası için· 
~·) •ewnu · 
. "tı( ()rl'r. 8 erıne yayılmak İs· 
~!I'~ 1 

dt°"rindu dert eskidir. Oı • 
.~ 11 ~Ütı e de yüksek tahsil 
"'1l' "e ~:~•eler ayni şekilde 

t St1-· a. kalabalı.. b.. "k 
~ ttıtord gı uyu 

t.. ........ "' u. 
~ .. ,d •üka 
t.ı. • '" ek tahsil k·· ıt·· ·· '""ttl &ele u uru 
\~ ~il kun gençlere büyük 
~ ~·1' I• c:a.iından ayrılma-

1' () "a:lttı 1 
1111._ • • 0 an tartları ve • 

'. •çın "k k t'ı L·· Yu se tahsil Ö· 
11)\ik h' fe ırlere bir ne· 
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Ka~~~· .. ·p·ş~···Hz. 'Üç avlıklarJ Yiii~-~-~k····t·;·h·sil 
Br; ı·k · h ı· ' Yoklamaları bi- f a ı esır ve ava ı- % t 1 E 1A.1.. b. _ ffi . d d .. h . g en er y u un ı ~ 
sın en un şe rı- ~- rinci günü maaş ~ 

mize geldiler i alacaklar 
On gün kadar evvel Bahke~ire 

gitmiş olan B. M. Meclisi reisi Ka· 
ıım paşa dün sabah Gutnihal 
vapurile Bandırmadan şebrimıze 
gel miştir. 

Kazım Pş. Hz. akşam üstü 
Tokathyan oteline gitm · ş, bura· 
du iktısat \'e'.dli Muı1tafa Şeref 
ve Bursa rr.eb'usu Rasim Ferit 
Beylerle bir müddet göri:şmiiş, 

Rasim Ferit Peyden parlamen· 
1o!ar konferar sı müzakeratı hak· 
kında izahat aln ıştır. 

Paşa Hazr ... tleri dün bir mu· 
harrir.m zi kaLuJ ederek şu be· 
yanatta Lu:unmuşlur: 

- F.alıkesirde bir aç gün kal· 
dım. Kazalardan gelen zevatla 
görüştüm. her tarafta olduğu 
g;bi Bahkesirde de iktısaden 

biraz sıkıntı varsada bu ehemf"'i· 
yetJi bir buhran halinde değil· 
dir. Hatta geçen sene vaziyet· 
leri bozulan bazı tacirlerin vazi· 
yellerini ıslah ettiklerini gör· 
düm. Hasılat, bilhassa zeytın 
mahs:.ı ~ü geçen seneden çok 
fazladır. 

Her noktai nazardan geçen 
seneden faz'a terakki husule 
geldiğini gördüm. tfalıkesir · Kü· 
tabya şimendıferinin yapılmaın 

Balıkesir vilayetini de daha zi· 
yade inkişaf ettirmektedır. 

Balıkesirde Maarif hareketleri 
çok canlıdır. Bilhassa yeni mu· 
allim mektebi b·nas-, irfan ihti
yacım esaslı sureUe karşıhyacak 
bir l<ıv " et lı> d•r. 

Yufkalar ve kurtlu 
unlar 

Bazı semtlerde satılan yufka· 
iarın turt!u unlardan yapıldığı 

anlaşılmıştır. Yuf .; alatın da l:un· 
dan sonra sık, sık muayene edil· 
mesi lüzumu şubelere bildirilmiş
tir. 

Buğday üzerine hnra
retll muamele 

Ticaret ve zahire borsasında 
dün l::uğday üzerine oldukça ha
raretli muamele olmuştur. Buğ· 
day fiatı perşembe gününe na· 
zaran 5 para yükselmiş ve fiat 
7,5 ta kalmıştır. Dün de şehri· 

nıize 87 vagon buğday ge!m ştir. 

~ Mütekait, 1 -. .. ıu ve du!ların 
~ altı ayda bir yapılma'.da olan 

~ ve geçen ay başhyan yokla· ~-==_
~ maları bit.n ·ştir. Müracaat edip 
§ yo!< 1amaiarım yaptıranların ma· § 
~ aş to:droları hazırlanmıştır. ~ 
~ Ev '. fı ün birinci Perşembe gü- ~ 
~ nünden itibaren bun 1arın üç 'ffi 

~ ay:ık maaşlarının tediyes'ne ~ 
~ baş'anılacaktır. Yoklamalarını ~ 
~ yaptırmıyan maaş sahipleri ma· ~ 
~ aşlarını, yoklama muamel~lerini ~ 
~ netic~lendirinceye kadar ala· ff 
~ mıyacaklardır. ~ 
\.,,11ııııııı1111ıııı1111111ıı1111111111ııııı1111111ııı111111111ııııııı111111111.I 

DarilU\cezeden talebe 
Darülacezede o~umak çağına 

gelmiş (Ocuklardan on beşi ile 
lağvedilen Kalender yurdundan 
açıkta kalan 30 zu mütecaviz 
çocuk belediyece yetim mektep· 
!erine yerleştirilmişlerdir. Bunlar
la Istanbu'daki yetim mekteple-
rinin bu seneki kadrosu dolmuş
tur. Hariçten· talebe alınmıya· 
c:aktır. 

Gümrükler mildilril 
Şehrimizde bulunan gümrükler 

umum müdürü Cemil B. dün 
gümrüklerde tetkikatta bulun· 
muştur . 

Cemil B. ilE" görüşen bir mu
harririmize mumaileyh istirahat 
için şehrimize geldiğini ancak 
bu fırsattan istifade ederek güm
rükleri teftiş edeceğini söyle· 
miştir. 

ısrar edilen bir karar 
Fatma Sıdıka isminde bir ka. 

c'.ının evinde eğlenmektelerken 

aralaı ında Çlkan bir kavgada 
Çamur lakabile maruf Şevketi 
öldüren Alaettin ve cinayet de
lailini imha hususunda kendisine 
yardım eden S1dıka evvelce ağır 
cezada görülen muhakemeleri 
neticesinde mabküm edilmişlerdi. 
Verilen karara göre Alaeettin 
15, Fatma Sıdıka ise bir sene 
hap·s yatacaklardı. 

Temyiz mahkemesi bu karara 
nakzelliğinden dava yeniden gö· 
rülmüş, falcat a~ıt ceza evvelki 
hükmünde ısrar etmiştir. 

mm11nımm11mnıııınnnııuınmnıwmnıaın11111uımımnı11 --
vi acaip nüfus tekasüfü vücude 
getiriyor. Bu nüfus kendi mınta • 
kalarmda müstahsil olmak imka· 
mnı buldukları halde yüksek tah· 
sil hayatım bitirdikten sonra yük 
sek tahsil kendilerine müstahsil 
olmak imkanını vermediği için 
hayatlarını ancak devlet memu· 
riyetlerine bağlamıya mecbur o • 
luyorlar. Nice elektrik mühendis· 
leri, nice yükı;ek tahsil mezunla
rı biliyorum, şüphesiz siz de bili
yorsunuz ki, hayatlarını şu ve ya 
bu dairede kalem efendiliği, ya
hut tercümanlıkla geçirmekte • 
dirler. Vaziyet budur. 

3 -Türk gençleri yüksek tal.. 
sile rağbet göstermiyorlarsa bu • 
nun sebeplerini iktısadi vazi -
yette, bilhassa yüksek tahsilin 
keyfiyet itibarile pek faydalı ol -
mayışında, ve fena örneklerin 
gençleri tahsilden aeri koyma -
unda aramalıdır. 

Bizde tahııil hayatı vasati ra • 
kamla 16 senedir. Bütün ailele • 
rin çocuklarını 16 sene sırtların • 
da taşıyarak okutmalarına imkan 
bulunmuyor. 

Liselerin ilk sınıfları ile son 
sınıfları arasındaki talebe adedi 

arasındaki farkı biraz tetkik e -
din. Göreceksiniz ki, tahsil müd-

deti bir aileye pek pahalıya mal 
olmaktadır. 

Sonra efendim, bir çocuk, yük
sek tahsil yaptıktan sonra vara • 
cağı bir makama her hangi biri • 

nin orta mektep tahsilini bile bi
tirmeden nail olduğunu gördüğü 
zaman siz hangi gence: 

"- Haydi delikanlı yüksek 
tahsil yap diyebilirsiniz. Bunla • 
rı düşünerek yüksek tahsil tale -

besinin azalmasını öyle korkunç 
bir §ey telakki etmiyorum. 

Sadri Etem 

Alakası gün geç
tikçe azalıyor mu? 

Hayır .. 
Son iki sene zarfındaki ihsai 

malumata nazaran yüksek mek
teplere karşı alakanın eksildiği 
hususunda bazı gazetelerde neş· 
riyat vardı. 

Dün maarifte yüksek bir mev. 
ki sahibi olan bir zat ile görü
şen muharririmize mumaileyh 
demiştir ki : 

- Bu yazılar daha fazla indi 
olarak te!akki edilmelidir. Çün
kü son iki senelik ibsai rakam
larla her hangi bir mesele hak
lunda derhal büküm vermek 
doğru bir şey değildir. Eğer bu 
rakamlar on senelik olsa idi 
belki muarızlarımız vaziyetinde 
olanlar sözlerinde haklı olabi
lirdi. 

Elimizdeki rakamlar yüksek 
tahsile olan rağbetin azaldığını 
değil çoğaldığını göstermektedir. 
Maamafih iki sene kadar yüksek 
mektepbrden bol miktarda ta
lebe mezun olamamıştır. Bunun 
en büyük amilini son senelerin 
içtimai hadiselerinde aramalıdır. 

Çünkü son senelerde liseler· 
den mezun az olduğu ıçın 

yüksek tahsile devam edenler de 
azalmıştı. Halbuki bu seneler 
vaziyet baştan başa değişmiştir. 

Mualllm mekteplerl alta ders· 
haneli olacak. Esaslı 

tebeddUlfer var. 

Verilen malumata göre Maarif 
vekaleti 1932-1933 ders senesi 
zarfında muallim mekteplerinde 
büyük tebeddüller icrasına karar 
vermiş ve derhal tatbika başla
mıştır. 

Buna nazeren şimdiye kadar 
beş dershaneli olan muallim 
mektepleri bundan sonra altıya 
iblig edilmiştir. Bu sebeple 
1932· 1933 ders senesi nihayetin
de muallim mekteplerinden hiç 
bir talebe .mezun olmıyacaktır. 

Bu taleb~ler altıncı sınıfa terfi 
ettikten sonra muallimlik diplo
ması alacak:ardır. 

Bu suretle altı sene okuyan 
muallim mektepleri mezunları li
selerin verdiği hak ve salahiyete 
sabip olacaklar ve isterlerse Da· 
rülfünuoa devam edebilecekler
dir. Bundan maada muallim mek
teplerinin 1 inci, 2 inci ve 3 üçün
cü sınıflarına da 1932 - 1933 ve 
1933 · 1934 ders seneleri zarfın· 
da hiç bir talebe kaydedilmiye
cektir. Elyevm muallim mektep· 
!erinin bu sın>flarında bulunan 
talebeler dördüncü sınıfa terfi 
ettıkten sonra muallim mektep· 
!erinde ikinci bir tebeddül da· 
ha yapılacaktır. 

Eu tebeddülat bilhar.sa mual· 
lim mektepluinin programlarında 
ve tahsil s'stemlerinde icra edi· 
lecekti-·. 

f u he susta da ayrıca aldığı· 

mız malümata göte üç sene 
sonra muallim mektepleri üçse· 
neye indirilecek ve derecesi lise 

olarak tesbit edilecel<tir. 
Muallim mekteplerine kayde

dilecek talebe de muhakkak su
rette ortamektep mezunu ola· 
caktır. Eu suretle lise dereces:
ne çıkarılan muallim mektepleri 

Say:ıfa 3 

Zonguldakta 

Gazi günü 
Şehir donatılmış ve 

ilk senei devriye 
tes'it olunmuştur. 
Zonguldak, 27 (A.A.) - Bu 

gün Zonguldağın Gazi günüdür. 
Gazi Hz. nin Zonguldağa şeref 
verdikleri büyük günün yıldönü
mü milli bir bayram olarak tes'· 
it edilmektedir. Şehir, donatıl

mıştır. Gazi günü komitesi ta
rafından yapılan program veçhile 
meb'uslar, hükumet rüesası ve 
memurlar, askeri erkan C. H. F. 
ve Halkevi mensupları, bütün 
teşekküller Halkevi meydanında 
toplanmışlardır. Gazi Hz, nin 
iskelemize ayak bastkları saat 
11-20 de merasime başlanmıştır. 
Fırka Reisi Mitat Akif Bey bu 
büyük günün unutulmaz hatıra
larını anlatan çok heyecanlı bir 
nutuk söylemiştir. Gazi Hz. ne 
Fırka reisi mitat Akif Bey Te 
Belediye reisi Nihat Bey tara· 
fıodan memleket namına şu tel
graf çekilmiıtir: 

"Bugün Zonguldak bUyllk Cilm
bur reisimiz Gazi Mustafa Ke
malin kendi topraklarına ayak 
bastığı kutlu gGnün derin ve 
değimli duygusu ile coşkundur. 
Kurtuluş ve yükıeliş yolunda 
1 ürk idealinin en gür ve kamaş
tırıcı ışığını taşıyan ulu Gaziye 
bütün Zonguldaklılar en içli duy
gularla sonsuz değim ve saygı
larını sunarlar.,. 

Aynı zamanda iŞ bankasının 
lcuruluş a-finüne tesadüf eden ve 
Gazi Hazretlerinin kömür mın
takasına şeref verdikleri bugünü 

tes'it etmek üzere maden kömür İş• 
leri şirketi bir şenlik tertip etmiştir. 
Saat 3,30da 500 kişilik bir kafile 
trenlerle Baştarlar mevkiine git
mişlerdir. Eurada yeni parkın 

açılma resmi yapıldıktan sonra 
maden mmtakasındaki şenliğe 
iştirak eylemişlerdir. Halk coş
gun sevinçler içindedir. Şenlikler 
yapılmış, muhtelif eğlenceler lcr· 
tip olunmnştur. 

Yeni fındık 
mahsulümüz 

Giresun, 27 (Hususi) - Yeni 
mabsulattan 153 çuval fındık içi 
merasimle Dumlupınar vapuruna 
yüklendi. 

Osman 

Süs ve av köpekleri 
Belediye mürakipleri şubeler• 

de yaptıkları teftişler neticesin· 
de süs ve av köpeklerinden alın
makta olan belediye resminin 
eski seneler tahııkkukatı üzerin
den ahndığım anlamışlardır. Eu
nun üzerine belediye dün şube
lere bir emir göndermiş ve bun
da mükelleflerin ikametgahlarmı 
değiştirmeleri veya I< öpeklerinin 
ö!mesi daima melhuz bulunduğu 
cıhetle her sene ıhtiyar heyetle
rinden alınacak yeni cetveller 
üzerine yoklama yapılarak res· 
min tahaki<uk ettirilmesıni bil
dirmişlerdir . 

mıınıııumn t111n11111nnı111.11111111nnmıııwınu1111111n111111uımımıı uımnıı ıunııınıın• 

mezunları ilk mektep muallimi 
o!acak ve darülfünunda tedrisa· 
ta devam ederek diploma alan
lar da ortamektep ve lise mezu
nu olacaktır. 

Tahmin edildiğine göre bu va· 
ziyetlerden sonra yüksek mual
lim mektebi ilga edilecek ve 
muallimler yalnız darülfünunun 
ihtisas şube:erinden mezun ole
caklardır. 
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Hayatımın en büyük 
yüzünden hizmet 

talisizliği karım 
edeınemektir 

- Ne demek efendim, buyu

run, oturun! .• 
- Teşe!tkür ederim. lneiliz 

misiniz?. Amerikalı mı?. 
ı · 1· • 1 - ngı ızım .. 

- Tepdilho.va için burnsmı in-
tihap etmekle çok ;yi ctmi~;in · z. 
Burası bir sulh vahasıdır. İnsan 
burndn, her to.raf ın harp içinde 
oldu&unu unutuyor. Ben de onun 
için buraya geldim. Mesleğim ga
zeteciliktir. Fakat karım Alma~ 
olduğu için şimdilik burada yaşa
mıya mecburum. 

- Öyle mi efendim!. 

- Bu yüzden memleket!r.ne hiz-
met edemiyorum. Harp başladık
tan sonra lEarımın ln:ıilterede ya
§am&sına imkan kalmadı. Herkes 
onun casus olduğunu ıöylüyordu. 
Halbuki kwisi tam bir ev kadı
nıdır. Onun bütün dii§ündilğü evi 
ve ko:::<ısıdır. Bir de ycgfine cl'la
dımız olan bu köpektir. Her neyse 
bu yüzden mcmleltcti ter.kederek 
buraya iltica ettik. Fırtınanın geç-

mesini beldiyoruz. .Karımla iki
miz harptan, d::ı.rpt;::.n kz.t'iyyen 
bah:e:.':Deyiz. Bahsct~c!~ bile ka
rım ben;m nol~ai mı.zar:.mı müsa
m~hayla kabul eder. Kendisi ç.ok 
iyi h1r kadındır. Sizi tanı§hrmak 
isterim .. Yalnız henüz isminizi 
öğrenemedim. 

- İsmim "Somevil,, dir. Lon
drada sarusör dairesinde çalışı
yordum. Tepdil havadan istifade 
ederek Almanca.mı kuvvetlendir
mek istiy orum. Otel sahibesinden 
bir muallim rica ettim. 

- Sana iyi b ir hCY...a lazım. Ka
rıma sorayım belki birini tavsiye 
eder. Refik::ı.m çok yüksek tahsil 
görmüş bir kadındır. Onun tavsi
yesini hüanü telakki edebilirsiniz. 

-Çok teşel,kür ederim. 
Kaypor bu muarefedcn mem -

nundu ve muhavereyi !.esmek is
temiyordu: 

- Biraz Almanca bj}iyor mu
aum!z?. 

- ALmar.yada t.ıhsil ettim. Gü
zel konu§urdum. F akcıt çoktanhe
ri konu~madığım için melekemi 
kaybettim. Fakat çok iyi okurum. 

- Dün akşam sizin bir Alman
ca kitap okuduğunuza dikkat et
tim. 

Sersem herif! Daha demin, dün 
akşam Aşendeni yemek odnsmt!;:ı 
görmediğini söylemişti. 

Kaypor karısının geldiğini gö
rerek ayağa kal!ctı: 

- Refikam geliyor. Biz hcrgün 
bir dağa tırmanırız . Dize refakat 
etmez misiniz?. 

- Hastalıktan yeni kalktığım 
için bu ıereften mahrum kalaca
ğım. 

- O halde şimdilik Allaha ıs
marladık!. 

- Selametler. 

Kaypor karısına iltihak etmi§, 
ikiai de birlikte çıkmışlardı. 

Atenden, akşam yemeğine indi
gi zaman, Kayporlar yemeklerini 
bitirmitlerdi. Kaypor hemen aya-

ğa kalkarak Aşendeni karıılamış 
ve onu karısına takdim etmİ§ti. 
Kadın, Aıendene sert sert bakını§, 
o da, bu kadının hasım okluğunu 
anlamıştı •. Kadın, hiç de gabi de
'ğildi. Bilakis omı.n zeki ve seci
yeli bir kadın olduğu belliydi .•• 
Kaypor 1mr:sına Aşendcn hak -

kında malumat vermiş ve onun 
Almanca da bildiğini ilaYe c~mi~, 
kadın sanki bunlardan haberi yok 
mut gi~i Aşe:a:lenle alaka.dar ol
mıya ba~lamıJb, ve cna sormuş

tu: 

- Almancayı nerede öğrendi-
niz? 

- Haydelbeq~de talebe idim. 

- Öyle mi?. 
- Orada bir nene çalıştım. 
- Ben Haydelhcrgclc bulun -

dum. Orasını iyi tanırım . 
Kaypor dcr:1al sö:;:e girişti: 

- Mis~er Somerv a abıancası -
nı kuvvetlenciirmek istiyor. Ona 
bir hoca tavsiye etmez misiniz?. 

- Burabrda him:u~yi tan:;:nıyo-
rum ki.. İsviçrelilerin telaff uzü 
çok fena. 

Kaypor derhal yeni bir fikir 
buldu: 

- Mister Somervil ! Senin ye • 
rinde clsam rcfikamı ikna eder
dim. Kendisi çok yüksek tahsilli 
bir kadındır. 

Madam derhal cevap vereli: 

- İyi olur amma, vaktim yok, 
işlerim çok ... 

Aşenden, kan kocanın kendi:;İ
ne tuzak kurduklannı anbdı. Ve 
fırsab kaç.ınmık istemedi: 

- Bana ders Termeğe ra::r.ı ol
sanız çok memnun olurum. Bura
da hiç bir işr.m oJmadıcı için sizin 
en mÜsl'\it vaktiniz hangici ise on
dan istifade ederim. 

Kaypor ce"Yap verdi: 

- Çok iyi olur .. F almt bu bir 
i~ ır.eselesidir.. Ders ba~ına on 
fran!-: ço~: mu?. 

Aşcnden: 

- H:ı.yır, dedi. Ben bu kadar
cık bir pnr.:ı:rhı birİm:i sınıf bir 
muallim buloak~c:\n ~c~c r.lemnu:ı 
olurum .. 

- Öyle;·se ı~nrım da ~ir ı;4'..ati
ni bu i~e tohsis e::liyor • 

- Pekala!. • 
Mesele hal!ol:.:nmuıtu. r.1=-.<lam 

Kaypor'la A~~n:!en her gün bir 
sacıt mü.;alcmc yapac3klar ve er
tesi gün o:ı b1rde ba~lıyuc~kkrdı. 

Aşenden onlardan ayrıldı. Ka
rı koca, clip!omilthklarmdan mem 
nundubr. Ertesi gün madam, tam 
on birde Aşendenin kapısını çal
dı. Çünkü derselr onun odasında 
verilecekti. Madam onun Alman
cacmı dencrneğe başladı.. O söz 
söylerken hatal<lrını tashih etti. 

Aşenden hakikaten müstefit oI
mu~tu .. 

Bir iki gün sonra Kayporun der
si \·csi!e ittihaz edere!< Aşendcnle 
samimi görüşmek, dest olmak is
tediğini anladı. Çün!tü gün sei -
tikçe onunla konuşuyor ve harp 
meselelerine de ter:ıes ediyordu. 

Bir gün Kaypor, Aşendenin ya
nına gelmiş, ve ona içini dök.me
ğe başlamıştı: 

- Hayatımın en büyük talisiz
liği, karım yüzünden memleketi
me hizmet edememek. Harp baş
ladığı zaman asker olmak istedim. 
Yaşımın ileri olmasından dolayı 
beni kabul etmediler. Fakat harp 
biraz daha devam edecek olursa 
karı.m da gözümden silinecek, ben 
de memleketime bir iş yapmıya 

çalışacağım. Bir kaç lisan biliyo
rum. Her halde saıuör dairesine 
müfit olabilirim. Siz de hu daire
de çalışıy.oraunuz, değil mi?. 

(Bitmedi) 

VAKIT 

Kadın kaçH dılar! 

Kadını kaçıran 5 kişi 
kardeşini de ağır 

surette yaraladılar 
Bürhaniyc (Hususi) - Bürha

niyenin Karat~ köyüne yakın bir 
yerde menfur bir hadise olmuş
tur. Beş şahıs, biri erkek diğer iki 
si kadın üç köylünün önüne geç
miş crkeei yara.lamı§ iki kadından 
genç olanı alıp meçhul bir semte 
götürmüşlerdir. 

Mütaarrızların hüviyeti tesbit 
edilmi~tir. Bunlar Bürhaniyenin 
Çöllük l;öyünden Hakkı oğlu Os
man ile arkadaşlarx a.yni köyden 
Hüseyin oğlu Ramazan, Ahmet 
oğlu Muhtar, Ali oğlu Zekeriya 
ve Zel~eriyanın birade;i Süley
mandır. Tecavüze u\1rıynnlar ise 
I<orataş i:öyünden Mehr.-ıet ile an
ne3i Cennet ve k.ırde~i Tt1ehmct 
karısı Mevlude Hanım!nrd:r . 
Mehmet e!inden gelen bütün gay 
rctini sarfec erel' kardeşini müte
arnzların elinden kurtarr.ıak i:;
temİf ise de muvaffak olamamı~
ve üstelik yarafa.nmışt:r. 

Jandarma derhal tahkil(ata gi· 
rişmiş olup vak'a faillerinin an
bean yakalanmasına intizar edil
mektedir. 

katil iki kardeş 
Sultanselimde lbrahim ağanm 

kahvesi önilnde Hayri isminde 
birini öldürme~ten suçlu Hamdi 

ve lrnrdeşi Hilminin muhakeme
lerine dün ağucezada dev3m 

o:unmuştur. lv.uhakemeoin dCn

kü celsesir.de yeniden iki şahit 
dinlenilm "ştir. 

Gene c! .. n Sultarse!imde Me
cidiye türbesinde oturan Ahmet 

Daim Efendinin müdde:umumi
liğe gönderdiği mektup olrno
muşt ur. A ·met Daim Efenr1; l:u 

mektubunda hadiseyi kem . • u
den daha iyi hiç bir kin s enin 

bilmediğini yazmakta ve şahit 
sıfatile c.'.inlenilmes·ni istemekte-

dir. l\labkeme Lu şahidin celbi
ne karar vermiştir. Dav;;ya 8 
l eşrioievve!de devam o.unacak
tır. 

Sahtekar bir 
Mahpus 
Malatyanm Adıyaman kazası

nın Şehin"gan köyünden o.up 
J.:açakçıhktan hapse mahküm edi

len Yusuf isminde biri, ziraat 
mevsrmi olduğundan ekinini biç· 

mek iizere müsaade ile hap!sba
r.cden çıkan!mıştır. Muayyen 
müddetten sonra hapiaboe mü-

dürlüğüne müracaat eden bır 

köy!O l<endisinin Yu!rnf olcutJnu, 
mahkumiyet müddetini tamamla

mak ıç ·n tekrar hapishaneye 
gelciiğini söyler. Fakat hapishane 
müdürü Tevfik Bey vaziyetten 
şü phelenere-k tetkikat yaptığı za· 

man işin içinde bir hile bu~duğunu 
anlar ve tahkikat derinleştirilince 
hakiki vaziyet meydana çıkar. 

Hakiki Yusuf hapishanede ve 
sahte Yusufta mahkemede hük
me intizar etmektedir. 

Mısır matbuat 
müdürü 

Mısır matbuat umum müdürü 
lsmail Bey şehrimize gelmiştir. 

Ismail Bey bugün Yalovaya gi
decek, orada Seyrisefain umum 

müdürü tarafından şerefine bir 
öğle ziyafeti verilecektir. 

-
K·ınııBtyİ incitmeksizi hak· "a°j 
rede old ğunu arııyalım ve insan 

iyiliğine samim ·yetle ça ışanlara 
hürmet ede im •• · b·r 

Aile scrlcrıalısı altında tercüme et- / " Gerçe iyi kullanılan ~ 
tiği esere başlamadan el'vel nıulıtc • hayele) bize hayatı sev .t 
rem muharriri Zonouldak mcb'usu ve tahammü ümüzü a.rtır~it 
Hall·ı 11, yı·n , l • . . A susunda pek miiessır kt 

oaşmu ıarrırımız eım t a 
olabilir. Falint .b?ş u h'l,,ı 

Beye göndcrditii mektubu derccdiyo- ve bütün cazil>esını şe 
mz. Bu. mektup eserin niçin tercüme t iraslara saklayan bir~ (O:~ 
<rlildiğini bildircliği İtJin kemali elıcnı le) nin ruh ve dimag ı° siıl 
miycll<• aUye naklctmektegiz: icra edeceği kor:.unÇ e 

Aziz kardeşim Asım Bev. savvur etmek güç bif ş~~ 
s :r kaç zaman evvel, "Yakıt,, dir. Hayatta muvaf a ı' 

için arada sırada vazı yazmamı bahtiyarlık; hissiyat ve kı 
istem"ştin. 1 oş l u unôum, peki, kcpılanlara değil, anca d ı 
yazarım cic cı im. Dı·şür.emedim ki mesini bilenlere mevdu 1 u ,~ 
muharrirlik bam başka bir mes· Bazı eli kalem tutan ad.. 
le:.t ı r. Hem ce ne yazalilirci .ıı? gençliğe kasten mu~~r~ 
(A ldualıte) ye baş vu ısam, dert- zihniyet vermek istedi~t11bı 

Yül bile ec!emem. Mat ı.ı s!z ba ş ı mı der1 e sokmuş o:u· 
rum : Kavğacı ve hırçın Lir ka- böyle bir şaıbedeo daioı' 
Jemi'11 var. t-. a ! buKı verdiğim ederım. Fakat bir kısıoı P e 
sözi?n n lı ıncfon bt m;:k me-: .mr!- tın iıasıla itıkarile bu ~~ 

verecek mahiyette oJdug yctı n ·'eyim. Ne yapayım ? Dü· 
d h iokôr etmemeliyiz. şündüm, taşın ım; karileri şa si Varılacak hedef pek dt 

fikirler ı mle ujraştırmaktansa fi-
kir bc.yalmaa t:z ·'cn kJdcm1i 0 _ tedilccck yol, uzun ve ç 
lan millet cr:n c!üo1Ence?erile m<'Ş Bu hedefe hissiyat ve k 
gul etmeğı daha makul buldum. kanatlarile varılamaz. Çoi; 

K aç. z.amandır, mattuahmızda bi!miye ve öğrenmiye, ~ 
(ınod~) oldu : Hıss ·yatı gıcık•ıyan, da çok düşünmiye mub~a 
merak ve teceısüs uyandsran kip edilecek istil<ametı, 
yazı lara i.tifat ediyorul. Mesela Reisimiz pek veciz bir. 
bi.mem dikkat ea;n:z mi ·1 Ke- ifade buyurdular: "Mıll 

bi lgi ve kültür sahasında riman Hanımın hilı ayeleri gün· c 
cilig· e mazhar etmek.,, ~.". !erdir gazetelerimiıin en es- slı 

sermayesıni teşkil ediyor. Kım hepimiz için yeni bir mu 
bi lı r, c!aha da ne kadar zaman devresi açılıyor. Bu rnüc3 
devam edec?I<. kafalarımızla yapar.ağız. 

attır ki bu kafalara en 
Garip değil mi ? Eu davada sö- tarzda kullanmanın yollar 

zii ayağa düşürdük : En güzel terecektir. 
(ayak lı k;ıdm hangi millete men-
snptur? Şimdi de onu aramakla 
meşgu üz, ıihnimız o kadar ka
rıştı ki kadın mı güıel, erkek mi? 
bunu anlamak içm ga!iba aylar
ca deva m edec ek anketlere, 
münakaşalara ve hatta mcsaba
kalara şahit o:aca&ız. 

Neşriyat.mızın en yüldü kısmını 
t şkil eden s·nama bab·s~eri, şen 
yazılar, szönül işleri ve sa:re ..• 
Yetmiyormuş gibi akıl ve hayale 
gelmiyen bu türlü mevzular icat 
edi}oruz. 

H iç bir .kimsenin fikrine ve 
cüzdnnına karışmak istemem, 
fakat bir taraftan halkın fıkriya
tım müteaffın ve bayağı bir 
feisefeye sürüklerken, diğer la· 
ra!t<m hayatın müşküller; ve ka
rarsızlıkları . iç:ude l;ucalayan 
ruh'ara ışık tutc:cak, yol göste
recek ciddi bir felsefeye, hem de 
şiddetle mulıtac o:duğuınuzu 
onutmamalıyız. 

"ltir af ede.im ki ana'nelerin 
günden güne zayıfladığı bir za
mandayız. insanlar, artık yalnız 
akıllarıom rehberliğine tabi ol
mak istiyorlar. Fakat pek mü
him bir noltla var: Aklı iyi kul-
lanabilmek!,, Eu ise, pek ciddi 
bir ha11rlığa muhtaçtır. Akıl, ni
hayet bir (Meleke manzumesiı 
nin mahsalasıdır. Eu melekeler
den her b"r layıkile işlenmiş ve 
muhtaç oldukları gıdayı almış 
o!madıkça, aklın bi7.e hakiki bir 
ı ehberlik yapmasına imhin olcı
ınaz. "Aldınm rehberliğine tabi 
olacak kimsenin hayatta daima 
,,Hiirmete layık şeyler,, bu'un
duğunu öğrenm .ş ve her zaman 
şahsi ihtiraslarıom fevkine çıka
bilecek kadar yetişmiş o~ması 
lfızımdır. Binaberin ins:ınfarda 
beliren bu istikliil temayülünü 
"Hayır,, e tevcih ~tmek ve en 
makul hareketin "Namuslu in
san,, olabilmekten ibaret oldu· 
ğunu anlatmak icap etmez mi?,, 
tfo vazife, fikrimce mekteplerden 
zıyade gazetelere t erettüp eder. 
Çünkü mektepler, milJetin ancak 
pek küçük bir kısınile meşgul 
olur; gazeteler, büyük, küçük, 
genç ihtiyar, kadın erkek, fakir 
zengin herkese hitap ederler. 
Bir milletin matbuatı mühas:ran 
"mubayye e,, yi alevlendirmekle 
meşgul o:mamahdır. 

• * * 
Yukarıda karileri, şahsi 

lerimle uğraştırma!;tansıl 
hayatında bizden kıderJJ 
milletlerin düşüncelerile 
etmeyi daha makul bul_d 
arzetmiştim. Fikrimce b~r 
tin en kuvvetli istioatga 
olduğu için Fransız müte 
lerinden \Pot Jane - Paul 
nin bu aziz ve mübarek 
üzerinde yükselttiği bir ş• 
benimsiyerek Türkçeye 
dim. Tercümede tamaınd• 
vaffak olduğumu iddia e 
Fakat muharririn fikirler 
mamcn sadık kalmak, s 
yıcı ve cana Y.akın Ü 
muhafaza etmek için eld 
len gayrette kusur etıı> 
temin edebilirim. Bütün 
gençlerimizi düşünmiye 
görmektir. 

Eğer bu naçiz terc~?'tf 
karilerimi, düşündürebı~~ 
dimi bahtiyar addedecegıı't 
rin, Fransız al<adernisi tar 
tel viç edilmiş olmas:nı, il 
ve ehemmiyetine bir ~.~ 
göstermek istemem. Ç~ 
cihet, muhterem karilerıf1 
recekleri alaka ile sabit 01 rif 

Eserin, terciimeden ha 
lan mukeddemesindeki şıJ 'J"1 
arzederek sözlerime nib~et• 
ri}orum: "(iyiliği) seven 
aynı şekilde sevmiyorlr' 
birbirile mücadele ede! ~ 
mumi ahlakın terakluoı 
mümkün olabilir? Biı ka~al 
devam ederken ınaks~~tf 
bo'ur. Şu halde ne ı ... 

5 Son söziin, bizim oıoıa ... 11!111.1 
Hayır ... Biraz (iyiıik) ya~~ 
Şu halde kımseyi ine~ °"' 
hakikatin nerede oldugll 
yahm ve herhangi bir . 
insanların ıyiltğine sar-

1 

çalışanlara hürmet ede 1q 

BHvesile saınimi s~f sıl' 
sunarım kardeşim efen l\;cJ 

Zonguldak .
1 ttal• 

A 1 
Ailenin faid~ ve n1"'

8u 
Beşeri tabiatteıki "' 

ihtiy&ıÇ 

- Yarınki nU•h•"'' 
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S• Politse : 

ıyaset aleminde : Bugün --· Şüp.::li b:r .-:.~.ı~ - Araba sü-

Son safhaları görülen bir muhakeme 

Groenland adası sahilleri kimin malıdır? rücülerinden Nurettin şüph leti 
Şitnali A-;---.-------------------- vazıyette Beyoğ'unda umumha· 

•dasırı111 sa~·~tk.adaki Groenland adaya talip çıkmadılar. lsveç ve ne!er arasında dolaşırken çevril· 
llıttirıe . 1 erı Norveç hü~fı· Norveç yekdiğerindcn ayrıldıktan miş, üzer:nde esrar ve biçak 
ncllıi ~·~ Danimarka hükumeti· sonra memleketlerinin teşkilatı bu'unmuştur. 
Ilı •ıttır? B 

Eyüpte bir 
sinde geçe 

ve 
• 
ı ay 

h •U .\\'fu u mesele iki şi· icabından olarak bahkçıhğa fazla Kaçak sigara _ Şehzadcba-
İt ~,1h Pa hükumeti arasında ehemmiyet veren Norveçlilerin d K 

' 11 u b il şın a alenderhane mahallesin· 
Groenı a edilemiyor. de dünyayı saran umumi buhrandan k arıd de oturan 70 yaşında Hüsnü Ef. 1Sıtı111d senenin büyük bir zuar görerek bu zararı teıAfı 

n a sah' ı . Şişhane yoku~undan geçerken 
~il ik· il erı tozlarla kapa· edecek menabi aramaları v~ Gro· 

baltıd 1 lnıilyo;ı kilometre murab· enlant sahilinde serbest mınta- çevrilerek üıeri aranmış, 58 def-

Cinayeti hafifletecek sebepler yol~; 
dava vekili" Cani c·naveti kel esile 

ödemeli ,, diyor .. 

b~Q d:b:·~c~ bir adadır. f u ada· ke istemderi hahhazırdaki ihtila· ter kaçak sigara kağıdı bulun- Eyüpte lslambey mahallesin-
Uı Ya 

1
' ını teşkil eden cesim fa sebebiyet veriyor. muştur. de vukua gelen feci cinayeti 

fıııd~ıı yas~ bazı seyyahlar tara· Groenlant sevahili mese:esinin Büyük - Süleyman, Ali, Mus· belki karilerimiz henüz unutma· 
llıatk, ~cıılrnişt r. Bugün Dani· Danımarka ve ?\o veç tırasında tafa isminde üç kişi Suadiye mışlardır. Uzun bir müddetten 
dıktar, 1 

e ~orveçin paylrşama· harbe kadar giclecek şedit bir plajının deposuna girmişler, bir beri ağır ce:ıada muhakemesi gö· 
~Otina ~ahı~ IHsmının kıymeti ise ihti a; husule get rmesine intizar hayli rakı ve bira şişesini yük· rülen ve artık son safhalarına 
~han alıg1 ve buz. mınlakaları etmemeliclir. Danımarkanın sran lcnmişlersede çıkarlarken yaka· gelmiş ~bulunan bu dikkate şa-
~•da11 ;::-tviıyanıarın bu mınta· takdirinde Norvecin cetıup kon· ]anmışlardır. yan cinayet davasını bir kere 
~tıııd d 1 adeye mecbur olma· şusun ı karşı batı iktısadi teda- daha ve kısaca anlatalım: 

a ır Mebmedin hünerleri - Sabı ,. G,tek · b r alm · sı ihtimal dahilindedir. Hadiseye sahne olan yer, Is· 
~'Otııt ilanda adas gerek Ancak mes!le bu kadarla kalmıya· kahlardan Kasımpaşalı Mehmet limbey mahallesinde Naşidin 
•0ıııp A. rıdı~ sahilleri Kt ·s:of Ko. calttır. eeJki de neticesi harple Kuzguncukta hukuk hakimliğin- kabvesidir. Maktul Ömer 
N r\'c ,.ınerıkayı bulmadan evvel biteceği muha!<kalc o'an ihtilaf- den mülekaitismail Hakkı Beyin kimseye zaran dukanmıyan ka· 
~lt\'c~•ılerce ma!uıncu. lsveç lau hal'etmekle maharetini bir evine girerek halı masa örtüleri badaydığı ile muhitine şabret 
ldrtıi ' danimarka kıraHığ·ınm ço'c defa'ar göstermiş olan Ak· ve saat çalmı,, bunlara kanaat salmış bir delikanlıdır. Katil Veh· 
~il 't flde bu"unduğu müddetçe vam cemiyeti meseleye vazıyet etmiyerek Beylerbeyi caddesinde bi ismini taşıyor .•• 
lıı~ ~ıı Danimarkaya ait sayı- ederek iki tarafın kabul edebi· Bir cumartesi günü, Omer, 
~tları sveç ve Norveçten ayrıl· leceği bir tesviye sureti bu- nezafeti fenniye ahırınada girmiş Naşidin kahvesinde tavla oyna• 
llı~u 1 sonra da Kopenhag bükfı lur. süpürücü!erden iki elbise maktadır. Bu esnada Vehbi kah· 
•' rla d d G M h Ö "'lab·· n a ve Groenlandı ken· Her hal e roenlaot ihtilifıoı aşırmıştır. e. met bir az sonra veye geliyor, dosdoğru merin 

ııy l" S0 ~ ınden ayumdı. cihan sulh Vf! müs~lemetini teh- yakalanmışhr. yanına yaklaııyor, iki ay evvel 
ı·ı :ı ı 1er aınanlara kadar ne fsveç- likeye koyan hadiseler arasında Bir cerh _ Beyoğlundakaran· bir karpuz meselesinden bozuş· 
kada:e de denizcilikle faıla ala- saymak çok hatalı bir düşünü- fil aparhmanmda kapıcı Hamdi muşlardır. Vehbi Omeri kahve· 

olan Norveçliler iki·huzlu şe ıie 1ald ec!er. . den dışarı çıkarmak istiyor, 
11- sucu Mehmet ile şnkalaşırken Omer, kendisini kahveden zorla 

l'h'-\l\sloıpaşadaki Tevfik Rüştü B. ş~re- aralarında kavga çıkmış, Hamdi çıkarmak istiyen bu adamın iyi 
;tıgında üç yaralı fi ne bf r ziyafet sandalya ile Mebmedi başından bir niyeti olmadığını anlıyor, 

l.ı '\~81111 • yaralamıştır. Vehbi daha ileri gidiyor ve 
'"k~ Paşada Iranla lsmail Evvelki gün lzmirden şelıri· Omerin koluna yapışıyor, Ömer 
~d~1 Efendınin bakkal dükka· mize gelen Hariciye vekili Tev· Maarif vekili teftiş vaziyeti tehlikeli görüyor bir 
~111 n Yangın çıktığını ve dtik· fik Rüştü beyin şerefine dün sandalyaya yapışıyor ve Vebbiye 
ytıı Yandığını dün yazmıştık. Amerıkan sefaretinde sefir M. seyahatine çıkıyor yükleniyor, Vehbi çevik bir ha-

~~l'tıdn feci bir kaza olmuş Sherrill tarafından bir öğle zi- Ankara, 27 (A.A) - Maarif raketle bu hilcumu zararsızca 
llt 1 onbaşılarından Kemal Ef. yafeti verilmişf r. Vekili Es at Bey bugün Kay eri geçiştiriyor ve mukabil taarruza 
Gıcf eki ve lsmail Efendilerin trenile bir teftiş sP.yabatine çık· geçerek elindeki usturayı kulla· 
n,:11

:eü bulundukları dam çök· Darülfünun tıtlebesi mıştır. nıyor. 

mazdan evvel Vehpiye sandalye 
ile hücumu bir tnlırik olamaz. 
Çünkü badıse, maznunun Öme• 
rin kolundan çekerek knbveden 
çıkarmıya çalışmasil~ başlamış· 

hr. Netice olarak, iddia maka· 
mı Vehpinin 448 inci madde ile 
cezalandırılmasını istedi. Mahke· 
me bu talebi kabul ettiği tak· 
dirde suçlunun on beş ili on se• 
kiz sene hapse mabkOın edilme• 
sini icap eder. 

Bilahare, maktul veresesi ve
kili müdafaa yaptı. Bu müdafa• 
anın lstanbul adliyesinde şimdiye 
kadar görülmemiş bir hususiyeti 
var dm 

Vekil, 448 inci maddeyi maz
nun için az buldu ve dedi kiı 

"- Yapılan cinayet tamamilo 
bir taammüt eseridir. Maznun, 
elinde bıçak, ta kahveye kadar 
gelmiştir.,, 

"Kana kan!,, istiyen vekil, hu
kuku şahsiyeden feragat ediyor 
ve Vebpinin 450 inci madde ile 
yani idam cezasile tecziyesini 
istiyor. Vekilin ıon sözleri şu: 

- Cani, cinayetini kelleıile 
ödemeli! 

Bu vekil avukat Etem Ruhi 
beydir. Maznun vekili de müda
faasını yaptıktan ıoora dava ka· 
rara kaldı. 

ölüm 
t~~ .,,.5· de ateş ortasına dilşe· st • Bir dakika sonra keskin yllzlil 
d ... gır su tt 1 l dunUyor - Merhum Suvari Miralayı Ha-
lt, y re e yara anmış ar· B ustura Omerin yedi yerine dalıp 

t aralı! 1:.1 b · A d ir taklit SUÇU mit Beyin damadı doktor Kemal •tıtıl ar Zutdir astanesıne On beş gün evvel na olu ,.ıkmıc ye o ifadeye gayrı muk-
U lllışlard Dük'-I 12 b" f K d 'k H ~ -s Beyin eniştesi Kuleli askeri lisesi tay ır. K n ın seyahatine çıkan Darül ünun mü· abataş Jisesin e ı en ay- tedir bir halde boylu boyuna ye-
•:ı a sigo t ı ld d h esbak müdür muavini ve kırk l11al d . r a ı o uğun an ta · derris ve talebeleri bu sabah riye lisesine nakleden ve bu re yıkılmı•br. Vebpi tel!~ ve 

erınl t' ·ı ı t d' h d d " beşinci suvari alayı kumandanı "I eş ırı me.t e ır. şe rimize avdd e ecekler ir. nakil esnasında sahte tastikname korkusundan kapıyı bulamıyor, \.. b sabıkı Miralay Ali Rıza Bey 
lLİ .. angtr ya· ngını tanzim ve mühlirlerini taklit et· pencereden kaçıyor. 
tt Perşembe gllnil akşamı filcceten 

llıcl l\~un. evvel Cihangirde Meh· Konturatsız icarlar mekten suçlu Naci efendinin Tahrik var mı? vefat etmiş ve dün çok sevdiği 
hıı~ lllıl beyin aparhmnnından icar edi!mekte olan bazı em· muhakemesi dün Agırcezada Davanın dünkü celsesinde id- askerlerinin eyadii ihtiramında 
~b ,: sıktığını yazmıştık. Yan· lakin konturatsrı olarak işgal görülmüştür Davanın evvelki dia makamını işgal eden muavin Özbekler tekkesindeki aile kab· 
d Ul11ıı:llsında l<amil beyin evde edildiği öğrenilmiştir. Hükümet celsesinde iddia makamı ceza is- KAşif B. iddiasını serdetti. Müd· ristanına merasimle defnedilmiı· 
b'h k 81llasının şüphe uyandır- varidatınm ziyaına meydan ve· temişti. Maznun vekili dün mü· deiumumiye göre, katil hadise· tir. Merhum çok halük, bamiy-
lt y anaatini verecek şekilde rilmemek için tahakkuk memur· dafaasını yapmış ve beraet ta- sinde mazounun cezasını azalta· yelli ve kıymetli kumandanlan .. 

t.dttj-.lltıhşlık olmuştur. T ~shih ları tarafmcian sık, sık kontrol Jep etmiştir. Dada va karara kal- cak esbabı muhaffefe mevcut de- mızdan idi. Kederdide ailesine 

~~~~~~~~~~~y~a~p~ı·~m~a~s~ı~b~il~dı~·r~il~m~iş~t~ir~·~~~~~m~ı~ş~b~r~·~~~~~~~~~~~~ğ~il~d=ir~·~M~ak~t=u~l~Ô=m~e~ri~n~,~b~ı~ça=k~l~a~n~·~S~a~b~r~ı~c~e~m~i~l~d~i=le~r=iz=.!:!!!!!!ıı=e!!!!!!!!!9_. 
Qı· M k Ve .. Cevabı kere onu aramıya görsünler, ne· Bu yahudi kızı her feyİn doğru· r e t up rede olsa, ne zaman olsa bulur • ıunu bilir ya, benim için aormak 

lar. Daha da fena olur. Sonra Sa· olmaz ... ,, 
- Küçük Roman -

-s-
At ..........___ .Atulrauid : .At. S~ 

L· ''tte -----------mıımmn1--ımı----~~~i:te~:k &ittiğini, ne yapbğını lerini deği~tirmit olacaklar. Saide 
'b' °"tt-.'L·ı •okaklan dolaştı, gez· becerebilir mi?. Becerse bile Şi· 
,,~ l "'Qı d ..... 
h 'ltt 

1 
ıgı ;aon karar; Saide· naıi Bey huna tahammül edebilir 

''lt~l eyi j ... ı-~ k ld ·? 01 'nkA k d lttı ~htt 0 Aar etme o u. . • . mı • maz, ı ar etme oğru· 

İd ~t~ h· alınanı,, olacak, evde· dur .. 
d ~ li~rıır tey ıezdirmiyecek, Sa· Bu karala eve geldi. Sara ile 
.~"" ·, s1nı. ar .. rıa ona da ı'nka" r C· ki 1 el 1 Ah d -o. ""1:1( ~ çocu ar ya nız ı ar. çıyı a 
~ lttıe i aı~e gözüyle görmüt ol· bugün karakola çağımnılar, da· 
t. ~lt nkar! .• Eğer inkar etmez• ha dönmemi§. Niçin çağırdıkları· 
~ı d t\r~nin babası, Saidenin nı Sara bilmiyor. Şinasi Bey §Üp· 
~~ l:ıifeğıl ~emektir! Haklı ol· helendi; polis tahkikat mı yapı· 
~l isitı \~Vınin idareainin Hla- yor?. Sakın Saide bir gevezelik 
~~ )ol ıraz zalim olmaktan etmiş olma.sın?. Y olaa evdekiler 
it 1ltııı1 Yok.. Saideyi görünce bilir bilmez bir halt karıttırdılar 
~t •or~;:t~cak, eğer Saide bir da hükumet onu mu haber aldı? 
id ' o au aa cevaplar vere· Herkes, onun karısını aldatmak i 
~o retle d • 

~ ~ Sok avranacak kı Sa- çin yalan söylediğine innamaz, 
~et ed uzun s~aller aormıya Anadoluya yardım ediyor dedi • 

L ~ti • eıneain... ler mi Arapyan hanını boyladığı 
Q()~l lt teç" t" ·ı .. 

' t&· . 1! ırı ehılırae ancak gündür •• Hay kör Aeytan ! Bunu 
~1tbti}' 3' 

~ '" l''lt. ır. Yumutak dur· naaıl anlamalı?. Karakoldan sor• 
id~ıt. clellle~~a.k •akalı ele ver- mak olmaz, §Üphelenirler. Bir a-
~ . J{lır S 

ı lle l • onra artık evin ralık evden aavutmak da aklına 
0 

&cak? Saide ile y_er· geldi amma faydaaıı buldu. Bir 

ide Hanımı düşündü, "imkanı Şinasi Bey aalonun ortasında 
var mı Saide bir gevezelik et· durdu, batma gelen bu büyük fe
sin?,, Gevezeliği Saide Hanıma lakeli nasıl atacağını bir daha dü· 
yakıştıramadı.. Söylenecek aözü tündü. Bir hamlede bu iti bitir
aöylemiyen kadın hiç gider de meğe bir çare yok mu?. Dit ağrı· 
gevezelik eder mi?· Amma ben ıı çekmit de canından bezmit a
hapse girsem bütn yalanlar doğru damlara benziyordu .. Kalkıp istin 
olur; diye aklından geçti. yeye gitmek olmaz mı? Ne ola • 

Sara Saide Hanımın lstinyeye cakaa olsun, bitsin; eğer Saide 
geçtiğini, Nimet Hanımın bu gece bir kavgaya karar vermİ§se, bu 
evde olmıyacağını söylüyordu . • • fırtına, lstinyede belki daha ko· 
Mektupta yazılanların hepsi doğ lay geçer •. Sonra kaynatası aklı· 
ru çıkıyor. Zaten yanlıt olmuına ne geldi. Ondan utandı.. "Eğer 
imkan varmı? Mektubu başkasnm doktor ağır hasta ise büsbütün 
yazını§ olmasını düşünmek Şinasi ayıp olur .. Eğer Saide yarm da 
Beyin kendi kendine icat etmek gelmezse o zruman doktoru yok· 
istediği bir tesellidir. Oturup ona lamak borç olur .. O vesileyle gi· 
göre bir daha düşünmeli. Şimdi derim. Eğer babaaı ağır hasta ise 
bu İ§te yalan söylemek kadar ko· Saide hiç bir §ey söyliyemez.,, 
lay değil.. Ne ayıp.. Diye dütündü.. Saide Hanımla 

Bir gün gelip de karısının kar• münakata kolay olmıyacağmı bi
fıama böyle bir suçla çıkacağını liyordu. Hiç aklıı. gelmedik bir 
hiç a}tlına getirmezdi. Huvarda- yerden tutturabilir.. ilk İ§İ onun 
lık yaraşır mı? .. "Bunlan ben mi neler bildiğini öğrenmekti •. Gene 
yaptım? Nasıl oldu da düşüne • Sara aklına geldi .• Eğer kabil ol· 
medim?. Saide acaba beni nasıl ıa, Sara ile konuşulsa sonra Saide 
kar§ıhyacak?. Acaba neler bilir?. "-tanımla konuşmak çok kolny 

olurdu!. 

Şina~i Bey geziniyor, dütünü· 
yor kendini avutamıyordu.Bir ara· 
Iık çocuklarını görmek i~tedi, ye-

mek odasına indi.. Sara onlara 
yemkelrini yediriyordu. Şinasi 
Beyi görünce: 

- Sizin için de hazırladım, de· 
di. Şimdi vereceğim .. 

Çocuklar babalarını gorunce 
gülümsediler .. Küçük Urhan elin· 
deki ekmek parçasını uzattı. Sa· 
ide bunları nasıl da kendine ben· 
zetmiş ! Bu gülümsemeleri tıpkı 

analarının gülümsemesi t Bu ço• 
cukları kedi yavrusunu saklar gi· 
bi saklayıp büyütüyor •• Hafta ge

çiyor da Şinasi Bey onların yüzle· 
rini görmiyor.. Çocuklar Nimet 
Hanım isminde bir kızın elindedir 

Bu Nimet Hanım kimdir?. Saide 
bu kızı nereden buldu?. Şinasi B. 
bilmiyordu .. 

Şinasi Bey büyük oğlu irfana 
sordu: 

- Bugtia: gezmeğe çıktınız mı? 

- Gittik .. Nimet Hanım yok ... 

- Kim götürdü?. 
(Bitmedi) 
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Kontenjan kararnamesinin tatbikine Sll8R 
dair talimatname dün lstanbula geldi Düşiincel~t 

Ankara, - Kontenjan karar· 
namesinin tatbikına dair şu tali • 
matname iktısat vekaletince vila
yetlere tebliğ edilmiştir: 
, A : 24 - 7 - 932 tarih ve 
13213 numaralı kararnameyle il
ga edilmiş olan a, b, c, d, e, g, ve 
h listelerine dahil olan eşyadan 
1 eylfıl tarihinden evvel güm
rüklere geLmi§ olanların yahut 1 

eylul tarihinden evvel sipariş e • 
dilmiş oldukları aşağıda yazılı 
ıartlar dairesinde tahakkuk e -
denlerin eylul 932 zarfında kon • 
tenjan harici ithaline müsaade 0 • 

lunur. Bu mallardan ithal tale
binde bulunan tacirler cipari;?in 
nevi, miktar, tarihini, siparışın 
verilmiş olduğu müessesenin is -
mini ihtiva eden mukavele, ya -

hut sipariş mektubu suretini, ma 
lın Türkiyeye sevkine müteallik 
konişmento sigorta poliçesi or
dino bunlara mümasil diğer ve -

saiki yahut usulü dairesinde mu· 
saddak suretlerini imza ve mes • 
uliyetleri altında maim bulun • 
duğu mahallin ticaret sanayi o -
dası riyasetine tevdi ederler. 

B: Bu talepler tarihle sıra numa 
rasile bu husus için açılacak def
tere kaydedilerek muameleye ta
bi tutulur. 

Oda reisleri vesaikin tevdi e· 
'dildiği günü takip eden gün zar
fında lstnnbul ve lzmirde ticaret 
odası idare heyetlerine bunlar • 

dan ba§ka mahallerde oda mec 
lislerine tevdi ederler. Heyet 
meclislerce kendilerine tevdi o· 
lunan vesaiki üç gün zarfında 

tetkik ederek bunların muvaz:ıa· 
dan ari hakiki girecek oldukla -
rına kanaat getirdikleri takdir • 
'de keyfiyet mütterek mes'uliyet • 
le imzaları tahtında bir mazbata 
ile oda riyasetine bildirilir. Riya
ıet bu kararları derhal alakadar 
mahallin gümrük idaresine bil • 
dirmiye mecburdur. 

c - Mahalli mıntaka ticaret 
yahut iktısat müdürleri işbu he -
yetlere behemehal ittirak edecek
lerdir bu memurların hazır bu • 
lunmadıkları heyetler bu işler hak 
kında karar ittihaz edeme. Mın • 
taka ticaret ve iktısat müdürlük
leri bulunmıyan yerlerde oda 
batkitipleri vekaletin odalar 
nezdindeki muakkibi umuru ıı • 
fatile oda idare heyet yahut 
meclisleri müzakeratında hazır 
bulunurlar. 

d - Oda idare heyetleri ya • 
but meclislerince bu bapta itti
laz olunacak kararlar tarih sıra 
numarasile hususi bir zabıt def • 
terine yazılarak aza taraf mdan 
imza edilir. 

1 ~ylul 1932 den 31 birinci 
kinun 1932 ye kadar, 31 dahil, ü 

çüncü maddede mezkur limanlar 
da Türk mahsulatından üzüm inci 
fındık, yün, zeytinyağı, gülyacı. 
ve kasaplık hayvan, balık, tiftik, 
ihraç edecekler bu malların nev· 
ini, miktarını, bulunduğu mahal
li, ihraç edileceği memleketi, 
Türk parası ve döviz olarak kıy
metini, müraelünileyhin sarih ad
resini, malların ankonsinasyon 
yahut mürsil emrine, ordre gön

derilip gönderilmediğini iki esas 
nüsha ve bir suretten ibaret bP. -
yannamelerle tarihi sevkten en 
az üç gün evvel 3 üncü maddede 
yazılı ihracat teabit komisyonla • 
rına bildirirler. 

Bu beyannameler tarih, nu • 
mara sırasile, hususi bir deftere 
kaydedilerek muameleye tabi tu· 
ttılur. 2, 3 üncü maddede yaz~lı 
olduğu üzre 1 Eylfıl 1932 den 31 
birinci kanun 1932 ye kadar ih • 
raç edilecek malların kıymetle

rini tesbit etmek üzere 1st"nbul, 
lzmir, Trabzon, Giresun, Ordu, 
Ayvalık li.manlarmda icabınd<ı ik 
tısat vekaletince tayin edilecek 
diğer iskelelerde vekiletin ta • 
yin edeceği bir murv.hhas ile ma-

haJlin en yüksek mülkiye memu
ru, yahut tevkil edeceği zat rr:a -
hnlli ticaret, sanııyi odaları mec· 
lislerince meclizi temsil etmek :i • 
zere ihtisas erbabı arasında ~eç; __ 
lecek ik i zat, oda umumi ve ·) ""{ · 
katipleri, yahut b~nlarm yerme 
vekaletin göstereceği bir zat 
t::ın mürekkep ihracat tesbi~ ko -

misyonları teşkil olunur. Bu ko • 
m:syonlara bizzat hazır bulunüu
ğu takdirde iktısat vekaletin!n 
murahhası riyaset eder. E·ıvelki 

.ı~.adde mucibince müteşekkil ko
misyonlar resmi tatil günlerin • 
den maada behemehal her gı!n 
içtima ederler. lçtimam muteber 

c rnası içir. en az dört azanın bu 
meyanda iktısat vekaletinin mu • 
ralıhasının huzuru şarttır. 

Kararlar tarih, numara 11Tasi· 
le azanın imzaları, mes'uliyetleri 

altında hususi bir zabıt def t~rine 
kaydolunur. Komisyonun tahrir 
işlerinin idaresine lüzumu olan 
memur, vesait ve levazım mahal
li ticaret odalarınca temin olu 
nur. 

insan kudreti 6 ıncı madde - Hükümleri 
dairesinde ithal talebinde bulu· 
nan tacirler mezkur esas nüshala· 
rı aurctlerile birlikte olarak güm· 
rük idarelerine vermiye mecbur 
oldukları gibi, gümrük idareleri 
de her iki vesikanın kendilerine 
bu tekilde tevdiini aramakla mü
kellef tir. 

• • 
son ·? 
verdi ını' eserını 

Bu seneki olimpiyatlar, dört 
sene ve sekiz sene evve;ki olim
piyatlar kadar hararetli bir ala
ka uyandırmamasına rağmen mü
kemmel eserler vermiş ve olim-

7 inci madde - Komisyonca piyatlarla meşgul sporcularla ida
tasdik edilmiş olan beyanname recilerin gözlerini dört açmıştır. 
ler için hususi bir defter tutulur. Los Anjeles oyunlarında evve
İ§bu deftere beyannamenin sıra la l3 dünya ve 7 olimpiyat re• 
numarası, tarihi, ihracatçı ve mür koru kırılmış ve bundau başka 
selünileyhin isim ve adresleri ih- çok dikkate değer neticeler elde 
raç olunan malın nevi, miktarı, edılmiştir. Bilhassa sür'at ve ya
kıymeti, ihraç edildiği memleke- rı sür'at koşularının neticeleri 
tin ismi dercolunur. Defter kuyu- hayret verecek derecededir.Fakat 
datında hak ve ya silinti yapmak bu neticeler bir taraftan mem
memnudur. nuniyeti mucip olurken bir ta-

8 inci madde - 2 inci madde· raftan da alakadarları korkut
de yazılı .mallardan ihracat yap - mıya başlamıştır. Çünkü alaka
mı§ oldukları ihracat tesbit ko • darlar, bu neticelerin insan kud
misyonlarmca musaddak be • retinin son eserleri olacağından ve 
yannamelerle tahakkuk edenler, bundan daha az zamanda ko
birinci teşrinin ilk gününden 932 şulmasına imkan bulunmıya• 

senesi tubatının 15 ine kadar (15 cağmdan endişe etmiye başla
dahil) bu beyannamelerde türk mışlardır. Filhakika kurulan yeni 
parası ile gösterilen kıymetin yüz rekorlar bu endişelere bak ver
de ellisine tekabül eden kıymet· direcek derecededir. 
lerde olmak üzere, · birinci ve Bu itibarla uLos Anjelos,, me
ikinci tetrin birinci ve ikinci ka- şalesi söndüğü dakikadan itiba
nun aylarile 1933 senesi şubat ren dedikodular ve yeni proje
ayının birinci nısfı esnasında bi- !er de alıp yürlimüştür. 
rinci ve ikinci tetrinle birinci ki- Yeni projeler, olimpiyatların 
nun aylarında mer'i kontenjan ehemmiyetlerini kaybetmemeleri 
lıtelerinde isimleri mevcut mevat için çareler aramaktadır. 

Bu çarelerden bir kısmı miltan kontenjan harici ithal yapmı· 
!etleri mıntakalara ayırarak bu ya salihiyettardırlar. Bu suretle 

Ollmplyatlaraa Amerlk•11~ 
uıuru : Mis Donna Jan '- I 

oyunları bu mıntakalarda ay~ı 
ithal olun~ ~allarJD kıyme - ayrı tertip etmektir. Bu suretle • • 

belki fut bol müsabakalarıo•~ 
tekrar olimpiyatlarda yapJ 
da düşünülebilecektir. 

ti olarak 1860 numaralı muamele • .Jf 
Komisyon kendisine tevdi ·olu , miHetJerin sporcuları arasındaki Yukarıda resmini gördli_i!J 
b mel ··zerı"ne mal n vergisi kanununun 5 inci madde- rekabet daha fazla artacak ve 1 il"" .. 

nan eyanna er u ı genç kız Amerı"kalıdır. sili• I sinin "B,, fıkrası mucibince mua· L A ı ld "b" miktar cins kıymet ve diğer evsa· os nje esle görü üğü gı ı J L · 'd" A rik• 
mele vergisine matrah ittihaz o - d A k J na an evıs ır. me ~ 

fı hakkında malın vazedilmİ§ ol • iş sa ece meri a ve apon t 01""• 
duğu mahalde azasından bir ve lunan kıymet alınır. Muamele sporcuları arasındaki rekabete letleri kendisini olimpiya 0ııt' 

b. k h .1 d t tk"ktt vergisinden muaf olmasından do inhisar etmiyecektir. Dig-er mil- larında takımlarına uğur ,,.~( 
ya ır açının uzurı e e e 1 önde gczdirmislerdir. Arııeı·" 
icrasına sal~. ·yettardır bu mal • layı mezkur vergiye matrah itti· Jetlere nazaran ço':< sivrilmiş lıların kaı.and.ıkları kahir ... 
1 h d"ld 'k k · 'h haz olunacak kıymetleri bulun • ı A 'k J ti ti · ır 
ar i raç e ı ı çe omııyon ı . o an merı a ve apon a e erı umumi 2a ıebeye bakarsıı",ıır 
racatçılardan menşe şehadetna- mıyan mallar için gene 1860 nu • denilebilir ki elliye yakın mille-

11
\ 

1 k 5 · · dd · t" · t" k tt'- · ı· · ti d güzel Misin Amerikan .1,1/ mesi koniımento sigorta poliçele- mara ı anunun ıncı ma esı- ın ış ıra e ıgı o ımpıya ar a- d .. 
· "B f k "b" t b"t k" - ı h lerine, kendisin.den bek .. le ~ ·" ri ikinci nüshaların tahmil ve tah nın ,, ı rası mucı ınce es ı ı umuma zev' ve eyacanı ,..O" 

1 k k ti esa t t lur tahdit etmişlerdir. ug-ur ve saadetı, hatta luııl ııb' liye •irketleri bulunan mahaller· 0 unaca ıyme er s u u • Ltll 
:ı- d Bundan başka .olimpiyatlarda dan fazla getirdiğine l'I de bu şirketlerden alınacak tah· 9 uncu madde - 8 inci ma • • ! 

d "b" · h ld b' 1 nl mıntal<a usulü kabul edilirse inanmamız lazım geliyor • milin bilfiil vuku bulmuı olduğu- e mucı ınce ıt a e u una a • S' 
nu müsbit evrakı ihraç vesaikine rın bir esas nüsha ve bir suretten Marsllyadaki Boks Rezaletinin Neti cf ( 
müsteniden banka kredi hesap- ibaret olarak ellerinde bulunan Geçenlerde Marsilyada horoz oin ded ikoduları elan de~'~ef. 
larında yapılan muameleler üze- ihracat beyannameleri, ithalin sıklet şampiyonluğu için şampi- diyordu. Son hafta içinde ile-
rine alınacak banka vesikalarını vaki olduğu mahallin gümrük i • yon zenci Al l!rovn ile Kid nclmılel boks ittihadı kotO / 
ve bunlara mümasil lüzum göre • daresince alınır ve her ikisinin Fransis arasında bir maç yapıl· ekseriyetle Al Brovnu gali_P ,el' 
ceği diğer evrakı müsbiteyi talep Üzerlerine ithalatçının ismi ithal mış ve hal!<ın ringe hücum ede- detmiye kar11r vermiştir. 13•" dl( 

ve tetkik ederek ihracın bilfiil olunan eıyanın nevi, kıymeti, rek Amerikalı bir bal\eroi mü· aleyh bu bo\, sör ünvanıo• ,,r'., 
vukubulmu• ve ihraç edilen e" • miktarı gümrük ithal beyanname h f d kt" Du "il Jı 

y y kemmcltn c!öğmes: yüzünden ma- a aza e ece. ı r. i~,.. 
yanın miktar ve keyfiyetinin be- sinin tarih ve numarası ve diğer maçt"' dayak '-'İyen Alller ,,·" 

çm neticesi kararlaştm lamamı ştı. -;a J .... 

yannameye muvafık ve beyanna· lüzumlu görülecek meşruhat ve· 0 k h . bı"t"raf hakem de aşag" ı Y11 

h ı;o s a cmı ıç ın rnüt iş bır .. 
melerde gösterilen fiatlarm cari rildikten sonra esas nüs a iptal hak kazanmış o'. maktadır· 

1 skandal teşkil eden bu hadis:!-piyasa fi atlarına uygun ve haki- ve hıf ız ve ıınerbutu o an suret 7 iP' 
ki olup olmadığım tetkik ve tah- İnci madde mucibince tutula • Bu tasdik kararları lrnm~syon re- mübrez ihracat beyaıııısfll~,ıı 
kik eder. cak deftere kaydi dü!!Ürülmek Ü· isi tarafından alakadar giiımrük tasdik etmiş olan koı:ııi51011d6" 

5 inci maddede yazılı terait zere mevzuubahis ihracat beyan- bat • ~' 
1 idarelerine tebliğ olunur. istilam ve alınacak ceva ııeW dahilinde yapılan tetkikat ve tah namesini tLı.sdik etmiş o an ibra· ··'·c 

b · l l Evvelki fıkrada yazılı şekiller- muau-nele ifa ctmeldc ınu·• kikat müspet bir surette neticele· cat tcs it ko:nisyonun:l. ırsa o u- -
nip komisyonun muvafık kararı- nur. de sevkohınan m:!llardan satılmış lcr. 

0
.,1_ 

na iktiran ettiği takdirde, komis- 10 uncu madde - Ankonsi • oldukları bu suretle tevsik ve tas- 11 inci madde - 11~ 111,~ 
yon ihracatçının 2 inci madde mu yasyon veya mürsil emrine ( a dik edilmemiş olnnlar muk:ıbilin- ralı kararm•menin üçür.CU ,,; ' 

"b" d ) l k l "h 1 d 1 ·ı · ·ı b d · h "k" l · d · "ınde 1 _.a' cı ınce vermiı olduğu beyanna • ı or re o ara sev < ve ı raç o u • e evve ce verı mış ı ıracat e • esı u um erı aıres 
111

.,... 
melerin her iki esas nüshasile nan mallara mukabil verilen ihra yannamelerine müsteniden 8 inci lacak mübayaat hakkında el 
bunlara ilave olunan sureti tasdi- cat beyannamelerine müsteni • madde hükümleri dairesinde mal dil kıymet üzerinden tak~. teeli' 
kile bu esaa nüshalardan birini den 8 inci madde hüki•.mleri da- ithaline gümrüklerce müsaade e· ve takas mukavelelerinde)ı•~~ 
hıfz ve diğerini suretile birlikte iresinde ithalde bulunulabilmesi dilemez. Ankonsinyasyon ve ya ye şartları mahfuz kalına d~ 
ihracatçmm eline verir. için bu malların sevkedilmit ol • b ı· · g ·nci oı• JJ 

mürsil emrine sevl< ve ihraç edil- u ta ımatnamenın ı 8 iP" 
Bı.rı"ncı· fıkra mucı"bı"nce ı"hra • dukları memleketlerde ve ya di- ı 0 ut· ·' 

miş olan mallara mukabil veril • hükümleri tatbik o u ıet-1 
catçılara verilecek ihracat be•ran ğer bir yabancı memlekette satıl- oıii• ·· .4 

J mit tasdikli ihracat beyannamele- madde hükümlerine . "1 nameleri suretleri ancak esas nüs mıt olduklarının tevsiki meşrut - . ib• , , 
rine müsteniden ithal talebi vu • den tablo, kolleksıyon g .JJ halarla birlikte hüküm ifade eden tur. Bu satııın muvazaadan ari IY' 

münferiden ne esas nüshalar ve hakiki ve gerçek olduğunu üçün- kuunda gümrük idareleri bu mad kıymet ve Hatları olınıYaJI ıJ>a/. 
ne de suretleri üzerine muamele cü madde mucibince müteşekkil denin birinci fıkrası hükümlerine ka ve nadide eşya ithaline 
yapılabilir. komİSf.OD tahkik ve tevsik eder. riaY.et ediliP. edilmemi§ olduğunu ade olunmaz. 

l 
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~ilzutinin J(agbol~~ 
serleri Bulunuyor 

t..i.Glkalp İsimli Uzun ManZumesi 
' De Meydana Çıkanldı 
~en ~ızın en yüksek bürç 
~ ~ ~ırı olan Fuzuli kuvvet· 
~ •e edil . rörmüı, zamamrun 
~ 0~ebıyatma tamamen ha· 
~ ~·· .. tu. Eıerlerinde o dev• 
~Uriinü kuvvetle yqataJI 

te !.:.~ -. edebiyattan bqka ilim 
~~eti · · . .._ ~~ e •tlıgal etmıt olduğu 
~~e &ceınce divanlarındaki 
t~ enıeferden de anlqıbr. 
~ litli edebiyata, ilme ve hik· 
~. on bet eıer telif etmiı· · 
l 
'l·· k ~, F ur. Çe divanı. Matbudur. 

.L~ arıai divanı. Muhtelif 
ı.,.; t_,.ielerinıizde yazma nüsha 

Füzulinin EniaOlkalp isimli 
eserini meydana çıkaran 

Cafer Baha Bey a ır. 
k,"' A b risalesinden bqka diğer maliim 
~e ka ra i divanı. yakın va· eserlerinden bazılarım da ihtiva 
~İ)ard duar nerede olduğu bi • etmektedir. Bu huıusta müateırik • • ~' l" k M. Berthels Moıkovada neıriyat· 
~d ur çe Leyla ve Mecnun. ta bulunınuf, Köprülüzade Meh • g Ur, 

tıı. ....._ li ·· met Fuat Bey de geçenlerde bu 
.'"tfiiJa uaeyin Vaizin Ravza • netriyattan bahisle ıehrimizde E-
detİtti:~&aının genişletilerek ve. debiyat gazeteıine bir makale 
~i al 

1 
erek Y~pılmıt bir tercü • yazmıttı. Bu ıuretle Fuzulinin 

' an Hadıkatüasüada. Mat· nerede olduğu bilinemiyen dört 
• 

9 eserinden ikisi - Arapça divanı 
,, ....... lürkçe Bengü bade. Kül- ile Matlaül'itikat risalesi - mey· 
l arasında matbudur. dana çıkarılmıf ve edebiyat tari • 
~ ~ F ariai Sakiname. Külliya- hıne mühim bir hizmette bulunul · 
\ •nda matbudur. mut oluyordu. 

~L.' F · " M ... ~ 
8

. ~raaı uhaverei rindü Fuzulinin nerede olduiu bilin-
~ ılahare türkçeye de ter • miyen iki eıeri kalıyor: Şahü ge-

& olunmuştur. da ile Enisülkalp. 

~ ~ :~risi Riaalei aıhhatü ma- Memnuniyetle öğrendik ki e· 
'llt, r ~eye tercümeleri matbu· debiyat tetkikçilerimi:zden Ge • 
l lenbevi orta mektebi müdürü Ca· 

h~ ~ ......_ Ni M h fer Baha Eey de ıon günlerde 
ıt~•tı t"' §ancı e met paşaya 
"'tı İf Urkçe t ikayetname. Kül- bunlardan Enisülkalp iıimli man 
) 11......_'llde matbudur. zum eseri bulup meydana çıkar· 

.. ',hh·-~ırk, tane. hadisin türkçe- mı~llr. 
" '"C llll h Bunun üzerine bir muharriı·i • " "' ' a alınde tercümesi 
,,~ 1 ere . miz Cafer Baha Beyle goruşup ti:......._ 

11 
•• Utneı hadiıi erbain. Bir 

""Paııe,· Uıha11 Fatib!e Millet kü- kendisinden izahat iıtedi. Cafer 
l~ 11ldedir. Baha Beyin söyledikleri tunlar • 

' ......... a· ~ır: ,."U.1ıq1•alei. muamma. Bir yaz - Jstanbul kütüphanelerinden bi. 
1!lded· 

1 
F atıhte Millet kütüpa- rinde çalışırken elime pek eslı:l el ya::-

, 13 ır. 
~ ......._ l" k nıası bir mecmua geçti. Bu mecmua 
) ellin ur çe Şahü Geda. Bu meşhur acem şairi Hakaninin Bahrü-
(ll", berede olduğu bilinemi- lebrar isimli kasidesile başlıyor. Mcc-

-ı'~~ ......._ 1( " • muada bundan başka Husrevin -

S'~t . _elanı ılmine ait Matla- ..tlir'atıssafa ve Cami'nin CUtiurruh 
••ırnı· · ı ~ )alQ ı rııa e. Nerede ol • isimli eserleri de var. Bunlan okur 

'td.. 11 Zamana kadar bilin - ve mecmuayı kanştırnuya devam e-
l. ~. . 

~._ • derken Fuzulinin i&minl fU Katip 
~~ F.ariıi Enisülkalp iıimJi Çelebiden işittiğimiz Eni&ülkalp adlı 
~ ~ rııale. Nerede olduğu ya- manzum kasidesinin de bunlar ara -

,ı:-~~:~ kadar bilinmiyordu. sında bulunduğunu gördüm. Enlaül
'~ ~e b 

1
1n :zanıanımızda bulu • kalp, Fuzuli'nin kCUJideleri vadisinde 

'-'i l~İni u unrnıyan eserlerinin i- lıikeml, f elsefl mahiyette uzun bir 
.. ~ ~t' rtıeıhur kitabiyat alimi· manzumedir. 134 beyittir. Farlıldir. 
t' ~kil:P Çelebinin vaktile onla- Hakaninin Bahrülebraruuı nazire 

)"". \'e t b" · l t T tk" .... ttde ı,· . ea ıt etmıt olması olarak yazı nuş ır. e ık ettlğlm nüa 
.ı ~U ılıyoruz ha nesUı kırması hatla ya.zılnıı.tır. 
ll\l' On he k' • ··-y 

"' ~t'ed § ıtaptan timdiye ka- Mecmuanın üstünde hiçbir tarih yok. 

•i~ı· tİir; ~lduğu bilinnmiyen a- tur. Tarifatına uygun olduğuna gö-
ı ..: erıJe M ti I'" "k · b nü h K..ı:ıti Çele .. 1nl ö 't ... ·••al . . a au ıtı at 1 • re u s anın u p (16 n g r-

İlt·,~trilcıes~nın ele geçtiğini Ruı düğü nüsha olması muhtemeldir. E-
ı •e erınd E ü ~, ile e en . Berthelı niaülkalbi türkçe tere me ettim, 

d~~.h~İy::;el . S?vyet Soıyaliıt yakında bu tercümeyi oe aslını bas • 
di 1•ıtıe er ıttıhadı ilim aka • tınp çıkaracağım. 

t'di l>erd · ... · b · 
~~l : liicrt 

9 
ıgı ır raporda bil- Cafer Baha Beyin bu güzel 

~~ilde 8a ... : 1, miladi 1589 ıe· keıfinden ıonra timdi Fuzulinin 
lh~.1'11lıli L· g atta Hasan Kethü- nerede olduğu bilinmiyen yalnız 
~"U'" oır e.d 

tıJ, t\I Üst" amun elinde bu- bir eıeri kalıyor: Şahü geda. 
~dil hu nu,~ndeki kayıttan anla- Acaba o da ötekiıi gibi burnu· 
' k.Yboı~ ~uzulinin timdiye muzun dibinde tehrimiz kütüp • 

ti" l ugu zannedilen a- hanelerinden birinde tozlu yaz • 1
" erile Matlaul'ı"tı"kat 1 • • d k d ma ann ıçın e ıa b mı uruyor? 

Tlrk şiirlerinden tercim eler 
Atinada çıkan aylık ' Les Bal· 

kan2',, mecmuası, Temmuz sayı· 
sında bazı Türk şairlerinin şiir· 
lerinden bir "Milntebibat,, yapa
rak neırediyor. Fransızça çıkan 
ve Balkan ittihadı fikri etrafında 
nqriyat yapan bu mecmua, pek 
tabii TOrkçe şiirlerin Frausızça· 
tercilmelerini neşretmif. 

"Leı Balkanı,, mecmuası bu 
tiirleri karilerine takdim eder· 
ken bunların Türk tiirinin en 
gtlzel parçalarından olduğunu, 
maamafih bu şiirlerin Tilrk şiiri· 
nin sonsuz gilzellik ve zenginli· 
~ni bitirmekten uzak oldukla
rım söylllyor, ve Tnrk şairlerinin 

eserlerinden bir "antoloji,, yap· 
manın hemen hemen gayri mlim
klln olduğunu ilAve ettikten sonra 
da 'tlesrettiği şiirlerin intibahında 
kat'i bir isabet olamıyacağını 
da bildiriyor. 

Şiirleri terciime edilen ş:-irler 
sırasile ıunlardır : 

Yunus Emre, Fuzuli, Nefi, 
Karacaoğlan, Nedim, Namık 
Kemal, Abdillbak Hamit, Tevfik 
Fikret, Cenap Şababettio, Ziya 
Gök Alp, Mehmet Emin, Yahya 
Kemal, Ahmet Hişim, Necip 
Fazıl. 

Şiirleri Orhan Şemsettin, Ru-
şen Eıref, Reşat Nuri ve Ah· 

• 
Ali Avni Hususi Bir 

Sergi Açacak ... 
Seneler geçiyor .. Odaların rü

tubetli duvarlarında çürümiye 
mahkôm tuvaller doluyor .. Didin· 
mekten muvazenesi kaybolmuf 
müfrit bir meıai nihayet boı, bom 
bot bir netice için.. çekilen ıstı· 
raplan, edilen fedakarlıkları in
kara doymıyan nankör meılek ... 
Muhit o kadar hiç bir ıeyi gör • 
n:emiye, o kadar kayıtsız olmıya 
azmetmit F: San' atla zevk ayni 
hava içinü Jiribirlerini tanıma • 
dan iki makus istikamete doğru 

gidiyorlar. Bu ıün aan'ab ıevcn 
bir iman aıf atile hu acı hakikati 
daha derinden duydum .. 

Sabahleyin Aliye uğradığım 
zaman dostumu eylul iptidasında 
açaca5ı sergi için etrafa yaydığı 

resimleri arasında metgul bul
dum. ":lindeki çay fincanını bıra
l .. arak biraz yorgun görünen bir 
ifade ile beni karııladı. Haftalar· 
danberi hazırladığı çerçeveleri 
boyuyor .• 

- lıte hazret! dedi. Epeyce 
reıim var. Bakalım bu kadar zah
mete değecek mi?. 

Ne demek iıtediğini anlamıı· 
tım; bütün bu mütkülita kartı a
li.kaaızlıkların kendi ıergiıi için 
de ayni derecede iltif atkir olma· 
aı ihtimalini dütünüyordu. Hakkt 
da var .. Reıim tarihi olmıyan ve 
san' at ihtiyacı, içtimai bünyesine 
ıirmemiı bir memlekette ıan' at 
hareketi yapabilmek kolay bir j} 
dee_ildir .• Bilhuıa reımin ıon ıe-

nelerde takip ettiği cereyan ve 
tekamülü burada tamime imkin 
bulmak ne büyük bir mazhariyet· 
tir. Modern ıan'at telakkilerini 
~ilt>n, bir iman için Ali A vninin 
reımleri hayret ve heyecan içinde 
benliği unutturan kuvvetli, çok 
kuvvetli birer ıan'at eıeridir. On
ları uzun uzun seyrettim. Hepıin· 
den duyduğum zevk o kadar de· 
rindi ki bu müstakbel ıerginin 

bedii heyecanlarımızı tatmine k.ı 
dir olacağına hükmettim. 

Artık bu toprakta da resmin 
bugünkü takip ettiii yolu tamim 
ctmrk zamanıdır .. Memlekette her 
(.ephede yapılan inkılaplara mu· 
kabil ıan'at vadisinde en ufak bir 
hareket bile görülmüyor. Modern 
san'at telakkileri ve bilgiler ih -
mal edilemez. Artık hiç bir kayıt 
ve ;erta tabi olmadan fırça sal
lamak devri geçmiıtir. Reıim te· 
tebbü edilmesi kolay olmıyan ge· 
nit bir ilimdir. Cemiyetin bida • 
yeti tetekkülünden beri açtığı ser· 
gilerle memlekette pli.atik bir 
ıan'atın inkiıafına çabtıyor .• Ali
nin ıergiıi de ümit ediyorum bü
tün ıan'at Jlrkadaılannın yüzüuü 
güldürecek bir teıir hiıd edecek
tir. Hiç istemem ki hılerm, ıanatı 
değil, ümit verici bir teıci niıane 
ıi göıtermiyen koca bir muhiti 
nankörlükle ittiham etsin! .• 

Müıtakil Reaaam ve Hey • 
. kelt~aılar birliği azasından 

. Arif Bedii - , 

Sovyet Rusya ittihadına dahil Kalmık cllmhuriyetinin milli bir 
tiyatrosu vardır. Resimde Kalmık aktörlerini bir piyes temsil 
ederken görüyoruz. Bu piyesle ortada duran ve gülen adam 
"Buda,, ilAhını temsil ediyor. Fakat Kalmıklar bu biç gülmiyen 
ilihı güldürmekle kalmamıtlar, eline bir de telefon vermişlerdir. 

dülhak Şinasi Beyler tercüme 
etmişlerdir. 

Türk şiirlerinin ecnebi bir li
sana tercümesini ve ecnebi bir 
kari kitlesine takdimini alkış· 
Jamamak kabil midir? 

Şimdiye kadar Türk eserlerini 
ecnebi lisanlara tercüme etme
mekle kilturumuz hususunda 
büyük bir ihmal de bulunmu,
tuk. Hatta sırf bu iş için bir 
büro bile tes:s etmek icap eder. 

Yalnız bu tercümeleri neşre
den ''Les Balkans,, mecmuası, 
küçük değil, oldukça mlibim bir 
eksiklik yapmıştır. Bu şiirleri o• 
kuyan bir ecnebi, eserleri neş
redilen şairlerin hepsini elan ya
şıyor zanedecektir. Çünkü Yu· 
nus Emre ile Fuzulinin hangi 
senede yaşadıklanna dair, ıiir
lerinin başlarında birer satırcık 
olsun bir izah yoktur • 

Yoksa acaba bu gllzel mec• 
muanın tahrir mftdilrü, tiirlerin 
medlullerinden, yukarıda saydı· 
ğımız şairlerin hepsini muasır mı 
zanetti? 

Her halde ayle olacak. Yoksa 
bu "mnntebap,, parçaların ara• 
ıında bariz bir mana ve his far
kı olsaydı • Yunus Emre ile Ne
cip Faul arasında değilse bile • 
Fuzuli iJe Mehmet Emin, Nefi 
ile Cenap Şebabettin, Kara· 
caoğlan ile Yahya Kemal 
aralannda mevcut olması lizım
gelen asırların farklarını görmesi 
icap ederdi. 

• • • 
Yapılan tercilmeler içinde en 

muvaffak olanları Aptülbak Şinasi 
beyin tercümeleridir. Ruşen Eş· 
ref beyin tercUmelerinde de gn
zeUeri var. Yalnız Fuzulinin 
"Maozumei baabubalu aitayiti 
Seyit Muhammet Gazi Kadii 
Bagdat,, isimli kasidesinde: 

"Talibi zevki ıohbetim amma,, 

mısraıodaki "talip,, kelimesi "de· 
mandant,, şeklinde Fransızcada 
mevcut olmayan bir kelime ile 
tercilme edilmiştir. Bir de gene 
Fuzulinin, 

"Menemki kafUetJalan kdrlbanı gc. 
mem,, 

mııraındaki "kafilesalar,, Ru· 
şen Eşref Bey tarafından "Cbef 
de hande ,, teklinde tercilme 
edilmiş ki bu, "çete reisi,, ma• 
nasına gelir 

Orhan Şemsettin Beyin Yunuı 
Emre tercilmesinde 

Bir garip öldü diyeler,, 
Uç gün ıonra duyalar .. 

mısralarının, • 
"Si un pauvre here comme mol 

venait a nwurir on le saurait au bout 
de trols jounı a peine,. 

diye tercilme edilmiş olması, 
bilmem ne dereceye kadar doğ· 
rudur? 

Pek hllrmetkirı bu'unduğurn 
Reşat Nuri Bey efendiden de bir 
şey sormak istiyorum. "Necip 
Fazılın,, "Hırs,, isimli şırını 
"Convoitise,, olarak t~rcüme edi· 
yorsunuz, bu ifa de etmiş olduğu 
ızhrap ve sonsuz arzu yani 
"Convoitise,, manaları ile "Passi
on ,, kelimesi il e tercüme edilse 
daha müm.sip olmaz mı? Esasen 
bizzat Necip Fazı ı da bunun 
"Passion,, olCuğunu söyliyor. 

.y. .y. ~ 

Türk edebiyahnm yüksek şah· 
siyetlerinin şiırlerinin Fransızca• 
ya tercüme edilmiş o!m nsı tek
rar edeyim ki, çok güzel bir iş· 
tir ve garp edebiyatı için bir 
yenilik olacak mahiyettedir. 

inşaallah, bu tercümeleri daha 
tamam bir şeki!de kitap halinde 
toplanmıı olarak görürüz • 

fa. 
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Mustafa Şeref B. Avrupaya gitti ıo sene evci bugünlerde esir 
ettiğimiz Yunan başkumaıı· 

danı anlatıyor : 
İktısat ·vekili dün kontenjan ve iktısadi 

verdi vaziyet hakkında izahat 
~------------... ----------------~- be11' 

" VegAne gayemiz, firar edf p bu ce uerl 
Memleket fabrikalarının ihtiyaçfarına göre iptidai 

maddeler l<ayıtsız olarak ithal edilecek 
nemden kurtulmaktı ; TUrk süvar 

811
, 

peşimizi bırakmıyordu." Trlkopls, or:~yor 
~u_n kAmllen mahv:~~u=~;~ lktıaat vekili Mustafa Şeref İptidai madde satın alma koope• 

B. dün ak§am ıaat yirmi birde ratifleri letkili arzu ve temennisi· 
ıemplon ekspresile Praga hareket ni izhar ettiler. 
etmit, istasyonda vilayet erkanı, Yeni kararname ile memleket 
ticaret müdürü ve diğer bazı ze• fabrikacılığı ufak da olsa yeni bir 
vat tarafından tc§yi edilmiştir. himaye görmektedir. Mamul mad 
Şeref beyin Avrupada istirahat deler takas suretile ithal edile -
maksadile yaptığı bu ~eyahat bir 1 ceği için memleket d.:ıhilindeki i · 
hucuk ay kadar sürecektir. mal!it o nispette yeni bir himaye 

Mustafa Şeref bey dün Tokat görüyor, demektir. Kontenjan lia· 
lıyan otelinde bir çok zevatın zi- lesinde tayin edilen miktarlar İp • 
yaretlerini kabul etmİ§, bu me • tidai madde ihtiyacına yüzde yilz 
yanda İsveç ıefirile Avusturya kifayet etmeıe bile fabrikatorla • 
ıefareti müsteşarı M. Bitof, fe • ı·m taka3 mukabilinde ithal ede • 
nerler idaresi umumi miidürü ku· cekleri kıs.mı azamr yüzde 10 ila 
mandan Lafaliyer, afyon tacirleri 15 gibi küçiik bir nisp,et göstere
namına bir heyet ve manifatura ceğinden yukarda beyan ettiğim 
tacirleri naIT\ma da Ah.met Ata yeni himayeler karı111nda hiç bir 
ve lsmail Hakkı beylerden müte • şikayetin mevzuunu tetkil ede • 
şekki! diğer bir heyet iktıı.ıat ve· meı:. Diğer taraftan fabrikacılar 
kilini ziyaret etmişlerdir. bu cüz'i miktar için takasa müra· 

Manifaturacılar heyeti vekil caat ettikleri takdirde kendi ma• 
beyden manifaturacılar namına mul maddelerinin alıc111 olan bü· 
bazı temennilerde bulunmuşlar • yük müstahsil kütlesine yardım • 
'dır. da bulunmuı olurlar. Bu yardım 

Manifaturacıların temennileri da gene kendi mamullerinin ıah • 
§unlardır: şını temin eder.,, 

"Yeni çıkan kararname ile tüc Muıtafa Şeref bey afyon tacir 
carın gÜilltükte bulunan manifa • !erinden müte!ekkil bir heyetin 
tura eşyası teşrinievvelden itiba - ziyareti hakkmda da tunları söy 
ren takasa tabi tutulacaktır. Üç le.miştir: 
aylık listede manifatura için kon· - Afyon tacirlerinden müte • 
tenjan yoktur. Bu vaziyet karş? • iekkil bir grupla görüştüm. Af • 
aında ihracatla meşgul olmıyan yon yetiştiriciler satıf birliği hak
manif atura ithalatçılarmın bazı kındaki kanunun aon muvakkat 
:ihracat taci1'lerinden yüzde 35 i . maddelerine ait bazı hükümlerin 
la 40 ü2erinden ihracat vesikala- layıkile anlaşılmamış bulunduğu· 
rı almaları mecburiyeti hasıl ola- nu öğrendim. Kamm•ın bu hükürn 
caktır. Bu da tabii maHar üzerin· lerine göre 1933 sencs' nisanın • 
'de bir !;,._..,,. değitikliği yapacak, dan itibaren elinde afyon bulu • 
müstehlik mala yüzde kırk fazla nan tacirler, 1933 senesi mayı • 
para vermiı olacaktır. Bunun i • smdan itibaren satı! inhisan: birli 
çin takas kararnamesi netrinden ğin eline geçeceğinden, afyonla • 
evvel ıiparit edilmiş olan ve şim· rını birlik ve.sıtuile satacaklar -
'di gümrüklerde bulunan manifa - dır. Bazı spekülatörlerin yanlıt 
tura eşyasının evvelce bazı teker propagandaları neticesinde guya 
Ye kahve tüccarlarına yapıldığı birlik tüccar elindeki afyonları be 
tibi bu def aya mahsus olmak ü~e- de isiz olarak alacak, müddeti 
re geçirilmesine müsaade edilme- malum olmıyan bir zaman içinde 
lidir. Veya hiç olmazsa bu mal - satacaktır. !eklinde tefsirler ya • 
Iar bu seferlik kontenjana. ithal pılmıştır. Kanunun hükmü böyle 
~dilmelidir. ,, bir anlayı§a mütehammil değil • 

Mustafa Şeref bey dün aktam dir. Çünkii kanunun maksadı hu-
tjAvrupaya gitmeden evvel Tokatlı susi tüccar elinde bulunan afyon· 
yan otelinde kabul ettiği bir mu· ların miktarım anlamak, bunla • 
harririmizin muhtelif suallerine rın satışını murakabe altında tut· 
cevaben tu beyanatta bulunınut· maktır. Bu suretle tüccarın elinde 
tur: bulunup da yeni kanunun muvak· 

- Bir kere bu defaki listede, kat maddesi mucibince birliğe lea 
J;azı birinci teırin, ikinci tetrin lim edilecek olan afyonlar gene 
ve birinci kanun aylarına §amil sahiplerinin malı olarak kalacak, 
olan kontenjan listesinde 1 I mil • mal sahipleri birliğe teslim ettik· 
yon lira kıymetine yakın ithalat leri afyonlarını ihraç edecek tüc· 
eıyaaı tesbit edilmittir. Liste, biJ.. carlardan istediği kimselere sat • 
lıaSBa memleket fabrikalarının İp mak ıuretile mallarının ıatrtile it 
lidai maddelere olan ihtiyaçtan tigal edecekleri gibi birlik de 
nazarı itibara alınarak tesbit e • bunları elden çıkarmak için ayrı• 
ôilmiı olduğundan bir kere bu ca ınetgul olacak, satmıya çahta· 
ıniktar dahilinde iptidai madde caktır. Yanhı propagandalar yap 
her türlü kuyuttan azade olarak mak ıuretile bugün tüccar elinde 
memlekete ithal ediLmit olacak • bulunan maim kıymetini dütüne • 
tır. Fabrikacılar bu miktardan rek istifade kayguıunda bulunan· 
bir kıımınm tüccar eline geçerek farın "Birlik bedelsiz olarak bu 
kendilerine daha pahalıya satıla- mallara vaz'ıyet edecek,, "Bu mal 
cağını ve bu suretle mamul e~ya larm birlik tarafından ne vakit ıa 
maliyet fiatınm artacağını bir en tılacağı meçhuldür,, gibi dütün • 
aife olarak beyan etmi!lerdir. meleri yanlıttır ve hiç bir auretle 

Ayni iptidai ınaddeyi kullanan varit değildir. Tüccarın kanunun 
fabrikacıla1' birlik tetkil ederek muvakkat maddesi mucibince bir 
müracaat ederlerıe onlara ait ıi • liğe teslim edeceği afyonunun bir 
parİ§lerin takdimen memlekete an evvel satılmasile ittigal e
jthali için karar alınabileceğini debileccği kanundan çok açık bir 
kendilerine bildirdim. Bu yolda 1 ıurette anlaıılır bir hakikattir. 

"Diğer taraftan tüccarın kredi 
ye muhtaç olduğu ifadelerinden 
a.nJaıılmaktadrr. Kendilerine bir 
birlik yaparak köylüden malı bir 
lik vasıtasile almalarını ve birlik 

vasıtasile satmalarını tavıiye et • 
tim. 

Birliği teıkil ettikleri takdirde 
kendilerine kredi yapılması içn 
bankalara birliğin tavıye edeceii· 
ni bildirdim. Onlar da bir birlik 
vücuda getirmeğe karar verdiler. 
Bu yolda vücuda getirecekleri bir 
lik bunların banknlar nezdindeki 
İtibarlarını artıracağı gibi hükU .. 
metin kendilerine yapacağı müza· 
hereti de kolaylatbrmı§ olacak ve 
bu suretle hem kendi ellerindeki 
afyonlar hem de bundan böyle 
alacakları afyonlar kıymetlene· 
cektir. 

Afyon yetİ§tİriciler satış birliği 
kanunu 933 senesi Mayısından 
itibaren 933 senesi mahsulüne fa• 

'\ıt. 

Tilrk Üa,kumandanı 10 sene evel bugünleroe .. dol' 
Ordumuz tarafından on ıene 1 Birinci fırkanın timale fit' 

evvel İfgale geldiii .Anadoluda olan cephesinin ıaradmaıı 0 .;t_ 
esir edilen Yunan jeneralı Tiri. kadan .bazı kıta~tın. gayri~ ~ 
kopiı hatıratına fU ıuretle devam za.m bır halde rıcatı, hattı ·r ~ ~ ~f 
ediyor: o kı.smın~a gayri kabili tatf1 °'ıq' 

"Vakit geçtikçe muharebe da- panık dog~uttu.. • ı;' ~le 
ha büyük bir tiddet kespediyordu. Efrat. b~r aıper. ıçınde1 tof ,ıa ,,. ~, l 

. . . . rak emıraız ve nıtan a ınau w• '•~ 
mil olmak üzere satış inhiıarının Dutmanın ıyı tarassut aletlerıne . l d O d ...,. ,.. it...~~ 

. teş edıyor ar ı. vaya O•·- ı""'ı tatbik olunacağını beyan etmekte malık olmaH topçusunun endahtı b"I 
1 

.
1 

L', tı 
. b 1. . • . d ça ı en ere verı en · l'ıle ise de birliğin te~kilatt kanunun nı gayet ısa et ı ıcra ettırıyor u.. D , , il 

. - ur... · ~f 
mer'iyete girmesinden itibaren Bir çok yüksek mevzilerimız D"kk , J \: ' 

d .. . k - ı at.. ,., ~) 
batlıyacağından şmdi bu teşkili· uşmanın topçu ateşıne maruz a E . l .. k' d' 1 nıb'ot '1 e 

mır erını ımse ın e ...il ı K. "11 
ta iptidar edilmiştir. Borsa komi· hyordu. Bir aralık vaziyet birden.. f .. t d" f' edb· ı) l 

b, _, ~· . M .1 • . d'. e rat mu ema ıyen ırar ~ 
seri Nazamettin Ali Bey birliğe ıre uegıştı. evzı erımız uşma~ d 
umumi katip tayin edilmiıtir. nın mütekabil p.teşleri arasında u.,, . . . . .. i!Jla' \ 
Diğer teşki]ata baılanmak üzere kaldı. Bu vaziyet ise mevzileri iş· .. J~n:ral Tırıkopııın ... go:e~ ''iti 

dir. Birjik ayr.ı~a meml~kette ıal eden ımakinlerimizi taıırtn:ııt· zun onunde canlandırdıgı J -~~ 
stok teşkil eden afyonun sürümü İ· tı.. den anladığımız bir hakikatdJ, \ 
·ı ç·· ı ·· b' k b t ry•lar mız Güneş İzmir istilcametinde. '- ~~r !• e meşgul olmıya baıt)ıyacag"' ı gi· un tu, ır ço. . a a ... . ' 

:r k ld kt larm arkasına doğru çekıl -• , bi zaten taahhüdatını muntaza • ate~ açma va.z1yetıne ge ı en '61,,_..,. ~ı~· 
b. d l 'k d h J t '-~ci vaziyette -- ~~·ıemle•en 1 '.ıı .1~1~ k 1 b·ı k · · l · ır a. u a ıonra er a ıus uru• ;ı- ,, ~ man artı aya ı me ıçın eıaı ı . . . d b k asa 

b. t k' ht b l d v d luyor ve tahrıp edılıyordu. or \ı- • ve cnun af unı . .,ı 
ır ı o a mu aç u un ugun an . . . . T k · 

1 
bıf r "-. ~ 

t .. l" d k' f 1 d b Vesaıtı nakhye ve otomobılle· Jeneral irey opıs yanız '~ uccar e ın e 1 a yon arın a u . . . . \._ .. 
ti k ti .... t b ··d' rımız dakıkadan dakıkaya mehv· dü§ii• 'iyordu : j' l'ı 

sure e ıyme enecegı a ıı ır. oluyordu. Askerler ise düşman "- Firar edip bu ceherııı• ~l t 
- KinunHnide baılıyacak o· 1 1 k ~ e., 

topçusunun ateşi altında eziliyor· den :·ırtu ma .. ,, . ti '~ ~ 
lan yeni kontenjan listeıinde mem du. Öylez:amanlar oldu ki.. mev· Çünkü onlar muzafferiyet•~,r i in! 
leketler itibarile ve e§yanın nevi· zilerimizin cenup tarafları düş· sJJ '~ " 
l • ·· · d k · 1 ak liini çoktan denemiıler ve . L'.İ ef erı uzerın en ontenJan al'a t • man tehdı'dı"ne m•ruz k"'ldı. dı ~ 

... .-. lerden ümitlerini keırnitler 'toP' ~. 
sim edileceği bazı gazetelerde ya· Bu ::·rada. Plasbras alayından S d lcl 1 T"rk , 

l B ıd 1 h. b' ağ an ıo an ge en u J, ı ~, il 
zı mıştır. u yo a a ınmıt ıç ır bir zabit gele.rek Dumlupınarın ,o .'«q 
k d ld. · d' çularının isabetli ateşi düt:D2 ..r ~'llo 
arar mevcut eği ır ve şım ıye •imali garbiıinde bir tepede bulun ·ı ı · tlY- ~.ı 

T rı tamamı e ıeraem etmıf, _.,ar' ~il-
ke.dar tatbik edilen listeye nn.za - duklarım ve Dumlupınar timen· 9ur '-. 

b k 1 1 lerin uğından soluna kotu ·~ ~ 
ran tat ikinde çok müş ü at o an difer iıtaıyonu ile civarının Türk· r•Y" 

lar, barınacak bir mekan • 
bu uıul §İmdiki halde derpiş edil.. ler tarafından iıgal edildiğini ve 

kt d lardı... _.I 
me!ne e ir. bizim o civardaki kuvvetlerimi • ytY_, 

Fakat Türkün kahredici.. _.t Amerika ıefiri Mr. Sherrill,Ie 
olan mülakatimıza gelince; mii· 
lakatın iki memleket arasında 
ki tkari münasebatın daha ziyade 
tevai ve inki,af ı üzerinde ı;örüşül· 

mü, ve bunu tahakkuk•l için ne· 
ler yapılması lazım geldiği etra· 
fında teatii efkir edilmittir.,, 

Bir tayyare filomuzun 
yaptığı seyyahat 
Ankara 27 (A.A) - Birinci 

alay kumandanı Ce!Al Beyin ri· 
yasetinde altı tayyareden mUrek· 
kep filomuz Eskişehir Erzurum 
O;yarbekir, Adana İımir Çanak· 
kale ve Trakya Ozerinden geçe
rek İzmir, iıtanbul ve Zonguldak 
Kastamonu ve Ankara Ozerinden 
geçmek suretile lstanbul Eski
ıehir turunu altı günde ikmal 
ederek bu gOn öğleden sonra 
Eskitehire avdet etınişlir. 

Tayyare filosu bugün saat 
12,30 da ıehrimiz üzerinde kısa 
bir tur yaptıktan sonra Esk!.şebir 
istikametinde yoluna devam et· 
miıtir. 

ı:in artık ne euak ve ne de cepha· k J'll tr 
ruğu altından kaçmak inı a :•"' ' 

lesi halmadığmı haber verdi. · ı~" 

Artık yok 

:·~ğır topç.ıı artık yoktu. Kolor· 
duların ve f ırkall'l.nn telsizlerin· 
den hiç biri i§e yaramıyacak, i,. 
leyecek bir halde değildi. Kolor
duların ve ordunun nakliye, oto· 
mobn, r.thhiye lmvvetlea i ekseri· 
yet itibarile içtima noktaıma v&.
rabilmi~ti. Bu ise ba~ka yollardan 
yürümek ıuretile ıerbest bir cep• 
heye malik olmak istiyen kuvvet
lerimiz için büyük bir engel teş
kil ediyordu. 

Dü,man topçusu, Adatepe üze· 
rin Jeki yükıek mevkileri ve ıiper· 
leri vurmıya d-·ıaım ediyordu. Sa· 
at on dokuzda hattı harp muhte
lif noktalarda saraılmıth. Hatta 
bir çok yerlerde panikler bile baş 
lam19tı. Efrat mevkilerini terke· 
diyor ve pek mü,külatla yeni 
mevzilerde toplanabiliyordu. Di
ğer taraftan Türk kuvvetleri mü
temadiyen yayılarak mevkiimizi 
§İmal ve cenuptan muhaıara altı· 
na alıyordu. 

mı?. l)u ıefer Mehmetçiğın ı,t•' 
gülerini kartılarında göriiY~r f' 

Arhk kurtulmak için tek bıt 
re kalmıştı ... 

- Kaçıp kurtulmak... td,ıs1 
- Fakat naııl? Hangi yo -~ 

Hem Türk aleti altından~~ ,Y 
ko1 :.ıy bir it midir?. Tür.kull,,çıst" 
•' diiten hangi baba yiğıt k 
ya te,ebbüs edebilirdi?. J•' 

b·ıe 0 
Eıaıen kaçmak kolay 1 

hangi yoldan gidilebilir?· 17it 
Yol meselesi batlı batın• 

f eliketti... > ' 
Yunanlıların bulunduklar• ·-•İ' ·r ır _J 

datepe mır.takasından Jznı•.)ıi rr 
kam · ine giden belH batlı 1 

vardı.. .,~i' 
Birisi Durn)upınardan til1'~ o' 

fer hattını takip ederek sarı .,iı ·re,. 
vasrna. ve oradan Utak, tzrııı 
den yol... . J.f' 

ikinci yol ise Karakeçiler, t' 
k.. ·· .. · d Murat ~·fi •-" pa oyu uzerın en lıı"tr 

Gediz nehri vı!diıinden 
gidr voJ... cJI'}. 

(Sonuna yarı.n devam -'' 



sir Ruhi Tahliller 

Bir doktorumuzun ~ 
meşguliyeti 

lier d 
bir ,, eN ehi eser muvaffak olmuş 

.. d ' H ·· d ad 7vroz,, ur. er nevroz e 
eını muvaffakiyete uğramış 

1 bir edebi eser ... 
~ ı~etr - -----------
l ktaru~ Bey isminde genç bir namik mektep hakimdir. Hatta 
<ıtkk .. ,uı ''M k ) '~da . er ez Efendi,, Krepeli11in atatik görüşüne taraf· 
t'~tı~ıtı Psıkanaliz bir tetkik tar olanlar bile Froyt'ın deha • 
t tow,11

1
..J.e hu tetkikini profesör sından doğan dina.mik görüşler • 

~ı ttıet 1
Yanada çıkan "ima - den istifade etmektedirler. Ez

~ ~d~tı :uasında neşrettiğini, cümle Paranuvayya denilen heze· 
~ lakd?layı Froytun kendisi - yan tefsiri Froyt'ın projeksiyon 
,.. tl~i .•.rnanıe gönderdiğini ismini verdiği mihanikiyet iane • 
'lııı k gunk .. 

· ı .. u nüshamızda yaz - sile gayet esaslı bir surette tenvir 

ı~~ edilmiştir. 
~Uıı ketu., Beyin sözleri Bu sebeple psikoanalizle uğ • 
~· end' ·ı raşmak ve psikanalizi,i iyice bil-
t %,... ısı e görüşen bir mu· 
tt ·•ııı d mek bütün sinir ve akıl mütahas· 

h '. ~~ b e oktor İzzettin Bey 
~'ı~ Q letk"k· !uslarına gayet elzemdir. Misal ol-
İ~1,~~ı· 1 1 ve gerek bütün mak üzre Amerikadan bahsetmi· 
~1 ıı tetkikler hakkında şu 

~ a:errniştir: yorum .. Fakat 1925 ten itibaren 

~~ let~·tk~unu yapmakla bir ef- Cenevre tıp fakültesi psikoanalizi 
k.' ~fetl"'d· ı Yapmış oldum. Mer· klasik tez olarak kabul etmiştir ve 
''Ilı ~~il ı hakkındaki ruhi tahli- gene ayni senede Dr. De Saussure 
~·-ı l\ "e t k ·ı b tezini psikanaliz usulü ünvanile "'e l anıamen te ~nı t ir 
~~a. ~ duğu için ondan şimdi neşretmiştir ki bu zat bugün Jan 
~ l~tkı_~hse lüzum görmiyorum. Jak Ruso enstitüsünde psiknaliz 
·~ 1ıtı n · · muallimidir. ~ '~ıı e ıçın yaptığımı soru· 
'1llile:ı, malumdur ki psikanaliz Aynı suretle 26 _::_ 27 ~enelerin· 
~ ef, l'llhi tetkikler, bize rüya- de Paris Tıp fakültesi de psikana 
Q~· atıeler · "d k ]izi tıbbi tez olarak kabul etmeg~ e 
~ ı~etler· , ve ıptı ai a va.mm 
'~la de, mecnunların he- başlamıştır ve galiba bir Fransız 

~ ~e tr arasında tam bir benze· doktoru da ilk tıbbi psikanaliz tez 
\'lı. ~·· ı ~'~· ~areket bulunduğunu olamk üzere meşhur sviçreli mu· 
~ 1 ~1.d'Hir . Mesela bir rüyada harrir Amiel'i tahlil etmiştir. 
~h a.ı 'h · ' B . k b l F ı,''4q, h zı nıyette ve bir mec· u ışe pe geç aş ıyan ran· 
~~ tııb~eze~anında icrayı fiil e . sızlar henüz mit yanı benim gibi 
"il ~F 1 nııhanikiyetler tama • efsane tahliline başlamamışlardır. 

11 'anet d d ' Amerika ve lngilterede ise tababe ~ 11~ • er e e mevcuttur • 
~iki}'l'tı~hanikiyetlere "Froyt mi ti Ruhiye ihtisası elde edebilmek 
'iı et1 d ı Ef l · için, mensuplarına psikanaliz mec \) -c \>e " , .e~ er. sane erın 
~ttt ta.ılılı bu cihetten pek buridir. 

~ ~ ~tdır. Hatta sinir hastala- Bunun için darülfünunlarda 
' 1~ ta~:i~oanaliz,, it yani ruhla ayrıca kürsüler vardır. Biz de ise 
,~ıerı~ lı .. esnasında arazın ef· henüz bu işle uğraşanlar pek mah-
~ ~18.s·rnuşabehetini göster • dut, yahut hiç yok gibidir. Hem 

~!~.ne hık usuldür. psikanalizin ehemmiyeti yalnız 
~ 1 ~Fa en, bunun içindir ki biz· doktorlara değil, bütün terbiyeci· 

1~. aneJerin tahlillerine haş • lere de şamildir. Demin bahsetti-

~ lii~d .. . ğim Jan Jale Ruso enstitüsünde 
\it- \>e l~ boy le tahhller lazım doktor De Saurssure' den başka 

dıl'? azımsa ne itibarla la· bu işle uğraşan diğer mühim ze-'- . ı Q vat da vardır. ete ben bu itibar-
it~" :r 
~ababeti ruhiyede di- ladır ki psikanalizle uğraşıyor ve 

lfti-_ Gülüşlü 
~ c\raen Lüpenin yeni bir macerası - 31 

~~~ ~ .Aloti.s fiiplaH-- ~~ ~ : fa. 
' l)ta.d -
\~İlli a olacağım. Fakat dik- Jorjöre içinden: 
}j ~ 1ttc ~·.İngiliz jokeyi kıyafeti· - Elbette bunu ve San Klara· 
ı_~ı e~nnı u·· 
1
, ~. ~ k · :zerime ateş etme- yı bir başka gün yakalarımt bir 
1~1~~, ~il tabii arka kapıya adam hayduda verilen namus sözünün 
J qt tQ

1
;anlar1 yakalarsınız, an· ne kıymeti olabilir? 

~q 11rj~t'~ · Diye düşündü ve yüksek sesle 

Kadın! 

VAKCT 

Anadolu da 
Umran 

(Üst tarafı 1 inci sayfada) 

yük şeflerine payansız olan iti • 
mat ve merbutiyetlerini her za • 
mandan daha kuvvetli buldum. 
Türkiyenin siyasi ve iktısadi em

niyeti için bundan daha büyük, 
daha sağlam mesnet olamaz. 

Temas ettiğim vilayetlerdeki 
resmi ve hususi umran faaliyetle
ri gördüm, bunun başında Trab • 

zon - Karaköse yolu ile bilhassa 
Rizelilerin, Giresunluların, Or • 

duluların içeriye doğru açtıkları 

yollar vardır. Bu faaliyetlerin hep-

sinin fevkinde Karadenizli genç· 
lerin metotla organize edilmiş 

spor faaliyetleri gelir. Halkevleri 
gençlerin kültür ve fizik sahala • 

rındaki faaliyet ve kudretini 
muayyen gayelere sevk ve enerji 
lerini teksif etmektedirler. Kaza
lar ve köyler hile bu nizamdan 

hariç kalmak istemiyorlar. Halk
evlerinin kazalara ve köylere ka
dar teşmili milli kültürün inkişafı 

için bir zaruret olduğu elle tutu· 
lup gözle görülecek kadar mad • 
diyet kespetmiştir. 

Devlet daireleri, mahalli ve be· 
ledi idareler, milli müesseseler, 
Halk fırkası teşekkülleri tam bir 

ahenkle gayemize vüsule mevcut 
imkanlar dairesinde çalışmakta • 
dırlar. 

İdareye ait olan hususlarda yer
lerinde gördüğüm noksanları taal 
luk ettiği kanun ve teşkilat sa • 
halarında tabiidir ki izale ve ik
male çalışacağım. 

Viliyette 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bey dün vilayete gitmiş ve vali 
Muhittin beyi ziyaret etmiştir. 
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Froyt'm dinamik görüş ve pro • 
jeksiyon usullerile bizdeki bazı 
efsaneleri ve bu meyanda asarı 

edebiyeyi de aydınlatmak istiyo· 
rum. Mesela üdeba ve şuaranın e 
serleri psikanaliz usulile tahlil e· 
dilince eser sahiplerinin bir ço • 
ğunda bir takım tezahürler göze 
çarpar ve mevzu ne olursa olsun, 
her eseri edebinin az çok muvaf· 
fak olmuş birer nevröz ve her 
nevrözün ademi muvaffakıyete 

uğramı~ "bir edebi eser,, olduğu 

meydana çıkar .. 

icap eder. Bu şişman adam, barın 
sahibidir. 

Her yeni gelen, bu adamm ö
nünde durmak, ona bir parola ver 
mek mecburiyetindedir. Parola, 
her hafta değişirdi. 

Patronun önündeki kapıdan gi
rilince uzun bir koridor vardır .. 
Bu da geçildikten sonra üzeri de· 
mir çivili sağlam bir kapı .. 

\~1' \~q~ '-'2 un uzun dü§ündü. Ra- Raule: 
bİ' li~dbıı-~~lla kadar gelmiş olan bu - Pek güzel> dedi, saat yediye 

\~~ ~() p tnuhtemel bir av pe· on kala buluşuruz. 

Kapı açılır açılmaz, içerden 
tütün, nefes ve sıcak hava koku
suna karışan bir musiki sesi gelir. 
İşte asıl "Istakoz barı,, burasıdır. 

O gün, ortada üç dört çift dan 
;, sediyordu. Mahzenin dip tarafın
, da, bir bankonun arkasında pat-

\ı 'fi ~!a.cak ını idi? İri P olün 
ıl)l ese} . k . 
~ tQCl.t esı sa ın hır kurt ma-

~ 111· •n? 
q~ ., b 
rl~b aşrn .. f . . k ,'il ~,,. u ettıfı, artısında 

lti ..,.ıttı, sakin duran bu adam 
'b ("ol k 

\ \~q h' adar nefret ediyor-
\~~ &'ihi ~ ~k§am evvel onu bir 

rıı._tab aglayıp, sabaha ka-
• q, ele · · d ~ı .. '· J:' k r ıçın e bırakmamış 
~~I\ t~\t~-· ~t diğer taraftan, iri 

.. l. t\:lfı J ... . . b ı 
' Qıt- f 1 orıore ıçın u un· 
~i . traattı B""t" 1 ''l'ld · u un gazete er 
~l, .. tn bahsedecek artık 

"~ '"'k ' "u sek noktasına vara-

Istakoz barı 
İstakoz barının garip müşteri- ronun karısı duruyordu. Şişman· 

leri vardı. Muvaffak olamamış lıkta kocasından aşağı kalmıyan 
san'atkarlar, işsiz memurlar, sol- bu kadının kolları dirseklerine 
gun yüzlü gençler, boyalı yüzlü kadar sıvanmıştı. Masaların an· 

kadınlar burada toplanırlardı • •· cak altı tanesinde müşteri vardı. 
Bunlar sessiz sedasız otururlar • 
dı. Fakat daha hususi bir yer gö· 
rülmek istendiği takdirde, doğru · 
dan doğruya buraya girileceğine, 
mahzene merdivenle inildikten 
sonra sağdaki koridora yürüyüp 
nihayette,, önünde §İşman bir a· 

Bir tanesinde Arap ile İri Pol o· 
turmuşlar, sigara içiyorlardı. Arap 
Yeşil bir pardösü giymiş ve kafası 
na pis bir kasket geçirmişti. İri 
Polün yakasız bir gömleği vardı. 
Boynuna bir fular atmıştı.. Yü
zündeki ustaca yapılmış makiyaj 
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Talebe Aleminde 

Avrupaya gönderiecek 
Talebe namzetleri 

Haydar Ef. Rauf Ef. Nurullah Ef. Nedim Ef. 

Vecdi Ef. Baha Ef. KAzım Ef. Ekrem Ef. 

ibrahlmSalihattinEt. ismailSabriEt. Tahir Et. Turgut Ef. 

Avrupaya tah
sile gönderilu 

mek üzere li

selerimiz tara

fmdan seçilen 
ve yakında mü

sabaka imtiha
nına girecek o· 
lan talebemizi 

tanıtmakta de-

vam ediyoruz. Ihsan Ef. Ertufirul r::r. Zihni Ef. 
Bugün resim-

lerini netrettiğimiz Efendiler, Istanbul lisesinin seçtiği namzetler• 

dir. Isimleri ve numaraları şunlardır : 686 lbrahim Salihattio, 91 

Ihsan, 1368 Vecdi, 320 Ekrem, 336 Zihni, 975 Haydar, 6 Tur· 

gut, 1168 Ertuğrul, 1135 Baba, 977 lsmail Sabri, 86 Kazım, 

324 Tahir, 529 Rauf, 789 Nedim, 877 Nurullah Efendiler. 

o gün suratı da asık olduğu ıçın 

pek feci bir hal almıştı. Arap da· 
yanamadı ve: 

- Amma suratın var," dedi, gö· 
renler cenazeden dönüyorsun 
zannedecekler. 

lri Pol cevap vermedi. Yalnız: 
- Çeneni tut, dedi .• 

- Neden tutayım?. Anladık .. 
Bu işte yüz bir sene mahkumiyet 
var. Eyvallah .. Fakat böyle kor
kar gibi ne duruyorsun?. 

- Heydelbergtte talebe idim. 

Mahzene başka müşteriler ge· 
liyor, oturuyor veya dansediyor· 
lardı. Arap la iri Pol her yeni ge· 
leni gözden geçiriyorlardı. Bir a• 
ralık Arap, garsonlardan birisine 
işaret edip sordu: 

- Şu karşıda suratı İngilize 
benzi yen herif kim?. ' " 11 

• .. • 

- Bir jokey!. 

- Her zaman gelir mi?. 

- Bilmiyorum. Ben buraya da 
ha üç gün evvel geldim. 

Şimdi, barın ortasına kör bir 
korkacak ne var ki? .• 

- Çok!. 
-Ne?. 
- Takip ediliyorum • 

\ kemancı gelmiş, hazin bir tango 
çalıyor ve kesik bir sesle de şe.r

kısını söyliyordu. Arapla İri Pol 
susuyorlardı. Bir aralık Arap: 

- Ne biliyorsun?. 
- Öyle hissediyorum.. . 
- Kim takip ediyor?. Her' gün 

yer değiştiriyorsun, gölgenden bi· 
le çekiniyorsun. Etrafında en sa· 
dık adamların var. Bir baksana, 
üç masada tamam on iki arkadaş 
var. Senin için hepsi canlarım ve
rirler. 

- Benim için değil. Param İ· 
. ' çın .. 

- Ne için olursa olsun, maksat 

- Bana b~k, dedi, şimdi anla
dım San Klarayı düşünüyorsun .. 

Kaçtığı gündenberi bir türlü l:cn· 
dini toplıyamadın .. 

lri Pol, Arap'm masanm üze- -
rinde duran eline bir yumruk vu· 
rarak ezdi ve: 

- Sus, dedi, sus .. Onu düşün· 
miyorum. Asıl tutulduğtt herifi dü 
şünüyorum .. 

- Raulu mu? .• 
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Bir Kadın Geçti t\akleden: 

Hikaye fa. 

Ylova uyuyordu .. Tıs yak .. Ara 
sıra, nefes alan bir dev gibi ağaç· 
lar sallanıyor ... Birdenbire bir ça· 
tırdı duyuldu.. Sanki bir cami 
kubbesi ile beraber yıkılmıştı. 

Henüz güneşin sıeakığını mu • 
hafaza eden beyaz badanalı du
varın dibinde, Süheyla, tahta bir 
koltuğun içinde ta.. uzaklardan 
onlara mendille işaret ederdi. Dok 
tor, son geJdiği gün, ona artık yü· 

h. ? 
Bu da sual mi ; Karagöz olmaz olur mu ıç · , 

öt 
Karagözle Haciyvadı her gün, her zaman aramızda ~st 

yoruz, işte misali: Onlar aralarında şöyle konuşur. 
Hasan derhal odasmdan fırla· 

dı, ağabeyi Hüseynin odasına 
koştu: 

rüyt:bileceğini söylemi~, o cfa iki Kaç gündür gazeteler "Kara· 
ka1deşe ertesi gün gideceğini bil- göz var mı, yok mu?,, diye bir 

Hacıyvat - Aman sus, 
düşmanlarımız gitsin! 

d .. v"nlere gı 
oraya p:y almayınca ugu be.ti~ 

.. b ı· . h bu gece 

1 

- Duydun mu?. 
O da duymuş .. Yatakta dirseği· 

nin üzerine doğrulmuştu: 
- Evet duydum .. 
- Gidip bir ba!mh:n. 
- Haydi .. 
Yarım ynrnafok giyinere!,;: fır!a

dılar. Ay ~ığmda yılan!uvi yolun 
beyaz şeridi u:::ınıyc:.·du. Hasan, 
bir bakışta her Ş3Yİ gördü., Bir o· 
tornobil ağaca çarpmı~, eziJmi~
ti. Hemen hayır aşağı koşarak in· 

di, bir yığın enkaz haline gelmiş 
olan otomohilin içine baktı. Bir 
şeyler görünıniyordu. O aralık bir 
bulutun arkasında kalan ayın ışı· 

'ğı etrafa bir loşluk vermişti. Ha· 
san, şimdi artık yanına gelmiş o· 
lan Hüseyinle beraber el yurda

mile aramlya haşladılar. Hüseyi· 
nin eli yumuşak bir şeye tesadüf 
etti. Biraz yokladı, sonra karde· 
şme: 

- Hasan, dedi, bir kadın .. Koş 
fener getir. · 

Hasan siğirtti.Eve girdi, bir f e• 
ner yakarak döndü .. O gelene ka· 
dar, Hüseyin enkazın hemen he
men yar~sını kaldırabilmiş ve bir 
kadın vücudunu bin bir İt·İna ile 
çekı.~ekle meşguldü. Gürültüye et· 
raf i~n uyanıp gelen komşuların 
getirdikleri fenerlerle beraber, i· 
ki kadeş kanlar içinde sarıtın saç 
lı bir haş gördüler. 

.. - Ölmüş mü ağa~ey?. 
-Dur hele bir çıkaralım da! 

Hep birden kadını çekip çıkar· 
dı!ar ve yola yatırdılar. Hüseyin 
kulağım onun göğsüne dayamış 
dinliyordu. Nihayet koınşulardan 
birisine: 

- Koş, Ahmet, dedi, şehre in, 
bir doktor çağır .. Daha yaşıyor .. 

Sonra karısına dönüp ilave et· 
ti: 

- Eve götürelim, belki kurtu· 
lur ... 

• • • 
Şaf alc söküyordu. İki kardeşin 

gözüne uyku girmemişti. Meçhul 
kadın, başı sargılar içinde yatı -
yordu. Doktor gelmiş, ayağımn 
birisinin kırıldığım, ba~ında da 
pek ağır yaralar olmadığını söyle
miş, yaralarım sararak gitmif tL. 
Genç kadın ise, bir aralık kendi· 
n~ gel.ttıiş, gözlerini açrnıı, sonra 
tekrar dalmıştı. 

Hüseyin kardeşine: 
- Haydi, 

0

dedi, sen git de yat .. 
Hasan ağabeyisine baktı: 
- Ağabey sen daha yorgun

lun .. Sen yat da ben beklerim. 
- Hayır olmaz. Hem burası 

benim odam.. Şuracığa postun 
üzerine uzanır, beklersin .. 

- Ben de belderim .. 
- Git diyorum sana .• 
Hasan hayretle ağabeyiaine 

baktı. Ondan ilk defa olarak böy-
1e ıert bir muamele görüyordu ... 
Omuzlarını silkti. Yatakta yatan 
narin vücuda dönüp bir baktık· 
tan sonra yavaş yava~ odad&11 
çıktı .. 

dirrnişti.. nağme tutturmuşlar, gidiyorlar. 
l~~i kardeş de aynı zam.anda: "Karagöz,, olmaz olur mu hiç 

G. . . ' - ıtcıey m~z .. ayol? 
Der:ıiş!erdi. SJhcy!a, hayretJe Dünyada Karagözle Hacıyvat-

~Ö"JÜp ba iki delikanlıya bakmış· tan bol ne vu sanki? 
t : ... _ .. anık yüz!eri, yarı açık m~n- J Nah işte alın siz.. şu ağaçların 
t- · brı.a.rasmda kuvvetli. göğü~: albnd~ karşılıklı o;;nnu§ bir Ka· 
b:.-i fır_ıyan, nasırlı ellerde bu ıkı re.gözle bir Hacıyvat •.. 
l::ırJeş, ba5Ia:::mı iğerek, kapının A d' '--' · k. bunlar ne • . ma ıyecewsını:z: ı, -
:Jnund~, batan gt.=me!!t ka?hyorlar b' . K .. hiçim Hacıy-
ve duruyo:.-Jardı .. İkisi de, Süheyl· · ıçı;nH. arbö~~ozj ' nek l ız külahsız 

l - d. vat . lÇ y e sa a s , 
15.n~n e~e.si günü ayrı acagı en ı- Karagözle Hacıyvat olur ımu? Ni· 
§esıle tıtrıyo:rlardı. · l b ı Karagöde Ha· 

- fak~t daha fazla kalamam .. çın o ~asm, A u~ aor d 1 s Vdak' 
cıyvacun asn cıns1n en. ag ı E"'' ~en meral;: ederler .. Beni zaten 
az tıknazca, sarışın, orta boyluy :- 1 ~va ~a teyzeain yanında zan· 
cası Kara.göz, soldaki zayıfça es-- ,i:--""'rlar, teyzem ele eve dön· 
merce ve uzun boylusu Hacıyvat· 'Jiliyor .. 

liri kardeş yalvardılar: tır. 
_ Ne olur, birkaç eün daha! Bakın şimdi bunlar neler yapa-

:t- :,. :f. cak. kendi aralarında nasıl konu· 

Hüseyin yirmi beş, Hacan yir~ 

mi ü; ya,ındaydı. Beş sene evvel 
nineleri ölmüş, yalnız kalmışlar· 
~.. O zame.ndnnberi birbirleri İ· 

çin hem kardeş hem de ana ile ha· 
ba o!an bu iki çocuk dai.ma hoş 

gc~in..ni~Jerdi. 
P.!r gece yarısı, müthiş bir gü· 

rültüyle başlarına bela gibi inen 
hu kadının sakin ve temiz evleri· 
ı:e {;eldiği güne kadar, iki kardeş 
her cuma, civar köylere gider, 
{!Ür:!Ji.rlerdi. O güne kadar bir de· 
fa olsun tutuşmamışlardı. Fakat 
o cuma baş altına iki karde!j kar-

§I kar§ıya çıkınca bütün köylüler 
hayret içinde kaldılar, ve ihtiyar· 
lar: 

- Kadın parmağım gördünüz 
mü?. Hey gidi çocuklar hey! .. 

Diye mırıldanarak çubuklarını 
doldurdular .• 

Köylüler, o güne kadar bu de
rece zorlu bir güreş görmemiş • 
lerdi. Kayalardan biçilmiş birer 
vücuda sahip olan 1~d kardeş bu 
güreşten galip çıkanın yaba~cı 
kıza sahip olacağını bildikleri i
çin aslanlar gibi tutu~uyorlard ·. 

Nihayet, hakem heyetinden en 
ihtiyar olanı, Bulgaryah o~man 
pehlivan, değneği ile sırtlarına 
vurarak iki saat süren hu netice· 
siz güreşten onları ayırmıftı. 

lki kardeş biribirlerine tek ke· 
Hnıe söylemeden gittiler, eve dön· 
düler. 

:t- :,. ~ 

O, hayatlarını alt üst ed~ıı ya
bancı kadın, iki kardeşin dasta· 
ni bir güreşe tutuştukla.rı dakika· 
da çıkıp gitmişti. 

Hasan iJe Hüseyin onu evde 
bulamadılar. 

Hüseyin odasına çekildi. Ha· 
un, her zamanki gibi sofrayı 
kurdu, yerine geçip oturdu, bek· 
l~di. Karşısında kardeşin;n ı- • ı
dalyesi, ortalarında yabancı ka -
d1nın yeri duruyordu. 

~acak, dalkavuk nahızgir Hacıy· 
vat ne cevherler yumurtlıyacak ve 
tok sözlü, babacan Karagöz ne 
potlar kıracak: 

Hacıyvat - Vay, caru.m, ciğe· 

rim, Nuru aynim, çeşmi siyahım e· 
fendim, kaç gündür nerelerdesin 
lien? 

Karagöz - Kör müsün şapka 

ile iskarpinlerin arasındayım! 

Hacıyvat - A, benim iki gözü· 
mün nuru seni o kadar görece· 
ğim gelmiş ki şimdi görür görmez 
derhal gözlerim nurlandı! 

Karagöz - [Kendi kendine] 

Vay köpoğlu, ama da iltifat edi
yor ha! Muhakkak benimle çıkar 
bir işi olmalı! 

Hacıyvat - Ah, benim canımın 
içi Karagözüm, al şu sandalyam 
da şöyle yamacıma sokul baka· 
yım, seni yakından daha iyi göre· 
yim! 

Karagöz - Y amna sokulamam 
çarparsın ! 

Hacıyvat - Ayol ben cin mi
yim ki seni çarpayım? 

Karagöz - Cin değilsin ama, 
halis tilki oğlu tiY.dsin, galiba ge
ne ağzımda peynir topağı gör-
dün? · 

Hacıyvat - llahi Karagöz şa
kayı da ne kadar se .. ıersin ! 

Karagöz - Şakası malcası yok 
Hacryvat, ben seni bilmez miyim, 
ıen hep o piyazlarla alemin ağ
zından girip burnundan çıkarsın! 

Hacıyvat - Aman Karagözüm, 
senin bugün gene sinirlerin fü;tün· 
de, kalk seni biraz Mazhar Os· 
man Beye götüreyim, okusun, üf· 
lesin! 

Kara,::öz - Sen babanı götfü 
Mazhar Osman Beye de okut, üf-
1et! 

Hacıyvat - (Yanındakilere) 
Efendim, kusuruna bakmayın, bi
raz patavatsızdır, biraz da deli 
doludur ama, sizden İyi olmasın 
çok hoş adamdır, yüreği saftır. 

Karagöz - (Ayni adamlaı·a hi
taben) Öyledir efendim, yüreğim 
saftır, benim içerim öyle Hacıyva~ 
tınki gibi çıfıt çarşısı değildi~·. 

Nihayet hu köy evin.e de kadm 
'denilen ınahluk v.irmisti "" .. . 

Hasan eli çenesinde, sofra ha· 
şrnda ne kadar beklemişti? Bil
miyordu. Hüseynin, odasında bir 
aşağı bir yukarı d.ola~tığı duyulu
yordu. Neden sonra ayak sesleri 
kesildi, kapanan bir sandık ka • 
pağı duyuldu, kapı açıldı, ! lüse
yin, omuzunda bir heybe, kurulu 
sofraya ve kardeşine bakmadan 
bir hayalet gibi, sokak kapısm -
dan çıktı, gitti. 

Hacıyvat - Karagözüm fazla 
gelmeğe başladın! 

Karagöz - Fazla gelmeğe b •;. · 
ladımsa ver ben?ım kahve ile nar· 
gile parasını kalkıp gideyim. 

• ilf. ilf. 

Hacıyvat - Nereye gidecdcsin 
bakayım? 

Kara~öz - Oraya sen gitsen 
de herkes te s~nin şerrinden kur
tulsa ne iyi olur. 

Hacıyvat - Anlaşıldı Karagöz 
sen bugün gene ters tarafından 
kalkmışsın! Ne ise, ben senin ku· 
suruna bakmam, al sandalyam da 
sokul şöyle yanıma, seni bizim 
arkadaşlara takdim edeyim! 

Karagöz - Eğer arkadaşların 

da senin gibi iki yüzlü, düzenbaz 
kimselerse hiç takdim etme! 

Hacıyvat - Benim arkadaşla· 

rım bu muhitin parmakla gösteri· 
lecek pek muhterem şahsiyetleri· 

dir ki sen ile ben onların pabucu 
olamayız! 

Karagöz - (Kalkıp gizlice Ha
cıyvadm kulağına) Nasıl bari 
rnangizli adamlar mı dersin? 

Hacıyvat - Aman Karagözüm 
onlarda mangiz, denizde kum ! 

Karagöz - Deme Allah aşkına 
Hacıyva.t, acaba bizi bu akşam 

Sandıkburnuna götürürler mi der· 
sin? 

Hacıyvat - Sandıkburnunun 
da lafı mı olur, Karagöz, hele sen 
sokul bir kere, seni onlara tanıta
yım, ötesi kolay~ 

(Karagöz sandalyasım alıp so·· 
k:.••, ~r, Hacıyvat onu arkadaşlarma 
takdim eder.) 

Hacıyvat - Efendim, takdim 
c:.lerirn, benim canımdan aziz, şe
ker]emeden leziz, kaymaktan ne· 
fis dostum Karagöz Beyefendi. 

Karagöz - Ballandır köpoğlu, 

ballandır bakalım, herifler yuta-
caklar mı? 

Hacıyvat - Efendim, bizim 
Karagöz Bey dostumuz- parmakla 
gösterilecek .derecede fevkalade 
bir san'atkardır, fakat zavallı bir 
türlü kendini satmasını bilmez. 

Karagöz - Alan olmadıktan 

&onra Hacıyvat, sen istediğin ka -
dıı:- kendini satmağa uğraş! 

Hacıyvat ·- Canım efendim, 
böyle yaparsan elbette satamaz
sın! Biraz nazil ol, nazenin ol, çe 
lehi ol, çıt kırıldım ol, sokulgan 
ol· insan sarrafı, lakırdı kavafı 
ol! 

Karagöz - Bunları olursak ne 
faydasını göreceğiz sanki? 

Hacıyvat - O zaman efendim, 
itibar mı dersin, şeref mi? 

Karagöz - Hangi Şeref? Be· 
şiktaş kaptanı uzun Şeref mi? 

Hacıyvat - Yok, Çallı lbrahi
min talebelerinden Ankaradaki 
ressam Şeref! 

Karagöz - Çallı dedin de ha • 
tırıma geldi Hacıyvat, haberin 
var mı Çallı bu hafta oğlunu sün· 
net ettirecekmiş, seni düğüne da
vet etti mi? 

Hacıyvaıt - Canım, laf ::mı kes
me de söyliyeyim, zaten şimdi bu 
raya hen de seni bir düğün için 
çağırdım! Bu perşembeye hazır 
ol! 

Karagöz - Ne tarafa? 

Hacıyvat - (Yanındakilerden 
birisini göstererek) Beyin mahtu
r:ıu sünnet olacakmış, oraya gi<le
ceğiz ! 

Karagöz - Öyle ise peşin tasla 
bal.:ahm bana he§ papel ! 

Hacıyvat - Ayol kaçakta mı· 

· ltinden yorgun argın döndük· 
leri ::aman, kapının önünde, bir 
~yağı sargıda, koltuk değneğile 
\bıvarda dayalı, Süheylanın ken -
Clileri~i beklediğini biliyorlardı. 

Hüseyin, kapanan kapıya göz
lerini dikti, saatlerce oraya dal -
gm dalgın haktı... Baktı .. 

Karagöz - Cehennemin diL -... ~ .. ? 
ne! Karagöz - Neme lazım, ben 

Lov e ıyım, eın 

ra lizx.m ! beyİet t 
• .. a ::ıyvat - Ayol,. . buçıı~ 

b d v•1 . d'lik ılu ancı eaı şım ı 
:> , ? 1' 

ra versek olmaz ını · }"lııc•) 
Karagöz - Üç yap be 

• f d' ,< 
ayağını öpeyım. . .. Ü şiııi •.:~ 

Hacıyvat - Pekı uç.. beP"' 
relim ama sakın götürUP 
b·· akşam harcama ! 111~1 

-~ .. Ol r barcıı. ·ı~' . •ragoz - u , 1'il P' 

Hacıyvat - Al bakalıJ11 
~' ) ~l n. ~ ~ 
Karagöz - (Paraları 3 IJl'l"J 

di bereket! Allaha 15~ 
ben gidiyorum Hacı~~:· f,.e.tJ 
Hacıyvat - Güle gul 

zilin güle güle ! 
(Karagöz gider)'. . ~ . / 
1-lacıyvatın misafirler• 

saf adam yahu! blit / 

Hacıyvat - Halis 01~ 
katılmamış enayilerdendıt• fi 

D .. v •• ahib" (ll'~·" ugun s ı - p' 

bir elli liralık uzatarak) : de. -~ 
vat çelebi, gimdilik !unu dal' 
takdim edelim de kalan111' 

1
1 J11 • 

gecesi tamamlarız, obna:ı / 

Hacıyvat - Teşekkürle10~~ 
rim efendim, ne demek detiıl'I 
başüstüne, yalnız rica e 
budala bir şey duyması~! ıı:ıJ ~t 
Düğün sahibi - lmkaP 

t-fendim? 

lf, ~ ~ _,ı('~trl 
ı:rı 1 ı 

Kim demiş ki Karagoı ~~ ~' 
vat yokmuş diye? İşte si:ıe /" 

ragözle bir Hacıyvat ki ~~-ti 
her gün her zaman araıt'1 ~l~ 
dünyada Karagözle Hacıf' 
bol bir şey yoktur. ~~~ 

OSMAN C~ 
11nı11111mn1111m" ,..,mmtmn,.-ınnmmmııımınumnnrıuttrı 

Filomuz 4e 
Karadeniı 6 ~ 1/9 '( 

Trabzon, 27 (A.A) -- aJi ~ 
lomuzu ziyaret etmiştir. v" ,1 
vuza çıkarken top atıllflS kıJOI~ 
tile selamJanmışbr. Filo &~ 
dan ve zabitanı şerefi11",,P~ 
akşam parkta belediye t•e,uo~ 
dan yüz kişilik ziyafet " )iSi 

jl -~ Filonun bando orkestı~S eıır, 
için konserler vermiş~ır. kılııı'~ 
de askeri kumandanı filo J ıll 

yo ~' danım ziyaret etmiş ve 8 ilJJ 9 

rasimJe karşılanmıştır • .BuS' ~ıo~ 
şama kadar Trabzon bal~abİ(Ş~ 
gezdiler. Saat 16 da d'"~f 
yurdunda askeri k~ına:jt r/ 
tarafından fiJo şerefıoe 
ziyfeti verilmiştir. o~ f~ 

Trabzon, 27 (A.A) - 0ı09~~ denberi limanımızda bulu .,e b 
Riıeı o!an filomuz bugün 

reket etmiştir. ~ ---------
Doktor 1 1 

Hafız Ce[l18 "''1'~ 
Dahili Hastahklar Mil_!: ı;j~~; 

Cumadan maada her g~ dıır l· ~~ 
sonra saat (2,30 dan 5 c ı .. ıı. .:ı,t~11-~ 
bulda Divanyoluuda US rıurlltııl'~ Jf 

·ı· h35 ıı: sasi kabinesİılde clı:ı.hı 1 ,...., 1efıı/ 
muayene ve tedavi eder. ,.-
tanbul. (2.22.39~ 

ıotrl 
iş Bankası şub• • ~ 

Türkiye iş Bankasındııllb~tif., 
.. nase , 

Zafer bayram.ı mu .. {ft,_1 ..pU lJ" 
30-Ağustos· 932 salı gu. ;ı 
bul ve Beyoğlu şubclcrııP 
palı bulunacaktır. 

•• 
~I 
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VAKiT Savıfa 11 

1'4kViM 
Oroloğ 

Doktor Hakkı Rilştil 
ı:::ı:ı:ı::::::::::::::ı::::::r.1:::::::::::::::::::::::1::: 

U Sadıkzade Bjraderler H 
I~ VapurJarı fi 
li KARADENız Posr Ası e! 

lstanbul Belediyesi ilanları 1 
'8 P._, Pazartesi "• ..... ,o. 2 
c,, it 9 Alustos 
' 'b'·•hlr 26 Rebi. ahir 

'~ s.u 
' 18,49 Oeı. ~ ~.so 

S,23 

u:,4s 

idrar ve tenasUI yolları birin• 
el sınlf mUtehassısı 

"P ARiS,, den Diplome 
lstiklAl Caddesi Yıldız apartman No. 322 

ı· .. 

i!SAKARY A!~ .. .. '---·----------- :: :: :: vapuru p • :: 
U 29 Ağustos azarteSI ii 

Eminönü Belediye şube müdüriyetinden: Selimpaşa temizlik 
iıleri 11bın onbaşılarından mevcut istimale gayrı salib elbise ve 
saire tebbir masrafı a!ıcıya ait olmalc üzere müzayede suretile 
sahla cağından talip olanlcrın 30 - 8 • 932 salı günü snat on beşte 
Eminönüne gelmeleri ilan o'unur. (4411) ------------

~~ 12,13 

~ ~ 16,SS 

'taı.z ~ 18.49 

,~ ~.28 

3,31 

12.15 

15,SS 

lstanhul Deniz Kumandanlığınd:ın: 
Gölçük Deniz fabrikaları U. 

Md. lüğüne ait Gonca vapuru· 
nun ( Mai<ine, karina) ( kazan, 

H günü akşam saat 18 de Sir- ii 
!i kec\ rıhtımından hareketle ii 
H (Zonguldak, lnebolu, Samsun, n 
ii Ordu, Gireson, Trebzon ve H 
il Rize) ye azimet ve avdet !i 

inkdip Liseleri Müdürlüğünd~n: 
Baka?orya ikmal imtihanlarına Ev ülün 3 ünde, sınıf ikmal im· 

tihanlarına 4 thıde başlanacaktır. Talebelerimiz muayyen günlerde 
mektepte bu'uomahdır!or. 

IS,4S 

20,26 

8,36 'tlbıı t~ 3,3S 

rıı..._ . l 232 
't --...erı ' llııı ~ 
ftQıe:ı l 133 

tekne) (elektrik, ahtabiye) (arma 
donanımı ve teçhizatı saire) o!· 
mak üzere ayrı ayrı cört kısmın 
tamiri 31 Ags. 932 tarıbine mil
sadif çarşamba günü saat 13,30 
da paıarhkla : 

.. .. •• d k .• :: e ece tir. ii 
H Fazla tafsilat için Sirkeci J:i 

.Şirketi Hayriyeden: 
J 

ıı'tııJ.."'>.. 
~ ~ aıcakhk a::ııml 2i, uge.rt 
~~ ıııu~h tesbit edllmtıUr. Bu~n 

vııı. lçı& &V\11 11Ur'atle esecek, hav4 Ck· 

Yukarda yazılı vapurun hiza.· 
s111da &'Ö.sterilen gan ve saatte, 
<!ört lnsmm ayrı ayrı paıarhkla 

•• r 
H Meymenet hanı altında acen- :i 
fi ta lığına müracaat. Tele. 2~134 !: .. .. 
:::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::: 

Cu1JJadan maada günlerde Salacak hattına ait 233, 235, 237, 
236, 138 ve 240 numaralı seferler ile Köprüden Beşiktaş ve 
Oslıüdar'a 188 ve 190 No. seferler, 

tj :~~ V O 
1 

tamiri jcra ettirileceğinden şart
naır.eleri görmek 1stiyenlerin her 
gün ve tamiratı yrpmak istiyen· 
lerin teminah evveliye ma~rbuz· 

Ademi ilıtidar ve bel 
gevşek llğine 

karşı en müess'r de\•a SERVOiN bap· 
!arıdır Deposu. lstanbul'da Sirkeci'de 
Ali Rıza l\lern e:ı; ecunesldir. Taşraya 

r 50 kuruş posta ile gönderllir lzmir'dc 
Irgat pa%annda' i. ·ı rabozon'da Yeni Fe 
rah rczancsinde bulunur. 

Cuma günleri Salacak hattına ait 545, 517, 549, 546, 548 ve 
550 numaralı sefer!er ile köprüden Be~iktaş ve Üsküdar'a 484 
ve 486 numaralı seferlerin Ağustosun yirmi dokuzuncu Pazartesi 
akşamından itibaren icra edilmiyeceği ilan olunur. 

~ltr~ BugUn 
~ ııı~ - ıs den ıo a kadar gra· 
'aıı lıeyeu ~ 20,80 a kadar J3cda)il 
\ ~katı ' 20,30 dıın lttbaren 28 Ağus· 
~ ~te.ıcıbe harbtyesı hakkında konferans 
ıı, ~ ~~ radyo lle operıı, 21 df'n 22 

!arı ile mnkiir gün ve saatte 
Kasımpaşa'da Is~anbul Deniz 
Kumandanlığmda müteşekkil ko-

Manisa Beledi yesin den: 

"'--~ 22 Uti Refık ~Y ve ark'-d~la· 
""~'?~~4 .40 a kadar tan&'O orkeatra.m. 
~~ lco - 11,115 org konseri. 11,4.:J 
\ ıt~ ~r, 13,20 konser, 14,SO kon • 

misyona lüzumu müracaatlan.~43~4) 

fııtih lcruındcn 

Kıye : 45 Dö·t çuval sabun 
100 Zeytin yağı 

iLAN 
Bcırtıoın adamecit mahallesin

den kemik oğ;u Sabri efendinin 
Hsci 8ckir mahallesinden Ali 
şeyh oğlu Sadık efendiye olan 
borcundan dolayı Bartın Asliye 

i Eylül 932 tarihinde yapılacağı evvelce ilin edilen Manisa 
şehr.ne isale ediıecek su işi münakasasının bazı esbap dolayııile 
1 Terırinievvel 932 tarihine müsabif cumartesi gününe kadar 
talik edildiği Hin o'unur. (4400) 

'1h~llS k ZllUSiklst, 18 konser, 20,3:5 
lı~~ ~r. 
'~. 1~ (~9i,2 m) - 11.30 musiki, 
~ ınusı~la.k, 14 plAk, ıs musiki, 19,10 
~ ~ • 20,40 plAk. 21 operet. 

Ki!o : 100 Kesme şeker 

Adet: 100 Yalancı dolma ve 
türlü kooıerve ~· bu~ uk muhakemcsince 4·ağus'os 

Bursa Vilayeti Nafia 
Başmühendisliğinden: 

~lll&ıc, (Hı,2 m) - ıı dlnt muaikJ, 
~l.ı'b~8 tagannı, 21,45 operet. 
~' şn; (l5l50,5 m) - 11 muslki, 
~ ııı,.,.~~· 16,43 çlgan muslldst, 18,43 

Kıye : 80 Bombay pirinci 932 tarihinde ıflasına karar ve· 
80 Tos, a piıinci rilmiş ve masa açılmıştır. Borçlu 

l 00 F asulya Sabri efendide alacağı olanla· 

Bursa • Gemlik, Bursa • Mudanya ve Bursa • Karacabey yollan 
keşifnameleri mecmuu Nafıa Vekaleti Celilesince tadilen 142973 
lira 80 kuruı Oıerinden tasdik edilmiş olmakla taliplerin bu osu 

\».~ ;:s1· 2~.so piyn.no konaert, 21, 
~ "a ı .ao çtgo.n mw:tltiSi. Bir deyinden dolayı ballda rın i!acdan yirmi gün içinde 

üzerinden tekliflerini icra etmeleri ilan olunur. (4397) 

~ 23,~5°71,4 nı) - 19,45 prkr, 21 
'-..~O\> dana, 
~ l?J~ (130~ m) - 15 musikJ, 16,10 
~· 18 ıo ZllUSikJ, 18,10 mualkl, 19,10 

, 22'.as nıusıkı, 19,10 rnuıılki, 20,10 
'kırıı m~ydan. 

cins ve miktarı yazıh bakkaJiye iflas masasına muracaatları ve l!tanbul dördüncü lçra memurluğundan: 

eşyası 6 Eylül 932 tarihinde Salı borçluya ait yedi!lde mal veya Şahin Nizamyan Efendinin Ma-
günU saat 10 da Betiktaıta ai· para borcu olan!ar bu müddet dam Amelyadaki alacağından 
Jivri bakkaliyesinde bilmüzayede içinde iflas idaresine teslimi aksi dolayı Ligor Efendi ubtesine 
satılacağından taliplerin mahalli hal cezayı mucip olacağı ve temlik edilen ArnavutkC>yünde 

\ı~ Yaran meıkfırda memuruna müracaat· ilandan °0 gün sonra alacakh· Ayanofili sokağında kiin cedit 
ta43 VA <1411 m) - ıı ô.i.nt mera- ları illn olunur. (3918) lar toplanması yapılacağı ve müf· 8 numaralı mahcuz hanenin 3 

\ .... ~ 21 ~=~. ~~ ~~=~. :ao·:n.~~!~ tisin borçiuları ile kefıllerinin de hisse itibarile bir hissesi otuz 
r ~tcvn 8 O R S A bu içtimada hazır bulunmıya gün müddetle ihaleyi evveliye 
~ılo°'ttk STER H.AVZEN c1su ııı> - haklara olduju ilin oTunw. 

11 
,. ııı .ao lconaer, 18,30 konser, ll819) mDzayedeaiae vaz olunarak 300 

\ "ıtı8 r, 21,15 rnusikl, 23,80 konser. 26 Alualos 1932 liralık talibi uhtc.inde olup bu 
·~~o 1ton(1725 

m.) - 19 p!Alt, 19•45 kon Nukut (Sat.,) lstanbu1 ikinci icra Memurluğundan: kerre yüzde beş zamla on bet 
~t\'~A.~r. 21,45 konser, :22.SO konser. B b 
~~ı ~k (517,2 m) _ 12,80 konser, ir alacağın temini için ma • gün müddetle ihaleyi kat'iye 
~ :.lıau Kuru!) K1Jru§ k 
~· 2ı~o ~· ıuo pl~k koiııerl, 17,1515 --- • cuz olup ikinci açı arttırması müzayedesine konmuıtur. 
~ ~tş P·Ye:t \'e opera, 23•115 dana. .20 t. Frazım: 171- ı Şillıı Av. 21- icra kı'macak olan ve Vakit ga· k d ~la 0 (39~.2 m) - 13 pi.Ak, H 1 Pez~ta 17_ MüıtemilAh soka kapıun an 
~ 21 ~e3t""· 10,10 orkestra, 20,•o 

1 
Sterlin 

742
- 1 Mark :so- zeteainin 24· 8 932 tarih ve 5253 girildikte zemini çini döıeli bir 

'~~ n-. .. 
1
• 

2ı.4:s muslld, 
22

•
15 2~ ~:r :::: l zoıotı 24- nu-lu nüshasının 11 icci sahifa~ aralık üzerinde camekanlı kapı· 

~~it. ı~~ı,2 m) - 13,so pltık, 18. 20 t. Belçika 117- :?~ ::~ö ~!: sının ıon ıutuounda ve Haber dan sofaya çılulır, burada yek-
\. ~~r. • ltons"'r, 21 pltık, 21,so ha • 20 Drahml 29_ gazetesinin 24 • 8 • 932 tarih ve dig .. erine muttasıl iki oda bir 
.~;11c~t>.... 20 Dtnar :-o-

95 
b 8 \:<.'- l.a,o;Errı:: c:ıso,5 m .) - 10,15 or- 20 tsvıçre E24 - ı Çervonf'!ç 1 nu· lu nt;s asınm inci •a· beıi odanın birisinin orta bölme 

~ 21,i& Baıaıııyıca, 1s.15 muslld, 20,10 
20 

Leva 2~- ı Altın Q22- hifasmın üçllncü sütununda miln· dıvrrı kaldmlarak bir salon ha· 
~~ nıusud, 23,SO konaer, 24,30 2~ ~::Çek 1

8
2
:: ~ =:: 33

- deıiç Matbaa makinalan 29 8-931 line ifra"' edilmiştir. 
\ı, 2 <ıo~· 236- d f p . ....n ~ 
~ ı~ ,2 rn) -- 21 viyoıon!!el kon· tarihine mCsa azartesı 6 .. nn Mezkilr ıofadan abıap merdi-

ql(, t:)s1c0~:no konaert. 22,10 piyııno. Çek flatlara (kap. sa. 16) saat 17 den 18 ı.e kadar yaıı· 
ı-,..., (1304 m) _ 11,10 mualld, venle zamin katına inilir, ze-
~\'~ l0,10 nmstkt. Parıs ı2.oa. PraB 13.932 lacağı yerde aehven Pazar gllnll mini de renkli çini döıeli olup 
ı.~ tı..~8.ıo ~~~ı ırn6~ - ıs.•ldl5 plAk, H,~:5 ~~~ork ~~43;~~ 1 :;:;: 4.osı3 olarak yazılmış olduğundan key- bir kömürlük, ve bir odunluk, 
' lt(l~. 21 • .... o musı • 18 konser, :ı 86 fiyet tashihen i!in o'.unur. {3914) 
~~ıc\"o .13 Ti'avtyata, 23.M dans. :MllA.no Q.2043 BeTlln t.98~.5 mahalli ıle bir mutfak mevcut 
~ 781'ı!:R. HAVZEN cısa:; m) - BrUk..•eı 3·39 5 VaT10va 4·2215 · lh h 0 .up mnlhz ocag-ı ve mozeik ça· 

) • 22~ .20 kotı11er, 15 koruıer, 17,30 AUna 75 306 Pe§te 3S.i89 Ueyo~lu dördı.!ncu su ukuk nıah-
~.\tttll konser, 24.50 ds.ııs. Cenevre 2.4287 BUkreı sı 026 kemesinden: Panıı;altıda ham:ımda bile· maşır tekneyı havi ve bir de 

<17 nı) - 20 mustkt, 21 tı· Sofya 66.047 Betgrnt 29.96 zi çi sokağında Bilez:t,ci apaıtımanının merdiven altı mevcuttur. 

' 

O!ıaer. Aınaterd:ım 1.171.5 ı.t03kova 1092 •Sı numııralı dain:sindo sakin ve Gala-
ıtL buı d·· -------- Ust kat bir sofa üzerinde iki ""11 tada Kürekcileıd~ kar.::kas haı ında (4) 
lıa' ~•la~ Ordfincil icra memurluğ'un· Esham rıumaralı )azıhanede emlAk knmisiyon· oda Uç dolap zemini çinko dö· 
~11ıtıır1 ~~ Mabmudıvc caddes!nee culuğu etmekte i!.en 1 l 7 932 tarihinde 9eli bir tarasa mevcut o'.up da· 
~~ .. ~tcıJer e lsranbul Balık pazannda ~=uı ~!: ~:~~C:o Ar. 

2
:;; ''cfat eden Liııruh Yeru~almi efendinin biten ve haricen yağb boyalı 

~ "-~ bnı •okağında Zonguldak ın· Reji 430 'Onyon Dey. 2190 terekesine rnnhkemece vaziyet edilm1~tlr h d. 
ini~.,. 

1
,_undutu beyanla bu adresler- ahşap ane ır. 

"l "I ·ıı " Şlr. Heyrlye 1450 Şark Dey. 2so tarihi iltndıın · itibaren esbabı met~up ve 
~hıtıet•Dletcthı bulonamıyan Ereğ Tramvay 4SSO Italya 2- alnkııdaranın Bir ay ve mirasçılarının Üç Derununda hiısedar Ligor Ef. 
~ lrelıllıt Cemalettin efendiye : u. Sigorta 2! :~ Şark n. çeza ~~~ ay 1nrfır.da Beyoğlu dördüncü sulh hu· sakindir. 
lıt, ~ı,ıe n gat·67 numaralı evrakı Bomoııu Telefon luk mahkemeslrıe ınüracaat'an lüzumu Terkoa Ye elektrik vardır, 
'-."'dtııe ~Uzayedeslne iştirak ile 4150 istikrazlar Tahviller ilAn o!unus 
~".fllıı11l\ • Zerinizde bırakılan Şerefnur _ ·---- ___ Hududu: Bir tarafı Ayanofili 
llıtııdtıı ft11 .. lfbu anırma bedelinin tarihi tat. dahllt - ı Elektrik caddesi 'önü bostan ıokagr ı bir •• --uıren ıı Kadın ve coaum hastahkları 
~~ ı. ~•littıı uç gUn zarfında tema· Şark o.yolları 430 Tra.rnvny 4 9.5 ,, tarafı madam Dermina ve Sara· 
le. "'kk \'ezne d'I . k 1 kd' D.Muvahhlde 25,2.'1 Tünel s- Mütehassısı 
<{ 1ııııc:ı. e 1 mesı a ·s ta ır· GUmrUkler ıııo ' Rıhtım ıa2s Doktor fim ve saire hane bahçesi bir 

l)hııı1 611cu nı ~~· ''e iflts kanununun Saydl mahl •2:ı Anadolu ı 31..s.s 
1 

Hu••seyı·n NA&J•t tarafı madam Amelya ve Ligor 
Q~re Catı lhba 1 est ahkAmının tatbik Bağdat .so Anadolu 11 aı.ss u'i" 
11\ı 931.ıı:., rı makamına kaim olmak A.skert:re - A. MUmeasuı ~ı.90 j 1 1. b b efendi hanesi ile mahduttur. J" Vr 1 Türbe. eski Hi a ıa mer inası 

1'tafın numaralı dosya numara· .. ..--.--..--..... _.-...-.__.,.....__.
1 
__ No. 10 Tel. 2262_2 _-) Meaabaaı: 41 metre murabbaı 

ız. iltnen tebliğ o!unur. 10 santim olup kıymeti mubam· 

leıtli - Nl,anta•ı'nda tramvay caddesinde - ••••mllllll!l~••ml! men esi tamama mı 22C.0 liradır. 
~' M.abeylnclllk ve Şekeyık aokaGında Halli Rlf•t paşa konaklarında 1 Nehari Talip olanlar kıymeti mubam· 
~"'ille minenin yOzde onu nisbetınde 
• "liı ş• ı• T kk• L• • Fransızca· lngılizce pey akçesini alarak 33411362 

"':::'· e iŞ 1 era 1 ısesı ve k~!:-:ınca c1osya numarasiyle saat 14 ten 

~"•"'•l .. h Her gUn 10 den 17 re kadar Helll Rlfat Pa'8 konaıında yapıhr. Ayn 17 ye kadar 15·9·932 tarihinde 
-... taa-.- lstanbul dtırdilncil icra memur-

" 

•nt1larda kıa ve erkek talebere mahsus leylt te,klUHı mevcuttur. Leylf ve ._ •••••ıı !uğuna müracaat ve fazla maliı· e" netiart Ucretlerlnde mUhlm tenzlllt yapllmıtt1r. 1 )~ mabn dosyasından ita edileceği 
Tellmatn•m• ıBnderlllr. Telefon B. O. 2517 ----•-c•••ı ilin olunur. \3919) 

l 3UncU Kolordu Sallnalm• 
Komi•yonu lllnlar1 

Yerli fabrikalar mamulitından 
(40,000) adet battaniye kapalı 
zarfla mllnakasaya konmuştur. 
ihalesi 5 Eylül 93ı T. ne müsa
dif Paıart~si gUnn saat 15 te 
yapılacaktır. Taliplerin şartname 
ve nümunesini görmek lizere her 
giln Ankara Merkez Sabnalma 
komisyonuna muracaatlan. Ve 
münakasaya ittirlk edeceklerin 
o gün ve saatinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarının ınaz
buz mukab' nde mezkQr Kom. 
Riyasetine tevdi eylemeleri. 

(616) (3713) 

• • • 
Ankara yiyecek ambarına tu· 

lim edilmek Dzere yirmi bin kilo 
bulgur kapah zarf usulü ile mü·· 
naluısaya konulmuştur. ihalesi 
17 · eyJfil· 932 cumartesi gUnll taat 
1 Ste yapılacakbr. Şarıtnameaini 
görmek için her gün komiıyo
numuıa, münakasaya ittirak için 
vakti muayyeninden evvel An· 
kara merkez satın alma komis• 
yonuna müracaat. (723) (4409) 

IHIHHOHH•••HHH•H•HH••··-........... , 

I ........ ~ .. ~ .. ! ... ~ .. ~ .. ~ ... ~ ... ·-·· 
Galatada ithalAt gOmrOğtin• 

den almış olduğum 27937 nu· 
mara 13·3·930 tarihli beyanna• 
meye ait 723 numaralı irat mak· 
buzunu zayi ettim Yen'sini alaca• 
ğımdan eskisinin bilkmü yoktur. 

(3921) 
Osep Değirmtnciyan 

§ Galata idhalat gilmrliğOnden 
almış olduğum 21317 • 76959. 
76958-76901-7 54 • 11233 • 76957 
numaralı yedi adet irat makbuz
hırmı za) i ettım. Yenisini alaca• 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

(3920) 
:\imet Tevfi'< ve türektsı 

Far b icrasından: 

Bir deyinden do!ayı beş çuval 
sabun ve bir buçu::c: teneke zey• 
tin yağı allı Eylül 932 Sala glloü 
saat 12 de Bahkpazarmda tuzcu• 
Jarda 8 nwmarah mağazada bil· 
müzayede satılacakbr. Taliplerin 
mahalli mezkfırda memuruna 
müracaatları i!in o!unur. (3917) 
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Fabrikası: İi Birinci sınıf mütehassıs i!I Şube A, Sirkeci l\lühürdar zade Han 22640 ı Kayıt ve kabul için Ağustostan itibaren. SA~. ve ..... ~ .... 
Istanbul, Beyazıt No: 39 • 41 ~t::~~~~~!!~~::::~:~:~~::~~:~::~!:~~~::~:::~:~:::t lzmlr. Pire• lskenderiye günleri müdüriyete müracaat edıJmeh ır. ::J 

postası 

Jstanbul Evkaf Müdürlüğü ilinları (Ankara) 30 Ağustos Salı 1 Devlet Dem lryolları ilanları d• 
11 de. · civarı~ Kıymeti muhammenesi 

Lira K. 
130 50 

Tamamı 130 arşın 50 santim terbiinde bulunan Edirnekapı· 
sında Hacı muhittin mahallesinde Löküocüler caddesinde atik 
104 ve cedit 144 No. h hane arsasının tamamı yirmi gün müd· 
detle müzayedeye konmuştur. ihalesi Eyliilün 12 inci pazartesi 
günü saat on beştedir: Taliplerin pey akçelerile beraber Evkaf 
müdiriyeti Mablülit kalemine müracaatları. (4289) 

•••ııill•• .. Leyli ve Nehari ------~ 

Kız F eyziati Lisesi Erkek 
Uogaziçi - ARNAVUTKÔY - Çifte saraylarda 

Ana sınıfı • ilk kısım • Orta ve Lise sınıflan 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 

18 e kadar müracaat kabul edilir. 
10 dan 

Telefon: Bebek 210 - 1

·--··-

Artvin Vilayeti Encümeni 
Daimisinden: 

ldarei hususiye akaratından 3333 lira 59 kuruş bedeli keşifli 
ve Artvtn'de kain sabık atöliye binasının tamirat ve tadiJitına 
ait inşaat ameliyah olbaptaki keşfi mucibince 28 Ağustos 93l 
pazar günü saat on sekizde ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle açık münakasaya konulmuştur. Taliplerin münaksa şartla
rını anlamak ve pey sürmek üzere bedeli keşfin yüzde yedi bu
çuğu olan 250 lira teminat akçesi veya ayni miktarda banka 
mektubu ile encümeni daimi kalemine müracaatları ilin olunur. 

(4332) 

Ankara caddesinde -·--~, 

Odalar Kiralık 
Orhan bey hanında - Görmek ve kiralamak için V AK 1 T 

yurduna m'1racaat. 

Hililiahmer basta bakıçı Hemşireler 
mektebi müdürlüğünden : 

Genç kızlarımıza pa:lak ve emniyetli bir istikbal hazırlıyan 
mektebimize yeni talebe kabul edilecektir. 

Tahsil müddeti iki buçuk senedir. 
Mektep leyli ve meccanidir. . 
Talebenin iskan ve iaşesi giyimleri Hililiabmer cemiyeti ta-

rafından temin edilir ve ayrıca kafi miktar harçlık verilir. 
Kabul şartları: 
1 - Türkiye Cfimhuriyeti tebaasından bulunmak. 
2 - 18 yaşından aşağı 30 yaşından yukarı olmamak. 
3 - Evli olmamak. 
4 - Sıhhati iyi olmak (Sıhhi muayene mektepte yapılır.) 
5 - ilk tahsili ikmal edenler imtihanla orta tahsili ikmal 

edenler imtihansız kabul edilir. 
6 - Tahsil esnasmda hastalıktan gayri bir sebeple mektebi 

terkedenler ve şehadetname aldıktan sonra beş senelik mecburi 
hizmeti ifa etmiyenler tahsil masrafını ödiyeceklerine dair noter
den musaddak bir taahhütname vereceklerdir. 

7 - Mecburi hizmet esnasında evlenemezler. 
Bu ıartları haiz olan hanımlann hüviyet cilzdanı, aşı ve mek-

tep şehadetnamelerini, ve mahallesinden hüsnü hal ilm~haberi· 
ni beraberine alarak 15 eylule kadar Aksarayda Hasekı cadde· 
ıinde mektebimize müracaatları. 

TÜRKİYE i 

Trabzon postası 
(Karadeniz) 31 Ağustos Çar

şamba 18 de. dönüşte Tirebo
luya' da uğranılacaktır. 

lzmlr - Mersin postası 
(Mersin) 31 Ağustos Çar

şamba 10 da Galata rıhtımın· 
dan kalkarlar. (4391) 

Aydın Demir Yolları 
Müdiriyeti Umumiyesinden: 
Jzmir Aydın dcmiryolu hissedarım 

alelAde aln ayda yüz kırk dokuzuncu 
içtimaı umumiyesini Eylülün yirmi yedi
sine müsadif Sah günü saat 12 30 da 
Londra'da Old Broad Streette 100 nu
marada k!in Windıester House'te inikat 
edeceği ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat ben·eçhi ~tidir. 
1 - Heyeti idare raporu, 2 - 1932 

senesi Haziran gayesine kadar olan he-
sabatın tetkiki, 3 - Şirketin muameU.tı 
umumiyesinin tezekkürü. 

işbu içtimaa iştirak etmek arzu eden 
hissedarın tarihi içtimadan lAakal on 
dört gün ıkdem hisse senedatını Lon· 
dra'da Old Broad Screette 100 numarada 
Winchester House ka.tibi umumilijte, 
lzmir'de Şirket idaresine, lstanbul'da 
Osmanlı Bankasına tevdi etmelidirler. 
Tevdi edilecek hisse sencdatı için alı· 
nacak makpuzlar hini içtimada ibraz 
edilecektir. 

Heyeti idare emrile ka.tibi umumi 
S. C. BATCfIELAR 

Wincbester House I 00, Old Broad 
Street, London, E. C. 2. 8 Ağustos 19:32 

Ankara'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA.· 
kıtap evi ve kırtasiyecilik • 

.Anafutalar cadd~ıi 
I e.dun : 33 77 

Her lisan<la gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makineler 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

VAK 1 T 
Yevmı, slyasl gazete ...... 

tatanbul Ankara Caddesi, Vakıt Yurdu 

Telefon numarala" 
Tahrir telefonu: 24379 

ldare telefonu: 24370 

Telgraf adresi: lstanbul - Vakıt ...... 
Abone Ucretlerl ı 

Türkiye Ecnebi 

Senelik Kr. 1400 2700 

6 aylık > 750 1450 

3 aylık > 4.00 800 

1 aylık > 150 f 

Hin Ucretlerl ı 
Resml illnlarm bir satırı 10 

j 
) Ticari ıııuııarm bir satırı 12,5 

kUMJ3 

> 
l Ticari ll!nlarm bir santimi 25 > 

t -i KUçUk lllnlar: 
1 Bir defası 30 iki defası :>O üç detası 65 

1 dört defası 75 ve on defası 100 kuru;,tur 
1 Uç aylık llQn verenlerin bir defası meccn-

nendir. Dört satm geçen flllnlann tazla 

satırları beş kuruştan besnp edilir. .... __ ,,J 
- - '-2 -

VAKIT MATBAASI - 1STANBUL 

SAHİBİ: MEHMET ASIM 

Umum.1 neşriyat mUdUrU: FİKRET ADIL 

Haydarpaşa - Ankara hatta üzerinde Da iskelesı k l~ 
54,600 üçüncü kilometrede vaki taş ocağından çı;32ta~:ıııartet1 
M3 Blokun kapalı zarfla münakasası 10 Eylül 1 ktır. 
günü saat 15 te An~<ara'da idare Merkezinde yapıla~a de bebe~ 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşadaki ldare veznelerı4215) beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. ( 

Hayriye Lisesi , 
M "'d"' ı··g..., ""ndell• u ur u u .. b.,,. 

Mezuniyet ikmal imtihanlarına 1 Eylül Perşembe guoii bohl" 
nacağından mezkür günde alakadar talebenin mektepte ./ 
maları. ~ 

Deniz Levazım Satınaıma . 
komisyonunda!!; 

1200 ton kazan mayii mahruku : Kapalı zarfla mOo•i4 Ofl 
5 Eylfıl 93l pazartesi günü saat OJ•f 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda miktarı yazılı ,..ttt 
mahrukun kapalı zarfla münakasası hizasındaki gün ve ttf 
yapılacağından şartnamesini görmek istiyenlerin her gün • .. e a'fl 
meğe talip olacakların da teminat mektuplarile birlikte oıuo il' 
sa gün ve saatinde Kasımpaşa"da Deniz Le.azım Satıaa:.O• ./ 
misyonuna muracaatları. (3999) ~ 

Müzeler Umum . 
Müdürlüğünde~ 

Topkapı Sarayı Mfizesi Hazine dairesi ile Bağdat kö~ 
ve Asarıatika müzesinde ( Çinili Köşkte ) yaptırılacak ta . ~ 
Müzeler Mimarlığında mevcut fiç adet keşif ve şartnamesı ·,,;/ 
hile aleni münakasaya vazedilmiş ve (15 - Eyliil - 1932) tafl ul'!' 
müsadif perşembe günU de saat (\6) da ihalesi mukarrer ~. t 
muş olduğundan taliplerin ayrı ayrı bulunan keşif ve şeraıti ıl 
renmok ve yaptırılacak temiratı da mahallen görmek üzere J 
madao maada her gün Asarıatika Müzeleri Mimarlığına miir• 
eylemeleri ilin olunur. (4301) 

Büyük Tayyare 
ıs. ilncll tertip 

Piyangosu 
2. inci keşide 

11 Eylül 1932 dedir 

Büyü~ i~ranıiye ~~,~~~ lira~ır 
Ayrıca : 15.000 10,000 Liralık Büyiik 

lkramiyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Mükafat Vardır. 

Pendik Serom Laboratuvarı MüdürlO-
ğünden: 

Kilo 
60,000 Saman 
75,000 Arpa Pendik bakteriyolojihanei baytarl 
10,000 Ot 

200,000-150,000 Saman Pendik Serom darülistib .... 
120,00Q-100,000 Arpa ~ 

Pendik bakteriyolojihanei baytari ve Serom darUliıtİ 0~ 
müesseseleri tarafından mübayaası tekarrür eden yukarda ~ 
ve miktarları gösterilen arpa, saman ve ot kapalı zarf u ,.1' 
münakasaya vazolunmuştur. 28 Aiustos 932 tarihine ınD ;,;,.ı 
pazar g~n~ saat 14 te ihale~i icra ln!~n~~ağı?~an ş~rtoalllfffelı"' 
görmek ıshyenler her gün muessese mudmyeh ıle Yuksek i fi 
tepler Mubasebeciliğine ve vermeğe talip olanla~~ yev~lı, 
saati mezkiirda Fındıklıda Güzel san'atlar akademısınde Y ; 
mektepler muhasebeciliğinde mütcıekkil mübayaat kom~00 

/. 

müracaat eylemeleri. (3906) ~ ~ 

Müzeler Umum Müdürlüğünd~ 
Asarıatika Müzeleri Umum Müdilrlüğü Dairesinin park~ .11~~ 

cihetindeki istinat duvarınm yıkılmış olan aksamıoıoın tanııı:• fe( 
Müze!er Mimarlığında mevcut bulunan keşif ve şartnanıe•~ .. 9-") 
bile kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiş ve (15-EylOk fi" 
tarihine müsadif perşemb~ gü.nü saa.t (15) te ~~al~~i nıue~ fi 
bulunmuş olduğundan talıplerın keşıf ve şeraıtı ogrenn>d ı.et 
yapılacak tamiratı mahallen görmek üzere cumad?? ıuaa :3()1) 
gün Asarıatika MüzeleIİ Mimarhğma müracaat edebılırle~ 

iş arıyorum 
Ticarethane, yazıhane ve em

sali müesseselerde her türlü iş
leri pek az bir ikretle kabule 
hazırım. Adresim : Karadeniz 
otelınde H. C. 


