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En güzel Eser için Amerikalı banger 

c;·;i-···-iV.i"ii-k·i·f·~tı Atinada . 
k . . T . Tevkif edilemedı 

r tarıhı etkik cemiyetinin yazdığı 
ürk tarihinin 4 Üncü cildine verildi " Poli.çin misafiri " 

fAkçora B, 

1..tt111....ııolip ve de
rasi hakkın-

en güzel eser 

1.-....--na verilmek 
e ihdas e

en Darülfünun 
azi Must ... . d 

al mükafatı Afet Hf. 

Re.it Gallp B. 
Heyet uzun ve 

derin bir tetkik 
safhasmdan son· 
ra dün kararını 
vermiş ve 0 Türk 
tarihi., nin en 
muvafık eser ol
duğunu t es b it 

sa bakası intaç edilmiş ve mü· etmiıtir. 
kayı, Türk tarihi tetkik ce- Bu kıymetli eserin müellifleri 

eti tarafmdan yazılan Türk ' 
u kazanmışlar. Afet Hanımefendi ile Reşit Ga-

kaç sene evveı ihdas edilen bu müsa- Jip, Samih Rıfat, Yusuf Akı-ora, 
her sene, gönderilen eserlerin mUklı· ,. 

ltıyık görUlcmcmcsl dolayıslle ertesi se- Cemil, Baki, lsmail Hakkı, Re· 
bır:ıkılryordu. Eserleri tetltik eden jUrl • S ff t S d . M k 

Une hu sene de bir çok eserler tevdi şıt a e ı a rı a sudi, Şem-
ştl. Bu arada Türk tarihinin inkılAbı- sellin, Yusuf Ziya, Şemsi ve 
alt olan dördllncU cildi de heyete ve- T 
u. evfik Beylerden terekküp ec. ~ , 

Olarak kalıyor .. 
Samüel lnsul meselesi birkaç 

gündür Amerikalıları olsun, eski 
bankerin buluDduğu Avrupa mem· 
leketlerini olsun meşgul ediyor. 
Bu adam büyük bir açıkla iflas 
ederek Amerika piyasasını altüst 
etmiş ve iflas haberini alır al
maz lnsul oğlu ile beraber Ati
naya kaçmışh. Şimdi teslimi !çin 
Amerika hükumeti teşebbuste 
bulunuyor. 

lnsul'ün dostlarına bakılırsa 
banker yalnız bir kusur işlemiş 
müsaadesiz 55 000 dolarlık yani , 
100 bin lirahk esham çıkarmış. 
Bunun üstüne Amerika memur
ları hesap vermesi için aleyhine 
bir tevkif emri kesmişler. 

Fakat bankerin kaçtığı Yuna
nistanla Amerika arasında he
nüz mukavele olmadığından Yu
nanistan bankeri Amerikaya tes
lim etmiyor. 

......... u.. • U\! urıne devam T ı: ,.k tarihi totlcik cemiueti·dir .......... 
-=--ıc-nu eaer lcr$n bir s;<>ğtınu reddet- ' .. • ~ .. 

Atina, 13(A.A) 
M. Samuel Io
sull, Atinadaki 
ikameti od en 
memnun oldu· 
ğunu 3yh:lnıf
tir. Mumaileyh, 
Ameri k a d a ki 
vaziyetini bu ay 

1 

CUnkU bunlnrdan bir kısrnm ı ancak IVfosabalcayı lcaı:anacak zata 
tonnatık makal clrr te,,kU ediyordu. 
kumu , heyete vertıme tarihinden aonra verilmesi kararlaşhrılan (1500) 

aıc tı. Dlr kısmı lııtenııcn movzuıa pek lirahk mükafat bu hafta Darilı'
ndar görUIUyordu. Bu surcUo taı::tlyo 

eserler çıltbktan sonrn heyoUn ellndc fünun emaneti tarafından cemi-
•r kalmıatı. t. . 
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u mÜ.bi;-... ihiiY;·ç ... kendi 

zarfında düzel
teceğini ümit 
etmektedir • 

Kısa müddet 
mevkuf kaldığı 
sırada hakkın· 

kendine giderilmez ! 
u harekete 

tabirle 
dil uzatmak , en 
bir saygısızlıktır 

hafif 

en 

.Muzıı!ter Beyle konuştuk . .Muzaffer Bey sor
gularmuzn §U cevaplan verdi: 

- Kurultay hakkında ne dü
§Ünüyoreunuz? 

- Büyük Gazinin yüksek hi -
mayeleri altında toplanan Dil ku
rultayının Cümhuriyet Türkiye • 
sindeki hani inkılap hareketleri
nin en mühimlerinden biri olduğu 
kanaatindeyim. Dil meselesinin 
milletlerin hayatında ne kadar e
saslı bir mevkii olduğunu uzun 
uzadıya tafsile lüzum var mı? 

Yalnız ıu kadarını behemehal 
söylemek lazım ki, istiklaline, 
milli varlığına malik olan cemi -
yetlerin hemen hepsinde milli li· 
san meselesi, inkılapçıları üzerin· 
de durn11ya sevkeden en mühim 
meselelerden biri oJmuıtur. On 
sekizinci ve on dokuzuncu aeır • 
lardaki Alman tarihi diğer bir çok 
milletlerin tarihi bu yolda misal~ 
lerle doluduı-. 

• Tarihi, medeniyetler kaynağı 
olan Türk milletinin lisanı da en 
zengin lisanlardan biridir. Türk 
lisanındaki kelime köklerinin 
zenginliği bu hususta tetkikat 

Di!:Ul!Unun edebiyat fakUltesi relsl (Devamı 8 Jncl aaydada) 

da gösterilmiş 
olan nezaket ve M. Samuel ln•ul 
riayetten dolayı teıekkOr etmek 
(bere dDn polis idaresine git
miştir. 

Poliı mildüriyeti kendisini mev
kuf telakki etmeyip belki 11zabı· 
taam misafiri,, addeylemiş oldu
ğu cevabmda bulunmuştur. 

ıımnmnıımınmının ımnııınnıınıoınıı nınııııııınnımınıı• 

Reisicümhur Hz. 
Reisicilmhur Hazretleri dün 

ak§am Sakar ya motorile bir 
deniz gezintisi yapmışlar ve 
Moda açıklarrna kadar g ittik· 
ten sonra saraya dönmüşlerdir. 

§ Vali ve Belediye reisi Mu
hittin Beyin çocuk!arrnın sün
net edilmesi münasebetile ev
velki gece Nışantaşmdaki Vali 

konağında bir eğlenti ya pıl- ı 
mıştır: 

Reis 'cümhur Hz. geceleyin 
_ Vali konağma ~iderek toplan

tJya şeref vermışlerdir. 

~_..- lllllll nıımııııı il il 1H lllllllJlllBllllRIIDııınıııllIJfıJ 
Adliye Vekili 

Adliye Vekili Yusuf Kemal 
Bey dün şehrimize gelmiştir. 
Pazar günü dönecektir. 

ımıııuı•ıtınmıııııııııııuh ıııııı ııııı ıııUıtııHıııııııııı....,ıım1111ıt1 

Cenevrede Türk tezi 
Hususi veya resmi siJaJ ve 

mühimmat imalatının tanzimi 
hakkındaki rıoktai nazarımız. 

(Yazıaı 9 ıncı aayıfad•) 

~~ 

Rusyada hazırlanan ihtilal ............................................................................................ 

Bolşevik kittibi umumi
sinden memnuniyetsizlik 

1 Milyonlarca adam orada hala altın 
ı devrinin gelmesini bekliyor 

Bolşevik f1rkfisı kltlbl umumisi Stalln ve harbiye 
komiseri Nro,llof yolde,ıar 

Dünkll t elgraflar, Rusyo.dıı. bir kapltallst sı ve hUkiımct aleyhinde bU)11k blr ho~ut
lhUlall hazırlanmakta iken hnbcr alındığını suzluk olduSU her tnrn!ta ııöylcnmektcdlr • 
ve bu yüzden 20 komünistin fırkadan çıka· Bu hU8Usta Avrupadan gelen haberleri ve 
nldığmı bildiriyordu, Du 20 komünist içinde ycnl lhlll!lln hedefi o\nn (kulnklnr) ın ktın-
Bol§eviklerln en ller l gelenleri ''ardır. 

Bundan anlaşılıyor kl lhtllrıl teşkllA.tl çolt ler olduğunu (2) inci say!amızdn oımracnk· 
mUhlmdlr. Esasen Rusayada. komUnist trrka- smız. . 
=:::::::::::::.-:::::::m::::=::::::::::::::::::::::m:-.:.-:---:::::.-n=a ıı:::c;: :::::::ııııın:ıı:ıııı1111111111 

Doğrusu dünyanın her 
tarai~ında ucuzluk var •e> 

Fakat acaba bu hayra. mı alamettir! 
Son zamanlarda bele Ameri

kadan hayırlı haberler geliyor. 
DDnya buhranm da iyiliğe doğru 
gidildiğini g6steren bu haberler 
çok umumi Lir görüşle dirilmek
le beraber her tarafta ucuzluw a 
doğru mühim adımlar abldığı:a 
meydandadır. Fakat ucuzluk 
mutlaka hayır alametimidir? Bu~ 
ou iddiaya imkan yok. 

Mesela memleketimizi göz ünü· 
ne alalım: 

lstanbula ve daha bir çok yer· 
!ere hayvan gönderen şark vila· 
yellerinden, Erdehan ve Erzurum 
da hayvanlar satılamadığı için 
çok ucuzlamış ve bu işle geçi-

(Devamı 9 uncu ıayıfada) 

Siyası bir nutuk 

Şark vllAretlerlnde latanbula 
gönderllmlre h11z1rlanan blr•UrU 

Hatip - Efendller ben gömleOlnl dehl,tirlr gibi sık •ık 
fikrini deOl•tlren •damlardan deOIHm, hatta •ık sık gömle
ıımı de d•••ttlrrnem .. 



Sayıfa 2 VAKiT 14 Tefrtnf 

Bifmiyen mesele : Almanya - Fransa Ankaradaki yang 
Ziyan 250 bin lir 

.... =······························· .. ·················································································· 
Fransız başvekili Londraya 

lngilizlerle pazarlığa gitti ! Belediye dairesinin evrakı so 
karma karışık bir halde 

Almanya Hariciye nazırı Milletler cemiyetine de gitmi
yeceğini bildirdi. Siıahları azaltma hususunda 

ihtilaf gittikçe artıyor 

Ankara, 13 (Hususi) - Ev
velki gece saat 22 de Ankarada 
Belediye dairesinin yanındaki 
bakkal dükkanından bir yangın 
cıkmış, altı dükkan \'e iki ev 
yandıktan sonra söndürülmüştür. 

kin ve evleri yanıD 
etti. Zararın 250 bin 
tahmin edilmektedir. Londra, 13 (A.A.) - M. He

riot saat 23- 07 de buraya mu • 
vasalet etmiı ve istasyonda M. 
Mac Donald. Sir Jhon Simon ve 
Fransız st>firi tarafından karıdan· 
mıştır. Fransız sefaretine inmi~ o· 
lan M. Heriot, bugün saat 10-30 
da b-.lıvekalet dairesinde M. Mac 
Donald ile Sir Jhon Simon'u ziya· 
ret. edecektir. 

Fransızların fikri 
Paris, 13 (A.A.) - Franıızlar· 

la lngilizler arasında mükileme
lere baılanmıı olduiu ıu sırada 

gazetelerin bütün dikkati lngilte· 
reye müteveccihtir. 

Gazeteler, bu huıuıta pek ihti· 
yatlı bir liıan kulanmaktadırlar • 
Bu 8'azeteler, Timeı'in bir makale 

ıi müstesna olmak üzere, elde e• 
debildiklerin malumat! ciddi bir 

ıurette nazarı itibara alarak bun· 
lardan bir hüküm çıkarmaia kifi 

gelmiyecek derecede aarahat ve 
kat'iyetten mahrum olduiu müta· 
leaaını ıerdetmektedirler. 

M. Heriot, halihazırda dörtler kon 
ferammın içtimarna muarız bulun 
(iuğundan onu bu hattı hareket 
kar§ııında ve bilhassa metaliba-
lını döküp sayını§ olan M. Fon 
Papen'in söylediği nutkun ferda
arnda acaba M. Mac Donald nasıl 

bir hattı hareket kabul edecektir. 

Bir çok gazeteler, bu huıuıta 
hiçte mutmain görünmiyorlar ve 

' "llarbı istem~yorlar, fa-
kat bu harp olmıyacak 

denıek değildir.,, 

Satiık aa,vekll Lort CorÇ 
Londra, 13 (A.A) - Lon· 

dradaki beynelmilel aulb ce· 
miyetinin bir içtimaında ı&z 
alan M. Lloyd George, hali· 
hazırda zuhuru muhtemel harp 
dolayısile bisaetmekte olduğu 

endişeleri izah ve teırib etmit 
ve şöyle demiştir: 

"Hiç kimse harbı iste
mivor. Fakat bu harp ol
mıv•cak, demek dellldlr. 

lJiz Ver$avda Alman,,a
va sillihlarımız.ı tahdit 
etmek hususunda kendi
sini rakip edece~ıml.zi va
dettik, fakat bunu yapma· 
dık, bu avıptır.,, 

İngiliz ba~vekilinin serbestii hare· 
keti hakkında bir takım şüphe ve 
tereddütler izhar ediyorlar. 

Akvam cemiyetinde 
Cenevre, 13 (A.A.) - M. Hen• 

deraon, M. Benes ve M. Politiı ile 
görütmüştür .. 

M. Henderaon konferanıtaki ar 

kadatlarına Alman hariciye nazı
n M. Fon Papen Neurath'dan bir 

telgraf almıı olduğunu ve muma
ileyhin bu telgrafında Cenevreye 
gelmiyeceğini bildirdiğini haber 
vermıtir. 

Alman hariciye nazırı buna se· 
bep olarak Almanyanm lngiltere 
tarafından Londrada 4 devlet 

mümeasilleri arasında bir konfe • 
rana akdi için yapılmış olan dave· 

ti kabul ettiiini ileri ıürmekte ve 
halihazırda batka türlü hareket 
imkanı olmadığını ilave eylemek
tedir. 

Celil efendiye ait olan bakkal 
dükkanında bulunan gaz, benzin 
ve yağ parladığı için yangın 

ıUr'atle ilerlemiş, etrafı duman 
ve alev kaplamıştır. 

Derhal yetişen itfaiye bu par· 
layıcı maddelerin çıkardığı alev· 
ler ve çıra gibi yanan dükkin· 
lar kartııında büyilk mUtkllllerle 
karşılaşmışhr. Nihayet ateı ara· 
ıında kalan bazı binalar yıkıia
ra k yangının önüne geçilmittir. 

Bir aralık belediye daireıinin 
çatısı tutuımuş, fak at itfaiyenin 
gayretile söndürülmllştllr. 

Y angmın Merkeı 
tezgahtarlarından biri 
ğında balık pişirdiii 
tın yanmda buluaıll 
kelerlnin parlamaıil• 
kuvvetle tahmin edili 
ıebep tahkikat net'C 
olacaktır. itfaiye yall 
mek huıuıunta bO 
göıtermiş ve l:u ıur 
c lan Belediye bioaııll .. 
o mıhallenin tamanıil• 
nın önUne geçmiştir. 

Belediye dairesioio 
gın ean&1ında so•~ağ• t 
dan karma karışık bir 

Atina olimpiyatl-~ 
Suat Yunan oyuncusunu da Y 

~~----··--------
Atin a, 13 (A.A) - Balkan olimpiyatlarına cumarteti 

zar günleri stadyomda devam edilecektir. 
Oyunlara davet edilmiş olan lngiliz bahriyelileri. p• 

lnglllzlerln fikri önlerinde muzika olduğu halde stadyomda bir geçit r 
Londra, 13 (A.A.) - İngiltere pacaklardır. 

hükumetinin teılihatm tahdidine Olimpiyat oyunlarında hazır bu:unacak lngiliz bı 
müteallik olarak M. Heriot'ya tev· adedinin 2000den fazla olacağı tahmin edilmektedir. 

di edeceii muayyen bir planı ol· Atina, 13 (A.A) - Dün ya· )aşılacağı veçhile maÇt 
aıadılı zannoh~~adır.. pılan Di.a.~ ~-;~ aıttitf osctlı ..,ı ...... , :ı.: ) ... , 

Maamafih M. Heriot bazı~e~s-as~"_~, ~,, sabakalar). Çekiç atma: ıncı biri, kib diğeri faikiY 
lı prensipler hakkında müzakerat kozic (Yugoslavya) 46 metre miştir. Suat gayet 

865 Balkan rekoru 2 incı Zupan oyun oynamıthr. 
icraıı lüzumunda ısrar edecektir. t 

(Yugoslavya) 3 üncü Bodera (Ro- Nıkolaidis (Yunaoiı 
M. Normann Daviı'in bu müli· manya) yan (Türkiye) yi, 6· 

katlarda hazır bulunmak niyetin· Disk atma: yenmiştir. 
de olduğu ıizlenmemektedir. l inci Syllas (Yunanistan) 42 Çifı:erkekler müsa 

...... ••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• metre 08 Yunanistan rokoru. ranlık bastığından le 

Rusyadaki ihti)itl hazırhğının sebepleri 
Stalin siyasetinin geçirdiği buhran ve "Kulaklar,, ın 

Burjuva teşkilatı 

2 inci Lleut (Yugoslavya) 3 çün· tir. Yarın takrar oy 

cü Gan\chee (Bulgaristan), Türk takımı birinci 
Umumi tasnif: Yunanistan, 47 mış, ikincisini haybe 

puvan, Yugoslavya, 32 puvan, cüsünü de gene ka 
Romanya, 25 puvan, Türkiye, 10 Dördüncü ıet'ın icr 
puvan, Bulgaristan, 7 puvan. yukarida söylediğidl 

Atina, 13 (A.A> - Türkiye- karanlık mani olmu,t 
Son zamanlarda Rusyada Sta· 

linle it arkadatları arasında an • 
latamamazlrklar olduğu ıık 11k 
rivayet ediliyordu. Gelen en yeni 
telgraflar Zinoviyef ve Kamenef • 

le Oilanof ıibi komünist fırka • 
sının mühim ıahıiyetlerinin fırka· 
'dan çıkarıldıklarını bildiriyor. 

Ruıyadaki olup biten hakkın· 
da tam bir malUınat elde edileme· 

diğinden son hadiseler hakkında 
yürütülen düıüncelerin lıepıi 

ıağlam temele dayanmıyor. Bu • 
ııunla beraber bir çok Avrupa ga
zeteleri "Stalinizmin buhranı,, de
C:likleri bu hadiseler hakkında fi. 

kir yürütüyorlar. Ezcümle bu bat· 

bkla bir baıyazı yazan "Journal 
de Jeneve) gazetesi diyor ki: 

"Avl'upada Sovyet cennetin • 
eten,, söz açıldığı zaman herkes 
alay eder. Halbuki Ruayada mil-

yonlarca adam, yıllardan beri "Al
tın devri,, nin gelmesini bekle
mektedirler. Ve bunu görmek 

inancı ile türlü azaplara göiüa 
ıermektedirler. 

Bir hükUmet yapabileceğin -
den fazlasını vadetmemelidir. 
Çabucak vadetmek daha büyük 
tedbiraizliktir. Ruay:ada itlerin 

mükemmelleımeıi ıçın evveli 
bet yıl denmitti sonra herkeıin 

özgesini çoğaltmak için her yıl 
tahminlerin aşıldığı ve beş yıl • 
Irk pli.nın o kadar zaman geçme· 

den tatbik edileceği söylendi. 

Her Ruıun kafasına "Beı yıllık 
plan dört yılda yapılacak,, ıözü 
sokuldu. 

Acaba bunun sonunda diktatör 

dütecek mi? Rejim sarsılacak 

mı? Yokıa Stalinin güvendiği kı· 
zıl ordunun nüfuzu fazlalaşacak 

mı? Bunlar sonradan anla,ılabi • 
lecek §eylerdir. Bakalım geceler 

neler doğuracak! .. 

Kulaklar kimlerdir 
Komünist fırkasına mensup 

olan bu yirmi kiti Rusyada kulak

ların inkişafı için burjuva tetkili.

tı hazırlamakta imitler. 

Rusyada kulakları himaye e • 

den bir teşkilatın manasını. anla • 
madan evvel kulağın ne ifade et

tiğini hatırlamak lazımdır. 

Şimdi beı yıl tamam oldu. Ya· 

zık ki, işler düzeleceğine gittikçe 

bozuldu. Bu yalnız Bolşevik reji

minin yanlışından değildir. Cihan 

buhranı Rus ihracatını durdurdu. 
Planın lüzum gösterdiği paranın 

bulunamamasına sebep oldu. iş • 

ler Stalinin elinde değildir. Bura

sı muhakkak. Böyle olmakla be-
Rusyada ta çarlık zamanından 

raber mahsulün fenalığından ve beri bu kulak tabiri vardır. Ruı· 
iktısat buhranından mea'uldür. 

Onun ziraat siyaseti mahsulü ona 

seneyi bir kıtlık ve f eli ket senesi 
haline soktu ... 

Bu güçlükler ıiyasette muhak

kak tesirini gösterecektir. Dııar • 
da Möıyö Litvinofun beynelmilel 
uzlaıma siyaseti bundandır. Ve 
muhakkak ki onlar içerde de Sta· 
linin nüfuzunu kırmıya çalııacak
lardır. 

lar bunlara Kolcumal< derler. Ku
laklar Rusyada köylerde yaşıyan, 

köyde küçük arazi sahibi olan 

küçük burjuvalardır. Çarlık za • 

manıncla kulaklar büyük arazi sa
hipleri, ve büyük zengin zümrele
rin, asillerin dü~manı idi. Çünkü 
eski Rusyada büyük araziye sahip 
olanlar bu küçük arazi sahipleri· 
ne nefes aldırmıyorlardı. Kendi 
aiylerile geçinen ve idealleri çok 

Yunan"stan arasında yapılan te· Yugoslavya R 
nıs maçında: 

Suat (Türkiye), 6-3, 3.6, 6-3, 
7-5 Stalios (Yunanistan) ı yen
miştir. 

Yukarıki rakamlardan da an-

Tuınuvanın güzide 
Yugoslavya timi, ,e 
turnuvanın galiplrri 
yalıları yen mittir. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::1:111::1::1::11::1• 
kazanmak olan kulaklar çarlığa 
ve büyük arazi sahiplerine karşı 
ihtilalcilerle birleıiyor. Ve Rusya
da liberalizme kaçan bir ıiyaset 

takip etmek İstiyorlardı. Kulaklar 
kendi servetlerile işlettikleri ara -
ziyi geniıletmek için çarlığın, ve 
büyük arazi sahiplerinin tabak • 
kümlerinin ortadan kalkmasını 
İstiyordu. Kulakların bir kıamı ni
hayet S. R. yani ihtilalci soıyalist
lerin aol cenahile anlatarak 1917 
Rus ihtilaline kısmen karıımıı ol
dular. 

• • • 
Komüniıt fırkaaı, timdi, Nep 

siyasetinden, yani kırmızı ticaret 
uşulünden ve nihayet ferdi mesa· 
iye kıymet verildiği zamandan 
beri eski liberal temayüllerini ile
ri süren köyün küçük burjuvala • 
rını teıkilatlanmak itha.mile ·kar· 
tılıyor. 

Ruıyada çarlık zamanında 

muhalefet safında kalmıt bir ku • 
lak zümresi olduğu gibi, bu gün 
de Sovvetizme kartı dost olmıyan 

1 UBlllll BIUUmııullllllıa-111"" 

Dil inkılibıaıJI ,,,,,,.,,,, 

Şurada burada 
1 sözlerden anhyoro• 
ı yenı başlamıt olıD -
- bmın hedefi meınl 
1§ tabakalannda iyice• 

mışhr. Tekrar ed~ 
inkı'ibından malı" k 

- rım ve karmakarı' 
İ olan bu millete te b' 

1 benliğinden çıkaD mektir; }oksa bu~ 1 yamalak ve çetrefİ 
k ff 

tamamen bat • 
1ıe 

aulıyamıyacağı 
mürekkep bir 
Türkiyeyi Babil 
virmek değil. 

bir kulak zünıretİ 

dil 
k 

an komünist fırka'' 
bir kısmı 1":2aklar~ 
mit olmakla Len' 
lafDlıf addediyor• 



ürkçe Gülistan 
irkaç ay evvel bir kitapçı 
ıinin önünden geçerken ye

Beyoğlunda mühim bir kumarhane 
basıldı; kumarbazlar yakalandı 

Savıfa 3 

işaretler 

İncir ve üzüm günü 
af erin Ödemişlilere 

lerle baıılmıı türkçe Gülis· 
prdüm: Şirazlı Sadi'nin bun· 
(695) ıene evvel yazdığı fa· 

eserin türkçesi. Birkaç gün ev· 
kitaplarıımın arasında bu 
Güliıtan elime geçti. Türk· 

çeviren (Ahmet Nuaret) be-

Bu apartımana iki kişi bir takım adamlar getirtiyorlar, 
gece yarılarına kadar kalıyorlarkenMadamRopen elegeçti 

Prenı dö Gal gezdiği dola§hğı 
yerde tunu söylüyor: 

"- Jngiliz malı alın! 
Dünyanın gümrük duvarlan 

arkasında kapalı bir alem, bir ye
ni orta zaman tarihi yatadığı 

günlerde, her memleket kendini 
dünyada tek ve etrafı kaim kale 
duvadarile çevrilmİ§ hi111ediyor. 
Kendi toprağının, kendi fabrika • 
sının mahsulünü gene kendiıi 

kendi hudutları içinde yeyip tü • 
ketmek istiyor. 

l»aflangıcı ile kitabının öte • 
dllld.., berisinden bazı aayıf al arı 

n geçirdim. 
met Nusret beyin batlan • 
i ıözleri çok doğrudur: Sa

hlll._fi, Zübde, Rehber, Konevi 
1, Süruri ve ıaire gibi eserle; 
anın türkç eıi demek değil • 

Onlar Türk okuyucularına fa. 
ılilini öğretmek için yazılmıt· 
Bununla beraber bu gün bun
okuyanların anlıyabilmesi i . 
ayrıca kitaplarını tercüme el· 
lizımdır. 

nun için Ahmet Nuaret Bey 
tanı kelime kelime olmak • 

._jyade mealen tercümeyi ter· 
İf· Bu tarzı harek t' . .. e ımn 

inde ıuphe yoktur. 
at türkçe Güliıtanın .. d 
•v• • goz en 
ıgımız sayıf al arına göre bu 
maku.t tarnamile tatbik e· 
emiıtir. Çünkü Ahmet Nuı· 
Y Sadinin ıözlerini ifade e

n bir çok yerlerinde Türk 
İne uymaktan ziyade tercü • 
kokuıu neıreden bir ifade 

kullanmaktan - Şüphesiz 

u hilafına - kendini kurta· 
ııtır. 

zlerimizde daha açık olmak 
buraya birkaç misal göster • 
iıtiyoruz: 
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J,.I 4>lurı canından uıkar. gön. 

IW carsa onu aögler. 
•• (TUrkçe l111llıtan) 

• aore Ahmet Nueret b . 
11Qıın) · eyın 
"il e ıle naklettig .. i f'ık . . rı fU 

e ıfade etmek daha doğru 

ı•azgcçenin sözünden 
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.. Evvelki gece Beyoğlunda Kul· 
o~lu ıokağında 13 numaralı Jö • 
dıkyan apartımanında bir kumar· 
hane bulunmuttur. 

Nihayet evvelki aktam bütün 
tedbirler alınmıt ve taraaauda 

batlanmı§tır. 
Hüviyetleri anlatıhnıt olan birçok 

Jödikyan apartmıanının dört 
numaralı daireıinde İspanya te· 
baasından Madam Serope otur
maktadır. Madam Seropeye ıelen ' 
~iıafirler apartımamn diğer da
ırelerinden bulunanlar da poliain 
•on günlerde nazarı dikkatini 
çekmittir. 

latılmıt olanlatılmıt olan bir çok 
tahıslar; Şavrel ve Cola da dahil 

tımana dahil olmutlar ve etrafı 
aramağa batlamıılardır. llk ara· 
mada rolet oynamağa mahsus bü
tün aletlerle 378 tane muhtelif te· 
kilde fit ve yedi teıte iskambil ka· 
ğıdı bulunmuıtur. 

Bundan sonra apartnnanda bu
lunan bir çok tahııların hüviyet· 
leri tesbit edilmiıtir. Onlar da 
ıunlardır: 

Kaıap Karabet Leon Beıiryan, 
tellal Yörgi, daireci Vaıil, komis
yoncu Alekıan, komiıyoncu Pi· 
yer, emlak sahiplerinden Jojef 
Bıyıklıyan, Gürcü mültecilerinden 
Coya, Şavrel, katip Antoan Dola
no, hane sahibi Jorj Almar, karı· 
ır Madam Serope, kemancı An -
don, bavulcu Todori, Mesrop, ka· 
tip Mehmet Basri, gümrük memu 
ru Süley_man Sırrı Beyler. 

Bu daireye Şavrel ve Cola na· 
mrnda iki tahıı, bir çok arkadaı
larile geliyor .. Gece yarılarına ka
dar toplanarak dağılıyorlar. 

Bu vaziyet üzerine poliı taraa
ıuda batlamıı ve neticede Madam 
Seropenin kumar oynattığını an .. 
lamııtır. 

Bunun üzerine Emniyet müdü
riyetine haber verilmit ve ikinci 
ıube müdür muavini Jımail Ras 'h 
ve Hidayet Beyler apartrm 

1 

ama· 
ramağa karar vermitlerdir. 

Bir poker pllrtlsl 

olduğ halde apartımana gelmitler Bu ,ah11lar yakalanmıf üzer· 
ve oyuna ba§larnıılardır. leri aranırken 525 lira bulunmut· 

Oyunun en heyecanlı yerinde tur. Bu para da istirdat edilmit· 
Raıih Bey ile Hidayet Bey apar· tir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ]' . .. - ······························································································· 
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Sene başı terek bir pazar? daha Lüzum var 
Kendileıini ıl1eriçe atarak yüze yı'izc karşıya 

Okka ve arşın 

İki sene evvel kabul edilen öl
ç?le~ kanununa göre 1933 ıeneıi· 
nın. dk gününden itibaren Türki
renın her tarafındaki eaki ölçü· 
er lcaldınlara.k yerine met 
dah·ı· reeaaaı 

ı ındeki ölçüler konacaktı 
Bu ölçüler funlardır: r ' 

geçenler de var 
Geçen gün gazetemizde yazılan bir ı radaki analarını, babalarını, kar· 

başmakalede Garbi Trakya üe Şark2 deılerini kucaklıyorlar. Benim 
f Trakya hudutlarında iktuıadi nıüna • fikrimce İpsala yanında da böyle 

•efJata dair bcm müıkütattan balııct- bir pazar yapılabilir. Bu pazar 
miştik. Bdlrnc mebuau Şerci Beg bir yapılınca Ketan, Uzunköprü, E
muharririmiz ile göriiıürA·en bu ma- nez, ~alkara, kaza ve köY.leri .bi· 

lngiltere, Amerika tedbirlerile, 
Rusya rejimile bu büyük dünya 
manevrasını muvaffakıyetle tal• 
bik etmiye baıladılar. 

Ottava konferansından sonra 

Büyük Britanya dominyonları ile 

bir birlik te§kil etmektedir. Bri • 

tanya artık dünya iklimlerinin çe

titli mahsullerini kendi bayrağı· 
nın gölgesinde toplamakta, o bay· 

bayrağın gölgesindeki memle • 

ketlerde sarf etmektedirler. 

Rusya ve Amerika hunu dalla 

evvel tatbik ettiler. Almanya bile 

gümrük hudutlarını bir çelik set 

haline koydu. ..,., 
il- il- • 

Türkiye bu kaleleten memle • 

ketlerin dı§ında değildir. O da 

kendi kendini bir iktııat birliği 

halinde koruyacal<lır. 

Türkiyenin 1923 len beri kol· 

ladığı siyasetin ana çizgisi Türki

yeyi bir iktısat birliği yapmaktır. 

Hükumetin jktıaadiyatrnda bu f&f 

mıyan yönünü her zaman görüyo• 
ruz. Fakat İf yalnız hükiimetle 
bitmez. 

Hükumet konulan kanunları 
iıletir. Bu i§İn iyice ha 1 9arı ma11 
için halkın da Jtuurlu d .. .. ı· 

f hccren yalan fitne kopancı 
nıdan hayırlıdır. 

Uzunluk için metre, kilometre 
ıatıh ölçüsü için metre murabbaı' 
ha· · · ' . . cam. ıçın metre mi'k'abı, ağırlık 

kalede ileriye •ürülen noktai nazann 
iaabetlni teyit etmekle beraber bazı 

fıususi mütalealar ilaı•e etmiştir. Va

ziyeti tenl'ir etmiı olmak için Şeref 

Beyin sözlerini buraya keydedi11<>nu. 
Edirne meb'usu diyor ki: 

"- Adaiçi köyleri hattan a· 
ıaiıya kadar Türktür. Dimetoka, 
Seymenli, Ortaköy, bütün bu köy· 
ler Türktür. Fakat kıamen Edir
neye eeçıniılerdir. Meaeli iki kar· 

~ , uıunce ı, 

~eıaplı olması gerektir. Bu hesap 

(Ttlrkte gUJiat&n) 

iz olsaydrk bu cümleyi de fu 
tercüme ederdik: 

ruluk bir fazilettir. Fakat ha· 

ıöglencn yalan fitne çıkaran 

an daha iyidir. 
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1/ada en küçük dağlardan biri 

dır. l'akat o Allalı indinde 

cünııcsinden büyiiktür, 
'b (TUrkçe gUllstan) 
1 aı-e ile ifade edilen fikri 

'kıurette nakletmeyi tercih 
1 : 

ıçın kılo1rram .. 

.~ncak bu ölçüler memleketi· 
mızın bir çok taraflannda tanın· 
~lif olmakla beraber Anadolunun 
ı~ taraflarında hiç bilinmez. 

lstanbul Ticaret odaaı bunu 
nazarı dikkate alarak halkın, eı· 
naf ın, tüccarın yeni ölçülerin tat
bikinde zorluk çekmemesi için 
bazı hazırlıklara batlamııtır. Ti
caret odası ayni zamanda yeni öl
çülerin tatbikinde karıtıklrk olma
ması için bazı tedbirlerin bir an 
evvel alınmasını lktısat Vekile· 

deıten biri Edirnede iıe diğeri 
Ahll"köyünde, yahut Emirlidedir. 
Bu zavallılar ıekiz ıenedenber" 
biribirlerini göremiyorlar .. Ço~ 
defa paaaport alarak bu tara • 
fa. da geçemiyorlar. Onun 
için içlerinde kendilerini Meriçe 
atar~k ve yüzerek Türk hudutlan· 
na gırenler vardır. Biz buna bir 
çare dütündük. Edirnenin yanın- • Edirne rnebu•u $eref a. 

Ul"Uıina. büy··k b' d l tinden rica etmi•tir. 
b. u ırdağ eği , 1~~~~~~~

7

~~~~~~ 
ır teped' B ı= 

lnı kü " k ır. ununla be~a • 

da Karaağaç ile Çörek köyü ara- ~lm tarafta, Dimetoka Sofolu 
s~nda açık bir pazar yeri yaptık. erecik, Dedeağaç Y~naniıta~ 
Gerek Yunanistanda, gerek T ·· tarafında olmak üzere bütün bu 

çu tepe .. . d d' 
ıaya. ilihA uzerın e ır 

1 tecelli vaki ol • 
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bogu zluade o/ 
e ı anın kıymeti 

o ntak ica 
P etmez. 

cüm) . <Tur ı;e &1lll•tan) 
e Yerıne h· 

li Yazardık: ız fU türkçe 

tlanu adanı eden k. l 
a 'P kıyafet 
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ccnkedcn ask 

kanilc oyn er Yalnız 
ar. Halbuk.i l 

ında, kaçan bir <UJkcr ord ıarp 
a111n k. .1 unun 

anı ı e oynanııR l )' o ur. 
'b (Tllrkı;c &'Ullstan) 

1 ı are fu ıuretJe ifade edil-
ıaydı daha ziyade türkçe 
ze uyardı: 

arbeden bir asker için yalnız 

kesi vardır. Fakat harpten kaçan 
bir asker kendi hayatından batka 
bütün bir orduyu ve bütün bir va
tanı tehlikeye atmıt olur. 
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Hcu nuş cilrandan yok olsa bile 

kim3c; baykuşun gölgesi altına gir • 

mcz. 
(Türkçe gUU.atan) 

Bu cümle yerine fU ibare da· 
ha ziyade Türk ıiveıine uygun • 
dur: 

Dcl'let kuşu dünya yüzünden yok 

olsa bile baykuı onun gerine geçe • 
mez. 

Zannediyoruz ki, bu misaller 
makıadımızı izah etmek için ki· 
fi gelir. Fakat fU ciheti taarih ede
lim ki, bu sözler ile Ahmet Nuı • 
ret Beyin bir kıymeti bulunmadı
ğını iddia etmek niyetinde deği • 

kiyede olanlar geliyor rn il ur- pazara gelirler. Alıt verit olur, ve 
, a arını b' k 

pazar yerlerinde salıyorlar B ız azanırız .. Edirne pazarında 
vesile ile bu pazar yeri adet • b'u yalnız köylü pabucu ıatııından 
rnahter oluyor. Analar k da I ır haftada bir iki bin Jiralık alıt ve· 

' ar eş er . l •~ 1 .. 
orada kalını§ küçük çocuk} ' ~ış o maKladır. Hayvana ıı verıtı 

ar hu- ıse d h k ··h' d' :::::::·················•n•••• .. ••·•·••• a a ço mu ım ır.,. ................ ········ .......... ::: ::::::::: ...... ······ ... ··-········· met ve gayret mahsulüd .. y ... -.: ...... ::m::::m::::m:m:m:nm:r. ••• r ............. . 

G··ı· T ur. alnız Y • b• k k ılık 
u •.•tanı . ürkçeye naklederken enı ır aça ç 

eıerın kelıme ve ibarece I 
asın. 

dan uzaklaımamak arz . usu aııl 
mana ve mealın kuvveti 'f d . 

A • e ı a eıı· 
ne manı olmuıtur. Bu nokt k b 1 dT .. k a a u 
e. ı ~rıe tur çe Gülistanın ikinci 
cıldınde, ve bundan k' b sonra ı ta ı· 

lannda daha ziyade Türk okuyu· 
c~ların zevk ve hislerine uygun 
hır şekil verilebilir. Bu suretle 
Sadi gibi şöhreti bütün dünyaca 
müsellem olan Gülistanın türkçe· 
si ile Türk fikir alemine daha iyi 
hizmet edilmit olur. 

Sığır eti kaçıranlar 
da çevrlllyor 

Sırtlarında birer çuval bulunan 
iki adam dün GılAvanı sokağın· 
dan geçerken çevirilmiılcrdir. 

ÇuvaUarda 45 kilo kaçak ıığır 
eti bulunmuıtur. Bu adawlar, 
etlerin Edirnekapıh et kaçakçısı 
Abidin oğlu Hüıeyine ait oldu· 
ğunu söylemişltrdir. Etler müıa· 
dtre edilmiı, kaçakçılar yaka· 

§una ~ayanacaktır. Türkiye mah· 
ıullerınden h' b. · . .. . . ıç ırını muıterııız 

bırakmamak h' b' 1 .. ··t , ıç ır ma ı çuru me 
mektir. 

Bunu naııl yapacaiız 7 

Bunu dıtardan getirdiğimiz · 
e§yalarla kartılattırarak yapa • 
cağız. MeıeJi, memlekette çıkarı• 

lan teker azdır. Lazım olanı dı • 
fardan getiriyoruz. Şekerin az gir 
meaini, tekerin ıarfını azaltarak 
batara biliriz. 

Şekerin azalması, tekerli mad· 
delerin azaltılması manasına de • 

ğildir. Yani ayda birkaç gün te • 
ker yerine, kahve yerine ve çay 

yerine üzüm yiyerek bu iti batar· 

mak kolaylatır, demek iıtiyoruz. 

Bu fuurun Anadolunun bazı 
ıehirlerinde pek canlı olarak doğ· 
duğunu haber alıyoruz. "Ödemif, 
~u .iıe örnek oldu. Ayda iki gü~ 
ıncır ve üzüm günü yapmıya ka • 
rar verdi. Ödemitin bu kararı 
bütün Türkiyelilerin kulnklarını 
bütün mahsullerimiz hakkında 
ç~nlatmalıdır. Jncir ve üzüm gibi 
nıce mahsullerimiz vardır ki bu 
gün mahreçsizlikten hasta bir hal
dedir. 

Sadri Etem 

Felemenk sefaretinde 
Felemenk sefiri ile zevcesi 

sefaretbanede ] 5 Teşrinievveİ 
11at bette bir reami kabul ya• 
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sı~~smaettfliiE 
Selinik muhteliti- Kara

gümrük maçı bugün 
Rus futbolcuları yarın sabah geliyor, 

karşılama programı yapıldı 

Bu gün şehrimizde spor faali
yeti hayli dikk:ıte değer bir şekil
dedir. Evvela spor tarihimiz de 
hemen hemen tarihi denecek bir 
hadise olacaktır. Bu hadise teşki· 
lata dahil olmayan çahşkan bir 
kulübümüz tarafından şehrimize 
bir ecnebi takımının getirti!mesi 
ve bu takımla lstanbul tarafında 
Çukur bostanda maç yapılması· 
dır. ilk maç bu gün saat üç bu
çukta Karagümrük birinci talnmi· 
le Selanik muhteliti arasın da 
yapılacaktır. Yunan muhteliti 
dün akşama kadar gelmediği için 
bir aralık maçların yapılamayaca
ğı şayi olmuş isede akşam üzeri 
gelen bir te .grafta Yunanla apor· 
cularıo haraket ettikleri ve bu 
sabah şehrimize gelecekleri an
laşılmıştır. Karngümrük takımımız 
son sene içinde bUyük bir varlık 
gösteren ve hemen hemen Fener 
ve Galatasaray seviyesine yükse
len genç, zinde ve ateşli bir ta
kımdır. Bu itibarla bu gün mu
yaffak olmasını beklemek yanhş 
bir bekleyiş olmayacaktır. 

iyi bir maç görmeyi temenni 
ederiz. · 

Kadı köyünde 

Bu gün KadıköyUndede, Rus
Jara karşı oynayacak Darülfünun 
takımı bir hazırlık maçı yapacak
tır. Yarın sabah şehrimize gele
cek Rus fıtbulcularını karşılama 
programı dün tesbit edilmiştir. 

Büyük komş.ımuzun kıymetti 
sporcularını iyi bir şekilde ağır
lamak bütün spoculanmız ıçin 
vazifedir. Karşılama programı 
ıudur: 

Karşılama programı 

ı - Sovyet sporculara misa· 
firlerimizi getiren Çiçerin vapu
ru 15 Teşrinievvel Cumartesi 
sabahı saat altıda Eüybkdereye 
gelmiş bulunacaktır. 

2 - Sabah saat yedide kar
şılama heyetini götürecek bir 
motör Galata Mehmet Ali pafa 
hana önündeki iskeleden kalka
caktır. 

3 - Bu motörde Istanbul va
lisi ve belediye reisi tarafından 
lcrcilmao Vedat B. , Halk fırka· 
sı tarafından Meki B. , Halkevi 
ıpor şubesi tarafından Sadun 
Galip Beyle h rtip heyeti azası 
Saip Servet, Zeki Riza Kemal . ' 
Rıfat Beyler, muharrirler, fotoğ· 
raf muhabirleri, mihmandarlar 
ve tercümanlar bulunacaklardır. 
Istanbul Sovyet ceneral konsolo
su M. Zivilingle terciimanı Ah
met B. ve Tas ajansı lstanbul 
muhabiri M. '{ ablonski de bu 
moUSrle istikbale iştirak ede
ceklerdir. 

4 - Motör Çiçerin vapuruna 
Y eniköy açıklarında yanaşacak 
ve heyet vapura geçerek misa
firlere hoş geldin diyecektir. 

5 - Vapur sekiz buçuk rad
delerinde Tophane açıklarına 
gelecek ve misafirler motörlerle 
llfhe·a nhbmına çıkanlacak
lardır. 

6 - Miaafirlerimiz karaya ça-

karken şehir ban~osu çalacak· 
tır. 

7 - Rıhtımda evvela, Hal· 
k evi sı:;or şubesi reisi Fethi Tah
sin U. Halkevi sporcuhn namına 
misafirlere boş geldin diyecek 
ve hazır bu'unan klüpleri ve 
sporcuları misafirlere takdim 
edecektir. 

8 - Mis3firlerimizi Seyrisefa
in idaresinin yo!cu salonu önün
deki parkta, Istanbul valisi ve 
belediye reisi Muhittin B. namı· 
na mektupçu Haluk B., Halk 
fırkası namına Rüknettin B. , 
lstanbul mıntakası namına Or
han B, , futbol federasyonu na
mma Sait B. istikbal edecekler
dir. Şehrimizde bu'unan Sovyet 
kolonisi de misafirlerimizi bura· 
da karşılıyacaklardır. 

9 - Fethi Tahsin Beyle klüp· 
ler mümessilleri tarafından mi
safirlere buketler takdim oluna· 
caktu. 

10 - Bu merasimden ve yol· 
cu salonunda bir müddet din 
Ienmeden sonra misafirler hususi 
otomobillerle hazırlanan otele 
götnrüleceklerdir. 

Sporcuları davet 

Halkevinin davetlisi ve mısa

firi olarak ıehrimize gelecek 
olan Sovyet sporcuları dostları· 
mm istikbal etmek üzre bilumum 
spor klfipleri heyetlerinin ve 
sporcularının 15 Teşrinievvel Cu· 
martesi sı b , s 1at S(k'z bu
çukta Tophanede Seyrisefain 
yolcu salonu parkında hazır bu· 
lunmaları mercudur. 

[Davet teskereleri henüz vasıl 
olamamış bulunan klüplerle spor
cuların bu ilim davetname ta· 
flkki etmeleri rica olunur. ] · 

Heyeti tertlblye namına 
Tafp servet 

Bir vapur battı 
Stokbo1m, 13 (A.A) - Alman 

bandıralı ve kereste yüklü kassel 
vapuru F enlandiya körfezinde ıa
h gtinü çikan bir fırtına esnasın
da batrnı~lır. Kaptanın karısı ile 
~ er~ek boğulmuşlardır. Kaptan 
ıle hır muço kayalık bir küçük 
adaya yüıe yüze çıkmaya mu
vaffak olmuılar ve bugün baZ1 
balıkçılar tarafından kurtarılmış· 
)ardır. 

Hazin bir UIUm 
Tıp Fakültesi emrazı umumiye 

muallimi Doktor Necmettin Rı
fat Beyin refikası ve Ali Rıfat 
Beyin kerimesi ve Biga meb'usu 
Samih Rıfat Beyin yeğeni Neri
me Hanım müptela olduğu bas. 
talaktan ı~urtulamayıp vefat ey
lemiştir. Cenazesi bugünkü Cu· 
ma gilnü saat on bir buçukta 
KadıklSy'ünde Bahariye cadde
sindeki hanesinden kaldırılıp 
Karacaahmet'teki aile mezarına 
defnedilecektir. 

Kederdide ailesine beyanı ta
ziyet ederiz. Allahın rahmeti 
ilzerine olsun. 

VAKiT 

SıNEMADA 

Bugün Ye yarın -------.ı1ıııı. 
~--ASRI Bir köyde 
Haftanın büvük ·muvaffakiyeti Silah sesleri işiterek kurşunla 
Gizli Mahkeme 

Metro- Goldvyn .. reyi öldürdüler. Muhaeme!eri 
~ - Mayer f ılmi 

- - 1.2 Haziran cuma gecesi saat 

,,_,_ __ GLORYA'da ' on bir. Silivriye tabi Celiliye 
Diin ııkşam J?Ö!:lerilme~e başlanan köyünün kahvesi ağzına kadar 
P A R ( S K I z ( dolu. Köy:Uler öbek, öbek oyun 

oynu)'orlar, sohbet ediyorlar. Bir 
aralık üstüste silAb sesleri işidi

liyor, herkes kahveden, evlerde 
uykuda bulunanlar yataklarından 
fırlıyorlar. Sı!ih seslerinin ge' di· 
ği tarafa doğru koşuyorlar. Kö· 
yün kenannda kadın, erkek her· 
kea. toplanıyor. Biraz sonra me
sele anlaşılıyor: Köyün korucu
ları Hüseyin ile Nuh bir adam 
vur muşlardır. Eunlarm anlattık
larınft göre, sırtlarında Rus mav
zerleri olduğu halde tarlatan do
laşmak üzre köyden çıkarlarken 

filmi parlalc mu\•nffo .iyet ka:.:andı. 
'eşe saçan bu emsalsiz operet salonu 

kahkaha tuf.ınlarite çınlatıyor. Herkesin 
reı. rır ıekrar gereceği bir harikadır 
l'"ox Jurnal ha lıhazır dünya havadisle 
ri alkışlıımyor 1 lcr ııkşam Glor)'3 Cazı 
bu filmin büıün şarkılarına ait fante 
ziri meddah MARCEL BY'nin iştira-

'- kile icrayı terennüm ediyor -J 

BORSA~ 
13 T.evvel 1932 

____ Nukut-- (hllf) 
Kuruş KUnlf 

20 r. Fransız 170 ' Şllln Av. 
ı Pezcta ~~= yirmi, otuz adım ileride, yoldan 

so- geçen birisini görüyorlar, ikisi 
1 Sterlin 734-

l Dolar 211,50 

20 Liret 218-

20 f. Belçika t17-

20 Dralimt 27,-
20 lsvtçre 820-

1 Mark 

l ZoloU 
1 PengO 

20 Ley 

20 Dlnıu 

24- birden: 
32-
25- - Kimsin? Dur! diyorlar. Ce-
69- np yerine meçhul adam koru· 

l Çcrvoneç - k I h K 
20 Leva 27.- l Altın Q20,- culara İ İ el Sİ S atıyor. O· 

ı Florin ss- 1 Mecidiye 39.50 rucular bunun üzerine mavzer· 
20 ı<uron Çek 12-'- ı Banknot 239- Jerini çeYİrerek ateş ediyorlar. 

Çelt flatlarm (kap. 58• 16)- - Fakat vurdukhın sonra meçhul 
Paris 12 03 l ı~rııg : 5 'T3'" 

12s - vıyana 2.6655 adamın yanına gitmi)'orlar. Londra 
Ne' York 
MUft.no 
Brllkscl 
Atlna 

o 4732 ·-ıdnt s r•ss K t d b · öyln er en, mu tar heyetin-
9.24- Bcrlln 1.9867 
3.3981 Val'§Ova 4.21so den bazıları vurulan adamın ya-

3.6;'50 

mna gidiyorlar. 8• 
sakinlerinden çob 
Sağ eli sol taraf 
üzerinde, yerde Y 
da ağzına kadar 
bir çuval duruvor. 
sonra ölmüş. l(or 
almıyor, dün Ağı 
Hüseyin ile Nuboll 
ne başlandı. HO 
duktan sonra t-1 
şöyle anlattı: . 

- Gece de\frl1 
duk. Yolda bir k 
Sen ldmsin? diye 
vap vermediği gibİ 
iki el s ilah attı, 

ikimiz mavzerleri 
ettik. Bu siJab atO' 
dımız nefsimizi rnO 
radan öğrendi!< 
vurmuşuz. Mustaf• 
bamdır. Kcndisioe 
kastim } oktur. Ar• 
sizlık te yoktur. 

Nuh ta vakayı 

anlattı. Sonra şı 
man, yazıcı Musl 
dinlendi ve mub 
bazı şahitler in g 
başka bir güne b 

=::::::=:~ 
Cenevre 
Sofy· 

78 80 ra~tc 

2.4487 BUkreş 
66.467 Belgrat 
ı. 1737 M'.oskovc 

79.2~ 

32.882 
lOSil,2 

Balonla ya7ıılan tetkikler 
• 1tcrdam -·························································· 

Esham 
,-nankas-ı - !l,:10 j r· rko_s ___ 2 __ 8 ___ , 

Anadolu 21,90 Çimento AT'. 8,65 
Göklerde seyab 

Reji S.05 j Onyon Dey. 2190 ------------·~------------
Şl·. Heyrlye 1450 l şark Dey. 250 
Tramvay 47 İtalya 2-

U. Sigorta 12.2 Şark ;n. ceza os-
En yükseğe çıkan alimin görd 

ı ---... 

- •mont! 2350 Telefon --

istlkarzlar-Tahvlller 
Kozmik şua]ar ve nesim ta 

lst. dahili 96.50 ı Elektrik - • 
Şark o .yollan :;,65 Tramvay • Q ~ Geçen Ağustosun yirmisinde 
D.Muvahhlde 59 so Tünel IR.50 yaptığı uçuşun neticelerini tetkik 
GUmrUkJer 5•10 Rıhtım 111 etmekle meşgul olan profesör Pi-
Saydl mabl 4.20 1 Anadolu ı 34, SS 
Bağ"dnt 4,50 Anadolu ıı 34, 25 kard, (Taymis) e yazdığı bir ma-
Ankerlye - A.. MUmes~m 36•35 / kale ile bunlan anlatmııtır. Pro-

~TAKViM-~ 
Cuma 

14 T.evvel 
13 Cema.ahlr 
Gllıı dOğu§U 6,13 
GUn l>atı~ı l:',c.!8 

1 Sabah namazı 6,01 

Öğle namazı 12,00 
lldndl namazı 15,0S 
Akoam namazı 17,30 
Yatsı namazı 

imsak 
Yılm geçen 

gUnlerl 

Yılm kalan 
günleri 

19,02 
4,33 

' 2öS ( 

l 90 . J 

Cumartesi 
15 T.evvel 

14 Cama.ahir 
6,ll 

17,30 
6,02 

12.00 
ıs.us 

17,30 
19,02 
4,33 

2;'6 

89 

feıörün son uçufta vardığı yük -
ıeklik 53,672 kademdi. Yani 931 
ıeneıinde yaptığı uçuşa nispetle 
bin kadem daha yüksek .. 

Profeıör bunları anlattıktan 

ıonra diyor ki: 

"- Tetkiklerimiz henüz ta
mamlanmadı. Fakat şunu söyli
yecek derecede ilerledik: Şimdiye 
kadar henüz bir şey sabi.t olmadı • 
Kozmik şualar hala sırlarını, kıs
kançlıkla saklamaktadırlar. Onun 
için ve daha bir çok seferler yap
mak, kutup taraflarında u~mak 
lazım .. Fakat elde ettiğimiz neti-

HA VA ~ Dün sıcaklık azami 28, asgari 
18 derece olarak tespit edilmiştir. Bugün celerden bir faraziye çiıkarımak 
rüzgdr mUtchavvll sur·atıe esecek, hava ek- mümkündür: 
scriyetle açık llıltaktır. 

ı . RADYO 
• o 

BugUn 

lSTANBUL - 18 den 19,30 kadar orkes· 
tra, 19,30 dan 21 e kadar alaturka saz, 21· 

den 22 ye kadar S'J'amoton. 

isten bul Belediyesi: 
DarUlbedayi Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri : 

Bugün maline 
saat l 5,30da 

ve Suvare 

saat 21,30 da 

Pazartesi -
Perıembe 

Yazan: Musahip 

zade Celdl Bev 

Umuma mahsus 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~ij~~ ~~ 
1 1111 1 

il 111 lll 

Kozmik ıualar, kozmik fezalar• 
dan (yani §emsin fevkindeki ta -
bakaların öteıinden) gelmiyor. Bu 

ıualar ıemıin en üıt tabakaıın • 
da haııl oluyor. 

Kozmik tuaları tetkik ederken 
cevap verilecek ıualler tunlardır: 
(1) Kozmik tualar nerede peyda 
oluyor?. (2) Nasıl peyda oluyor? 
(3) Onların mahiyeti nedir?. 

Benim hedefim bu tuaların kuv
vetini, ve istikametini tayin et • 
mekti. 

Bu şualar, nesimin fevkindeki 
tabakalardan gelmiş olsaydı bu 
tabakayı geçtikten sonra onların 
eserleri lazımdı. Aldığımız netice 
hayrete değer. Çünkü biz yüksel
dikçe ıualar artıyordu. 

Bu vaziyet bizi iki nazariye 
karşısında bırakıyor: 

(1) Kozmik ıualar, eakiden zan 

dan gelmiyor. Arı 
üst tabakalarında 

en çok hulul edici 

fezalar dan geliyor 

yumuşak ve dnha 

releri üzerinde ~ 

hasıl oluyor. 

Bu nazariyeleri .. 
cak yeni tetkiklerll 

Arzın sathında 

kozmik şualar, b1l 
yağmurlar gibi Y 

Otobüsler ,e 
Üsküdarla ti~ 

sında işliyeo oto 
kültesi önünde a 
külteye hasta g 
lıların şikayetio:ı 
mıştir. Osküd~r 
ya eskisi gib• ..... 
durmasına ını: 111 

t ıar 
veyahut has 8 

ti ,c:• 
havada saa e 

•• İO 
lememelerı ıç 
!erinin arturıllll'' 

Belediye 111e~ 
.. t p 

lanan tekaU 
fındaki tetkikat 

menin maddÔ
başlanmışhr. 

• 111e 
da nızamP8 

h·ı· e üzre Da 11Y 
rilec:cktir. 



enüz Erenköy hadisesine ait hiç bir nokta maliim 
değildir. Kolları yeniden sıvamak lazım 

-32 - kadar ebemmiyebiz veya palana
Anlıyoraun ya 1 Herkesin 7i- cı addetmiyorlar ki .• 
ekmeii yok ıandıiı ihtiya.. - Eier onlar F eyai Beyin ka-

bir çekmece doluıu albnları ti) oldujunu ve tarafımdan tevkif 
•• GOya bu keıf e Kadri a- ettirildiiini öjrenirlerae bu piç 

pek t•tmıt kalmıı da aktam kızı kapı dııarı atarlar. Ulındıla-
Ane kızın yanında: nmn ne uydurma ıeyler olduiunu 
Ben bunları bulunca 0··yle 1 ak an ıyar .••. 
dım kaldrım ki evin her tara- - Hey acemi çocuk ••• Ne Adil 
aramıya vakit bulamadım. Beyin ne de babaarmn Feyzi Bey 
di timdi ıidip üçümüz bir namında bir katil tevkif olundu
arattıralım.. iundan hiç haberleri olmıyacak . 
it ıitmiıler, kulübeyi arayıp Çünkü Feyzi Bey katil veya carih 

lar ve üç bin alhn daha d ·ıd· 
K 

ela ır ..• 
UfW•• Uçük Aytenin ıetir- •-L allah B h - Al...., ... u ükmi 
9'it ve YWDurta ile karnım ya .. karaldltl nereden çıktı?. 

ı...mıND koca kanda 5500 altın - F e,zi Bey buıün aerbeıt bı-
n, ten buna tatmaz mı.. rakıldı, adamcatız memuriyetine 

• Maamaf ib Ay-. Jas ıuna 
:r- aitti. Çünkü bu zat hidiıe günü 

t etmiı: Kulübenin her ta• d ld k nere e o uiunu emali ıarahatle 
peyce arannumuı ve bulunan .Syledi ve bunu veıaiki reımiye İ• 

ın hepıini Kadri ala an• 
·ıe koymuı ıibi ıidip kenar· le iıpata hazır olduiunu ilive et• 
kö,eden toplamıı, oalarm Ö• ti. Veaaiki resmiye de telırafba· 

koym\lf, Aneye ıöre bu nenin makbuzlandır. Onu Tekir· 
ihtiyar kadına ait dejil • daimda Seyriıef ain memuru da 

Kadri ala anuı ölünce on· ayni aünlerde ı8rdüfünü beyan 
ıidip öteye beriye yerlettir· edebilirmiı .. 
Sonra karıaile Ayteyi de a• - Sahi mi aöyliiyoraun?. 
onlan aözü önünde oradan - Tabii. .. Feyzi Bey ıerbest 

dan çıkarmıt. Ayte bu pa .. bırakılınca ıenin itin bitti mi? 
ın çalnunıt olan albnlardan Hayır ... Henüz Erenköy hidiıeıi· 

et olduğuna kani, hemen key· ne ait hiç bir fey ortaya çıkınıt 
ti dil D.-;ı '- ha.1-..ı,-ve~...._ .. ... :a~_eiildi,._~enüz aenin de benim 

kotmut- de•• fWlU tiirendik, katilin ıu ol· 
q, .-tua ••~- Bu kı• muı ihtimali var,, di•e ta•lene. Wr te7 ,-.. ı. , , 

Xa ka,ke ıelclili umu hen cek bir tek Wanlmm JOk. yeni· 
d ld dea ~ ......... erektir. E-

efi im. Hattl Adil Be, I• iatenea HD pae l.taa1Nlda 
..-ı-.mı ıörmek üaere inan- bl, buradaki t•hlrikatı idare et.. 
cibait imif. Kız lamail alayı 

ona ~ Jabrmıt - Yahu, J&Pbtm tahkikat foe 
Adil 8-• a&Galila, bea artık çıktı diye benimle alay etme. Ben 

ri •lalana ~ .W.- lat•nbulcla artık neJi tahkik ede
• Korkuyorum, Adil Be,ia e- oetia.. 
e kalacainn, yahut lrltlde ka- - ıc..I ... aflı•I• euumı 
, demi... Na Erealrıl~ taWa.at ~ 
Peki, Adil Bey, yahut baba· ken MD ele ........... ~ 
hinoilu hine yer vermitler da ppanm ... 

na alınıt lar mı?. - Neyi, kimi?. 
Evet amma, Adil Bey de ba· - Kadri alanm otlmnı ve ka· 
da hu kısı senin zannettiiin nımı 1 ... 

Gülüşlü Kadın! 
Anen Llpenln yeni bir maceruı - 75 

, __ 1 .Jtoa. töMa.. ~" ~ : lo. 

1 ellerini oiuıturarak: ı kolay. Bunun için ıiain, timdi IO· 

BraYo, dedi, eier bana bun• racajun ıuallere açıkça Ye müm • 
Jl?"i beı sün evvel bunları j kün oldutu kadar kat'I cevap ver· 

•t olaa1d11uz 0 zamandan· meniz llzım. 
olan hir k b 

1

d· M k" b0 d.. .. d'· S .
1 

ço a ıaelerin önü· ar ı ır an utun u. onra 
1 ırc1· h 1111. Tekrar ediyorum, kararım Yererek: 

i &Zretleri, bravo! Hem fU· - Sorunuz, 
~nız ki, ben p.hıen, Dedi. Raul bqladı: 

L:.-
1~ UJclurdutu bu hikaye - - Elmular ıahici miydi? 

~ •n&ıunaaıı "- r __ 
t&tı fil& ı ....... uaayunun - Sahiciydi. 

i, ve bir .:.ı:J~ 1~durmah 1te1· - Bu elmular ıize aitti dejil 
F çın uır an· mı·? 

• akat tunu JcaL--ı tm ı· ki uu e e ı • - EveL Et uatac:a hazırlallllllf bir tan· - Siz bir acente vantuile, ec-
l erh ~u.nad lcartı tedbir almaz· dadının ait bir aenet aratıyordu· 
~ ey ıruz e mühim belilar a- nuz. Ecdadmwn bu aeneti Hin -
ar. Bu aibi vaziyetlerd• ya - dilt&Dda temin ettiiine nazaran 

bir feY Yar, hakikati ol - hepsini Ja,ımettar tatlara tahvil 
aibi meydana çılcarmalr ! etmit olmuı llzımdı, deiil mi? 

- Fakat hakikati MD ... bil • - Eftt. 

- Ben de öyle. Yabm madem 
..... ,. ...... ldlr,ate.i 

Ortadan kayıp 

Rıza Efendi Erenköyünde, Meh· 

met Ali Efendi latan bul da çalıt • 
mıya karar verdiler. Doktor Tabir 
Bey küçük Ayıeyi yanına .a~tı 
evine rötürmüf, onu temzıle~ıf, 
üatünü baıım ıiydirmiı, ev ııle
rine alııbrmıya batlauııttl· 

Adil, tekrar köıke dönerek 
doatu Ahaen Beyin ara ııra kolu· 
na ıiriyor ve bahçede dolafmuı· 
na yardım ediyordu •• 

iki doıt poliı memuru Rıza E· 
fendinin tahkikatile ııkı ııluya a
likadar oluyorlar, poliı memuru 
Ahaen Beyin yakın akrabaaı ola
rak herkeıe kendini taıutbi• için 
ıerbeıtçe ıirip çıkıyor, her tar~fı 
dolaııyordu. Onlara isahat yerır
ken, dedi 

- Bazan köıkün etrafında ga
yet dikatli hareket ederek bekli
yorum, bilir miıiniz niçin? Bir çok 
mücrimler itlec:likleri cinayetin ve 
1& cürmün etrafmda bili ihtiyar 
dolaıırlar.. Ejer bu herif Ahıen 
Beyin öldüiünü saDJlediyoraa mu
hakkak diyebilirim ki bir iki kere 
buralara gelecektir. 

- Ölmediiini elbet öjrenmİ§· 
tir. 

- Hayır, eh deill, eter bu· 
ralann yabanc:ııı İN kimaeTe IOl'

·mıya ceaaret edemes .. 
(Dtftıml .., , 

Maarif teftlflerl 
lataobul Maarif MDdOr muavini 

Hıfzarrabmaa Rqit IS. Ye Çatalca 
mıntakıaa ilk tedriHt mlfettit· 
leri dla bunal bir oto•obllfe 
Slltm, Çetalca n cfYenncla bir 
teftft •1ebat1H '81rm ... erclır. 
Ba Hyalaatte bilbaua kıza ve 
.kly mekteplerUe m..ıJimlerin 
YUJ1etleri tetkik edilecektir. 
T eftit Hyabati bil' hafta kadar 
de••m edecektir. 

ti muazzam bir veraaet verıiai 
vermemek içindi. 

- Zannederaem. 
- Ve ıiz bu elmulan Eliza-

bet Ornene tevdi etmittiniz? 
- Evet. Kocaaından aynlır 

ayrılmaz onunla evlenecektik. Fa
kat ben, daha ti.mdiden onu ka .. 
rım addediyor, ve elmaaları onun 
tatımuına müaaade etmek töy • 
le duraun, iftihaı ediyordum. 

- O da bunlann ıahici oldu • 
iunu biliyor muydu? 

-Evet. 

- O ıün Elizabetin üıtündeki 
elmaaların hepıi ıizin miydi 1 

- Hayır. Bunların aruında 
bir ıerdanlık vardı ki kendiıine 
hediye etmittim. Binaenaleyh o -
nun malı idi. 

- Bu gerdanlıiı bizzat ken • 
diniz mi ona vermiıtinis? 

- Hayır. Bir kuJUIDCU TUi • 

tuile ıöndermittim• 
Raul batını alladı: 

- Göriiyonaaus ya mleJI, 
V alteka al.,hiaisde ne kadar mil· 
him bir doeya toplamlf. Eler ba 
prdanbiıa tepelİDİn malı oldu· 

eli, ... Wcliala • 

Sıyıfı 5 

Bir mecmuada çıkan makale 
.......................... -.... ······-·-································-·········· 

Yazı Hamdi Beyin değil, 
ama o da ayni fikirde .. 

Sanayicilere ve sabık lktısaf vekiiine 
hucum eden bu makale kimin imiş? 

Liman tirlceti t.raf1ndan çıka· 
rılan (Kooperatif) mecmuasında 
A. H. imzaaı ile aanayicılere hü· 
cum edildiğini yaımııtık. 

L=man tirketi tarafından çıka· 
ralan bir mecmuada bat makale 
yerine konulan yaıının altındaki 

A. H imzaıının liman ıirketi 
mDdOrll Ahmet Hamdi Beye ait 
olduiu birdenbire alııllara gel· 
mektedir. 

Fakat Ahmet Hamdi Bey bu 
ya:unan kendisine ait olmadıjloı 
iddia ediyor. Fikirlere tımımile 
iıtirık ettiğini de illve ediyor. 

Hamdi Bey diyor ki : 
- Makaleoin muharriri Avru· 

pada, Almanyada tahsil görmilf 
bir ıeaçtir. Mımıfih malcalenirı 
fiklrlerlae b~n tımımile ittirık 
ederim. 

Burtln memlekette unıyi ma· 

Y an1111 yaralıları 
Bir kiti Gidi dlterlerl 

iyice 
Enelki pce Bo,akderedeki 

yaaıan da ıle•ler araaındı kaçar
ken yarılının ılb kitinin Etfıl 
baatınuiae kıldanldıtını yıımıı· 
tılr. 1 eeuDrle &trendiiimiae ılre 
bu uvlhlırdın Nadire hanım 
dDn b11ttnede •efıt etmiıtir. 
Diier yırıhlarıa ııbbıtları olduk· 
ca iyidir. 

Mubtellt mubadele 
komlıro,a 

Malatellt mlbadele k....,.... 
umnml heyeti dan bitapf reiı 
M. Holttaclm rİJı..el altmd• top
lanmıtbr. 

Toplanbcla lloaale,.. blrolan
DllllD • .... ~ çıbtgaaları 
Jaalduaclald raporlara okunmut 
" bltal eclllmiftlr. 

mulit himaye edildiği kadar ıi· 
ral mamulAt himaye edilmiyor. 

Buna mukabil sanayi mımulltt 
ne ı3mana kader hımaye edile· 
cek? Meseli çiko ita sanayii iler· 
liyor. ipek sanayii, trikotaj sa• 
nayıi faz a inkiıaf etmiıtir. Yaoi 
bu ıubeler istıheaJe ba9lamıthr. 

Ham madde!erin kontenjana 
girmesi bu fazla iıtibaalin &nlı· 
ne geçiyordu. Sanayi erbabı, 
kontenjanı kendiıine mal ederek 
bunun aleyhinde bu!undalar. Bu
na baklan yoktur. Kooteajıa 
tedbiri Torlc paru111111 kıymet

lenmesi içindir. Yoba 1aaayil 
himaye için almmıt bir tedbir 
dciildir. Bu sebepten aaaayi 
erbabının etrafı gürOltOye bot· 
masıoa ıebep yoktur. 

A. H. Beyin yazdıtı mıkılede 
bu esas1ar mOdafaa edilmektedir. 

Tarih cemiyeti 
Azasını çağırıyor 
TDrk tarihi tetkik cemiyetin• 

den : TOrk tarihi tetkik cemiyeti 
ı7 ikinci teırin 1932 pazartesi 
aaıt 14 de Dolmababçe ıarayın· 
da toplınacağındın gerek umu
mi ve gerek medeniyet kısmını 
deruhte eden bOtOn 111nın teı

rıfleri rica olunur. 

Bir meseleden ç1kt1n 
kavga 

ınelld sec• ı Balatta oturan 
Ref;k efeadi ile ıof6r Seyfettin 
•• biletçi Muıaffer efendiler a· 
raaanda bilet almak yOzlinden bir 
kavj'a çıkmııtar. 

Seyfı ile Muzaffer Refik efen· 
diyi ••i lcaıandan yarıladıklın 
için yakılanmı,lardır. 

Radyo şir kelinden 
lıtankbul Telıiı ~ elefon ırsal merkezimize ahiren ptlrttijlmls 

d~İsc::.moıı.usrlerın yerlerine vaz'ı için ayın ıs n 16 •• mlla• 
k rteıı ve Pazar akıamları radyo neıriyah yapaJmıyacak " 

anca
1 

pazartesi aaıt 18 den itibaren tekrar muatıumaa •efl'İyat 
yapı ıcaktar, 

nmzın hepıi bota ıiderdi. Fakat 
timdi, meıele, bu aerdanbldan 
ve elmaıları bulmaktır. Sin bir 
kaç ıual daha aoracatım. O ılia. 
ıiz, Elizabeti, harabelere çıkan 
merdiven batına kadar ıötürmot· 
tünüz delil mi? 

- Hatta biraz daha yu1can1a. 
- Ve ikinis tatoclan rGriinmi-

yecek bir tarzda bir an, alaçlık • 
lar aruında durdunus delil mi? 

_ Evet. Elisabeti iki haftadır 
ıörmemittlm, orada umn uzun ö

piipDiifttık. 
-Sonra? 

- Fakat Valteb'in doeyuında 
teabit ettijine ıare, facia oldula 
saman, üzerinde elmular Y' ıer
danlddar yokmUf .• 

- O halde benden ayrılıp ha• 
rabelere çıktıiı zaman kaybolmut 
nya çalmmrı olacak.. 

Bir ıükut oldu .• Sonra Raul a• 
lır alır tunları ı8yledi: 

- Elmular çalınmadı. 
- Nud çalınmadı mı? Fakat 

zavallıyı ne diye katlettiler. 
Raul ayni tarzda cevap verdi: 
- EJizabet Omen katledilm .. 

di. 
Marki hayretinden haykırıyor• 

du: 
_ Solll'a, .ayliyeceli tarkala -

rm ma"NIO& ye dekora uymaz 
diye elmNlan 1ammda duraun - Nuıl olur?! yarayı ıöale• 
diJe bana vermek iatedi. Fakat rimle gördüm. Her halde bir ci• 
almadım. O da 11rar etmedi. Ay· nayet oldu, bu muhakkak. F~ 
nldık. Arkamdan bakb, ben de kim öldürdü?. Bu meçhul! 
ktifeJİ danerken baktım. Hila o· Raul elini ıök yüzüne kaldırıp 
rada duruyordu. bir yeri iıaret etti: 

- Harabelerde ıözül..tüjü za• _Katil, dedi, Zuhal'dır!. 
man tlmaalan Yar llJ!Jdı7. Ve hayretle kendiıine hakanla• 

- Bilmiyorum. Kimaede buna ra: 
dikkat etmemiı. Elmaalarm kay· 
boldutunu, faciadan aoara farlaıt. 

- Lutfen beni takip ediDİS.. 
Dedi.. 

tik.. 



Sayda 6 

Son Haremler 
·····-·-· .. ·-·-· ..... · ... -·-········ .. ···· 

Ortaklı ve yüzleri kapalı 
yaşıyan kadınlar 

Mısırda hala kocasının bir başka kadın 
almasına can atan kadınlar var ., 

Geçenlerde Türkiyeye uğrıyarak 

hükumet merkezine kadar giden mu
harrir madam Miryam Harri şarkta
ki müslüman memleketlerinde seya -
hat tahassüslerini Jurnal gazetesine 
yazmaktadır. Bu meyanda lskenderi
ycden gönderdiği bir mektupta nıa • 
dam Harri *unlan yazıyor: 

lakenderiyede bir değitiklik 

gömıedim. Şehirde yalnız park • 
la r ve bahçeler çoğalmıttır. Av· 
rupa mahallelerinde ecnebi elbi • 
aeıi ile dolaıanlar biraz fazlalat· 
mııtır. Maamafih Antuki tarafları 
eaki halini muhafaza ediyor. Ara 
bamız renk renk giyinmit bir halk 
arasından zahmetle geçiyor. Ara .. 

bacı durmadan: "Dahrek ruhi! 
Riclet ayni!,, "Arkana dikkat ru· 
hum! Ayağına bak gözüm!,, di -
yerek sesleniyor. Rıhtmıl.- ,..,;,-. 

kalabalıktır. Limonatacıların, ıey• 

yar satıcıların bağrıtmaaı kah • 
velerde gramofonlann zmlamaaı 

arasında küçük bir kül rengi mer• 
kebin çektiği bir arabamn çam 

varken bunu kaçırmak istemiyor • 
lar. Nasihat para etmiyor. 

Kayaların üzerine oturduk her 
lahze yük arabaları kömür çuva· 
lı gibi siyah kafileler getiriyor ve 
ya götürüyor. 

Kıskançhk yo 

Kadınlar burnun üzerine ko • 
nan ve Habara denilen tahtayı 

hala kullanıyorlar. Yalnız pe • 
çelerini çenelerine kadar indir • 
mitlerdir. Kadınlardan biri araaı· 
ra deniz kenarına kacJar gidiyor 
ve ayaklarını baldırlarına kadar 
ıuya ıokuyor. Sonra yüzüne a • 
vuçla su vuruyor. 

:Yanımdaki kadm dedi ki: 

çınlıyor. Bu bir yük arabasıdır •• 

Arabanın tahtası üstünde simsi • 

yah çarıaflara bürünmüt bir ka • , 
dın kafilesi gidiyor. 

Yük arabaaım süren adam rıh· 
tımı gözden geçirdi, ıonra bot bir 

köte görünce oraya sürdü ve ora· 
da arabasını durdurdu. 

Kadınlar hemen çocuklarını : 
1 

kucaklıyarak arabadan inİJ.or • 
1 

lar. Çarıaflı kadınlarla simsiyah ' 
olan kayalığa ve kumsala doğru 
gidiyorlar. 

Orada erkekler kadınlara ar • 
kalarını dönmüt oturuyorlar. Sa • 
hilde bunların teıkil ettiği küme 
arasında geçen bir çocuğun kırmı 
zı fesi dalgalanıyor. Müsavi me • 

saf elerde elinde tüf ek, ıahili bek· 
liyen jandarmalar kadroyu ta • 
m~ıyorlar; Y.&nımdakine ıoru • 
yorum: 

- Bu jandarmalar ne yapı -
yorlar? 
. - Nezaret ediyorlar. 

- Kime kadınlara mı? 
- Hayır, sahile .. Kaçakçı kol-

luyorlar. 

- Evet. Siz uzaktaki balıkçı 
liayıklanm görüyorsunuz ya! On· 
lann denizde ne aradıkları meç· 

bul.. Belki de vapurlarm geçer • 
ken denize atbkları afyon denk· 

lerini arqtınyorlar. Buna bura • 
Cla menzul derler. Vaktile halkın 
Y,iizde ıekaeni menzul kullamrdı. 
Şiddetli tedbirler ittihaz olunalı • 
danberi bu azaldı. Fakat maraz 
hali mevcuttur. Şimdi kadınlar 
da içiY.or. Yüzü soluk ve fevkala
de zayıf olanlar afyon kullanan 
kadınlardır. Onlann müphem bir 
bakıtı vardır. Bazısı hastaneye 
gider, yerinden kımıldıyamaz o • 
)ur. 

- Niçin bunu içiyorlar? 

- İçtimai mevkilerinden mem 
nun değildirler. Bir de bu mem • 

lekette ıefalet hüküm sürüyor. 
P--.k ptılmıyah ahali açlığa 
mahkam oldu. Bir Mısır kuruıluk 
menzul ile ıiımi dört ıaat keyif 

\tısırcla deniz banyosuna 
giden kadınlar ve deniz ke· 
narında gUya banyo edl~lerl 

- lıte bunlar deniz banyosu· 
nu böyle yaparlar. 

Sustum: 
- lıkenderiyede henüz birkaç 

kan alanlar var mı? 
- Buhrana rağmen halk ara· 

unda vardır. Ben bir tacir bili • 
rim. Boııya ala 45 kadın almıttı. 
Bunlardan 88 çocuğu vardı. Maa· 
mafih bu bir istisnadır. 

- Bu kadınlar arasında ortak 
olanlar tanıyor musunuz? 

- Evet, ıu solumuzdakiler .• 
Şu üçü de ayni adamın karıları • 
dır. En yaılının ıaçları kınahdır. 
Beyaz saç felaket verir diye kına 
ile boyarlar. Erkeklerde bilakis 
ak ıaça ve sakala rağbet vardır. 

- Bu ortaklar uyutabiliyor 
mu? 

T b .• , ş ,. - a ıı... er ı karabetleri 
var. 

- Maamafih biribirlerini kıa· 
kanmaları lazım. Şu ihtiyar kadın 
piliç gibi genç ortağını nasıl kıs· 
kanmaz?. 

- Neye kıskansın evvela yaş· 
lı olduğu için kocasının boııyaca· 
ğına emindir. O haremin hakimi 
vaziyetindedir. öteka kadınlar o
na hürmet ve itaate borçludur. 
O onlara nasihat verir ve kusur • 
lannı ıslah eder. Ekseriya koca • 
nın bir daha evlenmesini kadın 

ister. Doğurma, süt emzirme za • 
manlarında kocanın dııarda gez
memesi için ortak faydalıdır. Ço
cuğu olmıyan ortaklar çocuklula
rın yavrularına kendi yavruları 

gibi bakarlar. Geceleri göz nu· 
ru dökerek diktikleri ıeyleri sa • 
tarlar ve çocuğun ilk diti gözük
tüğü ilk defa kına konduğu, ilk 

VAKiT 

Vekiller gidiyor 

Maarif vekili dün 
hareket etti 

Maarif vekili Reşit Galip B. 
dün akşamki trenle Ankaraya 
doğru yola çıkmıştır. Reşit Galip 
R. şehrimizdeki Maarif mensup· 
lan, meb'uslarımız ve şahsi dost
ları tarafından teşyi edilmiştir. 

Şehrimizde bulunan Sıhhat ve 
içtimai Muavenet vekili doktor 
Refik Beyle Dahiliye vek ili Şük
rü Kaya Beylerin de bu <lkşam 
Ankaraya hareket etmeleri muh
temeldir. 

Başvekilimiz Adada 
. Başvekil ismet paşa Hz. Dün 

Heybeli Adadaki lt öş'\ lerin de 

kalmışlar ve Istanbul taraf ma 
geçmemişlerdir. 

Başvekilimizin hafıf rahatsız 

bulunan oğtu Ömer Eeyin sıhhi 
vaziyeti giinden güne iyileşmek· 

tedir. 

Matbuat dili 

Matbuat cemiyeti va
- zlfesİoi yapıyor 

Matbuat cemiyetinin geçenler

de toplanan kongresi, dil inkı· 
libında cemiyete düşen vazifenin 
dikkat ve ehemmiyetle yapılma

sım kararlaştırmıştı. Cemiyetin 

yeni idare heyeti dünkü ilk içti· 
mamda bu hususta da müzake· 

relerde bulunmuş, gazetecilik ve 

matbaacılıkta kullanılan sözlerin 
derlenmesine karar vermiıtir. Bu 

işle meıgul olmak Uzere meslek· 
te nisbeten eski arkadaşlardan 

bir heyet teşkil edilmiştir. Mu

harrirlerden Ahmet Cevdet, Sad
ri Etem, Refik Ahmet, başmü

rettiplerden Hayri Muhtar, mu· 

sahhih Ihsan, istihbar ile meşgul 

muharrirlerden Sabri, kitap ta
bilerinden Ibrahim Hilmi, Ahmet 

Halit, makinist lsmail Hakkı, li
notip mütehassıslarından Feyzi, 

hurufat dökümhanesi sahiplerin

den Mehmet Ali ve Hayik, tevzi 
memurlarından Cevdet ve Meh· 

met Beyler bu heyete seçilmiş

lerdir. Devlet matbaası miidürü 
Hamdi Emin ve vilayet gazetesi 
memuru Şemsettin Beylerin de 
bu heyete iştirakleri rica o!una
caktır. 

Matbuat sözlerini derliyecek 
heyet önümüzdeki perşembe gü
nü saat on beşte matbuat cemi
yeti binasında ilk içtimaını ya· 
pacaktır. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

mektebe gittiği, kur'anda ilk ıu • 
reyi ezberlediği, sünnet olduğu ve 
nihayet evlendiği zamanlarda la

zım olan masrafları temin eder • 
ler. 

Bu sırada bir genç kadın gel· 
di. Bu, Avrupalı usulü giyinmişti. 
Parmağında İri bir yüzük gözü • 
küyordu. Yol arkadaşım anlattı: 

- Bakınız nasıl herkes bu ka· 
dına dikkatle ve gıpta ederek ba-
kıyor. Böyle yüzük taşımak, ko • 
cası ile yalnız başına yaşamak, 

kafessiz bir apartımanda otur • 
mak, sinemaya gitmek, cuma gü-

nü kocasile gezmek gibi şeylere 

alamettir. Harem hayatı sürenler 

hayatlarına katlamyorlarsa da 
bu hali de kıakamY.orlar • . 

işler fena gidiyor ................................................................ 

Avrupa bir iki sene 
harbe sürüklenec 

V ersay muahedesi tadit 
teslihat meselesi ballolun 

bir iki sene sonra harp ola 
lngilterenin en tanınmış siyasi mu

lıarrirlcrindcn .llistcr Garı-in A vrupa

mn bugünkü vaziyeti hakkında rok 
mülıim bir yazı yazmıştır. Hulcisa e
diyoruz: 

Almanya ile Fransa arasında 
rekabet, hiç bir devirde bu 
günkü kadar şiddet kesbetmedi 
iki memleket a rasındaki zıddıyct 
hiç bir vakit bu dereceye var· 
madı. iki memleket menafıi, biç 
bir vakit bu derece çarpışmadı. 

Sebep iki taraf arasındaki 
müsavatsızlık ve bu müsavatsız· 
hk üzerinde ısrar edilmesidir. 
Bu yüzc!en l::ugün Avrupada 
1914 senesi vaziyetinden ço~ 
tehlikeli bir vaziyet basıl olmuş
tur. Eu va7.iyet belkide bütün 
Avrupanm sulhünün tehlikeye 
düşmes·ıe Asya sulhunun kurtu
lacağını, yabut Amerikanın bita· 
raf kalacağ ını zannetmek beyhu
dedir. 

Tesllhat azalhlamıyor 

Milletler cemiyeti, Fransa • 
Almanya ihtilafı yüzünden müt· 
hiş sarsıntılar geçiriyor. T es· 
libatı azaltmak işi on senedir 
bir adım atamadı. Çünkü tesli
hatım azaltmıya karar vermiş 
biı kimse yoktur. Çünkü Avru 

panın asıl ıstırap l aynağma l:>a· 
kan, onu bertaraf elmeğe çalı· 
şan yok. 

Avrupanın asıl ıstırap kaynağı, 
Versay muabedesidir. fu mua
hede tadil olunmadıkça, hiç bir 
şey yapılamaz, faraza Fransa 
teslibatını azaltmıya razı olarak 
Almanyanın biltün dediğini yap· 
sa, gene mesele hallolunmaz. 
Çünkü Almanya gene şark hu
dudunun ta~hihini istiyecektir. 

Versay muahedesinin halli ge· 
çen sene tashih olundu. Sıra a
razi meselesine geldi. Fakat hiç 
bir kimse bu işe yanaşmaya ce· 
saret edemiyor. Vazıyet bu şe· 
kilde devam ettiği takdirde, 

müstakbel harbe 
biç bir lrnvvet kal 

Versay muahede 
ne zıt iki preıısip . 
savaşıyor. ÇünkO bıf 
muahede ile ebedi 
etmek üzere Millet 
kuru!uı.ıor bir tar 

J t ·ı 
Jetler arasında ibl• 
deleyi idame ettire 
harplere sebep t , 
maddeleri ihtiva e 

Bu muahedeler• 

Bu muahedeleri Y' 
şarhoşluğu içinde o' 
nı bilmiyorlardı. Bo 
ş.:rki Prusya Alın• 

ğından kesilmiş. Y 
Lehistana devro'un 
tarihi, coğrafi, ikh•' 
bir sebebi yoktu. 
manyayı mümkün 11' 

)atmaktı. 

O gün bugün, bO 
tün Avrupanm sulh 
metini tehdit ediyof'.• 
işte müsbet bir ne 
mıyor. 

Avrupanın da s01' 
lemeti Versay muab 
diline ve teslibatı a 
vaffakiyetine baktığİ 
hallolunmadıgı La• 

ya ile Fransa arası 
muharebeyi mene i 
Hatta bu mubareb• 
sene veya öbUr se 
icabeder. 

Bu beklenen ID 

ku bulursa, 'ncak 
tilallerio mukadde~ı~ 
onun nereye vara 
kimse kestiremez. 

Avrupanın bütOn 
gösteriyor. Akli se 
tikeli maceralara 
den henüz ümit ke 
Fakat şayet akli 
galebe etmezse it 
çığrmdan çık acalı 
harbe sürüklenece 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••r••••••••••••••••••••-••-•-•••. 
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kemede ve Sd 
Keçi etlerindeki Mezbaha tam

gasını kazıyarak yerine kıvucık 
damgası vuran kasap Mihalm 
muhakemesine dün ağarcezada 
devam edildi. Bazı şahitler din· 
lendi. Bunlar, Mezbaha damgası· 
nın silindiğini, yerine başka bir 
damga basıldığını söylediler. Mi· 
bal bunların şabadetini kabul 
etmedi. Dört aydanberi soğuk 
depoda duran etlerin muayene· 
sini istedi. Muhakeme yeni bazı 
şahitlerin getirilmesi ve etlerin 
muayenesi için ayın 27 sine bı· 
rakıldı. 

izinsiz rakı içilen 
kahve 

Tepebaşında Evliya Çelebi 
mahallesinde Yaşmak Seyran 
c~. ddesinde Andonun kahvesin
de izirısiz r aki içildiği haber 
alınmıştı. 

Dün akşam yapılan araştırma 
neticesinde Andonuıı kahvesin· 
de kaçak rakı ile damgasız bir 
paket iskambil kağıdı bulun
muştur, 

Andon hakkmda kanuni tat· 
bikata başlanmıştır. 

Adana, 13 (A·j\) 
kurultayı Suriyede 
talya ve IskenderoP 

rafından büyük bİf 
kip edilmiştir. 

Antalyalı Tnrk e 
bir heyet 400 ıeO 
1. · ıı· kilit ıyet ve mı ı . Sal 
faza eden Sabır 
arasmda bu busu:l 
letkikatta bulun• 

T .. ki . arasıncl• ur erı • 1 
Türkçe keliıneler• 
karada dil be)'' 

cektir. 

Komünistlerio.J 
d• oe dün ağırceıa 1 

Y P.niden yak• 
Mehmet L6tf O,d lı• 

·ı Sı ı Süreyya ıe 
dının ınu'nake~ 
saoi birde b• 
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_ Kimsesiz gençler için 1 

'Sfanbul belediye reisi Muhittin B . 
bir vuva açmak istiyor 
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Gençler ve dil işi 

lstanbulda yangın yerlerind 1 b 
prü altlarında tünel b de, çare ulmak İstemiştir. Kimsesiz 

Yoğlunda otel 
1

0··nı · d aşkını a, gençler için Muhittin bey beledi -

Dil kurultayının çetrefil oı • 
manlıca yerine Türk dilini koymı
ya karar vermesi çok yerinde bir 
iştir. Hele dil kurultayının ki~ap
lardaki ıstılahları türkçele§tır • 
mek istemesi gençler için dünya • 
Iar değer bir kazançtır· Zaten os· 
manlı türkçesi gençler arasında 
hemen hemen ölmüf gibidir. Os • 
manlı dili gençlere zorla, cezal~r
la öğretilmektedir. Onlar an.a _dıl
lerinin duru, ve güzel ıözlerını za 
ten benimsemektedirler. 

erın e, a 0 _ . . 

er ızkaraları üstünde yatıp ka l- ye meclısınden mühim bir tahsi -
n bir sürü gencimiz vardır. B sat almıştır. Alınan tahıisatla 
nçlerden bir kısmının an u Galatada bir bina satın alınmı• • 
b 

. ası, B . . :ı 
ası yoktur. Kımisinin de a l • hr. u bınada ılk zamanlarda 
anası , yahut babası v:ı:dır. yüz tane kimıesiz genç alınacak, 

nların arnsmda aileler i tara _ yedirilecek, içirilecek, okutula • 
dan lerkedilmiş olanları da cak, ve iş öğretilecektir. Bu itle 

ardır. menul olmak, gençlerin süratle 
Bu fenalıkların ve sefaletin e _ normal insanlar arasına karııma • 
e düşen gençlerin vaziyet1eri 11 İçin alınacak tedbirleri tesbit 
k defa kendilerine bir yardım etmek üzere vali beyin riyaseti al

in edilememesinden dolayı tında bir komiıyon toplanmıştır. 
•ttikçe fenalaşmaktadır. Komisyon pek yakında İşini biti-

İsta?b~I valisi ve belediye rei- recek ve kimsesiz gençler kendi -
Muhıttın Bey, bu içtimai mese- )erine bir tefkat yuvası bulmuş 

gözönünc alarak buna bir olacaklardır. 

Amatör sahneleri arasında 

Gençler Temaşa grupunda 
Gençler temaıa grupu son 
lerde bir müsamere verdi. Bu 

· amereye grupun ilk teşekkül 
ii tarihte iştirak eden arkadaş
ve aileleri davet etdilmişti. 

em müsamere ve hem de dört 
elik faaliyet hakkında idare 

~yeti namına Avni bey söz söyle
L 

Sözüne §o)'le batladı: 
Bundan tam dört sene evvel 

ufumuz bu grupun m . . . 
azııını 

r!a~ken göğsümüz gayri ihti -
ıftıharla dolar. 

~u dört sene zarfında İstanbul 
cıvarmda bir çok tema "ıll 
d'k er 

ı B ·· 1 . u muıa.mere er sayesin -
lı~anbulda ve Anadoluda san

ı-.ı·-uı hızmet etmiye çalıttık, dedi. 
k Bundan sonra grup letkil edildi ~ i 
elll zaman intihap edilen azaların ı:u 
ac 

Talebe 

toplantıda bulunmalanndan te • 
şekkür etti. Alkışlarla karşılan • 

dı. Bu toplantı çok heyecanlı ol • 
du ve bir çok arkadaşlar da söz 

aldılar. Bundan sonra tesadüf 
kurbanı namındaki piyes temsil 

edildi. Gençler bu piyesi temsilde 
çok muvaffak oldular. 

Necmettin Sabri 

Cllmhurlyet gençle r 
mahaflllnde 

Cümhuriyet gençler mahfeli 
hetinci sene temsillerine 14 birin
ci tetrin 1932 cuma günü Müç • 
teba Salihattin beyin "Silah ve 
günah piyeıile Ali Zühtü beyin 
Sevda macunu iımindeki kome -
diıile batlıyaeaktır. Gençlere mu
vaffakıyetler temenni eyleriz. 

• 
gecesı 

tlklôl llsestnd e talebe arasında çarşamba 
akşamları nasd geçer 

Oeceıı gtlndllzlU çnlı§an bir amele için 
vo Pazar gUnU ne ise blztm için de 
ba ak§amı öyledir. Hafta ba§mdan· 

Çalıgan ve dolan yorgun kelle bu akşam 
r ve boııııır. Mektep idaresi bu ak

be ne de G1lzcı scçm.I§, ertesi gilnU per • 
.chı daha. ertesi gUnU cuma .. Oh kekAb, 
Sen enııe ll§lrlndnlz. .Ama dördUncU gil

c crıtırsJnl o alt z o dn brışka meseledir. 
Oda 1~a~ ııaıona çılttınız mı, gözUnUzo 

ı n ar ı:nrpıır: 
- Mtıztk 
- Şiir .•.• tarafından, 

1 - l'.ıonoİ • • . t.aratından. 
' og. · • tarafından 

- l<onterans 
1 - Komedi bl . • . • larntıncıo.n. 

Bu r Perde · • taratmdan 
YllZilar tablo<) • 
1ı r zam n demlrbagtır ve yn. 

Yeri ba§ka a~~ntrrlıır. Yalnı:ı: nokta-
' o kadar.. a lstmıerle dolar boşa· 

Sa.ıon dolunca rnUzlk 
• sonra §lir rn başlar. Hatif bir 

1 • onoloğ k t 
n delice dllğen 

11 
' on enıns ve bl-

Şlmd.l kafa §Unları cıur:, 
wuı:ıUr• 

Acaba bu kom dinin ın . 
sahneye rıkacnk k vzuu nedir? Kim-

• ' co g1.ll cek mı -; 
Bu cıınnda iç rd b Yiz." 
k r g{irüJtU k 

ulak verln. Ev t d rhnl 0ıı · Bir 
,-1 anlarsınız. li'.oın inin bi gUler ve her 

lanıılJtır. rlncı I erdı.:sl 
Şu aeıılor 1 Ullr: 

- ~nver konferans bltU ı:ıerdcaintz 
- Ziya maklyaJ kutusunu nerey k 

? e oy • 

- Haydi yahu oyun nerd ysc lıa§ııyacak. 
- Yahu bağınnaym 8alondan duyuıuror 

- Ben neyle sune ed ceğim, komedi def· 
terini kaybettim.. 

Bu sırada perde açılır. Fakat klmac yok
tur. Neden sonra telA§lı biri: 

- Efendiler Programımıza llAvetcn bir 
arkadaşımız §lir ııl.lyllyccelıtlr. 

G<!nc §lddcUl alkı§lar. 

Az sonra her §CY hazırdır. Komedi oynan· 
nııya bR§lRr. Daha doğrusu ikinci perde de· 
vam eder. Bu sırada sahnenin bir tarafın· 

dan çıkıp rol icabı öteki taraftan başka §e· 
kilde g!rmiye mecbur olan bir a r ti.st ra.ııtıa
dığl bir ppkayı b8.§ına ve bir paltoyu ınru
na geçirir bu sefer komedi c!ddt b1r mahiyet 
almı§tır. Çünkü o palto ve oapka sabnedc
k1 ayn ayrı oyunculara aitUr. Bu suretle 
hakiki kavga ba§ gösterir. Fakat teınsllln 

adı komedi 1ş1n kimse farkına varamaz ve 
daha çok gUIUnçlU olur. 

- Yahu ne sıkılmaz adamsın. Şapkamı 

bUke bUke lllllsUnil bozdun. 
- Pantolonumun cebindeki eldivenler! ne 

yaptm. 
- Eyvahlar olsun vazelin almadık.. Bu 

gece sakalla kalacag-ım. 

- Doğrusu pyanı tebrlkslnlz. Çok mu
vaffak oldunuz. 

- Ceketimi gördUnUz mtı? 

Gençliğin dili olan ana Türk 
dili ne kadar çabuk derlenir, top
lanır, osmanlıcayı son saklandı • 
ğı kovuklardan ıürüp çıkarırsa 
gençliğin dil yolundaki kazancı 
o kadar çabuk olacaktır. Gençler 
kendi dil1erinin üstünlüğünü bir 
an evvel göstermek, bir an evvel 
üstün halk dilini muzaffer etmek 
için ne yapmalıdır? 

Şunları yapmahdır: 
Gençler eski itiyatlarla kazan

ma, oldukları arap ve aceın ke -
limelerini konuturken tartmalı, 
düşünmeli, bunun türkçesi var 
mı diye bakmalı. Türkçesi olan 
arap ve acem kelimelerini şimdi· 
den dilden kovmalı. 

Her genç, her gün yazdığı ya· 
zılarda arap ve acem kelimeleri
nin akşam olunca altını, mesela 

kırmızı bir kalemle İ§aret etmeli, 
ertesi günü yazdığı yazıda daha 
az kelime itaret etmiye bakmalı, 
yani her gün biraz daha az keli-
me kullanmalı. Bu uıulü tiddet • 
le, dikkatle takip etmeli. Pek kı -
ıa bir zamanda arap ve aceını ke
limelerine kartı müthit bir nefret 
duyacakıınız. 

Gencin vazifeıi bu kadarla 
bitmez. Onun daha yapacak iti 
var. Annelerimizden, hanım ni -
nelerimizden, esnaftan, çiftçi • 
den öğreneceği halk kelimelerini 
bir deftere kaydetmek bu ıuretle 
her talebe hazırlıyacağı bir keli -
me defterile hocaıına müracaat 
etmeli, hoca bu keJimeleri topla -
yıp yaııyan kelimelerin ehemmi • 
yetli olanlarını dil tetkik cemiye
tine göndermeli. Bunlar, dil işin • 
de gençlerin yapacakları işlerden 
bir kaçıdır. 

Sporcu olmak istlyen 
gençler 

Cilmlıuriyet Gen<;ler nıalıfeli spor 
şubesi umumi kdti[Jlğinden: 

Mahfelin spor şubeıi değerli 
eller tarafından yeniden açılmış
tır. Mahfel azaları ve hariçten ku 
lübe dahil olmak arzusunda bulu
nanlar pazar cuma günleri saat 
10 ili 16 ya kadar Beyoğlu cüm. 
huri yet halk fırkası kaza merke • 
zi dahilinde bulunan cümhuı-iyet 
gençler mahfeli spor şubesi u • 
mumi kaptanlığına müracaat et -
melidir. Mahfe! şimdilik güreş, 
futbol, voleybol, ping pong ile 
uğratacaktır. ilerde de bir çok fU 
beler açılacaktır. 

- Pek mc.s'ut gibi görünen btr ktmso 
yerine .• 

- Pekmez ut gibi görünen bir kimııe 
der. 

- Saat yedi gtbl UAh .• 
Ve bwilar ört bu eclillr. 

1 

Gençlerle baş başa 

Bir gencin yeni san' af, laf ince, ve 
Yunanca hakkında fikirleri: 

Allabım seversen Ali bir 
az elini çabuk tut vapura geç 
kaldım. 

- Azizim dil kurultayını her 
gün takip etmekteyim. 

- Bize galiba sıranın gele
ceği yok Hayri .. 

İki saniye sonra benim de tıra•, 
fım bitmitti, sualleri &0rmıya bat• 
la dun. 

- Yeni edebiyat cereyanı 

hakkındaki fikriniz nedir? 
1 

~!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!~--~ 
- Bir dakika r 

- Yeni edebiyat demek, yeni 
bir his, yeni bir zevk ve yeni bir 
aan'at demektir. Her bir cemiyet• 
teki bu hisler yekpare bir varlıli 
halinde o1madığı için bir cemiye• 
tin zevk ve san'atını bir ıekilde 
göstermek mümkün değildir. 
Dediler ki, cemiyetler muhtelif 
zümrelerin tarzı faaliyetlerine 
sahne olmadığı için bu sınıfların 
her birinin kendine göre bir zev• 
ki vardır. Binaenaleyh bu zev .. 
kin tekabül eden birer san' at ce
reyanının da olması gayet tabii • 
dir. İşte bu günün edebiyatı denil· 
diği zaman, bu günün içtimat 
:zümrelerinin hiılerine hitap e • 

ismet Bey sabah· .. 

tanberi bir şey 

yemedim. Bol si

gara içiyorum. 

Meli he de sigarn 1 
vermekten arhk 

bıktım. Müşteri- ~ 

den de göz aça- 11
.-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll 

cak zaman var MUmtazMuhar-
mı? rem Bey 

Divanyolunda ( Beyaz Gül) 
11Coifeur,, salonundayım. Koca 
salon tıkhmhklım dolu sıra bek
liyen bekliyene, diyebilirim ki 
gazetede hayatlarmı neşrettiğim 
sporcular, edebiyatçılar, artiıtler 
buraya tıraş olmağa gelirler. 
Günün her türlü dedikodusunu 
burada bulursunuz. Kadan tuva
let ve modalarını Mümin Bey
den, spor havadislerini Enver 
Beyden, edebiyat cereyanlarını 
Hayri Beyden, sinema ve siya
seti AH Beyden öğrenebilirsiniz. 

Öbür köşede edebiyatçı, mual· 
lim ve mimar Mümtaz Muhterem 
bey tırat oluyor arada sırada bot 
nükteler ıöyliyerek İunete reka • 
bet yapmak iıtiyor. Fakat lımet 
de hiç lif altında kalır mı Hemen 
cevabını veriyordu. 

- Yahu Enver gömleğin hali 
kalmadı ıu içinde bıraktın. 

Eyvah, dedim, darııı benim 
baııma, vakıa beni o anda tıraı 
eden Hayri timdiye kadar, böyle 
ıey yapmadı ama, olur da yapar. 
Bu sırada kapı açıldı. içeriye bir 
genç girdi. Tabii bunları aynada 
görüyorum. 

- Nurullah Kazım bey bu 
gün buraya geldi mi? 

- Geldi, gitti. Beni arıyanlar 
ol~rsa, Cümhuriyet gençler mah -
f elıne gelsin dedi. 

- Ya .. Ben de zaten onun 
mahfele gelmesi için haber ver -
miye gelmi9tim. Müçteba ağabe -
yim gönderdi, bu gün prova var • 
mı,. 

Genç gene geldiği gibi hızla 
çıkıp gitti. 

- Hayri, çocuğun bahıettiği 
hangi Nurullah bey bu. 

_ Canım fU Cümhuriyet mah-
felinde oynıyan meıhur amatör 
artist Nurullah bey. 

_ Ha, 0 buraya ne zamanları 

gelir. 
- Her gün traf olmıya gelir. 
_ Naııl her gün tıraş olmıya 

mı gelir. 
_ Evet abonedir. Tercümanı 

bulunduğu profesör sakallı adam 
)arı ıevmezmit de. 

Mümtaz beyin tıraıı bitmi,ti. 
Kendisine vadini hatırlatt•m. 

- Aklımda, Melihçiğim, dedi 
iıteraen hemen timdi burada ya -
palım. 

den edebyatlar demektir. ~ 
Bir taraftan edebiyat çiçekli 

bahçelerin ve içkili maaaların bi· 
rer aazı olmaktan çıkmamıttır. 
Fakat ıon iktısadi buhranlar ar • 
tık onların da edebiyatlarında 

bedbinliği tebarüz ettirmiye ba.§· 
lamıştır. ~ 
Diğer taraftan yeni açılan kit· 

le çığırında ilerliyor. O, bu iler • 
leyi§inde tamamen inkılapçı ol • 
muftur. Daha doğrusu bu günün 
eğlendiren edebiyatı tamamen 
mütereddi bir edebiyat haline 
gelmittir. l 

- Cihanda hakim olan edebi • 
yat mektebi hangisidir. ~ 

- Hakim bir edebiyat cereya• 
nr yoktur, edebiyat telakkileri var 
dır. Çünkü: 

- Hiçbir zaman mutlak gü • 1 

zellik mevcut olmamı,tır. En reel 
olan maddi varlıkların bile izafi• 
yeti mevzuu bahsolduğu bir za • 
manda manevi bir kıymeti nasıl 
mutlak olarak telakki edebiliriz. 
Hayat ve cemiyet daimi bir akıt 
halinde iıtikbalin namütenahi 
ufuklarına doğru koıuyor. Cemi- ! 
yet ve hayatın bu kotuıunda ıan .. 
at da kendi Jaymetlerile tekamül 
ediyor ve deiitiyor. ~ 

- Liselerde )itince ve Yu • ' 
nanca okutuJmaıını istiyenler var • 
Taraftar mııınız? 

- Liselerimizde maaleı:ıef he
nüz güzel türkçe öğretilmediği 

bir zamanda latince ve Yunanca • 
dan bahsetmek abeıtir. Bence la
tince ve yunanca öğretilmesini za· 
ruri görenler, eski medreselilerin 
türltçeyi öğrenmek i in arapça ve 
farisi tavıiye etmelerinin aynidir. 
Binaenaleyh, bu iddiada hulu • 
nanlar, eski softa zihniyetinin 
frenk kisveıine bürünmüt sima
ları6 •• 

Melih Na~ml 

Düzeltme 
Geçen haftalarımızda Türkler• 

de tarihçilik ve tarihçiler adında 
bir eser hazrrlamıt olan lıtanbul 
liıesi talebesinden Fethi Şükrü 
beyden bahıetmiıtik. Fakat bir 
taahih hataıı olarak mütetebbi edinin blrln 1 perdesi ba§lll.ml§tır, • 

- Çocuı hazır mısınız? 
- Eyvah aaknlım dU§Uyor~ 

!ı;:erdekl bu gUrUltWerl dinledikten sonra 
bir ~rde.llk komediyi tcforrUatile Uç perde 
olarak görür, işitir ve çıkarsınız. Bunun ba

mn daha komik tarafı da vardır. KUçUk 
rollere !lgtlran bulmak gUçtUr. Bunlara e
hemmiyet vermedikleri için söz verip gelml
ycnler de var O zaman onun yerine alelA· 
ceıe blrlııi bulunur. Tabii bu zat provada 
bulunmadığından her cUmleyt sufiörden yan 
lı§ alır. MeaelA: 

- Orağı buldunuz m u dlyeceg1 yerde. 
- oıaıı buldunuz mu der. 

ljte her mektep tıyatroaunun aşatı yu· 
kan iç )11%11. 

- O bak, bu çok orijinal 
fey olur. 

bir gencin iımi Fuat Şükrü olarak 
çıkmıttır. Taahib ederiz. 



Sayıfa 8 

Kurultaydan sonra intibalar 
(Bat tarafı 1 inci sayıfada) 

rapmıı olanların hep birden ka
bul ettikleri bir hakikattir. 

Bakımsızhk neticesi 

Yalnız saltanatlar zamanında 
hükümdarların türkçeden gayri 

dillere göstenniı oldukları mu • 
habbet yüzünden ve bakımsızlık -

tan türkçedeki güzel kelimeler -
den bir çoğu zamanla unutulmuş-

tur. Medresenin tesiri altında bil
hassa arabi kelimeler onların ye
rine kullanılmıya başlandı. Böyle 

ce Türk camiasında iki türlü dil 
konuşuluyordu. Birisi halkın te -

miz türkçesi diğeri münevverle -
rin muhtelif lisanlardan toplan -
mıt unsurlarla dolu olan ve bir 

parçalı bohçaya benziyen düşün -
me ve yazma türkçesi. 

Son yarım aıırdanberi bu iki
likten kurtulmak için bir hareket 
baılamıttır. Fakat bu hareket fer
di idi. Şuursuzdu. Zaman itibarile 

kısa fakat içine aldığı inkılap ha
reketleri ve hamleleri itibarile çok 

genit ve zengin bir tarihi olan 
cümhuryet idaresinde milli me • 
selelerin büyük bir itina He takip 
edildiği bir devirde dil i'inin dü· 
zelmesi için bir hareketin, bun -

dan evvelki inkılap hareketlerini 
ve bilhassa harf inkılabını ta-

ne kadar büyük sıkıntılara uğra
dığını hepimiz her gün görüyo -

ruz ve gene hepimiz buna bir ça
re bulunmasını günlerden beri 
bekliyoruz. 

Unutmamak lazımdır ki halk 
hükumetinde halkın bilgi seviye· 

sinin yükselmesi her §eyden evvel 
düşünülmek icap eden bir mefku
redir. Kitapların, gazetelerin hal

ka halkm lisanından başka bir li
sanla hitap eylemesi bu mefkure

nin hakikat olmasını imkansız 

kılar. Kitap yazanlar ve gazete 

çıkaranlar her gün salıtın azlığın
dan şikayet ediyor. Halka kendi 

dilile hitap etmezsek bu hal da • 

ha uzun bir müddet devam ede -
cektir. 

lnklllbın netlceterl 

- Bu inkılabın vereceği neti -
celer hakkında ne düıünüyorau • 
nuz? 

- Ben doğrudan doğruya dil 
iılerinde mütehassıs değilim. Fa • 

kat bir tarihçi sıfatile ıize temin 

edebilirim ki, milli ıuurunu idrak 
eden ve muasır beynelmilel me -

deniyeti kabule karar vermit o -
lan cemiyetlerin hemen hepsin-

de dil itinin muayyen bir prog • 
ram dahilinde ve bilgisini, tecrü -
besini bu ite tahsis edecek kimse-

mamlıyan bir dil inkılabının ya- ler tarafından, dil heyetleri ve a
pılması bütün Türkleri ancak ve kademiler vasıtasile haliedilmit 
ancak ıevindirecek bir hadisedir. olması bir hakikattir. 

,\ tahsilde 

- Bu inkılabı zaruri kılan se
bepler hakkında ne dütünüyorau· 
nuz? 

- Tahsin derecesi farklı olan 
bütün Türkler için dil inkılabını 

zaruri kılan ayrı ayrı sebepler var 

dır. llk tahsilde çocuk kullandığı 
kelimelerin büyük bir kısmını ai

le ocağında alır. llk tahıilin mu
vaffakıyetle verilebilmesi için o -

rada bir taraftan hocanın diğer 

taraftan mektep kitabının çocuk

lara mümkün olduğu kadar ana li_
ıanı ile ıöz söylemesi ve çocukla

rın zekasını, manasını birdenbi -
re kavramak kabil olmıyan ya -

hancı klitelerle yormaması terbi -
ye noktasından gayet mühimdir. 

Şimdiye kadar bu zaruret mual • 
limlerden ve kitap yazanlardan 
bir çoklarına kendini duyurmuı • 
tur. 

Orta mektepte it tamamile de
ğiıiyor. Çocuklar hocalarının ve 
kitapların o zamana kadar hiç a-

lıtık olmadıkları bir lisanla ken
dilerine ıöz söylediklerini görün • 

ce sendelemiye baılıyor az bir 
müddet hocalık etmit olanlar bile 
bu hakikati görmütlerdir. 

Orta mektep birinci ıınıfmda 

her sene ilk mektepten gelmit ço
cukların dönek nispeti yüzde 30 
ile yüzde elli arasındadır. Çocuk 
babaları da, muallimler de daima 

bunun sebebini araıtırıyorlar. Ka
naatine göre bu sebep her ıeyden 
evvel konuıulan dilde ve kullam· 
lan ıstılahlarda toplanır. Beheme
hal bu hale bir nihayet vermek la
zımdır. 

YUksek tehsil~e 

"Yükıek tahsilde yazı ve ders 
verme lisanında büyük bir anarti 
vardır. Medeni mefhumların her 
biri için henüz bir kartıhk bulun· 

mamıfbr. Herkea iıine geleni kul
lanır. Bu kararsızlık kar§ıtnnda 
hoca Ye kitap değittiren talebenin 

Bu kadar mühim bir ihtiyacın 
kendikendine ve tedrici bir suret-

te giderilmesini bekliyecek halde 
deiiliz. 

Hepimizin elimizden geldiği 

kadar mesaisine yardım etmek ve 
vazifemiz olan dil. heyetinin bir 

an evvel bir Türk lugati hazırla
mak suretile bu günkü karıtık va
ziyete nihayet vermesini ıabıraız
lıkla bekliyoruz. Tekrar ediyo • 
rum; dil inkılabı Cümhuriyet dev-

rinde biribirini takip eden inkı • 
lap hamlelerini ve bilhassa harf 
inkılabını ta.mamlıyan bir inkılap
tır, bir hamledir. 

Bu iti başa çıkarmanın yolu 
mütehaaaıs bir heyet marifet ile 
bu işi idare etmektir. Böyle ol -
mazsa ve mesai tanziıın edilmezse 

ayni mevzu üzerine birçok kiti ça· 
lııabilir ve bir çok mevzular ih -

male maruz kalır. it yürümez, za
man kaybolur. 

Korkulacak bir ,ey yok 

Dil inkılabında korkulacak hiç 
bir nokta yoktur. Bilakiı bu inkı-

lap memleket için büyük bir is -
tikbal vadeden bir hamledir. 

Böyle olunca hepimizin vazife
si bu milli işin bir an evvel bata· 
rılmaıını kolaylattrrmak için yar

dım etmek olmalıdır. Halk lisa -
m ve bilhassa lıtanbulda konufu

lan türkçemiz ecnebi kelimelerin 
boyunduruğundan kurtulabile • 

cek zengin, İptidai maddelerle 
doludur. Onları aramak lazım. 

Böylece ortaya çıkan lisan, bir ta

kım kimselerin çekindikleri gibi 
konuımamızı ve anlatma.mızı güç 

leıtiren bir dil değil, bilakis bü -
tün Türklerin biribirlerile anlat -

masım kolaylaştıracak bir dil ola
caktır. 

ltiyatların ve yahut açıktan 
söylenmiye ceıaret edilemiyen 
hislerin tesiri altında bu harekete 

dil uzatmak, en hafif bir tabirle 
saygısızlık olur. 

VAKiT 

Beledi ye uğraşacak ...........................................• 
Süt mü, su mu~ 
Yarı yarı ya ! 
50 bin kılo111111 33 birz 

kilo.\·11 :;·ı'it. 

Belediye, siit işini esasla bir 
surette haletmeye karar vermiş
tir. Belediye reisi Muhittin bev 
bu işle bizzat uğraşmaya başla

mışlar, Yakında mütahassas kim
selerden bir komisyon seçilerek 
halka temiz süt içirme işi görü
şülecektir. 

Halen Istanbulda giinde 33490 
kilo süt çıkarılmaktadır. Bunun 

28490 kilosu lıtanbul dahilinde 
elde edilmekte, geri kalanı Ya
Jovadan gelmektedir. 

Istanbulun günlük süt sarfiyata 
5000U kilodur. lstihal miktarı 
33490 kilo olduğuna göre geri ka: 

lan mikdarın su olduğu da mey
dandadır. SUtçüler ce~iyeti seyyar 
sütçillerin çoğaldığını ve bunların 

süte yarı yarıya, hatta daha fazla 
su karıştırdıklarını iddia etmekte 
ve bu halin önüne geçme~ için 

tedbir alacaklarmı söylemektedir
ler. Belediye, sütcüler cemiyeti
nin bu teşebbüsünü beğenmekte 
ve elden g-elen yardımı esirgeme
yeceğini söylemektedir. 

Belediye, son bir sene zarfında 
adetleri 3000 geçen seyyar süt
çülerin miktarım azaltmağa, bun· 

lan sıhhi muayeneye tabi kılma
ğa, sütlerin sık, muayene edilme
sini temine çalışacaktır. 

Musiki san'atkArları 
cemiyeti 

lstanbul musiki san'atkarları 
cemiyeti merkezinin yeni ve da. 
ha müsait bir binaya taşınacağı· 
nı yazmıştık. Cemiyetin yeni 

merkezi Beyoğlunda Bursa soka
ğındadır. Açılma merasimi bugün 
saat on beşte yapılacaktır. 

Kont Gravlna'oın 
cenazesi 

Dantzig, 13 ( A.A ) - Volf 
ajansından; Geçenlerde ölen kont 
Gravina'nm cenazesi bu sabah 
ltalyaya gönderilmiştir. 

Malullerimiz 
Harp malulleri cemiyeti umu

mi merkezinden: 

1 - Harp ma'iıllerinin maat· 
larile terfih zamlarının 1847 nu· 
maralı kanunun 2 inci maddesi

nin A ve D fıkraları mücibince 
kazanç ve 1890 No. h kanun•ın 

ikinci maddesinin B fıkrası mü
cibince buhran vergisinden müs
tesna tutulmaları Jizım geldiğini 

Maliye vekAleti celileıinin3634-34 
numaralı e:nirlerile bilumum def
terdarlaklara tamim edilmiıtir. 

2 - 551 No. la terfıh kanunu 
mccibince 200lira değerinde erazı 
tefvizi icap eden beşinci ve altın
cı dereceden malul efrattan şim-

diye kader arazi almayanlara is
tihkaklarınm derhal tefvizi lüzu· 
mu Maliye vekaleti celilesioin 
394· 28 No. h emirnamelerile def
terdarhldara hamim o'.unmuştur. 

Gerek ver~;ler hakkında yan· 
laşlağa maruz kalmış o1an ve ge· 
rekse araıi almayan ma'QI ar
kadaılarm derhal merbut bulun
dukları malmüdürlüklerine mUra· 
caatları rica 

MUterclml: 
Zonguldak mebusu 

Halil 

Cemiyette delikanlının nefs' 
başka istinat noktası yokf 

bd . b'. k Delikanh işte kendini kapıp \ me eı, ızım 
cemiyete koyverdi. Fakat cemi- büyüklüğümüzle •1 

yet nedir henüz bilmiyor. Eğer sevk ve idare e 
nefsinden' ve ailesinden başka fazilet, şahsi büyD 
istinat edecek bir kuvvet ve fa. mez, o bizatihi biiY d 
zilet mebdei bulabileceğini ümit heti bilmekten .,e 
ederse aldanır. Cemiyet, her ta- azadedir. Fazilet, b• 
rafı buz tutmuş, boş ve ıssiz bir ğü feda etmeyi "e 1 

beyabandır, ondan hiç bir sacak Jet ve hakarete k• 
duyğu beklemeyiniz; onun sizinle göze aldıra bilir. 
hiç bir alikası yotur, sizi tam- bu müntehaya var 
maz, o sizi yalnız bir oyuncak Bilakis, ekseriya ke~ 
telakki eder, sizi eyleccelerile, yüldüğümüze merbU 
fenahğa sevkeden heves\erile al- müba'ağah bir fikir; 
datarak uçurumlara yuvarlar, he- mühim vazifeleri fe ~ 
le ayaklarınız, bir dolaşsın, sizi sebep o!ur. Şu halde 
derhal parçalar, hiçbir şey olma sen pek na kifı "' 
mış gibi yürümesine, koşmasına ahlak mebdeidir. Fak• 
ve mezarınızın üzerinde tepinüp bizi yüksek hareke 
oynamasrna devam eder. maya ve alçak olall 

Cemiyette delikanlının, kendi maya sevkeder, g 
nefsinden başka hiç bir istinat men \'akışacağın da 
noktası, hiç bir kuvvet mebdei tur. Gençlikten, bet 
yoktur. Fakat acaba, insanlara doğru değildir. bel 
idare eden hareket mebdeleri esası kurtarmaya eb 
içinde gençliğe en mlisait olanı melidir. (Şeref) mahi 
hangisidir? Methur bir siyasi şühret hırsından dıb• 
nazariyeye göre, her biri hususi < 
bir amil ile müteharrjk olmak 
üzre üç tane idare şekli vardır: 

istibdat idaresi, korkoya; meş
rutiyet idaresi şerefe; cümhuri
yet idaresi, fazilete istinat eder. 
Monteskiönun bu uydurma na
zariyesini, doğrumudur, yanlışmı
dır, mUnakaşa etmeksizin ruh
larm, (ahlaki idare) sine tatbik 
edebiliriz. Çocukluğa hakim olan 
fey, şeflcıt mtbdeile karıştırdı
ğımız korku mebdeidir. Olgun 
insanlara hak ve vazife, yani fa
zilet mebdei, gençliğe de şeref 
ve na'tlus mebdei hakimdir. 

Korku, gençlik için, hiç bir 

Çare 
Kralcıların 

göre hük 
çekillll 

fayda umulmıyacak kadar fena bep!ere binaen me 
bir kuvvei muharrikedir : Çünkü, faaline ve arzusuna 
ya aptallaşlmr ve yahut isyan dağım izah ve en i 

Atina, 13 (A.A) -
kaya mensup meb'u 
darisin Reisicümbur 
göndermiş olduğu 111 
vip elmekttdirler. ~ 
reisi bu mektubuD 
birlik hükumetinin 

ettirir. Şefkat ve nevaziş daha nin Venize kabine 
çok müessir olmakla beraber te- olacağım ilave ehn 
siri devamlı değildir : Delikanlı 
annesinin huzurunda pek temiz 
duygulara malik olabilir; fakat 
ondan bir kere ayrıhp la hürri
yetine kavuştu mu, bu duygula
rın ihtirasla b arşısında derman
dan düıecekleri muhakkaktır. 

Vazife ve fazilet mefhumu ise 
olgun bir yaşa gelinmedikçe an
laşılamaz. Terbiyer.iler tarafaodan 
ifrat ile tekrar olunan ve yaşla
rının henüz müsait olmamasından 
dolayı çocuklara azap ve ıstırap 
ile müteradif gibi görünen bu 
muazzam f aıilet kelimesinin ma
nasına, ancak hayat ve mesainin 
ciddi icapları i~inde yuvarlandık· 
tan sonra nllfuı edebiliriz. 

Halbuki delikanlı, henüz ço· 
cuk'uğun ilk intibalarmdan kur
tulmuı değildir. Fazilet onun 
genç muhayyelesine pek az şey
Jer anlatabilir. Gerçi büyük mih
netlerle karşılaıan bazı ruhlarm 
sinlerine mahsus fikir seviyesini 
geçebileceklerini inkar edemez
sek de gençlik Uzerinde en müeı· 
sir ve en çok itimada !Ayık meb
dein (şeref) olduğuna kaniiz. 

Şeref nedir? Şeref bizi, ken
di öz nazarımızda yükseitecek 
hareketler yapmaya ve bilAkiı al
çalmamm mucip olan ıeylerden 
sakınmaya ıevk ve icbar eden 
bir mebdedir. Vazife ve fazild 
mebdei; saf ve sadedir, müsta
kil ve mutlaktır, tabıımızla ali-

Yer fıstığı t 
yapılı 

Tekirdağı ve ci 

sene yer fıs tığı ekil 
rübe yapılmıtlı. 

Bu tecrübe çok 
vermit olduğundan 

Ziraat odum ne:I 

yerlerde yer fııtıi• 

tetebbüılerde bul 

Sanayiimizde 

yağı yerf ııtığındafl 

car et odası yerf ıttl 

hemmiyet vernıekt 
Verilen malC1111•t' 

odası yerfııtığı ek 

bedava olarak tob;' 

oda heyetinden t 
tir. 
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Kahve alış verişi ................................................................ 

yonlarcaliralık kahve 
aldığımız Brezilya 
zden mal alacak mı? 
rezilyalı " Bize teklif ede 1 ki . d n oma-

sız en_ m_a_I . alalım ! " diyor 
· yanın her yıl bize milyon
rahk kıbve sattığı halde 
etimiz m ahsullcrinden hiç 
almaması günün iktisadi 

erinden birini teşkil et· 
'r. HDkfametimizin bu vazi· 
ıııında Brezilya ithalatına 
eceği de söyleniyor. 

bahis elrafmda, lıtanbulda 
Brezilyalı ve ıalihiyetli 

gazetecilere bazı izahat 
• . Mukabil tarafın noktai 
göstermesi itibarile dik-

ten bu iıahat şudur; 
ezilyanın Türkiye mah· 
811'" almak istemediği 
yapıl~n hücumların ye-

olmadıgı kanatindeyim. 
• dünyanın t!n büyUk kah
tcısıdır. Türkiyede iıtihlik 
lc~hve tamamile Brezilya· 
ir. Fakat Brezilya TOrki· 

\'e piyasasını elde etmek 
bir propıgandı yapma· 

•elerimiz bütün dünyada 

ve iki memleket arasında ticari 
mübadele usullerini tanzim et
mek vazifesiJe Ankarada bir 
büro tesis etmittir. Bu bUronun 
vazifesi Ankarıda 11lihiyetli 
dairelerle temas ederek iki mem· 
leket arasında ticari mübadele 
esularanı ve mübadele listelerini 
tanzim etmektir. 

ikinci eller 
"Burada ıunu da söylemek 

icap eder ki, Türkiyeye ithal 
edilen kahve lımamile Brezilya
dan gelmekle beraber büyük bir 

kısmı Tiryeıle, Marıilya ve Ham
burg gibi Avrupa piyasaların-

dan, yani ikinci ellerden tedarik 
edilir. Ankarada .. Kahve mecli-

s;,. mUme11ıllerile Türk hUkü 

meti arasında açılan müzakereler 

kısmen de bunun önüne geçmeyi 
istihdaf etmektedir. 

Eski lktısat vekili" Mustafa Şe· 
ref beyle "Brezilya kahve mec· 
lisi,, mümessili M. Şarl Levi ara
smda bir müddet evvel başlıyan 

VAKiT 

Ucuzluk 
(Baş tarafı ı inci .. yıfada) 

nenler artık hayvanlara borçları 
mukabilinde alacaklılarına ucuz· 
ca devretmeye başlamışlardır. 

Erdehanda bu sene canla elin 
okkası 10 kuruştur, bir çift ko· 
yun (100 llOlcilo) 9 lirayadar. 

Geçen sene gene orada bir 
çift koyun 13· 14 lira idi, daha 
evvelki sene ise 20 21 Jira. Ke· 
silmiş etin okkası Erdehanda 
20 kuruştur. Okkada 6 kuruş 
yol parası gidiyor. lıtanbul 
mazbahasıda okkada 10 kuruş 
almaktadır. Bu suretle Erdehan 
dan Istanbula gelen kıvırcığın 
okkası 36 kuruş tutuyor ki bu· 
rada bunun 50.60 kuruşa satıl· 
masını çok görmemek lizımdır. _ 

O '<üze gelince o tarafta can· 
fısı 7, cansızı 14 kuruştur. Bir 
çift 'öküzü 35 liraya satıyor· 
lar, 35 Jirada lstanbula yol mas· 
rafı, 1 O lira mezbaha parası var· 
dır. Bunun da okkası 40 kurufa 
gelir ki bu da oradaki fiatlara 
ço'c birfey eklenmediğini göste· 
rir. Hülsa fiatlar düşktUr. Et fi· 
atlarındaki bu düşükll1ğe bir se· 
bep Yunanistanın döviz ihraç 
etmeyerek mal satın almaması· 

dır. Netice: geçen ve evvelki 
senelere nazaran ucuzluk var. 
Fakat dediğimiz gibi bu yüzden 
relen ucuz'uk acaba faydalı mı? 
Diğer bir çok malların ucuzluğu· 
na da buna benzer sebepler var· 
dir ki bu neticenin hayırla olup 
olmayacağını iki sene ıonra an· 
layacağız. 

Sayıfa 9 

Cenevrede Türk tezi 
Silah ve mühimmat imali Beynel

milel kontrol altına alınmalıdır 
CENEVRE, 13 (A. A.) - A

nadolu Ajanıının muhabiri bildi
rıyor: 

Terki teılihat komiıyonu ge • 
çen temmuzda tatil kararı verme· 
den evvel gerek huıuıi, gerek 
reımi harp silahları ve mühim • 
matı imal eden fabrikaların bir 
nizama rapta hakkında bir karar 
vermitti. Bu karara nazaran fİm· 
diden bu meaeleyi tetkik ederek 
konferanıın aelccek ~timaanda 

teklifte bulunmak üzere bir komi
te tetkil edilmittir. 15 devletin 
dahil bulunduğu bu komiıyona 
Türkiye de davet edilmiıtir. Hu -
ıusi veya reımi ıilih ve mühim
mat imalatının tanzimi komisyo • 
nuna hükumetimiz namına millet· 
ler cemiyetinin içtimaı münaae • 
betile Cenevrede bulunan Nec
meddin Sadık Bey iıtirak etmek· 
tedir. 

kalarmın iJgaıı ve devlet fabriJCa•, 
larmm serbeıt barakılma11nı tek • 
lif eden Franaız murahhuına ce
vaben devlet f abrikalarımn da 
hususi fabrikalar gibi beyne imi· 
lel kontroJa tabi tutulmadıkça ted 
birin yarım kalacagını ıöylemiı 

\"C demiıtir ki: "Huıuai ıilih ve 
mühimmat fabrikalarını ilga ede
rek devlet fabrikalarını ıilah ima· 
linde ıerbeıt bırakmak bu ıaha • 
da hiçbir §ey yapmamıı olmakla 
müıavidir. Böyle bir yarım tedbir 
fay dala olmaktan ziyade muzır • 
dır. Çünkü devlet fabrikalarına 
malik ol.mıyan memleketleri di • 
ğcrlerinin keyfine tabi tutmaktır. 
Yalnız huıuıi fabrikalar üzerinde 
cari kıımi bir kontrol Türk heye• 
tince ıilah ve mühimmat imalinin 
kontrolu degil bir kmm devletle· 
rin diğer bir kmm devletler tara• 
fmdan kontrol edilmesi demek • 
tir. Türkiye böyle bir !eye razı o• 
lamaz. Eaaıen bu gibi emeller 
beynelmilel ~ahada kabili tahak • 
kuk değildir. Eğer yalnız hususi 
fabrikalar ilga ediline her devlet 
kendi memleketinde fabrikalar 
in,aıına batlıyacaktır.,, t 

Murahha11mız Türkiyeyi misal 

getirerek ıilih imalatını ve ticare

tini tahdit eden beynelmilel mu • 
kavele akli ihtimali üzerine milli 
müdafaaıına çok ha11aı ve kıs • 

le tanındığı için bir çok 
ketler ve bu arada Türki· 
iıtihlik ettiğı kahveyi Be· 
dan almayı menfeatine 
k bulmuştur. 

müzakerelerde bazı eaas!ar te
karrür ettirilmişti . Fakat yeni 
Iktısat vekili Celil bey evvelce 

:::::::::::: :::::::::::::::::::::nn::::::::::::::::::::::: 

Komiıyonun bu ıünkü içtima· 
ında Neamettin Sadık bey, beya· 
nalla bulunarak ıilih ve mühim • 
mat imalata hakkında Türkiye 
noktai nazarını anlatmıthr. Nec -
meddin Sadık bey, ıilih ve mü
himmat f abrikalarma malik mem
leketlerin teılihatlarını arttırmı • 
ya mecbur olduklarını ve bunun 
teılihatta rekabete müncer olaca· 
ğını huıuıi fabrikaların iıe ka
zanç ıaikaıile fazla miktarda mü· 
himmat satmak hevesine kapıla -
rak cihan ıulhünü tehdit eden bir 
amil te§kil eylediklerini, ailah ve 
mühimmat f abrkaları kontrol al· 
tına alınmadıkça terki tealihattan 
babıediJemiyeceiini anlatmıı ve 
Türkiye noktai nazarından bu 
kontrolun yesine çareıi ıilih ve 
mühimmat imal eden huauıt f ab
rikalarla devlet fabrikalarının 
beynelmilel bir idare oldujunu 
aöyliyerek bu beynelmilel mütte
rek idarenin ne tekilde tatbik e· 
dileceiini izah ederek ıerek hu
ımi aermayelerin ve serek mün -
ferit devlet f abrikalarmın orta • 
dan kalkacaiını ve hiçbir devle • 
tin kendi araziıi dahilinde bütün 
ıilihları birden imal etmek imka
nı~•. malik olamıyacağmı ıöyle _ 
mıttır. 

kanç olan Türkiyenin büyük silah 
ve mühimmat fabrikalnrı inıa et
mek mecburiyetinde kaldığını ve 

bunun için bu mali buhran dev· 
rinde milyonlar defnettiğini an • 

Ye iıtihaal eden memleket 
ereziJya deiiJdir. Ko!om

eella Ye merkezi Ame· 
diter bazı memlelcetler
bn istih11I edilir. Fakat 

kararlaıtırılın eaaalar llzerinde 
bazı tadiller yıpılma11nı iıtedi
ğindea mOıakereler yeniden 
batlamıı demektir. Bu mBıımke
relerin çok lcııa bir zamanda bir 
netice nreceğini Omit ediyoruz. 

taka erkanı tarafından kartılan • 
mıı ve otellerine yerleıtirilmiıler· 
dir. 

Türkiye futbol birincilikleri latnut Ye eler huıuıf fabrikalar 
ilıa ediline diler memleketlerin 

• yetiıen kahve, tatlı kahve 
husuıi bir nevidir ve en 
· 1• kahvesinin iki misli 
atla •atılır. Brezilyadan Zeytin, incir ve DzDm 

nihai mü .. bakalarına bizzat ne· 
zaret etmek üzere futbol f ederu· 
yonu reiıi Hamdi Emin bey de 
Merain vapuru ile tehrimize sel
mittir. 

de Türkiyeyi takip edeceklerini 
söylemit ve ıözlerine fu ıuretle 
nihayet vermiıtir: "Huıuıi ve dev 

let fabrikalarının beynelmilel 

kontrol altına alınmaaını talep e• 
der. Tedbir bu ıekilde bütün dev• 
Jetlere müsavi hukuk bahıeden 
tam bir kontrol mahiyetinde ol· 
mazıa Türkiye ıilah ve mühim • 
mat imalatının ıerbeıt kalmuına 
taraftardır. Kısmi bir kontrolu ta
zammun eden ve tam fili ve haki· 
ki bir kontrola mıincer oLmıyan 
hiçbir mukaveleye ittirak etmiye • 
ceğini tee11üfleriyle beyan eder.,, 

hYe mOıtabıili memleket
etiıtirdiiı lcabve don,a iı

ltının ancak dörtte birine 
ili eder. Dllnya iıtibl&klta
artte üçünü Brezilya temin 

· m gibi, Türkiye kahve 
ı Brezilyadan temin et

•enfaatio e uygun bulmuı, 
na mukabil mahsullerini 

a piyasalarında tanıtmak 
bir fey yapmamıştır. 
ya itbalit tacirleri TOr· 

ne gibi mahsuller ala· 
eri Ve bunlan ne suretle 
edebilecekleri hakkında 

likire eahip değillerdir. Bu 

il
en de Brezilyanın mesul 
ece'" · gını Hnnetmiyorum. 

abve mecllsl 
n·ı ı ya kahve trüstU nün 
e n:.ukabil Türlciye "mah· 
~·tı~ ıhnmaıı hakkında 

tıcaretbıncs'ı t f 
1 ara ın· 

pı an teklifi rcdetr · · k 
haberlerin de d 

1~1 ıc 
1
-

. •- ogru o· 
•m•ln yoktur. çn k 

d ilk h un n 
a a a ve tröstü d' 
elckül yoktur. " ıye 
lelcetimizde her k h T a ve 

~ ı ve ıhracıtcısı arzu 
mıktarda ve işine gelen 

••hve satmakta tamarnile 
ttir. Yalnız "Kahve mec
nilen resmi bir idare var-

harice fena nevi kahve 
bDa mani olmak için kah

einıin · kontrol eder. 
Ye meclis· ,, Türk iyeye 

laball Diyetini göılermek 

"'Bununla beraber. bizim için 
en bDyUk mOıkol TOrkiyenin biı· 
den eatan aidatı lcabYeyi kartıla· 
mak için TOrlciyedea ne aibi 
mahaaUer alabilecejimizi tayin 
etmektedir. Brezilya •ynı uman· 
da toton de iıtibııl ettiti için 

Türkiye tOtOnll aahn almaklıjı· 
mıza imkAn yoktur. Fakat zey· 
tin, zeytin yıj'ı, kuru incir ve 
üzüm satın alabiliriz. 

Herhalde bcrıeyden evvel iki 
memleket itbalit ve ihracatçılara 

arasında c!oğrudan doğruya mll· 
nasebet tesisine çalıımak llıımdır. 

Ticari münasebetimizin inkiıafı 
için buna şiddetle ihtiyıç vardır. 

TOrkiye ile BrcıilyA arasında 
doğrudan doğruya işliyen vapur 

seferleri ihdası bu neticeyi te· 
min için en emin vasıtadır. 

Türkiye bi
rincilikleri 

Guruplar arasında 
kur'a çekildi 

lZMIR, 13 (A. A.) - Türki· 

ye futbol birinciliklerine ittirak 

etmek üzere dün aktam ıeç vakit 

Konya İdman yurdu ve buıün ak

tam üzeri de Trabzon ldman yur

du ıehrimize ıelmitlerdir. Her 

iki kafile lzmir ıporculan •• mm· 

Hamdi Emin bey, lzmir oyun • 
culanndan Jıtanbul ve Ankara 
aalıalarında aöremediklerini iz • 
mirde sörmek arzuıunu izhar et • 
mit olduiundan 21 teırinievel 

cuma sünü yapılacak final ma -
çından evvel iki lzmir muhteliti 
teılril edilerek bunlar araaanda 

bir müıabaka yapılacaktır. 

Tür:kiye futbol birinciliklerine 

İftİrak edecek olan bet grup bi • 
rinciıi araaanda çekilen kur'a ne -
ticeıinde takımlar ıu numarala • 
rı almıılardır. 

1 Konya, 2 lıtanbul, 3 İzmir 
ı 

4 Trabzon, 5 Eıkiıehirdir.,, 

Buna nazaran fiküıtür ıu ıu _ 
retle teıbit edil.mittir: 

14 teırinievel cuma: Saat 13,30 
da rcımi geçit, ıaat 14 le bir ve 
iki numaralı takımlar a raıında 
maç. Hakem Cafer bey. Saat 16 
da üç ve dört numaralı takımlar 
araamda maç. Hakem Aptullah 
Bey. 

16 tetrinievel pazar: Saat 16 
da bir ve iki galibi beı numaralı 
takımla karıı latacaktır. 

21 tetrinievel cuma: Saat 14 
le iki lzmir karıtık takımı araım· 
da huıusi müaabaka. Saat 16 da 
dört galibi ile 1, 2 ve 5 galibi ara
aanda f İnal. Berabere kalan takım 
farın oyunu temdit edilecektir. 
Temdide ragmen berabere kalan· 
lar hafta aruında karıılqtJrıla • 
caklardır. 

Necmeddin Sadık Bey yalnız 
huıuıi ıilih ve mühimmat fahri • 

frakın Milletler cemi-
• • • 

yetıne gırmesı 

Gazi Hz. ile Kral Faysal Hz. arasında 
telgraflar taati olundu 

ANKARA, 13 (A. A.) - Rei· 
ıicümhur Gazi Muıtaf a Kemal 
Hazretleri lrakm Milletler cemi • 
yetine ıirmeıi mıinuebetile Irak 
krala fayaal Hazretlerine ataiı • 
daki telırafı ıöndermittir: 

"Komtu ve doıt lrakın tam İı· 
tik)iline •ahip bir devlet olarak 

milletler mecliıine ıirmeai beni 
ve Türk milletini pek memnun 
eden bir hidıe olmuıtur. Hara· 

retli tebriklerimi takdim eder ve 
çok ıamimi doıtluk hiılerimi bu 
meı'ut veıile ile de tekrar eyle • 
rim.,, 

Gazi Muıtaf a Kemal 
Jrak krab F a1sal Hazretleri ıu 

cevabı göndermiıtir: 

"lrakın tam İıtiklil ıahibi bir 
devlet olarak milletler cemiyetine 
girmeıi dolayısile zatı fahima • 
nelerinden tebriklerini mutazam 
mın ıamimi telgrafnameniz üze • 
rimde en güzel teıiri yaptı. Dai • 
ma her türlü takdir ile hatırlıya • 
cagımız kuvvetli doıtluk hiılerini 
ifade buyurmanı:ıdan dolayı ken• 

di namıma ve Irak milleti namı • 
na en ıamimi ıukranlorımı zatı 

fahimanelerine takdim eder, zatı 
fahimanele-i için izzet ve ıaade • 
tin devamını, tanlı Tıirk milleti 

için bir ebedi ikbal temenni eyle
Kral fa,_ı 
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Gazetenin satışı günden güne 
düşüyordu. idare memuru, hasta
lığını behane ederek üç gündür 
uğramıyor, muharrirler, mürettip· 
ler vezneyi muhasara ederek: 

- Para, 
Diye dayanıyorlardı. 
O güne kadar hiç sesini çıkar

mamış olan tahrir müdürü, pat -
ronun yanına girdi ve: 

Satış yükseliyor 

- Azizim, dedi, hani ya, dün 
ile bu günün satışı arasında bir 
fark olmadı? 

Süruri, patrona tuhaf tuhaf 
baktı, cevap vermeden kapıyı ka· 
payıp çıktı, gene kolleksiyonlara 
daldı. 

Tam öğleye doğru, muharrirler 
masalarının üzerine peynir üzüm
lerini sererek yemiye batladıkları 
bir sırada, ~ruri bir deli gibi tah
rir odasına hücum etti ve: 

- Buldum, ç~uklar, buldum. 

Diye bağırarak sıçramıya baş
ladı. Ortalıkta biraz sükunet o -- Ben, gazetenin satı•ının 

'ı' lunca da anlattı: 

- Efendim, dedi, bu böyle de
vam ederse, bizim için, yapılacak 
bir tek iş var! Kapamak. Halbu -
ki ..• 

- Halbuki ne? .. 

yükselebilmesi için bir çare bi1i • 
yorum. 

- Ne duruyorsun öyleyse, yap
sana!.. 

- Yalnız, bir şey canımı sıkı
yor. Biliyorsunuz ki, gazetemiz 
bugüne gelene kadar hakikatten 
bqka bir fey yazmadı. Ameri -
kan gazeteciliği böyle imiş diye, 
pireyi deve, yalanı dolma diye 
yutturmadı, palavra edebiyatın • 
dan ç'ekindi. 

Patron somurtarak dinliyor -
du: 

- Zaten, dedi, ifte bunun için 
ıatııunız dütüyor ya .. Azizim o -
kuyucu dediğin Jimdi böyle fey • 
lerden hoşlanıyor, eğer bunu se • 
zip, vaktile ona göre tedbir alma
dıysan, kabahat senin? .• 

Tahrir müdürü, münakaşa et· 
mek istemiyordu. Kendisinin o gü 
ne kadar, bir çok siyasi hadiseler 
olurken, ba,muharririn "Memle -
kette bir çivi fa.brikası yapıldığı 
takdirde kunduracılığın alacalı 

inkigaf,, hakkında yazdığı bat -
makaleleri halka okutturacağım 
diye nasıl üzüldüğünü hatırlama
sına rağmen münakaşa etmek is -
temiyordu. Onun bu sük\ıtunu ka
bahatini kabul etmek manasına a· 
lan patron iti ilerletti: 

- Yazıları gösteremiyorsunuz 
efendim, resimler fena yapılıyor .. 
Nedir o birinci sayıfanın hali? 
Zevk namına bir şey yok. "San • 
dalları hangi renge boya.malı 

il 

"Lodos havalarda pencereler açıl· 
malıdır,, "Suyun içinde mikrop 
yokıa temizdir,, "Piza kulesinin 
merkezi sıkleti,, gibi yazdığım bir 
ıürü makaleleri zamanında ve gü
nü gününe neıretmediğin için o • 

kuyucu kaybettik. 
Tahrir müdürü dinliyordu. 

Patron nefes almak için durunca, 
aanki bu söylediklerini duymamış 
gibi, devam etti : 

- Biz, demiştim, palavra ede
biyatı yapmadık, fakat şimdi, bu
nu yapmak mecburiyetindeyiz. 
Bunun için de bir tek çaremiz 
var. 

- Söylesene be birader, de -
mindenberi seni dinliyorum. 

- Bu işin mütehaaıısı, bizim 
eski muharrirlerden Süruriyi iş 
başına getirmek .• 

Uzun mücadelelerden sonra, 
patron, tahrir müdürünün teklifi
ni kabul etti. Süruri çağırıldı, ga
zeteyi yükselttiği takdirde, her ar 
tacak bin nüsha başında kendisi· 
ne aylığından başka beş lira ve· 
rileceği vadedildi. 

Süruri, ite baıladığının ilk gü
nü, kolleksiyon daireİine kapan
dı ve on, on beş sene evvelki ga

zeteleri gözden geçirmiye başla -
dı. Böylece aıkşama kadar çalıştı. 
Bir takım notlar aldı. 
~ stilı gene ayni suretle i· 

ıe koyulmuş olan Süruriyi patron 
çağrrdn 

- Habrlıyorsunuz ya, bundan 
yirmi sene evvel, Şişlide büyük 
bir hadise olmuş, genç bir kadın, 
kendisini aldatıp evinden kaçı • 
ran, sonra bir çocuğu olunca ken
disini bırakmak istiyen aşıkım 
vurup öldürmüştü. Aşık memleke
tin en tanınmış zenginlerinden, 
halı kralı Şemsettin beydi. Şimdi 
hep birden bu kadının, çocuğu -
nun ne olduğunu arıyacağız, eğer 
onları ele geçirebilirsek, mühim 
ve sanıaıyonel bir . ·~ yazı çıka

rırız. Haydi, hep birden it başı· 
na!.. 

Bütün muharrirler, timdi şeh
rin dört bir tarafına yayılmışlar, 
bu hadisenin kahramanlarını arı
yorlardı. Süruri, her akşam, eli 
bot dönen muharrirleri haıbyor: 

- Bir para etmezsiniz, diyor
du, bu kadarcık şeyi de bulama
dınız mı? 

Onlar arıya dursun, Sürüri, 
tahrir odasından çıkmadan bir sü
rü İşler yapıyordu. Bir gün, ka • 
binenin en kuvvetli bulunduğu bir 
sırada, başmuharririn ağzından 

uydurma bir başmakale yazarak 
iktısat işlerine hücum etmiş, pa -
Javra olmakla beraber işi öyle 
sunturlu tarafından tutturmuştu 
ki, iktısat vekili istifaya mecbur 
kalmıştı. Herkes, bilhassa rakip 
gazeteler, başmuharririn nasıl o
lup da böyle bir başmakale yaz • 
dığına hayret etmişlerdi. Gazete 
derhal iki bin fırlamıştı. Fakat o 
gün, henüz daha vekilin istifası 
gelmeden evvel, başmuharririn 

hali görülecek ~eydi. Saçını batı· 
nı yoluyor: 

- Bu ne küstahlık, diyordu, 
tekzip yazacağım, bu başmakale
yi ben yazmadım .. Nasıl olur? 

Tekzip yazacağım .. !kinci ta -
hı yapalım .• 

- Süruri elinde bir telgraf gü
lerek tasdik ediyordu: 

- Evet, timdi emir verdim, i· 
kinci tabı için hazırlanıyorlar, 
yalnız, tekzip neşretmek için de -
ği}.. Bunu neıretmek için, bakı -
mz! .•• 

Ba§muharrir, Sürurinin uzat -
tığı telgrafı alıp okuyunca büsbü
tün şaşaladı. Telgraf, iktısat ve -
kilinin istifasını bildiriyor, muha
bir, ba,muharriri tebrik ediyordu. 

zavallı adamcağız hadiselerin 
aldığı bu vaziyet karşısında sus • 
maktan başka çare bulamadı. Hal 
ta, memnun bile olmuştu, öyle 
ya .• Vekil kendi imza.sile çıkan 
bir yazıdan istifa etmemiş miydi? 

O gün, başmuharrir, Ankara 
caddesinden, koltukları biraz da 
ha kalkık geçiyor, etrafına her 
zamankinden daha vakur selam • 
lar veriyordu. 

Nihayet, Şemsettin beyin kati
'•, bulundu. Selma isminde olan 

VAKiT 

1 
Yazan: 

fa. 

Nizamettin Nazife -

bu kadın, atıkını vurduktan son -
ra da kendisini çocukluğundanbe
ri seven, bu kabahatini affeden 
uzak bir akrabasile evlenmişti. 

Hamdi bey isminde olan bu adam 
rejide başkatipti, ve Selmanın kı
zını kendi evladı olarak kabul et· 
mişti. Leyla, kendisinin ne şerait 
içinde doğduğunu, uıl babasının 
kim olduğunu bilmiyordu ve genç 
bir mühendisle nişanlıydılar, ne • 
redeyse düğünleri olacaktı. 

Gazetede, bu yirmi senelik 
vak'aya dair ilk yazılar çıkar çık· 
maz, Selma hanım deli gibi oldu. 
Fotoğrafını, kızının kocasının re
simlerini hu hınzır gazeteciler ne· 
reden bulmuşlardı? Bu müthiş re
zalete dayanamıyacağını anlıyan 
Selma hanım, derhal eline sübli· 
me şişesini aldığı gibi bir hamle
de içti, ve yerlere serildi. 

Gazetenin fotoğrafçısı belki 
bir hadise olur ümidile Süruri ta· 
rafından o taraflara gönderilmiş
ti ve evin etrafında dolaşıyordu. 
Eve alelacele doktorlar ve t>olis -
ler koştuğunu görünce usulca so • 
1..-uldu, can çekişmekte olan ka -
dının bir fotoğrafını alarak gaze
teye koştu. Süruri derhal bir ikin
ci tabı yaparak hadiseden bütün 
şehir halkını haberdar etti. Gaze
te artık sekiz bin kadar yüksel -
mişti, ve gittikçe yükseliyordu. 

Selma Hanımın ölümü, Leyla 
için sonuncu felaket olarak kal -
mamıştı. Nişanlısının ailesi, der -
hal onunla alakalarını kesmişler, 
mühendise de, bir daha Lcylanm 
ismini anmamasını tenbih etmiş • 
lerdi. 

Leyla, şimdi, Hamdi beyle yal
mz kalmıştı. Bu adam kendisine 
babalık etmişti ama, babası de -
ğildi. O güne kadar hayatı tatlı 

bir deniz seyahati gibi ralıal gör
mü~ olan Leyla, işte müthi~ bir 
fırtına ile karşılaşıyordu. 

Leyla, uzun uzun düşünmedi. 
Kararını vermişti. Hemen bir oto· 
mobile atlıyarak gazetenin yolunu 
tuttu. O kadar dalgın ve asabi 
idi ki, köprüden geçerken nişarı.
lısmın otomobili ile karşılaştığını 
hile görmemişti. 

"' "' "' 
SUruri, tahrir müdürünün oda-

smda ellerini uğuşturarak: 
- Üstat, diyordu, nasıl? Se • 

kiz bin arttık. Yarın, eğer kız cla 
bir şey yapacak olursa, iki bin 
daha artarız, muhakkak! .. Zaten, 
Halimle Zihniyi, onu takibe me -
mur ettim. 

Tam bu esnada, içeriye, Zihni 
koşarak girdi ve: 

- Leyla, dedi, buraya geli • 
yor. Yallah bilmem ama niyeti 
fena! .. 

Süruri, sapsarı kesilmişti. He
men yan kapıdan muharrirler o • 
dasına geçerek hadiseyi bekledi. 
Filhakika iki saniye sonra, içeri
ye Leyla girerek tahrir müdürii • 
ne: 

- Annemi niçin öldürdünüz, 
niçin? 

Diyerek çantasından küçük bir 

Dikket 
,~_:w hanında 16-17 No. 

da M. Adnan faminde bir şahıs 
kendine mahrukat tüccarı ve 
Sovyetlerin Beyoğlu ve Ankara
nın .kömür Bursa ve Eskişehirin 
gaz, benzin act:ntahklarını aldı· 

ğmı ifade ederek güya Sovyetler 
tarafmdan kendine verilmiş mü
teaddit teklif mektupları cevap
larını ve mukavelenamelerini Bey-

oğlu 6 ıncı noterinden tev<1rihi 
muhtehfede tasdik ettirerek bi
ze ibraz ile iğfal ederek bizden 

ve lıifvS111ta cem'an (2200) Jira 
d~:trltl\'.aşt\l'. Antal şirketine 
yaptırılan protestodan ve Sov
yetlere bizzat müracaatimiz de 
bize ~österdiği evrakların kimi

len sahte olduğunu öğrenerek 
hakkında makamı aides:ne mü· 
racaat ettik. Bizi iğfal ile ara· 

mızda a ktedilen ş:rketi feshetti· 
ğimiz gibi bu yüzden vaki teah
hüdatında hükmü yo\<tur. 

lstaobul Velurahan Pangaltı Ga· 
No. 17 Hindi zi Halaskar cad-

zade desi No. 187 Gül 

Osman 
Osman zade 

Halıl 

fstanbu: ikinci icra Memur:u· 
ğundan: Bir alacağın te'mini için 
mahcuz ve açık arttırma suretiJe 
ve paraya çevrilmesi mukarrer 
ve tamamına (Beş bin alh yüz 
altmış iki) Lira kıymet takdir 
edilen Beyoğfonda Şahkulu ma · 
haJlesinin Ester çıkmazı so!<ağm· 
da kain eski 29, 31 yeni 19, 21 
NumaraJarJa murakkam iki bab 
hanenin nısıf hissesinin rubu his
sesi maa intifa mülkiyetinin icra 
kılınan birinci açık arttırması 
neticesinde (iki yüz) Lira bedelle 
talibi uhdesinde kalmıt ise de 
bedeli meıkur luymeti muham
minesine nazaran dun göriilmek
le ikinci arttırmaya vazedilmiştir 
8-11-932 tarihine müsadif salı 
günü saat J 4 ila 16 ya kadar 
keza dairede ikinci açık arttır
ması icra kılınacaktır. Arttır~aya 
ittirak etmek isteyenlerin mezkur 
mahallin kıymeti muhamminesi 
olan (beş bin alh yüz aJtmış iki) 
liranın yüzde yedi bu çuiu nis· 
betinde teminat akçesi vermeleri 
Jazımdır. hakları tapo siciHerlle 
sabit olmayan ipotekli alacaklı
larla diğer alakac.!arlarm irtifak 
hakkı sahiplerinin 1'u haklarını 
ve hususile faiz ve masrafa dair 
o'an iddialarını tarihi i~andan 

itibaren yirmi gö:ı zarfında ev
rakı müsbitelerile birlikte daire· 
ye bildirmeleri IAzımdır. Aksi 
halde hakJarı tapo s!c'llerile sa
bit olmayanlar satış bedelinin 
paylaşmasandan hariç kalırJar. 

Müterakim verği ile belediye 
rüsumları ve vakıf icaresi müş· 
teriye aittir. Daha faz!a mahi 
mat almak isteyenlerin 16-10-932 
tarihinden itibaren daire divan· 
hanesinde asılı bulundurulacak 
olan arttırma şartnamesine v~ 
930 3244 numaralı dosyıısına 
rnüracaatle mahal!i mezl<fırun 

evsaf mesaha ve saires·ni havi 
bulunan vaz'iyel ve tak diri kıy· 

met raporunu görüp anlayabile
ceklet i ilan o'unur. (4794) 

tabanca ~tkardı, tahrir mücliirüne ı~~~!iiii...~~~~~!!il!!~~~~~~~~ 
doğru kaldırırken, bir el, kolunu 
tuttu. 

Bu Leylanın nişanlısı idi. 
- Leyla .. Leyla .• Yapma, seni 

seviyorum.. Gel.. Senden ayrıl -
mak istemem.. Bir kaza yapma .. 

Diyerek onu sürükledi, dı~arı 
çıkardı. 

Tahrir müdürü, eli aya" ı titri-

yerek İçeri ıiren Süruri ile pat • , 
rona: 

- Beni, dedi, bu işten mazur 
görünüz efendiler .. Allaha ısmar
ladık! 

Ve titriyen ellerile buculan -
mış olan gözlüklerini sildi, fapk l· 
sını giyip çıktı, gitti. 

Ademi Jktl 
gevşeld 

karşı en müessir detlı 
ısea Jandtır. Deposu. 

Ali Rııa l\Jerkel. e 

150 kuruş posta. ilefrt 
Irgat pazarındakı. 
rah eczanesinde buıuıı 

ğündeo: 
k. ;\li 

Fatihte Es 1 

d M. . . Hss•• a uımıran , 
lesinin Tekke 50~ 
20, 1 No. 1ı iki b 
ayrı kiraya verile' 

Müzayede rnOd 
teşrin 932 taribiP 
teşrin 932 taribiPO 
gündür. TaliplerİP 
10 da müzayedat 

lsı:ınbul ikinci icr• 
Bir borçtan dolayı 

sına karar \'trilen ı.antP' 
to\·alet karvola ve 
tarih mu~adif Çarşıınb• 
Beyoıı-ıu Kalyoncu k01 

o nll 
~ u~ :l nıımaralı hane 
za~cdc birinci açık sı11 
cağından ta ip olanl~r. ~ 
ve sa~tdn mahalli ıreY. 
nacak memurr.na ınür11 

btanbul dördüncü tc~ 
Kasımpaşada CanıUt<e 

vicller ve Selkapısr so 2() 
tlsakmda eski i, 3, l.8. 

9 17 yeni 2'.!, 21, 26, l, 28. ' 
ralarla mUrakkam ııaıeıı 1t 
bir b'drum ve ekmek!:! 
ile fevkinde dBrt dalt'C)i 
mekçl frrmınm müşteıııil• 
mir ocaklı çiçek meyhaJI 
harman mahalli kıSJ11l 
al<samr kArglr apa.rtJrıl S 
duğu ahar şahsa alt ati1' 
maralı haremevni tıerifeytl 
DarUşşafflka v'akı!larındşıı 
diğlndcn mUnkalip :mah 
itibarile yetmiş beş hlsse'i 
ralı İsme.il E!endl ve 
meyn vıı.kı!lıı.rmrhn olr.Jl 
den mUnkallp mahallin 
tertlbile seksen hissesi "it 
97 metreden ibaret ını:ıh 
loymettcn hariç bırakıl 
tesinde bulunan atlk 7 
ka vakfından olan mab 
ralı haremcynf mubterc 
den mazbut Kasımp11§8 
gediğinden mUnkallp 
18 ve 20 numaralı hare 
Kıurmpaşa Ye Darl!~ş 

olan bakkal gediğlnde:ı 
mı hisse ilibarile kırk 



VAKiT Savıfa 11 

HASAN KOLONYASI ile NESRiN 
kolonya 

ıosyon ıarındao 
bllyük 

Tenzilat 
vapJlm~tır. 

HASAN ECZA 
deposu 

Türk 

lerınzn en 

biiyük razilesi 

nedir 

Çocul<ların1 
VE 

Tutumlu 
Muktesit 

Yetiştirmek. 
hafde derhal 

Ziraat 
Bankasından 

Alınız 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

500oo lcilo sabun: Kapalı zarfla ~anakasası: 15 Teşrinievvel 932 
Cumrntesi günü saat 11 de 

50000 •• Pirinç: Kapalı zarfla münakasası: 15 1 eşrinicvvel 932 
cumartesi günU saat 13,S da 

.,Zeytinyağı: Kapalı zarfla 11\Ünakasası: 15 Teplnlevvel 
932 saat 15 te 

" eulgur: Açık münakasası: 16 Teırinievvef 932 pazar 

60000 
günü saat J 1 de 

" Kuru fasulya: Kapah zarfla münakasası: 16 Teırinievvcl 
42000 931 pazar gUnU ıaat 13,Sda 

" Toz şeker: Kapalı ıarfla münakuası: 16 Tlşrinievvel 
40000 932 paıar günü saat 15 te 

" Nohut: Açık münalcasası: 16 Teşrinievvel 932 pazar 
30ooo günü 11at ı 6 da 

" Makarna: Kapalı zarfla münık11a11: l 7 Tetrinievvel 
20000 K 932 pazartesi gDnO saat 1 ide 

" uru lizUm: Açık ml!nakısası: 17 T e,rinievvel 932 
47000 z . pazartesi gUnn saat 14 te 

" eytın: Kapala ıarfla mOnak11ası: 17 Tefrinievvel 932 
pazarteei a-ünil saat l 5 te. 

Marmara ..Usıü B h ~ 
dınlı · ı f d . . 8 rı ve Kocaeli Mfiıtahkem Mevki Kuman· 
fÜ I g. e r: 1 ıçın IOzumu olan erıakın cinı ve miktarlı rile ihale 
~ c~ı yu arc'a gö terilmiştir. işbu erzakın şartnamelerini gör· 

~· ııtıyenlerın her gün ve vermeğe talip olacakların da müna· 

11
111 gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 

•Nımna-'d D .__r-r- • en ı Levazım Satınalma komisyonuna müracaat-
._. (4946) 

1 tanbul lifini rı 
Marangoz ve lnşaatcı 1 

1 
J 

Kapı, pencere, tavan, döıeme -~~--------------------------___,. 
tamir ve imali, mesıkin plAn ve 1886 numaralı oto ır obı l ahibi Kemal cfendıuin vesaiti nak• 
proje keşif \'e şartname tanzimi liye resminden olan borcunun tah ili için haciz altına alınan 
imal ve tamirini kabul eyler. - Berlıye markalı kamyoneti 20-1 O 932 tarihine rnstlayntı Perşem• 
Kasımpaşa Kulnksızbaı~tçu 2 be gUnü saat 11 de Taksim meydanında bilmüzayede ıatılacag. 
uumara marangoz ve ınşaatçı ilan olunur. (5452 
Alaettin. - (4664) 

lstanbul d5rdüncü icra daire· 
sinden: Tamamına 47088 lira 
kıymet taktir olunan Boğaıiçinde 

' Ecıirginda Bağlar hilili ve Is· 
tinye sokağında atik 8,10, (8,lO 
mükerrer) ve cedit 14, 14 numa
ralı köşk ve rıhtım ma~alli v~ 
müştemilah saireyi havı gayrı 
menkulUn dört hiıse itibarile iki 
hissesile derununa cari yedi bu· 
çuk masura iki IOle mailez:zin 
sUIUs hissesi d6rt hisse itibarile 
iki hissesi açık arttırmaya vazedil. 
miş olup 15· J0.932 tari~ine ş~rt· 
namesi divanhaneye talık cdıle
rek 7 teırinisani 932 tarihine 
mUaadif pazartesi günü ıaat 14 
den 17 ye kadar Istıubul dör
düncü icra dairesine açık arttır· 
ma ıuretiJe satılacaktır. Arttırma 
ikincidir birinci arttırmasında 
(3000) liraya talip çıkmıı olup 
bu kerre en çok arttıran üstOnde 
bırakılacaktır. Arttırmaya iştirak 
için yüzde yedi teminat akçesi 
alınır, mliterakim vergilerile 
belediye resimleri vakıf ica· 
resi müşteriye aittir. 1424 
numaralı icra ve iflas kanununun 
119 uncu maddesine tevfikan 
hakları tapo sicillerile sabit ol· 
mayan ipotekli alacaklılar ile di· 
ğer alakadaranın ve irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklarını vt 
hususile faiı Ye maearife dair 
olan iddialarını ilin tarihinden 
itibaren yirmi gDn içinde evrakı 
mOıpltelerile bildirmeleri lbım· 
dır. Aksi halde hakları tapo si
cillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaımaıından hariç 
kalırlar. Alikidarlaran iıbu mad· 
dei kanuniye ahkimına göre tev· 
fiki hareket etmeleri ve daha 
fazla malOmat almak isteyenlerin 
929-89 doıya numarasile memu· 
riyetlmiıe mDracaatları ilin olu· 

(4819) 

lstinyede nesli,ah mahallesin
de değirmen ıokatında 158 No 
lu dUkkinda bakkal Dimitri 
Mandela Ef. ile karısı Zoiçe 
hanıma: 

Yenik5y Sulh icrasından: 
L onida Arslan oglu efendiye 

10 · 8 • 932 tarihli v yekdiğeri· 
niıe mOteselsil kefil olaral< 69 
altmış dokuz. lira borcunuzdnn 
dolayı mezkur 158 No.lu dUk
kdnda mevcut bakkaliye crr.akı 
H~ eşyamı Uıerinc heczi icrai 
vazolunduğundan haciz: zabıt 
varakasını tetkik ve: dcyeceği· 
niı varsa bildirmeniz için tarihi 
ilandan itibaren onbe~ gün için· 
de Y tniköv Sulh icra dairesine 
mllracaat etmeniz: lüzumu tebliğ 
makamına kaim olmak Uz:ere 
ilan o'unur. (4813) 

Jstanbul üçüncli icra memur
lu§ undaıı: Bir bo un temini için 
mahcuz ve pnraya çevrilmesi 
mukarrer Konsol Gardorop ve 
saire Is' anbulda Aşir ef endı so· 
kak eski Avrupa otelinde 20 
Teşrinievvel 32 tarihinde saat 
9 dan 10 kadar ikinci açık art· 
btma ile satılacaktır. Taliplerin 
mahallinde memuruna müracaat· 
ları ilin olunur. (4815) 

Devlet Den,iryolları ilantarı 1 
ldaremız için pazarlıkla satın alınactık o.an (46) kalem vana, 

cıvata, Dekistirin, 25 kalem boya fırça, Elektrik mnlıemesi, ya• 
tal< çarşafı çelik kablo tel, mermer kırı ı, lngiliı anahtarı, Mo· 
tör bujisi, kalas, saç, deri makası, ve saıre gibi muhtclifülcinı 
malzemenin paıarlığı 17· 10 932 tnrihine mü adif pıuartcsi gUnil 
mağazada icra kılınacağındnn taliplerin y vmi mez:kürdn saat 9 
dan 11 e kadar isbatı uUcut ederek tı:ıhrırcn fınt vermeleri, bu 
baptaki malzemenin mUfrcdnt listesi mağaza dahilınde asılmıı 
olup nUmune getirilmesi icap eden mnlzenıe için pazarlık günil 
numunelerin beraber getirılmesi nümu es z tekliflerin kabul edil
miyeceği ilan olunur. (5440) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Fatih Sulh ikinci Hukuk Hiilcimlifinden: 
Ihsan paşa ile Dürdane, Yegnne, Ferdane hanımlar ve Şem· 

ıettin bey ile ıayınn ve müştereken mut sarraf otdı,kları 1'11 ka• 
aapta Molla gUrani mahallesinde Mezarlık so ağında 2 numrohı 
ve 211 ada numro'u 4850 harita numro'u yüzü 35 metre dört 
santimetro ve masabası 305 metro murabbaı ve 60 santimctro 
murabbaı derununda ağaç ve taştan nri ve bir kuyuyu havi ve 
796 füa kıymeti mubammeneJi arsa 1· 12 932 perşembe GUnll 
saat 16 da F11tih ikinci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açık 
arttırmaya konulmuıtur. 

1 - Arttırma bedeli kıymeti muhammeneninin yllı.de yetmit 
beşini bulursa o gUn ihale edilecektir. YOzde yetmiı beşini bul• 
madığı taktirde en son arttıranm tcahhüdü baki kalmak şartifct 
ikinci arturma 15-12-932 perşembe sant 16 da icra olunacak ve 
en çok arttıranın llstünde bırakılacaktır. 

Bu defadan başka ayrıca ilanat yapılmayacaktır. 
2 - Şartname herkesin görebileceği bir yere asılmıştır. Faz .. 

la tafsilat için dosya sınıda herkes görebilir. 
3 - Tarihi ihaleye kadar vergi ve icare ve teldilifi sairesl 

hissedarlara aittir. Yüzde iki buçuk tellaliyc ve müzayede pu .. 
}unu mUşteri verecektir. Arttırma bedeli peşinen tediye edilecek• 
tir. Akıi taktirde farkı fiyat ve masarif ı saire bilfı lıiiklim ken• 
dilerinden tahsil edilecektir. 

4 - MezkQr arsa Uzerinde ipotek aahibi nlacalcltlar ile bet 
hangi bir hak iddia edenler :20 gün zarfında müracaat etmeli• 
dirler. Akıi taktirde tapo sicilile ıabit olmadıkça Hbf bedel! 
payJaşmasından hariç tutulacaklardır. 

S - Arttırmaya iıtirak edeceklt;r kıymeti rnuhammineniıı 
yllıde yedi buçuğu niıbetlnde teminat akçesini depo etmeleri \'a 

ya miUi bir baakaam teminat mektubunu g lırm 1 ri farttır. (5460) 

Sultaaahmet ikinci ıulh hukuk .. htnnbu\ Asliye mahkeme 
mahkemeıinden : Huriye hanım Urü U h k k d • d M }" ne u u aıresin en: 
ile Emine ve Samime ve Nermin d S am ofi tarafından lıtavri efe 
hanımlar1n ıayıan ve müştereken di aleyhine arılan bo•anma d 
mutasarrıf olduklara Alemdar , ,.. 
!,lla~alleıi~de çatal çeşme sokn- vrısı için yevmil muhakeme o! 
g~nc;a e1skı 12 ve yeni 22 numaralı rak ] 2-11·932 Cumartesi sa 
bır kıta arsa ile yine mahalli 14 tay:n edilmiş yevmü meıkür-
mez.k~rda Kuyulu sokakta eski dn gelmedi~i taktirde gıyabea 
~ YC?ı 16 Na: Jı bir kıt'a arsanın devam olunacağı ilAn olunut. 
ızaleı şuyuu zımnında fruhtu ta· (4793) 
karrur ederek mevkıı müzayede· Fatıh icrasından: Bir deyindea 
ye vaz ve ıcra kılınan birinci art· dolayı tahtı hacze alınan iki kon• 
~rm~da müşte.tisı Huriye hanım sol, iki Aynı, Bir adet Gürtv 
zerın~e 500 lırada kalmıf isede Bir adet Anndolu Halısı, sakatla 

~ıymctı muhammeneyi bulmadı- jki Kaııap ' 20 10·932 per9embı 
gındnn do!ayı ikinci arttırmasının gUnü saat 10 don ıonra bilmUz.a• 
icrnsına karar verilmiş ve ikinci yede satılncaktır. Mcıkiir eşya• 
arttırma 29 • 1'e$rlni11ni • 932 lar Kocamustafapaıada Alifıkrb 
tarihine ml" sadif Salı srUnU saat mahallesinde Maşa namı digerl 
15 te icra kılınacağından talip Armutlu sokakındn 3 No. hane• 
olanların kıymeti muhammencsı 
olan 828 liranın yüzde onu nisbe· den bilıhz Kocnmuıtafapıııa çar-
tinde pey akçası ile birJıkle Sul· şu unda bilnıUıayede aatılacaktır 
tanahmet ıulh ikinci hukuk mah· tal iplcı in mahalli mcr.kUrde Me• 
kemcıine müracaat eylemeler• murınıı muracaatları ilAn olu• 
ilan o'unur. (4814) nur. (4821) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede ı fıvtik ikrnn1ive 

4 O. O O O Llradır 
Piyango timdiye kad:ır binlerce kişiyı ıcngm ctmiıtir. 

F lcsatı I aç11111a3,1n1z 

iştirak Ediniz ••• 
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ii Duhuliye!: 
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lıı: Istanbul Halkının Yansı Gece/eri m 
.~ı Şişhanedeki LUNA - PARK da Buluşuyor •il 
!;iı Yirmi muhtelif Amerikanvari eğlence: ölüm küresi, elektrikli otomo- 1., 
~ biller, uçan sandaly~lar, hediyeli nişa~ ~tış talimleri, Sıhhi müze. balık 

1 em ve ördek avları, muzık ve dans .. 
=-· . . Cama ve Pazannıza atız tadile geçirmek isterseniz Şişhanedeki LUNA- PARK'a geliniz .. 

l -
Gireson Nafıa 

Başmühendisliğinden: 
20 adet beter metre tul ve 25 santim kutrunda matkaphk 

alb k6feli çelik çubuk, Oçer kiloluk 300 adet çelik kazma, birer 
kiloluk 600 adet çelik ktirek ve 8 adet mahruti çadırın mtiba-

yaasının mDnakasa mfiddeti 23 - 1 O - 932 tarihine tesadOf eden 
Pazar glln& ıaat on bete kadar temdit edilmittir. Taliplerin 
mlhıakua kanunu mucibince teklif edilecek bedelin % yedi bu
çuğu nisbetinde teminatı muvakkatelerile Villyeti Daimi EncO-

menine ve fU'lnameyi g6rmek istiyenlerin Gireıon veya Istanbul 

Nafıa BqmObendisliklerine m8racaat eylemeleri ilin olunur. (5382) 
~~ ................................. I~ 

Doktorlarımız 
Doktor - OP.eraHSr 

Ahmet Asım 
Dotum ve kadm huta1ık1an mQteb•_. 

Muayene: lG-12 Ortaköy, Şifa yurdu 

15-18 Beyotıu, ı.tlkW caddesi No. 193 

(Opera lllnemuı karpsı) 
TeL 4.2221 - 4,1960 

Doktor 

Arlstldl 
Kuayeneh&Deat: 

Embı&ıO: JCmlnönQ ban a tınc11 kat NoJI 

Doktor 

A. Kotlel 
Cilt " ztıhrevl but&lJklar ted&vUıaııeld 

KaraklSy bllnkçt tırmı mumda M. 

oı, doktoru 

Arşak Stlrenyan 
Beyottu ı.tlkW caddul numara aoa 
Kım apartımam. lılUr&caat: Cuma pa
zardan maada her g1lD 9 - 1a ve 13 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Part. Tip i'akWtelll mezunu 
Cilt ve sWırevl lıaataWdar mQteha.., .. 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıall caddul Keılerret Oteli Jrarpmrida 

A't'DI Bey &pariımam 123 Sabahtan 
Akpma kadar 

Doktor 

Emin Ştlkrll 
Dalılll h&atalıkl&r mttteha

hten'bul SUlt•nmahmut turbeııl, Babı
lJl caddul, No. 10. Telefon mua)'eDeba. 

ne: 22822 - Telefon ev: 4.Sl.23 

'"Her ıttn lSl'ledeıı 110Dr& saat 14-18" 

Oroıoa • Doktor 

Feyzi 
BlSbrelr, Dlel&De, idrar J'OlU baata1ıklan 

mOteb•wn 
Beyotlu, ht1kw C&ddul Eihamra 

ape.rtmwı No. a Her gtın lSl'ledeıı 80DJ'&. 

Tel. Beyot1u 2835 

Urolol • Operat8r doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, meaane ve idrar yolu 

huta1ıkıan mOtehHnıı 
KU&yenebane: Tllrbe, Kahmudlye C&d

deld. No. 10. Telefon 22822 

Doktor 

Fuat Fehim 
Cumart..a - Pazarteet - C&rlamba ve 
Peqıembe gttnlert Gitedeıll llCllU'& huta-
lanm kabul eder. Çafalotıu. 7.eki Be7 

(Sdıhl &partmum) No iL. Tel. 201M 

Doktor 

Feyzi Ahmet 
Cilt, sObrevt " teDu01 butalıkıan 

mUteb•wn 
BabIAU caddul, klSfe bap J'eym Be7 
.. mraı o. Sabahtan akpma ka

... lımllta lrabal olunur. 

Doktor 

Hasan Basri 
Edlrnekapı, Acıç8§me aokak No. (9) 

Muayene: (Her gUn saat 15-18 e kadar 

Operatar Doktor 

Halil Sezal 
Dlvaııyolu: Doktor EmiD Pqa IOkak 

numara 20 Muayene aaaU: 13 - 18 
Telefon 28390 · 

Urolol Doktor 

Hakkı RUştll 
idrar n TenaaW yollan birlııct ımııı 

mOteh•Mm --PARIS" den Dlplome 
httkW caddelıl Yddm apart.ımaa 

No. 322 

Doktor 

Horhorunl 
Kuayenehaneld: EmlDönll Vallde kıraa • 

taneal yaıımda Tel: 2,'131 latanbul 

• Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpqa haatahaneal idrar yollan 

mUtehaasuıı operatör 
Muayenehane: Cağaloğlu eczahanealne 
bitişik. No. 30. Telefon 216H. "Saat 

115 - 18 hasta kabul olunur ... 

Doktor 

Kapik yan 
Kuayeııehaneat : Sirkeci Muradiye 

caddesi N o. 26 
Telefon: 2 1077 latanbul 

------------------------oı, tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parta darlll!ünunundan mezun 

Cal&loğlu Halk Fırkası k&r§IBDlda Sıhhi 
apartmıan No. (7) 

Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe .,. kadm lıutalıklan mUtelıaaauıı 

Be7ottu ı.tıkıAJ caddelll Rwı ııefaretf 
)'aamda No. 4151: Tel B. O. 200:1 

Her gün öğleden llODr8 

Doktor 

Osman Serafeddlo 
lla&Jl'Deluuıe: Cataıotıu, Nuruomı.antye 

caddesi No. (18.) Telefon 20893 

Doktor 

Reşat Htlseyln 
Kulak, bofaZ ve bunın hutahkıan mU· ı 
tehaaaw. Muayenehane: Türbe Mahmu

diye caddesi, No. 10. Telefon: 22622 

Dl' Tabibi 

P. Şamlıyan 
Beyoğlu, tauklll caddesi No. (%8) 

(MulenruJ yaıımda 
Muayene aaatf: 9 - 12 ve 14 - 21 

Doktor 

Robert Behar 
'Dotum. Kadın hastalıktan mtttebaaaım 
Beyotlu, Altıncı Daire Saadet apartı. 

mam t Telefon: 42526 

Dl• Tabibi 

Yervant Arşak 
BeYollu, ACacamı. tauklAJ caddesi Ka

rlDopulo apartmıanı No. (98) 

rBono 
1 

Her türlü bonolarla mtzbata, karar 
sureti ve deyin ilmubaberi ve sair 
vesikalar üzerine her şekilde işll 
yapar. Balıkpazar Maksudiye han 
No. 35 Ujturlu zndeM. Derviş -

T~lPfnıı · 2.'3~97. 

SEYRISEF AIN 
Merkezi idaresi Galata köprübaşı B 2~3 

Şube A. Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 

15 Birinci teşrinden itibaren 
Bandırma ve Karabiga posta
lan lstanbul' dan saat 17 de 
kalkacaklardır. (5425) 

Adalar ve Yalova hattanın 
Köprü'den saat 18 ve Yalova
dan da saat 6,30 da direk 
postaları 31 - birinci teşrin ta
rihine kadar temdit edilmiştir. 

(5426) 

AKTARMACILIK 

lzmir limanına uğrıyacak 
idare vapurlarının yükleme Ye 
bo,altma müteahhitliği şart
namesi mucibince 3 - ıkinci 

teşrin - 932 tarihine kadar 
mabelli acenteliğince aleni 
münakasaya konulmuştur. ls
tiyenlerin lzmir acenteliğine 
veya Levazım Münakasa •e 
milbayaa komisyonuna müra-
caatları. (5361) 

........................... 
3UncU Kolordu Sabnalm•ı 

Komisyonu lllnları 

1 - 932 Tütün bey'iye ikra
miyesinden elde mevcut kalan 
paradan on seneliklerini alan 
malullerin ikramiyesi ait olduk
ları şubelere gönderilmiştir. Es· 
babı istibkakın şubelerine mu
racaatlar1. 

2 - Mütebaki para 931 ve 
son 932 tevziatına vaktinde 
ademi muracaatları hasabile it
hal edilmiyenlere ve derecesi 
farkı verilmiyenlere tevzi edile· 
cektir. Bu son tevziattan sonra 
vaki olacak muracaat nazarı iti
bara alınmayacağından bu giine 
kadar askerlik şubelerinden 
bildirilen listelerde isimleri ya· 
zılı eşhastan başka esbabı istib
kakm askerlik şubelerinde isim
lerini cetveli mahsusuna 31 Bi
rinci Teşrin 932 tarihine kadar 
kayt ettirmeleri ve şubelerin de 
Birinci Ki,oun 932 de Milli Mü
dafaa Vekaleti Tekalit şubesin
de bulundurmak üzere bu cet· 
vellerini göndermeleri ilin olu
nur. {851) (5193) 

• • • 
59 kalem alit ve melzemei 

baytariye kapalı zarfla münaka
saya konulmuştur. ihalesi 2-11-932 
tarihine müsadif Çarşamba günü 
saat 14 te yapılacaktır. Taliple
rin şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştfrik 
edeceklerin o gün ve saattan ev
vel Ankara'da M.M.V. Satanal
ma Kom. na muracaatları. (867) 

\5325) 

TELEFUNK 
10 BiRiNCi TESRIN PAZARTESINDlll fff 
YÜKSEK SINIFIN EN YENi MODELi 

343 
BiÇiMi RADYOSUNU PIY ASAYA ÇIKAR 

EN iYi VE KUVVETLi. EN AHENKLi VE AVIRMA 1( t/. 
EN YOKSEK OLAN BU MAKINAVI BENIMSI 

Parazite kar•• ayarhd1r, kendlllğlnden fadlnfl 

zeltlr. Doğrudan doğruya okunabilen ıtıkl• 
yon göstericisi vardır. Bir tek Düğme ile k 

hr, yüksek konu,anı (Oparlör) Elektrodln• 

BOURLA BiRADERLER ve Ş11 Galata vel 
SATIE' nin BeyoOlu Beyazidve Kadik6y Mat• 
OTTA Ş BeyoOlu, TELGAS Ankara, TORKELG 
ve Anadoluda T E LE F U N K E N ntıt imtiyazuU 

müesseselere mOracaat ediniz. 

Istanbul Gümrük Muhafa% 
Başmüdürlüğü 

(Sarayburnu su yollarınm tamirata hakkında) dır. 
1 - Deniz vasıtalarmın su alacakları boruların ta • 

hkla k1rdırmaya konulmutlur. 
2 - Kırdırma tartları klğıdınin tasdikli suretleri Is 

hafaza Başmüdürlüğünden ahnacakhr. 
3 - Kırdırma lstanbul gOmrOk Muhafaza Baı111 

kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacak • 
4 - Kardırma 22-10-932 tarihine raahyan cumartetf 

at (14) tedir. 
5 - Her istekli, biçilmiı bedelin % 7,5 ğu ola• 

kuruıluk muvakkat gUveame "teminat,, Jarile belli 
komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek : Istanbul GOmrOk Muhafaza 8q111 
istekliler orada görebilirler. (5348) 

inhisarlar Umum Müdürlüğ 
Müskirat kısmı için mubayaa olunacak (150) ton yıka 

k&mürOnOn mubayaası tartameıi mucibince ve kapalı 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnameyi g&rm 
gOn ve münakasaya iştirak etmek için % 71- 2 teminat 
birlikte zarflarını nibnyel 24· 10-932 pautesi gOnll saat 
Galatada Mübayaa kom!syonuna vermeleri. (5234) 

Ankara caddesinde 

Kiralık 
Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak 

------- yurduna müracaat. 

1 ZAYILER 1 
Nüfus tesk eremi, askeri vesi

kamı, liman cüzdanımı kaybet- , 
tiğimden yenisini çıkaracağımdan 
zayiin hükmü olmadığı ilin olu
nur. Kasımpaşa Araplık No. 4 

aşçı Aziz (4799) 
• 11·882 numaralı liman cüz· 

danımı zayi ettim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. Erenköy Kaisdağı cadde
sinde t 6 numaralı hanede Sev· 
ket (4796) 

1-:tanbul üçüncü icra memur
luğundan : Bir borcun temini 
istifası için Mahcuz ve paraya 
çevtilmesi mukarrer Aynalı Do· 
lap Konsol Karyola Oda takımı 
Soba ve Vazo Şişlide Hacı 
Mansur sokağında 57 No. lu 
hanede 20 • 1 O - 932 Perıembe 
günü saat 12 de 1 inci açık 

arttırma suretile satılacaktır ta
liplerin mahallinde bulunacıık 
menauruna mOracaatları ilin o· 

· lunur. ~4816) 

Sene ilk 
6 aylık 

3 aylık 

ı aylık 


