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ReiaıcDmbur Hasretleri dlla 

Dolmababçe aara11ndaki daire
lerinde meıgul olmuılar ve biç 
bir yere çıkmamıtlardır. 

Celil 8. 
ANKARA, 18 (Husuıi) - lk

tuat Vekili Celil Bey bu hafta i· 
çinde lıtanbula gidecektir. 

Yannld NUü•m•zda 

Döviz tedariki de kolaylaşbnlacakbr 
ANKARA, 18 (Hususi muha- Vekil ete giderek Reiıicümhur br. Bu maddelerin f abrikatarler 

birimizden) - Vekiller heyeti Hz.nin tudikina iktiran eden ve tüccarlar tarafindan ithaline 
buıün ıaat on albda toplanarak karan alakadarlara telırafla bili kaydü tart müsaade olun
iktuadl itleri tetkik ve müzake- tebliğ etmittir. muttur. Küçük aanayi erbabı bu 
re etmit ve lktuat Vekili Celil Heyeti Vekile hafta ıonuna ıuretle korwmıuttur. Ancak hü· 
Beyin bu buıusta verdiii izaha- 1 ak 1 kiimet celbedilen maddelerin doğru tekrar top anar eau a· 
b dinlemittir. Oç saat ıüren bu n hazırlanmakta olan akı numa bir kıımım, mümuilinin 
içtimada ihracatı teabit komis- memlekette mevcut olup olma· 
yonlarımn litTina karar veril- ralı lcaramameyi ve merbutu o- dıimı gümrüklerde eaub tet· 
mittir. Ancak mallarını ihraç lan liıteyi müzakere edecektir. kike tabi tutarak müteakip ka· 
etmit olup beyannamelerini bu yeni ~arar~e birinci tetri· rarlarmda bundan iıtifade ede-
aktama kadar mülıa komiıyon- nin bquidan ıaeriyete &'Wecek- cektir. · 
lara vermit olanların muamele- tir· Kar~name selecek hafta i- Döviz tedarik etmek iatiyen· 
leri uıulü daireeinde ikmal edi- lin olunacaktır. lere göeterilecek sübulete dair 
lecek, bu ıuretle kimsenin zara· Kararnameye merbut konten· hazırlanan karamamede hü
ra uiramamuı temin olunacak- jantman liıteıi ihtiyaçlar n&zan kümler olacaktır. ihracat mah· 
tır. Şimdiye kadar beyanname itibara alınarak ıenit tarZda ha- ıullerimiz için aktif ve .,..Uf ol
almıt olanların baklan da tanı· zırlanmaktadır · 20 Aiustoata dujumuz memleketler nazarı İ· 
nacaktır. Bu ıuretle vesika tica· ilin edilen liste keenlemyekGn tibara alınarak bu mevzu üze-

= retine nihayet verilmit ve ıakim addolunacaktır. rinde çalıtdacaktır. 
~ . bir uıul kalkmıt oluyor. iptidai qaaddeler üzerindeki Bir kiloluk poıta paketlerinin f lçtimaadn ıonra Celil ıley, tahdidat tamamile kaldmlmıt- ithali menedilmiyecektir. 
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z•~::!.. ~~:;,~~s· Herriot tehdit ediyor : 
ANKARA, 18 (A.A.) - lıtih

baratımıza nazaran Ziraat Ban· 
kası üzüm mıntıkaaından müba· 
ya&tta bulrma ca 1'ar. 

'Ankaaracl8 ietmt bb' 
sergi binası 

Ankara, 18 (A.A) - Milli ik
bnt ve tasarruf cemiyeti tara
fından Ankarada daimi bir ser
gi binası inıaaı tekarrllr etmif- · 
tir. lnıaata 6n0m6zdeki ilkba· 
harda baılanacaktır. Yeni sergi 
binaıında daimi olarak yer at
mak için sanayi erbabı tarafın
dan bir çok mOracaatlar vuku 

1 

bulmaktadır. 

Alman yanın 
aösteı 

gizlice silahlandığını 
dosya~ milletler-

.. v. 
-mı-.911le veree~ 

p,. ............. 
.. Hurlot 

PARIS, 18-(A.'A;) Ayan 
mecliıi hariciye encümeni, dün M. 
Heniot'nun harid ıiyuet ve Fran 
umn bilhaua Alman mUhbruı-

nm tevdiindenberi diplomaai ea• 
humda saıfetmit olduja faali1et 
haldmadaki izahatını dinlemiftir. 

Encümen reiıi, AlıDanJUUD aiz
li tealihatı ve Alman propqanda
amm fa&liyeti h•kJnnda iırar et• 
nllftir. 

M. Herriot FnnMDDI letek <:e.. 
nenede ve ıerek alikadar ilev• 
Jetler nudincleki tetebbitLiriDin 
... ile oldubJıu sö1l.mek meli· 
le cenp vennİfth'.. 

Mumaile:yh, Framamn hGtGn 
meselelerde _.hede ve mUbYe
lenamelere riayet etmek filcrüide 
olduiwıu tep etmit ve inh~l lca• 
bul etma bir rabıtamn emnü se
lamet ile tahdidi tulihatı biribiii .. 
ne raptetmekte oldujüiıu ve bü
tün akit clevletleria bu rabıta11 ie 
relc milletler cemiyeti komqi ve 
ıerelc tahdidi tealibat lconferanu 

(Utla...,,,,,. ~rlıılz) 

- Yahu, bu tabtoıa on bet llra l•lenlr •I ? Ben ll•lar•• 
•lllalnl11 okka•••• 1& kuru .. alınm .._ .. 
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tehdit Herriot 
ediyor r-····;·---··Teı-ıraı-·-·· .. ··•• b ·er-ıe-r-ı··-·---~--ı 

.......................................................................................... _ ..................................................................................... : 
huzurunda bu rabıtayı iltizam e
debileceklerini söylemiştir. Silahları eksiltme konferansı toplanırken 

Encümen .reisi, M. Herriot'ya 
tefekkür etmiıtir. 

···----··-------------·· ············-················ .................................................................... . 
Y nümüzdeki içtima devresi bi· 

CJayetinde başvekil yeniden isti
ma edilecektir. 

M. Henderson Bu defa 
, yahut 

silahlanacağız ! 

diyor ki • • 

Almanyanın deniz manevrelerl 

BERLIN, 18 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: Alman bah 
riye ıi, 19 ili 21 tarihinde ve bah
riye erkanından amiral Raeder· 
in riyaseti altında şimal denizin
de manevralar yapacaktır. 

ya silahları eksilteceğiz 

BERLIN, 18 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: M. Herriot 
nun Fransız meb'usan meclisi ha
riciye encümeninde dün vaki olan 
beyanatı Almanyada büyük bir 
memnuniyetsizlikle karşılanmıt· 
tır. 

M. Herriot nun Almanyanın 
gizli teslihatı hakkında bir tahki
kat açtırmak maksadile bu tesli
hata müteallik bir dosyayı icabın· 
da milletler cemiyetine tevdi et· 
mek niyetinde bulunması Berlin 
matbuatında büyük bir infial ve 
protesto fırtınası koparmıştır. 

"Deutsche Allgemeine Zeitung,, 
diyor ki: 

Almanyanın, Fransanın planı· 
na kartı gerek hukuki ve gerek 
siyaıi noktai nazardan gayet tid· 
detli bir mukavemet gösterdiği a• 
tikardır. 

alabildiğine 
Londra, 18 (A.A) - Cenev· 

reye hareketinden evvel Alman· 
yanan askeri noktai nazardan 
müsavat talebine dair olan muh
tırası hakkında sorulan bir suale 
cevap veren M. Henderson, şöy':' 
le demiştir: 

Konferans bOrosu, Almanya· 
nın tebliğini hemen nazarı dik· 
kate alacaktır, Kapmm tamami· 
le kapatılmamış olduğunu söyli
yebilirim. Konferansm ifa ede· 
ceği vazifenın maruz kalacağı 

müşkilit çok büyüktür. Fakat 
hakem usulüne umumi teılibata 

ait fili tedbirlerin ilAveıi müm
kün olsaydı umumi emnli seli· 
met tahakkuk sahasma isal edil
miş olacaktı. 

M. Henderson, beşeriyetin ya 
tahdidi teslihat ve emnü selA· 
met ve yahut teslihat yarışı ve 
emniyetsizlik ve harp tehlikeleri 
şıklarmdan birini tercih mecbu
riyetinde bulunduğunu söylemiş
tir. 

Mumaileyh, konferansın cihanı 
iyi bir yola sevketmekten hAli 

1 
kalacağmı hiç de zannetmediği· 
ni zira konferansın hiçbir zaman 
bu bakikatları göz önünden uzak 
tutmamakta oldujunu siiylemiş
tir. 

M. Henderson, konferansın 
akamete uğrıyacağma kail de
ğildir. 

Yar1n gidiyorlar 

Paris, 18 (A.A) - M. Hor
riot, ve M. Paul Boocour, salı 
günü Cenevreye gideceklerdir. 

Amerika tahdidi tesllheta 
devam ediypr 

Vaşington, 18 (A.A) - Al
manyanın tahdidi teslihat konfe
ransı bürosunun mesaisine işti
rak etmemek kararının Amerika 
bü~umetinin teslibahnı tahdit 
planına devam etmek azmini .. 
tezelzüle uğratmamış olduğu 
zannolun maktadır. 

fvtamafih bu resmi mehafil, 
Almanyanm tahdidi teslihat kon· 
feransı önümüzdeki Şubat ayın
da celselerini aktetmeden evvel 
bu kararım bir kere daha tetkik 

1 
edeceğini ümit etmektedir. 

M.,_ Lltvlnoff, Berllnde 
Bertin, 18 ( A.A. ) - Wo~ff 

ajansmdan: Cenevrede inikat 
edecek olan tahdidi teslihat 
l<0nferansınm mesaisine iştirak 
etmek Qzere oraya gitmekte 
olan Sovyet Rusya hariciye ko
miıeri M. Litvinolf, dün Berliae 
muvasalat etmiştir. Mumaileyh, 
başvekili ve hariciye nazırını 

ziyaret etmiştir. Hariciye nazırı, 
Sovyet komiseri . şerefine bir 
ziyafet vermiştir. 
M. Tyrell, M. Herrlot'nun 

yanında •• 

Paris 18 (A.A) - M. Herriot 
ile M. Tyrell, dün gece_hariciye 
nezaretinde 2 saat kadar görüş· 
müşlerdir. 

lngiliz sefirinin lngiltere bari· 
ciye nezaretinin Alm~.nyanın teı· 
Jibat sahasında müsu at talebi 
hakkındaki logiliz no'dai naza· 
rını tasrih eden ve bugün 6ğle· 
den sonra neşredilecek olan no
tasının ana hatlarını izah etmış 
olcuğu zannolunmaktadır. 

Demokratların mürevvici ef
karı olan Berliner Tagahlatt ga
zeteıi M. Herriot'nun meb'usan 
meclisi encümenindeki beyanatı· 
nın Alman sefiri M. von Hoesche 
e veımit olduğu teminat ile müte· 
nakıs olduğunu iddia etmektedir. 

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

Bu gazete diyor ki: M. Herriot 
'.Alman sefirine milletler cemiyeti 
kadrosu dahilinde olmak üzere 
Almanya ile bir müzakerat kapı· 
sının açık olduğunu ıöylemiıtir. 

Hariciye encümeninde söylenilen 
mütecavizane aözler, bu müzake
ratı teshil edecek mahiyette bu· 
lunmaktadır. 

°C,, kruavazörUnUn vazifesi 
ba~ka r •• 

Berlin, 18 (A.A) - "C.,; ismin· 
deki Alman kruvazörünün inıası· 
na haılanılmasınm, Almanya'nın 
tahdidi teılihat konferansına ade
mi İ!tİrakile ve teslihat sahasında 
müsavat tesisine dair Almanya 
tarafından vuku bulmuı olan te· 
Jebbüılerle alakadar değildir. 

Braunshweig kruvazörünün ye
rine yeni bir kruvazör inıuından 
baıka bir fey mevzuu bahis değil
'dir. 

Esasen Franıanın 1931 senesin 
de 26,500 tonluk bir harp gemisi· 
nin intaıına baılamağa karar ver· 
miı olduğu ve lngiltere'nin 3 kru
vazör, 3 torpido muhribi, 3 tah
telbahir in,aıını emreylediği ve 
1932 senesi nihayetine kadar bu 
erkamı iki misline iblağ eylemek 
hakkını muhafaza eylediği ve A· 
merika ile Japonya'nın da yeni 
harp gemileri inşasına karar ver· 
miı oldukları nazarı itibara alı· 
nıraa bu yeni kruvazörün inıaıı 

keyfiyetinin cihandaki bahri tes· 
lihat meselesinde pek mühim bir 
rol oynıyamıyacağı anlatılır. 

"Tan., gazetesi diyorki .. 

Bulgaristan da 

Şimendifer nazırına 
sut kast mı? 

Sofya. 18 (Hususi) - Şimen· 
difer naım G. Kosturkof'un bu· 
lunduğu varna· Sofya tireni 
Kamenitsa • Levski istasyonları 
arasmda mObim bir kaza geçir
miıtir. Hadise ı6yle olmuştur. 

Bu iki istasyon arasındaki bat 
üzerine büyük ve kalııı bir telg
raf direği konmak suretile tren 
hattan çıkarılmak iıtenmittir. Fa· 
kat makinistin vaktinde aldığı 
tedbir sayesinde mühim bir ka
zanın önüne geçilmiı ve makine· 
nin direğe çarpmuile basıl olan 
sars1nbdr.n başka birteY olma· 
mııhr. Direk bat Qzerinden kal· 
dmlmıı ve tren yoluna devam 
etmiştir. 

Ayni bat üzerinden bir müd
det evvel kıral ile k1raliçeoio 
hemşiresinin bulunduğu tren 
geçt•kten sonra bu direğin kon· 
masından şimendifer nazırına 
karıı bir suikast yapılmak isten·· 
diği zannedilmektedir. 

Alman tayyareclsl 
Udet'ten haber yok 

Bertin, 18 (A.A) - Meşhur 
Alman tayyarecisi Udet'ten ha
ber yoktur. Faınille Volante'i 
bulmak maksadile tekrar ~'İrişil
miş olan tabarriyata ittirak mak
sddiJe havalanan bu tayyarecinin 
şarki Groenland'da yolunu şa· 
şırmıf o:masmdan korkulmakta
dır. 

~ıııııuııııınm•uıuwıat ,...._ 
rağ etmek için aarfolunan mesai· 

Pariı, 18 (A.A) -Tan gazete· nin devam etmekte bulunduğunu 
ıi yazıyor: göstermektedir. 

Alman hükOmetinin son günler lıte bu hal, tealihatın umumi 
deki tebliğleri ve kararlan, yeni· ıurette tahdidi meselesine endite· 
den ailihlanmak arzusunun bütün bahit bir mahiyet izafe etmekte 
bütün Alman siyasetine hakim ol- ve büt.ün hükumetlerin müteyak· 
makta olduğunu ve Almanyayı 1 kr~ davranmalarını imir bulun· j' 
hakiki bir aıkeri devlet haline if· ı maktadır. 

Yugoslavyada 
çeteler 

~---..-

Belgrat, 18 (Aususi) - Vele· 
bit dağının Yadovno mevkiinde' 
bir jandarma müfrezesile bir çe· 
te arasıoda müsademe olmuştur. 
Bu çetenin Druşta jandarma ka
rakoluna baskıo yapan çete ol
duğu anlaşılmışhr. Müsıtdeme 
neticesinde çete efradmdan ba· 
zıları yaralanmışhr. Müsademe 
mahallinde 4 cehennem makinesi 
7 alelade bomba, 4 rüvelver, 2 
bin fişenk ve saire bulunmuştur. 

Yeni Rayştağ lntf ... 
babalı ne zaman ? 
Berfin, 18 (A.A) - Yeni Ra· 

ycbtağ intihabatıoın tarihi 6 
teşrinisani olarak tesbit edil
miştir. 

Yeni fırka kuruldu 

Berlin, 18 (A.A) - Yeni (Ri
yaseticümhur fırkası) teessüs et· 
miştir. Uzun müddettenberi bah-

sedilen ve teşkili alaka ve tevec· 
cühle kar§ılanan bu fırkanın teş· 

kiline ait proje, terke<lilmit oldu

ğu halde bugün tekrar mevzuu 
bahsolmağa başlamıştır. 

Hükumet daha şimdiden rağ

betten düşmüş gibi görünen hu 

yeni hareketlerle hiç bir alakası 
olmadığını beyan etmektedir. 

Bır deniz kazası 
Londra, 18 (A.A' - Altan ok 

"La FJeche d'Or,, ismindeki lüks 
trene rakip olan birinci sımf 

yolculara mahsus bir lüks vapu
ru olan Canterbury vapuru, dün 
diğer bir vapur ile müsademe 
etmiş ve fakat pek az hasara 
uğramışhr. 

Bütün yolcular, sağ ve salim: 
dirler. Gemi, kendi vesaiti ile 
Calais'ye doğru yo!una devam 
edebilmiştir. 

Yunanistanda 

Atine, 18 (Apo) - Atinada 
bulunan birinci kolordu kuman
dam ceneral Manettas bir emir· 
name neşretm .ş her türlü miting, 
toplantı ve tezahüratı menetmiş· 
tir. 

Hu tedbirler intihabat esnasm· 
da ve bittikten sonra 
muhtemel karışıkhklara 

olmak içindir. 

olması 

mani 

Manisa bağcıları 
heyeti döndü 

Maniıa, 18 - Mcınisa bağ • 
cılar heyeti reisi Mustafa F ev • 

zi Bey Ankaradan dör~üştür. 

Mustafa Fevzi Bey Ankarada yap 

tığı teşebbüsler hakkında !Unları 
söylemiştir: 

- Batvekil P,. üzümlerimizin 
Ziraat Bankasınca satın alınma· 

sını, ayrıca inhisar idaresinin de 
mübayaada bulunmasını emretti. 

iktisat Vekili de üzümlerimizin 
harice satılmasını temin iÇin bü
tün vesaite müracaat etmeği ta· 
ahhüt etmiıtir. Mübayaata başlan 

mak için depo tedarikine tevessül 
edilmiıtir.,, 

Dün gtce bir 
cinayet oldu 

Dün gece Şişhane karakolu cİ· 
varında bir cinayet olmuştur. 

Yüksek kaldırımda fırıncı Ah· 
met Şişhanede Kasımpaşaya doğ· 
ru giderk~n kim olduğu anlaşıla
mıyan birisi tarafından beş kur· 
şunla ağır surette yaralamıştır. 

Katil cinayeti müteakip tabanca· 

aını atarak kaçmııtır. Vak'adan 
biraz sonra nöbetçi müddei u• 
mumisi hadise mahalline gelerek 

tahkikata vazıyet etmiıtir. 

19 Evlü~ JJ!} 

Bugünün Hayli~ 
Meselesi 

(Ba,makaleİnlzden m•J 
takas usulünün a2: çok farkl~ 
bu mahzurlu neticeyi ve 
muhakkaktır. 

O halde ne yapmak liıtOS~ 
Bahsettığimiz mahzura bir V'ı 

bulm'k kabil değiımidir? 
bOkumetin yapacağı tetkikat 
terecektir. Ve eğer bu mı 
lar ihracatı teşvik için alnı•• 
kas tedbirini kaldırmaktan . 
bir suretle bertaraf edileOS 
cekse bunu göze almak J 

gelecektir. 
Fakat diğer taraftan nıe 

ketin döviz lhtiyacmı temiıı 
mek iç.in ihracata da bugün ol 
ğu şekilde serbest baraklD• 
icabedecektir. Filhakika bıJ 

bir ihracatcı memleketten h• 
bir vapur dolusu mal sevket 
olsa bunun bedeli olarak al 
cak döviz üzerinde biç bir l< ı' 
trol mevcut değildir. ibra'' 
isterse bu parayı ecnebi baoı' d 
laranda bırakabilir. Bu ta~~~ 
memleket bu mıktar ıervetını _.,, 
bedebilir. Binaenaleyh me.,,.. 
ketten bir çok teshilatlar ile ~ 
pılan ibracatm döviz şek1iud; 
bedellerinin Devlet bankafl 

ielmesioi, burada piyasa nıeıi 
den Türk parasma tahvil edile~ 
sahiplerine verilmesini temin ıÇ 
mutlaka bir usül koymak 
ıımdır. 

ti 

Cenup hududuııd : 
fit 

~ 11 V.-'--•---- -yer.;- "' dı 

kaçakçılar " 
Ankara, 18 (A.A) - Aldi~ 

mız malumata nazaran ceO ~ 
hudutlarımızda eylülün 13 ve J. 
üncü gecelerinde Resülaynın ~-" ~ 
mıntakasmda kaçakçılar üç Yİ 
de gilmrlik muhafaza mufre -
}erimizin pusularına düş~rlllcO - ~ 
tür. Müsademe net i cesınde f ~ 
sağlam bir ölü ve üç ağır ya 4' 
yedi kaçakçı yakelanmıı 6de1' 
27 merkep, iki at kaçak yii~ . 
rile birlikte ele geçirilmiştir. ,1 
lülün başındanberi hudut nıe 1. 
de kaçakçılarla yapılan müs• ~ 
meli nıüsademesiz vak'alard• f 
beygir, 6 deve, 41 merkept ( 
kaçakçı yakalanmıştır. Ele gı ti 
pamuklu, ipekli mensucat 'ı 
sında iki bın okka tuz, 3001. 
ka şek~r ve bir bayii çak ti 
taşı, cigara kağıdı, eski el 
ve attarive bulunmaktadır/ 

Fransada eshaf11 
tevhidi 

PARlS, 18 (A.A.) - Jt~ 
_ 1,)C'. ~ı 

gazete eshamın tevhidi h~ J/ 
ki kanun ile bu baptaki eO:S 
meyi ne§retmektedir. TeYhid' 
bi olan 1915-16 tarihli yü:ıd' 
1920 tarihli yüzde 6; 1921 .. lı 
yüzde 5 ve 1928 tarihli yü~ 
faizli eıham ile 1927 tarihli~ 
6 faizli tahvilat ve 1927 ~ 
yüzde 7 feizli hazine bon~lı 
tediyesi 29 eylüle kadar ı• tJ'l, 
cektir. Ecnebi memleke • 

müracaat ederek bu taleple~~ 
ze ettireceklerdir. Tediyet:JJ 
nilmemif olan esham bir A 
ıaniden itibaren tevhit ın11 fJ 
sine tabi tl!!ulacak ve yü:ıd' f 
buçuk faiz yürütülecektir· 
esham isme muharrer veY" 
line verilecektir. 
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sularda? 
~lciJe nOfuıuna bakananız 
' 79 u köylerde yaıar. Bun
~ be111en hepsi çiftçidir. Bir 
~ tire Tilrkiye ziraat mem· 
~dir. 
~ye be' kiti bir aile farı 
~ iz aile baıına yirmi beı 
ltp.. lll toprak düıer. En çok 
~· aabip olunan yer Mers:n 
~ lcıııdır. 108 dönOm, en az 
'4, ''c dGıen yer R ze mıntaka· 
~ • 4 d6nUm. Türlciyenin 9,5 
»tQ ~ nlifusu 927 de 350 mil
~~ralık toprak geliri elde et· 
~ Fakat buna rağmen Tür· 
~ ıiraat memleketidir c!erlar. 
' itibarile ziraat mahsulle· · 
\d ıa bem unayia iptidai mad· 
ı.....~e •erebilir hem de mahsu~
~'llllli beynelmilel paurlara em· 

oltrak sevke dilebilir. fakat 
~el111ilel pazatda Türk z:raati 

Yer tutamıyor? 

l 
dt IDahn beynelmilel piyasa· 
\ta ter tutabilmui için pazarda 
~ '-bilir, emtea ıktısadi,ah t-.u· 
~tana rirmui Jiıımdır. 
' •lbu'<i, Turk köylüsü: 
:) T opraiı ist ıınar itıbarile 

t~. ~ ~knik vasıtalar ve toprak 
C' •llbarile 
t Sermaye itibarile 

._. Qalia iktıaadiyahna henOz ta· 
itlen rirm:ı değildir. 

l' il lidt lirle. köyliisü, toprajı çok İp· 
~ bır tekilde istismar etmek· 
"~ •. K6ylün6n toprakla mUna
fj . tı, tıbiatle cidali münferit-
~ Pılcat bun• mukabil köylü· 

,. 0 u naunırrn cıdalle k•zın· 
aı ~ ...... r ü .. mile 

tıniıedir. Şehrin ve de•l•tin 
6a organize kuvvetleri mün

' t k6ylilnün karş1S1ndadır. Tüc· 
~· lllOrababaci, banka blltüo sos· 
'i. lcolayhklardan istifade ede
~ tek bir vaziyettedir. Şehrin 
~ize iktisat kuvvetleri köy· 
~ bir dönüm tarladaki tü
~'1.ll 8 kuruşa kadar indire-

''"· 
l IJ( 
~tk köylüsü kliçlik arazi üze-

nıOnferittir. Diğer kCiylG-

Belediyede: 

Tramvay 
istasyonlarında Ustu 

kapalı yerler 
yapılacak 

Tramvay şirketi geçen sene 
büyük tramvay islH) onlarında 
kapah yerler yaFacakta. Beledi
ye yapma mevsimi geçtiti halde 
bu kcıpa!ı yerlerin yapılmadığını 
!IÖyliyerek tramvay ıirketine teb
ligatta bulunmUf, ı: rketin kııtan 
evvel istaayonl•ra yapmasını bil· 
dirmittir. 

Boaulen roller 
Belediy•, şehir haricinde mü

teabhitl~r tarafından yapılan baza 
yolların üzerinden bir sene fibi 
kıaa bir zaman geçmeden bo· 
ıu duiunu g6Pmiiı, bazı mDteab· 
bit:erle olan muka•eleleri boz· 
mUflU. Bu müteahhitler itirazda 
bulunduklarından daimi encü
men bu itiraz!arı tetkik ede-
cektir. 

Kenden lsUtade etmek 
lsterenler 

Bır Almaa Belediyeye mllra· 
caat ederek mezbebada kanlar
dan gObre ve buna benzer ıey• 
lerde kullanmak için bir muka· 
vele yapmaya baz1r oldudupnu 
söylemiıtı. Yeniden baza ecne• 
biter da'.ıa Ee!ediyenin ileri se· 
lenleri ile bu it baklnnda al 
röımek iatedikleriai bildirmit· 
lerdir. MOracaatcalarla daimi en· 
cümea terıaıa gelecektir. 

Terkosun idare ••kil 

Terkosun be!ediye tarafından 
idireai Klini kararl•ft•r•cak 
o'an komıayon baıGn toplana· 
calctar. 

s.,rlaefelnden repa harcı 
enllacek 

Seyrisefainin Suadiyedeki is· 
kele yapıtından belediye barcı 
istenmesi üzer ne belediye ile 
Seyriıefain arasında bir anlata· 
mamazlık çıkmıf ta. it Dahiliye 
9eklletine yazllmııh. Vekl!et 
belediye harcı ahnsın dire kar· 
talık •ermittir. 

..... , ....................... 11••• ···-....... ----Mlll 
çok az gelir ahyor. 

v 
Türk köylüsü pek az bir ser· 

mayeye mal~ktir. Bunun ıçin ken
diıini mOrabahıcıdan, tehrin e· 

lllllnaaebeti küçlik toprak 
~ildeki rek~bettir. Halbuki 
~ le arazi üzerinde ça!ıtan fa
~ıbıullerini dünya piyasa· 
\ ıevkeden memleketler var· 
\ ' _liem bu memleketin küçllk 
l.._'-i ıabibi köylüleri yanı baı· 
~ kendilerine ve amansız 
~tekilde ölllm barbı açan bü· 
·~ •razi ıabiplerine koopera
r"ttaae suretile tesisat masraf 

linden kurtaramaz. O ıebre bir ço!c 
fey verdiii halde tehir ona bir 
fey vermez. Köylü S?rmayesizdir. 
Ve krediden mahrumdur. · Kredi 
bulabilmek için pek y6ksek faiz 
8der. 

•ıaltm•ktadırlar. Köylüler 
~. ıermayeye karıı orsıanize· 

~. iV 
\ı.~16 teknik vasıtalara sahip 
~ için, birçok yerlerde 
~ .. dece kendi karnını do· 

lllektedir. Bu ıekilde ça· 
klylllnlln emtea vücuda 

~tai imkinı yoktur. Tabiat 
~ ibaamJe ne verirse onu 

~ ~·· ~ cina köylDler ae rüb
~•pan, ne de biçme ma
..._,.. . e aabiptir. Az bir ka
~ ı · k.~ Çin fazla mesai sarfına 
~ -~1 '~'llr. Onun için TOrkiyede 
~; tar araziden 6 kental 
4...,...__ İatibaal edilir. Halbuki 
~ lsada 33 kental! Bul••· 
~ 12 kental. 

le le ki T&rk k6yllaii YUI· 

Ylbanden JOzumandan 
s.hta1or Ye lllzumuadaa 

VI 

K6ylüniin kiiaab tarlasıdır. 
Etraftan rabıtasını keamiıtir. Bey· 
nelmilel pazarlara ıe•kedilecek 
malların mikdarı ve cinai hak
kında müıbet malümata yoktur. 
Eu heaapıızhk yüzDnden her ıe
ne bir bayii ziyan eder. Ve zira
ati bir tilrlQ mOsbetleıtiremez. 

vn 
Köylünün az toprakta, fena 

teknik, lcrediı'.z, mDnferit çahı
masının •e tesadüflere bağla is· 
tibaallhnın neticesi, maliyet fia
boın yDkaelm~si ile ve beupıız 
iatihul ile neticelenir. Halbuki 
bir m•hn beynelmilel p1Zarlarda 
aahtını yapabilmesi için : 

1- ) Ucuz. 2- ) Güzel, 3-) 
Bol olmaıı lhımdır. Tlrlciyeain 
temelini teıkil eden k6yll1 kuv· 
•etlerinin, k6y iktuadiyabnın or· 
ıanize bir kuv9d haline getiril-
18Hİ &Azamdır. 

.. drl ltem 

Üçüncü Balkan 
konferansına 

hazırlık 
Büyük Mıllet Meclisi ikinci rei

ıi ve Trabzon meb'usu Hasan 
Beyin bugün Ankaradan şehri· 
n:ize gelmesi beklenilmektedir. 

Aynı zamanda Balkan birliği 

Türk r.ıilli grupu reisi olan Ha· 
san Bey gelecek ay içinde B6k
reşte toplanacak olan üçüncü 
Ballf an konferansına iıtirakimiz 
için yapılacak hazırhklarla meş· 
gul olacaktır. 

Konferansın teşrinievvel içinde 
toplanacağı muhakkak olmakla 
beraber kat'i tarih hentız Romen 
grupu tarafından grupumuza bil· 
dirilmemiştir. Maamaf ıh konfe-
racıın teırinieYvelin yirmisine 
doğru toplanacağı tahmin edil
mektedir. 

86kreı konferansında T 6rk 
milli ~rupunu Hasan Beyle Ru
ıen Eşref Bey temsil edecekler· 
dir. Aynca yirmiye yakın Türk 
murabbası da Bükreıe gidecek· 
lerdir. Murabbaı heyetimiz·n kim· 
lerden mOteşekkil bu'.unacağı ya· 
kında Hasan Beyin riyasetinde 
yapılacak bir loplanhda tesbit 
edilecektir. 

• 

Posta 
vapurculuğu 
Kanunun tatbikine 

dUn başlanlldı 
Posta vapurculuğunun hüku· 

met tarafından idares; hakkında· 
ki lianunun tatbilline aaade .. iti
baren batlaD•lfhr. 

Kanu11 mucibınce blltln va• 
purcular iki ay içinde hDkOmete 
birer beyanname v~rerek ne ka· 
dar gemileri olduğunu bunların 
cvsafmı ve bansıilerini satmak 
istediklerini bildireceklerdir. 

Vapurcvlar bu beyannameleri 
ev9eli Tıcareti babriye mildür· 
lüklerine verecekler ve bu mü· 
dürlOk tarafından tetkikat yapıl· 
dıktan sonra beyannameler lku. 
sat veka!etine gönderilecektir. 

iki ay sonra lstınbulda letkil 
edilecek komisyon gemi'eri tet· 
kik ederek bir kıymet takdir 
edecektir. 

Gemilerini satmak istiyenler 
ise bu müddet zarfında gemile· 
rini istedikleri ıibi satabilec~k
lerdir. 

Dev:et posta vapurculuğuna 
bilfiil 17 kinunuevvelde başlaya· 
cağı için o tarihe kadar mevcut 
gemilerden satın alınac1klann 
muı meleleri ikmal edilmiı ola· 
cakhr. 

Verilen malümata göre tüccar· 
lara aıt gemilerden, hüku netin 
aradığı evsaf ve ıeraiti haiz olan 
ancak 12 • 15 kadar vapur var· 
dır. 

Dün yeni vaziyet hakkmda 
görüıtü1ümilz vapurcular birliği 
mOdürü M•ız 3ffer Bey demiıtir 
ki : 

- "Henüz önümüzde iki ay 
kadar vaktimiz vard1r. Bu hu-
susta vapurcularm şahsen dü· 
fiincelerini biliyoruz. Çünkü bu 
daha ziyade vapurcularm kendi 
menfaatleri meselesidir . ., 

Bizim öğrendiğimize göre va· 
purcular yeni iktisat Vekili Ce· 
Jil Beye bir kere daha müracaat 
edecekler ve bu vazivetin değiı 
mesini rica edeceklerdir. 

Ancak resmi mebafıl kanunun 
neıredilmiı olmasından ve tatbik 
sabasına konduktan sonra artık 
bu meıe!enin bir daha mevzuu 
bahao!mıyacaj'ına kanidirler. 

Maarifte: 

Esat Bey 
Açıkta kalan 120 ta

lebeyi mektebe 
yerleştirdi 

Maarif vekili Esat B. dün öğ· 
leden evvel refakatinde vd,ilet 
heyeti tcftiıiye re:si Rıdvan Na· 
fiz B. olduğu halde Kadıköy li· 
sesine gitmiştir. 

Vekil Bey birço · ~ sınıflara gi
rerek muallimle!in derslerini din
lemiıtir. BunJan sonra; mektebe 
kaydolm•k üzere mııracaat eden 
Ye açıkta kalan 120 talebenin 
derhal mektebe alanma11nı em· 
retmiıtir. Ancak bina itibarile 
buna imkin görDlmediiinden 
mektebin bahçesindeki pavyon-
JarJn sınıf haline ifrağı ile 6 ncı 
ıınıfa 3 ıube açalmaaını bildir
mittir. Mektep idaresi bu emir 
üzerine 120 talebeyi kaydetmiş 
ve Uç şubeyi de açmak için in
ıaata baflatbrmııbr. 

Vekil Bey bugOn de Kandilli 
kız liseıile ecnebi mekteplerden 
Alman liaeıini teftit edecektir. 

Lise mualllmlerlnln ••a,ıar1 
verlllror 

Orta m !kteplerle liselerdeki 
muallimlerin yeni kadro vaziyet
lerinden c.olayı henüz aylakları-
nın verilmemit oldupnu dnn 
yazmııtık. 

Memnuniyetle aldlfımız malO
mata 1'6re maarif veklletiaden 
dün gelen emir Ozerine dUn ls
tanbuldaki bütün orta mektep· 
lerle liselerdeki muallimlerin ma· 

•tl-ruam verilme.ine baılanılm.11· 
tar. 
Maarif Madara r•nn ••llror 

Ankarada . bulunan Maarif 
MiidUrü Haydar Beyin yarın 
şehrimize geleceri haber ahn
mıthr. 

Haydar Bey reımi ilk mek
teplerin kadrolariyle lıtanbulda
ki ecnebi ve ekalliyet mektep· 
!erindeki muallimlerin kadrola· 
rını beraber retircektir. 

Berkoz orUımektep lsUror 

Beykoz ve civarı balkı Maarif 
Veklletine istida ile müracaat 
ederek Beykozda bir ortamek
tep açılmasını rica etmiılerdir. 

Bu civar halkı Buiaziçinde 
erkekler için bir ortamektep o!
madıfından çocuklarının ııkınh 
içinde kaldıklarandan tiklyet et· 
mektedirler. 

Gazi mUklfatı için 

Darülfünun divanı tarafından 
ve• ilecek olan Gazi mükafata 
için henüz muvafık bir eser bu· 
lunamamııtar. 

Darlilfiioun• verilen do!, uz ese· 
ri tetkik edecek komisyon aza· 
11ndan biris:nin hastalığı nzerine 
içtima bir hafta sonraya tehir 
edil mittir. 

Komisyon do\cuz ueri tetkik 
ettikten sonra darliltDnun diva
nına verecek ve uer dinnda 
okunacak muvafak görüldüğü 
takdirde 1500 lira eser ı11bibine 
verilec?lctir. 

Kitap llstesl 
Maarif Veklleti mekteplerin 

açılması üzerine mektep kitapla· 
rınm resmi listesini m~ktep ida
relerile kitapçılara röndermiştir. 

VekAlet resmi ve huıusi, ec· 
nebi, akaUiyet mektep idareleri
ne gönderdiği emirde liste ha· 
rici hiçbir kitap okuıulmamasmı 
bildirmittir • 

Savıfa 3 

Devlet sanayii kar
şısında Kütahya 

Kütahya ticaret ve sanayi oda· 
11, "devlet aanayiciliği müvacehe
sinde Kütahya,, namı altında bu
ma, !eker, porselen, fayans, bira, 
maden, tiftik sanayii için en mü
sait yerin Kütahya olduğunu is
pat eden bir rapor hazırlamı§hr. 

Bu rapor bilumum Vekaletler 
ile Başvekalete gönderilmiştir. 

Vilayet umumi meclisi azasından 
Halil Kadri Bey tarafından hazır· 
lanmıı olan bu raporda bilhusa 
şu esaslar müdafaa edilmektedir: 

"Hayat, mesken ve amelenin u• 
cuzluğu ve bolluğu, suyun çoklu
ğu, yüksek kalorili müteaddit es· 
mer kömür ocaklarına malikiyet, 
üç timendifer kolunun ortasında 

olması Kütahyamn ehemmiyetini 
arttırmaktadır. 

Budan maada halkın sanayie 
alışık olması ve tabii vaziyet iti
barile porselen, cam, f ayana, ve 
bira ile maden sanayiinin inkitafı 
için Kütahya müsait vaziyette
dir.,, 

Raporda bundan sonra Kütah· 
yanın müsait olduğu sanayi fu• 
heleri birer birer ve muayyen ve• 
sikalarla gösterilmektedir. 

BUtUn memleketlerde yedi 
eyhk ldhallt, lhrecat 

ihracat ofisi bütün memleketle
rin 1932 senesinin ilk yedi aylık 
ithalat ve ihracatını ıösteren bir 
istatistik hazırlamııtar. Buna na• 
zaran Almanya 10,515,047 liralık 
ithalatı vardır. Avusturyanın 

1,014,080, Belçikarun 2,887,770, 
Bulgariıtan 369, 185, Çekoslovak· 
ya 2,143,884, Fransa 4,648,912, 
HoUanda 950,610, Jnailtete 6 mil
yon 50,223, lıpanya 74,436, İs
veç 583,062, lsviçre 524,124, İtal
ya 6,426,880, Polonya 48,560, 

Macaristan 256,591, Norveç 395 
bin 427, Romanya 442,099, Rus· 
ya 3,169,536, Yugoılivya 62,300 

Yunanistan 179,591, Filistin 4 bin 
998, Hindistan 834, 749, İran 241 
bin 683, Irak 179,062, Japonya 
1,533,344, Suriye 799,685, Masrr 

932,126, Amerika ( U.S.A.) 1 mil· 
yon 338,347, Brezilya 503,059 li
ralık ithalatları vardır. 1 

İhracatları iıe fU miktardadır: 
Almanya 5,217,659, Avusturya 

747,646, Belçika 1,850,378, Bul
garistan 414,799, Çekoslovakya 
1,087,671 , Fransa 4,487,816, Hol

landa 1,523,530, lngiltere 3 mil
yon 823, 771, İspanya 2,532,835, 
lsveç 254,995, lıviçre 180,542, İ· 
talya 10,477,515, Polonya 5,03Ei, 
Macaristan 1,689, Norveç 50,667, 
Romanya 416,749, Ruıya 1 mil
yon 113,014, Yugoslavya 56,462, 

Yuanistan 3, 773,985, Filistin 502 
bin 273, Hindistan 6,100, İran 
15,488, Irak 45,359, Japonya 161 
bin 386, Suriye 1,357,562, Mı:ur. 

1,303,003, Amerika (U.S.A.) 4 

milyon 107,185, Bre;ilya l ,049 
Türk lirası . 

Bu hükumetler içinde ihracatı 
fazla olanlar arasında bilhas:;a 1-
talya nazarı dikkati celbctmekte
dir . 

Kıbr1aa girecek mallerın 
gUmroıu arttırıldı 

Gelen mali!.mala göre Kıbrııta 
bazı emteanın gümrük resmi ço• 

ğaltılmıfhr. Bu meyanda memle
ketimizden Kıbrısa mühim mik· 

tarda ihraç edilen peynir ve buğ· 
dayın da gümrük resmi çoğaltıl• 
mı ıtır 
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Türk Dili Fen er sta dyo- Dün köprüden Haydarpaşaya 

giden Pendik vapurunda bir ka- Vazifenin ruhundan kuvvet almıY 
sebeplerle yapılan bir vazife, 

ifa edilmiş sayılmaz 
Anado luda kulla
nılan bazı kelimeler 

m unda za olmuş yolculardan Yasef adlı 
bir çocuğun ayağı dümenin 
zincirine takılarak parçalanmıştır. 
Yasef Tıp fakültesine yatırıl

mıştır. Türk dUi tetkikleri yapılırken 

"Söz kitabı,, ünvanı altında Anado
luda kullanılan bazı kelimelerin top
landlğını yazmıştık Bu kitaptan di
ğer bazı kelimeler naklediyoruz: 

Alaca Karga (Sivas): saksa
ğan, Kacele. 
Alacık (Fethiye, Yozgat, Kır

ıehir, içil); Alançık (Kayseri): 
1 - Çalıdan, tahtadan yapılan 
kulübe. Karş, alak, alıcık, 2 _ 
Üstüvane §eklinde keçeden ma
mul çadır (İçil). 

Alada (Isparta) : kemal, olğun
iuk ve coşkunluk ifade eden bir 
sözdür. Güller aladadır. Gülün a
lada zamanı geldi. 

Atadı (Teke) : acele. 

Alaf (Teke): arapçadan sa
ma, mıaır gazeli. 

Alafirik: az pifmit yemek, pi
lav. tatarı pilav. At daha pişmedi 
alafirik oldu. 

Alaflama (Kastamonu, Menle· 
§e) : 1 - Bostan beklemek için 
tahta sırıklardan yapılan kulübe. 
Bak. Alacık; 2 - kızışan köpek 
,(Menteşe). Karş. Küşen. 

Alak: ihtilaf. alaklamak: fi
kirler ihtilaf etmek. alaksatmak: 
fikirleri ihtilafa dütürmek. 
, Alakbelek, alakbenek, alacalı 

l(Ankara): amanın bir fey gör· 
düın alakbelek, alacalı karacalı 
bak. alak malak. 

Alakabak: saksağana benzer 
palamutluk yerlerde yatar bi; 
kut. 

Fener bahçe ve Karagümrük ta

kımları bugün ıaat dörtte Fener
bahçe sahasında bir maç yapmış
lardır. 

llk haftaym Karagümrüğün 

yaptığı iki golle, ikinci haftaym 
Fenerin yaptığı iki golJe berabere 

kalmıftır. 

Fener ve Karagümrük ilk golle
rini penaltıdan, ikinci gollerini 
§Ütle yapmı§lardır. Oyun çok he

yecanlı olmuştur. 

Karagümrük yeni bir ıaha ol
masına rağmen muvaffak olmu~, 
hakikaten büyük bir oyun göster
mİ§tİr. Goller Fenerden Niyazi ta 
rafından Ka.ragümrükten Rıza ta 
rafından yapılmı§tır. Penaltı 

Fenerden Cevat, Ka.ragümrükten 
Seyfi tarafından yapılmıttır. 

Karagilmrlik: 

Miço 
Mahmut Ali 

Hikmet Lütfü 
Cemal 

Salın 

Nuri, Enver, Rıza, Sey!I, Mordo 

Fenrbahte: 

Yaşar 

Cevat, 

Fadıl 

Raalm, 
Ziya 
Rept 

Niyazi, AlAattin, Muzarter, Lebip, Namık 

Kara gümrük takımının bu 

maçta beraberlik temin etmesi 
büyük bir muvaffakiyettir. Ba
dema bu hususta daha yüksek 
neticeler vereceği kanaatini haaıl 

etmittir. 

-----------llllllUllll Alavire (Malatya): al1t veriı. 

Alavut (Bolu) : dut ağacından 
Alakmalak: ani bir sademe ne

ticesinde gözün bir şeyi f erıiz 0 • yapılmış mustatil şeklinde tas. 
larak görmesi (Denizli). Bir fCY • Alayı, alayııı, (G.Antep): hep 

yokan atılırsa, düşerken gösterdi- 11
• 

gi karıtık vaziyet (Sandıklı), al- Alaz: seyrek biten ekin. 
lak bullak, Atak malak düşüyor. Alaz (Türkmen) ; Köy bekçisi, 
Karı. Alakbelek. Kizir. 

Alakmak {lçil, Çukurova) aç- Alazlamak: her hangi bir ıeyi 
lıktan iç geçmek. Yüreğim alakb. aleve, alete azıcık temas ettir

Alama (Menteıe, Teke); alam· mek. 
pa (Dinar) : el ile atılabilecek 
büyüklükte l&f. 
Atamanı (Yozgat): sahi, cö

mert, kabadayı. 

Alamaşa: alevli atef. meıale. 
Alama§ayı yakalım. 

Alan taran (Niğde): darına 
aağnı~ karma kantık, aran ta
ran. Evin içi alan taran oldu. 

Alan, alan. (Yozgat, Ankara, 
Mente§C, Isparta, Seyitgazi): ı 
":""""' etrafı ormanla çevrik açıklık 
:<Yozgat) ; 2 - Her tarafı açık 
yer (Ankara). Dıt, hariç (Mente
ıe). Açık, geni9, meydanlık (Se
yitgazi). alana belene çıkamaz ol
dum ••• Çam alanı; 3 - Üstü açık 
~(Sandıklı), Alanda kalmıtsın -
yorgansız, üıtü açık kalmııım. 

Alançık (Kayseri): alacık. Kö
mele. 

Alanüstü .. (Naşa köyü) : yaz 
mevsimi. 

Alasakça (Avtar): ıakaagan. 
Alasulu (Ankara) : vakıtsız, er 

olan meyva. 
Alata (Mara§, Silifke): 1 -

Uçurum (Maraş); 2 - Sürüye 
uymayan hayvanah ehliye. 

Alatav (Sungurlu): az sıcak. 
:Al atlamak: evmek. 
Alav (Ankara, T aıköprii, C. 

A.); Alaf (Niğde, Kütahya): ya
lın. 

Alavçan (Uıak): hadidülmizaç 
Alavira .(Ankara, Sandıklı); 

Albasmak: loğsalarm fazla kan 
kaybetmesinden uğradıkları bir 
arıza olup hazan ölümle neticele
nir. Filanı al hasmı§. Bu al, losa
ları basar, ciyerlerini çıkarıp gö
türür ıuya atarmıt ve loğsalar da 
ölürmüt. 

Alber, alver (Antalya, Çangı· 

rı): getir (Emri hazır). 
Alefi: Uu, sabondan mürekkep 

bir madde olup tabakhanede kö-

ıele arkasını bayezlatmak için 
vurulur {lstanbul). 

Algı (Afyon karahisar) : afyo
nun südünü alan kepçe gibi alet. 

Algın (Niğde, Sandıklı): 1 -
Hastalıklı (Niğde); 2 - Yangın, 

aıık. algın Anam türküsü. 
Algitmek (Çangırı): götür

mek. 

Alhat (Bolu): ahlat. 
Alıcı (Birecik, G.Antep, Silif

ke): 1 - Yırtıcı, vah9i alıcı kuş. 
2 - Azrail. Alıcı alsın. alıcısı tut-

mu§. 
Alıcık (Eğirdir. Burdur) : ala

cık, alak. 
Alıcı kut: Doğan, atmaca gibi 

et yeyen ku,Iar. Alıcı kuşun öm-

rü az olur. Alıcı kut yüksek yapar 

yuvayı. 

Alıcı vurucu .{Avıar); 
kutbu tarık. 

gasıp, 

Yangın 

Galatada aynalı sokakta Di
mitrinin eşya mağazasmdan yan· 
gm çıkmış, dükkanıo bir kısmı 
yanmıştır. 

Otlar tutuştu 

Heybeli Adada Çam limanı 
caddesinde Ayayorgi manastırı 
karş·sında tanmmıyan b;r adamın 
attığı sigaradan otlar tutuşmuş· 
tur. Etfaiye çabuk yetişmiş yan
hz on metre murabbaında bir 
yerin otları yandığı halde sön
dürülmüştür. 

Taksimdeki mazot f6brlkası 

yandı 

Taksimde Irmak caddesinde 
Hulusi beyin gaz ve marnt fab
rikasında boru!ar vasıtasile dı

şardaki varillere mazot doldur
makta iken varillerden birinin 
başmda durao ameleden Halilin , 
tuttuğu mu:ndan mazot ateş ala
rak infilak etmiş, çıkan yangm 
yüzünden fabrika tamamen yan
mıştır. 

Halilin elleri ve yüzü yanmış 
ve kendisi kaçarak hayatım kur· 
tarmıya muvaffak olmuştur. 

motosiklet kahveye girince 
sahibi dayak yedi 

Büyükderede oturan Bulgar 
tebaasından Mibal motosikleti ile 
lstanbula gelirken yanlış bir ma
n_evra yüzünden motosikleti Is-
tıoy köprll!t\\ civ - . '--

venin önünde oturan halkın üze
rine bindirmiş, Hüseyin ağa is
minde birisi yaralanmış, kahve· 

nin camları kırılmıştır. Motosik· 
letin altında kalanlardan bakkal 
Hulki ayağa kalkınca sandalya 
ile Mihali ve arkadaşı Pandoyu 
dögmüştür. 

Etektrik çarpll ve öldU 

Eyipte Bahariyede Hasan be
yin tuğla harmanında amele lne
bolulu 18 yaşında Dursun kop
muş elektrik tellerini tutmak su
retile cereyana kapılmış, derhal 
ölmüştiir. 

Motörle vapur çarpıştı 

Ahmet kaptanın üzüm yüklü 
motörü Tavşanlıdan gelirken 
Ada açıkl arında seyrise· 
fainin Kınalı rda vapurile çar· 
pışmıştır. Motörde bulunan kap· 
tanın karısı, üç yaşıodaki çocu
ğu ve bir de tayfa denize düş
müşlerse de vapur tayfaları ta
rafından lcurtanlmışlardır. 

MUterciml : Zonguldak meb'u•" 
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Baba çocuğu bu telekkilerden vazife olduğu için itaat ed 

kurtarmağa çalışmalı ve ona Vazifenin ruhundan l.uv1e1 

kendi nefsinin barici::ıde bir mıyan seb~plerle yapılaO 
alem bu~unduğunu anlatmalıdır. vazife ifa edilmiş sayılmsı· 

Çocuk hadiselerin icaplarını, babanın terbiyedeki ten'U 
yaşca ve iktidarca kendinden bü- fakat müşkül işi buradadır· 
yük olanların iradelerini, cemiye- ba, vazife mefhumunu, ~ 
tin müesses kaidelerini, insanla- riya, korku, cazibe 
rın umu-ni telekkilerini tanımalı şeylerle tagşiş etmeks zin ti 
ve bunların hepsinde atlana- men saf ve halis olara~ 
mayecak manialar bulunduğunu cuğun vicdanına nüfuz ettir 
zihnine sığdırmağa alışmalıdır. le ona "hakiki hürriyet,, iıı 
Bu tarzda bir inzibat al.şıklığı lunu göstermiş o'uyor. 
her zaman bir esaret değildir. usul ve kaide itiyadını kS 
Hürriyetin en büyük dostları bi· makla çocuk nefsinin ve ib 
le kabul ve tasdik ederler ki satının esiri o!maktan kurtO 
hayatta inkiyat etmeyi bilmenin nın yo'.unu öğrenmiş olur 
pek mühim ve pek zaruri o!a- vazife fikri, onu ayni zaıtl 
cağı haller pek çoktur. itaat usul ve kaideye mahkum ol 
etmesini bilmek, zaaf değildir; tan kurtarır ve ona nefsi 
bilakis büyük bir kuvvettir. Sok- ve vicdanından başka b' 

"' şeye lüzumundan fazla kapı 
ratıo ıtaat etmesini bilmeyen, mayı öğretir. 
kumanda etmesini de bilmez.,, 
Sözü bir mütearife dir: Kanuna 
itaat etmeyen bir millet, ~sla hür 

bir millet olamaz. Usul ve ka· 
idenin ağır yüküne saburane 
tahammül etmek; harici mesnet
lere, kanunlara, hatta cebir ve 
ikrablara mühtaç olan beşerin 

tabii zafıoı takdir edip anlamek-
tan ibarettir. Lüzumundan fazla 
hür olmadıkça esarete düşüle-
mez. 

~~m,.afih. .usul vç kaiden\·n 
fevı<ınde olduğu liaıde onun a 
karıştırılan bir fikir vardırki oda 
vazife fikridir. Bu en vazifenin 
usul ve kaide, usu! ve kaidenin
de. vazife ola bileceği şüphesiz

dir. Fakat usul ve kaide mutlak 
bir kıymeti haiz olmıyan zahiri 
bir şeydir. Çünkü bu, ya alda
ııa bilen bir reisin emridir ve 
yahut bir kısım insanların uzlaş
masi!e takarrür eden, fakat fes-
hi ve tebdili mümkün olan bir 
teamüldür. Bunlara itaat etmek 
makul ise de bazen tatbik ve 
infaz edılmemeleri muvafık ve 
hatta zaruri o!a bilir. Şüphesiz 
vazifede, bir kaidedir. Fak at 
öyle bir lrnideki tamamen deru
nidir. Onu idrakimiz tesis, vic
danımız kabul ve terviç eder. Bir 
kaide~i ne bir heyetin anlaşma
sından, nede keyfi bir iradenin 
sudurundan hasıl olmadığı için 
hiç bir sebep ve behane ile ica
bmı ifa mecburiyetinden kurtu · 
lamayız. Vazifeve, munhasıran 

"" . . 
Babanın rolü, çocuğu bit 

raftan nüfuzunu kullanarak, 
ğer taraftan idrakine bitap 
rek terbiye edip yetiştirın 
ananın rolü, şefkat ve nü 
tarikile ayni neticeye varına 
Babanın zaferi, inatçı bir ira 
hürmet telkin ederek fethet 
ananın zaferi de uysal bir i 
yi sevgi ile kazanmaktır. A 
biri mukavemeti, diğeri har 
le.mail. eden ihiJnkah bir 
reye benzeteliı mz: tsu tırK 
dan biri muztanp ve iti 
münseliptir. Daima muhteri 
dip ve tenkile müheyyadır. 
ğeri vatandaşların müdaf.J 
deruhte etmek suretile kabi 
lerinin serbestçe inkişafını t 
etmiye mütemayildir. 

Ailede baba nüfuzu; 

.-;:=::=::::::::::::»Yalnız c::=:::::=:~ 

ve raptı ve benaberin çek· 
fırkayı; anada, tabiati ve ç 
taki zaıfı müdafaa ettiği 
sevilen fırkayı temsil ed 
Benaberin; baba, tenkil 
kuvvetle tenkil edilen k 
müvazene edemezse veya t 
değil, fakat terbiye olması 
gelen zayıf bir varlığın t 

mül derecesini anlayacak sı 
bir duyguya malik bulurı 
mlldahale etmemesi yani ç 
lüzumundan fazla yüklenme 
se kendi haline bırakması 
doğru o:ur. Baba istipdadı, 
istipdadındaıı da müthiştir. 
ki koca istipdadı, az çok 
dini müdafaa edebilecek 
miş bir varhğe karşı Y 
Halbuki baba istipdadı, ~ 
müdafaa kabiliyetinden aı• 
olan bir varlıktaki bütüO 
vetleri henüz tohum baliode!I 
çürütür veya bütün btitOD 
veder. Bu itibarla aile de 
ğu müdafaa için babadan 
zayıf, daha sevimli ve dab' 
rafgir bir varlığa ihtiyaç 
işte bu ihtiyacı ana tatnıiD 
Ana, bir taraftan af ve 
hameti, diğer taraftan bG. 
temsil eder. Bize öyle geh 

ARTiSTiK 
Sinemasında 

Gösterilecek olan ve 

Jean Toulout - Kaissa Robba 
tarafmdan tems l edilen 

Filmini görmek için 22 Eyliil Perşembeyi bekleyiniz. 

ananın çocuğa karşı f1 
gevşek ve yumuşak bir 
malik olması, onun tabii 
liyetlerine daha geniş .,e 
serbest bir inkişaf ternin 
hikmetine müstenittir. 

fDcvanıı 
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'VAKIT'in TEF~iKASlı 8 - -

Adil, anahtarı· alarak bodruma indi. Kasayı açtı. 
Bir torba değil, içinde bir tek altın yoktu .. 

- Aman yarabbi, acaba deli ken onu da devirdin, hala öyle du· 
Qıi oldu?. ruyor. 

S Ar k '? - uı, bana oyun yapma. • - Kaçar en mı .• 
lılc •enin o uydurma, o yalancı - Evet, kaçarken ya .. Sana va· 
doıtlukların beni aldatamaz. Her at ettiğim altnıları, bir hınız gibi 
leyi anladım. Her ıey meydana alarak ve onları atağıki kapıdan 
Sıktı .. Benim katilim sensin.. emin bir yere nakletmek için ace· 

- Ben mi?. Ben ha .. Aman ya· le ile kaçarken ... Seni çağırdım, 
t•bi.. Aman yarabbi.. Ben ha! ! ! . çağırdım, dönüp bakmadın bile ... 
J:' •kat Ahsen, senin bütün bu söz· - Senin bana vaat ettiğin altın· 
lerini affediyorum. Çünkü hasta· ları ben hiç bir zaman istemedim. 
•ın, bundan başka hakikati gün Gene de istemem. Onları gene 
tibi gösterecek vak'alar var. Be· sen muhafaza et .. 
ilim senin carihin olamıyacağımı - Demek ki geri getireceksin 
tôsterecek hadiseler... öyle mi? • 
-Av esnasında iki saat peşim· 

den gelmek kafi idi. Bir otomobil 
le gelmiı ve gene savuşmufsun -
dur .• 

- Kabil değil, bütün gün ce· 
llfl~ede, baba.mm yanında idim. 
lıir çeyrek saat lstanbuldan, Fa· 
lihten ve civardan ayrılmadım. 

- O halde birisini göndermit 
01~kıın. Fakat bu gece yansı 
buraya geldiğini de inkar edemez ,. 
•n ya ... 

- Bu gece mi?. Gece gelme
ı.ı, imkan yoktu ki... Ben buraya 
~ir ıaat evvel, yediye yirmi geç~ 
\teni ile geldim .. Bir saat senin u· 

~-~· beklivorum. 
--- Oıa ilir, fakat dalia evvel, 

heni uykuda. yahut humma ha-
linde, yahut morfinin tahtı tesirin· 
de ıandığın zaman.. Geldin ve 
tene gittin .•. 

- Olamaz, sen beni görecek 
halde değildin .. 

- Haydi oradan!. Sana hitap 
ettim, konutluk, cevap verdin ... 
Deliren sensin.. Maamafih ketki 
delirmit olsan, deli iyi olabilir ve 
~ ıaman yaptığın cinayet deliliğin 
l'iiıünden mazur görülebilir ... 

- Ne sölüyoraun Ahsen, ne 
'ÖyJüyorsun .. Beni nasıl itham e
d' 
A 1Yorsun ... Ben ne yaptım sana ? . 

-Nasıl getiririm,, almadım ki. 
- Ah alçak adam!.. Almadın 

öyle mi?. Peki, öyle ise bileğim· 

deki küçük anahtarı al . aıağıya 
git.. Kasayı aç ve içindeki torba· 
lardan üç. be! tanesini getir bura· 
ya bakalım .. 

Şaşkın, son derece hayret ve ıı· 
tırap içinde kalan Adil arkada· 
tının zihninde bir fenalık olduğu· 
na kani idi. Bununla beraber o· 
nun gösterdiği had delilik arazını 
biraz teskin edebilmek ümidi ile 
onun istediklerini yapmıya kalktı. 
Bileğindeki kayıştan anahtarı al· 
dı, yandaki kapıdan ~ağeya indi. 
Kasayı astı, boıtu .. 

Bodrumda demir parmaklıklı 
bir kedinin ancak geçebileceği 

küçük iki pencerenin karanlığı i· 
çinde iyice göremediğini zannetti. 
Kasanın kapısını genişçe açtı. Ba
tını içeriye soktu: Boş ... 

Kasanın önünde bu kasadan 
daha soğuk bir ter bütün vücudü
nü ihata etti. Ba§mı tuttu. iki elile 
alnını sıktı, deminki göz yaşları 
şimdi kurudu. Onun yerine alnın
dan soğuk ter damlaları akıyor· 

du. Burada mıhlanmıt gibi kala· 
caktı. Fakat yukarıdan Ahsenin 
ıeıini iti ti yordu: 

- Hani ya, nerede?. 
Onun gittikçe boğulan ıesi 

yakın bir faciaya itaret gibi gel· 
diği için Adil kasayı kilitledi, a· 

nahları aldı, sendeliyerek karan
lık tat merdivenden çıktı. 

Elerinin bobot, yüzünün sapsa· 
rı olduğunu gören Ahsen acı acı, 
boğuk boğuk: 

·· Katil alçak! Ah benim kati· 
lim sensin!... diye haykırdı. Mec
ruh hiddetinden yatakta doğrul· 
muştu. Son bir cehtile yaptığı bu 
hareket onu büsbütün bitap dü
türdü ve tekrar yastığa düttü. Bi
tap, bayğın bir halde: 

- Al... al... çak... K.. a.. ti... 1. 
-Diyebildi .• 

• • 
Adil bu haileyi yarı kendinden 

geçmiş bir halde seyretti.. Kafa· 
sı uzun müddet sanki her türlü 
dütünceden uzaktı. Hiç bir ıeyi 
muhakeme edemiyordu. 

Gözleri elindeki küçük anahtar 
da idi. Bu yüz bin altını kilitliyen 
~nahtar... Ve Ahsen onun gece 
yarısı geldiğine, bu anabtan bile
ğinden çekerek afağıdaki kasayı 
açtığına, içindekileri götürdüğüne 
kani idi. 
Vakıa kasada bir torba deiil, 

bir tek altın yoktu.. Adil kendi 
kendine: 

- Ahsenin bu gece beni görür 
gil>i olduğuna ıüphe yok.. Fakat 
ben buraya sabah geldim .. O al
danıyor, fakat onu aldatan hadi
se nedir, yahut kimdir?. 

Bu hadiseleri, Ahsenin iddia
larını, ithamlarını bir araya geti· 
rerek Adil tu neticeye vararak de· 
di ki: 

- Eğer senin altınların dün 
ak,am bu kasanın içinde idise o
dana bu gece biriıi girmit. kasa
yı bo§altmış olacak.. Fakat bu 
ben değilim .• Hangi deliller, han
gi şehadetlerle bu altınların aıı
rılmaıını bana atfediyorsun?. Bu 
altınlar aşırılmıı. Bu sabit .. Fakat 
sen ne cesaretle beni itham edi· 
yorsun?. Söyle ..• 

Ahsen cevap vermiyordu .. 

(Devamı var) 

.,.hıen rica ederim, bana izahat 
~tr, anlaıalnn, rica ederim. 
)aJcaa ben hiç bir tey anlamıyo
~ ve aiz hala ıayıklıyoraunuz, 
'l\I& çok fena bir haldesin sanı· 
>arum. """""*''flMJHaıtnrıınmnı:nıı ... 11-~-••ı .. 1•11'1111YınıwwwnnıtrnnrA11ı:rrmrrınıııınırınnııı 

d - Hayır, ıana artık iğrenme· 
•11 bakamıyorum.. Bütün yüzün 

"1-.ıcı, bütün b&kıtların riyakar. 
~"- bu gözlerlele inkar etmeğe 
tit lcıyonun.. Kabil mi?. Ben seni 
~ düm. Sana söyledim, sen de 
d "-

1 
cevap verdin .. Bunlar kafi 

' iller •• 
~ ......... Sen rüya görüyordun, sayık
~· 0 rdun ! Vallahi Ahıenciğim, 
~l''z evvel bile sayıklıyordun. Ge 
~na ne aöylemipin de ben 
'-ll cevap vermitim?. Söyle de 
d, •rayım. Bu halin beni fena hal
~i lııll&zzep ediyor. Ben böyle bir 
ti ile •enin hasta olduğunu bildi-

"- he.ide tahammül edemem. 

l'itt ........ Ne riyakarlık?. Bir de gözle· 
---::.~la.nıyor .. Aıkolıun.. Bu ne 
.\diJ;fet?. Nasıl ağlıyabiliyoraun 
"-i '· Yoksa senin iki tahsiyetin 

•-,ı. 

::: Ah, ah .. Ahsen kendine gel .. 
~ ıu küçük aıgara masa-

' ... ltapmm yanında, yere 
-it. Sen buradan savuıur· 

lskAndakl yolsuzluk 
Mülkiye müfettişliği tarafından 

yapılmakta olan iskin tahkikatı 
ehemmiyetli bir safhaya gir
mektedır. (skin dairesinin ls-
tanbul masası memuru Nazmi 
Beyden baıka bir zamanlar Ba
bıali yokuşunda mübadil itleri 
için bir yazıhane açan Ye birçok 
ıerikleri bulunan hanım da kanun 
pençesine tevdi ediJmit bulun-
maktadır. 

Bu hanım bu gün tevkifbane
dedir. Bundan başka diğer bir 
memur da tevkif edildiği gibi 
Nazmi beyin arkadaşlarından iki 
memura da işten el çeldirilmiştir. 

Tevkif edilenlerin suçu, hak
ları olmadıklan halde kendilerine 
veya akrabalarına ucuza elde 
ettikleri miibadil dosyalarile ev 
ve apartıman temlik ve bu işleri 
yaparken bazı amir ve zabıta 
memurlarınan imzalarını taklit 
etmektir. Tevkif edilenlerle ala
kadar bazı kimseler arandıkları 
halde bili bulunamamaktadırlar. 
Sabtekirhkla alınan, ele geçi-
rilen emllke vazı yet edilmiıtir. 

M. Nermi B. 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan ve Direstende bulundu
ğu müddet zarfında gazetemize 
kıymetli makaleleriyle yardım 
eden muharrir arkadaşlarımızdan 
M. Nermi B. dün Almanyaya 
gitmiştir. 

Efgan elçisi gitti 
Efgan elçisi Ahmet ban me

zuniyetle memleketine gitmi,tir. 
Ahmet ban bir ay sonra buraya 
dönecektir. 

Bilkreş elçimiz geldi 
BOkreş elçimiz Hamdullah 

Suphi Bey dün Daçiya vapurile 
şehrimize gelmiştir. 

Seyyahlar 
Dün Daçya vapurile şehrimize 

1~5 Rumen ve 10 Fransız sey
yahı ıelmiştir. 

Savıfa S 

Hiı istiyanlıktan Müslümanlığa •• ..................................................................................... __. ....... _____ _ 
• 

Bir lngiliz kadını niçin 
Müslüman olmuş ! 

--~~~-----·---------"'~~ 

İspirtizme halkasına iştirak edenlerin 
hepsi de kazaya uğrıyarak ölmüşlerdi! 

-8-
Üçümüz bir kahveye girerek 

kahvelerimizi içtik. Sonra ben ye 
mek için evime döndüm. Onlarsa 
en pahalı yemekleri ve en kıy • 
metli ıarapları ısmarlıyorlardı. 

Bilmem neden birkaç adım i · 
lerledikten sonra geri döndüm. 1-
ıadora arkamdan bakıyor, ve elle 
rini sallıyordu. Batan güne§, bü -
tün kızıllığı ile onun yüzüne ak -
setmitti, onu büsbütün genç gös· 
tennitti. Onu, ıon görütümdü. Ha 
li da onu öyle hatırlıyorum. 

Bu ten ve ne,eli alqamın ma
badini bana lvan anlattı. lsadora, 
kahvehaneye ıetirilen otomobili 
tecrübe için ıarar etmitti. ikisi de 
binecekler ve dolatacaklardı. 1-
ıadoranın kendisi toförün yanına 
oturdu. Süratlen gelen, geçeni 
görmek mümkün değildi. Derken 
lsadora, arkasına dönmüf, lvana 

- Aurevoir ! demiı, sonra kır 
mızı eıarpını kollarının üzerine 
atmıt ve arabayı ıürdürmüttü. Bir 
iki dakika ıonra laadora yerinden 
kalkarak ansızın yıkıldı ve ıoför 
arabayı durdurmıya mecbur kal -
dı. 

lıadora ölmüıtü. Onun boynun 
daki eıarp, arabanın bir tarafına 
ilişerek onu boğmuştu, lıadorayı 
kurtarmıya imkan yoktu. Hadise 
ani olmuı ve bir kimse ona yar -
dım edemeden bu hariküli'de vak· 
a olmuıtu. 

laadoramn bu şekilde ölümü, 
onun bana yedi sekiz sene evvel 
anlattığı bir hikayeyi hatırlattı. 

O zaman rakkase, iapirtizme i 
le alakadar olmuf ve iıpirtizmeci 
lerle dütüp kalkmıya hatlanııttı. 

Esasen o zaman ispirtizmecilik 
Paria ıoayeteıinin en bellibaıh iti 
idi. Birkaç dost bir araya geldi 
mi, bu işle mef gul olur ve onunla 
eğlenirlerdi. Devrin en meıhur 
medyumu bir Rus kızı idi. Onun 
pek mühim muvaffakıyetler elde 
ettiği de söyleniyordu. Bu medyu 
ma inananlar, genç güzel ve asil 
bir F ranıız kadının evinde top -
lanıp tecrübeler yapıyorlardı. 

Bir ıün lıadora da bunların 
meclisinde hazır bulunmuf ve 
ispirtizmeye birdenbire inanmıt 
tı. O gece laadorayı da İapirtizme 
halkasına almıt lar, ve onu F ran -
sanın en maruf ve en zengin ai • 
lelerinden birinin kızı olan matma 
zel (Z) nin yanına oturtmuılar -
dı. Hikayenin gerisini lsadora §U 

şekilde anlatmıttı: 
- Bir aaat kadar karanlık için 

de oturduk. Yalnız bir köşede kır 
mızı bir lamba y;nıyordu. Sıkıl •· 
mıya batlamııtım. Vaktimi böyle 
yerde zayi ettiğime pitmandım. 

Derken uzun ve iri bir kız olan 
Rus medyumun, sandalyesinde 
kıvrandığını gördüm. Medyum, 
bağırıyor, inliyor ve acındıracak 

haller alıyordu. Ötede bir ha -
yalet peyda oldu ve yavat yavaş 
te§ekkül etmiye baıladı. Dikkat 
ettik. Bu ne bir erkek ne de bir 
kadın tekli değildi. Korkunç bir 
maymundu. Belki de bu tekil, İp
tidai imanın tekli idi. Çok geçme 
den bu maymun söyledi. Yalnız 
ne dediğini anlamadık. Maymun 
yaJdaıtı, yaJdaıtı, yüzünü matana· 

zel {Z) nin yüzüne yapıftırmak 
ister gibi oldu. Sanki maymun, 
matmazele ilanı aık ediyordu. Za 
vallı kız bayılacak gibi idi. O ka· 
dar korkmuıtu. Maymun, bet da • 
kika kadar söylendi, söylendi son 
ra yavaf, yav&f, çekildi ve orta • 
dan kayboldu. Bunun üzerine hal· 
ka çözüldü ve herkeı hadiseyi meY 
zuu bahsetmiye batladı. Matma • 
zel {Z) o kadar korkmuftu ki_ 
ömründe bir daha böyle bir halka• 
ya girmemiye karar verdi. Med • 
yum da pek fena bir halde idi. O
nu tabii haline getirmek için bir: 
hayli emek sarfedildi.,, 

lsadora bu seanstan sonra bi~ 
kaç seansa daha devam et.mit, gü• 
nün birinde dostların matmazel 
(Z) yi ikna edip tekrar halkaya 
soktuklarını gönnüttü. (Z), hiç 
de istemiyerek halkaya ginnif, İ· 
ıadoranın kendisi de bu seansa it 
tirak ederken titremitti. On daki .. 
ka geçmeden ayni maymun tek• 
rar görünmüf, ve gene ıöz IÖyle
miye baılamıftı. Matmazel {Z) yi 
gene tehdit etmitti. 

Celse bittiği zaman matmazel 
(Z) sandalyesinden dütmüt ve ha 
yılmıştı. Bunun üzerine onun bir 
daha halkaya sokulmaması karar
laştırılmıştı. lsadorarun kendiıi hi 
kayeyi ıöylece bitirınitti: 

- Bu içtimalara ittirali etmeli 
yüzünden batıma bir felaket ge • 
leceğini hissediyorum. Fakat bu 
içtimalardan ruhların zuhur etti 
ğine inanmaktayım. Dikkat etti • 
ğim bir nokta ıudur: Seanslara 
İ§tirak edenlerin hepsi de birer 
kazaya uğrıyarak öldüler. Anlatı· 
lan benim baıımdan da buna ben 
zer bir hadise geçecek. 

lsadoranın dediği doğru idi. 
Bu seanslara ittirak edenlerden 
ikisi bir otomobil kazasında öl • 
mütler, birisi tayyareden düımüt. 
ikiei boğulmut, biri yüksek bir yer 
den yuvarlanarak ölmüıtü. Geri· 
de lsadora ile matmazel kalıyor • 
du. Matmazel (Z) kötkünde eı • 
rarengiz bir surette katledilmif, 
nihayet lıadora da otomobilin i • 
çinde boğulmuıtu. 

Macera, hiç füpheıiz, çok ga• 
riptir ve izahı mütküldür. Fakat 
bu tekilde ölenlerin çoğunu ken • 
dim de tanıdığım için tesadüfün 
bu müthit tec:ellisinden ürperiyo• 
rum. 

(Devamı ııar) 

• • Evlenme merasımı 
Mütekait kaymakam Saban 

zade Hasan Samih beyin kıza 
Münevver hanamla Çelebi ıade 
Bahaettin beyin oğlu Elektrik ve 
makine mühendisi Nuh beyin 
evlenme merasimi, Kadıköyünde 
yapılmıştır. Yeni aile hayatında 
iki taraf için de sonsuz saadet 
temenni ederiz. 

Mesut bir akit 
Birinci umumi müfettiş ibra· 

him Tali beyin kerimesi Mesa• 
de t hanım ile ispirtolu içkiler in• 
hisarı ticaret kısmı şefi Nur~Uia 
Naci beyin düğünleri evvelki ge• 
ce Suadiye plaj gazinosunda ya• 
palmıştar. Tarafeyne aaadet di
leıiz. 
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Yeni Filimler 
~====================~ 

Melek Sinemasında 
--w--•••-•••••••-••--•-........ •••--• 

Parisli Aşıklar 

Ça~amba g11iıtı Melek slnemasmc!a g8sterllmefe ba§lryacak olan ''ParlsH 

A§ıklar" filminden bir aahne. 

VAKiT 

TAKViM 
Pazartesi Sah 

19 EylUI 20 EylUI 
18 Cema.evvel 19 Cema.evvel 
GUn doğuıu 5,44 S,4:'i 

GUn bab§t 18,13 18,11 

Sabah namazı 4,40 4,38 

Öğle namazı 12,08 12,08 

lkindl namazı 15,36 IS.35 

Ak§am namazı 18,13 til,l l 

Yatsı namazı 19,4? 19,45 

İmsak 4,04 4,05 

Yılın geçen } 25. 25" 
gU.nlerl 

Yılın kalan } tl·1: 113 
gU.nlerl 

HA VA - DUn aıcaklık azaml 25, asgarl 
H derece olarak tesbit edilml§tır. BugUn 
rllzgA.r Poyrazdan mUtehavvil aUr'atle ese
cek hava ekseriyetle açık ollıcaktır. 

\ RADYO 

BugUn 
!STANBUL - 18 den 19,30 a kadar MU

§erret Hanım ve Hafız Ahmet Bey - 19,30 
dan 21 e kadar Orkestra - 21 den 22 ye 

ız - ı.nııhp-el{.1'8 aA WIU'llff a..<ı111s .rnp-e>[ 
den 23 e kadar gramafon. 

VİYANA (517,2 m) - 12,30 konser, H,10 
pl!k, 17,50 musiki, 20,30 konser, 22 orkes
tra, 23,35 dans. 

BÜ'KREŞ (394.,2 m.) - 13 plA.k, 21 oda 
muslldsi, 21,4.5 piyano konaer. 

ROMA ( 44.l ,2 m) - 13,30 plA.k, 18,30 
konser, 21,4.5 konser. 

2031 metroluk ve 7 kısımhk bUyUk fillm ı 
BUDAPEŞTE (550,5 m) - 10,15 kon

hi§ bir tren kazasından bahsedi· ' ser, 13,0:S çlgan musikisi, 15,45 haber. 18,30 Marcelle· Lacouture genç neza
ret katibi silah talimhanesinde 1 K zay w tr l konser, 20,10 plA.k, 21,45 konser, 23,20 çt -yor ar. a a ugrıyan en ren• gnn musikisi. 

çapkın ve yaşlı Pommeroıs'nın 
genç karısile tanışıyor. lrene Mar
cel güzeldir. Kur yapıyor ve ni-

İn bindiği trendir. Karısının ba"ı· 
3' MOSKOVA (1304 m) - 15,SO musild, 

na bir kaza geldiğinden telaş e· 19,10 musiki, 19,30 konser. 

hayet kendisini bir gece evine 
gelmesi İçin ikna ediyor. 

İren geceyi serbest geçirmek i
çin çare arıyor ve kocasına, hala
sına saat sekiz trenine kadar is
tasyonda refakat edeceğini söylü-
yor. 

Bir saat sonra istasyon müdürü 
olduğunu söyliyen birisi telefon-
da Pommeroıs)a karısının vak
tinde trenden inmediğini ve hala
sile beraber gittiğini haber veri
yor. 

Pommerois karısının ancak sa· 
hah dönebileceğini hesap ederek 
o gece metresini ve arkadaşları

nı evine davet ediyor. 
Sabahleyin çıkan gazeteler müt 

den ve vicdan azabı duyan Pom· 
merois tamam havadis almak Ü· 

zere arkadaşı Marcelin evine ko· 
§uyor. Yanındaki odada karısının 
geceyi geçirdiğinden haberi yok
tur. İren kocasının Marcelle iti
rafabnı ve karısı kazada kurban 
gittiği esnada kendisinin başkala
rile ke..ndi evinde eğlendiğini ku
lağile işitiyor. 

Kaza bir gazetecinin yalanın· 

dan başka bir şey değildi. Pom· 
merois evine memnun avdet edi
yor. Fakat karısı da sür'atle eve 
geliyor ve kendi yatağında başka 
bir kadın bulunduğundan dolayı 

kocasile kavga ediyor. Her şey 
düzeliyor, fakat Pommerois o ge· 
ce birinci defa olarak aldatıldığı· 
nı hiç bir vakit bilmiyecektir. 

Elhamra Sinemasında ............................................................ 
Çdgınlar Oteli 

Bu akpm Ellıamra 8lnemasmda b8.§1ıyacak olan "Çlgmlar Oteli., tllmlnden bir sahne. 

Genç ressam Paul Luders on pa ı kendisine sipariş edilen bir otel 
rasızdır. Amcası tarihi ve çok kıy· reklam tablosunu yaparken, bu 
metli bir §aloya, zegin bir resim levhayı gören seyahlar şatoyu ha· 
kolleksiyonuna sahip olmakla be- kiki bir otel zannederek binayı İş· 
raber oda on paruızdır. Bu pa· gal ediyorlar. Bunlar arasında bir 
rasızlıktan kurtulmak için ihti· dansözler heyeti de vardır. Para· 
yar amca hem şatoyu hem de tab- sız kalmış olan Paul fırsattan is· 
lolan ıatmak üzere Londrada tifade ediyor, ve şatoyu otel ola· 
zengin bir İngilize müracaat edi- rak idareye başlıyor. Otel kısa bir 
Y.Or. Şa~oda yalnız kalan Paul zaman içinde bü>:ük bir rağbet 

VARŞOVA (1411 m) - 13,4.5 plA.k, 16 
plAk, 18 konser, 21 operet, 23,20 dans, 23,50 
konser. 

KÖNİGVO'STER HAVZEN (1635 m) -
7 jimnastik, 7,20 konser, 13,05 plA.k, 15 kon 
ser, 17,30 konser, 23,40 dans ve muslld. 

PAR!S (1725 m) - 20 musahabe, 21,80 
muslld, 21,45 piyano konseri, 22,30 plA.k. 

Yann 
1f!Tt\,NBUL -l;ı§ dçp 9.30 a kadar Or

k t.rQ. - :ı ... 80 nan .. ı.-o._..._.___,.-

ya.zi Bey :ve ...arkad~Jan - 21 den 22 ye 
kadar Nimet Vahit Hanım ve Madam Heke 
tarafmdnn tagannl - 22 den 23 e kadar 
gram.af on. 

VİYANA (517 m. - Konser - 13,40 
PlA.k - 14.,10 PIA.k - 16,20 PlA.k - 18 Kon
ser - 20,40 Konser - 22,10 Musiki - 23,25 
Konser. 

BÜ'KREŞ (394,2 m.) - 13 PlA.k - H 
PIA.k - 18 Konser - 19,10 Konser - 20,40 
PlAk - 21 Orkestra - 21,45 Muslld -
22,05 Orkestra. 

ROMA (4U,2 m.) - 13,30 PlA.k - 18,30 
Konser - 21,45 Musiki. 

BUDAPEŞTE (1550,15 m.) - 10,115 Orkes
tra - 13,05 Konser - 18 Salon orkestrası 
- 21,30 Konser - 23 Çigan muslkiııi. 

MOSKOVA (1304. m.) - 15,SO Muslld -
17,55 Konser - 19,10 Muslki - 19,30 Kon
ser. 

V ARŞOV A (14.11 m.) - 13,4.5 PIA.k -
14,35 PIA.k - 16,10 PIA.k - 16,4.0 PlAk -
18 Sentonlk konser - 19,20 Da'ns. - 21 
Konser - 22 Kon.ser - 19 Dans - 23,50 
Dana. 

KôNİGVÜSTERHAVZE...~ (163:S m.) -
7 Jlmnastlk - 7,20 Koruıer - 11 Haber -
15 Konser - 18,30 Kon.ser - 22,SO Muslkl 
- 23,4.0 Konser • 

PARİS (172/S m.) - 20 Musahabe - 21 
Kon.ser - 23,15 Muslld. 

Şimendifer kazası 

Berlin, 18 (A.A) - Dün Bav· 
yerada Zugspitze dağında kiin 
hat üzerinde tren müsademesi 
olmuştur. Yaralılar vardır. Ha
sarat miihimdir. 
--••ı-n rı rmıın ı ııı ıı ı ı ı ıı ıı 11111111 ı ıı ı nı:tıı;ıu ı 

görüyor. Dansöz heyeti müdürü
nün güzel kızı Evelin Pauhi ıevi-

yor, Paul iee Evetini şatoyu satın 
almak istiyen lngilizin kızı zan· 
nederek fazla iltifat ediyor. Bu ıı· 
rada şatoda vuku bulan garip te· 
beddülden kuıkulanan amca geli· 
yor, Paul gece yarısı yanlışlıkla 

Evetinin odasına girerek geceyi 
orada geçiriyor. Ertesi gün mesele 
m~ydana çıkınca Evelinle Paul 
nişanlanıyorlar. Evelinin babası 
da şatoyu satın alarak yeni nişan
lılara hedi~e ediyor. 

Yeni Neşriyat : 

Zati mesai 

Tetkikler ve notlar 

lstanbul Tıp fakültesi sıcak 
yerler hastalıkları kürsisi müder
risi doktor Sait Cemil B. bu 
isimle bir eser neşretmiştir. Sait 
Cemil B. eserinin başlangıcmda 
Gazi Hz. nin geçen sene darül-
fünunu ziyaret ettikleri zaman 
profesörlerin zati mesaileri hak
kında sualler sorduklarını hatır
latıyor, kendisinin gerek mem
leketimizde, gerek Fransada çı
kan muhtelif mecmualarda zati 
mesaısı hakkındaki neşriyatını 
o yüksek işaret üzerine toplıya· 
rak böyle toplu bir eser halinde 
neşrettiğini söylüyor. 

Sait Cemil Beyin eseri ilim 
hayatımızla alakadar olanlar için 
dikkate layıktır. 

Liselerde namzet talebe 

Birçok liseler ve ortamektep
lerde dersler başladığı halde 
esas talebenin miktarı tesbit edi
lemediğinden namzet olarak 

kaydedilen talebe henüz dersle· 
re girememektedir. 

Bu talebeler meldep idarelerine 
müracaat ederek ders!ere kabul 
edilmelerini rica etmişlerdir. 

Mektep idareleri vaziyeti sür'at
le halledeceklerini ve kendileri 
için şubeler açılacağından endi-
şe etmemelerini talebelere bildir
mişlerdir. 

Ecnebi mekteplerlndeki TUrk· 
muallimler 

Ecnebi ve akalliyet mekteple
rindeki Türkçe, tarih, coğrafya 

ve yurt ,bilsıisi muallimleıi ,çar· 
şam6a günü a tettiKleri içtima-: 
da taleplerini tesbit etmek üzere 
sekiz kişilik bir heyet seçmiş

lerdi. 
Heyet talepleri tesbit etmiş 

olduğundan bugün öğleden son• 
ra maarif vekili Esat Beyi göre
rek arkadaşlarının ricalarını ar-

zedeceklerdir. 

Ehliyet kA§ıtlar1 olmıyan 
şÖförler 

Ehliyet kağıdı olmıyan şoför

lerin geceleri otomobil kullan· 
dıkları görülmüştür. Belediye ge· 
celeri belli olmayan zamanlarda 

teftişler yapılarak bu suretle ça
lışan ehliyet kağıdı olmıyan şo
förlerin hemen yakalanmasını 

Annesi 
Bu kızı dava etti 

.~· 
Londra gazetelerinin verdığl 

malumata göre Viyananın mef" 
hur kabare artistlerinden Maedf 
Ruskca'nın annesi kızı aleyhind~ 
dava açmıştır. Davanın sebebi 
Maedy'nin kabarelerde çahşırke~ 
kendi ismini kullanacağına aO' 
nesinin ismini kullanmasıdır. At' 
tistin annesi, isminin kabarelef 
de kullanılmasını haysiyetine me' 
nafi saydığından kızı aleyhinde 
dava açmıştır. Dava, Viyan' 
mahkemelerinde rüyet ediliyor• 
Artistin validesi, kızından tazınİ" 
nat istemektedir. 

Korfoda Kraliyetçile 
Atina, 18 (Apo) - KorfodaO 

verilen haberlere göre krahyet 
taraftarları bir hareket hazırla" 
maktadırlar. Buna mani olrna1' 
üzere bahriye nezareti KorfoY' 
bir harp gemisile iki müfreıe 
göndermesine karar vermiştir. 

1( orfo .ıtdliv"'o:n.. vl\ril~r Pmir;t 
bu hareketi teşyi edilenlerin ş\ 
detle takip edilmesi, ahali fırk~51 
kulübü reisinin sorguya çekıl" 
mesi bildirilmiştir. 

Darl.JlfUnunda okuyan beledlt 
memurları 

Belediyede bir kısım memur" 
Jarın darülfünuna devam ettik 
)erini söyliyerek sabahlan iıill 
alıp vazifeleri başına gelmedik'' 
leri ve bu yü-ıden işlerin aksa" 
dığı görülmektedir. Belediyi 
merkez ve şubelerinde darülfiİ" 
nuna devam eden 17 memıı' 
tesbit edilmiştir. Bunlardan ba( 
ka hiçbir memura bu suretli 
izin verilmiyeceği gibi yenide" 
işe alınacak memurların mekttl' 
müdavimi olmamalarına dikk•t 
edilecektir. bildirmiştir. 

ıı • 
mıtTDJU.QIUıt'lll9Xlilllıtııııııı:ııttıaı --sı·•·~ı·ıu••ı11:•~9!1nsuıa:ıııur.ı:ınııwııııuıı:ııaıwLLW11.U.J•• 1 

1 

{)~~~~~~-
Yukarda resmini g~rdtiğllnliz bahk şeklindeki şey bir deoi; 

alh gemisidir. Fakat bu gemi beşeriyete fenahk yapan bir bar t 
gemisi değildir. Sadece deniz altındaki hadiseleri tetkike Y~ 
ve haddizabnda büyük bir dalgıç makinesidir. Bu al~tle ~·d 0 
metre derinliklere inmek kabildir. Aleti Alman mühendıslerın e 
Hanı Filips icat etmiştir. Köıedeki resım onundur. 
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111 ıı~ıı~ııımıııı~ıı~ıı 

- Kocan geçen gUn pllJda kadınlar1n pek açık saçık 
b11ıunmasından mUteesslr oldutunu sörlUyordu. 

, - Evet, gözlUAUnU evde unutmu' da ondan ... ,, 

ıoö·s~~~-~~~;·;ı;i;k;Şif ·i· 
~ ~ ~ ~ ~ 

la Bundna yüz sene sonra 124 bazı fedakarlıklar mukabilinde 
h Yfa çıkan Türkçe gazetelerin doktordan bu vadı almıt ol8.;fak 
ltı~~ıi genç doktor Ahmet lyicanın evden çıktı. Maamafih bir ay son· 
1 ~hiın bir ketfinden bahsediyor· ra artık o evde yerle,mitti. Evlen 
l't'dı B ··h· k 'f ·· k . l d0 l . G''l 1 . Jm d • u mu ım et ı o gune a- mıt er ı. ımı u yıcan o Uf• 
6~~ huna mümasil ke§iflerin hiç tu. 
lt~~'~.ine benzememektedir. İyican Fakat seneler ne kadar çabuk 
&iijÇuk bir ameliye ile sevimli cin- geçer. Yirmi bet sene bir göz a-

' ~ani kadınları gençleıtiriyor.. çıp kapama kadar bir zamana 
l' \l ke,if Avrupaya ve Amerika- muhtaçtır. Gül lyican Hanım, o 
~ &a • l 'k · · .. kı h b k d b · Yı o unca Amerı a reısıcum- ıarı,ın genç z i tiyar ir a m 
c~l'\l İyicana bir telgraf çekerek olmuf, bütün güzelliği silinip git· 
l·e c~ ... ke§fini Amerikaya bildirmek mitti. Aynanın karıısında maziyi 
t • ogrettnek arzu ederse emrine acı acı hatırlıyor, kocasını koca 
lllt n:ı ., 
~ 1 Yar dolarlık bir çekin ha- bir 1'ejiften vaz geçmeğe .. aevke-
lt olduiunu haber veriyordu. den güzelliii gözünün önüne 
~ynı akıam doktor lyicanı 'en, geliyordu: 

::ıl, sarışın, genç bir kız ziyaret Bir akşma kocasnın kolları a
{:L . Dünya Genç kızlar birliği rasında, eskisi gibi ona yanakla· 
ı·lı:kıye mümessili olduğunu söy- rını uzatırken: 
·>'en bu güzel kız hemen dedi ki: 

- lyican, neden beni gençleı-
1 - Ben bütün dünya genç kız-
ltı na . b tinniyorsun?. 

"". mına sıze eyanı teessür et-
"''" Diye sordu. İyican karısını ta-.re rnemurum .. 

- N zelettirmeye hiç de razı olmadığı d asıl efendim, anlayama-
ı~. Ben ne yaptım ki.. için ona bir hatırayı tazelettir • 

ı~ ~ Siz ihtiyar kadınları genç.- mekle iktifa etti: 
hltıtınek ıuretile onları yeniden -Sana hiç bir kadını gençle§· 
"~· ~ 1P ve ıayanı arzu bir hale ko- tirmemeye söz verdim. Hiç bir 
•:0rıunuz. Biz genç kızlar onla- vakit sözümden dönmem. 
~ekabeti kartısında nasıl evle- Bunu ititince kadının gözlerin· 

iiz?. den öyle bir ateı fıtkırdı ki lyican 
~~ Bunu siz söylediniz, küçük bu gözlerin birer tabanca olmadı-

•tn, sizin gibi güzel bir kız.. ğına tükretti. 

~ 
11~~11mıı~ı~ııııııııım~11111111ıııı•11wııı1100ı111100J1~1~1111 

l 

- Eh Hanım, ertak yave' 
yava, glyinsen •• 

- Neden,blr yere mi gide· 
ceıız? 

- Hayır,baksana kı' gellyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

isten bul seferleri 
Konyadan pteberi almak için 

lstanbula gelen Agah Efendi otel· 
de zengin bir Adanalı ile ahpap 
oldu. Beraber yemeie. 1rezmeğe, 
eğlentiye gittiler. Hatta Agah E
fendi Adanalıyı ba,tan çıkardı. 

Bir kadın eğlentisine bile götür
dü. Yolda Adanalının kulağına 

dedi ki: 
- lstanbula her gelitimde mut· 

laka böyle bir hovardalık ederim. 
Her ıef erimde bir hatunun yüre
ğinde öd bırakır, öyle savuıu
rum .• 

Adanalı Agah Efendinin bu mu 
vaffakıyetine hayran oldu: 

- lstanbula bu gaçıncı seferin
dir ki?. 

Agah Efendi dü§ündü, dütün· 
dü: 

- 1297 de bir kere daha gel

- Geçen ak,ant baloda dans tekllflnlzl reddetmı,um, 

mazur gBrUnUz. Çocukla dans etmesini hiç latemem de ." 
- Affederalnlz, hamlle olduıunuzu bllmlyordum Et•ndlM .. 

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

24 Saat 
Muavin Ahmet Sabri Efendi o 

gün izinli çıkmıftı. Çıkarken mer· 
kez memuruna: 

- Bendeniz, yarın sabah saat 
onda hazırım efendim .• 

Dedi. Evine gitti, soyundu, dö
kündü. Biraz rahat etti. Gece ne 
yapacağını bilmiyerek Şehzade
batında bir tiyatroya gitti . 

Fakat tiyatrodan pek hoılan· 
madı. Hatti. kantolardan sonra 
tam piyeı hatlar baılamaz Sabri 

Efendi merkezde bulamadığı bir 
uykuya kavuıtu. Batı önüne düt· 

izinli ! • • 
tü, hafif tertip horlamıya J;qlaClt~ 

Ti..... sahnede aktiriıin cırlaı.1 
ıeıi ile: 

-Ah, ah .... 
Diye haykırdığı zamana ndar .. ' 

Sonra gözlerini açtı.. • 
Aktris devam ediyordu: 
- Ah, ah ... Hınzır herif, tam' 

üç gündür burada bekliyorum11 
hali. gelmedi. 

Bu sözü itilince Sabri Efendi 
yerinden sıçradı: 

- Eyvah, 24 saat izinim vardı, 
üç gün geçmiş .• Ben şimdi ne halt 
edeceğim. 

KABAHAT 
Limonat&nın, çayın, biranın, 

ayranın bir mevsimi vardır. O 
mevsimden baıka mevsimde içil

meıi kimsenin pek hotuna gitmez. 
içilse bile adeta zorla içilmit gibi
dir .• Amma ayyaılar için rakının 

mevsimi yoktur ve her mevsim, 
her mevsimin her alqamı kafala
nn bu beyaz mayile bulandırılma· 
ıı lazımdır. 

Onun içindir ki en sıcak yaz 
alqamlannda bile caddenin orta
sında yıkıla kakıla ıidenlere, ni· 
ralarile yedi mahalleyi ayaklan
dıranlara tesadüf ederiz. 

Geçenlerde bir aktam tramTay: 
yolunda, gece yarısından sonra 
böyle ursa boca Ali hoca giden 
daha doğrusu gidemiyen birisini 
polis efendi çevirmiı: 

- Yahu, ıabah olu>:_or, evine; 
gittene ... 

- Kabil değil .• 
- Neden?. 

- Ayaklarım tutmıyor da on,., 
dan.. • 1 

- Ne vardı o kadar zıkkımı i• 
çecek?. j 

1 

Sarhot birdenbire bqmı kaldı-' 
mittim. 

ti,.' Evet amma ben fakirim, ih- •-------------------------------------------• 
l~ ~r kadınların kendilerini genç-

rarak: ı 

- Affedersin polis efendi asıl 
kabahat rakıda değil bende • • Bu 
saatte meyhaneden çıkmanın mi.• 
nası var mı idi 7. 

nl-... k o t' 1 ' b'A • dil' · ••ıe ıı ıyen erı ta ıı zengın· 

~ • Senelerce tecrübe · sahibi ol· 
d~-..dır. Erkekleri nasıl cezbe· 
tih· klerini bilirler. Bir de bizim 
~i 1 oluverince.. Bu mücadelede 
d~~ aalip gelirler. Onun için aiz
ltt~ hu keıfi bir tarafa ıaklama-
'l ... il ıca ederim .. 

~il aenç kız o kadar tatlı, o 
~İtcf"r tatlı idi ki Ahmet İyican 
() enhire hiç bir cevap vermedi. 

llr-r ediyordu : 
~l· ':'-- liiç f üphe yok ki bu ke"fini-

ı~· • 
~l 11llal etmiyeceksiniz değil 

........ ş· 
•, ıındi hemen size cevap ve-
~ .. em .. Yarın evime geliniz, hem 
•~'l·Ç'-y içeriz, hem de cevabı öğ· 

ırain· S ız .. 

•••••••• 
iki korku 

F eritle Leyla Cuma günü Pen·' 
diğe kadar küçük bir seyahat yap• 
blar. Pendikte tek ve tenha bi· 

raz dolqtılar. Akpm geç Tak it 
gene trenle dönerlerken Kartala 
yakın bir yerde tren birdenbire 
durdu. Yoldan bir sağır geçiyor
du. Makinist . çiğnememek · için 
treni durdurmuıtu. Fakat o kadar 
sarsıldılar ki ikisinin de beti ben· 
zi attı. Ferit: 

- Her trene binitimde" ya yol· ' 
dan çıkar da bizi sakatlar~ ya di· 
ğer bir trenle müsademe eder de 
bizi ezerse diye korku geçiririm •• 
Dedi .• 

~tq '-ttın kız ertesi gün geldi. Dok
b~ı) 11 e"İ onu birdenbire öyle bir 
l~tı '-Ya sev ketti ki hemen birbir
~. ~açıldılar, hemen dost oldu
l)ic._ bıeıı ıeviıtiler, ve Ahmet 
İ~ti) 11 orada söz verdi: Hiç bir 
1'i ~ kadını gençlettirmiyecek.. 

- Yedi gUndUr evde de§llsln.Hlç olmazsa 
yirmi lira taaarruf ettim. 

- Mahir Et. geldl mi, Hafize Hanım? Leyli: 

&tına Gül olan aarım kız 

- Byleyse bana bir kUrk manto ahraın 
detllml? 

- Şimdi geldl, görmUror musun ? SU· 
pUrke -pının parçası daha ellmde .. 

- Ben de ya tren yoldan çıbr 
da elbisem buruıurıa, yahut ha!· 
ka bir trene çarpar da bir tarafı 
yırtılırsa diye ~ korkarım. 
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Sovyet Rusyaya. dair tetkikler 
2-

Yazan:? Tefrika: 6 Rus eski reJlml ve 
Bol•evik lnklllilı : Fakat herifler inıafıız çıktı. den, hem vahıi hayvanlardan kor 

Kızın yorgun haline ula acımı - kuyorduk. Nihayet Konkordiya
yorlardı. O hepsini tebessümle kar ya vardık. Dost bir ev buldum. 
ıılıyordu. Burası bize emin bir melce oldu. 

Kaçakçıların reisi ilk evvel dı- Kız bitaptı. Sıtması baıladı. 
ıarı çıkarak bana dedi ki: Bir zatülcenp kapmıı olduğu an 

- Eğer hava güzel giderse bir latıldı. 
hafta kadar beklemeniz ki.fi ge - İçim parça parça oluyordu. 0-
lecek. Ay henüz hilaldedir! nun için o kadar para sarf etti -

Sekiz gün böyle kaba, vahfi ka ğim, tehlikeye rirdiğim halde 
çakçılar arasında yafıyabilmek ne tam çalııacağı ıırada nalları di • 
mütkül bir it olduğunu anlarsınız. kecekti. Kızcağız düıündüğümü 
Fakat bu çaresizdi. Sekiz gün ilk anlıyacak kadar feraıetli idi. Par 
ıeceki bayatı yqadık. Sekiz gün maklarımı aletli elleri içine alır 
ıonra tam vaktinde bir sandala ve mırıldanırdı: 
atladık yolda ıema bulutlarla ör- - Korkma •. Y aııyacağım ! Bü 
tüldü. Mülhit bir yağmur baıladı. enoı Ayresi mutlaka göreceğim. 
Nehrin dalgaları ıandah lehli • Hakikaten iyi oldu. Konkordi
keye ıokuyordu. Sandalda iki ka yadan "Buenoı Ayreı,, e ıeyaha • 
çakçı vardı. Bunlar kızdan göz • timiz çok tenlikli geçti. 
lerini ayırmıyorlardı. llk tedbir • 1 Kız bu ıeyahatinden dolayı 
siz hareketimde beni nehre atarak haklı olarak ıon derece mağrur • 
kızı yanlarında alıkoymak iste • dur. Bugün bile bir arkadaşı Ar
diklerini anlıyordum. Lakin kız jantine nasıl girdiğini anlatırsa o 
hiçbir §eyin farkında değildi. Man İstihkarla ıözünü keser ve der ki: 
tosu sırsıklam olduğundan omuz- "Salto tarikile Uruguaydan 
larma bir keçi derisi örtmütlerdi. relmiyen ve seferi benim ribi, 
Soğuktan titrediğini unutuyor ve Uruguaylı kaçakçılarla yapmıyan 
mırıldanıyordu: seyahatin ne demek olduğunu bil 

- Büenoı Ayreı o tarafta öy- mez. . . . 
le mi? Çiçek bozuğu adam bir . li.hze 

Ben iki herifin ne dütündük -
lerioi anlamıttım. Onların dalına 
basmamaktan baıka bir ıey düşün 
müyordum. Her ne halıe bir ha -
dise olmadan öteki ıahile vardık. 
Y anmıdaki iki kaçakçıdan biri ha 
na dedi ki: 

- Sen bekle ıurada ! Öteki 
sandaldaki eıyaları çıkardıktan 
ıonra ıana yolunu gösteririz. Az 
ıabret .• 

Anlatılan bu vazif etinaı kaçak 
çılar evvela eıyayı çıkaracaklar 

sonra bizimle mqgul olacaklar -
dı. Halbuki onların bizimle met -
gul olmasını gönlüıın pek istemi -
yordu. Ne derseniz deyiniz emni
yetim yoktu. 

Arkadaılar uzaklaşır uzaklat -
maz Madoyu kolundan tuttum. 

- Haydi yola çıkalım! dedim. 
Hangi yol 1 Nehrin meyilli sa

hilleri çalılıklarla dolu idi. Neh
rin öte tarafında haritam vardı. 
Halbuki burada ıık sazlıklar, ıar 
maııklı çalılıklar arasında ve ıı -
lak toprakta geliıigüzel ilerlemek 
lazımdı. 

Böylece otuz altı ıaat yürüdük. 
Hem kaçakçılardan, hem polisler 

sustu sonra ili ve etti: 
- Böyle söylemekte çok hak· 

lıdır. Çünkü Saltodan gelmekle 
kürekten kaçmak arasında fark 
yoktur. ikisi de bqıma geldiğin -
den mukayeseıini güzel yapabili • 
yorum. 

81r gemicinin 
başına gelenler 

Biyanki otelinden bahseden es
mer kadınla içeri giren adam o da 
kikaya Iiadar ıuıuyordu. Bu sefer 
ıöze baıladı. 

-Viyamonte ıokağmda ahçı 1-
polit isminde bir Franıızın idare 
ettiği bir erkek pansiyonu var. 
J ako Laroz sözünü kesti ve sami
mi bir tavırla: 

- lpolit benim en aziz arka -
daılarımdan biridir. Dedi. 

Adam bu ıözleri aldırıı etme -
den ve ıöyliyeceği ıergüzetti nak
le devam etti. 

- Bir gün ıof raya yeni otur • 
mu9tuk. Yemeklerden etrafa gü· 
zel ıoğan kokulan yayılıyordu. 
Birdenbire kapının zili çalındı. Bir 
adam içeriye girdi. Giren br çok 
defalar görmÜ! olduğumuz bir ge 
miciydi. Bordoya itliyen büy~k va 

iki Gülüşlü Kadın! 
Anen Lfipenin yeni bir maceraaı - SO 

'Vaı1a" : .AtotU fö.pla1ı- ~ve ~oıte1t : la.. 

Raul ıuıuyordu. Klara ellerile 
yüzünü kapamııtı. Nihayet sordu: 

- Peki cinayeti kim yaptı? 

- Hiçbir kimıenin mefgul ol· 
madıiı bir adam .. Hatta ıatoda 
bulunmıyan bir adam. Aptal, za
vallı, bir çoban. Bunun İsmi Gaı
yu idi ve marki, araaıra ona siga
ra, elbiee ve para verirdi. Acaba 
neden? Bunu öğrenmek için ben 
de kendiaine ayni ıuretle muame
le ettim ve ondan, yavq yavaf 
bir ıeyler koparahildim. Zavallı 
çoban, dedim ya, aptaldı. Bir şey 
ler habrlanuyordu. Yalnız ara sı
ra ıarkı söyliyen bir kadından 
bahıediyor. Kadının birdenbire 
düttüiünü ıöylüyordu. Fakat bir 

gün bu ıırrın anahtarını ele geçir 
dim. Guyu'nun, iptidai bir kola
nı vardı. Bu kolan ile gözümün 
önünde, bir gün, uçan bir kuşu 
vurdu ve öldürdü. Bütün mesele 
anlatılıyordu .•• 

- Nasıl? 

- Naaıl mı? Gayet basit. Mar-
kinin· adamı olan Gaayu o ıün, 
harabenin bir köıesine oturtul .. 
muı, ve Elizabet p.rkı söylerken, 
kolanla attığı tatla vurulmuıtu .•• 

- Bütün bunlar laf! .. 
- Hayır, kat'iyyen hakikat. 
- lıpatın var mı? 
-Var. 
- Yani? .. 
- Yani, poliı be1:1i yakaladığı 

purlardan birinde çalıımakta idi. 
Biz gemicileri gayet iyi kabul e- Petrograd darülfünunu profe • 
deriz. Filhakika memleketten ha- ıörlerinden Baron Nolde'nın bu 
herler getirirler. Bizim için de sa
dık müttefiklerdir. Gemiciyi tanı
yınca herkes bir şey sormıya baş
ladı. Doğru bakışlı balık tenli ma 
vi gözlü bir delikanlıydı. Fakat o 
sırada sıkılgan bir tavırla duru • 
yordu. Kendine verilen vazifeyi 
yapmaktan başka bir şey düşün • 
miyen bir adama benziyordu. Bi -
naenaleyh sorulan suallere cevap 
vermedi ve biraz kaba bir sesle 
sordu: 

- ''içinizde Röne atlı kimse 
var mı?,, 

eseri Menemenli zade Etem hey ta 

rafından türkçeye tercüme olun -

muştur. Neşreden, mektep DC!ri • 
yat yurdudur. 

Baron Nolde eserini iki esas -

1ı kısma ayırmıştır. Birinci kısım 

ihtilalden evvelki Rusyaya, ikin -

ci kısım ihtilalden sonraki Rusya

yı tetkik etmektedir. Baron Nol • 

de Rus ihtilalini tetkik ederken i

ki noktai nazardan hareket etmit· 
tir. 

A) Baron Nolde eski bir ruı 

profesörüdür. Ve mensup olduğu 

sınıf itibarile Rusyamn yeni ta • 
"- Demirtel ! Seni görmek is-

rihine bitaraf bir gözle bakama • 

Herkes bana baktı ve seslen • 
diler: 

tiyor !,, 
Herife yaklaştım. Benimle hu

susi surette konuımak istediğini 
söyledi. Onu, odama götürdüm. 
Ne konuşacağımızı işitemiyecek

leri için arkadatlarm biraz can
ları ııkılmıttı. Arkamdan bağırdı
lar: 

"Çabuk ol, çorban ıoğuya -
cak !,, 

Odaya girdiğimiz zaman ge· 
mici caketinin cebinden bir mek
tup çıkararak bana uzattı. Mek
tup hala uzerimdedir. isterseniz 
alınız okuyunuz. 

Demirtel Rönenin cebinden a • 
raıtırarak çıkardığı mektup imla 
hataeilc dolu bi m~tu.~~ 

tırları okudum: 

"Dostum Röne: 
"Delikten çıznamı çekeli bir ay 

oldu. Orada imanım gevremişti. 

Ne iıe postu vermeden yakayı sı
yırdık. Artık F ransada iş yapamı
yacağımdan Belçikaya yollan • 
dnn. Kodeste tanımış olduğum bir 
Belçikalı ile çalışıyorum. Sana, 
taze cinsinden bir mal gönderiyo 
rum. Hoşuna gideceğine eminim. 
Papel meselesi için tayfa ile uyu
tum. Sana mektubu verecek, sen 
de ona 800 pezo sayacaksın. Ba • 
na isabet edecek hisseyi de aydan 
aya poıta ile gönd~r. Batka mal
lar da hazırlıyorum.,, 

Eduar 
Çiçek bozuğu yüzlü adam de -

di ki: 
- 800 pezo tam fiattır. 

(Devamı var) 

-
dakikada, derhal elimdeki dosya-
yı adliyeye verir, ve markiyi it -
ham ederim. Bundan baıka mar
kinin, çaldığı gerdanlıklarla ge-

çindiğini ispat edebilirim. Malum 
ya, mark, gôya büyük babasın • 
dan kalmıı gzli bir miraı aramak 

la meıguldür ve sık sık ıeyahat 
eder. işte her İeyahatte çaldığı ger 

danhklardaki kıymetli tatları ıa • 
tar da döner. Halbuki, resmen ve 

kanunen bunlar benim malımdır. 
Elizabet Ornenin varisi benden 
ba,ka ki.mse yoktur .• 

- Metelik alamazım ! .. 
- Olsun. Fakat marki de hap 

ıe tıkılır ya! .. Marki bundan o ka 
dar korkuyor ki, benim kendisi 
hakkında ne dereceye kadar de· 
rin malUnıata sahip olduğumu bil 
memekle beraber, ıimdiye kadar 
benden hiç bir para eıirgemedi. 

Raul dütüne düşüne ıalonda 
dolaııyordu. Klara, kıpırdanmı • 

maktadır. Onun için Rusya ihti • 

lali ile müthiş lvanın hareketleri 

arasında pek fark yoktur. 

Eserde battan nihayete kadar 

şahsi görÜ§, ve propaganda gayre 
ti hiasolunmaktadır. 

B) Baron Nolde sistem itibari 

le materyalist değildir. idealisttir. 

Baron Noldeye göre iktısadi ha • 

diseler adeta gölge hadiseler ara
sındadır. 

Bu iki ıebepten dolayı baron 

Nolde Ruı ihtilalinin vasıflarını 

kendi görü,üne nazaran tayine ça 

lışıyor. 
Baron Nold~c· "' n•mwrran R1n1 

yadaki ihtilal Rusyada vatanda • 

fın değil, tebaanın harekete geç -

mesinden hi.tıl olmuıtur. 

Gene baron Noldeye göre ruı 

ihtilali cihanıümul değil, ruı ta • 

rihinin bir hamlesidir. 

Baron Nolde Rusya ihtilalini 

vatandaş veyahut tebaa tasnifi • 
ne sokmak suretile eserine idea -

list bir cephe veriyor. Bu telakki
si ile mühim bir kısmını evvelce 
(Revue du monde Slave) mecmu 

asında neşrettiği eserinde baron 

Nolde Ruıyadaki anlatılan ihti -

lalin F ransadaki örneğine ben -
zemeıini istiyor. Baron Noldeye 

nazaran Rusyadaki ihtilal bir meı 

rutiyet veya parlamentolu bir cüm 
huriyet olsaydı, imparatorluktan 

sonra tarih seyri nonnalleımit o • 

yordu. Şimdi Valtekı ortada elle
ri kavuşturulmut, mağrur bir va· 
ziyette duruyordu. Raul kartııın -
da durarak dedi ki: 

- Anlatıldı. Sen adi bir fan
tajcıdan bqka bir fey değilsin. 

- Hayır. Evveli halam Eliza
betin intikamını almak istedim. 
Şimdi de bu dosya elimde bir 
müdafaa ıilihıdır. Sadece iıtif a • 
de ediyorum. Bırakınız da gide -
yım. 

Raul gözlerini ondan ayırmıyor 
du: 

- Ey sonra? 
- Sonrası ne? 
Valteks partiyi kazancııgını 

zannediyordu. 

Valtekı sesini yükselterek ilave 
etti: 

- Sonra, metresim ıelir beni 
bulur. Kendisine bir ıaat mühlet 
veriyorum. Göıterecejim adrese ..• 

- Metresin mi dedin?. 

lacaktı. Baron Noldeye göre, ft 

tandaı hakkını veren burju'f,i 

nin teessüs edememesi 1917 ilı' 
lalini doğurmuıtur. 

Halbuki Ruı ihtilali bil 
1861 den itibaren tee11üıe bit 
lıyan ve ıüratle inkişaf eden 
sanayi burjuvazisi eseridir. 1 
de Rusyada gündelikçi amele 

mak mümkün değildi. Fakat 1 
de Rusyayı baıtan bata ıaral1 
gre--ı dalgaları koca Rusyayı J 
üıt eden milyonları kadrosun•• 
lan bir sanayi alemi vardı. 

Baron Noldenin ikinci ideli 

na gelince, Rus ihtilali beyneıl 
lel bir hareket telakki edihııif, 
Filhakika Ruıyadaki ihtilat Jtısf 
yaya nazaran, Ruıyanın ,artJ"' 
içinde vukua gelmittir. Fakat pi 
yadaki hareketlerin mebdei ~ 
büyük sanayi devrinin beynel~ 
Jel mübadeleıi kadar ciha01üJSI 

dür. Baron ihtilali mevziletlİ~ 
ıeydi daha makul hareket edet"' 

' 
Baron Nolde hislerinden, ~· 

zişinden ayrılmamakla ber•ıı' 
Ruıyada vahdetten inkılaba le' 
dar, yani çarlığın tee11üsüod 
inkılaba kadar olan kısım h~ 
daki tetkikleri tarihi malW:nat iti' 

bari le f aydahdır.F akat ıoıyolojİ 
terkipler yaparken prof eıör b'' I 
zan yanlıt hükümler vermekte ~ 
reddüt etmiyor. Meseli, ru•Y' 

feodalitenin tee11üs etme dil.' · 
dair olan ıddiaları gibi mese ~ ~ 
tün iktısadt taazzuvu ile feod•tı 
halini alan garp memleketleriııd' 
ki kırallıklara esas teıkil eden ft 
odalitelere değil, fakat impar•ti 

luk bünyesi içinde haliı ınuıJ 
feodalite iktııadiyatına istinat 1 

den Rus derebeyliğini mütemadi 
yen inkar etmektedir. 

Tuır~ ., 
Beykoz Sulh icra Mernur• 

ğundan: Bir borçtan dolayı b~J 
zedilen Jngiliz mamulAh (Eve~ 
markalı Basklll 22·9 932 Per'dİ 
be günn saat 10- 12 ye k• ·( 
Galata da Mahmudiye caddefl I 
de 75 No. lu mağaza aoOll.,, 
açık arttırma suretile p•'" 
çevrileceğinden almak isteY~ 
lerin aahş yerinde hazır bul 
malar1 ilin olunur. (4238) ~ 

ti: 

I 
Valteka eliyle Klarayı itaret 

- itte bu, evet... Metreıid'" 
Raul ıararmı§b: rtİ 

- Demek hala iddia ediyo 
ki Klara ...• 

- Bir ıey iddia etmiyo~ ~ 
Sadece istiyorum. Kendinıe •1~ 
malı istiyorum. Benden çald• ~ 
Valteks ıözünü tamamalayaJIS1 ~ 
Raulün yüzü o kadar müthit. I 
hal almıştı ki korktu ve eliJll 
bine götürdü.. ~ 

Biran, iki adam bakııtılat• y 
ra, Raul 11çradı, ayakların',) 
çelme takarak demir gibi "i' 
lerile onu kollarından yakal• I 

Valteka bu hücum kartı••ıJ;I, 
kadar korkmuı ve o kadar ~ 
yanmıttı ki, yere yuvarlandı~ 
ra, birdenbire atılarak y•.~~ 

- Raul, i'ica ederim do ,ti 
yiniz •• Tahammül edemiYO ~ 

(D•vtPf" 
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Düşünen musiki 

- Aptull•h Cevdet Beyin ,nrıerl -

~Plullab Cevdet Bey Diltü· kitle için ve kitlenin faydasına 
'-bı llluailıi iımile bir tiir ki- olmalıc!ır. insanlığı aydınlatan , 
~ çakardı. OiC:ukça eski bir uyandıran ve yükselten san'at, 
'~nda basılmıı olan Kabriyyat ma~satlıdır. 
~ lı •iir mecmuasında başka Umumi seviyenin Cstünde ka-
..._'lka fekillerde yazılmıf man· nat açmıı kuvvetli b:r ruh o'.an 
'tltıtler vardır, fakat geçen se- ve ham!elerini insanlıj"ın s'nir:ui 
Iİit Çıkan Kar!dağdan s~s atlı üzerine boıaltıp onu coş~uran, 

)İll k~tabı Aptullah Cevdet Be- onun yaıamak isteğini arttıran 
bır z~mandanberi kıt'a me- ve yol gösteren san'atkar bir 

~111• diiştüğünü gösteriyorcu. yarı peygamberdir. 
)Qj lor.uncu eseri de gene bu Aptullah Cevdet Beye göre 

dadır. de ıairin ''hikmeti vccud,, u bu· 
ta't..at'a evde, vapurda, yo!da, dur : 
~laGrken veya gezerken ko· lluıtariplere ga imdat, ga feryat 

~ aöylenilebilir bir nazım olmak .. Titriyeni ısıtmak, öç ateşini 

Cttd o!duğu için mi AptuUab ıöndürmek, kıı gürıünün güneıi, yaz 

ttt? et Bey bu yolu üstiln tutu· gününün yağmuru olmak! 

'( AptuUab Cevdet Ceyin kıt'a· 
~ oltaa onu:ı duygularını bu lan arasında didaktik tiirler 
tiı,._.llk kalıpların içine c!&kme-
-~ var ki h6rriyet Ye fazilet idea· 
tir iti sebep okuyanlara öz lini iıaret ediyor. Şair bazan 
~ baıılnnı, sı!;ııtırılmıf, kuv· uşın mukaddes silkfttunu figana 
"1 .•rltır ılmıf bir halde vermek 
~ nıidir? 
ti, 1 ı . 1 "-a o.uı 11 o sun ınaan.arın 

t dtn güne maddi itlerle uğ· 
~ltt• oldukları ve san'at 

ttler· . . . k ü 
l&ltı ııu oku nak ıçın pe g ç· 
~-: •akit ayırabildikleri bu • .-ı 'da a6zü kısaltmak ıüphe· 

~it uygun bir iştir. Aptul
~ ClPdet Bey bana iirio ia-

L llilli fl••ea ı8rep anla· 
., gibi geli) or. 

Cene önctrlen söylemek lazım 
\Aptulıaıt Cevdet Eeyin kıt
\ ındon birçoğu özlü şey:erdir 
'\ 6yte rastgele yolda, v~purda. 
h •kta kolayca ıöylenilivermi-

b .. azemi) orlar. 

~ ~P:uı1ah Cevdet Bey bu son 
\:'"•n l::aşmda şiir hakkında 
~ Qdllklerini de s6ylilyor : 

'"'1-t,. bir makaadı 11oktur, bir 

\ da,. ka1111ı11an ıugun bir mak. 

~lltOdılı gibi,· /zer sabah ufku

S,.lltıkıden, ıııtan, agdınlataıı 

•, bir maksadı olmadığı gibi • • 

~karanlık ve aoğuk küreye ta· 

' ettiği zaman artık güneı, gü

' ~an naıl çıkal'la ruhlara 

~· ltuvvet, füshat vermediği ve 

' • İfli11e doğru gönüllerde bir İf· 
\ f#lı. "•lldırmadığı andan itibaren 

flf • fiir olmaktan kalır. 
~ 6tr aan'at değildir, bir iıtigal 
' d~Udir, bir nebean, bir fe11e· ... .,..., 
,,. e lftigal edil11ttz, ıiirle iıti'al ~ 

• 
~ 
~"11ah Cevdet B. Dütünen 

getiriyor, bazan yOreiinin yarala 
hDznünll s6yliyememelcten tikA· 
yet ediyor. Bazan da ,nlen acı· 
hklar1n denizi olan g6nlilnde 
isyanı avutamıyor, hicranı unu· 

tamıyor. Karanbklarda aç, ıu· 

suz &!enlerin ahı dudaklannda 

uçan ve tutulamıyan ıimıekler 

halind6" siilümaiiyor. 
Halla• .. ıria elinde arz bir 

yaralı ı&vercin gibidir. Zayıfın 

ümidi, kuvvetlinin korkusu olan 
şairjn göğıilnda derinlikle yük· 

seklik alevleniyor. O, derin ve 
coşkun akan bir suc!ur ki dağ 

ba1lar1na çıkmak, mesafe'.ere 

tırmanmak, yükse!mek ve ahlmak 
istiyor. 

DOtlinen musiki isimli f İİr 
kitabımn içindeki kıt'alar bunları 

ıöylüyor. f unları s6yliyen adam 

ıairdir ve iyi bir ıairdir. Fakat 

o kadar kendisini duyj'ulannıa 

COfkuntuğuna kaphrmıt bir ıair· 
ki ıa,lediği ıeylerin dıtı ile 11'.i 

allkalr, ıörilnmUyor. Bir kere 

daha mı ıöylemittim, bilmiyorum 
Aptullah Cevdet Beyin bir çok 

kıt'alarındaki ifadesi Ttirkçenin 

bugünkli temiz manzarası kar· 

ş111nda pek geridir. Bu kılçıklı 
lisan inianıa diline batıyor. Hele 

aruz vcınile yazdıiı manıu· 

melerde ••• 
"Dütünen musiki,. de hece ile 

yazılmıı kıt'alar da var. Bunların 

ıCSyleniti olt!ukça zararsızdır. 

Refik Ahmet 

VAKiT 

Tiyatro 

Hüseyin Rahmi 
Bey piyes 
yazıyor 

Tiyatro meraklıları bu,ene mü
him bir sanat hadises ·ıc karşı

laşacaklardır. Darülbedayiin seyir· 
cilerine haz•rhdığı ve sakladığı 
bu sür prizi biz şimdiden karile· 
rim ze haber verelim. Elli kadar 

roman yazmış ve eser:erile ken· 
disini sevdirmiş o'.an Hüs~yin 
Rahmi Bey, Darülbedayiin bu 
seneki kış temsilleri esnasında 

oynanmak üzere bir piyes yaz· 
maktadır. 

Üstadın elliden fazla roman 
yazdıktan sonra tiyatro mubar· 
rirliğine geçmesi hiç şüphesiz 

haklı bir dikkat ve alaka uyan· 
daracaktır. 

Htiseyin Rahmi Beyin telif 
etmekt~ 01duğu piyesin ismi de 
bu dikkat ve alakayı artıracak 
mahiyettedir. Pjyesin ismi .. Ka· 
danlar erkekleşince ... ,, dir. 

l<admların ça!ııma hayatına 
girmelerinden ve birço~c nba· 
larda erkeklerle müsavi vaziyet 
almalarından sonra karşılaıılan 
ve hallinde güçlük çekilen bazı 
ehemmiyetli noktalar vardır. 
Hüseyin Rahmi Bey, eserinde bu 
vaziyeti tetkik, tesbit ve irae 
etmektedir. 

"Kadınlar erkekleşince ... 11 Üç 
perdelik bir piyeatir. iki pe;deat 
tema men yazaJmıt bitmiftir, 
DçOncıı perdesi de bitmek üze· 
redir. 

Darillbedaylde 
ilk eser 

Daıü!bedayi, kıt mevsimi için 
baurlanmaktadır. Bu sene oyna· 
nacak eserlerin provalarma baş· 
lanmıtlır. ilk eser o~arak Alman 
mcellifı H-.vptmanın köylü haya· 
tını göıteren güzel ve kuvvetli 
bir piyesi temsil edilecektir. Bu 
eser, Seniha Bedri hanım tara
fından Zeynep ismiie adapte 
edilmiştir. Darülbedayi san'at-
1.irları tarafından evvelki gün
denbni prova edilmektedir. 

GOiier dlyarınıu 
glllll 

Kuleli oğlu Emrullah Nutka 
Bey bu isimle üç perdelik bir 
ıarkıh piyes yaz nış, eser Ispar· 
tada ilk adım matbaasında no
talari e beraber basılmııtır. 

Pıyes:n mevzuu güller diyarı 

o~an lspartada milli mücadele 
senelerinde geçiyor. Güller diya· 
rının gülü bu harp ve kahra
manlık dekoru içinde sevilen 
münevver, güzel ve faziletli bir 
Isparta kmdsr. 

thtlfttnlUiOltl lttlUUlllll Hl 111111111111111111llltU11 ..... 11H11111111111111ti111il1111il1111il111 llttUnttııttl 

.---~ ----------
AKŞAM OLMADAN 

'
1 İlimli kitabının baılangı· 

~ ~Yle diyor. Halbuki mak· 
"-\ liır, bir kut cıvalhsından 
~I: .. yılmahdır ve aan'at 

~ Yok ki güneıin doğması, 
~~•tmaaı gibi bir tabiat 

~ 1 değildir. San'ahn 

" c:! lbılıiyeti vardır. Aptul· 
~d •~et Beyin de kitabının 
:n. dı11ıeıine rağmen bunu 

Nurlu ıükutunun 

GiinUller açılıın 

Susayan canlara 

Bir najme daha 

fashnı kapa, 

güller solmadan. 
bir nağme daha, 

'i.i 11~1-d'iını kitabının için· 'ltr g6ıteriyor. 
1 bir luymd olan ıan'at 

sun akıam olmadan. 

APTULLAH DJEVDET 
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-··-·····-····· .... ··-·············· 
Tolstoy sevgisi artık 
ölmüş sayılabilir ! 

M. Jak Rııart Blech "asrm mukadderatı,. is11ile neş• 
rettiği küç~k bir eserde, Rus edibi To'stoyun üç nesil evvel, bü· 
tün Avrupa genç:erinia kafası ve kalbi üzerinde yıpdığı tesiri 
anlatıyor ve diyor ki : 

Tolstoy, zamanında bütün 
Avrupa genç iğini avucunun içi· 
ne alan ve ona istediğini yaptı· 

ran bir divdi. onu okuyan genç· 
ler, sanayi sisteminin kurbanı 

olan kitleler için göz yaşı dökü· 
yor, gün geçtikce izmihlale doğ-

ru yDrilyen aristokıratlığa diş 

biliyor, sahte unvanlarla kendi· 

lerine miimtaz vaziyetler vermek 
iıtiyen demagoglarla alay edi· 
yorlardı. 

Esasen bu ııra, fikir cereyanla
ranın çarpıtbiı bir sara idi. File
sof (Niçe) gençliği köbne ka· 

yatların esaretinden Şuvalyeliğin 
enkazandan kurtarmaya gelmiş, 

yahut bunun için geldiii zanne· 
dilmiıti. Fakat bu yeni ıerbesti 
ile ne yapılacakb. Hunu bilmi· 
yenler çoktu. Onun için gençle· 
rin bir kısmı iti insaniyetciliie 
vurdular, kimi mistik milliyet· 
perverlij'e ıöl&k ettiler, kimi de 
bilr dlitllnilt tarikile kap karan· 
hk yo1lara saptılar. 

Bu buhran ve teıevvüş bengi· 
mcıinde zuhur eden T o!stoy, 
ortalajı taafiye eder sibi o!du· 
fundan derin bir nDfuz kazan· 
mıı, onu okumıyanln bile tesiri 
albnda kalmıflardır. Tolstoy, şi
malin iıteplerinden esen yeni bir 
bava idi. Kendisi, tabiatın insan· 
lan her zaman sardığını görmi· 
yenleri tabiata kavuşturuyorciu. 

To,ıtoy prestiıkirhfı, Alman 
romantiklerinin bir asır evvel, 
şarkı bilmeden kabul ettikleri 
şarkcıhk tarikinin yeni bir teza· 
hiirü idi. Bu tarik darala darala 
bir Rus tariki oldu. Ve zamanı· 
mıza kadar yaıadı. Bu tarikin 
baıhca umdesi To'stoy prestiş· 
kirhğı idi. F nnsada Russo pres· 
titkirlığı ne iıe, bütün Avrupa 
ve Amerikada Toliıtoy prestiş· 
kirlıiı da o idi. Tabii iki mes· 
lek arasında fark var. Russo 

anarıik ferdiyetçiliğin resulü idi. 
1 o:ıtoy, bu mesleği takbih edi· 
yordu. Fakat her ikisinde de 
müsavat doğması, prolr.tarya mu· 
amması, şahsiyetleri birbirinden 
ayarın her 'eye husumet hissi, 
elbuıl, bugünkü dünyayı evirip 
çeviren en kuvvetli haile ile 
kartılaşırız. 

Fakat bayii zamandanberi 
Fransız tealcitciliği Russoyu 
yıktı ve onun nüfuzuna nihayet 
verdi. f ununla beraber Ruıso, 
bugün, her zamandan fazla siyasi 
ve umumi bayata hakimdir. 

Russo yıluldıktan sonra sıra 
Tolslova geldi. Bu i'i de M. 
Jean Cossou yaph. M. Cossouya 
göre, Tolstoy, Russodan ileri 

giderek yaloız medeni insanı 
değil, tabii insanı da takbih et· 
ti, Russoya göre tabii insan, 
fıtreten iyidir. Fakat To'stoya 

göre tabii insan fıtreten miinfe· 
sibtir. To'stoy, kalpsiz bir adam 

olduğu için insanın asıl künabını 

aık ve mubabette buluyor ve 
insana karşı zerre kadar sevgi 
duymıyordu. Kendine muhabbeti 
resul süsü veren To'stoyun e
vine ve en büyük muhabbet kah
ramanı saydığı Sofı Andrevnaya 
bak1Dız. 

Mütemadiyen çocuk doğurmak 
\'e onlara bakmakla yıpranan 
bu kadın kocasınm J.:itipliğini 

de yapıyor, arazisini de idare 
ediyor, kocasının müritleri ve 
telmizlerile mücadele ediyor ve 
nihayet, pek tabii olarak deli· 
riyor. 

Fakat Tolstoy, oynadığı oyun· 
dan geri kalmayarak odun keıi· 
yor, ayakkabılarını tamir ediyor 
ve hayatının her gününü bir ko-
medi yaparak onu bütün dünya
ya temaşa ettiriyordu. 

Bu kıssadan a!ınacak bi:- his· 
ıe vardu: Herkesi ve her şeyi 
sevenler ulvi bir şuursuzlukla 
kendilerine yakın olanları feda 
ederler. 

. .................. . 
Lcooard de Vinci 
Genç ve kıymetli ressam Nu

rullah Cemal 8. hem fırça, hem 
kalem san'atkirıdır. Tabloları 

resim sergilerinde muvaffakiyet 
kazanan san'atkar resim büyük· 
!erinin hayatına ait tetkiklerini 
de son zamanlarda neşre başla-
dı. Leonard de Vinci isimli eseri 
bu kıymetli tetebbu mahsullerine 
den biridir. Nurullah Cea:al B. , 
bu kitapta cihanşümul şöhretli 

san'atkarın ressamhğmı, müben· 
disliğioi, mimarlığına ve muharrir· 
liğini anlatıyor. Leooard de Vin· 
ci ilim ve san'attan bahseden 
eserlerinden başka vecize!er, hi
kayeler, fıkralar, hal~a ıeo ya-
zılar yazmışhr. Aıağıdaki satır
lar Vinci'nin 11vecizeler,, indendir: 

- Bütün bilıilerimiz.in men· 
baı hislerimizdir. 

- Pratik, fennin ve bilginin 
Ufağı dır. 

- Mamulün amille beraber 
öldüğü n: esaiden kaçın. 

- Dünyada biç birıey bizi 
kendi hükmümüz kadar aldatmaz. 

- insanların -en büyük )lala
ları kanaatlerindedir. 

- Doğru hüküm doğru zcl<3· 
dan çıkar. Doğru z.eki idrakin 
mahsulüdfir. idrak ise bUtün 
san'atlarm ve bütün fenler:n ana· 
sı olan tecrübelerden, doğru ka
idelerden çıku. 

- Ressamlara derim ki: Hiç 
kimse bir başkasının tarzını tak
lit etm\!melidir. Çünkü S3n 'at 
sahr.sında san'atın bir ev:adı de
ğil fakat bir yeğeni olur. Tabi-
atın tecelliyatı bize o kadar 
mebıuliyetle görünür ki ressam, 
dikkatini blitUn bi!gilerini tabia-
tı tetkikle kazanmış olan üs~at· 
1ara değil, fakat o tecelliyatı 
kendilerine doğru teveccüh et· 
tir meli. 

Ben zenginleşmek için resmi 
kullanmak isti~·enler için değil, 
fakat san'at sahasında töhret 
ve hürmet görmek istiyenler için 
aöylilyorum. 
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Darülbedayi artiıtlerinden Sem 
ra hanım, bir haftadır can 11-
kıntııından patlıyordu. Koıkoca 
otelde yapayalnızdı. Vakıa gün • 
de üç defa kaplıcalara giderek va 
kit geçiriyordu, Uludağ tepesin -
deki otele birkaç kere de gitmi§ti 
ama.. Bu fevkalaıri aan'atkar , 
Yetil Bunanın tabii güzellikleri • 
ne, san'at eserlerine bir türlü alı. 
tamamı§, onların zevklerini çı • 
karmasını bilmemitti. 

Semra hanımın etrafını ıaran 
birçok kimseler vardı. Lakin bu . , 
ınsanlar, onun yüksek san'atıru ve 
bilha11a göz kamaştıran güzelli -
ği kartııında kendilerini o kadar 
küçülmüı duyuyorlardı ki hiç bi· 
risi, Semraya kar,1 hürm:tkar a • 
ma çok hürmetkar bir (kur) dan 
f azlasma cesaret edememişti. iş
te Semranın canını sıkan bu idi. 
içinden: 

- Ne İptidai mahluklar, diyor 
du, eğer hoılarma gidiyorsam -
muhakkak ki gidiyorum - ne di· 
ye kartımda Leylanın Mecnunu 
gibi kıvranıp duruyorlar? Ne diye 
on dokuzuncu asır aşıkları gibi 
melul melul bakıılarla bana ha • 
kıyarlar? Erkek dediğin böyle mi 
olur? 

Semra, zile bastı, gelen hizmet 
çiye otel müdürünü görmek iste • 
diğini söyledi. Otel müdür, daha 
çabuk çıkayım diye, asansörü bı
rakarak merdivenleri dörder dör
der atlıyarak, nefes nef eıe oda • 
dan içeri, iki büklüm bir vaziyet
te girerek: 

- Emrediniz sultanım, dedi, 
hizmette bir kusur mu ettik, der· 
hal... 

Semra gülerek sözünü kesti: 
- Hayır müdür bey, hayır, ole 

linizden pek memnunum, hatta, 
lstanbula dönünce ilk vereceğim 
mülakatta, gazetecilere oteliniz • 
den bahsedeceğim. 

- İhya ediyorsunuz efendim, 
- Y almz, can sıkmbsmdan 

ölüyorum. Tavsiye ettiğiniz bütün 
yerleri gezdim. Hatta, ıair Ahmet 
Hqim üstadın "Gurebahanei lak· 
lakan,, nmı da gördüm. Fakat bü· 
tün bunlan, güzelliğinde herke
sin ittifak ettiği "Türbe,, niz, be
ni eğlendirmedi. Bana bir ıey tav 
ıiye edemez misiniz? 

Müdür bey, gözlüklerini düzel· 
terek, dü§ündü, sonra, aklına bir 
fey gelmiı gibi gülümıiyerek: 

- "Temennayı 1aıir,, mahal • 
lesinin dibinde bir kö§k vardır. 
Bu kötkün sahibi, Nizanıettin Mu 
alla beydir. Karısı öldükten aon _ 
ra tam üç ıene var, dıtan çıkmaz, 
kimse ile görüımez ve kimseyi ka 
bul etmez, gidip bir onu görse • 
niz!. .• 

- Madem ki kimseyi kabul et 
mez, diyorsunuz, nasıl olur? 

- Sultanım, siz kendinizi her 
Jleale bir mi zannediyorsunuz? 
Huzurunuzda değil bir faninin, 
bağı iremin bile kapıları arkalan
na kadar açılır .•• 

Semra gülmekten kendini ala· 
madı: 

- Peki bu Nizamettin Mualla 
bey de kim? 

- Tanımıyor musunuz, bun -
dan dört ıene evvel darülbedayi· 
de "Şaheserler §aheıeri,, isimli pi 
yesi müthit bir muvaffakıyet ka • 
zanmııtı, bilmiyor musunuz? 

·- Ben o zamanlar Amerika -
daydım. lıitmedim .. 

- Ya!!... 
Müdür geriliye geriliye kapı • 

dan çıkınca Semra giyindi - mü
dürü, Parlsten getirtmiı olduğu 
model pijaması ile kabul etmitti 

ÇINAR 
- otomobilini hazırlatarak, ara 
daki mesafe az olmasına rağmen 
T emennayı aagir mahallesinde mu 
harrir Nizaınettin Mualla beyin 
kötkü önünde durdu. Bahçenin· 
çıngırağını çekti. Bir hayli bekle· 
dikten sonra ihtiyar bir hizmetçi 
gelerek demir parmaklığı açtı: 

- Kimi istiyorsunuz efendim? 
- Nizamettin Mualla beyi gör 

mek istiyorum. 
- Beyefendi kimseyi kabul et 

mez efendim. 
Semra bu cevapla kartılaşaca .. 

ğını bildiği halde gene kızmı,tı. 

Çantasını açarak kartını çıkardı 
ve: 

- Kartımı kendisine götürü • 
nüz, dedi, göreceksiniz ki, kabul 
eder. 

ihtiyar kadın kartı aldı, gitti. 
İki dakika sonra döndü: 

- Beyefendiyi, dedi, eğer bek
lerseniz, saat yedide görebilirsi • 
niz. 

Semra, saatine baktı. Henüz 
bet buçuktu. Demek bir buçuk sa-

• at, muharrir beyin keyfini bekli -
yecekti. 

- Hanım, dedi, hanım ben öy 
le bekliyen kimselerden değilim. 
Nereye gitsem, en büyük kimseler 
bile beni derhal kabul ederler .• 

- Kızmayımz güzel hamm, 
kızmayınız. Beyefendi yeni ro • 
manının en heyecanlı bir yerini 
yazmakla meıgul de ondan •. Ma
amafih, isterseniz size bahçeyi, 
kötkü gezdireyim. 

- Hayır .• Hayır istemem. Fa
kat ..• 

Semrarun gözleri, dalları köt • 
hün hemen hemen bütün damını 
kaplamıt olan iri gövdeli bir çı -
nara ilitip kaldı. 

- Ne rüzel çınar, dedi, böyle
ıini görmemittim. 

VAKiT 

yor, ve kaidesi, bir daire halinde 
açılırken, emsalsiz bir ahenk ya -
ratıyordu. Bu billur kadeh, haki -
katen çok güzel bir §eydi. Semra 
sormaktan kendini alamadı: 

- Bu da mı rahmetli hanımın? 
- Evet küçük hanrm, rahmet-

li hamım deyip de geçmeyiniz. Siz 
den iyi olmasın pek güzeldi. 

- Nizamettin Mualla bey onu 
çok mu severdi? 

ihtiyar kadın ba~ını salladı: 
- Hem nuıl severdi? Öldüğü 

gündenberi gözü kimseyi görmi 
yor. 

- Ey bu kadeh?. 
- Bu kadehle rahmetli hanım-

dan başka kimse içmezdi. Şimdi· 
c1en sonra da kimse içmiyecek !. 

- Ya.. Kimse içmiyecek mi?. 
Semra derin bir düşnceye dal

mı§tı. Bir sandalyeye oturarak u-
zun uzun düşünmeğe başladı, ih
tiyar kadının getirdiği kahve, ö
nünde soğumuştu. 

Semra, birdenbire 11çrıyarak 
kendine geldi. Loş salonun niha
yetindeki bir saat, yediyi vurma
ğa başlamıştı. Sonuncu darbe ile 
beraber, bir kapı açılmış ve Niza
mettin Mualla Bey içeri g_irmişti. 

Semra, kapının çerçevelediği 

bu adamın kartıaında kalbinin 
şimdiye kadar hiç duymadığı bir 
şekilde sıkıştığını hissetti. 

Muharrir, ona fevkalade keskin 
bakışlarla bakıyordu. Sanki ba
kı,larında madeni bir hassa var· 
mıt gibi, Semra, onları vücudun
da hissediyordu. Bu henüz genç 
fakat bembeyaz olmuş gümüt saç
larile hürmet telkin eden, temiz, 
fildişi yüzlü bir adamdı. Salonda· 
ilerliyerek gelip Semranın karşı
sında durdu: 

- Safa geldiniz efendim. 

- ..... 
ihtiyar kadın hemen atıldı: - Kahvenizi iç.memişsiniz, bir 
- Bizim rahmetli hanım bu likör emreder misiniz?. 

çınarın dibinde otururdu. Çınan - Teşekkür ederim .. 
büyük babası dikmiı.. Belki elli Semra şaşırmıttı. Bu adamın 
senelik ağaç .. Rahmetli hanım o - karşısında müthiş bir 11kıntı du
na "Kötkün bekçisi,, derdi .• Şu yuyor, aynı zamanda onun yamn
maıayı gördünüz mü? Eski Yunan dan ayrılmak istemiyordu. Niha
heykellerinin kırık gövdeleri var.. yet, kendisinin Darülbedayi artist 
Bakınız .• Ayak yerine onları koy· lerinden olduğunu, Bunada bu
mutlar .• Rahmetli hannn burada lunmak müna.sebetile kendisini 
kahvaltı ederdi. Geliniz, size ye • ziyaret etmek istediğini mınldan
mek odasını göstereyim. Mobil ye dı. Fakat bu loş salonda, muhar
leri pek antikadır. ririn bakışları altnıda boğulacak· 
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Semra, istemiyerek onu takip tı: 
etmitti. Yemek oda.ama girdiler. - Biraz bahçeye çıksak, dedi. 
Burası hakikaten güzel bir aalon Havaya ihtiyacım var .• 
idi. Yedi metre uzunluğunda var· Nizamettin Mualla, eliyle ona 
dı. Bütün eıyaaı meıe ağacından yol gösterdi ve onu takiben bah
dı. Fakat öyle bir ağaçtan ki, ci- çeye çıktılar, Semra, büyük Çına
li.ıı kendi kendine, zamanla ve te rın dibindeki "merhum hanımın,, 
masla vurulmuf.. ' oturduğu koltuğa gidip oturdu ve: 

Semra, bunları seyrederken, - Bir su, dedi, emreder miıi· 
hizmetçi anlatıyordu: niz?. 

- Bu eşyayı, rahmetli hanım - Hay, hay efendim .. Başka bir 
pek severdi, kendisine ecdadın • arzunuz yok mu ? • 
dan kalmıf. Söylediklerine göre, - Var •.• 
Sultan Oımanın yemek sofrası i • - Buyurunuz! 
miı. Sadeliği seven paditah, böy- Yemek salonunda, fevkalade 
le dört ayaklı bir tahta sofrada bir bardak gördüm. Suyu bu bar
yemek yermiı .. Rahmetli hanrm.. 

1 dağın içinde içmek benim için pek 
Semra, mütemadiyen rahmetli büyük bir mazhariyet olacak. 

hammı ileri süren bu hizmetçiye Nizaınettin Mualla ka,larını 
kızmıya baılamııtı. çattı. Kuvvetli bakışlarını tekrar 
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Gireson Nafıa 
Başmühendisliğinde 

20 adet beşer metro tulünde alta köşeli matkapbk çelik 
300 adet çelik kazma 600 adet çelik kürek 8 adet mahrut 
dırın mübayaası açık münakasaya konulmuştur. lbalesj 29- 9 
tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat on beşte Eocl! 
vilayette yapılacaktır. 

Taliplerin malzemenin evsaf ve mUnakasa şeraitini aol• 
üzere mektupla Başmübendisliğe ve münakasa)a iştirak el 
için de 661 Numaraiı müzayide münakasa ve ibalat kanuo 
ahkamı mahsusası mudbince teklif edilecek bedelin yüzde 
buçuğu nisbetinde teminatı muvakkatelerile mektupla veya b 
Encümeni daimii vilayete müracaat eylemeleri ilan o~unur. ( 

Edebi bir izah 

30 senelik yUksek ve parlak (Edebi var

lığımı) takdir ve tevklrcn, "Türk ~lirü edep 

dAht ve üstatları,, taratmdan bn.na (BllyUk 

§air) payesi verilmesi münasebctlle, (Cum

huriyet) te mtınteyir bir yarısında beni 

(§lir kralı) diye anan Peyami Sa.ta Beyin 

sonradan bu vadide alaylı n~riyata kalkış· 

masma ve hakkımda, blltün muarızlanmm 

atmaları melhuz her tUrlU ta'rlz ta.şiarına 

rağmen bugünden fUbaren neyredeceıtm ya

zılarımdan her istediğimln al tına §U imzayı 

atacağım: 

TUrk şlfr kıralı : 

Filorinab Nazım 

lstanbul 4 llncü icra Memur
luğundan: Müflis Mehmet Fıkri 
Beyin öbtei tasarrufunda bulunan 
Beşiktaşta Şenlikdede mahalle
sinin ihlimur caddesinde atik 
71 cedit 125, 127 No. lu iki kıt'a 
arsa otuz gün müddetle ibalei 
evveliye müzP.yedesine konarak 
yüz lira bedelle talibi öhtesinde 
o!up ihalei kat'iyeleri icra kılın· 
mak üzere ve yüzde beş zamla 
15 gilo müddetle ibalei kat'iye 
ilanına konmuştur. 125 No. lu 
arsanın hududu: Sağ tarafı borç
luya ait arsa arkası Vasil ve 
~İaaed.a•lar.a .~.u, aal t.u,afı 

Mehmet ve Kamber ağalar ve 
Daut ef. ve saire bostanı cep
hesi lblamur caddesile mahdut
tur. Mesabası: Yüz altmış altı 
metro olup kıymeti beher met
rosu dörder liradan alb yüz alt
mış dört liradır. 127 No. lu ar 
san1n hududu: Sağ tarafı Osman 
Cemil bey ve zevcesi Fatma Ha
nım hane ve bağçesi arası Vasil 
ve hi&sedısrları cephesi Ihlamur 
caddesile sol tarafı borçluyıt ait 
125 No. lu arsa ile mabduttur. 
Mesabası: 172 metre terbiinde 
o!up beher metresi dörder lira
dan 686 lira kıymet muhamme
menelidir. Talip olanların 927-
8977 dc;sya No. ile saat 14 ten 
16 ya kadar lstanbul 4 üncü icra 
memurluğuna yüzde on pey ak· 
çesile birlikte müracaat etmeleri 
ve fazla rnaliimat dosyasında ita 
edileceği 8· 10-932 tarihinde iba· 
lci kat'iyesi icra kılınacağı liizu· 
mu ilin olunur. (4286) 

Sultanahmet Sulh :"\lahkem.-.al llukuk da-
lrcfılnden : 

RüsUmat müdUr Urlyctinin Yeml§te Ka
sımpaşa iskelesinde 10 numarah mağazada 

UcareUe me§gul ve Pa,şab:ılıçestnde All za
de Mustafa Elendi nezdinde mukim SUrme· 
neli Alık oğullanndan Mehmet oğlu Yunua 
Efendi; aleyhnie ikame ettiği alacak dava
sının cereyan eden muhakemesi neticesinde 
mUddeaablh 2::19 lira ~o kuruşun 6-9-932 
tarihinden ltlbnren faizi nizamlsl ve yüzde 5 
ücreti vekMeUe birlikte maa masarifi mu
hakeme tahsiline dair 30-6-93!? tarihinde 
verilen ka rara karşı bir hatta zarfında tem
yf1.l dava edileceği ~kft.tlp ihbnrnamcsl 
mnkamınn kaim olmak Uzere 1111.ıı olunur. 

• nlll-llttmflD MI - - -----· _ _ ,..,._. ___ ._,,......_ 

Meccanen sUnne~ 

Sirkecide Be~ir Kemal 
hanesi karşısında Sünnetçi 
zade Ahmet Mehmet Be 
zartesi ve perşembeden 
günlerde fıkaraya mec 
sünnet ameliyesi yapmak 

Tel: 23755 ( 

• lstanbul dördüncü icra 
murluğundan: Temamına 
bin beş yüz elli lira kıymet 
tir edilen Üsküdarda AltU 
de mahallesinin Nışantaşı 
desinde atik 4, 4, 4 mük 
cedit 6, 8 numarah muk 
icareteyinli mahaller ile 111 

ve yekdiğerine maklup maa 
bir kıt'a bağın icareteyinli 
hallin dört hisse itibariyle 
hiss,si ve mukataalı mı 
kırk hisse itibariyle on dar 
sesi (tahminen yüz döoD 
gayri mahfuz arazi deruo 
yüz kırk metro ter biiode iki 
lı ahşap bina ve yüz sekiı 
ro terbiinde kagir inek 
maa o:la mutfak ve yirmi 
metre maa oda bir heli 
bakisi ziraate müsait araıi 
Jşbu gayri menkulün balld• 
harrer hisseleri açık artar . 
...... dta-•, .ı ... p &-10-0h 

de şartnamesi divanhaneye 
edilerek 22-10-932 taribioe 
sadif cumartesi güoQ saat 
den 16 ya kadar lstanbul 
düncü icra dairesinde açık 
tırma suretiyle sablacakbr. 
tırmaya iıtirak için yüzde 
teminat akçesi alımr, mnteı• 
vergi, vakıf icaresi, belediye 
sumu müşteriye aittir. 929 
rihli icra ve ifias kanununuo 
ur cu maddesine tevfikan h•~ 
tapu sicilleriyle sabit oldl 
ipotekli alacaklılar ile diğer 
kadaranın ve irtifak hakki 
hiplerinio bu haklarım ye )J 

siyle faiz ve masarife dait •ti 
iddialarına ilan tarihinden J 

" O - • • d k -ren ı gun ıçın e evra ı t1' 
biteleriyle bildirmeleri llıt.&İ1 
Aksi halde haklara tapu • 
riyle aabit olmıyanlar sal~ 
delinin paylaşmasından h•'iÇ 1 
lırlar. Alakadarların işbu dJ 
deyi kanuniye ahkAmıns 

tevfiki hareket etmeleri ~~ef 
ha faz!a malumat almak il J 
lerin 931-180 dosya nunı•' · . . . .. ti•'' ıqemurıyetımıze muracaa 
o~unur. (4289) 

Istaobul 7 inci icra nııaO . e 
ğundan: paray çevrilmesın 

· ı y ·ı - d kilise rar verı en enı«oy e e 
kasında r.ıukım Yani efend.11.,, 
mahcuı: aynalı boro şebr• ,t 
23 üncü cumartesi günu •:,; 
da Yenıköyde vapor iıkel 1 
varında caddede baııt b~1' 
cak memuru tarafından 58 

- Hanmı, dedi, bana kö§kü Semraya çevirdi, ona, uzun uzun 
mü gezdirecek.in, yoksa rahmet - adeta bütün elbiselerinden soya
li hanımdan mı bahsedeceksin.. rak, ruhuna nüfuz ederek baktı .• 
Bıktım artık doğrusu .• Ben gidiyo Sonra, kalktı, ağır adımlarla içeri den kaydırarak yerde par~alamış- ğı ilan o'unur. (4307) 

- dİ rum. girerek, büfeden bardağı aldı, su tı. 
Çantasından bir lira çıkarıp ih koydu, getirdi, Semraya verdi. 

tiyara uzattı. Kapıdan çıkarken, Semra, kadehi ağzına götürme 
gözü büfeye ilitti. Koca büfenin ğe hazırlanırken, şiddetli bir dar
içinde, bir tek, harikulade güzel be ile kadeh parça parça oldu. iri 
bardak duruyordu. Nefis bir suret çınarın üstünde bulunan at kesta
te tırq edilmit olan ve fampanya nelerine benzer yuvarlaklardan 
bardağına benziyen bu billur par birisi, bu eımada tam kadehin i
çuı, nihayetlerine doğru inceleıi - çine düşmü§, onu Semranın elin-

Semra: 
- Aman!.. 
Diye haykırarak, kendisini, kor 

kusundan Nizamettin Muallanın 

kollarına atmıştı .. 
Ve kendisine geldiği zaman, 

Semra, kendini gene, onun kolla
rında buldu ..• 

lstanbul yedinci icra ',~ 
den: Bir borçtan dolayı ıo ıı_ 
bir adet büfe iş'1u Eylulü~j~' 
Perşembe günü saat 00 0ııı 
itibaren Şişhane karak ,;t' 

Ş. ırıaı" 
Tozkoparan caddesi 1

05
t lı'~ 

sokak Abuaf hanının etf"
da bilmüzayede paraY• ~ 
ceği ilin olunur. (4308) 



" 19 E.,101 1932 
<===~ 

C lstanbul Belediyesi ilanları 
Keşif bedeli 849 lira 80 kuruş olan Kadıkôyünde Gazi Mek

tebi tamiri i apalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
ra~~Dame almak ve keşif evrakını görmek Ozere Levazım müdür
Ggune münakasaya girmek için de 64 lirahk teminat makbuz 
teya mektubu ile teklif mektuplarrnı 26-9-932 pazartesi günü 
~ on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. (4640) 

t Devlet Demlryolları ilanları 
Kayseri - Sıvas battı iiıerinde 439, 482, 800 ve 512, 800 kilo-
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llıctrelerde vaki ocaklarc' an verilmek üzere 5000 M balashn 
kapalı zarfla münakasaıı 3 Birinci Teşrin 932 salı günü saat 
IS te Ankara'da idare merkezinde yapılacaktır. 
. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde beheri beşer 
lıraya satı lan şartnamelerde yazılıdır. (48 J l) 

liaydarpaşa ~ömllr tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla müna
kasası 8 Birinci Teşrin 932 cumartesi günü saat 15 te idare 
llıerkezinde yapılacaktır. Tafsilit Ankara ve Haydarpaşa venze
le,rinde beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde ya21lıdır. (4825) 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

An'kara'da Yenişebirde Cebeci caddesi üzerinde kain Hıfzıs
••bha müessesesinde yeni yapılan serum enstıtüsü, Hıfzıssıhha 
ltıektebi, memurlar ikametgahı ve serum istihsaline mahsus hay· 
~an ab1rları binalarına ait zirde muharrer: 

1 - Kalorifer, tecdidi bava, sıcak su tevziatı ve yUksek taz
l'ıldı buhar, emme ve tazyiklı hava tesisah • 

2 - Yüksek ve alçak tevettürlü elektrik cereyanı tesisatı 
tlektrik saotıralı tesisatı • 

3 - Sıhhi tesisat, su, bava gazı, kirli sular ve kanalizasyon 
les:sah. 

l 4 - Serum enstitüsü ile Hıfzıssıhha mektebinde laburatuvar
ar tesisatı . 

S - Permotit tesisah ve su depoları inıası • 
6 - Hıfı11sıbba mektt!binde teblet ve ampül imalithanesi 

ltsisatı . 
7 - Ahırlar binası ihrak fırın1, gübre arabaları, serum binası 

dıılıilinde danalara mahsus ahırların hayvan yemlerine ait tesisat. 
8 - Serum enstitüsli tebrit tesisatı. 
9 - Serum ve ikametgah binalarına ait üç asansör tesisatı. 
J4 Ey fll·932 taribioden itibaren iki ay müddetle ve kapalı 

litf u•ulıle ve takasa tabi olmak llzere mllnakasaya konulmuıtur. 
Talipler ball da muharrer tesisatın her hangi biri veya bir 

kaçı veya heyeti umumiyesi hakkında teklifatta bulunabi!irler. 
Sıhhat Vekaleti mezkur tesisatı ayn ayrı veya kısım kısım ve 
>abut heyeti umumiyesini birden bir müteahhide ihale etmekte 
•erbesttir • 

Talipler deruhte etmek istedikleri tesisat cesametinde tesisat 
~aptıldarını ve şayanı memnuniyet bir surette neticelendirdikle .. 
lttini tesisat sahiplerinden alınmış musaddak vesaikle ispat cde
~tkleri gibi talep edecekleri bedel miktarında Devletçe tanınmış 
h ankalarda bir krediye malik olduklarını milbeyyin banka şe-

adetnamesi ibraz edeceklerdir • 
l Dsuln mahsusuna tevfikan tanzim o~unmuf teklif mektupları 
4 ıkinci teşrin 932 pazartesi günü saat on beşte Vekalet mü

bakasa komisyonunda açılacağ:ndan teklifname!erin yevm ve 
•aati mezkurdan evvel V' kal et hususi kalem müdürlüğüne tevdi 
0
'.ttnrna11 ve mezkur tesisata ait plan. keşif ve şartnamelerin 
b~tde muharrer bedel mukabilinde mezkur Müdilr!Ukten alına 

11 ec:eği ilin olunur. 
lira 
lOO l, 2, 3, numaralardaki tesisat projelerinin beheri. 
SO 4 numaradaki tesisat projesi • 
25 S, 6, 8, numaralardaki tesisat projelerinin beheri • 

~-0~7_,_9,~~~'-'~~~·-·~~~"~~~··~_<_4_91~4) 
Kız ve erkek ~lillllllllll~llilllilllllmllillll~~~~ 

Ameli Hayat ,: 
TiCARET LiSESi 

lstanbul, Cağaloğlu - Te!efon 23630 

~rın ~ısmrna i~.~::ı~:~ li~e ~ı~mına 0::.:.~=:~p t~bul e~ılir. -
•rıt dc\'am ediyor. Derslere teşıinlevvel bidayetinde b:ışlanacıık tır F.ski 1 
~ ıalebe rn Eyi Ole kadar kayıılarını tecdide mecburdurlar. ~ffiJmffillrJJ!00!ij1Jlli 

1 Gübre Uanı 
Slanbul Belediyesi Karaağaç 

Müessesatındon: 
itib PaYmahalli ve mezbaha ahırlarında 5 Teşrinievvel 9 32 den 
k,p~~en bir sene zarfında terakiim eden koyun ve sığır gübreleri 
~. a~ ı~rf usulile ve yirmi gUn müddetle müzayedeye konmuş-
932 etdaa fiat haddi itidalde görüldüğü takdirde 1 Teşrinievvel 
t~~ti turnartesi günü saat 14 te müessesede ihale kararı verile-
ht k. l T •!ip olanların şartnamesini almak için Sütlücede Müdiri-

l •ııııne müracaat etmeleri ilin olunur. (4701) 

VAKiT 

Tramvay Şirketi 
Müdüriyetinden: 
lstanbul Tramvay şirketi mü· 

diriyeti, 15 Eylul 1932 tarihin-
den itibaren ikinci mevki tram
vay arabalarında tenzilAt ile se
yahat hakkını bahşeden mektepli 
kartları vermeye başlayacağını 
muhterem ahaliye ilin ile kesbi 
şeref eyler. 

Bu kartlar, yüksek mektep
lerden gayrı mekitip talebes'ne 
verilecek Ur. 

Mektepli karttan, şeraiti atiye 
deiresinde Galatada (Tünel ar· 
kasında) Söğütlü sokağındaki 
Tramvay Şirketi Hareket daire
sinde tevzi olunacaktır. 

1 - Kart alacak mektepli, on 
beş yaşını geçirmiş olmamalıdır. 

2 - Mektepli, üzerine 15 ku
ruşluk pul ve mektep müdiriye· 
tini'l mührü ile mühürlenmiş fo
tağrafi.si yapıştırılmış olarak, ha· 
kikaten mezkur mektebe devam 
ettiğine dair bir kıt'a tasdikname 

· ibraz etmelidir. 
3 - Mektepli, nüfus varaka

sını göstermelidir. 
4 - Mektepli, vesika eb'adıu

da ikinci bir fotografi getirme
lidir. 

5 - lslanbul Tramvay Şirketi 
tarafından verilecek olan kart 
üzerine yapıştırılacak 15 kuruş
luk pul mektepliye aittir. 

6 - Evvelce kendisine bir kart 
verilmiş ise, mektepli evveli es
ki kartı iade edenk mukabilin
de yenisini alacaktır. 

• 7 - kartın tevdiinde 2 J /2 ku
ruş almacakbr. 

8 - Mektepli kartJan Tram
vay Şirketinin mezkur Hareket 
dairesinde Cuma ve tatil gün· 
!erinden maada her gün saat 
8 1/2 tan 12 ye ve 13 1/2 
tan 17 ye ve Pazar günleri yal
nız saat 8 112 tan 12 ye kadar 
verilecektir. 

Maaş sahiplerinin 
nazarı dikkatine 

Fatih Askerlik ~ubesi Reisli
ğinden: 

Savıfa 11 

latanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları 

Müzayedeye vazolunan emlak 
MOddeti icar 

1 - Bahçekapıda dördüncü vakıf ban a::;ma katta 93:i Mayıs ga• 
31 No. oda yesioe 

2 - Babçekapıda dördüncü va\uf ban ikinci katta 933 Mayıs ga• 
35 No. oda yesine 

3 - Galata Mebmetali paşa hanı zemin katta 933 Mayıs ga• 
39 No. yazıhane yesine 

4 - Kasımpaşa, camii kebir, Türabi bnba S. 5 933 Mayıs ga• 
No. dükkan · yesine 

5 - Çarşıda zennecilerde 36 No. dükkan 933 Mayıs ga• 
ye sine 

6 - Beyazıt, sekbanbaşı Yakupağa, fırın S. 2 • 6 933 Mayıs ga• 
No. kemer mahalli yeıine 

7 - Üsküdar, Rum Mehmetpaşa, tekke babçesin- 934 Mayıı ga• 
de dükkan ye~ne 

8 - Fatih, Beyceğiz, nişaccada Mescit arsası ve 934 Mayıs ga• 
baraka yesine 

9 - Tophane, hmtım, yeni çarşıda 144 - 138 No. 935 Mayıs ga• 
dükkan yesine 

Mnddeti müzayede: 10/T.evveJ/932 pazartesi gllnü 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden mUzayedeye 

vazolunmuşlur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on 
beşine kadar Evkaf müdürlüğünde akarat kalemine müracaat• 
ları. (4916) 

Ankara Nafıa 
Başmühendisli~inden: 

1 - Bedeli keşfi (22893) lira (3) kuruıtan ibaret Ankara·ls
tanbul yolunun Ayaş- Beypazarı kısımları arasmda (15574 m') tıa 
ihzarı kapalı zarf usulü iJe münakasaya konulmuıtur. 

2 - Yevmi ihale 26· 9· 932 pazartesi gilnll saat (15) te VilA· 
yet Daimi Encllmeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler münakasa kanunu mucibince bedeli keşfin o/o 7,5 
olan (1717) lira (3) kuruşluk teminat mektuplarını ibrazla mllna• 
ka!aya iştirak edebilirler. 

4 - Keşif, şartname ve sair evrakını tetkik etmek isti yenler 
her gün Başmühendisliğe müracaat edebilecekleri ilin olunur. 

(4554) 

lstanbul Yüksek iktisat · 
ve TJcaret Mektebi MiidilrlUğllnden 

1 - Kayıt ve kabul muamelesi 1 Eylül 932 de başlıyacak ve 
25 Eylül akşamına kadar devam edecektir. 

2 - Kayıt için cumartesi, pazartesi perşembe günleri sabah· 
lan saat ondan akşamları saat on yediye kadar mektep müdür· 
lüğüne müracaat olunacaktır. 

3 - Mektebin (Yüksek iktisat ve Ticaret kısmına) 
A - Bakalorya imtihanlarına tabi tam <:!evreli lise mezunla· 

rile bu derecede olduğu hükumetçe musaddak ve bakaloryaya 
tabi ecnebi liselerinden şahadetnameleri olanlar. 

B - Darülfünun fakilltelerinden ve Yüksek mekteplerden me• 
zun olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen 
geleceklerin evvelce girdikleri mekteplere her halde lise mezunu 
olarak kaydedilmiş o!maları şarttır. 

D - Bu kısma muadil Ecnebi yüksek ticaret mektepleri 
mernnJarile müdavimlerinden mukabil devrelere naklen alına• 
caklarm Türkçeden imtihan vermeleri meşruttur. 

4 - Mektebin (Ticaret Lisesi kJsmma) bakaloryaya tabi orta 
mektep mezunları alınacaktır. Bu kısma gireceklerin yaıları on 
beşten aşağı ve yirmi birden yukarı olmıyacakhr. 

5 - Mektebin (Küçük Ticaret Kısmına) ilk mektepler mezun• 
larile orta mekteplerin birinci, ikinci, üçüncü sınıflarından tas• 

. dikname ile gelece~< olanlar. Bunların yaşlar1da on üçten aı•iı 
ve on sekizden yukarı o!mıyacakhr. 

Mektep nihari ve meccani olup tedrisat öğleye kadardır. 
7 - Kayıt ve kabul için aşağıdaki vesaikin müdiriyete bita• 

ben yazılacak bir istidanameye raptı icabeder. 
Vesaik: 1 - Mektep ~ahadetname ve 1a tasdiknamesi 2- Sıh

hat ve aşı raporları. 3 - Hükumetçe musaddak bilsnUbal vara• 
kası. 4 - Hüviyet cüzdanı. 5 - Üç kıt'a foloğraf. (4214) 

Gerek kazamız emvalinden ve 
gerekse sair emvalden maaşlarını 
almakta ve resmi senetleri mu
ameleli evraklarına bağlanup 
muameleye konmak üzere şube
mizce yedlerinden alınmış olan 
malulin ve mlitekaidini askeriye 
ile askeri yetimlerin ve resmi 
senetleri her ne suretle olursa 
olsun zayi o!muş olanlarla eski 
seneler zarfında resmi senetleri 
yllksek makamlara gönderilen ve 
elyevm vurut etmemiş olanların 

bundan sonra vaki olacak müra
caatlarında şubemizce kendileri · 
ne yoklamaları yapılmak için 
vesaik verilmiveceğinden senenin 
Mart ve Ey:uı aylarında Mal 
mildürlüğünce yapılan yoklama 
muamelelerinde müşkilata maruz 
kalmamaları ve bu yüzdende 
şube muamelatını boş yçre ha
leldar etmemeleri için ber hafta 
Cumartesi; Çarşamba günleri Yerli ve Avrupa kumaş'armdan kusursuz ••••• 

~~~::;:;i::··~:~~~;:k··:.:~~ I snıorlo nıo emiseler 2 O firD~DD ~031 Br 
kendi menfaatleri namına son Hazır pardesü ve elbiseler fevka lade ucuzdur. 
defa olmak ÜZ\?re ilan olunur. l•••••ı Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı ••••llii 

lstanbul sıhhi müesseseler mu
baya komisyonu riyasetinden: 
Mayis 1933 nihayet:ne kadar 
akliyye hastahanesi için lazım 
olan 9000 kilo, ve sanatoryoma 
4000 kilo, tıp talebe yurdu için 
2000 kilo, ve kuduz tedavi mü
essesesi için 600 kilo (Süt) 27-
9·932 salı günü saat 14 de pa
zarhkla ihale edilecektir. Paslö· 
rize için de pazarlığa İftirak 
edilebilir. 

- - ------- -------- ·-----------• 

lstanbul Maarif Müdüriyetinden: 
Sen Benuva ve Göztepe Amerikan mektbi talebesinden olnp 

lise müntehi sınıfında Yurtbilgisi dersinden imtihanları icabeden 
efendilerden bir kısmı geçen EyIUlün on beşinci günü icra edilen 
imtihana iştirak etmiş ıseler de bir kısmı imtihana gelmemiş ol
duğundan önGmüzdeld Eylu'ün 22 inci perşemb~ günü yine ke· 
mafissabık saat onda Erkek Muallim mektebinde diğer efendile· 
rin de imtihanı icra edileceğinden evvelki imtihana gelmemit 
olanların her halde bu imtihana muayyen satte iştirak etmeleri 
aksi halde müracaat haklarının sakıt olacağı beyan ve iJio 
olunur. (4926) 
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E d 
Clldlnlzl gllzelleştirmek:, Gilneş ve soğıı-

H f -· ıe ğun tesirinden muhafaza etmek içlo a ll) m · e ll 1 r : Beşir Kemal Letafet suyu kuııanınıı. 
Şişesi altmış kuruştur. Deposu Sirkecide Beşir. Kemal - Mahmut Cevat eezahanesidlr. 

-------------------------------------------------------------------------·-Cünbüş lrGörülmemis-1 
Fabrikasn 1 p . ' ~ k ~ il il '' 1 Istanbul, Beyazıt No: 39 • 41 ı ı arlıık bır muvaffakıyet o onı u ru 

~------._ I Ademi iktidara, belgevşekliğine ._ . 

·p E R T E v '~.:.a~~-~''..:~~::!:!.e Almak için 

1 ~ lH n O OK R H li n Kışı Beklemeyiniz 

Mü·sr AHZARATI. 
FABRIKASI 

İLK TÜRK MEVADDı TIBBiYE 

ı\Ieşhur prof.Brown Secquart ve Stei· 
nach'ın keşfidir. Kadın •;e erkek farkı 

yoktur. Iler kutu derunünde türkçe 

olarak tarifesi mevcuttur. 

Umum deposu Jst. Bahçekapı'da 
ZA~IAN ecza deposudur. I k r eczane 
ve ecza depolarında bulunur. Kutusu 

200 kuruştur. Doktor beylere tesirini 
tecrübi' iç'n makbuz mukabilinde bir 

kutu gönderilir. ' 

Satgazel 
Kurbağalıdere gazhanesi emrinize 

amadedir. 
EVE TESLiM 

VEZiN TEMiNATLIDIR. , 
VE ITRİYAT F ABRİKASJ 
BA$LIC~ İIOST Ali ZARA!'/, 

Beşiktaş Akaratı Vakfiye 
idaresinden : 

~======:1 Kız ve Erkek· L6ylt ve Nehari c====::::::~ 

Ktta Pwt"'" ' l>Üdü ~ 
BriJaaU. Pe~... K.ı...,.ı., • 
f OTalet Podrmn u....ı., v. s. -v. L . 

f.'Cntbi /.!arkal11ni1Ja11. Ço~ Daha Ucuz ]Vt/ıuıfçc 
PJc Dolıa Mükt mmt ldir. 

-stllilll useıı 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

BUtUn Sınıfları mevcuttur. 

SEYRISEF AIN 
Kayıt muamelesine devam olunmaktadır 

Her gUn saat 10 dan 18 e kadar mUracaat olunabilir. 

Urologue 

Dr. FE YZI 
Böbrek, mesane, idrar yolı 

hastalıkları mUtehassısı 
Beyoğlu, Jstikl!l caddesi Elhaııırt 
apartıman No. 3 1:-Jergün öğleden sorıP 

---• Tel. Beyoğlu 28J5 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 
~i Dr. M. Akif 
ii Ebe ve kadın hastahklert 
ii mUtehassısı 
i~ Beyoğlu JstiklAl caddesi Rus sefared 
ii yanında No. 451 : Tel B. O. 2005 
g Her gQn öj!;leden sonra .. . 
::1:11::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

Daruşşaf aka M-tldffrlffğffn~ 
Darüşşafaka talebesinin 

1 

senelik ihtiyacı olan defter '~ 
ğıt gibi 18 kalem ders levaıı 
münakasa ile alınacağından t•' 
}iplerin nümunelerini görmek nı; 
re hergün ve münakasaya iştir a 
etmek üzere 27 Eylul salı gno .. 
saat 14 te Nuruosmaniye call'~ 
mahfilinde Cemiyeti Tedrisi1' 
merkezine müracaatları. (49211 

~---------------~ 
Dr. Aristidi 

;\Jerkczl idaresi Galata töprubaşı B 2623 
Şulıe A, Sirkeci l\tühfirdar zade Han 22640 

Beşiktaşta akaretlerde 11,27 
numaralı dükkanlar birer sene, 
21 numaralı dükkan iki ve 32 
numaralı dükkan üç sene müd
detle ve pazarlık suretile icar 
edileceğinden talip olanların Ey
!u!ün o::ı dokuzuncu pazartesi 
günü saat on üçe kadar mahalli 
ınezkfırda 54 numarada mütevelli 
kaymakamlığına ve yevmi mez· 
kiirun saat on beşine kadar ls
tanbu Evkaf müdiriyetinde idare 
encümenine müracaat etmeleri. 

Şebzadebaşı Polis merkezi arkasında Emlnönli: ;~~~~:nüe~::es~ 1fiocü im No.S 

lzmir • Pfre • lskenderiye 
postası 

(IZMIR) 20 Eylfıl sah 11 de 

Trabzon postası 
(CUMHURiYET) 21 Eylfıl 

çarşamba 18 de. 

izmlr • Mersin postası 
( MERSiN ) 21 Eylfıl Çar· 

şamba 10 da. Galata rı'ıtımın· 
dan kalkarlar. (~863) 

Aktarmacıltk 

Mudanya iskelesine uğraya· 
cak idare vapurlarının yükleme 
ve boşaltma müteahhitliği 26 
Eylul 932 tarihinde ihale edil· 
mek üzere mahallinde müna
kasaya çıkarılmıştır. Taliplerin 
mahalli acenteliğine veya idare 
mübayaa komisyonuna müra
caatları. (4904) 

1::::1:11111:r.:::::::::::::=:::::::ı:c:n::-··-······ il Sadıkzade Biracİerl;;·~~ 
11 Vapurları s~ 

~======= T&lefon 22534 c======~ \.. _________ ,, 

(4915) 

1 LA N 
2645 Belediye numaralı oto· 

mobil satılmakta olduğundan 
mezk fır otomobil namına alaca· 
ğı olanların iki gün zarfında 

müracaat etmeleri ilan olunur. 
(4306) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

15,000 Kilo yerli toz şeker: Pazarlıkla mübayaası: 20-Eylul-
932 salı günü saat 14 te. 

2 Ton Kastrol yağı G. P. Marka: Pazarlıkla mübayaası: 
20-Eylül-932 salı günü saat 15 te. 

Y.:karda -ı-azılı iki kalem eşyanın pazarlıkla münakasaları 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacağından vermeğe falip o.a-
caklaran teminat makbuzlarile birlikte münakasa gün ve saatle
rinde Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalma komisyonuna mü
caatları. (4922) 

ııııı mııııııııııı ııııııııınıııııııııııııııııııııııiııııııııııuııııııııııııııı"ıııııııııııııııııuııınıııuıııııııııHııııuııuııHıııııııııııııuHııı 

1 En talihli kunıbara 
1 sahipleri kinıledir? 

:::: Parls Tıp FakUltesl mezun 
ii Cilt ve zührevi hastalıklar mütehassısı 

~i Dr. Bahattin Şevki 
ii Babıali caddesi Meserret oteli karŞt· 
~i sın da Avni Bey apartmanı 125 
·ı··ı···:··: s b h k k d ..... :. • •• ... .. a :ı tan a ·şama ·a ar .... .. 

.. .................................................. -:. :a··················································· 
:: Üroloğ 

U Dr. Hakkı Rüştü 
ii idrar ve Tenasfü yolları birio" : 
:: d ınıf.._.müle.hanısı "PARJ>---: 
:: den D iplome • 
füstiklal Caddesi Yıldız aparumıın i'\o s2;. 
Ei::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•• 

::=====Dr. Balıkçiyan:: 
ii Muayenehanesi : Beyoğlll 

l .. ::~~~:.~;~t~~;.?.:.~.~~.'.:'.: .................................................. 

VAK 1 T 
Gündelik Siyası Gazete 

I stanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdll 

Telefon Numaraları 
Yazı flleri telefonu : 2.tS79 

li KARADENiZ POSTASI :: 
ı• :: 1 il İN ÖNÜ ii 

· dare t elefonu : 24370 -T elgra! adresi: Iatanbul - V AKl'l' ................ --................................. . 

li vapuru S A L I n 
i 20 Eylül ii 2 .. 

5: "1~nft akıam saat 18 de Sir- !! 
~ gw " 
iİ keci nhtımından hareketle i~ 
H (Zonguldak, Inebolu, Ayancık, ~~ 
ii Samsun, Gireson, Trabzon ve !! 
·U Rizeye azimet ve aynı iskele- !i 
ii lerle Ünyeye uğrayarak avdet n 
H edecektir. !i 
İi Fazla tafsilat ıçın Sirkeci ~i 
fi Meymenet hanı altında acen- ;; 
es tahğına müracaat. Tele. 22134 g i 
:.::..=:...::::==:::-.::... -::=:::: !i 

E 

i-· .. ···---································ i 
i ........ - .... ~~!!.~~~ ................. I 
Silivri Selim Paşa Mektebin· 

den 926:927 senesinde aldığım 
şehadetnameyi .zayyeltim. Yeni· 
sini alacağımdan eskisinin hUk
mü yoktur. (4290) 

No. 167 Satvet Adli 

~ 
a 
= 
1 e 

1 
1 
1 
1 

2500 Lira 
Mükafat 

1 Kişiye 750 llru 
1 ,, 250 " 

10 " 1000 " 
10 " 500 " ........................•................................. 

Kur'a 

1 
1 eşrinievvtt de 

Çekiliyor 

l 1 ür kiiJe İş Bankası 1 

1 ; 

P osta kutusu No. '6 -Abone bedelleri : 

Tilrkiye Ecnebi -Senelik 1400 

6 aylık 750 

3 aylık 400 

1 ayltk 150 
~ 

llln Ucretlerl : 

2700 l{t· 

14150 • 
800 • ,, 

Resmi ilô.nlarm bfr satın 10 KtırU: 
Ticari ilblarm bir satın 12,5 

Ticar i Ublarm bir ııanumı 2:S ..... 
.. 
• 

KUçUk ilanlar: - - ,, 
Bir defası 30 iki defası 50 Uç defa.Si ıJf 

dört defası 7:S ve on dc!ası 100 kuruf~. 
Uç aylık 1111.n verenlerin bir defıı.sı ınec 11 
nendir. Dört satırı geçen UAnların ftıı 
satırları beş kuruştan hesap edilir. 

1 I!: \ ' AKI T MATBAASI - 1STANJ311J.ı 1 SAH!BI : MEHMET ASIM ~ i umu~ No>rlyat ~~:~ 

Fabrikası: 

* 929 - 930 ders senesinde 
Vefa orta mektebinden aldığım 
şehadetname mi .zayi ettim. Ye
niıini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilin ederim. (4284) 
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mar, Verem hastalıklarına, yürümiyen, diş 
ıkaramıyan çocuklara, gen~ ve ihtiyarlara Hasan Kuvvet $urubıJ 


