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Avrupa konseri 
dağıldı 

Franıa - Almanya münueba· 
bugünkü A vrupanın mihveri • 
• Bu mihverin ıağa yahut ıola, 
"ye yahut geriye doğru her 
gi bir hareketi derhal diğer 
leketlerin vaziyetlerinde de 

jitiklikler yapar.. Franıa ile 
anya arasında ıon defa çıkan 

~hlanmakta müsavat davaaı ve 
davanın neticeleri bunun deli-

" dir. 
Denilebilir ki bugün Alman 

davasına karşı fransanın muka. 
Temeti üzerine bu memleketin 
ıilahları bırakma konferansından 
cekiLmesi adet•. ~ütün Avrupa 
diplomati ilemını darma dağmk 
etti. Avrupa konseri denilen §ey

en küçük bir eser bile kalma-
Şimdi her biri bir le.rafa da
ıt olan bu devletlerin yeniden 

ir araya toplanıp nasıl konuta· 
bilecekleri ve naıııl nnlatabilecek
Jeri bir türlü anlaıılamıyor . 

Vaziyet hakkında bir fikir ver
k için hadiseleri şöyle bir sıra 

ıne . 
1
. 

halinde gözden geçıre ım: 
Öyle zannediliyord.u ki Lozan 

konferansı Alman tamırat mese
Je1ini :malum tekilde hallettikten 
tonr• Avrupa işleri biraz düzelir, 
j,iras daha yoluna girer.. Halb -
a,uki hiç de böyle olmadı. Alman

da Rayihştag Meclisinin feshi-

ni mucip olan ahval Fon Papen 
ükUmetini ıilihlanmada müıa -
at d&vuııu ort&J'& amaaaa ıev

Soara Almanya F raııaadan 
lltediii aibi bir CeY&p alamayın. 
ca Cenevre ailahlan bırakma kon
feraıından çekildi. icap eder~ 
Milletler Cemiyetinden de çekile
ceğini anlattı .. 

Jtte bu ıon vaziyet bütün Av
ruPanın müvazeneaini aaratı. AI
Jll&DYanm silahlanmak meaeleai 
&yle bir davadır ki franıanın u
ınumi harptan eonra Almanyaya 
hatta Avrupaya kartı aıkeri ha
kimiyet ıiyaıetinden vaz geçme
dikçe, hatta Veraay muahhed~ıi 

d delv itmedikçe halledıl-
eauın an . 
mit olaJD&Z•• Onup için böyle bır 

eaelenin ortaya çıkıtı Franıanın 
~ütün ıinirlerini germittir. Diğer 
taraftan Almanya geride bıraktı
iı bütün ıemileri yakarak ıilah
Janmak davuma sarılmııtır. 

Artık bu davadan dönmesi ih
timali yoktur. O kadar ki bugün 
fi'ilen ıilihlanmağa bile batla· 
aııttır. Nitekim daha ıimdiden 
bütün Alman geqçlik teşkilitla
ruıa ıilih verilmiı, on bin ton· 
Juk bir zırhlının yeniden int&ıına 
baılanmııtır • 

Ru,en E,ref B. 

Balkan konferansı 
············-················-----············· 
Murahhaslarımız 

Perşembe gUnll 
BDkreşe hareket 

edlyorlar 
Üçiincü Balkan konf erarısı bu 

ayın yirmi ikisinde Bükreşte Ro-
manya meb'usan meclisi binasın
da loplant ı 'arma başlayacaktır. 

Murahbııs heyetimiz bu ı: er
şenbe günü saat o:ıda hususi 
surette gönderilen Prençiezya 
Muya vapur le hareket edecek
tir. Murahhas beyef m"z Tral:zon 
mebu'au ve Büyük Mille Mec' isi 
reis vekili Hasan Beyin riyase
tinde yi rmi beş ı:attan müteşek-

kildir. N.urahhas heyet imizin u
n unıi l alibi Rl!şen Eşref beydir. 

Ru~en Eşref beyin bir mu-
haırırim ze verdigi ma.iimata 

__JLÖ Ul'ah~aslanfiuı_ jbFsas!a-
rına gore on~i 
fılui yakl•ım•. ikbaat, müna
lc._;At, •bW fetkil6t Ye içtimai 
muavenet lcomia) onlarile bal· 
kan m"salu l<omit~sinde çalıp-
caldardır. Ko:ıferansın ruzname
sinde balkan mısakı, balkan ta-
rihi eastitüsD, balkan milletleri
rin medeniyet tarihleri hakkın
da bir eser pı ojesinin bazırlan
masr,"ısmı kümrUk birligi muka
velenamui, Balkan ziraat odası 
tu'ı:, zirai kredinin inkiıafı için 
Balkan memleketlerinin bera
berce çahtması merkezi lstan
bulda o'mak üzere bahri bir o
fis taşkili çocukları himaye ve 
kadınları istismar t:caretile müş· 
terek mücadele gibi maddeler var· 
dır. Konferans reisliğinden murab· 
bas heyetimize muvakkat kay
dile gönderilen programa 2öre 
ayın birinde konferans meclisi 
toplanacak ayın yirmi ikisinde 
konferans ilk toplantısına yapa
caktır. 
Ayın yirmi altısmdı. kc.nferans 

~on top :ant ı sını yapacaktır.Kon
ferans devam ettiğı müddetce 
murahhaslar şerefıne Romanya 
hüHıır.eti Eükreş belediyesi ve 
diğer teşekküller tarafından zi-
yafetler verilecektir. Ayın 27 v~ 
:C-8:nde deBükreş c:varındaki pet· 
rol kaynakları tuzlalar layyarefab· 
rıkuı vesaire ziyaret edilecektir. 

Murahhaslarımız oıı iki gündür 
muhtelif komisyonlar halinde 
toplanarak raporJerını hazırla
mışlardır. Yarın ve çarşamba gü-

Eğer Avrupa vaziyeti bundan 
üç, bet ıene evvelki halinde ol
,.ydı hiç fÜpheıiz bugün Fransa 
orduları Alman hudutlarından 
içeriye girmit bulunacaktı. Fakat 
Fransa bugün artık bu tarzda bir 
hareketin fayda vermiyeceğini 
takdir ediyor. Bir de Alman da
vası Franıanın itine gelmese bile 
hukuki tekilde haklı görülüyor .. 
Onun için Fransa bu iti, diploma
al vuıtalarile tesviye etmek isti-
yor. 

Halbuki F rama bu meselede 
ıadece Almanya ile kar§ı karııya 

Mehmet A•ım 
fl>evamı ı locl aayıtacla) 

nü Türk murahhasları iki umumi 
toplantı daha yapacaklardır. 

Türk matbuatı namına Haber 
ve Vakıt efkiomdan Hasan Ra-
11m,mat buat cemiyeti idare beye· 
ti azasından ve Cumhuriyet mu
barrirlerindeo Ali Fuat Milliyet 
gazetesi Ankara muhabiri Mec
di Sadrettin Beyler murabbas
larımızla birlikte Bilkreıe gide
ceklerdir. 

1 
Yakında Fransa 
ile iki mühim 

Gazi Hz. 
Reiıicümhur Hz., dün aaray• 

daki dairelerinde meıgul olmut• 
lar ve hiç bir yere çıkmamı§lar

dır . 

Mukavele imzalıyoruz 1Tarih cemiyeti bu· 
gün toplanıyor 

Müzakerelere dün de devani , 
edildi ; M. Ponsot da bugün 

Türk tarihi tetkik cemiyeti 
umumi heyeti bugün Dolmabah
c;e sarayında bir toplantı yapa· 
caktır. Toplanhya ' 'l firk tarihi
nin ana hatları,, kitab1Dan muh· 
telif hatlarının yaıılmaamda va
zife alan bDtün cemiyet azası 
iştirak ederek şimdiye kadarki 
çalışmaları etrafında görütecek· 
lerdir. 

şehrimize geliyok l la. vekAlett müsteşnrı 
Numan B. 

Fransa ile aramızdaki muallak dumuzdaki timendifer meselesi 
meselelerin halli etrafında bir hakkındadır. Müzakereler, ümit · 
kaç zamandanberi başlıyan mü- edildiği gibi, bugilıılerde netice-
zakerelere diln de Fransa elçisi lendiği takdirde parafe edilerek 
Kont dö Şambrön ve Hariciye Kont dö Şambrön ve Şükrü Kaya 
Vekaleti müsteşarı Numan Rifat Bey tarafından imza olunacaktır. 
Bey tarafından devam edilmiıtir. Neticenin alınması birkaç gün Kahveye karşılık 

Numan Rifat Bey evvelki ge· geciktiği takdirde mukavelenin 
ce müzakereler etrafıüdaki faa- imzası hariciye vekili Tevfik Mal ihraç edeceğiz 
liyetine gece yarısından sonraya Rü9tll Beyin Cenevreden dön-
kadar devam ettikten sonra dlln mesine bırakılacaktır. Mllzakere- Ankara, 16 (A.A) -Yumurta, 
saat on beşte tekrar frnnsız el- lere bugiln de devam edilecektir. kepek, zeytinyağı, her nevi de· 
çiliğine giderek Kont dö Şam· Diğer taraftan Franaanın Su- riler, incir, balı, 1930 veya daha 

riye fevkalide komiıeri M. Pon- evvelki seneler mahsulü tülün· 
brönle uzu" bir mülakatta bu- lerı"mı"z'ın memleketten ihracı mu· 
l n.t k ' sol bu sabah saat dokuzda Sem-
unmuş, bu müli~atı mu ea ıp kabı"lı"nde memlete kahve ı"thalı" r k H p:on ekspresile Pariaten ıehri-
o atlayan otelinde bu:unan a- mize jlelecektir. için iktısat vekiletince bir mu• 

riciye Vekaleti Vekili Şllkrll M. Ponsot hilkümetimiz tara- kavele aktedilmiştir. Bu muka· 
Kaya Beye izahat vermiştir. fından Perapal11 oteline misafir vele mucibince, getirilecek k11h· 

Müzakereler milsait bir safha- edilecek, iSğle Dzeri Şükrü Kaya veler, tacirlerine beynelmilel fi. 
ya girmit bulunmaktadır. iki Bey tarafından şerefine bir ziya· yat ve kahve sahş1Ddaki tea· 
taraf arasınde prensip ihtilifları fet verilecektir. Ziyafette Başve- mUller dahilinde doğrudan doğ
kalmamış gibidir. Müzakereler kil Isır.et Paşa Hazretleri de ruya muhtelif limanlarımızda sa· 
daha ziyade anlaşma mukavele· bulunacaklardır. tılacaktır. Bize kahve ithal eden 
lerinin yazılış tarzı etrafmda ce· Sudye fevkalade komiseri şe· memleketlerin buna mukabil 
reran etmektedir. Oğrendiğimize refine yaran Fransız elçisi tara• kendi sarfiyatları için bizden 

öre, bu m~.ıakereler aeticesin- .&ıad.D da bir ziyafet verilecek, mal almalannı temin makıadile 
e ran!a ife Tttfkıye arasında M. Pomot ReiaicOmbur Hazret· ve bu memleketler pazarlarını 

iki mukavelename a'tedilece•·tı"r. 1 mahaalAhmıza açmak pyeaile 
• " leri tarafandn kabul buyuru - ·L kil ti 'tt'b d ı Muka•elelerin biri Surivelilerin ıabaat Ye e ace ı ı az e i .. 

~ duldan aoma akıama Suriyeye · J b t db" kk memleketimizdeki ve TOrk yurt- mlf o an a e ır muva at 
hareket edecektir. b" b" d' B 1 da9Jarının Suriyede bulunan em- M. Ponaot devam etmekte ır ma ıyette ır. öy ece mem• 

iikine tasarruf haklarına dairdir. olan mllukerelere iıtirak etıni- leketia kahve ihtiyacı temin o-
Bilindiği gibi, Torkler Suriyede yecektir. lunduktan sonra kabye movzu11 
bulunan mallarına tasarıuf ede- Memleketimise selifiain bir Uzerinde ayrıca daha esaslı ted• 
memekte idiler. nezaket ziyareti mahiyetinde ol- birler ahnmaaının vekiletçe mu• 

ikinci mukavele Suriye budu· dutu temin ~dilmektedir. karrer olduğu da mUıtabberdir. 
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Yakup Kadri 
Beyin yazılan 

VAKiT' ta 
Kıymetli edibimiz }' akup 

Kadri Jleyin büyük bir zeı·k 

ve altika Ue okunacak bir ser; 
makalesi J'AKIT'te intiıar 

edecektir. Kari/erimiz ilk ya
zıyı yarın/.i Ba11ımızda bula
caklar. /Ju maka1<1nin ismi 
şudur: 

inkılapçı Türkiyt'nin en 
biiyiik derdi: Ştı·ksizlik. 

Berber dUkkAnında 

-Bu pefklr neden slr• h ? •• 

- Efendim berez kumaf 
kir aGa!erlror da •• 

J !!!!_ Kôşesi 
Anarşiye git~-;;~k lizım! 

Ahmet Cevat Beyin fikirleri : 
Bilenler söylesin 1 

Dil inkılabının memleketimiz
de uyandırdığı alaka büyüktür. 
Bu yolda co9kun netriyat yapılı· 
yor, bir çok teklifler ileriye ıürü• 
lüyor, dilimizden s:ıkarılmuı iı· 
tenilen yabancı kelimeler yerine 
öz dilimizdeki kelime köklerinden 
yeni kelimeler yapılıp ortaya ko· • 

nuluyor. Bu arada dilimizin ka· 
idelerine pek dikkat edilmediii 
de görülüyor. Bir muharririmiz 
dün Türk dili tetkik cemiyeti mer• 

kez heyeti azaıından Ahmet Ce· 
vat Beyle konuturken bu noktala· ~ 

... 
Ahmet Cevat B. 

rı itaret etmit, ne dütündüiünü 
ıormuttur. Ahmet Cevat Bey tun
ları aöylemittir: 

- Bu faaliyet dil itlerine veri
len büyük ehemmiyetten ileri ge
liyor. Herkeıin dilimizi düzeltmek 
kayguıile çahıtığı anlatılıyor, hat

ta heyecan ıösteriliyor. Bunuh 
son derece ıevinilecek bir hadiıe 
olduğunu tudikte hiç tereddüt et
mem. Fakat bilmiyenlerin bu itle· 
re karıımuını münaıip &örenler-

den değilim. Çünkü onların teklif· 
(erinden fayda yerine zarar çı• 
kar. 

- Ne gibi tekliflere kartı bu· 
nu aöYfüyonunaz? 

- Bir iki miaal arzedeyim. Ga· 
zetelerden birinde gördüğüm tek• 
lifler arasında "vergi tahıili,, • 
"vergi cibayeti,, yerine '"verıi 

"lovam.ı 1 Jacl -r.'tıda) .. 



Sayıfa 2 

Avrupa konseri 
dağıldı 

(llqmakalemlzden dc,.-am) 

aeğildir. Versay muahedesine im
za koymuf olan başlıca "devlet
ler birleıerek bu meseleyi görüı
mesi lazımdır .• Bu devletlerin ba
tında da İngiltere ile İtalya bulun
maktadır. Bundan baıka lngilte
renin f imdi en ziyade ehemmiyet 
verdiği bir mesele beynelmilel si
lahları bırakma konferansının iyi 
bir netice vermesidir. Almanya
mn darılarak bu konferanstan çe
kilip gitmesi lngilterenin canını 
ııkmııtır. Bu noktai nazradan da 
İngiltere bu meseleye müdahale 
etmek lüzumunu hissetmektedir. 

İngiltere iptida ıöyle dütünü
yordu: Madamki Almanya Ce
nevreye gelmiyor. Madamki bura
da resmi surette toplanarak konuş
mak mümkün olmıyor. O halde 
evvel emirde hususi surette bir 
toplantı yapalım .. Fransa ve İtal
ya namına salahiyettar birer mü
measil Londraya gelsin. Buraya 
Almanyayı da çağıralım. PürüzH.i 
itleri burada konuıalım. Böylece 
nir anla!ma olursa sonra Cenev
reye gidelim.,, diyordu. Fransa 
bu teklife razı olmakla beraber 
korktu. 

Çünkü böyle dört devlet ara
aında yapılacak müzakerede ken
disinin yalnız kalması ihtimali 
vardı. Burada İtalya ile Almanya 
birleıebilir, İngiltere de onlar ta· 
raf ma geçebilirdi. O vakit Al
manya davasını Fransa aleyhine 
olarak kazanmıı olurdu. Fransa 
böyle bir vaziyete dütmemek için 
hususi müzakere masasına doğ
rudan doğruya Fransa taraftarı 

olan Belçikayı, Çekoslovakyayı 
ve Lehiıtanı da çağırmak istedi • 
Bu fikrini lngiltereye bildirdi. La
kin Franıanın bu fikri Almanya
yı kızdırdı. O da mukabil teklif · 
ileriye ıürdü •• Fransanın yeni da
vetlilerine kartı kendisi de Bulga
riıtanı, Maca.ristanı, Avusturyayı, 
hatta Rusyayı çağıracağını söyle
di. Bu suretle londrada yapılmak 
istenilen husuai müzakere teşeb
büsü de aki.nt kalrnıt oluyordu .• 

Şimdi bu meselede en son va
ziyet şudur: İngiltere, Fransa, 1-
talya ve Almanya gibi başlıca 
devlet adamlarının hep birden 
Londrada toplanarak huıuai su • 
rette konuşmaları yerine anı ay
rı '.konutmalar yapmak •. Bunun i
çin Fransız Başvekili M. Herriot 
iki gün evvel Londraya gitti. 
Orada İngiliz Başvekili M. Mak
"donald ile görüttü ve Parise dön· 
dü. İngiltere hükumeti bundan 
sonra Almanya ile temas edecek· 
tir. lhtimalki bugünlerde Alman 
Batvekili Londraya gidecektir ••• 
Bu ıuretle Almanyanın Cenevre· 
ye gitmesi imkanları arattırıla
caktır. 

Avrupanın muhtelif merkezleri 
araıında cereyan eden bu faali
yetler ıunu gösteriyor ki Al.man
ya hükUmeti mümkün olduğu 
kadar beynelmilel müzakereler
den kaçınıyor. Acaba niçin?. Ge-
çenlerde (Jurnal) gazetesi bu 
noktaya temas ederek §Öyle di-
yordu: 

"Almanlar yeniden silahlan-
mak huıuıunda tuttukları siyase· 
te halel getirecek en küçük bir ta
ahüdegirmek istemiyorlar. Gerek 
Londra da olıun, gerek Cenevre
de olsun, açılacak müzakerelere 
ıelmekten çekiniy-0rlar. Çünkü 
hu aihi itilafların maksatlarına 
muhalif olcağını biliyorlar. Al
man hükumeti hazan kcuwımak 

VAKiT 

AlmanyaCe 
büyük bir 

evreye davet teklifini" 
hakaret saymış ! 

Milletler cemiyetindeki Almau başmurahhası Alman 
zabıtası aleyhindeki iddialara cevap verlyor 

Cenevre, 16 A. A) - Alman· 
yanın Milletler cemiyetindeki 
baş murahhası M. Rosemberg 
matbuat mümessHlerine beyanat 
te bulunarak M. Massig linin or· 

"du mevcutları komites·nde Al
man zabıhısının askeri mahiyet 
ve mevcutlarına ait vermiş ol· 
duğu izahattan hayrete düşmüş 
olduğunu söylemiştir. 

M. Rosemberg, M. Mass· glinin 
• bir takım iddialarını cerbetmiye 

ve gerek teşekkülü ve gerek 
kumandası itibarile vahdetten 
mahrum olan ve natemam bir 
takım malzeme ile mücehhez 
olan A lman polisinin askeri mak~ 
sallarda kullamlamıyacağanı is· 
bata çalı~mıştır. 

M. Rbsembeıg. netice olarc.k 
teslihatın tahdidi meselesinin bir 
kere daha asıl sahasından çıka
rslarak baş\<a bir sahaya nakle
dilmiş olmasına teessüf etm iştir. 

Berfin, 16 (A,A) - Havas a
jansı muhabirinden : 

Gazeteler 5 ler knferansı te· 
şebbüsünün akim lrnlmasından 
mütevllit mesuliyeti Fransaya yük· 
leten ve Cenevreye davet teldi
finin Almanyada büyük bir ha· 
kant telakki edilmekte o!dğunu 
ifade eden yarı resmi bir tebliğ 
neşretmektedir. • 

M. Maıısigli'nin Cenevredeki 
hattı harkcti ve Alman zabıtrsı 

aleyhindeki beyanat ve iddialan 
böyle bir davete icabet ettiği 
takdirde Almanya'nın nasıl bir 
vaz yete dilşecegini açıkca gös· 
termektedir. 

Eu tebiğ almanya'nm konfe
raıısın işt ı ğaJiit dairesini tevzie 
düşman ol madığını beyan etmek
le beraber ihzari olan bu müza
kerelerin milletler cemiyeti kad
rosuna ithnlinin mantıksızlık teş· 

kil edeceğini ifade etmektedir. 

ı· atyaolar da knıyorlar 

Roma, 16 ( A.A.) - ltalyan 
efkarı umumiyesi, Almıınyanın 

Cenevrede aktedilecek 4 veya 
5 clev:et ~onferansına işfrakten 
imt inaır.ı şiddetle tenkit etmek· 
tedir. 

Tribuna gazetesi cHyor ki: 
Realizm zihniyeti, gurur ve nah
vete Almanya'ya neye mal ol
duğur.u pek a!a bildiğimiz an
lamamazlığa rucuu istilzam et
memek icııp ederdi. 

Eğer gaye, Avrupada bir iti· 
Jaf husule getirmek ise Avru
pa' yı idare eden devletlerle 
Almanya da dahil olduğu hal<.e 
diğer mesul devletlerleri Avru· 
pada ayni müsavata sahip yap· 
mak mümkün değildir. 

"69 hi~ ~i~ ı~tpan harbin si
lindiği ve esaslı ~ neticelerinin 

Futbol Biri 

mevcut olmadığı manasını ifa
de etmez.,, 

Fran11z ga2etelerinin 
dedikleri 

Paris, 16 (A.A) - Siyasi me
hafil, daimi suretet Milletler ce
miyetinin faaliyet ve icraatını 

ml"zakere eden M. Herriot'nun 
tak"p ettiği siyasetin ana hattına 
tevfikan Fransız 'arla lngilizler 
arasında cereyan eden müıake
relerin net:celereini memnuniyetle 
karşılamaktadır. 

Cenevrede yapılmakta o:a'l 
miika 'emeler, Almanya tarafın
dan hub uk müsavatı meselesinin 
ve Fransa tarafından <:mnü se
lamet meselesinin mevzuu bah
Ecdilectği, teslil:atm tahdidi kon· 
fcransı iç:n mukaddeme teşkil 
edecek mahiyettedir. 

Almanyanın imtinaı, şiddetle 
tenkit edilmektedir, zira bu bal, 
Almanyanın silahlan azaltma 
hususunun tahakkuk sabasına 

isal elmeyi değil, beJki yeniden 

ı liblanmayi a?zu etmekte oldu· 
ğunu göstermektedir. 

lngiltere, Fransa, ltalya ve 
Amerilrn yeniden teslihat yarı
şına münçer olacak olan böyle 
bir tabiY.n~ mu~aJefet ~~gıtjde· 
dirler. 

cilikleri Türkiye :,_ ________________________________________ ~ 

Diinkil maçta lstanbulspor Eskişehir tayyare takımını 2-0 yendi 

lzmir, 16 (A.A) - Türkiye 
birinciliklerinin dömifinali için 
bugün lstanbulsporla Est<işehir 
tayyare takımı kaı fılaştılar. Ha
kem iz mir mmtakasmdan F ehrı. i 
Beydi. 

Takımlar: Istanbulspor: Ke
mal, Ali, Samih, Aziz, Hasan, 
Fahri, Reşat, Nıhat, Salahattin, 
Salfıhattin, Tevfik. 

Eskişehir: Kamil, Cafer, irfan, 
Rahmi, Hüseyin, Cahit, Kemal, 
Orhan, Necati, Emin, Saim, Lüt· 
fi. 

Oyuna Tayyare takımı başladı. 
Tayyare takımının sol hafının 
aksaması, lstanbul sporlulann 
bilhassa sağdan mil< ssir surette 
işleyebilmesini intaç ediyordu. 

Bir an sağ açığın çok güzel bir 
ortalayışını Eski~ehirli müddi müş· 
külatla kurtarabildi. Eskişehir
liler arka arkaya bir kaç tehlike 
atlathktan sora topu nihayet u
zaklaştırdılar. 

::::::::::::::::::::u::::r.m::::::::::::::::::::::::::::: 

ister gibi bir tavır alıyor. Fakat 
bunu samimi olarak asla iatemi
yor .• Almanlar yeniden silahlana
bilmek icin silahları bırakma kon
feransm;n aki.m kalmasına çalıtı
yorlar. 

Almanya mevcut beynelmilel a
hıtlara rağmen kendi. serbestisini 
eline almıştır. Bu serbestiyi elin
den bırakmamak için var kuv
vetile çahtıyor.,, 

Zannederiz ki bu sözlerde bir 
hakikat bulunduğunu kabu1 et
mek lazımdır. 

Mehmet Asım 

Onnncu dakikada bir çarpışma 
neticesinde lstanbul takımından 
T evfiğin ayağı incinerek dışarı 
çıktı. 12 irıci dakilrnda tayyare 
aleyhine bir firikik verildi. Çok 
güzel bir vuruşla lı aleye gönde
rilen top müdafilerden birine 
çaıparakgeri döndii, Istanbul 
muhacimleıi topa tekrar yetiş
tilerse de bu defa top avuta 
kaçtı. 

Bnnu Tayyare takımının sağ
dan iyi bir akını tak ip etti. Sağ 

açığın ortı:ılndığı topu lslanbuJspor 
müdafileri lrnrnere atmak sure· 
tile bir tehlike savuşturdular. 

40 ıncı dakikada ls~anbul spor
luların yaptığı bir favulden çeki· 
len topu kapan tayyare takımı 
müh:ıcimleri süralle lstabul kale
sine indiler, ve topu sıkı bir ha-

' vale ile kaleye gönderdiler. Ka-
leci topu maharetle tuttu. 

44 üncü dakikadaki bir Eski
şehir hi!cun:unda Lütfi sakatla
narak oyundan çıktı. Birinci dev· 
rede Q. O bcr:t berl.kle nihayet 

buldu. 

ikinci devre 
Devre sert bir heyecanla baş

ladı. Hemen ilk dakikalarda, 
lstanbul hücumlarınc.lan birinde 
kendisi için iyi bir fırsat elde 
ettiği bir anda Istanl:ul sol açı· 

ğma Eskitebir müdafileri tara
fından 18 yarda dahilinde yapı
lan gayri nizami bir harekete 
hakem penaltı verdi. Samih, gü· 
ıel bir vuruşla bu fıı satı gole 
tahvil etmekte güçlük çekmedi. 

Niha)•et bu şekilde çıkarılan 
oyunun bu ilk golün sür'atle 

beraber sertliği de artırmış oldu. 
20 inci dakikalara doğru Tay

yare takımının kendis"ni topar
ladığı l:ozuk bir şekilde devam 
eden oyunlarını düzelterek Islan· 
l:ul kalesine müessr akınlar yap
maya boşladığı görüldü. Fakt t, 
lst an l ul kaleci ve müdafilerinin 
gayreti bu akınların hiçbirisinin 
neticeyi değiştirmesine meydan 
vermiyordu. 

24 üncü dakikada havadan 
gelen bir topa sıçrıyarak kafa 
vurmak istiyen lstanbul müdafii 
Samih, hatalı bir hateketle dü
şürüldü. Bu suretle hafif bir şe· 
l<ilde sakatlanan Samih oyundan 
çıktı ve lstanbu'spor bir müddet 
1 O l<işi ile oynadıktan sonra Sa
mih tekrar yerir.e girdi. 

Topu ayağına geçiren Tevfik 
bir iki çalımla müdafaaları at
latarak takımının ikici sayısını 
lrnydetti. 

Oyunun son dakikaların da 
yapılan bu golden sonra oyun 
şirazesini kaybeder gibi oldu, 
top gayri muntazam paslarla 
oradan oraya gidiyordu. 

Bu son dakikalarda bir aralık 
topu ayağına geç·ren Eskişehrin 
sağ içi şahsi bir hücum yaptı çek
tiği sıkı bir şut yan kale direğini 
sıyırarak avuta kaçlı. 

Top ortalanıp bir iki pas'aş· 
madan rnnra devre 2 • O Islan· 
bu'~porun gald:esile nihayet 
buldu. 

Cuma günli saat 15-30 da 
lstanbulıporla, lımir Altınordu 
takımları final maçını yapacak· 
Jardır. 

17 Teşrinie 

Dil 
Anarşiye git 

Uizıdl 
(Baş tarafı l 

algısı,, da vardı. ltl~ 
yaı>ısını bu derece bı . " 
teklifler ileri ıürmeııd 
niyetlerile beraber • 
dir. 

- "Algı,, yı niçin 
ıunuz? 

- "Algı,, zihinde, 
gı,, ile körlenir, bunUol' 
ismi manasını giy:ıııİ~ 
Dilimizde -gı ekleınetl 
batlıca iki türlü isiınl;;,. 
yarar: 1) Alet isiıll 

sürgü, burgu gibi), 2~ 
fiil isimleri (Sevgi, bı 
Bu fiil isimleri aksiyoll 

den sözlerdir. Halbu~i. 
bayeti,, o nevi fiil 1 

değildir. 

Bu gibi fiil isimleriJll 
ekleme -im'dir. sJ 
koç katımı gibi misali 
düğü gibi bu ekleme ili 

fiil isimleri "vergi ciı,. 
anlatılan manayı ifade1' 

fıktır. "Ölüm, doğul11•• 
• .Alil~ ..... 

isimleri de bunlara Y 
&İyon olup biterıe veY• 

olursa, -im ile ismi 
Sonra, vergi alıno:ll-" 

devşirilir veya verilit·.-naı .. 
"vergi verimi,, denmif 
kesin anlıyacağı, dilill 

uygun bir söz Jrullan• 
- Gördüğünüz yan! 

dan mı ibarettir? 

- Hayır, misal ola~ 
zettim. Ba§ka bir miıal 
riai "mecbur,, icin " 
zünü teklif ediy~r. Hal 

-gun elclemesi fiille 
vurgun, yorgun gibi ( 

il maddeleridir). Bu ele 
simlere girdiğine dair 

sal yoktur. Dilin şekli 
ince manalarırı ani 

bu işlere karışmamıa•' h 
Size bir misal dab•: • 

yerine "alınganlık,, te 

yor. Bizde fiillere ınah• 
ve -ge eklemesi yoktııt• 
icat edilir mi 7 "Eıirg 

-ge lahika değildir. 
-ge lcalkınca kalan e 
esirgemek ile hiç bir 
lığı yoktur). Gördüğ~ 
lcrin yüzde doksan 
türlü §eylerdir. Bilmi1e 
lemesi hayırlıdır, zaıın 

lnglltere-lrla 
zakereJeri akl 

Londra, l 6 (A.A) / 
lrlanda müzakeıelerİ: 
bir tebliğ maatteeb• 
aktine imkan basıl ,ti 
müzakerelerin nih•~ 
olduğunu bildirme1<1 

_____.,,.,/ 

Zeızel6 

Evelki gece R~s.•t ~ 
19 dakika 8 saoı>e . ...,,, 
bir zelzele hissedilll'' 

Zelzelenin 111erkesi 
yakın olduğu tabıoiO 
dir. it 

Zelzele istirahat 1t9' 
lunanlan tarafınd•k ıO• 

d. ft 
lecek c'erecede ır. 

·.tıt• 
niye devam etrJJı,. el 

Ayrıca cu ıabab.bYti 
b• J 

gayet hafıf ır b' 
dl . · e de 

kayde i mış ıs .,ıJll• 
lcmiyccek derce 

lktı 



VAKiT Savıfa 3 

,, ,, 
haberleri unun 

ktorlar arasında .... -.................................. . 

.. ,...n teala edilecek ? 

'bba muhadeaet cemiyeti
Oç ıen~ evvel yaphiı bir 

ede, AJmanyada muvaffa· 
le tatbik edilen l.arliye he· 
· tcşki liitımn memle'ceti
de yapı'ması mevzuu bah-

Uf, bu huıusta Etibba o:la
diklcati c!lbedılm 'şti. 

adan iki sene gibi bir za· 
geç'Dİf olmasına rağnıen 

iften l:i'l bir haber çıkma 
bazı co:.torJarı yeniden l:u 
afında bare~cte get:rmıştir. 
iye c?olctorlu unu bilhasu 

11 aı o'an doktorlar iıte
darler. 

aaule ıôre, doktorlar fehri 
plln dahilinde l'!luayyen mın· 

ra ayırırlar ve bu mıntaka· 
i halk ayda muayyen ve u
para vererek burada bulu· 
aıuteaddit c!oktorlara ken-

ni istedikleri zaman mecca
ınuayene ettirebilirler. Bu 
lar tethis edemedikleri 
ı)darıll, daha büyük ve mü· 

doktorlara göıteril~eıini 
)er. 

takdirde ne küçük doktor· 
aı:::: ve işsiz kalmıt olurlar 

ae de büyük doktor, her za • 
f ikiye ti mucip olan küçük 
rıatnr 11aRld~- r ••ı • 

Üsküdar hapishanesinde dokuz 
yerinden vurulan adam ! 

MabkOmu UldOrmek lstlyeo mabktlmlarıo mubakemesl,dOn 
ağır ceza mahkemesinde başladı, mahktlmlar şabltllk etti 

Üaküdar hapiahanelerinde -1 
Üıküdar lıapiıhaneıinde ciaa • 

yet mahkUmları aruında bir bu· 
çuk ay evvel olan bir vak'a .. 

Katilden mahkUın ıoför Rece· 
bi, katilden mahkUm ArnaYUt 
Rüıtemle Arnavut Recep ajır 
surette yaralamıılar. Yaralı ıim· 
di hapiıhane hutan•inde ya· 
tıyor. Yarahyanlar lstanbul Aiır 
ceza mahkmesi kartıaında • • 

ilk muhakeme, dun yapıldı. •• 
Arattımıaya ait olarak yazılan 

her ıey okundu. Muıtantik kara· 
rına ıöre, Arnavut RU.tem, ıuı· 
tabçakı ile ıoför Recebi vururken, 
Arnavut Recep toförün iki kolu· 
nu birden kıskıvrak yakalanuı, o
na bu yolda yardım etmİf. Ancak 
kcndiıi de boı durmamıı. O da 
"biz,. denilen bir çivi ile bir Uç 
defa toför Recebe deidinniı. Et· 
raftakiler, dar yetiımiıler, tofö • 
rü kurtarmıılar. lki arnavudu ya· 
kalamıtlar. 

Tem dokuz r•r• 1 

Hemen Tıp fakulteıine kaldı -
rılan fbför Recep, muayene edil
miı, tam dokuz yerinden yara al
dığı görülmüş. Biri boynundan, 

ymca ikiıini ayırmak için aralan· 
na ıirdiiini iddia etti ye aöyl~ 
diklerini !Öyle tekmilledi: 

- Şoför Recepte de ıuıtalı ça· 
kı vardı. O da ıuıtalıaını bana 
sapladı. Ben de elimdeki çivi ile 
dokundum. Amma, etine soktum 
mu?· Oraunı bilmem. 

- Çakıyr nereden baldunuz?. 
- iki çakı vardı ortada. lkiıi· 

ni de §oför Recep aoktu hapiıha
neye ! 

Bu ıuale ceYap yeren Rüıtem, 
böyle ıöyledi. Doıya arqtınldı ..• 
Ortada Arnavut Recebin de iddi· 
uı gibi yaralan dıiı yollu bir ra· 
por bulunmadığı öfrenildi. 

- Şahitleri çatınn ! 

$•h lllfk eden m•hk Oml•r 1 

Salona evYeli biri, birinden 
sonra dört ıahit aetirildi, ki bun· 
lann dördü de öldürmekten mah· 
kü.mdu. Hükümleri temyizce de 
tudik edilmiı. 

Bunlardan berber lamail, ıu· 
nu anlattı: 

- Şoför Recebi, brat etim .•• 
Bölmeden çıkar çıkmaz, dıtarıda 
bir patırdıdır koptu. Dıtarı ayak 
bastığım zaman şoförün boynun· 

t_ •• L .. .. . ı .. L·t b ı ~· 
nır."ıtee•0oen 0&11E' ••ııv• u.a...ua air.um. 

- Bununla aramız açıktır. O 
da bana ıaldırdı ! 

Ahmet, fÖyle dedi: 

- Oçü vuru9u7orlardı Rüıtem· 
de ıuıtalı çakı ıördüm. 

- Niçin vuruıuyorlardı? 
- Sebebini bilmem!. 

H•pl•h•n• me111urları 9ellror 

Mahkümların ıahitliii acnuna 
ıelmitti. Dördü de bir kenara 
çekildi. Jandarmalar yanlarında 
durdular .• 

Sıra hapiahane memurlarında 
idi. Gardiyan Kamil, Abdullah E· 
fendiler Yak'ayı teyit ettiler. Ki
mil Efendi, Mbep için töyle dedi: 

- Bilmiyorum •• Enelce ma· 
beyinlerinde DYI& oldu İM, ara· 
lannda kalmııtır. Koiuıta arala, 
rında afız kavıuı falan oluraa, 
bize bildirmezler. Saklarlar! 

Nihayet hapiıbane müdürü lı-
mail Halda Bey ıeldi. Şunları 
bildirdi: 

- istimdat düdüiü çaldı, he
men yerimden fırladım. Rüstemi -elinde ıilihile yakaladım. Rüs· 
tem, ''toför, bana ıÖYÜp ıaydı !,, 
Diyordu. Arnawt Recebi de bat 
1ranliyan elinde M),la,, le yakala· 

Pollste .............. __ 

Esrar 
çekenler 

Keyif aUrerken rakalandıler 

Zabıta earar Htanlarla çeken• 
ler hakkında ıiddetli takibmt• 
baılaa:ııtar. Don yakalanan u· 
N1rcılar fUnlardar: 

Fenerde Lonca caddeainde 
Y akubun evinin b•hçeıinde lb
rabim, Reıit, Hamdi, Ahmet, 
Cemıl, Mehmet tsminde altı kiti 
hasırlar üzerinde yatarak earar 
çekerlerken yakalanm19lardır. 

§ KaraıOmrOlcte Arap Salibin 
kabveainde arabaa Fuat earar 
çekerken yakalanmııhr. 

Veznecilerde UU011cll lamail 

esrar satarken yakalaamlfbr. 
§ Ga1atada Mumhane cadde

sinde 139 numarah dllrlrlnın 

üzerindeki odada oturan Madam 
Kamara odaaında lh11n, HOsnD, 
Recep, Petro, Yorl(İye earar 
içirirken cUmleai yakalanmıtbr. 

Ku111•r ornır•nl•r 
Galatada Ne,etin lrabnlinde 

Yuauf Kadri ile Ortaklyde Ya· 
par iıkeleainde lamailin llahv~ 

ıiade tof6r Sami ve Ahmet ku· 
mar oynarlarken yakalanmıılar
dar. 

Sokakt. bir çocuk 

Galatada Mumhane ıolca 
A1atü.,acla lôll8Hiaia ._ yerlerinden .• En ağır yaralar, ilk Edirneli Hüıeyan, daha kat'I 

,. lldal.. llylecli: 
~lıilıi*ilii•ilMJ..e - lof&O R ... i 'hunlar Tm-

dı. Aralarmcla m11narent olu ..
rek .. A••• mdlrf. Bllmlyorum.. 
Zaten hnlar latankl haplehaae
ıinden nüJen 1relmeclir. n.tfmal 
orada iken, aralarnula blyle hir 
197' olmufturf. 

....,.lr ~ ~ bırakal 
Çocaiu' ... rlllde çıkan bir 
tatta ortoclokoa oldu;u yaıdıdar. 
Çecuk Rum cemaatine tealim 

ayi ofisi tetkili 
için 

zırlı ıar llerlllyor 
lkt t .ekili Celil 8. bir Sa· 

. :;.. teıkili ve Sanayi Ye 
Jldİll b .. kaaının kredi mües· 

11aJiae gdirilmeıi hakkın· 
ıs,.aa•aran tatbilcah hazır· 

meıgul olmıya baılamıı· 

gda ikhaat müıteıarının 
tinde bir heyet teıekklll 
k Sanayi of11inin nizamna· 

n teılcillt projesini hazarlı· 
, Sanayi bankaaınao yeni 

etini Ye milll fabrikaların 
1et tarzını teıbit edecektir. 

hnayi ve Maadin bankası 
i mlldilrü Sadettin B. bu 

ıunlara ıtiylemittir: 
- Geçen ıent; BOyQk Millet 

!ilinde kabul edilen lcanun
tatbikatile meırul olmak 
yakında bir heyet tqekkül 

ecektir, Sanayi Ye Maadin 
kasında bu ite mOteall k ha· 

hldar ikmal edrlmİfhr 

mlHr blrllğlnde 
de 

kadmlu birbtlade Almanca, 
•ıca, TDrkc• denleri Yeril· 

Denlen yal
-.,.. ea..,kteclir. 

cWen .,... lr ltleat ı duJar. Ben, slrdfbn. 
Cua lcana1MQ1ıa G. M .. 4118 ia- - Şoflfrde de çakı \'&1'1111 idi?. 
ci madde) ri. Oldunnek i-•--L-- H 

~ - ayır ... 
batkalan tarafmdan tutulclukla - ArnaYUt Recep, ablchı 
nndan mabatlarını tuaunile ~ - Ne a,m,_-. Mn o• pla 
rine ıetiremedilderi kayclile. olma.iıtnu?. Belki Yanlı da eoa-

Oldunnelcten bir buçuk .._ rMlan 1ere attr ........... aJ. 
•n-el on Hileye •••Mlıa ofcluiu clı, aaldacl. Hapeillanede elli 
anlqılan Anaawt- tlatemle ~ ... r. 
Mne enel on Ud .... altı ll7ll a.. ......... _ eHndef • 
mahldlm oldatu anlatılan Anla· Renchw Ferit ak' J1 açak· 
vut Recep, reia Azi• Bey p .Wclüp ,..._. tüitlik •· 
tarafmdan aorpya çekildikleri lİI 

zaman , Riiltem , kendini - Koiutta oturuyordum • Sea 
kaybettijini, ne yaptıfım bile - iıittim, çıktım clıtarı, ıördüm: 
mediiini aöyledi. Recep de Rüa- Rüıtem aaıdan YUruyordu, Arna
temle tof ör Recebi biri birlerine Yut Recep arkadan.. Şoför de ça
karıı ıert aöylenir ıörunce yanla- ı la yoktu ..• 
rana yaklattıiını, vunaıma batla· Arnavut Recep, kızdı: 

Mlttlllleltı••-1• 9oN•lerı 
~cW-umt Mulılia Bey, 

nlr'a etrafında tahitlere aualler 
aorclunlu. Öldürme kuti nokta • 
ımdaa araıtırmalar yaptı. Öldür
menin nud yarıda kaldıiana da
ir cevaplan not etti. 

Hutahanede bir buçuk ayclu 
Jatan ve daha mahkemeye ıele
miyecek halde olan toförün kat'I 
raporu iıteail.mek ve bir tahit da
ha çairılmak üzere ' muhakeme 
birinci kanunun birinci ıünilne 
bırakıldı. 

........................................................................................ 

Diş hekimlerinin 1 Bir camld ki kıymet- .... R.;bt;·; .... İ;k .. tt;·d .. ;· 
bUyUk kongresine . Jl levha kıtyboldu! lstenllen altı mll 

0 
doğru T anınmıı battatJarı1DJzdan Eı- lira 

Ttırk dit tabipleri cemiyeti ilk !Da ibret ~.anımın Çenıel lcly Glmrlk iclare•i apbj1 tetld-
defa olmak Bıere bu aene bir ı~ke_le camnnde bulunan kıymet- kat a!ticeliade ,.ıı!rdaaberi nla· 

~ı bır yazı levbaaının lca~boldu- tam ıırkeli depo Ye ubarlarmda 
milll diıtababeti kongreai yapa- gu anla11lmlf, Evkaf ıdareai, mubafua ediJditl laalcle DUllu 

caldır. Kongrenin umum reisli- arqtırmaya baflamıthr. Meıhur ortadan lcaybolın 6,672,000 lira 
ğioi Sıhhat ve içtimai muaYeaet battatlarımııdan Daptanla Mab. luymetiade 4 bhl parça e11a 
Vekili Refık Bey kal>ul etmiıtir. mut CeliJettİD efeadınin kar181 teabit etmittir. Glmrllc idareli 
Kooıre ikinci tqriaia birinci olan Eıma ibret hanamaa bu le•· bu ,.nyı Rt•ll• tirketiaclen 

14 · J D haaı çok kıymetlidir. GOzel yazı iatemektedir. 
günü ıaat te mer11ım e a· ıan~tıadan anlayanların ve bu DDn A•ruP9cla• plea Ribtam 
rDlfOnun konferanı ulonuoda arada eski eserler merakla11 bir tirketi mOdlrl M. dl Kuoaj 
açılacaktır. Konıre dlrt ıtln de- çok ecnebi~iD ta.kdirle ıeyretti- b~ meale laakkıa~a ıaıe~ecilere 
vam edecek ve mOteakip celle- ii bu taribı eaerın bar an evyeJ bir ıe1 alylemek 11tememıı, yal
Jer Dit tababet mektebinde ya• me) dana çıkar.Jm111 için ebem- aıs yakmcla ADlraraya ıfdecefi· 
pılacakbr· Konpede olruamak miyetle çallfllmıktadar. ni llyle•elrle iktifa etmiftir. 

Dıere alb rapor bııarlaamlfbr. AvrupaJa ıldecek talebe Sı ... ~ V la leftiflerl 
Raporlann iki taan · Dittababe· Anu;:•J• de•let IMıabına oku· Sdahlye •ekili. dol&tor Refik 
tinin içtimai k111mlan ile alAka- maya ıidecek talebeler baarlak· Be1, lataabuldalu .. bbıt mllea· 
dud11. Diter dlrt taaeai me.. lanm yapaaaktachrlar. Gelecek MHieriai teftit etm~lded~r.~ ara· 
lelct aıenulara aiür. Koorere hafta umnda bepai ıllterilea da <?areba haataa•ae 11t~11,mub· 
amama apllbr. yerlere 19deceldeıdir. telif tma.ı.n slıdea ı•cı~ 

edilmiflir. 

Bell karlldı 

.Şirketi hayriye fabrikaunda 

marangoz Y akup efendi kııakta 

bulunan bir vapurun flYerteslal 

tamir ederken mDvazeneaial kay• 

bederek dOımDı, beli kınlalJfhr. 

Sokakta dU.tl, 81~1 

Hamal M.urla lael Klçlkpa
zarda Haca kam cadduiadea 
geçerken kaı, ukte8iaclea dO
tlp almlftlr. ...... 

Ortaklpe ohlran Dada1h Be
kir tOtOa depotu lnDnde dlfGp 
llmlftlr. Yapılan muayenede 
mide kauerinden aldllto anla

ıalmııtar. 

Otomoltll k-.a 

Şoflr Mayeria iduaincleld 
l 562 numarala otomobil Betik
taıta luet iamiadeld çocuja 
çarpmıı, hafif aurette yaralam11• 
br. Şof6r yalcalaamııtar. 

DUAk r••••• .. r 
S.raçbaae baıında lbrabim 

paıa caddHinde Acem Aliaia 

dDkl&lnından ya1111a çılcmlf, dDk· 
kin tamamen yaa•ııtar. Bundaa 
baıka dan Abıb yedi buçukta 
Çemberlit19tald çorap fa\rilra• 

undaa yaa11n Ç1lcmlf, fabrikum 
kurutma clalreli tımamea yaa• 
llUfbr. Bu dain 10000 liraya 
sitortaladır. Yaa11a çoraplan 
l&arutmak için yalnlu aobuaa 

ala Juıma•aclaa .......... 



Sayıfa 4 

S hh t • ı t! 1'011ı:;ular11nız 
ı a ış erı _ .......................... .. 

Heybeli sanatoryomından ve Bulgarların 
zührevi hastalıklar dispan-

•erlerinden daha fazla 
istifade edilecek 

lstanbul Sıhhat işleri müdürü 
Ali Riza bey, dün kendisini zi
yaret eden muharririmize, Hey
beli sanatoryomu ve zührevi has· 
talıklar dispanserlerine dair şu 
izahatı vermiştir: 

- Heybeliada sanatoryomu, 
65 yataklı bir pavyon ilavesi su· 
retile genişletiliyor. Pavyonun 
İn~ası bitmiştir. 

Şimdi döşenmesi ve başka 
noksanlarının tamamlanması kal· 
mıştır. Bu işlerde yakında bite· 
cektir. Bu pavyonu, bir, bir bu· 
çuk ay sonra açmak mümkün 
olacağını zznnepiyoruz. Pavyon 
açılınca, Heybeli sanaloryomu 
130 yatakh bir sanatoryom ha· 
)ine gelecektir. 

Sene başından itibaren, şeh
rimizdeki zührevi hastalık 'ar dis· 
panserlerinin daha fayda!ı bir 
şekil alması için çalışıvoruz. Şım· 
diye kadar bu dispanserlerde 
yalnız frengili hastalar tedavi o'u· 
nabiliyordu. Sene başından son· 
ra, belsoğukluğu da tedavi olu· 
nacaktır. 

Belediyede 

Lokanta nerede 
açılacak 

Belediyenin açacağa lo~anta 
ıçın düyunuumumiye binasının 

alt katmda bir kısım ile beledi 
yenin yanındaki bir kahve göz· 
den geçirilmiştir. Düyunuumu· 
miye binası belediye memurları 
için uzak ge:mektedir. Belediye 
yanmdaki kahvenin sahibi ile 
tem11 edilmektedir. Masalar ve 
diğer eşyanm ay nihayetine ka
dar satın alınması tamam o!a· 
caktır lokantanın gelecek ayıo 
başıada veya haftasında açıla 
bileceği tahmin edilmektedir. 

Keld1rımları yaptırmayan 
şirk etler 

Bazı şirketlerin binaları ve 
depoları etrafındaki buzuk kal
dırımları belediyenin müteaddit 
ihtarlarına rağmen yapmadıkları 
anlaşılmışbr. Dün bu şirketlere 
tezkere yazılmış ve yakın bir 
zamanda bozuk kaldmmları yap
mazlarsa belediyenin buraları 
yaptıracağım ve parasını ıirket
lerden almaya mecbur kalacağı 
bildirilmiştir. 

Belediyenin yeni açaceDı 
hastane 

Zeynep Kamil hastanesinin 
tamiratma tahsis edilen para 
yetişmemiş bütçenin başka fas
lından münakale yapılarak para 
tedarik edilmiştir. Hastanenin 
geri kalan tamirah yakmda bi~ 
tirilecektır. 

Elektrik, tranvay, tUnel Ucretlerl 

Elektrik, tranvay, tünel üc· 
retlerini her üç ayda bir tetkik 
eden lrnmüsyon yakında topla
nacaktır. Bu komisyona beledi· 
yeden elektrik mühendisi Yusuf 
Ziya Bey seçilmiştir. 

Tıp talebe yurdunun 
genişletilmesi 

Bt:!ediye dairesi arkasındaki 
bakteriyolojibane, Divanyolunda· 
ki Sıhhi müze binasına naklolun
muştur. Bakteriyolojibanenin bu· 
lunduğu bina Tıp talebe yurdu
na illve edilmiştir. 

l\1illetler cemiye
tinde mali ve ekal
liyetler meselesi 
Sofya, 15 (Husu i) - Cenev

redt'n dönen baş vekil G. Mu· 
şanof kendisile görüşen gazete
cilere şu beyanatta bulunmuştur: 

- Size hep iyi şeyler getir
dim. Se pdirn ufak fakat boş 
değildir. Bizi Cenevrede alaka
dar eden üç mesele vardır. : 
Mali, ikt?s:ıdi ve ekalJiyetler me
seleleri. 
MALİ 1.ŞLERIMIZ : Akvam 

cemiyetinin mali komitesinin tav· 
assutu üzerine düyunu umumiye 
hamillerimiz~e aktetdiğimiz mu
kavelenin sorıu e 1. 1ülün otuzunda 
nihayet bulmuşlur. Bur.un için 
l<endilerile yeniden temas edere', 
an!ışmalt mecbur yetindeyiz. 

Akvam cemiyetinin mali ko· 
mitesi bu defa da bizi dikkat 
ve alaka ile dinlemiştir. Biz mali 
vazıyetimizi bütçemizin rakamla· 
rını göstermek sureti1e izah ettik, 
ödeme kabiliyetimizin mDsa-
desi nispetinde borçlarımızı 
ödemeye hazır • o!duğumuzu bil· 
dirdik. Ü nit ederim ki gene ak
vam cemiyeti a 'acaklılarımızla 

anlaşmamııa delalet edecek ve 
aramızda bir itilaf hasıl o~acak· 
hr. 

Ekalliyetler meselesi 

Milletimizin clörtte biri ecnebi 
devletlerinin idareleri alboda 
bulunmaktadır. Bunun için akal
Jliyetler meselesi ile de çok ya
lnndan alikadar olmak mecbu· 
riyetindeyiz. Ecnebi idaresi al· 
tında bulullan millettaşlarımı -
mızın vaziyetleri maalesef biç 

de iyi değildir. Bu ciheti Ce
cevrede Milletler cemiyetinde 
mevzuu bahsederek noktai na
zarımızı bildirdim. Milletdaşları· 

mız için istediğim:z ekseriyetin 
hukukuna malik olmaları ve İn· 
san muamelesi görmelerinden 
ibarettir. 

Bu meseleye teallük eden is
teklerimizin de nazarı itibara 
alınacağına eminim. 

······················-································ i Karilerimizin mektuplan i . . ..................................... ·-················ 
Arif Tekin Beyin işi 

ne oldu? 
Umum Gümrükler levazım an· 

bar memur muavini Arif Tekin 
C. taıfiyeye tabi tutularak İ§İn-
den çıkarılmı1• Ayni zamanda 
eline bir de beraeti zimmet ha
ğıdı verilmiı. Arif Tekin B. bu 
iti haksız saydığı için Dev!et 
şurasına müracaat edip hakkın
daki tasfiye kararanın kaldırıl· 
masını istemiş. Devlet şurası 
milracaati tetkik etmiş, kararı 
haksız bulmuş ve kaldmlmaaına 
"müttefikan,, karar vermiş. Bu 
cihet, Arif Tekin Beyin elindeki 
resmi kAğıtlarJa sabittir. 

Arif Tekin B. bu neticeyi al· 
dıktan sonra altı ay evvel Güm· 

rükler umum mlldfirlüğüne mü
racaat ederek vazifeıinden hak· 
sız yere çıkarılmış olduğu için 
kendisine tekrar memuriyet ve· 
rilmesioi, sefaletten kurtarılma• 

sını istemiı; fakat altı aydır 
mDsbet, menfi bir cevap alama
mış. Şimdi soruyor: Acaba işi 
ne oldu? 

VAKiT 

Sovyet-Romen ~M-e-le-k--v:nuii~:;;~mb::~m~ala 
Ademi tecavüz Aşk Re•mi Geçidinin Unutulmaz Yılaızl 

Maurlce Cbevalier-Jeanette Mac-D 
misakı hakkında tarafından harikulade bir tarzda temsil ve büyük rt 

M. Litvinof ne diyor? E R N S T L U B 1 T S C il 
tarafından ibda edilen 

MOSKOVA, 16 (A.A.) - Ha· SE NLE B R SA 
riciye komiseri M. Litvinof, Sov· N i i 
yet • Romanya ademi tecavüz mi- Büyük Paramount Süperfilmi takdim edılecektir. 
sakı hakkında Tas ajansına de· 
mittir ki: 

"Romanya ile bu muahede Ü· 

zerindeki konutmalarımız bun· 
dan on ay evvel Rigada başlamış· 
tır. Romanya hükumeti daha ev
vel Romanya ile Sovyet Rusya a· 
rasında ihtilaflı bulunan mesele
lerin bir kenara bırakılmasını, 
Lehistan hükumeti vasıtasile tek· 
lif etmişti. Bunların başlıcası Be· 
sarapya meselesi idi. Bir kaç haf· 
ta içinde Rigada hemen hemen 
misakın bütün maddeleri üzerin· 
de anla~ma. elde edilebildi ve bu 
maddeler iki memleketin murah· 
hasları arasında imzalandı. Ayrı· 
lık iki noktada başgöstermittir. 
Romanya murahhası, ihtilaflı me
selelerin bir tarafa bırakıldığının 
muahedeye yazılmasına yanaş· 

mamıttır. Bundan b8.§ka Roman· 
ya Besarabyanın işgalini Rusya· 
nın dolayısile tanimakta olduğu 

şekilde tefsir edilebilecek bir a· 
demi tecavüz formülü teklif et· 
miştir. Konuşmalar batka kimse• 
lerle tekrar başlanılmak düşünce· 
sile durduruldu. F &kat, Sovyet 
Rusya son dereceyi bulan bir uz· 
laşma düşüncesi gösterdiği ve ihti
laflı noktalara dair yeni yeni for
müller teklif ettiği halde Roman
ya Rigadaki itirazlarında ısrar e
diyordu. 

Cenevrede Lehistan hükumeti· 
nin mümessili evvelce kararlattı-
rılan esaslardan büsbütün başka 
yeni bir proje üzerinde konuşul· 
masını teklif etti. Bu esaslar ge· 
çende M. Titüleskonun Pariste 

anlattığı esaslardır. Bu teklif ev
velce yaptığıımız bütün müzake· 
releri bir tarafa bıraktığından ka· 
bul etmedim ve ancak Rigada ko· 
nuşmalar neticesinde ihtilaflı ka· 
lan noktalarda anlaşmağa çalış
mamızı ıöyledim. 

13 Eylulda Cenevreye gitmez· 
den evvel Romanyanın müttefiki 
olan bir devletten yeni bir proje 
daha aldım. Bu projenin de metni 
Rigada karalaştırılan metinden 
büsbütün ba§ka idi. Evvelce ka· 
rarlaştırılan maddeler üzerinde 
tekrar konutmamak şartile anlat· 
mayı kolaylattıracak yeni teklif
leri kabul edebileceğimi bildir· 
dim. Ayni şeyi Romanyanın Var· 
şova sefiri M. Cadere de söyle· 
dim. Ve bununla konuşmalara 

.MARY GLOR1 
ve FLORELLE 

.Mösyö, .Madam ve B 
FiLMiNDE 

Sizi iki saat, zarafet, hakiki bir zevk ve neşe 
yaşatacaklardır. 

,..- ... TA K V 1 M -..,1r 
5 

cır 
Pazartesi Sah ~ P 

17 T.evvel 18 T.evvel MaJ•İk 
16 Ceme.ahir 17 Cema.ahlr ı 
c;u.o doğUşu 6,14 6,15 Ünümüzdeki Perşeınbe 
Gün l>atışı t:','27 17,25 1 d . b L A. o 
Sabah namazı 6,01 6,02 rmn an ıti aren os ~ 
Öğle namaz.ı 11,59 ıı.~9 ta yapılan 193'.l0limpiy•1 

lkJndJ namazı 15,0J ıs. ıı'.! !arını göstermeye başlıY' 
Akpm namazı 17,27 17.~5 

Yatııı namazı 18,59 ı s.ss 

imsak 4,35 4,36 

Yılm geçen j\ 278 2i9 
ı:Un!ert 

Yılın kalan \ 
87 günleri J 86 

HAVA - DUn sıcaklık azam! 28, asgari 
17 derece olarak tesbit edllmlşUr. Bugün 
rUzgll.r mUtehavvil sUr'alle esecek, ha va ek
seriyetle açrk olacaktır. 

RADYO 
BugUn 

İSTANBUL - 18 den 19 a kadaıi Orkes· 
tra - 19,30 dan 20,30 a kadar AlO.turk a saz 
- 20,30 dan 21 e kadar Gramafon - 21 den 
22 ye kadar All.turka •az. 

Askere davet 
Fatih askerlik dairesinden: 

1 - 316 dan 324 (Dahil) do

ğumlulara kadar ve bunlarla mu· 
ameleye tabi yüksek ehliyetname
li Efendilerle D. fıkrasına tabi o· 
lanlar 1-11 Te~. -932 de ihti· 
yat Z. Mp. inde bulunacak veç-

hile sevkedileceklerdir. 

2 - 325 doğumlu ve bunlarla 
muameleye tabi 316: 324 doğum· 
fular bekayaıı kısa hizmetli ve eh· 
liyetnamesizler 1 - il. T eı. • 932 
de orta ehliyetnameliler 1·11.Kan.-
932de,tam ehliyetnameliler,1 Mart 
-933 de hazırlık kıt'alarına, 

yüksek ehliyetnamelilerle D. fık· 
raıına mensup olanlar 1- Mayıa 

-933 de ihtiyat zabit Mp. inde 
bulunacak veçhile sevkedilecek -

!erinden 325 doğumlular da dahil 
olduğu halde bilU.mum kısa hiz· 

MARY 

Samimi ve tıu' 
tın bil<\ pt r\"a 
mesidir. 

•••••• 
Belki de ma•u111 

şın üsıüne ıahk 
kı:n unun k esı. ıll 

fünenı~- Hügette 
Charles 

Sln
d!I nın tcmsılı uu Gold\wn 

sızca "sozlu • 
···--··-· ····-·· . midir 

Istanbul Beledi 
Darülbedayi Şehfr Ti 

Temsilleri ı 

saat 21,30 da 
Yarmki salı 

günü akşamı 

birinci defa 
Mucize 

Komedi 3 per
de 2 tablo 

Yazan· R. <le Flers 
\'e F. Croissct 
Tercüme 1<: : I. 

G:ılip Bey 
Mual!im ve 

ISTAHBUL 

ij~ 

tekrar Cenevrede batlamak için metli efendilerin tubelerine mü· 
sözlettik. racaatları ilan olunur. 

lsviçrede M. Cadere'le tekrar :""••:•· ................ 1 ................................. •::::::::::::::···· .. ················:::S: il 
buluttuk. Bütü~ mis~k~ üzerin~e ~:: -~e:~:~;;i: :~::~:;:· .. ·:·;;~-~~·:;·, R~·~·;,~···k·;dJfl 
yeniden anlaştık. lhtılaflı tek bır l .. t · K ı asıra gelf yot _..•"'-kt d k. gos enr. onuşma arımız ar .,..•" 
nokta kalmıttı ve bu no a a ı .. l b. k"I l d ki Roman· Gelecek hafta ~o a..• J• 

d "h" d ~·ıd· oy e ır şe ı a ıyor u , ... u 
ayrılık ta o ka ar mu ım egı ı. k şehrimize 200 Ronıell .b 
Fakat, ben Cenevreden ayrılma- ya hükUmetinin mis.a yap_m,ayı f"' ı.. 

b lecektir. Kadınlar 1 .. c•• 
d 1 M C d b Ro yu'"rekten istediğine ınanır gı ı o· k'",,. 

an evve . a ere ana • dört gün kadar ,,, ~ ~ 
rnanya hükUmetinin yaptığı tekli· luyorduk. Romanyayı idare eden· Türk kadınlar birhl1 i'iO 
fi kabul etmediğini bildirdi. Bü· ler misaka lüzum olmadığını bize kadınları karşılamak 
tün bu anlattıklarımdan da gö· açıkça söylediler. Bu söz üzerine lıklara başlamışt~r/ ti.~ 
rülüyor ki, Romanya diğer kom· Romanyanm konuşmalara bir mi· • atet ti~·· 

Galatasaray tıc eı" 
şularımız gibi bi~imle ~uahede ıaka varmak düşüncesile gelebi- kacılık .kısnı!, !11 _J 
yapmayı candan ısteseyd_ı ve bat· lecekleri beklenemez. ihtilaf tek birli.&' t te ~ 
ka maksatlar gütmeıeydı muahe· b k Galatasaray t :ca

1
r
11
e,, bir.fi' J 

ir no ta üzerinde kalmıştır. Ve ~ 
de çoktan aktedilmit olurdu. Ro· C cıl_ık kısmı me. zuG0

10
,..a _,,,, 

enevre konuşmalarından sonra ı manyanın hemkendi hem de müt· mıyet merlcezı ,g ı 
tefiki olan devletler mümessilleri Sovyet Rusyanın bu nokta hak· üstücdeki Lüks~l'l!bU • 
tarafından görü§ülenleri tamına- kmdaki düşüncesi de anlaşılmış· nına nakledilmiştır. rtJİf,tl 

t R b kt h kk d Galatasaraylılar ~ebı·11•" maıı Romanya ile müttefikleri a· ır. omanya u no a a ın a d oı 

d d h·ıA h · • b" t kat'ıA cevabını vermelidir.,. aym sonun a ayklardıt• rasın a a ı ı veya arıcı ır a- • kezlerini kuraca 
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Atina taşnakları 
tehdit ediyor ar ! 

Taşnak cemiyeti dağılırsa ne olurmuş? 

Mehmet Ali Efendi dedi ki: " Haberlerim hayırlı 
değiı, lstanbulda yapılacak iş yok. ,, 

Atine' da çıkan 11Nor-Or,, ga
zetcs'nin 8 Eyf(il ] 913 tarıhli 

nilıha1ında bir makale çıkmıştır. 
Bu makalenin başlığı şucur: 

34 -

"Acaba Kadri ağa mı mücrim? 
Belki, fakat ben onu mücrim ola
raka ele almayı deliilin kat'ileş
nıeaine talike mecburum. Onu bi
ze mücrim gibi aöstcren bazı ita· 
retleri kayıt ve zaptetmekle be
raber şimdilik karanlık içindeyiz. 
Çünkü bu adam Ahsen Beyden 
ne istiyor, neden böyle bir cinaye
te kalkım?. diye düşünmek li-

demez olduğunu da öğrendim. 
- Ala .. Zaten o genç, Ay,e kı

zın ıördüğü adam ise yaılıcadır. 
Binaenaleyh bu Nadir denilen a· 
damdan da füpbemiz zail olmak 
icap eder .• Şimdi biz burada di· 
ğer bir kızıl saçlı adam anyalım •• 

- Doğruıu ben ıenin fikrinde 
değilim azizim; böyle içinde kim 
ae bulunmadığı bir sırada bir eve 
ıirmek hıraızlıktan farksızdır. • 

''Taınak fırkası dagıhrsa ne 
olacak?" Çok ıayanı dikkat o an 

bu makaleyı a•·nen tercüme ve 
neşredıyoruı: 

•·r ııtnak f1rk asının gerek içer 
den, gerek bar çlen ( a J dağılma· 
aına çahfanlar ve bunu arzu 

vakıa onun tabında vah,et 
zım ... 
ve hainlik varmı§. Fakat bu da ri-
vayet .. Hakikaten annesini aç m~ 
bırakırmıt ! Hep rivayet .. Anneıı 
ıahiden cimri bir kadın idise Kad 
ri ağanın onun altınlarını bilerek 
ona bakmaması mazur görülmez 

ıni?. . 
"Sonra küçük Ayte onun evı· 

nin üıt katında ayak ıeıleri duy• 

muı. Bu dn nedir? .,, 
- Bu kadar meselenin içinden 

nasıl çıkacaksınız?. 
D'ye ıordu. poliı memuru bu 

ıuale cevap verecekti ki Ahıen 
Beyin hizmetçisi Ferit içeriye gir· 

di: 
_ Beyefendi, lzmirdeki akra-

banız bey geldi. 
Ahsen Bey bu gelen zatın, di

ler polis memuru Mehmet Ali E
fendi olduğunu derhal anlıyarak 
oclua 2etirilmeıini ıöyledi. 

Rıza f;fencli .,...udqı odaya gı
rer sfrmez kapl)'I kapattı. 

- lntallab hayırb haberi.in 
vardır!. Dedi .• 

- Haberlerim var amma ha
yırlı değil, artık lstanbulda yapı
lacak hiç bir it kalmadı. 

''Gittim, Kadri aiamn oğlu ile 
t••..-, ahpap oldum. Hatti iti· 
madını kazandım. Ahsen Beyin 
vurulduğu gün, ıece, ertesi rün 
nerede bulunduğunu tahkik ettim. 
Sordum, tabii herif hatırlamadı • 
Amma bir yolunu buldum, onun 
aenelerdenberi Haydarpqaya ka· 
dar bile gitmediğin, hele ıon gün· 
)erde karısından ayrı bir yere gi· 

o 

- Öyle bir kimıe var mı?. 
- Hayır •.• Yalnız Kadri ala 

ailesine ait esrar var .• 

Rıza Efendi biraz evvel iki doı· 
ta anlattıklarını Mehmet Ali E
fen diye bir bir hikaye etti ve son· 
ra ilave etti : 

- Şimdi azizim, tam zamamn
da geldin .. Çünkü beylere de ıu· 
nu anlatacaktım: 

"Bu ıabah daha Erenköy hal
kından hiç kimsenin haberi olma· 
dan evvel, ben ıuna vakıf oldum: 
"Dün gece Kadri ağa ile karıaı 
kulübelerini bırakıp gitmiıler, ev 
kilitli, ne ahırda, ne küçük bah· 
çelerinde hayvandan eser yok ••. 
Yani kulübe ve civarı bomboı, 
bir inek, iki koyun ve keçi, ta· 
vuklar kayıplara kanımı§.,, 

"Bunlar nereye ıitti?. Hepıi 
gece yarıaı gittiği için kimsenin 
ne tarafa gittiğinden haberi yok . 
bu tarzda bir gidi§ gösteriyor ki 
geriye dönmeleri de muhtemel de
ğildir. Şimdi biz yarından itiba

ren bu adamların nere e gittikle-
rını a 1 ece ız ve a ı 

lacafız, çünkü onlann hemen ta• 
m.. ~ 'filpheleri ol• 
madıtı 5'in pek sisli J,ir 70ldaa 
ıitmiyecekleri muhakkaktır. 

"Bu tarafa ıelince, buarada 
yapılacak bir tek it kaldı: O da 
Kadri •lanın timdiki bot olan 
kulübesini iyice tetkik etmektir •• 
Belki de kulübenin tavan araam
da Ayte kızın ayak aeslerini itit· 
tiii adamı yahut da ona ait bir izi 
bulacafız, bu da Kadri ata kan· 
sının ne tarafa ıittiiini bize .ı .. 
terebilir •• 

Mehmet Ali Efendi bu fikre i-
tiraz etti: 

r 

iki Gülüşlü Kadın! 
Ar••a Liipenin yeni bir macerau - 76 
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- Ben de ayni fikirdeyim ve 
bundan dolayidir ki biz taharri· 
yabınızı bu ıece yarısı yapacaiız. 
Herkeı yatmıı bulunacak, sokak
lardan kimse geç.miyecek .•• 

Satın alacaklarına 
çahyorlarmış ! 

Şlkago Ticaret Od•••• tuhaf 
bir oto1110Dll l•tall•tfll 

ne,reHI .. 
Şikaıo Ticaret odası, Ameri· 

kada otomobil yapılma vaziyeti
ne dair bir iıtatiıtik neıretmit· 
tir .• 

Bu iıtatiıtiğin en dikkata de
ğer tarafı, Eylul nihayetinde Şi
karoda çalınan otomobillerin aa
blan otomobillerden fazla oldu
ğudur. Bu müddet içinde çalınan 
otomobiller, ıatılan otomobiller
den yüzde elli nispetinde fazla İ· 
mit! 

Diğer taraftan bütün Ameri • 
kada otomobil yapılmasının ge
çen seneye göre yüzde kırk bet 
nispetinde azaldığı da bu istatis
tikte kaydeBilmektedir. 

HlndJstanda veba 
ve kıtlık 

Dombay, 16 A.A) - AUlha· 
bat mıntakaııada kıtlık baı g6a· 
termiye batlamııtır. 

Geçen h•fta Bombay eyale
tinde 7500 kiti vebadan 61mDı
tOr. 

Fransada feyezanlar 
Saint Rapbael, 16 (A.A) -

Sahil mıntakadald feyeıanlarda 
vukaa ıelen hanr miktarı , 
40,000,000 franıa bahğ olmuş· 
tur. 

- Evet, Jorjöreden korkuyo • 
rum .• Kaçmalı~ınız ! 

Raul tatlı bir seıle cevap ver· 
di: 

edenler bilm yorlar ki Taşnaklar 
dajılıraa kendi mevcudıyetlerı 
dahı tehlikeye dütecektir. 

Bir dakika için kabul edelim: 
11T ıtnak,. komitesi dağıldı. Ne· 
ticuı ne olacak? Eski "Taşnak,. 

lar yeni bir fnka mı yapacaklar, 
yoksa, balıbazır meydanda olan 
f11kalarına mı ıntisap edecekler. 

ŞOphuiz fU kadarını söyleriz
ki biç bir taıoak Hınçak yahut 

Ramıavor partisine gidip ismini 
kayıt edemez. Ruhıyat, zihin ve 
terbiye farklılığı meselesi var: 

Olabilir bir takımı komllniıt 
olmayı mOna1ip göreceklerdir. 

Fakat Ermenistanla, milli ba
yatla daima allkadar olmıyan 
bir tane eski Taınak bulunma· 
yacaktır. Onlar bitaraf kalıp 

seyirci kalmazlar. 

Şu halde ikinci }Ol kalır, yani 
yeni bir fırka teşkil etmek. 

Bu ihtimal pek kuvvetli sayı

la bilir. 
Bu yeni komitenin Proğramı 

ne olacaktır ? Bunu keşfetmek 
pek roçtllr. 

Fakat yanılmı)'draak tapalda· 
na izmıblllile yeni doj'acak bir 
partinin aiyaseb ifrat derecede 
cezri, biç bir ıeyi naıan dikkate 
almakaız1n ·• bOcum ,, politilraa1 
olacktır. (Dikkat y•aD "taınak,, 
ıefidir. » 

O halele ba,eakO "taınalc,. 
firkMını 11kmata çahıanlar "yağ
murdan kaçarken toluya,, tutu
Jıalar vaziyetine dftıeceklerdir. 
(Çocuk 1) 

1 lç rden dcdı ı yenı Ta, nak A, 
rupa gru uJur ki bır har lede kom ıe 
ar tı Hunlar 'çekılir ar~ 1 k ~ ığmı er. ler 

d ~en rı ımıdır 

saydı, atanın hareketi aözden 
kaçmazdı. Halbuki ne bir ıey gö
rüldü, ne de iıitildi. Buna rağ • 
men ortada bir ö)u vardı. Binae -
naleyh bu ölümün sebeplerini, 
beteri kuvvetler haricinde ara • 
mak lizımdı. 

Marki ıordu: 

1 u cnı fırka ıılı\hını hesap
sız öteye b~riyc sallıyarak er .. 
menı mılletını barabıye ve iç n· 

den çıkı maı bir girdaba sevk 
edecektır 

B şka milletlerde bunun mi-
sal• çoktur. 

A men m stebit fırkası H1tlerin 
meydana gelmesıne sebep oldu. 
Ve eskı hır.çaklardan dahi hali 
f aıır • taşn kıutün., doğdu : eu 
Örnt'k er kifıdır. 

l ekrar edi) oı uz 0Taşnak,. 
fark s nın dağı'nıasıı dan sonra 
leşekfiül edecek komite en zı· 

yade bugünkü muhalıflerin ba
şına bir afet olacaktır. 

Yaptığımız peygamberlik• de· 
ğildir. 

Bız ahalim'zin baleti rubiyesi· 
ne vakıfıL Bilıyoruz ki "ta9nık,. 
fırkası yerıni baıka bir fırkaya 
terketse, ta9ra crmenilerinde ar• 
tık rahat kalmıyacakhr. Her glln 
dehşet, vuruıma, çarpıtma, ci· 
nayet ve saire birbirini takip 
edecek tir. Ve bu istenmiyerek 
olacaktır. 

Bunları s6ylemekten maksa· 
dımız açıktır. 0Taşnakları,, ko
valayıp dağılmasına çalııanlar 
bılmelıdirler ki bu fırka bitebilir. 
Yalnız ermenilik hayatında f m· 
diye kadar görlllmemİf tahav· 
vülit olacaktır. Dehıetli revo· 
lüıyon meydana gelecektir. Şöy• 
le ki hayat yaıanacak halden 
çıkacak ve bundan en ziyade 
"Taşnak,. ları yıkmRğa çalışan· 
Jar mutaıar11r olacaklardır. 

VAKiT - ..,alc.Jenia lıt.,aı 
auU..tten ibuelhr TercO.ee1ae 
, ..... sk..a,oru. 

Bu.buauata Tuaıacan Efend ala 
m&bim bır malcaleainı yarın der· 
cedeceğiz 

ı Sen'at llemlnde 1 ---ressam c~vdet beyin 
sergisi 

Ressam Cevdet Bey beyaz ai• 
yah eserlerinden bir ıergi vllcu· 
da getirmiıtir Sergi teırınievve· 
Jin 23 üncll pazar gOaft ıaat 
17 de Beyoğlunda lıtiklll cad· 
deainde Sebah Ye Juayye fotog· 
rafhanıiode açılacaktır. 

butün etyalan atarken düıurmuı 
ve tesaduf, ipi, kulenin uzerine 
öyle bir tekilde ıetirmitti ki, mu• 
kemmel bir merdiven hazırlamıt
tı. insanın buna tesadüf def il, a• 
deta mucize diyeceii ıeliyor. 

- O halde? •• 
- O halde, def il, Elizabet Marki bu sualJeri mırıldana • f dım ediyordu. Marki Raulün ko -

rak kendi kendine söylüyordu. luna girerek harabelere doğru yü· 

Haddi. zatında buna pek de e • rüdü ve: . . . 
hemmıyet vermiyordu. Fakat Ra _ Devam edınız, dedı, ondan 
ul ile Jorjörenin baıutl&rJ kartı· bahsediniz! Nasıl oldu? Zavallıyı 
Jaflılar. Polia müfettifinin bakı • kiın öldürdü? Bu mülhit anı unu· 
tında tunlar okunuyordu: tamam ve unutamıfae&İDD· Nasıl 

- Anlıyorum •• Bu ıerdanlıjı oldu, anlabnız ! 
aen, daha evvelden ıelip aldın... Marki, ıanki Raul her ıeyi bi· 
Bu ıerdanlrklan? • burada oldu Jiyormuf gibi soruyordu. Ona o 
iunu evvelden bılıyordun.. Gel • kadar emniyeti vardı ki.. Öyle 
din, Ye kendine pay olarak ayır • zannediyordu ki, Raul iıteıe, her 

- Beni ne kadar memnun et
tifinizi bilmezsiniz. Fakat bildik
lerimi söylemedikçe tehlike yok. 
Zira, Jorjöre hakıkati öğrenmek 
için o kadar merak ediyor ki ... 
Yoksa söylemeden mi gideyim? 

Raul, genç kızın ıükunet bul
duğunu ıörünce batladı: 

- Facia nasıl oldu? Hakika· 
te vasıl olmak için ıize takip et
tirdiiim yolun akıi istikamete 
gittim. Evet, dütuncelerimin tut· 
tuğu yol, tamamen buna akıi bir 
yoldu. Yani, bu meselede nasıl 
hırsızlık olmadığını farzedip 
haklı çıktı iıem, faciada da bir ci· 
nayet olmadıiını farzederek hak
lı çıktım. Bunu na11l ve neye isti
naden dütundüm. Zira, eğer bir 
katil, bir cani mevcut olsaydı 
muhakkak ki ıöriıhirdu. Güpe 
ıünduz, kırk kitinin ıöziı önün • 
de, adam oldürülür de gôriılmez 
olur mu? Bir ıilib aeai olsaydı 
duyulurdu. Bir sopa filin kulla • 
adaydı ,aruHirdü. T q fılin ahi 

- Yani, bu 6lüm bir kaza ne
ticesi mi oldu diyorsunuz? 

- Evet, tamamen bir kaza ne
ticesi, daha dojrusu bir teıadüf 
neticesi. Hepiniz bilininiz ki, te· 
ıadüfün bazı öyle ıarip tecellile
ri vardır ki, insan aklı bunu ala
maz. B n Yaktile garip bir hadiıe 
ye teaaduf etmittim. Gayet yük -
ıek ve merdiveni olmıyan bir ku· 
lenin içinde, bir adamın servetine 
ve namusuna müteallik enak 
ıaklı idi. Oraya, yirmi dört ıaat 
zarfında çıkıp, bunları almak la
znndı. Pek tabii kimseye görün -
meden, kulenin yaruna ge)digimiz 

Omenin ölümune de ıık 11k va 
ki olan, fizik bir bidiae sebep ol· 
muıtur. Fakat bu hadiselerin 
böyle olumlu neticeler vermesi, 
fevkalade nadirdir. Bu ihtimali 
Valtekıin çoban Gaıyuyu, teyze· 
ıini ıapanJa öldurduiü iddiaıını 
ôgrendiğim zaman aklıma ıe 
tirdim. Gasyunun bu iti yapma • 
ıına maddi imkan yoktu, fakat 
Elizabet bir taıla ölmut olabilir • 
d

. ...., 
dıfım aldın.. ıey ayan olacak .• 

Raul ise, gülümıiyerek, balat- Bu suretle Elizabetin dütüP 
farı ile fU cevabı veriyordu: öldüğü yere ~eldiler. Oradan, ıa· 

- Öyle doıtum, ne yaparsın.. to, daraça, ve ptonun bpı11nın 
Bizim de camınız var •. Y &f&mak yamndaki kuleler ıörünüyordu. 
llzım... Hem de bqkalarım ıe· Antonin Raulün yanına yakla· 
vindirerek ve minnettar etmek tarak: 
tutile yqamak... - Süt baham namına, dedi, 

Antonia bu bakrflann farkrna aize tefekkür ederim. Fakat kor· 
•armadan, .ot babuına gerdan• ku7onm. 
Wdan toplaJJP temızlemi7e yar - Korkuyor mutUDuz? 

zaman, kulenin iki tarafından 
' sanki bizim için hazırlanmıt gibi 

iplerin ıarktıiını ıörduk. Sonra 
dan yaptıirm tahkikata göre, bu 
ipi, o ıece, fırtınaya tutulmut bir 
balon 7ere inmek için içiacleki 

ı. 

Marlci gülerek ıordu: 
- Gökyuzunden atılmış hir 

tasla mı? 
Rauf ayni tanda mukabele 

tti: 

Neden olmaıın? 

- Hayd: eanım? Tatı kim ata• 
cak? 

- S61ledim ya, Zuhal! 
~ .... , 



• VA~ 

Memleket Haberleri 

Belediye nasıl 
çalışıyor? 

Eakl eıerlerden Sallan Selim 
camii de tamir edilecek 

Konya hususi muhabirimizden : 

Halk arasında "bağ s1Dadı,. 
tabir edilen birkaç giinllik so· 
ğuklardan sonra tekrar sıcağa 
kavuştuk. Fakat nede olsa bağ· 
lar bozulduktan sonra burada 
sonbahar tabıattaki aliimile tet· 
rif ve tecelli eder. Şimdi bağ· 
lardp, bahçelerde arbk geceleri 
kimse oturmaz. Herkes içeriye 
çekilmiştir. 

Kıta haz1rhk çoktan bqlamq· 
br. Hali ve vakti yerinde olan· 
iar kuru odun ve k6m0rlerini 
almıı, depo etmitlerdir. En gll
zel kuru odunun okkası otuz bq 
paradır. Kamnr de iki kanıtla 
bet kurut arasında satılmakta• 
dır. 

Konyada bu sene llzOm mah· 
sulil pek az olmuıtur. Yerli aile
lerinden çoğunqo kıt gllnlerinde 
tathıı pekmezdi. Bu sene ondan 
mahrum olanlar bile vardır. Bu
ranın pekmez reçelleri ve ekti 
pekmezi c;ok neflı olur. Pekmez· 
den yapılan reçellerde en fazla 
kayısı, alıç, kabak ve patlıcan 

kullan1rlar. 

ıyı ve 
lezzetli pestilini zor bulabileceğiz. 

Mubasebei huaui1eden maaı 
alan muallimlerin maa,Jan se
pa HDeler muntazaman ..Ue
mirordu. Bu itde yeni Valimiz 
Vehbi Beyin gelmelİDden sonra 
yo:una girmiıtir. Muallimler ma· 
aılarım ay be ay alabiliyorlar. 

Kuruca ova k&yOnde taball 
çağında yilzden fazla çoaık bu· 
lunduğu g&rOlmOf, buraya bir 
muallim tahaiıab verilmı.tlr. 

T&mek nabiye1inin G&Maç 
k&yllnde aart Ye m&kemmel 11.ır 
ilk mektep binaaa yapbrdmlfbr. 

Belediye ıebir dahilindeki ba
za caddeleri tamir ettiımiftir. 
latuyon caddeaine parke tq 
dlfeamesi mOnakaıaya konul· 
mDflar. 

FeaDI mezbahanın ihalesi ge
çenlerde yapdm11tı. M6teabbit 
mel.babanın inıaıbna bqlatm11tır. 

Aaarı atikadan ince minarenin 
tamiri para bittiji için yanm 
kalqtı. Tamirin ikmaline te
pbb&a eclilmiftir. 

Konya aun atika muhipleri 
cemiyeti Sultaniye kau11ndaki 
Saltan Selim camünin tamire 
muhtaç oldatuna aDlalDlf, EYlraf 
amam mOd•ıtıp nezdinde te
ıebb6ıte bulanmUflur. Umum 
mldOrlllk bir mimar glndererek 
camide tetkikat yıpbracaktır. 

Milli klltlpbane tamir ettirilen 
yeni blDuana aaldeclilmİftir. 

Ba bina ellddea cami idi. Kl
tOpbanenia buraya nakli m...rp 
ve muvaflk bir hareket olmUf• 
tur. 

Belediye biaildete bioealer için 
bir talimatname ba11rlamqtır. Bi· 
siklete binen her kimae eylal 

, ·,~ 

Bafra nas~k?er t - Kaç çocuk okuyor ? - Fabrikalar -
Cemly~r -~ Gençler blrllğlııln cuma gezr ~ıerl 

.... . 
Bal ra hllBual \~ ~ .' 1- • z.rai ıahalarda 

mulaablrimlzdm: onlann anhya-
Bafra l 600 bileceği tekiller 

evlik bir kaza de konferanılar 

merkezidir. 
Kasabam.ıhı 

nüfusu kayıtla
ra g6re 31513 
kadın 29o92 
erkek olmak 
lizere 60605 dir 

-

vermek ıuretile 

irtat vazifesini 
yapmaktadır. 

Memleketin k6y
lerini, k6y10leri· 
ai, dağlarını, or-
manlanoı, ıuları· 
nı ve y0Uarın1 

tanımak, k6ylll 
Yatandaılara . 

faydalı olabilmek 
bu vesile ile 

Yeniden bir 
tahrir yapıldıiı 
takdirde bu 
yeldioun çok 
daha fazla ol· 
duğu anlatıla· 
caktır. Safradan bir m•n••ra ve Gençler blrllll •n81ndan bazllar1 

de spor hayatı· 

m ileriletmek bu Alaçam nahi
yesi de dahil olduğu halde 
kazaya merbut 205 k6y vardır. 

K6yleri kasabaya bağlıyan 
gDzel yollar yapılmııtır. Kay ka
nunu ehemmiyetle -tatbik edil
mekte ve kay lcltip!eri teıkilltı 
yapılarak itler yo!unda gitmek
tedir. 

Maarif itleri 
Üçll kaza merkezinde, onu 

kaza k6ylerinde, biri Alaçam na-

a ere caza· 
mızda 18 iJkmektep vardır. 42 
muallimin idare ettiği bu mek
teplerdeki talebenin uyası 1600 
kadardır. 

Safrada daha mektepsiz bir 
çok k&yler vard1r. 

Belediye 
Bafra da oldukça faal bir be

lediye vardır. Bir çok değitik· 
Jiklere ujrayan dar bütçesi için· 
de ka1abanın aydınlatma temiz· 
leme itlerini ve başka hizmetle
rini yapmak için t11ptnır, durur. 

Belediye memurlar1,baklarında 
baremin tatbik edilmemesinden 
Çdi tiklyetçidirler. Zavallılar 
ba h,klanaı istibaal için mOte
madiyea oraya buraya bat vu· 
ruyorlar. 

Umraa aerl-1 
Kasabada h~ kazaya defil, 

bir çok villyetler~ nasip olmıyan 
ıekilde elektrik teliutı vardır. 
Bu eser Safrada h_. yenilijin 
alemdan olan merbua Yuıuf 
Zade Mitbat Bey tarafın•an 928 
ikinci tqrininde meydan~ ıe
tirilmiıtir. 

Bir kollektif firket balia'e 
idue edilmekte olan bu fabrik, 
150 beygirlik iki motarle mOte· 
harriktir, mazot yakar. 

Ea bUyOk mDıteriıi belediye· 
dir. 

ıı ıı ı•ı 1ıı••am••••11=111:mr.ımm=a:mmn 

sonu kadar imtihan o\arak ehli· 
yetname alacaktır. 

Konya bOyOk bir viliyet ol
mUiN rağmen muntazam bir 
itfaiyesi yoktur. en,ok bir yan
... zuhurunda eldeki veuitle 
yanpun &nine geçmek çok 
mUfkUlclGr. Hatta mOmkUn de-
jildir. 

All1net A. 

Buz fabrikası da ğene mer
hum Mithat Beyin himmeti ese
ridir. 

Eakiıehir meb'am Emin Bey 
tarafından tesis edilen kereste 
fabrikası faaliyetine nYam et· 

mektedir. Clmburifet i°'aat 
TPrk Anonim ıirlretiae ait olan 

bü fabrika 200 llSQ..ele çabıbr· 
makta,; ,_d.e 70 petr~ IDifİÜı 
kereste y,apmaktadır.. · 

Cemiyetler ve sençllk 
Bafrada ıu cemiyetler var : 

Tayyare cemiyeti, Himıyei 
Etfal cemiyeti, Hillliahmer ce
miyeti, Milli iktısat ve tasarruf 
cemiyeti, Muallimler blrliii, ttl· 
tlincOler birliği ve Gençler bir
liği. 

Her cemiyet kendi gayesine 
eritmek için azami faaliyet ıar
fetme kte, memlekete faydalı 
olmağa çahımaktadır. 

idare heyetleri memleketin 
mDnevver gençleriadea ıeçil
miftir. 

Bilbaua gençler birliiinin me
saisini yazıyorum : 

Bir kaç ay evvel OçDncn se
ne kongresini yapan birlik halk 
~vleri talimatnam~ıini progra• 
r.ına esas kabul etmif, tubelere 
•:nlarak faaliyetini ıDmullendir
mi tir. 

<ençler birliji kazamızda he· 
nU2 açalmamq olan Halkevinin 
na'ızedi sayıla bilir. 

:Por ve k6yc0ler pbeei her 
ba~a cuma gOnleri " cama ta· 
tili,den istifade" ederek klylere 
ıe)abatler tertip etmekte, kly· 
llH:r ile hubıbal etderek gere!s 
ik'8adl, gerek içtimai, ıerekM 

seyabatlarin maksadıdır. 

Seyahatler çok rağbet kaza· 
nıyor. Batta kaymakam Halil 
Mllmtaz Bey olduğu halde hll· 
kimet erkiaı da bu ıeyahatlara 
ittirak ediyorlar. 

Kayllller bu seyahatlerden ço~ 
memnun oluyorlar, hatta bir 
çok k&y!er birliği da•et bile 
etmektedirler. Gidilen kayd'e 
adeta bir bayram gllnll yatanı· 

J.Or. 
ır igin , ıarjf ,bk kntA~ncşj. 

..... "-•- tnı ·- 11ııw -...ate 
gelmit olan bu kOtDphanede 
Gençlerin istifade edebileceği 
kıymetli kitaplar vardır. 

Birlitin tek eksiği bir llpOI' 

ubaıile bir temail ullneaiclir. 

Bunlann mevcut o:maması 
gençleri çok Ozmekle beraber 
faaliyetlerine sekte vermemek· 
tedir. 

Bu sene blitçeıine biraz tah
silat koymakla belediye, mem· 

Jeket gençliiine karp cidden 
değerli bir hizmette bu!unmut
tur. 

Bu nokıanın da yakında ai· 
dtrileceği umu!uyor. 

Bir cinayet 
Gaziantep, - Burada bir ci

nayet iflendi: Bu cinayeti yapan 
adam, Tntnn luhiaar odaClll 
Memi k ağad.r. Memik ata bir 
mOddetteaberi Sabiha isminde 
bir kadına kartı allka duy11111f, 
bir arabk beraber bulanduklan 
bu kadın son gOnlerde Memiktea 
yOz çevirmiıtir. Bu vaziyeti 

hızmedemiyen ıerir adam bir 

gece yar111 Sabihanın evine ait
miı, duvardan at!ıyarak içeriye 

girmİf ve kar1111na çıkan Sabi
hayı tabanca ile lldllrmDıtOr. 

Memik •ta kaçacajı mrada 
Sabihanm arkad8fl GOUtlye te-

sadDf etmİf ve tabancallDCla 
kalan son kurıunlan da bu ka· 
dına atmııbr. Ağır ıurette ya
ralanan GllllO hutaneye kaldı-

nlmat. fakat biraz aoara llmllf
tlr, Katil yakalanm91br. 

Seyhan kenannda 
Sarayburaa sazla 

pnlak çık·aP111nall~ 

Adananın yakıcı 

can çeki9iyor. Aylard 

canlanır. Zira orada 
luklan, iklim deiit 
diaini aezdinnez. Z 
tadıldan o tehrin bir 
kiyenin cenubunda bu 
kündür. lımini mi ao 

Söyliyeyim. itte burall 
dır. Her 9ey ucuzdur. 

her teY bulunmaktadır· 
itibarile de lıtanbuldaO 
iildir. Nihayet 32 aaatl• 
yolculuiunu ıöze al 
yet eder. 

T emU, otelleri, nefis 
yapan lokantaları ile 
ziyaret etmek iıtiy 

zun bırakmaz. Senenin 

da sebzeler bol bol b 

yazayım. 

Bir okka Anebdm 
11, Çalı 4, beyaz fuul 
doa faaulyau 4, Bar 
Bamya 1, Prua 3, lı 
mb otu 12, Patlıcan 1,5' 
1,5, Ozüm 11, Elma ı 
7,5 kuru9tur. Taze _., .... 

ıi 80 paradır. TUl'fUlak 
yüzü 100 paradır. Do 
berin iae ıs kuruttur. 

Ucuz cleiil mi? a..aı ...... 

b. Hülila istenilen her 

Adana pahalıdır di 

olmaıma raimen 1&11~ 
lebilir. Bir aclnn uzıalll~ 
(Menin) den balık ta 
mektedir. 

l 
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Kadının yaşı 
Karı koca yaf ve akıl bahsine 

girmitler, kavga ediyorlardı .•. 
Bey kadınların daha akılsız oldu
ğunu ıöylüyor, hanım aksini id
dia ediyordu 
Kocasına göre, erkekler kadın-

lardan çok zeki, çok ferasetli, çok 
idarelidir. Hanım için mesele 

berakisti. 
_ Mesela otuz yaşındaki bir 

kadın daima ayni yaştaki erkek
lerden daha basiretli, daha akıl-

lıdır. 
_ Otuz yaşındaki bir kadın 

daima kırk yaşındadır da ondan .. : 

Kasab2n kızı 

VAKiT 

Kasap Nuri Efendi dinine kavi, 
daha doğrusu mütaassıp, nama • 
zında orucunda bir ad2.mdı. Kar_ı-
51 Latife Hanım istediği gibi bır 
k d n olduğu için kızı da istedi-a ı .... 

- Doktor Bey, gözlerlm çok a1Jr1yor ; acaba ne yapayım ? 
- Soyununuz da bakayım Efendim .. ği gibi yetişmi§tİ. Sıkı fıkı_ ortu • 

nerek ıokağa çıkar, annesız ka· 
pıdan adım atmazdı .. 

Nuri Efendinin bir kabahati 

- Yeglne aevdraım adam 

ensin •• 
- Biliyorum. 

Buna inanan yegAne 
adam da sensin .• 

cimriliği idi .. Parayı çok severdi. 
Belki de o sayede bir kaç ev, 

bir iki apartımancık sahibi olmuş· 
lu. Fakat daha da doymıyor, kü
çük dükkandan üç beş arttırdığı· 
nı büyük acem hahamın altında 

ıaklıyordu. . . . . . . . 
K Necmiye yırmı ıkısmı bı-

ızı ı~ 
tirmi~ti. Artık kocaya varması a· 
:ıımdı. Fakat ne gelen vardı, • ne 

'd Daha dog~ rusu matluba 
gı en.. . 
muvafık kimse yoktu. Hepsı ko· 
koz, hepsinin cebi delikti. Kız gü
zeldi amma gören olmadığı, ya· 
hut görenler de onu ellilik bir ih· 
tiyar kadın kı)"Gfetinde gördüğü 
içjn beğenmiyordu. 

Bu iti annesi farkederek ba§ka 
çare bulamadığı için Necmiyeye 
aizlice yeni kostümler, iskarpin • 
ler aldı. Kocasından gizli şapka 
bile giydirerek yanında çıkarını • 

ihtiyar - Odanın içinde bir 
fısıltı işitiyorum. 

Hırsız ( Radyonun yanına 

sokularak)- Bu akşamki neş• 
rlyatımız bitti, bonsuvar Bey• 
ler, bonsuvar Hanımlar·· 

iki kitap 
Talat Bey akşam koltuğunda 

büyükçe bir paketle eve gelince 
oğlu paketi aldı, açarken babası: 

- Sana değil, dedi.. Annene 
iıtediği kitabı getirdim. 

- Peki nmma ayni kitaptan iki 
tane getirmişsin. 

- Annen: "birisini bulsam 
öınrpmün yarısını veririm,, de· 1 

mişti de... l 
••••••••••••••••••••il•••••••••••••••••••••••••••••e.•••••••M ............................................................. 
ya başladı ve bu sayede Necmi· 
ye zengin bir gençle tanı§tı. Genç 

annesinden onu istedi. 

Savıfa 7 

~ hıı"'"'"""'""'~~· 
Zavallı kadın ! .• 
Nazlı Hanım pek genç, kocaıt 

pek ihtiyardı. Zenginliğine lama 
ederek bundan sekiz sene ev• 
vel evlenmişti. Fakat sekiz aene 
için adamcağız büsbütün çöküp 
gittiği halde Nazlı Hanım sanki 
büsbütün gençleşmiş, güzelle§· 
mişti. ikide birde kavga ediyor· 
lardı. Kocası: 

- Ah hanım, ıus, aen benim 
yüreğime indireceksin! • 

Dedir 
Hanım şu cevabı verdi: 
- Haydi yalancı! Her gün 

böyle aöyliyerek beni aldatıyor· 
sun! .. 

Bir korku 
Salih Bey daireye yüzü gözü · 

§İf, bir kolu sarılı gidince 
arkada§ları hayret içinde sordu • 
lar. O başını sallamakla iktifa et• 
li .. Biri yavaşça arkadaşına.: j 

Haydi, bekliyorum ! 
- Galiba karısile araları iyi 1 

değil.. f 
Deyince Salih Bey işitti ve da· 

Doktor Bey, malum ra, 
geçen sene de kocom grfpe 
tutularak bUlUn mahal ley [ 
a,ııamı,h: Elbet bu sene bize 
biraz tenzlUlt yap:ırsınız. 

yanamıyarak: 

- O zannettiğiniz gibi değil, 
dedi. Dün gece iki hnydudun bas
kınına uğradım, bizim İhsan Bey 
fere gitmiştim.. Gece geç vakit 
dönüyordum. Tam Ta~kıısaptan 
çıkrnco. iki haydut beni göğüsletli· 
lcr. Varımı yoğumu aldıkları gİ• 
bi üstelik yaraladılar da .. 

Herkes teessüf etti. Herkes 
"geçmİ§ olsun,, dedi. Salih Bey: 

- Bir daha silah da la§ımıya• 
cağım. Çünkii para etmiyor. 1 

- Peki silahın vardı da neye 
atmadın?. 

- Yere düşün:: 
korktum. 

patlar diye 

Yarım bilet 
Sinema giıesine bir adam 25 

kuru§ uzattı: 

- Bnna yarım bilet verir misi· 
• ? 

nız .• 

- Neden yarım iııt iyor unu?. 
- Biı· göziim görmez de • 

- Bekmaden snatln kaç 
oldu§unu öylfyobillr misiniz 
Beyefendi ? 

- Aşaljı yukar1 sl>yllye• 
blllrlm 1 •• 

- Ben sörllyemem, IUtf cuı 
saati bana verır misiniz? 
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Beyaz Kadın ticareti Raspotinin kızıl 
1 

Meslekte muvaffak olamamış kadın 
tacirleri nerede oturuyorlar ? 
Yazan:? Tefrika : 28 

Bardan dışarı çıkınca rahat ı Masanın üzerinde ağzı kırık bir 
bir nefes aldım, barın pis havası şamdan duruyordu. 
beni adeta zehirlemişti. Canba· Bir köşede samanı dökülen 
zm evvelden söylediği gibi otur· J bir ot minder, pis bir çar§af va~ 
duğu yer bara pek yakındı. Bu ı dı. Cambaz bunlar.a. aldırıı etmı 
ev dışarıdan görünüşüne göre ol- yordu. Odasının ıyı taraflarını 

d k - 1 b" bina idi Avlu- döküp saymakla mefguldu. Du· u ça sag am ır · . . "b" 
d • d l temizdi. İnsan böyle varın bırıne dayanmıt raf gı ı 

su a a e a b" .. d" K 1 kt f 
f·ı b" d m burada yaşadıg· 1. ır şey goster ı. aran ı a ra ın 

se ı ır a am .. • d b" k ··ı 1 ·· · dı s·ır merdiven çık uzerın e ır ta ım go ge er gor • na ınanamaz • • . . 
düm. O ızahat verdı: 

mıya başladık. Çık babam çık.. . .. • 
S b. t" ı·· gelm"ıyord "C - Hey yavrum hır gun hma· onu ır ur u u. an· i . . 

" k "k b" l ) l d" na bir gemi geldi. Gemıcıler ar • baz omı ır avır a ses en ı: 

H b · · l d h k kndaslara ip salverdiler. Bak şu· - a ermız o sun a a ço ~ 

ıkacağız. Biz göğe yakın oluru· rada üç kilo kahve, bir o kadar 
ç çikolata, on iki kadar sardalya yoruz. 

Mütemadiyen brmandrktan kutusu .. Daha daha .. Üç tane su -
sonra nihayet sonuncu kata gel- cuk .. Dört paket margarin yağı .• 
dik. "Canbaz" bu kata vardığı- Bunlarla birkaç gün karınlarımı -
mız zaman alçak bir kapıya elle zı istediğimiz gibi doldururuz. 
vurdu. içeriden hoğuk bir ses Hiç şikayet edecek halimiz yok .. 
"Giriniz" diye seslendi. Kapı a· - Burası, dedim, adeta bir 
çıldı. O vakit barda gördüğüm bakkal dükkanını andırıyor. Ha 
pis koku,! birdenbire yuzume kikaten yiyecek cihetinden şika • 
çarptı. Hatta oradakini de a§ıyor· yete hakkınız yok.. Bunlarla pek 
du. İnsanın midesinin bulanma- güzel yemek yapabilirsiniz. Hem 
mnsı imkansızdı. Bir an geri çe· 
kildim sonra olanca gayretimi 

toplıynrak içeriye daldım. Benim 
içeri girmekliğim içeride bulunan· 
ları şaşırttı ve adeta yük&ündürdü 

Hepsi evini tanzim edemeden 
misafir baskınına uğrıyan birer 
ev sahibi gibi somurtarak bo· 

zuldular. "Canbaz" gayet ıendi ! 
İçeride şaşkın §aşkın duran iki 
adamın halini görünce bir kahka· 

ha salıverdi. Sonra ellerile pence· 
reyi gösterdi: 

- Hey adaşlar bana baksa· 
nıza ! Bu ne hal bu; insanın mi· 
desi dönecek.. Şu pencereyi biraz 
açınız da temiz bir hava alalım! 

Odada iki kişi vardı demi§ 
tim bu adamların başlarını tayin 

etmek imkansızdı. Vaziyetlerine 
gelince son derece gülünç ve in· 

sanı acındıracak halde idi. Bir 
tanesi mahçup bir tavırla caketi
nin yakasını kaldırmıştı.. Acaba 

üşüdüğü için mi böyle yapıyor· 
du. yoksa maksadı kravatı olma
dığnı saklamak mı idi? 

"Canbaz" benim gelmekliğim. 
le arkadaşları üzerinde hasıl o· 

lan soğukluğu gidermek için 
vermiş ·olduğum iki pezoyu ma· 

sanın üstüne attı: 

- Alınız kahramanlar! De· 
di, Bu para sizin kasanmdır. 

Gözlerim yavaş yavaş karan· 
lığa alışıyordu.Evet burası binanın 
üst katında olmakla beraber hiçbir 

yerden doğru dürüst ışık almıyor 
du. Cambazın pencereleri açı 
nız diye gösterdiği tek deliğin 

eksiksiz .• 

Viktor koluma girdi, ve yavat· 

ça beni odanın karanlık bir kö§e· 
sine sürükledi. Orada yazılı bir 

çerçeve içinde yan bir kadının 

yarı çıplak bir resmi vardı. 

Kadın adi suratlı bir !eydi. Saç· 

larınm dolatıklığı yüzüne bir bul· 
dok köpeği manzaruı veriyordu. 
Viktor içini çekti: 

- Bak, dedi,, itle Lui.zon .. Ah 
bu kadın kadar güzel bulmak 
kolay değildir. Hatırladıkça ı • -· çim sızlıyor, öyle yaman şeydi 
ki •. 

- Çok güzel kadın, dedim, 
hakikaten böyle güzelini nadir 
gördüm. Onu kaybettiğinize 

neden bu kadar müteessir olduğu· 
nuzu §İmdi tamaınile anlıyorum. 

O vakit elini uzatarak §U ıöz· 

leri de ilave etti: 

- Oğlum, ben dünyada çok 
kadın gördüm, fakat hiç bir za • 

man Luizon gibisine tesadüf el· 
medi.'!Jl. Ne yapayım ki, elden ka
çırdım. 

Birdenbire duyduğum inilti Ü· 

zerine başımı çevirdim. Evet min· 

der üzerinde bir adam yatıyor • 
du. Bunu girdiğim zaman gör • 
memiştim, Betbahtın üzerine bir 

yorgan parçası atılmıştı •• Burnu 
kesilmiş, ayakları kemirilmi§, ya
nakları kabuklanmı_Şh. 

Başında bir tek saç yoktu. Bu 

sefil adamın ölmeden evvel çürü· 
meğe başladığı söylenilse yanlrt 

olmazdı. Biraz kımıldandı. Kol· 
larımn kemikleri garip bir çıtır • 

neler anlatıyor? 
Beni öldürecekler, benimle 
beraber Romanoflar da dUşe· 

cek ve Rusyada ihtiUU çıkacak! 

Raspotinio kızı son günlerde 
Londraya geldi. By kızın en faz. 
Ja dikkata çarpau, vasfı, gözle
rinin babasına son derece ben
zemesidir. Onun da gözleri ba
basının gözleri gibi mıknatis te· 
sirini haizdir. Raspotini sokak
tan alarak Çarlar sarayınıı 
götüren en mühim amil, bu 
gözlerdi. 

• Fakat Raspotinin g&zlerile ve. 

Yukarıda Raapollnln, aşeaıc:ra 
kızının 98zlerl 

gözlerinin tesirile bir sürü zevk· 
Jer, sefalar sürdUğü halde onun 
kili kat'iyen mes'ut olmamıştır. 
Bilakis babasının hayatı onu bed· 
baht etmiştir. 

Raspotinin kızı Londra gaze· 
telcrine ıu a6z.leri aöylemiıtir: 

Babam son derece basit bir 
adamdı. Söylendiği gibi bir şey
tan değildi. Onun köy meclisle· 
rinde söylediği sözler, verdiği 
üğütler o kadar iyi tesir etti ki 
bu sözleri dinleyen Grandok 
Nikolaviç veliaht için ondan 
mUkemmel bir mürebbi buluna· 
mayacağmı karar verdi. Baba· 
mm akıllılığı sarayda da takdir 
olunduğu için kendisi 1916 da 
Rusyanın en kuvvetli adamı sa
yıldı. Çar c nunla istişare etme· 
den bir şey yapmıyordı. 

Babamın yegane tasası, 1914 
harbinin vukuı:na mani olama
ması idi, kendisi 1916 da Al· 
manya ile münferit bir sulh için 
çalışıyordu. Prens Yusunos, bu 
sulhün Rusya için şerefsiz bir 
haraket olacağını zannederek 
babamı öldürdü. 

Bunun üzerine validem Çara, 
babamın be.ş ay evvel yazdığı 
bir mektubu gösterdi kendisi bu 
mektu':ıunda öldürlileceğin den 
bahsediyor ve "benimle beraber 
Romanoflar da düşecek ve Rus
yada ihtilal kopacak,, diyordu. 
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MUtercimi: 
Zonguldak mebusu 

Halil 
AIL 

Aile lüzumsuz ve münasebe 
heyecanları da tedavi eder 

Aile duygusu nedir, bilirmisi· ıstıraptan korkmıyacak 
niz? Eğer biz, babamızı tsevgi) gelmişse, eğer kirli v 
li bir korku ile sayar, anamızı alnını hiçbir acı duyııı 
(saygı) lı bir şP.fkatle seversek, sının ve hemşiresinin 
eğer her ikisinin hatıralarına arzedebiliyorsa, eğer a· 
bürmet eder, faziletlerine hayran sioi kızartmaksızın sıkı 
olursak, eğer kusurlarını bile bi· IAsa eğer duyduğu vi 
le unutur, iyiliklerini derin bir hından müteessir o•arak 
minnettarlıkla anlarsak, eğer çek. ımf o muhitten sıkılar 

tikleri mihnetleri hatırlayarak şuyorsa arlık berşey ka 
müteessir olur, fedakarlıklarına tur. 
ıcınırsak aile duygumuz var de- Meğer ki ilahi kudretia 
mektir. Bütün bu duyguların ka· cizesi tecelli etsinde 
bşmasile tazim ve tebcil duygu katı yürekleri yumuşataa 
su doğar. Götenin "gençlikte medik bir inkılap vuku 
hürmet duygusunu tatmıyan bir Kendilerine bitap 
kimse, ihtiyarlığında as1a muh· kullandığımız Lebcevi 
terem olamaz.,, Sözünden mak- pek sert telakki etm 
sut olan mana işte budur. temeldir. Fakat biz, dar 

Aile duygusu, delikanlıyı, na- bir ablakcıhk Lehe 
musa leke getirebilecek ihtir~s- ederek daha sert davr 
lardan uzaklaştırır, sert ve ka· dik, bunu yapmadık. 
rışık hislere mülayemet verir. delikanlının en az.iz d 
Zira, aile ocağmdaki huzur ve dan biri olan şeref • 
ıükün sayesinde mubayyele, te· duygusuna bit•p etme 
miz kalır, duygulardaki sertlik ettik. Gençliğin ğurur 
ve keskinlik yatlşır. Delikanhda okşamakla bazı kims 
istihza temayülleri varsa kendi· ahazalarına maruz k 
liğinden zail olur: Ana • baba tabmi;,ı ediyoruz. Fak at 
karşısında haddini bilmiyecek Jara ehemmiyet verm 
bir insan tasauuvr olunabilir mi? Gençlik varsın kendini 
Büyük şeylere karı• saygmzhk fakat alçak olmasın. 
illeti de bu temiz muhitte teda· bilen amillerden ko 
vi edilir: Çünkü hürmet duygu· bizim korkumuz gençli 
sunu ailenin sinesinde tatmış iiğe ve bayağıhğa sUrl 
olan bir insan, tazim ve tebcile şeylerdendir. Hayat ft 

müstehak olan her şeyi ıevmiye elbetteki, delikanlının 
ve takdir etmiye istidat kazan- ği ile mücadele edecek, 
mış demektir. Aile,\lü:ıu::nsuz ve nı kaplayan parlak ve 
münasebetsiz heyecanları da te· şem hayallerin yalancı 
davi eder: ÇünkU bu halis, ta- dan koyacaktar. Fak 
bii ve sakin muhitte fikirler, mit ve alçalmıt ruhlar, 
durulur; duygular yatışır. Hulasa yükselmek ve temizi 
aile muhitinde gurur denilen illet kanlarından mahrum 
de zail o!ur: Çünkü kendini be- coşkun bir ağaç daidl& 
ğcnm;ş bir evlat aile sofrasında bilir fakat içine kurt 
ebeveynin mutedil ve sevimli her 'şey bitmiştir, arhk 
istih:ıaları kar{ısında ister iste· taracak çare ve der 
mez. küçülmiye ve haddini bil- namaz. 

Altıncı f aılın miye mecburdur. 
Bir delikanlıdaki aile duygusu ::::::::::::::::;::::=:::::::::::::· 

az bile o:sa, mutlaka faydalıdır. 
Bir takım ruhlar vardır ki, genç. 
likteki muvaffakiyetleri ne kadar 
yüksek ve parlak olursa olıuo, 
duyguları biç değişmez: Evlenir
ler, ayrı yaşarlar, bayata karışır· 
lar; fakat ailP.den alikalarmı 

kesmez, itiyatlarını değişhreme:ı· 
Jer· çocukluklarındaki hilrnıet ve 
ita~h olduğu gibi muhafaza eder
ler. Ebeveynin neşe5:, saadet ve 
mükafata o!an sevgili yavrular, 
bahtiyar varlıklar işte bunlardır. 
Fakat bu mümtaz ruhlar nadir· 
dir; ötel.ilerde yani ekseriyette, 
derece derece aite ve hürriyet 
mücadelesi vardır: Bazıları hala 
irtikap ederler; fakat tamir eder
ler; aileyi unuturlar, fakat seve
rek ve istiyerek döner gelirler. 

Arnavutl 
Saray oıUfettı, 
ıtye nezareti 
ıarını kontrol 

Tiran, 14 (Husu5i) 
büyük heyecan uy 
hadise oldu. 

Saray mllfettiıi M. 
ve müddeiumumi M. 
maliye nezaretine gid 
rettde mevcut kasalat 
Jarım ve mevduatı k 
ceklerini bildirmişlercli 

Bundan sonra Mali 
tindeki memurlar ç 
müddeiumumi bun!arllll 

dörtte üçü bir takım eski çorap· 
lar asılarak kapatılmıştı. 

dı çıkardı. Eskimi! bir makineye 
benziyordu. Kısık bir sesle : "Su 
ıu .. ,, diye inledi! 

Eu zümreden de korkmayınız; 
Ron anya 'abinesinde iyilikleri fenalıklarına gal~ptir. 

Diğer bir zümre vardır kı na· 

da esham ve tahvilat 
mel evrak depoların• 

miştir. Mjbürliyen'er 
maıbata tutmuşlardı 

Sefalet her la raftan akıyordu. 
Duvarlar delik deşikti. Öteye, be. 
riye kağıt yapıştırmışlardı, bir 
köşede kırık bir ayna asılı duru· 
yordu. Odanın bir ucundan öte 
ki ucuna .gerilmi' bir "pte birkaç 
yıkanmış eski püskü çamaşır asılı 
idi. ipin ucundaki çivide, iki su-

cuk asılı duruyordu. Bir köşede 
çiviler üzerinde yakılmış birkaç 
kömür kül olup gidiyordu. Şömi
nenin tablası üzerinde dişleri kı 

rık bir wakla bir demet pırasa 
ftrdı, Btr c.!e ltoca koca yağ leke· 
leri tozun altında dumanlı duman 

lı göze çarpıyordu. 

Odadakilerden biri boş bir sar
dalya kutusu aldı, içine biraz su 

koyarak yatan adama uzattı. 

Manzara gayet acıklı idi. Viktor
ya ile kapının önüne çıktığımız za-

man can çekişen adamın bulun -
duğu tarafı işaret ettim. Çok mu 
haı;ta ?. diye sordum .. 

Omuzlarını silkti: "O mu? O· 
nun artık canına okunmuş! Ölü • 
mü gün meselesidir!,, dedikten 
sonra pek tabii bir tavırla şunları 
ilave etti: 

- Cüzamlıdır o! 
(DC\llnll \"llr) 

Bükreş, 16 A.A) - M. Tıtu· 
lesco, işinde bir yol bulmak için 
başvekilin kıralla yapmakta ol· 
duğu bonuşmalara dün de Sina· 
yada devam edilrriştir. Eaşvc1<il 

Vaida harici siy2setteki hatta 
hareketini değiştirmemiş ve M. 
Titulescunun hariciye nezaretini 
kabul için koyduğu şartları ka~ 
bul etmemiştir. 

Bunun için M. Titulesco, ha· 
riciye nezaretinden çekilmiştir. 

Mumaileyh, gene Londraya eski 
vazifesine dönmek üzere paıar· 
tesi Bükreşten ayrılacaktır. 

Hükumette buhran olacağına 
dair çıkan haberler yalandır. 

zarlarında aile can sıkıcı bir 
yüktür. Mukavemetsiz ve sıkın
tısız görmek ve semtine uğramak 
bile ıslemczler; ana· baba, hem· 
şire gibi şeyleri, birer engel, 
ayağa dolaşan birer taş te'akki 
ederler. Mamafih, eğer ailenin 
bunlara verdiği sıkıntı, ona gö· 
rilnürken duydukları utanç his· 
sinden Heri geliyorsa henüz hiç 
birşey kaybohnamıştır. Çünkü 
ailenin huzurunda hissedilen bu 
utanç duy~usu, sefahetin \°erdiği 
bu ıshrap bile aile ocağmm kud· 
siyetine arzedilen bir .. hürmet,, 
mahiyetindedir. Fak at, eğer bu 

l delikanlı, artık utancın verdiği 

Vaka · ortaya ya 
büyük bir heyecana~ 
Depoların mühürlen 
yük bir su• istimal 
masına deliltutu:uyor. 

Rivayet edıldiğio~ 
Zogo Başvekil Mö 
Evangeli yerine 
Kotayı Başvekil nas 

illo ,,. • 

Ş·trıal Arnavutlu~ua 1 M., 
da baıı isyan harek 
du· U haberi sık sık~ 
meıtedir. Yogos iv~ 
Arnavutları Yugosli 
den kuvvet alarak 

· k st 'I aleyhine suı a 
memlekete girdikle 
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Darülfünundan ünive1 siteye 
---···················································································· .. 

Müderris zamanla ve 
çekirdekten yetişir ! 

Unvanını kazançlarına vesile yapmak 
istiyenler Darülfünun hocası olamazlar 

VAKIT 

Milletler 
Cemiyetinde 
Vilksek kAtlpllk nasıl 

idare edilecek? 
Cenevre, 16 (A.A) - Bir haf

ta devam eden hararetli müza
kerelerden sonra dördüncü ko
misyon, Lundan böyle Milletler 

ÇOCUK _________________________________________ ..... 

2 numaralı bilmecede 
kazanan taliliJer 

26 Eylul 1932 tarihli gazetemi- llın Pn a yoku .. ıı 7.UlıtU P n:§a kona#mda 

Doktor Fahrettin Kerim beyle 
Darülfünun meseleleri üzerinde 
konuşuyoruz. Salon kendisini 
bekleyen hasta larla dolu. Fakat 
genç doktorun sorğularıma ce
vap vermek için uzun uzun dü
ıüomeye ihtiyacı yok. BeJli ki 
bu mevzular üzerinde meşgul 

retli ağrejeler, asistanlar, antren· 
ler mevcuttur. Onlar kendilerine 
hoca tarafınd verilen direktif 
dahilinde çalııır tezi hazırlarlar. 

cemiyeti yüksek katip'iğini idare 
edecek olan kaide!eri ittifak ile 
tesbit etmiıtir. 

Bundan böyle vüksek kitip
liktc iki de umu~i kAtip bulu· 
nacak, bunlardan birisi konseyde 
daimi mümessili bulunmıyan bir 
devlet teb'asından olacaktır. 

zin çocuk ıahifeıinde bulunan naıt, :::: u teli apartıman 3 - 33 Nurlye, 
23 Snmnt) e Hntboyu 26 No dn .Akit, 21 

bilmece fU idi: Mersinde t r::I Ali Calip Bey ku:ı Behice 

"- Gazi babamız dilimizi dü
zeltmek ıçın önayak oldu. 

- Kurultay da Pazartesiye açılı
yor.,, 

Calip, 2:5 Kay eri Şehir yatı mektebi son 

smıfın in 5.,5 S ıl lr, 2G Jstanbul 6 mcı 

ınektrp 313 Ahmet Nccd.-t, 27 Dlyarbekİr 

orta m lctc1l t l !: nden 2 inci sınıf B ııu

bc:ıl :;7 Ali JIO.)dar, 2 Üıldldnr l'll§a ıı .. 
nınnı 46 ııumnardn Nermin Art!, 29 Ka

aınıp a Ho n HUıırcv JCarıkardcıı şoknk 6 

olmuş, tetkikler yapmış: esa~lı 
fikir ve kanaatlarmı tesbıt etmış . 

Bu itibarla konuşmamız, tah- • 
minimin hilafınll uzun sürmüyor. 

F aarettin Kerim beyin sorğu
Jarıma verdiği cevaplar şüntar: 

_ Darülfünunun ilga edilerek 
yerine üniversite kurulacağı söy· 
leniyor. Pu, Darülfünunun vazif.e
ıini yapamadığını göstermez mı ? 

- Darülfünun ailesine mensup 
bir fert sıfatile bu suallere ce
vap vermek benim için ağır bir 
ıeydir. Yalnır. içtimai taazzuvlar
da fertler g :bidir. Fert nasıl 
Uzviyetinin bir noktası zayıf .düş7 
tüğü zaman müdafa~ . amtll~rı 
Yas1t911ife mukavemetını temın 
edene içtimai teşekküllerde böy
ledir. D.ırülfünun da ken.di ~e: 
kemmülünü temin için bızatıhı 
ujraşmış, muhtelif hadiseler bu 
uğraşması~ın muvaf~akiyetle nc
ticelenmesıne manı olmuştur. 
Millet '1e devfet derin tetkikler
Je 'ıırası geldiği zaman mevcudu 
kuvv.~~lenrl i~.mek suretile en yü!,. 
ıek ıhm mııessesem:z·n mat lup 
kema~e ermes'ni temin için kat'i 
kararını vermiştir. Her Türk mü-
nevveri gibi bu karara hürmet 
etmeyi bir vazife bilirirn. 

Devlet namına en sa!ahiyettar 
\re Darülfünun a ilesinin re:si bu-
lunan Maarif Vekilimizin teminatı 
gönüllere bek!enen huzuru getir· 
rt:'iştir. Bu beyanat müvacehe· 
81 rıde fazla söz ıaittir. Şıarı ada
let ve hedefi hakkı muhafaza 
~la11 Cümhuriyet hükümeti ter· 
bive f" . J , f ordcsu şe ınm sene erce 
bt an hayatına kendini vermişler 

akktndaki taltifk~r sözü Darül· 
~nun tarihinin şerefli bir sayfası 

·8caktır. 
Muhterem vekilin bu sözü Da· 

l'Üffunun hakkında rastgele söz ... 
b 0Y1Uyenler ve memleket irfanın~ 

lı kadar senedir hizmet edcnlerın 
~anevi haysiyetlerini hiçe sayan
ar için hiç şüphesiz uyanıklık 

•esilesi olacaktır. 
- BeyneJmiJel ıJiı~ sahasında 

UniveTsitemizin vazifasi ne ol· 
lllahdır? 

U :- Beynelmilel ilim saha§ında 
• nıverııtenin vazifesi o sahaya 
:bracktta bulunmaktır. üniversi
·ıe er endi sahalarında iki vazife 
J e mükel!eftirler s· . . 1 
ket ge:ı r- . · ırısı meme· k ç ıgıne klasik malfımah 
~ke.re~c. donları. hayata haıırlamak 
J IDCISI e OrıJınaı • . 

J 
•1 1 . mesaı ıle bey-

ne mı e ılım alemin 
kt. S e eser ver-

me ır. on zarnanlarda b .... 
d .. .. . d utun 

uaya uzerın e bu i'-ı" . . 
• • K ncı nevı 

mesaıyı daha ziyade inst "t 1 B .. ı o ar 
yapıyor. u muesseselerde çalı-

fanlar kendilerini yalnız ilm 
veriyor ve tatbikat sahasınd: 
bile ~özükmüyorlar. Bir kısım 
laboratuvar ve kliniklerde hoca-
lar muayyen ve mahdut bir kı
ıını üzerinde tedrisat yapıyor, 
haftanın muayyen gün it rinde 

Dr. ~ahrettln Kerim B. 

Hoca da bunu tetkik ve kendi 
fikirlerini iJive ederek neşreder. 

Darüf ünunumuz bocalarmdan 
mühim bir kısmının Avrupa rnec· 
mualarında bu şekilde yer bul
muş travay:arı vaardır. Mesela 
benimkini soruyorsunuz. Gerek 
Fransızca "Verk,, Almanca ihti
sasım c'ahilinde muhtelif neşri
ayhm mevcuttur. 

• Fakat bu nevi neşriyatın ço
ğa lması ve yani Türk üniversi
tesinin beynelmilel sahada s ı k 

sı k görürıe bilmes i için bir taraf
tan materiel d1ğer taraftan per
sonel lazımdır. Şef, as·stan kad
rosu g< nişle meli, zengin bir kü
tüphane vücuda getirilmelidir. 
Her hangı bir mevzu üzerinde 
çalışıldığı zan o hususa ait ede
biyat kolayca bu"unabilmeli v~ 
hocalarla şefleri kliniklerine, Ja
buratuvarlarına bağlıracak şe
kilde ve mil i bütçemizin müsa
adesi nisbetinde terfih etmek 
lazımdır. 

- Ya in~ı)iip karşısında va· 
zifesi ? 

- inkılap mi~vacehesinde ve 
bu kadroda darülfünunun vazi· 
fesi, mevkii ço!' ehemmiyetli
dir. yetişm~ş Türk -~e.ncine ce~i
yet ve vazıfe sevgıs •, f ed.aka~-
lık ve diğer. g~mlık hıst:rı· 
ni aşılamak ınkı lap ve cum-
huriydin yüksek umde!erioin ~o
larıo dimağlarında yer etmesıne 
çalışmak, umumi kelime ile ir· 
şathr. 

Darülfünun gönülleri inkı lap ve 
yenilik imanı ile do!u genç'erin 
kaynağıdır. Darülfünun hocası bu 
kaynak içerisinde yUksek umde· 
lerin gençliğin şahsında ternes-
"I'' ·u· temin ederken memleket su un "f . • "f 

içerisinde irşat vazı esını ı a 

ede~ . 
Her sene yüzlerce gencı ~.a· 

tandaşları jçin yetiştiren. Daru!
f" un inkı'abımız karşısında ı.a· 
k~o ıt kalmamış bütün kuvvetıle 

y I · . "Ih büyük şdin işaret erım, ı am-
farını kavramıştır. Ara sıra. ba~ı 
nümayişlere iştirak etmem•~. ~l
yerek DarülfüıJUnumuzun bulun 
mesaisini hiçe indirmek küoah 
olur. Bizi • rden diploma ahp 
memleket içlerine giden genç: 
lerin gittikleri yerlerde meslekı 
ve içtimai sahada ne kadar fay
dalı bir unsur olduldarı hakkın· 
da müşahedeler bir değil p~k haıtalannı kabul ettikten sonra 

dijer zamanlarını ilmi çalışmıya 
baarediyorlar. Fakat bu hocala
rın yanlarında müteaddıt kud-

çoktur. 
Bu gençlerin oralardan yoll~-

dıkları mektuplarla iftihar edı-

Bundan başka 3 katibi umumi 
muavini bulunacaktır. Yüksek 
katibinin hizmet müddeti 10 se
ne, umumi katibin 8 sene, umu
mi katip muninlerinin 1 sene 
olacak tar. 

M. Avenel . umumf kAtipU§lne 
intihap edildi 

C~ne~re, 16 (A.A) - M~IJetler 
\:emıyetı konseyi, gizlice bır cel-
s~sinde Joseph Aveneli (Fransa) 
Sır Eric Drummondun yerine 
cemiyet umumi katipliğine tayin 
etmiştir. 

:: ::: : : :: : :: : ::: :: : : ::: ::::::: :: : :::::::::::::r.:::ı::r.:= 
yoruz. 

- Kim ~eri müderris tavsiye 
edersiniz? 

- Bu sualinize cevap ver
me!<te mazurum. Devlet ve hü
kumetin idaresini kudretli elle· 
rinde tutan şeflerimizin hakiki 
~alıfanları bulup çıkaracaklarına 
ıman edenlerdenim. 

Bilbassa bu şeflerin bugün ter
biye ordusunu ellerine verdikleri 
enerj i ve iman ile dolu vekili
mi1.in ilmi istismar etmiyen ve 

ilmi ilim olduğu için seven mem
leket evlatlarmdan istifade ede-

Doğru halledenler arasında 

çektiğimiz kur'ada birincilik E

renköy Kız Lisesi talebesinden 

Müzeyyen lımail Hanı.ma isabet 

etmitlir. Müzeyyen İsmail Hanı· 

mın bir fotografile birlikte Per

§embe günü öğleden sonra mat

baamıza gelerek hediyesi olan kol 

saatini almaıını rica ederiz. 

MUrekkepll kalem kazananlar 

ı - lzmirde Mustafa Aeım Bey oğlu Cc· 
mal, 2 - l{adıköyUnde Yeldl!ğlrmcnlnde 

Adnan, 3 - Ferlkoyünde .Aliye Hemzl, 4 -

Fatihte KAmll Bey kerlmeıd Mlhrfbnn, 5 -

Kurtuıu~ Bozkurt caddcalnuc H numarada 
Suzan Adli Hanım \•c Beylrr. 

nunınrndo. S ınlha, 30 lıtanbul lıız orta 
mcktcı tnclı n J :?l BLLll c, 31 MnrıUn Erlıck 

yatı m lıl<-bı 3 Uncu sınır t nlebcıı l ndrn 1 nu .. 
mnrnlı Sornccltln, 32 l tanhul kız !isesi 

Lulcbcslndcn 'l'Urltin Nuri, 33 - Sl vaıı lls al 
2G5 Nnzlf, 34 J"on.}n Gru:I Pıışıı mektebin• 
de 5 inci aını!l.an 24:5 Nimet, 35 - Konya. 
erk le lls 11lııd a tlncU ııınırta 111 Mer.lt. 

36 Çorum \•ll!yct mntbnasında mUretUp 
mu:l\lnl Nurettin, 37 - Ticaret mekl blııdo 
2 inci sınıC talebe inden 2 mımllrah Zehra, 
38 - Darü ş !elıa 19i Tc\ flk, 30 - Beyoğl11 

Cihangirde Muııtafa Ktı::ım Iley kızı Rana. 
40 - lzmirdc knrşı ynltadn All Nuri, 41 -

Anlte.rndn Ann!arlnlıır cnddcııindc lfUmtaıı. 

42 Tilrld!.n Cemil, 4:\ - Dal<ırköyUndt! 

.MustaCn llcy lım NRdhlı-. 44 - Akıınraydl\ 

Ccrrnlıp:ışıı cnıldıı.elnc!ı• Namılı, 15 - GalRta• 
saray lllı lıısım 1.ılıincl sınır ôi9 Saim, 46 -

H'.ulr.11 ruıkeıl lisesinden 612 Vehbi, 47 - BUr-
Birer kutu şeker kazananlar hıwıycde Sabu:ıcu Ho.ltlu ney otlu Ferit. 
ı - Kuleli askeri lise.sinden 536 Ktımrran 4!1 1 tnnhul kız Ilı ~inden 201 Sadiye, ~ g 

Selçuk, 2 - Ttnaztepc llkmcktcblndc f Un· Bolu ortn m <l Jl birinci aınıt 2 inci ru
cU sınıftn Aflto, 3 - Hayriye ll&esınde 64 be tnlcl: lnd n 3üf l\:adrl, fiO Şl;llde Ha· 
Cahlt, 4 _ Galatasaray ıı.,esı 6 inci sınıf lAaklır Gazi cadd ıinde Muhsin Beyler ve 

talebealndcn 1166 Aydın Ramiz, 5 - o iln· I Hcmmlar. 
cU llkmeklep talebesinden BUlcnt Fahri, G -

Kuleli aakeıi llse&lndcn 553 Adnan, 7 - KU· 

tahya telgraf mUdUrU oğlu BUrhnn, 8 -

rcrtcvnlyal 1!11et1i 9 ııncu sını! B §Uheai !11-

lebeılnden •t 98 Fuııl Ihsan, 9 - Unkapanın· 

Kart postal kszananlar 

I<nrtposl.al kıu:nnnn lınrllcrlmlzln ndre&le· 
rlnc lmrtpo tnllıırt gondcı11ml Ur. 

MUkAfalların tevzii 

Mllkll!al kaznnan l nrllerlmlzfn l'e'Jflnıbe 
dil doktor İhsan lleyln kızt Hasna Sevim, 

ceğine eminim. Onun için şu ve- 10 - J{adıköyllndc Sen Jozer me.ktcbl tnlc· 

Y
a bu şahsı tavsı·ye ctmeg· 1· fay- gilnU ogıoı lcn sonrn mal bıınmıu mllTacııat besinden Adli Nedim, 11 - Kıuıtamonu Er· 

dalı bulmıyorum. ederek hr.dl~ elcrlnl lnııuu rl a olunur. kek llaeslnden 27:1 Mu1.a!/er, 12 - :Malatya· 
Ü halde müderris nedir, nasıf da Saman pazarında flrket hanmdıı Ha§lnt 

olmahdır ? Bey zade Fuat Bey oğlu Refik, 18 - YaJo-
- Bunu bu sene Millet Mec· va Kirazlı mektebi talebealnden 12 M.uatata 

lisi Darülfünun bütçe kanunun- H - Be§fktao Köyiçl Alay~y sokak 9 No 
da gayet iyi tarif ediyor. O da da lzzet, ıtı - Suadlyede Mektep aokatmda 
ileride müderris veya muallim H numarada FethJ Cel&I, 16 - GaJatııaarny 

ııseslnden lHS Osman Naci, ı 7 Ercnlıöy 
payesini ihraz ettikleri zaman bu Kız llaesı mUdUrU :Mahir Bey kıu Keucr, 
pa}'e eri salahiyet ve kudretle l8 - DarUı~cteka ııııeaınde 6 ncı sınırt:ı 30 

temsil edecek zevatm agregas· .Ali Kema.l. 19 Erenk6y Tevfik A li ney 
yanla Darülfünuna alınmaları iJe köokllnde Suat. 20 Bıırıın Hoca Ali ma· 
hasıl olacağıdır. halleıl Dere sokak ıı N o da Hall ın , 21 - mı. 

Müderris zamanla çekirdekten tahya Gazi Kcm nı mektebinde 875 Zeki, 
yetişir. Enternlik, asitaoJık, baş· 22 Feyzl!\U lillf'sf 7 inci amıf ta lebeıl ndr.n 
as'stanlı!<, şeflık yollarından ge
çer. 

Her şeyden evvel gözü tok, 
yanhz ilminı ve dersini düşünen 
adam olmnsı lazımdırr Müderris· 
fer kendilerini tamamile Darül
fünuna ba~lı hariçte ancak mu

289 Murat llaaan, 23 Beyazı t CUmburlyel 
caddeıılnde 711 numarada M. Nafi::, 24 

Kasımp~n ~r!!fpaoa sokak l:5 numnracla 
F ch lme, ~ıı lstıuıbul l1 ine! llkmektep ıı 

inci sınır lalcbcslnden 7 numaralı Sa!Ahnt
lln Beyi r \c Hanımlar. 

:::::::r.n:ı::::::::::::::::::::ı:r.ı:r.::::::==::::: 

Feribot • • 
ışı 

Şirket mUmesslll na
lla vekili ile görUştU 

ANKARA, 16 (Husuıi muhabi

rimizden) - Feri bot işi hakkında 

Vekaletle temasta bulunmak üze .. 
re buraya gelen kolonel Bari bu
gün Nafia Vekili Hilmi Beyi zi· 
yaretetti. Bu ziyaret eınaaında F e

ri bot işi de görütülmüflÜr. 

Afyonkarahlsar meb
usları intihap dalre

Jerlnde ayyen günlerde hastalarmı kabul Birer kutu çikolata kazananrar 
etmek veya ilmi istişarelerini ı - Galntaıııu ny llk kısımdıın Mu:tafter AFYON KARAHISAR, 16 
yapmalıdırlar. Bizde ~st~şare usu- Hilmi, 2 Gemili< Merkc:: lllcmeı tep " Un· ( Huıuıi muhabirimizden ) 
J.. t ·· etmemıştır A cU &ınıttan 193 Ncmlka Recep, 3 Kuleli b' u aammum · vru· Me usumuz Ali Beyefendi bera· 
padn da müdcrrısler muayyen askeri l lBeıılndcn 531 Emin, .t BUrhııiıl> c 
günlerde hastalarını kabul edi- rte Çakır ağl\ zade 1brııhlnı Bey ıuzı Sc\ ıı berinde meb' uslarımızdan Hay-

d . 5 Mersin T!lrlıllstan Ucartıthan«'fll lmr"ı· dar ve Cemal Beyler old w h 1 
Yarlar. B'r mü errıs muayyen • ugu a • 

aında .Mehmet Ceut Be~ d n Tahsin, 6 de J:ehrimize eJd ' l l d 
d•rs <'Zberleyı'rr ders veren adam ~ g 1 er. ıtaıyon a .. r KadıköyUnde Hacı Şevl 1 Et . solmgındıı Ho-

değildir. O görmüş, toplamış ~rt Kollej talcbcAlnden Mu tata v lh, 7 bir heyet ve kalabalık bir halk 
müşah:delerden hüküm çıkarıp tzmlrde Balcılar fc;lndc J J numarada s J kütlesi lnrafından samimi bir ıu-
terkip yapmasını ~ilen adanı de- fettln Bey oıtıu Hikmet, 8 JCa> rl Tal ıı rette kartılandılar. 

k d kt nahl)rıılnin yulcıırı mııhııll!! inde Nc•lr o tu l 
mektir. Bu da çe ır e en ve sı- slasyondan dogwruca Halkev·ı-Mlllla Et otlu llüa«'yln, O Darllıs cfrka 
ra takip ederek yetişmekle olur. llaesf talcbcıılnden 2 numaralı Nulı Mehm«'l, ne gelinmiş ve orada memleket 
Cümhuriyet hüİ(Üm~ti de müder- JO tstıı.nbul p ııtn mlllckıı l<ll Muııtnfıı ı< t i şleri görüşülmÜ§lÜr. Meb'uıları-
ris muavinliği talımalnamesile 1 kızı Perfh&n. 11 ı-·crıı.öytınde Camı aokıt mız vilayet dahilinde e ki 

t B l . ı~ l" v g zece er 
b Sas hazırlamış ır. u guz•l gında sı numarada Kam.,.,r, ~ ·~«'el l k . 'h 

k' derek harek t"I . l!!r 3 numarada Bokfr, 13 T:)lp Jl nnıe.m ı a • u e ı '" 1 

1 

ve meme etın ı tiyaçlar h k 
esası ta ıp e .. l . d"- e 

1 
e, ! sokak 12 nıımarncla lncflll, H Bolu orta l<mda tetkikatta bulunacaklardır 

mesaisile tenıeyyuz e mış ıgergim ı mclı tep ı ın c ı ıınıf .A •ııbcıılndNı :? l nıını n 11.leb' 1 • 
hocalar "' " us anmızın müntahip]erine 

ve kanaatkar kafılesi J raıı l brnh l nı , 15 Gire.sun . (lOr kıtıbUnden k 
k arş ı gösterdikleri alaka halkımı-istiyoruz. Yoksa unvanını azanç· 1 H ı.ı.uıtata 16 Mlll l Müdafaa Vektıh:tı 

farına vesile yapmak isteyen : zat J§lerl dnlre5lnd Atıldın Bey , sıtnall!! zı çok sevindirmİ§lir. 
müstesmirler belki iyi teknis:yen- oğlu Fikret. l7 Sivas ıulıert ha.tane gc-
Jer o la biJirsede Darülfünun ho- dikli ıııhhly!! ııuçuk zabıtı Turgut, 1 ta- Y 

B 1 h tanbul Erkek llseııl O un U 111nı! f llncil ubc eni ISl)80Y8 Sefiri 
Casl olamazlar. un ar er mem- wlebestndcn 00:! lf Naci, 19 .Be~otlu Ye· 
lek ~tte üniversite haricinde kal· ni çaroı cnddcsı 23 bmall Adnarı, 20 Şl:.ı· 
mışlardır. ilde Mektep sokak HUIK'yln a~a mahııllcsı 

Jf il M htar aabılu Karabet, 21 - Altaaray Sc· 

ANKARA, 16 (Huauıi muhabi
rimizden) - İıpanyanın yeni ıe
firi bugün buraya geldi. 
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Hikaye Unutulmuş anahtar Çeviren: 
fa. 

"Kadın çekmeeesinin üzerinde a • anahtar, deliğe girdiği halde dön 
nahtarını unutmu§tu. Kocası, geldi, müyordu. Tuhaf fey ! Selim Bey 
anahtan, çekmecenin üzerinde gördü anahtarı çıkararak baktı. Bu ken· 
ı·e elini uzattı.. 

1 
di anahtarına pek benziyordu. 

Odada kimse yoktu. Bunun için Fakat kilidi açmadığına göre ken
tercddüdü, bir saniyeden fazla sür • disinin değildi. 
medi ve çekmeceyi açtı. Çekmecenin Gülter, elinde rakı tepsisi içeri 
içinde bir kurdcliı ile bağlanmış bir girmitti. 

deste mektup ı·ardı.,, - Gülter, benim yazıhanenin 
Nazan, sinemanın koltuğuna anahtarını gördün mü? 

gömülerek filmin başlamasına - Hayır beyefendi. 
intizaren elinde evirip çevirdiği - Bu anahtar açmıyor .• 
programda bu satırları okuyunca - Şimdi bakarım beyefendi, 
birdenbire titredi ve derhal çan • meze soğumadan getireyim de .. 
tasının düğmesini çevirdi. Fakat 
tam bu esnada, sanki çantasının 
düğmesi sinemanın elektrik cere· 
yanına bağlı imiş gibi elektrikler 
sön.müf, film baılamıftı. Nazan, 
el yordamı ile çantasının içini bir 
yokladı, kendi anahtarının orada 
olduğuna emin olarak müsterih 
oldu. 

Selim bey - Nazanın kocası 
- eve döndüğü zaman hizmetçi· 
ye tordu: 

- Nazan burada mı? 

- Hayır efendim, sınemaya 
gitti. 

-Ya!. .• 
H. . k b "Y ' ızmetçı ız u a .... ,, nın 

manasını anlamamış değildi. Fa· 
kat hiç aldırış etmedi, ve dik göğ· 
süne asılı imiş gibi duran küçük 
önlüğünün ceplerine ellerini ao -

kup, terliklerinin topuklarını 
çiğniyerek mutfağa girdi. 

Selim Bey, Nazamn sinemaya 
gidişine pek memnun olmuttu. 
Hiç olmazsa iki saat olsun, evde, 
hizmetçi Gülterle yalnız kalabi • 
lecekti. 

Selim bey odasına çekilince 
zile bastı. Güller, pek ciddi yap· 
mıya çalıştığı bir yüzle İçeri gir· 
di: 

- Buyurunuz efendim. 
- Bana bir kahve yap ca -

nım. 

- Bat üstüne beyefendi. 
Selim bey, Gülterin verdiği 

bu cevabın ciddiyetinden, daha 
henüz kendisine açılma zamanı -
nın gelmediğini anladı. Bunun 
İçin kız kahveyi getirdiği vakit, 
ciddi bir yüzle: 

- Hanını gideli ne kadar ol
du?. 

Diye sordu: 
- Saat 6 da evden çıktı efen· 

dim. 

Demek Nazan 6 5 matinesine , 
gitınişti , ve ancak saat dokuza 
doğru eve dönecekti. Selim bey, 
hizmetçi odadan çıkarken gene 
seslendi: 

- Gülter! 
- Efendim, 

- Bana ıu g~tir. 
- Peki efendim. 

Su geldi. Hizmetçi gene çıktı. 
Selim bey, dütünüyordu. Bir evin 
efendişi, hizınetçisini yanında bu
lundurabilmek için ne gibi bir 
sebep bulabilirdi? Bir hayli dü • 
ıündükten sonra, bunu bulur gi • 
hi oldu, ve Gültere, kendisine bir 
az rakı getirmesini söyledi. Ak • 
Jrndan: 

- Sık sık ıneze getirmiye 
mecbur olur, belki bir fırsatını 
bulurum, 

Diye düşünüyordu. 

Gülter rakı hazırlamakla 
metıulken, Selim bey, yazıha • 
Jtesine giderek cebinden anahta
rını çıkardı, açmak istedi. Fakat 

Garip tesadüf! Nazanın sey -
rettiği film kendi hayatına ne ka 

dar benziyordu. Filmin kahrama. 
nı olan kadın da, mektuplarını, 

kendisi gibi tuvalet masasında 
saklıyordu. Yalnız, bir gün ted • 
birsizlik yapıp itte anahtarı üze
rinde unubnuftu, ve kocası mek· 
tuplarını okumu§, batına da bir 
çok belaJar gelmitti. Halbuki Na· 
zanın anahtan çantasında idi. 

Film bitince, Nazan, karnının 
çok acıktığını hissederek, bir an 
evvel dönebilmek için bir otomo· 
bile atladı. 

Otomobil kapının önünde du -
runca Nazan indi, apartımanın 

kapısını açarak içeri girdi, ses • 
lendi: 

- Gülter! 
Cevap yok. Acaba dışarı mı 

çıktı? Fakat Nazan Selimin oda
sında aydınlık görerek ilerledi ve 
odada, bir rakı sofrası hazırlan • 
mıt olduğunu görerek hayretle 
bakındı. Zira, ne koc.aaı, ne de 
bir başka kimae vardı. 

Nazan gittikçe artan bir me • 
rakla kendi odasına doğru ilerle· 
yince oradan bir takım sesler 

geldiğini duydu, bu seslerden bi 
risi kocasının seıi idi ve soruyor 
du: 

- Demek uyuyor, benimki de-
ğilmit? ! .. 

Güllerin sesi cevap veriyordu: 

- Evet efendim. 
- Aç bakalım! 

- Olur mu beyefendi, hanı -
mefendiye kartı ayıp olmaz mı? 

Nazan, birdenbire odasının ka
pısını açınca kocasile Gülteri, 
tuvalet muaıının önüne iğilmiş, 

anahtar deliğine bir anahtar uy -
durınakla metıul gördü ve 

- Ne yapıyorsunuz? Ne olu • 
yor? 

Diye hiddetten zaptedilmiş bir 
sesle kekeledi. Fakat Gülter, Se· 
lim beyden evvel kendini toplı -
yarak: 

- Hanımefendi, dedi, bir §ey 
yok .• Siz giderken yanlıılıkla, tu· 
valet masanızın anahtarı diye ga· 
liba beyefendinin yazıhanesinin 
anahtarını al.mıtsınız. Beyefen· 
di ıizinkini almıf .. Deınin, yazı • 
hane açılmadı.. Sahiden yanlıı • 
lık var mı, yok mu diye bakıyor • 
duk .• 

Nazan, hemen elini çantasına 
attı, ve anahtarı çıkararak Seli • 
min yazıhanesinde tecrübe etti. 
Hakikaten bu anahtar kocasının 

anahtarı idi. 

Nazan, kota kota odasına dö· 
nerken, masanın üzerindeki rakı 
tepıiıinde iki kadehin yarı yarıya 
dolu olduğunu görmesine rağ • 
men, aea çıkarmadı. 

Nazan, o gündenberi mektup· 
larını baıka yerde saklıyor. 

fa. 

VAKiT 

.................................................. . . 
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Atina olimpiyatla
rında 

alınan neticeler 
Atina, 16 (A.A) - Üçüncü 

Balkan Olimpiyatlarının ikinci 
gününe "15 teşrinievvel,, e ait 
neti<:eler. şunlardır : 

200 metre düz: Birinci, Fran· 
goulis (Yunan:stan), 22 saniye 
9-10; ikinci, Lovenfeld (Roman· 
ya), fü;üncü, Semih (Türkiye). 

5000 metre : Birinci; Tsouka
Jas (Yunan:stan), 16 dakika 7 
saniye 4-10; ikinci, Nanos (Yu
rıani stan), üçüncü, Koren l Yu· 
goslavya). ,, 

400 rr.etre manialı : B:rinci, 
Hadj'grigoriou (Yunanistan), 58 
saniye 1-10, ikinci, Katsiz (Yu
nan"stan), üçüncü, Vrigil ~Ro
manya). 

3 adım : Eirir.ci, Papanlcolai 
(Yunanistan) l 3 metre 675, ikin
ci, Mikitch ı Yugoslavya), üçüncü, 
Elefteryadis ,. . 

Yunan l!sulü disk atma: Bi· 
rinci, Gantcbeff (Bulgarıstan), 37 
metre 29; ikinci, Syllas (Yuna· 
nistan), üçüncü, Kleut (Yuıos· 
lavya). 

Balkan bayrak yarışı: (100 
m. + 200 m. + 400 m. + 800 
m.) 8irinci, Yunan takımı, 3 da
kika 28 saniye 4-10, ikinci, Ro 
manya takımı, üçüncü, Yugos 
lavya takımı. 

Umumi tasnif: Yunanistan 90 
puvan, Yugoslrıvya 47 puvan, 
Romanya 44 puvan, Bulgaristan 
15 puvan, Türkiye 14 puvan. 

Tenis: Pomanya, Bulgar takır 
mı maça gelmediğinden galip 
ilin edilmiıtir. Roqıanya takımı 

sıfıra kartı 3 muvaffakiyetle Tür· 
kiye takımını yenmiştir. 

Umumi tasnif : Ronmanya, 21, 
Türkiye 3, Bulgaristan O. 
S6yrlsefain Kurtuluşu 6 • O 

yendi 

Dün, "Seyrisefain,. futbol ta• 
kımı ile "Kurtuıu,,, futbol takı· 
mı arasında oldukça mllbim bir 
maç vapılmıştır. 

Maç pek heyecanlı olmuf, Sey· 
risefain takımı altıya karşı sıfır 
ğibi mühim bir faikiyetle Kurlu· 
Juş takımını yenmiştir. 

GUref 

lstanbulda 3 ve 5 ikinci teşrin 
1932 de yapılacak olan Balkan 
Greko - Romen gilreş birinci· 
Jikleri cıüsabakalan Taksim-
de " Maksim ,, salonunda ya
pHacakhr. 

Fiyatlar: 3, 1 ve yarım lira 
olarak tespit edilmitir. 

Kira mukabilinde 
borç para 

Senevi kira sı ( 1 OOOı liradan aşağı ol
mamak ve şerefli mahallerde olmıtk şarıile 
cmlAki olupta kirıa sı n ı karşılık göstererek 
(eh\·en faizle) borç para almak istiyen· 
)erin Cılatada Mehmet Ali paşa hanında 
(4 l ) numaralı yazıhanenin te\'essutuna 
müracaat eylerr.eleri (48501 

1 ZAYILER 1 
Nüfus tezkeremi kaybettim 

Yenisini çıkaracağımdan es~dsi· 
nin hükmü olmadığını ilan ede· 
tim. (4855) 

l~rzi n can vil:lyctinin Kigı kazasına 
merbut 1 Iergir kariyt sinde Nebi 
oğull a r ından 306 doğumlu Süleyman 

oğ' u l\H: il i\1 ET 

~ Nafia 'ek Aletinden ıhzeylediğim 
20 • l O· 928 tarih ye 22 numerolu mü· 
hen dislik ruhsaciyemi kaz:ıen zayi ettiğim

den yenisini alacağım cihetle eskisinin 
hükmii yoktur. Beyoğlu Kumbaracı Camcı 

sokak francalacı Uan No. 8 Kari Klinger 

İstanbul Su Şirl(etinden· 
lstanbul Su Şitk e tine ait ,.e 1 K4nunuev,•cl 1932 ınrıhind!n itib 

frank üzerinden tedi~·e edilecek olnn ° 0 4 faizlı ı:ıhvil:ltı n kPşidc mu3tıı' 
14 Teşrini ~a n i 1932 Pazartesi ~unü sab:ıh saııt 10 da Sırı.etin merlicıl 
olan Beyoğlunda l sıiklAI caddesinde Tcr kos çıkmazındaki 3 numcrolu d• 
alenen icra edıl ecrği tah\ il:lt h:ımillerine il~rı o'.unur. 

lstanbuı mahkemei asliye be- lstabul BirinciTicarel ~ 
şinci hukuk dairesinden: Madam mesinden: lstanbul deft ~ 
Anastasya ve Dimitri vuesesin· ~ının Ga!ntada Yıldız. b 
den z;so Alellsandıros Matma· 1 Nu. lı dairec!e BahişU~ 
zel Efiyeniya, Yorgi baralanbos rol ş i r k e ti mümessili IJ. 
ve va yelinin Galata da beyazıt Kal mis aleyhine 928· J 228 
mahallesinde yopçular caddesin- numarcsile ikame eylediği il 
de 165, ] 67, Numaralı hanede lira alacak d~n·asından ıl 
oturan Nikoli v~edi Dimitri ~ mumaileyhe tebliği 
Pipili Ako}·o~u aleyhine ikame evrak ikametkahı meçhul~ 
eylediği tastiki h;:ıc i z davasından d. 

ğu c betle l e blig- edilme 1 
dolayı bermucibi ta lep e:ııri efl 
muhakemenin 26- l 1-932 Tari- Hu~m~ usulü muhakeme! , 
hine müsadif Cumartesi günü nununun 141 inci maddeSI jf/ 
Saat 14 de tayin ıulındığı nahk cibince ilanen tebligat ul.. 
davetiye varai<ası mahkeme di· karar verilerek tebliğ ol ;J_ 
vanhanesine talik edilmiş oldu- evrak mahkeme divanh•' 
&undan yevm ve vakti mezkiırda talik kılınmış o'duğund~ll J 
mahkemede hazır bulunması ve deialf'yh müsyü Kalrnıs 
yahut tarafından musaddak se- ilanın ferdasmdan itibarC:, 
netle bir vekil göndermesi liizu- gün zarfında mahkemeye : J 

mu tebliğ makamına kaim olmak caatla dava arzulalini telıl' 
üzere ilin olunur, (4856) h d'i1İ vecevap layi ası verme ı~-; 

Yedinci icra memurlu~undan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir 
adet Anadolu halısı 22-l O· 932 
cumartesi günü saat 16 dan iti· 
baren Gedikpaşada bahçeli kah
ve sokağında 22 numaralı Agop 
Boyaciyan efendinin hanesinde 
açık artu ma sure tile satılacağı 
ilin olunur. (4864) 

Çorlu icra Memurluğundan : 
Aleko Panciri ve Dimitri Vas· 
niyakos efendilerin Fatma ve 
Nakiye hammlarla Emir Zade 
Halt bey zimmetindeki alacakla· 
tından dolayı mahcuz Çorluda 
kain ( Pınarbaşı ) namile maruf 
çıftliğin cmli!< kısmanın 48 se
him itibarile bor~l•lardım Halit 
beye ait 24 sehmi ve F aima 
hanıma ait 3 sehmi ve Nakiye 
hanıma ait 7 sehmi ve arazi 
kısmının 1 'i hisse itibarile mu· 
maileyh Halit beye ait 8 hissesi 
ve Fatma hammıl aıt 2 hissesi 
ve Nakiye hanıma ait 3 hissesi 
onbeş gUn müddetle ibaJei kat· 
iye ilanına konmuştur. 

Mezkur çiftliğin emlak kısmına 
ait ebniyesi halen iki binadan 
mürekkep olup bunlardan ahşap 
bina 1 oda, 1 ahır ve 1 sayayı 
havidir. Diğer kagir bina 1 an· 
bar, 1 oda. 1 mutbağı havi o· 
lup Ozeri kiremitlidir. Mer'a kıs· 
mında tahminen 130 handen iba· 
ret muhacir ikamet etmetedir. 
Bu kısmından (Paşaköyü) deresi 
geçer. Tapu kaydında yazılı ma
lum ve muayyen hudutlarla mah
dut olup emlik kısmı sekiz bin 
arşın miktarında ve arazi 4950 
dönüm tarladan ve 6000 dönüm 
meradan ibarettir. Emlak ve era· 
ziye ait hısselerin mecmuuna. ait 
kıymeti muhammioe 27,00~ lıra· 
dır. Talip olanların kıymetı mu
hammineoin yüzde onu nisbetin· 
de pey akçes:ni müsleshiben ve 
931 140 dosva numarası i.e 
'27· 10-932 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü saat l 4 ten 16 
ya kadar bizzat veya bilveki !c 
mOracaatleri ve fazla malümat 
almak isteyenlere dosyasını ırae 
edil~ceği ilan olunur. 

dirde hakkında muameleı 
biye icra lulınacağı ilan ~ 
~ 

--I-st_a_n_b~u-l _d_ö_r_d_ü-ncü icra dJJ 
luğundan: Tamamına 25o0 
kıymet takdir edilen Ediro' 
puda Kariyei Atik Ali Pat'/ 
hallesinin Bahçcvan oğld t!ı 
ğıoda cedit 24 No. maa "'j 
haricen kargir bir bap lı"i 
tamamı açık arttırmaya "' 
miş o '.up 3· 1O·932 tarihiode

1 namesi talik edilerek 24·1 
tarihinde müsadif Perşeıııb' 
nü saat 14 den 16 Y" kad•' 
arttırma sureti ile satıl• 
Arttırmaya iştirak için yU~~ 
di buçuk teminat akçe 
Müterakim vergi, belediye• 
icaresi müşteriye aittir. 
ribli icra kanunun 119 uocd 
desine tevfıkan hakları 1• 
cillerile sabit olmayan i 
alacaklılarile diğer alaka~ 
ve irtifak hakkı sahipler• 
haklarını ve hususile faiz 
sarife dair olan iddiaları 
tarihinden itibaren yir 
içinde evrakı miisbiteleri 
dirmeleri lazımdır. Ak 
hakları Tapu sicilleri . l 
olmayanlar satış bedeli"'' 

h · ıar"'i Jaşmasından a rıç kalı' ~ 
kadarların işbu rnaddei k•~ 
ahkamına göre hareket ez 
ve . daha faz'a ma'ümat ;,ı! 
isteyen~e rin 93 t · 456 ruff' ,rı~ 
memurıyet iml ze müracaat! ,/ 
olunur. (4857) _,.,/' 

1 L A N . 
5

.,,,1._ 
Türk Ar: onim E!ek trık d ~i' 

Kadıköy şubesinin aşağı ; ",' 
t ese naklettiği ni mubtert ~ 
terilerine arzeyler: e ~ 

Cafer Ağa, Muvakkitbll.,60UW" 
desi, 83 r u 'llara telefoP ıJ• 
Havagazı ve E ek tr ı l<; "e 

leleri ve malumat sl~a b''4f 
turalarım ödemek jçın 0,,b""~ 
mezkur adı ese müracaat e 

Büyük Tayyare PiyangosLJ 
Bu l<e.,ide<le büyük ikra n1iye 

4 O. O O O Lıradıı 
. iştit• 

Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyı zeııgın etrn 

Fırsatı Kaçır ma)1znzz 
iştirak 
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HASANPiRiN ozu 
UNU 

ile, çocuk ve yavrularınızı besleyiniz, saf hilesız ve milkemmel 
bir gıdadır. Kemikleri ve vücudu kuvvetlendirir. Çocukların neşvll 
nemasına azim faidefer temin eden Hasan bezelya, mereimek, pa
tates, arpa özü unlarından yapılan yemekleri çocuklarınıza ve bil· 
hassa hali nekabatte olanlara yediriniz. Hasan pirinç öıü ve Hasan 
markasına dikkat Kutusu 25 kuruştur. Hasan ecza deposu. buğdayı niıastasile yapılan maballebi ve tatlıların nefasetine payan yoktur. Heryerde Hasan 

inhisarlar Umum Müdürlüg"' ünden· w============= nr. Ihsan s:ımi =:::=====:::::i! inhisarlar Umum Müdürlüg"' ünden· 
:: lstafllokok aşısı :: • 

(200) kilo (Nıtrate de ~oude) : ~ Sıatilokoklard:ın müte\ elliı ( Ergen ii idaremiz Kimyahanesi için pazarlıkla alat ve edevat satın 
Saf olmamak yani (Tecbnıque) olmak ve elliıer !dlo!uk ağaç ii lik, kan çıbanı. koltuk altı çıbanı. ii alınacaktır. Taliplerin listeyi gördiiklen sonra puarlığa ittirak 

fıçılarda ambarımıza tesli:ıı olunmak ~zere mübayaası kararlaştı· p arpacık) \ e bütün cilt hascalıklanra i~ etmek üzere 0o 7,5 teminatı mııvaklrnte .akçelerini hamilen 
rılan mezkur eczayı vermek istiyenlerın °o 7,5 teminatlarını ha· !S:r·······~~.;şı ~ek tesirli. bir aşı;~~~ ........ ..!! 22-10·932 cumartesi günii saat (15) te Galatada Mübayaa Ko-
milen (20-10-9321 perşembe glinll saat (15 te Galatada MOba· .. ••••••••••• Dı\'ın~ olu No 189 ................ misyonuna mUracaııtları. (5456) 

yaat komisyonuna müracaattan. ,5401) ıstanbuı ~sıiye mahkemesi T~a~h~,~,.s~,.~y~e~~U~m~u~m~~M~u.~. ~d~u.~.~r~lu~ .. ~g~~u .. ~n~d~e~n~ .. 
6 ıncı Hukuk Dairesinden: Kad-

ı riye hanımın kocası Hasekide Kumaşı dairede mahfuz nlimunes"no tevfikan gösterilecek 
Başcı Mahmut mahallesinde Kim- fabrikalardan almmak üzere idare müstahdimini için 225 ila 250 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Kc'l
.f bedelı" ı 41 lı'ra 23 kuru111 olan Beyog· ıu zührevi hastalık- yon sokag" ında 18 No Ju hanede t k k 1 k 1 " · a ım ışı e bise ile aynı miktarda kasketin imali kapal. zarf 

ı d" · de yıpılacak tamirat açık münakasaya konulmuş- mukim Es'at Hulusi bey aleyhi- usulü ile münakasaya konulmuştur. 7 Te•rinı"sanı· 932 tarı'hı"ne 
ar ıspanserın f k " k ii h ·· L ne ikame eyledig· i boşanma da- I f p 't 

tur. Talip olanlar keti evra ını gkorn:ıe. d•zelreO 
5 

erı· gulnk eva.zıın mllsa< i aıarlesi günU saat 14 le ıha lesi icra kı'macağından 
d

. I •n münakasaya girme IÇID e 1 ıra 1 temınat Yasının tahkikatı şahit dahi din- r 1 · b b k 
mn ür Ugune, 2 . _ ü b JenmE-k suretı'Je ı' kmal edilmiş ta ıp erın u apta i şartnameyi görmek üzere Gaiatada Rıhtım 

k ektubu ile 7-11-93 pazartesı gun saat on eşe dd · d k. ld . M k 
ma bux veya m l'd" l (5506) ve buna bı"naen muameleli gıyap ca esın e ı areı er ez yeye miiracaatları. (5493) 
k D . i cümene müracaat etme ı ır er. 

adar 
8101 

en :~;:rşınıno,.id,aungweunnd•aenbıiğı.!~rka;~; inhisarlar Umum Mu·· du·· rıu·· g....; u·· nden·. 
-ı Eelediye Şubesinden: Bir dişi kovun ile bir dişi mer· 

Beyog u d h"b" .. t t olan 8-) ı. 932 salı günü saat Nevi Miktarı 
kep bulunmuşhn. Sekiz gün için e sa ı ı muracaa e mezse sa-

] 3,30 da Iıtanbul Asliye 6 inci 
tılacaktır. (5500) Hukuk mahkemesinde isbatı vn-

Demir tel 3500 Kilo 
Siklop Çemberi 5000 ,, 
Raptiye 250 ,, Usküdar - Şile yo'u üzerindeki ahşap Ome~li kl5pr0ıü~~n en-

k pasarhkla satılacaktır. Talip olanlar tafsı At almak ıçın le-
azı "d"' I" w .. zarlıgw a girmek için de 37,5 Jiralıl< teminat vallm mu ur ugune pa . _ .. 

makbuz veva mektubu ile 24· 10·932 paıartesı gunu saat on 
1_ d D . • cümene mliracaatJarı. (550J) 

beıe .a ar a mı en 

V ·ı d ı . .a1•0 79 No h kuyucu Muratpaşa medresesi pa-
eınecı ere•• · . 

1 ki k. erı"Jecektir. Talip olanlar tafsılit almak için Le· zar ı a ıraya v _ . . . a
9 

. 
··d" JüaDne pazarlıga gırmek ıçm de .J hralık teminat 

vazım mu ur e • 
makbuz veya mektubu iJe 24 10·932 pazartesi günü saat oobeşe 
kadar Daimi encOmene müracaatları, (5502) 

lnh sarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz için şartnamesi mucibince pazarlıkla (125) sandık 

~iyi alınacaktır. Taliplerin oO 7,5 teminatlarını hamilen LÜ-10·932 
pertembe günü saat 15 le Galatada Mübayaa komisyonuna mü-
raca atları. (5409) 

Bu 

Nedir? 

Çocuklara mahsus 

HAYAT KiTABI 

cut edilmediği takdirde bil'cüı;nle 
vakıanın ikrar edilmiş addedıle-
ceği malum olmak ve tebliğ ma
kamı a kaim olmak üzere key'
fiyet iJin olunur. (4860) ----

lnegöl hukuk hakimliğinden: 
Bursanın lnegöl kazasının Çeltik
çi kariyeai sakinlerinden Veli 
oğlu arabacı Hasan ağanın 16 -
7 • 932 tarihinde vefat etmiş ve 
verese arasında sağir bulundu· 
ğundan emvali menkulesi mah
kemece vaziyet edilmiş 0 1 duğun
dan müteveffanın alacaklıları ve 
borç!uları kimler varsa tarihi 
ilandan itibaren bir ay zarfında 
lnegöl sulh bAkimli~ine müraca· 
atla defteri mahsusuna kayt 
ettrimeleri ilan o!unur. 

il 

Nevi ve miktarlan yukarda ya'Zılı levnım 13259 numarah 
kararname ahkamına tevfikan pazarlıkla satın a'ınacaktır. Talıp
lerin nümune ve şartnameleri gördiiktcn sonra pazarlığa iştirak 
etmek üzere % 7,5 teminatı muvakkate a~çcl erile birlıkte 22-10-
932 cumartui günü saat (15) te Galalada Mübayaa komisyouuna 
müracaatları. (5455) 

Sıhhat ve l~timai Muavenet Vekateti Hudut 
ve SahiJler Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

On bir kalem evrakı matbua kijıt ve levazımı verilmek üzere 
şartname ve nümuncsi veçhile aleni münak;ısa suretile tabetıirile• 
ceğinden münakasası 26 Teşrinievvel 932 çarşamba günü saat 14 le 
Galatada Karamustafa paşa sakağında lstanbul Limanı sahil sıhhiye 
merkezinde yapılacağından taliplerin şaı tname ve nümunelerini 
görmek üzere Ankarada Hudut ve sahiller sıhhat umum mlldlirlilğü 
ayniyat muhasipliğine ve lstanbulda mezkur merkez levazım memur

luğuna müracaatları. (5252) 

ır 

' ' . ; '. ' . ' . ' . ı ' . 
. . . . . ~ \) . . . 

Hayat - Kumbarası 
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Doktorlarımız ,. ...... :: •• :.:::::===== ~stanbul ve 1rakya ···········-·-... ··· ...................... 

~il eker Fabrikaları Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadm hastalıktan mtıteh••ıaı 

Muayene: 10-12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, htiklaJ cadde81 No. 193 

(Opera ııtnemuı karftaı) 
Tel. 4,2221 - 4,1960 

Doktor 

Doktor 

Hasan Basri 
Edirnekapı, Acıçegme aokak No. (9) 

1'1uayene: (Her gUn aaat 1~18 e kadar 

!lii .... 
iiii .... -------------· :::: Operatör Doktor :::: 

Hali ı Sezal llH .... 
Divanyolu: Doktor Emin Pqa eokak 555! .... 

numara 20 Muayene ııaaU: 13 - 18 i!U 

Türk Anonim Şirketinden : 
Alpullu ,eker fabrlka•ının l•tanbÜI depolar1nden krl•tal toz, -ndlkta ve çuvalda k 

,ekerlerl atideki flatlarla her l•teyene bin kilodan ek•lk olmamak Uzere -1a11r. 

Telefon 28390 iU: K • 1 
-------------· iii5

1 
nsta Urolol Doktor ... 

Arlstldl toz, kilosu 36, kuruş 30 para 
Muayenehaneai: 

Emlnöntl: Emlnönll han 3 UncQ kat No.8 

Doktor 

A. Kutlel 
cuı ye zQlırevt hastalıklar ledavUıaneas 

Kar&köy börekçi fırını mraatnda 34. 

Dit doktoru 

Arşak SOrenyan 
Beyoğlu IsUklAI e&ddea1 numara 303 
Mısır apartmıanı. Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gUn 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Operatör Doktor 

Akif Tevfik 
.Muayenehanesi: Ankara caddeıd, 60 No. 

ya naktetmiıUr. TeL IOU7 

Cilt ve zUhrcvt bastalıklar mUtehasmm 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıali caddeal Meserret oteli k&r1ıamda 

ATDI Bey apartmıanı 12~ Sabahtan 
Akgama kadar 

Doktor 

Emin Şttkrn 
Dahili hastalıklar mUteh&8S18ı 

Lltanbul Sultanmabmut ttırb&aı, Babı
All caddem, No. ıo. Telefon m~yeneha

ne: 22622 - Telefon ev: 4.312~ 
"Ber glln öğleden aonra aaat 1'9-U.. 

Orelotl • Doktor 

.feyzi 
Böbrek, mesane, idrar yolu hastalıkları 

mütehassısı 
.Beyoğlu, latlkUU caddesi Elhamra 

apartıman No. 3 Her gUn öğleden aonra. 
Tel. Beyoğlu 2835 

Drolol • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastalıklan mUtehaaaısı 

Muayenehane: Türbe, Jıılahmudlye cad· 
desL No. 10. Telefon 22622 

Hakkı RUQtU mi 
y !iil 

idrar ve Tenaa111 yollan birinci aınıt :::: 
mütehassısı ••p ARI Sn den Diplome ii!! 

t.UklaJ Caddeal Yıldız apartıman iiii 
No. 322 :.:: 

-------------•ıii!! 
Doktor 

Horhorunl 
Muayenehanesi: Eminönü Valide kır&a -

tanem yanında Tel: 2,4131 latanbut 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpqa hastahaneal idrar yollan 

mütehuslllı operatör 
Muayenehane: Cağaloğlu eczahanesine 
blUpk. No. 30. Telefon 21614. "Saat 

ııs - 18 hasta kabuı olunur ... 

Doktor 

Kapik yan 
Muayenehanem: Sirkeci .Muradiye 

caddesi No. 26 
Telefon: 2 1077 Iatanbul 

Operat8r • Drolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yollan luuıtabklan mlltehasaısı 

Eminönü (Sabık Karakal) banma 
nakletmlşUr. Cumadan maada her gün 

hastalarını kabul ve tedavi eder. 

Dl' tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parla darWttlnunundaıı mezun 

Çagaloglu Halk l'ırU. karpmnda Bıbhl 
apartıman No. (7) 

Doktor 

Osman Serafeddin 
Muayenehane: Cağaloğlu, Nuruosmanlye 

caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 

Reşat HDseyln 
Kulak, boğaz ve burun haatalıklan mU· 
tcb&aBUlı. Muayenehane: Türbe Mahmu

diye caddesi. No. 10. Telefon: 22622 

Dı, Tabibi 

:•:ı 
: ·ı 
1 : 

Çuvalda küp, kilosu 38 1-2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu 39 1-2 k 

Taşradan vukubutacak sipariıler yüzde yirmisi peıin ve mütebakisi hamule senedi mukabili 
ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet 

teriye aittir. Müıteri isterse sigorta ettirir. 

Adres: lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncn kat, Telgraf adresi: 

!Es&T:i!::f! lstanbul Şeker - Telefon 24470 - 79 §!Jll.=-=FlC ... . . ....,.._ ... .................. 

SATİE 
12 ay vadeyi değiştirmiyerek 

flettri~ lesisatı fiatıı~aı 
~lo 20 indirmiştir. 

Peşin tediyat için 
hususi şartlar vardır. 

Devlet Demiryolları llAnları ( 

Tuzla içmelerine sefer etmekte olan trenlerimiz 16-10-932 
1 aribinden itibaren işlemiyeceği ilin olunur. (5470) 

Eskişehir istasyonuna bir aene zarfında gelecek maden klS
nıürlerinin tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla miinakasası 30 
Birinci Teşrin 932 pazar gtinü 1aat 15 te Ankara'da idare mer
kezinde yapalacaktır. TafsilAt Ankara ve Haydarpafa veznelerinde 
birer Jiraya sahlan ıartnamelerde yazılıdır. (5299) 

iıim 
bulundu 

Yün-Jpek 
dir. -· 

Yün-ipek Mag.ız.asa 
çekıpıda 

dıncık'ta Sabık Mustafa Ştmb 111 
sesan yanında 53 numaradır 

y·· -1 ek 
Mağazamızın ıçılıcağt gün ı 

ilAn ed•lecelctir. Yün - ipek. kend 
isim bulmak zahmetini ihdyar 
müşterilerine ıeşettürlerini cak 
eder. 

GUnedellk, Slyul aasete 
latanbul Ankara Cadde.t. VAKiT 

Doktor 

Fuat Fehim 
CIMlartesl - Pazartesi - Çar§&mba ve 
Perıembe günleri öğleden aonra haata
larını kabul eder. Çağaloğlu, Zeki Bey 

P. Şamlıyan 
Beyoğlu, lsUklP.1 caddeal No. (%8) 

(Mulenruj yanında 
Muayene saati: 9 - 1% ve H - 21 --------------· · Bono SEYRISEF AIN 

Merkezi idaresi r.aıaıa koprüha~ı 8 2623 
)ul.e A, Slrlı:ecl l\luhürdar zade Han 22640 

Telefon Numer ... ,. 
Yazı iflerl telefODllS Ul71 
ldare telefonu : Z-1870 --Telgraf adreaf: ı.tanbUI - V 

Poet& ır;utUIU No. 4e 

(Sılıht apartmıan) No ıs. Tel. 20184 

Doktor 

Feyzi Ahmet 
Cilt, zUbrevt ve ten&BUI hMtalıklan 

mütehaasıaı 

BebıAll eaddeal, kö§e b&fı Feyzi Bey 
han numara: 43. Sabahtan akşama ka

dar hasta kabul olunur. 

Doktor 

Robert Behar 
Dotum. K&dm hastalıktan mUtehaasıaı 

Beyoflu, Altıncı Daire Saadet apartı

manı 4 Telefon: 4~26 

Dl• tabibi 

Y ervant Arşak 
Beyoğlu, A.ğacamJ, laUklaJ cadde.ı Ma

rlnopulo apartnnanı No. (98) 

KARYOLAvcmadtnleşya 1211 r Uke 
fahrikası 2 ıra ya karyola 

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 
Çocuk, Kesme, Kemerli. Amerikan sistemi çtlik yaylı, beyaz lak~ ,!DUbtellf renk· 
lerde kıryolılar hastane ameliyat odalan malzemeleri ucuz fiatla satıbr. Her tilrlü 
ölçüye göre sipariş dahi kabul edilir. Fabnkada ve Eminönü, SelAnlk Bon-

mer,eal we y erit Mallar Pazar1nde da ayni fiatla satılır 

1 LJRA}A 
Yüzü ile kus tüyü yastık 

Istanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kut tüyil fabrikasın
da kuı tOylinün kilosu 100 kurut yüzü ile yorgan 12, şilte 
12 liradır. Kuş tliyllnden ıalon yashkları ve kuı tilyü kumaşı 

bulunur. Ankarada ••hı mağazası : Saltı Franko 

1,elelon : 28027 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
Orbubey hananda - Girmek ve kiralamak için V AK 1 T 

duna mllracut. 

1 ter tüı lü bonolarla mazbaıa. karar 
sureti ve deyin ilmuhaberi ve sair 
\'l"Sikalar üzerine her şekilde işler 
nıpar. Balıkpazar Maksudi~·c han 
No 35 U~urlu zade:\1. Derviş 

'f",.1 .. 1,.., .... '23397 

lstanbul üçüncü icra Memur· 
luğundan : Mahcuz olup furubtu 
mukarrer bulunan lçerenköyünde 
Kozyatağmda Usküdar cadde
sinde 146 numaralı hanede mü
devver masa, ayna, ve sair eşya 
ile büyük ve küçük domuz hay· 
vanabnın 23-1O·932 tarihine mü
sadif Pazar günü saat on bir· 
den on ikiye kadar sahlacağın· 

dan talip olanlarm mahallinde 
memuruna müracaat eylemeleri 
ilin olunur. (4863) 

lzmlr • Pire • lskenderlye 
Poda•ı 

(Izmı• r) 1.8 Birinci te1-
11n sah 11 de. 

Trabzon post••• 

(G ·· ı l) 19 bi· u cema rincitet· 
rin Çarşamba 18 de. 

lzmlr ·Mersin Po•••• 
( Cümhuriyet ) 

19 Birinciteşrin çarıamba 10 
da. Galata rıbtlmtndan kat
karlar. 

Bu sefer gidişte Gelibolu 
ve Marmaris'e de uğranılacakhr. 

(546 ') 

-Abone .,.dellerı ı 
~ ~ 

TUrldye 

eeneıtk 

e aylık 
3 aylJk 
ı aylık 

HOO Kr. 
750 
fOO 

c 
c 

150 c -Hin Ucretlerl ı 
Res~l~rm iblr atın 10 
Ticart ilAnlann bir 11atın ı 2,5 
Ticart illnlarm bir aanUml 25 

KUçl!k lllnlar s 

Bir defası 30 lk1 defası 60 OCi 
dört defuı 7~ ve on defası ıOO 
üc;: aylık llAn verenlerin bir def ... 
nendir. Dört aaun geçen uADlatd' 
satırlan bet kunı,tan beap edfll'• 


