


Sayda 2 

Bugün 
Kurultayda 
SUz alacak olanlar 

ve mevzuları 
Tllrk dili tetkiki cemiyeti ku

rultayı beşinci toplantısını bugün 
saat on dörtte Dolmababçe sa
rayında yapacakhr. 

Kurultay, cum:ı olduğu için, 
diin toplanmamıştır. 

BugOnkil celsede, perşembe 
gilnli Yalrit geciktiği için söz 
alamıyan, Abdüllab Battal, Zakir 
Kadiri ve Köse Raif paşazade 
Mehmet Fuat Beyler tezlerini izah 
edecekler, müteakiben A1i Canip 
B. "T anzimattan bugüne kadar 
Türk dili,, , Ahmet Cevat B. 
"Tanıimattan sonra resmi ve si
yasi dil,, , Rept Nuri B. "Dili
mizin bugünkli ihtiyaçları,, talim 
Ye terbiye heyeti reisi lbaan 8. 
"lshlablar., mevzuları etrafında 
birer konferans vereceklerdir. 

Ankarada ehil hay
van sergisi 

Ankara, 30 (A. A.) - Yük
ıek yanı ve· ıslah encümeninin 
ehli hayvan serıi.i bu gün ıaat 
14,30 da ziraat vekili Muhlis bey 
tarafından açıldı. Açma merasi • 
minde vali Nevzat bey, ziraat ve 

kileti erk&m ve klabalık bir halk 
hazır bulunmuftur. 

Sergide iyi tay yetiıliren kıs
raıklar arasında yapılan seçmede 
Baıvekil ismet pafa hazretlerinin 
kısrağı ile Zir nahiyeıi müdürü 
Şevkj beyi!\ kısrağı ve iyi yetit • 
tirilmit taylar arasında yapılan 
ıeçmede Koçhisar tuz inhisarı me 
muru Aziz beyle Taıpınardan Ab 

dullah aiamn taylan birinciliği 
kazanmıılardır. Boğalar arasında 

yapılan seçmede Ali aiamn boğa
ıı birinciliği almıı, orman çiftliği 
inekleri, boiaları ye kıvırcıkları 
takdir edilmittir. 

Sergiye getirilen hayvanların 
adedi her aene artmaktadır. Bu 
aene 100 at ve kısrak, 300 koyun 
ittirak etmiıtir. 

lzmlrde grup mtlsa
bakalarıoa başlandı 

lmıir, 30 (A. A.) - Türkiye 
birinciliklerinin üçüncü grup mü • 

ıabakalanna bu gün Alaancak 
atadyomunda binler~ halkın hu -
zurunda Ye Babkeıir, Manisa, Is
parta Ye Denizli mıntakalarmın İf 
tirakile baılandı. Bütün takımla -
rın kartdatması büyük bir inti • 
zam ve aamimiyet içinde oldu. 

ilk müıabaka Babkeıir ve Ma
niıa takımları arasında yapıldı. 
()yunun hakemi lıtanbuldan Re -
fik Osman beydi. Bu maç tama • 
mile Balıkesir takımının hakimi • 
yeti altında cereyan etti ve 4 - ı 
Balıkesirlilerin ıalibiyetile netice 
lendi. 

Bundan ıonra Isparta ve De • 
nizli takımları kartılatblar. Mü • 
aabakanın hakemi Uıaktan Yuıuf 
Ziya beydi. Bu maçta lıparta ta
kımı görülmiye deier bir oyun oy· 
nadı. Buna mukabil iıe Denizli 

'tlakımı çok fena oynadı, bilhassa 
denizli takımının kaleciıi adeta 
top tutmaıını bile beceremiyordu. 
laparta takımı maçı 6 - O gibi bü 
yalc IJir tar1'1a kazandı. Müsabaka 
lara pazar ıünü devam edilecek
tir. 
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Yunllnisf llndll meselesi var I 

Kıral taraftarları cümhuriyetçi 
olurlarsa M. Venizelos iktidar 

mevkiini kendilerine terke hazır 
Atina, 30 {A.A) - Reiıicllm· 

bur M. Zaimiı buffio M. Veni
zelos, M. Papa Auastasyu ve M. 
Kafandariı iJe iatiıarede bulun· 
muştur. 

M. Kafandaris, matbuata ver
diği beyanatta, gerek reisicüm-
bur ile gerekse halkçılar fırkası 
reisi ile yaptığı mülakatlardan 
vaı:yetin normal bir surette hal
le doğru ilerlemekte olduiuna 
dair kJSmen kanaat getirdiklerini 
söylemiıtir. 

M. Veoizelos, Etbnoa gazete-

Reisicümhur 
fırka reislerile 
sıkı bir müza
kereye girişti. 

* Yeni kabine belki de bir 
mlllt Htlhat kabinesi olacak 

ıine beyanatta bulunarak cüm
buriyet rejiminin M. Çaldaris ta
rafından tamamen ve katiyen 
tanılar tanılmaz kabines·nio istifa 

edeceğini ve reiıicllmbura yeni 
kabinenin teşkiline M. Çaldarisin 
memur edilmesini tavsiye ede
ceğini s&ylemiı ve yeni kabine · 
nin ya bir milli ittihat kabinesi, 
yahutta "Koalis:on,. kabinesi ola
cağım i'Ave etmiştir. 

M. Çaldaris te gazetecilere 
beyanatında, ciimburiyet rejimi
nin tanmması meselesi için bir 
çarei bal bulunacağını söylemiş 

ve rejim meselesinin kendisi için 
zaten biç bir zaman mevzuu ba
his olmadığını ilave etmiştir. 

.............. &!! ............... • .. ..................................................................................... • 

Alman -Fransız mücadelesi 
Almanyanın silahlanmasını yalnız lafla değil, 

beynelmilel müzakerelerle menetmek icap 
ettiğini Fransız başvekili söylüyor 

Paaiı, 30 (A.A) - Gazeteler, 
dün M. Heriot'nun Ce ~vrede 
irat etmiı olduğu r.utkunun mu
tedilAne oldutunu, fakat aynı za· 
mabda hali bamrda beynelmilel 
zulmetleri tenTir etmekte bu-
lunduğu ehemmiyetle kayde,le
mektedir. 

Garamat'da M. Heriot Fransa 
ile Almanya arasındaki suitefeh-

hüme cepheden temH etmit dnn 
Cenevrede iae beynelmilel bir 

teıriki mesainin daimi im"lnla
nm tenvir etmiye çahtmlfbr. 
Almaoyanın ıiliblanma11nı yalnız 

buna muhalefet etmek suretile 
değil belki Alman metalibahnın 
beynelmilel yeni emnOıelimet 
siıtemi wcuda getirirken nazarı 
itibare almai< ıuretile menetmek 
icap eder. 

Askeri talimler 
Cbalon-Sur· Marne, 30 (A.A) -

Aıkert talimler;n ikinci ıafhaaı 
dün Vakmy ovasında nihayete 
ermiıtir. Bu talimler tam mana

ıile askeri birer mane•ra olma-

yip kara muhariplerile hava cüzü 
tamları arasmdaki irtibatı tetkik 

etmek maksadile muhtelif si!ib
lar arasında yapılan alelade ta· 
limlerden ibarettir. 

Tesllha 
Cene•re, SO (A.A) - Konf e

raos nezdindelci muhtelif murah· 

has heyetleri arasında sık sık 
görüşmeler devam etmektedir. 

14 bin ameleye iş 
Berlin, 30 ( A. A ) - 14,000 

kadar amele ve mDıtabdimine 

son zamanlarda Almanyanın 11-

nat havalisinde it tedarik olun· 

mUfhlr. 

Şlmeodlferler 

Berlin, 30 ( A. A ) - W olff 
Ajanından: Ağustos ayı zarfında 

Alman timendiferleri masarifi, 
mezkGr demiryollar varidatindan 

17 milyon altun markı geçmittir. 
Şimendifer mOıtabdiminin ye· 

kOnu ağustosta 601 bin 882 
kişiye baliğ olmuıtur. Bunl.ıırın 

adedi temmuzda 606 bin 318 
miktarında idi. 

Alman lktısadlyatı 
Berlin, 30 (A.A) - Alman 

bankalan merkez federHyona 
tarafından kabul -edilen bir ka-

"' rar suretinde hükumetçe hazır· 
lanan iktasadi programın milli 
iktısadiyabn tekrar dirilmesi için 

girişilen terbbüslerin bnsnil ne
ticeye iktiranı ve işsizliğin ço
ğalmasına mani tedbirlf'r ittiha
zına imkin bırakacak ve ümit 
verici bir istikbalin ihzarını ki.fil 
vaitlerle mali bir teşvik teşkil 
ettiği beyan edil&»ektedir. 

Almanyada şehir 
eşklyası 

Scbvarz.enberg "Sakıunya., 30 
(A.A) - Bir takım maıkeli 

adamlar bir araba ile mllbim 
bir meblağ nakleden bankalar
dan birinin mOıtabdiminini la· 
banca ile tehdit ederek bankaya 
ait paralardan 39 bin mark atır· 
dıktın sonra otomobille kaçmıı
lardar. 
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Romen zabit vekilleri 

a~lık grevi 
Bllkreı, 30 ( A. A ) - Hükd· 

met ile metekait zabit vekilleri 
arasında bir itilaf hasıl olduğun
dan zabit vekilleri açlik grevin
den vaı geçmişler ve kongreci
Jer BOluefi terkeylemitlerdir. 

Yeni bir torpil 
Berlin, 30 ( A.A ) - Alman 

mllhendialuinden Spietsch küçllk 
bir mot&rle mOcebbez bir bava 
torpili inşa edebileceğini 6mit 
etmektedir. 

Mumaifeybin yıpbğı hesaplara 

göre, bu torpil 50 bin metre ir· 

_ tifaa kadar çıka bilecek Ye ıta· 

torferde yapdan ilmi tabaniyat 
ta işe yarıyacaktır. 

Bu torpil a m zamanda ton-

Paraguaylıların 
Muzafferiyeti 

Asaomption, 30 (A. A.) 
Harbiye nazırı Chacoclaki kıtaat 
kumandamndan bir telgraf almı§ 
tır. Kumandan bu telgrafında kı

taatının dördü yüksek rütbeli za

bit olmak üzere bir kiti eıir et • 
miı olduklarım bildirmektedir. 

Paraguaylılar bundan baıka 6 
da top zaptetmiılerdir. Bu haber 
halk arasında büyük bir meıer!et 
tevlit etmiı olup bu muvaff akı -
yellerin Bolivya ile mevcut ihtila
fın yakında hitama ereceğine de
lil olduiu fikrinde bulunmakta • 
dırlar. 

waaııııam-::==::::m .. :..=::::::::::::rm:a:: 
larca yükli birkaç dakika içeri· 
•inde 1000 kilometreden fazla 

· meafeye nakledebilecektir. 

ispanyada himaye 
usul il 

Madrit, 30 (A. A.) - 1 teıri
nievelden itibaren ecnebi mııırla
n üzerine gümrük remıi 8,5 peçe 
taya çıkarılacaktır. 

Hlntlllerln slU\hları 
Londra, 30 (A.A) - Kabine 

toplanm11tır. Bu toplanlft• Hint· 
lilerin eılihadan tecridi mesele
sinin mevzuu babia oldup zan· 
nedilmektedir. 

Yeni nazırlar benOz yemin et· 
medikleri için içtimada hazır bu
lunamamışlardır. 

M. Heri ot, M. Lltvlnof 
Cenevre, 30 (A.A) - M. He. 

riot, öğleden ıoora ıo•yet ha· 
riciye komiserini kabul etmittir. 
Bu mülakat hakkında biç bir 
maJiimat ahaamam11tır. 
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Cenevre' de 
Tevfik Rüştü Bey 

M. Heriot'nun 
nezdinde 

Cenevre, 30 (A. A.) - M. He· 
riot, M. Y evtich'i ve müteakiben 
Türkiye hariciye vekili Tevfik 
Rüıtü beyefendiyi kabul etmiı ve 
müıarünileyhle Baidat ıimendi • 
ferleri meselesi hakkında görüt • 
müıtür. 

Bundan ıonra M. Heriot, Ro • 
manya ile Sovyetler arasında ak
ti mutaıavYer ademi tecavüz miıa 
kı dolayıaile mevcut olan müıkü
latı halletmiye çalıımııtır. 

F ranaız baıvekili bu husus hale 
kında biribirini müteakip M. Mag 
dearu ve M. Litvinoff nezdinde 
ısrarlarda bulunmuıtur. 

Akıam olduğu halde henüz bir 
itilaf hasıl olmamıf tı. 

Milletler cemiyeti büyük mec • 
lisi içtimaını yarına tehir etmiı • 
tir • 

Avrupa birliii komiıyonu ya• 
nn toplanacak ve Streaa konfe • 
ranıına ait raporu dinliyecektir. 

M. Heriot'nun bu komisyon ri· 
Yaaetinde müteveffa M. Briand'a 
halef olacaiı söylenmektedir. 

Barldge veküimizin Möagö Herfot 
ile görD1tü61J Bağdat şimendiferi me

selesi fUdur: Fran.o lle aranuzdalcl 
fıudutta Nuaeybln ve civarından ge -
çen hattın bir kısmı bizde bir laanu 
Franaızlardadır. Bu lıal aramızda ba 
zı ihtilallan davet ediyor. Barici,,e 
veküimizin bunun halli üe fnefllul ol
duğu anla1ılmaktadır. 

lrlanda ar.IAmen o
sunda bir hadise 
Belfast, 30 (A. A.) - lısizlik 

hakkındaki takririnin müzakerat 
fihristine kaydedilmemesinden 
hiddetlenen amele fırkaıı azasın • 
dan M. Beatie, parlamentonun 
dünkü içtimamda zühulü tiddetle 
protesto ettikten sonra Avam ka~ 
ma.rası reiıinin oturmakta olduğu 
koltuğun önündeki masaya yalda
ıarak riyaset alameti olan uayı 
yere atmııtır. Orada hazır bulu • 
nan çavuı riyaset alametini tek • 
rar yerine koymuısa da M. Bea • 
tie bu alameti bir daha yere fır· 

latmııtır. 
Bunun üzerine reiı M. Beatie· 

ye müzakere salonunu terketmesi 
ni emreylemiıtir. M. Beatie ancak 
tiddetli protestolardan aoma bu 
emre itaat eylemi!tir. 

Amerika ve slU\hları 
azaltma 

Venevre, 30 (A. A.) - Asker 
mevcutlan komitesi bu gün ilk 
içtimamı yapmııtır. 

Müttehidei Amerika murabba· 
ıı Hoover tekliflerini tasrih eden 
bir vesikayı komiteye teTdi eyle • 
mittir. 

Vesika alakadar memleketle • 
rin poliı ve milli müdafaa kuv • 
vetlerinin miktannı tayin eyle • 
mektedir. 

Kıaa bir müzakere esnasında 
M. Bonkur ud mühim meıeleıi • 
nin mevcutlann biribirinin tefri • 
kında ve muhtelif memleketlere 
ait askerlerin kıymeti harbiyesini 
söıteren bir baremin tanziminde 
olduğunu beyan etmiı ve F~ 
murahhas heyetinin münakaıa/ı 
teniyet sahası dahilinde muhafa• 
za endituile müteharrik olduta • 
nu ili.ve eylemiıtir. Müzakerenin 
devamı gelecek celseye bırakıl• 
mqbr. 
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Darülbedayi 
başlıyor 

Darülbedayi, bu sene temsille· 
rine bu geceden itibaren başlı
yacaktır. ilk tems: ı Seniha Bedri 
hanımın naklettiği ••Yedi köyün 
Zeynebi,, piyesidir. 

Gelecek hafta da Musahip za
de Celal Beyin "Pazartesi Per-

· şembe,, atlı telif komedisi oy
nanacaktır. Ayrıce sene içinde 
birkaç da musikili komedi oyna
nacaktır. Bu piyesler arasında 
Cemal Reşit ve Yal ova t!irküsii 
bettekarı Ferit Beylerin eserleri 
bulunmaktadır. Bedia Muvahhit 
hanım da Yunancadan iki eser 
tercüme etmiştir. Bunlardan biri 
"Sizin için, Madam, , atla Yunan 
opereti. diğeri Yunan müellifi 
Pandeli Horn'ı n "Meltemaki ath 

·d· " piyesı ır. 

Bir gence taarruz 
ve bir ateş . 

lzmirde Karşıyakanın Soğuk 
kuyu mahallesinde Meşrutiyet 
ıo~ağında oturan Adil bey is
minde bir genç yatmak üzere 
odasına çıktığı sırada kim ol
dukları anlaşılamıyan üç kişinin 
taarruzuna uğramıştır. 

Mutaarrızlar Adi! beyi karyo· 
laya sımsıkı bağladıktan sonra 
odaya ateş vermişler, sonra kaç· 
mışlardır. Gencin feryadı üze· 
rine etraftan ye'tişilmiş, Adil bey 
kurtarılmıştır. Şüphe üzerine iki 
kişi yakalanmıştır. 

Yumurtalara müşteri 
kalmıyo? 

Yumurta ihracat tacirleri son 
zamanlarda büyUk bir endiıe 
içindedirler. Mese!e ıudur: 

Türkiyeden gönderilen yumur· 
talarm yegane serbest mahreci 
olan ispanyada son günlerde 
d~viz ihracı kat'i surette mene
dilmiştir. ispanyadan harice 
kambiyo ihracı menedildikten 
sonra Türkiyeden oraya yumur· 
ta göndermek ihtimali kalma
maktadır. 

Bu haber piyasada bilyilk bir 
endişe uyand1rmış ve fiatların 
birdenbire düşmesi ihtimali baş 
göstermiştir. 

ltalya hükumeti de ~umurla 
ithalatına fazla gümrük resmi 
koymuştur. Fakat Italya hükii· 
meti Türkiye ihracatı için en 
ziyade mOsaadeye mazhar dev· 
Jet muamelesi yaparak 250 liret 
yerine i 25 liret aldığı için bu 
taraftan vaziyet o kadar tehli· 
keli görülmemektedir. 

iş kanunu 
Iı kan ur.unun Meclisin, bu 

toplanma yılanda çıkması ıçın 
lktısat vekaleti şimdiden hazır
lıklara başlamiştıt. 

Bartın da hususi 
mektep 

Maarif vekaletinin müsaadesi 
lizcrine Bartında hususi bir orta 
mektep açılmışlar. Mektepte bu 
gUn derslere başlanacaktır. 

Teki rdağı panayırı 
Her sene üç gün müddetle 

açılması mutat olan Tckirdağı 
panayırı bu sene teşrinievvelin 
beıinci gOnQ açılacak ve bet 
ıllrecektir. 
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I lktısat Vekili Celcil \ leketine gidiyor 
- Sofya hariciye nezareti siyasi 

_==J Bey faalı·yette (_ işler umum müdürlüğüne tayin 
- ... edilen Bulgar elçisi M. Pavlof 
~ 1 memleketimizden aynlacağı için 

g E b• .. ·ıı ) t lan ~ evvelki giin Maçkadaki evinde 
~ ene 1 mumessı er e emas ••• i bir kabul resmi tertip etmiştir. 
~ Bu temaslardan iyi neticeler 1 Kabul resminde Yunan elçisi 
! l M. Pohhrooıyadis, Mısır elçisi 
~ bekleniyor N Abdülmalik Hamza bey, ltalya 

~ lktısat Vekili Celil Bey şeh- rin ~ehrimizde bulunan iktısadi \, mastahatgüzarı M. Kok, Fransız 
~ rimizdeki faaliyetine devam mümessileri her gün Celal j maslahatgüzarı M. Harbiye, Fe-
~ etmektedir. Beye müracaat ederek bu hu- ~ lemenk maslahatgüzarı M. Bişof, 
!fi Celal Bey bugün öğleden susta görüşmektedirler. Bu te· e ltalya ataşemilteri Kolonel, Man-
~ evvel milli vapurcular heyetini maslıtrdan iyi neticeler alına· nerini, ltalya ataşenavah kuman-
~ kabul edecektir. Vapurcuların cağı ümit olunmaktadır. dan Soldati, Fransız ataşcnavalı 
- lktısat vekili ihracatımızın kumandan Overni, Bulgar koo· 
§. __ ===- mümessilleri Celil Beyden va- arttırılması işlerile de me~gul soloıu M. Balamezof, elçilikler 
= purcu'u&un şimdiki vaziyetinin olmakta ve muhtelif memle· erkioı ve diğer birçok zatlar 
§ idamesi hakkında bazı temen-
~= nilerde bulunacaklardır. kketler ~arafın1 dan ih

1 
ra1cakhmıza bulunmuşlardır. 

arşı gusteri en ko ay ı veya - ----------
E Diğer taraftan, Vekiller be- güçlükleri tetkik etmektedir. ) 
~ yetinin son zamanlardadaki ka- Bu tetkikat neticesinde icap 
~ rara mucibince, muhtelif dev· eden kararlar alınacaktır. 

Bir nahiye müdürü
nü kahveci öldürdü 

~ letlerle iktısadi münasebetle- Bugün T~caret Odasında 
~ rimizin tanzimi iç:n tetkikat Celal Beyin de iştirakile bir 
~ yapmaktadır. Ecnebi devletle- toplantı yapılması muhtemeldir. 
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Kuyudan su yerine ali 
petrol çıktı ve limba

larda yandı 
Eğer bu petrol zengin bir menbadan 

geliyorsa bütün Türkiye için 
mühim bir hadise •• 

Bartanda bir evin kuyusundan ı 
su yerine petrol çıkmıştır. 

Barhnda Yukarı cami karıısm
da Ahmet ve HCseyin efendile· 
rin evinde bulunan ıu kuyusundan 
duvarlarından birkaç gün ev· 
vel petrol sızmakta olduğu gö
rülmüştür. Ev balkı o zamana 
kadar kullandıkları kuru suyun
da gaz kokusu duyunce herhangi 
bir maksatla, dUımanlık eseri 
olarak suya gaz döküldüğü zan
nına dütmüıler, l<uyudan kova
larla su boıaltarak kuyuyu te
mizlemek istemiılerdir. Fakat 
gaz kokusu gittikçe artma~, ni· 
bayet su lrnllanılmaz bir hale 
gelmiş, suyun üzerinde bir yağ 
tabakası hasıl olmıya başlamış· 
tır. Ev sahipleri bu yağlı suyu 
tanıdıklarına göstererek kuyu
dan gaz çıktığını söylemiş· 
lene de herkes bunu tereddütle 
karşılamış; nihayet işin ciddiyetine 
inanılmıştır. 

ağaçlar ve zencirlerle tertibat 
yapılmıştır. Hergün kovalarla su 
çekilerek petrol ayrılmaktadır. 

Belediye mühendisi kuyudan 
bir şişe su alraış ve tahlil edil
mesi için Zonguldağa gönder
miştir. 

Tetkikat henüz neticelenmiş 
olmamakla beraber kuyu duvar
larından sızan mayiin petrol ol· 
ouğunda kimsenin şüphesi kal
mamıttır. 

kovalarla çekilen suyun üzerinde 
biriken mayi ayrı bir kapta bir 

' müddet bıraluhoca, kabın dibin
de katrana benzer bir madde 
toplanmakta, üstte biriken mayi 
ise lambalarda is çıkarmadan 
yanmaktadır. Bu mayiin kokusu 
tamamile petrol kokusudur ve 
rengi de biraz bulanık ~lmakla 
beraber petrol rengidir. Petrol 
çıkan kuyunun batı bergün mab
ıer gibi Jcalabahktır. Kuyuya 

Kuyunun derinliği 20 metre 
kadardır. Ne zaman kazıldığını 
o evde oturan 85 yaşında bir 
kadın bile bilmemektedir. Ku
yuda J 5 metre derinlikte su 
vardır. Petrol sızan yer su sat
hından bir metre kadar yukarı
dadır. Petrol duvarın muhtelif 
noktalarından sızmakta ve bir 
yerden gözle görülebilir c!ere
cede akmaktadır. 

'Ta,ıarın araaından .. 

Kuyu, şistli ve kayalık ara
zide bulunmaktadır. Petrol bu 
taş kitles inin arasından sızmak
tadır. Esasen yarı saf bir halde 
çıkmasına da, kayanın tabii bir 
süzgeç Vdzifesi görrnesinin sebep 
olduğuna ihtimal \'eritmektedir. 

Bu petrol sızıntısman zengin 
bir kaynaktan g.:lip gelmediği 
ve ne dereceye kadar istifade 
edilebileceği bittabi henüz belli 
değildir. Bunun için bir müte· 
hassısa sund ı:ıj yaptırılacaktır. 
Mesele lktısat vekaletine bildi· 
rilmiştir. 

Eaer zengin bir menba ise •• 

"Bartın,, arkadaşımız bu hu
susta yazdığı bir başmakalede 
şunları söylemektedir: 
Eğer bu sızıntı zengin bir 

menbadan geliyorsa, Barhn ıçın, 

vilayetimiz için, hatta Türkiye 
için mühim bir hadise vücut bul
muş olur. Bu istikbali düşünerek 
yapılan tahminler, hesaplar şim
dilik bir hulyadır ; fakat, bunların 
pek yakın bir istikbalde birer 
hakikat olmıyacağım hiç kimse 
iddia edemez. Bir çok zengin 
madenler evvela bu şekilde bu· 

"Bartın,, gazetesi yazıyor: Bir 
buçuk ay evvel tayin edilen Ye
nice nahiyesi müdtirü 1 alAt B. 
Oflu Mürsel isminde bir kahveci 
kalfası tarafından bıçakla öldü
rülmüştür. Yakalanan katil cina
yete sebep olarak, Tallt Beyin 
kendisine sarkıntılık etliğini ileri 

· sürmektedir. 

Lise ve ortamektep
lerde bir dersten 

muvafak olamıyanlar 
Liselerin ve ortamekteplerin 

son sınıflarmın mazeret imüban
Jarında bir dersten muyaffak 
of amıyan talebe yeniden imtiha-
na kabulü için ertesi senenin 
imtihan zamanına kadar bekli
yorlar Ye bu müddet içinde de 
sınıfları devam mecburiyetinden 
variste bulunuyorlardı. 

Yeni Maarif vekili bu usullln 
uygunsuzluğunu görerek islahını 
emretmiıtir. Anlaııldığına göre 
bundan sonra bu kabil talebe 
muvaffak olamadıkları dersten 
kısa bir fasıla ile tekrar imtiha
na kabul edilecekler ve bu su· 
retle bir seneyi beyhude geçir· 
memiı olacaklardır. 

Seri yazı usulü 
Bugün Cağafoğlundaki Ameli 

Hayat t icaret lisesinde umuma 
mahsus olmak üzre meccani ste
noğrafi yani seri yazı usulü ders
lerine başlanacaktır. Tedrisat üç 
ay sürecektir. Yazılma muame
lesi bugünden sah akşamına ka· 
dar devam edecektir. 

Bir eve taı.rruz 
Kuruçeşmede mezarlık soka· 

ğında 7 numaralı evde oturan 
Ahmet ve arkadaşı T arJabaşı 
caddesinde 15 numaralı evde 
oturan Mehmet lsmaiJ Nane so. 
kağında 8 numarada randevucu 
Acem Saadetin evine taarruz 
etmişler ve polis tarafmdan ya
kalanmışlardır. Bunlardan Meh
medin üzerinde bir tabanca bu
lunmuş ve haklarında takibata 
böşlanmıştır. ............................................................. ............................................................ 
!unmuş değil midir ? 

lktısat vekaletimiz bu mOhim 
mesele ile alakadar olarak bir 
fen heyeti gönderirse, yapılacak 
fenni tetkikat neticesinde işin 
ehemmiyetinin derecesi meyda· 
na çıkacaktır. 

·-··············· .. ·································ı 
~Günün İşaretlerİi 
: ............................................... .....1 

Dilde temizlik 
ne demektir? 

D ilde temizlik, eğer ölçüler 
belli değilse bundan herkes 
kendine göre bir mana çıkarır. 

Nergisi efendiye göre dilde 
temizlik demek yüz satırda yUz
de üçten fazla tutmayan Türk 
kelimelerini de yazı bünyesinden 
çıkarmaldır. Ona göre temiılik 
budur. Ümmet devrinin dil kül
türü dilden bunu anlıyor. 

Köçebelere göre dilde t emiz· 
lik yapmak, bir köçebenin ça• 
dm içine sığacak eşyanın ve 
mefhumlardan' başkasına yol ver
mek demektir. 

Derebeylik devrinin, S itenin 
kendine göre mefhumlarını da 
bir dil temsil eder. . . "" 

Biz dili haogi ölçüye göre te
mizl iyeceğiz. Bir millet olduğu· 
muza göre, bir milletin mefhum• 
farını ifade edecek dil sade ne 
ümmet, ne (El) ne kabile dilidir. 

Türk cemiyeti millet olabilmek 
(ıorp) yani klan, klanlaran birleş· 
mesile (boy) yani kabile, boy• 
ların birleşmesile (öı) yani afi• 
ret, aşiretlerin birleşmesile (E1) 
site teşekkül etmiştir. Gene ta
rihin ak işı gösteriyor ki, Türk 
cemiyeti uzun bir müddet impara
torluk kült ürüne sahip olmuş ve 
(ümmet) hayatı yaşamıştır. Üm· 
met hayatının parçalanması ile 
modern millet devresine girmif· 
tir. Bir tarihi devir kendinden 
evvel gelen ictimai devirleri ken• 
d ine destek yapar. 

Bunun için modern millet ha· 
fızasında klandan, günümüzün 
yaşıysa mefhumlarına kadar bir 
çok canlı hatıralar vardır. 

Bu mefhumları ifade eden can
lı hatıralar bir milletin lugatf a
rını teşkil eder. Bu liigatlar sa
de bugünkü mefhumlardan de
ğil, dünkU mefhumlardan da mü
rekkeptir. Meseli iptidai köy te
fekk UIJerinde yaşıyan mefhumlar, 
ve onunla beraber kelimeler he· 
nüz K lan devrine aittir. 

Meseli cenup hududumuzun 
bazı kısımlarında çocuğu yaıa· 
mıyan kadınlar at, it ve yahut 
kurt derisine hamayli yazdırırlar. 
Yahut çocuğunu yaıatmak isti• 
yen ana bir saban demiri ile 
çocuğu terazide tarlar ve çocu• 
ğu demire satar. Bu suretle ço· 
cuğun yaşaması temin edilmiye 
çalışılır. Bu akideyi ifade eden 
kelime adetler gibi Klana dn· 
rinden kalmadır. 

Türkmenler arasında yaııyan 
başka bir adet: 
Kurdeş hastalığına tutulan bir 

adam akşam ile yatsı arasında 
dör tyol üstünde bir yere çıkar ve 
şöyle seslenir: 

Kurt oldum Kurdeş oldum. 
Hav .• Hav .. Hav .. Hav ... 
Hastanın söylediği bir duadır. 

Ve Klan devrinden kalmadır. 
eğer bu adet Klan devrinden 
kalmayupta ümmet devrinden 
intikal etmiş olsaydı hasta adam 
bu duaları Arapça okuyacaktı. 
ÇünkU ümmet dili arapçadır. 
Yahut biz araplann mabudun· 
dan bahsederken ona çnlap diye
meyiz, Allah deriz çünki Allah 
Arap camiasının kendine mah· 
sus mücerret bir mefhum olan 
mabudunu ifade eder. 

Bir millet dilinde, Klanın, ka· 
bilenin, aşiretin, sitenin, hatta 
ümmetin kelimelerini bulacağız. 
Fakat bu, millet dili, Klan, ka• 

(LQtfen sayıfeyı çeviriniz) 



Sayıfa 4 VAKiT 

Şair Ahmet Haşimle haşhaşa bir saat 
"Karag·öüzün mezarını arıyorlarmış; ölmedi ki 

mezarı olsun, ölen Hacivattır" 
Kadıköyünün Bahariye cadde

sinden ge_çerken arabacı birden 
bire arkasına dönerek: 

- Beyefendi, biz (Belvü ote
li) diye arıyoruz, sakan Belvü 
apartımanı olmasın. Çünkü bu· 
rada bu isimde bir "parhman 
var. Şurada yaklaşıyoruz. ister· 
seniz bir kerre de oraya baka
hm . ., 

Yarım saattenberi bu arabacı 
ile beraber Modanın her tarafı
:ni dolapyoruz. Bu semtte kaç 
ıtanc otel ve pansiyon varsa hep· 
sini birer bir.er gezerek: 

- Ahmet Haşım bey burada 
mı?., 

Diye soruyoruz. Fak at hepsin
den adeta bir nakarat şeklinde 
aynı .cevabı alıyoruz: 

- Hayır! 

fiatimin ıkametgabını 'bana 
ıaağhk ıveren arka82ş Modada 
(Belvü oteli) dediği zaman bu 
isimdeki otelin Kalamıtta oldu
ğunu söyıemiştim. Fakat arkada

şım hayır Modadada var diye 
israr etti~i için not defterime 
1> yolda işaret etmiştim. Halbuki 
Modaya gelipte bu isimde bir 
otel o1maaığını anlayınca 'kaç 
tane otel ~e pa11si,yon varsa birer 
birer dolaşmıya karar verdim. 
Nihayet .bunların hi_ç birinde Ha· 

tim i9minde ir -kimse .olmadığı· 
na 'kanaat ~tirmittim. itte ara· 
baClllUn :bir kel'l'ede 'Belvü) •par
tımanına hakalım ıdediği 2aman 
artik ..uadığımw .bulmaktan 
limidi keserek ıdüoijp gidi,or.dum. 

Arabacının 11öaü ..bir.den bire 
yeni bir ümit oyaochrdı. Bana 
aaillk veren arkadaıunın (apar
hman) yerine yanl1JhkJa (otel) 
demiş olması ihtimali çok kuv· 
~~li · di. Onun için ar.abacı~a : 

- Ibtimalki bUl'adadır. Her
halde bir kere de oraya baka
lım.,. 

U>edim. .F..ilbalr.ika ..arabacmın 
akisı pek iyi tahmin etmtş. 
Haıim bu Aparhmanıa birinci 
kahnda .imif. .Hem de iyi bir 

'teaad&f eaeri olarak hu ıuraaa 
yanınCia öo"ktor Kemal Cena~ 
Bey CI e varmış. 

Y.amH pdilden sonra Moda
da keodieilli nasal .aradığımı, JJi· 
ha•t mud bulduğumu anlattık
tan aonra Y aluq>tan bahsettim: 

- Bea •eni artık iyilefmjş 
diye Wliyoram. Fakat geQen 

g'Dn Ahmet Rninrin cenazesin· 
den '90ıtra 80ytlk Atlaya V aku
ba gitmittim. Senin te'krBT 1has· 
talandığını 1mtda öğrendim. 

onan içM merak ettim geldim . ., 
Dedim. Her ukitki .tatJı ifa-

- ---
bile, aşiret, -Bit~ ümmet diJJeri
.nin mecmuu demek değildir. 
Çünkü oemiyeUer teklmül eder· 
ken birçok .fideler W"erİr'Jer. Bu 
surt e müıtehaae.le§mİ§ ımefbum
larıo keJimeleri 1.Ugatlerden de 
çıkar. Şimdi biz, Türk dilini 
ümmet devrinia müatehaselerin
den ve garp .emperyaJiat .kültürün· 
den iemizlemeğe çalışıyor.uz. 
Çünki Klan aşiret, site devrinin 
kelimeri daha evvellden süz
geçten geçmiŞtir. .... 

Ommet manhkı y1kı1dığı için 
'lmmetin mefhumlarını ifade eden 
!kelimeler bize soğuk ge1iyor. 
Ümmet .aevrinae ıstılahları Şark 
din -enternasyona1inden , onun 
eili o'laıa Arwpçaflan, AcemccBea 
clmr}'ordu. Ümmet devri, bize 
.,abancs ıstılahlar, \'terkipler, Ye 
hat.ta 'YJğm, ylğın ~elimeler ye 
gqmerle ıgelmifti. Ba terkipler 
IDÜ~t h11dac:hmdan a1ir6lclü çıka
rıldı. Kelimelere eıeü-ce, 'i.Cm-
met,. .in kelimeleri ıbizde ya 
Klandan, yahut El devrinden 
kalma .aefhumlarJa JA ifade olu
uv. Yahut olunmaz. 

ifade olundujuna pre ümme· 
tin müstehaselerinden kurtulmut 
oluruz. ifade .edilmediğine g5re 
yeniıi bulununcaya kadar yaıar. 
lsblahları Şrk din entuoaayona· 
llııin dili olan Arapçadan almıya 
lOmm yoktur. 

0Jmanlı devri meıratiyet de 
dahil olmak üzere bir mefhuma 
:fado vermek isterken daima 
iJmmct .kültürüne .milracaat 
ederdi. Saus-Marioi tahtelbahir, 
aeroplanı tayyare diye adlandır-
lllıfb. Niçin? Çünkü o, ümmet 
camiasına bağlı idi. Din ve hi
llfet kayıtları dilde bir nevi 
limmet hakimiyetini ifade etme
liydL 

Halbuki bu zamanda bir alet 
olarak kısmaktan kaskat, kay
ınaktan kayık, uçmaktan uçurt· 
ma kullanılıyordu. Çünkft bunlar 

ninden 

---
1 nd ka~ul edftmiı ke1imelerdi. 
f l\le'tekim 'lmmet devri kayığı 

kenBisine bem:etme'k için isim 
uyt!aı moıtur. 

Millet devrinde 'Dir millet yeni 
bir mefhuma kelime verjrken 
bu 'kelimeyi f& dilia öz kaide· 
leriu.e a6re yapar. Yahut dile 
kolay gelen ,Yabancı ıekille.Pden 
alır. Herb,.lae amme ve rırt· 
lajımıza uymıyan ~tahtelbahir.) i 
muhafaza edemeyiz. 

Millet aevrinio temiz dili ~a
ııy.an kelimelemeıı mürekkep 
olmas1 :re !IDOder11 ınefbamları 
ifade -etm~aİ41ir. 

V.aln&& ,,..,_n kdimeler sler· 
ken, henüz ıimmet kültlr.ilnil 
yaııyan yahut ..mpuyalist kül
tllr6a manevi mlistemlekeai olan· 
lan dıtanda bırakıyorum. Çün
ka banlw 1Hr mil~lhı kft1tlr&ne 
imek olamaıler. 

Ne lmtMtia ne ae emperya
liıt ldllttirihı manevi mnıtem
likeleri olanmr bize &ir mi1let 
dilİtl'İlen ba\seaemiyecekl~ri gibi 
bize ,..1111z ldau, yalnız aite, yal
nız cemaat kllltUrllnden bahse
denler de mınet hayatını bilmi
yorlar .demete&. Türk kmilderi 
i~e yepae mliatakil millet 
hakkmı aJaalar dövütmesini bi
len, Ye ıiıtiklAlin ne oldajunu 
anb1an yani millet olmamıı ta
dmı tatllilf olan TOrkiye Türkle
ridir. Millet .meflıwDlarınm ea 
canlı ıekillerile en O.tün bir 
tarzda ancak onlarda görebili
yoruz. 

O halde TOrk di1iuin temizliği 
için Baykal ğöSUne kadar gitmi
ye 1811Um yok. Aktleniz kıyltann-
da d6vüıen istiklilci, ve hilAfeti 1ra1-.. :modena T-&rtr miUetinin 
fUUru bu temtdipa aap.Gdür. 

T emi&lik için ea iyi çare en 
eakiaiaden en yeaiaine kadar 
'fiirk dilindeki hDtiba kelimeleri 
toph,an .bir leigat, Tllık diüe 
uysun bir aramer YDcuda ııe
tirmektir. 

htlrl Ete._ 

desile biraz mazidea balaseUi. 

Kemal Cenap beye Gönerek 
(Yakıt) a karfı iltifat efti: 

- Ben (Vakıtt :ı ber gmme
den fazla severim. Bir kere Asım 
eski kalem arkadaşımaır. Ooan-

Ja umumi harp senelerinde yu 
yana bir dairede beraber -çatış-

tık. Sonra (Yakıt) edebiyata en 
çok yer veren bir gazetedir. Se

nin haberin yok. Ben ]lhami)'e 
söz verdim. Ahdettim ki ıyı 

olunca (Yakıt) e muntanm• ,... 
zı ~azacağım. 

Hatta daha fimdi.J~n yacaca· 

ğım mevzuların birkaçmı hazlf• 
tadım. Bizim memleket hayatının 
hemen her safhasında iileeien 
beri bir Karagö7.cüJük ve Ha
civatlık var. Karagöz Halis 

Türk t~fdir. Hacivat dilleri ve 

dilekleri !karma .karJŞtk :insanla· 
rın tipi. ıBu kerata Kaugözden 
dayak yiye yiye geberdi gitti. 
Karaz.agöze gelince onun mezarım 
arıyorlarmış. Nafile ar.amamalar: 

Karagöz ölmedi ki m~ıarı olmn. 
Artık edebiyatımızda da Haci· 

vatlı kaldıracajız, IGaragöz tipini 
yaşatacağız.,, diyordu. Yazı için 
kendisini kat'ıyen mk11Ut111Uı ~ 

zım olduğunu söylemekle beraber 
teşekkür ettim. Bundan sonra 
i.aUnıliba aeyabatini lüklyıe eMi: 

- Y akubun bastal.tım ~ber 
aldım. Çok merak ıettim. Bilirsin, 
Yakubu ben ne kadar ..,..im. 
O benim hayatımdır. o- .-.. 
tab:ğını duyunce kendi hHtabit-
mı unuttum. Yataktan kalkbm. 
Artık ölümü bile ~ze aldıu:. 
Vapur •ar mı, yO'k mı, 1>1111 da 
dDpoemliyordu19. 

'Bereket versin varmıf. Ada 
iıkelesin<len Yat kulübe kadar 
araba ;ıe çıkabildim. Fakat ku-
lübe varcbktan sonra yu1'arıya 
_çıkamadım. Yakup aa huta. 
O da yukarıClan aşağıya inemi-

yordu. Vaziyeti anlı~·orsun dejil 
mi ? Nihayet Y akubuo oda11D10 
altına gittim. O da pencereıine 

geldi. Romeo ile Jüliyet gibi 
birbirimize baktık. O yUkanaa, 
ben aşağıda uzaK:tan uzaia baki

şarak konuştuk. O glin Y:akubun 
yüzünU biraz fazla zayıflalDlf, 
biraz fazla sararmıt ıörd6m. 

Bilirsin ya: Y akubua ıeTimli, 
top:u bir siması vard1r. Biraz 
zayıflarsa derhal belli olur ... ,, 

Diyor, bana: 

-Sen nasıl gördlia. iifle de
ğilmi?,, 

Ojye kendi mnıalıeclmi •oru
yordu. Bu arada yiae Kmal Ce
nap Beye döndü: 

- Doktcw., bu seae .,._ gibl
leri her ikimiz için de mahTol
du, mevsimden hiç iatifade ede
medik ... ,, 

Dedi. Kemal Ceaap Be, te
selli etti : 

- Evet öyJe. Fakat memk 
etme .artık iyimin. iyiJetecekllİll 

yüii.oe bakınca hemen hafif ltir 
nezle geçirmif gibisia. Y6zünde 
pekaz bir tegayJW' YU', artık re
lecek ıeneyi İnfaallah iyi ıeçiririz. 

Zavallı Hqim hakikaten bu 
sene büyük ııbrap ıeçjrdi. Fa
kat neıeai g.eae 1erinde icl.i. 

.., • ... ., ve edebiyattan ne 

AŞKTA 
GALiP 
JEAN MURAT 

KATElleNAGY 

TAKViM ~ 
Curnertesl Pazar 

1 T.evvel 2 T.evvel 
c. ......... il Ceme.a1th 

GUıı dotuou 6.11 6,13 
GDD1lıat9ı 17,90 ll,28 
S&bab naauw 6,11 6,13 

oıı.ı namazı r2.oo 12.00 
'lktnm namazı 15.llS 15,IH 
::A.'.Jqam namazı 17,30 17.'28 

"Yat.a maımm uı.m iP.Oi 
.:.tmaU f.33 .:4,:U 
Yılm ge~n \ 262 165 gllnlerl ( 
Zllm kalan • -1 ,unteri I IC3 102 

WIA~A - dUn ıncaltlık :aze.mt 26, ugar1 
.20 d..ae olarakümbtt-edilmiJUr. ~ TUz. 
gl.r poyrazdan e.secel<, hava yarı bulutlu 
yan •c;Jlk 'Olacaktır • 

1 ıllADVO 

BugDn 

t8'l'AN11UL- H 1ıen m e katlar Dll Ku· 
ruı~. lB den .ı19,ll0 • ıkadar oriwtıa, 19;!0 
.dan 20,30 a kadar tamburl ..Refik .Be.Y ve ar
'lca13aşl arı tarafından, 20;30 dan 21 e 'kaa&r 
Ntıaaı 1Hımım, lncl Ranmı, :.21 den !22 :re Jca. 
dar orkestra •• 

Evleame merasimi 
<!>rau mtıfetfiti biri11ci ferik Fab· 

settia pata HL nia kazı Hf. le doktor 
' F .. k 'beyin e1'Jewleai mera-

simi ewelki gece Do1ma'"1hçe 
sara,yında ya_pilmış, Reisicümhur 
Hz. a meraaimde bulunmak ıu· 
retiJe _yeni evlileri taltif buyur
muı&adır. 

M .. imde •irsA •••elliler, 
.erla erkam, .Ce•~ Y.ftup Şev-
ki, Nazım paşalar bulunmuşlar
dır. 

lrtlbal 
Mer.ham F.~ıik ıffun Faik 

P.ap kerimesi e Hbak .piyade 
zeiM __ ._ Mcb..- 'f'..at 

p,.. harmi Nmmr H-m S. 
nılptell oldaiğu ı..t.ldctaıa ırıe
bayap .ı.m.,.m .dill 'r.tibati 
dartHka eylemiflir. Cenasesi 
bugia OD rmr buçalmia Ort.köy
de t., merditnmdeki analda
ır..-n ........_.k Y.a,. Efea
dideW .ai&e •.W.._eaiae defne
dileeekıtir. Aılab mbnaet ıeyleain. 

lT e şrin'levve~ l93! 

lstanbulBeledly,esT: 
DarUlbedayl 'f'emsill_. ı 

q - 10- 932 
Cumartesi 
akşamı 

saat .21930 eda 

Yedi köy.ün 
Zeynebi 

Yaıan: Mnuptmann 
Nakleden: 

Seniha Bedri H. 

Halk Gecesi 

ISTAHBUL BEllllYESI 

~ ~~ 
ı 1111 ! 
11ırnıı 

lstanbul Tramvay Şirketinin 

tahvilat hamillerine 

1 LAN 
Tahvi lit üzerinde fazılı me

tindeki (Dördüncü fıkra) ıarilara 
tevfikan, tedavülde kalan Lek~il 

tabvi':it bedellerinin 1 DİaaD 1:933 
ten :itibaren 'Ye a,ağıda l'gfialmil
diği ~eçhile temyesine Meclisi 

ıidarece !karar ıverilmiş ol• 
dugu lstanl:ul TTamgay Şirketi• 

nin tahvilat hamillerine bildirilir. 

Mezkür metne tevfikan mev• 
zuu bahis tahvilat 1 nisan 1953 

ten itibaren faiz getirmiyecek 

ve bedelleri tediye edilmek için 
1 qjsaa 1933 t~ vafleleri hulü· 
letmemİf olan bütfin ku.,PODlart 

amil olacaktır. Aka takdiıae 

'lloksan kuponlar hedefi tediye 

olanacak meblağdan temll edi
lecektir. 

Vadesi burul etmiş kuponların 
beş sene zarfında müruru zama· 
na tabi o1arak hGkümstiz kaldığı 
bu münasebetle hatırlatılır. 

:Euudan maada tahvilat hamil• 
leri arau ederlerse 1 ınisan 1933 
vadesini beklemeden 1 tqrini

evvel 1932 den itibuea .tabv.il• 
)erini tediyey.1:1 ibr.az edeblfme-

lerine 'Meclisi · dare 4'arar !ftr

miştir. Eu .takdirde tabvilAt be• 
deli ile beraber son kuponun 

tediye tarihi olan 1 teşrinievvel 

1932 aen itibaren tahvıUerin 
tediyeye ibraz gün'Une kadar 
ifliyen faizler dahi 'kendilerine 
tediye olunacaktır. 

Tahvilat tediye edilmek üzere 
şirketin Be_yoilunda, 1 ünel mey• 
aalllllda, Metro hanında klin 

merkezi idaresine veya Galalada 
Osmanlı Bankasına ve f abut 

Galatada Selinik Bankaema 1*
nı: o0\unmaltdır. 

:awww ıea:ı.ı ı. ==--a::=·--:-r::__.... .. ===-.:::::=:s::=M 

Bulgaristanda üç amele meb'usu 
tevkif edildi 

Sofya, 30 {Hmuıi) - Sofya m~'uslarmdan 'Boriı Kriıtef ve 
belediye intihabında amele fırka Al. Hayımof da tevkif edilmi,ler 

;ııun ekaeriyeti .U.anmaaı üzeri • 

ne Jııi)rumet .bu fır.kaya kartı •1a
mk mnmm&k ılijzunvaeu w.et • 

mittir. Bu ıabah amele :meb'utla • 
nadan .Aaen S.)'acİ7ehn e.,;nde 

polia taharriyat yapmıftır. 'T alıar
riyattan sonra da meb'uı Boyaci 

yef tevkif edilerek hapiahaneye 

evkedilmiıtir. Zabıta tahar.riyat 
neticesiade ae ,Fbi v.eaaik bulas -
ju bakk•au hiçbir py ıöy)eme • 
mektedir. 

B.ndan '-!ka ~e ame1e 

ibülRii sll AIL!IDI U&Wli'l:Miiililii: 

canb ifadelerle bahsediyordu. 
Edebiyabmazuı bu ,167.ide aima
ımı bu 'halde bırakbm Ye ken
disine palar temenni ederek 
ayn1c!ua. 

Mehmet Aaımı 

Ahmet Hqlm ~ •-or 

.ŞU n aıh.nir Alamet Ha
fİ• 8efİıl tedai ip. Fnnldwta 
ıideceji haber allllllUfbr. 

dir. 
Üç meb'uıun tevkifi amele meb 

uıları arası.nda b1iyük bir heyecaa 
uyandırmıthr. Amele fırkuı mec

lis grubu toplanarak amele meb • 
uslarına karşı yapılan bu muame• 

leyi meclis 'J'eİai ve adliye nasırı 

nezdinde pl'Olesto etm'iye bTat 

vermıftir. 

Bir kablo koptu 
Vaymar, 30 (A. A.t - Traııı• 

haclı, tat .ocaklarını :istasyona .raP 
teden 7 kilmaetre uzunlujuncJ
bir kaMo birden bire kopmaıtııf• 

Kablo üzerinde kaymakta olatl 

108 yüklü va.aon 40 meueıtk bit 
irtifadan dü!erek derince topr .... 

ıömülmüıtiir. 

Kaza mabaUiain etrafında bit 
çok •nahlarla amele lnalundtt • 
iu halde inıanca hiçbir zaiiat 01 

m1111Ufbr• 



1 Teşrinievvel 1932 VAKiT 

Bu üçük kız Ahsen Beyi vuran adamı gördüğüne 
kani. Bu kanaat ona nereden gelmiş acaba ? .. 

- 19 - olun ... Hiç kimseden şüphe etmek ber bekliyorsa o takdirde kötkün 
Ayşe kız kulübesine doğru on- mümkün değildi .. Siz de tanırsa· içinde bir şeriki cürmü var de· 
rın yanından uzaklaşınca Rıza nız, siz de sözümü tasdik edecek· mektir ... 

Efendi Adile sordu: siniz .. Dı11ardan sık sık gelip gi· - Bu ihtimal hizmetçiler, u· 

Bu Ayşe kızın yanında bulun- den de yoktur.. şaklar arasında şüpheli adamlar 
duğu Kadri ağa nasıl adamdır? . "Siz neden füpheleniyorsunuz?. bulunmasma vabestedir .• 

- Bu köyden, sütçülükle geçi· Bir şey mi nazarı dikkatinizi celp - Hayır bir kaç adam değil, 
nen, 50 _ 55 yaşında, kendi ya· ı ediyor?. bir tanesi de kafidir.. Maamafih 
tına yakın bir karısı olan orta undad dçnrbAeşvş. ben bu ihtimalde de fazla ısrar 
boylu bir adam .. Bunların bir evli - Hayır .. Şimdi beni düşündü· edemem .. Çünkü sizin tekrar tek· 
oğulları, bir de kızları vardır am· ren yalnız bu küçük kızın anlat· rar teminatımza göre hem köşk· 
ma onlar görünmezler .. İstanbul- tıkalandır .. Kız Ahsen Beyi vuran te böyle bir cürüm şeriki aramak 
da otururlar. Kadri ağanın anası adamı gördüğüne kani .. Bu kana· abestir. Hem de bu adamın müc
da sağdır. Her halde seksenlik bir at ona nereden gelmiş?. Bir ya • rim olduğuna ait şüphe, delil de 
ihtiyar olan bu kadın bir kulübe- bancı adamın şuradan uzanmış ol azdır. Ben asıl şu Kadri ağa ile 
de, Göztepede oturur .. Her halde masr, sonra bisiklete binip gitmesi ailesi erkanı ile meşgul olacağım, 
çok fakir bir kadın olacak.. İşte onu neden §Üpheye düşi!,rmü~?. haydi dönelim, acele lazım •• 
bunlara dair bildiğim bundan iba- B~ ?nu.n fa~la bir ~a sasiyetinden :ı. ~ " 
ret... mı ılerı gehyor?. Yoksa dediği Adil köşkte Ahsenin yanına git 

"Ayşe laza gelince anlaşılan 1 
gibi herif hakikaten her gören Ü· tiği sırada Mehmet Rıza Efendi 

bu çocuk anası babas; tarafından zerinde "fena suratlı,, bir adam ile arkadaşı Mehmet Ali Efendiyi 
sokağa bırakıl:Uış, sonra Darüla- ı tesiri bırakacak kadar mücrimle· bulmu§, ona küçük Anenin an· 
cezeye düşmüş, orada büyümüş rin bariz hatlarına mı sahiptir?.. )attıklarını anlatmıya başladı •• 
olacak ki Kadri ağa kızı bir kaç "Eğer mücrim bu herif ise bir Sözünü bitirince sordu : 
sene evvel oradan almış.. Kızın gün bir gece burada mı kalmış· - Ne dersin şu kızın anlattıkla 
okumaaı, yazması biraz da hesabı tır? Yoksa evin içinden bir haber rına?. 
vardır. Darülacezede öğretmişler.. mi bekliyor?. Eğer evden bir ha- (Devamı var) 
Amma yanların da büyüdüğü in- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::: ::::::::---:::: 

sanlar gibi konuşmaya onlar gibi Tayyareci Vecihi Beyin Hangarında 
cahil kalmıya alışıyor .. Zavallı kız 
anlatılan onlar tarafından daima 
hakaret görüyor ki yerinden hiç 
memnun değildir. Bütün i'i gücü 
Kadri ağanın keçilerine, tekeleri· 
ne bakmak süt sağmaktır. 

- Peki amma, timdi ıiz bu kı· 
2ın bize anlattıklarına ne dersi
niz?· Ayte kızın gördüğü adam 
Ahsenin carihi olabilir mi?. 

- Çok şüpheli .. Hemen hemen 
irnkanaız .. Çünkü hadise dün cere
Yan etmi§. Bir mücrimin böyle 
bir ·· . ' 8un sonra yerınden çıkıp kork 
madan vu d ~ d . k d r ugu a amm evıne a-
a~ .gelınesi havsılanın alacağı §ey 

degıl.. Buna kinıae ihtimal vere
mez .. 

_ Evet, ben de böyle dütünü

yorum .•. 
_ Fakat, insanı bir çok §Üp· 

belere düşürecek cehetleri var .• 
Ben evvela Ayşe kızın gördüğü a· 
damın alelade bir sporcu, bir bi· 
siklet heveskarı olduğunu sandım. 
Tesadüfen bu hendeğe gelmiş, o· 
rada istirahat etmiş, Ayşe kızın da 
kulağı Ahsen Bey vak'asile kirişte 
olduğu için nazan dikkatini celp 
etmif, diyordum.. Fakat tal~a 
•açına ne demeli?. Dalıa kim bilir 
naaı] ihtiyatkar hareketleri vardır 
ki onu tepdili kıyafete sevketmiş
ti, fakat Ayşe kız tabii bunların 
farkında olmamıştır. 
k- Ya Kadri ağanın kıza sıkı 

•1
1 ~ tenbih etmesine, sakın gördük 
erıni kirn .. l d . 

d 
&eye soy eme emesıne 

ne ersiniz?. 

.. h. O,d§u garip bisikletli kadar 
;.~ 

1
1
m .h e.ğil.. Çünkü malum ya .. 

oy e ı hyarla.r ı"ht" tk• 1 . . . ıya ar o ur, 
polıse gıdıp şahit 1 k "f d yazıma , ı a e 
vermek onları korkut 

''B 1 uyo~ 
unun a beraber b b k d . , ... , en u a rı 

galar ~a.kkrn~~ da sıkı bir tahki· 
kata gmşecegırn.. yalnız t k / 

d 
w • • e rar 

sor ugum ıçrn affedersin: Acaba 

·········-···-......... -........... ..-.--...-.......... __ ................................................... .. 
Bizde de Tayyareci olmak istiyen 

Hanımlar pek çoktur 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

dcğu mütevazı atelvede Vecihi 
Beyle konuşuyoruz. Oturduğumuz 
yer küçük bir oda. Ancak iki 
iskemJesi, bir kiiçük masası var. 
Fakat buna mukabil birdenbire 
hatıra gelmiyecek şeylerle dolu: 
ipler, vidalar, kutu kutu boyalar, 
kıskaçlar, çuhuklar, motör ve 
tayyare re&imleri... 
Odanın dışarısı hangar. Kıy

metli tayyarecinin bir kaç giin 
evvel denizde kalkarken kapak
lanarak kısmen harap olduğu 
emektar tayyaresi burada uzan
mış duruyor, tamir ediliyor, bo
yanıyor. Bütün bu gürültü ara
sında dikkat ederseniz bir de 
ince ve tatlı bir ses duyuyorsunuz 
ki o sesin küçük sahibi odanın 
içinde, hangarda sağda, solda 
bülisa her yerdedir: Vecihi Be
yin kücük kızı Perran. Elinde 
küçük, tahtadan bir tayyare mo· 
deli, uçar gibi koşup duruyor .. 

Vecihi Beyle konuşuyoru:ı. De
niz tayyaresi haline getirmiye 
çahihğı emektar tayyaresinden 
bahsederek diyor ki : 

- Kazaya uf ak bir ihmalim 
sebep oldu. Fakat tayyarem 
gine eski haline gelmek ilzere
dir. Y 11 phğım tecrübe ve tadi· 
Jat onu mükemmel bir deniz 
tayyaresi haline getirdi. Şimden 
sonra yapacağım tayyareleri de 
gine deniz tayyaresi yapacağım • 

Mektep ve kadınlar 

- Mektebiniz ne oldu? 
- Mektep teşebüsünün müsa· 

adesini aldım, açıyorum. 27 ey· 
Jülnde açacahhm. Bıraz gecikti. 
Şimdi, yeni bina yapılıncaya ka-
dar muvakkat bir binada çalı· 
şacağız. Mektep için yapılan 
müracaat pek çoktur. Anadolu· 
nun har tarafından mektuplar 
alıyorum. Şunu da işaret ede· 

mektup yazarak tayyareci olmak 
isteyen hanımlarımız var. Sonra 
diğer bir nokta: Kadınlar bil
hassa uçuşlarda erkeklerden çok 
cesaret gösteriyorlar .. 

Hakikaten beyciğim, uçuşlarda 
yanımdki kadınların içersinde 
akrobasi yapmak isteyenler pek 
çoktu. 

- Kadınlardaki bu fazla ce· 
sareti neye ntfediyorsunu:ı.? 

- Kendilerinde mevcut tabii 
inbimake .• 
eminim ki 
çok yüksek 
cektir. 

Şuna kati surette 
kadınlarımızdan 

tayyareciler yetişe· 

- Si~e müracaat eden hanım· 
ların isimlerini batırlıyormusunuı? 

- Hatırıma gelenler: Münev
ver, Müfide, Selnıa hanımlar •• 

- Tayyarelerinizio nelerini 
Avrupadan getirtiyorsunuz? 

- Şimdilik ernayeti, madeni 
aksamı ve molörü Avropadan 
geliyor. Fakat çok yakında mo· 
töründen başka hiçbir şeyi Av
rupadan gelmiyecektir. 

- T ayyarecilikten memnun 
musunuz.? 

Vecihi B. gQldü: 
- Tayyarecilik benim için 

bir hastalık, ~ir iptiladır. Tay
yareden aldıgım zevkı hiçbir 
şeyden olamam. lnsno ancak bu 
zevkm yüksekliğini uçtuktan 
sonra anlıyor. Uçurduklarımın da 
hemen hepsi uçtuktan sonra, 
kat'i surette en çok sevilen şe· 
yin uçmak olduğunu söylediler. 
Çocuklarımın hepsini şimdiden 
aJıştmyorum . Şu gördüğünüz 
Perran benimle kaç defa uçtu. 
Ben kalkarken yanıma koşar ve 
hemen daima : 

~hsen Beyin yanında şüpheli hiç 
kımse yok mudur?. Yanında çalı
tanlardan, yahut sık srk eve gelip 
ridenlerden. .. 

·- Yok, yok .. Bu cihetten emin 

yim ki bu müracaat edenlerden mn
bim bir kısmı da kadındır. Hat
ta Konyadan, Arlanadan bile 

- Baba, beni de götür, diye 
yalvarır.. Kendisini muhakkak 
tayyareci yapacağım. 

TUrkiyeden Amerlkaya •• 

- Türkiyedcn Amerikaya bir 

Savıfa 5 

Hirisfiyan/ıktan !1.üslümanlığa "~ 
•··························································································· ...............• • • • 

ıçın Bir lngiliz 
Müslüman o muş! 

Bu haraket yüzünden türlü ithamlara 
maruz kaldım, fakat mesudum !. 

-19 -
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Kocamla Savak ölkesine gitme 
miz hayatımın en belli batlı hadi 
ıelerindendi. Kayın pederimin ve 
fatı üzerine büyük oğlu raca ol • 
mu91 kocam da onun veliahtı ta· 
yin edi1mi~ti. Saraka muvasalatı· 

mızda bizi yirmi bir top atarak 
kartıladdar. Kayın biraderim ko 
camı veliahtı olarak takdim etti. 
Ertesi gün, ölkenin kadınları be • 
ni ziyaret ettiler. Kayın biraderi· 

min arzusunu yerine getirmek i -
çin bafıma taç giydim. İstikbal 
salonunda iki yüzden fazla kadın 
beni bekliyordu. Yanımda tercü -
manım vardı. Kadınlar beni nu -
tuklarla karşıladılar ve hepimiz 
kuvvetli koyu çaylar içtik. 

Birkaç gün sonra bir düğüne 
davet olundum. Gelin ile güveyi, 
bir karyola üzerinde oturuyor, da 
vetlilerin hepsi bu karyola etra -

fında oturuyorlardı. Bu dönüp do 
Iaıma sabaha kadar devam etti. 
Bu ıayede fena ruhlar defolunu
yor ve evlenen çift mes'ut oluyor· 

du. 
Ertesi gece merasim devam el 

ti. Rakkueler kafa tasları ile oy· 
nuyorlardı. Bu kafa tasları sakla· 

nıyor ve bu gibi merasimde mey· 
dana çıkarılıyordu. Gündüzleri 
yapılan at yarıtları çok güzeldi. 

Savrakı çok beğenmiş ve onu 
kendi memleketim saymıya başla 
mı9tım. Hamile olduğum için ln
giltereye dönmek mecburiyetin • 
de kalmı§tım. Sarvak kadınları 
doğuracağrm çocuğu erkek olma· 
sı için dua ediyorlardı. Duaları 
kabul ediJmit olacak ki İngiltere· 
ye avdetim üzerine erkek bir ço· 
cuk doğurdum. 

Bu sıralarda umumi harp pa -
tırtıları koptu. Ben de hastaneler 
de çahfıyordum. 

Validemle pederimin ölümü 

bu zamana te1adüf eder. ikisi 
de birkaç gün fa.sıla ile ölmüşler· 
di. Halim çok fecidi. Çünkü bu 
ıırada çocuk doğurmakta oldu -
ğumdan ebeveynimin yanında bu 
lunamadım. Babamın bana son va 

siyeti, kocamla çok iyi geçinmiye 
gayret etmekti. 

Babam büyük bir ıervet bı • 
rakrnıştı. Bana geçen para (250) 
altından fazla idi. Bu muazzam 
servet, benim için taşınamıyacak 
bir yüktü. Ben bu serveti iyi ida
re ctmiye çalıştım. Ve onun ha • 
yırlı bir tıurette sarfedilmeıine 

karar verdim. 
Umumi harpten ıonra Sarva • 

ka gidemedim. lngilteredc kaldım 
ve çocuklarımın terbiyesi ile meş 
gul oldum. 

Tam bu sırada iJlamiyetle 
meşgul oldum. Zaten gönlüm hı • 
ristiyanhğa yatmıyordu onun için 
dostlarımdan biri tarafından ba • 
na hediye olunan kur'an nüshası• 
nı batından sonuna kadar dikkat 
le okudum. Anlamadığım yerleri· 
ni sordum. lalam alimlerinden bir 
kaçile münakaşalar yaptım. Bil .. 
hassa garp müslümanları cemiye • 
ti reisi doktor Halit Şeldrek ha • 
na her türlü yardımda bulundu. 
Benim aradığım noktaları, derin 
bir vukuf ve salahiyetle izah etti. 

Kur'anm aklı tatmin eden, kal 
bin iştiyaklarını, emellerini, zevk
lerini ho§nut eden sözleri, benim 
üzerimde derin bir tesir icra et • 
mit, gitgide kur'anı gece gündüz 
okumıya ha11la.mıştım. 

Bu mütemadi okuma ve teteb· 
büün içimde uyandırdığı İll.§İrahı 
tarif edemem. Nihnyet müslümnn 
olmıya karar verdim. Ve bu arzu 
mu doktor Halit Şelrekc anlat • 
tım. lt gayet basit ve sade idi. 
Müslüman olmak için kelimei şe· 
hadet getirmek kafi idi. Bu mera· 
simi fezada yapmayı tensip ettim. 

Bütün dünya velvelesinden u• 
zak, bütün dünya hırs ve menfa
atlerinden azade olan gökyüzün· 
de kelimeişehadet getirerek İsla
miyet dairesine girdim. 

Bu hareket yüzünden türlü tür 
tü ithamlara maruz kaldım. Ben 
bunların birine de aldırmıyor ve 
en derin zevki duyarak yaşıyo • 
rum. 

SON 

1 
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uçuşta gitmek arzularından bah
sediliyor, bu mümkün müdür? 

- Yüksek uçuşlu ve kıymetli 
tayyarecilcrimiz vardır. Bu mu· 
hakkak. Y alnıı buradan Ame
rika ya gitmek meselesi çok mü· 
bimdir. Evveli bu kadar zaman 
uçmak için lazam olan ağırlığı 

kaldıracak tayyarenin, rulesi 
için meydaoamız yoktur. Halbu· 
ki Amerikada bu gibi seferler 
için bir buçuk kilometre uzayan 
asfalt meydanlar vardır.A lman
yadan da böyle seferler yapıldı 
ama dehşetli masrafları mucip 

o!du. Nihayet, hareketi devriye 
ve arııye meseleleri de unutul· 
manıahdır. Şarka gelen tayyare· 
)er altı saat kazanırlar. Halbuki 
lstanbuldan garba doğru uçuşta 
aradaki mesafe muhakkak altı, 
yedi saatlık ıararla alınabilir. 

Şu halde mesel! Nevyorktan 
buraya gelen tayyareci Bortman 
bu mesafeyi 49 saatte aldıse biz 
ayni mesafeyi almak için 62 sa· 

at sarfetmiye mecbur kalacağız. 

- En heyecenh gUnUnUz ? 

Sorgularımm içinde V ccihi 
Heyi en çok dOşllndüren bu, 
oldu. Bir bayii tereddüt etti, 
sonra: 

- Vallahi hangisini söyliye· 
yim, nnlntmıya muktedir deği· 
Jim, dedi. O kadar çok heye· 
canlı ani-aram var ki.. Mesela 
tayyarcciliğe başlangıçta çok 
heyecan duyuyordum. Ve tnbii 
bugünkü gibi düşünmüyordum. 
Sonra hava muharebelerinde 
ilk düşmanı görünce kuvvetli 
heyecanlar geçiriyordum. Fakat 
harp esnasında heyecan devam 
etmiyor, serapa sinir kesiliyor· 
duk. Sonra havada ilk taklak 
attığım vakit de hayli heyecan 
geçirmiştim. Şimdi daha çok 
bir boca vaziyetindeyim. Bir ta· 
lebe imtihana girerken kuvvetli 
heyecan duyar, fakat hiçb"r ho· 
ca talebesini imtihan ederken 
heyecan duymaz değil mi ? 

A. Sırr1 
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" islim ilemi nereye 
.d. ? 

gı ıyor . ,, 

VAKiT 

Kadın modaları .................. --................. . 

Çoraplar 

L d P . B 1. d ·· ıc.. l Kış yaz kalkmadan 
on ra, arıs, er ın aru ıunun an evvel araya ajorlu-
bu mevzuu tetkik etmektedirler su girdi ı 

İngiltere, Fransa ve Almanya 
müıtetrik alimlerinden müteşek -
kil bir heyet islim alemindeki 
yeni hareketleri tetkik eden yeni 

bir eser yazarak İngilizce neşretti 
ler .. "İslamiyet nereye gidiyor?.,, 
unvanını taııyan bu eser, Avrupa 
nın en meıhur müsteırikleri ve a· 
limleri tarafından yazılmak, sonra 
lalam alemini alakadar eden bir 
çok meseleleri tetkik etmek itiba
rile okunmağa değer. 

Eserin tahririne Pariı, Londra, 

Berlin darülfünun müderrisleri İ§ 
tirak etmiş ve bunlar geniş bir tet· 
kik ve tetebbü sermayesi olan ma 
lumat ile okuyucularım aydınlat· 

mıya çalıımışlardır. 
Eserin baılca mevzularından 

biri olan "İslamiyet nereye gidi· 
yor?.,, bahsini Londra darülfünu· 
nu müderrislerinden profesör 
Gabb yazmıştır. 

İngiliz profesörü bu değerli tet· 
kikinde bu çok mühim suale sarih 
bir cevap veremiyor ve İslamiye· 
tin nereye gittiğini, nereye vara· 
cağını gösteremiyor .. 

Sebebi, bugün hiç te görünmi· 
yen, yahut hesaba katılmasına im 
kan bulunmıyan amillerin ansızın 
faaliyete geçerek vaziyeti büsbü· 
tün değiıtirecek tesirler yapması· 
dır .. Bununla beraber profesör 
Gibb bugün islam aleminin aldı
ğı istikameti tayin ederek diyor 
ki: 

"islim aleminin bugünkü bariz 
vasfı, onun garblılaşmak istediği· 

'dir .. Bunun neticesi olarak garp 
medeniyeti İslam aleminde müte
madiyen ilerliyor. ,, 

Sonra gene İngiliz profesörüne 

göre islim memleketlerinin hede

fi, islim milletlerinden müteşek
kil ve dostane şerait içinde yaşı· 

yan "islim milletleri ailesi,, vücu

de getirmektir. Bu ailenin efradı 
olan islim milletlerinden her biri 
"medeni bir hükumet,, tesis ede-

rek müstakil ya§amak emelinde
dir •• 

Fakat bütün bu milletler müşte· 

rek bir kültüre varis olduklarını 
unutmıyor ve bu mÜ!terek kültür, 
islim milletleri arasında bir ca· 
mia vücuda getirtiyor .. 

.y. .y. .y. 

Profesör Massignon'un Afrika 
hakkındaki yazısı da şayanı dik· 
kattir •• Şimali Afrika sahilinde 
ya§ıyan müslümanlar, bilhassa 

Fransaya tabidirler .. Şimali Afri· 
kanın ıklimi §eraiti onun Fransaw 
ile nüfus mübadele etmesine yar· 
dım ediyor.. Onun için 1927 de 
150,000 Simali Afrikalı, Fransaya 
geçerek orada iş bulmuşlar ve ça· 
lıtmışlardır. 

Buna mukabil Fransızlar, ltal· 
yanlar da Cezair ve Tunusta ko· 
laylıkla tavattun ediyorlar.. Fa· 
kat Cezair müslümanlarının e
mellerinden biri Fransa içinde ve 

Fransamn kalp ve dimağında İs
lamiyet namına bir mevki açmak· 
tır. Onun için bunlar Fransa için· 
de bu mevkii elde etmeğe çalışı· 
yorlar •• 

• • • 
Eserde Hindistan hakkındaki 

faslı, Şimali Hindistanda ve An-

daman' da bir çok mühim 
idari vazifelerde bulunan kay • 
makamı tam manasile bir 
imperyalisttir.. Onun ıçm in 
gilterenin Hindistanda tem • 
sli ve teşrii heyetler ve te§ekkül
ler vücuda getirmesine muhaliftir. 

Ona göre Fransızların kendi müs· 
temlekelerinde kazandıkları mu· 
vaffakıyetin başlıca sebeplerin 
den biri, onların bu gibi müessese 
lere baş vurmamaları imiş! Bu
nun neticesi olarak Fransızlar, bu 
hattı hareketin semerelerini topla· 
dıkları halde İngilizler onlara gıp 
tayla bakmaktan başka bir şey ya
pamıyorlarmı§ ! . 

1(. .y. .y. 

Profesör Berg, İndonesye' den, 
yani Felemenk' e tabi ve bir çok 
müslümanlarla meskUn Hint ada· 
larından bahsediyor. Felemengin 
ıarktaki müstemlekeleri, gerek nü 
fus sayısı, gerek ehemmiyet itiba
rile, lngiltereden, sonra gelir .. Fa 
kat F elemengin idaresi, ve ilmi 
inkişafları gündelik hayata tatbik 
etmekteki muvaffakıyeti, lngilte· 
reye faiktir. 

Son on beş sene zarfında F ele· 
menk hükumeti de İngiltere hükU
meti gibi, müstemlekelerinde 
meşruti usul dairesinde harekete 
başlamış ve bu usule müstenit mü 
esseseler vücuda getirmittir. Bu· 
nun neticesi ne olacak?. 

Profesör Berg, bu suale cevap 
vermek vaktinin henüz hülul et
mediği fikrindedir. 

Mısır ile Garbi Asya hakkında
ki bahis profesör Kampf Meyer 
tarafından yazılmıştır. Profesöre 
göre eskiden Türkiye, bir takını 

islimi hareketlerin membaı idi. 
Türkiye, teceddüt ve inkılap 

devrine girerek bu hareketleri bı
rakmı§, buna mukabil Mısır onlar 

la meşgul almıya başlamı,tır. Bu
gün Türkiyede İslami bir hareket 
yoktur Mısır ise bir takım İslami 

hareketlerin merkezidir. lranda 
vaziyet başkadır. lran, şarka da 
garbada mütemayil bir haldedir .• 
lranın hedefi, belki de şark ile 
garbı telif etmektir. 

Ef ganistandaki şerait, ruhi bir 
inkişafın taazzu etmesine müsait 
değildir • 

~ . . 
Müteaddit profesörler tarafın· 

dan vücuda getirilen eserin ifade 
ettiği başlıca fikirler bunlardır. 

Bu fikirleri muhakeme etmek 
ve onları doğru veya yanlıi§ te
lakki etmek karie aittir • 

Omer Rıza 

Bir müsamerede 
dört arkadaş 

Dün Karagümrük idman yurdu 
bahçesinde verilmete olan mü
samere esnasmda Karabaş ma· 
hallesinde oturan Mehmet, Os· 
man, Cemal ve Ömer isimlerin· 
de dört arkadaş sarhoş bir 
halde müsamere mahalline ge· 
lerek zorla kulübün bahçesine 
girmişler ve orada getirdikleri 
rakıları içmeğe başlamışlardır. 
Bu dört arkadaş polisler tarafın
dan yakalanarak haklarında ta
kibata başlanmışbr. 

Avrupada şimdi moda olan 
çoraplar, geniş delikli ve bir 

a~ı andırır şekilde vücuda geti
rilmiş çoraplardır. Bu çoraplar, 

bacağı hemen, hemen çıplak 
bırakmaktadır. 

Çoraplar, ten renginde, kahve 

rengi, kurşuni ve siyah renkte
dir. Elbisenin rengine göre giyi-

lecektir. 
Bu çoraplar, çok zaman evvel 

Amerikada moda olmuştu. Ame-

rikada giyilenlerin delikleri, çok 
genişti. Onun için bunlara "Ha
mak çoraplar,, deniliyordu. Av· 
rupadakiler , Amerikadakilere 
nisbetle biraz daha mutedil bir 
tarzda yapılmaktadır. 

Netice itibarile, Amerikada
kiler gibi Avrupadakiler de ba
cağı muhafaza etmekten ziyade, 

güzel gösterecek bir süs mabi· 
yetinde kalıyor. Bununla beraber, 
çorapsız gezmek modasının yer• 

Ieımesiae doğru bir adımdır. 
Zaten havalar serinleyince, çorap 

giyilmiyecek mi ? Bu ajorlu ço· 
rap modası mevsim değişmesine 

göre, bir intikal modası, sayıla

bilir. 

Sinemada sigara 
içilemez! 

Dün Beyoğlu sinema kontu

rollarından 2445 numaralı Sa
dullah Efendi sinemada sigara 
içtiklerini gördüğü bir kaç ki
şiye ihtarda bulunmuş ve bun-

lardan Pangalbda kafes soka· 
ğında oturan bakkal Şakir Ef. 
bu ihtadan muğber olarak me

mura hakaret etmiştir. Şakir Ef. 

hakkında takibat başlamıştır. 

Hafta tatiline muhalif 
Galatada Necatibey caddesin

de 221 numaralı dükkanda otu
ran tütüncü Yahyanm hafta ta

tiJi kanununa muhalif olarak dün 

dükkanını açtığı ve tütün sattığı 

görülmüş ve yakalanarak hak

kında takibata başlanmıştır. 

Güverteden ambara 
Beyoğlunda kalafat yerinde 

Muhsin kaptanın sür'at motö· 
ründe çalışan Mahmudiye cad

desinde Yeşil direk hamamı kar· 
şısında oturan seyyar marangoz 

Rizeli Reşat vapurun güverte
sinde çalışırken müvazenesini 

kaybederek ambara düşmüş ve 
ağır ıurette başmdan yaralan-

mışbr yaralı Reşat Senjorj 

hastanesine yatırılmıştır. 

Yastık altında para 
Galatada Umumhane cadde· 

sinde 3 numarala hanede dalakçı 

Nuri polise müracaat ederek 
odasında yatmakta iken yastığı 

altında bulunan altmış liranın 

aynı odada oturan Mehmet, Ali, 
hamal Mustafa ve Ali Riza ta-

raflarından çalındığıni haber ver
miş ve dfüt arkadaş yakalan-

mışlardır 

1 T eşrlnienel 1932 

Yeni Filimi er 
... 

Elhamca Sinemasında -····------...... -----------23 

Cennet Kuşu 

BerlinCle Ufa ıirlietinin Fransızca ve '.Almanca olarai çevlidiğl 
bu dokuz kısımlık filmin Elhamra sinemasında F ransızca.sı 

gösterilecektir •• Rejisörü :Vilhelm Thiele'dir. 

Blrbean ve Dilly'ln eserinden muktobestfr_ ı .. _ - --- - - - - - - ---

! Te§rlnleveı Pakrtesf akşamı ı=:ınamra - Blnemaamda gösferileceli_ôtiiiı_ 
(Cennet Kuşu) !fllmlnc.'lcn bir aalıne,. 

Flllmln mevzuu ı 

:Viktor beynelmilel büyüli bir 1 run karısı lialası ve atı'Kı görlinen 
otelin baş garsonu, aynı zamanda Dük'le beraber otele geliyorlar. 
da otelin bütün ruhu mesabesin· Gene kadının fikri kocasile bir • 
dedir. Viktorun elinden her şey leşmektir. :Viktor kansının Dük'le 
gelir. Müşteriye iyilik etmesini se- beraber gelmesindeki maksatta 
ver ve iylikte bulunmayı vazife bo~anmak ve Düşes olmak hevesi 
telakki eyler. aeziyor ve bütün kuvvetile .mani 
Amcası da eli senedenberi bu olmağa çalışıyor. Amcası yardnn· 

otelde kapıcı yamaklığı etmekte- cısıdır. Her iki taraf maksadına 
dir. Viktorun karısı iki sene evvel 
halasının teşvikile dansöz olmak 
ve töhret kazanmak için kocasını 
terkederek kaçıyor .• Bu macerada 

nail olmak için baş vurmadıkları 
çare kalmıyor. Fakat 8.§k galebe 

ediyor .. İki sene sonra sadık fakat 

halası beraberdir. temiz bir hayat sürmek için bir· 
iki ıene geçtikten sonra Vikto· leşiyorlnr. 

Hala mı büyücülere, cincile
• re ınanan var? 

Konyada çıkan "Babalık,, ar

kadaşımızm yazdığına göre Sa
rayköyünde garip ve inanılmıya· 

cak bir vak'a olmuştur. Hadise 
şudur: 

Sarayköy nahiye merkezinde 

Karaçay tuz şirketinin bulundu
ğu dükkandan bir gece bir mik

tar para çalınmışhr. Parayı aşı · 

ranları bulmak için çare aranmış 

ve Murteza hoca isminde bir 
cinci! nin celbedilrnesine karar 

Manisada üzüm 
• 

vesaıre 

Manisa, 30 (A. A) - Dün öğ
leye kadar borsada 8- 18 kuruş 
arasında 392 çuval üzüm ve 
4.30 paradan 7 kuruş arasında 
130 çuval buğday ve 3 buçuk 
4 kuruş arasında 17 çuval aq:.a 
ve 16,S kuruştan 2 çuval susam, 
10 kuruştan 17 çuval koza sa
tıldı. 

Dünkü üzüm satışının yekunu 
601 çuvaldır. 

Şüpheli bir ölü 
Galatada Birahane sokağında 

oturan Nikonun odasinda ölü 
bulunduğu haber verilmiş zabita 
ve belediye doktorları tarafrndan 
yapılan muayene neticesinde 
Nikonun ölümünün şüpheli oldu
ğu görülmüştür. 

verilmiştir. Ayrıca meczup iki 
adam da bulunmuş hırsızlar bun· 
ların vasıtasile aranmıştır. Neti· 
cede bu heriflerin verdiği ma· 
luınr.ta istinat edilmiş ve bu 
yüzden iki kişiye bayılıncıya 

kadar sopa atılmıştır. Dövülen· 
lerden biri dayaktan ölP.ceğinİ 
anlayınca bıçağı sol böğrüne 

saplamak istemiştir. Hadise ha• 
ber alınmıt , müddeiumumilik 
tahkikata başlamış, alakadarları 
nezaret altına almıştır. 

Romen kabinesi 
değişti! 

Bükreş, 30 (A.A) - M. T-itu· 

lesco'nun istifası parlamentoda 

uzun müzakerat ve münakaşata 

sebebiyet vermiştir. 

Fırka rüesası bu istifadan 

mütevellit endişelerini izhar el" 

mişlerdir. 

M. Valida, Milletler cemiyeti

ni hararetle müdafaa ve methe

derek Romanyauın Rusya ile 
münasebatını normal bir safha

ya sokmak için Cenevre mefkQ• 

resine tt:vfikan çalışmıya devanı 

etmesi lazım geldiğini söylemiş• 

tir. 
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iki yarışı tek başına yaparak 
····················-································································ 

Grup birincilikleri maçlarına hazırlık .......................................... -............................................................ . Münakaşa dcçam ediyor . ............................................ .-........ . 

Istanbul spor " Pera" yı 
2-3 yendi 

Galatasaraylıya,Beykoz: 932 kürek birin-
cevap oı•...... . k d ' 

Yazıma; 10 eylUl tarihli VA - CI ıgını azan ı . 
KIT'ta verdiğiniz cevabı okudum. 

Galatasarayla Vefa da birer sayı ile 
_b~rabere kaldılar _ - _.,, - ·- -- _ ... 

tarzında baflamak istemiyorum. 
Çünkü bu tarzda bir giriş artık 
çok çiğnenmiş bir sakız halini al
dı. 

Cevabınızı okuyunca hay • 
retler içinde kalmakla beraber uğ 

1 radığım sukutu hayalin bende bı
raktığı bunaltıcı tesirlerden çok 
güç kurtuldum. Ben karşımda ha 
kikaten az çok koşulardan anlar, 
bilhassa idman hususatmda ol • 

1 dukça esaslı bir vukufa sahip bir 
münekkit bulacağımı zannetmiş -

~ tim. "Kronikör,, olduğunuzu bili
~' , yordum. Aksini iddia etmedim. 
. j Fakat "kronik,, !eriniz esaslı bir 

ı müktesebata istinat etseydi, şüp -
l hesiz daha iyi olurdu. 

lstanbulspor Pera maçından bir g6rUnUş 
Dün Kadıköyünde iki futbol 

maçı yapalmışbr. Saat bir buçuk
ta lstanbuJsporlular Pera ile kar
şllaımışlardır. Genç Istanbul 

şampiyonu gelecek cuma başlı· 
yacak gurup birinciliği maçları
na hazırlanmakta olduğu için bu 
maçın neticesine büyük bir dik
kat ve alaka gösterenler çoktu. 

Maçın ilk devresi iki taraf ta 
sayı çıkaramamışlardır. ikinci 
devrenin başlangıcı Perahlarm 
lehinde geçmiş ve Istanbuspor 
iki sayı ile mağlup bir vaziyete 

a:eçDliftir. Fakat oyunun bitme
sıne Yirmi dakika kala Istanbul 
sporlular bocalamadan kendileri-
ni kurtarmaya mu ff k 1 1 

b
. . . va a o muş ar 

ve ırısı penaltıdan J k .. oma uzre 
üç sayı çıkararak maçı 3-2 ka-
zanmışlardır. 

Bundan sonra Galatasarayla 
Vefa karşılaşmışlardır. Çoktan· 
beri sahada görilnmiyen Galata
sarayla Vefanın bu karşılaşma· 
Iarı da, yeni sene başında iki 
takım hakkında birer fikir edin· 
meyi mucip olacağı için haylı 
büyük bir alaka uyandırıyordu. 
Fakat Galatc.saray takımı ber
mutat tam takım helinde değil
di. Birinci takımda yerleri olan 
üç dört oyuncusu ortada görün· 
müyordu. ilk devresi sıfır sıfıra 
biten bu maçin ikinci devresi 
çok sert olmuş iki tarafın yap
tığı birer sayı ile ve beraberlikle 
neticelenmiştir. 

Dün aynı sabada F enerbabçe 
genç takımı ile B takımı, Fener
bahçe birinci takımile Sultanah· 
met takımı birer talim maçı 
yapmışlardı. 

Türkiye Güreş birinci
likleri gelecek haftaya 
Haber aldığımıza göre Türki

ye güreş birinciliklerinin gelecek 
cuma günü şehrimizde yapılma
sına karar verilmiştir. Bu güreş
lere, diğer mıntakalar zayıf ol-
du v • • ı k gu ıçın ya nız Istanbul ve An-
~ra mrntakalarıoın şampiyonları 

gl!'ecelderdir. 

t 
Diğer taraftan Balkan güreş 

urnuv h Ja ası azırlıklarına da baş-
nınak il d" T- k Yuna zre ır. ur , Yugoslav 

!erinin,. B~lgar, Romen güreşçi· 
l nk ıştırakile şehrimizde ya

:• aca f Bku müsabakaların bil
a~sa ev alAJe heyecanlı ola-

cagı muhakkak add d' . M·u- ü e ılmektedır. 
1 1 g reş taluınunız şimdiden 

hazırlanmıya başla- t T 
o.uış ır. urnu-

vanın başlama tarihi d 3 t . 
. . I k e eşrı-

nısam o ara tesbit ed·ı . t 
ı mış ır. 

bugün de şehir bahçesinde de
vam edilmiştir. Bahçe çok kala-

balıktı. MiUi Müdafaa, Gümrük 
ve labisarlar vekilleri, meb'uslar 

ve bir çok zevat hazır bulunu
yordu. 

Müsabaka neticasiode küçük 
ortada Bursalı Hasan, Karamur
sallı Hilmiyi ve Adapazarlı Be
kir Kızılcahamamlı Mahmudu 
yendi. 

Büyük ortada Gönanh Hamdi 
Manisalı Omeri yenerek büyük 
orta birincisi oldu. 

Baş altında Mandıralı Mehmet 
Afyonlu Süleymanı yendi; Uzun 

köprülü Hüseyin Bursalı lbra
himle berabere kaldı. 

Size cehalet isnat ettiğimi bu-
yuruyorsunuz. Bilgi ve tecrübe 

1 'noksaniyeti ile cehalet arasında 
bir yakınlık dahi hissetmemekte
yim. (Benden daha kompetan o· 
lan atçılarım.ızın düıüncelerini 
kaydediyorum) buyuruyorsunuz. 

1 
Görüyorum ki iyi kötü bir salahi· 
yet iddia ediyorsunuz: Zannetti -
ğime nazaran zatıaliniz "Gözde -
m,,in sahibi imişsiniz. Gözdem gi 
bi iyi teşekülata malik kıymetli ve 
kudretli bir hayvanı iki yarışta 
"klake,, eden ve yüzde yüz kaza
nılabilecek olan Gazi koşusunu 
kaybeden bir zatın yarışlarda vu· 
kuf iddia etmesi gülünç olur. Ya• 
zımı layıkiyle okumadan oparlör
lüğü kabul ettiniz. 

Ben tabii ve ahenktar sedaları 
kulaklara tağyir ederek fena şe -
kilde aksettiren oparlörlerden 
bahsettim. GQetecilik noktayı na 
zarından bu vasfı kendinize ya • 
kıştırmıya değer bir şey olmadı • 
ğını benden daha iyi bilirsiniz. 

Bilmem hatırlar mısınız? Ko§u 
larrn bidayetinde Strombo1isin 
yorgunluğundan bahsederek ar
tık ahıra çekilmesi §eklinde bir 
tavsiyede bulunmuştunuz. En 
kıymetli koşucularımızdan olan 
Fikret ve Ahmet beyler bu tavsi
yeye mukabil haYVanlarına daha 
fazla iş verdiler v-e günün koşusu 
nu aldılar. Kıymetli tavsiyeniz na 
.zarı itibara alınnıadığı halde 
(Strombolis) halen ko!abilecek 
v-e koştuğu koşularda rakiplerini 
aıkıştırabilec~k bir vaziyettedir. 
Buna mukabıl hüyijk bir vukufla 
antrene edilen zav-alh Gözdem 1 

yarı, yerinde topladığı nalları 
bozdurmakla mı nıetguldür? 

Zeki Hllml 

Kaşımpaşa kulübll
nün senelik kongresi 

Istanbul, 30 (A.A) - Kasım
paşa spor kulübü bugün senelik 
kongresini yaptı. Kongre riyase· 
tine Kadri bey intihap edilerek 
ruzname. ~üzakeratına geçildi. 

Ankarada baş 
pehlivanlık güreşleri 

Ankara, 30 (A.A) - Türkiye 
Basbeblivanhkları müsabakasına 

Baş güreşte Kara Ali, Hüse
yini ve Rifat, Arifi yendi. Vak-

tin geç olmasına binaen bugün 

de Türkiye ba,hehlivanı taayyün 
etmedi. Pazar günü müsabaka
lara devam edilecektir. 

Heyeh ıdare raporu ve blanço 
okundu. Leh ve aleyhte bir çok 
münakaşaJar yapaldıktan sonra 
rapor ve blaaço tasvip olundu. 

Bundan sonra kulüp reisi Etem 
izzet B. tarafından yeni nizam· 
name okundu. Her meddesi ayrı 
ayrı müzakere edilerek kabul 
edildi. Yedi kişilik yeni idare 
heyeti seçilerek kongreye nihayet 
verildi. 

Fakat .. Diğer kulüpler isterlerse 
Beykoz bu yarışları tekrara hazırdır 
Dün 932 kürek birinciliklerini 

tesbit ve tayin edecek müsaba
kalann sonuncu günü idi. Dünkü 
ve ondan evvelki sayılarımızda 
da işaret ettiğimiz gibi evvelR 
geçen hafta yapılan müsabaka
lardan "üç çifte" karanlığa kal
dığı ve bir ifadeye göre hakem 
de yarışın muteber olmadığı 
mealinde bir rapor verdiği için 
tekrarlanacak, yapılamayan iki çif 
te dirsekli de bitirilerek birincilik 
ler anlaşılacaktı. Bundan başka 
hanımların bazı müsabakaları da 
tekrar edilecekti. Fakat maale
sef bunların hiç biti yapılamadı. 
Daha doğrusu yapıldı fakat yal
mz Beykoz kulübünün iştirakile. 

Müsabaka hakemleri ve dün
kü müsabakayı idare eden Ah
met F etgeri Bey müsabakaların 
yapılmaması için nizami bir se· 
bep görmemişler ve Beykoz fı· 
taları yarışarak 932 şampiyon
luğunu resmen almışlardır. 

Bu vaziyetin sebebi nedir? 
Bunu etraflıca ve tam teferrua
tiJe anlatabilmek içio sütunlar 
dotusu yazmak lazımdır. Çünkü 
mesele o kadar karışık ve için
den çıkılmaz bir manzara göste
riyor. Biz bu çetin anlaşama· 
mazlıkların uzun sebeplerini an
latmayı, ve bundan neticeler çı
karmayı başka bir güne bıraka
rsk bugünlük sadece mevcut vazi-

yeti işaretle iktifa ediyoruz. 
Dün yarış yerinde söylendiğine 
göre, Galatas9.ray bugünkü mü
sabakalara mektepler açıldığı 

için gelmiyeceğini , Fenerbahçc
de yarıştan vakti!e haberdar 
olamadığı ıçın giremiyecegmı 

bildirmiştir. Fakat ayni sözlere 
göre gösterilen bu iki sebep de 
zahiridir. Hakikatte Galatasaray 

yarışları kaybedeceğini kat'i su
rette anladığı için, F enerbahçe 
en iyi kürekçisi Seyfinin has~a 

bulunması dolayısile gelmemiş

lerdir. 

Diğer taraftan şampiyon:ı ne· 
ticesi alınmış olmamasına rağ

men eğer G1latasarayJa Fener
bahçe ve diğer l:ulüp!er aynı 

müsabalrnların gelecek cumaya 
tekrarını isterlerse Beykozlu!arm 

bir kısmı bu arzunun kabulüne 

taraftardırlar. Çünkü, nizami va
ziyetleri uygun da o!sa iki mü· 
sabakada rakipsiz puvan kazan· 
manm Beykozu tamamile tatmin 
etmiş olmıyacağmı söylüyorlar. 
Y arışJarm tel<rarı yolunda diğer 
kulüp!er tarafından yapılacak ar
zu ve talebi, denizcilik heyeti de 
Beykozun razı olmasına tali· 
kan kabul etmektedir. 

Bu bahse bir iki gün içinde 
tekrar dönmek ve ihtilafların iç 
yüzlerini tetkik etmek istiyoruz. 

Karagümrükiüler galip 
Dün Karagümrük h d . . sa asm a sında yapılmış, bu maçı sıfıra 

~~bol faahyetı devam etmiştir. karşı iki sayı ile Altın Hilal ka· 
gleden evvel Karagümrük 4. cü zanmıştır. 

takımı ile Ayyıldız 1 ci talumı Dördüncü maç günün en mü• 
karşılaşmışlar, sıfır sıfıra bera- him maçıydı. Karagümrük birin-
bere kalmışlardır. ci takımı Elefa birinci takırnile 

Bundan sonra Kara ü .. k karşalaşıyordu. Dört bine yakıo 
g mru h ti" b" · · k 0 tl · ·· ·· üçüncü t k B v 1 El f arar.e ı ır seyırcı ı esı onun· a ımı eyog u e a d J b K .. "k .. .. . . e yapı an u maç aragumru 

uçuncülerıle karşılaşmışlardır. Ne l · · f k 4 . . . . . genç ermın sı ıra arşı sayı 
bceyı sıfıra karşı ıkı sayı de gibi mühim bir farkla lehlerine 
Karagümrük kazanmıştır. bı0ttı' Her m t ·· I ff 

Ü 
. · aç a guze muva a-

çuncü maç AltınbilAl ikinci, kiyetler kazanan Karagümrüklü-
Karagümrük ikinci takımları ara- leri tebrik ederiz. 

F'enerbahçe stadında dUn yapdan Galatasaray • Vefa 
maçıudan bir ll~f 
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Y-ı? 
zaaf Kuvvetini iyilikten alan 

müsamahaya değer .•• ğini söyleyince ağlamıya başladılar.. l itilaf esaslarını 1 
= • } = Zamanımızda budalaca bir ae hal vardır. Şimdiki aile ahllkımı· 

Jki genç kız gayet süslü ve konfor 
noktai nazarından biç bir eksiği 
obiuyan bir apartımanda yerleıti
ler. Artık itleri yoluna ıirmitti. 
Yalnız kendilerini hizmete alacak 
olan mağaza direktörünün bir da· 
veti kalmııtı. Onun da gecikmiye· 
ceiini ümit ettiklerinden ilk gün· 
lerini tatlı bir istirahat içinde ge
çiriyorlardı. Böyle bir sırada me· 
ıele birdenbire meydana çıktı ve 
iki ıenç kız en acıklı en beklenil
mez bir vaziyet kartıımda kaldı
lar. Arjantin payitahbna geldikle 
rinin üçüncü günü idi. Kamuila 
kıi-k ıekiz ıaattir düt ünü yordu. 
Çok cür' etkir bir adam olmakla 
beraber yapacağı teklifi söyleme· 
ie bir türlü cesaret edemiyordu. 
Filhakika ıimdiye kadar böyle bir 
hadise kartııında kalmamıftı. Bü
tün tecrübesi hadisenin yeniliii 
müvacebeıinde eriyor ne yapaca· 
imı bir türlü tahmin edemiyordu. 
Bütün mesaiıine, 11lıtmasına ve 
aaireye raimen Simon ve Jönevi
yev ona tuhaf, gülünç bir dost ıı· 
fatı ile bakıyorlar. Münuebatı 
fazlaya götürmeli akıllarına bile 
ıetirmiyorlardı. Kamuila uzun dü 
tündü. Bu iti nasıl halledecekti. 
Nihayet en kolay tatbik edilecek 
ueul akbna reldi. 
Halbuki herif ıenç kızlara tek -
lif edeceği bir feJi kolay kolay ya 
hancılara aöyliyen bir 'tey delil • 
di. Eier kı,f lf.'la aruında huıu • 
1İ7et ofsa neyse •• Fakat böyle reı 
mi bir vaziyette iken damdan dü
fer ıibi it ıörünüz zahmeti size 
kan bana denilemez ya! .• Kamui
la epeyce dütündükten sonra ya· 
pılacak teklifi ancak bqka bir 
kadımn yapabileceii neticesine 
•ardı. Mesele kızlara iti anlata • 
cak kadını bulmakta idi. Bu he • 
rifin bir çok bildiği kadın vardı. 
içlerinden Lola11 seçti. Lola aa • 
mimi tavırlı hayatın acılığını, tat 
blıjnu 1ör111üt açdc ıöz bir ka • 
dmdı. Kamuilanın teklif ettiği iti 
kabul etti. iki ıenç laza ıitti. Ken 
dilerinden ne beklenildiiini an • 
lattı. Tabii iptidasında bir iıyan 
hareketidir koptu. iki laz ağladı· 
lar, 11:1ladılar, batırdılar, itiraz 
ettiler. Fakat kulak uan kim? 
Hem de bu kapana diiftükten 
tonra naaıl kurtulabileceklerdi? 
Mücadele oldukça ateıli oldu ve 
iki lün itirdü. iki ,Un ıonra Jö -

növiyev, Semion gayet ıüılü bir 
kazitada hiç istemedikleri müfte
riler kabulüne mecbur kaldılar. 
Kamiula galebe çalmııtı ! Erkek -
lik kudretini ıöstermitti ! Kendisi 
ni istihfaf nazarlarile süzen iki 
genç kız bu gün ona para kazan • 
dmnak için vücutlanm vakfebnit 
bulunuyorlardı. Maamafih her 
ikisi de Kamiulanın ıırn&flllaları • 
na kartı tiddetle mukabele edi • 
yorlar onun ellerini tutmuına bi
le razı olmuyorlardı. 

Önce, keıesini doldurmak için 
her müracaat edene: "Bat üstüne 
cicim!,, diyen bu kadınlar kendi
sinden hiçbir teY reddedemezler· 
di. Mazideki tiddetli muamelele
rini unuhnuftu. Onları faaliyetle • 
rinden dolayı tebrike hazırdı onla 
nn da kendisine iyi muamele ede 
ceklerine kanaati vardı. Fakat ilk 
tecrübe tiddetle muhalefetlerine 
uğradı. Onlar batka çare olmadı • 
ğından onun kendilerini cebren 
sürüklediği san' atı yapıyorlardı; 

bu kadar. Onun tahıına hiç bir lü 
tufta bulunmamıya kat'iyyen az 
metmitlerdi. Bunu belki ıarip bu 
lacakaınız. Fakat anlqılmıya • 
cak bir feY deiil. iki kız kuvvet 
kartıaında boyun ijmiye mecbur 
olmuılardı. Ancak gönüllerini ser 
beat tutmıya ve kendilerini dola
ba dütüren adama nefretlerini da 
ima ıöıtermiye karar vermiıler • 
di. Kamuila bu ~eket M•ın· 
da tehdit etti. Fakat ne söyledi İ· 
ae para etmeCli. Herif nihayet faz 
la ısrar etmemiye karar verdi. 
Öyle ya! Adamakıllı çabtarak ke 
sesini doldununlar da.. bir izzeti 
nefiı hatırı- için kolayca elde edi· 
len mühim varidab elden kaçır • 
mak büyük aptallık olurdu. Bu va 
ziyet bir müddet sürdü. Büenos 
Ayreste bulunan her hanıi bir a· 
dam oldukça. mühim miktarda. pe 
zo vermek prtile Semoin Ye Jö • 
naviyevle göriltebilirdi. Bundan 
mahrum olan yalnız Kamuila idi. 
Mesele oldukça •&riptj. Fakat o, 
birisi meseleden bahsetse gayet 
tabii bir tavırla it ile o:rnayıtm 
biribirine karqtuılm•muı icap 
ettiiini hiaaiyata kapılarak yapı • 
lan hareketlerden haJll" ıelmedi· 
jini MSylerdi. itler parlak ridiyor 
du. iki Fransız kızı pek çoi pa • 
ra kazanıyorlar, ve yaptınlan ıan 
atı artık kabul etmit ıibi giSrünU· 

iki Gülüşlü Kadın! 
Anea L8penin yeni bir macerası - 60 

,,.... 1-"-'- flpla... fi .. ~· I fa. 

Raul ayni samanda hafif bir dam ı aebep olmadıiım Hn de anlıya • 
etmi1e de batlamıttı. Halile ıun· cak ve ıörecekain 1 
lan ll7ler sibiydi: Klara bir hamlede ııçradı, Ra 

- GüffiJOl'UID, çtlnJdı böyle bir ul omualarmclan tutarak: 
YUİyet içinde, bundan bqka ya • - Demek beni dedi affedi7or· 
pacak bir tef yok. ıun, öyle mi? 

Klara bu naıihani kahir.ha - Affedecek bir tef yok ki 
karpamda o kadar f&fırmıt Te o kızım! 
aWar derin bir yeiae düpnÜftU - Nud yok. Gii•lerinin &nün 
ld, Raul, onu da kucakladı. Kol· de adam &ldürdüm. 
lilımcla kaldırdı, vücudunu bü • - Öldürmedin! 
Jtk Wr ihtirula ılfıüne yapqtı - Ne diyonun 1 Nuıl? 
_,. hir çılpn aibi dönmiye bat - Ortada llU olmuea nuıl 
IUı. IOIU'a aedirin üzerine uza • adam lldtlnnüt olabilinin? 
auakı - Fakat aıu •ar• 

-Yok! 
- Raul .• Raul •• Ne diJOl'SUD? 

O V altebi YUl'lllada mı? 

f ımza amıya } fahat zihniyetinin göreneğe ve ne zın ecdadDDJzınkinden daha fe· 
f_= dogrv U i-~ tice itibarile çocuğun dimağına na oldujunu iddia eden bazı muz 

yerleıtirdiği adetleri tenkit ve te- tarip dütüncelerin, hadiaeleri lü· 
j lımir meb'uıu Saraçoğlu \ essüfe layık görmemek mümkün zumundan fazla mübaliialandır• 
~ Şükrü ve Yllksek ikbsat mec- ~ değildir. Bütün cazibeleri, sade ve dıklanna kaniiz. Zamanımızda 
1 liıi umumi kAtibi Nurullah Esat ~ geliti güzel durmakla kaün olan ailenin pek müessir bir hayatiyeti 
İ Beyler yarın akıamki ıemplon ~ bu latif varlıkların ıöze batacak vardır. Derece ve mertebe fikri • 
s = 
\ ekspreaile Pariıe hareket j derecede sert ve ahmak bir göste- nin zaiflemit olmuına mukabil, 
J edeceklerdir. \ rit ihtiyacile gülünç kıyafetlere husaıiyetimiz daha canlı Ye daha 
\ Borçlar meselesi Ozerinde ~ sokuldukları, ıahte, titkin, kur· müessirdir. Evlerimizde, kalbi mu 
~ kuponlar blmillerile hemen, j delilarla yüklü, kıymettar kumat habbete istinat eden idetleri bir 
! hemen lnlaplmış gibi olduğun· ~ lardan yapılmıt elbiıelere bürü • tarafa bırakarak bunun yerine da 
{ dan Saraçoğlu ŞOkrO Bey Pa· 1 nerek adeta modaya tibi kinıse • ha resmi ve daha ııkı bir ueul ika· 
9 rise varınca bu anlaımanın \ lerle zarafet müsabakasına ıirit· me etmek iltiyenlere u,mak, pa • 
~ kat'i esaslarını tesbit edecek € tiklerini, daha dojrusu ıitıide IU zarbkta aldanmamızı mucip olur 
! ve anlatma madde madde yazı· ) rurun, ruhu kurutan rayilıuını te kanaatindeyiz. Çünkü hakikt itaat 
~ larak imzalanacaktır. Bir tah· \ neffüa ettiklerini ıördülrçe HYki •e hürmeti temin edemedikten 
( mine g&re bu dafaki çalıtma ~ ıelim aahiplminin inlememeai btka 1&1Dimiyet ve mah...,._ 
J iki ay kadar ıOrecektir. ! miimldin delildir. Çocuklan iki fe ele ziyan ederiz. Vakıa çoculrlan 
L111111ıııı111111uııııı1111111ııııı111111ıııııı11111ııııııı 111111ıııııııuıııJ kilde tmıartıp ahllklannı bozabi· fllllal'tlyorus, fakat kendilerile 
yorlardı. Kamuila keseyi doldur • liriz. Birinciıi zafmuzdan yani ço .,. yalandan allkadar ol111onm; 
dukç yüz"' ıülüyordu. Halbuki cukların ufak tefek kuaurlanna eskiden çocaldva itaat Ye hürme 
adam:.ıız u büyük bir yanlıtlık kartı müsamah~ dananma • te mecbur bıtuyorlardı, fakat ay • 

akta 'd" lk" 1--d mızdan ileri ıelır. Zaafm tUphe • ni zamanda ilmaal ve llbydl icin yapm ı ı. ı ıenç JUL ın ona h 1 d -n 
kartı aert muamele ederek kendi- siz bir çok ma zw: ~var u; _._ de bırakıyorlardı. Şimdi bile, ço • 

. . . ,. kk" . . . daf aa edecek defilız; maamafih, culdarnı ,Unde ancak bir ~ eaat 
lenu:,.esır .tel~b" 1 ett~~e:; ve kuvvetini iyilikten alan bir zaaf, ana ,uzu ıörebildiklerl nler •ar
her ır eıır ıı ı çareaını unca ilahi bir membadan çıktılı için, dır. Bb, &unu pek haklı olarak 
~~ anlatmıılardı. He • daima müsamaha edilmiye liyık· barbarca bir hareket telllii et • 
nf bu ıı:':'ayı anlıy~ca~ ka~ar ze • tır. Fakat çocuklann ahlikını melcten kendimizi alamayız. Şa i
kivet ıosteremedı. Bır esır kaça- sun'l olarak ve eberiya kendi tak zahatte.n anlqılacaiı veçhile idet 
cafma yakın son derece itaatli siratımızla bozarız. Kendilerinde !erimizde bir inlallp yapılması • 
gözükür. Böylece batındaki nö • bulunmıyan, sinirlerile mütena • nı iltizam edemeyiz. Yani daha i· 
betçileri aldatır. Bu hakikati de sip olmıyan, belki bize ve bizim yi ıeyler yapacaiız diye tehlikeli 
Kamuila ıöz önünde bulundur • sinnimze hu br takmı kUıurlar maceralara ıirmektenae (iyi) yi 
muyordu. Bu kadar likaydiliiin aplar, yanht fikirler vererek iıti· muhafaza etmek evladır, fikrin • 
ce~ım çekmekt,- afCikmedi. Gü detlannı l»eal~ oplan ~Ni el•~ F~ ~ da ılz ID\lnde 
nün 'birinde herife ked isi ~ın a- maskarabklarnnızla, ibtft;faft-t 4"ıtaiufaım6'r ......,_fyeft....,,._ 
cıkh bir haber getirildi. Semion ve gitgide şahısl;ı~da kendi l:tiça ki, bir taraftan çocuklarımızı H • 

ve Jönevyev kaçmıflardı. Kamui reliklerimizi görüp takdir ede • verken diier taraftan onların hh 
la hayatında ilk defa olarak faka rek çocuğu berbat eder yani Ulu nedim •e dallraTUldan o••ldan 
bumııtı. Bu faka bumuı hem Tanrının en büyük eserlerinden l&kınmabyıs: Şefkat ~e muhab • 
kendiıi ve hem de vak'amn diğer birini henüz membaında iken ku· betin ıefil ve mütevazı olmuıu. 
kahramanları için çok acıklı neti- rutur bırakırız. En akıli.ne terbi- ula ihtiyaç yoktur. 

ye bldui çocuiu mümldba oldu• Bil' Anan miiellifi Ud tlltlU 
iu kadar çok zaman çocuklukta çocuk neali taaanur ederı fJIDar• 
tutmak, çocukluk devresini uzat· tılan nesil, ezilen nesil. Müellifin 
maldır. ifadesine göre bu iki neeil, mun• 

celer verirdi. Semion, ve JöDavi· 
yev Arjantinli bir ıenç avukatın 

yanına kaçmıılardı. Yeni sahiple
rinin tavıiyeai üzerine bükUmete 
müracaat ederek tikiyette bulun· 
dular. O vakit Karumulin "Koru· 
yucu melek,, Dominıonun hima • 
yesine girdi. Şikayet evrakı yok 
edildi. Arjantin adaletine itimat 
itte bayle neticeler veriyor. Bu it 
kapatıldıktan ıonra içi hınçla ve 
hiddetle dolu olan Kaniula yal • 
nız bir emel peıinde kopnıya bat 
ladı ıenç kızlan tekrar bularak 
yakalamak. 

(Devamı var) 

- Vurdun. Fakat bu çetit he
riflerin canlan pektir. Hiç ıaze· 
teleri okumadın mı? 

- HaJQ' korkuyordum. lımi • 
mi olmmaktÜ korkuyordum. 

- Bununla beraber ismin ko
caman harflerle yuılı. F aıkat Val 
teka &lmedi. 

- ?! •• 
- Hatta, bu akf&lll, bunu muh 

terem dostum Jorjlreden öiren • 
dim. 

Klara, Raulün omuzlarını bı • 
rakarak ıedirin üzerine yıkıldı, 
ve ancak o zaman ıöz yqlarım 

botaltb. Orada, sedirin üzerinde 
biT çocuk ıibi içini çekerek hıç • 
kırıyor, inliyor, fakat iniltileri ıit 
tikçe hafifliyordu. 

Raul, onu İltediti kadar aila
sm diye bıraktı. Şimdi, birdenbi
re kendiıine pndüz gibi aydınlık 
olmuı olan hakikati rörilyor, bu 
haikbti arten kantık vak'alan 
hatırllJ'!OI', ~ap ipliii ıibi tökQ. 

inkar olunamaz ki, zamanımı· lazam bir münavebe ile biribirle
zın terbiye iılerinde çocuğa kartı rine h~ef ıele~ ?l~rlar. Çü~ 
zaaf ve müumabamız pek çok • her nesıl, kendııının fena yetıftı• 
tur. Eski terbiyenin hedefi, bil • rilmit olduiuna bakarak, çocuk • 
haaaa itaat ve hürmeti blkim kıl- larıru yetiıtinnekte, kendi yetifti• 
maktan ibaretti. Şimdi bilakiı ii vasıtaların zıddını iatimal e • 
sevgiyi temin etmiye mütemayil der. Şu halde bu günkü neail ma· 
bulunuyoruz. Bu iyi bir temayül dem ki tımank bir neeildir; mü• 
müdür? Kötü bir temayül müdür? teakip neslin, ezilmit bir nesil ol• 
Pek nazik bir sual kartııındayız. muı liznnıelir. Biz bu fikirde ol• 
Fikrimizce bu aün aile hayatında madıtımıa gibi böyle bir netice• 
mer'i olan mahremiyette, itimat nin vukuuna da hahitkir deiilis. 
ve hürriyette rakik ve müessir bir (Devamı Tar) 

yordu. Raul bir kere daha bütün - Sana birkaç ıual eonam ,,. 
meseleyi gözden ıeçirdi. ilk de • lur mu? 
fa, odumda otururken yanlıılık • - Olur. 
la kapısını çallDlf olan mahçup - Eneli tunu IÖy)e bakayn11e 
ve çekingen kızı hatırladı. Ne aü Şimdi anlamıya batladıtnn haki"• 
zel ve ne ıade kızdı? Yarı açık kati sen biliyordun delil mi? 
ağzı ile ne cana yakın ıeydi? - Evet. 
Hem de ne taze, ne muum bir - O halde niçin benden .aJ'-
duruıu vardı? Şimdi bu sedirde ladın? Beni ıaprtmak için niçill 
ağlıyan kızla onun arasında ne bu kadar rol oynadın? Nicin «_ 
büyük bir fark vardı. Biribiriline le? •• 
kantmıı olan bu iki ıimanm ara· - Çünkü Hni HYiyordum. 
sındaki mesafe timdi ne kadar Raul, farkında olmaclan tek •. 
büyümüttü. iki gülüt biribirinden rar etti: 
ayrılıyordu timdi. Bunlardan biri· - Çünkü beni aeviyordun.. 
si, o muum, ürkek krzm gül ütü, Fakat Raul, Klaramn derill il' 
öteki San Klaranm ıülütü idi. zabmı hissederek onu teaelli etıd1 

Zavallı Klara! Şüpheeiz o, daha - Bütün bu §eyler, kızım,~ 
cazibeli, daha tatlı idi. Fakat ma kantık 1e7ler •• Eier biriai bu -,.J, 
sum, çekiqen kızdan ne kadar u lediklerini duysa, 1&n& bir .. bir·• 
zak bir hali Tardı. Klara Raulün IBziinü tam ..... 

Raul, sedirin kenarına otura· eh: 
rak Klaranın batım olqadı: - Biru delidir, delil ioif 

- Pek 7orıwı deillain )'&? Sen pek ll& hili70mm ki deli 
- Ha)'ll'.. iilim Ye hiç de yalan li1l--

{O.aı .,.,ı 



1 Teşrinievvel 1932 VAKiT 

Sa it Hikmet Beyin Esrarı 
Yüz binlerce liralık mirasın taksiminden çikan ihtilaflar: 

Suriyedesükôn ve rahat· 
lıktan eser yok ! .. 

•• 

Oldümü, !Suikastemi Oğradı, Sağını? Bomba atıldı •• Bunları ermenilerln attığı 
söyleniyor ve ermeoiler tehcir ediliyor: 

<Baş tarafı ı inci sayıfada) 

Duhter Hanımın Bedrettin Bey 
iımindeki oğ:unun ölmesi üzerine 

gene ikinci defa ayni sıfatla bir 
miraıa daha iştirak eyliyen Sait 

Hikmet Beyin Paris bankalarında 
hüyijk bir servet sakiadığı anla,1-

Türk zabıtası için de ehemmiyetli 
bir tahkik mevzuu olmuştur. 

kaç gün sonra tekrar Cenevreye 
döndüğü görülmüştür. 

Türkler de tazyik altında •• 

1 - Bir kere dediğimiz gibi Bu gidiı ve dönüş hayreti n;;;. 
cip olduğundan sebebi kendisine 
sorulmuş, cevap olarak yolda yan 

lış bir istasyona indiğinden ve ba
şnın ağrıdığından bahsetmiştir • 

Suriyeden Adana gazetelerine bil
diriliyor: 

fade edemiyecektir. Halbuki An-~ 
talcya Türkleri de son zamanlar• 
da bedevilerin yağmasına uğra • 
dıkları için büyük bir ihtiyaç için 
dedirler. Tarlalarına ekecek lo • 
hu.mları değil, hayvanlarına yedi· 
recek samanları bile yoktur. Ma .. 
liye nazırı Halebe geldiği za • 
man bu Türklerin ihtiyaçları için 
400 bin lira tahsisat ayıracağını 

vadettiği halde bu vait tahakkuk 
etmemiştir. 

hyor .. 

haddi zatinde Sait Hikmet Beyin 
ölümü - eğer doğru ise - pek 
karışık bir muama manzarasını 

gösteriyor: Sait Hikmet Bey latan 
buldan Parise (15) Nisanda hare· 
ket etmittir. Fakat Pariae doğru· 
dan doğruya gitmemİf, Belgratta 
bir müddet kalmı§tır. Buradan 

lstanbula bir kart göndermiştir . 
Parise geçmiştir. Parise gittiği za· 
man her vakit Mathurins sokağın

da 15 numaralı Sydney otelinde 
kalırmış .. Bu defa da Mayısın 17-
inci günü bu otele varmış. Fakta 

Nihayet, gene mevcut haberlere 
göre Sait Hikmet Bey (25) Ma· 

yısta tekrar Ceneweden çıkmış, 
Parise hareket etmiştir. Fakat 

Pari~e gitmemiş, bu defa yolda 
ortadan kaybolmuştur. 

Halepte belediye müsteşarının 
otuı·duğu evin bah~esine büyük 
bir bomba atıl.mıştır. Bomba bah
çede tahribat yapmışsa da kimse 
ölmemiştir. 

Tabii Sait Hikmet Beyin esra
rengiz bir surette F ransada ölmüş 
bulunması Fransız bankalarındaki 
bu büyük servetin ne olduğu su· 
alini de hatırlara getiriyor. 

Bedrettin Beyin 
mirası 

Acaba Sait Hikmet Duhter Ha
nım namına Paris bankalarına 
koyınıuf olduğu paraları neden do 

pek kısa bir zaman sonra buradan 
gitmiş.. Fakat bir daha kendi3i 

layı oralarda saki ... 1 .. amaga uzum görünmemiş .. Rivayete göre bu-görüyordu? B 1 . . 1 . · p . · u para ara aıt tf er radan lsviçrenin (Louzanne) teh
ıçın arıs ile !stanbul arasında 

k'k d k rine gittiğini ıöylemittir. Yalnız 
me 1 o uduğu halde bunları bir 
türlü lstanbula getiremiyordu? . şayanı dkkat olarak (27) Mayısta 

S · H Sait Hikmet Beye ait olarak bazı aıt ikmet Beyin ölümü etra-

Fransız gazetelerinin son ne~ri· 

yatına göre Sait Hikmet Bey yol
da (Lion) a inmiş, burada Hazi· 

ranın (15) inci günü ölmüş ve gö
mülmüştür. Fakat şayanı hayret

tir ki (15) hazirandan bugüne 
kadar tam üç ay geçtiği halde 

bu ölüm meselesi nazarı dikkati 
celp etmemiştir. 

Denildiğine göre (Lion) mücev 
herat tüccarlarından biri Sait Hik· 

fınd k l f l eşya posta vasıtasile getirilip hu a a seden haber erin ta si atı t B · t bulmuş · otele teılim olunmuş. me eyın pasapor unu 
lfİtildikçe hu !lual noktası da e· v T ·· k k 1 1 "' na götürüp h Son tahkikata göre Sait Hikmet e ur onso os ugu 

enuniyetli bir şekil alıyor: Fil ha- · B rt 1 b 1 Bey (15) Haziranda (Lion) da vermış.. u pasapo nası u un· 
kika denildig"'ine göre Sait Hı'kmet O m ? S 't H'I t B yı'n ''lu"mu·· ölmüş.. lümünden evvel Sait uş · · aı ı :me e 0 

Beyin haremi Duhter Hanımın 1 1 d ı k 
Hikmet Beyin turada burada gö- nası o muş a ay arca me tum 

Bombanın son zamanlarda 
Fransa hükumetile araları açılan 
ermeni1er tarafından atıldığı anla 
şılmaktadır. Fransızlar ermenile -
rin böyle hareket ederken vatani 
fırkası azası tarafından tefvik gör 
düklerini ileri sürmekte ve erme· 
nileri Halepten Berut İstikameti· 
ne sürmek istemektedirler. Şimdi
ki halde Meydanı Ekbeı·de tek bir 
ermeni kalmamış, hepsi tehcir e • 
dilmiştir. 

Vatanilerden yüzlercesi tevkif 
.edilmiştir. İhtilattan menedilmiş 

olan mevkuflara taş kırdırılmak • 
tadır. İntihabat başhyalıdan beri 
H:ılepte on beş bomba atılmıştı. 

Diğer taı-aftan Suriye maliye 
nezareti Fransızlara azami taraf
tar olan alevilere bir milyon lira· 
lık tohum dağıtılmasına karar 
vermiştir. Fakat, bu tevziattan An 
takya havalisindeki Türkler İs~i • 

Şamda intiıar eden ve Türk• 
ler lehine neşriyat yapan 6 gazete 
daha kapatılmıştır. 

Suriyede ve bilhassa Antakya 
haval!sinde İstanbul darülfünuna 
girmek ist iyen Tül'k talebeler bir 
çok müşkülatla karşılaşmakta• 

dırlar. Bu talebelerin diplomaları 
bir türlü verilmemektedir. Bu yüz 
den birçck Türk genci liseyi ik· 
mal ei.tik1eri halde işsiz ve hot do 
laşmaktadırlar. Bu talebelere 
Şam darülfünununa gitmebri tav 
siye edih:ıektedir. 

Suriyede vatani fırkası Jideri 
İbrahim Hanzno Beyin istirahat 
mc:ıksadile lstanbula geleceği bil· 
dirilmek tedir. 

Gazi Ahmet Muhtar Pa!ladan olan k l l 
l' ründüğüne dair diğer bir takım a mıştır?. Sait Hikmet Bey ö • 

oğlu Bedrettin Bey iki sene evvel d 1 
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haberler daha var: Ezcümle (19) üğü zaman üzerinde kül1iyet i 
Pariıte öldügw ü vakit bunun mira-

Mayıata öğleden sonra Sait Hik- parası var mıydı? Yok muydu? 
sını taksim işi de mühim bir me-

met Bey Fransanın (Larsehe) ka Sonra Duhter Hanım namına Pa
sele haJine gir.miş. O vakit alaka-

sabasında görülmüş, burada (Hö- ris bankalarına koymuş olduğu 
darlar aralarında uyuşmuşlar, ve 

ı-------8 tel de la gare) ye inmiıtir. Bura- paralar yerinde duruyor mu, dur· 
edrettin Beyden kalan paralar 

da bir oda kiralamış. Et yasını koy mıyor mu? Bütün hunlar birer me 
Franuda noter vuıtasile §u şekil-

Ferlköyde bir ceset 
bulundu 

F eriköyde Bulgar mezarlığı ci
varında 20 yaşında tahmin edilen 
bir erkek cesedi bulunmuştur. Ce 

sedin üzerinde yaralar vardır. de taksim olunmuş: Bedrettin Be mut. Fakat ertesi günü kendisi aeledir .. 
. gelmemiş. Bir müddet sonra bu o· ? 

l'lD annesi Duhter Hanım namına Suikasde mi ug\J radı 
Sait Hikınet Beye (S30,000) teli itleten M. TeJlier İsviçrenin • 

Hüviyetini tesbit edecek hiçbir 

kağıt bulunmamıttır. Kim oldu • 
ğu ve ne suretle öldüğü anla§da· 
mıyan bu ceset hakkında zabıta 
tahkikata başlamıttır. 

frank, Mah.mut Muhtar Pataya, Cenevre ıehrinden bir telefona ça- Sait Hikmet Beyin ölümü mu • 
(265,000) frank, Ali Kemal ve ğrılmıf. Cenevre Türk kon•olos • hahkkak ise servetine tamah ede
Nizamettin Şevki Beylere 88,000 luğu na!P"ına kendisine taJimat ve- rek bir sui kasta kurban gitmi!? ol
f~ank ayrılmış, ve fakat en şayanı rilerek otelde Sait Hikmet Beye ması mümkün olduğu gibi Duhter 
dıkkat bir nokta olmak üzere bu ait olan eşyanın Parise (Sydney) Hanım namına vekaleten almış 
mir8:'t~n (500,000) frangi kanu~ oteline gönderilmesi bildirilmi~ .. olduğu ve Paris bankalarına koy· 
mucıhınce devlet hazinesine inti- Bunu müteakip otelciye masraf o· duğu paraların üzerine oturmak i
kal etmesi icap ettiği halde bu ~a- larak da bir mektup içerisinde çin kendini aun'i olarak yok ol -
ra güya Bedrettin Beyin hariciye 20 frank para gelmit.Otelci de bu muş göstermesi de ihtimalden u· 
menıuru olmasından istifade edi • talimatı yerine getirerek efyayı zak değildir. 
lerek hükumete verilmemi§, bu Parise göndermif .• Gene bir riva- Nitekim Sait Hikmet denilen 
ara da ayrıca alakadarlar ara- yete göre (19) Mayıs günü Sait bu zatın esa&en Malatyalı bir es· 

P · d'l · 1 Hikmet Bey Fransanm (Laroche) sında taksım e ı mış · nafın veyahut köylünün oğlu iken 
Halbuki Bedrettin Beyin harici kasabasında rıhtım üzerinde gö- bilahare ismini değiştirerek "Hüs

rülmüf, burada bir memura ken-
ye memurluğu da bu paranın. hü- rev pa~a zade,, ünvanını takındığı 

d d disinin bir kadın beklediğini aöy- l k 
kumete tediyesini icap e er ı. ıöy eniyor i bu da hu gibi •üp-

lemiştir ! Acaba bu kadın kimdir? ::r 
Bundan anla§ılıyor ki Bedrettin (L h ) k b d he teyit edecek noktalardan hı'. 

aroc e asa asın a otele 
Beyin vefatı üzerine mikta· ridir. 

indiği vakit Sait Hikmet Beyin Is 
rı bir milyonu tecavüz e • . . Nihayet Sait Hikınet Beyin mu-

b 
.. "k tt n b" vıçrede tahsilde bulunan bır Türk h f 

den uyu serve en e u- kı k l . vazenesiz, a ızasız bı'r ı'nsan ol-
. . D h H zına telgraf çe tiği aöy enıyor . 

yük hıueyı u ter anım na- , duğu da ileri sürülüyor. Acaba 

S 
. H'kmet beyin aldıgvı Daha ıonra bu ,ehre giderek böy- ·ı . h I d para aıt 1 pa I . d ... aı esınce meç u eğil idise nasıl 
h 

. d..,,ğildir Asıl , e hır kızı ara ıgı, bulamayınca 1 d' 
raların epsı - · on o muş da şim ıye kadar binlerce 
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yor ki, Sait Hikmet beyin gaybu· 
beti etrafında esrar onun ölümü 

tahakkuk etmekle de ortadan 

kalkmı§ olmıyor. Hala bir çok ka 
ranhk sualler önümüzde b ir mu • 

amma gibi dikilmiş duruyor. 

Blrtek k ede tanıştılar! 
Sait Hikmet beyin vaktile 

Mahmut Muhtar paşanın yaverli

ğini yaptığı ve Duhter hanımla bu 
sırada tanıştıkları hakkındaki ha
berlerin doğru olmadığı anlaşıl • 
mıştır. Sait Hikmet bey Muhtar 
paşanın yaveri olmamıştır. 

Salkım söğütte İzzet efendi ad 
lı bir zatın tekkesine muntaza • 

man devam eden Sait Hikmet bey 
ayni tekkenin müritlerinden olan 

Almanya ve hukuk 
müsavatı 

Bcrlin, 30 (A. A. ) - Harici
ye na2ırı von Neuralh hukuk mü· 

savatı m2seleıinde Almanyamn 
29 ağustos tarihli muhtıra1ının 
serdettiği noktai nazarının asla in 
hirzı.f etmediğini ve yeni hiç bir 
teklifte bulunmryacağını gazete-

lere söyledikten sonra demiştir 

ki: "Yeni teklifotta bulunmak 
şimdi artık diğer devletlere aittir. 
Almanya anc~k hukuk müsavatı 
nazariye:sinin tahdidi teslihat kon 
f eransınca bili kaydü şart kabu • 
Iünden sonra yeniden konferansa 

iıtirak edebilecektir.,, 
Von Neuratbın bu beyanatın • 

dan tahdidi teslihat çerçevesi da • 
bilinde Almanyanm askerlik nolC 

tasından diğer devletlerle tama -
men müsavi tutulmak istediği an• 
laşıLmaktadır. 

Ioglliz kabinesi 
Londra, 30 (A.A) - M. Bal

dw;a mübrühas Jordu tayin edil· 
miştir. Mumaileyh bu vazife ile 
beraber şimdiki vazifesi olan 
başvekalet lortluğunu da ifa e• 
decektir. 
Diğer tayin olunanlar şunlardır: ı'kı· sene evvel Gazi Ahmet Muh- polise müracaat ederek sorduğu 1· 1 k t b d ıra ı serve u a amm eline ve-

d ·k kaydolunuy:or. Acaba bu haber· 
tar Paşanın vefatın an sonra 1 İn· rilmiş, ecnebi bankalarında onun 

h H ile lerde bahsedilen kadın, tahsilde h f ci haremi Du ter anım ev· vasıtasile mu a aza olunmuıtur?. 
1 h bü .. k bulunan genç Türk kızı mıdır ? . 
endiği vakit mer umun yu Bir de Sait Hikınet Beyin Av-

lı . b' k n d Böyle ise Sait Hikmet Beyin bir servetinden mü ım ır ısmı 1 a 'd' · b' · rupaya gı ışı ır ınıras meselesi 
d "' d d - elı' ne geçirmiş· aşk macerası pe•inde dola•ması ogru an ogruya ,. y ile alakadar addedilirken burada 
t. th · l · · 1 · in ihtima.linden de •üphe edilebilir. ır. tıma ki bu mıras ış erın l' ki vekili tarafından bunun dog-ru 

k · · l d b' t k Pari~ten lıviçreye gittig-i zaman ta sımı mese esinde e ır a ım ı · 
gizli noktalar vardır. İşte sırf bu Malımut Muhtar Paşanın Mııırda olmadığı söy enıyor.. ve miras 
sebepten dolayı Sait Hikmet Be· olması da bu §Üpheyi takviye ede- meıelesinin daha evvel halledil-
Yin kendisi ve haremi Duhter Ha· C'~k sebep olarak gösterilebilir. mi§ bulunduğu ilave ediliyor. 

ı b ld Eğer Sait Hikmet Beyin Avru· 
non atan u a oturduklan ve Ortadan kayboldu f 

Duhter hanımla burada tanı{.mış· 

tır. Mahmut Muhtar paşa da ay

ni tekkenin müritlerinden bulunu 
yordu. Sık, ark tekkeye gider, fey 

hin elini öper, her hususta onun 
telkinatile hareket ederdi. 

Duhter hanım Sait beyle evlen 

dikten sonra bir müddet Ahmet 
Muhtar paşanın Fener yolundaki 

köşkünde oturmuş, fakat bu köşk 
sonra Muhtar paıaya intikal etti· 

ği için buradan çıkarak 928 se -
nesinde Nitaı la§ında mabeyinci 
Mehmet patanın kötkünü kira ile 

tutmuşlardı. Bu sıralarda Duhter 
hanımın genç oğlu Bedrettin bey 
Fransada ölmüf, kendilerine inti
kal eden paranın bir kısmile Ni
şantaşında Bedrettin bey apartı • 
manını ıatın almıt lardır. 

M. Horebelisha (milJi liberal) 
huine nezareti maliye müsteşarı, 
M. Burgin (milli liberal) ticaret 
nezareti parlamento müsteşarı, 

Lo: d P.ymoutb (muhafazakar) 
parJamento müstemlek.it müıte• 
şarı, M. HeadJam (muhafazakir) 
münakalat nezareti parlamento 
müsteşarıt M. Butler (muhafaza
kar) parlamento Hindistan itleri 
müsteşarı. 

Türk tehaaundan bulundukları pa seyahati bir miras meselesi i· 
h ıd 1 Sait Hikmet Beyin Paristen 1s- rin deg-il e icind'? H J -a e para arını Paris bankaların :r se, n • ı ·. asta ıgı· 
d ki 1 l viçreye gidişi tarihi (17) Mayıs t d · · k h a sa amış <> ma arı ihtimali ha· nı e avı ettırme , ya ut sadece 
tıra l'elebilir.. olduğunu yazmıştık. Ancak bu zat Duhter Hanım naınına Paris ban· 

K dediği gibi Lozana gitmemiş, Lo- kalarında bulunan paralara ait 
arışık bir muamma zana bir •at mesafede olan Ce • 

hesapları görmek icin mi idi? Da 
Bu itibarla Sait Hikmet Beyin nevreye gitmiıtir. Buradan (20) h p · :d "I a sonra arıse gı erken niçin 

o ümü meıeleıi Türk hükUmeti ve Mayıata Parı'ıe do"nmu" •, fakat bı'r B J ~ e gratta inmitti? •• ilah •. Görülü· 

Bir kaza 
Dün gece Şiıhane yokutunda• 

ki Luna parktaki ıalmcaklarda 

dönenlerden birisi muvazenesini 

kaybederek aşağı dütmüt ve o ıı• 
rada orada bulunan Mehmet iı • 
minde birisini yaralamıftır. 
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Paça bağı 'Nakleden ı 
fa. 1 Hlkilyel 

W : L " ·: • • • • • • • • 

Zeki bey kahve fincanını ya • 
tak çar~af ımn wtüne döktükten 
aonra hiddetli hiddetli kalktı, ban 
yosuna. gitti. Y ıkamp burnusuna 
sanlarak geldi, endam aynasının 
kar§ısrnda kurulanırken, göbek 
salvermekte olduğunu farketti. 
Demek ihtiyarlıyordu. Henüz o 
tuz beşini bitirmiş bir adam için, 
bi1ha:ısa bu asırda göbek koyu • 
vermek hayra alamet değildir. 

Zeki bey, aynaya bakarak gö· 
beğini içeri çekti. Pek tabii der· 
hal göğsü fırlamıştı. Kollarım kal 
drrarak bazularrnı ıişirdi, öylece 
bir müddet aynada kendini sey • 
retti. Sonra memnun bir tebeı • 
sümle giyinmiye başladı. 

Zeki bey çoraplarını giyerken 
çorap bağlannın artık eskimi§ ol 
duğunu gördü. Bir kenara attı. 
Kendi kendine: 

- Çıkar çıkmaz bir çift yeni· 
sini alrnm, 

Diye düşündü, ve filhakika, 
sokağa çdup Beyoğluna gelir gel
mez - Taksimde oturuyordu -
bir mağazaya girerek çorap bağı· 
istedi. Bir satıcı kız, kendisine bir 
sürü çorap bağı gösterdi. Zeki 
bey, muktesit bir adamdır, onun 
için babasından kalan serveti mi
rasyediler gibi yememiştir, fakat 
bu satıcı kızın o kadar tatlı bir 
bakışı, güler bir yüzü, çukur çu • 
kur yanakları ve öyle bir gülütü 
vardı ki, Zeki hey, aklından 75 
kuruıluk çorap bağını alacağı yer 
de 250 kuruşluğunu işaret ederek 

- Şunu, dedi, alacağım. 

- Baıka bir şey lazım değil 
mi efendim? 

Zeki beye batka bir fey lazım 
değildi. Bununla beraber, ıatıcı 

kıza hasis birisi hissini vermemek, 

ve iç çamaşırına büyük bir itina 
gösterdiğini İspat etmek için, ta • 
nesi 275 l'"llruştan, yarım düzüne 
hakiki derbi çorabı aldı. 
Zeki bey sokağa çıkınca, bu yeni 
aldığı şeylerden bir an evvel isti· 
fade için eve döndü, paketi aça· 
rak bir çorap çıkardı, yeni çorap 
bağlarile beraber giydi. Y almz, is 
karpinleri biraz eskimitti. Bu ço· 

raplara gitmiyordu. Çıktı, on ıe • 
kiz liraya yeni bir iskarpin aldı. 
Halis İngiliz malı. 

Bu sefer de kostümü, ayakka
bılarına uymuyordu. Ne çare, 
madem ki bir defa işe baılandı, 
bir hamlede hepsini yenileyiver • 
meli. Bunun için Zeki bey, terzisi 
ne gitti, ve, yüz yirmi liraya, çift 
pantalonlu bir kostüm ısmarladı. 
Bir hafta &onra, gidip bu kostümü 
aldığı zaman, yıprarunıya batlı • 
yan pardösüsünün, artık giyile • 
miyecek bir hale geldiğini görmüt 
tü, hatta, terzi de bunu farketmit 
olacak ki: 

- Bey, dedi, Börbörü marka 
1bir pardösü alsanız, pek iyidir. 

Zeki bey söz dinler bir adam· 
dır. Hem de zevk sahibidir. Fakat 
bir "Börbörü,, ona 150 liraya mal 

oldu. Pek tabii bu şık kıyafetini 
bir .de ''Lincoln Bennett,, marka 
!apka ile tamamlamak icap etti. 
Bu da 18 lira tuttu. 

Şimdi, Zeki bey artık meı'ut
tu diyebiliriz değil mi? Her :ıeyi, 
üstü başı tamam ve mükemmeldi. 
Lakin, bu kadar şık, zarif asri gi
yinmiş bir adam, nuhu nebiden 
.kalma bir -evde nasıl otururdu? 
Zeki bey huna da bir çare buldu. 
Taksim .meydanının asrileşmiye 
yüz tutan siasına bir leke teıkil 
eaen eski Nİran konağı yıktırdı, 

onun yerine konltürktiviıt üslup· 
ta bir apartmıan yaptırdı, içini 
bu üaluba uywun bir tekilde dö • 
§etti. Bu masraf kendisine tamam 

148,950 liraya mal olmuftu. Zeki 
Bey kendi kendine: 

- Artık her teYi tamamladık, 
dedi, bakalım masrafımız ne? 

Eline bir kalem kağıt aldı ve 
ııraaile yazdı: 

250 kuruı çorap bajı; 1650 ku 
ruı altı çift çorap; 18 lira iskar • 
pin; 120 lira kostüm, 150 lira 
Börhöri pardösü; 18 lira şapka; 

148,950 lira apartıman ve mobil
ye yani cem'an yekf.ın 160 bin 
275 lira. 

Bu heaabı yaptıktan sonra Ze· 
ki Bey, banka hesabını tetkik et 
li. Yaptığı masraf santimi aanti • 
mine bankadaki servetine tekabül 
ediyordu. 

Elini cebine attı, üç onlukla 
birinci mevki bir tünel bileti bul· 
du. 

Zeki beyin nakit bütün serveti 
bundan ibaret kaJmıt~ı. 

~ ,,. JI. 

itte, Beyoğlundan geçerken e· 
linde bir paça bağı dolaıan, ken· ı 

disine dikkatli dikkatli baktığınız 
zaman yanınıza gelerek: 

- Beyefendi, ıakın ola ki pa 
ça bağınız bozulursa yenisini al • 
mıya gitmeyiniz. 

Diye yoluna devam eden, ga • 
rip meczubun hikayeıi budur. 
............. ....__ .... ...-..__ .... -··········· ... ~-...... .-.. .......... _........ ___ _ 

Anadoluda 
Yeni yeni fabrika
ların temeli atılıyor 

Memleketimizde yeniden yapı· 
lacak fabrikalar hakkında tetki
kat yapan Sovyet mütehassıs 
heyeti faaliyetini ikmal etmek 
Ü%eredir. 

Haber verildiğine göre, biri 
Nazillide diğeri Kayseride olmak 
üzere iki pamuklu mensucat fab· 
rikası tesisine karar verilmitlir. 
Nazillideki fabrika boyalı iplik
ten pamuklu mensucat yapacak· 
br. Kayseri fabrikası ise kaput 

bezleri yapacaktır. Kayseri fab· 
rikaaıoıo pamukları Adanadan 
tedarik edilecektir. Basma imal 
edecek fabrikanın yeri henüz 
tayin edilmemi§t.ir. 

Ziraat Vekaleti de sanayi ha
reketine müvazi olmak üzere 
memleket pamuklarının cins ve 
nevi itibarile ıslahı için fenni 
tetkikat yapbrmaktadır. 

Yetmişlik babasını 
vuran adam 

Ceyhanda Avatepe göyünde 
oturan Mustafa adlı birisi yetmiş 
yaşındaki babasını tnfekle vurup 
öldürmüştür. 

Mustafa bir gece bazı arka· 
daşlarile köy baricinae bir eğ
lenti tertip etmiş, orada içip 
sarhoş o1dUktan sonra akhna 
eve gidip mavzerini almak gel
miştir. F.akat evde babası silahı 

vume'k ~stememiş, Muslafa mav
'%eri ırorla alarak babası Raşit 
Ağanın üzerine sıkmıştır. Yaka
lanan •katil ölilmün l:>ir kaza 
eseri olduğunu söylemektedir. 
ifabkikat bu ı11oktadan derioleş
.tirilmektmlir. 

Dünyanın 
En zengin 
Kadını öldü! 

Birkaç gün cnel bir aralık 
dünyamn en zengin kadını tanı· 
lan Ediskokfeller Makkormik Şt
kagonun hastanelerinden birinde 
öldti. 

Kendisi 1895 de Amerikanın 
en gilzel ve en değerli gençle
rinden olan Harold Makkonnik 
ile evlenmişti. 

Bütün matbuat ondan bahs 
ederken 11Istandartdovil prenses., 
derlerdi. Düğünü, kralların dü

ğününden parlak olmuştu. Onan 
yaşayışı da binbir gece masalla· 
rındaki yaşayışa benziyordu. Misa· 

firler altm tabaklardan yemek 
yiyor, Şikagonun en büyük ope
raları milyonlar sarfile evine 

getiriliyordu. Onun boynundaki 
inciler 2 milyon Dolar kıymetinde 
idi. 

Onun verdiği ziyafetlerin, zi
yafetlerde dağıttığı hediyelerin 
hesabı yoktu. Bir arallk Madam 
Edis sinir hastalığına uğrıyarak 

Amerikadan Italyaya ve Isviçre· 

ye gitti ve Zuribte Darülfünuna 
intisap ederek rubiyatJa me~gul 

oldu. Sonra kocasını bırakarak 
bahçıvanı olan Edvin He Ameri
kaya döndü ve kocasmın bir 

baf ta sonra geleceğini söyledise 
de ondan ayrılmış bulunuyor
du. Çok geçmeden kan koca 
boşandılar. 

Edis Amerikaya döndilkten 
:sonra evinden çıkmaz •e miaa· 
fir kabul etmez oldu ve herkesi 
hayret içinde bıraktı. Onun si· 
nirleri büsbütün bozulmuştu. O
nun için tuhaf tuhaf işlerle meş
gul oluyor, müneccimlik yapıyor, 

ve tenasübe inanıyordu. Ona 
göre kendisi binlerce sene evvel 
Mısır Fıravnlanndao birinin ka
rısıydı. 

Madam Edis vasiyetnamesinde 
servetinin en büyük kısmını bah· 
çıvanına bırakmıştır. Ona kalan 
para 1,260,COO Dolardır. 

Akrabasına ve çocuklanna bı· 
raktığı miras buna nisbetle pek 
cüz'idir. 
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Rakıyı ne için içerler ? 
••••WWWW WWW ca•-'-W--•-·-.. ··••••••-•H•• 

Aslan olmak için! 
Evvela tilki, sonra kaplan, sonra asJaıı, 

daha sonra fil ve en nihayet de 
kömürcü devesi oluyormuş .. 

Otuz beşlik, kara yağız, göğüs 
bağır açık saçık, kılık kıyafet 

allahlık... Kendisi it bulursa ya· 
pıyor, bulamazsa boı oturuyor •• 

On ıekiz ya11ndanberi rakı içi· 
yor. Bundan yedi, sekiz s~ne ev· 
vel bir kere kafadan gayn mü· 
sellib çıkmış. •• Sonra iyi olmuş ... 

ismi Nikoroa... Lakabı Arslan
dede oğlu! .. 

- Rakıyı niçin içersin Ars· 
landede oğlu? 

- Ben ırahıyı arslan olmak 

için içerim! 

- Ya? Rekıyı içince nasrl 
aralan olursun bakayım? 

- Diğoede birer birer ağna
tayım! 

- ikinci dubleyi bitirip de ü
çüncUye batlarken eYVela tilki 

olurum! Yani ikinci dubleden 
ıoora, zihnime bir baıkalık 

gelir, envai ttirln kurnazlıklar, 
şeytanhklar fikrime toplanır. 

Üçüncü dubleyise yuvarladım 
mı, bu tilkilik yavat yavaş 

bakarım ki kaplanlığa yüz çevi· 
rir. Yani ya, biraz evvel fikret· 

tiğim kurnazlıklar birer birer 
çekilir, yerlerine bir atılganlık, 

bir çeviklik, bir hırçınlık, gürcü· 
lük baı gösterir. Derken efen· 
dim. hende kulaklar tetikte, 
gDzler fermededir. ağdan sol· 

dan biri bir parçacık bana yan 

baksa veyahut afili bir "öbhö" 
etae sananm ki beai kaatedeor. 
Meyhaneci bir azacık bana yan 

çizse hemencecik bende küfür, 
kiinab hazırdır. 

- Kaplan gibi derhal atılmı
ya hazırsın değil mi ? 

- He yal 
- Sonra efendim dubleltt 

beşi albyı buldu mu büsbütno 

deiitirim, kap1aohjı da bırakır 
da ağır batlı bir asle olurum 1 
Artık öyle ufak tefek ıeylerden 

Fillikten sonra bir iki tane dabı 
çektinmiydi, tam yerinden kalk• 

maı, üzeri yüklü bir kömür de
vesi olursun ki artık işin yoksa 

bekle de birisi gelsin yularındao. 
başka birisi gelsin, kuyru~uodall 
asıla asıla seni olduğun 

yerden kaldırsınlarl 

- Rakıdan ne zevk duyarsıo 
bakalım? 

- Söyledim işte, rakıyı insan 
arslan olmak için içer. Ama, biı 

kömür clevesi oluncıya kadar iç· 
tiğimiz için çok defalar onun 

ne zevkı kalır ne de keyfi! 

- Şu halde aslan olduğu& 
dakikalardaki keyfi anlat! 

- Kaleme gelmez ki ağna· 

tayım ı O birkaç takikahk bir 
iştir. Mesela etrafına bir bakın· 
ca sanırsın ki dünya alem eovai 

çeşit irenkler içindedir. Herke5 
aana imreniyorsa o da senin al" 

lanlığındandır. Gö:ılünde, iÖZÜD" 

de ne ki varsa hepsi o saatte 

olacaktır. Karşında gördüğün, 
eğer, meyhanenin küçük havuzu 

ise o şimdi sana Kumkapı deniı 

hamamıdır. Saksıdaki bir tek 
çiçek koskoca bir gülüstandır. 

Daha ne keyfi isleorsun ? Bun· 
dan ötesi can sağhği l 

- Ya kömUrcU devesi oldu· 
ğuo-zaman neler duyar ın 

- Onu hiç bana sorma. onu 
bizim meyhaneci Garbis efendi· 
ye sor, çüokii o vakit neler 
duyduğumu ben değil, o bilir 1 

Osman Cemal 

Dünya Faşistleri 

Kongre aktediyorJar 
Viyana, 20 - Viyanamn Mar· 

garten tarafında ikamet eden 

ve Faşizm enternasyonalinin mü· 

essisleri olan Her Wiednam ve 

Her Altmen diyorlar ki: 

Bir kaçakçi takımı
nın ormanda takibi 

kolay kolay öfkelenmem ve Ji. 
kin birisi biraz okkalıc,a tarafmp 
dan dalıma basacak o'uraa vay 
OGUD haline( 

''Gelecek senenin Mart ve Ni· 
san mebadisiode Faşizm enter

nasyonalini toplamak jç.in lizıaJ 

olan bütün tedbirleri ~dık. fıs 

beynelmilel kongre -Oç gün de
v.am edttektir. Sekiz Avrup• 

r.ıem~eketi ile Amerika, kongre
ye iştirak edeceklerdir. Faşistlik 
Avrupanm her tarafına yayıhıırf 

bulunuyor. F.:tşistlerin meydan• 

çıkmaları ve kendilerini bütüO 

dünyaya göstermeleri zamanı bıJ'" 

Jul etti. 

Adanada müşhur bir kaçakçı 
daha jandarmalar tarafındaa 

yakalanmıştır. Madenli deli Meb· 
met isminde olan bir kaçakçının 
Dereköyü civannda olduğu ha· 

ber alınmış ve jandarmalar bo· 
lunduğu yer~ giderek kaçakç.ıyı 
yakalamışlardı. kaçakçmm ya· 
mnda otuz kilo tavlanmış tOUin 
ve bir tütün havanı bulunmuştur. 

jandarma müfrezesi Mehmedi 
yakaladıktan sonra ocivarda ta
rama harketine geçmiş ve bir 
şafak vakti Sarıçam mıntakasıoa 
gitmiştir. jandarmalar bu sırada 
dört atlının kaçdıklannı g~rmüı· 
ler, kaçanlar aynı zamanda jan
darmalara silah atmağa batla· 
mışlardır. Ka_çakçılal' .kolay1dcla 
kaçabilmek i,Çin yaolarmda bu· 
lunan 150 kilo tütünle kaçak 
s;gara kağıtlarını yere atmışlar 

ve orman içersinde kaybolmuı· 
lardır. 

Yapılan tahkikatta kaçakçıla
rın Bekir, Mehmet, Ali ve Mus· 
tafa isimlerinde olduiu anlaşıl· 
mıŞtır. Kaçakçılar aranmaktadır: 

- Tabii, arılanlık bu, kolay 
mı? 

- Amma efendim, bu arı~an· 
hk da ço1' .Urmez ki... :Yarım 

ıaat ıorraıı bir de bakarsın ki 
kadehler ıekiz.i, ona bn muştur. 

- O raman ne olursun ? 
- Ne Olacağım, o!duğum yer· 

de ağulaşhkça ağır1aıır, lipa-
la§hkça llpalaşır, Adeta bır fil 
olurum 1 Fili ıt>ilireiörz elbet 1 Ko
ca bir mancınık lazım ki yerin-

den 1nmıldatasın f insan içe 
içe bir 1ıkere rle fil oldunnıydu 
artık çek onu11 hortumundan t 

- Peki, fil olacağına arslan
hkta alaan daha iyi değil miydı? 

- Onun daha ekstra el strası 
tilkilikte kalmaktı ama, insanın 
eliade IC!&j>il ki •.• Miibar.ck "rakı· 
yı içtikçe insamn içeceği ı.elir. 

- Peki... Fıil o1duktan sonra 
artık içmeı misin ? 

- Onu de uruma ••• EAri oldu 
olacak, Jillikte kalsan! Hiç yo· 

lu mu va_r? Bizim gibisi bir keret 
ağzını bulaıtırmqa aörsün yoksa! 

"Dünya buhranı faş'zmi ol6 
gunlaşbrmışhr. Bu sistem saye' 

:sinde f:.aşist refa'lı yüzü -görece~" 
tir. f'.aşist enternasyonali, FraO" 

sanın orta Avrupayı hü'<mÜ ,:ı .. 
tma almak hareketine mukabele 

edecektir.. Bu enternaS)'OD8Ji..0 

merkezi Ro .D.a yerine V•y~ 
olacak ve bu suretle Jtalya, W 
tün dünyayı .att üst edecek 't1tt 
ihtilal baı.ırlamak töhmetinde• 

kurtulacak; saniyen Fransız fa"' 
şiıtlerile diğer milletl~e mer#OI 

Fa~istler daha iyi bir ısuretl' 
tesriki mesai .edec.eklerdic.,, 
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v uvaıarını Fay da ne ıı~riu ıdııiz 
Kış gelmeden 

haşaratı ve T ht k ) 
yumurtalarını a a uru arını 

bilhassa 
ve 

En talihli kunıbara 
sahipleri kinıierdir? 

..... •·······-··········· 1 .............................. 1 
2500 Lira : 
Mükafat 

1 Kişiye 7 50 llru 
ı ,, 250 " 

10 " 1000 " 
10 " 500 '' 

a 

.. . . 
• 

1 ürkige iş Bankası 
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1 

Enıniyet Sandı 
ğına Borçlu 
Olan Zevatın 

'Dikkat 
Nazarlarına 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Sandık nam1na merhun bulunan menkul ve gayri menkul 

emval yeni icra ve iflas kanununa tevfikan 4 Eylül 932 tarihin• 
den itibaren icra daireleri tarafından satılacaktır. Evvelce oldu· 
ğu gibi badema Sandığımız tarafından borçlulara üç aylak ih· 
barname g6nderilmiyecek ve bOtUn takibat mezkur dairelerce 
yapılacaktır. Keyfiyet alikadaranca malüm olarak borçlarını 
vadeleri hu~Cdllnde 8demeleri veya yenilemeleri IOzdmu illn olu· 
nur. (5142) 

'- Devlet Demlryolları ilanlara f 
29.9.932 tarihine mü1adif perıembe gDoftnden itibaren 35 No. 

banliyö katarının vakti hareket cedvelinde atideki ıekilde tadilit 
icra edilecektir • 

Pendik H. 16.59; Yunus H. 17.02; Kartal H. 17.06; Maltepe 
17. lS; Ktıçlikyalı MOrur; Bostancı H. 17.25; Suadiye 17.29; Eren· 
köy H. 17.34; G6ztepe H. 17. 38; Feneryolu H. 17. 41; Kızıltop· 
rak H. 17 43 Haydarpaşa M. 17. 50, H. 17. 58; K6prll M. 18.lStir. 
Keyfiyet muhterem halka ilin olunur. (5172) 

") 1 1 1 ; o 

latanbul Evkaf •Miidürliiiii ilAnları 
, ......................... . 

SEYRISEFAJN 
Deniz Levazım Satinalma 

Komisyonundan: MUzayedeye vazolunan emllk 
MOddeti icar 

1 - Balacekapıda d6rd0ncil valuf han a11ma katta 933 Mayıı ga-
31 No. oda yesine 

2- Bahçe kapıda dördiincü vakıf ban ikinci katta 933 Mayıs ga-
35 No. oda yesine 

3 - Galata Mebmetali paşa hanı zemin katta 933 Mayıs ga· 

4 
_ 39 No. yazıhane yesine 

ka81mpaıa, camii kebir, TOrabi baba S. S 933 Mayıs ga
No. dlllckln 

5 - Çarııda Z•nnecilerde 36 No. dükkin 
yesine 

933 Mayıs ıa· 
yeıine 

6 - Beyazıt, ıekbanbaıı Y akupaja, farm S. 2 • 6 933 Mayaa ga-
No. kemer mahalli yesiae 

7 - Üsküdar, Rum Mebmetpap, tekke babçesia- 934 May•••-
de dükkan yealne 

8 - Fatih, Beyceğiz, nişaocada Mescit arsam ve 934 Mayıs ga· 
baraka yesine 

9 - Tophane, tımtım, yeni çarşıda 144 • 138 No. 935 Mayıs ga-
dllkkln yesine 

Mliddeti miizayede: 10/T.evvel/932 pazartesi günü 
Balida muharrer emlak kiraya verileceğia.den mOzayedeye 

vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günlln saat on 
betine kadar Evkaf mUdürlüğünde akarat kalemine mOracaat
lan. (4916) 

Deniz Levazım Satınalma 
Kom is yon undan: 

rt 25 Ton benzin : Pazarlıkla mDbayaasa 3. T qrinievvel· 932 Pa
~ eıi gllntı saat 14 te. 

Ç eniz Kuvvetleri ihtiyacı içinlüıumuolan 25ton benzinin28· Eyliil· 932 
a11a111ba n k f fi ti le g nn apalı zar la yapılan mlinakasasında verilen 
a ar. 0rniıyonumuzca gali görüldüğünden daha ehven fiatla 

vermege talip 1 kk k 6 o acakların muva at temioatlarile birlikte müna-,:sa. g n ve saatinde Kasımpaıa'da Deniz Levazım Satınalma 
omısyonuna mUracaatJarı. (5147) 

Marmara üıaübahri ve Kocaeli Müstahkem 
Mevki Satınalma Komisyonu Riyasetinden: 

• Va~it gazetesinin S, 10, 1S ve 20 Eylül 932 tarihli nOahalarile 
din edtJen 42,000) kilo ıadeya.x.. il (S OOO) k"I b •• •• e , ı o eyaz peynınn 
J Tefr.nıc vvel 932 tarihinde yapılacak münakaaasuı~an urfı na-
zar elmaduğu illn olunur. (5174) 

Merkezi idaresi c;aJata töprilba,ı B !623 
Şu lıe A, Sirkeci Mühürdar zad~ Han 22640 

tzmlr • Pire • l•kenderl~• 
poataaı 

(ANKARA) 4 Teırinievve! 
salı 11 de. 

Trabzon poataaı 
(CUMHURiYET) 5 Teırini· 

evvel çarıamba 18 de. 

lzmlr • Meraln poateaı 
(INE60LU J 5 Teırinienel 

çarşamba 10 da. Galata nb
bmından kalkarlar. (5J54) 

Babdma• 1akeJe9fne uğrıya· 
ealr idare vapurlarının yOkle
me ve boıaltma mUteabbitliği 
16/Teırinievvel/932 tarihinde 
ihale edilecektir. Talip~erin 
mahalli acenteliğine veya ida
re mObayaat komisyonuna mü· 
racaatları. (5137) 

2500 kilo kazan için perçin 
çiviıi pazarlık ile llhn alına• 
caktar. ihale 3-10-932 saat 

16,30.Depozito yüzde lStlr.(5136} 

Satıllk haneler 

Beylerbeyinde vapur iskelesi 

kurbinde 1 ve 3 numarolu yek· 
diğerine muttasıl haneler satıhk
hr. 1 numarolu hane d6rt oda 

iki sofa 1 mutfak dört yDz arıanı 
mütecaviz bahçe ve tatlı suyu 

tulumba abdesbane ve saireai ta· 
mamdır ve beş senelik gayet 
sağlam binadır. 3 numarolu ha

ne ise alta oda iki sofa ve bir 
hamam tatlı suyu havi kuyusa 

mevcuttur, birda kOçOk bahçesi 
vardır. G6rmek ve gezmak arzu 

eden zevat 1 numarolu hanede 

ikamet eden zata mOracaat 
~vurıan. (4459) 

15000 kilo 11p eti: Açık mlnakaıası 23 Teırinfevvel 932 
paur gDnll H&t 14 te. 

15000 " " " : Açık mOnakHası 23 Teşrinievvel 932 
pazar gllnll saat 15 le. 

500 " Çay ı Açık mBnakasası 23 Teırinievvel 932 
pazar gDnn saat t 6 da. 

Marmara OuDbabrl ve Kocaeli Müstahkem mevki kumandan• 
hjı ihtiyaca için yukarda yazılı fiç kalem erzakın hizalanndaki 
,Oalerde ~çık mllnakasaları icra olunacığıodan ıartnamelerini 
girmek lçın her glin ve münakasaya iıtirak 'edeceklerin mllna• 
kaıa ton saatte muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasım
paf8d• Deniz Levazım sabnalma komisyonuna mDracaatlara. (5149) 

--~---------------------------------------------
3 Uncu Kolordu Satınalma Komlaronu lllnl•n 

lzmir MOıtabkem mevki hay· 
vanab için (256· ton kuru ot 

kapalı zarfla mOaalrasaya kon· 
mOıtur. lhaleai 22-10-932 de 
Cumartui gDnO Hat (15) dedir. 

ihaleye iftirak edeceklerin vakti 
muayyeninde lzmlr m&ıtablrem 
mevki Sahaalma Komisfonuna 
mDraeaatları. (820) • 506 f) 

• • • 
lzmir m&stabkem mevki kıtaatı 

ihtiyacı için (70881) kilo ıığır eti 
kapah zarfla mOnakaaaya kon
muttar. ihalesi 23-10-932 pazar 
rOaü 1aat (IS) te ' ir. l~aleye işti

rak edeceklerin vakti muayye
alnde lzmir mDı~abkem mevki 
sabnalma komisyonuna mOra
c:aatlan. (824) (50,2) 

• • • 
Yerli fabrikalar mamulatından 

(8,000) kilo ıan Hbunlu k6ıele 
kapalı zarfla mUnakaaaya kon
muıtur. ihalesi 20-10- ~32 per• 
ıembe gOnll 11at (15) te yapıla· 
caktar. Taliplerin prtname ve 
numunelerini prmek Ozere ber 
san ve 1nlnakaaaya ittirak ede
celderiaı o ı&a ve 1Utiadea eYvel 

Ankara merkez Sa. Al. Ko. na 
mllracaatlan. (829) (5087} 

• • • 
lzmir mOıtabkem mevki lntaati 

ihtiyacı için (1181) kilo 11jv eti 
kapab zarfla mOnakaıaya kon• 
muıtur. lbaleıi 23-10·932 pazar 
günü saat (15,30) dadar. ihaleye 
ittirak cdeçeklerin vakti mua1• 
yeninde lzmir Milstablrem mevki 
Hhnalma komisyonuna mllra• 
caatları. (823) (5081) 

• • • 
lzmir mOstahkem mevki kıtıab 

ihtiyacı için (1200) kilo aaflr eti 
kapah zarfla münakasaya kon
muştur. lba!eıi 23-10-932 pazar 
,Unll saat (16) dadır. )baleye İf• 
tirak edeceklerin vakti mu-.y,_.. 
ninde lzmir mUıtabkem mevki 
Hbnalma komiıyonuna mGraca
atlan. (822) (5080) 

S.tllık .,. 
Ayasofya civannda Jıbakp ... 

mahallesinde denize ve adalara 
nazır içinde mahzen ve ku,-. 
araaa11z ebYen ıuretle 1abhk~ 
Arzu eden Kadık6y0nde MOliar
darda Rızaiye ıokajmcla 41 a•) 
maraJı haneye mUracaat ~ 

( 



Sayıfa 12 VAKiT 1 Teşrinievvel 1932 -=· 

Beşir Kemal · izale ile cildi güneş ve soğuk tesirinden muhı• 1 t f t 
Cilde tabii bir letafet kazandırır. Ve lekeleri 

e a e Suyufaz~eder.Şişesi 60 kuruştur. Deposu·Si~k.ecid• 
Beşır Kemal-Mahmut Cevat eczahanesıdır. 

Doktorlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadm hastalıkları mUtehaaaIBı 

Muayene: 1()-.12 Ortak6y, Şlta yurdu 
13-18 Beyoğlu, tsUklAl caddesi No. 193 

(Opera sineması karştBı) 
Tel. 1960 - 4,2221 

Operatör Doktor 

Ahif Tevfik 
Muayenehanesi: Ankara caddesi, 60 No. 

ya nakletmiştir. Tel. 2032'7 

Doktor 

Aristldl 
Muayenehanesi: 

Eminönü: EmlnönU han 3 üncü kat No.8 

Doktor 

A. Kutlel 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedavlhancsl 

Karaköy börekçi fırını sırasında 34. 

:oı, doktoru 

Arşak Sttrenyan 
Beyoğlu İsUklAI caddesi numara 303 
l4ıaır apartımam. MUracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Paris Tıp FakWtesi mezunu 
Cilt ve zührevi hastalıklar mUtehassısı 

Doktor 

Bahattin Şevki 

Saraçhane Başında Münir Paşa konağında 

Leyli • Nehari • Ana • ilk • Orta • Lise • Kız • Erkek 

' 

Kartal MalmttdUr
lüğünden: 

Hayrıye Liseleri Maltepede Gülsuyu mevkiiod• 
yarım dönüm miktarında 30 lir• 
kıymeti muhammineli tarla te~ 
liken satılmak üzere müzayede-

Maarif VekAleti celilesioin 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere tamim edildiği üzere resmi 
muadeleti tasdik edilmiş olan mektebimizde talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren 

ye çıkarılmıştır. ihalesi 8· l0-932 
tarihinde icra kılınacaktır. Tr 
liplerio malmüdürlüğüne miir•" 
caatları. (5000) 

başlanır. Neharf talebe mektebin hususi otomobil ve otobüslerile nakledilir, Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayır 

muamelesi yapılmaktadır.Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. Tel 20530 •••••dl 

Niçin sizin de 

İPEKİŞ'ten yapılmış 

Gömleğiniz olmasın ?,,, 

Gömlek dairesi 
sizin de emrinize 

amadedir 

Muallim Beylere 

Kitapları görmeden karar vermeyini 

ILBBa 
İlkmektep Kitapları 

Tam alfabeler 
CeJAl Nuri ve Rauf Ahmet Beylerin büyük emeklerle yazdıkları ve bnttın 

dünyanın en güzel mektep kitapları derecesinde enıes bosılmiş beş sınıflık 

kıraatlert. dördüncü ve beşinci sınıf için gramerler 

Celil Nuri Beyin 4 üncü ve 5 inci sınıflar için yazdığı 

Ollneş Gibi Parlak 

(Yurt Bilgisi), (Vatandaşlık) kitapları. 
Galata Kefeli Hüriyet Han {ileri), perakende. Ca~aloğlu yokuşunda (KA!nat) 

_ Babı41ide (lrfan) Beyoğlun'da : Tünel başında Seryiyadis kütüphaneleri. 

Babıali caddeai Me.serret oteli kar§ısmda 
Avııi Bey apartrmanx 12:S Sabahtan 

Akşama kadar 

Doktor 1 P E K 1 S kumaşlan 
~Nehar- Nişantaşt'nda -Leyli 

, Mabeyincilik ve Halil Rifat Paşa konaklarında 

1 Ş!i~~!i: !!:~~~~~ari!:!~~!1 Balıkçıyan .senelerce dayanır ve 
Muayenehanesi: Beyoğlu mektep sokak 

No. lT Telefon a&26 Beyoğlu yıkandıkça gilzelleşlr 
ı----=---------..;;....--~ı Orolol • Doktor 

Ana, ilk, Orta, Lise sınıfları - Fran-
Feyzi 

Böbrek, mesane, idrar yolu haatalıklarr 
mUtelıaaaıaı 

Beyoğlu, lsUklAl caddesi Elhamra 
&P&rtmıan No. 3 Her gün öğleden sonra. 

Tel. Beyoğlu 283:S 

Operatör Doktor 

Halil Sezal 
Divanyolu: Doktor Emin Paşa sokak 

numara 20 Muayene saatl: 13 - 18 
Telefon 23390 

Urolol Doktor 

Hakkı Rilşttt 
İdrar ve Tenasül yolları birincl smıı 
mUtehassuıı "P ARtS,, den Diplome 
İstlklA.1 Caddesi Yıldız apartıman 

No. 322 

Doktor 

Horhorunf 
lıluayenelıaneaı: Eminönü Valide kıraa • 

tanesl Yanmda. Tel: 4303 İstanbul 

Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe ve kadfıı haııtaııkları mütehassısı 
Beyoğlu lsUkl!l CD.ddesl Rus se!aretl 
yanmda No. 451: Tel B. O. 2005 

Her gUn Öğleden sonra 

Doktor 

RolJert Behar 
Doğum, Kadın hastalıkları mUtehassuıı 
Beyoğlu, Altıncı Daire Saadet apartı-

Pijamanızı da /pekiş 'fe 

Yaptırabilirsiniz 

sızca, loglllzce kurları 
Kayıt muame esi. I er gU:ı an e ·:ı aryapı ır. n ıı n ina a a 
kız ve erkek talebeye mahsus leylr teşkilAtt mevcuttur. Talimatname gönderilir. 

Kız - Telefon: 42517 - Erkek .. 

KARYOLA"c mad~nt eşya 121 / liraya Uke 

ınllmll Eskiliği kadar eskiciliğe düşmanlığı yeniliğe WlffilJIIDJ!~ Sirkeci Ebüss:~:·k::~desi Tel. 
2 

22652 karyola 

ve yeniciliğe dostluğu ile tanınmış 1 Çocuk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelif renk· 

Ş 
• •1 k At • !erde karyolalar hastane ameliyat odaları malzemeleri ucuz fiatln s:ıtıhr. Her türlü 

ems U al e a lr n ölçüye göre sipariş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, SelAnlk Bon• 
'J:' 1 marşesi ve Yerli Mallar Pa.zArında da ayni fiatla sarılır. .t 

Bu kere şimdilik yalnız tana) ve (ilk) sınıflan ihtiva etmek, en becerikli ve • k 
temiz, en elverişli ve çalışkan eller tarafından idare edilmek üzre • ç e itik Fa b rı a Si 

Beşiktaş, Akaretler, park karşısı 7 4 Nodal Mehmet Karabekir ve Şürekasının Fenerdeki fabrikası Türkiye-

y B• Ş b A 1 nin yegane son sistem ve en büyük fabrikasıdır. Ücret gayet 
enİ lr U e ÇmIŞ --· ehvendir. (Telefon 20732) telgraf lstanbul Kabar --· 

ea ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
Kayıt muamelesine başlamıştır. Birinci Teşrinin. 8 inde tedrisata başlayacak· ~ 

tır. (4) ve yukarı yışlanndaki yavr_uıar için semtin en yeni, en uygun bir ,~ 

- müessesesidir. Ucret de ehvendir. -IBllml 
.... Karaciier, mide, barsak. tas ve kum hastalıklarına ••il 

T Z L A icmeleri 
Köprüden 6,30 8,20-10,00·11,40 da Haydarpaşaya hareket .eden 
vapurlann trenleri ve Cuma sabahlan ilaveten 7 vapurunun treni 

membalara kadar giderler. içmelerden son tren l 5,55dir. 
15 teşrinievvele kadar 

Ankara caddesinde ----.... 

Kiralık Odalar 
Orhanbey haoında - Görmek ve kiralamak için 

yurduna müracaat. 
............................................................ =j························································:: 

il G#EE~NJm il VAK 1 T 
GUndcllk Siyası Gazete 

Istanbul Ankara Caddesi, VAKIT yurdu 

Telefon Numaraler1 
manı 4 Telefon: 42526 ~ --------· Dl' Tabibi 

n KARADENiZ POST ASI ~s 

~ERZURUM!! 
Yazı igleri telefonu: 2-IS79 

dare telefonu : !.&S'70 Teni Nesıı 
Y ervant Arşak 

Beyoğlu, Ağacaml, lstlklAl caddesi Ma
rinoputo apartımaru No. (98) 

Bono 
Her türlü bonolarla m4zbata, karar 
sureti ve deyin ilmuhaberi ve sair 
vesikalar üzerine her şekilde isler 
y:par, _ Balıkpazar Maksudiye han 
No 3J Ujturlu zade M. Derviş -

Tf"f,,fnn · 23397. -Ucuz kirahk 

Bomonti caddesinde No. 65 apartıma
.. • " 1 odalı i " 3 üncü katları 
20 - !I lirayı kiralanacaktır. 

Sitli Hasat • Perihan sokak No. ts. I 
müracaat. (4483) 

Kız - Erkek - Yuva JIK meK'lep· Nehari 

Birinci teşrinden itibaren açıktır 
Hergün 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

ilcretler çok ehvendir. 
Cağaloğlunda, Emniyet Sandığı karşısında Molla Feneri 

sokağında No. 34 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

1 O O. O O O Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi . . . . 

zeııgın etmıştır. 

Fzrsatı [(açzrma.vınız 

iştirak Ediniz!. 

" . " 
" -
55 vapuru Pazar n 
ii 2 Teşrinievvel İi 
" " == - .. k s· k .,d h ·• 55 gunu a şamı ır ecı en are- :: 
si ketle (Zonguldak, lnebolu, si 
55 Samsun, Ordu, Giresun, Trab· ~~ 
ii zon Sürmene ve Rize) ye azi· i~ 
H met ve avdet edecektir. i~ .. .. 
ii Fazla tafsilat için Sirkeci i~ 
si Yelkenci Hanındaki acentalı· si 
ii ğma müracaat. Tel: 21515 SS .. .. ............................................................ ............................................................ 

Meccanen sUnne~ 

Sirkecide Beşir Kemal ecza· 
hanesi karşısında Sünnetçi başı 
Halepli zade Ahmet Mehmet 
Bey pazartesi ve perşembeden 

maada günlerde fıkaraya mecca-
nen sünnet ameliyesi yapmaktadır. 

(4057) 

-Telgraf adresi: lstanbul - VAKIT 
Posta kutusu No. '6 -Abone bedelleri : 

TUrkiye 

Senelik 1400~ 

6 aylık 750 

3 nylılc 400 

ı aylık 150 ...... 
ilin Ucretleri : 

Ecnebi 

2100Kr.' 

1450 • 
800 • 

• 

Rcsını iU'ınlann bir satırı 10 Kuruı 

Ticari UA.nlann bir satırı 12,5 • 

Ticari llAnlarm bir santimi 25 • -KUçUk llAnlar: 
Bir defası 30 iki dctİisı 50 Oc; defası ~ 

dört defası 7:S ve on dcfasr 100 kunJJtur 
Uç aylık ilAn verenlerin bir defası mecca· 
nendir. Dört satın gcc;en UAnlarrn tazl• 
satırları beş 1:'.:rugtan bcs:ıp edilir • 

VAKIT MATBAASI - tSTA1'."BUL 
SAH1Bl: MEHMET ASIM 

'Umumi Nefli)'&t JıılUdllrll; F1laUi:'r ,,u>JI,.. 


