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Meclisi Açılıyor 
Gazi Hazretleri bu münasebetle çok 
ltıühim bir nutuk söyliyecekler 

QiYaset divanı azaları fırka grupu toplantısında seçildi 
nutku dinlemek için Ankaraya 
gel.mitlerdir. 

Reisicümhur hazretlerinin nu· 
tuklarından sonra riyaset ve riya· 
set divanı intihabatı yapılacak • 
tır. 

Fırka gurupu dlln 
toplandı 

Ankara, 31 (A. A) - Cümhu· 
riyet Halk fırkası Meclis grupu 
bugün öğleden evvel umumi reis 
vekili ismet Pş. Hı. ıiin riyase· 
tinde toplanmıştır Fırka riyaset 
divanının kararma tevfikan Ba
hkesir meb'usu Kazım Pş. Hz.nin 
B. M. Meclisi reisliğine, Trabzon 

_ l!larDk 111lllet mecll•lnln geçen seneki lçthnalarından.. meb'usu Hasan, Bursa mdb'usu 
>tile ~il, 31 '(HU9Uıi) - Bü - alnmıııtır. Gazi Hazretleri nu • Rafet, Bursa meb'usu Esat bey
~ıllet meclisi bu gün aaat on tuklarmda bilhassa harici siyase- lerin reis vekilHklerine namzet· 

8çılacaktır. Celse en yaşlı timizin ıon bir senelik vaziyeti likleri azanın reylerine arzedil -
~~ .ç.1<lı1dan •?nra üaerınde duraCaklar, Ruıya, Ital- miş ve her birhli ayrı ayrı mift· 
tlcl..1u )a~~lacak .v.e .. ekserıyet y~ ve lranla münasebetlerimize, tefikan kabul edilmişlerdir. 
~eli t&kdırde Reıııcumhur Haz mılletler cemiyetine girmemize Müt e ak i ben meclis divanıida
~baı~e arzedilecek ve Büyük ve iktısadi meselelere temas ede- re amirliklerine Mardin meb'su 
'~ ıı aalona gelerek bekleni - ceklerdir. irfan Ferit, Beyazıt meb'usu Ha-

~klarını söyliyeceklerdir. Misafir Iran hariciye nazırı lit, Artivin meb'usu Mehmet Ali 
~cft un memleketin her tara • nutku Riyaseticümhur locasın - Beylerin ve katipliklere Afyon 
~nlenilmesi için tertibat dan dinliyecelctir. Bütün elçiler (Alt tarafı 2 Mi .agılada) 
') ., .. .:::::::::::::::::::-................... .......................................................................................................................... . <. ............................................................................................................................................... . 
'ro ağanın Istanbuldan Ankaraya 

h iki senelik Hava hatları başlıyor 
~1ovarda~ları 

Bütün Anadoluda hatlar yapılacak, Diyaııbekire de Ame
rikadan gelecek tayyareler işlemeye başlıyacakhr 

!>OO ~İLOMETRO ~p 

ESKİSEHlR 
o· 

~AAT •Z 

Istanbul - Ankara yolu 2 eaate iniyor 1 

Memleketimizde hava seferleri 
yapılması hakkında hükfımetimiz
le CvrtissWright Amerikan tay-

yare şirketi arasında bir müd
dettenberi devam eden müzake-

reler neticelenmiş, seferlerin 
başlaması için lazım gelen ilk 

hazırlı!dar bitirilmiştir. Bir haf· 
taya kadar Amerikadan vapurla 

Kiogbird modeli iki Gurtiss 
tayyaresi şehrimize getirilecek, 
bunlar derhal kurulduktan sonra 

Ankara·lstanbul havai hattına 
tahsis edilecektir. Ankara· Islan· 
bul havai postası her gün işle· 
yecek, yolcu ve posta taşınacak-

tır. Bu hatta tahsis edilen tay
yareler sekiz kişiliktir. Her biri· 

motorları vardır. Tayyare, bir 
kaza netices:nde motorlardan 
biri bozulduğu takdirde tek mo. 
torla havada yoluna devam ede 
biJecek surette imal edilmiştir. 
Tayyarelerde alıcı ve verici birer 
radyo makinası da vardır. Bu 
tayyareler Ankara·lstanbul yolu· 
nu iki saatten bir az fazla bir 
zamanda ala bileceklerdir. Bu 
hat üzerinde tayyare istasyon· 
Jarı ve mecburi iniş yerleri ha· 
zırlanmıştır. 

Ankara Diyaribekir istikame· 
tindeki havai miinakalat da evvel
den mevcut diğer üç tayyare 
He temin edilecektir. Yeni tay
yarelerle beraber iki Amerikalı 
pilot ve iki makinist de §ehrimize 

Milli güreş takımımız tesbit edildi: 
- --

Takimımız ,unlarclır : 1 -Çoban Mehmet, 2 -Mu•tafa,3-Nuri 
4 - Yusuf Aslan, 5 - Saim, 6 - Abbas, 1 - Mustafa 

Balkan milletleri ıamplyonlnnnm lt • 
tiraklle yapılacak gUre~ müsabakalan gtı. 

nU pek yakınlaştı. BütUn Balkan sporcula· 
rı arasında hararetli bahlslere cebcp olan 
bu rnUsabakalarda, pchllvanlarmıızm bUtUn 
rakfplerlnln sırtlarını yere geUrmelerinl, en 
kuvvetıl olduğumuz bu spor §Ubeslnde, 
diğer §Ubclerdeki muvaffaklyetslzllklerlmizin 

ncısmı gidereceğimizi umuyoruz. 
Perşembe glliıU başlıyacak bu mUsabaka· 

larda mill1 formamızı giyecek gUreı takı· 
mımız e\-velki alqıam kat'ı wrette teablt e• 
dilmlştlr. Federasyon azasından Seyfi Cenap 
Beyin bu mevzu üzerinde ••v AKIT,, a yaz
dığı krymeW tetkiki karllcrf.mlze spor llÜ· 

tunlarımızda takdim ediyoruz: 

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

Çarşı esnafının derdi: 
Tamirsizliktir •• 

• 

Çar,ının bir kB,esl ve Cemlyetlerlnln reisi lsmall Hakkı Ber 

Cemiyetleri dolaşarak faaliyet Bütün Avrupanın " Grand pa-
lerini tesbit etmiye ve dertleri- zar ,, dediği ve rıhtıma ayak 
ni dinlemiye devam ediyoruz. basan her seyyahın bir kere zi
Dün de kapalı çarşı esnafı ce· yaret edemeden gidemediği şu 
miyetile konuştuk. Cemiyetin re- koskoca çarşımızın haline ba
isi Krımi zade lsmail Hakki B. kaoız. 
şu izahata verdi: b ( Ismail Hakkı eyin verdiği 

- Her şeyden memnunuz, 
uıun izahata nazaran bu tamir 

hiç bir şikayetimiz yok. Fakat meselesi muhtelif safhalardan 
tek bir derdimiz var ki tam se· 
kiz senedir devam eder: Çarşı- geçmiş ve nihayet Büyük M. 
nın tamiri. (Devamı onuncu sayıfada) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t:::::::::::::::::ı:ı:ı:::ı::a 

Hayat sigortası 
.. 

- Beyfendiciğim, bizimki ıçin doktor yarı ölmüıtiir 
dedi. ö!enlerin ailesine verdiğiniz tazminabn yarwaı al~ 
nuya geldim.. 



Sayıla 2 

Bugün Büyük 
Millet Meclisi 

Açılıyor 

(Baş tarafı 1 inci sayrfada) 

meb'usu Ruşen Eşref, Çanakka· 
le meb'usu Ziya CeYher, Yozgat 
meb'usu AYni, Denizli meb'usu 
Haydar Rüştü Beylerin nam.iet
likleri kararlaştırılmıştır. 

Fırka riyaset divanınca Fırka
nın meclis grupu Reis TekiJJik
lerine namzet gösterilen Afyon 
meb'usu Ali ve Telcirdağ 
meb'usu Cemi, Beyler meclis 
grupu heyetince! Reis vekiJJik· 
]erine intihap olunmuşlar ve 
grup idare heyeti azahklarına 
sabık İdare heyeti azasından 
Giresun meb'usu l~san Paşa, 
Gazi Antep meh'usu Kılıç Ali, 
Antalya meb'usu Rasih, Etıurum 
meb'usu Aziz, Sivas meb'usu 
Rasih, Samsun mel>'usu Emin, 
Adana meb'usu Zamir Bah
keıir meb'usu Ati Şuur1' Beyier 
ibkaen ve münhal bulunan bir 
azalığa da Kırklareli meh'usu 
doktor Fuat Bey intihap edile
rek müzakereye nifıayet veril
miştir. 

Meclise gelen 
IAyllialar 

Meclise gelen layihalar arasın
da bazı idam mazl>ataları, tefsir 
tezkereleri, Şükrü (Bolu), Emin 
(Eski§ehir), Sırrı Gafer (Eskişe -
hir), Tahir . (Manisa), Necmettin 
Sadık (Sıvas) Beylerin ınasuni -
yetlerinin kaldırılmasına dair la
yihalar vardır. Son layihaların is· 
tinat ettiği meseleler ehemmiyet
siz olduğu i~in takibat devre so-• 
nuna kalacaktır. 

Gedikli küçük zabit ve ihzari 
mekteplerinin askeri liseleri tale
besi gibi iaşeleri, İtalya ile akte
dilen bitaraflık, uzlaşma ve adli 
teniye muahedesi müdtletinin u
zatılma11na dair layiha, adliye, 
hariciye encümenlerine haYale e"" 

dilmiştir. 

izcilerimiz geldi 
Ankarada yapılan bUyük geçit 

resmine Istanbuldan ittirak eden 
izcilerimiz <IUn febrimize dön
müşlerdir. Büyük geçit resminde 
en çole aJAkayı ve takdiri cel
beden lstanbul lisesi izcileri dün 
sabah gazetemizin önünden ge. 
çerlerken durmutlar Te selim 
vaziyeti alarak "Vakıt,, şerefine 
Oç kere "yaşa,, deye bağırmış· 
lardır. 

S cvğili çocuklarımıza te;ekkür 
ediyoruz. 

Orman müdürleri 
arasında tayinler 
Ankara, 31 (Yakıt) - Sinop 

orman müdürlüğüne lzmit orman 
müdürü Şevket, lzmit orman mü
dilrlüğüne Kütahya orman mU-
dürü Seyfettin beyler terfien ta
yin edilmişlerdir. 

Kütahya orman mUdürlüğüne 
ıle Bursa fen kontrolörü Feyzi 
'!e Bartmda Furna ormanı ko
aıinrliğine de Jzmit fen miihen
dlılerinden Cevat IJeyler getiril
ınitlerdir. 

VAKiT 
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1 o Telgral Baberlerl o j .................................................................................................................................................. .-. ........................ , .. 

Venizelos nihayet islif a etli 
aaaa•aawaaaaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .. aaaaaaaaaaaaaaaaaıaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaıaaaa 

Yerine geçen ve kıralcılıkt8n 
vaz geçtiğini 

bildiren 
Atina, 31 (A.A) - Fırka reis

lerinin reisicümhur M. Zaimisin 
riyaseti altında akdetmiş olduk
ları konferans kabinenin teıkili 
vazifesini M. Çaidariıe tevdi et· 
meğe karar vermiş ve bunun 
üzerifie M. Venize!os istifa et
miştir. 

Atina, 31 ( Hu. Mu. ) - Dün 
siyasi fukalar rüesası, ikinci da
fa olarak Reisicumhurun riyaae
tinde toplanmış Ye kabine teıki-

fırka reisi Çaldaristir 

li meselesinı görüşmüı1erdir. Bu On üçüncü dafa başvekillikten istifa eden 
iclimada Ba~veliil M. Venizelos, ihtiyar politikacı M. Veniz.eloa 
bilhassa M. Çaldarise heyecanlı I 
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sına muallak tutacağını söyle
miştir. Milli radikal fırkası reisi 
Ceneral Kondilia, yeni kabinede 
milıi müdafaa nezaretini kabul 
hususunda kendisine yapılan tek
lifi kabul eylemiştir. M. Çalda
risin , Veniıelistler tarafından 
mecliste o'.strilisiyon yapıldığ• 
takdirde, kendisinin diktatör sı
fatile iktidarda kalması için Ce
neral Kondiliıle anlaşmış olduğu 
siyasi mabafilde söylenmektedir. 
Buhranın halline doğru •• 
Atine, 31 ( A. A. ) - M. Çal· 

. daris, yeni kabineyi teıkil Tazi
fesini kabul ettiğini gece yarısı 
beyan etmiştir. 

bir hitabe irat ederek memleke-
ti kurtarmak için bütOn siyasi 
fırkalar rüesasmm İftirakile mil-
li bir temerküz kabinesine işti-
rak etmesini hararetle rica et-
miş ve kr.ndi fedakarlığını göt
termek için on üç defa baıvekil 
olduğu halde, kendisini M. Çal
caris:n emri altına koymağa Ye 
milli temerküz kabinesinde, na• 
2aretsiz bir vazife kabul etmeğe 
hazır bulunduğunu söylemiştir. 

Halbuki M. Çaldaris milli te
merküz kabinesine girmekten 
sureti ~ati yede İmtina eylemiştir, 
M. Çaldaris'in bu imtinaı ve 
kabineyi, kendisinin istediği şe
kilde teşkil etmesinde israr et

mesi üzer:ne ...sıyasi fırkalar rü
esası, başve~aletin M. Çaldariıe 
tevdiine sureti l<atiyede karar 
ver mjşferdir. içtima bir ıa·at le a
dar sürmüştür. 

Çaldaris, bu karar Uıerine 
yeni kaliineyı teşkil ntifeıini 
deruhie etmiı Ye siyasi ôostla
rile mUşavereye bıflimıtht. M. 

Yeni mllll mUdafaa nazırı 
Kondllls 

Çaldaris yeni llabine Ji!tesini 
çartamba günü, Reisiçümbura 
Terecektir. 

Tarakkiperver abrar fırkaısı reisi 
M. Ka fandaris yeni kabineye iş
tirakten katiyen imtina eylemit
tir. M. Papaanaıtasyo ise yeni 
kabineye ıirmeği, iotibayatta 
temaili nisbi usulünün muhafaza· 

M. Çaldariı llu rıiUnasebetle 
demiştir ki: 

" Bana yardıma hazır l>ulun•n 
muhalefet fırkalatı reisletile y_. 
ni l>ir kabine teıliili için yarın 
etraflı surette mOzakerede bulu
nacajiz. 

MOıtakbel faıltyttı ... ın ..... 
Jarı, emek ve çalışma mahsulü 
olan t&1arrufları Jlyilii veçhile 
ve namus dairesinde idare et
mekten ibarettir. B·u 'v"aıife, gOç 
ve çetin bir iştir. Takip edece
ğimiz yol da dik ve sarphr. Fa
kat biz bu ..-.aaif eyi Tdtfflbt ed8 
ceğiz. ÇUnkü Yuoanlstamn rneıi
faati, bu noktadadır. 

Bu VB!İfeyi UstUnılize alırken 
memleketin l<uvvei maneviyesini 
yükseltmek, itibarını H mali 
kunetlerioi düzeltip eski haline 
getirmek buıusunda parlimedtO• 
nun ve efkArı umumiyenin bize 
yardım edeceklerini um~yorııas • ., 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dün akşam Borsada Osmanlı 
bankasına iki hayduduiı baskını 

3400 lira aşırdılar, büyük kasadaki lOObin lirayı alamadılar 
Bursa, 31 ( Huıusi) - Bugün Bursanın Os

manh bankası Amerikanvari l>ir baskına ve bir 
soyguna uğramışhr. Akfam tam ortalık karara
cağı ve bankada el ayali çekileceği l:Jir sırada 
saat on altı buçukta resmi luyafetli iki kişi 
bankaya girmiş, silahları çekerek memurları 
çevirmişlerdir. 

lçerdeki memurlar bu tehditten korkarak hep 
bir araya toplanmıflar ve bu snada iki haydut 
kasadaki 3400 lirayı almışlardır. Haydutlar me-

1 
murlarm gözü önünde Üzerlerindeki elbiseyi ata
rak altından çıkan diğer bir elbise ile savuşwp 
gitmişlerdir. Bu iki cüretkir haydudun eline 
geçen para üç bin dört yüz liradan ibarettir. 
Çünkü onlar ancak küçük kasaya musallat ol
muşlar, alt kattaki büyük kasaya saldırmayı 
akıl edememişlerdir. Alt kattaki kasada 100 bin 
lira vardı. Polis liaydutları verilen İfaretlere ve 
memurların tariflerine istinat ederek aramak-
tadır. 

::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::ı:::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::I 

Fevzi Paşa Hz. nln 
teşekkilrlerl 

Atıkarr, 31 (A.A) - Büyük 

Tlmes gazetesi bir makalesinde diyor ki: 
································································ ..........................................•.•... 

Erkônaharbiye Reisi Müşir Fevzi 
1. Paşa Hz. Cumhuriyet bayramı-

Türkiyenin ist•kbaJini Gazinin idea
line göre temin edecek olan mem

leketin gençliğidir 
Loodra, 31 (A.A) - Times batlı başına bir eser tetkil et-

! nım yıl dönümü müııasebetile 
ordu namına almıt oldukları 

: resmt va hususi tebriklere ayn 
1 ayn cevap vermek mUmkün ol

·s kil p H j madığmdan bilmukabele samimi 
! RŞVC aşa z. n D tebrik: ve teşekkürlerinin Ana-

teşekkilrleri dolu Ajanıı vasıtuHe ibliiım 

ııazelesinin muhabiri Türkiyenin mejte kAfidir. 
. . . . . Mustafa Kemal gibi bir ıah· 

son 1 O senelık badısclermı çıze- . t' . k I k I d 
. . . . sıye ın yerme o ay o ay a am 

Ankara, 31 (A.A) - Başvekil emir buyurmuılardır. 
Jımet Pa9a H%. Cümhuriyet bay
ı-amı mOnaıebetile aldıkları teb· 
ıiklere ayrı aytı ctvap vermek 
imkAoıızhğı karşısında kendile
ıine t ebrikAtta bulunmuş olan 
:u~ata teıekk6r ve mukabil teb
rikleri.ııin iblAğına Anadolu Ajan-

1a11m omur etmiılerdir. 

Baytar umum 
mUdUrlilğll 

Ankara, 31 (Valul) - Baytar 
umum mDdürü Ali Rizli bey te
kaüde sevk edilmiş yerine yük-
sek baytar mektebi rektoru Sab· 
ri bey tayin edilmiştir. 

rek dıyor kı: Türkıye yavaş ya· bulunamaz Gazi, ismet ve Fevzi 

vaş ecnebi devletlerle dostluk Paşaların şahsında iki muktedir 
münasebetlerine girişti. Türkiye- taraftara maliktir. ismet Pıt~ 
nin muslihane düşüncelerinin ye- Türkiyeyi Lozan konferansında 
ni bir delili de geçenlerde mil- muvaffakıyetle temsil etmişti. 

Fakat her hangi bir diploma\ 
letler cemiyetibe girmiş olması-

veya aakerden ziyade Tlirkiyenln 
dır. Taassuba varan muhafaza· istikbalini Gazinin idealine göre 
karlıiı ile tanınmış bir memle- temin edecek olan memleketin 
kette başarılan içtimai ıslahat gençliğidir. 

Balkan konfer 
meclisinin içti 

Ankata, 31 (A.A) -
ajansı bildiriyor: 

ÜçOndi Balkan kölfe 
kapanmasından sonra k 
sın meclisi toplanmış ve 
ya heyeti murahhasası•il 
üzerine Bulgar heyeti • 'tJI' 
sas1nın tekrar kooferaıd k 
tına girmesini temin edece 
bir itilaf aktolunmu~tu\· , 
vutluk, Yunanistan, fOr bıJ ~ 
Yugoslavya heyeti murab 'ı.P' • 
Bulgar heyeti murabb•~. içi' lllea.· 
ekaliyetler meselesinin b• ~ '6, 
ayrı ayrı tema1a gelmek d"' 
mümkün olan her şeyi Y1 b' til\eı 
tarım söylemişlerdir. Bulgi')a' deaı 
yeti murabbasaıı da Bülcret, lcar11 
feransında kabul olunan 

0
.,o 

projesine Bulgar milli grll~e ltt 
da iltihakı için son det &ebet 
çalışacağıt11 bildirmiştir.,,,,,,,,_,,,,, ittıtnl 

ı· 
Poliste : :e lll 
Bir kadın diri cttrl ~~i 

yandı • l',t 
K&1ımpaşada çok feci bl!..i.M 4~ ett. 

olmuş, bir icadın ateıler .,.,:- lihti 
bulunarak 6lmüıtür. 11, ~ 
Kasımpaıada Fsika H•lt ",il ti) d 

velki akşını evinde kendi rl ltı' 
sında ohıruyoı muı. Fal~I ll•• 
nım yatlı bir kadındır, ,r 
Akıam üzeri ortahk tcıflljl \~ 

ya baılıyınca Faika htnffl ::1' 
l;ayı yakmak Uzere kibrit ~~ 'tt 
n alnııı ve bir kibrit yı~t ' 

Bu sırada elin<fe yaomı~tl ~ ,._. 
lan kibriti diğer elindeki do!O / ~ 
tuya tlalgınlakla çaklaşt.rı11~..,. ıt 
dolu b utu birdenl:füe parl~~J ~ 

Kutu birdenbire pat~ 
kadıncağız taıırmış ve 
1'\Uuy u Glı.ınthr, >;;;6'.. 

Fakat bu. esnada Faika~ 
mm entarisi de ateı • al 
Alevler sür'atle kadmcağııı• 
tarafını tutufturmuş ve •' 
içinde bırakmııtır. 

Faika hanım aleşl ıöncİÖ 
f ' ne kadar uğraşmıısa d• 
vaf fak olamamış ve bağtf 
başlamıştır. 

Bu sırada aşağı katta bul 
Faika hammm oğlu Salih 
Bey feryadı duyarak kofdl 
Fakat o zamana kadıt 
Faika hanımın birçok ye 
yakarak ağır suretle ya 
tıt. 

Kadıncağız bir mOdd 
vefat etöiittir. 

Vak'anın tamamile Wr 
eseri olduğu anlatılöllf~ 

Kavga etti 
Galatada Agopyan hı• 

c111 Osman ile Ham•I 
ıında 8tedenberi bir 1 
maıhk vardır. Oımll 
don g~ce 22 buçukta 
tutuşmutlar, bu ııraclı 
Osman hamalı çeiieaidfl 
mıfhr. 

Hayvanlar Urkl 
Yusul adlı bir arabaoa 

ıanı arab11ını Alemdır 
sinde bırakarak o cıV 
yere gitmi,, bu ıırada lal 
OrkmUı ve arabayı sötl 
ba,lamııtır. Araba Zikl 
bit çocuğa çarparak JI 
sına ıebep olduğu ifİ• 
balckıbda kanuni takl ..... 
maktadır. 

Ka1ımpıtadı otur 
Mustafa dbn arabaıl 
kl>y caddesinden ıe 
man EyUbün idare 
numaralı tramvayl• f 
Moııademe n•titıttnde 
vanlarından birinin h 
tır. Tahkikat yapılDJ• 
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,_ au .. eşrJnisanı 

ferallil .~ taıt Rdun bir T eıriniıani bu .. .. 
k n ti" ı.._ ~ evlet h , gunun 
oRoııı•' "l"'1eti \t d ayatında büyük bir 

ve ı:ı rt a.r ır Çü k" d ı · · fe~ııı le teı . · n u ev etın ıc· 
oın ,bbJ' 01-11 Bu ~~ salahiyetlerinin temeli 
mut ki~ Yt11i hi Y.u~ Millet Meclisi bugün 
5 ttf 8·· r ıçtıına d . . . 
ecek olı •···ı~YUk çalı!lın levrdesıne gırıyor. 

ıvo•' "\l ı Yl :r a ar an sonra yaz 
ur. "' ~ecı·. ıırnıı olan B" "k M'll t .. kiye ,. l&ı kt . uyu ı e 
u;h85,ıa~ :nd,11 •a.l:h ~aalıyetine batlarken 
a 18,Uı '~itte _1Yet almıt olan ve ona 
bha~~i İÇ~ ~•tiail n k 1f gören hükumetin 

ha {iıelt 8üyu~ a.rtılaşıyor demektir. 

e~ 8c1k1 d.~'•ind~,~~et~ Meclisinin tatil 
Y P r be' tıthtlerd hukumet yaptığı tec· 

Bulga ~oll' den eld eıı, hayatın zaruretlerin-
" krtŞ ~ kt e etf" ' ıııi•' rııa111 ıgı neticelerle Meclis 
an ıııııO a. çıkıyor. 
grııP' de l' ııc. ,,. ,,. 
derece atjJ d . 

&ehetı, .evresınde harici müna· 
İtilifJ. r itibarile ~erefli ve doıt 
ı· v.r eld ''' rn e eden hükumet mec· 
:t.J• 'tnlekett ··k" · f .. '"•t' . e su un ve ımar a· t."'" 1 ttib . J 

t11ınt, . arıle de olgun bir ye· 

r. 

l' ielıyor a.q . 
. bit ~,;.e de ett~ .... ~cYreainde hükumetin el· 

cı de d ıgı ıtı"h' 
'er 

l"İO e, b" u ım neticelerden biri 
y I' Utçe 'd 'tetj h varı atının tahsil kabi-

Hsnılii er fthed 
1
nkkrndaki tetkih:ler ve mü· 

'•' . e Crd· o~ tıle lı'·k· ır. Mali ıiyaset itiba· 

a bıılj! 
aJab• 

det 

bir ,, 

19tır. 

'l'aıı,.a~ Uınet meclisin kar§ısına 
ak bir çehre ile geliyor. 

n ..,. • ,,. 
bilJt~e"~ede de Millet Mecliıinde 
''"k d etı elbirliği ile çalı§mıya 
tiik ~ecck iıler mevcuttur. Bü
)'o,. .._ hra.nın fırtınası hala eıi· 

• U\i 
~dı. nya çe.lkantıdan kurtula· 

lier 
di~ k~cırıteket bir taraftan ken· 
~\f ıf 'Yet çarelerini arıyor, bir 
t...,~f ayet esasları aleyhin· 
-t~atı ı ... •v•-41a geliyor. Bu 
~İd~et1.1?a.nıa.ra buhranın bizzat 
ı 1nı "f t~at) ı ade eden bir haldir. 
1
ll b~ ~rırı §ahlanmaıı buhranın 
a\ı~ı rnisalidir. 

~ttj :ı-a.n İçinde Türkiyenin vazi-
e ' atı-..· t4 b• ·ırı sarııntıyı en az hisse· 
~et. ır ll'temleket manzaraıı ver-
Q' 'ltedir 
ı...~e k · Fakat buna mukabil 
;'lilıı. erıdimize mahsus, kendi 
l~"er:n· 
~l't • 1ıden gelen fakat dünya 
·' llıle kabaran, yükselen bir 
~lı t~lrcketi var. Bu hareketi 

l"-'k· nunlara bağlamak, mese· 
~'ti •~ede her gün biraz daha 
~·' 1rıki1af eden sanayi hare· 

l\ l!\i plıinlattırmak sanayii 
\ leferrüatile Türkiyenin ha· 

~ t te~e.t vücuda getirmiyecek 
~ ~kaide tanzim iti huliıa 
~'h~:.hağlı, biribirini tamam· 
~~ıstem ifade eder iktııadi 
l \ vücuda getirmek bu 
,, d,.. . . l . 
"liıtd .-reıının en esas ı vazı-

~s, ~rı biri olacaktır. 
~· ~1 .~redi bankaıı, iş kanu· 
).,_1~~ Yıın himayesi meseleleri 
'1t~ tel\· li ıl\~ ın en ehemmiyetli mev· 
J.. ~~~-·lrı birini teşkil edecektir. 
"I'··.~ 

de ~ et epey zamandır bu it· 
lıa~l~de tecrübeden ve ilim· 
Jca ' alarak hazırlandı. Meb-'" 
~i~lel'il\i tatil devreıinde yurdun 
\\lt'tl~'itı· hucaklarını dolaştılar. 

t, l k l . . b' 
~ • anaat erını teı ıt et-

'•dt ' . o~ htt~tnın esas karakteri iktı 
~fe lttır, :~ere nizam vermek 
tebtt~derı 

10 
1lha11a büyük tecrü· 

~ • 11 of, tıra. lktıaat vekaletine 
let ztilll.., : Celal Beyefendinin 
~'ti ~liıi C•~esinde Büyük Mil· 
tUl>h 1 ted~~ ıktııat itlerine dair 

t ~il itlerle geleceğinden 
enıez. 

"'811~ .. .. ,,. 
~ele} ~ilet M l. . 'kt d. lt!Uh• etcf ec ısı ı ısa ı 
~ 1>ir en ıonra, onun kadar 

lbeıel ·ı k e 1 e &rf ı kartı· 

r.-·-···--·--······;··--••H••••••n-;·····••H••n•••• ..................................................................................................... I 
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Yeni yurt ...................... 

Kimsesiz 
çocuklar 

Toplanarak Galatada yer
leştirilecek, bakılacak •• 

Galatada eçılan kimsesizler 
yurdu için i:ç rapor hazırlanmış· 
tır. Raporları yazanlar hapisane 
baş hekimi lbralıim Zati, Maarif 
baş müfettişi Hilml, Izmir sağır, 
dilsiz ve körler mektebi müdü
rü doktor Necati Kemal beyler· 
dir. Eu üç zat raporlarında yur
dun mr stakbel ıekli hakkında 
mütalealarını yazmışlardır. 

lbrahim Zati bey raporunda 
şu fikri müdafaa etmektedir: 

Toplanan fakir ve kimsesiz 
çocuklar umumiyetle iki ve ya
hut üç kısım olmalıdır: 

J - Yedi yaşla on hır yaş . 
2 - 12 ile 15 yaş. 
3 - 15 Je 17 yaş. 
j 8 yaş zaten kanunen sinni 

rüşt yaşı olarak kabul olundu
~ undan l:unlar alınmamalıdır. 
Sokaklarda vakitlerini geçiren, 
köprü merdivenlerinde, yangın 
yerlerinde yatan çocuklarda me-
deni değil belki iptidai bir ter
biye bile aramak beyhudedir. 

Kabul edilecek çocukların çok 
sıkı bir muayeneden geçirilmesi 
icap eder. Müessesede çocukla· 
rın mUkemmel bir sicili tutulma
hdır. Ahlaki vaziyetleri sıkı bir 
k ontrol altında bulundurulmalı
dır. Çocukların duygulımnı in
celtmek, yül<seltmek, fena ıey
Jer düşünmelerine mani olmak 
üzere muı ki tertibatı yapılması 
pek muvahkbr. Çocuklar spor 
yıpmahdırlar. .Şehrim :zdeki ço· 
cukları himaye komitesi yapma· 
hdır.,, 

Hilmi bey raporunda fU fikri 
müdafaa ediyor: 

"Kirnses"zler yurdu, kimseleri 
olmıyan ve sokaklarda kendi 
başlarına dab:şan, muhtelif yaş
larda ••hatlarda, muhtelif vera
seUer tafıyao, iptiliJara kapılmış, 
fena itiyatlar aıanmış çocuklar 
yurdu olmalıdsr. 

Yurt, bunların en kısa bir za
manda sıhhatlarını tanzim, so
ğuktan sıcaktan, açlıktan, bozul
muş ~uurlarmı yerine getirecek, 
lıendiJerine benliklerini tanıtarak 
okuma bilmiyenleri biraz okuta
rak kısa bir zamanda kazandırıcı 
bir meslek ve maiıet sahibi yap
mak, bunları cemiyet için fay-
dalı bir unıur haline getirmek 
vazifelerini üzerine almalıdır.,, 

Raporlar yakında toplanacak 
olan bir mecliste tetkik edilerek 
yurdun talimatnamesi yapılacak, 
ve sokaklardan çocukların top· 
!anmasına başlar.acaktır. 

lliD11 nııuıınnnınmıı ııımınırnnmuHllluınmınım ııııını nım nınımı:nınnıı 

yadır. Onu kanunlattırmak mec
buriyetindedir. 

Bu mesele üniversite ve dil 
işleridir. Hülaıa Türk kültürünün 
kanuna dokunan k11ımları. 

Çocuk he-
kimleri 

kongresi 
Dert yüz doktorun iştirakile 

Viyanada toplanan çocuk hekim· 
Jeri kongresi işini bitirerek da· 
ğılmıştır. Bu mü· 
him kongreye 
mf mleketimizdc 
muallim dokto 

Ihsan H ilmi l 
iştirak etmişt . 
Kongreden son· 

ra bir tetkik s e· 
yahati yapan fh. 
san Hilmi Bey lı .. ___ ıııiiiiiilll_. 

şehrimize dön· Dr. Ihsan Hilmi 
müş ve bir mu· Bey 
harririmize kongre hakkında şun· 
ları söylemiştiı: 

- Kongreye bilhassa Alman, 
Avusturya, Macar ve lsviçre 
mütehassısları iştirak eltiler. Di
ğer memleketlerden de bir çok 
çocuk hekimleri gelmişlerdi. 
Kongrede iklime ait olan mevzu 
çok mühimdi. Bu bahsa ait ra· 
por iki kısma ayrılmış ve her 
biri ayrı ayrı mütalea edilmiştir. 
Bunlardan birisi iklimin çocuk 
bünyesinde ne suretle hastalık 
te'llit ettiği, diğeri de gene ik
limin mevcut olan hastalıkları 
nasıl teşfiye ettiğine aitti. 

Bundan başka kemik hastalı-
ğına, kansızlığa ait te mühim 
raporlar vardı. Pek alakalı ten
kitler yapıldı. Kongre yalnız il· 
mi değil ayni zamanda ictimai 
idi. Ayrıca kurulan sıhhi ve tıb
bi aletler ıergisi bütün doktor
lara acıktı. Sergide bilkassa ço· 
cuk mamalarına ait olan kısım 
dikkati celbediyordu. lctimalar 
h11ricindeki saatlerde ilmi ve ic
timai müsahabelerle, ziyaretlerle 
geçiyordu. Bu arada Vjyaoaoın 

bir çok müesseseleri gezildi ve 

tetkik edildi. Konireye muvaf
fak olmuş nazarile bakılabilir. 

Tlanı vaylarda . .............................. . 

iki mevki 
bir arada 

Yeni al"abaların tecrübe
leri yapılıyor 

Tramvay tirketi, birind ve 
ikinci mevkileri bir arada bulu
nan arabalar işletmeye karar 
vermiş, eski arabalardan ikisini 
bu şekle göre tadil ederek tec· 
rübeler yapmıştı. 

lki mevkili arabaların boyları 

uzun olduğundan ıimdiki kavis
leri dönerken arabaların birbir
lerile çarpıştıkları görülmüı, bu 
kavisler tamamen değittirilirse 
yeni arabaların işliyebileceği an· 
Jaşılmı.şbr. 
· Halbuki şebrin birçok yerle· 
rinde kavisler çift hattır ve bu
ralarda kavislerin genişletilmesi 
iıe gayri mümkün görülmektedir. 
Kavisleri değiıtirmek için sokak
lann bu kısımlarını da genişlet• 
mek lazımdır. Bu yüzden iki 
mevkili arabaların Ortakay- Ka
raköy, Şişli-Tünel ıibi kavissiz 
hatlarda işletilmesi düşünlilmek
tedir. Bu husustaki tetkikat he-
nüz bitmemiştir. 

Balkan konferansı 
murahhasları 

Evvelki gün Bükreıten şehri· 
mize gelen Balkan konferansın
da murahhas heyetimiziır reiıi 
ve BüyOk Millet Meclisi Reiı 
vekili Hasan Bey dün Ankaraya 
gitmiıtir. Evvelki iÜD ıebrimize 
gelen Yunan murabbaalanda dün 
Romanya vapurile Pireye hare
ket etmiılerdir. 

Regaip g ecesi 
Diyanet jı)eri rei~li.ği~den: 

Birinci teırinin otuz bmncı Pa
zartesi günü Recebin biri oldu
ğu cihetle önümüzdeki Perşembe 
günü akşamı (Cuma gecesi) Ley
Jeiregaip olduğu ilan olunur. 
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1asdik nıi .i\Takız nzı r 
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Temyizin sakit kaldığı 
bir nokta yüzünden ... 
"Haber" gazetesinin dört davası, tekrar 

temyiz mahkemesine gönderiliyor 

"Haber,, gaıetesi aleyhindeki iktifa olunduğu esasından, be· 
dört davanın tetkikine, dün Is- raat kararı verilmişti. 
tanbul birinci ceza mahkemsin· Birlikte bakılan bu davalar, 
de devam edilnıiştir. temyıze gitmiş, temyiz, intihar 

Evvelce, bir şoföre ait mab- haberinden dolayı verilen beraet 
keme yazısının ser levhasından kararını tasdık, gazetenin kendi 
dolayı, mahkeme kararı hakkında beraetini yazmasından dolayı ve-

d rilen beraet kararile müheyyiç 
mütalaa beyan e ildiği kaydile 

ne~riyattan verilen mahkumiyet 
açılan dava, yirmi lira para ce- karanoı bozmuş, bir şoförün 
zası alınması kararile neticelen· muhakemesini yazarken "galiba 

miş, Eskişehirdeki bir intihar beraet edecek!., serlivbası ko-
haberinin neşrinden dolayı açı- nulmasından dolayı verilen mah· 

lan dava, bunun orada çıkan kumiyet kararı hakkında da sa· 
bir gazeteden alındığı ve esasen kit kalmıştır. 

:· .... ·········-··································-, 
ı 15 Yıl Evvelki ı 
[ VAKiT 1 . . ................................................... -..... 

- 1 Teırinisani 1917 -

-- Cilıangir harik mahalli haritası 

iknıı.-ıl cdilmiıtir. Yalnız oraların 

top~jralik vaziyeti ile yeni ebniyc ka 

llUnıı.nun koyduğu mecburiyetler ora

larda. gözü okşıyacak bir intiba bı

rakmtJsı lazım geldiğinden §ehrcma .. 

neti lttıycti fenniyesi bu hususu tet .. 

kik ı:e \ tanzim ile meşguldür. 

- .Uc:krı köyünde çoban Mchmcdi 
\ 

parasına göz dikerek öldüren kıbti 

lstcfo l.."f refiki Nikola bu gün alcs· 
sabalı b1'nkrıköyündc idam edilmiş • 
lerdir. 

- JJlaf:rıköyündc çoban lflehnıcdi 
lıaklannda şikayet edilen tüccar ve 
esnafı da'*tle isticvap etmiş ve bun
lardan ı·eslkasız patiska saklayıp giz· 
li gizli sattıkları için 24 kişiyi mcvlı."U· 
fen divanıllarbc venniştir •• 

- Aksaray harik mahallerinin tea:· 
viyel türabfoesi bitmiş, yolları tan .. 
zinı olunmuştur. Kaldmmları zarulf 
olarak lıarbıin sonuna bırakılnuş 1\ 

tır. 

Talebe arasında 
30 Teıriniı.evvel 932 tarihinde 

gazetemizde intişar eden "Küçük 
bir ihtilAf11 serlivhası altındak• 
yazı üzerine "Hukuk talebesi 
cemiyeti,, nden ilç Efendi idare
hanemize geldiler; ve bidisenin 
Darülfünun merasim bayrağının 
Milli Türk talebe birliği bayra
ğından önde bulunması arzusunu 
izhar etmelerinden çıkb§ını; ve 
ikinci mesele olarak bu hadisede 

mukabil tarafta yalnız bir hu
kukçular grupu deği~ Darülfü
nun bayrağının önde gitmesi 
tezini mOdafaa eden Darülfilnun· 
lular; ve hatta fazla olarak bu 
tezi makul bulan diğer mektep· 
ler talebesinin dahi bulunduğu· 
nu ıöylemiılerdir. O gtln Darül
fünun bayrağı albnda 100 kişi 
değil 300 kişi toplandığını ilive 
etmiılerdir. 

Ecnebilere Tü.rkçe 
Halk evi idare heyeti ecnebi· 

ler için bir Türkçe kuru açmı• 
ya karar vermiştir. Kur iki kı· 
sımdan ibaret olacak, birinde 
hiç Türkçe bilmeyenlere, ikinci· 
sinde biraz Türkçe bilenlere derı 
verilecektir. Halk evine şimdi· 
den bir çok ecnebiler tarafın· 
dan müracaat başlamııbr. Ya• 
kında derslere başlanacaktır. 

Tekirdağ üzümleri 
Bu yaz hali kuraklık devam 

ettiğinden üzümlerin şirası az, 
fakat tadı çoktur. 

Tekirdağ şarap fabrikasına 
satış ve lstanbula sevkiyat mik· 
tarı 1,500,000 okka tahmin edi· 
liyor. 

Ekmek fiyatları: 

lstanbul Belediyesinden: Teş
rinisaninin ikinci çarşamba gU
nünden itibaren ekmek sekiz 
buçuk francala on üç kuru~tur. 

Üniversitenin medeni bir mem· 
leket üniversitesi haline girmeıi 
için eıaılı hazırlıklara malik olan 
hükumet bu içtima devresinde bi· 
ze medeni bir memleket üniverai· 
tesi için lazım olan kanunu mec· 
Hse getirecektir. orac.ı müsadesi alınmış bu!nn· Istanbul brrinci ceza mahke· 

duğu r ok tasından beratla bit- mesinde, bozmalara uyulmuş, 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-... ---, 

Dil inkılabının tahakkuku bir 
cepheden de kanuni ıstılahların 

Türkçelettirilmesi iti Millet Mec· 
liıinin kararile mümkün olabilir. 

Bu itibarla, bu içtima devresi 
Mil1et Meclisi için iktısadi, içti
mai itlere haaredilecek bir devre 
olacaktır. 

Sadri Etem 

miş, "Yeni bir usulmü ?,, serlev- müddeiumumilik, sakit kalınan 
halı yazı sebebile müheyyiç dava hakkında "sakit kalmak, 
neşriyattan bir ay hapis, 25 lira zımni bir tasdik sayılır,, demiş, 
para cezası kararlaştırılmış, ga· gazetenin neıriyat müdürü Ha-
zetenin bir davadan beraat et- san Rasim Beyin vekili irfan 
tiğini yazmasından dolayı da, Emin Bey, buna itirazla şunları 
muhakeme safhalarından bahıe- söylemiştir : 
dilmediği ve basit bir iş'arla - Tasdik ve nakz keyfiyetle-

rinin esbabı mucibe ile tasrihi 
icap eder. 

Mahkeme heyeti, dün bozma 
kararlarına uyulan davalar hak· 
kında sonra icabı düşünülmek 
üzere, sak:! kalınan cihete sara· 
hat verilmesi için, dosyanın tek• 
rar temyiz mahkemesine gönde= 
rilcceğini bildirmiştir. 
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Ernden Alman bahriyesinin kahraman bir parçasıdır. . bır 

Malik'te: KORSAN EMDEN KRUVAZURll 

filmini 

mutla

ka gö-

denizlerine dehşet \"CrmlstJr. Emden fil mi tıri bin emsılşı ıı: 'dir· 
ka. ı . deniz harplerinin en şavanı dikkat \ ' C canlı bir tas,·lrt bal 
den filmi \'atan uğrunda fedakAr lı ğın bir de&tanıdır. Emdc~ 1 b 
şına kahramanlık \ ' C zafer nümunesidir. Emden film rı 

Eyii.p me=.arlan yolunda 
···········-······················ .............. ....... 

Bir Fransız muharriresi 
ve Feri de H. ile annesi 

A1. J,1.iryarn Harri lurnal'ın başınakalesinde 1 Ürk 
kadınlarını ve reni hayatı anlqtıyor . • 

... ,,.. . ..... 
\ Feride hanım, 80lda a11neel 

ortada M. Mlryam Harrl 

Birkaç ay evvel lzmlre ve şehrl· 
mlze gelen f ranaız nwluırrirlerlnden 
Madam Ham ıon günlerde Frama • 
nın en büyak gazeteıi olan "Jour. • 
nal,. de hem de başmakale yerinde 
ban uerı gerı yazılar yazmakta, bir 
takım dedi l«>duları, düşman ve bet· 
halı alzından pknuf Kilardılan nak • 
letmektedir. 

Bu madanun cevaba bUe değml - ı 
yecek olan o yazılan arasında bir 
EyiJp ziyareti var ki onu nakledigo-
ruz: 

"Geçen Ağustos gtınlerinin 

birinde Istanbulda Osmanlı ban· 
kasına ziyaretimde müdilre MDs· 
16a:an hanımlar istihdam edip 
etmediiini sordum: 

"Şlipheıiz, dedi. Şimdi size 
çekinizi verecek bir TOrk hanı· 
mıdır. Kendisi bankamızda on 
sekiz scnedenberi çalışıyor. En 
iyi veznedarlarımız<l!'ndır. ,, Ve 
müdür Efendi Feride Hanıma 
beni takdim etmek lütfunda bu· 
Iundu. Kendisinin fevka lade zeki 
olduğu gi5zlcrindcn belli idi. 
Fransızcayı ıyı konuşuyordu. 
Buna rağmen ağlrca tekelltım 

ettiğinden itizar etti; Amerikan 
kız Kolejinden mezun olduğunu 
Ye lngil '.zce ile daha ziyade Ol
fet ettiğini ilive etti. 

Feride Hanıma "Cuma günU 
bankanız kapalı değil mi, ne ya
pacaksınız?,, diye sordum. Va· 
ldesile beraber akrabasım ziya
rete gideceklerini söyledi. Bir 
çok rica ve israrım üzerine bu 
ziyaretten vazgeçerek benimle 
ve valdesile beraber Eyüpsulta
na gitmeyi kabul etti. 

Cuma i(Ünü valdesile kendisini 
Karaköy köprüsünde buldum. 
Ufak bir vapura bindik. Eeoi 
valdeıile tanıthrdı. O Fransızca 
bilmiyordu. Fa~at elvar ve ev
zaile beni anladığını işaret edi· 
yordu. Feride Hamm genç bir 
kıza yakışacak surette ve sade 
bir tarzde ve va'desi ise yaşile 
mütenasip bir şekilde giyinmiş· 

lerdi. Valdesi 14 yaşında iken 
kendisinden yaşca büyük ve gı· 
yet kıskanç bir erkekle evlen
mi,ti. Zevcinin vefatına kadar 
gayet sıkı ve müstebit bir haya· 
tm istirabma katlanmıştı. Fakat 
o ölünce ve Feride Hanım Os
manlı bankasına iutisap ettiği 

umu Avrupada bir hayat ya-

Pransız Muharrlruı EyU~ 
mezarlarnıda 

ıımiya karar vermişti. F eridenin 
bil yük valde.i onlarla beraber-

miı. Bet vakit namaz kılar; ku
ran okur eski zaman kadınların· 
danm1f. Buounl& beıaber Türk

lerin yaıadıjı hayata memnuni
yetle karıılamıt Ye genç olsaymış 
şapka 2iyeceğini neş'e ile söy
ferm:f. Ferideye valdf'sinin Cüm
huriyet hakkınde ne dOşündü
ğno[ sordum. şu cevabı verdi. 

- Hürriyeti tam manasile 
teneffns ediyoruz. Bu serbestliği 

Gaziye medyuouz, o bizim halas· 
kinmızdır 1 dedi. Çünkü bizim 

hakkımızı tanıtan odur. O anla
dıki kadın!aran da erkekler gibi 
bir kaf a11 bir rubu vardır. 

Onların da erl(eklu kadar iç· 
limai hayatta safları ve yerleri 

Yardır. Onlar da erkekler g ibi 
hür ve serbest ç.ahşarak bayat
larmı kimseye bar olmadan ka. 

zanabilirler. işte bunun için ilmi 
ve adlt sahalarda bize müsavi 
haklan bahşeden odur. Onu 

sevmemek, ona hürmet duyğu

si ~ e aıüteha1S ·s olmamak ne.sıl 

kP bil o1ur ?,. 
Eunun üıerine yeni Türk hrf

lerinin yaphiı değitiklik bakkm
da malftmat istedim. 

Feride Hanım şu cevabı verdi: 
Arap harflerile lisanımızı öğ

renmek için belki on senelik bir 
saman lizımdı. Halbuki yeni 
harflerle okumak yazmak gayet 
1'olaylaşmıştır. Valdem yepi harf
lerle okumayı, yazmayı bir hafta 
içinde öj"renm·ıtir. 

Esk~ harflerle okumak yazmak 
biltnlerin adedi eskidea iayet 
ıuabdut; hemen hemen yüıde iki 
oiıbetinde idi. Halbuki timdi 
yeni harflerle okuyup yazm•k 
bilenlerin adedi pek fazladar. 

Askerler, şöfiSr?er, eır.af; aha
linin her sınıf tabaka11 okuyup 
yazıyorlar. 

Biz bu suretle konu~urken va
pur bir çok iskelelere uğradık· 
tan sonra Eyübe geldi. 

Eytıpsultan tOrbesine gelinciye 
kadar gayrı muntazam yollardan 
geçtik \fe oldukça pis kahve ve 
dOkkanlar g&rdOk. Cami ve tür
benin dahil ve harici fevkallde 
bakımlı idi. Fakat mezarlık kıs· 
mı bu itinadan çok uzaktı.,. 

rünüz. ı:örmelidir. 

Londrada işsizlerin Fransa - Aımanva . .... -................................... ·-··················· 
nümayişleri Fransız başvekilinin s 

Londra, 31 ( A.A) - ittihaz 

edilmiş olan ihtiyat tedbirleri ve 
bilbassa mütemadiyen yağan 

yaimur sayesinde "açlık yürü· 

yüşü., mürettipleri tarafmdan ya· 

pılacağı bildirilmiş o~an muaz

zam Trafalgar Squere'de büyük 
bir sükun içinde icra edilmiştir. 

Y alnıı bir köşeye çekilmiş o· 
lan birka; yüz kişi, kaçma c is-

terlerken süvari polis!er tarafın· 

dan itilip kakılmışlardır. 

Tahrikatçılarm halkı, "saraya 

a-idelim, camları, çerçiveleri in

direlim,, nidalarile sürüklemek 

teşebbüsleri boşa gitmiştir. Esa· 

ıen evvelce haber verildiği gibi 

10,000 k'şi değil yalmz 2,500 
yoldaş nümayiş davetine icabet 
etmiştir. 

Hatipler, henüz üzerinde çe· 
Jenkler bulunan Trafolgor'daki 

Nelson abidesinin kaidesinde nu
tuk söyleınişlerdir. Malum oldu

ğu veçhile bu kaide, hatipler 

için mlikeınmel bir kürsüdür. Ve 

oeıarellerin kain bulunduğu White 
HaU'a inen hafif meyi.;i iki cad

de binlerce meraklının sarkabi

lecekleri tabii büyllk bir balkon 

teşkil etmektedir. 
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Yazan: 
HiKMET 

Muallim ve talebe gecesi 

nutkunu tahlil 
Almanlara göre bu nutuk versaY ~ 

ahedesi hakkında müsbet nutuk~ 
BerHn, 31 (A.A) - Alman hü· trol servisi ihdası teklifİP~ 

idi.net mabafili, M. Heı iot'un ce sa 1ihiyettar Ala1all ~~ 
nutku hakkında bfiyük bir sükii- linde bu teklifin mezkar &ti' 
netle hüküm vermektedirler. Bu lüo bütün devletlere t• 
mahafd, Franııı baıvekilinia bu ması ıartıtabiisile bir_ ~~ 
dafa söylemio olduğu nutkun reye esas teşkil edıle ~· 
son zamanlardaki nutuklarının mütaleası ıerdolunmakt• · 
hepsinden ziyade müsbet nokta- Beynelmilel bir emniyet 
ları ihtiva etmekte olduğu fik· ıi vücude getirilmesi t tİ' 
rindeditler. gelince, bu da hiçbir detle l 

Selahiyettar Alman mabafilin· İf için vücude a-etirilcc.e}' . 
de bir Frauıız baıvekilinin ilk litta hiçbir dev!etio dal~ 
daf a olarak Ver say maahedena· fazla hukuka malik olOI• ,. 
mesinden, beynelmilel bir mUna- Almanyanın beynelmilel ·fi 
kaıa çerçevesi dahilinde, ameli orduıunsa ayni ıuret'e 'ta 
bir tarzda bahsetmif olduiunu eylemeıi tartile müzake~~ 
kaydetmektedirler. min ve eıaa teıkil ede~ali;d~ 

Bu hal, müşterek bir mllza· M. Heriot'un ıöyleı111f tJI ~ 
kere imkanı hakkında daha nik- nutku telbiı ederken AlOS ut~ 
binane bir fikirde bulunmak kômet aıabafilinin bu 11 

hakkını vermektedir. teılibaba azaltılmasına oıilt~ 
M. Herioı•nun autkwadao ıu mütterek bir müzakereye. 

1 
ı 

cihet anlaııhyor. MumaıJeyb, teı· girişilmesi imkanlarını ib!~ 
lihabn tahdidi hakkında diğer mekte olduğu mütalea-:,1ı1 
memleketler tarafından ileri sft· Jundukları, ancak bu aıiİP"' 
rtilecek noktai nazarlan nizan le Almanyanın müsavi OS • 
itibara almağa her zamandan g6rmek ıuretindeki ilk · 
ziyade Amade bulunmaktadır. vazgeçmiyeceği Ye Al 

1
d/c 

Dığer taratan g~ae bu mü- bu haklu kabul ve tet6f f'. 
nasebetle M. Herio'oun Alman- medtkçe, blçuh" mu1;a~c1' 
yanın mlisavt muamele g6rmek ritmesioe imkan mevcut d 
arzusunun tekrar silahlanmak dığını ileri sOrmekte ol 
için dermeyan edilmit bir talebe s6ylf!nebilir. ~ 
muadil olacağına dair olan fık- _M_il_s_la_n_t_ı_k_H_l_k __ el 
rinin yanlış olduğu söylenmek-
tedir. B. in earlhi mablı 

Almanya, hukuk mü11vatıodan oldu J. 
başka bir şey istememekte ol- Beodırma, 31 (Husus1) ""J 
dut-- •• "akak mBaavah eıa· bak Istaobul Mfistanbğı ~ 
sın dan başka hiç bir esasa müs- Beyi başından cerhedeu~C'I 
teniden teslibitın azaltılması beyin mu!ıakemesi dOtl 
bahinde müzakerata giriıemiye· cezada 12 inci celsede 
ceğini bir kere daha tekrar bulmuf, Ce•det bey ı 
eder. bap»e ve 650 liraya 

Fransıı baıvekilinin Almanya· olmuıtur. 
nın mesleki ordusu bakkındakı 
fikrine gelince, bir kere daha 
tebeyyün etmek icap ederki bu 
ordu, Versay muahedesinde 
münderiç şartlar esas ittihaz 
edilmek suretile vücuda getiril• 
miştir. 

Eğer, Heriot, Fransız ıilAhla· 
rınm ancak tedaflli gayeler~ ha
dim olduğunu slSyliyccek olursa 
Almanyamn tes~ihahndan bahse
dilirken neden dolayı Almaoya
nan b&yle tedafüi gayesi olması 
neden kabul ve teslim edilmiyor? 
süali irat o!unabilir. 

Tahkikat icrası hakkında ma
lik olacak beynelmilel bir kon-

TAKVIı' \ 
&eh ç., .. ~ 
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Daktilo Mlsabak.,. 
Kadın veya Erkek, latanbulda çahtan vey• ~ 

bulunan biitün Daktilolar Ttlrkçe ~larak ":a;ıı-'' 
ve doğru yazma ,, Milaabakuma iıtırak ~r ._f'' 
Bu mUıabakayı geçen defald ıibi kıymetlı bı b•tlif' 
huzurunda yapacağız ve mavaffak olanlar• ila'!" 
verecetlz ; Açıkta bulunanlara it bulacait~er ~ 
bakaya girmek iatiyen Hammlar ve Beyl~r ı,ilifl,t' 
idaremize miiracaatla isimlerini kaytlettiT• 
latiyenlerin resimlerini clercedecejiz. 
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Konuştu! 
Son Romanı : 1 O 

Albacığım, sizi gene altı ay evvel
ki gibi seviyorum. Uzun bir ay
rılık için vedalaştığımız zaman 
kederimin ıiddefi aıkımın kuvve· 
tini göstermiştL Vapura binme· 
den bir aiin eYVeJ, İzinimin son 
akşamı, herhalde unutmamışsı· 
nızdır. Biliyor musunuz, sevgilim, 
bu hatıra menfanun çirkin yek
nesaklığına katlanmama yardım 
ediyor? Şimdi ıize yazarken, res
miniz bana g\ilUmıüyor. Hatti fu 
esmer ıUzelıijinizin ıamuf man· 
tonuzun beyaz haleıi içinde açıl
dığı, ıuvare kıyaletindek1 reımi
niıi hatırlarıınız ya 1 Eyt benim 
gördüğüm bu reaim değU, ipek a· 
b Jurlu ampulün jarıtın Jfığı al· 
tında, ltüıt olmut ıedirin kena· 
rınd ıön iztn gUHUmfin aletin 
Alb sı. . . • • Buıeletlmbin aciz 
ya latUe ıtlattdığı, raıelerimizde 

acı veda tadı duyuldulu saatlerin 
y dı. , .•• Ah, ae•ftlim, ıon ak§a· 
mımız, ıon güiel akıamımız niçin 
.lüfanıete kadar aÜföiedl? Pembe 
{pek tettinizifi manıaraıına ilyah 
aaçl rınızın emıa1siz raylhaaını 
koklaftifya htç doyulur muydu? 
Böyle ıeviıtikten ıonra, uzak ve 
tek bir iıtihkimm ıssızlığında bir 
keşiş gibi yaşamak bana vız gelir. 
Dünyanın zevku ıifatına aöiiüp: 
"Beşeri saadet kadehini bo9alt• 
tım, •oii datnlaıına kadar İçtin'i ! 
Artık aizC:len bit ıey İ•temem !,, 
diyebilirim •••• Yahut, Şopenhav· 
rı taklit ederek: "Her ömür aık· 
tir. Her &fK acıdır. Demek ki ha· 
yat bir acı!,, demekte mümkün .... 
Yok, ıevgilim, ıizin yüzünüzden 
veya daha dôğruiu kadeı's "Ayrıl .. 
manız icap ediyor f,, dediği için 
hayat bana acı geliniyor. 

Bedbinin bir) ı "Bütün felaket· 
!etimden ıonra ne kaldı?... Ken• 
dim ! ... ,, diyor. Felaketinden 
ıonr'a emaalıiz bir atkın parlak 
hatıratile teselli bulmaktan bile 
nıaı.hrum kalan bu zavallı ne ha· 
hıbızmt9l 

Alha, ıize yaz rken ateşim artı 
yor; kalbirıı çatpıyor. Hayallerim 
canlanıyor. Sizin pek yakınınız· 
dayım. Lacivert sahillerde en gü· 
zel akıamlarımız1 en çılgın ak· 
ıamlarımız esnaıındaki gibi bitap. 
Mahmur gözleriniz, kirpiklerini
zin ara11111dan beni okşıyor. inci 
dişlerinizin mes'ut gülümseyi§İ 
bana inandırıyor ki ıizinle geçen 
ömür ıen bir rüyadır. Odamın 
beyaz duvarlarını artık görmüyo· 
rum. Güneşin akislerile pırıldıyan 
denizi ve onun maviliğini selam· 
lıyan defne ağaçları görüyorum. 
Teninizin mis kukosunu duyuyo
rum ...• Muhtetem rüya! Teselli 
eden serap! 

Alba, sizin bedbaht bulunma· 
ruzdan korkuyorum. Biliyorum ki 
kocanız, meş'um iptilasile, sizi 
husrandan husrana sürüklüyor. 
Sizi teselli etmek isterdim. Ama, 
bu kadar uzaktan gelen sözlerim 
yolda, kulağınıza gelmeden ha· 
vaya kahfıp dağılmaz mı 7 Gü
zel gözlerinize 11k ıık hüzüh ve· 
ren gönül botluğundah korkuyor· 
sanız beni hatırlayın ••••• Sizden 
o kadar uzak, gene size o kadar 
yakınım ki. . . . Aşkımız namına 

rica ediyorum, bana uzun uzadıya 
yazın ve Kahirede ne yapıyouu· 
nuz, anlatın. Düıününüz kü Af
gan hududunda size kapılmıt ve 
hala size ait bir iÖnül var. llk 
mektubunuzu, af emirnamesi bek
Jiyen bir idam mahkumu gibi 
bekliyorum. 

(Devanu var) 

Ro 
Pre ses 

Sabık kocası kıralın muvaf· 
f k tile haklarını alıyor 

Bükreş, 31 ( A. A. ) - Pren· 
ses Helene, dün hariciye nazırı 
M. Tıtulesko'yu kabul ederek 
iki saat kor.uşn.uştur. Malfim ol· 
duğu veçbile M. Maniu, kral ve 
kraliçe arasındaki aile ihtılafları 
halledilmedikçe iktidar mevkiini 
eJe almıyacağını beyan etmişti. 

Nazırlar meclisinin, kral Karol 
ile bilitilaf prenses Helene'nin 
l\ endisinden alınmış olan emla
kine tekrar sahip olmasına ve 
t absisatının tesviye edilmesine 
karar vermiş olduğu rivayet 
o!unmal.Hadır. . 

Prenses Helene, bundan baş· 
ka Manaja fatosunun satıı bedeli 
o!arak 5,000,000 alacaktır. 

Raşit Rıza 
Bağdada kadar uzayacak olan bir 

turneye hazırlanıyor 
San'atkAr Raşit Rıza Beyin 

temsil heyeti l>u yaz Iıtanbul 
sayfiyeletinde temsiller vermiıti. 
Y aı mevsiminin bitmesi üzerine 
Raşit Rıza B. ve arkadaılan ls
tanbul haricinde geniş bir saha
da turneye çıkmıya karar ver· 
mişlerdir. Raşit Rıza B. bu aeyaha
te Edirneden başlamııtır. Birkaç 
gündenberi Edirne Halkevi ti· 
yatrosunda temsiller vermekte
dir. Rafit Rıza Beyin Edirnedeki 
temsilleri büyült bir rağbetle 
karıılanmıştır. 

Raşit Rıza trupu Edirneden 
döndlikten sonra lzmire gidecek
tir. Heyetin TUrkiye dahilinde 
muhtelif şehirlerde temıiUer •er· 
dikten ıonra bu kış Bağdada 
kadar uzayan bir seyahat yap
ması, Suriye ve Irakta temsiller 
vermesi ihtimali vardır. Bu hu
susta müzakereler cereyan et
mektedir. Resmini koyduğumuz 

Reşit Rıza heyetinden 

Lebibe Hanım 

Lebibe Hanım, Raıit Rıza Be, 
heyeti içinde muYaffakiyet kaza
nan bir artisttir • 

1111111111ıııımııoımıııııımmmııııııııımllllllillllJmıııııımımıımmıııımııııınımıı~ıııiıımnıfuıııiiııfİllllllDilm~mııııııı ıııııııınımıımıııııı:ımınmıı111 

Bizden ayrılan memleketlerde 
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Suriye ve Is tiki il 

Kendisine oğlu prens Michel'i 
haftada 3 defa görmesi için 
mezuniyet verilecektir. Oğlunu 
senede bir ay Isviçreye gütüre· 
bilecektir. Her an Romanya top
rağına girebilecektir. istediği 
kadar payitahtta olurabilecek
tir. Prenses Helene, kraliçe ün
vanınm iadesi için hiç bir ihtiraz 
yapmamıı iıede bu bapta hiçbir 
kararda ittihaz edilmemiştir. 

Suriye ile Fransa arasında mandaya ni
Amerika Reisicüm- hayet verecek muahede bekleniyor 

huru kim olacak 
• 

Paris, 31 (A.A) - Nevyork 
Herald'm Avrupada çıkan nüs
hası yazıyor: 

Riyaseti cümhur intihabatı mU

nasebetile büyÜk Amerika gaze

teleri tarafmdan tertip edilmiş 

olan tecrübe intibabatının neti· 

celeri, demokretlarin kazanacak
larını tahtnine müsaittir. 

Liteary Digest'in elde etmiş 
olduiu neticelere göre M. Hoo-

ver, yüzde otuz dokuz M. Roo

sevelt İ9e yüıde 61 nisbetinde 
rey kaıanmışhr. 

Heatbt gt upu tarafmdan ter· 
tip edilmi~ tecrübe intihabı M. 
Roosevtlt'e yüzde 57 ve M. Hoo
ver'e yUıde 43 rey vermektedir. 

Maamafih, bu raUamlardan 
8y!e acele bir talom neticeler 
istihraç etmek coğı u değildir. 

M. Hoover'in cenup hükômet· 
lerinde muvaffakıyet kazanması 
ihtimali, mücadelenin manzarası
nı ciddi surette değiştirebilir. 

Bir de bu •Tecrübe intihap· 
ları,, nın hakikata ancak kısmen 
tevafuk etmekte oldu~uııu da 
hatırda tutmak icabeder. 

Bundan başka M. Hoover'in 
l<aaınfardan birçok reyler alması 
da muhtemeldir. Bunların nisbi 
ehemmiyeti, tec:rübe imtıhanla· 
rmdakinc!en fazla olacaktır. 

Filvaki gazeteler, suallerini 
mtlntehiplete göndermek için te
lt fon rehberlerine müracaat el· 
mekteôlrler. Bu rehberlerde ise 
kadın isimleri yok gibidir. 

Binaenaleyh, tecrübe İmtihan· 
Jarında pek az kadın müntehip 
rey vermiştir. 

Diş tabiple: rt 
Birinci MilJi D;ştababcti umum 

katipliğinden: 1-11-932 sah günü 
saat 14 de dariillünun konferans 
salonunda l<ongremiz açılıyor. 
Azanın teşrifleri rica olunur. 

Frantııanın •Levont,, devletleri 
n~zdinde f evkaJide komiseri M. 
Ponsot cenapları geçen mayısta 
Lübnan kanunu esasisini tatil 
etmiş, ve Lübnanı reisicümhur 
Debbas'ı, kendi kontrolü altında 
idareye memur eylemişti. 

Lübnan balkı bu kararı mem· 
m.lniyetle telakki etmişti. Çünkü 
altı senelik tecrübe, Ltibnanlıla-
rın par]Smenter mUesıeseler~e? 
istif aôe etmiyecegiııi göstermıştı. 
Bunlar, devlet masraflarını art· 
tırmaldan başka bir işe yaramı· 
yordu. Vergilerin sön derece 
ağır olduğu bir sırada masrafları 
kısmak lehinde büyük bir cere
yan vardı. 

Lübnanhlar, hlikümet işlerinin 
doğru dürüst ylirümemesinden de 
şikayet ediyorlardı. Hükümet it
leri, pek bozuk ve mütereddi 
bir halde idi. 

Cümhur reis M. Debbas ile 
arkadaşları llu bozulduklatı dil· 
zeltmrğe ve masrafları kısmağa 
çalışlı. Nihayet masraf 20 mil· 
yon frank indirildi ve bu suretle 
bütçenin tevzin edilmesi o~it 
olunuyor. 

Fransa, Liıbnandaki m:tndasmı 
kaldırmösmı dOşünmediği gibi 
Fransa ile Lubnan itasında bir 
muahede akti meseltsinde mOş· 
kUlô.ta tesadUf edilmuil1e ihti
mal yol<tur. Zaten LUbonnhlnr 
da ancak dahili idareden şikAyet 
ediyor ve muıtakil mahkemeler, 
asri kanunlar, ve kanunların dik· 
kat!e ve herkese tatbikini isti
yor. Şayanı hayret nokta, Lüb
oanda tesadOf olunan en mühim 
mü kül, kanunların herkese mü
savi bir surette tatbil<idir. 

Büllin Lübnan halkı kuvvetli 
bir bükümet, memleketin ihtiya
cına mutabık bir l<anunu esasi 
lehindedirler. 

Suriye de tatbik o!unan kanu· 
nu <'l<..6;, Lülmanda tatil olunan 
kanunu esasiden farhsızclır. 

Suriye milliyetperverleri önce 
bu l<anunu esasiye muhalefet 
etmişlerse de, ilk yapılan intiha
bata iştirak ettiler. Maksatları, 
Suriye halkını temsil eden bir 

heyet sıfatile Fransa ile bir mua• 
hede aktetmekti. Milliyetperver· 
ler lideri Haşım Attasi beyin 
dediği gibi, böyle bir muahede 
yapılırsa, kanunu esasiyi tadil 
etmek kolay bir iı olur. 

Suriyede yapılan umumi inti
hapta 69 meb'usluktan ancak 
17 kazandılar. Gerisini mutedil· 
Jer elde ettiler. Mutedillerin he
defi kuvvetli bir hükümet vücu
da getirmek, Fransa ile muahe
de yaparak mandaya nihayet 
vermek, Suriyeyi Milletler cemi· 
yetine ilhak etmek, milttehit bir 
Suriye viıcuda getırmek, Fran
sanın işgal ordusundan kurtulmak 
için milli bir ordu teşkil etmek. 

Suriyenin şimd~ki cümhur reisi 
Ahmet Ali Abit bey mutedil
lerdendir. Mecliıte mutediller 
ekseriyet sahibi oldukları halde 
bükümette ancak iki nezaret al· 
mışlardır. Diğer mühim nezaret· 
)erin dördü de milliyetpcrverlerin 
elindedir. 

Suriye parUimentosu mesaisini 
~kma1 etliği için faaliyetini tadil 
etmiş bulunuyor. 

Fakat Suriye içinde derin in• 
fiııllcr ve mühim faaliyetlere sah
ne olmakta devam etmektedir, 

Bilbaısa Halepte bombalar, 
atılmış, bir sUrü katiller, grevler, 
nümayi ler vuku bulmuştur. 

Camilerde ve daha be9ka yer
lerde! Fransız mandası ile mil· 
tediller aleyhinde gayet şid· 
detli hululilar irat edilmiş, buna 
mukabil Ftansız makameh "ci
nayetleri men,, emirnamesini 
neşrederek yetmi9 kader tevkif 
müzeldtercsi çıkarmış ve e~raftan 
12 kişi)'i hapsetmiştir. 

Suriye meC:isi yeniden toplan
mış bulunuyor. Meclisin mutedil
leri de, miılıyetperverleri de Fran
sanın bir muahede teklif etme
sini beklemekte ve bu muahe
denin lngiltere · Irak muahede
sine benzemesini istemektedirler. 

Şayet böyle bir muahede tek
lif etmezlerse milliyetperverler 
hükumetten çekilerek ttıuhn 1efet 
firkaıı olarak çalışecaklardır. 



VAKIT -
Kontluktan Dilenciliğe Türkiye. ve 

İ Ayağımın incinmesi geçince Fransa 
mükemmel dans ettim ve 

epice de parsa tapladım. 
-"ıO- 1 Sabahın üç buçuğunda bizi bir 

hemen sandala koyarak kayalıklar arası Gemi açıldıktan sonra 
dışarı çıktım. Zeytinyağında piş-

miş et ve pirinçten mürekkep fe

na bir yemek yedikten sonra kita
ra.mı alarak §arkı söylemeğe baş
ladım. Fakat kaptan bizi bunun 
için davet etmemişti. "Geliniz is
kambil oynıyacağız !,, dedi. Bizi 
kamarasına götürdü. Orada fasul
yadan fişlerle bakara oynamağa 

başladık. Servetimiz topu topu iki 
peçeta idi. Fakat talih bize yar
drm ediyordu. Kaptanın bütün 

f asu]yaları önüme yığıldı. Niha
yet bitap kalarak kazandığım fa. 
ıulyaları saymadan kutuya dol-

durdum ve gövertede yatmak is
tediğimizi söyledim. Kaptan bu
na şiddetle itiraz etti. Küçük ka-

maraya tıkılmağa mecbur olduk. 
Gece ortasında kamaranın kapı
sına bir yumruk indi. Kaptanın 
sesi duyuldu: 

- Haydi! Çabuk olunuz. Bir 
parti iskambil oynıyacağız .. itiraz 
istemez. Saat üç buçuktur. Dört
te nöbete gideceğim biraz kafam 
yerine gelsin. 

itiraz etmek imkansızdı. Kalk
tık, yanına gittik. Yarını saat son
ra nöbete çıktı. Artık yatacak za· 
manımız olmadığım kocamın gö
verteyi yıkamasını benim de kah· 
ve pİ§İrmekliğimi söyledi. Gemi 
durmadan sallandığı için kahve 
piıirmek kolaY. değildi. Kaynar 
su bir iki defa ay:a.klarıma dökül
dükten sonra sert bir kahve piıir· 
dim. Bir fincan içtim, bu biraz 
kuvvet verdi. Sonra Y:emek pişir· 
mek için malzemeyi aramağa ba!
Jadrm. Güıti ihtimamla göverteyi 
yıkarken hen de zabitan için be
zelyalı dil ve efrada da yahni pi
tirmeğe hazırlandım. Kaptan bu
nu görünce §İddetle çıkııtı. Tay
f adan birine bir §İte zeytinyağı 
getirtti. Yarısını yaptığım yeme
ğe döktürdü. Tayfa için hazırl!l
·dığon yahni de ayni suretle mu
amele gördü. Adamcağız arapla
rın yemek denilen §eyden anla
madıklarını, bağıra bağıra tek
rarlıyordu. Kaptan bütün gün son 
Üerece asabi davrandı. Bunun se· 
bebini anlıyamıyordum. Güsti bu
nu keşfetti. Meğerse gemide bir 
çok teneke ispirto ve balya balya 
tütün vannış bunlar kaçakmış. 
Kaptan bunları Gandiyada çıka
ramamı§. Güsti kaçak eşyayı gör· 
mü,. O gece kaptan uyuduktan 
ıonra kamaramızdan çıktık ve 
battaniyelerimize sarılarak gö
vertede yattık. O kadar yorgun 
idik ki kaptanın gelip bizi gördü
ğü sırada farkına varıp kacama
Clık. Kaptan son derece hidd.etlen· 
'di, bağırdı, çağırdı, bir işe yara
madığım, aşçılık edemediğim için 
gidip göverteyi yıkamaklığımı 
söyledi. Bu iti uzun müddet yapa
madım. Geminin bir yalpasmdan 
yuvarlandım. Ayağımın 'bileği 
çıktı. Güıti beni küçük yatağı
mıza götürdü. Tayfalar acıyarak 
deniz ıuyu getirdiler. içinde aya· 
ğnnı banyo ettim. Az sonra kap
tan yanmuza gelerek dedi ki: 

- Y ann talakla Kalpedeyiz. 
Sizi limana yakın bir sahile çı· 
kartacağım. İşe yaramıyan iki a
r~ uğruna beliy_:a çatamam. -

na çıkardılar. Orada insafsız kap
tana lanet ederek sabaha kadar 
kaldık. Ertesi günü halimize acı
yan bir sahil muhafızının delal~ti 
ile llfa köyüne vardırk. Köyde in
saflı bir köylü bizi arabasile Kal
peye kadar götürmek teklifinde 
bulundu. Fakat kasabaya kadar 
gitmedik. Sahilde eski dostlarımız 
balık tuzlayıcılarm yanında in
dik. Onlardan ayrılalı başımıza 
gelenleri anlattıktan sonra kocam 
bir balıkçının merkeplerini istas
yona kadar götürmesi şartile on
lara yardım teklifinde bulundu. 
Kabul ettiler. Balık tuzlama işi

nin bitmesini bekliyerek saatlerce 
hum üzerinde uzandım kaldım. 

Eğlence treni 

Nihayet Güsti geldi. Beni bir 
katırın üzerine ve iki balık sandı
ğı arasına yerleştirdiler. Böylece 
bir tek memuru bulunan istasyo· 
na vardık. Ortalık kararıyordu. 
O vakit tasarladığım projeyi tat
bika koyuldum. Güsti sandıkları 
yük vagonlarına yerleştinneğe 
yardım ederek işi bitince onunla 
beraber yavaşça vagonların biri· 
ne bindik. En karanlık köşeye 

saklandık. Az sonra kapılar ka
pandı ve tren hareket etti. Seya
hat hiç hoş değildi. Balık suyu, 
eriyen buzun suyu üstümüze a
yaklarnnıza akıyordu. Nihayet 
yük vagonunun çatlağından ışık

lar gördük, demek istasyona va· 
nyorduk. Bereket versin tren ya
vaıladı ve bir geçitte durdu. He
men atlıyarak bir çit arkasına sak
landık. Tren gittikten sonra Ali
kant yolunu tuttuk. Artık paramız 
kalmamııtı. Ancak Alikant gazi
nosunda bir konser vererek bir 
kaç para toplıyabilirdik. incinen 
ayağım iyileşmişti, dansedebile
ceğimi ve Kartacanaya avdet 
için lazım olan bilet parasını top· 
lıyabileceğimizi ümit ediyordum. 
Güsti gidip izin istedi. Saat dört· 
te gazinoya gidebileceğimiz habe
rini getirdi. Çok sevindim. Arap 
elbisesi giymiştim. Piyano ile her 
vakitkinden mükemmel danset
tim. Kocam parsaya çıkınca yir
mi iki peçeta topladı. Güzel bir 
yemek yiyebilecektik. Canlı bir 
biftek Güstinin gözlerinde tütü
yordu. En iyi lokantalara giremi· 
yeceğimizden ve fena yemeklisine 
de girmek istemediğimizden gire
ceğimiz lokantayı ihtimamla a· 
raştırdık. Nihayet münasip bir yer 
bularak sevinçle karnımızı doyur
duk. Vücudümüze can gelmiıti. 

Yemekten sonra en yakın istas
yon olan Krevillante için birer 
bilet aldık. Seyahat takriben bir 
saat sürdü. lstsyona varınca ka
sabanın takriben dört kilometre 
mesafede olduğunu öğrendik. Or
talık kapkaranlıktı. Yol taşlıktı. 
Yürüyeceğimize geceyi bir incir a· 
ğacı altında geçirmeyi tercih et
tik. Ertesi sabah civarda su bula
madık. Torbada sakladığımız su 
şişesi hah kayalığına çıkarken kı
rılmıştı. Kocam yirmi dakikalık 
bir mesafede bir çiflik buldu. O
radan kendisine bir bardak su ver
diler. Suyu dökmeden bana ka
dar getirdi. Bu kadarcık su ile 
hem :y:üzü.mü >:•kadım, hem de 

Arasındaki itilafın 
esasları 

0 Tan ., gazetesi Tilrkiye ile 
Fracsa arasındaki itilafın esasları 
hakkında şu malumatı vermek· 
tedir: 

27 T eırini evel 932 perşembe 
günü Aokarada hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Beyefendi ile Fran
sız sefiri M. Kont dö Şambron 
arasında iki itilifoame imza 
edilmiştir. 

Itilafoameler : 
1 - Suriyecie Türklerin ve 

buna mukabil Suriyelilerin Tür-
kiyedeki emvali. • 

2 - Iskenderye, Toprakkale, 
Meydanı ekber, Çobanbendi, 
Nüseybin arasında imtidat eden 
şimendifer hatlarına ait meıele
leri ihtiva etmektedir. 

Birinci meseleye temas eden 
karara göre Türkiye ve Fransa 
Lozan muahedesinin şamil oldu· 
ğu ahtları tanımaktadırlar. 

ikinci meıeleye g8re 20 tefl'İDi 
evel 921 senesinde imza edilen 
Ankara itilafnamesinin onuncu 
maddesi mucibince her iki dev· 
Jet samimane bir şekilde Tilrki· 
ye-Suriye hududunda teşriki me· 
sai edeceklerdir. Bu meıainin 
sqreti tarzı hususi bir poroto
kolile tespit edilmiştir. 

• 

Tren şefi altınları 
nereye 

götürecekti ? 
lstanbul üçüncü ceza mahke· 

mesinde, Avrupaya bin Türk al
tını kaçırmıya teşebbüsle maz· 
nun tren ıefi Marsel Bilyoti Ef. 
nin muhakemesine dün devam 
o'.unmuş, şahitler dinlenilmiştir. 

Kendisini, ekıpres hareket et
mek üzere i~en yakalayan sa\:ıta 

memurları, alhoları kısmen maz
nunun üzerinde, kismen bavu· 
lunda bulduklannı ve tren şefi
nin bunları Parise götüreceğini 
itiraf ettiğini söylemişlerdir. 

Maznuo, buoa itiraz etmiı, 
"Hayır, Edirneye kadar 

0

göture
ceğimi söyledim. Memleket ha· 
ricine çıkarmıyacaktım!,. demiştir. 

Beş Teşrinisanide daha bir kaç 
şahit dinlenilecektir. 

::::ıın=:=::::::::::::::::::::::::~::-.111::::::::::::: 

susuzluğumu giderdim. Krevillan
te'ye vardığımız zaman bir polis 
memuru bizi tevkif etti. Evrakı· 
mızı istedi ve bizi bot bir odada 
iki saat hapsetti. Pasaportlarımızı 
okuyamadığı muhakkaktı. Onları 

iade etmesi için ciddi bir müraca
atta bulunmağa mecbur kaldık. 
Krevillante'tan sonra Albatera 
köyüne gittik. Orada bir konser 
vererek üç peçete kazandık. Bu
nun üzerine kemali emniyetle 
bundan sonraki Gavja köyüne 
gittik. Fakat ispanyada bir ıey 

belli olmaz ki.... Bu köyde evler 
fakirdi, kahve, gazino yoktu. Tam 
köyden ayrılacağımız sırada biri
si: "Hey buraya geliniz!,, diye bi
zi çağırdı. Çağıran adam ıiıman 
yüzlü, kısa boylu bir adamdı. Bi
ze yaklaımamızı işaret ettikten 
sonra eve girmemizi söyledi ve i
lave etti: 

- Ben buranın hakimiyim. Si
zinle biraz konutacağım. 

"Devillm var) 

Yeni Filim/er 

Artistik Sinemasznda 
••-•••••••••••••.-U••-·--.... ····•••••••ıaıılH 

Karamazof kardeşler 
Rrltz l{orb:ı.er - Amıa; Sten - Hanna. :Waag - Hel.e:ıa ~ 

~· CJArto~--"~~~boat . 

_,,..._.__ • .. - - --· • ,... ,. _ ..,. • t... • ........... -~,- ,,.. ._ 

• J Te§rfnf.sant-Ji'eraembe 11.k§aJllf .~~ &ılıiemasmda rl!aterllecek oJaA 
'(traramazof Kardqlar) tllmlnd~ bl.r 88.hne 

Bütün ciliana iıimni tarutmı§ 
Ruı ediplerinden DostoiewskY,'nin 
layemut romanından alınarak em-
salsiz Rus vazıı sahnesi :<Fedor 
Ozep) in vücuda getirdiği bir ıa· 
heıerdir. 

• il' 
§ey olmuı bitmit ve bütün bır ii'' 
tikbal bir daha çözülmeıne1' ·~ 
re düğümlenmiıtir. Zavalh J)I 

lı..... ...-: 
Bu kadın, baba ile oğul -1 j 

da bir kin ve adavet vasıt-'1 ritJ 
Karamazof kardaılar, baba ile muıtur. Baba, ihtiY.ar ıerıelt , • 

oğlu kartı kar§ıya getiren tabak- biraz bahar ıerpen bu kadıJllll fi 
küm olunmaz bir aşkın doğurdu· yakları dibine bütün ae~et dl". 
ğu ıabrabm kli.ıik bir l:iailesidir. mevcudiyetini dölaneğe ~~ 
Mülazım Dimitri Karamazof, Ya og u? ••• O, kendını ·f# 

tatlı ve dilber Katya ile nııanlıdır edip varlığını unutturan bu 1.,14 
ve bu hususta babasının muvafa- tamamen pençesine girmif, t!f' 
katini istihsal edeceğine emindir. hiç bir kuvvetin zaptedemedı 

Karısını kaybetmiş olan Kara- zılı bir hayvan olmuıtur. ,J 
mazof baba, çok güzel genç bir kı- Onu, baba katili sıf atile cist" .. 
za tutkun ve bu kız için her türlü hk · .. ·· k delJ ma emesı onune sev e "' 
fedakarlığı yapmağa amadedir. Y 

meı'um atkı doğuran kadıtlr ... 
O, önce kendini düşünmekte olup • • • b b k l ld i"P' 
oğlunun izdivacile meşğul olmağı mıtrının a a ati i 0 u fİ 

nanmamaktadır. Acaba, b&1 
daha sonraya bırakmak fikrinde-

nasıl cereyan etmiştir? . ~ 
dir. ,._ 

Dimitri beklemek istememekte- Karamazof kardaılar f 1 

dir. Bu vaziyet karşısında Gruşen
ka ile hemen gidip görüıecektir. 

itte onlar karşı karşıyadırlar. 

kadar tanılmıı hailelelerin ti/ 
cii, şefkat ve nüvazi§ önünd•·; 
ki tabiinin doğurduğu but, 
bir tasviridir. ı 

Heyecan, merak, ruh t;I' 
san' attaki kudret bu filmi 

Dimitride büyük bir tahavvül ol
muştur. O, bu kadının babasından 
vazgeçmesi hususunda ısrar et
mekte ve arzusunu tatmin etme
den Gruşenkayı bırakmak isteme-. 
mektedir. 

dan sonuna kadar takip edeff' 
Karamazof kardaılar, '/ı 

Kortner ve Anna Sten' in eti' 1 
Evet gitmiyecek ... Çünkü bura· bir surette yükselttikleri ıtJ 

da da bir aşk havası vardır. Her bir hailedir. ~ 

Anadoluda şimendifet 
lsveç grupu ile yeni bir itil9f 

. d• 
Anadoluda şimendifer inşaatı 

yapan lsveç grupile Maliye ve
kaleti arasında yeni tediye şart
ları hakkında devam eden mü· 
zakere neticelnmiş, yeni itilafoa
me imzalanmıştır. 

. ç•" 
bonolar 932 mali senesi 

1
1 

y•'r 
ödenecektir. Yeni mukafe 'erdi'' 
naz 1932 yıli için rn11teJ~'""'~ 
1933 senesi için ileride 

1 
y•P', 

halinde ayrı bir muka\'~ e ..,eııı 
• ıtJ 0' lacakhr. Müzakereler ıç .,p ıı' 

şunlar- leketimize gelmiş ola11 gr bllgO" 
dürlerinden M. KarnP01•

811 
ltilafnamenin esasları 

dır: 

Şirket, şimdiye kadar senede 
on beı milyon liralık iş yapmak
ta idi. Yeni mukavele mucibince 
1932 senesinde on milyon lira
lık inşaat yapacak, bu paranın 
yarısı peşin para ile ödenecek, 
geri kalanı için yüzde 7 faizli 
hazine bunosu verilecektir. Bu 

D . 1 d'. ekl•'· ~ anım;:ır <ava onec ~ 

Polis altıncı şub" 
mildürliJğU "e' 

ınudnr ,, 
Polis altıncı şube 

1 
diye Y' f 

kaletinde buluoan ~e. e faik b' 
işleri sabık mümeyyııı. 

. d'l-itti'• esaleten tayın e 1 _. 
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VAKiT 

o 1 

l11kreçya 
~tl'Uktu yıldızlar 

Ş,apka -AtodaM ......................... -......................... . 
18 Sene evvelki şapkalar gene 

moda olabilir mi ? 
e,reden bir Alim! 

lfllt ~arın, Bon zamanlarda muh

ı~fllflrda gösterdikleri muvaf

hı-. p • herkesi hayrette bırakı -

lıo,,,.dc "'-', lttıdınların muhtelif sa -

~lert ~ değer varlıklar göster

~ 11eJt1 değildir. Ta eski za • 

Bir moda mütehassısı, "-Pek yakında!" diyor 
Vaktile moda olan geniş ke

narlı şapkalar, acaba gene moda 
olabilir mi ? Su senelerce evvel 
itibarda olan çok geniş kenarlı 
şapkalar 1 

·-

""da "'1.ıbfıtı da, onlar, ehemmiyeti haiz 

.._ "1iılletler elde etmi-<1.lerdir Qug• Y • 

Yeni hayatın, kadının erkek· 
le yanyana, haşhaşa iş ha
yatına ahlması icabı ola
rak telakki edilen giyiniş tarzı-~eli lbı. b11nlardan birisinden ba -

llol'fq_. 

t.roı· 
flltıy tne lukreçya Her§el, mu-

~tile nıethur eski kadın 
t.. dan biridir. Kendisi, q"'Yet · 
Ç !•nastır. Hanoverde doğ· 

a~a Ocub·· kken, keman öğrendi. 
J ı llyij 
llRiJte Yiince, Almanyadan 

llıtta ~eye Reçti, kardeşinin ya -
iltti. 

tarde · V 
llıtlld §ı ilyam, daha o za -
Sitç0~11 tan1nınış bir heyetşinastı. 
)elce Yıldızlar keşfetmişti. Ev -
~"1 • !lıusikişinas olan karde§i, 
· !ll'eai · •ate.J· nı muganniye yapmak 1

• lukr ~ . eçya, razı oldu ve ta-
. Ilı de . 
ıki taı almıya başladı. Otuz 

}'aşıt;ı haclar, tag3nni ile ve 

'd ~llkreçya Herıel 
~ıle birlikte yaşadıkları evin 
'-ıle llıe§gul oldu. 
~· Yatına geldiği zaman, bir 
1\ ite kardeşinin uğraştığı şey
srak saldırdı. Kardeşine bu 

~ t . da yardıma baıladı ve ha• 
'· ...,lfl d tı h er e bulundu. Keşfetti • 

~r arasında, yedi tane de 
tı 11 Yıldız vardır. 

~İtele ettiği muvaffakıyetler 
)~i ~ 0lundu, heyet ilmi cemi -

S, '-fından kendisine bir ma
\ ~•erildi ve cemiyete fahri a· 

,,:~edildi. Bu, lngilterede o 
~ 'çiıı fevkalade bir tevcih 

t .._,~il ol_an için fevkalade 
l.t''latıyettı. 

:dl)~l'a, bir taraftan ilim 
~ , .. ~i~ ~lışıyor, bir taraftan ev 

nın sadeleımesi, şapkalardada 
tesirini göstermiş ve saçlar kı

saldığı gibi, şapkaların kenar• 
Jarı da daralmış, batta yok ol
muştu. Fakat, eski şekillere dö· 
nüJmiyeceği iddia edilebilir mi? 
moda bu! 

Bir moda mütehassısına göre 
böyle iddialarda bulunmanın 
pek yerinde olduğunu gös· 
teren temayüller sezilmektedir. 
Bu moda mütahassısı, bu seziıten 
bahisle, oldukça yakın bir za• 
manda, tekrar genit kenarlı f&P
kalımn moda olacağı kanaatini 
Heri sürüyor ve şöyle diyor: 

"Bunun ihtimali olmadığmı, 
bu şeklin pratik olamıyacağını 
şöyliyerek itiraz edenlere, uzun 
etekleri gösteririm. Madem ki 
etekler uzadı, günün birinde 
şapka. kenarları da eskisi gibi 
genişliyebilir 1,. ve ilave ediyor: 
"Hatta, son zamanlarda kısa 
saça uzun saçı tercih eden ka
dınlar görülmiyor mu? ,, 
Şimdiki halde, şapkalar, ya 

kenarsız, yahut pek az kenarlı .• 
Ancak, buna rağmen, bu moda 
mütebassısmıo ileriye sürdüğü 

ihtimali, dudak bükerek karşı
lamak, pek lhtiyathca bir hare
ket değildir. Modanın, bilhassa ak-ı 
sülimellerini fadesi olduğu, unu· 
tulmamah, ifrat ve tefritin sık 

' 

' - ~· • ..._.... - • Jj .....,., -

Bu günGn ve'"" dilnln .. fllpkalari bir arada 
sık moda şeklinde tezahür ettiği 
hatırdan çıkanlmamahdır. 

Esasen, geçen yaz, şahsi ve 
mahdut sahada kalmış olmasma 
rağmen, tanınmış bir kadın, tay
yareci Rut Eldero, böyle bir tec
rübeye girişmişti. Yukarıki re
simde, aşağı köşede görüldüğü 
üzre, çok geniş kenarlı bir f&p
ka ile dolaşmış ve 1914 senesi
ne kadar revaçta bulunan şap-

kalan, hatta daha geniş kenarlı 
olarak, göz önüne getirmiştir. 
1914 senesine kadar bqta mem
nuniyetle taşınan ppka, resimde 
ortadaki kadının başındaki be· 
yaz tüylü şapkadu! Yandaki 
kadının başındaki şapka da, bu 
gün moda olan ve bugün İçin 
hemen herkese, en zarif görü
nen şapkalardan bir örnek! 

Fakat, yarın için? .. Kimbilirf.. 
···························································~········································································ 

Donuk görünüş ! 
ipek coraplcmn mat görünüşü 

bu mevsimde, bu sabada da bir 
zevk değişildiği belirmiştir. Vi
yanada, parlak ipekten çorapla
rın yerini nesci donuk bir ifade 
veren ipek çoraplar tutmaktadır. 

Şimdi kadife modadıt. Fakat 
mat görünüşe temayül, kadife 
için de kuvvetlidir. Parıl parıl 
yanan kt:difelerden ziyade, bir a1 
donuk görünen kadife tercih 
edilmektedir. Mantoluk kumaş

larda, koyu kurşuni, yahut kah
ve renğine çalan renkler de iste
nilmekte, hulasa göz alıcı görü
nüşlerden ziyade bir az müphem 
bir ifadesi olan görünüş, çorapta 
mantoda... Giyilecek her şey de 
daha çok hoşa gitmektedir ! 

Bir Sır Zannedilen Şey, Nedir? 
··················-············ ... ·············•··············· 

Güzellik ve Cazibe ! .. 
Bunları temin eden şey, sadece zekadır. 

Hayret etmeyiniz: işte büyük sır!. 
kadar: Evet! 

Fakat, süslenmesini bilmek, 
yapbğım kendisine yakıştırmak 

şartile .. Yoksa, gülünç olur. 

t
0
flaetl ~haşıyor, ayni zamanda 

e ~· eti 
::::::::::::::::::x:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Güzel olmak! Tabii, bu, bil -
hassa kadınların en candan iste -
dikleri şeydir. Ancak, sade güzel 
olmak kafi midir? Buna da ce -
vap: Kafi değildir. Ayni zaman
da cazibeli olmalıdır. Bir kadın, 
cazibeli olursa, sahiden güzeldir. 
Nice yaradılı§tan güzeller nice 
süslenerek güzelleşenler vardır, 
ki bir manada da gene güzel de
ğildirler. Güzeldirler .. Güzelleş -
miştirler, lakin güzel sayılamaz -
!ar. Çünkü, cazibeleri eksiktir. 

~ 1)otd ' tiyatroları da ihmal 
~ 1f '-· Doksan altı yaşında i-

~lt ~u)~hold, bu alim kadına 
'daı): te~cih sayılan altın bir 

~t:lt e getırdi ve ölümünden bir 
tı,, ~el d . . ·1 k , e,.· ' evrın velıahtı ı e a-
iti ille ka 

~,.__. dar gelerek, kendisi· 
flb..... et ett·1 

... q il 1 er. Lukreçya, ya • 
e lenı· 1f olnıasına rağmen, 

biiıb"t •• ka u un Y,betmemi§ 

sesile, ölen kardeşinin besteledi -
ği bazı eserleri taganni etti. 

Doksan yedi yaşında ölen Luk
reçyaya, ölümünden elli sene son
ra, çok şerefli bir payeye layık gö 
rüldü. Viyanalı heyetşinas Palisa, 
bir yıldıza onun ismini verdi: 
Lukreçya ! Ve bu suretle, yüksek 
kabiliyet gösteren bu kadın, na -
mını göke yükseltti. lımi, ebedi • 
lefti ... 

Margo Liyon 

"Güzel yaratılan kadının, süs
lenmiye ihtiyacı var nııdır? Gü • 
zelliğini korumak ve artbrmak i
çin: Evet! Güzel yaratılmıyan 
kadının, süslenmesi güzelleşmesi-

ni temin eder mi? Bir dereceye 

_ Şu halde, sahiden güzel ol
mak için bu güzelliğe cazibe de 
katmalı! Ama, nasıl? Ne yapma -
lı? "Güzel ve cazibeli olmak u -
sulleri,, ismi taşıyan kitaplar mı 
okumalı?.. Onlarda yazılan şey -
lere göre mi hareket etmeli? .. 

Hiçbir kadına böyle bir tavsi
Y,ede bulunamam. Çünkü, böyle 

o 
Bir Avusturyalmm Fikri 

Güzel kız 
Evkadını olacağını ev
lenmeden düşünmez! 

Güzel kız, .• Çirkin yüzfine ba
kılmayacak derecede çirkin de-
ğilse bile, güzel olmayan kız .•• 
Hangisi kocasını daha · ziyade 
mesut edebilir? Mesut etmek! Bu 
bir az telakkiye görede değişe 
bilir. Daha ziyade şöyle basit 
maiıasile evinde rahata kavuı
turmak murat ediliyor. Bu mev• 
zuu bu tarzda gözden geçiren 
bir Avusturyalı kadın muhar
rirdir. 

Onun bu husustaki fikri, .şu: 
Güzel kızlar, güzelliklerine lfizu· 
mundan fazla mağrur, şımarık 
oluyorlar. Devamlı surette ken
dilerile meıgul olarak, kocalannı 
ihmal ediyorlar. Halbuki güzel 
olmayan kızlar, umumiyet iti-
barile "güzelleşeceğiz,, diye va
kıt kaybetmektense bir ev kadını 
olmak için oğraşıyorlar. Çoğu 

harici güzelliğin sun'i vasıtalarla 
edinilmesi yolund~ gayret, ken· 
dilerini gülünç etmekten başka 
bir işe yaramayacağını düşüne
rek, güzel kızlar, vakıtlarını ıös
lenmekle geçirdikleri sırada, on· 
lar ev kadını meziyetleri edin· 
meye çalışıyorlar. Neticede on· 
larla evlenen kocalar, ev ısı 
üzüntüsü çekmiyor, eve gelince 
yan gelip rabatlanna balnyorlaı:. 

;:::::::::-.:::1;::1:::::111nıı:::::::::::::::::=-=== 

bir tavsiyede bulunursam, belki 
bana inanarak, benliklerini büs • 
bütün kaybeder, taklitçilikle bi • 
rer kukla, birer manken olurlar! 

- iyi ama cazibeli olmak la • 
zım. Madem ki sahiden güzel ka· 
dın, aY.ni zamanda cazibelidir. 
Yoksa, .. bunun bir çaresi yok 
mu? .. Halbuki bir çok cazibeli 
kadın var. Bunlar, sırlarını ifşa 
etmiyecek kadar hotgim nıı? 
Hepsi de mi öyle? Ben, yaradı .. 
hştan güzel değildim. Güzelleı .. 
mek için çalı§mayı ihmal etnıe .. 
dim. Cazibeli olmak için de hay
li uğraştım. Güzel ve cazibeli o • .. 
labildim mi? Bunu iddia ede • 
mem. Yalnız, güzel ve cazibeli 
olmanın sırrını bildiğimi iddia e • 
dersem, haklı olduğum kanaatin
deyim. Ve bunun sırrı da bence 
gizli, kapaklı kalması lazını gelen 
bir şey mahiyetinde değildir. Ne 
münasebet? işte açıkça söylüyo -
rum: Güzel ve cazibeli olmayı 
temin eden şey, sadece edinilen 
bilgi ve arttırılan tecrübe ile in • 
kişaf eden zekadır. Evet, hayret 
etmeyiniz. Sadece zeka. İşte bü
yük sır!,, 

Bu sözlerle, güzel ve cazibeli 
olmanın herkesin şahsi kabiliye • 
tine bağlı olduğunu, bunu herke • 
sin kendi kendine öğrenebilece • 
ğini ve öğretilenıiyeceğini ima e • 
den kadın, Margo liyondur. Ya· 
radılıştan hiç de güzel olmıyan ve 
kendi itirafına göre, Berlindeki 
kadınlar arasında burnu en büyük 
kadın olan meşhur kabare artis • 
ti Margo Liyon ! 

Ve bütün Alnıanyada, bu ka
dının değme güzellere nasip ol • 
mıyan tesirinden, sihirli cazibe -
sinden bahsedilir. Tıpkı Fransa -
daki Kiki, .. Mon Parnaıın Kikisi 
gibi! 
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Bulgaristan
da buhran Evladın en büyük dostu 

hakikaten babası mıdır? Vaziyetin tahliline 
tenahi bir mesafe vardır. Eğer, gUr~ Bulgarlslao için Bu duyp, mutat olan hayatın 

ıükUneti içinde uyur.. Fakat hir 
gün, bu toprak yuvarhjının üs
tündeki in,.nların bir kıımını ani 
bir f eli.ket çarP"1; iıte o zaman 
bisi felaıı.uedelorc bağlayan duy 
sunun harekete aeldiğini, kalbi
mizin ııkıldıtını duyarız. 

Bu, o kadar kat'I ve muhakkak
tır ki T&tanperYerlifimizin, ken· 
dilerine ancak inkıraz ve harabi 
temenni ettirdilf milletlerin bile 
ıstırabına iıtlrak ederiz. 

Vatan ve inıaniyet duyguları 

kartı k&rllY'- ıelıQekle birinin di
icrini ıöndürebilecejini zannet-
111eyiniı.. Hayır •. Muhar•benin 
ıuübreıp icapları içinde biribirle
rini merhametaizçe öldüren bu a· 
damlar, fasılalarda vo mücadele
nin akebind• elele verirler; ölü
lerini değiıirler ve NU'"larım kar
tılıklı aanp dindirirler. 

itte, insanın nıhunda ıatlam 
ve z&raPI birer meenetleri olmak· 
la beraber tahıiıen bir ıahsa ait 
olmıyan ve fakat tamimen büyük 
insan kitlelerine taalluk eden 

duyıular.. Dostluk bilikiı daima 
bütün .diier kimıelerden ayrı ve 
daima muayyeiı bir varlıia taal· 
luk eder. 

Donluiun tahlilinde itaret et· 
mek iatediiimia üçüncü f arıka, 
-zamanın en büyük ahlakçısı o· 
lan (Ariato) nun ifade ettiği veç
hile- müeavattır. 

O.. cle~e~ mllaaYi demektir: 
Z&llrt müaavataıabklar ne oluna 
ol111n, doatlukta eau, hak -.e va· 
zile mU..vabdır .. Vermediği hal
de fula almak iıtiyen ancak e
fendi ve alm•dılı halde fazla Te-
ren Mr küme aneaic "upk,, ola
bilir •• 

Doatlutun rubu, dostlardan her 
birinin yalnız Yermeıinde ve iıte
memetindedir: Fakt bu kazıyeye 
ancalc her ikilinin &)'ili e•uı kol
Jamalan ıartile dofru olabildiii 
ııibi müıa•at da ancak bu suretle 
temin olunabilir .• Doatluiun ru· 
hu olan bu müMvata, diler duy
ıularda teaaaüf edilemez. Baba 
veya olu) ıevgiıinde, duyplar, 
bllllde müsavataızlığa yani baba 
aevpl telenuka, oful aevgiıi de 
tabiiyet ve merbutiyete istinat e-

der.. Bazan "evladın en büyük 
doihı babuıdır .,, denildiiini iti
tiriz.. Bu aöz, ancak bir babanın 
•v.llduu ne dereceye kadar aev
Cliiini, wJAdıaa yald&flllak, ona 
doet muamelesi için tefevvukunu 
bile unutt~u anlatan kuYVetli 
bir ifade olabüir; babaya ıöre 
dostluk ~yqu ve llicenaphktan 
bqka bir feY olamaz. 

''Babanın, ltiyen erkek evli-
cluu:la bir lloa ı....ı ___ .!!-- •• ·ı 

---SIDI UJDI et-
meaİ limadır-,. Sözü de il.banın 
YİfaJ-&iad911 lmr&ulmut 'Ye. tiJmi• 
aia ~i •iilaadelerde itti· 
fecleye ı,.._ı.nu. olan erbk nll
liclQı ~•'9'.ltıt )'aY&f çocuk kaclar 
zaJlf dütecek olan- babaya Jrar.. 
tı borçlu olduh vaaifeleri -... 
bk itaat Ye teelimiyetı. dejil, fa
kat- sayaılı bir MYIİ ile ifa et· 
meai lima ıelecejini larnetli bir 
ifade ile iuh n.k için liiylen· 
mittir. 

H814u dbal duypl&rda da ınti• 
l&Yd .tamu: çünkü duypnun 
hedef ve mudan aruında namti• 

"insanın yoldaşı Allahtır,, denil- tçlo kaynıyor 
diğini ititiraeni3 bwıu da Cenabı Bulıariıtan en iyi zamanında 
Hakkın ltıtuf •• nimetlerini kuY• bile, Anupanın en fakir memle· 
vetli bir ifade ile hatırlatmak it- keti saydırdı. Bulgarların dörtte 
tiyen bir söz olmak üzere telakki üçü, son derece iptidai ve en az 
ediniz. ı kazanç getirecek surette yapı an 

Dostluğun, bütün bu saydıiı· ziraata bailıdır. Çifçilerin ekıe
mız farikaları, kardat aevpıine riıi, kUçUk arazi ıabibidirler. Bu 
tama.mile uyabilirler. Şu fark ile araziden çıkardıkları mahsul on
ki alelide dostluk, "intihap" ın ları idare edemez. 
kardaı aevgiıi "tabiat,, ın mahsu- F ennl uıul dairesinde ölümle· 
lüdür. Tabiat, sanki doıtlukta te• rin ualtdması yüzünden nüfua 
sadü: edebilecelimiz aldanma Ye mütemadiyen yükseliyor. Bundan 
yaralanma imkinlannı dilfünerek bqka memlekete bir çok muhacir· 
bize, HYki tabii, kan ve itiyat sibi lerin ıelmesi vuiyeti büabütön 
amillerle temayüllerimizi aapte- fenalqtırmııtır. 
decek, ve aeçici beveılerle ve7a Umumi harpten IODI'& Bulıar 
bıkkınlık ve tetadilflerle kopau• çifçileri aruanda komünistlik ia· 
yacak yanılmu Ye aldanmu hir leri ıiirilnmele batladı. Bunu11 ıe
dostluk temin etmek iıtemiftir. bebi Bulıariatanm Ruaya ile an• 
Maamafih bu umumi farktan bir auTt lrir ıurette ballı oJmuı, u• 
takım huauaf farklar daha dallan· muml harpte heziınete ujr17arak 
dırabiliriz: Mal6mdur ki kard..- parlak ümitlerinin .anmeai idi. 
lık, dostluktan daha ıalcin, daha Çif,ilerin bir aralık memleketi 
muayyen ve müıavata daha çok idare etmeleri t0ma bu idarenin 
müsaittir. ukerl bir darhei hük6met ile JI• 

Karda§lar aruındaki mtlnue- lalmuı herine memleket dahilin· 
bet, tabii bir münaHhettir ve bi· de tuJik ıiyueti batlamıı ve i· 
naberin tamamile sarih ve muay· çinden çıkılmaz bir Taziyet huıl 
yendir: Kardq daima kardqbr. olmattur. Arazinin aefaleti uaml 
Halbuki iki doıt arumdaki mtina· derece7e varmıı, hükamet malt 
aebet muayyen delildir. imanla• buhranı idare eJemiyeeek hale 
rın biribirine bailanıılanacla ıelmif, Bulıariatanın her tarafm· 
binlerce derece farkları vardır. da memnuniyebizlikler yüz ıö~ 
Doıtlutun hanıi dereceden batla· termiıtir. 
dıtını tayin etmek mümkün de- Bulıariıtanm buıün batındaki 
ı~ .. W..'1aıl'dllllll"•-.. 1ı bik6met, burjuva fırkalan ara· 
su Mbit bir iıtinat nbktatınt ma• nnda yaprlaıı JroyaJlıyon ile ~lftliıl 
lik bulunuyor; halbuki dostluk lft' firltMbW'Ublllll ediyor. 
yalnız kendiıine ve nihayet tela- Bunlar milli blok namı altında 
düflere •• "ir temayüllere daya· efkirı umumiyeye müracaat etmit 
nabilir. Kardqhk dunuıu, bn&li Ye rey alnuılardı. 

Bu blok, dahili emniyeti teaiı 
mevzuunu, her zaman ıayet Yuıh 
olarak takdir eder. Halbuki doet· etmeyi istihdaf ediyordu. Fakat 

bu blokun it bafmda bir ıene ıe
luk, hUauat mahiyette bir kaç ha· çirmeıine rafmen henüz mühim 
dise Ye yahut muanen 'bir kaç ha- bir muvaffakiyet elde edemedi. 
reket, doıtlan biriblrine ltatlıyan KaylCiler iptida! maheul flatla
rabıtayı teyit ve takviye emedikçe rının dUımesine mukabil mamul 
mevzuunu bilip tıakdir edemez. Şu eıyanın yilkaelmesinden son dere· 
halde, dostluk, ne tabiatten do· ce muztarip olduklan için komü· 
ğan, ne de resmi bir mukaveleye nistlerle blrleımele baıladılar ve 
veya dini ve kanuni bir taahhüde bu 111retle ko-.alisyon tehlikeye 
istinat eden bir ııaua11eniyete düftti. 
malik olmadığı Ye phıın takdiri· Milli bloktaki en kuvvetli fırka 
ne tabi olduiu için dalma alelade çifçiler fırkaaıdır. Fakat hariciye 
bir tanıııklık ile tam ve hakiki nazırlığını yapan baıvekil ile da· 
mahremiyet aruında allanır du- biliye ve maliye nazırları demok· 
rur. 

Kardq ıevgisincleki bu muay· 
yeniyet farikasının, doıtluktaldne 
nazaran daha bariz ve daha kuv• 
Tetli olutu, ıüpheıiz, ona daha 
çok emniyet ve metanet bahte· 
cfer. Doıtluiun bqladıiı dereçeyi 
kat't ve ıarib olarak tayine iınk&n 
olamıyacaiından cfoetlar, hanıi 
noktaya kadar biribirleriae ıüve
nebileceklerini heaaplıJamular. 
Bu itibarla doıtlukta daima bir İ· 
timataızlık ve Binaenaleyh az çok 
bir 11tırap mevcuttur. Karclatlar, 
bUikiı biribirlerine karpbldı ola
rak ıüvenebileceklerine emindir
ler. Şüphesiz, iyi da.tlar kadar 
kıJllleli olmıyan fena karclqlar 
olabilir; fakat umumi nazar aok· 
luınclan 1-Jahna, brdat HY8İIİ 
tahiate clayandıtı için daha -in 
••daha taldn bir 1nri~r. 

Eler J&f farkından sarfı nazar 
ediline tlrülür lrii kafdqldcta, 
doitLıktaa ziyade milaavat Yardır. 

ratlardan yani çifçilere göre bur· 
juva aiyullerindendirler. Çifçi· 
ler, ziraat, maarif ve nafia nua· 
retlerini tutu1orlar. 

Fakat IN,ualdi çi~iler on .. ne 
enelld çifPler deiildirler. lhmla· 
na Jepne lmluru, onlan parça· 
Janmaktaa ı.rtaracak kunotli 
bir Hderleri balanm•••11dır .. 

MUll hloku, inbilllden kurtar· 
mü i5in. hüytik t ... hhiialer .... 
hala,.or. Bu teteblriialeria lmlftf· 
fak ohlp olnu,..c:aiı belli tlelildir. 
Ma.affak olmak için, mall · mit· 
killeri bertaraf etmek, yahat bu 
mitldWere hakim olmalr lban· 
da. 

Balıariatan, Eylal nihayetine 
kaMr borçlanmn 1abm J&nllDI 

vermekte idi. Onun yeniden tes· 
bilit iatiyeceji muhakkaktır. Çün
kü bu tenenin ilk altı ayında ti· 
earet mU.uene.i 150 milyon leva 
11Ç1k Yeriyordu. Halbuki 1931 te

neainin ilk altı ayında (888) mil
yonlalr Jraanç •ardı. Balaari.tan 
ithalih, (2,800) milyonflan 
(1,800) mil1on le••7• İlmif, ha· 

Balkan 
• 

birinciliklerı 
Milli güreş takımımızın 

edilen şekli 
3 ve 5 ikinci tetrincle lıtanbul

da yapılacak olan birinci Balkan 
Greko - Romen güreı müsabaka· 
lannda Türkiyeyi temsil edecek 
olan güreı milli takımı tesbit e • 
dilmittir. 

Takım ıudur: 

Ağırı Mehmet, yan alır: Muı
taf a, orta Nuri, yarı orta, Saim, 
hafif Yuıuf Aalan, en hafif Ah • 
bu; filiz, Mustafa. 

Aiır sıklette bizi en iyi tem • 
ıil edebilecek güreşçi Mehmettir. 
Mehmet son zamanlarda fevkall· 
de bir inkitaf göstermiye bqla • 
mıttır. Kuvvet itibarile emsaline 
pek ender tesadüf edilen Meh -
met, teknik itibarile de çok faya· 
nı memnuniyet bir varlık göster· 
mektedir. idmanlardaki ıürati, o
yun tatbikı, bir ağır sıklet süreı· 
çinin tatbik etmeıi icap eden tarz
dan çok daha yüksektir. 

Mehmet, ıerbeatçe çalııtığı tak 
dirde kendi ııldetindeki Romen 
ve Yuıoılav rakiplerine kartı i • 
yi derece alacaktır. 

928 oliuıpiyatlarında d'" 
en tehlikeli ıüretçileriııcl~ .. .,. .... 
olan hasmı Alman falllP 
yenen Nuriden galebe 
hakkınuzd~r. .. "' Yarı ortada Saim, bıS1 
temıil eden güretçidir. 1( 
de her 9ey tamamdır. Gurtf 
niği, kuvvet, ceaaret, n~~.,..f 
imden ne ümit edebllır~ 
min rakiplerini bihnİJO,... 
kat kuvvetle diyebiliri:a ki, 
üzerine aldıiı aiır yükü L_ ...... 

ko§arak götürebilecek bir 
tir. Vazifesini müdrik, ~ 
rince fikri galebeden bafP 
yere ıapmıyan, maç t __ ....:,. 
fazla olan yarı ortamur bi9" 
cak muvaffakıyet vadedd• 

Hafifte Yuıuf Aılaa d 
gayretli ıüretçimiz ilk defa 
rak beynelmilel bir m~ _.k 
ıiriyor. Yuıuf Aslan yiiP-" 
güretçidir. Ceıurdur, zevkle 
ıabakayı kabul eder. Neft'İ 
ladır. Yirmi tlakikanın 
dojru gittikçe açılır. Ktt. .... ._ ...... 
son derece ıüzeldir, kuY"eU 
yidir. 

En hafifte emniyetle 
tan galebe bekleriz. Bu ~ 
tehlikeli rakibi muhakkak ~ 
nanlı ( Zerviniı) tir. Bir .,

vel Abbaa Zerviniıi çok 
farkla maflGp etmifti. 
balallliriada ,aeter4iii 
le bizi ba,,etlere diifüred 
Balkan fUllPiJODU Oıa.ır-, 

mek bizce hayal delildir· 

FIHaı Türk milli 
ilk mü .. baka 1arat•k 
çükM.tafahlsene v 

Yarı alır: Yan ajırda müte • 
addit maçlardan ıonra Muatafa 
kaldı. Mutafa, Faik kadar ıüret 
tekniline vllaf olmamakla bera· 
ber güreıi kabul edişteki ceaare • 
ti ve fazla kuvveti ile F aike dai· 
ma galip geldi. Faikle yaptıiı ıon 
müaabakanın nihayetlerine dol • 
ha, Maatafa, hıt .. iyeıek h • fay\ 
yaptı. Ve Faik müsabakaya .ie • 
vam edemiyeceiini bildirdi. Fa • 
kat hakem heyetinin Terdiii ra • 
pora nazaran favl yapılıncaya b 
dar Mu.tafa ıaHp Taziyette idi. 
Favlden ma kalan dlrt daki • 
kada Faik ne yapabilirdi? Enel • 
ki müıabakaalra ve bu müsaba • 
kanm 16 dakikauna hakarak Fa· 
ilan yüzde ,.ez matltp olacafına 
hükmedildi. Esasen bu müsaba • 
kalar bir birincilik için delildir. mit, fakat 10D 

En Kifayetli güretçİJİ seçmek fevkallde kabiliyet .a.ter1 
ıayedir. Bu itibarla ıeri kalan Kendi kilosunun en iyi .. 
dört dakikada Faik bir oyuqla ni çok aüzel yendi. Mua 
MUltaf&JI 1enmlt ln'8 ou1dı ıur, ablıan ve ••ilamdır. 
Muıtafanın takıma ginneıi li. • bakalarında bir ~ok pzel 
zımdı. Bu t0n müsabaka Faike lar ıöıterdi. Rakipleri b" 
verilen IOD fıraatb. Kendiıinden nınmamıı olduiu için ıal 
bütün bilıiainin cealll'ca tatbila • timalleri hakkında bir te1 
nı istedik. Fakat Faik maalesef lemek kabil delildir. 
ıene eıki müsabakalarındaki ha· Milli takımımız son i 
lindea batka bir teY yapamadı. pazar ıünü yaptı. Per19111 

Muı~fa, yüksek hir aüret tek· nü bqlıyacak olan müaa 
niiine vüıf olmamakla beraber çok iyi hazırlannuflır. 
temkiQli, muvazeneli, ceeur •e luJetler dileriz. 
GOk kunetli bir aüretçidir. Gil • GUnt Federu1 
ret ilemimiae ;ireli henüa pek SeJEfl Ce 

aa sa.mu oluyor. istikbal kudi· ••-------~ 
•ininclir. Bulgarlstand• 

Orı. 11klette m&kemmel ıtlreı· salgı Dl 
çimis Nuriyi ı&mek bisim ~in 
btiJGk bir hahtiyarhktır. En ne· Sofya, 31 (A.A) -
teli, en ceı111', en atrlpn ,Ul'efÇi- Sofya ve Bratz:ıovo ID 

mizi eon zamanlarda bitaı ra • rında ıiddetlij bir tifl• 
bataa ıöriiJorclak. o tükenmes bat g3ıtermlttir. Bir~~-...-. 
ıaJreti, .a ..... neteaile idıaaala· le neticelenmekte olao 
rında •ld formunda oldujuuu •ak'a bildirilmelrtedır. 
ıöatermek için çok aa1retler sar· 
fediyordu. Bizi kedere dütüren 
hali timdi t•m•mile l~İftir. 

na lll1lkabil ihracatta (1,100) mil· 
yondan (1,860) len1a döpaiif· 
tür. Y alaa Wttia ilartcatmcl•n 
hir milJar Je.a aiJaa Yar
dır (Taymia). 
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Zaro ağanın iki senelik 
hovardalıkları 
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Gençlik ve Edebiyat 1 

DALAVIBA 
~ th.~ >ıldan'ber A - • 

--"'-leh" 1 1U11erıka ve Av· 
ctı.ıLı .. t ır tehir, cambazhane 
ık ~lııe d ) , 
~ ~ 1 .~ &fan, hazan öldü-

b1r d·t naı terede yerleıtig"' i 
tıu.ı "la T .. k" 
1~" a&,J . ur ıyeye gelmiye • 
ıı lal._ - •ııılen d ·· 

1-~ z unyanın en yaı· 
~ e~ro ağa nihayet dün 
._~ le \e d'P:eıle İstanbula dön· 
ıı\ n ısın· b kl' ,, tıı letcta. k 1 e ıyen aoksan· 

• 
1 

udret hanıma kavut· 

ır l.,.o a .. 
d lıfii laelc lanın memleketine dö· 
tıı ''llaızın oldu, geleceğin-

. )o' lb . zevcesinin bile haberi 

1 4-erUct tıyar, yanında kendisini 
ltlııı )a "t·· 1 d O · a,_, effllcl· go uren er en 1 -

"'ll '"-ııpJ 1 olduğu halde dün sa 
~trdi, SirJcon. ekspresinden çıkı • 
"illere'- d ecıden bir otomobile 
ti il: Ok 

• 5 r\lca Tophaneye git • 

~lro .. 
lıaUed'lanın gelişi oturduğu 
dite le, Tophanede adeta bir 

~ 1:1:~~t~, ihtiyar komıula -
&ını duyanlar o daha 

..._: l&ııııadan · ·· · ~ ~ )eti . zevcesıne muJ • 
r , !lırdiler: 
" hL leudr t h 'lllit z e anım, kot, kocan 

, 1" ' ato gelmiı ! 
~:~ l\ldınc. ... 
~ çık ... cız telatla kapının Ö· 

'toıa.ob·Jtdıgı vakit Zaro ağa da 
' 

1 
en· · ; 

1
• , lar .. ınıyordu. Kudret ha-
1 bir 

1 
°
1 

•&aya hiddetli, hiddet
" L .,ey er .. ı · , -~ b' •oy edı. Fakat koca-
~ ton ıç cevap vermedi ve bir 

~ ~ et:'. otonıobille yeni aldık • 
'I ~ erıne gitti. 

'I )ı ~İlld ••~t on dörtte Zaro ai-;: 
\ı Otı e Ziyarete gittiğimiz za -
~ile. ~ uykuda olduğunu öğ • 
~~· iıaı· kıam üıtü ikinci defo 

izde 'h . L · 
1 

ı hyarı uykudan 
~· ot I, evinin önünde bir iskem 

~\lrırıuı bulduk. Etrafında -
\ oıı Llnle~e~e mahallelilerden 
\ lıa.~ kıtı oturmuılar, kendi-
~ \lhal ediyorlardı. 
~ a &la iki sene içinde ıık -

~.~~rı filan terketmiş. Ü· 
ah..~ ıvert tık bir ceket, gri 
~ tll, ayaklarında ıarı iskar • 

~' e kurıuni ıetrler .• Batın • 
~ kpka •• Lacivert boyun· 
~ ~· iiıtüne, derbi yarıtına 

' ır İ~iliz asilzadesi gibi, 
leklınde güzel bir iğne ' . el'~ Yaklattım: 

' tırha'ba Zaro ağa, hot gel-

'~ •Yağa kalktı, elini u • 
ta. ~ c:fı•ap verdi: 
"ct ~ bulduk, eyvallah. Allah 

~~il. 
~ 'ld da bir iıkemle getirildi. 

sıunu, seyahatten mem· 
'~ . olmadığını sordum. 
~ ~-~, oiul, iyiyim. 

dt 'f.l~nın sözlerini anla -
"'•)~ mütkül. Esasen o 
"'·~~: ~ ı ~~r za.man anlıya· 
'-.~ltai\lıı ıçın araıır::l yanı • 
\\~ ~ tercümanlığına bat 

, • Ufmamızn devam et· 

·~ Sı,d·~ 1.. yerler güzel mi? 
, 1 lte.""' diye acaip bir ses 

:~l'di, ~i. .. 1 d" 
~ tO •1ea- l ~uze ıye cevap 
, ti, d' ~rı ıezdiğini sorun -

h~· lieı- 'dı: l,:.:it, .:~~leketi gezdim, yüz 
titr · ltı.1 )uz tehirdir, hep do-

ı.._ ... ~d- . . ı ·1 
••ıcı· , "l'' ~ıt~ım, ngı tere 

......._ ı.._, llttım. Çok, çok 
t_ 

' :;" lıereıini beğendin? 
• lıa-.... 1ı ... ı •,.... ıını aanki e-

Jile de anlatmak ister gibi bir ita· 
ret yaptı ve: 

- Londra, dedi. Londra adını 
birkaç defa tekrar ettikten sonra 
ilave etti: 

"- Londra çok güzel. Öyle bir 
yer daha görmemiıim. Ama çok 
soğuk.. İstanbul daha iyi, burası 
İslamdır. Orada ne dil bilirim ne , 
dert anlatırım.,, 

Seyahatinin ne kadar devam 
ettiğini sormam epeyce süren mü
nakaıalara ıebep oldu. Kudret 
hanıma da sorulduktan sonra se· 
yahatin tam iki sene iki ay 24 
gün sürdüğü anlatıldı. 

- Zaro ağa, dedim, Kudret 
hanım senden ıikiyetçi. Neden 
ıık, sık mektup yollamadın? 

Zaro ağanın burutuk çehresi 
bir kat daha buruıtu, uf acık göz· 
leri bu buruıuklar arasında kay -
bolur gibi oldu. Kendiıini çok 
müteessir eden bu noktaya temas 
etmiıti.m . 

- Bırak, bırak, oğul, dedi, 
bunu sorma. Yaz dedim. Dinle • 
mediler, yazmadılar, İki sene 
dolaştım. Çok para kazandım. 

Bir milyon topladım, iki milyon 
topladım. V allah bilmem! Ama 
bana bunları vermediler. Memle· 
kette cümhuriyet parası veririz; 
dediler. Beni kandırdılar. Torba, 
torba paraları kendileri sakladı • 
lar. Allah hepsini kahretsin! 

Zaro ağa bu bahiı üzerinde 
ıorduklarrıma ve diğer suallerime 
mealen fU cevapları verdi: 

- Onlar beni burada kandır -
dılar. Amerikada çok para kaza· 
nacakaın ! dediler. Ama parala· 
rı kendileri kazandılar. Paramı 
::;tediğim vakit beni döğüyorlar
dı. Elimi tutarak bana kağıtlar 
üzerine izma attırıyorlar, herke • 
se bunları göstererek bana ver • 
diklerini söylüyorlardı. Bir drf a -
unda bana tam 12 bin liralık ka· 
ğıt imzalattılar. Yanımda daima 
dört jandarma dolatıyordu. Bun
lar vasıtasile bir gün Londra va
lisine ıikiyet edecek olmuıtum. 
Osmanla arkadaıı buna çok kız -
dılar. Belime tekme ile vurdular. 
Şimdi paramı bana 
onları mahkemeye 
hakkımı alacağım. 

vermezlerse 
vereceğim, 

Londra valisine ıikiyet etti • 
ğim zaman hükUmet zoru ile ha • 
na paral.:;.rı tcılim ettiler ama 
sonra benden geri aldılar. 

Amerikada başımdan bir kaza 
aeçti. Az 1::-.ldı ölüyordum. Ora • 
da karınca otomobil dolu.. Bir 
gün sokaktan geçiyordum. Bir 
otomobil çarptı. Beni zedeledi. 
Şoförü yakaladılar, Para aldı • 
lar. lrlandada beni götürenlerden 
Muıanın oğlu Ahmedi vurdular. 
O zaten hiç ben•m yanımda dur
madı. Hep geziyordu. "Kahpe,, 
lerle "Karılar,, la benim kazan -
dığım paraları yiyordu. Bir gün 
Ahmedi, tanıdığı bir kadının ko
cası öldürdü. Ama sonra onu da 
astılar.,, 

Köylü -Manilatoracı 
Köylü (dükkana girerek) se • K - Alay mı ediyon Ligor a- lerin annesi görücü gitti.. 

lamünaleyküm Ligor aga iyisin ğa? Köyü gelin etmiyorum ya .. ! K - Ne demiı? 
inşallah?.. Nideceğim .. Bana on bet arım bir K - Domuzun kızı ne diye • · 

Ligor - Sağol, sen nasılsın? ıey lazım. cek, hem yaşım küçük, daha yir • 
K - Eh .. İyi diyelim de iyi 0 L - {Raftan aldığı kumaı to- mi beıindeyim hem de köylüye 

lalım. k) b · · punu açara sen unun eıını varmam demİf .. Hey gözünü ıev· 
L - Çoluk çocuk, aile, ötebe· d d b l b ı k ünya a u amazaın, un ar artı diğimin allahı ! .. Benim kız daha 

ri, akraba ve ta"llukat iyidirler, satılmıyacak .. Sen fazla al, kö•e • 
::ı bacak kadar! Evde kaldı d~rler 

inşallah?.. d d f 1 ı k e ursun, az a ma göz çı ar • yirmi ya•ında daha küçük .. Hey K - Hakka bin sena, mezar ::ı 
daki hanım ninem kadına kadar maz ya.. gidi hey .. 
hepsi iyiler.. K - Biliyorum emme ve lakin L _ Sonra! 

L - Köyde bolluk var mı? param az. K - Sen sağ ben selamet! Al-

K S k L - Canım ben sona iskonta laha ısmarladık·. Çok konu•tuk .. - orar mısın; tamam gır ::ı 

batman arpayı eve ilettik te daha yaparım. L - Ligor ağayı duadan unut 
devler kadar durup durur. K - Uskumru değil hamsi ma güle güle .. Çoluğa çocuğa se• 

L _ Allah versin.. yapsan fazlaya kesem varmaz.. la.met ilet. 

K - Kızı gelin deccğim. Eh u L - Şimdi hangilerinden iı • K - Söylerim söylerim. Bizim 
J!aklar dedikodu yaparlar; kızına tiyorsun: karı görsün bak Toıun Ağa ko • 
dı büyüktür. Evde l:aldı derler.. K - Bizim kıza gelinlik enta· Jay kolay mantara basar mı? .• 
Onu evermek lazım; gelinlik ala rı. 
cağım .. 

L - Pek ala ıyı mallarımız 
da var. 

K- Sahi mi diyon? 
L - Artık yerli mah .• 

K - Bizim avrat dedi ki, Is -
tanbul tahaftır. Seni mantara bas 
tırırlar; dikkat et! .. Ben de de -
dim ki, karı, benim gözüme iyi 
bak. Kümes baştnda bekliyen til
ki gibi kurnazım, bana oyun ede -
nin alnını karıtlarım.. Yani bana 
iyi mal vereceksin, Ligor ağa. Gö
zünü aç. Bana eşeği boyayıp sat 
ma; sizin memleketin adetidir. 

L - Hiç merak etme dayı. Sa· 
na istediğinden ~lasını vereyım 
de gör. 

Kayserili Ligor.a ölenccck dua 
et .. 

K - Haydi bakalım gayri. 
L - Kahve içmez misin? 

K - İçmen, torbam değirmen 
taıı gibi dönüyor. Gözlerime bir 
§eyler oluyor ihtiyarlık ağa, ihti
yarlık. Ölümden korkuyorum. 

L - Ölürsen ne olur, canın 
sağ olsun. 

K - Amin amin .• 
L - Eh öyle iıe diver bakalım 

ne kadar, kaç yüz artın lazım? 
:::::::::::: ::::::::::::::::::1::::111:::::::::::::::::: :::: 
ro ağa bir aralık ismini unuttuğu 
bir memlekette Yunan kralı ile 
tanııtığmı anlattı. Etrafımızda • 
kilerin yardımile bu zatın Yunan 
kralı değil, M. Venizelos olduğu 
anlaşıldı. M. V cnizelos Zaro ağa
yı alnından öpmü~, o da Yunan 
siy asisinin sakalını okşamıt: 

- Sağ ol evlat! demiş. 

Yüz altmışlık ihtiyar, memle
ketine dönerken çok yorulmuş. 

- Trende çok ser3eri oldum. 
(Sersem oldum, demekmit) bir 
daha memleketten dııarı bir adım 
atmam. 

Zaro ağaya seyahati esnasında 
kadınlarla beraber çıkartılmış 
resimlerini gördüğümüzü söyle • 
dik. Güldü: 

- Bırak, bırak, Amerikalı ka· 
rılar,, deli gibi. Beni zorla öptü· 
ler, dedikten sonra birdenbire 
sesini yavaşlattı. Evini işaret ede

rek: 

L - Kaç metre boyu var? 

K - Canım Ligor ağa. Sen 
de insana cehennem ıuali ıoru • 

yorsun. Terzi miyim ben ne bile 
lim? 

L - Peki kerime kaç yaıında? 
K - Yok bizim kızın ismi K(':

rime değil, Ayte .. 

L - Yani kızın kaç yaıında? 

K - Allahın birliğine emanet. 
Şubatta on üçüne baıacak. 

L - (Arıınlıyarak) Bir, iki 
üç, dört, bef .• Mahtuma ne ola • 
cak? 

K - Köye bir hoca hanım gel· 
di. Hani şimdikilerden .. Ama, ne 

muska yazar, ne de kaside okur. 
İllaki göğüslük olacak demif. San

ki akıama kadar yemek yiyecek -
ler. Şimdi oğlanları kız yapıyor -

lar kızlar azaldı m, nedir? .• 

L - Mahtum kaç yaıında? 
K - Sekiz yaıında. 
L - Mapllah.. (Arıınlarken 

atlıyarak) 9, 10, 11, 12, 13, 

K - A vrata da keı .• 
L - 14, 15 ve ilihari 20 .. 
K - Kaç artın oldu .. 
L - 20 artın .. Al sana da üç 

parmak arım payı. 

K - Sağol ne etti •• 

L - Elliterden on lira eder .• 

K - Vay anam vay. Ligor, 
sen beni batıracaksın be .. 

L - Bu kumata krepdötin 
derler. Dünyanın en iyi kumaıı • 
dır. 

K - Düten kalkan ben öyle a
lafıranga laflar anlamam, ıen in· 
dir ata, hem dur ben de bir he • 
saplayım .. 

L - Uzun yolun kısası sana 
kırktan vereyim, bir liradan olsa 
yirmi; yarısı on lira haydi ver do· 
kuz buçuk .. Ödettik gitti. 

K - Ah Ligor ağa, sen yok 

mu? .• 
L - Dünya bu canım .. 
K - Dünya dedin de aklıma 

geldi. Öküz kızdı galiba bizim kö 
yü ikide bir saraalıyor. 

L - Galiba açık saçık gezi -

yorlar. 

Nusret Safa 

Güzel sözler 

Parasız adam kornasız otoıno

bile benzer. Önündeki manialan 
yıkacak vesaiti yok demektir. 

lf. Milletlerin mahvi karşısın· 
da fert servetinden emin bulun· 
mamalıdır. 

'f DünQ bilmiyen bugünü an• 
lıyamaz, onun için (tarih) bir 
masal değil insanlığın rehberidir. 

~ Yağmurdan kaçan doluya 
tutulur derler, meıru yolları hı· 
rakıp gayri meşru kazanmakta 

insana bir gün felaket getirir. 
Onun için her şeyde meşru va• 

ııtalara müracaat etmek başlıca 
hedefimiz olmalıdır. 

'f Nefret etmiı bir adam ha· 
yatın fırhn•111aa karıı bazırJan
mıı demektir. Para yağmurlu b·r 
havada ıemıiye demektir. 

Şen fıkralar 

Muallim - Akıamlcyin eve 
gidince ne yapanın ? 

Talebe - Annemle babamın 
kavgasını dinlerim. .. 

- s~n sinemada uyuyorsun 1 
- Ne yapayım etrafı karan-

lık görünce gece oldu sanıyorum. 
... 

Budala - Dün iki liram var
dı, bir lirasını harcadım, timdi 
yüz elli kuruşum kaldı. 

Aptal - Daha sen hesap bil· 
miyorsun ? iki liradan l:ir lira 

çıkınca üç lira kalmaz mı ? 

Cihan iktısadiyatı 
konferansı 
hazırlıkları 

Cenevre, 31 (A.A) - Cihan 

il.:tısadi Ye mali konferanıına 
ait hazırlıkları yapmıya memur 

milletler cemiyeti mütehassıslar 
komitesi bu sabah toplanmııtır. 

Komite yaptığı hususi ilk cel· 
sede Felemenk bankerlerinden 
M. Trip'i reisliğe intihap etmittir. 

Zaro her gittiği yerde Gazi 
Hazretlerinden bahsedildiği -
ni, her yerde onu sorduklarını 
anlatıyor: - Aman, dedi, bizim karı i • 

- Londrada lngiliz kralının çerde, duymasın. Kendisinden ay 
kardeıi bana Gazi paıanın nasıl rılırken o bilmer.ı neden birkaç 

K - Sorar mıaın; yeni relen 
hoca hanım, evi batasıca köpoğlu 
köyü gavur yaptı oturdu, kızları 
kokonalara çevirdi .. 

Komite biri mali, öteki iktısa· 
di olmak üzere iki şubeye ayrıla· 
rak çalışmağa karar vermiştir. 

olduiunu ıordu: defa: 
- Demir gibi, aslan gibi, de • - Allah razı olsun. Dedi ve 

dim. Gittiğim yerlerde Gazi paıa kendisini seyahate çıkaranları 
adı geçince alkıtlıyordum. Onlar dava edeceğini tekrar etti. 
d 

•• 
a benim gibi yapıfOl'lardı. Za • _ 

L - Eh buna meydan verilir 

rım. 

K - Atma Ligor ağa.. Senin 
gibi kaç kiti dedi de gittiler; 
llözleri yef ilmit erteıi gün ıiden-

Komite Ccnevrede sekiz gün 
toplanacaktır. Mütebassıılar bO· 
kumctleriyle müıavere ettikten 
sonra komite birkaç haftaya ka· 
dar i~tima edecektir. 



Savıfa 10 

Hl kiye Üçüncü Kat Çeviren: 
fa. 

' . . :· ... . . 

Galip Necati uyanır uyanmaz 
bir düşündü. Vaziyet bütün acı

lığı ile meydan da idi .• 
Kalktı, yüzünü yıkadı, ceketi

nin cebinden cüzdanım çıkararak 
kalan parasına baktı. Dört lirası 
kalmıştı. Yani hiç .. 

Necati, asabi bir hareketle bir 
aıgara yaktı. Bir koltuğa gömüle
rek dütünmeğe batladı. 

Haftalardımberi, pıırasımn bi
teceği bugünü düşüıvnü§tü. Niha
yet işte ogün gelmişti. Parasız kal 
dıktan maada, oturduğu apartı
marun kirasını da vermemisti . . . 
Üstelik bütün arkadaşları ."borç 
istiyecek,, diye korkudan kaçıyor 
lardı • 

Galip Necati nasıl olup da bu 
dereceye gelmişti?. Neden ola
cak! Tem be ilikten, hafifme§rep
likten .. Bir türlü mukannen bir i
§e aahip olamamıftı. İstikbalini 
hiç düıünmiyordu. 

- Hele, diyordu, şu elimizde
ki mevcudu bitirelim, sonra düşü
nürüz. 

Babası ölünce, ona epeyce bir 
miraı bırakmıfh. Galip Necaiti, 
hu parayı bir taraftan yerken, bir 
taraftan Darülfünun edebiyat ft:· 
beıine deYam etmİf, bitirmiş, me
zun olmuftu. Sonra, amcası öl
müş, onun küçük mirası imda
da yetişerek bir kaç senesini da
ha kurtarmıftı .. Galip Necati, o 
yaşa gelene kadar -32 yaşında 
idi- hiç bir İf yapmamı§, hiç bir 
mesleğe intisap etmek cesaretini 
göstermemişti. Kendi kendine: 

- Bef parasız kalınca, diyor
du, kendi kendimi öldürürüm, o
lur biter •. 

Şimdi, iıtc o gün gelip çatmıı
tı: 

- intihar mı edecek?. Evet. 
neyle?. Tabancaıı ile mi?. Bu 
pek kaba olur .. Hava gazı ile?. 
Bu da f ıkaralıktan bı1'.mıt kims~ 
ler tarafından kullanılan bir u
sul! Morfin ise moda .... 

Galip Necati, acı acı güldü ve 
düşüncelerine devam etti: 

- Lemanı ne yaparım?. Bu-
gün randevümüz de var •. Son bir 
defa daha görsem mi?. Hayır, ha
yır .. Belki zaafım tutar ona itiraf 
ederim.. O da bana para verme
ğe kalkar, garip olur.. Hem ca
nım, çabucak unutur.. Kocası 
kendisini teselli eder, arkada§la
rın arasından bir tanesini benim 
yeri.nıe koymakta da gecikmez .... 
Hele gidip kendfoine hir telefon 
edelim bakalım .. Gelmesin .• 

Galip Necatı kalktı, giyinme -
ğe bqladı. Elbiaeleri de eskimeğe 
batlanuıtı.. Tanı zamanı idi ..... .. 
Şapkaıına baktı, o da eskimİftİ. 
Batına koydu, hayır koymadan, 
kapı çalındı, öylece elinde kal
dı ... 

Necati kapıyı açınca, elli yaş
larında, İri yarı bir adamla karıı
laftı •. Bu adam, temiz giyinmi§ 
neı'eli yüzlü bir adamdı. Kapı~ 
dan içeri girerek, ecnebi tivesile: 

- Ben, dedi, ilinımzı okudum 
da geldim.. Sizi çağırmaktansa 
ıelip evinizde, muhitinizde, hu : 
susi havanızda görmeği tercih 
ettim .. Diplomanız var deg~ il . ? 

N mı. 
ecatı ıaıırmııtı. Ne ilam?. Ne 

olu~r?.. Fakat yabancının aon 
ıualıne, gayri ihtiyari cevap ver
di: 

- Evet, var!. 

- Tamam, ben Amerikalıyım. 
Her halde §İvemden anlamıtaı
nızdır. ismim Artur Vilson. Mu
harririm .• Gazetem, beni Türki-

- . 
yeye, Türk edebiyat ve san'atı 
hakkında bir tetkik yapmak üze· 
re ıönderdi .. Sizin vazifeniz ba
na katiplik yapmak, tetkikati.mde 
yardım etmek olacaktır. Görüyor
sunuz ki Türkçeyi gayet iyi bili
yorum. Yalnız §ivem bozuk. Şive
min düzelmesi iç.in de bana yar
dım edeceksiniz. Bunun için be
raber konuşmaklığımız, beraber 
olmaklığımız li.zım .. Öyle değil 

mi?. Gelip, benimle beraber ayni 
otelde oturacaksınız.. Ben Pera
palastayım. Yanımda size de bir 
oda ayırtacağım. Yemeklerimizi 
bernber yiyeceğiz .. Merak et.meyi
niz, bütün zamanınızı alacak de· 
ğilim .. İstediğiniz zaman ve i§i· 
miz de müsait olunca gidebilir -
siniz. Şimdilik altı ay kadar bu
rada kalacağım .. Size iki yüz lira 
aylık.. 

- iki yüz lira mı?. 
- Az mı?. Peki.. Siz hoıuma 

gittiniz, iki yüz elli olsun.. Ma
dam ki edebiyat tubeıiden mezun 
sunuz .. lıteneniz size bir de a
vans vereyim. Sıkılmayıruz.. Ar
bk dost olduk demektir. Buyuru-
nuz .. 

Amerikalı cüzdanından bir yüz 
liralık çıkararak uzattı, verdi: 

- işte, dedi, bu da oldu .. Şim
diki halde madamki çıkıyordunuz 
beraber gidelim de odanızı da gö
rünüz .. 

Galip Necati Amerikalı ile Pe
rapalasa geldi. Odasını gördü ..• 
Efyalannı almak üzere evine 
döndü. Fakat yolda bu Amerika· 
lırun nereden ve nasıl olup da 
geldiiini hayret ve taaccüple dü
ıünüyordu .. 

Apartıman kap11ından girer -
ken, Galip Necati, cturduğu ka
tın üstündeki katta oturan ihti
yar bir edebiyat hocasının, kapı
cıya §U suali sorduğunu duydu: 

- Bugün kimse gelip beni ara-
dı mı?. 

Kapıcı cevap verdi: 
- Evet, bir Amerikalı geldi •. 
- Fakat ben görmedim, 
- Nasıl olur, üçüncü katta, sol 

daki kapı diye tarif ettim. 
- Öyle amma ben dördüncü 

katta oturuyorum .. 
Kapıcı sırıttı: 

- Siz öyle diyorsunuz amma, 
ben zemin katı saymıyorum da, 
ıizin kata üçüncü kat diyorum . 

Fransız başvekili 
ispanyada 

Madrit, 31 < A. A) - M. ve 
Mme. Herriot, saat 9.15 te Mad
rid' e geldiler. Fransız baıvekiJi 
il~ zevceai, istaayooda lspanyol 
sıyaset, edebiyat ve sanayi ale-
mine meoıup bir çok zevat ta
rafından iatikbal edildiler. Bu 
zevatın baımda baıvekil M. A
zana, bulunmak ta idi. 

istasyon civarında toplanmış 
olan büyük bir kalk kütlesi, M. 
Herr:ot'yu ve Fransayı alkışla
mrşlardır. 

M. Herriot, Fransa sefaretha
nuine gitmeden evvel Madrit 'te 
ufak bir gezinti yapmak arzusu· 
nu izhar etmiştir. 

Resmi kafile, her tarafı Fransa 
bayrakları iJe donatılmış olan 
şehri katedertk Pare Petiro'ya 
gitmiş ve orada M. Herriot'yu 
amele grupları, fevkalade mües· 
ıir teveccüh nümayişleri ile kar· 
şalamıılardır. 

Bundan sonra M. Herriot, ıe
fıretbaneye gitmİftİr. 

VAKiT 

Çarşı esnafının 
derdi 

(Baş tarafı 1 inci sayıfanuzda) 

meclisinde kabul edilen ebniye 
kanunu böyle umumi yerlerin 
tamiri için şcbir meclislerine 
salahiyet vermiştir. Cemiyet bu· 
nun üzerine Istanbul şehir mec· 
lisine 500 imzalı bir mazbata 
vererek ve bu mühim ihtiyaçtan 
bahsederek tamir müsaadesi 
istemiş ve bu suretle ileriye 
c!oğru bir adım daha atılmıştır. 

Bugün içtimalarına başlıyan şe

hir meclisinin bu toplanma dev· 
reside bu mazbatanın mevzuu 
babs edileceğini haber alan ce· 
miyet ve bütün çarşı esnafı şim· 
di müzakere gününü dört gözle 
beklemektedir. lsmail Hakkı B. 
diyor ki: 

- l?utün gözümiiz şehir mec
lisinde ve Valimiz Muhittin bey
de... Para istemiyoruz. Sadece 
müsaade verilmes:ni temenni e· 
diyoruz. Kıymetli valimiz 'n ve 
şehir meclisimizin himmetleri 
bütün çarşı esnafının şükran!a

rile karşılanacaktır. T anıire ait 
iptidai hazırlıkların hep!Iİ bitmiş, 
projeleri, krokileri hazırlanmı,tır. 

Tamirin 400 bin liraya mal 
olacağını tahmin ediyoruz. Bu 
f arayı ana! sahipleri namına ki. 
racılarır dan alınacak kira bedel· 
lerile kapatacağız. 

Bu para taksitle ahnacağı için 
hem mülk sahiplerini fazla yor
mıyacak . hem de kısım k1Sım ya
pılacak tamir için kAfi gelecek
tir. Tamir işlerinin idaresi için 
Şehir meclisinden, Evkaftan ve 
esbabı emlaktan ikişer zatın se
çilmesini ve buna gene esbabı 

em~akin seçeceği altı zatın ita· 
vesile on iki kişilik bir heyec 
istiyoruz. Tamir kurşunların, ki
remitlerin yenileşlirilmesile baş· 
lıyacak ve bu suretle çıarşıyı ha
rap eden akınla durdurulacaktır. 
Bundan sonra çarşmın dışı Ue 
içinin tezyinatına ve sokaktarm 
asf aite tahviline sıra gelecektir. 
Bütün bu işlerin nihayet Dç ae
nede bitirilerek Kapalıçarşımızın 

tamamile asri bir hale getirilmiş 
olacağını umuyoruz. Çarşımız 

ço ~' eskiden bir kerre tamir 
edilmiş , tamir bedeli icardan 
toplanmıı fakat Ziraat bankasın
dan istikraz yapılmıştı. Bizim 
şimdiki tasavvurumuz bu İfİ iı
tikrazsız, yani faiıaiz baprabil
mektir. 

Bunları bitirirsek çarııyı ka
lorifer le ısıtmayı da düşünüyon·z. 
O vakit küfeciler g;bi halkı izaç 
edecek işgallere de meydan ver
miyEceğiz. Çarşı bir Bon Marşa 
manzarasını alacak. 

- Ne kadar dükkln var Ye 
en çok hangi kısımlar daha ile
ridedir? 

- Bütün çarşmın içinde 2201 
dükkan ve yirmiyi mütecaviz ban 
vardır. Çarşıda en fazla manifa
turacılık ve ıcne elbiseleri sa
tan · kısım ilerlemiştir. 

- Alış veriş nasıl? 

- Zamana ııisbet edersek a-
lış veriş iyidir. Her yerden iyi· 
dir. Çünkü kapalı çarşının bii· 
yük şöhreti vardır. Bütün lstan
bul senede birkaç defa buradan 
geçer. Sonra esnaf da az karla 
satışa razı o:ur. Daha sonra re
kabet de vardır. Emniyet son 
derecede yerindedır. Eu cihttten 
zabıtaya da çok müfit oluyoruz. 
Geceleri çarşı tamameii cemiyet 
mürakabeıindeki hususi bekçi-

Memleket Haberleri 

Zonguldakta büyük 
, heyecanlı bir içtima 
J . 

jıhraç edemediğimiz izüm, incir, , 
i mem!eketimizde istihlak etmeli 
! 
t Zonguldak hususi mulıabirimiz • 

den: 

20 - 21 teşrinievel 932 cuma 
gecesi, §ehrimizdeki iktısat ve ta
sarruf cemiyeti şubesi ve halkevi 
tarafından büyük bir içtima ya -
pıldı. lzmir ve havalisinden bu 
sene maalesef hariç memleketle
re ihracat yapılamıyarak müstah
silin elinde kalan ve milyonlarca 
kilo istok te.1kil eden en mühim 
ihracat metaımız üzüm, incir mah 
sulatile Trabzon havalisindeki 
fındık mahsuli.tımızın memle -
ket içinde satıılarının temini 
bu topluluğun sebebini te~
kil ediyordu. Zevk sinemasın • 
da toplanıldı, orta mektep tale -
besinin okudukları istiklal mar • 
tından ıonra mahsulatını ıatamı
yarak eli böğründe kalan zavallı 
fakir köylülerimizin bu yüzden 
uğradıkları ııkıntı ve yokıullu • 
ğu hiç. olmana bir dereceye ka -
dar hafifletmek maksadile kadın 
erkek birkaç zat uzun uzadıya 
taf silit ve izahat verdiler. Milli • 
yetperver halkımızın, vatan par
çalarımızın diğer köıelerindeki 

vatandatlanmıza mümkün ola • 
bilecek yardımları eıirıemiyerek 
onların maruz kaldıkları ıabm 
durgunluğunu kendi kendimize 
canlandırmak mecburiyetinde bu
lunduğumuzu ileri ıürerek bu 
mevzu üzerinae liararetli ve he -
yecanlı sözler ıöylenildi. Opera -
tör Zeki bey de incir, üzüm ve 
fındığın sıhhi faydaları hakkında 

etraflıca malumat vererek halkı -
mızın bu meyvalara raibet etme
sinin ayni zamanda gene kendi 
sıhhi menfaati icabı olduğunu 
fennen izah etti. Ondan sonra 
halk f ırkaaı ve halkevi reiıi Mit • 
hat Akif bey ıöz aldı. 

Mithat Akif bey, bütün mil • 
Jetin bir tek sağlam vücut oldu • 
ğunu, bu vücudun her hanıi tara• 

.. 
f ında zuhur eden en .• · 
yaranın tedavi edifnıedıjl 
dirde bu yaranın vücuda:. 
taraf mı yeniden istila etJI' 
tikesi mevcut olduğunu, 1 

mızın bazı zengin pa 
cihan iktısadi buhranınıSS 
gunluğu yüzünden hasıl 
kıntının bütün milletçe e~,dt 
le tedavi edilmediği takdı 
ğer parçalara da sirayet e 
timali olduğunu söyledi. ~ 
yırlı vatan İ§İne mutlak• 
etmekliğimizde ısrarla d 
muhterem Zonguldak . 
yüksek hamiyetine ve . '~ .. ti 
hitapla bu huıuıta r~ 
kurban bayramlarında ~, 
rine incir, üzüm ve f ındı1' 
sullerimizin istihlaki ç~ _

11 
olacaamı, çarıılardaki P" 

gazinolarda da haftada b~ 
metrubat yerine üzüm, 
fındık mahsullerimizin 
maaına ve evlerimizde b• 
dahil olmak üzere bilaiıti~ 
zaman misafirlere yapıl&~ 
ramın bu değerli yemifle 
yapılmasına hep birden 
ant içildi. Bu büyük aot~ 
yazısile Reisicümhur Gasİ 
taf a Kemal, Başvekil lııO,ı. 
yük Millet Mecliıi Reisi 
pafalara arzına müttefik~-' 
kıt lar arasında karar verl""ı 
karar dakikalarca tekrar 
alkıtlandı. Sinema sahne•İ 
le kileri ve Kıımet ticare 
rinin yerli meyva mahsuli 
süsledikleri kı11mlar halkı' 
rı dikkatini ehemmiyetli 
celbetmekten geri kal 
Talebelerle konf er anı v 
ve hanımlara zarif kutul-' 
deki meyvalardan birer 
ğıtrldı. Şimdi artık bu gü 
rarın fili neticelerini ıab 
bekliyoruz. 

lflllllllllltmllllllBillUll-111111 _____ &1 ____________ ,.. 

Ziraat Bankasının 
Denizliden buğday 

mObayaası 
Denizli, 31 (A.A) - Ziraat 

Bankaaı tarafından timdiye ka
dar Deniıli.de bir milyon kilo 
buğday alınmış ve bu mftbayaa 
rençberi ıevindirmiftir. 

:::::::::::mn::m:m::nr.:::=mmnma:maa: 

lere mevdudur. 
Beyazıt nahiye mOdOrü Beyle 

çarşı polis muavini Beyden çok 
memnunuz. Kendilerine alenen 
teşekkür etmiye muhterem ·Ya
kıt,, ın tavassut etmesini rica 
ediriz. 

Nahiye mfidürü Beyin himme
tile İfpOrtacılardan, polis muavi
ni Beyin himmetile de tavcılar
dao, yankesecilerden kurtulc'uk. 

eu sarada yanımızda bulunan 
esnaftan bazıları: 

- Gazeteci Bey, bütnn bu iyi 
şeylerin, Hakkı Beyin de!Aletilc 
oldu~unu da IDtfen iliYe ediniz, 
dediler. 

Cemiyet re ;ı& Hakkı Bev: 
- Rica ederim efendim, de. 

di, bendenizden bahıetmeyiniz. 
Çünkü sadece vazifemi yapmıya 
uğraııyorum. 

lzmlrde ttzUm, 
piyasası 

lzmir, 31 ( A. A. ) -
borsada 5 kuruftan 19 
kadar 1112 çuval incir ~ 
karuıtan 28 kuruta kıclt' 
çuval üzüm satılmıştır. 

' 
Rusya sana~ 

ar eminde , 
Momkova, 31 ( A.A ) ~ 

Ajanıı bildiriyor: Samıyi it 
ası Sovyet Rusyanın delll bi' 
nayii hakkında nepettiği , 
zıdıa Sovyet RusyaDID ~f 
istihsalinde Avrupada ~ 

ve bütOn dünyada ikinci -: ~ 
çıktığını Fransa ve A.l~~~ 
dar çelik istihsal ettıgJD1 ·~ 

çelik istihaalAhnın Amert "' 
kinia yOzcle altmııın• 
oldug· unu yazmaktad1t. 

bİll J 
Rusya 1921 de 10 f ; 

d6kme iıtihsal ederken :~o 
tar 1932 eylO!Oade 542 ;,tı 
na çıkmııtır, Çelik isti~sa 
1925 te 186 bin ton ~: 
senenin eyl616nde 963 
balii olmutlur. 



1 _!'~isıani 1932 

Sigara keşfinin yüzüncü 
yıl dönümü! 

lanı .. 1 . k. b. k Yuz sene evve tirya ı ır as· 
er, bugün içtiğimiz sigarayı keşfetti 

Sut)·· 
ve enfiye ortadan kalktı 

tiUll b' 
· ~f~ . . ır çoğumuzun pofur rarmaktan koruyacak ağızlıklar .. ıctı.. . 

tii ~•ld~ gırnız sigaraların yüzün- da icat edildi. Bu ıayede kadınlar on .. 
) ~Ilı. Da urnüne varmıt bulunuyo- aigara kullanmayı zarif ve ince 
! lçjllde .h.a. evvel tütün çubuklar bir ıan'at haline getirdiler. Eski

'l'tef ıçılırdi, Ancak yüz sene den ellerinde yelpazeler taşıyan 
I" ad, s h b' d b 1 J 1 k h 1 . . ııtunu . anı ıneç ul ır a am ve u ye paze er e a yüz erını 
tUndu '

1
iara şeklinde içmeyi dü- örterek, kah tebessümlerini ıakh· 

lıt but '9le bütün dünya tarafından yarak erkeklerin akıllarile oynı· 
"affako Unan bir §eY icadına mu· yan kadınlara zarif ağızlıklar İ· 

R· oldu. çinde kullandıkları sigaraalrı da, 
o •• 

1
"aYete ·· · b ·· kadın elinin bütün güzelliklerini u lekı· gore sıgaraya ugun· 

İt &ık 1 "~ren ilk adam Mısırlı ayni vezifeyi yüklediler. Sigara 
ııır erdır. 1832 de Türkiye ile teşhire vesile oldu. Sigara ağızlık

ftitakatasında kopan bir harbe ları ve ıi~ara dumanı, kadına ye-
1• ed k ni bir süs temin etti. 
il' tık h I en aı erlerin biri, çu-
~ tıtnıu u arnaıru!, fakat tiryakiliği Kadının ıigara kullanmasından 
e1, llda .. '' düıünmüş, düşünmÜ!, tevahhu§ etmek, ve bunu terbiye· 

·• •on b b sizlik, saygısızlık saymak zamanı İrıj ti:t" ra oş ir kurşun almış 
e e . ~ un} doldur:rnu§ yakmış artık tarih oldu. Kadın, her yerde 

ıçınıı ! ' sigarasını çıkararak yakıyor, ser· 
Siatra best ıerbest içiyor; ve onun bu ha-
d( . .nın nıenşei bu aıkerin 

ıını1 t H tt'' . .. reketi hiç bir kimseyi sinir lendir· 
'ak . · a a rıvayete gore mı"yor. 

erın d d M .. 
il~ .. L & l a USa lmış..... $' d' b" 

•• .l[U ıgaranın ığer ır muvaffaki· ila t·· .. rıun kovanını doldurma· 
r} '" ut yeti onun "enfiye,, yi ortadan kal-
. İtdi. Mn içın~k iti bir inkılap ge· dıracak derece azaltmasıdır. Si-
. erd . ısırda, Türkiyede ve her gara rıkmadan evvel, eufiye dahn 
ı . e &ıga • k .. ::r 

ı, ,\ ra ıçme taammum et· fazla kullanılır; enfiyekeşler, ta-
0 eçti~rupanın her memleketine nıdıklarına da, tanımadıklarına 
,ı Si da enfiye kutularını uzatırlar, bi· 
I' L l?aar s k . d • 

ttr ç h araıa sayeıın e ınıan· ribirlerinin enfiyeıini çekmekten 
~ Jterku uk esaretinden kurtuldu. hoşlanırlardı. Biribirini ta~ım1yan 

ile ~: ~er yerde sigara sararak iki enfiyekeı, bir iki dakika için-
. ç~ ırıyor ve keyifleniyordu. de ahbap oluy:orlardı. 
~i ttı k~eçnıeden, sigaTa sarmak Sigafil henüz enfiyenin bu ha· 
d~a a ıneleşti ve ıigara içmek lini alamadı. Önümüzdeki asırda 
ttf1lldkolaylaştı. Dünyanın bir ta- ve iki yüzüncü yıldönümündcn 
~ı:.ı. a rnakine ile doldurulmuf evvel, onun bu vaziyeti ihraz et• . ~ırıe ·ı 
~İ) 1 e yapışbrılmış sigara mesi beklenebilir. 
~~1\ e~ ka.Iınamıı gibidir. Dü?- Mısırlı bir askerin boı bir kurıun 
)olq er tarafında erkeklerın kovanına tütün doldurmakla baş
~ iç~ dai.rede ve her yerde siga- lıyan sigara, bir kur~t.1ndan daha 
tı 'ı elerınde beis yoktu. Yirmin- büyük bir sür'atle tekemmül et
~d~~ hulülünden evvel, hiç bir ti, daha çok büyük ıür'atle bütün 
·:'\t }'' Una cesaret edemezdi. Fa- dünyayı sardı. Her sınıf ınsanm, 
\iı~t'tııinci asrın hulülünden ve erkek ve kadının en belli başlı 
~IQ. •e. lllnumi harp koptuktan zevklerinden oldu. 
~~'kadınlar da, erkekler gibi Kim bilir, o tiryaki asker, kur• 
~~~tde ıigara tellendirmeğe fun kovanını doldurarak sigara-
~ ıla.r. ya ıekil vermeseydi medeniyet a· 

\ ~dırıiarın sigara içmeleri yal- lemi, bu büyük ihtira ve keıfe ne 
\ b•ele olınadı. Onların ıiga· kadar ~ene sonra nail olurdu: .. 
'~ a§lamalarile beraber zevk· Ve aıgaranın bu meçhul ki§ıfı· 
~~:::' parmakl~:ı~:.::: .... :: .. ::: .. ~~:: .. :::~.~::.~eğe~~ •• - ..... 'l,, ............ ::m::::::::::::: •• .= ••••••• - •••••••.•••••••••••••••••••••••..•..••••••••.•••••••••••••••• 

~llnyada cür'etkar RayJştag f ntihabatı 
~ 11' Ermeni çiftçi · arif esinde 

ttd:kteş, 31 (A.A' - Kösten- Londra, 31 (A.A) - Reuter 
hn,\i ~atip bir kaçakçılık teşeb- Ajanıı, Rayiştag intihabatı hak· 

lt~t~ olmuştur. Bir ermeni, 70 kında Berlinden almış oldup 

~~t~t~ı'.ye haşhaş ekmiştir. Bu haberlere istinaden şöyle yaz-

t } ~ ılq ay sonra 100 milyon maktadır: 
t~~f lış yapacaktı. Kendisi "Fon Papen·fon Scbleicher hn-

"tl tqİlrniştir. kfımetinin orta sınıfının iş ale-

l "~~ minde büyük bir teveccühe maı-
1:1--~teci von Gronau bar olduğunda şüphe yoktur. 

le ~d,t Zira, iktidar mevkiine geldiği 
ltı •t , 31 (A.A) - Devria- ıamandaoberi birşeyler yapmıt 

;aıı :~~,ti yapmakta olan Al- gibi görünmektedir. Birçok Al-

11 aid•taa~Yarecisi fon Gronau, manlar, nihayet kuvvetli bir hll-
~- Retmiştir. kümete malik oldukları mütale-

Çjb ............. • asmdadırlar. 
a,tı· l>edagokJarı ---

d 111 3 H •takı • ı (A.A.) - Çin Pe- ava faciaları 
tıı' atınd 

ı lıy011 an mlirekkep bir ko- Bertin, 31 (A.A) - Kaybol· 
"

0
"'· 

1 Berı· ı · · B d b b d Al t• ~ısy00 ıne ge mıştır. u uğunu a er ver iğimiı man 
•.nı ttl' .1 Pedagoji müessesele- posta tayyareıinden haber yok
tııı. "'tt t 1•anı ' nıek üzere 8 Teş· tur. Cumartesi akıamı fırtına 
Caktıt, Ye kadar burada kala- eınasında denize düşmüş olduğu 

zannolunuyor. 

VAKiT 

3UncU Kolordu Sat.nal me 
Komisyonu llAnlar1 

Yerli mamulatından ( 14,144) 
kilo kundura boyası kapalı 'zarf
la münakasaya konmuştur. iha
lesi 19 ikinci Teşrin 932 cumar· 
tesi günü saat 15 te yapılacak· 
tar. Taliplerin nümune ve şart
namesini görmek üzere hergün 
ve mllnakasaya iştirak edecek· 
lerin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarını 
makbuz mukabilinde Ankarada 
M.M: V. Sabnalma komisyonu 
riyasetine vermeleri. ( 1009) ( 5697) 

Yerli fabrikalar mamulatından 
30,000 adet yün fanila kapalı 
zarf:a münakasaya konulmuştur. 
lbalui 17 ikinci Teşrin 932 ta· 
ribine müsadif perşembe günil 
snat 15 te yapılacaktır. Taliple
rin şartname ve nümunesini gör
mek üzere hergün Ankarada 
M.M,V. satmalma lrnmisyonuna 
müracaatları ve münakasaya İş· 
tirak edeceklerin o gün ve saa· 
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarını makbuz mukabilin
de mezkur komisyona vermeleri. 

(1010) (5698) 
.IJ. :(. :(o 

lzmir Müıt. Mv. hayvanatı ih
tiyacı için üç yüz yetmiş bin 
dört yüz elli kilo kuru ot 
kapalı zarf usulü ile münakasa
ya konulmuştur. ihalesi 21-11-932 
pazartesi günü saat 15 tedir. Ta· 
Jiplerin her gün Müst. Mv. Sa. 
Al. komisyonuna müracaatları. 

(1014) (5702) 

lzmir Müst. Mv. hayvanatı ih
tiyacı için iki yüz elli sekiz bin 
alh yüz yetmiş iki kilo saman 
kapalı zarf usum ile münakasa
ya konulmuştur. ihalesi 20-11·932 
pazar günü saat 15 tedir. Talip
Jerin her gün komisyona müra· 
caatları. (1013) (5701) 

iyi ve terbiyeli ço
cuk sahibi olmak 

isti yenlere 
Yilksek bilgi ile l:eraber 

iyi terbiyeli ve gürbüz ço
cuk yetişt:rmelt isfiyen ana 
ve babalarla Franuzca Ji
•anını öğrıc:nmek i tiyen 
gençler zirdeki adrese mü-
racaat etsinler. (5100) 

lstanbul Mahmutpaşa 134 No. 

Kira mukabilinde 
borç para 

Senevi kira~ı (1 OOOı Jirad:ın aşağı ot· 
mam:ık ve şerefli mahallerde olmak ~ıırtlle 
ettılAkl olupca kirı.sını kar~ılık göstererek 
(ehven fılzleı borç para almak istlycn
lerin Galnuıdn l\lehmet All paşa hanında 
(41) numarıılı yazıhanenin ıevcssumna 
müracaat eylemeleri (48501 

~ ,.- "-. .. • ' ~. i':··~···~'''-.·.:i· .. .. •. 7!" ·~ •. 
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.·. r.;,.·· . ;:~~~ • , ··:.:·s·. ·.··~"'!A···ı· .~;. ~ 
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Her li~a;ncfa · :\~~zete 
mec~ua . ve .. :~ifaı» ı .•.. 

~ • •'#1 ~.: .. ··~--~·· ~~· -ı4 •• ~. ',. ;.:;. • 

Her nevi kı~~a~iye:eş~asr 
· ve inekteP.·:ie:VaZimı ... 

). : .. ~ ... · ·:~ .~ -~·-~~~---~-.-·" :·_·. '· 
· Her· i.tür~ü.~ .F ~t.C?.!h'af · · 
levazımı· · makiri~ler 

"VC am~t?r ·işleri".' .. 
1 ' • ' > .. ·.: ' 

Etem .Pertev ıtriyatı '· :..·· . 
Kütahya. çinileri ... ·· 
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KARYOLA''C~~~;~s~şya 121/2liraya ~~~la 
Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 

Çocuk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik ya)lı, beyaz Hıke \'C muhtelif renk· 
!erde karyolalıır hastane ameliyat odalan malzemeleri ucuz iiatla satılır. Her tiirlü 
ölçüye göre sipariş dahi kabul edilir. Fabnkada ve ı:minönü, Sel nlk Bon· 

marşesi ve Yerle Mallar Pazar1nda da aynı fiatla ~atılır. 

TÜRKİYE i 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Kumaşı dairede mahfuz nümunesino tevfikan gösterilecek 

fabrikalardan alınmak üzere idare müstahdimini için 225 ilci 250 
takım kıtlık elbise ile aym miktarda kasketin imali kapalı zarf 
usulfi ile mfinakasaya lrnnulmuştur. 7 Teşrinisani 932 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 14 te ihalesi icra kı!macağından 
taliplerin bu baptaki şartnameyi görmek üzere Galatada Rıhtım 
caddesindeki ldarei Merkeziyeye müracaatları. C5493) 

Türkiye Ziraat Bankası Istanbul 
Şubesinden: 

Bazı esbap dolayısile Bankamızm Galatada köpril başındaki 
yeni binasına nakli teahhur ettiğinden nakil tarihi ayrıca Hin 
edilecektir. (5773) 

--~~~------~--~--------------------
Kadı k Uy MalmüdUrJüğUnden: 

10-56 hissesinin mülkiyeti müzayedeye vazolunan rıhtım iskelesi 
sokağında 81 No. la hanenin verilen bedel az görüldüğünden 
mfizayedenin bir hafta daha temdit edildiği ilan olunur. (5769) 

1 ZAYiLER 1 
Istanbul birinci askeri kona

ğından aldığım askeri vesikamı, 

nüfus tezkeremi ve para cüzda
nımı zayi ettim. Bulanların ad
resime getirdikleri takdirde bir 

lira vereceği!Jli aksi takdirde 
hükümleri olmadığını ilin ederim. 

Babçekapı 
şısında 38 
kanında 

(5138) 
Hudaye camii knr
nnmaralı aşçı dük

Halil Faris 322 

• Kadıköy erkek lisesinden 
23-10·93:2 tarihinde aldığım tas-
diknamemi zayi ettim 
alacağımdan evvelkinin 
olmadığını ilin ederim. 

182 

yenis"ni 
hükmü 
(5131) 
Reşat 

• Eczacı ve dişci mektebin
den aldığım hüviyet varakamı 
kaybettim. Yenisini çıkartaca
ğımdan eskisinin hükmü yo'dur. 

687 Sabri 

Bursa Kaplıcaları Türk Ano· 
ninı Şirketinden: 

Şirketimize ait hissei iştirak 
bakiyesinin tamamen mutalebe 
edilmesine hissedarlar Hey'eti 
Umumiyesince karar verilmiş ol
duğunda~ mezkur bakiyenin ta
rihi ilandan itibaren oobeş gün 
zarfında Şirketimiz namına Tür
kiye it baoka!lıoın lstaobul Şu· 
besine tamamen tesviyesi lüzumu 
mukavelename ahkamına tevfi· 
kan alAkadarlann malQmu olmak 
üzere ilan olunur. (5146) 

Ke alık hane 
Kadıköy iskelesine azamı bq daklkn me

safede MUhOrdar caddesinde altı odalı, balı· 
çell, balkonlu, muşambalı, terkos, hava gazı. 

elektrik, telefon ve Radyo tesisab ve hama
mı bulunan ve nezareti ltAmlleııi olan bir ha· 
ne kiralıktır • .Arzu edenler, Galatndn. Sigor-

ta Hanında UçUncu katta bir nunuırada 

l{Azlm Beye mUracnat edebilirler. 

Telefon 42351 

Beşiktaş icra dairesinden: Bir 
borçtan dolayı mahcuz 36 çuval 
kestane ve 6 çuval ıhlamur ve 
bir adet kasanın açık arttırma 

suretile paraya çevrilmesine ka· 
rar verilmiş olduğundan resmi 
teWliye ve ihale pulları müşte· 
risinc ait olmak üzere 10-11-932 
tarihine tesadüf eden Perşembe 
günü 13 den l 5 kadar satılaca· 
ğından talıp olanların Meyvahoş-
ta 11 No. lı yazıhane önünde 
hazır bulunacak memura müra· 
caat eylemeleri ilan olunur. 

(5127) 

Suıtnruıhmet tılh Birinci Hulrnlt H4ktm
Jlğlnden: 

Müddei GUmrUk mUdlrlycUnln mUddela
leyh Iatanbulda eski Salı Pazarında 23 No. 
lu hanede mukim lthaIO.t gümrUğU memur
lanndan Sami Bey ve rllfekasmm noksan 
gümrük rUsumu ahznıdan dolayı 2!5 llranm 
tahsili hakkında. ikame olunan davanın cart 
muhakcmeaindc: Müddeialeyh Sami Beyin 
elnayi muhakomedc hazır bulunmaması ha
scbile gıyaben muhakeme icrasına karar 
verilerek müddei beyanname ibraz ve tatb1· 
knt \'e latlktap talebinde bulunmu!I ve sabit 
olamazsa yemin tekli! ctmi§ vo olvcçhlle 
munmcıeıı gıyap kanırnıın UAn~ tcbll~ne 
karar vcrllml!J olduğundan mumaileyh ;fCVın1 
muhaketno olM ~0/11/932 tarihine mUııadi! 
Çarşamba günU saat 14 te mahkemeye gel 
rnedlğl takdirde yeminden fmUna otmJı ad
dolunacağı cihetle tebliğ' makamına kalın ol
mak üzere keyfiyet Ilt\n olunur. 
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Kansızlık~ Romatizma, Sıraca, Kemik, Sinir, 
Damar, Verem hastalıklarına, yürümiyen, diş çı-
karamıyan çoculdara, genç ve ihtiyarlara Hasan Kuvvet $uru~ 
Doktorlarımız 

Doktor 

Ara Nişanyan 
Muayenebaneslnl Beyoğlunda Tokatllyan 
oteli yanında Mektep so.kağmda 35 nu· 

marada ycnlden küşat etmiştir. 
Hastalarını her gün sabahtan akp.mo. 

kadar kabul eder. 
Telefon: 40843 

Doktor 

ArlstldJ 
Muayenehanesi: 

EmlnllnU: Emlnönll han 3 UncU kat No.8 

Ullş doktoru 

Arşak Siirenyan 
Beyoğlu JstikUU caddesi numara 303 
Kısır apartmıanı. MUracaat: Cuma pa
zardan maada her gUn 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Cilt ve ~Uhrcv1 nastalıklar mUtebassısı 

Doktor 

Bahsettin Şevki 
Babıali caddesi Meserret otelf karşısmda 

A vnf Bey apartmanı 125 Sabahtan 
Ak§anıa kadar 

Doktor 

Emin ŞUkrü 
Dahili hastalıklar mUtehas818J 

lstanbuı Suttanmahmut tUrbesJ, Babı· 
AIJ caddesi, No. 10. Telefon muayeneha

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

Urolo§ • Doktor 

Feyzi 
BöbreJt, mesaıuı. idrar yolu tıastaiıklan 

mütehaasısı 

Beyogıu, lstlklAl caddeat Elhamra 
apartıman No. 3 Her gün öğleden sonra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Urolol • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

bastaııklan mllteha.ssısı 

Muayenehane: Tü.rbe, .Mahmudiye cad
dost. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

Fuat Fehim 
Cumartesi - Pazartesi - Çarşamba ve 
Pergembe günleri öğleden sonra hasta
larım kabw eder. Çağaloğ'Iu, Zeki Bey 
(Sıhhl apartıman) No 5. Tel. 20164 

Doktor 

Feyzi Ahmet. 
Cilt, zUhrev1 ve tenuuı hastaııklan 

mUtebassısı 

BabıAll caddesi, köşe başı Feyzı Bey 
ban numara: 43. Sabahtan ak§ama ka

dar hasta kabul olunur. 

Doktor 

Hasan Basri 
Edlrnekapı, Acıçeşme sokak No. (9) 

Muayene: (Her gün saat 15--18 e kadar 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpqa hastahanesi idrar yollan 

mütehassısı operatör 

Muayenehane: Cağaloğlu eczahane.sine 
bitişik. No. 30. Telefon 21614. •·saat 

15 - 18 hasta kabul olunur.,, 

Doktor 

Kapik yan 
Muayenehanesi: Sirkeci Muradiye 

caddesi N o. 26 

Telefon: 2 10i7 IstanbuJ 

Operatör - Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar ~·olJarı haoıtalıklan mllt~hauısı 

EmlnönU (Sabık Karakaş) hanına 

nakletmiştir. Cumadan maada her gün 
hastalarını kabul ve tedavi eder. 

Oilf tabibi 

Mehmet Rıfat 
Paris darUJtUnunundan mezun 

Çağa\oğ\u Halk Fırkası karşısında Sıntıt 
apartıman No. (7) 

Doktor 
Mehmet Akif 

Ebe ve kadın hastalık.lan mütehassısı 

Beyoğlu Istiklll caddesi Rus sefaret! 
yanında No. 451: Tel B. O. 2003 

Her gün öğleden sonra 

Ooktor - Operatör 

Nuri Mahmut 
Doğum ve kadın hastalıkları mUtehassısı 

.!Uaçkada: SilAhane caddesi Berna a
ı•artımıını, No. 1. Telefon 43562 (4934) 

Doktor 

Osman Serafeddio 
ınuayenehane: CağnJoğlu, NuruosmanJye 

caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Do~tor 

Reşat Hüseyin 
Kulak, boğaz ve burun hnstalıkları mll· 
tehusısı. Muayenehane: Türbe Mahmu

diye caddesi, No. ıo. Telefon: 22622 

Diş Tabibi 

P. Şamlıyan 
Beyoğlu, lstıkll\l caddesJ No. (28) 

(Mulcnruj yanında 
Muayene saatl: 9 - 12 ve 14 - :.!l 

••••• Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz 

1 snıarıanıa emiseler 2 o lira~an ~a~lar 
Hazır pardesü ve elbise!er fevkalade ucuzdur. 

••••• Eminönü, Ka:z:mirci Ali Riza mües5esah •••••i 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede f:üyük ikramiye 

4 O. O O O L1radıı 
Piyango şirndiye kadar binlerce "işiyi zengin etmiştir. 

F1rsatz Kaçzrmayznzz 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POSTASI 

İnönü 
SAL 1 vapuru 

1 Teş.sani 
günü akşam saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 

(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Gireıon, Trabzon, ve 
Rizeye azimet ve avdette ayna 
iskelelerle Ünyeye uğrayarak 
avdet edecektir. 

Fada tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen
talığına müracaat. Tele. 22134 

htanbul 4 Uncü icra Memurluğundan: 

Tamamına 37.000 lira kıymet etkdlr edi
len Galatada. Kemankeş Kara Mustafa Paşa 
mahallesinde Tulumba ve GUmrUk aoka
ğmda kain eski 35 ve 3 defa 35 mükerrer ve 
2 ua. 12, 33 l\A 39 ve 14 il~ 17 No.ıarıa mu
rakkam dUkkAnları müşteınlJ Ada hanının 

firarı Panwopluya ait nısıt hissesi açık 

arttırmaya vazedilmlt olup 10 TeorinlsanJ 
932 tarihinde divanhaneye talik edllerek 

24/11/932 tarihine mUsadif Perşembe gUnU 
saat H ten 17 ye kadar daJremJzde açık art
tırma surctile satılacaktır. Arttırma ikinci

dir. Birinci arttmnasmda 12000 liraya talip 
çıkmııı olup bu kere en çok arttıranm UstUn
de bırakılacaktır. Arttırmaya tııUrak iı;ln 

yüzde yedi teminat almır. Müterakim vergi, 

BeledJye rüsumu ve Vakıt icaresi müşteriye 1 

aıttır. 1424 numaralı icra ve tnls kanununun 
119 madde.sine tevtlkan haklan tapu aıcme

rile sabit olmıyan ipotek alacaklılarlle diğer 
aidkado.ranm vo irtltak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve husualle faiz ve masarife 

dair olan iddialarını llAn tarihJnden itlbaren 
20 gün içinde evrakı mUsbltelerile bildirme
leri IAzımdır. Aksi halde hakları tapu sicil· 
lerile sabit olmıyanlar satış bedellnln pay
la,şmasmdan hariç kalırlar. AlAkadarlann 

işbu maddel kanunJye ahkAmma göre tevfJkJ 
hareket etmeleri ve daha fazla malumat al
mak istlyenterin 931/143 dosya numarulle 
memuriyetimlze mUracaatıarı llAn olunur. 

Birinci Ticaret Mahkemesinden: 

Laguveyıt E!endJ tarafından Galatada 
yUksek kaldırımda 15 No.Iu hanede mukJm 
Belçika tebeasrndan Vander Koılden Etendl 
aleyhine ikame olunan alacak daV8JIUJdan 
dolayı vuku bulan 11Anen tebligata rafmen 
mUddelaleyh Koılden Efendi müracaatla ce
vapnamcslnl lta aylernemlş olduğundan H. 
U. M. kanununun 39S inci maddesi mucibin
ce hakkında gıyap karan ittihaz olunmuf

tur. YövmJ tahkJkat olarak tayin kılman 

6/12/1932 Salı günü saat 13 buçukta müd
deialeyh Koılden efendi mahkemeden bizzat 
ve yahut bir vekil göndermek ırureuıe ispatı 
vUcut eylemediği takdirde vakıaları ikrar 
etmiş adcllle bir daha muhakemeye kabul 
olunamıyacağl kanunu mezkurun 40:1 inci 
maddesi mucibince tebliğ makamına kaJm 
olmak üzere llAn olunur. 

lstanbul Asliye mahkemesi 
üçüncü hukuk dairesinden : Şiş· 
lide Halaskar caddesinde 300 
No. lu madam Mari hanında 
mukim madam Marinin kocası 
aynı hanede mukim Dariyos Ar
didi efendi aleyhine ikame ey
lediği boşanma davasmın icra 
kılınan tahkikat ve muhakeme 
neticesinde mahkemeden sadir 
olan ve tarafeynin boşanmaları· 
na mütedair bulunan 27-10-932 
tarib ve 966 No. lu ilimıo mu· 
maileyhio ikametgahının meçhul 
bulunmasına binaen ilanen teb-
liği tensip •edilmiş olduğundan 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere me:z:klir ilamın bir sureti
nin mahkeme divanhanesine talik 

İştirak edildiği mumajleyhio Dariyos 
Ardidi efendiye ilanen tebliğ 
olunur. (5149) • 
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İ f(apı ve Pencere Münakasası 1 
İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 1 

Türk Anonim Şirketinden : 
AlpulJu'daki merkez binası kapı ve pencere doğramaları münakasaya konulduğundan 

Taliplerin 9 Teşrinisani, 932 Çarşamba günü öğlere kadar şirketin Babçekapu'da 4. Vakıf 

Hanındaki idare merkezine müracaatları ilin olunur. UIW!lll'llllMIW'' 

.. : ... ::" . 
. . . 

. . 

29 Birinci Teşri• 
Beynelmilel tasar-

ruf günüdür 
Bu halta bütün medeni memle" 
ketlerde tasarruf hesaplaı ı artar 
Türkiyenin hu savaşta geri kalına"' 
masını istiyorsan, sen de kendine 

Ziraat Baa a ıadS 
bir as rr 
hesabı açt r 

Eğer bir 
varsa, ona 
para yatır. 

tasarruf hesabııt 
bir miktar dab3 

Damlaya damlaya göl oluf· 
Ak akça, kara gün içindif· 
Atalarımızın bu güzel söı--

lerine ıa yık vatandaşlar oldÜ' 
ğumuzu gösterelim. 

Turkiye Zir4af Bankası ı
-·-

....................... ... ............ ~ ............................... ~· 

I Askeri Fabrikalar ilftnlara 1 
Askeri Fabrikalar umum mü

. dürlğü ticaret kaleminden: 

30 Ton Elektrolit bakır 

Yukarıdaki malzeme pazarlık 

suretile 14-11-932 tarihinde saat 
14 te ihalesi yapılacaktır. 

Malzeme taka~ hakkında çı
kan bilumum kararnameler ah· 
.kamına tabidir. Bedeli malın 

kat'i teslimini müteakip hiç bir 
güna merasime tabi olmaksızın 
derhal banka vasıtasile getirtti
riJecektir. Taliplerin bu husustaki 
şartnameyi görmek için Ankara 
ve lstanbulda satmalma komis· 
yonuna müracaatları. (~770) 

[stanbul yedınci icra memur· 
luğundan Paraya çevrilmesine 
karar verilen Davutpaşada Bah· 
çelikahve önünde mubtelıf kana· 
pe sandalya ayna karyola ve 
saire şehri halin 6-11·932 ci 
günü mahalli mezk fırde saat 12 
de hazır bulunacak memuru ta
rafmdan satılacağı ilan olunur. 

(5152) 

VAK 11 
GUnedellk, Siyasi Gazete .~ 

Istanbul Ankara Caddesi, VAKI'f f!P-

Telefon Numareıar• 
Yazı lgleri telefonu: 2.ıs1t 
ldare telefonu : 24S'70 

Telgraf adres!: Istanbul - \1 !ıJll'f 
Posta kutusu No. 4ff 

Abone bedelleri : 

Senellt; 
6 aylık 
3 aylık 
l aylık 

TürkJye ıı;coetıl 
--J'f· 

UOO Kr. 2700 
750 - 1450 .. 

sOO " 400 " 
150 .. 300 .. 

ilin Ucretlerl : ,.ut 
0 t(U 

Resmi ııa.nıarın bir satrrı l , 
Ticıırl !U\.nların bir ııatırı ı2,5 , 
Ticıırt llA.nlann bir santimi 25 

KUçUk lllnlar : _ .. ~ 
------ - def-- ıJ1 

Gir defası 30 lkJ def851 60 uç KU,.ut' 
dört defası 7[) ve on defas.ı l~.-ı ..,eeı:'; 
llç aylık tıAzı verenlerin bir de 

1 
rııı ,,.,ı 

nendir. Dört satın geçen uı:;ur 
sntırlıırı tıeş kuruştan heSllP 

Alffl MA' l'l:3A.A::il - l ASı>f . ..Jll 
SAHiBi: ~fEHME'l' gRJ:'f ~ 

UmuınJ Nejrlyat MUdurtl: J1 


