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Buıgarların Edirnede 

GÖZÜ 
Var mı, yok mu? 

lteınıen t k "b" · • t d""' • • e zı ını ıs e ıgımız 

Ve beklediğimiz sözler 
fltı(~) Te§rinicııvel tarilıli (J' AKIT)
le d "~o.ar gazetelerinden naklen şöy-
~a enı/ıyordu: 

~fYada Edlmenin Bulgar ordusu tara
llıl . l§gaıı hatırası ıçln yapılan Abide res
l!r kU§adınrla hanı.retli nutuklnr söylenmi§
lle • Bunlardan bllhns a harbiye nazırı ce
~ Kiaof ile Demokrat fırluun şefi ve 
llıet liaı rncb'usan ret 1 Mallnof ve Sofya 
l'aıı l'Obolldi lstefan'ın nutukları kayde şa
Or~ dır. Bunlardan Harbiye nazın Bulgar 
~Usunun kuvvet ve kudretinden ba.hs tUk
l't 'e Balkan muharebesindeki muzafferia:1 anıattıktan sonra ordunun bugun de 
~ti \'azlfc~i yap ı:ıağa ve ayni muvaffnk!
tu.n te~rar ctmcğc hll.7.ır bir vaziyette oldu
lllıı u &a.11cmfşUr. Meclis reısi de bu Abide
Olc! 6IUler lçln olmaktan ziyade diriler için 
tuı~tıınu ve bunun dirilere milli gayeye vu
teııo ifaret ettlğıni izah etmiştir. Sofya met
'IQI ildi de Bulgar millcUnln gene bu gaye
)a bir gUn elde edeceğini (Edirne ve Trak
ııu.n) f§gal edeceğini hararetle beyan et-

tir.,, 

~ f!u satırları (Trakya) gazetesi ile 
~er bazı Bulgar gazetelerinin neşri
'i ;ı'ı_a istinat ettirmiştik. Dün de ay
~ .cıdiseyc temas etmek üzere Bul
\ ti~tanda çıkan (Rehber) gazetesin
~ bır fıkraya tesadüf ettik ki evvel-
lıeşriyatımızı teyit eden bu satırla
{" ayen aşağıya dcrcediyoruz: 
'esınt kUşat Harbiye Nazırı tarafından 
~euı bir nutukla yapıldı. Sofya metre
~ lstetan Bulgar milletinin gene bu ga
~ bir gUn elde edebileceğini (Edirne ve 
llıo Yayı J§galf) hararetle beyan etti. De
' kra.t fırka8ı gcfi ve kamara reisi Gospo
~ l«aıınof nutkunda bu Abidenin ölüler 
'1olınayıp bunun dirilere milli gayeye 

Ü l§aret etUğinI söyledi.,, 
r~hber: GönUl ister ki hürmeUu İste -
c.ıı, "- Gospodin Mallnof gibi zevatın heye
lfi 'jkapılmıyarak daha m tı: l~özlcrle • 

0 foa\if. .a+,,,_..... - ,._ __ 

* ~ ~ 

P,~aksadımız 
liaıkikatı 
~Jam·aktır 
cı_ l!ulgar dostlarımız ile aramız
\ıc ~avaı yavaf bir anla~amamaz
\~·· •tlıyor. Bu anlaşamamazlık 
L.:11 olarak Türk - Bulgar doat-
..,Unun . ~ . h '-t b samımı ve temız avası-

':ı.tıh ulandırıyor. (VAKiT) in 
~I' ~~reın okuyucuları hatırlar -
'ı..· 1 

Reçenlerde Sofyada "Edir.
• "4ın B 1 
~ttı· u gar ordusu tarafından 
~l, 1 h~tırası,, olmak üzere ya
\irı~ hır abidenin açılma merasi· 
~I' hYazınış, bu merasimde Bul
~· arb· 
~ I> ıye nazırı ceneral Kişof 

}'-i .:~~krat fırkası şefi ve mec· 
~f) e Usan reisi Malinof ve 
l~dik~ ~etrepolidi lstefan'm söy
)~l\itı er~ nutukları efkarı umumi
~ b·dıkkatine arzetmiştik. Ay· 
.t'lt): .. makale ile Edirne ve 

t6~\i 
1 
Uzerinde Bulgarların hala 

~~ a:ı;~.0~adığını sormak la
li s~llr ıgını göstermiştik. 
~l'ic.İ)ada.n öğrendik ki Bulgar 
ı~ tlı.ı" e nezareti Türk - Bulgar 
~d tunu h 'l' •t. y n mu afazasma taraf-
ı,~ tsıı.: Sofyada yapılan abide· 
~d ·••a me · · · k l' ' ~ rasunıne aıt nutu -

h.l''lt), .. ulgarların Edirne ve 
--q • ttıe · 
~~'~'de drınde emelleri olduğu-
:•ii fik .en hiç bir söz söylen

~•-" fikirtınde ve iddiasındadır. 
"'il "e "dd" ~ L • l>iı d 1 ıanın doğru ol-

1.. ~d,.. e çok temenni ederiz. 
"'t " "ar k · 
.. ,. ~ C> ~ak 1 ortada bir haki -
" \) •b l>ir h"' •at ve hedefe müte-
"'' urı.. •dia ·~ '4 da. .. e Ve cereyan var-

10hneınezliğe geleme-

('41c Ccı Alehnıet Asım .,.Qf, 2 . 
ncı sayıfada) 

Tahrir Telefonu: 2'319 S A L 1, 15 • Teşrinisani (11 inci ay) - 1932 idare Telefonu: 24310 Sayısı 5 Kuruı 

Ankara - Istanbul Dünya kadınları hakkında 

T b• h f Bir kon-ayyare postası ır a - ferans 

taya kadar başlıyor 

latanbuldan An-
karaya bir yolcu
dan 40 Ura alına
cak mektup başı-

-na 10 kuruş 
fazla •• 

Yakında lstanbulla Ankara ara
smda 1 ayyare ile yolcu ve posta 
naldiyatma başlanacağını yaz
mıştık. 

Tayyarelerin kira 
bedeli için altı ay
da onar bin lira 
vereceğiz, jki sene 
•onra bizim malı-

mız olacak. 

/ 

Bu hatta iıleyecek olan iki 
tayyare bugün Eksprtlayn kum
panyasının Eksok vapurile lima

(Devamı 9 uncu sayıfada) 
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Göklerde 
Yı dız 

..,, 
yagmuru 

HAVA AÇIK' OLURSA 

Görülebilmektedir 

Aydan arzın görUnu,u ve ••hap· 

Geçen günkü nüshamızda ar
zın her tarafından görüleceğini 

yazdığımız Şahap yağmuru ev

velki gece gibi dün gece de bu· 
lutlu olmıyan yerlerden görül

müştür. Bu yağmurun ayın on 
yedisine, yani önümüzdeki per
şembeye l<adar devam edeceği 

anlaşılıyor. Bir kaç asır evvel 
arzın üstünde zararlı olan, hatta 
bir oımam baştan başa yakan 
Şahap bu defa zararsız geçmek-
te, seması aydınlık ve bulutsuz 
olan gök yüzünün bir ucunda 
pırıl pml yanan ışıklar, yıldız 

kümeleri halinde görülmektedir. 

Takas usulü 

Yunaoisatanla müza
kere başladı 

ANKARA, 14 (Telefonla} 

Keriman H. 
Dünya güzeli 
lzmire gidiyor 

Davetnameler çok •• Fakat 
hangisine Jridecekleri belli 

-Jla.ö.ilm.i. ı .. b-._d~ 
hedl~e .Wtll 

Dünya güzeli Keriman Halis 
Hanım bugün İzmir vapurile iz. 
mire gidecektir. Keriman hanıma 
pederi Halis Bey ve validesi re
fakat edecektir. 

Keriman Hamm İ2mirde bir 
hafta kadar kalacak Ye lstanbola 
dönecektir. 

(Devamı 9 uncu. sayıfada) 
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Doğrusu BuJ ...... ·-···········-..._.. 
{ A1. H.) maıkası 

kiıne ait f. 
Geçen giln lsparta meb'usu Hafız İbra

him Bey doetumuz bize bll§ından geçen bir 
fıkra anlattı: 

lspartada vali konağı yapıhrken vali Ek
rem Bey buraya bir banyo koymak istemi~ 
Ayni zamanda Hafız İbrahim B, de kendi evi 
için bir banyo almıya karar vermiş. Her ikl. 
si birleşmişler İstanbuldan blltün te!errUat· 
larile beraber iki takım banyo almışlar _ 
Bir nakliyat evine vermişler. Nakliyat evi 
iki banyo takımını birlikte ambalaj yapıp 
mahalline göndermiş. Fakat tesadüfen yol
da iki banyodan biri nasılsa kınlmı§, çatla
mış. 

Valf Ekrem Bey Mdlseyi haber alınca 
hangi banyonun kazaya ugradığını sormuş. 
Muhasebei hususiye memuru: "Banyo üze
rinde (M. H.) markası var. "M., mcb'ua, 
"H., da, Hafız işareti olacak. Zarar bize ait 
değildir . ., demiş. Bunun üzerine Ekrem Bey 
Hafız İbrahim Beye tet>satif beyan ederek 
keyfiyeti bildirmiş. 

Hafız lbrahim Bey iptida (Ne yapalım, 
kader!) demekten başka cevap verememiş .. 
Fakat vali Beyden ayrıldıktan sonra apdest 
almış, namaz kılmıığa başlamış. ~amaz i
çinde birdenbire hatırına gelmiş. (M. H.) 
işaretinin meb·us ve hafız değil, Muha.sebei 
hususiye alAmetl olduğuna hükmetmiş. Sür 
'atle namazı bitirip koşmuş, Ekrem E~yi 
görmilş: 

- Azizim, &lzin yanlışltğıruz var, Kırılan 
banyodaki marka bana değil, size aittir ... 
M, Muhasebe,H. hususiye demektir. F'arze
delim ki banyoyu aldığımız mağaza sahibi 
meb'us olduğumu anlamı§ olsun. Haf12Jığı
mı nereden bılecek?. 
Demiı .. Tabii vali bey bu mantıki söz kar

ı;nsmda: "Hakkın var?,. derneğe mecbur kal-
mııı: .. 

Yunanistanla yapılacak takas u - Tevekkeli babalarımız: "Aç gözünü, yok-

sulünde anlasma müzakerelerine sa açarlar gözünü!.. dememışter. Göruıu-
yor ki Ha!ız İbrahim Bey dostumuz rneb'us-

hariciye vekaleti ile Yunan sefa- tuğu ile beraber gözllnU biraz daha açma-
• J saymtş Muhascbei hususıyenin zararını si-

retı araımda bqlanmııtır. ' neye çekecek.mi§! ı. Akil 

Türk kadınları 
hakkında tetki
kat yapmak is
tiyen milletler 
cemiyetinde mü
zahir aza İngiliz 
misi Rider dün 
Kadınlar birliğine 

gelmiş ve Halk 
evinde dünya ka
dınlığı hakkında 

bir konferans ver· 
mittir. Mis Ri
derin Türk ka
kadınlarından da 
bahsettiği bu kon
ferans kadın say
famızdadır. Dün 
bu miinaıebetle 
Halkevinde bü· 
yük bir kadın 
kalabalığı top
lanmııtı. Bu me
yanda dünya gü
zeli Kerimen Ha
lis Hanım da var
dı. Konferansı 
veren İngiliz mi· 
sinin dün Türk 
kadınları arasmda alınmıt bir resmini koyuyoruz. 

anıımınıınııuııııı11H11ın1uıııımuııınıum1H11UnııımınıınııııınıınıııııııııınnııınuımnunıııuııııımııınıHH11111ınuınwınııı1111111nıııuuııınııuınııı11111ıııııı Iilllli!llllınmnııuııı11 

Jlfalı:re vekaletine göre . . •....................................................... 

Muvaftk çare firari Rum 
emlikinin satılması .. 
lstanbuldaki /ilan~ Ruın enıl.ôkiuin tesbiti ışuun 
bitirilrnesi diinkii içtinıada p:ön'işü ldLİ. Ka ı aı 

gelecek haftaya kaldı 

lstanbul detterdar1nın riyasetindeki dlnkU içtima 

Maliye vekaleti, gayrimübadil· ten ne kadar kalmış bulunaca• 
lerin ikinci kısım bono tevziatı- ğıoın bilinemiyeceği mülahazasile 
na biran evvel başlanılması hak- muvafık görmemiştir. 
kındaki teklifleri, elde mevcut Maliye vekaleti elde mevcut 
bonolar itfa edilmedikçe gayi bonoların itfası için en muvafık 
mübadillere ayrılmış olan emlak- (Det·amı 9 uncu sayıfada) 

lllHIUIRRIHll8lHUllmlllHllHIDllllOJODDJlllUUllllllHDllU!lllllllHIUlllftlNllfflllllDHlllHIBBll illi HlllUIJlil ıuımıı llll nıı il ııınrnııı 4111 ıııııuııınııuı !lHllllllUI 

1 ayyaıecılık aldı yün'idü: 

Ne aranıyorsun, bir,ey mi kaybettin birader 1 
Evet dünyayı arıyorum • • 
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V AKIT'ın son haberleri! ..................•................................................................................................... : 
Yılbaşı piyangosur:dan çıkan ihtilaf 

7 500 Lira kasaıı Halide kaldı 
ANKARA, 14 (Telefonla ) -

Tayyare piyangosunun geçen yıl
batı keşidesinde 75000 lira kaza
n an 31461 numaralı bilet yüzün
den burada diftabibi Mahmut ve 
kasap Halit beyler arasında bir 
d ava açılmıştı. 

Biletin kime ait olduğunu tet
kik eden mahkeme heyeti muhte
lif şahitler dinledikten sonra bu 
gün Halit bey leh ine kararını 
vermiştir. H alit beyin bileti onda 
bir olduğundan 7500 lira alacak-
trr. 

lzmirde kon1ünisllecin n1uhakemesi 

Müdd~i~;~;r~~k~;f-;·~hk~~~ye 
verilmelerini istedi 

i~mir, (Hususi) - 6 komünistin . Ağırceıadaki mahkemeler"ne 
bugun devam edilmiştir. 
. M~d~~iuruumi iddiasmda maznunların as'rnri mahkemeye ve· 
rılmesını ıstem ;şlir. Kara r Pcr rer h"v<'rl r . Şahap 

ispirtolu içkiter 
kanunu 

Altıdan fazla çocuk 
babalarına 

Hakkında tadilat la- Sıhhiye vekaleti mti-
yıhası hazırlandı kftfat verdi 
ANKARA, 14 (Te lefonla ) - lZMIR, 14 (Hu Mu) - Şehri-

l spirtolu içkiler ka nununda yapı- mizde altıdan fa zla çocuğu olan 
lan tadilat layihası vekiller heye- 6 ki§İye sıhhiye vekaleti tarafın -
tine verilmi§tİr. Yakında t etkiki- dan elli§er lira ikramiye gönde • 
ne hatlanacaktır. r ilmiftir. 

Barut ve irtişa izmirde kış 
meselesi 

ANKARA, 14 {Telefonla) -
Barut ve irtit a meselesini tetkik 
eden ihzari encümen bugün de 
toplanarak mesaisine d evam et • 
mİ§tir. 

Teşviki sanayi kanu
nunun tadili 

A NKARA, 14 (Telefonla) -
lktısat vekaleti, teşvikı sanayi Jca 
nununda yapılacak yeni tadilat 
için tetkika ta batlamı§br. 

Yeni or man Jayıhası 
ANKARA, 14 (Telefonla) -

Yeni tetkil edilen Z iraat encüme· 
ni (Bugün) ilk defa toplanarak 
orman layihasını tetk ike başladı. 
Himayei Etf al Cemiyetinde 

ANKARA, 14 (Telefonla) -
H imaycietfal cemiyeti umumi 
merkez heyeti bu gün toplanmıt· 
tır. 

lZMlR, 14 (Hu. Mu) - iki 
gündenberi lzmirde adeta bir kıt 
manzarası görülmektedir. Hava 
soğumuş yağmur ve rüzgar bat • 
lamıştır. Denizde fırtına şiddetli -
d ir. 

Kale açıklarında batmak üze -
re olan 15 tonluk bir molör tahli
siye tarafından kurtar1Jmıftır. 

Bazı vapurların akibet inden 
merak edi lmektedir. 

Kuşpalazı hastalığı 
1ZM1R, 14 (Hu. Mu) - Bu

rada salgın halinde kuşpalazı has
talığı vardır. Sıhhiye müdürlüğü 

ica p eden tedbirleri almaktadır. 

Bir istifa 
ANKARA, 14 (Telefonla) -

Samsun meb'usu Aziz Hızır 8. 
ahvali ııhhiyeıinden bahisle meb 
uıluktan istifa etmittir. , s~;ıg~;ı; E~·r-··nız•h·";••ı•ıı .",., ••• 

var mı, yok mu? 

V AKIT 15 Teşrin:5ani ı 9.3Z ---- -- ..... ---··ı r ...... ~ ............ T.·e...-ı-r·a·ı·· .. ······ .. ··aa b erıer-. ........... ~.J 1 

···························································································································································· 
Buyuk harbin borçları ••................................................................•............. 

İngiltere ve Fransa Amerikaya borÇ 
larını vaktinde veremiyorlar 

Dünya buhranına karşı bir lngHiz gazetesi diyor ki: "borÇ 
ların ortadan kaldırılmas!ndan başka çare göremiyoruz,, 

Washinğton 14 (A.A) - Mu · 
ayyen vaktinden evel neşredilen 
Fransız notast bu sabahki gaze· 
telerde Ingiıiz nota41ile bir.ikte 
int işar eylemiştir. 

Fransız notası, ely:.vm olduk
ça nazik bir mevkide bulunan 
hükümet tarafından fevkalade 
ihtiyatla te!akki edilmiştir. 

Amerika hükumeti, Lausanne
de bir takım mütekaddim uzlaş
maları vücude getirmekle vazife· 
s=ni ikmal eden Avrupanm bu 
vaziyeti karşısında borçlar mese· 
lesini bir hal çaresine bağlamak
tan imtina etmesi takdirinde 
kendisi için doğacak mesu iyet
lerin ehemmiyetini tamamen an
maktadu. 

Cümburiyet perver hükumetin 
şimdilik iktidar mevkiinde kal
ması inkar edilmeıi kabil olmı· 
yan bir müşkiJ teşkil etmektedir. 

Borçlar meselesini fırkalar 
arasındaki rekabetin haricin de · 
kalacak milli bir mesele haline 
koymak ve böylece mucibi mem· 
nuniyet bir hal suretini bulmak 
için cllmhutiye\çt ve demo~uat 

liderleri araaında bazı müzake
reler in cereyanı lazımdır. 

Amerikada telakki 

Waşingtoo, 14 (A.A) - Mes
ut makamlar, Fransız ve İngiliz 

Amerika intihaln . ..................................... .. 
Yeni Rejsicümhur 

Mehmet Aıım 

notalar• haK ı. ında herllangi bir 
mütaleada bulunmak tan imtina 
etmektedirler. 

Nim resmi menbalardan sızan 
bazı şayialara nazaran Fransız 
ve İngiliz notaları tarafındıtn or· 
taya atılan meseleyi tetkikten 
mUttebidei Amerika hükömetinin 
imtina edemiyeceği kanaati 
meıul makamlarda hüküm sür· 
mektedir. 
GörünUşe göre kongre vadesi 

Kanunuevvelın 15 inde hu'ul 
eden fa iz tediyatmm tehirini iı

tihdaf edecek herhangi bir te· 
tebbüıün vukuuna şiddetle mu· 
halefet edecektir. 

Malum olduğu veçhile böyle 
birşeye karar vermek sırf kon· 
greye ait bir haktı. 

Meb'usan meclisi azalarındaq 
M. Ragon, yeni bir moratoryu· 
ma taraftar o'madığım ilao ey

lemiıtir. M- Ragon, harp borçla
rının ne suretle olursa o 'sun il
gasını meneden ve kongreye 
tevdi edilen bir kanun 15.yibaın 
Slhibidir. Böy:e iken kPndisi me· 
s .. 1,.nin tetkiki kin çare Ye ted· 
bir'er komitesinin hemen içtimaa· 
davet edilmes!n1 tavs·ye eyle· 
mektedir. 

lngilizlere g 61 a • 

Londra, 14 ( A.A ) - Times 

Avrupa 
kongresi 

Roma, 14 (A.A .) - 11Avrupa,, 
kelimesinin ifade ve telkin ettiği 
meselerle meşgul olacak bey
nelmilel konferans M. Musolini
nin riyaaetiode toplanmıştır. 

Eu toplantada, Avrupalı birço~< 
mühim şahsiyetler, bilhassa Eran
sız ayan azasından M. Berenger, 
Kont Apponyi, M. Avene!, M. 
Hymans, M: Jaspar, lord Lylton, 
M. Maouelesco, M. Miholokopu· 
loı ve M. Polıtis hazır bulun
muılardır. 

Bu kongrenin toplantısından 

maksat, 11Avrupa 11 kelimesinin 
ifade ve telkin ettiği meselelerin 
ilmi ve fenni bir zihniyet dahi
linde tetkikinden ibarettir. 

Açılıt ce ~ıeıine riyast eden 
M. Mussolini, söylediği kısa bir 
nutukta, kongrenin sarfedeceği 
mesainin yalnız fikir sahasında 
değil, fakat Avrupa siyaseti ze
mininde de feyizli neticeler ver
m~sini temenni etmiştir. 

lsvlçrede bir lolllak 
5 yaralı 

Loıan, 14 ( A .A) - Melinit 
ile dolu olması muhtemel bulu
nan bir bomba saat 22 · 15 te 
belediye daires'nin ön sütunla
rının birinin yakınında patlamış
br. 

Yoldan geçmekte olan 4 de· 
likanh ile bir kadm yaralanmıf, 
camlar kırılmııhr. Maddi zarar
lar, pek o kadar mDhim değildir. 

il~ 
i'azetesi şöyle yazıyor : log'k' 
teklıfın in Mütteh·dei Aoıcrı 11 
tuafından kabu: edıleceğiPİ oııı, 

. uıtt1. 
ettirece'.< sebepler mevc dl 
Heyne!milel mali teahhütltr ~1 
bazı tadilat yapılmassa Avru~00 
iktısaden ıs lah etmek miltı> 
olmiyacatdır. 

Daily Herald diyor ki: B0'~ 
ların ortadan kal dm'ması11d• 
L L h" b" b • • d6t( rıBŞKa iÇ Jr al çareıınt l> ~ 

miyoruz. Söylendiğine göre ki 
Chamberlain l::orçlar hakkıo~'f 
müzakereleri icare için Vst10 

tona gidecektir. 

Dai lb Telegraph'a na:ı•~ 
demokratlar ancak 4 ay sO 

iş başına geçecekleri için bo~~ 
hakkındaki karar ihtimalkı 
müddet tehir ~dilecektir. 

News Cbron:gle gazetesi, 1 
Je yazıyor: • Amerikenm ge .A 

• flf 
demo~nat, gerek cUmb~r~Y ıll 
liderleri dün borçların tadth ~ 
hine şiddetli bir muhalefet B" 

termişlerdir. t 
Runrt ı:an .... ...... ., , tedivatıP 

kanunu evvel tarihine kadar.~ 
birine ait teklifin bile Ar11~'1t1 
ayan ve meb'usan mecliulerı I 
rafından reddedilmesinden kO 
mağa mahal vardır. 

ı~·m11ı memleket 

çi~d~·-;~ ... Tib;tt' 
Biı ıes~anı kaa1111r1 #e' 

diğı emniyetli lzayt1~ 
Paris 14 <AA) - Maıuf -J 

sam ve portretistlerden '; 
bir s ene Tibet çölUnde yat'~ 
ve 5 sene. zarfında S~yl~rıCil 
distan, Bırmanya, Hındı :~ 
ve Çinin bir kısmında ve J•~ıt' 
yada seyahat yapmış olaO -kıo• 
mazeı Lafugie, seyahati ~: ~( 
da lntranıigeaot gaıetes1".,,. 

11 rakh beyanatta bulunmuşt .,~~ 
Kendisi pek fakir oıdut" ıeı'" 

v • ı· yer 1ıO 
yapmış oldugu gıı ı 1~,,, 
maozaralanm ve mülaki 

0 ,r•~ 
k. l · 1 . • y•P ımse erıa portre erınt 
hayatım temin et:niştir. taO ı•~ 

Matmazel Lafugie şark 
5
e0el1 

be doğru giden bin'erce k 1ot~ 
kafile izlerini tak ip etmek 1e11 

tile atla veya yaya olar• lı' 
hat etmiştir. bir te . 

Çin kadmlarının bıç kl•rı ~ 
likeye maruz kalrn•Y;ca ~e ıot 
memlekettir. Fransa da yat0'1 

terede bir çadır altıD ıel ı..•t 
F d Matm8 tı akat ora a..... lilll rıo 
rgie kendisi için en ed b•b 

· 'n en · tit• nın alh ay aonesını avı~ 
almamak oldu;;unu s Jt 

Sof yada ttfo saıgfı • 
_ So 1 

Sofya, 14 (A.A) de"ıdl 
tifo aalgını, tiddetl~ tarın • 
yor. Hastalığa tutu an surıl• 
di 300 U bulıuuııur. . •eo 
yüzde 4 il ölOmle aetıce• 
tedir. 



~e•rinisani 1932 

~,i';;··i·ş·;·~·;u;;i1 
1 ·················· : 8 9 ................................ . 

• 99,999 uncu atsız 
aUeJerden biri 

diyor ki 
Geçen .. b. 

d111lı: gun ır gaıetede oku-

Ye • 
111..._ 

111 bir kanun teklif ediliyor. 
kead· .Bu k.anuna göre herkes 
llılf llıne bır aile ismi bulacak
tilt' •Ynı zamanda bu ismin si-
İlp geçmesi için de vesikalarla 

Bt edilmesi lazım gelecekmiş! hj,: h~beri okuduktan sonra 'yh düşündüm. Acaba bu 
••· çıkarsa ben imzamı nasıl 
~ea~ 

~· R1rn diye ... 
ı.. •le adı du" .. d" D" ·· d'' "'il şun um. uşun um 
~Ocıakbir şey bulamadım. Beni 
ita li~~ğumdan anamı babamı 
lfe ç .flnden tanıyanlara sordum. 

1 ı~11 bir türlü laf ettô. Sicile 
•• ecek at bulamadım. 

'İle - Eğer dedim, mutlaka bir 
d-.: •dı koymak lazımsa atsız 

··•111. 
811 b' to.ı ır buluştu. Fakat 16 mil· 
~ •ıan Türklerin içinde en 
'ile 14 milyonunun kullanacağı 
~dıdır. Çünkü onlar Soy sop 

ilden ayrılalı asırlar olmu,-

14 ., . 
mı yon ehalı atlarının ya-
birer ( alsız ) koyarlarsa 

tderim alsızlar numaralana· 
Başka çare yo~' ! 
eli o zaman ben 13.999.999 Sr atsız diye imza atacağım 

\; lik şubesi beni 13.999.999 
tala atsız diye arayacak. 

.. 
~ """" Böyle bir kanunun fay
' 

1 
ile o!abilir ? Buna verilecek 

,,te•ıp : 
'-. ........ Herkesi bir aileye bağ· 
~~~- insanı.,. ...:ı_ ••r•f ve 

.. unu muhafazaya gayret 
tlctir. Sözüdür. Yani aile at

~bit~r "zabıtai mania,, me

'~I flbi bizi c:nayt tlerden, hır
\, •rdan, suiistimallerden ko· 
\ltalc, yahut isimlefrnizin ya· 

'~ Y~zılı olan aile adı bir 
~ gıbi bizi hayra sevkede-
\ 'itltltülüklere çare olmak üze· 
~~ atlarından esrarengiz bir 
~ Yapacağız. Nüfus kağıt
' b~y!ece boynumuza bir na· 

i•bı takacağız. 
~ ... 
~le bir kanunun teklif edil
\ t '•.h?1etli Montesquieu sağ 

.....,• 1tılıeydi: 
~ Yahu derdi. Eundan vaz 
~ d çOnlcü siz bir cümhuriyet, 
lt'lce d~mokrasi yapıyorsunuz. 
\'eı~••ıde asıl olan faziJett:r. 

t'l~n ~atanı her şeyden üs· 
t ~ ''" aevmesidir. 
~~' bCO~buriyetçi o!duğunuza 

• tı~"to~~·.kati söyleyiniz. Eğer 
> .. )dıllıztı~ bir devlet kuracak 
t~!""q •·ze bu kanunu derhal 

r '""'ili •aıc 't ~ 'i t de ~ geçirme~en tatbik 
I~ \l.. ftttf 'dım, çünkü Aristokra· 
r• ~t •e ail · 1 • • 
1
, ~, enm asa etıne ıı-

' '· Ama sizler ... 

b' " llt'•qu . '•• 1 eıeu bu sözleri 160 
ti A:ı e &aylemitti. 

d . ...._ • • • 
"~ •tı.,. 1 S 11111 b' Feodalite devrin-
Sı ct.•ri •r Y.adigardır. F eo· 
~~I.._ ._ oı,,,:eçı~en cemiyetler 
~~ ''t•dır hır aile adı ile 
G..ı-. 't"'ı • ,onlar isteselerbile 
:~""tl •tar 

1 ._., •• teQai., . o kadar ki bu-
~ ,lit l".o ıetın t . 

~ • r •le erneh ar asma 
. ._ ~te:t Türkiye ve Türk-
1'de le Çalc e:ı uzaklaşalı çok, 

l'-k F' rnuıtur. Mesela 
""-Ilı todalitesinin iis

trkeıiyetçi büku· 

VAKiT 
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Tütün ekimi hakkında bir karar 

'\'eni tütün kanununa göre memleketimizin bazı yerle
rinde tamamen bazı yerlerinde kısmen ekim yasak edildi 

Tütün ve tütün inhisarı hakkın· 
da bir kanun layihası hazırlamak 
üzere bir müddettenberi inhisar
lar Umum Müdürlüğünde topla· 
nan komisyon vazifesini bitirmiş 
ve yeni bir tütün kanunu layihası 
hazırlamı§tır. 

Bu kanun projesinden memle
ketin 42 mıntakaıında tütn ekimi 
tamamen, 20 mmtakada kısmen 

yasak edilmittir. 

Tütün ekimi tamamile menne
dilen mmtakalar funlardır: 

Ankara, Afyonkarahlsar, Aksaray, Antal· 

ya, Ordu, Erzincan, Erzurum, Eskl&ehlr, İÇ· 

el (Silifke), Bfoywt, Bordur, Çorum, tspar· 

ta, Rize, 7.ongulclak, Siirt, Sivas, Kanı, Şar· 

J,j Karahlsar, Kastamonu, Konya, Kırşehir, 

Kayseri, GllmU,han<>, Klltahya, Olrı•ııun, 

~lersln, Nlgde, \'an, l'oı:gat, Çangırı, l\lar

ft!J, Adana, Bllf'<'Jk, Urfa, Mııoı, Bolu, C.-bell· 

berrket, ç.anakkulc>, Denir.il ,.e Mardin. 

Bazı mıntakalarmda tütün ekil
mesi mennedilen vilayetler şun· 
lardır: 

Arh·Jn, Anıaııya, Al·dın, Edirne, lttanbul 

Bursa, T<>klrdağı, Tokat, Haklrl, Dlyarbe • 

kir, Sinop, Manlııa, '.I'rabzon, Kırklareli, Ba

lıkesir, Malatya, Menteşe, Gaziantep,. 

lstanbulda yalnız Kartal ve 
Yalova kazalarında tütün ekile
bilecektir. Samsunda Terme, 
Havza, Ladik kazalarında tütün 
ekilmesi yasaktır. 

Komisyon bu maddenin esbabı 
mucibesinde, bu kararın alınma.· 
smaa, tütünlarimizin ıstıf ası ve 
yabancı piyasalarda daha ziyade 
revacını temin maksadının amil 
olduğunu bildirmektedir. 

Tütün zeriyatı mennedilen yer
ler ya tütün ekimile hiç uğrat· 
mıyan veya ıklimleri itibarile ve 
şimdiye kadar yapılan tecrübele
re rağmen iyi tütün yetiftirmiyen 
mıntakalardır. 

Buralarda ihraç kabiliyeti ol
mıyan tütün yetistirilmesi bu su
retle mennedilmektedir. 

932 senesinde toton 
ihracatımız 

ihracat ofisi 1932 senesi ilk 8 
ayı zarfındaki muhtelif memle
ketlere yapılan tütn ihracatı ile 
her mıntakadan her memlekete 
ne miktar ihracat yapıldığım gös· 
teren bir istatistik hazırlamıştır .. 
Bu istatisiğe nazaran 932 senesi· 
nin ilk sekiz ayı muhelif memle
ketlere yapılan tütün ihracatımız 
12.291.879 lira kıymetindedir. 

Ve 12.582.385 kilodur. Geçense
ne ayni müddet zarfındaki tütün 
ihracatımız ıse 14.451.546 lira 

metler aile adlarmı da bera1>er 
demokratlaıtırmıthr. Sitede ve 
ya feodal cemiyette insan ai
leye, ondan sonra Siteye, da
ha sonra hakuınete merbuttur. 
Halbuki modern devlette vatan
daşla devlet arasında ne Site, 
ne de aile yardanma lüzum 
kalmamıthr. 

Ben Türkiyeye ailemle değil 
kendimle bağlıyım. Ben, büyük 
bir kavmin bir parçasıyım. Niçin 
beni bir aile ile tanımak istiyor· 
sun uz. 

• • • 
Bizde aile atlaranın isimlerin 

kıymetinde 10.740.637 kilo idi. 
Bu vaziyete nazaran hu seneki 

tütün ihracatımız geçen seneye 
nispetle miktar itibarile fazladır. 
Buna mukabil kıymet itibarile az 
dır. 

Buna da sebep fiat farkıdır. Fa-
111111111mıımııırr11tıımı11111111ııuı1111 11ı nıııı 11mı ıu111 1111111111111111111111111111ııınoıııınıııu11 

Bir çok tacirler 
ofisten şik&yetçi 

Birçok tacirler ihracat ofisinin 
tam manasile çalışmadığından ve 
ofisin vermiş olduğu ma!ii nat 
üzerine Avrupaya ihracat yap
takları halde ziyan ettiklerinden 
bahsetmektedirler. 

Dün ihracat yapan bir tacir 
bir muharririmize bu hususta 
demiştir ki: 

- ihracat ofisinin vermiş ol
duğu ilanlara güvenerek 7 vagon 
üzüm hazırladık. logiltereye sevk 
ettik. Fa\. ,t bu üzümler ingilte
reye gidince gümrükten içeri so· 
kulmadı. Malımız yolda kaldı 
çürüdü. Daha dojrusu bu mallar 
yalnız bir tacire ait değildi. 

Birçok kabzimallar birleşerek 
7 vagona kadar en iyi cinsinden 
topladığımız üzümleri ingiltereye 
sevk ettik. 

Şimdi mallar çürüyünce serma· 
yelerinin mühim bir kısmı bura
ya bağlanmış olan esnaf çok 
müşkül vaziyette kaldı. 

TICIUCUC Kir Jtrzan'""r=ın;:-,,E"Cs"-
ğıdır ama.. Bu kadarı bize çok 
acı geldi.,, 

Havagazı mühim 
işlerin başında ... 
Ticaret odası maden kömü· 

ründen mayi mahrukat çıkarmak 
için birçok teşebbüslerde bulun· 
muşlu. 

Son günlerde ingilterede top· 
lanan bir kongrede benzin, ma
zot yerine havagazının tatbik 
edilmesi ve tecrübenin çok gü
zel netice vermesi üzerine tica
ı et odası derhal bu kongre ri
yasetine bir mektup yazmıştır. 
Gelecek cevaba göre br.•agazile 
motörlerin hareket ettir:Imesi 
kabil o!up olmadığı anlaşılacak
hr. Bundan sonra ticaret odası 
ayraca yerli kömürlerinden de 
istanbulda bir tecrübe yaphra
caktır. Bu tecrübe güzel netice 
verdıği takdirde İstanbul veya 
Zonguldakta bir havagazı fab
rikası kurulacaktır. 

Bu fabrikada bilhassa bom-
balar içine havagazı doldurula· 
cak ve motörlerde bu havaga
zınm kuvvetinden istifade edi
lecektir. 

yanına konulması bizi aile şerefi 
ile vatana bağlamayacak, belkide 
bizi aile mazisine, ailenin mef
kuresine sürüklemeğe çalışacak· 
tar. Türkiyede (düello) nun mev· 
cut olmamasını tek bir sebep 
izah eder. Herkes kendisini aile 
şerefıle degil, insan ve vatandaş 
şartile kanunun himayesinde 
görür. Aile şerefini iade etmek 
isteyenler zaruri olarak kan da
vasını da kabul etmelidirler . 

Kan davası sene 1932 .. 
Ben bunları yanyana getire

miyorum. 
Aile atlarından, yani Tilrkiye

nin ıurasıada burasında yaıayan 

kat bu sene mahsulün azlığı hase
bile fiatlarda tereffü kaydedildi
ğinden bundan sonraki aylarda 
ihracatımız kıymet itibarile de iyi 
olacaktır. 

Memleket itibarile ihracatımız 
şudur: 

Almanyaya 2.492.287 kilo 
1.976. 719 lira, Avusturya ya 717 
bin 590 kilo 724.000lira, Belçika
ya, 299.185 kilo 269.417 lira, Çe
koslavakyaya 646.429 kilo 1 mil
yon 38.787 lira, Fransaya 16.690 
kilo 20.000 lira, Hollandaya 
1.323.690 kilo 971. 776 lira, lsveçe 
23.000 kilo 25.447 lira, ltalyaya 
145.057 kilo 148,331 lira, Yuna· 
nistna 1.128.340 kilo 858.503 lira, 
Mısıra 596.960 kilo 590 hin lira,A 
merikaya 1.444.309 kilo 2 milyon 
388.960 lira, diğer memleketlere 
178.185 kilo 207.112 liradır. 

Bu istatistikten anlatıldığına 
göre 932 senesi ilk sekiz ayı zar· 
fında en fazla ihracat yaptığımız 
memleketlerin batında İtalya ve 
sonra sırasile Almaya, Amerika, 
Hollanda ve Yunanistan gelmek
tedir. 

Ancak ltalyaya ihraç edildiği 
gözüken tütünlerin en mühim 
kısmı Almanya ve Amerika ve 
merkezi Avrupaya sevkedilmek· 
tedir. 

Başlıca mıntakalardan yapılan 
ibr...ua İatanbuldan 
2.129.300, Jzmirden 6.479.875, 
Samsundan 1.042.358, Trabzon -
dan 607.992, Antepten 161.812, 
ve Edirneden 46.303 kilo tütün 
ihraç edilmittir. 

Her mmtakadan muhtelif mem 
leketlere yapılan ihracatımız ise 
§U şekilde olmuıtur: 

lstanbuldan halyaya 216.255 
Belçikaya 187.644, Felemenk'e 
1.086, Almanyaya 980.842, Çe
koslavakyaya 342.666, Amerika -
ya 11.842, Avuıturyaya 211.588 
kilo sevkedllmittir. 

lzmirden Almanyaya 1 mil • 
yon 627,047, Amerikaya 695 251 , ' 
Yunanistana 423, 780 kilo sevke -
dilmiftir. 

Samsundan iıe ltalyaya 523.898 
Belçika ya 34.144, Felemenk' e 
20.564, Almanyaya 254,137, Çe
koılovakyaya 254, 137 kilo ihraç 
edilmittir. 

Trabzondan M11ıra 62.065, 
lsviçreye 545.508, Edirneden Mı
sıra 46.403, ve Antepten Mısıra 

61.812 kilo aevkedilmiş oluyor. 
Bu vaziyete göre tütün ihraca

tımız bilha11a lstanbul ve İzmir 
yolu ile yapılmaktadır. 

feodalite bakayasının cürümleri, 
cinayetleri biraz bu noktadan 
tetkik edilmelidir. 

Asırlardır unutulmuş olan ve 
geçen asarların yegane lehimize 
hallettiği bir meseleyi yeniden 
ortaya atmak memlekette unu
tulmut eski aile kinlerini taze
lemek demektir. Büyük birliğe, 

büyük bağhhğa muhtaç olduğu
muz zamanda bize Avrupai şe
kilde görünen feodaliteye dair 
söz bile ıöylemiyelim, çünkü fe· 
odalite saltanata göre de bir 
irticadır. Halbuki biz Cümburiyet 
devrindeyiz. 

Sadri Etem 
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············································---···--i Oördükleriıniz i . . : .......................................................... : 
Ku<'('et kd/i dcA·Ll, disip· 

lin de laz11ndır 
Bulgar futbolcuları <Jalatasaraylı· 

[ardan sorıra Feııerballçdileri de yen 
diler. Giiı'r~te mm•affakıyei melıa
rettrn ziyade kuı•ı•cl r..sPridir. Omm 
icin kuı•vetce rakiplerine faik olan 
pelllirnnlarmıız Balkan gifrc>ş şampi· 
uonluğunu kazamııı şlcırdı. l•'utbolda 
kazanc cimili ise kul'l;et değil, sadece 
nizam· r e clisiplindir. Futbolcularımı
zm bütiin kusurları llep bu nol.:tada· 
dır. 

nar ii l f 1'i il 11111 a,. a ras 171-

d a ki /aıl· 
(Siirt) 11wb'usu Mahmut Bey /Jer

lin /Jarülfünurılarını gezdikten sonra 
11azdığı bir yazıda diyor ki: "Avrupa 
Darülfiinunlarınclaki okutulan ders· 
lt•r ih> bizim nariilfümınlarımızda o· 
kunan dcrsfor arasında mahiyetçe 
fark yoktur. 

l'alnız bir noktada fark ı·ar ki Au· 
urpacla fazla olarak Darülfünun tale· 
be/erine muallimlC'rin .nezaretleri al
tmda muayyc n meczular iizerinde 
çalışmak ı·c tetkikat yapmak usulleri 
de öğrrliliyor. ,, 

Biz bu fikri şu yolda ifade cdebili
ı·iz: ''Bizim IJariilfünunumuzda tale
be sadece bir ilim tüccarı olarak ye. 
tiştiriliyor. Tiiccar mal yapmaz, ya
p:lmış malları alır. salar. Halbu'ki 
A rrupa lJariilfiinunları her talebe.
den biı' ilim karikatörü yapmıya çalı
;jtr.,. 

uııımnımnınıııımıııımııııınıııııııııınıııı ıııunmı ııuııııı•ıuıııunn1111uını11H1u111111 

işler bitiyor ...........................• 
l\1uhtelit mübade

lede on beş 
günlük faaliyet 
Muhtelit Miibadele komisyonu 

umumi heyeti dün toplanmış, 

kooisyo:ı büro'armm onbeş gün
lük faaliyeti hakkmda hazırla· 
dıklarım tetkik etmiştir. 

istabuldaki etabli Rumlara ait 
işlerle m\!şgul bu~unan altıncı 
tali mübadele komisyonunun 
elindeki dosyaların çoğu halle· 
dilmiştir. Ceri kalan cosyalara 
ait işler de bitirildikten sonra 
komisyon lağvedilecektir. 

Bugün Türk ve Yunan heyet
leri reislerile komisyonun bitaraf 
reisi toplanarak istanbuldaki 
etabli rumlara yapılan para tev
ziatı meselesi etrafında görüşe
ceklerdir. Etabli Rumlara şim-

d!ye. k~~ar !azminat olarak yüz 
bın ıngılız lırası dağıtılmıştır. 
G~ ri .k~lan 50 bin lngiliz lirası 

da bır, ıkı ay tamamile dağıhlmış 
ola~aktır. Bu işlere ait muame
leler bittikten 3onra teknik büro 
lağvedilecektir. 

Komisyonun bir an evvel tas-. 
fiye edilememesinin sebebi bita
raf murahhasların hakemliğir.e 
verilen meselelerin aradan aylar 
geçtiği halde bir türlü hal edi· 
lememesidir. Türk ve Yunan 
murabbaslarırıın aralarında halle
demiyerek bitarafların hakemli-
ğine verdikleri meseleler 24 tür. 
Hitaraflar . ~u meselelerin beş, 
alh ay ıçınde halledileceğini 
söylemektedirler. Komisyonun 
Tahkikata teşrinievvel nihayetin
de bitmiştir. Türk baş murah
hası Şevki B. önümüzdeki hafta 
içinde Ankaraya giderek komis
yona yeniden altı aylık tahsisat 
verilmesini temine çalışacak ve 
komisyon işleri hakkıııda bük fı· 
mete izahat verecektir. 

i··i·5··;~·i··;·;;;1k·i···v .. A··i(·i·:r··ı . . ·························································' 
- 15 Te~rinisani 1917 -

- Srlırcmancti diindc11 itibaren 
mcnwrlarına bulgur tevziinc başla· 
mıştır. 

. - Fes fiatları çok fırlamıştır. Fe
sın kalıpla11ması bile b< ş kuruşa çık
nuştır. 

- Harbiye Nazırı Em•er Paşa dün 
sal'ayı lıümayuna azimetle huzura 
kabul buyuru/muştur. 

- lttilıat ve Taraklı:i fu·kası bugü11 
saat birde toplanacaktır 



Sayıfa 4 VAKiT 

idare makinesi hakkında • TDrkçeye Doğru 1 -··············--·----··-----·-· 

Düşünme, Bilgi, Ahlak 
Dil kurultayından sonra o yolda ça)l.flDlyı her eli lalem talan için 
milli bir vazife tanıdıitm '"Türkçeye doğru,, hareketinden kendi his
seme düşeni yapmış olmat için yazdığım, bundan sonrakilere bir 
başlangıç olacak bu !Ik Türkçe .. FelseH yazım ~ b• yolda bir 
denemedir. H. N. 

Düşünme "geri,, denildiği gibi "gözü kapa
h,, "kapalı düşünceli,, denilir. (~) 

Dahiliye vekilinin vila
yetlere bir tamimi 

Valilerin kaymakamlarla daima alaka
dar oJmaları,onları mu-·,kabe etmeleri.~ 

TAKViM 
&alt 

15 T ... nı 
15 Recep 

GUn doğU§U 
GUn baU§l 
Sam.h DUDUI 

Oğle namazı 

lkindl namazı 
AJrpa ll&IDUI 

Yatm Dam&ZI 
lıualr 

6,47 
16,51 
6.10 

11,59 
14,35 
16.!I 
18,26 
5,0S 

\ 304 
J 

t' ç.r" ı 
16 T ..... 
16 .. .-. 

6.48 
16.50 
6,11 

ıt,59 

14,34 

.~ 
ı&t5 
5,(16 

3()5 

"Düşünme,, özün (1) kendinin 
olan varlığının topluca çevreye 
,(2) uymasından doğar. Bundan 
dolayı bir kill}ıenin zamanına gö 

re geri yahut ileri olup olmadığı 

dütünütüne göre ölçülür. Za. 
manının istediklerini, topluluk 
(3) veriıJainin bir düziye beliren 
"gidişleri,, ni "Olu~lar,, ını kav • 
ramayıp onları birer "bid'at ıa· ,, 
yarak zamanile barıfimıyan kimse 
lere dütünü1 yönünden "geri a -
dam,, deriz. Ve bu, o kimaenin 
bilgi yüzünden fU ve ya bu ker· 
lede bulunmaaına hiç dokunmaz. 
Bilıide çok ileri gitmiı öyle bil • 
ıiçler vardır ki zamamnuı inla • 
liplumı kanıyaınadıldanndan 
dolayı kendilerini topluluğun i • 
çinde yabancı, yurdunda kimae • 
ıiz bulurlar. Ve hatta bu yolda 
daha ileri gidenleri yurtlanndan 
kaçarlar. Halbuki yaıama toplu· 
ca çene ile olur. Tek kifiyi J&f&• 

tan birlik verimidir. Tekçe (4) 
varlığımnm üstünde, gövde pa • 
YDa1&1 qan varlık topluca varlı • 
ğmuzdır, bunu bize veren toplu· 
ca çevredir. 

En batta dil olmak üzere özde· 
belirecek Ye tekte herbiri birer bi 
rer olup biten olarak ıözükme 7Ü 
nünden teki yaıatacak olan ıey 
topluluk varlıimdan ediaeceli 
bu kendi topluca varlığıdır. Özde 

belirecek olup bitenler, topluca 
varlıkla taban tabana aykm olup 
Wtenler olarak belirdikçe tek ya· 
tıyamaz. Çünkü Y&fallla madde • 
ce delil, topluca bir ıeydir. 

Şu halde bir kimıe için "geri 
adam,, denildiği v.,kit .zamanı -
DUi •dama olmadığı anlatddıiı 
ıi~ Türk ata sözlerinin en yük-
selderinclea biri olan "Zaman sa
na uymazsa sen zamana uy ıavı· 

d h• " 
nı a ıç anlamamıı "kapalı dü-
şünceli,, bir adam demek olur. 

Gerçek tekin badi aamamm 
ya§amaııdır ki onda • .._İni, -· 

H lbuk
. " , ,_ 

par. a ı zaman,, hir tliizü. 
ye deiiıen bir ıeyclir. Z.aa•m 
maddece yüzü (5) naml deiiti. 
1ona, ..anaca yüzü, yani topluca 
YU'hk da o kadar değqip dar -
maktadır. Çünkü "zaman,, deyin. 
ce dWfündüğümüz şey Taktimizi 

ölçtüjümüz anlar değil, belki te • 
kin içinde yaıadığı, varlığını an • 
ladıjı topl-=a çevredir. imdi her 
türlü dünya olup bitmeleri top -
Iuluk verimini dojuran topluluk 
kurumlan (6) Te o laanımlan Ja• 
rataıı topMca olup bitmelerde o • 
lut halinde, deiifme laalindedir. 
Tekin "bup,, içinde yaıadıiı 

topluca varlık "dünkü,, olamıya • 
cajı ıibi "yarınki,, de değildir. 
Halbuki tek "dün,, ü yaşadığı gibi 
"bugün,, ü de Y&flYor, "yarın,, ı 
da 7apyacaktır. imdi "dün,, bq -
ka "bugün' L--1-- " " ,, UGf&Cl, yann,, ise 
bühiitiia batkadır. Demek iri bu 
günü dünden, yamu bu aünden 
ayıramamak, gözümüzün önünde 
olup bitmekte Te olup hitecek o • 
1ln değitiklikleri ayırt edeme • 

mek, "yerinde saymak,, dirimde 
adeta "gözü kapalı,, yapmaktır. 

BuDclaa tlola11 bu gibi kimselere 

Bilgi 

''Bilgi,, toplu:. çevre ile özün 
arasındaki bağlııntılara bakmaz. 
Yalnız dıı dünyadan öze gelen 
vermeleri, bu vermeleri yapan tü· 
relerin (7), olup bitenleri nasıl 

yarattığını aörür. "Ben,, ile "Ben 
olmıyan,, dünya araa1ndaki bu 
"alışveriş,, dütünütçe olan duygu· 
ya ina1U11ıya alqkanlıja hiç ıa • 
tllf'Pakıızın özde bilıiyi yaratır. 

iman özünü bilit yönünden 
zenıinleflirea ve tekin dünya ile 
olan bailanblannda o kimseyi bir 
çok hakikatlere erdiren, ve dün • 
yanm aizli varlıkla.rnu teke ve • 
ren "bilgi,, İDlanlar arasında f ÜP 

heaiz en ünlü varlıklardan biri • 
dir. Bundan dolayı bilıi ile ujra
ıan, Ye bilıinin vardığı ilerleme 
kertelerinde özünü yüluek bilgi 
hakikatleri ardında kottwan ve 
onları bulmıya uiratan kimseler 
imanlar arasında en ıayıdı kim· 
ıelerdir. 

BiJıili adamların faydalan 
yalnız çevrelerine, budunlanna 
(8) değil, bütün dünyaya, bütün 
imanlara olur. Böyle hiç bir 
dünyalık karıılıiını, hiçbir ken
dine dokunur faydayı diifünmek· 
ıizin yalnız ıizli hakikatleri bul· 
mak için uir.,... yalııız bu HV • 

ıi Ue çahtaa S9"Ç•k 'bilsiçler 

Aukara, 14 (A.A) - Dahiliye Ve .. ,!i 
Şilkrü Kaya Bey, kaymakamlarla nahiye 
müdürlerinin murakabeleri hakkında Yili
yetlere atideki tamimi göodermiıtir : 

Kaza kaymakamlaımıo uhtelerioe meYclu 
vazifeleri iyi bir şekilde görebilmeleri ve1 

idari faalivetlerini vaziyet ve bacliıelereı ' 
göre tanzim ve tatbik edebilmeleri için1 

Vali Beydendileria kendilerile daimi ıu• 
rette aJikadar olmalan ve onlan daima 
mü.rakabe alhnda bulundurmaları ve ken· 
dilerini irşat etmeleri 23-12-931 tarih ve

1 
631 S sayılı tamim ile rica edilmiı ve ha 
bususun ttmini için bazı mevaddm tatbiki 
istenilmişti. Kaymakamlar kendilerine teY
di edilen vazifeleri vilayet idaresi kanu
nunun 44 6ncü maddesi mucibince vali· : 
lerin nezareti altında ifa edeceklerinden' 
bunların temamen kanunlara uygwı Ye 
mahallin icabahna göre ea ameli ve far
dab bir tekikle ifa ve tatbik edilmesia-
d~a Vali Beyefen<lilerin meaul bulunmaları 
tabiidir. Biilaenaleyh kaymakamların ef'al 
ve muamelat ve icraatı daima kontrol ve ... ,.... ........ 
takip edilmeli ve kanunlara, nizamlara, '--
taJimatnamelere muhalif o!an ef'al ve ha- Dahlllye Veklff 'lkrU 
rekitlarına hiçbir suretle mahal ve cevaz Kaya Bey 
verilmemeli ve böyle bir bal vakuunda derhal m6dabele edilerek 
keyfiyet tasbih ve takibatı müıtelzem bir cihet Yana iktizasına 
tevessül edilmelidir. Kaymakamlar da nahiye mid&rleriaİD muame
lat ve icraatı hakkında daimi murakabede buhmmali Ye mapyiri 
kanun ve ef'al barekeUeri vukuunda bu suretle muamele ifa 
etmelidirler. Hölau, viliyetin umumi idare8İllden mum b•luaaa 
Vali Beyefendilerin bu hususlara basaeten dikkat Te itina buyur
...ıarıaı ve bu suretle vilayetleri dahilinde idarelerinin muDtazam 
ve anzatlit law 1dfffıtte 1f3relmaini temin ttmeleriai hukue da 
rica eylerim. 

\ 
] 60 

HAVA - Dan sıcaklık azanı! lf. 

l2 ·derece idi. Bug11ıı hava ba)u:,:.. 
ınmba olacak, rt1q&r timaldell 
\ 

ra koro, 22 dea 22.30 a kadar 
ajans ve borsa haberleri, saat ayaıs.. 

lstaobul Beledl 
DerDlbedarl Şehir Tir• 

Temslllerl : 

15/ 11/ 932 

Sah ak .. mı 
_, 21,30cla 

Pazarteat-
Perıembe 

Komedi 3 perde 

Yazaw: 
Musahip zade 

Celll .. , 

ISTIB 

~ 

Muallim Ye talelle 

dünya karşısında kendi topluluk
larının ününü yüceltirler. wıw......-• m:awww "lr ı a 11111 ı ı 11 

Şu var ki bi~için içiacle bu • 
lunduiu topluca çevre ile bailan· 
tııı da ne kadar sıkı ol•, budu -
nuna kartı bailıbiı ne kadar iç· 
ten ıelirae "düşünme,, sinde de 
ilerileme o kadar belirir • .,81111dan 
dolayı bir bilaicin dütünütte geri 
kalmaması için keadi topluluk 
çevreainiıı ıiditini de cörmesi, 
anlaması ve o ıidi§e uyması ıe • 
rektir. 

Ahlak • 

"Ahlak,, a gelince tekin Ya.ta • 
dıiı çevre içinde clijer telderle o
lan münasebetlerinde, beraber ba 
lwı+aalanada tuttuju yol iyi huy
la. vicdaab bir kılıkta oluna o 
kimae,e "doğru adam,, "iyi huy
lu adam,, deriz. lındi topluca çe.
renin "iyi,, ve "kötü,, diye ayır • 
dıiı t..ylvı bize bildiren ahlak 
k1ll'Ullalan •e toplgluk kurumla • 
rındaa 'L.: ... LI! d'"' ~-L.L..L ._......., ft lgef' ıııupRUUA 

kurumlan ıibi "oluş,, halindedir. 
Bunun İçin ahlik olap bitmeleri 
bir düziiye dejipıede, ve hatta 
denebilir ki in. tleii!•e dolayui
ledir ki "ilerleme., -..1en teY 
clojmaktad•. Gerçek, imeanlıiı 
yapan ea büJiik n.rlık telcin ah • 
tik yönünden kendiai '~ık alın
lı,, bir insan örneği olarak .a. . 
tenlle9idir. Ve dirimi bö,.te c:lotnı 
olan tekler topluluğa )'Übeltir • 
ler. "Gidişi,, ahlik Jmrallanna 
(9) gypn olarak bnddıyan tek· 
lerden birhımit bir topluluk da 
en yükeek bir kerteye nrmıf, tek 
lerdeki fazilet gidif leri toplulu -

(•) Bundan dola)"! Qıegil midir ld ye • 
Urtlrecellmlz tekleri cıe "yarm.. ın adamı 
o1acak1an için OD1an bizim rq&dığmıZI 
~ • s&ıe .,.. .mm yapıacak1.a· 
n "Yarm,. a göre yeUtUrmek • MmeU1 
YetliUrme ~ biridir. 

ğu yükıeltmit, ve böyle bir toplu· hmmasa olUI ötekilerinden a7mr, 
luğa bajlı olan tekler vicdanlı, ona bir batkahk verirse de ona 
faziletli bir kılıkta yüriimelde ne "tam adam,, dedirtmez. Zamam • 
kadar mut (10) duyacaklarıa mn "gidişi,, ni ıöremiyen "bil -
topluluk varlığının bütün kertele· giç,, "geri adam,, olacağı aibi, 
rini kendi içlerinde· y:ı~atııcaklan bilgiden kalımı olan "açık düşün 
için o kadar da türe!i (11) bir celi kimse,, de "bil,gisiz,, olur. He 
öğünme ile öğünürler. le "açık düşünceli,, ve "bilgic;,, 

Topluluk için~eki yeri, kerte • olduju halde ahlakça "düşkün,, 
ıi ne oluraa olsun topluluk varlı • olan kimseye imanlığa yarar biri 
iımn teklerin vicdanlarına vere • denemez. 

ETEM 
Beyin sone 
romanı çıktı 

GözYAŞL 

BORS cep huy sağlamhiını özlerinde Demek ki asıl insanlık, toplu· 
daJllHlf, ve bütün gidiılerinde luian "tam adam,, 1 düıünmede 
ondan hiç ayrılmamıt olan böyle "açık düfi,inceli,,, bilmede "yük • a•~---; 
faziletli, inanlı kimse,Jer toplulu • sek bilgili,, ve ahlakça "iyi huy -
ğun en değerli tekleridir. Şenlik- lu,, olan kafası aydın, alm açık, 
teki yeri, topluluk içindeki keı·te· göğıü temiz kimselerdir. Türkiye 
si ne olurıa olıun özünde ahlik 

....... 
Kurut 

:3Df .......... 171 

1 aterUa 7'1-

1 Dolar 213. 
yurtta§larının, yurtlarını ilerlet• 

yükaekliğini Jaftan kimse insan • mek ve yüceltmek için bu ıün en 
ların en üatlerindendir. Kanım, 
karplannda "kendi özünün say _ yükaek ideal de bu yola •itmek -

:W lJret 21~-

20 t. Belçika 117-

20 Drahmi 'rl,-

gıyle iğildiğini söylediği,, kimıe· tir. 
ler bu türlü kimselerdir. Halil Nimetullah 

Darülfünun müderrisl~rinden 

20 llvlc;re 

20 Leva 
l nortn 

813-

9'.-
SŞ-

Şu var ki ahlak doirulujunu 
böyle kendi öz çevreıil)İo ahli.&-: 
kurallarına uymak dejil de, ya • 
hancı ellerden gelmit yahut etki 
çağlardan arta kalmıt ve ıimdiki 
toplalaian siditi ile taban taba
na aykırı bir takım yat kurallara, 
yabancı yualara uymakta ıanan 
içleri kanmmt kimseler aitlik yü· 
nünden doğru yolu bulamamq 'bir 
takım ahlak düşkünleridir. Böy
leleri kendilerinin bağlı bulun • 
duldan, •e ilerlediği kadar gittik· 
çe aydmlanan topluluğu kapkara 
aören zavallılardır. 

• • • 
imdi "düşünme,, "bilgi,, "ah

lak,, insanlara mahıuı üç türlü 
varlık olup bunlar ayrı ayrı kim • 
selerde bulunur, ve pek az da tek 
bir kümede birleşebilir. Yalnız 
bunlarm birisinin bir adamda bu· 

(11 Netıs. [2] tçtlmal muhlt, [3] Cemi· 
,et (4] FeJ'dl [5] :satha. {-IJ Kile111e8e, 

17] Kanun. 181 lllllet. ıtl Kaide. (10) S.
adet. [11] Ke§?U. 

Ajansın llAnlardan 
şlkAyetl 

Anadolu ajansı belediyeye bir 
tezkere yazarak afişej imtiyaza 
hükümlerine aykm o~arak dıtı· 

Parla 
Londra 
• ,,. 'Ycw' 
lıllULDO 

sr· ... ı 
Atlnll 
Cenevre 
S'lf) 
· ·terd&m 

• "'.Ukaaı 

Allı 

11da bashnlan bau ilanların ReJI 

ajana i!inat şubesine im•iyaz --. ffeyll,. 

hakkı verilmeden asıldıiından ~:t.e 
şikiyet etmiştir. - _... 

1206 " 
1CJf> 11 vıya::.s 
U730 .. 

9.23- serJiA 
3.41- v~ 
n~.,s ·~.tr 

2. 4.~75 -:;oıu·et1 66.AJ9- ..,.,. 
Ll7"l7 ·J~ 

!l,ftO 
4.95 ·-810 

Belediye reisliği bu halin vari· ıstıkraslar 
dat noktasından b~lediyenin de llM- 4811111 •J.!O 
2ararı11a 01duğunu ıGyliyerek ,,...- D.,....,. ~~ 
bundan soma ajanı mftbrn ol· ~ S.ID 

mayan ilinlarıo asılmasına mil· ~ IMlıf !: 
sade verilmemesini ıube mlldtır- ·~~:::..-------: 
•eriae bilctinaipir. ,, 



...., lS Tefrinisani 1932 

~enks konuştu! 1 
Maurice de Cobra'nın Son Romanı: 24 

Bu · ı · ltı • !•mal tarafı yan ateşine f - Lanet o sun sıze ! 
h '~ı olduğu cihetle müdafaası Muhavereleri artık uzakta atı· 
ayJı güç d ... o b" 1 •ı Ah ı ·ı k t b ' aga sırtını vermış ır an sı a ses erı e ara ııra no ta-

k'a. Ya idi. 500 metre mesafede la nan bir fısıltıdan ibaret .. 
artar Yu 'b· · · ı B d "' l k kit e vası gı ı emın ın er teş- - ura an sag am çı arsa· 

tu den sarp tepeciklerde pusu nız düğünü acele yapmalı. Malum 
-~Uf Yer yer düşmanın yük - ya, yalnızlığa pek tahammülü 
~en ateşine karşı toprak dolu yoktur!. 
ı_ allar ıudan bir siper halini a· - Roberts, yaptığınız a1çak-
"10rdu. o lık!. 
İle n beş gündür, iki zabit aıra Birdenbire, 4 mımaralı istih-

llöbet d ... · · · J d V · fer • egıştmyor ar 1• azı - kam ile telefon irtibatını idare c· 
aıı,~1• 4. numaralı istihkamı sar • 

1 
den yerli küçük zabit, gizli bulun 

llt ~ıtıyen kabilelerin harekatı- duğu yer altından çıkıp zabitlere, 
'la rıı durmak. Altmış günlük meyus, yaklaşıyor: 
L. l'e konıanyaları, üç aylık cep • _ Yüzba•ım istihkam cevap 
"'ilet · k 1 :ır ' llllJc .erı. var. Yeniden · erza a - vermiyor .. 

l\J . ı~tınıali yok, çünkü 4 numa- - Aletiniz bozulmuş olmasın.? 
1'l 

1 
ııtıhkam müdafilerini düş • _Hayır .. Korkarım, hattı kes· 

lba~ ~ıkı sıkıya kolluyor ve açıl • miş olacaklar! Muhtemel güzer· 
J il ııtiyen her hangi bir kafile-
"tıı b' k gahı aramıtlar ve .. Toprağı kaza 
~ ır tek nefer kaçırmıyaca. · kaza ıeli bulup koparmıılardır •. 
~ a~tıncı günün ak§amı ufacık Haber fena.. htihkamla dev
~ -.kılerinde 10 maktul, 15 yara- riye irtibntı şimdi imkansızdır ••• 
t'QJ't~ten Robertsle Nikolson ılık Blokhavez kendi başına kaldı de
g~ •iıkiyc peksimet batırıp .mek. Küçük zabit yer altına dö
SI~ konservesi yiyorlar. Sesleri nüyor. Rcberb Nikolsona bakı

' ıyo.,. Vahim vaziyetlerinden yor, m:ılra:;ı, alminyom tabağı e
. ln endişelerini, ümitlerini iç- Iin:fo, ayağa kalkıyor: 
.,de saklıyorlar. Yarın ne ola- _Hay ak~i tali.. Ben de bu 

'· akşam Kuhireye telefon etmenizi 
ehlike içinde, ikisi de vazife-
. tc!dif edczektim. ! 
ı ihtimamla yaparak, maki-

Sonra siperin yolunu tutmu!-
~ kuklalar gibi ya~ıyor)ar. La- ken, dönüp Nikols::ma: 
~~İnci bir şahsiyetleri var. Bu _Bu gece ikiye kadar nöbet
~ ı §ahsiyet vahşi hınçlarından teyim. Saet ikiden dol:uza kadar 
\ııt lcar~ılıklı fena dileklerinden , sıra sizin .. 
~· edilmez bir cnnavar uibi içle- _ Evet! 
do 1 

kemiren müthiı l:ısknnçhkta::ı _ Şurada, sol kö§edekileri 

lllYor... kum torbaları iyi muhafaza edi-

~~o'bertsin kıskançlığı silf>.h ar • ? 
da~ ~ ~ 1. yor mu .. 
g (:Inın C n .ıı- 1 e Ull :ı.s-,, ••• o ••pı euc u~ rVl:nanı 

\ r nra K01'Uk eniyor. alnız ol • devrildi. Orayı düzeltmeli. 
>~dı bu inatçı azabı biraz unutu- _ Ben bu gece icabına baka· 
tıı~ du. Nikolsonla baş başa bulun-
.""& rım. 
~(ona her gün eski ~evinçleri-

Gece saat bir ... Roberts müda-\· ul olan saadetini, mahvolan 

~tlerini hatırlatıyor. faanın bütün teferrüatını yeniden 
"- \l ~•Yalı bir cellattan daha iyice yokladı. Harabiye yüz tut
!\t it ?ır taliin icadı, boyuna tek- mu~ blokhav:: aziı:nli bir dü,ma
~b·~ılen sanılan mukavemetini nın taarruzlarını püskürtmek için 
'Utün eritecek bir işkence ... pek güvenilir gibi değildi. Hele 
~ . Harı çıkmış, iistleri toz top- 4 numaralı istihkamla telefon mu
\ lSinde, yorgunluktan, üzüntü· habereainin keıilmeaindenberi 
!\'h~ ~lacaklarını bilmemezlik- vaziyetinin berbatlığını daha iyi 
~ lcıtlcın bir halde, . gün batar- kavradı. Arada 4 kilometre var .. 
~ ~~§ı karşıya yemek yiyorlar. lstihkimdaki bir kaç cebel topu 
~ kun olduğu kadar uzun bu mesafeden tesirli bir himaye 
~t dayanmak için muayyen ateşi açamaz. Zaten, arazinin gi
~. da. peksimetleri paylaşıyor- rintisi, çıkıntısı, icabında blok-
lıt havze umumi bir hücumu durdu-
):~ •ilah arkadaıının teklif siz· racak aşırma endahta bile mini ·• 
~Yaratır jestleri kollıyan iki Öteki taraf tan, he.men her ge
S· llın biribirine diktikleri ce, karanlıkta istihkam istikame
'i~' ftıinalı bakıtları var. Kö- tinde yılan gibi sürüklenerek gi
\\1,/~ küçük zabitlerle peksi- den silahlı yerlilerin geçtiğini nö
'~t 1 keıniren Subadar bu iki bctçiler ona haber veriyorlar. Şu 
~ Zabitin vicdanlarıle oyna- Pathamlarda gece görür kedi gö
' •easiz f adanın hiç far- zü var. Anlaşılan düşmanın baş-
' 

01ırııyacak. irca hedefi Ozid vadisinin kilidi 
~"· d.'!J IUnlük içecek suyumuz sayılan 4 numaralı istihkam. Bu· 
.. ~~ ~)~r Roberts, etrafımız sarı- nunla beraber Subadar endişesini 
. 'ili),~ tc~lc haftadan itibaren gizlemiyor. istihkam sarılır ıarıl
\ıl RUnde bir litreye indir- maz tekmil dağ oyuklarında pu· 
~ 4 su kuran Abra Kehl'lerin blok
~~''~!~" Susuzluktan öleceğiz; havzi almadan kat'i muharebeye 
\i 'itli , 1 n fazla dayanırım .. Ses- giri~miyeceklerini Rabertse anla
)~ 1tot'ltıyorlar. Kindar bir ıe- tıyor •• 
~... ' 11•in gözlerinde parlı· (Devamı var) 

···························································· ............................................................ 

VAKiT 

Bir sükutun değeri 
40 bin isterlin ! 

Evli banker bir muganniye 
ile macerann·n ceza•ını 

çekiyor! 
Nevyorkun en meşhur banker

Jerioden olan mister Otto!rntın 
aleyhinde bir takım yeni ifşaat 
intişar etmiştir. Bu ifşaata göre 
mister Katın opera muganniye
lerinden Mis L:dva L:ngren'in 
hakkı sük iitunu 40,000 sterline 
sahn almıştır. Vaktile banker ile 
muganniye son derece samimi 
yaşamışlar, ondan sonra ayrıl
mışlar. t!unun üzerine Mis Lidya 
banker aleyhinde bir dava aça
rak yiiz bin sterlin tazminat İs;· 

temiştir. 

Bankerin dava vekili Mister 
Katın evli bir adam o'duğunu 
muganniyenin bunu bildiği için 
bir rezalet çıkararak para ko· 
parmak istediğini ve bankere 
mükerrer defalar müracaat ede
re~< para aldığını, para almadığı 
zaman onu tehdide yeltendiğini, 
nihayet M ster Kahn kendisin
den artık hiç bir metalib vuku 
bulmaması mukabilinde mugan
niye namına 20,000 altın yatır

dığını, sonra bunu 30,000 altına 
çıkardığını anlntmı (' tır. 

Bu seneki Nobel 
mükafatı 

Bu seneki No'Jel edebiyat mü
kafatı ingillerenin en meşhur 
muharrirlerinden John Go!su
vorsby'ye verilmiştir. Nobel mü
kafatı bugünün kıymeti ile 9000 
Sterlin tutuyor. Nobel mükifah
---L:~ l-6 w, ...-a.:nc TCTil-eai 
ingilterede derİQ bir memnuni
yet uyandırmıştır. Nobel mOki
fatını ıalmak, hem yiıksek bir şe
ref, hem de mükemmel bir ser
vettir. Bazı Londra gazeteleri 
bu münasebetle yazdıkları baş 

makale!erde dikkate değer mü
talealar ileri sürmüşlerdir. 

Deyli Ekspres gazetesi diyor 
ki : 

"Nobel mükafatının bilyük şöh
ret kazanmı", servet edinmit bO
yük muhar;irlere verilmesi biç 
te C:oi ru değiJ. 

Bernard Şov, Kıpling, Gol
suvorthez ve Senlder Levis gibi 
adamlar, teşvike muhtaç olma
dıkları kadar mUklıfata da onun 
kadar ihtiyaçları yo'.dur. Eununla 
beraber bunların hepsine de 
nobel mllkAfatı verilmiştir. 

Halbuki bu mükafat ile hem 
şöhret hem servet kazanacak 
birçok tanınmamış muharrirler 
vardır. Eunlar aransada bu mü
kAfı:tt onlara verilse daha iyi 
olur . ., 

Ecneb= mekteplerinde 

Bir çok ecnebi mektepler tam 
devreli ve 12 sınıfJr lise olduk
larından; ilk kısımlarında, resmi 
ilk mekteplerin dördüncü llDıfına 
muadil olan beşinci sınıflarda 
tarih ve coğrafiye ile yurt bilgisi 
derslerintn okunmaya başlanma· 
ıını maarif veklletinden rica 
etmişlerdir. ~~~ t,.,, Si · 

"-lac k tın ınektup daha e-
... "~ ~ .... a . dernektir, ha?. 

Bir İtalyanın İstanbul hak- _.....,...,___ 
kında yeni bir eseri Afit ve ilanlar 

•11 '4 ''~e b· " · ır şey sormıyo-

' "'k '"' lt~d~ • ben •i:ze diyorum ki 
~ l>ııİtıi~eıtak edecekler! 

........ s'1tt ~ t\ıtulsun 
, .... ?. ~ bir ha!kasile avun-

ltalya elçiliği başkatibi M. Çekoslovakya hükQmeti ticaret 
Renato Bova Scoppa lstanbul odasına müracaat ederek güzel 
hakkında bir eser yazmııtır. san'atlar akadam:sinde Türk 

Eserde lstanbulun hususiyet- afiş ve ilanları için açılan şube· 
leri anlatılmıştır. Kitaba lsviçre- de talebeye gösterilmek üzere 

İşliyen 
Milli Roman - 9 -

- Peki, peki. Fakat kuzum 
bunlar çocuğu yormı yacalc ~ekil
de olsun. Bak Turan, asıl ders · 
!erinde ufak bir gcv~eklik olmı
yacak hal 

Gece Turanla babası ertesi 
günkü " Yurt bilgi'ii ,, dersin
den 11 Türkiyenin idare şekli ,, 
bahsini uzun uzadıya hazırladılar. 

* Turandan büyükannesine, 
bü ükbabasına: 

y k •w • bil Sevgili büyfi annecıgım, • 
)'ilkbabacıgım, 

Size kaç gUndenberi bu mek· 
tubumu yazmak istiyordum. Fa· 
kat annemle babam hep, karne
ni al da neticesini de mektubun
da bi!dirirsin diyorlardı. 

işte dün karnelerımiz verildi. 
Numaralarım hep beştir. Gele· 
cek sene artık son sınıf talebe
siyim. Bu müjdemin s'zi de çok 
sevindireceğ:ni tahmin ediyorum. 
Şimdi annem bana ayrıca İngi
lizce de öğretiyor. 

Habam sınıfımı böyle çok iyi 
geçtiğim için bana büyük bir 
mükifat \'adetti; onun Meclisi de 
tatil olduktan sonra hep beraber 
yanınıza gideceğiz. Bakın bu 
haberi de herkesten önce ben 
size veriyorum. 

Geçen sene orada pek az 
kaldıö-ımız için tadına doyma-o 

mıştım. l.'urada deniz yo'.r, hal-
buki ben denizi ço1< sevmiştim. 
Annem bana o giizel denizin 
kenarında doğduğumu ve dört 
yaşıma kadar crada büyüdüğü
mi.l ııınlattıkca nicin gene orada 
de~ilim diye hasret Çekiyorum. 

Küçük sandalınız kii'a duru· 
yor mu? Denb: banyosundan 
balık tutmak da ne kadar hoşu
na giderdi. Bütün bu eğlenceli 
şeylere kavuşmak için kalbim 
kuş gibi çırpınıyor. 

Şimdilik bukadar yeter. Muh
terem ellerinizden çok çok öpe
rim. Annemle babam da elleri
nizden öpüyorlar. 

2 Haziran 1340 
Sizleri çok seven torununuz 

Tuc4n Cevat 
• 

iki hafta sonra Turanın bu 
emeli tahakkuk etti ve hep be
raber büyükannesiylc büyilk 
babasının yanlarına gittiler. 

Turan için eğleoceyle dolu bir 
muhite, Cevatla Nihal için eski 
hatıraların kaynağına dönmek 
ne tatlı 9eydi 1 Kara ile koca 
orada sevgilerine yeni bir şey 
katıldığını, yeni bir kuvvet gel
diğini hissettiler. Hele Cevat, 
kemalini bulan erkekliğin bütün 
kudretiyle karııına bağh olduğu
nu; yaşı otuz yediyi bu!m_asııı_a 
rağmen yirmi üç yatındakı bır 
gencin hararetiyle karısı?a ba~h 
ve aşık olduğuuu derıo derın 

duyuyordu; 
lf 

Eyliil başlarken Ankaraya dön-

düler. 
O ders yıh nihayetinde Turan 

parlak bir imtihan vererek ilk 
mektebini bitirdi. Gelecek sene 
milkemmel bir lise talebesi ola-

caktı . 
lX 

Tatil günleri başlar başlamaz 
Turan da her fırsatta: 

- Büyükannemle büyükbaba
mın yanına ne vakit gideceğiz? 
diye sormağa başlamıştı. 

Cevatla Nihal de bu seyahat 

Savıfa 5 

'ara 1 
Yazan: Necmettin Halil 

doğduğu yerde gene yeni bir 
bahnr yaşata,mak için, Turan 
kadar sabırsı zlıkla bekliyorlardı. 
Eu sefer geçerken l'ltanbula da 
uğnyacak lardı. 

O günlerde bir akşam, Cevat 
eve vi: cudiinde bir kınklak ve 
hararetle geldi. eunun bir so
ğuklamadan ileri gelmiş olm~ll 
ihtimaline kar~ı aldıkları tedbır· 
le re rağmen ertesi sabah bara· 
reli 3ttmış olarak kalktı. Öğleye 
doğru çağırılan doktor 39,5 de
receye kadar ylil<selmiş olan bu 
hararetin mideden geldiğini söy· 
Jedi ve verdiği ilaçlarla beraber 
sıkı bir per hi:ı ta vsiyeıinde bu· 
lundu. 

O gece Cevat yllksek bir a
teşle yandı, durdu. Verilen illç· 
ların ateşi dOşUrmekte hiç bir 
tesiri o!mamıştı. 

Sabahleyin tekrar gelen dok
tor kuvvetli bir ihtimal olarak 

0 müthiş teşhisi koydu; hastalık 
mide hummasıydı. 

Hayatında hemen ilk defa bir 
tehlikeyle karşı karşıya gelen 
Nihal elim bir şaşkınlığa düıtü, 
hatta bu ıaşkınlık arasında an
nesine telgraf çekip gelmesi için 
haber vermeyi bile düşünemedi. 
Kalbi ıstırap içinde parça parça 
olurken narin vücudu umulmaz 
bir dayanılıkla bu felakete mu· 
kavemet etti. Uzun geceleri, a
te!!:ler içinde yanan kocasınm 

b;şı ucunda uykusuz geçirdi. 
Ancak sabahlara karşı ıezlongun 
üzerine bir parça uzanmakla ik-

t ifa etti. . 
Fakat blltUn bu dikkatler ve ıh-

timamlar fayda vermedi.Sekizinci 
günün akşamı doktor da hasta
nın vaziyetini tehlikeli görerek 
genç kadını yalnız bırakmamıfh. 

Sabahın liçüne doğru temiz 
bir hayatın son demleri gelmişti. 
Cevat, hayatındaki bütlln işlerin
de olduğu gibi, ölUme de hazin 
bir tevazu ve ıessiılik içinde 
geçti. Bu sahneyi haddinden faz
la açılmış gözlerle, dimağını fel
ce uğratan bir şaşkınlık içinde 

seyreden Nihal kocasının 610mUnü, 
doktorun feci bir yeisle yana 
!arkan kollarından ve g6ğsllne 
düşen başından anladı ve 0 za· 
man kendini bu ana kadar her 
daki,ka gözlerinin yaşlarını bile 
saklıya~ak kuru ve kızgın bir 
azap içinde kocasının başı ucun
da bulunduran mukavemet kud
retl bir anda mahvoldu; bu inat
çı ıeddi aıan ıstırabı bir lahza
da kalbinden boğazına hücı.: m 
etti. Acının en yükıek perdeıin· 
den çıkan: 

Cevatl Cevat! 
Feryadı küçük evlerinden Ye

nişehrin uyuyan sokaklarına taş· 
tı. Nihalin çığlıklarına uyuyan 
Turanın: 

- Babacığım, babacığım! Bi
zi kimlere bıraktın? 

Şikayetleri de karışınca, sahne 
doktorun bu gibi felaketler için
de yuğru lan kalbi için bile da
yanılmaz bir hal aldı. 

Felaketi haber alan bir iki 
yakm komşu geldiği zaman Ni

halin zaif vücudu bir külçe ha
linde ölunün ayakları ucuna 
yığılmış kalmıştı. Doktor onu 
kendine getirmeye çalıııyordu. 
Küçük Turanın acısı, annesinin 
hali karşısında, feci bir yılgınla
ğa dönmÜftll. "' ıa1 canm altındadır, 

nin Türkiye elçisi M. Henri Türkiyedeki afiş ve ilinlardan 
Martin tarafından alınan fotog- birer nümune göoderilmeıini rica 
r fi ilive edilmistir. ____ L~Wı.tü_ ___ :_ ______ LııüJıilııLiin_iZ:elıııı.e.&liııi.....J1.eJZ:WJJ~ae...ı.... ______ ...,u:ıaa-ı...aw-.L----• 



Sayıfa 6 VAKiT 

1 Memleket Haberıerı 1 Havalar 
Çorum baştan başayeni 8. d b. d ..,,. t• 

b• h• J ır en ıre egış ı, 
ır şe ır o uyor denizlerde dehşetli 

fol, me~tep.., -~a1!tta».e, doğum ev;i, i~me suyu fırtınalar var 

Çorumdan manzaralar: Yukarda hastane, A,ağıda sıhhiye 
memurlar1 mektebi, yanda saat kulesi 

Çorum hususi muhabirimizden: muş, mühendis ve mütehassıslar 
Karadenizden 59 kilometre getirterek şimdilik 100 bin lira-

içerde şimali Anadolunun eski dan artık para harcedip kasaba 
şehirlerinden Çorum günden gü- halkına ve konuklarına yetişecek 
ne terakki etmektedir. içme suyunu kaynağından bağ· 

Cümburiyet idaresinin teessü- layıp pınarlarına kadar demir 
sünden sonra bütün kazaları borular içine almış, şehrin pek 
merkeze bağlıyan şoseler, köprü bol olan başkaca kaynak sula-
ve menfezlerle birlikte bitirilerek rını düzeltmek için de para ha·f.ır-
etraftaki Vilayet ve kaza mer- lı~ma başlamıştır. Çorum balkı 
kezlerine doğru yapılması lazım şimdi örneği az bulunan bir par-
gc erı yollara başlanılmıştır. Jakhkla k"ayoak su) u içerek has-

\ JI işleri böylece devam eder- talanmadan kurtulmuştur. 
ken Çorum bir taraftan da mek- Bundan başka doğum ve ço-
tepleri hiç bırakmaksızm çoğait- cuk bakımı için 93 odalı ve dağ" 
mağa uğraşmış, kasabalarda, köy- gibi büyük bir ev yapmıştır. Bu 
lerde Maarif Vekaletince kabul ev beton temeller üzerine kurul-
edilen örneğe uyğun, hatta ge- muş, kargir, tabanı ve yarı du-
lecekte lazım olacağı düşünüle· varları mozaik bir sibhat abid~· 
rek ve her türlü ihtiyacı karşı· sıdir. Bu gün, xarm ounu.n da 
hyacak ilavelerle 122 mektep açılma merasimi yapılacaktır. 
açmıştır. işte bu eski şehir medeni 

Yol, mektep işleri ilerlerken yapmalarını başararak yeni kıya-
ıağlık işleri de göz önünde tu- fete bürüniirken valisile mebu's-
tulmuş, şehrin su ve bava itiba- larile umumi meclis ve belediye-
rile güzel bir yerinde hastalıkla- sile sessiz, sedasız çalışmıştır, 
rın nevine göre pavyonlar yapı· ortalıktaki sıkıntılara bakmıya-

larak rontken de dahil bütıin a- rak vilayetin daha birçok buca-
letleri getirilmiş olan Vilayet has· ğında da yenilik savaşlarma de-
tahanesi, bir nüaıune hastahane· vam etmektedir. 
sine yaraşan bakım ile etraftaki Cümburiyet idaresinin bu fe. 
vilayet halkına bile yarıyan bir yizli ve değerli eserlerini göz 
hale gelmiştir. önüne alarak yüreğimde duydu-

Hastahanesini böylece ilerle- ğum sevinçleri övi.merek yazı-
ten Çorum, şehrin içme sulanm yorum. 
düzeltmek işini de kafasına koy- M. Hilmi 

M u ğJada fakir talebeye 
verHiyor yemek 

Muğla hususi muhabiri
mizden; Şehrimiz ilk mektep
lerinde bulunan fakir talebeye 
günde bir öğün sıcak yemek 
yedirmek için teşebbüslere giri

şilmiştir. Vali Ömer Cevat Beyin 
teşvik ve himmetite yapılan bu 
hayırlı iş yakında tatbik edile
cektir. Geçenlerde şehrimiz ilk 
mekteplerinde çocuk babaları ve 
muaHimler tarafmdan bir toplantı 
yapılmış, bu toplantıda (Ebeveyn 
birlikleri) teşkili mevzuu babs 
olduğu gibi bilhassa fakir çocuk
lara yemek yedirmek işi görü
şülmüş ve bu hayırlı iş büyük 
bir alaka ve memnuniyetle ka
bul edilmiştir. 

Aldığım malumata göre Muğla 
mekteplerinde 60 - 70 kadar fa. 
kir talebe vard1r. Herkes bir 
miktar para teahhüt etmiş ve 
mekteplerin açık bulunduğu müd
dete ait masraf temamile temin 

edilmiştir. Vali Omer Cevat 
Beyin vilAyetimiz için yaphğı 

hayırlı işlerden biri de budur. 
Bu teşebbüs ve hareket kazalara 
da teşmil edilecektir. 

Muğlada tütün 
piyasası 

Muğla, (Hususi) - Tütün pi· 
yasası henüz açılmamıştır. 
vakti geçtiii halde piyasanın 
açılmaması dikkate değer. Bu 
da kumpanyaların geçen seneki 
gibi ucuz bir surette tütünleri 
kapatmak istemelerinden ileri 
gelmış olsa gerektir. 
Muğla çiftçileri bu sene de

ğerinden aşağı tütün vermiye 
razı olmıyacaktır. Netekirn Ak
hisar tütüncülerinin kumpanya· 
lara değerınden aşağı tütün ver· 
mek istememeleri ve vermeme
leri burada derin bir alaka 
uyandırmıştır. Akhisarın vaziyeti 
burada dikkatle takip ediliyor. 
Kumpanyalardan bazıları çiftçi· 

:1eri yoklamışlarsa da çiftçilerin 
yanaşmadıkları anlaşılıyor. 

Her halde hakikat şu ki, bu 

Arbk kış mevsimine tamamile 
girmif buiunuyoNz havalar bir 
ka~ günden beri tekrar güneşli 
geçmekte iken evelki gün bir• 
denbire gayri tabii bir şekilde 
bozmuştur. Bu gayri tabiilik 
öğleden sonra olmuş, bava açık 
ve bulutsuzken birdenbire orta· 
hk kararmış ve şiddetli bir rüz
gardan sonra yağmur yağmaya 
başlamışbr. Bu suretle bava bir
denbire değişmiştir. Havanın bu 
değişikliği barou:etreler üzerin· 
de hiç bir tesir yapmamışhr. B" 
hal lstanbul rasathaneleri tara
fmdan ilk defa kaydedilmektedir. 
Kandilli rasathanesi havamn böy· 
le birden bire değişmesini yük
sek irtifalarda hava cereyanları• 
nın değişmesine atfetaıektedirler. 

Kandilli rasathanesi tarafından 
verilen malumata göre, dün en \ 
fazla sıcakhk 16, en az 10 de· 1 

rece, hava tazyiki sabah saat 
yedide 767, 14 de 769 milimetre 
idi. 

Bugün hava ekseriyetle açık 

olacaktır. Çok az miktarda yağ
mur yağması ihtimali Yardır. 

Rüzgar şimal istikametinden sa
niyede 9 metre sür'atle esiyordu. 

Denizlerde fırtına 
ve kaza 

Diğer taraftan denizlerde ıid
detli fırtına hüküm sürmektedir. 
Fırtına bilhassa Karadenizde 
fİ~de~lı~r·~.!(~~X~!i ,..bir lcarayel 
fırtınası gemilerin seyrüseferine 
mani olmaktadır. Bu yüzden 
Karadenize çıkacak olan vapur
lar hareketlerini tehir etmişler· 
dir. Dün akşam limanımızdan 

Karadenize çı kacak olan Barhn 
vapuru fırtınanın şiddetinden 
ilerliyememiş, ve boğazdan geri 
dönmüştii r. Dün Karadenizden 
Bursa Cide ve Vatan vapurları 
limanımıza gelm.şlerdir. Karade
nizdaki bütün vapurlar limanlara 
sığınmışlat dır. 

Karadeııizde bir kaza 
Ereğliden gelen bir habere 

göre, hususi bir yelkenli ile Nov· 
rosiskiye gitmekte olon beş yolcu 
yolda şiddetli bir fırtmaya tutu
larak batmış, yelkenlide bulunan 
bir kadın fırtına ve soğuktan 
ölmüştür. 

Yolculardan lvan adlı bir Rus 
altı gün sonra bitap bir halde 
bir Yunan vapuru tarafından ve 
Ereğ1iye getirilmiştir. Diğer yol
culardan haber yoKtur. 

Sinema ve tiyatro
larda halkın sıhhati 

Belediye fen heyeti mühendis
leri ve memurları bütün sinema 
ve tiyatroların sıhhi yaziyetlerini 
tetkike başlamışlardır. Hava ye
nileme aleti olmayan sinemalar 
ve tiyatrolar kapattırıJacaktır. 

Sinema ve tiyatroların muayyen 
miktardan fazla müşteri alma
maları işi de bundan sonra ebem· 
miyetle kontrol edilecektir, 

::::::::::::::::::::ı:ı:::ocı=::::::::::::::::::::::::::: 

sene tütünlerimiz yok pahasına, 
ispanak pahasına gitmiyecektir. 
Züfam yüreği yaoıkhr. Geçen 
seneki facianın tesiri henüz geç· 
memiştir. 

• l Filim ter 
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Dile düşmüş kadın 
Mad1 Ghrütians vo.&ns Stuvv• 

Perşembe akşamında!\ itibaren artistik sinemasında gösterilmeye başlanacak 
( Dile düşmüş kadın ) filminden bir sahne 

H R ' b fil d d · t · · b ·r ~ ans ameau nun u m e evı e tırır ve genç mu arrı 
11 

Mady Christians için yarattığı müddet sonra onun evine yeır 
rol, bu dilber ve sebhar artistin şir... ~ 

bütün letafetini meydana koy- Genç muharrir uğraşarak 
maktadır. tiyatro yazar ve büyük bir / 

Mady, bu filmde bütün Pari- vaffakıyet kazamr. 

sin taoıdığı ve önünde serfüru Etrafa yayılan şöhreti bili 
ettiği bir kokottur... O, lüks ve tarafından duyulur, barışıt'1 
paradan başka bir şey sevmez. Fakat babası oğlunun bu ~' 
Bir gün dairesine mülakat için dan ayrılarak haysiyetile ıtl~ 
genç bir gazeteci gelir •. , Gaze• nasip birile evlenmesini istet11 
teci gittikten sonra Madinin kıy· tedir. 
mettar yüzüğü ortadan kaybol- Kadın, onun kendi için i~ 
uıuştur. Dlll~bl DUDlı uhıu, •- ~cdıuı tt! a e iih:ı:ua..ı ı ... ~'"~ ..... 

zeteciden başka kimse olamaz. ayrılmalarını kolaylaşbrmak 
Gazeteci ıenç bu ittihamı red- de eski dostu bir bankerle 
detmez ve yüzüğü iade eder. O, nasebatını tecdit eder ... 
iyi bir aile evladıdır. Muharrir· Genç muharrir önce bir., 1

1 liğe merak etmiş muvaffak ola- net zannettiği bu fedakarhğJ 
madığından babası kendisine lü- lamakta gecikmez ve bir dJ 
zumsuz para veremeyeceğini söy- ayrılmamak üzere sevğili t 

lemiş, morfine ahşmış ve bu karını kolları arasmda sıkat· 
meş'um zehiri tedarik ihtiyacile Filmde Mady Christians, 
yüzüğü çalmıştır... güzel san'atile bilhassa pS 

Mady ona acır, doktoruna te- dikkati celbetmektedir. 
ııııııımmımııııımııuııınnuımııumıııııııııııııııını l1lllllllll1illımnımımıııwıınnımııınınmıııımınmıııııı ıımıııuuııwı:ııunıınııınınnıııınııı nuıı 

!.!..?..~:.:.~'!!.~: ... ?:.~.~- 1 Talebe arasınJ 
Istanbuıda Tıp talebe cemiyeti ve~ 

likte ikiye ayrılık niyet 

Neler oluyor, o u
yor da biEmiyoruz! 

Fransızca lntrepide. mecmuasının 
son gelen sayısında dünya lıavadis· 
leri sütununda §U yazıyı okuduk: 

"Konstantinopl değişiyor. İsmi 
lıtanbula çevrilen Konıtantinopl 
yalnız isim değiştirmekle iktifa 
etmiyor, ayni surette manzarala· 
rmı da değiştirecektir. 

Filhakika, bir Alman mimarı 
Türkiye Reisicümhuruna asgari 
beş sene içinde sultanların eski 
şehrinin görünüşünü tamamile bo 
zacak bir plan teklif etmiş, plan 
kabul olun.muştur. 

Bu plana göre, umumi veya 
hususi bütün camilerin kubbeleri 
yıkılacak, bir çoğu göz alıcı renk· 
lerle boyanmış olan evler hep ay· 
nı şekilde beyaz veya kurşuni 
renkte badanalanacaktır ve niha
yet Boğaziçinde asri villalar inşa 
edilecektir. 

Hulasa, Konstantinopl - par -
don İstanbul - Avrupa ve Asya
nın en sıhhi şehirlerinden biri o
lacaktır. Fakat acaba cazibe ve 
hususiyeti fazla olan şehirlerden 

Tıp talebe cemiyetinin seıı;l 
kongresi önümüzdeki haftıı ! 
fmda yapllacakbr. Kongr~d~i (1 
mivetin bir senelik faahYe ,1 
12 mayıs Tıbbiyeliler ba~'dl 
nın, Tıp fakültesinin seD~10ııl 
riyesi olan 14 marta ~ 1 ıer~· 
hakkında müderris muavııı ~116 

B 
. te 

den Ahmet Süheyl eyın t 
müzakere edilecektir. tıııeb9 Kongre.de, MiUi Türk 1ışıJ1', 
birliğinin yaıaması ve ç~·r. 'f'e 
meselesi de görüşülecekk~ıO"~ 
lehe birliğinin son teşek ıeri ~ 

. 1.1 zife ·ıw hbbıye ı er başlıca va birlıır 
1
, 

zerlerine aldıklarından I JJİ YtJ 
yaşaması için elden ge ellı"'' 
pacaklardır. Verilen .• ~ae dll~ 
g öre milli talebe birJıgı~ bir11 

' ti rı cff bazı mektep cemiye e ·şıer ~ 
ten ayrılmıya karar verııt~3ııl1 ( 
Yüksek mekteplerde~. b&JlıJ (. 
D ·· ıf·· .. faku·· ıtelerınıP ı, t aru unun pıa~ 

1 mıya cnğı bir ~ir!ik Y3P3yrılıı' ti 
savvuru il~ bırlı~t~_?in ya"'". 
istemektedırler. Bırlıg ., rıltıı' 
umumi bir içtimaa çagı 
diişünü lmektedir. 

ıııııııııınıııııııııııııınııı ııııııımıımııııuıııımnmıııınnıımııı 1 
biri olarak kalacak :ını · :•',. /.. 

Yazıyı aynen aldık. Al~f?c L'cı"' 
/erin umumisi ı•e lıususıs~rT1'ı1•• 
memleketimizde 11efe!· .oıuu /ıabt 
frr oluyormuş da bızım 
uokmuş! .. 



VAKiT 

~it-' ..... ~ " Meıhur kadınlar 

t ············ ................ ,,. .. . ............................... . 
tırkkadınlarının büyük Saim-Saim 
muvaffakıyetleri 

~Ün~~da ~k~isler bırakacaktır ! 

Mis Ricfer, konferansını dlnllyenler arasinda 

/1iıkaç gündenberi şehrimizde bi muhtelif mesleklerde muvaf 
lttıan Amerikalı Mis Andre fak oldutdarını sevinçle öğren -
ert dün ak,am saat on yedide dim. İstiklal harbinde erkeklerile 

\evinde kadınlar ve kadınlık yan yana çalıştığını bildiğimiz 
t, ketleri haKkında iki saat sü· Türk kadınlarının büyük mu • 
~~bir konferans vermittir. Kon· vaffakıyetlerinin pek yakında bü· 
\ ~tıata. yüzden fazla dinleyici tün dünyada akisler bırakacağın· 

il arada dünya güzeli Keri • dan emin.im. Türk kadınlarının 
~~ lialiı hanım da bulunniuf • da iyi anne olmalarını ihmal et • 

miyerek sulh lehinde propagan -
da yapmaları, kadın teşekküllle • 
ı·ile ve dünya kadınlarile alaka • 
dar olmaları · ;tiklal i~in çok fa,,Y· 
dalar •emin edecektir.,, 

>t Mia Rider, aenelerdenberi dün 
İ\::tı. birçok yerlerini gezdiğini, 
~ ııJar ve kadınlık mevzuu et -
~?da aerin tetkikler yaptığını 
ı~1

1~erek ıözüne başlamış ve 
e de · · vam etmıştır: 

L' "K ~ adınlar her memlekette 
~ •ahada günden güne biiyük 
~il' \>aff akıyetler kazanmakta • 
~İ Birçok memleketlerde teşek • 
~l't eden kadın birlikleri etraf • 

tıa b"'t·· k d 1 '\J u un a ın arı toplamak· 
11ır 'f 

~l\ı • an19tığım Türk hanımla • 
~l~ok münevver ~ul.dum. Hele 
•ı 'ç ta erkeklerle bırlıkte, yüzle· 
~ık olarak i9lerinet güçlerine 
~t e

1
lerit Türkiyede de kadının 

\i : llıaaı, cidden memnuniyeti • 
\~l' Yandırdı. Türk ha'nımlarınm 

llpa ve Amerika kadınları gi· 

Mis, bu sözlerden sonra Hin· 
distan, Küba, Irak, Mısır, Japon· 
ya, İngiltere, Amerikadaki kadın 
hareketlerinden, ve buralarda 
kadınların siyasi hakları kazan • 
mak için yaptıkları mücadeleler • 
den bahsetmiş, seyahati eınaun .. 
da bizzat çektiği fotoğrafları 
projeksiyonla göstermittir. Misin 
konferansı çok alkışlanmı§tır. 

Yarın T okatliyanda Kadınlar 
Birliği azası hanımlarına bir çay 
ziyafeti verecek ve Türk kadınla· 
rile tekrar görüşecektir. Daha bir 
kaç gün lstanbulda kalması muh· 
temeldir. 

T-ehlikeli maceralara 
atılan bir prenses! 
Bundan evvelki iki haftada. bu 

sayfada eski zamanın iki meşhur ka· 
drnından bahsetmiş, lıey'etşinas Ka· 
roline Liıkreçya Herşel ve seyyah /. 
da Lavra Pfayfer - Reuerin hayat. 
Zarını anlatmıştık. Bu hafta, başka 
bir meşhur kadının hayatını yazıyo· 
ruz: 

Prenses Agnes Salm Saim, en 
tehlikeli maceralara tereddütsüz 
atılacak derecede cesur bir kadın 
olarak tanınmıttır. 

O, prenses olmadan, Amerika· 
da bir sirkte at cambazı idi. Sirk .. 
te herkesin dikkatini uyandıran 

' bu kız, Agnea Löklerk, daha yir· 
mi iki yatında olmasına rağmen, 
en çetin mücadelelere girişmek • 
ten çekinmez, kı1ıç ve tabanca 
kullan.makta namlı erkekleri, 
bir şeyden öfkelendi mi, perva • 
sızca düelloya davet ederdi. 

Adeta vahşi bir kız hissini ve
ren ve hareketlerine bakılırsa, ek· 
santriklikte Avusturya imparato • 
ru Fransova Jozefin karıaı Eliza· 

betin eti olan Agnes Löklerk, A· 
merikada 1862 seneıinde karşı • 
la§tığı Prens F eliks Saim • Saim· 
le evlendi. 

Prens, külliyetli borca girmek 
suretile Prusya ordusundaki mev· 
kiini sarsıntıya uğratmış, orduya 

mensup bir zabitin, prens de oi • 
aa, borca girmesi nizam ve inti· 
zama zıt bir hareket sayılC:bğm • 

···=:::::::············· .... ····-··········· .... --··· ......... .. - ..... .. ...... ·········-· ...................................................... :ı:n=x •• ~ ........................ . 

'~ acaiplildeti 1 ................................... ,, .. _,,.,,, .. 
!İYarı görünmek için .. 

~ ordn- .. -
illi) gunuz resim, bir kari-

İl t de-·1d· ~ gı ır. 1594 senesinde 
t fıh~daki rnodanın Bertelli ta .. 
llit" d - d d t<lil . og-ru an oğruya tes· 
)()"· li 11111 acaipliğioi gösteri· 
~()da trn ne acaiplik ! Bu moda, 
~b 1 ile • l'k ıı tttllk 111P ı !erinin şah eseri 
~ta . tadır. 

,. llıt iı h 
~ 1tldt . a edeJim : 1594 se· 
"t b._ llalyada iriyarı kadın· 
"~· Şa 'd· 
ll '~atıla gı •yordu. Gösterişli 
'fl ~ ~allil t, nıodaya uymak için 

a...... Ccıklarını d" .. d"l .. ~ "q" lu, . uşun u er. ıçı 

eli;· ~akatŞtşkin elbiseler giydi· 

)~~i sad enden şi9kinlik, ken
' ~. 't, ece şişrnan gösteri· 
, ~ ir» rn ttıanasile gösteri9li 

~•b b 
~t' lt·ı.. 0 Yun da çok uzun 

~ b ""ıtıd, B 
).~k tılduıat· una da - göya • 
CI ... tk ilk • Ayakkaplarına 
~ Çe ilave etmek suretile 

lllanasile birer nalın 

bağlamak suretile boyları yük· 

seldi. Böyle yaparak, bütün ka-

dmlar boylu postlu, iriyarıt gös· 

terişli oldular 1 
Bu en acaip moda, en kısa 

süren moda oldu. Gerçi bugün 

de çok yüksek ökçeli iskarpin· 

Jer giyiliyor, ama 1594 tarihin

deki nalınlı ayakkaplarda mu

kayeseye a-irişmek, her halde 

insafsızlık da ileri a-itmek olur l 

Agnes Saim • Saim 

dant Prusyadan uzaklatmıya mec 
bur olmuş, Amerikaya gelmişti. 

Prens, tam ihtilal fırtınası kop • 
tuğu sırada, Meksikaya giderken, 
karısı da beraber gideceğini bil • 
dirdi ve gitti. 

Maksimliyan, hükümdarı Mek· 
sika tahtından indirilmiş, hapse • 
dilmişti. İhtilalciler, onu kurtar • 

mak için Meksikaya gelen prensi 
yakaladılar. Kocası yakalanınca, 
Prenses harekete geçti. Onları 
hapishaneden kaçırmak istedi. Er 
kek kıyafetine girerek, hükümda
rın yanına kadar sokuldu. İşi 
açtı. 

Kral, tereddüt etti. T etebbü • 
sün muvaffakıyetle neticelenece· 
ğinden şüpheli idi. Bunun üzeri • 
ne Prenses Saim • Saim, ihtilalci· 
lerin reisini para ile elde etmekt 

kaçış vaziyetini kolayla~tırmak 
için uğraştı. Hususiyetinin tesiri o 
kadar kuvvetli ve derin oldu, ki 
ihtilalcilerin reisi prensesin tek • 

BİLEZik 
Bu güzel ingiliz kadmman dir

seğindeki süst son moda bir 
bileziktir. Tabir aykırı düşmez· 

se, dirseklik de denilebilir. An
cak, umumi manada bilezik 
diyorlar. 

Dirsekteki bu süs, ma-' 
deni gibi görünüyor, değil 
mi ? Altından 
veya gümüş
ten?.. Hayır, 
ne altın· 
dan, ne 
gümüşten 

Bağları i· 
pek kur
deleden 
ve ka· 
bartma 

kısmı, sun'i portakal çiçeklerindendir! 
Bu süs, şimdi Londra kibar muhitinde pek modadır. ipek 

krrdeleden bağları renklerde yapılıyor. Fakat, en çok tercih olunan 
renk, pembedir. Pembeden sonra mavi ~eliyor ! 

••••••••nıııımı••••111111111111111Mt11111M~Bmm•••-••• ıııuııııa111ııııııaııııııııınıııııııııırnıııııımnııı11ınıııınııııuıu 
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Örme yün gömlekler 
Örme gömlekler, senenin her 

dnevsiminde modadır. Yalnız cin· 
sindet mevsime göre tabii fark o .. 
lur. Bundan başkat modanın gi • 
dişine göre, biraz biçim ... Ve da· 
ha ziyade renk, çizgi farkı! 

Kıt geldi, havalar soğudu, ör
me yün gömleklerin satışı hara -
retlendi. Tabii ayni nispette ya • 
pılış faaliyeti de .. 

Bu sene örıne gömlek giyildi· 
ği zaman, gömleğin örneği olmak 
üzere, ayni cinaten boyun atkısı 
ıarmak moda halini almıştır. Bu 
fi.barla boyun atkısı gömleğin 

bir kısmı mahiyetinde sayılmak -
ta ve ikisi birlikte satılmaktadır. 

Memleketimizde de, Avrupa · 
da moda olan biçimlerde, orada
ki gibi çizgileri bulunan çok iyi 
örme gömlekler yapılıyor. Hatta, 
hazan daha şıkları da .. Dolayısi· 
le, yerli malı örme gömleklerini 

nımuı nınıııııııııımımıımııoıııımınmnıu:ıııınnıı:ıuılillııımııınnınnwı ummııırnı 

lifini kabul etti. 
Fakat, tesadüf yardım etme • 

di. Plan, keşfolundu. Biraz son -
ra Maksimliyan kurşuna dizildi. 

1870 - 1871 Almanya Fran -
sa harbinde hasta bakıcı olarak 
çalışan Prenses Saim • Saim, bun 

dan sonra dünyaya küskün ya · 
şadı. Yirmi sene evvel, 1912 se • 
nesinde Karlsruhede öldü. 

Tarih, onun Maksimliyanı kur
tarma teşebbüsüne ehemmiyetle 
itaret eder. "Bu teşebbüs, muvaf
fakıyetle neticelense idi, bu mem· 
leketteki vaziyet bambaşka bir 
şekilde inkişaf edecek ve bu ka· 

dın, inziva köşesinde dünyaya 
küskün ölmiY.ecekti,, diyenler var 
dır •• 

tercih için, gözetilen bütün ıe • 
bepler bir araya toplanmıştır. 

Resimde, gömleğin cinsinden 
boyun atkısı bulunan son moda 
bir örme yün gömlek modeli gö • 
rülüyor. 

Çoraplurda renk 
Nesci donuk bir ifade veren 

İpek çorapların moda olduğun • 

dan, evvelki hafta bahsetmi!tik. 
Donuk görünüşlü ipek çorapların 

Avrupanın bir cok memleketle -
rinde nesci parlak ipek çoraplara 
tercih olunacağı anlaşılıyor. 

Bu arada şu da kaydedilebi • 
lir: Şimdi çorap renklerinin daha 
ziyade koyu olması istenilmek • 

tedir. Yazın, tenin güneşten ya • 
nıp esmerleş.mesi moda olduğu 

gibi, bunun teminine imkan ol -

mıyan kış mevsiminde de, renk • 
leri ten rengini andıran çorapla
rın mümkün olduğu kadar esmer• 

lik ifadesi vermesi arzusu var. 
Donukluk ve esmerlik! 
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AİLE 

Alakasızlık şüphenin zıddı değil, biJa
kis nihai bir tezahürüdür 

Usanç herke~e malU.m olan be- ı ediniz: Derhal sükunet bulur; bir 
şeri bir halettir ki, ruhun hazan az tazyik ediniz: Hiçbir iz bırak· 
meıekkatli ve cazibesiz bir çalış· madan geçer. Bazan iyi ve fayda
madan, hazan da hareketsizlikten lıdır. Bilha~ıa vatanperverlik, di· 
hasıl olan ııkıntrıından veya sol- ni duygu, samimi hürriyet sevgi -
gunluğundan ibarettir. Maamafih si gibi yüksek temayüllerden 
malul olmıyan olgun ve dolgun mülhem oluna.. Fakat dimağ 
ruhlar için, uıanç, bir tebessüm yorgunluğunun, hayattan usan -
bir söz veya bir güne§ parılbsı gi- manın, inanış yokluğunun ve ih -
bi pek ehemmiyetsiz sebeplerle tiraslardan mütevellit kör heye -
zail olan bir arızadır; diğer bir canların mahsulü olan isyan fikri 
usanç vardır ki evvelkinden çok derin, öldürücü ve unmaz bir ıı -
büyük ve çok derindir. Birkaç tıraptır. Muayyen birkaç nesneye 
saniye devam etmekle kalmaz ve taarruz etmekle kalmaz, her teyi 
ruhu yalnız haricen kaplayıp bı • ve bilhassa en temiz ve en necip 
rakmaz bilakis onun derinlikleri- teyler birer taarruz mevzuudur: 
ne kadar nüfuz eder: Usancm Kanun, hak, emir, tedbir gibi 
bu türlüsüne botluğumuz ve za - şeylere tahammül edemez. Her 
vallılığnnız sebep olur. Eğer bu, ıeyi yıkmıya atıktır. Fakat ni -
dini bir duyguya mukarin olur - çin? Hiç; sırf yıkmıt olmak için .. 
sa, bütün bütün tehlikesiz değil- Şeytani bir rol oynamıt olmaktan 
se de, ıifayap olabilir. Fakat e - adeta gururlanır. Harekatının 
ğer, §Üphe ile müterafık olursa §eytanca telakkilere mazhar ol • 
ruh için olduğu kadar dimağ için maaı kadar kendisini memnun e • 
de menhus ve met'umdur. Bot - decek hiçbir §ey yoktur. Nihayet 
luktan doğar ve onunla beslenir; bu ıert ve acaip rolden, bu mağ -
ümitıizdir ve telafisine imkan rur fakat bitkin çabalamadan 
yoktur. Bu da füphe gibi bidayet· yorgun düter. Artık mağluptur, 
te ezvak ve huzuzatla destekle • kaçıyor, nefsinden bile ıüphesi 
nir bu devrede tatlı ve lezzetli var. Bundan sonra, öç alacak tek 
bir dermansızlık hakimdir. Ruh, bir caresi kalıyor: istihza .. 
gelişi güzel bir halde, hayatın "İstihza,, hamakati tezyif eden 
boı fezalarmda uçar durur. Esa - akıl ve hikmetin mahsulü iıe ha -
sen ruhun - bazı noktalarda yır ve menfaat vasıtası olabilir; 
"namütenahi,, liğe benziyen bu bu "Sokrat,, ve "Pukal,, gibi ha· 
buhar ve esrar dolu mesafelerde kimlerin istihzasıdır. Fakat di -
başı boş dolaşmaktan hoşlandığı ğcr bir istihza vardır ki kuru ve 
muhakkaktır. Bitkinliğinin ve z:ı.- donuktur, fenalıktan ve feeat ka. 
valhlığmm üzerinde bir takını rıştırmaktan hoşlanır. Bir istihza 
hayailer kurar; zanneder ki rüya ki, gülmek nedir bilmez; en te -
görmek yaıamaktır ve istemek i- miz maksatlara taarruz eder; en 
nanmaktır. Bu uyuşuklukta iken muazzam ve en sefil heveslere ka· 
- tıpkı rüyada olduğu gibi - pılır. istihzanın bu türlüsü, za -
her şeyde esrarlı bir güzellik gö· manımızın en bellibaşlı huıuıiyet 
rür; fakat bu hayaller çarçabuk lerinden biridir. Bu zamanda de· 
kaybolur, bütün bu şeylerin ku - ğil midir ki, en meşhur yıkıcılar· 
runtudan ve namiilenahi zannet - dan birinin - yeni bir mabut te• 
tiğinin de hiçten ibaret olduğunu lakki ettiği - "istihza,, için ili . 
anlamakta gecikmez; bu vaziyet hiler tertip ve terennüm ettiğini 
karıııında heyecanlanır; cemi • gördük? "Şüphe,, "istihza,, nın a
yetten kaçar, inzivaya çekilir; 0 - cı çiçeğine kadar her ıeyin tadını 
rada da rahat duramaz, insanları denedikten sonra ruhun intihar 
arar, kendini arar; fakat bula • etmekten veya şehvete dalmak -
maz: Tekrar kaçar. Artık onun tan başka gidece'lc yolu kalmaz. 
nazarında ilim, çalı§ma, zevk ve Bu devrede gurur ve haysiyet na· 
hei· şey tükenmiştir· Hevesin ver- mı na zerre kadar bir §ey muhaf a
d iği huzursuzluğu, merak ve he- za edebilenler ölümü tercih eder
lecanı gidermek için tekrar zevk ler; bu sermayeyi tüketenlerse al· 
ve sefaya dalar. Fakat "Faust,, tına ve fazilet riyakarlığına esir 
un dediği gibi, zevk ve sefa için- olur giderler. 
de de hevesin ıstırabını çeker. Büyük bir kısım ruhları kaplı
Orta çağlarda husulü mümkün Yan ve hemen hemen zamanımı· 
olmıyan bir emel peşinde koşan za mahsus olan fenalıkların kısa 
hulyacılar (1) vardı; meçhulü ko ve sathi bir tasvirini yap~If bu· 
valaya kovalaya can verdiler. lunuyoruz. Vakıa bu fenalıkların 
Fakat bunlar, hiç olmazsa "Ha • günden güne azalıp şiddetlerinin 
yal,, lerini ~ezarlarına götürdü • kaybolduğunu görmekteyiz. Fa
ler ve yollarına devam ederken kat aldanmamalı; çünkü alakasız 
birkaç faydalı hakikat elde ede • lık, §Üphenin zıddı değil bilakis 
bildiler. Halbuki usanç, huzur ve nihai bir tezahürüdür. Sıtma ve 
rahab ıelbeden akim bir hasta • baygınlık arazına hayat dene • 
lıktır; hareket eder, fakat mahsul mez. Gerçi bu asrın ilk Yarıaında 
vermez. Bir zaman gelir ki her ruhları sarsan duyuı ve dönüt 
nesne ve her kimesne hiddet ve hummaları geçti, fakat bunların 
gazabı tahrik eder olur; artık nö- yerine daha kaba ve onlar kadar 
bet "isyan,, nındır. tehlikeli bir takım yeni hummalar 

lnıan için tabii olan bir isyan kaim oldu: Maddi ve tehvani ih
fikri vardır ki fertlerin ve cemi • tir as hümmaları .. 
yetlerin sahavet çağlarında inki • Şimdi de bu fenalıkların, za -
şaf eder. Bu fikri az çok tatmin ma.mmızın aile müeaaeseıi üze -

(1) Hasla madenleri altına tahvil içln 
"devayıkW,, ve "iksiri azim,, 1 aramakla uğ· 
r8§an clklmyacılara işaret ediyor. Bunlar 
her ne kadar aradıklannı bulamadılaraa da 
barut ve fostor gibi zirkaç madd yl kc~fe
dip beşeriyete tamtmıya muvaffak olmuş -
lardır. 

MUtercl.m 

rindeki tesirlerini ve insanların 
kalbinde tabii olarak mevcut olan 
fena temayülleri ne dereceye ka· 
dar ıiddetlendirdiklerini tetkik e
delim: "Şüphe,, her ıey gibi aile· 
yi de sardı ve dint, içtimai ve ah· 
laki bü ·· 
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Halk evi 
içtimai muavenet, 
neşriyat şubeleri 

Koca Lortlar kamaras 
temelinden yıkılmaktad 

Halkevi idare heyeti dlln bir 
ictima aktederek lstanbul Halk 
evinin senelik bntçesi ve faaliyet 
programını bazırlamıthr. Buna 
nazaren 932· 933 senesi zarfında 
Halkevi bilhassa ictimai muave
net tubesi ile neıriyat şubesine 
fazla ehemmiyet vermektedir. 
Bütçenin mühim bir k11mı bu 
k11ımlara ayrılmııhr. 

Lortlar kamarası ıslah edilecek 1 
Lorttan ancak 150 Lort kalacak 

Halkevi ictimai muavenet ıu· 
besi bu tahsisat He yilksek mek· 
teplere devam etmekte olan 
talebeye mahsus olmak llıere 

bir yurt açacakhr. Neşriyat fU· 
besi ise ayhk bir mecmuadan 
mada halk1n fikirlerini tenvir 
için bir çok bruıurler ve bilği 
kitapları neşrederek bedava ola· 
rak dağıtacakhr. 

Halkevlnin köycUlilk 
,ubeal 

Halkevi köycülak tubeai bu 
perşembe gilnll öğleden ıonra 
saat beıte evin içtima ıalonunda 
bir çay ziyafeti tertip etmittir. 

Bu ziyafete köyclllilk tubeaine 
kaydı olan bntlln Aza davet 
edilmiştir. KöycOlUk mefkuresi 
için çahtmak isteyen herkes de 
bu çay ziyafetine davetsiz olarak 
gelebilecektir. 

Çoy ziyafetinde evveli k6ycll-
lük şubesinin faaliyetinden bah· 
sedilecek ve faal tekilde çalış· 
mak iıteyen arkadatlar da birer 
vazife alacaktır. 

Uuawl .aomaJ.llcOlOk komi
tesi azasmi:f an Şu1'ufc Nilial lia· 
nım en son yazmıı olduğu 11Köy· 
in k1Z1na,, namındaki şirini oku· 
yacak ve bir hanım tarafından 
köylll prkıları teganni edilecek 
ve ayraca bir heyet taraf1ndan 
da köy havaları çahnacaktır. 

Limanda bir kaza 
feahan~ fabrikaıında çalıtan 

amele Kenan ile Halit dlln ak
pm •andalla k6prllye gelirlerken 
sandal Unkapanı açıklarında 
rDzglnn tiddetinden devrilmif, 
ameleler denize dDımllt ise de 
kurtulmutlardır. __ ._, __ 

Yeni Ekmek Narbı 
lstaDbul Belediyuinden : T eş

rinisaninin on albncı çarşamba 
günilnden itibaren ekmek sekiz 
kurut OD para francala OD llç 
kuruştur. 

ıın11:11uı11111111111:1:1:ımnu::ıım11111--• 

ederek onu keyfi ve itibari bir u· 
yuıma ve ıüs kabilinden bir nevi 
serbeıt birletme derekeıine dü •• 
türdü. Şüpheıiz bütün çıplaklık • 
larile izah edilen bu safsatalar, 
zannedildiii kadar çok taraftar 
kazanamadılar. Esasen ailenin 
harim ine en büyük fenalıkları nü· 
fuz ettiren amil, "Şüphe,, nin dü
tünülmüt ve muayyen bir kaide • 
ye tabi tutulmut tekli değildir. 
Çünkü bu iğfalki.r mütalealar, 
kaba hücumlar ve bunların mah· 
sulü olan delice ve zirzopça usul· 
ler, sevkitabiiye, hiasiıelime o 
kadar zıt ıeylerdir ki ciddi mu • 
vaff akıyetler kazanmaları ve fi • 
kirlerin derinliklerine nüfuz et • 
meleri mümkün değildir. Kadın· 
lara veya erkeklere ortaklata ıa· 
hip olmak iddialan gibi hakika • 
ten saçma olan bir takım nazari· 
yeleri muhakeme terazisine vur · 
mak bile gülünçtür. 

(Devamı var) 

Londra, 9 ı Huıuıi) - lngilte
re hükumeti Lortlar kamarasını 
ıılab etmek için mllhim bir pro· 
je ba11rlamaktadır. Bu proje 
mucibince Lortlardan 600 zn ka· 
maradan çıkarılacak ve kama
raya ittirak hakkını kaybedecek· 
ler. Yalnız bunlara bir ma•t 
tabıiı olunacaklar. Bu 600 Lort 
atıldıktan ıonra İngiltere Lortlar 
kamara11, bir Ayan mecliıi ma· 
hiyetinde olacaktır. Şimdiye ka· 
dar Avam kamaraıı az111, ziya· 
retçilerin her tllrlllıll, Lortlar 
kamaraaıaa giremezlerdi. Yeni 
ıılahattan •onra bunlar oraya gi
rebileceklerdir. 

Bu ıılabat lortlar mecliıi lzaıı 
ile Avam KamırHı tzaaından 
mnteşekkil bir heyet tarafından 
yapılan esaslı tetkikat neticesin· 
de hnkamete teklif olunmuıtur. 

Yeni Lortlar kimarası bütçeyi 
mUıakere edecek, Avam kama· 
raıanan mukarreratına karı• veto 
hakkını kullanacak kanun teklif 
edecektir. 

Güpe ~ündüz 
-·-·· ..... -····---·-·· 

Langada bir evi soymnş, 
kaçmıştı ama .. 

Polis mOdllriyeti ikinci ıube 
ıırkat ma11sı memurları çok 
kurnaz bir hnıızı ele geçirmiı· 
lerdir. Bu b1rıızın adı Suattır. 
Hırsız dört glln evvel Langada 
oturan tabur kitiplerinden Ara· 
lan beyin evine divardan atla
mak ıuretile girmit, orada kimıe 
bulunmadığmı görünce yukarı 
kata çıkmııtır. Suat üıt kat oda· 
larını dolaımıt, yllkte hafif bul· 
duğu şeyleri, bilhassa kıym~tli 
mücevher ve elmasları cebine 
doldurmuıtur. Suat bahçeye at
ladığı zaman cebinden çıkardığı 
siyah eldivenleri eline geçirmiı 
ve yüzüne de tanınmamak için 
ıiyab bir maske takmııhr. Suat 
tam nıt kattan inerken merdiven 
batında Arslan beyin validesi 
Emine hanımla karıılaımıt. geri 
d&aer'!k llst kat pencerelerden 
kendisini bahçeye atarak kaç· 
mıthr. Emine hanım rllndilz yllıü 
örtülü hırsızı görünce evYeli 
korkmuı, sonra iti anlayarak 
feryat etmiııe de Suat kaçmağa 
muvaffak olmutlur. ikinci fUbe 
memurları yaptıkları esaslı araş· 
brma neticesinde bu kurnaz bır
ıızı dlin yakalamıtlırdır. 

TtltDn kaçakçılarının 
muhakemesi 

lzmit civannda k6ydeo köye 
atla kaçak tlltOn g6tOrdOkleri 
ıarada mllıaderne neticesinde 
yakalandıkları noktaaından adli
yedeki ibiıas mahkemesinde Ah· 
met ve Harun iıimlerinde iki 
kitinin don muhakemelerine ba
kılmııtır. 

iıtinabe suretile bazı ifadelerin 
muhakeme baık• 

Bu ıılabahn tatbikı ile 
terenin en muhafazaklr a 
tetekkOIO de temelinden d 
mit olacakhr. 

Halihazırda lord kamarall 
Azadan mllteıekkildir. B 
663 n lordluiu mira• 
almıt kimıelerdi. Yeni 
tatbik olunduktan ıonra 
kamaraaı yalnız 320 Azada• -
tekklll edecektir. Bunlann 1 
lord unvanını haiz olaal 
tayin olunacak, 150 •İ lort 
baıka zevattan 1eçilecektir0 

ride kalan yirmi Aza kral 
danı ile iki bat piıkopc>lt 
piskop08 olacaktır, 

Hariçten ıeçilecek 150 
villyetler intihap edecektir. 
lar meclisine erkeklerle k 
lar da seçilebilecektir• 

Lortlara mensup olacak 
iza mevcut 731 lort tara 
Hçilecektir. 

Yeni mecliı tetekklll et 
ıonra on iki sene mllddetl• 
Jıpcak, her dört senede 
dörtte biri değiteeektir. 

Devri ile 
Alman tayyarecinla g6 

lerlae dair be7ao•fi' 

F ridricbsbafen, 14 ( A. /. 
Bir deniz tayyareıi ile de'f 
ıeyıhatini yapmıt olan ilk 
rupala tayyareci Von G 
Alman ve ecnebi matbuatı 
messillerine beyanatta bul 
ta,-yaresinin Sylt adaaındall 
treal'a 36 saatte ıitmit ol 
nu, bunun istikbalde yab 
muntazam hava ıeniılerl 
pep bDyllk bir ehemmiyeti 
cağını ve Montreal'de bu11~ 
bllyük bir allka gaıteril 
ı6ylemiştir. 

Bu allka, bu servisin b' 
Deıroit'ya kadar uzatalm•" 
mali dolayısile artmaktadır• 

Seferlerin ikinci k11mı, 
dada bava aef erlerinin 1 
tetkike ba1redilmiştir. ' ,, 
Amerikanm ıark sabiliodeO 
nadadaa geçmek ıuretile 
Okyanusa dotru yarılac•\ut• 
yo!u pek ziyace kısaltaca 

Bu şerait, Kanadada bİ 
deniz tayyareleri için ptPlı 
ıaittir. Zira orada iniJec:• 

ıı· 
çok gi>ller vardır. Halbo ;,dl'' 
ya inilecek sabalar P ·~ 

Bir ihbar ve bit 
tehdit 

OskDdarlı Mustafa k•Pt'°o 
D. 0 00 

Galata rıhtımında 1111 • 

k ·çerıye 
vesinde oturur en ' k blı 
ce keaditerinin kaça ~ eJi 
tıklarıDı ihbar ettiii . . 

1 
.,.. 

mal iJe HOaeyin girmlfbtırll. 
K ı ta • •damdan ema 1' 

Htııeyin kamasını çeker•l 
· atı tafa kaptanın Oıerıne • 

aınmle tehdit etaıitlerdır;. 
Mustafa kaptan ° ııra ' 

ıiren poliıin uyuind• 
kurtulmuıtar. 
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Ankara - Istanbul tay
yare postası 

<Baş tarafı l inci sayıfada) 
aıı1111za • • 
htlı b getırılecektir. Ayni va-
laaı u tayyarelerde çalışacak 

Pilot Arnerikalı mütehassıs iki 
tl \'e rnakinist te şehrimize 

ecekl d' T llj b . er ar. ayyareler amba-
~t alındedir. Vapurdan çıkarıl-
1'it ': tonra gelen Amerikalı 
'-k~.assıslar tarafı odan k uru!a 

~, . 
C~kij 1f bir hafta kadar süre-
iat, ~ Bundan sonra An'<ara, 

~ ut hava hattında tayyare-

denizin bu tayyarelerle geçilme
si ço~: tehlikelidir. Memleketi
mizde tayyareler iş !emiye baş!a

dıktan sonra beynelmilel hava 

hattı Anado!udan geçeceği için 
bu mahzur ortadan kalkacak ve 
tayyare daha kesdirme bir yol 
takip ettiği için 32 saat daha 
evet yerine varmış olacaktır. Çok 
kıymetli Türk pilotları bulunmakla 

beraber hattın beynelmilel mahi
yeti göz önünde tutularak bu 
tayyarelerde Amerikalı pilotların 
ça!ışmcısı muvafık görülmüştür. 

Haltın memleketimizden geçen 
kısmı üzerinde her hanki !>ir ka· 

'li~lfleıniye başlıyacl~.tır. 'Şim
ki Yalnız bugün gelecek olan 
.l.1•Yvare işliyecekt i r: Hükii
" '"'. 1 ~ ıı .c Amerikalı şirket ara· za ihtimaline karşı her türlü ted-

t L Yapılan rru'rave'e mucibin- bir alınmış on kilo metrede bir 
qGk~ d 

ir t u net şirkete altı ay a istasyon yapılmıştır. 
~k bYYa.re!erin kira bedeli o'a- Tayyare bir kaza halinde bu 
'tek trb ıri için o 1 b:n lira ve- is~as} on:ara inebilecektir. Gece· 

6' tayyareler iki sene sonra leri ve sisli havalarda istasyo:ı-
c illetin malı o!acaktır. B.r tara konulacak kuvvetli projok· 
.Y~te beş sene kadar dayan- lörler tayyarelere yol göstere-
t IÇin bunlar hükümete geç- cektir. 

~ sonra da iş\etilecektir. T ayyarelerde alıcı ve verici 
• hat önümüzdeki ilkbaharda telsiz telefon ve te!siz telgraf 
'' A ' ' h' 1 · d ._ nat o.u şe ır crın en ge-
t• S bulunacağı için kara ile daimi 

uriye ve Mısra kadar tem-
tdılecek ve Hindistana giden muhabere halinde olacaktır. mev-
battıle birleştirilmiş olac3k- cut iki motöründen biri bozul-

Bu suretle Londradan baş- duğu takdirde sağlam kalan di-
k Hind;standa nihayet bu- ğu molörile yo'.una devam ede· 

~ beynelmi el hava hattının bilecektir. 
~~ketimizden geçmesi temin Istanbul, Ankara hattında tay-

1f olacaktır. Şimdi Londra- yare yo'cu!arından adam başına 
. kalkan bir tayyare Avrupa 40 lira, eşyanın beher kilosun· 

~lttine uğrıy.uak Atinaya dan da 40 kuruş alınacaktır. Bu 
·. tkte ve Atinadan sonra de- iki şehir arasında mektuplarım 

ltÇerek Suriyeye g.tmekte- tayyare ile göndermek isteyenler 
\~~Q hatta kara tayyareleri pul parasından başka ayrıca 1 O 
~"1 ~t.:V-vnan'standan sonra kuru~c.scc~~le.rdi • 
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'tari Rum emla- Dünya güzeli 
~İnin satılması. lzmire gidiyor 

(Baş tarafı 1 inci ~ayıfada) ,,. 
1 lıtanbuldaki fir::ri rum 
in· t k d ın sah ığa çı arılcıasın a 

.'ktadır. Ancak htanbu\d3 

l'llübadillere ayrılmış olan 

Parça emlake ait müzayede 
dört ay evvel tebliğ edil

tıı şirnd!,ye kadar bunlardan 

. 280 parçasının tesbit mua-
~ 1 Yapılmış ve ancak 20-30 

PGrüz!eri temizlenebi! miştir. 
~ta Ç;alaşrna tarı.ile bu işin altı, 
l 'l •en~~en evvel bitirilmesi 
.ı 110:cgıldir. Maliye vekaleti 
~tab ••yı nazarı itibara alarak 
"it Uldaki y J•k" . 

'" unan em a anın 
:1'~ :\'ve! tesbiti işile meşgul 
~)i.. • lere defterdar Mustafa 
•ft •q tı 1 't . Yasetinde bir heyet teş-

llııtr 
t ~" b ır. Ko:nisyon dün def-
01>1,._ 'Yin re"ıliği a'tında ilk 
l' 'tını 

\ e>pı_ Yapmıştır. 
,. ~ .\~"tıya ziraat bankası mü-

"'" •e11 i .. k. '"d'' .. T h ıt .. t ' " an mu uru .ıt -"' ' ,,~,· " ı.._.,. 1 
1 mübadiller nanıına 

"("'· ı M·· 'el 11ltrdir u.şt~k Beyler iştirak 

( Haş tarafı 1 inci sayrlamızda) 

Dün Halis Bey bu seyahat 
hakkında demiftir ki : 

- iımir belediyesinin daveti 
üzerine izmire 2'idiyoruz. Birkaç 
gün kaldıktan sonra buraya dö
neceğiz. Bir müddet sonra da 
Mısıra ve oradan lriika gideceğiz. 
izmirden lstanbula dönmeden 
Amerikaya gide::eğim:z rivayeti 
doğru değildir. Fılvaki Ameri
kadan Avrupanın bir çok verle
rinden davetna· 
meler aldık. Fa· 
kat bunlardan 
hangisine daha 
evvel icabet ede· 
ceğimiz belli de
ğildir. Amerika 
seyahatının bir 
kaç ay zarfında Keriman H. 

olması muhtemeldir. Seyrisefain 
idaresi Kerimanın İzmir seyahati 
için dört kamara tahs:s etmiştir. 
Bu nezaket bizi çok mütehass:s 
etmiştir. 

Aldığımız malumata göre Ke
riman Halis Hanımın Avrupada 
iken bindiği ~itroen otomobili 
fabrika Keriman hanıma hediye 
etmiştir. Otomobil gümrüge gel 
miştir. 

VAKiT 

Komşumuz 
.. 
Iran hariciye nazırı 

Adana da 

Türkiye ile iran arasında 
hiç bir ihtilaf kalmamıttır 

Adana, 14 (A.A) - İran ha· 
riciye n2zırı F rugi han hazretleri, 
maiyetindeki zevat ve hükume
timiz namına kendilerine refaket 
eden mihmandarları olduğu hal
de T oros e~spresine bağlı hmıusi 
vagonla bugün saat 16,S da şeh
rimize gelmişler ve vali, jandar
ma kumandanı, po!is müdürü 
beylerle Iran teb'ası ve mektep· 
lerimide okuyan lranh talebeler 
tarafından karşılanmışlardır. 

Birer müfreıe jandarma ve 
po:is selam resmini ifa etmiştir. 
Vezir, buradan B. M. Meclisi reisi 
Kazım, başvekil ismet paşalar 
hazretlerile Hariciye vekili T~v
fık Rüştü ve lstanbul valisi Mu
hiddin bey'.ere birer telgraf çe
kerek Türkiyede bulunduğu müd
detçe hakkında gösterilen misa
firperver:ikten dolayı memnuni
yetini beyan ve Türkiyeden çok 
büyük intibalarla ayrıldığını bi!
dirm:ştir. 

Vezir, va1imize iki kardeş dev
let arasında hiçbir ihtilaf kal
madığını ve her iki milletinde 
büyük bir samimiyet ve muba
betle kucaklaşmalarının gayet ta
bii olduğunu ve Iran konsolosha
nesi işlerine ve teb'asma karşı gös
terilen teshilattan dolayı çok 
memnun kldığını söy!emiştir. 

ital}!'a-Macaristan 
Roma, 14 ( A. A. ) - Macar 

başvekili j eneral Gombos, Papa 
tarafından kabul edildikten son
ra papalık makamı hariciye na- · 
zır!ığı vazifesini ifa eden kardi
nali ziyaret etmiştir. 

Roma, 14 ( A.A.) - Macar 
orta elç:si M. Dehory, başvekil 
M. Musso:ininin şerefine bir ziya
fet vermiştir. Bu ziyafette Macar 
başvekili jeneral Gombos, hü
kumet erkim ve bir çok yüks~k 
memurlar hazır bulunmuşlardır. 

Roma, 14 (A.A) - Macar 
başvekili jeneral Gombos, ya
nında Macaristanın orta elçisi, 

Italyanın Peşte elçisi ve hariciye 
nezareti teşrifat umum müdürü 
hazır bulundukları halde San 
Rossarea gitmiştir. 

Jeneral Gombos, istasyonda 
müsteşar:ardan M. Suv:tch, bü
yük elçilerden baron Aloisi, ha· 
ricive kalemi mahsus müdürü ve 

,/ 

Macar teb'asından bazı eıraf 
tarafından karşılanmış ve selam

lanmıştır. 

Gazetelerin verdikleri bir ha
bere göre ltalya ve Macaristan 
araEında ticaret mübadelelerini 
arttırmak maksadile muhtelit bir 
ltalyan • Macar komisyonu teşkil 
~dilmiştir. 

~ 1~tr, t,~. ıçtırnada gayri mü

t~'l'I 11 edilen istanbulda-
aıı.~"lti ... 'l'lllikinin bir an evvel 
-q• ... ,,"' 

Ziraat bankasının 1 

Birinci kanunun ilk günlerinde 
toplanacak o!an bu komisyon, 
büyük harp neticesinde ortaya 
çıkan mali meselelerin kat'i su
rette halli hususile de uğraşa 
caktır. 

le~: İtiaı 
1 

elelerinin bitirilebil-
"Q' 'llırıı lıtt itler •ıı faydalı görülen 

~ • .,_ etrafında .. .. ·· ı .. 
qu "'01ıı· goruşu muş-.. r- ''JOQ lca.= topı gelecek hafta bir 
lh. --, • .,.,_le b 
~ ter u husustaki 
~ "'GL- ~ektir. Bu içtimaa 

'-t ~dıUc . . 
' • .r cemıyebnden 

lftirak edecektir. 

zirai sigortası 
Ankara, l 4 - Ziraat vekale

tinin te$vikile ziraat bankası ha-
va feliketlerine karşı ziraat 
mahsullerini s'gorta etmek siste-
mini kurmak üzeredir. Bu mak
satla yarın ziraat enstitülerinde 
bir içtima olacak, esaslar karar
laıbrılacaktır. 

K iibada 2500 kişi Uldll 
Sainte Croix, 14 ( A. A. ) -

( Küba ) Dahiliye nazırı, en azı 
2500 kişinin perşembe günkü 
tayfun esnasında telef olduğunu 
beyan etmiıtir. 

Fevzi Paşa Haz .. 
retleri İzmirde 
lZMlR, 15 (A. A.) - B. E. H. 

Reisi Müşür Fevzi Paşa Hazretle
ri refakatlerindeki zevatla birlik
te bu akşam saat 16,45 te otomo· 
billerle Bergamadan şehrimize 
gelmişlerdir. 

Müşarünileyh, Şehitlikte Vali 
Kazım ve Müstahkem Mevki Ku -
mandam Hüseyin Hüsnü Paşalar
la erkan ve ümerayı askeriye, be
lediye reisi Dr. Behçet Salih, C. 
H. F. vilayet idare heyeti Reisi 
Hacim Muhittin ve Polis Müdürü 
Fevzi Beyler ve kalabalık bir 
halk kitlesi tarafından karşılan • 
mışlardır. Bir polis müfrezesi ve 
bir kıt'ayı askeriye ile bando mı
zıka selam resmini ifa etmiştir. 

Fevzi Paşa Hazretleri, doğru
ca ikametlerine tahsis kılınan 

Gazi konağına gitmişlerdir. Bu 
gece lzmirpalasta ve yarın cıkşam 
da C. H. F. taraf mdan şerefleri
ne birer ziyafet verilecektir. 

Çok büyilk bir su 
kemeri 

Nelletri 14 (A.A) - BJ1şvekil 
M. Mussolini 22 yere su temin 
eden yeni su kemerinin açılış 
resmini halkın coşkun tezahürle
ri arasında yapmıştır. 

Başv~kil bu münasebetle söy
lediği kısa bir nutukta Faşizm 
idaresinin iltizam ettiği yeni bir 
umran eserinin bu suretle vücude 
getirildiğini ve faşist idaresinin 
verdiği sözün bir hakikat şeklini 
aldığını beyan etmjştir. 

Bu nutuktan sonra M. Musso
lini kendisini haaarctli sur ette 
alkışlayan ahalinin coşkun teza
hDrleri arasında Nelletriden ay
rılmıthr. 

M. Mussolini bir müddet Al
bano Lazialede tevakkuf etmiş, 
belediye idaresine ait Doria köş
künü ziyaret eylemiştir. 

Fransada memur ma
aşları lndlrlllyor 
Paris, 14 (A.A) - Memurlar 

cemiyetleri, geçenlerde bir kon~ 

gre aktetmişler ve bütçenin mu· 
vazenesını temin için memur 
maaılarında tenzilat icrası ta · 
savvuruna karşı şiddetle müca
dele etmiye karar vermiş!erdir. 

Bu hususta sorulan bir suale 
cevap veren M. Herriot şöyle 
demiştir: 

Rast gelmekte olduğum mü
teaddit müşkülat arasında bir 

hükfı ınet reisi sıfat ile uhdeme 
düşen vazifeyi yapıyorum. Va· 
zifem, devloti müdafaa etmektir. 
Bunu herkes bilir. Onu müdafaa 
ettim ve edeC'eğim. 

Beynelmilel manevi 
ve tarihi ilimler 
Roma, 14 ( A. A. )- İtalyan 

akademisinin teşebbüsü üzerine 
Romada akademi binasında Av
rupa kelimesinin ifade ve telkin 
ettiği fikir ve manayı ilmi ve 
fenni bir zihniyet dairesinde tet
kik ederek manevi ve tarihi ya
ni siyasi ve içtimai ilimler hak
kında beynelmilel bir konferans 
toplanacaktır. 

Avrupadaki bütün hükümetle
re mensup bir çok yüksek siya .. 
si, edebi ve harsi rical İtalyan 
ayan azasından M. Scialoja'nın 
riyasetinde toplanacak bu kon
feransa ittirak edeceklerdir. 
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T. D. T. cemiye
tinde çalışma 

ANKARA, 14 (A. A.) -Türlt 
Dili T etkik Cemiyetinden: 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti U • 
mumi Merkez Heyeti, Umumi 
Katip Ruşen Eşref Beyin Reisli • 
ği altmda toplanarak derleme 
kıl::.v~::unun tetkiklerini bitirmiş, 
ıstılahlarına karşılık aranacak 
bilgi ve san'atlarm atlarını ve sı
ralarını da tetkik etmiştir. Bun • 
larm herbiri için komisyonlar ya
pılacaktır. Heyet çarşamba günü 
saat 14 te toplanarak çah~"Ilaları· 
na devam edecektir. 

Sokağa dökülen 
çöpler 

Yasal< o'. duğu halde bazı 
apartıman ve ev sahiplerinin 
geceleri p:slilderi ve süprüntü
leir kapı!arının önlerine döktük
leri görülmüştür. 

Çöp ve pisliklerin kaplar ve 
tenekeler içinde geceleri kapıla-
rın önüne bırakılması ve buna 
riayet etmiy~nlerin cezalandırıl-

ması belediye reisliğince şube
lere emredilmişti r. 

Köpek balıklaı-ının 
ağzında 

Londra, 14 ( A. A. ) - Kü
banın Camaguay mıntakasında 
yükselip 20 kilometre murabbaı 
viintinde bir arazi kısmını isti-
la eden 3 metre irtifaındaki met 
dalgası i'e birlikte karaya inen 
bir çok köpek balıldarı tuafın
dan dalgalar arasında çırpınan 
bir çok kimseler parçalanmıştır. 

Şimdiye kadar delik deşik ol· 
muş 195 karlar ceset bulunmuş· 
tur. 

iptidai maddeler bul
meğa memur komite 

Roma, 14 (A.A) - Başvekil 
M. Mussolini tarafından neşredi-
len bir kararname mucibince, 
iptidai maddeler arayıp bulmak 
işile meşgu l o'mak üzre meb'us
lardan profesör M. Blanc'ın ri
yasetinde milli bir komite teşkil 
edilmiştir. 

Bu komite, memleketin ihti
yaçları ve iptidai 'maddeler hak· 
kında tetkilderdc bulunacakbr. 

Harp borçları 
Meselesi etrafında 

BRÜKSEL, 14 (A. A.) - Hü
kumet harp borçları hakkında. 
Vaşington kabinesi nezdinde 
Fransız ve İngiliz hüku.metlerinin 
yaptıkları teşebbüse benzer bir 
teşebbüste bulunmıya karar ver • 
miştir. 

Fransız 

Nazırlar meclisinde 

PAR1S, 14 (A. A.) - Nazır
lar meclisi sulhü sağlam temeller 
üzerine kurmıya dair bulunan ve 
bugün neşredilecek olan Fransız 
muhtırasının metnini kat'i suret • 
te tasvip etmiştir. 

Lozanda 
Yapılan tevkifler 

CENEVRE, 14 (A. A.) - Lo
zanda yapılan bir suikast üzerine 
yirmiye yakın kimse muvakkat 
bir müddet için tevkif edilmiı • 
tir. 

Bu suikast, son günlerdeki 
vak'alar esnasında nümayişçile • 
rin üzerine su sıkan itfaiye efra
dının barındıkları binaya kartı 
yapdmıı gibi 8Örünmektedir. 



Savıfa 10 

1 Hikaye 1 Uzanan El 

Adam nefes nefese kuyu çem- ı kilmek istemiyordu. Jandarma 
berinin dibine .:ı~ıl~ı. K~m~ka - başçavuşu iki jan~armaya, onu 
rı§ık olmuş yuzunun uzerınde zorla çıkarmaları ıçin emir ver -
toz, toprak, ter ve kandan bir eli ve ancak döğüşe kakışa Veli 
maske vardı. Çiftlik sahibi Veli efendiyi kucaklayıp çıkarabildi -
efendin in kuyudan çektiği kova - ler, ve kafasından, tutuşmıya baş
nın içine başım sokarak yıkadı, lamış elbiselerini söndürmek için 
ve ilk sözleri, kesik kesik şu ol - bir kova su geçirdiler. Batçavuş: 
du: - Yeter artık, diyordu, on ye-

- Tren .• Tren.. f dikişi kurtardınız, bir kişi daha 
- Ey, tren ne oldu? kurtaracağım diye yana~ak de • 
- Y oldıın çıktı. ğilsiniz ya .. 
Adamcağızm başı tekrar kova Veli efendiye, bu sözlerden 

nın içine düşmüştü. Veli efendi ziyade soğuk su tesir etmiş, aklr
diz çökerek onu yasladı ve biı- nı başma toplamıştı. Kirpikleri 
taraftım çiftlilc uşnklarını çağı _ yanık gözlerini kaldırarak: 
rırken, bir taraftan da, trenin, - Sahi, dedi, fakat .. 
beş yüz metre ilerde yoldan çı _ Osı tarafını tamamlamadı .. 
kıp bayırdan aşağı yuvarlandığı- Ba~ını sallıyarak atına bindi, ya -
ru öğrendi. nan vagona son bir defa daha 

U -'-) bakarak çekti, gitti. 
§<J.K ar gelince, Veli efendi: .., .,. • 

- Hasan, dedi, koş atımı getir. 
Sen de bir hayvana atla, kasaba
ya git doktora, kara..1<:>la haber 
ver. 

Bir ba,kasına: 

- Ali, sen de çocukları topla, 
arabaları koş, kızlara söyle iki üç 
yatak çarşafı kesip sal'gı yapsın
lar, kilerde bir binlik İspirto var 
onu al, bir fıçı da su unutmazsın 
tabii! ...• Yükle .. gel.. Öteki ara • 
baları önce yolla .. 

Diye emir yerdikten sonra ka
za yerine doğru atım sürdü. 

:;. ... 4 

Jandarmalar kazanın olduğu 
yere yetiştikleri zaman Veli efen· 
di, çiftlik up.kları ile beraber tu
tuşan vagonları söndürmiye uğra
!ıyorda. Trenden ortada bir eser 
yoktu. Sade, bir sürü demir yığı
m, kavl"ulmut tahtalar, cesetler 
vardı. Kazadan salimen lı."UJiulan 

fardan on kişi kadar, henüz neye 
uğraciıklarının farkma bile var • 
madan, Veli efendinin söy!edik • 
lerini birer makine gibi, clü~n
meden, dü!Ünemeden yaparak o
na '\"e adamlarına yardım ediyor
lardı. Üç kadın, saç, baş perişan, 
bir kaya dibine uğınmı§lar, ke -
n:tlenmi§ çenelerinden garip ıa
:rıp sesler çıkarıyorlardı. 

Ja~~lar gelirken sedye. 
ler getırmıtlerdi. Yaralılar sedye· 
lere kondu, ~lerinden vaktile u • 

zun müddet bir hastanede yat • 
mış olanı, elinden geldiği •e ak • 
Jında kaldı~ı kadarı ile, yaraları 
sarmakla meşguldü. Ötekiler, ya.-

rı yatmış vagonların araıında 
kimse kalıp kalmadığını araıtırı
yorlardı. Bir çok kimseler kaza 
hakkında fikir beyan ediyorlardı. 

- Raylar iki yüz metre boyw:1· 
ca bozulmuş .. 

- Son yağan yağmurlar her 
halde toprağı oymuş olsa gerek .. 

Bi,.denbil'e, Veli efendi bağır • 
dı: 

- Şurada ~r adam daha var. 
Filhakiv.a tepe üstü devrilmiş 

olan furgondan bir inilti duyulu· 
yordu. Veli efendi sürünerek va -
gonun altına girdi. Şimdi, Tiicu • 
dunun ön kısmı vc:.gonun altında 
idi, ancak ayakalrı dı§arda kal • 
mıJtı, yaptığı hareketlerle sırtı ifo 
bir şeyler kaldmnıya uğraŞtığı gö 
rülüyorda. 

O aralık rüzgar dönmüftü. A
levler Veli efendinin altında bu -
lunduğu vagona doğru yürüdüler, 
vagonu tutt?şturdular. Bir aleT 

' Yeli efendinin bacaklarını yala • 
dı, Jandarma ba!Çavuıu seslendi: 

- Veli efendi, çekil.. yanacak-
5Jn !.. 

Fakat Veli efendi bir türlü çe· 

Bu feei hadiseden on gün so~
ra, Veli efendi çiftliğinin önün • 
de sabaha karşı secde eder vazi
yette ölü olarak bulundu. ' .. 

Bu ölümün etrafındaki esrar 
bir tüı·lü an~lamadı. Aradan 
beş altı sene geçti. Fakat şimdi, 

bu hadisenin sebebini öğrendim. 

Bunu bana, Veli efendinin kahya
sı anlattı. Ona kimseye ,öyleme -
mesini tenhih eımi§ ama .. 

* * * Veli efendi furgonun altın~ 

girdiği zaman, yanmıya başlıyan 
hu tekerlekli odanın içinde, kapa
lı, küçük bir kamyon görmüştü. 

Kamyonun üzerinde bir kırmıu 

ay işareti vardı. Demek hu, bir 
hasta kamyonu idi, içinde de za
vallı müdaf aaarz hastalar ola • 
caktı. 

Ve ti efendi, ycwgu~una bak 
madan bütün gayretini topladı, 

sırtı ile koca vagonu oynatmıya 

çalışarak, kohmu uzatıp, ba§. aşa· 
ğı gelmiş olan kamyonun kapısı
nı açmıya. muvaffak oldu. Fakat 
daha ziyade ilerlcsıek-, lmnılcbt -
ınak kabil ~ildi. O zuman: 

- Hey .• diye bağırdı, uzat eli· 
ni birader .• 

Zavallı hasta her halde işitmiş 
olacaktı ki, içerden bir k:nnrldan· 
ma oldu ve, Veli efendiye doğru 
bir kol uzandı. 

Veli efendi, bu uzanan kolu 
görünee, sırtından soğuk bir du· 
f1Jll sızdrğrın Ye bütün damarla -
nndaki kanm dOnduğumr hisset • 
ti, Te ehnİ, istemiyerek geri çek -
ti~ Çünltü, bu el, bu uzanan el, 
üzerinde berabeyaz kabuklaJ' o. 
lan parmakları kemirilmi§, a.-.ucu 
çürümüt bar eldi;. ve ıağa sola u
Z&naı-a.k kendisini kwtar~ak o • 
lan öteki eli arıyordu. 

V elt efendi, bu cüzamlı elin 
kaı:tunıda &izleri anadan uğra-· 
mıt, bakıyor, bir tüdü bir hareket 
yapamıyordu. 

İşte bu ara.da, iaıularmalar o • 
nu çekip alnuşlardL 

'!eli ef en~i, çiftliğe döndüğü 
Takıt, yattı, dınlıenınek üzere ayu· 
du. Fakat o el, riiyumda l:ao-wna
na sar:ıbyor, Veli ef cndi hıLyba. • 
rak uyanıyordu~ 

Dokuz gece miitemadiyen bu 
böyle d~vaıa etti, nihayet onuncu 
gece, cüzamlı e), Veli efendinin 
yakasına, ona bir daha brrakma -
mak prtile yapışmı!lı. 
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Hakak talebesi cemiyetinden: 

Cemiyetimizin senelik umumi 
koo~esi t 8-11·932 tarihinde sa· 
at 14 te İstanbul HalkeYinde 
ahtediteceği.den iza arkadaş.la
na letıifi ra olunur. {4538) 

VAKiT 

BiLMECE: 1 
ZA!$4MWM A& 

1 Numaralı Bilmece 

Eugünkü bilmecemiz on keli
menin boş kalan yerlerine harf 
koymaktır. 

Kelimelerde şunlardır : 

1 - Anadoluda bir ~ehir. 

2 Dünyada arz lut'ası . 

't - Bir gazete ismi. 

4 - Bir ay ismi. 

5 - lstanbulda bir semt ismi. 

6 - Büyük bir Türk kuman-
dam. • 

7 - Meşhur bir Türk aktörü. 

8 Meşhur bir Türk şairi. 

9- Meşhur bir futbo'cü. 

ıo Meşhur bir pehlivan. 

1 - A. • a . a 

2 - A • 1 . a 

3-V. • ı 

4-H . i .. n 

5 - A. • a .. y 

6- G . i 

7 M. • s n. 

8 H • 1 

9 z 
10 - K . • td . . ı . 
f u bHm~ceyi hallettikten son

rn hal vnrnlrnsını &iize'ce ııakia· 
yınız. Yarın neşredilecek olan 2 

numaralı bilmeceyi de b:ılledi-

nız. 

'Dikkat 
Bundan evvel l O adetten iba· 

ret bilmecenin bal varakalarını 

bir zarfa koyup ve adresinizi de 

güzelce ycızaral< bilmece memllr· 
lu~ttna gönderiniz. 

10 gün: i.çiod.e bu bilmeceler 
b ilmece memurun;ı eonC!crilme
Iidir. 
Doğru halleden!ere birçok mü

kafatlar verecP-ğiz. Mükafatları
mız içinde koi saati, mfüekhep!i 

kalem, kitap, şeker, b:sküvi, çi
kolata vardır. 

Eğ!e11erek hediye almak isti
yenler bu fırsattan istifade et· 

melidir. 

pmft'll!mm1 ... am ... --=ma 
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l\lerkezi idaresi <:aı:ıca koprti lıaş:ı il 2623 
Sulıe A, Sirkeci .:\liılılirdar z:ıde Hım 22640 

Trabzon Postası 

(Karadeniz) 1 ~~~~0ci 
çarşamba 18 de. Galata rıhh· 
mından. 

lzmir - Mersin postası 

(1.nebolu) 16 ikinci 
teşrin çar· 

şamba 10 de idare rıhtımın-
dan lulltarlar. (5994) 
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.Her nevi kırt~~iye eşyası ·. 
ve mektep levazımı .. : _ 

. . . . ' . . ' ~ .· 

H er. turlü Fofo~raf 
~ ·- . . ' · Jevazıfui'.:. makineler -~ . · ~-.; · ..... 

· ve amatör işl~ri ' . 
' · 

Etem Pertev ıtr;yah 

Kütahya çinileri" 

I f-ıacizden 1nal kacznnak davasl ................................................ : ................. -............... . 

Biri erkek, biri k8.dı 
ikiMukadder var! 

Hayık ef. "Biri kadın, .biri erkek. Biri eş1 
nın sahibi, biri eşy~yı evine gUtürenJ,,dlY 

Hacizden ma\ kaçırmak da
vası ... lstanbul ikinci ceza mah
kemesinde, dün böyle bir dava
ya bakıldı. 

Mukadder isminde bir hanımın 
eşyasına haciz l<0nu l muş, eşya, 

"yedi emin,, sıfatile başkasına 

emanet edilmiş, eşya, bu vazi· 
yette iken lcaçırılmış, satılmış .... 

iddia bu! 
Mahkemede Hayik efendiden 

soruluyor: 
"- Yedi emin,, sıfalile tesel

lüm ettiğin bu eşyanın bu suret
le ziyaa uğramasına neden mani 
olmadın? 

- Nasıl mani ola bilirdim, 
Ef eodim. Ben, elimden geleni 
yaptım! 

Ve Hayık Efendi, işin nasıl 

otduğunu anlattı: 

- Efendim, bir kerre eşya 
icradan sade bana teslim edıl-
med.i. Ena üç kişiye teslim 
edildi: Biri Kağrthanede Lütfi 
Efeodi biri sütçü Şükrü Efendi... 
Biri de işte ben! Ama hesap, 
yanlız benden soruluyor! Bu Mu
kadder hanını, o sırada bir me
seleden dolayı beş gün ıçın 

evinden ayrılmaya mecbur olmuş 
ev:ndc yanhz kızı bulunuyormuş 
Mukadder Efendi gelmiş. •. 

- Mukadder haoımmı, Efen
dimi? 

- Efend im iş'n için de • i 
Mukadder var. Biri kadın, biri 
erkek! 

- ikisinin de adı Mukadder? 
- Evet, Mukadderdir, efen-

dimi 
- Peki, eşyanın sahibi Mu

kadder hanım .. 

- Tamam! Haciz oluoo.rak 
üç kişiye emaneten onun evinde 
bırakılan eşyayı Şebıadebafln· 
daki ev:ne ta11yan da ... 

- ·Mukadder Efendi! 

Tamam Mu!<adder Efendi! 
- Bu Mukadder Efendi necı? 
- Kapalıçarşıda Gelinc!k so-

kağında kanepecidir. Dört tane 
dükkioı vardır. Bir sırada dört 
tane... Yalnız iiumaratarını bil
miyorum! 

- Peki, _sonra? 

- Mukdder efendi, Mukadder 
hanımın evine geliyor. Kızına 
"kızım, ,, diyor. "Senin aoamn 
evine bir seneden evvel dö:ıme· 
si, imkars12dır. Sen, burada yat
nız başına ne yaparsın? gel, bu 
eşyayı bizim eve taşıyalım.,, kız 
razı o'.uyor, küfdür küldür ara
balar getiriliyor, eşya harıl ha
rıl arabalara yökletili_):or. 

- Seoiııı bir şeyden haberin 
yok? 

- Yok, efendim, yok ama, 
tesadüf bu ya, o sırada oradan 
bir tanıdığım geçiyor. Eu hali 
görUnce, koşup bana geliyor,. 
amaa, Hayık efendi, eşyalar 
ayaklanıyor. Yeti~!,, diyor, işi 
anlatıyor. 

Ben, hemen oraya ko~tum, 

üçüacü araba kalkerken yetiş

tim, "bu ne hal?.. dedim. Mu
kadder hanımın kızr, "ne var? 
Ben, ağabtyime gidiyorum!., de
dL l!eo, "sen istediğin yere g~ 
debilirs.n, ama eşya IG'adao p-

A k'beli raya adım atamaz. ı . 
mesul ofan benim!,, dedıdt· f 

Bunun üzerine, Mukadder e 
di lakırdıya karıştı. "Sen 
etme. Biz, eşyayı kaçırın•Y ~ 
Burad~n ora~·a naklediyorutd 
burada durmuş, ha orada f,, yt-

Ben, "öyle şey olmaı !,. 
Ju iÜraz cttimse, beni ;ko•~ 
vaştı. Hatta, elime şahitler ~ 
de po!lo, imzalı senet verd•· 

- Ne senedi? tf' 
- Yani "Zirde muharrer ·yf 

yanın kılına bile zarar ıelıO' 
cek fakn .. ,,, yollu senetl. ~,t 

- Peki, tiu 5euet sel11 

tarır mı? tıt' 
- Ne bileyim? Bakhflt• e(f' 

ra:u olsam da, oımasam da cJ f 
güldür güldür yolda.. Seot 
dım, çekildrm! 

- Sonra ne olmot? ~ 
- Sonrası, Mukadder ~ 

ğelmiş, eıyayı satmıtlar. Jli 
hesabı benden soruluyor. f 
buki benim hiç taks1rabJll 
tw! .J 

- Mukadder Efeddi, t' 
ne eliyor? ~ 

- O, iakir etmiyor. I 
tüccardtr. " Evet, etyayı "I 
l:..a1'io, Mukaddar Hanu11dl ~ 
vafakatiıe ... Ve parasını d';f 
para eksik olmal1S1Z1D7 ke . 
ne testim ettim ~ diyor. ~ıJ... 

Mahkemep Mukadder ~· 
manlCemeye çağrılarak ket> /. 
den İ%abat abnmasma Lüsöt'~ 
dö. Muhakemeyi, yedi kanii , 
ni cumartesi günü saat ofJ 
de bıraktı. ı 

Hayik Efendi, mahkedl ırl 
çıkarken, döndü, tekrar fi 
girdi: ~ 

- Reis Bey, yalnız Mu f 
Efeodiyi çaiırdınn. Eğe~,,~ 
kadder Hanımı da isterse~)' 
lunduğu yer yakındadır. 

den çıkınca, şoracıita .... " 
Hayik Efendiye mab!ly 

lüzum görürse, icabını 
ceği bildirildi... • /. 

Ticaret işleri Umulll , 
düılüğündeo : ~ 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve ııı r' ~ 
Iıakkındııld kanun hUkUmlcrlnC ~.tıl'...1 
yede yangın sigorta muamclltiJe ti i'A 

,ezıe P" 
lemek üzere te:ıctl edilmi§ oıao , ~ , 

t.n. §lrketlerindcn ıs,·1Gce tabW 101~> 4" 
(La Noşateluvaz - La :Neucııate~ ol f 
gorta şlrketi mU<lUrU umuınisr 11~' -' 
scltihtyetc binaen bu kere< ~~ ,p~r ,1 
ketin Ttl.rkJ;re umumt vcldlU~ cı-'..ı 
mına yapacağı 1ıtlerden doğacal' e611ell ~ 

defi• ,,. 
bUtun mahkemelerde dava. e ~ 

tiçttncU şa~ıs Slfatiarfie ııa.zır ,.e ..,~ 
zere M. F..cne Grosclaude'yi ıı..ı> ,.,, 

gclCil re 
ı cdlğlni bildirmiş ve ırızırn lttill1ıe 

ı :ııO 
vermiştir. Keyfiyet l<anun _,,r. • 

'" o'U,...v:ıfık göM.llmli' olmakla ı .... a .,. 
el buıcu1' 

Sult:ınahmet Sulh 1 111 

ğlndı•n: aıurl'~ 
Hazine veldlf taratıncJall 13 

"0 ııll 
ıwtında ,,. ıt) 

kızağacında Lean So rvatı a 
hnnede mukim Seyfettin pc~~ı.tfl' ,ıi' 

dıJV...,. -~j 
füamc edflcn bedeli 1~ııcıı.alcJfil S 
cnrl mub.akcmeslnde. uı( tmcfll~ 

i abCt e :J 
tArihlndc ına.hkcıncyc c ~ 0:rıı~ 
gundan ve cvnrkm ofr11I1In ~ 
ran hokkıı:ı.da muameleli J:IY~ 1<eroe'1 

·e ınuha ... 
rlne karar vcrtımlg ' _ .. rıı ....... 

Osııdff çaı ..- ~ı Y 
7 12 tı32 tarihine rn JDdaU 1~'111" J 
ıaat H e talik kdJa(irğ -et<il t'_i 

0 bir ~ -hl< 
kirda icabet etmedlti v ıu puw_ 
mcdlğf takdirde huRuk; b~J 
kanunaaun 41>2 IJlıcli ımB ycc"y, 
tıkan mahkemeye kabul cdilml~ 
bcyyfn fşbu muamcrerr gtY&P 

tc~ olu&W". 

.. 
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3
UncUKolorduSallnalma 1 

Komisyonu llAnlar. 

yerli mamillitınden 5,000 kilo 
krı sabunlu saraciye köselesi 
'Palı zarfla münakasaya konul

llıı.ıştur. lbalesi 1-12·932 tarihine 
~llsadif perşembe günü saat 

te yapılacaktır. Taliplerin şart-
h•11ıe ve ü . • •. - k 
6 n munesını ogrenme 
Vtere her gün Ankarada M. M. 

' •atınalina komisyonuna mü
:~caaUarı ve münakasaya itlirak 

eceklerin o gün ve saatinden 
~l\'el teminat ve teklif mektup· 
~ını makbuz mukabilinde mez· 
le~ komisyon riyasetine verme· 
tı, ( 1 O:l3) (5923) 

,,. :t. :,. 

(
6 

Yerli fabrikalar mamulatmdan 
S,OOO) metro boz renkte ka

P\ıtluk kumaş kapalı zarfla mü
~ka~aya konulmuştur. ihalesi 

lkinci Teşrin 932 tarihine 
~Oıadif pazartesi g\!nü saat on 

VAKiT 

Istanbul ve T rakyaŞeker fabrikaları 
TUrk Anonim Şirketinden : 

Doğrama Mlaakasası 
17 Teırinisani 932 Perşembe gününe kadar temdit olunmuştur. ••••• 

PERTEV 

PERTEV Şt!rubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

1 Devlet Demiryolları ilanları 
430 kalem vilaçe Tıbbi malzemenin kapalı zarfla ümnaka· 

sası 29 ikinci Teşrin 932 Salı günü saat 15 te idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
beşer Hraya satıJan şartnamelerde yazılıdır. (5938) 

16· 11· 932 tarihinde Kütahya • Baiıkesir hattında yapılacak ba· 
zı tamirat dolayısile 309 No. lı katarımız bu tarihte seyrüsefer 
etmiyec~k ve 17-11·932 tarihindP. Balıkesirden hare'.<et edecek
tir. Keyfiyet ilan olunur. (5997) 

120 Ton petrol, 10 ton piz gaz, 10 ton benzin, 400 ton rezidü 
ve 50 ton sijrşoför yağının kapalı zarfla münakasası 7 Birinci 
Kanun 932 Çarşamba güuü saat 14,30 da idare bioasmda yap'· 
Jacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6045) 

Doktorlar 
Doktor 

Ara Nişanyan 
Muayenehanesini Beyoğlunda Tokatılyan 
oteli ynmmlıı. Mektep sokağında 3l5 nu· 

marada yeniden kllşat etmiştir. 
Hastalarını her gün sabahtan ak§ama 

kadar kabul eder. 
Telefon: 40848 

Diş doktoru 

Arşak Sürenyan 
Beyoğlu lstlklAI caddesi numara 808 
Mısır apartımanı. Müracaat: Cuma pn· 
zardan m:ındn .her gtln 9 - l3 ve ll5 - 17 

ye kadar. Telefon 40~24 

Doktor 

A. Kutiel 
~n.rıı.köy, Börekçi fınnı kar§ısmda No. 

34 

Uoktor 

Cevat N. Zekai 
S1n1r mUtehaasıaı 

Muııyl'.'nehaneslni Babı0.11 karşısında An
Kara cacldl'.'sl No. 4i ye tevstnn naklet -

mlşUr 

Doktor 

'ftedir. '1 al"plerin şartname ve 
ııorııunesini görmek üzere her 
ıtln Ankarada M. M. V. satın 
•lına komisyonuna müracaatları 
~e. rnünakasaya iştirak edecek
ttırı o gün ve vaktinden evv~l 
tklif ve teminat mektuplarını 
iıııkbuz mukabilinde mezkur ko
~i~Yon riyasetine tevdi eyleme
tı. (1018) (5843) 

Eyüp Sulh lcra memurluğun· 
dan: Bır borcun alınması için 
mukaddema tahtı hacze alman 
bir adet bufe ve beyaz bir adet 
çini soba 20- 1 1·932 tarihine mü
sadif pazar günü saat 13 ~en 
itibaren Beşiktaşta Sinanpaşa 

mahallesi Hasfurun caddesinde 
5 ve 7 numerolu apartımanın 

önünde açık arttırma suretile 
paraya çevrileceğinden talip 
olanların yevmü mezkurde ma
hallinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. (5413) 

Ankara caddesinde - ) 

Orbanbe~!~~Jı~rmek ?~.~~~i:n V AKIT 111 
yurduna müracaat. -' 

Emin Şükrü 
Dah!ll hastalıklar mUtehaıısısı 

Iatanbul Sultanmahmut türbesi, Babı· 
rı.ıı caddesi, No. 10. Telefon muayeneha

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
••Her glln öğleden sonra saat 14-18,. 

* * * ~ Altı yüz bin kilo saman kapa-
ıarf usulile münaaasaya ko· 

~l111uştur. ihalesi 7 kanunuevvel 
~2 çarşamba günü saat l 5tedir. 
d ttnamesini görmek için Fın-
1klıda üçüncü kolordu salınal· 
~l komisyonuna ve münakasaya 
'tlirak için de vaktinde teminat 
•t teklif mektuplarını Ankara 
~trkez kuırandanlığı satınalma 
0nıiıyonu riyasetine makbuz 

""k"blltncle •ermeleri. 
(1030) (6055) 

Q· l~tanbul Asliye mahkemesi 
ltıoci Ticaret dairesinden: 
~ .!9/10/931 Pt>rşembe gunu 
t. illamış vapuru ile balıkçı kayı
~ llıüsademesinden dolayı mah
~ttı~ye tevdi edılen1 raporun 
"1 •dıken alınması mez -:fır vapur 
t \rarisi tarafında!! talep editm·ş 
~. ~ahkeme günü 19/l 11932 
._'

1b10e müsadif Cumartesi günü 
at 13 olarak tayin edilmi~tir. 

)ti ~apar alınırken gemı veya 
klerle alakah ve kazada za

~•t.lı herkesin ve yahut vekille· 
Jc l)ın muayyen olan günde mah
ltlttı.Jede hazır bulunmaları lüzu

lo~ ~eniz Ticaret kanununun 
İla S lnci maddesine tevfikan 
~nur. (5435) 

\j 'buı Asliye mahkemesi 6 mcı hukuk 
'den: 
~lı.ıy 

' !{ c lianım taratmdan koca~ız Kumka-111, llYutu sokakta 86 numarnlı hanede 

' 1'.:rnın oğlu Ahmet Efendi aleyhine 
111_ Olun _ ~ an boşanma davası hakkında ve-

'~'~haı mumaileyh Ahmet Efendiye 

S ~bl!~ gönderilmiş ise de mumo.lleyh 

'tı. 1lt tndının hanel mczküru terk ile blr 
tı)'lltt eçhuıe gittiği mUba,,q!rf ve heyeti ih· 
'l'eaı 

ttbu tneşrUhatından anlaşıllllI§ ve ııa.-
~~ ~at icrası kararglr olmuş bulundu-

tl\ıı ıar~tllıt U&nm !erdasmdan iUbaren 10 
tb... 11lda 

'lll.tttı l?ıezkür dava nrzuhnllne cevap 

' ~Ye lo 2? 't Yevnıı tahkikat olarak tayin o-

~ ~ l&ta Ciliniaanı 932 pazar günU saat 

it' llbuı llBliye mahkemesi altıncı hu-

·~~ 11nd ltı, tttıg1 lake tahkikat hO.kiml huzuruna 
~t lı-- dirdc hakkında gıyaben tah-
Oiııı._ -·"' oı Urıa 

it ~~ catz tebliğ makamına kııim 
IItn olunur. 

Qt . ıt· 
'°~'kt,4 ıralık hane 

•k 9. tJliasfırın Kazanasmaz 
~ cuz, kullanışh. (5330) 

Cia llsı~ıık 
1~ar, V Ron1atizn1a, 
~ er~m 

Fatih ııulh lkln<'I hukuk h!lklmllğlnden: 

İstanbul defterdarlığının Aksarayda Hor· 

horda Bozacı sokağında 14 numaralı hanede 
sakin Vehbi Usta aleyhine lknme edildiği a

lacak davasmm cari muhakemesinden müd

dei larnfındnn gclmlyen müddeialeyh hak· 

melell gıyap kararmm tebllğiıil istemiş ve 

iki ıut'a resmt vesika ibraz etmiş ve mua
me1cı gJynp kararının tebliğini istemiş ve 

talebi \·ak! mahkemece tasvip edilmiş ol· 
maltla tarihi iltımdıın itibaren 10 gün zar

fında itiraz etmez ve dc.finl beyan eylemez 

ve mahkemeye gelmezseniz vak'ayı ikrar ve 

kabul etmiş olacağınız ve yevmi muhakeme· 

sinin de 5 - 12 - 932 sant 10 da icra edi
leceği ildn olunur. 

Kadıköy icra dairesinden: Bir 
borcun tem ni istifası zımnında 
mahcuz o'up satılarak paraya 
çevrilmesi mukarrer bulunan 
elektrikle müteharrik kebir maa 
teferruat banyo ve bir yazıhane 
ve bir daktilo makioası ve kıris· 
tal camlı dolap ve bir kütüpha
ne ve bir ayaklı s'.nger makinası 
ve saire 19· 11·932 tarihine te
sadüf eden Cumartesi günü saat 
1 O dan 12 kadar açık arttırma 
ile lstanbul Yeni posta hanenin 
arkaıında Türkiye hanı önünde 
kati ihalesi icra kılınacağından 
% iki b~çuk resmi dellaliye ve 
ihale pulu müşterisine ait o!mak 
üzere taliplerin mezkur gün ve 
saatta mahaJlinde bulunacak me· 
mora müracaatJeri ilan o~unur. 

(5416) 

Kadıköy icra dairesinden: Bir 
borcun temini iıtifas1 zımnında 
mabcuz o!up satılarak paraya 
çevrilmesi mukarrer bulunaa bir 
adet maden banyo Kadıköyünde 
Y eldeğirmeninde Akif bey so· 
kağında Valp:reda apartımanın
da açık artırma ile 23-11-932 
tarihine tesadüf eden çarşamba 
günü saat 14 ten 16 ya kadar 
satılacağından yüzde iki buçuk 
resmi tellaliye müşterisine ait 
olmak üzere taliplerin mezkur 
gü:ı ve saatte mahallinde bulu
nacak memura müracaatları ilin 
olunur. (5432) 

Saraca, Kemik, Sinir, 
diş 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Keşif bedeli 852 lira 16 kuruş olan Beyoğlu hastanesinin ta

miri pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin keşif evrakını görmek 
için Levazım Müdürlüğüne, pa?arlığa girmek için de 64 liralık 

teminat makbuzile beraber 17-11· 932 Perşembe günü saat on 

beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (5948) 

Şilenin Üvezli ve Alacalı köylerinde inşa o!unacak mektepler 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Tal~p olanlar şartname 

almak ve keşif evrakını görmek üzere her gün Levazım Müdür

lüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de teklif o'u· 
nacak bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuz 

veya mektubu ite teklif mektuplarını 5· 12· 932 Pazartesi günü 
saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. (605]) 

Bakırköy Belediyesinden: Bakırköy civarında başı boş olarak 

dolaşırken tutulup belediyece tahtı muhafazaya alınan duru iki 
adet kısrakla bir tayın ve tasmasız ve ağızhksız yakalanan kah-

ve reıJginde av köpeğinin bir haftaya kadar sahibi zuhur etme· 

diği takdirde satılacağı ilan olunur. (6048) 

İstanbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

932 senesi ikinci takıit Müskirat Bey'iye rubsatiyelerinin teb· 
dilıne başlanmıştır. 30 Teşrinsani 952 tarihine kadar bilumum 
müskirat bayilerinin yeni tezkerelerini almaları muktazi bulundu· 
ğundan ellerinde mevcut bey'iye ruhsatiyeleri ve nufus cüzdan
Jarile birlikte Başmüdüriyete müracaatları ve mezkur müddetin 
hitamından sonra tezkerelerini teddil ettirmeyenlerden kanunu 
mahsusuna tevfıkan iki kat resim alınacağı ilan olunur. (5901) 

• TÜRKİYE i 

UroloO - Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastalıkları mütehassısı 

Muayenehane: Tilrbc, Mnhınudlye cad· 
dest. No. ıo. Telefon 22622 

Operatör - ürolog doktor 

Mehmet Ali 
ldmr yollan hastalıkları mütchassı111 

EınlnönO (Sabık Knraka§) hanmıı. 
aakletmlştır. Cumadan maada her gün 

hastalarını kabul ve teda\1 eder. 

Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe ve kadın h::ıstalıkllU".ı mUteha.ssısı 

Beyoğlu lsUkUU caddesi Rus sefareti 
)"nnınd:ı No. 451: Tel B. O. 200:1 

Her gtln öğleden sonra 

Doktor - Operatör 

Nuri Mahmut 
Doğum ve kadm htıstalıklnn mUtehauısı 
!\l:ıçlmda: Sllfıhane caddesi Berna a· 
ı•artımanı, No. ı. Telefon 43562 (4934) 

Zayi 
lstanbul ziraat bankasından almış ol

duğum ··s97,, numrolu tasatruf cüzdanı· 
mı \'e kumbaramı ve mührümü zayi et· 
tim yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 

Beyoğlu Tnrlab:ışı 24 numrolu ha· 
nede mukim Güzin. 

VAK 1 T 
GUnedcllk, Siyasi Gazete 

Istanbul Ankara Caddesi, V AKIT )'W'du 

Telefon Numaralar1 
Yazı işleri telefonu: 24879 

.tdaro telefonu : 2!S70 

Telgraf ndresl: İstanbul - VAKiT 

Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : - - -
Türkiye Ecnebi 

Senem: 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 750 1450 • 
3 aylık 400 .. 800 • 
ı aylık 150 

" 300 • 

ilan Ucretlerl : 

Resmi ıı~nlnrın bir snt.ın 10 KUJ'Uf 

Tfcaı1 ll~lann bir s:ıtın 12,5 c 
Tlcnr1 llô.nl:ınn bir santimi 25 c 

KUçUk illnlar: 

lllr defası 80 lld defası 50 Uç aetıun 85 
dört defası 7~ \'e OD defası 100 kUJ"UftUr 
iç aylık llG.n verenlertn bir defası mecca

oendlr. Dört satın geçen uo.ıııarm ta.zls 
sRtırlan beş kuruşt.ıuı besap edilir. 

\'AKIT MATBAASI - lSTANBUL 

SAHtBI: MEHMET ASIM 

Umumi Neşriyat MüdilrU: FiKRET ADIL 



• 

1 

Sayıfa ı! 

1 LiRAYA 
--··-·ı Yüzü ile kuş tüyü yastık 

lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasm· 
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 

l 2 liradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 
bulunur. Ankarada satış mağazası : Saltı Franko 

1,elelon: 23027 

Sihhat ve içtimai muavenet vekaleti 
Hudut ve sahiller sıhhat umum 

miidürlüğünden: 

Çanakkale .:>ahit sıhhiye merkezi binasma yaptırılacak kalorife· 
rin aleni münakasası Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İs· 
tanbul limanı sahil sıhhiye merkezinde mütefekkil komisyonda 5 
Kanunuevvel 932 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 te 
icra edilecektir. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere Ankara· 
da Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü ayniyat muhasip· 
liği ile Çanakkale sahil sıhhiye merkezine ve istanbulda mezkur 
merkez levazım memurluğuna müracaatları. (5977) 

Eyi ve tam uir sibhat için 
muntazam bir hazim taZımdir.. 
Tatli müleyyin ve taami litif 
olan Eno:s "Fruit Salt"· size 
bunu temin, mideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder. 

Bu 

Nedir? 

VAKiT 

Istanbul Dardüncü icra Me· 
murluğundaa: Müteğayyip Aoas· 
tas efendinin hissesine vaziyet 
eden lstanbul defterdarlığı ile 
lsak efendinin şayıan tahtı ta· 
sarrufunda olup şuyuun izalesi 
içün açık artırma suretile sattı· 
rılmasına mahkemi aidensince 
karar verilmiş olan ve tamamına 
(1365) lira kıymet takdir edilen 
Galatada Arap cami mahallesin
de perşembe pazarı caddesinde 
eski 96 yeni 77 numerulu bir bab 
kargir mağazanın tamamı açık 
artırmaya vaz edilmiş 24-11-932 
tarihinee şartnamesi divanha· 
neye talik edilerek 15-12-932 
tarihine müsadif perşenbe günü 
saat 14 den 16 ya kadar lstan
bul dördüncü icra dairesinde 
açık arttırma suretile satılacak
tır arbrma ikincidir birinci artır· 
mada (500) liraya talip çtkmıştır 
bu kere en çok artıranın üzerin· 
de bırakılacaktır. artırmaya işti· 
rak içün yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi alınır müterakim 
vergi, vakıf icaresi, belediye 
rusumu müşteriY,e aidtir. 929 
tarihli icra kanununun 119zuncu 
maddesine tevfikan hakları tapu 
sicillerile sabit olmayan ipotikli 
alacaklılarile diger aJikadaranıo 
ve irtifak hakkı sahiplerinin ve 
bu haklarını ve hususile faiz ve • 
masarife dair olan iddialarını·· " 

TELEFUNKEN 343 
MEVSiMiN EN HASSAS 

VE EN YENi RADYO AHiZESi 

Telefunken 343 Parazite kar,ı ayar

lıdır, kendiliğinde Fading'i düzeltir, 
doğrudan doğruya okunabilen ışık· 

lı istasyon gostercisi vardır. Yüksek 

konu,anı Elektrodinamiktir. .. • ~·. 
ii #l ll___.#1 ....... il , ..... ) :.--ı1~3 #1 :ı 

' B O U R L A B 1 R A D E R L E R v e S sı ve S A T 1 E ilin tarihinden itibaren' yirmi · ~ 
J'ÜD içinde evrak müıbitelerile --------- ---------------
bildirmeleri lazımdır aksi halde it arıyorum Istanbul yedinci icra dl 
hakları tapu sicillerile sabit ol· idareye muktedir, çok tecrü· luğundan: Bir borçtan 
mayanlar satış bedelinin paylaş· bekir, yeni, eski Türkçe, Fran- mahcuz ve paraya çev 
masından haric kalır. alakadar· sızca, Almanca, fo,...:lizce, ltal· mukarrer camlı dolap taht• 
Jarın işbu maddei kanuniye ah- yanca, beynelmilel ic:.ıret, nak- ve sair bu gibi emval 20 'F 
kamına ıöre haraket etmeleri liyat, komisyonculu~, sigorta, sani 932 tarihinde saat 11 l 
ve daha fazla malumat almak daktilo v. s. işleri bilen, ciddi çukta Beyoğlunda Taksimde J 
isteyenlerin 932-847 dosya nume· ve faal bir zat iş aramaktadır. No. lu berber dükkanı ö~ 
rusile memuriyetimize müracaat· Adres: Binbanasto kabristan 12 paraya çevrileceği ilin ~ 
Jarı ilin olunur. (5433) Beyoğlu. (5328) (W 

Çocuklara mahsus 

HAYAT KiTABI 
Hayat - Kumbarası 


