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Fransız buhranı 
ve netice eri 

h Fransız meclisi meb'usanının 

1 
arp borçları meselesinden do • 
ayı Herriot hükumetini düşür -

tneai yalnız Fransa için dahili bir 
meseleden ibaret değildir. Avru· 
Panın . A • d .. h' de.... . sıyası sımasın a mu ım 
h gışıkliklere sebep olacak bir 
adisedir. Simdiye kadar Fransa 

ile 1 · ı - 1 · d ngı tere borçlar mese esın e 
Aınerikaya karşı müttehit bir 
Cephe alıyorlardı. Hatta bu defa 
lie · · Am · rrıot kabinesi de gene erı· 
ka" kl" · ,,a, verilecek cevabın şe mı 

taı.· h 1 . h""k. ,,ın ususunda ngıltere u u-
tnetile anlaşmıştı. Buna mukabil 
~tnerika hükumeti İngiltere ile 

ranaanm borçlar meselesind~ 
tn•· 
k \tşterek hareket etmesinden sı-
ılıyordu. Bundan dolayı Ameri-

ka İngiltereyi iktısadi buhrandan 
f~la müteessir gördüğü icin bu 
llıenıJekete karşı teshilat ;öster • 
llıek istiyor, fakat Avrupa içinde 
ll'ıaJi vaziyeti en ziyade sağlam 
~<'.n F ransanın borçlarını tama -
ınen vermesinde ısrar ediyordu. 
llu suretle İngiltere ile Fransayı 
biribirinden ayırmıya çalışıyor· 
dtı. Bu vaziyete göre F ransanın 
borçlar meselesinde İngiltere ile 
?ıiiıterek surette hareket etmesi 
'tap ederken ve Herriot hülrume
t' k ele daha evvel bu suretle hare-

e.t e.ttnek için tedbir almışken 
~~t.\\ai meb'usanda ekaliyette 
h: .. 111 "-•l-""o• h is bc:ıL-lcı ,miy, bir 
&diae olmuştur. Bu hadisenin 

fllantıki neticesi lngilterenin borç 

lar meseletjini Amerika ile kendi 
ltasında ayrıca halletmesi, Fran· 
~nın ise Amerikaya kar§ı yalnız 

larak müşkül bir vaziyete düş
llıesi olacaktır. Esasen Amerika 
tfkarı umumiyesi Cenevredeki 
tahdidi teslihat müzakerelerinin 
~tı ziyade Fransız murahhasları 
tarafından akamete uğratıldığını 
tor, ·ek Fransaya karşı hiddet ve 
~&biyet gösteriyordu. Şimdi bu
~ ilaveten mali vaziyeti daha 
l\\'vetli olmasına rağmen borç -

meselesinde İngiltereden ziya 

Mehmet Asım 
<Alt tarafı 2 nci sayıfada) 

-------------------------· 
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Samsun • Sıvas Hattının Bağlanması .................................................................................................. 

Istanbuldan 
Samsundan 

Samsuna 
Mersine 

"Kara.denizden Akdenize selam,, 

AYOIN 
• Aı::YON 

Yeni ba§lanan hatlara gösteren harita 

Mersin Sıvas Samsun Yeni hattın cizözü tarafa 

Ankara. 15 (Hususi) - Yeni Sam- pazar günii Samsuna varacaktır. Is
sun - Swas hattında Ankaradan Sam· tanbulla Samsun arasında lıaftada iiç 
suna gidecek ilk tren bugün saat 11 tren işliycccktir. lstanbuldan cuma, 
de buradan lıarckct etti. Lokomotifin pazartesi, çarşamba günleri k<ilkan 

BüyükMi e 
ünkü içt· 

• • • ec ısının 
a 

Hasan B. hakkındaki muhte it encümen 
mazbatası kabul edildi 

Refik Şevket B., bu münasebetle söz söyledi ve bazı nok
taları sordu. A dliye vekili kendisine cevap verdi 

ANKARA, 15 (Hususi) - Bü· 
yük millet meclisi bugün öğleden 
sonra Kazım paşa hazretlerinin re 
isliği altında toplandı. 

İstanbul meb'usluğuna seçilen 
İbrahim Tali beyin mazbatası o • 
kunarak kabul edildikten sonra 
tahlifi yapıldı ve yeni meb'usu · 
muz alkışlandı. 

. 
Refik Şevket 8. Yusuf Kemal 8. 

Bugünkü toplantıya yeni Sam
sun meb'usu Ruşeni B. de iştirak 
etmitti. 

Giresun meb'usu Hakkı Tarık 
bey tarafından verilen, gedikli kü· 

çük zabitlerin yeni kanunla mük
tesep haklarının ihlal edildiği hak 
kındki tefsir talebi üzerine hazır· 
lanmış olan arzuhal encümeni maz 
batası okundu, müzakeresine ge
çildi. 

Hakkı Tarık bey (Giresun) söz 

alarak, encümenin tefsiri salahiye 
ti haricinde görmesinin doğru ola 
mıyacağını, bu suretle teşkilatı e· 
sasiye kanununun vatandaşlara 
bahşeylediği hakkın dahili ni -
zamnamenin altıncı maddesi dai· 
rei şümulünü encümenin daralttı
ğını söyledi ve tefsir talebinin tet 
kiki için teşkilatı esasye encüme • 
nine gönderilmesini istedi. 

(Devamı 6 ıncı sayıfamızda) 
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Kimlerdir, ne kazanırlar ? 
································--················ 
Vedia ıza 

Bu Hanım otuz plik dol
durmuş, şarkısına 80 lira 

önü.ne "Ankaradan Samsuna ilk doğ. tren Samsuna gidecek, Samsundan :-----·ıımı• ıııuııııonmıuuıuuıaıııumınnıımııımııınuıınnın 

ru trenle selamlar,. cümlesi yazılı bir da l stanbula cumartesi, salı ve per- Almanya hükii· 
levha konulmuştu. şembe günleri birer tren hareket e • meti tarafından 

Trenin hareketi esnasında nafıa decektir. büyük şair Goet-
vckili Hilmi bey, demiryollar umum Samsun - Swas hattının ikmali a- he'ye ve Alman 
müdürlüğü c·rkcinı ı-e kalabalık bir sıl Karadenizi Akdenize bağlaması edebiyatina hiz-
halk kütlesi istasyonda bulunuyorlar- itibarile fevkalade mühimdir. Sanı - met edenler P. 

dı. Trenin hareketi alkışlarla karşı· sun Mersine bir tren lıattile bağlan- verilen madal • 
landı. mıştır. Karadenizden ~1kdenize ar - yadan biri dün 

Tren 31 saatte Samsuna varacak- tık haftalarca süren bir deniz seyaJıa. . Seniha Bedri 
Vedia Rıza H. tır. Samsun - Swas hattı 35 milyon. tine lüzum kalmıyacaktır. Sanısun

liraya mal olmuştur. Bugün Samsun- dan kalkan tren dört günde ıllcrsine 
dan hareket edecek olan ilk tren Ka- inecektir. Hu yeni hattın açılma mc
radcnizlc Akdenizi birleştirecek ı•e rasimi parlak olacak, Samsundan kal
Mcrsinc kadar gidecektir. kacak ilk trenin üstüne Karadenizdcn 

Ulukışla, Niğde, Kayseri hattı ye- A.kdeni:c selcim.. levlıası asılacaktır. 

di ay sonra bitecektir. Samsun - Ankara hattı 2032 kilo-
Samsunla Sıms arasındaki hat bağ metre, yani dört günlük, lstanbul -

landığı için bugün akşam saat 17,40 Samsun /zattı 1578 kilometre, yani üç 
da Haydarpaşadan kalkacak tren günlük bir tren yoludur. 

ıııımnı1111nıı111111rm1111nıııınııııınııııııııı11nııınnııııuııınıııKınıııııınııımıııııııııınııımıııırnı ıııınıııınııııuıııınıııııuıııınıııını111ııııııı1111ıınt ıııınıııuıııınııırmıııınıınnıı ıınııı 

Birinci ve ikinci mükafatları Kadın birliği azasından 
iki Hanım, madalyayı da Selçuk kız mektebinin 

yaptığı pasta kazanmıştır 

Tasarruf haftasının dördüncü günü münasebetile dün Halkevinde 
ıapılaa yerli tatlılar müsabakasında hakem heyeti 

l'l"afsilau uç üncü ııa) ılaınızi.ia J 

Hanama ., eri i-
miştir. San' at Saat altıya beş var. Geniş bir 
sayı fam ı z da salondayız. Stüdyonun saz heye-
izahı vardır (Devamı 6 ıncı ı;ayıfamızda) 
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AVI upa aev/,ellen Anıenka ya boı çlann1 
neden veınıiyoılar r 

Amerika [ingilize] - Ona verecek para buluyorsun da 
bana bulamıyor musun ? 
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Osmanlı borçları meselesi 
·············································································•·········· 
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Tediyat, yeni Türk eshamı üzerinden 
olarak önümüzdeki Haziranda başhyacak 

Paris, 15 (A.A.) - Eski Os
manlı borçları hakkında iti af 
hasıl olmuştur. Bu itilafa göre 
tediyat yeni Türk eshamı üze
rinden yapılacaktır. 

Sermaye 895.435.000 frank
tır. Faiz yüzde yedi buçuk
tur. Bu esham on sene müddet
le tahviJ olunamıyacaktır. Tedi
yat Fransız franln veya düyunu 
umumiye meclisinin ileride 
göstereceği diğer ikinci bir mus
t~kar para ile yapılacaktır. Şark 
şımendıferleri blhvılatı gene te
davülde devam edecektir. 

Karşılığı gümrük varidatı olan 
Türk esham ve tahvilatına ait 
senelik taksitler 1 Haziran 933 
tarihinden itibaren tediye oluna
caktır. 

4l> 

1 e e 

Şimdiki esbamın yeni esham 
ile tebdili ileride tesbit oluna
cak nisbetler dahilinde yapıla
caktır. 

Hamillerin diğer devletlerin 
hisseleri üzerindeki hukuku ta
mamen bakidir. 

Türkiye, lstanbul düyunu umu
miye meclisinin elinde bulunan 
ve Türk lirası meblağın derhal 
tebdılioe başlıyacaktır. Kat'i 
mukavelenin metni Türkiye bü
yük millet meclisi tarafından 

tasdik edilir edilmez kabul et· 
meleri için hamillere tevdi o!u
nacaktır. 

HamilJer bu mukavelenin met· 
nine o zaman muttali olacaklar
dır. 

u garistan 
~--------~--------~-----

1\ 1 es tanlı - Kırca Ali hattının açılması 
ve bir dostlıık tezahürü vesilesi 

Sofyn, 15 (A.A) - Nim res
mi La Bulgarie gazetesi, Mes
tanlı - Kırcaali demiryo~unun kü
şadı dolayısile vukubulan dostluk 
tezahürleri hakkında diyor ki : 
.. Bu hattın açılması Bulgaristan 
ile Türkiye ve Yunanistan ara
sında 3 taraflı bir tezahüre se
bebiyet vermiştir. 

M. Mouchanoff'un nutkunu Yu- · 
nan matbuatı da bilhassa Mes
sager D' Athens'de hlisnü suretle 
karşılanmıştır. Bu nutuk Türki
yede de çok iyi karşılanmış ve 
nim rcsrni Hakimiyeti Milliyenin 
sütunlarında da yer bulmu~tur. 
Başvekil M. Mouchanoff, hükü
metin bütün Bulgar vatandaşla
rının din ve ırk farkı gözetmek
sizin refahı endişesile hareket 
ettiğini işte bu açık ve samimi 
beyanatile göstermiştir. 

Hakimiyeti Milliye bu sözlerden 
o kadar hararetle bahsetmiştir 
ki Türkiye ile Eulg-arlar ara-

:\i ... n al Çan ih:ale 
meb'usluğu 

Ankara, 15 (Hususi) - Mer
hum Samih Rıfat Beyden mün
hal kalan <s'.anakkale meb'usluğu 
için birkaç güne kadar intihap 
yapılacaktır. Fırkaca kimin nam
zet gösterileceği belli değildir. 

Beyoğlu kaymakamı 
lzmir, 15 (Hususi) - Beyoğlu 

kaymakamı Sedat Beyin lzmir 

vali muavinliğine tayin edileceği 
söyleniyor. 

Ingiliz-Jran Jhtilafı 
Cenevre, 15 (A.A> - lngil

tere hükümetinin talebi üzerine 

Milletler cemiyeti meclisi Ingiliz

lran petrol ihtilafını tetkik et-

mek üzre pazartesi veya salı 
ıünü toplanacaktır. 

sındaki dostluk münasebetleri
nin sağlamlığı hakkında hiçbir 
şüphe bırakmamaktadır. Bu iki 
millet birbirine karşı kardeş 
muhabbeti beslemektedir. Asır
larca devam eden beraber ya
şayış ve komşuluk onlara yek

diğeri11i takdir etmeyi öğretmiş
tir. Artık iki millet arasında 
hiçbir ihtilaf yoktur. Türk ve 
Bulgar milletleri bundan sonra 
ebedi sulh ve dostluk içinde 
yaşamıya azmetmişlerdir. Haki
miyeti milliye, Türk· vatandaşla
rının M. Mouchnnoff un beyana

tını derin alaka ve samimi bir 
memnuniyet ile karşılamış oldu
ğunu yazıyor. Eiz de bu derin 
alaka ve samimiyeti memnuni
yetle alkışlarız. Münak al atın in· 
kişafmın Bulgaristan ile komşu
ları arasında mukarenetc hiz
met ettiğini bütün bu cesaret 
verici tezahürler kadar hiçbir 
şey gösteremez." 

aııurcnlara verilen 
mühlet uzatılıyor 
Ankara, 15 (Hususi) - iktısat 

vekaleti yeni vapuıcular kanunu 
için hazırlığını tamamlıyamadı
ğından kanunda vHilen mühle
tin uzatılması için yakında Bü· 
yük Millet Meclisine bir layiha 
verecektir. 

Layihada temdit müddeti tayin 
edilmemekle beraber altı ay ola
cağı tahmin ediliyor. 

Izmirde elektrik 
iicretlerl 

lzmir, 1 S (Hususi) - Nafıa 
vekaleti elektrik müşaviri Ihsan 
Bey buraya gelerek elektrik ,ir
keti tesisatını lrnntrola başladı. 

Elektrik kilovat ücretleri yük
sektir, tarife komisyonu yakında 
toplanarak bu meseleyi görUıe
cektir. 
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Güzel bir eser 

Kadın iktısat sergisi 
dün açıldı 

Avıupa ile Amerika aıasındtı .................................................................................................... 

Amerika ın borç oları 
------

lngiltere borçlarını ödüyor, Amerik8 Ankara, 15 (Hususi) - Tasar
ruf haftası münasebetile milli 
ikhsat cemiyeti ve ismet paşa 
kız enstitüsü taraf andan hazırla
nan birinci kadm ikhsat sergisi 
B. M. M. reisi Kazım paşa Hz. 
tarafındao umuma açıldı. 

vermeyenlere karşı harekete geçec 

Merasimde başvekil paşa, ha
riciye, dahiliye, maarif vekilleri, 
meb'uslar ve diğer birçok zatlar 
hazır bulunuyorlardı. 

Kazım ve ismet Paşalar diğer 
davetlilerle birlikte serginin biı

tün pavyonlarım gezmişler, teş

hir edilen şeyler hakkında veri
len izahatı büyük alaka ve mem
nuniyetle dinlemişierdir. Baştan 

başa büyük bir itina ve güzel 
bir zevk ile tanzim edilen sergi, 
mektepli kızlarımızm yüksek ka
biliyetlerine, milli ikbsat ve ta
sarruf cemiyetinin faaliyetlerine 
ve yerli mallardan ucuz ve gü
zel neler yapılabileceğine dair 
gezenlere sarih bir fikir ve ka
naat veriyordu. 

ismet Paşa Hazretleri sergıyı 
gezerken böyle sergiler için 
bir sergi binasına ihtiyaç oldu
ğunu söyledi. 

Büyüklerimiz seriide gördük· 
lerinden çok memuun kaldılar. 

Izmlrde vitrin 
mil sa bakası 

lzmir, 15 (Hususi) - Milli 
tasarruf ve ilttisat cemiyeti ya
rın (bugün) burada mağazalar 

arasında bir vitrin müsabakası 
yapacak birinciye mükafat ve

recektir. 

Ankarada miting 
Ankara, 15 (Hususi) - Ta

sarruf haftası münasebetile ya-

:-ın (b•ıgün) burada büyük bir 
miting yapılacaktır. 

EU\zizde 
Elaziz, 15 (Hususi) - Tasar

ruf baftesı münasebetile büyük 

faaliyet gösteriliyor. Mekteplerde 

müsamereler veriliyor. Kütüpha

nede bir yerli mallar sergisi 
açıldı, çok rağbet gördü. 

(Hilmiı 

Meclis Reisimiz 

Bugiln Şehrimize 
geliyor 

Ankara, 15 (Hvsusi) - B. M. 
Meclisi reisi Kazım Pş. Hz. diş· 
lerinin tedav:si için bu akşamki 

trenle lstanbula hareket etti. is· 

tasyonda vekiller, meb'uslar ve 

diğer birçok zatlar tarafından 
teşyi edildi. 

Nevyork, 15 (A. A.) - lngil
terenin tediyeye karar vermesi 
methüsena edilmekte ve lngilte· 
renin müşkül bir takım ahval ve 
şerait içinde cemiyetin istinat et

mekte olduğu ideallerin terkedH
mesinin önüne geçmiş olması do· 
layısile kendisi hakkında der:u 
bir hürmet hini izhar olunmak
tadır. 

Beyaz Sarayın pek yakında ha
rekete geçmesine İntizar olu .

maktadır. 

Ancek reisicümhurun nasıl bir 
hattı hareket ittihaz edeceği hak 
kında büyük bir ketumiyet göste
rilmektedir. 

ingiliz paraları yatırılıyor 
Nevyork, 15 (A. A.) - Fede

ral Reserv Bank, İngiliz Banka
sının müracaati üzerine bu gün 
mezkur banka emrine 95.550.000 
dolar yatıracaktır. Bu para, İngi
liz Bankasının Federal Bank na
mına yatırdığı paranın mukabili
dir. Bilahare lngiltereden Nevyor 
ka götürülecektir. 

İtalya ödüyor 

. M 1. . . 5 k~ e""el şıst ec ısının anunu 
ittihaz etmiş olduğu karar ıııu 
hince hük~.:net 1.245.437 dol~ 
Amerikaya tediyesi için icap e 
tedbirleri almıştır. 

vermeyenlere mukabele 
c~ Vaşington, 15 (A. A.) - uıl' 

huriyctçilerden M. Knntson, 111e~ 
messiller meclisine bir kanuni t ıf 
lif tevdi etmiştir. B~. teklifi k~. 
ni, harp borçlarım odemıye~ <' 
kUmetler eshamı~m ~~erılc'I 
duhulünün menedılmcsım n• 
lır. 

Bu kanuni teklif, bu ne~• 
hama ait neşriyatın ve bunlJJ 
Amerika postaları ile nakliniıt 
mencdilmesini natık bulumnl\~ 
dır. 

Bt'lçika borcunll 
ödeyemiyor ~ 

V l\Şİngton, 14 (A. A.) - e' 
çika Sefiri, M. Stimon ile göfli 

müştür. l 
iyi bir membadan haber e. I 

dığına göre sefir, Amerika h 1' 
ciye nazırına Belçiknmn yarııt 
desi hulul eden taksiti ödiyeıııir 

Roma, (A. A.) - Büyük Fa- ceğini bildirmİ§tİr. ,.A 
--~;,;;;,r;;·-;;;,;~ ~mıım"' nımımnıınıF~ran"'sl'i "büli?'a n1 

........................................ ve neticeleri 

M. Heriyo 
Tekrar mevkie 
geçiyor galiba·~ 
Pars, 15 (A. A.) - Kabinenin 

sukutunu intaç etmiş olan dün:<ıi 
reye müracaatte fırka reislerin\ ... 
ekserisi ve bilhassa mutedillerdeı• 
sabık Başvekil M. T 4'.rdieu ve so~
yalist F ırkas Reis~ M. Blum grup
larile birlikte hükumet aleyhinde 
rey verenler arasında bulunuy"r 

lardı. 
HükUmete sadık kalan 187 a'la 

dan ekserisi radikallerden ve 50 
kadar merkezciden mürekkep idi. 
Bu meyanda bilhassa Sabık Na
zır M. Pietri bulunuyordu. 

M. Lebrun, dün istişarelerine 
deva.m etmi~tir. Müşarünileyh, tfl 
amül mucibin~e, evvela ayan ve 
meb'usan meclisleri reislerini, son 
ra mezkur meclislerin hariciye \'e 
maliye encümenleri rüese.sını ka· 
bul etmiştir. Reylerine müracau~ 
edilen zevatın ekserisinin fikri, 
Ayan Meclisi Hariciye Encümeni 
Reisi M. Berenger'in mütalaasına 
irca olunabilir· 

Mumaileyh demiştir ki: "M. 

-- 1 ( Başmakalemlzden devartt Jııl 
de Amerikaya ka~a . tutması,~ 
hiddet ve asabiyetı hır kat d 
arttıracaktır. . ~ 

Fakat öyle görülüyor kı fr V 

sız meclisi meb'usammn borÇ 

1 . 1 d. ~. k bıJ mese esınae ver ıgı .ararın f 

bi neticeleri derhal anlaşıldıs' 1 
çin vaziyetin tamiri imkanlar~ 
ra§tırılmıya başlanmıştır. N~t· 
kim meclisi meb'usanda ekal ~~ 
te kalarak düşen M. Herriot'l' r 

b. ı · ı· 11' yeniden ka ıne teş u me men1 ( 
dileceği hakkında rivayetler "" 

dır. . . p'ıf 
Nihayet Fransız medısı rııe8er samnın 1929 tarihli Mellon • t( 

anger itilafına rağmen harp ~o, 
larını artık veremiyeceği şel<b~ııs' 
bir karar vermesinin Y~ tle' 
F ransadan alacaklı memlel<e ~ 
için değil, ayni zamand~ e~ 
memlekete karşı borçlu olan.sıı ,r. 

h 
. tı,, 

leketler için de e emmıye f( 
dır. Zira şimdiye kadar her )e' 

sattan istifade ederek muka°'e ~' 
1 • . . . ·1 riye s ' ere rı"-yet prcnsıpını ı e ı 

ren Fr.:.nsa kendi hesabı~a. jıt' 
lacaklılarına karşı bu .. p~ens;::;~~ 
kar etmiş olmakla butun ,,~ 

· oh~ memleketlere hak vermış 

tır. 

loglltere-lran ihtlU\fı 

Lebrun'a müşkül ahval ve şerait 
içinde Fransayı müdafaa etmiş o
lan M. Heriot'yu tekrar iktidar 
mevkiine davet etmesi tavsiyesin
de bulundum." 

t\fehmet ~ııJ 
Tayyare için hiss.e 

111
,. 

Londra, 15 (A.A) - lngiltere 
hükumeti Anglo - Persian Oil 
ihtilafını La Hey adalet dıva

mna sevketmek hususundaki ilk 
fikrinden vaz geçmiştir. Iran hü · 
kiımeti ihtilafın halli için Millet

ler cemiyetine müracaat etmiş 

o'duğuodan lngiltere La Hey 
de yapılacak adli takioatın dur
durulmasını talep etmiştir. 

Fakat, acaba M. Heriot iktidar 
mevkiini hemen kabul edecek mı? 

Meb'usan kürsüsündeki beya
natından sonra bu cihet meşkuk 
görünmektedir. 

Binaenaleyh, hali hazırda buh 
ranın ne suretle hi nm bul.l'ca;:ı
na dair tahminlerde bulunmak 
kolay değildir. 

Tayyare kongresinde, 5'0~11dtı 
tiyatro gibi eğlence yerler• ~~ 
istih'akattan cemiyet naın•0~e~I 
çük ~ir h sse alınması . it~ 
edilmişti. Bu teklifin şehrıın .,flı' 

· • t8ı 1 j1 tatbikine başlanması ıçın rlct 
re cemiyetinın lstanbul ıııe dOIJ 
meşgul o~mıya başlamış ·~i 6' 
cemiyet reisi Hasan f eb oıe' 
vılayete gelerek bu me"ıu 
rinde temas etmistir. 



ıs•·-~ 
~enel 1932 

~rruf Haftasının Dördüncü günü 
·-~ ............... . .. . . ···················································-········ 

tınkü tatlı müsabaka! 
Selçllk kız san'at mektebinin yaptığı pasta 

biiıı 
1 

birin~iliği kazan~, madalya aldı 

4 
.. ktııat ve tasarruf hafta· mış oldukları pasta bilhassa na

e İftcii günii idi. Bu müna- zarı dikkati celbetmiştir. Pasta, 
•tanbul, Beyoğ!u ve Üs • tamamen yerli mahsulümüzle ya-

e ~tleriqdeki i!k mektep - pılmı,, üzerine de üzüm ezmesin
it. ıat rnevzuu'1a dair kon- den bir macun sürülmüştü. Bunun 
~ Veril~i§tİr. Gece de rad üzerinde de ceviz, fındık, badem 

~ ıat v~ t~ı~rruf a ~aAi~ bjr ve ıaire~en tezyinat. yapılmıştı. 
le t Verılrnıttır. Mıllı i,ktı- Bu tezyınat, mcktebın resim mu
.. laaıaruf cem1yeti lstanbul allimi tarafından çizilen kübik 
1 ııe dün halkevinde yerli şekilJere göre yapılmııı ve paıta-
t ın·· '.J' 

uıabakası tertip etmi,- nın manzarasına hususi bir zara-
1»_ fet vermişti. Pisirilmesindeki uı-

~ -" . ~ 'll&ahakaya Lalelide Ney· talık da ayrıca nazarı dikkati ce!-
e Şeııa, Gazi halaskar cadde- betmi,tir. 

·1c"ket, Kumkapıda Hamit, Selcuk kız san'at mektebi ta· 
r•--.....~.1 olata. fabrikası, Ş~hre • lebesinin muvaffakıyeti takdire 

e:~e Piyerloti caddeşinde şayandır. 
t P llnıın, Yen~köyde Melek Müsabakaya iştiı·ak edenlerin 

·,.' llllgaltıda A)hparmakta yapmış oldukları tatlılar umu.mi -
~ İitJc ~· ~lınil haııum, Glorya yetle üz4m, incir, portakaldan 

'at lıtııteı ıirketi, Selçuk kız mürekkep çok güzel tatlılardı. 
ka~~ebi, Kadınlar birliği, Bilhassa İsmail pa§a kerimesi Se· 
ı: Seher lımail ve Saffet her lımail hanımın yalnız üzüm, 

>.fili• • !ttirak etmiılerdir. 1 ceviz, un ve yumurtaya ıeker kat-
lar 1 ıktıaat ve taş_arruf cemi- madan yapmış olduğu tatlı cid -

4 
l~ından ıeçile~ Latife, Me den güzeldi. 

~ tn.ı, Aliye, Safıye, Zeynep Bugün §ehrin muhtelif taraf -
SSllim Sıdıka hanımlarla larında milJi tasarrufa dair el i . 
'") müdürü Ali Rıza ve Da - Janlnrı dağıtılacaktır. 

~ lerden mürekkc_p ha.ke.ın A:'ll.İ :zamanda Vecihi bey tay-
' hu tatlıları teJkık etmıştır. yaresı ıle 1stanbul üzerinde bir 

&abakaya iştirak edenler uçuş yaparak yerli mallara dair 
lar ve mües~eselar olmak Ü· ilanlar atacaktır. 
iki kısma ayrılmış, ayrı ayrı Dün de yazdığımız gibi Bakır-
İler &eçilmiştir. Şahıslaı dan köyünde halk fırkası binasın<li\ 

11\ llaşa torunu, kadın birJiej da o mmtakadaki milJi fabrika -

'llc·d'n Emine Saffet hanmııı lc-.r mesnuatından tertip edilmi~ 
k 1

• 1"Ukfi.fatların, İsmail Pa- olan sergi merasimle açılacaktır. 
'"'~'\Kadın birliği azasın
ttıii.k~cr lamnil hanmın da ikin· 

~lar verilmesi kararlaş· 
~ .. ttır. 
lleııeıelerden de birinciliği 

ile in~ aan'at mektebi, ikinci
lıyon çikolata fabrikası 

~ t§tır, kendilerine birinci
·' .ikincilik madalyaları ve -
~ ... 
~uk kız san' at mektebi ta -
ta.lebesinin hocaları Adile 

nezareti altında hazırla-

Bakırliöyde sergi 
Bakırkoyde bu saban 10 da 

bir sergi açılacaktır. Bu sergide 
Bakırköyde ve civarın,,daki fab -
rikaların mamulatı tethir edile -
cektir. Şehir meclisi azasından 
Galip Bahtiyar ve muallim Medi
ha hanım birer nutuk aöyliyecek
Jerdir. Sergi bir hafta ı:ıüddct:e 
açık clurac:-.ktır. Ile~iktaşta Ha!k 
fırkası kaza merkezinde de hi .. 
ser~i acılacahtır. 

~ 

~kiye ile Yuna-! Homanyadan mem-
\tan arasında leketimlze 

ı a k a S ikinci teşrin ayı içinde Ro-
ı manyadan memleketimize 1099 

ton benzin, 405 ton petrol ve 
473 ton motolin ithal edilmiıtir. 

. Emanetçi Mehmedln 
öldürülmesi 

Bir gün lnebo~udan gelerek 
ailevi bir meseleden dolayı E· 
manetçi Mehmedi öldüren si· 
mitçi Eminin muhakemesine dün 
devam edilmş, şahitler gelmediği 
için mchakeme başka güne bı· 
ralulmıştır. 

Kavgacı kadınlar 

Beyoğlunda Papaj'an barında 
eğlenmekte o'an Adalet Meh· 

' 
lika ve Leyla hanımlar eski bir 
meseleden kavga etmişler, bir
birlerini dövmüşlerdir. 
Kavgacı kadınlardan Mehlika 

merkeze götürülürken polis Na
il efendinin ayağına tekme ile 
vurmuştur. 

Mangalda yanan çocuk 

Galatada gemici E'1lrullabm 
oğlu Osman Serçe sokağında 
bir kahvenin önünde duran yan· 
mış bir mangalın üzerine düş
müş, bacakları yanmıştır. Çocuk 
hastaneye kaldmlmışbr. 

VAR'.IT Savıfa 3 

Valimizin beyanatı 1 Bir berber 
Terkos şirketinin bugünkü memurla- Beyoğlunda Mada-

rından hiç birisi çıkarılmıyacak mı öldürenlerle 

Muhiddin Bey bugiln Ankaraya gidiyor, 
Unkapanı köprüsünün tamiri ve hal 

f nşnsı işlerlle de meşgul olacak 

Istnnbul valisi ve belediye re
isi Muhiddin B. bugün 1::-elediye 
fen işleri müdürii Ziya, iktısat 

işleri müdürü Asım Süreyya B. 
)erle birlikte Ankaraya i'idecek· 
tir. 

Muhiddin B. dün bir mubar
ririruize bu seyahati münasebe
tile beyanatta bulunarak şunları 
söylemiştir : 

- Ankarada takip edeceğim 
muhtelif işler var. Istanbul ıe
hir meclisinin son içtima devreıi 
esnasında vermiş olduğu mühim 
kararların biran evvel tatbik 
mevkiine konulabilmesi için usu
len Dahiliye vekaletince tastik 
edilerek tekemmül etmesi la
zımdır. Gazi köprüsünün inıası
na başlamlancaya kadar şimdilik 
Cnkapam köprüsünün tamir et
tirilreesi, Keresteciler yangıo ye
rinde muvakkat bir hal yaptırıl
ması gibi işler bu aradadır. Bu 
iş!ere biran evvel başlanılabilmesi 
için lazım gelen muamelelerin 
bükümet merkezimizde ikmali 
icahediyor. Bu hususta Dahiliye 
vekA!etile temas edeceğim. Aynı 
zamanda terkos şirketile Nafıa 

veluiletini temsilen aramda ce
reyan eden müzakere hakkında 
Ndıa vekaletine izahat verece
ğim. 

T erkos şirketinin idaresi yeni 
senenin ilk gününden itibaren 
hükumete geçecektir. 

Bu hususta terkos şirketile 
cereyan eden uzun müzakerede 

itilaf hasıl olmuştur. Terkosun 
en uygun şartlarla hükumete 

geçmesine imkan hasıl olmuştur 
sanıyorum. 

T erkos bugünkü şirketten hü
kumete geçtikten sonra hüku
metle lstabul belediyesi anlata
cak ve lstanbu!uo su işi beledi
ye tarafından görülecektir. 

Ankarada takip edeceğim iş

lerden biri de terkoıun muvak
kat idare şekli hakkında vekil
ler heyetinden karar istihsalidir. 
Belediye, bu suretle terkosun 
idaresini aldıktan sonra şirketin 
servisle alakadar bugünkü me
murlarmdan hiç kimse vazifesinden 
çıkarılnuyacaktır. Ne teknik iş
lerle meşgul olanlar, ne de muha
sebedeki memurlar vazifelerinden 
ayrılmıyacaklardır. 

Bir gazetede muhasebe memur
larının değiştirileceği yolunda 
intiıar eden haber doğru değil
dir. Şirkette bazı ecnebi memur
lar vardır, Bunların da yerlerin
de kalabilmeleri için vekiller 
heyetinden karar istiyeceğiz. 

Bir de terkosun idare tarzını 
tayin eden kanun layıbası var· 
dır. Bunun da kanuniyet kes
betmesi için çalışacağız. Bu 

belki uzun sürecektir. Onun 
içindir ki evveli terkosun mu
vakkat idare şekli hakkında 
vekiller heyetinden karar iste
yeceğiz. 

Ankarada yapacağımız işler 
bunlardır. Yılbaşından evvel 

Istanbula döneceğim ve yılbaşı 
gl!cesi terkosun hükumete devri 
işile meşgul olup ertesi gün bu 
meseleyi bitirmiş olacağız. 

Balkan Devletten Arasında Ticaret 
···-······-··· ... -·····--·········-····--·-·-····-··-·· .... ··· .. ··•················· 

Balkan ticaret odası 
Komıulann murahha•larını bekliyoruz, milmesaillerimiz 

diin içtima ederek program hazırladılar 

Balkan ticaret odasınm faa- Bu programa nazaran yarın 
liyete geçmesi için lazım gelen sabah Balkan ticaret odası umu-
bütün hazırlıklar bitmiştir. mi salonunda toplanarak evveli 

Odaya iştirak edecek olan 6 azadan mürekkep idare he-
Bulgar, Yunan, Sırp, Arnavut- ı· k . 
ı k ye ı seçece tu. Bundan sonra 
u murahhaslarının bugün ve 
yarın şehrimize gelmeleri bek- muhtelif komiteler seçilerek fa-
lenilmektedir. aliyete geçilecektir. 

Dün Balkan ticaret odasının Umumi heyet idare heyeti· 
Türk idare heyeti azaları Mü- nin yapacağı işleri tesbit ettik-
derris Tahir Beyin riyaseti al- ten sonra dağılacaktır. 

tında fevkalade surette içtima idare heyeti azaları da ilk iç-
ederek bu hususta yapılacak timaı lstanbulda yapacaldar ve 
işler hakkında görüşmüşler ve Istanbulda çalışacak ol~n ticaret 
bir de program hazırlamışlar- odasının teşkilAhnı ve kadrosu· 
dır. · nu hazırlayacaklardır. 

ummuıııtnt11D111111rı1umınuımuuıınmnmıınntutcmııuınuuuıquıueııau1111mı1111nftlıN1111 mıımıı11m11m .. 11mrrmınnııııı nınmıııuıııun ınmn nınnrnm nınuı ıumm 

Karaall çetesi 
Karaali çetesinin muhakeme

sine dün Ağırcezada devam 
edilmiştir. Karaali mahkeme ri-
yasetine bir istida vermiş, gö· 
ğüs hastalığından şikayetçi bu
lunduğunu, şiringa ile yaşadığı
nı, kefalette serbest bırakılma
sını istemiştir. Mahkeme, Kara
alinin Tıbbıadlide muayenesine 
k~rar vermiştir. Muhakeme gel
mıyen şahitlerin getirilmesi için 
başka güne bırakılmıştır. 

Arnavutlukla milna
sebatımız 

lstaobul ticaret odası tarafın
dan tutulan istatistiklere göre 

Arnavut~ukla memleketimiz ara

sındaki ticaret münasebeti ge· 
çen senelere nisbetle çoğalmıştır. 

Bu sene Arnavutluğa en çok 
ihraç edilen maddeler mazi , 

üzlim, keçi kılı, incir, halı, tuzlu 
balıktan ibarettir. 

beraber yakalandı 

Sokrat Berber Todorl 

Beyoğlunda Rumeli hanında 
Madam Evantiyayı elektrik teli 
ile boğarak öldüren Sokrat hak· 
kındaki tahkikat ile müddeiumu• 
mi muavinlerinden Kizım Bey 
meşgul olmaktadır. Dün, Sokra
tın cinayeti yapacağından haber• 
dar olduğu halde bu cinayeti 
sakhyan berber Todori isminde 
birisi de yakalanmış, Adliyeye 
veriJoiştir. 

T odorinin ifadesine göre, katil 
Sokrat oört ay evvel it aramak 
üzere Yunanistana gitmiş, orada 
Evantiyanın oğJu Yorl'İ ile ta· 
nışmışbr. Sokrat iş bulamayıp ta 
lstanbula dönmeğe karar verdiği 
zaman Y orgi annesine verilmek 
üzere l<endisine bir mektup tes-
lim etmiş, Sokrat buraya gelince 
mektubu Evantiyaya vermiştir. 
Sokrat kadmla bu suretle müna
sebet tes!s etmif, bir giln kadın 
Sokrata kendisinin parası olcu· 
ğunu, 800 lngiliz lirası bulundu
ğunu söylemiştir. 

lstanbulda bir müddet şoför 
mu .. vinliği yapan Sokrat berber 
Todoriye bir gün parasız kaldı
ğını, söylemiş : 

- Şu ihtiyar karının başına 
bir sopa indireceğim, paralarını 

alacağım ! demiştir. 
Todori bütün bunları bildiği 

halde zabıtaya malumat verme· 
diği için suçlu görülmüş, yaka• 
lanmıştır. 

Muhtelit Hakem 
mahkemeleri 

reisi gitti 
Türk • Fransız ve Türk - Belçi• 

ka Muhtelit Hakem mahkeme• 
leri bitaraf reisi M. Aser dün 
V enedik yolile Parise hareket 
etmiştir. 

M. Aser hareketinden evvel 
keodisile görüşen bir muharriri· 
mize şunları söylemiştir: 

- Riyasetim altında muhtelif 
beynelmilel mahkemelerin mesa
isine iştirak için Parise gidiyo
rum. Hunlar, Alman - Yunan, 
Fr~nsız - Bulgar ve Yunan • Bul· 
gar hakem mahkemeleridir. 

Türk - Fransız hakem mahke
mesinin işleri oldukça azalmııtır. 
Gene riyaselim altında bulunan 
Türl<iye - Belçika mahkemesi he
nüz işini bitirememiştir. Bu mah
kemenin bu devrede işlerini tas-
fiye etmesine karar verilmişti. 
Fakat mahkeme bu devrede 
toplanmadı. işler gelecek devre-
de tamamile tasfiye edilecektir. 

Verdiğimiz hükümlerin tatbik 
edilip edilmemesi bize taallfı.< 
etmez. Biz yalnız hüküm ver
mekle iktifa ederiz. Bunların 
tatbiki beynelmilel Hukuku Dü
vel kaidelerine tabidir. 



O.rMAllLI DEVLE 
Ö ÜllKliN ••• 

Muharriri : Celil Nuri 
•tktlbas, nakil, tercüme hakları mahfuzdur. 

Kırk kilitli harem da;resindcn pJaja 

Geçen yazı Büyükadada geçir-ı teşhir ediyorlar .. Kumsalın iske
miştim.. Bilirsiniz .• Sayfiye çı- lenin üzerinde zarif hedenl:r be
kanlara çok misafir gelir .. Bana yaz tenler bakır reng-i~e gi~eğc 
da, br cuma gü~ü, pek aziz bir çalışıyorlar.. Dikkat buyur! Şu 
baba dostu geldı .. Bu zat müteka- hanımın bacakl-... d"'zau··0 •.• ı ne u "' .... 
İt doktor mirlivasıdır .. ismini sor- Şu kızın karnı pürüzsüz . . . Ka-
mayınız .. Paıa diyip geçiverelim. yıktaki çıplak kadının dekoltajı 
Adanın en güzel yerlerinden bi kadar muntazamını görmemist'm. 

ri Y orgolu körfezidir ki yeni ismi Su yüzen iki hatun kişinin sırtları 
(Yörük Ali) dir .. Ne safalı man- ~e nefis?.. 
zara .. Bu kadar latif b:r 1 ·· f B'" d . • ter eze 1 oyle, otuz kırk kadar ka mm 
Norveçte bıle az tesadi"f l ·· ı u o unur ·· vucutlarım endamlarını reftar a-
Unutmayınız günlerden cuma · ·· ı '. · 1 hl'l ' ·ı . ' ı- rını goz erımız.e ta ı ettı c. 
dı. Oradaki deniz h ı k . amam arı a- Kadın erkek denızde top oym-
dm, erkekle hıncahınç dolmu~ . .. yorlar, c~mbazlık ediyorlardı. 
Kotralar dolaşıyor. Bir cünbü, • 
bir şetaret, değme gitsin .. Ha,.~ 
da pek müsait .. 

Deniz kıyısındaki kahvede güç 
hal ile oturacak birer bkemle bul
duk .. Paşamız gayet deryadil ..• 
Eski Osm.ınlı ülkelerini he? gez
miş .• Bağdat ile Yemen Baara ile , 
Garp Trablusu, Musul ile lşkocl
ra ... Bunları hep biliyor .. 

Bana, memuriyet hayatına dai• 
Pek ince menkıbeler anlattı. Mf!
sela: Bir tarihte Halepten Bağda
da gidiyormuş. Yel ortasm~.ı 
Deyr - ez - Zorda bir gece kal.ma
ğa mecbur olmuşlar.. Bir telaş, 
bir kıyamet ... 

Hayrola?. Yerlilerden birinin 
haremi çok hasta imiş.. Karnına 
yılan girmiş.. Doktor paşa IUtf e
dip hanımı tedavi ederse... Ağa 
iki deve verecek.. Paşa söylüyor: 

- iki deveye hacet yok.. Mcm
nunen gelirim .. Dedim, gittim .. 

- Hani hasta?. 
- l§te hasta! .. 

Fakat hasta görülmüyor .. Meğer 
odanın bir köşesine bir Karagöz 
perdesi gerilmiş, perdenin ortası
na bir delik yapılmış, haıta ora
dan dilini çıkarıyor .. iste bu· ka
dar. Hasta bundan ziy~de teşhir 
edilemez .. 

- y sthu ! Bu kadarla hastalığı 
teşhis edeme.:n .• 

- Edemezseniz P"'kA IA 
d • "' a a, av-

et buyurunuz .. 
lkigün sonra. hasta s'ızl .. ere o-

m ü r .. Hem de tedavisi pek müm-
kün iken .... 

. . • • • Daima paşa anlatıyor: 
Ah! Efendim, pederinizle birlik
te lşkodrada bulundum.. Ne ce
hennemi günler yaşadık! Bayrak· 
tar Mustafa ağaya nüfus tah:-iı· 
memurları müracaat etmişler: 

Şu tözleri söyliyen Paşa Haz
retleridir: 

(Deyr - ez - Zor) da ve (1;kod
ra) de.ki ,. '.'aları bir düşünüyo
rum, bir de ş!l (Yörük Ali) alemi
ni.. Kadınların çarşaflı, feraceli, 
peçeli, yeldirmeli, yaşmaklı, ya

hut şapkalı, hatta çıplak, çırılçıp
lak gezmelerini ne takdir ediyo
rum, ne takbih ediyorum.. Bf':n 
biraz filosofum .. Mesele orada de-
ail... Asıl mesele, bence, şu: 

Kilitli çarşaf adetinden kum -1 
alemine, çıiplaklığa .. Amma kaç 
yılda?. Pekaz bir zamanda.. işte 
mesele istihalenin şu pek az za
man içinde olmasındadır.. Tuha
fıma giden cihet bu .. 

Bu har.ımların gizliyecek an
cak bir karı~ yerleri kalmı,. Ve 

emin olunuz ki, o bir karış yer de 
açık olsa manzara hu kadar ~zip 
olmıyacak .. Hey gidi dünya .. Yir
mi sene evvel kocaları bu hanım-
larm isimlerini telaffuz etmekten 
çekinirlerdi. .. 

Müsaadenizle pek kıs:ı bir hi
kaye söyliyec~ğim: Bir Fransız 
eğlence gazetes~-ıde. geçmiş za· 
manda, bir resim görmüştük. iki 
arkadaş bir resim sergisine gidi
yorlar .. Serginin bir salonunun 
levhası (açık kadınlar - yahut 
-çıplak kadınlar). iki dosttan bi
ri ötekine: 

- Birader! Şu kadının diziyle 
göbeği arasındaki (ben) e bak. . 
T ıpki bizim hanımın da orasında 
öyle bir hen var .. 

-Evet, doğru söylüyorsun, bi
rader!.. 

Şu reami gördüğümüz ve altın· 
daki yazıyı okuduğumuz vakit 
hayretten ha'"" t d .. .. t""k 

A • • .,, • e e uşmuş u ... 
- Ağa, hareminin, kızlarınm Lakın, şımdi i:ısaf ·ı d'· .. r 

adları ne'· . B d • ı e uşune ım . 
u a am, bugün, asla perdenin 

- Şimdi söylerim! der qemcz öbür tarafına geçımemek üzere 
Mustafa ağa tabancasını çıkarır: arkadaşının zevcesinin 0 y · d 

erın e-
- İ§te bizim karının ismi: ki (ben) ini göremez mi? .. Me-

Bom... sela şu me§ru ve masum plajda .. 
- İşte bizim kızların adı: Kilyos, Florya, Yörükali, Hey. 

Bam, ham, bam bom... beliada kumsalları... insanların 
Paşa bunun gibi vak'aları sıra· telakkisi, ahlak, namus, iffet mef

lamışh .. Bunlar yirmi beş, yirmi humları ne hızlı değişiyor!.. Şöy~ 
yedi sene evveline ait vak'alardı. le tasavvur buyurunuz: Bundan 
Kurunuvusta tarihinden bahset- yirmi beş yıl evvel bir hatun ki~i
miyoruz .. Ben doktorun bu latif nin baldırlarını, sırtını, omuzla
hikayelerini dinliyordum. Meğer, rını, ayaklarını görmek şöyle dur
paşanın bunları söylemekten, böy- sun onun elbisesini bile göremez
le tatlı tatlı anlatmaktan bir mak- ( dik .• Eğer elbisesinin bir ucunu 
sadı varmış.. 1 tesadüfen görsek o hanıma na-

Dikkat ettim: Paşanın gözleri 1 muasuzde.n az hafif olan açık sa-
plaj dan ayrılmıyor.. 1 çık yaftasını tereddütsüz yapıştı-

Müslüman hanımlar, hanım kız- rırdık .. 

}ar, müslüman olmıyan madam- Vaktile bir kadın baldırını de
lar ve matmazeller karşımızda ğil, ayağını bile saklardı. Çorap 
bir ıergi kurmu§lar: Vücutlarını görülmezdi- Şimdi iıe... Kaka· 

Tarihimiz 
Tetkik cemiyetinin 

yeni içtimaları 
Türk larıhi tetkik cemiyeti ta

rafından haııtJanmakta olan 1 ürk 
tarihinin ana hatları kitabının 

Türk medeniyeti tarihi kısmım 
yazmak üzere vazife almış olan 
zevattan Istanbulda bulunanlar 
dün öğleden sonra Darülfünunda 
bir içtima yapmışlardır. 

içtimada, profesörlerden, mu· 
allimlerden, müleb~ssıslardan el
liden fazla tanınmış ~ahsiyet bu· 
lunu yordu. 

iç timada, vazife almış olan 
zevatın şimdiye kadar tesbit et
tiği esas'ar konuşulmuş ve bu 
tetkik esnasında diğer arkadaş· 

lan a akadar eden mevzular o'up 
o madığı tesbit edilmiş, bazı me· 
se eler hakkında merkezden ma· 
fimat istcnmt s ine karar veril· 
mişt r. 

l undan sonra Istanbu!da bu· 
lunan ve ça'.ışan arkadaşlarm 
şimdıye kadar olduğu gibi 15 
gl:nde bir defa değil haftada 
bir defa içtima elmesi de görü· 
şülınüş ve her perşembe günü 
öğleden sonra saat Cçte Edebi
yat fakü.tesinde içtima etmeğe 
karar verilmiştır. 

Eu karar üzerine gelecek haf
ta Edebiyat fakültesinde tekrar 
içtıma edilecektir. 
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van koca karılar bile baldırlarını 
teşhir ediyorlar .. Daha yakın bir 
zamanda bir kadın dizden ötesini 
açsa ve mesela iskemlenin üzerin
de otururken yanlışlıkla o cihetle
ri görülse hafiflikle itham olun
maz mıydı?. Hah hay! Şimdi ise 
bacak, diz, belki ondan ötesi ar
tık avrat mahalli değildir. 

Kndınlann en ziyade gizlenen 
cihetlerinden biri de saç idi. E
vet, şer' an saçın telini bile göster
mek, görmek haramdı .. 

Zamanın seyranına b:ıkınız : 
Kendisini sayan bir hanım, hiç ol
mazsa haftada bir kere, mutlaka, 
bir erkek gibi berberin koltuğuna 
oturacak .. Saçlarım dalgalatacak. 
İki hafta<la bir de he•her başı o 
:saçları kesecek.. 

- Kadın berberi! Böyle bir 
san'at bizden evvelkilerin aklına 
gelebilir miydi?. Gilette usturası 

icat olundu, berberlere iş kalma -
dı; derken bu esnaf yepyeni bir 
nimete kondu: Kadınlar da dük

kanlara deva.ma ba§ladılar .. Hem 
berbere gitmek bir kadın, bir kız 
için bir hafifmeşreplik de[!il, ipti
dai bir temizlik vazifesidir .• 

Zaman geçiyor! Hani uzun ör
güler?. Nineler bile saçlarını kes
tiriyorlar .• A la garçonne acuze -
lerin bini bir paraya.. Belki on· 
lar daha büyük bir itina ile her· 
bere devam ediyorlar •. 

Garibi şu ki tesadüfen yolda 
. gördüğümüz babayani, çar§aflı, 

uzun etekli, saçlı bir hanım, dün· 

ya güzeli bile olsa, bir tesir yap
mıyor. Hasılı, bu asır geçen dev
rin kıyafetlerinden hoşlanmıyor .. 
Moda, dev adımlariyle ko§makta .. 
Elbiseler gittikçe ihtisara uğrıyor. 
Mükemmel bir balo kıyafeti, te
raziye verseniz yüz gram bile 
çekemz .. Bu gidişle, acaba, ne gi

bi kıy af etlere şahit olacağız?. 
Ben size söyliyeyim: Louvre mü-

zesindeki Milo zöhresinin kıyafe-

tine .... 
., 

Celal Nuri 

Bugün Elhamra ve Melek sinemalarına 
Tamam en memleketimizde çevrilen ilk sözlü fiJmi görmeli 

Bir Millet Uyanı)' 
Rej 1sör : Ertuğrul Muha n - Yazan : Nizamettin 

Yeni Kopya - ilave Edilen Yeni Sahneler - Yeni 
Dünya Haberleri Gazetesi 

Bugltn E L H A M R A' da saat 10,30 da M E L E K' te t1 
\, Ucuz fiatlarla matine vardır 

114 bin lira ık 
suiistimal 

Ma li'ıllerin 1 O seneliklerinden 
114 bin lirayı sui istimal ettik
leri iddiasi ı e muhakeme edil
mekte olan Bakırköy malmUdü
rü Nail Beyle 18 arkadaşının 

muhakemelerine dün devam edil· 
miş, baıı şabit:er dinlenilmiştir. 
Raşit ağa isminde bir malfıl de 
davaya dabıl edilmesini istem ş, 
evrakın tetkiki için muhakeme 
talik eclilmiştit. 

emleketimizle Bel
çika arasında 

ihracat ofiı nin memleketimiz· 
le Belçika arasındaki ticari mü· 
nasebetlere dair haznladıiı bir 
ıstatistiğe nazaran 1932 senesi 
ilk 9 ayı zarfında memleketi
mizden Belçıkaya 2,292,865 lira 
kıymetinde tiftik ve muhtelif 
eşva ihraç edilmiştir. 

1931 senesi aynı müddeti zar· 
fındak ihracatımızın kıymeti ise 
l ,905,674 Jira idi. Bu vaziyete 
nazaran bu sene Belçikaya ya

pılan ihracatımızın kıymeti geçen 

seneye nisbetle 378, 188 lira 
fazladır. 

Akit 
Gölcük Turgutreis Bahriye 

Gedik mektebi demircilık mual 
limi Hüseyin Hüsnü Beyin keri· 
mesi Emine Leman Hanım ile 
Son Posta gazetesi serbayii lb
rahim Osır.an 8eyin nikah me
rasımı dünkü pertembe gilnü 
Eminönü evlenme dairesinde icra 
kılınmıştır Tarafeyni tebrik ve 
saadetler temenni ederiz. 
.......................................................... 
i Matbaamna gelen eserler i 
: ............................. -..... -....•............. : 
Türk maatif tarihi hakkında 

bir deneme 

Pedagoji tarihi ve Türkiye 
Maarif tarihi müellifi Erzurum 
meb'usu Nafi Atuf Bey tarafın· 
dan Türk maarif tarihi hakkında 
bir Deneme adlı yeni bir eser 
neşrolunmuştur. Bu eser Türkiye 
Maarif T aribinin ikinci cildini 
teşkil etmek~edir. 

Eserde Nafi Atuf Bey bOyük 
bir salahiyetle şu mevzuları tet. 
kik etmektedir: Meşrutiyetin ilA· 
nıoda Türkiye maarifi ne bal· 
deydi? Emrullah efendinin ma
arifte yaptığı ıslahat, Muallim 
mektebinde yapılan ısla bat, Bal
kan harbi ve Maarif, Kadın tah· 
sili, Ziya Gökalp, Medrese ısla
hatı. 

Nafi Atuf Beyin güzel bir üs
lôp ve salahiyetli bir kalemle 
hazırladığı bu eser bütfüı mü
nevverler, bilhassa muallimler 
için okunması zaruri bir eserdir. 
Tavsiye ederiz. Fiatı 50 kuruştur. 

Asya Sarkıları 
Salih Zeki Beyi:ı şiir mecmu· 

ası: Bu, güzel hayallerle ve güzel 
ıeslerle dolu nefis şiir mecmua
sı gayrı münteıir şiirlerle dolu 
olarak ve gayet güıel bir şekil· 
de Sühulet kütüphanesi tarafın· 
dan neıredilmiıtir. 

lstanbul Beledif 
DarUlbedayi Şehir TIY8 

Temsilleri : 

Bugün matine ISTAHBUL 8 

=~=~~1.~~:~=~= ~ij~W~ 
( üç saat J 1111 

Opereti 
3perde27tat- lo 

Yazan: 
Ekrem Re.it B. 

Besteli yen: 
Cemal Reşit 8. 

Operetin son 

TAKV 
Cuma 

16 K. eveı 
17 Şaban 

Gün do~uşu 7,19 
Cıin • ııtısı 16,41 
Sabah namazı b,43 
ogıe namazı 1 .ıo 
lkludı namazı 14,29 

Akşam namazı 16.41 
Ya sı namazı 18,20 
imsak S.32 
Yılın geçen gfinlerl 350 

knlan 16 

HAVA - Bugtln hıı.va ekscrlyttl' 
lııcak ve rUzgAr şarktan s:ı.kln 

DUn sıcaklık azamı ıı, asgat 
ve hava t.azyikı da 776 milimetre 

Rad)'oda : 
•••••••••••••••••••• y 
tSTANBUL - 17 den 17,4~ e IC 

(MUşerrer hanım), 17,45 ten 18 • ~ 
gramofon, 18 den 19 a kadar 1{1ıı~~ zi hev ve a.rkndAJ<J~- 19 dan '}l8' 
dar Tasarruf konferansı (Rıza el 
19,l~ ten 20 ye kndar orkestra, 20 ll, 
a kadar Belkis hanım, 20,30 dııll 2 
dad hanımlar saz heyeU, 21,30 daJI 
kadar orkestra, ajana ve bora& 

at ayıı.rı. 

J 5 Kar:unuevve' 

Nukut 

ur •ş ı - _ , 
.!il ı. Fransız. ı iO, - 1 

1 Sterlin "115. -
1 Dolar ı:ı,-

20 Liret ltı,-

20 r. Relçik 17,-
20 Drahmi 4,-
20 lsvlçrc ıs.-

20 Leva '7.- , 
ı lorl• s.-

20 Kuron (,,el. 123.-

ı Şilin A'I· 
ı Pezeta 
ı M:ırlı: 
ı Zolııtt 

t Penı:ô 
20 1 ev 
ııı l>tİıaı j 

ı çervooeÇ ı. 
t Altın 
ı MecedW 
t Bankn0ı 

Ç_e_k_f_ia_t_ıa_r_ı _(_k_ap_.~ 
t'n~a tf. P:ırls 

ondra 
Nev·York 
Mildno 
flrüksel 
Atina 
Cencvrl! 

Sofy:ı 
Amıterdaııı 

12.06 
69S:'5 
0.4i07 
9.]728 
3.4048 

1\4 87-
2.4490 

64.~3-

1 llt81 

Vlvana ' 
Madrlr 
Berlin 
Varşovll 

Esham 

iş Rankası ıuıs Tcr•·os 
.\nadolu ~435 <. ıme t' ı\I· 
ltejl 8,10 ('n~·on IJC'· 

Şir. 11ayriyc 1450 
rram\·ay 4,30 

l1. Sigorta !4,-

omontl 23,65 

istikraz' ar 

ise. <lahlll g5, E.lelml• 
•·arı. f'.yolları 5,05 Tramvay 

1>.:\tuvahhlde 57. Tünel 
Cünırüklcr s 00 Rıhtım 

Say<li m:ıhl 4,rn Anad~ IU 

4 50 Anııı.lolu 

A. !\tunı~sSi 

.ıadea: 

Cemil be:,1n Meta hantIJl ~fi. 
ğı terk sebebite boşanma da"' /ı~ 
iman muhakemesinde mczbU~J 
evini terl<eylcdiği sabit oıdu~.J 

det! zartmd:ı hancı zcvclyctc av 

ihtarına. karar verllmi:ı oıdul" 
olunur. 
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[Sfenks konuştu! 
Maurice de Kobra'nın Son Romanı : 53 

Türkçeye çeviren: _Fehamettin Arvay 

~Peki •. Hayır .. Bakalım .. Fakat - Senden bir ricada bulunaca-
.. &qn biribirimize ıöyliyecek bir ğım ... 
ltrinıiz kalmadı ki?. _ Bir rica mı?. Bu da nesi? ... 

- Bilakis, Alba .. Rica ediyo - Aramızda teklif, tekellüf mü baş· 
~•ize ıöyliyecek çok mühim Iadı?. Benden bir §ey istemek i

lerun var; Alba yalvarıyorum.. çin böyle ezilip büzülmekte mana 
.\!banın canı ııkılmı§tı. Ayrıl· var mı?. Bilinin ki benden ne is· 

lllak için elini uzattı .. 
hııı- Belki yarın akşam... Baka· 

·· Allah rahatlık versin, Nikol· 
'<>n!. 

. - Hiç olmazsa antreye kadar 
•ıı· 1 ın e beraber gelmeme müsaade 
tbııez ıniıiniz?. 

- Peki, madamki ısrar ediyor· 
•tuıuz !.. 

d Daha otuz adımlık yolları var· 
• 

1
:· Nikolıon bu müddeti uzatmRk 

ıçın 1.dnnlarını kısaltarak, kalbin· 
dek h. . .. 

l.Ynıyan aşkını iza ıçın mu-
tenıadiyen konuşuyordu. 
~1- Sizinle yarın konu§acağım , 
. ha ... Bilseniz, geçen akşam si

ıın reldiğinizi görür görmez ha
i~liıııde Kahire, Nil aahillerindc
L 1 tallı mehtaplar hep canlandı; 
lhrJıyor musunuz?. 

L ~Iha, ya va§ yavaş, müstehzi 
-.Jaşını ona çevirdi: 

- Siz de mi? .. 
Bu can yakıcı kelimenin tesi

l'İnden henüz kurtulamıyan zaval
lı Renç zabit elini uzattı: 

- Haydi, geceniz hayır olsun .. 
tıer çok yorgun olmazsam sizi 
>'trın dinlerim ... 

Uzakla§tı, galerinin nihayetin
d~ ınuntazam vücudunun gölgesi 
'Yet kayboldu. Nikolson arka· 
~~~ uzun müddet dalmı,, ba
""Yor, hayalini arıyordu ... 

• 
Ro~rta, • tır~ad.a, ~ren~ d~ Zo· 

ten, kaymakam Ramdaıing, Fri
ltı&n ve Stokle konuıuyor, tuhaf
lıldar yaparak onları güldürüyor· 
du. Bu aralık Nikolıon gözüktü. 
~riman arkadaşım çağırdı: 

- Hey, Fredi... Robertsin bu 
~ gevezeliği üzerinde.. Fil
lerle polo oyunu oynadığını anla
lı)or; ititsen katılırsın .. Biribirle· 
l'İtıe top yerine Hindistan cevizi 
'llJOTlarmış ! .. 
Aınerkalı banger Stok sıgara· 

"-ıın külünü silkerek: 

lıı.ı. - Bir hikaye daha anlatsanıza 
'"\başım!.. Karımın sizi dinliye· 
~t_ine dansla meşgul olmasına o 
"dar teessüf ediyorum ki .. 

P.tedislerine Nikolsonun girme
•i, ltobertsin sanki ne~'e memba
~ lnırutmu§tu .. Grup dağıldı ... 

1kolson arkadatile kartı karııya 
)dl]lltz kaldı .. Robertıin cam 11kıl

•: 
......._ Çok yorgunum, azizim .. Gc

~ll· i ız hayırolsun deyip ııvııaca-
~ ! ... 

cf Nikolıon bir hareketle onu dur 
'&rdu: 

d ~ Biraz dur! .. Seninle bir iki 
l.l(llta L . . d d .:onuıacağım, muıaa e e· 
er ~i. ? 

•ın •• 
.._

1
;- l abii ! .. Sormağa hacet var 
't .. lfaydi bahçeye inelim .• 

,~ •n Yana yürüyorlardı .• Büyük 
nc:ın .. 1 1-.t onünde Nikolson dura a· 

1t0h:· ~&ıları çatıldı.. Gözlerini 
011\1 t'taın yüzüne dikmi§, sanki 
~~ hakıtlanndan bir mana çı· 

·-.qa .. 
t't· ga. çalı§ıyordu. Robertı bu 
'bo~;akışın kartııında büsbütün 
liiJcı 11

••• Soğuk kanlılığnı güç -
~~lc~uha.faza ediyordu. Sesine 
hlci} un olduğu kadar tabii bir 

~ererek· 
'ti . 

e var bakalım, anlal .. Dedi .. 

teıen ıana hayır diyemem !.. 
- Peki.. İ§te söylüyorum. Biribi
rimizden gizli hiç bir şeyimiz ve 
hatta gizli bir düşüncemiz bile ol 
maaını istemiyorum .. Bilmem iyi· 
ce anlatabiliyor muyum?. Biz her 
hangi iki arkada§ gibi, yüz yüze 
gelince samimi, arkadan lakayt i-

ki dost olmamalıyız .. Burada Ma
da.m dö Nugalesin yüzünden çok 
bedbahtım; bunu sana artık itiraf 
ediyorum .. Hastalığım gittikçe ar· 
byor .. lyileşemiyeceğim, kendime 
hakim olamıyorum .. Bu kadına o· 
lan a§kım son derecyi buldu. Onu 
her görünce ne düşündüğümü ne 
söylediğimi bilmiyorum .. Beni af· 
f et, çok azap çekiyorum. 

- Vah zavallı Frediciğim .. 

- Evet, hakikaten zavallı bir 
insanım .. için için çektiğim azabı 
göstermcmiye mahkumum. Zahi -
ren gülüp eğleniyorum. Fakat içim 
den kan ağlıyorum .. Beni evvelki 
gün bırakmalıydın ... Ne ise, artık 
olan oldu. Hiç olmazsa bu kadar· 

la kalsın .. Hiç olmazsa yalnız o· 
nun a§kının verdiği üzüntüyle ha
rap olayım, fakat bir de senin 
yaptıklarını görüp üzülmiyeyim !. 

-Ne?. 
- Bu kadını tekrar elde etmP.k 

için çalıttığını görüyorum. 

- Şaka mı söylüyorsun?. Sana 
kaç defa tekrar etmedim mi ki ~
na karşı tasavvur edemediğin ka· 
dar likaydım !.. 

- Biliyorum, biliyorum.. Fa
kat aenden yapmanı istediğim 
pek kolay bir şey var .. Onunla ar· 
tık hiç konuşmıyacağını vadet! .. 

Her ikimiz de ondan sakınalım, 
adeta yan yana bulunmaktan kor-

\ 

kalım .. Anlatabildim mi?. Ben 
de onu görmemek fedakarlıP.ın:t 

"" katlanacağım ... 

- Oh .•• İti amma karışık bir 
şekle soktun!.. Bu kadar ehem· 

miyetsiz bir şey için biribirimize 
yemin etmeğe, vaatlarda bulun -
mağa ihtiyaç var mı?. 

- Affını rica edeceğim, Edi ! .. 
Ben ihtiyaç olduğunu sanıyorum .. 
Edi sana yalvarıyorum.. Orada 
düşman kurşunlarının vızıltısı a· 

rasında yaralarımızdan akan kan· 
ları biribirine karıştırarak ettiği
miz kardetlik ahtini bozmıyalım .. 

insanlıktan çıkmış bir vaziyette 
yarı ölü bir halde dostluk ve min· 
nettarlık hislerimi göstermek için 
bütün gayretimi, kuvvetimi top
lıyarak sana doğru elimi uzatma· 

ğa çah§tığımı hatırlıyor musun ? 
lıte sa.na hayatını borçlu bir insan 
ruhunun sükunetini kendisine ia~ 
de etmen için ayni eli gene sana 
uzatıyor! ... 

Roberts, Nikolsonun heyecan· 
lanmaıı karıısında ondan isteni· 
len fedakarlığı vaat etmekte tered 
düt hile etmedi. Uzatılan eli sıkı 
sıkı tuttu: 

- Sana bütün varlığımla vaat 
ediyorum, sevgili Frediciğim, da
ha ne yapmamı istiyorsan söyle ... 

- Bu vadini tut, başka bir şey 
istemiyorum .•• 

( Oeva11u var) 

VAKiT 

ısır da 
lngiliz komiserliği· 
ne bir bomba atıldı 

Son posta ile gelen Londra 
gazeteleri Mısırda lngilterenin 
fevkalade komiserliğine atılan 
bomba hakkında tafsilat vermek
tedir. lnglltere fevkalade komi
serliğine atılan bomba etrafı 
sarsan bir surette patlamış ve 
ortahğı toza, dumana boğmuş
tur. 

Komiserlik binası dahilindeki 
askeri muhafızlar derhal etraf· 
tan geçenleri yakalamak ıçın 

hareket etmişler, fakat ele ge

çirdikleri biricik adam, hombayı 
atmadığını, fakat bombanın pat· 
ladığını gördüğünü söylemiştir. 

Bombanın bir kaç parçası bi
nanın balo salonu pencerelerin· 

de görülmüş, ve bo:nbanın ha· 
riçten atıldığı anlaşılmıştır. 

Bomba çok kuvvetli olduğun· 
dan dumanı bir saatten fazla 
devam etmiştir. 

infilaktan bir kaç dakika son· 
ra tahkikat başlamış, komiserlik 

bina~ı zabıta kordonu altına a· 
lınmış, civarda tabarriyat yapılmış 
ve şüphe üzerine bir kaç adam 
tevif edilmiştir. 

Mısır matbuatının anlatışına 

göre hadise Bolşevikler tarafın
dan tertip edilmiştir. Fakat bu 
noktai nazarı takviye edecek 
delail yol<tur. Hükumet, bomba 

atmaktan maksadın bir kimseyi 
öldürmek olmayıp bir nümayiş 
yapmak olduğu fıkrindedir. Ge
çen sene Sıtkı paşaya karşı da 
buna mümasil bir şey yapılmıştı. 

Şimdiye kadar ingilterenin 
f evl<alade komiserliğine karşı 
buna benzer bir hadise vuku 
bulmamı~h. 

Mısır kualı hadiseden haber
dar olur olmaz, başmabeyncisini, 
İngiltere fevkalade l<omiserine 
göndererek hadiseden dolayı 
teessürünü bildirmiştir. 

Mısır Beşvekili de, nazırları 

da Sir Percy Lorrain'i ziyaret 
ederek teessürlerini ifade et· 
mişlerdir. 

Haşarat mütehassısı 

Zıraat vekaleti tarafından Al
manyadan davet edilen haşarat 
mütehassısı prof ösör Ekştayn 
dün Ankaradan şehrimize gel· 
miştir. 

Profösör dün şehrimizdeki 
tütün depolarını ve imalathane
lerini gezerek tütün hastalıklara 
ve haşereleri hakkında tetkikat 
yapmıştır . , 
Pa ra oı evde sak lama 
Düğüm,dügümhiçbağlama~ 
Ver bankaya dizi dizi : 
O işletsin ; al fai:ıi ! 

Milli iktisat ve 
1aserruf cemiyeti 

Istanbul luz lisesinde 
müsamere 

lktısat ve Tasarruf haftası 
t münasebetile Islan bul kız Jise· 
sinde bir müsamere verilmiştir. 

Müsamereye saat 14 te son sınıf 
talebesinden Meliha H.mın tasa'r
ruf hal<kında kıymetli bir hita
besile başlanılmış ve bunu diğer 
sınıflardan birkaç talebenin din· 
liyenleri candan alakadar eden 
güzel hitabeleri takip etmiıtir. 

SaVtfa 5 

.__i ş_l_i y_e_n_Y_a_r_a_I 
Milli Roman -38-

Hey yarabbi! Buradan kurtu- ı 
lacağım güne kadar sen bana 
sabır ve tahammül ver • 

29 Temmuz 

Kaç gündür hatıra defterime 
bir satır bile yazmadım. Günle
rim müthiş bir ııkıotı içinde ge
çiyor. Etrafa çıkıp dolatmak is· 
temiyorum. 

Şirketteki işime başhyalı on 
günden fazla oluyor. Tabii bu 
iş beni tatmin edecek şekilde 
değil; oraya angarya olarak ve 
vakit geçirmek üzere gidip ge· 
liyorum. Bana uyabilecek arka· 
daş ta yok. Tabii direktörle an
cak vazife icabı temas ediyorum. 
Şirkette :,ten artan zamanlarımı 
direktöre gelen gazeteleri ve 
mecmuaları karıştırmakla geçiri
yorum. Bu mecmualar ve gaze
teler vasıtasile şimdilik Ameri
kaya dair nazari etüt yapmakla 
meşgulilm. Bu memleket her 
halde anlathkları gibi harikalar 
diyarı. Bazan bu mecmuaların 

yazılarına •e resimlerine o ka
dar dalıyorum ki başımı çevirip 
te pencereden dııarıya bakınca 
veya sokağa çıkınca derin bir 
sukutu hayale uğruyorum. Ru
hum bu özlenti içindeyken etra
fımdaki insanlar ve şeyler bana 
daha sıkıcı ve gülünç görünüyor. 

Etrafımda nadir temas ettiğim 
insanlara bakıyorum da her bi
rini birer midyeye benzetiyorum. 
Bu zavallılar sert kabukları için· 
de ve yapıştıkları yerde ömür
lerini geçirip gidiyorlar. Fazla 
ne bir heves, ne bir arzu duyu· 
yorlar . 

Fakat ben böyle basit bir İn· 
san, bir midye değiJim. 

!JO Temmuz 

Bizim güzel yaz macerası baş
ladı. 

Bugün F etbiyi görmiye git
miştim. Kız kardeşi de evdeydi. 
Hayli zaman dereden tepeden 
lrnnuştuk. Bir arahk kapı çalın

dı. Hizmetçi kız: 

- Hüsniye Hanım geldi; ya· 
moda bir arkadaşı da var. diye 
haber getirdi. 

F etbinin kardeşi dışarıya çık
mıya hazırlaDırken, 

- Şükran, nerdesin? 
Diye seslenen bir genç kız 

oda kapısından başını uzattı. 
Fethi bir an içinde yan gözle 
bana baktı; anladım ki bu kız 
Fethinin halazadesidir, yanında
ki de belki. .. 

Ben tahminimle meşgulken 

Şükran onları içeri almıştı. Evet 
ta kendisi, Ayşe; hali süzgün 
yüzü, büsbütün irileşen eli göı
Jeri, dalgalı saçları ve biraz 
solgunca dudaklarıyle Ayşe ... 

Bir emri vaki olmuştu; beni 
Ayşeyle Hüsniyeye, oolau da 
bana takdim ettiler. 

Her iki kmn da iistlerinde 
beyaz buliiz .. e lacivert etek 
vardı. Aman yarabbi, bu Darül
muallimat talebesinin kiasik kı· 
yafetleri ! Kaf2cıkları kadar bn
sit. Fakat Ayşeoin yüzündeki 
güzellikler bütün bunları örtmi· 
ye, unutturmıya kifi idi. 

Yazan: Necmettin Halil 

imtihan vermek olur saçma de~ 
ğil. 

Canım Koleç f Bir mevzu bit
tiği zaman, hatta sene ortasında 
bile imtihan vermek ve o dersle 
alakayı kesmek mümkündür. 
Mesela ben kimya ile cebiri nç 
sene önce okumuştum. Şimdi 
imtihan olmayı düşünmek bile 
içime fenalıklar getiriyor. 

Mezun olduğumuz için evvell 
ben onları tebrik ettim, sonra 
onlar da bana ayni şeyl~ri söy
lediler 

Bir ipucu vermemek için ilk 
önce Fethinin balazadesine, sonra 
da Ayşeye nereye tayin edile· 
ceklerini bilmek imkanı olup 
olmadığım sordum . 
Ayşe hafifçe gülerek: 
- Vallahi efendim, dedi. E

dirneden Karsa kadar memleket 
bizim. Fakat vekalet bizim mek
tepten çıkanları daha ziyade 
bü havaliye dağıtıyor. Ben de 
buralı olduğum için burasını is
tedim. Bakalım, olurn ne ili 
olmazsa yakın kazalardan birine 
gönderirler sanırım. 

Ayşenin ne güzel ne tatlı bir 
konuşması vardı. Ara sıra sağ 

kaşı üstüne düşen bir demet 
saçını eliyle kaldırıyordu. 

Dikkat ettim; Bu kızlar kuzu 
gibi olmuşlar. Maarif nereye 
"bu ıur,. derse tıpış tıpış gide· 
cekler; hatta cehennemin dibin
de bir köy bile olsa. 

Kendileri daha çocukken, ça
murdan yapılmış evlerde oturan 
dangıl dungul l<öylülerin kirli 
yüzlü, yırhk papuçlu veya taltun
yalı çocuklariyle uğraşacaklar. 

Bir aralık kendilerine bunlar
dan bahsedeyim dedim, fakat 
hiç oralı olmadılar. O sefil man
zaralı köyleri bile şairane tasvir
lerle anlatıyorlar. Hocalarının 
yutturdukları bu yaldızlı hapların 
tesirini gittikleri zaman görilrler 
ve hanyayı konyayı anlarlar. 

Ben içimden böyle bir şeyi 
Ayşe için kat'iyyen temenni et
medim· Hem onun besabıoa, . , 
hem kendi hesabıma. 

Ayşe yalnız olsaydı, onun bu· 
raya tayini için tasavvur ettiğim 
çareden bahsedecektim. 

(Devamı var) 

mumu ııruıuınııınıı ııınııııunınııunııılllllllllııımııııUlllllm mm ınınıı 

iki komşu arasın· 
da şiddetli nü

mayişler 
Roma (A.A.) - Ayan meclisin 

de Yugoslavyada Italyanlar aley• 
hindeki nümayişler hakkında ya• 
pılan bir takım istizablara cevap 
veren M. Mussolinj, bu hareket
lerin gayri mesul bir takım 

grupların i~i olmayıp muayyen 
bir p!ina tevfıkan icra edilmek
te olduğunu söylemiştir. 

ltalya, Belgrat kabinesi nez· 
dinde teşebbüslerde bulunmuş

tur. Fnkat son hadiselerin haki
ki cevabı ltalyan gençliğinin ve 
İtalyan ayanınm prolestolarıdır. 

({ahvede lı!r kavga 
Galatada Necati B. caddesin

de 149 numara!ı dükkanda kah
veci Receple gümrük hamalla. 
rından Musa ve Ali lrnhve pa• 
resı yüzünden kavga etmişler, 

ilk beylik mevzu bittabi imli· 
hanlar oldu. Hele onların baka· 
lorea denilen bir dertleri var. 
Bunun nasıl bir beli olduğu bu 
kızcağızların yüzlerinden belli. 
Üç, dört sencn:n derslerinden 

· iki hamal kahvedeki fincaa!araa 
çoğunu yerlere atarak lur~ışla.
dır. Hamallar yakalanmıştır. 



VAKiT 

Büyük millet meclisinin Orta Avrupa 
dünkü içhmamda 

(Btlf taralı l ind lltlfllfodlıJ mediwce emir verilmedikçe biç 

Kflçtlk ıtııaı devlet
leri bir toplantıya 

IOzum gUrdftler Mliaakere esnumda aöz alan bir makam velev ihzari bile olsa 
Mllli müdafaa vekili Zekil B., 60 tetebbüı icrasına selihiyettar de-
-... ..... :ı_ -:ıen :-:d·-- kabul ve iilken Hasan Beyin otomobil me· Küçük itilaf nazırları --Çekoı-
- ,.. ,,_ • a.u - J • d tah lavakya, Yugoslavya, Romanya-• • .,_ lraımım·ı =--•~- ı__ı_ ___ ..ıı· se eıın e kikata bqlamlarak 

maaan UU1U11111au • dd • Belgratta toplanacaklar.Tam za· 
.h.... eövledi. B:--ı. miinakap.lar- 1 mü eıumumilikçe turaya buraya 
.. - J u~ 1 manında bir içtima. 
elan eonra arzuhal encümeni maz sua eorunut olması nazan dik· MalUnıdur ki ıon zamanlarda 
batası reye konularak kabul edil· katini celbettiğini, höyle bir vazi- orta Avrupa hakkında bir çok ta· 
di. yetin tekerrür etmemesini i.teme· yialar dolqmaktadır. lngilterenin 

Bundan sonra barut inhisarı fi vazife addettifini aöylemittir. ''f ah'b' t ·ı . d R f' nu uz s ı ı gaze ecı erın en 
irtip. meselesini tetkik eden muh- e ık Şevket Bey mütealriben 340 w· kh St d "S d T' 

1 ıc am ea , un ey ımes,, 
telit encümenin Trabzon meb'uıu yı ında vukubulmut ve aradan bir 1 d d ~ b' ak led t k e yaz ıgı ır m a e, or a 
Hasan Beye ait olan krsım hak- aç yıl geçtikten sonra tahkikatı· • d b d )-al · b 

.·~:vrupa a azı ev oıc:ı. erın, u· 
kında hazırladığı mazbatanın mu". na batlanılmıt olan bu işin bugü· ,... .... b d t .., · t' · bo a k eptnKu u u .. uıye ını z ca 
zakeresine geçildi. ne kadar devam etlen safhaları· k 'ld · b .. d kuvvet ·

1 
tı' 

ıe ı t: -ıca .., erse ı · 
Muhtelit encümen mazbatasın- nm ikmaline intizaren aillkadar 1 mal ederek- hareket edecekleri· 

da yapılan tahkikat neti .. ••ı'nde oldukları zannedilen kimseler . t _,.. . · nı yazmış ı. 
Hasan Beyin kendisine atfedilen hakkında bır muamele yapılma • Filhakika son günelrde bu ta· 
itlere irtibat ve iftirakini göıterir mıt olduğunu, Hasan Bey hakkın· raflarda oldukça esrarengiz ha • 
bir hale tesadüf edilemediğinden daki tahkikatın neticesine kadar diaeler olmuştur. Macaristanda 
hakkında tahkikat açılmasına ma- adli takibatın durdurulduğ~nu M. Goemboes'in mevkii iktidara 
hal olmadığına ve evrakın iadesi· aöylemit ve töyle devam etmıt - geliti, halyaya seyahtinin akabin· 
ne karar verilmit olduğu kayde· tir: de olmut ve bu esnada, Roma, Vi-
clilm kt 'd" "- Te•kildtı esasiye kanununun 

e e ı ı. Y yana, Budape•te ve Sofya arasın· M verdiği ilJU.nai vaziyette diğer kanun '.ı' 
azbata okunduktan sonra ıöz ların tatbikine mdni olan aebep ne- da siyasi faaliyet artmıtlır. Bun • 

alan Manisa meb'uıu Refik Şev· dir? dan batka, Budapeftede Bulgar, 
ket Bey, bu davayı üç bet kurut ffatbuat •uçlarında görüyoruz. Bir Macar ve İtalyan erkinı harbiye
meselesi değil, milletin meaeleıi, takım arkadaılarımız da buraya geli- leri gizli bir mülakatta bulunmuı· 
dav~~ telikki ettiğini, bir kaç ya· yor. Fakat hiç bir zaman gazete mü- lardır. 
hu. dının dalaveresi, bir kaç kiti· dürleri hakkındaki kanuni takibat bu Diğer taraftan da Bulgar Ma· 

güzden durmıyor. Bu hddiaegi miaal 
nın menfaati yüzünden Büyük olarak arzediyorum. Maznunlar hak· kedonya komitecileri, Sırp hudut-
Mecliain erkimndan bir zata dil kındaki takibatın durmasına sebep o- larına sık sık akınlar yapmıflar • 
uzataıaia, onun namusu&& leke lan/arın cezalandınlmasını beklerim.,. dır. 
IÜnneğe cesaret edeceklerin aki· Refik Şevket Beyin sözlerini Küçük itilaf devletlerin bu içti· 
betlerinin fena olması )izım gel· müteakip muhtelit encümenin maı, Polonya ile Sovyet Rusya a· 
diğini söyledikten sonra sözlerine mazbatası reye konularak kabul ra11nda yeni akdedilen ademi te-
töyle devam etti: edildi. cavüz misakı münasebetile de fa· 

"Uzun •enelerdenberi efkan umu- Bundan sonra Trabzon meb'u· yanı dikkattir. Çünkü §İmdiye ka-
miyede irtişa meseleai diye fUYU bu- ıu Hasan Bey kürsiye gelerek tun dar Polonya ile Romanyalılar ara· 
lan oe mtıznunlar iceriainde meclia Iarı söyledi: unda bir ittifak vardı. Romanya, 
erkanından bir arkadaf•n ismi de d- • · Polonyaya Almanya taarruz etti~i deta •Öl/leMcek derecede sarahat gÖB- "A rakdaflarım; hı:ımetlerınde te - " 
(eren bu mevzuun bugün halli daki- miz yürekle hareket etmlı olan ma • takdirde ötta fil~n yarSım edecek 
kmına el · sumlar her hangi bir sebeple 8. Millet Polonyada, Romanya Sovyet isti· . g ""f bulunuyoruz. Türkiye 
·'~•ilet Mecliaine menaup bir adamı Meclisinin huzuruna sevkedildikleri lasına maruz kalırsa, Romanya • 
nıhaget Türkçe mdnaı ile deı•let me- zaman orada ancak adaletin icabını nın yardımına ko§acaktı. 
nafini bir kaç kuruı mukabilinde sat- göreceklerinden emindirler. Bu me•e- San yapılan Sovyet Rusya - 
~~111 gi~ elim bir vaziyet vardı. Bu le etrafında bidayeti zuhurundanberi Polonya ademi tecavüz misakı, bu 
ım ""••l/f>tin bugün ndiabet bir ıekU-

de laalledU,,.;1 olmaı benim kin ok benimle alakadar olarak ortaya atı - ittifakı filen feshetmi! bulunuyor. 
fazla bir zerJk ve ıurur men~ ol,:uş- lan dedikoduların mahiyetini, mUli Görülüyor ki, Belgrattaki kü
'iur.. ı ricdani en gükaek sel'lilıigetle temsil çük ;tilif nazırları içtimaı, bu va· 
,,!,~ar, ben Türkiye B. Millet. etlen bu büyük mecliain tahkikat ve ziyet kartıaında oldukça ehemmi
aldı:•n~!'ndmillet mukadderatını t·le kararı kadar efkarı umumiyege anla- yet kesbetmektedir. 

11• gu tnber· miİlta/dl 
de biri••*'~ ~1 ' en aleyhin- tactık baıka bir hüccet tasavvur ede-

-Y-V• uwlliJk bir dcwanı 
11WtUJuzluk ale11m- mü-.a-• n, na -
nın ~ilde ,,.,,.,, ~-.-e daı:aaı-

bir arkarlatanız aı::U~ olan 
gı B. MUlet Mecu.· . 11 bu dava. 

anın llanauaıuaa .. 
rüJ_en bir leke daoa.ı olarak ül~; 
edıgorum.. Evoel ahir lafltlıjı nanıu-
'" muhafaza etmlf bulanan bu d•let 
rejiminin IUlmlUUna kke ıllrtnefe tt
ltıl'd edettk olan adamların her lıal. 
ile akibeti muhakkak hüart111 olaea1c. 
tır .. 

Arkadflar, inlJan olmamız haaebiyk 
tJaZilelerimiMe müaamaha göaterebi -
lerelc hala edebUiriz. Şunu bunu ga
~nı. Bunların heyeti mecmuaaının 
Vicdanı mUlttte afvı vardır. Fakat mil 
lef meıtf-.tuu fa/ili menfaatine feda 
etknler ~ oiedtınunuda ala müsa
maha °'"'"az ve ollfQyacaktır. ( Allaı
lor.) 

~çinde 6ulunduğunwz inkıldbın te-
mız golu üzerinde pu··..;;... .. .. .. 
611 ·-uz 11uruye-

lnif olmanın lftİİfkiUdtuu ve bir if 
~rken devktk 1'11inae6attar olan 
iflerde İf görenlerin ne katlar bügük 
milfküldt ~eriaillde buluntluklannı 
tllllıgabilmek ~in bu dava doaga.aım 
luırııtırınak ve nihayet en namuılu 
arkatlaflann entrikalara, fil vega bu 
tieari zilr"ldgeUe hareket ttüınlerin if. 
tiralan11tı maruz bulunmak telalikesi 
~intk kaltlıldannı oörügorııı. Fakat 
hu görlif bizde tereddat delil, bizde 
ve/Wn ullfllltlıraeak dejil, 6ildJda g;;. 
riitliiğümüı llolda der1am ~ en güzel 
bir tevaik kanın malıigetinde olaeak
tır.,, 

Refik Şevket Bey bundan aon· 
• iki noktaya daha tema edece
jini &ilc:lirerek Meeli. izaam
daa her banıi bir zat hakkında 

mem. 
ıtrkadtJ§larım; kul kuBur•uz olmaz 

derler •. Kuaurtlan tecerrüt iddiaı ha-
tırımdan geçmez. Fakat sırf bir em
niyet ~ itimat mevzuu olarak tevdi 
edUmiı aeldhigeti, menfaati uğrunda 
kullanmak nev'inden bir fiil ve günah 
fİintUıle icatlar defteri amalimin hiç 
Wr IG1Jfaaına gazılmamıftır. 

Bfildec arkadaflanm; benim zUt
lennw1c """""' yoktur, yok.,. 

Haaan Be,.in tözleri ,iddetle 
alkıtlandı. Adliye Vekili Yusuf 
Kemal Bey, Ma .. :._ meb' R • --... UIU e• 
fık Şe-.ket llqe ,._ap k . _,, verere 
Refık Şevket Beyin il-: 1 .. d'· ... ..... ur ugu 
noktalardan birincisi, Yani Büyük 
Mecliı azasından her hanai bir 
zat hakkında mecliace emir veril
medikçe hiç bir makamın ihzari 
bile olıa te,ebbüs icrasına aelihi
yeti yokken Hasan Bey için aksi 
surette hareket edilmesi noktası 
hakkında tahkikat ve takibat 
yaptıracağını aöylemit ve ikinci 
nokta hakkında töyle demittir: 

'"- Yalnız buyurdukları ikinci nok
ta zannediyorum ki, kendileri de be 
nünle beraberdir. Bu aırf adli bir nok· 
tadır. Bunun bu kürsüde bahsedilme
mlt addederim. Tefkildtı esasiye ka
nunu her kuvvetin kendi aeltihiyetirıi 
tayin etmiftir.,. 

Bundan sonra celseye, cumarte· 
ıi tekrar toplanılmak üzere niha • 
yet verildi. 

Şi:eliler nasıl 
imara çalışıyorlar? 

Şilede imar, maarif, gençlik 
hareketleri günden güne artmak
ta, favdah neticeler vermekte· 
dir. Şilede Halk F1rkasmın teş 
viki ile belediye ve halk ha
rekete gelerek Şileyi bir müddet 
evvel elektrik ziyası ile aydınlat· 
mıftı. Yeniden fırka teşkilita bi· 
nasını Şilenin en gü1el bir bina· 
sına nakletmiş, burada bir oku
ma salonu, bir kütüpane, bir 
içtima salonu tesis etmiştir. Şim
diye kadar Şile gençleri dağınık 
Ye tetkilit11z bir halde idi. Fırka 
bunlann bepıini bir araya top· 
lamaş, birde gençlik teşkilatı vü
cuda getırmiştir. 

Gençler birkaç gün evvel bir 
İçtima yaparak çahıma program· 
larını teıbit etmitlerdir. 

Gençler sporda ve gençliğe 
lizım olan fikri ve terbiyevi 18· 

halarda çah,acaklRr, her sene 
köylere dağılarak Şı le öylülerini 
tenvır e.~eceklerdir. Şıleye girer· 
ken gorülen b&ylik mezarlığa 
geçen sene aıo g6mü me11 yasak 
edilmış, tebrin haricinde asri bir 
mezarlık yapdmıştı. ilk baharda 
eskı mezarlığın buıunc' uğu yerin 
etrafı gilzel bir bahçe haline 
getirılecek, büyük bir sinema 
bıoası, bir kulüp yapdacaktır. 

Kimlerdir, ne ka
zanırlar? 

{ BOIJ tarafı l incı sagıfada) 

ti iki müvazi çubuk sütuna bağ
lı mini mini bir kutu karşısında 
mevki alıyor. Kıymetli san' atkir 
Mea'ut Cemil'ie Ruşen sazlarını 
akort ederken birbirlerile hııltı 
halinde birıeyler konutuyorlar. 
Siyah mantolu bir hanım ayak· 
!arının ucuna basarak kutunun 
önüne geliyor ve notalarını ka. 
rııtırıyor. Yan odada bulunan 
diğer san'atkirlar da öyle .• Kaı· 
la, gözle ve işaretle konuıuyor
lar. Çünkü makine açıktır ve ar· 
hk çıkaracağınız tek bir hecenin 
b;te başını a!;p ta yeni dünyaya 
kadar gitmesi ihtimAli vardır! 

Saat tam altıda Meı'ut Cemil 
kutunun önüne geliyor ve seYİm· 
li edasile görmediii bilmediği 
sayısız dinleyicilerine haber ve
riyor. 

- Allo, allo .. Burası radyo Ja. 
tanbul. Alaturka saz heyetimiz 
baılıyor. Vedia Rıza hanımı din· 
liyeceksiniz. 

Vedia Rıza hanım dört ıarkı 
s6yledi ve saat yediye çeyrek 
kala vazifesini bitirdi. Kendisile 
başka bir salonda koouşmıya 
başladık: 

- Musikiyi çok severim, dedi. 
Babam da musikişinastı. Bu iti· 
bula çocukluğumdan batlıyan 
tabii bave.s gün geçtikçe, ıene· 

ler geçtikçe büyüyordu. Birçok 
hocalardan ders aldım. Ut çalı· 
yor ve ıarlo s&yliyordum. 

Fakat pliklara söylemiye dört 
sene evvel başladım. Radyoda 
da iki bu,uk senedir çabııyorum. 
Hemen hemen r onun on &h-

deml :siyim. Haftada 'ıki gece 
vazifem var. 

-Radyoda çahşırken heyecan 
duyarmısınız? 

- Çok heyecan duyarım. Va· 
kıa beni dinliyenleri görmem 
amma, .eaimin bırakbiı intibaın 
meçhul kalması beni daha fazla 
heyecanlandırır ve küçük bir ha· 
ta bile yapmamak için azami 
dikkat ve itina göstermiye sev· 
keder. 

- Şimdiye kadar kaç pllk 
do!durdunuz? 

- Zannediyorum, otuz plik 
"adar doldurdum. Mensup ol· 
duğum müesseseye konturatla 
bağlıyım. Senede sekiz plik 
doldurmıya mecburum. 

- Ne kazanır11nız ? 
- Pllk iıi nisbeteo .İYİ bir 

kazançtır. Bir prkım için (801 
lira alırım. Radyoya gelince, 
buradaki kazancım mahduttur. 
Fakat ben bunu daha çok ıe· 
refli bir hizmet sayıyorum. 

- Hanki makamlan seveni· 
siniz. 

Hemen hepsini.. F akt suzi 
dili, şetaranı tercih ederim. 

- En sevdiğiniz şarkı ? 
- Sevdiğim birço1< şarkılar 

var. Hangisini sövliyeyim. Me· 
se'i beıtekir Yesari Asım Be· 
yin: 

!\edersiz hiç coşar. a~lar, 
Taşır mı ı. albi naş!dım .. 

diye başlıyan şarkısı çok hoşu 
ma gider. 

- Halkın en çok sevdiği ıar· 
kınızın hangisi olduğunu bılir 
misiniz ? 

- Bilirim. "Gönlümde hazan 
parlak saçının ... ,, Diye baılıyan 
şarkı halk taraf ırıdan çok ra~· 
bet 161 müıtür. Bu tarkıya ait 

Silahları bıraka" 
komisyonunda 

Murabhasımız bey 
notta bulundu 

Cenevre, 15 ( A.A.) - Sıl 
ları bırakma komısyonuouo d 
kil toplanışında Türkiye mur 
bası Cemal Hüın6 Bey beya 
ta bulunarak Türk murabb 
tarının beş devlet arnsında h 
olan anlaşmayı memnuaiye 
öğrendiklerini, Alman murahb 
!arının tekrar umumi lcomiıy 

daki yerlerini aldığından me 
nuniyet duyduğunu, ihti ıifla 
hiç bir zaman kuvvetle balliol 
teşebbüs edilmiyeceği bakkıa~ 
ki bet devlet tebliginin üçDDV 
fıkrasının Türkiye bükumetioC' 
bilhassa dikkatle Karşılandı,.
bunua bizzat Türkiye taraf.ad~ 
tatbik olunan siyasetin prepJitıi 
olduğunu söylemışlir. 

Cemal Hüsnü beyden sO'll' 
söz a 'an Yunan murabbası, T~ 
murahbasınıo ıöyledikleriOİ' 
Yunan hükumetinin noktai ' 
zar1na muvafık o c; u· u· u, bü. 
metinin bu esasa ı ltı .ıaka am,I, 
bu unduğunu sö·;'emiştır. 

Komisyonun 
Cenevre 15 ( A. A ) -

silahları bırakma umumi ko 
yonu tarafından ahnan ka 
ıudur: 

"Silibları barakma konfera 

komisyonu, Büyük Britanya 

vekili taraf1ndan verilen vesi 
nın g&sterdiği ve bet de• 
mUkilemelerinin Yerdiği neticl' 
leri kaydederek: 

1 - Neticesi konferansın. !tıİ 
rine mühim bir yardım tet 
eden gayretlerinin muvaffakift" 
tinden dolayı b6ylik BritaD1' 
ba,vekilini -.e itillfnameyi İdi 
edenleri tebrik eder. 

2 - Beş de•letia, 
eaaıla bir surette tenzili ve ta 
didini tahakkuk ettirecek ve il 
ride de yeniden tenzilit yapl 
ması için icap eden abkimı i 
liva edecek bir mukavelename 
bili müddet tanzim etmeğe 

bu huıuıta konferansta te 
olunan diğer devletlerle teır 

mesaide bulunmata azmet 
oldukları hakkındaki beyaa# 
memnuniyetle karşılar. ~ 

- -Fili ı••.......-.-: 
pliktan, duyduğuma göre yir~ 
bin tane satıımıştır. 

- Bu bayat sizi mem""' 
ediyor mu? 

Mahsus bir tikiyetim '/,,. 
Bir çok teklifler_ ka~~ısında ~ 
dığım halde şımdılik aer 
bulunmayı tercih ediyoıulD· 

- Alaturka • alafranga a,als' 
sinde ne düıünüyorsunuı? • .,, 

- En çok alaturkayı se:1,., 
Alafraügayı da ıeverek 

rim. ıizllll" 
Bunu da tabii bulmak • 

dar. Yulcanda da söylediğ~~D 
bi babam Rıza Bey, nıusikıtı 1• 

B . ar"' tı ve Rauf Yekta eyın d 
da,larındandı. Küçftk yatım 
beri hep alaturka içinde bil 

düm. 
- Kaç vatandasmız? 
- Otuz .. 
_ Sesinizi muhafaza içio 

tedbir ahrmısınız ? . 
- Hayır. Daha doğrusu 

dai bazı korunma çerelerill~ 
başka türlü biçbu tedbir ~ ~ 
yok. ,.. 
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Genç bir orkestra şefi. 
• 

mız: Ekrem Zeki 
Arasıra teşek· ...... ----~~".!"": 

k·ı u eden senfo-
~k konserlerin 
aşında-bilhassa 

son seneler zar
fıtıda - b i r i k i 
l'ürk gencinin 
Şef değneğini ele 
aldığını görmüş
t"k u · Çaldırdıkla· 
tı pa .. h . rçayı şup-

esız ki sonuna 
f adar vardırabi
~tı bu genç ar• lııiiııı...,• 
bstıerin istikba
le · aıt yoUarmı n . 
açık olmasını, bir gün gelip ele 
aldıklar1 bu mesuliyetli işte mu
\Paffak olmalarını temenni et· 
llliştik . 

Halbuki evvelki cuma günü 
ı\nkarada ilk defa olarak Riya· 
leti Cümbur filarmonik orkestra
._ın başında halk karşısına çı

tlln Ekrem Zekinin bırakbğı te
•ir, )'aşının henüz 23 olmasına 
~lğmen, biç de bu tarzda basit 
~ir intiba olmadı. Konserde ha· 
~r bulunan sefirler ve diğer ec~ 
llebiler, garp musikisine yerinde 
Qğrenenler genç şefi hararetle 
lebrik ettiler. Programda Şu
llıann, Beetboven ve Glazunov 
~~i en yüksek üstatların icrası 
-•suliyeti mucip eıuJeri vardı. 
Şahsen itiraf edeyim ki, münı· 

taz bir keman virtüozu ve yeni 
lürk musikisine ıabsiyet sahibi 
~rler hediye etmiş bir bestekar 
alarak tanıdığımız Ekrem Zeki, 
~aha şimdiden birinci kuvvette bir 
1darecidir. Çaldırdığı esere ruh 
l'e bayat kattırmaımı biliyor. 
~lllniyetli ve o nisbette hisli o
~tı idare tarzmda tam manasile 
lahsiyet sahibidir. Bu muvaffa. 
kıyeti, yayh sazlardaki ve piya
lıodaki ehliyeti kadar musikiye 
lit umumi kültürüne de pek 
Sok borçludur. Muvaffa ıvetinde 

Ekrem Zeki Bey 

çocukluğundanberi orkestra için· 
de büyümüş olmasının da dahli 
büyüktür. idare ettiği eserlerin 
partisiyonlar1nı ezberlemişcesine 
bildiğini daha ilk hareketlerinde 
görmemek mümkün değildir. 

Riyaseti Cümhur orkestrası, 
Ekrem Zeki ile, müessis şef Zeki 
Beyin her tarafça tanınan liya
katına layık bir halef bulmuş 
oldu. Ekrem Zekiyi candan teb· 
rık ederim. M. R. 

ömer Refik beyin 
konseri 

lzmir Halkevi güzel san'atlar 
şubesi, san•at ve fikir toplanb· 
ları tertip etmeye başlamıştır. 
Bir kaç gün evvel yapılan ilk 
toplantıda lzmir valisi Kazım, 
lzmir müstahkem mevki kuman
danı Hüseyin Hüsnü Paşalar, 

lzmirio kadın erkek bir çok 
münevverleri bulunmuşlardır. 
Muallim Mustafa Rahmi tarafın
dan verilen felsefeye dair kon
feranstan sonra ömer Refik Be
yin piyano konseri dinlenilmiştir. 

ömer Refik Bey List'in, Rah
maninof'ub, Şopen'ın, Adinolfi' 
nin eserlerini çalmış, alkışlan· 
mışbr. 

Ömer Refik Bey, tehrimizde 
de tanınmış kıymetli bir san'at~ 
l<ardır. 

Konservatuvar için 
Profesör Marks neler tavsiye ediyor? 

~ l<onservatuvar mütehassısı M. 
lltks,m belediyeye verdiği üç 

~aPor tercüme edimiştir. Rapor· 
k'rdao biri şark musikisi, ikincisi 
0ııservatuvar, üçuncüsu konser· 
~lluvu muallimleri hakkındadır. 
Muteh,ssıı konservatuvar mu-

llli-ı . . b v • 1 d ~ ermı egenm1ş, ya eız ers 
~latlerini az görmüştür. Müte
a assıs muallimllerin iki kısma 
:ttlnıaaını, bunlardan bir kıs
b lllın her gün konservatuvarda 
q \lhıornasını, bir kısmıom da 
~lftada en az 8 saat ders ver-
~lerini lüzumlu görmektedir. 

~ Mütehassıs, talebelerin de mü
f:•~se ile daha sıkı ve claha 
tıi:.a alakadar olmalarının temi· 
ltı '•. talebelere son sınıfta şark 
llsık· · ~i> ısı hakkında nazari dersler 

~ft sterilnı . . . k d' ''l. 1\1 esını tavsıye etme te ır. 
llıtı h~rks konservatuvar binası
aıtnadç~ te müesseseye münasip 
dat' !l.:gını, mümkün olduğu ka· 
iq'-ti ~ratle buradan çıkılmasını, 

ışlerle san.at işlerinin bir· 

birinden ayrılmasmı da istiyor. 
Raporlardaki tavsiyeler be~e

diyece ehemmiyeti~ ~azar1 d_ık· 
kate ahnarak tatbıkıne geçde
cektir. 

Fikret için 
Ayın 24üode bir ih

tifal yapılacak 
24 Kanunuevvel Tevfik Fik

retin doğum günüdür. Galatasa
ray gençliği GaJatasaraydan ye· 
tişmiş, sonra da mektebin mü· 
dürJüğünde bulunmuş olan şair 
için geçen sene 24 Kanunuev· 
velde bir ihtifal yapmıştı. Gala
ta1aray talebe akademisi, bu 
sene de ayni günde saat 16 da 
mektebin merasim salonunda bir 
toplantı tertip etmektedir. Ede· 
biyat, san'at ve fikir alemine 
mensup birçok kimselere bu iç· 
timaa g ~lmeleri için davetoame
ler gönderilmiştir. lbtifalde Tev· 
fik Fikret hakkında söz söyleni· 
iecek, Fikretin şiirlerı okunacak 
hatıra11ı yadedilecektir. 

VAKiT 

~r 
~~ 

Samih 
Rifat'ın 
Son yazısı 

Geçenlerde toprağa verdi.. 
ğimiz büyük dl.im S amilı Ri
f at, ayni zamanda edebiyatı • 
"uzın da pek ehemmiyetli bir 
siması idi. Bunu geçen hafta· 
ki saın'at sayıfamızda yazdık, 

üstadın eserlerinden bazı • 
larını da dercettik. Bugün de 
karilerimize Samih Rifat Be

yin son yazısını takdim edif!O· 
ruz. Bu yazı, üstadın ölümün
den bir, bir buçuk ay evvel 

Ankaradan lstanbula kızı • 
na yazdığı bir mektuptur. 
Gazetemize rahmetlinin ar
kadaşı ve aile dostu Velet 

Çelebi Bey tarafından tevdi 
edilmiştir. 

Gilzel kızıma 
Ankara: Teı,ırlnieveı - 841, Pazar 

Sevgili Zeynebim; 

lki mektubunu aldım. Birinci~ 
si bir şiirdi. Baştan başa bir şiir-

di. Mes'ut bir küçük kadının ar

tık uzak yaşadığı babasına dök· 

tüğü meserretli göz yaşları idi. 

Y alruz ve tenha odamda sesinin 

güzel aksini kendi boğuk sesim· 

de işitmek için sözlerini duvarla

ıra ve kapıla'@..; 9kudum. Kalbin 

Samih Ritat Dil kurultayında 

( Bu /e.rok_iyf V AKJT ın huıusl resıamı 

Münif Fehim Bey yapmış, Samih Ri/al 

Bey la1"1hndan ço~ belenilmtıu. ) 

kalbimin yanında çarpıyordu. Öy

le sandım ve öyle ağladım, ağla

dmı da ruhum bir az serinledi. 
Ah bu göz yaşları, kızı-m, ne tat• 

lı şey! T abiatin bize en büyük ih 
sanı bütün elemlerimizi, bütün 

teessürlerimizi yıkayan bu pına

rın sularıdır. Göz yaşlan hazan 

derin musibetleri bile yıkıyor, kı· 

zım ! Fakat ruhta siyah bir le

ke kalıyor. Leke, yaı·a, ikisi bir. 

Sen karanlık gecelerde günahkar 
insanların mazideki en küçük ha· 

taları için töbe ! diye ağladıkları 
dakikaları bilmezsin. Hem de hiç 

j bilmiyeceksin, Zeınep. Senin te-

Sayfıa 7 

MMr!*&#& 

A 

Goethe madalyası alan 
muharriremiz 

Seniha Bedri Hanım, elinde Goethe madalyası 
Bu hafta san'at sayımız.da virmek suretiyle iki edebiyat 

mühim bir hadise kaydedildi: arasındaki fikri yakınlığı temin 
iki Türkün Goethe madalyasını yolunda yapmış olduğu hizmet-
almaıı. ten takdirle bahsetmiş ve ken-

Büyük Alman edibinin yüzün- disine teşekkür etmiştir • 
cü yıl dönümü münasebetile Yok arıdaki resimde Seniha 
geçen sene dünyanın her tara- Bedri Hanım, Alman başkonso-
fında büyük merasim yapılırken losu ve Seniha Hanımm zevci 
Alman hükumeti de bu madaJ· Bedri Nedim Bey görünmekte-
yayı ihdas etmişti. dir. 

Goethe madalyası, Almanya Hüseyin Rahmi 
haricinde kıskanılarak verilir ve 
bu madalyayı kazanmak san'at Beyin Piyesi 
aleminde pek şerefli bir maz~ 
hariyet sayılır. 

Roman üstadı Hüseyin Rahmi 
Beyin "Kadınlar Erlfekleşince . .'' 
isimli bir piyes yazdığıQı karii~· 

rimize haber vermiştik. Darül
bedayi san'atkarJarı tarafından 
bir zamandan beri prova edil-

mekte olan bu eser önümüzde
ki Salı günü akşamı temsil edi
lecektir. 

Elliden fazla roman yazmış 
olan Hüseyin Rahmi Beyin ti-

. Goethe madalyası geçen sene 
Fransada bir muharrire verilmiş 
ve Fransız san'at gazeteleri bu
nu büyük, takdirkar ve hara· 
retli neşriyatla karşılamışlardı. 

Şimdiye kadar ancak mühim 
bir kısmı Alman olmak üzere 
kırk iki kişiye verilen Goethe 
madalyasını Türk san'at alemi 
mensuplarından da Seniha Bedri 
Hanım ve Ertuğrul Muhsin Bey yatro muharrirliğine başlaması 
kazanmıı oluyorlar. umumi bir alaka ile karşılan-

Evvelki gün Darülbedayie gi- mışbr. 
derek madalyayı Ertuğrul Muh- "Kadınlar Erkekleşince ..• n, 
sin Beye tevdi etmiş olan Al- Hüseyin Rahmi Beyin yazdığı 
manyanm lstanbul baş konsolo· ikinci tiyatro eseridir. ilk tiyat-
su dün de Seniha Bedri Hanımı ro eseri muharrirliğe yeni baş-
Şişli'deki evinde ziyaret etmiş ladığı sıralarda ya·zmış olduğu 
ve Goethe madalyasını kendi- İstiğrakı seheri isimli küçük bir 
sine merasimle vermiştir. piyeshr. Bu eser sahneye ko-

Alman başkonsolosu kısa nut- nulmamış , yazıldığı zaman Ter-
kunda Goetbe mütercimi Türk cümanı Hakikat gazetesinde tef. 
hanımının StelJa'yı dilimize çe- rika olunmuştur. 
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miz çocuk kalbinden o, yumuk 
gözlerine akseden hislerin dudak· 
larında tebessüm olmak için dai· 
ma hicap ve iffetin pembe yap· 
raklarından süzüldü. 

Melek kızım ! Sen benim ma
neviyatımdan kopmuş en nezih 
bir sahifesin. Ben seni mukaddes 
bir ananın türbesinde, şehirlerin 

zehirli rüzgarlarından uzak, on· 

ların teneffüsünü duymamış ma· 
sum bir kır çiçeği gibi yetiştirdim. 

En sevgili ve en hayırlı eserim 

sende tesis ettiğim şuuru ahlaki

dir. Çocuk ve kadın ruhudur. Ya

rın yavrularım öperken onlara de 

ki. Bu şefkatli temasta masum bir 

büyük ananın hatıratını hekliyen 
türbedara bıraktığı ve onun ba"a 

verdiği bir mirası namusu vardır. 
Onu sen onlara ve onların çocuk
larına inşaallah güzel dudakların· 

la naklet. İşte sana öğüt veren 
dindar baba sesimin duası! Ben 
şimdi çocuklarımı düşünmeği, on
lara dua etmeği yalnızlığın hii' 
ibadeti halinde telakki ediyorum. 

Bana nicin Hasandan bahset· . -
miyorsun. Yoksa onu senin kad ·ı\· 
sevd1171-,.,den h." ,.; eTT'~n değil mi· 

sin? O ~~na nicin v;:ı"!mıyor, sev

gi v~ tah~sı:ıür ses]p1·1 guı·l..etin te

sellisidir, kızım. Söyle yazsın, 

arandığımı bileyim.. Bu senin için 
çektiğim bir ömürlük meşakkatin 
mükafatı olacaktır. Muhterem ha
nımefendilere benden binlerce 

tahhiyyat ! Cici Dadıya hürmetler. 

Mustafa ve Osman Şevket Beyle

re selamlar, bilmem daha ne ya
zayım? Yuvanızın saadeti ehe<!i 
olsun evlac!:m. 

Mü~ehas!liir baban 
Samih Rifat 
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16 Eu gün Taksim stad1Dda ve 
- Şimdiye kadar tanıdığım ("''1111111111111ıı 11111 111111ıııııı11111ırıuıı111r.ııı 1ı.ıını1ıııııı11 11111' Kadıköyünde Hk maçlarına de-

kadınlar.. i B H Ak• ~ vam edilecektir. 
Garıon hesabı getirmitti. Çık- (_~ U a ) m e_§ Kadıköyüade Beykoz - Betik-

tılar, bir otomobile bindiler. Pol, = : taş, Taksimde de Calatasarayla 
Jutta'ya sordu: f D J ~ Süleymaniye karşılaşacaklardır. 

- Nerede oturuyorsunuz? ~ e İ m İ , ff Muhtelif noktalardan bu iki ma· 
- Siz nerede oturuyor1unuz? ~ Ak jj ? ~ çm da hususi ehemmiyetleri var· 
Pol, oturduğu yeri ıöyledi. ~ ) 1 mi • ~ dır 

Jutta toföre Polün adresini ıöy • \ Okudu§unuz vak'adakl ) Bilhassa Beşiktaş - Beykoz 
Jedi ve: § hlklmln ne garJp bir mahlOk ~ maçının neticesine göre, gelecek 

- Ey, dedi, devam edinı'z. ~ oldulunu •nhrorsunuz.Blze g hafta yapılacak Be•iktacı - Fener 
E blldirinlz : - " " 

"Şimdiye kadar tanıdığım kadın- ~ - eu adam dell mi, •kıl· ~ maçı hakkında bir tahmin yap· 
lar •• ,, diyordunuz. Camı indirir § h mı ? § mak milmkün olacaktır. 
misiniz? ~ Dört aUne, reni tefrikanın } Beşiktaş hllkmen 

p 1 k t ~ 20 lncfal çıklllı gUne kad•r § I k? 
o camı apat ı ve cümlesi- E. gelen cevaplar U;lndo dol· ; mağlt\p mu SBYI 8C8 • 

ne devam etti: ~ ruyu bilenlerden 50 kl•lre ~ Heşiktaş takımmın geçen cuma 
- ... Hep beni aldattılar. E!i.m i hediyeler vereceıız. '§ Galatasarayla karşılaşhğı ve ma-

de delilleri var.. aııı1111ıııııı1111111ııııııı11ıııııııı1111111ıııııı11111ıııııı11111ııııııı111111.. f karş li ·ı k 
çı ıı ara ı ç anyı ı e azan-

Jutta kahkahalarla gülmiye yim .. Öyle zannediyorum ki içim- dığı maJümdur. 
baılamıtlı. Birdenbire ciddileıti: de, ruhani ve eıki bir aık ıöyle- Duyduğumuza göre Beıiktaş 

- Azizim, dedi, ıiz atkı haki- niyor .. Size bir atk dersi verece- takımında sağ haf oynıyın lbra
k.a~en bilmiyoraunuz. Bir kadının ğim .. Bunu bütün hayat~nızca u- him beyin Türk teb'ası o!madığı 
ıızı ıevmediğini zannettiğiniz 2 a nutmıyacakaımz, veya hıç olmaz- iddia edildiği için alAkadarlar 
ma~, bir sürü delil e.rı:.mnymız. 1 sa, otuz bet yatına kadar a!kın tarafmdan vaziyetinin tetkikine 
Petıne. d~tüp takip etr.ıeyiniz, ne· ne old~~unu a~l~amış olduğu - başlanılmıştır. iddia muhik •ve 
reye gıdıp dolaştığını n:crak et .. r:uzu gorecekıını:ı.. yerinde ise Beşiktaşın sahada 
meyiniz, fakat... - ~.l~ancayı, ho~aı~z altmıı bilfiil kazandığı maçı masa ba-

Otomobil durdu.. derste ogrenmek kabıldır. Bunu şanda hükmen kay~~tmesi lazım 
Jutta indi. ~~ları.m .. : aknt. aşkın bir gecede gelecektir. 
Pol: ogreml~bıleceğıni ~a.n~etmiyo - Bizim bildiğim=ze göre lbrahim 
- Bizim ev, dedi, geldik. rum .. Sız bu gece dehamız. bey Beşiktaşın uzun zamandan 
- Biliyorum. Otomobili gön- - Hayır .. Sinirlerim yerinde, beri birinci takımı kadı osunda 

aeriniz. aklım baıımda, ve yarın, ıeceyi bulunmaktadır. Birçok maçlara 
Ve Jutta lakayt bir surette evinizde geçirdiğime Pitman ol- da iıtirak etmittir. Bakahm, ne· 

merdivenleri cıktı. mıyacağımı da biliyorum .. Muha- tice ne olacak? 
Pol, apart;mana girince- k~me.~ fevkalade itliyor. lıterse· Boks canlanıyor 
- Kuıura bakmayuuz, dedi, nız dunya kuruldu kurulalı gelmiş Bir müddettenberi sönmiye 

bekar evi. Evde bir kadın havası olan filosofları Thales ve Anaıi- yüz tutan boksun yeniden can
ek.ik. Bunu tamamlamak için ciu mandre'den Bergson'a kadar ıa· Janması için bazı müteşebbisler 
varlara, birçok kimselere ait 01· yabilirim.. harekete geçmişlerdir. lik eser 
muş artist !'@simleri astım, fakat - Rica ederim.. olarak Beyoğlu'b'ffa ••Pera Ring,, 
gene olmıtdr. -Te§ekkür ederim, ziı·a böyle ismile bir sr.on haı:arlıyan bu 

Jutta fapkaıını ve mantosunu bir tecrübeye, sarhoş)arm tek .ı- müteşebbisler her cuma gunu 
çıkamken Pol sakinle!miıti. B;.t yak üzerinde durup muvazeneleri· burada muhtelif maçlar tertip 
ıefcr o ıordu: ni l<aybetmediklerini göıtererek etmeyi de program olarak kabul 

- Demin cümlenizi tamamla- sarhoı olmadıklarını ispata kal- etmişlerdir. 
d kı l b ş Bu organizasyonla ın birincisi ma ınız. "Bir kadının ıizi ıev _ fma arına enzer.. unu gramo- b 

f d ı ugiln yapalacak ve Menaşe ile 
mediğini zannettiüiniz zaman, on a ça sanıza .. 

e Romany3lı Franko başta olmak 
peıine dütmeyiniz, fakat .. ,, de - Jutta, bir plak uzattı. Bu "Şi- üzere muhtelif böksörler karşı-
mittiniz? ki ta,, idi.. Jaşacaklardır. 

- Evet .. Bir !eye dikkat edi- Pol, plağı gramofona koyarak Maçlara saat üçte başlana· 
niz: Gözlerine. Çünkü bir kadm ge)di .. Jutta'nın yanına oturdu.. cakhr. 
artık sevmezse, gözlerinde uzak, Bir an bakıştılar. Sonra kolunu u- -----------
bot, yabancı bir mana vardır ve zatarak gramofonun iğnesini kal· Bir sandal kaza•ında boğu-
~u ~ana ~e~ ıeyden daha kuvvet- dırdı ve dudakları ayrılana ka- lanlar ve muhakemeleri 
1ı bar delıldır. dar öylece tuttu. Sonra tekrar ye- iki ay evvel Fenerbabçe açık· 

P 1 ··t • b' larmda bir deniz kazası olmuş, o mu ee111r ır ıesle söylen- rine koydu ve ı:nüzik devam etti. 
'di: iki kiti boğulmuştu. 

~ 1f- :t- Sandalcı Mustafa Karaköyden 
- Ne kadar tecrübelerin=.z p l I o göz erini açtığı zaman, aldıgv ı Kadir, Süleyman efendi-

var? J 
utta çoktan uyanrnı§h. Bir kol· !erle Çemile hanımı Suadiyeye 

- Tecrübe mi? Buna inıiynlt t w uga oturmut pencereden dıtal'I götürürken sandal ansızın çıkan 
deseniz daha iyi olur. ba.kıyo d p 1 d"" · · d ru-ıgir yu"ziinden devrı'lmı'•, denı' · r u. c uıiınüyor u: "( 

- Aşk insiyak ile bilinmez. s· d' k ze düşen Süleyman efendi Kadir - .ıın ıyc ·ada&· malik oldu· 
- Bilinir, aldanıyorsunuz ve iunı kad 1 efenciiye sarı'dığı için ikisi de 

ın ar, temiz zannettiğim 
ben ıize a•kı öaretebileceğimi maceraper ti d" bojulmuıtu. Cemile hanım ile 

:ı- o •. • ea er ı. Bu kadını da 
zannediyorum.. otekıler gibi tem' d w•1 d" sandalcı yanlarmdan geçen bir 

ız egı zanne ı-
Pol acı acı güldü ve müstehzi yordum.. Halbuki 

0 
b .. t .. k d motor tarafından kurtarılmışh. 

bir eda ile dedi ki: zevahiri:ıe rağmeni ~. unb' a ın Dün sandalcı Mustafanm Ağır 
D k . w • ::?"'l z ır ço· 

- i kat et, kürük kız! Egv er cuk oldugunu bana ;.p t . cezada muh~kemesi yapılmış, 
:s- .. a ettı. 

8.§k öğretilen bir ilim ise, muhak· Jutta, aynadan Pol'a. baka k· kazada bir ledbirsizlıği ve su~u 
kak ki müı::ct L;_1• ı'lı'-.dı'r. Ve bu- Tııhaf b'r .. .. ra • görülmemiş, beraetine karc:r ve· 

• ı:;; u • - • yı•.zun va..r 1cd' 
nu öğrelnıek için tecrübe sahibi hnlb-uki yü=~:.:deki l:u ~c.ı·i'? c;, r:ı~: rilrr. işt '.r. 
olmak lazımdır. · , · • , ı w 1 nayı uefüm atMi:lK ıgım azım le• 

Jutta onun gözlerine baktı: lirdi ... Yaptıklarına piıman olan 
- Sizin evinize huıuıi bir mak- kızlnra benziyorsun .. Fakat görü-

ıatla geldim. yorsun ki ben, nğhmıyorun: .. Bil-
Pol anlayamıyordu: aikı mes'udum .. Karnım aç .. Ban· 
-Evet, huıuıi bir mabatla . . yoyu söyle hazırlasınlar. Sonra 

Size bir qk der1i vereceğim. ekmek kızart.. Biraz tereyağı •. 
Pol hayretten hayrete düıüyor- Hem çabuk kalk.. Hava güzel .. 

du. Elini alnına götürdü ve ıor- Sorbona kad ·r: yürürüz .. Seni ıe-
Clu: viyorum Pol ! .. 

- Bir kahve içer misiniz?. (Devamı var) 
-Bir kadına, bundan daha na- ı-------- .... nııınnıuı-nım-•ıııtımNıııuıınıııımmııını 

ıızik bir surette sarhoıııun dene -
mez •• N:.çin a~ılrtan açığa amon· 
yak teklif etmiyorsu~~?. Hayır, 
hayır, af talep etmeyımz . Affet· 
tim bile .. Bu akşam pek ne~' eli· 

ita emirleri 
Sarfiyat için ita emri olanla

rm, mühürleri ilzerine bundan 
sonra imzalarım da atmalara def
terdarhğa tebliğ edilmiştir. 

Simeos · şirketinin 
tatili 

. Simena tirketi 1933 senesi 
ilk gllnGndeır itibaren Türkiyede 
olan itlerini tatil edeceğini Is 
tanl::u\ ticret mDdfirh•etine bil
dir:nittir. 

Milletler cemiyetinden bir 
doktor phrlmize tetkike geldi 

Milletler cemiyeti sıhhiye en
cllmeni azasından c:!o~tor M. 
Andre Skampart don ıebrimize 
gelmiştir. Doktor Skampart şeb· 
rimizdeki sıhhi mtıesseselerde 
tetkikat yapacak ve birkaç gtine 
kadar Ankaraya gidecektir. 

Y alovada yapılan yeni Fırka bina 

Yalova gDndea gOne yeni bi· 
nalarla ıUılenmektedir. Bu hafta 
içinde de C. H. Fırkası binası
nın kDşat resmi yapılmııbr. 

Salı gilnll C. H. Fırkası latan· 
bul idare heyeti reisi Cevdet 

Kerim B. kaza kongresinde ha· 

zır bulunmak üzre Yalovaya gıt

tiği zaman bu binanın küşat 
resmini yapmışlar. 

Kaza kongresi de bu yeni bi· 
nada içtima etmiştir. 

Yeni fırka bin3sı Yal ovada 
Kaphcalar caddesi üzerindedir. 

Binamn salonu okuma odası ha· 
line getirilecek, bir radyo ahna
caktır. 

811 sene Yal ovanın iki nahiye 
merkezinde vilayetçe iki mektep 
binası inşa edilmişti. Kadıköy 

Kubilay ihtifali 

iki sene evvel Menemende baş 
gösteren irticada, inkllap ve Cüm
huriyet uğruna aziz canlarını fe· 
da eden genç zabit ve muallim 
KubiJiy ile kahraman bekçi Ha· 
san için bu sene de Menemende 
büyük bir ihtıfal yapılacaklar. iz. 
mirden hareket edecek l.ususi 
bir trenle Menemen.: S(idilecek· 
tir. Cümhuriyet Halk Farkasa ih
tifal bazırhkla:-ma başlamışlar. 

Halkevi idare heyeti de bu· 
gün~erde bir toplanh yaparak 
ihtifal programı için lrnnuşacalt
br. 

ve Alacalı köylerinde de 1cavlt 
ler birer mektep binası yapO'I" 
ya başlamışlardır. Binaların il' 
şaatı bir ay zarfında bitecekti'' 
Bütün köylüler bu irfan mlie' 
seselerini yapmak için caol' 
başla çalışmaktadar. Bundan b(. 
ka Y alovada 50 talebelik ~ 
pansiyon açılmııhr. Yalova le 
lerinin çoğundaki ılk mekte 
üçer smıflı oldu*undan taleb 
kaza merkezine gelerek iki s 

daha okuyarak ilk mektep t 
sillerini yapamıyorlardı, Bu 
siyon, bu gibi kaylerdeki fa 
çocukların istifadesine basre 

miştir. Paıısiyonu açan Yal 
kaymakamı Şefik Bt.yle h 
azalarına vilayet idare heyeti 
birer teşekkilrname 9önderilt0 
t r 

Kıptiler 

Mübadil ve muhacirlerin iı~ 
edildikleri ve milstahıil bir b~ 
gelmelert--i çln kendltcrlnc: ıtP 
vesaire verildiği malQmdur. ~ 
arada göçebe halinde yaı•Y 
kıptilerden de mObim bir kıl 
hmirde taraf taraf iskln ed 
mişti. Bunların iskln edilmel 
ne rağmen bir yerde ikadl 
etmiyerek iskan mahallerini te 
kederek öteye, beriye ~ittikle 
bazı yerlerde inzıbata mugaY 
hareketlerde bulundu'.cları gör 
milştnr. 

lzmirde Türkçe İ•İm Dahiliye veklletinden b 
lzmir sokak ve caddelerine viliyetine ge:en bir tami 

Türkçe isim vermek için bele- bu gibi kıptilerin mecburi .• 
diyede teşekkül eden komisyon met kanununa göre islcln tJ1' 
faaliyetine devam etmektedir. dikleri mahallerde ikametler~ 

Bu tetkikata istinat eden bir daimi surette temini ve kaçdl~ 
liste, şehir mecl.sinin şubat içti· larına meydan verilmemesi a,il' 
maanda müzakere edilecektir. dirilmiştir. 

ıııııııınaıuııın:mıııııını111111m1111111mmm1111ııııııwıııaaııunııı11111111-111111ıuı w11111........-' 
Fakirler menfaatine Hal- Hukuk fakültesinde 

kevinin balo•u konfer ana 
i' 

lstanbul Halkevi içtimai yar
dım şubesi tarafından hasılat• 

muhtelif bayar işlerine ve bilhas· 
sa şehri n himayeye mübtac fa. 
kir:erioe sarfedilmek Ozere bir 
balo verilmesi takarrür ettiği ya-

zılmıştı. Bu işle uğraşmak üzere 
ayulan balo komitesi dün Pera· 
palas otelinde top:anmıştır. 

içtimada ba!onun Perapalas 
otelinde verilmesine ve mevsi
min en temiz ve kibar balola
rından biri olması için azami 

gayret ve itina gösterilmes;ne 
karar verilmiş, tertip heyetinin 
fahri reisliğine vali beyin ref ık ası 

Müşerref Muhiddin Hf., tertip 
heyeti reisliğine Cevdet Kerim 
Bey seçilmişlerdır. 

Bundan başka faal komıleye 
Milşerref Muhiddin, Fahrünnisa 
bzet Melih, Sadettin MOştak, 
Azize Mitat, Müfit HOseyirı, 
Fatma Naim Cemil, Ferdiye A· 

Hukuk fakültesi talebe ce~,, 
yetinin tertip ettiği konf eraO~ İ. 
un ikincisi hukuku umudl11 
düvel müderrisı Ahmet Retit I 
tarafmdan pazar günuü .,at 
30 da darülfünunda koofet 
salonunda verilecektir. Koı> 
ransın mevzuu beyneJmi?el " 
yet altmdan çıluı ( lrakın 
hürriyet edinmesi ve Ce111i1 
Akvama g:rmesi münaıeb~ 
dir. Hukuk talebesi ce1111 

bDUin ili tahsil ve lise geO 
rına bu ı,orıferansa mekt 
davet etmiştir. 

ıwuın••m ._., ..... ımı ,.. • .,_...... nu•nn•HUllll 

sım, Macide Kerim Hf. ler, 

ciam Nemlizade Mitat, M• 
Go~denberg ve Beyo~lu k• 
kamı Sedat, lsmail Müştak, 
Hikmet Beyler seçılm tlerdit 

Faal lcomite Çarşamb• 

saat 18 de Halkevinde to 
cakhr. 



iyi bir gazeteci fa. 

YAKIT 

tııtanbul dördllncü icra memurlufunıh\D: 

Tamamı 80538 Ura kıymeti muhammine· 
11 Boğazlçinde Kuruı:eşme caddesinde atik 

"t~ 89, 91 maklup cedit 101 numaralı harem ve 
'lllllfek . . I '' gazetesı sansasyonel Ve asıl mühimmi bundan sonra.. scltunlık dalrclcrl:ıl Ye müştemilMı saire.ı'i 
, ,/'be·~ ne§reden bir ~azete- Kalenin Jleden yıkıldğını biliyor· havi mna bahçe sahllhanenın tamamı açık 

t Utün h · • J musun?. arttırmaya konmuş olup şartnamenin 4 _ 
L·ı· gazete mu arrır eri. 

• 1 ırler B" I b' h d' , 
1 

r ı - 933 tarihinden ıtıbaren daıremızde a-
•ld ... ·• oy e ır ava ıs· ., U - · · · • , . . . J ı:ık bulundurularnlt herkes tnra!mdıın görtl· 

• JQ'· gu zaman, "Şimşek,, - Kalenin içınde bır gızlı bom ı lcbileceğl gibi 21 - ı - !J33 tarihine mil-

. Udürüne gelip havadisi, ha imalathanesi varını~, o patla- 1 sadif cumartef'i günü saat H den 16 buç•ı-
1Yetin .. ' 1 e gore satarlar. mı! da ondan... } ğo. kadar Suıtanahmette Adliye sarayı ı i-

"Şiftıı._ .ıı; .ı;; :f. _ ya ! .. , nasındaltl dairemizde açılc arttırma ile sa-

~ Affk,, gazçtesi tahrir mü· _ Affan Bey meselenin ehem ( tılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıy-
t1· dan Bey odasında oturur· miyetini bu "ya! .. ,, nidasile tak- l metin yUzde yetmiş beşini bulmadığı tak • 
0 t e b · , . I d Ah dlrd :ı en ııon arttıranın tanlıhUdU baki kal . 

• e ın n tr~ kapı açıldı ve i- dır etmış o uy?r u. met Meh- malc üzere 5 - 2 - 933 tnrihlne mUsadlC 
· ~harnr Ahmet Mehmet met devam ettı: pazar gUntl saat on dörtten on altı buçuğa 

&ırdı· G .. d.. ··1 V . d 4ff · - or un mu.. e ıçeri e bu kadar kezalik dairemizde yapılacak olan 
h~tt Bey, dedi, fevkala<Je mi:· bombaları yapanlar da komiteci· ikinci arttırmasında gayrı menkul en çok 
it hav<ıdis!m var .. Fakat beş ,, lcrmi,.... nrttırnna ihale edileceğinden taliplerin mu-

1fftt lfağı vermem.. Affan, derhal sözünü keserek: hammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nıs-
" t B pelinde pey akçesini veya milli bir banka-

la 11 '°Y gözlerini kırptı. O, - Otur, yaz.... nın teminat mektubunu lıAmll bulunmaları 
d '~de.kini kafese koymak i· Dedi ve sermürettibi çağırarak ııızımdır. Müterakim vergilerle vakıf ica • 

....., ~illa böyle yapardı: birinci sayfada üç sütunluk yer resi ve belediyeye alt tenvirat ve tanzifat 
\'e _ele, dedi, şöyle otur, bir hazırlamasını söyledi.. rüsumları müşteriye ait ve 2004 numara-

' •• , 1~ de ne imiş anlat bnkn - On dakika sonra, Ahmet Meh· ıı icra ve f!lls l,anununun (126) ıncı mad-
..... " met, elinde ita emri idareye in- desinln 4 Uncu fıkrasına tevfikan bu ı;ayrl 
... l () • b l' b. menkul Uzerlııdc ipotekli alacaklılo.rla dl-

tıaırı Oook ! .. Anl:ıta:mam ... An· mış, eş ırayı almıştı .. Fakat, ır ğer alAltadarnnm ve irtifak hakkı sahip-
' Ne •o~ra atlatırsın.. de kagıt kalem ~stedi ve Affan ıcrfnln işbu r;ayrl menkul üzerindeki hak· 
\ tnunasebet camın?. H ;ç Beye şu tezl:ereyı yazdı: lurını ve ltususnc faiz ve masarlfe dair olan 
' !ty ,, ? "ı-l:i;:im Affan, iddialarını llAn tarihinden itibaren (20) gün -.... G .rapar mıyım .. 
l aıe. tecilik bu dostum.. Sen /Ju9iirı beş liraya ço!.: ilzti11acım rar- içinde evrakı mUsbıteıerlle ıcra dairesine 
"'f J dı. Senden bunu istesem biliyordur.ı bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicil-

' \' ıra vereceğini vadet.. 1:: l'ermiyucksin.. Onun için, bu kü· !erile snbit olmadıkça sa~ bedelinin pay-
t a ehemmiyetli d~ilse ! . çük lzil<'yi yapmajjı düşündüm.. Yal· !aşmasından hariç kalacakları cihetle alA-

'\:heınmiyetli değiLe ver- nı:, senden bu beş lirayı dolandırdım Itac!arnnrn igbu maddenin mezkür fıkrasına 
• • ;:ann~tmc .. San~ ?ync".,.olsu~, lıaııadis göre hareket etmeleri ve daha !azla maıu-
~Jci vereceğim... ' suret~~c ol~~~ udıyece~mı .. l alnız, sa- mat almo.Jc ıstiyenclrln 927 _ 7198 dosyıı 

Oh ld . ı.:ın eoyledıgım lıavadl8i yazmayım: .. numaradle mUracaallnrı lll'ın olunur. 
~'-k a e ıdarcye bir kağıt J'alandır, uydurdum .. Sana üstC'lik de 
~ a!ım.. 1 frnalık uapmak istemem ... 
eki amma söylemedin ki... Ertesi gün "Şim,ek,, gazete· 

S,n itn emrini yaz.. Söyle- si, Ahmet Mchmedin "uydurma· 
'Sonra da gider, idareden 1 dır,1 dediği havadisi aynen neşret· 

~ff"· mişti .•• 

1~n Bey, n:ıçar, bir kağıdu Ahm et M ehmet bunu görünce 

ı,ı~~- Veriniz., diye yazdı, ve derhal telefona sanldı ve Affan'ı 
~li~ı, Ahır.ede uzaltı .. t aradı: 

e l'k ;: ~ \1comet, Affan Beyin - Allo ... Sen miain Affan?. 
"ıe .. · E b . b• • 1tıdc duran tabakasm· - vet, enım ... 

~r '·taro. alarak ba~ladı: - Yahu, dün gönderdiğim tez-

u !a.hah, B.ıkırköyünden kereyi almadın mı yoksa?. 
tren, Y edikuJe istasyonuna Telefonda bir kahkaha duyul-

lslanbul üçüncü icra memur
Juğundan : Mahcuz ve furubtu 

mut<arrer bulunan Kadıköyünde 
Pazar yo:unda 166· 6 No: lu Ma

nifotra mağazasında müteaddit 
cins kum atların 20-12-932 tarihi· 
ne müsa~if Salı günü saat 10 da 
satılacağından talip olanların ma· 
hallinde memuruna müracaatJarı 
ilan olunur. (5887) 

htanbul 1 inci mAs memurluğundan: 

Bakırköyünde oturmakta ,.e evvelce car
gııkeblr lcalpakçılar 15!! No. ıu mağazada ~en, hani ya büyük bir kale du: 

ll ı' "t"" t k 1 · Aldım canım Aldım am elbise tıeareWe me•u•ul bulunmakta olın ' :: ,.,; aın o a enın önün- - "' • .... t~ y k Oksen Ataryan iti~ etmiş ve ifl!\a 12 _ 
erken kale yık.'mı!\, iki ma, sen gittikten sonra edi ule· :ı- 11 - !J32 tarihinde nçılıp tu!iycnin adi t•~~ 

"hl:'-"z nlt•nct. kalmı ... Bi: ye telefon ett:,m, kale hakikaten kilde yapılmasına karar verilmiş olduğ~ • 
~f İ\l'alı, ve ö,lülcr var.. • devrilmiş.... d:uı : ı - Müflisten alacağı olanların ve ıs-

fan B 1 ~ d' · 1_ - Ne diyorsun?. tilıke.lc iddiasında bulunanların alacaklarını 
4ı ey, ıa Jsemn ıı:ıymet İ · . ve istihkaklarını Wlndan bir ay içinde ı cı 
•'dir etmekle bcrnher: - Evet, sahıden çökmüş .. Se-
C::a.n1 d d ' b 1 ,:ı •. nin uydurdum dediğin hav&dis 
b· m, c 11 u o t.:ı .... a r mu· 1 d .... 1 · 7 
ır hadise değil ki.. Sim eli ya.alın egıMmıhş .. 

~l'se b'. · hb' 1 1 ı A met e met, tesadüf ün bu 
ızım r.nu ır er 1abeı· . . 

ier cılvesınden dona kalmıştı. Affan 

L tv .t. h telefonda devam etti: 
~. e amma, da n gctirm - H 1 Sen'l 

ına.s do.ires!ne gelerek kaydetUrmelerl ,.e de 
Hllerlnf (Senet ve defter hulAsaları ve ·al· 
re) asıl Ycyn musaddak sureUcrlnl tevdi e·ı

lemcleri. 2 - HllA!ma hareket cezai mes
ullycti mUstclzim olmak Uzere mUflisin 'xl•:; 

lulannm ayni müddet içinde kendilerin! vı, 

borçlarını bildirmeleri., 3 - MU!l!sin mal -
larını her ne sıfatla olursa olsun ellerinde 

' , , ~ - em ge , beni gör .. 
~ azctenizin cıkrnar:;ma d" "S' k . . 'hb bwunduranıarın o maııar uzerlndeki hakları 

• \k · ~ k b · • ımşe " gazetesıne ıstı arat mahfuz knlmak şartııe bun!ıın ayrl ıninl • 

1
, '"\ at yo ile .. Bununla be- ~efi yaptım .• Çünkü iyi bir gazete- det içinde daire emrine tevdi etmeleri ve et-

Q ci bir hadiseyi olmadan evvel bi- mez!crse makbul mazcrctlerl bulunmadık•;a 
cezat mes'ullycte uğrıyacakları ve rüçhan 1 

haklarından mahrum kalıı.caklan, '.i - 26 -l1 lll\unla beraber?. le sezer .. Sende bu meziyet var ... 
eaele bu kadarla kalıa iyi. fa. 

uu mnııumı ltfll tıff!ZU lfflllHIUt 1 IUJRlll mınmmımıumnımuı mmmmmmnmnuıa1111munn11111111tc: nıımıt1ıın1111mımnımuı11111111umı 

i: YENi T ARiH 
1 
~er_ sınıf tarih . klh\bınıo hul4sası 

~ kt1 h 11ntıbanını vermek Lsteyenlere lüzum!u bir rehberdir. 
tuş fiatla lslanbulda Kanaat Kütüphanesinde satılar. 

illOOmll'llOOl l!!'~;r l1~ ~ .11 il ıl ~ı. ~~~!!I 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermaye•İ ; Tamamen tediye edilmiş 

30. 000. 000 Frank 
(l TUrklyedeki Şubeleri : 

lll&ta • Ista o bul • Izmlr. Samsun 
Mersin • Adana 

8 
Yunanlstandaki Şubeleri : 

b. elAnlk. Atlna. Kavula. Pire 
Qııc. :'.'k'; ~any muamelatı. Kredi mektupları. Her cins 

1 uıerıne hesap küşadı. Hususi l<asalar icarı. 

111111 illmi -~ 

12 - !!32 tarihine müsadl! pazartesi glinH 
sa:lt 14 te alacalclıle.rın ilk !çtlmaa gclmele
rl ve müflis ile mügterek borçlu olanlar ve 
kefillerinin ve borcunu tekeffül eden sair 
kimselerin toplanmada bulunmağa hakları 

olduğu ııo.n olunur. 

Sayı\1a ' 

Yeni bir takas mukavelesi 
Polonya'ya ihraç edilecek 

Türk malları hakkında 

iktisat Vekaletinden: 
15 Teşrinisani 932 den itıbaren üç ay müddetle muteber 

olmak üıcre memleketimizle Lehistan arasında akt~dilen takas 
mukavelesinin tatbiki takarrür eylemiştir. Bu mukaveleye naza· 

r~n memleketimizden Lehistan'a "128" bin Zloty kıymetinde 
balı, "252" bin Zloly iç fındık, "73" bin Zloty iç ceviz, "21'' 
bin Zloty fıstık, "31" bin Zloty incir, "84" bin Zloty ~uru üzüm, 
"21,, Z!oty taze meyva ihracına mukabil: 

Lehistaıı' dan; "20" bin Zloty yün iplik, "20" bin Z'oty am
balaj l>ağıdJ, "30" bin Zloty hurdavat eşyası, "150" bin Zloty 

yünle karışık pamuklu mensucat, "70" bin Zloty parke ve kontr 
plak, "235" bin Zloty pirinç, ''60" bin Zloty Jütten mamul aın· 
balaja mahsus mensucat, "25" bin Zloty kıymetinde şişe ve 
lamba şişesi ithal edilecektir. 

Her iki memleket menşe . şehadetnamelerile tevsik edilecek 
olan bu eşya serbestçe her iki memlekete ithal edilecek ve bu 
mütekabil ithalat eşyası dövizleri de kezalik serbestçe ita olu· 

nacaktır 

Keyfiyet ehemmiyetle Türk ihracat tacirlerine tebliğ olunur. 
(6628) 

iktısat Vekaletinden: 
1 - 2054 numaralı kanunun hükumete verdiği salahiyete 

müsteniden şekerin bir elden melekete ithal ve idaresi hühumet• 

çe kararlaştırılmıştır. Türkiye gümrüklerine gelmiş veya 15 bi· 
rinci kinnn tarihinde yolda bulunmuş olan ıekerlerin muamele· 
ferinin tasfiyesi maksadı ve mukabilJerinde muamele vergisine 

matrah olan luymetten yalnız gümrük remi tenzil edildikten 
sonraki kıymetleri kadar Türk malı ihracı ve satılması ve aşağı
da yazılı hükümlere uygun bulunması şartlarile bu şekerlerin 
memlekete ithallerine müsaade edilmesi tekarrür etmiştir. Seke

rin memlekete bir elden ithal ve idaresi tarzı ve bu husus için 

teklif talebi ayrıca ilan olunacaktır. 

2 - Alikadarlarm birinci kanun otuz birinci günü akşamına 
kadar iktısat vekaletine veya 13344 No. Jı kararnamenin 3 üncü 

maddesinin tatbikine dair tamim edilmiş olan talimatnamenin 
dördüncü maddesinde yazılı hey'etlere tahriren müracaatları 

lazımdır. 
Eu müracaatlerda şekerin cinsi ve miktarı, bedeli, menşei ve 

hanği gümrükte olduğu veya hangi vasıta ile gelmekte bulundu

ğu tasrih edilmelidir. 

3 - Ikinci maddede yazılı müddet zarfında müracaat etmi

yrnlerin bilabara vuku bulacak müracaatleri hiç bir suretle na· 

zarı itibara ahnmıyacaktır. 

4 - ikinci maddede yazıla bey'etler birinci kanunun otuz 
birinci günü akşamına kadar kendilerine vaki olan müracaatları 
tarih ve numara sırasile bir cetvele dercederek ikinci kanunun 

üçüncü günü akşamına kadar iktısat Vekaleti namına poıtaya 
teYdi etmiş bulunacaklardır. Bu Hey'etlerin alakadarlara müra• 
caatlarını tesbit için birer numara vermeleri mecburidir 

5 - Şekerin menşei olan memlekete göre lktısat Vekaletince 

tesbit olunacak muadil kıymette Tük mamulatının Birinci kinu· 

nun on beşinden itibaren o memlekete ihracı ve satılması mec· 
buridir. Çekoslovakya için bu mahsul münhasıran fındık, Belçika 

için arpa ile 930 senesi veya daha evvelki seneler mahsulü tütün, 

Macaristan için üzüm, incir ve fındık, Romanya için zeytin ve 
zeytin yağı, Holanda için üzüm, incir ve 930 senesi veya daha 

evvelki seneler mahsulü tütün olarak tesbit edilmiştir. 

"Rus şekerleri evvelce tekarrür elmiş olan esas dahilinde 

gireceklerdir. 11 

6 - ihraç edilen malın gittiği mahalde gümrük rüsumunun 

tediye edildiğinin ve satılmış olduğunun isbat o'.unması ve aynı 
zamanda o ma'.ıalde bu'.unan 1 ürk sefir veya en büyük Hariciye 

memurunun tasdiklerini havi vüsul şahadetnamesi ibraz edilmesi 

mukabilinde şekerlerin memlekete ithaline Gümrüklerce müsaade 
o:un2cak ve keyfiyet iktısat vekaletine bildirilecektir. 

Bu suretle ithal edilecek şekerlerin bedellerinin 8 numarala 

kararname mucibince ihracat dövizlerinden tediyesi veya mah· 

subu şarttır 

7 - Şeker, kahve ve çayın memlekete ithali için iktısat 

veka!eli ile alakadarlar arasında yapılmış olan hususi mukavele· 

ler hükümleri mahfuzdur (6629) 

Devlet Demiryolları ilanları 1 
Bir senede idarede teraküm edecek klrpınh kiğltların yapı· 

lan müzayedesinde tonu 31 liradan talibi uhtesinde kalmıştır. 

%25 den aşağı olmamak üzere artırmalc isteyenler:n 19-12-932 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de Haydarpaşa mağaza• 
sma muracaatları. {6639) 



Savıfa 10 

Çekoslovakyaya fındık ve in
cirlerimiz serbast girecek ve 

dövizleri veri ecek 

iktısa Vekalef nden: 
Çekoslovakya Hükumetince Türk fmdık ve incirlerine vaze· 

dilmiş olan ithalat ve kambiyo tahdidatının ahiren ref edi !miş 
<rlduğu ve bundan böyle bu ma!larrmızın Çekoslovakyaya serbest 
bir surette ithal olunabileceği tebliğ olunur. (6631) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

20 Ton benzin: Kapalı zarfla münak.:sası: 7 Kanuousan 933 
CumartLsi güntj saat 11 de. 

Deniz huvvetleri ihtiy~cı için lüzumu olan 20 ton benzin ka· 

palı z.arf usulil~ münakasaya konulduğundan şartnamesini gör· 
mek ısteyenlerın her gün ve vermeğe talip o' acaldarıo da mü· 
nakasa gün ve saatinde muvakkat teminat mab.buzlar ı Je b rlikte 

Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satınalma komisyo nuna muraca· 
atları. (6589) 

ikhsat vekaletinden : 
1 - Türk mabsu:tt ve mamu atından hükumetçe takas eşyası 

arasına ithal edilenler "hah, tiftik, güJyağı palamut ve hü! isası, 
kereste ve travers, 930 senesi veya ondrın evvelkı seneler mah· 
sulünden tütün, kömür müstesna oln:ak üzere madenler,, ile in 
cır, f1ndık, canla hayvanlar afyon, zeyntin, zeytiny::ğı, ve ku~ ye· 

mıle Antep fıstığım Türkiye cş~·asma hcrıi'z pazar o mıyan mem· 
leketlere ihraç ve satarak mukabilinde o memleketlerden muadıl 
kıymette ecnebi eşyası getirmek istiyenlenlere, talepleri aşağıda 
yazılı şartlara uygun bu ıunrrak şartile, iktisat Ve&.a:et ince müsa· 
ade verilmesi tekarrür etm iştir. 

2 - Bu husustaki talepler tahriren iktisat vekaletine yapıl
ma lıdır. 

3 - Talep olunacak ihracat milttarınm iki yüz bin liradan 
I! olmaması şarttır. 

4 - Türk mahsulat ve mamu'fıtma benü-z pazar o!mıy&m mem· 
leketler Japonya, Brezilya, Hindistan, Cenubi Amerıka, Portekiz 
gibi memleketlerdir. 

5 - ıhraç olunacak maJlarıo dövizleıinin tahsil edildikçe 8 
numaralı döviz kararnamesi mucıbince Merkez Bankasına bir 
bloke hesaba yatırılması ve ancak ithal edilen eşya dövizlerinin 
tediyesine tahs"si mecburidir. 

Binaenaleyh ıhracat <löv.zleri memlekete girmedi~çe ithalat 

döv zleri verilemez. Ancak satın alacağı Türk malı için mübaya· 

adan evvel döviz ızetirmek istiyrnler iktısat vekaletıni haberdar 
etmek ve bu dövizleri milli bir bankaya yatırarak oradan Türk 
malları bedellerini ödediğini Banka kuyudiJe isbat etmek şartiy!e 
bu kayıtt:\n istisna edilirler. 

6 - Taliplerin bir:nci mı:tdde mucibince yapacaklara ihracat 
mu_'rnbilinde kontenjan bari.ci olarak memlekete sokmak istedik· 
Jerı eşyanın c os ve miktarlarını da iktisat vekaletine bildirme· 
Jer ı ıcap eder. 

tfo eşya alakadarla iktisat Vekaleti arasında görüşülerek tes· 
b't 1 ve mukaveleye dercolunur. 

.k. 
7 . - Mukavele tarihinden itibaren ihraç edilip satıldığı ves1· 

1 ıle ısbat edilen eşyanın kıvmeti 13344 r:umarsh kararnamenin 
ü:;ü~cü madc!esinin tatbikin; dair tamim edilmi~ olan talimatna· 
menm dördüncü m dd · d "f ı b a csın e yazılı heyetler marı et ı e tes t o u· 
nur. Bu ihracatın ls\llnbul ı · M · S un Antal 

Ç 
, zmır, E.rsın, ams , ya, 

Trabzon, anakkale, Fethiye ve K··ıı-k .. ··•·I · d l 
ması meşruttur. 

u u gumruıi erın en yapı -

8 - ithal edilecek eşyanın L t' 1 • • t 
Kıyme ı muame e vcrgısıne ma -

rah olan kıymetten yalnız gümrük resm· t ·ı ' k b ı 
k tt

. ı enzı o.unara u unan 
ıyme ır. 

. 9 - ıhracatı~ ithal~tlan evvel yapılması meşruttur. Malın 
kım erden alınc!ıgı. b. angı vasıtalarla bangi me 1 '- ti . m eKe ere ne za· 
man sevkedildiğ·i ve gılt iğı memlekete gümrük · t d" , resmı e ıye 

o.unarak çıkarı!dığmrn o memle.<et gümıüklerınden ve mahallin· 
de <İ Türk sefir veya en büyük Harıciye memurundan t ., · 

evsıKı ve 
satılmış olduğuna dair vesaikin ibrazı mecburidir Bu .,_ 

~ · vesaıl<'. 
ala <adarlar tarafınd an Arıkarada Takas KomİS\'Onuna ibraz edi-
lerek komisyonca verilecek mi'saade üzeriııe ithal edılmek iste
nilen meılın gümrüklerce konterıjan harcı ithallerine müsaade 
o!unur. Komısyonun müs&adesi tarihinden itibaren altı ay zarfın· 
da malların ithal edilmiş bu '. unması mecburidir. 

10 - Alakadar tarafından iktisat Ve~a let ; rıce makbul ve 
muteber mali bir tem·nat gösterildiği takdirde Türk mah ihraç 
edildikten sonra bu malın mahalline vardığı ve gümrüğü tediye 
edildiği ve sahldığı hakkır.daki vesaikin ve viisul şehadetname
sinin vüruduna intizaren ithalat yapılmasır a mi.isaade o unabilir. 
Bu takdirde keyfiyet iktisat Vekaleti tarafından Gümrük ve in
hisarlar vekaletine bi'.dırileceıı: tir. 

11 - Bu esaslar dahilinde iktisat Veka'eti ile mukavelf" ak· 
tedenlerin esamisi Vekaletçe takas komisyonuna ve gi:mrük in· 
hisarlar vekaletine bildirılecek ve gerek lrnmisyooca ve gerek 

gümrüklerce bu esamiye ait ihracat ve itha lat besap!arı tutula
caktır. 

12 - iktısat Vekaletile mukavele aktedildikten sonra taah
hüdün ifası mecburi olacak ve bu hususta r:ıakbul ve muteber 
malt ternir>at iÖster~lecektir. {6627.) 

• 1~;1 
Ka"unuevvel _,.,. -- -
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Eğer val ti 
birik tirm · ş 

iş Bankas•ndan bir kumbara alarak pa e 

o~saydı, şimdi bu fe?aket karşısında' 

Dini dik durabilecekti ! 
icra hukuk dosya rumarası: 

• 1932. 2053 
Biğa icra tremurluğundan: ls

tanbulda Zongu~daklı Kadri be· 

ye borçlu Karin çiftliği mutasar· 
nflarmdan Ali bey z.ade Ahmet 
beyin hissesi olarak bekiyye 
Karkı çiftliği de vaki 2333 lira
lık tahminen 133335 yüz otuz üç 
bin üç yüz otuz be' okka bır 
l.uçuk kamara otları arhrmaya 
vazo'unmuş ve geçen 8 kanunu-
evvel 1932 tarihinde son müza· 
yede günü fazlaya talıp zuhur 
etmemesi ve yalnız bir talip 
varsa da anın da pek dun fiat 
verrresioden tekrar artırmaya 
bugünden ıtibaren vazo~unar -·k 

işbu ot rapora nazaran kısmen 
çürük ve sağlamı karışık oJdu~u 
ilaveten. zirdeld şeraite muvafık 
müşteri çılsarsa :ll Kanunuevvel 
1932 tarih çarşamba günü iha· 
lesi Karkı çıfUiği Tepe ağıl 

mevkiin de icra kıhnacağı ve Lan 
mucibince talıp çıkmaz veya çı· 

kıp da vakit gecikirse ferdası 
günü yam 22 Kanunuevvel 1932 
tarih perşembe günü Karabiğa 
nahivesi hül<fı-rıet konağında sa· 
bahleyin müzayedeye mübaşe· 

retle o gün behemehal saat 15 
te ıha ı eı katiyesi icra kıhnaca-
9mdan ta ip o anların zirdeki 
şera:te tamamile riayet etmek 
şartile her iki mUzayede mahal
lindeki icra memur'uğuna müra
caat eyleme :eri lüzumu ilan olu-
nur. 

ŞERAtT 
1 Mrızayededeki otlarıo 

\'aziyeti ve ehli vukuf raporuna 
na1aran, müstacelen satılması ve 
tes im ve tese , ümü mecburi o up 
esc:sen kanuni mehıl evvelkı ar· 
tırmada deı <-edildiği halde tara· 
feynin menfaati iktizası hiç bir 
ist ı fade elde edilmediğinden 
mevs min kı" o'ması ve vakında 
fazla rahmet ve kar : arın yağma· 

sa melhuz bu unduğu ve otların 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Ta rıbi kılo Denk Nev'i 

1877 9tı 1 
99>4 ~26 2 
4 79 241 3 
1908 106 4 
1~68 72 5 
3820 191 6 
2444 119 7 

~~99U 13Sl ~ 
Bank belejin vergi borcundan dolayı Aksaray' da SiO /. 

bakka ı Redifpaşa konağında mevcut nev'i ve mikdarı baJjr;? 
zdı 25990 kilo tütün açık artırma suretile satılacaktır. Y G~~ 
müzayede 14· 12-932 tarihine müsadif Cumartesi günü saa1:4feı 
başlayacağından malumat isteyenJerin müzayede ~ünündeo l 
Galata maliye şubesine ve yevmi müzayede günü zikr6~61 
~onakta nıaliye tahsil memurluğuna müracaatlara. 16.!,% 

uırunnuı11umınmııuwıımu rımm~uuuııuımnauıa1111tı1ııım111mınımııt1111nuınımuMU11•tmt11Hıııua11unm11111ntıırn11110nmauıra11nn111n1111'1'!mfUlll1 .,, ,,ı 

açık ta bu urıması hasebile fazla karışık olup çürük ve sd ~ 
kalmağa mütehammil olmayıp ihale edilir edi lmez ay1ttır1PbD 
daima tehlikeli o:duğundan isti· b~~ b?lya yaptırmaya bil t 
cat noktai nazarından satış pe- muşteruer mecburdur ve·fıt 
şın para iledir ayni umanda bil· susta vaki olacak masa~' e 
tün müşteriler bedeli ihaleyi der· ücreti dellatiye ve s.ııır 
bal mahalli icrası vasıtasile Biğa keza müşteriye aittir. ...,~~ 
icra kasasına teslıme mecb~r- 5 - Uzun uzadıya ı0fı11ı 
durlar ve mümklin mertebe muş· ve itirazlara mabal l<• bj 

teri otları süratle teslim _al_mağa ü~ere. müşteriler beh~~edt 
ve vezinden sonra tabınını be- kanunuevvel 1932 tarıh•0 ~~ 
deli ihaleden fazla çtkarsa o flu kıdaki işbu ot mahaJliıır g6'ı 
da parasını derhal vermeye ve gelip ihaleden çok evve fr.~ 
tahminden fazla okka itibariyle leri ve ihale edildiğin 1 0 l~J ı 
fozla çıkarsa onu da kabul etme· günü işbu muhammen iflp 4 
ye mecburdur. okka olu icradan tabın~~ 

2 - Hari.;ten vu'<u bulacak gün derhal tes:irn at 019 ıJ 
ta ipler ihale saatinden asgari bunu mütaakip mevsıı:ı>',t, 
altı saat evvel son taleplerini olması ve yakmda fazla Y ~ı 
ve ~aı~ hususatını açıkça ma· ve karların yağacağı pelıt,1ıf1 
ballı ıcrası vasıtasile cevaplı temel bu!unduğundan ~ i' 
telgraf çektirmeğe mecbur olup derhal ve az gün içiod~ b:ıc 
la1lettayin icra harici gayri mu· tmp icraca vezin .et~ı';.f et.ııı; 
sarrab basit te!graf talepleri susuou her hal~e ~~tıdaire~ 

1 
kabul ediJmeyecektir. mecburdur. Çunku giiJJiJ 

4 
3 - Hariçten vaki olacak ihale gününün ferdası ·ııi tt; 

talipler derecei servetlerini ve le edilen otları tabd>~if o ~ 
vazıyetlerinio ne meckezde ol- ~tmekle aJaka~ı~~ ke: ~e ıı04 doğunun mahalli icrasından gından faza çuruaıe . t11~· 
ta~dikan mufassal telgrafı ma· bırakmak hususundaki S!6!~ 
halli icrasmdan müzayede ma· müşteriye ait olup orıa "'et'1 

A 

b · t ey 
ballındeki memura cevaplı tel- tıcal ve e emm•Ye ·o 11' 1ı 
graf çektirmeleri mecburidir. müşterinin ve tarafevıı~,,si ,S 

4 - Rapora nazaran, işbu atleri iktizasıodandı~. dit•, 
kamara otlarda çürük ve sağlam dirde itiraz kabul degıl 



~ Kanunuevvel 1932 

icra hukuk dosya numarası : 
1932-2042 

Biia icra memurluğundan: 
Bandırmada avukat Buı-ha

ll~tliıa Beye borçlu Karln 
tftliği . mutasarrıflarından Ali 
k Y ~erımesi Sait Beyin karısı 

lauJe Hanıma ait emvali mah
~llzeden mütesariulfesat kısmın-
• ~n1 bulunan Karkı çiftliği tepe 
il mevki, indeki 656 liralık 
~~~inen 32.800 otuz iki bin 
ı. ıı yilz okka çürük ve 11ğ
ı· lll karışık balya otlarla 29l6 
ıralık tahminen 167200 yüz alt
~1' Yedi bin iki yilz okkalık 
1 •lllara halindeki çilrilk ve sağ
•rnı karışık otlar mukaddema 

~'.•ki.i müzayedeye konmasiyle 
tıncı artırmada talip zuhur 

ttrn•ın · b. 'k' · t " esıne ınaen ı ıncı ar ır· 
llıaya konularak zirdeki şeraite 
llıuvafık müşteri çıkarsa 21 Ka· 
ll~nuevvel 1932 tarih çarşamba 
'urıu ihalesi Karkı çiftliğinde 
~ k •t• ra .• ılınacağı ve ilin şeraı ı 
llıucıbınce talip çıkmaz veya 
çıkarsa vakit gecikirse ferdası 
ınrın yani 22 Kanunuevvel 1932 
tarih perşembe günü Karabiğa-
da h"'- w d .. d Ullfımet konagın a muzaye-

eye jkinci kısım olarak sabah-
~811 başlanılarak saat 15 de 
ıhalei katiyyesi icra kılmacağın-
~an talip olanlarin zirdeki tera· 
ıte tamamiyle riayet etmek ıar-
~YJe her iki müzayede mahal· 
lındeki Biğa icra memurluğuna 
'ıUracaat eylemeleri lüzumu ilan 
•lunur. 

ŞERAiT 
1 - Müzayededeki otların 

laıiyeli ve ziraat memurluğu-
llun raporuna nazaran müstace· 
ltn satılması mecburi olup esa
'en kanuoi mehil birinci artırma 

•ıtasmda derç edilip tarafeynin 
"1enfaati iktizası bir istifade el
~ edilemediğinden ve mevsi· 
l '" kış olmasandan açıktaki ot-
1\tırı fazla durmıya mütehammil 

1'1JJ•dığından satış peşin para 
1 

C olduğu gibi bedeli ihaleyi 
ı~!ha~ mahalli icrası vasıtasiyle 

•ga ıcra !tasasına teslim etmiye 
bütün mllşteriler mecburdurlar 
Ve mümkün mertebe otları müş
teri süratle teslim almıya ve 
lleticede parasından fazla çı· 
karsa onunda parasını derhal 
~ermiye ve tahminden fazla çı· 
karsa kabul etmiye mecburdur. 

2 - Harıçten vuku bulacak 
talipl~r ihale saatinden ~sgari 
llltı s:ıat evvel son taleplerini 
'çıkça mahalli icrasından cevaplı 
t~lgraf çektirmeleri ve lialetta· 
)ırı icra harici gayrı musarrah 
1~1graf talepleri kabul edilmiye
\ktir. 

3 - Hariçten vaki olacak ta
li~ıer derccei servetleri ve va· 
lİYetlerinin ne merkezde olduğu 
~aballi icrasınca tasdiken mu· 
••sal telgrafı icradan müzayede 

~~hallindeki memuruna cevaplı 
b~ graf çektirmeleri bu husus 
o~tirıcj ilanımızda ca muba t rer 
dıduğu ha:de maalesef lstanbul-

ll Riılrnllah Hayat E?ey riayet 
:tınernekte olduğundan onun da 
a~arı dikl<atini celbederim. 

k 4 - Rapora nazaran gerek 
•ınara otlarda ve gerekse bal-

~ıa 1°tlarda çürük ve sağlam l(a· 
fıl\ ol d - ··k •a. 

1 
up kamara an çuru ve 

Ya~ an_ıını tefrike ve keza bal· 
t •kı çürük ve sağlamını ayırt· 
•rıp 

bnt·· det hal balya yaplırmıya 
\' un rnüşteriler mecburdurlar 
ıtı~ı bu husustaki masarifat ka
det~n. rnüşteriye aittir ücreti 
"'"•~lıy.e vesair masarif de keza 

S erıye aittir. 

11ın11 k Uzun uza~ıya bilibara 
k,ı:. aşa .~e itirazata . mabal 
hetn bınak uzere, müşterıler be
Ç,r,a al 21 Kanunuevvel 1932 
~•ııı:db~ günü Karkıda ot ma· 
"'' b ckı satılık otları görmiye 
•ilb~ıı ~durlar aynı zamanda mev· 
la Ya. ış olması ve l'akında faz· 
i~lilb:~urlar ve karların yağmak 

li pek melhuz bulunduğun· 

KUW 
Eyüp sulh mahkemesi ahkamı 

şahsiye hakimliğinden: Eyüpte 

Takkeci mahallesin~n Alaca bak· 
kal sokağında ] O No. lı hanede 
mutasarrıfan sakin iken vefat 
eden Mehmet iskender efendinin 
terekesi işbu Kanunuevvel ayının 
20 inci Salı günü saat 14 den 
15 şe kadar mezkur hace önün. 
de açık artırma suretile satıla
cağınden iştirasına talip o'anlarm 
o gün o saatte hazır bulunma
ları i in olunur. (5889) 

r111mmmımm11111111umnnmı11111tt111111mıın111111uııwımu11,a111nu11ııurıııuıuuttnıtua 

dan talipler iha'eden ferdası gü· 
nü derhal ve az bir gün içinde 
gerek tefrik ve gere::se balya 
yaptırmak hususunu istical et· 
melcri ve teslim ve tesellüm mu
amelesini asgari gün içinde hi
tame erdirmeleri ve talip olmaz 
dan evvel nevakısını ihaleden 
evvel müzayede memuruna mü
racact etmesi, aksi takdirde 
ihaleden sonra hiç bir itiraz ka· 
bul edılmiyccektir. (5895) 

VAKiT 

PARA-J'ERVET 
KUM&ARADAN 

DOVGAR. ... 

• • )>• .. ..... 
"..... .. '.fi: '-._ Tenzilatlı Satış 

Tasarruf 1 hfuısı rnünascbclilc f:ı.bri ı o ıerızılılcla satıl acağını 
k:ımız mamu!Atının ) uzdc • muhterem ınü~lerilc · 

rine arze~ lcr . Sirkeci Ebu.ssuut C:ıddcsindc l\:ır} ol:ı 'c madeni E~ya f:ıbrika$t 
Sahş yerleri : : 
l':ıbı:ka, Erninönunde ScUınik Eonm:ırşcsi, ( ,t:ınbul ve Bcyoglu LtildAI caddesin ı 

i6~~ma de Yerli Mal':ır P:ızan Kadıl.ör bkelcsinde C:ılip Bey 44Sti! 

inhisarlar umum f\1üdürlüğünden: 
Gemlikteld Tu1. idarehanemizle depo'arımızda ş:ırtname ve 

projesine tevfikan y:ıptırılrnas: mul<arrcr (4524} lira bedeli keşifli 
tadilat ve tamirat lrnpah zarfla talibine ihale o~unacaktır. Talip
lerin şartnameyi görmek üzere her gün Galatada miibayaa ko
misyonuna müracaat ve ( 0o 7,5) teminatlarını hnvi lf!~dif mel<tup
larıoı nihayet 126· 12-932) paznrtcsi günii saat (15) on beşe ka· 
dar komisyona tevdi etmeleri. (6443) 
----------------- ------

Moda Muallimi aranıyor 
Selcuk Kız San'at l\1ekt~bi MüdürJiığiinden: 

80 - 120 lira ilcretle bir Moda muallimine ıhtiyaç vardır. Ta
liplerin şeraiti öğrenmek ve kayıt olunmak üzere Kanunuevvelın 
19 uııcu P~zartcsi günü akşamına kadar Çap 'cla Selçuk Kız 
San'at Mektebi Müdürlüğüne muracaatları. \6596) 

Savıfa 11 

Jstanbul üçüncü icra memur· 
luğundan : Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve parnya çevrilmesi 
mukarrer bulunan eşyayı beytiye 
21-K. Evvel-932 tarihine müsa
dif Çarşanba günll saat 11 den 
12 ye kadar E,enl<öy Koz yata
ğında Üsküdar caddesinde 33 
No: lu Mavren efendinin hane· 
sindi! ikinci açık arttırma sure
tiyle satılacağından taliplerin ma
hallindeki memuruna müracaat-
ları ilan olunur. (5904) 

Konkordato komiserliğinden: 
Samsunda Abdülhakim zade 
Mahdumları ve Emir Hüseyin 
zade lbrahim Komandit Şirketi 
tarafından vaki olan Konkordato 
talebi Tetkik Merciince muvafık 
görülüp mezkfır şirkete iki Ay 
Mühlet verilmiş olduğundan mc:z
kiir şirkette alacağı bulunanların 
ilin tarihinden itibaren (20J gün 
içinde Samsun adliye dairesinde 
Konkordato komiserliğine ba is
tida müracaatla alacaklarını ka
yıt ettirmeleri ve alacağını mez• 
kfır mllddet içinde bildirmeyen
lerin Konkordato müzakeresine 
kabul edilmeyecekleri ve Ala
caklılar Toplanması gelecek 1933 
senesi birinci ayının (16) on al
tıncı Pazartesi günü saat on 
dörtte borçlu şirketin Samsunda 
su başında Araste sokağındaki 
merkez yazıhanelerinde yapıla
cağı ve bu teplanmaya tekad· 
düm eden on giln içinde alaka
darların vesaiki tetkik edebile
cekleri ilin olunur. 

Samsunda Abdülhakim mah
dumları ve Emir Hüseyin zade 
Şirketi Konkordato Komiseri. 

lstanbul dördüne il icra memurluğundım: 

Tamamı 5000 Ura kıymeti muhammlneli 

Boğaziçindo Rumellhisarmda. Arpacmlni 

mııhnllcslnde Suyolcu halen mezarlık sok.\· 

ğ"ında eski l - 3 ve ı - 3 yeni halen o.? 
numa.ra.lı kaydcn muluıdde?l)a yekdiğcrlo1 

mııldlp arsa elyevm hano halc.'l ah~ ı:ı ı 

partıman §eldinde olan bahçeli hanenin ta-

mamı açık arttırmaya konınll§ olup §art
nanıcslnln 22 - 12 - 1932 tarlhlnden lll

baren dairemizde herkes tara.fmda.n görUlc· 
tlleccğl gibi 23 - ı - 933 tarihine mUs.:ı

dif pazartesi gUnU saat 14 ten 17 ye kad:ı.r 

dalremizdo açık arttırma ile satııaeakur. 

Arttırmaya iştirak edecek taliplerin mu
hammen luymeUnln yüzde yedi buçuğu nlB· 

peUııde pey nkı;esini veya mlllt bir ba.nkıı
nm temlnnt mektubunu hamil bulunma.tarı 

lll.zım ır. MUtcraltim vergilerle vakıf len.resi 

"" bcledlyeyo alt tenvirat ve tanzifat rU

mımları mU.~torlyo alt \'e 1424 numaralı fc
rıı ve ına.s ka.nununun 119 uncu maddesine 

tevfikan bu gayri menkul üzerinden ipo -

tekli u.lacaltlıla.r ile diğer all!.kadaranm ve 

irtifak hakkı ı;:ı.hlplerlnln bu haklarını ve 

hususile faiz ve masarlfe dair olan iddla

larmı ll~ tarih!ndcn IUbıı.ttn !?O gUn içinde 
ovrakı mU:ıbitclerlle bildirmeleri ak6i hal-

de haklan tapu sictllcrlle sabit olmadıkça 

satı§ bedcllnln paylıışm:ısında.n hariç kala
caltları cihetle alQ.kadarnnm işbu maddel 
lra.nunlye hUkmUnc göro hareket etmeleri N 

dnhıı. fazla mıı!Qmat nlmak fstlycnlcrin f.ıJl 

- 1030 dosyıı numıırasile mUraraatıarı ilt!.n 
olunur. 

lstanbuJ Birinci iflas Memur
luğundan: Müflis Antikacı ve 
Halıcı Sabatay Hayım Efendi 
tarafından Doyçe Oryant Bank 
ve Felemenk Bahrisefit banka· 
Jarına terhin edilmiş olan muh
telif cins ve cb'alta İran ve 
Türk halılarının c:çılc artırma ile 
müzayedesine karar verilerek 
~vvelce icra kılınan birinci ar
tırmada muayyen kırmeti bul
madığından satış tehir edilmiş 

ve ikınci art ıı mı ya karar veril
miştır. ikinci artuma 19 K.evvel 
932 Pazart('SI günü sabah saat 
10 da Beyoğ:und:ı Tcpebaşında 

Perapn1as oteli karşısında vaki 
~abntnv 1 l ıyım Efendinin ma
ğ~zasında icra kı'macağından 

t~l µ 'erin u1uayyen saatta ma
halıinde if'ns idare azalarına 

mÜr"cıal etmeleri ilan olunur. 

\5~10) 
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!ayıfa 12 

'"Doktorları 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğwn ve kadın hastalıkları mütehassısı 
Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
11:>-18 Beyoğlu, İstikllıJ caddesi No. 193 

(Opera sinemllJ!lı karşxsx) 
Tel. 1960 - 4,2221 

Doktor 

A. Horhoruni 
Heyoğlu meJ<tep, soka~ındaki mu· 

aycnebanesini cemımcn kapamışıır 

f:m!nönünde Valde kıraatbanc;.i yıı 

nrııdaki maayınchanesinde hastalarını 

~abahtan ak~ama kadar bizzat ıcda\ i 
eder. Telefon · 241:31 

Doktor 

Aristidi 
Muayenehanesi: Eminöntinde !:;nııaonu 

Han üçUncü kat numara 8 

-----'~--------------------·· lloktor 

~min Şükrü 
D&hilı ııa.stallktar mütehassısı 

ıstanbuı ı:>uıtanmahmut ttirbesı. Babı 
llli caddesı, No. 10. 'l'eleton muayeneıııı 

ne : 22622 - Telefon ev: •.3125 
·Her gtln öğleOen sonra saat 14-11' 

iiroloğ • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Sobrek, mesane ve idrar yolu 

llastalıkları mUtehassısı 
Muayenehane: '1'ürbe, Mabmudiy11 .. 

desi. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

Kaplkyan 
.\1uayenehanesi Sırkeci Muradıyt: 
caddesi ~o 26 lel. - 21077 lsta:ıbul 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
lclnt.r ,yoUarı bası.tlı.ldarı aıüteha'lsun 
Eı:ninönU (Sabık Karaka§) hanına 
nakletmi~tir. Cumadan maada ber gün 

tı:ıştalarnıı · kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
D.ıbıli Hastalıklar mütehassısı 

Divan~'.olu l\o 118 Telefon : 222;~98 

Göz hekimi doktor 

Siileyman-- Şükrü 
Birinci sınıf mütehassıs 

Habı:\h < ı\nkara c:1ddesi Numara 601 

Diş doktoru 

Zeki Halit 
:\Jua~ enehancsi l\adıkö~ Altı yol ağ7.ı 

Diş tabibi 

Zeki Nuri 
HergUn hası~ k bul edilir. 

Her nevi dl~ r<! a sısııöı te
~avl olunur. f/ı uayenehane. 
OskUdar Ahçıbaşı Mektep 
sokak ft:o. 50 

Zayi 

Markrise namıle mahkük 
mühürümü bir müddet evvel zayi 
ettim: Mezkur mühürle şimdiye 

dadar biç kimseye borcun olrna· 
· dığım ilan ederim. (5865) 
Üsküdar Yeni mahalle Miroğlu 
sokak No. 106 Ohan ı Acem

yan Z( vcesi Margarit 

Hasan zeytin yağile , Hasan kolonyasiie 
•re Hasan kremile yapılmış 

BASAN 
SABUNLARI 

l birer şaheserdir. HaJis Jimon çiçekleri
nin ve hakiki, tabii yaseminin ve Is

parta güllerinin ınsana hayat ve ruh 
veren ko!, ularım cami olup cildi yumu· 

şatır. Bilhassa nermin ve nazik ciltli 

kadınlar ile çocuklara şayanı tavsiyedir. 

Avrupanın terkibi meçhul yağlarından 
vapılmış sabunlardan teve.~ ki ediniz. 

Veche ve cilde taravet ve letafet bah
şeden zeytin yağlı ve Gliserinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 

VAKiT 

Yılbaşı geliyor, 

Ne duyulmuş, ne ~örülmüş · 
"Bu iş te lpeldşin'dir ! " 
Sankı ı~ı' il'! öri lmiiş 

"ipek iş,, bir çok 
hediyelik eşya 

hazırladı 

usu iJ te lpekiş'mdir ! " 
Hakhyım, dalsam sev:nce 
Krep M·zam'ı 2örünce 
"Meht p\ar, fİİrden ince 
''Hu ış te ipekiş'ındir ! " 

· Ne hulyalı ıabablıklar: 

Gıdiniz 
G ,, ,, /; ' orunuz.n 

1stanbu1 üçüncü icra memur· 
luğundan : Paraya çevrilmesine 
karat verilen 1000 adet Rone
sans ve 500 silinmiş çehreler 
500 islamı ıet ve Hükumet 500 
Nadire ve 500 adet Aşk 
peygamberi ismindeki eserler 
22- l 'l-932 tarihine müsadif Per· 
şenbe günü saat 10 ile 11 ara
sında . Ankara caddesinde Reşit 
etendı hanmda ikinci katta 6 
No : lu odada ikinci açık arthr· 
ma suretiyle satalacakhr. Talip 
olanların mahallinde hazır bulu 
~~cak me-rıuruna müracaatları 
ılan olunur. ~5903) 

Işık, güzellik ve bahar 
Sanlo kucaklaşıyorlar .... 
"rlu iş te lpekiş'ındir ! " 

Preton'un üç dört metresi: 
Cıci bir çay elbisesı, 
Neş' elerin hazinesi. 
''Bu iş te lpekiş'indir ! 1 

, .. : ı~ \t- . ·'.li:~ . .. "",'o;.-:O ...... ~ ··' 

V A·-r ANDAŞ 
TASARRUF HAFTASINDA 

Cidden tasarruf etmek istersen 

UCUZ MAL AL 
Bunun için hali tasfiyede bulunan 

R 
Mağazasına Git 

Sergiyi Gör 
ve UCUZ fiatları takdir et 
Tasarruf haf tasma mahsus olmak üzere 

1848 1932 SERGİ FlATLARI 85 Senelik mevcudiyete malik müessesedir 
~hretini kazanmış ve büyük babalarınızla babalarınızın ihti
yacatını temin etmiş bulunan H A Y D E N müessesesi; sattığı 
mallarının mükemmel cimıini takdir etmesini bılen muhterem 
Istanbul halkına daha uzun müddet müfit olmak ümidindedir. 
HA YDEN müessesesi müdüriyeti; herkesin istifade edebilmesi 
emelile ve teeHÜsünün 85 inci ıenei devriyesi münasebetile 

Fiatlarını mühim bir surette Tenzile 
karar vermiştir. Her vakit böyle müstesna fırsatlara tesadüf 

edilmediği cihetle 

Hepiniz ist~fadeye koşunuz. 

asla tebdil edilmemek şarti!e asgari yüz kuruşluk mal alana 

Nakten yüzde beş verilecektir. 
'\ " •. : -·· • < _.· 

Fatih MalmUdürlUğülıden: 
Samatyada Hacı Hüseyin ağa mahallesıoin Tarakçı sokağın· 

da 31 Mükerrer yeni 10-11 No. lı kagir hanenin nısıf hjssesi iki 

b~~ iki yü~ lira kıymeti muham.mine~i olduğu cihetle sahş bedeli 
dort senedsr. Dört müsavi takııtle odenmek üzere . müzayedeye 
çıkarılmıştır. Müzayede müddeti 5-birinci kanun - 932 tarihinden 
29 - Birinci kanun - 932 tarihine kadar yirmı beş gündür. Mezkur 
nısıf hissesi iştiraya talip olanların 29 • Birinci kaaun - 932 tari· 

hine müsadif perşetllbe günü saat onda Fatih Malmüdürliiğünde 
müteşekkil müzayedat ve ihaıat komisyonuna müracaatları. (6417) 

16 Kanu"'uevveJ J~ 
- HAKTERIYOLO~ -~ 
• • 

Dr. Ihsan Saoıt 
B \KTERIYOLOJt LABORATUVAR! 

Um~m kan tahlilfttı. Fren~! hno~: 
nazarından (Wasserman ve "a n 
mülleri' Kan ki.ırevvatı sayılması, 

/ . . 
ro ve ısıtma hastalt ldarı teşhisi 1 

hl'" balgam, cerahat, kazurat \"C sa ta 1 

ültta mi ı .:. roskopi, hususi aşılar is~h7J~ 
Kanda üre. şeker Klorür kallesterın !11~ 
tarlarının tayini. Divanyolun ·~a Sul~ 

•Mahmut türbesi No. t 89Telefon~ 

3UncU tc;olordu Satmslnt1 

Komisyonu i1Anbr1 

Yerıı fabrikalar mamulalıod' 
15,000 metre boz renkte el~.i; 
lik kumaş kapalı zarfla aıu 
kasaya konulmuştur. {bale, 
31· 12-932 cumartesi günü "3 ~ 
15 tedir. Şartnamesinı görcPe 
üzere her gün ve münakaS8~ 
iştirak içia o gün ve vaktirı.0;11 
evvel Ankarada M. M. Vekal 

1 11' 
Satınalma komisyonuna mracs 
lan. (1054) \6510J / 

lstanbul dördüncü icra. ısı;; 
mur.uğundan: Tamamına bın.1 ~ 
yoz lira luymet takdir ed•; 
Beykoz'da Çınatalb sokağıtl: 
t Çarşı içinde) cedit iki numar' 
Üstünde odası bulunan karf 
dükkanın tamamı açık arttı~ 
ya vaz edılmiş olup 12-12· r. 
tarihinde şartnamesi divanba~ 
ye talik edilerek 18 1-9j2 t~~ 
hine müsadif çarşamba gil 
saat 14 den 16 ya kadar ls.t'rı 
bul dördüncü icra dairesıJ1 

açık arttırma suretile satılacı.ı~ 
tır. Arttırmıya iştirak için yüı0, 
yedi buçuk teminat. akçası .' ~ 
nır müterakim vergı, beledıf 
vakıf icaresi müşteriye aittir. 

9.l9 tarihli icra kanunuııt 
119 uncu maddesine tevfık 
hakları tapu sicillerile sabit ~ 
mıyan ipoktekli alacaklılar İ~ 
diğer aiikadaranın ve irtif6 

hakkı sahiplerinin bu haklar~; 
ve hususile faiz ve m~sı:ırı, 

dair olan iddialarını ila°: ~ad~ 
hinden itibaren yirmi gün ıçıP ~ 
evrakı müsbitelerile bildirme!~ 
lazımdır aksi halde hakları tar 

sicilleriyle sabit olmıyanlar ss1~ 
bedelinin paylaşmasından harç 
kalırlar alakadarların işbu iP~~ 
dei kanuniye abkimına go 
hareket etmeleri ve daha fsı 
malumat almak istiyenlerin 93 
148 dosya numarasile mearıır 
yetimize müracaatları ilan ol' 
nur. (5886) 

----- -~ ~ 

Istanbul asliye mabkertıli 
6 ıncı hukuk dairesinden: 1<9

01 
riye hamının kocası Hase~' Ji 
Başçı Mahmut mahalıesinde ye~ 
No. lu hanede sakin ve baıe 1 
ikametgahı meçhul bulunan E~ 
Hu fııi Ef. aleyhine ikame of, 
nan bo,anma daYası hakkıl1 

1 

gıyaben cereyan eden mab~e, 
mesi neticesinde boşanmalat•~, 
8 • teşrinısam - 932 tarihinde. ~;' 
rar verilmiş ve bu baptaki ılB ( 
gıyabiyenin bir nüshası ma~~j, 
me dıvanbanesine ilsak edıl 
olmakla tarih ilaadan bir aY ı;,~ 
hnda kararı mezkôre itiraz e 1 
mediği takdirde hakkınızda ~ıJ~ 
melei kanuniye ifa edilecegı ·ı 
keyfiyet tebliğ makamına 1'9~ 
olmak üzere ilan olunur. ~ 

J 
lstanbul yedınci icra ıneı:J' f 

luğundan: Mahcuz ve par';, 
çevrilmesine karar verilen g/. 
mofon ve plakh 19- 12· 932 l j 

bine müsadif pazartesi saat I 
ile 12 de Divan yolunda ~ 
Feyziati mektebinin yamnds /. 
fet efendinin dükkanı öııilJ 
açık arttırma sntetile satıll 
ilau olunur. (5908) _,/ 
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