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Yunanistan ile 
ikbsadi 

müzakereler 
Bugünlerde Türkiye ile Yuna· 

niatan arasında iktısadi müzakere
ler başlıyacaktır. Bu müzakerele
rin maksadı her iki memleketin ik
tıaadi münasebatını cihan buhra
nından mütevellit yeni vaziyetlere 
Ve ihtiyaçlara uydurmaktır. 

Geçen seneye kadar Türkiye i
le Yunanistan arasındaki iktısadi 
mübadele münasebatı hemen he
men normal ahval ve şerait içinde 
cereyan ediyordu. Fakat Yunan 
hükumeti mali vaziyetinin sev
kiyle harice kambiyo çıkarmıya -
cak surette gayet sıkı tedbirler al
dı. Bu tedbirlerden Türk -Yu
nan ticareti derhal müteessir oldu. 

Bir haldeki memleketimizden Yu· 
nanistana ve adalara son sene zar
fında yapılan ihracat geçene se· 
nekilere nispetle belki yarıyı bul
maz. Vakıa Yunanistanın Türkiye 
ye ihracatı bizimki kadar değildir. 
Bununla beraber yeni ahval ve şe
raitkı fena tesirlerinden Yunan 
ticaretinin zarar gördüğü de şüp
hesizdir. 

Acaba gerek Türkiye, gerek Yu
nanistan milli paralarını muhafa
za için tedbir almakla beraber her 
iki memleketin iktısadi münaseba
b üzerine zararlı tesirler yapan se
bepleri ortadan kaldırmak, yahut 
bwıların fenalıklarını mümkün ol
duğu kadar azaltmak imkanı yok 
mudur?. 

Bir müddet evvel Yunanistan 
· e YuaoslaV)'a araaında aktedilen 
bir iktısadi itilaf bu imkanın bu -
lunduğunu göstermiştir. Çünkü her 
iki memleket kendi ihtiyaçları 

için hariçten getirecekleri bir kı
snıı eşyayı tercihan biribirlerin
den almak üzere anlaşmışlardır • 
Bu anlaşma mucibince Yugoslavya 
Yunanistana kasaplık hayvan ver
mekte, Yunanistan da bu hayvan
ların bedeli mukabilinde üzüm ve 
tütün gibi mahsuller göndermek
tedir. 

Bu noktai nazardan bakılınca 
Türkiye ile Yunanistan arasın -
da da mübadele esasına müstenit 
bir itilaf aktinin pek kolay oldu
ğu teslim edilir. Türkiye Yunanis· 
tana her vakit olduğu gibi hayvan 

ve hububat verebilir. Buna muka
bil memleketimize hariçten gelen 
cam, şişe ve saire gibi bazı mevat 
Yunanistandan alınabilir. Yalnız 
bu mübadele tarzının tatbikatını 
temin etmek lazımdır. 

Mehemt Asıoı 
( Alt tarafı 2 inci sayıf anuzdadır) 

iki gün sonra 

Terkoa Belediyenin 

MuhiddinB. 
Terkos mukavelesi 

esaslarını 
bize izah etti 
Terkosun Belediyeye devri hakkında

ki itilMnameyi imza etmek üzere geçen 
hatta Ankaraya giden Vali ve Belediye re
isi Muhiddin Bey dUn sabahki trenle avdet 
etmiştir. Muhiddin Bey öğleden sonra Bele
diyeye gelmiş ve bir muharririmlze Terkos 
meselesi ile Ankarada takip etti~ diğer tı;
ler hakkında §U beyanatta bulunmuştur: 

"- T erkos meselesi hakkında 

şirketle hükumet ve belediye ara
sında şartları tesbit edilerek ipti -
dai bir mukavele parafe edildi . 
Parafe edilen nüshayı şirket mü
dürü M. Kastelno Paristeki mer -
keze gönderdi ve bu metnin kat'i 
bir mukavele olarak imza edilme 
si için imza selahiyeti istedi. 

Mesele devlet bütçesine de 
tealluk eden bazı safhaları ihtiva 
ettiğinden hükumetçe de Büyük 
Mill:t l\J!!cJisinin tasdik ve tasvi-

bine arzedilecektir. Bundan sonra 
dır ki mukavele bütün safhatını 
ikmal etmif olarak kespi kat'iyet 
edecektir. Bununla beraber şirket
le aramızda hasıl olan mutabaka
ta binaen Kanunusaninin birinci 
günü T erkoı itleri belediye neza
ret ve mürakabası altında ve bele
diye hesabına tedvir edilmeğe bat 
!anacaktır. 

Şartlara gelince: Esas mukave
lename mucibince belediye tirke • 
tin son beş senelik safi hasılatın
dan en az ve en çok verimli senele
ri attıktan sonra geri kain üç sene
nin vasati safi hasılatını senelik 
taksitlere esas tutmak, imtiyaz 
müddeti nihayetine kadar bunları 
senelik taksit olarak ödemek ve iş
letnıiye yarayacak ambar mevcu
dunu makine aksamını, kömürünü 
ve kereste mevcudunu, mefrut bo
ruların bedelini def aten ödemek la 
zım geliyordu. 
[Jflulıiddin Beyin mukavele şartları
na ait diğer izaahtı 5 inci sayıfa . 
mızdadır.] 

1 Kanunusanide V AKIT,ta okuyacaksınız : 
····-······················································································ 

Habralar ve vesikalar 
ittihat ve Terakkinin elebaşılarından Cemal Paşanın 
habraları ve meşrutiyet devrine, haı bı umumiye 

nasıl girdiğimize, harp içindeki fenalıkların 
mücrimlerine ait birçok vesikalar 

Ca Ay e 
Selimi lzzet'ii~ çok ıen ve son derece cazip 

romanı da pazar günü başlıyor. 

Dün Ramazanın ilk 
günü idi: Sahurda 

davul çalınmıyor 

Beyezat sergisinden bir k8•e 

Dün Ramazanın Uk günü idi. Bu 
münasebetle lstanbulun kalabalık 

semtler; evvelki ak§amdanberi çok 

daha kalabalıktı. Bilhassa Şehzade -
başı, Aksaray, Beyazıt, Vnkapanı, 

Eyip, Kasımpaşa, Kadıköy, tJsküdar 
ve Beşiktaş tar.aflarında evvelki gc • 
ce bütün kahveler dolmuştu. 

ilk teravi namazını kılan halk 
camiden sonra geç vakte kadar kah -
velerde vakit geçirmeğe gidiyordu. 

Akşamdan 'bütün mahalle bekçi -
lerine verilen emirde davul çalınma -

Ayasofyanın teraviye haz1rhlı 

ması bUdrUdiği için bekçiler camiler
de halka sahur vaktinde davul çık -
mıyacağını söylüyorlardı. 

Bıı Ramazanın en mühim hu$usi-
11eti lstanbul camilerinde Türkçe e -
zan okunmasıdır. lstanbul müftUiği 

bunun için lazım gelen hazırlıkları 

tamamile yapamadığından şimdilik 

büyük camilerde Türl.çe ezan okun -
:mağa ba§lannuıtır. Diğer camı müez
zinleri de Türk~e ezanı öğrendikten 

ııonra bütün camiler ve mesçitle'l'de 
de Türk~e ezan okun(lcaktır. . ......................................................................................... . 

Yeni ve mühim bir bahain dünkü münakaşa•ı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••-•••• .... •••••••••••• 

Cinsi terbiye bahsi 
Tenasül meselesinin çocuklara anne
leri tarafından anlatılması münakaşası 

Muallim Nebahat Hlmlt H. 
Bu fevkalade şayanı dikkat mü

nakaşayı iç sayfamızda okuyacak-

Cinler, periler, 

Hızır aleyhisselim ve •• 

Meryemana 
Bu asırda da 

hayale 
düşenler çoktur ! 

Balatta Köprübaşı caddesinde 
64 - 66 numaralı evler peri ve 
cinler baskınına uğramıtlar. Ev 
sahiplerinin iddiasına göre, on 
gündenberi esrarengiz ve görül -
miyen eller tarafından her iki e· 
vin de kapıları f aaılalı şekilde ça
lınmaktadır. 

Dün bir arkadaıımız bunların 
sahiplerile konuşmuştur. Bu ev • 
lerin birinde Nesim, diğerinde 

Aron efendiler oturmaktadırlar. 

Aron diyor ki: 
"- On gündenberi ıokak ka • 

pılarımız meçhul eller tarafından 
çalınıyor. Bilhassa geceleri kapı· 
lar fazla vuruluyor. Kapıların 

elektrikten sarsıldığını zannettik. 

· ~' .,,.,.._ 

Fransade Meryem ananın 

g8rUndUIU menastar ve rahibesi 

Muayene ettirdik. Fakat elektrik· 
ten olmadığı anlaşıldı. Korkuyo • 

ruz. Herhalde evimizi cinler bas· 
tı. Geceleri uyuyamıyoruz. Baka• 
hm sonumuz ne olacak?,, 

Bu gülünç hikayeler, dünya • 
mn her tarafında, şu yirminci a

sırda hala ititilip duruyor. Biz 

burada periler, cinler ve Hızıt 

aleyhiaselim şahitlerini dinler • 

ken Avrupada da sürü sürü azi • 
zeler ve Meryem ana bir çok din· 

darların karşısına çıkmaktadır .. 

İşte bir tane daha: 

Son günlerde, Fransarun Bau • 

reng eyaletindeki bir manastır ci• 

1 

varında da böyle garip bir hadise 
olmuttur. 

Bir gece beş çocuk, Manastır• 
dan çıkıp evlerine giderlerken, 

bir ağacın dalinda, Meryem ana· 
yı görmüt lerdir. 

Or. Fahrettin Kerim B. 1 sınız.. ( Alt tarafı 2 inci sayıfanıızdadır) 

Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti , ........................ •••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••• 
dün saat on yedide Halkevi salo-
nunda umumi bir toplantı yapmış 
tır. 

Herkese açık olan ve bir çok ki
şinin hazır bulunduğu toplantı, sa
at on yediden on dokuza kadar 
sürmüş, tenasül terbiyesinin tari
hi, memleketimizde bugüne kadar 
tatbik edilen tenasüli terbiyeden 
alınan neticeler, tenasüli terbiye -
nin nasıl yapılması lazım geleceği 
konuşulmuştur. 

Celseyi doktor F ahrettin Kerim 
Bey açmış, sonra muallim Neba -
hat Hamit Hanım, kürsüye gele -
rek, bu husustaki tetkiklerini ve 
mülahazalarını izah etmiştir. 

- Kocacııım, ne olur, Jllbaşı gellror, ban• ••kının reni 
bir dellllnl ver ... 

- Peki, söz vereyim ı., 



Sıyıfa 2 

Akıl Hıfzıssıhası içtıma1nda 
-·---···---·-··••...W••········· .. -···-.. ·········-

Çocuklara her şeyi 
anaları anlatmalı mı? 
" Cinsi hissiyat 
kalmalıdır, fikri 

sır mahiyetinde 
doğru değildir ,, 

~~~~------~~~-
DUn akıl hıfzıaaıhhaaı içtima • 

mda Nebahat Hlmit Hanım1 cin
si ruhiyatın eıaılarına temas için 
muhtelif cihetlerin tetkiki icap et
tiğini, çocukluk devrinde cinsi 
hissiyatın tezahürlerine §ahit o • 
lunduğunu, buluğ çağından ev -
vel cinsi tezahürlere erkek ~ocuk
lardan ziyade kız çocuklarda 
teıadüf edildiğini ileri sürerek 
§İddetli ve bariz cinsiyet tezahilr
leri noktasından şehir ve köy ço· 
cuklarmm vaziyetlerini mukaye· 
ıe etmit, §ehir muhitinde daha 
çabuk irikitaf etse bile, tehir ha
yatının kolayca tatmin ifnkanı 
vermediğini, takyit elliğini, hal .. 
lbuki köy1erde cinsi temayUl te -
2ahürlerinin tatmin vasıtalarına 
ayni derecede set çekilmit o1ma _ 
(iıfını anlatmıştır. 

Çocuklarda bir tecessüs 
· Nebahat Himit Hanım, "ço• 
cukluğun her devrinde, olgun aşk
tan farllh ltıkane heyecanlar 

vardır,, demif, çocukların ana -
baba, karı - koca, doktor -
hasta oyunlarından bahsetmiş, 
LUtUn ~ot:uklarda iptidai bütün 
hiCUıelerl, bu atada clnst hldise· 
leri de anlamak tec:eaaUıil meTcut 
olduiunu, nereden ıeldiklerini 
hilmek arzuıunun belirdijini ve 
kendilerine umumiyetle bunun 
muallarla tehir olunduiünu ıöy• 
lemi,, t61le tlevam etmiıtir: 

- Froyd, bu masallara çocuk· 
lattn inanmadıklarını, tahıi tec • 
rUbelere kallüttıldarını ıöylüyor. 
Froyde ıöre, çocuklar, eYliliji hi· 
cabı ortadan kaldıran bir ıer te• 
lakki ederler. 

Bia, çocultlarımnıı bir çok tah· 
rik muhıtl@rlne, meleklnle mea • 
kun cennete alnderirmiı gibi 
gtinderiyoruE. Çocuklar, kanun 

Ye zabitanın himayeainden evvel 
lbimim himayemize mühtaçtır. 1f • 
f et nedir ve bunu naııl muhafaza 
etmelidir? "Cinıi hi11iyat, ıır ma· 
hiyetinde kalmalıdır,, fikri, doğ-
:ru delildir. Cinai vakıalara vukuf 
ahlakın muhafazası için lazım· 
dır. 

Ruhiyatçılar, doktorlar, bun • 
larm aıretilmesine taraftardır • 
lar. Cehalet, fena neticeler verir. 
Bu bahis, mektep programların -
da da ehemmiyetle yer tutmalı -
dır.. 

En bilyük mütehaaa11lar, cinai 
tedrisin evvela anne tarafından 

yapılmaıı fikrindedirler. Dört ya· 
tında bir çocuk bile, yaıına göre 
bu bahse dair bir fey sorabilir. 
Anne, onu tatmin edici bir cevap 
vermeli, çocukların bu bahisteki 

si, henüz programlara ıirmit de
ği]dir. Cinsi cihazdan bahsetmi -
yen fiziyoloji kitaplarının kıJIDe· 
ti pek azdır. Anneler, batıl iti • 
katlarla bUyilmtittür. Muallimler 
ayni ananelerin kUrbanıSır. Bun· 

da hicap, mevzuu bahıolmamali
dır. Cinai meselelerin teariıi za -
rurfdir. Fakat, bizzat muallimler 
hile, bu bahiıte vukufıuzdur. Bu 
vaziyet, ıslah edilmelidir. 

Bir çok kızlar, cinai cehalet 
teıirile ıukut et1iyörlar. İçtimai 
hayatın mühim bir uz•Unu tetltH 
eden kadınlar, cinai 
mazhar olamadıkları 

terbiyeye 
inltitafları 

zaafa uirıyor. Kızları, ey}enme -
den hıf aılithha noktaıınilan ten
vir etmek llzmıaır. Bu ilaliiilr. 
bilgisiz eYleniyorlar. 

Nazik bir der• 
Cinai hıfzıaaıhha, bir ıiln mek· 

teplerde klaaik felıefe Ye riyazi· 
ye derslerinden daha nazik bir 
den olacaktır. Almanyada bu 
huıuıta dersler Terilirı einıi1et 

meıelelerinde nefse hikimiyelih 
eliemmiyetinden, uzYt tetekh:UI • 
lerden, hastalıklardan bihıolunu-• yor. Bilgi, liiç bit Yakit ıayri ah .. 
illet deiilt1ir. Gençler, clnıt ıeh -

Yant tehlikelerden, ancak bilgi ve 
§aliaiyetinin J<uvvetlenmeıile kur• 
tulabilir. 

Nebahat Hamit Hanım, etraf
lı surette bahsi tahlil ederek, ıöz· 
lerini bitirmiş, kendisinden son -

ra, muallim Abdullatif Nevzat, 
Doktor İbrahim Zati, doktor Na-

bi Beyler, bu mevzu etrafında 

mü.naka~alar yapmı§lardır. Neti • 
ce itibarile eıuta Nebahat Hlmit 
Hanımın fikrine iştirak mahiye • 

tinde olan bu münakaıalarda, 
cinsi ve tenaıüli terbiyenin bizde 
ihmal edildiii kaydedilmif, nasıl 
)'apılabileceiine dair miıaller or
taya konulmuıtur. 

Fahreddin Kerim Bey de, bu 
bahiıte bütün dünyanın büyük 
alaka ıöıterdiiini, bizim ıimdiyc 
kadar ihmal ettiiimizi ıöylemit, 
bu huıuıtaki vaziyetin alakadar 
makama hildirilmeıi kararlaıtı -
rılmııtır. 

D.oktor Cevat Nüzhet Bey de 
bazı ızahat verıniı, •onra muallim 
Abdullitif Nevaat Bey, ıu ciheti 
ıormuıtur: 

- Cinsi ve tenuüli ihtiyacı 
tatmin ve bu yolda ıaraıntı11z yü
rümek için ne gibi bir tedbir alı
nabilir ve alınmalıdır? Bu cihetin 
de ayrıca tetkik ve izaha mühtaç 
olduiu kanaatindeyim. 

Muallll' dUnyaya uypa 

malumatı hariçten münasip olmı· Fahreddin Kerim Bey, her ce
yacak fekilde almasına mani ol· miyetin kendi ihtiyacına ve telak· 
malıdır. 

Erkek ve kız, bütün çocuklar 
biribirlerinin te§ekkülitını öğren
meğe münhemiktirler. Evvela an
ne, cinai bilgi ve hıfzıssıhhayı 

öğretmeli, bu tedriı vaziyetini 

kendisi mürahiklik devrine kadar 
idame etmeli, bu vazifeyi bun • 

dan sonra mektebe terk~tmelidir. 
Muhakkak, ki mekteplerimiz· 

de çocuklara eksik bir fiziyoloji 
ö(retilixor. Tenaaüli terbi,1.e hah· 

kisine göre muuır dünya vaziye· 
tine uygun olarak yürüdüiünü ve 
yürüyeceğini kaydetmiı, fÖyle 
demittir: 

- Bu cihetin, daha akademik 
konuıulmıuı icap eder. Umumi 
bir celıede konutulmuı doğru 

değildir. neticede, UJU!tunıcu 

maddeler hakkında hükumetin 
aldığı tedbirden dolayı cemiyet 
namına tqekkür edilme1i tuvip 
edilmit ve celıe kapatılmıtbr .. 

VAKiT 30 K lnunuene1 1932 e 

V A K 1 T' ın Hususi Telgrafları Yunanistan ile 
iktisadi 

müzakereleıı Büyük Millet Meclisi 
( Başmakalcmlzden devam) 

·Hüktl.mete, 500 bin liralık bono 
çıkarılması için saU\hlyet verdi 

t şte Tü"kiye ile Y unanistaıl 
araaında bugünlerde baılıyacak o
lan iktısadi müzakerelerden mak" 
sat bu tarzdaki tasavvurları naza· 
ri sahadan filiyata nakletmektir. 

Ankara, 29 (Hususi) - B. M. 
Mecliıi bugün reiı Tekili Refet 
Beyin riyastinde toplandı. 

Ankara tehri imar müdürlüğü -
nün 1932 ıenesi bütçesinde 2400 
liralık münakale yapılması ve 
hıfzıuıhha müeıaeıeleri müttemi, 
litı için sarfına ınezuniyet veril • 
mit olan tahsiıata 250 bin lira ila
ve edilmeıi hakkındaki kanun la -
:yihaları kahul ~luntlu. 

Kanunu Mahıuı mucibince mü
t~atldit senelere cart olmak üzere 
mukaTeleye bailanmıt olan su it· 
terinin tesrii için tediye edilecek 
yeni ıeneler bütçelerindeki sular 
tahıiıatına mahıup edilmek kay • 
iliyle yüzde yedi faizli yalnız 500 
bin liralık bono ihracı hakkında 
hükumete müıaade veren kanun 
layihaaı tasYip edildi. 

Yilksek mühendis mektebinin 
1932 liiitçeıine 900 liralık fevkala· 
de tahsisat verilmesi kabul edildi. 

Belediyelerle tehremanetlerin
tleki maaş ve Ucret]er yekOnunun 
umum Taridatı sene•iyenln yüzde 
29 ini lecaYilz etmemeıi hakkın • 
t1aki kafiufit teklif mUzakere edile· 

lzmirde 
Amerikan kız kole

jinin garip bir 
bııreketl 

lzmir, 29 O:luJ~ıi) - Bir müd
det evvel buradaki Amerikan kız 
kolejinde talebe araıında bir hars 
kolu teşkil edilmişti. Bu hars ko
lunun beş kitiden mürekkep olan 
idare heyeti i.zaıını mektep idare· 
ıi tardetmittir. 

Bu garip hareket üzerine mek· 
teplerinden ayrılmış olan talebe -
nin velileri Maarif müdürlüğüne 
müracaat etmişlerdir. Maarif ida· 
reti meıeleyi ehemmiyetle tahkik 
etmektedir. 

Macar takımı fzmlrde 
lzmir, 29 (Huıuıi) - Göztepe 

rek şimdilik bu tadilin lazım ve 
muvafık olmıyacağına dair bele · 
diye kanunu muhtelit encümenin 
mazi- · •ası kabul olundu. 
Cuıı. ·le•l gUnkU celaede 
Mech .. cumartesi günü toplana· 

caktır. 

O günkü içtimada nahiye mü· 
dürlerine verilen yem bedellerinin 
l<aldırılmaıı hakkındaki kanun 
layihaıı müzakere edilecektir. 

Umumi harpten evvel Donanma 
Cemiyeti tarafından bir Fransız 
müeueaeıine ıiparit edilen, fakat 
ilk takıiti verildiği halde teılim a
lınamıyan harp gemileri hakkında 
açılan dava geçenlerde muhttelit 
hakem mahkemesinin aleyhte ka
rarile neticelenmişti. 

MUlga Donanma Cemiyetinin 
bu suretle ziyaa uğnyan 80 bin 
lirası hakkında Manisa meb'uıu 

Refik Şevket ve Konya meb'usu 
Refik Beyler ıual takriri vermiş · 
lerdi. Cumartesi günü mecliste 
Milli mildafaaa Vekili Zekai ve 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik 
Beyler bu takrire cevap verecek-

Cihan iktıaadi buhranından mÜ" 

teessir olan her memleket kendi 
kendine bir takım tedbirler alıyor. 
Bu tedbirlerle buhranın zararları
nı izaleye çalı91yor. 

Fakat turası da muhakkaktır ki 
cihan buhranının tesirlerini izale 
etmek her devletin sadece kendi e 
linde olan bir §ey değildir. Bunun 
için buhrandan mustarip olan her 
memleket cuğrafi vaziyeti müaait 
diğer memleketlerle aralarında 
iktııadi te1anütler teıiı etmek mec 
buriyetindedir. Bu tarzdaki teaa· 
nüdün en iyi, en makul tekli iıe 
mübadelede tercih eıaaına müıte· 
nit itiliflardan ibarettir. 

Nihayet bu ıekilde aktedilecek 
iktısadi itilaflar diğer bir noktai 
nazardan daha faydalıdır. Bu da 
her iki memleket arasında zaten 
mevcut ohm ııiyaai dostluk rabıta· 
sının mütekabil iktısadi menfaat -
ler nispetinde bir derece daha 
kuvvet bulmasıdır. 

Mehmet Aaım 
lerdir. ==c==============-

in er, periler 
• 

erıman H. 
Yılbaşı balolarında 
bulunmak için An

.kar.aY.~ glt 
Ankara, 29 ( Huıuıi ) - 1932 

Dünya güzellik kraliçesi Keriman 
Haliı Hanım yarın buraya gele -
cektir. Keriman Hanım istasyonda 
karıılanacak, Ankara palas oteli· 
ne misafir edilecektir . 

Dünya güzeli yılbaşı gecesi An
kara palasta verilecek reveyonda 
ve daha sonra Evkaf apartımanı 
salon1arındaki Hilaliahmer balo
sunda bulunacaktır. 

Ege glizeli 
lzmir, 29 (Hmıusi) - Eğe gü

zellik kraliçeliğine s~çilcn Neri • 
man Numan Hanım §Crefine veri· 
len balo çok güzel oldu. 

MJ 
<Baş taralı 1 inci ıayılanıızdadır) 

klübünün davet ettiği Macar Nem· ı=====::::::::==========-== 

zeti takımı uç maç yapmak üzere Sof yada Kralın 
buıün geldi ve sporcular tarafın· 
dan karıdandı. sarayı önünde harp 

Çocukların ödü patlamıt ve 
derhal geri dönüp manastıra gir
mişler. Vakayı rahibelerden biri· 
ne anlatmı,lar, rahibe çocukların 
heyecanını teakin et.mit ve evleri
ne gitmelerini ıöylemittir. Çocuk· 
lar evlerine gitmi§ler, analarua 
meseleyi anlatmışlardır. Bu ıöz • 
lere bittabi kimıe inanmamıştır. 
Fakat ertesi gece, beı çocuk ge e 
ayni ağacın dalinda Meryem ana· 
yı gördüklerini iddia etmi!lerdir. 
Bu iddia kulaktan kulaia, ağız • 
dan ağıza yaydmıt, fakat inanan 
pek olmamııtır. Fakat Meryen1 
ana bundan sonra hemen her fiin 
çocuklara görünmeğe b..flamıt 
ve çocuklar Meryem an.ayı tam 
on yedi kere görmüılerdir, Ço · 
cuklr.rm en büyüğü 16 yqında, 
en kiiçüğü de 8 yaıındadır. On 
yedinci iddiadan !onra me.ele 
büyümü§ ve iddiaya inanılmak 

mecburiyeti hasıl olnıu§tur. Ço • 
cuklar ayn ayrı iıticvq> edilmi,, 
Meryem amayı hepıi de ayni te -
kilde tarif etıniılerdir. Bu hadise Miaafirler ilk maçlarını cuma 

ıünü tilt pmpiyonu lzmirspor ta
kımile yaapcaklardır. 

Madencilerin bir 
dileği 

lzmir, 29 (Huıuıi) - Maden 
takumda daha ziyade kolaylık 

ıöıterilmeıini temin makaadile 
Ankarada bazı teıebbüalerde bu
lunmak üzere yarın buradaki ma
denciler namına bir heyet Ankara
ya gidecektir. Heyet Ankarada lk· 
tıaat V ekaletile temaı edecektir. 

lzmirde yeni 
mektepler 

lznıir, 29 (Huıusi) - Vilayeti· 
mizde İllf& edilmekte olan 325 
mektepten 200 ü çatı ve kiremit 
altına alınmııtır. Bunların iç kı • 
aımlarının ve diierlerinin de dıı 
kwmlarının ikmali için hararetli 
surette çalışılmaktadır. Bu intaat• 
tan batka bu ıene umumi meclisin 
bütç.eıine de l 00 muallim tahıiaat 
konmuttur. 

Kö1Iere kadar viliyetin her ta· 
rafmda maarife ait h11mmab faa
li~ett devam etmektedir, 

iki kişi elle:tind tüfeklerle Fransada büyük bir merak uyan-
bir düımanlarmı vurduİnr dırmıttır4 Şimdi cahil yüzlerce 
ve herkesin gözü önünde halk, Meryem anayı ııörebilmek 

kaçtılar için o manastıra gidiyorlarmı!· 
Sofya, 29 (A.A.) - Dün sara· Bu, r.ırf para çekmek için manas· 

yın önünde hakiki bir muharebP. hr rah·belerinin bir dalaveresi ol· 
olmuştur. sa gerektir. 

Sobranya reisi M. Malinoff kra· ı 
lrn nezdinde bulundu~u ve halk iaızilteıe - iran 

····························-·· kabine buhranı hakkında maltlmat M k 1 
beklemekte olduiu bir 11rada Mi· Üza ere er 
hailof ve Vassilief iıımindc Prote
geroff taraftarlanndan iki tahra av 
tüfeklerile müsellah oldukları hal· 
de Mihailoff taraftarlarından Et· 
timof'un üzerine ate~ etmişlerdir. 

Ettimoff, çok ağır surette yara· 
lanmıştır. 

Polis mütecavizleri takip etmiş· 
tir. Bunlar, tüfeklerile ateş ederek 
ve hatta bir de bomba atarak kaç· 
mışlardır. 

Neticede, bir maktul 5 yaralı 
vardır. Yaralılardan biri pencere
den geçen bir kurşunla yaralan -
mı~tır. 

Bu suikast, evvelki gün Stani· 
heff'in katliyle neticelenen cina • 
Y.etin bir mukabelesidir. 

İran murahhası 
Cenevreye · gidiyor 

Tah•an, 29 (A.A.) -An,lo 
Peraan Oil Company dolayısile in· 
giltere ile İran araamda zuhureden 
ihtilaf hakkında müzakeratta IMı· 
lunmak üzere Cenevreye gidecek 
olan İran heyeti 31 Kanunuevvelde 
hareket edecektir. 

Heyet meyanında Nurullah Han 
bulunmaktadır. 

Şnhm bu nyın 25 tinde 'ıtifaıı 
kabul edilcit olan Timurtaı Halt 
ile Darcy imtiyazının ilgası hak .. 
kında mütaverede bulunmut oldr 
ğu söylenmektedir. 
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işaretler .......... _..._ 
inkılapçı Türkiyede 
hakan edebiyatı 

Ramazanda Camiler 
···············--· .. ·-············ ..... ... 

1 

VAKiT Savıfa 3 

::iohbet 

Bu kadarı fazla ... 

Gayrimübadiller arasında Ankara - lstanhul ···················································· Önümde bir mecmua, mecmu -
ada bir ~iirin başlığı (Demir sul -
tanın deı·di). Bir kıraat kitabına 
iözüm ilişti: Bir ulu hakan hika
l'eai. Bir piyes, Bir hakan desta. • 
llı, 

Türkçe Vaiz 15 K.sanide Bir toplantı 

Ben feministim. Kadının ta • 
mamiyle hür, serbest ve her tür
lü hukuka sahip olmasına candan 

taraftarım. Mahkeme kürsüsünde 
kadın, baroda kadın, Belediye 

meclisinde kadın, laboratuaı·d .:>, 

kadın, ameliyat masası başında. 

kadın, yazı makinesi önünde ka • 
dm; fabrikada, tarlada velhasıl 

Cüınhuriyet bayramında davul 
Çalındı, bir karakolun önünde kö· 
Çek oynadı. 

Türkiye cümhuriyetinde inkı -
lap, henüz yatağını oymuş bir ne· 
hir değildir. Gelecek sene onun
cu cümhuriyet bayramını kutlulı· 
Yacağız. 

Tarihlerinin seyrile yürüyen 
Ya!ltlardan bahsetmek istemiyo • 
turn. Onların bir cokları kart vi-
2:İtleri üstüne yedi~ ceddim inkı • 
la!>çı diye yazdırsa onların ruhla
l'tnı gençken eğmiş olan eski za
llıan terbiyesi bir kenardan sırı • 
~ır, ben, yeniden, ve cümhuriyet, 
1llkılap havası içinde gözünü a • 
Çan gençliğe verilen heyecandan 
bahsetmek istiyorum. 

Kıraat kitaplarımızla, piyesle -
tirnizle, şiirlerimizle öyle bir çık -
l'lıazdayız ki bir an için kendim -
den tüphe ediyorum, saltanat kül
türünün bu kadar başı boş ara -
llıızda dolaşmasına mana veremi
Yorum. 

Şiirile, edebiyatile, sahnesile 
?tıilliyet değil, mazi, hani bir kaç 
•ene evvel bir milletin kanı ile 
hkanarak kütlenin bedeninden 
•ilinen ı;:ıltnnat mazisi kcllarmı 
•allıy1ı sullıya dola~ıyor. Buna 
•in:ıi bir fikir irticaı dersem beni 
ltıazur görünüz. 

lnkılup nöbetçileri yalnız şu • 
Urlu değil, şuursuz inkılap düş • 
lnanlarına karşı da her zaman 
fiipheJi hareket edeceklerdir. 

~ ~ :JI. 

Daha dün gece radyosu olan 
bir doıtur..Jun evinde idim, Mos -
kovayı açtık. Marksizmin ve Le· 
llinizmin etrafında bir münakaşa 
hakkında cihan münevverlerini 
ltıünakaaşya davet eden bir kon -
ferans veriliyordu. 

lıtnnbul radyosu bir gazelle a· 
l'aya girdi. 

Berlin radyosunu açtık, Ber -
linde Danzik meselesi hakkın -
da. diplomatların fikirleri konu -
!uluyordu. 

Bir gazel, bir hey hey ...• 
İstanbul namına, cihana inkı -

laPçı Türkiye namına seslendi. 
Cümhuriyet terbiyesini vere • 

tek mektepte Hakan hikayesi. 
Halkı terbiye edecek müesse· 

•ede Hakan destanı. 
Radyoda gazel ve heyhey ... 

. Sonra biz Cümhuriyetçiyiz, 
1ttkılapçıyız ve Hakan tanırnıyan 
bi11 nesle sahibiz diye seviniyoruz. 

Sadri Etem 

l\taltızdan sıçrayan kıvılcımla 
" Beşiktaşta Küçükçiftlik soka • 
gında oturan 80 yaşında Zekiye 
lia.nunın bacakları maltızdan sıç· 
rıyan kıvılcımlardan yanmış, ihti
l"ar kadın hastahaneye kaldırıl · 
ttıı,tır. 

Bir mektepte müsamere 

Şi!li Terakki lisesinde bir müsa
l'tıere verilmiştir. Müsamerede Fa
tuk Nafizin Akın piyesi temsil o-

l~tl!nuştur. Talebe bu temsilde pek 
~1l"adc muvaffak olmuştur. Dilhas
~ Orb.a Efea~i çok alkışlanmış-
tt. !!undan baska bir ıııarkılı fan-t • • :ı-

eıı yapılmı§tır. 

Yeni mahyalar, camilerdeki 
Yerli malı sergileri 

İstanbul müftülüğü Ramazan 
münasebetile muhtelif camilerde 
Türkçe vaizedecek dersiam efen -
dilerin listesini yaparak ev • 
kaf müdüriyetine vermiş ve 
ayni zamanda ders!am efendi
lere tebliğat yapmıştı. 

Bu tehilğat üzerine dün Fatih, 
Beyazıt, Ayasofya, Yeraltı, Beşik
taş, Sinanpaşa, Dolmabahçe, Atikft 
ali, Hırkaişerif, Arapcamii, Da -
mat lbrahimpaşa, Mercan, Selçuk, 
Türkali, Sultanahmet, Eyip, Kılıç
alipaşa, Sultanselim, Üsküdarıce· 
dit, Ortaköy, Şehzade, Nuruosam
niye camilerinde dersiam efendiler 
Türkçe olarak vaize başlamışlar -
dır. ) 

Bundan maada İstanbul müf • 
tülüğü mahya kuracak camileri de 
teshil ederek evkaf müdüriyetine 
bildiı-miştir. Bu sene de Fatih, Be· 
yazıt, Sultanahmet, Eyip, Üskü -
dar Yeni vadle, Dolmabahçe, Aya· 
sof ya ve Y enicamilerde muhtelif 
şekilde veciz mahyalar kurulacak· 
tır. 

Dün vaiz verilen camiler bilhas· 
sa, Y enicami, Beyazıt, F atib, Aya· 
sof ya camileri çok kalabalıktı. 

Muhtelif cami avlularında da 
Ramazanda devam etmek üzere 
bir çok ufak sergiler kurulmuştu . 
Bu sergilerin en mühimmi Beyazıt 
camii avlusundadır. Muhtelif yerli 
malar müesseseleri bu avluda u· 
fak barakalar yaparak mallarını 
satmağa başlamqlardır. 

Yeni Belediye 
muhasebecisi 

Belediye muhasebe işleri mü
dürü Cemal Be· 
yin vefatı üzerine 
münhal ka Ja n 
müdürlüğe, mua· 
vinlikte bulunan 
Kec:ıal Bey tayin 
edilmittir . Mu
hittin Bev dün 
Kemal Beyin ta
yin emrini An
kara dan getir-

• . Yeni Belediye muha· 
mıştır. se echi Kemal Bey 

iskan işleri 
İskan işlerindeki yolsuzluğa ait 

evrak, bazı ifadelerin eksikliği 
noktasından Devlet Şurası tarafın· 
dan vilayete geri gönderilmişti .. 
Mülkiye müfettişleri tarafından 
eksik kısımlar bitirilmiştir. Suçlu 
görülen memurlardan Cernil ve 
Raşit Beylerle bazı mahallelerin 
ihtiyar heyetleri yeniden dinlenil
mi~lerdir. 

- Evrak iki güne kadar tekrar 
Devlet Şurasına gönderilecektir. 

Maden mukabili bono 
işinde bir nokta ! 
Umumi kıymeti üç yüz bin lira

ya yakınlaşan, Serezde bırakılmış 
bir madene mukabil bono verilme
si dolayisile tahkikat yapıldığı ma· 
IUmdur. Haber aldığınııza göre 
bu işte madene mukabil bono ve
rilmesinden ziyade, bu talebin baş
ka bir vilayette reddine mukabil 
burada kabul edilmiş olması en zi-

Hava seferleri 
başlıyacaktır 

Ankara'yla İstanbul arasında 
tayyare seferlerinin bu ay başında 
yolcu ve posta nakliyatına açıla • 
cağı yazılmıştı. Fakat tayyare mo· 
törlerinde kullanılan hususi ince 
benzinden memlekette pek az bu-

lunduğu için seferlerin başlaması 
on beş gün kadar geri kalacktır. 

Bu benzinin kontenjan veya takas 
suretile ithali biraz zamana müte
vakkıf bulunduğu için Vekiller he 
yeti tayyarelere lazım olan benzi-

nin kontenjan ve takas harici ola
rak memlekete ithaline müsaade 
etmiştir. Bunun İt;İn yeni yılın ilk 
haftasında tecrübeler ikmal edil· 
miş olacak ve Kanunusaninin on 
beşinden itibaren Ankara - İstan

bul hava seferleri başlıyacaktır. 

Bir ay kadar evvel şehrimize ge· 

lerek Ankaraya giden Amerikalı 
tayyare mütehassısı M. Hals bura

ya dönmüştür. Tayyarelerin tec -
rübeleri Y eşilköyde Amerikalı mii· 

tehassısm nezareti altında devam 
etmektedir. 

Galatasaraylı 
izcilerin seyahati 

Galatasaray lisesi izcilerinden 

müteşekkil bir grup bu sabah Ad

riya vapuruyla Pireye gidecekler

dir. İzciler Pire ve Atinada bir 

Yeni bono tevziatı için 
çıkan ihtilaf 

Gayri Mübadiller Cemiyeti ida· 
re heyeti dün idare heyetine dahil 
bulunmıyan bazı gayri mübadille
rin iştirakile bir toplantı yapmış -
tır. 

Toplantıda yeni bono tevziatı 

etrafında gayri mübadiller arasın· 
da çıkan ihtilaf görüşülmüş, hüku
metin yeni bono vermiyeceğini 

zanneden bir kısım gayri mübadil
ler, cemiyetin Maliye Vekaleti nez
dinde teşebbüslerde bulunmasını 

istemişlerdir. 

İçtima ondan on üçe kadar de
vam etmiş ve oldukça hararetli ve 
münakaşalı geçmiştir. 

Gayri Mübadiller Cemiyeti reisi 
İsmail Müştak Bey dün bir mu • 
harririmize bu içtima hakkında şu 
izahatı vermiştir: 

yeryüzünde kadını iş ba~mda 
gördükçe, için için hazduyarını, 

iftihar ederim ve çok kerre de 
sevincimi izhar için yazı yaza • 
rım. 

"Kadınlara intihap hakkı ve: • 
rilsin mi ? ,, sualine evvcıi 

"Evet!,, cevabını vereceklerden 
biri benim. 

Ne zaman kadınlık bahsi açıl
sa, hatırıma Avustralya ile Ame
rika gelir. Oralardaki kadınlık 
cereyanlarını hatırlarım. 

- Ah, derim, ne zaman bizim 
kadınlarımız da, ora kadınlarının 
malik oldukları haklara malilC 
olacaklar? 

Ben, kadınlarımızın rneb'u• 
değil, vekil olmalarını bile iste • 
nm. \ 

Amerika bize nümune olmalı• 
dır, derim. 

Amma artık demiyeceğim. 

Neden mi? 

New-Y ork'tan gelen şu telgraf. 
haberini beraber okuyalım: 

"Broadrcay mağazalarından birin
de, halk Noel için alış veriş etmek~ 
meşgulken, diikana biri esmer, diğeri 

sarışın iki kadın girmiş ve satıcı kı
za, bir hediye almak istediklerini 

söyelmişlerdir. Biraz tereddütten 
sonra, kadınlardan biri ipekli bir ro· 
rap beğenmiş, ve para vermek üzere 
çantasını açmış, fakat para yerine 

küçük bir tabanca çıkarıp, satıcı kı • 

"- ldare heyetinin davet ve ri· 
cası üzerine gayri mübadiIIerden 
bazı zevat bugün cemiyet binasın· 
da hususi surette toplanarak gö -
rüştüler. Bu görüşmenin mevzuuu 
bilhassa bono meselesine aittir. Bu 
mesele esasen Kanunusaninin on 
beşinde toplanacak olan umumi 
kongrede müzakere edileceği için 
bugünkü içtimada kongrenin me• 
sai ve müzakerah hakkında müta• 
lealar ileri sürüldü. Gayri müba • 
diller bono meselesini kendi arala• 
rmda hususi olarak görüşmekte • 
dirler. Netice kongrece verilecek 
kararın hükumet merkezine arzın· 
dan sonra taayyün edecektir. Gay
ri mübadiller arasında esaslı nok· 
talarda ihtilaf yoktur.,, 

hafta kalarak samester tatillerini zın göğsüne dayamış. Arkadaşı, çek-
. ki b d E I " k • t " k d ki mede bulunan 61 doları almış ve iki geçırece er, sonra ura ya öne - m a 1 m e ru e e 

haydut kaçıp gitmişlerdir,,, 
ceklerdir. izciler Atinada bir mek· tahkikat 

Nasıl, beğendiniz mi? 
tepte misafir kalacaklardır. 

Soför Rail,küçük Raife çarptı! 

Şoför Raif in idaresindeki oto -

mobilKadıköyünde Rıhtım cadde

sinde Raif isminde küçük bir ço

cuğa çarparak başından yaralmış
tır. 

Bir ilk mektepte yangın 

Kasımpaşada Dokuzuncu ilk· 

mektepte kaloriferden yangın çık· 

mış, sirayet etmeden söndürülmüş· 

tür. 

VAK 1 T 
Gtindelik, Siyası Gazete 

1stanbul Ankara Caddesi, YAKIT yurdu 

Telefon Numaralart 
Yazı işleri telefonu: 24:J79 
1dare telefonu : 24370 

Telgraf adresi: İstanbul - VAKIT 

Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 

750 " 
400 .. 
150 .. 

ilan Ucrelleri : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
1450 .. 
800 .. 
300 .. 

Kuruş Resmi iltlnlarrn bir satırı 10 
Ticari ilı\nlarm bir satırı 12,5 Kuruş 

25 Kuruş Ticari ilAnlarm bir santimi 

Küçük ilanlar: 
-

Bir defası 30 iki defası 50 üç defası n5 
ıllirt defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 
üç aylık i!An Yerenlerin bir defası mecca
nendir. Dört satrrt geçen ilanların fazı.ı 

satırlarr beş lrnruştan lıesap edilir. 

Bazı meselelerden dolayı mü • 
fettişler tarafından emlaki metru
ke idaresinde tahkikat ve tef ti şat 
yapılıyordu. 

Haber aldığımıza göre bu tef
tiş neticesinde İhsan ve Sadık is
minde iki memurun vazifesine ni· 
ha yet verilmiştir. 

Bu memurlardan birisi metruk 
bir binaya ait vaz'ı yet muamelesi
nin bir sene geçiktirmek, diğeri 

de bir dosya saklamakla suçlu gö· 
rülmektedelrir 

ihtisas mahkemesin
de: Kaçakçılar10 

muhakemesi 
Adliyedeki ihtisas mahkeme -

si, dün limon kralı Diyamandi 
• Efendinin kaçakçılıktan muhake-

Ben feministim, kadınlığın inki 
şafına taraftarım, kadınların er • 
kekleştiğini isterim amma, bu de· 
recesini değil. Bu kadarı fazla ...• 

Selami bzet 
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30 Kanunuevvel 1917 

- Haber aldığımıza göre mukadde-· 

matı sulhiyenin imzasını müteakr'p_ 

deı•eltler arasında tesisi tabii olan 

münasebatı umumiye şerait ve esa • 
salını şimdiden tayin etmek üzere 

Atina sefiri Galip /(emal Bey ifr ze· 

vatı safredeTL mürekkep bir ı~omisyon 

clün Berlin tarikile Petresburga git
miştir 

- Dün lstanbul Sultanisinin Ga • 

laladaki binasına naklinin üçüncü 
1 mesine devam etmiştir. Gümrük - . .. . . . 

1 
ı 1 

. b" kı senesı munasebetıle mektepte bır mit-
ten soru an şey enn ır smına . . . 

1 d · ~. d l ı samerei f erkalade verılmıştlr 
cevka~. ge me ıhgmk en, kcevl ap ta ın- ı Müsamerede Muallim Hakkı Ta -
ma uzere mu a eme a mış ır. 

Bundan başka ayni mahkeme _ rık Bey nıektebin hayatı hakkında 
bir il adede bulunduktan sonra de 65 yaşında Karlo Hayım efen-

di de, cigara kağıdı kaçakçıhğn r· 
dan muhakeme olunmuştur. 

"Eşber,, temsil edilmiştir. 

- Polis müdiriyetinden: Anado • 

Komisyoncu ve Almanca mu . lu şimendiferlerile dahile gitmek ü • 
allimi olan Karlo Hayım Efendi, zere sıraya konmuş yolcular tama • 

1 

bunları kendisine tanıdığı bir Ru- men sevkolunmc:dıkça lıiç bir yolcu 

sun sonra almak üzere bıraktığı _ ya riikiıp vizesi ı·erilmemesi karar -
nı ve almadığını söylemiş, kendi- gir olduğundan ilan ahire kadar mü· 

sinin böyle işlerle uğraşmıyacak rncatta bulunulmaması sureti kat'i • 

kendi halinde ve namuslu bir a- yede ilan olunur. 

yade dikkati celbe.tmektedir. 1 ~·----------•ı" 

da.m olduğunu ileri sürerek, mü -
dafaa şahitleri göstermiştir. Şa • 
bitler, İsmail Müştak ve Duhani 
zade Hilmi Beylerdir. Mahkeme 
bunlan dinliyecektir. 

- Altmış beş kişiden mürekkep 
mabeyni hümayun orkestra heyeti 
Bulgar Sali~!ahmeri menfaatine diln 
akşam Sofyada milli tiyatroda bir 

konser vermiştir, 



Sayıfa 4 

O.IMAllLI DEVLE 
ÖL ÜRKE ••• 

Muharriri: Celal Nuri 
• lttlbıs, nakil, cercume bıL:lın mahruıdor. 

Domuza musallat olan köpel{ 

Çakırcalı mı üstün, Baba Tahir mi? 
Mekteplerde, kitabet imtihan • ltalyan ga:.etesinin niUhası ls-

larında, bizim zamanımızda, mu- tanbula gelir. Baba Tahir o mek. 
allim tahtanın üzerine (damla tubu Tüıkçeye, Fransızca}a, A -
damla göl olur) gibi darbı mesel rapçaya tercüme ettirir. Tercüme· 
yazar ve talebinin bunun üzerine ler dizilir, provaları çıkartılır. 
bir hikaye uydurulmasını isterdi. Bir vasıta, bu her dilde yazıl • 

Geçen gün çocukluğum .aklıma mıt Iıezeyannameleri kol~uğunn, 
geldi. Kendi kendime dedim ki: alır, doğruca Haralambo p~ya 
- (Allah köpeği domuza mu~al • gider. P~a gözlüklerini takar. 
lat etti) manasına gelen Arapça Franıızca sütunları okur, Türkçe 
söz üzerine bir masal uydur; dese- ve Arapçaları tercümanlarına o • 
ler ne yazardım? Düşündüm. Size kutur. Paıaya inme inecek. 
asla uydurma olmamak üzere bir O zaman telefon yoktu. Paşa 
fıkra taktim edi.)·orum. derhal kürkünü giyer; arabasmn 

~ ~ ~ biner; soluğu Baba Tabirin matba1 

VAKl1 

Zorbalık 
Bedava kahve 

içmek istiyerek •• 

30 KAnunuevve1 19,2,-

Hali mı hulya ! 
Bazı kürtlerle, ermenilel 

Elcezirede hükumet kurmak için 
toplandılar, dağıldılar, 

1 
Osküdarda Solaksinan mahalle· birbirJerİnİD aleyhinde bu 'unuyor)af • 

sinde oturan &abık.:ı.lı kasap Ali 

Kahveciye ~a.dırdılar, 
o da mukabele etti 

Osman ile arlraadaıı Cemal sarhoş lflara5ta çıkarı Halk Sesi gazctc- ı dirhanilerin ihtilas ettikleri. lJl~ 
olarak T ekk-ci sokağında Sadı • sinde gördüğümüz şu haberleri şayu- him bir para yüzünden Cemıl fi. 
ğın kahvesine gitmişler, bedava nı hayret bulduk, naklcdiyoru:: şa zadeler de Bedirhanilerin ald 
kahve içmek istemişlerdir. Sadık Geçen ay zarfında Kamıılıda hinde idiler. Iledirhaniler BacO' 
bu sarhoşlara: sakin Kaddur Bey, Hasiçede sa - dan para çektikleri halde onunJlır 

_ Haydi bakalım işinize gidin, kin Haco ağa, Cemil Paı:a zade- fuzunu çekemezler. 
anafor kalktı! Deyince kafaları i- lerden Şamda oturan bir kaç kişi, Haco'nun Elcezire ınmtakast'' 
yice dumanlı olan iki arkada§ ma- bazi Süryani ve Ermeniler, Şam - daki cemiyetin reisi olmasını iS' 

saları devirmiye başladıkları gibi da toplanarak Be:lirhanilerin de temiyorlar . Bu cemiyet naıuııı' 
bunbrdan Ali o~man tabancası· ittirakile Elcezire'de bir hükfunet toplanan paraların hesabı dolaY1' 
nı da çekmiş, Sadık'a doğru ateı kurmak ve Suriye hükfunetinden sile arada yeni ihtilaflar çıknıı§' 
etmiş, fakat isabet e!tirememiştir. ayrılmak için teşebbüsatta bulun- tır. 
Bunun üzerine Cemal bıçagyını çe· muılardır • Bu içtimadan haber· B d' h ·ı H v yı fi 

1 hük. ,. · k f' . e ır anı er aco aga 
ke•ek Sadıgv ın üstüne atılmı!l, bı • dar 0 an Şam umetı, ·ey ıyett C ·ı p d l d b. 'f>U 

~ ş 'd-'-' k · · ha emı ar.a za e er en ır 
çağı sol kasığına saplamıştır. Sa- anı wu Fransız omıserıne • Türki ~ ft l y •• h · al· 

ber vermekle beraber Bcdirh~ni- tı d ytae ral ar ıgıV şubp edsı ecf • dık işin aarpa sardığını anlayınca an " 
Baba Tahir bir aiay gazete çı· asında alır. 

kanrdı. Hafızamda kaldığına gö • - Beyefendi yok. 
leri ve Cemil Pa!la zade Ekremi, n a myor ar • e un 

) 'ı::endisini müdafaa etmek mechu· 3' vel Türkiyc'ye geçen çeteler h3~: 
riyetinde lcalmış, tabancasını çe • poliı nezareti altm~ almış ve di • kında ihbaratta. bulunduğunu zail 
kerek iki el boşaltmış Ali Osman ğerlerini de geldikleri yerlere u • nediyorlar. re haftalık (malfımat), (gündelik - Beyefendi nerede?, 

malumat), (gündelik Türkce ser • - Saı-aya gitti. _ 
vet), (gündelik Fransızca ;ervet), Haydi ıaraya. Vakıa Baba Ta· 
(lrtika), (Musavver fen ve edep), bir saraya gitmiı; lakin oradan 
(Arapça elmalumat} ve saire..... Beyoğluna Tokatliyana geçmiş, 

Bütün bu matbuattan maksat Beyefe.::ıdi T okatiiyanda. Lakin 
padi§ahın gözüne girmek ve bu (guya) kimseyi kabul etmiyor. işi 
vasıta ile §antaj yapmak, yani öte- var. Garsona bahşif, katibe rÜ§ • 
kinden, beı-ikinden para çekmek. vet, akıbet, Haralambo paıa Baba 

Çakırcalı Mehmet Pehlivan na· Tabiri odanın birinde bilmem ki
sıl lzmir haTalisini haraca kesmit minle beraber, rakı masasında bu· 
ise, ınalumatçı Tahir pehlivan da lur. 
lstanbul Te civannı, öylece, vergi- - Aman Tahir Beyefendi bi-
ye bağlamıfb. Padi,aha yaranmak raderim ! .. 
için, hazan, hükumete bile çatardı. - Hayırola? • • • Harala.mbo 

O zamanlar, kuvvetli, ıevketli, Pata çorbacı .• 
azametli bir mali müeıseıe çok i, - Nedir bu yaptığın birader ? 
.görüyordu. Bu !irketin iımini ıöy- - Hiç! Bizim matbuatta adet-
lemek ihtiyatsızlığında bulunacak tir .• Frenk gazetelerinin memle
değilim. Haydi buna uydurma, dü- ketimize teallUk eden makaleleri
zen bir ad takalım: Galata iktısa- ni iktibaa ederiz .• 
di tetkikat ve letebbüsat §irketi. - Fakat bu benim namusuma, 
inan olsun, isim benim eserimdir . madamın namusuna dokunuyor. 

Bu ıirketin bir kapı ç.ukadarı - Patam, çok etme .. Bu hava-
vardı. Onun da ismini uyduruyo - dia tercüme edilmİf, dizilmiş, 
rum: Saadetlu Haralambo pafa tashih görmüf, basılmıt ... Ya -
hazretleri. Gerek iİrket, gerek me- rın latanbulun bir mily-0n halkı 
muru milleti ıoyup ıoğana çevir· onu seve seve okuyacak .. 
mek, Babıaliyi aldatmak, sarayı a- - Aman, beyim, bu makalele· 
vutmak üzere milyonlar ve mı·l - · · 1 rı gerı a sanız ... ~ • 

sağ kolundan yaralamı~tır .. Silah Zllklaıtırmııtır • ~ 
Bunlardan ismini zikre lüzum Haco ağa, hakikaten mert ' seslerine :polisler yetişmiş, iki ya· 

görmedigv imiz birisi yolda kendi • temiz hir adamdır . ralı Tıp fakülte3ine yahnlmı§lar· 
dır. Kavgacılardan Cemal yaka· ıinc tesadüf eden ve eıkiden ta - Onlar gibi yalancı ve dolandı' 
lanmıştır. nıdığı bir zata kendi vaziyetinden rıcı değildir. Fransızlardan al' 
==============! uzun uzun !İkiyette bulunmuf ve dığı paraları bile son zamanıard' 

kendisinden hiç sorulmadığı hal - reddetmiştir . Haco ve Cemil P!l' 
de funları söylemiştir: şa zadeler Bedirlıanilerin Ernı~' 

deyim?. 
- Tanı üç bin altın .. 

Haralambo Paşa titremeğe, 

sarsılmağa ba~lar.. Su, lukman 
ruhu ge!iı·irler. Baygınlıklar geçi· 
rir.. Tahir, Haralambo Paşayı 

her dakika tehdit ediyor. Vakıa 

elinde paraLellur:ı tabancası yok. 
Lakin makalenin provalan din:ı
mitten daha kuvvetli .. 

Fıkrayı kı~a keselim: Eli, ete
ği, ayağı, yenağı, alnı bir ksç de· 
fa Haralambo Paşa tarafından şa
pır §upur öpüldükten aonra Baba 
Tahir tam bin adet lirayı Osmrr 
niye -ki o zaman altındı- l ·
hr için ve madama bir hizmet ol
sun diye razı olur. Lakin: 

- Çık paraları! Der. Paşa 
Hazretleri: 

- Başımla beraber. Şimdi cu • 
ımarlesi aqamı. Her taraf kapalı. 

(Bu beyler bir hükumet yap- nilerle beraber çalışınn.sını ıayıP 
mak değil, fırsat bulsalar birbirle~ ediyorlar . Hakikaten bu mesele 
rini yerler, kimse kimseyi çeke- Ki.irtlerc kurulan bir tuzaktır. J3e~ 
mez . Haco ağa, Dedirhanilerin her şeyi anladım . Hepsinin fi1'' 
aleyhine dönmüştür. Esasen Be- ri sırf ahaliden para çekmektir.) 
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BORSA 
29 Kanunuevvel 1932 

Nukut (Satış) 

~ ar ş - -20 L Fransu: 1 iO, -
1 Sterlin 712.-

1 Dol:ır 213.-
20 rJree 219,-
20 L neıçtta 118.-
20 Drahmi ~3.-

20 ls\•lçre E20 -
20 Le\'.a ~7.-

1 lorln 85,-
20 Kuron Çelı: 123,-

ı Şilin Av 
ı Pczeta 
t Mark 
ı Zolııtl 

1 Pengö 
20 Ley 
2\1 Dinar 

ı çervoaec; 
1 Aluo 
ı .l\lecediye 
ı Banknoc 

:Kuruş 

27-
17,-

so-
2t-
31-
23,
sa-. 

Q23,-

34.-
2~3.-

Çek fiatlan (kap. sa. 16) 
l'ırls 12.03 

TAKViM 
Cuma 

30 K. evet 
2 Ramr.:ıao 

Gün do~uşo 7,2S 
Gün atışı 16,49 
:Sabah namazı 6, O 
Öğle namazı t ,16 
ıı.ıudı n::.mazı 14,37 
Aks m namazı 
Yası camazı 

imsak 

16.49 
18.28 
~.3S 

Yılın geçen günlen ~H.ı4 

Cumartesi 
31 K. eve; 

3 Ramazan 
7,26 
16,'iO 

6.50 
12,17 
14 37 
16.50 
18,23 
5,SS 
365 

kalan '1 1 

yonlar kazanını§lardı. Bir derece. _ Kabil mi?. 
ye geldi ki ıirketin kasaları, me- - Bana bir c:?oıtluk 
murlarınm keseleri altınları muha- ? 

, Yarın da pazar .. Pazartesi, erken· 
yapmaz ' den, bankalar açılınca gider, pa· 

1 ondrı 707-
Nev·Yort 0.4702 
MllAno 9.1668 

l'rağa 
Vio,;ana 
l\ladrit 
Beril o 
Varşova 

Peşte 

Bükreş 

Belgrat 
1\1 skova 

:s 58~0 
4,0550 
s 7640 
1.9708 
4.16-
3.44-

HAVA - Yc§ilköy ruıkert rasat merltC 

zinden verilen malumata göre bugün ba1' 

az bulutlu ve s:ıkin olacaktır. DUn ııa1' 
tazyiki 772 milimetre, en fazla aıc&klılC f, 

en az 3 derece idL 

mıaın .. 
fazaya yetismiyordu. - Nasıl yapayım?. Gazeteler 

Haralambo pa'4 gerçekten bi müvezzilere dağıtılıyor ..• Nasıl 
köpeleöğlu · · lı icat ediyor; en na~ geri alınır?. Eğer dünden haber 
mualu adamları bile aatın alıyor. d. b Ik. "'!i versey ın, e ı •.. 

er yüzüne böyle usta hırıız ne - Ocağına düştüm, Tahir Bey-
aelmiı, ne de gelecek. 

efendi Hazretleri .. Bana bir do:1t-
Baba Tahir mi, Haralambo pa· luk?. Yarındünyaya kar~ı rezil o-

f& mı daha yaman? Baba Tah·ır 1 ... k k d acagız; epaze, epaze. • •.. 
on an üstün çıktı. Hükiimeti, mil· Emin olunuz ki Baba Tahrin 
Jeti haraca kesen Haralambo P&fa bu makaleleri neşredeceği yok ..... 
bakınız, baba Tahire nasıl tıkırtı· Bu derece ağır bir mektuba, de • 
kır vergi verdi. 

ğil bu zamanda değil Avrur>a -
Haralambo Paıanm bir karııı da Abd'.lh · ' hd d ı· , u amıt a in e ve stan 

vannıı. Olur ya! Li.kin bu hanım buld b.l dd k 
efendi f azl:ıca oynak, çok serbesti dt. 

a ı e mü eiumumi arışır· 

taraftarı imi§. Ben b;lmiyorum a· B b T h. 
. • a a. ır: - Paşa, paşa, sen 

ma hanımın §Öhreti de ortalığı bir hır do~t. adamaın. Sana bir iyilik 
sis gibi ıarmıı. etmeyı ııtemez değilim .. Matba • 

Baba Tahir, ltalyanm üçüncü aya sorayım. Eğer bu nüshaları 
derecede ıehirlerinden birinde o~tadan kaldırıp bir kaç ıaat i • 
haftada bir ve yahut iki defa çı - çın de. be!,. altı gazeteyi tekrar ya· 
kan ismi gibi cismi de yarı mev - zıp, dızdırıp, düzeltip, haaabililer
hum bir gazeteye Beyoğlundan ae işin olur. Lakin bütün bu masraf 
bir uzun mektup göndertir ve onu lan son santimine kadar vermeH-
20 frank bedelinde neşrettirir. j sin .• 
Mektupta Haralambo paıadan, 

1 

- Bat üstüne Tahir Beyefendi 
bilhassa madam Haralambo pa · Hazretleri .. 
tadan çok bahis geçiyor. Bu bahisw - Bilinin ya? ... Ekıtra bir 
leri burada bir bir zikredecek de- it görülecek •. Ya bir iki •aatte bu 
jilim. Jifeı., namusa, haysiyete İf olur, yahut madam Haral.imbo 
dokunacak l>ir sürü sözler, gazete Paıa yarın yoktur .• Soluğu Atina
ıütünlarma geçmesi kanunen ya- da alır ••• 
aak bir küfe süprüntü. • • • - Acaba kaç kuruı takdim e· 

raları alır, hemen huzurunuza ge
lirim; kahvenizi de içerim . • 

Bruksef 3.379ıl 

Atlna 8:'43-
Cenevre 2.4389 

Sofya 65.6275 1 
Amıterdam ı .tb50 , 

79 6:'50 

3455-
1094-

Esham 
iş Raakası 10 Tcrkos 32-
J\nadolu 25 80 Çimento Ar.· 8.55 
Reji 8,IO Onyon Dey. 24,-

Şlr. Hayriye ı:ı. Sark Oey. ı.~o 

l'ranl\' .. y 4,30 ltalya 2-
U. Sigorta 24,- Sark m. CC'7.A 2.35 

omontl 2M5 Telefon 

istikrazlar Tahviller 

Radyoda : 
···············-··· 
lST ANBUL - 18 den 19 a kadar J{e ' 

mal Niyazi Bey ve arknd~lan, 19 dan ıJ 
ye kadar Orkestra, 20 den 20,30 a kad" 

BclktS Harum, 20,so dan 21,ao a kadar ıt•1 

nanlar saz heyeti, 21,30 elan 22,30 a ka<I" 

' Orkestra, Ajans, ve Borsa haberleri, sa' 

1 
nyarı, 22,30 dan 23,30 a kadar Allturka -1 
(Ramazan günlerine mahswı) DartıttallıJI 
heyeti. 

Istanbul Belediyesi: 



30 Klnunoevvel 1932 

Bir Musili Mu~ıueresı 

VAKiT 

iki gün sonra 

Terkoa Belediyenin 
Yahut 

MuhiddinB. Keşkülüfukara 
- 1 perde - T erkos mukavelesi 

esaslarınt 
Hacıyvat - (Perdede yalnız) 

:Yar hey .. Yaaaar hey! .. 
Hey yar bana bir ey,... lence 

llledet ..• yaaaar hey! 
Karaıöz - (içeriye karıaına 

•etlenir) : Abla! 
Karııı - Hu! 
Faraıöz - Kalk ıu feneri 

nlc, biz gene bu akıanı erken • 
den bir komtuya ıavutabm ! 

Karısı - Ne var, ne oldu ae· 
!ile? 

Karaıöz - Ne olacak bakıa· 
ııa... Radyoda ıene biriıi ıoğuk 
nevadan gazele baıladı ! 

Karııı - Radyo değil o. a • 
Yol! Hacıyvat gelmif, kapının Ö· 

nünde maval okuyor! 
Karagöz - Bak yediği nane· 

'Ye ıu zırtapozun? Gözü kör mü. 
ılıtanbuldaki bu kadar plak dol
durma yerlerini de gelmiı, bi -
zirn kapıda maval okuyor. 

Hacıyvat - Yar hey .• Yaaar 
heeeey .•• Heeey ... Medeeet hey! 
Karaıöz - (Penceredn batını 

uzatarak) Ne yapıyorsun Hacıy • 
vat, kolay gele! 

- Eyvallah Karagözüm, ye· 
inekten ıonra, hazmı taam için 
devlethanenizin önünde ıöyle bir 
az alaturka serenat yapıyorum! 

Karagöz - (Karısına ıeale • 
llİr) Yahu, şuradan geni~e bir 
tabak getir bana 1 

Karıaı - Ne yapacaksın? 
Kara&"ÖZ - Hacıyvat alaturka 

aalata yapıyormuf, biraz alalım! 
Hacıyvat - Alaturka aalata· 

Yı da nereClen çıkardın külhani? 
Ben sana alaturka serenat de • 
diıa.---,-~-

Karagöz - O da neıi öyle? 
Hacıyvat - Söyliyeyim de 

dinle, ne olduğunu öğren: (Ay -
ni makamla): "Servinazım bir ni 
gihet çeşmi meıtanınla ıen,, 

Karagöz - Dur dur Hacıy • 
•at! Bir daha tekrar et bakayım 
!UDU! 

Hacıyvat - Mesti nuım bir 
:nigah et, ~eımi meııtanınla ııen ! 

Karagöz - Tu Allah müstaha 
' lmu Terıin be! Ulan kainat, öz 

TUrkçe diye beraber bağırırken 
aen hali meıti nazdan, çeşmi 
llleatandan bahsediyor1un? 

Hacıyvat - Ne yapayım Ka· 
ragözüm, bendeniz eaki bir ıa -
zelhanım, ortada okuyacak halis 
türkçe bir gazel bulamıyorum! · 

Karaıö.ı - Gazel bulamıyor· 
-an, tarla söyle ıinikoz ! 

Hacıyvat - Şarkılarda he • 
lllen hemen tam türkçe deiil ! 

Karagöz - Öyleyıe türkü M;yle 
kotma söyle, deıtan aöyle, divan 
aöyle! 

Hacıyvat - Aman Karagö • 
züm, bendeniz müddeti medide .. 
denberi bu vadide .•• 

Karagöz - Hac.ıyvat, iner • 
aeın aşağı tepelerim ha! Türkçe 
bir feY söyli;·eceksen &öyle, yok· 
•a çek araLaru baıka kapıya! 

Hacıyvat - Peki Karagö • 
züm, bu akşam ıana burada 
türkçe bir gazel ıöyliyeyim, fa· 
icat emret, bunu hangi makam • 
dan okuyayım? Acem aıirandaa. 
okuyayım mı? 

Karagöz - Radyodakilerin 
çoğu gibi ahbap kaçırandan oku· 
illa da hangiıinden istersen oku! 

Hacıyvat - Bayati sever mi· 
•in Karagözüm, bayatlden batlı· 
nraa mı 

Karqöz - Ulan, senin bu, 
yıllardanberi okuduklarının hep 
•İ bayati bunak herif! Onların 
içinde ben hiçbir taze.ini gör -
medim ki ... 

Hacıyvat - Öyleyse aana bir 
muhayyer yapayım! 

Karagöz - lıtemem, aenin ol 
sun! 

Hacıyvat - Neden? 
Karagöz - Biziın karının 

mantosunu da terzi, muhayyer 
yapmııtı ama, ıonra geriye gö • 
türünce almadı idi. 

Hacıyvat - Şu halde Hicaz
dan girip Nihavende ineyim, bir 
az Nihavendi dolattıktan sonra 
lsf ahanda karar kılayım. 

Karagöz - Ne hacet, yaya 
devrialem seyahatine çık daha i· 
yi! 

Hacıyvat - Aman Karagöz, 
ıana da makam beğendirmek 
Darülbedayie piyes beğendirmek 
ten daha ıüç ! Bestenigar yapa -
yım, bari, ~asıl ic>estenigarı se -
ver miıin? 

Karagöz - Ulan hacıvat, za· 
ten hu okuduklarının hangiıi 
peıtenkerani değil ki ! 

Hacıyvat - Allah alJah ben 
' 

de taşırdım ne okuyacağımı! ! 
Şattı araban, Şevkitarap, Suzidi· 
lara, rahatülervah, Dilkqhave -
ran ... Nasıl, bunları sever misin, 
bunlardan okuyayım mı? 

Karagöz - Aman Hacıyvat7 
~ığım, ıen bana bir keşkülü f ı • 
karadan oku daha iyi! 

Hacıyvat - Keşkülü f ık ara 
da hangiıi külhani? 

Karagoz - Bunların hepsin· 
den birer parça karııtırınca gü· 
zel bir ketkülü fıkara olur. 

Karısı (lçerdcn} Yahu, beni 
unutmayın, o ketkülü fıkaradan 
ben de iıterim 1 

Karagöz - Öyleyse çabuk, al 
udunu eline, benim zurnayı da 
gelir, tefi de hacıyvada ver, koş 
pencereye! 

Hacıyvat - Karagözüm, rica 
ederim, tefi aen çal da zurnayı ba
na ver! 

Karagöz - Yağma yok kera· 
ta! Şimdiye kadar hep tefi ben 
çaldım, parsayı sen topladın, bu 
akıam dn sen çal, biz toplıya • 
lıml 

Hacıyvat - Gel, Karagözüm, 
öyle yapmıyalun, bu akıam ne 
sen çal, ne de ben çalayım? Bu ak· 
şam beksi çalıın, biz dinliyelim, 
yann akşam da biz çalalım, bü
tün mahalleli dinleıin! 

Karagöz - Anıan Hacıyvat 
bekçi çalım! Dedin de gene si . 
nirlerimi oynattın! 

Hacıy\fat - Hayır ola, ne ol
du? 

Karagöz - Daha ne olacak 
canını? insan tam tatlı uykuda 
iken gümbür de gümbür ne fena 
oluyor &ftna .. Hatta dün gece, sa
baha kar!t rüyamda tam bana 
tayyare piyankoaunun birinci ik· 
ramiyesi çıknıı! ben de paraları 

bize izah etti 
Yapılan itili.fnameye söre, koy· 

dukları sermayenin yüzde altı fa· 
iz olar~ (100) bin lira ıirket İ§ • 

Jeri için tahvilat çıkarmak suretile 
iıtikraz ettikleri ıermayenin itfa 
ve faizi olarak $ellede 8 bin lira ki 
cem'an 108 hin lira firkete ödene· 
cektir. Bu para 108 bin liranın mu· 
kabili olan Fransız franeı ile öde· 
necektir. 

Şirketin bütün imtiyaz hakları 

ve mevcut bütün eıyaıı belediye
ye terkedilecektir. Bundan bafka 
f irket ıebekeııinin ıslahı iç.in bu ae· 
neki hasılattan 67500 lirayı b~ledi

yeye verecektir. Şirketle hükUmet 
v~ şirketle evkaf idaresi araaında
ki alacak verecek hesabatı da bu 
ıuretle takas ve mahsup yapılarak 
tarafeyn yekdiğerini ibraya razı 

olmuılar ve bu suretle de aradaki 
bütün meseleler halledilmiıtir. 

Şirketin kadrolarına gelince ; 
ba~ta müdür M. Kaatelno olmak 
üzere bizimle çalıımak istiyen ve 
müracaat edecek olan bütün me· 

murları itleri batında tutmayı be· 
lediye bir ıefkat ve kadirt inaılık 
eıeri sayarak bir vazife bileceğin· 
den bu münaıebetle ıunu bir kere 
iaba yazmanızı rica ederim: Ter-

• 
koı idare.inden hiç kimse çıkma • 
yacağı için yerlerin hariçten kim· 
ae alınmıyaca'ktır. Binaenaleyh 
vatandaılarm T erkosta iş aramak 

:için beyhude müracaatta bulun • 
mamalarını faydalı telakki ede -. 
rım. 

Unkapanı köprüsünün tamiri 
için Gaziköprüıü varidatından ya• 

pılacak 200,000 liralık iıtikraz me· 
aeleai de bütçe encümenindedir . 
Bu it de yakında halledilecektir . 
Kerestecilerde yapılacak 91uvak • 
kat hal meıeleıi de vekaletçe tet· 
kik edilmektedir. 

lbrahim Talim B. den açık ka -
lan umumi müfettitliie tayinim 
mevzubahı değildir.,, 

Muhiddin Beyle birlikte Anka -
raya giden fen heyeti müdürü Zi
ya Bey de gelmittir. lktıaat müdü
rü Süreyya Bey Ankarada kalmıı· 
tır. Düne kadar Terkoıtan iı iıte
mek üzere belediyeye 1500 kiti 
beyhude yere müracaat etmiıtir. 

Muğlada zeytin 
mahsul il 

Muğla. 29 (A.A.} - Bu ıene 
zeytin mahsulü çok iyidir. Mahsul 
geçen yıla nispetle üç misli fazla 
tahmin ediliyor. Bütün zeytin mın· 
takalarında zeytin hasdma bat· 
lanmıştır. 

Yalnız bal mahsulü bu yıl da ku
raklılc yüzünden azdır. Kuraklık· 
tan kovanlar yüzde 20 müteeuir 
olmuştur. 

almış, bu ıevinçle eve gelmi!, ço ==ıı============= 
luğu çocuğu etrafınıa almı!, ye • mit olıun ! 
ni yaptıracağımız apartımanla • Karagöz - Anlaşıldı, bizim 
rı lıtanbulda mı, yokaa Beyoğ • bu davuldan vazgeçeceğim•z 
lu tarafında mı yaptıralım? diye yok! Oldu olacak, bari bekçile -
tatlı tatlı konuturken dawlun rin yanına birer de zurnacı koy· 
gümbürtüsile naııl yalaktan sıç- aak da mahalle aralarında aaba • 
radıyaam haydi paldır küldür ao ha kar§ı alaturka birer konser 
banın üıtüne ! . dinleıek l 

- Vah Karaıöaüm vah! Geç O.maa Cemal 

• 

1 
lşliyen 

Millt Roman -52-

7 ~ubat 
Helenin arkadaşlığı bana her 

ıcyi unu\tunıyor, hatta samimi 
dost o)mıya başladığımız Rudolf· 
la bite bu yakınlarda sık sık 

dolatmıyoruı. Yelnıı eçen ak· 
ıa-m 'Onunla Koımopoliten KIUpte 
otururken cammı 1tkan bir Yak'a 
oldu. Arkamızdaki masada yüı· 
lerinden ve konu~mnlarmdan Er· 
meni otdukluı pek belli olan 
üç genç oturuyordu. Bir aralık 
onlaran Türklerden bahsettikleri 
l<ulağama çalındı, gayri ihtiyari 
dikkatim o tarafa kaçh. 

Nihayet onlar<lan bırinin: 
- Eşek Türkler! 
Diye bir kiifür savurduğunu 

;şidince bilmem ınası1 bir hisle, 
makine fibi hemen arkama dön
düm. Kendime bikim olmasay· 
dım ve Rudolf ta mani olmasydı 

bir vak'a çıkaracakhm. Fakat 
arkadaşım koluma girdi ve beni 
clıtarı slirUk:ledi. 

Sen ne kadar 1akl11am tanı· 
dıldınm bana ~6rk diyorlar. O 
dört parmak kara ka,ı. Ermeni
nia aaYurduiu küfürden bana 
da ister iıtemez qeklik sıçradı· 
j'ını hissettim ve Rudolfuo ya
nında mahcup oldum. Fakat ne 
kadar geri bir millet içinden 
çıkmış olursam olayım b6yle ci· 
teri bet para etmer, kGstah bir 
&meni tanfındaa tahkir edilmek 
ineli nef°'aime aokuadu. 

Bunlar ne kaba mablüklar. 
Baıka i11Janlara da hürmet et· 
mek lazım geldiğini bilmiyorlar. 

Bu hadiseden Helene biç 
bahsetmedim. Çünkn hakarete 
mukabele etmemit olmakla onun 
yanıoda küçük düıeceğimi anla· 
dım. Nedense, bu güzel kız ben· 
den bahsederken: 

- Benim Tnrküm. 
Demekten zevk alıyor. 
Helenle ırkadıılıiımı:ı gitgide 

hi11t bir sabayft giriyor. Bazı 
akşamlar onunla lcol kola girip 
gezintiler yapıyoruı:. Bu arkadaş· 
hk bana çok dafa bir ae~itme 
gibi görünüyor. Fakat vakit va· 
kit Helenin öyle arkada~ça ve 
aamimi tavırlara var lci ümidimi 
kmyor. Lakin, ne de olu, bu 
böyle kalmıyacak. 

16 şubat 
Helen üç gGn önce ailesinden 

bir telgraf aldı ve memleketine 
gitti, annesi hastaymıı. 

Helen gittikten sonra içime 
bir yalnıxhk hissi çöktü. Anlı· 
vorum ki bu kız burada b~nim 

hayatımı dolduruyor. Şimdi hep 
onu dütilnllyorum, onu arıyorum. 
Y aluız kabaca gündelik meşgale· 

. )erimden de ze•k almamıya baş· 
Jadım. 

Dün akpm Miater Aliı bana 
yeni bir "onferana teklifi yaptı; 
hem de bu aefer bur•dı, lclüpte 
verecejim. Daha üç. günllm var, 
iyice baıırlanmıya ıayret edece· 
ğim. 

Mister Aliıin söylediğine göre 
buradaki ıençlrr ıarklılarıa di· 
nine meı ak ediyorlarmı7. Binaen· 
aleyh onlara biraz müılümanlık· 
tın babaedeceğim. Bunu ben de 
pek bilmem ama kartımdakiler 
bu busuıta büabütün karacahiJ 
olduklarından atıp tutmaya da 
cevaı var. Konferan11n aonunda 
prktaki hırlatiyanhk telekkiıin· 
den de babıedeceğim. 

Bu koaferanılar benim bütçe· 
me biç de küçük olmıyan bir 
~ey ilave ediyor. Mesela bu se
ferki konferaaımdan otuz dolar 
alacağım. Konferanaıau mümkün 
olduğu kadar cazip ve onların 

Sayıfa S 

Yar~ 
Yuan. Necmettin HaUI 

ho,una gidecek tarıda ı6ylemek 
benim de menfaatim iktizaıından. 

ı~ ıulHtf 
Helenden hiçbir haber yok. 

Git iği yerden bana bir kart bile 
yollamadı. Kim bilir belki ınnesi 
çok hasta dır, yahut da hemen 
ôönmek U:zeredir de buna lUıum 
görmedi. 

Bu sarıtın , sevimli kızcağııı 
çok özledigimi hissediyorum. 
Ycrın akşam konferansımı ve· 

receğim. 

•;ıo ıubat 
Dün gece l<0nfer anıımı ver

dim. Bu konferanım gene bir 
TOrk tarafından verileceği llln 
edildlği için gerek darlllfllnun 
muhitinden, gerek dışarıdan pek 
çok kimseler beni dinlemlye 
gelmiıler ve salon hıncahınç dol
muştu. 

ilk konferaaım bana epeyce 
ceaaret vermiıti, onun için lau 
sefer küraUye kendime ınnae· 
rek çıkhm: 

- Dostlarım, kardqleriml Ben 
dünyaom öbür ucundaki bir mem
letten bü hür ve mes'ut alkeye 
tam bir muhabbetle geliyorum. 

Diye başladım ve ister iıtemez 
konferansımın mevzuunu biraz 
geniş tuttum. Türkiyenin umumi 
ve içtimai vaıiyetinden de babı
etlim. Söyledikçe orada ıeçircli
iim günler akhma :g-eldi, buaam 
kabardı: , 

- Türkiyede yaııyan inualar 
umumiyet itibariyle hAll, kurunu 
vustadan kalma bir cehalet ve 
taassup içindedir. Hunu gider· 
mek için buradan giden birçok 
kardeşleriniz çalışıyorlar, bu pri 
şark milletini adam etmiye ut
raıı yorlar. 

Türk oldujum ilin edildiji 
iç.in kar§ını:r:da aöz söylerken 
biraz utanıyorum. Fakat ıunu da 
söyliyeyim ki ben Amerikan klll
türüyle yetişmiş bir gencim; vic-
danım ve irfanımla TOrkiyeye 
değil Amerikaya baghyım. 

Şarkta son Eamanlarda ıbldı
ğını itittiğiaiz baıı ceaaretli adnn· 
~ar, eaas itibariyle, itte buradan 
gitmiı olan kardqlerinizia, bqlr 
kardeflerimizio eseridir. 

Dedim. 
Sonra m6ılümaalıjın nasıl ip

tidai bir din olduğunu bildiğim 
kadar anlattım. En sonda, 
şark kavimlerinin de prp me
deniyetine girmek iç.in hıristiyan 
olacaldannı .&yJedim. 

Mister Alis beni hararetle 
tebrik ederek kUrsüden indirdi, 
sürekli surette alkışlandım, fakat 
bu alkıılar ara11na TOrkçe 
bir de: 

- Namusauz! 
Nidası karıııaca beyllİllı atb. 

O kadar araıbrdığım halde, bu 
alkıılarm ahengini bozaD klfrü 
kimin ettiğini anlıyamadam. Her 
halde bir Türk olacak. 

Gece odama dönünce: "Aca· 
ba biraz ileri mi gittim?., diye 
düşündüm. Fakat ne olursa ol-
sun, bunları bir kere söylemiı 
bulundum. 

Konf er anı salonundan çıkar· 
ken sarı yüzlü, çekik g&:r:ltı bir 
Çin i yanıma geldi. YOıünde biç 
bir sarih mana bulamadım. Her 
Çinlininkine benı:iyen o ince •e
siyle: 

- Size bir kitap vereyim, 
ikinci konferansını:r:da istifade 
edersiniz. 

Dedi. Bu aöilerden de hiçbir 
şey anhyamadım, fak at teıekkllr 
ettim. O, uıattıiım eli bile uk
madan ayrıldı. 

(Devamı YW) 
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Tuzla ile Gebze arasında bir iacia 
·······--········-·························· .. ··················-··---·················· 

Bir ihtiyar öküzlerini 
kurtarmıya uğraşırken 
tren altında parçalandı 

Dün sabah Tuzla ile Gebze a· 
raunda feci bir tren kazası ol • 
muf, Ankaradan şehrimize gelen 
trenin altında kalan bir köylü 
parça parça olarak ölmüştür. 

Ankara treni dün sabah saat 
sekize doğru Gebzeden Tuzla ya 
doğru gelirken metruk tuğla fab-

• 
rikası önündeki virajda makinist 
bir köylünün demiryolları üze -
rinden iki öküzile birlikte geçti • 

ğini görmüş, lakin arada bir kaç 
yüz metreye yakın mesafe oldu • 

gu için tren gelinciye kadar köy
lünün hattan uzaklaşacağını zan
nederek düdük çalmakla iktifa 

etmiş, fren yapmamıştır. Lakin 

köylü ile tren arasında az bir me
safe kaldığı halde hala onun hat

tan çekilmediğini görünce fren 
yapmış, saatte 40 kilometre ka -
<far sür'atle giden tren o hızla 50 

metre gittikten sonra durmuş, bu 

arada köylüye çarparak sürükle· 
mit ve biçareyi parça parça et • 
mittir.. 

Trenin istasyon olmıyan bir 
yerde birdenbire duruşu yolcular 

arasında telaş uyandırmış, her -
keı dııarıya fırlamıştır. Yolcular 
dıtarı çıktıkları zaman feci bir 

manzara ile karşılaşmışlar, za -
vallı adamcağızın bir kolu ve bir 

bacağı kopan cesedinin ufak par· 
çalara ayrılan başının trenin ö -
nünde durduğun.u görmüşlerdir. 
Bu v&ziyet uzerine derhal tren -
den çıkarılan telgraf makinesi 
hat boyundaki telgraf tellerine 
takılmış ve Gebzeye telgraf çe • 
kilmiştir. 

Bu sırada kazayı uzaktan gör

düğü anlaşılan zavallı köylünün 

ailesi efradı ağlaşarak gelmişler

dir. Bunlardan ölenin muhacir 

:Ahmet adlı yetmiş yaşlannda ka
dar bir ihtiyar olduğu öğrenil-

Sihirli 

miştir. Anlaşıldığına göre Ahmet 
ağa iki öküz koşulu sapanile de
miryolundan geçerken sapan ray· 
lara takılmış, bu sırada tren de 
görünmüştür. Ahmet ağa sapana 
bağlı olduklarşı için tren tara • 
f ından ezilmek tehlikesine maruz 
olan öküzlerini kurtarmak için 
sapanı raylardan ayır.mağa çalış -
mıştır. işte bu sırada tren gelmiş 
ve zavallı köylüyü öküzlerle be· 
raber sürüklemeğe başlamıştır. 

Fakat öküzler sürüklenirken 

müthiş bir kuvvet sarf ederek bo· 

yunduruğu kırmışlar, bu suretle 
kurtulmuşlardır. Ahmet ağa ise 
parçalanmıştır. 

Kazadan iki saat kadar sonra 
hadise mahalline gelen müddeiu· 

mumi tahkikata başlamış, maki • 

nistin ve yolculardan bazılarının 

ifadelerini almıştır. Makinist 

köylünün çekileceğini zannettiği 
ve sapanın raylara takılı olduğu
nu bilmediği için daha evvel fren 
yapmadığını söylemiş ve: 

"- Daha kuvvetle fren yapa -
rak köylüyü kurtarmak belki de 
mümkündü. Fakat bu takdirde 

sür'atle giden tren hemen hemen 

ani bir şekilde duracağı için tren

de bulunanlardan belki on, on beş 
kişinin ölmesi ihtimali vardı. Eh-

veni şeri tercih etmek mecburiye· 

tinde kaldım,, demiştir.. 

Lokomotife bakıldığı zaman 

sapanın, lokomotifin ön tarafın • 

da bulunan hareket kolunu iğ • 
rilttiği görülmüştür. Ali.kadar -
ların söylediklerine nazaran, hat 

üzerinde bulunan sapanın treni 
raydan çıkarması tehlikesi de 
mevcut bulunuyordu. 

Bu kaza yüzünden her zaman 
10,20 de Haydarpaşaya gelen 
Ankara treni dün saat ancak 
13,40 da varmıştır. 

Gözler 
Kedi, köpek, maymun bu güzel kadı
nın gözleri karşısında uyuyuveriyor ! 

Paristen Londra gazetelerine 
'bildiriliyor: 

Bugünlerde bütün Pariste 
şöhret kazanan genç kız matma -
zel Kaisaa Robbadır . Gözleri -
nin kuvveti ve güzelliğile Pari -
ain her sosyetesine giren ve bu 
ıgözlerin sihirkar tesirini her 
ıhayvan üzerinde tecrübe ede -
rek muvaffak olan matmazel 
ıgirdiği her yerde karşıl&§tığı her 
hayvana bir iki saniye bakarak 
onu derin bir uykuya daldırıyor. 1 

Matmazel Robba'nın git" :ği \ 
her yere misafirlerin hepsi ke· 
ldilerile, köpeklerile, ınaymunla
rile, kuşlarile geliyorlar. Matma
zel bunların gözlerine bakar 
bakmaz bunlar da ölümden fark· 
ısız derin bir uykuya dalıyorlar. 

Matmazel yılanlarla kerten -
keleleri de ayni şekilde uyutmı • 
ya muvaffak olmuştur. 

Bu hayvanların bu ~eşit uy
kuya varmalarından dolayı hiç
bir zarara uğramadıkları anlatı - 1 
lıyor. 

GözlerUe hayvanlar1 teshir 
eden Kala- Robba 

VA.KIT 

Güzellik 
Sahtekarlığa ve 

fe akete 
mani olamıyor ! 

Dünyamn en güzel kadmı 
ve yıldızı nasıl mahvoldu? 

Nevyorkta yaşamakta olan 
Me§hur ve güzel yıldız Mary 

Nolan dolandırıcılık .töhmetile 

tevkif olunmuştur. Mary ikamet 
ettiği bir otele borcunu ödemek 

için bir çek yazmış, otel bu çe -
kin havale olunduğu bankayı a • 
ramışsa da böyle bir banka bu • 
lunmadığını görerek işi zabıtaya 
haber vermiş ve zabıta sahtekar-

lık ve dolandırıcılık yüzünden gü 
zel yıldızı tevkif etmiştir. 

Tasarruf ve Yerli mal 
Dün binlerce talebenin konferans 

s.a onunda ve abide önünde tezahüratı 

Mary Nolan ltalyan bir baba Dün Talebe Taksime <! oğru giderken 
ile Amerikalı bir kadının evladı- Tasarruf haftaın mü.nasebelile be tarafından da heyecanlı nutuklat 
dır. Valdesi onu henüz bir buçuk tanzim edilen programın ikmali için söylendi. Jlitingte yüksek tahsil (il 

yaşındayken Amerikaya götür • dün JJlilli Türk Talebe Birliğinin te- lise talebesinden binlerce talebe ho ' 
şcbbüsü ile Darülfünun ve Yüksek zır bulunmuş ve mitingi müteakıp bif 
tahsil gençliği Darülfünun konferans kafile halinde Beyazıt. Diı·anyolll• 

salonunda bir miting tertip etmişler- Ankara caddesi ve Köprü yolu ilt 
dir. Tasarruf hakkında müderrisler · Taksime kadar gitmişler, cümhuriyet 
den Jbrahim Fazıl Bey tarafından abidesi önünde ayni suretle nutuklar 
bir konferans verildikten sonra talc- irat edildikten sonra dağılmışlardıf• 

müş ve bir manastıra yerleştir • 
mişti. 

Mary, on dört yaşına bastığı 

zaman ölüm yatağına düşen k;tz 
kardeş ini görmek üzere manaı • 

tırdan çıkmış, ve bir daha manas 
tıra dönmemişti. 

Bu hadiseden birkaç ay son· 

Marl Nolan 

ı·a Marinin güzelliği nazarı dik
kati celbetmiş, kendisi de herke -

sin gıpta ettiği bir yıldız, bütün 
dünyanın sevdiği bir güzellik 
kraliçesi olmuştur. 

Harison, Hishere, Jana Gil -

son gibi bütün dünyaca tanınm1ş 
sanatkarlar onu kendilerine mo
del yapmak için biribirlerile ya

rış etmişler ve Mary dünyanın 

en güzel kadını ilan olunmuştu. 

Mary, sahne alemine lmogen 
Vilson namile girmiş, ve bu isim 

altında birçok iskandallerin kah
ramanı olmuştu. 

Marinin kara suratlı komed -
yen Frank Tinneyi sevmesi 
muvaffakıyetlerini berbat etmi!, 
bunun üzerine Franktan ayrılmıştı. 

Geçen sene martında zengin 
bir borsacı olan Vallace Mak 

Crerg ile evlenmiş, fakat birkaç 
ay sonra ondan da boşanmış ve 

iflasının ilanı için müracaat et -
mişti. Bütün bu hadiselerden 
sonra vukubulan bu sahtekarlık 
ve dolandırıcılık ithamı Mariyi 
büsbütün yıkmış gibidir. 

Kendisi son hadiseden sonra 
"Artık yıkıldım. Bunun hepsi de 
bu mel'un güzelliğim yüzünden 
1

''lfıma geliyor.,, demiştir. 

-===================~ 

Yunanistan ordusunu azaltıyor ! ......................................................................................... 

Sel8n •kte musevilerin 
yaşaması imk8nsız .. 

Tasarruf yüzünden alınacak tedbirler 
kabine ile Venize osun arasını açtı! 
Selanik, 28 (Hususi) - Yu - meb'usan heyeti umumiyesinde 

nanlılar tarafından 'yapılan şid & müzakeresinde ısrar etmektedir •' 
detJi tazyikler yüzünden musevi Bu meseleden dolayı, kabine if<; 

unsurunun selanikte yaşamasına M. V enizelos arasındaki ihtilaf 
imkan kalmamıştır. Yunanlılar mu 1 gerginleşmiştir. 
sevilerin elinden bütün ticareti al- Mesele meclisi meb'usan heyeti 
mak ve onları hicrete icbar etmek umumiyesine getirildiği takdirde 
için muayyen bir program takip e· kabinenin ekalliyette kalması 'f/e 
diyorlar ve bunda da muvaffak o· 
luyorlar. Burada çıkan musevi ga· 
zetelerinde okunduğuna göre se· 
lanik musevi amele ve esnafı, 

müçtemi bir halde ailelerile bera
ber Cezair. Tunus ve Fasa hicret 
etmek ve orada yerleşmek için 
Fraıısada alakadar teşkilat ve ma
kamata müracaat eylemişlerdir .. 
Şimdiye kadar Selanik musevile
rinden beş yüz ailelik bir grup, 
şimali Afrikaya hicret etmek iste
diklerini beyan eylemişlerdir. 

Bunları, daha bir çok musevi ai
leleri takip edecektir. 

Bütçenin tevzini yolunda •• 

Atina, 28 (Hususi) - Yunan 
hükumeti, bütçesini tevzin edebil~ 

mek ve bir milyar drahmi tahmin 
edilen açığı kapatmak için iki kol
orduyu lağvetmek, beş piyade fır· 
kasının kadrosunu da liva derece
sinde indirmek niyetinde bulunu
yordu. 

Hükumet ordu kadrosunda yap· 
mak istediği bu tasarrufu, uzun 
seneler sulhün müemmen olduğu 

hakkındaki kanaatine istinat etti-

istifa etmesi ihtimali vardır. 
müc-?e'.ilsEnineltçşou?a- ari dlÇ 

Yeni ve eski takvim 

Atina, 28 (Hususi) - Dahiliye 
nezaretine gelen haberlere göre 

eski takvim taraftarları, noktai 
nazarlarını kabul ettirmek için A· 
tina üzerine bir yürüyüş hareketi 
tertip etmek niyetinde bulunuyor• 

lar. Eski takvim taraftarları noktai 
nazarları kabul edilmediği takdir• 
de kiliseden ayrılarak ayrı ve mü•• 

takil din cemaatları teşkil etmel< 
tehdidinde bulunuyorlar. Dahiliye 
nezareti, mahalli hükumetlere et• 
ki takvim taraftarlarının bu yürü· 
yüş hareketine müsaade etmeme • 
lerini emretmiştir. 

Kilise, eski takvime avdet et • 
memekte ısrar etmekte ve eski tak• 
vim taraftarları ayrı dini cemaat· 
lar teşkiline kalkışacak olurlarsa• 
onları mürted ilan etmek tasavvu· 
runda bulunmaktadır. 

Kilise bu noktai nazarın hüku• 
mete bilrlirmek nivetindedir. 

riyordu. lngiltere, Amerlkay 
M. Venizelosla fırkası, memle . altın gönderiyor 

ketin müdafaası tehlikeye düşece· 
·1 New·York, 29 (A.A.) - Ma· ği iddiası e hükUmetin tasavvuru· 1 

J·estic vapuru, 15 Kanunuevve na şiddetle muhalefet ediyorlar .. 
Başvekil M. Çaldaris, bu mesele • taksitinin bir kısmı olan 15 mil· 
nin mütehassıs erkanı askeriyeyle yon dolar altını hamil olduğu hal· 
siyasi fırkalar rüesasından mürek· de buraya gelmiştir. 
kep bir encümen huzurunda mü - Vapurda 2,5 milyon dolar kıY
zakere ve tetkik edilmesini teklif metinde Fransız altını da vardı· 
ettiği halde M. Venizelos, mesele· 1 Bu altının hususi bir müesseseye 
nin ehemmiyeti hasebile meclisi 1 gönderil.miş olduğu söyleniyor. 
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Kadınlar 
Erkekleşince •• 

Roman üstadı Hüseyin Rahmi 
Beyin bir tiyatro eseri yazdığım 
karilerimize haber vermiştik; bu 
piyes bu hafta Darülbedayi san· 
atkarları tarafından sahneye ko· 
nulmuştur. Eserin ismi "Kadın

lar erkekleşince ... ,, dir. 
"Kadınlar erkekleşince,, üç 

perde ve iki tabloluk bir piyes -
tir. 

Eser şöyle hulasa edilebiliı·: 
Eaki tarz bir ailenin vesayetine 
verilmiş zengin ve yetim bir kız 
Yardır. Bu kız bir genç erkeği se
ver halbuki kızın servetini o 

' 
zamana kadar idare etmiş olan, 
ondan sonra da bu serveti elden 
çıkartmak istemiyen büyük ha -
nım, kızı kendi oğluna almak is
ter. Halbuki genç erkek de aile· 
sinden gizli, sevdiği bir kızla ev
lenmiştir. 

Zengin yetime, sevdiği adama 
kaçar; genç adam, nihayet karı· 
sını alıp eve getirir. Gelin - kay· 
nana arasındaki geçi.msizlik. .• 
ihtiyar baba, otuz sene karısına 
söz geçirememiştir, bu sefer de 
geliniyle, oğluyla didişmek vazi
yetinde kalır. 

Genç, karısını alıp başka bir 
yere çıkmıya mecbur olur. Para· 
lan yoktur, ikisi de çalışmıya 
mecburdur, ikisi de işe gidiyor
lar. Fakat günün birinde bir ço
cukları oluyor. Kadın da erkek 
de dışarda çalışmakta oldukla • 
rına göre çocuğa kim bakacak? 
Hizmetçi, dadı filan tutmıya 
güçleri yetmiyor:. Kadın kararı -
nı verir: Çocuğa bir gün biri, 
bir gün ötekisi bakmalı! Bu su• 
retle ikisi de uzun müddet dai
relerine, çalıştıkları yerlere git • 
mekten kalmazlar, çocuk da ara 
da büyüyüp gider. Kadın böyle 
düşünüyor. 

Erkek, evlenirken sevgi coş
kunluğu içinde kadınla müsavi 
hakkı, müsavi vaziyeti kabul et· 
tiğine dair söz vermiştir; fakat 
şimdi tatbikata geçince imkansız 

lığı görür. Karısının işini bırakıp 
eTde kalmasıru, çocuğuna bak· 
masını söyler. Ret, kavga, niha· 
yet ikisi de evi bırakıp işlerine 
gider. Salıncağında yalnız kalan, 
aüt vakti geçtiği halde sütü veril • 
meyen, acıkan, bağıra bağıre ı s
talanan çocuk, bakımsızlıktan 

ölür. 
Genç karı koca, İnat yüzün • 

den oyuncak bebeklerini kırmış 
' iki çocuk gibidir. 

Genç adamın baba11, küçük 
ölünün başına bütün aileyi top
lar, yaslı sesile onlara nasihat e· 
der. Mesele çocuk yapmakta de
ğil, onu büyütmesini, yetiştirme
sini bilmektedir. 

Darülbedayi san' atkarları, Hü 
ıeyin Rahmi beyin piyesini itina 
ile oynadılar. Sinirli, inatçı de • 
diğidedik eski tarz büyük hanım 
rolünde Neyyire Neyyir hanım, 
Pek güzel ve muvaffakıyetli bir 
tip yarattı. Eski devir bir aile re· 
isi rolünde 1. Galip bey de iyi 
idi. 

Raşlt Rıza Rey 
Raşit Rıza bey ve arkadaşları 

temsil heyetinin bir Anadolu 
turnesine çıktığını yazmıştık. 
Heyet, Ankarada Halkevi tiyat· 
roıunda birkaç temsil verdikten 
sonra Adanaya gitmiştir; orada 
da. bazı temsiller verecektir. 
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H. G. Wells 
Wells, san'atına aşık ve mua

sır realist muharrirlerin içinde 
en göze çarpan bir romancıdır. 
"Biz hayatın "Bütün) nü yaza • 
cağız!,, diye haykırır: 

"Biz nice nice öğünmelerin 

ve yalancı iddiaların boşluğu an
latış nurumuzun parlak in'ikas· 
larında meydana çıkıncaya ka -
dar siyasi, dini ve içtimai mese· 
lelerle meşgul olacağız!,, diye i· 
live eder. 

Böyle güç meseleler, hiç şüp
he yok ki, zamanının Süleymanı· 
nı bile susmıya mecbur ederdi. 
Halbuki Wells için iş böyle de • 
ğildir. O, aksine, ilhamını ve va
sıtalarını bu gibi güç meselelerle 
uğraşmaktan alır. Welles'in bir 
vazifesi vardır: Yenilik yarat· 
mak .. Vasıtası da {Roman) dır. 
Wells her sahayı kendi sevdiği 

kelimeyi kullanayım "çamurlu,, 
görüyor, bu sahaların her biri
sinde ayrı ayrı değişiklikler yap· 
mak lazımgeldiğini, cemiyeti ıs -
lah etmek icap ettiğini söylü· 
yordu. En ufacık bir vak'a için· 
de tezini müdafaa yollu koca· 
man bir roman yazıyordu. 

Jules Verne ve {More) un 
Utopiasını taklit ederek yazdığı 
yirmi otuz fenni, ilmi eser bize 
bu velUt romancının mahiyetini 
pek güzel anlatır. 

Her inkılapçı müteceddit gi· 
bi Wells'in kuvvetli ve zayıf ta • 
rafları vardır. ilah derecesinde 
yükselttiği İçtimaiyat ve fende 
çok kuvvetli, fakat insan tabia· 
tını ve ruhi meseleleri anlamak· 
ta pek zayıf gorunuyor. "Dü· 
ğün,, Ü bu tezada güzel bir mi • 
saldir. 

Hayatın engin manası, hayata 
karşı cesaret, iman, yenilmiyen 
ümit, mefhumları hu realist mu· 
harririn gözünden kaç.mış gibi • 
dir. Cemiyeti düzeltmiye o ka • 
dar dalmıştır ki, ayni cemiyetin 
iyiliklerini görememektedir. 

{The war of the Worlds) 
diinyalar hürü ve The Neva Ma· 
chiavelli (Yeni Makyaveli), bize 

muharririn siyaset ve iş alemle
rinde geçen dalavereleri öğret • 
mek hususundaki azmini göste· . 
rır. 

Vells canlı, samimi ve iyi bir 
muharrirdir. Fakat romancıdan 
ziyade yenilik yapıcısı hüviyeti 
daha ön sırada gelir. 

İbrahim Hoyi 

Hüsnü ve Galip Beyıer 

Ankarada bulunan, İstanbul 
mıntakası baş mülkiye müfettişi 
Hacı Hüsnü Beyle umum nüfus 
müdürü Ali Galip Beyin bir kaç 
güne kadar ıehrimize gelmeleri 
beklenmektedir. 

...................... 
Köroğlu operası 
Köroğlu destanı, Anadoluda 

bilindiği kadar küçük farkla A
zerbaycan Türkleri arasında da 
meşhurdur. Azerbaycan musiki 
san'atkarlarından Üzeyir bey Ha 
cıbeyli, son zamanlarda Köroğ

lu destanından bir opera vücuda 
getirmiştir. 

Hindistanda 600 milyon kıymetinde 
altın toplanmıştır, 

bu kadarı Amerikada bile yoktur 

Bir musikişinas öldü 
Azerbaycan'ın genç kompo • 

zitörlerinden Asef Zeynallı, da
ha 23 yaşında iken Baku' da ve • ı 
f at etmiştir. 

Asef, Azerbaycan yüksek mu· 
siki mektebini ikmal etmiş, bir 
çok eserler yaratmıştı. 

"Gazep,, "Rüzgarlar şehri,, 

"ince,, "Kanlı sahra,, "Hint kı • 
zı,, ve "Sevil,, piyeslerinin musi· 

Amerika bankalarından birindeki altın kUlçeleri 
kisi Asefin eseriydi. 

Son zamanlarda Asef ''Baku,, 
namında büyük bir sinfoni üzerin Harp borçlarının s*ı fıkı or· 
de çalışıyordu. taya atıldığı bu sırada u Altın,, 

meselesi de kendini gösterdi. 
Beynelmilel teganni Milyonlarca insanın uğrunda 

müsabakası canım feda ettiği, milyonlarca 

Geçen sene Viyanada büyük insanın taptığı; ve bulmak, ele 
bir taganni ve keman müsabaka· geçirmek için her fedakarlığa 
sı yapılmış, müsabakaya kırk iki katlandığı bu korkunç madenin 
memleketten gelen 700 kişi işti· insanlık tarihinde ne yaman biı· 

rak etmişti. Tertip edenler, mü • mevkii vardır! 
sabakayı bu sene tekrarlamıya Saba Melikesi onunla ikbale 
karar vermi§lerdir · ermiş; kesralar, kc.lyserler onunla 

Bu seneki müsabaka taganni ve hükümran olmuş, imparatorluk· 
piyano müsabakası olacaktır. 26 lar onun bolluğu veya kıtlığı yü-
mayıstan, 16 hazirana kadar sü • .. d k l H t• D t . . . . zun en yı ı mış, azre ı avu 
recektır. Vıyana beledıyesı ge • b d" · 1 A t ma e mı onun a yapmış, n u -
rek san' atı himaye etmek, gerek· 

V . h lb' kt an Kleopatrayı onunla okşamı~, se ıyanaya seyya ce ı no a· ı .. .. .. 
d b ·· b k d velhasıl bu maden butun dunya-

sın an u musa a aya yar ım 
etmektedir Bu sebeple belediye ya hüküm yürütmüştür. Hala da 
bu iJ için 20.000 Jilin vermiJtir. yürütmektedir. 

Beynelmilel Jüri heyetinin re· insanlık tarihi, belki de arıya 
isliğini Viyana operası müdürü arıya sapsarı altın külçeleri ha
mösyö Klemens Krauss yapacak· line girmiştir. Romayı altüst edea 
tır. altın, İspanya imparatorluğunu 

Müsabakada hakem heyeti ta izmihla le uğratan altın, belki de 
rafından tayin edilmiş klasik o • bugün lngiltere, Fransa veya A· 
peralar çalınıp söylenilecektir. merika bankalarının kasaların • 
Müsabakaya iştirak edeceklerin da yatıyor. Yarın, öbür gün, ya· 
otuz yaşından fazla olmamaları hut on sene sonra bu altınların 

lazımdır. Taganni müsabakası . kime geçeceğini bir kimse tahmin 
na on sekiz, piyano müsabakası· edemez. Herkesin gözünden giz· 
na da on latı yaşından küçük o • li,' müstahkem mahzenlerde ya • 
lanlar umumiyet itibarile alınını· tan milyonlarca altının istikbali 
yacaklardır. pek karanlıktır. On sene sonra, 

Daha küçük yaşta olan belki de altınlar büsbütün kalkar 
fevkalade kabiliyetlerin müsa - ve onları kullanan kalmaz, zaten 
bakaya girebilmeleri hakem he • yeni nesil bir tek altın görmemiş
yetinin hususi müsaadesine bağ· tir. Onun nazarında altının bir 
hdır. kıy.meli yoktur, denilse mübala • 

Amerikada grip 
New-York, 29 {AA.) - ln • 

gilterede olduğu gibi Amerikada 
da grip salgını hüküm sürmekte· 
dir. 

Sıhhiye idaresi 35 hükumet da
hilinde 43997 vak'a çıkmış oldu· 

ğunu bildirmiştir. Bu rakam, ha· 
kiki rakamın ancak sekizde biri 
raddesindedir. 

Y almz New· Y ork'ta 10.000 
vak'a kaydedilmiştir. 

Bir posta tayyaresi 
ateş aldı 

Madrit, 29 (A.A.) - Lerifaya 
gitmekte olan bir posta tayyaresi 
kapaklanmış ve ateş almıştır. iki 
kişi ölmüştür. 

Ölen yolculardan birisi bal ayı 
seyahatine çıkmış bir kadın olup 
zevci ağır surette yaralanmıştır. 

ğa edilmiş olmaz. 
Bunların birçoğu, bu yüzden 

"Altına ne lüzum var?,, diye so· 
ruyorlar? .• 

Meksikalılar kakao ile tüyü 
kullanarak mübadelelerini te • 

min ediyorlardı.. Habeşliler, hala 
taşa altının vazifesini yaptırmak· 
tadırlar. Afrikalılar için demir 
altın kadar kıymetlidir. lji ada· 

larında, iktısadi muvazeneler ha· 
lina kemiklerile temin olunuyor. 

Altının en büyük meziye~i 

bozulmamak ve değişmemektil'. 

Yer yüzünün her tarafında bu
lunan altın, dolandırıcılıkla mah 

kum edilen doktor Dunikovisky
ye göre Nis sahillerinin kumla
rında mevcuttu. Zaten deniz su· 

yunun herbir tonunda bir miskal 
altın bulunduğuna inanılıyordu. 
Fakat bunu bir çıkaran bulun· 
madı. 

Asırlardanberi her senenin 

her ayında ortaya bir simyacı 

çıktı . Beş bin sene evvel, ilk de· 
fa olarak altını kullanan eski Mı· 
sırlılar arasında bile şu veya bu 

§ekilde altın çıkarmıya çalışan 
menfaatler vardı . Bunların biri 

de muvaffak olamadı . Belki 
bu uğurda sayısız insanlar yakıl-

dı, asıldı, boğuldu, gitti. 

Bugün bütün dünya altınının 
üçte ikisini İngiltere imparator· 

luğu dahilinde istihsal olunuyor. 
Hatta son zamanlarda bu istih

sal yüzde (71) e vardı . Bu al
tının çoğu, Transvalde çıkıyor. 

Amerikanın altın istihsali gün 
den güne azalmaktadır. Fransa 
ise hiç de altın istihsal et.miyen 

bir memlekettir. Bununla bera~ 
her Fransa bankasının büyük ka 
saları altınla doludur. Kristof 

Kolombun 1492 de Amerikayı 

keşfetmesinden beri bu memle
ketin istihsal ettiği altın 4 milyar 

245 milyon sterlin kıymetinde • 
dir. Bu suretle Amerika dünya • 
daki altının yüzde yirmi birini 

çıkarmış bulunuyor. 

Fakat bu yüzde yirmi 
bir cenubi Afrikanın istihsal et-

tiği altına nispetle ancak yüzde 
bir derecesindedir. Avustralya-

nın çıkardığı altın ise yüzde 17 
ye varır. 

Hindistan eskidenberi altma 
karşı ateşli bir hırs duyan bir 
memlekettir. Hindistanın yalnız 

son zamanlarda (600,000,000) 
sterlin kıymetinde altın topladı

ğı anlaşılıyor. Onun eskiden de 
topladığı altın hesaba katılacak 

olursa, Hindistanda bulunan al • 
tın yanında Amerikanın kasası 

pek küçük kalır. 

Altının kıymet ihraz etmesi 
onun mübadele esası sayılmasın
dan ileri geliyor. Dünya ona bu 
kıymeti vermekten vazgeçerse o· 
nun da hiçbir kıymeti kalmaz. 

Fakat bu sırada hiçbir mille· 
tin de altına karşı böyle bir ta -
arruzda bulunması beklenmiyor. 
Tabiatın bu en güzel madeni, 
bugün, bilhassa her yerden fazla 
Fransa, İngiltere, devlet banka • 
larında Nevyorkun Federal Re· 
serve bankasında, saklı duruyor. 

Altın yüzünden insanların çek 
tiği ıstırap ne vakit nihayet hula• 
cak? ! .. 

Bunu bir bilen yok! 
ô. R. 
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Pol, yalan söylüyordu. lyile§me· 
mitti. Bütün tanıdilı kadınlar ofia, 
Juttayı unutturamamıtlardı. Belki 
bunu yapacak bir İcadin •ardı. 
karşıki evde,. oturan ve çıplak kol· 
larile her gün evini temizliyen ka· 

30 -

rum.. Bundan bir ay kadar evvel 
Jiapisten çıktım. İlk işim sizi ge
lip aramak oldu. 

RIHTHOFEN 
in harp liabrab 

81 tnyyoreyl nasıl 
dtlşllrdUm? 

Birisi 
iki 

de vicdanlı 
ktuplar 

münevver, birısi 
kadından gelen m 

dm .••• 
Pol, onu bir gün yolda, e•ine dö· 

nerken gördü, yanına sokuldu. 
Kadın da onu taiiıyordu. Bunun 
için görütmekten çekinmedi. Evin" 
den, hizmetçilerden, hizmetçilere 
itimat olunamıyacağnıtlan ve atk· 
tan bahsettiİer. 

Genç kadın, PoJUn çekingenli· 
iini bir türlü anlıyamıyol'tlü: 

- Yarın, dedi, aaat heıte Ta· 
naiı ıokağmda 18 numaraya ge • 
liniz. f ngilizce dete veren Mis 
Kettiyl soraraıhız. Orada rahat 
rahat koniltabiliriz. Şimdilik A1-
laha ısmarladtk. 

Bu kadının ıednde müpheın 
bir surette Juttarun r;csini antlı • 
ran bir ahenk vardı. Gözlerinde· 
lti bakı§ ise aynen onun ff ;bi itli. 
PoJ, kendi kendine: 

- işte, diyordu, sevebileceğim 
bir kadın. Fakat Samuel Levinfa 
hakkı var. :başka bir erkeğe ait bir 
kaClın. Bell<i bana lfocası ile afa
Jarında lJeeleni bir geçimbiz1ik el· 
duğunu, ona elile l:iile döliunama· 
dığım, iki ıenedir ayrı odalarda 
yaıadıklarmı filin ıöyliyecek ... 

Pol bir poliıe Tanais ıokağının 
nerede olduğunu sordu. Poliı dU
ıtünUrken, Pol elini yüzüne aö • 
türdü, iki gündür traş olmadığı • 
nı, sakalının uzamış olduğunu 
anlatlı. Eve döndü. Kapıcı: 

- Mösyö PoJ, <ledi, sizi iki de
fadır arıyah kadın ..• 

- E.y ne oldu? 
- Bu sabah gene geldi. Saat 

on ikide gene gelecek. 
- Saat kaç §imdi? 
- On ikiye on •ar. 
Pol henilz tra~ıru bitirmlttl ki 

kapı çalındı. Bu kadin dutta de • 
gilili: 

- Beni tanıdım~ mı? 

Pof, bir an e•tei telgrafı aç • 
mak istiyor, fakat, kadının karşı· 
sında bayılabileceğinden korku -
yordu. Onu Bir an evvel batından 
savmak istedi: 

- Ne istiyonunuz? Size bir 
yardım etm~mi iıtiyoraanız1 lin ... 
bU değil .•.. Zira .... 

- Hayır. Bir ,ey istemiyorum. 
Y af ıy acalt ka Clat par l\m "ar. 

Po) katlatını cattı: 
- Demek f ~kir dejildin\ 7 

Servetinizi ittkınıza mobilya nl· 
mak icin sarfetmetliniz t1emek? 

- Hayır, liikim efencli. 
Pol anlayamıyordu: 
- D!ına p~k lleiitmit aibi ge· 

liyorsunuz. Sakı li piıa ede ge· 
çifmi~ olduğunuz fnüc!det. .. 

- Hayır Hakim efendi. Avu • 
katım bana her fe)'i irikir etmeği, 
mazlOm ve saf bir hal talcınmağı 
tavsiye etmifti. 

- inkar etme§i tabii buluyor· 
dunuz değil ıni? 

- Hayır hakim efendi. Ben, sa· 
tın alınan eşyaları kendi paramla 
aİmdı diye iddia eltim, halbuki 
vaziyet tamamen aksi idi. Bunları 
&şıkım kendi parasile almıştı. 

- Peki ama, atıkınızın parası 
yoktu. 

- Vardı. Yüz bin franğı vardı 

Pol dütündü. Bu Muhakemenin 
bütÜn teferruatı gözünün önünde 

idi. Bu köylü kailının süıel, ıenç 
bir erkekte Pariste bir müddet ya· 
ıaelığfnı, ona şık bir apattıman da 
tuttuğunu hatırlıyordu. 

- Hayır hakim efeni:li, apar· 
tıman onundu, eıyalarımı o satın 

almıştı . Ve befi bunları sattığım 

zaman, hakikatte hana ait olmı ~ 
yan malları satmış oluyordum. 

İ'ol, kendisini mah1::t. ""le ıalo • 

Nellleden : fa. 

3KAnunusonl193S 

'' V A K 1 T,, da 
Okuyacaksınız. 

Ve onun "şahsı meçliülU,, 

~•telce para basmak il:&:el'e 
De•let matbaası müdiirü Hamdi 
Emin Beye l:iir zatın mUracanl 
etiilinden Ye liunun mUmltün ol • 
<luğü iddiasile keniJiaıne bu eela· 
liiyetın •etilffieıini istediğinden 
bahsed ilmi~ti. 

Bu zat, dün de mU8tlei umu • 
mtlile ıelerel<, l>ü teklifinin red· 
dedildiğinden şikayet etnıit Ye 
ayrıca avukatlık etmek üzere 
baroya müracaatının da "reE.mi 
vesikanız yok!,, diye reddolun • 
matını, aoıru bulmadıiını ıöyle • 
mittirı 

Rıza Beye ıöre, kendiıi hem 
para baaabilirmit, hem de avu • 
liatlık edebilirmif. Halbuki, bu • 
tUn dünyayı idare eden ve kuv • 
vetini elektrikten alan bir "ıahaı 
meçhul,, kendisine kartı hep en • 
ıeller çıllarıyor ve yapmak İlle • 
dili feylere mini oluyormu. Do • 
layrsile beıeriyetin yükıelmeıine 

yarıyacak projelerini tatbik ede -
miyormuıl 

Kendiıi, timdi IJu ''tahaı meç· 
hul,, aleyliintle mUddeiumumUik· 
çe eezat takibat yapılma11nı, o • 
nun teYkif •e mahkum edilerek, 
kentlisine ve projelerine zarar 
veremiyecek hale ıetirilmeıirıi 
istiyecektir. 

nunda görüyor, yanındaki hakim· M.utıa fırka kongresi 

Bir kahkaha dalia kopardı. 
önra birdenl>ire sotdu ı 

- Hangi tenha adatla oturu
yorsunuz bakayım 7 

Yutkunatak cevap •erdim s 
F atuhuliu adasında •. 
Gtizel melez kadı lfü cevabı 

duyunca hiddetle e.yağa kalhh ve 
ince sesile bağırdı: 

- Siz yalancısınız.. Menhus 
bit yalancısınız .. 

Hiddeti üzun stirm di. ABia • 
mıya bat!atlı ~e liıçlnrıkları ua· 

sınc1a: 
- Ben, dedi, F atuhuku ada • 

sında doğdum. Bu atin tenha de· 
,ildir. Yirmi yetli sakini vatdır. 
Ben orftda olduğum zaman 2B 
ölur. Halam orada reiıtir. "Rum,, 
imal eder '\'e Tahitiye gönderir. 
Bundan ba~ka Markiz adalarına 
mahsus olan ve Markiz adaların• 
da bulunan "F onfoı,, isİmlli man· 
tarları da kurulur, gönderir, ıi:& 
fena bir adamımız. Niçin mem· 
leketine dönmek iıtiyen zavallı 

Polinezyalı kadınları böyle ya • 
lancı ilanlarla altlatıyonunuz'/ 

Suaamazdım. Maksadımın 
zavallı Polinezyalı kadınları al • 
ilatmak olmadıtını ve bir röpor .. 
terlik yapmaktan ioaret bulun· 
dulunu ıöyledim. Bilmem kul • 
)andığım tabirlerden aUzel me -
lez l>ir ıey anladı mı? Esasen 
Markiz adalarında gazete nedir 
bilmezler nerede ki muhabir ne • 
dir, anlıyabilsir.ler .. · Her halde 
biraz ıUkCin buldu. Kendisini bir 
paıtac 7a götürdüm. Orada bir 
çok pastalar tıkııtırınca hiddeti 
bütün bütüne geç.ti. Maamafih 
artık bu l!i kapatmak lazımgeli· 
yordu. Tenha nda talipleri itini 
bir tarafa bıraktım. 
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Servetle a•a!et hat başa 
lerin faturaları tetkik edip, bun· 

Muila, 29 (A.A.) - C. H. Fır- Bundan sonra verdiğim ilan 
ların aşık namına oldujunu iddia kaıı vilayet ıtonıresi üç ıUn süren ıu oldu: 
ettiklerini hatırlıyordu · bir çalıımadan ıonra buıUn bit • "Altı milyon serveti olan ha· 

niz. Kentllni asil diyenlet içinde 
niceleri vardır ki eski temiz kan· 
dan kentlilerinde eser yoJctur.,, 

Vic anlı kadın da §Unları ya• 
zıyordu: 

''Mösyö eski asillerden oldu .. 
(!um için il .. nınızın bunl rm üze· 
tinde hasıl ettiği nefret hi11ine 
tercüman olmak vaziyetinde bi.i • 
lunuyorum. Siz nadir bulunur cins 
ten bir mahluksunuz. Hilkatin 
en müstekreh hayvllnları sizin ka 
dar müstekreh olamaz. Berek ?t 
vetain, sizi koca kabul edecek 
ıcroeri kadını tanımıyorum. Keş .. 
Jci sizinle izt1ivaca tatı olaca· 
firna ~oföril veya kapıcısı ile mil· 
nasebettc bülunsa ... O tak:dlrd'! 
eene az çolı: rıamuskarane hare· 
ket ettniş olur. 

Milyonlarınız varmış .. Onlar • 
la en bUyük ynpacağınız i' ily 
l:>etbaht kndınların sizin gibi piç· 
ler doğurmamaaı için onlara 
"prezervatif,, temin etmek olur. 
Hayaaızlığınız derecesinde ıiz • 
den nefret ediyorum. Sizi bildi • 
flinı için ve karşılaşamıyacajım • 
dan yüzünüze tüküremiyorum. 
Buna mukabil size yazdığım fU 
kağıda tükürerek hıncımı alıyo • 
rum.,, 

İlanım yalnız bu iki kadını a· 
aabtle!}tirmekle kalmadı. Mat • 
buat da İla giriıti. Sol cenah ıa· 
zetelerinden biri ıu satırları 7a • 
zıyordu: 

"Demokratlıjın faydalarını 

görüyor musunuz? Babaıı belli • 
siz bir çocuk Büenoı AyrHte 
11Huıusi ticaret,, le ıervet kaaan· 
dıktan sonra eski aıillerle kanı· 
nı birletlirmek llliyor. Bu adanı· 
cağız iıtediği 0Sağlam ayakka • 
bı,, yı çabuk bulacaktır. Şimdiki 
asiller: "Para nereden ıelae pa· 
radır,, diyorlar. Burjuva ahliki • 
yatı bunu icap ettiriyor. Ne yük· 
ıek ahlak 1 Değil mi iıçi kardet· 
lerf .,, 

• • • 

Pol, 'kadını içeriye alırken tlU· 
_şünüyordu. Bu •İmayı bir yerde 
gönmüştü, fakat hatirlıyamı1or • 
du. Kadın sadece: 

-Altın ıaat iıe, hakim efendi, miıtir. Konıre dajılmadan yeni baaı bellisiz bir adam Büenos 
aııkımın amca~mın bir hediyeıi i· idare heyetini ıeçmif, oir çok ita· Ayreste lıuıuai ticaretle zenoin Aldığım ilti mektuba ve ıol 
di, onu kendisine hadiye eden ben rarlar ve dilekler kabul elfüiıtlr. olmuştur. Hakiki aıil bir ıenç cenah gazetesinin bile yaptılı 
delilim. Amcn bu odada ne güzel Ke.zalardan gelen kongre a2aları kızla cvlenmiye namaettir. Yeni reklama fajmen cJört gün boı ye· 

- Ben, dedi, Maria Lanaon
urn. 

bir yasemin kokusu var. memleketlerine dönmüılerdir. asillerin müracantı kabul edil • re bekledim. Nihayet maki{le lle 
- 10 - Pol kalkıp pencereyi açtı ve ıor· mez.,, yazılmıt !U kısa mektubu aldım: 

Polün mektubu, Juttaya geldi· du~ M d k d Bu il.in üzerine hil'çok var • "En yüksek aıalele mensup , .. d k'k d e en uyusun o ~ , 
.B• a ı a a PaıkaJ, otelin para· - Bunları ne diye gelip bana dım iıtiyen mektuplar aldığtm bir genç kııa sizinle görUtmek l-
ıını veriyordu. Bavullar, çoldan anlabyorcunuz? bl r feci& gibi birisi münevver bir kadın, çin tayin edeceğiniz randevu 
Amerikaya kalkacak olan vapu· - Fena ını cttiın? Peşte, 29 (A.A.) - Nagymani· diğeri de vicdanlı bir kadın ta • mahalline gelmlye hazırdır. Son 
ra gönderilmişti. - Evet. ok civarında kain bir maden kuyu· rafınden yazılmıı iki mektup al· derece ketum davranmanız rica 

Jutta mektubu büktü, yol man· ~ O d · ı· d • b' M k d d' d k' 1 - Halbuki ıiai tesliin etmek İs· sunun ı., metre erm ığin eKİ ır dım. ünevver a ın ıyor u ı: o unur.,, 
tosunun cebine koydı:. Onu, an· · H dehlizinde vukua gelen l>ir İ"-tial "MöD''Ö ilfmımz zannım veç • Altındaki imza hakikaten te· k b u llyordum. apiıaneile rahibeler :r " 

ca eı g n so~ra, Amerika top· neticesinde ta maden ameleıli öl• hile uyclurtna bir tevse aizi teb • miz blr l'\sil aileye aitti. Yirmi rakl ki ki bana, cb::n İiİniz:!e::-ı ho :rolt1l!lü • , 
arına ya aştı arı zaman aç· MU9lUr. Zannolunduğuna göre fe· ril. erlerim. Gnyet iyi kaleme o. • dört sant ooma yenl namzedlmle tı Bir ay s N k p nuıu, ılmdi holikal>a~lık "•"arak 

· onra, evyo rta en· :1 
11 ıı•~ t 1 i t'"'l' '1 il l t Y · 'il · ··rac Ru•yal •oltag"'ının b·ır çayhaneıln silvan t '" . h d 1 gerindliinizl töylediler. Halla ıl· •• ' ır ı:o ıaıunın ! le:\ ınaen e· mmıt ırı em a;:ı crm mu • ... ... 

ya 
0 c.ınm a eme erind • ır ri gelmi~tir. nt etmemelerini ıöylerken ayrı • de eörU~tüm .. Namzediml o aft • 

en biri onu, odayı temizlerken ze bir mektup 1azaralt af i:IUeme· - • en zeka gösteriyorsunuz. Sözde da tanımıştım. Ayakları bUytlk, 
yerele buldu. mi ilft.e ettiler. Fal'-at hlf turlu rn· M'='kllkadu zelzele Büenos Ayreste umumhane İş· elleri l'Z\!11, dudaklo.tı yeisle kı -

Jutta bir lcoltuğa uzanmıı, buz· zcu:ıadım. Kendim gdcim. letcn bir ndamm yeni asillere rııımın, yUı kemikler! rıkık, g81' • J · t p ıo 1 ı MekaUto, 29 (A.A.) - Gall:sco :ı :ır ~ • 
U yemış erde11 hangisini aeçece - ol tert oir isan a: lı:nrşı g~foterdiği nde::1i tenezaül sil kti,.Ul.tü. 1'c.?niz bir alle oda 

... • dil p ey1tlelinden Tomatlan köy4nflen '.t gını tUnUyor, askalm dön • - Detlial gidini::! benim gibi asırlarcn Z<lmnndan htr:mctçlsl "ibi giylnmir.tL Maa 
i • i eden haberlere göre bu kay, ayın o ır meı ne ınt zaren, sıkılıyordu. Detli. Sonra, anlamadan lrnlkıp 9 heri nsll dlan h- aileye mensup mafih kendlııl aa,,et güzel ve za· 

M kt L ld 'lk 1 Ut\tla hlr ~el!ele neticeıılndc ha· u .1 

e uou a ı, ı parçaları oku· giden kadının kapıyı ftarilUh?!mı ı btr icadını raewnuni,retle alika • rlf~l. BütUn vUcudundnn bir aaa· 'B lı 11 ~ rnp o muştur, 17 ölU ve 80 yaralı ı 
du, ' rem,, fe rindeki "hep doğ- du1unca bir ltoltufia ydhldı. vardır. tlar eder. Yeni nsillerin men~elc- lct hissi yayılıyordu. Söze batla· 
ru,, diye cevap verdiği ilk mek· (Devamı var) 7* 

1 
ri kimisi ahır U§ugı, ldmist hak - dım: 

tubun bir ayni idi. \T d• il kal çıra~ı değil rni?.. - '"''"'tmazel, dedim, ilan sa• k 1 k ~· e ı ~llva ı cayır ıva... 
Jutta, a em ağıt isteai bir Cilt ve aührevl liaıUUıkl•flb Maamafih eğer hakllte.len bh· hibinin lütlblylm. Atıl talip gö • 

telgraf yazdı, ve derhal gönder - meccani muay•ft••1 cayır yondı "BUenos Ayres efendisi,, itcniz rütnıetlen evvel bir SC1'eri ile 
di. ı tanbul Halkl!\I Reıııı111111eııı VarfOYa; ae ( A.A.) - Piölr • ve atlllerle mUnaıebet peyda et • Juır~ıhı~ıp knrşııa,matlığını anla· 

Pol, telgrafı, bir kaç saat sonra Cildi 'e EUhrc,1 hastalıklar mUtchaı • köw 7akıntnda bit ot yanıınmda mek lıtiyoraanız slıl tashihten mak istedi de. 
almı§lı. Fakat yanında Mal'ia sısı Dr. Rlfo.t Bey vcslkamızıa gidncek !ak!r geceyi geçirmi~ olan yedi •~rseri zl}'ade alıe rtçılmak l&11ımdır. A· Bu sc::ıcri kelimeıİnc kartı 

ı d ... • • d S hnalalarıh Cumnrtcsl, catlıunba ı;Unlcri ııa- 1 ti S b b • ll l l k l l b 
Lanson o augu ıçm a9ına ı. a • nl 15 len 111 c kat1a.r meccanen munyeM diri, diri yanmıt ar ır. e e ıı ar· s er h e ıerısl ıi• menfur lr Mile dö x .. nefretle teheHÜm etti. 
dece sordu: v t 1 vıı rint kabul ctmışur. Arzu eı!eıı • kallaılarıntlan birinin atmıı oldu· ıahıı olarak lattıyacaklır. Bence Ben muhayyel patronumu tarife 

_ Ne istiyorsunuz? ıer h r 1un tdarc Kl!hltitlulfilla iiUracaat iu •11aranan ot yılınını atetlemeıl· ~imdiden girişecellttlı paaarlık • başlamıştım: 
_ Size teşekkür etm:::e:k~is:ti~y~o~· .:_:c:dc:b:IU:rı~er~.----------~_:._d_i_r. ___ ~-~~-----_:_~ta:..:z=a~r=a~ra:..:k=a=t=la=n=m~ıı:........:o=la=n:...:b=ir~i=ai:..._· ...L. ______ ~-_..,;~D~c~va~m~ı~v~a~r '--..-
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Recep Beyin mühim bir nutku 
'' Halk Fırkasının esaslarından, ana vasıflarından biri olan 
memlekette sınıf tanımamak mefhumu iyi anlaşılmalıdır ,, 

CümJıuriget Halk Fırkası Umumi 
Katibi Recep <Kütalıya) Beyefendi, 
Ankara t'ildyeli Cümhuriget Halk 
Fırkası kongresi münascbetile Pa • 
zartesi günü gecesi ı-erilcn ziyafette 
bir nutuk söylemişti. Bu mülıim nui· 
kım aslım aynen yazıyoruz: 

"Muhterem arkadaşlar; 
Cümhuriyet halk fırkasının 

Ankara vilayet kongresini bu -
aiin vazife başında çalışırken baş
ka toplanmalara nümune olacak 
canlı bir çalışma halinde gördüm. 
Bu akşam da sizleri burada fırka 
~ofrasınm samimiliği ve sevgısı 
•çerisinde görmekle ve neş' enize 
iıtirak etmekle bahtiyarım. Ar -
ka.daşlanrr.a evvela şunu temin 
edeyim ki kongrede fırkaya nis -
betle vazife yaparken sizlerde 
iÖrdiiğüm ciddiyet ve vazifeper -
\'erlik manzarası fırkanın istik • 
hali hakkındaki muvaff akiyet ü -
nıitlerini nasıl kuvvetlendirmi§se 
bu akşam bu sofranın etrafında 
biribirinize karşı gösterdiğiniz sa
ıtıimiyet ve bağlılık bilhassa tak
dir ile kayda layıktır (Şiddetli 
alkışlar). 

Aziz arkada§larım, bugün An
kara halkevi salonunda toplanmış 
olan halk fırkası, rengi, şekli ve 
çalı§ma mahiyeti itibarile bizi bi
lip anlamıyanlar tarafından gö • 
tillmeğe değer bir hususiyet ar • 
zediyordu (Yata sesleri). 

Kongre salonunda çifçi, ışçı, 

tüccar, esnaf, avukat, doktor, ıair 
bütün azanın bir sırada, biribirile 
aralarında hiçbir aımf farkı göster 
nıeksizin memleketin mü§terek iş· 
Ierini, ayni alaka ile münakaşa 
eden, ayni suretle duyan ve niha
yet müsbet kararlara götüren bir 
kabiliyet ve ehemmiyet gösteri -
Yor, canlı bir milli birlik ınanza -
rası arzediyor. 

Arkada§larım, Ankara vilayet 
kongresinin bu çalışma manzara -
ıı üzerinde duru§um, kongrenin 
C. H. F.run halkçılık vasfını teba· 
rüz ettiren şeklinden istifade ede· 
tek bize bankalara milli halkçılık
tan bir nümune göstermektir. 
Türk iye cümhuriyctinin mukad • 
'deratını idare etmek mes'uliyeti -
ni alan ve vazn kanun olan Tür
kiye B. M. M.de H. fırkasını ter· 
kip eden meb'uslar grupu da ayni 
fekil, ayni kuvvet ve ayni mahi • 
yet arzetmiyor mu? (Alkışlar). 

Aziz aı kadaşları.m; C. H. F. 
nın belli başlı esaslarından ana 
vasıflarından biri olan memleket· 
te sınıf tanımamak mefhumu iyi 
anlatılmalıdır. Biz bütün it ve 
in eslek erbabını hususi menfaat 
güderek biribirlerile mütemadi -
Yen ıürtünen biribirlerinin kuv -
Vetlerini ikna eden zıt kuvvetler 
olarak tanımıyoruz. Biz bilakis 
bu unsurlar arasında derin sevgi
yi ve kartılıklı anlaşmayı esas 
tutarak vatanın ancak bu müşte • 
rek çalıtma sayesinde yükselece -
iine inanıyoruz. Biz bir sınıfın 
tahakkümü ile bertaraf edilecek 
tezatlar vahimesi ile değil tek mil 
li gayeye ermek için bütün milli 
unsurları biribirini tamamlıya -
cak asil ve yüksek kuvvet mem
haları sayıyoruz. (Şiddetli alkı!· 
lar ve bravo sesleri). 

'Arkadaşlar, kongrede bilhas -
ıa dikkatimi celbeden bir nokta· 
Yr söyleyim: Mümessiller fikirle· 
rin.i söylerken ve münaka§alar 
cereyan ederken bir taraftan is • 
tekler ve dilekler ortaya konuyor 
hatipler diğer taraftan da kendi 

hükumetinin fırka hükUmetinin 
doğruluğunu, iyiliğini ve muvaf
fakiyetlerini takdir etmek olgun
luğunu gösteriyorlardı. Filhaki • 
ka bütün memleket itlerinin da
ha iyi, en iyi görülmesi hepimi -
zin müşterek arzusudur. Fakat 
hepimizin her gün hissettiğimiz 
eksiklerin bir anda tamamlanma
sı imkansızlığına müşterek bir 
bilgi ile inanmak da lazımdır. 
Bütün işleri mevzuu bahsederken 
hükumetin ve Türkiye B. M. M. 
nin yapabilmek imkan ve çarele
ri olduğu takdirde behemehal ya
pacağına ve yapmağa imkan ol • 
madığı takdirde onları imkan ha
sıl olacağı zamanda yapmağa 

gayret edeceğine inanan bir hale
ti ruhiye memleketin hayrına çok 
kıymetli bir kemal alametidir. 

Bütün arkadaşların sözlerinde 
bu hakikatı anlamış olmak göze 
çarpıyordu. (Şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar, Cümhuriyet ida • 
resinin mahiyetinden mes'uliyet 
hissi, mes'uliyet kelimesinin ma -
nası barizdir. Fakat mes'uliyeti 
iki taraflı mütalea etmek lazım • 
dır. Bunun bir tarafı kendisinden 
vazife istenen ve iktidar mevkii
ne sürülen vatandaşlara aittir. Fa
kat bunun diğer tarafı da vardır. 
Vazifeyi verdikten sonra iş iste· 
mek mavkiinde olanlar, müraka
be edenler, fırka ve halk dağıtıp 
parçalıyan ~uursuz, hesapsız, im· 
kan hudutlarından aşırı bir iste • 
yiş ve tenkit yolunu tutarlarsa 
emniyetle, sükunetle işler bir hi.i
kiimet kurulnmaz. Bundan doğa· 
cak mes'uliyet ötekinden hafif 
değildir. İşte ben bir taraftan 
yeni şeyler isterken diğer taraf· 
tan meclis ve hükumetin tahakkuk 
ettirdiği memleket islerinden do
layı memnuniyetleri;ni kaydet -
mesini bilen kongremizi dinler -
ken bunları duyuyor ve kongre • 
nizi takdir ediyorum. (Alkışlar). 

Şimdi arkadaşlarım, bu sofra 
batında beni dinliyenlerden ba • 
zıları ihtimalki, kendi çalı§ışla • 
rında benim uzaktan dinliyerek 
dikkat ettiğim ve şimdi huzuru • 
nuzda sayıp düktüğüm bu nokta· 
ları kendileri kongrede de tabii 
olarak vazifelerini yaparken bel
ki de farketmit değillerdir. Fa· 
kat her vatandat kendisine veril
miı olan vazifeyi yc:ıparken diğer 
vatandaşların dikkat gözü altın • 
da bulunduğunu daima hissetme
lidir. (Şüphesiz sesleri). 

Kongrede çalııan arkada~Iar 
::ı; ' 

bir taraftan kendi kurdukları 
B. M. M.nin vücuda getirdiği hü
kumet otoritesinin işlerine temas 
ederken diğer taraftan da gene 
kendi kurdukları büyük ekseriye -
ti idarei hususiyenin C. H. F. uz
vu olan ikinci müntehiplerin ver· 
dikleri reylerle vücuda gelen umu
mi meclis ve belediyeden istedik
leri ıeyleri de tesbit ediyorlardı. 
Bu sırada bundan evvelki kongre
de ayni meselelere temas edile • 
rek tesbit edilmi§ olan dileklerden 
yapılmıt ve tahakkuk ettirilmiş 
noktalan da söylemek hususun -
daki dikkati takdirlerle ifade et· 
meği vezife sayarım. 

Bu çalışışta bir doktor arkada
şın, bir avukat arkadaşın sözünün 
batında bir köylü mümessil arka· 
daım ve lncik köylü İsmail efen· 
dinin kongredeki açık, kuvvetli 
ve kıymetli nutkunu takdirle din
ledim. (Alkışlar). 

Arkndatlarım, biliyorsunuz ki 

bundan evvelki büyük fırka kon
gresinden evvel Ankara gibi her 
yerde vilayetler fırka kongreleri 
yapılmış ve memleketin iyiliği 
ve hayrı için bir çok dilekler tes
bit edilerek bunlar büyük kongre
de müzakere olunmuş ve fırka ... 
nın umumi dilekleri tesbit olun
muştur. Şimdi bu fırsattan istifa· 
de ederek bu dileklerin hükiimet 
tarafından ve vazı kanun olan 
meclisin ekseriyet grupu fırkamız 
meh'uslar grupu tarafından bu -
günkü imkan ve vasıtaların müsa
o.desi nisbetinde yapılmış ve yeri -
ne getirilmi olduğunu arzetmek 
isterim. (Şiddetli alkışlar) 

Eğer bazı noktalar yapılma • 
mışsa \'e yahut • sarih ve açık söy
lüyorum - yapılamıyacaksa bu, 
bunların yapılmasının imkanını 

temin edecek şerait ve vaziyetin 
henüz hulul etmemiş olmasın -
dandır. 

Arkada~larım, söz bu mecra -
ya gelmişken çok mühim bir nok
tayı da izah etmeliyim: 

Bundan evvel de memleket 
fırka hayatı yaşamıştır. Fakat 
fırka hayatında esaslı bir nokta -
nın iyi tanzim edilmemesi yüzün
den zararlı bir takım acılar doğ
muştur. Eğer dikkat etmezsek ge

ne doğabilir. Bu acı nokta şudµr: 
Bir büyük ekseriyet konuşsun, ça
lışsın, reyler versin kararlar alsın 

öte tarafta asıl tatbik edecek ma -
kamlar sırasile bütün otoriteler, 
hükumet, hususi idare ve -beledi 
yeler hiç aldırmasın ve şuurlu bir 
milli çalışmanın muhassalası olan 

d ileklerle istihfaf etsin. Bu fela -
kettir. Diğer taraftan fırka kendi 
kurduğu hükumetten, devletten 

yaşanılan günün imkan ve şeraiti
nin yetişemediği bir takım şeyler: 
mütemadiyen istesin, hiç bir in -
saf ve takdir hissi duymadan dev· 
leti ve otoriteleri miitemadiyen 
küçük düşiirecek tarafları ele al -

sın, söylesin, yazsın, hayatın için
dan gördüklerini kendi hükiime
tine ihlasla söyliyecek yerde yı • 
kıcı ve dağıtıcı darbelerle hırpa -
layıcı bir yolu tercih etsin. 

Bu vaziyet karşısmda hükumet
ler, ya derin bir ümitsizlik içinde 
iradesini kaybederek şaşalıyarak 
bocalar ve yahut hu şuursuz hü -
cumlara bu imkansız isteyişler ce
reyanına mukavemet yolunu tu -
tar. Bu daha büyük felakettir. 

Bu asrın telakkileri içinde be!le
nip büyüyen hiç bir milli bünye· 
nin bu sarsıntılara dayanabilece -
gını tasavvur etmek mümkün 
değildir. 

Böyle bir fırka hayatında, fel · 
ce uğrıyan meşru çalışmalar yerine 
bir takım gizli kuvvetlerin nameş
ru ve mes'uliyet duygusundan 
uzak tesirler hakim olur. Bu arzet
tiğim vaziyet içinde her tarafı kar· 
şılıklı ve aşğır bir nefret hissinin 
boğucu havası kaplar. 

Arkadaşlar, biz o fırka değiliz. 
C. H. Fırkası büyük işlerile dün -
yanın takdirini kazanan yeni Tür
kiyenin idaresinde hükumetin ve 
halkın biribirini duyup anlaması 
ve biribirini anlayışından mütame
diyen mülhem olması esaslarına 
ehemmiyet veren bir fırkadır. 

T ahii her ferdin arzusunu bir 
bir tatmin imkanı yoktur. Fakat 
tekasüf eden ana noktalarda ekse
riyet tarafından teshil olunan hep 
beraber inanılıp bilinen ve arzu e· 
dilen ıeyler umumi imkan yolları 
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• Filin yerıne falan 
Cins mahluk her sene tüyün ·.i 

değiştirir; derler. Biz eşrefi mah· 
lukat olan asri şehirliler de sağ -
dan soldan, gazetelerden kitaplar· 
dan, ağızdan kulaktan, kürsüler· 
den hoparlörlerden birbirini nakız 
düsturlar işittikçe her sene değil, 

mevsim mevsim, hem yalnız tüyle
rimizi değil beyin, mide ve sair 
dahili uzuvlarımızı değiştireceğiz. 

Zengin ve rengin programlarile 
tasarruf haftası, mı masraf haftası 
mı, her ne ise geldi geçti. Bu haf· 
laların senenin en uzun otuz birli 
ayı olan (Kanunuevvel ) e tesadü
fü tasarruf diskurlarını can kulağı 

ile dinlemeğe yardım etmiyor de· 
ğil. Klşın kapılarını açan, bahara 
en uzak olan, palto, fanila, odun, 
kömür, doktor ve ilaç fasıllarilc 

bütçesi allak bullak olan bu men 
debur ayın isimini öz lürhçe ile 
(birinci kanun) diye vaftizlemek 
değil, senenin ve ayların (nevru ~ 
zu) diye taltif etsek gene kolaJ 
kolay otuı biri bulmak kabil de
ğil. 

Sobaları ikişer liraya kurdurup 
tonu otuz dokuz liradan alınan 

kömürü, arabasını bir liraya nak· 
lettireı·ek peşin maaşın yarı bel -
den a~ağısı çıplak kalınca tasaı·ruf 
ve kumbara mcvzclarındaki kon -
feranslar insana hazin bir huşu' 

veriyor. Köşe başmdakşi tamirci 
terziye astarlarını kalafatlattığı • 
nız paltonuzun yakasını poyraz 
tarafa siper edip tedarikini zihni· 
nizde icat ettiğiniz müstakbel kon 
tenjan listelerine ithal eylediğiniz 
cldiven:.;iz elinizi boş cepleriniz:! 
sokunca birbiriyle yarış ederek bi
rinciliği kazanmağa çalışan zen -
gin vitrinleri seyrelmek, sade yer
li malından yapılmış nefis tatlı 
meşherleri önünde yutkunmak, 
yer yer önüne seyirci toplıyan kar 
lı Noel a.ğaçları, Noel baba timsal · 
leri görmek İnsana lsa ile beraber 
göklere çıkıp yalın ayak başı ka • 
bak ruzu kıyameti görmüş ve tay
yarelerden atılan hediyeler gibi 
bir damın üstüne inmiş hissini ve· 
rıyor. 

Okuduklarından, dinlediklerin
den tasarruf mu, masraf mı yapa
cağını ~aşıran bir kısım halk sine· 
malara ve zengin Avrupa şehirle· 
rinde turneye çıkmış gibi ahiren 
Ankara ya nazil olan Raşit Rıza' -
nın kablettarih piyeslerini seyre 
giderken bir pastahaneye iltica e· 
diyorsunuz. Yığın yığın gazete -
ler ... Her biri hararetle sütunlar 
dolduruyor: 

- Tasarı-uf ediniz tasarruf .... 
Mukabil veya ayni sütunda aksi 

bir tavsiye: 

- Y e;.·li mallarına rağbet edi -
niz ... Şunu alınız .. Bunu alınız ... 

Bir başka sayfada bir nasihat, 
Telgaz'm hoparlöründe mev'ıze: 

- Günde şu kadar, ayda bu ka· 
dar, :;enede bilmem ne kadar ayı • 
rınız ..• 

Daha alt tarafı da var: 
- Paralarınızı çömleklerde 'de

ğil kumbaralarda, bankalarda bi· 
riktiriniz . .. 
Siz hangi paralardan bahsedildi• 
ğini dü~ünürken bir havadis: 

(Tasarruf maksadile bankalara 
yatırılan bin liraya kadar mevdu· 
atın haczedilemiyeceği ....• ) 

Ooooooh. • Derneğe kalmadan 
hatınnıza geliyor: 

0

Daha tasarruf, 
banka hayallerinden evvel maa • 
şınız mahcuz .. Hem de dörtte bi • 
rı.... J 

Gazetelere devam edelim: 1 
- Şeker yerine yerli malı, ü

züm, incir, fındık yiyiniz ..• 
Başka bir gazetede makiis bir 

mütalea: 

- Uşşak ve Alpullu fabrikala • 
rımızın şekerlerinin istihlakini tes
hil ediniz ..• 

Ayrıca hayırhahane tavsiyeler: 

Ay başı, yılbaşı piyango bileti 
alınız .. Yirmide bir bilet, beş lira· 
ya bedava .... 

- içki fenadır. Fak at üzümleri· 
mizin sürümünü temin için ıa1·ap 

ıçınız .. 
- Tütiin muzırdir. Fakat stok· 

lar halinde tütünlerimiz kalıyor ... 
- Yılbaşı gecesi Ankarapalaaa, 

Karpiçe buyurunuz. Bir masa on 
lira .. Fakat yiyecek ve içecekler• 
de akıJlara hayret verici tenzilat ... 

- Kitap okumayorsunuz. Kitap 
lar satıl:nıycr, sade yoyo satıh• 
yor ... 

- Kahve yerine ayran .... 

- Çay yerine ıhlamur •.• 

- Filan yerine falan . .• 

- Bilmem ne yerine bilmem 
ne .... 

- Bu samimi ve hayırhah va· 
sayanın yüzde doksan dokuzunu 
hazf ederek birine ittiba' edebil· 
mek için muharrir, münekkit ve 
hatiplerimizin, yerine ne kullanı • 
lacağmı bir türlü söylemedikleri 
bir nesne kalıyor •. 

- Para .••.• 

Kıvılcım 

Sovyet - Lehistan 
uzlaşması 

Varşova, 29 (A.A.) - Sovyet 
-Lehistan uzlaşmasının metni 
neşrolumuştur. Uzlaşma arazi me• 
selesine tealluk etmemektedir. 

İhtilaf halinde her iki taraf te• 
baasından tayin olunacak ikiıer 
kişiden mürekkep dört azalı bir 
uzlaşma komisyonu teşkil oluna • 
caktır. 

Bir tekzip 
Ankara, 29 (A.A.) - Yaptığı· 

ğımız tahkikat neticesinde Mısır 
sefiri Hazretlerinin son bir ay zar· 
fmda Türkiye matbuatına resmi 
veya hususi hiç bir tarafa mülakat 
vermemiş olduğu öğrenilmiştir. . ........................................................................................ .. 

üzerinde tetkik olunarak yapılır. 
Bu aylarda vilayetlerde fırka 

kongreleri yapılmaktadır. Bunla-

rın neticeleri hakkında biribiri ar
dından aldığım haberler bu seneki 
kongrelerin daha canlı daha ala -
kalı olduğunu gösteriyor. 

Arkadaşlar, C. H. Fırkasının 
devlet idaı·esini tanzim için Halk 
f ırkalarından ilham alması yalnız 
kongreler yoluyla değildir. 

Geçen büyük kongreden sonraki 
intihapla vazifeye başlıyan Tür-

kiye B. M. Meclisinin ilk tatil dev· 
rinde bütün fırka meb'usları inti· 
hap dairelerinde memleketin arzu· 
larını mahallerindeki fırka teıki· 

nın nasıl çalıştıklarını ve nihayet 
merkezin düşüncelerinin taşra me• 
sailerinde biribirine uyar olup ol· 
madığmı ve fırka teşkilatımızın 

faal uzuvlarının nüfuzlarını istiı· 
mar ederek halka bir zarar vClfİp 
vermediklerini yerlerinde t< 
ederek raporlarını verdiler. 

(Sonu yarmki nüahamızdaı 
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amdan çıkardığı küçük bir §ışe· 
den renksiz bir mayi akıttı, aynı 

sessiz adımlarla çıktı, gitti .. 

VAKiT 

Milyarder 
ıtlığı ! 

30 Kanunuevvel 193~ 

Doktor otelin yemek aalonuna 
inip de köşede bir masaya oturun· 
ca, Necla yüzünü ek!itti. Sonra 
gözlerinde garip bir !İmşek çar· 
parak babasına baktı: 

- Allah belasını versin bu ada
mın, bak, baba gene burada ... Doğ 
rusu çıldıracağım .. 

On saniye ıonra, salon pence· 
relerinden birisinin perdeleri sal
landı, doktor göründü. Sürahiyi 
alarak zili çaldt. Gelen garso -
na: 

Amerika mılyarderleri 
bir zamanlar 513 tane 
idi, şimdi 7 5 e ind, ! 

Net iman 
sonra 

Hanım İzmir intihabından 
tahassüslerini anlatıyor 

lzmirde güzellik intihabı ya -
pıldığını ve Neriman Hanı • 
mm birinci geldiğini telgraf ha-

Müsabakaya girdiğimi ititen ar 
kadaşlarım, akrabalarım, aşinat~· 
rım mutlaka kazanacağımı söylu' 
yorlardı ve bugün müsabakaya İr. 
tirak etmek saadetine mazhar O 

Kızının en küçük arzularına kar 
şı fevkalade yumuşak davranan 
zavallı Sadullah Bey, ona yalva -
ran bakışlarla baktı. Adeta "Sus 
kızım,, diye inliyordu. Bir patırdı 
çıkarmaktan korkuyor gibiydi. • • 
Baba ile kızın maıasmda oturan 
dostları sordular: 

- Kim bu doktor acaba? Hiç 
tanıdık bir sima da değil, her hal· 
de bugün gelmiş olsa gerek.. Ta -
nımıyoruz ... 

Necla ısrar etti: 
- Nereye gitsem, peşimden ge· 

liyor. Geçen hafta Tarabyada 
idik. Oradaydı. Üç gün tonra ada
ya gittik, o da geldi, İ§te şimdi de 
Filoryadayız, gene peşimizde .. 

Büyük bir sıkıntı geçirdiği belli 
olan Sadullah Bey: 

- T eaa.düftür kızım, dedi. Al -
Clınş ebne .• 

Alelekser sakin ve tatlı bir kız 
olan Neclanm gözleri garip bir §e· 
kilde parlamakta. devam ediyor -
du. Fakat babasını bu halde gö • 
rünce sükUııet buldu, sadece, sır
tını doktora çevirecek bir tarzda 
sandalyesini çevirdi. 

Hoş, doktor, onunla hiç alaka· 
aar değil gibi görünüyordu. yal -
nız, yemeğin sonuna doğru bir ha
dise, herkesin nazarı dikkatini 
tekrar doktorun üzerine celbet • 
mişti. 

Masalardan birisinde, arkadaş· 
lariyle yemek yiyen, genç ve pür 
sıhhat bir kadın birdenbire: 

- Aman bir ~eyler oluyorum!. 
Diye sandalyesinde çöküver -

mi~ti. Doktor atılmış, onu muaye • 
ne etmiş, sadece: 

- Yapılacak bir şey yok, lcal· 
dırmız! 

Demekle iktifa etmişti. 
Kadın ölmüştü. Birisi: 
- Kalp sektesi olsa gerek!. 
Diye mınldandı. Doktor: 
Hayır, dedi, lakin onun kadar 

ani bir feY·• Bu çeşit ölümleri, do
laştığım bütün otellerde T arabya· 
da, adada, gördüm. Biribirlerin· 
den uzak yerler amma, sanki sari 
bir hastalık gibi •• 

Doktor, yan gözle Necli.ya doğ
ru bakıyordu, devam etti: 

- Ben bu sürahiyi odama götü
receğim . Bana ba§ka bir su ge· 
tiriniz .. 

Diyerek cıktı. ) 

- Sadullah Bey bir dakika! .. 
- Buyurunuz doktor .. 
Sadullah Bey, dehşetli musta

rip bir eda ile dinliyordu .. 
- Buhran devam ediyor. Sa -

dullah Bey! Ktzımızm iyi olmaıı· 
na ihtimal yok. Ne yapacaksı· 

nız?. Bir an evvel karar verme· 
niz lazım. 

Sadullah Bey ses çıkarmıyor • 
du. Doktor devam etti: 

- Beyefendi, böyle tehlikeli 
bir "monoman,, ı serbest bırak • 
mak caiz değil .. Ben doktor sıf a
tile artık harekete geçmek mec
buriyetindeyim .. On gündür, em
riniz mucibince sizi takip ediyo
rum. Necla Hanım, iki ki~inin ö
lümüne sebep oldu, daha fazla 
susamam. 

Akşam yemeği zamaru, 'Salon 
dolmuştu. Necla, gizli gizli dok
toru tarassut ediyordu. Bir ara· 
lık, Sadullah Beyin sofrasında 
ıu bitti ve garsondan su istedi. Oza 
man doktor, elinde sürahi kalk
tı Sadullah Beyin masasına yak· 
laşarak: 

- Beyefendi, dedi, müsaade 
ederseniz, ben takdim edeyim. 
Gayet iyi bir sudur.. Kendim i
çin hususi olarak "Taş delen,, den 
getirtiyorum .• 

Sadullah Bey bardağını uzat • 
tı. Doktor, kendisi de bir bardak 
alarak doldurdu. Doktor Neclanın 
sapsarı olan yüzüne bakarak su· 
yu içti. Babası da dolu kadehini 
kaldırınca, kız: 

- Baba, içme! 
Diye haykırarak yerinden fırla~ 

dı. Doktor: 

- Müsterih olunuz Necla hanım 
dedi, bu su, sizin bildiğiniz sudan 
değildir. Ben onu değiştirdim. Siz 
yaln12 bana çantanızdaki küçük 
§İfeyi verir misiniz? 

Fak.at genç kız, kimsenin müda
halesine meydan vermeden çanta
ımı açtı, küçük titedeki renksiz 
mayii olduğu gibi içti. 

Dünya buhranı Amerika mil
yonerleri üzerinde çok derin te· 
ıir yapmıştır. Onun için 1929 
da bir milyon dolar iradı olan • 
ların sayısı (513 e vardığı hal
de bugün bunların sayısı (75) e 
inmİ§tir. Bu yetmiş bet milyoner 
içinde (5,000,000) dolar iradı 
olanlar yalnız dört kişidir. Bu 
dört kitinin başında Mister F ord 
bulunuyor. Rokfellerlerin ikisi 
de bunların içindedir. 

berlerimizde bildirdik. Bu Eğe gü
zeli intihaptan ıonra demiştir ki: 

"- Bu yaz lstanbuldaydım .... dum. 
Biz şark kızları daima mabçul' 

Dayım Ömer Bey lstanbuldaki gü· 
zellik müsabakasına iştirak etme
mi söyledi. Fakat ben İzmirli ol • 

duğum için lzmirde bir müsabaka 
açılmasını bekliyordum. Muhte -

rem (Anadolu) gazetesinin bir mü 
sabaka açtığını işittiğim vakit çok 

sevindim ve isabetli bir teşebbüste 
bulunulduğunu takdir ettim. 

B .b. . ço~ 
insanlarız. u gı ı merasıme 

alışık olmadığımızdan tabii ilk an· 
da biraz heyecan ve helecan ge • 
çirdim. Fakat biraz sonra, haked' 
heyetinin pek kibar ve asil hanıııt 
ve beylerden müteşekkil olduğll • 
nu görünce tamamen açıldım. Sıt 
nezih intihaptan pek çok zevk duY• 
dum.,, 

Paralarını otomobil sanayiine 
demiryolu iılerine, petrol ve çe
lik sanayiine yatıran aileleı 

pek büyük zararlara uğramışlar· 
dır. 

Nevyork milyonerlerinden Mis 
ter Jon Andrus servetinin yüzde 
altmışını kaybetmiştir. 

Çiftlik hududu \Esrar içinde kalaJI 
yüzünden cinayet Osman 

Müteveffa Edith Rokfellerin 
ıerveti ( 40,000,000) dolardı. Em 
lak ve akar fiatlarınm düımeıi 
yüzünden bu servet de dü,müı -
tür. 

Bugün Amerikanın en zengin 

adamı kimdir? Zenginlerin hep • 
si buhran yüzünden sıkıntıya 
uğramışlardır. Bununla beraber 
Mellon biraderlerin servetleri 
ı(S00,000,000) dolara varmakta· 
dır. 

Manisanm Muradiye köyü ci
varında feci bir cinayet olmuştur: 

Muradiye civarında kain Çullu 
çiftliği mer'ası 60 yaılarında Necip 

ağa isminde bir ihtiyarın kirası al
tındadır. Necip ağanın koyun sü · 

rüleri olduğu için bu geniş mer'ayı 

kira ile tutmuıtur. Halbuki komşu

su, Tikveşli ve 28 yaşlannda Salih 
de koyun sürülerine, maliktir ve 

onun mer' ası da Çullu çiftliği mer

' asile hem huduttur. Fakat iki ko-

yoncu komıu arasında huciut ihti
lafı vardır. 

Mister F ort servetinin ne ka· 
dar olduğunu ifşa etmiyor. Fa • 
kat Nevyorkun on büyük zengi· Geçen gün 60 hk Pirizrenli Necip 

ağa ile 28 yatındaki lbrahim oğlu 
serveti 850 Salih arasında hu yüzden bir ağız 

ni şunlardır: 
J on Rokfellerin 

milyon, Corç elterin serveti 200 kavgası olmuı, ve Necip ağa na . 
milyon, Şarl Schvob'un serveti gant tabancasını çekerek genç Sa-

(125,000,000), Sidney Miçelin lihe iki el ateş etmiştir. Fakat Sa· 

serveti (125,000,000), Edvard lihi vuramadığını görünce daha i-
Harknesin serveti (100,000,0'"'') 

Vincent Astorun serveti (85) 

milyon, Edvard Harmanın serve

ti ( 80,000,000) Morganın ser -

veti (75,000,000), Arthur Jem • 

sin serveti (70,000,000), Peyne 

Nitneyin scaveti r(70,000,000) 

dolardır. 

yi nişan alarak üçüncü kurJUnu at

mış ve Salibi alkanlar içnde yere 
sermiştir. 

Salih ancak bir saat yaıayabil -
mi! ve "beni Necip ağa vurdu!,, 

diyerek ölmüştür. 

Necip ağa firar etmiııe de Mani· 
sa merkez jar.darma bölük ku -

mandam Ekrem Beyin kurduğu 

pusuyla derdest edilmiştir. 

Necip ağa hadise mahallinde 
bulunan tabancanın kendisine ait 

lzmir zabıtası mühim bir hadi• 
senin tahkikile meşguldür. Bunda1' 

·ı dokuz ay evvel Osman ve lama• 

namında iki arkada,, Oımana ait 
olan bir kayıkla balık avlamak ii· 
zere lnciraltından hareket etuıit• 
lerdi. Bu kayığın hareketini taki• 
ben daha iki kayık hareket etnıİf 
ve meçhul bir semte doğru açıl " 
mı§lar ... 

Bu üç kayık bir aralık Tuzla a" 
çıklarında görülmüş; fakat bila " 
hare ortadan kaybolmuşlardı. 

lki gün sonra C.-=.manm ceıecli 
Tuzla civarında bulunmuş; Osma· 

na ait kayık da inııans:z olaralı 
Kilizmanda bulunmuıtu. 

O zaman zabıta tahkikat yap " 
mıf; bu hadisenin mahiyetini teı• 
bit edememi~ti. 

Osmanm deniz kazasında kur 
ban gittiği tahmin ediliyordu. 

Fakat Osmanla ayni kayıkta bu• 
lunan lsmailin valdesi (Hanını 
Şah), müddeiumumiliğe bir istida 

ile müracaat ederek oğlunun do
kuz aydanberi kaybolduğunu, h• 
mailin de Osmanla birlikte bir su• 
ikasta uğradığını iddia etmiştir. 

Aynı istidada, hu iki arkedaşıl1 
lnciraltında hareketlerinden evvel 
Hakkı isminde birile görüıtüğil 
bildirilmektedir. 

Yeni fabrikalar 
- Zaten, burada da böyle bir 

feY olacağını tahmin ediyordum .. 
Her halde bu garip hastalığın ila
cını bulacağım .• 

lki saniye ıonra, Necla aandal· 
yesine yıkılmıı. etrafına oteldeki -
ler toplanmıştı. 

Bütün bu rakamları topladı • 

ğnnız takdirde bir milyar 780 

bin türk lirası ile miktarını an • 

lamak için bu rakamı iki misli • 

ne çıkarmak icap eder. O zaman 

bu paranın yekunu 3 milyar 560 

milyon türk lirası olur. 

olduğunu kabul etmiı: lzmir civarında açılacak olaıt 
- Ne yapayım, bana hücum et- mensucat fabrikası etrafında iki 

ti, ben de onu vurdum! diyerek şehrin ismi geçiyordu: 

cürmünü itiraf etmiştir. Denizli, Nazilli .. 
* • • 

Necla, yavaşça yemek salonu· 
nnun kapısını açtı. Kimseler yok
tu. Masalar hazırlanmı§tı. Nec -
la, yava!ça doktorun masasına 
ynklaşb, sürahinin içine, çanta • 

- A ..• diyorlardı, bu da öğle 
üstü ölen hanım gibi ..... Tıpkı ... 

Doktor cevap verdi: 
- Evet, ayni sebepten, fakat e· 

min olunuz, artık bu, sonuncu ola~ 
cak. 

m ~ ~~iilılllülllıll!lllllilillllllliHllıJ 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi : Tamamen tediye edilmiş 

30. 000. 000 Frank 
Tilrklyedekl Şubeleri : 

Galata • lstanbul • lzmlr • Samsun 
Mersin • Adana 

Yunanistandakl Şubeleri : 
Selanlk. Atioa. Kavttla. Pire 

Sitimum Banka muamelatı. Kredi mektupları. Her cins 
nakit üzerine hesap küşadı. Hususi kasalar icarı. 

Satılık fabrika maki· 
nası ve bina enkazı 

Mehmet Teınur, Mustafa. LtitfU, Hafız 

RUııtU ve HaftZ Yunus Bahri EfJcrden mU

tc§C:kkll \"i!i lat. Hale Yıkama fabrikası na

mını to.!}ıyan §irketln muknvclesl 1/ 9/932 

tarihindo hitam bulmuş ve tas!iyesıne de 

l:arar veritmııı olduğundan mezkur ıirkettn 

malı olıın bir aılct hah tıraş makinesi ve 

bir aılet sant .. afi!} ve bir adet toz dolnbc ve 
bir adet buhar kazanı ve kalorifer tertiba

tına ait borularla 11ç bap blnar.nı ıuıkazı 

t.Optan \•e cUz'i tam halinde perakende su
retııc satılacntmdan mU_ştcri namına Jhale

sJnin icrası nnmdan itibaren aza.mı bir hafta 

için makineleri sokllp ve binayı kal edip 

~tUrmeğe mecbur olmak §arlllc talip olan

lann 5/1/933 tarihine mUsadif Perwembe 

gUnU sant lltlden dörde kadar dQyunu umu

mlye ccvarmda Hoca. Knstm Cenan! mahal· 

lesinde Yeşlldirek karakolu karşıaındti. 2, 4, 

6 num4ralt fabrika dahlllnde taa!lye memu

ru avukat Osman Nuri Beye ve mezk{ir 

gü:ıdcn evvel mUr:ıcaat arzusunda bulunan

lar yeni Postane caddesinde Velore. Handa 

8/9 No.ya mUracaatlan il!D olunur. 

Adanada Halkevi 
Adana Halkevinin (Güzel san· 

' 'atlar) şubesi ilk defa olarak top· 
lanmış ve beş kişilik komitesini 
seçmiıtir. 

{Güzel san'atlar) şubesinin ko
mitesi ıu sul'etle teşekkül etmiştir. 

Erkek orta mektep resim muallimi 

Kemal Bey{reis), Necatı Bey mu· 

allim mektebi resim muallimi Sır

rı Bey, Necatı Bey muallim mek· 

tehi el işleri muallimi Avni B., A· 
vukat Sadık Beyin refikası lf f et 

Sadık Hanım, istiklal mektebi 
muallimi Hacer Hanım (aza). 

Erkek orta mektep musiki mu· 
allimi Halit Bey müme11iliğe inti
hap edilmiıtir. 

(T emıil) ıubesi heyeti umuiye
si de toplanma yapmı! ve faaliyet 
proaramlDI tespit etmflir. 

Mensucat fabrikasının Nazilli " 
de açılması hemen hemen kat'i O' 

larak kararla§tırılmı§ gibidir. 
Yeni fabrika; Nazillinin iktısa· 

di hayatında mühim bir hadile o• 
lacaktır. 

Fabrika intaatı baılarken it de 
açılını§ olacaktır. Ayni za.mand• 
hariçten celbedile<:ek olan amele
ler için de müteaddit {amele eyle
ri) inşa edilecektir. 

Ahnan son haberler; hüktimetiJI 
sanayileıme ve f abrikal&Jma ifiııe 
verdiği ehemmiyeti ve müstaceli
yet lüzumunu göstermektedir. 

Umuma serbest reaim deralet 
H:ılke,.·ı Gll&el S&n'a.Uer ııe.lm ŞUlıe • 

Alnclftı: 

Uaıuma serbest resim derslcrl verııec• • 

ccğlnden kaydolmak lstiycnlerin her gi1n !IY 

at 17 den sonra GUlhanc Bahçesi metııalllY 

de Alay Kölkilndeld mOdirl~te mııncaa'" 
lan. 



...., 30 KA••uwucel 1932 

Kartaı lcra memurluğundan: 

Fent beyin Ali efendi Esma Ayşe ve 

Rasınıe hanımlarla. CUskinanm §ayian ve 
lntl§tercken mutasa.rnf olduklan Kartal lm 

Z&arnın batı büyük karyesinde Karaka, 

Yalısı mevkllnde kMıı ve tren hattilc ay • 

?tlınış lkl kısımdan ibaret vo deniz klSlllın
daki parça ikl ®nUıu ve beher dönUmU Uç 

Yüz lira kıymetinde ve diğer kısım dört 

dönUın ve bcMr donumu iki yliz elll lira 

d!ferfMe olup umumun krymcU rnuham -

llilnesi 1600 Hta Otan taflanın lztılel §Oyu

u zırnnında icra kılınan birinci arttırma -

lltnı:ıo. umumu 300 lirada talibi uhteslntlc o

lup fhaJei kat'Jyyeuln iCrası ıımmiiıtla 19-

l - 933 tarihine mUsadlf pel'§embe gUnU 

ftaat 10 da açık arttırma. ile satılacıı&;'lll -

dan §artnarnesinl görmek lstıyenlerln ta.rı
h! fıfindan IUbaren ve taiip o1an1arın kıy
?netı ınuli&mminesfnln jrUide ydôl buçugll 

nıııpeuncıe pey akçei!ile Kartal icra memur· 
lutıına müracaatları ll!n olunur. (GOG1) 

btanbul ac;Jıyc li{jthıcli Jıut.uk mıthke • 

IJJetİnd "n : 

İkbal hanım tıırafından kocası BCyoğ -
1tuıaa. Osmıın bey cabl cııddeslndo W No. 

lu Jianeae Necatı bey aıeytılne açtlan bo • 

"1iına da•ıısmdn: Davo. atzuhıill, mUddrıa

lle;ybın mezkur ilcıunctgtuıı terkederek bir 

lcııttı ıneçbule gittiği ve halen lk&metgA

hı nıeçhuı oldujtu beyn.'llic blllt tebllg 1a1e 

edıtınıı olduğundan tıılep Uzerlne UAnen 

tebligat icrasına ve tahhll atın da f) - 2-

1)33 pazar saat 14 e tayinine katar verilml!! 

Olduğundan arzuhale ce,·:ı.p ,.ermesi ve 

ltıezkQr gUnde mahkemede hazır bulunm:ı.

eı "• aksi takdirde gıyabında bakılacağı 

teblı~ makarnmıı kaim olmalc Ur.ere iiAn o
lunur, 

lııtanbul .& ÜnC'ü tcra memurluğundan 

Tamamı 6833 llra kıymeti muh:ımme -

?leli Feriköyündc Ferilcöy mahallesinde Kır 

~c lzzet Paşa sokııklarındn kMn eski 10/12 

Yenı 12 numaralı kAtflr ma tıahcc bir t::ı!> 

hanenin tamamı ile gene tamamı ::40G lira 

kıymeti muhammcneli ayni mahal ve sokalc

ta ve bu hane ittisalinde eski 8 - 8 yeni 
8 - 10 numaral:u-la murokkam kayden bir 

halen Usllerlndekl odalara ayrıca bir met· 

hail olup biı Odaları havi lkJ bap dUlik4iıtn 
tanıamı i:e geı~c tamamı 19H lirıı. kıymeti 
ınubammeneli ayni mahal ve ııolcakta oda -

ları JtaVi ve bu iki <İUltlrAn ittisalinde ve 

lıYftt eakaf .ıtmda olup eald 4 - - 2 yeni 

C - 4 numaralarla murııkkam UstUnde oda

ları bulunan kllmUrcU dUldc1nmm tamamr 

lle ı•ne taınıurtı 61170 Ura kıyme ı rnuham
ftleneıı &l'lll yerele \'e )'Ukanaakl gayr! mcn

kuııer ıtUaailnt!e Kır ve tuct Pa,a sokak -

larında k11n altında 4 numaralı dUkkt.rı 
havı es" u yer.ı 6!1 ııuınarıtb k4rglr lıane
tıln tamamı ile gene tıımnnıı 730 ıırn kıymc

lı lliül::.:ımmeneıt ayni mahalde ve bu hene 

lttıaaıındc "l!-".,(ır sokakta kdln cı:ı.ı m!lker

rer ts mUl{crrcr 12 yeni 61 G3 numaralarla 

!tlurııkk::ır.ı bir kıt'a ar nnrn tamamll}dıı.n 

llılret \'~ nd~ h:ı.lln '" h yeti umumiye&! 1 lr 

lt'adıı. bulanan bu be:; parça gnyrl mcnku -

IUn lamamlnrı cyn n:1 n ;artnamelrr ı:e ııçıi; 
•rttırmaya \'aEedllmlıı otup 4/1 o:ın tarlhlfı· 

den llıbnren ı.;artnıımeletlnln clıür mizde hor 

kıı ln-:ıı.!md:ı...-ı gör!llebllcc~ l ve 6 Şubnt !133 

tarthlne mU.,ııdir Pczartc:ıi ı;-UnJ saat 14 ten 

l~ ye lcadar da dairemizde a ılt arttırma 
lla ıatııacal\tır. Ar.tnnıalnra iştirak cC:e -

C!ei( taliplerin kıymeti r.-ıuhammene'crln r c 

~dl ı.·ıçuğu nlsbctfnde pey akçesini veya 

lıu miktar ilzerlndi?n :uıııı bir Bankanın tc

lllÜilt mc!:tubunıı h r.111 bulunmaları ıizım· 
iJır. 

MUt6talılln \ tgder 11 D le ll' eye alt 

tenvirat ve tnnzitnt r sim'crl vo Vakıf ıca
!'tlcri mUşt~rilcrc nıttır. 1124 numaralı lem 

'fle ırıa.a kanununun ııo nıatldealne t vflkan 

lıakıan tapu ılcillcrlie eııUlt olmıynn \•e ı . 
Poteku al:ıc:ı.l:lıiar ile diğer ıılı'ı.kadııranın 'e 

ltUfak h&kkı sahiplerinin bu hnkllirını ve 

bususıe t'alz 'e maııarlfe dnir olan iddialarını 
ilin laiihlndcn lllbııren 20 gUn içinde evril· 

icı nıusbltelcrlle l:Uldlrnı teri IAzımdır. Aksı 
h.ıae hakları tRpu ıiclllerll ııablt olmıyau
lar satı• bcıclcllnln pnylaıım:ısından harlı; 
ka1trıar. 

Al!kad~rların tıbu madde! luınunlyc 

llhkAmına göre hareltet tmelcrl Y daha 

ratıa malumat ıılmak lstlyunlcrın Oı.12 ıı:ı2 
<loaya nuımı.rasıle m murly.,tirn.. muraca-

~ı tı&n olunur. 

Bir borııtıın m:ı.bcUıs '11 para) a çe,-rlle -

Cek b'.r adet s:ı'lo:ı halısı 31 12 0::2 Cum:ır

tesi gUnU naat l2 den 14 de kadar Bcvlktnş 
~bbaı aıJa maahlleııl İGmall ağa solınk t.n
~Urcu Şaban ıı!endi hllneelnde ltapIBı önUn

tıı ... ......_ ile Nlılacağınatuı t llplc -

"- Jllahallltiı!e huır t lılunıı alt memuruna 
8••ıaeac Goqa aumaratille mUracaaUan 
lltıı oluııur. 

B~yuğlu DıirdUncti Sulh Hukuk Mahke -

meslnden: Beyoğlunda So!yah .sokağınd:ı 

lG N. hı karpuz apartımanının 1 N. lu da

iresinde sakin iken O K. c\·,·cı 932 tarihin -

de \'efat eden Yunan devleti tabsasınd:ın 

Pandell kızı .Madam Aretl Karpıtı:.yanın va. 

siyotnamcsi açılıırak usulen tenflzine bat· 

!andığından kanunu medeninin 538 inci 

maddesi mucibince bu bapta itirazı olanlıı

rın tarihi il4ndan itibaren bir ay zarfınd:ı 

Beyoğlu Dörc111ncU SuUi Hukuk mahkente -

sine mUracaaUarı IUzumu llAn olunur. 

(6067) 

btıitititil t1 Cli ıu:ll 

Efendim; 

D itti al!yelerltılıi 2(-2-931 vı 2070 N. ıu 

resen tanzim edllmij icar mukavelesi mu -

clblnce muJ<a&ıc.ma btanbul 'üçüncü lcra 

dairesinde müzayede tarlklle saUn alnııı ol 

duğum elycvm Gaıaı.aaa yanılt kapıda 7 N. 

Ju Soma hanmao. Hronllia guotcrrtnın mnt

ba!IBmdll. mevcut bllQmum hurufat ve e~

ynyı saire ahiren mea1<ür dairede mukim 

mezltilr guetenln sahibi ve mUdiri mıuı'uJU 

Madam Elenl Haçopuıoaa icar etmiıı oldu -

tundan n mezkur madamın yedinde isticar 

f.iriklle emanet ve mali mU~teram bulundıı

ğundan buwau mezkür bilinmek Uzere keyfi

yetin guetelcrle illnı lüzumuna biiiaen iı:ı

tfu Utmnameııtn (VİLAYET) gazoletilnc lr -

salltil rlca ederim efendim. 

EmlnllnUtide 57 N.lü dUkk!nd& gazeteci Dl 

mitti Jsakldü E!endl. (1)()65) 

htaııbtıl lklncl Jcra memurlujıinilan: 

Bir alacafm temifil için matieu11 olup pa

raya çevr11tııesi takarrUr eden ve tamamı

na (12000) on iki bin lira kıymet takdir 

edilen Galatada Kemankeı mahillealnde 

Topçular caddesinde atlk 82, 84 cedit 72 

No.lu bir bap dUkk!nm ıııUik ve gediğinin 

ve bUA gedik muayyen mUlk Uç hisse iti -

barile blr hissesinin dairede icra kılınan 

birinci açık artırması neticesinde (Beşyilz) 

lira bedelle talibi uhdesinde kaimi§ ise de be

deli mezkur kıymeti mubammeneye naza -

ran dun görUimUş omakla 23/1/933 tarihine 

mUsadit Pazartesi günU saat H ten 16 yı. 

kadar lldncl açık arttırması keza daired·~ 
icra lttlınaeaktır. 

Arttırmıya. i§tirak etmek l.atiyenlerin 

mezkur gayri menkulün kıymeti muhame

nesl olan (12000) liranın % yedi buçuğu 

nlsbetindc teminat akçesi vermeleri l!zım -

dır. Hakları tapu slclllerile sabit olmıyan 

ipotekli alacaklılarla diğer alllladarların, 

irtifak haklu •ahiplerlnin bU haklannı ve 

hususile faiz Ye masrafa dair olan lddlalan

nı tarihi ilı\nd:ın itibaren yirmi gün zarfın

da evrakı mUıbıteıenıe bitlikte daireye bll

dlrmelcrı lizımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu slclilcrile sabit olnııya.-ılar satı~ bedi?· 

linin pnylll§mamndan hariç kalırlar. MUtc -

rakJm vergi lle belediye resimleri \'e vakı! 

lcarcsi mU~tcrlyc aittir. Daha fazla malü

nıat almak laUyenlerın 110/Hl/932 tarihin -

dıan IUbarctı daire tllvnnlıanesinde a.qılı ve 

ııçık bulundurulncak olan artırma 11artna -

mealle 930/4ll2ll No.ıu uosyaıınıı ınUraoa • 
atla mahalli ınezkurun evsaf, mesaha ve 

s:ılreshll havı vuıyct ve takdiri kıymet 

raporunu gör!lp anlıyabilccel\lcri ildn o:u -
nur (6069). 

tst:ınbul dördiincıi kra memurluğun-
d:ın: 

Tamamlan ('>SOO) lira Juymeti mu -

hammlneli Beyoğlundn Şahkulu mahnl _ 

lcalndo Ester çıkmazr sokağında ealtl Bil 

_ 81 yeni 19 21 numaralarla murak • 

kam iki taraflı ve bir ç:ıtı nltına::ı klrgir 
iki bap hanenin tamamının 120 hisse iti· 

barile 60 hisseıi acık arttırmaya konmuw 

olup şartnamesinin 1 - ı 988 tarihin • 

c"'n itibaren dairemizde herkes tarafından 

ttlliiiloblieceği gibi 6 şubat 933 tarihine mU 

ıındlf pazartesi GilnU ı;aat on dörtten on 

Yeıllyc kadar dıılremlzde açık arttırma ile 

aatılacaıttır. Arttırmııyn tıtıraıc cccceıc ta

liplorln muhammen ltı)'metin yiizdo yelli 

buçutu nlııpctlndc pey akı;eslnl veya milli 

bir bıı..-ılmnın teminat mektubunu hAmH bu

lunmaları lhımdır. Miltııraldtt\ vergilerle 

\•akıt lcareııl ve lıeledJye)·e ait teıı\'lr::ıt ve 

tanQfat rilsumlnrı mllıtcrlyc aittir. 1421 

nUru'\ralr icra \'e ltlı\s kanununun 119 uncu 

mnddeıılne ttWilkfin bu tıyn ııııınkul l!tc -

tltıd ip leltll ıılaô tııııu111. tlift'@I' ıııtıtnil rll 
nın vo lrtilalc hBltkı sahtplerının uu hfikl ıo 

rınt Ve hUııUille falc ve mlllarıre dair ol:ın 

lddl larının llM ltUihlnden itibaren (20) 

gi.ın ı inde e\'relu milsblte?erllıı bildirmeleri, 

a'' ı halde lıakları tapu ıııcıııerllıı Be.bit «l• 

matlıkça aatıı bedelinin payıa~trtl\aıl\tıan ha 

tiç ltalııcaklnrı cllletıe ll!Akailaraıun iıbu 

ınadd t hanuı l)o hUkınUne göre harokı·t 

etmeleri ve daha fa~a htlili\tnlt Almıılt l:ı· 

Uyenletln 931 714 \'loe)'a n•ımarilille mil· 
rncantlnrı ildn olunur. (6063) 

VAKIT 

Doktorlar 
Doktor Operatör 

Ahmet Asım 
Doğıını ve kadın haatalıldan mUtebaııaıaı 
Muayene: 10 - 12 Ortaköy, şıca yurdu 
lft-18 Beyoğlu, btlk14t caddesi No. 1'13 

(Opera alneması kareıaı) 
Tef. 1960 - U221 

Doktor 
A. Horhoruni 

Beyoğlu mektep sokağındaki muııyenc

haneainl tamamen kapamıtır. Eminönfjn
de Valde kıraathanesi yanındaki nıuıı

yenehaneslnde hastalanııı sabahtan ak
ııama ltada.r bizzat tedavi eder. Telefon: 

2f1Sl 

Dokior 
Cavot N. ZekAI 

Sinir mUteh:ı.ssısı 
Cuma ,.e pazardan maada günlerde saat 
8 ten 6 ya kadar ha.ota kabul olunur. 

M.uaycnelıanesinl Babı.:i.Ji karşısında An
kara caddesi No. '7. ye tcvsian naklet

miştir. Telefon muayene! 23469, 
1kıımctgılh: 60740 

Doktor 
Emin Şiikril 
Dahil! hruıtalıklar mUtehas:ıısı 

lstanbul Sultanmahmut türbesi, Babı· 
Ali caddesJ, No. 10. Telefon muayeneba· 

ne: 2:.!622 - 'l'eleton ev: 4.3125 
"Her gQn öl leden •onra taat l 4-18., 

Urolot· Operatör doktor 
Fuat Hamit 
Böbt'ek, mesane ve idrar yolu 

hastalıkları mUtehaasıa1 

Muayenehane: •rurbe, lılahmudiye cad· 
deat. No. ıo. Telıtoo 2:ıe22 

Doktor 
Kapikyan 

Muayenehanesi: Sirkeci Muradiye cadde
ıl No. 26 Tel. • 21077 İstanbul 

Operattsr • Urolog doktor 
Mehmet Ali 

idrar .yoUarı hast.ılıltları mUtehataıaı 

Eminönü (Sabık Karaka,) banma 
nakletmtıUr. Cumadan maada ber ıüD 

but.alarmı kabul ve tedavt eder. 

Doktor 
Hafız Cemal 

DahUl hutalıklar mUtehaasıaı 
Divanyolu No. Jl8 Telefon: 2:ııl398 

Göz hekimi doktor 
Süleyman Şiikrü 

Elrlncl sınıf mUtebaıısıs 
Babılll (Ankara OaC!deal Numara 60) 

Dl• doktoru 
Zeki Hoıtt 

Muayenehaneıl: Katblıöy Altıyoı atzı 

oı, t.ıbtbı 

Zeki Nuri 
Her gUn ha.stö. kabul edilir. Her nevi cU17 
rahatlıalığı tedavi olunur. Muayenehane: 
Uılfüdıır Ahçıbaşı :Mektep sokak No. 50 

3UncU kolordu 8atanahn•ı 
Komlaronu illnlare 

Yerli fabrikalar mamulalındna 
l S,000 metra boı renkte elbt1e
lik kuma' kıpalı zarfla mUnı· 
l<111ya konulmuıtur. lhaleal 
31· 12-932 cumırteıi ıUnO nıt 
15 tedir. Şırtnamealni görmek 
üıere her glln ve .mUnak111va 
iıtlrak için o gUn vo vaktinden 
nvel Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalmı komlıyonuna mracaat
ları. (1054) (6510) 

• ıfo • 

Yerli fabrikalar mamullhndın 
"45,0QO,. metre boz renktı ka. 
putlulı lıumaı kapah ıatfla mür.a· 
ıuıaıaya l\onulmutlur. lhalui 
18 1-933 çarf1tmba gUnU il at 
14 ledir. Tallplerin şartname ve 
nUnıunuini g8rmcl< there her 
glln ve mUnakıaaya İftİrak için 
iba!e gUnU valttlnden evvel An
klradı M. M. V. Sa. Aı. Kom. 
nuna mOracaatları. ( 1C62) (673~ 

htırnbul UUrilllncl\ trru Mt'mur1'!·~:ıda•ı: 
Va.kıl nselcııı mUClitlyctınc.: 

Gazel !\lilrl ıı:ı K. C\'V 1 Dtlll tarih ve na?i.'1 
nlımnrıılı nllslıwmnn tıoUneli sahifası • 

nın 4 Uncu slltunu nllı:ı.yeUncfolıi lltınd:i ~;a

sılı ır.a:ı. boatnn hanelerin nısıf hissesi !!8 H:, 

Snni n:;a tarihine mUaadif cumartesi gUılll 

acık arttırmn suretiyle s:ı.tılac:ı:ı-ı blldlril -

mi:; ise üe yc\'mi mczltur bayrama tesadUf 
f 

etllğlnde:ı mezlc(lt' ı;a)'ri mcnl\ul hissenin 

açık arttırması ~ı K. Sani 933 tarihine 

mUıadlf salı günU ynpılncnğı tashih ··c 

tavı&lhan UO.U tdllmelli rica olunur eten .. 
dlm. (6008) 

Savıfa 11 

Şirketi Hayriyeden : 
Ramazanın üçüncü gününden nihayetine kadar Köprüden 

15,20 de bir vapur hareketle doğru R. 1-tisarı ve ondan yukarı 

Rumeli iıkelelerine uğrayarak Kavaklara gideceği ve Ramaıan 

urfında geceleri yapılacak seferlere ait tarifehin de iskele Ye 

vapurlara talik ediJdiği ilan olunur. 

lstanbuı Belediyesi ilanları 1 
EminHnU Kavmalcamlığmdan: Koıka'da tramvav cadde11nde 

Belediye malı 28 No. la dükk n kiroytt verileceglnden talip olan• 
ların ikinci Kanunun üç:incU Sılı gUnU saat O:ı dötlte Daire 
EncOmerıine gelmeleri. (7003) 

Fatih yttoğın yerinde 1,27 metro murabbaı arsa: Teminat 60 Kuru7 
Dibağzadc mahalles.nin F evıipaşa caddesinde 34,78 metro 

murabbaı usıı Teminat 26 lira. 
Yukarda yazılı arsalar satılmak üzere açık müzayedeye ko· 

nulmuştur. Talip olanlar tafsilAt alma< için h~r gün Levazım 
müdürlüğüne müza~·edeye girmek için de teminat makbuz veya 
mektubu ile 19· 1·933 perıembe günli saat on befe l<adar Daiml 
Encümene müracaat etmelidirler. (69981 

J Devlet Demiryolları ilanları 

idaremiz iç'n pazarlıkla satm ahr:acak olan (36) kalem mü• 
rekkep, pencere tecrit bezi, çelik kablo, bobin teli, fiı normal, 
ahize diyaframı, kuru 'pil, keoev:r ip, yatak çarşafı, para çanta11, 
su kovası, çadır, tabanca kılıfı, vantilatörlü ocak, ateş tuilaıı, 

yuYarlak demir ve saire gibi mubtelifülcinı malzemenin pazarbtı 
2· 1· 933 tarihine müsadif pazartesi günü mağazada icra kılıoaca• 
ğmdan taliplerin yevmi mezkürda saat 9 dan 11 e kadar isbatı 
vücut ederek tahriren fiat vermeleri ve bu baptıki maJıemenin 
mllfredıt li•tesi mıiaza dahilinde aaılmıı olup nUmuoe getiril· 
me1I lcıp eden maJzeme için pazarlık günü nUmunelerlnin be
raber getirilmeai, nUmuneaiz tekliflerin lrabul edihniyeccği ilin 
olunur. (6900) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden : 

Büyiikdere Sahil Sıhhiye idaresi binasına yaptmlacak kalo
rifar teai11tının aleni münakasası 14 - Ki. Sani - 933 Cumırt11i 
ıünü •11t 14 te Ga1atada Kara Muıtafa Paıa ıollaj'inila lıtın• 
bul Umanı Sahil Sıhhiye Merkezinde mUteşekkil Komisyonda 
yapılacağından taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün 
mez!;ür Merkez Levazım Memurluğuna muracaataln. (6776) 

lıt. MI'. Kumandanbtı Sahnalma kom. lllnları 

Hava bfrlfklerlnin 1 - 1 - 9J3 tarihinde ihale edilecek olan raaat 
malıemeai 4- 1·93~ çarıamba gUnUne talik edilmiıtir. iıtekll· 
!erin Ankara Hıva 11tınalma komfıyonuna mUracaatları. 

( 982) ( 6787) 

• 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlügünden: 

Dört Muhafara mıvkiınln tamiri Jiıımdır. 

1 - Kabıtaı, Arnavutköy, Yenik6y hamam yeri mahalle 
mahalle muhafaza mevkilerinin tamiri, açık kırdırmaya konulmuı· 
tur. 

2 - Kırdırma tutları klğıdının tulikli suretleri lıtanbul 
GomrUk Muhafaıa Baımndürlüğüoden alınacaktır. 

3 - Kırdırma lıtanbul Gümrük Muhafaza BaımUdUrlUjUnda 
kurulacak a 1ım satım komiıyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 5 1-933 terlhine raslıyan Perşembe gUnU ıaat 
14 dedir. 

S - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 54 lira •o 
kututlu'c muvakkat güvenme "teminat,, larile belli saatten evvel 
komlıyona gelmeleri. (6597) . 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

20 Ton benzin: K•palı zarfla nıliuakuaıı: 7 Kinuuusani 933 
Cumarkıi glinfJ saat 11 d~. 

Deniz ı uvvetleri lntiyac~ için lü2umu olun 20 lo ı benzin ka
palı zarf us:ılile miinAlrnsaya 1 onulcluğundar' artnameslni ıör
mek iıteyenletln her ulln ve vermeğe lnlip o1acaklarm da mll· 
nnlc:-s'\ gün ve sıotlnde muvaldrnt temi at ma'~bu:darıle birlikte 
Kuımpıtşn'da Deniı Levıııım Satınalma ko >İsyonu:ıa muracat 
atları. (6589, 

Her sınıf tarih ~dia 1nu1 hulasası 
Tarih imtlhının. vumek iıteyınler• lnıumlu bir rehberdir. 

.ıOO 1'utu' fiatla lıtaobulda K2naat Kütüphanesinde satılır. 



Sayıfa 12 

Haıan zeytin yağile Hasan kolonyasile 
•e Hasan kremile vaoılmıs 

BASAN 
SABUNLARI 

birer şaheserdir. Halis limon çiçekleri· 
nin ve hakiki , tabii yaseminin ve Is· 
parta güllerinin ınsana hayat ve rulı 
veren kokuların cami olup cildi yumu 
şatır. Bilhassa nermin ve nazik ciltl 
kadınlar ile çocuklara şayanı tavsiyedir. 
Avrupanın teifübi meçhul yağlarından 
yapılmış sabunlardan tevekki ediniz. 
Veche ve cilde to.ravet ve letafet bah· 
şeden zeytin yağı1 ve GJiıerinli Hasan 
sabunlarmdan istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 

VAKiT 
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BEDAVA 
llADEN SUYU 

Mide, Barsak ve Cilt haatalıklarile Böbrek ve Karaciğer 
kumlarında ve alelumum Artiritik hastalıklarda içilmek sure· 

. tile büyük faydası sabit olan YALOVA KAPLICA SUYU 
her isteyene parasız verilmektedir. Temiz şişelerle Seyrisefain 
Baş doktorluğuna müracaat edilmesi. (6123) 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz 

lsmarlama elbiseler 20 liradan 
başlar. 

PERTEV Surubu • 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

Eğer vaktif e iş Bankasından bir kumbara alarak para 
biriktirm w ş olsaydı, şimdi bu felaket karşısında : 

Dimdik urabilecekti ! 

•• •• 

' isİanbul ve İzmir' de yeni 
satış mağazaları açıyor 

.1Rinci /(inun. 
karsamba IPersembe\ (uma 

2 5 6 
7 9 12 13 
14 
21 
28 

'~---..----1ı 

8 19 20 
25 26 27 

11 hi!,yiik i,oekli jl"'1jj 
Fa 'brikasıdtt>. huı 

de iZMİR'de .. 

. de SUL T ANHAMAMl'ında 

. açılıyor 

.. .:·x.·. _. . . 
,, ,, . ' 

:.. <" •• 

MAGAZALARI 

Halihazırda her yerden ucuz ve yalnız 
eyi mal satan müessesedir. 

Beyoğ. unun en muhteşem 

Oyuncak Sergisi 

Herkes için makbule ğeçecek bir hediye ••il 
Yeni Muhtıra ve Zafer Muhtırası 

16 çeşittir. 

Taklitlerden sakınınız. Mehmet Sadık ismine dikkat ediniz. 

Depoıu : Ankara Caddesi Afitap mağazası No. 111 

llllı•••••- Mehmet Sadık -------

Cünbüş 
Dünyanın en 
güzel ve en 

pratik Türk 
sazıdır. 
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