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Kuarshan bakır 
maden' ne olacak? 

lktıaat Vekili Celal Bey Tür· 
kiyede iktısadi devletçilik siyaseti· 
ni bilhassa maden işlerinde tatbik 
etrneğe karar vermiştir. Bu cümle· I 
den olarak şark vilayetlerimizde- 1 
ki altın ve petrol madenlerinden 1 
istifade için ilk tecrübe teşebbüs- ! 
lerine başlamak üzeredir. Muhte- J 

tern Cela l Beye bu arada Artivi· 
nin Kuarshan bakır madenini de 
hatırlatmak isteriz. 

Kuarshan bakır madeni daha 
evvel Seymenş ismindeki Alman 
şirketi taraf mdan İ!letiliyc..rdu • · 
Bunun için Kuarshan'da iki mil· 
Yon altın lira sarfedilerek tesisat 
Vücuda getirilmişti . Fakat Hopo
Borçka yolu ynp:lmadığmdan bu 1 

tna<lenin işletilmesi için hariçten 
ge"irilecek kömürlerin ve buradan 
Almanyaya sevkedilecek maden
lerin Batum liman.ndan transit o
larak geçmesi müşkülata uğrıyor 1 

\'e şirket sırf bundan dolayı zarar j 
ediyordu. Diğer taraftan dünya pi- 1 
yasasında bakır fiatlarının düf • 
nıesi de bu zararı artırıyordu. Q. 

nun için Seymens müessesesi iki 
üç sene evvel Kuarshan bakır ma· 
denini tatil etti. Bunun üzerine 
madendeki tesisat hükumete geç· 
ti. Binaennleyh şimdi Kuarshan 
bakır madeni iki üç sene evveline 
ıelinciye kadar itletilen tesisat ile 
'beraber hükumetin elinde ve mu· 
~fazası altındadır. 

!ger maden uzun zaman bu· 
günkü muattal vaziyetinde kalır
ıa. tabii makineleri, motörleri, o -
,._,.ı,ı_ -, ' --.. '4l• ldTI oozulacaktır. O 
vakit bu maden İ!letilmek iıteni • 
lirse yeniden milyonlar aarfede
rek tesisat vücuda getirmek icap
edecektir. 

İtte derhal işletilmeei için her 
türlü tesisatı mevcut olan bu ma· 
denden hükumetin bugün istifade 
etmesine hiç bir mani yoktur. Çün 
kü Bor9ka - Hopo yolunun inşa -
atı önümüzdeki bahar içinde ta
ınam olacak, ve burada kamyon 
ile her türlü nakliyat yapılabile • 
cektir. 

Nazari dikkate alınmak icap ·~
den bir nokta şudur ki, bu made
ni itletmek için hariçten hiç bir 
}ey getirmeğe mecbur olmıyaca• 

lran .. lngiltere ...................................... 

ihtilaf 
lngiliz şirke tile 

• 
ıran ara-

sında konuşuluyor 

Tahranda Emniyeti umum· 
mUdUrlUIU 

Londra, 24 (A.A.) - Londn· 

daki İranlılar mahafili, hali hazır 
da Tahran hükumeti ile Anglo 

Peraan Oil araıındaki müzakere· 
lerin 15 Kanunuıaniden evvel hi-

tam bu1acağı ümidindedir. Filva· 
ki İran-adliye nazırı Mir i 
Ekber Han ile Mirza Hüseynin o 
tarihte CenevreYı> 5olıu .... h:rl bek-
leniyor. Bu zevat, konseyde lra

nın noktai nazarını müdafaa ede· 
ceklerdir. 

Ayni mahafil, lngiltere hükU • 
metinin hususi kumpanya ile Iran 

kabinesi arasındaki ticari bir ih· 
tilafa müdahale etmesi ile ortaya 

çıkan prensip meselesinin hallin 

den başka yapılacak bir iş kalmı
yacağı mütaleaaındadır. 

Maamafih, ayni mahafil şimdi· 
ki müzakerelerin bir neticeye vu

sulü takdirinde Cenevrede iki hü· 

kiimet arasında mevcut olan ihti 
lafın mühim miktarda hafifliye· 
ceğini teslirn etmektedir. 

V AKIT bugün de 

1 
SAYIFADIR 

VAKiT 
Yarın da 16 sayıfa 

32 sayıfalık roman tefrikamız 
bugün de Yardar Y arm 

sonunu vereceğiz. 
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Tevfik Fikret 
Doğumunun 65 inci yıl 

donümünde dünkü ihtifal 

Dün Tevfik Fikretin doğumu • 
nun altmıı beşinci yıl dönümü idi. 
Fikret tahıilini Galatasaray Lise· 
sinde yapmışti, sonra da bu mek-

""pte muallim ve müdür olarak 

1 evlik Fikret ve lhtifaİinde 
bulunanlar 

çalıtmıştı. Bu münasebetle dün 
Galatasaray Lisesi talebe akade
misi tarafından mektebin konf e • 
rans salonunda bir ihtifal tertip 
olunmuştur. 

Edebiyat, san'at ve fikir haya
tına mensup kadın, erkek bir çok 
zevat ve Galatasaray gençiliği bu 
toplantıda bulunmuşlardır. Hita
beler iç aayf amızdadır. 

ğız. Kömür için Ereğli madeni ka y Başı bedenı·nden 
fi gelecektir. Amele kuvveti ye - eni kazanç 
rinde hem bol, hem ucuz olarak kanunu ayrılan bir zengin 
bulunabilecektir. Hariçten bakır 
ithalatı menedilmek auretile bü • Gördes, 24 (Hususi) - Geçen
tün memlekete lazım olan bakı • Bütçe encümeni layihada lerde burada zengin bir adam öl-
rın buradan tedariki imkan dahi· mühim tadilat yaptı dürüldü: Hacı hmail ağa .. Bu zat 

line girecektir. Şayet istihsalatta ikinci aayıfamızda okuyunuz Okcılardan idi. Halı levazımatın· 
maliyet fiatım dü~ürmek çaresi dan yapağcılık ve ilmecilikle 
bulunabilirse harice de kolayca meşgul, büyük teşkilat sahibi, bu 
bakır çıkarılabilecektir. İhtimal 1 Kanunusani l 933 de tarafların en zengin adamların • 
ki, bugünkü yeni ahval ve şerait BAŞLA y A C AK! dan biri idi. Zavallının cesedi, bir 
dairesinde Seymens tirketi ile hü gün başı bedeninden ayrılmış 0 ). 

ktınıet aruında mütterek bir işlet S J ' duğu halde bulundu. 
ine tarzı bulunabilir. e amİ izzet in Katillerin izi yoktu. Bu işi kim 

Huliaa cenupta Erganiye ka • y R yapmış, bu zengin adamı kim öl • 
~ ıimendifer hattının ne za- I eni omanı: dürmüş, belli değildi. Hatta para-
~ varacağı malüm değildir. sına tama edilerek öldürüldüğü bi-

~andıan'da iae bütün teaisatile c A le sabit olmadı ve günlerdenberi 
ö· aber derhal ifletilmeğe müsait ANIM YŞE halk onun katillerinin yaka lanma-

11' bakır madeni bulunmaktadır j Büyük edebi, aşk romana smı bekliyerek büyük bir heyecan 
'- dedifimiz gibi bu madene ait 1 c içinde kaldı. Nihayet Alaşehirden 
~bugün hükı')metin elinde - ı ANIM AYŞE gelen jandarma Tahsin çavuş ka-
d"-· F.~~ h3ylf' bir vaziyette bu tillerin izini elde etmiş, zavallı fg. 

M ehmet. A•ım ı Mevı ı rnin en güzel eseri mail ağanın bir rekabet yüzünden 
'u • ., ... a NH~İ aerıfada) ._ ____ lll!l ______ JI katledildiğini öğrenmiştir. 

ltalya - Yugoslavya arasında ........................................................................... 

Yugoslavyanınetrafında 
şüpheli bir çember 
ihtilafın her tarafta endişeler 

uyandırmasının sebepleri 

Yugoslavyanın etraf•ndakt fUphell çemberi ve son hadiseye 
mahal olan Trau şehrini gösteren harita 

Adiryatik sahillerinde (Trau) 
ıehrinde eski Venedik hakimiye
tinin Dalmaçyada bugünlere ka· 
dar kalını§ olan iki arslan heyke· 
li şeklindeki eserinin Sırplar tara
fından kırılmasının ltalyada na
sıl büyük bir heyecan uyandırdığı 
nı dünkü nüshamızda yazmış, ha
disenin büyük bir infilaka yol n· 
f?.ca:k~ahiyette olduğunu ilave 

mi t • arısteil .son gelen h.a ~ 
berJer İtalya ile Yuııoslavya ara -
ınndaki ihtilafın her tarafta endi
şeler uyandırdığını gösteriyor. E
sasen vukuat ta bu endişeye ma • 
hal vermektedir. Çünkü İtalyanın 
elyevm Yugoslıivyanın elinde bu
lunan Dalmaçyaya ait iddiası ye
ni değildir. Hatta geçenlerde de 
yazdığımız gibi İtalyada mektep· 
lere kaydedilen talebenin hüvi -
yet varakalarında şöyle bir hita -
be vardır: 

" - Ey genç, unutma ki Dalmaçyıı !tal· 
yandır. Fakat bugiln Yugoslllvyanın elinde 
estr bulunuyor. Orada bizim binlerce karde· 
§imiz ıztırap çekiyor ve kurtulmak :için seni 
bekliyor . ., 

Bulgar krah, italya kralının kızı 
olan zevcesi ile birlikte .. . 

Bulgaristan, 'kralının İtalyan kra• 
lı kızını alarak İtalya ile ra• 
bıtasını kuvvetlendirıni§tİr. Lehis 
tan küçük itilaftan uzaklaşarak 

İtalya ile Macaristana yaklaşmış· 
tır. 
Diğer taraftan Yugoslavyanm ~ok güven 

dlğl kUçUk iUIAf §lddeUi bir sarsıntıya uğ' -
rnmıştır. Romanyanm bu ftlllfla alAkıısı çok 
zaifladığı Fransız gazetelerinin son ne6rl· 
yatlarından hissedilmektedir. 

Bulgarlstana gelince, son defa Yugoslavya 
-Bulgar hududundaki hAdlselerin ne derece 
dikkati calip olduğu görUlilyordu. 

İtalya Avrupadıı, Rusyadan sonra nüfusu 
en çok artan, binaenaleyh mütemadiyen ye
ni topraklara ihtiyacı olan bir memleket ol
duğu nazari ltibare alınırsa vaziyetin ciddi· 
llğl tezahür eder. 

İ§te bu iddiadır ki İtalyayı Yu
goslavyaya karşı ciddi tedbirler 
almaya sevketmiştir. Yugoslavya 
etrafındaki komşuların hepsinden 
şüphelense yeridir. Cünkü bilfarz 
bunlardan Bulgaristanın ltalyaya 
rabıtası eskidir ve gizli değildir. 

§ İtalya ve YugoslAvya hA.diselerl hakkın· 
daki tafsilA.t iç sayfalarımızda okunacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıll e v s i rn i c a b ı : 
························~········--... 

- Yahu yedi gUndenberi sarhoşsun be ! .. 
-Ne raparım;gUnler pek kısa da ayllmıya vakit bulamıyorum 
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Amerikada içki hazır
lığı yapılıyor ! 

VAKiT 

V A K 1 T' ın Hususi Telgrafları 
- -

Yeni Kazanç Kanunu 

1 K uarshan bakır 
madeni ne olacak? 

Mamafih memnuiyet düşmanlarının Eczacıların talebi; avukatlar ve hukuk 
ümidi martta toplanacak kongrededir müşavirleri;Doktorlar listeden çıkarıldı 

(Başmakalemlzden devafll) 

madeni yine işletmek imk&nı ~ 
iıe Kuarshandaki makineleri°' 
motör lerin, kazanların ve ıair tr 
sisatın beyhude yere oldukları 1~ 
de çürüyüp gitmemesi için tiıııdı• 
den baıka türlü tedbirler araJll~ 
lazımdır. 

lli.ve edelim ki, Kuanhan ı,.. 
kır madeninin diğerlerinden ınU -
him bir farkı vardır. Bu madeııill 
içinde bir mikdar da altın bulun" 
duğu için tetarruk kabiliyeti di • 
ğer bakırlardan fazladır. Bun.OS 
için ince elektrik telleri ıadece bO 
madenden yapılır. 

Waıh~ng,~on, 24 (A.A.) -New f ayasını kabul etmesini tüpheli gör 
Hampıhıre ın ıabık demokrat a· mektedir. Mumaileyh, bu kanun 
yan izuı M. Holliı'in Paristeki kabul edildiği takdirde M. Hoo
Amerikan ticaret oduı tarafın • ver'in veto hakkını istimal edece· 
dan içki memnuiyeti kanunu ilga ği mütaleasmdadir. 
veya tadil edildiği zaman, Fran- Şu hale nazaran memnuiyet 
ıız 9araplarının Amerikada bula· düşmanlarının ümitleri 4 Martta 
ibilecekleri mahreçler hakkında toplanmağa batlıyacak olan yeni 
tahkikat icrasına memur edilmis kongrededir. 
old " l"' d • ugu ma um ur. M. Hollis, o zaman kongre ile 

Havaa mümeuili, Amerikadn ayan meclisinin memnuiyet ka -
içki memnuiyeti meselesi hakkm- nunlarıru tadil eden bir kanun ka. 
aa ıalihiyet sahibi olan bu zat ile bul edecekleri fikrindedir. Fa -
aörütmüttür. kat, tadilin kabulü için zaruri o. 

M. Holliı, kongrenin şimdiki lan iki sülüs ekseriyetin toplana
içtima devresinde içki memnuiye- bileceğini muhakkak görmemek-
t . k d tedir. ı anununu ta il etmesi ihtimali-
nin pek zaif olduğunu söylemi! • 
tir. Mumaileyh, böyle bir tadilin 
i.yanca da kabul edilmiyeceğiui 
beyan etmittir. M. Holliı, biranın 
imali ve aatıtı için mezuniyet ve· 

Bu takdirde bu meıele hakkın-
daki müzakereler uzun sürecek
tir. Maamafih, Volstead kanunu· 
nun bira ve tarabın imal ve furuh 
tuna mezuniyet verecek !ekilde 
tadili kolaylıkla temin olunacak-ren ve ahiren mümessiller meclisi 

tarafından kabul olunan kanun tır. 

Türk-Yunan Lehistan da 
Dostluk 'Bir Rus kontesinin 

ilç Yunan gazete•inln neı- 40milyonluk davası 
rettJii ~yeler içın • Baş- Var ova, 24 ('.A:.A:.) _ Mtttevef 

vekilin tavaiyelerı fa car ikinci Nicola'nın biraderi 

Atina, 24 (A.A.) - Ba§vekil gr;nd duc Michel Alexandrovi • 
M. Çaldaria, Yunan matbuatı mü- ı tch'in gayri küffü dul kar111, ko • 
meteillerile konuıtuğu bir sırada casından kalıp kıymeti45,000,000 
~adolu harbine ait hatıralar neş frank tahmin edilen Lehistan' da· 
:rinde devam eden bazı gazetele· ki büyük malikaneler için müna
rin bu hareketlerini tuvip etme· sip bir tazminat alabilmek üzere 
:eliğini söylemeğe müaaraat etmiş Lehistan hazinesi aleyhine açtığı 
ve ibilbaaaa demittir ki: davayı kaybettikten baıka 19,000 

"Türkiye ile Yunanistan ara. franga baliğ mahkeme masrafla· 
aındaki münuebetler çoktanbe:ri rını ödemeğe mahkfim edilmittir. 
samimi bir 9ekil almıttır. lki hü- Grand duc'ten kalan cesim era
komet, bütün gayretlerini bu mü- ziye, sabık Çar aileıine ait ve Le
nuebetleri bir kat daha kuvvet • histanda kain emlakin hükômet
lendirmeğe ıarfetmektedir. Bu çe müsaderesine meıağ gösteren 
harp hatıra ve hikayelerinin Türk Riga muahedesi 12 inci maddesi· 
ve Yunan hükômetleri tarafın • ne tevfikan vaz'ıyet edilmittir. 

Czestochowa, 24 (A.A.) - Ma
aan göaterilen gayretleri kolaylaş 

halli mahkeme, sabrk Ruı çarı 
tırnııyacağı itikirdır. ikinci Nicolaı'nın kardeşi Gran· 

HükUmet gazetelere yaptıg"' ı bu ..ı··k Al d · h' o u exan rovıtc in dul karııı 
'tavsiyelerin, halkçı hükumeti mü· kontes Brassow tarafından hazine 
racaatlarından mümkün olduğu aleyhine açılan hukuku tahıiy•! 
kadar kaçındığı batka tedbirlere davasını reddetmittir. 
bat vunnağa mecbur bırakma. Kontes Brassow, mahkemeye 
mak için, nazari itibare alınacağı yaptığı bu müracaatta kocasım 
ümidindedir.,, Czestochowa havalisinde sah~p 

M. Çaldaris'in mevzuu bahıetti olduğu emlake ait tasarruf senedi 
ği tarzda hatıra ve hikayeler net· nin tanınmasını istemitti. 
retmekte olan 3 gazeteye yaptığı 15,000,000 zloty kıymetinde o
hu tavıiyeler üzerine bu gazetele· lan bu emlak, Leh hükumeti tara· 

rin müdürleri bu neıriyata yarın

'dan itibaren nihayet verecekleri
ni matbuat müdürlüğüne dün bil 
dirmiılerdir. 

fından istirdat edilmittir. 

Ankara, 24 (Hususi) - Bütçe ı hıyar kaldırılmıt ve gay • 
encümeni yeni kazanç kanununun ri safi vari~~tı 2 bin liradan yu· 

tetkikini ikmal etti. Encümen ec· karı olan muesseseler beyanname· 
zacılarm müracaatları üzerine ye tabi tutulmu§, daha az varidatı 
defter tutma mecburiyetini kaldır- olan müeaaeseler için ise karine 

mıt ve bunun yerine maktu vergi 
usulünü koymuıtur. 

F evkali.de listeden doktorlar da 
çıkarılmıt yalnız avukatlarla hu -

usulü esas olarak kabul edilmit • 
tir. 

Encümen nispetleri hükfimetin 
teklifi veçhile aynen kabul etmiş· 
tir. Kazanç temyiz ve itiraz komis-

kuk müıavirleri bırakılmııtır. yonu reisinin intihap ve tayini 
Nüfusu on binden aşağı olan Adliye vekaletine bırakılmıthr. 

kasabalardaki doktorlar kazanç Encümen kanunun mer'iyeti ta· 
vergisinden muaf tutlmuı - rihini de 1 Haziran 933 olarak ka
tur. Beyanname usulünde hakkı bul etmi§tİr. 

•• 
Olçüler kanunu tehir ediliyor 

Ankara, 24 (Huıusi) - Ô çiller kanununun bir sene daha 
temdidi bakkanda hazırlanan llyiba Vekiller heyetince kabul edil· 
mittir. Liyiha yakında meclise verilecektir. 

Ziraat veklll 1ylleştl 
Ankara, 24 (Huıuıt) - Ziraat 

Vekili Muhliı Bey tamamile iyi
letmit ve vekalete gelerek itlerle 
mefgul almaia batlamıttır. 

Şilkril Kaya Bey 

Giresun Valisi 

VekAletçe taltif edlldl 
Giresun, 24 (Hususi) - Vila· 

yetin aıayİJi noktasında gösterdi
ği yüksek muvaffakıyet üzerin\.\ 
vali Salih Cemal Bey Dahiliye ve· 
kiletince bir takdirname ile taltif 

Her halde diğer madenleriıni : 
zin devlet vesaiti ile iıletilnıet1 

bir prensip olarak kabul edildik " 
ten sonra Kuanhan madenini. ih
mal etmek ve bu ıuretle daha dil'" 
ne kadar iılemi! olan bu maden • 
deki milyonluk tesisatın mab~O
lup gitmesine meydan vermek bQ 
yük bir hata olur. 

Mehemt Aallll 

Teslim olan bir 
kardeş katili 

Svow, 24 (A.A.) - Emile Kcr 
senberg İsminde bir hukuk talebe"' 
si polise müracaat ederek kardeJİ 
Aenri'yi 5 revolver kurıunile öl· 
dünnüt olduğunu aöylemit ve te"' 

bep olarak kardeıinin deli olduğu'" 

nu ,namuslu ailesinin ıerefini ihlil 
etmekte ve bir çok makamlar• 
müracaat ederek kendisinin Fraıi'" 
ıua Josef'in oğlu artidük Rodolf 
olduğunu ıöylemekte bulunduiu" 
nu beyan etmittir. Ankara, 24 ( Huauıt) - Dahili 

ye Vekili Şülaü Kaya Bey bugün 
\:nıra.y.. _.u; lata.avnnda vekalet 
erkim ve dostları tarafından kar-

edilmiıtir~J • .ı..r. •m ı • ı .. Göz yaşı gazı ~ 

Munıeın. "' ..... u~on Gıa7.larla yapılan yeni 
91landı . 

Kibrit şirketi mttdllrU 
Ankara, 24 (Huıuıi) - Kibrit 

tirketi müdürü Hofman buraya 
geldi. Maliye Vekili Mustafa Ab
dülhalik Beyle görüttü. 

Jzmir bataklıkları 
lzmir, 24 (Hususi) - lzmir be· 

lediyesi bataklıkları kurutmak 
hususunda ehemmiyetle faali • 
yete geçmittir. 

izmlrlskAn dairesinde 
teftiş 

lzmir, 24 (Hususi) - Mülkiye 
müfettiıleri iskan dairesindeki e
sas kayt ve temlik dairelerinden 
memurları çıkararak kapıları mü
hürlediler. Tahkikat yapılmakta • 
dır. 

B. M. Meclisinde 
Ankara, 24 (A.A.) - B. M. 

Ankara, 24 (Hususi) - Muhte· SUliaStını-
lit encümen toplanarak hususi i
dareler layihasının müzakeresine 
devam etti. 

ltalya sefirinin 
ziyareti 

Ankara, 24 (Huauıi) - İtalya 
sefiri Hariciye Vekili Tevfik Rüt· 
tü Beyi ziyaret etti. 

Maliye vekili tetkikabnı 
bitirdi 

Ankara, 24 (Hususi) - Maliye 
Vekili müzayede, münakasa ve i· 
halat kanunu layihasının tetkikatı
nı ikmal etmİ§lir. Layiha Ba,veka· 
lete verilmittir. 

lnkıU\p illmi tetkikatı 
devam ediyor 

lzimr, 24 (Hususi) - Rus film 
muharrirlerinden Zarhi yolda§ ile 
Maarif Vekaleti yüksek tedrisat 
müf etti,lerinden Reıat Nuri Bey 
buraya geldiler. inkılap filmi hak· 
kında tetkikatlarına devam etmek
tedirler. 

Avrupanın 5 senelik 
bir programı 

Viyana, 24 (A.A.) - Dün ıa • 
at 11 de tasarruf ıandığı binasına 
göz yaşı döktürücü gazlarla taar
ruz edilmiştir. Bunun üzerine bir 
panik hasıl olmuıtur. içeride bu· 
lunanlar, daha çabuk kaçabil"' 
mek için kapıları, pençereleri kır
mışlardır. 

Maskelerle mücehhez itfaiye ef 
radı, kuvvetli vantilatörlerle te
neffüse gayri salih havayi değif .. 
tirmek mecburiyetinde kalmıılar

dır. 
Zabıta, zehirli gazlar ne§redeıı 

iki paket bulmuıtur. Bu işin fen• 
bir ıakadan ibaret olduğu zann·O" 
~tmuyor. Bütün ıüpheler, mesele 
polise haber verilir verilmez petl'" 
çereden kaçmı§ olan genç bir 
adam üzerinde t--1anmaktadır. 

Pariste Yunanlılat 
Paris Darilllünun mahalle· 
sindeki Yunan mile••e•e-5 

Paris, 24 (A.A.) - Paris Darül" 
fünun mahallesinde vücuda getİ'" 
rilen Yunan müessesesinin küı-' 
resmi, reisicümhurun riyaseti al • 
tında ve Yunan ıefiri M. Politiı i' 
le milli terbiye nazırı ve Darülfit' 
nun emini hazır olduğu halde ict1 

edilmiştir. 

7 çocuk yandı! 
Birmingham, 24 (A.A.) - Bir· 
mingham' da dün gece çıkan bir 
~angında bir ailenin 7 çacuğu di· 

Mahkeme, verdiği red kararı· 
nın esbabı mucibe kısmında Le -
histan ile Sovyetler birliği arasın· 
da aktedilen Riga muahedesinin 
12 inci maddesine istinat etmittir. 
Bu maddede çarlar ailesine ait 
emlakin Leh devletine intikali 
sarih bir surette tesbit edilmittir. 

Mecliıi bugün reiı vekili Hasan 
Beyin riyasetinde toplanarak Ev· 
kaf umum müdürlüğü 1932 sene
ıi bütçesine 31 bin liralık mun -
zam tahıiıat verilmesi hakkında· 
ki kanun li.yihuım kabul etmi~ 
ve Siveriğin camii kebir mahalle
sinden Kirkor oğlu Karabet namı 
diğer mühtedi Mustafanın ölüm 
cezıuına çarpılması hakkındaki 

mazbatayı tudik etmittir. Meclis 
Perıembe günü toplanacaktır. 

ErtAğllde KubllAy 
ihtifali 

Ereğli 24 (A.A.) - Bugün Ku· 
biliyın ıehadetinin yıldönümü mü 
nasebetile büyük bir ihtifal yapıl 
dı. Ereğlililer bugünü büyük acı· 
larla andılar. Ve cumhuriyetin 
yükaelmeıi ve Y•tamuı uğrunda 
canlarını vermeğe hazır oldukla -
rm,L bir daha and içtiler. 

Paris, 24 (A.A.) - Avrupa 
gümrük birliği Fransız komitesi 

tarafından ihdas edilmit olan 5 se 
nelik Avrupa proğramı hakkında 

tetkikat icrasına memur komis -
yon, Avrupa birliği tetkik komis· 
yonu ile cihan iktisat konf er anın 

ihzari komitesinin mesaisini tel -
his edecek ve bu konferans prcğ· 

ramının Lozanda tespit edildiği 

şekilde ipkası ve bilhaaaa gümrük 

Bu münasebetle bir takım ıı"' 
tuklar irat edilerek iki memlek,C 
nurlarını biribirine bağlıyan doti' 
luk rabıtaları tes'it edilmittir. 

ri diri yanıp ölmüttür. Çocukla· 
rı~ henüz betikte olan bir kardeş 
!erile annesi ve babası h:ıstahane 
ye kaldınlmıtlardır · 

itfaiye neferlerinden 3 kiti de 

r.ualanmııtır.. 

Bir ltaly11n tahtelba
blrlnio muvalfakıyetl 

Cenevre, 24 (A.A.) - Spezzia 
da yapılan son tecrübeleri esnasın 
da Bragadine tahtelbahiri 101 
metre derinliğine kadar dalabil • 
mittir. 

tarife ve itilafları gibi esuh me • 
selelerin ruznameye ithali huıu • 
sunda ısrar eyliyecek bir muhtıra 
kaleme almağa karar vermittir. 

Bilhassa M. Politis, bu müeıtl' 
senin Darülfünun mahalleıiıı~ 
deruhte etmiş olduğ necip vazif"1' 
ifa etmesini ve beynelmilel ve V 
saten Avrupalı güzide bir z~ 
nin teşekkülünü teıhil eylelll' 
temennisinde bulunmuıtur. 
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-. .......... . 
Mevzu değişti 

Cımıburiyet gazete.inin, musıki 
--etine, Malatya mebuıu Hilmi 
herin verdiği cevap aruındaki 
bir cümleye itiraz etmiıtik. Hilmi 
hey, cenazelerimizde, bir garp ha· 
._.111111 ça.lınmasım ayıp telakki 
~Yor, böyle ecnebi bir martın ça 
llb:ıaıını acı buluyordu. Dedik, 

~: Bu çalınan marf "Chopin,,in 
Marche funebre,, sidir. Bu mar· 

tnı dini, milliyeti yoktur. Medeni 
diinya.cfa, büyük ölülerin cenaze -
•illde bu marı çalınır. 

Anket muharriri Peyami Safa 
hey arkadaşımız, "Cumhuriyet,, 
te, bu fikrimizi cerhetmek kastiy
le bir fıkra yazdı. Fakat ne garip
tir ki, bize cevap vermif, fikrimi
li cerhetmiı olmadı. 

Fikrimizi cerhetmi§ olmak için, 
Peyami beyin ıunlan ispat etme • 
•i lazımdır: _ 

l - Chopln'ln ı.rarche tunlıbre's.I dini ve 
l'llll11d!r. 

:? - lıt:eaell ltalyanlarm o1Um mar§ları 
"lrdrr ve m.ıııı cenaze merasimlerinde Cho • 
J:Uıı•ı ça.lmazl&r. 

8 - Bizim de bir bestek!nmız alaturka 
(!) bir ölüm marşı besteler ve bu ma~ 
''lıfarche Fun~b:e .. n.in yerine kaim olur. 

Muanzımız, bu &on frkranın 
kabil olıunryacağınr, Chopin mar
tının beynelmilel olduğunu, hcı· 
hlilletin bu marşı çaldığını bilir 
._,e bildiği için de mevzuu değif -
lirir. 

Bakınız Peyami bey ne diyor: 
" ... BUUlıı medeni dUnya mabeUerinde <;an 

Çatınıyor dJyc, biz de minarelerimizde çıın 
ını çatalım! 

Bu sualin, hu musiki bahsinde 
he derece yeri olduğu hatta düşü
nülmez bile. Böyle bir sual varit 
olamaz, ancak münakaıanm aey
l'İnj değiştirir. 

Chopin'in Marche funebrc'ıi 
~ndaki noktai nazanmızın, 
2ltri kabili ceı·h olduğunu tekru 
ettilcten ıonra, Peyami Safa be -
Yİtı bu sualine, bir tarih hatırası 
ite ce"•P .. -erelim: 
Güthllne Hattı Humayunu okun 

duktan ıonra, cühela: "Vay, ga
't'u.rla müslümana. aynı kanuni 
hak veriliyor,, diye ortalığa fesat 
karıtbrmıtlar. Hathn Lu fıkrala
rında fuzuli yere dini bir mahiyet 
lramıılar. 

Cenazede, hiç bir dini ve milli 
nıahiyeti o1ım.ı'°?an bir mar~ı çal -
lllakla, minarelere çan takmak a
rasında hic bir münasebet olma
C:ığını mu~ızmııza biz öğretecek 
değiliz ve muhakkak ki, Peyami 
Safa bey, Tanzimat softası değil
dir. 

Selami bzet 
~~================:===== 

Y etmitlik bir misafirin 
birdenbire ölümü 

tahkik ediliyor 

Aku.ryada oturan Ali Efendinin 
e"İne misafir o!nrak gelen yelmif 
)&Juıda Madam Pofaronya bir
denbire ölmüş, ölümün sebebi an
l~ılınak üzere tahkikv.t yapılma
ia batlanmıştır. 

Tahkikatla müddeiumumi mua
'iıılerinden Celal Bey meşgul ol
tılCllctadır. 

Muayeneıi neticesinde, üzerin· 
de RÖrülen bazı izler, kadının dö· 
-.Uldüğü tüphesini uyandırdığın • 
dan, ceset morga kaldırılmıştır. 

İatirclat edilen emlik 
Mütareke ıenelerinde bir Nev -

tehirli Rumun firar ettiği, sonr:ı 
dönerek Yunan tebaııyım, iddiası 
ile lı · · 'k 1 d .. L~. &zıneye ıntı a e en ve mu • 
~ bir yekUne baliğ olan emlaki· 
~!~lrdat ettiği anlaııldığmdan 
-.rferdarlık tarafından ali.kadar 
~ara müracaat edilmittir. 

Bir polis 1 Suiistimal 1 Takaslar 

Kanuna 
Muhalif 

Sayıfa 3 

• 
emır 

Kendisini iki kişi- Madenlere mukabil Ecnebilerle ticaret 
nin yaraladığından 0:~:ı;,m:~::~e~~ .. _ faaliyeti bariz bir 

davacı sinde yapıldığı söylenen bir bono surette artmıştır 

Kanuna muhalif idareten emir 
memnudur. Kaide budur. Kanu • 
nun icabatı budur. Buna rağmen 
mevcut bir kanunun hükmünü sa· 
rahaten bozmak için değil, fakat 
kanunun tatbikatını daha iyi temin 
etmek için onun ruhuna muhalif 
emirler verildiği zaman zaman 
görülür. 

İstanbul Ağırceza mahkemesin
de, dün bir zabıta memurunu ağır 
surette yaralamklan maznun iki 
kitinin muhakemesi görülmüttür . 
Bunlar, Arap Arif ve kasap Ömer 
Efendilerdir. Vak'a Üıl<üdarda ol
muf, davacı polis Şükrü Efendi .. 

Polis Şükrü Efendi, mahkemeye 
verdiği istidada, bunların, kendisi
ni, yolunu bekliyerek öldürmek is
tediklerini ileri sürüyor ve ba§ın· 
dan ağır surette yaralanıp yere 

dütmesi üzerine, ölmüt sanıp kaç· 
tıklarmı, ancak bir teaadüf dola -
yııile ölümden kurtulduğunu kay
dediyor, yüz liradan fazla ilaç ve 
tedavi ücreti, 2500 lira tazminat 
istiyor. 

Dünkü muhakemede, iki §ahit 
dinlenilmit, bunlardan polis Sah· 
ri Efendinin ifadesine maznunlar 
itiraz etmi,ler, bilhassa kasap Ö· 
mer Efendi, "Bu ıahit, bitaraf de-
ğildir, beni vak'a.dan evvel kara
kolda dövmüştü. Ben de, bundan 
dolayı aleyhine dava açmııtım ... 
" Fakat mevkuf bulunduğumdan, 

davamı takip edemedim.. Beni 
dövdüğü sabit görülmedi. Şükrü 
Efendiyi de ben ayni sebepten da
va etmiıtim.,, demittir. 

Polis Sabri Efendi, kendh:inin 
bildiğini, gördüğünü söylediği ce
vabını vermiı, mahkeme ~ahit 
Cevdet Efendinin çağrılması için 

muhakemeyi 2 kanunusani cuma•· 
teıi günü saat on dörde bırnkmış· 
hr. 

Japon murahhası 
geliyor 

Japonyanm Cemiyeti Akvam 
nezdindeki baş mürahhası bugün 
§ehrimize gelecek ve vilayet na -
mına vali muavini Ali Rız:ı Bey 
tarafından karşdnnacaktn-. Japon 
müralıh:ı::mm Aııkaı-aya gitmesi 
de muhtemel görülmektedir. 

Kendisine memur süsil 
veren biri 

Beyoğlunda, Lutfi isminde biri· 
sinin, kendisine memur süsü ver· 
diği iddia edilmiı, Lutfi, yakalan 
mıt hakkında tahkikata baılanmış 
tır. 

Yılbaşında bir broşör 
ihracat ofisi yılbaşı münasebe

tile bir broşur hazırlamaktadır . 
Bunda bir senelik ithalat ve ihra -
cat vaziyetimiz gösterilecektir. 

Mersinden pamuk ihracatı 
Mersin Ticaret odasından ofise 

gelen nıalumata göre, Teşrinisani 
ayındaMerainden ihraç olunan pa 

muğun miktarı 217,209 kilodur. 
Kıymeti ise 95,132 liradır. Teş

rinievvele nazaran ihracat yüzde 
30 nispetinde azalmııtır. 

Kaaapbk hayvanlar 
ve vebayi bakari 

Dört aenedenberi kasaplık hay· 
vanlarımızın §arkta.ki vebayı be 
kariden dolayı Filistine ithali 
mennedilmi,ti. Son günlerde bu 
memnuİY.et kaldırılmıftır. 

suiistimali dolayisile mülkiye baş- tktısat Vekaletince muhtelif 
müfettitinin it'arile yapılan tev - memleketlerle yapılan takas mu
kiflerden bahsederken bu bono kaveleleri üzerine hu memleketler 
suiistimalinin, usulsüz olduğu hal- le olan ticaret faaliyeti bariz bir 
de terkedilmiş bir madene muka 
bilverilen bir bono ile yapılmış ol 
duğu hakkında işittiğimiz ıayia -
ları da işaret etmiştik. 

Dün matbaamıza iki hanım ge
lerek bu bononun sahipleri arasın
da kendilerinin de bulunduğunu 
söylediler. Bu hanımlardan birisi 
Abdullah Zühtü Efendinin kızı 

Leman Hanım olduğunu işaretten 
sonra bu bononun haklarına mu -
kabil verildiğini, varislerin sekiz 
ve dokuza baliğ olmakla beraber 
bononun umumi kıymetinin üç 
yüz bin lira tutmadığım, eğerken
di işlerini iskan idaresinde takip 
edenler tarafından bir yolsuzluk 
yapılmış ise bunun ne kendilerini 
ne de haklarını ihlal etmiyeceğini 
bildirdi. 

Bu hanımın anlattığına göre pe
deri Abdullah Zühtü Efendinin 
Serezde Kurşaleva namile maruf· 
birinci derecede ormanlardan 
madut yüz binlerce dönümlük or
manı ile bu orman içinde 25 bin 
dönümlük bir araziyi ihtiva eden 
simli kur§un ve çinko macleni 
mevcutmuş. 

Abdul!ah Efendi bunu işletmek 
~~in ecnebi 9irketlerle mukavele 
yapmış, mühim para sarf mi~ • . 
huna dair ellerinde muhtelif ve3ı 
kalar varmış. 

Sonra madenlere mukabil bir~ey 
Sonra madenlere mukG.bil bir şey 
vcrilmiyeceğine dair Lozan mua· 
hedesinde bir madde yokmuş. Ma
denler emvali gayri menkuleden 
sayıldığı cihetle Rumelinde te:-
kedilcn madenlere mukabil mal 
tefcvvüz edenler yalnız kendileri 
dcği!r.ıiş. Muhtelit komisyonu 
nun da bu hususta kararı olduğun
dan Anadolutla Rum mübadillerin 
madenlerine mukabil para veril -
mesi de kabul edilmiş. 

Leman Hanım şunları da söylü· 

surette artmıştır. 
Bilhassa Almanya, Holanda, 

Belçika, lsveçle iş yapan ithalat 
tacirlerinin faaliyeti çoğalmıştır. 

Bu tüccarlar bu memleketlerden 
getirdikleri mallar için aldıkları 

takas vesikalarını yüzde 20 ila 30 
farkla tütün ihracat tüccarlarına 
satmaktadırlar. 

Tütün tacirleri bu vesikalarla 
ayni memleketlere yaprak tütün 
ihrac etmektedirler. 

Bu itibarla son yapılan muka· 
velelerin bilhassa tütün ihracatı• 

mıza mühim tesirleri olmuştur ~ 

Son bir hafta için muhtelif ecnebi 
memleketlere yarım milyon kilo 
yaprak tütün ihraç edilmittir. 
Sovyetlerin aldığı tütünler 

Bir müddcltenberi şehrimizde 
bulunan Sovyet tütüncüleri heyeti 
şimdiye kadar memleketimizin 
muhtelif mıntakalarından 500 bin 
kilo tütün satın almış, bu tütünle• 
rin Rusyaya sevkine ba.,lanılmış· 
tır. 

Ruslar aşağı cinsten olan bu tü· 
tünlerin kilosunu 15 - 25 kurut 
arasında satın almaktadırlar. 

Sovyet heyeji bir kaç güne ka· 
du Ruayaya gidecek ve Kanunu
sani nihayetinde tekrar buraya ge• 
lerek yeniden tütün alacaktır. 

Sovyet fabrikaları için bu sene 
memleketimizden bir milyon kilo· 
dan fazla tütün alınması takarrür 
etmiştir. 

Filimler!n ınuhafazası 
Belediye filmlerin muhafazası 

için bir talimatname hazırlıyordu. 
Talimatname bitirilmiş ve daimi 
encümence tasdik edilmiştir. 

Bu talimatnameye göre, hiç bir 
şahıs, müessese veya şirket lstan· 
bul şehri dahilinde gerek pozitif 
ve gerekse negatif yeni veya kulla
nılmı• parça olaraka nitroselloloz yor: ~ 

Nitekim geçen sene iskan ve 
tefviz işlerine dair Büyük Millet 
Meclisince kabul edilen tasfiye 
kanununun hükmü çok sarih bir 
şekilde tefviz muamelatının kat'i 
olarak yapılmasını menettiği hal
de bu esasa mugayir olarak son• 
radan vilayet iskan müdiriyetlerİ• 
ne bir emir verilmiş, bu emirde 
"eskiden muamelesi başlamış, fa· 
kat ikmal edilememİf evrakın in
taç edilerek tefviz yapılabileceği,, 
bildirilmiştir. 

Tasfiye kanununun Millet Mec• 
lisince ne maksat ile kabul edildi· 
ği malumdur. iskan ve tefviz i§le
ri üzerinde o kadar çok karışıklık
lar olmuştu ki bunları idari tedbir
ler ile islah etmek imkanı yoktu. 
Bu imkansızlık anlaşıldığı için iyi 
mumaleler ile beraber yanlış veye 
fena muamelelere de bir defay.: 
mahsus olarak kanuni mahiyet ve
rilmiş, fakat bu karışık muame~· 
lerin devam edip gitmesine mani 
olmak için tefviz işlerine kat'i bir 
hat tayin edilmiıti. Eskiden mua• 
melesi başlamış olsun veya olma· 
sın bütün iskan ve tefviz talepleri 
artık bu hüküm içine dahil olmak 
)azım gelirdi. Bunda en küçük bir 
tereddüde mahal yoktu. 

İşte yukarıda izah ettiğimiz gİ• 
bi bu sarahate mugayir §ekilde i· 
dareten bir emir verilmekle tasfi· 
ye kanununun bu sarih hükmü bo
zulmuştur. Tahkikatımıza göre 
son zamanlarda İstanbul iskan da
iresinde vuku bulan suiistimal mu
ameleleri de hep bu idari karar 
üzerine istinat edilerek vukua ge

tirilmiştir. Ondan sonra "muame
lesi eskiden baılamıştı, ikmal edi· 
liyor,, diyerek bir çok haksız ta .. 
leplere haklı rengi verilmiı, ka • 
nunun hükmü hilafına yeniden 
tefvizler yapılmı§tır. 

Şimdi kanun hilaf ma verilen 
o emrin tevlit ettiği bu neticeleri 
düzeltmek için bir çok tahkik me .. 
murlar, idare meclisleri, şurayı 
devlet azaları uğraşıp duruyor! 

.y. ~ .y. 

"- Bizim müracatımız 928 se- maddesinden yapılmış film depo =================s 
nesinde olmuştur. Kanundan son· edemiyecek, film kullanmak ve Kadıköyünde defterlerdeki 
ra bile müracaat edip işlenilmiş yapmak için belediyeden ruhsat a- tahrifat 
madenlere mukabil bono alanlar lacaktır. Müessese ve şahıslar a- Kadıköy malmüdürlüğünde bir 
olmuştur. Pederim Abdullah Züh- zami 100 kiloya kadar film mu • memur tarafından defterlerde ba .. 
tü Efendiden Serezde terkeyledi- hafaza edebileceklerdir. zı tahrifat yapıldığı iddia olunmuı 
ğimiz 250 parça emlak ile üç çift- Bunun için de hususi odalar ya- ve defterdarlık tarafından tahki· 
liktir. Bunların arasında cesim pılacak, kargir ve düıemesi ve du- kata başlanmııtı. Bu tahkikat bit· 

varları beton olacaktır. 100 kilo- · b ti 1 .. • mağazalar ,oteller vardı. Böyle ol- mış ve u sure e yapı an suııstı· 
duğu halde Lozan muahedesine dan fazla filmler belediyenin de· malin binlerce lira değil, ancak 
lcadar hükumetimizden bir iane posunda saklanacaktır. beş altı yüz lira olduğu tesbit O• 

talebinde bulunmadık. Fakat mu- Talimatnamede belediye depo- lunmuıtur. ' 
h d ı k ı ı . . sunun tabi olacağı fenni ve idari Suçlu go""ru'"len memura 

1
• ı:.ten el a e e yapı ınca a p erımız se - :r 

vinç içinde, bıraktıklarımıza mu- tedbirler de ayrı ayrı gösterilmis- çektirilmiş bir vaziyettedir. 
kabil mal İstedik aylarca ve sene- tir. ) 
1 -::' acihteki bir medresenin depo erce uğraştıktan sonra Gireson vi 

olarak kuJlnmlması evvelce karar layeti köylerinde heı on tarla ile 
üç dükkan alabildik. Bunlar da el laştmlmıştı. yakında medresenin 

• tadiline i>a~lanacaktır. 
yevm merhundur.Senelik varidatı- ı============== 
mızın bet yüz lira bile olmadığı sa-
bittir. Hakkımızı alamk için kim
seye rüıvet vermiye lüzum yoktu .. 
Ve hakkımız, müracaat ettiğimiz 
Dahiliye vekaletinin emrile bize 
verildi. Ne tevkif edilen ne de e
dilmiyen memurları tanımayız ... 
Hakkımız elbette yakında tecelli 
edecektir.,, 

Yol•uzluklar tahkikab 
lakin iılerinde ~o)suzluklar do • 

layısile vilayet idare heyetinin suç
lular hakkında verdiği karar Dev
let Şurasına gönderilmiı, ve bir 
kısım evrak, bazı ifadelerin ta
mamlanması için vilayete iade e· 
dilmişti. 

Dün mülkiye müfetti~leri eksik 
görülen kısımları tai!lamlamak 
için bazı kimseleri dinlemişleı·dir. 
Evrak yakında tekrar Devlet Şu
raıma gönderilecektir. 

ihtikarı tetkik 
komisyonu 

ihtikarı tetkik komisyonu yarın 
vilayette toplanacak ve birikmit 
evrakı neticelendirmek için çalış • 
mıya başlıyacaktır. 

Avluda iki aylak bir çocuk 

Dün gece Haçopulo hanının av· 
lusunda iki aylık bir kız çocuğu 
bulunmuşt~. Çocuğun üzerinde 
bulunan kağıttan Rum olduğu an
laşılmış, Rum cemaatine teslim o
Iunmuıtur. 
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Yunanla takas Gene mahut O.iMA LI Dl!VLE eviaıli Bu kadar güzel . . Hu derece 5 
1 

bu derece şen bir şe y olamaz· 

ÜRKEN ••• S h h b. k Müzakeremiz Atinada 
a te ar ıyeme - dün başladı Kadın sker 

Muharrirl: Celal Nuri tehi müdürü ve Olunca. • fktlba,, nıtil, tercüme hakl:ırı mahfuzdur. Atina, 24 (Hususi muhabirimiz· 
den) -Yunan hariciye nazırı M. 
Ralli• Yunanistanla takas esası ü
zerine müstenit bir ticaret muka · 
veleai aktetmek için buraya gelen 
ihracat ofisi müdürü Cemal Beyle 
İstanbul Ticaret odaaı umumi ka
tibi Vehbi Beyi kabul etmiştir . 
Bu mülakatta Türkiye ıefiri Enis 
Bey de hazır bulunmu,tur. Bu mü
lakatta iki memleketin iktıaadi sa
hada tefriki mesai etmek ve iki ta
rafa da faydalı bir mukavele alet· 
eylemek hususundaki arzu ve ni· 
yelleri tekrar ve teyit edilmi~tir 

Yarı , dörtte bir münevverler 
hem sarıklı, hem fraklı 

arkadaşı yakalandı 
Avram ve Mahmut Sainı ismin· 

de iki kiti, dolandrrıcıbğa teşeb
büs ettiklerinden yakalanmışlar ~ 

MümesiUeri : 

Gustav Frohlicb 
DOLLY HAAS 

Şu münevverler bahsini biraz 
'daha kurcalıyacağım; darılmayı -
nız. 

Milli mücadelenin ortasında i-
di. lneboludan Ankaraya giderken 
Kastamonuda iki gün kaldık. Bi -
ze her yeri ~ezdirdiler. Bu sırada 
(Darülhilaf e) medresesini de zi -

yaret ettik. Şöyle böyle bir mües· 
sese. Müderrisler odasında masa -
nm üzerinde bir küre duı-uyor. E· 
fendi, küreyi dikkatlice temaşa et· 
tiğ imi görünce: 

- Efendim, dedi, biz arzın kü
reviyetini tazdik ederiz. 

Bu sözü söylerken hoca efen· 
dinin gurur getirdiğini hissettim. 
Ne zeka, ne dirayet, ne yenilik ... 
Sisamlı Aristorkis bundan üç bin 
sene evve) buna kani imiş. Bet asu· 
evvelki alimler ise bu hakikati he
sapla, iki iki daha dört eder gibi 
ispat etmisJer.•Zavallı hoca efen • 
di ! Pek yaya kalmışsın. Bunu Ka· 
nuni Sultan Süleyman zamanında 
söylemiş olsaydın belki bübürlen -
nıeğe' hakkın olurdu! 

• 

mit. Lakin muasırları belki hiç ta- d 
ır. 

mmıyor ! Şöyle bir tasvir: Başında Dolandırılmak istenilen, Şi~lide 
bir silindir ,apka. Sırtında mü- Sadık sokağında avukat Behçet 
kemmel bir frak. Göğsünde açık Beyin zevcesi Rana Hanımdır. 
bir gömlek. Aradan en büyük ec • Öğle vakti, telefon çalmı§, Rana 
nebi ni~anının kordonu görülüyor. Hanım, telefona koşmu§, karşısına 
L5.kin ayağında bir şalvar. Belinde çıkan adam, şunları söylemİ§tir: 
bir Trablus kuşağı. Ayaklarında _Bendeniz mektebi harbiye 
çidik pabuç ..... işte bahsettiğim müdürü Mahmut ..• Ayni zamanda 
münevverin sadık bir fotoğrafiıi ! (tarihi askeri) nam eserin müellif 

Bu gibi zatlar bile Abdülaziz ve sahibiyim .. Şimdi bir adam yol
ahdinde nadir imiş. Onun iç.in ec· lıyacağım.. Bir çok aileler gibi, 
zacı Hristakiden, banka memuru siz de lutfen bir tane alırsınız ta
Artin Efendiden, Katolik papası bii. Bedeli 225 kuruştur. 
Kiyastlo lvles Efendinin biraz Rana. Hanım, zevcinin bir saat 
nkşeıım dersi alan, mutlaka yüksek sonra geleceğini, gönderilecek a
makamlara nail olurdu. Çünkü bu damın o zaman gönderilmeıi ce
gibilerin miktarları parmakla sa· vabını vernıiı, bir saat sonra Av
yılacak mertebe azdı. Bundan o • ram isminde birisi, elinde bir mak
hız ~ene evvel, bir sadrazam ma- buzla gelmi§, parayı istemi! kita· 
zulünün ağzıdan şu sözü İ§İttiğimi hın iki gün sonra gönderileceğin· 
namusum üzerine söz vererek nak- den bahsetmiştir. 
!edeceğim. Avukat Behçet Bey, işin iç yü-

- Ben hayli Fransızca bilirim. zünü anlamış, polise haber vermiş; 
( •••••• ) ele iken Fransız grame - Avramı ve kendisine Harbiye 
rinin (adjectif) faslına çıkmıştım. mektebi müdürü süaü vererek, e· 
Ya, oğul! Sen ne sandın?.. . . . . ve telefon eden Mahmut Sa imi ya-

•..••• Şimdi, çok şükür, bir kalattırmı§tır. 

Avrupa irfan mahfelinde söze ka- =M=a~h==r=ac=a=h=a~z=rc==t=l=er=i=n=in=f=:il:=le=r=:=i=v=e=a==s=
rışabilecek daniş sahiplerimiz y~k lanları, Brahma mezhebinin olan
değil. Lakin 14 milyon nüfusa nıs- ca allahları Nirvana'nm korkunç 

l b 'k d" ? B ' 

Yunan borçları üçte bir~ 
verilebilecek 

Atina, 24 (Hususi) - Yuna.ı 
hükfuneti iktısadi kudretsizliği ile
ri sürerek ecnebi dayinlere ancak 
borç taksitlerinin üçte birini tedi
ye etmeğe karar vermiş ve bu ka
rarını ecnebi alacaklılara bildir -
mittir. İngiliz sefiri, Yunan hari· 
ciye nazırını ziyaret ederek İngiliz 

ancak Aşk Resmigeçidi ıle ıfıll 
P ayese edılebilecek şen operet 

!'ok y•kmd•. M E L E !{_) 
'- sınemasında ~ 

~-----------------~ I' Ba ılqıamdan itibaren 5aat 9 30 da 

MaJik sinemasında 
GereK aşkı. gerekse ölümü ayni te· 

bessümle kar~ılayan fedakılrl:ırm 
\'arattıjtı şaheser 

Son Tayyareciıer 
Filmde size heyecanlı dak' al:ır ya· 
şatma, için hayatlarını ıstihkar eden 

bu kahraman ları görünüz . 
Gıdıniz . Görünüz . [ l:ıvrette ka 
l:ıcaksınız . Dehşetten titreye· ek, irı 
san ı.udret ve dehasının nelere kadır 
olduğunu siz de t:ısd ik edeceksiniz. 

ilaveten: RADYO cHioya 
dayinlerinin bunu kabul etmiye - _) 
ceklerini söylemiş ve taksitlerin \.1ııııımm ____ a_11111 ___ ıı:s;:•4-P 

havadisi~ ri 

tamamen tediyesinde ısrar etmit · ,..._ ASRi Sinemada 
tir. Haftanın en büyü~ muvaı rak iyeci 

Amerika hükumeti de Yunanis- Stan Laurel· ve 
tandan olan alacağının harp bor- Oliver Haı-dy 
cu olmadı~ını ve taksitlerin öden- Fransıze!a sözlü ilk bü· 
mesi l&zım geldiğinde ısrar et - yük filmler' 
mektedir. Yunan hariciye nazw F E 5 Ç •LE R 
Yunaniatanm taksitleri tamamen K A 1 
ödemiyeceğini ve sa'i maliyesinin liugün 19 112 ve 18 112 mıtinele 
nazarı dikkate almmaaı lazım gel- rinde ve her akş:ım zen~in J 

Benim çocukluğumda Avrup:ı 
irfanına <n çok sahip olan Müslü
man vatandaşlarımız pek o kadar 
ciddi telakki olunmazlardı. Mese· 
la bir Kazasker efendi öyle bir in
sanda biraz hafif n.1eşreplik ııö • 
rür-lü. Frenk ilmi bir nevi hokka· 
bt:!-~-:-~·r. Bu, Hirn değildir; olsa 
olsa or.., hüner denebilir. Elçabuk
luğu kabilinden bazı mümareseler, 
vesselam! 

bete unuarın mı tarı ne ır · ~ boşlukları Hind münevverinin ka· 
cihet~ benden ~ormayınız. K~~~ı' fasının içinde yüzülürler.... Bir 
kendıme tahmıni hesaplara gmşı- Hint ef sanesile bir cebir muade . 
yorum. Diojen, güpegündüz, eline lesi, bir masal ile bir felekiyat he
fener almış, Atinanın cadde ve sabı 0 koca sarıklmm dimağının 
meydanlarında adam arıyormuş. icinde blr h~li\0>. oLı:...v.,hır. 

._ Varyete programı -diğini tekrar etmi§tir. ._,. __ 
Atina, 24 (Hususi) - Yunan -------------

borsacıları, hükUmetin kambiyo a- lstanbul Belediyesi: 
hm satımını inhi&ar altına alması DarUlbedayi Şehir Tiyatrosll 
ve bu inhisarm ihrac bankasına ve- Temsilleri : 
rilmeıini protesto maksadile grev Bu akşam ISTAHBUL BELEO(Yf~I 

Bir doktora, biı· kimyagere, hir 
müneccimet bir mühendise alim 
denemezdi. Onların bildikieri ilim 
değil, hüner, olta olsa marifet. 

Garp usulüne göre teneyvür e -
denlerimiz be adedi, itiraf edelim, 
azdı. Bunlar metnleketi öyle bir il
min vücudü hakkıda gergi gibi 
tenvir edememişlerdi. 

isim tasrih etmemek üzere o 
zamanın alafranga münevverle -
rinden meşhur bir zatı tarif edece· 
ğim. Bu zat, bir nümunedir. 

Türkçe, Arabi, Farisi biliyor. 
Şer'iyatın, Arabiyatın asla yaban
cısı değil. Bununla beraber, genç· 
liğinde, Fransızcaya çok merak et
miş. Rum Daskalostan, Katolik 
Ermeniden, sonra ele geçirdiği ha
lis muhlis bir Fransız muallimden 
ders almış. Bittabi deı·t;ler geli~i 
güzel. Usul, ittirat, nıetod yok. 
Bunların yerine zati kabiliyet ka -
im olmuş. Onun için merhumun 
Fransızcası bir miktar alaylı idi. 
Ser,hest söyler, lakin yanlış söyler. 
Yazmaz, dikte eder; şu kadar ki 
müsveddeleri çok tashihe mühtaç. 
Dimağı bir hazine. İçinde her şey 
mevcut. Bol bol edebiyat. Lakin 
asla 11ra ile okunmamı!. Eline te
sadüfen hangi kitap geçmiş ise o· 
nu gözden geçirmiş. Orta, hatta 
küçük müelliflerden bir kaçına zi· 
yadesile hayran, şu kadar ki, pek 
büyük ediplerin eserlerine büsbü -
tün yabancı. Bir hususta hayrete 
şayan malumatı var; diğer husus
larda hiç bir şey bilmiyor; insanı 
kızdıracak derecede behresiz. 

Ben de On·"" benzedim. Aradım ve ~ 1 d "d • gwı·m ·~ Bu ca arma gı emıyece • 
aradım; gene aradım ve aradım. Fakat emin olunuz ki geçen devre 
Sultan Aziz denine nisbetle te - gclinciye değin bizim münevverle
rakki büyük ise de, maatteessüf rimizin içinde de şark ile garbı 
(kemiyet) v~ (keyfiyet) istediğim haltedenlerin nisheti çokça idi. Bü
derecede değil. Vücutlarile iftihar tün bütün garp mantığının kaide· 
ettiğimiz irfan sahipleri müsteıma; lerile düşünemiyorlardı. Devlet 
lakin diğerlerine acaba (yarı mü- heyeti de ayni zihniyette değil ....,, 

ilan eyıeını~-:... saat 21,30 da y~~~tt~ ~Y l 
Akdenizde fngiliz manevrası (ÜÇ aııcu. )" lHlIT TIH r 

Atina, 24 (Hususi) - Akdeniz Opereti 
lngiliz filosuna menıup büyük ve 3perde27tablo 1 
küçük 35 harp ıefineıi Kanunusa- Yazan: il il 
ni iptidasında Yunan denizinde Ekrem Re,ıt B· 

harp manavreleri yapacaktır. Besteliyen: llllllll 
İngiliz filosu, Yunan sahillerin-

Cemal Reşit B. de yirmi gün kadar kalacak, sonra 
nevver) diyebilir miyim? idi? Belki bu iddiamı derhal ı~ 

Şu tetkikatı yaptım: bul etmiyecek, bazı mertebe tered-
Mükemmel bir hukuk~inaa, ha • düde düşeceksiniz. Lakin dediği -

Yugoslavya sahillerine giderek o· 
rada da manavreler yapacaktır. 

kiki bir doktor ile görüşüyonu - mi teyit için size kat'i bir misal --------....... 1!1''!'1~·•111 
nuz. Lakin avukatın umumi malu- söyliyeyim: Son devirde devlet, T A K V 1 M 
mab yok. Bil~isi ihti&aaı olan §U - Avrupa ahengine giriyordu. Hatta Pazar Pazarteıi 
beye münhasır. Doktor da tıpkı o- Kırım muharebe ve muzafferiye • 25 K. evet 26 K. evet 
nun gibi. Ho.lbuki hukuk ta, taba· tinden sonra aktedilen 1856 Paris 26 Şahan 'J.7 Şaban 
bet le ilmin bir kısmıdır. ilmin u- muahedesinin zannederim 1 inci Gün doğusu 7,24 7,24 

mumiyeti hakkında insanın bir maddesile Osmanlı devleti Avrupa Gün batışı t6,46 '~·~ 
f 'k · l Sabah ııamuı (),.ıo "' ı ·rı o malı. lşte, zannederim, biz· devletleri manzumesine gırıyor; ogıe oanıa:ıı ııt,t4 ıt,ıs 
de ikinci tah'\ilin eskidenberi tam Avrupa devletler hukukundan ia • lkiudı namazı 14,34 14.34" 

olmama~ıdır ki bu neticeyi do • tif ade edeceg" iz. Akşam namazı C6,46 'ıs6 •• ~ 
Ya 111 namalT 18,24" "'" ğurmuştur. Bakınız o devirde ne yapıldı? imsak s.36 s.3:" 

Münevverlerimi:ıin yarı, çeyrek Bir taraftan: Avrupa kanunları Yılıa geçen glinleri ıl59 :ıs~ 
ukı kala o 1 münevver olmalarının bir sebebi okundu. Ceza ve ticaret huk a • L..;;...;.;;;._.;.._...im--•·--.. 

Hava. - Ye~ilköy &!Jkert rasat xnerkezin
den vorilen maluma.ta göre bugtln Jıava az 
bulutlu olacak ve rl1zg~r mutedil 81lratte 
~hnald.en esecektir. 

Dün sıcaklık en çok ıı, en BZ ' derece ve 
ha va tazyiki de 772 milimetre ldl. 

Radyoda ı 

~;·~:~··;;:::s--;;dar Nihal H. 18,4:S ten 20 
kadar Orkeatra, 20 den 21,80 k&da.r Bedayi! 
musikiye heyeti 21,30 dan 22 kadar Golden
berğ Koro hey'ctt 22 den 22,30 kadar Gra. -
moton, Ajans ve Bor.Ja ha.bert, 11\&l a.yarr. 
" ........................................................ = 

i Matbaamıza gelen eserler i 
l••-••••••••••••-•••••-•-• .. ••••••••l••••••••HW••••• ıi 

de dil hususutndaki eksikleridir. rının alafrangaları araştırıldı. 
Yabar.cı bir dile dayanmadan biz- Meydana Fransız ve Felemenk ka
de münevver olmanın bugün için uunlcırından hemen hemen kopya 
imkan ve ihtimali yoktur. Bir ta - olmak üzere ceza, berri ticaret, 
kım daniş erbabımız pek sonradan bahri ticaret kanunları kondu. 
Fransızcaya merak etmişler; onun Diğer taraftan: Bir Cevdet Pa ~ 
için kültürleri noksan kılmış. Ba- şa geldi. Cevdet Paşa kazaskerden 
zı büyük üstatları tetkik ediniz: vezir olmuş, sarığı fesle trampa et
Abdulhamit Ziya Paşa, Namık Ke- miştir. Bu muhterem zat İse eski 
mal ve 5aire .••. Bunlar Avrupa kara kitapları karıştırmış. Fetva
ilminin metodunu olduğu gibi ka- ları elemiş, taramıt. Şafii kavline 
bul veya ihata. edememitlerdi. O· bile gidememiı, yalnız Hanefi i -
nun için ortaya. koydukları eser - mamlarınm kavillerini kanun mad 
ıerin içinde bazı fikirler pek sırı· desi şekline sokarak bize Cmeceı- Havacılık ve Spor 
tıyor. Bir caıniin içine konmuş mo· le) yi hediye etmiştir. Havacılık ve Spor Mecmue.s:ı, sahilatacmı 
d b. hl 'b ban karıştrran herkesın ytl%Une gülen, enfes bir ern ır ta o gı i. Yukarıdakı' teı:bihimi ya a •-• ti 

-s (Tayyare kongresi) sayısı neıre .......... § r. 
Gustave Lebon'un bir eserinde atmayınız: Yarı belden yukarısı - - -------------

okumuşt]Jm. Harfiyen nakledemi _ silindir şapka, frak; aşağısı şal· Bir talebe sergisi 

40 mcı ve son tem•il 

BORSA 
24 Kanunuevvel 1932 

Nultut s~tış) ---------·--- - ; ,~ 1 Ku~ - -20 !. Fransız. 170, - ı _. ııın Av ·n-
1 Sterlln 710.- j [ Peı.eta 17,..-

1 Mark 50 50 
ı Dolar 213,- 1 ı Zolotl 24;_... 

20 Liret 219,- 1 Pengö 32 ...... 
20 f. Belçika 117,- 20 Ley 23, .... 
o Drahmi 24,- 1 2u Dinar 5iV' 
20 lsvlçre 8l8.- ı çervoneç , ...... 
20 Levı 27.- l Altın Q23, .... 

5 

1 
d "4 ..... ı ı loriıı 8 .- ı Mece iye ,., 

B k 242 • ..-20 Kuron Çek 123,- 1 an ·not 

Çek fiatları (kap. sa. 16)_./ 
Parls 12.06 l'nığa ! 5·83~~ 
!.ondu. '109 - VivaM 3,çs .. 

0.4701 Madrlt 5 781' Nev-Yorlı t.97~s MilAno 9.1888 Berlin $ 
Brtilrscl 3.34150 Vnrşovıt 4,171~ 
Atına 87, 1750 Peşte 3.M!s; 
Cenevre 2.4-'H l Bükrcş 79,1335 

Sorya 65.3962 Belgrat 35.0ll~, 
Anı.terdııın l.ltiT7 l\l nslı:ova ııoo t· 

E ıham - --- --- .. -----; !31 Tcrkos 
Çimento Ar. 
Ünyon Dey. 

ş n~n\uısı 10 
Anadolu 24 95 
Reli 8, 10 

şır. Hayriye ıs. 
Tramvay 4,30 

Şa rk Oey. 
ltalya 

U. Sigorta 24,- $ark m. ceza 

s.7~ 
24."' 

ııl 

romontl 'l3,65 Telefon 
~~~~~~----~~---:--_./ 

Tahviller istikrazlar 

lst. dalım / 
n~. 1 F.lclmlk , 

ı<'.I·'' ıs.~~ Tr:ım,·ay "~ 
1lim bir metottan ibarettir. 

O ıl bu metodu bilmiyor. Onun 
' as 1 • d h 

' V kt · · H • d BaJ.kevt Gtı&el San&tJJı.r ~im Şubea!nde.a: yeceğım. a ının ın istan mü· var, !(İdik pabuç. Sultan Sellin Cumhllrlyot Orta mektebi mu-

nevverlerinden bahsediyor: lngi- - Memleketim için tam ~arplı alllnı ve talebelerinin bir ııene zartmda vtıcu· 
liz ediplerinin muhalledeleri, Edi· ı şeklindet çok değil, şimdilik üç bin de g.ıUrdiklerl eserler 30-12-932 den 10·1·933 

~ıırk P,rolları 

D.MU\'ahhlde 
Glimrukler 
Saydl mahl 
Ba~d"t 

Aşkcrlye 

i9.- Tüııel S.~ 
s :ıs Rıhtım 1 Q~' 
4,S:O Anadr lu 1 39s! 

tarihine kadar Cllihıuıe ba.hçeai methalinde-sonun icatları, Büyük Bı·itanyanm münevver isterim. ki Ala.y ttcsıku ııaıonunda te~hir edilecektir. 
donanması, Darwin'in mesleği ile Celili N Duhul! serbesttir 

• . dima Jı:.ı asure gibi: çın e er 
ıçın !S 1 1 ı·· 

tst·ıf yok Geçmiş ere u• 
~ey var. · • 

a ehemmıyet ver · 

4 so Anadolu 11 3 ·,. 

.A. MUm,ssll _:;:; 
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Doğumunun Yıl Dönümü Londrah Markiz ................................. _ 
......... ·---···-·----.. ···································-··· 

Güzel Kadın Tevf k Fikret ihtif a ind 
dünkü hitabeler Veliahdın dostu olan 

kocasından kactı 1 
Dün Galatasaray Lisesi müdü

rü Fethi Bey içtimaı açmış, salon 
da hazu bulunan Abdülhak Ha • 
nıit Beyin yazmış olduğu hitabe
nin okunacağını !Öylemiştir. Is -
nıail Müştak Bey Abdülhak Ha 
ınit Beyin şu hitabesini okumuş • 
tur: 

Merhum'ar arasında 
Recai zade Ekrem merhum, mer 

hunı Tevfik Fikreti bana şöyle 
tavsiye ve takdim etmişti: işte is 
tikbalin en büyük şairi! 

O istikbal müruru zaman ile 
hali hazır oldu. Ondan sonra mü· 
rur eden zaman o istikbali ı:pazi .. 
ye imrar ve iade edemedi. 

Fenadan bekaya intikal eden 
Tevfik Fikretin istikbali, hali ha· 
zırı da geçerek gene istikbalde is· 
tikrar buluyor. O büyük ıan'atka 
rın, bugün, lisanı mahkfunu aükUt 
ise de bcdiiyyat alemine yadigar 
ettiği sanayii edebiyye, layemut· 
tur ve o uhrevi sükut, elbette su -
kut değildir! 

Şivei lisan, yahut tarzı beyan 
değişebilir, değişmesi de tabii • 
dir; fakat bedii mefhumlar dai • 
nıa bediiyyattnn addolunur. Ba -
kir fikirler seyyip olamaz. 

Fikretin belki üslubu eş'arı kay 
bolur, fakat şairliği kaybolamaz. 

Memat, onun hayatının terak -
kisine mani oldu ise de irtikayı 
manevisini imha edememittir. 

Füzulinin ruhaniyetinden Fik· 
relin ruhaniyetine hitap gibi olan 
§U beyt ne kadar yerindedir: 
SaadeU ezell kabili r:O\ııl ol:nU 
OUncş yer lİ5tUnc düş~klo paymal olmaz 

Fethi BayJn ,:sözleri 

Abdülhak Hamit Beyin hitabe
si bittikten sonra Galatasaray Li· 
sesi müdürü Fethi Bey küçük nul 
kunu oltudu. Fethi Bey, Galata -
saray gençliğinin kendilerine hiz 
met edenleri hiç bir zaman unut· 
madıklarını söyledi, "mektepte 
hocalık etmiş olanlardan Recai 
zade Ekrem Beyle muallim Naci 
namına vaktile yapılmış olan ih
tifaller Galatasaray gençliğinin 
muttasıf olduğu kadirtinaıbk e .. 
ıerlerinden sayılabilir.. Bu suret
le kendilerine ve mektep~rine 
çok hizmeti dokunmuf olan T ev
fik Fikrete kar~ı da hürmet vazi
felerini göst~rdikleri için talebe • 
nıe,burada alenen teşekkür ede
rim,, dedi. 

HaJit Ziya Beyin hat na 'arı 
Söz sırası Halit Ziya Beyindi. 

Halit Ziya Bey, daha iki karı§ 
boyunda bir küçük çocukken Ga
latasaray lisesinin büyük kapısı 
önünde duyduğu hayret ve 
heyecanı anlattı, Galataaarayl.ı 
Fikret arasındaki rabıtayı izah 
etti, sonra Tevfik Fikretle nasıl 
tanıt bklarını, nasıl anlaıbkları • 
nı, nasıl çalıştıklarını söyledi. Fik 
retin meziyetlerini, hizmetlerini 
zikretti, sözlerinin .sonunda Gala· 
taıaray gençliğine hitap ederek, 
Fikret gibi temiz, doğru ve mem· 
leketçi olun!,, dedi. 

Şükdfe Nihal Hanımın şiiri 
Halit Z iya Beyden sonra Şüku

fe Nihal Hamın, Tevfik Fikretin 
ölümüne ağlıyan ve ruhuna sami 
ıni bir bitap teş-kil eden şiirini o
hcfa. 

Fikretin edebi hayab 

Proğramda söz aırası Refik Ah 

met Beye gelmitti. Tevfik Fikre -
tin edebi hayatı hakkında bir kon 
ferans veren Refik Ahmet Bey 
şairin "Nazmi,, ve "Mehmet T ev· 
fik,, imzalarile eski tarzda man· 
zumeler neşrettiği zaL.andan baı 

lıyarak Servetifünun mecmuasına 
geçitini, oradaki faaliyeti, edebi
yatımızda şekil ve liıanda yaptı • 

ğı yeniliği anlattı. Hakkında veri 
len bir jurnal yüzünden bir kaç 
gece hapis ve tazyik edildikten 
ıonra istibdat idaresine karşı rii· 

yet adeaeıinin nasıl değiştiğini 
izah etti. Bu devrede Fikrete hür· 
riyet için üstü öı tülü senbolik ,i
irler yazan bir şair denilebileceği 

ni söyledi. Me,rutiyetten sonta 
"Halukun defteri,,ni ve"Rebabın ! 

b "Ş . . "S ceva ı,, nı ve ermın,,1 ema -

ya hitap,, ı yazan, Tevfik Fikreti 
anlattıktan sonra ıairin edebi ha
yatının bütün bu devrelerinde aa· 

la bıkkınlık göstermediğini, fakat 
nihayet onun (1 ~ • -:.-, gu• 

nü söyledi ve ölün .. ..-nden evvel 

yazmıı ol~u pıe' ıkatı arasın -
da bulunan, fU kıt'asım okudu: 

Artık hayat l~ln yctlıtlr banca lnflııl; 
Dinlenmek isterim kl taapdnrı mlbneUm. 
Artık tehJ vUcut, tehidle, tehi hayıı.J, 
Dllnyada elmctı ben' dahi bir fAZb &ıklctlm l 

ismail Müştak Beyin hitabesi 

~efik Ahmel Bcy~-J s-nr~ İs· 

mail Müştak Bey kürsüye seldi , 
Tevfik Fikretin vatanperver bir 

şair olduğunu söyliyerek "Reha -
hın cevabı,, nıanzumesinden ıai· 
'ii'ıl'iifeml~lCetln laJrltuldŞuna kar -
şı duyduğu ümidi terennüm eden 
mıaraları okudu; Fikretin seneler 

ce ümit ve itminan ile beklediği 

bu kurtuluşun nihayet memleke • 

tin en 'büyük evladı Mustafa Ke
mal tarafından temin olunduğu • 

GDzel Markiz kasa P111my 

Londra mahkemesinin verdiğı 
bir talak kararı bütün Londra sos· 
yelesinde derin bir merak uyan • 
dırmıttır. Hadise ile alakadar olan 
zevc Marki Kasa Mamy'dir. 

Zevce, Londranın en met hur 
güzellerindendir. Bir kaç ay ev
vel bu son derece güzel kadının 

Bili Allen namında bir gençle kaç
tığı şayi olmu§tu. 

Marki Kasa lngilttere veliahtı· 
nın dostu idi. Karısını severek al· 
mıştı. Kadın, bütün lngilterenin 
nazarı dikkatini celbetmit ve her
kes tarafından sevilmiştir. En met· 
bur ressamlar onun portresini yap· 
mışlar, şairler ondan iJham almış~ 
tardır. 

Nihayet bir kaç ay evvel kadı -
nın genç bir adamla kaçtığı şayi 

olmuf ve Marki kansı aleyhinde 
dava açmıştır. 

Mahkeme bilhassa bir otelin ha· 
demesi olan bir kadını· dinledikten 

nu ve artık fikretin mezarında ra· sonra kararını vermiş ve zevc ile 
hat yatabileceğini ıöyledi. zevceyi ayırmıstır. 

Hatiplerin hepsi ayrı ayn al • 
kıtlannuşlardı. İsmail Müştak Be 

yin hatimesi bilhassa sürekli alkı§ 
ları davet etti. 

Fikretin şiirleri 

Daha sonra Galatasaray Lisesi 
talebesi Tevfik Fikretin bazı şiir
lerini okudular, merasim bu suret 
le bitti. 

inhisarlar vekili 
Evvelki gün şehrimize gelen 

Gümrük ve inhisarlar Vekili Ali 
Rana Bey dün sabah inhisarlar 

umumi müdürlüğüne giderek ora· 
da meşgul olmuştur. Rana Bey öğ-

leden sonra da Gümrük başmüdür
lüğüne gitmiştir. 

Galatada bir l an~ın 
ba{langıcı 

Dün saat 11,30 da Galatada 

Mandıra sokağında 34 numaralı 
ev~e Mösyö "Fay Duplo,, nun o· 

turduğu odanın sobasından yan
gın çıkmıı ise de derhal söndürül
müştür. 

Kaçarken yakalanan hırsız 
Tütün gümrüğünde, Sabatayın 

düükanına ve bitişik Sotirinin 
dükkanına giren ve para aııran 
Haıan isminde biri, kaçarken nok
ta memuru Ahmet Efendi tarafın
dan yakalanmıttır. 
Hasanın üzerinde 36 anahtar, 

3 saat, 102 lira, 27 kuruş bulunmuı 
tur. 

Doktorun evinde 
bulunanlar 

Sakızağacında bir doktorun e
vinde morfin ve kokain ve tişeler 
içinde çocuk cesetleri, ke
mikler bulunduğu yazılmıştı. 

Ecza içindeki cesetlerin, düt -
müş çocuklara ait olduğu, kemik· 
ler de dahil olmak üzere, bunların 
tıbbi tetkikat maksadile evde bu
lundurulduğu zannedilmektedir. 

Horhor-a yangın 

Horhorda Ziya Beyin evinde alt 
katta oturan Azize Hanımın yak
tığı mumdan perdeler tutuşmuş , 
fakat, yetişilmiş, yangın söndürül
müştür. 

Kazma le yaratan 'ılar ! Cuma giınü aç2n bakkal 
Y eniköyde bakkal lahak'ın cu· 

Dün saat 10 da Fındıklıda Fik· ma tatiline muhalif olarak dükka· 
ret Beyin yapısında çah~an amele "• :ı- nım açması üzerine, i.atarda hulu-
Rasim ve Ziya ile Süleyman ve nan polis Muhiddin Efendiye ha· 
Şemsettin kavga etmişler ve kaz- karet ettiği ve oğlu da polisi döv
maile biribirlerini yaralamışlar • meğe kalkıştığı için, haklarında J 

dır. J tahakikata başlanmıştır. 
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işi iyen a a 1 
Milli Roman -47-

!..onra biıi sıhhi m~ayeneye 

ıe•kettiler. Hıç güJ mıyen bir 
doktorun yaptığı bu muayene 
ötekinden de sıkı ve Ü7.Ücüydü. 
Ben de ıiramı bekJıyordum. 

ihtiyar, İngilizce bilmiyen bir 
serseri dokturu hayJi sio ırlen· 
dirdi. .. Nefes alma 1,, dedikçe o 
öksürüyordu. Doktor davanamı· 
yarak bu berifı tekmeyle defet 
meye mecbur oldu. 

Ben böyle sıra beklerken: 
- Mister Turan 1 
Diye, yOt\ıek sesle, ismimin 

çağırıldığmı it ttim. 
- Buradayım. 
Diye bağırdım. Genç bir a· 

dam yanıma geldi. 
- Türkiyeden gelen Mister 

Turan siz misiniz? 
- EYet benim. 
- Dol<tor Vudun ( Y.M.C.A ) 

yııı tavsiye ettiği •• 
S&zünil bitirmesine meydan 

vermeden: 
- EYet, evet; tamamiyle be-

nim. Evrakımı görebilirsiniz. 
Dedim. 
Genç adam: 

- O halde hemen giyinin ve 
etyalaraoı%1 g&sterin. Ben ( Y.M. 
C.A. ) namına sizi karşılamıya 
geldim. Sizi buraya gelmeden 
de çıkarmak kabildi, affedersi· 
niz bir yanhşlık oldu.· 

Dedi. 
Rehberim bir memurla ko

nuştu ; elime serbest olduğuma 
dair bir •eıika Yerdiler ve dı
şarı çıktık. 

Her adımda hayretim artıyor· 
du. Resimler vasıtasıyta bu şeb· 
rio azameti hakkında bi.r likir 
edinmek imkanı yok. 

Hemen bir otomobile atladık 
ve buraya geldik. 190 ıncı ( Y. 
M.C.A.) reisi Mister Alis beni 
iltif atJa karşıladı : 

-Sizin hakkınızda çok emniyet 
verici bir tavsiye mektubu al
dık, binaenaleyh s'ıe hususi 
~erait le gösterebiliriz. 

Dedi. Bana bu güzel 
verdiler. Ayni binada 
yemek imklm da var. 

odayı 

yemek 

Burada ne sıcak bir dostluk 
havası buldum. Zannediyorum, 
asıl hayatım şimdi başlıyor. 

Vakit gecikmit olduğu açın 
biraz bir şey yiyerek odama 
çıktım, gilzel bir banyo yaptım 
ve şimdi rahat bir uyku uyuma
ğa hazırlanıyorum. 

Saadetin güç ve nadir bulu· 
nan bir şey olduğunu söylerler, 
fakat bu anda "Mesut adam 
kimdir ?,, diye bir anket açılsa 
hiç tereddütsüz : 

- işte benim ! 
Diye cevap verebilirim. 

Yarın ilk önce, Doktor Vudun 
adresini verdiği Mister Toma11 
arıyacağım. Mister f omas şark 
koıecteri merkezinin umumi ka· 
tibiymiş. Yanımda o ıa ait bır 
mektup ta var, içinde Do'<I or 
Vud benim hakkımda her halde 
iyi şeyler yazmıştır. 

Sonra da hemen K11 ombiva 
darülfünununa gidip kaydımı 
yaptıracağım 

25 lf anunuevvel 

Her şeyim tamam. Arlık Ko 
Jombiya darüJtünunu:ıun talebe 
sıy m. Evrakım } o unda ole u ~u 
için yarından ıtı baren ders ere 
bılt' dev;ım <>rle 'ı i pe .. ;.. mi s~ v le 

diler. 
Senelik bın do •• mmdan beş 

Yazan: Necmettin Halil 

yüzünü darülfünuna vermek ıa• 

zım. Geriye beş yüz do'ar ka
lıyor ki her aya ancak kırk, 

kırk bı r clo ar ı s a bet ediyor. 
Bur unla ı.?eçınmek biraz güç 
o .., cagı 1çin düşünceye vardım. 

Fa l. at a şam yemeğinden ıonra 
( Y.M.C A. ) re ıs M ıster A is 
ben teşe l bü etmeden, derdime 
çare budu. Oı unla samimi bir 
musababeye gır şmiştıl<. Bana, 
çıl~tığım mem e {et hakkında 

bir çok sualler sordu, ben de 
orasını hakiki mahiyetıyle an· 
1 ttım ve tabii bana zmdan ha
yatı vaşafan o muhı t hakkında 

hi'snü şahadette bulunmadım. 

Nihayet mubabaae din mesele· 
ııne dö1< üldü. 

Mister Aliı : 
- Hiristiyanlık hakkında fik

riniz nedir ? 
Diye sordu. 
- Mister Alis, size gayet 

samimi sövliyeyim. Diye cevap 
verdim. Ben biristiyanhğıo doğ
ru bir yol olduğuna kaniim. tfa 
hususta kolecdeki hocalarım da 
beni kAfi derecede tenvir etti· 
ler. Fak at şahsan biristiyao ol
mayı ciddi olarak düşnnmedım. 
Daha doğrusu buna henüz mec· 
buriyet görmedim. 

- Oo, zaran yok, dedi, ara
mızda bulunmakla daha bir çok 
hakikatler öğreneceksiniz. 

Sonra mali vaziyetimi sordu. 
Açıkça anlattım. Bir Jabza dü
şündü, ıoora dedi ki : 

- Biz ıizin gibi samimi genç· 
lere daima muavenet etmek is· 
teriz. Bakınız aklıma bir şey ge
liyor. siz ıark hakkında konFe· 
ranslar verebilir misiniz 1 

- Nerede 1 
Diye sordum. 
- Burada veya başka kasa· 

balarda. Bu size biç le küçuk 
sayılmıyacak maddi bir menfaat 
temin eder. Bu ıuretle sıkmtıu 
yaşamaktan da kurtulursunuz. 

Mister Alise samimiyetle te
şekkür ettim, 

( Devamı var ) 

Rıhtım şirketile 
nafia arasında 
çıkan ihtilaf 

Rıhtım tirketile Nafia Vekaleti 
arasında şirketin mukavelesinin 
tatbikine ait bir ihtilaf çıkmıştır. 

Dün yaptığımız tahkikata göre 
mesele şudur: 

Rıhtım şirketi hükfunetle olan 
mukavelesi mucibince lstanbuldd 
muayyen genişliklerde, her türlü : 

vesaiti bulunan altı antrepo inşa· 

sma ve Halicin iki tarafında Rıh· 
tım yaptırmağa mecburdur. Şirket 

şimdiye kadar Sirkecide üç antre
po yaptırmıştır. Ayrıca Kuruçeş· 

me ve Unkapamnda da birer ant· 
repo vardır. 

Şirket diğer üç antrepoyu ikh· 
sadi buhran yüzünden yaptıramı· 
yacağını esasen mevcut antrepola
rın ihtiyaca kafi geldiğini, hatta 
Unknpanmdaki nl e. yu kap..:ıt
mağa mecbur olduğunu iddia et
mekte:lir. 

Şirket antrepolar inşasının müsa 
it bir zamana tehir edilmesini isti· 
yor. Buna mukabil Nafia Vekale
ti mukavelenin sarahatine iıtinat 
ederek bu mc- ' ,.' ,. '"'rin tatbikine il 
f 7ametmekte:lir. s~rlr . d'rektöru 
M. (anon i hu işle meşgul olmak 
üzere Ankaraya gitmiştir. 
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Çobanı donduran bir Muhtaç 

t . .d 700k "WI k ld Köylüye 
ıpı e oyun sag a ı Tohumluk 

Kars, 21 ( Hususi ) - Şehrimizden Istanbula koyun 
götürmekte olan bir kafale Artvin -Hopa yolunda kar 
tipisine y3l{alanmış ve üç çoban feci bir şekilde don
muştur. 700 koyundan hiç birine birşey olmamıştır. 

idamı ·steniyor ! Tütüncüler 
iz ir e, adliye nezarethanesin

de Osman p~hlivanı öldüren Di
narlı Battal ile, bıçak bulmak ve 
kendisine yardım etmek suçların
dan maznun Halil, Kürt Ahmet ve 
Salihin muhakemelerine dün ağır
cezada devam edi]mi~tir. 

Muh.:.keme ton safha~ :. geldi _ 
ğindcn dünkü muhakeme celsesin
de iddia makamını işgal eden 
müddeiumumi muavini Kemal B. 
Battalın idam cezasile ve arka -
daşlarınm muhtelif cezalarla tec
ziyelerini istemiştir. Müdafaa için 
muhakeme başka bir güne bırakıl· 
IDI§hr. 

Mot6r el nayeti 
Bir motörde Hüseyin kaptanla 

Bergamalı Halil ve arkadaşları 
Celali öldürmekle ve cesetlerini 
birer çuval içine koyarak denize 
atmakla maznun Osman kaptan 
ve Çipinoz Ahmetle arkadaşlP.rı
nm muI1akemelerine İzmir ağırce· 
zasmda devam edilmitıtir. Bazı 
müdafaa ~bitleri di~lcnmiştir . 
Muhakeme başka bir güne bırakıl
mıştır. 

ödemiş knzasında 
mektep inşas 

Ba§ta kaymakam Recai beyin 
himmet ve delaleti olmak üzere 
tüccnr ve müstahsilin fedakarlığ; 
sayesinde Ödemişin 100 köyün -
~en 87 köyün::le yeniden mektep 
ınşa edilmiştir. Bu mekteplerin 

"h" b' mu ım ır kısmının catıları da 
ka~atrlmışt a· k ~ P ır. ır ısmının inşa -
atı devam etmektedir. 

Birgi nahiyesinde yapılan Ka
zımpaşa melrtcbi 48 b' ı· 

ın ıraya 

mal olmu§, birçok yerlerde nü-

Kırltağaç, 21 (Hususi) _ Bun
dan bir kaç gün evvel,, Akhisar 
Tütüncüler Bankası müdürü Ha
lil Bey, Akhisar v_e Kll'kağaçta 
(Tütüncüler kooperatifi) te~kil et
tirmek için çah~ıyor. 

Bu teşebbüsten, Akhisar ve Kırk 
ağaç tütüncülerinin memnun ola • 
cakları şüphesizdir. 

Bugün, görüyoruz ki, elli altmış 
kiloluk bir balya tütün iki liraya 
kadara satılıyor. Bu vaziyet kartı· 
smda tütünün ve tütüncülerin hi -
mayeye muhtaç oldukları kendili
ğinden anla~ılır. 

Uşak şekerleri 

u,ak şeker fabrikası, Ege mın 
takasının şeker istihsalatma ha • 
kim bir vaziyet almak, bu mmta
kanın ihtiyacatını doğrudan doğ
ruya vatan malı şekerlerle tatmin 
etmek istemektedir. 

Bu güzel teşebbüs, faaliyet 
cümlesinden olmak üzere, Mani
sa ticaret odasından şu malumatı 
istemiştir: 

1 - Piyasanızda istihlak edi
len kesme şekerin senelik miktarı 
ve toz şekere göre nispeti. 

2 - Kristal şekerlerle kesme 
.şeker arasındaki fi at farkı. 

3 - Kesme şekerler ambalajı 
için sandık yahut çuval mı daha 
elverişlidir. Ambalajın sandık ve 
ya çuval olmasından fiatça bir 
fark hasıl eder mi? 

4 - Al pullu f abrikasmm çı
kardığı kesme şekerler piyasanız· 
da rağbet bulmuş mudur? Avru
pa §ekerine §ekilleri ile Alpullu 
kesme tekerleri arasında bir 
fark gözetiliyor mu? Gözetiliyor
sa okkada kaç kuruştur? mune ittihazına layrl... .. l b' . .. guze ır 

mekteptır. Bu mektebin · . . ınşası ı • 
çın muhasebei husuciye be h' 
ı· . ş ın 
ıra vermış ve mütebaki masari-

fat, '1ahiyc müdürü Fikri b · 
eyın 

Manisa ticaret ve sanayi oda 
sı hu sualler etrafında tetkikata 
ba!lamıştır. Bugünlerde neticei 
tetkikatı fabrikaya bildirecektir. 

gayretile Birgi nahiyesi halkı ta-
rafından temin edilmi§tir. 

Beş dcrthaneli Kaymakçı köyü 
mektebi 18 bin lira ile vücuda 
getirilmiştir. 

Bademiye köyünün mektebi 
28 bin lira ile vücuda gelecek ve 
bunun 2 bin lirasını muhasebei 
hususiye verecektir. 

Şeker fabriliası 
tetkilıatı 

Karacabeydc yapılacak olan 
şelter fabrikası için tetkikata gi
den Bursa ziraa t bankası müdü
rü Hakkı Manço beyle umum 
müdürlüğün fen müşavirleri Ta -
1at ve Mitat beyler Karacabey· 
den dönmüşlerdir. 

Bu tetkikat Karacabey ve Bur· 
ıa havalisinin ve bilhassa Kara
cabey havalisinin ~eker pancarı 

yetiştir.miye fevkalade müsait ol
duğu neticesine varmıştır. Şimdi
den Karacabey halkı pancar so -
ğanlarmı tedarike başlamıştır. 

Orhaneli fırka relsllğt 
Orhaneli Cümhuriyet halk 

fırkası reisliğine Osman bey se

çilmiştir. 

üzüm stok hlrı 
Manisada bu sene üzüm re

koltesi 120 bin çuval olmuttur. 
Bunun bu günlere kadar 72 bin 
çuvalı satılmış ve takriben 50 bin 
çuval da stok olarak mevcut bu
lunmaktadır. 

En fazla •atılan maalesef adi 
mallar olmu• . . il .. 

Y ve ıyı ma ar mu&· 
tahsilin elinde d kt d F' ti urma a ır. ı-
a a~ ~134 kuruş arasında tehalüf 
etmıştır. 

Menemende de henüz 10 bin
den fazla çuval üzu"rn t k s o var-
dır. Satışlar, durgun ld ~ d .. h .

1 
o ugun an 

musta sı mustarip bı'r . 
d

. vazıyette-
ır. 

Köyler·mizde mey
danhkla 

ve badanalı evler 
Ödemiş kazası dahilinde mev

cut bütün köylerde, köy odaları
nın önlerine güzel birer meydan
lrk vücuda getirilmesi kararlaş
tırılmı§tır. 

Bundan ba~ka gelecek sene
den itibaren Ödemiş köylerinin 
evleri de baştan başa beyaz ba
dana edilmit olacaktır. 

Ziraat Bankası Konyada muh
taç zürraaa tohumluk buğday tev· 
ziatına devam etmektedir. Şimdi
ye kadar 70 köyde 1670 çiftçiye 
531 .686 kilo buğday verilmiştir • 
Bu miktar 36 vagona tekabül et
mektedir. 

Kadın hanı mıntakuına dahil 
olan Saray önünde 88 çiftçiye kre
di açılmak ıuretile 24.850 kilo 
buğday bedeli verilmiştir. 

Havalar müsait gittikçe tevziata 
devam edilecektir. 

Çuval arkalarına 
·saklanan hırsızlar! 

Bursada Tabalpazarmda garip 
bir hırsızlık vak'ası olmuştur. Bu 
pazarda zahireci ~snafının hususi 
surette tuttuğu ihtiyar bir bekçi 
vardır. Bir kaç açık göz gündüz • 
den T ahala girerek çuvallar arka
sına saklanmışlar, bekçinin kapıyı 
kilitleyip odaıma çekilmesini 
beklemiılerdir. 

Sonra bir mağazaya girerek 
çekmecede buldukları bir miktar 
nikel parayı çalmıılar, zahireci 
Y aıar Efendinin dükkanına gire· 
rek oradan da 4 lira bronz parayi 
a§ırmışlardır. 

Bir üçüncü dükkanda da kasayı 
açmıya çalıımışlar; fakat kasayı 
açamadan savuşmuşlardır. Hırsız
lar aranmaktadır. 

M~nemen de 
Menemen belediye reiıi Fadıl 

Bey istifa ~lmi§ ve yerine Ka· 
zım Bey intihap edilmi§tİr. 

Yeni belediye reisi, belediye
nin mühim blr yektan t.~t. ..... horç
larını da temizlemek için mesai 
ıarf etmekte ve arkadatlarının 
yardımı ile bu borçları az zaman
da temizliyeceğini ümit eylemek· 
tedir. 

Akhisar 
MilddeJumumlllğl 
Bir müddettenberi münhal bu

lunmakta olan Akhisar müddeiu· 
mumiliğine Manisa Ağırceza mah
kemesi aza mülazimi Niyazi B. ve
kaleten tayin edilmittir. 

Jzmlrde heyeU\n 
lzmirde, Vezirağa su boruları -

nın geçtiği yerlerdeki heyelan de
vam etmektedir. 

Belediye bunun önüne geçmek 
için Nafia Vekaletinden istemi~ 
bulunduğu 10 bin liralık tahsisa
tı el'an alamamı~tır. Vekalete tek
rar müracaat edecektir. 

Borsada balo 
Yılbaşı gecesi Bursa belediye· 

si salonlarında bir balo verilecek
tir. 

Bir çocuk mangalda 
yandı 

3 yaşlarında Kadri isminde 
bir çocuk anneıinin su almak için 
dııarıya çıktığı bir sırada man -
galdan tutuıarak yanmıştır. Za -
vallı çocuk, aldığı yaralar yüzün
den, elim bir vaziyet içinde öl
müştür. 

Mimarları davet 
Halkevi Güzel ıan'atlar mimari 

şubesinden: 26 birinci Kanunuev
vel 932 pazartesi günü Halkevi ve 
Güzel sa!!''atlar birliği mimari şu
besine kayıtlı arkadaşların saat 
11 de Alayköıküne ıelmeleri rica 
olunur. 

25 Kınunae•9et 19" 

• 
ltalya -- Yugoslavya 

italyadaki nümayişler : M. Musolini 
talebenin protestosuna iştirak ediyor 

Mamafi her şey gergin havadan içtinap edlldlifiü 
gösteriyor.Faşistler infiaalin artmasını istemiyorlar 

"Roma., dı:n "La Buıgarie,. ye yazılıyor: ' let teşkil eder. Bu noktayı fqitfw! 
İtalya ıle Yugoslavyanın arası l d" .. .. ı lt ı D ı . er utunuyor ar. aya, amaç- , 

yemden açıldı. Dalmaçyada, Ve- yada nihayet liıan ve kültür me• 
nedik Ci!.mhuriyeti tarafından ev selesi ile meşgul olabilir. Bu da 
velce orasının İ§gali esnasında hu kendisinin medeni bir millet ola•. 
hadiseyi tebcilen "Trau,, şehrin- rak hakkıdır. 

de dikilmiş olan "Saint Marc,, Mösyö Musolini ile diier hatip 
arslanlarım, Yugoslavlar kırmış - lerin işaret ettikleri mühim bir 
lardı. Buna mukabele olarak Ba- nokta da, Yugoslavyadan bahıe • 
ri de, İtalyanlar Yugoslavya kon- derken "Yugoslavlar,, diye deiil• 
soloshanesine İtalyan bayrağını "Sırplar,, diye balnetmeleridir. 
çektiler ve Zara' da Yugoslav kon Bu da Hırvatların, bir ıanat eıeri 
solosluğunun camları kırıldı. Ro- olan arslanların kırılmasına itti • 
mada Darülf .. nun t~lebeleri, Ve- rak etmediklerine bir işarettir, v6 
nedik sarayının önünde ve Mösyö hu Yugoslavyada Sırplar ile Hıı 

Musolini oradan gençlere, "Ro -
malı talebelerin kalplerinden ko· 

pan,, bu protestonameye iştirak 
ettiğini bildirdi. Sonra da, halkın ' 

iştiraki ile büyüyen bir heyet Yu
goslavya sefaretinin önüne gide
relc bir hayli haykırdılar. 

Bu hadiselerden sonra ltalyo. 
senatosunda, Mösyö Musolininin 

muhtelif takrirlere verdiği cevap 
merakla bekleniyordu. Mösyö Mu 

solini, cevabında, bu heykellerin 
yıkılması ile tarihin silinemiyece 

ğini, hadiselerin Yugoslavyadaki 
muhtelif ırklara mensup kimsele

rin teş\·ikleri ile hariçten W. Ste· 
ed gibi kimselerin neşriyatından 

doğduğunu söyledi. 

Alelumum, Mösyö Musolininin 
nutku intizarın hilafına olarak 

ateşli ve tehditkar olmaktan ziya 
de tedbirli ve mutedil oldu. Filha
kika her şey; ıh.\ ·----lolcet arasın 
daki havanın 1927 de Tirana itı· 

lafı olduğu zamanki gergin ha va 
dan ictinap edildiğini gösteriyor. 

Vakıa, "Saint Marc,, heykelleri -
nin kırılması gibi Avusturyalılar 

ve daha evvel Fransızlar zama • 

nındaki işgallerde yapılmamış o· 
lan bu sanat aleyhindeki barbar
ca hareket bütün balyada büyük 

vatlar arasında bir ayrılış hadi.e
si olduğunu da göstermek isten•, 
diğine delalet eder. 1 

Hulasa olarak, Roma ile Bel• 
grat ve iki devlet matbuab ara • 
undaki bu ihtilaf, bir gün pek (. 
la ciddi bir gerginliğe ıebebiyet 

verir ve bunun için de küçük bi~ 

hadise kafidir. Bu sebepten, ltal• 
ya ile Yugoslavya arasında bir 
gün evvelden bir itilafm yapılma 

sı ıayanı temennidir. Zira, bu iti• 
lafın Fransız - ltalya itili.fina y&• 

pacağı hüsnü tesir bertaraf, müte 
madiyen tehlikede olan Avrupa 
ıulhu için vereceği teminat rıaz 

önündedir. 

Heykelleri kıran 6 
Yugoslavyalı pollse 

teslim olmuştur 
BELGRAT, 24 (A.A.) ·-Ana• 

ıil Trojir'li olan Yugoslavyalı 6 
genç, pohse ıc:auu. -'---.'··A.,,._ 
Bunlar, kendi kendilerine Trojir-

deki V enedik hakimiyetinden kal 
ma mermerden yapılmıf, Arılan 

heykellerinin bazı kısımlarını kıt 
mıı olmakla ittiham eylemişler • 
dir. Malumdur ki, bu hidiae ital• 

ya' da birçok protesto nümayi,lerl 
ne vesile te§kil eylemitti. 

Gençler, ltalyan matbuatının 
bir infial uyandırmış olmasına 
rağmen, faşist muhiti bu infialin 
artmasını istememektedir. tahrikçi neıriyatmdan incinmit 

Çünkü Dalmaçyayı aldıkları olan vatan severce hislerinin rale
takdirde bu, ltalyanlar için bir yana gelmesinden bu fili irtikAp 
kuvvetten ziyade bir zaaf teşkil 1 eylediklerini söylemişlerdir. 
eder. Buranın muhafazası için Altısı da beşer gün hapıe mali• 

büyük askeri kuvvetler beslemek kam edilmitlerdir. Trojir ,ehrini 

ve masraflar yapmak lazımdır. belediyeye ait yukariki aaann tali 
Lalmaçya, ltalyaya milli müda - ribinden dolayı gençler ale;rlıind 

faa noktai nazarından ölü bir sik· dava açmıştır. . ........................................................................................ ...... 
Yıldırım trenleri saatte 

120 kilometre 

Birkaç g - n evvel Almanyada en son model ekıprester Bertin 
ile Ham burg arasında tecrübe olunmuştur. Yeni ekspresler ka· 
palı koridorlarla birbirine bitişen iki kısımdan müteşekkildirler. 
Yapılan tecrübede bu e\.;spresio saatte 120 kilometre •tlr'atl• 
hareket ettiği ve 286 kilometrelik mesafeyi bu sür'atle geçtiif 
a~laşılmıftır. Tren, 100 yolcu ahyor. Her trenin ucunda .knçllk 
bır makine dairesi vardır. Resmimizde görüıüyor. 
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Ankara Ticaret mek
tebinde tasarruf 

mfisemeresl 

: -···-···········-·· .. ···························································· 
A·;;;·;ıa;-·A~ti~tSedat . diyor ki: 

Evvelki gece Ankara ticaret 
lllektebinde Tasarruf haftasının 
bitimi güzel bir toplantı ile kutlu
l•nınııtır. 

Operet salgını, Memlekette 
salgınına benziyor! 

kızıl hastalığı 

T oplant~ya talebenin muvaff a
kiyetle söyledikleri istiklal maı·ıı 
ile ba9lanmıt bundan sonra mek -
tep müdürü Şevket Süreyya Bey• 
İaınine" Talebe velilerile hasbü -
har,, dediği şayanı dikl:at bir nu
tuk irat etmittir. 

Cümhuriyet gençler mahfeli 
sahnesinin elektrik dairesindeyiz. 
Sedat bey, rejisör Müçteba Sala· 
hattin bey, Ali Zühtü bey, Nurul
lah Kazım' bey ve ben .. 

Rejisör Müçteba Salihattin 
Bey bir yanda temaili idare eder
ken bizler kuşbakıtı sahnede oy
nanan eseri seyrediyoruz. Herkes 
can kulağıyle temsili seyrediyor. 
Y alruz ben edemiyorum. Zira s~
dat beyle görüşmek arzusunda -
yım. Mülakatı yapmak için bun· 
dan iyi fırsat da pek bulunmaz 
gibi. Sedat beyin bulunduğu yer 
hiç malum değil. Şimdi burada 
bir saat sonra başka yerde.. Bu
gün burada yakaladım, on~ ko • 
lay kolay bırakır mıyım? 

Şevket Süreyya Bey, nutkunda 
fU üç nokta üzerinde durmutlur. 

1) T asanuf haf tasının milli 
iktıaat bakımından manası, Tür· 
kiye cümhuriyetinin bir milli iktı
ıat politikası gütmeğe hak ve sa
lahiyeti vardır. Çünkü millet varlı
iını, aiyasi bir istiklalin çerçeve -
•İn~,. inkılabı ile almıştır. Halbu -
lc:i Osmanlı imparatorluğunda ne 
buna benzer bir ıiyaset, ne de 
höyle bir siyasetin ıstılahlarına te
sadüf etmek kabildir. 

Çünkü imparatorluk bir yarı 

müıtemelekenin iktısadi ve clola -
Yısile siyasi gayri müstakil ~art

ları içinde .göçüp gitmişti. 
2) Gazinin rehberliği, ? 
Gazi naııl memleketin siyasi da

vasını en güzel düsturlarştırarak si 
Yaıi istiklal gayemize varmak ha· 
tekelini.muvaffakıyetle $evk ve i· 
d~ etmit, ve kurtuluş gayemize 
\\epi~Zİ.~rnftw:ıll~ is' bugün 
de aynen, ayni eşsiz rehber sıfat ile 
ikbıadi kurtuluşumuzun bütün 
cephe boyunca harekatını idare et-
'Pn..J....... t: •• 

Y a.pılmış olan ve yapılacak olan 
işlerin bu r.ehberlik olmayınca ta
aa.vvuru dahi gayri kabildir. 

3>° Türk maarif politikası, 
inkılap Tiirkiyesi bugüne ka -

dar koyduğu ve muvaffakıyetle 

Yanına sokuldum: 

- Sedat bey sizinle mülakat 
yapmak için dolatmadığım yer 
kalmadı. Mütemadiyen atladım. 

Lakin bugün atlamama imkan 
yok. 

- lstağfürullah efendim, atla 
mak da ne demek. Vallahi her 
gün hemen bu saatlerim dolu. 
Bunun için kusurumu affediniz. 

- Zararı yok.. 

- O halde mülakatı şimcli 
yapacağız .. 

- Lakin timdi olamaz. 
Nıçın, temsili seyrediyorsu· 

nuz da ondan mı?. 

- Hayır, Ali Zühtü ile Nurul
lah Kazımı §İmdi şurada yakala
dım. Ağustos ve eylul ay1rklarmı 
alacağım. 

- Gene alırsınız. 
- Öyle yağma yok.. Onları 

tatbik ettiği maarif prensiplerinde ============== 
bir çok garp memleketlerinden bi-
le ileridir. Karışık tedrisat bunun 
en güzel delillerinden biridir. Ba
zı mütekamil memleketlerde çocuk 
henüz papas mektepleri terbiyesin
den kurtulmamııken, bizde karııık 
tedrisat, gibi ileri prensiplerin hal 
\'e hayata mal edilmiş bulunmnla
rı !>u ıahadaki kazançlarımızı le· 
Yit eder. 
'Şevket Süreyya Bey, bundan 

aonra mekt6bin kısa tarihinden, 
Proğrammdan, bir kaç sene zar -
f ında temin ettiği muvaff akiyet -
lerinden, takip etmekte olduğu ör
nek tedriıat usullerinden, talebe 
\'elilerindcn mektep idaresinin bek 
lediği yardımlardan bahsetmiıtir. 

Şevket Süreyya Beyin nutkun
dan sonra talebe taraf mdan tasar
rufa' ait muvaff aktyetli monoloğ
la.r, köy ıarkıları söylenmiş, milli 
elbise giyen mektebin kız talebele
ıi tarafından köy hayatı tahlil e· 
dilmif, bayrak dikilmit ve mek
tep kooperatifinin hazırladığı Ü· 

ZÜm, incir piyangosu çekilmi§tir · 
1" oplantı saat 11 e kadar eğlence· 
li Ve faydalı olarak devam etmiş
tir. 

Mektepler arasındaki 
futbol maçı 

latanbul lısesi 21 golle 
galip geldi 

ICadıköy liaeıinin mektepliler a· 
l'&auıda tertip ettiği futbol maçla-

rına bu perşembe günü Fener bah
çe stadında başlanmış ve ilk karşı· 
laşmada lstanbul liseıi Pertevni· 
yali çok zaif yakalamıt ve şimdiye 
kadar misli görülmemiş bir gol re
koru yapmıştır. 

Pertevniyal li!esinin o gün 
Taksim sahasında da maçı oldu • 
§undan tam kadrosu ile ç:kama
mış hatta iki oyuncuları eksik ol
duğu halde oynamışlardır. lstan • 
bul lisesi takımında Selahattin ve 

Samih Beyler bilhassa temayüz et
mişlerdir. ikinci karşılaşma Göz. 
tepe Türk kolleji ile Beyoğlu Rum 
liseleri arasında yapılmıştır ve 
Göztepe Türk Rumları 5-3 yen
miştir. 

Toplantı 

Yarın saat beşte bütün İstanbul 
mektepleri mürahhaslarmm Gala
tasarayda spor odasında bulunma
ları rica ediliyor. Voleybol fiküa· 
türü tanzim edilecektir. 

lstanbul liseainde müsamere 

Yılbaşı akşamı İstanbul lisesin
de bir müsamere verilecektir. Bu 
müsamere üç defa verilecektir .• 
Birinci müsamere talebeye, ikin~i 
ve üçüncü müsamere iıe muallim 
ve misafirlere verilecektir. Müsa· 
merede (Musikisiz yafryamam) 
namındaki şarkılı komedi temsil 
edilecektir. Eseri besteliyen sonun
cu sınıf talebesinden (Gökhan) 
Beydir. 

ancak şimdi görebilirim. Şimdi rasından sahneye çıkacaklar me • 
haber verebilirim. yanında ben de vardım. Bana e· 

- Pek ala, 0 halde burada peyce mühim bir vazife vermiş· 
yavaş yavaş mülakatnnızı da ya- j lerdi. Muvaffakıyetl~ yapını! v~ 
parız. Bizim böyle konuşmamız alkışlanmıştım. işte ılk sahneye 
galiba biraz yüksekçe idi ki; re· çıkışı heves başlangıcı. 
jisör fena fena bize baktı. Sedat Bu hevesle tiyatroya müptela 
bey: olmuştum. Bir gün mahfelin da -

- Gördünüz mü ben buraya vetiyesi elime geçti. Gittim gör· 
çıkıncaya kadar akla karayı seç· düm. Bana çok candan geldi. 

Sedat B. 

tim. Şimdi beni buradan attıra· 
cak mıııruz? 

- Neden? 
- Neden olacak 'Müçteba 

kızdırdık. Sahneye emin olmıyan 
srirf"mPT. 

- Sizin bugün rolünüz yok 
muydu? 

- Hayır ... 
- O halde sizinle temsilden 

sonra mülakat yapabilirim. 
- Hay hay .. 
Böyle hay haylara karnımız 

tok ama ben de temsil bitinceye 
kadar Sedat beyin başı ucundan 
ayrılmadım. Temsil bitmişti. Si
gara içmek üzere koridora çık· 
tık. Suallerimi sormıya başla
dım: 

- Sahneye ne zaman çıktınız? 
- Çok küçüktüm. Şimdi gö • 

rüştüğümden daha küçüktüm .. 
Mahmut Şevket Paıa mekte· 
bine gidiyordum. Son sınıfta i -
ken mektep müsamerelerine rağ • 
bet çoğaldı. Bizim mektep idare
si de bir müsamere vermiye ka • 
rar verdi. Son sınıf talebeleri a-

Derhal ısındım. Ve bir kaç haf ta 
sonra da mahfelin en küçük bir 
azası oldum. Yegane emelim sah· 
neye çıkmaktı. Nihayet bir gün 
minimini vazife ile, minimini ro· 
le çıktım. 

Günler geçtikçe ben de mah· 
f elin sayılı azaları arasına gir • 
dim ve mes'udum. 

- Şimdiye kadar eser yazdınız 
mı? 

- iyi eser yazmak için çok o· 
kumak, çok görmek, çok duy, 
mak, çok hissetmek.. nuıl aöyli· 
yeyim çok tecrübelerde bulun • 
mak lazımdır. Bunlarsa bende da 
ha çok noksandır Binaenaleyh 
eser yazamam ve yazmayı §İmdi
lik düşünmem. 

- Profesyonel ve amatör ar • 
tiıtler içinde kimleri beğeniyor· 

ııunuz?4. 
alnız 1 tan):> ıa ·ıe:rile'ıı 

aöy1iyeyim .. Behzat, Hazım, Ga
lip, Vasfi Rıza, biraz da Talat .. 

Amatörlerden Müçteba ağabe
yimi, Ali Zühtü ve Haydar Nu
rullah, Baha beyleri. 

- Memleketimizdeki film sa
nayii hakkında fikriniz?. 

- Evvelemirde iyi bir film re
jisörü lazım. Ben bunu memleket 
te maalesef göremiyorum. Fakat 
§unu iyi bilmeliyiz ki Türkiyede 
bir daha Muhsin gibi bir rejisör 
yetişemez. 

5 - Memleketimizde yeni ba~
lıyan operet salgını hakkındaki 
fikriniz? 

- Operet salgını hali hazırda· 
ki kızıl hastalığına benzer. lki 
üç senedenberi Türkiyede devam 
ediyor. Bir iki ay sonra bitecek o· 
lan bu kızıl hastalığı gibi o da 
bir gün gelip sönecektir. 

fl'ellh Nazmi 

Halkevi Tiyatro mektebinde faaliyet 
Büyük parkın yakınında bir 

köşk var: (Alay köşkü). Osmanlı 
hükiimdarlarının binbir macerası

na şahit olmuş bu asırdide bina 
şimdi gençlerin kaynaştığı bir yu· 
va oldu .. 

Bu ihtiyar bina hayatının en 
mes'ut devrini yaşıyor. Ufak bir 
yokuştan sonra, bir kaç basamak 
ve sonra camekanlı bir kapı .. 
Köşkün her taraf mda lambalar 

yanıyor .. 

Tıpkı arı kuvanı gibi mütema • 
diyen itliyoı· .. Bu çalışma her ak
§am böyledir. 

Biraz daha yürüyünüz, sol taraf· 
ta müdüriyet odası, orta tarafta 
bir camekanlı kapı var. Buradan 
içeriye girince kartınıza çok şık ve 
güzel bir ıahne çıkıyor. 

işte burada temsil şubesi tale-

besi yeni bir komediyi prova edi· 
yor ... 

Bundan bir ay evvel Yaşar Nn
bi Beyin (Mete} isimli bir eserini 

oynamıştır. Bu eseri ikinci defa o· 
larak Darülbedayide temı;il ed:Ie
cektir. 

Tiyatro mektebi haftada dörl 
gün sa..ıt beş buçuktan sekize ka
dar devam ediyor. Edebiyat, ede

biyat tarihi, makiyaj ve san'nt 
dersleri vardır. Mektep üç senedir. 
Buraya orta mektep mezunu ka • 
bul ediliyor. Biraz daha yürüyü -
niiz içeride spor Iasmı (Piramit) 
takımı çalışıyor .. 

Saat sekizden sonra muzik baş· 
lar. Buranın yeni teşkil edilen 
(caz takımı) amatörlerden mü
rekkeptir ve haftada iki defa ça -

hşmıya gelen bu gençler büyük bir 
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Amatör gençler 
neden okumuyorlar? 

Azizim Hikmet Bey, 
19-12- 932 tarihli Yakıt ıa· 

zetesinde!::i mülakatınızı hayretle 
okudum. Ne yalan söyliyeyim. 
Hayret ettim. Öyleya, sizin böyle 
pek ehemmiyetsiz bir şeye ehem· 
miyet ,·ermeniz benim hayretimi 
'mucip oldu. Amatörler okumalı • 
dır diyorsunuz. Lakin neyi okuıun· 
lar.' Hangi tiyatro eserini okuaun· 
lar. 

Bundon bir kaç sene evvel ben 
de günlerce Babıalide Türkçe ti
yatrodan bahis bir eser aradım da: 
bulamadım.. Nihayet bildiğim li
sanları takviye etmeğe karar ver • 
dim de şimdi ne sakala minnet, ne 
bıyığa minnet... ı 

Ecnebi mecmualarından, eıer• 
ferinden istifade ediyorum. Sonr« 
Türkiyedeki amatörlerin hemen 
hepsini tanırım. Hem de yakından 
tanırım. İçlerinde lisan bilen onu 
geçmez; binaenaleyh onların ec• 
nebi mekteplerinden de istifadele· 
ri imkansız. Nihayet son bir çare 
kalıyor. değil mi?. 

Mademki okuyamıyorlar Gii· 
zel san'atlar birliğindeki serbeat 
derslere devam etsinler. Onu da 
yapmıyorlar. Zira biraz burunları 
büyükçe .. Baş rol oynamak, rejiıör 
olmak, tenör olmak heveaindedir· 
ler. 

Şimdi rica ederim kalkıp da 
Güzel san'atlar birliğindeki derı· 
lere devam ederler mi ya •. Hiıdr 
kelam ama\örlerimizin çoğu hem 
kel, hem de fodul .. Ne bir fey bili
yorlar. Ne de bir şeyler öğrenme
ğe çalışıyorlar. 

Azizim sen hiç kendini üzme re· 
jisörüm, iyi facia artiıtiyim, iyi 
komedi artistiyim, iyi tenörüm di
yen beylere sizde benim gibi yapı· 
nız: Hatırınıza anlamaz aczini bi
lir mi sabi mıaraını getirerek bıyık 
altından kahkahalarla gülünüz, 
onlar gene iddialarında devam et• 
sinler .. 

Kendinizi boş yere üzmeyiniz ca 
mm efendim. Onlara acizlerini 
söyledim fena oldum, belki ıen de 
fena oluriun. 

Amatör artist 
Nuru11ah KAzım 

Birinci gelen 
DarlllfUnunlu kız 

Ankara Himayeietf al baloıu 
mevsimin balolarından en güzelini 
teşkil etmiştir. En güzel koıtüm -
ler, bilhassa zeybek oyunları peli 
nazarı dikkati celbetmiştir. Kadın 
lar arasında yapılan giyinme mü
sabakasında Ankara hukuk tale
besinden Nebahat Hanım 100 reY, 
alarak birinci gelmiştir. 

Nebahat Hanımın elbisesi Bey· 
pazarından getirilmişti. Nebahat 
Hanım üvez kırmızı ı-enkte ve üs
tü simle işlenmiş bir şalvar, üıtün· 
de mavi ve t?rı sim ile işlenmit üç 
etek entari giymişti. Entarinin e
tekleri belindeki gümüt kemerin a· 
rasına sokulmuştu. Başında da it· 
lemeli bir örtü vardı. 

muvaffakıyetle çalışıyorlar. 
Halkevinin Güzel san'atlar ve 

tiyatro şubesi her akşam böyle ça· 
lışıyor. 

Birliğin yakında senelik müaa • 
meresi verilecektir. Gençler bir 
perdelik komedi oymyacaklardır •• 
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Bugün artık atkımız bitmiş, bulu
nuyor • Şimdi artık ben bir fizi
yoloji alimi vaziyetindeyim. Her 
şeyi soğuk kanlılıkla öğrenebili

rim • Biliyorıun ki, ıon zaman
larda, oyunlarımda yeni bir usul 
tatbik ediyorum . Yirmi dokuz 
gün mütemadiyen halkı hünerle
rimle eğlendirdikten sonra, Otu
zuncu ve ıonuncu gün onlara, hü· 
nerlerimin sırlarım gösteriyorum .. 
iki sene mütemadiyen bana aıkı· 
nın ve sadakatinin hayalini ver· 
din. Bu oyunun kalbimde reklam
lara yazıldığı gibi, muzaffer bir 
turne olarak yaşadı . Şimdi, son 
güne rasgeldik . Sen de bana 
kullandığın usullerin sırlarını söy
le. 

Jutta, örtüyü yüzüne kadar 
çekti, ve yüzünü kolu ile örttü . 
Pol devam etti: 

- Unutma ki, Jutta, biz senin
le bir barda tanı§madık, darülfü· 
nun sıralarında tanıştık.. 

Jutta yatağına oturdu, bağdaş 
kurdu: 

- A§ktan mı bahsetmemi isti· 
yorsun? Ne demek istiyorsun? 
Biz havada dolatan, birbirine rast 
gelen, çarpı§an ve birbirini yutan 
cüzüfertlerden baıka bir şey deği
liz. 

Her §ey muvakkattir • A~k 
tiediğimiz zaman, dünya noktai 
nazarından hiç ehemmiyeti olmı· 
yan muayyen bir aşk macerasın • 
dan bahsediyoruz. Hayat mütema· 
diyen kağıtları karıştıran bir ku
marbazdır • Ben hayatta bir şey 
öğrendim, 0 da; kağıtları karış· 
tırmak. 

- Ne demek istiyorsun? 
- Oyun yeknasak olunca, bir 

parça değişiklik olsun diye, oyun
cuların yerlerini değiştirmek, ka
ğıtları, bir baıkasına kestirmek 
ve yahut oyunu yarım saat kadaı· 
tatil etmek kafidir . iki seneden 
fazla cambazhanede çahşıyo • 
rum, hayat beni sıkmıya başla· 
mıştı. O zaman metresin oldum. 

- Beni seviyordun • 
- Belki •• 

- Canbazhaneyi benim için 
terkettin. 

- Öyle mi zannediyorsun? 
- Rica ederim, madamki va • 

'dettin, bana her §eyi söyle. Cam
bazhaneyi benim için terketme • 
din mi? 

- Hayır. Yalnız sana öyle zan· 
nettirdim. 

Pol cevap vermedi. Şimdi Jut
ta kalkmıt pencereden sokağa ba • 
kıyordu. Döndü ve bu sefer o aor
Öu: 

- Pol, cambazhaneyi terket -
meden evvel seninle ne kadar se· 
viştik? 

- Üç ay. 
- Peki o halde cambazhaneyi 

ne diye daha evvel terketmedim? 
- Çünkü. . • • çünkü •••• 
- Bo§una yorulma. Sana haki· 

Akşama doğru, gözleri gözlerimdP. 
öldü. Ertesi gün, iskarpinlerimi ay· 
nalı dolapta muntazaman yerleş
miş buldum. Artık onları kimse 
dağıtmıyordu. işte o gün seninle 
seyahate çıkmağa ve cambazhane
yi terketmeğe karar verdim. Yok
sa seni sevdiğimden değil! 

- Sonra? 
- Sonra? 

- Sonrası dostum, bir aşk bi • 
lince ondan hiç bir iz kalmaz. Bel~ 
ki seni sevdim, bilmiyorum. Fakat 
seni aldattığımdan eminim. 

Pol titredi: 

- Beni aldattın mı? 
- Ekseriya. 
- Niçin? 
- Bunu söylemek güçtür. iki 

kere ikinin dört ettiğini ispat et -
mek herhangi bir nazariyeyi ispat
tan daha güçtür. Sen manyatizme 
hadiselerini izah edebiliyor mu ~ 
sun? Edemediğin zamanlar onlara 
bir takım isimler takıyorsun. Her 
kadın da ne biçim aldandığını söy 
liyebilir, fakat niçin aldandığını 
anlamaz. Anlatmağa kalkışsa 

bile boş yere bir takım kelimeler
den baıka söyliyeceği bir şey yok
tur. Niçin mi diyorsun? Kadın ev· 
veli aldatır., sonra bunun sebeple
rini icat eder. Sazan kadınlar, bu
na sebep olarak "erkeğin haketti
ğini,, gösterirler. Bu da yalan ..•• 
Eğer erkekler her hakettiği zaman 
aldatılmak icap etseydi, ya daima 
aldanırlar, yahut ta hiç aldanmaz· 
lardı. Kadınlar kendilerinin hoşu
na gittiği zaman aldatırlar. Esasen 
aşk meselelerinde mantık ve sebep 
aramak dogru olanıaz.. 

- Ne zaman ve kiminle beni 
aldattın? 

- Bilmem ne diye soruyorsun? 
Bunları dinlemek hoşuna mı gidi
yor? Sadist misin? Esasen bizim 
ya§adığımız aşk romanında, seni 
a!dattığım kimseler büyük fasıllar 
teşkil etmez. 

- Söyle kiminle aldattın? 
- Alcibiade ile. 
- Alcibiade mı? Şu sayfiyede-

ki herif mi? 

- Evet. Ona bir gün Bulonya 
ormanında rasgeldim. Y almzdı. 
Kendisine kuyruksuz köpeğini ne 
yaptığını sordum. içini çekerek 
anlattı. Metreslerinden birisi, ken
disini aldatarak kaçmış, kaçarken 
de köpeğini beraber götürmüş. 

-Ey? 
- Evine kadar gittik. Yukarı 

çıktık. Tuhaf bir apartımam var· 
dı. Her tarafta yastıklar dolu idi. 

- Sonra? 
- Sonra seni şair ile de aldat• 

tım. 

- Şair mi? 

(Devamı var) 

kati ıöyliyeceğim. Beni Parise 
bağhyan bir tek şey vardı. Köpe· 
ğim Brovning. Zavallı birdenbire 
ölüverdi. Ve öldüğü zaman, odam 
bana soğuk, boş gelmeğe baıladı. 
Zavallı Brovning. isim günümde, 
arkadaşlarım bana bir demet çi· 
çek vermişlerdi. Brovning çiçek • 
leri ağzı ile aldı, sonra bana uzat
tr. ~•de, aynab dolabı başı ile zor· 
hyarak açar, iskarpinlerimi birer 
birer alarak odaya da~ıtırdı. Bir 
~n, bir denbire titremege başladı. 

Romanya ve 
kontenjan 

Romanya hükumeti yeniden ba
zı ithalat maddelerini kont . . . en1ana 
tabı tutmuştur. Bunlar arasında 
balık, ham deri, yün, pamuk da 
vardır. 

Romanyaya bu maddlerden ih
racat yaptığımız için Ticaret odası 
tüccarları haberdar etmiştir. 

Ceviz kütükleri 
Ceviz kütüklerinin kereste addi

le takasa tabi tutulup tutulmıya· 

cağı iktisat Vekaletinden ıorul • 
:muştur. 

VAKiT 

usev.iler 
Türkçe konuşalım! 
Bu mesele hakkında Musevi 

ileri gelenlerinin fikirleri 

Müsevi avukatlarından Jak Ha
tem Beyin verdiği cevap şudur: 

"- Gençken tahsilini, bir Mu· 
sevi mektebi olmakla beraber bir 
çok Müsevi doktor, avukat ve 
muharrir yetiştirmiş olan "Şülei 

Maarif,, te ve bili.hare idadilerde 
ve darülfununda yapan ben ve 
benim gibi bir çok Museviler, Tür· 
kiye Müsevilerinin Türk camia11 
arasına tamamile karışmaları za -
manmın hatta geçtiğine bile ka • 
niiz. Fakat bu işin hemen, derhal 
olmasını istemek kabil değildir. 
Bu iş hüsnü niyet sayesinde ve 
teşkilatımızın şiddetli arzusile 
tedrici bir surette olacaktır. Hü • 
kUmetin meccani akşam kursları 

ve Türk mekteplerine meccani 
Müİevi talebe kabulü suretile bu 
hareketi teşvik etmesi temenni e • 
dilir. 

Müsevilerin de, gençlerin ve 
çocukların arasında İspanyol' ca 
konuşmalarını menetmeleri la • 
zımdır. Buna mukabil yaşlı kim -
selerden lspanyol'ca yerine Türk· 
çe konuşmaları istenilemez. 

Fikrimce, Müsevilerin Türk 
camia11 içine mümkün mertebe 
kısa bir zamanda karışmalarını 

temin için çocuklarımıza Türk i • 
simleri vermeliyiz. Mesela ben 
Çocuğuma İzzet adı~ verdim. 
Çünkü ileride mektebe girdiği 

zaman onu Türk arkadaşlarından 
ayıran hiç bir fark olmaamsını is· 
tiyorum. 

Hulasa, Türk ve Müsevilerin 
mütekabil hüsnü niyetleri saye • 
sinae Musev c:ı ıu "T1.:-l. r.aoıiası -
na karışmaları işi mümkün ola • 
caktır. Zannediyorum ki, bir kaç 
sene sonra Müsevi bir Türkün ti • 
vesile müslüman bir Türkün şive
si arasında hiç bir fark bul • 
mak kabil olamıyacaktır.,, 

Sabık Maliye müfettişi Ferit 
Bey Aseo'nun söyledikleri de 
şunlardır: 

"- Ahlak, medeniyet ve ikti • 
sadi menfaatler, her şahsı yaşa· 
dığı memleketin dilini öğrenmi -
ye mecbur eder. Bu şerait altın • 
da, bu güzel memlekette beş a • 
sırdanberi oturan ve türkçedeıı 
başka bir lisan kollanan Tür -
kiye Müsevileri için makbul gö • 
rülebilecek hiçbir mazeret yok • 
tur. Türkiye Musevilerinin kit • 
leye karışmalan, her nokta • 
dan icap eder. 

Türkiyeli bir Müsevi, bir Türk 
gibi düşünmeli, türkçe konuşma -
1ı türkce yazmalı ve bütün his • , -
lerini türkçe izhar etmelidir. 
Türkçe, Müseviler için mektep • 
te öğrenilen ve hariçte konuşulan 
bir dil değil, aile dili olmalıdu. 
Bu noktai nazardan ilk vazife, 
Müsevi kadınlara ve bilhassa 
genç kızlara türkçe öğretmektir. 
Bu iş için cemaat mektepleri ve 
resmi mektepler kafi değildir. 

Mektepler hariçte kalan Müsevi 
kızları için akşam kursları açmak 
lazımdır.,, 

izmırdeo çıkan 
UzUm ve incir 

İzmir Ticaret odasından gelen 
malumata göre, mevsim bidayetin
den 20 K. evvele kadar lzmiı 
mıntakaıından 42,632,000 kilo Ü· 

züm ihraç edilmiştir. Ayni müddet 
zarfında 23,395,000 kilo da incir 
çıkarılmıttır. 
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Babasının ruhundan istimdat eden 
evlenecek bir Hanım 'a mülakat 

- Felaketin en büyüğü nere- ı 
de bilir misiniz? Evlenmek arzu· 
suna düşen mösyöler ne gibi şe
raitle evlenmek istediklerini bir 
türlü tayin edemiyorlar. O ma -
dam! Ne kadar yanılıyordunuz ! 
Evlenmek istiyen mösyöler ister • 
lerse elli yaşında olsunlar .. Bahu
sus o yaşta olurlarsa gençlik, ha
raret, şenlik isterler. İsterse şuh 
tabiatlı olan kadın bir yemek lis
tesi tanzim edemesin, yahut ak -
şam önünüze sevgilinizi çevirme· 
sin, onlarca müsavi. 

Fakat gülmek, zevketmek, 
zevkli durmak İşte onların emeli 
buna nail olmaktır. 

"Evlenecek hanım,, biraz da 
müteveffa babasının ruhaniyetin
den istifadeye lüzum gördü. On
dan istimdat edermiş gibi bir ta· 
vırlaı 

- Pederimin şüphesiz imsini 
duymuşsunuzdur. Mühim bir siya 
set adamıydı. Vaktinde memle • 
kete büyük hizmetleri dokunmuş 
tur. Dedi. 

Ah efendim! Pederinden 
bana ne ... Ben onunla değil onun 
kızıyla ya§ıyacağım. Böyle sözle· 
rin üzerimde tesir yapması müm
kün mü? 

Ayağa kalktım, ertesi günü ve 
ya daha ertesi günü veya daha 
sonra telefonla kendisini davet e· 
deceğimi söyliyerek uzaklaşmıya 
hazırlandım. Maamafih sesimde 
biraz kararsızlık vardı, nMDzet 
hanım artık 'ümit lealmadığıru an
ladı. Ne çayla verilen güzel pas -
talar, ne ilerde tatlı yemekler yi· 
yecegını " ........ , ' - ı.. .. e.rn1n hatı· 
rı, ne güzel lake oda takımı benı 
alıkoyamamıştı. Beni kaybediyor
du. Bir daha oraya uğramıyacak· 
hm. O vakit evlenecek hanım 

son bir gayret gösterdi. Elbisemin 
yeninden tutarak beni salonun 
önündeki balkona götürdü. Apar
tımamn cok güzel bir manzarası 
vardı. Kadın göğüs geçirerek de· 
diki: 

- Mösyö .. Bari şu güzel man
zarayı görmeden gitmeyiniz. 

Manzara hakikaten emsalsiz-
di. Yedinci kattaki şu balkondan 
bütün Paris ayak altında görülü· 
yordu. Evlenecek hanını bana 
dört tarafı işaret ederek diyordu 
ki: 

- işte Eyf el kulesi, ötede tab
loya zemin olan Mon Valeryen .. 
Ark dö Triyomf .. Şu tarafta da 
Panteon .. Solda Sodon tepeleri ... 

Heyhat ki bir kadını alırken 

ne baba.sının hatırası, ne de bal
konunu.n ,güzel manzarası için 
almazlar.. . 

Za.manımızda dullar ve evlen· 
memiş yaşlı kızların kısmeti çok 
güç bulunur. Bunlar bir defa 
kırkı ,aştı mı, artık aile hayatına 
veda etmek mecburiyeti kat'iye • 
sindedirler. Ben vaktile olgun ka· 
dınlarda görülen sevgi ihtirası
nın bulunduğu bir nümune arıyo 
rum. Halbuki şimdi "Sevgi ihti
rası,, denilen §eyden eser kalma· 
mı§hr. Verilecek oda kirası, gün
delik yenilmesi icap eden ekmek 
parası her türlü düşünceyi uyuş
turmuş, adeta öldürmüştür. 

Maamafih ben ilandaki vaitler 
için değil, fakat muhabbet ve 
sevgi sebebile evlen.mek istiyen 
bir kadın bulmakta ısrar ediyor· 
dum. 

Aşk denilen şeyin artık defter
lerden silindiği bir devirde böyle 
bir kadm bulması mümkün mü? 

Birçok araştırdıktan sonra nı• 
hayet aldığım şu mektupla istedi• 
ğimi bulduğuma hükmettim: 

"Orta boylu, koyu kestane 
rengi saçlı, henüz vücudu terü ta• 

ze bir kadınım. Şunu kend · .li 
methetmeden söyliyeybilirim ki 
kırk yaşımda olduğum halde yir
mi beş otuz yaşından fazla gö • 
zükmem. Bir kız muallim mekte
bi müdiresiyim. Maaşmı senede 
22,000 franktır. Bundan başka et/ 

kirası ve ısınmak için lazım olan 
havayiç de hükumet tarafından 
verilir .. Anam babamla beraber 
yaşarım. Pederim lejyon donör 
nişanını hamildir. Senede 65,000 
frank maa§ı vrdır. Validem mü " 
fetti§likten mütekaittir. Onun da 
senede 15000 frank tekaüt maaşı 
vardır. Bunları yazmaktan mak• 
sadım sizin mektubunuza cevap 
verirken şatonuza ve iratlarmıza 
göz dikmediğimi ispat İçindir. 
Ancak sizi ciddi, nazik ve bir ka· 
dını mes'ut etmek için her türlü 
şeraite malik bir zat tasavvur et• 
tiğim için müracaatta bulunuyo• 
rum.,, 

Bu mektuba bir fotoğraf ilsak 
edilmişti. Ve pazar günü mek• 
tebe gelmekliğim tavsiye ediliyor 
du. Gittim. Muallim mektebi a • 
henktar bir tarzda akan güzel 
bir nehrin kenarında idi. Senede 
yüz bin frank İradı olan ailenin 
masasına oturduğum zaman•ade
ta onlara kartı bir hürmet duy• 
dum. Mazide memuriyet hayatı• 

-.!..-.:v,,.r.,k eazeteci olduğum 
zaman akraba ve taauul\cuau •••. 

bana niçin çıkışmış olduklarını 
şimdi anlıyordum. 

Şu buhran zamanında taliin· 
den memnun olan kimselere na· 
diren tesadüf edilir. Bu adamlar 
tamamen mes'uttular. Maaşları • 
nın son bir kararla yüzde on kat· 
İyata uğramasından bahsediyor • 
larsa da, buna karşı da büyük bir 
iğbirar duymuyorlardı. Yemekler 
gayet güzeldi. İyi cins bir şarap 
içiliyordu. Uzun seyahatlerden, 
muhtelif mevzulardan bahsede ,, 
rek talakat gösterdim. Zahmets~ı 
ce iyi bir tesir hasıl ettim. Kah
ve içildikten sonra "Evlenecek 
hanım,, koluma girerek beni ilah· 
çeye götürdü. Nehrin kenarına k• 
dar yürüdük. Orada hazırlamı~ 
olduğum bir planı tatbik ederek 
dedim ki: 

- Matmazel, size doğruyu söY 
lemiye mecburum. Ben yalan 
söyledim. Filhakika iyi bir zevÇ 
olacak maddi, manevi bütün ha • 
saile maliksem de ne şatom ne de 
iradım yoktur. Meteliksizin biri· 
yım. 

(Devamı var) 

Erenköy kız lisesinde 
Dün Erenköy kız lisesinde bah

çenin uzak bir köşesinde mekteP 
binasından tamamen ayrı bir yer
de olan hademelere ait barakada 
hademeler yemek yerken sobadatı 
çıkan alev tavam tutuşturmuş, f•" 
kat ateş derhal söndürülmüttiir• 
Bu sırada ateşi söndürmeğe çalı ~ 
şan hademelerden ikisinin yüzler• 
hafifçe yanmıştır. 
Yangının asıl mektep 

alakası yoktur. ve başka 
olmamıştır. 

·ıe binası 
. t 
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lngiliz • Iran ihtilafı -................................................. . Romanyaya göre 

Politika maçı yüzünden Muahedeler 
M.11. . l . . t• ' Yeni baştan tetkik 

1 et er cemıyetıne geç 1. .olunmamalı 

Frugi Hanın bir oyunu, İngiliz hariciye 
nazırının bir oyunile mukabele gördü 
rı:.ıoı.ırııaı de Qeneve,. lran tnglltere ihtill

<2aıı. bahsederken §U ııatırları yazıyor: 
Uzak şarkta Fransa ile Alman 

Ya. büyüklüğünde bir Çin arazisi 
Japonya tarafından işgal olunu • 
Yor, nıuharebe oluyor, kan dökül .. 
uyor, şehirler bombardıman edi-

liyor, ve cemiyeti akvam on beşin 
ci nıaddeyi talep edebilmesi için 
Çin· hükumetini altı ay sürünce • 
hlede bırakıyor, ve nihayet altı 
a.y geçtikten sonra bu maddenin 
tatbikini kabul ediyorsa da lngil
tere buna mümanaat ediyor. 

Fakat şimdi, Iran hükumeti, 
~nglo-Persian Oil şirketi kendi
•ine kafi derecede varidat getir • 
hlediği için mukaveleyi feshedin
ce, ortada bir kişinin bile kanı dö.. 
külmediği halde, lngiltere, Çin ta· 
rafından tatbiki istenilen ve ce -
lniyeti akvamın en müthiş madde 
ıi olan 15 inci maddenin tatbiki· 
llİ istiyor. 

Fakat şunu da söyliyelim ki, on 
he§inci maddenin böyle ticari bir 
tneselede ilk defa tatbikini is
temiş olan Finlandiya hükUmeti
dir. Yalnız şu var ki on beşind 
llıadde beynelmilel ihtilafların ~n 
tiddetli zamanlarında tatbik edil 
!nesi icap eden bir madde olduğu 
halde, yavaş yavaş bu ehemmiye
tini gaybederek ti.iccari ihtilaflar 
da tatbiki istenilen bir madde 
taziyetine giriyor. Bundan başka 
lngilterenin bir mazereti de var· 

sa, o da, cemiyeti akvama lran 
tarafından getirilmiş olmasıdır. 

Bu da zaif hükumetlerin bile bu 
maddenin tatbikini istiyebilecek· 
lerini göstermesi itibarile dikkate 
değer bir hadisedir. İngiltere ilk 
önce bu meseleyi, beynelmilel La 
hi divanına sevketmek istiyordu. 
Fakat bu İranın işine gelmiyordu. 
Çünkü, sırf hukuk noktai nazarın 
dan İranın vaziyeti pek sağlam 
değildi. Meselenin cemiyeti akva
ma gelmesi İranm lehinedir, ziı·a, 
İran, bugün, Frugi Han gibi bi -
rinci sınıf bir diplomat ve harici
ye nazırı tarafından müdafaa e· 
dilmek bahtiyarlığına sahiptir. 

Frugi Han, Tahrandaki lngil· 
tere sefaretine, lngilterenin Irana 
karşı kullanmakta olduğu kor • 
kutnıa usulleri hakkında cemiyeti 

akvamın nazari dikkatini celbede 
ceğini bildirmiştir. Bu haber, Tah 
randan Londraya bildirildiği za-

man, Sir Jon Simon mecliste idi. 
Derhal meclisi terkederek, mer • 
divenleri dörder dörder atladı ve 
Sir Erik ile konuştuktan sonra bir 
tayyareye atladı, Cenevreye gele
rek, İngiltereyi cet!lİyeti akvam • 
da maznun vaziyetinde gösterme 
mek için, hemen on beşinci mad
denin tatbikini istedi. 

itiraf etmeli ki, Frugi Han ol· 
sun, Siı- Jon Simon olsun ikisi de 
oyunu gjizel om~ını~lardı. . . 

............................................................................................. 

Fransa ile ramızda 
Fransız Suriye komiseri geliyor, 
yeni iti afname tatbik sahasında 

Ankara, 24 - F ransanın Suriye 
fevkalade komiseri M. Hanri Pon· 

lon'un bu ay nihayetlerine doğru 
lstaı:ıbula geleceği haber alınmak· 
tadır. 

Elyevm Pariste bulunmakta o
lan M. Ponso lstanbulda bir gün 

kalacak, sonra Suriyeye gidecek
tir. M. Ponson'un çok kısa bir 

lnüddet için Ankaraya da gelmesi 
\re buradan Adana tarikile Suriye· 

Ye gitmesi de muhtemel görülmek· 
ledir. 

Diğer taraftan Suriyeden gelen 
en son haberlere göre Fransa ile 

aramızda imzalanan yeni itilafna· 
llte tatbik sahasına geçmiştir. 

ltilafnamenin ihtiva ettiği mad
deleri tatbik ve tenfiz etmek mak-

•adiJe Suriyede Fransız fevkalade 

konıiserliğinde hususi bir komis
Yon te,kil edilmiştir. 

Bu komisyon daha ziyade emlak 
itleri ile meıgul olmak vazif esile 
ta"Zİf edilmiştir. Komisyon tara· 

f 1ndan Suriye gazetelerinde neş
l'olunan bir tebliğe göre, Türkiye
~e e~lak sahibi olan Suriyeliler 
0rnısyona müracaat edecekler ve 

lkıallarmın miktarını bildirecekler· 
dir. 

l'·~Yrıca verilen malumata göre 
l&rkiyelilerin Suriyede bulunan 

ernllkinin tasfiyesi için de yakın-
c:l, ali.kadar makam harekete ge
&.ecektir.. 

Bu işler en kısa bir zamanda 

halledilmek suretile itilafname ta· 
mamen tatbik edilmiş olacaktır. 

Bundan başka itilafname muci

bince Türkiyeye geçmesi lazım ge
len demiryolunun teslim alınması 

için hükumet tarafından lazım ge

len esaslar tesbit edilmiştir. Ya

kında devri teslim muamelesine 
başlanacaktır. 

Belediyenm patrikhane 
aley bine açtığı dava 

Belediye, Rum patrikhanesi a· 
leyhine bir dava açmıştır. Ovanın 

sebebi, Y edikuledeki Rum hasta

hanesi duvarlarının kulei zemin 

üzerine yapılmasıdır. Belediye, 

patrikhaneden duvarları geri çek

mesini veya tazminat vermesini 

istemektedir. Davanın görülmesi

ne yakında başlanacaktır. 

Tıp talebe cemiyeti 
yeni idare heyeti 
Tıp talebe cemiyeti yeni idaı·e 

heyeti dün cemiyet merkezinde 

ilk içtimaını yaparak aralarında 

vazife taksimi yapmışlardır. 

Reisliğe Mehmet Firuzan, umu 

mi katipliğe Ekrem, muhasipliğe 

Safa, umumi katip muavinliğine 

Rüknü, idare amirliğine Cavit ve 

Orhan beyler ayrılmışlardır. 

Bükreş, 24 (A.A.) - Küçük iti-
lafın son zamanlardaki mesaisini 
ve muahedelerin yeniden tetkiki 
meselesi hakkındaki mütaleala -
rını söyliyen M. Maniu, resmi ma
kamların ve gazetelerin propagan· 
da yapmamaları, yalnız halihazır
da mer'iyet mevkiinde bulunan 
muahedenamelerin muhik olduğu 
hususunda efkarı umumiyeyi ma
lumattar etmeleri lazım geldiğini 
söylemiştir. 

Bu maksadı istihsal için hüku
met iki usul derpiş etmektedir: 

1 - 1930 seıı.esinde ırk esasına 
müsteniden yapılmış olan tahriri 
nüfus netayicini neşretmek. Bu 
tahrir, tamamile namuskarane ve 
ilmi bir şekilde yapılmıştır. Bu ne· 
ticeler, milli Romanya devletinin 
halihazırdaki vaziyetinin yegane 
doğru ve tabii ve şeniyetlere mu
vafık bir vaziyet olduğunu göster· 
mektedir. 

11 - T rianon muahedenamesi· 
nin tanzimine medar olmuş olan 
bütün akit ve vesikaları neşret • 
mek, hu suretle bu muahede ah • 
kamının şeniyetlere ve tarihi zaru
retlere tekabül etmekte bulndu -
ğunu, merkezi Avrupanın arazi 
noktai nazarından şimdiki vazi
yetinin bir keyif ve heves eseri ol
mayıp tarihi tekamülün ve ezilmiş 
milletlerin İptidai hukukunun ta
nınmasının - ki beynelmilel bir 
zaruret halini almıştır- tabii neti
cesi olduğu ispat edilecektir. 

Esasen, bu vesikalar, bir çok 
mütehassıslar tarafından uzun tet
kiklerden sonra ilmi esaslara ve 
bilgilere istinaden tanzim edilmit·· 
tir. 

Bu vesikalar, arazi itibarile 
mevcut olan vaziyetin ortadan 
kaldırılmasının veya bozulmasının 
gayesi, Avrupanın bu kısmını hu 
vaziyetin kabulünden evvel mev
cut olan karışık ve haksız vaziye
te sokmak olacaktır. 

Dün Paragvaylılarla 
Bolivyalılar 
çarpışmadılar 

Vatikan, 24 (A.A.) - Papa, 
Noel yortularında muhasematın 

terkedilmesi için Bolivya ve Para· 
gvay nezdinde teşebbüsatta bu • 
lunmuştur .. 

Her iki hükumet, bugün (24 Ka
nunuevvel) saat 22 den yarın (15 
Kanpunuevvel) saat 22 ye kadar 
silahlarını bırakmağı kabul etmiş -
tir. 

Papa her iki hükumete birer te
şekkür telgrafı göndererek bu mü
tareknin iki memleket arasındaik 
sulhun mukaddimesi olması ümiQ 
dini izhar etmiştir. 

Ayıotap vilayet 
kongresi 

Ayintap, 24 (A.A.) - Cumhu
riyet halk fırkası vilayet kongre -
si mesaisini bitirerek dağılmıştır. 
Kongre dağılmadan evvel yeni 
idare heyetini secmiştir. 

Gaziantebin halAs 
•• •• gunu 

Gaziayintabın istirdadının 11-
inci yıl dönümü bugün Halkevin
de tes'it edilecektir. Merasime is
tiklal marşile haşlanacak, Ayintap 
Gençler birliği reisi Mehmet Bey 
bir nutuk söyliyecek, Ayintap mü
cadelesine ait hatıralar anlatıla ·· 
caktır. 
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Yakup Kadri Bey, (Bir teş

his) başlıklı son makalesile mü
şahede ve tahlilden terkibe, deı·t
leşmekten çare aramıya doğru 

canlı bir adım atmış oldu. Ben, 
(Kendimize geliş yolunda) baş

lıklı yazımda (:f.) - kendi sözle
ri arasındaki bir fıkraya ve (Na. 
A) beyin vardıkları neticeye ha · 

karak - şimdiye kadar çıkan ma 
ıkalelerinin, mevzuu tahlili kıs · 
mı için kafi görülebileceğini ile-

riye sürmekle beraber vadettikle
ri "Terkib,, i beklemekte devam 
edeceğimi de söylemiştim. O ya-

zım, şöyle nihayet buluyordu: 

".... Çünkü üstadın yazıların· 
da gözleri, gönülleri açan temiz 
bir hava esiyor: Bu hava bizi is· .. 
tiklal savaşındanberi başlıyan 

(Kendimize geliş) hareketinin 
yeni bir inkişaf safhasına doğru 

yükseltebilir.,, 

Görülüyor ki (V AKIT) sütun• 
larında üstadın (Bir teşhis) in -

den bir gün evvel çıkan bu yazı
mın sonunda o teşhis, hemen he

men hulasa edilmiş ve ayırtlan

mış gibidir. Demek ki esasta, bil· 

hassa (Kendimize geliş) yolunda 
Y akup Kadri Beyle anlaşmamız 

güç olmıyacaktır. 

Yalnız (Bir teşhis) te düğüm· 
lü gördüğüm bir nokta var; üs
tat diyor kiı 

"Geçenlerde muhterem karile
rimizden lbir zat, bu sütunlarda 
birkaç haftadır bahsettiğimiz 

milli dertlere hangi bakımdan ve 

hangi fikir sistemlerine göre bir 
tedbir düşündüğümü soruyordu. 

Bu zat, hatta önüme geçerek, ba
na iki yol gösterdi: ldealizma, 
materyalizma. Ve tam bir ente
lektüel' e yakışan bir samimiyet

le: "Ya bunu, ya onu seçeceksin.,, 
dedi. Lakin ben, ne bu yola, ne 
o yola sapacağım. Zira, benım 

kendi yolum vardır ... ,, Bu satır • 
ları okurken içimden yükselen 
(Bu zat kim?) sualine hala kes· 
kin bir cevap bulamıyorum. Bu 
zat, ben olamazdım. Zira, bu sa
tırların içinde hen yoğum. Onla
rın derinliklerinde kendimi çok 
aradım, fakat bulamadım. Niçin 
mi diyorsunuz? işte birkaç delil, 
birkaç karine: 

1) Ben, Y akup Kadri Beyin ö
nüne geçmiş ve kendisine yol gös 
termiş vaziyette değilim. Benim 
yaptığım, sadece ilim ve felsefe 
gözüyle meselenin ortaya konuş 
tarzı üzerinde bir duruştan iba
retti; mülahazalarımın sonunda 
bu noktadan iki sual belirmişti.. 
Nihayet, üstadı dinlemek ve dü
şüncelerinden, duygularından f e
yiz almak istediğimi de tasrih et
miştim. 

2) Sonra, idealizma, tabirini de 
kullanmamıştım. Yazımda geçen 

başlıca felsefi ıstılahlar, şunlar -
dır: Maddeci, mihanikçi, ruhçu, 

hatsçi, determinist. Mülahazala -
rımın sıklet merkezini ve netice 

olarak ortaya attığım iki sualin 
mihverini determinizm görüşü teş 

kil ediyordu. Materyalist karşılı
ğı olan (Maddeci) ye de bu gö-

rüş dolayısile yer vermiştim. 

• 3) Daha sonra, ben meseleyi 
evvela umumi, beşeri manzarası 

içinde tetkik etmek, bu manzara

nın içinde kendimizi de arayı!) 

bulmak yoluna göz dikmiştim . 

Yazımın baştan başa zihniyeti ve 
istikameti hudur. 

Şu halde üstadın önüne geçen 

ve kendisine yol göstermek isti• 

yen hu zat kim? 
Y akup Kadri Beyin yazılarına 

bir de - "Fikir hayatımızda,. 

başlıklı makalesinde - (Na. A) 
Bey temas etmişti. (Kendimize 

geliş yolunda) başlıklı yazırrA.:lC( 

hu temastan bahsederken ben de: 

"Na. A beyin fikir hayatımı• 

za ait icmalinden de anlaşılıyor 

ki şimdiye kadar yazdıkları şey• 

ler, mevzuun tahlili kısmı için 

kafi görülebilecektir.,, 

Demiş ve hu anlayışımın se• 
behini de göstermiştim. FHhaki· 

ka (Na. A) Bey, Yakup Kadri 
Beyle Nizamettin Ali beyin ya• 

zılarından şöyle bir netice çıkarı• 
yordu: 

''Bilmem, hangisi realist, han• 
gisi idealist. Şu kadar var ki iki 
muharrir, cemiyette biribirini hır .. 
palıyan iki görüşü ve anlayışı 

yaymak istiyorlar.,, Yoksa - Bu 
sözdeki (idealist) tabirine göre 

- Yakup Kadri Beyin işaret et• 
mek istediği zat (Na. A) Bey ıui

dir? Ben, kendi hesabıma henüz 

iki muharrirden hangisi realist, 

hangisi idealist olduğunu kestire• 

miyen, yalnız bunların cemiyette 
birbirini hırpalayan iki görüşü ve 

anlayışı yaymak istediklerini a • 

çıkça söyliyen (Na. A) beyi de 

üstadın yukarda kaydettiğim sa

tırları içine yerleştiremiyorum. 

Maamafih bu noktanın takdiri 
bana düşmez. 

Hasılı, sebebi ne oluı·sa olıun 
Y akup Kadri Beyin nihayet tah • 

lilden terkibe doğru geçmiye baş· 

ladığını gösteren (Bir teşhris) ile 

üzerinde işlenebilecek geniş ve 
feyizli bir tetkik mevzuu açılmış 

oluyor. Bu mevzu kendimize ge
liş yolunun dönemeçlerinden biri· 

ni teşkil edebileceği için çok dik

kat ve itinaya değer. Onun üze
rinde bütün Türk düşünce ve 

duyguları tekasüf etmelidir. Ya

kup Kadri Bey, (Bir teşhis) ile 
sözümün arkasını getirmek ve dü

şündüklerimi açmak için bana da 

fırsat vermiş oluyor. Lakin ken· 

disine muhatap tuttuğu zah öğ .. 
renmeden evvel hu fırsattan isti
fade etmeyi münasip bulmuyo

rum. Benim (Dert ve fert), (Ken 
dimize geliş yolunda) başlıklı ya-

zılarımı kendine mahsus keskin 
görüş ve saf duyuşla okumuş ve 

~avramış olması lazım gelen se .. 

vimli edibimiz, elbette o zatı bi

ze de tanıtacaktır.Yalnız şimdiden 

şunu söylemek isterim ki hen, 

kendimize geliş yolu üzerinde iş

lerken (Dert ve fert) te kullan· 

dığım ıstılahlar gibi - ldealiz

ma ve materyalizma mefhumla -

rından da kaçınmıya ve sakınmı· 

ya lüzum görmem. O yol üzerin

de mutlaka karşımıza çıkacak o • 

lan bu nevi şahısları ihmal et· 

mektense ilmin bugünkü seviye

sine ve kendi manevi bünyemize 

uygun bir anlayışla, düşünceleri

mizde onlara da yer vermeliyiz; 

derim. Geniş bir görüşün şiarı 

ve icabı da bu olsa ıerektir:--

Nevzat Ayaa 

( *) VAKiT: ıo ldinunuevvel 1982. 
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1 HikAye 

Beyefendi, 

Küçük Nakleden: 
fa. 

lundunuz. Hem, sizinle olacak o • 
lan münasebetimizin öyle geçıcı 
olamıyacağını da tahmin ettiğim 
için, size izahat vermek mecburi-

VAKiT 

Düyunu umu mi ye de ............................................ 

Fareler 
Karşısında dört 

memur kedi vardır 

Size belki de "beyefendi,, diye 
hitap etmemeli idim, değil mi'? 
Bunun için daha candan, daha ya
kın bir hitap bulmam lazımdı. 
Çünkü pek az tanışmamıza rağ • 
men size ıöyliyeceklerim o kadar 
garip ve o kadar hususi ki ... 

yetini hissediyorum. · 
E G Dün bir refikimizde, elyevm boş 

. . vet. eçen akşam çok muzta· bulunan ve defterdarlık tarafın • 

itte b umektubu yarın buluşmak 
üzere söz verdiğimiz kahvede ya· 
zıyorum. Sizinle burada buluşma
ğa söz vermittim. Bana, burasını 
tenha bir kötc olarak tavsiye et
miştiniz. Hakikaten öyle. 

Daha bu sabaha kadar, hatta 
bundan on dakika evveline kadar , 
sizinle buluımak niyetinde idim. 
Size gülünç görüneceğimi biliyo
rum. Bununla beraber yazmam lii-
zım. 

Burada, bu kahvede oturup bu 
aatırlan yazmak bana öyle tuhaf 
geliyor ki, mektubu, başı bir bilar· 
do bileai gibi cascavlak garsona 
vereceğim. Hani ya sizin: 

- Eğer bir itiniz çıkar gelemez· 
seniz, bu garsona benim için bir 
kağıt bırakınız, beni tanır. 

Dediğiniz garson. Halbuki hen 
sizi tanımıyorum beyefendi. Üç 
güne gelene kadar sizi hiç görme· 
mittim bile. Fakat yarın randevu· 
ya gelmeme sebep bu olmıyacak:. 

Hayır. Size kartı bir diyeceğim 
yok. Geçen gün, benimle konuşur· 
ken, bana o kadar tatlı ve samimi 
bir sesle hitap ediyordunuz ki, göz 
yaılarımı durdurmuştunuz. Kadın· 
larla ~ güzel konuşmasını bili· 
yorsunuz? . 

Görüyorsunuz ki, bugün, o ak· 
şam size söylemediğim feylerden 
bahsediyorum. Benim ne itle meş
gul olduğumu, evli olup olmadığı· 
mı öğrenmek istiyordunuz. Evet 
beyefendi, evliyim, fakat kocamı 
bir daha görüp görmiyeceğimi bil· 
miyorum. 

rıptım. Hayatı bana kartı haksız 
buluyordum, ve benim yanıma gel· 
diğiniz zaman her şeyin bitmedi • 

ğine inanmak istedim. Niçin ben 
de başkaları gibi mes'ut olmıya • 
caktım?. 

Onun için size cevap verdim. 
Randevunuzu kabul ettim. Fakat 
bu işi derhal bitirmek istiyordum. 
Korkuyordum. 

Şimdi nnlıyorum ki yapamıya· 
cağım. Sizi bir daha göremiyece· 
ğim. Bunu size itiraf etmekten he· 
men hemen utanıyorum. Benim 
öyle pek tecrübem yok. Okudu • 
ğum kitaplardan da bir şeyler öğ· 
renemedim. 

Fakat na kadar "küçük,, olur· 
sam olayım, bir çocuk değilim. 

Münasebetimizin nereye varacağı· 
nı biliyordum. Ve İ§te bunun için 
istemiyorum. Yapamıyorum. 

Beyefendi, anlıyorsunuz değil 

mi? Onu sevdim. Çok sevdim. Yü· 
zünün benim gözlerimde aksi var. 

Ve benim nazarımda onun yüzü 
kadar mukaddes hiç bir ıey yok. 
Bu sebepten bu yüzün değiştiğini 

istemiyorum. Ondan bana kalan 
yegane hatıra bu. Pek yalnız kal· 

dığım zamanlar, aynanın karfı&rna 
geçtiğim zaman, onun yüzünün 
hatlarını, kendi gözlerimde akset· 
tiği gibi bulup görmeliyim. ikimi· 
zin arasına, bir batka yüzün girdi· 
ğini istemiyorum. 

Şüphesiz gülüyorsunuz değil. 
mi? Ve siz de herkes gibi "küçük,, 
diyorsunuz değil mi? Fakat emin 

olunuz Beyefendi, kabahat benim 
değil. Sizi ne kadar görmek iıter· 

dim. Amma elime değil. .. Elimde 
değil. •.. 

Bu, gayet basit bir mesele. Ko · 
cam gitti. Beni sevmediğinden de· 
ğil, beni daha az sevdiğinden, da
ha doğrusu beni baska bir kadın- ================== 
d • · t tanbul lkJnt'I lcr:ı. memurlufundan: Ta· 

an daha az sevdiğinden gitti. mamma (lki bin dört yüz) lira ;kıymet ıt&k· 
Beraber gittiği kadını tanıyo _ dlr edilen lııtnnbulda Sultan Selimde Te\'• 

Ş• b l>ll Cafer mahallesinin NakkB.f 11<>ka1tını!a 
rum. ıtman, enden yatlı, saçları 18 mükerrer ve 22 N. ıu bir bap hanenin 

oksijenli bir kadın. Ahmet onu ilk tamamı açık arttırmo.ya vazolunarak birln
gördüğü zaman çirkin bulmuıı.tu. c1 açık .arttırması 31·1·933 tarihine ı:ıüsa • 

:.- dit S4lr gUnU snat U ten 16 yo. kadar dllt • 
Fakat sonra gittikçe fikrini değiş· rede ıcro. kılmııcaktır. Arttırmııya ioUrak 
tirdi. etmek istlyenlerln mezkrtr gayri menkulun 

kıymeU muhammlneslnin ;>1lzde yedi buçu -
Zaten hep böyledir. ğu nlııbeUnde teminıı.t akçesi vermeleri lll. -

Hem bakınız size kocamın iami- zmıdır. Haklo.n tapu stclllerilo sabit olma
ni de söyledim galiba. lam·ı Ah • yan ipotekli alacaklılarla, diğer ali.kadarla· 

rm, lrt1fak hıı.ltkı sahiplerinin buhaklannı ve 
mettir beyefendi. V c benim için hususile fnlz ve masrafa dair olan iddiaları-
dünyada ondan başka Ahmet yok- nı llAn tat1hinden itibaren yirmi .gUn zarfm 
tur gibi geliyor. da evrnkı müsbitclcrlle birlikte daireye bil· 

dinne!eri lAzlmdır. Altoi takdirde hıı.kları tu· 
Ne yapayım, onu çok ceviyor- pu ıııcıııerııo cat.lt olmıyanlar 'Satış bedelinin 

'd ~·· J d'kl paylaıJmtı.smdnn hariç kalırlar. MUteraklm um. ~oy c ı erine nazaran bı'r 
vergi ile belediye rllsumları ve vakıf lcare3l 

erkeği çok sevmek iyi değilmiş. mU;ıterlye altUr. Daha fazla malumat isti· 

Muhakkak elden kaçırılırmııı:.. yenlerin 15·12-932 tarihinden itibaren daire-
:.- de açık bulundurulacak olan arttırma fart· 

Fakat hen aptalım. Elimde de- mıme::lle 931-4141 N. ıu üosyasında mevcut 
ğil. Ona, bütün kalbimle bakar • ve mahalli mczkurun 'Cvsnt, mesaha ve sa-

lrcstnı htıvi vazıyet ve takdiri kıymet rapo
dım. Hani ya, insanı sıkacak de- runu gl:SrUp anlıyablleccklcrl 11tı.n olunur. 

recede muhabbet dolu bakışlar -------------
vardır, işte öyle bakardım. Sonı·n, 1 ta.ı:ı.ıı At.:l.}e :~ahk.?.r. • .. ı Al:ı:ıcr ::.ıl.ak 

Dr.ır ·~ncı ıı: S41'.u.e 1-l. tnratcdo.n l:oc~ı ona, ancı:.k yalnızken söylene::ek 
kadar hususi hitaplarda bulunu • 
yordum. O, saçl~rınıı okşarken sı· 
kılır ve: 

- Ne yapıyorsun küçük? . .• 
Derdi ve susardım. Bana "kü· 

çük,, derdi. Ve dostları da bana 
öyle derlerdi. Ben herkes için "kü
çük,, idim. Bir kenara atılnn, ecv· 
meğe hakkı olmıyan, severse aşkı
nı bir köşede saklamağa mecbur 
olan bir "küçük,, idim. 

Beyefendi, öyle zannediyorum 
Mf mektubumu okudul(ça beni da· 
ha glililnç buluyorsunuz. Y nlmz, 

bana kar§ı çok iyi muamelede hu· 

RamlZde Cu.na mahallesinde Edebiye cadde· 

sinde 87 N. lu hanede sakin Abdülcebbar 
Et. aleyhine iko.no olunan bo 

~anm:ı clava.sr-
na mütedair verilen arzUhaı bllA. tebliğ iade 

kılmmış olduğundan buna binaen llAncn teb· 

ll~at tcra ve gıyabında §ahit dahi dinlenmek 
surctlle tahkikat ikmal edilerek evrak mah· 

kemeye SC\ k olunmuş ve ycvmı muhakemo 

olnralı: 21·1·0~ Cumartesi g{lnU aant 11 ta· 

;>1n kılınmış bulunduğundan tarihi llll.nın •rer 

dnsmdan itibaren on gün zıırfmda cevap 
verilmediği ve mezkur gUn ve s:uı.tte tırtan-

bul Asliye Altıncı hukuk dairesinde ispatı 

\1lcut edilmediği takdirde bilcümle vo.kıatın 

ikro.r '\'O kabul cdilmi!J addolunacağı malum 
olm'lk ve keyfiyet tebliğ maluunına kaJm 
olmak Uzcrc tlft.n olunur. 

dan mu haf aza edilen eıki Düyunu· 
umumiye binasında fareler tara • 
fmdan büyük tahribat yapıldığı 

yazılıyordu. 

Hikayeye göre, burada bulunan 
kıymetli halıların farelerin ~errin· 
den muhafazası için dört beı kedi 
memur edilmiş v~ bu kedilere def· 
terdarlık bütçesinde bir de ciğer 
tahıiıatı ayrılmıftı. Fakat gel za· 
man git zaman bu tahsiıat bitince 
kediler de vazifelerini terketmit • 
ler ve meydanı farelere bırakmıı· 
lardır, netice de malum .. 

Dün hadiseyi defterdarlıktan 
sorduk ve böyle bir vaziyet olma· 
dığını öğrendik. Anlatıldığına gÖ· 
re orta da ne bir ciğer tahsisatı 

ne de fareler tarafından zarar aö· 
rebilecek eıya vardır. Mevcut ha· 
zı eski, harap hah ve kilimler de 
satılmak üzere bir tarafa ayrılmı§· 
tır. 

Maahaza bu hikaye, tekrar na· 
zarı dikkati bu bina üzerine çe • 

virmektedir. Malum olduğu ~zere 
binaya bir aralık belediye talip ol· 
mut ve binanın bazı kombinezon· 
larla belediye müdürlüğüne tahsisi 
kararlattırıldığı da mevzuu bahse· 
dil mitti. 

Diğer taraftan polis müdürlü • 
ğü ve hatti vilayet de ihtiyaçlarına 
ki.fi relebilecek bir binaya malik 
bulunmamaktadırlar. Bu itibarla 
belediyenin Düyunuumumiye bi -
muma taıınması, polis müdürlü • 
ğünün de elyevm belediyenin it· 
gal ettiği binada yerle§«Deıi bir 
çok cihetlerden çok faydalı görül 
mektedir. 

Mete piyeai 
btanbul Halken ~lallfinden: 26-12-1932 

Paznrtcsl gecesi saat 21,SO da Tepeb&§mda 
DarUlbcdllyi salonunda temsil gubemiz sa • 
natkdrlan tarafından Yaşar Nabi Deyin lie 
te isimli manzum plyeıt temsil edilecektir. 

DUn vAkl olan mUracaaUar Uzcrlne bütUn 
davetiyeler tevzi edllmi§ olduğundan bu tcın 
811 1çln beyhude yere müracaat edilmemesi 
rica olunur. 

MUtekaJt harp malulleri cemiyeti umumi 
mcrltezlnden: 

ı - 030 flenesindc tutun ikramiyesi al -

mayan harp mo.lulleri ve şehit yetimlerini; 

2 - Erazi almadıklarını henüz merkezi U· 

mumlmlze blldirmemif olan 5 ve 6 ıncı de • 
receden nıalul efradın; 

3 - Slpari§ mUduetl bitmek Uzere oldu· 
ğundan henüz rozet defterine kaydedilmemiş 
olan arkada.Blarımızm derhal ktı.tlbl umumi· 
l!ğe mUrncaat etmeleri rlcrı olunur. 

Zayi 
Tatbik mUhUrUmU zayi ettim ~·enisin! alo.· 

cağımdan eskisinin hUkmU yoktur. (59:>!5) 
Nikola Servanldls 

İstanbul lklacı lem lllt'murıut;'UnW!n: :mr 
borçtan dolayı mahcuz ve pa.rnyn Ç"\'rllme
sl mukerrer dUkkdn e§yaamdan gardirop, 
l·nna:;ıe, soba \'e sa.lre gibi e~ya 28·12·932 
uırirune mUsadlf Çar§&mba gUnU saat 13.&0 
da J;oyoğlu lstiklAl caddesi 340 N. ıu apart?· 
r.ı:ı..-ım lk:ncı ko.tındo.kl terzihanede o.çık art
tırma aureUle satılacağından taliplerin ye·;. 
mi mezkur ve ıo.atte mahallinde hazır bulu· 
nacak memuruna. mUracaatlart lüzumu n~n 
olunur. 

!!<tan bul DördUncU İcra l\tt'murl11J;•1111dan: 
Beyoğ'lunda Yazıcı mahalle ve soknğtnda n· 
tik 47 yeni 55 numaro.lı hanede saldn iken 
clyc\'m lknmctgtıhlan meçhul tspiro ve To· 
dori Efendilere Bcyker şirketine olan (fiOOOJ 
lira borcundan dolayı Istanbul birinci Uca.· 
ret mahkemeslnln O-Şubat-932 t.arfhll kara· 
rile tahtı hacze alınan gayri menkul ba!Ada 
Yo.zılı hanedeki birerden iki hisseniz açık art
tırmaya vazedllmıı olup 25-12·932 tarihin· 
de §&rtnaıneal divanhaneye talik edilerek 
31·1-933 t.arlhinc mUsad!f Salı günü caat 14 
ten 16 ya kadar o.çık arttırma sureUle satı
lcktır. lkmetglhınrzm meçhullyeU haebıle 
tebliğ makamına kalnı olmo.k Uzcrc iltuı olıı· 
nur. (~997) 

25 Klnunuevvel~~ 

1 

Ta 
ıstanbul Beledlyesı ıtAnları 

• 
Si Otomobilleri 

ahiplerine 
lstanbul Belediyesinden : 

J 

Belediye hududu dahilinde seyrü sefer eden bütün taksi 
otomobiJlerınin boyası muayene edileceğinden aşağıda )'.azılı gllD" 
ler için tayin edilen numaralı arabalar sahiplerinin şotörlerile, 
mal sahibi olan şoförlerin doğruca muayene mahallinde toplu 

bır halde bulunmaları. Tayin edılen günlerde arabasım muayene 
mahalline getirmiyenlerin boya mecburiyeti hakkında aon ittihaı 

edilen karardan istifade edemiyecekleri ve bu kabil arabaların 
1 • Kanunusani · 93~ tarihinde plikalarınm alınacağı i in olunur. 

1251 

1551 
1851 
2151 

<len 1 :150 ye kadar olınl:r 2G 12·932 Pazarıts 
,, 1850 ,. ,, 27 ,, Salı 
,, 2150 11 ,, 28 11 \:arşımbıı 
,, 2450 ,, ,, 29 ., Pcrşcmbı 

2451 11 2792 ,. ,, 30 Cuma 

Abidei Hllriyet cİ\"•

rsnda imtihan 1ab•
ıında saat birde. 

Yukarıdaki numaralar dahilinde ve fakat Aoado!u cihetinde 
bulunan otomobiller 31 • Kanunuevvel - 932 cumartesi "Kadıköy 
Relecliye Dairesi öniinde saat 9,5 ta,, . (6790) 

Mübayaasma lüıum görülen 650 metro elbiselik kumaş ka• 
palı zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanlar tartname almık 
için her gün Levazım müdilrlüğüne müracaat etmeli. .Münakasaya 
girmek için de l 83 Jirahk teminat makbuzu veya mektubu ile 
teklif mektuplarını 2. 1. 933 pazartesi günü saat .on beşe kadar 
daimi encümene vermelidirler. (6539) 

Ankara M. M. V. Satınalma 
Komisyonund~n: 

Askeri Lise ve Orta Mekteplerde aşağıda gösterilen derslerin 
nur.llimlikleri açıktır. Verilecek ücretler hizalarında yazılmııbr. 
fedrisiçin Resmi sa 'Ahiyeti haiz olan ve başka yerlerde allka• 
arı olmıyan muallimlerden arzu edenlerin 10 gün zarfında istida 
..,e fotoğrafını musaddak fiş!eriJe Ankara'da Askeri Liseler MD· 
ettişliğine müracaat. (1059) (6706) 

Mektebin ismi MuallimJiğin nevi 
Kuleli lisesi Fizik muallimliği 
!!ursa 
Bursa 
tforsa 
Konya As. O. Mp. 
Erzincan 
Erzincan " 

" " 

,, 
Kimya 
Tabiat 

,, 
" 
" İngilizce ,. 

Almanca " 
Türkçe ,. 

Ücreti: 
Ücreti 

,, 
•• 
•• ,, 
,, 
ti 

latanbul Evkaf Mildiirlüiü ilanları 

98 
108 
108 
108 
108 
108 
108 

Taşra şuabatı vakfiyeıine gönderilecek defatir ve evrakı 
matbuanın bilcümle levazımı dahil olmak üzere tab'iyesi aleni 

münakasaya konmuştur. Talip olanların şeraiti anlamak ve nü· 
munelerini görnıek üıere her gün levazım idaresine ve ihale 

günU olan Ki. saninin ikinci pazartesi günli saat onda idare en· 

cümenine müracaatları. (6517) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Dört Muhafaza mevki nin tamiri lazımdır. 

1 - Kabataş, Arnavutköy, Yeniköy hamam yeri mahalle 
mahnl!e muhafaza mevkilerinin tam'ri, açıl< kırdırır.aya !rnnulmuf-
tur. 

2 - Kırdırma şartları kağıdının lastikli suretleri lstanbul 
Gümrük Mubaf aza Başmüdürlüğünden alınacaktır. 

3 - Kırdırma lstanbul Gümrük Muhafaza BatmüdürlilğUnde 
kurulacak a'ım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 5 1-933 terihine rulıvan Perşembe günü saat 
14 dedir. 

S - Her istekli, biçilmiş bedelin qo 7,5 ğu olan 54 lira 40 
kuruşlu'< muvakkat güven!!le ''teminat,, larile belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. ( 6597} 

Devlet Demiryolları ilanları 

Haydarpaşa'da vapur iskelc:sı yanındaki köşkün 30 · 11 • 932 
tarihinde yapılan mUzayede net icesinde verilen fiat ha~di itidalde 
görülmediğinden müzayedei mez <fire fes'1 edil mi' ve yeni mllıa· 
ycdenin 7· 1·933 Cumartesi günü saat 15 te Haydarpaşa işletnı• 
MiifeUişlığı dairesinde icrası mu'<arrer bu'u;ımuştur. Talipleriıt 

şerait i müzayede hal<kında fazla izahat almnları için Haydarpaş• 
Gar Müdürlüğüne bilmuracaa uı;ulen şartname almaları v~ 400 
lira teminat parası yntırdıktan sonra müzavedeye i~tiralderi liıırd 
geleceği ilan o'unur. (6755) 

idarede teraküm eden müstamel çcmiersiz saç variller bilnıü· 
zayede satılacaktır. Tal:p olanların 29· 12·932 tarihine müsadif 
Perşembe gunu saat 10 da teminat akçelerile Haydaıpa$a ın•" 
ğaıasmda isbatı vücut etmeleri ilao o'.unur. (6761) 



25 Klnunuenel 193. 

Doktorlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Dotum ve kadm hastalıkla.n mUtehauw 
Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şita yurdu 
1$-ıs Beyoğlu, IsUklAJ caddesi No. 193 

(Opera sineması kar§ıaı) 
TeL 1960 - 4,2221 

Doktor 
A. Horhoruni 

Beyoğlu mektep aokağmdnld muayene· 
haııeatnı tamamen kapamştır. EmlnönUn
de Valde kıraathaneal yanındaki mull· 
Yeı:ıdıanelinde haataıannı sabahtan ak· 
tama kadar bizzat tedavi eder. Tclc!orı: 

24131 

Doktor 

Cavat N. ZekAI 
S!nlr mütehassısı 

Cuma ve pazardan maada günlerde saat 
3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

lıluayenehancstnl BabrAJJ ka111ısında An
kara caddesi No. 47. ye tcvaian nnklet

mi~tır. Telefon muayene: 23469. 
lkametgO.h ~ 60740 

Doktor 
Emin Şükrü 
Dahili haatahklar mUtchnssısı 

l&t&nbul Hultanmatımut tUrtıesı. liatıı· 
a.ıı caddesi, No. ıo. Tclcton muaycnehıı· 

ııe: 22622 - Telefon ev: 4.312~ 
hHer gQn öğleden sonra saat H-lb, 

Urolol ·Operatör doktor 
Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

baııtalıklan mUtebassısı 
Muayenehane: TUrbi!, Mahmudiye CAd· 

des1. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 
Kapikyan 

MU&,)lenetıanesi. Sirkeci Muradiye cadde· 
al No. 26 Tel. - 21077 Istanbul 

Operettir • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
lllnN yulları bnstd.lıltJarı ıııüt~hnı"mıı 

Eminönü (Sabık Kaıakıış) hanına 
nakletml§Ur. Cumadan maada bcr r;Un 

h&ııtalarmı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 
Hafız Cemal 

DahJll hastalıklar mütehnssısı 
Divanyolu No. 115 Telefon. 22239 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Blrlnct sınır mutchnasıs 

Babıruı (Ankara Caddesi Numara 60) 

VAKiT Sayıfa 11 

lst-8abal Ziraat Ba SID 11: 
Sıra No. Semti Mahallesi Sokak Emlak N. Cinsi hissesi Hisseye göre muhammen kly. 

52 Beyoğlu Kurtuluş 
53 Beyoğlu Kamer hal un 
54 Kumkapu Tavaşı Süley· 

man ağa 
55 Kumkapu Kürkçü başı 

Süleyman ağa 
56 Kumkapu Çadırcı Ahmet 

Çelebi 
57 Heybeli ada. Yalı 

58 Büyük ada Karanfil 
59 

ıt 
,, 

60 ,, " 61 ,. Maden 
62 

" 
,, 

• 
Kurtuluş 

Kalyoncu kulluk 
Icadiye 

Düz oğlu 

Arapzade 

Yalı 

Zeytinlik 
Ebe 

Sakarya 
Salhane 
Çınar 

253 
l 18 
19 

22 

31 

24 

18 
21 
50 
8 

22 
24 
26 

Kargir apartman 1/4 3.750 T. L. 
Karğir hane tamamı 3.000 " 
Karğir hane tamamı 1.000 

" 
Karğir hane tamamı .500 •• 

Karğir mağaza 1116 .220 
" üstü hane 

Gazino ve ütsü tamamı 4.000 ,, 
hane 

hane 33/40 .825 ,, 
hane 33/40 .825 

" hane tamaoı .300 
" 

Bağ bahçe tamamı Met. !:>. 5.000 1741 metre 
arsa tamamı 174 j 25 .875 T. L. 

Pey akçesi ve ihale bedeli nakten veya gayri mubadil Lonosile ödenmek üzere yukarıda yazılı gayrı menkuller şartnamesine t~v
fikan 26 14!·932 Pazartesi günü saat On beşte ibate edilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartname Bankamız kapusuna asıl· 

mıştır. Anu edenlerin yüzde yedi buçuk pey akçesiJe bankamızda müteşekkil satış komisyonuoa müracaatları. (6438) 

• SEYRISEFAIN ./ 
İ!ltıınbuı Asliye trçüncli Hukuk ın:ıhkenıe

lndrn: Pangaltıda Bilezikçi sokağ'mda 10 

rııerlı:ezf idaresi c:aıata koprillıaşı 82623 
Şu ı c /\, Sirkeci l\1 uhfirdar zade l laa 226-W 

Muhasebe şube&inde (601 

lira üçreti nıaktualı münhal • 
bir memuriyet vardır. Talip 
olanların şeraiti kayıt ve ka· 
bulü anlamak üzere meıkür 
şube Müdür Muavinliğine mü 
racaatları. (6773) 

Sadıkzade Biraderler 
VapurJarı 

KARADENiZ VAPURLARI 

Dumlu Pınar 
vapuru p İ · 

26 Ka.evveı azar est 

N. lu hanede mukim Agavnl Hanımın Be • 
yoğlu Sakız ağ-acı caddesinde 110 N. ıu ha • 
nede mukim kocn~ıı Agop Bağdasaryan Er. 
aleyhine ikame eylediği bo;şanmanm tcsçlll 
davasında icra kılman tahkikat ve muhake· 
me3i nctıceslnclc: Mahkemeden sn.dır olan ve 

tel~kın subut ve keyfiyetin doğum kütUğU
ne kayt ve tesciline mütedair bulunan 22·l2 
932 tarih ve 115!> N. lu lldmm mUdd:ıııley -
hin ha.len lkametga..bı meçhul bulunmasına 

binaen na.nen tebliği tensip edilmi§ oldu -
ğundan tebliğ makamına kaim olmak Uzer3 
mezkür ilıl.mm bir suretinin mahkeme dlvıı.n 

hanesine talik olunduğu Agop Bağdıısaryan 
F.J'endlye 110.nen tebliğ olunur. (6005) 

. ..................................................................................................•... , ........................................................................................................ .................................................................................................•..••.. ..................................................................................... ···················· 
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I L BAŞ J P 1 YAN GOS U !iff 
Büyük mükafat 1.000.000 Liradır Hl! 

illi Büyük ikramiye 500.000 Liradır ı 
~m Rle!i~e .. Yılbaşı. _ecesi yapıla~~tır. il~ 
m~Talıınızıı deneyınız . Acele edınız . =:~ 
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PARA-J'ERVET 
KUM&ARA.DANı 

DO:GAR 

günii akşamı saat l 8 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon Rize 

ve Hope) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

DltJ doktoru Fazla tafsilat ıçin Sirkeci -----------------------------·ı Zeki Halit 1 Meymenet hanı altında acen-
Muayenehaneai: Kadı'köy Altıyoı agu talığına miiracaat. Tel. 22134 

Dl~ tabıbt 

Zeki Nuri 
Her gUn haı;ta kabul edilir. Her nevi Ulş 
rahatsızlığı tedavi olunur. MuayenchaDG: 
Üsküdar Ahcıbaşı Mektep sokak No. 50 

İstanbul Altıncı tcrn ltcmurlujtundnıı: Hıı· 
lim Ef. ,.. (229) Ura ve mnsari! vermeğe 

borçlu: Madam İhsanU bin ti Andonakl Et. 
tıln uhdesinde kayıtlı Kasrnıpa,ada Camii 

Kebir maballcsindc Odalar içi sokağında 

atik C9) cedit (13) N. ıu bir tarafı Sevııe 

Hanı arsaaı ve bir tarafı Mehmet Beyin knlı 
v11 ve baht;esl diğer tarafı Tahsin Et. nln 

nraast, vo 4 ün::U tarafı umumi yol ı:c hu -
dutlu atilt (100) zıralı bir bap hanenin açık 

arttırma fle satılması knrarlaştınlmı~ ve bi
rinci arttırması 15 nisan 933 tarihine mUs:ı

dlf Cumartesi g141U e:ıat 14. t..:n 16 ya kadar 

Yapılacnlctır. Şnrtno.rncsi 2:;.3.933 tarihimle 

divanhaneye konulacal.tır. Arttırmaya işti

rak için yüzde yedi buçuk teminat akçesi 

atmır. MUteraklm vergi lle belediye, ,.0 \'ak

fo. alt resimler hanenin müşteriye lh:ıJest ta· 

rihlne kadar borçluya nttUr. Satış peşin ııa· 

ra iledir. Haltları tap:.ı sicilleri ile s:ı.ttt ol • 

nııyan ipotekli alacaklılarla d ğer nl!ltndar

le..-nı lrti!alt hakkı sahfplerllc bu haklarını 
faiz ve masarife alt olan Jddlo.lan tarihi UAn 

dan !Ubaten 20 gün içinde evrakı müsbi t<!
lerlle blldJriltneleri ld.zrmdır. Aksi halde bak 

!arı tapu slcillcrile sabit olmıynn satış bede· 

Unın paylaşm~ından ho.riç kalırlar. Alıl.ka
d:ıranm mUlgıı. icra ve ımıs ksnununun 119 

Uncu "maddesi hUkmUne göre tev!lkl l,nrekrt 

etzneıerı ve birinci arttırmada mezkQr S'ayıi 
~nkut kıymcıUnl bulmadığı taktirde ıklncl 
arttırmaaı 20·5·933 tnrlhlnde yapıla ağı .. c 

fa%Ja malumat almak lstıycnlerin 931-52:1~ 
dosya nunıarasile dairemize mUracaat etme 
len llln olunur. 

tııı.,bul Bctlncl icra l\lcmurluğundan: Bir 

borçtan dolayı mahcuz ve(2fO)llrn kıymetin 
de dört res inek, Ycnlköyde, ,·apur iskele3i 

l'ııeyd&ıımda tarih, 26·12-932 günü, sant lOda 
~k artbrmo. suretlle satılacaktır. l§lirnlı 
edecekleıjp {!IUayyen gUn ve saatte mczkQr 
!llabaJde hazır bulunmaları na.n olunur. 

(15996) 

liımimii _______ .. 

1
3UncU Kolordu Satanalme 

Komisyonu llinl3r1 

F. Merkeı kıt'at ihtiyacı için 

180·360 kilo ekmek kapalı zarfla 

münakasaya konmuştur. ihalesi 
18-1.933 çarşamba günü saat 

15 dedir. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü

nakasaya işt=rak için o gün ve 
vaktınden evvel izmirde Mst. 

Mv. SA. AL. Kom. nuna müra· 
caatları. (6767) 

.y. 1f. oy. 

Üç yüz bin ki:o Un kapalı 
zarf usulile münakasaya konul

muştur. ihalesi 2 kanunusani 933 
pazartesi gü:ıü saat on beştedir. 
şartnamesini görmek üzere Fın-

dıklıda satınalma komisyonuna 
müracaatları ve ihale günü vak
tinde teminat ve teklıf mektup· 

lannı makbuz mukabilinde An· 
l<ara Merkez kumandanlığı satın 
alma komisyonu riyasetine ver· 

meleri. (1052) (6460) 
.y. :(. :{. 

Müteahhit nam ve hesabına 
50216 adet saraciye bobin ipliği 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 
ihalesi 29·12-932 Pertembe gü· 
nü saat 15 dedir. Şartnames:ni 

görmek üzere hergün ve müna· 

kasaya iştirak için o gün ve vak· 
tinden evvel Ankara M. M. V. 

Sa. Al, Kom. nuna müracaatları. 

(1049) (6412) 



Sayıfa 12 

1848 . 1932 
85 Senelik mevcudiyete malik müessesedir 

Şöhretini kazanmış ve büyük babalarmızla babalarınızın ibti· 
yacabnı temin etmiş bulunan H A Y D E N müessesesi; sattığı 
mallarının mükemmel cinsini takdir etmesini bilen muhterem 
lstanbul halkına daha uzun müddet müfit olınak ümidindedir. 

HA YDEN müessesesi müdüriyeti; herkesin istifade edebilmesi 
emeliJe ve teessüsünün 85 inci senei devriyesi münasebetile 

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

edilmediği cihetle 

Hepiniz istifadeye koşunuz. 

BEDAVA 
lıADEN SUYU 

Mide, Barsak ve Ci lt hastalıklarıle Böbrek ve Karaciğer 
kumlarmda ve alelümum Artıritik hastalıklarda içilmek sure· 
tile büyük faydası sabit olan YALOVA KAPLlCA SUYU 
her isteyene parasız verı!mektedır. Temiz şişelerle Seyrisefain 
Baş doktorluğuna müracaat edilmesi. (6123) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Baştabipliğınden : Merkezi 

BUyükdere Sahil Sıhhiye idaresi binasma yaptırılacak kalo
rifer tesisatının aleni münakasası 14 - Ka. Sani · 933 Cumartesi 
günü saat 14 te Gal-atada Kara Mustafa Paşa sokağında lstan
bu[ Limam Sahil • Sıhhiye Merkezinde mütefekkil Komisyonda 
yapılacağından taliplerin şartnamelerioı görmek üzere her gün 
mez!dir Merkez Levazım Memurluğuna muracaatları. (6776) 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz •••• 

Ismarlama elbiseler 20 liradan 
başlar 

Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur. 
•.ı•••• E~inönü, Kazmirci Ali Riza miiessesab ••••• 

lst. Mr. Kumandanlığı Satınalma kom. illnlan 

Hava birliklerinin 1 - J • 933 tarınınde ihale edilecek olan rasat 
malzemesi 4. 1 • 93~ çar9amba gününe talik edilmiştir. istekli
le•in Ankara Hava satınalma komisyonuna müracaatları. 

(382) (6787) 

VAKiT 

Hasan zeytin yağile , Hasan kolonyasile 
ve Hasan kremile yapılmış 

SAN 
SABUNLARI 

birer şaheserdir. Halis limon çiçekleri
nin ve hakiki , tabii yaseminin ve Is
parta güllerinin insana hayat ve ruh 
veren kokularım cami olup ciJdi yumu
şatır. Bilhassa nermin ve nazik ciltli 
kadınlar ile çocuklara şayanı tavsiyedir. 
Avrupanm terkibi meçhul l'ağlarıodan 
yapılmış sabunJardan teveı. ki ediniz. 
Veche ve cilde taravet ve letafet bah
şeden zeytin yağlı ve Gliserinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. ' 

Hasan ecza deposu 
. - : ,,, ·:.• . 
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1111.'f[RAoiUM~\\ M U H l f ft f M !fr "HAKiKi ~1'~ 
mı iil o o o~· u ft l K 1 M 1 l n wıO o q~ ı mı ı~ HALiS isı::Ç ç~ m 11 . · · ~~ R~.'!!)i/ 
HH Kendi kendine tıraş olmak adeti sıhhat noktai nazarından büyük 
m~ bir terakkidir. Hersabah yıkanmazdan evvel bir fırça ile vü2ünü2ü l~!I 
mi sabunlıvarak HAKiKİ RADIUMt_ıraş bı~ağını makinesine takarak 111 
h!i hem çabuk ve hem de temiz tıraş olacaksı nız, ve bundan do ayı da . fil 
mi perukardükkanlarında sıranızı beklemek vet0-15 kuruş tıraı paras! il~ 
m; vermekten kurtulacaksınız. işbu HAKiKİ RADIUM tıraş bıçakJarı- ıi: 
m~ mızın hamuru halis lsveç çellğ nden olup yapdJŞJ ise fenni terakki- ! il 
iiii vatın tatbikUe daimi bir kontrol altında olduğundan llAKIKI RA- iiii 
~m DJUM tıraş bıçaklarımızın lylıiği temin edilmiştir. Bir şevi tecrübe m~ 
m~ etmek l f erllemeğe doğru bir adımdır. i!İi 
HH RADiUM Ticarethanesi: Telefon 42878 - Telgraf: i!il 
.... . .............................................. ~ ~ ................................................ , ............................................... RAD.UM 1 t b ·············································· ···································=····-····· ı san u ··············································· ··--·············k······· ... ······· ....•...... • a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yozgat Belediyes·nden: 
Yozgat Belediye Meclisi Teşrinisani 932 toplanmasında 

Elektrik, Mezbaha, Su, Lağam işlerinin fenni bir surette yaptı· 

rılmasına karar verdi. ' 
l - Ait vekaletce tashk edilmek üzere Elektrik, Su, La· 

ğamın projesi yapılacaktır. 
2 - Pilam da ibtıva eden projelerin beraber yahut ayn 

ayrı salihiyetJi müessese ve zevat yapabilir. 

3 - Kasabamızm henüz haritası yoktur. Yapılmaktadır. 
4 - Talip olanlar 1 şubat 933 tarihine kadar bilzzat yahut 

mektupla Yozgat belediyesıne müracaatları ilan olunur. (5999) 

Hava Bitlikleı\ ihtiyacı için 500 ton benzin paıarhğ'a kon
muştur. Pazarhğı 25 - 1 '2 • 932 pazar günü saat l 4 te Ankara 
Hava satmalma komisyonunda icra kılınacaktır. isteklilerin şart
namesıni görmek ıçin sabah saat 9 dan ona kadar ve pazarhğa 
girişeceklerin belli vaktinde Ankara Hava satmalma komisyo· 
nunda hazır bulunmalara. (383) (6788) , Türk · Gemi Sahiplerine mm m~ ~m ıım ımıınııım ~~•mıımımııııwıııımııımıııımıımmmııııımıııınmınııınıı~~mı ııınııımmıınıııınıııı~ıııımııımıııınıınımıı~ıınıııııııııııınııımııınııııı~ıooıınınıı~mıııımııooıı~ııooıım 

Kumbara, bütün bir istikbal' dir 

ve Tasarruf 
nazariyat 

iktisat 
yalnız 

i~e değil ••• 

... Bir kumbara alarak 
Para biriktirmekle 
öOrenilir ... 

1 ürkiye lş Bankası 

-1111ıııınıooııııııooıımooıııı~ıııııııımııı .. ___ •ı•mı~ııııuıııınıııwııııınııooı~waımmıwm 

lstaobul Deniz Ticareti Miidürliiğünden : 
Deniz Ticareti kanunu mucıbince Türk gemilerinin tescili 

lazımdır. Bunun için kat'i olarak Şubat 933 gayesine kadar 
mühlet verilmiştir. Bu müddet zarfmda gemilerıni tescil ettirmi· 
yenler ve tasdikname almıyanlar haklarında kanunun 1476 ncı 
maddesi tatbik olunacağı iibi (11045J No. h Tescil nizamname· 
ıinin 6 ıncı maddesi mucibi!lce de bu gemilerin seyrüseferine 
müsaade edilmiyeceği ilin olunur. (6715) 

btanbııl Dördüncü İcra memurluğundan: 1 
Tamamına 8000 lira kıymet takdir . edilen 
Beyoğlunda Yazıcı mahalle ve sokağında es 
ki ·H yeni 155 numaralı setli bahçeleri ve ı:ar 
nıçh ve maa tulumba kuyulu maa mUşteml
lM l!'i odalı kl\rgir hanenin 8 hisse itibarile 

l 2 hisse.si açık arttırmaya vazedilmiş olup 
215· K. evvel-932 tarihinde şartnamesi tnllk 
edilerek 31-K. Sani-933 tarihine mUsadif 

Salı gilnU saat H ten 16 y kadar İstanbul 
• cU icra dairesinde açık arttırma suretlle 
satılacaktır. Arttırmaya iştirak için yüzde 
7,5 teminat akçesi ister müterakim vergi be
lediye vakıf icareal müşteriye aittir. 929 
tarihli icra kanununun 119 uncu maddesine 
tevfikan hakları tapu sicillerile '88.bit olma

yan ipotekli alacaklılarile diğer alAkadara • 
nın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla· 
rını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını ilA.n tarihinden itibaren 20 gUn 
ic:inde evrakı milsbitelerile bllclirmelerl JA -
zımdır. Aksi halde haklan tapu slcl11eri· 

le sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş • 
masmdan hariç kalırlar. A!Akadarlarm 1§· 
bu madde! kanuniye ahklmma göre hare -
ket etmeleri daha fazla malO.mat almnk 
lstiycnlerln 932·118 N. lu doayasile mcmuıi
yetimizc müracaat etmeleri llln olunur. 

(15997) 

ınma~·el Etfal Cemlyetlnd«>n: Cemiyeti -
mize teberru olunan bir sandık içinde kıy· 

meUi muhtelifülcins yUz sekiz kalem eşya 

KA.nunuevvelin 29 uncu Per§EUnbe gUnil 
Sandal Bedeııtanmda eatılaca#lJldan arzu ~
denlertn fakir çocukların ltıtifadest için mu • 
zayedeye l§Urıikleri lllo olunur. 

VAK 1 T 
Gıindelik, ~h·asi <.:azetc 

l~tan ul Ankara Caddesi. \1.AKIT yurdu 

Telefon Numaralare 
Yazı işleri telefonu · 24379 
idare ıelefonu : 24370 

l"clı:rar ııdresl. lstanbul - VAK 11 
ostıı kutusu No 46 

Abone bedelleri : 

Türkiye F:cnebl 

!'en elik 141•0 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 750 1450 
3 aylık 400 800 • 
ı aylık 150 300 .. 

il An ücretleri . - ----~ 
Resmi 1 ıı ... ıarm lılr satın 10 Kuruş 

l'icarl ilı\nlarıo lıir satın 12,5 .. 
1 icarı rıııoıarın lıır saotiınl 25 • 

KUçUk ilAnlar 

11lr defası 30 ikl~ı 50 üç defası ~ 
durt defası 75 \' C oo defası ıoo ı.uruştur· 

Cç aylık llı\o \'erenlerin hlr defası mccc'· 
nendir ı ort satırı geçen llı\nl:ınn raıl• 
satırları beş kuru, tan hes:ıp edilir. 

VAKIT MATBAASI - lSTANBUL 

• ı:lAHlBI: MEHMET ASIM 
Umumı Neşriyat MUdUrU: FlKRET ı.JJll' 


