
lstanbulda muhtar. 
intihabı 

.. liin yapılacak, yeni muhtarlar ' 
leae baımda işe baıb~acaktar ,.. .. 

Boğazda ve Limanda. 
üç kaza 

iki vapur çarpııh, bir vapur karaya 
oturdu, bir kayık da battı 
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Vakıt Bugün 18 Sayıf a 
Bugünkü sayımızda bulunan yazuardan bir kaçı : 

Bı·r p A k . Bu romanı 32 sayıfa halinde a pazın ş ) . bulacaksınız, beş gün sonra 
tanı bir kitap halinde elinizde bulunacaktır. 

~lenmek istiyenk aıb"otar.Ôı;: bir k:dın ne demektir 
Bir muharririn kendisıni zevce arayor gibi göstererek 

çeşit çeşit kadınlarla vaphğı mülakat 
-- '-'-

Bir Müsabaka : Bu senenin en iyi film.i ? 

Günün sohbe~i .. Muhar~~ : S~Jami izzet 
•• O k Kimler ıir, ne kazanıyorlar? s üdar tramva- ............................... : ...................... .. 
Yınıngenişletilmesi Münir Nurettin B. 
h· ~ir meclisi son celsesinde mü· 

1111 bir karar verdi. Bu karar Üs
lcüdlr tramvay şebekesinin çifte 
~e9l-ilmesi ve Kadıköy havalisine 
de uzatılmasıdır. Fakat bu iş he•· 
leyden evvel bir para meselesidir . 
\'ani faizi ile birlikte bir milyon 
\ra.Iık uzun vadeli bir krediye ih· 
~Yaç görülmektedir. işte şehır 
~eclisi bir taraftan Üsküdar tram 
"ayının genişletilmesine karar v~
t'İtken diğer taraftan bir milyon 
liranın istikraz suretile tedariki i· 
Sin belediye reisine selahiyet ver· 
'-'iştir. 

Şehir meclisini bu tarzda bir ka
r-.r vermeğe sevkeden şey Üsküdar 
lra.vaylarının bugünkü vaziyetidir. 
Senede elli, altmış bin lira zarar 
kd~ Üı\i:U<lar tramvayları yapıln· 
k en eaaacn bu netice bir dereceye 

adar tahmin ediliyordu.Fakat ilk 
lenelr için mu!ıakkak olan zararın 
•eneden seneye azalacağı ve b~r 
tün kar getirmeğe başlıyacağı dil· 
tih1ülüyordu. 

lialbuki Üsküdar tramvayının 
lcılışından bugüne kadar beş se

tle geçmiştir. Bu beş senelik tec • 
~benin neticesi ilk ümitleri tabak· 

0ı.ık ettire"?.emiştir. Binaenaleyh 
•küdar tramvay hattı bugünkü 

~l<:iyette kaldıkça her sene elli, 
~t?nı§ bin lira zararı göze almak 
~ım gelecektir. Hatta iş bununla 
d, kalmıyacaktır. Bir kaç sene 
~llra mevcut tahrik vasıtaları yeR 
litıe yenilerini getirmek icabedc
Cektir. Fakat mütemadiyen zarar 
~den bu müessesenin bugünkü va
~i}'etindeki ümitsizli k bu yeni 
~srafları ihtiyara teşvik eden 
~ahiyette olmadığından tramvay· 
tın zaruri olarak kapanması gibi 

lcı bir mecburiyet hasıl olacaktır. 
.\caba Üsküdar tramvayları İ· 
~ hakikaten bir kaç sene sonra 

Panmaktan başka bir çare yok 
laludur?. 

it itte §ehir meclisi bu mülahaza 
ı.: hareket ederek tetkikat yap~ış 
tile lQ Üsküdar tramvaylarının ıs • 
d halini .kurtarmak, hem de Ka
li•k.öy cihetinin vesaitinakliye ih· 
~-cını daha iyi bir şekilde temin 
" ebilrnek için bugünkü tek, dar 
.:_ ltıüntehaları sayfiye hattı ve 
~b!darpaşada geçit olma~ası ha· 
"- ıle gayri tabii olan Üsküdar 
~tını çifte çevirmek, ayni za· 
L llda Kadıköy cihetine uzatmak 
~rarrn · • li . ı vermış~.ır. 
~ ~lıhazırda Usküdar tramvay· 
llb..ı ~ki buçuk milyon yolcu taşı • 
~dır. Dar hatlı şebekenin çif-

ehmet Asım 
(Alı lGralı 2 ncı sagılada) 

Az kalsın zıraatç o acaktı, 
fakat konserlere baıladı, 
şimdi bir fitımde rolü var 

İnce san'ati ve yüksek san'at· 
kar ruhu ile musiki hayatımızda 
bellibaşlı bir varlık yarabnıya 
muvaffak olan muganni Münir 
Nurettin bey bir müddettir Kıb
rısta bulunuyordu. Memleket hu· 
dudunu aşan töhretinin Kıbnıta• 
ki akisleri kendisini orada birkaç 
konser vermiye mecbur etmitti. 

Dün, iki gün evvel şehrimize 
dönmüş bulunan genç san' atkarı 
ziyaret ettim. Henüz yorgunluğu· 
nu alamamıt görünüyordu. Bu .. 
nunla beraber konuttu\<. Krbrıata 
gördüğü büyük alakadan çok 
mütehassisti. Oradan Yunanista • 
na geçmişti. Arzusu burada da bir 
kaç konser vermekti. Fakat daha 
Pireye ayaK basar basmaz bir 
konser verebilmek için laakal on 
beş gün beklemek lazımgeldiğini 
görmüştü 

Bütün san'at muhitleri, tiyat-

MUnlr Nurettin Bey 

rolar, salonlar, mevsim dolayııi • 
le tamamile meşguldü ve Yuna • 

(Alt tarafl 2 nci 8ayıfada) 

Büyük, Edehi Romanımız 

Canım Ayşe 
Selami ızı.et eyin gazetemiz 

için hazırladığı bu 
edebi e-seri 

PPk yakında Tefrık1Jy4 
ba~lıvac1tğız 

Canım Ay,e 
Ylevsimın en güzel eseri 

olacaktır 

Donanma Derdi Süt Is tan bulun ._. :. 

• 

Cemiyetinin alacak- Nede11 susuz süt yQk ? 
ıar~u~~k~~::.~ı bir Satış çok,süt az da Oiı48n 
Ankara, 21 (Hususi) - Maniaa · t" ..., • ~ ~. . • •• 

meb'usu Refik Şevket ve Konya 
mebusu Refik Beyler Büyük Millet 
Meclisine bir sual takriri vermit· 
lerdir. 

Takrirde mülga Donanma ce -
miyetinin ziyaa uğrıyan 80 bin 
lira alacağının ne olduğu Maliye 
ve Milli müdafaa Vekillerinden 
sorulmakta ve bu vekillerin şifahi 
izahat vermeleri istenilmektedir. 

İHTİLAF 
lngiliz -iran meselesi 
kakkın da iranın izahı 

. . . 
ıran Sahı ve erklnı narbı 

Cenevre, 21 (A.A.) - Mille 
ler cemiyeti meclisi reiıi Iran ha
riciye naziri Frugi hana çektiği 

telgrafın cevabını almıştır. Bu ce
vapta deniliyor ki: 

"İran hUkiimcU ihtl!A.tm daha bidayetinde 
lngillz - İran petrol olrkeU ile adalet ve 
hakkaniyete mUstenıt blr uyuşmağa vAsıl 

olmak istemiş olduğundan §irket ile müna
kit mukavelenin feshi keyfiyetinin bir ibti
!Mt doğuracak mahiyette bir mesele olma
dığı zannında ısrar eylemektedir.,, 

İran hUkQmeti milletler cemiyeti adalet 
ve himayesine iltica etmek niyetinde bulun· 
muş ve bu taaavvurunu vaktinde İngiltere 
hükumetine blldlrmlşUr. Buna binaen Tah
ran hUkumeU Cenevre'ye bazı a~TJ ve nıah~ 
BUS murahhaslar göndermekte kusur etmi
yecckUr. Fakat bunların henllz petrol me -
selesi MllleUer Cemiyetinde tetkik ve mU
nakaşa edilmezden evvel Cenevre'ye vara -
bilmclerl için meclisçe bir takım maddt im
ktınlar göstermesini rlcıı ve talep eylemek
tedir. 

Paramızın kıymetini 
korumak için kanun 

J .. " • 

Şehir Mecijsi azasından Galip Bahtiyar 
Beyin hazırladığı buna dair takrir 

]$/4nbula civardan4500havvanın $Üiii geli11or 

Süt meselesi lstanbulun bitip tükenmiyen bir 
derdidir. Bu neden bitmez ? Neden halis süt bula
mayız ? Bunu Galip Bahtiyar Bey tetkik etmiş ve 
Şehir Meclisinin Şub at içtimaıoa bir takrirle bildir· Galip Bahtiyar. B. 
meğe karar vermiştir. Bizim anladığımıza göre lstanbula içe
rıden ve etraftan günde 30 • 32 bin okka süt ı;?eliyor. Halltuki 
günde 45 bin ~kka siit satıhyor. Bunun ne demek olduğunu Galip 
Bahtivar Beyin Onuncu sayıfamızdaki izahatından anlıyacaksınıı. 

Tıp talebe cemiyetinde 
şid~etl~ bi~ toplantı 

Reis muhaliflerin hücumu karşısında 
çekilmiye .mecbur old~;yeni~i seçildi 

Tıp Talebe cemiyeti dünkü ictimaında 
Tıp talebe cemi!•eti; senelik 

kongresi dün öğleden sonra halk 
evinde toplanmıştır. 

Bundan evvelki içtimalarda es 
ki idare heyetini istemeyenler ve 
mütemadiyen tenkit eden aza 
dün.kil müzakerede rapor okunur· 

ken yine itiraza başlamıtlar ve ra• 
porda yapılan işleri şiddetle ten • 
kit etmitlerdir. 

Nihayet bir aralık müzakere 
çığrından çıkmış ve kongre . reisi 
Refik Bey ve taraftarları ile mu • 

(Alt tarafı 2 nci ıayıfada) 

Ankara, 21 (Hususi) - Milli =====:::;========================
paramızın kıymetini korumak ve 
Türk parasının kıymetinde istik· 
rar temin etmek ma'ksadile kabul 
edilmiş olan kanun müddetinin üç 
seneden altı seneye çıkarılması 

kararlattırılmı§, bu hususta ha • 
zırlanan layiha Büyük Millet Mec· 
lisine verilmi§tir. 

Mısıra cevabımız 
Ankara, 21 (Hususi) - Mısır 

hükumetine gönderdiğimiz nota· 
nın orada nasıl bir tesir bıraktığı 
bakında henüz buraya malumat 
gelmem ittir. 

Fırka idare heyeti 
toplandı 

Ankara, 21 (Hususi) - · Cum • 
huri,.et Halk Fırkası idare heyeti 
Kütahya meb'usu Recep &yin re
İ•liii altında toplandı. 

- Aman bu sizin komşu ne kadar terbiyeli adam 
batı ıdaima önünde .• 

- Evet, yolda 25 kurut bulduğu günden beri gözünil 
)':~~den kaluıı~~1or. 



Kimlerdir, ne 
kazanıyorlar ? 

(BG§ tarafı l inci sayıfada) 

niıtanm bütün san'at alemi, biraz 
hayret ve daha çok gıpta uyan -
drran bir hayatiyetle kaymyor -
du. Bu itibarla konser vermeden 
lıtanbula dönmiye mecbur olmu§ 
tu. Fakat bu şekilde bir ziyaret 
bile Yunanistanın san' at alemin
de akiaaiz kalmamıt ve birçok 
Yunan gazetelerinde kendisine 
ve binnetice Türk musikisine da
ir vakıf ane birçok yazılar çıkmıt· 
tır. 

Daha 13 yaşında 
Münir Nurettin bey, kendisin

de musiki istidadının nasıl doğ • 
duğunu ve büyüdüğünü §Öyle an· 
latb: 

- Ses güzelliği uf aktan belli 
oluyor. Babamın musikiye cok 
merakı vardı. Kendisi amedii -di
vanı hümayun muaviniydi. lımi 
Nurettindi. Babıilide Rauf yekta 
Beyle beraber bulunuyorlardı. 
Beni, bir gün Rauf yekta Beyin 
de tqvikile Zekai zade Ahmet 
Efendiye götürdüler. Bir iki ıey 
okutarak dinlettiler, beğendi. 
Bu ıuretle eıaılı olarak musiki
ye 13 yaıımda baılamııtım. Bu 
•ırada Kadıköy lisesine devam e
diyordum. Tahsile devam eder • 
ken muıiki ile de ciddi bir alaka 
ile me~gul olmıya vakit buluyor -
dum. Ahmet Efendiden ıonra bir 
müddet Ziya beyden ders aldım 
ve Ahmet efendinin delaletile 
Darülelhanın ilk teıekkülünde 
f aııl heyetine dahil oldum. 

Mualkiden ziraate ! 
Bu faaliyetim bir müddet de

vam etti. Fakat umumi harbin ilk 
sene-bade 'iJ~m tarafından ziraat 
tahıili için Macarir'" na gönde -
rildim. Döndüğüm vakit bir müd· 
det ticaret hayatında bulunduk -
tan ıonra o vakit yeni kurulan 
Şark muıiki cemiyetini teaiı et • 
tik. Konaere eıaaen Şark muıiki 
cemiyetinde baılamıftım. Bu e ... 
nada gramofon iılerile de ali.ka
dar olmıya, pli.k yapmıya bat la -
drm ve garp muıikiıine olan me
rak ve ali.kam dolayııile Parise, 
•eı tahsili için gittim. Bilfiil a -
likadar olmıya, pli.le yapmıya 
hqladım. Bundan bir müddet 
aonra da yapılan 11rar ve teıvik 
üezrine yalnız olarak konser ver· 
miye haıladım. 

i•pat edilen bjr nokta 

- Hayatınızdan memnun mu
sunuz? 

- Memnun oldum. Memnun 
oldufum cihet Türk musikisinin 
yalnız meyhane musikisinden iba. 
ret olmadıfını memleketin en mü
nd~nher arupları önünde bet ıene-

ır er fırsatta verdii;- k 
• ...u onıer-

lerle ispat etmiı oldug"umda d 
K n ır. 

ıymetli arkadaılamn Mea' ut 
Cemille Ruıen Ferit de bana yal'
dnn ettiler. Hiç filpheaiz kül ha
linde Türk musikisi vardı. Fakat 
yalnız olarak konıer hayatı be • 
nimle baıhyor. Münevver bir 
halk kitlesini, batka hiç bir §ey 
olmakaızın, bir ıeı konseri ile iki 
aaat meuul etmek ve onu heye • 
cana ıetirebilmek bir muvaffa -
kıyettir ki, bunu yapabilmek ıah
.aım ve Türk musikisi namına be
ni cidden çok memnun ve müf· 
tehir ediyor. Bu konserlerimde, 
bir _çok alafran1ıa taraftarlarının 
gelip, Türk musikisinin sadece 
naradan ibaret olmadığına, bir 
disiplin dahilinde yürüdüğüne 

kanaat hiııl ettiklerini her defa-

22 KlnunueYYel 19'f 

Usküdar tramv 
nın genişletilm 

VAKIT'ın Hususi Te1graflan ( Ba,makalemlzdell deY• 

te çevrilmesi ve Kadıköyün• 
lanmuı tabii olarak bu yolctl 
reketini artıracaktır. Y apıld 
kiklere göre takviye ve tevıi. 
liyesinden sonra bu yolcu Dl 

üç, üç buçuk milyonu bula 
Bundan başka Kadıköy ıebe 
de de üç, dört milyonluk bir 

Yalova kaplıcaları 
işletme ve intifa hakkı elli sene 
müddetle Seyrisefaine veriliyor 

Ankara, 21 (Hususi) - Yalo· 
va kazası dahilindeki bütün ara· 
zi, binalar, kaplıcalar teıiaatı, Ya
lova havzasında vücude getirilen 
ve getirilecek plaj tesisatının ida, 
re, istismar ve intifa hakkı elli se
ne müddetle Seyrisef ain idaresine 
devredilecektir. 

Kaplıcalar hududu dahilindeki 

arazide mektep, otel, pansiyon, 
eğlence yerleri, dük.kin ıa

zino, lokanta inta ve teaiı etmek 
isteyen Türk ve ecnebilere bu İf 
için kafi geniflikte arsa, üzerinde 
kargir bina yapılmak ıartile, ha· 
zinece parasız verilecektir. 

Bu husuıta İ•azırlanan layiha 
meclise verilmittir. 

Tayyare postaları hakkındaki kanun 
layihası meclise verildi 

posta ücretinden baıka ayrıca pos· 

Hazine 
Em1Akloin tem ilkinde 

harç ahnmıyacak 
Ankara, 21 (Huıuıi) -Tapu 

harçları hakkındaki müzeyyel la· 
yiha hazırlanmııt:ır. Liyihaya gö· 
re, hazineye ait köylerdeki hazine 
emlak ve arazi fen memurları ta· 
rafından tahrir edilebilecektir. Bu 
ite lüzumu kadar memur verile
cektir. 

Tahriri biten yerler için verile· 
cek tapu senetleri için harç namile 
para alınmıyacak, yalnız menkul 
malların taayyün edecek kıymet
leri üzerinden bir def aya mahıuı 
olmak üzere binde bir nispetinde 
tahrir resmi alınacaktır. 

Evvelce tahakkuk ettirilen fakat 

hareketi olacaktır. 
Bu ıuretle bugünkü halinde 

rakıldığı takdirde kendi ke 
veaaitaizlikten kapanması Dl 

olan milli müesseıenin daha 
vedaha eıaılı, nihayet halk h · 
ti itibarile daha şümullü bir 
lat haline gelerek yatamaıı i 
dahiline girecektir. 

Ankara, 21 (Hususi) - Mem· 
leket ıehirleri arasında tayyare 
postaları yapılmasına dair hazır· 

lanan kanun layihası meclise ve· 
rilmiıtir. 

ta idaresinin tesbit edeceği miktar henüz tahsil edilmiyen tahrir re

Üsküdar §ebekeıi Kadık' 

bağlandıktan sonra nüfuı k '::...il 
itibarile çok canholan yelde~ 
ni, M11:ırlıoğlu , Altıyol aah~ 
daki halk bu hattan iıtifade ,,,.~ 
ceği gibi F eneryolu, Fener 
Kalamı§, Moda, Gazhane, 

Uyihaya göre, tayyare ile ıön
derilecek mektup ve paketlerden 

Nafia memurlarına 
harcırah 

Ankara, 21 (Husuıi) - Nafia 
Vekaletince hali intada bulunan 
yollar ve köprülerin inıaıına ne• 
zaret etmek üzere gönderilen me
murlara harcirah verilebilmeai i
çin bütçede münakale yapılması· 

na müsaade edilmesi hakkındaki 
layiha B. M. Meclisine l'eldi. 

Yeni ~azanç kanunu 
Ankara, 21 (Huıuıi) - Bütçe 

encümeni yeni kazanç kanunu Ü• 

zerindeki tetkiklerine devam et
mektedir. 

Van gUlllode işletme 
Ankara, 21 (Huıuıt) - Van 

ıölü itletme idaresinin 932 bütçe• 
ıinde 1 O bin liralık münakale la· 
yihaıı B. M. Meclisine geldi. 

Madenci lerln bir 
dileği 

İzmir, 21 (Huıusi) - Maden
ciler ticaret müdürlüğüne müra
cat ederek maden takasında daha 
geni§ müsaade istediler. Ticar ~t 
müdürlüğü bu müracaatı iktisat 
vekaletine bildirdi. 

lzmlrde bir çocuk 
yandı 

İzmir, 21 (Huıust) - Bugün 
burada f ecvi bir kaza oldu. Üç 
yatında Kadri adlı bir çocuk an
nesinin evde bulunmadığı sırada 
manaalın üzerine dütmüı, yana
rak ölmüıtür. 

====• 
aında aörürorum. 

Münir Nurettin bir ıaniye du
ruyor, aonra gülerek ili.ve edi· 
yor: 

- Bu, imana gelit beni cid • 
den sevindiriyor! 

- Maddeten memnun musu
nuz? 

- Graınofon itleri baılangıç
ta epey menfaat de tenıin edi • 
yordu. Fakat buhran dolayııile 
bu vaziyet bugün üçte bire, hatta 
dörtte bire düımü§tür, diyebili • 
rim. 

A. S. 
( MUnJr Nurettin Beyin kon• 
serler ve TUrk muslkls1 hak
kındaki dUsUnc:elerlnl yaran 

razacaıız) 

üzerinden tayyare posta ücreti a • 

hnacaktır. Reımi dairelerin mek· 
tup ve paketlerinden yalnız tayya· 

re ücreti alınacaktır. 

r. o. f. (.;emlyetlnln 
faaliyeti 

Ankara, 21 (A.A.) - Türk Di· 
li Tetkik Cemiyeti Umumi Katip
liğinden: 

T. D. T. C. Umumt Merkez he· 
yeti bugün toplanarak lOgat ve 
ıstılahlar kolunun her iki tubesi 
tarafından hazırlanan tetkili.t ve 
çalıtm• profr.mım müzakere el • 
mit ve neticelendimıittir. 

Ayni toplanüda günlük evrak 
ve idare itleri de konuıulmuı ve 
icap eden kararlar alınmıttır. 

Merkez heyetinin haftada iki 
defa olmasına karar verilen top• 
lanblarında öteki kolların da tef· 
kilit ve çalııma proğramları ıöz· 
den ıeçirilecek ve neticelendirile 
cektir. 

Y ann gramer kolu toplanacak 
tır. 

Borçlarımız ve bir ec· 
nebi gazetesinin 

mtttaleası 

Atina, 21 (A.A.) - Atina ajaıı-
11 bildiriyor: Poltika gazetesi, 
Türkiyenin borçlannı tekrar tedi· 
yeye karar vermit olmasını mev· 
zuu bahsederek diyor ki: 

"Bütün memleketlerin borçla· 
rını ödemedikleri bir ıırada Tür
kiyenin tediyata baılamaaı Gazi 
Hazretlerinin yalnız bir münci 
değil ayni zamanda çok mahir bir 
diplomat olduğunu da gösterir.,, 

Almanyada fevkalade mah-
kemelerin ilja•ı 

Bertin, 21 (A. A.) - Volf aian· 
11ndan: 

Fevkalade mahkemelerin ilga
sı hakkında hükUemtçe tanzim e
dilen emirname bugün reımt ceri· 
dede intiıar ettiğinden bu mah· 
kemeler, bugünden itibaren faa· 
liyetlerine nihayet vereceklerdir. 

Kuduz ha•tahğına tululan 
5 doktor 

Bükret, 21 (A. A.) - Kudur
muı bir köpek tarafmdan 11ırılıp 
kendisinde kuduz alameti aörü· 
len bir aenç. kızı tedavi eden 5 
doktor, bu müthiı haatabia tutul· 
duklanndan dariilkelbe kaldırıl· 
mıtlardır. Genç kız ölmüttür. 

simleri de bu nispete tabi olacak
tır. Layiha meclise verilmittir. 

Keriman H. 
Mlllt mahsullerlmlze 
propaganda yapmak 

istiyor 
lzmir, 21 (Huıuıi) - Dünya 

güzeli Keriman Hanımın babası 
Haliı Bey lzmir Ticaret odaıma 
gönderdiği bir mektubunda kızile 
beraber yakmda Avrupa ve Ame· 
rikada bir seyahate çıkacağını bil
dil'll}it, yerli mahıull~rimiz için..Rt 
tekilde propağanda yaparsa fay
dalı olacalmı aormuıtur. 

Vatandaşlığımıza ka
bul müsaadesi 

Ankara, 21 (Huıu:ıi) - Müıa· 

adesiz ltalyan tabiiyetine geçti • 
ğinden dolayı Konya istiklal mah
kemeıince hudut harici edilen ve 

dem semtleri de daha ziyade 
ketli bir hale gelecektir. 

Esasen be§ on aenedenberi 
tanbulda nüfus kesafeti um 
larak azalmakla beraber Ana 
ciheti bu kesafeti muhafaza 
tedrict surette artmaia bati 
tır. Bunu Seyriıefainin Ka 
ve Kalamı§ cihetlerine İfliyell 
purlarmm yolcu istatiıtikleri 
iyi göstermektedir. Yani köp 
Kadıköy ve Üsküdar arasında 
gün gelip giden yolcu miktan 
den seneye yükselme 
Bu bal bükUmet merk 
Ankaraya geçmit olmaamm 
cesidir. Hülaıa bugün Kadrk'1 
köprü ar~ında sekiz, c:Jo,K11öl'9PHI 
yonu bulan yolcu hareketin&.. 
neden seneye artacaiı muh 
tır. 

itte Bu vaziyet Üsküdar 
kesinin Kadıköyüne bağla 

teıebbüaünü teıvik etmekte 
tikbal için kuvvetli bir ümit 
mektedir. 

halen Oıküpte bulunan Suat Renı- ===========::il!!! 
zi Beyin tekrar Türk vatandaşlı.. Tıp talebe ce 
iına kabul edilip edilmemesi me• 
seleıi Büyük Millet meclisine veril· yeti kongreSİD 
mit, evrak adliye encümenine 
sevked ilmiıtir. 

Ankara imar 
mttdttrlOğttnde 

Ankara, 21 (Huıuıt) - Anka· 
ra imar müdürlüğü yol ve mey
danlar için iıtimlik ettiği yerlerin 
parasını, bu fasılda para olmadığı 
için tediye edememit ve bütçede 
münakaleye müsaade iıtemi9tir. 
Bundan hatka imar müdürlüğün
de mimar istihdamına zaruret ha
sıl olduğundan Ankara ıehri ima
n kanununa mühendisten sonra 
mimar kelimesinin de ilave edil -
mesi için meclise bir kanun layi
hası verilmiıtir. 

Jandarma kUçttk 
zabitleri 

Ankara, 21 (Huıuıt) - Aıker 
lik mükellefiyeti kanununa göre, 
gedikli küçük zabitler efrat smı -
fma dahil olduklanndan jandar• 
ma küçük zabitlerinin de efrat • 
tan sayılmaları için kanunda ta· 
dilat yapılması hakkındaki )iyi· 
ha meclise ıelmiıtir. 
Yüksek mtihendia mektebi 

Ankara, 21 (Husuıi) - Yük
aek mühendis mektebile, tahlisiye 
umum müdürlüğünün 931 heaabı 
kat'ileri mecliae verilmittir. 

halifler arasında mücadele 
mııtır. Bu mücadele bir 
çok fazla hararetlenmit ve 
nada kongrede bulunan pol 
muru müdahaleye mecbur 
br. Muhalifler kongre reiıi 
Beye ademi itimat beyan e 
ve reisliğini kabul etmek iıt 
diklerini söylemİ§lerdir. 

Refik Bey de vaziyet bu 
karıtık bir tekil aldıktan 
konarede daha fazla bulu 
cağını ıöyliyerek taraftarl 
birlikte konıreyi terkedip si 
tir. 

Kongrede kalanlar i 
Necmi Beyi kongre reiıi o 
ıeçmiıler ve müzakereye d 
etmeie karar vermiılerdir. 

Bundan ıonra itirazlar ket 
ve eıki idare heyeti raporıı 
le okunarak tiddetle tenkit 
mit ve derhal yeni idare b 
seçilmesine ba§lanmıttır. 

Geç vakite kadar devam 
taınif neticeıinde yeni idare 
tine Haıan Hul6ıi, Mehmet 
zan, Şükrü :Caya, Necdet 
man Nuri, Bahtiyar, ea.it, 
rem, Rüknü. Sefa. Orhan Be 
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işaretler : ........................ 
Esnaf bolluğu 

\?e esnafın sefaleti 

ı Günler var ki (Esnaf) kime der• 
er? o· k· · · ıye soruyorlar. Ve esnafın 
b ırn olduğunu tayin etmek için §a-
ıalar hani hani çalı§ıyor. 
Nihayet esnafın tarifi bulun -

!but: Sermayesi az olan, çok emek 
ltrf eden, az kazanan insan ! • 

k Bu tarif biç edebiyat yapmadan 
~rlcunçtur. Korkunç olmaması i

ÇIQ de hiç bir sebep yok! 
.y. • .y. 

d lii_rk esnafı •ne kadardır?. Şu 
tkıka.da bilmiyorum .. Fakat ls

ltnbulda 100 bin tane esnaf var· 

""• !. 
8unlar ne yaparlar?. 

Sorınayınız ! Bu yüz bin adam 
~di Yiiz bin adamın arasında bir 

l'?rtca gibi diditir, çalı§ır, uğra· 
t~la.r. lstanbulda sekiz adamdan 
l 

1ri küçük aermayesile çok ça. -
dlflkırya, az kazanmıya mahkum -
~ .• Küçük sermayeli adam elilc rlfll'. lıinden artırdığı ile geçinir. 

d Q L..ıile bu adam kimlere karşı 
.~a.ınaz. Kocaman kocaman f ab
~lar, bankalar, borsa:ar, §irket
t~r, teren, kamyon, trans atlantik, 
;ta.ret odaları, ve nihayet silahlı 
~\tletler karşısındadır. 

l. küçük sermayeli adam bütürı 
llQnJarm kar§ısında tek adamdır. 
~ ~ek adam fabrika ile dövütür. 
~a ile dövütür. Borsa ile dö· 
~ür, ıirketler ile dövüıür, trenle 
dö't'Ütür, kamyonla dövü§ür, trans· 
'tlantikle dövütür, ticart evlerile 
d~für, ve silahlı devletlerle dö· 
~!iir· Süngü onun kalbine batar, 
l tıbıotun taneıi onun batında pat· .,.., 
d 'P.ıc't bu adam, diyeceksiniz ne 
ı;n tektir. Diyoraunuz ki bir çok 
f llZeyenleri var. lstanbulda eana-
rn ordulardan daha genit kadro

•u "'&r •• 

~ itte timdi ıiz asıl meseleye do
f "ndunuz. Çünkü o, teker, tekel" 
tbrika ile, banka ile... ilah ile 
~Öltü§tüğü gibi biribirile de dö -
)\jtür. Onun küçücek dükkanının 
~İği bir kale bedeni gibidir. Dille· 
lttnını öbür esnafa kartı bir vatan 
'-'iidafaa eder gibi müdafaa eder. 

O fÖvalye devrinin son nümune· 
tj~it. 

.y. ~ • 

~··lonca,, yaşraken esnaf şöyle 
h ~le güniinü gün ederdi. Lonca 
~~ıldı. Bir lokma bir hırka man
ti~ı. bir dilenci gömleği gibi artık 
'a)'ıleıniyecek hnle eeldi. Fakat 
> ll&f dükkanlnrile, küçük serma· 
~l~tile dev makinelerin karşısın-

1kiye bölündü. 

~r l\ sermayesini daha toplu bir 
r,ke koydu rnakinelcş~eğ~ mu~af
~· oldu. Yahut makmenın haki. 

1~~tini kabul etti, işçi oldu. 
~ tıde esnafın derdi, bu iki kad
d ~ hiç birine girmemiş olması-

1!', r; . . 
aı~ e zengın zümreye geçmış, 

de fabrikanın çocuğu olmuş!. 
.y. .y. lı& 

,~ lennayeli adam lonca an'a
f-ı ~e sarılıp kcıldıkça bir gün ae· 
lıt.e~n ~~ kahırlısile karıılaşacak
~ Ugunleri belki bir adet saya· 

tır. 

~~kazanan, çok ça.lı,an adamın 
>~· iması, birle§erek tezgahm 

•ne ınak· k . 1 . . '-h ıne oyması ıı ev erının 
~-::11• aza.ltıp, .iıçinin sayısını 

t_ bnası ıle mümkün olur. 

""' ~af için ınal<inenin, fabrika • 
~d' abiJdiğine ilerlediği bir de· 
' eınafı aade kanun ve devlet 

)eai kurtaramaz. 

Sacid Etem 

Boğazda 
Üç kaza 

Çarpışan ve karaya oturan 
vapurlar, batan kayık 

Evvelki ak§am boğazda üç ka· 
za olmuftur: Saat 11 e doğru Ka
radenizden gelen Yunan bandıra 
lı Akaniko vapuru Pratika almak 
üzere Büyükdere koyuna girdiği 
esnada suların tesirile laveç ban· 
dırab Siıbenat vapuruna bindir
mittir. İsveç vapuru da hareket 
etmek üzere bulunuyordu. Müsa
deme tiddetli omtuf, Yunan va -
puru baı tarafından, İsveç vapu· 
ru da arka ambarının ~ağ tarafın 
dan haıara uğramıılardır. İsveç 
vapurunun yarası diğerine naza -
ran daha ehemmiyetlidir. Çarpı§• 
ma üzerine her iki vapurda dur
muf, ite deniz zabıtası müdahale 
ederek derhal bir zabıt varakaıı 

tutulmuıtur. ikinci kaza bir Yu -
nan vapurunun karaya oturması
dır. Romanya.dan aldığı 160 va -
gon kereste yükile boğazdan tran 
ait olarak geçmekte olan Yunan 
bandıralı Aghü Viktoref vapuru 
boğazı inerken Y eniköy önlerin -
de suların cereyanına kapılmış 
ve Yeni köyde Sait Halim P~a ya 

lııı önlerinde karaya oturmuştur. 
Kaptan gemiyi kurtarmak için bir 
haylı uğraşmış ise de muvaffak 
olamamıtbr. Türk gemi kurtarma 
tirketi tarafından geminin kurta· 
rılmuına çalıtılmaktadır. Gemi· 
de hasar yoktur. Üçüncü kaza ise 
Ortaköy önlerinde olmuştur. Bey 
lerbeyinde oturan Aptullah Efen 
di sandalı ile Ortaköy önlerind~ 
balık tutarken Bomonti bira tir • 
ketine ait Şefik ismindeki kömür 
vapuru ıuların tesirile demirini 
taramıf, limana doğru inerken 
tesadüf ettiği Aptullah Efendinin 
sandalını parçalamııtır. Aptulla.~ 
Efendi etraftan yelİ§İlerek boğul
maktan kurtanLmıttır. 

Dahiliye vekili geldl, 
yarın gidiyor 

VAKiT 

1 Yerli Malı haftasında 
ve gayrete dair Görülen faaliyet 

Meclis Reisimizin beyanatı 
Di§lerini tedavi ettirmek üzere J halk tarafından tasarruf için bü

§ehrimize gelmit olan B. M. M. re- yük gayret gösterilmiıtir. Bu haf
isi Kazım Paıa Hz. önümüzdeki ta zarfında elde dilen tecrübele -
hafta içinde Ankaraya dönecek - rin bütün sene için faideli olaca
tir. ğı §Üphesizdir . lstabulda bizzat 

Milli tasarruf ve iktisat cemi • mü,ahede ettiğim gayreti, bu işi 
yetinin reisi olan Kazım Paıa Hz. deruhte edenlerin faaliyetini ve 
tasarruf haftaıı hakkında dün matbuatın alakasını takdirle zik-
şunları söylemittir: 

- Tasarruf haftası çok muvaf
f akiyetli geçti. Memleketin her ta
rafından bunu teyit eden telgraf· 
lar alıyorum. Bu seneki semere ga 
yet İyidir. Bütün halkın yerli ma• 
lı kullanmağa büyük bir arzu gös 
terdiği anlatılıyor. Tasarruf cemi 
yetine bu faydalı işi meydana ge
tirdiği için her tarahan tefekkür 
edilmektedir. Bu hafta zarfında 

retmek icap eder. 

Yerli mala için miting 
Milli Türk talebe birliği birinci 

kanunun 31 inci günü yerli mal -
lar propagandası yapmak üzere 
bir miting hazırlamıştır. 

Bu mitinge lstanbuldaki bütün 
Darülfünu:ı şubeleri ile yüksek 
mektep talebeleri ittirak edecek· 
tir. 

Hapisaneye zehirli bir 
tavuk gönderilmiş •• 

Maksadın hariçteki düşmanı tarafın
dan mahpusu 

öldürmek olduğu iddia ediliyor 
İstanbul ağır ceza mahkemesin ( Mekki Bey, buna kartı, kendi· 

de, dün öğleden sonr~ tevkifha • 1 sinin yalnız bir zehirlenme ve si· 
neye zehirli tavuk ve biçak gön· lah bulunma hadisesinden malu -
derme iddiası etrafında tahit din matı olduğunu, keyfiyeti müddei 
lenilmittir. umumiliğe bildirdiğini, tahkikat 

Bu iddia, Halil isminde bir ada yapıldığını, zehirlenenlerin tıbbı
mın cerhten muhakemesinde ve - adlide muayene edildiğini, rapor 
ki)i tarafından ileri ıürülmüştür. verildiğini söyledi ve devam etti: 
iddiaya göre, Halilin tevkifhane - - T avul<, kimin namına gel -
de bulunduğu sırada, davacısı, mittir? Bunu, kapıdaki arayıcı 
onu öldürmek iıtemif, bir gün bir gardiyanlar ihtimal bilirler. Ben 
tavuk göndermİf, fakat tavuğu bu kadar teferrüatı bilmiyorum. 
bu hediyeden ıüphelenen Halil Müddei umumi Kaıif Bey, sor· 
yememif, baıka mevkuflar yemi§ durdu: 
ler ve bunlar zehirlenmiıler, der· Zehirlenenlerin 1ayısı, kimler 
hal tedavi altına alınmıılar, kur - olduğu tabii malumdur. Bunların 
tarrlmıtlardır .. Bundan ba,ka, ge· hepsi de gönderilen tavuğu ye -
ne iddiaya göre, Halilin davacısı dikten sonra mı zehirlemni§ler? 

Savıa 3 

Giin Iİ1l Sohbeti: ...................................... 
•• 
Olüm marşı 

Peyami Saf anın musiki anketi
ne cevap veren Ma~ataya meb'uıu 
Hilmi Bey diyor ki: 

"Samih Rif at gibi kıymetli bit 
Türkün cenazesinde olduğu gibi, 
ecnebilerin matem havasını çal • 
mak, bir millet için ne acı, ne ayıp 
§eydir ! ... ,, 

Bu cümleyi okurken, gözleri • 
mizin önüne, Kanonikanm yapbğı 
abide geldi. Mösyö Yansenin 
planlarım dütündük. Mösyö Mark· 
sın, Mösyö Mal!ın raporlarını ha
tırladık. 

Naııl, Darülfünunumuzu, kon
servatuvarımızı bir ecnebinin ısla
ha memur edilmesi, bazı idareci• 
!erimizi haksız yere sinirlendiri • 
yorsa, abidelerimizle binalarımı• 
zın bir ecnebi taraf mdan yapıl • 
ması da, bazı aan'atkarlarmıızı 
haksız yere sinirlendiriyor .. 

"Kiti noksanını bilmek gibi ir
fan olamaz.,, sözünü unutmıyalım. 
lktısadiyatımızdan güzel san'atla.• 
rımıza kadar, her ,uhede, bir mü
tehasısa ihtiyacımız olduğu artık 
gün gibi meydana c;ıkmııtır. Da .. 
rülfünunu Mösyö Malt ıalah edi • 
yor, tehirlerimizi Möıyö Yansen 
yapıyor, abidelerimizi Mösyö Ka. 
nonika dikiyor diye kızmıyalım • 
Bunda, bugün için hiç bir acıhk 
yoktur. Fakat, eğer yarın gene on· 
lara muhtaç olursak, o zaman 
-san'atımiz namına- ne kadar 
acınılsa yeridir. 

Amma kıymetli Türk Samih Ri
fatın cenazesinde çalınan ölüm 
martına gelince: Ölümüzde bu 
mart çalmıyor diye acı duymak, 
bunu ayıp telakki etmek "March 
funebre,, den daha acıdır. 

Yarın, abidelerimizi Türkler 
yapar, şehirlerimizin planlarım 

Türkler çizer, ihtisas sahalarımız· 
da Türkler çalışır, yapacaklar, çi
zecekler, çalışacaklardır da .... Fa• 
kat o zaman, gene kıymetli ölüle· 
rımızın cenazesinde chopinin 
"march funebre,, sini çalacağız. 

Bu ölüm mar§ının dini, milliyeti 
yoktur. Bu beste laik ve beynel • 
mileldir. Medeni dünyada, her 
kıymetli ölünün cenazesinde bu 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 
dün sabahki tirenle Ankaradan 
§ehrimize gelmiş, Haydarpaşada 
vilayet erkanı tarafından karşı -
lanmıştır. 

marı çalınır .. 
tarafından tevkifhaneye gizlice - Bunlar tahkikat evrakında Selimi izzet 
biçak sokulmu§, bazı mevkuflara her halde etraflıca yazılı olsa ge-- ı==========•=====-• 
dağıtılmış, fakat biçaklar meyda- rek. Ben, içlerinde Halil isminde 
na çıkarılarak, müsadere edilmiş- birisinin bulunduğunu hatırlıyo. 
tir. Bu biçaklarla da Halil öldürü- rum, amma teferrüat sarih olarak Şükrü Kaya Bey şehrimize hu

susi bazı işleri için gelmiştir. Ya
rın, burada bulunan çocuğunu d;ı 
alarak Ankaraya gidecektir. 

lecekmi~ ! hatırımda değildir. 
Halil, yaralamaktan mahkeme 

edilirken, vekili bu iddiayı ileri 
sürünce, mahkeme, bu noktadan 

Türk taı•lbi tetkili leri araştırma yapmağa lüzum gör -
müş, tevkifhane müdürü Mekki 

Türk tarihi hakkında tetkikat- Beyi şahit olarak çağırmıştır. 
ta bulunmak üzere vnzife alan Hapishane müdürünün 
muhtelif mütehassıslar bugün oğ· şahitliği 

leden sonra darülfünun edebiyat Mekki Bey, dün mahkemeye 
fakültesinde toplanacaklardır. geLmif, bu hususta §Öyle demiş -
Bugünkü içtimada Türk tarihi tir: 
h!lkkmda tetkikatta. bulunan mü- - Tevkifhanede bir zehir len -
tahasaıslar şimdiye kadar tesbit me hadisesi oldu. Bazı biçakbr 
ettikleri İ!ler hakkında malumat da meydana çıkarıldı. Amma bu 
verecelclerdir. ' zehirleıı.me, gönderilen tavuktan 

mı, yoksa tencereden mi olmuf • 
Darülfünunda serbeat ders tur, bilmem. Tavuğun da, biçakla 

Darülfünun divanının son içti
maında tarihi tetkikatta bulunmak 
istiyenlere mahıus olmak üzere 
antrepoloji tetkikleri için serbeıt 
ders konulmasına karar verilmiş· 
ti. Edebiyat fakültesi antrepoloji 
dersinin verilmesi için lazım gelen 
hazırlıklan bitirmi§tir. 

Ders her pazartesi günü doktor 
Şevket Aziz Bey tarafından veri
lecektir. 

rın da buradaki davacı tarafın -
dan gönderildiğine dair hiç bir 
bildiğim yoktur. 

Halilin vekili Cemil Bey, bu · 
nun üzerine §Öyle söyledi: 

- Mekki Bey açık söylesinler. 
Bana kendisi tavuğun Halil is • 
minde bir adamın tahsına geldi -
ğini açıkça söylemi§tir. Yoksa, 
ben nereden bilecek te kendisini 
§ahit gösterecektim? 

Davacı vekili Nuri Bey, maz -
nun vekilinin müekkili aleyhin:le 
ki bu iddia ile davayı batka yola 
ıevkettiğini aöyliyerek, "davacı, 

biz miyiz, yoksa onlar mı? Bu, 
böyle devam edemez!,, dedi. 

Neticede, mahkeme, tavuğun 

kimin namına gönderildiği anla -
tılmak üzere tevkifhanenin arayı
cı gardiyalanndan Yusuf ve Rıf
kı Efendilerin §ahit olar:ık çağrıl 
malarma, bu mesele hakkında ya 
pılan tahkikat dosyasının getirtil 
mesine karar verdi. Muhakemeyi 
bir ıubat çarıamba günü on üç 
buçuğa bıraktı. 

Ziraat bankası Islanbul 
,ubesi müdürü 

Ankarada bulunan Ziraat Ban· 
kası lstanbul şubesi müdürü Ah
sen Bey dün ıchrimize gelmi§tir. 

Ahsen Bey Ziraat Bankasının 

lstanbul silolarında bulunan buğ
daylarının ne zaman piyasaya çı
karılacağı hakkında umumi mü· 
düri)'.;etten emir almı,ttır. 

Bu apartıman 
kimindir? 

Dünya güzeli Keriman Halis 

Hanımın oturduğu F mdıklıdaki 

apartmanın aidiyeti etrafında a .. 

çılan bir dava, İstanbul dördüncü 

hukuk mahkemesi tahkikat hi • 
kimliğinde tetkiki, dün bitmittir. 

Dava, defterdarlıkla Serpuhi 

H. arasındadır. Defterdarlık, a • 

partıınanın metruk mallardan ol· 

duğu iddiasile mahkemeye müra· 

caat etmi§, kira bedellerile ihtiya
ti tedbir koydurmuştur. 

Serpuhi H., malın kenduine a· 
İt olduğunu iddia ederek buna 

itiraz etmiş, apartımamn aidiyeti· 

ne ait dava neticeleninceye kadar 

kira bed ?ilerini gene kendisinin 

alması icap ettiğini ileri sürmüı, 
ihtiyati tedbir vaziyetinin kaldı • 
rılmaaını istemiş, fakat, bu iıteği 
reddolunmu§tur. 

Esas dava, tahkikat hakimli • 
ğince dün mahkemeye verilmiş • 
tir. Yakında muhakemeye baıla· 
nacaktır. 



Sayıfa 4 VAKiT 

Erenköy ve • 
cıvarı A' dl a Büyük Gala olarak 

••• Elektriği için alınan paralar 

Muharriri : Celal Nuri 
• iktibas, nıtfl, tercume haklırı mıhtuı.du r. 

Türk milletine zaman zaman musallat 
olanlardan bir nümune: Mizancı Murat 

- Derhal lkenderon gümrüğü· 
ne telgrafla emir veriniz. Rasim 
Efendi adlı yolcunun ıandığında 
Murat Beyin tarihi varmış. Eğer 

bu haber doğru çıkarsa, sahibi· 
ni t vkif etsinler. 

Gerçek! Yolcunun üzerinde 
altı cilt tarih bulunmu§. Zavallı 
Rasim Efendi memuriyetinden o

lur ve Rodos adasına, günde be§ 
kuruş yevmiye ile, sürülür. 

Murat Beyin tarihi ne idi? Mü· 
ellifin firarından evvel mektep
lerde okunan §Öyle böyle bir ta
rih kitabı, telif şeklinde bir ter • 
cüme~··· 

Mur t Beyin k6hne tarih kita
bını a ndıklarında bulunduranlar 
böyle ... Ya bu adamın Frengi& • 
tanda bnıtı~ı "Mizan,, gazete .. 
ainin nUıhalarını alanla1

1 
getirten 

1 r, okuyanla.r, aakhyanlar •.•. - O 
bedbahtlara i!kence bile edilir .. 
di. Murat Beyin ufturuna yanan· 
lar yijzden ziyadedir. 

Açık aöyliyeyim: Hakikat bu 
merkezde ilcen, yani "Mizan,, ı 
okuyanlar cezad n cezaya çar• 
pılırken Murat Beyin gazetesini 
ötekine berikine göndermesi bir 
cinayetti. Bundan dolayı ne ka
dar ileler mateme uğrcıdı .... 

Bu Mur t Bey kimdi 1 Kendi· 
sini pek ala tanıdığımdan, müsa• 
adoniıle, devrin tarihine bir yar· 
dım olur ba.haneşile, hakkında 
bir kaç söz eöyliyeyim: 

Go.yet haris, kendini beğenmiş 
bir Dağıstanlı.. Al af rangn TÜ§· 

tiye tahsili derecesinde malfımat 
edinmiş. Harfiyen §öyle düşünü -
yor: 

-- Osmanlı Türkleri, hatta 
bunl~nn biiyUkleri geri, iptidai, 
§atkın bir millettir. Rua milslü· 
manları Qnlardan üstündür. Ben 
ise onların en ileri geleniyim. 
Körlerin imparatorhığunda tek 
gözlüler kral olurlarmış.. Ben 
ki, lstanbulun vezirlerinden daha 
aiyasi, profesörlerinden daha a
lim bir adamım, beni padi§ahtan 
sonra en büyük makama ~ıkar
mah idiler. Benim Şurayı Dev
lette veya Düyünu Umumiyede 
bulunnıaklığım, Türk milletinin 
J\ankörlüğüne delalet eder. Me,
nıtiyetten yalnız ben c:ınlarım. Ba· 
bıUi, bir uyu§uklar tekkesidir. 

işte, Murat Bey, böyle dütil· 
nUyordu. Vezir, nazil', sadrazam 
olamayınca fena kızıyor, baba 
hindi gibi kabanyor, !İtiniyordu. 
Kendini dev a~sında görmekle 
cidden &Zlpıtnnştı. Hasta, fena 
basta aklından zoru var. 

Yarım yamalak, az, eksik, ba
yat, kokmu§ meşruti ve taıriht ma
ICmıat.. Fransada, o devirde, ao· 
kak malı olmut fikirler.. Ve, he:
§eyden faıl Frenklerin (Toupet) 
dedikleri hudutsuz cür'et. 

His bir kimseyi beğenmemek 
bu zatın tiarı idi. Kat'i vatanı, 

kat'i ıınilliyeti, kat'i akidesi, kat'i 
ahlakı yoktu. Yani, daha açık 

ve iısterseniz pek açık, donsuz, 
gömleksiz söyliyeyim: Murat Bey 
Rusyada biraz yüz bulsa, Rusluk
la ebat edebilirdi. Türkiyeye 
kaçacağına, batka bir yol tutup 
lrana gitse, orada b~fi!k dam 

J k isterdi. Kendını göster-
om örü 

Jllek için J.ürriyetperver. g n• 

dü. Memlekette hürriyet moda 
olsaydı, her halde (Adil istipdat) 
taraftarı olurdu. 

Ahlıı.kımn da ne mertebe to· 
melaiz olduğunu, Avrupaya kaçıp 
alemi velveleye verdikten aonrn 
Aptillhamit tarafından avlanıp 
Şurayı Devlete yerleşmiş olduğu 
to.mamile göıterir. Murat Bey, 
Şurayı Devlet nzalığmda bağdaş 
kura dursun, onun şerrine u~ra

yıp Trahluaa, Akkaya, Rodosa 
sürtilenler, o yerlerde cehennem 
azabı ~ekiyorlardı. 

Murat Beyin Avrupadan d8n· 
düÇünde, Sulhan Hamit birine 
demiş: 

- Millet bu döne~in arkasın -
dan mı gidecekti? .. Heyhat!. Bu 
gibilerin ipi ile kuyuya inilebilir 

'? mı . • 
Elbette Sultan H mit hak!ı 

idi. 
Bu adamın Anupada göşter

mediği kıslc nçhk, imli~ çsı:dılc , 
huysuzluk, ahl!kısızlık, kalmamış· 
tı. Megrutiyetin(lttih t ve tarakki) 
tarafından istiha~linde gilyct ~ir· 
kin bir vaziyete girdi. N sıl bir 
vaziyet ? . Bunu tarif için 
bir misnl ileriye sürmeliyiz: Ma
halleye giren •yabancı köpeğin 

vaziyeti .... 
Murat Bey, fransızsa ıstılahı 

ile 8U katılmamış bir avcntul'ier 
idi. Bu ~emlekette rol oymyabi
lirıse ne ala. Bu takdirde Türk i
yeyi sever. Aksi takdirde Türki
ye mer.nleketlerin en berbadıdır. 

Arnavudıı. aormutlar: ~ Ce
henneme cider misin?. Cevap ver· 
mi~: - Aylık kaç? işte Murat 
Bey de, nerede bir J!ık görürse o· 
raya gidebilirdi. On\ln için Mi
sırlr, Tunuslu, Hintli, Efgıınlı ol· 
nıak da kabildi .. 

Otuz paralık alafranga kaba 
malumat .. Framncnsı kötü, Ti.irlc-.. 
çesi kötü, Rusçası da öyle, her 
dilde üslubu berbat . . . Yalnız 
cür'eti büyük.. Tevazu nedir? 
Bilme~. Korkunç bir serseri ... 

Son iilnlerde İttihat ve Ter ak· 
kiye yalvarıyor, lakin cemiyet o· 
na, her defasında: - Ho~t, hoşt .. 
diyordu. 

Rus mu idi, Türk mü idi, Kaf
kaslı mı idi? Ne o, ne o .. 

Müslüman mı idi, şii mi idi, 
dinsiz ımi idi? Ne o, ne o. 

Akıllı nıt idi, budala mı idi, 
deli mi idi? Ne o, ne o .. 

Ahlaksız mı idi? Evet.. Haris 
mi idi? Evet .. 

V eçhen çirkin bir adam değil
di. Telaffuzu çetrefil olmakla. 
beraber sözü, sohbeti yerin idi. 
Hele, kendisinden daha az mıı
lumatı olan kimselerin aleminde 
zatını pek ağır satardı. 

Aptülhamit bir kuvvetli mabeyn 
ci almak istemiş. O muhitte iki 
kitiyi gözüne keatirmi!: Biri Mu· 
rat Bey, öteki Arap izzet .... La
lün ikincisi üstün çıkmış. Murat 
Bey için, Sulhan Hamide nedim 
olm k gayet mümkündü. Eğer 
.Arap izzetin yerine o geçacydi, 
gemiainin dümenini meşrutiy t· 
ten iatipd.ada ~evirecekti. Hem 
öyle bir mUatebit olacaktı ki, ka
h sak 1 pafa yanmd haltetain . 

Murat Bey yazılarında Osman
lı hanedamnı daima ıöver bir a· 

geri veriliyor 

h h .. Gavet .eıtlenccli \e STOLZ ınusi k ih oı:,e;:rtt l 
Elektrik ıtİrketinin da a en uz N E' H 1 d wı LLY F rs 

~lektrik verilmediği halde Gözte· Mümcuilleri : 1. .. 1 A c. a ve o 
Neşe - ., enlık - Zevk ve e~lence 

pe ve Erenköy sakinlerinden saat: FO.X Jurnal'de bütün hnlıhazır dün}'ıı h:ıvadı sl cri revü hnllnde 
kirası ve saire namile para tahsi- \a~~~~_:_Y_:a:r:,:•n:._:saat 11 de tenzilatlı fiatlaria matine 
latında bulunulduğu malfündur. -
Elektrik şirketinin verdiği malu -
mata ıöre şirketçe ıaat kirası na
mile bu mahallerde bir güna tah
sHatta bulunulmamıştır. 

Bazı tesisatçılar ve yine tesinat 
müteahhidi olan Satie arzu eden 
kimselerin evlerinde dahili tesisat 
yapmışlardır. Tesisatı yapmış o • 
lan tesisatçı, müşteri ile Jirket ara 
sında münaaebatı teshil için ve tir 
ket vezneıine yatırmak üzere ni
zami depo akçeıi ve masarifi rap 
tiyeyi tahıil etmiJlerdir. 

Göztepe ve Erenköy elektrik ce 
reyanı teehhür ettiği cihetle, elek 
trik ~irketi abon.man senetlerinin 
akti maksadile verilmi§ olan bu 
depo akçesini ve masarifi raptiye 
yi iadeye amadedir. 

Şirket bu maksatla bazı me -
murlarına hu akçeleri vermi§ olan 
kimseleri gidip mahallinde ziya • 
ret ederek arzu edildiği takdirde 
tahtil edilen mebaliği geri ver • 
mek için emir dahi vermiştir. 

d ındır. Niçin?, • Sebebini söyli· 
yeyim: Çünkü Sultan Hamitten 
yüz bulmamı§tır da onun için. 
Sultan Hamit, kendiısine yüz ve
remezdi, imtizaçsız olduğundan .... 

Sert bir poyraz rüzgarının 

Kafkasyadan Türk diyarına sa
vurduğu bu cehennem dikeni, 
b ldıranı vatan evlatlarından b1r 
çoklarına battı. Bu zavallı çocuk-
1 rı Murat Bey siyaaetine, şer· 

rine illet etmi§ti. Şu hadiseyi 
kaydedelim ve unutmıyalım. Eğer 
Murat Mey fırsat bulıaydı, 

yalnız bu gençleri değil, bütün 
memleketi ve milleti ııiyasetine 
kurban edebilecek bir kabiliyette 
görünüyordu. Halbuki, Murat 
Bey, Sultan Hamidin !iddetli 
sultasını nazara alarak o sultaya 
karşı gelmeleri maddeten mümw 
kün olmıyan, biç.ıre çocukları 

körükleme.meli idi. Avdetinden 
sonra beni de kıtkırttı. Henüz 
çocukluktan yeni çıktığım halde 
aözüne kulak asmadım. Murat 
Bey klasik inkılapçılara hiç ben· 
zem ez .. 

Kafkasyalının !errine uğrıyan
lar, 10 Temoıuı:da affa uğrayın· 
ca, o zaman intişar eden "Mizan,. 
m sahibini bir akrep, gözsüz bir 
akrep, bir ejderha gibi görüyor
lardı. Çünkü boş yere hayatla
rının bir kısmını bu çiyan mah • 
vetınişti .... 

Türke milletini, hamiyetini, 
vatanını öğretmiye çalıştı. lb!i· 
sin dindarları ayartması kabilin -
den.. Halbuki, en koyu istibdat 
zamı:ınlarında Türkler, yani baba
larımız, dedelerimiz milliyetper
ver, hnmiyetli, vatanperest idiler. 
Eğer öyle olmasaydı, bugünkü ne• 
sil yetişmezdi. 

Hnkiki bir vatanda§, ciddi bir 
milliyetperver, vatan ve milleti
nin muz41f fer ve mes'ut günlerin
de de, mağlup ve betbaht saat
lerinde de Türktür, istiklali için 
savaşır. Halbuki devlet bir he
zimete uğramı§tı. O kara ve ka
ranlık hengamda Murat Bey mil· 
lete ne tavıiye ediyordu, bilir mi
siniz? - Rusya Çarının hima· 
yesine ilticaınnı. Kafkasyalı aer
serinin kim olduğunu aiz takdir 
ediniz. 

Celat Nuri 

FRANZ LEHAR 

iS 
Sinemasında 

FEVKALAOF: GALA o r..ARAK 
llüyük tcmMıılı , mükemmel ş a rkılarılc 

r. tfis muı;ikıli \'e emsals"z bir tıırı.ı 

temsile malık 

eka 
Opererinı takdim ediyor B3~ ro lerde: 
M \R l'HA f:g11;ert - ı:rnst Vcrebcs · 

ROLF VON GOTH 
Yerlerin evciden temin edılmesi rica 
olunur. ................................ , ............... : 
! Artistik sineması müd rİ) eti; bu i 
1 filmi muhterem müda\'imlerine i 
! tavsiyeyi hir vecibe :ı ddt'yler. ! 
: ......................................... , ...... : 

• 
ı 

GRETA 
ve 

RAMON NOVARR( 
Tarafın darı yaratılan bu muazzam şah 

eser b iiı ü n lstanbul halkını 

Melek ve Elhamra 
Sıncm;ıları n a iopluyor 

Bu derecede güzel bir film 
henüz görülmemiştir. 

Kahkaha h:ıalları 
Emsalsiz komikler 

STAN Laurel ve Oliver Hardy 
f;Clmişler ve bu akşamdan it•barcn 

Asri Sinemada 
Fransı zca ~özlü ilk hüyük: 

f sç 
goriılmcmiş filmlerinde görünüyorlar 
Buhrandan mütevrllic bütün kederleri 
unutturan tuhaf cntı ıkalarla dolu iki 

sııatlık kahkaha. 
ilAveten : ller ıık~am ve Cuma Cu· 
maı tesl \"e Paı::r günleri 4 30 mali· 

nelerinde ıengin varyct<: 

programı m:mlll!lllll.-nd;ııo:ı 

O P Ele A"d!a 
Sin crrıanın hcş büyük aıti~tı 

ı :ınıoN 1.0\\'8: M\'RNA 1.0\' 
LOIS !\IOR t\~ 11.: .\ N I IFR~llOLT 

ve GRETTA .NISSEN ıarafınd:ın 
ıcmsH cd imiş 

Transatlant·k 
Fransızca söılil 1 ılm ı.cm:ılı mu\•aff:: 

fnkıyetle devam edı) or 

1 ~;::ı:sıı=.:aıc:sım f' o x fi 1m1d1 ra::::ıa::m:ııc:ı:ı$1 
i··············v·~·~·i···N~~;i;;t ........... .. 
! .......................................... "············· 
Yeni icra kanunu hakkında 

mUhim bir eser 
Mnr~ hukukçu arkada,larımu:dıuı Toknt 

mcb'usu Nıı.;nn lzzct ve Kıı.ys~rl mcb'ıısu 
Salt Azmi Beylerin pek yakında cıkmnk U· 
zere yenl icra kanununun §erhl için mUfit 
bir eser hazırladıklnnnı haber aldık. Kamı· 

nun hlnl tanziminde bu iki arkndaftmızın 

dn Adliye encUmenlndc pek çok mesai sar • 
ıetmıı otduklnrmı yakinen bilmekteyiz .-o 
bu itibarla c:ıerlerlntn luymetl ho.kkında ı;Up 
he c~cmelttcylz. Yeni kanunun tatblklıl! tes 
hll ı c:ın mrt bir hiı:met gayeslle gösterdJkle
rt himmetten dolayı kendilerine tcşckkUr e· 
derken l'scrl de bllcU01le hulcukı:\llarn tııv· 
siye eyleriz. 

TAK V iM 
Çarşamba 
22 K. evet 
23 Şaban 

Perşembe 
23 K. ev•1 

:Z4 Şaban 
7,23 
16,-44 
6.4 ' 

12.15 ,,,3.1 

C.:Un do~usu 7,22 
Gün lıatışı 16,<U 
Sabah namazı (ı,46 

Öğle namazı ı~,12 
i ~ludl namnı.ı 14,S:l 
Al:ş ım namazı 16,H 
'ı a sı namazı 18,22 
lmsık 5,:W 
Yılı'l geçen günleri 3~6 

kalan 10 

Radyoda •................... 
ıs den 18,45 kadıu- Saz ( Nebil oğlu 

H altkI Bey. 

16.~ 
ıs,23 
s.ss 
351 

q 

18,45 ten 19,20 ltıı.dar Orkestr<ı, 

19,20 den 19,45 kadar Fransızça ders (Uıt' 
lemlş olanlara) 

19,15 ten :o knda.r ıatar 

20 den 20,30 kadar Baz (St\!Uye H.) ' 
20,30 dan 21,SO kadar Truıburl Re!fü BeY 

arkad:ı.şları 

21,30 d~ 22 kadar Doktor All ŞUkı'll -1' 
tarafından mhhl konferans (SD.r l h11..9talılda" 
<1~ çocuklnnmrzı n:ısıl korumalı) tfl 
22 den 22,30 kadar Gramofon , Ajans ,.c 
sa haberi, snst ayarı. 

lstanbul Belediyesfl 
OarUlbedayi Şehir Tiyatro•11 

Temsilleri : 

Bu kşam ISTAHBUl BELED1f~ 
a;~:~a:: 1da ~ij~~t~ ~~ 

Opereti ili 
3perde27tabto 

Yazan: 
Ekrem Reşit B. 1111 
BoGtelly~n: 

Cemal Reşit 0. llllllll 
U mumun arzusu üzerine bir 

hafta daha temdit edilmişti~ 

K ADIKÖY SOREYYA SlNEMJ.SJ 

21 birinci kMun çarşamba gUnUndçn ltl~ 
ALEV ŞARlOSI 

Muazzıun renkli opc:ret 

BOR 
21 Kanunuevvel 

Nukut 

ur •s - -20 !. fi'rıınsız 160, - 1 " llln A' 
ı Sterl•n 715.- ı Pezcta 
ı Dolar 213.- 1 l\larlt 

20 l.lrct 21!-,- 1 Zolutl 

2n f. Belçika 117.- ı l'cnı:ô 
20 Ley 

20 Dr:ılıml 24,- 21ı Dinar 
20 lsvlçrc 818.- 1 ÇCTI ClO~ı.' 
211 l,e\ ll 27.- ı ı\ltm 

1 lorl ı S5, - 1 l\lccedlye 
20 Kuron Çek 123,- 1 Banknoı 

(kap. sa. 

Prıı~a 
Vl\ :ın ı 

o.ı:-- l\1ndrlı 

l\lıl ııcı 9, 17- Bertin 
RrUlml 3.3Q41 \' MŞO\'ıt 

Atln:ı 87 9"50 Peşte 

Ccnt\•re 2 tfQO 1 krc:' 
Snf}ll 64.73- l!clgrat 
Amııcrdam 1 1681 M skovıı 

j s Raokası TerkQS 
Anadolu 24RO Çlnıent ı Ar. 
Reji R,10 Onynn Dey. 
sır. lln)·rlye ili. ~ark O~y. 
rr:ımvw 4,30 lcalva 
l'. ~ıı;ortn 24.- <:ark nı . cez" 

omontl 'lS.6S Telelnn 

isti kr azlar 

Isı. dahili 

c ark ı • .ycıll:ır ı 

IU\IU\':thhtde 
Gümrlıkler 

Sı)·di malıl 

Ba~dııt 

Aşlı.eriye 

os, 1 F,l~k t rlk 
5.40 • Tr:tm\'ay 

51! 25 Tuncl 
S fıO Rıı.um 

4,~o A"adnlu 1 
4 so / Anadolv il 
- A. Münı•ssıt 
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(!fenks konuştu' 
Maurice de Kobra 'nın Son Romanı ı 58 

Türkçeye çeviren. Fahamettı~_Arvay 

F adanın aktör ve seyircileri l - Her ıeyi evvelden düşün-
aUkdtu m\ıhafaza odiyorlardı. Ni· meli •. Mesela tasavur ediniz ki, 
kolıon, bitkin bir halde, yaptığına mesele yüksek makamlar tarafın .. 
Pişman, koltuğa gömülmüt kal - dan duyulabilir. 
nııştı. - Buna ihtimal var mı? 

Alnı sımsıkı bantlarla sarılı o- - Bilinmez! Bir işin her tara~ 
lan Robem tastaki kırmızılaşmış fını iyice düşünelim. Tahkikat 
eu ile cam parçalarını seyrediyor yapılacak oluna tabii vak'anın 
du. Tamamen kendisine gelebil .. tahidiyiz, diye biz de çağrılaca • 
lnffti. Böyfo ufak yar lar onun İ· ğız. Hepimizin ayni §eyi ıöyleme
çin ehemırniyetıizdi. Şimali garbt miz lazım 
hududunda bundan d ha çok mü· Friman: 
himlerini görmüttü, Bu vak'anın - Bir kaza oldu, deriz. 
neticelerindeki korkunçluğu §İm• - Pdti am hepimiz bu kaza· 
di anlıyan öteki zabitler de ausu- nın naııl olducunu bilmeliyiz ki 
Yorlardı. Bu sük\ıtu evvel bin • ifadelerimiz bir olsun. 
başı Sted bozdu: - Kolay .. Altımız da Robert~ 

- Arko.da§lar; Nikolsonun bu sin pavyonunda toplanmı§tık. 
hareketi ıon derece teesıijf e la • - Ne yapıyordunuz derlerşe? 
yıktır. Askeri kanuni ra göre ce· - Yatm dan evvel, son kadeh 
ıaaı da a ırdır. Amirine k rşı bu leri i~mek için ... Bundan tabii ne 
§ekilde muamele eden bir zabitin olabilir. 
nasıl cezalandırılacağını hepini~ - Sonra? 
bilirsiniz, çok tUkUr Robertsin - Roberts bize, size birer 
yarası ağı değil; fakat kan aktı. 1 brandi ikram edeyim diyerek ye· 

Roberta itiraz yollu bir hare.. rinden kalkmıf, tam fU camlı bu-
kette bulundu: fenin önüne gelirken ayağı jU 

- Kan aktı denilemez. Yara o iskemleye takılarak diişmüş, başı 
kadar hafif ki, hem zaten Fredi büfenin camına çorpmıf, olabilir; 
•arho,tu. ne dersiniz, bu fikir muvafık mı? 

- Şüphesiz! - Evet, hem sade, hem ma • 
- Gö:-üyoraunuz ld, tam men kul ! 

hislerime h kimim; kırk eekiz sa - En dosru hal çaresi budur. 
at sonra tam men iyileşirim. Bir - Roberta, şen ne dersin? 
de.ha da bundan bahsetmeyiz; o· - Muvafık. 

lur, biter! - Binbaşım, siz ne dersiniz? 
Burges il ve etti: Binbaşı Sted de başile tasdik 
- To.bii •• Robertı, Nikolsona etti: 

karşı gösterdiğin yüksek kalplili- - Mükemmel. Yalnız büfenin 
~i hepimiz t kdir ederiz, ve za - camlarını kırmalı. 
ten -5enden bunu beklerdik Ni - F riman eline geçirdlei bir si -
\colson bunu yarı deli bir halde gara tablnsile bir vuruşta camı 
Yaptı, o!mdi yaptı~ma son derece parçaladı. 

Plf ndır; öyle cl~~ıı mi, N''.:ol • - Şimdi hepimiz bu ifade Ü· 

•on? zerinde mutabık mıyız? 

VAKiT 

Zoronun iki kişiyi 
yaralaması 

"Eğer öldürmek isteseydim, 
öldürürdüm, ama ben kor

kutmak iatediın f,, 

Tophanede .Karab&§ mahallesin 
de bir vak'a: Öldürmek kaıdile 
yar lama. Mununlardan biri, Si· 
irtli Zoro diğeri kardeti Yatar. Ya 
tar, öldürmek kaadile yaralamak 
tan maznun değil. O, yalnız ka\111 
gaya ittirakten maznun bulunu .. 
yor. Yaralananlara gelince, Siirtli 
Raşit ve Akif... Bunlar da iki kar 
deş. Zoronun üst iiste sıktığı kur· 
§Unlarla ikisi de ağır suretto yara· 
}anmışlar, hatta vücutlarında kur 
şun kalmış .•• 

vak'a, Mecid in kahveıi önün· 
de, bu senenin Mayıs ayında ol· 
mu§. Mayısın son günü ... Sebep: 
Aradaki münaferet tesirile çıkan 
kavga .•. 

Bu muhakeme aırasında, mah • 
keme ıalonu T ophanode otura11 
bir çok Siirtli ile tamamile dol ·· 
muıtu ..• Zoro mahkemede mev .. 
kuf olarak hazır bulunuyordu. 
Karde~i, mevkuf değil.. Yarala • 
nan iki kardeş te, vekillerile bir • 
lil{tc gelmiılerdi. 

Reis Aziz Bey, evvela Zoroyu 
sorguya çekti. Zoro, öldürmek 
kasdile kurşun aıktığı iddiasını 

kabul etmiyordu. Reis, bu ifade· 
oine karşı evvelce verdiği ifade • 
sinde "hem kaçıyor, hem taban -
ca atıyordum,, dediğine ifaret et· 
ti: 

- Kaçarken, ailah aünağa ne· 
den )Uzum gördün 1 

,,_ T ecavUza uğrayan hendim. 
Bana bir fey yapmasınlar, diye 
onları korkutmak istiyordum.. Öl
dürmek isteseydim, öldürürdüm. 
Çünkü aramız, iki metro var, yok 
tu ! 

Niltolson um· ıı iz . • ..... ·n hl'yük- - Tıımam;le .•. Yalnız bir da· Zoronun eabıkası ! 
lüğünü gösteren bir h ;ıı.ı- .l ette bu- ı ha tel·rar edelim: 
1 el B d Davacıların vekili Nuri Bey, un u. ur ea ev .. m ettt : Roberts bize brandi ikram et-

- Stetlin pfü: .. n c: s' ni anhvo· me!t için aya [ia h·'ktı.. Zoronun Siirtte amcaamın oğlu 
" U ·· d 1 'ko_ı 1? Re•idi kur,unla öldürüp kuyuya rum, yarın o r gun 1 rt r Yu!""' sö~nü ke5ti: S' ':t 

çıl-m '"\ ına rn y ı., n v ""meli - _ 5--..ıe, ayak ses!eri var. attığım, bundan dolayı idama 
ylz. Bu hA f hnYd ·mda n s1l Za' 'tler kulak ı~abarttılar. Fri mahkUm olduğunu, sonra bazı 
b'r tevil olu bulacak& k ş'mdi kanuni noktalardan cezasının ye-

man yava~:a: d b ld 
karar Ver Um. Hepimizin eözü bi· i uçuk seneye indiri iğini ve - Galiba Ror ertsi Bengamer 
rı'bı'rı'ni tutıun. Öyle değil mi h nihayet aftan iıtifl\de ettiğini id· .astanesine götürmek için geli -
Sted ?. dia etti. yorlar; daha iyi. 

_ Evet·, onu s6ylemek iste - ld Alb Zoro, bu iddi&ya karıı, §U ceva-Pavyonun knpısı açı ı. a 
dim. Evvel~ bu meseleyi k'mne- hı verdiı 

a gö-üktü, fakat yalnız değildi. Ar 
ye anlatmıy_. afiımıza namusu - kasında jeneral Sir Ronald Arma - Bu, bir iftirn.dı. yirmi sene 
mu• üzerı'ne 50··z verelim. evvelisine ait mesele... Tahkik~t .. trong ve marki dö Pazan da var 

Frimanla Yung derhal yemin d yapılırken altı ay mevkuf kaldım. 
ettiler. (Sted) devam ettiı ı. (Dçvamı vnr) Cinayeti benim yapmadığmı an • 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! laşıldı. Salıverildim! 
Z ra t mildiirli 

Yabani ağaçlann müemir bir 
hale getirilmesi hususunda teşeb· 
bilsatta bulunmak üzere Şileye gi · 
din Ziraat müdürü Tahsin 13. şeh
rimize dönmÜ§tür. Burada bir çok 
ağaçlnrdan istifade edilmesi 
ınUmkündür. Şilelilere bu hususta 
n2amr teşhilat gö~terilecektir. 

Karanlık sokaklar 
Son günlerde belediyeye birçok 

nıahallelerden mazbatalar gel -
ınektedir. Halk mahallelerinin bir 
an evvel karanlıktan kurtulması -
llJ, elektrik olmazsa bile hiç ol • 
nıazsa, havagazi veya birer gaz 
laınba~ı asılmasını istemektedir. 

Belediye bu talepler karşıımda 
933 senesinde tatbik edilmek üze 
re hazırladığı 500 lamb lık proje· 
Yİ değiıtirmek mecburiyetinde 
kahnıftır. 

Yeni hazırlanacak projo 1500 
~aınbalrk olacaktır. Belediye pro -
Jeyi hazırladıktan ıonra elektrik 
tirketile görüıece'k. 

H lkevi b'11osu 

Halkevi içtimai muavenet şu~ 
besi komitesi toplanarak yakmda 
verilecek olan balo hakkında gö • 
rüşmü~tür. 

Balo haısılatı ile fakir talebeye 
yardım edilecektir. Balo faal ko
mitesi de pazartesi günü saat dört· 
te içtima edecektir. 

ltüsamere tehiri 
Fen F kültesi Talebe cemiyeti 

tarafından bu akşam Maksimde 
verilecek müsamere Maksimin ka· 
patılması yüzünden tehir olunmuş· 
tur. 

Halkevindeki konferans 
İstanbul Halkevi reisliğinden: 
23 - 12 - 932 cuma günü saat 

(15) te Halkevi merkezinde yeni 
ölçüler hakkında verileceği ilan 
olunan konfranı başka bir güne 
tehir edilmiştir. 

Konf eranı tarihi ayrıca tekraı 
ilan edilecektir. 

Zoronun kardeti Y •!ar da, te
cavijze u(trayanların kardeıile 

kendisi olduklarını söyledi. 

Davacılar, iki maznunun da 
kendilerine karşı mütterek hare • 
ket ettiklerini, ancak tesadüfen 
ölümden kurtulduklannı, hala te· 
daviye mUhtaç vaziyette bulun • 
duklarını söyliyerek, tekrar mu • 
ayenelerini istediler. 

Şah'fedn s&7leri 
Şahitler çağırıldı. Kahve<:i Hü

seyin, şunlan anlattı: 

- Zoro, Mecidin kahvesinde 
oturuyordu. Benim kahvem, om.ın 
kahvesinin k~rşıaındadır. Bir ara 
lık Raşit geldi, Zoroya hir tokat 
ath. Biz koştuk, ayırdık. Biraz 
sonra, öte tarafta duran Ra§ide 
yaklaşan Zoronun kardeşi yaşar, 
bir tokat vurdu. Raşit, Yaıara sa· 
rıldı. Akif aralarına girdi. Üçü bi
ribirlerini tuttular. Ben de yanla
rına koıtum. Derken, arkadan bir 
silah sesi .. Kurıunlar yağıyordu. 
Raşit te, Akif de yaralandılar, ye-

Savıfa S 

1 ....__ _İ...;;...ş l_i _y e_n_Y_a __ a_I 
MilU Roman -44-

Fakat betıim içimde büyük BB•· 
detimin fecri başlamıştı. 

Ertesi gün Pır ye geldik. Bu 
rası kalabalı le, gürültülil bir li· 
man. Benim sükunete ihtiyacım 
nrdı; çünkü geçı rdiğim klbusun 
ağuhfı bılA üıerimden kalkma· 
mıştı. Saniyen paramı da ıdare 

etmek mecburiyetindeydim, O 
ııuo için Pırede yırmi dört saat 
kalmamıza rağmen dııarı çık· 
madam. 

Tuhaf bir hiı; fakat defterim· 
do samimiyetle itiraf etmıye 

mecburum: Burada yaşayan mil· 
!eli de pek sevemiyorum. içimde 
onJıra karfl biç bir gayiı YC kin 
yok ımma tam manasile seve
miyorum i~te. Takdir ediyorum 
ki, ioaan olmak itibarile, onların 
da bence diğer miJletlerden far• 
kı yo tur. Fakat bu gayrı fUUri 
antipati, kilçllk yafımdan, baba· 
mın tesiri olsa gerek. Artık ba
bamın yUıUon bile hafızamdan 
kaybetmiye baıladım, o yilıUn 
ince çizgilerinin hemen hiç biri 
kalmadı, kendimi çok zorlasam 
bazılarını çıkarabiliyorum. Fakat 
ıimdi takdir ediyorum ki o 
adamcağız da blnz dar g~rDtlU 
ve dır diitllnOf IDymOf. 

ikinci uğradığımız mOhlm li
man Napoli oldu. Arkaaı~da k~
yifJi bir tiryakı gibi bafıf hıfıf 
çubuğunu tüttüren Veıliv ile, ka· 
meramın penceresinden Napoliyi 
ıeyrederkeo coarafya kitabımın 
bir sahifesindeki reıme bakıyo· 
rum sandım. 

Piredeki dUıüneemi burada 
tatbik edemedim, vapurda biraz 
can1m 11kıla111h; bir parça do
laımak ve öğle yemetini ucuzca 
yemek için dışarı çıktım. Burası 
umumiyet itibarile piı bir oebir; 

re dü§tüler. Zoro kaçtı. Bence, 
iki tarafta da kabahat vardır. 
Allah için söylüyoruııı. J>oğruıu 

budur.t 
Şahit, İbrahim, Mehmet, Cemil 

ıonra kahveci Mecit dinlendiler. 
Vak'a onların ağzından da dinle
nildi. Bu aırada gerek davacıla • 
nn vekili Nuri Bey, gerek maz • 
nunların vekili Şahinyan Bey, şa· 
hitlere muhtelif sualler sordurdu· 
lar. Davacı vekili, Zoronun öldür 
me kasdile silah attığında ısrar 
ediyor, maznun vekili, nebi mü -
daf aa için korkutmak maksadile 
silah atmak zaruretinden bahse -
diyordu. 

Zoronun tabancası meydanda 
yoktu. Kendisine soruldu, ''benim 
bildiğim bir yerde. Getirtir, mah· 
kemeye veririm!,, dedi. 

Vekili Şahinyan Bey, tabancl\· 
nın bulunmaaı, müekkilinin lehi • 
ne olaCl\ğıru kaydetti ve Zoronun 
kefaletle serbest bırakılmaunı is
tedi. 

Milddei umumi Kaşif Bey, "aü· 
but delilleri daha toplanma1J1ış • 
tır. Bu isteğin reddini İşterim. Ba 
husus, katilden şabıka mevzuu 
bahistir. Böyle sabıkası ol~n tah· 
liye edilemez,, dedi. Şahinyan B., , 
§U mukabelede bulundu: 

- Sabıkası ın.dece mevzuu ba
histir. Mevhı.tm bir iddiadan, kav 
li mücerretten ibarettir. Bu vazi • 
yet, tahliyeye mani değildir. 

Mahkeme, serbest brrakılma is· 
teğini reddetti, tabancanın getir
tilmesi, §ahit Mehmet ve Hayda -
rın çağnlmaaı, davacıların tekrar 
mu~encsi için mahkemeyi bir ıu • 
bat ıaat on iki buçuğa bıraktı. 

Yazan: Necmettin Halil 

zaten bununla meşhur o du · unu 
ıı tmi~tım. Bana çJktığırn şehri 
o cehcnnemı hatırlattı; sıoırl en
dım ve yemeğimi a e ade bir lo-
kantada yıyere vapura dö'ldüm. 

CezavırP mütevt:ccihen Napo· 
liden ayrıld ı k. 

~ .. .. ... 
fJ Karıunuevı,el 

c~zavire ve diğer bır ıki Af· 
rika limanına uğradık. Buralarda 
adamakıllı bahar var. 

Her ıün manzara deg ,tıkre 
kendimi ruvada zanned yoı um. 
Fakat bu ruya değil tam bir ha
kikat. ııte v purun pervaof'si 
durmadan uğuldayıp dönüvor ve 
bana mütemadıyen limit ve sa-

adet besteleri terenollm ediyor. 
Şimdı Cebelüttarik boğazın

dan geçiyoruz. Gece olduğu ıçin 
bır şey görmek kabil değiJ, yal-
nız iki tarafta baıı ışıklar paraı. 
dıyordu. 

Yarın Lizbondayı%. 
Vapurda hayat epeyc ellen• 

celi geçiyor. Denizden de pek 
şıkayetçi değiJim. Yalnız dün 
biraz sallandık. 

~-........ --
ıs Jıanunııewel 

Lizbondan da ayrıldık. 
Liahon medeni bir ebiri ,,,. 

be bakıyor. Orada on iki nat 
kaldık, fakat ben çıkmadım. Yal· 
nız çıkanlarla annemin ve Dok
tor Vudun adreslerine birer kart 
yolladım. 

Arllk Atlantiğe açıldık, kara 
ile muvakkaten alAkamızı kestık; 
on bir gOo mUtemadiyep bu en· 
gin suyu geçeceğiı. 

Koca Atlantik şefkatli bır dost 
gibi gemimiıe kocağım açtı; te
m<;noi edelim ki bu iCfk•ti dP
vam etsin. Fakat hiç kimse ıti· 
mat edemıyor, bu mevsimde at· 
lantiği fırtınasız. geçmek müm· 
kün değıldir, diyorJar. 

(Devanu var) 

Mübadi lerin 
bonosu 

Mal alan, yahut alnııyan müba· 
dillre iıtihkaklarmın bakiyesine 
mukabil bono verildiii ıııaliim • 
dur. Bonolannı alan mübadil • 
lerden bir kısmı lzmire ve 
diğer bazı vilayetlere gitmitler· 
dir. 

Sebebi bonol rma mukabil hu 
vilayetlerde kendilerine tahıiı e
dilen ve temlik edileck emlak bu· 
lunduğunu tahmin etmeleridir • 

Şehrimizde mübadillere verile• 
cek emlak kalmamı§ gibidir. Hal· 
bqki diğer bazı tehirlerde böyl~ 
emlak vardır. 

Zabıtai be.eoiyeC4ea iki.yet 
Belediye, dün tubelero mühim 

bir tamim göndermittir. Bunda, 
znbıtai belediye talimatnamcışin\n 
hemen çoğunun memurlar tarafın· 
dan tatbik edilmediği bildirilme!c 
tedir. 

Bütün zabıtai belediye memur• 
larımn talimatnameleri yanların • 
da taşıyarak en uf ak kusurlara bt· 
le dikkcıt etmeleri, taJimatn mavi 
tatbik etmjyen memurların acil' 

surette cezalandırılacağı zikredil· 
ınektedir. 

Ayrıca Emniyet müdürlUÇüne 
de bir tezkere yazılarak poli&lerin 
de talimatnameyi tatbik etmeleri 
ve bu i~le ehemmiyetle olakadar 
olmaları bilclirilmiftir. 

Bir İsveç kruvazörU 
Oümüzdeki ayın onunda 1ima • 

nımıza Fil;!-tya isminde bir lsveç 
kruvazörü gelecektir. Kruvazör 
limanımızda beş gün kalacak ve 
ayın on altısında gidecektir. 
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Polün yaralarını Profesör Piza· Jf"u ............. _......_....uuııı111ıru1111nııı111uııııı"' 

ni dikti. Profesör Havr ıenrinde ~ 8 H A k • j 
oturuyordu ve hususi bir tedava f u a ım ~ 
evi vardı. Burası neıeli, ferah bir ~ D ı · . i 
köıktü. Bu köşkün bayazlar için· ~ e 1 m l , ~ 

d~ ~lu!u, Polü ~e~el~ndirmek için ~ Ak JJ ? ~ 
kafı. b~r sebep ~dı He de, Havr ~ 1 1 mı • ~ 
tehrının kurıunı havası, onu me • ğ Bu gUn son cevapları •· % 
lankolik yapıyordu. ~ larak neticeyi gelecek hafta j 

Seligman kendisine resimli ga· ~ llAn edecetllz ve hedlyele• ~ 
zateler, Profesör de kitaplar gön· ~ rlrı kimlere isabet ettlllnl : 
•.ı • d F k t p 1 p f .. ; blldlreceıız. ı uenyor u. a a o , ro eso· ~ .J 
re: 'ııın1ıııııı1111ııııııı111111ııııııı111111nııııınııın•ııı1ınııı•ıın11111ı# 

- Bana renk getiriniz, renk ve· 
riniz! 

Diyordu. Profesör zile bastı , 
ve içeri giren hasta bakıcıya kısa· 
ca: 

-Liana! 

Dedi. Biraz sonra on beş yaıla· 
rmda bir kız içeri giriyordu. Bu 
kızm kızıl renkte saçları vardı. A· 
C:leti, bu saçların içinde bir elekt
rik lambası yanıyordu. Profesör 
onu Pola takdim etti ve: 

- J§te renk! 
Dedi. Liana Profesörün kızı i· 

Üi. Hayran gözleri vardı. Pol: 
- Ziyaret ettiğiniz hastaların 

tiepsi i'yi olurlar, siz etrafınıza sa· 
adet saçıyorsunuz. 

Dedi. Babasının yanında, ıükU· 
ti hasta bakıcıların içinde büyü -
yen bu genç kız, hala çocuk kal
)nı§b. Ağustos geceleri, gök yü • 
zünde yıldızlar uçu§urken, için • 
~en bir §eyler tubnak için, sabah • 
lara kadar pencerede beklediğini, 
Pola itiraf etti. Bir gece batını 
koluna dayıyarak uyuya kalniıt -
tı. Bir kuyruklu yıldız, oradan 
aeçerken ona takılmıt, alıp bera • 
berinde götürmüıtü. Liananm o • 
yun oynuyacak hiç bir arkadatı 
yoktu. Yalnız bir "Saat,, i var • 
dı. 

"Saat . ., - ,, mı. 
- Evet, Bir kedi .. 
- Ne tuhaf iıim koymufsunuz? 
- Öyle koydum, çünkü gözleri 

eski evine döndü. Hizmetçi kadm 
izinli idi. Kutlar dağılmıftr. Fa· 
kir çocuk biraz daha büyümüıtü. 
Kütüphanedeki hukuka ait kitap· 
lar, ona, ba§ka birisine aitmit gİ· 
bi geldi. 

Kartı evdeki genç kadın, çıp· 
lak kolları ile, yuvasını temizle· 
melde devam ediyordu. Halbuki 
kapının önünde bir otomobil ken· 
disini bekliyordu. Polün hayalin· 
den Lianamn ve "Saat,, in gölge· 
leri geçti, neteli Parisin göbeğin
de, bu genç kadının kimbilir han· 
gi ıebeple tahta silmekte devam 
ettiği düıüncesile kıınftı. 

Jutta ertesi gün, Berlinden bü
tün nefesi ve gençliği ile dönmüt· 
tü ve Pol, boynunda, onun güzel 
yasemin kokulu kollarmı hisse· 
dince, Lianayı, kartiki kadını ve 
her ıeyi unuttu. Artık yegane ar· 
zusu Jutta ile bir seyahate çık· 

maktan ibaretti.. Bu dakikada 
Pol, dünyanın ancak sevilen bir 
kadın arasından seyredilebileceği
ni dütünüyordu. 

Kapri adasmı, Juttanm has • 
aas ruhu arasından gördü, ve af • 
km, itiyadın kuvveti altında git • 
tikçe zayıflamıya batladığmı da 
duydu. Jutta ile ilk beraber ge • 
çirdikleri geceyi, Parisin ıehvet 
diyarı oluıu hakkındaki mükile • · 
melerini hatırladı ve Pariı aibi 
şehvet memleketleri olan Vene -
dik, Sevil ve Kapriyi bu hisler al • 
bnda gezdi. Şimdi Pol, atkının bu 
gibi §Üphclerin yardımile hıza 
gelebildiğine sinirleniyordu. 

(Devamı var) 

saatin kaç olduğunu gösterir. Ken· 
diıi de bunu bilir. Göz bebekleri, 
gündüz küçülür ve gece açılır. Ve 
hareketleri o kadar muntazamdır 
ki, saatin kaç olduğunu hemen ve !=============== 

taıırmadan anlarım. Karanlıkta Mısır çarşısının bir 
göz bebekleri yuvarlaktır. Sabah. k t hJik ı• 
leyin beyzi olur. Öğle üstü ince apısı e e 1 
amudi bir çizgi vardır ki, ak,am 
olunca gittikçe açılır. Saaatin kaç 
olduğunu öğrenmek isterseniz ba
na ~orunuz. 

Pol, içinden Juttayı dü~ünüyor, 
on·~n ZP-kasının intizamı ve i§leyi· 
!i ile bu çocuğun safvctini muka· 
yeıe edi) ordu. 

-ıMah~:r:el Lian, siz saati ke
dinin gözleı·\r.den anlıyor, gecele· 
rini2i yıldızların uçuıtuğunu sey
retmekle geçiriyorsunuz . Fakat 
l cnüz bana itiraf ·etmediğiniz bir 
§ey daha yapıyorsunuz. 

Cocuk kızardı. 
-Dün pencereden ıizi bahçede 

gördüm. Bir papatyanın yaprak· 
gördüm. Bir papatyenin yaprak
larını koparıyordunuz. 

Kızcağız, ta§kınlıeını göster · 
memek için başını eğdi ve kota 
koşa kaçtı. 

Üç dört gün sonra Pol Pot te • 
davi evinden çıkarken bir demet 
papatye ile "Saat,, in bir fotoğra • 
fınr Lianaya hediye etti ve: 

_ Bakalım, dedi, bu fotoğrafı 

saat kaçta aldım, bilebilecek misi· 

niz? 
-Bilmem. 
_ Gözlerino bakınız. Saat dört· 

te olduğunu hemen anlarsınız. 
farise döner dönmez, Pol Pot 

Mısır çaf§ısmda çiçek pazarına. 
bakan kapısı üzerindeki bir kaç 
t&§ düımüt, kapının üzerindeki 
trikotaj imalathanesi kısmen tah· 
liye edilmiıti. Belediye mühendis 
lerinin yaptıkları ke,if üzerine de 
kapının tamirine lüzum gösteril -
miıti. Evvelki gün ikinci bir mu • 
ayene daha yapılmı~. kapının kıs 
men tadil edilerek tamir olunma· 
sının icap ettiği anl&§ılmııtır. Bu· 
nun üzerine imale.thane sahibine 
dün tebliğat yapılmı,, üç gün zar· 
fında hinayi boıaltm~sı bildiril • 
mittir. imalathane sahibi bu teb -
liğat üzerine belediyeye müraca· 
at ~tmi9, üç gün zarfında makine 
lerıni sökemiyeceği cihetle veri • 
len mühletin u:zablmasmı ist . . n· emıı 
lır. ığer taraftan kapı v .. . e uzerın 
deki bina tarihi olduğundan mü-
ze idaresine haber verilmiı, kapı 
nın kı&men yıkılarak tamir oluna 
cağı bildirilmiıtir. Müze idaresi 
kapının yıkılmasına riza göster • 
memektedir. Müze mühendisleri 
ile belediye mühendisleri yakın • 
da mütlereken bir keıif yapacak· 
lardır. Belediye mühendisleri k<>.· 
pının ve üzerindeki binanın bu • 
günkü halile mu haf azasınm teh· 
likeli olduğu baklanda rapor ver
miılerdir. 

VAtclT 

Kansım ve çocu
ğunu öldüren 

haydut 
Orhanlar nahiyesinin Çırpılar 

köyünde bir adam karıamı ve ço· 
cuğunu feci bir tekilde öldürmüş
tür. Ali oğlu Mehmet geçinemedi
ği karısmı ortadan kaldırmak ls· 
temif, günlerce dütünmüft niha· 
yet verdiği bir kararla bir gece 
kar11mı anaızm batma odun vu· 
rarak öldürmütlür. 

Katil cinayetini saklamak ıçın 
de bir çare aramıı, zavallı kadmın 
cesedini bir çuvala koyarak köyün 
dıtındaki bir dere kenarına götür
müf, boğazma taktığı iple ağaca 

asmııtır. 

Katil bunları yaptıktan sonra 
tekrar evine dönmüt bir buçuk ya· 
tındaki çocuğu da alarak anasının 
aııh bulunduğu ağacın dibine hı· 
rakmııtır. Çocuk iki gün sonra aç· 
lıktan ölmüt bir halde anasının 
cesedi yanmda bir çoban tarafın· 
dan bulunmuflur. Katil jandarma· 
lar tarafından yakalanarak Balya· 
ya getirilmiıtir. 

İzmir ayakkabıcı
lannm şikayeti 
lzmir, 20 (Hususi) - Aayak· 

kabıcılar Birliği, lstanbulda iki 
fabrika tarafından imal edilmekte 
olan lastik ayaklcabrlann yerli ma· 
mulita rekabet ettiklerinden tiki.
yet ebnektedirler. 

Ayakkabıcılar Birliği, rekabet 
sahasında muvaffak olabilmek İ• 
çin Belediyenin bu laıtik ayakka • 
bılardan yükıek oktruva resmi al· 
masmı istemektedir. Bunun için 
vilayete, ve belediyeye müracaat 
edilmittir. 

Manlsada Fırka 
kongresi 

Manisa, 20 (Hususi)- C. Halle 
fırkası Manisa vilayet kongreti 
müzakerelerini bitirmit ve dağıl
mıttır. Kongrede memleketi ali • 
kadar eden mühim meaeleler ko
nutulmuftur. 

Bunlar rapor halinde Fırka u· 
mumi katipliğine bildirilecek ve 
ayrıca Ankarada toplanacak olan 
büyük kongrede konuıulacaktır. 
Müzakerelerden sonra yeni vili. -
yet idare heyeti intihabatı yapıl -
mııtır. 

Rakı içerlerken •• 
Bergama, 21 (Hususi) - Ber· 

gamaya bağlı Poyrazçık köyünde 
bir cinayet olmuıtur. 

Niyazi isminde birisi arkadaşı 
Ahmet ile karıılıkh rakı içerler· 
ken bir kadm meselesinden taban-

casını çekerek Ahmedi kalbinden 
yaraldı. Ahmet öldü. Katil biraz 
sonra yakalandı. 

Mahkum komünistlerin 
nümayitleri yilzünden 

tahkikat 

lstanbul ağır ceza mahkemesin 
de komünistlik tahriki.tından mu 
ha.kemeleri yapılarak, dün hakla

rında verilen mahk\imiyet ve be· 

raat kararları, bildirildikten son· 
ra tatkmlık yapanlar aleyhine bu 
cihetten de takibat başladığım 
ya.zmıttık. 

Bunlann otuz beş maznundan 
on yedisi ve aralarında üçünün 
de beraat edenlerden olduğu ne -
ticeıine Tanlmıttır. Tahkikat de· 
Yam etmektedir. 

22 Klnunüenel 19~ ~ 

(O Evlenmek istiyen Kadınlar O) 
Olgun ~adın nedir? 

Kırkını geçtiği halde kız kalmış olan 
bir kadınla nasıl evleneceğimizi 

bir kiralık odada konuştuk .• 
-1-

"48 yatında bir tato sahibi, 
her noktai nazardan mükemmel • 
dir. (60000) frank İradı vardır. 

Y aıına uygun ve ayni muhite 
mensup bir kadınla evlenmek is • 
tiyor. Trahoma a.zdır. Pek genç 
veya pek modern olan kızların 
nafile zahmet etmemeleri rica o -
lunur.,, 

Yukarki ilanı gazetelere koy • 
durmaktan maksadım, "Evlenmi· 
ye namzet,, olgun kadınlarla te
mas ederek onlar hakkında bir fi 
kir edinmekti. llanmı boşuna git
medi. Henüz yirmi dört saat geç· 
meden gazetelere verdiğim adre • 
se 135 mektup geldi. Evet 135 
namzet zuhur etmif, hepsi benim
le evlenmiye hazır olduklarını bil
diriyorlardı. Trahoma aramıs·or 

sözlerinin ayrıca tesirini göster -
mit olduğu muhakkaktı. Evlenmi· 
ye talip lianmılardan biri bana 
f U satırları yazıyordu: 

"Dünyada artık asil kimse 
kalmamıt olduğunu zannediyor • 
dum. Gazetelerde bugün dercetti· 
ğiniz ilanı okuyunca hata etmiş 
olduğumu anladım.,, 

Diğer biri yazıyordu: "Bir ıoı· 
yete adamı olduğunuza göre ü • 
zerimde iyi tesir yapacağınıza e • 
minim. Onun için talip oluyo-
rum.,, 

Üçüncü birisi ise §U mütalea • 
yı yürütüyordu: "Ne nazik bir 
adamımız. Trahomayı nazarı dik 
kate almıyorsunuz. Şu zamanda 
bu kadar mürüvvetkarbk nadir 
görülür.,, 

Müracaat edenler arasında: 

"Kırk yaşında mütedeyyin ve mu
siki meraklısı matmazel,, "Çocuk 
ve aile hayatını seven, fabrikatör 
dul karısı.,, "Kendi lehine olarak 
kocaamdan ayrılmıt ve yeni bir 
yuva kurmak istiyen kadın,, "U· 
zun boylu, ince belli idealist, der· 
di anlatılmamıt genç kadın.,, var· 
dı."Minimini ve cici,, ler, yakııık· 
lı ve otomobil meftunu olanlar, 
"Serbest düıünceli ve konser • 
vatuvardan birinci mükafatı al • 
mıf,, lar, "Spor yapan ve edebi • 
yatı,, sevenleri vardı. Hatta bir 
de 60 yaıında bir hanım nine var 
dı: "Kumral, ateıli, olduğundan 
çok genç gözükür,, diye ken • 
dini tarif ediyordu. Be, altı nam· 
zet ıatonun kulesinin irtif aını ve 
iradımın hangi bankalarda oldu· 
ğunu soruyorlardı. Diğerleri ise 
hep "Maddi itlerle alakadar olma 
dıklarını,, bir "Aık izdivacı,, yap • 
mak istediklerini söylüyorlardı. 

Aldığım mektupları yazanla • 
rın içtimai mevkilerine göre sıra· 
ladıktan sonra baktım, bir numa· 
rabyı: "Sermayeli, apartımanlı, 
ve mobilyeli bir eski nazırın kızı, 
ve 135 inci ise,, §ayanı hürmet 
ve trahoaya malik bir kahya ka -
dın,, teşkil ediyordu. Beşeriyetin 
en canlı numaraları sınıfların 

zümresinin 2 nihayetlerinde bulun· 
duğuna göre bu iki namzetle müla
katta bulunmıya karar verdim ve 
kendilerinden randevu istedim. . .. . 

"Kahya kadın,, bana Feodal ma 
halleainin bir evinde bir randevu 
Termitti. Bu evlerde ıın:ıırt•m:t•, • 

Yazan : Perri Pizani 
lar senevi en aşağı (12,000); 
franktır. Buhran çoğunun boıal • 
maaını intaç etmiştir. "Namzet 
hanım,, bana yazdığı cevapta 
"sizi dostum olan bir hanımın e
vinde kabul edeceğim,, demiıti. 
Fakat kapıcının "Zemin kabnda 
sağ taraftaki apartıman,, ı itaret 
etmesi tarzından "Bina sahibinin 
iki senedenberi kira alamadığı i• 
çin bütçesinin rahnelerini kapat• 
mak çarelerini aradığını ve zemin 
katı odalarım böyle "Varacak k~ 
ca,, anyan hanımlara gündelik ki• 
ralamakla bu çareyi kısmen bul• 
duğunu hiaaettim. içim ıızladı. 
Fakir olduğu ıüphesiz bulunan 
zavallı "namzet hanım,, fU "be • 
kir odasında,, beni kabul etmek 
için hiç olmazsa yüz frank ver • 
mişti. "Bekir oda.ar,, dedim. Ve 
düşünüyorum. Bu kelime timdi • 
den ne kadar garip geliyor değil 
mi? Acaba elli sene sonra bir ma• 
na f ade edecek mi? Filhakika o• 
tomobil "Bekir odalan,, na mü .. 
him bir darbe vurdu. Şüpheaiz 

ahfadımız dedelerinin haftada 
bir iki gün akıam üzeri bir bekar 
odasında vakit geçirdiğini oku• 
yunca kahkahalarla gülecekler • 
dir ! .. 

Maamafih sol taraftaki zemin 
katı apartmıanının kapısını çalar· 
ken, vaktile nice randevulara ta• 
hit olmut olması lizımgelen ıu 

dairede eğlenceli bir ıergüzeft, 
ıoğuk bir izdiv~ teklifinden da• 
ha cazip bir ıey bulacağımı tah • 
min ediyordum. 

Heyhat ne kadar yanılıyonnu• 
ıuın ! "Kahya kadın,, bana "Şa • • yanı hürmet,, olduğunu yazarken 
asla mübalağa ebnemiş ! Kırkın • 
dan ziyade ellisine yakın bir 
ıey .. Bana "Trahomam var,, diye 
yazmııtı. Eğer bu trahomayı ev • 
lenmek çağına geldiği ıırada ha• 
zırlamıtsa zavallı trahomanm 
ıimdiki moda ile hiçbir alakası ol 
ma.m lı. Bu elli yaşında "Pren • 
siplerle yaşamıya alıımıt,, kadı • 
nın hiçbir suretle "Atk,, denilen 
"Zebani,, den endiıesi olmadığı· 
nr ilk bakııta anladım. insanın 
giyiniş tarzı seciyesini meydana 
koyar. Filhakika kahya kadının 
elbiseleri hanımının eskileri ol• 
duğundan oldukça iyi feylerdi .. 
Maamafih etekliğin bir tek kıntı• 
ğı yoktu. Korse iıe tamamen ka· 
palı idi. Ayağında İpek çoraplar 
vard . Velhasıl bütün giyiniıin· 
de gösteriş yapmamak, üzerine 
nazarı dikkati celbebnemek endi· 
şesi görülüyordu. Bu hal insana a• 
deta hüzün veriyordu. Ya ıöz ıöy• 
leyiti? Ya dert yanışı? Herbir sö
zü insana keder salıyordu: 

- Mösyö, pek güç zamanlar 
da yaııyoruz. Hele "Kahya ka • 
dın,, lara hiç iş kalmadı denile • 
bilir. 

(Devamı var) 

Avukatların toplanbaı 

latanbul barosunda avukatlat 
geçende idari ve mali raporları, 
tetkik ve senelik bütçeyi taıdik et 
mek üzere topla nacaklardı. F ak,.t 
ekseriyet olmadığından, toplantı 
kalmııtı. 

T oplanh bugün öğleden ıoııt• 
•·npılacaktır. 
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6 ila 12 ay vade 
Demlryolları llAnları 

93 40 Ton OatDpUnOn kapalı zarfla mtınaka1aıı 19 ikinci Klnuo 
3 Perıembe gllnfi saat 14,30 Ankara'da idare Merkezinde ya· 

Pllıcalrtar 
TafailAt Ankara ve Haydarpaşa veznesinde beşer liraya sa· 

bla11 ıartnımelerde yazılıdır. (6665) 

kapalı ~arfla mü· 
Ankara'da idare 

Haydarpa,a etya tahmil ve tahliyesi ışının 
~ııaıı 9·1·933 Pazarteai gOnU saat IS de 

erkezinde yapılacaktır. 
Tafsilit Haydarpaıa ve Ankara veznelerinde 

lltıl,11 ıartnamelerde yazılıdır. (6654) 
befer liraya 
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' Doktorlar 
Doktor · Operatör 
Ahmet Asım 

Doğum ve kadın lıaetalıklan mütehassısı 
Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, İltlklll caddeal No. 193 

(Opera ılnema.sı k&rfıll) 
Tel. 1960 - 4,2221 

Doktor 
·A. Horhoruni 

Savıfa 11 

Iktısat V ekiletinden: 
1 - 2054 numarala kanunla verilen salihiyete müsteniden 

mezkOr kanunda yazılı maddeJerden kahverıin aşağıda yazılı esas· 
lar dairesinde bir elden memlekete ithal ve idaresi hükumetçe 
kararlıthralmışhr. 

2 - Bu huıuslaki teklifler ikinci kanunun onuncu gününe 
kadar doğrudan doğruya iktısat vekaletine yapılmalıdır • 

3 - Bu teklifler vekaletçe teşkil olunacak bir komiıyoa ta
rafından tetkik edilerek icra vekilleri heyetine arzolunacakbr. 
ihalenin icra edilebilmesi için teklif sahiplerinin en mUsait telclifi 
yapmı1 o!makla beraber deruhte edecekleri işi emniyetle ifa 

edebilecek enliyet ve iktidarda bulunmaları da metruttur. Bu 
huıuıun takdirine ve yaptıkları teklife ve haiz oldukları ehliyet 
ve iktidara ıöre talipler arasında İf İn dilediğine ihalesine h6kti
met ıerbeattir. 

4 - Teklifler TOrkiyenin bütün kahve ihtiyacını tatmin ede• 
cek mahiyette olacak ve piya11 için her hangi bir darhğı mucip 
olmıyacak surette istok bulundurulacaktır. iıtok miktarı iktasat 
veklletile mUıtereken tespit olunacaktır. 

Türlciyeye itbai olunacak kahvelerin bedelleri alakadarın nam 
ve hesabına olarak milli bir bankada bloke edilecektir. Bu para 
ancak altıncı maddede yazıh olduğu veçbile aarfediJebilecek ve 
kahve mukabilinde hiç bir ıuretle döviz verilmiyecektfr. Senebaıı tatili münasebetile ailelerinin neıdine gidip döaecek 

::!'tep talebesine 20-21 KAnunuevvel iJl J0-11 Kanunusani zar· 
~ % 50 tenıillt yapılacaktır. (6685) 

'f Qksek Mühendis mektebi mü
bayaat komisyonu riyasetinden: 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde memleket 
mab&ulAt ve mamulltından muadil kıymette etyanın ihracı •• 

•------D-o-k-to-r-----·• • satılması mecburidir. 

Beyoğlu mektep ıokağuıdaki muayene
hanealnl tamamen kapamştır. Eminöniln· 
de Valde kıraathaneııt yanındaki mul\
yenehancsinde bastaıarmı sabahtan ak
şama kad:ı.r bizzat tedavi eder. Telefon: 

24131 

A ı• IS t f d 1 Bu mecburiyet, Türk mahıul&t ve mamulltının kah•enia 

Mektep talebesi için lüzum g&rOlen (256) çift iskarpin aleni 
~Gnakaaaya vazedilmiştir. MUoaka1&11 27-12-932 tarihine mUsa
dıf aalı 10nl1 ıaat (14) te icra edilecektir. Talipler bu husustaki 
lartaameyi g8rmek üzere her zaman mektep idaresine müraca· 
\ttarı Ye mGnakasadan mukaddem teminat akçelerini mektep 
~nesine yatırmaları ilin o!unur. (6420) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

lOoo Ton Ltvemarin kömürü: Kapalı ıarfla 24 Bitinci Kanun 
932 cumartesi günU ıaat 14 te. 

67 Kalem eczayı tıbbiye: Açık mUnakasa 24 Birinci Klnun 
932 cumartesi günü Hat 15,5 ta. 

t tztııir Mllstabkem Mevki Deniz K. ihtiyacı ıçin yukarda mik· 

Muayenehanesi: Emlııönllııde EmlııönU 

Ha.n üçUncü kat numara 8 

Doktor 
Cavat N. ZekAi 

Sinir mütehassısı 
Cuma ve pazardan maada gUnJ.erde saat 
3 ten 6 ya kadar ha.8ta kabul olunur. 

Muayenehanesini B&bıA.Ji karfısmda Atı· 
kara caddesi No. 47. ye tevsian naklet

miştir. Telefon muayene: 23469, 
İkametglUı: 60740 

Doktor 

Emin Şilkrti 
Dahili hastalıklar mütehauısı 

lstanbul Sultanmahınut tUrbesl, Babı· 
a.ıı caddesi, No. 10. Telefon muayeneha

ne: 22G22 - Telefon n: t.312~ 
"Her gün öğleden sonra 1aat 14-18,. 

Uroıoı • Operatör doktor 
Fuat Hamit 

~;• Y•ııh k&mUr Ye eczayı tıbbiyenin hizalarmdaki gUn ve sa· 
a erde nıllnakaaalan yapılacağ1ndan ıutnamelerini görmek isti-
Yenlerin her gün ve vermeie talip olanların münakasa gün ve Doktor 

"•Uerinde Kaaımpaııda Dz. Lv. satınalma komisyonuna müra- Kaplkyan 

Böbrek, mesane ve ldra: yolu 
bastaltkıan ml'ıtohassısı 

Muayenehane: Türbe, M:ı.bnıudiye e&d· 

desi. No. 10. Telefon 22622 

CaaUarı. (6294) MuayenebAnesf: Sirkeci Muradiye cadde-
ı-.-=-:- si No. 26 Tel. • 21077 İstanbul .~ dll'dtblotl lora wrlufandan: SultanaJnnet tJUlb ikinci bnkuk mabkeme-

8800 lira kıymet takdir edilen Ka sinden: Mehmet Nazmı Bey ile Madam Oper3!Ör • ürolog doktor 
11emt1Dde BednttlD m&halleande Vlrjlnin pytan mut.uarnt olduklan Kum • M h t A J I 

tekıce arkaaı yeni havuz arkası solratm kapıda çadırcı Ahmet Çelebi malıalleslr.d.e e m e 
2 eski Bali P&.§a yeni Boyacı ve Bali Paça ldrar yolları baMta.lıklan rnütehaaaun 1

·1 numaralı apartmamn t&mamlle yi- Flmln6nU (Sabık Karaka•) hanına , ııolta:jında eski 15 ve yerJ 25-41 numaralı " 
hli yerde ve bu apartmanın 1tUıalln<le naklctmtıtır. Cumadan maada her gUn lt hıı.ncuin l>Argtr ve c!oruni ıı.!ı~ap ve beş kat-
tnıı.ı:nı 3000 lira krymeti muharnmen~·ı tan \baret ve birinci katta. mutbak odun ,.e hastalarını kabul ve tedavi eder. 

li. hı ahgap hananin tamamı dahi ayri ld>mUrlUk ve bir hal1 ve ikinci katta bir 11- ı•·-----D~o-k_t_o_r _____ .. I 
krtnamcıer ile açık arttırmaya vaze • tak sofa ve bir oda \'C UçUncU katta iki ff f C l 

Olup 1·1-983 tarihinde ıartnaınolert di oda ve bir 9ota ve bir hal~ ılördUncU kıı.tta 8 iZ eme 
ere tallk odllerek 111·1·933 t&rlh.lno ikl oda ve bir sofa ve bir h:ı.li\ ve beşinci Dahlll haııtalıklar mUteh&aew 

paz&r ctınU 11aat 14 ton 17 ye ka • katta bir daraça ve bir oda ki, ccman altı Dfv.:ı.nyolu No. 118 Telefon: 222398 
bul dördU.-ıcU icra dairesinde açık oda üQ hala ve terkoı ve ,ele!ltrik tesisatını 
lle 1&tılacaklarclır arttırmalar ikin havi ve tıımirc!en az&.de ve yanındald ara • 

bırtnct &rtbrm&l&rdan SSOO Ura kıy • lıkta bir bap 1:>arakadan ibaret tenel;:eci dUk 
kA.nmın .iu.leyı şuyuu· ~mnında !Uruhtl ta

aooo liraya Ve 8000 Ura kıymetll · karrür ederek icra kılman birinci açık art-
~ 800 liraya talip çıknııı olup bu kere trrma neticesinde ıooo liraya talip zuhur et· 

&rtb:ranl:ı.rmın U3ttlıtde bırakılac!lk • mlf ise de kıymetini bulınnd.ğından iklnrl 

• .\tttırmalara iştirak IQ1n yüzde yedi arttırmanın icraaıruı karar verilmiş ve 
leırıinat aımnı mUteraklın vergiler ile 7 şubat 933 tarihine musadif salı gtınU aaat 

tllsun:ıları vakit fcaruı mU,terlye 15 te tcruı mukarrer bulunmuş olduğun -
• 1.1 .. ~ .... dan talip olanların kıymeti muhammenoııl .... _,. N. ıu icra ve ın- kanununun 
..,. lll&de1eslne tevtlkan hakları tapu ili· olan be§ bin liranın )·Uzde onu nlabctint.le 

pey akçesini hamilen yevm ve ııaa.tı mezkilr· 
111 .. ~ il.bit olmayan lpotekıt alacaklılar 
-.,... d& Sultanahmet sulh ikinci hukuk mahkeme· 

'1Ak&d&ranm ve lrtlt&k hakkı l&hlp ılne 931·•97 numara. Ue muracaatları llQn 
bu lı&kıarmı ve buauaile f&iJ: ve ına- olunur. (15972) 
~ Olan lddlalaruıı !IQn larlhi."ldcn 

30 ıtın içinde evrakı mllabitelerila 

•rt 14zımd?r aksi halde he.klan 
"cııı•rlle 1&blt olmayanlar satış bedo-

~&llmdan b&rtç kalırlar ıılalta • 

lfbtı bl&ddei k&nuntye ahl:Amma 

~ hareket etmeleri \"e daha fazlıt. 
unı1Jc s.tlye:ılertn 932 698 dosya 

-~. ınemurtyetfmtze mUracaatl&rı 

Şile Asliye hukuk mabkeme91nden: Şile -
n1n Kızılca karyesinden :Muıtafa kızı H:ıni· 
fe H. m kocaaı ayni karyeden Efendi oğlu 
Talat aleyhine ikame oyledl#i feehl Dik&J.ı 
davumm yevmU muhakemesinde mUddel • 
aleyhin lkametgllıı meçhul bulunduğu 
davetiye zahrındakl heyeti ihtiyariye \'C mU
başırm meıruhat.ınde.n anınıtlmakla fül.nen 
tebllğat lcruına karar verilerek olbaptaki ka 
rar mucibince yevmi muhakeme o!an4-12-932 
pazar güııU saat 10 da mahkemeye gelmesi 
veya vekil göndermesi hakltında. HA.nen teb· 
ligat lora kılrndıtı hAlde gelmediğinden da • 
vacınm talebi veçblle gıyap karan ıttıhll:: 
edllmif oldufunda.n yevmU muallakı muha· 
keme olan 25-12-932 pazar gUnü saat 10 üu 
mahkemeye gelmedltt veya vekil gönderme 
dili takdirde gıyaben muhakeme icra kılına
cağı i!An olunur. (li97l) 

tst:ı.nbul lklncl icra nıeınorıuttındı>.n: Bir 
alacağı temini için mahcuz açık arttırma su 
retlle paray:ı. c;evrilr.ıesl mukarrer bir adet 
simens m:ı.rkalı dinamolu 28-12-932 çarşanı
ba gilnll s:ıat 11 UI'. 12 de Halicıoğlunda ~el 
ve çivi fabrlkası derununda satılacag-mdan 
talip ola:ıların mezltur gUn vo saatte mahaı
llnd!! ha.zır bulu.'lacak mcınurıma müraca -
alları UAD olunur, 

Göz hekimi doktor 
Süleyman ŞUkrU 

BlrlncJ 11mıf mUtehauuı 
Babıllt (Ankara C&ddeıl Numara 80) 

Dl• doktoru 
Zeki Halit 

Muayenehanesi: Kadıköy Altıyol ağzı 

oı, tabibi 
Zeki Nuri 

Her gün h:ı.sta kabul edll!r. Her nevl dlş 
rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: 
OııkUdnr Ahçıbaşı Mektep sokak No. co 

Emniyet s:ındıfı müdUrlUt\lndcn: Sultan 

Beyazıt Vezneciler Yal:up ağa mahallesi 

No. 14 te mukim iken 16·3·932 tarihinde 

6len Ahmet F..cflk Bey veresesinden Emine 

Numan Hanım, Ahmet Refik Bey tarafından 

12-8·930 tarihinde sandığımıza bırakılan 

pıııı.. için verilen 691Hi numo.ralt ctlzdanı 

kaybettigini söylemiştir. Yenisi verileceğin

den eskisinin hUkmU olmadrtx i!An olunur. 

Beşiktaş lcr:ı d:ılr<'slnd<>n: Hini tahliyede 
kiracx tarafından teslim odilmiyen kitaplar 
muhtelit cins foter ve Ilı.ısır şapka. muke.v
va kutu, hırdavat posta kutusu, mektnp 
zarfı, c~ntiyan d?var k~ğtdı, eski masa., 
defter, mevcut yaka, yazıhane, dolaplık, 

podra; gaz l!mb:ısı, bir ltanape dellaliye ına 
le pulu ı 1Uştcıiııinc ait olmalc Uzere açık 

arttırma suretlle satılacağından 31-12-1932 
tarihinde Cumartesi gl!nU saat 10 da Gala· 
tada büyUk m1llot hıınmdo. 41 No. ıu yazi • 
hanede hazır buluna.cak memura mUraca
atıan lllA ol\uıur. (:5977) 

melıfei olan memlekete veya Türkiye etyasına henh puar 
olmayan memleketlere ihracı ve satılması ıuretile ifa oluabile
ceği gibi hüktimetçe takaı eıyası 1r&1ına ithal edilen Tnrk 
mabıullbna Ye mamulltına iflveten ikbsat veklJetfnce iferlde 
tensip olunacak diğer eıyanın ve zeytin ile :zeytin yatının her l 
hangi bir ~emlekete ihracı ve satılmaaı suretile dahi ifa 
olunabilir. 

Ancak kahvenin menıei olan memlekete ve1a TOrklye eaa• 
sına henüz pazar olmıyan memleketlere ihraç ve Atıf llU'etile 
vuku bulacak teklifler dokuzuncu madde mucibince tercih ıebe
bi olacakbr. 

7 - Memlekete ithal edilecek kihveler, memleket dahilinde 
beynelmilel fjat ve teamüllere göre toptancı tiiccarlara •atılacak· 
tar. Satııın hllkt\metin göıtereceii bir teıekkül tarafından yapıl
ması huıuıları da giSrUıUJebilir. 

Tekliflerde, beynelmilel teamlile giire teıbit olunıcak fiat 
ne niıbette zam yapılmak istenildiği dahi vazihan ıöıterilmelidir. 

8 - HUkümetçe müaait tellkki olunan teklifler karıısmda_ 
uzun mtıddet için dahi bajlanılabilir. 

9 - iktısat VekAleti, bu esaslar dabiJinde aktedilecek mu
kavelename hükümlerinin tatbikatını dilediii gibi kontrol ettir
mek hakkını haizdir. 

1 O - Aıağıda yazılı husuılır tercih sebepleri olarak kabul 
edilmiştir. 

a - ithal edilen kahve bedellerinin tediyesinde g8ıterllecek 
teabillt ve kredi. 

B - Muadil kıymette Türk mahsulltının altıncı madde mu• 
cibince kahvenin men9ei olan memlekete veya Ttırk e11uına 
henOz pazar olmıyan memleketlere ihraç ve satılması. 

11 - Beynelmilel piyasa teamtlllerlne g6re hareket olunma• . 
maıı veya bu piyaaa fiatlarından fazla fiatla 11tıı yıpılmaıı Ye 
yahut her hangi bir sebep ve suretle mukavele abklmına riayet 
edilmemesi hallerinde tarafeyn arasında tabaddllı edecek ihtillf 
h'kem vasıtaıile halledilecek ve Oçüncll hlkem lıtınbal ticaret 
oda11 reisi tarafından intihap olunacaktır. 

12 - Taliplerin, tekliflerine ikhsat vekAletince makbul ft 

muteber bir banka teminatı rapteylemeleri tartlır. Bu teminabn 
miktarı teklif yapılırken asgari 50,000 Türk lir111 ve makaftle 
: k edilirken asgari 200,000 liradır. (6630) 

Ankara Me M. ~ Satınalma 
Komisyonundan: 

Askeri Liıe ve Orta Mekteplerde aşağıda gösterilen derslerin 
muc,.llimlikleri açıkhr. Verilecek Ccretler hizalarmda yazılmıtbr. 
Tedrisiçin Resmi sa'Abiyeti haiz olan ve başka yerlerde al&ka· 
farı o!mıyan muallimlerdeo aızu edenlerin 10 gUn zarfında iıtida 
ve fotoğrafını mu11addak fiş!eriJe Ankara'da Aıkeri Liseler MG• 
fetlitliğine müracaat. (1059) (6706) 

Mektebin ismi MuaJlimliğio nevi 
Ku!eli liıeıi Fizik muallimliği 
fur1a 
Buru 
t:tırsa 

Konya Aa. O. Mp. 
Er:ıincın ,, ,. 
Erzincan ,, ,, 

il 

Kimya 
Tabiat 

" ,, 
,, 

lngilizce ,. 
Almanca ,, 
Türkçe ,, 

Ücreti: 
Ücreti 

,. 
" •• 
•• 
" 
" 

98 
108 
108 
108 
108 
108 
108 

Istanbul P. T. T. B. l\1üdüriyetinden: 
Posta.aran nakli iç.n bir luçuk ay müddete ve pazarbkla 

lcapah bir molör tutulecaktır. Pazar'.ığa iştirak etmek iıtiyenlerin 
24· 12· 9.3'2 gOnU saat 14 te t~m:nalı ınuvaldıat~'er=ni hamilen 
Baımüdiriyelle müteıckkıl Lom.syona müracaat eylemeleri. (6717) 



Sayıfa 12 

HASAN 
SÜRMESİ 

Göz:ere Jitif, mukavemetsiz 
bir sil.ir ve cazibe bahşeder. 
Kirpikleri uzatır. Nebatattan 
müstahzar olup gözlere revnaki
yet bahşeder ve gözlere faidei 
azimesi vardır. HASAN SÜR· 
MESılLE süslenen gözlerin sihır 
ve füsununa dayanılmaz. Bu sıhir 
ve çıldırtıcı gözler Hasan sür
mesine medyundur. 

İstanbul ikinci icra memurluğundan: Bir 
borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrllme-
81 mukarrer hane eşyası 31-12-932 tarihine 
mUsadil cumartesi gUnU saat 14 UA 15 ara
sında BakırköyUnde Taşhan caddesinde 5!1 
N. lu hıuıentn onUnde bilmüzayede saWaca
ğmdan talip olanların mahallinde hazır bu· 
lunacak memuruna mUracaatıan il!n olu
nur. (5974) 

latanbul Aııli~e nınhkemeııl 4 eti hUkUk 
dalreıılnden: Anastas Dimltri Ef. veklJl avu
kat Vahan Hildaverdi Ef. tarafından Be -
yoğlunda ata çeşmede 20 numarada mukim 
Yani veledi Yani Efendi aleyhine 932-260 N. 
ile açtığı feshi ferağ davasmm cereyan et
mekte olan muhakemesinde: Yani veledi Ya 
n1 Ef. ikametgA.hının meçhuJlyetl hasebiyle 
ll!nen va.ki tcbllğata rağmen gelmediğinden 
gıyabında muhakemeye devam olunarak mu 
hakemenln 8-2-933 tarihine mUsadif Çarşam 
ba gtlnU saat 14 e talik edilınlş ve mumai -
leyh hakkındaki gryap kararının muamela
Jl olarak bir ay mUddetıe llAnen tebliğine 

karar verilmiş olduğundan mUddaaleyh Ya
ni Efendinin yevınt ve vakti muayyende 
muhakemeye gelmediği veya bir vcklll kanu 
nl göndermediği takdirde bUtUn Mdisatı ka
bul etmiş addolunarak muhakemeye kabul 
olunmıyacağı ve muhakemenin gıyabında le 
ra ve ikmal edileceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere gazetelerle il!n olunur (5975) 

İlltanbul Asliye muhakemesi 4 cü hukuk 
dalreıılndcn: Davacı Anastas Efendi vekili 
avukat Vahan HUdaverdi Efendinin Bcyoğ
lunda ağa çeşmede 20 No. da mukim Mlhal 
zevcesi Tar!i binli Nikola aleyhine açlığı fes 
hi ferağ davasının cereyan eden muhakeme-

sinde: Mumaileyha Madam Tarslnin ikamet 
gAhının meçhullycti hasebile ilAncn vAki teb 
llgata rağmen muhakemeye gelmediğinden 

gıyabında. muhakemeye davet olunarak mu
hakemenin 8-2-933 tarihine mUsadlf çarşam 

ba gUnU saat 14 te talik kıimması ve mu -
malleyh Madam Tarsl hakkındaki gıyap !Ul
rarmm muameleli olarak bir ay müddetle 
ilAnen tebliğine karar verilmiş olduğundan 

mUddaaleyha Madam TarsJ yevm ve vakti 
rnuayycnde gelmediği veya bir veklll kanunt 
göndermediği takdirde bUtUn hAdisatı kabul 

etmıı adclolunarak muhakemeye kabın olun 
mıyacağı ve gıyabında muhakemenin icra , 
ve ikmal edileceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ll!n olunur. (59715) 

KARYOLA"e ~~,~~;;s~şya 121/2 Jiraya L!kc 
kar} ola 

Sirkeci Ebüssuut caddesı Tel. 22652 
<:ocuıı: Kesme. Kemerli, Amerikan sistemı çelik ya' lı. beyaz lake \'e muhtelit renk 
lerdc kar olalar hastane ameliyııt odalan malzemclerı ucuz liatla satılır 1 ler türlu 

lçtiye (Öre sipariş dahi kabul edilir Fabnkıda ~,. Eminönü Sellnik Bon-
mar•••i ve Yerli Mallar Pazarında da avnı fi:ıtla ~atılır 

=:.-=----··--·--··················-············· ı M JA 1 1 h. t• 1 • . • 1 ·--........ - .................. !: a u er e şe ıt ye ım erı ıçın • Sfl~~ il ~~l~~b~;· v~::'.~!i~:~~kasında 
ı . . '': . n bulunan ma üller ıle şehıt yetm-

KARADENIZ POST ASI U lerınm karıun mahsusuna tevfi· 
ii kan 933 senesinde tf~vzi olunacak 

SAMSUN H .. .. 
Yapuru p b i: 

22 Ki.evvel erşem e ii 
gtinü akıamı Sirkeci' den hare- iİ 
•- ' r Ketle ( Zonguldak, İnebolu, !l 
Samıun, 0.rdu, Giresun ,Trab- İi 
ZOD Ye Rıze ) ye azimet Ye n 
avdet edecektir. H 

Fazla tafsillt için Sirkeci il 
Yelkenci Hanandaki acentaı.- İl 
ğına miiracaat. Tel: 21 S t S n 

== 1111111 ı···===m11.-:::::.-::.-:ın::u:m:: 

SEYRISEF AIN 
Merkezı idare~! c;aiata kilr>riı ua~ı B 262~ 

Şuhc A. Sır,e.:I MOhOrdıı; zade ilan 22640 

24 • birincı kinun - cumar· 
tesı aabahından itibaren köp· 
rü'den Kadıköyüne 8.10 da 
hareket ~den sefer 8.05 de 
ve kadıköyünden köprüye 8.40 
da hareket eden sefer de 8. 30 
da kalkacaktır (6688, 

YA.tar JıfATBAAS! - tsTANBUL 

sAH1J3l: MEHMET ASIM 

Umum! Ne§l'iyat Müdürü: FİKRET ADlL 

beyiyye ikramiyeleri için defter
lerinin tanzimine askerlik şubele· 
rinde 1 kanunusani 933 tarihin
den itibaren başlanacak ve 15 
mart 933 tarihinde defterler 
kapatılacak ve tarihi mezkurdan 
sonra müracaat kabul edilemi· 
yeceğinden eshabı istihkakın 

mukayyet oldukları tubelere mü
racaatları. 

htanbul Asliye ikinci !ıukuk dairesinden: 
MUddel lstanbul Belediyesi vekillerinden Sa 

l&.hatUn Sadık Bey tarafından Hatapkapı
ııındaı meyva hail dışarısında çardak nam 
mevkide kAln belediye malı tarik fazlasını 
1-6-31 tarihlnd "1 en .,. 2-932 tarihine kadar iş-
gal eden kabzımal ağa HUseytn Et. aleyhi· 

ne mahalıt mezkQrun kira bedeli olan 313 
Ura 60 kuruşun tabatll taleblle ikame eyle -

diği davadan dolayı alelüeul mUddeiye gön-
derilen arzUhaı nllshal ---•y--' ali -... ...... mum ey -
hin ikametg&.hmm meçhuı bulunduğu ıer • 

hile lade edilmeal üzerine mUddel vekilinin 
ııebkeden talebi üzerine mezkQr arztlhaJ 

ntlahal sanlyeslnin uaulUn 141,142 lncl mad

deleri mucibince tarlhl lllndan itibaren bir 
ay mUddeUe il!nen tebliğine tahkikat hl _ 

Jdmllğlnce karar verilmi§ olduğundan mUd· 
deU mezkQre zarfmda cevap vermediği tak-

dirde hakkında giyaben icrayt muamele 
edileceif malümat olmak üzere Ub olunur. 

(6871) 

VAKiT 

Ne duyulmuş, ne göri.lmüıı 

''Bu ış te lpcki~'indır !,. 
Sanki ışıkla ıi•iilmüş 

"Bu iş te lpckı~'ındır !. 

Gidiniz 
Gôrünüz!,. 

Yılbaşı geliyor, 
"ipekiş,, birçok 

Haklıyım, dalsam sevince 
;Krep i\1izam'ı görünce 
1\lehıaptnn. şiirden ince 
~·Bu it te lpekiş'ındır !11 

• 1 ~ .-.ı;. 

h~diyelik eşya 
hazırladı 

Ne hulyalı sabahlıklar: 
Işı • güzellik ... e b:thar 
Sanki kuca !aşıyorlar ... 
.. liu iş te lpekiş'indir ~ • Preton•un üç dört metre' 

Cici bir çay elbisesi. 
,Steş'tlerin baılnesL 

"Bu iş te lpekiş'indir !.. 

HEUiYELE:I{ 
l ELEKTRiK t ! 

i~H euLOuM ! ı 

SE:v<.ılİ KOcAc.ı6ıM BA"" eu 
(L(ol..T~I~ SuPÜRCi(SIN: VERME!\ 
N,r ·~· 6•R f'IHIRI .. ARrııı H/:Z'IE· 
Cl,PCN VA?C.C~NCKLC Sıt\INTIYA 
VC.l\AMIYAtAtıH 

OH! ISA&A 1 81" SAy 
t<Ul\U T MA AU ft ! 

6 ila 
• 

·12 ay VE~ESIYE 

5ATiE 
Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz 

lsmarlama elbıseler 20 liradan 
başlar 

Hazır pardesft ve elbiseler fevkalide ucuzdur 
••••••Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesab •••••I na müracaauan tım olunur. 


