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okuyunuz! 
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Y uncu sayfada -

D 
Ameli yol 

. Kağıt p;,ıranın yanında gümü~ pa .. 
nıya da mevki vermek için (Vakrt) m 
başladığı neşriyat, memnuniyetle gö. 
rüyoruz ki, muhitimizde Jayik oldubru 
dikkat ve aHikayla karşılandı. Bu dik· 
kat ,.e alaka meselenin ehemmiyetini 
göstermekle beraber bir memlekt he. 
&-ıbma fay dalı bir netice verebileceği 
h akbndaki ümitlerimizi taln·iye etmfr~ 

Tahran seyaha i 
neler konuşulaca 

de 
? 
• 

tir. · 

Taymis gazetesine göre, küçük Ağrı ve 
Aybey dağlarını alarak, Irana bir 

miktar arazi veriyoruz 
(Niı::ı.ınettin Ali) bey (Vakıt) ın 

<l\l!icü sayısındaki beyanatında nok .. 
t<?.i nazarmıızı teyit eder mütalealar 
serdettikten sonra zaman zaman gü· 
müş fiatının beynelmilel kıymette ta.
hanül ,·ukuu ihtimalini nazarı dikka. 
te alarak bu işin tatbikatı oldukça na.ı 
2.Jk bir mesele olduğu hükmünü ver
miştir; diğer taraftan (Jurnal Dor
yan) .refikimiz de aynı mevzu üzerinde 
('Koçi) imzasiyle yazdığı makalede ba
sılacak gümü~ paranın miktan iki 

:ni.lyon liradan fazla olma.m.ak şartiyle 
tı<:aret haya.tımıızda faydalı bir rol oy. 
nıyacağrnı yazmrştrr. 

Bu mütalealar ne kadar ihtiyatkar 
hk esen olursa olsun bizim fikir ve 
mütalealarnnrza muhalif bir ~sti!mmet 
olarak telakki edilemez. Bizim ilk 
maksadmuz umumi harpten evvel 
memleketimizde mühim bir tedavül 
:vasrtasJ olduğu ve bugün gene bir ta
kı:ın vilayetlerimizde aynı vazife}i 
görm~-te bulunduğu halde resmen 
tarunnuyan gümüş paradan makul su
rette istifade çaresilli aramaktır. Fik
rimizce bu çare vardır ve mutlaka bir 
gün bulunacaktır. 

Tahranın bUyUk kapılarından birisiyle bir sarayı 
Hariciye Yekilimiz Tevfik Rüş- resine göre Türkiye küçük Ağrı 

tü beyin Tahrana gideceğini ha- dağı ve ona mücavir Aybeydağmı 
her vermiştik. Tevfik Rüştü bey- alacak buna mukabil Türkiye 
Ie kendisine refakat edecekolan- Ira~a Bayirge geçidinincenubun
lar bu akşamAnkaradan hareket da, Çölemerkle Hakkari vilayeti 
edece.kler yarın şehrimize gele- ve Iranın Urumiyesi arasindaki 
rek hır kaç gün sonra Kara de- yolun geçtiği bir arazi parçası 
niz yoluyla Irana hareket ede- verecektir. 

Bu ~are na.c;ıl bulunabilir? ceklerdir. Bu sehahat ecnebi ma- Aycı zamanda Tevfik Rüştü 
Biz esasen gümüş para basmak 

fikrini iptida ortaya att1ğrmız zaman 
bu parnlarm hudutsuz bir miktarda 
olınıyacağıru da bilhassa yazınrştr".c. 
Fıık.at gerek hükQmetin, gerek halkın 
elindeki gümüşlerden basılacak para. 
lamı mi.ktannı tahdit icin daha i~e 

hafilde çok dikkata değer Jaa- beyin, Trabzon, Erzrum Tibriz 
katar oyandırmışhr. Bu arada yoluyla ticaret eşyasının naklini 
(Taymis) in Türkiye muhabiri ha- temin edecek bir ticnret muahe-
ıiciye vekiJimi::oiııTühıan seyaha- dcsini imza etmbi bekleniyor. 

~ :> 

tinden bahsederek şu malumatı Bunun neticesi olarak bu yol 
vermektedir: ıslah olunacak ve Trabzonda bir 

başlamadan ikat'i bir rakam söylemci~ 
mümkün değildir. Bunu tedrici su • 
rette yapılacak tecrübelerin fili neti• 
celerine göre merhale merhale ta)in 
et.Im!k daha doğru olur. 

" Hali hazırda bu'unan hal ça- Hman vucuda getirilecektir. 

Nihayet haklı 
Olduğumuz 
Anlaşıldı 

Bilfarz gümüş para basmak için 
iptida yalnız (50) kuruşluk gümü:;; U· 

faklıklar çıkarılır. Bu of aklıklarm 
miktarı da bir buçuk, iki milyon lira
lık gibi bir hatla tahdit dilir. Zaten Yaşu~ Bah~~ ticare!hanesl 
bu kadarcık b" .. .. fal aleyhınde aolıyeye milracaat 

. ır gumuş paranın u C- cdl!lyor 

~~lın~e olsun piyasa~a .. ç~ması Galatada Yaşua Bahar ve şüre -
. bir faydadır. Ilukumetın. ~ • kası nleyhinde vaki olan kaçakçılık 
:ınde bu kadar ufakl~!< .. basmak ıçı~ ihbarı üzerine çok sakat bfr takibat 
cap eden mıktarda gumuş yoksa tahıı usulü tatbik edildiğini günlerden -
sat~ almıya mecbur olacaktır. Bunu beri bu sütunlarda teşrih ediyoruz. 
h:rıçten almak doğru değildir. Gümü· Fakat nihayet nesrivatrnuz nazarı 
Şun haııi'"te ·th ı· · d k · l · J .. . ~ n ı a ını mene ere ) a - dikkate almmJŞ ve yanlış Y•)lunt as-
~ı~ ~ahı~~e olan gümüşleri beynelmi- hihi çnresine tev~ssül olunmus -
~ td•at uzerinden hükumet satın al • tur M~vsul· surette ögr~ endig~ imize 

a r ır. Alınacak .. .. l ~ f k · " 
Jrk güın.. gumuş erıe u a •göre hakkında kaçakçılık ihbarı 
retle hU:!:;aın. ları ba..~ma.lrdır. Bu su vaki olan ve tetkikat icrası için va-

.. ·· hep pıya.....aya ufaklık k. müracaate karşı ticarethane 
gumuş ı>ara çrkarmıcı Iacak h d 1 ' " 
halkın elinde b 1 ~ 0 

•• .'. 
1 
e~h e defterlerini kaçıran müessese aley-

I Al a unan gumuş en a - hine adliyeye dava ikamesine ka-
t tnPafı 2 irıci rn) ıfada rar verilmiştir. 

..Alel\met Asım r Alctarııfı 2 inci sa} fnd:ı 1 ... < t 

= 
gitti , azı kafd, .. 

Akisler: 

Yasak 
l'asak.. lşte lıerkcsin tatmak iste .. 

diği memnu meyva! .. 
Parkın çimenlerini çiğnemek ya· 

sak.. Bakım:: Buz gibi bir kış güneşi 
altında küfeci -oğlanları uyukluyor, 
a:zçı çırakları itişiyor, lıizmetçi kızlar 
lwşmaca -0ynuyor.' ... 

Ş11 bahçenin çiçekleriııi koparmak 
yasak.. /Jakıruz: Kapıdan çıkanlar, 

bir çiçek mulıarebesirıden dönen kalı
ramanlar gibi, ellerinde demet demet 
ganaim taşıyorlar! 

Dolmuş arabalara asılaınk yasak •• 
Bakınız: Her tramvay bir bısan lıe • 
uengi... Kapılardan, pencerelerden, 
salkım salkım f.:o!lar, bacaklar sarlı.ı. 
yor! 

Sinemalarda eigara icmck yasak. •• 
Bakıruz: Salonun ılık ııc muattar ka
ranlığı, ateş böcekleriyle kmlcımlan
mış bir mayıs gecesinden farksız! 

Bugilnkil Sayımız 

12 s yla 1 

adan bareket 
30 senelik siya i esrarı 

ifşa ediyoruz! 

Osmanlı lmparatorıununun Mısırdaki hafi memuru ( Cesar 
paşa karam)tarafından 332 senesi zllkadesinde gönderilen 

Arapça mahrem raporun kllişesidir 
Bu nuılırenı raporun arkadaşımız Ömer Rıza bey tarafından Jıarf iyen ya

pılan tercümesi şudur: 
Devletlu efendim hazretleri, 
Esbak Dersim meb'usu Lutfi Fikıi bey ('Ski sadrıazam Kamil paşa z .. ade 

Sait paşnnm, Hürriyet , .e ltfülf fırlrasına. mensup arkada10larla içtima ak
tetmek üzere Mısıra geldiklerini arıeylerim "İdris,, in burada bulunan 
adamlar.r olup en·el:ki raporumda isimlerini zikrettiğim kimseler kitabr 
şimdiye kadar matbaaya Yerrniye muvaffak olamadılar. Çünkü matbaa 
sahipleri Mösyö "Pinyi., yle biraderleri yüksek ücretler talep etmektedir
ler. Bunlar benim dostlarım oldukları için Ye kendileriyle ötedenberi 
alfıkam bulunduğundan yapmak istedikleri işlere dair daima ciddi Ye değ• 
ru malıimat almaktayım. Binaenaleyh kitabı tabcttiklcri anda hükumet 
vasıtasile zapte imkan bulacağıma. emin olmahsınn. lıah, 

Acaba Lutfi Fikri bey Mısırda yapılan bu içtimada arkadaşlarıyla ne
ler konuşmuştu? Basılmasından ürkülen bu kitapta neler Yardı? 

* * * 

Irak Kralı ey sa ••• 
3.'l9 senesi ŞC\'valinin on dokuzuncu günü kendi eliyle yazdığı . gene 

kendi eliyle, odasında gizlice mühürlediği uzun \'e mühim bir vesikanın 
başına büyük bir dikkatle şu kaydı ilaveye lüzum görmüştü: 

( Şahsıma mahsus, hususi, glzll ve mahrem .. ) 
Acaba bu mektubu yazmaktaki maksadı neydi, mektup kime lıitap cdi· 

yo1'du? 

Tafsil at yarınki "V akıt,, ta ... _ ( 
-- - '- - ~2-2 ...... - -ı._.a ı:wwwz -· 

Ticaret odasının yeni meclisi dün 
ilk defa toplandı 

Vapurlar iskeleye yanaşmadan çık
mal• yasak ••• Bal:ınız: Şll müUilılzam 
vücutlu lıamm nineden §U ak sakallı 
sarsak Uıtiyara kadar lıer yolcu bir 
uzun atlama şampiyon11 ! 

Yasak • ., Yasak! •.• Bu süıirli keli. DllnkU toplantıda bulunanlardan bir kısım • 
menin cazibesinden nasıl istifade ct.1•-------------.. Ticaret ve sanayi odası yen• 

- Baka ım, içınden ne ~ıkac:ak ı.. 

meli? ... Yaptırmak isteyip de bir türlü Bu sayımızda meclisi dün, ilk toplantısım yap-
yaptıramadığınuz şeyleri yasak ede.. mıştır. Celseyi saat onbeşte Vali 
rek mi? ismet Pş. Hz. nin ve Belediye reisi Muhittin bey 

Yusuf Ziya 

Irak Baş V ekllile 
Müzakereye 
Devam ediliyor 

Ankara 2 (vakıt) - Irak baş 
vekili Nuri paşa iş bankasını zi
yarete gitti. 

Nuri paşa ile hükümet arasın-

beyanatı açmış ve bir nutuk söyleyerek 
demiştir k 

- Sekizinci S:ı) fada -

San'at ve kadın 
sayfalarımız 

- Altıncı \ t' ,·edinci sa)fad:ı -

Adanada ınaarif 
işleri 

- On biılnci sayfada -

- l\luhtercm be) efendiler; Ltanbul 
ti en ret ve ı:ana} i odasının ikinci denesi 
meclisinin müddeti kanunen hitam bul
muştur. Üçiincü de\ re mecli i için usulü 
dniresinde intihab:ıt ) apı'ını ş olctuıundan 
yeni meclisin llk topl:ınmnsını resmen 
küş:ıt ,.e il iln ederim.,, 

daki müzakere devam etmektedir. 1eıı.------------......c.1 

Muhi.ttin B. bundan sonra dün
ya iktısadi buhranının ehemmi
'yetinden bahsetmiş , buhranın 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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Nihayet haklı 
Olduğumuz 

Dahili 1 Ve 
Harici Son elgralla_r .............. I 

Vekiller heyetinin yeni bir kararı Anlaşıldı H· d. d 
[Üst tarafı I inci sayfada] ın J s tan a 

Keyfiyet bu.gün, yarın salahiyet- A 
tar makam tarafından müddeiu - Bu günkü manzara, ap harflerile tedrisatta 

b nanlar hakkında 
m~ğe bildirilecek, mü~deiu - muazzam bir yangın 
mumılikçe de hukuku umum1ye da- d 
vası açılacaktır. manzarası ır. 
. Faka~ Yaşua ~ahar ti.~rethane- Asyanın göbeg nde patlayan 

sı aleyhmde adlıyeye muracaat e - bu bUyUk yanardaöın indifolar1 
dilmek lazım idiyse acaba neden do Britanya imparatorluğunu 
layı bu teşebbüs daha evvel yaprl- sarsmaktadır 
madı? Gümrük idaresine resmen Bombav. 2. • (A.A.) - Kon-
vuku bulan ihbar üzerine derha1 re kabinesi erknm silahsız: itaat
harekete geçmek lazım gelirken ne- sizlik meselesinde · ne suretle 
den dolayı haftalarca, hatta aylar- hareket edeceklerine dair Gand· 
ca hareketsiz kalındı? hi'den mükemmel talimat aldık-

Bu meselede hiç şüphesiz vazi - tan sonra büvlik bir sukunet 
fedar memurların kat'i bir mes'u - içinde dağılmışlardır. 
liyeti vardır. Binaenaleyh bu ci - Ba.:lchu bir takım kargaşalık
heti de ayrıca te•kik etmek lazım - lar vukuu ihtimalini derpiş eden 
dır. mahatma, gönüllü kadınlara mah

Ameli yol 
[ B:ışmıknıemizden mabaat] 

kikt kıymeti üzerinden alarak bu yol
da sarfedilecek paraların da dahilde 
kalması temin edilmiş bulunacakhr. 

Işin bu saflıasr birinci merhaledir. 
Görülüyor ki gümüş parayla mecmuu 
iki mirlyon Jirayı geçmemek üzere elli 
kuruş kıymetinde ufnklıldar b:ısmnk -
tn en ihtiyatkar zernt bile hiç bir mnh· 
zur görmemekte, bilakis bundnn fa)· 
da hasıl olacağını söylemektedir, Aca· 
ba bun.dan onra bir liralık, iki bu -
çuk liralık, gümüş para basmak mu
vafık olur mu? Bu cihet meselenin 
tatbikata ait ikinci bir safhasıdır b,; 
hilahara düşünülür, tetJriknt yapılır. 

BirJnci tecrübe devrinden sonra yapıla 
cak tetkikat yeniden gümüş para ha...~ 
maktan zarar gelmiyece "in:f gösterir· 
se gene mahdut bir miktnn geçmemek 
fizere işin ikincl safhasına geç.ilir. 

Binaenaleyh gümüş para ba~mak 

·çili birinci tecrübe de\Tinin tathikn -
tma girişmek fç.l:n lmt'Jyyen vakit gc. 
çlnnek doğru değildir. 

.Atelımc.t A&UH 

memleketimizde nisbeten az te
sir g<aLerdiğinin milli paramızm 
kıymcl'rnden anlaşılabileceğini , 
asırlardanberi memleketimizde 
hükumet ve milletçe çok az 
ehemmiyetli bir mevkii olan ti· 
cari ve ikhsadi hareketlerin re
alist düşünce]i idare adamlarımız 
sayesinde en ön safta mevki al
dığım söylemiş, yeni meclisin 
glSreceği vazifelerin ehemmiyeti· 
ne işaret ederek azaya muvaf
fakıyet temenni etmiştir. 

Muhittin bey alkışlanan nutkun
dan sabra işari reyle muvvakkat 
l::tir reis seçilmesini teklif etmiş, 
meclisin en yaşlı azası olan Si· 
gortaci Hamdi bey muvakkat 
reiıliğe seçilmiştir. 

Hamdi bey de bir nutuk söy
leyerek demiştir ki : 

- Memleketin iktısadl hnyannda en 
~ski mtıesseselerden biri olnn odamızın 

iiçüncil de\Tesine ait meclis if titah celse· 
sine şeyhlllaza sıfatile riyaset etmekten 
duyduğ'Um memnuniyet çok büyüktilr. 
Çünkü odanın hakikaten gençleşmiş ol· 
duğuna şahsi bir dmsal teşkil etmekle 
bahtiyar oluyorum.,, 

Hamdi B. bundan sonra vali 
Muhittin beye teşekkür etmiş, 
iktısadi buhrandan bahsederek 
odanın bu müşkül zamanda mem. 
leket lehine azami faaliyet gös· 
\ereceğini, hükumetin mümessili 
aıfatile vali beye temin etmeyi, 
bir vazife bildiğini söylemiştir. 

Tazimat telgraflar1 
Hamdi Bey nutkundan sonra 

Reisicümhur hazretlerile Başve
kil ve Meclis Reisi Paşalara ve 
ikhaat vekili Beye tazimat tel
grafları iünderiJmesini tekhf 
etmiş, teklif meclis tarafından 
kabul edilmiştir. Mmeakiben 
riyaset divanı intihabatı yapıl
mış ve birinci celse bitirilmiştir. 
ikinci celsede de idare heyeti 
ıeçimi yapılmıştır. 

Neticede birinci reisliğe Nemli 

sus antrenman karargahının ka
panmasını emretmiş ve bu ka
rargah mensupları muhtelif yer
lere dağılmıştır. 

Gandhi, salahiyetleri devret
mek zamanının hutfıtünü bekle
miyerek kendisine halef olacak 
olan M. Pat el' e icap eden tali
matı vermiştir. 

lslabçılarm reisi halefe hitaben 
bir beyanname neşrederek müm
kün olduğu kadar tasarruf dai· 
res'nde yaşamasını ve bilhassa 
lngiliz emtiasının istihlaki mev. 
ıuu bahsolduğu zaman fevkala
de muktesidane hareket etmesi 
ni tavsiye etmiştir. 

Hindistanın lngiliz kumaşları 
satan tacirlarinin başlıca reısı 

olan zat Gandi taratından ka
bul edilmiş ve mumaileyhe boy
kotaj meselesinde milzakeratta 
bulunacağına da·r teminat ver-
miştir. ~ 

Gandinin, etrafında birçok 
taraftarlarının bulunmakta ol
duğu Eombayda tevkıf edilmesi 
ihtimali pek at.dır. ' Mahatma 
bugün Gujarat'a gidecektir. 

Polis erkam gizli bir konferan 
aktetmiş ve mukabil taaruz ted
birlerine ait bir plan hazırlamış
tır. 

Silahsız itaatsizlik 
Bombay, 2 ( A.A > - Şehrin 

birçok caddeleri bilhassa Yuvar· 
lak Masa konferansı murahhas· 
!arından Parshotamdas Thakur
dao ve maliyecilerden M. Cbu-
milalmekta Gandinin nezdine 
gitmişler ve lngiliz emtiasma, 
bankalar.rt seyrisefain servisleri-
ne ve sigorta kumpanyalarına kar· 
şı yapılacak boykotaj mücadele
sinde kendisine tamamile müza
heret edeceklerine dair teminat 
yermişlerdir. 

Tacirlar kendi şubelerinin si-
lihsiz itaatsızhk mücadelesi dev· 
rinde ittihaz: edilmiş olan karar-
lara müşabih bir takım kararlar 
ittihaz etmiş olduğunu Mahat
maya temin etmişlerdir. 

Bir takım vakayi adli ihmale 
binaen mahalli kongre bürosun
da mevcut bulunan vesaiki ora-
dan kaldırmıştır. 

lngiliz mallarına boykataJ 
Bombay 2 (A. A.) - Komita 

bir takım karar suretleri kabul 
etmiştir. Bu karar ıuretlerinde 
bütün ecnebi mensucat tacirleri 
bu mallar ticaretini tamamile 
terketmiye davet edilmekte ve 
bu kabil emtia ithalatınm ecne-
bi boyunduruğunun kuvvet ve 
takibini arttırmakta olduğu be-
yan olunmaktadır. 

Komite ahaliye resmen tabi 
olan mevat istihliikinin tenkis 
etmesini ve demiryolları posts
telgraf gibi idari servis'erin hiz-

zade Mitat, ıkınci reisliğe Şerıf 
zade Süreyya , birinici reis ve
killiğine Habip zade Süreyya, 
ikinci reis vekilliğine kara Mus· 
tafa zade Süreyya, hesabat mü
fettişliğine Hüseyin Sabri, l o 
gra murabhaslıklarana Basnıo.a 

Kararname usulü dairesinde halka 
ilan edilecek ve yarından itibaren 

mer'iyet mevkiine girecektir 
Ankara 2 (Vakıt) - Arap harflerHe tedrisatta bulunanlar 

hakkmda tatbik edilecek hükümler etrafında vekiller heyeti ye'li 
bir karar ittihaz etmiştir. Bu kararnameye göre Türk harfleri
nin kabul ve taibiki hakkındaki kanun, eski harflerle matbu 
lcitaplnrla tedrisatın men'i üzerine arap harflerile tedrisat yapmak 
için gizli ve aleni dershane açanlar ve bu dershanelerde tedri
satta bulunanlar 765 nnmaralı Türk ceza kanununun 526 mcı 
maddesine göre bir ay h&fif hapse ve 50 lira kadar hafif para 
cezasına mahkum edilecektir. Yani kanunda bu gibilere verile-
cck ceza tasrih edilmektedir. 

Bu kararname usulü dairesinde halka ilan edilecektir. Karar· 
name pazartesinden iti ha ren mer'ivet mevlci"ne girecektir. 

Düyunu umumiye taksitlerinin 
tesviyesi etrafında 

Ali Rlza bey muhabirimize beyanahnda bUtçeye mevzu 
tahsisatın tamamen verlldlftinl söyledi 

Ankara, (Vakıt)- Ali Rıza Bey düyunu umumiye taksiti hak
kında bana verdiği beyanatta dedi ki: 

- Ktinunusani taksiti yoktur. Hükümet mali yıl başından iti
baren her ay 6'20 bin lira veriyordu. Düyunu umumiye karşılığı 
olarak bütçeye mevzu tahsisat yedi ay zarfında tamamen veıildi 
Bunun için bu sene vereceğimiz taksit kalmamıştır. Gelecek ma
li sene başından itibaren 932 bütçesine göre tesviyeye devam 
edece<T'z. 

Kontenjan Listesinin 'fesblti için 
Alınacak D6vizler 

Ankara, 2' (Vakıt) - Kontenjnn Jisteslniri tesoit 'Ve tertibi 
için alınacak döviz miktarının 3 ay eıvvel alakadarlar~a ükfıme• 
te ]bpar edilmesi düşünülüyor. Beş numaralı kararnamede alaka
darların üç ay evvel döviz almaları hakkınca bir kayıt o1duğtı 
söyleniyor 

.Adil 8. gümrük vekAletı müsteşarı oluyor 
Ankara, 2 (Vakıt) - Heyeti teftişiye reisi Adil beyin gümrük 

vekaleti müsteşarhğma tayini hakkındaki kararname Ali tastika 
arzedildi. 

metinden istifade etmekten müm
kün mertebe istinkaf etmesini 
ihtar eylemektedir. 

Valllumumlnln cevabi 
Bombay, 2 (A.A.)- Hint valii 

umumisinin Gandiye vermiş ol
duğu cevapta Hindistan hüku-
metinin Bengalede müttehit eya 
Jetlerde şimali garbi hııdudunda 
fesatcuyane faaliyetlerde bulun· 
muş olan eşhas ve teşkif.iitla 
müzakereye girişmes'nin imkanı 
olmadığı tasrih edilmektedir. 

Valiiumumi, Gandinin yuvkr
lak masa honferansmda bulunur-
ken tahaddüı etmiş olan vaka
yile mes'ul olmasının imkanı 
mevcut bulunmadığını, fakat hü
kumeti Bengalede müttehit eya-
letlerde ittihazına lüzum görmüş 
olduğu tedbirler hakkında ken
disile müzakeratta bulunmıya-

cağım beyan etmektedir. 
Londra, 2 (A.A) - Hint mil

liyetçileri kongresinin ve Gandi
nin aldıkları vaziyet hakkında 
Hindistandan gelen haberler ln
gilterede büyük bir heyecan 
uyandırmkatadır. 

Hindistan umumi valisi Lort 
Villindon hükumet nüfuzunu say· 
dırmıya ve herhangi bir itaatıız
lık hareketine göz yummamıya 
azmetmiş görünmektedir. 

zade izzet ve Alemdar zade 
Şerefettin beyler seçilmişlerdir. 
Odanın yeni idare heyeti de 

şu zevattan teşekkül etmektedir. 
Hasan Necip, sigortacı Hamdi, bacı 

Recep, Abdülgaııi \'C kara Osman z:ıdc 
Suat lıeyler. 

inhisarlar Ankaraya ne zanen 
· nakledilecek? 

Ankara, 2 V akıt) - Tütün, 
müskirat, barut inhisarları mali 
yılbaşmda Ankaraya naklcdile
ceklerdir. 

lsveç guruplle mUzakere 

Ankara, 2 ( Vakıt) - Nafia 
vekaleti lsveç grupile eski esas· 
lar dairesinde yeniden müzake
reye başlamıştır. 

TUrkiye sahlllerlnde liman 
yapmak işi 

Ankara, 2 ( Vakıt ) - Nafia 
vekaleti TOrkiye sahillerinde li
man yapmak için bir İngiliz gru· 
punun temas mak~adile Anka-

. raya geldiği hakkında ademi 
malumat beyan etmektedir. 

Yeni posta kanun ve 
talimatnameleri 

Ankara, 2 ( Yakıt ) - Posta 
idaresi yeni posta, telgraf ve 
telefon kaQun ve talimatname· 
!erini baş müdirliklere tebliğ 
etmiştir. 

Himmet zade HUsnU beyin 
raporu 

Ankara, 2 (Vakıt) - Himmet 
zade Hilsnü beyin raporunun tet
kikini maliye teftiı heyeti ikmal 
etti ve rapor.unu vekalete verdi. 
Rapor, nakit işleri müdürlüğünce 
mütalea edilmektedir. 

Akın piyesi 
Ankara 2 ( Vakıt) - Bugün 

Halk evinde Faruk Nafız beyin 
Akın piyesi matbuat mümessil
lerinin huzuriyle oynandı ve çok 
muvaffak olundu. 

.Japonlar 
Dün Kinçeuyu 

işgal ettiler 
Tokyo, 2 ( A.A) - Micinici 

Sinbonu gazetesine nazaran Ja
pon piş tarları saat altıda Kin
ceuyu işgal etmişlerdir • 

Mukden, 2 (A.A) - Çin kuv· 
vetleri, Kintcheou'yu tahliye ede
rek garbe doğru çekilmişlerdir. 
Jeneral Honjo Japon kuYvayı 
külliyesinin yarın sabah Kint
cheou'ye girmesine karar ver
miştir. 

Nankin, 2 (A.A.) - icra Yu
an'ı reisi jeneal Cheng - Sebu 
matbuat mümessillerine atideki 
beyanatta bulunmuştur: 

Çin kıtaatının Japonlara karşı 
hiçbir mukavemet göstermeksizin 
Mançuriden çekilmiş oldukları 

suretinin ecnebi matbuntinda 

intişar eden haberlerin külliyen 
asıl ve esastan ari olduğunu 
en kat'i ve resmi bir surette 

beyan ederim. BiJakfs merkezi 
hükümet mareşal hang- Sue- Li
ang' a taarruza karşı şiddetle 

mukavemet etmesi için emir ve
rilmiştir. 

Diğer taraftan Kintcgeou ma
halli bökumett tilezkur şehirde 
kalmış ve kalacaktır. 

Mançuride 

Londra, 2 (A.A) - Times ga
zetesinin Tokyodan istibbarıoa 
göre Çinliler Taligin garp sahi· 
linde şimendifer yolunun iki t~
rafında gayet ihtimamla çizilmiş 
bir siper şebekesi vncuda ge• 
tirmişlerdir. 

Pekinde el afn l r 
Chang-SueLiangın 1Nankin hüku
metini kendisine tayyare ve mü
himmat yetiştirmemekle muaha· 
za etmekte ve bütün mühimmat 

ve erzakmı Koupangtze muha
rebesinde tüketmiş olduğunu id
dia eylemektedir. 

Mukden ve Antoug mıntaka
amda hala birçok haydut çete
leri faaliyette bulunmaktadır. 

Houloungpei istasyonunda hay
dutlar, Coreye geçmekte olan 
bir treni ateşe tutmuılardır. 

Jeneral Pau vefat etti 

Paris,2 ( A. A) - Fransız salibi 
ahmer cemiyeti reisi olup Legi
on d'Honneur mşanının büyük 

salibini hamil olanjenral pau,vefat 
etmiş,ir. Mumailyh 83 yaşında 
idi. Kendisi ikinci mülazım ola-

rak 1870 Franzız·Alman harbine 
iştirak etmiş ve sağ elini kay
betmişti. 1803 tarihinde ferilc 
olan jeneral Pau, 1916 tarihin· 
de 20 inci kolorduya kumanda 
etmekte idi. Jeneral 1914 ağus
tosunda Thann ve Mulksuse 
mıntakasında icra edilen taarruza 
iştirak etmiş ve Fransızlar tara
fından istirdat olunan Alsas'ın 
bu kısmına ilk girenlerden ol
ıııuştur. 

jeneral Pau, hükümct tarafın .. 
dan Ruıya'da milhim hır teftit 

icrasına memur edilmiştir. Harp· 
ten sonra bütün mesaisini hayirlı 

işler ve Fransız Salibiahmeri ce
miyetleri servisine basetmiştir. 

ltalya nUfusunun yekOnn 

Roma, 2 (A.A) - 1931 sene
sinin 21 Nisanından 30 Teşrini· 

seni tarihine kadar ltalyan te
beasının nüfusu 230,000kişi artmıt· 
tar. Nüfusun yekunu 41.450,000 a 
baliğ olmaktadır. 
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memurunun muhakemesine 

Gala. ta Kulesı· Bı.rd b. d.. "' · kt 1 başıandı en Ire UŞe- f eni me ep er Istanbul ağır ce:ıa muhakeme-

ttlul su gibi berrak cümleler gacır 
gucur yağlı Ye paslı bir zincir halini 
aldr. 

Ertesi ı;ene gencin yazısı redingot 
giydi. Ya~,m okuduğum ı;encin sn· 
ttrlarmda, alay, alay edipler, ~air1er 
resmi ge~it yapıyordu. Bir tararta Ila
Jit Ziya, bir tarafta Mehmet Rauf, 

hir tarafta Halide hanım g~ncin ru. 
hunu kıskrnak sarm:~tı. Delikanlı fü• 
boksörün yumrukları J altında nakavt 
olmuş, .rüzü, gözü bere ve -=is icin·de 

~ J J 

bir zarnlh halini almıstı. 
Li.s~nin oon ı:.ımfına geldii?i zaman, 

delikanlı istiare, teşbih san'at, fa. 
lan. filan diye kendincleıt adamakıllı 
t::-eçti. 
Görü~tiiğüm zaman hana ta"avrnftnıı 
hahsetti. Liseclen bitkin bir halde cık-
tr. • J 

Bac;ında kavuk, elinde a.sası eksik
ti. Fakat ruhunda yetmiş iki tarikatin 

~Hoy goyu) perde, perde yükseliyor
<ru. 

Bir tarafta Şiraz bal:çelcd, bir ta.. 
rafta he-ktaşi ncfe3i, bir tarafta ral.• 

seden me,·Icn ayini. bir tarafta har:ı
hat erenlerinin ahu,ahları deli• 

kanlının kalbinde kendine ait bir hü
yun bili! b1rakmamışfJ. 1'esir diye Ha-

1 

lıt 'Ziyanın asas:na. şLir diye Şeyh 
GaHbin dil'anına bit!iin bir Jıalde yas
JırnµuştL 

. De.Hkanlı edebiyat fakül tcsine git- İ 
ti. Şımdi Nabi gibi yazı yazmıya sa
hrıfor .• 

Şehir meclis: tc:rafından ay
rılan et komisyonu diin beledi
yede Muhittin beyin riyasetinde 
toplanmış, yeniden tetkikata baş
lamıştır. Komisyon gelecek hafta 
tekrar toplanacak ve ete narh 
konu:up konulmaması hakkında 
kafi kararım verecektir. 

Adahlar elektriğe yeniden 
kavuştular 

Kartaldan Adaya gıcen elek
trik kablosunun bozulması do
Jayısile on beş güodeoberi Ada 
gene elektriksiz kalmıştı. Eu 
kablo dün tamir edilmiş ve tek
rar Adaya elektrik cereyanı ve
rilmiye başlanılmıştır. 

B . .. "" :f. • Trsmvay şirketi Şişliyle Sirkeci 
~ u bir muşah~ı.e: ~debiyat~ .me- &ras~n"a bir tat tesis etti 

·' r ve muntazam ed~hıyat tah<ıılı ,·a- T · '- t· ş· ı· S k · - "' ramvay şır:ıe ı ış ı - :r ect 
pan gen c;Jeı•in ruhlarrnın ( J ı ··ı ) d w w 

h. · · eo oJı t arasıc a dogrudan dogruya yeni 
ır ına.1ctarnr alırsan:~ benliğinin, üt- bir b t t . t . t• B h ll t"' ) 

1 1 
a esıs e mlş ır. u a a 

U.JlCie iTi<> OZ any]a kayaJanyla toprali s· k · _ · t • • 
lıı.rn·ıa , .e gel· .. ıı f.Cı· Taı.sım ve harbıye·Fatıh 

·.ı ıp gecen nustehase m~. . 
zarJarp:Ja k""' k t Jk ·ıd·w· . .. .. arasında ışlıyen bazı arabalar • " ...,, a ı esı ıgrnı gorur. . . . . . 
fiiinüz.. tabsıs edılm ·ştır. Bu hattakı ara-

* • * bcı.lara kırmızı - sarı renkli tabela 
Bir başka müşahede: Edebiyata konulmuştur. Hatta pek ziyade 

bir şey getirenler bizim memlekette c- rağbet varcır. 
~~-----------------~ cl!.!.yat tahsilıi olmayanlardır. Çok de· Defterdarlıkta 

fa bundan şika~·et ediliyor. Şikayet 
edenler h~!.lı değ.ildir demek istemem, 
faht edebiyat, edebiyat diye mahvo. 

lan kafaJan. genç yaşta ana dilini, 
n11a dilinin zevkini kaybedip kaskatı 
lt~lcn ruhlara acımak ve onları dü· 
~ünmek lazım gelcliğin.i hatırlatmak 
ıstiyorum. 

mçin edebiyat kültürü alarak san'
~t. adamr ycti.~•tı!lyor diyenler, geuç 
·'C'Jarın (Edebiyat dersleri) diye 

~~1~ bir be.fon kalrp icine gömüldü • 
guııu -· ·· J gorsunl~r. (Edebiyat) ı kurtar· 
mak kin art 1 b hayet • 1 <. u edehiyats1zhğa ni _ 

vcrın~k zama 1 . ı· yorum. nı ge mış ır sanı-

SADRI ETEM 

Askerlik vaa:ifel 1 1 . 
d er çın yer-

lecin en ayrılan kay k 1 ma am ar 
. Dün Dahiliye vekaleti tarafın-
1an vilayete bi\. tebligy g 1 • t• 

•y e mış ır. 
Bu teblıgde; askeri hiımetle 1 • 
'f k .. r Dl 
ı a etme uzre vazife!erinden 
ayrılan kaymakamlarla, askerlik 
•alfelerini bitirerek dönenlerin 
ayrılış ve dönüş tarihlerinin iyi 
bir surette tesbiti ve bunların 
bir liste halinde tanzimi bildiril
mektedir. 

DUn geceki yangın 

Dün gece Fındıklıda Akarsu 
caddesinde Arif beyin evinden 
yangın çıkmışsada evin yalnız 
üst katı yandığı halde yanguı 
ıöodürülmüştür. Sebebi hakkın
da zabtb.ca tabtikat yapılmak
tadır. 

On seneliklerin 
V erllmesine 
Beşleniyor 
Maliye vakaleti tarafından kark 

kuruşa kadar maaş alan eytam, 
aramil ve mütekaitlere on sene
liklerinin birden verilmesi hak· 
kında Defterdarlığa emir verildi
ğini yazmıştık. Defterdarlık, mal 
müdürlüklerine l:u tususta 
icabeden tepligatı yapmışt ve 
malmüdürüifikler, maaşiarm ve
rilmesi için hazırlanmışlardır. 

Öğrendigimize göre bir iki 
gün zarfında on seneliklerin te· 
diyesine başlanacaktır. 

Banka 'ubelerlyle Belediye 
muhasebeleri arasında 

muamele 

Belediye muhasebe usulü m
zamoamesinin veznedarlık hak

kındaki hükiimlerine göre, Be
lediyelerin Banka şubesi olan 
yerlerde vezneleri kaldırılmış , 

veznedarlık vazifesi banka şube
lerine verilmiştir. Banka şubeleri
le Belediye muhasebeleri ara· 
sında veznedarhk dolayısiyle cer· 
yan edecek muamelatın, muha
sebeyle vezne arasında ceryan 
eden dahiJi muamelattan sayıl
muı ve damga resmine tabi 
buluudurulması lAzım gelmektedir. 

Bu hususta vekalet tarafından 
vilayete bir tamim ıönderilmiıtir. 

rek öldüler yerleri tayin ve sinde, dün öğleden sonra bir 
vakfiye yırtmak davasının rüye· 

Huviyeti tesbit edilemiyen tesbit edildi tine başlanmıştır. 
bir kadın, dün Beyazıtlan ge- Vilayetimiz dahilinde yeniden Dava edilen, evkaf memurh.ı 
çerken birC:enbirs yere döşerek yapılacak mektep'.erin yerleri ğundan mütekait Nazmi beydir. 
ö!müştür ölüm şüpheli görüldü- tayin edilmiştir. Yeni mektepler Kendisinin, mütevelJilerin menfa· 
ğünden, ceset morğa o-ünde- yeni esaslara göre yapılmış bi- ti lehine vakfiyeler defterinin 
rilm • ştir. t'> nalar olacaktir. yerleri şunlardır: şeyh Mehmet efendi vakfiyesine 

Ankara caddesı"nde Suı.., ulet 1 b l k d ait kısmını yırttığı iddia olunuyor. 
a stan u mıntı asın a: Cibali, M hk d h b 1 

kütüphanesi yanında sıgara ve Edirnekap1 Süleymaniye, Mah- a eme e azır u.unan evkaf 
vekili, sonradan Galata mahke-

tütün satan Ağop efendi de öğle mut paşa, Akaarayda : mesinden zeyil vakfiye çıkarıldı-
üzeri ah~ verişine devam ederken 
birdenbire diişüp ölmüştür. Ölüm Beyoğlunda: Tonel, Kasımpa- ğmı, bu suretle evkafın hukuku 

b Şa, Beşiktaş: Köyiçi, Be .. iktaş: zıyaa uğramadığını söylemi< 
se ebi ka · p sektesidir. Y N · b d " ır• 1 Diki1itaş, Ortaköy, Yiniköyle azmı ey e esasen yırtılan 

ki ihtiyar IsHnye arası. kısım, mütevelliyi alakadar eden 

yanarak öldü Kadıköy ciheti: Moda, ikbali- bir kısım dağildir. Hem ben yırt-
Evvelki gece Küçük çekmece de ye, Yeldeğirmeni, Merdivenköy madım. Eğer dben yırtmış olsay-

iki ksı::ınin ölümüyle biten feci bir Ereoko"y, Pendı'k, Üsküdar, At- dım, fihristi e yırtardım. Ve 
· kimse nenin yırtıldığını anlaya-

yangın o:muştur. Ateş Ağavni lamataA:ı, d D · t' " maz ı.,, emış ır. 

isminde bir kadının evinden çık- Çatalca: IstrancadaS, Tepdkte Müddei umumi Burbanettin 
rnıştı r. Ağcıvrıir.i:ı evinde Etem 2, Pupahkta3, Çakmaklıda 10. bey, tahkikatın tamiki noktasın-
Bey bmir.de bir şahsm ihtiyar Silivri : Merkezde 5 , Çanta dan evkaf hukuk işleri müdürü 
annesi ve hemşiresiyle beraber köyde3, Danamandırada ı. Süleyman ve memurlardan Ke-
kiracı Lu "ur.maldadır. Gece ya- M h b d 3 mal Naim beylerin mahkemeye 

Bakırkay: a mut ey e , 
rısına ~oğru çıkan ateşi evvc- şahit sıfatile celbini, bu mesele. 

Firuzköyde 1 · d h k k la Etem Hey görmüş ve annesiyle ye air üçüncü u u ta cereyan 
hem~itesini uyandmmştır. iki Şilede: Bıçkıderedel, Kara- eden mahkemeye ait kararan 
kardeş bir müddet zaten hasta maodradal, Alacahda 7, Akça de getirtilmesini ve 1229 numa-
oian ihtiyar anr.elerini kurtarmı- kesede3 · ralı mevıuubahs vakfiyenin Ga-
ya çalışmış' ar, fakat l endileri- Sariyer: Kısır kayada 1. lata mahkemesinden temini müm-
nin de tehHkede bulunduklarını Beykoz: Cumburiyettel • kün olup olmadığımn, evkafın 

. b k Kartal: Samanderede 3, Paşa zarara uğrayıp uğramadığının iı-
görünce anelerim ıra mıya ve tilamını istemiştir. Mahkeme ta-
lrnçmıya mecbur olmuşlardır. köyde 1, Başıküçükte 1. lepleri muvafık görmüş, mahke-
ihhyar hadın diri diri yanıp öl- Yalova: Çinarcikta3. me yirmi şubata bırakılmıştır. 
clüğii gibi, alt katta bulunan Maarif mUsteşarı Salih Zeki Şevket Beyin mab-
1\faclam Ağavni de kurtulamamış bey Edlrneden geldi 
ve yaorr.ıştır. Zabıte talıkikata Bir hafta evvel maarif mües- kemesi bugün 
başlamıştır. seselerini teftiş etmek üzre Edir- Zevcesi iclal hanımı öldürmek-

Esrar bulundu f le maznun güzel san'atlar aka-neyc giden maari müsteşarı 
Evelki akşam saat 10 da Pa- demisi sabık müdür muavini Şev-

Satih Zeki B. şebrimiıc dönmüş-
şabahçede seyyar leblebici so· ket Beyin muhakemesine, bu 
kağında 40 numarad.ı oturan tür. sabah Istanbul Ağırceza muha· 

Salih Zeki B. dün maarif ida-
ipekçi Koço isminde birinin üze· kemesinde devam olunacak, şa· 

resine gelerek müfeticlerlc ve h" 1 d' J kt" Ş htl rinde 6 ğram ee:rar çıkmış, hak· T ıt er ıo enece ır. a er 
kında tahkikata b<!şlanmıştır. yükıek muaUim mektebi müdü· aresında Şevket Beyjn eski 2ev• 

SöndilrUkn ateş rü HAmit beyle uzun müddet celeri de vardır. 
Fenerde Patrikhane caddesin- görüşmüştür. Komiser muavinlerinin davası, 

de Patrikhane memurlarından Salih Zeki bey bir muharriri· ağırcczsya verildi 

Y 
. Feridiyede oturan Mukadder 

orgonun oturduğu sigortalı evın mize, Edirne mekteplerini ve H. dan rü,vet aldıkları iddia 
bacası tuluş~uş, genişlemesine maarif müesseıelerini teftiş eyi~- olunan ve mevkufen muhakeme 
meydan veri~meden söndürül· diğini, bu hafta sonunda Anka- edilen komiser muavinleri Os-
mr ştür. rava dönece\Tini sövlemiştir · man ve HaliJ beylerin muhake

Piyangoda 
Kazanan talililrin 

isimleri 
YıJba~ı p~yangosunda büyük 

ikramiye le azanan bahtiyarlardan 
bir kısmının İsimlerini yazmıştık. 
Dün alc!ığunız yeni haberler göre 
200 bin lira kazanan biletin bit 
parçası Gedikpaşada 18 numa-
rala ev.le oturan Meliha Hanım
da, 45 bin lira kazanan bilet!n 
bir parçası Beb~kte Ali Paşa 
yokuşunda 13 numaraıı evde 
oturan Y orgi Y orgiyadis Efendi 
de, yüıbin lira kazanan biletin 
bir parçası fatihte es~d yolda 
2 numarada oturan Saadet Ha
nımdadır. 

Bir milyon lira kazanan biletin 
bir parçasının Yunan konsu'.us· 
hanesinde tercüman Apsi Efen
dide o'duğu anlaşı~mışbr • Eu 
terciiman bi!etini zevcesile müş
tereken almıştı. Gene bir milyon 
}irahk biletin yirmide b:r parça
sı da Eeyoğlunda Matmazel An
geHki ile ortak diğer bir kadın· 
dadır. Bu kadınlar ~uparayla 
ömürlerinin sonuna kadar yiyüp 
içmek ve eğlenmek kararını 
vermişlerdir. 

Bunlardan başka Cihangirde 
Nurettin Efediye 200,000 l!ranın 
bir h 'ssesi, G:ılatada Fransız 

Bankas1 m<:mutiarından Karabet 

Gayri mübadiller ve 
Yunan emlaki 

Gayri mübadiller takdir kıy-

met komisyonunun işleri son za
manlarda fazlalaşmıştır. Takdir 

kıymet için gayri mübadillerin 
müracaatları da artmaktadır. 

I,lerin, komisyonun bugünkü 
kadrosile bir seneden evvel bi
tiri!emiyeceği anlaşıldığından me· 
mur kadrosunuaı takviyesi düşü
nülmektedir. 

lımirdeki Yunan emlikinio 
müzayedesine de devam edilmek-

tedir. Gayri mübadillerden bir 
çoğu müıayedcye iştirak için iz. 
mire gitmişlerdir. 

Satılan emlakin yarısından faz-

lasını gayri mübadiller almışlar
dır. Müzayede şubata kadar de
vam edecektir. 

MuhteUt mUbadele 
komisyonunda 

Muhtelit mübadele komisyonu 

umumi heyeti yarın toplanarak 
bürolarm on beş günlük işleri 
hakkında gönderdikleri raporları 
tetkik edecektir. 

Efendiye 150,00o liranın onda 
biri, Ankarada kasap Halit 

Efendiye 150,000 liranın bir 
hissesi, Malıköy istasyon memu
ru Recep Efendiyle iki arkada
şına da 1 cotooo liranın bir hıssesi 
isabet etmiştir. 

mesine dUn üçüncü ceza mahke
mesinde devam olunm!lşlur. 

Mahkeme , davanın rüyetini 
ağırceza mahkemesinin sallhi
yeti c.lithilinde görmüş, evrakı 
oraya göndermiştir. 

Burun kesmek davasında 
şahitler 

Kamile hamının burnunu ke1-
mekle maznun kocası Ilyas efen
diyle akrabasından Münir efendi· 
nin muhakemelerine dün ağırce• 
zada devam olunmuştur. 

Kamile banımm ilk ifadesi, 
cürmü kocasının işlediği şeklin
dedir. Fakat, sonraki ifadelerin-
de Münir efendinin yaptığını söy· 
lemiştir. Dün mahkemede dinle
nilen şahit polislerse, Kamile 
hanımın hastahanede ifade ve
rirken kocasından bahsettiğini 
anlatmışlar, bunun üzerine Ka· 
mile hanım "o vakıt yaralıydım. 
Hasta halimde ne yaphğımı, ne 
söylediğimi bilmiyordum l Fakat 
gene böyle söylediğimi zannet
mem. Yanlış zapt etmişler!,, de• 
mişlir. 

Muhakeme, gösterilen müda
faa şahitlerinin celbine bırakıl· 
mıştır. 

Kocasını zehirlemekle maznun 
kadın, tevkif edildl 

Bakırköy civarında Avas kö
yünde kocası Hüscyini zehirledi· 
ği kaydile hakkında tahkikat 
yapılan Sanem H. , Bakırköy 
sulh hakimliğince isticvabım mü
teak1p, tevkif edilmiştir. Dün. 
evrakile birlikte müddei umumi· 
liğe gönderi!mişlir. 
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Yeni kontenjan listesi
nin tatbikine başlandı 

--- - - -------
Koosorslyom muamelAtı dOnden itibaren 

merkez bankasına devredildi 
932 senesi ilk üç aylık kontenjan 

ltıdiıBintn giimrük.lerde tatbiki1te dün· 
dftıt Jtilteren başlanılDHştır. 

Şehrimiz gümrükleri için aynlan 
lllılıede g&.terilen maddelerin. bir çoğu 
dtla tamamile biUrilmiştir. Bunlar 
arumda yünlü n pamukılu mensucat 
bulunmaktadır. Dünden itibaren zati 
f!Yadan maada kolalar da dağil ol
mak üzere hiç bir eşya kontenjan lis
tesi haricinde olarak giremiyece:!ttir. 
Yalna 2 numaralı kararnameye mer• 
but listede gösterilen maddel~r kon • 
tenjana tAbi deği-tdir. 

ll'ransız hUkQmetlnln kontenJ•n 
rfstesl 

Fransa hükumeti neşrettiği yeni 
bir karamameyJe muhtelif maddeleri 
kontenjana tabi tutmuştur. 

B11 ~yalar arasında ihracat mad· 
de~rimizden pamuk n ıeytiıt yağr da 
hahmma.ktadır. Harici ticaret ofisi
ıain verdiği malumata göre memleketi
mizden 1''raneaya 1931 seMSinin eylül 
•e teırinien·el aylarında 200 bin lira: 
1930 - 931 devresinde de 1,245,000 Jirn 
kıy:meüııde pamuk ihraç edihmştir. 
1930 senesinin ilk on ayı içinde 460 bin 
lira krymetinde zeytin yağı ihraç edil· 
iniştir. Fransaya mühim miktarda 
IJe)-tin yağı n pamuk gönderdiğimiz 

eihetle Frnnsa hükiımetinin verdiği 
80ll karar ihracat tacirlerimrzi alaka• 
der etmektedir. 
Bir bez tebrik••• kurulacak 

ffüılu\metimizin büyük bir bez fab· 
rikas inşası için bir Belçika gurubiy
le müzakere etmekte olduğu haber ve. 
rilmd<tedlr. Şirketin teklifine ıör<', 
y~pıla.cak fabrika en apğı sekiz }'ÜZ 

hin liraya mal olacak ,.e Karaağa~ta 
yaplaeaktır. 

Türk çocukları 
~aydalı bırer vatan

daş olmalı .. ırlar 
Maarif vekfli Esat 8. birkaç 

ay evvel Garbi Anado!uda bir 
tetkik seyahati yapmıştı. Vekil 
8. Apadolu seyahatindeki müşa· 
laedelerini bir tamimle maarif 
mObtesiplerine bildirmiştir. Esat 
B. bu tamiminde mualiım mek· 
teplerimizio inkipfıodan, mual· 
limlerle talebenin müsmir suret· 
te plııtıklanndan memnuniyetle 
hahsetmekte ve mllşahedelerinin 
neticelerini bildirmektedir, vekil 
B., gene bu tamimde, Tilrk 
mektebinin vazifesini anlatıyor 
Ye diyor ki: 

''Tilrk mektebi, eline teslim 
edilmiı olan her Türk çocuğunu 
c6mhuriyet rejiminin piskolojiıini 
tamamiyle kavramış Türk milleti 
•e TOrkiye cfimburiyeti için aza
mi derecede faydalı bir Tnrk 
vatanda§• haline gctirmiye mec
burdur. Muhtelif dereceli mek
teplerimizde her muallim ve her 
muıebbinin bu milli ve bizim 
için bayati gayeyi elde etmek 
için Türk çocuklarının karı111na 
çıkbğıoı unutmamalıdır.,, 

Vekil B. , mektepçilikte ehem
miyet verilmesi icap eden nok
talara da bilbaua iıaret etmif, 
derslerde nazariyata o!duğu ka
dar ameliliğe de ehemmiyet ve
rilmesinin elzem olduğunu say
ledikten sonra, çocukların mek· 
tepte ablakt itiyatlar almasına, 
ahlak prensipleri hakkında ken
dilerine Pilam ve sarsılmaz ka· 
~ · 'meaine ve mektepte 

~ek intizam ve İDIİ-

Sanayi ve Maadin bankası Bakır• 
köy f abrltasr tesisatını şimdilik ü~ 
misal nispetinde genişletmfye karar 
verıaişti r. 
Bak1rköy fabrikasının tesisata 

9enı,ıet1lecek 
Son tahdit kararından sonra fabr&. 

l•a geceli gündüzlü çalışmaktadır. 

Banka lng:il~reye yenkien 63 dokuma 
ma.kkıesi rsmat'lamıştır. Fabrika.d:ı 
IS.~ tezgah ve 4:JO amele faaliyet ha lir.· 
de bulunmakta ,.e günde bin beş yüzle 
beş bin metre arasmda bez dokunmak
tadır. Senelik jmalat bir buçuk mil. 
yon metreden fazladrr. 

Kudllsten hububat isteniyor 
Kudüs mrntalrasında Zfraf mahsu. 

J.At bu &e11e p8 az olmuştur. Kudüs 
tacirleri bu sebeple meml~etimi.ıden 
hububat celbetmcık ÜT.ere ticaret ofi • 
sine miiracaat etmişlerdir. Ofis ala· 
kadarlan keyfiyetten haberdar etmiş
tir. 

Kon90rslyom muamellb 
Bankalar konsersiyomu muamela· 

tmı dünden itibaren Cümhuriyet mer. 
kez hanka4r tarafından idare edilmrye 
ba§lanmıştır. Bu suretle ~imdiye ka• 
dar horsa komiserliği tarafından mu· 
rakabe edilmekıte olan koraorsiyom işi 
reemen devlet bankasma devredilmiş 
bul un~aktadır. 

Devlet bankasının İstanbul şubesi 
müdürü dün bu hususta bir muharri
rimize demiştir ki: 

- Konaoraiy~m bundan sonra bcır:
kanıız tarafından idare Rdüecektir. 
Komoraiyoma ift;rak ~den bankalann 
hillıeleri kendilerine'il:ıde «iUmif, fim
diye kadar elde edilen kar bankaya 
ı'<1Tidat kaydedümiştir. 

Allahlık iddiasına 

kalkışan bir şeyh ! 
Bağdattan gelen haberlere gö

re, Asuriler;n, Avrupa hükumet
lerinden birinin mandası altına 

girmesi ıeklinde Cemiyeti akva
ma vaki olan müracaatları üze· 
rine, Asurilerle hoş geçinmek is
tiyen Irak hükiıı:ceti kendilerine 
Barzan aşiretinin bir kısım ara-

zisini vermiftir. Fakat aşiret bu 
vaziyet karşısında Irak hUkume
tine isyan etmiıtir. Asilerin reisi 

bulunan şeyh Ahmedin, Allahlık 
ıddia etmekte olduğu ve civarda 
bulunan kabileleri kendisine tap• 
mıya davet ettiği hakkında ri
vayetler vardır. Asi re;ıin kar
deşi Mehmet peygamber, amca 
zadeıi de cebrail rollerini oynu
yorlarmış. 

Harici~• mUstetar1 Numan B. 
Çekoslovekr•r• gitti 

Hariciye müsteşarı Numan B. 
tedavjsini bitirmek üzre Çekos· 

lovakyada Gröffenberg sanator
yomuna hareket etmittir. 

Numan B.e bu yaz eerlinde Pr. 
Sauerbruch tarafından üç mühim 

ameliyat yapılmış ve neticede 
hastalığı tamamen geçmiştir. 

Yalnız ameliyat yerlerindeki sı

zıların henüz geçmemesi bu yeni 
tedaviye ihtiyaç hasıl ettirmiştir. 
Tedavi mUddeti bir ay kadar 
sürecektir. 
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bat ruhunun ve müesseseyi iha

ta eden manevi hayanın talebeyi 

ahlaki itiyatlara sevkcdecek bir 
mahiyette olmasına dikkat ve 
itiDa edilmesini taniy• etmiflir. 
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Merkezi Avrupada 
Iktısadi Blok 

Birkaç sene evvel Merkezi Av
rupada Almanya hariç olduğu 

halde iktısadi bir blok teşkili 

hakkında zuhur eden bir fikir 
cereyanı son günlerde yeniden 
uyanmıştır. Bunun sebebi sabık 
Macar Başveldli Kont Betlene 
atfen neşredilen bir tasavvurdur. 
Bu tasavvur Macaristanla Çekos
lovakya ve Avusturya arasında 
ikbsadi bir anlaşmıya aittir. 

Kont Betlen hükumet reisli
ğinden çekilmis olmakla beraber 
en büyük Macar fırkasının lideri 
bulunuyor ve yakın bir zamanda 
yeniden iş başına geleceği bile 
söyleniyor. Bundan bir az evvel 
de bu zat Romanya kralıyla bir 
mülakat yapmış, bu mülakattan 
Macaristanla Romanyanm müı
terek bir kral idaresi altında 
birleşeceği rivayetleri çıkmıştı. 
Şimdi bu rivayetin yerine Maca
ristan . Avusturya - Çekoslovak
ya blokunun teşekkülü haberleri 
kaim olmuştur. 

Franşa hariciye nezaretiyle ya
kından teması olan Fransız mat
buatı bu tarzda bir Blok teşek
külüne şiddetli taraftar görünü
yorlar. Hatta bu Bloka bazı şar
ki Avrupa devletlerinin (Roman
ya, Lehistan gibi) iltihak edebi
leceğini de yazıyor. Bu suretle 
merkezi Avrupada Tuna mem
leketlerinin ittihadı fikrini yeni
den ortaya atıyorlar. 

Malümdur ki Mitteleuropa, yani 
n er :czi Avrupa devletlerinin 
birleşmesi fikri esasen bir Alman 
idealidir. Umumi harptan evvel 
Almanya kendi riyaseti atında 
butün orta Avrupayı toplamak 
hedefini takip etmiştir. Şimdi 

Fransa - tabii Almanya hariç ol
mak üzre• başka bir şekilde mer
kezi Avrupa devletleri arasında 

bir iktısadi ittihat temin etmek 
ve bu suretle Almanyanın mer
kezi Avrupada tevessü emelleri
ne de !et çekmek maks:ıdını 
takip ediyor. 

Umumi harp Avusturya-Maca
riatanı ayırmak ve dağıtmak 
suretiyle merkezi Avrupada yeni 
bir nızam tesis etmişti. Bu nızam 
garülüyorki bugilnkü ihtiyaçlara 
kat'iyycn muvafık değildir. Gerek 
Avusturyanın, gerek macarista
nın, hatta ÇekoJovakyanın çek
tikleri iktısadi istıraplar bunu 
göstermektedir. Bu itibarla F ran
sada bıle bu devletlerin arala
rında iktısadi yoldan birlik yap· 
mak fikrinin revaç bulması umu
mi harpten sonra tesis edilen 
yeni mzamın kifayetsizliğini ve 
zararlarını itiraf etmekten başka 
birşey <h~ildir. 

DariUbedayi Temsilleri 
Bugün akşam saat İıt11nbul BeltdiyHİ 
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- Olü kımıldandı .. Lak in bu? ..• 
- Evet şehzade Mehme~ efendimiz! 

-57-

Pakat ~aresiz, bekliyeceklerdi. r 
nirden, kmrcık bıyıklı delikanlı a

ğanın kolunu dürttü: 
- Ne ,·ar? 
- Atların te~ilerinde bir şerler 

var .. 
- Süvaıilerin kepeleridir .. ~aşkn 

ne olabilir .. 
- Birinde bir meşin heybe-
Böyle. d~rken d<?likanlı heybeyi sı -

vazlamıştr. 

- İçinde de katı bir şey .. 

- Bu geceyi bende.hanede geçirir. 
siniz.. - demişti -

Şair teklifi kabul etmiş ve ilcisi yan 
yana, karanbk yollardan aheste ahesa 
te geçerek yokuşun başına kadar gel. 
mişlerdi. Müftü efedin de, pir de 
bu geceki hali bir türlü hazmedemi
yorlardı. Nihayet Baki dayanamamış 
sormuştu: 

- Efendi hazretleri, paşanın bu: 
geceki haline bir mana verebildiniz 
mi? 

- !.??.?. l~te habeşinin kulak misafiri oldu-
- Öbüründe de öyle .. Katr bir şer ğu muhavere bu sualle başlannıtı. 

de bunda ,.ar .. 
AJ1a evvela lakayt dinlerken. ya. 

rnş yava~. onun da tecesaüs damar • 
lan kabarmı~tı. Heybeli ata yaklaşa• 
rak hançerini çekti. Jnce meşin bağ· 
)arı kesti, heybenin ağzını açtr. Elini 
daldırıp muayene edince: 

- Vay canma ! - dedi- Eğer bu
nun içi para dolu değils, hiç bir şey 
bilmem ben .. 

Sfıi de öbür atın teı*isini yokla • 
mı~tr. 

- Ağa hazretleri bunda bir çek -
mece var .. 

Habeşi bir de onu muayene edince: 
- Bana bak! - diye mırıldandı

Taliimiz bize gülüyor galiba- Hayvan 
lara mU'kayyet olup bir parça daha 
be.kliyeHm ... 

- Peki ağam ... 

- Beldiyelim ama burada değil .. 
Şöyle daha ilerde .. Daha karanltk bir 
yerde-, 

Ha}"'anları yediyerek. u; ötede 
bir sokakcağızın i~ine girdiler .. 

Bu esnada, yokuşun başrndan ya.• 
na ayak sesleri gelm!ye başlamıştı: 

- Acaba geliyorlar mı? 
Habeşi: 

- Sus! - dedi-
Ye kulak verdiler. Temkinli bir a • 

dam sesi: 
- Peki ama! - diyordu- Bu a. 

dam bizi hususi davetnamelerle çağır• 
mış değil miydi? 

Ondan daha davudi bir ses: 
- Öyle .•. -diye homurdandı-
- Hiç ummazdım dofrusu Den-it 

paşadan .. -
- Bendeniz de efendi hazretleri .. 
- Herif adeta bizi isti8kal etti.. 

Değil mi? 
· - .Adctası fazla efendi! 

İki adam aheste bir yü:r.üyüşle sok~ 
ğın başından geçmişlerdi. Habe~t, bun 
]ardan birini tanrdı: 

- Yahya efendi .. - diye söylendi 
kendi kendine- Bu akşam Derviş pa• 
şadaymış demek .. Acaba paşa kendi -
~ini niçin istiSkal etti? 

Her halde bundan da bir mafta çr
karmıya çalışacaktı. Fakat o andıt. 
Yahya efendinin hayretle bağlrdıj'ını 
işitti: 

- Aaa ! Bir ceset var burada.. • 

- Aaaa ! Bir ceset daha .. 

Tam evin kapısına yaklaş.tıklan 

zaman Bakinin ayağı yumuşak bir cis
me çarpmıştı : 

- Bu ne? 
Yahya efendi de, hemen o anda: 

- Tuhaf şey!. Bu da ne? - dedi. 
Ve eğilmişti. Ayağı ucunda uza. 

nan şe);n bir insan cesedi olduğunu 
göriince tedehhüşle geriledi: 

- Burası bir harp meydanma dön. 
müş.. Fakat niçin öklüriilmüş bu a• 
damlar? Ilak Baki efendi .. Bakmıd 
Burada da bir şeyler var ... 

Baki hemen o tarafa seğirtti. Ya .. 
lak dibindeki secetleri görünce: 

- Ooon'V! - diye haykrrdı - };.. 
fendi hazretleri burada ktya.metterc 
bir nümune var-

- Ne diyorsun?! .. 

- Evet evet... Sekiz on ceset n.r, 
burada..~ 

Yahya efendi derhal kaprya k()ftua 
- Buraya geliniz Baki efendi -

dedi - Buraya geliniz.. Ba§mıa. müa 
him bir felaket gelmiş olaeafmı tah. 
min ederim... Buraya geliniz. .. 

Cebinden kocaman bir anahtar çr• 
ka~mıştı. Telaşmdan deliği bir tüdU 
bulamıyordu. Nihayet kap1y.1 açabil• 
di. Fakat kapıyı açar açmaz ayağı 

bir ceeete daha ~a.rpmca deli gibi: 
- Eyvaah ! - diye bağırdı - Siz 

durunuz bUTada. .. 

Ve bir çılgın gibi koşarak bahçeyi 
geçti, binaya daldı. 

Az sonra Baki onun, kocaman bf.r 
fenerle avdet ettiğini gördü... Bir da• 
kika BOnra geçen müea.delenin, tüyleıı 
ürperten neticesi, bütün kanhlıği~ 

gözleri önünde duruyordu. 
- Rabbim._ Bu ne hal? 
Elinde fener, sokağa çrktr. Cesetıı 

]eri teker teker yokladı: 
- HeJ)8i ölmüşler.. Fa.kat kimmif 

~~u? . 
- Giyinişleri pek pejmürde. - dt. 

ye mmldandı Baki- VakJt kaybetııı 
meden kara.kola haber vermeli-

- Evet .. Evet- Ama bir kere ed 
gezmeliyim .. 

- İçlerinde tanıdığnm kiıMe yoıJıi 
mu? 

Yahya efendi, feneri elinde, eğt. 

Jip cesetlerin her birini ayn ayn ma
ayene etti: 

- Hayır_ Bunlann hiç birisin{ 
lk t d tanımtyorum ... 

-Aaaa! A-. a ..... aa! i ceee a- - Ya içerdekilerin? 
ha! Fakat burası bir meydanı harbe 

- Bir bakalım .. 
dönmüş... • • · • .. _ . , KaPJllın eşığını geç.tlklerl zamau 

Bu sozler agayı deh~tli hır heye- . .. tU d bı'r ba .;ı. "t ·· 
1 

evın us n e .)!AUŞ acı acı o muşıı 
can a sarsmıştı. t ... 

Hemen saiye:. . , . u._ Uğursuzluk.. Şeamet.. - diye 
- Atla atın bınne. - dedı - h rdand Uft'· _ 

r d' . d t b' . bJ k omu ı m u \ e ken ısı e a ın ırıne ınere · Ve iç taraftakileri muayeneye baş.. 
homurdandı: Jadı: 

- Durma hadi! Gel arkamdan .. 

Yahya efendiyle misafirler, paşa• 
nın avdetini beyhude yere beklemiş -
lerdi. Teraviden sonra saatlerce otur
muşlardı. Paşayı koyduysan bal.-

- Bunu tanımıyorum- Bunu da... 
Fakat şu meyyiti ... 

Demiye kalmadan menitte bir ha. 
reket oldu ... 

Yahya efendi korkuyla geriledL 
- EşşhedU en Jaa ... 
- Dur efendi ... Dur! Korkma bu 

r 

Nihayet. belki onuncu defa olarak 
kahve getiren iç oğlanı, pBf8nın sa· 
raya gittiğini, belki de bu gece ko
nağa dönmiyeceğini söylemişti. 

'\ Bunun üzerine misafirler hirblrle-

herif ölü değil... Baki hemen diz çöloo 
tü, kımıldryan v-ücudttn kalbini yokla.
mı~h. 

Beş hasta var 
Etem izzet 

Etem izzet Beyin yeni romanı 
çıktı. Kitapçılardan arayınız. 

\. _, 

rile ,·adalaşarak Derviş paşa konafın. 
dan çr'kmışlardı. 

Yeniçeri zorbalan efendileri nle • 
rine kadar götürmek istemitlerae de 
YaJıya efendi te~ür etmi~ buna lü
zum olmadığını sÖylemişti. 

Yalnız Baki efendiyi alıkoymuı: 

-Tut ~o feneri .. Fakat.. Bu .una. 
yı tanımak isterim ben.- • 

-Aaa t Ukin .. Bu .. Bu ... 
- Evet Bu .... 
- Şehzade Mehmet ef endlmbl.. 
- Öyle ya .... 



Yer •• •• zu 1 s n ar 
e ıye yınca 

Otom o il, şimendifer yolları da 
ha vaya naklediliyor 

Daracık yoUarda seyrüsefer, bütün bliyük şehirler ıçın birer 
dert olmuıtur. Bir çok şehirler, bazı caddelerde yalnız bir taraftan · 
seyrüsefer edil-
mesi usulünü 
tatbik ederek 
buaa bir çare 
bulmuılarsa da 
zengin bir kaç 
şehir, otomobil
lerin rahat ra
hat seyrüsefer 
ede bilme lerı ni 
temin için bü· 
yük masraflar
dan kaçı!1,... 

m1ı<tadırıa 

Nevyork, ha

vai yollar yap
mak teşebbü· 
si::ıde bulunan 
ilt< şehirdir. 
Ş. ndıye kadar, 
k çük mesafeler 
için havai yollar 
yapılmıştı, fakat 
şimdi Nevyork 
ta, Menhattan 
şehrinde sekiz 
lti lo met re den 
faz!a ve havai 
bü· bir cad-

, apııacaKtır. 
Mütehassıslar ve halk bu teş · 

şebbüsle fazla alakadar olmak
tadır. Dörtte üç kısmının bitiri
Jer~k kü~at resmi yapılmış olan 
bu hovai caddenin çok kullanışlı 
o du u ı>nlaşı lm ıştır. Bu yol, 

vak b ir haylı kazanılmasına 
da y..ırdım etmektedir. (Vakit 

1 • • ) d • 
~ i.li< ılhr i' sturunun pek kıymet-
Jı o'duğu Amerikada, bilhassa 
bu noktada, büyük bir muvaffa
ldyet l< azanmıştır. Zira evvelce 

' sırasına ve kalabalığa göre on 
d;ık i lr <ıy·a yirmi dal:ika nr.:smda 
h~tedilen bir mesafe, şimdi iki 
nı nyet dört dakikada katedil
m~ktcdi. Bundan başka bu havai 
yo'da k8zakrın tamnmiyle önüne 
g~çilmiştir. 

Gösterilen hesaplara göre. bu 
havai yol için sarfedibn para 16 
rnilyon dolardan çok fazlaymış 

.. lJ .. u vazı yeti ihdas eden, yer 
y1.;.zunUn artık insanlara dar gel
n ıye başlamasıdır. 

F ennio terakkisi karıısında 
·•Ünakalenin büsbütün gök yü
züne intikal edeceği anlaşılıyor. 

Bir Amerikalı ressam bu va
zıyeti düşünerek hayalt bir tablo 
vücude getirmiştir. 

iktibas ettiği.miz bu resimde 
hava yolları, havadaki otomobil 
şimendıfer, tayyare servisleri 
görünüyor. 

Tablo ayna zamdnda fennin ta
rakkisindeki azamet karşısında 
ilk ins<ımn hayretini tasv:r 
ediyor. 

lng~iiz adyo 
Şirket·nin 

e ehi 
lngiliz Radyo şirketi Londrada 

yaptırdığı yeni sarayvari binada 
bir televizyon mektebi vücuda 
getirmiye l<arar vermiftlr. Ders
ler televiz!on mutahassısları ta-
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e On 
Sabntayın baş nı. 

mes"hf .. l"· ısyoneri Natan,: 
ı n mus uman old • 

hr nlmaz GaZ7.eden ka~:u~ hab~r a
ye gitmek istedi. Onun ar E<lırne· 
Yahudilere biraz ümit ~u harel~eti 

1'\ • verır gibi oldu. 
atan, 1667 nın şubatınd 1 . 

,.a 1 a zmıre 
rnı:-ş, fakat zmir Yahudiler· 

§~~re girmemesini istemi lcrd:. 
0~~n 

ku oradaki yahudiler miithiş bı·r ~~~: 
snr r. ın'n.1• 
t a u~ramışlardı. Buna ra''ltlen N 
tan İznıire girmiş, fakat orada S~b~'l~ 
aYln ann · ·ı · 
t ·ı. esıne aı mezarı zıyaret eL 
111.ten so . 

gl'tıni nra şehirden ~rkmış, Sa.kıza 
rek Sş, buradan tekrar İzmirc döne .. 
hay t aha layla muhabere etmiş ve ni. 
re ~. onunla lpsalada görüşmek üze-

soz ~lıınrştr. 
Bu ın .. l'-'-. . u l.l..liatm vuku bulduğu tah-

mın edılebiJir ç·· kü 1'.T t 1 • un .ı. ... n nnm psa • 
laya muvn.salatfyle lsta.nbul hahamla 
nndlJl bir h . . -
nu 1 .. e} et de buraya gelmış, o-

n a gorU"'ınU • . ~ ş ve Natan onlara bir 
ınucı:renin vutru b 1 .:ı:.. ••• 
nıi ı· H u :ıca!i,nı muJdele. 
birş ~ • aftalar, aylar geçtiği halde 

§ ~ vuku bulmamış ve Sabatay ye-

n na 
ni hayatınr yaşamakta devam etmiş, 
yalnız (Natan) a halas gÜnüne kadar 
bu hayatta devam edeceğini söylemi~ 
ve bu adam ona gene inanmı~, her ta. 
rafta dolaşarak onun namına çalı~ • 
makta devam etmiş ve 1680 de vefat e. 
dinciye kadar Sabataya inanmıştı. 

Fakat bu sırada Sabatay da boş dur 
muyordu. Kendisi bu sırada arlık 
halis ve samimi m&lüman olduğuna 
herkesi ikna etmiş ve evvela gizlice, 
sonra a~ça sinagoga devama ba~· 
Jamış ve gene eskisi gibi m~ih ta -
nınmak istemişti. Şayanı hayret bir 
nokta, onun tekrar muvaff :ık olma 
SlYdı. 

Onun sinagoglara devam ettiği ma• 
Hını olduğu zaman verdiği cevap b:ı • 
sitti. Kendisi yahudileri mU.~lüman 
etmiye çal:şıyordu ! 

Bu cevap muhiti hoşnut ettiğinden 
Sabatay daha serbest çalışıyor ve 
Yahudilere uluhiyyetin ona hulul et· 
tiğiqi söylüyordu. 

Sabatay l.;.r taraftan kendi faali -

20 inci Asır 
Robenson arı 

Büyük Bahrimuhitin ıssız bir 
adasında dört arkadaşile birlikte 
üç sene müddetle Robenson vari 
bir hayat geçirmiş olan Andrew 
Svan namında bir tayfa 34 se
nelik sergüzeştlerle dolu bir gay
bubetten sonra geçende lngilte
reye avdet eylemiştir. Svan 23 
ıene evvel Novcastleden Hon
oluluye giden bir yelkenlide bu
lunuyordu. Gemi üstüva hattı 
üzerinde tutuşup yandığından 
milrettebat tarafından terkolun
muştur. Bunlar dört sandala bin
mişti. Gece vakti sandallar bir
birilerini kaybetmişlerdir. 

Svanın dört kişi ile birlikte 
bindiği sandal Uç glin iiç gece 
deniz üzerinde bocaladıktan 
sonra nihayet bin tehlike arasın
da gayrimeskün bir adaya yana· 
şabilmişti. 

Kazazedeler ilk geceleri açık
ta yattıktan sonra dalgalar ta
rafından sahile atılan her türlü 
gemi enkazile kendilerine bir 
kulübe uydurmuşlardır. Yiyecek-

leri enkaz arasında bulduklan 
konservelerle muz gibi sıcak 
memleketlere mahsus taze mey
valardan ve midye ile istiridye 
gibi bahri hayvanattan ibaret 
idi. Y aptıklerı bir istik.ıaf dev
resi esnasında adada bulunan 

mağaralardan birinde bir insan 
kadidine rasgelmişlerdir. Iske
letin yanı başında bir köpek ka· 
didi uzanmış duruyordu. Muhak· 
kaktır ki köpek efendisinin ölü

münden sonra bunun yanında 
bekçilik yaparak nihayet açlık
tan ölmüştü. Kadidin yanında 

bulunan bir kağıt parçasından 
öliinUn 1821 senesinde müthiş 
bir fırtınada batan bir yelkenli
nin yegane sağ kalan tayfası 

olduğu anlaşılmıştır. Ada açıkla· 
rından geçecek gemilerin nazarı 
dikkatin celp için kazazedeler 
geceli gündüzlü idame ettikleri 
büyük bir ateş yakmışlardır. Işa· 
reti gören bir Portekiz gemisi 
bu beş Robensonu alarak kurtar
mıştır. 

rafından okutulacaktır. Mektepte 
en hassas ve mütekamil aletler 
bulunacaktır. Bunlarla mütema
diyen tecrübeler yapılacak ve 
yeni muvaffakıyetler gösterenle
re mühim ikramiyeler verilecek
tir, 

yetine de,·am ederken taraftarlarma 
kendisi gibi miislüman olmayı da ta,·. 
siye etmek~ydi. Onun hu tavsiyesi 
kabul edildiğıinden Sabatay her tehli• 
kedcn azade bir surette yaşıyordu. 
Onun bu hattı hareketi ieh ve aleyhh.' 
hizipler vücuda getirmişse de bir kaç 
yüz yahudinin müslüınan olması pa
dişahm hükumetini iğfale kafi gelmi~, 
ona Istanbula gitmiye bile müsaade 
verilmişti. 

lstanbu1 yahudileri Sabatayı heye. 
canla karşılamışlar Ye onun yeni bir 
harekete başlamasını beklemişlerdi. 

Sabatay Jstanbu1 sinagoglannda ya· 
hudilerin sönen ruhunu yeniden aleY• 
Jendiriyor, kendisi onlara kehanetler
de bulunuyor, onlara güzel sesile ilft· 
biler okuyor, onları alarak deniz ke
narına götlirüyor, onlarla birlikte yı 
kanıyor ve (büyük gün) için ha.zırla• 
nryordu. 

Fakat düşmanlar da boş durma • 
mışlar ve vazıyeti sadrazama haber 
vermişlerdi. Köprülü Ahmet paşa dü
şünmüş, taşınmış ,.e bu müfsit, bu mü
zevir hakkında kafi bir hattı hareket 
ta:kibi lüzumuna ıkani olmuştu. 

Sabatay, ifsadatrna beş sene de -
vam etti. Nihayd bir gece, kendisi 
Kuru çeşmede tnraftarJarile birlikte 
toyla.narak (Mes:h) in Rudumu için 
ilahiler okurke,n zabıta onu yakala • 
nm, ve onun 1G61 de lşkodra ch·arın • 
daki Dulcigno'ya sürülmesi için aldığı 

• 
1 

Fakat onun masum olduğu bugün 
meydana çıkmıştır 

Dokuz ay evvel lren Şreder namın• 
da bir Amerikalı kadın Filadelfiyada 
idama mahkum olmuş n elektrikli 
sandalyeye oturtularak idam edil • 
miştL 

tren Şreder, bütün Amerikada ve 
Amerika ıharicinde tanman hoppa bir 
kadındı. Bir gün lrenle bir ~ıkı seri 
bir ot-Omobillc seyahat ediyorken de,·
riyeJerin biri bunlaıır durdurmuş n 
hüdyyet varakalarını görmek iste _ 
mişti. Fakat arabanın içinden atıJnn 
bir kurşun devriyeyi yere düşürmüş 
ve araba yoluna devam etmişti. 

Zabrta derhal takibata başladı~ 
dan araba yakalanmış, lrenle aşık( 
muhakeme edilmiş, neticede bunların 
katil oldukları anlaşılarak ikisine de 
ıidam hükmü verilmişti. 

Gerek İren, gerek {ışıkr son 13.hza• 
ya kadar masum olduklanru iddia 
ve elektrik sandalyesine oturduklnn 
anda bile bu iddia üzerinde ısrar et- · 
mişlerdi. 

tren on dakikasında şu sözleri 
söylemişti: 

"ÖHimü korlmtndan karşılıyorum. 
Fakat masumum. O kadar ki, on iki 
ay geçmeden bütün bu havaliyi ''eba 
ve açlık kaplryacak ve herkes benim 
masumiyetimi ispat f~in yeni delail 
arıyacak!,. 

Hakikatte hu kadrmn Jdamı üze -
rinden dokuz ay geçmeden Penseh
runya'da nba, i:. izlik ve huzursuz • 
luk başlamıştrr. Bu havalide açlık • 
tan ölenlerin sayısı yüzlercedir. na-
0Zl yerlerde sıhhi şeraitin fenalığı ve
baya sebebiyet ,·erecek hale gelmiştir. 

Bu hadiselerin ba§lamasile (tren) 
in masumiyeti lehinde de cereyanlar 
başladı ve davanın yeniden tahkıKine 
lüzum göriildü. 

Yapılan tahkikatın ,·erdiği ilk neti
«, lren'oin katil rürmünden masum 
olduğunu gösterecek mahiyettedir. 1 

Bu tahkikata gör<ı İren bir çok ~ 
kayet hadi elerine iştirak ctmi~ti. O• 
na bu gibi hadiselerde arkadaşlık e -
eten GJen Dagu otomobiller çalar ,.c 
onları lreni kaçırmak için kullanırdı .. 

lnce, zarif ,.e güzel bir kadın olan 
tren dalga dalga klrmm sa~larile 
mağazalara girer, mağaza sahibini bir 
Jı:öşede sıkıştırrr, sonra da rovelverini 
çıkararak onların keselerini temizler
di. Onun bütün mehareti, bu adam -
lan an~ ızın basarak ve hayrete düçar 
ederek eJJerindekini almak, sonra SÜt'

atlc firar etmekteydi. 
trenle arkadaşmın son yaptıkları 

iş, bir adamm bin dolanın almaktan 
!baretti. Bunlar parayı aldıktan son• 
ra ot-Omobile atlamışlar ve kaç.mak 
istemişlerdi. 

Devriye onlara bu sırada tesadüf 

Matmazel lren 

etmiş, onları durdurmuş, 'fe tren, po. 
lisi korkutmak için tabancasını çeke~ 
rek havaya ateş etmişti. 

trenin lrnt'i ifadesine göre onun 

attığı kurşunlann polise isabet etme
sine imkan yoktu. Onun kurşunları 
çok uzalctan geçmişti. 

Halbuki yanın saat sonra polis 
Bradli ölü hulunar:ı·c midesinde ild 
ıkurşun görülmüş ve lren:n teddfi için 

emir sadır olmuştu. 
Son tallkik::ıta. göre, lrenin otomo• 

bili durdurulduğu zama.n yakın bir 
yerde bir takım içki kaça..1içılan bulu· 
'JlUyordu. Ye bunların fırsattan isti· 
fade ederek havaya atılan kurşunlara 
muımbil polise Jrnrşun atarak poli i 
öl d ürrnüşlerdir. 

Muhakeme esnasında trenin ar:ka. 
daşı da !ren derecesinde masumiyeti 
üzerinde ısrar etmiş, fakat bunlann 
bu sözlerine ehemmi~ct verllmemişti. 

Muhakeme esnasında gösterilen de 

Jrlilden biri trenin kullandığı taban• 
caydı. 

hen, o 7.ama nbu tabancanın l\en• 
disinc ait olmadığını söylemiş fakat 
mahkeme onun bu sözünü de kabul et
memişt:. 

Halbuki bugün lrenin o zaman do~ 
ru söylediği sabit olmuş ve bunun ne
ticesi olarak onun masumiyeti tavaz ... 
zuh etmiştir. 

emri tatbik etmişti. de Saba tay ıtaraftarlan çoktular. Bun 
Bu hadise Sabatayın faaliyetine farın hepsi Sabatayın bırakUl:rı 

nihayet verdi. I\endisi burada ancak saltannt.r bir niyabete bıraSrtılnr. 
bir takım mektuplar alıyor ve Edirne- Bu niyabet Yalrup Seziye ba· 
de Saranın ölümünden sonra aldığı ba ye hemşireden teşcldrül edi. 
beşinci karı ile yaşıyordu. Fakat bu yordu. Babadan maksat Sabatay 
ihtirassız, bu iht:işamsız, hu hadisesiz ye hemşireden maksat karısıydı. 
hayat onu sıkıyor w yaYaş yavaş öl- Hahamlar bu işin aleyhinde olduk· 
dürfryordu. Jnrrndan SalJataym tnraftarlarmı hti-

Sabatay men!fasrnda yalnızliıktan kumete şikayet ediyorlardı. Fakat 
bo''lllmnktaydr. Kendisi burada ancak bunlar bu şikayetlerin takibe dönme. 
iki sene yaşıyabilmiş Ye 1675 te kısa sinden kor\arak zahiren müslüman 
bir hastalıktan sonra ölmüştü. görünme)i kabul ettiler. Çünkü pir· 

Onun en son arzu u işlam mezar. ]eri Sabatay da ~ynı sekil de hareket 
lığında gömülmemek, buna. imkan bu· etmişti. Ve bu sure le Sabataya mu• 
lunma7.S3, deniz kenarmda gömül • hnlif ynhudllerdcn n 71mışhırdı. Ya· 
mekti. kup Se,i, cemaatin;n · ı:tm.iyetini ispat 

Sahatayım arzusu yerine getiril - için hacce gitmiş H' dönüşünde ' 'erat 
miş, deniz ıkenanna gömülmüş ye ~ok etmi ti. Onu mütc>nkip oğlu Ilerkiyn 
geçmeden mezarı unutulmuştu. ınaip olmuş, ve on sakizinci aşı'ln or · 

Saba tayın taraf tarlan onun öldü - tnlarına :kadar hu n i:) abct teselsül et. 
ğüne inanmad•lar n onun tekrar zu. mi~ti. Bugün bile hu mezhep taraf• 

~ . 
burunu beklediıJer. Sabatay kısa bir tarlanna Türkiyeden ba~lıyarak l"rnnl; 
gaybubetten sonra geri dönecekti. O .. furt ve Prag'a kadar imtidat eder. 
nun için onun boş bira'ktığı medde bir sahalarda tesadüf a lunur. 
vekil tayin etmek gerekti. Sabat:lJ.:!u Sabatay bu suretle yahudiliğin ka)' 
bir oğlu yoktu. Fa1mt karısının bir betti'"i bir cemaatle onun yüzünder 
kardeşi vardı ve adı Yakup Kredo'y • inkisara uğrıyan bir millet biraktL 
du. Snbatayın kansı bu erkeği evUtt Yahudi milleti hftla onun hakkmda: 
cdindi~rıini söyledi. Bunun üzerine - Yimnh ~emo, yani: 
Saba taycılar Yakubu bir (Gilgu]) ya- - Lanet onun aaına ! diyor. 
ni Sabataym hulul ettiği bir adam o- 12 - 12 - Ul31 
larnk kabul ettiler ve ona Ya!rnp Se. ô.UER RIZA 
vi ndrnı taktılar. 1 - Bitti -

lstanbul, lzmiT, Selanik ve Edirne-1 
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1 
Yunan Operası şehrimizde 

M. Delendas'la mülikat 
Yunan operası nasıl yetişti ? - Bulgar 
ve Romenler - Biz ne yapma~ıyız? 

Şehrimiz.in bu seneki opera hare. 
keti komşularımıza ait opera takımla• 
rının ziyaretleri saye::;inde geçen se -
nelerden canJı geçiyor. Yunan ve 
Bulgar operet heyetlerinden sonra 
şimdi de Yunan opera artistlerini al
kışlamak imkanını ele geçirnniş bulu .. 
nuyoruz. nu çok takdire lflyrk teşeb· 
büslerden Ankara dn müstefit olabil· 
mektedir. Geçen haftalardanberi Yu
nanlıların opera sahasrndaki kuv\'et 
leri derecesini görüp takdir etmek im• 
kanına malik bulunuyoruz: Çünkü, 
bütün faal Yunan opera artistleri şeh· 
rimizdedir.; Yunanistan operasız ay• 
largeçirmektedir. Heyet, ı:; gün daha. 
burada kalrp İtalyan ve Fransız ope
ralarını oynadıktan sonra, yardım gö. 
rürse Ankaraya da gidecektir. Yunan 
Ye Bulgar opera heyetlerinin s.'k sıl; I 
~ehrimize uğramaları, yalnız halkı -

M: belendas 

tahsil görmüş bir san'atkar olarak ta. 

1 
Moskovada 
Yapılan 
Tiyatro 

Moskova, 2 ( A.A ) - Yeni 
yaptırılmakta olan Meyerhold 
tiyatrosunun inşasına ait mesai 
sür'atle ilerlemektedir. Salon 
2000 seyirci istiap edecek vüs'
atte bulunacak ve tarzı inşası 
itibariyle dünyada tek ve nal şek
linde yalnız bir tiyatro olacaktır. 
Ne sahne ve ne de dekor olmı
yacaktır. Bütün bunlar, ziya kuv
vetleri tarafından istiblaf edile
cektir. Bu tiyatro 1933 nihaye
tinde açılmış olacaktır. 

Londrada 
Fransız gUzel san'atlar 

sergisi açlldı 

Londra, 2 ( A.A ) - İngiliz 
akademisi tarafından fngiliz kral 
ve kraliçesiyle Fransa Reisicüm
hurunun himayeleri altmda ola
rak Burlington House'ta tertip 
edilen Fransız güzel san'atlar 
sergisi bugün açılmış ve büyük 
bir muvaffakiyet kazanmıştır. mızın musiki terbiyesine olan yardıım- 1 

ları noktasından değil, milli opera.mı• 
zı teşkilde kendilerinden pek çok isti-

nıdık. =============== 

fade edilebileceği itibarile de temenni 
edilir; büyük memleketlerden gelen 
kumpanyalardan daha faydalt olabi. 
lirler; içlerinde 1'ürkçe bilen, bize 

Madam Kandilli, l\.L I\:umbris, A. tir. Yunan operası, şimdilik, tiyatro 
Papakonstantinu da hakkile çalışıp kirası vermemek ve bilet vergilerinden 
mu\'affak oldular. Koro heyeti artist. müstesna tutulmak suretile devletten 
!erile iki şef - M. A. Kiparisis ve Ka· sadece kısmi bir yardım görmektey ~ 

miş. M. Venizelos ahiren yardım va
detmiş .. 

muhip artistler, acemi muhitlerin r~· 
hiyatını ve ihtiyaçlarını bilen müta -

ralivanos- fan da hörmetle bahsede
lim. Orkestra, küçük, fakat temiz, ve 

kftmilen şehirmiz çalgıcılanndan mü• 
hassıslar vardrr; milli operadan mah· rekkepti. Son kararlar mucibince ec
rum bir yerde milli operanın nasıl ye- nebi s.'lzendelerin memleketimize gir -
tiştirilebileceğini bilenler vardır, çün. 
kü kendileri de öylece ve seksen bb 
yıoksuz1uk i~inde yetişmişlerdir. Bu 
heyetlerle temas etmesi lazrm gelen 
yegane müesse::;emiz (Opera cemiyeti) 

olma~ı lazım geleceği için, hem ba 
müesseseye ait yardım vazifesini ker.• 
disine arzetmek, hem de (YAKIT) ka
rilerini tavsiyelerinden haberdar et• 
mek arzusuyla artL<>tlerin en marufla-

nndan M. Delenda ile tanıştım. Mem. 

meleri menedildiğinden, heyet, kendi 
oilkestrasını beraberinde getirmemiş -
tir. 

Hulasa, Koronun fakirliğinlin • 
den başka heyetin hiç bir ku-
suru yoktur. Her türlü tebriklere 1<1-
yıktırlar. Yunanca operaya çok güzel 
gelmektedir. 

Artık sözü genç san'at!illr M. A. 
Delandas'la olan hasbühalimrze nak-
!edebiliriz. Tebessümü bir an terket

M. Delandas, Türk operası mevzu .. 
uyla kendiliğinden alil-adar olup u -
zun uzadıya tavsjye ve temennilerde 
bulundu ki, istifade ettim: (Opera Ce 
miyeti te~ebbüsilnüzü takdir ederim. 
Güzel ses varsa kalanı kolaydır. Ile -
men \'e cesaretlt> salı mah • • Adım adıım 

ilerlemeli. Kolay ltalyan operaların• 
dan işe haşlamıya dikkat etmeli. Ev
Yehl hususi çalışmalı; hep böyle 

ba~ladrk ... Macarca gibi aykm bir li. 
sana bütün operalar tercüme edilmiş 
bulunurJ,en, Türkçe gibi zari{ ve 
ahenkli bir dil neden bu işte aciz kal-

leketlimiz 
sın ... ) dedi. Opera Cemiyetince yapı-

olan bu genç san'atkan miyen kibar çehresi, malumatlı lisanı, lan terciimelerden birini söylemek ar• 
Kavalleria Rustikana'mn birinci per- çok nazik ve mütevazı hareketleri ve 
<lesinden sonra tebrike imkan hulara!< temiz Fransızcasiyle suallerime ce · 
~rtesi gün için serbest bir randevu vap \'ererek, lstanbulda do~up orta 
aldım. tahsilini Beyoğlunun Sen l\lişel m2k • 

Evet, Leman şirketi, İstanbul tara- tebinde yaptığmı, ilk musiki tahsiline 
fı gazetelerini, esasen adetleri iki ve de burada başladığını, uzun müddet 
belki de bir kişiden ibaret olan mu~i· yalnız kemanla uğraştığını anlattr .. 
ki kritiklerini mu...;iki akşamlarından lkma ti tahsil için Yunanistana gide -

1 

haberdar etmediği, konservatuvar ve rek ses tahsiline başlamış, elyevm yet. 
Opera Cemiyeti müdürlüklerini dal. miş yaşlarında bulunan en me~hur 
mi dantiyeler1e teçhiz etmediği için Yunan musikişinası Lavranga nezdin· ı 

bütün bu temsillerden kimse vaktinde de yetişmi§'tir. 

zusunu göstermesi üzerine Toska,nrn 
(Eluce yan lestelle) parçasının türk
~esini seçtik. 

M. Delandas, arkadaşları namına 
da. idarei kelamla, henüz gümrükte 
gördü·1'1eri muntazam, nazikane mua
meleden başlryarak halkın temsillere 
gösterdiği rağbete kadar her şeyden 
takdir ve teşekkürle bahsetti. 

Gazi Hazretlerine karşı besledikle
ri derin hürmeti anlattı. lstanbulda 
bir k:ıç sene zarfında vukua ge]en ta· 
havvüller karşıSilllda şaştım kaldım, 

dedi. 
En büyük arzuları Ankarayı gör • 

mek, ora ricaline san'atıarını göster
mek olduğu halde el'an hiç bir yerden 

haberdar olamzyordu. Netekim, ben Avrupada hiç çalışmadığına göre, Yu
bile, ancak Kavalleria. Rustikana ile nanistandaki ses tedrisatının, ~endisi- ı 
Palyaço'nun temsillerine yetişebildim. n in de söylediği gibi çok kuvvetli ol• 
lfalmen, Faust hep geçmiş! Opera Ct> doğu anlaşılır. 20 yi mütecaviz ope
miyetinde oturuyorduk; meraklı ar • rad:ı ihtisas yapmışhr. Umumi harp. 

te yolların kapanması üzerine ana \''1- yardım görmediklerinden teessiirle 
tanı olan şehrimize dönememişti. bahsetmesi ü~erine, (Kabahat sizin 

kadaşlardan sordum; hiç haberimiz 
yok, dediler! Acınacak hal değil mi? .. 

Aynı akşam da oynanan Iiaav11eria 
Rıısti!rnna ile Palyaço, her yerde o!
duğu gibi bizde de halkın en çok sev
diği operatardandır. Birincisinde ze\'• 
cin zevceye ihaneti ve bu yüzden öl -

Yunanistanın opera mazisi hakkın
da verdiği izahata göre, ilk hareket 
takriben 1900 de başlamış, muhtelif 
birinci kuvvette artistler yetişmiştir; 
ezcümle tenor Lappas, İtalyanın (İ~· 

kala) operasındaki birinci rollerinden dlirülüp Cl'zasını bulması, diğerin -
deyse zevcenin zevce sadakatsizliği sonra. diğer garp sahnelerine de geç -
yüzünden öldürülm~i tem..<:;il olunur. miştin el'an oralarda çahşmaktadı:-. 
Her iki eserde zevce rolünü matma • Atinada daima Italyan ve Fransız 
zel M. Tab:ıssi, zevç rolünü 1\.1. A. De- operaları oynanır, çünkü halkça ter -

Iendas ifa ettiler. ikisini de birinci 81• c~h ol~~u~.lar. ~;_man opeı:~ları~ı .te~~ 
nıf artistler olarak tanıdık. Birincisi- sıl sevıyesıne yu .. selememışlerdır. Bıı 
nin anla},şlı, yumuşak ve 0 nispette kere Wagner'in (Lohengrin) ini oyna• 
dolgun sesi, aktörlükteki meharetile dılar; arkası gelmedi. l\f. Delandas' .. 
hemahenkti. l\f. Delendas dayanıkh ın da kanaatince, Bulgar operasiyle 
ve çok tath sesini, yerine göre, neş'e, Romen opera;ı, artistlerin ferdi kıy -
azap, bedbini anlarına geçirdi. Ak _ metleri itibarile değilse bile, repert -
tör olarak da diyeceğimiz yok. Palya· varlarııun şümulü, 'Yagnerlere vasıl 

olması ve resmi birer müessese hali
ne gelmeleri nokta.-.ından Yunan ope-

harekfıtın:rıı inhisar altında tutan 
impressariolardadır; resmi makamb
ra müracaat etmelisiniz) dedim. 

Yunan operasının her mevsimde 
şehrimizi ziyaret etmesini temenni e
derken, içimden, milli operamızın teş
kili işinde kullanacağımız en iyi müta 
hassısların ancak 1\1. Delanda gibi 
muktedir, genç, çalışkan ve bizi bilip 
anlıyabilecek vaziyetteki san'atkftrlar 
olabilecektir diye düşündüm. Doğdu• 
ğu şehirden içi titriyerek bahseden, 
musiki anlayışı seviyemizin Yunanis
tandan hiç de a~ağı olmadığ:nı söyli. 
yen muhatabım acaba ne düşünüyor•! 
du? 

Bu yazımla san'atkftrları lftyık ol-[ 
clu1darı nispette tebrik edebildimse,/ 
ve 15 gün zarfında matine ve suvare r 
olarak verecekleri 20 kadar temsilin f 
terbiyevi kıymetine gençliğin dikkati•! 
ni celbedebildimse ne mutlu. 

il 

ası 
Tiyatro tıklım tıklım dolu 

halk memnun ... 
Fakat hakkı telif 325 kuruş, suprete 

düşen hisse 4 lira ! 
Tiyatro tıklım tıklım doluydu. Uç 

perdelik piyesi seyreden halk, tam ü~ J 
kızlar, manikürlü tırnaklarını avuç .. 
saat kahkahalarla. gülmüştü. 

lşte bu tiyatronun holünde herkes 
gi:ttikten sonra ben bu eserin nıüelli. 
fiyle baş başa kalmıştım. Bir iki genç, 
büfede pasta yiyor .. 

Hasır koltuklarda oturan üç gen~ 
kız .. Dikkat ettim; bana öyle geldi ki 
gözlerindeki endi:;:eli bakışlarla bun. 
lar ötede bir kapının açılıp kapanı . 
şından bir şeyler sezmiye çalı~ıyorlar 
MüeJJif dostumdu, sordum: 

- Yusuf Süruri 
- Ne ·rnr? 
- Bu kızlar, şu kapıya niçin bö.rlt 

bakarlar? 
Güldü: 
- Kısmetleri oradan çıkacak .. Bak

maz olurlar mı? 
- Kı~met mi dedin? 
Genç arkadaşım bu sefer daha şak· 

rak bir kahkaha savurdu: 
- Yanlış fikre Z<thip olma .. içer. , 

de hes.-ıp görülüyor da .. Yani senin 
anhyacağın para bekliyorlar, para .. Operet san•ıtkarlarımızdan 

Ve bana dert yanan bir adam gibi 
değil, fakat acı tezahürlerine kanık· 
sanılmış, deği;;;miyen bir hakikati yü -
züncü defa tekrarlar gibi anlattı ki: 

"Bu ok~ milk defa sahneye konu• 
lan (Kadınlardan bıktım) şarkılı ko -
medisinden hissesine telif hakkı ola· 
.rak düşen para 32:> kuruştan ıibarettir. 
Eser büyük bir rağ-bet, tiyatro },kı -
1asıya. dolmuş, ve biletlerin çok ucuz 
olmasına rağmen üç yüz Tiı:a hasılat 
yapılabilmiştir. Fakat tema a vergi. 
si, bina }>arası ve masarf çıktıkian 

sonra getiye kalan o kadar azdır ki .. 
On üç ki~ilik orkestra heyetine ve şef
leri olan Muhittin Kelamiye ancn' 

Operet 5an'atkdrlnrımızdan 
Toto Hanım 

};rmi yed1 lira ,·erilebilmi:;-tir, ese • 
rin bel kemiği olan rollerden birini, 
prensesin kahyasını muvaffakrıyetle 

yaratan artist Re~it Akif ancak dört l 
lira alabilmi~tir. Süleyman bey ro -
lünde mükemmel bir grotesk olduğu- 1 
nu ispat eden Celal Süruri de şu da· 
kikada gene dört lirasını beklemekte• 
dir. Eski ve k:ıymetli bir artist olan 
Celfıl ve gençliğinin en güzel yılları· 
m bu şehirde bir operet yaratmak için 
çalışarak, didinerek geç.iren bu san'a
tın en kıymetli unsuru (Ömer Aydın) 
daha kötü bir neticeye namzettir. 

Ye şu üç kızdan biri, eğer teknik
çe zengin bir operet trupu içinde oy• 
namış olsa bugünkü kıymetinden kat 
kat yükseklere çıkabilecek olan Suh
ret (Tutu) hanım, Ye yanındaki siyah 
kürklü prima donna (Melek), ki ba -
bası Muhlis Sab:ısettin onun sesine 

Şevkiye Hanım 
endişeli intizarın hedefi hep hu dört 
liradır; ve bu heyet haftada bir, ya!. 
nız Kadıköyde, Süreyya sinemasında 
oynıyabilmek fırsatını bulabiliyor .. 

* * * 
Bir değil, iki tane Yunan operdi. 

niıw sonra bir Bulgar operet heyeti -
run ve her sene, her mevsimde bir sii• 
rü yabancı opera, opera komik ,·e 
operet truplarının bu şehrin göbeğin· 
de, hatta bazan yan yana i i tiyatro. 
da aylarca oyun verip avuç dolusu 
para kazandıklarını ,.e zaman zaman 
yerli operet heyetlerinin de aynı mu
vafakıyet derecelerine ulaştıkalrını 

bilmemi~ olsaydım, (Kadınlardan bık• 

tım) müellifinin sözlerine pek ehem .. 
miyet verıniyecektim. Faraza düşü
nebilecektim ki, (Bu şehirde yaşT)·an 
halk operet zevkinden mahrumdur, 
ne yapılsa nafile ... lstanbulda bir yer· 
1i operet yaşıyamaz ... ) 

:Fakat alınız size bir Kadıköy ki 
her hafta çarşamba gününü iple çek
mektedir. Alınız size bir operet mu· 
harriri bir takım bestekarlar ve ar -
tistler ki ayda dört gün gibi kısa bir 
fırsat içinde kendilerini tanıtm:ıya, 
san'atlarını sevdirmiye ve parasız ya
şayıp mütemadiyen yaranmıya mu • 
vaffak olmuşlardır. Sorarım, bu genç 
ler niçin biraz yardımlı bir ahikayn 
hak kazanmış sa:t,lmazlar? 

Bu genç heyetin san'at aleminden 
uzaklaşmaması için, vergi olsun affe .. 
dilemez mi? 

Birakınız ki şimdi, yokluk içinde 
bunlar kadrolar.m te\'Sİ etmekle ve 
eserlerini daha ziyade güzelle Urmek. 
le meşguldürler. Faraza yerli operet 
sahnei"iain en ~ok sevilen artisti Şev
kiye hanımı da ve daha ba:ı:ka kıy • 
metli ehlmanları da. aralarına almış 
bulunuyorlar. 

Yerli sanayii teşvik için prim Vl' .. 

riliyor .. Yerli mallan korumak iç.in, 
mitingler, nümayi:?ler, propaganda -
hır yapılıyor. Yerli bir tiyatro şehir 
müessesesi oldu. Yerli bir ikinci ti
yatro için mütemadi teşvikler var ... 
Acaba yerli bir operet için yıllannr 
sarf eden, çalışan, ç~ lışa.n ve yoksuz• 
Iuk için de belki de açlıkla boğuşa • 
rak teşekkülleııini yaşatan yerli bu 
nevi sana'tk<irlar temaşa resminden 
olsun affedilemezler mi? 

Hami!j: 

çonun sonunda, yalancr bir hiddet 
sahnesini basamak basamak yü:k~len 
hakiki bir isyan faciasına ka1bediş1eri 
cidden emsalsiz oldu. Kendisini, ateş
li, samimi, mesleğine vurgun. yüksek 

rasına faiktir. Yunan operasına dev -
Jetin el'an yardım göstermemesi san' -

at namına ~yanı tee.iSüf bir keyfiyet.. 
Kö:-emihal zade ve tavurlarına, yıllar sarfederek bu -

1 
MAHMUT BAGIP günkü kı•ymettar san'at ''e ahengi ve-

1
· 

:rebilmiştir, ldsinm de gözler1ndeki 

Dahası var .. Operetin prima don -
nasr (Suzan) şimdi hastane kö~lerin· 
de, ve jön prömiyesi (LutfuUah) onun 
yanındadır. Bu iki hastane misafi • 
ri iki bctbaht gençtir ki, tiyatro hol· 
!erinde hesap ma...,alarım endişeli ba
kışlarla süzerek günler değil, 71llar 
geçirmişlerdir. - N. N. 
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Sekiz ş~rta dikkat l Ellerinizi Nasıl 
Tutmalısınız ? .Şık Fakat 

Ucuz 
Tuvaletler 

Güzelliğinizi muhafaza ede
bilmek için ... 

yapmanız laLım ? Neler 
Güulliğini muhafaza etmek 

i~teyen bir kadın,. sekiz kaideye 
rıayetle bunu temm edebilir: 

1 - Yüzünüzde bir kırı,ık 
göründü mü ona ilanı harbe diniz. 
Bu harbi masaj yaparak idarede 
devam ediniz. masajı bilhassa 
yatacağmız sırada yapınız. 

2 - Yüzünüzdeki podra ve 
boyayı izale için temizleyici bir 
krem kullanınız. Sonra bu kremi 
de izale ediniz. bir çok kadınlar 
birinci işi yaparlar, ikincisini ih
mal ederJer, çehreleri bu yüzden 
bozulur. 

3 - Yüzünüzün ve boynunu
zun adalelerini uğuşturunuz. Bu-
nu m~n!a~.a~ bir şekilde yapmak 
Ye yuzunuzun bir noktasından 
başlayarak bütün yüzüniizü oğ. 
mak daha iyi olur. · 

4 - Bir iş görerek yorulduk
tan sonra dinleniniz bunun için 
avcunuzla alnınızı ve kulağınızın 

, arkasını uğunuz. 

5 - Vücudünüzün mesamatını 
ihmal etmeyiniz. Onun için yü
zünüzü kaynayan su ile dolu bir 
çanak üzerinde tutarak buharla
yınız. Bunu yaparken başınızın 

üzerinde bir havlu tutunuz, bu 
suretle mesamatınızı temizlemiş 

olursunuz. 
6 - Saç fırçası kullandığınız 

gibi kaş ve kirpik fırçaları kul-
lanınız. Bunlar kaş ve kirpikle
rinizi düzeltir ve güzelJeştirir. 

7 - Elleriniz için bir losyon 
kullanınız ve ell~rinizin derisini 
pürüzsüz bulundurmak, parmak
larınızda inceliği gayip etmemek 
için temrinler yapınız. · 

8 - Saçlarınızı haftade bir 
zeytin yağı ile yıkayınız, hararet 
ve yağ saçları kuvvetlendirir. 
Saçınızı bir bez ile bağlayarak 
bir gece yatınız. Ertesi sabah 
~açınızı yıkayını7.. 

Kadınlardan 
• 

Kadınlar her 
mı ye 

baytar da 
başladı 

Sokaklarda tesadüf ettiğimiz ka • 
dınlar arasında evfode oturanı, son 

ı derece şık elbise giydikleri halde, el
leri ve koJları yüzünden bütün görü
nüşlerini bozarlar, Çünkü ellerini ve 
koJiarını ıne yapacaklarım bilmezler. 

Mesela bazı l<adrnlar el çantalarmr 
sım sıkı tutarlar. Ye karmanyolacı -
Jardan korka korka yürüdükleı·i hissi. 
ni verirler. Onların bir elleri çanta
Jannı rnuhafa1..ayla meşgulken öteki 
elleri sanki ha\·ayr yumruklar durur. 

Bazr kadınlar da ellerinin içine sı
ıkıştırdıklan çant.alarınr göğüslerine 
dayıyarak yürürler ve öteki ellerini 
ne yapacaklarını şaşırarak adım atar-
lar. Kadınlar içinde çantalarını iki el
leriyle yakalryanlar da görülür. Çan• 
ta taşıyan kadınlar, kadrn zerafetine 
h:ç de uymıyan bir ~ekilde kollarını 
F.:ıllıyarak, yahut yanlarında dimdik 
tutarak ilerlerler. 

Bütün lıu taYurların hiç biri güzel 
değildir. 

Son 1 .. amanlarda kadınların kemer
li jekct ve paltolara avdd etmeleri 
ellerine bir iş bulrr.a:k arzusundan ile
ri gelmiştir. Çünkü, jaket ve paltolar 
düğmesiz olunca, ellerin bin onları ' 
bitiştirmekle meşgul oluyor ve bu su· Resimde gördüğü
retle kadınlann ellerini ne yapacak· nüz üç tuvalet, çok şık, 
larmı bilmemelerinden dolap tevellüt aynı zam~nda enehven 
eden zerafetsizik bertaraf ediliyor. şerait dairesinde yapı

Halbı.ki kadınların yolda yürür • Jabilir ve en kibar yer-
ken çantalarımı, şimsiyelerini veya lerde, en mükellef ziyafetlerde giyilebilir. Bunların soldan itibn-

gün yeni mu
vaffakıyetler ka
zanıyor ve her 
mesleğe girerek 

taşıdıkları diğer eşyayı sımsıkı tut • ren birincisi açık yeşil veya başka renkte şifondan, üst kısmı, 
1 ı maktan v~eçmeleri icap eder. tentenedendir. Kollara vücuda yapışık bir haldedir. 

Ellerin dikleşmesi ,·eya gerginleş-

ehliyet ve liya
katlerini göste
tiyorJar. 

Londra gazete
lerinin verdiği 
malumata göre 
Ingilterede ka
dınlar baytar 
me k t e b i n e de 
girmi}'e başla
mışlardır. Bu 
mektepten çıkan 
kadınlar, erkek
ler gibi baytar- . 

lığmRh~r şube~.il: meş~l oluyor ~e ameli tatbikat görüyorlar. 
. e.sımde gorulen Mıs N. Day birine bindiği iki atı tedavi 

etmıstır. 

kadın birliği düs-, 
• 

Pıraye Sükuti H. 
maniarına cevap verıyor 

..... İzınirde bir erkekler birligv i teskil 
~•ld'V• • :. 
nı h lgıiı\ı yazmıştık. Kadınlara kar!'\ı 
. u. alif bir cephe alan (Erkekler bi;_ 

lığı) lzm· .. 
Mm d . ır muhıtınde günün en mü. 
lik az edıklodu mevzuu olmuştur. Bir-

:ısı Ztnir t 1 . n müın gaze e erıyle yaptıkla-
a:l\atıarda k d 1 tes p''sk" • a ın ara karşı a • 

t~kende~ b::ek~dirler. Bunlardan 
1 . sozlerini bir iki gün 

evve neşretnıiştik 1 k d 
• s en er bey ka

dınlara karşı Yaptığ h .. 
d l ··ıh· 1 ucumlarla, ka· 

rn an mu ış bir su .. ""tt k d .... e ız rrmıı;; 

ve danlt.mıştır. Piraya II s·· .... 
tt . . d b" l . asan uku-

sinemaya giden ve reisi ailenin bütçe. 
si haricine çıkarak mantolar istiyen 
ve saire. 

Kadınlardan bahsediyorlar. Niçin 
kadın müvecheratmr satarak safahat 
alemlerinde israf eden eı keklere işa· 
ret etmiyorlar?! 

Kadın gibi ipek çoraplar, ipek 
gömlekler, ipek atkılar kullanan n 
kadın gibi pudralanan, J:lvantananan 
hulasa kadın gibi yaşamak istiyen 
erkeklerden de babı-edileydi daha mu-ısmın e ır ~ırli hanrm, lskender 

beye şiddetli hır cevap Yer:rn· t• p· vaffk olurdu.,, 
ra ...... hanım, dı'yor ki". ış ır. ı- "K d l · l 

.1• a ın ar ezememı~ er, ezilmişler, 
- Erkekler birliğinin fi'·~rı . . 

~-~ • ıu ennı .Q;Kender beyın beyanatından 
80 anladım. Bu cemiyet, (Analar.ı ve~~ 

kardeşleri tahkir birliği) demek nıu
'1afık olurdu. Gerçi bu beyanat şah .• .. • sı 

=ıı_ta,leaysa da birliğin müessisleı-in-
rınm fikri olmak itibariyle esas 

P.rogramr olarak tehlkki etmek mecbu. 
1'.~eti vardır. Birliğin yegane gaye. 
81 adıniaar hücum ve kadınlara ha. 
karet etmek olduğuna hüküm vermek 
ar;rk basit bir kaziye haline geçti. 

Elbet, hakir olursa kadın alçalır 
bcşern 

Kaydı h.akinıanesi bir erkeğin ka
lemt nden çıkmıştır değil mi? .. 

Beyanatta Yan mçuval un satarak 

hakim olamamışlar, haklarını kaybet
mi~ler.. Böyle olmasaydı lskmıder 

Beyefendi bu hücumlarını yapamaz .. 
lardı. Yüksek CümhuriyeEmiz tari -
hin bu hatalannı tashih etmiye az • 
metmiştir. Ye kadınlık bu azma ebe
d·iyycn minnettardır. 

Şuna emin olunuz ki, bazı kadın
hırı l. kender beyefendinin söyledikle
ri hallere se,·kedcn gene bazı erkekle. 
rin vazifesiıliğidir. Erkekler aile mu• 
habbetini, hissini taşırlarsa aramız
da nıeseJe kalmaz. I\:adınlığa hörmet 
etmiyen, aile sevgi i taşımryan er • 
kekler mevcut oldukça ır.ütevazin bir 
hayat, hayatı beşerde mümkün ol:ı-

1 

mesi, en güzel giy.inen, en cazip ka· Ortadaki resim, kadiledendir. Kadifenin şerabi veya koyu 
dmın manzarasını ihlal eder. Kadr. yeşil renkleri tercib olunuyor. Omuz ve beli süslüyen tokalar, 
mn son derece tabii hareliet etmesilc bu basit fakat zarif tuvaleti çok güzelleştirmektedir. 
bu mahzur zail olur. Rer kli taftadan yapılan üçüncü tuvalet, omuz çizgilerinin gü· 

Kadın caddede yürüyor, yahut ma• zelliğini jı!Öster;yor. Kollar, sade jorjetten yapılmakta ve icabında 
ğazalurda alış veri ediyorken, yahut 
p~~mü~~JegiU~i ~ah_k_u_ll_a_nı_l_m_a_m_a_k_t_a_d_ı_~ ___________________ _ 
kendini evfoin bah~esinde yürüyor -
muş fa:rzetmeli, kollarıyla c11crini "'tr
best bırakmalıdır. Kolların ve e11erin 
serbest H~ tabii \'nzıyctteki şekiller,j en 
güzel şeki1lerdir. Kadın elinde ne 
taşırsa taşısın aym şekilde hareket e
derse biçimini ,.e zerdfetini muhafaza 
ıeder. 

Darülfünunluların 
Zarafet Kraliçesi 

( 

Fraıı.sa darülfünun talebeleri ara -

HeT şeyden 
malik 

evvel giyinme hissine 
olmalısınıy ! 

Şık ve zarif geyinmek, fakat 
para isrnf etmeden, fazla hiç 

bir külfete lüzum görmeden, 
yahul: her bütçenin haddini aşma-

dan gözel geyinmek, kolay bir 
iş degildir. Bir kadının bunu 

yapabilmesi için, onun evvela 
zeki olması, sonra geyinmek 
nedir? onu bilmesi, yani "geyin

mek hissi 11 ne malik olması la· 
zımdır. Böyle bir kadın kendi· 

sine faydası o'.acak şeyleri bilir 
onu yaşayışına mülayim gelen 

şeyleri alır ve kullanır. 

· Mesela bu kış mevsiminde 
yünlü elbise!er hem çok şık, hem 
çok münasiptir. Bunlar gündü-

zün de:: akşamlayın da giyilebilir. 
Sonra başka elbiselere nisbetle 

sın da bir adet vardır: Her sene kız 
talebe arasında bir zerafet müsabaka· 
sı yaparlar ve bu zerafet müsabakası
nı kazanan !kıza zerafet kraliçesi ünYa 
nını \'erirler. 

1932 senesinin zerafet kraliçeliği 

müsabakası da henüz yapılmı:? bulu -
nuyor. 

Talebenin en neş'eli ve eğlenceli 
günlerinden birini te~kil eden müsa. 

balrn günü giizel hir balo tertip edilmiş 
talebe arasından bir hakem heyeti sc .. 
çilm:ş. bu heyet tctli:ikat yaparak ta· 

kbeden matrnaz~l (R~::1cc D--r~cnt ) e 
rey \'erm"ştir. 
Hakem heyetinin verd" ';i bu f,arar bü 

tün talebe tarafınc!an kabul olunduğu 

için matmazel f!cnee'ye zerafet krali
çelerine mah us taç giyd·rnmi:;; ve kcn 
disi 1932 zerafet kraliçesi ilün olun • 
muştur. l\latmnzel Rence'nin resmini 
dercediyorl'z. 

daha sağlam olduğundan ipek

liJerden ve satenlerden çok da
yanır. 

Hüner bu yünlülerden bir gü

zel elbise çıkarmak ve onları 

geyebiJmektir. 

Fakat bunun modellerini bul
mak hiçte güç değildir. 

Bilakis her renkli yünlüye 

muvafık modeller pek çoktur. 

Bunların biri şöyle olabilir : 

Siyah bir eteklik, onun üze

rinde dik yakala koyu yeşil bir 

sveter, sveterin ön kısmında, ya

rı yeşil, yarı siyah düğmeler, bel

de iki buçuk santimlik deri ke-
mer. 

Ay~ı şey kahve rengi ve kır• 
mızıdan, yahut siyahla pek par

lak maviden yapılabilir. 

En güzel ve en cazip renkli 
etd\ koyu çizgili nçık renkli 

sveterlerden yapılır. Bir koyu 

renkli etek ü1erine birkaç renkli 

sveter yapıldımı bunları değiştire 

değiştire giyerek bütün bir mev

simi geçirmek ve gidilecek her 

yere --:ütencvvi elbiselerle git
mek mümkün olur. 

Sonra marokenden veya krep 
döşenden yapılacak elbiselerde 
nynı hattı hareketi takip etmek 
miimkündür. 

Hunların koyu rcck!ilerinden 

bir etek üzer:ne daha açık renkli 

birl<aç sveter yapmak ve bun!an 

ayn ayrı kulianmak, ayrı ay11 

elbiseler kullanmak bissiniverir, 
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Yazan : Kandemir 

Eski Bir 
Mamurenin 
Bugünkü Hali 

1 smet Pş.nın Atina ajansına beyanatı 

Başvekilimiz yeni sene 
Ev sahibim avludan geçerken her 

sabahkf gibi ellerini göğsüne kavuştu
rarak ihi büklüm olurcasına eğindi, 

seldmlaştrk. lç bahçeden, kopar.nuş 
olduğu iki san gillü uzatarak: 

- Artrk bahar- Dedi. 
- Ya, havalar çok güzel, hele şeh-

ıinhln baharı çok lMif olacak, her 
taraf bağ ve bahçe ... Sular şarıl şanl 
akıyor ... 

Mutat haricinde bir şeyler söyle. 
mek fstiyen bir tavurla ellerini uğuş. 
turdu, gözlerime bakarak: 

- Doğrusu bu güzel bahar ve ö • 
nilmüzdeki latif yaz böyle.. Yap yal• 
nız! 

- Yalnrzlıktan mı şikayet ediyor
sunuz, diye hayretle yüzüne baktım, 
bu mübarek ilıtiyann üç karısı, bir a
lay irili ufaklı çocuğu, damatları, ge. 
linleri, hizmetçileri vardı. Eli bir ma 
halle kadar kalabalrktı. 

- Hayır, dedi, benim içfo değil, 

•izi kastediyorum. 
Hayırrhnh adam! 
- Eh, ne yapalım, dedim, gurbet! 
- Daha İYıi ya, gurbetin aClSinı, 

gamını unutmak için ... Neden evlen -
miyorsunuz? 

- Evlenmek mi? 
- Mesela bir sıyga filan .. 
Sıyga? 

Irana gitmeden evvel de bunu işit• 
miştim. l\fuvaklkat nikah diye bu her· 
kt"•"n l';;.zrndr.dır. Fakat nasıl şeydir, 
nasıl olur bilmezdim, ve bilmiyordum. 
liö) le bir şey yapmak da bugüne ka
dar aklıma gelmemişti. Şaşkın şaş -
kın ihtiyara bakıyordum. Bu tereddü· 
dümden cesaret alarak, babaca bir ta• 
vurJa devam etti: 

- İster misiniz- Tavassut ede • 
)im mi? 

~aı:.-ıl oldu bilmem, bir tecessüs, 
bir merak hissi galip geldi ve gayrı 
ihtiyari: 

- Eh, dedim, bilmem ki ... Siz bilir
siniz! .. 

- Bugün evde misiniz? 
- Cuma. .. Evet bir yere çıkmıya. 

eağım? 

• • • 
Büyük havuzun dU'!"gUD suyuna a.J.: .. 

seden kiraz dallarını seyrederek, Ira· 
nın meşhur uzun sandalyelerinden bi· 
rimt yaslanmış arasıra elimdeki hita
ba göz gezdiriyordum. 

Hizmetçi Seyit Ali isminde bir anol 
lanın beni görmek istediğini haber 
verdi. Elindeki doksan dokuzlu anber 
tesblliiııi salhyara.k, kınalı uzun saka -
lmı titreterek, muazzam sarrklı, uzun 
abalı molla karşıma dikildi ve yerle
re kadar eğilerek selfımladıktan son• 
ra: 

- Beni Meşhedi Hasan gönderdi, 
dedi, ev sahibiniz! .. 

iki saat evvelki muhavereyi unut· 
muştum bile. 

- Zatı alilerine bir kullukta bu • 
lmtmakla şerefyap olmak isterim. .. 

- Buyurunuz, dedim. 
Oturdu, fakat halfı bir şey anlama. 

dığmn görerek: 
- Sıyga i~i için... Diyince aklım 

başıma geldi. 
- Ha, şu mesele ... 
Seyyidin hemen yüzü güldli, ve iş 

adamlarma mahsus bir eda ile, yanı
ma biraz daha yaklaşarak sordu: 

- Kaç yaşlannda, nasd bir şey is
tiyorsunuz? - .. _ .... 

- Bakire, seyyibe, esmer, sarışın, 
şişman, zayıf? 

- -···-· 
- Yoksa benim zevkime mi bırakt· 

rorsunuz? 
Hay Allah razı olsun! 
- Eh, dedim, öyle olsun .... 
Dirseklerini dizlerine dayadı, göv-

desini bana doğru eğdi ve elleriyle kt
nalı parmaklarını oynatarak, işaret
ler yaparak malını metcmiye başladı: 

- Elimde talilnize öyle bir Jaz var 
kL .. Şah saraylarına Jayak bir duhteri 
pakhe ... Tahrandan yeni geldi, daha 
burada kimseye gitmedi. Dünya güze
li dense seza alimallah, boy bos, kaş 
göz, ya sesı hele... Saçlar, kaküller .. 
ya ... Dedim ya kısmetiniz varmış.. 

Ve kalktı: 
- Yarrm saate kaadr getiririm bu· 

raya. Görünüz bir kere. .. 
Kitabı elimden attım, kendi kendi

me sfilettk nunldandınu 

- Sıyga .. Bir de bunu görelim, def. Viyanadan gelen haberlere 
terde bulunsun bakalım!.. göre sulh ten evvel Avusturyaoın 

• * * münasebetile dedi ki: 
en mamur ve müreffeh sanayi 

Yarım saate varmadan hazreti Sl'-
yyit, arkasında sim siyah ipekli çarşaf merkezlerinden biri olan Steyr 
içinde bir kadın, geldiler. kasabası cihan buhranındanberi 

Kadın ta karşıma oturdu. Mahçup şayanı merhamet bir hale gel
bir hali vardı. Kıl peçesi altından oda• mıştır. Bütün işler durduğu için 
yı tetkik ettiği, dm·ardaki resimlere ahaJisinin yarısından fazJası iane 
baktığı ve arasıra belli etmeden beni ile kifafınefs etmektedir. Çocuk
süzmek istedil'i görünüyordu. 

" Benim gözlerimde dost Yunanistanın 
hissiyatına olan derin f tfmadımın 

lf ad esini bulacaksınız " 

Seyyidin ihtarı ü:ıerine tereddütle Jarın yüzde sekseni açlıktan has-
peçesini kaldırdı. talanmışhr. Şehir iflas etmek 

Yeni sene münaaebetile ismet Pa. 
şa hazretlerinin Atina ajansına /star:~ 
bul muhabiri vasıfa!ıilc gönderdikleri 
bir makale neşredilmiştir. ]Ju ma. 
kale Yunan malıafilinde fevkalade bir 
intiba bırakmıştır. Yeni sene müna
sebetilc gazeteler dü.-ı erken çıktığın. 
dan bu bapta Atina gazeteleri miita. 
leatta bulunmak imi.."arunı elde ede • 
memişlerdir. lsmet Paşa Hazretleri 
makalesinde diyorlar ki: 

Donuk beyaz bir çehre, insanı çe. üzre buJunuyor. Belediye hüku
ken iri gözler .. Evvela yalnız bunları metten muavenet görmezse mek· 
gördüm. Güzel, çok güzel yirmi iiç, teplori kapatmak, elektrikleri 
yirmi beş ya.,lannda bir kadındr. yakmamak sokakları yüz üstü 

Kahveyi içerken ellerine batd'ım, 
bırakmak ve şehir memurlarına 

onlar da güzeldi, ayaklan da .. 
Güzeldi bu kadın! maaş verememek mecburiyetinde 
Ve bu sryga da herhalde çok güzel kalacağını ilan eylemittir. "Yeni sene münasebetiyle bana 

do~t memleketin efk.iirı umumiyesiy. 
le temasa gelmek frrsatını verdiğin .. 
den dolayı Atina ajansına bilhassa 
teşekkür ederim. Beynelmilel müna. 
sebatm inkişafı her tarafta dikkati~ 
ve az çok endişeyle takip edildiği gö
rülmektedir. Geniş ve derin bir iktt• 
sadi buhra."\ her memlekette ve beyınel 
milel münasbat sahasında şiddtli ih· 
tilatlar te,·Jit etmiştir. 

bf r şeydi. ==. =-=N=e=y=a=pa=rs=ın=ç=o=cu=ğ=·u=m= .. =İ=rn=, n=h=a=~ 
Hazreti Senit yanıma yaklaştJ, ka- vasr, lran suyu, Iran, lran ... ve Iran 

dınm üzerimde yaptığı tesiri anlamış kadını ... Gurbet lmdmr .. İ~te burada 
bir halle: bulunan bu ... l{ısmetine razı ol .. 

-Beğendiniz mi? diye sordu. * * * 
- Evet. ... 
Hayır, diyemezdim, diyemedim. 
O, sesini alçaltarak, yavaşça: 
- Ne kadar zaman için? dedi. 
-Bilmem! 
Düşündü: 

- Şimdilik bir ay için yapnlım da .. 
Ne dersiniz? 

- Siz bilirsiniz. 
Derhal kuşağından dh-idini çıkar • 

dı, kamış kalemini tırnağında ayarla· 
dr. Koynundan çıkardığı kağıdı dizi• 
ne ko}·du ve yazmıya başladı. Yazdığı 
kağıdı mühürledik, hizmetçiyle aşçım 
da şahit olarak mühilrlediler. 

- Tamam! Dedi, ve ·kalktı, beni ö
teki odaya davet etti, işi anlamıştıım: 

- Borcumuz ne kndar molla efen
di, dedim. 

- Bir aylığı sizin güzel hatırınız 
için yirmi tümen ... Eh kulunuza da ne 
lutfederseniz... İnayetin endazesi ol .. 
mazM. 

Çrimrdım on tümen de' ona ver • 
dim. Yerlere kadar eğildi,-.teşeı&ürler 
etti, saadetler diliyerek ayrılırken: 

- Güzel, iyi, temiz krzdır. Fakat 
her ihtimale karşı bir şeyinden ho,. 
lnnmazsanız bana haber gönderiniz, 
daima kulluğunuza amadeyim .. 

* * * 
Hüma hanım artık evin harumıy· 

dı. Getirdikleri eşyasını yerleştirmiş, 
kendi de yerleşmişti. Fakat bu, bu • 
gilnden itibaren otuz gün için böyle 
olacaktı. Mayısın on dördüncü günü 
o gene çarşafmı giyecek bana şer'an 
namahrem olacaktı. Şeriat, meZhep 
böyle emrediyordu. Günaha girmiye 
mana yoktu! ... 

Bir gün ona mazisini sordum: 
- On beş senedir böyleyim işte, de-

di. Fakat iki sene evnline kadar müm 
kün değil böyle bir ay, iki ay için sır· 
gnya gitmezdim. En aşağı altr ay, bir 
sene... Şehzade Mehmet Mirza ile iki 
sene yaşadım ... Hep Tahranda oturur 
dum, anam babam da orada .• Orada 
sekiz çocuğum var.. Sekizi de ayrı 
babadan, sekizi de babalannın yanrn• 
da.. Bir miras meselesi için bir hafta 
evvel buraya geldint, iş olmadı, şim • 
di Tahrana dönmek de istemiyorum, 
Seyyide müracaat ettim, o da beni sa
na getirdi.M 

Hüma, bana hoş görünmek için her 
ŞCYi yapıyordu. Hizmetçi ve aşçı ona 
e\·in hanımı nazarilc bakıyorlar, kom
şular onu ziyarete geliyorlar.. Soka· 
ğa çıkmazdı, evde hizmetçilerden bile 
kaçardı, benden başka herkes namah • 
remiydi. 

Akşamlan kendi eliyle mezeler ya· 
par, içki sofrnm."Zt hazırlardı. Karşı 
karşıya içeııken lran çöllerinin yanık 
gazellerini çok güzel, berak, biHür gi
bi sesiyle yavaş yavaş söylerdi. 

Gramofondan öğrendiği Türkçe 
şarkıları gözlerinin içi gülerek söyler .. 
!ken: 

- Kim bilir lstanbul kızları bun• 
lan ne güzel söylerler .. Derdi. 

- Senin gibi, işte böyle dediğim za• 
man, ayağa kalkar, bir kadında ara· 
nan bütiin güzellikleri toplam~ ,.e şa• 
yanı hayret bir kudretle muhafaza 
etmiş vücudunu sarsan )lir kahkahay
la: 

- Ah, alay etme Allah aşkına der, 
n bir '11gm gibi kucağıma. atılarak: 

Mayıs 14 tü. 
Hüma ağlıyordu. Zaten kaç gün• 

dür mahzundu, mütee:;sirdiM Geceleri 
rahat uyuyamıyordu. Sabahleyin ha· 
na sordu: 

- Çarşafrmı giyeyim mi? 
- ....... . 
- Beni daha 'istemiyor musun? 
İtiraf ederim ki ne cevap vereceği

mi bilemiyordum. Bu kadın güzeldi, 
her hali iyiydi, beni seviyordu, belld 
çok seviyordu, bunu anlamıştım .. Ve 
ben ona alışmış ve ~sınmıştmı .. Ta içim 
den belki onu (daha) istiyordum. 

Falmt. .. 
Fakat iki gün evvel hazreti Seyyit 

beni sokakta yakalamış 14 mayısın 
yaklaştığını ve bana (Hüma) dan da. 
ha çok genç ve güzel, pek nefis bir 
başka kadın bulduğunu, emrime ama· 
de olduğunu haber vermişti 1 

Hüma ağlryordu. 
Gözleri ynş içinde: 
- Sana çok ulıştınt, hiç, hiç bir er• 

keği senin gibi, senin kadar sevmedim. 
istersen gene kalayım, Seyyit gelsin 
muamelesini yapsm, on para istemem. 
Yalnız burada ~enin yanında kala • 
ymn, hep kalayım-

Cevap veremiyordum. 
Neden, niçin •• Ben de bilmiyordum. 
Hıçkıra hıçlara yere düştü, kıp kır-

mızı elbise.:-i içinde bir yığın et gibi 
cansız ve mecalsiz ... Kendi kendine, 
isyan etmiş bir sesle, inler gibi söyle
niyor: 

- AJ1 bilirim sizi, erkekler- Bili• 
rim sizi.. Ben \"C benim gibiler biz, 
sizi bilme7.Sek- Her çeşidinizi gördüm, 
gcncinizi, ihtiyarınrzı, zengininizi, fa• 
kirinizi.. Hastanızı, sağlanunızı her 
cinsinizi gördüm, tanıdrm ..• Hep bir· 

Ötedenberi fertler için olduğu gibi 
milletler için de bir zaruret teşkil et
miş olan iktısadi hayat ve emniyet 
ihtiyaçlarından mütevellit ihtilaflar 
bu günün bütün beynelmilel siyasi ha
yatını doldurmuşa benı.iyor. Bugün· 
kü beynelmile] miizakereler her taraf. 
ta ittifakla müspet neticeler verebil· 
mesi ve hepimizin mücadele halinde 
bulunduğumuzu şiddetli buhranın vn· 
him tesirlerinden beşeriyetin vikayesi· 
ni istihdaf eylemektedir. Gerek mali 
ve iktı~adi müz.ı.kerelerden, gerekse 
yakında trki teslihat hakkında vuku 
bulacak münakaşalarda bu arzuların 
bizi mfü;pet neticelere götürmesi te • 
menni edilir. Bu bizim samimi temen. 

nimiz olmaklt\ J:ıe.r~ ~atin ~1' 
de cesaret verici olmadığını ilave et-
meliyiz. Avrupada artık gizli mak • 
satlar beslenmediğini, artık herkesin 
diğerlerine itimat etmesi lazım geldi· 
ği umumiyetle iddia olunmaktadır. 

Fakat a13.kadar1ann hiç de bu iddi:ı• 
lara inandrklan görülmüyor. Halbu
ıki dikenli meselelerin halli için ileri 
sürülen tezlerde muvafafkıyet ancak 
insanlar zahiri ve şekil itibariyle de
ğil, fakat derunt ve samimi olara1

• 

birbirlerine itimat ederlerse elde ed;. 
1ebilir. Her hangi bir siyasi mesele. 
lerin ilk ve yegane şartı budur. Bu 

şart bir defa temin edildi mi çıkacak 
ıi:htil!flar nihayet münhasıran lıukuki 
bir mahiyet alırlar. Ve bu ihtilaf!~· 
rı icabında kendilerine tevdi olundu -
ğu takdirde bir hakim veya bir hake-

siniz. .. 
ve doğrulur gibi bir hareket yap· min müşkülatsızca halletmesi kabil o· 

mak istedi, gene olduğu yere çöktü, lur. Umumiye!le be~~yeti~ v~ bil • 
- Sizde kalp arıyan. sizden ıner.. h~ av~up~ sıyasetmı~ ~~ ıstık~C-: 

haınet umanlara lanet olsun, erkek! tte .. b~~ tekan:'ü~ ve teraldn .g~;m~ını 
D~ bir kelime yeter .. Hep birsiniz... butün kalbımizle temennı ederız. Tiir

Üzülüyordum bu ıstırap çeken ka• kiyeyle Yunanistan arasında ihdas o
dmın yanıında. Odadan çıkmak ister• lunan vazıyetin derin manası işte bu· 
ken haykırdı: radadrr. Bu \'azıyet mezkur istika • 

_ Hayır .. dedi, gitme, çıkma! .• ve mette kaydedilebilecek müstakar bir 
doğrularak yanıma yaklaştr, titriyen kazanç ve bariz bir kudret ve hakikat 
ellerini omuzlarıma koydu: teşkil eder. İki memleketin sulh ve 

_ Affet beni, seni üzdüm, söy1e • emniyet ha,·ası hakiki hörmete ve mü• 
diklerime pişmanım ... Bir an vaziye. tekabil emniyete istinat eden siyaset. 
timi unuttum .. His.5ime ıkapıldmı, Mu- lerinde çok istifade eylc,miştir. 
kavelemiz bugün, şu saatte hitam bul- İnsanlar arasındaki münasebetlerde 
du, şeriat böyle emrediyor .. Gitmeli· olduğu gibi Hende milletler arasında 
yim, bundan dolayı sana ne diyebili- her hangi bir ihtilafın çıkabilmesi ih· 
rim.M Haklısın ... lşte gidiyorum.. ıtimali beni katiyyen endişeye düşürme 

Bu ikadma ben de bir şeyler söy • mektedir, Çünkü bu ihtilafın bir ha -
Jemek istiyordum, fakat istediğim kem karariyle halledileceği muhak .. 
sözleri bulamıyordum. kaktır. Zira biz bu ihtilafların siyasi 

Obiraz daha yaklaştı. boynuma bir mahiyet alabilmemesi için icap e· 
sarıldı ve titrek bir sesle: den her şeyi yapmış bulunuyoruz.! 

- Yalnız yemin et ki benden nef - Memleketinin siyasetinden mes'ul o· 
ret etmiyorsun ... Ne yapayım, bu ka· lan bir adamın sözleri olan hu sözle• 
darcık bir merhamet.. Yalmz bu ka • rin Avrupanın cenubi şarkisinde Tür. 
darcık ... Bunu benden esirgeme.. kiyeyJe Yunanistan arasında bu giin 

Gözlerimin içine bakıyordu. mevcut olan vazıyetin bu iki memlekc· 
- Senden neden nefret ede}im di· te ne kadar huzur ve refah verebilece· 

yebildim, bila.kis. .. Dudaklarımı kap:ı- ğini fikri rnünasebatrn başlangıcı ve 
dı, - Yeter! .. Diye bağırdı, yeter.. esas şartı olarak telakki edilirse mem· 
Allah aşkına başka bir şey söyleme!. leketlerimizin bu günkü iktısadi mile 

Boynunu büktü, gitti öteki odadan nasebetlerini daha ziyade ve hem pek 
çarşafını aldı, giyindi, yüzü göz yaş· çok inkişaf ettirmek icap eden bütün 
lariyle sırsıklam .•. Bir daha boynuma unsurları ve bütün şartların ziyade. 
sarıldı ve bir gölge gibi süzüldü, gitti. siyle bir hadde gelmiş olduğu.nu tas·ı 

KAN DE!tllR dik eimek lazımdır. Bu münasebetler 

bu gün çok iyidir. Fakat bu mUnase· 
hatn daha ziyade vüs•at vermek için 
samimiyetle çalı mayı kendimize va. 
zife edineceğimizi fü'l\'eye kat'iyyen lü• 
zum yoktur. 

Türk - Yunan münasebatının me. 
ı::aisine bizim gördüğümüz ve anladı• 
ğımız tarzda nüfuz etmiye çalışmak 

yalnız calibi dikkat bir vak'a d<iril, 
aynı zamanda beşeriyet fikrinin basit 
bir tezahürü olacaktır. Hakikat şu. 
dur ki; şüpheli ve) a bu suretle gözük· 

meJ<te menfaati olan bütün tefsirlere 
rağmen mütekabil münasebetlerimizin 
hiç bir devresinde bu münasebetleri• 
mize her hangi bir kimse aleyhinde 
müte,·eccih bir arzu sokmak veya bir 
hareket ,·er:mek asla mevzuu hah.sol .. 
mamıştır. Bilflkis Balkanlarda TUı:ic 
- Yunan ittüa'lnnın bu mmtakada 
müsait diğer itilaflara hareket nokta• 
sı te,.kil edebildiği takdirde mes'ut 
bir inkişaf olacağım tasdik hususun -
da müttefik kaldık. Esasen diğer 

komşularımızla olan münasebatmıız 

da da mütemadiyen bu fikirden ilham 
aldık. Bunun içindir ki bütün kom .. 
şulanmız dostlanmrıdır. İstikrar ve 
sulh anlayş Balkan milletleri ara • 
smda ne kadar kuvvet bulursa biz 
Türkler o kadar memnun oluruz. Yu• 
nan dostlarnnızm tamamen aynı ar
zulan beslediklerini itimatla söyHye
bilirJm. Bizzat bu itimadm bütün Bal· 
kan milletleri arasında inkişafı te • 
menni edilirse nafi bir vazıyet göstel-
mez mi? Esasen biz Türkler Balkan 
milletleri arasında niçin umumi bir 
Hilaf olmadığını bil' türlü kendi ken
dimize izah edemiyoruz. Belki de bu 
coğrafi ,·azıyetimizden ve u da 
bizimle Balkan milletleri arasmda e'V"' 

velden mevcut olan ihtilaflann ki bu 
ihtiiaflar daima miletler arasında ha
dis olabilir. Knt'i olarak hıUledilmi~ 
olmasından ileri gelmektedir. Hakikat 
şudur: 

Bizimle Balkan komşularımız ara• 
sın da hayati ehemmiyeti haiz bir ih .. 
tilaf yoktur. .Junun içindir ki biz ayıo 
m mınta.kada oturduğumuz diğer mil• 
Jeller beyninde çıkan ihtilafların hal• 
li için mukabilinde menfaat beklemek• 
bizin ga}Tet sarf ediyoruz. Balkan de" 
Jetlerini ihata eden ve ötedenberi fh .. 
tilaflar membaı olarak telfıkki edilen 
havanın bir sulh n itimat havası ola• 
bileceğini zannediyoruz. Bulgaristan 
başvekili l\f. Muşanof f'la geçenlerde 
yaptığımız çok samimi mükfı.lemeleı: 

bu yoldaki ümitlerimizi kuvvetlendi .. 
recek mahiyette olmuştur. Bu suret
le Bulgaristanın mümtaz, mes'ul şah• 

siyetlerinin komşulariyle olan ihtilA.f .. 
larmı halletmek emelinde olduklarl" 
nı yakında görebildik. Yıunanistanla 
muallakta l alan meselelerin halli hu• 
susunda Bulgar idare adamlarının 
mütehassis oldukları arzunun saminıi4 

yetini yalanda anlamak bizim için bit 
bahtiyarlık olacaktır. 

Diğer taraftan Yunanistanın siya• 
setinde ,.e bu siyaseti idar eeden bü .. 
yük adamlarda sulh ve anlaşma fikri• 
nin ne kadar kök salmış olduğunu da 
pek ala bilirim. Bilhassa son günlef'" 
deki müzakerelerden sonra bu husu9" 
ta resmi hiç bir haber almamış olmak• 
lığnna ragmen her ilti taraf tan bU 
temayülleri ~rkarmaklığım belki de 
benim tarafımdan cesaret eseridit'• 
Faakt dostlar icap ettiği zaman dü • 
şündiiklerini tcreddüfsiiz söylemekl• 
mükelleftirler. 

Görülüyor ki; benim rukbinliğilll 
günün müşl\üHltından fazlaca müte
essir olmamaktadır. Yeni sene münll' 
sebctiyle Ytınan cfkfın umumiyesin1 

hitap ederken ""iyasi meseleler üzerin
de oldukcn durdum. Benim gözlerim
de dost );unanistan:n hissiyatına ols.t' 
derin rnmadımın ifadesini bulaca!cst• 
mz. Yunanlıların memleketlerine 193' 
senesi için büyük bir saadet ve tol' 
muvaffakıyetler dilerim. 



bi)ilSllt81t~l}d 
Ne netice alacağız? 

Vakıt KariJerinden 

iktisat cidalinde mu
vaffak olmak için 

r Tefrika 

1 3 

Ya.ıan: tren Nemirovski 
y • 

Na/deden: fa. 

muhteliti buglin Atinada 
ilk ,maçını yapıyor 

F enerbahçe-Galataaaray muh
teJiti bugün Atinada ilk maçını 
yapacaktır. Futbolcülerimiz e.-
velki gün Atinaya varmışlar ve 
çok samimi merasimle karıılan
mışlardır. 

Atina kulüpleri namına büket
ler verilmiş. Pireden hususi 
otomobi1Jer1e Atinaya gidilmiş 
ve sporculanmız Akropol oteline 
misafir edilmişlerdi. 

beri mütemadiyen yağan yağmurlar 
sahayı göl haline getirmişti. Havanın 
muhalef ethte rağmen saha pek çok 
spor meraklrlanyla dolmuştu. Saat 
tam on beşte evvela İtalyan takımı ve 
bunu takiben Altaylrlar nlkrşlar ara. 
ısında saltaya çrktılar. Çoktanberi sa
hada görmediğim.iz Altaylı Vehap bey 
de ceza müddeti hitam bulduğu için 
ta.knnda mevki nlmrştr. Saat on beşi 
on geçe hakem l\f. Favleri.n idare.sin
de oyuna başlandı. llk akını İtalyan-

Neler yapmak lazımdır? 
Niğde karilcrimizden 1\1. ~ B. gnzc· 

temize göndt•rdiği bir mektupta diyor ki: 

"Gazetelerde varidat no!<sanı 
ve tediye müvazenesi meseleleri 
layık o!duğu ehemmiyetle ele 
alınarak birçok makaleler yazılı
yor. Hükumet bir taraftan büt
çede varidatla mesarifi tevzin 
düşüncesiyle türlü türlü çarelere 
baş vuriıyo:. 

Osmanlı imparatorluğunun köh
ne enkazı altından silkinip kal
kan Tfak miJleti şüphesiz bu 
muazzam ildısat mücadelesin· 
den de galip çıkacaktır. Şüphe
siz, Türkün metaneti, azım ve 
sebatı burada da kendini göste
reccldir. Fakat, halkı tasarrufa 
alıştırmak ve ecnebi malını müm
kün mertebe az kul!anmıya teş
vik etmek için yalnız hükumetin 
tedbirleri ve gazetelerin neşri
yatı hafi değildir. Daha başl<a 
çare!er aramak icap eder. Aca· 
ba benim aklıma gelen şu bir 

Go1derin başucundaki telefon 
birdenbire bitmiyen, acı ve tiz 
bir sesle çaldı. Fakat Go'der 
uyanmadı: Sabahları ölüm gibi 
derin ve ağır bir uykusu vardı. 
Nihayet, inliye inliye uyandı, te· 
lcfonu aldı. boğuk bir sesle "a!o 
alo,, ... Dedi. Bir müddet daha 
"aJo, aJo,, diye bağırdı, ldilibinin 
ses1ni tanımadı, nihayet söylene
ni anlıyabiJdi. 

Ve lln sil dm'}e alışık o'.mı• 
yan zehninde. maziyi parça ve 
kısa tab'oh;r l'rıl;nde göriiyordu. 
Mosko~·a ... Sıska, lazıl saçlı, cio· 
nuk ve keskin gözlü, yırtık pa
buçlu, cepleri l:ombo~ küçük 
bir Yahudi olduğu :r.amanlar ... 
Sonbahar ba5l:ın ~ıçfarmrn karan
lık ve deh{:ctli souk gece!eri, 
caddelerin sırnl.:r ında uyurdu ... 
EJli s.?:ıe geçtiği halde, hala, 
kemiklerinin dibinde, vücuda 
yapışıp eJbise!eri buz gibi ve 
kaslcntı bir ha le koyan, bu ilk 
sişlerin beyaz, sık rütubetini 
duyuyorgibiydi. Sporcularımız için hazırlanan 

Program tatbik edilmekte ve 
Atinad.en gelen. son haberlere 
göre maçların neticesi azami 
bir heyecan ve merakla beklen
rnektedir. Bu maçlar dolayısiyle 
AtinalıJar takımımızın bilhassa 
S1avyayla yaptığı maçları büyük 
bir alakayla takip etm~ler ve 
takımımızın pazar günkü muvaf
fak iyeti üzerine Atina maçlarını 
kaybedecek!erine dair bahse 
tutuşanlar çoğalmıştır. Bu maç
larm neticesi takımımızla kar
şılaşacak Atina muhtelitleri 
kadrosuna da tesir etmiş ve ta
kımların nasıl teşkil edileceği 
Yeniden münakaşa olunmıya 
başlan: ıştır. 

Bugün ilk maçını yapacak 
olan G. F. muhtehtinin sahaya 
nasıl çıkacağı malum değil
dir. Fakat evvelce de yaz
d)ğJmız gibi bugünkü talamımızın 
pa2:ar günü Sliivraya karşı çıkan 
şekilde, yani: 

. lhvi, Mitat, Burhan. Reşat, 
Nıhat, Keme) Faruki, Mehmet 
Salım. Muzaffer, Zeki, Fikret, 
R<>biiden mürekkep oiarak sa
hDda yer alacağı Icuvvetle muh
•emcldir. 

Sporculanmıza düstur 
Evvelld gün sporcularımızı 

götüren vaı:ur limanımızdan ay
·ı.!ınca kafile reisi ~porculanmıza 
:>:r ~r l'2pah zarf vermiştir. Bu 
z.r:rfoı üzeı inde ''Vapur Istanbul 
lunanındzn açıldıktan sonra 
oyuııculara verilecektir.,, cümlesi 
~ ard!. Spoı·culnrımızrn hepsi me· 
takla zarfı açınca içinde futbol 
:~derasyonunun hazırladığı birer 
•art bulmuşlarc'ır. Eu kartların 

f:zcrinde A k I . I' n .ar<l, iÜreş erınde '\.Ut(cJ,.,...,..J .n· .• J •w • 

'"•" · ın soy eaıgi: 
~~-k Een her güreşle arkamda 
'ur rni 'I t· · b 1 c ının uluncluğunu ve rnılJet "e f ' . d s·· ". re ını üşünürdüm .. 

ozJerine k G . . . 
"ıpo 1 arşı azımızın 

d 'frclu ~tunııa düstur,, olarak \·er ı c erı .. 
" ,. u cevap yazılıydı: 

Bu ded ıa1 ,, 1 0 form kador b• " az, yapbk· 
ı . eacndlm, onun 
tin sanın bu <IE~f!eru sözlJnU 

TUrk sporcularına bi 
1 

k 
dU r rnes e sturu olarak ht!trdedf 
Bunun:a senden "" söyzol ru.m. 
de ,_ .., erın· 

n ncuuıunr çok memnun ol· 
d"iurnu 3nlersın., 

lar yaptıysa da Alt.ayn müdaf.ilel'i hü
cumu kestiler. Ve mukabil taarruza 
geçtiler. Top ekseriya İtalyan kalesi 
önünde dolaşıyordu. Bu ~ıralarda 

güzel bir pas alan Vehap uzaktan ~l•· 
tiği bir şütle Altayın ilk golünü kay
detti. Hava yağmurlu ,.e saha çn -
murlu olduğundan her iki takım for
Jan paslaşamıyorlardı. Ekseriya mü• 
dafilerin uzun atışlarından istifade e
derek hücuma geçiyorlardı. Top g(
ne Jtalyan kalesi önünde dolaşmakta 
yken Vehap ikinci gölü kaydetti. Bu 
golden sonra ltalyanlar çalışnuya baş 
ladılar. Fakat Altay da canla başla 
çalışıyordu. Altay üçüncü golü de 
ık:ıydetti. Santrdan topu ayaklarına 
alan Jtaiyanlar bir Hd pnslaşmadan 
sonra ilk gollerini kaydettiler. Bun
dan sonra Alt:ıy aleyhinde -rcrilen bir 
pennltıdan ltalyanlar istifade edeme
diler. Haftaymin bitmesine beş daki· 
kn kala Altay dördiincü golü de kay
detti. Haftaymin bittiği zaman Yazı. 
yet şuydu. Altay 4, ltalyaniar 1, ikin 
ci haftaym başladrğı zaman lt.ılyan -
lar vazıyetlerini düzeltrniye ~ahşıyor
Jardr. Beşinci dakikada ikinCi gollc
.rinj > nptılar. Bu sır?..da rr.ğmnr şid· 
detlcndiğıi için hakem oyunu ta til etti. 
Bu suretle Altaylılar 4 - 2 galiı> gel. 
diler. lkinci ma~ yann Altmordu ta• 
ltımıyl:ı yapılacaktır. 

Pirst Vlenna Racens klUp de 
Fransayı yendi 

kaç tedbirin hiç faydası olmaz
mı? 

1 - "Parayiyen,, lerin uğrağı 
olan yerlere şimdfüinden çok 
ağır vergiler koymalıdır. Bu su
retle bu giui yerlerin bir kı!mı 
kendiliğind(n kapanır. Bir kıs· 
mının da hiç olmazsa müşterisi 
azalır. 

2 - Bilhassa büyük şehirler
de tasarruf cemiyetinin faaliyeti 
fevı:alade genişletilmelidir. 

3 - Propaganda igi de hususi 
cemiyetlerde pek miıhim rol oy
nayacak ve halka yol göstere
cektir. 

Lüks eşyanın müstehJikleri daha 
ziyııdc kadın!at ', Binaenaleyh 
nsıl tasııırufu c yapacaktır. 
Bi!iyorum fri s :.ısk: i.acm adeta 
müteradif de~ektir. Hiç bir ka
dın s::s:ennıekten vaz g.;:;mez. 

Paris, 2 (A.A.) - C:olonbc..~ stadyu
munda .}a:pılan maçta First Vienna 
Racing Clup de France'ı sıfıra lmrşı 
üçle rnağlUp etmiştir. 

Tayyarocmk §leminde 

Bunun'a beraber heı.reyce ta
sarruf ediıirlcen süs levazımından 

Marsilva 2 (A.A.) - Dü;ı saat • t 

13.l.'i te Sydner ve Melbour:l0

?.. g it. 
mek üz~rc Bourg et'den hare•.et et rn i~ 
olan iki tanare<'inin seyahati ha.Yala. 
rın fenahğı yiiziindcn miiş!üilfüa t'R• 
ram1ştır. Pilot Sestayn saat 16.10 da 
l\lnrignane'den l\farsllyay::ı. gelmiştir. 
Halbuki Sulford, bir k:ı.r fırtınası yi:· 
zünden saat U te Dijon'da yere L, -
mek mecburiyetinde kalmıştır. Mu -
maileyh, hava müsait olur olmaz Mar• 
silynya gclece1ttir. 

Olimpiyat mecmuası 
Olimpiyat mecmuasının otuz 

altmcı sayısı güzel ve heyecanlı 
spor haberleriJe çıkmıştır. Bil· 
hassa Slavyahların pazar maçı 
ve takımımız için söyledikleri 
ıözler çok enteresandır. BOtün 
sporculara tavsiye ederiz. 

40 Gün 40 gece 
Dans! 

da biraz o!sun kısınak icabetmez 
mı? Sırf mod:.}·n uymak kaygu-
su yüzünden her sene milyon
larca litamııın h3rice gittiğini 
kim inkar edebiiir? 

Kadınlar bir!ifinin mulılercm 
azası şimdiye kadar bu işte ön 
ayak olmalıydı. 'fürk hanımları 
arasında tamim edilecek "sade 
giyinme,, modamnın b:ze l:azan
dıracağı para bir iki milyondan 
aşağı <leğ'iJdir ... 

Londı"a 
sokaklarıncia 
Bir infilak 

Londra, - Londranm Tbrog
marten cadcesinc!e biribirini 
11\Üteakip altı şiddetli iştial ol
muştur. Aynı zmnanda altı muh· 
telif mahalden on kadem yük
sekliğin~e alevler fışkırmıştır. 

- Mösyö Golder... O:dü ... 
Mösyö Markus öldü. 

Susuyordu. Sesi tekrar etti. 
-Alo,duyuyor musunuz? Mös

yö Markus öldü. 
Golder. omuzlarının arasından 

iarip, hafif bir titremenin geç
tiğini duydu. Ağır bir sesle! 

- Öldü? Diye teLr"r etti, öl
dü ... Kabıl değil .. 

- Bu gece mösyö ... Şabane 
sokağında. Evet, bir evde .. Göğ· 
süne bir lturıun sıkb. Diyor1ar· 
ki .. 

Golder ahizeyi yaYRşça yatak 
çarşafının arasına koydu, yaka
lanmış l:üyük bir sinek 
gibi mırıldandığını duyduğu sesi 
yutmak istn gibi üstnne yorganı 
çekti. 

Nihayet ses c.lurdu. 
Golder zile bastı. Me~tuplar 

ve l:ahvaltıyla içeri giren uşağa: 
- Banyoyu hazırlayınız, dedi. 

soğuk bir banyo .. 
_ Smokininizi bavula koya

yım mı Efendim? 
Go!dcr sinirli sinirli kaşlarını 

çattı 

- Ne bavulu? Ha ... Eiyariç .. 
bilmiyorum, ?elki yarın, öbürgün 
gideceğim ... 

Yavaş sesle mırıldandı : "Ya
rın evine gıtmek lazım... Salıya 
şüphesiz cenısze kalkacak... Hny 
Allah be tasını vcr!İn.,. 

Bitirik odada hizmetçi, ban-
~ b' yo••u dolduru} ordu. Sıcak ır 

yudum çay içti Elinin altına dü
şen bir kaç mektubu açtı, sonra 
hepsini yere attı. Banyo odasın· 
da. rcpdöşambırının eteklerini 
toplayarak oturdu, dalgın, küs
kün bir tavırla suyun akışına 
baktı. 

- Ölmüş ... Olmiiş .. 
- YaYaş yavaş hiddetleniyor-

du. Omuzlarını silkti, hiddetle 
homurdandı : 

- Ölmüş... Hiç ölünür mü ? 
Eğer ben ... 

Hizmetçi: 
- Banyo hazır efendim. dedi. 
Golc!er yalnız kalınca, ban-

yoya yaklaıh, elini suya soktu. 
orada biraktı. Bütün hareketleri 
fevkalade yavaş, mühimdi. 
Soğuk su, elini. ko!unu. omu
zunu donduruyor, fakat. başını 
tavandaki eletrikten suya dü
şüp oynaşan tıpaya aptal aptal 
bakarak bir hareket yapmıyor
du. Tekrar etti. 

- Eğer ben ... 

Ve Şilrngo ... Küçük bar. eski 
bir vaJsi gıcırdatan gramofon, 
mutbağm sıcak kokusu yüze vu· 
rurken hissedilen ve insanın içini 
kemiren açlık .. Gözlerini kapadı 
ve harikulade bir vuzuhla köşe
ye bir sıraya büzülmüş, baykuş 
gibi hazin llllülü•lerJe inliyen 
sarhoş veya hnnta bir zencinin 
siyah ve parlak yüzünü gördü. 
Ve sonra... Şimdi elleri yanıyor
du. OnJarı. ihtiyatla cama yapış
tırdı. ve sanki ev, onu duyacak
mı~ gibi: 

- Aptal, diye mırıldandı, ap
tal ne diye bunc yaphn? 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Golder, çalmadan evvel Marku'· 

sün uzun müddet kapısını yoklad 
yumuşak ve souk eJleri, kapıda 
zil bulmak için ~o!aşıp duruyor
du. içeri girdiği zaman, bir nevi 
haşiyetle etrafına baldı. Orada 
ölüyü, upuzun yalmış ve kaldırıl
mıya hazır bula cağını zannedi
yordu. Yıı ln ız yer:erde siyah ku
maşlar, l:o! tu'.d~rda da koyu mor 
ve üzer!erinde yaldızlı yazılar 
olan genış kurdelelerle bağlı çi
çekler vardı. 

Go!derin arkasından kapı ge
ne çalındı ve hizmetçi, arah!<tan 
kızıl krizantemden yapılmış ko
caman bir buket aldı. Golder 
"çiçek göndermek lazımdı,, diye 
düşündü. 

Markuse çiçek... Onun ağır 
yüzünü, dudak! ırının hükümlerini 
hatırfadı... Ve Lir geline gönde
rir gibi çiçekler... Hizmetçi: 

- Biraz da salonda bekler
seniz, dedi... Hanım... Sey.. Şe
yin (müphem bir hareket yapa
rak) efendinin... Cesedin yanın· 
da .. 

Bir sandalye sürerek, çıktı. 
Bitişik odada iki ses, esrarengiz 
gayrı muayyen. boğuk bir dua 
sesi gibi birbirine karışıyordu, 
yavaş yavaş sesler yiikseldi Ye 
Go~dcr işitti: 

- Gümüş işlemeli. emperyalli 
araba. içersi seten döşemeli, se

kiz gümüş kulplu, panolu aba
noz tabut, ekstra sınıf merasimi 
içindir. Sonra, cilalı akaju ta
butlu bir:nci sınıf A tipi var. 

Eir kadın sesi sordu: 
- Eu kaça? 
- Tııbutla beraber 20200 

frank. Ekstra sınıf 29300 frank. 
~porcularımız bu yüksek söz

le~ ı 0 kuyunca \'azifelerinin ehenı
~ıyetini daha iyi anlamışlar ve 
ederaayonun bu hareketinden 

Jnü h 
la as3·s kalmışlardır. 

J Çocuklarımızın asabiyete ka
pı ~a!fan Slivya maçları dere-

le esınde nıuvaffak olmalarını 
eınt · 

Nice - Burada hemen kırk 
gün kırk gecedenberi fasılasız 
bir surette süren dans mukave
met müsabakasına devam eden 
bir İngiliz kızı birdenbire ba
yılmııtır. Tedavisi yapıldığı za
man bacaklarının şişmiş olduğu 
ğörülmüştür. Kızatam 968 saat 
dansetmiştir. Kendisine üçüncü 
müklfat verilecektir. 

infilak lesirile kaldırım taşları sağa 
sola fırlamış, had~se yerde büyük 
bir havagazi borusunun patla
mı:sından ileri gelmiştir. Kaza 
amelenin iş başına g:ttiği bir 
sırada vuku bu!c!uğundan bunlar 
arasında hayli tel~şı mucip ol-
muştur. . , . 

Muc'ze kabilınden o anık hıç 
kimseye bir şey olmamıştır. Ate· 
şi söndürmek için itfai} e iki bu
çuk saat uğra~mıya mecbur 
olmuştur. 

Unutulmuş tski hatıralar. ga
rip mübhem bir tarzda uyanı
yordu... güç. karma karışık 
sert bir hayat... Bugün servet, 
yarın hiç. Sonra tekrar işe baş· 
lamak ... ve bir daha tekrer el· 
mek... onun da ~unu yapması 
ic;p etseydi ... çoktan ... 

- Hayır o1mnz. Beş. aJh bin 
franktan fazla sarfetınek istemi
yorum. Eğer bilseydim "başka 
yere miiracaat ederdiııı. Üstünü 
geniş bir örtüyle örtersek, tabut 
a'e~iide tahtadan olabilir. 

nnı ediyoruz. 
lta.,Y~nlar lzmlrde yenlldller 

t lzmb ır, 1 - (A.A) - Gecfümiştir) 
stan aldan ·· ft'· .. . . uç mnç yapmöl\ uzere 
Şehrrmıze gelen ltalyan takımı bugün 
!lsancnk Sı>or sahasmda birinCJ macı 

ltay takrnuyJa yaptı. İki ~deu ·-

oı, Tabibi 

ZefU ?inci 
Hastalarını her gün saat 8,30-12 

ve 13-20 kadar kabul ve her salı 
saat on ü~ten itibaren meccanen diş 
çeker ve tedavj eder. 

Muayenehane: Kadıköy l\lısırlı 
oflu YaTIJz Türk eo?cak No. 8. 

Usltüdar HlHo !:;nemasında 
(Kohenkcllı b:ı n) oiarJa i Ave:en. ((la. 

fiycl~r Knılı) ve ıl\aplan \ c arslanlardan) 
mürtkkcp bü) iik bir hnpanau vahşhc 
canbazhancsi canlı oLrak &:ıhncde gös· 
tcrJleccı. tir. 

Doğruldu, ıslak elini salJadr. 

Pencereye yaslandı ve donmuş 
ellerini güneşe tuttu. Başını sal
hyor, yüksek ses!e: 

- Evet, diyorc'.uı mesela Mos
kovada yahut ta Şikngoda. 

Go!der birdenbire kalktı; o 
esnnda sesler de vakur ve bo
ğuk bir mırı :tı içinde eridi. 

Golder. parmakle:rı arasında 
evirip çevirdiği mendilini asabi
yetle çekti ve: 

- Bütün ~unlar ne aptallık.ı 
Dedi, n\! aptallık 

(Bitmedi) 
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lzmirde garip bir macera .. 

Aman bu da kim ?! 
izmirde beş kızla birden nişan
lanan bir gencin başına gelenler 

lzıuirde bir genç, birbirini mittea -
kip beş knla ni~lanmış ve bu işin 
ta.bil neticesi olarak çok müşkül meY· 
kilere düşerek haylı heyecan ve !l\Tkın· 
tr geçirerek laubaliliğinin cezasını 

~iştir. 

Anadolu refikimiz hadiseyi şöyle 
hfkAye edjryor: 

.. Uydurma hikiye yazmıyoruz. vak· 
a hakiılddir ,.e lzmirde cereyan etmiş
tir. 

kartalım da onu, onun yerine koya • 
lım .• 

Olur mu, olur. Kız.:n ıse\incine pa .. 

}an yoktur. Saçlarını kestirir ve de· 
likanhyla beraber bir fotoğraf çrkar• 
tır. ' .Fakat. .. Ent gene fakat .. Mesele 
çatallaşıyor. Bütün bu işleri haber a-

lan binrici '\"e üçüncü ni~anhlar, pa -

çalan sıa·nlar .. Üçüncü nişanlınm an-

1 Gllnlln Muhtırası 1 
Takvim - Pazar 3 l\ı1nunusani 

ı inci ay 1932. 20 Şaban I 350 'enenin 
ıı:eçen günleri : 3 kalan günler- 357 

GUneş - Doğuşu: 7 Pauşı. 17.~ 
Namaz vakltlerl - Sabah : 5,48 

Üğle: 12.8 : ikindi 14 29: Akşam 16 51 
Y nt$ı : 18.20 imsak : 5.30 

Hava - Dün hararet derecesi azami 
9, a~gari 5 olarak kaydedi lmiştir. Bugun 

ıüzgAr poyrazdan ekseriyetle mli ternsrn 

esecek, hava bulutlu ve yağmurlu ola

caktır. 

Radyo 
----~~~-W----·~-----

lstanbul radyosu 

lzmirde, evlenmek çağına gelen bir 
delikanlı, gözüne kestirdiği bir krza 

talip oluyor ve nişanlanıyor. Deli.kan
lı nişa.nlr~ryla bir miMldet eğlenip vn• 
kit geçirdikten sonra talih karşıF;ma 
ikinci bir kız çıkarıyor. Kerimesini .. 

6 dan 7 ye !.adar gramofon, 7,30 
nesiyle beraber delikanlıdan aynldrk• dan 8,30 a kadar saz, 8,SO dan 9,30 a 
ları unutulmasın. Lakin birinci ve Ü• kadar cazbınd 9,30 dan 10.30 a kadar 
~üncü kızlar da birbirlerinden ha.her. saz. 
dar değildir. --------------

müstakbel damada prezante etmek is
tiyen kaym valide haınm bu nişanlı de 
liicanlryı ev.ine götüriiyor. 

Gencin gönlü geniştir. Derhal bu 
imla d& .nişanlanıyor, onunla da -
trpkl öteki kızla olduğu gibi - yaşa

mıya b:ışhyor. bittabi diğer bir kıt:la 

1tişanlı olduğunu .saklamayı da ihmal 
•tnıiyor. Bir giin bir gezinti ve ıııoh • 
het esnMmda bulundukları mahalde 

kızın diğer bir ge~le göz ~ınahğt 
yaptığının far:krna varır. Delikanlı 

ikisi de oğlanın kapısında birleşir
ler. Biri ötekine sorar: 

- Hayır ola, burada ne işin var? 
- Bu oğlna benim nişanlrmdı. Bir 

başkasryla nişanlanmış.. 

- Ya!?. Benim de nişanlımdı. 
- Ya!? .• - ..... 
t, kötü .. Birinci ve üçüncü nişanlı 

lar el birliğiyle dördiincü nişan]~ 
ha<l<lini bildirmi}e karar ı.·erirler ve 

eve girerler. Beşinci nişanlının anne-
si işin farkma Yarmca ne yapacağını 

şaşırır. Delikanlının annesi de kendi 

eliyle bulduğu dördüncü nişanlının 
bu hale içerler ve ikincj ni~anlrstyl:t 
e.ynlrnak emareleri gösterir. Bunun 

yerine, evlerinde oturduğu ~~nci ni
farkrna ,·aran kayın \-alide hanım, d~ 
mat beyi kaçırmamak için kendisini şanlıyı oğluna almak ister. .Fakat oğ-
t.akdim eder. Delikanlı buna da raıı lan istemez, delikanlının en çok gönül 
olur. 

Ka},n \"alideyle damat epey bir 
mfü:ldet beraberce y~arlar. Durma
dan daldan dala atlamak itiyadında 

otan deliknh. bir gün, annesinin inti
hap ettiği bir genç kw.la. da nişanla-

nırlar. Nişanlılar dörtleşir. Delika.n· 
lmın annesi hastalanır. İkinci nişaıt• 
h kmn annt' i kayın valid4! hannn, 

dnmat heyin ve se\"gili.-.inin aooesini 

verdiği dördüncü niş.-ınlrdır. 

Uzatmryalrm •.. Delikanlı bcşinei ni
şanlı)·r terkederek anntdyle beraber 

dördüncü nişanhnm evine nakleder. 

Fakat beşinci nişanJryla anne hanım 

tey7.e bo~ durur mu? Hemen soluğu 
dördüncü niş:mltnın e,·inde alır ve H<i 

kayın l"alideyle iki nişanlı .ıra~mda 

kavga başlar. ÖJle bir kavga ki me • 
det allah._ Nthrıyet iş karakola akse-

BORSA 
2 K.sani 931 

Kambiyo 
Fransız Franıı:ı 
I Ingiliz lirası Kr. 
"T .L mııltahıtı Dolar . . 

• • . -... 
• • .... . . 

f.lrtt 
Flelga 
Drahmi 

iL Frank 
Leva 
Florin 
Kuretıı 

~lllng 
Pueta 
l\Tark 
7.lotl 
Pengö 
l.t) 

t THrt lirası Dinar 
Çervoneç Kuruş 

Nukut 

ı Dolar (Amerika) 

AçJdr Kapandı 

20 frank [Fransız ! 
ı lsterlln (loglllzl 

20 Liret [hal a 214 

BORSA HARiCi 
Altın 
i\ lecidi_ye 
Bankonot i 9~~ 23sl 

. ;_\ :ıretc gider. Bir de ne görıtün? Da-
der, mahalleli oraya tnplanır.. •-------------.. 

rr.at be}in karyolru"ınm baş ucunda 
genç bir kız resmi ... Bu, delikanhnrn 
dördüncü nişanlısrdrır. Kaym valide 
hanım telaşla delikanlıdan sorar: 

- Aman bu da kim? 
Damat bey kekelemiye b~lar: 
- Iliç .. Hiç .. Bir ahpap !. 

Knyın ııılide hanım işin farıkma 

va rır artık, ku un kafesten uçtuğuna 
kani olarak meyus ve müteessir evine 
<n-clet eder. Delikan h, Ü'ÇÜncü nişanu· 

sı olan 1\ayrn \'alide hanımın kızıor da 
ço·.•an birnkmrştr. Dörüncü nişanlı• 

sının evinde güzel ve cazip bir hayat 
yaşa},ŞI başlar. 

:Fakat.. Evet, faakt. Delikanlı ne 
7ap ın yakasmı biraknuyorlar ki. Bn 

&ef er do aynı mahalle sa.kinlerinden 
diğer bir hanrm teyze, bizim küçük 

beyi iJeğenir ve kmnı ona vermek is-
ter. Çaresi? Onu da bulu'. Delikan-

lıyla annesini nküçük bir kira evittde 
oturduklannr biliyordu. Kendi evi ge
ni§ti. anneyle oğulu kira e"inden alıp 

kendi e\'İnde oturmıya davet eder. 
Derhal kabul edilir. 

Kiiçük bey karyolasının ba · ucuna 
dördüncü nişanlısınm resmini asar. 
Krzmı delikanlıya vermek istiyen h:t• 
ıum teyze, müstakbel damadının kar
yolasının baş ucunda genç bir kızı-es
mi görünce oğlanın annesinden so -
rar: 

- Bu da krm? 

- Oğlumun nişanlısı! .• 
1\feMle mühim .• Te)·ze hamın, de

Jlranhy;r dördüncii nişanlrsından so 
ğutnuya çab§lr. öteki ni~hlardan 
bittalıi habed yok.. Beşinci kızla an• 
neei faaliyete geçerler. Delikanlıyı 

Kavga güç halle yatıştınltr- Be -
şinci nişanlrnm annesi hem ağlar, 
hem b~ğmr: 

- Hangi birine yanayım. O çap -
kma yedirdiğim paralara nu, y;ksa 
onu elimden kaçırdığıma mı? .• 

Küçük hey dördüncü nişanlısının 

önünde diz çökert>.k bütün ma<'erasmt 

anlatır ve artık her şeyden vaz geç. 
f · :Hni, yalnız kendiı:ıiyle evleneceğini 

o .• ı el". Gençler e\'lenmek için beledi
yeye müracaat ederler \'e evlenirler. 

Hemen Cenabı ha1c dirlik düıenHk 
versin- Amin..., 

VAKiT 
Renkli ilan 

basar 

Bir renkll ilan on 
renksiz ilana be
del dlr. Renkli llAn
larınızın resimle
rini idarehanemiz 

hazırlar 

Renkli , renksiz 
llAnlarınızı VA

KIT e veriniz 
df>rdüncü nija.nlısmdan soğutmak için 
ne yapmak lazımsa geri koymazlar. 
Küıçükbey böyle şeylere zaten alışkın 
oldufu için beşinci kızla da nişanlı 1 
hayatı yaşamıya başlar .. 

Dellkanlmm gönliinü avladddarr· 

na zahip olan anayla km, dördüncü 1 
~lmın re.smini de atmak sevdaıu-

na düşerler. Bu teklif karşısında ka • 
ı.n gea~ beşinci nişanlısma der ki: 

Kilçilk llAnlar l~ln 
tatbik edilen tarife 

fevkalAde elve-
rişlldlr 

Pm.. Öyleyse seninle bir re&im çr•1 ~------------., 

Kı•a haberler \ 

Ye9llhililde - idare heyeti bu· 

gün toplanacaktır. Seıhoş şoförlerin oto· 

mobil kullanmamaları hakkında belediye

nin tedbir alması l'trafında belediyeye 

teklifıtta bulunmak için bazı kararlar 
verilecektir. 

DvrUllceze işleri - Dari.ılAce

zc) i ıslah komisyonu ve Dadülkezevi 

himaye komitası buıün belediyede müş

terek bir toplantı yapacaktır. 

Akli hıfzıssıhhası - Akıl hıf

zıssıhha cemiyeti pazartesi günü Halk 

evinde tapl:ınacak ve Dr. rahrettin Ke

rim bey beynelmilel Akıl kıfzıssılıhası 

hareketleri, muallim Ali Rız:ı bey de 

Cemiyette mıırıı7.i şuur mevzulu birer 

konfeaanı vereceklerdir. 

Sahte doktor - .\1ud:ınyıda Şe,·· 

ket isminde bir dolctor yak:ılanmı*tır. 

Bu adam diploması olmadığı halde 

bir kaç sene doktor diye geçinmiş, 

bir kaç defa hapse mahkt'ım olmu~.· fa. 

kat Verl'mc müptel! olduğu için .tecil 

l'dilmi~tir Son defa kendisine Erzur urn

dan fodany:ıyı gelm iş bir doktor süsü 
veriyordu. 

Borç için hapis - Hukuki bil

giler cemi •eti evvelki gün toplanmış ve 

borç için hapis meselesini görü~müştur. 

Aynı mevw üzerinde bir defa daha top

lanılacaktır. 

Kaçakçılık - VilAyatte teşd.kiıl 

eden kaça 1> çtlık hOrosu, takbatına ehem

miyetle de\ am etmektedir. 

Gelenler, Gidenler 

Maliye teftiş heyeti reisi Adil 
bey dün An1:ı: araya gitmiştir. 

Basrada 1200 kişi öldü 
Basra - Tamamile durmuş 

olan kolera salgını 1200 kişinin 

ölümiyle neticelenmişiir. 

Son yağmurlar 
Edirneyi ve Izmirl 

zarara soktu 
Havalar bir kaç gündenberi 

memleketimizin hemen her tara
fında yağmurlu gitmektedir. 
Yağmur bilhassa lzmirde cu· 

ma günii çok ş· ddetli olmuştur. 

Bahribaba civarı göl haline gel
m=ştir. Sulardan Karantina ve 
Reşadiyeye tramvay ve otomobil 
işliyememiştir. Kordon ıemti de 
denizden yükselen sularla dol
muştur. Belediye bunları temiz
lemeye çalışmaktadır. 

Edlrnede 

Edirnede de çok şiddetli yağmur· 
lar yağmış, karlar da eridiği için 
çoğalan sulardan Meriç ve Tun
ca yükselmiye baılamıştır. Solar 
bir çok yerleri kaplamıştır. Edir-
ne korusu tama mile su altında
dır. Kara yolunda yarım metre 
derinliğinde su vardır. Maamafih 
münakalat kesilmemiştir. 

Feyezan şimdiki halde kor· 
kulu bir halde olmamakla bera· 
ber tehlike mevcuttur. Bulgaris-
tanda sulardan iki kaprü yıkıl
dığı için Avrupa trenleri diğer 
şimendifer hatlarından gelmek
tedir. 

Bu yüzden saat on ikide ,eh
rimi.ze gelmeleri icabeden Avru
pa ekspresleri iki gündenber~ 

on saat teehbürle ve gece saat 
22 de gelmektedir. Konvansiyo· 
nel treni de dün fiç buçuk Hat 
teehhürle gelmi~tir. 

Barut inhisannda 
soıı vaziyet 

Barut inhisarını idare eden 
Fransız şirketinin tasfiyesine ka· 

rar verildikten ıonra inhisar iş
lerinin hükumete geçtiği ve İf· 

letme müdürlüiüne ıirketin eıki 
komiseri L6tfi beyin tayin edil· 
diği yazılmıştı. Liitfi B. dün bir 
muharrjrimize şu izahatı vermiş
tir: 

Hükumet tarafından veri
len karar üzerine merkeıdeki Ye 

şubelerdeki hesaplara vaziyet 
ettik. Devir muamelesi dün cu· 
ma olmasına rağmen devam et· 
miştir. 

F ranınz şirketi henüz tasfiye 
edilmiş bulunmadığı cihetle faa-
liyet halindedir, ve işlerini tas
fiye etmekle meşguldür. Şirket 
idare meclisi pazartesi günü top
lanark umumi beyeti içtimaa 
çağıracaktır. Bundan sonra tas
fiyeye filen başlanılacaktır. 

lnhisarların Ankaraya nakli 
hükumetin vereceği karara bağ
lıdır. Bu hususta benim hiçbir 
malfımahm yoktur. 

Yeni •ene ve Gazimiz 
Riyaseti cümhur kitibi umu

miliği, Gazi Hazretlerinin yeni 
sene münasebetile almlf olduk· 
ları tebrik telgraflarından pek 
mütehassis olduklarını ve yeni 
senenin milletimiz hakkında ha
yırlı olmasını temenni ettiklerini 
Ajans vasıtasile beyan etmekte· 
dir. 

Artln efendinin Natl 
Aksaraydan geçerken Artin 

efendinin saatini zorla almakla 
maznun Burhan ve Necatinin 
muhakemelerine, dün lstanbul 
Ağırceza mahkemesinde devam 
olunmu~tur. Muhakeme, bazı mü
dafaa ıahltleıinin celbine kal
mıştır. 

Türkiyede N 
Çam kesmek nl 

yasak edilmiş 
(Taymis) in Tiirkiye muhab 

el e~celerin"n en esaslı Jizım 

den birini kaybetmekte olduğu 

kü hükumetin çam ağaçlarını k 

sureti ka·ıyyede mcnettiğini ö 

ten sonra şu fikirleri ileri sfi 
Hül:umeti bu karara &ev 

kin ~lan tcihriptcn kurt 

siiylr.niyor. Çünkü geçen se 
çcl~re taarruz uuku bulntuf ve 

lar T.:e11ümi§tL Ağaç aahipleri d 

ları mukabüinde fahiş fiatlar la 

lardı. 

Fakat yegane saik bu değUdl 

ıen~lerdc Türk ailelm Noel :zi 
lerl vermeyi itiyat etmiflerdL 
lik prensiplerine ısadık olan A 
bu gibi Jıristiyan adetlerinin Te 

hoşnudiyle karşılamıyor. 

Geçenlerde bir lngUiz, kırdaki 
künün bahçevamna bir km; ~ 
kesip şehirdeki evine getirmesini 
ret11Üf, bahçer.an aldığı. emir mu 

ce hareket etmiş, fakat yolda t 
olunarak dallar da müsadere olu 
tu.,, 

Tıp Aleminde 
Hasta bir Tıp mezunun 

kahramanca macerası 

Boston şehrinde, geçenler 
Alfred Reinhard isminde 
yaşlarında bir genç ölmtit 
Harvard. Darülfünunu Tıp f 
kiiltesiden mezun olan bu g 
cin ölümü, ilme hasredilmi~, g 
bir hayatın kahramanana mac 
raamı meydana çıkarmıştır. 

Daha genç yaşındayken, 
genç öleceğini bilen Alfred, b 
tün hayatını, kendi astahğt 

tetkikine hasretmişti. Alfred g 
ğüs roma tizmasından mustari 
ti. Bu hastalığın bütnn sancıl 
rını, seyrini kemalidikkatle 
günü gününe kaydediyor, tetki 
lerine, bu hastalıkla meşgul ola' 
mUtehass•sfar ıçın fevkala 

_kıymetli teıerrnat ilave ediyord• 

Çocukluğunun bu bastahi' 
bir müddet sonra iltihaplı b~ 
şekle girdi. Hastalığının bütil' 
vehametini ve neticeyi bildif 
ıçın Alfred , en mütehasd 
bir doktor gibi tetkikabna d; 
vam ediyordu. Bundan bir k•' 
ay evvel, cildinde kırmızı yari 
lar peyda oldu. Alfred, ölümllf 
pek yakın olduğunu anlamııtlı 
Bunun için, kalkıp bir laborat' 
vara gitti. Orada, hastalığı' 
seyrini daha iyi bir surette ti' 
kip kabil olacaktı. 

Alfred, kendisine, sancılanO' 
teskin için verilen bütün iliçlaıt 
hastalığın tez:ahürleri, tamame' 
anlaşılsın diye redediyor ve blf 
azaba katlanıyordu. Fedai geıl' 
cin maksadı kendisinden sontf 
bu hastalığa tutulacak olanlaff 
kurtarmıya matufdu. 

Yattığı hastanede kendiaio• 
mahsus bir oda verilmişti. lfl' 
bu metin ve insaniyetpervd 
genç, bu odada öldü. En soll 
dakikaya kadar, kendisini kaf 
betıpemiş ve yanında duran bit 
stenoğrafa, istıraplarını, sancılı• 
rının nevilerini kaydettirmişti. 

Harvard tıp fakültesi doktot" 
!arından Soma Weis bu gendi 
tetkiklerini bir kitap halindi 
neşredecektir. 

Senede 140 bin otomobil 
Moskova - Nijninovgort'dl 

açılan bir fabrıka senede 1-
bin otomobil imal edecektir. 
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Memlekette VAKiT J 

Adanada maarif işleri 
Leyli bir kız lisesine şiddetle 

ıhtiyaç vardır 

J a. K. O. Sa. Al. Ko. dan f 

Ordu ihtiyacı için Kornpile makine. 
li tüfek semerleri ye teferruatının 25 
- 1 - 932 pazartesi saat 14 de M. M. 
V. satın alma komisyonunda kapalı 
zarfla müşakasası jcra edilecektir. Ta· 
liplerin şe.raiti anlamak için Ye nü -
munelerinJ görmek için her gün mura
caatlar.ı ve muayyen saatte de temi • 
natlarile birlikte teklif mektuplannı 
komisyona vermeleri. (685) (4665) 

* * • 
Ordu sıhhiye ihtiyacı için ikmal 

ettirilecek harp paketlerine lüzum o
lan 8 kalem malzeme kapalı zarf usu• 
lile 25 - 1 - 932 tarih Ye pazartesi 

Büyükdere 
Fa.br· 

için kadın ve erkek işçi aranıyor 
Büyükderede tesis etmiş olduğumuz Kibrit F nbrikası yakınd 

faaliyete geçeceğinden imalat için muhtelif m::kinalarda çahşbrıl 

mak üzre Millet mektepleri vesikasını haiz Türk tabiiyetinde v 

asgari 17 yaşında kadın ve erkek işçi fabrika hizmetine alma 

caktar. Yukardaki evsafı haiz olmak şartile makinalarda çalış 
mak arzu eden işçilerin 4 Kanunusani 1932 tarihine müsadif Pa 
zartesi günOnden itibaren kayıt olmak üzre nüfus tezkereleril 

Millet Mektebi vesikalarını hamilen Büyükdere Kibrit Fabrikas 
Müdiriyetine müracaat etmeleri ilan olunur. günü 83at 16 da ihalesi icra krlmaca.xM 

~N~~p~~~~~"-ı•K-RmA_M_l_Y_E•L-1---~----~~~ı~=~~~~--~ 
münakasaya iştirak etmek üzere tek· 

lif mektuplarile birikte vakti muay -
yende komisyonumuza ınüracaatan. 

lr. • 

~ 
~ 
~ ı Adana muhtelit orta 

J Adana, 26 (V akıt) _ Adana 
i t1 'f h d ' maarı ususun a en ileride ge-
~ len vilayellerimizdendir. Bunun 

t sebeplerini coğrafi mevkiin ta
. ribi kıymetin verdiği ehe~mi

yette aramak hiç de hata olmaz. 
Uzun asırlar bir çok kavim· 

lerin çalkantılarına maruz kalan 
u~ Adana, Toroslar gibi djpdiri ve 

~bedi olan Türklerin eline gcç
rd hkten ıonra maddi ve manevi 
1 hüviyetinden bir şey kaybetmedi. 

Belki keyfıyet itibarile bir az 
' daha metanet ve sa1abet l<es

eJI beylemiıtir. 
Bugün bir erkek lisesine, kız 

ve erkek muallim mekteplerine 
l~ceret. muhtelit, orta mekteple~ 
rınc ve bir ziraat lises·ne ma

il l:ktir. Bundan başka Amerikalı
'0 f,..r tarafından imparatorluk za
a• l nınd:ı tesis olunmuş bir kız 
P' oı f'ji de vardır. Görülüyor ki 
a Adana orta tahsil müesseseleri 
~ı r?lttai naz~rmdan şayanı dikkat 
k' b·r hususiyet arze:lıyor. 

Ba me!.ıteplerin binaforının 
lıeyheti umumiyesi nazarı dikkate 
~lınırsa eyidir denilebilir. Yalnız 
~ıc~ret mektebi müsait şeraiti 
ıhtıva etmeyen bir binndadır 

Meldcpler, keyfiyet itibrıri~le 
ço~ lnymetli unsurlerı sinesinde 
toplamı~tır · I~mail Habip beyin 
dl>rt sene devam eden maarif 
e.ninliği zamanında talim ve 
tedris unsuru takviye edilmiş 
vbe ınüstait mürebbilerin vazife 

ede. '. rına geçmelerine imlfa:ı 
verıl :niştir. 

93} - 932 1 • . c.:ers senesı başında 

~adarıfl vekaletinden gönderilen 
"a ro arada d . "ki' 

h h 
egışı ığe hemen 

emen iç te d"f d"I . . sa u e ı emeyışi 
umumı ahengin Ad d d , d . ana a ne e-
yo.un a gıtliğine d 1:-1 t d 
Y 1 b. k e a e e er. 

a nız . ır aç nıuallim kendi 
arzusu ıle ayrılmıştır. 

f !J sene mu:1telit ort kt 
b. a me e-

m kdaı osu genişletitrnı·ş b . . .. , ırmcı 
sınıfın dört şubesinden 'k' . d F ı ısın e 
tansızça ders ipka edHm· 

dığerlerioe lngilızce Al ış ve 
d ' manca 
~rsleri ko1Jmuştur. 

Bundan dolayı bu mektep 
talc~e itibarile geni~ bir kadro
ya sııbip olmuştur. 
.. Mektebin mUdür muavinliğine 
ot~d~nberi kitabet ve hesap iş-
lerını m ff k 'f d'k• uva a ıyetle ı a eden 

1 ış muallimi Sabiha Saip ha
nım tayin edil . t' O mış ır. 

b 1 ta nıektep, geçen sene da
a az ku: talebeye malikken bu 

sene fazla talip karşııında kal· 
mıştır. Bunun d b b" • a se e mı orta 
mektep talı'm h t' . ' h' 

•w. eye ının mu ıte 
verdıgı emniyet ve itimat ta ve 

mektebi talim heyeti 

kız lisesinin bulunmayı~ında ara
mak Jbımdır. 

Sırası gelmişken şunu ehem
miyetle kaydedeyim ki Adananın 
leyli bir kız lisesine şiddetle 
ihtiyacı vardır. Cenup vilayetleri 
içinde böyle bir müessese yok
luğu bir çok kızların tahsilsiz 
kalmasına sebebiyet vermektedir. 

Muhtelit orta mektebin mual
lim kadrosundan istiffde edile-
rek önümüzdeki ders senesinde 
dokuzuncu sınıfı açmak pek ala 
müml ündür. Tedrici bir surette 
kız lisesi de meydana gelmiş ola. 
cakhr. ·Erkek çocuklar lisenin 
ikinci devresine devam edebilir· 
Jer. Bu surebe Mersin, Tarsus 
Silifke , Maraş , Antep , Kllis, 
Niğde ve sak.,or.ta mekteplerden 
çikan kız talebe. de tahsillerine 
devamlarına imkAn verecek bir 
müesseseye Jcavuşf!'uş oJurlar. 
. Amerikan kız kolleji. ne bir 
lisedir ve ne de bir orta mek
teptir. Yegane faydası kızlara 
lisan öğretmesidir. Fakat bunun 
Adanalılara neye mal olduğu 

pek ald düşünülebilir. 
Lise, tam devrelidir, yetiştir

diği gençlerle her vakit ıftibar 
cdılebilecek bir vazıyettedir. 

Erkek ve kız muallim mek
tep'erİy5e tekemmüle doğru git
mektedir. 

Ticaret mektebi, lücari, sı· 
nai bir şehir olan Adananın bü
yük ihtiyaçlarına cevap vermek
tedir. 

Ziraat mektebi, bu ders sene
si başında lise haline ifrağ edil
miştir. Üç senelik bir ömüre ma· 
liktir. Adana için hayırla oldu
ğunda kimsenin şilpbeye düşme· 
mesi icabeder. 

Hulasa, Adana orta tedrisat 
müesseseleri her gün bir az da
ha tekemmülc doğru gidiyor. 
Cümhuriyet hükumetinin verdiği 
ehemmiyetle mütenasip olan bu 
tekemmül feyizli neticelerini esir· 
geyecek değildir ..• 

Omer Cezmi 

Üsküdar hukuk hakimliğinden: 
Sadettin efendinin ikame eylediği 

(6) (10) 

• • • 
Yerli febn1mlar maUanndan beş 

bin adet yün battaniye knpah zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 25 -

Kanunusani - 932 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15 te yapılnca.k• 

tır. Taliplerin şa.rtnamesinJ ve nümu• 
nesini görmek üzere her gün Ankara. 
da merkez satın alma komisyonuna 
müracaatları Ye münakasaya jşti.rak 
edeceklerin o gün ve saatinden evel tek 
Jif ve t.eminat molduplarmı makbuz 
mukabilinde mezkCir komisyon riya • 
setdne tevdi eylemeleri. (1) (5) 

• $ • 

Ordu sıhhiye ihtiyacı i~ln bir takım 
seyyar baktiryoloji Jaboratuvan kr.
palı zarf u ulile 25 - 1 - 932 tarih 
pazartesi günü saat 14,30 da ihalesi 
icra olunacaktır. T;ılipleri şartname
sini almak ye münakasaya iştirak et• 
mek üzere teklif mektuplarile birlik
te vakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (5) (9) 

ıt: * • 
Ordu sıhhiye ihtiyacı için 66 kaltm 

diş alit ve edevatı kapah zarf usuli
le 2:; - t - 932 pazartesi günü saat 
15,30 da ihalesi icra kılınacaktır. Ta· 
]ipleri §3.rtnamesini almak n müna· 
ıkasaya iştirak etmek üzere teklif mek 
tuplarile birlikte vakti rnuanende 
komis}·onumuza mürnc.·uıtl:ı~r. (4)(S) 

* • • 
Ordu srhhfy~i ihtiyacı için memln 

sıhhiye arka s:antnsından 356 adet ka• 
pah zarfla 25 - 1 - 932 tarih pazar. 
tc.Sj günü saat 16,30 da ihalesi icra o• 
lunacaktır. Talipleri şartnamesini al
mak ve münakasaya iştirak etmek Ü· 

zere tcldif mektuplarile birlikte Yak• 
ti muayyende komisyonumuza müra
caatları. (3) (7) 

lf. lf. • 

K. O. ve Birinci fırka ile Çatalca 
miistahkem mevkiinin kuru üzüm ih• 
tiynçlan ayn ayrı şartname} erle pa • 
zarlrkla alınacaktır. İhalesi 4 -1 -

932 tarih pazartesi günü saat 15 - 16 
da komisyonumuzda yapılacaktırr. Ta· 
!iplerin şartnamesini almak üzere her 
gün n pazarlığa iştirak edeceklerin 
de vakti muayeninde komisoynumuza 
müracaatlnrr. (675) (4605) 

* $ * 
Ordu sıhhiye ihtiyacı için 32 kalem 

rontken malzemesi kapalı zarf usuPlc 

2:i - 1 - 932 tarih Ye pazartesi günü 
saat 15 te ihalesi jcra kılınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini almak ve müna
kasaya iştirak etımck üzere teklif mek· 
tuplarile birlikte vakti muayyende kc• 
misyonumuza müracnatlarr. (2) (6) 

SEYRiSEF AiN 
Merkez accncası. Galata köprü başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci l\lühürdarzadc han~. 2740 

davadan dolayı. 11--------------ı 
Müddealeyha Usküdarda Çakırcı lzmir ·Pire - Iskenderiye 

Hasan paşa mahallesi rnes'udiye so • postaeı 
kağı 10 1'o. lu hanede mukime Zülfiye (IZMIR) 5 Kanunusani Salı 11 
hanımın ı:;eldz .senedenberj hanei ze\'• de Galata rıhtımından kalkar. 
ciyeti terk ettiği iddia olunmasm:ı 
nıebni kanunu medeninin 132 nci mad· Kadıköy icrasından: 
desi mucibince bir ny zarfında hanei Bir bors:tan d1>Jayr mahpus olau 
ze,·eiyete aYdctle evliligin uhte.sine konsol ve ayna 10 - 1 - 932 tarihinf' 
tahnıil ettigi ,·arlfeleri ifa etmesinin müsadif pazar günii saat 13 den 16 ya 
ihtarına karar nrildiginden mu mai - kadar kadıköy pazar mahallin • 
leyhan ikametgalunın meçhuliyeti de s:ıtılacağından dellaliye ''e ihale 
hasebile bu bapda ihtarnamenin bir pul bedelleri müşterisine ait olmak 
sureti mahkeme dh·anhanesine talik üzere talip olanların orada bulunacak 
kılındığından keyfiyet ğazetede Han memura müracaatları Han olunar. 
olunur. (2286) (2287) 

Emniyet Çayını 
rayın _ .. ______________ 11111ıma---a:m1111:1-=:ıı1EE:::ıcı==:=:==::mnı::::ıızıc=ıı:4 

lstanbul itha at Gü ü ~ ü 
müdür· e ·nden 

lstanbul ithalat gümrüğü iki No. ambar tarasalarmın olbaptak 
keşifnamesi mucibince tamir ettirilecektir. Talip olanların 13 Ka 
nunusani 932 tarihine müsadif çarşamba günü saat on dörtt~ 
mezkur gümrük müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaat 
Jarı. ( 4571 ) 

lstanbul Evk 
yetinden: 

• 
l 

Kıymeti muhammene 
Lira Kuruş 
386 67 Tama~ı 37 zirağ terbiinde bulucan Galatada 

Yenicami mahallesinde vaki atik 49 cedit 39 
No. larla mural<kam fevkinde bir odayı müş

163 41 
temil kagir dükkanın 180 hissede 14,5 hissesi. 
Tamamı 73 metro 45 santim terbiinde bulu 
nan Beyoğlunda HUseyimığa mahallesinde 
Yenişehir sokağında atik 96 cedit 80 No. ile 
murakkam bir bap dükkanın on iki hissede 
bir hissesi. 

BaJada semt mahalle sokak ve numaraları muharrer emliiki 
mabliılenin 29-12-931 tarihli müzayedesinde tal'p zuhur etmedi
ğinden paıarJıkla ilanına karar Yerilmiştir. PazarJıkla müzayedesi 
kanunusaninin 19 uncu salı günü saat on beştedir. Talip olmak 
istiycnler baltida muhnrrer kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde pey al(çelerile birlikte Istanbul Evkaf müdiriyeti binasında 
Varidat müdiriyeti mahlülat kalemine müracaatları ilan olunur. (11) 

L ıstanbul Belediyesi ilanları l 
Kadıköy tamiratı mütemadiyesine ait bir adet müstamel fort 

marka kamyonet pazarlıkla satılacaktır. Pazarlık 5 - 1-932 Salı 
günildür. Pararlığa girmek için ( 22) lira 50 kuruş teminat akçesi 
lazımdır, Talipler kamyoneti görmek için Kadıköy Belediyesi 
Fen memurluğuna mu acaat etmelidir. 

Keşif bedeli 253 lira olan Çarşı mezat idaresi pencerelerine 
pazarlıkla çerçeve yaptırılacaktır. PazarJık 5-1-932 Salı günüdür. 
Teminat akçesi 38 liradır. 

Teminat akçesi naklen kabol edilmez. Ya Belediy eden irsaliye 
alınarak Bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hükumetçe 
muteber tanınmış Bankalardan getirilecek teminat mektubu ile 
olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile pazarlık için 
yevmi mezkürda saat on beşe kadar Levazım Müdürlüğüne mü· 
racaat edilmelidir. ( 18) 

Fırıncıların ve mukim ve seyyar ekmek satıcıların nazan dikkatin 
Evvelce de ilin edi!diği veçhile francala ve ekmeklerin 

fırınlar, dükkanlar, tablakarlar nezdinde bulunması mecburi olan 
terazilerle behemehal tartılarak satılması ve halktan fazlası için 
narha nazaran tanzim edilmiş fazla gram kesirini gösteren fiat 
cetveline göre halktan para talep edilmesi ehemm"yetle ilan 
olunur. (2) 

~- 25 Liraya Radyo makinesi ~~ 
Baltık mıırkalı ve dört IAmba kuV\'etindcdir. Miıccddettir Bııtun Anupa telsız 
merkezlerini hopartörle dinletir. AhimiılAtbr ile işler. Akumul;\tor. l:\mbn \'e(:ıir 
teferruatını satın alan zat tedarik edecektir. l:ıtanbul'da Yenı Po(tnhnnenin üst 

katında Tel5iZ Telefon Şırkctinc mürncaat. 

lstanbul ikinci icra mcmurluğu11 • 
da11: 

Bir bor~tan dolayı mahcuz ve pa
raya ı:evrilme. i mukarrer gardrop,. ~ 
komodin, konsol, karyola, ''e saire hn-ı 
ne eşyası 6 - 1 - 932 tarihine rniisa - ı 
dif ~arşnmba günü saat 2,4 de kadar 
Eyip Sultanda 1'opçularda istiklal 
caddesinde 2:; nu • lu hane önünde a. 
çık arttırma ile satılacal:rından talip 
olnnJann mahalli mezl{Orda hnzrr hu· 
lunmaları ilfın olunur. 

Ooldor 
Hafız Cemal 

Dahili hastahklar mutahassısı 
Sıra numara.:ı beklememek ic:ti 

yenler, kabineye müracaatla ,·ey 
telefonla rande\'U saati almalıdırlaı 

Cumadan maada her gün öğlede 
sonra snat 2.30 dan 5 °e) kadnr lstan 
bulda divanyolunda ııs numnrah h · 
susi kabir.esinde dahili hastalıklnn 
munyene ve tedavi eder. Telefon: 1s 
tanbul 2. 2398. 
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Süt F f ı k M it H 1 A Kullanınız.Sütünüzü art· 
Veren os at ) ar a u asası tırır .. Ç.ocuklarn k_em. ik· 
Annelere lerını k vvetlendınr 

Izmir belediyesind~n : 1~y ~K~1:_·n~1 
Karıiyakaya isale edilecek suların ıartna- 1 K uçuk ılanıanlı 

mei fenniyeıine tevfikan plan, proje ve ke- 1 1odefa51 yüz kuruştur - iiiiiiia 

Yeni sene mUnasebetlle 

KOLOMBiA 
keıifnamelerinin tanvmi müsabakaya vaze- Kirahk hane - Beşiktaş ha~tınn 

O basmacı Karebet 4 oda elektrik terkos Milessesesinio çıkardığı 
dilmiıtir. Proje ücreti olarak birinciye 400 25 lira. l22~9> 

Yeni plAkların listesi: 
--

ve ikinciye 1000 lira verılecektir. Müsabakaya ---------
Lira Oda Semti Nevi 

iıtirak edeceklerin yüksek mühendis mektebi 6000 8 Gaıatasaray Kargir Radyo sanat'karıarından Vedia Rıza Hanım 
diplomasım haiz bulunmaları ıarttır.Müıabaka 1500 3 E~up 

3500 5 Fatih " N 18668 Kürdili şarkı NEREDESiN 
1/1/932 tarihinden başlamak üzere müddeti 2soo s Moda 

.. 
Ahşap O Hüzzam şarkı Gül Renkh Ynz&n 

beı aydır • Sartnamei fennilerin musaddak Her semtte satılık emlakimiz vardır. 
1 ( ) 9· l 2 arasında müracaat. lstanbul dör- Gazelhan Mahmut CelAlettln Efendinin 

No 
18664 

Neva Raat gazel BiR YALAN SÖYLE DE SEN 
IUf etlerİ on Jira mukabi inde verilir. 13 düncü Vakıfhan asmakat 29. c2227ı 

PE1ROL 
Saç dUktllmeslnln ve kirpiklerin en 

mtlesslr llAcıdır. 
Saçları uzabr, kuvvetlendirir, parlabr ve mikropları imha eder. 

Eczane ve Parfllmlerl mağazalarında arayınız. 

Türkiye Hililiahmer ce
miyetinden: 

Cemiyetimizin lstanbulda Y enipostane civarında Aksaraylılar 
hamnm 3 No.h sabf bOrosunda meYcut nümune ve ıartnamesine 
tevfikan 300 adet (~mayye ördek) 6 Ki. saoi 1932 tarihine 
mDsac:lif çaqamba gOnll saat 14 te pazarlık suretile mllbayaa 
edileceğiaden talip olanlann nllmune ve ıartnameyi görmek lize
re bliro Mlldllriyetine mliracaatları. (4547) 

Adana yedinci daire su işleri 
müdürlüOünden: 

Tarsua kazası dahilinde Karabucak deniz kanah ameUıtıb· 
Dm bedeli keıfi olan 64312 lira 50 kurut mukabilinde Ye kapab 
sarf usulile mOnakaaaya çıkarılarak 932 senesi kAnunusanisioin 
OD dokuzuncu aa!ı günü zevali saat on beıte Mersin viliyeti hü
kümet dairesinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin % 7,5 te
minatlarile nümunesine göre teklifnamesini ve ıartnamesinde ya
sılı vesaiki havi kapalı zarfların mezkür saatte komisyonu mah
susuna tevdi etmeleri ve llzım gelen izabab ameliyat mahallinde 
vermek &zere pazar ve perşembe gilnleri sa~t on dörtte ve mu
kavele ve prtname ve fenni evrakını görmek Ozere her giln 
Adana'cla ıu itleri dairesine mOracaatları illn olunur. (1) 

Büyük Tayyare 
Piyangostİ 

11. inci tertip 6 ıncı keşide 
11 KAnunusanl 1982 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler ve 100.000 

Liralık bir mflkAlat vardır. 

Jandarma Satın Alma Ko
misyon Riyasetinden: 

Adet 
30 Yatak çaqafı 
30 Huta çorabı 
30 " don ve pmlek 
SO ,, takke1i 
60 Yastık çarpfı 
1 Top patfıka 
1 Top amerikan 

30 Yemek tabap 
30 Çorta tuı 
30 Çatal 
30 Katık 

Adet 
1 S Yemek tepsisi 
ıs Naha 
1 S Hamam takıma 
8 Hamam tası 

10 Yangın kova11 
1 Kant~r 
ı El 6tüıil 
1 Bidon 
1 Bidon 11kara• 

Yukarıda yazdı 20 kalem etJ• ve malzeme pazarldda ahna
eakbr. Taliplerin 6 - 1 - 932 çaqamba pi uat OD alb7a kadar 
komiayonumaza mBracaatlanı (17) 

11-111ın~~~mı Neva Uşak ga~el ZULMETı GAMDA KALAN 

ı.ıan1ıuı üçüncü icra memurluğun- Muganniye GUzlde Hanımın 
.dan: 

Aksa.rayda Nevbahar mahallesinde N 18666 Saba şarkı GONCA DiHEN 
Halim B. sokaiada 1 No: lu hanede O Knrdili şarkı KEDERiM VAR 
şöför Salim efendiye: 

Avukat lrfan Emin beyin vekalet ·----------------------· 
ücretinden zimmetinhde matlubu olan Af yon Vilayeti memleket Has-
1500 liranın maa masraf tahsili zmı • 

nında vaki taıklp talebi Üzerine tarafı- tanesi baştabiblig'-' inden: 
ruza gönderilen ödeme emri üzerine 
mübaşir tarafmdan ve~en meşruhat- Hastanemiz laboratuvarının yirmi kalem ecza ve malzemem 
ta mezkur mahalde olmadığınız ve el- münakasaya Yazolunmuşlur. ihale 13 Kilouousani 932 ÇBrljlmba 

yevm ikametgahınızın meçhul bulun. günü saat on beıte Afyon encümeni daimisinde olacaktır. 1alip-
duğu göst.eril11K!Bine binaen tebliğat r . k 1 b 1 s hh 1 . ifasıına karar verilmiştir. Tamı ilan ler ıartnameyi ve ısteyı görme üzere stan u ı at ve çtı-
dan itibaren bir ay zarfmda bir itiraz mai muavenet müdiriyetioe mOracaatlan ilin olunur. 4657 
dermeyan ehne'ı ve anı takip eden 8 

gün zarfmda borcu eda veya borca ka• 
fi mal ve saire &öetermedithüz tak • 
tirde gıyabmn.da ierai muamelata 
devam olunacağı meddlr ödeme emri 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunilr. 

Yedinci lcra dairnlnden: 
Beyoğlunda toz koparan civarinda 

~tına mescit mahallesinde orta so -
bkda 19 N: lu hanede aakln ilMa. el. 
~ lıkaıaetcMd. ~l mUteveffr. 
Mdfs PffNZ Oİ1'1 veledi pandelinin 
mahdumu Alebandiroe efendiye: 

Mevrusunu Muiz efendinin OSya 
haDima on iki bin lira borcundan do
layi uhde,ı tuarrutunda bulunan ka • 
sma paşada çatma mescit mahallesinin 
ort asokağmda eeclit 19. 21, 23, 25 N : 

larla murakkam dört bap hanenin ni
sif hissesi bil miizayede iki bin lira 
bedelle talQ,lne ihalei kat'iyeeı kra 
kilinm.iş olduğundan son ihbarname 
ikametgihinizhı meçhul olma&i hase
blle teblii edtleaıemittıir. Tarihi ilan
dan itibaren tiç giin zarf incla borcu • 
nuzu temamen vermecliğiniz veya ka· 
"lllli bir itiraz dermeyan etmediğiniz 
veya birrka ttaJi takrir eylemediğiniz 
takdirde riza ve takrirlnize bakılmek
eizin muamelei firagıyyesi icra kilin -
mak üzere ta.poya iş'ar edileceği son 
ihbarname tebliii makaırüna kaim ol
mak üzere ilan olunur. (2289) 

·~VAKii 
Adres ı Istanbul Ankara caddesi 

Vaktt yurdtL 
Telefon ı Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

ostaP kutusu ı 46. 
Telgrafı Istanbul Vakıt. 

Abone '8rtlanı 

1 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ 

Hariçte - 800 1450 2700 

Sıun 
Santim• 

Resmi 
10 Kş 
20 .. 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk Hin '8rllanmız r 

1 2 S 4 1-JO Defalı ı. 

so 50 ~S 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğl için bir defa meccanendir 

K - 4 satın geçen ilAnLınn fazla 
saun için 5 kuruş zammolunur, 

YAKIT Matbaam 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

Mlfl'b'a& mildiiril: Betik ilme& 

1Ürh 

lerintn en 

büyük vazilesi 

nedir 

. Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Ohalde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
BaalEasıadaa 

BiR nunıı 


