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Beı altı ıene evvel memleketi• 
~İzin muhtelif yerlerinde itk tah· 
•il derecesinde yatı mektepleri 
açtık:. Bu mekteplerin teıiıinden 
~~at münferit surette köylerin· 
. e ılk tahsillerini yapmalarma 
~kin bulunınıyan çocuklardan 

8
1<r olmazsa bazılarını okutmaktı. 
unun en büyük sebebi de bütçe 

•a . . . 
ııyetının her köyde ayrı ayrı 

lnektep küıadına müsait bulun· 
;aına.aından baıka bir ıey değil· 

ı. 

Bu itibarla yeni açılan yatı 
:lcteplerinin mümkün olduğu 
H dar llıasrafaız olması lazımdı. 
d albuki bugün yatı mekteplerin· 
de 0 kutulan çocukların her biri 
t"tfete ıenede en aıağı üç yüz li· 

ray lele a _ınaloluyor ! Bu ıuretle mem· 
Lii etın en büyük dert ve ihtiyacı 

.lçe darlığı olduğuna göre ma· 
~ bütçesi için çok ağır bir yük 
~e gelen bu mektepler diier 
~lu itlerin yapılma•ına engel 
~il ediyor . 
• Bundan bqka yab mekteple· 

t'iııin çok masraflı olması terbiye 
~ktai nazarından da fay dalı de· 
tıldir. Yatı mekteplerinde okulu· 
l..n çocukların tahsillerini bitir· 
dikten aonra köylerinde ve kasa· 
bab~l a naemnun olarak iş gö· 
re ı meler' · · · · d 

d 
ı ıçın esasen ıçın e ya· 

§a ıkla 
" rı mutat hayat ıartlarm· 
d uzalda9bı ılııia rndarı lazım
t~'. Köyünden 'kalka-rak yatı mek-

•ne gelen çocuk burada munta· 
~I arydalar içinde yatar, ya· 
hol.- armı hlzmet\'ltcr yapar., y~ 
·~itle . . 1 • • • f 1 
11 

b rını atçı ar pıfırır, ao ra arı-

1 lltkaları kurar, tabaklarını ve 

t~tallarını başkaları verir ve alır, 
enı· '° •zlerae mektepten çıktıktan 
"-llra bunların hayatlarından 
"-'"1nun olarak çalıımalarına ve 
lci '1l'aff akıyetle ya,amalarına im-

il Yoktur. 

\i .O~un için yeni Maar.! 
~ız bugünkii vaziyetindeki 
~ lhekteplerinin devamına hak· 
~rak ne imkan, ne de fayda 
"'Üyor. Bunların yerine (yatı 
(~}'onları) açmağı dütünüyor. 

~ijd ··'tı pansiyon) ları ayrıca 
~l \lrler ve müstahdemler vası· 
~le idare edilerek mektep ço· 
~~ 'rını yedirip içirecek, yatrra· 
l' ,1 lhüeaseseler olmıyacaktır. 
~ llız köylerden gelecek mektep 
~~ldarının barınacakları birer 
_., dan ibaret olacaktır. Burala: 
tiıı:elirken çocuklar kendi ailele· 
I~_. ~n ~a.hirelerini alıp getirecek· 
ttltı \lnları kendileri pitirip yiye· 
~- erdir H "l- b. f ~ltt · u asa ır tara tan 
"'ft.. ebe devam ederken diğer ta
'ı n kendi kendilerini idare et-

e alııacaklardır. 

r Mehmet Aum 
A(t taralı 2 nci Bayılada) 

li'e\7ka1Ade meraklı 
bir tefrika 

0•nıanh devleti 
ölürken 

~ 
~ azan ; Celil Nuri 

ek Yakında Vakıt 
stıtunıarında 

Tahrir Teleloa: U319 Pazatte•i, S - Kinunuevvel <12 ıncı •Y> • 1932 ı-. Telefonu: 24310 Say... s ıc.--. 

SAMİH 

Karbettltlmlz bll~ H• 
ada1111n111 muhtelif •man· 
larda alln•ı' eski ve reni 

reslmlerl 

Ankara, 4 (Telefonla) - Ça
-kkale meb 'usu ve Türk dili 
tetkik cemiyeti reisi Samib Rifat 
Beyin cenazesi, bugün namazı 
Hacıbayrami Veli camünde kı
lındıktan sonra hazin merasimle 
Cebeci mezarlığına defnedilmiş
tir. 

Cenaze aJayında, Gazi HL 
namına seryaver Celil Beyle, 
vekiller. meb'uslar, asker, polis 
müfrezeleri, kız, erkek lise ve 
orta mektepleri, ismet P~ kız 
@itüsü talebeleri ··~ merhumu 
seven büyük bir kalabalık hazar 
bulunm•ştur. 

Mezara, meclis, maarif, hari-
ciye vekaletleri, Türkdili tetkik 

RİFAT 
gömüldü 

1\,fülkiyenin 56 uıcz yıldönümü münasebefile 
••• ...._ ........... ....._. .. ..._ ... mn .. ••••••••••••••••••••••••••••••n•••n••n .... ..r. ... .-..n ...... • 
ismet Paşa Hz. mühiai 

tiir ·nutuk söylediler 
a::t~ .. .-~{~ Memle ke- · · - --.....--,----

.tin uğradığı Başvekil: "Türkiye dünyanın kazand .. 
feliket taz- ğı mesafeleri behemhal kazanacağı· 
min edile
miyece k 
haldedir 

iddiasmdadır ,, diyorlar · 

Cenaze me• 
raslml dOn 
A•arada 
sapıldı 

cemiyeti, tayyare cemiyeti, mek
tepler aamma milludclit çelenk· 
lçr konmuttur. 

Bu büyük ziya her yerde ol
duğu gibi Ankarada da elim bir 
teessür uyanc:brmıftır. 

Ankara, 4 (A.A.) - Çanakka· 
le meb'usu ve T. D. T. Cemiyeti 

(Devamı 9 ıuu:u sagılatla) 
,.ıııı111ıııııı111111ııııııı111nı111ııı111 11nıııııı11111111ııııııı111tııuıı 

ANKARA, 4 (Telefonla) -
Mülkiye mektebinin 56 ıncı yıl 
dönümü münaaebetile Ankara 
Palasta verilen ziyafette Bat'Ve· 
kil lamel Pata Hazretleri çok mü
him nutuklarından birini irat et· 
mitlerdir. 

lamet Paıa Hz. bu nutukların· 
da huliaaten dediler ki: 

~ Samih Rlfat Bey 
} hakkında 

"- Mülkiye bu memlekette i· 
Jim müeueaeıi olarak; memleket 
için en e•ki bir cihaz olan en es· 
ki bir mevcudiyettir. Ben ıahıen 
bu mekteple hiç teması olmıyan 
bir mektepten yetiıtim. Fakat 
mülkiyelilerle mefkure yolculu
ğunda yakın temaslarda bulun· 
dum ve ıize daima hayran oldum. 
Memlekete hizmet hususunda 
mülkiyelilerin en gencile en ihti· 
yarı bafbqa görünüyorlar. Mül· 
ki yenin batlıca harıkaaı . budur. 
'Türkiye her §eyden evvel böyle 

i mefkureyle memlekete hizmet et· 
( mek i.tiyen adamlara daha hiç ol· 

mazaa elli aene muhtaçtır. M~· 
kiyenin kuvveti memlekete fera• 
gatla hizmet etmek noktasından• 
dır. Hiç bir zaman Türkiyenin 
geçirdiği çetin günlerin bittiiini 
kabul etmemelidir. Türkiye dün· 
yanın kazandığı mesafeleri bebe• 
mebal kazanacağı iddiaıındadlr. 
Türkiyenin 15 senede kazandığı 
hayretle kartılanmaktadır. Yarın 
Türkiyenin mukadderatını elinde 
tutacak olan sizler Türkiyıenin 

yapacağım kolay bitecek · n.ya• 
mazımız. Fakat nihayette muvaf• 
fakıyet muhakkaktır. Bu memk• 
ket çok il:tmal olumnuıtur. Cü'm
huriyetin her ıene elde edeceji 
muvaff akıyeder birbirine eldeıie
rek iıtenilen netice elde edilecek· 
tir. i 

Cümhuriyet idareıinin genç 
Türk unsuruna verdiği kanaat-bu· 
dur. Gazi Türkiyesinin on ıe~· 
den beri tahakkuk. ettirdiii · Jll'• 

(Devamı 9 uncu sfllllf ada) 

~ o •• •• f _-"!' ,. S .... ~ i •11 ı ı n • &_..111t111tUM11m11mtt•Pnt11Mtn ""*'1mtm-N11-••-.-=mı•'tMUUMl•tJUIUIDlllllffl~rmnu.nwmllln1Ulflfl1.._ 
~ ;.;, uncu sayı amızaa aan i ~ ,.. . ..._,._ • ı 

i Etemln güzel bir J ASILSIZ BiR 
ğ yazıu varchr :. 
\..11 1111ıııııı11111ııı11111111111nıı11111ııııı1111111ııııııı111 11ııııııı11nı.J • 
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Ş AY IA Musa Süreyya · 
Kadın erkek binden fazla httrmetkArlnln 

elleri Ustttnde mezara gUtilrllldü 

MuA Süre"a 
Beyin cenaze 

,; merasimine ait 
intibalar 

Acıklı ölümünü dün 
teessürle yazdıiımız 
musiki üstadı Musa 
Süreyya Beyin cenazesi dün her 
"alüye nasip olmıyan bir şekilde 
fevkalide samimi ve büyük te· 
essür tezahiirlerile defnedilmiştir. 

Rahmetli, bir gün e•vel Pan
ralbda tek ba1111a yapdığı a· 
partımamndan alınarak Aksaraya 
teyzesinin evine nakledilmiı, 
teçhiz ve tekfini yapdmışb, dün 
sabah ta Aksaraydaki Valde 
camii bahçesine getirilmiş, tram
••Y caddeaine bakan mermer 

ı 
musallilardan birinin üstüne ko
nulmuştu. 

Saat on ikiye doğru memle
ketin irfan ve sanat ilemine 
mensup büyük bir kitle camiin 
büyük bahçesini ve camiin ya
nındaki meydanlığı doldurmağa 
başlamııb. Muhtelif tepkküller 
ve müesseaeler namına gönde
rilmit olan çelenkler üstadın 
tabutunu süslüyordu. KurdeJele· 

(Alt taralı J ilci HllıfGtlo) 

Maarif vekilinin istifa 
edeceği yalandır 

Memleket genç vekilden 
bir çok muvaffakiyetler 

beklemektedir 
Ankara, 4 (Telefonla) - Ma· 

arif Vekili Retit Galip Beyin is· 
tifa ederek yerine baıkasınm ta

yin olunacağı hakkında İstanbul· 

da bir şayia dolaştığı buraya 
aksetmiştir. . 

Tamamen asılsız olan ve- hiç 
bir hakikate istinat etmiyen bu 
yanht haber, Reşit Galip Beyin 
on gün evvel rahatsızlanarak bir 
kaç gün evden çıkmamasını ıuı· 

tefsir etmek iıtiyenlerin eıeri ol~
bilir. Memleket genç vekilden bir 
çok muvaff akıy.etler beklemekte• 
dir. 
. Re§it Galip Bey bugün muhte· 

lif maarif işleri hakkında fırka 
grupunda izahat verıniı, maarif 
kamisyonlarının bugünün ihtiyaç· 
larını temin edeceğini, kitap i§İ• 
nin bizzat riyaset edeceği komis
yonda hallolunacağını ıöylemit· 
tir. 

Zevceııiz haata ha, bir izbrabı mı var ? .. 
- Pek çok - Lakırdı edemiyor " 



Sayıfa 2 

Musa Süreyya B. 
dün gömüldü 

rBa§ tarafı l inci sayıfadaJ. 

rinde lstanbul belediyeıi, kon· 
senatuvar, Selçuk kız sanat mek· 
tebi, kız muallim mektebi erkek 
muallim mektebi, güzel ı~natlar 
akademisi, dartılbebayi, şehir 
bandosu, Istadnul kız lisesi ke
limelerini ve dahabazı mUesse· 
ıelerin isimlerini taşıyan çelenkler. 

ls~a~bul vali ve belediye reisi 
ft!ubı~bn B. ' üstadın kardeıteri· 
nı zıyaret ve taziyet ettikt~n 

sonra cenaze merasimine de jıti· 
rak etmi1, belediye reismuavini 
Hamit ve şehir meclisi birinci 
reis vekili Sadettin Ferit Beyler 
sonuna kadar merasimde hazır 
bulunmuşlardır. 

Cenaze namazı Valde camiin· 
de kılındıktan sonra dışanya çı
kılmış, en önde çelenkler, arkı· 
da ıazlarile beraber ıehir ban

dosu, onun arkasında konserva· 
tuvar muallimleri, daha arkada 
iki tarafta kız muallim mektebi, 
Selçuk kız san'at mektebi, lstan· 

bul kız lisesi talebesi, arada Er
kek Muallim mektebi ve konser
vntuvar talebesi, erkek talebenin 
eUeri üstünde Musa Sureyya be-

Jİll tabutu, arkasında dostlan, 
Darülfünun müderrisleri, mual· 
limler, muharrirler, ıairler, da· 

rülbedayi san'atkArJarı, musiki 
san'atkarları cemiyeti azası ve 
kadın, erkrk büytik bir kalaba· 

hk, en arkada da birçok otomo· 
billcr clduğu halde Çapaya ka· 
dar yUrUnmüştUr. 

Bu sırada cenaze alayını teşkil 
edenlerin sayısının bin ki~iden 
fazla olduğu görülüyordu. 

Çapada merhumun musiki 
muallimliklerinde bulunduğu kar
tılıklı iki mektebin, kız muallim 

Te Selçuk kız san'at metepleri· 
Din cenaze merasimine iştirak 
edemiycn kUçUk talebesi, mek· 

tepleriuin önlerinde karşılıklı iki 
ııra halinde dizilmişler, hocala· 
nna son hürmet vazifesini yap· 
mıya hazırlanmıılardı. 

Proırama göre burada tabut 
cenaze otomobiline konulacak, 
mektepliler aynlacak ve diğer 
zent alayı takip atmekte olan 
otomobillerle cenaze otomobili· 
Din arkasından gidecekler, mer· 
hum Merkez efendide haz1rlan· 
mıı olan makberesine götürnle· 
ce\cti. Tabutun cenaze otomobi-

line .konulacağı sırada Erkek 
muallını mekt-.b' t l b l · Uk k b" '" ı a e e erı y • 
ıe . ır vcfaklrhk ve )ıassasiyet 
esen g6ste k h . rere ocalarını ellerı 
Qstundc ta• k ... ıma tan yorulmıya· 
caklarını söylemişi b .. . e~ unun uze-
rıne alay bo2ulmad h ·1 
devam ctmiıtir. =tn eyetı e 

Merkez efendi camii h . . • .1• k azıreıı· 
ne gırı ır en cenazeyi takip et· 
mekte olan ıes ıan'atkı 1 

l 'lib'l r arı nlt er, ı ı er okumu,lar u t t 
defnedildikten, dint meraalm ~~. 
tikten sonra çelenkler mezarının 
üstüne bırakılmııtır. 

Burada önce konaervatuvar 
müdürü Yusuf Ziya bey kıaa bir 
autuk söyliyerek Muıa Stıreyya 
beyin vakitsiz ölümile ıaa'at 
llemimiz ve koDIVftbaYarda 
pn bllyük boşlufu anlat1111Ş, 
ondan sonra konservatuvar tale· 
laeainden Orhan bey, kız mual
lim mektebi talebeıinden Neri
me hanım, hocalarının ~lüm Dn
den dayduklan büyük teessDrO 
anlatan birer "hitabe irat etmif· 

Fırka grupu 

Dün içtlmaına devam 
etti 

Ankara, 4 (Telefonla) - Fır
ka grupu bugün saat on altıdan 
18 e kadar toplanmıttır. 

İçtimada evvela Turgut (Ma· 
nisa) Bey ıöz alarak eski maarif 
komiıyonlarma benzer tetekkül· 
lerin faydalarını anlatmış, sonra 
Ahmet lhaan (Ordu) Bey mektep 
kitaplarile fiatları Te Devlet mat· 
baaaı etrafında ıöz söylemiştir. 

Maarif Vekili Reşit Galip Bey 

buna cevap vermiştir. 
Mü~akereye yarın meclis içti

manından sonra devam edilecek
tir. 

Muhtelit Encümen 
kar.arını verdi 

Haaan Beyin .mea'uliyeti 
mibtelzim 

bır hali görülmemiıtir. 
Ankara, 4 (Telefon) - Muh

telit Encümen bugün on birden 
saat yarıma kadar devam eden 
bir içtima yapmııtır. 

Toplantıya azadan Sait Azmi 
(Kayseri) Salibattin (Kocaeli) 
Raif (Trabzon) beyler, tetkikle· 
rini ve mUtalealarını izah etmiı· 
lerdir. 

Neticede eneUmen HaHn 
(Trabzon) beylere meauliycti m01-
tclzim bir hali gfüDlmediğine ve 
evrakın adliye encümenine iae· 
desine karür vermiştir. 

Yerli mallarımızın 
istihlaki hakkında 

bir tamim 
lzmir, 4 (Hususi) - Leyli 

mekteplerde, hastanelerde, jan
darmada ve her yerde yerli mah· 
sullerimizin fazla istibli.kinin te
min! hakkında baıvekilelten bir 
tamim gelmiştir. 

lzmir rıhtım şirketi 
davası 

Temyiz hükmü nakzetti 
lzmir, 4 ( Huıusi ) - Temyiz 

mabkemeai rıhtım şirketi davasa 
hakkındaki hükmü nakzetmiıtir. 
Davaya yeniden bakılacaktır. 

•ııııınm11111111111m--U ıuın111111ınmn1111tt1ıuıı mımııtımnıııımıııı ınuıııı 

!erdir. Bundan sonra Selçuk kız 
san'at mektebi talebeainden Ha-

lise hanım, hocası Muıa SUrey· 
ya beyina6lilmllnden doian te· 
essUrle yazdığı güzel ve biıli ti· 

ri okumuş, yine bu mektebin 
talebesinden Bedia hanımla Er
kek muallim mektebi talebesin
den Necmi bey birer nutuk slSy-

lemiılerdir. Eo aon Darülfilnun 
edebiyat fakültesi terbiye mü
derrisi Iımail Hakkı bey mer• 

huma hitaben bir hasbübalde 
bulunmuı, bu yerine konulamaz 

a~amın meziyetlerini, faziletleri
nı, şahsi, ilmi Ja,metlerini ve 
memlekete rapbiı hlsmetleri 
yadetmiıtir. 

Teessürle dlnleailen bu s6ı
lerden IODıa kadın, erkek, hin 
bu kadar matemli Maıa Sllrey
yayı çiçeklerin ve topratın altın-
da bırakarak hlzGnle aynlıp 
ıebre d6aaalltlerc:lir. 

VAKiT 

Mecliste Kazanç vergisi 

. 
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Maarifte Hazı 
nan F aaliyetl 

( a.,mekalemlzden d•Y 

Yeni tadUAtla yakın
Bugiiıı müzakere da meclise veriliyor 

Bu suretle tesis olunaca 
tı pansiyonları) nı ameli 
olmıyan bir tasavvur gibi t 
etmek doğru değildir. Çü 
gün bile Anadolunun bazı 
vilayetlerinde, mesela A 
Ardanoı nahiyesinde o 
köylü çocuklar kendi aral 
bu tarzda pansiyonlar v 
getirmİ§lerdir. Binaenaleyh 
arif vekilimizin düıünd 
(yatı panıiyonları) zaten ! 
burada ihtiyaçların ıevki il 
tekkül etmekte olan bir 
bütün memlekete daha 
zam bir şekilde teşmilini 
etmiş olacaktır. Bu uıul ıa 
de az masraf ile çok fayda 
edilecektir. 

edilecek meseleler 
Ankara, 4 ( Telefonla ) -

Yarın mecliste, sari hastalıklar 
öldürülen hayvanların bedelleri· 
nin de hükumet borçları arasına 
ithali ve 1513 numaralı kanuna 
müzeyyel liyiha müzakere edile· 
cektir. 

Alman 
kabinesi 
ParlAmento He 

birlikte çalışacak 
Berlin, 4 (A.A) - Von Sch

Jeicber kabinesi, kat'i surette te
şekkül etmiştir. Başlıca neıaret· 
ler şu zevata tevdi edilmiştir : 

Milli müdafaa nazırı M. von 
.Schleicber, Hariciye nazırJ M. 
von Neuratb, Dahiliye nazırı M. 
Bracbt, Maliye nazın M. Krosi~b, 
Adliye nazın M. Guörtner. 

Berlio, 4 ( A.A. ) - impara
torluk kabinesi, artık tamamilc 
teıekkUl etmiştir. 

lkhsat nazırı M. Varmbold, 
iaşe nazırı M. Von Braun, evvel· 
ki kabinede iıgal etmekte ol· 
dukları nezaretleri almışlardır. 

Berlin, 4 (A.A) - Yon Sch· 
Jeicber kabinesi, Rayiştagıo içti· 
maından evvel programı hakkın· 
da beyanatla bulunmıyacaktır. 

Kabinenin beyannamesi, par
lamentoda okunacaktır. 

Berlin, 4 (A. A.) - Kabine 
crki0t, yann Hindenburg'un hu
zuruna çıkacıktı.ı. Hükümatin 
Reichstag'ın içtimaından evvel 
millete hitaben hiç bir beyanna
me neıretmek tasavvurunda bu· 
lunması, siyasi mehafil tarafın
dan Von Scbleicber hUkOmeti
nin, Reichıtag ile teıriki mesai 
için bir uılaıma esası bulmak 
arzusunun bir delili addedilmek
tedir. 

Filhakika, bu tarzı hareket, 
Von Papen hUk umetinden ev
Yclki bOkfimetlerin takip etmek
te oldukları usul idi. 

Soıyal demokratlar, reiıicllm· 
bura aallbiyeti tamme bahıeden 
kanunu esasinin 48 inci mıd· 
deıinin tatbiki usulUnU tadil ede· 
cek bir kanun liyibası tevdi et· 
mek tasavvurunda bulunmakta· 
dırlar. 

Bavyera halkçıları, Laipzig ili 
mahkemesi reisine reiıicUmhura 
vekllet etmek hakkını bahıeden 
bir kanun llyıbası tevdi eylemek 
tauvvurundadır. 

E111en reisicümbur müteveffa 
Ebertin vefatından sonra böyle 
bir kanun mevcut idi. 

Böyle bir madde sayesin de 
baıvekillik, icabında, şimdiki ka
nunu eaaainin natık olduğu veç· 
hile reiıicllmbura vekalet etme· 
ıinin önüne geçilmit olicaktır. 

Yeni kanunlar 
Ankara, 4 (Telefonla) - Ma

liye vekaleti ; yeni müzayede, 
mllnakua ve itbalit kanunile 
yeni harcirab kanununun ihzarına 
baıla•ııtır. 

Ankara, ( T elefoola ) - BUt· 
çe encümeninde tetkik edil· 
mekte olan yeni kazanç ver
ğisi Jayıhası bu günlerde ikmal 
edilerek heyeti umumiyeye ve· 
rilecektir. Yapılan tadilatın baş· 
lıcası vergi mükelleflerinin be· 
yannameye tabi tutulmaları, hak
kı hıyarlımnın kildanlmıı olma• 
sıdır. 

Bu tadilata göre vergi, mU
kelleflerin geliri göz önünde tu
tularak tarh oludacakhr. Devlet 
memurlarınıo siyanen yUzde beş 
vergiye tabi tutulma11 hakkında 
hükumetin teklifi kabul edilerek 
memurlardan vergi alınmasında 
bugünkü dereceli esas muvafık 
görülmüştür. 

l lkmektepler ile orta m 
ferinin mütemmimi olmak 
tesis olunacak san' at mekt 
hakkında da gene az mana 
·erim eaaıı takip edilecekti 

Hizmet gazetesi 
1

.1.akika bugünkü san'at mek 
rıne devam eden talebeden 

aleyhinde takibat biri devlete (800·850) liray 

1 · 4 'H ·) H. t oluyor! Bizzat müıtahıil 
zmır, \ ususı - ızme .. • 

gazetesinde çıkan bir yazıda mueaaeıe olmak ]azım gele 
"üç buçuk Türk,, tabiri Türklü- mekte~ler bir ~ok ~emlek 
tu tahkir mahiyetinde görllldli- de ~deta karlı bırer 
ğünden adliyece tahhikat ve •:s~ gı~~ idare odilirken biz 
takibata ba,ıanmıthr. lakıs dıger mekteplerden 

.Amerikaya 107 ton 
altın verilmek lazım 

Londra, 4 ( A. A. ) - Daily 
T elegrapb yazıyor : 

Amerika, kendisine altın ola
rak tediyatta bulunulması husu· 
sunda israr eylediği takdirde 
bunun için 107 ton altın llzım 

olacaktır. 

Yeni ihtiralar 

masraflı bir hale gelmit o 
şayanı hayret değil midir? 

Yeni Maarif Vekilimizin 
farından biri de ilkmektep 
limlerini yalnız talebe için 
doğrudan doğruya köylüler 
de birer rehber olmalarına 
maktır. 

Köylerde hükumeti ..temıİ 
den muallimden baıka h. 
memur olmadığına aöre bat 
aunda isabet te eçık.U, • Bu 
nazardan köy muallimlerini 
mi, iktııadi ve idari aahal 

Seville 4 (A.A) - Hava taz- köylülere ne gibi hizmetler 
yikının aşağı o !duğu mıntakalar· bileceği hakkında ciddi -te 
da tesirli ehdaht yapılmaıanı te• yapılmaktadır. Diğer tar 
min edecek bir infilak makina- halk kütüpaneleri te9kili vo 
sının resmi tecrUbeleri muvaf- yar kütüpaneler ihdası gibi 
fakıyetle yapılmıştır. savvurlar vardır ki bunlar d 

Bu suretle çok yüksekten uçan hik ıahaıına geçtiii zaman 
tayyarelere ~artı endabl icrasın • mualli.mlerinden beklenen t 

daki mUşkilat halledilmiş demek- vazifesi takviye edilmit ol 
tir. tır. Mehmet A• 
.. u u1111HıunH1H ııı ııııunn uımu11111 ıuınrnuıouıınmımınmuımııııınımnınıııoummımıınmııııınnunıııumuınııııaıııu1H1ııııı•ııımı11HU1 

Konservatuvarda 
Mtltebassısın verdiği dlrektlflere gıJ 

çalışacak bir ·heyet teşkil edildi ve 
mütehassıs gitti 

Bir mUddettenberi 9ebrimizde 
bulunan konservatuvar mütehas
sısı Viyaoalı profesör Joıef Marks 
tetkiklerini bitirmiş, raporlarını 

belediyeye vermiş ve dün ak
şamki trenle memleketine git· 
mittir. Vali ve belediye reisi 
Muhittin, konservatuvar müdürü 
Yusuf Ziya Beyler, konservatuvar 
muallimleri ve diğer birçok mu· 
siki san'atkirları profuör Marksı 
teşyi ctmiılerdir. 

Profesör Marks mart ayı için· 
de şehrimize tekrar gelecek , 
konservatuvar ıslahatının aldığı 
şekli tetkik edecektir. 
MOtahassısm tavsiyesi ilzerine 

lı:onıervatuvarda muallimlerinden 
Cemal Re~it, Hasan Ferit, Sey· 
fettin Asaf, Sezayi Asaf Beyler· 
den mOrekkep bir müıavere 
heyeti teşkil edilmiıtir. Konser· 
vatuvar mOdOrlilğn mUtehasaıaın 
verdiği diı ek lifleri bu heyetlede 

.. k ·ı tıt 
muıavere etme ıuretı • ıJ 

edecektir. Belediye turisidl ! 
si ıefi konservatuvarın c•"' 
allimlerinden Ekrem Beıtİ~,ıe 
de konservatuvara ait '·rti 

... 1 
belediye ile müe11eae~ itti' 
hnı temine memur edıllll , 111 

Pı ofesör Markı, kooıcr:ir j 

rın daha ziyade yüksek 
51 

i 
luymet ve mahiyet •1~' tit· 
bir çok direktifler verlll'~• k 

MUtebaasıs aynı zılll~11 r bİ 
servatuvarm bugüokll . 1~ ;stifl 

k . kabı ı 
sının atiyen gay.rı ko 
olduğunu ıöylemıt ve bir 
tuvar için usulUae uyg&lll bİÇ 
na yaptırılancaY• kad~.~ 
mazıa buıllnkUndeo . • • 
bir binaya nakledilme9

1111 
' 

tir. Konservatuvan~ bu ,_o"1 
na sahibi ile olaD ıcat .aııw~ 

b•t - ~ 
lenameai mayısta ! 
zamana kadar müsaıt 
aranılacakbr. / 
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Samih Rifat 
~20. • • . • Ankaradayız. 
tini 12 ıene evvelki günle-

habrlarıınız. Ankara 0 za• 
~ ~a gezilen ve hükUmet da
"f ~ han duvarları arasında te· arJ!' eden bir kasabadır. Yaylı 
-- .. ,Ii.ıar beygir Ankaranın 
lldır~r at ve medeniyet vasrtala-

._:.1)ı&ya ancak berber dükki· 
Iİııd a, ateıe merkez kıraaathane· 
O,: raageldiğimiz zamanlarda 
Old Anadolu kıtınm ne demek 
8-a ~u tahmin edebilirsiniz. 
Jrı. f ıünlerinde t«;nnometre na· 
1-Jı •ıfıra ~kıeldiği zaman bir 

ar relmı, gibi yüzler gülerdi. .. ,,. 
icat MaJa. ııfırlann beklendiği bir 

&&babı Saman pazarında bir 
~nin lülesini çeviren ve elin· 
lıtı I~ tenekesini çeımenin ya· 
ı,· il& Yerlettiren sakallı ve zayıf 
ırB~llıı gö2üme iliıti. 

ı h . .. r afta kadar her sabah ona 
'h. 
tlıı~ Joldan geçerken çeıme ba- ı 
'-' a re.atladım. Y aılılığına rağ· : 

VAKiT 

Mülkiye mektebi 56 yaşında 
Dün samimi merasinı ya!"·~~ , müesseseden şinıdiye 

kadar 1700 kişi mezun olmuştur 

\L.~ııın pansiyon hemen ihtiyar -
; ~e berrak lfÖzle.~ •·u~J 

1 )~hl evinin pek yakınında idi. MOlklye mektebinin son sınıfında okumakta olan tale'be 
~~n sahibine sordum. Bana ' MOlkiye mektebi 56 yaıına tqekkür ettikten •oma demiş· dürüıt berekette bulunac•ğınıza 

, ~: g. rmiştir. Bu münasebetle mek· tir ki: dair bana burada teminat veri-
l....' Bu kara ·~allı ~da~. m~? tepte dün merHim yapılmıtbr. Mektep müdürünün sözleri niz. 
.. ~ldan gelmıt, vah mı ımıf, Saat on dörde kadar eaki mili- Bu •ırada bütlln mülkiye ta· 

ltaıit B d Mülkiye ananeıini bütün kud· 1 b ~ · ••• ura a yarı aç, yarı kiyelilerle birçok davetliler mek· c eleri "veriyoruz!,, diye hay· 
il t~or_! tebin iıldızdaki binasına gelmiı- ret ve kuvvetilc muhafaza etmek kırmıılardır. 

ıı ıdeahıt adamı mimledim. lerdir. Kolordu kumandanı Şük- ve 0 bayrağın mefahirle dolu Iıte bende size hocalık hak· 
• "' • rü Naili Pı. da davetliler arasın· kıvrımlarını hakkile ifade etmek kımı helll ediyorum • 

.... ltut&arada Yenigünün yazı 0 • da bulunuyorlardı. Vali ve be- ve onu çok yüksek şahikaıında Şerefli ve aziz talebelerim: 
~~~: Dı!arıdan tüfekleri· Jediye reisi Muhittin B., Musa daima dalgalanır tutmak hepimi· memleketin sizden bekle-
C.lc ~~erı aıcimle bağlanmıt Süreyya Beyin cenazesinde ve zin, geoç batlı bütün ocak men· diği gibi vatanperver ve cüm· 
l\t.e~ afdeleri istasyona ınıyor· daha sonra da belediyede mü- suplarının daimi bir borcudur. huriyetçi birer unsur olmanızı 
tiı..ı· ap, rap, sert ayak aeıleri iti· bim bir içtimada bulunduğundan 56 yıllık şerefli bir maziye la· iıtiyor ve memleketi herpn 
~Yor. Çünkü bizim istiklal or· davete icabet edememiş, beledi- yık ve ancak yeni hamleler için yeni bir nur ve inlallba ulaıhr; 
,.~ Uaıın ilk neferlerinin ayakla· ye mektupçusu Haluk Nihat sabırsızlık gösteren bir nesil kar· mak için nurlu ve reb•lrlr irıat· 
-,, ~~h postallar yoktu. Yal- Beyle mülkiyelilere hürmet ve ıısındayız. O nesil ki temamen larile daima gençliği himaye eden 

''&1r ıes bira ev gioi kıyordu . ıclimlarmı bildirmiştir. Cümburiyet içinde ve Cllmhuri· Ulu Gaziye ve mübeccel cüm-
"''d A d ·· 1 Saat iki buçukta lstiklil mar- yet için yetişmiş ulu Gazinin h IC nı, y ın, lıUZe Aydın! tile merasime baılanmıştır. Marş uriyetimizin azimkir ve muh· 
etki y k ı d n ı yüksek rehberin izinde yürümek- k d . IS anıp yı 1 ay 1 

. ,, ayakta dinlenildikten sonra mek- terem er inana en erm minnet 
--. .. ~ blıaralar, Samih Rifatin tep müdürü Babanzade Hüseyin tenh başka bir gaye ve hedefe ve şükranlarımmn bildirilmesini 

:1. Ur nefesini hatırlattı. sa ip olmamışlar. Bu neail için t kl"f d" 
oı... Şükrü B. kürsüye çıkmış ve top- e 1 e ıyorum.,, 

ıı~ ~ oıı l ld yurt muhabbet ve aşkı Cümhu· B t kl'f lk ı 1 k b l d'l ~Jce un mısra arını mırı a- lantıya iştirak eden davetlilere u e 1 a 1f ara a u e ı • 
.. t. s·" "azı odasının kapısı açıl· riyet sevgi ve aıkıle birle~mi~tir. dı'kten sonra Muslı'bı'ttı'n A- dı"I bey ~ J ttmt mıı nıu 1111 IWllUllllUIUllDllll UUUlll lMUUUllllm11 11111Ut1tı ıaıu ınmautaı•....... y y 

~~~h aakallı parlak bakıılı otele giden yol üstünde gördüm. Arlık vatanı Cümhuriyetten Cüm- mülkiyenin idari sahada yaptığı 
~ ıçeri girdi. O gün tanıdım, Sabah yaklaııyordu. Bana hazır· huriyeti vatandan ayırmak kabil inkılibı anlatmı,, talebeden Şe-
~&l!ı Samih Rifattı. lanan yeni tarihten bahsetti. Yor· değildir. Cümhuriyet bizim için fik Ömer beyde miUkiye bak-

ı,:~ Lilmeden tanırdım. ilk de- gundu. Belli idi ki saatlerce çaht· bir şekli hükumet bir rejim de- kanda bazı sözler ıöylemiıtir. 
\.. ttır d' t d S mıttı. gw il, dogv rudan do.,.rruya "fürkün ·~ ıye anı ım. onra onun Eilenceler 

'l"e-.fikle yaptığı me§hur Samih Rifat Yalovanın yaz sa· evi, yurdu, mülküdür. Nur ve 
t...~ d fD b-ı- r·· k Jb' Nutuklardan ıoara davetliler 
,'"Qa\,. ~ övütünde ne yaman ve bahında çok süzgündü, çökmüttü. sunu 11 un genç ıgan 8 ıne 

1 ~İitt·~ kahramanlık vardı. Zer· Fakat tarih tezini büyük bir he· sinmiş, ruhlarına girmiıtir. çay ve pasta arla izaz edilmiı-
~~ IİıtTürk olduğunu iddia edi· yecanla anlatıyordu. Onun içinde Memleketin her nokta ve sa· lerdir. Merasiden sonra Tokatli• 
llJ~ İf• <Zıı oğlu Rüsteımi) yenen 18 yaşın heyecanı, a§kı hophyor· hasında, iç ve dış işlerinde çok yanda bir çaylı dans tertip edil-
~.~ >iğitliği bizi lise sırala- du. Biraz sonra hastalandı. ağır taahhütlerimiz vardır. miı, mülkiyeliler geç vakta kadar 

' • ._ k " .. :.,. işte ben mülkiye an'anesini eğlenmişlerdir. Anadoluaun mub· t Yran hıra mıttı. .... ... o' ielce gazetecilik hayatı da 1932 .... Sesi Dolma bahçe sa- bu borçlarla hakkından gelmek telif yerlerindeki mül!siye me-
~,. '1ııih Rif atı bizim neıil an· rayının kubbelerinde gene bir için nesilden nesle, elden ele ıunlarından dün bir çok telgraf· 

lli olarak tanıyordu. . k ki 1 d 1 geçirile
1
n
1 

bir vedia telakki edi- lar gelmiştir. Eski mülkiyelilerin genç ıesın §& ra ığı i e a ga· 

1~ • • • 1 d S nk yorum mekteplerini ıenei devriye me-an ı. a i o ses, bu yatlı beden· H ş k B 
\"""-· G_ene Ankaradayı•,· harp d h üseyin Ü rü eyin nutkun• rasiminde hatırlamaları mektep 
'" ·• 6' en, bu asta vücuttan çıkmıyor· 
r"'i ... ~dı~or. Cephe adam yiyor. du. Gözlerimi kaldırıp yüzüne dan sonra kürsüye Ayni zade muallim ve talebelerini çok se-

Urlcıye genr kanları 1·ıe ıu· b Hasan Tahsin Bey çıkmış ve vindirmiıtir. Mülkiye mektebin-
··:r aktığım zaman şafırıyordum. 

L ~ ee. Pha ı'lerlerı"nden taze bı'r S hülisatan şunları söylemiştir : den şimdiye kadr 1700 talebe "it araydaki dairesinden salon ka· 
ı.. l•bi f k H T h • B • k mezun olmuştur. 932 ıeneainde "I~ ıı· 1t ırıyor. pıaına kadar sediye ile gelen Sa- aaan a aın eyın nut u 

~'tt"".~ dını nıektebinin konferans mih Rı'fatı'n bedenı· bı"r balmumu k k 38 talebe çıkmııtır. Son sınıfta L~ .. n ay B "- MüJ iye me tebi vatana iiçü hanım olmak üzere 40 ta· 
'- ,fiJcri ~~·1 ir ketfin, ve yeni heykel gibi süzüldüğü halde o, vazifesini en gür ve -heyecanlı lebe vardır. 
~tli I aoy eyenin heyecanile zaman zaman delikanlı heyeca· bir surette ifa etmiş bir ilmü-
~lri :~atanı dinliyoruz: Kür- nını dizlerinde hiaaediyor, ayağa irfan müessesesidir. • Vatana, Mülkiyelilerin Ankaradaki 
L. iflttır- ?ah •&kallı adam Samih kalkıyordu. inanan adamın idea· yurda pek münevver ve fera· meraaimi 
...... L.L &arifi huruf kaidelerin· le karııanın önünde (haya~) ka- gatli idare memurları dış ve iç Ankara, 4 tTelefonla) - Mül-
~~d &ediyordu. Fikrine ina· nunlarının ıustuğuğnu gördüm. itlerinde pek ziyade namuslu kiye mektebi mezunları mektep· 

•nıın imanına burada raı· .. .. ... 1 • · t · · · 56 ıncı yıl d" .. • .,. .... .,. unsurlar yetiştiren mülkiye mek· erının esısınm onu-
Samih Rif at fikrin maddeyi tebi sinesinde demokrasinin ve mü mUnaaebetile Ankara palasta 

......_ ~f M·~ • • doğurduğunu farzedenlere ıöre cDmburiyetin en sarsılmaz hidim bir çay ziyafeti vermişlerdir. 
~t İtler· uıteıarı Samih Rifat öldü. Fakat maddenin inkitaf e· ve mUdafilerini de yetiştirmek
~dite 1 arasında okuyor. Mü· derek fikirlettiğine inanan ben tedir. Mülkiyeliler halkın refah ""itlen °~Yordu. Vekaletin diyorum ki Samih Rifat kalıbını ve saadeti için uyku bilmeden 
~- Soc·'rlıyeti Yanında Sci- değiıtirdi. Ve bir fikir olarak ka- yorulmadan çalışırlar, mülkiye· 

'""'-1 0~•be· ~le de ciddi surette falara girdi.Mısralarile, fikirlerile tiler arasındaki tesanüt de ifti-
• ılıyordu. • * • inanıtile Türk fikrinin bir mer· barla kaydedilmiye liyıktır. 

• l'L. haleıi oldu. Genç mezunlar; size emanet 
• • • -aa Y alovada hüyük 

Mflzede iki salon 
E•ki Şark eserleri müzesine ili· 

ve edilen iki aalonun açdacağını 
yazmııtık. Bugün hazırlıkları bi
ten bu iki aalon, bugün iSğleden 
aonra açılacakhr. Bu aalonlıtr, 

Belediyede 

Kooperatif idar 
heyeti seçildi 

Belediye memurları koop 
tifi müeuiıleri dün saat i 

1 belediyede bir içtima yapmıı 
dır. lçtimaa vali ve belediye 
isi Muhiddin bey riyaset et 
tir. Kooperatifin nizamna 
okunmuş, idare heyetinin ae 
mesine geçilmiştir. Intibapla -
Jıklara belediye reısı mua 
Himit, Asım Süreyya, muhase 
katiplerinden Rasim, varidat 
meyyizi Neşet, muallim Ser 
ve Remzi Saka beyler getiril 
tir. Mürakipliğe de oktruva 
dürü Orhan bey seçilmiştir. 
operatif idare heyeti yakı 
sık, sık toplanarak faaliyet pr 
ramını hazırlayacaktır. Lokan 
nın açılması iti son raddes 
gel mittir. Bu ay zarfında aç 
caktır. Memurlara 6 kurut 
kömür dağıtılmasına devam e 
mektedir. 

Belediye memurları i • 
talimatname 

Belediye memurlarının çalı 
ve devam tarzları için yeni 
talimatname hazırlanmaktadı:-• 
talimatnameye göre hasta old 
için vazifesi baııaa gelmiyen 
murlar nihayet yirmi dört s 
içinde telgraf ve yahut mekt 
la mensup oldukları şubeyi 
berdar edeceklerdir. Ayni 
maada memurlara kalem şefi 
mDdür muavinleri ve müdü 
tarafından verilecek izin müd 
leri de talimatnamede tesbit 
lecektir. 

Belediyenin istimlak bo~ 

Belediyenin geçen seneler 
kalma ve uzun ihtilaflara se 
biyet verdiği için henüz ted 
edilemiyen üç yüz bin liralık 
timlik borcu vardır. Beledi 
halka borcunu bir an evvel v 
mek için tehir meclisinden 
karar almııtır. Karar dahil 
vekaletince tasdik edildikten s 
ra borçların tesviyesine baıla 
caktır. 

Emir geldi 
Emlak bankası m 
tekaltlerlo maaşı 
rıoı kırmıya başlıy 

Emlak ve eytam bankası 
rafından mütekaitlerin mart 
aşlarına mahsuben para te 
için bankanın lstanbul ıubes 
emir gelmiştir. 

öğrendiğimize göre mütek 
lerin maaıları tevzi edildikt 
sonra banka mart maaşıoa m 
suben para tevziine başhyac 
tır. 

i··i5··;;i··;·;;;·iki···:v·A .. K·i"· . •···················································· 
- S Kanunuevvel 1917 

- Rus ordusile Alman ordusu a 
sında l'ripetin cenup salıilinden 

panın ccnubuna kadar uzanan CC'p 
de mütareke aktedilmiştir. /Ju 
lıede muhasamat tatil olunmwjtı 

- .Mcnıleltetimizin münasip bir 
rinde aanatorgomlar in~ası için 
aylık bir kontratla buraya gelmilj 
lan Şöncnbcrg /JclcdiyC'si ictimai 

zıssıhlıa dairesi müdürü nıüşav 

sıhlıi doktor Rayno ile balırigc lı c 

tanesi sertabibi doktor Hakkı Şin~ 

Bey bugünlerd<' yola çıkacaklar 
Buraadan başlıgarak münasip 11er4 



Sayıfa 4 VAKiT 

15 günlük ithalat ve ihracatımız 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti auğu görülür ki ithalat ile ihracat 

istatistik müdiriyeti teırinisani a
yının aon on beş günlük ithalat 
ve ihracatını toplamııtır. 

arasındaki fark ihracat lehine o
larak 9.932.348 liradan ibaret bu
lunmaktadır. 

1931 senesinin on bir ayında 
İse ithalatımız ihracattan 6 mil· 

323.137, kuru incir 171.677, iç 
fındık 124.136, tütün 1.757.118, 
palamut 5.112, palamut hülasası 
37.809, Afyon 63.822, kereste 
35.726, pamuk 26.701, maden kö· 
mürü 169.892, sair eıya 422.513 
lira. 

ithalat 

Adliyede 

Bisiklet kazası 
Uzun bir demir ta••r•n iki 
adam naaal yarelenmı,ıar? 

Bir bisiklet kazasına ait dava. 
iki davacısı var: Akif ve Ismail 
efendiler. Karıılarında dava et
tikleri duruyor: Bakır taclfi Is
mail Hakkı bey. lstanbul ikinci 
ceza mahkemesinde ... 

Davacılar, anlatıyorlar; 

5 Kanunuevvel 1~ 

Görülmemiş bir filoı 
Görülmemiş bir harik• 
Görülmemiş bir zafer 

Mektepli 
lllZILAI 

~-Majik'te 

Istaobul Belediyesi 
DarUlbedayl Şehir Tiyatro• 

Hazırlanan istatistiğe göre on 
be§ günde ithalatımızın 2.932.259 
liralık bir kıymet göstermesine 
karıı ihracatımız bunun 1.257.062 
lira fazlasile 4.189.321 lirayı hul-

mu§tur. Bu suretle teşrinisani a· 
yında ithalabmız S.648.764 ve 
ihracatımız 9.288.351 liralık bir 

yon 789.744 lira fazlasile 118 mil· 
yon 917.851 lira olmuştu. 

T etrinisaninin son on beş gü
nündeki baılıca ithalat ve ibra· 
catımız &§ağıda gösterilmiştir. 

Yün iplikleri 73.526, yün men· 
sucat 83.824, matbaa kağıdı ve 
yazı kağıdı 48.061, pamuk iplik· 
leri 82.994, pamuk mensucat 

- Efendim, kaza Linga cad· 
desinde o!du. Biz, bir binanın 
kapısından çıkıyorduk. Birimiz 
önde, birimiz arkada... Aramız· 
da, omuzlanmızda uzun bir de
mir vardı. Birimiz bir ucundan 
birimiz abnr ucundan tutmuş 
taııvorduk. 

Temsilleri : 

J 
Yer.n ek,am ISTAHBUL BELEDi 

•••t 21, 30 da uu~·t~ ~" 
(Uç saat) lHf IT mı 

kıymet göstermektedir. ihracat Opereti 
3perde2 7tablo 

Yazan: 
On buçuk aylık rakkamlar bu I Koyun ve keçi 169.136, yumur· 

~on on beş günlük rakkamlara ta 248.223, tuzlu balık 26.528, 
ılave edilince bu senenin ilk on barsak 31.327, ham deri 27.846, 
~ylık ithalatının 76.782.587 ve yün 134.051, tiftik 286.939, halı 
ıhracatının da 86.714.935 lira ol- 40.113, arpa 27.506, kuru üzüm 

882.674, her nevi demir 33.510, 
demir saç levha 29.129, galvaniz· 
Ii demir saç levha 21.664, demir 
boru 39.908, demirden · kaba ma· 
mulat 127,813, petrol 45.645, sair 
eşya 1.463.511 lira. 

Tam kapıdan çıkbk, adım 
atıyoruz. Birdenbire ne olduğu
muzu bilemedik. Demir enıele
rimize, baılarımııa çarptı. Yara
landık. 

. Ekrem Re'it B. 
il 11 

ı Zeytincilik ııooooooıira 
\ Zlyanm önüne nasıl Sanayi erbabma 

Yumurta Sonradan anladık ki bu zat 
bisikletle gelirken, demire çarp
mıı ve demir, bu çarpma teıirile 
hız alarak tiddetle ileri hareket 
etmif. iıte bu ıuretle yaralandık 
timdi kendiaindeo davacıyım 
tabii! 

Nerelere, ne kadar 
ihraç ediyoruz•/ 

lhracat ofisi son günlerde fiat
ları kıymetlenen yumurtalarımı
zın ihracım gösteren bir istatistik 
hazırla111ıştır. Bu na göre yumur· 
ta ihraç ettiğimiz başlıca memle
ketler, ltalya, Fransa, ispanya ve 
Yunanistandır. 1932 senesi ilk 9 
ayı zarfında muhtelif memleket· 
lerc ihraç ettiğimiz yumurtaları· 
mızın miktarı ve kıymetlerini göı
teren istatistik şudur: 

Almany.aya 1.604, Estonyaya 
1.000, Fransaya 217.000, ispanya· 
Ya 2.963.837, halyaya 3.399.749, 
Yuanistana 170.160, Suriyeye 
31.722, Mısıra 4.000, muhtelif 
memleketlere 24.000 liralıktır. 

Bu istatistikten anla!ıldığına 
göre 1932 senesi ilk 9 ayında en 
çok ltalyaya, sonra İspanyaya ve 
Yunanistan ile F ransaya yumurta 
ihraç ediJmiştir. Bunun da yeku
nu 7.220.491 liradır. 

931 senesinin ilk dokuz ayında 
ihracatımız 8.979.934 liralık idi. 
Bu vaziyeta nazaran 1932 deki 
Yumurta ihracatımızın kıymeti 
azalmıttır. Bu azlık umumi vazi
yette kıymetlerin düşmesinden 
ileri gelrnektedir. 
. Öğrendiğiğmize göre yumurta 
ı~~acatının çoğalması için ıon 
gunlerde bazı tedbirler alınmış
tır B'lh . · ı aaaa F ransanm yumurta 
ıthalini kontenjana tabi tutması 
bu mernlekete olan ihracatımızı 
mahsus d d erece e azaltmıttır. 
Fransa h"l A d . u tuıneti memleketimiz-

en ıthal edilecek yumurta mik-
tarını tesbit eden .. l k k . uç ayı on-
tenJanlar neıretmekt d' D' w e ır. ıger 
taraftan simdiye kada .. "'k . • r gumru 
resmınden rnuaf olan yu 1 murta a-
ra ltalyada kental başına 145 lira 
resim konması bu memlekete 

0
_ 

lan ihracatımızı müteeaair edecek 
mahiyettedir. 

ltalyamn yumurta ithali hak
kında aldığı tedbir umumidir. 
Bu tedbiri mahalli sanayii hima
ye maksadile almış ve tatbikına 

geçmiştir. 

Bundan ba§ka İspanyanın M>n 
aylarda Türk mallarına karşı dö
viz vermemesi ispanyaya yumur· 
ta ihracatımızı müteessir edecek 
mahiyette idi. Fakat hüku.meti
mizle ispanya hükumeti arasında 
yapılan ve iki gün evvel mevkii 
meriyete giren itilaf İspanya yo· 
lamı bi.&e tekrar açmııtır. Bu yo· 
fun tekrar açılması ve mevsim 
olması yumurta fiatlarını yükselt· 

geçlleblllr ? kredi açılıyor 
lıtanbul Ticaret Odası tetkikat lktısat vekili Celal Bey, sanayi 

ve istihbarat şubesi müdürü Hak- erbabına kolaylık olmak yzere 
kı Nezihi Bey Türk zeytinciliği- bir milyon liralık bir kredi açma· 
nin günden güne ziyan etmesi ğa karar verdiği haber alinmıı· 
hakkında bir tetkik yapmış ve bu- j tır. Ö~rendiğimi~e göre bu kredi 
nun önüne geçmek için Oda idare Sanayı ve Maadın Bankası tara· 
heyetine bir rapor vermiştir. f ından açılacak ve sanayi erba· 

Bu rapora göre Türk zeytinleri hı istediği kadar kredi alabile· 
kıymetinin günden güne düşmesi- çektir. 
nin en büyük sebebi fenni surette İktısat vekaleti sanayi tubeıi 
toplanmamasındadır. bu kredinin şekli ve sanayi erba· 
Hakkı Nezihi Bey raporunda hına ne suretle tevzi edileceği 

memleketimizdeki zeytinlerin de hakkında bir de talimatname ha· 
fenni surette toplanılmasını tek· ı· zırlamaktadır. 
lif ederek diyor ki: Dünyanın yeni tütün mahsuıU 

- Memleketimizde en ziyade Ticaret Odası tütün istihsal e-
iıe yarıyacak makineyi bulabil- den memleketlerden yeni tütün 
mek için vekalet nezdinde teşeb· mahsulü hakkında mnlumat top· 
büsatta bulunarak mihaniki ma· lamağa ba~lamııtır. 

kine sergisi açılması lazımdır. Dün Japonyadan alınan resmi 
Bu sergide makinelerini 'teşhir e· malumata göre Şarkta bilhassa 
denlere mükafatlar verilmelidir. Mısırda Türk tütünlerine reka-

Niteki.m Tunusta ayni şekilde bet eden Japon tütünleri bu sene 
· 1933 senesi kanunu evvelinde bir fazla ya[!murdan dolnyı kıymeti
sergi açılacaktır. Bu sergide 50 tibarile bozulmuştur. 
bin lira dağıtılacaktır. in~ilt re ile ihracat 

Bizde de bu suretle yapacağız. münasebetler miz 
Sergide arıyacağımız şartlar as· lhrncat ofisi memleketimizin 
gari amele ücreti, kullanışlı ol- İngiltere ile olı:ın ihracat münaıe
ması ve zeytin ağa~larındnn ko- betlerini gösteren bir istatistik 
laylıkla ır.ahsul toplıyabilmesidir. hazırlamıştır. 
Hakkı Nezihi Beyin bu raporu Bu istatistiğe nazaran 1932 se· 

Oda idare heyetinde tetkik edile· nesi ilk dokuz ayı zarfında Tiir-
cektir. kiyeden lngiltereye 6.880.163 li· 
Dünyanın zeytin reko lesi ra kıymetinde muhtelif eşya ihraç 

edilmiştir. 
Zeytin iıtihsal eden muhtelif 1931 senesi ayni müddet zar· 

memleketlerden gelen malumata fmda ihracatımız ise 7.056.416 
göre bu sene zeytin rekoltesi bü- lira idi. Geçen seneye nisbetle 
tün dünyada pek az olacaktır. bu Gene ihracatımız kıymet itiba-

Son tahminler:. göre T~şrinisa- rile 1.826.253 lira noksandır. 9 
ni bidayetinde dunyadakı zeytin l k A "h t 63 ·ı . k' l ay ı • umumı ı raca ımız mı -
mahsulü 8 mılyon ı o olarak 1 590 288 1· ld w .. . . . B kk yon . ıra o uguna gore 
tahmin edılmıştır. u.~a am ~e- lngiltereye ihracat vaziyetimiz de 
çen seneye nazaran yuzde on nı .. - İtalya ve Almanyadan sonra Ü· 

betinde daha azdır. çüncü gelmektedir. 1932 senesi 
Romanya men~e ~ebadet- ilk dokuz ayında lngiltereye en 

nam~si istiyor fazla ihracat yaptığımız madde· 
Romanya hükumeti başka ler kuru üzüm, pamuk, zeytinya· 

lsmail Haklın Bey ismindeki 
genç, mahkeme heyetine riyaset 
eden Haydar Na"İ 8. tarafıacla D 

eorguya çekildi. O da kazadan 
şöyle bahsediyor: 

- Ben, caddeden bıııkletle 

gelirken evin kapısından birden· 
bire önüme çıktılar. 

Upuzun bir demir, önümde 
kaçınılmaz bir mania! Ben, kaza 
olmaması için elimden geleni 
yaptım. Baıka ne yapabilirdim? 
Bunlar, bu tekilde caddeye çı· 
karlarken , evveli etraflarına 
ş6yle bir bakınmalı değilmiydi· 
ter? 

Mahkeme. g6sterilen bir ıahi
din çağmlmasına karar verdi. 
Muhakemeyı ,ubata bıraktı. 

Yaralama davası 
lstanbul Ağırceza mahkeme

sinde dün bir bıçakla yaralama 
davasına bakılmışhr. 

Dünkü muhakemede, müddei
umumi Ahmet Mublıı Bey, mü· 
taleasını bildirmiı, suçlu Mehmet 
Sait Efendinin bir buçuk sene 
evvelki bir kavga tesirile araları 
açık olan Mehmet Efendiyı ko· 
lundan ve karomdan yaraladı· 

ğını sabit g&rmUı, ceza istemiş· 
tir. 

Mahkeme, karar vermeyi baş· 
ka güne bırakmış, Mehmet Sait 
Efendiyi elli lira kefalete bağh
yarak serbest bırakmıştır. 

Talebe birliği kon
gresi 

Milli Türk talebe birliği ni
zamname encOmeni birlik nizam· 
namesini bitirmiştir. Mllzakere 
ve kabuln için eski 1931-32 kon· 
gre ltaıının önümllzdeki cuma 
gUnll saat ıekiz buçukta birlik 
merkezinde hazır bulunmaları 
rica olunur. 

OerOllUnunda rnemleketlerden gelecek mallar- ğı, fındık,' tiftik, ve kuru incirdir. 
dan menıe ıehadetnamesi arama· lngiltereye ihracatımız yoktur. 
ğa karar vermittir. ~ş kanunu layihası etrafında Darülfünün emaneti fakir tale· 

Bu karar dün Ticaret odası ta- Carşamba günü Tiacret Odası beler için yeni bir karar almıttır. 
ra~n~dan bütün tacirlere bildiril- M;clisi fevkalade bir içtima ya· Bu karara aöre taksitlerini ödiye· 
mııtı.r. pacaktır. Bu içtimada Millet Mec- mediklerinden dolayı Darülfünu· 

T~tiln~Gler toplandılar liisine gönderilecek iş kanunu la· na borçlanmıt olan fakir talebe· 
Dun İstanbul tütüncüleri Tica- yihası tetkik edilecektir. lerin getirecekleri f akrühal maz

ret odasında mühirn bir içtima Bundan sonra lş Bankası umu· hataları eaki borçlar için de mute
Y.~~.mıt~ardır. l~ti~ada tanınmış mi müdürlüğüne tayin edildiğin· her addedilecektir. Diğer taraftan 
tutun tuccarlarıle ıhracat ofisi tü- den dolayı Ankaraya giden it Darülfünun divanı dün toplana· 
tün raportörü de hazır bulunmut· Bankası müdürü Muammer Bey- rak bir dersten imtihan veremi· 
tur. Uzun süren içtimada Türk den inhilal eden Oda meclisi ikin- yen talebelerin sınıfta kalmaması 
tütünlerinin vaziyeti ile ihracat ci reis vekilliiine yeniden bir zat için alınan kararı tasdik etmiı· 

Bestellyen : 
Cemal Re$1t B. 

Pazartesi 
5 K. evel 
6 Şaban 

Gün dokuşu 
Gün batışı 

Sabah namazı 
O~le namazı 
ltludl namazı 
Akş~m namazı 
Yası nııma:r.ı 

imsak 

7,09 
16,41 
5.04 

ı ~.os 

14,28 
16.41 
18,19 

5,24 
Yılın geçen giinlcrl 340 
.. kalan • 26 

11111111 

HAVA - DUn eıcnklık eza.mi 11, :7. 
7 derece fdi. Bugtln hava hatif buıuuıı 
cak ve rüzgtlr poyrnzdan csccckUr. 

Radyoda : 
"i.~°T~°Nİl"üL·:. ıs den 18,45 e ıtıı.dıır 1 

(Vedia Rıza Hanım), 18,45 ten ıo,20 ~ 
dar Orkestra, 19,20 den l9,45 c kad•I" 

5 sızca ders (MUptcdilcrc mahsus), 19,4 f. 
20,30 a kadar Orkestra, 20,30 dan ~l ' 
dar Yesari Asım Bey, 21 den 22 e fl ~ 
Hlktnet Rıza Hanım, Alrlco Eten~~~~· 
22,30 a kadar Orkestrn, A:f:ıns ve 130'" ~ 
berlerl, saat ayan. • ~f>1 

ISTANuUL 'l RAMVA Y ıf'~ 

lstanbul Tramvay ş rketi, ~ 
diki kül renkli kaplı pasol•ııe' 
1933 s. nesinde artık mute ~f 
olcuyacağmı . mezkür paso 
millerine iş'ar eyler. 

1
,· 

.. Şimdiki paso hamilleri ~:,-e~ 
moda, vesikalarını tecdıt ettı0,,e1 
hakkını haiz olduklarını düş I 
zevatın vaktinde müracaat 
meleri rica olunur 

1
/ 

lstanbul, 1 ı,Anuuuev~el / 
l\lüdürlyet JA 

1 Matbaanuza gelen ese'~ 
ı------~,,8• 
Yeni 1'ü~ me~m1' t' 

lstanbul Halkevinin .,~;,. 
mekte olduğu Yeni Türlı ,1tıt• 
muasmın üçüncü sayısı çıl<~ııııJ~' 
Bu sayıda Rauf Ahmet, sı.ır ı1.' 
lab Ata, Faruk Nafiz, YtJ ~9b1ı 
ya, Şükufe Nihal, Yat':et• se· 
Hdit Fahri, Mehmet S•f dokto' 
lim Nüzhet, Salih Mur•t• J'iııı'O 
R. A., Meliha Avni "e yaıı1•'1 

Nami bey ve hammlarıP coı&Jııf' 
vardır. Herkes bu oıe 
okumalıdır. 

Muhit OJekteP 
k • ·ı .,e b,.fl Bu ıymetlı aı e 1 pÜS 

v"e t-'' mecmuasının kinune çıktıUf , 
· · de rJe nefis bir kap ıçın Nabi .,e ,e 

Bu nüshada ~~şari keliOJe o" 
cip F azıhn şurler ' ) 1'liÇ \_ 

Cevat ' "'Y'" manası (Ahmet Halit P
1 ,e 

hamal (Uşaki ıade EkreO'f r 
Katip Çelebi (Reşat.,,rdır· • 
diğer birçok yaıılar 
siye ederiz. 1.,cte 

Galatasaray use~ ,.ıaf1'; 
. u111uııı• d.,.,.ıe 

Maarif Vekiletı fi1' ır~ 
tiılerinden Bedri. ved Rteeftit 

1. n e :.;.t Galatasaray ııesı 

maktadırlar. meıeleıi ıörütülmüttür. aeçilecektir. tir. 

--------~---..:!&-..----------~___._-------



== 5 Kbuaaenel 1932 

1 Sfenks konuştu! 
Mamice de Kobra'nın Son Romanı : 43 

Türkçeye çeviren: Feh•mettln Arvay 

XVIU 

. AYa bqlanmııb. Davetliler 
tdcirtlerile birlikte, mükellef 

~rr otomo~il~erinin içinde cey· 
~ ıUrOleranı, ovalarda takip 

edıyorlardı. Diğer bir kıaım av .. 
cılar da göl ve ballkhk ciYa· 
~nda, yaban ardeklerini, turna• 
•kı puauya dUşUrUyorlardı. Saat: 

tamın aJb11nda herkes (Giza· 
'er) ıarayına dönmUıtU. Burası 
1Dıj'arncr' e kırk kilometre me· 

•ıfede, tam çölün ortasıoda, 
~~ÇtlcUk bir ~ölün kenarında 
ır sayfiye idi, etrafı blltUn 

~kaaya ağaçlariic gölgelenmiş, 
ç~~lclerle donatılmı$t ı. 
Mıhracenin misafirleri kısmen 

•araydı, kısmen genit bahçedeki 
Pavyonlarda rerleşnıitlerdi. Ro
bertı, saraydan ep'cc uzak ve 
16lün genarmda böyle bir küçük 
··ı l!.lada yalnız. olarak oturuyordu. 
"~ikolson, Borıes ve Sted sara· 
Yıa ıo! cephesinde huıuıi bir 
~lirede, ayn ayrı üç odada 
•diler. 

A.ktam yemeğinden evvel, dört 
'-bit aüvare efbiıelerile Sted'in 
~ıında buluşmuılardı. Herke• 
~balarını anlat.yordu: 
- Şu otomobille ceylita avı· 

'an romatismahlar tçin icat edil-
ditine lcaal değil misin, Roberts? 
l'ekerlekli koltukta avlanmıı o!· 
•aydık dıba iyi olurdu. 

- Ben tam aelıiz ccylla vur· 
clum, ıen ne kadar vurdun Bor· 
zea? 
Nf;- Ben dotruıunu iıteraen , 

rklı de (Pazan) ıa, altı ceyll • 
nı kıçırdJjı euada altı oıtan· 
tene fotorrafını çektim. Bu it 

d
o ıavıllı hayvanları &ldOrmekten 
•ha fazla boıuma gidiyordu! 

iki--.. ahraca birbirinden uıak 
Lı turnavı, bfrbtft rdaaa 6yle 
11111 \lıtalalrla vurdu İci! 
la - Ya ( M•braca)? Onu biç 
ea ı&remedim! 
- Her halde aktım yemeğin· 

el, ı&rOrUz. Robertı, bana bir 
~Jinı ıigar111 veri Sahi bura· 
ı .::-Q ayrlldıktan ıonra doiru 
"-QQdraya ıidecetiz dotrumu? 
~ - Evet Niko!ıunla beraber 
L~· dil bava mUddetimiıin ~eri 
._,anını Avrupada seçirecej'iz 

-Gene bir biribiriniıden ayral· 
~dan demek... Geçen gUnU 
•beler kulObOnde sizden bab· 
~iyorlar, mektepte arkadaşlıga 
'-İ numune olarak ıizin ikinizi 

tbcre teşhir etmeli diyorlardı. 
'- Stev, bizimle alay etme! 

'-'- Vallahi ciddi 16yJiyorum. 
t tbirinize kartı olan aadakat 
~~ •ımimiyetiniz rapta edilecek 
~ bbaldir. Azizim, bu zamanda 
d t irinin kuvuaunu kazan o ka· 
~· inıan görüliyor lci böyle ıi· 
tet libi arkadaıları ılSrUncc bay-

etmemiyc imkin yok! 
le,!t'~bracaoın yaveri gelerek ıöz. 

' 111• kcati: 
cith Yemek aaati ıcldi. Fakat 
it. • evvel ıize proıram bak· 
l! tada biraz malümat vermek is-
"1or · hra ubml • . Bu akıam zatı fehamet· 
) • •rale ıamimi bir akıam 
~IDeti.. Yaran keklik avına baş· 
b~ •cık. En •tığı yOz elli kek· 

1, 'lllrmıyanlara ceza birer ıiıe 
c1g 111P•nyadırl... öb'1r gün ıuYare 
o,daala ve balo verilecektir. 

.._ •n sonrası ıllalı kerim. 
fitlik A.ının 1 Bu ne gOıel misa· 
--d~· ~n11nın Radjpontana çö· 

.._ ç canı ıılnlmıyor. 
~~~' •ı kaldı unutacaktım. 
•· .... : 

1 IUn ıelmelerini bekJe
~-t ID' fi ~ .1 

111 rler, prenı dö Zo· 
,: e IDadam d6 Noraleı rel· 

"11cola b - s.,00 emen •ordu : 
...._ 1 ayda mı oturuyorlar ? 

•et, it.ki tarafta, tam 

.. - __ ....._ 

Maharacanın aparhmanınm ya
nındaki dairede. 

- Onları gördünüz mü ? Bu 
prens dö Zoren nasıl adam ? 

- Ufak tefek, zayıf, öyle 
ıportmene benıiyen hiç bir ta· 
rafı yok r 

- Yııı ne kadar? 
- Eh ! Elli betlik var. Maha· 

racanın söylediğine göre kendisi 
eıki el yasızı kitaplar topluyor· 
muf... Zaten tam bir kütüphane 
faresini andırıyor. 

Roberls dedi ki: 
- Ceylinları bu fare mi av· 

lıyacak? 

- Yok. Prens hazretlerinin 
öyle ıUzel çıfte kullandığını hiç 
zannetmiyorum. O her halde, 
Mabracanın nadide kitaplarını, 
eıerlerioi tetkike gelmiştir. 

Borges te teceasüı gösterdi: 
- Peki yanındaki kaôan kim? 

Kitibui mi? Akrabası mı? Ar· 
kadatt mı? Nıfanlııı mı? 

- Doğruıunu iıteraeniz. bunu 
ben de bilmiyorum. Her ikisinin 
ayrı avn daireleri var... Fakat 
zannedersem geçen aktam yüz 
batı Niko'aoo, bu hanımı tanı· 
dığını a&ylüyordu. 

Hunu söylerken şeytan Hintli 
Nıko!sona doğru manalı bir na
zarla baktı. Herkeı Nikolıona 
döndü. O biraz kızararak : 

- 0... çok az tanırı'11, dedi. 
Borges ısrar etti i 
Öyle ise, bize biraz malumat 

ver, aziıim. Bu esrarengiz çift 
kim ? Görüyorsun ki çok ata· 
kadar oluyoruz.. 

- Emin ol, Borgeı bunlar 
hilckın(fa hf~bir ıey bilmiyorum. 
M111rda bu madam dö Nogaleı' e 
raııeldiğimi zannediyorum. Hil· 
diiim birıey varsa gayet güzel 
ve kibar bir kadındı! 

- iyi ya t • Danaedecek bir 
kadan daha çıkb demek ! bütün 
ıun fondalıklarda koıtuktanson
ra istirahAt etmek için gece 
to~strot oynamaktan daha mü· 
kemmel bir fey yoktur aanırım. 

Zabitler, Yaveri takip ederek 
Lady Hurlini ve Markiz. De 
Pazanne'ın bulundukları kırmızı 
salona girdıler. Herkes grup 
grup toplanmıştı. 

Mahraca kıymetli eserlerini 
berlcue birer birer gösteriyordu. 
Mingh ·ıe Kanghi uman1111lan 
kalma mai kutlar Nepal 'm bura· 
felere ait maskeleri, Birmanyanın 
penbe yeşim tatları camekin· 
hırda muntazam bir fekilde teş
hir edilmekte idi. Bu aralık, 
prens De Zoren ile madam Dö 
Noıalesin ıcldiklcri haber ve· 
rildi. 

Robcrts ve Nikolson birden· 
bire döndüler, yaverin tarifte 
yanılmadığını derhal gördüler. 

Prens tam köhne, kadidi çık· 
mıı kitap meraklısı, bir antika· 
caya benziyordu. Giydiği siyah 
elb:se bile yakışmamııtı. 

Yanındaki Alba ile ne büyük 
tezat, yarabbi ! 1anki bilhaasa 
ıeçilmit gibi : Prenste zerresi 
olmıyan o bakıştaki aydınhk ve 
gUıellik, Albanın gözlerinde 
topJanmıı. inaan şeklinde bir 
sihir periıi ortaya çıkmııtı. Giy· 
diği sade beyaz eJbise, vücudu· 
nun bUtUn gDıelliğini meydana 
çakarm19tı. Takdim me,asimi 
başladı. 

Robertı ve Nikolıon da i•yet 
sakin bir tarzda takdim edildi
ler. Eğildiler •. Alba, likayıt, fa. 
kat manah bır tebeasümde bu
lundu. Yüzünde biç bir itmizaz, 
hiç bir heyecan ~6zUkmedi. 

f Devamı var) 
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Cibo ağa 

127 yaşındaki ihtiyar 
Adanadan Ankaraya 

geçti 
Adana, 4 (Hususi) - Albüs· 

tanlı, Alsaslı aşiretinden Cibo 
ağa yüz yirmi yedi yatında, bem· 
beyaz aakallı, dinç, pancar gibi 
yanakla bir ihtiyardır. 
Göğıüne kadar dayanan pa

muk gibi sakalı olmasa, ve ha· 
yahnı anlatırken biz.im için uz.ak 
bir tarih olan zamanlardan bah· 
setmese, insan kendisini yirmi 
beı yaşmda, sesinde hayat dolu 
bir gencin karşısında zannedece
ği geliyor. 
Cıbo ağa, Ankaraya (Gazisi)· 

ni görmek üzere giderken, Ada
naya da uğradı ve bir kaç gün 
kaldı. 

Kendisile görüştüm. 
- Cibo ağa! dedim, bakika· 

ten yüz yirmi yedi yaıında mı· 
ıın? 

Böyle bir suali manasız. bul· 
muı olacak ki, bu defa hayretle 
o da bana sordu; 

- Ne var ki; insan yüz yirmi 
yedi aene yaıamaz mı? Aıhna 
bakarsan ben 137 yaıında
yım.. Nüfus klğıdıma yilz yir· 
mi yedi yazmışlar. Kaç sene ol· 
du bilmiyorum amma, bedel 
verditim zaman Sultan Mecit 
tahta çıkalı iki iıç aene olmuılu. 
O zamanlar aşiretler hükQmete 
ne boyun eğer, ne vergi, ne de 
aıke verirdi. Amma, bizim aşi
ret zengin olduğundan delikan· 
laları askere gitmez, bedel verir· 
di... Hükumet te bize bir ıey 
demezdi. 

Hem o zaman dünya rahat
lıktı. Şimdiki (Sansalat) ta yok· 
lu; ne otomofil vardı, ne araba 
vardı, ne de çeşit çeşit makine· 
ler .. Şeker bile dahaçıkmamıştı. 

Herkes bulduğunu yer ,bildiğini 
giyerdi. 

- Karın, çocuğun, torunun 
falan var mı? diye sordum. 

Biraz evvel bir genç sesile 
konuşan Cibo ağanın sesi tit
reldeşti, gülen çehresi; tazelenen 
bir acının ıshrabile karıştı. Derin 
derin içini çektikten sonr<ıt: 

- Ah oğul! dedi. Torun sa
hibi olmıya cenabıhak vakit bı· 
rakmadı. 

Üç defa evlendim. ilk iki ka
rım genç yaşında öldü. Üçüncü 
defa evlendim. ikinci karımdan 
Uç, üçtiocii karımdan da dört 
oğlum dünyaya gtldi. Veren al
lah alır da.. Alb oğlum küçük 
ya§ıoda öldü.. Yedincisini on 
yedi yaşma kadar getirebilmiş· 
tim. 

Fakat bundan dört sene evvel 
onu da Ceyhana ~ömdüm. Şim
di üçüncü karımla yapayalnız 
yaşıyorum. Kendisi yetmit yaşın· 
dadır. 

Cibo ağanın burada gözleri 
yaşardı. Hayatının biricik acısı ol. 
duğu anlaşılan oğlunun ö!Umünü 
tekrar hatırlamaktan duyduğu ıs· 
tırap, bol bir yaş halinde göz.· 
terinden akıyordu. Hınçkara hınç· 
kıra ağJıyarak oğlu öldüğü ıa· 
man yaptığı bir türküyü söyle· 
miyP. baıladı. 

Cibo ağa, türküsünü bitirdik
ten sonra, sözü değiştirmiş ol· 
mak için kendisine bir sigara 
verdim ve sordum: 

- Yoksa sigara içmez. miıin, 
Cibo ağa'? 

- lçerım oğul, içerim. Dedi. 
Hem de yüz seneden faz'a bir 
zamandan beri.. 

- Peki, sigaranın hiç zararını 
görmedin mi? 

- Hiçbir zararını görmedim. 
Gençliğimde epeyce bir zaman 
içki de içtim,. Yalnız bu işlerde 
hiç aşırı Ritmedim. 

Hem şimdiye kadar bir kere 
bile hasta olduğumu bilmivorum. 
Bat ağrısı bile çekmedim. ·y alnıı 
oğlumun ölümünden ıonra çök· 
tüm. Çok ihtiyarladım, dört sene 
evveline gelinciye kadar köyden 
keye hep yaya giderdim. 

s 
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Artak giinlcr ve geceler Turan 
için bir azap zinciri halinde uza· 
myordu. Şiddetli tiksinmelerden 
ıonra içinin büyük bir temizlik 
ibtiyacile kavrulduğu zamanlar 
oluyordu. Razan bu ıstıraplar 

altında kendisini çarmıha gerilen 
lsaya benzetiyordu. Mis Rozalin
din bir guruptan kestiği resmini 
küçük bir çerçeve içine koymuş· 
tu. Bir gece yatağında onu bir 
kibrit alevinde giz~ice seyretmek 
istedi. Işık resmin camı içinde 
aksettiği zaman genç kızı başın· 
dan nur haleli bir Meryem gibi 
gördü; ani bir buhranla resmi 
parmakları arasında kardı, par· 
çaladı. 

Turan arbk Mis Rozalindi dü
§Ünmek istemiyordu. Ona raat
gelmemek, ıellm vermiye mec· 
bur olmamak için ihtiyatlı dava 
ranıyordu. 

Bir pazar akıamı, yemekten 
Hvelki mUtalea zamanında Tu-
ran bir İf için nöbetçi mualli: 
mini aramaya çıkh. Muallim di
ğer mUtalea Hlonunda ve busu· 
si oda11nda yoktu. Dönerken 
muallim odasında boğuk bir gra· 
mofon sesi i9itti; dalgınbkla ka
pıyı vurmadan açtı. G6rdUğü 
manzara l<albinde en son hükmü 
verdirecek darbeyi vurdu. Mis 
Rozalind tek flmba yanan loş 
odada, Miater Meyl ile, o süne
pe katiple sıkı sıkıya sarılmış 
dan! ediyordu. Odada başka 
kimse de yoktu. Kapımn gıcır
damasiJe dans edenlerin ayrılma
ları da bir olmuştu. 

Turan dili dolaşarak: 
- Affedersiniz., nöbetçi mual

limi burada yok mu? 
Diye sordu. Miı Roıalind ba

riz bir asabiyetle: 
- Görüyorsunuz, her halde 

cebime saklamadım. 
Cevabiyle onu tersledi. 
Turan o gece kararını verdi: 

Artık bu maceraperest ve ha· 
fifmeşrep kızı dü,ünmiyecekti. 
Karşılattığı hakikatın kalbine il
ham ettiği nefret bu kararını 
tutmasına yardım etti. Nefreti 
gitgide alikasız.lağa döndü ve 
Tutanm ilk aıka benzer duygusu 
böylece Uç dört ay içinde yaıa· 
dı, öldO. 

Bahar baılarken, dört beş ay 
evvelki haliyle kendi kendine 
alay bile ediyordu. Son hıziyle 
tekrar kendini derslerine ve 
Amerika hulyalarına verdi. 

x 
Bir gece Doktor Vud Turanı 

evine çağuttı ve karşısına olu· 
rarak şu talimatı verdi: 

- Turan, yarın bazı bemşe· 
rilerimiz bir seyyah vapuru ile 
buraya gelecekler; akşama ka· 
dar kalacaklar, şehri dolaşacak-
lar ve bir aralık Koleci de zi
yaret edecekler; Siz bir kaç 
arkadaşınızla beraber kendilerinı 
karşılıyacak, rehberlik ve tereli· 
mantık edeceksiniz. Bilirsiniz ki 
garplılar ve Amcrikahlar bilhas· 
sa şarkın pitoreskini severler ; 
binaenaleyh kendilerine, memle· 
ketlcrinde de bulabilecekJeri 
bınaları ve caddeleri göstermek 
lbım değil. Asıl şehrin iç ma
hallelerini gezdiriniz. Sonra, Ko
lec talebesi hakkında kendileri· 
ne s:z nümune olacaksınız. Ben 
diğer arkadeşlarınızın isimlerini 
yarın size bildiririm. 

Bu vazifeyi Yerdikten sonra 
Doktor Vud Turanı hemen gön· 
dermedi, onunla dereden tepe
den konuşmağa başladı, dersle
rini ıordu. 

Yazan: Necmettin Halil 

Turan mlisait bir fırsat yaka
lamıştı: 

- Çok çalışıyorum Efendim, 
dedi. Eminim ki imtihanlarımda 
gene muvaffak olacağım. Fakat 
size bir ncamı tekrarlayayım. 
Bıliyorsunuz :ki bundan sonra 
Amerikaya gitmek gayemdir. 
Her halde bana yardım edecek
siniz değil mi? 

- · ı abii Turan, sizin gibi iyi, 
bizi tamamen anlamış bir tale
beye yardım etmeyi memnuni
yetle isterim. Fak at şunu söyli
yeyim kı bu son senelerde büt
çemiz hayJi daraldı, kolecin mas
rafı da çok. Binaenaleyh bu se
ne galiba hiç kimseyi gönderemi· 
yeceğiz. Fakat sizin için burada, 
hatta kolecde kolaylakla bir i§ 
lemin edebilirim. 

Hayır, hayır doktor Vud; ben 
burada kalmak istemiyorum. 

Doktor Vud Turana bu müş
külleri göstermekte samimt de
ğildi, yahut bir bakıma göre 
çok samimi idi. Kolec, gösteriş 
ve propaganda için yapbğı maı· 
raflara rağmen, bankalarda yı
ğılı olan dolarlarının faizini bile 
sarfetmediği halde doktor Vu
dun onu yeni bir talebenin tah· 
ıil masrafım ödemetkten aciz 
vaziyette göstermesi doğru sayı
lamazdı. Daha bu sene batmda 
Amerikalı bir zenginin şark ko
leclerine tahsis ettiği dolgun bir 
miras parçasının yüz bin doları 
bu kolecin hissesine isabet el
miş ve bu haber müdürü ve di
ğer muallimleri deli gibi sevin
dirrniıli. 

Fakat doktor Vud çok para 
canla bir adamdı. En uzak men· 
balardan bile para çekmeyi is
temek onda önüne geçilmez bir 
temayül, bir huydu; hatta şimdi 
Turanı ebediyen kendilerine min
nettar bırakmak bahasına bi!e ... 
Yoksa Turan gibi bir çocuğu 
kaçırmayı o da istemezdi. Bu 
düşünceyle ıöyle yeni bir teklif
te bulundu: 

- Fakat Turan sizin . aileniz, 
yani büyük babanız kafi dere
cede zengindir. O tabıil misra
fını deruhte ettiği takdirde ıize 
çok iyi bir yer temin edebilirim. 

- Buna imkin yok dok-
tor Vud; ben de kaç defa bunu 
anlamak istedim. Fakat annem 
de, büyük babam da beni yan
larından ayırıp uzak yerlere yol· 
lamak istemiyorlar. DüşUnceıiz
likleriyle benim istikbalime mani 
olacaklar. DOşünün, annem gibi 
çok mOnevver, Amerikahhğan ne 
olduiunu bilen bir kadm bile 
buna marıi oluyor. Sırf hotkim· 
Irklarından; bir bebek gibi beni 
dizleri dibinden ayırmak istemi
yorlar. Görüyorsunuz ya, imkin· 
SIZ işte .. 

Doktor Vud r.cvap vermiyerek 
önüne bakıyordu, bunun üz.erine 
furan boğuk bir feryat gibi: 

- Peki, ben ne olacağım dok
tor Vud? 

dedi . 
Bu samimi çocuğun böyle boy

nunu büküp kcndi!İne el uzatışı 
müdürün yüreğine dokundu: 

- Yok, yok; üzülmeyin, me
yus olmayın. Bir çaresine baka
rı1~ Daha sene sonuna kadar, 
konuşmak için, iki üç ay vıkti
mız var. 

Dıye onu tescili etti, ümitleri• 
ni tazeledi ve omuzunu oktıya· 
rak yatmıya gönderdi. 

(Devamı var). 
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C-~=· oonı•ımı~ ~ııM~OOD~H!:~:E:::J 
Zavıf lanııya dair 
On sekiz gün----~~-,~ 
lüh bir rejim 
sizi zayıfla

Valla1 Bert rcılm dln/anfyoı tabilir ... 
Zayıflamak moda .. Bunu bili

yoruz .. Fakat nasıl zayıflamalı .• 
Biz, bu işin, şahsa göre ayrı ayrı 
usulleri istilzam ettiğine kaniiz. 
Bazı kimseler bedP.ni terbiye ile 
bazı kimseler sıkı bir rejim takip 
ederek zayıflarlar. Rejimler de 
herkese göre deği şir. Fakat Ber· 
r d ' ın e çıkan bir Alman gazetesi 
-Berlinde Çince gazete cıkmaz· 
)'a ! - Amerikalı sinema . artist
lernin takip ettiği bir rejimin ye
mek listesini neşrediyor. Aynen 
tatbik edilsin diye değil , sadeı::e 
bu hususta bir fikir edinilmesi i
çin bu listeyi neırediyoruz. 

lop yumurta, bir tomates, biraz ltir portakal. Akşam yemeği: Is-
salata, b ir portakal. kara biftek, salata, bir portakal. 

İKİNCİ GÜN; öğle yemeğini BEŞİNCi GÜN, öğle yemeği : 
Bir portakal, bir lop yumurta. ..., ir portakal, sığır pirzolası, sala· 
salta, iki dilim kızarmış fracela .. 1 ta. Akşam yemeği: Bir yumurta, 

S K.inunuevvel 1932 

Yeni Fi.lim.ler 
Artistik Sinemasznda ......................................................... 
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Kadın Severse ... 
Gitta 

Her gün çıkabilen bir fırsat 
iki 2enci biribirine yaklaıbrır. 
itte kumpanyaaının yıldw olan 
meşhur muganniye Eva Petri ile 
Marana prensi arasında da bu 
böyle olmuştur. Eva onun kim 
olduğunu bilmemektedir. Prens 
te allka peyda ettiği kadımn 
Maranaya hareket etmeğe mec· 
bur olduğu akşam meşhur mu
ganniye olduğunu öğrenmiştir. 

Marana prensinin amca zadesi 
V enzel de, servetini Marananın 
petrol menbalanm ele geçirmek 
için kullanmayı bilen banker Ra· 
vel ile birlikte Evaya qıkbr. O, 
bu işin içinde ne olduğundan ha· 
beri olmayan Eva ile uyuşur. 
Evanın kendi servetini de idare 
eden bu şahsa karşı hudutsuz 
bir itimadı vardır. 

Ravel, ihtiyar Marana prensi· 
nin uzun müddet ömrü olmadı-

Al par 
genç bir kadın da hududu 
çer. Prens olduğundaa şüphe 
len tenör Florian da tevkif 
nur. Hakiki prens arkasına 
diği bir prens elbisesile halk 
sına karııır. Banker Evanın pr 
si memlekete soktuğundan ş· 
helendiğinden onu her tara 
aramaktadır. Mibael dostları 
zı zabitlere kendini tanıbr 

ertesi gün harekete geçnı 
karar verilir. Venzel Evaya 
rayada tahsis ettiği daireye 
dar refakat eder. Eva orada 
haele kavuşacağı dakikaya İli 
zar etmektedir. Fakat Ravel 
nun müsaadesiz dışarı çıkmas 
menetmiştir. Mihael dostları 

sıtuile Evanm kapısı önünd 
nöbeti alır. Taraftarları da iki 
gelip sarayı ele geçireceklerd 
EYa can sıkıntısı ile Mibael evi 
de iken söylediği ta r.goyu s'' 

Evvel emirde rejim on sekiz 
gün içindir. Bütün re jim deva
mınca sabah kahvaltı ları değiş
nıemektedir. bu kahvaltılar az şe
lcerli, az sütlü bir veya iki fincan 
kahve, yahut çay ile bir elma ve· 
)a Portakaldan ibarettir. İster 

ğını öğrenir ve Evamn villasında 
verilen bir veda ziyafeti esnasın· 
da, Venzele mukaveleyi imza 
ettirmeyi düşünür. Aym akşam, 
Mibael, Evayı TRA ViT A 'yı 
söylerken dinler ve onunla gö· 
rüşmeden gitmemeie karar ve· 

1 rir. Milaaelin E•aya aşık olması 

lemeğe başlar. Birdenbire Mi 
elin sesini işitir, kapıyı açar 
Mihaeli tanır. Onu odasma alı 
Kararlaştırılan saatte Mihael 
dostları gelir ve onu yerinde g 
remeyince şaşırırlar. O esna 
Venzel habersizce 2elir Ye E" 
nın odasından çıkmali tlzere b 
lunan Mihaeli tevkif ettirir. R 
vel, Evanın ricası üzerine muk 
yeleyi imza etmesi şartile Mih 
eli kurtarmayı vadeder. Eva, ~ 

\lePıur • fuırıl l.inJ. ' •imi 11apılırlccn ram 6alınr R~kmon, fılmın arlı ileri ıta[JJoa'a yeme~ yerken 

anlara bir tara'lan rollerini ızah alıy.,r 

kahve içiniz ister çay .. yalnız bir Akşma yemeği: lskara biftek, sa· ' üç dilim kızarmış francela, bir 
gün kahve, bir gün çay içilirse lata bir tomates, bir portakal. portakal. 
daha münasip olur. Kahve veya DÇÜNCÜ GÜN, öğle yemeği: AL TiNCi GÜN, öğle yemeği : 
çay, öğle ve ak~am yemeklerinde Bir portakal, bir yumurta, sekiz Portakal, çay ve yahut kahve. Ak
de içilebilir.. dilim hiyar. Akşam yemeği: Sı- şam yemeği: Bir yumurta, üç di· 

B1R1NC1 GÜN ; öğle yemeği: ğır pirzolası, yumurta, üç turp, lim kızarmış fracela, bir portakal. 
Bir portakal ve yahut elma, bir iki'zeytin, salata, portakal. ! YEDiNCİ GÜN, öğle yemeği: 
lop yumurta, altı dilim hiyar ya- DÖRDÜNCÜ GÜN, öğle yeme· Bir portakal, iki yumurta, bir to· 
lıut yağsız salata, üç dilim kızar- ği: Biraz beyaz peynir, üç dilim mates, salata, iki zeytin. Akşam 
rnı, francela. Akşam yemeği: İki kızarmış francela, bir tomates, yemeğ : Sığır pirzolası , altı dilim 

ltltltııııınııııııııınuoouııauınııııuıuıııınuıHIHllffllHIUllUIHlllltunıınıau11uR1UUHllUUlllllmnnııı HIHlllıt ııııuuuııı111m11Hnıunııııınııu ııı ıııu ıııımııı ıııınııu ıııı ı hiyar, iki zeytin, bir tomates, bir 

&ı 1 R k d• • portakal. 
~YJ..arse one en 101 SEKİZİNCİ GÜN, öğle yeme-

h tt
• ği: Dana eti, salata, bir portakal. s inemaya asre İ Akşam yemeği: Kızartma et, is· 

Bcttı ~toVılt 11 lı .ı.-
• m arul R one • Ote/Jr bir ırc~ • filmi yapı rır<"• 

OrtaJolı_i f ılmln mO&lıt /,eo /ıfıller 

"Komedi Franıez,, in kıymetli bacak teşhiri ve uzun uzun öpüş
artiatlerinden Marsel Rone artık melerle kolay şöhretler arıyan 
kendini tamamen sinemaya has- cins artistlerden olmadığı iç in ken 
retmek üzere Fransanm milli ti- disine müşkülatla oynayacak film 
yatroıu demek olan bulunduğu bulmaktadır. Şayanı dikkat bir 
müe11eseden çekilmişti . §ey varsa, o da f:?u artistin ek seri· 

"Mektup,, ve "Gaip Fener Ya Fransadan ziyade -Fransız 
f~lmlerinde çok kuvvetli şahsiye~i olmasına rağmen- İngilterede· 
jfe kendini göstermiş olan hu kıy- oynayacak film bulmasıdır. 
metli ve güzelliği kadınlık ve ih- Maamafih, Marsel Rone, Fran· 
tir as ile karışık olduğu için tama- sa da Les Mitler taraf mdan yapıl
mile nev'i şahsına münhasır kal- mı! olan (Otelde Bir Gece) fil-

mini yaptı. Bu filmde yeni artist
IDlf olan bu artisti, bu !;ararına lerden Betti Stokfielt ile oyna-
ajmen sık sık göremiyoruz. mıştır. Bu sonuncu artist de gü· 

Marael Rone, sinemada ıadece zel bir kızdır. 

panak haşlama, dört kuş konmaz, 
bir portakal, bir dilim kızarmış 
francela. 

DOKUZUNCU GÜN, öğle ye· 
meği: Bir yumurta, bir tomates, 
bir portakal. Akşma yemeği: Ba· 
lık ve yahut biraz söğüş, sirke ve 
yağlı salata, bir dilim kızarmış 

ekmek, bir portakal. 
ONUNCU GÜN, öğle yemeği : 

Bir portakal, sığır pirzolası, sala· 
ta. Akşam yemeği: Bir portakal, 
kızartma. 

ON BlRlNCİ GÜN, öğle yeme· 
ği: Dört dilim fracela tereyağı 

ile, kahve. Akşam yemeğ i: Kı· 
zartma, dört turp, iki zeytin, bir 
tomates .. 

ON İKlNCl GÜN, öğle yeme· 
ği: Balık haşlaması, iki keyk, bir 
portakal. Akşam yemeğ i: Sığır 

pirzolası, salata, bir tomates, bir 
portakal, üç zeytin. 

ON ÜÇÜNCÜ GÜN, öğle ye
meği: Bir yumurta, üç dilim kı
zarmış francela, bir portakal. Ak
şam yemeği: Iskara biftek, sala
ta, dört turp, bir yumurta. 

ON DÖRDÜNCÜ GÜN, öğle 
yemeği : Bir yumurta. üç dilim kı
zarmış francela, bir portaka l. 
Akaşm yemeği: Sığır pirzolası , 

bir tomates, bir portakal. 
ON BEŞİNCİ GÜN, öğle yeme· 

ğ i: Bir yumurta, bir tomates, bir 
portakal. Akşam yemeği: Sığır 
pirzolası, tomates, iki dilim kızar
mış francela, bir portakal. 

ON AL TiNCi GÜN, öğle ye-

Venzelin taliine yardım eder gi· 
bi ıörünmektedir. O, akşam, o 
da E vanın villasına geldiğinden 
Raven hiç bir şeyden şüphe et· 
miyen Mihaeli Evanın yanında 
bırakır ve himayekirı ile birlik· 

8 Kı111unuccttl Pcr~mk a~ıamma'a11 ttı5arCll ArUlli!( 6'ncm41ıııda g6ıkrllmlge 
baılanar:a1' olan Kadın ıcııeroc ~ ıllmina'cn ~lr aahne ID-~' 

te tayyare ile Maranaya hareket velın entrıkalan hakkında eııt· 
eder. linin gözünü açmağa karar',~-~ 

Mihael işin çok geç farkına Ev~ p~ncereleri açar v~ o lı et ~· 
varır. Venzel Maranaya gider litıf hır surette tegannı ed b•r 
gitmez Mihaelin memlekete gir· halk bu tatlı sesten başlı' şeYi 
mesini men için hududun kapa· fey dinlemek istemez. Het 

1 
"i~" 

tılmasım emretmiştir. kaybettiğini hisseden Vept,e;. fda" 
Eva buna son derece hiddet· zat kardetinin kapısını s·Çde gö"' 

lenmiş ve Mibaeli Maranaya ta· hael parlak üniforması içı";11t 11e 
nınmadan sokmaya karar ver· rüodüğü vakit, ahali nıe6 , 
miştir. Onu kumpanyasına alır neş' e içindedir. ıı f:.11• 
ve temsil verecekleri Marana Bu saadete iştirak eclerı ara' 
hududuna gelirler. EYa kendini da kendini prensin koli• 1' 
tanıtır . Evanın sesini ta« it eden sına atar. . 11111 yUI ueıııınıı t 
mıııHIHlllll!lllllllllllllllUllllllllllllllHHlllllllUllllllllllllllll!llHlllllllllllHlllHUllllluımılllllltlllllHIHlllllHllllllillllHllllllll llllilll 1111 111 llH -iyorltı 

. "ylew r-
meği: Bir yumurta, hır tomates, dar zayıfladıklarını so .. tOl1 

g &Jf1 •• ., 
bir portakal. Akıam yemeği: Kı· Her halde, on sekiz tıiı g~ 
zartnıa, ıalata, portakal. tartılıp tekrar bir on se le değıl·· 

ON YEDİNCİ GÜN, öğle ye- rejime devam edenler yo 
meği: Eakalop, salata, portakal. Buna nazaran... ubakkşl<~ 
Akşam yemeği: lskara balık, is- Her halde, şuras• 

1
:; bir ço 

panak, portakal. bu rejimi takip eden 
ON SEKİZİNCİ GÜN ögyle ye- istifadeler görüyorla~· .... ıi1,Je; 

' ~ 1Çl•• ,~ 
meği: lki yumurta, bir tomateı, Rejimde oldugu z ıtı~5 e' 
'k' . k b l edeme , b&I t ı ı zeytın, salata, portakal. Ak· veremez, a ~ . b iki de ,.,. 

y • K' bıhr e _..ıl'tl şam yemegı: Kızartma, altı turp, etmez.. ım ~ ' h an z~·· ,.tıt•' 
portakal. jim, bu iktısadı bu ; teJ1 ,. ..,.,1 .. 

Bu rejimi, sinema yıldızları tat· da 'işten ar~~az, . i~İJ1 y;1:p• 
bik edip muvaffak oluyorlarmış . 1 darbı meselmı teyıt .. 

Fakat bu on aekiz gpnde ne ka· ı tır. 
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Melek kız Borçlar Meseıesı 

Seniha o alqam hayırlı bir ha· 
her aetireeeğini vadederek anne· 
•i.nden izin almış ve ıinemaya 
l•lıııitti. Yemeğe güç hal ile ye· 

tiıti ve ıevinçle anneıinin boynu· 
na ıarıldu 

- Anneciğim, dedi, ben artık 
etleniyorum. 

he Aııneai çoktan beklediği bu ha· 
rden duyduğu gururu gizlemi· 

Ye çabtarak: 

'b"- Tabii evlenecekıin, senin gi· 
1 Pırlanta bir kızı kim olsa ka· 

Par. 

- Ama anne bilsen, ne terbi· 
Yeli, ne kibar, ne ilim bir adam. 

- kim bu, ben tanıyor mu· 
YUltı? 

-Borçlar meselotial mi ıoruyorsun? 
BIJlı kahraı birader • 

~ 

ttdiJe etmek 
' 

itzımdlr. 

' • - r 

.,) 

fn1&n ,·erdfli tözdta ıtri dhe· 
bilir .ı' 

... - ... 
-• • 

' 
k - T anırıın ya, hani öteki evde 
d artınıızdaki kötkte oturuyorlar-

ı. Fahri Beyler .. • .. 
,,_,. . _,. ım:s -• - Anladım, anladım... İyi a· 

itle. ayol. . . . O gencin beş parası 
)oLU k" Z . 1 b"" .. k ~ 'll r ı. . . . engın o an uyu 

....... 

~aaıdır. Büyük babası ölecek le 

;;"•• zengin olacak, o da ölecek 
Bını 'kalırsa on parasına kadar Affedersin 1 Bu bahsi sonra gene konuıuruz: mztm teni pUyer .. 

~rası oğluna kalacak . .. 

Doktorun acelesi 
borçlarımızı odcmck ·-------,---·-----------------------~~ .......................... . 

Çocufan cem'i Bir Oyun ..._ Ben işte o büyük baba ıle 
~leniyorum. 
b• Senihanın annesi birdenbire 

1)' fenalık geçirdi. Kızını kendi· 
ile doğl'u çekerek: 

- Ah ne meleksin Scnihacı· 
iırn. 

Bir bekleme 
münakaşası 

Meclisi idare azasından Sıtkı 
ile,,. . f . k 

~ ın zıya etı pe parlak oluyor-

~· On beş kişi davetli idi. Bu on 
. f kitinin on üçü gelmiş, henüz 
1lti . 

•ı gelmemİ§ti. Fakat onlar gel· 

"'ediği halde yemek vakti de gel· "'. a 1(• ~azır bulunanların iştahı da 
~ lllışti. On dakika, on bef daki· 
~derken yarım saat beklendi. 
, , len giden yoktu. Kimisi biraz 
~~ .. b ki ' l' d ' k' . . l e ıye ım, ıyor, ımısı 

~- hekiemenin manasız olaca· 
\: ıöylemek i~liycrdu. Sıtkı 

Doktor evinden alelacele fır· 
ladı. Köte batına kadar kota ko· Methi Bey topallıya topallıya 

§a gekli. Bir otomobil bulmak i· doktora kadar gidebildi, soyundu 
çin etrafına bakınmağa başladı. diz kapaklarındaki, bacakların· 
Bir tek otomobil yoktu. Gene koş· daki, baldırlarındaki yaraları 

mağa başladı. O sırada gelen bir r doktora gösterdi. Hepsi cılk yara 
taksiyi durdurmak istedi. Fakat r içinde idi. Doktor hayretle ıor· 
içinde müıteri vardı. Müşteri dok· du: 

toru tanımış olaack ki şoföre işa- - Futbol oyunundan mı geli• 
ret etti ve otomobil durdu: yorsunuz? 

_Doktor, acele bir işin vc.rıa - Hayır, karının oyunundan! 

gel, götüreyim. 
Doktor hemen otomobile atla· 

dı. 

- Pek acele, dedi, bir hastaya 

yetişmem lazım .. •. 

- Sen gidinciye kadar iyi olur 

diye mi telaı ediyorsun? 

8ir müdafaa 
meselesi 

Bir dava vekili müdafaa ettiği 
bir hırsızın beraati üzerine arka· 

11nınıııummnıımı1111111ıııınnuııwımnmu u11UU11rum11111111mıiımannnmn11U11111111 

8 . d h b ki' ı· l 1 daşları tarafından tebrik ediliyor-~~ ıraz a a e ıye ım, ge e-
ı\f ·. C)lanlar benim şeflerimdir. du: .. . . 

li'-·d · · · d · r Cok ..,ib:el mudafaa ettmız, -. enızı rıca e erım. - _ b • • • 

l)i>'· h k Id müekkilinizin marnmıyetını ne ıı,~ ınce er es razı o u. Yal-
~İ: karnı pek acıkan birisi dedi güzel ortaya attınız. · • 

Dava vekili o sırada malı çalı· 
C)lll Peki ama yemek yerken de nan zatı göstererek: 
~ltiltı hekliyebiliriz. Aama onları - Beyin vekili olsaydım, daha 

- Ne kadar hafifim değil mi? 
-Kom,ular1nızdan da i•it· 

mi,tim. 
munıınmıın 11111 11111 11111111uı1111ıuı111 11i111111111ımn1111•m111111111ıunmmıumuum11 1 

Hoca efendi talebesine gayet 

güzel bir tarif yapıyordu: 

- Bir feyin çoğalmasına, bir• 

den ziyade olmasına cemi derler. 
Meıeli ağaç bir tane ise ağaç, bir 

taneden fazla iıe ağaçlar olur. 

itte ağaçlar cemidir. Kitaplar ce• 
midir. Evler cemiclir, kalemler 
cemidir. 

Sonra arkada -yoyo C>YDJ1.&D 
Şükrüyü kaldırdı: 

- Şükrü efendi, "çocuk,, un 

cemi nasıl olur? Yani birden faz· 
laır? 

- ikiz efendim. ·--

Kavun muayenesi 
Vakti geçınit olduğu halde ka

vun ekıik değil, fakat çoju tabız 
çıkıyor. 

Bir ıabah ıoliağı yaygaruile 
dolduran bir lıtanbul çapkını ka
vun satıyordu. Bir zat evin kapı· 

ıına çıkarak ondan kavun iıtedi. 
Küfedeki kavunları muayene et-
ti. Salladı, salladı sonra: 

- Nafile, dedi, galiba kabak. 
Hiç ses çıkarmıyor. 

Kavuncu elindeki lia.vunu müı· 
terinin kulağına uzatarak: 

- lıitmiyor muıun? "Baba, 
baba,, diye ıesleniyor. 
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Alışg~nlık 
iki çapkın ve serseri kah. so• 

kakta bir kapının merdivenleri 
üıtünde kah bir kulubenin tahta
larında yatarken bir gün müşte· 

reken aldıkları tayyare biletinden 

iki bin liraya kondular. ilk İ§ ola
rak elbiıe, pabuç ve ıapka alarak 
Cf geceyi Sirkecide bir otelde ge
çirmiye karar verdiler. Otele gi· 
rer girmez birisi soyundu. Hemen 
yatağa yattı. Öteki ıigarumı içip 
yatacaktı. Fakat arkadaşının beş 
dakika sağına soluna döndükten 
soma yorgam sırtlayıp karyola
dan atlıyarak yere uzaııdrğJDJ JÖ
rünceı 

- Ne yapıyorsun be monmi· 
Dedi. 

- Böyle yamuıalt yere alıta
mamıtım da rahat edemedim! 

Y abudi merkezi 
Yahudilerin bir waCla Y.ataclıL 

lan, miıttahlt bulunduklan llir 
merkezleri olmadıjı daima ileri 
sürülür. Meıhur yahudi zenginle
rinden biriıi bir mecliıte·aJDi id· 
dianın tekrar edildiğini ititince: ~ 

- y ahudilerin de ayni rıkir et· 
rafında toplandtklan merkezleri 
yok değildir, demi,. "Nereıi?,, 
sualine ıu eevabı vermq: 

-:- Borsa! 

Elbisesiz mahluk 
Küçük Nermin anneıine bir .ao· 

lucan getirerek: 
- Salt anne ..• Sümüklü bö· 

cek! 
Dedi. Amıeıi: 
- O sümüklü böcek değil, o, 

ıolucan! 

Diyince Nermin israr etti: 

- Hayır, ıümüklü böcek, ama 
ıoyunmut ta onun için ıolucan 
gibi ıörünüyor. 

o ·var ya" 
Ali Bey daima sarhoıa daima 

pejmiirde ve daima Jlendinden 
geçmiı bir ahide idi. Kendl•ini 
senelrdenberi lanl}'&D lrir desta 
bir gün onu evinde ziyaret edereli 
o halinden tiki.yet ıımaıımda •i· 
zını açıp gözünü yumacakt:r. . Fa• 
kat tam ıöze baıhyacağr anada 
Ali Bey: 

- Birader, dedi. Gene liana 
çıkııacakaan biraz bekle de kim· 
ıe bulunmadığı bir sırada söylen. 

- itte kimse yok. 

- Ben varım ya .•• ~ken yemek yiyemiyoruz. iyi müdafaa ederdim sanırım. 
"''

11
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Aranıyor 

wımı~ımmınaıı• mınuııı'"'"'""'''""'uwıtmıaıuuı 111ınnmammunlQIMltm0111U111R-..ıru1U1 'tıCUoORJllllJ8---.-------

Tayyare postalan 

• 

-· ........ ~·n Bey beni tiyle uzuyor, öyle hasta ediyorsun ki 
n lre ölUverıraem hiç ta hayret etmem .. 

Nadir Efendi kaç gündenberi 
oı·tada yoktu. Bütün araştırma
lar boşuna çıkmıştı. Polise haber 

verilmiş, İstanbul hudutları hari· 
cinde jandarmalara ıorulmu§tu. 

Bilen, gören yoktu. Nihayet ma· 
halle ahbaplarından birisi: 

Zavallının başına bir kaza 
gelmi ş olmasın? Bir de morga 
bakalım! dedi. Morga gitti. Yirmi 

tane ceset vardı. Ona sordular: 
- Bu aradığınız zatın vücu· 

dünda bir arıza var mıydı? 
- Evet sağırdı. 

............. ".1!!::~-------~ 

- Hiç korku duymuyorum. Anlatll•n havalanmıra zate• 
•htıkım da ondan ... 
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Aptullah Cevdet' e dair 
Yirmi be§ senelik doıtum Ap· 

lullah Cevdetle, bu yaz, Büyüka
Üa komşusu idim. 

Bir gün (Dil) e doğru, kendi
ıile, uzun bir yürüyü~ yaptım. Hiç 
yorulmadı. Bunun üzerine genç· 
likun, ihtiyarlıktan bir fasıl bahis 
geçti. Merhum af iyetinden, vücu
Ciilnden, kuvvetinden memnun. 
Nasıl olur da Aptullah Cevdet 
ölür? bütün vücudile Cevdet gö
rzUmün önünde! Bazan ölüme j. 
nanmıyacağmı geliyor .... 

:Apt~llah Cevdet gibi gayyur, 
faal hır adama hele bizim diyan
mızda az tesadüf edilir. Doktor, 
filozof, ıiyaai, muhalif, fair, mat· 
baacı, muharrir .muhtelif Aptul· 
Iah Cevdetler tanıyorum. Bunlar
dan bahsedecek değilim. Ben bir 

'.(kemiyet kahramanı) Aptullah 
Cevdet biliyorum. 

Yaman adam .... Vaktile hu
ı:afelere, batıl itikatlara kapılmış. 
Pek eski Cevdet bir yobazmıt; e· 
:Vet, tam manasile bir mütacısrp. 
:Sonra ilmin hidayetine iritmiş, 
:günün birinde gayet mutaa111p 
bir hür fikirli olmuf. 

İtiraf edelim, öyle bir zamanda 
1iem hür fikirli, hem mutaaasıp 
olıııak hayli çetindi. Aptullah 
Ce'tdetin bir portatif matbaıuı 
:Vardı. Bunu diyar diyar sırtında 
laşıdı ve yüz kadar, zamanına gö
re (muzır kitap) bastı. 

Durdurak yok çalıştı. tık ma· 
bucJu meıhur Ludwig Büchner 
idi, Bildiğiniz pek maruf maddi
Yundan filozof .• , • 

ilk günlerde Fransızcadaki 
behresinin azlığına rağmen hür 
fikirli müelliflerin eserlerini çala 
kalem tercüme etti. Filozofları o· 
kudu, bildirdi. Kendisine göre bir 
çok şiirler söyledi. Türl<çe kafi 
gelmemiş gibi Fransızca da bir 
kaç cilt tiir neıretti. Büchnerden 
ıonra G. Le Bon'a atık oldu. Bu 
hakim de Aptullah Cevdeti sevi
yordu. Kendisini göraüm bu his-. , 
~ıyatını izhar etti. Max Nordav ile 
de görüımüıtüm. O da merhumu 
takdir ederdi. 

Efendim, Aptullah Cevclet her 
'eyden evvel ıayyurdu. Miktara 
bakardı. Kemiyete itibar ederdi. 
Süleyman Nazifin tam zıddı: O, 
keyfiyete meftundu. Aptullah 
~vdet maddiyundan ve maddi i· 
dı. Bununla beraber bir u" .. ·· çuncu 
mabut ta tedarik etmistir k" 
'A • 1 o 

cem şairi Ömer Hayamın ta 
kendisidir. 

Cevdet üç, dört ay sonra başına 
gelecekleri söylüyormuş. 

.v. 

Ben bu fıkramda merhumu mu· 
hakeme edecek değilim. Zaten le· 
euürü.m uzun bir makale yazma· 
ma müsait olamaz. Sevgili (Va· 
kıt) ın teıvik ve ibramile yazıyo· 
rum. Haydi ıize Cevdete dair bir 
fıkra nakledeyim: 

Henüz 1908 meırutiyeti ilan e· 
dilmeden, ve Avrupada, henüz 
(ittihat ve terakki) namını almı· 
yan cemiyet ile Cevdet ıeker renk 
idiler. 10 Temmuz hadisesinde 
merhuma hiç bir paye verilmedi. 
Yeni ittihatçılar kendisini sev· 
miyorlardı. Aptullah Cevdetin 
bir huyu vardı: Vurdum duymaz· 
dı. Sanki kendisi ile cemiyet ara· 
sında bir vak'a geçmemitti. 

Bunun için ikdarını istedi. 
llkin hariciyeye ba, vurdu. Bir 

büyük elçi olmak istedi. Cevap 
vermediler, orta elçiliğe, başkon• 
ıoloıluğa indi. Gene cevap yok. 

Hariciye güler )'üz ı;öıterme· 

yince dahiliyeye müracaat etti. 
Valilikten mutasarrıflığa, ondan 
da kaymakamlığa kadar ine ine 
talip oldu. Cevap yok. 

Profesörlük, şurayı devlet aza· 
lığı, muhtelit karantina meclisi 
azalığı iıtedi. Erkin hiç bir ıu· 
retle Cevdetin dediğini yapmıyor. 

O ııralarda Ziya Gökalp mer· 
hum pek mütenef fiz olmu,tu. 
Talat Bey (Talat pafa) Ziya Be· 
yin reyini almadan hiç bir esaslı 
İfe giriımezdi. Ziya Bey iıe henüz 
Gökalp olmadan, memleketinde, 
Aptullah Cevdet Beyden hür fik- ' 
rin mebadisini almıftı. Bir gün, 
Cevdet, Gökalpa: 

- A birader! demi~, ittihadı 
terakki nezdinde, Talat Bey nez· 
dinde bu derece müteneffizsin; 
şu adama söylesene bana 5000 
kuruşluk bir İ§ versin. 

Ziya Gökalp Talat Beye (dahi· 
]iye nazırı) gider. O da: 

- Pekala! Cevdet yeni bir a· 
partıman yaptırdı. Ötedenberi· 
den bunun :;enasmı duyuyorum. 
Kendisine selim söyle. Yeni dai· 
re$inde bize bir ziyafet çckıin. 

Gökalp bunu derhal dostuna 
tebşir eder. Cavdet fütuıada pek 
hayran olmakla beraber bu hava· 
dis üzerine bir gelinlik kız gibi 
sevinir. Hemen dahiliyeye gider; 
zamanın kahra.manına teşekkür 
ede; ve der ki: 

- Kimleri devct edeyim ve ne 
yemekler emir buyuruyorsunuz? 

"' lki liste isterim. 
Aptullah Cevdetin ölüınüne i- Talat Bey: - Peki! der; bir 

nanamıyorum. Genç. olma:naıına misafir ve bir de ye'llclt liıteleri 
rağmen, daha geçen güne değin, tanzim eder. Ben hernasılsa bu 
suratından, gözlerinden hayat fış- miıafirler arasında idim. lktısa· 
kıran bu zat nasıl olur da birden- diyundan Aptullah Cevdet !cese· 
bire ölür? sin~ o:ı.::?.r. En ır.ükenn~l zirafoti 

Adaua, yeni al<lığı evde bir :;a- ı ht\nrl ; r. . 
hah, bioligie'nin en yeni kanun- ..... St:>fr:ıya oturduk. Ga~·et 
}arını tasarlryan Felix le Dantec tatlı sohbetler oluyor. Sonra şam· 
in eserinden bir bahis açtım. Ha- panya şifeleri patla~ıldı. Garson 
yat hakkında uzun boylu konut· Talat Beye ıundu. Dahiliye nazı· 
tuk: rı ayağa kalktı. Bir elinde kadeh 

_ Kalbin darabarıındaki bir rczin- kelimeleri aynen aklımda ka1mı: 
sizlik im:anı birdenbire öldürür,· de- Yan takriben fU nutku söyledi: 
d' - Muhterem Ziya Gökalp Be-
ı~Jurırm iizcrinc öliim lwkkmda bir yefendi ! Cevdet Bey büyük bir 

1 "e tullıırcluk Hayat (Tiirkr.c- filozoftur. lllllBllllll't ' • 
• dirim) /ıöcrclcrin bir miivazc· ( Aplullalı Ccvdetin fUozofluğu11a 

sı . 1.
1
• O müvazenc bozulunca dağ ait uzun bir balıis. Doldur ~arafından 

ncsu ı • 
b. nsız nıaddc teJlckkürlcr. cslağfirulla/ılar, cgvilmc· gibi bir adam ır cıvuç .ca . • >. , 

. 1. luı· J c b:r ime sa· lcr •..•. ) 
ye miınka ıp o · · • • • 
atlc mülafessilt olur, kokar. - Aptullah Cevdet büyük bir 

• • • • • • Meğer zavallı Aptullah §airJir. (Keza uzun bir bahis .•• 

VAKiT 

Poliste: [ V AKlT ] ın Tefrikau 5 

Bir motör battı 
Aptullah efendiye ait ve Meh· 

met reisin idaresindeki Devrİ.J 
motörü dün sabah lnebolu va· 
purundan aldığı 200 kilo susam 
ve 600 kilo fıstık yilkü ile köp· 
rüden geçerken Klmil kaptanm 
idaresindeki 68 numarala Şirketi· 
hayriye vapurile çarpışmıştır. 
MUsademc ıiddctli olduğundan 
motör derhal batmııtır. 

rAşkArayanAd~~ 
:, ............ _____ ... _ ...................... .-............................................. . 

Muharriri: PitigrHli Tercüme eden ı f•· 
Velhasıl, asıl ve "halis,, haki· mına geliyoruz ve 'IİZİ düe11°. 

kat ile önüme yayılan kağıtlardan davet ediyoruz. Liitfen siz de 1 

çıkan hakikat arasında mücadele tahit gösterir misiniz?. 
etmek, insiyak ile, salondaki İn· Pol Pot tebessüm etti: 
sanların akaülamelleri ile duyu· j - lki şahit mi istiyorsunuz, 
lan hakikati tanımayıp da, üt k\- di, hay hay, hazır, buyurunul• 
şinin iddia ettiği hakikati tam· Pot yeni gelenlere önce gel 

Yangın mak mecburiyetinde kalmak ve leri: 
Çadarcalarda Refik efendinin 

tütnn ve bakkaliye dükkinmdan 
yangın çıkmıf, sirayet etmeden 
söndUrlilmUştür. 

ona göre hüküm vermek .. Bir çok - Efendiler, arzu ettiğiniz 
kere de, maznun haklı olduğu bitler işte! , 
halde, avukatının, meseleyi hak· Diye gösterdi. Tarafeyn ıe~ 
kile tetkik etmediği için yanlıt !attıktan sonra, içlerinden b 

Vapurda yangın müdafaasını görmek, ona "hayır, - Efendiler, dedi, her hal 
Umur yerinde demirli bulunan 

Yaşuva Behar efendiye ait Çan· 
kaya vapurundan yangı,n çıkmış 
ise de hemen ıöndürülmüştür. 

Kalp sektesinden ••• 

F eriköyünde Yunus sokağında 
22 numaralı eYde oturan Madam 
Agavoi Nuruosmıniyc ahbapla· 
rından Madam GUzelyanm evine 
misafir iitmiı, merdivenbri çı· 
karken üzerine birdenbire f eoa· 
Jık gelerek düıilp ölmüştür. Ma
damın kalp sektesinden öldüğü 
anlaıılmışhr. 

iş böyle değildi,, diye bağırmak burada Mösyö Pot'un huzuru 
ihtiyacım yenmeğe çalıımak ve konutmakhğımı~ doğru olmaJr ~ 
göz göre göre, bağıra bağıra onu kalım, şurada koşe ba§ında 
mahkum etmek vaziyetinde bu- kahve var, orada görütürüz. 
lunmak ... Parası olmadıiı için a· 1 Heriflel' tekrar selamlattıl~ 
vukatsız kalmış haklı inıanlarm, dördü birden, kendilerine Pot rt 
adalet makinesinin teferriialını oynadığı oyunun farkında ol 
bilmedikleri için, mukabil tarafın dan merdivenleri indiler. 
avukatı tarafından ezilmesine sü- Pot arkalarından kapıyı k• , 

Kavganın sonu 

Büyükderedc Y.ömür iskelesin
de Celal Beyin bakkal dUkka
moda çırak Haydar ile Niko 
kavıa etmişler, Niko sopa ile 
Haydarı gözünden >aralamıştır. 

Kumar 

Kadıköyünde Kayıkçı Haki 
ile milyacı Dayimis kumar oy· 
narlarken yakalanmışlardır. 

kut etmek .. Polis raporlarına, sa· 
dece polis taraf mdan yazılfnı~ ol
duğu için inanmak, §Chvi cina· 
yellere, beş altı vaziyetten gayri 
kanunen müsaade etmek .. Cemi· 
yeti müdafaa sadedinde, !•hula
ra, bu şahısları o İ§i yapmağa ce· 
miyetin aevkettiiini nazarı itiba· 
ra almadan mahkum etmek .. Her 
sene asgari be~ bin çocuk dü~ü· 
rüldüğünü ve bunların cezasız ka
dığını bile bile, zavallı küçük bir 
doktoru, sıhhat evleri gibi büyük 
bir müeuesesi olmadığından ço· 
cuk dü§Ürttü diye icrayı tababet~ 
ten mennelmek. .. 

Teşekkürler ve saire). Bu aralık, kapı açılarak hiz· 
- Aptullah Cevdet ulu bir va· metçi kadın girdi 

tanperverdir. (Misaller, teşek- - Mösyö Pol, dedi, size gön· 
kürler ve saire). dermişler ... 

- Aptullah Cevdet hatırı sa· Hizmetçi fevkalade güzel bir 
yılır bir tabiptir. (Keza). kırmızı gül büketi getirmiıti. 

- Aptullah Cevdet yaman bir - Kim göndermiı?. 
siyasidir. (Keza). - Sadece isminiz yazılı.. Ki· 

- Aptullah Cevdet feyyaz, min gönderdiği meçhul... 
gayyur, bir mütercimdir. (Keza). Pol gazetecilere dönerek sözü· 

- Aptullah Cevdet yorulmak ni.i tamamladı: 
bilmez bir naıirdir. (Keza). - İşte, efendiler, emin olunuz 

Zavallı doktor gafyolmuttu. ki hayatımda bunlardan b~şka 
Bunun en ufak neticesi turayı şayanı dikkat bir şey yok .. 
devlet azalığı. Doktoru hiç. bir Gazeteciler ayağa kalkarak, 
gün bu kadar heyecanda görme· hakimi selamladılar, te~kkür e· 
d• dcrek ayrıldılar .. ım. 

Talat Bey devam ediyor: Akşam olmuştu. Sokakta tek 
- Ey Ziya Gökalp Beyefendi! ti.ik lambalar yanmağa başlarken, 

Zatı aliniz bana diyorsunuz ki bu hizmetçi: 
büyük filozofu, bu aziz tairi, bu - Deminki iki efendi geldi .. 
mühim tabibi, bu yaman vatan· Diye haber vardi. Pol Pot gü· 
perveri karantinalar meclisine a· lümsedi. Aklından: 
za tayin edelim. Böyle bir haki· - Düello etmek arzusunda bu· 
mi iştigalat ve tetebbüat odasın· ! lunan kimseleri, diyordu, anlıyo• 
dan kaldırıp ta onu idari işlerle ı rum. Fakat böyle bir işe delalet 
vormak hem millete bir zuliim· etmek icin hazırlanan iki adamın 
dür cünkü millet Aptullah Cev· l nevcudiyetine bir türlü taham· , ~ 
detin eserlerinden mahrum kala- mi.il edemiyorum ... 
caktır; hem bizzat Aptullah Ccv- Hi:.:mctç.ire döndü: 
det o derin tetkikatından uzak· - l~eriye al 
laştırılacaktır. Yok! Ziya B<Jye· • 1-forifler, dimdik, girdiler .. 
frrdi, ben buna razı olamam. - Buyurunuz.. Siz hakim 
!<"!"~li cdaıında çalıtmalıdır. Scgonzak'ın ~ahitlerisiniz değil 

..... Sa ıöz!er üzerine zaval- mi? .. Beni düelloya davet ediyor, 
lı, biçare: maaum, mağdur Aptul- ve benim de iki tahit göstermemi 
lah Cevdctin halini dütüntinüz. j istiyorsunuz her halde?. 
ilk r.eş'e zail olmu§, surat aulmış, : Pol Pot bunlara yer gösterir· 
keyif kaç.mı§, hesap puslası bü· ' ken, içeriye hizmetçi tekrar gire· 
tün maddiyatı ile gözünün önüne rck haber verdi: 
gelmişti. - iki efendi daha celdi mös· 

:(. 1 yö?. 

Aptullah Cevdet, tekrar ede- - Onları da al bakalım. (misa· 
rim gayyurdu. Memleketimizde firlcre dönerek) Bir saniye müsa· 
fikir hürriyetinin ilk hademe ve ade buyurur musunuz?. 
ameleıindendi. Neviyete çol~ mül- Pot onları odada bırakarak çık· 
tefit değildi. kendisi için mesele tı, ve yeni gelenleri yemek oda· 
kemmiyetti. Binlerce gencin fikri smda buldu, içlerinden birisi: 
tekamülünde Aptullah Cevdetin - Hakim Pol Pot ile mi görüt· 
tesiri olmuştur. mek şerefine nail oluyoruz efen· 

Celil Nuri dim?. Dedi, biz hakim Grönel na· 

tmca, :;rramofonunu açtı ve 
plak koyarak çalmağa batladı: 

Ce n'cst quc ı'Otre main, MadaJ111, 

Pot biraz sonra mutfaia ' 
bir dilim ekmek alarak çıktı. ~ 
konda yirmi otuz serçe aıçr'7" 

duryordu. Pol Pot ku,ları göratl 
onları isimlerile çağırmaia bJ 
dı: 

- Bergson ! Einıtein, Paıtel 
Metchnikoff !.. 

Pol Pot, vücudunu kıpırda1" 
dan, kollarını oynatmadan sal 
ce baş parmağım oynatmak ııl 
tile ku§lara ekmek kırıntıları I 
masmı öğrenmişti. Kutlar da/ 
kiruneden sokuluyorlardı: / 

- Voltaire, gel ! ... Roua 
Flarnmarion !.. 

11111u11ıııı11111 m ıııı um ıııuuın mı 11ımııı11111111111ıuım 111nmm111•• 

Madenciler 
Sanayi birliğine I~ 

tlhak cttHer 
Dün sanayi birliğinde mad~ 

cilcrimizindc iştirakile birb•~. 
umumiye İ\.limaı aktedilmi~ 
içtimada madenciler birliil, 
sanayi birliğine iltihakı lıakk• Mf' 
madencilerimizin de gö5tcrc!~·~ 
arzuya fabrikat6rler tarafı 
müttefikan te~ekkür edilmi 
husuıta lazım gelen mera~ 
ifası ve uizamnamelerde 11s1İ 
ması lizımgelen tadilihn N 1,t 
NuJİ ve Sadreltin Enver b1.,,. 
tarafından pı ojelerinin ha"";y• 
masına ve heyeti umuoai~ıssl" 
tevdi edilmesine karar veri 

sini. . tef 
Müteakiben sanayiciler~el• 

vikisarıayi, kredi ofisi, oı hık• 
verğisi ve tarife kanuni•" ııod' 
kındaki tomeoniyah etr~.,kl' 
müzakere cereyan ctmİf• ıııeb'' 
radan bu husus için gele~vıul•' 
us V111f Bey de bu 111öyleotİf 
üzerindeki intibaların• .~ 111 jştir• 
müzakereye nihayet .,er• ..--

Meccani ınusıkl 
dersterl bf' 

C.. h . t Geııçler nı• 1 um urıye Mahfe 
muaiki ıubeainden: 

1 
ri açılısı 

'k' derse meccanen musı 1 uıikİ ıı 
· na ~em ·ti tır. Keman, pıyo l 

1 
uıerı 

f ') kısım ar . ti' 
zariyatı (ıol eJ h rke• ıt. 

.. b derslere c fil 
ır.rnrettep u Cumart" ~ 
rak edebilir. Ke.yıt d 20 .,-
Çar!amba günleri 16 . an b•bt,I 

ünler• sr. ıtı-
kadar ve Cuma g f l' seyO• 

' d mah e ın ~ aksaınn .m ar 
111

er 
· . H lk fırkası _...., 

Cümhnnyet a . dilıO' 
zindeki dairesinde ıcra e 

tedir • 



Samih Rifat gömüldü 
(Btlf tarafı l inci sagıfada) 

ıeiıi nıerhum Samih Rifat Beyin 
~;azeıi bugün ıaat 14 te fevka
~ ıneraıimle kaldırı1mıttır. 

enaze namazı Hacıbayram 
t&ın" 

zayiflemiıti. Vefada, kadirşinas· 
lıkta eıi olmıyan büyük reis onu 
yanında ve gözü önünde tedavi 
ettirmek için sarayın bir dairesi· 
ne almıftı. Bir aydan fazla orada 
komıu yaıadık. 

VAKiT 

Mülkiyenin 36 ıncı 
yıldönümü 

Sayıla 9 

Sıhhat Bahisleri ,_ ................................................................. -' 

Yalnız nebat ile bes
lenmenin fay daları 

.., 

h ıınde kılındıktan aonra mer· 
bulhnun Türk bayrağına sarılı ta· 
I !11

• takdirkarlarının ve sevdik· 
eru1111 b" 
r· . urmet elleri üzerinde ha-
t~c_af e. vekaleti önüne kadar ge· 

11~ ınıı ve oradan otomobile ko-

Odasının önünde gecenin han· 
gi saatinde geçsem onu çalışır bu
lurdum. kendisine bakan hekim
lerin öğüdünü yalnız bu hususta 
dinlemezdi. Gazinin emrien de 
hayatında yalnız bir kere iyiletin· 

(Baş tarafı l inci sayıfada) 

formların birini yapmak için or
dular mahvolmuş, oluklar gibi 
kanlar akmıt, fakat muvaffak o• 
lunmuıtur. lıte Gazi kendi f&h· 
sına milJetini o noktaya vardır· 

mak için bir adımda varmak için 
çaJııtı. Size kat'i itimatla söylü
yorum, bu memleket; bugünkü 
şerefli itibarına hakiki mefkure 
kuvvetile vardı. 

Et yemenin zararlarını eski alimler de 
biJiyordu,fakat bünyemiz ne diyor ? 

arak Cebecı'ye ··t·· ··1 ·· t ·· C ·go uru mut ur. 
it . ~naze merasiminde B. M. M. 
ııı:~: Kazını Pata Hz. ile vekiller 
tih· uıl~r, T. D. T. C. ve Türk ta
laa! tetkık cemiyeti, Maarif Veka
"\l erk· 
k. anı, dostları ve Ankarada· 

1 :rka ler· u ek ve orta mektep talebe-
1 hazır blunuyorlardı. 
lteiı' ·· h · 

ti. l ıcuın ur Hz.ni umumi ka-
P er' ıı· J&ı ~ ıknıet ve aeryaverleri Ce-

İı' .. Yler temsil ediyorlardı. Re-
•cu11ıhur H B M R K. p z., . . M. . azım 

l~~, Baı•ekil İsmet Pata Hz. ile 
l'ü k. T. •e T. T. T. cemiyetleri 
" ,~ trıaarif alemi namına Maarif 
e"il r . 

l"e' • e ı, Ankara valı ve belediye 

ceye kadar çalışmayı bırakma
mak hususunda itaatsizlik göster
di. 

Konf eransalrını en kemirici 
sancıların istırabı ile inliyerek ya· 
pıyordu. Odasından kurultay sa· 
lonunun kapısına kadar sedye ile 
getirilen bu hasta adam en son 
kuvvetini kürsüye kadar yürümek 
için sarf eden bu takatsiz vücut 
İnandığı milli davayı müdafaaya 
başladığı za.man coıkun bir kuv· 
vet oluyor. Büyük salonun kapıla· 
rından bahçeye ve denize taştan 
gür sesile ve İman aııhyan mür
şitler kudretile saatlerce konuşu· 
yordu. 

Görüyorsunuz ki herkesle dost 
bir haldeyiz. Hiç bir devlet yok· 
tur ki bizim gibi herkesle dost
luk şeraitinde bulunsun, kimıey
le mücadele mevzuu ikame etmi
yoruz. Hiç bir millet için kötü ni
yetle bir istikamet tutmıyoruz .. 
Türk mlletinin Türkiyede haysi
yetli bir surette yaıama11nı metru 
bir hak olarak kabul eden her· 
kesle dostluk yapmak isteğinde
yiz. Bu böyle olmakla beraber 
hariçte aleyhimizde bir çok tahri· 
kat yapıldığını bilmiyenlerden 

Pek eski bir tarihe malik olan 
yahut nebat yiyenler tarikati 
( vegetarisme) ıon zamana kadar 
milyonlara varan salikleri ile 
el'an nazarı dikkatı celbet.mekte· 
dir. Bu büyük tarikat mensupları, 
kendi beslenme tarzlarının uzvi
yet için en muvafık bir yol oldu· 
ğuna dair pek çok yazı ve söz ile 
bir çok propagandalar yapmak
an ge;ri durmamaktadırlaı-. 

Bir çok peygamberler ve hava· 
rileri, hayatlarını yalnız meyva 
ve sebze ile geçinniıler ve üm
metlerine etin, insanın tabiatını 
bozacağına dair mev'izlerde bu
lunmuılc.rdır. Bu fikir, Asyadaki 
bazı deinlerin akideleri akideleri 
meyanına girdiği eibi eski ve yeni 
bir takım filosoflarda ayni mevzu 
etrafında muasaırane mütalealar 
dermeyan etmiılerdir. 

Lazımdır ki bu miktarlar kar-~ 

§ısında tatırmamak kabil değil•1 

dir bu nispetten, esas gıdaları ıa. .. ; 
zım olan miktarlarda almak i~in 
ne kadarda İ§e yaramıyacak mad· 
delerin uzviyete gireceği kola~ 
anlaıı1ır. ~ 

Gıdalar hakkında §U taf sili.t 
hülasa edilecek olursa et, yumur .. ! 
ta, süt, muhtelif sebze ve meY.Va• 
lar, yağ ve nişastalı maddeler en 
esaslı maddeleri teşkil ederler. 

Et, gıda listesinde en mühiın 
bir mevki İ§gal etmekle beraber 

bazı tecezzi mahsulleri vardır ki 
bunların zehirli maddeler oldu• 
ğunda şüphe yoktur. Maamafih 

· değiliz.,, 
~11.Cazi muallim mektebi, er· 
'lııeıi namına merhumun ta· 
\it, il~ birer çelenk gönderilmit· 
~ır kıt'a esker ile polis müf
~~i ve bir bando muzika me· 
~ ittirak ediyordu. 

'1 '6t~n sevenleri ve hürmet e· 
\ Ltrı tarafından ebedi medfe
~dar takip edilen merhumun 
't . 11 ba~ında Konya meb'usu 
lal tiı.ı ~azını Bey mersiye oku
~ lif, İurk D. T. Cemiyeti mer· 
't ta heyeti l:ıasından Ahmet Ce-

Geli§inden daha yorgun sedye
sine serilerek döndüğü zaman o· 
nun gözlerinde vazifesini yapmış 
idealistlerin ho§nutluğunu görü • 
yorduk. Onun gözlerini en son de
fa bundan üç gün evvel gördüm . 
Yatağında oturmuştu, belli idi ki 
oturacak hali yoktu. Vazif eıini e· 
linden almayayım diye bana ken· 
disini kuvvetli göstermek istiyor· 
du. Ben tarih kongresindeki söz
lerine ait tashihleri bizzat yap· 
maktan vaz geçmeıini, bu işi ba· 
na bırakmaaı için yalvardığım za· 
man razı olmuş gibi görünüyor, 
fakat derin bir yürek acısı ile ha· 
yat ııığının sönmek üzere oldu
ğunu gördüğüm gözlerinde bu iti 
bir vazife olduğu için kendisi yap 
mak iıtırarmın manası timtekle
niyordu. Büyük bir alim, büyük 
bir san'atkar, büyük bir vatandaş 
büyük bir arkadaş ve büyük bir 
mefkureci k·aybettik. 

ANKARA, 4 (Telefonla) -
Bugün, Ankaradaki Mülkiye 
mektebi mezunları tarafından 
Gazi Hazretlerine çekilen telgraf
la Reiıicümhur Hazretlerinin 
h'.itfen verdikleri cevap tudur: 

Reisicümlıur Hazretlerinin yüksek 

huzurlarına: 

Bu f ilosoflar arasında methur 
Voltaire, Seneque, Plutarque J. J. 
Rouseaux ve T olstoi da vardır. 

uzviyet bu maddeleri harice tar•. 
det.meğe yahut zararsız bir hale
sokmağa çalışır. Bu vazife ile bil .. ; 

ha11a alakadar olan uzuv karaci • , 
ierdi~ f 
Şu halde yemek listesinden 

sebze ve meyvayı çıkartarak yal• 
nız et yemek karaciğeri ve deve• 

lt Bey b" 
\iter •1 ~r nutuk irat ederek Ö· 

'lit.ı. a.. ernıne <:ekilen büyük Türk 
keı ını T: D. T. Cemiyeti mer· 
'- ~~Yctı ve bütün kollan namı
' hurrnet ve t20.kdir ile selamla-

ır. 

'1"-rif vekilinin nutku 

·~ t.füteakiben Maarif Vekili Ra
,~alip Bey atideki nutkunu irat 

•ttir · • • 

"aı~iiYük bir ilim, büyük bir 
~, ~tlcir, büyük bir vatandaş 
~l Yük bir arkadat kaybettik. 'd arının ufku olmıyan insan
ı'rı biri idi. Tarih, Türkiyat, 
~ )'at, fark ve garp felıefesi, 
S "e ıarp edebiyatı, şark ve 
~ '-lusikisi, cesur ve atılgan di
~ll genit ihtisasiyle teşhir 
'-._"bilgi sahaları idi. Onunla 
~~i~ların malumatının zengn· 
tı~ "-"ukuf cephelerinin derinli
d'tOd· tran olmamaları mümkün 
~" ~· ~uhu tükenmez bir heye-
~t '-ıı•)llağı id. Bütün ömrü ilim 
,, lt aıkınm uyumaz ve din· 
lii \'eı heyecanı ile iyiliği, güzel-

" ~İl; doğruyu arıyarak geçti. 

'"'İ 1 
larih ve milli dil işlerinde 

~, ı:e aldığı vazifeleri sıhhatini 
~~lı l'atını istihkar ederek yatı. 
~ ) kongresinde onu Samanpa
~ it. •lqnındaki mütevazi evinin 
~ h r~oladan ve bir çok kitap· 
\tııi a eı Yası bulunmıyan o· 
~'fF,lc a tutnııya bir gün bile mu-
it olaınadık. 
~ eıaı h k' 
'aa .. on, ~ ıın, hem arkada§ ola· 
~~ 'U. .••ta döıeğinden ayır· 
t 1'l"d •çın haı vurduğum ted
...... en hi b' . 
~ lı ç ırı onu milli vazi-
1.t · ti .. ~r feyden üstün tutan ruhu 
"> ~e 11ı·· . 
~ Ctelc " Ue11ır olmadı. Sende-
ı."'t ~ .~ her adımda dinlene, .a_ •uye L. 
tı.l'"•tı .. çı~ını ıaatlerce mil· 
.~ • • ltıudaffa edit'ın'ı b·· ··k -.,.., ıçın h uyu 
-"Clih d •Yranbk, 11hhati için 

llYa.rak v •. 1 • • l)c e goz erımız ya· btJ ~rettik. 
:-rıı....:•l_t•Yında haıtalığı da

lllacldi kuneti daha 

Muhterem ailesiyle birlikte bü
tün memleketi, onun bütün kıy· 
metleriyle tanıyarak seven Gazi· 
yi, ona sevgi ile olduğu kadar say
gı ile de bağlğı arkadaılarını, bü· 
yük bir uzvundan ebediyen mah
rum kalan Maarif ailesini taziye 
ederim. 

Çin ve Japonya 
arasında 

Cenevre, 4 (A.A.) - M. Wel· 
lington Koo'nun dün Milletler ce
miyeti katibi umumiliğine konsey 
azasına tevdi edilmek üzere bir 

"Ulu Gaziye bilgi yuvalarının 
elli altıncı kuruluş yıl dönümünü 
kutlulamak için Ankara Palasta 
toplanan biz Mülkiyeliler yüksek 
saygı ve derin sevgilerimizi suna
rız efendim.,, 

Ordu meb'usu Alımel Ihsan 

Ordu mcb'usu .1tlımet ll1Ban Bey
efendiye: 

"Yurda ihzmet, inkılaba ve i
deale sadakat yolunda itaret ve 
minaıı olarak toplanan Mülkiye· 
lilerin bayramına zevkle iştirak 
ederim. Derin sevgi.,, 

Gazi Mllstafa Kemal 

Y unanistanda 
Tevkif edilen komonist 

meb'ualar 
Atina, 4 (A.A.) - Greve lef· 

vik eden iki komünist mab'uı, tev 
kif edilmittir. Bu suretle 10 ko· 
münist meb'ustan tevkif edilen
lerin miktarı 7 yi bulmuıtur. 

Cümhuriyet müddei umumisi , 
arkadaşların greve tetvik eden 
memurdan mürekkep komite ef· 
radının tevkiflerini enıretmiıtir. 

Mısırda 
Suikastçllar mabktim 

oldular 
vesika tevdi ctmiftir. Kahire, 4 (A.A.) - Geçen Ma· 

Bu vesika, Japon heyetinin yıs ayının altıncı günü hükumet 
Mancu;i ihtilafına dair olan son 1 erkanını hamil olan trenin geçe· 
izah~t ve iddialarının cevabını ceği yol üzerine bomba koymak 
teşkil etmektedir. suretile Batvekilin ve diğer iki na 

Bu vesika, yarın sabah neşredi
lecektir. 

Çin heyeti, Japon heyetinin son 
izahtından ve bilhaaaa lytton ko· 
misyonunun sabık erkanından· 
Wellington Koo'ya kartı yapılan 
ıahsi taarruzlardan dolayı f ev· 
kalade münfail olmuı görünmek· 
tedir. 

Diğer taraftan Havas ajansına 
iyi malumat almakta olan bir 
menbadan gelen habere göre Ja
pon heyeti, Çin heyetile olan bu 
münakaıayı fevkalade meclisin 
kütadı tarihine kadar uzatmak 
tasavvurunda değildir. 

M. Maksuoka, büyük mecJiıte 
okuyacalı nutku timdiden hazırla 

zırm hayatına suikastte bulun· 
mut olmakla müttehem iki ıahıs, 
müebbet hapse mahkum edil-
mittir. 

IHllldllllllftlllhtH "l••HPlflllltnttıl1MMllttlffltlllllllfMIHN1tıı111t11 ... ıh1tt1tlllll'*"'''lttlNtaı; 

maktadır. Binaenaleyh, müzake· 
ratının açılması zamanına kadar 
işlerde tahavvül veya hiç olmaz· 
ıa Japonyanın hattı harketinde 
bir tebeddül hasıl olması ihtimali 
yoktur. 

Fevkalade meclisin içtima ta
rihi yaklaştıkça müzakeratm ga· 
yet fazla ehemmiyet ve şümul 
kesbedeceği şayıası kuvvet ka
zanmaktadır. Filvaki, üçüncü bir 
takım devletlerin mücadele için 
tertibat almakta oldukları zan Ye 
tahmin edilmektedir. 

Bu hükema, yalnız nebatat ile 
beslenmenin faziletine dair pek 
çok apharisme'ler yapmışlardır. 
Meseli.: 

Pluatrque et yemek, yalnız vü· 
cut için tabiata muhalif değil, ay· 
nı zamanda ruhları ve dütüncele· 
ri de sakil kılar demi§, Seneque, 
bir ıene müddetle kendini, hay
vani gıdalardan tamamile mah
rum ettikten sonra faaliyeti dıma· 
ğiyesinin arttığını zikretmİ§, Vol-

taire fazla etle beslenenlerin kan 
larının bozuk olduğunu ileri sür· 
müı. J. J. Rauseaux da "çok et 

yiyenlerin daha zalim ve merha
metsiz olacaklarını nitekim vahşi 
ve yırtıcı hayvanların et yedikle· 
rini,, söylemit, Toleıtoi ise "gıda
da et, ancak behimi sevki tabii· 
nin netvünemaıını temine yarar,, 
demiştir. 

Fakat buıün bu süzel, parlak 
fikirlere, insan uzviyeti ve onun 
yaratıht tarzı aksi bir cevap ver· 
mektedir. Yani uzviyetimiz et ve 
nebat ile legaddi edenlere mah
sus bir bünyede yapılmıştır. 

Bu huıusta birinci delil dişler· 
dir. Malum olduğu üzere diılerin 
üç nev'i mevcut ve bunların da 
kesici, kemirici nevileri et ile ta

gaddiye mahsustur. ikinci delil 
bağırsaklardır: Yalnız et yiyen 
hayvanların bağırsakları kısa, ot 
yiyenlerinki uzundur. İnsanların 

bağırsağı bu ikisinin ortası yani 
ne ot yiyenleri,nki kadar uzun ve 
ne de et yiyenlerinki kadar kısa· 
dır. Bu iki delilde insan uzviyeti· 
nin muhtelif bir tagaddi tarzına 
mahsus yaratıldığını gösterir. 

Filhakika nebatatla da ınsan 
uzviyetininin eaasınr teıkiJ eden 
üç unıur, albümin, yağ ve mai
yati karbon mevcut, fakat gayri
kafi miktarlardadır. 

Bu sebepten yalnız nebatat ile 
beslenmek lazım gelse, ensicemi· 
zin tamir ve termimi için Ar
mand Guntur' e göre: 

1 kilo 205 gram ekmek 
7 ,, 600 

" patates 
1 ,, 66 ,, kestane 
7 ,, salata 

25 ,, elma. 

ran cihazını fazla yorar. ı 

Şayanı tavsiye bir rejimde, mu. 
tedil 

0

derecede et, mebzul sebze 

ve meyva olmalıdır. Yemeklerde 

zevki nazarı dikkate almalı, çe· 
şitli olmalı, tahsı memnun etmeli 
ve aynı zamanda kıymeti l'•dai
yesi de yüksek bulunmalıdır. 

Sabah kahvaltısı ve öğle yeme
ği kuvvetli, akıam yemeği hafif 

olmalıdır. Yemeklerde 1 - 2 bar
daktan fazla su içmemelidir. Ge

ce yatarken bir bardak su içmek 
gıdai zehirlerin böbrek vasıtaaile 

çıkmasını temin eder. Kabız çe· 
kenlerde bağırsak harekatını u· 
yandırmak için sabahleyin aç kar• 

nına bir bardak su içmek de fay,• 
dalıdır. 

1 

Şu halde yalnız nebat ile bea· 
lenmek, vejetaryen olmak uzvi• 

yet için gayri kafi ve hem de gaY,• 
ri mümkündür. Binaenaleyh, İn· 
san için en ıayanı kabul beslen
me tarzı et, süt, sebze, yumurta 
ve meyvadır. 

Dr. Fezll Şerefeddln 

-----------••uuınıımıııı 11111 

Oandhl tekrar oruç 
tutmaya başlıyor. 
Bombay, 4 (A. A.) - Gandi, 

dün kendisile birlikte Y eravda 
hapishanesinde bulunan mevkuf-

lardan birine yapılmakta olan 
muamele yüzünden hapishane 

memurlarile ihtilafa düımüı ve 

bunun üzerine tekrar oruç tutma· 
ğa batlamıttır. 

Mumaileyhin bugün orucuna 
fasıla vermİ§ olduğu bildirilmek
tedir. 

Mahatma, çok zayiflemiştir • 
Son günler~e 6 libre kaybetmi§ ol 
duğu söylenmektedir. 

ltalyada zelzele 
Roma 4 (A.A) - Salerme 

yalunınde vukua gelen gayet 
şiddetli bir zelzelebalkı büyük 
bir heyecana düşürmüştür. Nu
fuıca telefat vukuu haber Yeri-



Savıfa 10 

Mizahi El elden üstündür Nakleden· 
Hikaye fa. ...,, 

Ahmet etrafına bakındı. Bun· 
dan müsait zaman ve hava ol· 
mazdı. Müthiı bir yağmur yağı· 
yordu. Karanlıktı. Gece yarısı ı· 
di. 

Vakıa: 

- Böyle bir havanın ::lf':si mü
sait?. 

Diyeceksiniz amma, Ahmedin 
bir hırsız olduğunu, ve bir köşke 
girmek üzere bulunduğunu söy
lersek, bize hak verirsiniz .. 

Ahmet, etrafına bir daha ba
kındı -çünkü Ahmet tedbirli ve 
ihtiyatlı bir hırsızdır. _ ıonra 
köşkün parmaklığından içeri hi~ 
bir zorluk çekmeden atladı. , Bir 

~~. ~u~~u .. ~ekledi. Bir fcy yok .. 
urüdu. Bırınci kattaki pencere· 

lerden birisinin yanına geldi. Ge
ne durdu. Bekledi. Sonra, böyle 
fey~ere alışık bir şekilde, pence
reyı dııarıdan açtı. Bir saniye ge
ne bekledi. içeride kimse olmadı
ğına emin olduktan ıonra bir sıç· 

,.~ ... ") 

yi etti, çıktıktan sonra pencereyi 
kapadı .. 

~ ~ J(. 

On beş dakika sonra, Ahmedin 
çıktığı pencereden başka bir göl
ge çıkıyordu. Fakat bu gölge yere 
henüz atlamıştı ki, Ahmet, karşı• 
ıına dikildi ve tabancasını göğsü· 
ne dayayarak: 

- Eller yukarı, dedi, ahbap .. 
Gölge, demin içeride Ahmedi 

yakalanmış olan ev sahibinden 
başka birisi değildi. Ahmet de
vam ediyordu: 

- Ağzın daha ıüt kokuyor, 
yavrum. Maaımafih itiraf edeyim 
ki rolünü güzel oynadın ve eğer 
karımda ben olmasaydım, kim ol
ıa yutardı, haydi sökül bakalım 

paraları .. 
Naçar, adam kasadan aldığı 

paraları Ahmede teslim etti. Ah
met, elini cebine soknrak, hasmı· 
nın tabancasını da aldı ve: 

- Şimdi, dedi, güle güle yav· 

rayışta odaya atladı. rum .. 
Ah Fakat karıısındaki: met, nefesini tutarca.k atladı-

ğı yerde beş dakika kada; durdu. - Oıtat, dedi, sizden bir şey 
S l ıormalc istiyorum. onra e ektrik fen erini yakarak 

- Söyle bakalım .. 
etrafına dola,hrdı. Burası bir ra-
1 ~ ~ - Benim ev sahibi olmadığımı 
ışma odası idi. Ortada güzel bir 

naııl anladın?. 
Yazıhane duruyordu. Tabii çek- Ahmet güldü: 

meceleri kilitli idi. Lakin bunun _ Nasıl mı?. Dedi, kolay .. Bu 
ne ehemmiyeti var?. Köıede kü- kadar lüks bir evde, her halde 
!rÜk bir kasa Ahmedin gözüne ili- sobanın da yanması ve etrafın sı· 
!ilbee yüzü güldü ve o tarafa doğ- cak olması }azmı gelmez miydi?. 
ru ilerledi. Kasanın önünde bir- Halbuki soğuktu. Her halde eğer 
denbire durdu. ıen ev ıahibi olsaydın, bu soğuk 

Ahmedin bu durufu, daha ev· yerde bu kadar uzun boylu hem 
velki duruşları gibi ihtiyati bir de karanlıkta kalmazdın.. Daha 
tedbir değildi. Çünkü meçhul bir bir §ey &oracağın var mı?. 
el, odanın elektrik döğmesini çe- - Var .• 
virmiş idi. Ahmet döner dönmez, - Söyle .. 
ilk evvela bir tabanca gördü. Son- - Beni yanınıza alır mısınız?. 
ra, bu tabancayı tutan bir kol, ve Beraber çalışalım .. 
bir adam... Ahmet, uzun uzun kar§ısındaki 

İri yarı, kuvvetli olduğu derhal ni süzdü. Sonra gülümıiyerek: 
belli olan bu adam mütebesaima· - Oğlum, dedi, ben bu yaşa 
ne odanın ortasına doğru ilerledi geldim. Yalnız çalıştım. Hem sa
ve: na doğrusunu söyliyeyim mi?. Be-

- Hoş geldiniz, dedi, lutfen 0 • ni bir daha mandepsiye bastıra
turmaz ınısınız? Ne zamandır ıa· mazım •• Eyvallah!.. 
bici bir hırsız görmek isterdim • jlllllllııınuıııııııııımnımt.ııııflllıımımuuııllHlmııınnlttDlıııııı:ımınu ınmıııaıııı ııınn 

- Peki, anladık l t .. d"'. .. ş· .. ş e gor u 
~uz .. ımdi ne yapacaksınız?. Po· 
halerı çağıracaksınız d ... · ı . ? 

egı.& mı. 

Ev sahibi hayretle d sor u: 
- Polisleri mi çag"' ... 1 

N .. b ıracagım •• 
e munase et?. Sizinle t 

H h 
anıımı· 

yorum. er alde düşnıan d • .... 1 • . nn e 
gı aınız. Ben de sizin d ·· 
d ... T V k uşnıanınız 
egı un. a ıa bu eve hıraızlık i-

çin girdiğiniz ve beni soym k . • a IS• 
tıyoraunuz amma, ~üphesiz b 
bir tesadüftür. ' u 

Ahmet, bu garip ev sahibine 
hayretle bakıyordu. 

- O halde, dedi, beni ne yapa
caksınız?. 

- Ne mi yapacağım, hiç!. Ser
bestsiniz! İstediğiniz zaman gide· 
b·ı· . . ' ı ırsınız ... 

Bu kadarı da olur §ey değildi. 
Ahmet, hayatında hiç bu kadar 
nazik bir ev sahibine rastlama

mıttı •• 
- Teşekkür ederim, dedi, doğ

rusu bu haliniz beni pek mütees
sir etti. Artık bundan sonra na· 
muslu olmağa çalışacağım. Alla~ 
ha ısmarladık.. Yalnız müsaade 

ederseniz, geldiğim yoldan çıka· 
yım .• Evdekileri rahatsız etmeye-

lim .. 
Ev sahibi tabancasını cebine 

•yuıut, şimdi bir sıgara yakmıf· 

tı. Ahmedi, kibar bir misafiri teş· 
Y.i eder gibi pencereye kadar teı· 

Çi 
Herç fenerlerini 

){abul ediyor 
ilk defa olarak 1930 senesinde 

Markoni sisteminde bir otoma· 
tik Herç feneri Şanghay civa
varinda Nora Sadlı Ceyslantta 
tesis olunmuştu. Bu fenerin iş
leme tarzı Çin memurlarını mem· 
nun ettiğinden Çin sahillerir in 
ıeyrisefainine müsait diğer iki 
noktasında daha bunun eşi f e
n erler tesisine karar vermişti. 
Bunlar Şaoghaydan Yangçe Ki
y.anç ~mtakasına giden yol üze
rındekı Şaveyşan adasile Güzlof 
limanıdır. Buralara konacak fe· 
nerler ?00 ve 500 voltluk ola
caktır. 

_Bu. siste~ Herç fenerleri ge· 
mılerın vazıyetlerini tayin ede
bil~e!eri için her tarafa işaret 
verırler. Eu fenerler bir r.ıakine 
ile hareket ederler. Ve munta· 
zam fasılalarla kendilerine mah
sus bir işareti verirler. Hava gü
zel oldağu vakitte Herç fener
lerinin gürünüşleri çok mükem
meldir. Ve işaretler arasındaki 

fasılalar nisbeten uzundur. Hal
buki fenerin yakınında s;s o!a· 
cak o'ursa işaretler durmadan 

birbirıni takip ederler. 

:············································· ...... __, 
~ SPOR i . . . . ........................................................... 
Seyr·se ahı kulübü 
kongresi aktedildl 

Seyrisefain kulü!:lünün umumi 
kongresi dün Seyrisefain idare
sinde aktedilmiştir. Kongre riya· 
setine işletme müdürü Burhan 
Bey intihap edilerek heyeti ida
re raporu okunmuş ve bunu mil· 
teakip futbol kaptam llhami Be
yin futbol şubesinin bu ana ka· 
dar yaptığı işler ezcümle futbol 
takımının muvaffakıyetlerinden 
bahis raporunu okumuş ve mem
leket dahil ve haricinde iyi bir 
tesır bırakan futbol takımımn Ö· 

nümüzdeki mevsimde bir iki se· 
yabat yapması fevaidinden bah
setmiştir. 

Müessisler ve heyeti umumiye 
futbol takımının daima muvaffa· 
kiyetle neticelenen faaliyeti do
Jayısile futbol takımı azalarına 
ve bilhassa kaptan llhami Beye 
teşekkür edilmiş bunu mnteakip 
heyeti idare intihabına geçilerek 
rey hafıle birinci reisliğe bu· 
kule muşaviri Emin Ali B. , ikin
ci reisliğe kamara, iaşe şube
ler müdürü Muzaffer B., umumi 
katipliğe, mübayaa komisyonu 
reisi Cemal, umumi kaptan, ba~ 
mühendis Naci, muhasip Hayri, 
aza Şerafettin, Münip, Ayet, 
Fethi Eeyler ve hesap müfettiş· 
Jiğine de ismet, T alba, Halit 
Beyler intihap edilmişlerdir. 

Bundan sonra denizçilik ıu
besinin önümüzdeki mevsimde 
faaliyete geçmesine müttefikan 
karar verilmiştir Bazı azalar bir 
tenis şubesınin açılmasını iste· 
mişlerse de bu şubenin açıhp 

açılmaması hususunda yeni idare 
heyetine salahiyet verilmiştir. 

Telsizden nasıl 
Jstlfade ediyorlar? 
Sağırlara telefon başlığı vası· 

tasile telsiz dinleterek kulak 
hislerinin terbiyesine çalışıldığı 
malumdur. Şuaın yanındaki tan
nan intizazlar dahili kulağa ken· 
disinde noksan olan çallklığı 

,·erebilir. Maamafib bu sağırlığın 
devasız olmamasile mümkündilr. 

Son zamanlarda sağırların işa
retlen başka suretle konuşabil· 
melerini temin edecek bir tarz
da telsiz tatbikatı yapılmıştır. 
Bunu kendisi de sağır olan 
doktor Morşe tecrübe etmiştir. 

Doktorun kullandığı telsiz aleti 
lambasıdır. Bir hoparlörü bir de 
prızı vardır. Hoparlör prize 
bağlanır ve önünde konuşulursa 
hoparlör bir mikrofon gibi tesir 
gösterir. Ve husule g~len cere· 
yanlar telsiz telgraf tarafından 
büyütülür. Eğer hoparlörün bu
lunduğu yere bir telefon kas
keti bağlamrsa hoparlör önünde 
söylenilen sözler telefondan 

mükemmel bir surette duyu
lur. Böylece hepsinin bıttın· 
dn kasket bulunan bir sa
ğırlar içtimaında bunlar bopar· 
lörün önünde mükemmelen ko· 
nuşabileceklerdir. 

lst:ınbul Altıncı icrasından. 

Mnhcuz \'c paraya çevrilmesi mukar

rer 82 Çift muhtelif çapta erkek iskarpini 
Sand:ıl bcdcstcnınde Şchrcm:ıneti mezat 

mahullindc ikinci açık arttırma suretile 

8 12 932 Perşembe ~ünil saat 13,30 d.ı 

satılaca~nden tııliplcı in hazır bulunacak 

memurun mur:ıcaatlan ilin olu~ur. 

ÇOCU 
9 Numaralı 

Kazanan 
9 numaralı bilmecemizi doğru 

halledenler arasında F eyziati 
lisesinde 85 GOzin Necdet Ha
nıma bir kol aaati hediye ede· 
ceğiz. Güzin Necdet Hanımın 
kol saatini almak Ozere Perşem
be günü öğleden ıonra idareha
nemize gelmesini ve gelirken 
fotoğrafını getirmesini rica ede
riz. 

Mürekkepli kalem kaza
nanlar 3 talili 

ı - Galta.Bara.y Orta mmmda Musta.ta

Aaım, 2 - TalWm Ayaspqada Rahmi Bey 

kızı DUrrUnnlııa. 3 - Ankarada Mustafa 

Halit Beyler ve Hanımlar. 

Kitap kazanan ıs talili 
ı - Kızıltoprak Kwnba§ı numara 16 

Aliye Ferıız, 2 - Eyip Eski yeni caddesi 

No. 17 Ahmet Avni, 3 - Kabat&§ lisesi 

4 üncü amıf B oubeslnde 835 M. Nihat, 4 -

İstanbul llseııinde )!uııt&fa, 15 - Slvaa Fev

zlpqa mektebinde H Necdet HU.snU, 6 -

Siva.s 115esl (89 Orhan, 7 - İatanbul erkek 

lisesi son ımıfta 860 l!uzafter, 8 - tzmirde 
Alt Hikmet, 9 - Beyazttta Koakada Aliye 
Nuri, 10 - LaelU Ahsen Namık, 11 - Ka

ımnpqada Ridvan Bey kerimesi HClanlye, 

12 - Eyipte Dllrllh§an, ıs - Sirkeci D. 
M., H - İstanbul kız lisesi birinci ıınıt B. 
§Ube.sl 6•7 Selma, 115 - Darü§§efeka lisesi 

ımtt 8 de (3150) Bahri Beyelr ve Hanımlar. 

1 S karümize birer paket 
çikolata 

1 - Eyip GümUpuyu mahallesinde 17 

numarada Ane, 2 - ~pllfa 19 uncu 

mektep S Uncll mı.ıf MU&atler Tahsin, 3 -

Sultanııhmet 30 numarada Şaziye, • -

Mersin orta mektep 11on ımıfta Telmih, 15 

- İstanbul Hırka! §erit Minare sokak No. 
9 Hamdi, 6 - Aakert aanayi mektebi 3 

ıımı:ftan 119 MwWa Nuretun, 7 - Ticaret 

mektebinde 46 A. İluan, 8 - Eyip 36 mcı 

llkmektep be§1Dcl amıf İhaan, 9 - Iznık 

ilk mektep 5 1Dcl mufta Helvacı Avni oğlu 

Bilmecede 
Talil il er 

Çetin, 10 - Bolu orta. mektep blrill 
A ııubeslnden 21 lbralıim, 11 - Be~ 
Cümhuriyct caddesi 75 numarada 1.1 
12 - Heybellada llkmcktcp talebe 
106 Sevim, ıs - Ş!§Udc Asml uıtfU, 
Beşikt~ta Hasan Bey kerimesi 

15 - Kadık6ydc Ycldcğirmenl HasaJl 
Beyler ve Hanımlıır. 

15 kariimize birer pak 
bisküvi 

ı - tııtanbul posta kaleminde 
Bey oğlu Turhan, 2 - Kadıköy ıısesl 
amtfta 674 Memduh, S - CalatasarllY 
sinden Mustafa Nuri, 4 - Galatasıı.r&Y 
sinden Ccnit, 5 - Kulcll o.skeı1 usesf 
KAmiran Selçuk, 6 - I<uloU a.ekerl 

15:53 Adnan, 7 - Ana.dolu kavıığmdA çı 
sokak Mehmet Emin Bey kızı Sulhiye. 
Eyip orta mektebi 3 UncU sınıf ceııı 

- Gemlik Demir sulın!1f mo.hıı.llcsinde 
sokağında Adre Hilmiye Edip, 10 -
!ll Use.tıl 7 inci sınıf 283 Hasan ŞevJ<f, ı 
Pertevnlyal !sesinde 134 Ne.et, 12 -

4 
k6y Mısırlı oğlu Nuh Bey sokak No. Z J 
adet Klııtf, l - İstanbul kız orta ıııe 
121 Halise, 14 - Eylp 36 mcı il 
Şaziye, 15 - Erenköy kız Usesi 11 
HUseyin Hanımlar ve Beyler. 

150 inciye kadar kaıı' 
kazananlar 

150 inciye kadar kart keı• 
talili karilerimizin adresle 
bugünkü posta ile hediyel 
gönderilmiştir. 

DiKKAT 

§Bilmecede kazananların isİ 
leri her pazartesi günü neşrt 
mektedir. 

§ Hediyeler her pertenb' jS 

nü öğleden sonra idarehaoeıı> 
de tevzi edilmektedir. 

Bu perşembe günil 
Bu perşembe günkü ( çocıl 

sayfası) ında çok mübioı 

müsabaka vardır. Muhakkak 
kuyunuz. 

inhisarlar· Umum MüdürJüğündeıı: 
Paıabahçe fabrikası için şartnamesi mucibince ve pazarlı~~ 

(2500) ton (Tu· Vönan) maden kömürü satın alınacaktır. Talıpl~ 
şartnameyi gördilkten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere ( % 7 ~ 
teminatlarını hamilen (14-12-932) Çarşamba günü saat (15) de 

]atada Mubayaa komisyonuna muracaatları. (6ı89) 

~•ııoo ıı ~ııınııl~ııııınıııı~~ııooı~ı~ııııııııııı~ııı~ııiııtıııııııı~ ıı~1ııııı 

Selinik Ban sı 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi : ·Tamamen tediye edilmit 

30. 000. 000 Frank 
Tilrklyedeki Şubeleri : 

Galata • Istanbul • Izmlr. Samstıfl 
M~rsin • Adana 

Vunanlstandaki Şubeleri : 
SelAnik. Atlna. Kavttla. Pire 

H ciPI 
Bilumu~ ~ank.a muamelatı. Kredi mektuplan. . er

1 nakıt üzerıne hesap küşadı. Hususi kasalar ıcar • 

nııoo~~ı~~nıı~ıı~~ ı ~ı~ı~ı~ıiı~ııı~ııı~ı~ııııııı~ı~ııı~ııınıı.ı!~mııımıııı ııııı ıım ııı~ııını ~11111~ 

Büyük Tayyare PiyangosLJ 
Bu keşidede hüyük ikramiye 

5 O. O O O Ltrad~ı 
. to>iştır· 

Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zeogın e 

Fırsatı Kaçırmayınız 

iştirak 
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1933 Takvimleri 
Duvar tah imi { zariC tablosile ) ~O l\r. 
Cep ~ ( ;\Jufassal ) 5 ., 

Kışlık bazı mallarımm tamamen elden çıkarıyoruz 

T enzillitlı Satış Sergimizin 
Küçük i\l uhtı ra ( Tak \imlı) J j 
Bürük ( ~ • " ~ ., ) 25 ., 

.. ( Karton ciltli ) 35 ,, 

izmir - Pire - iskenderiye 
Posh~sı 

1 Kinunuevveldenberi açıldığını muhterem müşterileri mize arzederiz. (EGE) 6 Birincikanun 

Ziyaretiniz sizi fevkalôd~ memnun edecektir sah 11 de. 
.. .. ( Uez ,. ) .50 ., 

(~laroken ., ) 100 • 

Toptan siparı,ıere poata 
İ S T İ C A L E D. İ N İ Z Trabzon Postası 

Sultanhamamıo'da HALI TASFiYEDE bulunan (Karadeniz)7c~~~~ 
parası •hnmaz : 

BüyUk tenzillt yapıhr. il..._ 
---..---·-.. ,1,.mınııı~ıııımı11ı,ıııiıııııı111m 

3UftcU Kolordu Sabnalm•ı 
Komisyonu illnbrs 

~ nun çarşamba 18 d~ Galata BAL .. ILAR - •• v azası ~ rahtımmdan . Dönüşte Tire-.., IWA lfim~mmooıııııınnırım_,.. 1.>oıuya da ui rar. 

Ankara M. M. V. tarafından 
Ordu ihtiyacı için 300-400 top 
lco~unı esteri veya Kadana ka· 
Pılı zarfla münakasaya konmuş· 
lur. lhaleıi l 9· 12· 932 pazarl< si 
~ihıü saat 14 te yapılacaktır. 
Şartnamesi ve evsafı hakkında 
'11aıu~1l almak istiyenler:n her 
~:in l.omisyoaumuza ve münaka· ' 
SJya i ş t i ra k edeceklerin mu:1y· 
hrı vaktinden uvel Ankara'da 
M. M. V. aatınalnıa komisvonu-
rıa müracaat 1arı. (1003) (5518) 

• • 

1 LiRAYA -----Yüzü ile kuş tüyü yastık 
lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasın· 
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 
12 liradır. Kuş tüyiinden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 

bulunur. Ankarada sataş mağazası : Saltı Franko 

1'elefon : 28027 

Devlet Demiryolları ilAnları 

Eı!<itehir • Konya hattı üzerinde Ilgın istasyonu civarında ki· 
lometrc 319 · 820 de hattan 650 metre mesafede vaki taş oca· 
ğmdan çıkaralacak 15,000 M 3 balaatin kapalı zarfla münakasasa 
25 Birinci· Kinurı 932 Paur günU saat 15 de Ankara da idare 
Merkezinde yapıl acaktır. Tafsilat Ankara, Haydarpaşa ve Konya 
vCıncler indc ikişe r liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6:S79J 

Seksen beş bin kilo kuru fa· 
&cllya kapah urf uıulilc müna· 
~•aaya konu&mul: ur. İ ha!esi 17 
k.a nunuevvel 932 cumartesi günü 
hat on beştedır. Ş~rtnarues' ni 
görm!k iiz~ re Fındıklıda üc;ündi 
ko'ordu s ı tın alma l\om iıyonu 
riyHetinc ve iha'e günü vaktin· 
de teklif ve tem.nat mektuplarını 
l'ftakbuı mukabilinde Ankara 
11ler~eı kumandanlığı sahnalma 
konıısyonu rivaseline vermeleri. 

, KARYOLA\<: maclrnf cşya 121/ ı· l.Al;c 't 
rahrikuı 2 ıra ya , karyola ı 

- • (1044) (6326) 

Doktor beylerin nazarı 
dikkatine 

Doktor :'amo:I Binb:ına.ta Ercndınin 
'efatı hu chile l\adıköv Yeldcğjrmcni L.;a. 
1 akoı soka ıt-ında c:ddc u:.tundckl 37 r: u· o 
l"llırı ' ı sekiz .srnclık ,·c ht'r bir le ' azımı 
ikmal cdıl ın · l.iıi lwkleme. d jtcıi mua· 
' ene odası ıı lın ıık üzere ik i odalı mua • 
'\'nelıa nt's i ı. irnya ' crilrcrkıi r \ ı i(U c·drn· 

~~r::e. ınur;ıca ıılt1rı ( ~6-!'i 
Saldı~ ev 

Aksara) l.ia Muratpaşa mAhal· 
1~a ı Tam buri Cemil so1rn~ında 
33 numaı ada dö ı t odalı fev:.Ca· 
1• 1 

• h . l . t ~ nczaretı a ı z ra nı vay ıs as· 
''ııuna iki da '.cikadır. Görmek 
~Yenler her gün saat 10 dan 
S k•dar içindekilere müracaat. 

(5711) 

Q·Sb!hnahmet Sulh mahkemesi 
~tinci Pn' uk Hakimliğinden: 

Uddei Amar ve Ş~ri ';i •arafından 
:~~~eialeyh lstanbııl taşcı lar 29 
d U"ırn Ko~o Sar oğ-:U zimmetin-

t? •lac:ığı olan 9.l lira 16 kuru-
fQl\ te• ·ı· d ·· · ··d ..ı • ıuı 1 avası uzerınc mu -
~, .. 
t °'1tyh Koço efendi n a mına 
6••tl1' Ve irsal ~ı!man celbnarne 
luıtrinc ikamtii(ihı meçhul bu· 
İf n11ıa11 haıebile ilaren teblis;?•t 

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 
c;ocuk. l\ csme, l\ emeıli, Amerikan ~istem i çrlik ya)lı , bcyız lake \C muhtelif rcnk· ı 
lcrde karyolalar has tane ameliyııt odaları malzemeleri ucuz . fiaıl:ı sıtı lır. 1 ler türlil 
olçü) e &öre sipariş dahi kabul edilir. Fabrıkada 'c l ~ minônü, Sellnik Bon-

mar,eai ve Yerli Mallar Pa.z6rında da arnı fiatl a ~atılır. 

· Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz Müstahdemini için numunesiae tevfikan 220 ila 240 

adet kışlık yün fanile 8 Kanunuevvel 932 tarihine müsadif per
fembe günü ıaat 14 le pazarJık suretile a!ınac aktır. Taliple~in 
bu baptaki ntımuneyi görmek üzere Galatada Rıhtım caddesın · 
de ldarei Mcrkcziyeye müracaatları ve pazarlık gUnü saat 14 
len sonraki müracaatın kabul edil miycceği ilan olunur. (6392} 

Satılık Arsa 
Adalar Kuzası MalmüdUrlüğlindcn: 

Rafet paşa caddesi Karanfil mahallesi Büyülrnda. 649 metre 
müfrez arsa tahmin cdılen kıymeti dört senede verilmek şartile 
J 095 lira '-O ı. uı uş o'up birinci ta1's'ti ihaleyi müteakip alınacak
tır. Satış muamelesi 18 12 932 pazar günü saat 14 le Adalar 
ma 'müdürlüğünde aleni müzayede ile yapılacnktır. (6303} 

Yüksek Mühendis mektebi mü
bayaat komisyonu riyasetinden: 

Mektep talebesi için lüzum görülen (256) ç ıft iskarpin aleni 
münakasaya vazedi lm iştir. Münakasası 27-12-932 tarihine mi.isa
dıf salı günü saat (14) te icra edil~ cek tir. Talipler bu husustaki 
şartnameyi görmek i'z ~ rc her zaman mektep idaresine müraca· 
atları ve rnünakasadan mukaddem teminat akçclcrini mektep 
veznesine }'Rlırır.alan ilan o'.unur. (6420) 

inhisar Umum Müdürlüğünden : 
Amper metre : No. 316014 
Volt ,, No. 316027 
Yol veren alet No. 36695 

Samsun fabrikası için pazarlıkla s1tın alınacak olan bu üç 
aleti vermek istiyen müesseselerin paıa rlığ-a işt' rak etmek üzer.! 
t '

1
r. 7,5) teminatlarına hnmilen (7· 12· 9.i2) ça rşamba günü saat (14) 

te Gala tada Mubayaa Komisyonuna müracaa t l arı . t631 6) 

"ffJ • lcıhnarak yine yevmi mu hake· 
ill:b olan ~l) . ! 1· 932 tarihin de 
~t bkeroeyc S!~!medi~; anla~:lmış ı 
d,h 11 k~re ml?ddci laraf:ndan 
ok'&~d d~Etcr !braz ve evrakın 
Uıuı ~&'undan bahisle Hukuk 
..._dd ~hkemeleri kanunun 402 

eıı mu 'b' 1 ı· tay cı ınce muame e ı 

"tr~ı~~ararının teblığine karar 
oı1,1k

1f 
4 

ve yevmi muhakeme 
kr11 b 1·933 larıhine müHdif 
111111 b • llıt 14 olmağla ye?mi 
rıarı/de~e.de gelmediği takdirde 
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ıim 7 A YYAR!l YILHA$1 [Jj)1 Jlf\T(,0SL J ~m 
1 :::: :::: 

ı_ eının . dd' -
~•l»ıaı . 1 ıa ve mudafatanı 
~•ti i ~111'f nazırile bak;lacağını 
ta-. -~be nı~a~eleli ııyap kara. 

YYID lliadır. (5745) 

ı ···· .... 
l iiı=i Büyük mükafat 1.000.000 Liradır m~ 
ıl . . ... 
lidi Büyük ikramiye 500.000 Liradır H~~ 
I •••• •lf: 

j'l;~~ Keş·i·d~ y ılbaş:ıı. .g~c:esi ya~ı!ac~ııt.tır. !!il 
1 ı ~~-~-~-~~~~-~----~~-~-~~~-~-~:::.: •...•• ~~~:~ .... ~~:--~-~-~·~:.,. i~ii 
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Hem kiralık hem satılık 
kirgir mağaza 

Yükıek kaldıramda No. 57.59 
mağaza acele sahhk. Görmek 
istiyenler Yüksek kalduım No. 
47 dükkana müracaat. (5749) 

lstanbul 4 üncü icra Memurlu
ğundan: Bebekte Dere ve Kiliıe 
sokağında 2· 29 numarala hanede 
mukim iken elyevm ikametgahı 
meçhul olan Hacı Mehmet Tagi 
zade Efendiye: 

Müteveffa Tuba Gafarof hanı
ma 12,000 lira mukabilinde na
mımza vef aen ferag ettiği gayri 
menkulün bedeli vefasından 9000 
lirası tenmiye suretiyle Ağa bala 
Efendiye aidiyeti cihetiyle bu 
gayri menkulden birinin temamı 
8700 lira diğerinin temamı 1800 
lira .ki cem'an hey' eti umumiye• 
sine 10500 lira kıymet takdir olu· 
nan Bebekte Bebek mahallesin· 
de Kilise ve Dere sokağında 
eski 2-29 yeni 2-39 ve Dere ıo
kağında 2 Kilise sokağında 29 
numaralarla murakkam bahçeli 
iki bap haneden 29 numaralı 
hanenin derununa cari nısıf ma· 
sura tatlı suyu da birlikte olan 
işbu gayri menkulün tcmam ları 

açık nrhrmaya va zedil miş o!up 
14- 1 :l- ~32 t arihinden itibaren 
şartname s inin herkes tarafından 
görülebileceği ve 4 Kanunusani 
933 tarihine müsadif ça rşamba 

günü saat 14 den 17 ye kadar 
dairemizde açık artırma ile sa· 
tılaca~ ın·a dair olan birinci açık 
arhrma ilanı 930· 438 dosyasiyle 
ilin o'.unur. 15742) 

lstanbul 4 Un eli icra memurlu
ğundan: Bebekte dere ve kilise 
sokağında 29 numarala hanede 
mukim iken clyevm i kametgah ı 
meçhul olan Alı Beye : 

Muris' niz Tuba Gafarof ham· 
mın 12000 lira mukabilinde Ha
cı Mehmet Tagi zade efendiye 
vefaen ferağ edip işbu ferağ 
bedelinden 9000 lirası tenmiye 
suretiyle ağa bala efendiye ai· 
diyeti hasebiyle biri 8700 Jira 
diğeri 1800 lira ki c:ma:ı 10500 
lira kı y oıeti mu ha mmeneli Be· 
bc!d e Bebek ma oa lles:nrle kirse 
ve dere so'«tğ ında eski 2· 29 
yeni 2 • 39 dere sokağında 2 
kilise sokağında 29 numaralarla 
murakkam bahçe li i !<İ haneden 
29 numaralı hane derununa cari 
rımf masura tatlı suyu da bir· 
lil<te işbu gayrı menku'ün ta· 
mamları açık arttırma ya vaı 

cdılm iş olup 14-12-932 ta rihın · 
den itibaren şartnamesi nin her 
kes tarafından görül ebileceği ve 
4 Kanunusani 933 lar ı h in e nı ii · 
sadif çarşamba günü saat 14 
den 17 ye kadar daiı emi7C!e 
açık arttırma ile satıl a c :ı ğına 
dair olan birinci açık ar, lı r ma 
i l anı 9JO 438 dosya numarasiyle 
tarafınıza iıanen tebliğ o'unur. 

(5742) 

·-~~~·~~~~~~~~~~ 

izmir - Mersin Postası 

(İnebolu) 7 ~i~~~ci 
çuıamba l O da. idare rıhh· 
mından kalkarlar. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ VAPURLARI 

SAKARYA 
vapuru SAL J 

6 Ki.evvel 

günU akıamı ıaat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 

(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Gireıon, Trab
zon ve Rizeye azimet ve avdet 
edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hana altında acen
talığına müracaat. Tel. 22134 

lstanbul Yedinci icra Memurluğundan. 
2100 lira l.ıymeti muhnmmencli Bü}iık 

adada l .onca sokağındıı kAln 6·8 numa-
ralı maa dukkln hanenin 32 de 4 hisse-! 
birinci açık amırmanın icrası .zım111nda 
otuz gün müddetle müz:ıyedcyc nızcd•l· 
miştir. 'f:ılip ol:ınların 21· 12 932 ıanhin
de dııiı C) e talik olunan açık nrıt.rma 
ş:ır:n:ımcsini oku} a bileceği gibi bu i~c 

ait 929· J 0491 :\o. do yada ir:ıe o una 
bılir. Hirirci :ırtıı.rma 1 O 1 933 t:ıı ihir dı: 
Calı) günü s:ıat 16 da • dairede ıcra 
olunacat..tır. Talip olanl:ınn kl\·meti mu
lı:ımmenenin ~ iızde 'cdısi "nisbetindc 
pey akçesi teslim etmeleri lazımdır. '.\JJ. 
trrnkim n rgi \'e bclt"dı~c ve v:ıkıf ka· 
ı c i müŞtt'riye a:uir J 4:?4 No. icr:ı \'c 
iflıls kanununun l 1 !) uncu maddesi mu
cibince hakları ı:ıpu ~icilleril e sAhit ol-
ma) D'l ipotekli :ılacaklılnr ile dığer ııli· 
k:ıdıırl:ırın 'c irtifak hakkı s:ıhiplerinin 
bu haklarını hususile faiz ve mas:ırif e 
dair olan iddlalnıını illn t!ırihinden iti· 
barcn 20 gUn zarfında e\·rakı müsbitele
rilc blldirmelcıi lizımdır. Aksi • halde 
hakları tapu sicillerile sAbit olmayanlar 
<atış bedrlinin p:ıylaşmasındın hariç h · 
lırlar ve daha fazla m:ılOm:ıt almık i -
ıe~enlt'rin 92CJ·I0491 dosya numıırnsile 
mcmuri~cıimızc mür:ıcatl:ın Han olunur. 

Istanbul 7 inci icra memurlu
f! undan: Temamı 1877 lira kıy· 
meti mulıammineli Erenköyünde 
istasyon caddesinde cedit 41, 
53, 55 No. Iı mukaddema arsa 
elyevm iki bap hane ahır ve 
eşca rı miismere!i bahçeyi rn üşte
mil gayri menin 'iin 64 sehim 
it ibarile 14 sehoıi tarihi ilandan 
it ibaren otuz gün müddetle açık 
arttırmaya vaz edilmişti r. Talip 
olan l arın k ı ymeti muhammincnin 
yüzde yed isi nis!.>ctinde pey ak
çesi vermrle ri la11 md ır. 8irinci 
a çık a :- ltırma 5 }.933 tar!h:nde 
saat on alt ıda d ai ı ec,· .} apı lacak
tır. 'I a! ip ı)anl ar 930· 1526 No.h 
dosyayı RÖrrb:lrceğ'i gibi talik 
o unan açı ar tt ırma şa rtname-

sini okuyabilir ve haklan Tapu 
sicıli:e sabit o ıı ı yan ipotekli 
a lnc.ıkl ı :a r ı.e dıoer alakadarla
rın ve ir tifak ·ırnı~ı slhiplerinin 
bu hakla r ını ve husus le fo'z ve 
ınasnifc clai r o'en iddialarım ilan 
miiadetı 1aıfında ewakı mi'sbi
te erıle bı ldirmel eri lfizı::ndır. 

Al,si halde h:ı~lar ı tapu sicililc 
sabı t o'mıv:m ar sı t ış bedelinin 
pa~·laşr.ıasırıc'.ın lıa riç kal~caklara 
ilin o!uı. ur. (5750) 
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Annelere 
Fosfatlı ark Malt Hulisası uııanınız sülÜnüzu artını 

·ocuklar1 11 ıeemıklerinı 
kuvvetlendirir 

Bu bahtiyar çocuk sekiz yaşındadır!\1L--::~;:.;------
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. /l!~ , 
Sekiz senedir kumbarasına attığı paraların faizi, onun 

bütün üstbaş ve mektep masraflarına kafi geliyor 

Siz de hemen iş Bankasına giderek 
çocuğunuza bir kumbara alınız! 

~_,,Karamürsel fabrikası'---~ 

J:l~ttaniyeleri 
Safı yundendir, ucuzdur, sağlam ve zariftir. 

Sahş depoau : Sultanhamam ikinci Vakıf Han altında 

liliiiiifü~-'li?.$ Islan bul ve 1 r ak ya emmi- f' 

LAS'f\K .,_,,, 
ı. SKAR~\ı,, LER1N 

Sı\GLı\M.LARlNI 
Ş\K ve 3o 32 

en karşısında • 
~ .. \ Postane ~ ı No. ıs, 
~e... Durag 
fatih 'franıvaY 

" 00oilll 
1'\lrk\ye °" · • , 

.. Şirketi 
Listtk uz 

BULURSUN 

0 de 

Bankalarla Rekabet Edilir mi? 
U • Ş y U R D U ' ' buna da çare buldu. Bank alarm 

1 % 1 ila 3 verdikleri sermaye· 
• 

lere 9 - ili 15 faiz ve komisyon veriyor, Para Sahipleri 

müşterilerimiz, vasıtamızla paralarını kıymetli emlak muka· 
1 

bilinde işletmemizden çok memnundurlar. 

Bahçekapı Anadolu Han No. 26 • 2·1 Tel. 23968 

Zayi 
Enelce matbu bulunan imza 

şeklindeki M. Babaettio isimli 
mühür ile kimseye bir borcum, 
bir senedim yoktur. Sandan 
sonra da ancak el yazıoila ala
cağım imzamın muteber olabile-
ceğini ilin ederim. (5748) 

Utakta Göbelzt:ade 
ı M. Babaettin 

Doktorlar 
Doktor Operettir 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı 
Muayene: 10 - 12 Ortakby, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, tstik111 cadde.si No. 193 

(Opera sineması kar§"lsı) 

Tel. 1960 - 4,2221 M 1 k t .............. .. em e e ................ ı 
' ' : ................ Hı·ka"" yeletJ ! 

...... • J 
Doktor 

Aristidi 
Muaycnehancsl: EmlnönUnde Emınönü 

Han üçtincU kat numara 8 ~ Y:!~~~"~~~!.~) ---------- '·····················--····················· Doktor 
Cavat N. Zekai 

Sinir mütehassısı 

Cuma \"C pazardan maada gUnlerde saat 
3 ten 6 ya ırnclıır hasta kabul olunur. 

Muaycnehtuıesini BabıAll kal"§ııımda An· 
Kara caddesi No. 47 ye tcvsian naklet -

ınıştır. Telefon muayene: 23469, 
tkıunetgüh: 60740 

Doktor 
Emin Şükrü 
Dahili basta.lıklar mütehassısı 

rstmıbul Sultıınınahınut tUrbcsl, Babı· 

AU cadde31, No. ıo. Telefon muayeneha
ne: 22622 - Telefon ev: 4.8125 

'"Her gUn oS-lcdcn sonra saat 14-18, 

VAK l 1 
l:undclik, Sh asi Gazete rJ~ 

btan 1ıul .\nl\ara <'addc~i, \ \KIT '
11 

Telefon Numaraıar• 
razı j,Jcri lclcfunu: 24.379 
idare telefonu : 24J:"0 

\ı; ı 1 
Telgraf adrc 1: 1 tan bul - \ • 

ı o~ta kutu u :\o. 46 

Abone bedelle!!__: 
ı:crel'I 

Turl..iyc ~"r 2:'(1(1 eker Fabrikaları mı 
Türk Anonim ·~, irketinden : lli·i'E:. •--u,-Fo-~-~-t·-e-ü_ı:_rm-di_'t_or__. 

~ Bobrck, mesane ve idrar yolu 

Alpullu •eker fabrikasının lstanbul depolarandan kristaı toz, sandıkta ve ruvalda küp hnstalıkları mUtalıassıaı 
••kerleri atideki fiatlarla her isteye•e bin kilodan eksik olmamak üze:e satılır. 1 Muay~::.~~'. ~·~e~:~~~~e cad· 

Scnclll, '4110 Kr. 
1) il\ hl; 750 

:ı a~ lık 400 .. 
1 3\lık ısu 

ilin ücretleri : 

p50 .. 
ı<(ı0 

,. 
JOO .. 

!'UI u: 
ı O 

Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para sm 
Çuvalda küp, kilosu 38 1-2 kuruş . im 

Sandıkta küp, kilosu 39 1-2 kuruş fü~ 
T~fl'adan vukubulacak sipar.~iler ~~de yirmisi ~~şin ve ~ü~ebakisi ba?1ule sen~di mukabilinde jm 

adenmek üzere derhal gonderıhr. Depodan ıtibaren bHcumle masarıf ve mes uliyet müt· :fü 
teriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirir. ~fü 

Doktor 

Kapikyao 
\Jua) enehane:ıi : ırkcci .\luradiye 
cadde~i No 2o Tel. - ~1077 Uanbul 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar .) olJarı hastalıkları mlitehauısı 

~mlnönü (Sabık Karaka.:}) ııanına 
nakletmiştir. Cumadan mııada ber g Un 

hastularm ı kabul ve tedavi eder . 

Adres : Istanbul, Babçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi : ., .••• 

......-....-·· Istanbul Şeker • Telefon 24470 - 79 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::=:::-.::::;:::::;:a::::::::::::::::::::::::: ------------

ite nıi il.\nl.ırın lıir ~:ıtırı • 
U?.:ı 

·ı ıcari iJ,inhııın l ır •.ıtırı 
25 

• 
ı icarı it.lnların lılr ~autını --- .. 

Küçük ilinlar · cfJ•I 11" 

- - ~o uç J tıır· 
IJir defası JO iki dda ı IllÜ I;U ıı• c~· 

-5 clc.'f.ı 1 rıı'' dnrt dc!,ı'ı ' 'e •>O dcr.ı~• ~,,ı 
L ç 3) lık 11.\ıı 'ercnlerın ~ r ll;iııl:ırın 
nendir. llıı"t •atm geçe Jillr 
~atırl.ırı he• ı..u u,t.ın hc,aP c 
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