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Dünya buhranı 
Eski Fransız Reısıc;.;mhurunun 

bir makalesi 
- 6ıncı ~ayıfamızda-

Kaptan Baba 

Bu nefis TUrk masah bugUn 
Beşinci sayıfamızda 

Romen er Rusyaya silih götüren bir vapuru tevk·f etmişleı 
Taşnakcı 
Ermenilere 
Bir Hitap! 

Ermeni mütefekkirlerinden Sa 
IDocJ Tumacaa efendi ermenice 
bir Broşür neşretmiştir. Bu ese
rin hedefi; ermeni komitecileri
nin müstakil Ermenistan dava
sıyla ermem milıetine yapmış ol
dukları fenalıkları teşhir ve izah 
etrnek, bu kadar felaketlerden 
sonra şimdi de Suriyede yeni 
IDaceralar peşinde dolaşan bu 
adamları akıl ve insafa davet 
eylemektir. 

Bundan bir kaç hafta evvel 
gene bu sutünlarda T aşnak ko· 
ınitesioin Mısır ve Suriye taraf
larındaki tahril.?tlarından bizde 
bahsetmiştik; bu adamların ... . -
tık Ermeni milletini aldatamıya
Cağını da söylemiştik. işte şimdi 

SaınoeJ efendinin neşrettiği R isa
le\'i bizim sözümüzü teyit eden 
eı kuvvetli bir vesika olarak 
gösterebilıriz. 

Vakıa Samoel efecdiyi sahseı 
tanımıyoruz. Fakat bir ar mın 
şahsiyeti hakkında bir fik " ın-
rnek için mutlaka onu ,.,. · ~ı-

nıek ve tanımak laz -· dir. 
S ıael efe- •· A!rmeni komi 

ileri h .mda söylediği söz
kendisinin şahsi meziyetini, 
sat ve mesleğim anlamak 
·n kıymetlı bir vasıtadır . 
.ir kere 5amoel cfeodı Er 

rn ihti a are etlerinin hemen 

he:nen her safhasına şahit ol· 
r .. uştur. Ortada komıt~cilik ya· 
pan adamların hep~ıoi şahsan 

birer birer tammıştır. Hadıseler 
Üzerınde kenidieriyle en yakından 
tenıaıta bulunmuştur. Bu adam
ların Ermeni mılletini müstakil 
bir devlet haline getirmek iddi
asiJe ne dehşetli felakerler içer
sine mükerreren atmış olduk
larını görmüştür. Türkiyedeki 
l aşnakcılarm kendisi de şa' 
•an bulunduğu halde diğer J 
lnenilerle beraber aktettı 
lerj gizli bir kongrede umu
ltıi harp patladıktan sc- · -:'\ 
'türkiyeye harpte müzahere' 
tarana verdikter bu kararı 

Mehmet Asım 
ıı:ı.:....._ taralı 2 irıci ca, ılada 

Gazi Hazretleri 
Dün şehirde bir 
gezinti yaptılar 
Gazi Hz. dün öğleye kadar 

sarayda meşgul olmuşlar, öğ-
le... sonra saat dörtte refa
katlerinde mutat zevat bulun
duğu halde otomobiJlerle Şişli 
Edirnekapı ve Fatih cihetle
rinde bir gezinti yapmışlardır. 

Gümrükler ve inhisarlar vekili 
Rana B. dün Gazi Hz. tara
fından kabul edilmiştir. 

-Ah 
"'•ilah ' Ah .. Nered6 o eski mUbare k ramazanlar ?.. Af 
•ururı •okalja çıkbğımız zaman adım ba,ında dlrsc" 
kite •r, söz atarlar, çir- ık basarlardı ••• Ben bu 9l111dl· 

re ramazan mı derim 1 
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Cumhuriyet 
Marşı 

· fılatya meb'usu Dr. Hilmi Bey 
Bir kaç sene evvel Doktor 

11 imi Bey tarafından tertip ve 
bir çok vatandaşlar tarafından 
takdir edilen Cumhuriyet marşı 
bu dafa plağa ve notaya alın
mış, bir kaç gece evvel de rad
yoda çalınmıştır. Bu marş hak
kındaki yazımızla marşın güfte
sini 2 inci sayfada bulacaksınız. 

-·······-···························· .. ··--············· .. Akisler: 

Dilenci 
Köşe başında, paçavralar içinde sal· 
lanan bir bacak.. Kaldırun kena,.ına 
yığılnuş inlltüi bir ihtiyar.. Köprii 
üzerine atılmış çıplak bir çocuk .. iş. 
te, gafillerin mcrlıaınetini avlamak 
için kurulmuş ökseler! 

Yaz veya /aş, gece veya gündüz, 
mevsimin ve günün hangi saatinde 
geçerseniz geçiniz, lstanbul sokalcla
nnda, adımlarınızı şaşırtan bir facia 
aktörüne muhakkak r08gelirsiniz. 

lıldlgoruz ld, · bunlann mektebi 

. 

Meraklı bir istatistik 

Bizde piyes yazanlar 
ne kazanırlar ? 

Bir çocuk alındığı sırada yan
lış yapılan bir ameliye netice
sinde Melek isminde genç bir 

:' ' • : ' , '-:·... .... ~ ·;'_~:.. ... ı. ::: . f;,, .. ':'. 

30 Senelik 
S~'lfasi Esrarı 
ifşa Ediyoruz 

gcçt:nlcrdeıı. f azımızda hını 

fliiceyin Cahit Bey ve .Muhittin Paşa 

rlergün üçüncü 
sayıfaaa okuyunuz 

• ... ,ı ', \..-., :t •..l\,. "'·. 
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varnuş, tcşkilôtı varmış, elebaşısı 
varmış .• Olabllir .. Bütün bir belediye 
cüıazını ciciz bırakmak için başıboJ 
bir tesadüf kafi gelmez sanırım. 

Filhakika, dllenci mücadelesi, mii
cadelelerin en gücüdür. 

Merhamet, kör bir güvercin gibi 
göğüslerin kalesinde kanat çırptıkça. 
bu avClların elinden yakamızı kurtar
mıya imkan mı var? 

Eğer, o sersem kuşun gözleri açık 
olsaydı, dllencüik çoktan kalkmış o • 
lurdu. Zira, ger yÜzünde asıl sadaka
ya muhtaç olanlann dilenmiycnler 
olduğunu görürdük! 

Yusuf Ziya 

kadın ölmüş ve vefata sebebiyet 
cürmünden doktor Şirinyan ka· 
dını muayene etmeden rapor 
vermekten Jeramya hastanesi 
sertabibi Kostantin efendilerin 
maznunen mahkemeye alınma
larına karar verilmişti. Dün ağır 
ceza mahkemesinde davaya b:lş

nılmıştır. 

Dünkü ilk celsede maznunla
(Lütf en sayfayı çeviriniz) 

Darülfünu-
• • numuz ıçın 

Çağı·ılan lsviçreli 
mütahassıs geldi 

Darülfünunun tekemmü ve 
ıslahı mevzuu üzerinde tetkikat 
yapmak için memleketimize da
vet edilen lsviçre darülfünunu 
pröfesörlerinden Mösyö Albert 
Mareşal dünkü ekspresle şehri
mize gelmiş, istasyonda bazı ze
vat ve müderrisler tarafından 

karşılanmıştır. Mütabassıs doğ
ruca Tokatliyana gitmiştir. Mös
yö Albert Mareşal bir muharri· 
rimize demiştir ki : 

- Henüz geldim. Vaziyeti 
bilmiyorum. Binaenaleyh size 
müsbet bir şey söyleyemiyece
ğim. Burada en çok altı ay ka· 
Jacağım ve gene memleketime 
döneceğim. Bu müddet .zarfında 
tetkikat.mı bitirerek raporumu 
hükumete vereceğim. Fakat tet
kikahma başlamad~n evvel An
karaya gidecek ve Maarif Tekili 

[ Alt tarafı 2 Jncl sayfamızda ] 
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Taşnakcı ID.ahili 1 s o a 11 ar 1 Cümhuriyet 
Ermenilere .;..H_~_:_ic_i..._ ___________ ~-----·------- Marşı 

Malatya meb'usu doktor Hihnİ 

Bir .. ~~~~ei:d<n m•b•h] Ceneral Daves Liman tahmil ve tah iye ~;!iş~:~ ~m!::~y~u::~:· ~~: 
..,, Amerikanın Londra sefir· t 

ımza ettikten sonra reisler ni • 1 • h kk d tarafından söyleniyordu. Hat 1 
li§lnden çekUiyor ın a 

Rusyaya göndererek Türk ordu- Vaşington, 16, (A.A) _ A- ı~ erı a Muhafız Gücü bundan dört ,e .. 
sunu arkasından vurmak için merikanın sabık Cbili, Meksi ;- -ı ne evvel turneye çıktığı ZAiT aıı 
Şark viJayetletimizde nasıl ihti- Belçika ve ltalya sefiri M. F Je- B • } • d v d d v ya Anka bu mart Adana, Mersin, RadOSı 
IAI hareketleri uyandırmış ot- toner, kongrenin Pansilvanya he- U iŞ erlll ogrU an ogrU • Sisam taraflarında halk tarafın" 
duklaranı adım adım t;tk'p et- yetiaden jeneral Daves'in yeri· radan murakabesi dÜşÜnÜ)Üyor. dan çok takdir edılmişti. Bu e" 
miştar. ne Londra sefirliğine tayin edil· fa doktor Hitmi beyin Cümburİ" 

Nihayet mütarekedeu so.ıra mesıne müzaheret etrneıini talep Ankara, 16 Vakıt ) - Gümrük ve lktısat vekiletleri halen yet marşı plağa geçirilmiştir. 
Türkiyeden firar eden ermenile etmiştir. hükumetin idaresinde olan lzmirle lstanbul tahmil ve tahliye şir- Diğer tarattan notaıı da yapıl" 
rin memleket hariciodeki tahri- Vaşington, 16 tA A) Sabık kelleriyle Zonguldak, ve Mersin gibi belli başh ithal ve ihraç mıştır. Ramazanın ilk gecesi de 
katlarına da alakadar oimuş, Roma sefiri M. Fietcheanın, ce- 1imanlarımızdaki tahmil ve tahliye işlerinin doğrudan doğruya Radio tarafından çalmmıştır. Dr· 
hatta geçen sene Surıyede bu neral Oavesin yerine Cemahiri Ankara tarafından mürakabesi için bir kanun Jayıhası hazırla· Hilmı beyin tertip ettiği bu .marŞ 
lunarak oralarda o up biten ha- Müttehidenin Londra sefirliğine mağı ve bir tahmil ve tahliye inhisarı teşkil edilmesini tetkik dinliyenler tarafından takdir O" 
di eleri şahsan görmüş ve anla- tayin ,.Ai'ecPiT nrn11o·nnu ·or. k d 

etme te ir. lunmaktadır. mıştır. Bütün bunlardan sonra fidU Ü ı· 
bu zat komiteciliği bİr nevi ma· Bir Japo l B Y) aresi Varidat umum m r ge ıyor Bu münasebetle bu marşıı:ı 
l·şet vasıtası halı'ne "dırmiş olan b 1 Ankara, 16 ( Vakıt) - Varidat umum müdürü Cezmi bey Is güftesini buraya dercediyoruı: o Pint•Ço Uzerane bom a ar atb 
bu adamların Ermeni milletı için Cenevre l6, (A.A) _ Çin tanbula hareket etti. Cezmi bey, Istanbulda Barut şirketinjn ayın cumhuriyet marşı 
yeni bir felal<et hazırlamakta tarafından cemiyeti akvama ve- 28 indeki heveti umurni •ıe ictimama irtirnk erlf'c~ktir. Türkler Cümhriyet temeli kurdular 
bulunduklarına kanaat getirmiş; rilen bır notada 10 kanunsani Oğlun çamurunu kanla yoğurdular 

d 1 . s f d u· k • • Hem düşman lan vurdular. hem sutuın· tir. Onun için ken i mi letıne Sa babı iki Japon tayyaresinin o ya a n yon u u p e ları kovdul:ıf 
karşı vicdani vazifesini yapmış Pinlceou üzerınde dolaşarak bom- Kutlu olsun ey millet varlık bıyramınıı 
olmak maksadıyla mevzuu bah- balar atmış olduğunu bildirilmek- veri 1 en ziyafet hugiill 
'5ettiğimiz eserini yazmış ve neş · tedir. Maddi hasarat mühimdir. Tarihte yoktur böyle gün en büyük 

retm .ıtir. iki telef ve birçok yaralı var- Tllrk ve Bulgarlar ara~ındakl müşterek b3yram bugün 
Samoel efendınin eseri erme- dır. Çin notas, Kırin'in i~galinden B I d ti O l t Rozkurtlara ömet..tir dernektir G:ı 1. imiS 

1' tarihten ve u gar os arımızın a a asa- . nılik alemi İçin ha
1

<ikaten mü- sonr.:ı oradaki hükumetin muvak- Karanlıkton kurtulduk biz aydınlığa Azı· 
him bir hadisedir. Anlaşılıyor ki kat surette Piotc,1eouya yerleş- ray lisesindeki hatıralarından bahsedildi mtz 
vazıyeti müdrik olan ermeni m~l- · Jd - •ıA d B Kutlu olsun ey millet Gazi bayramın•' mış o ugunu ı ave e iyor. o n· Sofya, 16 (Hususi muhabiri • çalıştığını kaydetti. b ro 
leti de artık bu komit~cılE:r kar· bardımaoa sebebiyet verecek miz saat 14,30 da telefonla bildiri Bu nutuktan sonra Bulgar ajau u~1' 
1111nda derin bir nefret ve e 'em ufak bir tahrikte bile bulunul· yor) - Ünyon kulüpte Balkan bir ıı müdürü ve Galatasaray talebe- Tarihte yoktur böyle gün en büy~ 
h'"ıs"'.tmektedı'r. Bundan dolayı l d bayram bugiıll 

·~ mamıştır. Japonhrın evvelce ligvi Bulgar heyeti tarafından ikin sinden Hraytogol söz a ıp 0 a B'' .. d'" ı d b' ı bı'r mil· Samoel efendi. ermenı" mı"J ' etı·nın .,_ • ucun unya an a ı ız nası let'ı" bu gibi hadiseler hakkında ileri ci Balkan konferansı umumi ka· samimi hatıralarım zıKrettı. " 
hissiyatına tercüman olarak ese- sürdükleri hafif itizarlar bu ha- tibi Ruıen E~ref bey §erefine biı· Ziyafetin s.onunda Bulgar kı2 Medeniyet :ıleminde müstakil de\·letiz 
rinde Taşnakçı!ara hitaben: "E- dise hakkında kabili tatbik ziyafet verildiğini dün haber ver· talebe cemiyetleri reisi Matmazel Bem zıılimlere değneğiz, hem mazluın· 
ğer zer:e kadar milli hamiyetı- değıldir. miıtim. Ziyafette Türkiey sefiri Pikov fevkalade gü":el bir Fran- )ara örneğiS 
niz vaua bir daJ,jka beklemeyi- matbuat erkanı hazır bulundular. sızca ile nutuk söyledi. Kutlu olsun ey millet Türklük bayrı· 
niz, hemen komiteleriniıi dağıtı· Madam Gandl Sabık nazırlardan M. Vaıilyef Türk kadınlığının Sofyayo. mınız bugün 
nızl Hiç olmazsa mezar taşları- §ayanı dikkat bir nutuk söyledi. mümessil göndermelerinden ve Tarihte }O ı tur böyle gün en büyü~ 
mza, bir Jokma ekmek için mil- Alb ay hapse mahi<Om edHdl Bulgarlarla Türklerin müşterek Türkiyedeki kadın hareketlerin - b:ıvram bugün 
letine hiyanet eden adamlar di- Surat 16 ( A.A ) - Madam tarihinden bahsetti. Nutkunun so- den bahsetti. Avrupaya gidenlerin Doktor Hilmi bey Türk inkı" 

Gandi, 6 ay hapse mahktım edil- d k d h" · G · · f · yalnız Sofyanm garını tanıdıkları- . h k'k 
0 ye yazı yazılmasmdan kendinizi nun a a e ını azının tere ıne ki h ! libı içinde yetişmış a ı ate 

r d k d diği gı b i kongre mensuplarından kaldırarak Türkiyeyi kurtaran bü- nı, şehrin içini bilmedi erin, a - F k . kurtarınız ,, eme te ir. bukı· anla"mak istiyen iki milletin duygulu bir zattır. a at ne şaır, 
h diğer İl kadın da 3,5 ay ağır yük adamın aslen Makedonyalı ol ~ ._ d Çok fimit ederiz ki bu itap h hl 1 1 d ·ı · ·ıı birbirlerini iyi tanımaları Jazım e edip, ne de musi11.işint'S e" • h apse m dim o muş ar ır. duğunu ve bu hadisenin ı u mı e• . 

tleri artık haydutJu da a· ............................................................ tin İstikbali ve saadeti için bir ıem geldiğini söyledi ve alkı§landı. ğildir. Bununla beraber Hılanı 
..ır olmuş kimseler üzerinde haslaııkl ara hamletmış!er. Km bol mahyetinde telakki olunabi- ispanyadaki yahudiler bey ırf inkılap heyecam)la bu 

bir tesir uyandırmamış o 'sa bile hastaneye kaldırdık. A hmet Rııa leceğini söyledi ve aynı zamanda: Vatican, 16 (A.A Saat 15) - eseri vücuda getirm ~tır. arşın 
Samoel efendinin is· mier.m zik· B. hastane parası diyerek on "-Gazi bizim de fefimizdir !,, ispanya sefarethanesi, geçen hafta güftesinde sarf kaidesi noktasın" 
rederek doğru yola davet ettiği b eş lira verdi. Hastanede, aynı Diye ilave etti. Vasilyef'ten ıonra Vatican mahafilinde yahudilerin dan belk bir, iki hata buluna" 
adamların hakikati anlamn arına has tane doktorlarından Morelli Tevfik Kamil bey güzel bir cevap İspanyadan koğulacaklarınm der- bilir. Ya ut fılan arapça kelime 
hiımet edecek t ir. efend ıyle ko ısültasyon yaptık verdi. Muteakiben Ruşen Eşref piş edilmekte olduğuna dair deve· 

~nhmet Asım M b 1 bey hayabndan bah1·~1e Galatasa· ran etmİf olan ""ayialar dolayısile yerinde f ürkçe bir kelime bll" ıh e ı tem'zledik, k1tn pıh- - ,. d ı t d d 

Dahi ıye veKili 
An karada 

Gaıi Hz. le birhkte şe 'ırimize 
gelmiş o lan Dahiliye vekili Ş iik

rü Kaya B. dünkü trenle Anka. 
raya dönmüştür. Vekıl· B. istas
yonda birçok dostları tarafından 

teşyi edilm iştir. Vekil beyin kısa 
bir müddet sonra tekrar gele
ceği haber alınmıştır. •.......................................................... 
rm duruşmaları yapılmış, Ye ba· 
zı şahitler dinlenilmiştir. Doktor 
Şir:nyan efendi vak'ayı şö le an· 
tatmıştır: 

- O sahah işlerimle meşgul
düm. Muayehanemde kullandı
ğım Onnik vasıtasıyla bir kadın 
müracaat etti. Muayenesini iste
di. işlerim çoktu. Bakamıyaca
ğımı söyledim. 

Biraz sonra dişçi Anm~t Rıza 

B. geldi. •Dışarda bir kız var. 
Dehşetli bir sancı içersinde kıv
ranıyor. Bakıver» dedi. Muayene 
ettim, yeşil renkte kusuyordu. 
Vaziyeti ehemmiyetini görüyor-
dum, karnında şişkinlik varClı. 
Apandisit yahut peritonit ihtimali 
mevcuttu. Burada bakılamaz, 

hastahaneye kaldırmak lazım 
dedim. 

Ahmet R'za B. k121n pek zi-
yade fakr içinde bulunduğunu, 
hastanede tedavi için parası ol· 
madığım söyliyerek müstahdem 
bulunduğum hastanede tedavi 
edilmesini rica etti. KaJm ha
mile olduğundan bahsetm e m ışti. 

Maamafih şüphe ettim. Aybaşı 
_g5rmediğioı söyliyerek mi.iracaat 
ettiği do,dorfar, bunu başka 

ray li•es"ndeki hatıralarını anlat· bu bapta hiç bir glina malumat lunsaydı aha güze o ur u, e" talarmı çıkardık, biraz sonra ben ° t d F 
tı Ve Bulgar heyetile ilk temasla- mevcut olmadığını ve spanya an nilebilir. Bunlar ,. oğrudur. El" ayrıldım. Eıtes sabah hastaneye h b ı d b 1 b" 
rma ait olan bu hatıraln.r etrafın- gelen son a er er e Öy e ır tet- kat 111urası muhakkaktır ki böyle gitt'ğim zaman kızan öldüğünü b "h d"l w• • f k t . "' 

haber aldım. da Sofyadaki Bulgar ve Türk GC\- ir ittı az e ı ecegını ar e tıre - milli marşların kıymeti sadece 
latasaraylı arkadaşlarını göstere· cek hiç bir şey mevcut olmadığını d h A e 

Rahimde bir ufunet olduğu- 1 hild:rrnistir. ne elfaz ve ibares n e, atta n 
. . rek aynı gave ir.in müııt~""P <"'n de manasındadır Netekı"m Hı'l" na hükmetmıştım, yaptığımız 

ameliyat, iptidai müdavattı. Mü- Hariciye vekilimizin p ehi eviye mi beyin marşı bunun deli!Jeriıı" 
tahassıs arın h&stanede oJmama- den biridir 

sına mebni bu ilk ameliyata fü- hareket etti 
zum görmüştük.,, 

Müddeiumumi, Cemil Bey, Mos'cova, 16 (A.A.) - Tahrana gitmekte olan Türkiye Ha· 
emrazı ıührev:ye mütehassısı ol- riciye Vekili Tevfik Rüşlli Bey Batumdan Baküya geçmiş ve 
duğu halde lavta işini niçin Kafkasyadaki hariciye kom'serliği mümessili, Acemistan hari-
yapttğmı doktordan sormuş, maz- ciye komiserliği memuru ve Türk ve Iran konso!oıları, tara-

nun • fmdan ıelimlanmıştar. Tevfik Rüştü Bey Baküden Fomine va-
- Hastaya karşı yaptığımız guruyle Pehleviye hareket etmiştir. 

hareket ve tedavi insani bir .... ._ -·--·----·-----.................... , .............................................................. .. 
vazifeydi, ra vermediğini söylemiştir. şırin- Dar ülfünunumuz 

Cevabını vermiştir. yan efendinin, konsültasyonu be- •• 
Olüyii muayene etmeden ra- raber yaptıklarım söylediği dok- İÇİD çağrılan mute· 

por vermekle maznun hastane tor Morclli, kendisinin sonradan h ld • 
ser tabibi Kostantin efendi de çağrıldığını, bastanm doğurduk- aSSIS ge 1 
şöyle demiştir: tan sonra "son,, un dahiJde kal· [ Ust mafı 1 inci sayfada ] 

- Şirinyana sordum. Ona dığmı ve onun çıkarı !ması için beyle görüşeceğim. 
emniyet ett ğim için. raporumu davet edildiğini zannettiğini ter- Ankaradan bildirildiğine gö-
muayene yapmadan yazdım." cüman vasıtasile anlatmış, Şirın- re profösörün katipliğine Maarif 

Bilahere morgun raporu okun- yan efendinin bu işte bir müte· vekaleti mütereccimlerinden Na· 
muştur. Bu raporda cebri Yesait hassıs gibi kürtaj yaptığını bil- bit Sırrı Be;t tayin edilmiştir. 
istımaliyle rahmin ve maai müs- h k d t ·şt"ır Bu n u"ze 

assa ay e mı · nu • DarUlfUnu emini ne diyor? takimin delindiği, kadının bu su· rine maznun vekili, Morellinin ilk 
retle öldüğü anlaşıldığı kaydo- ifadesinde kürtajdan bahsetme-
Junmaktadır. Gene raporda, a- dığini, bu cihetin nazarı dıkknte 
meliyatta ku lanılan aletin kau· alınmasını söylem "ştir. 
cı, kürele benzer bir alet oldu· Diğer bazı şahitler daha din-

ğu da beyan edilmiştir. lenilmiştir. Celse nihayetinde 
Melek hnmmın, yanında çalış- müteveffanın vereseıi vekili , 

tığı diş tabibi Ahmet Rıza bey Ahmet Rıza B. hakkında da da-
şahit ııfatile dinlenilm;ştir. Ah- va ikamesini, ve doktor Şirinva-
met Rıza H. Meleğın, üç sene- nın tevkif ve muhakemesıoın 
dir yanında çalıştığım, ö ümün- mev.rnfen görülmesıni istemiş 
den bir buçuk ay evvel kendi- fakat kabul edilmemiştir. 

Dariilfünun emini Muammer 
Raşit B. dün kendisile görüşen 
bir muharririmize verdiği izahat 
arasında Kazım Nami Beyin ma· 
kalelerini işaret ederek şunları 
söylemiştir: 

Hastalığıma rağmen gazeteleri 
muntazaman takip ettim. Bazı 

müta l eaları şayanı teessür gör· 
diim. Ağıoilu Ahmet Beyin ce· 
vabi malca esini de okudum. Ta-sinde bir zafiyet olduğunu, para Muhakeme S5r Margrit ıısmin-

vermek meselesine gel nce, dok- deki ıahidin celbi ıçin 13 §Uba- mamilc efkar ve hissiyatıma te-
tor Ş.rinyan efendiye o gün pa· ta bırakılmı§hr. tabuk elmeı.Darülfünunun tcka-

e Recep ıs. lzm 
g diyor 

Aldığımız habere göre C. tf. 
fırı<ası umumi katibi Recep t 1 

pazartesi Adana cihetine h .. re" 
ket edecek ve Konyadan soıır• 
lzmire gidecektir. l<ecep beyiıı 
bu seyahati tetkikat içindir. .;J 

-;:;üilth"~-~~;~~d;kr·;;k;d~·;~·1r.;;·ıt' 
lerimle ~ ise asla tevafuk etme"' 
Darülfünun tekamül etmektedit• 
Ve etme den de biran hıli k•~ 

·o mıyncaktır. Bu tekamül herkeS.' 
tastikma da muhtaç değitdıt• 
Tekamülü inkAr edenlerin vncıı' 
duna rağmen tekamül bizı•' 
mevcuttur. 

Gazf'tecilik mektebi işine ge
lince; teşkilat için hazırlan•" 
proje teksir edilmiştir. 

Tetkika devam olunmaktadıt• 
· Di.,an bu meseleyi neticelendir' 

mek için çarşamba günii topl•# 

nacaktır. Ve divanın tastik "' 
kabulünden sonra proje vekile~' 
gönderilecek ve heyeti vekile111" 

tastikma arzedilecektir. 
Darülfünun mütebassısman bO 

gün geldiğini haber aldım. s~· 
raya gelip gelm;yeceğini biJ&O'' 
yorum. 11 
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Fsir mektup 1 O 1 1 · 1 • ı 
Bir telefon muha- D D I' 8 1 

GilnUn 
t--Meselelerinden 

beresi vebirceset ~B-e-ıe-m-·y·e-de-=--------------8-i_r __ f_e __ n __ -.ı _______ A_d_ı_ı,-ect-e_: __________ _ 

Gazetemizin idare müdürü Hasan y B ş h • • d 
ıtamm bey dün a~<;ama doğru nıaı •

1 
eni iitçe Kurbanı e rımız e 

baamıza geldiği zaman elden birnkıl- Hazır'anıyor Münferit hftkhnler 
mış bir mektup buldu. Zarfı yırttığı \ ' Rontkcn yiizU~ıcıen tıastala. an 
ıaaan içinden c;ıkan kağıtta şu satır Belediye 932 bütçe.Pini hazır· bir heklmimfz kurtulamadı intihap edildi 
Jann yazılı olduğunu gördük: lamal:todır. Belediye ıubeleri Dün esefü bir haber aldık: Kaçakçılık itlerile meıgul 

Sevgüi kardeşim, • bütçelerini yapmışlar, makama Gümüşsuru hastahanesi rontken olacak olan mahkemeleri teı· 
Sen.in rıocukluk zamaııının NılJD.n· vermişlerdir. Bunlar muhasebe mütehassısı iken ,.ontken şuaı kil için diln Adliyeye tebligat 

tap sultoni.si arlı:a aşın, lJU akşam 
müdürlüğünce tetkik edilmiye karşısında ka- yapılmuı:br. Oürendig"' imize göre, flİİl.erek, r;evinertk intihar etmekle • "T e· 

dir. ismim; d söyliyeyim: llaleıı Ga. haşlaoılmıştır. Belediye varidatı mnda hasıl olan Istanbuldateıkil edilecek ihtısas 
latrı niünrüğünde bulunan UiiR<'gin u sene geçen seneye nazaran ha t lık mahkemelerinin m6nferit hakim· 
Mulrıtt'n. Kinı.<>enin bu kara ım üze.. gari 800 bin lira noksan ola· liklerine, üçlincü ceza reİ! Kud· 
rirtde tesiri yo1 tr r. l' ege.ine ııe daim aktır. Esasen bütçe geçen se· retuıtah, birinci ccı.a mahkeme · 
kbep her zaman lıaata dü§üp u::un e de evv :ki seneden epiyce az"sından ~ elımet Kemal bey-
uzun yatmaklığımdır. Çol. kim ·eler ı 1 ı 1 B · · mek K 

nohs· n o .a .. aı~ yapı mıştı. u ıtı- ı:ne ler memur edilmitlerdir. end i· beni s verdi, ben de rok 1-ims~leri • 
IJeverdim. Bülıassa kalem arkadaşu ı barla elediyc 932 bütçesi üze· ve o lerine bu buıuı iç.in sala ıiyct 
Sadık beye denizlerin dibinde bü< r inde ço1{ c :ddi tetkıhat yapma le- verilmiştir. 

1 
basta 

te~kkür edeC' ğim. Seni ve c&ki se · ı ta ve az paraylc çok iş görebil· Baronun yanındaki oda yeni 
"İlnli J'akıt gazetesini de çol: sever · mek imkanlarını aramaktadır. Be· tebavi altma alın ihhsas mahkemelerine tahsiı 
dim. tediyenin hazirandan itibaren mış olan Dr. bin olunacaktır. 

B. MUHiTTiN ufak mikyasta tensikat yapaca· başı Ziya Hilmr Kaçakçılık kanunu henüz 
Bo satırlar alelade mektep defter• ğını söyliyenler de vardır. Maaha· B. Berlinde ve adliyeye tebliğ edilmemiştir. 

!erinden koparılmış bir sayfa k!ğ:ıt za asıl tasarruf, inşaatla müte· fat etmiştir. Ziya Dr.Zlra HllmlB Bir mahkdmiyet 
Uurine mürekkeple yazılıwştrr, yeni B 3 
harllerledir. ferrik mesarifattan yapılmıya ça· Hilmi • 34 senesinde Tıbbiye Bir ziyafet sırasında, Fehmi 

Zarfın arka tarafında şu adre.9 hşılacaktır. den çıkmış, Milli mücadeleye it· isminde yabancı biriyle rör6ttü-
'hrdı: KUprft eskimiş tirak atmiş, Ankarada Cebeci ğil için kız kardeşi Ayşeyi öldü-

Gönderen: H. Muhittin. Kasımpa- dettlldfr hastahanesinde rontken müte- ren Y8f8r1D mahkemesi dOn ağır 
fa Kuyu tJOkakta 4 numaralı evde. f§ bassıslığında ibulunmus, bilahare cezada bitirilmit ve katil evvell 

Bir akı:am gazetesi Galata 1 b ı G h 18 b'IAh 6 't Bu mektubu ve zarfın arkasındaki " sta u ümüşsuyu hasta ane- seneye, ı are yaıı m aaı 
~dresi okuduktan sonra polis miidür köprüsünün çürümekte olduğunu sine tayin olunmuttu. Ziya Hilmi olmadığından 12 sene 20 gOne 
lüğüne telefon ettik, kar§ımıza uınu· ve birkaç sene sonra işe yara· Beyin cenazesi Berlinde oradaki mahkftm edilmiştir. 
mt müdür muavini Hüsnü bey çıktı. maz bir hale geleceğini yazmış· Türkler tarafından hürmet ve Hayrlnhı mahkemesi bitti 
lar. Kendisine meseleyi anlattık, tır. Belediye erkim buna ceva· Zevcesi Selime ile llvey og·ıu 

ihtifalle kaldırılmıştır. Bu fen Kasnnpaşa polisine emir verip bu ad· ben, köprü dubalarının m6tema· Fuadı bir yatakta görmesini se-
te 

"

:=-- :_ M h'ttıi be • t kurbanının sekiz ya•ında bir er· :res WK:Yı.ı• u 1 n yı ara ma- diyen yenileştirilmekte olduğunu, " bep ittihaz ederek hem kansını 
snu ve bo intihara mA.ni olmasmı ri- kek çocuğu millete ved;a olarak 
ca ettl.k. sair aksamının da icap ettikçe k 1 t B t b .1 hem Ovey oğlunu vuran Hayri· a mış ır. u yavrunun a sı ve 

- Derhal '· tamir ve telvin edildiğini VE'! da· nin mahkemesi dOn bitirilmiş ve terbiyeıinin hükumetçe deruhte 
Cevabını Verdi·. Telefonu kapadık. ha senelerce Galata köprüstlnün d'I .. ~ · • .. . d . maznun 4 ay 20 giin hapse mah-e ı ecerrını ıı rıı t - erı7. 

t ·ı d • · t' ·ı · · mev ~ kCım edilmiştir. On beş dakika sonra teJef on zili ama mı e egış ırı meıının • 
çalıyordu. A~tığımız zaman karş:mız zuu babiı bile olamıyacağını id· 
da polie mlidür muuinıi Hüsnü beyi dia etmektedirler. 
bulduk, bizi arıyordu: Et komlsronu lhtlllfının halllne 

- Maalesef geç kaldık, dedi. ar· çah~ıhror 
b~nuzı Kasımpaşadaki evinde a • Et komisyonunun ete azami 
:rattırdrm, fakat kendisiniın Tophane fiyat konulması hakkında karar 
ö~~~ d~de ft9iedf balunmuı udijioi. falırat mazbatanın for. 
U\"lyetıdt k b :.a_ unm ki 

1
• --*, Ka • mille ediimesinden bir noktai na

"Tnpaşa a ı oe:y.ı.ııe na o unmuş. 

f ı f k d.... b' zar ihtılif ı tahaddüı eyleniğini Bo se er te e onu apa ""• ıraz . 
nra tekrar açarak polifl mUdürU A- t!Vvelce ya~mışhk. Komısyon ~u 

i Rıza beyi aradık. Matbuat kanonu· günlerde yıne toplanarak bu ıh
nun 38 i:nci maddesi mucibince bu tilafın de hal ine çalışacaktır. 
intihar haberini yazmak için mahal • Mesai sastlerl 
ltn en bOyUk zabıta memurunda11 mü- Dün belediye reis muavını 

~de ist~dik, ~Us mü~~rü bey bı: Hamit beyden aldığımız bir tez· 
1ftusa.adeyı ve~ onun ı~ın bu satır- kerede ramazan münasebetile 
lan yazıyoruz. belediyede mesaiye akşamları 

Muhittin bey Al!llanyada Alfeld t 16 d 'h t ·ıd v · ba 
darUlmuallimininden ıMZundor. Tah s:ıa . av nı. aye v~nı 1~1 

• • • 

8'liai bitirip Istar.bula geldikten son· berm n . dogru olmadıgı bıldınl
ra bir müddet muallim1ik etneştir, mektedır. 
bilahare Galata ithalüt gümrü~üne iyi su firatlarında ihtikar 
lllanifesto memuru olarak girmistir, var mı ? 
aon vazifesi budur. Allah rahmet et• Su fiyatlarından ihtikar oldu-

ğu hakkında belediyeye, şikayet· 

Arap harfleriyle i' görenler ,ıd· 
detle cezarand1rdecaklard1r 

Arap harflerıyle hiçbir iş ya
pılmaması aksi taktirde alika
darların şiddetle tecziye edile
eeklerinin muhtarlar vasıtes"yle 
Türkiyenin her tarafında halka 
tefhimi kararlaıhrılmışhr. Bu 
baptaki emir dün vilayetimizede 
gelmiştir. .. _ ......................... -.................. __ ..... . 
te bulunulmuştu, hakikaten bir 
teneke iyi su beş lrnruşa alındı· 
ğı halde bir bardak suyun hal· 

ka. kırk pcı rava satılması ilk ba· 
kış'a gü.ünç görülmekted'r. Fa
kat iyı SU} un bMün nevıf erini o 
malı yet fıyat.a. iy" a nakil t:crct
Jerinin ve n•bly t sal!cıya lu ç 
mal olduğunun mahallen te kik 

edıHp sonrli su fiyatlarında ihti· 
kar o 1up olmadığına kar&r veri· 
lecektir. 

Halk evleri 
Ankara Halk evi 19 ıubat cuma 

günO açdacakhr. 
lst•nbul, Eskişehir, Afyon 

karabisar, Çanakkale, Aydın, 
Bolu, Malatya, Diyarıbekir, Kon. 
ya, Samıun, Bursa, Izmir ve 
denizli vilAyetlerindeki halk ev
leri de aynı tarihte aplacakbr. 

Halk evinde bir toplantı 

yapılmış ve C. H. Fırkası 
Umum1 kltibi Recep bey de 
bir hasbuhalde Halk evlerinin 
facliyetinden beklenen faydalan 
izah etm~tir. Bu heabubalden 
sonra Halk evleri talimasinin 
tesbit ettiii her şubenin defter
lerine 238 kip isimlerhıi kay· 
d eltirm 8'erd:r. 

Mahmut Nedim Bey 
(Son Yemen valisi ) 

ca lot'a.nın rlört bir tarafından kopup lan yürekler pa:rçaJrygn v-f lrkla.n •· 
gelen msan eelleri Rüdeydeyc doğru raemda yabani yas!mm, hanımeli, 
akıyordu. böğürtlen, gül ve anberlerle örtillü 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! 

Asırlardanberi Rumelinden, Ana • yamaçlardaft koyun sürüleri ı-f i, 
doludan daha bilmem nerelerden ıtel~- neye uğradııklanm Pfll'mI§, yolu. 
rek kimi oğlunu, kimı babasını, kiıni nu kaybetınif ~ibl saatlerle &1ialule 
dedesini gömmekten ba hyarak bo akıyorlardı. 
topraklarda her biri bir aile kabri! • O geti§f dqününO:r-

taını kurmuş olan yavrular uzaklardan V bu rHff§ ne hazin!. 
._•ııııım•mıııııılmlllllllllllllllDlll UWlll!lll&DlltlDllll!lllll llll1li ll!Ullıt:luımıu Tefrika : & DIBl!nnın 1 ~k uzaklardan gelea sert ve zalim bir 31 "" • 

Tercüme ve iktiba& hakkı malıfuz.dur. rüzgarla sarsflmı~ parçalanmış, yük· Jtefikanı, Rlllliahmer kadmlar ~n-
Bu sırada haber aldım ki Hicaz hakkındaki emrini tebliğe memuren te hafif, pahada ağır öteberisini ıni- besi rei.!eSiydL Hıldfüthmer kM!!TJU 

lcbvef seferiyesi kumandanı Fanri geldiğini anlattı. lamış yollara düşın~tü. yoksullar& açmı~ ver;;ror, ve:riyord11 
Paşa da Medinede, mütarekeyi kabul Suphi beyi Hudeydeye ıetiren bir Gu .~in aleli altında bunaltın bir Nihayet evdeki s:ındıklara, nfla· 
e'--ı· k b t t kted' havnyla cehennem yollarından birer f1 ı t .+ •ut Yere se a e me ır. İngiliz torpitosoydu. Get.i.rdiğ:i haber, ra a.ra e a mı.,..ı. 

ıı t par,.a olan 1;...,.; yollan çoluk "OCUk. '.l'T ,. k• h ö-" 1 aydar Molla ngiliz torpitosun. mütareke şeraiti artık şüphe edilebile- T -:r % narırsın21 );ı ·a.n er r; z.u yaş rya, 
da11 ('. ıen" ihtiyar kadınlarla dolmustu. Bo h b ""- a .x... - rt ıtn· tı 

• 1. en bu) a çıkmış. 1\tedineye git- cek halde değildL Asker çaresiz bu em ,. - er a .... Y nı"' .. come e ı uza • 
ıtaı B 1 huin kafileler Yemeni oosaltan Tütk b" ·-"· ı- n.. .. d . '-· ize de Suphi hey isminde lıir re itaat ~decekti, ediyordu.. yor, tn\:JA ıaıznnmıa cmıu:rns aa ar 
Yüıbaşı geldi. aileledyd1. veriyordu, 1 

Bu jşi halletmek üzere HudeydeY@ Onlan orada alıkoymak istemedim. 

S 
s.uPhi bey Ciddc:> e çıkınca derhal bir de lngiliz müfrezes1• ,.ıkmı•tı. Aı·· Be.n, onu bu harekethlde tamawtem 

a :ı: " Çünkü öni"müzdeki gunler, fena :1.--t '"-'- d naya teşrifini yazdım, gelmedi, kasından Aden vali Ye kumandanı ce- Hl"Dftl ., .. '""';,ur om. günlerdi, bu fena, sıkıntılr, kara gün-
.. 8 udeydeye, bir iki gün e\-vel, ln • neral Stvart da lludeydeye geldi. !erden onları siy<met etmek istedim. 

~ıhzJerin vakj ol::ın tazyikatr füerine Bu hazindi .. Yemenin en hazin gün Gidiyorlardı. 
etldileriyle temasta bulunmak lize • leriydi bunlar ... Fakat bu kara günler Hüdeydede bekliyen düşman gemi• 

:_::ıordu yaverj Fuat, doktor ·~ay. benim kararım üıer:inde bir zerre t&- lerl bunları birer yük gibi alıyor, am• 
bi 1ll Nedim beylerden mürekb.ep Bir gö~termeden acı acı, geçip gidiyor barlarına istif ediyor, ~ötilrüyordu. 

r hey~ röndermiştik. hlrdı. Asker gidiyordu Bir zamanlar lnyılard n içerilere 
Sa ~111>hi bey de bu he) etle görüştü. Yalmz, miitareke §traitinin sara· safer neşveleriyle al ın edenlerin n• 
birn ada bulunan 'fev!ik Paşaya dıt hatine nğmen silfıhlannı d\iom:ını eillerl, tnmdı içeriden Slhile, inliyerek 
dt ~ok telgraflar çekti, bftnıt da yaz. nr:meden gidiyordu. dökülüyordu. 

. .. "" 
Nihayet Tevfik Pf! yla. da kuftlke

laştık. Bir kardef l"l'hi seulerl• •1 el• 
mil§terek bir p ye Tt ..... ıwet iti at
runda ıece Jli1'düz birllkte plrttl••t 
bütüft bir anıanm bu elim M»ntı kartıı·ı 
ada ldıNs de metautilaW s\lf halle 
uptederek a,.rıldık. 

O da ıftti! 

••• .,-~ :blrf'ke §eraitinj bildirdi, harbi- Yıtlç.m kayaltkJann arumdan yer Rir delir yıkılıyordu ı 
'- •retinin ve BabıUinln bu §ef8· 1 yer fı§kıran membaların hep bir fetf. Yemeni fethedenlerin evl!t ve ahe Bir abah Bldeyd• telcrnfhuıeei • 

Jlnltavaaı edeuk teelÖlt olauuıuz 1 .lwMte akıp ıiden eula.n Pbi, bu ko- tadı pmdi bütün Yemenill gö~ :rat· ıd11 §ti kıMB MJanfau &lclıın: · 

ve eli"' r vili\yet· 

lerdc R am z c 'DArt s günün· 
den ba 'adı. 1 tanbul müftüıll 
rnsatnne en ld v malumat üze· 
rine bur.u böyle lln etti. Garbi 
Trakyadan gelen haberlerden 
anlıyoruz ki ~er oralardaki 

müf ler r 
g nü e b dığını ilin etme· 
mi er. R t le•I r 'nin mevcut 
o • ı :ınt rdan kalma 
usull re t ~ ı · o arak "biz ayı gör· 
dük,, d iyen ışahiUerin çıkmasını 

beklemişler ! 
Bu gibi ha e 1erı aldıkça 

Türkiyeden ayrılmış olan yer
lerdeki Türk kardeşlermizin 
htllerine acımamak etimi:ıden 
gelmiyor. Çünkü ramazanın ıir· 
diğine kanaat getirmek için ilim 
ve fennin en m6kemmel vaaı
talarına inanmıyarak hail iki 
ıüpheli şahidin gelmesini bek· 
liyen adamlardir ki oralaı daki 
zavallı Müıliiman Türklerin ha· 
vat ve mukadderatlarına kal'IJ• 
~ak salihiyetini kendilerinde 
görnyor ve bunun için de im
kln buluyor. Şapka giyenleri 
tekfir ederek nikahlarını kıy
mıyor, ölülerini yıkamıyor, en 
meşru hakları olan mirasların· 
dan mahrum bırakıyor l Yalnız 
tununla mUteselli oluyoruz ki ka
ranlığa, cehalete istinat eden biç 
bir hüküm ve kuvvet devam et· 
memiştir. Onun için milli hudut
larJmız haricinde kalan Türk 
akalliyetlerinin de bu cahalet ve 

zulmet istipdadındnn yakın bir 
zamanda kurtulacaklan şüphesiz· 
dir. JI. -. • 

latanbul nUtusu azahyor mu? 
Bazı akıam gazeteleri, latan

bul nüfusunun vaktile bir buçuk 
milyonken şimdi yarım milyonu 
biraz mütecaviz olduğundan bab
setnıekte ve şehir nüfusunun 
günden rilne aıalmasının lstan-
bulun iktısadi va~iyeti itibariyle 
biç de iyi olm~ dıümı ilave eyle
mekteydiler. Şehrimiıin salAhi
yeltar erkanı buna cevaben; ı ... 
tanbulan hü !!m t merkeziykc 
ancak 1,5 milyon nüfusu oldağt: 
söylenildıiin" fa at bur.un da b r 
tahriri nü!-u8 y~pıl~amış olduğu 
cihetle haki bir rakam olamı· 

e kfedir. 

(Şimdi son kıt'a:nnı da ritt!. :Ra 
dakikadnn itihnren Hüdeyde lnziliz· 
Jcrin tahtı işgalindeıdir.) 

Bu kadar senedir şu mM&nm ha • 
""1dayım. Yıllardrr Yemenin bütün a
cı günlerini kfih burada, kih dağ baş 
la rmda, yaşadım, falmt bu anda hisset 
tiğim ıstırap ve J e'sin e!";ini ~ habr
lamıyonım . 

Başmr ellerimin iç.ine aldrm w u
zun bir zamP..n öyle kaldflll, 

Yeni b·r iımitle detin Mr •ykudan 
1')'anrr gibi ka.lAarken: 

- Her şeye ntmn hekliyecczt~, 
chyordum. 

Gayn ihtiyarl bir hareketle od• • 
r.rn boğucu havas ndan kaçmak ister 
gibi yerimden fırl21dım. ıhşan çıktınt, 
umiz hava, açık hava, hava. ıaa,·a is
tiyordum, ker.di kendime, hflllerimle 
düşüncelerimle, duygulanıala bat btı• 
p kalmak J1tiyacmdaydm. 

Derhal atmuı. atladIJB, n kırla 

ıOrdüm, Yolda baim biSyle fmalmu-
taı yap ya ln~ ritH~Hc.ı ltayretle • Y· 
ndenlerl, lim T isi ı1treatt,..r-
duın. ~Irdtın 1' *1Ms MrH t .. 
r:1hla r aih otdo • !C: bfthm bu a tize 

r h ruhlara ,._ 

• 
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Merak ı bir istatistik 

Bizde p · yes muharrirler· ne kaza 
En çok hası at getire eser hangisi : Komediler mi, 

p·yes er mi rağbet görüyor ? ciddi 
Darülbedayide 1927 - 1921.:, 192S -

19!!9, 1929 - 1930, 1930 - 1931 temsil 
seneleri zarfında :retimiş dokuz c..:er 
sahneye konulmuştur. Bunlardan on 
dört tane i telif, yirmi beş tanesi ter-
cüme, 1 ' tnne"i adaptedir. 

1927 1 !l2~ tem il senesinde beş 
tane telı oynanmıştır. Bunlar 
Abdülhak U:l mit beyin (Tezer), Halit 
Fahri beyin (Sönen kandiller) i imli 
manwrn piyc-sleriyle R~fik Nuri beyir 
(Kör diiğüm), l\Iü ahip 7.ade Celfı.1 be· 
)in (Fermanlı deli). Yedat Nedim b<" 
yin ( Fe,·kalasrilcr) isim ili komedile. 
ridir. 

1928 - 1929 tem il senesinde dört 
yeni telif eser oynanmı;:. ""'<i telif e
serlerden ikLc;i de tekrar olunmuş
tur. Yeniden tem il olunanlar Halit 
Fahri heyin (Nedim) isimli manzum 
piyesiyle Yakup Kadri beyin (Sağ. 
nak), Vedat Nedim beyin (Kör) isim
li piyesleri n l\lüsahip zade Celal be 
~n (Aynaroz Kadısı) isimli komedi -
ısidir. (Teıer) le (Fermanlı deli) de 
tekrar olunmuştur. j 

Telif eserler 
1929 - 1930 temsil sene inde üc 

yeni telif eser sahneye konulmuq, es: 
ki teliflerden de ikic::i tekrar olun • 
muştur. Yeni oynananlar Yedat Ne
dim beyin (Ila:> van fikri yedi), Cev
det kudret be};n (Tersini! akan ne -
hir) isimli piyesleriyle l\lüsahi pzade 
Celal beyfo (Kafes ark.ı~nnda) kome
disidir. 'fekrar olunanlar (Kör) le 
(Ay.naroz Kadısı) dır. 

1930 - 1931 tem il ~enesinde sah
neye konulan yeni telifler yalnız iki 
taneciktir. Bunlar Cevdet Kudret be
yin (Rüya içinde rüya) isimli eseriyle 
l\lüsahip zade Celal b"yin (Bir karnk 
devrildi) komedisidir. Bu mevsim es
nasında eski teliflerden (J\ör), (Fer• 
manh deli) ,.e (Aynarcz Kadr!'lı) da 
tekrar olunmustur. 

Bunlardan (Tezer) sekiz temsilin
e 3932 lira has.laf yapmıştır, müel

ife düşen 329 liradır. (Sönen kandil· 
Jer) bu müddet i~inde bir defa. oynan 
ıruştır. 162 lira hasılat temin etıniş • 
tir, müellifi Halit Fahri beye diişen 
telif hakkı on üç liradır. Halit Fah
ri beyin (Nedim) isimli eser,i yedi 
temsilinde 1419 Jira hasılat yapmıs· 
tır ve sair bu eserinden 146 lira telle 
hakkı almıştır. (Kör düğüm) komedi 
si bir defa oynanmış, 136 lira hasılat 
olmuştur, .Müellif hakkr on bir lira· 
dır. (Sağnak) üç tem~ilinde 106'.'i li· 
ra hasılat yapmıştır, Yakup Kadri 
beye düşen telif hakkı 109 liradır. 

Vedat Nedim beyin eserlerinden 
(Kör) üç senede on altı aefa temsil 
edilmiş, 6180 lira hasılat olmuş, mu
harririn hissesine de 6.36 lira düşmü~ 
tür. (Hayvan fikrj yedi) bir senede 
dokuz defa oynanmı§, 229.t lira hası
lat yapmış, Vedat Nedim bey bu e:'e· 
rinden de 236 lira almıştır. 

l\fumaileyhin (Fevkal:isriler) ic:im 
li komedisi bir senede dört defa oy. 
ııanmrş, 17U lira hasılat olmuştur, 
müe1lif haldı 141 liradır. Vedat Xe 
dim beyin darülbedayiden dört sene
de üç e~erinden aldığı telif hakkı ye-
5'.'llnu 1013 liradır. 

Bir sene e 27 de oynanan piyes : Bir kavuk devrlldi 
1 l\emal 'e Vn~fı Hıza Be\ 1 

1 l u .} ın dört senede dört eserinden 
aldığı telif hakkr 3102 liradır. 

Tercüme eserler 
Tercüme eserler arasında en çok 

rağbet gören Almancadan çevrilmi 
olan katil dramıdır, iki senede on ye
di defa oynanmış, 72:58 Hra hasılat 
yapmışhr, mütercimi Cemal Rifat 
bey 299 lira tercüme hakkı almıştır. 
İkinci derecede rağbet görmü~ olan 
tercüme e·er Fransızcadan çevrilmiş 
olan (Topaz) isimli komedidir, bir se 
nede on beş defa oynanmış, 4069 lira 
has.lat yapmış, mütercimleri 1. Galip 
,.e Hasan Rasim beyler 167 lira ter -
cüme hakkı almışlardır. üçüncü de
recede rağbet gören tercüme eser Sa 
it Ali beyin Fransızcadan lisanımıza 
çevirdiği (Zehirli kucak) piye~idir. lki 
senede on iki defa oynanmrs. 3673 li• 
ra hasılat yapmı~. mütercimi 151 1!
ra almıştır. Dördüncü derecede Ha -
san Cem 'l beyin Şiilerden tercüme et- 1 

miş ole uP,u meşhur (Haydutlar) piye 
si geli)or, bir senede yedi defa o~ -
nanmıştır, temin ettiği hasılat 2000, 
mütcrcimine düşen 119 Jiradrr. Be -
şinci Şekspirin (Hamlet) idir. Ham• 
let iki senede yedi defa oynanmıştır, 
2764 lira hasılat yapmıştır, müterci
mi Ertu • ruı Muhsin bey 11~ lira ter 
elime hakla almıştır. (l\le~ .. d iig~n da
\ ası) isimili piyes bir senecfo on iki 
defa oynanarak 2419 lira hasılat te -1 
min etmiş ye mütercimi Kemal Emin 
bey 101 lira tercüme hakkı almıştır . 

Luiçi Pirandello'nun (Altı şnh:s mu• 
harririni arıyor) isimli eseri bir sene 
de dokuz defa oynanmış, zrns lira ha 
sılat yapmış, mütercimi Halit Fahri 
bey 99 lira tercüme hakkı alm1:.;tır. 

Tristan Bernar'ın (Reisin kansı) 1 
isimli komedisi dokuz tems'linde 
23:i0 lira hasılat temin etmi~, rnüterci 
mi Şaziye Berrin hanrm 96 lira ter -
cüme hakkı almrştır. Şekspirin (On 
ikinci gece) isimli komedi~i altı teıcı· 

c::ilde 2307 lira hasılat yapmış, müter· 
cimi Mehmet Şü!•rü bey 95 lira al • 
mıştır. Tolstoy'un (Yaşıyan kadavra) 
ve Şekspirin (Venedik taciri) isimli 
eserleri de yedişer temsilde 2140 ar 
lira hasılat yapmr~lar, Brincisinin 
mütercimi Reşat Nuri, ikincisinin nıü 
tercimi Mehmet Şükrü beyler bu e -
ıserlerden SS lira tercüme hakin al • 
mışlardır. 

lira hasılat yapmış, mütercimi Sabri 
bey 53 lira almıştır. 

Bu dört sene içinde darülbedayide 
oynanmış olan adapte eserler arasın
da en yüksek hasılat yapanı !\I. Ke
mal beyle Senilia Rauf h:ınımın .1ol· 
yer'dcn adapte etmiş oldukl:ırı (mü• 
·rai) isimli komedidir. Dört sened(' on 
sekiz defa oynanmış, 55i0 lira hası -

lat yapmıştrr. muharrirlerine :..'92 li -
ra ücret verilmiştir. I. Galip beyin 
Fransızcadan adapte ettiği (Hızu 

aleyhisselam) isimli komedi iki st?ne-

de on üç kere oynanmıştır, temin et• 
tiği hasılat 4209, muharririne dii~en 

173 liradır. 

Nabi Zeki beyin Almancadan a -
daptc ettiği( Y:t.5in hoca) komedicıi 
on üç temsilinde 3331 lira hasılat te-

min etmiştir, muharririne düşen 176 
liradır. Fransızcadan adapte edil -
miş olan (Teyze hanım) isimli komc-
di 12 temsilinde 347.1 lira hasılnt yap
ını trr, telif h 1 kı 142 liradır. Kemal 
Emin beyin Fransızcadan adapte Pt
tiği (lfokotlnr mektebi) on temc;ilin· 
de 3463 lira hasılat yapmıştır. Kem:ıl 

Emin bey bu eserden 142 lira al mı~• 
tır. 1\1. Kemal, Nabi Z<!lı:i beylerin 
Almancadan adn te ettikleri ( Bekiır 
lar) 3389 lira hasılat ve nakillerine 

139 lira telif h~ kı getirmiştir. J. Ga 
lip heyin sa~a gitriden adapte etti~i 
(Bir kit.ı.p) i ·m1j rac·a sekirı temsi -
linde 3208 lira h" ılat yapmıstır. na
kfüne isabet eden 132 lirnclır. l .Gılip 
beyil1 Fransızcaclan adapte eti ·ği ( A
' uk:ıt Zehra Ferit) isimli komedi 11 
temsilinde 3060 Um has·lat getirmi~· 
tir, nakilinin aldığı 1:>3 liradır. 

Bu dört sene zarfında oynanmış 
olan di~er otuz iki adapte eser ara -
smda Mebrure Hurşit hanımm Fran
sızcadan· adapte ettiği (Kız karde~im 
ve ben) dokuz temsilinde 2238 lira 
hasılat yapmış. nakili 92 lira almı~· 

tır. Dökobra'n:n rom:ı.nmdan piyes 
şeklinde tanzim edilmi~ olan (Fazilet 
kuklası) sekiz temsilinde 206S lira ha• 

SJlat yapmıştır, Mebrure Hurşit ha
nım bu eserden de s;; lira almıştır. 
(lpsenin hortlakları) yedi temsilde 
1942 lira hasılat yapmr~ nakili Er • 
tuğrul Muhsin bey 112 Jir:ı teli( hak· 

kr al mı!1hr. Ertuğrul Muhsin heyin 
Almancadan naklettiği (Renkli fe • 
ner) dört temsilde 1621 Hıra ha.c:ılat 

[ Acuzenin Definesi ] 
MUellifl : Nlzamettln Nazif Ressamı : MUnlf Fehim 

Hem im bilir belki de zavaliıyı 
ö düı müslerdir bile .. , 

-70-

- Sen şunu al ve bu adamla hera• ' 
ber hemen Osküdan tut! Şu adamı 1 
ben bu halde birakamam .. 

- Peki ama, kim bu? 1 
- Şimdi sen git te. zamanı gelin-

ce anlarsın .. Yalnız şu kndar bil ki 
bu adamı ben bu halde bir:ıkamam. 

Yesarj arkadaşına dert anlıttamı-
yacağını anlamıştı; beyhude vakit i 
kaybetmektense onu dinlemeyi evla 
buldu. Çekmeceyi kaptığı gibi: 1 

- Hadi .. - dedi -
Bir lahza sonra ikisi de koşarak 

köşeyi dönmiişlercli. 

Yeysel bir iki dakika kadar yerde 
yatan adamın el1erini Ye bileklerini 
oğuşturdu; baktı ki lı:Uiı baygın yat ı• 

yor; hemen sallasırt etti, eve gütiir
dü. Kuyudan bir ko,·a ~u ~ekti, yaz -
masını ıslatarak, alnını, şakaklarını 

oğdu. 1 
Bu işleri öyle acul, öyle dikkatli 

ve miitehalik bir çah~mayla yapıyor• 
du ki değil bir baygın, hatta bir rlü 
bile dirilirdi. Netckim bir kaç d:ıkka 
sonra adam, hafif hafif göılerini 
açmış ve derin bir nefes ~larnk ya -

va., yava.' doğrulmuştu. llk sözü, hay 
retle etrafına bakınarak: 

- Neredeyim ben? - demek oldu 
Yey5el ~imdi gözlerini ona dikmiş, 

her lahza bir parça daha tatlılaşan 
bir bakışla en ufak bir hareketini bi
le kaçırmıyordu. Nihayet; 

- Çekinmeyin, ehemmiyet verme
yin .. - dedi -Burası dost evidir Ha
ki efendi hazretleri .. 

Evet.. Ve~lle çarprşan ve (Paat!) 
diye 5ok mn ortasına arka ü~tii dü
şen adam nakiden başka.~ı de_i{ildi.

1 Fakat nereden tanıyordu Bakiyi Vey
sel? Ve galiba Baki de onu tanıyama• 
mı~tı ki; ayağa kalkrnca yüzüne ı:r:ı
rip g:ır·p lı.-ıktJ: 

- Siz kim.siniT.? Siz de koşuyor• 
dunuz değil mi? 

- E,·et.. Ben de koşuyordum Ye 
cidden fena çarpı~tık ama, bu ne ya
bancılrk har.ret.. 

Kırk yıllık bir ahpapmı§ gibi ıa • 
ub:ıli konuşuyordu : 

- Tanıyamadınız galib:ı? .. 
Ilaki mütcrerl~n: 
- Hayır .. - diye mırıldandr 
- Teessüf ettim. Mamafi bana 

benzer diinyacla s:ıJısız ayı nrdır. 

Tanımasanız ne lhnn gelir.. Fakat 
unutmamış olsanız gerektir .. Bundan 
iiç ıı;ene eVYe1.. 

Anlatma': ~tediği vak'ayı hatırlat 
mak istiyormuş gibi bir an duraKla · 
dı, sonra devam etti: 

ğer kaçmamış ol~alardr şu anda şu 
koskoca \'eysel çoktan öbür dünya)'l 
boylamış olurdu. Çünkü, herifi yere 
serdikten sonra, ben de yere seriliver· 
miştim .. Hanj bir çocuk bile bir iğ • 
neyle üzerime saldırsa canımı çıkara· 
bilirdi. O zaman Baki efendi siz ka• 
pınm açmış ve beni hiç tanımadıı'iınıı 
hal de, evinize almış, günlerce baş u • 
cumda bekliyerek iyile~meme çalış • 
mıştınız .. Siı büyük bir insanlık ~ös
termi~tiniz Baki efendi. Yıllar geçti .. 
Belki bir çok yıllar daha geçec<'k .. 
Fakat bu Veysel o insanlığı unutama 
dı, unutmaz Baki efendi. 

Şimdi şairin yüzünde bir tebcssiiın 
belirmişti. Bir dostla karşılaştığına 

memnun; elini u7,attı: 

- Çok seYindim arkadaş! .. - de
di- Serde dalgınlık var. Seni tanıya· 
mamakhğım gayet tabii.. Dün akşaın 
yediğim yemeği bile unuttum_ Hele 
yarım ~aattenberi, o kadar darmad:ı· 
ğ:ın ki kafam .. 

-Hayır ola .. Fakat sizde bir fel'• 
kaladelik var. Öyle hızlı koşuyordu • 
nuz ki .. 

- Nasrl koşmam.. Hem bak .. tyi 
ki hatırlattın.. Kaybedecek tek sani• 
yem yoktur. 

Ve Veyselin omuzuna vurar:tk: 
-Neyse .. - dedi - Tekrar gö • 

rüştüğümüze memnun oldum.. ile • 
men gitmeliyim .. BiraT. daha gecikir· 
sem .. Hem kim bilir belki de zavallı
yı öldürmüşlerdir bile .. 

- Öldürmek mi? 
Veysel, onun son sözlerini işitince 

birdenbire gükre}ivermişti; derhal 
,airi önledi: 

- Sizi bu kadar alakadıır eden btı 
zava11mrn kim olduğunu öğrenebilir 
miyim? 

B:ıki elini kapmın mandalına at· 
mrştı; yür.ünde acı bir gUIUmse,~ do
la~tı: 

- Anlıyorum arslanım! - dedi
Ne deme 1 tedi · ı anlıyorum .. llD• 

na bir yardım yapmıp niyetleniyor" 
sun .. Fakat ne yazrk ld tehlikede olan 
zavallr .. Zavallı dediğime bakma. bit 
şehzadedir .. 

- Olc:un .. 
- Ve canına kasteden de y;ı.han • 

cı~ı değildir. Padişah olan karde~ı ' 
dir.. ( /Jitmedi) ___, 
ihmal Etmeyiniz 

Beyoğlunda Baker ma ·azaların· 
daki mevsim sonu büyük satışı· 
nın hakiki fırsatlarından istifade 

etmeyi ihr.ıal etmeyıniz. 

- Kariye "emtinde, dar hir sokak 
ta bir adam boş avıanmı§. üç 5e~c- Reşit Rıza tiyatrosu 
ri ark:ı~ından saldırarak canına kas· (Ş hzndebaşında) 

tetmek istemişti. 17 ikinci K~nun p37:ar nkşnm ~a:ıt 

Bakiden gene bir ses çıkmadı: yal 21.~0 da Gaip aranıyor komedı 4 
nız: perde ~aklcden: i\ lahmut Yesari Bey· 

- Kariye benim ~em timdir .. - d ·• 18 - ı 9 ikinci K:\nun pazartesi ve sah 
ye mırıldandı - akşamları sa:ıt 21.30 da KOC,\t\lA BiR 

- Hatta biri rur pala sallamıştı l\tı:TRF:S rnd\•il 4 perde. Teı cuıııe 

ki, az kalsın kolu kö'cünden kopuyor- e_d_en_A_._l\_ı_nr_a_t _B_e_'"------
du. Fakat AIJahın izniyle adam bir ---- Şehzadebaşı ----:ı 
davrandı birini der1ta1 yere serdi, ı:c- Ferah sinemada 
riye k:ılanlar tabana kuvvet kaçtılar.! 

Hadiseyi olanca korkunçluğuyla Bu gece 9.:m da 59 anıst 41 nu· 
yeniden ya~ıyor gibiydi. Aln:nda no· mara fevkal~de v:ırvete. Localarınızı 
hut tanesi gibi terler belirm;şti: 1 gündii:ı:den ted:ırik ediniz Ölüm pren· 

Bereket versin ki kaçmışlardı. E • deb:ız kump:ım·ası ltalvndan geldi 

Cevdet Kudret beyin (Tersine a
kan nehir) isimli ilk eseri bir Sf'ltede 
yedi d'efa oynanmr~. 170:> lira hasr • 
Jat olmuştur, telif hakkı 17;) liradır, 
bu muharririn (Rüya içinde rüya) ad 
1r ikinci esri de bir senede yedj defo 
temisl edilmiş, 2090 lira hasılat yap
mıştrr, telif ücreti 215 liradır. Cev -
det Kudretbe:>in darülbedayiden iki 
senede !iki eserinden aldığı telif hak
kı )ckunu 390 liradır. 

Macar muharrirlerinden Molnar
ın (Şatoda bir oyun) isimli komedi~i 
yedi temsilde 2097 lira getirmiş. mü
tercimi Nabi Zeki beyin hiss~lne 86 
Jira düşmü tür. Şekspirin (Hırçın 

kız) isimli komedisinden yedi temsil• 
de alınan hasılat 2019 liudır, müter
cimi Mehmet Şükrü beyin aldığı S-1 
liradır. Karel Çapek'in (Yapma n -

yapmıştır, nakiline dü~en 93 lir:tdır. 
Ş~indberg1n (~h~nem) i~mli f~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

dası bir tem~ilinde 213 rra hasılat lorya' da 

l\lüsahip zade Celal beyin e~erlc· 

Tinden (Aynaroz Kadısı) üç sent!de 
otuz yedi defa oynanmıştır, 1484!? li
ra hasılat yapmıştır, müellif h:ıkkl 
1527 liradır. (Bir kavuk denildi) hir 
genede yirmi yedi defa temsil edil -
miş, 8271 lira hasrlat temin etmi~tir, 
telif hakkı 825 liradır. (Fermanlı de
li) dört senede on bir defa oynanmış, 
4629 lira hasılat yapmıştır, müellif 
hakkı 430 liradır. (Kafes arka~ında) 
bir senede ge}riz defa tem~il edilmi~, 
2843 lira hasılat olmu~tur, müellif 
lıkııie&i 293 liradır. Müsahip zade Cc-

yapmıştır, nakili Ertuğrul Muhsin be 
yin aldığı telif hakkı on iki liradır. am-- ·- üna • etile 

R. A. u ün ve bütün hafta 
damlar) isimli piyesinden yedi tem - Darülbedayi Temsilleri 
ısilde 2017 lira hnsılat temin olunmu~. Bugün akşam saat ht~nbul Belrdiy~si 
mütercimi Halit Fahri bey 83 lira 21 ,30 da ~ h• ~· t 
tercüme hakkı almıştır. ı1! ır &1yzı l'OSU 

Adapte eserler • Dı'r il~ u on rı·ı~ı 
Bu dört sene içinde oynnnan di • U fl li 

ğ.er .terc~rne eserl~r~n ~>ir .h:ıftada ge-I Yazan: 
tırdıklerı hasılat ıkı brn lındnn aşa - Müsahipzade Celal 
tıdır. Bunl::ır arasında. Suııt Den-i~ Ya km da. yal ova 
h:ınımın Andiryef'ten tercüme ettiği • 
(Tokat yiyen ısoytarı) yedi tcm,ilin- Türküslj ilk mu· 
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de 1690 lira hMılat yapmı~, müterci• ıikili komedi. 
mi 69 lira alm-ştır. Şiilerin (Hile ve P~zartes· gün· : 
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esa günü ger c •• 
Ali Vasfi haini Garbi Trakyadan 

pılıyı pırtıyı toplayıp kaçtı 

lslAm cemaatinin da.lavereci reisi nerede? 

lskeçeden yazllıyor: Is keçe 
de Türk ve gençlik düşmanı 
olara~ ~öhret bulan Ali Vasfi 

haini kaçmıştır. Kaçmasının se
bebi eski Trakya valiiumumisi

nin ·zaharetiyle Islam cemaati 
reis iğine geçtikten sonra burada 
Yaptığı suiistimallerin hesabını 
Vermek zamanı gelmiş olduğu
nu anlamasıdır. Uzun zamandan· 

danberi lskeçe halkı bu Ali Vas
fi hainiyle anenesinin elinde son 
derecede b·zar bir hale gelmişti. 
Aleni surette yaptığı suiistimal
lerden do1ayı bile 1 ·mse l·end•-

sine sual sormak ces:uetini ken· 
dinde bulamaz olmuştu. Nihayet 

halk feryat etmiye mecbur ol· 

du, Büyük gürültüler neticesinde 
bu adamın hesabını tetkik için 
bir tetkik heyeti teşekkül etti. 

Fak at bu heyet Ali Vasfinin 
elinden hesap alamadı. Bir de-

recede ki Teftiş heyeti cemaat 

riyaseti daıresinden içeriye bi e gi· 
ternedi.Nihayet Türk Yunanistan 
lllünasebatımn değışme:;inden 

sonra bu adam artık mev1dinde 
dura Tiıyacağını anlamış, bunun 
Üzerine cemaat riyaseıinden çe-

kilmişti. Bununla beraber Ali 
Vasfinin cemaat riyasetinden is
tifa edip çekilmesi kafi değildi. 
Şimdiye kadar yaptığı suiistimal
lerin hesabını vermesı lazım gel-

lirdi. Bu hesap günü de yakla

f1Yordu. Ali Vasfi bunu anladığı 
İçin lskeçede kalmıyarak hudut 
haric·ne firar etmiştir. Firarı ani 
olduğundar "'reye xitfği anla
şılamamıştır. 

Şayanı dhckat non:ta .şudur : 
Yunanistanda en küçük iJişiği 
olan bir ., mın pasaport alıp 
gıtoıesine nkan yoktur. Böyle 
Olduğu nalde Ali v a~fi haini 
lslam cemaatine ait bunca sui· 
istimallerinin hesabını vermeden 
tı~reye gitmiştir ? Bu cihet ha· 
~aten merak edilecek bir şev-

dir. Kimler tarafından himaye 
edilerek kendisine pasaport ve
rildiği halk tarafından sorulmak· 
tadır. 

Uç karı ı ra 
Ivahakiı 
O abi ·r mi? 

Amerika hu utlarından içeri 
gırmek için, bir takım şartlar ·e 
kayıtlar vardır. Bunlardan bir 
hü~nii ahlalc sahibı o'duğunı 
bat etmektir. Bu kayıt'ardaı 
bir kimse istisna edilme~' 
dır, hatta hükümdarlar bi'c 

Afrikada himaye altında 
lunan hükumetlerden Ubang'.ı 
krala haşmetli Granubale Hz., de 
işte bu kayıttan hariç kalama
mıştır. 

Haşmetli Granubal~ Hz., bü
tün maiyeti ve üç zevcesile Nev
yorka gidince, memurlar gelip 
sormuşlar: 

- Bn yanınızdaki üç hamın 
kimdir? 

Haşmetp~nabın teşrifatçı başısı: 

- Hu har.ımlar, demiş, sultan
lardır, haşmetpenahm muhterem 
zevceler ... 

Hunu işiden memurlar Ame-
rikan zihniyetine göre üç karısı 
olan bir adamin hüsnü ahlak 
sahibi olmasına imkan görülme· 
diğınden kralı Amerikaya kabul 
etmek istememişlerdir. 

Fakat zenci alması zeki o!
masına biç te mani olmayan teş-
rifatçı haşa gümrük memurlarına: 

Hayır canım, demiş, lati-
fe ettim... Bu hanımlar, haşmet 
pananın ... Dostlarıdır ı 

Bunun üzerint. Amerikalı me
murlar düşünmüşler, dostluk iyi 
bir şey olduğu için, Vbangi kra
lının hüsnü ah ak sahi'>i olduğu· 
na bük metmişler ve Nevyorka 
çıkm:ı<::ın"-1 m .... .,..,.J,. ptmislerdir. 

Tayyar~ Ct.;mıye inde içtima 
Zekat ve litrenin ne suretle copla· 

nac:ığı hakkında göıüşülmek üzre bugün 
(paı:ır) saat 15 te Cap;aloğlunda Tayyare 
Cemiyeti lstanbul Viliyet şubesinde k:ııa 
ve nahiye şube'eri rci~lerinin l~tir:tkile 
bir içtima :ıktedilecektir 

....... __ ı:M:t;;;ı;;;ı:~..,. Nefis bir Türk masalı .,..n:ı;z:ı;.ı~OOEZl:MZliimil!~ 

\1 ~~srada zengin, gösterişli, 
l ergıla, fıkara babası, düşküıı-
r~ti kayırır, mazlumları sevindi
br, yetimlerin boynunu okşar 
d abadan bir adam vardı. Ora
b akj gemicilerin, denizcilerin ahi 
h~~a~ıydı. Hint den zinde, sa· 

erınde görmediği bir karış 
te~ Yoktu Her kes ona (Kaptan 

a a) derdi. 
k l<.l'lptan baba bir gün den·z 
d •}'ısında bir kahvede oturuyor
ttı u Hep denizciler etrafını al-
ta;!~;· Her biris ni birer suretle 
iht 

1 
ediyordu. O esnada bir 

ba 
1
Yar çıka geldi. Kaptan ba

l ~Ya (bana k m gemisinı altı ay-
ıga kir ' l d•v• ta aya venrse ıs e ıgı pa-

b. Yı Veririm) c!edi. Kaptan balla 
ın ı· . 

ti. ı-ta ıstedi. Derhal kabul et-
lartt ernen bin tane kırmızı altın 

1 Verdi. [1 J 
(Yarınd V•ı .. b ..... . 

1. . Pgı o ursu gun ge-
ırırn. S . ' . . 

Ritt· enı alır giderım ) dedı, 
ı. 

lle l<.apt.a.n baba altınları alıp evi 
A gıttı 1" l • • ( k d "\İle · . ' Ş erını yo una oy u. 

sını d . d 
Çoıu·u a am!arına ısmarla ı. 
~lirn!t na Çocuğuna lazım gelen 

1 Verdi. 

Toplıyan: Kastamonu meb'usu Velet 

Kararlaştırdığı zamanda sahil
de hazır bulundu. ihtiyarda ya
nında bir arap ve bir çocuk eş-
yasiyle çıka geldi. Kaptan baba 
da alacağını aldı. Üç kişi gemi 
ye binip açıldılar. Üç ay denizde 
çalkalandılar. Neden sonra bir 
ada belirdi. Dümeni oraya doğ
rulttular. Gemi kenara gelince 
ihtıyar adayı bildi. Emretti. 
Eşyayı karaya taşıdılar 

Köleyi arkalarına düşürüp 

gitti.er. Biraz yürüdükten sonra 
bır dağ dibindeki düzlükte bir 
çok kuyu gördüıer. ihtiyar bir 
kuvunun iizerınde durdu. Kaptan 
baba, dedi. Ben bir bezirganım. 
Buradaki inci kuyularım vaktile 
keşfettim. Kendim de ıslah ve 
tamir ettim. Madem aramızda 
bu kadar hukuk peyda oldu. Se-
ni de çok faydalandmrım. Ay
rıca da sana ~ene bin kızıl 
altın veririm. Bu kuyu arın 
içinde sedeflerin harmanı var. 

Denizden buraya yol var. 
Buraya sokulup beslenirler, ço-
ğalırlar. Gayet it , emsalsız ınci 
yaparlar. (Yelfoıun) dedikten bi-

Garp cephesinde 
Muharriri tekrar 
Evleniyor! 

"Garp cephesinde sükunet 
var,, unvanlı eseriyle bütün dün
yada tanılan ve eseri yirmi do
kuz lisana tercüme olunan genç 
Alman muharriri., Erib Remar
que yakında ikinci defa evlene
cektir. Kendisi bir kaç ay evvel 
BerJinin en güzel ve en mümtaz 
kadınlarından biri olan zevcesini 
boşamıştı. Muharririn yeniden 
evleneceği haberi büyük bir me
rak uyandırmış ve gazeteciler 
onun yeni intihap ettiği zevce
nin kim olduğunu anlamak için 
hayli uğraşmışlardır. 

Nih yet Deutche Zietuns ga· 
zetesi uzun tahkikattan sonra 
genç muharririn yabancı bir ka
dının değil, fakat sabık refika
siyle nikahını yenilemcğe karar 
verdiğini öğrenmiştir. 

Remark, bir kaç hafta sonra 
nikahım tecd t ederek eski ka
rısiyle tekrar yaşamağa başhya
cakhr. 

Esasen bu çiftin evli olduk
ları sırada birbirlerine son dere- c 

cede merbut ve mesut oldukları 
görülmüştür, her hangi bir anla
şamamazlık netices'nde aynlan 
karı koca birbirlerinden uzak 
kalınca birbirlerinin kıymetlerini 
daha şiddetle ve kuvvetle anla
mışlar, vakıt geçirmeden tekrar 
birleşmef?e karar vermişlerdir. 

iki ayak~ 
Olduğumuza 
Şükrede1im! 

"insan, iki ayak üzerinde dim 
dik yürümenin verdiği karar sa
yesinde, söz söylemek kudretini, 
yüksek dimağını, güzellik hissini 
bilhassa kadın gi:zelliğini idrak 
hissini ihraz etti!., 

lngilt erenin maruf doktorla
rından Leonard Villiams şayanı 
dikkat bir konferansında bu fi
kirleri ileri sürmüş ve şu sözleri 
söylemiştir: 

"insan dört ayak üzerinde 
kalsaydı. onun merkezi ci~azı 
asabisi inkişaf etmezdi. Halbuki 
insandaki en büyük sıfat ve 
meziyetlerin membaı odur.,, 

lngiliz doktoru daha sonra di-

nazir inci bu kuyularda bulunur. 
imdi bu kuyuya in, inci çıkar, 
çuvallarımızı dolduralım, yarısı 
senin, yarısı benim .. 

Kaktanbaba incinin ne yaman 
servet olduğunu bilirdi. Bir anda 
karun olacağını düşündü. Tama, 
gözlerini bürüdü. Hemen ipi be
line bağlayıp aşağı indi. Orada 
bir sedef harmanı buldu. Zenbili 
doldurdu, ihtiyar çekti. Muayene 
etli. incileri ufak buldu. (Bu in
ciler yaramaz. Başka kuyulara 
bakalım) diyerek Kaptanbabayı 
kuyudan çıkardı: 

- Sen hiç endite etme. Biz 
çok zengin olacağız. Burada koz 
gibi, kiraz gibi inciler var. On
lan bu'alım .. diyerek kuyu kuyu 
geıdılcr. Jstedikleri kuyuyu bul
dular. Gene do durup doldurup 
çık rmıya başladılar. Arap da 
muttasıl çuvallara dolduruyordu. 
Gece o unca Kaptanbaba: 

- Artık yoruldum. Beni çe
kin Yarın gene toplarız, dedi. 
ihtiyar: 

- O ası çok rahat. Sen ora
da stediğın kadar dinlen, yat, 
uyu . Diye cevap verdi. Biçare 
kaptanın aklı başından iidip yal· 
vardı, yakardı, h~r türlü teminat 
verdi, andlar içti: 

- Bir paranı istemem. Sırrını 
kimse) c tıçmam. Diyegördü. 
lbtıyarın l ulagına girmedi: 

-
• e ı 1 ••• 

arsı L I1·s an hükumet· den nişan 
ve kordon aldı 

Lehistan hü· 
kümeti, esbak 
Amerika reısı 

cumhuru Mis· 
ter (Vilson) un 
Lehistanı ihya 
etmek ve istik
lalini temin et
mek hususun
daki mesaisini 
takdir için Mis
ter Vilsonun 
refikası Madam 
(\' ··-•.m) a yeni 
Lehistanın e 
büyük nişanın 

ve kordonunu 
hediye etmiştir. 
Lehistanın Amerika sefiri Mösyö Titas FiJopiriç bu nişanla kordo
nu Madam Vilsona takdim etmiş bulunuyor. Resimde Madam 
Vilson'la Lehistan sefiri görülmektedir. 

ta yadan 
ara A mışlar! 
Viyanadan gelen son haber

ler, Avusturya siyaset aleminde 
büyük bir rezaletin koptuğunu 

bildirmektedir. "Arbeiter Ze
itung,, gazetesine Juspruk şeh
rinden 'bildirildiğine göre Avus
turyadaki Heimvehren fırkasının 
Tirol'daki reisleri doktor Steidle 
iki gazete aleyhine bir dava 
açmıştır. Bu duvanın son celse
sinde, gazeteciler, kendisinin 
ltalya hükumetinden iki milyon 
liret tahsisatı mesture aldığını 
ve bunu isbata hazır olduklarını 
bildirmişlerdir. 

Bu mebla~dan doktor Steidle 
fırkanın diğer rüesasının itirazı
na uğramadan istifade etmişmiş • 

yor ki: 
"Bir insanın vakti gelmeden 

ihtiyarlamasının başlıca alamet
leri ensesinin sertleşm~sidir. Elli 
yaşına varan ve ensesiyle umuz
lan tek bir parçaymış gibi kı
mıldanan bir adam, bedeni ve 
fikri inhitata başlamıştır. Bu çe
şit adamlarla ilim müessesele
rinde sık sık karşılaşırız. ,, 

- Ben tecrübe için zehir ye
mem. Seni çıkarayım da kendi 
felaketimi kendi elimlemi hazır
lıyayım. Sen benim sırrımsm. Sır 
dediğin örtülü gerek dedi. Bi
raktı, gitti. Gemiye inci çuvalla
rını doldurup aç.ıldılat. 

Zavallı kaptan baba, hayatın
dan ümidini keserek kuyu dibin
de aihya sızlıya sabahı etti. Er· 
tesi gün bir halis çaresi aramak 
için çok dikkatle kuyunun etra
fını dolaştı. Yukarı çıkmak 
çaresi bnlamadı. Sedeflerin 
denizden geldikleri aklına 
geldi. Dikkatle her tarafa bakın-
dı. Şurada burada insan kemik
leri gördü. Meier ihtiyar başka
larım ela bu tuzağa düşürmüşmliş 
En nihayet deniz yolunu da bul-
du. iki gün son derece gayretle 
yolu ayıkladı. Bin zahmetle de-
nize çıktı. Yüzerek karaya çı
kıp dinlendi. Elbisesininin ça~ 
murlaıını yıkayıp kuruttuttu. 
Yabani aiaç meyvasını yedi, su 
buldu, içti. Kuyuların etrafını do
laştı. iki tarafma bakındı, tabii 
ihtiyar gitm ştir. Günlerce bir 
yolcu gemisi bekledi. Hiçbir gi
dip gelen yoktu. Artık ümidini 
kesip mahzun otururken uzak. 
tan bir karartı belirdi Tecrübe
si .sayesinde bir gemi olduğunu 
sezdi. Hakikaten büyüle bir ge
mi göründü. Elb.sc.smi hazır ıadığı 

Gripten 500 
Kişi öldü! 
Londradan verilen haberlere 

göre, grip hastalığı lngilterede 
de salgın haline girmiştir, Bütün 

memleketteki hastaların mikta
rını teshit etmek kabil degildir. 

Fakat, yalnız son hafta içinde 
gripten 500 kişinin öldüğü tesbit 

edilmiştir. 

HIUUlahmer cemiyetinin verem 
sanatoryomuna yardım edenler 

llilô.hahmer cemiyetinin yardımıyla 

verem mücadelesi cemiyeti tarafından 

ErenköyUnde tesis edilen sanatoryoma 
muhtelif müe~seseler n kirnıelcrcc y:ır· 

dımda bolunulmuştar. Verem mücadele 
cemi\'ctİ kendilerine te~ekkür etmektedir. • 
Ba meyanda Kıı~apl:ır şirketi namına 

Ahmet bey sanıtoryomun fki odasının 

tefrişi için 300 lira sarfctml~tir. Dr. Bür-

han Fehim bey tarafından ~00 liralık 

bir yazı makines~ Zenit fabrikası acante· 
li~inde M. Bernctr Zfglcr 45 liralık ı:aat, 

M. Yidma 20 liralık ilAç, Evliya zade 
Nureddin bey 25 liralık vakez cihnzıyla 

15 liralık bir baskül, Şişman Yanko mah· 
durnlan l~ liralık havlu, !\J. Farhi 2.> 
liralık elektrikli sıcak hava aleti ve 58 
liralık mııhtelif eb'atta pas pas almıştır. 

sı,t:ığa takıp salladı, imdat dile
di. Ses yetişir dereceye geldik
lerinde bağırıp söylenince fehi
kete ugrayanlardan olduğunu 

anladılar. Sandal indirip gemiye 
aldılar, tanıştılar: 

Kaptanbaba burada ne gezer
sin dediler. 

- Fırtmadan gemim battı. Bir 
tahta parçasiyle bu karaya çıka· 
bildim. Siz nerden gelip nereye 
gidersiniz.. dedi. 

Habeşten gelip Hindistana gi
diyoruz dediler. Mah2un olup: 

- Ah keşke Basraya gider 
olaydınız. dedi. 

- Baba! Üzülme. Tanrı onu 
da yaratır dediler. Günlerce de
niz üstünde dolaştıkları halde 
kara görünmedi. Kaptanbaba: 

- Bir iki gündenberi gemimiz 
şu tarafa doğru çekiliyor gibi 
seziyorum. Demiye kalmadı, uzak· 
tan minare gibi bir kule görün· 
dü. Ayinei Çini gibi yaldırıyor
do. [2] 

(Bitmedi) 

[t] F:ski zamanda p:ıralar kati ta· 
karrür rtmrmi~ti Daima kesir cksiltir
Jcrdi. Çok para alıp verenler tnrtnrlıırdı. 
Tartılmış seçme paraya (nnl.:it para) der· 
!erdi. 

l2J insanlar önce suya bakıp çehre
lerini g15rmüşlerdi Sonra mücella demir· 
den ayna yapıldı. Pulat çiniden yapılan 
aynalar kı metlı) di 900 tıırihi hlcrisine 
dııkar \'ıırdı. 



·ı Günün Muhtırası li 
~~-~~~~~~~ 

Nihayet maruf bir Fransız gazetesi 
baklayı ağzından çıkardı : 

Taınırai meselesinde Inglliz ve Fransız 
noktai nazarları arasında lhtllAflar var 
P aris, 16 (A.A) - Petit Parisien yecek itilaflar ak ti ihtiyarınrn hah. 

di) or k1 : Tnmirat meselesinin halli şediJmesi, en ziyade mazhan müsaa .. 
h nkkmdn:ki Fransı-z, İngiliz noktai de millet maddesine muhalif hareket i 
nazarlarının pek farklı olduğunu ve l etmek demektir. 
lngiliz, Fransız hükumetlerinin tea. Al manyaya gel.iıtce, mütahassıs1a· 
ti etmiş olduklan muhtıralarda teş • mı tktısadi teşriki mesaiden maksat. 
rih edilmiş olan usullerin muhtelif Avrupayı müşterek bir piyasa haline 
bulunduğunu söylersek kimseyi hay- getirmek olduğu suretindeki esa..~ fi· 
rete düşürmüş olmayız. kirlerind tasvip etmektedir. Mamafi, 

Fraru ızlar, Amerikan alacaklı la.. Almanya bazı devletler tarafından 
rmın hesabını kapatmasmı temin et- meselA gümrük tarifelerinin yükc;el . 
meden evvel Alman borçlu hesabını tilmesi ve kontenjantmanlar gibi ftti
kapatmanın mümkün olmadığı müta• haz edilmiş olan tedbirlerin raporun 
leasında bulunmaktadırlar. tavsiyesine tamamiyle mugayir oldu. 

lngiJizJer, umumi ve kat'i bir sün ğu mütaleasmdadır. 
ger darbesı İ$ötiyorlar, ve Fransızla- Siyasi cllvele•meler 
orın zaruri addettikleri ihtiyat tedbir- Pari , 16 (A.A) - 'M. Brüning, M. 
leri almaksızın tamiratın ,.e borçla - Bıiand'a bir telgraf çekmiş ve sami• 
nn ilgasım arzu ediyorlar. mI selam ve temennilerini kaydede • 

Bu noktal nazar ihtiJaflan o ka • rek mumaileyhin beynelmilel mesele
dar miihim ve zaman o kadar krsa · !erin halli için sarfedilen gayretlere 
drr kıi: Fransa hükumetini nlüzumlu mümtaz bi rtarzda iştıirakini hatırlat
addeylediği mütekaddim itilafın vü- mış ve mütekabil iştiraki mesaileri • 
cude getirilmesine ihtimal verilme • nin hatrrLc;ını tezgar eylem.iştir. 
mektedir. M. Briand, cevaben teşekkürlerini 

Lausanne konferansının tehiri, ve iblağ ve vazifesinin itmamı için M. 
bu suretle arzetmekte olduğu tehlikr- Brüning'e sıhhat temenni etmiştir. 
nin bertaraf edilmesi n~ lngiltereylc ltalyan mutahassıslara 
bir itilaf zemini bulmak için Hoover Londra'da 
moratoriyomunun nihayetine kadar Londra, 16 (A.A) _ Italyan müta-
geçecek olan beş aydan istifade olun- hassıslanndan M. Beneducc'yle M. 
ması ihtimal faydalı olacaktır. Butd, Paruteki Fran51z reffklerfylc 

Alakadar Fransız mahafiti, bu 
gôrüştUkten sonra eTVelkl akşam bu· fil\re iştirak etmemekte değildir. 7.ira 
rayn gelmişlerdir. Mumaileyhima, 

Londra'yla itilafm lüzumlu olmadığı dün sab:ıh hazine nezaretinde 1\1. 
mütaleasmdadır Chamber1ain ve Sir Leith Ross'u 

Cenevre, 16 (A.A) - Cemiyeti ak- görmüşler ve tamirat meselesi hak • 
vam katibi umumiHği. Avrupa birli~i k d .. .. .. 

1 
d' 

k • 1 h"'I • 1 ın a goruşmuş er ır. 
omı yon una aza n an u rnmet ere, 

ikUsadi mütıhnssıslar komitesinin ra Kayser Almanyaya dönmlyecek 
ponı hakkındaki Alman ve lngiliz hü Amstcrdnm, 16 {A.A) - Hueter 
kümetlerinin mütalealarını bildir • Ajan rnın Doom muhabirinin mev • 
mi tir. uk bir membadan aldığı maHimafa 

lngiJtere bi1ha sa mıntakavi itilaf göre sabık Kayser'in Almanya,ra dön 
Jara müteallik o!an ve eyvelce murah mek niyetinde olduğuna dair Dally 
haslan tarafından ileri siirülmüş 0 • Mail gnıetesinin verdiği haber doğnı 
lan noktai nazan muhafaza etmekte- de~ldir. 
dir. Bu noktai nazara göre, herhan- Manidar bir seyahat 
gi bir ~mlekcte diğer bir memleket· Paris, 16 (A.A) - Fransarun Lon-
le başka memleketlere tatbik dilmi • dra efirı Parise gelmiftir. 

Poinca.re kendis'ni ve siya
setin' ~üdafaa ed'yor! 
Dünyanın bu hale gelmes·ne 

sebep kimdir ? 
Fransanın sabık başvekili Al. Ray-1 

mond Poincarc iktısadl bu/ıranla si -
yasi vazıyet lıal.:1.:ında bir makale ncş 
retmiştir. Aynen naklediyoruz: 1 

vA ı1 o1abllrnek için 1\1. Bayet'nin ma· 
kalesi icap ediyordu. Halbuli,i ben 
temmuz 1926, mevkii fütidıı.ra frankm 
suı.ut ettiği ve her gUn fnflatfon'l:ı 

• 

Bütün dünyada hüküm üren lktı- 1 

sadi buhran ve yeryer çı.knn tılya$İ 
buhranlar. dünya matbuatınd bir 
çok 1·e hazan birbirlerine zıt mal.nle
lerln çıkmasına sebep oluyor. Bunla· 
nn heyeti umumiycsi arasında, Fran l 
sa, Belçika. Çekoslovakya, Yugo,c;lav
ya, Polonya 'e hatta Almanya matbu 
e.tındn, şah ımı metheder makaleler! 
görd-m Bu kndar çiçeğin gür.el ko -
ku1arryla me tolmaklığ' m için. Re. 
publfü gazetesinde M. Albert Ilayet 
imzalı bir mı:ıkale gördüm, ve bu ma· 
kale bana bir soğanlı ço~ha tesirini 

lJuna bir çare arıuıdrğı, baıinenin l 
günden CÜOC bo (dığı ' 'e glttfkçe U· 

ru ruma ynkla~ddığı bir sırada getd;
gı J zannediyordum. Fakat görülü· 
yor ki fena halde ynnılmışım. Ililı\ • 
kk, temmuz l926 da bütün l'azıyet 
iyiymiş \"C f~Jerl benim kabincın nl -

füst etmiş! ı 
Talcbesj Da1adicr için bu kadar 

üzülmüş olan zavallı YC aziz Hcrıiot 
acaba miiştcrelc mes.-ıimizin bu şuret
le tef::.irlni nnsr1 telfıkki edecek? 

ynptı. ı 
Serle,hu ı (Yeni hir P-0fncare'ı=i .. 

J'li istcnıi)·orcı.) olan bu makaledf' I 
bu ccrej a111n bir fe!ft!~etin başlangıcı j 
olduğu ÖJ. lcnmcktedir. 

n günkü buhran muhtelif fırka. 

I:ı men up şnhs!yetler ara ında be· 
nim yaptığım ittihadın neticesifm 1ş. 

1\Jalm1c) c nazaran, ancak bir nkidc 
ctraf:on:ı toplanmış olan şahsiyetler 

bir JıükCimct fdar.c ed.cl>Hirler • 1 
ı. na) ct'nin maknl i, tamanıi) le 

hafızamı knybcttığime lv•ni inandır
dL FH!rnkika ben, bü~e aç.ığmdan. 
işsizlik ve aireclen mes'ul oldu?umu 
hatırlıyamıl ordum. Bu hakikatlere 1 

M. Bayct'le l\I. DaJadler ulhli 
idame i~in harp mMrdlnrının kat'ı~· 
~·en artt:rılmnm:ıeını, fakat terki tes
lihat ynpılmnsını istiyorlar. YaJmı, 

ne suretle ve nasıl hudutlarımızın em 
ni)·et cltma almaca~ru sö)·lem1yor-

1 
J:ır, tenldtlerj ne kndar bolgn pr-0 • 
gramları da o kadar bo;,tur. ldd:alu· 
rma göre tarnaml>·le r.adikaJ bir ka
bine derhal '\'aı.ıyt?ti düzclt~cek. işsiz 

liği kaldıro(ak, bütçe açığını kapıra • 
cah, \'C bİJ' kelimeyle,, bizim ıe~ebbii.5 
ederek kısmen d~ yııpmıya muvaffak 
olduğumuz işi, bl7.den dnha lj; bir ~ 
!<ilde yapacaktır! Bize, kat' 1 tedlıir

ler vadederek, bütçe :ıçığmın muknd
des bir fttihat s:+bl boş !Aflıı.rb. dol •

1 durulanu)ata&ını eöyluıorlar. Bu 
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Toz halinde mey\'a 

Karl Hessel isminde bir Aİ
man 'ın taze yemişleri, 1ez:ıet1Pri· 
ne ve gıdai evsafına halel getir
meden, toz haline ifrağ için bir 
usul keşfettiğini yazmı§tık. Bu 
usul sayesinde, çürümiye mah· 
h<im olan birçok meyvaJardan 
istifade temın edilmekte ve tat
bikatına ~eçildiği tııkdirde mey
va müstahsılleri için birçok kar-
lar tehassül edeceği ümit olun· 
maktadır. Alınan malumata gö· 
re, Kari Hessel elyevm ye· 
mişlerin bilfiil toz haline ifrağile 
meşgul olmak üzre "Deutıcbe 
frocken Frucht G. m. b. H" iı
minde merkezi Berlinde olao bir 
şirket teşkil etmiştir. Yakında 
ımalata baş\ıyacaktır. 

hususta mutab:kn. Fakıtt gelif biı· ra
dikal görüşle de bütçe açığı kapatıl
maz. Bugün yapılacak cehit, bütün 
cümhuriyetç.ilerin. gelecek intiltapta 
ıin1ihap edilmemek korkusundan aza
de olamk, bi:-Jcşm"lerini ve miUi men 
faati her şeyin f e\'ldnde tutmalarını 
emrediyor. Bizim bu vadide almış ol
duğumuz tedbirler ozamandan bu z.a. 
mana kadar o kadar şiddetU hücum
lara maruz kaldı k1, nihayet bunlann 
kaldırılma.c;ı icap etti, ve bugün, mün 
trbiple .. tarafından, ikfJsaf. edilmesi 
memnuniyetle kabul cdilmi olan 
meblağ ortada yoktur. 1.92.1 ve 192:i 
teki vaz.'}'etc eğer tekrar dlişmek is -
tcmiyı0rı;:ık bu parayı yeniden temin 
etmeliyiz. Bunu kdm yapacak? Kime 
kabul ettirebilecek? \'aküyle ıslaha· 
ta man; olup cömutHkleriyle nazarı 
dikkati celbetmiş oJanJnrm bu isi ba
şarncnldnnnı iddia etmek garip olur. 
Dana öyle geliyorki, fırkalar, iı:ı yn • 
pı1acak zanrnnda siya.St mücadeJelere 
gireceklerine, birbirlerini nazikane 
bir surette kontrol etmelidirler. 

Bfzznı • !ılnc Dona1d bile bunun 
lüıunıuııu anladı. Frnnsada da bunu 
nnhyan radikaller ıve h:ıtta sosyalist
ler bile \'ardır. Fııkl\t ne .M. Dala • 
dier ne de l\I. Dayet bunu anlıy:ın -
lnrdan değildir. 

M. Magtnot•nun öllimii maah~ef 

işleri kolaylaştıracak değildir. 

Du ölüm, Fransa için, hemen 
hemen tamir edilmez bir f ela · 
kcttir. ?tf. M:ıgin<>t pek cessur Ye 

pek tecrübeli bir harbi}·e nazırıydı. 

Ieclişte büyük bir nlifu7. eJde etıni,.· 
ti. Herke.s, onun emniretimiz için el
zem tnhı;isat İstediğine lranidi \'e mij-1 
nakn a etmeden bunu kendisine ve
rjyorlardı. Bütün fırlı:alnnn, radilml 
olsun So~yalist olsun kendisine em -
niyeti \'ardı, ı 

Raymoml Poillcare 

"' avı 

Yazan: lren Nemirovski ----.......... ---........... ~~ 
Hasta bakıcı, yavaşça elini 

kaldmp yanına uzattı. 
- Doktorun söylediklerini duy

madınız mi? .• Bu sancılar tama
men asabidir... Bir şey değil ... 

- Bir şey dcğilmi? 
Golder içini çekti, dirsekleri

nin üstünde kalkındı, tekrar fal 
açmıya başladı. 

- · Sakın kalp olmasın? 
Hasta bakıcıya bakmadan ko

nuşuyordu, hasta bakıcı teminat 
verdi: 

- Yok camm.. Hayır .. 
Doktor Gedalya kendisine, has· 

taya birşey söylememesi için sı
kı sıkı tembih etmişti .. Tabii bir 
güp öğrener.ekti. Fakat ona ait 
bir iş değildi. Zaval lı adam, Ö· 

lümden ne kadar korkuyordu. 
Haşta bakıcı iskambil kağıtlarını 
göstererek: 

-Yanlı§ yaptınız.. Şuraya İs· 
pati beyini koyacaksınız, papazı 
değil, dokuzluyu da şuraya .. 

Golder, onu dinlemiyordu: 
- Bugün ne? 
- Sah. 
- Ne çabuk sah olmuş. Hal· 

buki Londrada olmaklığım la· 
zamdı. 

- Yok Mösyö Golder, şimdi 
artık eskisi g bi sık sık seyahat 
etmiyeceksiniz. 

Hasta bakıcı bu sözleri ağzın· 
dan istemiyerek kaçırmıştı. Gol
derin birdenbire sarardığını gör
dü. Kesik kesik, nefes nefese 
ıoruyordu: 

- Niçin, niçin? Ne diyorsun? 
OeJimi!ıin? Seyahat etmek .. Yasak 
mı? .. Müsaade etmiyorlar ım? 

- Hayır efendim hayır, bunu 
da nereden çıkardınız! B6yle 
birşey demedim .. Sadece birkaç 
zaman için tedbirli davranmanız 
lazım gelecek demek jstedim .. 
Bu kadar. 

Eği!di. Yüzünden, göz yaşlara 
gibi akan iri, ter damlalarım sil
di. Go!der içinden düıünüyordu: 

- Yalan söylüyor, sesinden 
anlıyorum. 

Yarabbi, acaba nem :var? Ni
çin benden hakikati sakhyorlar? 
Kan değilim ya ... 
Yavaşça basta bakıcıyı itti: 
- Pencereyi kapatınız. Üşü· 

yorum. 
Hasta bakıcı yanından uzak· 

laşarak: 

- Uyumak mı istiyorsunuz? 
Ojye sordu. 
- Evet, beni yalnıı bırakınız. 
Sc.at on bire doğru, hasta ba-

kıcının lam daldığı sıralarda 
içerden Golderin sesi duyuldu. 
Hasta bakıcı .koştu, onu, yata· 
ğında, yüzü kızarmış, elleri tit· 
rek buldu. 

- Yazmak stiyorurıı .• 
Hasta bakıc.ı, içinden "gene 

buhran ie .iri yor,, diye düşüne· 
rek onu yatırmak istedi ve bir 
çocuğa bitap eder gibi: 

- Hayır, hayır, dedi, bu sa
atte olurmu hiç... Yarın Mösyö 
Golder, yarm.. Şimdi uyumalı· 
sınız. 

Go1der, küfretti, haykırdı, ba
ğırdı. fak at bütün bunların Hi
zurrı suz o duğunu anlamıştı . Çün .. 
kü hasta bakıcı kend sini humma

ya tutulmuş zannediyordu. Bu
nun için soğukkanlılığını toph· 
yuak emirlerini tekrar etti . 
Hastabakıcı da nihayet hağJt 
kalem getirmitti. Yalnız, bu se
f cr de, Go der yanmıyordu. Eli 
tıtriyordu. loliycrelu 

Tefrika 
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Nakleden: fa. .. - __ ,.__...,,....._ 

- Siz, dedi, siz yazınız. 
- Kime? 
- Profesör Vebere. Adresi" 

ni, arar, bulursunuz.. Paristedir· 
Yazınız. Serian gelsin. Beoidl 
adresimi koyunuz, ismimi de •• 
Anladınız mı? 

- Evet M. Golder. 
Golder sakinleşti su istedi, yattı 
- Pencereleri açınız.. Boğu .. 

luyorum. , 
- Burada kalayım, istermisiniıl 
- Hayır, lüzumu yok. icap 

ederse çağırırım. Telgrafı yarıPı 
saat yedide, postahane açılır a
çılmaz çekiniz. 

- Evet. merak etmeyiniz. Siı 
istirahat ediniz. 

Golder, ablıya, puflıya bir ya
nına döndü, gözlerini pencereye 
dikerek öylece, hareketsiz kal .. 
dı. Rüıgar esiyor, perdeleri şi .. 
şiriyordu. Uzun müddet, dalga: 
ların fışıltısım d inlPdi... Bir, ikı 
üç. ... Bir, iki, üç.. Dalgalar ge
lip fenerin kayalıklarında çatlı .. 
yordu, sonra, taşların arasındaO 
srizülen su arm ahenktar mırıltısı •• 
Daha sonra sükut ... Ev, bombof• 
Düşündü: 

- Nedir? Nem var? Nem var 
yarabbi? Kalp mi? Aca kalbiaı 
mi var? Yalan söylüyorlar. Bili
yorum. 

Durdu. Ellerini sıktı. Titriyor· 
du. Ö .ümü düşünmekten açıkca 
göz önüne getirmekten korku
yordu. Pencereyi dolduran kot 
semaya hayşiyetle baktı. 

- Hayır, hayır.. Yapamanı·• 
{Birdenbire A!lahın o ana kadar 
aklına getirmediği ve unuttuğıJ 

ismini hahrlıyarak ilave etti) Ade" 
noi pek ata bilirsin ki yapamaoı· 
Fakat ne diye, niçin bana haki• 
kati saylemiyorlar? 

Garip şey. Hasta iken kendi· 
:aine ne dedilerse inanmıştı . 

Gedatya... Glorya... Mamafiı 
iyileşmişti. Bu yalan değildi. Kal~ 
masına, dolafmasma müsaade 
ediyorlardı. F ekat bu Gedalyay• 
itimat edemiyordu. 
Hoş simasını pekte habrlanı•' 

yor.du amma.. ismi... ismi bjll 
onun bir şarlatan olduğuna deli' 
let ediyordu. G oryadan ise, bif 
bir iyilik ummuyordu. 

Niçin doktor Veber'i, bütDd 
Fransanın en meşhur doktorurı~ 
getirmeyi düşünmemiştr? Kendi5' 

hasta olunc.ı hemen onu getirt' 
mişti •• Elbette ... Ş ındi basta otsıı 
o değildi •.• Golder, ihtiyar Gol• 
derdi. 

Kim olsa ona bakabfürdi, oe' 
ğil mi? Vebcr'in )'Orgun, derjll 
bakışlı, ta ..• Rublua kadar olıd' 
ma&ını bilen gözlerini batırlJaıil• 
"Ona, diyordu, herşeyi söyJİ)'~ 
bil.rim .. 1 lcr:m olduğunu ... Etbe 
anlar.. Bana hakikati söyler.,, 1 

Bununla beraber, neye yatıtf 
Bunu önceden bilmek neye ıy•• 
rar? N:ısı1 o~sa, bir gtin, gele' 
cek., Hnfif bir baygınhk.. f(:t1• 
Hipte .• Sonra .. Tamam.. O' 

Sonra ısyara ederek aksini d 
~üuüyordu: . eP 

- Hayır, hayJr, iyileşrı11)' . 

hastalık yo'< tur. Kalp.. ~
Ben de aptal g ibi hep kalp il" 
yorum. Fakat kalp bile D 

tedaviyle, muntazanı bir reji~; 
daha 11e bileyim ben kiın b.:., 
ney1e geçer.. Belki de işten~,. 
vazgeçmem lazımgelir?.. ~~ 
Ası! en gliçü bu.. fak at ı ~ 
ölene le adar da it yapmaı' 
işte ~imdi Teisk iei var.. e<Ji}, 

[Bitnı 
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Samsunda b"r müsabaka 
kumaş an en iyi Yerli malı 

elbiseyi giyen hanım k·m? 
Bir mıntalıada leyli mektep yok -

Frengi korkunç ! 
Samsun hususi muhnbirlmizden: 
Geçenleı de senelik içtimama 

haşlıyan vH3yct umumi meclisi 
932 senesi bütçesi üzerinde 
ebemmiyetli bir surette meşgul 
olmaktadır. Yeni senenin bütçe 
taslağı 631 bin lıra olduğuna 
g6rc vilayet dahi inde mühim 
işlerin başarılmasına imkan gö
rUlmemektedir. Umumi meclis, 
bütçenin bu müsaadesizliğine 
rağmen vilayetin mühim ve müs
tacel ihtiyaçJarım tatmine çalı§· 
mal<tadır. 

Maarif işleri: 

Samsun ırtan teşkilatı nokta
sından ileri gitmemiş bir vılayet
lir. Bütün vilayet dnhiJinde 119 
ilk mektep, b r erkek lisesi, bir 
lsıı orta mektebj, bir de tice1ret 
nıektebi vardır. Her vatandnşn. 
kaJbınde oJdugu gibi biJbas&a 
SamsuuJularm ıutundn da ölmez 
Ve sıJinmez bir hürmet h-brası 
Yaşatan merhum ecati, Sanısun
d le) li bir lıse sçmaga muvaf 
fak olmuştu' ned.e.r~ " bu sene 
leyli kısmı kaldmldı. Bu giinl ü 
lise yaloız Samsun merkezinin 
Çecuklarına miinhasır kalan naha· 
ri bir mektep halindedir. LeyJi. 
likten mahrum kalan çocuklarm 
ekserisi uzak yerlerdekı liselere 
bile baş vurmuşlarken kadronun 
tnüsaedesizliği yüzünden kabul 

edılrnemişlerdir. Trabzondan Sinoba 
kadar sahil kısmında ve Sam· 

Su o Sıvasa kadar dahil kısmında 
r feyli mektebin bulunmaması 

b r çok babaları mustarip bir bale 
koymuştur Lisenin Jeyli kısmının, 
bina ve laboratuvar tesisatının 
noksanlığı gibi nihayet maddi 
esaslara istinat eden bir sebeple 
kaldırıldığı söyleniyor. Bu doğru 
olsa bile vekaletin bu mıntaka
daki binlerce çocuğun leyli mek
tep ihtiyacım tatmin etmesi Ja
Zımchr. 

Sıhhat itleri ı 

bet netice almıya yüz tutmuştur. 
Asayiş.!.. 

Vilayetın asayişi memnuni
yeti mucip bir haldedir. Müi
hakaltaki ufak tefek tavuk hır· 
sızlıkları istisna edilirse Samsun 
asayişine normal demek muvafık 
olur. Şehrin zabıta işlerı ıyidir. 

Jandarmayla polis elcie vermiş 
çalışıyorlar. Polis müdür mua
vini Ali B. le çalııao arkadaş-
tarmın ve jandarmamızın bu hu
sustaki mesailerini yadetmeliyim. 

Tasarruf cereyanlan: 

Müsbet neticeler almakta olan 
ithalatın tahdidi, her vatandaşta 
esas ı bir intibah uyandırmıştır. 

Y erJi mallarına olan rağ-
bet gün geçtikçe inkişaflar 
göstererek iyi bir neticeye 
c!oğru gıdiyor. Diyebilirim 
ki büylik tuhafive Ye manifatura 
mağaz 1arının vitrinlerinde teşhir 
edılcn anın büyfilt b"r bsmı 
yerli m J arıdır. MiU" ikbsadiya
tımızın a ııcağı ınil:ıtal~bel el<il 
ıçt Pb k k ki her yapılan 
tedb · .. iyi hır netice veriyor. Her 
fırsatt n is ıfade etmek isfyen 
münevverler ~·ıl başı bn.!o.suoda 
bir yerli malı müsabak. ı tertip 
elt ler. 

Yerli malı giymit hanımlarla 

erkekler arasındaki bu müsaba· 
ka baloya hususi bir re\•nak ver
mekle beraber aileler araıında 

da bir intibah uyandırdı. Müsa
bakaya on iki hanım iştirak et
ıuişti. lfoolar arasında a-iyinış ve 
sadeJik itibariyle muaUim Muaz
zer, Mediha lbseo, Zehra Q3man 
hanımlar birinci safta bulunuyor
lardı. 

Hakem heyeti bu üç hanımdan 
Zehra Os nan hanımı birinci ilan 
etti. Ve heyetin teşekkürlerini 
ibtin eden bir kartla yerli ma-
lından bir rop!uk kumaş hediye 
etti. Erkekler arasında da birin
ciliği On be~inci fırka erkanı 
harbiye reiıi binbaşı Alaeddin 
bey kazandı. 

z ıt;ı y•r oaıu Fuat Viliyetın sıhhat işleri esaslı 
bir mucadele safhasındadır. Vi-

llyet dahilinde çocuk hastalık- - E M i N E 
ları kalmamıştır. intani hasta
lıklar da yok gibidir. y almz ca· (Bir :şehit yavrusunnn romanı) 
libi dikkat olan frengı· dir. Suat J)eı viş hanımın bu güzel roma· z m intişar .t'lmlştir. Resimli Ay matbansı 
... Uhreviye hastanesinin yaph· Ttirk limited şirkctj ıarnfından tıbolun-
gı grafikte Samsun merkezinin mu.:tur. flyatı. 75 kuruştur. Edebıyat ka
aütunu epeyce yükse~:tir. Son ıa- rllcrıne ta\ôİ}4l cderiı. 
hıanlarda yedisi kadm o1mak ü- Saf~ryedan Akdenlze 
~ere 37 kiıi şanknsifiHtige ya- Mubarriri AUtan Reşit beydir. ~fo 
1ealanmıştır. alhm Ahmet ffol't kiitüphınesinin güzel 

Ç bir tarzdı butın.1ı~ mitlr ve v:ıt:ın! ınen-
arşambadaki firengi, Sam· sur ı·e manzuın par~lardan ibaret bir 

~ki sıtma mücadeleleri müs-- eserdir. 

·san' at Sahibi nıyor: 
Maarif Ve 'etinden 

~eslek mekteplerinde mobiiya e bin.ı doğramacılığı ve bir de 
~oguk ve sıcak demircilik muaJJiırılık1erini mükemmelen yaoabi

k~ek i~tidardn, na~riy~tı, resıoı, bilgi.si ve ameJf meslekeıi çok 
vvetb, Türk tabııyetıode sanatkarlara ihtiyaç vardır. Talip 

0!anların tahsil ve sair ves kr.l.arı ve 4,5 X 6 fotzgrafldn ile tah
tırcn Maarif V P.~ 6letine müracaatları. (233) 

P R L 
Saç dökülmesinin ve kirpiklerin en 

s ı. müessir IJftcıdır. 
aç ıt uzatır. kuvvetlend rir, parlı:ıbr ve mikropları imha eder. 

-'CZane ve Parfümleri mağunlarmda arayını~. 

1 Mahkeme ve icra llfinlsırı f 
lstanbul Dürdüncii icra 8lcmUJ· -

luğundan: 

Temami 4950 Jıra kıymetli lstan • 
bul Balık Pazannda şe,~h Mehmet l 
ğeylani Mahallesinde Ltlleci sokagın 

da e ki 7 ycn.t 9 numerolu biı bab nu

gazanm ternamı şuyu"un izalesi zım • 
minda açık artırmaya vazı edilmiş o 

lup 21 - 1- 932 tarihinde şartname 

si di ·a:ıhaneye talik edilerek ıs - 2 

- 032 tarıaine müsadif rsenbe ..,.ü 
nü Saat 14 den 16 ya k:ıdar fstnubul 

Dördüncü icra dai "nde a~ık artır· 

ma ile s.-ıtılncaktır, artırmaya ~tirdi< 

içlin yüzde yed@ yedi teminat al mr. 
nıüternkfü veı~ı ile bcledıye Ref·m • 

Jeıi Yakıf kaıcsi Müşteriye aıtdir, 1 
)"Cni lem ,.e iti, kanunun 119 '!Jncu 

maddesine ıc, fik_n haklan Tapo si 1 

ciJlerıile sab:t olmayan İpotekli ala -! 
cakhlar ile diğ r alakadarru1in ve irw 

tifak hakkı sahihlerinin im haklanni 
l\'e husu ile Ji'aiz ,.e lnasaıııfa dair o. 

lan iddialannı ·1an tarihinden itiba· 
1 

ren 20 ğün irirde el·rakı müsbiteleri· 

- - • ,.!; 

•• j" 

le bHclirnıeJ ri lazımdır, aksi halde 
haklarının i:.1ıt: siciller He sabit olma~ 

tan !1f• bedelinin p:ı'· &~ n:ısıntfan ' 
bari kalıtlar, nlakndar an i; u rn:l<l 
dci kanuniye ahkamın!\ ğöre tf.vfil i 

harel'et etm~l rt ,e d h~ fnzln malu 
mat almak f.c.} nl · 

lerinen en 

büyiik vazit esi 

ne dil' 

ka} den e . 
lmddeına mü~tc ~ .o : • : .ı 1 
kagir ve ~l.} e;.rn l42 nt" r lı ma lı h 1 
çe ,.e mii temHab bir ko 10 h" • Oha.ide derhal 
sc itihariyle 3 hissesi .açık artrı maya 1 
vaz edilmiş oulp 20-1-932 tnıihinde ı 
şartnamesi dh·anhaneye tarı; edile·ı 
re.k ıa-:-1-932 tarıhine müsadff cu. 
ma~si günü saat 14 den 1~ ya \:tdnr 
lstanbul dördüncü icra dairesinde a-

1 
çık artırma ile sat lncal tır. 

Banka a 
Artırma ikinef.dir birinci artırma· 

srnda 3QO liraya talip çıkmış olup bu 
kerre en çok artıranın üstünde bıra· 
kılat:aktır. 1 

Artırmaya iştirak için yüzde yedi 
teminat a'kçesi alnur. ı 

Müterakim U!rgilerle belediye re• 
simleri vakıf icaresı müşteriye llittir. 
Yenj icra ·n ifltı.." kanununun U9 un 
cu maddesine tevfikan haklan tapu 
sicilleriyle sabit olmiyan ipotekli ala 

caklıJar ile diğer alakadaranın Ye ir
tifak hakkı sahipeı"inin bu haklarını 
ve husu iyle ,faiz ve ınaasrif e dair C• 

lan iddialarını ilan tarihlndeıı iti -
baren 20 gün içinde evrakı müsbitele
riyle bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde baldan tapu sicilJeriyJe 

sabit olmiyanlar t.ş be.delinin pay
la ı:ıa mdan hariç kalırlar. 

Alfı1t.adaranm i lıu maı.lclei ltanu • 
nif.e aJ kfuurna göre ~vfiki hareket 
etmeleri ı·.e <dalı fazla malUmat al· 
mak isteyonlerin 931 - 113dosya ınu• 

mara,,.iyle mcmuriyetimfae mürncaa~ 
la.rı ilan olunur. (2343) 

TUrk anon!m elektrik şfr· 
kc lnc!en ı 

!stnnhul I:le'·tri!{, Tramvay vıe 'l'ü
ncl ~ir1 etleri ile Is ruıLul \C Kudıl t.rj 
Hn'~Jazı Şi ke lcri '"' Tcôsatr ı-: .. 
lcl.trf' 

0

)e {;irk r. el~""' i 'e olclu'u.:a 
uzun b:r · det ir:Y. mt:nh:ı1 '.hlı• i>ir 

memuriyetleri uulunn dıı,ı n:ı' v 
hi~ bir netice "rılmeyccek olan hiz
met tnlebind"'~ saıfı nazar olunması• 
ıır bi'h" u rfoa ederler. 

Binaenaleyh müstedilere nlAka -
dar olan ha:rırhah U\'Rttan gekn t:ıT 
siyename Ye t.eŞt"bhüslcr ha.klanda da. 
hi keyfiyet n;>nıdır. 

Uo~~= \'·e ·Kadın basblık18rJl 
m iıtehasmı 
Doktor 

Hüseyin J ş· 
Türbe, eslıi Hilatiabmer binası 

No. 10 Tel. 216'22 

Hi~ 1 11 

3. K. O. SA. AL. Ko. can 

Yerli febrikalar mallanndan beş 
bin adet yün battaniye kapalı zarfla 
münakaaaya konmu~tur. İhalesi 25 -
K!nunusanl - 932 tarihine m{igdif 
pazartesj cünü sut 115 te yapılacak· 
tır. Taliplerin şartnaıMeiııi n nümu
nesini görmek üzere her &'ÜJI .Ankara. 
da merkez E" bn alma komiı;yonuna 
müracaatlan ve münakasaya iştirak 

edecekierin e ..... Ye ısutinden enl tô 
Uf n temi t mcktup!urnı mal.buz 
mukahilind mukCr komL,.yon riya · 

':tine te~di rlenuılcri. (1) (.";) 

• • • 
İzmir müstahkem meTki lnt'atm1n 

ihtiyacı 5~:) ~ yüz bin ldlo ekmek
lik un ka1'n.h znrf usulile ınünakaMya 
konmuotur. lhsleci ıo - lU.ımnuSBni 
- 932 ~~mba ıünti Mat 15 de. Ta· 
tiplerin ~rtl!amMİni görmek için tt~ 
tıı b 1 1 Te İzmir ımüdahk mmi I.• 

tın ahu kem1"on1anna :ı-e her rı:. 
mllna.k lYll ~tirnk ~deceklerin i 
iha,e t::rlh!ndt t~m!n tı mm ı..bte v 
t"'!chf ır.ı ~_rplarlle bfrlilrte 1zm;r 
müg h1."11m ~cl'ki ,sa 
yonuna rrofuııca thn. 

'$ * :) 
nirlnei Frrk"' 'ha} natm~ ~t ~ 

tiyacı panrMda ah.ı~c!k ·r. !I lem 
18 - ı - 93! ,:. ... n ıi rru fi sut 
14 - 30 da lmml.!~ o:- ar.da )aptla
caktır. Taliplerin ~rtnn.mmni al· j 
mak üare her gün Tt l)t&r:arlıl}a ~tı· 
rak edeceklerin de Takti :nrnayyend 
koma.y .. umuu aüraeaatlan (S%) 

(21 ) 

"' .. 
K. O. " bfrhlej frıb ile Ç tal 

mtMa .... •ntrii• "--,ıru üıru.t iltti-j 

yacı ayn ayrı şartnamelerle ve p:ı • 
zarblda nlmacaktır. lh:ılesi 1 - l 
- 932 tarih Pazartesi günü saat 15-"'0 
da komisyonumuzda ynpılaca\."'trr. Ta
liplerin şartrıameleıini almak üzere 
her gün 'f'C p zarlığa · Hru d~eıc'k • 
Jcriıı de rallti mtı:ı) ~ nde l:or. · y!lnU 
muza mtlrncnatlan. (29) {213) 

* * * 
K. O. krtaatı hay\'anatı ihtiyacı 

için ot ayrı a~ rı şartname ile pazar .. 

Jıkla alır. c· ktır. lhalesj 18 - 1 -93~ 
tarih p zart · günü saat 14 tc ko • 

mis) onumuroa :rap lacaktır. Talip • 
lerin şartnam Icri i almak Ü7;ere her 

~ün le pı:ızarh 1a ioıtirak cdecekler:n 

d "akti muaneı omisyonumuzl!l 
üraenntlan. (31) (215) 

~ * • 
Yo ... dt i k:t'al nn ihtiyacı <>lan 

!>6 ıı kilo ek aknf münakasa u • 
6UliJC mtinakf'~)n kOt rnu~tur. Thal 
13 - Şubat - < cum r'"esi günii 

at 15 tir. Ta:·r. ı in ~ar'IJ\ ey 
ek üure t~w.n l H~ Yozgat 

.ALKO f. J r 
· tırsk ed ... 

}ıind Yr. t "!1 :ı'~a l.omi&ye u .. 
ııa mıirac. 1' 1" rr. (33) (228) 

K. O. kttnatt •ü~esa.tl hay-
vanat:rr..m saman ihtiyncı paf.!\rlılda 

alı aktı!T. llınl~ . 18 - 1 - m t .. 
:ıih Jl:l rteei l\'ilnü aut 1 .!O da k&
~onumuı:da yapıl:ıc&.ktır. TaliıtU... 

artne.met: i ~lnulk üure ::.-ı

gün ve paurht işi r tdeNklerm 
de ti mu :n d tomta,..._uu. 
11türaca.a ıı.n. (ô4) (227) 
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Bütün kışı mallar 

ıniillü ~şy 

Beyoğlu, istiklal caddesi No. 306 .. 308-47~,lstanbul'un en eski ve 
mağazasıdır. 16 Kanunusani Cumartesi gününden itibaren 

15 Şubat 1932 tarihine kadar 

büyük •• u. etile Se 
ha iki tenzilatla elden çıkarılacaktır. 

ff~vk&lad~ tenzill~t 

"' asrı 

Bütün daireler~mizde müstesna fırsatlar- görülmemiş son derece ucuz fiatlar 
Yeni tesis edilen iPEKLi I<UMASLAR DAiREMiZ iç!n sureti hususiyede imal ettirilen ipeklileri 

görmeden hiç bir mübayaatta bulunmayınız. 

C ıstanbul Belediyesi ilanları 1 

itfaiye vesaiti münakasası 
İtfaiye için mübayaaıı takarrür eden ara

zöz, motomop, kılavuz, kamyon, hortum ve 
sair levazım kapalı zarfıa münakasaya ko
nulmuştur. Şartnameler bedeli mukabilinde 
Belediyede satılmaktadır. Münakasaya gire
cekler teklif edecekleri bedelin yüzde yedi 
buçuğu nisbet·nc.ie muvakkat teminat vere
ceklerdir. Bu teminat nakden kabul olunmaz. 
Ya Belediyeden irsaliye kesilerek bankaya 
tevdi olunup mukabilinde alınacak makbuzu 
ve yahu hükumetçe muteber tanınmış ban
kalardan birinin mektubunu teklif mektubu 
ile beraber zarfa koymak lazımdtr. Talip er 
her gün . Levazım Müdürlüğüne müracaatla 
şartname ala!>ilirler. Ve teminat için azımge
len muanıeleyi yaptırabilirler. İha le 2l Kanu
nusani 932 perşembe günü yapılacaktır. Tek
lif mektupları o gün saat on beşe kadar Dai· 
mi Encümene verilmelidir. (3979) 

1 Devlet Demlryolları Uanlan 1 
15 - 1 - 932 tarihindeki gazetelerde 15 - 2 932 gösterilen 

bilet makinesi ilanının müzayede tarihi 1 - 2 - 932 olduğu ilan 
olunur. (218) 

Pendik istasyonu büfesi bir sene müddetle ve aleni müzaye 
ile icar edilecektir. 
Müzayede 23 - 1 - 932 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. 

Bu hususta fazla malumat almak istiyenlerin Haydarpaşa gar 
müdürlüğüne müracaat ederek buna müteallik şartnamelere 15 
kuruşluk pul yapıştırıp imza etmeleri ve iki yüz lira teminat 
akçesile tarihi müzayedede H:ıydarpaşada işletme Müfettişliğin
de hazır bulunmalan lüzumu ilan olaur. (218) 

1 Şubat 932 tarihinden itibaren şebekemizin Eskişehir-Konya 
kısmı üze inde kain Çavuşçuköy istasyonu kapatılacak ve bunun 
yerine 287 inci kilometredeki muvakkat Argıthan durağı bu cı
var için daimi istasyon olarak açılacaktır. Mamafih 207 ve 208 
No. lı muhtelit katarlarımız eski Çavuşçuköy istasyonunun bulundu
ğu noktada birer dakika tevekkuf edeceklerinden bilet ve bagaj 
muamelesi trende yapılmak üzere buradan da yolcuların işbu 
katarlarımıza binebilecekleri ilan olunur. (176) 

Kira ık kag·r ü kan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden: 

Beşiktaşta Akaretlerde 1-3, 7, 11,19, 20, 28 numaralı dükkan
lar birer sene müddetle bilmüzayede icar edi eceğinden şehri 

halin on ikinci gününden itibaren yirmi gün rrıüddetle müzaye
deye vazedilmiştir. Talip olanlamı şubatın ikinci salı günü saat 

on üçe kadar mahalli mezkôrda 54 numaralı mütevelli dairesine 
ve yevmi mezkürun saat on beşine kadar Istanbul Evkaf Mü
düriyetinde 'idare Encümenine müracaat etmeleri. (150 

Zafiyeti umumiye, iştilıasızlık ve kuvvetsizlik balltında büyük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATL 

K LT ŞA 
HULASASI 

Kullanımı.. Her Eczanede Satılır. 

öksü en ere: KATRAN Hakkı Ekre 
r:ıwc:GC: .... Dr. ihsan Sam· .... !!ltiZllEm.1!{ L __ E_m_l_A_k_v_e_E_y_ta_m_B_a_n_k_a_s_ı_i_l_a_n_ı_a_r_ı _ _..l Lono.ctoK aşıs - _ 

Belso ukluö-u ve ihtilatlarına Harbı·ye tramvay ca karşı pek 'tesirli ve taze aşı-
dır. Divanyolu Sultan Mahmut 

1 Kül~~S~ÜZ ~~!~lan 5~!!m.~~b~a~r~~!1te~~~~e~!~~ 
Para ve Satıhk Emlak - Moda v l 'd T 'k' h il · d H b' dd · d k k' · 
d Ş. 1. ~ d 

1 
L' .b 

6 
og un. a eşvı ıye ma a esın e ar ıye ca esın e ro ısı aşa• 

6 o 3Jı e\' ışı - \> o a ı ev c atı - y 

odalı ev Şehzadebaşı _ 5 odalı ev Cağal· gıda mevcut arsalardan 44 • 45 - 46 - 47 numaralı arsalar açık 
oğlu - 5 odalı ev Galata - altında mağaza- artırma ve diğerleri kapalı zarf usulile ve peşin para ile satılmak 
sila apartıman seneliği yüzde 12 ipotekle üzere müzayedeye vazedilmiş ve 30-1-932 tarihine müsadif cu-
lkrazat · bunlardan başka her semtte em· martesi günü saat on alhda Bankamızda ihaleleri mukarrer ~u-
lak için 9 12 arasında müracaat (2338) Junmuştur. Talip olanların ve fazla tafsilat ve şartname almak 

(stanbul Bahçekapı dördüncü · t' . h · 'h l ) k .. b' t h · V k fh k 29 ıs ıyen erm a z ve ıstı sa ey eme uzere ızza veya ta rıren 
a 

1 
an asma at I Şubemize müracaatla beraber teklif mektuplarına teklif o'unacak 

Ilı ı miktarm o/o 5 şi nisbetinde teminat mektuplannın leffi ve yevmi •-• B Q N O ı mezküra kadar Şubemize müracaatları. (73) 
Pangalbda kain ve Emlak ve Eytam Bankasına ait 

ar•alarclan ıatılacak parçaları ghlerir krokidir. Ahr, Satar. 
Balıkpazar, Maksudiye Han No. 35 

lllll-EllilEll M. Deı v· ş ----

SEYRiSEF AIN 
Merkez acencası: Galata köpru başı B. 2362 
Şube İı.. Sirkeci Mühürdarzade han 2. 2740 

lzmir • Pire - lskenderiye 
postası 

(IZMiR · 19 Kanunusani Salı 

11 de Galata rıhtımından kal

kar. 

Doktor 
Hafız Cemal 

Dahili hstah klar mutahassuJ1 
Sıra numarası beklememek i'>ti • 

yenler, kabineye müracaatla veya 
telefonla randevu saati almalıdırlar. 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan
bulda dh·anyolunda 118 numaralı hu· 
susi kabinesinde dahilt hastalrklan 
muayene ve tedavi eder. Telefon: İs· 
tan bul 2. 2.398. 

UskUdar HA2e sinemasında 
(Şarlatan) ilAveten: (Ces:ıretin mükAfatı). 

Adres: lstanbnl Ankara caddesi 
Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lsranbul Vaktt 

Abone şartları: 

ı :l t1 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 J4!i0 2700 

ilan sartlerrmız: ------
Resrn! H ususl 

Satırı I O Kş 12,50 Kş 
Santim• 20 ,, 25 

KUçUk 115n şartlarımız : 

1 2 ~{ 4 

30 50 65 75 
1-10 Defalı 
TOO Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç aylı· 
ıı;t içın bir defa meccanendir 

H - 4 satırı geçen i!Anlıınn Fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

neşri;>at müdürü; Refik Ahmet 

11<7rJiye 
hMte/Ji 

.e'vv.ıı/ce 
Sii""yY11 l'6-t11 
konıfo "• 
Bqğcesi 

MüJihaza : Sablacak parçalar taramasız gösteril" 
mi.ıtir. 


