
, 

Başvekil Paşa 
Ankaradan gelen bir habere 

göre Baıvekil Paşa Hz. üç gü
ne kadar Ankaraya dönecek
lerdir. 

BugUnkU eayımızda 

Res~İi .. k;d·~~··5;~fası 
Taşnak denilen 

ADAMLAR 
Muharriri: Tumacan Efendi 
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E Değerli edip i~ 
İl ve muharrir H 1.lı d A 

İi YakupKalri~~ .lV~ e e fi İ 
f! Bey gaı:ete- i~ Faslı ı·çin 

Fransa ile bugünlerde Küstah bir 
anlaşmak Üzereyiz! dolandırıcı 

Yakalandı :: mize monta- :; 
"ii zaman yaıa- l~ Dün Fransanın Suriye komiseri şerefi-
ii cakhr. ~; Sara~fdat c.k'ü;ık.ü _1~.P~~lnd~~dl 8 

ne bir Zİyaf et verildi, bugün komİserı• n ilk makale- i ~ vazı e a sımı goruşu u 
si dni dercedi- ii Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Reisicümhurumuz kabul edecek 
a ' ~ l 

Eakişehirde Arnavutluk kon .. 
aoloshanesi için bina lazım 1 

Beş gün evci, 
bir dolandırıcılık 
per§embe gOnU 
sabahı, Büyük 
Porsuk otelinin 
önünde (Anka· 

burada garip 
oldu. Geçen ·: yoruz : i· azaları dün saat on dörtte Do -

\::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 mahahçe sarayında bir toplantı 
Inkilapçı Tür!liye'nin 

En Büyük Derdi : 

Şevksizlik 

yapmışlardır. 
Akçora oğlu Yuauf Beyin ri • 

yaseti altında yapılan toplantı • 
ya, bu yıl içinde tamamlanmaaı -
na karar verilen "Türk tarihinin 
ana hatları,, kitabının sekizinci 
medeniyet faslını yazacak olan a· 
za iştirak etıni,tir. 

Saat •on sekize kadar süren 

lıtanbulun kurtuluş günü. Be· 
Yoğlunda istiklal caddesinin Tak
ıirne yakm bir r..oktasmda, bir a
Partımamn penceresinden sokafiı 
•eyrediyorum. Yaya kaldırımların 
Üatünde, bir dizi halk, karşılıklı 
durmuş, ortadan geçen alayları 
ıeyrediyor. Ne hazin, ne sessiz, se
dasız· bir geçit resmi! Bütün bu 
askerler, bahriyeliler, mektep ve 
universite gençleri bir cenazeye 
nıi gidiyorlar? Bunu, pencereden, 
halka sor&am, eminim, kimseden 
cevap alamıyacağım. Kaldırım se· 
yircilerinin, olan bitenden, o ka
dar habersiz bir hali var. 

toplantıda Türk Tarihinin ana 
hatları kitabının medeniyet fas • 
Jmm yazılması için aza arasında 
vazife taksimi ve tezvii etrafın • 
da müzakere cercynn etmiş, vazi· 
f e taksimi cetvelinin eksik kısım
larının tamamlar..ması takarrür et 
mi§tir. 

dUn gelenSurye komiseri M.Ponsot(•olda)veFranaa sefiri (salda) 

ra ) işaretli Jn
ks bir otomo· 
bil durarak için
den saz benizli, 
uzun boylu, 
genç bir ecnebi 
indi. Otel mü• 
dürünün müfrit 
iltifatlarile kar• 
şdanan bu a· 

' Fakat ben içimden, içimin ta 
derinliklerinden, hatırlıyorum ki, 
bugün, lstanbulun kurtuluş bayra
mıdır. lıtanbul, bundan on yıl ev· 
vel bea diisman .nrclaunun i!galin· 
<len kurtuldu idi. Bundan on yıl 

Medeniyet faslım yazacak o
lan her zümre deruhte ettiği kıs 
mm dörtte birini bir şubat tarihi
ne kadar yazarak o tarihte Arika. 
rada Türk Tarihi Tetkik Cemiye· 
ti merkez heyetine gönderecek • 
tir. Yazılan kısımlar Ankarada 

(Devamı 9 uncu sayıfada) 
DUnkU toplanış ta bulunanlar• 

dan bir kısmı ı 

Fransa ile aramızdaki hu· 
dutta müzakereye mevzu 
olan ;.imendifer hatt1D1n 
bizim taraftan Suryeye 
geçen kısmını ve Anadolu
ya nazaran mevkiini gös• 

terir harita 
Fransa ile muallak. 1Suriye hu

dudu meseleleri etrafında harici· 
ye vekaleti vekili Şükrü Kaya, 
hariciye müsteıarı Numan Rifat 
beyler ve Fransa büyük elçisi 
kont de Cham.brun arasında bir 
müddettenberi devam etmekte 
olan müzakerelere, Suriye fevka· 
iade komiseri M. Ponsot'nun ıeh
rimize gelmesi dolayısile iki gün 
için devam edilmiyecektir. 

evvel, bu caddeden, bu alayı te§• 
kil edenlerin bir tanesi geçemezdi. 
Şu fimdiki al beyaz Türk bayrak· 
larmm yerinde taraf taraf fngiliz, 
Fransız, ltalyan, Amerikan ve Yu
llan bayrakları dalgalanırdı. T U• 

haf tesadüf, eski Yunan sef aretha· 
llesi binası da tam karşımda du· 

"t\tyor. Bunun kapısında o kadar 1 
ll~~n ve geniş bir bandıra asılı 
dllturdu ki, bunun altından hiç Nef~t 8mer B. 
kitnse iki büklüm olmadan geçe· 
tne~di. Şu sokağın başında, İngiliz 
l><>lisleri veya Amerikalı bahriye· 
liler her gece adanı döğer ve ka· 
drn kovalardı. Şu binaların çoğu, 
~nteralJie polisin himayesi altında 
l ı · 

HDanU H8mlt B. Şükrü Kaya beyle Numan Ri-
. fat bey evvelki günkü faaliyetle
ri esnasında mukabil bazı proje -
ler hazırlanması, bazı dosyaların 
tetkiki ile mefgul olmuılar, evrak 
ve doayalar üzerinde çalışmışlar
dır. Fransız büyük elçisi ile son 
iki gün içinde yapılan temaslar 
neticesinde müzakerenin mevzu· 

unu teşkil eden Suriye demiryo
lu ile Suriye tebaasının Türkiye· 
de ve Türk yurttaşlarının Suriye

§ 1Yen batakhanelerdi. 
Şimdi buradan Türk .gençleri l'·· 1 

Urkçe şarlolar çağırarak, rap rap 
ieçiyorJar. Biz, o zaman, buradan · 

.. 
dam, yolcu def-
terine : " Arna· 
vutluk konso· 
loshanesi me• 
murlarındanMi- Mil 1 E ki 
1 

. . . ov ç • ,e. 
ovıç., adreaını hlr karakolunda 
yazdıktan sonra kendisine iyi 
Franzızca bilen yüksek bir avu· 
katın tavsiye edilmesini istedi. 
Ve verilen izahat üzerine çanta
sını otelde birakup doğru avukat 
Hakkı Beyin yazıhanesine gitti. 

Tabii burada da ayni iltifat Vt) 

ayni karşılama. Meçhul ecnebi, 
bir kolluğa yerleştikten sonra 
Hakkı Beye sebebi :ziyaretirıi 
anlattı: 

- Arnavutluk hükumeti Es
ki.şehirde bir konso!oıluk kurut .. 
masam muvafık görmüştür. Ben 
bunun için Eskişehire geldim. 
Konso!oshane ola bilecek büyük 
bir ev satan alacağım.. Lütfen 
bana delalet ediniz. 

Avukat Hakkı B. bu izahat 
Müzakereler neticelendikten üzerine meçhul ecnebiye, komis

sonra biri Suriye demiryollarının 

ler, etrafında iki taraf arasında 
prensip itibarile tam bir anlatma 
haul olmuıtur. Bu itibarla çar • 
!amba günü tekrar bqlıyacak o • 
lan müzakerelerde prenaip meae • 
leleri mevzuu bahsolmıyacak, 
mukavelelerin yazılıt tarzına ait 
tefcrrüat teahit edilecektir. Bunun 
için anlatmıya muhakkak nazari
Ie bakdmakta ve bu günlerde mu
kavelelerin imzalanması ümit e
dilmektedir. 

yoncu Şükrü Ef. yi la\'sİye etmi~ 
idaresine, diğeri emlak meselesi • Ş ve ükrü Ef. yağlı bir kuyruk 
ne ait olmak üzere iki mukavele buldum diye sevinerek heman 
İmzalanacaktır. Mukaveleleri 
F 

ev aramaya başlamıştır. Nihayet 
ransa namına kont de Cham • mliteahhit mühendis Vahit Beyin 

brun imzalıyacaktır. Türkiye na • 
mrna da müzakere bu günlerde aparlunanı hatıra gelmiş, derhal 
bittiği takdirde, Şükrü Kaya bey Vahit B. buldurulmuş pazarlığa 
. girişilmiştir. 
ımzalıyacaktır. Neticenin alınma-
sı, Cenevrede bulunan Tevfik Pazarlık bitti! 
Rüttü beyin şehrimize dönüşü ta- Konsolos memuru ile Vahit f eçerken yüksek sesle Türkçe bi· 

e konuşamazdık. Ve biribirimize 
rasgeid·..... . 

ıgımi:;ıı; vakit, Roma ırnpa-
ratorl w b' . . 1.lgu devrindeki ilk ırıstı· 
Yıtnlar "h· 1 al k et gı ı rumuz a aşın ı 

rnek · . 
B·· .. ıatırarında kalırdık. 

Sallh Murat e. i de bulunan emlakine ait mesele· 
Fatin Ef. 
····························:::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::s ::=:;............................ • 

Bu akıl devrınde 
rihine yakın olduğu takdirde im - B. arasında bathyan pazarlık pek 
za birkaç gün için geri bırakıla - iyi bir neticeye varmış, apartı· 
cak ve mukaveleleri Türkiye na - man 13500 liraya konsolosluğa 
mma hariciye vekilimiz imzalıya· bırakılmıştır. Bunun üzerine Va
caktır. hit B. , memnun ve rnünşerih, 

Dil de akla uymalı, Türk dilinin inkişafı =========~:?::~~~=~=;::~~~~==~~;::~~~~!================~=?:=~=~=~=~=:==~==~~~~==~:;:=~~~~!::::. . 
muasır aklın gittiği istikamet olmalı D:~ffig~:~~TrFü::;::S--TT7':'.iD~rı:rr-~~~== 

utun b 1 b .. ..k . 
tekıi un arı, u !onu ve ıs· 
don~' i~. resıni bayram gününün 
nıel "la .. l.l~ere olan havası içinde 

u nıeJuı d" .. .. 
B. uşunuyorum. 

ı:r k 
ke . aç saat sonra ben de her· 

a gıb· h 
gidi 1 er şeyi unutup sinemaya 

Yoru-. Be d .. t.. d haf t •••· yaz per e us un e 
S anın vak'aları gösteriliyor. 

Port d • b ' tno a, at koıusu, mahaJlı 
ayrarnı d . . h ar, enız yarıtları ve nı· 
ayet aıra muazzam bir halk he· 

Yeca.nın .. .. .. d nI d .1( ı goz onun e ca an ıran 
J atolonya nümayiılerine geldi. 
h~fanyof cümhur reiainin otomo• 
• 

1 ı, fırtınalı bir denizi andıran 
~nıa.n yığınlarının ortasında bir 
b "Yık gibi sallanıyor. Poliıler, 

eyhude yere yol açmağa çalııı· 

Yakup Kadri 

Dil meselesi ü
zerinde tanınmış 

1 
ve sayıhyurt daş-

larımızıo duygu 
ı ve sözlerini oku· 
yucularımıza bil· 
dirmeğe devam 
ediyoruz. Dün 
de Ali ticaret 

.-mektebi müder· 
tislerınden Niza· 

~ mettin Ali Beyle 

A
ll konuıtuk. Genç 

Nlzamettln _d .1 sorgu-
Bey mu ern 

)aramıza şu cevapları verdi : 
dilinin inkiıafında 

umumi istjkamet ne olmalıdır? 
_ Türk dili birçok tesirler 

altında değişe ~eğişe bugünkü 
hale gelmiştir. Mılletler değiştik-
çe diJleri de değişir. Milletler 
önce (hurafe) devri geçirmişler
dir. O zaman dil. te~a~en hu
rafe esasla•• üzerıne ıptına edi-
yordu. Sonra milletle.r (din) dev
rine girdiler, Bu devırde de dil 
dinin tesiri altında kaldı ve ni· 
hayet milletler (akıl) devrine gir
mişlerdir. Bu devfrde dil akla 
göre tekemmül .. eder. . 

Türkiye bugun a~ıl dev~ıne 
girmiş bir memlekettır. TGrkıyc-

(Devamı 9 uncu aayıfada) 

[Biribirirıe çarpan iki otomobilin şofürltıri arasında] 
- KÖR MÜYDÜN, DE ADAM? 
- YA SE!'l KOR .MÜYDÜN!' 
- BEN .ARKAMA BAKIYORDUK. 



Sayıfa 2 

Inkilipçı Türkiye'nin 

En Büyük Derdi : 

Şevksizlik 
(8-smakaJemluten de1;aru) 

yor. Alkıtlar, çığlıklar, coşkun ve 
kendinden geçmiı on binlerce in
sanın bağrından kopan bin bir tür
lü meserret ve cuşeş seslerinin 
mehip orkestrası • • • • . Şapkalar 
havada uçuyor, dü§enler,kalkan
lar, yekpare bir kütle halinde ve 
polis saflarının tazyiki ile olduğu 
yerde çalkananlar, taşıp köpüren-
ler ..•.• 

Halbuki, bu ıabah, paçavra ha
line girmiş bir bayrağı geliti güzel 
kapıya astı diye, polisler, bir apar
tıman kapıcısını karakola götür
düler. 

Bu hadiseye §ahit olan tanıdık
lardan biri: 

- Polis, ne hakla bu işe müda· 
hale ediyor? Ne hakla kapıcıyı 
karakola götürüyor? dedi. 

Ben de dedim ki: 
- Bu kadar büyük bir bayram 

gününde kapısına rengi bellisiz 
bir paçavra asmak milli bir cü
rümdür. Fakat, hunun cezasını 
halk veya oradan geçen gençler 
verecekti. Bayrak alaşa edilecek 
ve o apı.rbmanın camları kırıla

caktı. Madamki, halk bu hassasi
yeti göstermedi. Çok tabiidir, İf 

polise kaldı. 
• • • 

Zaman zaman halkın ve gençle
rin bu nevi hisaizliklerinden tika
yet ediliyor. Lakin, bunun sebep
leri hiç aranıyor mu? Geçenlerde 

gene bir milli bayram münasebe

tile olacak gazetelerde Darülfü· 
nuna karşı bir münaka§a açıldı. 

Gene böyle bir geçit ree.minde 

• Darülfünun namına dört gençten 
başka kimsenin merasime i~tirak 
etmediği söylendi. Buna cevap o-

larak denildi ki: "Darülfünun 
gençliği merasime davet edilme
miştir.,. 

Hiç, yüreğinde, milli kurtuluı 
bayramlarının heyecanını duyan 
birgençlik davet bekler mi? Da
veti o yapar, meserret hakkı o

nundur. Fakat, bunun böyle oldu
ğunu evvela bizim ve bizim gibi 

Üzerlerine milliyet<;,:ilik ve inkı-
lapçılık şıarlarının pitdarlığını al
mıt olanların anlaaıası lazım ge
lirdi. 

VAKiT 

r-· .. ·;····-·-· .. ·Teig·r-a·ı .............. i8 11·erie-rı--·---;--1 
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Rusya ve ko111şuları 
Dört kom.şu devletle ademi teca .. 

misakı aktedildi ! •• vuz 
Moskova, 17 (A.A) - lzvestia gazetesi, baş 

makalesinde 5ovyet hOkümetinin F enlindiya, 
Estonya, Letonya, Lehistan ile ade111i tecavüz 
misakları akdetmiş olduğunu yazmakta ve bunu 
Sovyet Rusya hükumetinin muslihane siyasetinin 
bir zaferi telikki eylemektedir. 

lzvestia gazetesi, Romanya zimamdarların1D 

Sovyetlerle hir ademi tecavüz misakı akdetmek 

arzusunda olup olmadıkları sualine doğrudan 

doğruya sarih olarak cevap vermeleri IAzım gel
diğini ilave ediyor. 

Yalnız Lehistan müşkülat çıkarıyor 
Moskova 17 ( A.A ) - Tas 

Ajansı Rus Roman ademi teca· 
vüz misak1Da müteallik mUzake
reler hakkında H. Litvinoff'dan 
bir mülakat talebinde bulunmuş 
ve bunun üzerine mezk6r Ajansa 
aşağıdaki tebliğ verilmittir. Bu 
tebliğde müzakerahn bir tarihçe· 
si yapıldıktan ıoora Riga ihtilifı 
hakkında şöyle denilmektedir. 
Romanya mümessili misaka "iki 

taraf arasındaki münazüünfih 
meselelerle temas edilmemiş olup 
her iki bükümet de bu meseleye 
dair olan vaziyetlerini tamamilc 
muhafaza etmektedir,,Cümlesinin 
ithaline itiraz ve protesto etmiş· 
tir. Romanyanın bu protestoları 
tamamile esassızdır. ÇünkU btz· 
zat Romanya tollzakeratıo arife
sinde bu mütekaddim ıarh ileri 
sOrmüıtür. 

Milnazüllnfih meselelere gelin-
ce, bu meselelerin ve bilhassa 
Besarabya meselesinin mevcu
diyeti bütlln dünyaca maltimdur. 

Romanya, Besarabya iıgalinin 
Sovyet Ruıya tarafından dolayı· 
sile tanınması suretinde tefsir 
edilebilecek bir takım taarruz
dan feragat formülleri teklif et
miştir. Biz, bu formülleri kat'i 
surette reddettik ve diğer bir 
takım formüller teklif eyledik. 
Bizim teklif eylediğimiz formül
lerde Sovyet hilkümetinin müna-
7.Ünfih meseleleri halletmek için 
hiç bir zaman cebir ve şiddete 

müracaat etmemeği teabhüt ey· 
lediği ifade olunuyordu. 

Bu formül biç bir zaman Rus
:raoın ademi tecavüz misakını 

Hariciye koml•erl 
Litvinof Y oldaı 

her hangi bir suretle ihlit etmek 
maksadile Besarabya ihtilafından 
iıtifade etmiyeceğine dair olan 
teminata ihtiva etmekte idi. 

Bundan sonra Romanya mü· 
messili tarafından müteaddit tek
li ler yapıhntfhr. Ancak M. Lit
vinoff, Romany~yı hüsnü niyet
ten mahrum olmakla muahaze 
eylemektedir. 

Sovyet hükumeti bu kadar 
ciddi bir meseleye müteallik mü
zakerelerin kendisince meçhul 
bulunan bir takım gaye ve mak
satlara matuf bir diplomasi oyu
nu haline s;?elrn~sine muvafakat 

edemez. M. Litvinoff, netice ola
rak diyor ki: 

"Fikrimce bundan sonraki mü
zakerelere evvelce Romanya mü. 
messilleri ile iki defa mutabık 
kahnarak vücuda getirilmiı olan 
metinler esas ittihaz olunmak 
suretile devam edilmek icabeder. 
Uzun milzakere, esas itibarile fa
ideıizdir. Zira şimdi hakkında 
ihtilaf mevcut olan tek bir nok
ta vardır ve bu nokta hakkında 
Romanya kat'i cevabını verme
lidir. 

Şuna kaniim ki, Cenevre mü
zakerelerinden sonra Sovyetlerin 
bu mesele hakkındaki noktai na· 
zarluı Romanya hilkOmetince 
tamamen malümdur. 

Milli çiftçi fırkası reisi M. Ma
niu iJe M. W aide ve M. Tıtules· 
co arasında vuku bulan müka
lemclerde her iki devlet adamı 
noktai nazarlarında israr eylemit 
oldu:darıodao dolayı her türlü 
ihtilaf ıhtimalinin kalmamış ol· 
duğu zannedilmektedir 

Maamafıh dahiliye nazın M. 
Mihalocb'm M. Titalesco'nun 
noktai nazarını kabul etmesi 
dolayı•ile millt çiftçi fırkasının 

dahilinde vukuu tahmin olunan 
nifakın önOne gcçilmit gibidir. 

Demek M. Waida'nın vaziyeti 
kuvvet bulmuştur, ve dllnkU mli· 
kilemelerde kralın mDdahalesile 
ihtilafın halledilmesi ihtimali 
vardır. 

~~~--..-------------------------------~---Hariciye vekili T evfi~ Rüştü B. üç dört güne 
kadar Istanbulda 

Cenevre, 17 (A.A) - Bütçe ve teşkilat meselesinin müzak~reıinde te1adüf edilen mUtkülAttan 
dolayı MilJetlcr cemiyeti içtimaı, pazartesi günü bitecektir. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü Beyle Necmeddin Sadık B. cuma veya cumartesi sabahı lıtan

bulda bulunacaktır. On yılda, bütün milli kurtuluş 
hareketi destanının yaprakları 
solmuttur. Bilmem bugün yirmi -

mekte olan bir memlekette, şevk Romadakl müzakere Reisicümhur Hz. yatında olanlar, lnönünün, Sakar
yanın, Dumlupınarın hakiki ma-

nasını kavrıyabilirler mi? Bilmi
yorum, lıtanbul işgal senelerin· 
den bugünün neslinde nasıl bir 
hatıra kaldı? 

Bir gün Kadıköyü vapurunda 
iki delikanlının konuşmalarına 
kulak misafiri oluyorum. Bunla
rın mektep, ilkmektep hocası ol
duğunu sonradan öğrendim. Biri 
öbürüne ıöyle diyor: 

- Bana Diyarbekiri teklif edi
yorlar. Vallahi gitmem, billahi 
gitmem. Üç yüz lira maaş verse
le de gitmem. Birader ben Anka

rada bir sene kaldım. lstanbuldan 
uzak yaşamanın ne mütkül oldu
ğunu bilirim. Caz yok, danı yok; 
adam akıllı bir kazino yok. Gece
leri, Fenerdeki Belle-vue hatırıma 
geldikçe çıldıracak gibi olurdum. 
Bundan sonra mı? Bana hiç bak
ma! 

"Ha, sineması olur, cazı olur, 
'dansı olur, kazinosu olur, o zaman 
nereye derlerse giderim. 

Bir memlekette, bahusus en 
had bir inkılap safhasııu geçir-

ve heyecan derecesi bu kadar dü

şer, yürekler bu kadar soğur, ve 

hayati telakki zaviyesi bu kadar 

daralırsa bakışlarımızı geleceğe 
doğru nasıl emniyetle çevirebili
riz? 

Bahusus ki, inkılabın, en zor 

olan, en ziyade feragate, feda

karlığa, !evk ve cuşişe mühtaç o

lan bir kuruş ve oldurut safhası
na girmiş bulunuyoruz. Y armki 

Büyük ve Bahtiyar Türkiyenin in

şası işinde en ağır yükü omuzları

na alacak olanlar ise timdiden, 
dünkü insanlar kadar yorgun gö· 
rünüyorlar. 

Bu, bizim için, iktısadi buhran
dan, mali müzayakadan v.s, v.s. 

d~m, yüz kat daha mühim, yüz kat 
daha had bir meseledir. Bütün 

korkunçluğu, bütün vehametile, 

günden güne genişliyen bir karha 
gibi inkılap Türkiyeıinin böğrün
de sırıtıp duruyor. Ona lazım ge
len cesaretle bakmaktan çekin
memelidir. 

Yakup Kadri 

Nakit işleri müdürü Maliye 
vekiline izahat verecek 

Ankara, 17 (Hususi muhabi • 
rimizden) - Romadaki müzake
relerin neticesi hakkında maliye 
vekiline izahat vermek üzere na
kit işleri müdürü Sırrı bey yarın 

gelecektir. Sırrı bey on gün son -
ra da kuponlar müzakeresine iş
tirak etmek üzere Parise gidecek
tir. 

Tuza karşılık slğara 
kAğıdı 

Ankara, 17 (Hususi) - İnhi
sarlar umum müdürlüğü tuz mu -
kabilinde Yugoılavyadan sigara 
kağıdı almak istediğini iktısat ve
kaletine bildirmiştir. Mesele ta -
kas komisyonunda tetkik edilmek 
tedir. 

lsveç gruplle 
anlaşıldı 

Ankara, 17 (Hususi) ~İsveç 
grupu ile yapılan müzakere bit -
mİ§tir. Grupla anla§ılmıttır. Anla 
tılma kağıtları yakında vekiller 
heyetine verilecektir. 

Reisicümhur Hazretleri diln 

akşam Boğaz içinde bir deniz 

gezintisi yapmışlardır. 

Sıhhlyye mOsteşarı 
Hüsamettln Bey 

Milletler Cemiyeti sihhat 
teıkilitma aza oldu 

Cenevre, 16 (A.A) - Anado· 

lu ajanınnın hususi muhabiri bil
dieiyor: 

Milletler Cemiyeti bıfzısıhha 
teşailah komitesine aza olan 

Sıhhiye Vekaleti müsteşara HU· 
samettin Bey komitenin CD mn

bim şubesi olan malarya ıube
sine intihap edilmiştir. 

Hüsamettin bey, komitenin 

umumi toplanışında Türkiyede 

verem mlkadelesi hakkında mu

fassal malQmat vermiş ve bu ma
lumat bilumuın murahhaslar ta
rafındın büyük allka ve takdir
le dinlenmiıtir. 

Kahveye~ 
bizden tü~ 

alacaklatl 

1 

iş -

!&taç 
Yeni teklifler ~lib 

Dün Ankaradan gelell n e 
telgraflarıoda bir haber ~bı, 
du: Yumurta, kepek, 1-~ekt 
nevi deri, hah, incir .... ~ıl 

senesine veya daha eff#l'~~e=b· 
nesine ait tütünlerimiıi ya 
mek mukabilinde dl F 
kahve ithali için iktısıt ~ 
tince bir mukavele akt n.ı 
deniliyordu. Aldığımız • . 

1~ 
göre lstanbulda bulun•• ı .~ 
tüccarlar tarafından vukd •0 

müracaatta bu mukavele~ . "· 
zasandan evvel kcndilerio~~z 
müsait teklifleri olduğuOll ne c 
mişlerdir. ~ur, 

Zürraa kolayCİ~. 
,teder 
f ln 

Ziraat Bankası ,..nık 
cağına mukabil O 0 

incir ve pamuk al 
.... IC'ii 

Aakara, 17 (A.A) - ...... d 
.. o,.. ... a 

mız ma umata nazara ~ 1 
vekaletinin teşebbüsü . -... ıe' 
Ziraat Bankası zürradakı "'1e ak, 
batına mukabil rayiç fiat~nm 
den üzüm, incir ve padlO Eh, 
mağa karar vermiştir. Ba 
hususta bir teşkilat vücucl' ez 
tirecek ve zürradan alac•f 
mahsulleri hariç piyasalarl M 
tacaktır. :r.ardır 

Bu suret!e banka tar Ma 
verilmiş olan paranın tab ~·r. 
kanı temin edilmiş olma~ • yen 
raber diğer taraftan pıY ·niz 
mal arzını azaltarak tutJJJl.I) Et 
caktır. Bankanın alacağı dl .ı..: • li 
lerin hariç piyasalarda salN•m. 
i'iin '-' •••• .... l • .1.l~ti •y•• ız ~ 

dımda bulunacaktır. ~ ;lay 
-\aktan 

Yeni Kontenj 1
•y 

listesi nasıl 
il 

hazırlanaca ele 1 

Celal Beyin beyan 4'\t. ç· 
~ 

Ankara, 17 (Hususi) 'iıı İçi 
kontenjan listesi eıyaya g~ ~İdi 
ğil memleketlere göre teı tı keat 
lecektir. Bu suretle bizden' laoı,1 
mıyan memleketlerden t LıYıka~ 
mal almaları temin edil1 titr 

lktısat vekili Celal bey -.ı,~,, 

susta bana tunları söyledi:. lfer 
Döviz kıymeti mahf ~h~a. nı 

mak ,artile kontenjanda A la.rı de 
dilat yapmak tasavvurıı'lteni b 
Bu, para ve hesap meil.l),laıl 
Bunun için kontenjandan leırıek 
memlekete giren ve çıkaıı ~ -
la kontenjan esnasında tı~ .a , talrkl 
kan malların miktarını t'~ lnıe1 
yoruz. Bundan sonra ln1Q1 
sisteminde bazı tadilat ~~tel ~clı, 
tasavvurundayız. Keza ~ >"dı 
janm altı aylık olup oh-' .,,ıb~li 
bu tetkikatın neticesine. ·'fi' "- ın 11 

Bazı kanunlarda biribif' ~.,r· FPrlan 
maddeler olduğu doi~ ~~ 
kanunlardaki zıt yerle';., ısı İnkıJ 
meşgulüz. Açıldığı zrJf' tftdİii 
se arzedeceğiz. • de 

Feri.bot jŞl Lı.ılar 
1 ,.e İbıku 

Nafia Veld~ beni 
söylllyot ~ de 

ıııO _.. aıt 
Ankara, 1 7 ( J-lıı• f erib 

fia vekili Hilmi ~~yıeıısİftit: 
hakkında §unları ıo'/ ıeJerİJ1 

"Feribut işi ı•.ze feribot. 
dıkları gibi değiJdır· aırı_. 
bir grup taliptir 91e ırı keııdi 
de buradadır. ~a~·z•Jıere 
henüz iptidai bır ınub'r 

Y ılı J 
açılmamıfbr. a~ t• 
bulunurlana tetkikat 



18 Tetrinievvel 1932 VAKiT Savıfa 3 

işaretler =·················---··············-·······················--·············································--·-························-··--····••111·····················••11••••: 
1 o Glnln Haberleri o i Hizmetçi 

intikamı! 

........... .._ 

Hem 
Hem 

inkılapçı 
mürteci 

. . . : : ................................... -.............................................. ıı:••············.-···--_._.----- ----· 

lnkıli.pların en büyük düşmanı, 
açta kurt, demirde pas gibi in
libm yanında yürür. lnkılapla· 

Anbarlardaki eşya 
nereye gitnıişti? 

Hanımına kızmış, 
elbiseleri yakmış! en çok korkacakları şey inkı· 

hı, inkılabın aksile hülasa et
ektir. Açık mürteciden hiç bir 

,_ . ..---ıli.p korkmaz. Yetil aarık, yeşil 
ebiyat artık açıktan bir manev· 
yapamaz. 
Fakat bütün geri hasretlilerinin 
ni bir tabiyesi vardır. Bu tabiye 

Ortadan kaybolan 400 parça malın tutarı 6,672,000 lirayı 
Rıhtım şirketi ödemeye çağırıldı ! 

Selamsızda Ecsim Beyin evin
de hizmetçi olarak çalışırken 

380 lira çalan ve bu işin belli 
olmaması için evi yakmağa te
şebbüs etmekten maznun Mii
kerrem Hanımın muhakemesine 
dün lstanbul Ağırceza mahke
mesinde başlanmıştır. inkılap yoluna çıkar, onu güler 

ıle ,tatlı ıözle karıılar, allame
•özJer]e konuımıya başlar: 

Rıhtım şirketi antrepolarında { lira kıymetinde 400 parça eşyanın ı - Paristen yeni geldiğim için 
son günlerde bir karı,ıklık olduğu ortada olmaması bunun ufak me- tetkikata vakit bulamadım. Bence 

e • "- Ueriye kotan devlet, der, 
fi z beni dinle, bak ıana neler, 

11 ile cevahirler yumurthyacağım. 
ur, biraz dinlen, ıu inkılap de· 

haber alındığından tahkikata bat· murlar tarafından yapılmadığı söyliyecek ~İr fey .yoktur. 
lanmıştı. Dün aldığımız malilınata fiiph.esini uyandırmıştır. Bu~un .. Maamafıh. ven.len .~alümala 
göre Gümrük teftiş heyeti bu tah· üzerme Rıhtım şirketi aleyhıne gore Rıhtım ıırketı bu ıtı hukuk 
kikatı ikmal etmit ve Gümrük am- takibat başlamış ve Gümrük ida- müşavirliğine havale etmiıtir. 
barlarında milyonlarca liralık e§· resi tarafından ıirkete bir ih • . J:f ukuk mü~av~rleri k~nun~ ~u-

Davaya göre, maznun, Hanı· 
mının elbiselerini tutuşturup do
laba sokmu~, dolabı kilitlemiş, 
fakat ateş etrafı sarmadan yeti· 
şifmiş. 

' 
iin teyi bira~. m~~tıka .. vur. Bi· 

t lmadlg~ını görmüı· barname gönderilmic.tir Gümrük cıbınce kendılerıne veralen ıtıraz 
yanın mevcu o T • • • 

idaresi bu ihbarnamede 400 par- hakkından ıstıfade ederek Gümtür. 

Maznun, mahkemede şöyle 
söyledi: 

f hesaplı düıun ıJım boyle em- Rıhtım ambarlarında biri rıh- çadan ibaret malın bedeli olan rük idareıine cevapların vermiş· 
tım memurlarında diğeri de Güm- 6,672,000 liranın perşembe günü lerdir. 

- Ne para çaldım, ne de bu 
maksatla evi yakmak istedim. 
Hanım beni paylamıştı, öfkelen
dim, öc almak niyelile esvabım 

tutu~turdum. Ama hemeocecik 
p"şman oJdum, tekrar söndür
düm. 

er.,, 
İnkılapçı ilerler, o hali yanık 
nık aeılenir: 

rük memurlarında duran iki anah- aktamına kadar ödenmesi bildi • Bu cevaba göre Rıhtım şirketi 
tar olduğu ve ayrıca da iki memur rilmektedir. ambarlar ve depolardaki malların 

"- Dinle canım, dinle. Bu asır
ili.aı her şeyden üatiindür. Bu 

tarafından mühürlendiği halde bu Rıhtım ıirketi ne diyor? tekrar sayılmasını istemektedir. 
eş.yanın ortadan kaybolması her - Bu vaziyet üzerine dün bir mu· Gümrük idaresi de bu cevabı tef-
kesi hayretler içinde bırakmııtır. harririmiz Rıhtım şirketi müdürü tiş heyetine bildirmiştir. &BllD'i">'be asrında, bu demokrasi as· 

da inkılabın farh her §eyden 
el, makul olmaktır. Makul ol

a~ için halk tarafından benim
llmeıi lazımdır. 

Bu vaziyete rağmen, teftiş heyeti ile görüşmüştür. Müdür M. Ka- Tefti~ heyetinin ambarları yeni
tarafından muntazam surette ya· nonj bu mesele hakkında de.mit· den kontrol edeceği anla~ılmak-

Muhakeme, şahitlerin çağml
ması için başka güne bırakıldı. 

pılan tetkik neticesinde 6,672,000 tir ki: tadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Şehir meclisi açıl· 
ma hazırlığı 

Eh, bak düıün, yaptığın itler 
ıl"':ll~>KUl mu? Sonra pifmanhk para 

• • • 
Mürteciin elinde bu iki silah 

ardrr: Makul, benimsenmek! 
Makul dediğimiz §eyler neler

ir. Hele mürteciin makul dedi-
• yeni ,eyler nelerdir? Hiç dikkat 

'niz mi? 

• Etıınedini~•• be11 oizc aöyliye
m: Hani bir kağıdı ikiye katlar
ız açtıfrnız zaman kağıt da.ha 

layca kapanır, birinci adımı at· 
an ıonra ikinci adımı daha 

lay atanınız. Çünkü biribirine 
n:ıiyen hareketler itiyat halini 
rr. Bıyıklarınızı kestirmediğiniz 

a.n kendinizi kesik bıyıklı gör-
411 ek aiiç tahammül edilir bir hal
~ Çünkü bıyıklı olmağa alıtkın
'i ~ o kadar ki, bıyıklı olmak si
~ 11, •sin dünyanın en makul hare-
tı etıdir. Fakat bir gün bıyıklarım
~ keatirdiniz mi, ikinci defa daha 
L la.yca keıtirirainiz. Ve nihayet 
t~hkıu:lık ıizin için makuHeşir. 
to. ter nuJcullepnezse sokağa çıka-
tıı--•qaz, 

~ı lier inkılap ba9ında bu mana
). 1. ltlaJcuI değildir. Çünkü itiyat
~ tı değittirir. Fakat her inkılap 
'ili bir itiyat halkeder. İnkılap 
'kul olnıalıdır, ıözü açıkça fU 
eıtıektir: 
~ Dur, yerinde say, eski alıt· 
~ dclarını bozma, keyfine halel 

1
ttteain ! 

>':ltılap yeni bir itiyat doğurma· 
~dl, )'ani eıki itiyatları bozma

I~ onun adı inkılap olmazdı. 
1 

.. Pçı gözüküp mürteci oJma
trı •ıtrı bu makuJluk namına 
tl•n ıofiıtliktedir. 

ı • "' • 

Kaçak Rum 
emlikinin 931 

'l ,.irkire ıthalrit <'e ihrrıcatı 
······························································-

ve 932 seneleri ilk 
dokuz ayında 

Istanbuldaki kaçak Rum em
lakinden gayrimUbadilJere ayrı
lanların zı:raat 
banliası tarafın· 

dan satahğa çı· 
karılmaaa ka
rarlathrılmııtır 

Bu maJlaı gay
ri mübadil bo· 
noJarının karşı
lığı olarak sa· 
tıJacağmdan bu 
günlerde ~ıy· 
metinden ep'ce lamall MU,takB. 

dütmüş oJan bonoların bir hayli 
yükselmesi tahii görülmektedir. 
Eununla beraber bu haber hak
kında gayrimübadiller: cemiyeti 
merkezinde resmi malümat yok
tur. Gayri mübadiJler cemiyeti 
reisi IsmaiJ müştak Bey bu hu· 
susta şunları söylemiştir : 

,,_ Bu hususta cemiyetimizde 

resmi malümat yoktur. Esasen 
ben şahsan gayri mübadillerin 
elJerindeki bonoları satmaları na 
taraftarım. Bu mesele tahakkuk 
ettiği takdirde bono fiatleri yüz

de elli yükselecektir.,, 
IsmaiJ Müştak Bey cemiyete 

ait diğer işler halckında da şun-
Jarı söylemiştir: . . 

- Gayri mübadilleıe aıt ışle-

························································ı ........................................................ . 
Geçen sene itha- ~ Geçen sene ihra

cat 82 milyon bu 
sene 63 milyon 

lat lOlmilyon bu 1 

sene 64 milyon l 
································----·················= ········--··-············-····························· 

ihracat ofisinin hazırladığı iı· 

ta tistiklere göre 932 !.enuinin 
ilk dokuz ayı zarfrndaki harici 
ticaretimizin umum kıymeti, ya
ni ihracat 128,913, 17 l liradır. 

931 senesinin ilk dokuz ayında 
harici ticaretimizin umum kıy
meti 183,797,475 lira idi. Bu 
v11ziyetf" göre harici ticaretimizin 
umumi hareketinde bir seneden 
diger seneye nispetle 55,382,304 
lira fark kayıt edilmittir. 

932 eylul ayı içinde Türkiyeye 
hariçten 6,915,397 Jira kıymetin· 
de muhtelif eşya ithal edilmiştir. 
Geçen sene aynı ay zarfındaki 
itbalntımız 11 1l28, 149 lira idi. 
Bu rakkamlara nazaran 931 ey
lül ayındaki ithalatımız 932 se
nesi eylfılUndeki ithalattan 
4 213 852 lira fazladır. Bunlara 

1 1 

mukabil 932 eylül :zarfında mem-
leketimizden 1J, 163, 747 Jira kıy
metinde muhtelif eşya ihraç 
edilmiştir. Geçen senenin eylü
lünde ise bu miktar 12,80 J ,942 

lira idi. 
Bu rakamlara göre 932 senesi 

eyliıl ayı zarfıodaki ihracat 93 l 
senesi eylülünde yapılan ihracata 

nipetle J ,633, 195 !ira no~~andır: 
932 senesi eylul ayı ıçındekı 

1 

rarfında ihraç miktarı artan baş
lıca madde~er şunlardır: 

Fandık. lcuru Dziim, arpa, yu
marta, lif tik maden "öınOrOdOr. 
Bilhassa arpa ihHcatımız 1931 
senesinde 36,334,926 kilodan 
932 u~neainde 73, 758,750 kiloya 
ve üzüm ihracatımız 17,536,679 
kilodan 22,651,341 kiloya çıkmış
hr. iktisadi buhrana rağmen 
miktar itibarile ihracat fazlalığı 
olduğu halde memleketimiıe gi· 
ren para miktarı 931 .eneıine 
nispeten azdır. 

9 aylık hulAsa 
ibra cat ofisi tarafmdan yapı

Jan istatistiklere göre J 931-1932 
sc.nesioin ilk dokuz ayındaki it
halatımız şunlrrd1r: 

1931 senesinde: Klnunusaoi 
12,241,446, Şubat 10,254,672, 
Mart 12,851,526, Nisan 10 miJ· 
}On 551,461, Mayıs 11,897,008, 
Haziran 11,567,092, Temmuz 
9,388,145, Agustos 1 l,285,864, 
Eylül 11,128, 149 liradır. 

Şehir meclisi ikinci teşrinin 
birinci günü açılacak ve şehre 
ait işlerle uğraşmiya başlayacak

tır. Meclisi umumi katipliği dün
den itibaren açılma baztrhklarma 
başlamışhr. Azalara bir hafta 
evel rnznamenin yaıı ile bildiril
mesi kanunen mecburi olduğun· 
dan ruzname ve davetiyeler ha
ıırJanmaktodır. 

Bu seneki ictimada f~hir mec
lisi reisi He kAtipleri, daimi en

cUmen azaları ve bUtlln encü
menler yeni baştan seçilecekler
dir. 

Meclisin bu seneki içtimaında 
şehre ait büyük işler halledile
cektir. Bunlar araaında şunlar 
vardır: 

Gaıi köprüsünün münakasaya 
konmnsı, şehir planının yapılması 
için müsabaka açılması, filim 
deposu talimatnamesinin tastiki, 
süt i~i. 

Hazırlanmış olan bu işlerin 
meclisin bu seneki içtimaının 
birinci devresinde neticelendire
ceğfoc muhakkak nazarile bakd
maktadır. 

Hoeı Bekir veresesi 
aleyhine belediye

nin davası 
Belediye, Hacı Bekir veresesi 

aleyhine yeni bir dava açmıştır. 
Davaya sebep. dördüncli Vakıf 
hanının yanında kulei zeminden 
olan arsaya Hacı Bekir hanının 
yapılmasıdır. Belediye kulei ze
min yeri için 3000 Jira istemek· 
tedir. Hacı Bekir vereseleri bu 
yer in bedelini vermezlerse ha
nın yıkılmuı icap etmektedir. 

:~!i.p halk tarafından benim
d•iı zaman inkılaptır, diyen-

ri takip etmek üzere Ankarada 
teşkil edilen heyet faaliyetin: 
devam etmektedir. Heyet gayrı 
mübadillere ayrılan emlaki tes· 
bit için çalışmaktadrr, Eu emla· 
kin bir Jistui bastırılmaktadır, 
gayn mübadilJere par~s.'~ da~ı
tılacaktır. Bu işlerin bıhrıJe bıl
mesi için Maliye Vekaleti heye· 
ti çalışma müddetini üç ay da
ha uzatmışhr. 

idbalatımızın kıymeti de ihraca
t mızın kıymetile mukayese edi
l;nce ihracat kıymet'nin 4,248,350 
r a fazla olduğu alaşılmaktadır. 

1932 senesinde ise: kanunu· 
sani 5,325,132, şubat 4,544,986, 
mart 6,928,007, nisan 5,606,1J6, 
mayıı 11,477,682, haziran 
5,728,742, temmuz 10,490,924, 
ağustos 10,490,924, ve eylül 
6,915,397 liradır. 

:: :: :::::: :: : : :: ::: : : :: : :: : : ::: : : :: : : ::: ::: : ::: : ::: ::::::: :1 

e ayni yoldan, ayni füpheli 
~l•rla ilerliyorlar demektir. 
: Ü halkın bir anda bir inkıla
eniınıemeıi tat çatlasa müm
deiiJdir. lnkıJiplarr cemiye

~~h.unu ıezenler yapar, ıonra :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
QUttin h lk b k ı tir. Hatta belki de yeni ve bam· I a ta a a arı arasına 
1 ır Ve halk onu benimser. Fa- batka bir inkılap başlryor demek-

bu İnkılabın batlamaı, değil, 
eaidir. İnkılap halkın içine 

ıldı ını, tamamen benimsendi 
ialoJ&p tunamJanmıt demek-

tir. 
İnkılap, inkılapçı gözüken saf

satalardan kendini kurtarmalıdır. 

Sadri Etem 

ır Bu vaziyetlere göre Türkiyenin 

932 senesi ilk dokuz ayı içindeki 
ticari muvazene l,280,185 lira 
noksanla kapaDmışhr. 

Halbuki 931 senesinin ilk do-
k z ayı zarfındaki ticari muva· 
z:nemiz 18,535,243 lira noksanla 
kapanmıştı. Yapılan istatistiklere 
göre 932 sencs.nin ilk dokuz ayı 

Bu btaaplara nazaran 1931 
senesindeki itbalit yekunu 
101,165,359 ve 1932 senesinde 
64,846,678 liradır. 

ihracatımızda şunlardır: 
1931 senesinde: Kanunu511ni 

il ,039,807, şubat 9,306, 1.31, 
martl0,592,957, nisanl0,119,805, 
mayıs9,8 J 7,032, haziran5, 7] 5,528, 
temrruı 6,5l8,649, ağustos 
6,708,265, eylül 12,801,942 lira-

dır. 

1932 senesinde : Kanunusani 
10,346,877, ~ubat 7,735,321, 
mart 7,716,445, niıan 6,841,212, 
mayıs 6,800,012, haıiran 
4,023,490, temmuz 4,257,895, 
ağustos 4,681,434, ey Jul 
11,163,747 liradır. 

ihracat yekünlerine narara11 
1931 senesinin ilk dokuz ayh~ 
yekun 82,630, 116 Jira ve 1932 
senesinde ise 63,566,493 Jiradır. 



Sayıfa 4 

Beyoğlu merkezinin mü
hürlerini taklit edenler! 

iki Alman ilk if ad el erini tazyikle söy
ledil~lerini bildiriyorlar 

lstanbul ağırceza mahkemes:n
de, dün bir sahtekarlık davası
na ait muhakemeye başlanmıştır. 

Maznun yerinde iki Alman 
var: Ernest Rungen ve Raym
hard Ştum. Bunlar, Alman kon· 
solosluğunun ve Bey ğlu pol;s 
merkezinin mühürlerini taklitten 
maznun bulunuyorlar. Yükllek 
kaldırımda bir hakldike bu müh
rü yirmei lira mukabilin de kaz· 
dırmak... iddia bu. 

Muhakemede, tercüman dela· 
letile sorguya çekildiler. Reis 
vekili Nüsret beyin muhtelif sual
lerine karşı, bu işin Hüyükadada 
gazinoda tesadüfen tanışılan bir 
Rus tarafından havale edildiğı, 
bu Rusun iş bulmayı teklif etti
i'i ileri sürüldü. 

Fakat, bir taraftan dn taklit 
maksadından kendilerinin haber· 
leri olmadığını, hakkakla o Rus 
arasında masum bir mutavar:sıt 
vaziyetinde bulunduklarını iddia 
ediyorlar. Polisteki bazı ifadele
rine karşı da, bu ifadderi imza-

Jamıya mecl::ur kaldıklarım, çün
kü tazyik edildiklerini söylediler. 

Şahit balf kik Kigork efendi, 
mühim bazı şeyler söyliyeceği 

kaydile giı.lı celse )'8pılmcısını 
istedi. istintak daires'nc!eki ifa
desi okundu. Muhakemenin gizli 
celsede devamını icabettirecek 
birşey görülmedi. Bunun üzerine 
Kigor~ efendi, kendisine iki mü· 
hür katmak (izere müracaat edil
diğin:, şüphelenerek i7i f Olise 
bildirdiğini ve verilen talimat 
dairesinde mühllrleri ha1ırladıiı
nı, neticede iki maznunun yaka· 
!andığını e&nlatb. 

Mnddeiumumi Muhl-s Bey, mü
hürleri kaımış olması itibarile, 
Kigork efendinin c!e maznunlarla 
birlikte mubal~ emesi l iıımgeldiği 

matalers nda bulundu. 
Mahkeme, bu hususta icabe

den muameleyi yapmak üzere, 
dosyanın Müddeiumumiliğe veril
mesini, şahitlerin çağra 'masına 

karar verdi, mu 1akemeyi ikinci 
teşrinin birincı sah günü saat on 
üç buçu~a bıraktı. 

r.•••••••••·••••••••••·•••·••·•••••••••·••••·•••••••••···••••••• •••••••••.••••••••••.••••••••••.••.••••..•••.••••••..••• ............................................................... ........ ............................................... . 
Kurultay 

ve Ermeniler 
"Ermenice Tidak gazelE s·,, dil 

kurultayı azasından resmen söz 
s8ylemiye davet olunan Bedros 
Zeki beyden bahsederek şu sa
tırları yazmıştır: 

Dil kurultayına ittirak eden 
ve hususi davet üzerine görgü 
ve bilgi esaslarına dayanarak 
kendi nazariyelerini açıkça söy-

liyen muallim ve müellif Bedros 
Zeki bey kurultayın on celse.sin· 
den birinde "güzellik geçer, zen
ginlik hiç o!ur, fakat kolaylık 

sonuna kadıu kalır; Türk dili ise 
kcılaydır, ileri de umumi bir dil 
ola bilir.,, 

Bu çok hakimane sözler dil 
kurultayJnın bütün ataları ve 
heyet tarafından yüksek takdir
lere mazhar oldu. Bedros Zeki 
beyin lugat derleme işinin çabuk 

yapılması no1dasmdaki teklifine 
gelicce, bu mühim noktayı Ma-

arif vekili Reşit Galip bey tas· 
vip edip beyanatında Osmanlı 

1ügahnın altı ayda Türkçeleşti
rilmesi lüzumunu bildirdi. 

Kimsesizler yurdu 
Galatada açılacak kimsesizler 

yurdu için öcümUzdeki hafta zar· 
fında belediyede vali ve beledi
ye reisi Muhittin Beyin riyaseti 
albnda bir toplanma yapılacak 
ve maarif müfettişlerinden Ihsan 
Hilmi Ceyle hapishane sertabibi 
lbrabim Zati Bey tarafından ha
zırlanan raporlar okunacaktır. 

Raporlarda, yurdun talimatna· 
mesine esas olacak maddeler 
yazılıdır. Bu raporlar okunacak 
ve toplanmaya çağmlacak bazı 
mütehassıs kimseler de fikir ve 
miitalcalarını söyliyeceklerdir. 

Jandarma komandanı 
Dün umum Jandarma koman

danı Kazım paşa Vilayete gele· 
rek Vilayet jandarma komanda
nını ziyaret etmiş vt bir müddet 
görüımüıtür. 

Şekerleme fabrika
larını teftiş 

Belediye reiı muavini Himit, 
Beyoğlu kaymakamı Sedat bey· 
terle ve bazı şehir meclisi aza
larından bazıları dün Beyoğlun
daki bazı şekerleme yapan fıb
rikalan \e.flit etmi9lerdir. 

Bir neşriyat davası 
"Rahiplerle Rahibeler arasıo

da,, isimli romanından dolayı 
Vali Nurettin Beyle romanın 
neşrolunduğu "Akıam,, gazete
sinin neşriyat müdilrü sıfatile 

lskender F ahrettin Beyin nakzen 
muhakemelerine, dün lstanbul 
ikinci ceza mahkemesinde de
vam olundu. 

Vali ve lıkender Beylerle ve
killeri müdafaa yaptılar, yazının 
mDıtebcen olmadığım söylediler. 
Muhakeme karar için 26 birinci 
teırine bırakıldı. 

HUkdmet blnahtrına 
dikkat 

Dahiliye vekaletinden vilayet 
ve belediylere gelen bir tamimde 
Anado~uda bir hükumet ve be
lediye dairesinde dikkatsizlik 
yüzünden yangın çıkarak daire· 
nio tamamen yandığı bildirilmtk
te ve devlet dairelerinin bu gi
bi yarıgınlarla lcUI olmasına mey
dan verilmemesi, lnş;n soba ve 
mangallara çok dikkat edilmesi 
bildirilmiştir. 

Ehllyetnameslz bir 
şofUrUn başına 

Relen kaza 
1 aksimde Neft Sendik at gaz 

ve benzin deposu memurlarından 
Kemal Rifat Ef. dün saat 14 te 
13 numaralı Pendik plakalı bir 
otomobili son hlzla sürerken 
Maslakta bir ağaca çarpmış, o· 
tomobil kapaklanmııtır. Kemal 
Rifat Ef. başından ve kolların· 
dan ve yanında bulunan Matyos 
ismindeki bir genç de ellerinden 
yaralanmııtır. Kemal Rifat Ef. 
nin ehliyetnameaiı. olduğu anla· 
ıılmııtır. 

VAKiT 

Yeni sefir Bir sandalda Kilit 

ltalyanın sefiri 
değişti 

Italya hariciye nazırlığında 
mühim bir vazife alan Baron 
Rompco A!o'sı'nin yerirıe ltalya· 
nın Ankara büyük elçiliğine ta· 
yin edilen M. Vincenıo Lojacono 
evvelki akşam Stella Ditalya 
vapurile şehrimize gelmiştir. 

M. Lojacono vapur limana geç 
vakit geldiği için geceyi vapur
da geçirmiş, dün sabahleyin şeh
re çıkmıştır. ltalyan e!çisisi dün 
sabah Galata rıhtımında ltalya 
elçil iği müsteşarı M. Kock, lskn· 
l:ul Istalyan konsolosu M. Saler· 
no Mele ve ltalyan l.o'oniıi mü
messiJlcri karşılamış!ardır. 

Yeni ltalyan elçisi Palermoda 
doğmuştur. 48 yaşlarında kadar
dır. 24 yıl evvel hariciye bizme· 
tine girmiş, bu müddet zarfmda 
bir çok müh'm vazifelerde bu
lunmuıtur. Ankara elçiliğine ta· 
yin edilmezden evvel de ltalya 
muai umum müdürü idi. 

ltalya büyük harbe girdiği 
sıralarda ltalyanın Portekiz elçi
Jiği birinci katipliğinde bulunan 
M. Lojacono harp ba~layınca 

ltalya ordusuna gönüllü olarak 
girmiş, harpte yararlığı gürüldü
ğil için iki dafa nişan almış, 
mütarekede yüzbaşı rlltbesile 
terhis edilmiştir. Harpten sonra 
tekrar hariciyede vazife almış, 

ve M. Mussolinin teve.:cGhünü 
kazanarak kendisine fevkallde 
murahhas unvanı verilmiştir. 

M. Lojacono dün akşamki 
trenle Aokaraya hareket etmiı· 
tir. Reisicümhur Hazretleri An· 
karayl' döndükten sonra itimat
namesini takdim edecektir. M. 
Lojacono ile birlikte zevcesi ve 
üç çocuğu da gelmişlerdir. 

Seyyahlardan fazla 
para alan bir otel 
Beyoğlunda büyük bir otelde 

şehrimize gelen seyyahlardan 
fnzla para almdığı belediyeye 
şikayet edilmiş ve seyyah ıubeıi 

bu şikayeti ehemmiyetle göz 
önüne alarak hemen tahkikata 
başlamıthr, 

Raydan çıkan 
bir lokomotif 

Dün sabah Pendikten Haydar

paşaya gelen 19 numaralı banli

yo treni istasyona gireceği bir 
sırada makasın yanlıı açılması 

yüzünden lokomotif raydan çık· 
mışsa da bir keza olmamııtır. 

Dört çocuk yel
keni açınca •. 

Kumkapıda Taşlar sokağında 
balıkçı Yaninin oğlu 13 yaşında 
lstelyo ve arkadaşları Kozma, 
Lefter, Foti Kuınkapı sahillerin· 
de dolaşmak üzre Hasanm san· 
dalını bir saat müddetle kirala· 
mıılardır. Çocuklar kendilerine 
güvendiklerini söyliyerek sandal· 
cıyı almamışlardır. Çocu'dar, ya· 
rım saat kadar Kumkapı açıkla
rında dolııtıktan sonra biraz 
yelken açmak İ!!temişler ve iste· 
diklerini de yapmışlardır. Fakat 
yelken açınca iş değişmiş, sandal 
rUzgArın şiddetli esmesi yüzün· 
den adalara doğru yol almıştır. 
Çocuklar, çok gayret ederek ge 
ri dönmiye çalışmışlarsa da mu· 
vaffak olamamışlar ve sandal 
F eoerbahçe açıklarma kadar g it· 
miştir. Burada yarı, yarıya su 
co'an sandaldaki çocuklar F e· 
nerbahçe önlerind~ balık tutan 
kayıkçıları görünce feryat etmiş· 
lerdir. Sandalcılar yetişmişler ve 
dört çocuğu kurtarmışlardır. 

Bir taraftan sıcak 
bir taraftan zelzele 

Demirkapı filminİll 

DarUlbedayl Şehir 1 
TemaUlerl ı _....ıİ 

saat 21,30 da ISTAHBUL ~ 
Çarşamba 

gilnü akşamı U ~ 
birinci. defa urr 
Mucıze 

Komedi 3 per· 
de 2 tablo 

Yazan· R de Flers 
''e F. Croissct 
Tercüme f. : 1. 

Galip Bey 
Zabitan 

1 ıııı 
1111111 

gece~ 

r- BOR S ~' 
17 T.evvel 1932 

----N-ukut (Satı•> 
-7 

:.ıo ı . Fransız 

1 Sterlin 

1 Dolar 

20 Liret 

ı<.uruş 

170 

i3S-

213.SO 

218-

20 f. Belçlkıı 117 -

1 • Şilln ,.,. 

ı Pezct.9 

ı Mark 

1 Zolotf 
1 Pcnglı 

20 l...cy 
20 Drahmi 27.- 20 Dinar 
20 lavlçr• SZO- 1 çcrvoııeC 

20 Leva 27.- ı AJtıD 

ı Florin s5- ı McctdlY' 
20 Kuron ç k 12,_ 1 Bnnknol 

Çek flat1a.r1 (kep. s•• ' 
Parla 
Londra 
"Oll. York 
Mlllno 
Br"ltııel 

Atına 

1205 
72650 
047J3 
9.2350 
8.4015 
78 t:'5 

\'lyıı:-.:ı 

.drlt 
Bcrlln 
Var?,'a . 
~.t• 

Cenevre 
Kıt baımak üzere. Fakat ha • i eoty 

valar hali. yaz ııcağını ıöıteri • { ~s.terdam 

2 t50J ~Ukrcş 

66.Q22 llel!rrnt 

1.1;"6;" :Joskovr 

yor. Daha iki üç gün evvel miza· il 
nı hararetin 30 dereceyi geçmeıi ·1ankaaı 

yüzünden bazı mektepler kapan
. mıflı. Dün de ııcak devam etmiı· 
tir. 

Bu jSle&I• sop~ düıünera 
hamdedeceğiz. Fakat neye ya 

rar ki, susuzluk, kuraklık çiftçiyi 
dü!ündürüyor. Diğer taraftan, 

son günlerde birçok taraflarda 
zelzeleler olmaktadır. Yunaniı

tanda devam ediyor. Şehrimiz

de de iki ıece zelzele olmuıtur. 
Evvelki geceki hareketiarz tam 
gece yarısı saat 24 ü 19 geçe ol-

• muıtur. Bu zelzele uykuda olan -

ları uyandıracak kadar f iddetli i· 
di. Hareketiarz 15 ıaniye kadar 
ıürmüttür. 

Dün ıabah saat yedi buçuJ...1a 
hafif bir zelzele daha olmuıtur. 

Birçok yerlerden gelen malumata 

nazaran bu zelzele Çankırı ve 

Kütahya civarında da hiaıedilmi~ 
tir. 

Emet, 16 - Bu gece aaat yarı· 

ma doiru on dakika f aaıla ile .,ı. 

dukça tiddetli iki zelzele oldu. 
Haıarat yoktur. 

Anadolu 
Reji 

ı.t. dııhUI 96.50 
Şark o.yollan l'i,65 
D.Muvahhlde l!B 'iS 

l'rnmvny 
Tllncı 

Rıhtım GUmrUkler 

Saydl mahl 
Bağdat 

Allkerlye 

5,10 
4,20 
4,:10 

17 Ceme.ahlr 
6.15 

1:',25 
6,01 

Öğle namazı ı ı .!!9 

ikindi nam~ ''·
02 

Akpm namazı t:".!ZS 

GUn dOğUfU 
GUn bau;ıı 
Sabah namaı.ı 

Yataı nama:at 18•5 
lmaak •.36 
Yıtm ~11 \ 

günleri J 279 

YrlıD ısal&ıı } ~ 
~ıert I 86 ~ 

JIA VA - Dün mcaklık azaııt1 Jf ~ 
20 derece olarak teısblt edllıniftll'',_1' 
rUzgAr ınUtelıav,11 sUr'atlc c.secol'• 
acrlyetıe açık olacaktır. 

BugUn ~.I 

Otomobiller arasında 

Bir vapur dolusu 
Uyuşturucu madde 

İSTANBUL - ıs den ]{l,30 • .r fl'F'.J 
kestra - 19,80 dıın 20,30 a J<&d d-1° ~ 
Um heyeti - 20,80 den 21 e J<• °""' 1 

llanım - 21 den 22 ye kil~ 
LorJkat taratmdan tagannl. 

Şoför Yabubun kullandığı 3002 
numaralı kamyon Beşiktaş cad

desinde Tramvay şirketine ait 

ot oma bille çaı pışmışhr. Her iki

sinin de ön kıaımlım parçalan· 

mıştır. 

§ Eyilpte Ba'cı yokuşunda o· 

turan Reşit Efendiye {Oför Sami

nin sürdüğü 1405 numaralı oto

mobil çarpmış, Reşit Efendi bir 

çok yerlerinden yaralanmıştır. 

Sovyet el çisi 
!.:ovyet büyük elçisi Suriç yol· 

daş Ankaradan ıebrimiıe ıel

miıtir. 

Marsilya, 17 (A.A) - Saigonda 
mühim bir uyuşturucu maddeler 
kaçakçılıtı ortaya çıkarılmıştır. 
"Jean Laborde,, gemisinin 3 tay
fası ve mükim mikdarda l<okain 
yakalanmııtır. eunların bir de 
ıayet muntazam tutulmut defter 
meydana çıkarılmıştır, bu defter· 
de Saigonda toptan kokain sa· 
tın alan tacirlerin isimleri görfil
müştur. Bu liste Franaaya geti· 
rılmiştir. 3 tayfa Saigooda ah
konulmuıtur. 

J"unu• Zeytin mahaulü 

T unuı'un 1932 seaesi zeytin 
mabıulu 46 milyon kilo olarak 
tahmin edilmektedir. 

Bir tashih_ d 
Ahmet Cevat B~Y!P iJÇ 

nüshamızc!aki ifadesıruP 
yanlış dizilmiştir: ı~ 

Karlenir yerine "k&"rlii'• 
verilir, ver:m yerine ••de,, 
rim,. , alınganlık yerioe 
mık,. olacaktır. 

IM•tbaamız• gel•" e• 

Şen çocuk 
Şen çocuğun (9] ıPCI 

çıkmıştır. içinde duny• •'' 
edebi yal ınin en gOı~ıa:elef• 
ile güzel masal ve hı b 
irler karikatürler, ııbh~1, 
ye saire vardır. Çocu 
•• aile babalarına ta9ıt1• 

Gi 

tan ıo 
çıkar, 
dan 
lubeni 
ii de 
lerden 
Ml\am 
tehlik 
başım 

Yalnı 

Kö 
fendi 
duğu 
ağal 

Ye gi 
Onla 

buld 

men 
rıım. 

turu 

le 
s 

et 
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VAKiT 

Gizlice girdikleri kulübede kimse yok, tavan arasına 

Savıfa 5 

l!Jr menıl er, 1 ürk! er l e ecnelnler 
······································································-

Taşnak denilen adam
ların tabiatı budur 

Bir kongre : "Bu kongredeki Türk ve 
Ermeni amele takımı bir mi idi ? " 

Atlnoda çıkan ve Ermeni 1'.aşnak 

teşkllatımn organlanndan olan Erme. ge•ince orada bir yatak buldularki ... 
mak için mütküli.tla uğratırken 
Mehmet Ali onu durdurdu: 

-35-
Evvela köşkte kimsenin uyanık 

olınanıası lazım. Herkes uyuduk
tan ıonra aıağıki küçük kapıdan 
çıkar, bu önden değil, arka yol
dan kuluhenin önüne gideriz. Ku
lubenin avlusundaki çoban köpe
ii de gittiği için kolayca pencere
lerden birinden içeriye atlarız. 
Maaınafih bu it senin için eğer 
tehlikeli görülüyorsa ben kendi 
ba§ıına yaparım. 

mak güç bir it değil. Yalnız açar· 
ken eğer tavan arasında kimse 
varsa uyandırmak tehlikesi var. 
Daha iyisi pencereden atlamayı 
tecrübe edelim. Y alruz sen yuka· 
rıyı kolla. 

nice Nor-Or ga:eteıinin tehditkar 
bazı hezeyanlarını dünkü sayınuzda 

lerini kariltre tavsiye ederim. 
A ıcak, şimdilik birkaç a.oktasını 

ışaret edeyim : 
l 913 de Galata kilisesi mer

keı mektebi umumi içtima sa· 
Jonunc' a gizli bir kongre yapıl
mııtı. Güya Ermenistan ahvalini 
kontrole memur eclilen Hof ve 
Vistenerk Hmanında .. 

- Yok canım, tehlikesi yok. 
Yalnız bir noktada tereddüdüm 
Yardır. 

- O halde hemen hazırlığa 
baılryalım. 

Kuli.ibPrlekı rnekl11pl ar 

Köıkte Mehmet Ali ve Rıza E
fendilerden baıka herkesin uyu· 
duğu biraırada iki memur Kadri 
ağaların tahliye ettikleri kulube· 
Ye gitmek üzere yavaıça çıktılar. 
Onlar giderken Adil Ahaene: 

_ Onlar gelince kulubede ne 
bulduklarını öğrenmeyi çok me· 
rak ediyorum Ahsen! Uyuyamı· 
yacağım. 

_ Ben de öyle. Hatta çok te-

- Yukar111 neresi? 
-Tavan arasına bak; tek bir 

pencere var. Küçük aralık gibi 
bir şey... Ben karanlığa rağmen 
onun kapalı olduğunu görüyo· 
rum. Yalnız oraya dikkat et, eğer 
açılır ve birbat uzanırsa beni ikaz 

edersin. 
lıe batlamadan evvel Rıza Ef. 

kapıya tekrar gitti. Kulağını da· 
yadı. Kulubenin üst tarafındaki 
pencerelere ıeçti, içerisini daki
kalarca dinledi. Sonra Mehmet 
Ali Efendi ye dedi ki: 

- içeride kimse uyumuyor, 
hatta kat'iyyen iddia edebilirim 
ki, ıağ olarak kimse yok. Ama 
belki ölmüt, yahut son uykusunu 
uyuyan birisi vardır. 

Ve arbk o kadar ihtiyata lüzum 
görmeden çerçivesi çürümüt pen· 
cerelerden birini kımıldattı. Ko· 
layca açtı. Pencere yarım insan 
boyu kadar yükıekti. içeri atla· 

- İptida ben gireceğim, çünkü 
ben senden gencim ... 

Dedi ve hakikaten bir sıçrayıf· 
ta içeri girdi. Küçük elektrik lam· 
basile ortalığı aydınlatınca bu ku· 
ru odada insan değil, hiç bir ıey 
olmadığı göründü ve Rıza Efendi 
de girdi. 

iki polisin elektrik lambaları 
bir anda küçük kapıdan avluya 
teveccüh etti ve vakit kaybetme· 
den yürüdüler. Toprak avlu da 
bo§tu. Ne bir nefes ne bir hareket 
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vardı. Yanıbatmdaki mutfağı, di· 
ğer küçük odayı ve halayı gözden 
geçirdikten sonra tekrar avluya 
çıktılar ve dar merdivene ıöz at· 
tılar. Bu merdiven tavan arasına 
çıkıyordu ve ne varaa orada ola
caktı. Bu defa Rıza Efendi arka· 
dafına meydan vermeden öne a
tıldı. Dik merdiveni tırmandı. Ar
kasından da arkada§ı geliyordu. 
Tavan arasında iki adını atınca 
hayretle durdular: 

Solda kağıt kapalı pencerenin 
önünde yerde bir yatak vardı. 

(Deı·amı var) 

mevzuu bahıetmlıtik. Ermeni muhar

rirlerinden Tunıacan Elendi bu mü

nasebetle şu makaleyi ycuıyor: 

Evvelden bu sütüolarda yazıl· 
dığı gibi 11T aşnak,. komitesi 
her ne kadar zahiri olarak vu· 
lığını saklamakta ise de artık 

içeıaine kurt düşmüştür. Yoksa 

bu kadar açık ihtilaf resmi or· 

ğan!arla meydana konmazdı. 

Belki dağılacaklar, fakat zan

nımıza göre daha erkendir. Va
kite muhtaçtır. 

Atinadaki bu Nor • Or ga· 
zelesi tarafından yapılan teh· 
dit bir nevi manevra ve he
zeyandan batka bir fty değil· 
dir: Ermenilere korku vermek 

politıkası r Halbuki timdi bu gi· 
l:ii kuru ııkılara kulak asan 
kalmamıthr. Dahası var. Bizim 
taşra gazetelerinde gördüğümüz 

bu gazeteninkinden çok farklı· 

dır. Yeni "T aşnak,, fırkasını 
teşkil edenler bütün kuvvetlcrile 

O vakıt patrik kaymakam ve
ı.. ili olan müteveffa Kapriel Ce· 
vahiryan Arş pot bu kongreye 

riyaset ediyordu. 
Ben bu kongrenin jptidasıo

dan sonra Türkiyedeki TOrk ve 

Ermeni amele takımı birdir, tef
rik kabul etmeyiz yolundaki id· 
diaya karşı henlh. bu hususta 

mütalea dermeyan etmek erken

dir demiştim. Ermenistana yar• 

dım Türkiyeye karşı olmamalı· 
dır. Demek ki meselede gene 
beklemeyi icap ettiren maddeler 
var. 

Zavallı Ermeniler! lptidadan 
beri Ermeniliğin ıerefi olan Mı-

minat vermelerine rağmen biraz 
da ıece yarısı yabancı bir eve gir· 
menin akıbetinden endişe ediyo· 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.: Ermenistana yardım edecekleri· 
ni söylüyorlar: ve ikiye ayrılma· 

sır başvekili mliteveffa Nobar 
Pı. , o muazzam Türk erini, o Er· 
meni tUrlcofil gibi, hariciye neıa

retimizde senelerce müsteşarlık 

hizmetini yapan Artin Dadayan 

paşa gibi kıymetli şahsiyetlerin 
ta v•İyeleri nazarı dikkate alın· 
madığı iç'n, hus ve tahsi me· 
n•fi yDzünden Ermeni m"lleti 
bu gDnlcO içinden çıkılmaz yola 

rum. 

- Öyle ise idare Jlmbasile o· 
lurup beldiyelim. Cigara içer, ge
vezelik eder, vakit 1ıeçiririz. 01-
llıaz mı? 

- Haydi! 
O ıırada havanın çok karanlık 

01.tnasmdan istifade eden Meh· 
llıet Ali ve Rıza kulubeye ayak· 
lt.rının ucuna basarak yaklaımıt· 
~dı. Bahçenin etrafındaki çiti 
~layca geçtiler; orada toprak 
~eçi ve tavukların yüzünden ber· 
~t.t bir halde, ıslak ve yumutaktı. 
ltlllubenin kapısına geldikleri za
ttı~ Rıza arkadaşının kulağına 
l't.Yatça: 

- Bu kapı kilitlenmif, ama aç· 
-~ 

Bolşevik gazetesi 
taşıdığından ... 

ubolıe9n;,, isimli bir' gazeteyi, 
komüni t propagandası yapmak 
m•k••dile y'•ntnda tatımalctan 
maznun olarak, R ıeli Şaban is· 
minde biıis nin dDo muhakeme
sine başlandı. 

Mub1tkeme Ağırcezada göril· 
lüyor. Mevkuf olan Şaban, ka
tiyen inkir etti, "ben, yattığım 
yere on günde bir uğrarım. O 
handa başkaları da yatıp kalkı· 
yor. Benim yathğım odada da 
iki kişi yat.yor. Eu gau~teyi ya
tağımın altına kim bılir kim koy
muştur? Zaten ben okuyup yaz-
mak bilmem ki!,. dedi. 

Muhakeme, polis memurlarının 
şahitli~i için kaldı. 

iki Gülüşlü Kadın! 
Arsen Lüpenin yeni bir macerası - 77 

1lcı2a1t : .Atoti& föUa.Hr 'liitA~ çıoiwı : la 

Marki ciddileterek yalvardı: ı aldı ve devam etli: 
• _ Diğer taraf tan, senenin. her 

- Rica ederim, gülecek .za h 
'tQ-llda. d v ·ı· mevsiminde düıen bu acerı ıe· 

-
egı ız. . b en .zamanlar· 

ler·- Gülmüyorum marki hazret· mavıler, azı m;:y k düıerler. 
s·· 1' ıa et ciddi söylüyorum. da daha ıık ve ~ ço v 
1 oıleriıtıi Y de ispat edecek delai • Bilhassa 9 Ağustos ıle 1 ~~gu~~s 
e ••hib· B·ı· . . k" he gu .. n arasında ki, bu tarih Zu a yı ı-

bi ] ım. ı ıraınız ı, r , ld v zaman-
ı n erce haceri semaviler botluk· zının arza yakın ° ugu b" k 
llrdan müthit bir süratl~ geçe dır ve bu tarihte, semada . ır çho 

tele " ld 1 u•tuğu demlen a· .. l.rz üzerine düterler. Her yı ız arın uç :r " •• 

tun, toprağa düıenleri bir hesap diseyi görüyoruz. 1ıte bu ıtıba~a, 
etaclc, bunların ağırlığı tonları demin katilden bahsederken u• 
Rtçer. hal dedim. 

Şitndiye kadar, bu haceri ıe· Raul, ıözünün kesilmesine mey· 
~'"İlerden binlercesi toplanıp dan vermeden: 
l~tkik ediJmiıtir. Bunların muhte· - Dört rün evvel, dedi, bir a
l ıf ceıanıetleri vardır. Eğer bu tat· damım buraya gizlice geldi ve a • 
•rdarı birisi müthiş bir tesadüf ra§tırmağa baıladı. Ben de dün 
~e· ' d derrı olarak bir insana r~s~el~.e, sabah geldiım ve ara ım. 

he.I öldürebilir ve bu olumun - Bir ıey buldunuz mu? 
rbebi hemen eberiya meçhul ka· - Evet. 
ır. Diler taraftan. . • • •• Raul, cebinden bir ceviz büyük· 
it 1 L .ı k f s lüıvünde yuvarlak, fakat pürüzlü au uir saniye aurara ne e 

Belediyenin zabıt 
varakaları 

Zabıtai beledıye m~mudarı 
tarafından tutulan zabıt varaka
larınm bir kısmı usule uygun 
bir şekilde tutulmadığı için mab· 
kemeler ta:afından reddedilmek
tedir. Belediye reisliği bütnn şu
belere dün bu hususta yeni bir 
emir yo lamış, zabıtların gayet 
okunaklı bir surette Ye ıuçlunun 

önünde tutulmasını, suçlu bOvi· 
yet ve adreslerinin behemehal 
yazılmasını ve ıuçun neden iba• 
ret olduğunun Jcat'l surette tes· 
bit edilmesini bildirmittir. Bun· 
Jara riayet dmiyeo ve r.abıt va
rakalarının altını resmi mühürle 
mübürlemiyen memurlar hRkkın
da ağır cezalar verilecektir. 

bir tat çıkardı. Bu laf sanki bir f ı
rına sokulup yakılmış, sonra cila
lanmı§ gibi idi. 

- Bunu, diye devam etti, mu· 
hakkak ki burada taharriyat ya
pan polisler görmü§lerdir. Fakat 

hepsi, ya bir kur§un, yahut insan
lar taraf mdan yapılmıt bir baıka 
§ey aradıkları için aldırmamıılar
dır bile .•••• Halbuki benim için 
bunun burada bulunuıu hakikati 
gösteren yegane emaredir. Ne di· 
yorum, delildir. Evvela, facianın 
tarihni hatırJıyalım. 13 Ağustos, 
yani arzın, Zuhalden kopan bu 
haceri semaviler yağmuruna en 
çok maruz olduğu devre. Sonra, 

fenni bir ispat var. Dün, bu lafı 
Vitide bir laboratu~ara götürdüm. 
Tetkik ve tahlil ettıler. Tatın üze-

lannm asıl sebebi olarak merkez 

bürosundaki adamların Ermenis· 
tand•n kovulmuı olmasını gös· 
leriyorı.,. 

Ne iae... bu, Taınak denilen
lerin t•biatıdm Doğru mubake· 
meden, Hilam mDtaJead•n dai
ma uzak yaıarlar. BDtDn Erme-
nilik onlard•n elaman çektiği 
halde d•ha a6z •6ylemek cesa· 
retini kendilerinde buluyorlar. 
T•ınak komiteaine ait birçok 

tarihi m•IGmatı bu sütunlarda 
meydana dökmek istiyorum. Bu 
neıriyat, Taınaklaran m•hiyetini 
bir kere daha ve bOtlln açıklı
ğı ile ortaya koyacaktır. Bu fev-

kallde merakla yazıları b"kleme· 

suıta bir de rapor yapılma11nı ri· 
ca ettim. Bu raporun bir sureti 
Marki hazretlerine, bir ıureti de 
Jorjöreye nam ıahsa tevdi edile· 
cektir. 

Raul, Jorjöreye dönerek: 
- Esasen, dedi, bu meselenin 

dosyası on beı senedir kapatılmıt· 
tır. Yeniden açılmaz. Jorjöre nam 
tahsın elinde Valteksin uydurma 
dosyasından batka bir teY yok ki, 
bu çocukça vesika ile yeniden 
markiyi rahatsız etmiye cesaret 
edemez, zira aülünç olur. 

Ve Raul Jorjöreyi ancak o za· 
man görmüf gibi ilave etti: 

- Ne dersin, babalık! verdiğim 
izahat mantıki değilmi? Ne ~irkat 
var, ne de cinayet! Bu senin hoıu· 
na gitmez. Öyle ya, madam ki 

böyle bir 9ey yok, burada senin 
igin ne? Hem polis, adliye filan 
dediğin uydurma ıeyler. On bet 
senedir içinden çıkamadığı bir iti, 
benim ıibi, mütebesaim, hot, zarif 
bir adam geliyor, elleri cebinde 
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ıevkedildi. 

Kime hitap ediyorlar, acaba? 
Ecnebi, bitaraf bir münekkit 
yok mu? Türkleri mesut tutalam, 
diyorlar. Halbuki onların aala 
kabahati }oktur. Elli seneden 
beri sizin akh batında zeki dip~ 
lomatlarınız silim yolu gUster
diler, dinlemediniz ve yalnız 
ceplerinizi diltündDnüz 1 MıJJet 

sizin bu hareketlerinizden mah
volup gitti ise Türklerde ne 

mes'uliyet lialır? 

diyor, sonra Allaha ı:smarladık di· 
ye çekip gidiyor. Ne derıin? Bü· 
tün bunları Madam Jorjöreye an• 
lat emi botuna gider, hem de o • 
nun yanında kıymetim iki misli 
artar. Doğrusu bunu bana borçlu
sun! 

Jorjöre gayet ağır bir hareketle 
kolunu kaldırdı ve Raulün omu· 
zuna kQydu. Raul, bu hareketten 
ürkmüı gibi görünerek: 

- Ne o? dedi, ne yapıyorsun? 
Beni tevkıf mi ediyorsun? Doğru· 
su ama da cesaret. Ben ıelip bura· 
da ıenin vazifeni yapayım, sen de, 
bana tqekkür edecek yerde, elle· 
rime kelepçe vurmağa çalı§. y 8 

kar§ında heni.mgibi bir centilmen 
olmasa bir haydut olsa ne yapa• 
caktık bakalım. 

rinde kavrulmuf insan derisi izle· 
ri bulundu .... Evet, insan deriıi ve 
etleri .... Yani canlı bir mahluktan 
koparılmıf minimini parçalar ... O 
kadar ki, kızgın tatın tema•ile he· 
men kavrularak taıa yapı§ık kalıp 
adeta onun teıekkülüne girerek, 
uzun müddet saklanabilmiı olan 
parçalar. Laboratuvardan bu hu-

fÖyle bir dolqıyor, yerden bir ta~ 

Jorjöre scıini bile çıkarmıyor • 
du. Gittikçe sükfıneti artıyor 
sanki hadiselere hükmeden bir a: 
dam V€ .. ı:İyctinialıyordu. O, ıade
ce söylenenleri dinliyor, itine ge· 
fenleri notcdiyordu. Raul nutuk 
vermek mi iıtiyordu? Bırakıyordu 
aöyleıin, iıtediii kadar aöyleıin. parçası buluyor, bir vazodan ger· 

danlıkları çıkarıp ıahibine iade c· 
(DeYaDU ,,., ) 



Sayıfa 6 

Cemal Hüsnü Bey 
Stresa konferansı raporu hakkında 

mühim beyanatta bulundu 
Cenevre, 17 (A.A)- Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

lktısadi ve milli teşkiJata ait 
işlerle uğraşan ikinci komisyonda 
murahbasımız Cemal Hüsnü Bey, 
Stresa konferansı raporu hak
kında söz alcırak demiştir ki: 

uHariciye vekilimizin bu mes· 
ele hakkındaki Avrupa ittihadı 

komisyonunda vaki beyaaatıoı 
hatırlatmayı faydalı görürüm. 
Türkiyenin de iktısadi bünyesi 
cenubi Avrupa memleketlerinin 
iktısadi bünyesine müşabih ol
duğu halde memleketim Stresa 
konferansına iştirake davet edıl· 
miştir. Bu konferansın raporun· 
da ileriye sürülen tedbirler ve 
bu tedbirlerin muhtemel şümul
leri hakkında fikir ve tekliflerimizi 
esasen bütün rapuru tetkik etmiye 
davet edilen beynelmilel iktısadi 
konferansta izah ve beyan et
etmekte hakkımızı mubdfaza e· 
diyoruz. 11Gene aynı içtimada 
buhrandan mütevellit işsizliği 
mümkün mertebe tahfif etmek 
için Cemiyeti Akvam muavene
tiylc muhtelif memleketlerde ya
palacak nafia işleri hakkında 

beynelmilel mesai bürosu tara
fından hazırlanan programın da 
diğer iktuadi raparlar gibi bey
nelmilel ikhsadi konferansın tet-

kikine arzedilmesini teklif eden 
lrlanda murahbassmın beyanatın
dan sonra Cemal Hi!seyin B. tek
rar söz alarak irfanda murabha

sının teklifini takviye etmiş ve 
esbabı mucibe olarak beynelmi
lel iktısadi konferansa davet 
edilen memleketlerden bir çoğu

nun nafia işleri hakkında beynel 
milel mesai bürosu tarafından 
yapılmış bu programın ihzarı mesa 
isine mesela Türkiye gibi iştirak 

etmemiş olduklara programm bir 
kerre bu konferans tarafından 
tetkik edılmesini istihdaf edilen 
maksadı daha fazla tes!_ıil ede-

ceğini ve prog-ramm tatbiki im
kanlarını çok huvvetlendireceği
ni söylemiş ve programın iktisa
di konferansa götürülmesinde 
ısrar el miştir. 

Komisyon teklifi kabul ederek 
progr:ımm beynelmilel iktisadi 

J\ onferar:sa arzedilmuini millet
ler cemiyeti meclisine teklif et
me~e karar vermiştir. 

T. D. T. Cemiyetinin 
yaptığı işler 

1$tanbul, 17 (A.A) - M. D. 
T. C. Umumi Katipliğinden g?n
deriJmişlir. 

T. D. T. C. merkez heyetinin 
bcy~:rnamesidir: 

Birinci Türk Dili kurultayı şu 
köklü işlerin yapılmasını karar 
altına aldı; buna da T. D. T. C. 
merkez heyetini memur etli. 

Şöyle ki : 
1 - Türk dilini, milli kültü

rümüzün eksiksiz bir ifade vası
tası haline getirmek. 

Türkçemiz muasır medeniyetin 
önümüze koyduğu bütün ihtiyac
ları karşılayacak bir mükemmel· 
liğe erdirmek. 

2 - Bunun için bu gün yazı 
dilinde Türkçeye yabancı kalmış 
unsurlara atmak. Halkçı bir ida
renin istediği şekilde halk He 
münevverler arasında birbirinden 
mahiyetçe ayn iki dil varhğını 
ortadan kaldırmak Teme\ unsur
ları öz Türkçe olan milli bir dil 
yaratmak. 

3 - Bu işi başarmak üzere; 
A> - Yazılı vesikaları halkta 

yşayan dil unsurlarını araşbrarak 
geniş bir derleme ile bilyük bir 
Türk Jugah yapmak. 

Bundan başka bütün Türk leh
celerini içine alacak bir Lehceler 
lfigatt vücuda getirmek. 

B) - Dilimizin yapısını, tabi 
olduğu teşekkül kanunlarım mey
dana koyarak Türkçenin gra
merile sentaksını ortaya çıkar· 
mak. 

C) - Garp dillerinin biçbi· 
rinden aşağı olmamak üzr<>, on
lardaki yüksek mefhumları an
latacak keskinliği, kat'iliği, açık
hğ ı haiz olmak üzere, ilim dili
mizin beJkemiği olan ıstılahları 
tesbit ttmek. 

DJ - Bütün bunlan yaparken 
"en ,güzel, en ahenkli Türkçeye 

bağh kalmak,. düsturunu as\a 
gözden uzak tutmamak. 

Biz, merkez heyetine verile 
bu vazifelerin ne derin, ne geniş, 
ne güç olduğunu biran unutma
mak şartile, aldığımız bu esas 
dahilinde bütün kuvvetimizle ça
hşmak azminde, kararındayız. 
Eu büyük ve şumuUü işlerin tam 
muvaffakiyetle başanlmast bütün 
milletin yardım, bütün milletin 
alakası ile kabil olabilecektır. 
Bu uğurda ıebirli, kölü, bütün 
Türklerin emek birliği andı ile 
çahşmaları, bu işin en parlak 
muvaffakiyetlerle en büyük ne· 
ticelere varacağı hakkında, bize, 
sarsılmaz bir emniyet vermelidir. 

Bize en büyük güçlükleri ver
mek için, en çetin engelleri yırt
mak için her zaman fikir, kuv
vet, cesaret ve emniyet veren 
Gazi Hz. nin, Türk dilinin can
landmlması işinde de başımızda 
bulunması, bize yüksek delalet 
ve işaretlerile rehberlik etmesi 
işlerimizde muvaff akiyetin en ka
t'i bir d elitidir. 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
Merkez hey~ti 

Balkan konfeı-aosı 
murahhasları davet 

ediliyor 
lstanbul, 17 (A.A ı - Balkan 

birliği cemiyeti umumi katipli
ğinden: Umumi bir içtima akte
dileceğinden üçüncü Balkan kon
feransına iştirak edecek muhte
r~m murahhasların 19 Birinci 
Teşrin Çarşamba günü saat ll
de cemiyet merkezini teşrifleri 
rica olunur. 

Sıhhiye vekili gitti 
Sıhhiye vekili Refik B. dün 

Ankaraya hareket etmiıtir. 

VAKiT 

Iskindaki 
sahtekirlık 
Evrakın tetkikile 
karar verilecek! 
Vilayet idare heyeti dün top

lanmış ve bazı meseleleri müza
kere etmiştir. Bu arada iskan 
i~lerinde yapılan sahtekarlıkla 

suçlu memurların da evrakını 

tetkike başlamıştır. Malum ol
duğu üzre bu evrak mülkiye 
müfettişliği tarafından Adliyeye 
verilmiş ve Adliye tarafından 
bazı cihetlerden vilayete geri 
gönderilmişti. 

Tahkikat evrakı şimdi idare 
heyetince tetkik edilerek me
murların vaz'yeti hakkında ka
rar verilecek ve lüzumu muha
keme kararı verilirse evrak Ad
liyeye gönderilecektir. 

Milletler 
Cemiyeti 13 Uncii içli· 
ma devresini bitirdi 

Cenevre, 17 (A.A) - Millet
ler cemiyeti büyük meclisi, Mil
letler cemiyetinin 33 milyon al
tın frangı bulan bütçesini ve ka· 
tibi umumilik kadrosunun tensiki 
hakkındaki yeni tesviye suretini 
kabul ettikten sonra 13 üncü iç· 
ma devresine ait mes:ıisini bi
tirmiştir. 

M. Politis, bu münasebetle 
söylediği kapanış nutkunda bü
yük meclisin 13 üncü içtima dev· 
!'esinin şimdiye kadar yapılan 

içtimalar arasında en az alaka 
uyandıran toplanlilardan biri ol
muş gibi görilndüğünü beyan 
etmiştir. 

M. Politis, teşkilata ait veya 
hukuki meseleler hakkında alı

nan kararları kısaca hatırlattık
tan sonra demiştir ki : 

iktisadi işler sahasında büyük 
meclis yakırıda toplanacak mali 
ve iktısadi konferansa ait prog
ramın ana hatlarını çızmiştir. 

Belli başlı iki iş, yani milletler 
cemiyeti katibi umumilik kadro
sunun lensiki ve efkarı umumi· 
yenin terbiyesi ve tenviri mese· 
leleri bu içtimadan başarılan iş
ler arasında bariz bir surette 
göze çarpmaktadır. 

Bu sözlerden sonra M. Politis 
şimdiki mühim meseleler hak
kında büyük meclis haricinde 

vücut bulabilen cereyanları açık
ça göstermış ve bunlardan mil
letler cemiyetinin iJeride sarfe
deceği faaliyetlerde istifade e
debileceği ibret dersleri şıkar
m ağa çalışmıştır. 

Kazalar çoğalıyor 

Paris, 17 (A.A) - Normandie
de Cerences istasyonunda pazar 
akşamı vahim bir kaza olmuştur. 
Burada bir yolcu treni bir mar
şandiz trenine çaı pmıştır. Tah
kikatta nazaran 7 ölü ve 12 ya· 
ralı vardır. 

Cerences, 17 (A,A) - Yapı.
lan tahkikat neticesinde ölüler 
adedinin sekize ve yaralılar ye
kunu 20 ye baliğ olduğu anla
şılmışhr. Müsademeden marşan· 
diz trenini biraz geç hareket 
ettiren :stasyon şefi ile yolcu 
katarını fazla sürdüren makinist 
masul tutulmaktadır. 
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Mösyö Madam ve Bibi 
San'atinde gösterdiği kudret i

le, ismini, bütün sinema aleminde 
en yüksek ve müstesna yıldızlar 

arasına hakkettirmiş olan MARY 
GLORY'nin, halkımızın perestiş 
ettiği bu zarif, dilber, emsalsiz 
Fransız artistinin dilenciler ope
rasındaki bildiğimiz o harikulade 
rolü yaratan, güzel sesli, dilber 
FLORELLE ile birlikte vücuda 
getirdiği son eseri: Mösyö Madam 
ve Bibi, Mary Glori'nin en güzel 
filmi olduğuna hiç şüphe yoktur. 

Mösyö Madam ve Bibi Fransız
lara mahsus neş' e ile tertip edil
miş çok nefis bir filmdir. 

Bir otomobil acentası olan Pol 
Boman mektuplarını yazdırıyor. 
Ertesi gün, seyahate çıkan patronu 
Mister Bravn gelecektir. Boman 
cok asabi bir halde bir memurdan 
~ -

ötekine koşmakta ve Mösyö Bravn , 
geldiği vakit söyliyecekleri cüm
lei istikbaliyeyi öğretmektedir: 

"How do you do Mister Brown?,, 
Fakat, o esnada çalınan telefon 
karısının acele kendisini istediği
ni haber verir. Katibesi Anniye 
başladıkları raporu bitirmek üze· 
re yarım saat sonra eve gelmesini 
tembih ederek gider. ' 

Boman gittikten sonra, memur
lar müstehziyane: "How do you 

do Mister Brown?,, cümlesini tek
ı·ar ederek dağılırlar. O esnada 

içeri bir müşteri girer. Bu Mister 
Bravndır. Programmdan G'ir gün 

evvel gelmiş, memurlarının "How 
do you do" )arını işitmiş, fakat 
kendini tanıtmak ' istememiştir. 

d
• o11l' 

Madam Boman diye tak ıJll 

nur. ·ıbtı 
Sofraya otururlar, ve d; .. ıı 

daktilo Madam Boman ro ~Jı' 
oynamağa başlar. O esnada ~O' 
rinin hiddeti sükunet bulmuş ~· 
casına yapmış olduğu haksıı ııı ıl' 
ameleyi anlamış ve onu, patt0~0e 
önünde müşkül bir nıe"}(~ı 
bırakmamak için, avdete }ıll e~ 
vermiştir. Eve gelir. Salon~aJl şS~ 
şarkı sesleri yükselmektedır. dit! 
sesler, bu çalınan piyano n~,Mt 
Hizmetçi şaşkın bir halde: . 

damın mevkiini, başka bir IJ11l~1, 
mm işgal ettiğini,,, söyler. Mil ', 
mm geldiğini haber alan Pol, 0~ 
işi bozmaması için yalvarır. 

Fakat Klari buna razi oltıl 
maktadır. Kocasının rica ve dl 

. -~=·· 

1 

Anni, safiyane, Mister Bravna, 
memurların ertesi gün gelecek ih
tiyar maymunu beklediklerini ve 
bunun için şen olduklarım söyler. \. 
Mister Bravn da "Öyle ise yarın Perşembe- g1!:ntınaeıı ıtiba.ren gösternııı~~ 
gelirim,, cevabını verir. başlanacak olan Mösyö Ma.d.a.m ve Bibi 

Anni direktörüne gider. Soman minden blr sahne 

evine geldiği vakit, karısının göz 
yaşları içinde bulur. Onu, küçük 
köpeği Bibi hasta olduğu için ça

ğırmıştır. Boman karısını teskine 
çalışırken telefon çalar. Konuşan, 
Mister Bravndır. Boman şaşırır. 

Patronunu yemeğe davet eder. 
"Karmı sizinle teşerrüf etmekle 

bahtiyar olacaktır,, der. Fakat, ye
mek nasıl hazırlanacak? Adam 
sen de, şehirde lokant:'" mı eksik .• 

Boman elbisesini giyerken An
niye raporu yazdırmakta devaın 

etmektedir. Her şey hazırlarunış· 
tır. Boman masayı gözden geçirir. 

Masada bir dördüncü yer görünce 
sorar. Klari: "Bu Bibinin yeridir,, 
cevabını verir. "Düşünmüyor mu-

"E et "Hayır "Bibi masa-sun,, v ,, ,, . . 
ya oturacak "Oturınıyacak,, Bıbı-

1 n 'b' u harekete hiddetleye yapı a 
nen Klari kocasının bütün ricala-, . ·• . 
rına rağmen annesımn evıne gi-

der. 
Bravn gelir. Ne yapmalı? O, 

Madam Bomana takdim olunmak 

istemektedir. O esnada Anni gö· 
rünür. Anniyi Madam Boman zan-

nederek Bomana kendisini takidm 
etmesini söyler. Anni, biraz evvel
ki müşteriyi karşısında gördüğüne 

mütehayyirdir. Bravn, "Sizin Ma
dam Boman olduğunuzu bilmiyor
dum,, der. Pol, Anniye işaret eder. 

Bu suretle, Anni Mit>ter Bravna 

maneatine rağmen 011ıın peşi~ 
içeri girer. içeri dilber hir )" J\i 

v .... • ı· ]>.t\ gidriğini gören Bra n ıgı ır. ·ııı 

titrer. Klari kerıd.i kendini takd~rıi 
eder. O, katil:>edır. Pol ve A ptl 
geniş bir nefes alırlar. Bra\l'Jl • 

. ıı"s, dilber katibeyı zevkine pek J1l ,. 

fık bulur. Anni, müdirinin ks.rısŞ'' 
dır. O halde, o da katibe ile ıııe 
9.Ul olacaktır. 
.. A 'b B 3-\TJll Katı eye meftun olan r 
onu bir kabareye davet eder· tçe 
ri girerler. 

tlş· Bravn taına.men sarhoş o1tıl 
K . e-le 

tur. abareden çıkınca Klar1 . rı· 
gıtmek maksadile Bravndan eS 

lır. Bravn da otline gelir. O ge!irı; 
ciye kadar karısını meralı: e f:J'J 
Polün müteaddit defalar tele .• 
ettiğini öğrenen Bravn, Polün e\I'~ 

.. .. .. iııtt' 
ne koşar ve orada mudurune. I p 

ıh. · ı a ı zar eder. Pol gelir. E ısesın fil' 
eve gitmek istiyen Anni de ~eb· .. i 

kAtı I•• katindedir. Bravn Pola a 

çok latif bulduğundan Ameril<~!: 
götürmek niyetinde oldu.~~~u ~:r. 
ler. Pol, ona, karımı göturun, ,. iP 
O esnada Klari gelir. Bravn ka\. 
te geldi, diye bağırır. Pol onu se ,_ 
d · ~ · · ·· I An · d nıeyd~ ıgını soy e~. nı e kar• 
çıkar. Amerıkalı bu muaınına lı 1 
şısında şaşırır. Şimdi ne ya~~rs,f 
Komediye devam mı? Yoksa 1 J1 

. f uslar mı etmelı? Ya şere ve nam 
Ya Bibi ne olacak? 

() 
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Bir Almanın Takdiri 

ilk ve son Gümüşü andıran saçlardan hoşlan- Türk kad2 
mı yor, altına benziyenleri seviyorlar A 1 k nı vrupa ı adı olar de-Sevdlklerimlzde hep 

aynı tipi ararız! 
Ge dtııa ~nlerde, Alman ruhigatçılann-

Georg Gravın "ilk şevgi - Son 

Ingiliz kadınlarına glire, kat kat ucuz elbise yaptırmaktansa, 
bir kaç kat pahalı elbise kAfidlr ••• 

recesine yilkselmlştlr 
Bir Alman muharriri, Mısır 

kadınlarının son zamanlarda as· 
rifeşmek hususunda gösterdikleri 
gayretten bahsederken, Türk ka-

~fli., lnevzuu etrafındaki bir yazl8ı
~etmiştik. ilk karıılaşılan ve 

1 
kadının erkek üzerinde 8on-

llz bir t · b -•·t - 'lk · · alnai e8'r ır«AA ıgını, ı · sevgının 
ler, ZOınanda şon ıeı·gi olduğunu i

•ilren ruhiyatçı, bafka bir yazı
''lld ~ 11leı•zuu genişleterek, iddiasını 

, lerıe şöyle iş pata giri§iyor: 
'trnat K .. . . . defci .. reç~ere,, gore, ıçımız· 
~ bıuphem hır duygu, bizi, uy· 
'a'. 0 lan tipi tesadüf ettiklerimiz 

t.:'llıdaıı seçmemize tahrik eder. 
d' de ansızın, "yarım,, olan ken· 
"llııiıi ikmal edecek olan diğer 
)lrıoı b ld v f'kr .. )~ ,, ı u ugumuz ı ını u· 
~dı~ır. Rüya, naııl ruhumuzun 
. ki arzularını if ıa ederse, sev· 

ti rij 
Yasında da bu arzunun ita· 

l'etbıi görebiliriz. Bu takdird; ta· 

~ııdan sevilenin idealimizde 
ile uygun olmayıp uydurulduğu 

~lesi kalır. Eh, zaten hayat, 
~İıııizin ıebep olduğumuz al· 
--...Iarla dolu! 

Liat ve Berliyoz 

~ iııaanların hayatını göz· 
aııv-. • • 

'~ırırken, ılk ve aon aev•i 
a...... _:-una aık sık tesadüf ederiz. 

~r Frants List, 17 yatında 
, •Yni yafta olan Karolini ıev• 

~ti .. Bütün hercailiğine rağmen, 
'İıı hıç unutamadı. Vasiyetname· 

~ hile hatırlamağı ihmal et
\t .1'· ona yadigar olarak kıy· 

lı bir yüzük bırakmııtır. 
ft~~tekar Berliyoz, 61 yafına 
1' ~§ti. O zaman 67 yqında o· 
~ bır kadına, Eıtel F omiyeye 

t~ıı~e.lde bir mektup yazdı: "Dü· 
~~lliiz ki sizi 49 ıenedenberi 
~~Yo~m. Sizi çocukluğumdan· 
~- daıma sevdim. Hayatımı her· 

t ed ()b 
1 

en fırtınalara rağmen ....... 
... · l\fadam, madam, hayatta yal. .. ~ I>' ..._'tii;r ~~zum var: Sizin bana t: 
l'tıı, Roıtermeniz !,, Bu beıteka· 

te~~.ınektubu yazdığı kadını 
M)l 1R1nde pek kısa bir müddet 

def~ &ördüğü, ayrıca kayde 

'8e.tovenin aıkı 
•e'°tiıi enın de ilk ıevgiıi ıon 

de t 01muıtur. Onu ıatırap için· 
ed eçen ı ··n1 "nd . eıı L· on gu erı e zıyaret 

l' ete~ it dostuna, elinde tuttuğu 
tete., ~ 8runıvikin portresini göı· 

e"" "M llt? d eleğim göründü ba· ,, .. . 
h.• '"lllı• .. 1 • 
'"4«1 '-lllh ~· goz erı yatarmıt, reı· 

ledifi ,,~~betle öpmüttür. Beste· 
0 i>etad, ıdelyo,, ismindeki tek 
lltlllcl ' hu kadın, Leonore ismi 

"' " Yer tutmuıtur 
uen·ı . 

l ı ebiJi k' "' . ·~., d&Jı· . r, 1 ıyı ama, burada 
~d' ı uıaanlann sevgilerinden 
de.ıt· 1Yorıunuz ı 8 · · sılcl· .,, u ıtıraz varit 
I>~ •r. Çünk·· · ' "hil u, ınsan, insandır. 
L. erle d" "' 

Londra kibar muhiti, şimdi 
saç rengi ile meşgul oluyor. Si
yah mı, kestane rengi mi, •••• 
San mı? Hangi renkte saç daha 
güzeldir? işte saat beş çaylann· 
da hararetli mllnakaıa mevzuu 
olan mDhim mesele! 

lngilizler , son zamanlarda , 
-beyaz dememek için Mısır püs-

-Koru .. ,. •çll kadın 
külü diyelim- adeta beyaza ça
lan açık, çok açık sarı renkte 
saçları tercih ediyorlardı. Zaten 
JngiJiz kadınlanndan çoğunun 
saçları da bu renktedir. 

Fakat, bu senenin son baha-
rında İş değişti. Koyu sarı renk
te Açlara temayOI g3aterildi. ln
gilizler, moda tabirile bu renkte 
saçlara "kaysı ve zerdalı rengin
de saçlar,, diyorlar! 

Bu renkte saçlara temaylll b•t 

Götenin sözii 

gösterince, kadın berberlerine 
iş çıktı. Tuvalet salonlanna akın 
fazlalaştı. Çünkü, modaya uy
mak lazım ve saçları başka renk· 
te olan kadınlar nasıl uyabilir
ler? Tabii ancok saçlarının ren
gini sun'i vasıtalarla değiştirmek 
suretile. Gelsin! Boya 

yayı kasıp kauran ikhHdi buh
ran, lngiltcrede yok mu? olmaz 
olur mu biç : orada da belki bir 
veya birkaç derece farkla var. 
Fakat lngiliz kadınları, çok pa· 
hah, fevkalide IOks tovaletler 
yaptırmakla beraber, tasarruf 
bahsini de ihmal etmiyorlar. 
Şöyle düşünüyorlarmış: 11 ucuı 

dınlarının bütün şark kadınlarına 
imtisal nümunesi olacak derece
de terakki etmiş olduklarını ya
zıyor. 

Alman muharririnin yazısı şu
dur: 

11Kabire sokaklarına şöyle bir 
bakııta, Mısır kadınlarının yaşa• 
yııındaki fark, birdenbire göze 
çarpıyor. Yavaş yavaş bütün 
şarkta barem ve kafes maziye 
karışıyor. Çarşaf ve peçe öyle ... 
Şimdi Mısır kadınlarının yüzünll 
örten peçeler, o kadar inceldi 
ki... Hem bunu da yüzlerini ya-

Bu renkten renge intikali, mo
da işlerinden alay mevzuu çıka· 
ran bazı muharrirler, lngilizlerin 
altını gümüşe tercih ettikleri 
şeklinde de tefsir ediyorlar. 

- -

Bir bakıma göre, gUmilşD an
dıran saç renginden altını hatır
latan saç renğini tecihe geçiş 
için, bu, mısır pilskülnnden son
ra kaysı ve zerdali renginde saç 
modasının beğenildiğini sayte
mekten, daha ağır başlı, daha 
ciddi bir söyleyiş, bir benzetiş 
tarzı 1 

Hem, sade bu noktadan de
ğil, gümüşe altını tercih, başka 
bir cihetten de varit: fogiJiz ka· 
dınları, şimdi her zamankinden 
kat kat fazla para harcanmasını 
icabettiren tovaletler yaptırıyor
larmış, öyle mükellef elbiseler, 
ki değerlerini gOmOşle hesap 
mDmkan değil. hesap, ancak 
avuç avuç altın hesabile mDm· 
idin olacak 1 

Ya ikhıadt buhran? Botun don 

Tayyarede Rokoko 
elbiseli bir kadın ! 

Açık .. " saçh kadın 
olarak kat kat, renk renk elbise 
yaptırmaktansa. pahalı, muhte
şem, milkemmel bir kaç kat el
bise yaptırmak ve bunu l<&~i 
görmek daha iyi. Varsıo, yek
nasak bir man1ara teşkil etsin. 
Bir çok balolara ayni elbise ile 
gitmekte ne mahzur var? nasıl 
olsa debdebeli görOneceğiz, ya. 
maksat basıl olmUf, demektir. ,, 

lıte lngilteredeki son moda 
telekkisinin, cereyanının bir 
safhası! 

ilkbahar ve ipek 
Şimdi Sonbahar..... Nerede iıe 

kıt selecek, ıiddetli soğuklar bat· 
lıyacak r Fakat moda meraklıları 
böyle ıeyleri dütünür mü? Avru-
pa moda mecmualarından biri 
gelecek llkbaharda hangi kuma: 
tın moda olacağına dair bir yazı 

bancı bakışlardan saklamak için 
değil, rüzgarın savurduğu kum· 
dan, tozdan korunmak için tu
tunuyorlar, denilebilir. Çünkü 
giydi~leri elbiseler um~miyete 
yakın bir derecede, tamamile 
Avrupa kadınlarının elbiselerini 
andmyor. 

Mısırlı kadınlardan çoğu, mem
leketlerinde öğrendiklerini, Av· 
rupada tahsilJe artırıyorlar. Ve 
Avrupadan dönünce, erkekten, 
oradaki gibi müsavi muamele is-
tiyorlar.Erkekler de bundan mem 
nun. Kadını, bir arkadaş gibi 
görmek hoılaıına gidiyor. Esa
sen iktısadf zaruretlere de uygun 
olmayan romantik harem hayatı
nın terk edilmesi, onların da 
itine geliyor . ., 

AJman muharriri, bundan son· 
ra, Suriyedeki vaziyete işaret 
ediyor ve Suriyeli gençlerin Türk 
kadınlarile evlenmek arzusunu 
kuvvetle benimsediklerini, çünkn 
Türk kadınlarının, müslümanhk 
hususiyetini muhafaza etmekle 
beraber, terbiye ve bayati glSrOf 
noktasından, artık bir Avrupalı 
kadın kadar yükselmiı bulunduk
larını söylüyor. 

J neırediyor. 
Moda müteha11ıaları, ittifaka 

yakın bir ekseriyetle hafif İpekli 
kumatlarm pek moda olacağı ka· 

Kadife eldivenler 

•ıl Dagover 

j 
naat inde imitler. Moda meraklısı 
kadınların temayülünü yoklamıı· 
lar, bu neticeye vamııtlar. Eıaıen 
ham İpek fiatlan da son zaman· 
larda hissedilir derecede yüksel· 
diğinden, her halde böyle olacak· 
mıı! 

1 =:ı:;;;;:==~r:ı-====mmm:u 
Bu ıeyabati, meşhur Alman 

sinema artisti Lil Dagover yap
mııbr. Kendisinin son zam ani ar
da çevirdiği "Kralın dansözü,, 
ismindeki filmi, Dresden ıehrin· 
de ilk defa gösterilirken, güzel 
san'atkirdan orada hazır bulun. 
ması rica edilmiş. Bu daveti ka-
bul eden Lil Dagover, aynı za· 
manda bir sOrpiriz yapmağı dü-
tOnmOf ve filmdeki rolünde giy
diği muhtqem, kabarık etekli, 
Rokoko elbiseyi giymİf, bu kı· 

yafette tayyareye binmiı ve hoı 
bir sOrpiriz yapmıf. 

Yalnız, kabank etekli kostnm
le tayyare girmek, hem kendi
sini, hem etrafındakileri bir hayli 
ufraştırmıf. Bu İf, güçlilkle 

Eskiden modaya muvafık gİ• 
yinmek itiyadında olan kadınlar, 
eldiven giymeği kat'iyyen ihmal 
etmezlerdi. Son zamanlarda bu 
hususta az, çok bir ihmal gösteril· 
di. Şık bir kadının, muhakkak el• 
diven giymesi lazım geldiği telik· 
kiıi, evvelce olduğu gibi, kuvvet• 
le benimıenmiyordu. 

Zaten, çorap giymek moda ol· 
maktan çıktığına göre, eldivenin 
bir köteye atılmaaı, kolaylıkla iza
hı kabil bir teydir. Bacaklar, a• 
yaklar çıplak olunca, eller, bilek
ler niçin kapalı kalım? 

Her ne iıe, bir müddet ihmal 
edildikten ıonra, eldiven timdi 
gene rağbet görmeğe batlanııttır • 
Fakat, ayni zamanda eldivenler 
de bir yenilik yapmak gözetilmek
tedir. Mesela kadifeden eldiven' 

Kadifeden eldivenler, Viyana: 
da çok muhtelif biçimlerde yapıl· 
maktadır. Bu arada, dirseğe ka· 
dar olanları y pıldığı gibi kı 
ld" l ' ıa e ıven erin kenarlarına da ka· 

barık it lemeler yapmak d .. .. ·· ı 
•• •. UfUnU • 

muttur. Bu itlemeler, İri iri çiçek· 
~ f-.1r, ıger faniler arasında-
dır. •adece bir derece farkı-

lfeıa.., b" 
ütün aevıi macerala· 

Psikolog E. G. Yung, töyle di· 

yor: "Her erkek, ruhunda muay· 
yen bir kadımn hayalini tatır. Ka· 

dm da muayyen bir erkeğin haya· 

lini •••••••• ,, bu sözler de, yuka· 
rıdanberi kaydedilen mülahaza· 
ları teyit eder. Her insanda muay• 
yen bir insanı severiz ve hepsinde 

yalnız birisini ararız. Ancak, in· 

ıan, ruhunda yaıattığmı bulmanın 
zevkine tam manaıile nadir olarak 
varabilir. Sazan, idealine yakla· 

tir gibi olur. O kadar. Bazıları da 
yatı ilerledikten sonra ilk sevgi
nin büyüklüğünü, derinliğini se

zer, ihtiyarlığında tatlı tatlı veya 
acı acı hatırlar. Bu takdirde Göte 
gibi, "ben, saadete hiç bir zaman 
o zamanki kadar yakın olmadım,, 
demekle iktifa etmekten bafka, 
J'apabileceği bir ıe1 loktur ı,. 

1750 senesinde moda olan 
kostDmle 1932 senesinde hava
da aeyabat J V c son aiatcm bar 

mOmkOn olmut 1 
Resimde, Lil Dagover, tayya

renin kap111 6n0nde g6rWOyor. 

ler tarzındadır. Ayrı ıüıler halin· 
de v~cuda getirilip, bilek yerleri· 
ne bılezik gibi takılanları da var
dır. 



Sayıfa 8 

Beyaz Kadın ticareti 
Bir kadının satılığa çıkarılması 

hepleri ve satış şartları 
se-

Yazan:? Tefrika : 29 

Hayretle yüzüne baktım. O va- 1 belki sevdiği eşya var.dı~. Onları 
kit Viktor hem sözünü tekrarla - ; satın almak nezaketsızhk olur. 
dı, hem de mazeret makamında - Pekala, kızın elbisesi, çama
olarak insanı hayrete düşüren bir şırı, mücevheri için vereceğim pa· 
tabiilikle şunları ilave etti: rayı nasıl hesap edeceğim? O da 

- Evet cüzamı var .. Neden a- ayrıca bir paze.rJığa mı tabi? 
lıkoyuyorsunuz dersiniz değil mi? - Hayır azizim, pazarlığa ha· 
Öyle amma cüzama tutulmuş diye cet yok. Polo size faturaları gös· 
zavallı adamı köpek gibi sokağın terir, siz de faturalardan biraz is-
ortasına atamayız ya. • konto yaparak alırsınız. Biz ne 

_ 11 _ yaparsak namusluca yaparız. 

Kimsenin beş parasını haksız ye-
Sa tı h k kadınlar re elinden almağa veya dolandır-

Jako Laroz bana sordu: mağa tenezzül etmeyiz. Polo da 
- Loleti tanır mısınız? hepimiz gibi hareket eden bir de-
- Güzel olmamakla beraber likanlıdır. · 

cazip bir ağzı ve şehvetli dudak
ları olan esmer kız değil mi? Evet 
Fransızdır. Kendisi ile bir defa 
görüşmüştüm. 

Bunu neden sorduğunu anlıya
mamıştım. Gözlerimin önüne Lo
·letin hırçın fakat her şeyi kabul 
eden bakışı geLmişti. J ako gayet 
tabii bir eda ile dedi ki: 

- Satılıktır. 
Bu söz tuhafıma gitti. Maama

fih bir kadının böyle birdenbire 
satılığa çıkmasındaki sebepleri ve 
satış suretini öğrenmiye güzel bir 
vesile bulmuştum. Sordum: 

- Kaça alınabilir? 
- Siz bir defa alıcı olunuz, işin 

ötesi kolay. Sahibi önçe 3000 pe· 
zo istiyecek ama, 2500 ze uyuşu
lur sanırım. 

Jakonun böyle ~eylerde asla şa
ka etmediğini biliyordum. Sözleri 
son derece ciddi ve hakikate uy
gundu. Hayretle yüzüne baktığı
mı görünce şunları ilave etti: 

- Evet biraz sıkı pazarlık edi
lecek olursa 2500 pezoya kadar 
düşürülmesi mümkündür. Tabii 
ki, bu fiat çırçıplak alış fiatıdır. 

Eğer müşteri kadının elbiselerini 
çamaşırlarım, mücevherlerini de 
istiyecek olursa onun için de ayrı
ca bir şey vermeğe mecburdur. 
Bunları sattığı kadına hediye ede
mez ya! 

- Ya çamaşırlarını satın almak 
istemezsem? 

- O başka mesele, kimse buna 
itiraz edemez. Yalnız tabii Loleti 
satın alınca ona yeni elbiseler te
darikine mecbur olacaksınız. Bun
lar da bedavaya malolmaz ya! 
Bir de kız belki kocasının kendi
sine almış olduğu şeylerden bazr
sımn kendisinde kalmasını istiyor 

Buenos Ayreste kadın ticareti 
bilfiil alım satımı her vakit yapı· 
lan bir iştir. Maamafih Buenos 
Ayreain kadın tüccarları buna a
lım satım demezler, mübadele is
mini verirler. Böylece meseleye 
sözde zarafet vermit oluyorlar. 
Kullandıkları usule gelince koca
nın nef'ine olarak bir nevi botan
ma gibi bir §eydir. Zaten talakın 

bir çok nevileri olduğu gibi Bue
nos Ayreste de karı mübadelesi
nin bir çok tarzları tatbik olunur. 
Evvela doğrudan doğruya satış 

vardır. Bu işin en kaba tarzıdır. 

Bu usule sık sık müracaat edilir. 
Fakat bu yalnız kadınlara yapıla
bilir, eskilerin· faka baamıyacağı 

malumdur. Mesela Mösyö Avru
padan bir kadın getirmiştir. Ka
dının mesleki istidadı epi zayıf
tır. inatçıdır, kendisinden istenj-
len işi yapmamakta israr eder. O 
zaman Mösyö asla tereddüt etmez 
onun her şeyden evvel düşündüğü 
nokta parasını ziyan etmemektir. 
Onun için sarfettiği parayı tekrar 
elde etmek masraflarını kurtara
rak mümküm;e biraz da kar etmek 
için bir çareye başvurur. Madamı 
satılığa çıkarır. Tuhaf değil mi? 
Satıh~a cıkan kadın ne kadar ca-.. -
zibesiz olsa mutleka istiyenler o· 
luyor. Jako Laroz bu noktayı an
latırken diyor ki: 

- Kadına biraz çeki düzen ve
rip bir parça da boyarsan müşte
risi çıkmaması imkamızdır. Mös
yö taliple pazarlık eder, uyuşur. 

Paralan alır. Günün birinde Mös
yö gider alan adamla beraber ka
dını bulup der ki: 

(De\·amı var) 

:::::: ::: : :::::: :: ::: : :::::: :::::: :: ::: ::: :: ::: == :: : : : :: ::::: :: ::::: ==: :::::: ::::: :::::: ::: ::: ==: ::::::::;:: ::: :::::: ::: 

Bir kadın meselesi yüzünden köylü
ler arasında bir cinayet çıktı! 

Ko-:"lya, 16 (Hususi) - Çöm
renin Alemdar köyünde ço~' fe
ci bir cinayet olmuştur: 

Konyada Ulu ırmak mahalle
sinde oturan bakkal küçük Ali
nin Mehmet uzun bir mücldet
tenberi beraber yaşadığı Şahen· 
de isminde bir kadını bir kaç 
gün için Alemdar köyünde ta
nadıklarmdan Refet isminde bi
risine vermif : 

Bu kadın sende birkaç gün 
kalsın, ben soııra gelir, alırım 
demiştir. 

Dört gün sonra Mehmet köye 
giderek Refeti görmüş, emanet 
ettiği kadını istemişse de ters 
cevap almış ve üstelik bir de : 

- Sen bir daha buralarda 
görünme Ye kadmdan ümidini 
kes ceyabıoı almıştır. 

Kendi elile götürüp verdiği 
kadının verilmemesi Mebmedin 
canını çok sı!< mış, kır bıyık Mık
tadın muavenetini rica etmiştir. 
Evvelki gün Miktat ite Mehmet 
ve birkaç arkadaş'arı bir oto
m o '1ile binerek ~ öye kitmiş'.er 
ve köy meydanında o'on::obilden 
ı ncrel< köy odasına c oğru ilt r
lerr.işlerdir. maksatları, köy muh· 
farın<\ vak'ayı şika~·et etmektir. 
Fakat tam bu esnada sağlı, sol
lu köy evlerinden bir kaçından 
anstzın ateş açılmış. Mıktat ye
diği kurşunlardan derhal yere 
düşüp ölmüştür. Mehmet te iki 
yerinden yara1anra,şhr. Arkadaş
ları otomobile binüp zorla ha· 
vatlarını kurtarmişlardir. Vak'aya 
Çömre adliyesi el hoymuştur. 
Baza köylüler tevkif edilmiştir. . 

VAKiT 

Viyana da 

Sokak muharebeleri: 
Polis yetmiş kişi 

tevkif etti 
Viyana, 17 (A.A) - Dün Na

zi'lerle sosyal demol<ratlar ara· 
sında şiddetli bir arbede çık

mıştır. 

Naziler, sosyal demokratların 
merkezinde bir binanın önünden 
geçmekte oldukları sırada tüfek· 
ler ahlmıya başlamıştır. 

Birisi polis amiri olmak {Jıere 
dört kişi telef olmuştur. 

Nazilerle so3yalistler bu badi 
selerin mesuHyetini birbirlerjnin 
üzerlerine atmaktadırlar. Polis 
yetmiş kişiyi tevkif etmiştir. Ek
serisi sosyal demokrattır. Sosyal 
demokratların binaları işgal ve 
içerisine girilmesi menedilmiştir. 
Zabıtanın resmi tebliği 8 polis 
memurunun yaralanmış olduğunu 
bildiriyor. Tüfek ateşi takriben 
on beş dakika devam etmiştir. 

"Arbeiter Zeitung11 neşretmiş 
olduğu hususi bir tabıda bu ha· 
diselerin mesuliyetini J>Olise at
fetmiş o'duğundan, nilshaları mü· 
sadere edilmiştir 

Franzız ayanı 

Veni intihapta sola 
doğru bir meyli 

görünüyor! 
Paris, 17 (A.A) - Ayan mec

lisi için yapılan intihabatın birinci 
devresinde bilhassa aşağıdaki 

zevat intihap edilmiştir: 
Sabık nazır ve müsteşarlardan 

M. Rerier. M. Dumont ve M. 
Rio. 

Ayan ikinci reisi M. Rabier, 
ayan meclisi maliye encümeni 
mazbata muharriri M. Roy inti
hap edilmişlerdir. 

Paris, l 7 (A.A) - Ayan mec
lisinin üçle birinin tecdidi için 
vapılan intihabatın birinci devre
sinde M. Poincare 822 reyden 
692 isini kazanmak suretile tek
rar intihap edilmiştir. 

Paris, 17 ( A.A ) - Ayan in
tiha batının neticeleri bir sürpriz 
tevlit edecek mahiyette değildir. 
Şimdiye kadar bilinen neticeler 
sol cenaba doğru hafif bir tema
yül göstermekterlir. 

Çekoslovakyada ko ... 
münlstler 

Prague 17 (A.A) - Çekos'o
vakya komünistleri icra komite
sinin tertip etmiş olduğu bir 
lrnnferansta komünist fırkası sos
yal demokrat fırkasile birleşme· 
yi ittifak ile kabul etmiştir. Son 
intibabatta komünistler, sosya
listlerin lehine olarak mühim 
miktarda azalık kaybetm:şlerdi. 
Bunun için bu karar Çekoslo-
vakya amele sınıfının günd~n 
güne komünizmden uzaklaşmak· 
ta ve sosyalistlerle faal bir su· 
rette leşrıki mesai etmekte oi
duklarıoa bir yeni delildir. 

Rlr tren kazası 
ölüler ve yaralılar var 

Coutanes. ~ 7 (A A) - istas
yon civarında bir yo'cu treni ile 
bir marşandiz treni birbirine gir· 
miştir 

Bu trenlerden birisi o'dukca 
meyiili bir yukuştan inmekte 
o!duğund.:ın müsademe şiddetti 

olmuştur öndeki va~onlar ezil
miştir. Şimdiye kadar 3 ceset 
çıkarılmıştır. 15 kadar yaralı 

• vardır. Ekserisinin yarası ağırdır. 
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MUterc•mı ı 
Zonguldak mebusu 

Halil 1 
AiLE - ... - - - -

Genç kızların 
lılardan 

Yedinci fasıl 

yetişmesi Detika 
daha güçtür 

Bu fasıldaki mevzuumuz kari
lerce maldmdur. Çok güç bir 
bahsi tet!sika cesaret ettiğimiz

den dolayı özür dilemek istemi· 
yoru:ı. Gerçi, bunun salibiyeti

mizden üstün bir mevzu olduğu
nu itiraf ederek işin içinden sıy
rılabilirdik. Fakat sözün sırasıt bizi 

tabii bir ızbrarla bu sahaya sürükle· 

di. Gösterdiğimiz bu ihtiyatkar
lık - tetkik ve münakaşamızda 

muvaffak olmasak da· beyhudedir. 
Çünkü, bizim bu letkikatımız, 

ancak bir takım denemelerden 
araştırma ve 
ibarettir. 

hahrlatmalardan 

Genç kıılarln yetiştirilmesi , 
delikanlılarınkioden çok daha 
müşkül bir iştir. Erkek, her za
man kadından daha karışık ve 
daha intizamsız olduğu halde 
biraz iy;liği, birçok kötülüklerini 

affettirmiye sebep olur. Delikan
lının adeta bir imtiyazı vardır: 
insanlar, bir erkek hakk1Dda 
hüküm verirken delikanlılıkta 

işlediği şeyleri hatırlamazlar bile. 
Delikanlı, bata yaparken, daima 
bunları tashih edeceği umulur 

ve tashih edince de herşey unu· 
tulur. Genç kıı; için iş aksinedir 
değil yalnız fenalık , fenalığın 
gölgesi, fenalığın muhtemel ol· 
ması bile, bütün hayatının ze· 

hirlenmesine, saadetinin tehlike
ye düşmesine, ve bilbas~a şeref 
ve hayaiyetin·n kırlenmeaiue •e

bep olur. AkıllantıJak ve durul· 
mak için, kad1Dm hata süzgeçin
den geçmes:ne asli müsaade 

edilemez. Bazı faziletler vardır ki 
sevimli kalmak şartile, delikan-

hyı - muvakkat bir zaman için 
olsuu - bunlardan istisna edebi
liriz. Halbuki kadının daha ilk 

adımda bunlara sahip olması 

zaruridir. Kadından bir taraftan 

edep ve hayA, saygı ve mülaha
za, eksiksiz ve lekesiz olmak şar
tite iffet ve ismet beklenir, 
diğer taraftan hoş ve cana ya
kın olması da istenir. Arzu edi· 
lir ki kadın, zarafetsiz olmasın; 

fakat aynı zamanda l\endi var
lığından zevk almasın. Genç kızı 
muhayyetesinin ateşini söndür
meden, revnak ve zarafetini aşın· 
dırmadan işlek ve ~etin bir ha· 

yata hazırlamak; us1ndırıcı bir 
ukalalığa veyhut netameli bir 
sinirliliğe kapılmasına sebep ol
madan, fikrini inkiş~f ettirerek 
kendisine güzel şeyler hakkında 

vukuf ve malumat vermek; ce· 
miyet hayahmn geıeklerine ya
bancı kalmasına meydan verme· 
den aile içinde ve sırf aile için 
yetiştirmek; işte kadın terbiye

sine lazım olan ço~< müşkil ve 
biribirioe zıt esaslar. Bazı kimse
ler, pek haklı olarak kızın me-

tin bir terbiye almasına ehem· 
ru:yet vermekle beraber bu nok
tayı dar ve sıkı manasile kav· 
rarnak, yAni revnaklı ve şaşaalı 

o'an şeyler şöyle dursun, hoşa 
gidecek cihetlere hiç bir kıymet 
atfetmemek ve kadmın şive ve 
cazibesini temin eden şeyleri 

hiçe saymak isterler. Bunlardan 
claba fena dütünen diğer bir 
takım kimseler vardır ki hakiki 

meziyetlere biç bir kıymet ver· 

1 •• ı ııölf mez er ve mun ı asıran lt 

rünecek şeylere ebemaıi~ 
federler. Eunlarm üzeD 
şey, zarif ve cicili bicili nı ıl 
lar yaratm• ktır. Hatırlama 
zarafet, ruhun bir bBS51 

tutan ve bağhyan kuvvet, 
iç yüzümüzün cazibesidir. 

Oelikanlınm, tahsi tini U 

mekteplerde başarmasını 111 

rece faideli ve makul tel 
ettikse kızın, bilak is evde to 

.... öııOO 
masmı ve anasınm gozu 1' 

bü,-ütülmesini iltizam ederiz. • 
erkeğin hayatında pek mühidS 
r~l oy~ar ve terbiye~in pek ~ 
hım bır k.ıs'?ını teşkıl ~derde 
buki bu thtıyacı tatmıo e kt 
bir tahsil ancak umumi me 
ferde temin o'unabilir. Eu iti 
la fedakarlığa katlanmak ı•. 
ridir. Fakat kızlar için ·tab9' 

ehemmiyeti pek aıdır. Eğer. d 
iddia edilirse, umumi tabsıl. 

"f' 1 doğacak mahzurJann tela 19 

hazırlan malıdır. 
, 

Usul ve kaideye bağlı so 
ve kuru bir tahsil delikanlı" 
ruhuna pek uygun diişsede ı; 
kızları pek az alakadar e , 
Bundan başka (metin ve d~ 
başlı) yı, lhoş ve zarif) ola• d 
ayıracak hakiki ö'çüyü evio 
şmda bulmak pek güçtür •. ı:~ 
kız mekteplerinde, en ~ıy eli 
zengin çocukların sesi bakırı' 
Mali vaziyetleri nisbeten Bf~ 
olanlar, orada l<en~ilerine 'ı 
lüzumu olmıyacak bırçok şef 
öğrenirler, bilhassa imrenmelr 
örnek almak gibi, iktidarlar 
yetişemiyeceği bir takım u' 
auz temayüllere sahip o:urıar• 

"" "" • J 
Hayahn her devri için hlJf 

bir terbiye tarzı vard1r. çocıl' 
ğun terbiyesi, delikanlının ve geO 
kızın terbiyesine uymaz. Bir ı~ 
man gelir ki rr.ubayyele uyarı/ 
Kalbin kapıları ardına kad 

11 açılır; Dimağ yeni yeni fıkitft~ 
zenginleşir; Cemiyet, merak_ıfi' 
tecessüs hislerimizi uyal'dırnı\~~ 
bayat, muhtelif ihtimalJerle \~d' 
ve hayalimizi iş~al etmeğe; ~f 
/asa ruhumuz, hıç du\ madığr, r' 
tehayyül etmediği bir takırn fdlı 
sıntılar duymava başlar. ş.~ e 
bu saf ve tabii temayüllere :a
yapJDah? eunları, sokuk ve i)r' 

şüncesiz bir tazyık ile söod ~ 
mek mi, yoksa kör ve a.kıb:r 
görmekten aciz bir ihmal ıle ~er 
gın ve başıboş bir halde ~ 
türlü dalaletlere maruz bıraklll:, 
mı lazımc!ır ? Bu iki mü~t~~l 
arasındaki haklı ve hatasız ıtı t•" 
noktasını anadan başka kiıJJ . jO 

yin edebilir ? P.u:lsa, aile ·~ıs" 
yetişen bir genç kızın, aile iç' ~ 
de yetiştirilmesi, pek tabii olO'~e 
icap etmez mi ? Bu itibs~ e' 
bir ba111m kız için, hiçbir ıŞ bll" 
işi kadar, hiçbir ders ana .. d•lı 
ba muhaveresi kadar faY 
olanı az. 

(Devamı v•'' ,.;I 
···ı;ı:S , ...........................................•..• ............................................ 11' 

Yunanlılara Jogll 
kömürü satılıyor .. 

. t•" 
Bir lngiliz firması Yuo~~ıs bit 

bahriyesi ve demiryollan Jçı~ d• 
milyon lngliz lirası kıyaıet!11tit• 
kömür vermeği teklif etnııf ~ 
Verilen malumata göre Yuo•f, 
hlar bunun üçte bir~oi tütlidiiı' 
üzüm ihracı suretıle ve ~ 
kısmını da ild senelik vadi 
azar azar öd ir. 



VAKiT 
SayJfa 9 J;.f;:"l';a:~~~~~~~~~~ 

Tarihin 
medeni 
faslı için 

Fransanın Suriye komi-· 
seri şerefine ziyafet 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 1 M Ponsot •a d ld 1.: · , .. ray an ayrı IK • 

Fransa hükumetinin Suriye tan sonra tekrar Perapalaa ot I' .. 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

cemiyetin yazı heyeti tarafından 
bir defa daha gözden geçirilerek 
kat'i şeklini alacaktır. "Türk ta • 
rihinin ana hatları,, eserinin ta • 
mamı 1933 senesi birinci teşrini
ne kadar tamamlanmış olacaktır. 
Bütün eser 2 bin veya 2500 sayı · · 
falık iki veya üç cilt olacaktır. 
Kitabın diğer yedi faslının yazıl· 
ması daha önce Türk tarihi tet • 
l(ik cemiyeti azaları arasında tak
sim edilmiş ve yazılmıya başlan-

fevkalade komiseri M. Henri ne dönmüş, saat 13 te Şükrü~~
Ponsot yanında madam Ponsot ya bey tarafından "Cerde d'Ori .. 
ve yaveri kolonel Dodde olduğu ent,, da şerefine verilen ziyafet~ 
halde dün sabah saat 8,45 te gitmiştir. 

semplon ekspresile şehrimize gel- Heybeliadada bulunan ba •
1 

. t' H"kA . . 1 ,ve mış ır. u ·umetımız tarafından kil smet paşahazrctleri öğledeq 

ÖD t ~ ~~ 
hiOJ b' li•f~ . Rus sporcularr -h;İ~~·vl~d;- Medeniyet faslının yazılma .. 

_. d etı t fı d d sın da vazife alan zatlar şubata 
k lll"i e ile ara n an avet ler ile gelince bütün Halkevi 

e dıı il au f b 1 uJ kadar her ayın birinci ve on be -
r. 11ıı .. ._ 8 ut o c arı cerefine azası · f' 1 • k 1 •lar ve ._,, 

1 
" mısa ır en arşı amı._. şinci günleri saat on beşte edebi-

edı Hı '-• 111 stanbuJ Halk evinde kendilerini misafir odasına almıı· f k ı kl tit lllfiJik b · . . yat a Ü tesi müderrisler meclisi 
e '-İtti ır çay zıyafetı ve- lardır. salonunda toplanacaklardır. 

b r. 

Perapalas oteline misafir edilmiş- evvel Dolmabahçe sarayına el .. 
tir. M. Ponsot'yu Sirkeci istasyo- miş, oradan Ccrcle d 'Orient'ag i • · 
nunda hariciye vekili Tevfik Rüş- derek ziyafette hazır bulunmu: .. 
tü beye vekalet eden dahiliye ve- tur. J 

kili Şükrü Kaya beyle hariciye Ziyafette başvekil paşa haz • • 
vekaleti müsteşarı Numan Ri - retlerile Şükrü Kaya bey ve M. 
fat, Vali Muhittin, polis müdürü Ponsot ile yaveri kolonel Bodde· 
Feh.mi beyler ve Fransa büyük el· den başka Fransa Büyük elçi .. 
çisi kont de Chambrun, Fransa si kont de Chambrun, harici· 
elçiliği müsteşarı M. Barbier, İs- ye vekaleti müsteşarı Numan Ri· 
lanbul Fransız konsolosu M. de fat, başvekalet hususi kalem 
Saint • Jouan, İstanbuldaki Fran- müdürü Vedit, VaJi ve Bele • 
sızlar namına da "Union Fran • diye reisi Muhittin beyler Fran· 
çaise,, reisi ve fransızca Stambul sa elçiliği müsteşarı M. Barbier , 

~ Qll • Misafirler burada bir az isti- Dünkü toplantının sonunda re . 
~~~~ı:;'~~ette bütün misafir fut- rahattan sonra evin üst kat is Akçora oğlu Yusuf Bey, azaya 

gazetesi başmuharriri karşıla • başkatip M. de Hardouin, ataşe • 
mış]ardır. militer kolonel Sarou bulunmut • · 

'"'Jet• 1 e Halk Fırkası idare salonun da hazırlanmış olan bü- yapılan davete icabet ettikleri i • M. Ponsot selam vaziyetinde lardır. 1 
1 

er a b.t. ı rei . C duran bir polis müfrezesinin ö - Ziyafet çok samimi bir hava ;ıd ""''ttı •
1

11 evdet Kerim, ve feye davet edilerek ağırlanmış· çin teşekkür etmiş ve : 

i~İ;.· ~•tı 1
: Halkevi idare heyeti ]ardır. Misafirler geç vakta kadar "- Bundan sonraki mesainiz-

•~t b e spor ~ubesi erkanı Halkevinde kaldıktan sonra sa- de de muvaffak olmanızı tanrı -
S Ufuornuştur. mimi alkıc:lar arasında ayrılmış. dan dilerim,, sözile toplantıya 

ıo l>otcuı " 'h aofııJl' ar Halkevine otomobil· Jardır. nı ayet vermiştir. 

nünden geçerek garın salonuna içinde geçmiş, yemeği müteakiP. 
girmİ§, burada F ranıa elçisi ta - başvekilim izle M. Ponsot araım• 
raf mdan Şükrü Kaya, Numan Ri- da Fransa ile Türkiyeyi alakadu 
fat ve vali Muhittin beylerle ta .. eden muallak meselelere temas e• 
nıştırılmııtır. Suriye fevkalade ko- dilmeksizin siyasi meseleler et• 
miıeri salonda birkaç dakika ka· rafında umumi mahiyette dostane 
larak Şükrü Kaya heyle ve ken- mübahaseler yapılmıştır • 
disini karşılamıya gelen diğer zat- İsmet paşa ziyafetten sonra 

e gıof Toplanlıda bulunanlar 

edef· Atı·nadakı· Balkan Dünkü toplantıda bulunan zat-• rr lar Junlardır: 
d ~ oı • e 

1 
Afet Hanımefendi, Riyaseti -

:L··~lrı' A.i~ ımpıyat ar 1 cümhur umumi katibi Hikmet, 
.,, ~., Bf, Balıkesir meb'usu İsmail 

farla görütmüş1 müteakiben Nu - Heybeliadaya dönmüştür. 
man Rifat bey ve yaveri kolonel Akşam saat 21 de M. Ponsot 
Bodde ile bir otomobile binerek şerefine Fransız elçiliğinde bir 
Perapalaaa gitmiştir. Şükrü Ka • akşam ziyafeti verilmiştir. Husu• 
ya hey de madam Ponsot ile bir si mahiyette olan bu ziyafette 
otomobile binerek misafirin zev- misafir ve zevcesile Fransız elçili
cesine Perapalasa kadar refakat ği erkanından başka İngiltere bü· 
etmiştir. yük elçisi Sir Georges Clerk da 

iy•~' ~lll'J~' 1~ ( A. A. ) - 50,000 ye k oşf u~ tan EOnt a) başta geJi- Hakkı, Mükrimin Halil, Sivas 
irO~ 'lhıd, b OJurıpiyatlarm son gü· yorc.!u. Kendisini ıııırasıyJe aşağı· meb'usu Şemsettin, Eskitehir 
•f'~ . ıt,d •ıır bulumak üzere Ati- daki oyuncu!a: tak ip ediyorlardı : meb'usu Yusuf Ziya, Ahmet Re • 
•' lit • Y.olbuna gelmiş olan In- Pona t ' Romanya)• Manea (Ro- fik, Köprülüzade Fuat, müderris 

şef~ ~ h,~•r•lı ile zabitJerİ!ıi ga· man~·a) , Tosumas t Yunanistan), Behçet, Hamit, Ali Muzaffer, A· 
~ır- -~tdı;tetJi bir ıuret te alkışla- Priftis (Yunanistan) , G all (Ro· ğaoğlu Ahmet, Tıp müderrislerin· 

"!!Ati' ı_ AtultL. manya). den Şevket Aziz, Neşet Ömer,. de-
ug.- "'dır. oakaiarın n etice!eri ~un- O ane lf adar liuvvetini idare niz lisesi tarih mualJimi Fevzi, 

Suriye fevkalade komiseri bulunmuştur. 
Perapalastaki dairesinde aaat Fransız elçiliğinde bu gün de 
on buçuğa kadar İstirahat etmif, M. Ponsot terefine bir öğle ziya • 
müteakiben yanında yaveri kolo- feti verilecektir. Bu ziyafette bat · 
nel Bodde olduğu halde Franaa ı vekil İsmet pafa hazretlerile, hü • 
elçiliğine giderek elçiye kart bı - kumet erkanı ve ıehrimizdcki ec • 
rakmıttır. Bundan ıonra Dolma • ı nebi elçiler bulunacaklardır. 
bahçe ıarayına giderek hususi Suriye f evkalıide komiseri bu 
defteri imzalamak ıureti Reisi - gün saat on beşte Dolmabahçe 
cümhur hazretlerine arzı tazimat sarayına giderek reisicümhur haz 
et.mit, dahiliye vekili Şükrü Kaya retleri tarafından kabul edilecek-

at• 41\,,.' eden l:u ron O} uııcu, adımlarım Rasathane müdürü Fatin, Fen fa-

~"VU aç mı ya ve parlak bir gayretle k 1 
lılet d · e· · · M' bü .. ü tcsi müderrislerinden Hu··snu" I · ı~0 re evır: ı rıncı ı- tun yarı!_çıları birer birer ge· 

~'~cj p lb~nye), 51 saniye 2-1 O. çerek en one gelmekte gecik- Hamit, Ali Yar, Mühendis mek • 
'4 lr .. l&ıs (Yunani st~n~. Uçün· medi. tebi müderrislerinden Yusuf Ra • 

'
lıo"hıyak (Yugos!av~ a). : 8 bi'omdreden soraki vazi- zi, Tıp Fakültesinden doktor Sü • 

yet: Bir!r ci GaU (Romanya), hey], müdeiris İbrahim Hakkı, 
) 

tı.ı1 • ._ lıletre man!ala. Birinci D \"'il"' iki~ci Manca (Romanva ) , 2 saat r. Osman Şevki, Erenköy kız 
''to.1 (~uo_anistan), 14 sani- 2 dakika, 25 saoiy~, üçüne~ Yu- lisesi felsefe muallimi Aptullah 

fi ,~ ' Ikıncı Durac!ovie (Yu- nanh Goumas, 2 s..:at 5 dakjka Latif Nevzat, müderris İzmirli 
er ta) u .. - H d' . G . (\' ' çuncu a JI rıgo· 15 saniye. İsmail Hakkı, Ali Haydar Emir, 

J 

! ~.'-nanistan). P.kerni hsacasından geçer- Müderris Ferit, müderris Şekip, 
~ r·~~. s; PapagEorgiou (Yunanis· ken Rom~nyalı Penait artık iler- müderris muavini Orhan Sadet· 

~d' ı~\ ('r metre 47 iL.inci Kavat• liyemiyeceğini beyan etmiştir. tin, Evkaf müzesi müdürü mimar 
jl~ 0~,._ Ugoslavya), ilçüncü Riez :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Sedat, Müderris doktor Saim 

'_,r ır1S0o ~-). Bu akıl Ali Canip, Hasan Ali, Ahmet Ce-
1'~' )~ ~~ıı :,~etre: Georgacopuolos d vat, Ali Rifat, Rauf Yekta, kon· 
~· ~ •·ıo. ~n), 4 dakika, 13 sani- d vrı•n e servatuvar müdürü Yusuf Ziya, 

ôd' ~-ıı~t, ', •kinci Tsoukalas (Yu· e Musa Süreyya, Amasya meb'usu 
'ıı,.)b,; Üçüncü Lapouzan (Ro- Esat, müderris Zühtü, ticaret oda-llt" S " (Baş tarafı 1 inci aayıfada) 

~ b ltıkİ sı umumi katibi Vehbi, müderris 
ı,e &ı~'o. il atı ama: Birir.ci Andreo· de her kıyrr.et akılla ö~çülü) or. Nizamettin Ali, Hereke fabrikası 
,~ S ('Y Akli kıymeti olmıyan şeylere 
jttf ~ : i~i . Unanistan), :~ metre kıymet verilmiı.· or. Bu sebepten müdiri Reşat, Selim Sırrı, müder-

" 

il.'. "c:ı D · b ff B ~ . S l'h M M"h d' ı 1, ·• Gçtı . sıtc e ( uJgaris· 1 ürk cifinin ink işaf istikameti rıs a ı urat, u en ıs nıek • 
~ ı•). bcij f!urac'ovie ( Yugos· muasır aklın gittiği istikamet ol- tehi müderrislerinden Dr. Kerim, 
·d•1 tb ~tıll malıdır. Muasır akd ne kadar Celal Esat, SeH.m Nüzhet1 Mardin 
t~- i~~i ('( •tlaına: Birirıci Papani- yükseklere çıkabilirse, Türkçe o meb'usu Ali Rıza, İhsan Abidin 
·çıO Q~ti Sbınistan), 6 metre 86; &<adar yükseklere çıkabiJmelidir Ertuğrul Muhsin, Mes'ut Cemil: 
;ıı- a"'t~ 'l(lltaccvie (Yugoslavya ' · ve muasır akıl ne kadar ince Uahiyat fakültesi müderrislerin-
~" İtj ''r•~ Olcinis (Yunanistan). , , tahlıl e~ebilİJ or, ayırabiliyorsa, den Abdülbaki, Konya meh'usu 
•'! 1ı~Ci, '(Yarışı: (1 OO X4 metre). Tüıkçe de o kadar ince tahlil Hamdi, ticaret odasından Hakkı 
e tq i i~irı~ban takımı 43 sani.>e ecebilmeH, ayırabilmelidir. Nezihi, Felsefe mualJimi Hilmi 

a.l'a,.~ "1 Rcmtn takımı, iiçün· - [uı:un için yavaş mı, çabuk Ziya, Muallim Niyazi, müderris 
~ .,.,., takımı. mu gitmelidir? Neşet Ömer, Abdülkadir, Hilmi 
ltı~te •:rı 42 kilom .. tre 750 - Buı:un için çok sür'atli git· Ömer, Tevfik, Galip Ata Beylel·. 

a. 'b•k '•afede yapıJan koşu mek icap ediyor. Türkçenin :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
lt "16a. ••ı: inkjşaf kabiliyeti, ki ben l::una Dı'lı.mizele belki başka dilde ol-
. .._ .. ,t~btlcay . . (Türkçenin dehası) diyorum, son 
~ ... oaı le a ııhrak edenler kurultayda çok kuvvetle ve çok madığı görülen bir dinamizm 
L ... 'ti aıabıs d h k ' mevcut o!cluktan sonra, onu en 
q~I er 'd· ın an a ıa et vüzuhla meydana çıkmıştır. Türk· · tııı ı ı At· yüksek ve geniş b~.lgı ~e hislere -t• •rı •b • ına stadyomunda çede l:u istidat varken, bu isti- intibak ettirmek guç bır şey de-
'·ı'11ld,ı_. ali Maraton iJe Atina dadı lrnlJanmamak hatıra gelmez. "eı •q y ı d ğildir. l~ı,~ erde \tlio unda muhtelif me· Türkçenin ittisa kabiliyeti, ina- Bu iş en sür'atli bir surette 
~.. 'il cude a•tı'rı'lmı·ş olan mizmi, bir kere temamile, ilmi O T" k .1 'il a~ k J vapıJabilir. zaman ur mı -
~ Op illerle ı · esaslara göre meydana çı ma ı· 
ti t.!"18rl ez erınden verilen dır. Sistem haline konmalıdır. Jeti, öyle kuvvetli me?eni bir 

~ 22 ı'ttı~~e ~iJdirilen haber· Sonra bu mükemmel cihaz be· silaha malik oJacaktJr kı, bunun-
titaa:_'ci 1c·ı dınleyorlardı. şeri yelin bugün vasıl oldu~ u ni· Ja akıl dünyasında ırkına layık 

beye de kart bırakmıttır. t' ır. 

Küstah bir dolandırıc;-
<Ba, tarafı 1 inci aayıf ada) Vahit bey de muhterem müşte• 

Porsuk salonunda mükellef bir risini teşyi etmiştir. Ertcai sabah 
masa hazırlatmış, lconso!os mua- Vahit bey konsolosla görüşmek 
vj~i . beye temiz bir ziyafet çek- üzere otele gidince, meçhul ıah· 
mışhr. Az daha oturduktan son· sın oteldeki odayı da kilitledi· 
ra, Vahit Beyle memur bey, ka- ğini, kimseler~n gelmediğini an
p~da. bekJiyen JUks otomobile 1 Jamış, ve şoforJe karşılaşmıştır. 
bmm•şlcr, Istanbuldan gelecek Ankara dan buraya kadar ] 20 
olan konsolosu · t'kb I . . . liraya pazarlık yapan zavallı fO· 

ıs 1 a IÇID ıs- .. w .. 

tasyona g't · 1 d' F ı. t b' for de meger henuz beş para . . ı mış er ır. aKa 1- almamı imi 
rıncı trenle konsolos çıkmayınca N . ş d ş. . 
'k' · h .. etıce e Vabıt l:-eyin d ı ı yenı a pap arasında şoyJe f" .. d . e, ŞO· 
bir sözleşme geçmiştir: orun e yaman bır dolandırıcı 

- Konsolos çıkmadı monşer?. tarafından _çarpıBıkları belli ol-
- Evet .. Esasen ben de An- muş, her ıki felaket arkadaşı 

kara trenile çıkacağını tahmin polise. koşmuştur. 
ediyordum. PoJı~ vakayı öğrendikten 800 .. 

- OJabilir. ra takıbata başlamış, Bozi!yük 
- Burada birkaç saat bekle· ve Bursayada iki memur çıkar-

mektense, konsolosu gidip Eo- ~ıştır. Eursaya giden memur az 
zöyükten istikbal edelim. bır ara~tırmadan sonra dolandı-

- Siz gidiniz. Ben yarın gö- rıcıyı bır otelde, gene ayni ihti· 
rüşürüm. şam ve vakar ile otururken ya· 

- Pekala .. O takdirde, benim ~alamıştır. Herifin iizeriude 195 
yanımda pekaz bir para kaldı. lıra bulunabilmiş ve Borsadan 
Otel ve otomobil hesabını kes· Es~işehire getirilm i ştir. 
mek lazım. Lütfen bana yüz eUi . u. adamın Sırp tebasmdan 
lira verebilirmisioiz? Mılovıç isminde maruf bir do-

ISO yerine 250 lira lan~ırıcı olduğu nlaşılmıştır. Mi-
Hiç on üç bin liralık bir iş lovıç hadiseyi baştan nihayete 

İçin 150 Jira esirgenirmi? Vahit kadar anlatmıştır. Şimdi, halledi-
bey derhal cüzdanına sarılmış, Jemeyen bir nokta kaJdı : 
içinden 150 yerine 250 lira çı- . Bu herifin üz~rinde çıkan 195 
karıp bu adama vermittir. Niha- Jırayı Vahi~ Beye mi yoksa An-

Celil 

~ ı ometrede Yunanlı hai bilgilere ve nihai hislere bir genişHkle cevelan edebiJe-
ktir. 

yet bilet ahnmıı, yolcu trene r~arada?n gelen şoföre mi vermek 
yerleşmif, kılar hareket etmiı, azım •• 
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Hikaye Hatıranın dönüşü Yazan: ı 
fa. 

Mehmetcik, vagonun üzerine 
çılanıt tamiratla me§guldü. Vago· 
nun bulunduğu yer, istasyona pek 
uzak değildi. Onun için gelen 
trenlerden birisinden, uzak akra· 
balarından birisine benzettiği bir 
kadının indiğini gördü ve usta 
baıma: 

- Çavu§, dedi, müsaade eder 
miıin gidip bir bakayım. Galiba 
bizim akrabalardan biri gelmiş. 

- Peki Mehmet, git, sen çalı§· 
kan bir çocuksun. Sen ne zaman 
istersen sana izin veririm. 

Mehmet vagonun üzerinden i
nerek istasyona girdi • burası Kü
çük çekmece istasyonu idi - ve ih
tiyar kadına yaklaştı, sordu: 

- Teyze beni tanıdın mı? 
ihtiyar kadın, gözlüklerinin ü· 

zerinden dikkatle baktı. Sonra, 
buruıuk yüzünde bir sevin~ güne· 
fi açtı: 

- Mehmet, diye haykırdı. Ayol 
sen ya§ıyor musun? Seni biz öldü 
biliyorduk. 

Ve kadıncağız ağlamağa baıla
dı. Ne de olsa karc!aş çocuğu. 

Nakiye teyze, Mehmedi, harpte 
ölmüı zannediyordu. Esasen Meh
medin şehirde ondan başka akra· 
bası yoktu. Mehmet filhakika a· 
ğır surette yaralanmış, uzun müd
det tedavi edilmişti. Mehmedin 
yarası başından olduğu için, has· 
tahaneden çıkar çıkmaz kendisini 
pek toparlıyamadı. Zira, yara, ha· 
tıruına da biraz halel vermişti. 

Mehmedi, yanına almış olan bir 
hayır sahibi zat, onu Flurya kö
yüne götürmüş, beslemiı, $0nra, 
evlendirmişti de ..... O zamandan· 
beri Mahmet biraz iyile!İr gibi ol
muştu ama, gene bir türlü tama· 
men kendisini toplıyamamıştı. 

Şimdi, kendisine, şimendifer şir
ketinde küçük bir iş bulmuş çalı· 
şıyordu. O gün uzaktan teyzesini 
görür görmez, beyninde şimıek 
çakar gibi bir şey olmuş ve onu 
tanımıştı. 

Nakiye teyze, Mehmetten bun· 
ları öğrenince hemen yakında 
olan köye gidip karısıni görmek 
istedi ve gittiler. 

Mehmedin köylü karısı ile ıe· 
birli teyzesi kaynaştılar. Fakat 
teyze: 

- Haydi, gidip yemeği, Flurya
daki gazinonun lokantasında. yi
yelim! 

Diyince Mehmedin karısı kızdı: 
- Ne o, dedi, benim yemeğimi 

beğenmiyor musunuz? 
Mehmet aralarına girerek yalıt· 

tırdı ve akşam üzeri Nakiye teyze 
ayrılırken, Mehmede on lira bile 
bıraktı ve: 

- Kızım Safiye, dedi, zengin 
bir tüccarla evlendi. Yazı geçir· 
mek üzere Fluryada oturuyorlar. 
Yann, öğleden sonra "Solaryum,, 
a geliniz, Remzi Bey diye sorunuz 
sizi tanıftırayım. 

Ertesi gün, Mehmet ile karısı 
Ayşe bayramlık elbiselerini giye· 
rek gittiler. Nakiye teyze, belki 
bulamazlar diye, onları kapıdan 
kartıladı ve içeri alıp kira ile ve· 
rilen yerlerden birisine götürdü. 

Mehmet Safiyeyi görür görmez 
tarumıf tı. Safiye de onu tanımı§· 
tı ama, çocukluk arkadaıının böy
le bir köylü kıyafetinde olması 0 • 

nu rahatsız ediyordu. Mehmet ise 
Safiyeyi bu kadar yatlı bir adam 
ile evlendirdiklerine kızıyordu. 
Hakikaten Remzi Bey bıyıksız, 
sakalsız yüzüne rağmen, pek ihti
yar görünüyordu. 

Ayte ise, Safiyeye yan yan bak· 
mak istiyor, fakat onun İpekli el· 
biaelerinden çekiniyordu. Nihayet 

ilk tanıtmanın • hem de bu şerait 
altına • verdiği soğukluk kırıldı; 
bunda Nakiye teyzenin büyük bir 
dahli olmuştu. 

l/o • "" 

Aktam olmağa başlamıştı. 
Mehmet, yemek ve gitme zamanı
ıiın geldiğini düıünerek kalktı. 

Fakat Safiye: 
- Gitmeyiniz ayol, dedi, biraz 

bir şey yiyelim. 
Mehmet ile Ayşe sıkılarak otur· 

dular. Akraba da olsa, şehirlilerle 
yemek yemek onlara müşkül geli
yordu. Bununla beraber, deniz ha

vası karınlarını acıktırmış olduğu 
için yemekleri işteha ile bekledi
ler. 

Fakat umdukları gibi çıkmadı. 
Çünkü, bu köylülerin yemek vakti, 
ıehirlilerin çay vakti idi, ve Meh· 
met ile Ayte, çay ve bisküi ile ka
rınlarını doyurmak mecburiyetin
de kaldılar. 

Günler geçiyor, Mehmedin ha
fızaıı tamamen uyanıyordu. Şim
di, lstanbulda Nakiye teyzenin e· 
vini hatırlıyor, Safiye ile oynaıtık
ları zamanı, mektebe gidişlerini 

göz önüne getiriyordu. Hatta, bir 
gün, yalnız başına lıtanbula indi. 
Ak.saraydaki eski evi yalnız başı· 
na bulabildi. Pek tabii evde kimse 
yoktu. Hep Fluryada idiler. .. ,,. 

Safiye, Mehmedi bu halde gör· 
mesine rağmen, onda rüyalarına 

giren askeri tanımıftı. Plaj hayatı 
iki ıenedir bir türlü müsbet bir 
netice vermemit olan evlilik ha· 
yatının inkisarları ile birle,erek, 
damarlarında yeni bir kan dola,

tırıyordu. 

• • • 
Remzi Bey, güneşin kendisine 

vereceğini tahmin ettiği gençliğin 
tamamen aksine olarak vücudü· 
nün gittikçe lapalaıtığını hissedi
yor, bütün gününü uyumakla ge· 
çiriyordu. 

Ayte, Mehmedin kendinden 
g'ün geçtikçe uzaklaştığını hisse· 
diyordu. Bu köylü kız, insiyakı ile 
büyük bir hadiıenin arifesinde ol· 
duğunu hissediyor, fakat daha 
§İmdiden kadere boyun eğiyor· 

du. 

• • • 
Bir gün Safiye plajda yatarken 

uzaktan kendisine yabancı olmı· 
yan bir adamın, deniz kıy af et ile 
ilerlediğini gördü. Bu adamın göz
lerindeki gözlük onu iyice tanıma
sına mani oluyordu. Adam geldi, 
Safiyenin biraz ilerisine uzandı. 
Bir müddet öyle durduktan ıonra 
gözlüklerini çıkardı ve: 

- Safiye, dedi, iıte geldim, be· 
ni beklemiyor nıuydun? 

Bir tereddüt •.••. Bir an dütün
ce. • • . . . Bir karar ve bir cevap: 

- Mehmet canım, seni hiç bir 
vakit unutmamıştım ve her zaman 
bekliyordum. Yalnız, ne yalan 
söyliyeyim, evvelki gün seni gör· 
düğüm zaıman artık aeni bekleme
nin bir hayal olduğunu zannetmit
tim. 

- Safiye, hayal ile hakikatın 

arasında o kadar büyük bir fark 
mı var? Bak, işte geldim ve hem 
ayrılırken trende dudaklarımda 

bıraktığın ÖpÜfÜn bütün hasreti-
le .•..•••• 

• • • 
Nakiye teyze, Remzi Beyi tesel

li etmekte gecikmedi. 
Zavallı Ayfeye gelince, o kade· 

re çoktan razı olmuıtu. 
fa. 

VAKiT 

Sabık lngiliz Başvekili 
Loit Coc ç Bağırıyor : 

18 Te,ri~ 

Sulh tehliked 
Milletler Cemiyeti ümitsizdir! 

Ve çökmek tehlikesile karşılaşb. Japonya dünyaya ~~ 
dan okuyor. Ekalliyetler utanç verecek vaziyette 
Berlio, 17 (A.A - Sabık Io- seven milyonlarca kimsenin Gmit- tirilmesi memleketlerdeJI 

giliz başvekili M. Lloyd George ferini bağlamıı oldukları Millet· ayrı ayrı ellere dilıen t, 
gazetelerden birine şu yazıyı ler cemiyeti 13 aene karıı~aıtığı rında ıilAblarJa yığıhp b 
göndermiştir: güçlnklerden kendisini iyi, fena bir takım açık şehirlerin 

''Milletler cemiyeti, bugün yı· kurtarabilmiıtir. daman edilmesi ve binlerc:f 
kılıp çökmek tehlikesile karıı· Fakat Milletler cemiyetinin taılaran ölmekte olmall 
!aşmış bulunuyor. Almanya, bü- ikinci derecede ehemmiyetli me· renin gülünç iki yOılD 
tün devletlerin silahlarını azalt· seleler ortaya çıktığı zaman ka· göstermektedir. ~ 
malarım israrla istiyor, fakat zandığı muvaffaluyetler onun Şu cihet tamamile aşiklr 
Fransa buna ra2i olmiyor. Mao· birinci derecede mühim mesele· milletler cemiyetii misakıO' 
çuride Japonya bütl.n dünyaya ler karşısanda vazifesini yerine eden büyük devletler Ceo ,ıı 
meydan okuyor. g'!tirmemiş olması mazur göste· evvela kendi milli maksat! 

''Ümitsizlik altında ezilen, ac· remez. müessir bir vasıta naıarile 
ze düşen Cenevre müessesesi Bir çok nsmi ve aleni vaitle- mışlar fakat ondan isti 
ise ellerini oğuşturup duruyor. re rağmen akaliyetlere bili utanç imkan bulamadıkları ıaOJ•• 

11Birço~ memleketlerde sulhu verecek bir surette eziyet çek- bor görmüşlerdir. ······:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •••.•• 

AMERIKADA 1 Darülfünun ve TürkÇ 
180 lktısatçı imzasını "11'' 

havi bir istida Serbes dersler açılacak, ıstılahları 11) 
Washington 17 (A.A) - 180 çeleştİrİlecek, büyük bir eksik ol 

iktisatçının imzasını havi bir is- •• • • ı ~ 
tida reis Hovvere verilmiştir. is· meşhur eserler terCUme ettırl eCt 
tida gümrük kanunundan doğan 
bütün müsavatsızhkları ve bahu· 

sus ecnebi memleketleri muka
beleibilmisile sevkeden ve ez· 
cümle müsavahı2lıklarm kaldı· 

rılması gümrük kanurmnun bu 

baptaki mahsus ahldimına tevfi· 
kan istemektedir. 

Bir çiftçi kafilesi 

Sof ya, 17 (A.A) - 8 i kadın 
ve 9 u çocuk olmak üzere dOn 
39 çiftçi muhacir Belgrattan bu· 
raya dönmüşlerdir. Aralarında 
sabık naıırlardan Albanosoff ve 
Stoyanoff da bulunmakta idi, 
Knfile Bulgar toprağına girer 
girmez zabıta bütün erkekleri 
yakalamı,hr. Albanasoff, Stoya• 
noff ve diğer dört kişi Sırbis· 

tana geri gönrJerilmiştir. Geri 
kalanlar Sofya hapishanesine tı· 
kılmıştır. Burada umumi affın 
ilanına kadar kalacaklardır. 

iki romorkör arasında bir 
çarpı~ma 

Lovestoft. ( lngiltere'de) 17, 
( A.A ) - Herriougho atlı bir 

romorkörün tayfasından 4 kiti 
başka bir romorkörle çarpışma 
neticesi o~arak denize dökülmüf 

ve boğulmuştur. Herriougho ·nun 
tayfaımdan sağ kalan 5 kişi 
öteki romorkör tarafından kur
tarılmıştır. 

Karışıklıklar 

Berlio, 17 (A.A) - Dün bu
rada iki defa son derece şiddetli 

çarpışmalar olmuştur. işçi ma
hallelerinde gelecek intibaplar 

için propag.anda beyannameleri 
dağıtan 400 kadar Hitler:ci ko
monistlerle çarpışmışlardır. 

Komonistler Hitler'cileri taşa 
tutnıuşlar ve polisin raporuna 

nazaran tabanca ile kurşun bile 
atmışlardır. Çarpışanları birbirin· 
den ayırmak için zabıta sopa ve 
silah kullanmağa mecbur o~muş-

tur. Bir Hitler'ci ile tesadüfen 
sokaktan geçen birisi aldıkları 
kurşunların tesirile ölmüşlerdir. 

Biri polis olmak üzere 12 kişi 
aiır surette yaralanmııtır. 

Ankara, 15 - Maarif veki· 
leti, darü füounda serbest kurs· 
lar açbrmak niyetindedir. Bu 
kurslara darülfünuna girmek hak· 
kını haiz olmıyan gençler, devam 
edecek ve yüksek tahsilden is
tifade edeceklerdir. Fak at bu 
devam tabii onlara yüksek tah
sil mezunları bakkmı bah,etmi· 
yecektir. 

Bundan baıka vekalet yeni 
neslin ilmi istifadelerini temin 
etmek için garbın ve ıarkın en 
büyük ilim ve irfan eserlerini, 
Türkçeye tercUme ettirmek ni· 
yetindedir. Eu ilim eserlerinin 
lisanımıza nakil ve tercümesi işi, 

şark ve garp lisanlarına · vakıf 
olan darülfünun müderrislerine 
verilecektir. Bu eserler, lisam· 

·ı 
ilmi ıstılahların türkçeleştirl ~ t 

meselesidir. Bu hususta eO 

yUk himmet ve gayreti0 /ı ~ 
adamlarımıza ve müdett 
terettüp ettiği beyan edil!Slel 
dir. ilim adamlarımızın .,,oo J r 
ve hocaların kendi ibtisa5 _.) 

ları dalıilinde, tiirkçelefti~J 
leri veyahut yeniden ~~\~a 
ları il~i ıstılahlar, teşk!lı /: 
nlilen ılmi ıstılahlar komısY ~ 

gönderilecek ve orada e\ 
geçirilerek muvafık iörD 
kabul edilecek, ileıide ye 

basilması kararlaştırılan ili' 
taplarımızda arapça ıst 

yerine kullanılacaktır. • .J 
lahlabların türkçeleştif.I 

suretile, çocuklarımız uzuO 
mıza nakledildikçe, vekiletçe 
bastırılacakhr. ça ıstılahları ezberleme•.) 

kafa patlatmaktan kurtarı'~ 
Vekllet bu suretle, bu gün ı• tahsilleri daha ziyade kO , 

mekteplerde okutmakta olan ye· tıı 
ni neslin ilim ve kıymetli eser· tırılacaktır. Mllarif vekile l ,f 

ler okumak huıusundaki ihtiyaç- inkıllbı meselesinde, süJt 
larmı tatmin etmiı olacaktır. metotla çahşmak azmi 

Vekaletin çok bilyük bir ehem· Maarif vekili Reşit Galİf 
miyet verdiği meselelerden biri geniş ve pratik bir progr•'° 
de, bugOn lisanımızda kullanılan ıırlamıştır. 

......... •• • ..... --__.. ...... ·--::······::::::::.-::--· ....................... :::.-! ( 
····-····a:::.:am----ır:nc::: ... -.................... ....... • ........... •••••••••••••••• 1 
Bir cenazeye çarpan Bir yangın ve b 

otomobil mllyon ziyeo 
ııJ 

Dublin, 17 (A.A) - Bir ce· 
naze alayı bir sokak k8şeşini 
dönmek üıere iken, at koşula· 
rından dönüp olanca sür'atile 
ilerliyen bir otomobil yıldırım 
gibi kalabalığa dalarak erkek, 
kadın, çocuk 30 kişiyi yere yu
varlamıştır. 

Cenaze arabası parçalanmış 
ve tabut yere yuvarlanmıştır. 
Ufak bir kız ölmüş ve takriben 
12 kiti ağır surette yaralanmış· 
hr. 

Bir suikast 

Cordoba, 17 (A.A) - Tıp fa
kültesi müderrislerinden M. Al-
varenque ile M. Valkerin ev!eri 
önünde iki bomba patlamışhr. 
Bir kiti ölmüş, 6 kiti yaralan· 
mııtar. Bu suikast, komünist ta
lebeye atfedilmektedir. 

Birçok kimseler tevkif olun
muttur. 

Monaco, 17 (A.A) - tti•' 
eden bir yangın Cap . ~ 
otelini tahrip etmiş ve bıt bİ 
yondan fula hasara sebe 
vermiştir. 

Atyarıı_m_d_a,...b-ir-:ıabll d 
şerek ölmüştiir 

nıı b 
Parague, (A A) - Bor 

nelmilel manialı ko~u, dÜ~ 
dubico'da 30,000 den faı İt 
yircinin huzurile ve birk•~..,ı 
sız zabitinin iştirak ile. Y.8P1 os 

Bu zabitlerden bırı. ~ ~ 
Popler, bir mania üıe~ı1P ;,t tarken attan düşerek o rP 

Hapishanede iıyaJI 
Montgomery (AJabaıP) " 

. b• 
(A. A; - Mahalli bapııt'C , e ı 
vukua gelen bir isyao

2
3 ode 

de bir mahpus ölmDt 
•• ralanmıştar. Bu iıyao h•P1 

mevcut 950 mahpusun 
iftirak etmiıtir. 

t 
d 
d 
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......._ 18 Teşrinievvel 1932 VAKiT 
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Al k•ı• 1 LAN man Bacve 1 1 ve lstanbuldaBahçekapudaAna· 
., dolu han No: 15 yazıhanede 

el.han ı·ktısadı·yatı komisyonculukla iştigal eden 
Mehmet Hilmi beyin kongurda· 
to akdi için mühlet itasa zam
nmda vaki olan müracaatı lstan
bul icra Reisliği tarafından kabul 
edilerek icra ve iflas kanununun 
on birinci babı mucibance kum· 
serlik vazifesini ifa etmekligim 
tekarrilr etmiş olduğundan : 

41nıan ..;alları hariçte müşkülata maruz 
kal111asa Almanya borcunu ödeyecek 
c.!,~ERBORN, 17 (A. A.) - de olduğ~nu ispat etmiısek de ec· 

.. 1 Alınanya iktısat alemi mü· nebi sermayelerinin yeniden çe • 

:••i.~lerinin huzurunda bir nu - kilmesi mümkün değildir. Bu se· 

Pe IO~liyen hatvekil L. fon Pa - hepten dolayı ecnebilerin Alman 

r il, buyük iktısadi inhidamın e yaya ikraz etmit oldukları serıma
~ii~e dair olan alametlerin yelerini konsolide edeceklerini 

~l'lrıı§ olduğunu beyan etmiştir. ümit ediyoruz. 

td'lktıaadiyatın ıslahı için ittihaz Cihan iktısadiyat konferansın· 
1 Ilı' ı tiıı· 1' olan tedbirler, semerele • da alacaklı devletlerin borç u • 

ı~ "ermiştir. 1931 eylulünde ların taahhütlerini ancak emtia İ· 
le . ·Ooo kişiden ibaret olan işsiz- le tediyatta bulunmak suretile ifa 
ı~n miktarı, 1932 eylulünde edebileceklerini kabul ve teılim 

·OOo e inmiştir. etmeleri için 11rar edeceğiz. 

~ Bo~ıada muamele gören es -

ti Pıyasaları, yüzde 15 nispe • 
ilde artmıştır. 
Baı · ,_ ı zırai mahsullerin kon • 

'C!l. 
~ Jantnıana tabi tutulması, mü • 

Y'eka. n t' · d · 'h d'l · o) e ıcerıın e ıttı az e ı mış 
an h' 

Alman emtiası, ecnebi piyaıa • 
larında pek fazla müşkülata ma 

ruz kalmadığı takdirde Almanya

nın harice olan 20 milyar miktar 

rındaki borcu, tahammül edilmez 

bir yük teşkil etmez. 

Cihan iktııat konferansı, mec • ~b· ır tedbirdir. Almany:a, ec • 
Ilı 1 ll'lemleketlerin kontenjant· huri döviz rejiminin hususi iktı • 
Ilı ' 11 tedbirlerinden müteessir ol sadiyatın yeniden kalkınmasını 
~tur. Fakat Almanya buna temin edebilmesi için iktısadi 
heı 1 kat'iyyen boykotajla muka· maniaların ve beynelmilel tediye 

tde hulunmamııtır. muamelelerinin maruz bulundu· 

taa ~iı, başka memleketlerin zi · ğu müşküllerin izalesine çalıtıl -
lırıi h b . v l d tQı er at etmıye ugraşmıyo. ma ı ır. 

) ' kendi ziraatimizi kurtarmı - Benim fikrimce mukaddes Al-
' Çalışıyoruz. 

ta lf er ne kadar hariçten istik 

man imparatorluğu, bazı gazete

lerin iddia ettikleri gibi emper • 
ı ed·ı 

~l\ ~1 ll'liş olan paralara. mahsu· yaliıt değildir; o, merkezi Avru· 

ı, f milyar rayişmarktan faz patla '.Alman Yü1ttlrünün ifa etme· 
Para 'Vererek b ti Al A t""' • 49 .. ·~.- .... • "f d · )'ıır u sure e man- ıı azımgeıen vazarenın ı a esı -

ltb....~ iktısadi kabiliyetinin yerin· dir. 

n..._ -..ıltll:::z:::••ı::::::::::::::•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••• ••••••••••-••zı-••-••••••••n•ı•••••• .. ............................................... ......•....... . ..................... . 
• 
h taraftan silahlar azalacak lakırdısı 
diğer taraftan donanma hazırlığı 

1 - Mumaileyte alacağı ola~
larm l 9-10-932 tarihine müsadıf 
Çarşamba gününden itibaren 
6-11·932 Tarihine müsadif pazar 
gllnfine kadar her gün saat 
17· 18 arasmda Bahçe kapuda 
dördüncü Vakıf Hanında 35· 36 
numaralı yazıhaneye veıikalarile 
beraber müracaat ederek ala-

caldarım kayıt ettirmeleri ve bu 
müddet zarfında alacaklarım ka· 

yıt ettirmemiş olanların kongurdato 
müzakeresinden hariç kalacakları. 

2 - Alacaklarım kayıt ettir· 
miş olanların 7-11-932 Pazarte
si gününden itibaren 16-11-932 
Çarşamba güniine kadar her gün 
17 18 arasında mezkur yazıhane· 
ye müracaatla alacak vesikaları· 
na tetkik edebilecekleri. 

3 - Alacaklarını kayıt ettir· 
miş olanların 19- l J-932 Cumar· 
tesi günü saat 15 de mezkur 
yazıhanede vui<ubulacak alacak
lılar toplanmasına gelmeleri ilin 
olunur. 14877) Kemser Kemal 

Galatada Mumhane civarında Luit hanında 
mukim Avusturyalı Oksina seyrilJCfain kum
panyasma: 

İstanbul Uçilncll icra Memurluğundan : 
TUrkiye Tütun İnhisar idaresinin zl.mınetl

nlzde ba ila.m matlübU bulunan 630 liranın 
maa faız ve masarif ve ücreti vekA.let haciz 
yolile vaki takip te.le bi üzeri.ne tara.fmıza. ic-

ra emri gönden.im ş ise de mezkur mahalde 

olmadifmiZ .-e tkaırtetjfADraımn meçhul bu· 
lunduğU anlll§llmasms. bina.en ua.nen tebligat 
lcruma karar verilmiştir. Tarihi ilAndan iti 
baren blr ay zartmda borcu masratlarlle 
birlikte ödemeniz ıuımdır. Bu müddet için· 
de borcu ödemez veya tetkik mercllnden ya 
temyiz yahut iadeyi mahkeme yollle alt ol-
duğu mahkemeden icranın geri bırakılmuma 
dair bir karar getirmez iııeniz hakkmızda 
cebri icra yapllacağt ve bu müddet içinde 
icra ve ttıAskanununun 7' tıncU maddesi 

\l mucibince mal beyanında bl\lunmanız ve bu· 
\. AŞlNGTON, 17 (A. A.) - ini inkızaaından 7 sene sonra ik· ıunmazsanız hapisle tazyik olunacağmız ve 

tı~re . d k' . • 1 d'l . olacakt haldkate muhali! beyanda bulunurııanız ha· 
ıL " .nın önümüz e ı ıçtıma ma e ı mı§ ır. ~ bah plale cezııland.ınlaca.ğtnız mezkur icra emri· 
'1-L" eaınde bahri ticaret yülaek Amerika riye mahafili, ha nın tebliği makamına kaim olmak üzere i1An 

f ~nının ayandan Winson tara • li hazırdaki vaziyetine nazaran olunur. 
lllda, ... 

10 
. b. ..dd . . Amerika donanmaıımn 1930 1--------------

•-.t •• &• senehk ır mu et ıçm """ .n t r.. L •e•i "~ f Londra muahedenamesi muci· ~aru~ıa ana '"' . .-a 
ıı.. 1 edilen ve 616 milyon dolar - ... .n ı.ağ.n ~en ı ... '- hince lngiHz donanmasına müsa· r~uaur u unu 
o) t'af ihtiyarnı istilzam edecek vi ve Japon donanmasına üçte bir Talebe için münakasa ile yap· 
~~ hahri inıaat programının ka· nispetinde faik olacak yerde 1936 tmlacak 700 çift kunduraya ta· 
,~uauıunda 11rar edecekleri da üçüncü dereceye düteceğini lip olanların 24 T eırioievvel 932 
t~e 1~ e~ilmektedir. Kongr~nin iddia etmektedirler. pazartesi günü saat 14 te ve 
d il ıçtı.ma devresinde tasdık e Bahriye nezareti istatistikleri, münaka şartlarını görmek isti-
~ed"" • b h · 30 ·ı 1 · d h g" N daı ıgı a rf proJe 1 ını yon deniz intaatı programı hemen yen erın e er un uruos'Da· 

~ttrt'-t 20 vapurun inşasını derpif tatbik mevkiine konulmadığı tak. niyede Cemiyeti Tedrisiyeye mü· 
tltrt ekte idi. Eğer önümüzdeki iç dirde ite yarıyacak halde bulunan racaatJarı. \5514} 
ır k_ devresinde bu kanun layiha Amerikan torpid·o muhriplerinin 
t~ buı edilecek olursa inşaat 31 _ 12 - 936 tarihinde lngiliz 
~tih1 b ~'"' arına konulacak olan ıon torpido muhriplerinin dörtte ir 
.. tırJ .. r · · d d k l "' el~ ~ ın ınşaatı, 1943 senesın· nispetinde unun a a acagını 

''ni Londra muahedenamesi· göstermektedir. 
ı:::hl:n:m::::::::::::::::::::::::::.-:::::s::::::ı::::::::n:r.-.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

~LMANYADA Beşiktaş icra dairesin~en: Bır 
~ borçtan dolayı mabcuı o.up açık 

tlsa meler bir türlü arttırma suretile satılmasına ka· 
eksik de"' il rar verilmiş olan 212 No. h M_il· 

bort g ner markalı maa dolap kasa de 
)a"al aıunt, 17 (A.A) - Nas· . 'k' koltuk rusum •t sosyalistler ile kom;_jnistler bır kanape 1 1 

•• • 
t 181tıda vuk 

1 
b 1 telliliye ve ihale pulu muşterı-

Qİrb· . ua ge en ve un arı O 932 •t-ınden k · · l' · sine ait olmak Uzere 24· 1 · 

l
tovelverle v:yırmal ııçm ~do ıhsın tarihine teradüf eden pazarteli 
tıi sopa ar a mu a a- dd 1 . d 

be ınecb · t h 1 1 .. günü saat 13 den 14 ra e erın e 

ı~•dernelerdeurbı~e ası olan mu- Galatada mumhaoede eski ıarap ••t .
1 

. ır nasyona sosya· . .. ü d 
1 e bir k d "l .. r· 12 iskelesi muradiye hanı on n e 

!•raı. vard a ıBn ol mduş ur.b' . . hazır bulunacak memura müra· 
''b t ır. un ar an ırısı 4881 

tııtanbul t)çilncil lcra Memurluğundan: 
Galate.da ÇinlU Rıhtım Hanında mukim 

s. Hotman Nakliye Şirketine: 
TUrklye Tütün lnbisa.r idarestnın umum 

mUdürlllğilııiln lstanbul mahkemci asliye bt
rlnci ticaret de.iresinden istihsal eyleditl 
5/Mayıs/926 tarih ve 264 No.lu ilO.ma mUıı
teniden e.zgayrl ma.srat 10535 lira.nm tahsili 
taleblle ita eylediği 22/10/931 ta.rlhll takip 
talebi üzerine adre.111.ni.ze gönderilen ödeme 
emrine mübaşiri taratmdan verilen meşruha· 
ta nazaran ikaınetgO.hmızm meçhul kaldığı 
anlaşılmasına binaen lllnen tcbliğat icrasına. 
karar verilmiştir. Tarihi llAndan itibaren bir 
ay zarfında. borcu masraflarlle birlikte öde· 
meniz ıazımdrr· BU müddet !Cinde borcu öde
mez veya tetkik mercilnden ya temyiz ya
h t ta iadeyi mahkeme yolile ait oldugu 
ınuahkemeden ıcrs.nın geri bırakılmasına blr 
karar getirmezseniz hakkınızda cebri icra 

ıtacağı ve bu müddet içinde icra ve lflM 
:~ununun 74 Uncil maddesi mucibince nıal 

da bulunmanız ve bulunmazsanız habeyanm 
pisle tazyik olunacağmız ve hakikate muha-
lifi beyanda bulunur iseniz hapisle ce.zalan
dırılacağtnız mezkur icra emrinin tebliği 
makamın& ka.im olmak üzere illn olunur. 

Savıfa 11 

Büyük Tayyara Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

4 O. O O O Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Fırsatı Kaçzrmayznzz 
iştirak Ediniz ••• 

Kiralık Klgir hane ve dükkln 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden: 
Beşiktaşta Akaretlerde 19, 93 numaralı haneler birer 13, 78 

numaralı haneler ikişer, 2, 27, 84 numaralı haneler üçer sene 
11, 27 numaralı dükkanlar birer 21 numaralı dül<kin iki 32 nu· 
maralı dükkin üç sene müddetle icar edileceğinden teşrinievve• 
tin ikinci pazar günCinden itibaren yitmi gün müddetle milzaye• 
deye vazedilmiştir. Talip olanların teşrini evvelin 24 Oncü pazartesi 
günU saat on üçe kadar mahalli meıkurda 54 numarada mOte• 
velli kaymakamlığına ve yevmi mezkürun saat on üçünden on 
beşine kadar latanbul Evkaf müdiriyetinde idare encümenine 
müracaat etmeleri. (5182) 

3UncU Kolordu Sabnalma 
Komisyonu lllnl3r1 

1 - 932 Tütfin bey'iye ikra· 
m iyuinden elde mevcut kalan 
paradan on seoeliklerini alan 
malullerin ikramiyesi ait olduk· 
lan şubelere g6oderilmiştir. Es· 
babı istihkakın ıubelerine mu
racaatJarı. 

2 - Mütebaki para 931 ve 
son 932 tevziatına vaktinde 
ademi muracaatları hasabile it· 
hal edilmiyenlere ve derecesi 
farkı verilmiyenlere tevzi edile· 
cektir. Bu son tevziattan sonra 
vaki olacak muracaat nazan iti
bara ahnmıyacağmdan bu güne 
kadar askerlik. şubelerinden 
bildirilen listelerde isimleri ya
zıla eşhastan başka esbabı istib
kakın a1kerlik şubelerinde isim· 
terini cetveli mabıusuna 31 Bi· 
rioci T eırin 932 tarihine kadar 
kayt ettirmeleri ve pbelerin de 
Birinci KAnun 932 de MiUJ Mll· 
dafaa VekAleti TekaOt pbesin· 
de bulundurmak Ozere bu cet
vellerini glSndermeleri ilin olu
nur. \851) (5193) 

* * * Yerli mamulatından altmış bin 
ili seksen bin adet alaminyon 
matara kapah zarfla münakasa· 
ya konmuştur. ihalesi 26 Birinci 
Teş. 932 tarihine müsadif çarşam· 
ba gllnU saat 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümune· 
sini görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edeceklerin· 
de o gün ve saatten evvel An· 
kara merkez sahoalma komis .. 
yonuna müracaatları. (856) (5244) 

• • • 
Ankara M. M. V. tarafından 

Ordu ihtiyacı için 300· 400 top 
ko~um esteri veya Kadana ka· 
pah zarfla münakasaya konmuş: 
tur. lbaleıi 19· 12·932 pazarf(sı 
günü saat 14 te yapılacakur. 
Şartnamesi ve evsafı hakkında 
malQmat almak istiyenlerin her 
aün komisyonumuza ve münaka· 
~aya iştirak edeceklerin muay· 
yen vaktinden evvel Ankara'da 
M. M. V. satınalma koınisvonu· 
na mUracaat1arı. (1003) (5518) 

• • • 
Yerli fabrikalar mamulitandan 

yirmi bin kilim kapalı zarfla mil· 
nakaaaya konmuıtur. ihalesi 12· 
Teşrinisani-932 tarihine müsadif 
cumartesi gllnll saat 15 te ya· 
pılacaktır. Taliplerin nilmune ve 
şartnamesini görmek üzere her 

Zayi 
3664 numaralı plakamı zayi 

ettim yenisini alacağımdan eski· 
sinin hükmü yoktur. 

Şoför Remzi 

Sultanahmet sulh mahkeme· 
sinden : Mehmet Nazmi Bey ile 
Madam Virjinin şayian mutasar· 
raf oldukları Kumkapıda Çadırcı 
Abmetçelebi mahallesinde eski 
Balipaıa yeni Boyacı ve Balipaşa 
sokağında eski 15 ve yeni 26/41 

numaralı hanenin kagir ve de· 
runu ahşap ve beş kattan iba· 

ret 1 inci katında mutfak ve 
odun ve ~ömlirlük ve bir abdes· 
hane ve ikinci katta bir ufak 
sofa ve bir oda üçüncü katta 
iki oda bir sofa bir heli. 4 üncü 
katta iki oda bir sofa bir belA 
ve betinci katta ise bir daraca 
ve bir oda ki ceman 6 oda 3 
beli terkoz ve elektrik teıisaboı 

havi ve tamirden azade ve ya• 
nandaki aralıkta bir bap bara• 
kadan ibaret tenekeci dük1'Anı· . 

ıu• 

fü 1 nu niıbetinde pey akçesini 
hamilen Sultaoahmet ikinci hu• 
kuk mahkemesine 931·497 nu• 
mara ile müracaat etmeleri illn 
olunur. (48751 

Kadıköy icra dair~sinden: Bir 
borcun temini iıtifast zımnında 

mahcuz o!up satılarak paraya 
çevrilmesine karar verilmiı olRn 

Nora markalı bir radyo makina
ıı ile bir taban halısı ve bir 

balı seccade 19· 1O·932 tarihine 
tesadüf eden çarıanba günü sa
at 14 ten 16 ya kadar Beşiktaı 
çarşısında açık arttırma ile sah· 
lacağından taliplerin tellAliye ve 

ihale pul resimleri kendilerine 
ait olmak üzere mezHır gOn ve 
saatta mahallinde bulunacak me• 

mura milracaat eylemeleri ilin 
o:unur. (4872) 

-- 1 

gün ve münakasaya iştirak ede
ceklerin o giln ve saatinden ev· 
vel Ankara'da Milli müdafaa 
satınalma komisyonuna mOracaat• 
lan. ( 1002) 5517) 

------~ ıneaıurudur. caat eylemeleri ilin olunur. ( 1 
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koıonya 
ıosyon ıarındarı 

büyük Tenzilat 
vapılmışbr. 

HASAN ECZA 
deposu 



VAKiT 

asır n 
18 Tesrinievvel 1932 

lara 
Beşir Kenı~ 
Nasır il8CI 

Az bir zamandı 
ları ağasız kat'iy,c' 

izale eder. Şişesi ( 40 ) kuruştur. Deposu : Sirkecide Beşir Kemal - Mahmut Cevat Eczabanesi ./ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

,.. 
Doktorlarımız 

Doktor - OP.eratör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadm hastalıklan mUtebaamsı 

.Muayene: 10-12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, lstlklı\l caddesi No. 193 

(Opera sinemam ka?'§ISJ) 
TeL •,2221 - 4,1960 

Doktor 

ArJstidJ 

Operatör Doktor 

Halil Sezal 
Dfvanyolu: Doktor Emin Pqa 11<>kak 

numara 20 Muayene saati: 13 - 18 
Telefon 23390 

Urolol Doktor 

Hak ı Rilştii 
idrar ve TeDaMU yollan birinci amu 
mütehassısı "PARtS., den Dlplome 

tstlkllU Caddesi Yıldız apartnnan 
No. 322 Muayenehanesl: ı 

Emtnl!nll: EmJn!lntı ban 8 Uncu kat No.8 -------------------------• 
Doktor 

Doktor 

A. Kutlel 
Cilt ve ztlhrevt hastalıklar tedavUıaneşı 

Karaköy börekçi tmnı mrasmda 3f. 

ıDiş doktoru 

Arşak Sflrenyan 
Beyoğlu lııtlkltı cadden numara 303 
Mısır apartmıanı. MUracaat: Cuma pa· 
zardan maada her g1ln 9 - 13 ve 15 - 17 

yo kadar. Telefon 40424 

Cilt ve Zillırevt hastalıklar mUtebaSSIBJ 

Doktor 

Babaettln Şevki 
Babıali caddesi Meserret oteli kar§ısmda 

Avni Bey apartnnanı 125 Sabalıtruı 
Ak§ama kadar 

Doktor 

Emin Şttkrtt 
Dabill hastalıklar mütebauısı 

latanbul Sultanmahmut türbe8f, Babı
Ml caddesi, No. 10. Telefon muayeneha

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
"Her gün öğleden sonra saat 14-18,. 

Orolol • Doktor 

Fe yzl 
B(SbreJı. mesane, idrar yolu hutaııklan 

mütehRllBrst 
Beyoğlu, lstlklı\l caddesi Elhamra 

apartnnan No. 3 Her giln 8ğledcn sonra. 
TeL Beyoğlu 2S35 

Uroıoı • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

baatalıkıan mUte.basaw 
Muayenehane: Türbe, Mahmudiye cad

desi. No. 10. Telefon 22622 

olan köye gidip karısını göm 
iıtedi ve gittiler. 

Mehmedin köylü karısı ile 
birli teyzesi kaynattılar. Fa: 
teyze: . 

Horhorunl 
Muayenehanesi: EıninönU Valide kıraa • 

tanesi yanında Tel: 2,4131 İstanbul 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerabpa§a ha.stahanesl idrar yollan 

mUtehaasıaı operatör 
Muayenehane: C&ğaloğlu eczahanesine 

bitl§lk. No. 30. Telefon 216H. "Saat 
15 - 18 ha.ata kabul olunur • ., 

Doktor 

Kapik yan 
Muayenehanesi: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 26-
Telefon: 2 1077 lstanbul 

Operatör • Urolog dokt~ 
Mehmet Ali 

idrar yollan hastalıklan mütehassısı 
Eminönü (Sabık Karakq) hanına 
nakletml§tlr. Cumadan maada her gün 

hastaıarmı kabul ve tedavi eder. 

---------------------------Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe ve kadın ha.staııklan mütehassısı 

Beyoğlu İIUklAI caddesi Rus sefareti 
yanında No. 451: Tel B. o. 200~ 

Her ırUn öğleden aonra 

----------------------------Dl' tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parfs darillfilnunundan mezun 

Çağaloğlu Halk Fırkası kar§ısında Sıhht 
apartıman No. (7) 

Doktor 

Osman Serafeddln 
!luayenehane: Cağaloğlu, Nuruosmaniye 

caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 

Reşat Hüseyin 
Kulak, boğaz ve burun ha.ataııklan mU
tehassısı. Muayenehane: Türbe Mahmu

diye caddesi, No. 10. Telefon: 22622 

Dllf Tabibi 

" •----JHt:ııAvdi. O'irfin vemeiH, Flur P. Şamlıyan 
Beyoğlu, IsUkl!\l caddesi No. (28) 

(Mulcnruj yanmda 
Doktor ' 

Feyzi Ahmet 
Cllt, ZUhrev1 vo tenasül hastalıkları 

mütehassısı 

BabılUl caddesi, k8şe ~ı FeyzJ Bey 
han numara: 43. Sabahtan akşama ka

dar hasta kabul olunur. 

Doktor 

Hasan Basri 

Muayene sRatl: 9 - 12 ve 11 - 21 

Doktor 
Robert Behar 

Doğum, Kadm hastalıklan mUtehaaSISI 
Beyoğlu, Altıncı Daire Saadet apartı

manı • Telefon: 42526 ----
Edlrnekapı, Acıçeşme sokak No. (9) 

l\lımycne: (Her gUn saat 15-18 e kadar 

Dı, labibl 

Yervant Arşak 
Beyoğlu, Atacaıııı, lstlklı\l caddesf Ma

rinopulo apartmıanı No. (98) 
.... 

- .. ·---" Gireson Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

20 adet beşer metre tul ve 25 santim kutrunda matkaplık 
alh köşeli çelik çubuk, üçer kiJoluk 300 adet çelik kazma, birer 
kiloluk 600 adet çelik kürek ve 8 adet mahruti çadırın müba-

yaasının münakasa müddeti 23 - 1 O. 932 tarihine tesadüf eden 
Pazar günü saat on beşe kadar temdit edilmiştir. Taliplerin 
münakasa kanunu mucibince teklif edilecek bedelin % yedi bu
çuğu nisbetinde teminata muvakkateleriJe Vilayeti Daimi Encü-

menine ve şartnameyi görmek istiyenlerin Gireson veya Istanbul 

Nafıa Başınühendisliklerine müracaat eylemeleri ilan olunur. (538:.l) 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
.,... Orlıanbey hanında - G6rmek ve kiralamak için 

~ yurduna müracaat. ••••••••ı~ 

'wa~ 
IATII.Dt.• 

EMO"S 
.FAUIT SALT 
İııböaz, sihhat avarizinlıı 
menbaidir. Bmıu. altmİf ae
Deden fazla mınaffaldydl 
ile b6tB.n dbyada hıninmiJ 
Eno's .. Fnıit Salt" miis-· 
tahzarindan sabah ·..e 
aqam bir bardak SD deru
nunda bir kahve b.fili milc
darinda. alarak .. def ediDiz. 

lstanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komsiyonundan: 

1400 metre yatak yüzü yerli bezden pazarlıkla ihalesi 19 1. Teş· 
932 Çarşamba günü saat 14 de 

6065 adet muhtelif mumluk süngülü ve kılavuzlu ampul pazar
lıkla ihalesi 19 1. Teş - 932 Çarşamba günü saat 15 de 

Deniz Levazım nmban için yukardr cins ve mikdarı yazıla 
iki kalem malzeme hizasındaki tarihte pazarhkla ihale olunaca
ğmdan talip olanların Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonuna müracaatlan. (5458) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Tophanede Kılınç Ali paşa medresesi: Teminat 
Aksarayda Yusufpaşa mektebi binası; 
Topkapıda Ahmepaşa medresesi 7 No. lı odası: 
Betiktetta Haefmn caddesinde 9 No. la dükkiıı 
Arnavotköyünde 4-41 No. h hane .. 

Fatihte Tetimmei sani medresesi: 
Çemberlitasta Mimar Hasan ağa medresesi: 
Kapalı çarşıda 16 No, la dükkan; 
Üsküdarda Valde atik medresesi: 

" 
" 
" ,, 

" ,. 

" ,, 
Beylerbeyinde Ha midi evvel mektebi binası: ,, 
Kadıköyünde lbrahim ıığa mektebi binası: ,. 
Kapalı çarşıda 14 No, lı dükkAn: ,, 

,, ,. 44-46 No. la dükkio: ,, 

Hasköyde 48 No. la hane: ,, 
Kantarcılarda Kepenekçi Sinan medresesi 1 N. odası ,, 
Arnavutköyündc 32-61 No. 1a hane: ,, 

54 lira 

6 " 
2,5 " 
.3 " 
7,5 ,, 

22 " 
9 " 
3 " 

13,5 " 
4,5 " 
4,5 " 
3 " 
2 ., 

3 " 
2 " 

5,5 " 
Yukarda yazıla mahaller kiraya verilmek üzere müzayede~·e 

çıkarılmıştır. Talip olanlar tafsilat almak için her gün Levazım 
müdürlüğüne müzayedeye girmek için de hizalarında yazılı 

teminat makbuz veya meklu~u ile 20-10-932 perşembe günü saat 
on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (5169) 

Devlet Demiryolları ilanları 

Tuıla içmelerine sefer etmekte olan trenlerimiz 16-10-932 
tarihinden itibaren işlemiyeceği ilin olunur. (5470) 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz ••••• 

ıs nınrlnnın emiseler 2 o lirn~on ~nslnr 
Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur. i•••••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı •••••• 

Istanbul Gümrük Mu haf aza 
Başmüdürlüğünden: 

(Sarayburnu su yollarının tamiratı hakkında) dır. 
1 - Deniz vasıtalarmın su alacakları borularıo tamiratı pazar

hlda kardırmaya konulmuştur. 
2 - Kırdırma şartları kağıdının tesdikli suretleri lstanbul Mu

hafaza Başmüdürlüğünden alınacalltı"· 
3 - Kırdırma lstanbul glimrük Muhafaza Başmüdiriyetinde 

kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Kırdırma 22-10·932 tarihine raslıyan cumartesi günü sa· 

at (14) tedir. 
5 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 84 lira 94 

kuruşluk muvakkat güvenme "teminat., Jarile belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek : lstanbul Gümrfik Muhafaza Baımüdürlüğünde 
istekliler <ırada görebilirler. (5348) 

ıBono. 
Her türlü bonolarla mazbata. k~r 
sureti ve deyin ilmuhaberi ve .$1~ 
vesikalar üzerine her şekilde ışl 

11 \'apar. Balı kpazar Maksudiye h!,_ 
~o 35 Uj!;urlu zade:\!. Derviş 

T,.f PfM • 23397 • 

SEYRISEFAIN 
Merkezi idaresi Galata köprülıaşı B~ 

)uhc A. Sirkeci Mlihürdar zade Han 

lzmlr • Pire • lskenderır• 
Postası 

(1 • ) 18 Birinci tef' 
zmır rin sala 11 de. 

Trabzon postaaı . 

(G ··ı 1) 19 bl" u cema rincitef' 

rm Çarşamba 18 de. 

lzmlr ·Mersin Poata•• ) 

( Cümhuriyet 
19 Birinciteşrin çarıamba 10 
da. Galata rıhtımından kı~ 
karlar. 

Bu sefer gidişte Gelibol11 

ve Marmaris'e de uğranılacaktıı 
(546?) 

Alemdar z. Mehmet 
VAPURU 

BÜLENT 
VAPURU 18 Teş. evvel Salı 

~ünü Zonguldak, lnebolu, Samsuıı. 
Ordu, Giresun, Trabzon, ve ruzeye 
azimet ve avdette ayni iskelelerle 
Sürmene, Vakfıkebir, Görele ~ 
Ünye ye u~rayarak avdet edecektİf· 

AIAiye Han No. I Tel. 21037 

lstaobul 2 inci icra daireSİJI" 
den: Mahcuz ve paraya çevrile' 
cek Albo kordon yüzük ve saire 
20-10-932 tarihinde saat 2 de" 
itibaren lstanbul sandal bede5" 
teninde açık artırma ile sabi•" 
cağından taliplerin maballiocfl 
memuruna müracaatlara ilan ollf' 
nur. (4480) 
~~~~~~~--~~-~ 

Iı veriyoruz .-11 
EMLAK ve EMANET YURV" 

Marangoz, dülger, duvaı"' 
betoncu, sıvacı ve rencberfet' 
iş bulur Sirkecide paket Postaıtj 
sı karıısanda Mizanoğl ban No. 

(4882) 

VAK 1 T 
GUnedellk, Siyasi Gazete 

lstanbul Ankara Caddesi, VAKIT yurcııı 

Telefon Numaralar1 
Yazı işleri telefonu: 24379 
ldare telefonu : HS'70 -Telgraf adresi: lstanbul - \'AJU'I" 

Posta kutusu No. C6 -Abone bedelleri : 

Senelik 
6 aylık 

3 aylık 

1 aylık 

Türkiye Eenebl 
--ıu· 

HOO Kr. 2700 
750 c 145() ' 
400 < 800 ' 
150 c 300 ' ._, 

ilin Ucretlerl: 
Resmi llA-;.;;.ın b~tm ıo Kurut 
Ticari ıır.nlarm bir satırı ,2.~ ' 
Tlcarl iUlnlann bir santimi 25 ' 

KUçUk lllnlar: ~ 
Bir defası 30 lkl defası 60 Uç defası tlJI' 

dört defası 75 ve on defaaı 100 l<U~. 
Uç aylık llAn verenlerin bir defası ııı ,_.ı• 
nendir. Dört satın geçen uıuııarııı 
satırlan bef kuruştruı beaap edilir· 

.AKI'l MATHAAl:H - l~TAN 
SAHlBl: MEHMET AStJd ~ 

Umuınl N~ri,yat AılUdilrU: FlKRJilT 

' b 


