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Karısını (Je çocuğunu ôldiirecek ı ken 

Gazi Hz.nin Musikimiz Hakkındaki ( Poli~Je;~··k·ii~·ş;~-;ı;;ken 
Yüksek Mütaliaları \ öldürülen Galip 

. 
Baldızım ve çocuğunu yaralayabildi, 

bir çok kişiler ölümden kurtuldu ! 

1 

Evvelki gün Vali Muhittin Bey tarafından Türkün şen, canlı ve yaratıcı ruhuna uygun '-~ 
Viyanab konıervatuvar mütehassısı şerefine bir tarzda alması lazım gelen istikamet hak-
bir ziyafet verilmişti. Bu ziyafette Muhittin kındaki .irşatlarım söylemiştir. ( 
Bey Gazi Hauetlerinin alaturka musikinin Bunları 9 uncu sayıfamızda okuyacaksınız. = 
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Mütemadiyen bil- Ezan ve kametin her ca-

ilim müesseselerimizin hakiki 

giyi artırmak azmi .d T•• k k 
mı e ur çe o unması 1 

' Şehrimiz~nhafızları ' ilim müesseseleri olabilmesi i • 

Çin hocalarımızın mulı."tcdir ve 

talebenin çalışkan, hayatında 

bigiaini mütemadiyen arttırmı
IJa azimli, işte bu zihniyette ye-

dün to ~andılar 1 

lifmeleri ile bu mülkün lıali r e 
atlsi için en büyük servet ve en 

bii11ük kuvvet temin edilmiş o . 

lur. iSMET PAŞA 

Her vaktin ı ayn ma-
kamdan OIEunacak ve 

bunlar ıtıeyzinlere 
öğretilecek 

~ ~ * 
Batvekil İsmet Pata hazretle • 

l'iııin Ankara h1,kuk fakültesinde 
'i:yJediği müi :.ı\ siyasi nutuktan 
'1 bahıetmişl: ~k. Bu gün de di
ier bir noktası üzerinde bir az 
~ak istiyoruz. Bu nokta bet· 
telqı Hazretlerinin mektep ta -

~lerine hayatta mütemadiyen 
bilailerini arttırmak azmini tav· 
•iye eden bir cümlesidir. Ve nut -

bildiririm Tanrıdan başka yoktur ta
pacak. Şüphesiz bilirim bildiririm 

1 Tanrını~ elçisidir Muhammet. Hay • 
a. din namaza. haydin felcilıa. Namaz 

başladı. Tanrı uludur. Tanrıdan baş
ka yoktur tapacak.,. 

~1.1 cünıleai üzerinde cluni • ,..... iLi•- -""-'M& •H\A&.e-U'l,C:ll 

bilgiyi arttırmak,, tavsiyesinde 
talnız mektep talebelerine değil, 
'-'ektepten çıkanlara, sonra her 
~ngi bir mesleği ihtiyar ederek 
h Y~t mücadelesine karıtanlara, 
\llasa büyük ve küçük her Tür • 
~ bir nasihat hissesi görüşümüz· 

l.lr. 

lstanbur MUftUsU Fehmi Ef. 
Evkaf umumi mildürlQğUnden İstanbul 

evkaf mUdUrlllğUne, bUtUn camilerde ezan 
ve kametin ayni gilnde başlamak Uzerc, 
tUrkçc okunması, ttlrkçc ezanın bUtUn m U· 
ezzinlere öğrcWmcsi bildlrllmi§tir. Ayni za
manda, diyanet işleri reisliğinin tercüme et
tirdiği türkçc ezan ve kamet sureti de gön· 
derilmlıtır. 

~~. s~0 uııuar11, 
bildirfrim Tanrıdan başka yoktur ta
pacak. Şüphesiz bilirim, bildiririm 
Tanrının elçisidir Muhammet. Hay • 
din namaza. Haydin felaha. Tanrı 
uludur, Tanrıdan başka yoktur tapa. 
cak.,, 

Sabah ezanlarında, bunlardan başka 
"Haydin fellha,, dan son ra (namaz uyku • 
dan hayırlıdır,, vardrr. 

Kamete gelince, şöyledir: 

Bu husuıta tebligat yapılınca, 
latanbul evkaf müdürü Niyazi be 
yin riyaseti altında evkaf masraf 
müdürü Sait beyin de ittirakile 
ıehrimizin tanınmıt hafızları top• 
lannuılar. tü--lce Pil ve kame • 
tin .. u • ..,,;~~ .... -e=I 
öğretileceği görütülmüştür. Top-
lantıda hafız Yatar, Rıza, Bur -
han, Şevket, Nuri, Fahri, Cemal 
beyler hazır bulunmuşlardır. Ne -
ticede Kaıımpa§a mmtakasında 
Bürhan, Süleymaniye mıntaka • 
sın da Yaşar, Dolmabahçe mınta -
kasında Rıza, Aksaray mıntaka • 

d Bu güzel nutkun bu cümlesin· 
~ ~n niçin bu manayı anladık? 
--~!•ekil P&J& hazretlerinin hepi
'-' ıa: İçin bir gayret ve fazilet nü· 
~ "nesi olan mesai hayatının tar • 

"Tann uludur. Şüphesiz bilirim, (Alt tarafı 2 nci sayıfada) 
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1111 
\>e teklini bildiğimizden. 

'~~kikat tudur ki mektep deni· 
~ .ılım müesseseleri hiç bir tale
'4~1 tanı adam yapan terbiye tez
~ ları değildir. Mektepten çı • 
'il 11 

&'ençler için asıl ondan ıonra 
~-:)')ren bir hedefe doğru de • 
dt., lı surette çalışmaları lazım • 
ıc_d Onun için betikten mezara 
'1'ti 'r İlim tahsili için çalıfmak 
,:~~•nı bundan binlerce sene 
"-14~ ıf ~de edenler çok isabet ct
"->,trdır. itte bu düsturu kendi 

Mektep kitaplarının 
fiatı fazla değil mi? 

111da azami derecede tatbik 

Mehmet Asım 
<A.tt t . 1 d ,, lstanbulun eski kUtUphane 

'9.ı aralı 2 ncı sayı a a~ SAHAFLAR 
1
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i\llüsabakalz bir roman: 50 f 
pek kişiye hedi.veler verece(jiz : l 
~ Aşk Arayan· ( 
.lllnnda ADAM C 
\1 ak t Bu Ha kim deli m i? l 
Süt 1 Adalet istiyeo bekar bir Hakimin mektepte ~ 

'lllı· ras~eldi~ bir canbaz kızile macerası ~ 
la .... -da p E K ·y A K 1 N D A v A K 1 T ~ 

1 ..... NEŞRE BAŞLIYACAK ~ 
Yar1n bu romanın e•••h h•tlarını ve '§ 
mUsabaka ,ırtlarll6 hedlrelerlmlzl ~ 

illn edecetlz ! ~ 
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semti: 

Mektep kitapların· 
dan birkısmına fazla 
fiat konduğu iddiaları 
üzerinde evvelki gün 
ortaya atbğımız ve 
dün de üzerinde ala
kaya değer tafsilat 
~erdiğimiz mesele a· 
fikadarlar üzerinde 
hararetli akisler bı
rakmıyave bu alaka
nın seyri arasında da 
fiat koyma usullerin
deki eksiklik ve sa
katlıklar tebarüz et
miye başlamıştır. 
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C. H. F. Orupunda 
Maliye vekili izahat verdi 

ANKARA, 22 (A.A.) - C. H. 
fırkası grupu bugün öğleden son· 
ra ıaat 15 de Afyon meb'usu Ali 
Beyin riyasetinde toplandı. 

Evvela maliye vekili beyin ma
li vaziyet hakkında rakkama müs· 
tenit izahatı dinlenerek mali vazi
yetimizin müsait ferait altında 
devam etmekte olduğu görüldü. 
Bazı vergiler üzerinde muhtelif 
hatipler tarafından müts.lealar 
dermeyan olundu. Müzakereye 
JUID da devam olunacaktır. 

Birçok cinayetler 
işli yecek iken 

vurulan Gallp 

Gallbln yara· 
ladıtı baldızı 

Zeklre H. 

Karısı Mediha H. ve çocuıu 

Evvelki akşam Galip isminde takip eden Salihattin Ef. ile 
temiz, pak giyinmiş bir adam Bebek ı~rtlarında yarım saat 

hoş olarak Bebekte dargın harp etmış ve havanın kararma
:~unduğu karaıı Mediha ~anı· sandan Aistif~de ederek kaçmış-

. . . f k hr. Salahattm Ef. ye vardıma 
mın evıne gırmış, na a a ver-

1 
d... .. 

1
. d lı 

. . k w ge en ıger uç po ıs ev e yara 
memek ıçın 16 aylı ço~gunu kaainı baatabaneye kaldmrlar-
boğ.arak öldürmek iıtemiş~r. Bu ken sarhot cani tekrar eve giz
canı bu sırada. yetııen polıı m~- liee girmit polislere bücum ._ 
.......... Salihattin Ef • ye de sekız mif. evin. Jçincfe ikiaci bir mu-
-- -ı ..._... :·=••: ..,.,.._ Zekiye sademe .olmuf, Galip daha bir 
hanımı yed~ ~erındeo ve çocu- kaç kitinin kanına girmeden 
ğunu sol bacagmdan yarahyarak öldürülmüştür. Buna ait tafs lit 
knla ra çık mıştır. G alip pefİnİ iç sayıfamızdadır. 
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y o-yo salgını ve mek
tep erde menedilmesi 

. , 
. \ 

~~. 
'W~~~ 

.Es K t ~EEt· f-tl{fl:t • 

' . 
. Şimdiye kadar yalmz memleketimizde sablan Yo - yoların 

ipleri . bir araya getirilse htanbuldan Ankaraya 
kadar uZanır ! 

Bir iki ay içinde 
bütün dünya gibi 
memleketimizi de sa- ' 
ran Y o • Y o ticareti 

· aldı, yürüdü. Dört 
beş liradan, beş ku· 
ruşa ICadar yo - yo ıa
blıyor. Şimdiye ka
dar piyasaya 200 bin 
yo yo çıkarıldığı tah
min edilmektedir. 

. . 
zıldı. Şampiyona mü-
sabakaları yapıldı 
Kongreleri toplandı. 
Hittl felsefesi bile 
münakqa edildi. En 
büyük muhanirler 
sütun sütun yazı ya-
zıyorlar. Büyük İngi
liz profesörlerinden 
biri: 

Her yo • yo da bir 
buçuk metre ip var
sa 300 bin motroluk 
ip sarfedilmiştir ki 
bu Istanbul ile An. 

Yo · Yo oynıyan ~üzel artist 
Anita Paj 

- Yo - yo nuo bu 
kadar çabuk yayılma
sı insanların ruhi sı
luntılarının büyüklü
ğünü ve teselliye ne
kadar muhtaç olduk· 

kara arasındaki mesafeye müsa
vidir. Bu yüzden giden para da 
50 bin liradan aşağı değildir. 
Daha da gidecekler malum değil. 

Basit bir eğlencenin dünyayı 
istila edercesine yayılışı modanın 
hayret edilecek sihir! tesirlerin
den sayılabilir. 

Öyle sihirli bir iptila ki yo -
yo nun tarihi, edebiyab ya· 

tarını gösteriyor! demiştir. 
Haber aldığınuza göre görülen 

bazı kazalar üzerine ve çocukla
rın sınıflarda bile yo · yo ile meş
gul olmaları yüzünden bazı mek
teplerde yo • yo menedilmiştir. 

iş bankası bazı yo • yo yapan 
. tficcara yo - yo lar ısmarlamıt.: 

tır. Bunları hediye olarak vere
cektir. 



Savıfa 2 

Söz derleme 
talimatnamesi 

Maarif vekalet.nin hazırladığı 
talimatnameyi Vekiıler 

heyeti tasvip etti 

ANKARA, 22 (A. A.) - Maa
rif Vekaleti tarafından hazırlanan 
aöz derleme tamlimatnamesi he
yeti vekilece tasvip olunmuştur. 
Talimatname aşağıdadır: 

Madde 1 - Halk dilinde yaşı
yan Türl~çe sözleri derlemek için 
T. D. T. Cemiyetine yardımda bu
lunmak üzere her vilayette valinin 
reisliği albnda bir derleme heyeti 
kurulmu§tur. 

Madde 2 - Bu heyete T. D. T. 
Cemiye~i vilayet merkez heyeti 
azalan ıle belediye reisi en büyük 
~mandan, vilayet, maarif müdü
ru, sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürü, lise, muallim mekt b' 

k 
e ~ 

orta me lep, san'at, ticaret ziraat 
mektepleri müdürleri girerİer. 
• Madde 3 - Her kaza merke
zınde kaymakamın reisliği altın· 
da bir derleme §uhesi kurulur. 
Buna belediye reisi en büyük as· 
keri makam h"h' k "f sa ı ı, aza maarı 
memu h""k" ru, u umet hekimi, orta 
mektep müdürü, mektep muallim
I~ri arasından seçilmiş iki mual· 
lım T. D. T. Cemiyeti şubesi bulu
nan kazalarda bu §ube azaları bu· 
lunmıyan yerlerde dil işlerile uğ
raşanlar arasından seçilecekler 
girer. 

Madde 4 - Vilayet derleme 
heyeti kendi arasında iş bölümü 
yaparak çalı§ma komitelerine ay· 
rılır. Komiteler her gün toplana· 
rak kendi kollarına ait işleri takip 
ederler. Vilayet umumi derleme 
heyeti haftada en az bir defa u· 
muJJ>1 t9pJap.pıa yapar. 

(Devamı il inci sayı/ada) 
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Ezan ve kametin 
Türkçe okunması 

(Baş tarafı ı mcı sayıfada) 

aında Cemal, Şehzadeba§ı mınta· 
kasında Şevket, Bakırköy mınta • 
kasında Nuri, Beylerbeyi mınta • 
kasında Fah · b 1 .. . rı ey er muezzın • . 
lere türkçe ezan ve k~met öğret • 
me • ·· 1 yı uzer erine almıflardır. Bu 
mıntakalar içeraind k' .1 d b I e ı camı er -

e u unan müezzinler her mm • 
takadaki en b.. '"k '. ki uyu camıe çağrıla· 
ca ar, türkçe ezan ve kametin 
nasıl okuna .. k ri .. .. . cagı, ma amı kendile· 
o~e obg~l~tılecek, muvaffakıyetle 

uya ı ıncey k d 
t. ·ı k . e a ar tekrar et • 
ırı ece tır. 

Ezanın be§ vakitte 
makamlard ayrı ayrı 
meldir S ban okunması muhte • 

ı . a ah ezanının hica7. ö -• 
e ezanının saba rnak 1 ' g 
k .. arn arındaıı 

o unacagı kaydedilmekte . d 
L h ıse e, 
ou ususta henüz kat'' ti k 
1 1 . ıye e arar-
aştırı mıı hır şey yokt 0 .. • . . .. ur. gret • 

me ışını uzerlerine alan h f l b .. l a ız ar, 
ugun ara arında toplanar k 

k 
a , e. 

zan ve amet makamlarını se e-
ceklerdir. ç 

Müezzinlere öğretm~ işine ge • 
lecek hafta içinde başlanılacak • 
br. Bütün camilerde ayni günde 
bnşl.ıyacak olan türkçe ezan ve ka 
metın, ne gün battlıya .. h .. 

'ı' cagı enuz 
belli değildir. Ancak r 
!L. • • • • amazanın 
·oırıncı günü başlaması ihti 1 d 
h·ı· d d' ma a ı ın e ır. 

İstanbul müftüsü Fehmi be 
Öün evkaf müdürlüğüne gelere~, 
müdür Niyazi beyle görüşmü§tü:. 
Türkçe ezan ve kamet makamla
rının bir an evvel tesbiti ve müez· 
zinlere bir an evvel öğretilmeai i· 
_çin ç.alışılmaktadır. 

VAKn 23 Te,rinisani ~ 2 

~SON HABERLER Mütemadiyen bil: t 

giyi artırmak azıtı1 ı 

Avusturya 20 milyon 
franklık tütün alacak 
lz;ir, 22( H. M. ) - Avusturya rejisi memle~ etimizden 20 mil

Y_~1n ransız frangı mukabilinde tütün mübayaa edecektir. Mümes
sı er ile iktısat vekaleti arasında itilifoame hazırlandı. 

"nya güzeli Man·sada 
lzmir, 22 (Hu Mu.) - Keriman Hanım bu sabah otomobil ile 

Manisaya gitmiştir. 
~ünya güzeli Manisada hararetle karşılanmış ve alkışlanmıştır. 

Kralıçe orada bir müddet kaldıktan ve bazı ziyaretlerde bulunduk· 
tan sonra akşam uzeri izmire avdet etmiştir. 

Bitlerin başvekil ik 
şartları • • 

ıç n var! 
Reisicümhurun şart1arı da ayrı: Hem 
harici, hem dahili meselelere dairdir 

Berlin. 22 (A.A) - Volff A
jansından Hitler, Mareşal Hin· 
denburg'un "Hıtler tarafından 
teşkil edilecek bir hü~ umetin ne 
gibi şerait altında Rayiştag 'a 
muayyen bir programla bir ek· 
seriyet bulabileceği,. suretinde!(i 
sualine tahriri olarak cevap ver· 
miştir. 

Bu cevap, yarın neşro!unacak
tar. Nasyonal sosyalistlerin mat
lıuat ıdaresine nazaran ya;ıo 
tavzih edilmesi muhtemel olan 
bir takım meseleleri ihtiva et· 
mektedir. 

BerJin, 22 ( A. A. ) - Hin· 
denburgun HitJere dermeyan et
miş olduğu şartlar, hem har:ci, 
hem de dahili siyasete müteal
lik bulunmaktadır. 

Harici siyasette teslibalm tah· 
didi meselesinde mılletler cemi· 
yetine karşı Von Papenin ittihaz 
etmiş o:duğu battı hareket, mu
hafaza edilecektir. 

Dahili siyasette mereşal, Hit· 
lerden Von Papen hükumetinin 
iktısadi siyasetine devam ve 
markı tehlikeye düşürecek her 
türlü nakit tecrübesinden azade 
bir mali siyaset takip etmesini 
istemektedir. 

Nıhayet mareşal, Alman komi
serini Prusyada ipka etmekte 
ve Almanyaoın Prusva ile bir
leşmesini tahakkuk ettirmek ar· 
zusunda bulunmaktadır. 

Hindenburgun şartları 
Berlin. 22 ( A. A. ) - Doğru 

malumat a an bir mabfelden öğ· 
renildığioe göre, Reıs:cümhur 
Hindenhurg Hitlerden kendi 
idaresi altında teşekkül edecek 
bir hükumetin mütecanis bir 
programa sahip olcuğu halde 
sağlam bir ekseriyet bulup bu
lamıyacağıoı araştırmasını ve 
öğrenmesini istediği sırada şu 
aşağıdaki 5 şartı ileri sürmüş· 
tür: 

1 - Kabinenin azası itibarile 
teşekkül tarzı, Re:sicümhurun 
muvafakatine tabi olalacaktır. 

2 - Reisicümhur, milli müda
f~~ ve hariciye nezaretlerine ge· 
hrılecek zatlarm tavinleri husu
eunda hususi ve fevkalade bir 
nufuz icra etmek hakkını mu
hafaza edecektir. 

Bu şart, Reis=cüburun kanunu 
esasi mucibince milli müdafaa 
ordusu baş kumandanı olması. 
ve sonra hukuku düvel noktai 

nazarından Alman cumhurivetı

nin reisi bulunması sebep erle 
izah edilebilir. 

3 - Reisicümbur, iktisadi bir 
program kaleme alınmasmı iste· 
miştir. 

4 - A lman ve Prusya bükfi· 
metleri arasındaki ikıliğin bun
dan böyle muhafaza ediımeyece
ğine dair teminat verilmelidir. 

5 - Kanunu esasioin 48 inci 
maddesi tadil edilmiyeceği gibi 
kuvvettenrle düşürülmiyecektir. 

Re sicümbur Hitlerin riyaseti 
altında ekseriyete müstenit bir 
kabine teşkili için bu 5 şarttan 
başka biç bir kayit ve şart iJeti 
siırmemiştir. 

Hitler Reisicüm
hura ret cevabı 
verecekmiş! 

Bertin, 22 (A.A) - Havas 
ajansı wubabiri bildiriyor: 

Sosyalist milliyetçilerin reisi 
Hitler tarafmdan istenen izaha· 
ta. Reisicümbur Hindenburgun 
verdiği cevap, Hitlere ancak 
saat 13,5 da başvekalet müste· 
şarı M. Me·ssnar tarafından tev
di ettirilmiştır. 

Bu cevap, çok mufassaldır. 
Salahiyettar mehafıl, bu ceva

bın yeni müzakerelere girişilme
sine imkan bırakacak bir mabi· 
yette olduğuuu iddia etmekte
dir. 

Hitler'in Hindenburg tarafın· 
dan çizilen çerçeve dahilinde 
bir kabine teşkiline razı o up 
olmadığım bugün öğleden sonra 
bildirmes'ne intizar o1unmakta
dır. 

Hitler taraftarı mebafilde umu-
miyetle zannedildiğine göre Hit· 
ler ret cevabı verecektir. 

Hitler'in başlıca yardımcıların· 
dan olan ve so6yalist milliyetçi
lerin Rayiştag meclisindeki gru· 
bunun reisi bulunan Vilhelm 
Frick, bugün öğleden biraz son
ra şu beyanatta bulunmuştur: 

0Yapılacak müzakerelerin ne· 
ticesi hakkmda son derecede 
şüphe ve tereddüt içinde bulu
nuyoruz. Bu mesele bize karşı 
kurulmuş bir komidyadan başka 
birşey o !mamıştır.,. 

Bunun aksine olarak resmi 
mebafiJ, Reisieümhur Hinden· 
burg'un parlamento azasından 
mürekkep bir kabine teşkilini 
temine tamamile dürüst ve cid
di bir ıurette çalışmıt olduğunu 
beyan etmektedir. 

Hususi h~stane :er 

Hazırlanan layihayı Sıhhiye 
encümeni kabul etti 

ANKARA, 22 (Telefonla) -
Husuai hastanelerin açılma §art· 
lan ve te§kilatlarile vazifeleri ve 

bu müesseselere tatbik edilecek 
cezai hükümleri ihtiva eden husu· 
si hastaneler layiha;ı sıhhiye en
cümeninde tetkik edilmi§tir. 

L~yiha ufak tadilatla kabul o· 
lunarak Adliye encümenine aev· 
kedilmiştir. 

Bir TRshlh 

Imalatıhar.ı.ye Cankaya 
maçı hakemi 

ANKARA, 22 (A.A.) - Anka
ra futbol heyetinden: 

25/ 11/ 932 Cuma günü icra e· 
dilecek olan imalatı Harbiye -
Çankaya klüpleri maçını idare et· 

mek üzere tarafeynin muvaf aka· 
tile hakem olarak Sedat Riza B. 
intihap edilmiş olduğu halde seh

ven Kamil Bey yazıldığından 

keyfiyet tashih olunur. 

Harıciye encümeni 
ANKARA, 22 {Telefonla) -

Hariciye encümeni yarın (bugün) 

toplanarak müddeti biten Rusya 
hududunda zühur eden ihtilafla· 
rın halli mukavelesinin 6 ay daha 
temdidi hakkındaki protokol ve 
layihayı görüşecektir. 

Ka)7makamlar.ın" 
n~cayışıerı ~·ı rfii 

ANKARA, 22 (Telefonla) -

Dahiliye vekaletinin kaymakam· 
lar hakkında hazırladığı becayif 
ve tayin kararnamesi bugün ali 
tasdika iktiran etmiştir. 

Roosveıt - Hoover 
mülakatı 

1 

Londra. 22 (AA) - Morning 
Post gazetesine Vaşingtondan 
bıldirili yor: 

M. Hoover ile M. Roosvelt 
arasındaki görüşmeler, yalnız 

borçlar mese!esine münhasır kal
mıyacaktır. Bu mülakatlarda di.1n· 

1 

( ea.,makalemlzdefl dev•"') 
etmiye muvaffak olan inıaıılat, Q 
dan biri bizzat lımet pata ha'! d 
ratleridir. 

lımet paşa Lozan konferanfl' 
na giderken sadece mün~vver "~ 
muzaffer bir kumandandı. Falc• 
müzakerat masasında ıne~ 

• 1 
bahsolan bir takım meselelerııı 
yüzüne tabii olarak vakıf bulull 
muyorlardı. Osmanlı iınparato r 

luğunun düyunu umumiye nıe~, . 
lesi sırf bu meseleler arasında 1 

,.. 
.. a " 

di. Bununla beraber sulh ınu:ı ~ 
keresinin en dağdağalı fırtınal•,t 
arasında gece sabahlara ka~ , ~ 
uğra~arak, didi§erek, müt•"11

• i 
leri ile görüşerek bu meıeleJ1.1.~ 
yeni Türkiye için çok mühirn bı, 
hayat meselesi olduğunu tahıf "'1 Ilı 
naati ile anladı. Bu işi mernlel<~. 
lehine en müsait bir şekilde h• 
!edebilmek için siyasi sulh ene•~ 
lelerinden ayırmıya muvaff al< 0 

du. 
··ııe 

ismet paşa o günden bu gıı . 
kadar düyunu umumiye mesele:: ,,,. 
denilen bu iş üzerinde müteııı• 

yen uğra,mı~tır. Bu karışık rot~ 
le içinden her gün yeni bir ha~;~ 
kat ortaya çıkarmıştır. Bu 1'e11

, 

ile imparatorluk maliye nazır!# 
rından bir.birinin ihata etJıned 
derecede .düyunu umumiye rııel 
lesinin iç yüzlerini anlamı§tır· 

Fakat ismet Paşanın met~ 
yalnız maliyenin bir mesele•~ 
münhasır kalmamqtır. Ge ·rt 
maliyeden, gerek adliye ve •'' ·t 

'b' h h · 'd b · e '
1 

gı ı er angı ı are fU esın . , 
olursa olsun devlet itl~rini ~· l 

kadar eden en mühim rn.,.. · dl ' 
bu itlerin mütehassısları 1<• 
derinden anla.mak için uğraştf.JJı 
nihayet muvaffak da o muıtııt· ~ 

Demek istiyoruz ki yü~5j 
devlet itlerinin isabetle id•1 

, 

hiçbir zaman tesadüf eseri olİ 
mryor. Batta olanların yüksek , 

ka ve dikkatle beraber müte~r, 
diyen çalışmak ve yeni bilıJ' , 
kazanmak azminde ve kabili1e~, 
tinde bulunmaları, ayni zam•";. 
bu kabiliyetlerini maksat "r 
runda kullanmaları lazıın gt 

1 

yor. 

Mehmet Asıff'~ 
1ınıımıınm mnınmımııınmımııımııımuıııııııııııuıınımııılllll11llft!llllP" 

ya iktısadiY.at konferansından · 
ve uzak şark meselesinden de 
bahsedilecektir. Mü a •at bittik· 
ten sonra neşredilecek tebliğde 

M. Troçki 
1 

P • k •ht• 9tll )c~ 
arıste pe ı ıy i 

bu görüşmeler esnasında varılan 
neticelerin neşredilmiyeceği zan· 
o uomaktadır 

Cihan iktısadi ve 
konferansı mali 

CENEVRE, 22 (A.A.) - Mil
letler cemiyeti meclisi tarafından 
teşkil edilen ve cihan iktısadi ve 
mali konferansına ait m~saiyi ta· 
kibe memur olan komite, ihzari 
komisyon dahil mutahassısların i· 
kinci kanunda içtimaa davetine 
karar vermittir. 

Komisyonun ikinci kanunda 
yapacağı içtimada milletler cemi· 
yeti meclisine verilmek üzere bir 
rapor hazırlıyacağı söylenmekte· 
dir. 

lktısadi ve mali konferansın 
gelecek mayıstan evvel toplanma· 
sına imkan olmadığından ihzari 
komisyondaki müteha1111lar, kon· 
ferana toplanmadan evvel tekrar 
içtima edebileceklerdir. 

bu unuyor! ~ ~oı. 
MARSILYA, 22 (A.A.) .,......t t 

Troçkinin nazikane muvafaıı-1' >tı 
mit olduğu talimata tevf ikaıı ·ti' ~. 
disini hamil olan vapur ~~~: "l 
nın uzak varo§larından bıruı \ 
biline yanatınıştır. 

• ot 
M. Troçki ile maiyetı, 

çıkmıtlardır. , 
bsb' Mumaileyh, Havas ınu , 

beyanatta bulunarak bilh~•~,ıı 
yahatinin esrarengiz hiç bıt 
yeti olmadığını söylenıi,tir· ~ 

M. Troçki, Türkiyede Y:~l 
4 sene zarfında Rus inkıla Jı;J 
hini yazını, olup Kopenh•~. e'
fünunu talebesinin ar:zuıU \lı:fı 
Almanca vereceği bir kon~er l 
T etrinievvel inkılabına dsır e'f 
araştırmalarını hülisa ede',~ 
Konferansın gayesi talJ'I~ J 
midir. 'ı 

Otomobiller M. Troçki jJı ~ 
yetini Liyona götünnüttii~· 
dan trenle Pariae gidecekti!' 



....... 
il U n iŞ·~;·;ı·i-;·;·i"1 ....... . .,.. . ................................ : 
iiksek tahsil 
ıençliği ! 

~Qçlik . . de. . ıçın olgun yaştakiler , F.i~ n~t vermiyorlar. Kimi: 
Çth ndıın biz çalıtırdık. On -
ıc t8nııyorlar. Diyor. Kimi: ...... 
h..}d ız ne halde idik, onlar 
ile 1~? Biz havai olmamak i -

.•zıınıa onu yapıyorduk. 

ir. ~ hu~ünkü gençlik pek ha
di uıun danıediyor. Yarın 

. c~;r: ~hür gün eğlence di -
ar ı"( dı itlerini yüz üstü bıra -
•1: lrını bu neıle naııl bıra-
lti 
~z. 
i . ün gençlerini Ebu11uut e· 

·'ltı~? torunu diye tanımıya hiç 
ı:z~rı hakkı yoktur. Kimse 
t.dtı kalot kundura ve redin • 
e "11 görmek hayaline dü -
ı. 

&eıı ••. • , "' • ~ k' ''k ze an atacagım ı yu -
. lt.Jı.i) gencliği uzaktan resmi 

il \'e bize- gösterilen o deli • 
1 değildir. Bu delikanlıyı ta
~0ruz. Muharrir tanımıyor. 
"çir a.dam tanımıyor. Hatta 
,-.ı genç bile tanımıyor. 
~ k tahsil gencini tanımak i · 

r •abah saat sekizde Darül -
~ lcapııı önünde durunuz .. 
~eğil yarını saat ... 

tık gençler göreceksiniz, 
~nlara bakıp da bütün 

. ~ tahıil talebesinin birer 
a.rtiıt nümunesi olduğuna 

tlıneyiniz. Çünkü bu bin -
tenç arasında birkaç yüz 'i d~. tertemiz ve pek tık de

.1 ıorınek ıize hüküm ver • 
,'Çin kafi bir ıebep olmama • 

l~, Darülfünunun Çakmakcı • 
\, k ~ a an kapısından tramvayla 
çıkan zayıf benizli palto • 
d

. , 
ırsekleri üzülmüf, yahut 

~, ıu içinde ıinmit çatlak 
~nli delikanlıları ıeyredi • 

nların içinde kahvaltı et • 
'n t il'' ırat olmadan derse ko -
l'.~ce Çocuklar göreceksiniz. 
~\inle k --'-~... u ahvaltı r-ıra ile olur. 

'" '' Para ile yapılır. 
li h~elikanlıların bütün endi • 

b· ırkaç kurutu bir araya ge· 
tu ır ~era kitabı bulabilmek • 
:lti.i Darülfünunda takip e
erılerin kitapları hariku • 

~'t:rı daha pahalıdır. Dahası 
l~t l.!nvayla rekabete çıkan, 
t\,.'\ıYı .!~rı yolda bırakan deli· 
).'.~Jcrı ogleyin yemek yediğini 
't, Pek de mümkün olamı -
'd~,, .. 

tı~_'"-"l ıçın kendinden geçen ni· 
,: ... ~ er tanıyorum ki her gün 
~ ~: brınanıyor. Öğleyin ye

tıl' iti~ anının ıstırabını bir for· 
~· i) okumakla t.'ldile çalııı· 

'-t ı.~hir de . d 
~ t:'lat.. Vır e bu kadar f era -
,. '"ren b' 
"tiı-. ır nesil dünyaya gel 

(10) lle,1· 
dlll fın rakamları arasında 

•zl dı iz .. a. •ayı yok .. Hayret 
IQ)J )~in; ç-.nku kendini ilmin e 
'l \'er-· I ı, ~~ ·•dl o an gençler 

~ 'l fUYorlar: 
._,~Jcaf ~ad .,ı_ L_İdir. C~· a Yemek için 4,5 
\~ ~~ Unde on beter ku -
~~ •h ı doyu H , la ~ a.Jc ru~um.. e-m 
~ ~ len !anı .. Dıkkat edi • 
L...,. eu~:- eıınde b' . 
~-· .~"'iti 4 . ır genç sıze 
~ d llli

1
. ıcs,ıı~ ,S lıra. ile geçirebi -

,.. e ıL .. Yor V 
bt r qlllı i . · e bu rakam 
~it ~dır:•; henüz eritilmez 
,1, llectilin eınek meseleıi 

l"I .tn1u ce artık ıiz öbür 
~ lllnüz. 

.... '-c. • . . . 
likteıı dun ııtiıo • 

VAI<IT Savıfa 3 
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• 
iki sene 

ithalat ve ihraca
bmız arasında 

büyükbirfarkvar 
Ticaret odasının haı.ırladığı 

indeks'e nazaran 1913 senesin· 
deki ibucat, ithalit maddeleri 
ile 1932 senesi araaindaki itha· 
Jit ve ihracat maddeleri arasın
da büyOk bir fark vardır. 1913 
senesinde 100 kurut kıymetinde 
olan itba!it maddesi 7927 sene· 
sinde 1505 kuruşa yiikselmiıtir. 
1928 ıenesinde 1496 kuruıa 
diişmüş, 1930 senesinde iıe 1407 
kuruşa düşmüştür, 1931 ıeneain· 
de bu fiat 1251 kuruıta kal· 
mıştır. 

1913 senesinde 100 kuruş 
kıymetindeki ihraç maddesi 1927 
seneıinde 1070, J 928 senesinde 
1077 kuruta çıkmıı ve 1929 da 
1087 kuruş olmuş fakat 1930 
da 808 kuruta dü9ml19, 1931 
senesinde ise 716 kuruıta kal· 
mı,tır. 

Dahilde istihsal ve istihlak 
o:an maddelerde ise, 1913 de 
100 kuruta olan madde 1927 de 
1416 1'uruf, 1928 de 1355 kuruş 
1921 de 1523 kuruşa kadar 
yükselmiş, 1930 da 1047 kuruşa 
düşmüf, 1931 de bu rakkam 
830 kuruıta kalmııtır. 

Bu rakkamlardan anlatıldıfına 
gare itbalit ve ihracat madde
leri 1929 senesinde çok pabalı
Jaşmııtır. Fakat 1930 ve 1931 
seneler'nde bu pabalalık çok a
-z;aıml111 r. 

Mamatih 1913 senesindekine 
nazaran 1931 senesi 8 misli pa· 
halıdır. 

Bulgar elçisi 
Sofya hariciye nezareti siyasi 

işler umum müdOrlOğüne tayin 
edildiği için hDkumet erklnımı
za veda etmek üzere Ankarıva 
gitmiş olan f ulgar elçiıi M. 
Pavlof dün aabah şehrimize 
gelmittir. 

M. Pa•lof birkaç güne kadar 
yeni nzifHine baılamak üzere 
Sofyaya gidecektir. Yeni bir 
elçi tayin edilinceye kadar Bul· 
gar elçiliği itlerine maslabatgü· 
zar 11fatile iıtanbul Bulgar bat 
konıo!osu M. Balameşof baka· 
caktır. 

:=:rm:r.aus:ıımıııı:::::::ı:::ı:::::::::::ı:::::::: 

ruz. 
Biz bu gençlikten ihtiıas iıti -

yoruz. 
Biz bu gençlikten ideal kuvve· 

ti istiyoruz. 
Biz bu ıençlikten f eraıat i' • 

tiyoruz. 
Biz bu gençlikten yarımn mi· 

ma.risini kunnak istiyoruz. 
Bu genç, yarının medeniyetini 

yapacak. 
Bu genç yarının it adamı ola • 

cak. 
Bu temenniler çok parlak, fa

kat bir ayda yemek için dört bu· 
~uk lirayı bulamıyan çocuğa kar
şı hiç vazifemiz yok mu? Hiç ol
mazsa fizyolojisine hizmet etmek 
inıan borcu dejil mi? . . ,,. 

Vakit geçirmeden yüksek tah -
ıil gençliğini koruma cemiyeti 
tetkil edilmeli. Bu cemiyet hayır 
cemiyetlerinin en hayırlııı ola -
caktır. Çünkü kendilerini ilme 
veren insanların ııdalarını temi • 
ne çalıtacaktır. 

Sadri Etem 

Üç aylık maaşlar 
tekrar kırdırılacak mı? 
Defterdar maliyeden 

neticeden ümitvar 
sordu . &anka 

•• •• •• gorunuyor 

Maaşlarmı emlak ve eytam 
bankasına kırdırmış olan üç ay
lık maaf sahibi mütekait ve 
dollara kinunuevv~lde yeni ma
aılarmın verilmesinde yeni bir 
vaziyet hadis olduğunu yazmış
tık. 

Vaziyet şudur: 

Maaşlarını üç ayda bir almak
ta olan mütekait ve dulların ek
serisi geçinme vasıtaları yalnız 

bu maaşlarına münhasır kalan 
fakir kimselerdir. Bunun için 
ıimdiye kadar bunlar hükumetçe 
henüz maaş verilmiye başlan
mazdan evvel bazı tefeci ve mü
rababacılara müracaat ederek 
cüzdanları mukabilinde bir mık
tar para almakta yani maaşları
nı çok yüksek bir faizle kırdır· 
makta idiler. 

Bu vaziyeti nazarı itibare alan 
emlak ve eytam bankası bütün 
alakadarları sevindiren bir karar 
Yererek çok ehven bir faizle 
mütekait ve dulların üçer aylık 
maaşlarını kıracağını ilan etti. 
Banka bu suretle bir çok fakir 
halkı mürabıhacıların elinden 
kurtarmış oluyordu. 

Ru'-l kar.a{_ Dzer~Dracaat 
eden oir çok alakadarlara geçen 
eylülde cüzdanları mukabilinde 
kiounuevvel, kanunusani, şubat 

maılarını hüldimetçe resmen te
diyesiuden üç ay evvel vermiştir. 
Yani cüzdanlarını bankaya kır
darmamış olanlar bu maaşlarını 
ancak kinunuevvelde alabilecek
lerdir. 

Buraya kadar ortada bir me
sele yoktur. Mesele bundan son· 
ra baılıyor. 

Eyhilde üç aylıklarını banka
dan almıt olanlar bu parayı ka
nunuevvel başına kadar üç ay 
idare edeceklerdir. 

Maaılarını daha evvel bankaya 
İlırdırarak paralarını aldıkları için 
kanunuevvelde yapılacak olan 
üç aylık maaş tevziatında bun· 
ların hisseleri yoktu. Cüzdanla
rmı yeniden bankaya kırdırma

dıkları takdirde ise mart başlan
gıcında yapılacak olan tevz:atı 
beklemeleri lazımdır. Bu suretle 
maaş alanların ekserisi fakir 
kimseler oldukları için eylfılde 
aldıkları maaşla mart başlangı

cına kadar geçen altı ay zar
fında geçinmeleri imkanzısdır. 
Bu vaziyet karşısında hemen 
hepsi kinunuevvelde yeniden 
emlak ve eytam bankasına 

müracut ederek Mart, Nisan, 
Mayıs maaşlarını kırdsrmak is
tiyeceklerdir. 

Fakat şimdiki vaziyette ban· 
kanın bıı müracaatları is'af et· 
mesine imkio görülememektedir. 
Çiinkü, malum olduğu üzere, üç 
aylık maaşlar için hükii11etçe altı 
ayda bir yoklama yapılmakta ve 
maaş sahiplerinin maaşlarmın 

kesilmesini icabettiren vaziyetle
ri olup olmadığı tetkik edilmek· 
ledir. Mart, Nisan, Mayıs maaş· 
ları da Martta yapılacak olan 
bu yoklamadan sonra verilecek· 

tir. Bu yoklamalar neticesinde 
maaş sah'plerinden bazılarının 
maaşlarının kesilmesi ihtimali 
mevcut olduğu ıçın bankanın 
bu kontrölden evvel maaş 
kırması imkansız görülüyor. 

Emlak ve eytam bankası bu 
Taziyet karıısında yoklamaların 
Kinunuevvelde yapılmasını def-

terdarhğa teklif etmiıtir. Fakat 
defterdarlık bunu salahiyeti ha· 
ricinde görmüştür. Vaziyet şim

di tetkik edilmektedir. Ne karar 
nrileceği de henüz belli değil· 
dir. 

Yoklamaların Kinunuevvelde 
yapılması temin edildiği takdir. 

Defterdar Mustafa 8. 

de bankanın. maaşlarını kırdır
mak istiyenler için hususi bir 
yoklama yapması da düşünül

mektedir. 

Defterdarin beyanatı 

Dün bu mesele hakkında İs

tanbul defterdarı Mustafa Beye 
müracaat ederek şu izahatı 
aldık: 

"- Vç aylık maaş salıipleri için yıl 
da iki defa yoklama mecburiyeti var
dır. llu mutlaktır. Yoklamalar niha
yet altı ayda bir yapılır ı-e teamül 
r:eçlıilc eylül ve mart aylarında olur. 

Son yoklama yapılalı henüz üç ay 
olmuştur. Kiinunuel'l.:elde yeniden 
yoklama yapılamaz. Yoklama mecbu
riyeti gerçi yılda iki defadır. Fakat 
müsaı·i fasıl al arla yapılması lcizım • 
dır. l' ok/amanın zamanını değiljtirmi· 
Y<' ise bf zjm saliılıiyetinıiz yoktur. 
Ayrıca üçüncü bir yoklama yapılma
sına da imkan göremiyorum. Çünkü 
kanunda iki yoklama kaydı ı·ardır. 

Şimdiki lıalde mesefr muhasebede 
tetkik ediliyor. Bugün ı ·e ya yarın 

mese/,•yi maliye ı·ekiiletinden soraca
ğız ı·e ı·ekciletten l'C'rilecek emre gö
re hareket edeceğiz.,. 

Diger taraftan dün emlak ve 
eytam bankası ile de temas et
lik. Banka erkaarndan bir zat 
vazıyetin yukarda yazdığımız 

gibi olduğunu söyledikten sonra 
şöyle dedi! 

"- Bu lll('Sele hakkında bankamı
z111 merkezile maliye ı:ekcileti arasın
da temaslar olmaktadır. llu günler
de yoklamaların ldinunuervelde ya _ 
pılması lıakkında 111ü11p<'l veya menli 
bir ceı·ap bekliyoruz. Bu cevabın 

müspet bir şekilde olacağını kıwr:dle 
ümit t'lmekteyiz. 

Her halde nıesell>nin aliıkadarla
n memnun edecek bir surc~tte lıalli-

l ne çalışılacaktır. Şimdiki halde endi
ıeue nıahal yoktur. 

Bal kanlar da 
Seyyah celbetmek 

işi ve talebeye 
bedava seyahat 
Türkiye Turing klubüoün fa .. 

aliyeti hakkında klüp erkanın· 
dan bir zat bir mubarririmize 
şu malümatı vermiştir: 

- Geçen ay içinde Bükreşte 
toplanan Balkan turizm federas
yo:l grupu reisi olan Türkiye 
Turing klubü reisi Reşit Saffet 
Beyin raporu okunmuş ve ka· 
bul edilerek alınan kararların 
tatbiki konferanstan rica edil· 
mitti. Bu mukarrerat meyanında 
Balkan memleketlerinin müjte: 
rek turizm propagandası ve 
müşrerek bir seyahat tarifesi 
yapmaları ve yine müşterek bir 
afit baısrlattırılması Yardı. 

Bu afiş için altı Balkan mem• , 
leketi nde ya km da bir müsabaka 
açılacaktır. Bu müsabaka r neti- : 
cesinde en güzel müşterek afiş 
numunesi yapan sanatkara _ bu., 
senelik 100 lira mükafat verile· 
cektir. Mükafatın gelecek .se~l- · 
Ierde artırılması düşünülmektedir. 
bu afiş numunelerinin tetkiki için 
gelecek nisanda Sofyada bir 
turing komitesı toplanacakbr. 
Müsabakaya iştirak edecek ar• 
tistler nihayet bir şubata kadar 
mensup oldukları memleketin 
turiog kulübüne resimlerini gön· 
dermiş bulunacaklardır. Bu su· 
retle yapılacak afiş merkezi 
lstanbulda olan Balkan turizım 
federasyonu tarafından bütün 
dünyaya dağıblacaktır. 

Diğer taraftan gene konferans 
mukarreratından olarak Balkan 
memleketlerine mensup talebe 
grupları bütün Balkan memleket. 
lerini, tayin olunacak tatil müd
deti zarfında parasız gezebile· 
ceklerdir. Ro111anya hükumeti ve 
Bükreş belediyesi şimdiden 60 
Balkanlı talebeyi yani memleket 
başına 1 O talebeyi Roman yada 
on beş gün misafir etmeyi ta
ahhüt etmiştir. 

Balkan konferansında, lstan· 
bul belediye reisinin Istanbul ve 
civarile lstanbul ile Edirne ara· 

1 

sındaki yolların inşa, tamir ve 
tanzimi hususunda ha11rladığı ve 
bir sene zarfında ikmal oluna-" 
cağını temin ettiği projeler çok ., 
iyi tesir bırakmıştır. 

Radyoda koni erans 
Geçen kış lstanbul radyosunda 

Refik Ahmet Bey tarafından bir 
sıra konferans verilmişti 

Refik Ahmet Bey radyoda bu 
sene de çarşamba akşamları mun
tazam konferanslar verecektir. 

ilk konferans bu akşam saat 
on dokuzdadır. Mevzuu "Türk 
dilinin büyüyüp güzelleşmesi,, 
dir. 

··15···;;ı··;~·;;ik·i····:y··.A·i·i·;:·· i 
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• 23 Teşrinisani 1917 -

- Meclisi mt b'usanda deJ"desti mü
zakere olan t"şkili dliiyat /;anunıı 

idare dt•recatını nahiye, kaza ve ı:i • 
lciyet olmak üzere Üf (' indirecektir. 
/Ju surd kafıul ı ·c• fomim <Jlunduğu 

halde bütih ı;arıc·aklar n1L•rkeze rap
tolunacaktır. 

- Bursa IJariifrytam müdürü Na
fi Atuf b''Y ticaret uu•klt:bi alisi mü
dür muavin!:ğine tayin olunmuıtur. 

- Bugün öğleden sonra ikide n~ 
yazıtta Türk ocağında Ağa Oğlu Ah
met JJcy tarafından Rus ihtilaline 
dair bir konlerana verilecektir. 



Savıfa 4 

Bebekf eki cinavet 
-···········------··--··-·-···· 

Ben adamı böyle ö?dü-
rürüm diyen 

serseri na.sıl ö!dür üldü ? 
Kansını, baldızını, çocuğuau öldürm!k isterken baldızını 

7 yerinden yaralayan ve po.islere hJicum e l en bu 
adam vurularak b "r çok adam'ar kurtul : u 

Evvelki gece saat beıte Bebek· 
te kanlı bir hadise clmu§, bir ka
dınla küçük bir çocuk yaralan • 
mış, carih polislerle yaptığı çar • 
pıfma neticesinde öldürülnıü§ • 
tür. 

Be§iktzıfta Şenlikdede mahal
lesinde Nusretiye caddesinde 6 
numaralı Emin beyin evinde mi • 
safireten oturan bot ta gezer kim
selerden 27 yatında Nazif oğlu 
Galip birkaç aydan beri ayrı ya
şadığı kanaı Mediha hanımı gör
mek üzere Bebekte Dere ıokağın· 
da 68 numaralı baldızının evine 
gitmiştir. 

Galip eve girince kansını sor· 
muş, baldızı ile kavgaya tutuf • 
muı, bu !ırada baldn~;ı tarafından 
bakılmakta olan kendi çocuğu 
16 aylık Münirin buğazına sarıla· 
rak boğmak istemiştir. Baldızı 
Zekiye bu sırada evde kiracı bu • 
Iunan bir kızla Bebek mevkiimfo 
bulunan polis memuru SalahaUin 
efendiyi haberdar etmiştir. 

Memur derhal eve gitmiş, bu • 
nu gören Galip memura-

- Beni götürmiye mi geldin? 
diye sormu! ve hemen elinde bu· 
Iunan tabancasını memura çevi • 
rere.k üç el ateş et.mittir. Salihat· 
tin efendi ken:lisini sipere. almış , 
Galip mütemadiyen ateı etmİ§, 
Galip eve girerek baldızını taban 
cası ile altı yerinden ağır surette 
yaralamıştır. Bu esnada baldızı • 
nnı 1'uca(iında bulunan çocuğu 
Münir de sol ayağından yaralan • 
mıtbr. Bunun üzerine Galip ev • 
den çıkarak kaçmıya batlamıt, 
Salahattin efendinin pefini ta 
kip ettiğini görünce çevirerek a • 
tet etnıiıtir. Buna Salahattin e • 
fendi de mukabele etmİ§, arala • 
rında Bebek sırtlarında müıade • 
ıne olmut, havanın kararmaım • 
dan iatif ade ederek carib bçmıf"' 
lır · Bu sırada ıilih aeılerine po • 
lia Şaban efendi de kopnuı, Ga· 
lip civarda arannılfl& da buluna· 
ID&naıf ve memurlar dönüp eve 
ıehnitferdir. Merkezden Hümü 
v_e Recep ef endiJer de geldik!e • 
rınden dördü eve girmitler ve za· 
bıt tutmrya, Yaralıyı hutaneye 
kaldınnıya letebbüı etnıiılerdir. 
Bu urada kaçan Galip bü ük b. .. ,. y ır 

cur ete Jaıı kapıdan ..;zı· . . 
• • L _ •• ICe açen 

gırmıt, tauancaa1n1 llleaaur._ __ 
• L ..... Çe 

vırerea: 

- Bana Galip elerler, adamı 
böyle yakanm ! diyerek polialere 
ateş etmiye batl&'llU!br. C.lip te
aadüfen bir odaya iltica eden 
Salahattin efendiye hücum et • 
miı, bu vaziyet üzerine de Sali • 
hattin efendi hayabnı kurtarmak 
için ateı ederek Galibi boynun • 
dan yaralamıştır. Galip derhal 
ölmüttü1'. Yaralı kadın •e çocuk 
hastaneye kaldırılmıtbr. 

Bir zenginin vekilluıra 

Bir mulıarririmiz vak'a ma • 
hallinde tahkikat yaPllUf ve fU 

mütemmim malUnıab elde elmit· 
tir: 

• - Galip, Mısırda Zeynep ha
nım isminde bir zengin hanımın 
vekilharcıdır. Bundan üç ıene 

evvel, Bebekte validei hidivİDİD 

yanında yetişmi§ olan Mediha ha· 
nım)a tanıtmış, evlenmittir. Bir 
sene kadar Mısıra giderek otur • 
duktan sonra karısını lstanbula 
getirmit, kendisi çekilip Mısıra 
gitmittir. Medihanın bir az para· 
sı olduğundan Galip bunları bar· 
larda, seyahatlerde eritmiştir. Ev 
lendiklerinden bir buçuk sene son 
ra Galibin Mediha hanımdan bir 
de çocuğu o'ımuf, buna Hğmen 
Galip eve uğramamıya batlamı•· 
tır. Geçen ıene Mısırdaki vazife
sinden de çıkarılınca Galibin va
ziyeti büsbütün f enalaşmı§, bu 
sırada karısı Mediha hanım koca· 
:.ı aleyhinde 3 üncü hukukta bir 
nafaka davası açmış Galip ayc!a 
30 lira nafaka vermiye mahkum 
edilmiştir. 

Bu dava açmak İ§İnde baldızı 
Zekiye hanımın büyük bir rol 
oynadıjı, kız kardeıini daima ko
ca11 aleyhine tahrik ettiği ıöylen· 
mektedir. Hatta bundan ü~ ay 
evvel de baldızı Zekiyenin ıırarı 
üzerine Mediha hanım kocaıı :ı • 
leyhine bo§anma daYuı açmıfbr. 

Galip temmuzda Mıırra gidip 
gelmit Te Bebeie gelerek kar111 
ile 15 gün oturmat; 

- Nafakadan vazgeç, aeni Mı
sıra götüreyim demİ§tİr. Buna 

baldızı Zekiye tiddetle muha · 
Jefet göstermi§, kız kardeşine git· 
memesini, Galibin ıö-'eritte inan· 
mamuını tavşiye e!m:;tir. 

Rivayete &öre, doh-uz sene ev· 
ve) Mehmet a~a iam;ndeki hr-a· 
aından ayrılan Zekiye ham.mı 

Galip beğenmez ve sık, ıık kav • 
. ' . .. ' . ga eder, ağzına ge.enı so- eı-m.~. 

Zekiye hanımdan zaten sinirle • 
nen Galip aon gelit inde Z ekiye İ• 

le karısı yüzünden kavga etmiı, 
S a r,ustosta evden ayrılıp gitmit· 
tir. 

Sulh tqebbüılerine rağmen 
kansının nafakadan ve boıan • 
maktan Tazıeçmediğini gören 
Galip eTTe)ki gün ak, ama kat!a1' 
rakı içmif, eve ıelerek Zekiye iJ.? 
kartılaımlfbr. Galibi aarh°' go • 
ren z~kiye: 

- Beğenmediğin, ahlaksız de· 
diğir bir kadının evine nasıl gi • 
riyorsun? Çık git! deyince ara'a· 
rında kavga çıkmıı, Galip çocu • 
tunun üzerine atdmıt: 

- Sunu boğayım da nafaka • 
dan h;rtulayım ! dtt11it tir. Bun • 
elan ıonruı da zabrtanm verdiği 
tekilde cereyan etmi~ir. 

Kansının aö:z leri 

Carih ve maktul Galibin karı· 
•ı Mediha hanım iıe şunları anla· 
byor: 

"- Ben iki ıün evvel Büyük
derede miaafirlije ıitmiştirn. Dün 
nkıam eve dönerken vak'ayı yol· 
da Salih iıminde bir çocuktan i • 
tittim. Galip eve bakmazdı. Beni 
çok ihmal etmifti. Senenin dörtte 
ÜÇünii Mıaırda aeçirirdi. Nafaka 
'-ilanmca çok kadı. Boıannaak 
İçin dan &ÇllUftım. Bu daha ne -
ticelenmedi. Yanında daime. ta • 
banca tqır, ıık sık çıkanr: 

- Ben adamı bayle öldüriirüm 
di1e üzerime yürürdü. Kendiıi 
çok aıabl idi. ICazancı her'!n 

VAKiT 

Şehir rehberi 

Lt nbul ao:. ağı en çok olaa 
§ eiıir: 6200 ı: o:'.rağı var 

Uzun müddettenberi bitirilme
s"ne ça 'ııılan şehir re ~ıberi ya
kanda tamamile bit r i lmiş ot~cak 
ve basılmaya ver i'ecektir. Reh· 
berin başanda so'cak is mlerile 
tarihi maiumat bulunacaktır. 
Bundan başka rehber mabalte
ı~ri gl>steren har talan d~ ihti•a 
edecektir. Rehper 150 bın tane 
o "rak bası ~caktır. lias\u iş ne 
ait şartname de yakında bitiril· 
miş o'.acak ır. 

Yapı .an tetkik'ere göre fstan· 
bul bDyDl< şe 'ıirler arasında so· 
kağı en ço'c olan şehirdir. lıtan· 
bu un 6~00 sokağına mu1<abil 
Par ste 4 1. 00, Berlınde de 3000 
so a'< v ı r' ı · 

E .. r m Re~ t, l:emat Reıi · 
l:el hıin te;ekküra 

"Daru.bc da vide temsil edil
mel le olnn ' 'Üç Saat., opereti 
her l araıtr n ve huıuıi e y ne 
Darülbedayiden gördüğümüz te,. 
vi ~ güvenerek yaımıva baıla· 
dık. f u es rın yazı m:JSI, bt ıte· 
len n <'S, h r ıır!anıp terrs l edi:me· 
si ıki ay iç nde hasıl o ! mu~tur. 
Bu kadar ı.ıu bir zamanda bu 

ma~ .il işi başa çı arma0< bu tnr
Ju iş er e ö tec; enberi ahş'cao olan 
mem.e ketlerde bile f,Ö•Ü mem f 
bir şeydir dt'sek müba iga etm f 
o ma \ IZ. Z "' m an c'ar°IRIDa ve da· 
ha bır ço•< rn üş ı O.Ata ra~ men 
dt'korfar ve e se ~ı bi !eyazımın 
mükem "Y· e en mFyd -na çı ka ta l· 
ması ve hiç o •an pek ıvı b r 
bale ta k ı ı ı v cude get"ri 'meai 
ve .şarl<ı l· rm ve c'ans. rın muo• 
t zamRn ic a ecli f"b ece' dere 
cee:e ö e li r. esı 0 Jrü bedavıin 
gerek t e o atöıüne ve danı 
rnualiimıne gc!rek btitün un'at· 
klr arına şeref ~erecek e.nsah 
nıı d r b r muvaffa ıvettir. 
K•l"1ı son'., ' m en oce no' la!e· 

rım gö: i'p göst r en zckh e, ki· 
n j p:.ır a : ve yü se!< js t a adrle 
n~ ç z ueı m z ha ikaten can 
iane U 't lf O on dıuü beday Ul bQ· 
tUn luvmel ı ıan'a t r:ar .a una leb· 
r ık ec er ve eser n muv .. ff.l ki)e· 
t ini h'min iç ın sar fettık lerı ~o 
ru m. z g a vret Ye tü eumn hüs 
nü n ye.ten co ayı kene e rı ı e 
fn sa imı teşek .Ur.er.m .ıı ar-
Zt\i .~rız. 

• ı brsı;a l::u ,, uvaffak•yel'n en 
b r oc ı ve büvi k i 11 ıı o an mrs 
tuna san'atkar Ertu~rru . Mu ıs o 
l eyin göı e r a ıği tar f~ Sil ı~aa 
himm et ve rr.uavenetı b.z şuk· 
ran Ye m nnet ıç iode b1rc1 ı h. 

N.em e!fet ım ıin genç ev adın
dan müteıel•kıl caz takımını ve 
eserim izıo bütün musiki kıı 11101 

kemali ma 'ıaretle iciare ve c a 
eden 1et cıe orkutr t-1asan 1-"e· 
rıt lieve ve piyan.ıt M. s,atzere 
ifayJ tetak .ürat ederiz. 

Ekrem R••lt Cı 111al ReeH 
llRWllllllllllllllllll .. IO~mllll• 

yok gibiydi. Eline geçen
1 
paral~n 

barlarda kadınlarla yerdi. Son za 
manlarda akrabalardan birini de 
dolandırmıfb. Ağuıtoıta Mıaır .. 

Zengin Amerika
ldann 

garip bir arzusu! 
Zengin ban Amerikalıların, 

garip bir arzusundan bab1edıl· 
mektedir. 

Bunlar, Koca Mastafa·Paıa'da 
SOmbOl Efendi amiinin içindeki 
m:mari aoktaaıadaa huauaiyeti 
buluaau çeşme ile İstanbul islim 
eser:e.ri mlzeıindeki .. Altanlı 
Kapı" denilen tarihi bir kapı 
kanadını saho almak istiyorlar· 
mıt- Pek çolc para vermiye 
razı im"ıler f 

Eu gibi tarihi eserler ıah'a· 
mıvacağı ve memleket har .c ne 
çıkaralamıyacağı için, tabii b6vle 
bir arzu un yerine gelmesine 
imkin yo hır. Bu itibarla, bu· 
nun milmkOo olabılt:ceğini un· 
netmek, bayh gar"ptı r. 

Üskftdar tram'1ayının 
uzanması 

lıtanbul be'ediyesi tarafınjan 
lfÇ lmit olan bir !:o nisyon Us 
kodar tramway hattının Kadıkô· 
yDne ve orad ı n g6z tepeye kı · 
dar azanm .. ı için tet ikatta bu 
laamakta idi. Tetkikat hen i.! ı 
ikmal edilmediği için J.om ıyon 

rapcr.ıau ancak ıehir mt c s"nin 
şubat C:evıeaıne kadar baıarhya· 
bı ·~cektir. 

TAKViM 
Çar,emba 
23 r.senı 
23 Recep 

UUn dogu~:.ı 

lMa •ut• 
tlaDab --., 
oııe ....,. .... 

.Jl:lndl nıuno.-

Akşaııı aaoııı.z 

Yataı namazı 

ı .... ıı 

6.~6 

16.4«» 
6.16 

1 .oo 
l"f.Q ı 

1646 
l t'.~:I 

S. ıt 

Yılın ı;e.;ea 

ırllıılcn 

Y ılın ıu,ıu 

gUntert 

} 311 

} 53 

Peı,~mbe 
24 l.sani 
24 Recep 

U'l7 
Uı.4S 

6. 18 
l!.00 
• ~ v• 
lb, I' 
t8. i 
Ş, 13 

3 12 .. 
HAVA - Dilıı 1ıc:ı.klık azami 9, aaıarl G 

dereee idi. Sugtın bava hant bu1utıu ola • 
cak .,. rttzgtr poyruduı uec:ekUr. 

P.a • o!• ı _ ...... ____ _ 
lSTANBlJL - 18 den 18,'6 e kadar au 

(Mahmut bey) ' 8,4:S ten 19 a kadar orkea· 
tra, 19 dan 19,:. ... ye kadar konferana (Refik 
Ahmet beY), 19,20 deıa JO ye kadar orkea
tn. JO dea 20,41 e adar 1ııci •• Nwıuı Aa
nmı'ar, 20,tıl den 21,30 a kadar aaz (Ftk· 
rtye hanım), 21,ao dan 22,80 • kadar orkea
tra. aJau ... ltoıa ıaatıerleıt aut Q&n. 

lstanbol Reledlyes1 ı 
DerUlbeda~ı 'ehtr Ti~atroau 

Temsilleri : 

•• ISTlftll. EEDIYES 
•k;~;'o :•• ' ~ij ıNI ~~~I 
(Uç raat) Jlfl 

Opereti 

dan gelince ödiyecekti. Banıa • 3perde27•blo 

1 1111 I ,, Jım dedi, inanmadım arbk J'&fa • Yezen: 
d d. Bu Ekrem Re,ıt B. mamız kabil değildir e ım. • 

Ullllll na çok kızdı beni öldüreceğini Beateliren' 
söyledi. Ben de bu korku ile ev • 
de çok oturmuyordum. Miaafirlik 
ten gelince yak' ayı haber aldım. 

ZeJ i l·e Pıraımın yaraSI 
Zekiye hanımın yarau yedi 

yerindedir. Kurpınlardan altuı 
cılv.nıf, biri vü:udunda kalmqtır. 
Kur,unlardan biri .ağ memeai ü • 
zerinde, ikiai ıö~~iiııin albnda, 
diğerleri bacaklanndaclır. Kendi 
ıi zükUr hastane.indedir. Dün 
aJqam vaziyeti vehamet ıöster • 
mi yordu. 

Münirin yarası tol ayaimda • 
dır. Tehlikeli dejildir. Müdayat 
yapıldıktan eoma anneaine tea • 
lim edilmiftir. 

Galibin ceaedi dün ak .. m mor
ıa kaLluılmıftu'. 

Cemal Re,ıt a. 

Oıüm 
Midilli'li Mo.ova eşrafından Is 

met beyin mahc!umu ve Ahmet 
~uretua bey.a lcayınbıra c! r.ri ve 
GüJ. ane h11tanui nisaiye mual· 
füni Alı Eı lt bey.o eoışteıi tüc· 
card .. u Aıi E"rtm bey mllp' e A 
o < uğo b11. abktan reha yap o a· 
mıyarak cOn irtılıali darıbaka 
ey!em ıtir. Ceaaıeai l: ugün i'ur· 
flZc!an Hat OD bird~. s·r: tC 
ta•ikite Bevazıt cam11 fUıfane 
D•kil Bt!ey n namazı onda eda 
o u11aıak Meri.ez Efendı lıabri• 
t•nma defned1lecektir. U u tan· 
n< •• mer uma rahmet, efıadı 
a1ıea.oe 11bırlar dıler.a. 

LiLY DAMiTUAG·Utl'. 
ANDRE L 

K AD 1 N 
Güzel Olunca 

filmin :fe. Yarın akıda: 
ASRi si nema 

, .... ___ Bu a~şam ı 

Melek Sinenıa 
Uutün diJn v:ı\I memnun bırakao 

;ı zz~ m zcngfn \'n muhte~edl 

MaviTuıı 
fılml. GALA MUSAMERESI 
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Türkçeye çeviren. Fehamettin Ar!!.J 

Ro.,.wnnT!ı:rın ret1'.,,f•r'r.ihnt • M•"'ft!ft "'b• d8 Nuaales 

Le. On iki gün sonra, hastan~nin ' yi aramızda on saniyede hallcdi · 
,~hekimi (Reynolds) iki yaralı I verelim. Artık dostluğumuz olün

lr,,a.daıın odasına ne§eli bir çeh- ' ceye kadar sürecek. Bana karşı 
t~ ile giriyordu. Altın gödük~eri- öyle büyük alicenaplıkta bulun • 
ll~ll ar~asında mavi eö::lerinin i • dun ki, hayatta böylesine bir da
~~ Parlıyordu. Hasta~arın el!eri· ha tesadüf edilmez. Seni bundan 
~•ı!{tıktan sonra, şöyle alelusul sonra bir kar~e? sayacağım .• N~ 

ltıuayene etti. zaman bana ıhtıyacın olurıa benı 
L ..... Mükemmel, çok mükemmel.. çağır •• Senin için li.zımgelirae l· 

~-bir çift idam kaçkını •• Ya • nmu veririm. 
::!a hapisraneden firar edip in - Bunlan bana niçin söylü • 
t...~n içine atılacaklar!.. Al • yorsun. Bizi dünyada artık hiçbir 
~ ay tebdilhavamz var •• Smo· §ey ayıramaz. 
~ aiymeyi tekrar öğrenmeniz i· - Evet biliyorum; fakat artık 
~ Jetitir!.. Fakat size bunu ha· ~n defa olarak ıu maziyi göm • 
'll9t •ermek için buraya kadar mek istedim. 
~~ .• edim! Daha iyi bir müjdem Nikolson kalktı, yol çantasını 
'.ıqo açtı. içinden mühürlü bir zarf 

~ ~--· olüa •• ı....,.ı,. •i ı-.ı-.ı. eJ..ar_dc...DoatQQ aöıtererek: 
- Hu zartı tanıaın r uegu 1111 

1ı....:- Hayır canını.. Aldığım bir 
""l>ere göre, Roberts sen, (Vik • 
~a,, niıanına, Nikolson da harp 
1l dalyasına namzet olmu~su -
\~·· Sonra felaket gelince hep 
~""~en gelirmiı derler: Yakında 
~iliz yüzbaıı, ötekiniz de bin • 
,~lığa terfi ediyorıunuz !.. lıte 
'il 

1 
bu sabah ilaç yerine mükem-

e havadiı ! .• 
llllt!'f er ikisi de sevinçlerini güç· 
D Zaptediyorlarc!ı. 

\t..ı._ 0 ktora te§ekkür makammdaa 
~: "'4IÇ söz söylediler; o ilave et· 

, ........ !•bii size ben bir ıcy söy • 
'Cdı111 ••• Hiçbir ıey bilmiyonu· 
~ tbi ıörünecels:siniz .. Şimdilik 
~ ~ "Yırlı t !folar •• Gidip zaval • 
, .. •ab:tin ba:a"ını keıece • 
~ .... : huraya saadet .. haberi getir • 

' ~raya da feli.lc:et götürece -
'1'.ı e Ya~alım hayat bu, allah:.-. 
, ~ •dık çocuklar! .. 
t~hııak~.m çıkar çılanaz biri • 
•~~: bakı~tılar.. Saadetten 
~J.~1 ~ibi oluyorlardı .. Mc:ktep 
~r.,0;:1 ıibi artık yerlerhtde 
~ld •rdı. Robertı Nikolsona 
'Q: en terfi etmit gibi hitap 

....... ~ .. 
,~h-.ı! •• 
~' ~ e~iniz binbaşım!. 

lllhaı. "ı. Ueri ıitmi,ler •• Viktor· 
' Q&? 

-._ l>oiıııa . 
~, •I uııu ısterıen onu hak 

~' .\ıia:' saydıuauın ! 
"'- 1&-ı_.1seıı de harp madal· 

...... .. .n11:1 • Ilı.. h d," ~lliı.a usta aktın!. 
liti ~il hu eıı ziyade hoıu.na gi· 
~ •ıların hep birden ge· 

~el '-111 d•ııı 
.a ' ı.. e.. Şur d ·· "ta.ı· 1111r le) a a, yure • 
~~ ..;_ar .... Tahammül e· 
~'tla., "raa soyleıneliyim ! .. 

' ında her zaman ._. .. ıar. fU mazi. 

dedi. 4 numaralı mevkii müıtah· 
kemden yollamak istediğim mek· 
tup bu mektubu hali yolJama • 
drm. Onu ne yapacağrmı ıana 
göıtermek için sakladım. Yatak
ların arasındaki küı:ük masanın 
fütünde bir çaydanlık kaynıyor • 
du. Altmdaki gaz ocağının mavi 
a!evine doğru zarfı uzattı, yavaf 
yavaş mektup kül oldu: 

- l~te ne olduğunu !İmdi gör
dün; bir part;a duman! 

Roberts Niko!sona bakıyordu. 
Tam mektup yanıp kül olduktan 
sonra o da cüzdaDJDJ karıştırdı. 

içinde Madam (Döga!es} in res • 
mini buldu arkadqına göstere • 
rek: 

- Madem ki maziyi tamamen 
gömmek istiyorsun, ben de seni 
tal:lit edeceğim: Her ikimiz de ha 
yatımızın bir fas!ına ayni zaman· 
da son noktayı koyalım. 

Fotoğraf mavi aleve yakla§lı. 
Aheste aheste yanmıya ba~ladı •• 
Ate§ evvela o beyaz kürkü, sihir· 
li tebeasümü, kadife gözleri, ve 
nihayet ıiyah ıaçları yaktı. Bütün 
bunlardan bir parça toz halinde 
külden ba§ka bir fey kalmadı! 

Roberts bu külü üflerken, Ni • 
kolson öteki resmi parça parça e· 
diyordu. 

Bu da bittikten ıonra biribirle
rine bakııtılar. Her ikisi birdenbi· 
re ciddiletmiılerdi. Ettikleri bü • 
yük yeminlerin adeta azametin • 
den ürkmüılerdi. Nihayet Roberts 
yavatça çaydanlığı yerine oturt • 
tu ve: 

- Artık mazi tamamen ölmüt· 
tür; öyle değil mi dostum? dedi. 

- Evet .. Hem de hiçbir teesıüf 
uyandırmadan •• 

Nikolıon, maıaııın üıtünde ka
lan bir parça külü aldı, parmak • 
larmm arasından dökülini>:e haf-

VAKiT 

Komşular 
Türk ve Yunan 

ahalisinin iki mem
leketet seyahati 
Yunan 'st .. n Turing kulübü İ · 

kinci :eisi M. Yuanid · s'ın şehri· 

mize geldiğini yaı ınştık. M. Yu· 
anid s dün ve evv~ı ki gün Tür· 
kive Tur:n~ 1 u übiine ~i-ierek 

u '.li bün re'si o ın Kocaeli eb' · 
usu Reş" t Saffet Eey e iki mem· 
leket tur:zmini a akadar eden 
nıu '1te lı f mesele ler hakkında gö
rüşmü ~tür. 

M. Yuan dis memleketimiz' zi· 
yaretinin s zbep ' eri ha le kında d .. n 
b: r muharrir 'm'ze şu izahata ver· 
m şt ir : 

- R "' şi t Saffet eeyle yaph· 
~ım müla',at bende ço' i1i te· 
sir er bıra '<tı. Bu mü a •attan ta· 
l:ip elt f( m gaye, Tür~ciye Turing 
1 u übün "'.!en ve R ş i t !)affet Bey· 
den, Türk 'yeye ge:mek istiyen 
Yunan ı :ara da na fazla ko!ayJık 

~öslerilme si için teşebbüs lerde 
t u unulmasını rica dır 

Yunan Turiı g kulübü de Yu-
nanistana g e mek istiyen Türk
lere aynı şekilde kolaylık gös· 
terilmesi için Yunan hükumeti 
nezdinde teşebbüslere girişmiş· 

tir. Reşit Saffet bey noktaı na· 
zaramızı tamamile kabul ve Tur
kive Turiog kulübünün yardımmı 
vaddetti. 

Türkiye ve Yunanistan ara· 
sında seyahat edecek iki mem· 
ieket ahal si için pasaport mec· 
buriyet n n k aldırıl:nuı mevzu 
babis değildir. Yalnız bu iki 
memJeket ahalisine mahsus ol· 
mak tizere pa .. pon vize harç· 
.......... h•t.JfTlf"""" ~-aı-.1.-

tedı r. Yani bu iki memleket aha· 
li ı ne h !ep'eri üzerine meccani 
pasaport veri!ecektir. 
Pasaport ların ilgasını istemek 

manhki bir hareket olam"' zdı. 
Ç ünkli bu takdirde iki hükumet 
memfe ' etlerine giren çıkan adam· 
Jar üzerinde hiçbir kontrol yapa· 
mıyaca !. hr. Halbuki meccani pa
saportla bu kontro '.ü eskiden 
olcluğu gibi yapmak kabitdir 
ve iki memleket ar; sı nda seya· 
hat da kolavlaştmlmış o'ur. 

Marraf.h bu tetbir henüz bir 
tasavvur ha:indedir ve tatbiki 
hült ii r. et'erin muvafakatine ve 
şimd"den kest:rilemiyecek bir 
zamana bağlıdır. 
O.ğer taraftan Reşit Saffet 

BeyJe o an mii 'ikatımııda, Sak ız 
adasında bır Türk ko so'.os'.u: u 
ibd< sı iç;n teşebbüslerde bu'un
masını ;sled m. l:.u ada Ti.irk 
sahillerine çok yakın o 'duğu için 
burada bir Türk konso '.osunuo 
l:u!unması f ürkiyeye ge:mek is
teyen Yunan adaları eha. si iç 'n 
çok taydah olacaktır. Reşit Saf
fet bu talebi de muvafık buldu. 

Türkiyeye yaptığım müteadd.t 
seyahatlarda hükumet ve güm· 
rük memurlarının s eyya ılara 
gösterdik.eri ~o '. aylı'darı ve nazik 
muamelt.yi yakından RÖrdüm. 
bu sefer kara }O 'ıyJe gelm iştim. 

Uzunl öprüde 1 ürk memurları 
en küçüğünden en büyüğüne 
kadar seyyahlara kolaylık "Ös· 
termek için adeta birbir ' er.le 
rekabet ediyorlardı. Bu noktayı 
taktir ve memnuniyetle bildir· 
mek isterim. 

lıyan toz halindeki küle bakarak: 
- Biri birimize yapacak f enah· 

ğa değecek kadar ehemmiyetli 
bir ıe1 miydi aanki ! .. dedi. 

( Devanu var J. 
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Ko ecin bazı azılı çocukları t 
arasın ~a Hüsev'nin gar p bir 
mevkii vardı; o la bazan uşak 
bile derlerai. Fakat onun ru :~u 

· drş·~ ncesi uğrunda tahk ıre bilP. 
ka tlanacak kadar kemale erm i ş· 

tı ! 
f uranın Hüseyini sevmes·nde 

onun t.U maz um vaz veti de 
amil olmuştu. Ar kada ş ık l a rında 
uyuşamadı darı no ta l'a lnız oyun 
ve spordu. ~. üseyinin miza cı 

mut ak bir durgun 'u '< iç'nde id: . . 
Turan ıse, vücudünün ser "J es t 
ve erken in 'd,.afı c'o' ayısiv:e, 

oyunla spordan ço t zev'.c: a ' ırd ı . 
Es ısen t u Kolecde geçirilen h:ı· 
yaHa onun zevkini ada'llakılh 
tem'ne kifayet edecek imkanlar· 
la doluydu. .. 

Ko'ecde {('eçird .ği üçüncü se· 
ne içinde Tun n birinci futbo l 
ta 'umında oynamıya na -nzet o · 
yuncu!ardan biri sayılıyordu. Bü· 
yükler arasına henliz katılama· 

makla beraber ortanca 'arm ele· 
bc.şı ' arından biri olmuştu. Arka
daı'arı kendis ini sınıf mtimess;li 
intihap etmişlerdi. Bu suretle 
Turan için mektep idaresivle 
daha sık temasa gelmek imkanı 
basıl o uyordu. 

Muhtelif sınıf meseleleri için 
müracaat ettikçe. gerek müdür 
do '.dor Vud, gerek ikinci müdür 
Mister Ailen Turana geniş bir 
itimat gösterirler ve gururunu 
okşıyarak muhtelif idari mesele· 
terde ona bir muavinlik payesi 
verirlerdi. Bu suretle mektep ida· 
resi talebe ar&111adaki hareket ve 
.__•,,:Bile..._ -••atada haber
dar olmak gibi bir menfaat te· 
min ederdi; fa kat Turan da bu 
'şi yaparken do'.dor Vudla Mis
ter Ailenin teveccüh ve itimadı

nı kazanmak gayesini güderdi. 
Çünkü kafasındaki Amer kaya 
gitmek bulyasının anca'< o adam· 
lar sayesinde hakıkat olacağını 

anlıyordu. 

• 
Bir gün muallim derse gelme· 

mişti. Mümessil olması dolayısile 
Turan kOrsüde oturuyor ve sı· 

nıfta intizamın mu:1afazas le a a· 
kadar oluyordu. Bir aralık ta le
beden b ri ayağa kalkarak her· 
kesin bir dakika kendis ini dın· 
lemesini rica ettikten sonra: 

- Arkadaş1arl dedi. Hemen 
hepimız burada paramızla o'., u· 
yoruz. Bu verd ğimiz paraya mu
kabil mektebin de bize adama· 
kıllı yemek vermui • lazımdır. 
Tanrının günü suda başlanmış 
lahana, ıspanak yemekten canı· 
mız çıkıyor. Yaz kış mektebin 
kazanına sığır etinden baş'< a et 
girmiyor. Lazım oldu~u kadar 
doymıyo. uz, gıdamızı almıyoruz. 

Hepiniz resmi mektep!erde'ci ar
kadaşlar 'a görüşüyorsuuz. On 'ara 
bakbkça kendimizi paskalyada 
büyük perhize g"rmiş sanıyorum. 

Bunun çaresi bulunmak lazımdır. 
Mektepte en hayati meseleler· 

den birine temas ec!en bu be
yanat derhal sınıfm ekserivetin in 
a :akasını uyandırdı. Şiş' o Ali 
l:u hı tabyi: 

- Yaşa be Halit: 
nidas le alkışladı ve alınacak 

tedb r!ere dair her kafadan bir 
ses çıkmağa baş :adı. 

Eu bahsin sınıfta açılmasını 
esıı sen doğru bulmıyan Turan 
mümess'I sıfa tile sÖ•e karıştı: 

- Aıkadaşlar, bunu konuş· 

Yaza n Ne cmettin Halil 

manın sı rası değ 1; sınıfta gürül
tü çı 1o~· or. cenim ceza almağa 

nivet m yo ·. Bırıae n nleyh gürül
tüyü l<es C1 İ Z ve dersinize çalı· 

~ınız. 

ded . 
Fa a t ba' s böy:e en hararetli 

yennde kt s ı ye kimsenin gönlü 
vo tu. ·ı uranın mani o mağa ça
ıışm asın a rağmen ılk söze baş

lıya n ta!ebe d, vam eltı . 

A r\, a daş'e r, beni dinleyin! 
D -.er sın ı flar da haber vererek 
ht> p be rabera bir kere daha ina• 
re e mür. caa t eder, yemek'erin 
düze:ti lmes ni iste riz, O mazsa 
Maar;fe ş ka vet ederiz D aha da 
o ~ma zsa b r gün yemekhanede 
hep birden ... 

Her ağızdan: 

- Y:ı pa rızl 
sesle r• yül< se'irken Turan : 

- Ey Halit , kes dıyorum sa
na; yet işir artık! 
diye bağırdı. 

Ekser:yeti arkasında bulan 
iht ı .alci : 

- Kesmiyeceğim, seni alaka
dar etmiyorsa d inleme! diye 
kafa tuttu 

Turan sözünü din letemed ı ii 
için içerlem işti. Sonra, bu me• 
sele patlak verdiği takdirde 
müdürün teveccühünü kaybet· 
mektea de korkuyorr'u. Ani bir 
karar la: 

- Ben sana gcs teririm 1 teh
didini savurarak sın ıftan çıktı 

ve beş dakika sonra müdüre 
beraber döndü. Doktor Vud, 
münakaşanın mevzuuna kat'ıyen 
temas etmeks ız i n, sınıfta sü u· 
netin bozulmuş o lmasından do · 
layı sebep olanları cezalandırdı. 

Fakat mesele bu kadarla l<a
panmadı. Akşam paydosunda 
Ha lı t, birçok arkadaşl arı önün· 
de, Turanı: 

- C asus! diye tahkir etti. 
Bu sözü tak"p eden yumruklar 
işin inzibat mecFs 'ne aksetmesi· 
ni mucip o~du. 

Müdür meselenin as'ını Tu· 
randan dınlemiş olduğu için 
fazla tahkika ta lüzum görmedi 
ve Halit in zı bat meclisinin ka· 
rariyle bir haftalık tart cezası 

a ldı. .. 
Eu hadiseler sınıflarda iki par• 

tinin yenic!en meydana çı kması• 

na sebep o 'muştu . Bu meselede 
elc alli yetı teş '<il edenler idareyle 
boş geçirımekte menfeat bulan .. 
! ardı. F akat ekse r ıyet, arkada ş• 
larının li ovu ' masını haksız bu'u• 
yor ve mektep idares ine atıp 
tutuyordu. 

... 
işin dışa rı ~·a da aksetmesi üze· 

rine bir saba 1 Manrıf miifett şi 
R · s ım !!ey Ko ece geldı. Do .tor 
Vud işi n i bı.ir bı r adam o du5 u 
ı ç ın müfett işi en nazik ilt fatıar· 
la karşı adı ve bir aral ı < öğle 

yemeğinin it ı na ile hazırlanması· 

nı idare mumuruna fısı'da:l ıktao 

sonra müfettiş i odasına a' dı. iki 
saat ko ıuştu ar. Müdür be1agat· 
1i ka 'ori hesap arile haftalı k ta• 
be 'a vı müdafaa için oayli yorul
du, a)ananın iht va ett ği vıta• 
mı n mıkdarını ispata çalışl ı . 

N1'13yet miifett şi kapıda n çı· 

k a rc' ı k t a n sonra lo sık bir !i et 
ke ., es le haç çık ar ma yı da unut• 
m.u .. ı • 

( Devı.luıt var) 
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Bu adamı bulana iki 
bin lira verilecek 

VAKiT 

Kara kedi 
Bir Bulgar gazetesi 

·k d · · · d ı Türkler aleyhinde Amerı a a 2 mılyon lıra o andırarak . " 1 kaçmıştır, be1ki Türkiyededir ! tahrıkat yapıyor • 
Amerika polisi Türkiye zabı · 

tasma müracaat ederek Valter 
Glyde Davis isminde bir dolan
dmcmm Türkiyede bulunup bu· 
lunmadığını sormuştur. Amerikan 
zabıtası bu dolandırıcıya dair 
malumat veriyor. 

"Valter Glyde Davis büyük 
işler yapan bir dolandırıcıdır. Bu 
adam evvelce bir inşaat ve ik
razat şirketinin reisi idi. Birçok 
kimselerden ikrazat suretile aldı· 
it ınübim parayı dolandırarak 
ortadan kaybolmuştur. Bu para
nın miktarı bir millıon dolara 
baliğ olmaktadır. Bu adamın 
memleketinizde ve Avrupada 
emanet sandıklarına, bankalara 
külliyetli m ktarda para yatırmış 
olmaıı ihtimali . pek kuvvetlidir. 

Valterin yal;alanmasına yarı
yacak ma umat verene, yahut hü
kumete teslim edene, şayet öl
müşse teşhisi hakkında malumatı 
olanla.-a 1000 dclr1 2000 :ira 
verilecektir. 

Nasıl adamdır? 

Valter 51 yaşındadır. Fakat 
daha fazla görünmektedir. Boyu 
5 kadem 10 inçtir. Ağırlığı 170 
pavundur. Çehresinde göze çar
pan bir çekingenlik ve :ürkiintü 
vardır. Benzi açık sarıdır. Göz
leri mavimtiraktır. Saçları koyu 
siyahtır. Alnında bir çizgi var
dır. Gerdanı dolgun ve kahndır. 
Ensesi omuzlarına kadar yaygın 
Ye değirmidir. Yürürken vücudu 
kalçalarından itibaren ileri doğru 
meyleder. Söze başlarken dudak-

larıoı bir kaç kere ve gayet 
belli surette oynatmak adetidir. 
Bir elinin şehadet parmağı ucun
da bir yara nişanesi vardır. 

Kıyafeti gayet düzgün ve ga
yet temizdir. Pek derin tet
kikatla meşgul gibi görünür. Pek 
asabidir. ikide birde kollarını 

· kavuşturmak adetidir. Bıyık ve 
cıakal uzatmış olması ihtimali 
ardır. Çok elma yer, bulundu· 

Me,ttur doland1rıcı Glids Davls 

~ğu memleketlerde burun ve bo· 
ğaz mütehassıslarına müracaat 
eder. Muayenehanelerde ve bazı 
yerlerde ceketini çıkanp öyle 
oturur, daima kurşun kalemle 
yazı yazar. iyi otel ve apartı
man!arda yaıamağı pek sever. 
Her ıeyi garsonlara aldırtır. A
merikadan aJdığı pasaportun 
müddeti 11 haziran 1932 tari
hinde bitmiştir. " 
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lnhisarlarda dört ay 
zarfındaki alış veriş 

Bu yıl haziranından eylül ayı
na kadar dört ay içinde tütün 
inhisar idaresinin lstanbul' lzmir, 
Samsun ve Adanadaki fabrika· 
larile Bitlis, Diyarıbekir, Malat
ya ve Urfa atelyelerindeki ima
litın yekunu 3,707,864 kiloyu 
bulaıuştur. Bunun 934 483 kilosu 
t .. t.. ' 
u un, 2,873,381 kilosu cıgaradır. 

Geçen yıl bu müddet zarfında 
3•239•619 kilo iaıallt yapılmıştı. 

Bu dört ay içinde ecnebi 
memleketlere. 4, 193,605 kilo 
yaprak tütün ihraç d'l . t• G e ı mış ır. 

:n~ bu müddet zarfında bütün 
Tur~ıyede 69,l94 kaçak tütün 
ve sıgara 42, 795,354 yaprak . _ 
ıara kağıdı ile 290 adet tüt"sı_ 
cülüğe ait yasak aletler va~:
lanmışhr. 

Bu senenin haziran, temmuz 
ağustoı ve eylül aylannda mem: 
lekctimizde müskirat inhisarı 
mamulatından 3,373,217 lira kıy
metinde 3,139, 122 kilo soma 

' ispirto, ve içki satılmıştır. Aynı 
müddet zarfında memleketin her 
tarafında hususi fabrikalar tara
fından 1,726,552 kilo rakı,33327 
kilo konyak imal edilmiştir. Müı
kirat inhisarı bu müddet zarfında 
13,198 kilo kaçak soma, ispirto 
rakı şarap ve likor ile 39 taktir 
altı yakalamıştır. 

Gene bu müddet zarfında 
memleket dahilinde 65, 729, 772 
kilo tuz aatılmış, muhtelif mem-

lebalarda 57,348,972 kilo tuz 
çıkarılmıştır. 

Memleketimizden harice de tuz 
ihrac edilmektedir. Haziran-Ey
lül 932 aylarında Yugoslavyaya 
lzmirdeki çam altı memlehasın· 
dan 15 bin kilo tuz ibrac edil
miştir. 

Bu dört ayda memleket dahi
linde 52161 kilo kaçak tuz ya
kalanmıştır. 

inhisarlar müdürü 
ve idarelerin tevhidi 

Karadeniz vilayetlerinde bir 
teftiş seyahatine çıkmış olan in
hisarlar umum müdürü Hüsnü 
Bey yarın şehrimize geleçektir. 

inhisar idareleri merkezlerinin 
tevhit kadrolarının kat'i bir hale 
getirilmesi için yaniden tetkikat 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Diğer taraftan inhisarlarda 
tetkikat yapmaıı için hükumeti
miz tarafından çağrılanAmerikah 
mütehassıs aybaıında şehrimize 
gelecektir. Mütehassıs buradan 
doğru Ankaraya giderek inhi· 
sarlar vekiletile temas ettikten 
sonra tekrar lstanbola dönecek 
ve inhisarlar idaresine ait fab
rikalarda ve inhisar idarelerinde 
tetkikat yaparak bir rapor ba
zırhyacaktır. Bu tetkikler bir ay 
sürecektir. M6tehassıs raponınu 
hükiimete verecek Ye Ankarada 
çalışacaktır. 

Trakya gazetesi = Kara kedi 
Bulgaristanda çıkan (Trakya) 

gazetesinin 4 teşrinisani 1932 ta· 
rih ve 499 numaralı nüshasında 

şu satırları okuyoruz: 
"Türkler hususi bir kanunla Is -

tanbulda pek az kalan amele ve san· 
at erbabı Bulgarları da tardediyor
lar. Bu yetmiyormu~ gibi son zaman
larda Bulgar mekteplerfrıi kapıyarak 
Bulgar çocuklarını Türk mektepleri· 
ne gitmiye mecbur ediyorlar ... 

"Buna kar§ı mukabeleibilmisil lti

nmdır. Kamayı kama çıkarır. Bul -
gar unsurunun haysiyeti ve Bulgaris
tanın otoritesi ancak bu suretle mu
hafaza olunabilir! Her tahammii1"n 

bir sonu olmalıdır.,. 

(Trakya) gazetesi Bulgar ef -
karı umumiyesini iğfal ediyor. 
Diğer Bulgar gazeteleri de bu 
neşriyata karşı susuyorlar. Haki -
kati bilmiyen halk bu gazetenin 
yazdıklarını doğru olarak kabul 
ediyor. 

Türkiyede hangi Bulgar mek
tebi kapandı? Küçük san'atları 
Türklere tahsis eden kanuna ge • 
lince, Bulgari,a~apda da bu gibi 
işleri ecnebiler yapamamaktadır· 
lar. Y anınd~ ecnebi işçi çalıştı -
ranlar cezalandırılmaktadır. 

Sonra bilfarz Türkiyede umu
miyetle ecnebiler hakkında şu 

veya bu tarzda bir karar ittihaz 
edilir ve bu karar tabii olarak 
Bulgar tebaasına da teşmil olu -
nursa bundan dolayı Bulgaristan· 
daki Türk ekalliyetlerinin ne 
mes'uliyeti olabilir? (Trakya) 
gazetesi Türkiyedeki Bulgar te -
baası ile Bulgaristanda Bulgar te
baası Türkleri ayni hukuki vazi
yette telakki etmektedir? 

Türkiye -
Ermenistan 

Ermenistan hükumetinin res -
mi gazetesi, (Sovyet Ermenistan) 
Türk Cümhuriyetinin yıl dönümü 
münasehetile Gazi ve İsmet pa· 
şaların ve hariciye vekili Tevfik 
Rüştü beyin resimlerini ne,ret -
mekte ve yazdığı bir başmakale • 
de Türkiye cümhuriyetinin yap -
tığı büyük inkılaplardan uzun u
zadıya bahsetmektedir. Türki • 
yenin iktısadi, siyasi ve içtimai 
muzafferiyetleri hakkında tak
dirkarane bir lisan kullanmakta
dır. 

MezkUr gazete diyor ki: 
"Ko.mşumuz olan Türkiye cüm 

huriyeti bu gün mevcudiyetinin o
nuncu senesini idrak clmektedir. 
Bu gün ayni zamanda Sovyet 
Cümhuriyetleri de Türkiye dost -
luğunun bir merhalesidir.,, 

Taksiler bir renge 
boyanacak 

lıtanbul belediyesi taksi oto
mobillerınin aynı renkte boyan
masma karar vermiştir. 

Bütün taksi otomobilleri koyu 
bir renıe buyanacakbr. 

Filim/er 
Artistik Sinemasında .................................................... 

KARMEN 
Jeorges Bizet'nin ıa.yemut ve ila.hl operası 

Prosper Merime'nin eserinden bir tütün fabrikasında, bir ka• . 
iktibas edilip cihanda sayılı bea- esnasında, elindeki bıçakla itÇI 
teki.rların ilk sıraımda bulunan kızlardan birini yaralar. Onu te 
Bizet'nin bu taheserini biraz mu - kif eden Joze, isminde bir aıke 
siki muhibbi olup da bilmiyen ci- 1 muhafazasına memur edilir.. . 
hanın hiçbir tarafında yoktur. Joze, hemen Karmenin sihriO' 
"Karmen,, doyulmaz bir aşk te- mağlup olur ve onu kaçırdıjıll 
rennümü, sıcak İspanyol kanının dan dolayı hapsedilir. Hapiıt~ 
çalparalarla kulaklarda ebedi bir çıktıktan sonra ilk işi KarnıeJll 
akis bıraktığı zir zafer teranesi, arayıp bulmak olur. Fakat, kabrt 
bir enin ve iştiki., tek bir kelime kız, şimdi, Jozenin mülazıDI~ 
ile, insanı gaşyeden lahuti bir mu- kalbini tutuşturmuş, alevlerııtl 
siki tiiridir. Bu musikinin ifade seyretmekle meşguldür. iki rı· 
ettiği mana karıısında, yazıların kip erkek biribirile düello ede~ 
ifadesi, bir ediple bir çocuk lisanı ve mülazım ölür. Joze için a 
arasındaki fark kadar acizdir. kaçmaktan başka çare ka!madl~ 
"Karmen,, in takrak çalparaları· tır. KL.lrmen, ona mensup oldO~ 
nın seslerini duyup da yerinden kaçakçılar çetesine iltihakı tek11 

sıçramamak, Jozenin tazallümü eder. Joze tekrar kör aşkı yüzii11
' 

karşısında derin bir teessüre mağ den bunu kabule mecbur olur .. 
luP. olmamak için, insan, hissini Karmen, yeniden, deliceıiııti 

Yarından itibaren Artistik Sinemasında g6stcrilmlyc başlanacak olan meşhur 

(Karmen) filminden bir sabılc 

inkar etmelidir. Bu layemut eser 
ıimdiye kadar belki onlarca de -
fa sessiz olarak filme alınmıştn. 

Ruhu, bütün musikiden ibaret 
olan bu emsalsiz aşk faciasının, 
sessiz, sözsüz iraesi, mevzuun 

kudretine ve sinemaya bir orkes -
tra refakat etmesine rağmen gay -
ri kabili teli.fi bir noksan göster· 
mekte idi. İşte, "Britiıh lnternati· 

onal Picture,, sesli sinema saye • 
sinde bu azim noksanı ikmal edP,· 
rek "Karmen,, i layık olduğu bir 
şekilde meydana cıkarmıttır. · 

, 
bir huğa pehlivanına aşık otııı&Jf, 
tur .. Müsaraa günü gelir .. Etİ''.ıt .,,.,. 
millo meydana atılır ve b~~Je' 
mağlup eder. Karmen kcndıt1 1' 
geçip yeni aşıkım alkışlara g•r 
der.. lı', 

Uğrunda şeref, namus ~e. 1ı' 
yatını feda ettiği mabudesırııP ; 
kahpeliği karşısında Joze d;;r 
fazla tahammül edemez, keP 1 
den geçer, hançerini çekere1' 
rine atılır... ,J' 

Şimdi, onu, iki jandarma, ,.1 • 

lıyarak üzerine kapandığı, ~;i1oıt 
kına, aşıklarına her şeye ebt" ~itl , 

"Karmen,, etrafına bütün a§k, veda eden sevgilisinin ce•~1'ıe ' 
hayat ve bahar saçan, fakat, aş • den zorla ayırıp hapse siirı.J 
kına mağlup olanları bir müddet mektedirler.. , 1" 
sonra başka birinin aşkryle ezip Filmde İspanyol şarkılat'l,ııı' 
.kahreden müstesna bir İspanyol ları, İspanya manzaralal'f, ,,.ttJ' 
çingenesidir. döğüşleri ayrıca birer ze-v1' 

"Karmen,, çalı,makta olduğu balandır.. !l'iJ~~ 
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Amerikaya şarap Hayvan Borsa' 
satabilecek miyiz? Resmi . dif' 

Hayvan bol'sasında şı~ aıe' 
kadar borsa resmi kıyıııe 

Amerikada içki memnuiyeti
nin kalkması hakkındaki teşeb· 

bilsler devam ederken müskirat 
tacirleri de faaliyete geçmişler 
ve Avrupadan bır çok şarap 

ısmarlamağa başlamışlardır. Bu 
meyanda bir kaç Amerikan ser· 
mayedarı da memleketimizdeki 
ıerap tacirlerile temasa geçmiş

lerdir. 
Öğrendiğimize göre Amerika

lılarla uyuşulduğu takdirde pek 
çok ıarap aatılabilinecektir. 

rinden alınıyordu. h yvall~~ 
Fakat son aylarda ~dığ'•" ~ 

daki kıymet çok azat 130 b" 
borsa resmide aza.lcn!Ş 1~~d• f 
idare he)ıeti son ıçtı~a "e b' t' 
vaziyeti müzakere etoıış 8 rt• ... 

· d tın• ·ııı" van borsasıoın varı 3 resı111 , 

mak maksadile, borsa sın• "~, 
siklet üzerinden alınma t/eli ;ıe ( 
rar vermiştir. Kara~ tçe t~ 
gönderilmiştirr. Vekal~.bi" ' 
tik edildikten sonra ta 

lecektir. 



Uşakta Stadyom 
Belediyenin yaptırdığı stad bütün 

gençliği sevindirdi 

J ' 
mıttır. Bu, u,ak belediyesinin 
gayretinin ve yaptığı büyük yar· 
dımın güzel bir eseridir. 

Utak belediye meclisi sporcu 
gençliği her an himaye ve onlara 
zahir oLmağı prensipleri cümle
sinden görmüt ve alaka ve yardı· 
mın en büyüğünü yapmı§tır. 

Şu günlerde ıehrimiz apor ma• 
hafilini sevindirecek hadiseler de 
olmuıtur. Bura idman mıntakası· 
mn umumi merkezinden aldığı 
bir haberde mıntakaya yardım ya
pılacağı bildirilmiıtir. Bu yardı
mın zamanı çoktan gelmiıtir. Ya
pılacak münasip bir yardım genç· 
lik mabedini tamamen ikmal ve 
intaca vesile olacak Türk ıporru 
da en güzel bir atadyom kazan • 
mıı olacaktır. Alakadarlar Uıak 
mıntıkasında vücude getirilen 
ıtadyomu görürlerse yardımın bu 
mıntıkaya ne kadar layık bulun· 
duğunu te.lim ederler. 

Çalıtan bir gençlik, çalııkan bir 
mıntaka var. Türk sporundan 
beklediğimiz faydaların haaıl ol· 
maaına artık hiçbir engel kalmı· 
yacaktır. 

Uıak stadyomuna yardım hu .. 
auıunda en büyük tehalük gösteri
leceğinden ıüphemiz yoktur. 

Yusuf Ziya 

Bu akşam mıntaka
da toplanma var 

Oç gün evvel yapılan lstanbul 
mıntakası kongresinde seçilen 
yeni heyet bu akpm toplanarak 
çalııma tarzlannı tesbit edecek
lerdir. Bu arada biran evvel bat· 
laması lazım gelen lik maçları 
meselesi de konuşularak bir ka
rara bağlanacak Ye yeni fikiıtür 
tanzim edileeektir. 

VAKiT Sayıfa 7 

Bütün Avrupa sporu heyecan içinde 
-·-··-·-············· ... --·-························· .. --............................................................ . 

Avusturya - İngiltere maçını 
hangi taraf kazanacak ? ! 

Maçı seyretmek için şimdiden yayan olarak yola çıkmış 
meraklılar var 

Geçenlerde yedi kinunuevvel
de Londrada karşılaıacak olan 
Avusturya.- Ingiltere Milli futbol 
takımları maçının bütün Anu
pada nasıl büyük bir heyecanla 
beklendiğinden ve lngilizlerio 
nasıl ciddi bir çalışma ile hazır
landıklarından bahsetmiştik. B11 
gün 7 kinunuevvele hemen he
men iki haftalık bir zaman kal• 
mııtır. Bu itibarla bütün futbol 
alemini meraktan çıldırtacak bir 
dereceye getiren bu mühim ma• 
çın vereceği neticeyi anlamak 
artık sayılı bir giin meselesi ha· 
line gelmiş bulunmaktadır. 

Nasıl heyecan duyulmasın ki 
Avusturya ile lngiltere futbolü· 
nün karıılaşması her şeyden 
evvel Merkezi-Avrupa futbol 
sistemile, bütün Avrupaya mey• 
dan okuyan İngiliz sisteminin 
karşılaşması demektir. Ve bu 
sistemle beraber yalnız (22) 
oyuncu değil iki tarafa mensup 
futbol üleması da fikren çarpış-
mış olacaklardır. . 

Fakat ne ~ ki maçta han
gi l9raf .......,... bu.,... ba 

kazanmayı hakiki bir kazanma, 
bir sistemin ve fikrin zaferine 
kat'i bir misal olarak kabul et
menin imkanı yoktur. 

Çünkü maç evveli bitaraf bi· 
sabada yapılmaktadır. Sonra sa
banın mevsim dolay1aile berbat 
bir zamanına rastlamaktadır. Bu 
itibarla A wsturya milli takımı 
evveli yabancı bir sabada oy
namak sonra İngilizlerin lehine 
fakat kendilerinin aleyhine olacak 
bir takım hava ıartlarile yadırga
mak ve oyunundan kaybetmek 
mecburiyetindedir. 

Demek oluyor ki Avuaturya
blana daha maçtan evvel kay
bettikleri esash ve mlibim ıey• 
ler vardır. Eğer Avusturya ta
k1mı bu şartlara rağmen maçı 

kazanmayı becerebiline kazana
cağı bgyük şeref iki misli bir 
kıymet taşıyacaktır. lngilizler 
maçın Londradal yapılmasını ka· 
bul ettirmek ve maç tarihini de 
kinunuevvele rast getirmek hü
nerini göstererek maça tekad· 
düm eden manevraların en ma
baretlisini tatbik etmiş oluyor
lar. 

Geçenlerde merkezi Avrupa· 
nın futbol diktatörü mösyö Hu· 
go Mayzelin intişar eden beya
natında da bu hünere dair 
fikirlerin çok iyi ifade edilmiş 
olduğu görülüyordu. 

A vusturyanın ne kadar müı
kül şartlar içinde bu maça ba

(1 zırlandığını söyliyen bu sayılı 
adam pek haklı olarak: 

- Kim kazanarsa kazansın •.. 
1 Bu netice iki sistem için de kati 
birşey ifade etmez ve A vustur
yahlar da, lngilizler maçı kazan
dıkları tatkdirde, halkın boşuna 
giden kombinezonlu ıiıtemlerini 

.... 

tereliedecek değillerdir, diyorClU. 
Gene ayni zatın sözlerine gö

re bu temasın kat 'i bir netice 
vermesi için iki takımın müsait 
bir zamanda ve bir bitaraf sa-
hada laakal iki defa karşdrşma· 
sı lazımdır. 

Futbol diktatörünü bu sözle· 

Avushnye muhacllnlerlntlen 
Vogel heyeca1111 bir maçta -
Avusturya mlllt tekıhi:!llın en 
emektar mBdefll BIGm bir w11r~f 
esnasında - Merkezi Avrupa• 
nın futbol dlktatörU Hugo 

Mayzel 

rinde çok haklı bulmamak müm
kün değildir. Bununla berab• 
biraz da itiraf etmelidirki, maç 
ilzerinde söylenen bütiin sözler, 
yilrtıtnlen bütan hükümler ma
çın hakiki cephesini açmasına 
rağmen ehemmiyetini azaltma
makta billkiS heyecanı bir. kat 
daha artbrmaktachr. 

Bizim fikrimize göre hafif bir 
farkla bu maç lngilizler tarafın· 
dan kazandırsa bu kazanma bir 
azda tabii gürülecek fakat aksi 
vaziyette Avusturya milli takı
mının ve dolayısile merkezi AY· 
rupa fitbolunun kazanacağı şeref 
ve kıymet fevkalide bir ıeref 

ve kıymet olacaktır. 
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Balıkeslrde kongre 
Balıkesir idman mıntakası kon

gresi merkez kulüpleri ile mın· 
takaya dahil şehirlerin kulüpleri 
murahhaslarının iştirakile toplan-
mış, raporlar tetkik ve güreş 
heyeti raporu bilhassa tenkit 
edilmiştir. iki maruf pehlivanın 
amatörlükten çıkarılmasına bazı 
murahhaslar itiraz etmişler, gü· 
reş heyeti .reisi de buna cevap 
vererek bu güreşçilerin profes
yonelliiinde israr etmiıtir. 

Adanada atletlzlm 
Adanada spor faaliyeti şayan 

dikkat surette artmıştır. Burada 
futbol kadar atletizim işlerinede 
ehemmiye •erilmektedir. Geçen 
gün ilk defa uzun bir sokak ve 
kır koşusu yapılmış ve beş bin 
küsur metrelik bu koşuya lstan· 
bulda nadir tesadüf edilecek 
derecede bol bir atlet kafilsi 
iştirak etmittir. Halk ta kOŞVyu 
büyük bir lezzet ve alaka ile ta
kip etmiıt!J. 
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Sa,vıfa 8 

Mektep kitaplarının 
fiyatı fazla değil midir? 
iki partiye ayrılan kitapcıların ·bu 

husustaki fikirleri muhteliftir 

" 10 kuruşa mal olan kitubı ıı kuruşa 
vermek miimkündiir. Yüzde on kArla .. " 
Babıalide kitapçılık işlerile 

meşgul tabiler iki kısımdır. Bir 
lm.ım bir şirket kurmuş vaziyet· 
tedirler. Bu itibarla vaziyet, bir
birine oldukça zıt kanaatlar ta· 
şıyan iki cereyan doğurmuştur. 
Bu cereyanın tarzları nedir bil
miyoruz. Fakat faydası barizdir. 
Bu bariz fayda, iki .kısmın bir
birleri aleyhine fakat halkın le
hine olarak büyük bir dikkat 

ve itioa ile birbirlerini kontrol r 
etmeleri ve bu kontrol neticesi
ni de derhal alakadf:l r makamla- ı 
ra bildirmeleridir! F ormaf arı ek
siltilen, puntoları küçültülen ve 

bu itibarla Devlet matbaası ta
rafmdaa tayin edilen fiyntlardan 
aşağıya satılması ici!p eden rlört 
beş mektep kitab1&1ın, fiyatların
da yapılan tashihat ta hemen 
hemen tamamile bu kontrolun 
neticesi sayılabilir. 

Dün de işaret ettiğimiz gibi 
mektep kitaplarına fıat, Maarif 
Vekaleti namına Devlet matbaası 
tarafından elde mevcut bir ba
rem cetveline tevfikan konulmak 
tadir. Bu barem cetvelinin da
ima isabetli olup olmadığı ayn 
mesele.. Iıin daha ehemmiyetli 
bir uoktası şudur: Fiyat takdir 
ttdilen kitapların bilahara tadi
lAta uğradıkları ve fiyatlarını 

azaltacak yeni bir şekil aldıkla· 
rı vakit tekrar Devlet matbaası
na gönderilerek tetkik ettirilmek 
mecburiyetinde bulundurulma· 
maları. .. 

Bu itibarla böyle vaziyetlerde 
btün mesele, biraz ta bil erin 
vicdanına, kıs~n de böyle ki· 
tap\arm Maarif vekaletinin ve 
rnüftttişlerinin nazarı dikkatini 
celbetmesine kalmaktadır. 

Devlet matbaası müdürü Ham· 
di Emin Beyle dün tekrar gö· 
rüştük.Biıe uzun iza~at verdi ve 
anlattı ki Dev!et matbansının bu 
işde oynadığı rol Baremin tat· 
bikcisi olmak ve Maarif vekale
tinin tavzif etmesi dolayısile 
k.endisine RÖnderilen kitaplara 
fıat koymaktan ibarettir. Kitap· 
lan kontrot işi kendisine 'tealluk 
~tmez. Eğer bir müracaat veya 
~hbar olursa işi tetkik eder ve 
ıcap ederse fiatleri tashih eder 
Neteki?1 muhtelif tabilerin ihba~ 
n üz~rıne muhtelif kitapların fi
atlerı tashih olunmuştur. Fakat 
bu arada fiat!eri tashib d'l-. . e ı 

mesı ıcap eden ba•ka k"t 1 • Y ı apar 
pıyasada mevcut mudur d - . 
J "d' ? , egı-
mı ır Bunu kendisinin ta· 
kip ve lrnntrol etmesine irnkan 
yoktur. Esasen bu işle vaı fedar
da değildir. 

Tabiler ne diyorlar? 

Dün Suhulet kUtüphanesi sahi
bi Semih Lütfi Beyin sözlerini 
yazmıştık: Semih Lütfi Bey şir
kete dahıl olmayan kitapcılar
dandır. Ez cümle diyordu ki: 

"Bu vaziyet daha zivade ve 
belki en ziyaC:le ilk mektep ki
tapları için mevzubahstır. Mese
la eskiden bareme göre 38 bu
çuk kuruş fiyatı o an l:;ir l<itap 
bu gün aynı fiyi\h rr.ubafaza 
ediyor. Bu kitabın yeni tab'mda 

aldığı şekle göre fiyatı 29 kuruş 
olmalı idi. Aradaki bu vaziyet 
değişikliğinin gözetilmemesi ya
hut gözden Laçması bir senede 
çocuk velilerinin 80 bin lira za
rarına olduğu kanaatındavım. 

Bu miktar ıki senede 160 bin 
lira eder. Zararın büyüklüğünü 

bir düşününüz." 
Haı:t bey ise •• 

Dün de şi rkete dahil kitap· 
çılardan mualJim Ahmet Halit 
beyle konuştuk. Bu neşriyattan 
ve dedikodulardan çok mütees· 
sir görünen Ahmet Halit bey de 
şunlara söyledi: 

"- Meşhur bir hikaye vardır. 
Şu herife sel(sen değnek atan •• 
Dıye emreden kabadayıya adam· 
cağız "Efendi galiba sen sayı ne· 
dir bilmiyorsun!,, diye zarif bir 
nükte yapmıştır. 

Bütün Babıali caddesi bir se
nede ancak 160 bin Jiralık ilk 
mektep kitaplarının cirosunu ya
parken bir senede ancak 10 bin 
tane satılan ve 28 kuruş yerine 
38 kuru~ fiat konulan kitaptan 
dolayı çocuk velilerinin uğraya· 
cakları zarar 80 bin lira değil 
belki bin lira o~ur ! 

Bu kabil formP ları azaldığı 
halde fiatı azalmamış hemen bir 

tek kitap yoktur. 

Bu sene yeni basılan bir coğ· 
rafya kitabına kitapçı fazla fiat 
koyır.uştu. Liste çıkacağı sarada 
kitap hazır değildi. Kıtap ta· 
mamlanınca konulan f .ahn faz· 
lalığı anlaşıldı. Devlet matbaası 
derhal işe vaz'ıyet ederek fiatı 
indirdi ve derhal bütün mektep· 
lere de tamim etti. Gerek talim 
ve terbiye heyeti gerek Dev:et 
matbaası her dakika kitapları 
kontrol etmekte ve vazifelerini 
yapmaktadırlar. 

Bu iş"n asıl zaif uoktası şudur: 
Tabiler ellerinde olan ve ol

mıyan sebep erle kitaplarını za· 
mamnda basmazlar. Tam Maarif 
vekaleti listesini netredeceği sı· 
rada matbaaya verirler. Liste 
basılacağı sırada kitap henüz 
bası lmamıştır. Kitapçı sızlanmıya 
başlar. Ona bir suhulet gösteri
lir. Bir taahhütname istenilir. Ki
tapçı taahhütnameyi verir. Buna 
göre de fiat konulur. Sonra 
k tap1ar bir iki forma noksan 
olunca bt.igün iddia edilen fiat 
farkı meydana çıkar. 

Benim fikrimce kimin kitabı 
o!ursa olsun vekalet kitabın ta· 
mamı gelmedıkçe fiat koyma· 
malıdır. O zaman hiç bir bak. 
sıılığa meydan kalmaz. 

Kitaplarda tadilata gelince 
esasen bundan sonra değişecek 
punto kalmamıştır. Her ki
tap tabii halini bulmuştur. 

Evvelce kalın puto ile basılan 
ve bu yüzden yeni tab'mda kil· 
çuk harfle basılarak forma ade· 
di azalan bir kaç kitabın fiah 
yeni listede azaltılmıştır. 

Netice ..,u iş bir mesele o'a· 
cak mahiyette değiİdir. EsJ ıc:n 
bizim memlekette herkes sine
maya, eğlenceye, Yo· Yo ya seve 

VAKiT 

seve para verir, kitaba gelince 
fiatını sorarken ilk söz olarak: 

- Ceremesi kaç kuruştur? 
der! 

Halkın kitaptan ve o!<Umak· 
tan ürktükleri bir sırada bir de 
kitap pahalılığından bahsedecek 
o '.ursak korkaracn ki gazeteleri 
bile o'rnmamıya başlarlar. Onun 
için bindiğimiz ağacın dalını kes· 
mi yelim. 

- Fiattarı indirilmiş kitaplar 
var mı? 

- Fiah 42 den 29 kuruşa İn· 
dirilmiş bu sene kitaplar vardır. 
Fakat böyle iki kitabın 224 sa· 
yıf ası olan 42 kuruş 16p sayı fası 
o!an 29 kuruştur. Demek ki ki
tap pahalı iken forma adedi de 
fazla olduğu için kitapçı bundan 
kir etmiş değildir. 

Burada mühim bir noktada 
şudur: 

Evve!ce basılan kitapların ori
jinalleri tek tek olduğu için ta· 

· Jim ve terbiye heyetinde kontrol 
edecek bir nüsha bulunmazdı. 

iki seneden beri basılacaklar• 
dan ikişer tane daktılo edılmiş 
müsvedde isteniyor. Binaenaleyh 
bunlarla kitabın tatbiki kabil 
olabiliyor. Esasen bizim bir ki
tabı tadıl etmeye hakkımız yok
tur. Es- sh bır tadil yapılınca 
vekalete yolJdmek mecburidir. 

· Basılınca da fiat takdiri için 
Devlet matbaasına gitmek lazım
dır, Şikayeti mücip nokta büyük 
sarf, küçük sarf meselesi idi. 
Bu da bugün için kalmamış va· 
ziyettedir. 

Suleyman Şevket beyin 
kitabı 

Yeni harflerJe tab'ında 75 ku· 
ruştan 132 kuruşa çıkarılan Sü
leyman Şevket beyin ''Gtbel 
Yazı!ar,, mın dardüncü ci di me· 

' selesine gelince 'l>u mesele hak· 
kında da Ahmet Halit Bey şunları 
söylüyor: 

- Hiç bir muharrir kendi ki
tabına kendisi fiat koyamaz. 
Muhakkak Devlet matbaasının 
görmesi ve her sene teşekkUI 
eden beş kişilik komisyonun, 
bunu imıalaması şarttır. Matbaa 
bu hususta gayet basiretkirane 
hareket etmektedir. 

Aynı mesele hakkında Devlet 
matbaası müdürü de bu kitaba 
mu:1arriri tarafından fiyat konul
duğunu temin edecek bir şey 
o:madığını söylemektedir. Kita· 
bm üzerinde hiç bir fiyat yoktur 
ve kitap kitapcılarda Devlet 
matbaasının kitap cetvelindeki 
fiyat üzerinden satılmaktadır 

Hamdi Emin Bey Siileyman Şev· 
ket Eeyin kitabına fiyat koyması 
ihtimalinide doğru bulmuyor. 
Süleyman Şev~et Beyin vaktile 
bu işlerin şekFni tesbit eden 
komisyouda aza bu!unduğunu 
söyliyor. 

Semih Lütfi Bey ne diyor 

Dün Semih Lütfi Beyle de 
!sonuştuk. Dediki: 

- "Bizim Abdulkadir Sadi 
Beyin cuğrafiyaları çıktı. Eskiden 
dördüncü cildinin fiyatı 41 be
şincinin fiyatı 50 kuruşlu. Fa· 
kat yeni tab'.nda şekil değiş- 1 
mişti. E'unlann o~uzar kutuşa 1ı satılması Jiıımdı. Devlet matba· , 
ası bize derhal tebliğat yaptr. lJ 

Halbuki şirketin buna benzer 
binlerce kitabı var. Bu dik· f 
kat ve a!i~a niçin onların ki- 1 
hpları hakkında da tatbik olun
mu or. Buru takdirinize bırakı· 
yorum. 

Eazı fiıatların esi<isi gibi kal
maıı onların bu fazla fiatlı ki
taplar üzerinde tabii ıuretlen 

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

Ntvres H. , haşa ben 
hırsızhk etmem, dedi 

Bir ev kendisine teslim edllmlş, bu evde 
eşya çalınmış ••• Hanım beraet etti 

' Yusuf Bey davacı, Nevres 
Hanım da dava edilen .• Dava, 
ikinci ceza mabl<emesinde ..... 

Nevres Hanım, reisin sorgu· 
suna karşı, iki el ini birden yu· 
karı kaldırarak, şöyle diyor: 

- Haşa,... haşa! Kabul et· 
mem, efendim. Ben, bu yaşıma 
kadar böyle birşey yapmadım l 

Nevres Hanımın şimdiye ka
dar yapmadığını ve bundan 
sonrada yapmıyacağını ıöyJedi

ği şey: Hırsızlıktır. Komşusu 

Yusuf Bay, onun, kendisine 
ait bazı şeyler çaldığını id
dia ediyor ve şunlan anlatıyor : 

- Efendim, bu hanım mahal
lede komşumuzdur. Biz, bir ye
re gidiyorduk. Ev kimsesiz kal· 
masan, soyulmasan, diye anahtarı 
kendi sine lesi m ettik, evi gö· 
zetmesi ricasında bulunduk. 

Halbul<i, bir müddet kaldığı
mı~ yerden dönünce, bir de ne 
görelim? ..• Ev soyulmuş! 

- Neyıniz çalındı? 

- Mutbaktaki bakır takım· 
ları .... 

Muhakt>meyi din)iyenler ııra· 
şınd11, ayakta duran bir hanım, 
e ini uzattı, yusuf Beyin kolunu 
dürttU. Şiiyle söyledi: 

- Çamaşır takımları da varr 
Yusuf Bey, ilAve etti : 

1 ·~ E•et-;·1•meı...,-t.ı....Ian da• 
var! . uJ~ı-u.-~~.,. 

- Peki, bu Hammın çaldığı
na nereden bükmedi} orsunu? 

- Şu cihetten ki ev.o kapı· 
sının veya penceres"nin ıor'an

dığını gösterecek hiçbir emare 
göremedik. E 1, içeriye dışarıdan 
bu şekilde girilmediğine göre, 
içerideki eşya, ne şe ilde dışa
rıya çıkmış otabilir? Evin anah· 
tarı hanımda l 

- Çalınan eşyayı sonradan 
l:ula madınız, değil mi ? 

mıımıınmnmı11 U111111111Uınıı•-••ıı ms u 
ıazla ıskopto yapmalarına ımkin 

vermiyor. Bu da balkın de, taı· 
ra bayi1erinin de, vekiletin de 
müşkül mevkide kalmasını ica
bettiriyor. Bir listedeki fiata bir 
de yapılan ıs'rnntoya bakıyorlar 

ve aradaki farkın karşısında şa
şırıp kalıyorlar.,, 

En ke•tirme çare 

Kitap işleriJe alakadar üçüncü 
kısım zevata gelince bunlar da 
gelecek sene bu vaziyetin olmı· 
yacağım ve mekte'p kitaplarının 

sadece Dev!et matbaası tarafın· 
dan basıl~a'1ı cihefne .gidilmek· 
te olduğunu :şaret ediyorlu ve 
bu takdirde mektep kitap'arınm 
b :r hayli ucuzhyacağmı iddia e
diyor !ar ki Devlet mat'1aası mü· 
dürü Hamdi Em in B. de bu hü· 
küm!eri teyit etme•, tedir. Fılha
kika bir mektep k tabına fiat 
takdir edilirken mi' e .lif hakkı da 
dahil olduğu halde kitabın ma
liyet fiatına, kitapçının kaıancı 
ve masrafları karşılığı için bir 
misli zammedilmektedir. Bu su
retle mue a 10 kuruşa satılması 
ıcabeden bir kitap 20 kuruşa 

satı 1maktadır. Halbuki Devlet 
matbaası maliyet fiatına bir m•s i 
değil ancak yiizde on ılAve et· 
mektedir ki .bu hes ba g6re 10 
kuruşa ma:olan kitabı 11 kuruşa 

satın almak mümkHn o'.makt• 
- Hayır l 
Yusuf Bey, söz.üne şöyle 

vam etti: 
- Müsaadenizle birşey d• 

söyliyeceğ'm. Bıı, eve döndO 
müz zaman, bu haoım Çorlll 
gitmişti. 

- Peki, bu sizce neye de 
Jet ediyor? 

- Bilmem, ne diyeyim? .• N 
res hanımın t vve!ce böy!e ıe 
bate çıktığı filan yoktu da .• •. 

Nevres hanım, bu söz üzer 
tekrar ayağa kalktı: 

- Bundan ne çıkar, efendidl 
Ne çıkar? Olabilir ya, csll•~ İt 
istemiş, icabetmiş, Çor'uya tol . 
mişim 1 Eşyanın çalınması Y~ 1 

kaybolmasile bunun ne mün 
beti var? 

Re· ı, Yusuf beye sordu: f~ 
- Si1, anahtarı hanıma tt 

ettiğinizi söylüyordunuz. 

ğiniz zeman • o... I 
- Efendim, hanımın bit~ 

oğlu ~ar. Evinde yalnız dej'I ~ o 
- Do'ay'ısile hanım o"..j 

bulunmadığı sırada fivey oğ'''!!j 
zetecekti demek... Peki, ç•J"- \ 
şah idil 

Şahit Sırrı bey geldi. Y ,- , 
beyin eşyasınm Nevres b~ 
tarafından çalındığı husus 
liıç lift Şey bilmtdıt , 1 ~ 
ev:n kapısında, penC<!resind~ ,1 
zor !anma eseri g&rmediğioı 

lattı. i'. 
Nt:vres Hanım, lcendiıinill I~ 

o~:unun da bırsıı'ı tan babef I 
o mac!ığını kaydederek, ıu 

şlioçeyi ileri sürdü: , '.f 

- Dışarıdan kilide biri~ 
başka bir anahtar uyduraı• / 
oı, kapıyı mayn:uncukla açdf~ 
g- ını kim iddia eciebilir? ; ..... 
kayl:o' muşsa, mutlaka bııı li'fı 

almış o'.mamız IAz.ım ~eilJ I 
Doirusu, komşu hatırı ıÇ~ 
nal.tarı aldığınıa, evi gaıel / 

vaddettiğime binkere p"t11J•:a1. 
dum. Ben nebilirdim batını• Z 
bir şey geleceğini bunda~ (J 
tövbemi, tövbe! Kim tı~( 
emanet etmeye kalkarsa, "-'b' 
deceğim. insan, boşuna fi.O~ 
altında kalıyor böyle iştel b''; 
de'umu:ni, Nevres hanıoı10 et1'f 
tına istedi. Mabkem~de lil b~ 
çaldığına dair hiç bır de b',.. 
lunmadığından, ittifakla. tO ıl 
karan verdi. Nevres b•"~,b~~ 
şekkilr ve dua eduek, Çık•'~ 
me sa'onundan çıktı. 
şöyle söylediği işitildi: ..,'1 

J - ergeÇ ·ı 
- ışın c:· O 'trus~, doi''ll ';, 

dana çıkar böye ııte bİÇ 
· an• dan ayrılmayan ıns 

zarar erismeı! ~ 

-----~ Yunan Loodrll 
konsoıosıuğll ki 

bul b•f ~ 
Yunanistanın isten 1co• ~ 

solosu M. Triyc1ndafıl: o• ti~ 
dra bat konsoloılu~ bir IJ fi 
edi 1 miştir. Yer ne yeoık•d•~ 
so oı tavin edilinceye ıotl "'j 

b kontO • t"'~ 
tanbul Yunan aş ,eti :W 

· ad• ,-na Atina harlcıve lif f 
lerinden M. Kapıa 
edecektir. 



Gazi Hz.nin musiki 
hakkındaki 

Yüksek mütaliaları 
onservatuvar mütehassısı şerefine 
erilen ziyafet vesamimi basbüballer 

Uslklmlze yüksek b!r istikbal mev'uttur 

lleıediye<:e İstanbul konıerva
. ı ıslah için Viyanadan ge -
11 olan mütehauıs Prof eıör 

. Marks serefine vali ve be • 
•te r · • M. h' · b f eısı u ıttın ey tara ın-
d e\'\>elki gün T okatliyan ote -
. e bir akşam ziyafeti verildi • 
iı ,}lıını,tık. Ziyafette vali mu· 
· Ilı Ali Rıza, belediye daimi en 

ili izaıından Tevfik, beledi
~ ~~'at ve hara itlerini müra
~ 1Çın teşekkül etmiş olan ko

• 0n izasından Sadettin Ferit, 
~ i~ıl> 8ahtiyar, Suphi, Tevfik A.
' .'. itefik Ahmet, Darülbedayi 

h&Q··E ~ lMh' K l'\i rtugru u sın, on • 
~tu.,ar Müdürü Yusuf Ziy4', 
•ki üstatlarLmızdan Musa 
;)ya, Hüseyin Sadettin, Ra· 
ekta, Doktor Suphi, Ali Ri • 
~mat Reşit, Muhittin Sadık, 
~ \lt Cemil, Ali Sezayi, Hasan 
~ Ekrem Besim, Mehmet Ali, 
o,. >~~andosu şefi Hulusi, dok • 
~ "tü beyler ve Mösyö Bravn 

l' bulunmuşlardır. 

\ ~İ~afet samimi bir hava için • 
teçınit, ziyafetin sonlarına 
. •ali Muhittin bey bir nu • 
tat .ederek mütehassısın ge • 
~eıınde amil olan sebepleri, 
1•iııslen bek~en hjftlDetlc -

~latmıştır.u itlin ey l:iu 
a Reisicümhur Hazretlerinin 
İkimiz hakkındaki yüksek 

ltt i nazarlarını bildiren bir 
lıını nakletmistir. Bir ak • 
E:.rtuğrul yat; ile Yalu,·a • 

~dönülmekte olduğu sırada 
' ataınofon çalınırken Gazi 
\d:eri çalınan alaturka plak 
~ hüzün veren ve insanın ;. 

, t derin bir melankoli uyan • 
\~~hale, edaya dikkati celbet • 
t~ldr, lürkün ruh itibarile ne9e· 
,,.'-tunu, bu uzun melal muıi· 
\ •11 t .. k \ l'·· ur ruhuna uymadığım 
\ı''it)f• \:.'1• U asırlarca uyuttuğunu 
)~ 1tlerdir. Gazi Hazretleri, 
\~ •onra Türk musikisinin 
~" !en, canlı ve yaratıcı ru • 
~t,~ilı? bir tarzda alması la
~~ n ıatikamet ve inkişaf 
''-ti a kıymetli irtatlarda bu-
>tt •rdır. 

~'~ llhitr tı ~eti .'~ bey, Reisicümhur 
~ l\\Jt~rıtı.ın yüksek mütaleala· 
n ~ ~·1 ettıkten sonra bu mütale .. 
11t' l'af 

~''rı' ette hazır bulunan mu • 
atlc&rl ' ,, reh arımıza sana t yo· 

~'ttrıı her olacağı hakknıdaki 
~ 'r. ~uh~eınıniyetle k.:.ydet • 
lh~•ıd ._.ıttin Bey konıervalu • 
~ '"• l " k l'.ı_ -., ı· ur unsurların kıy ~ 
·~ 1Yak l 

d, " ])İtli .. ~t erinden bahsede • 
~İi~k fe ~·~le çalıııldğı takdir • 

-..qL.. Ytıh 1 "'b· l\\itt old .. eınereler alınması 
''~ı:'iiteh uaunu ıöylemiş, ec • 
"'~tin it~·~••tan bu kıymetli 
>tt,_.lta ltlerıil:~~~laylaıtıracak me 
~.. il\ lu k ını, Profesör Jozef 
ı,~~ltal\ıh t L?'uıiki inkılabında . arg1 • 
lıtl l · 11lı lca Ye reıai gibi ca • 
... t ""Y Yde•- · t' -h. ~~ 'ctıeL. ~111 ır. Mu ıt· 
L.. ~ • Q} lt\" t h 
~ .. if ııyetle . ~ e aaaııın yük • 

'el. ·ı rını de . >., ... ı e il" aıtayiıkar 
it-. 01eacs ••e etrniıtir. 
ti ~--..,r Joıef M 

t, .. ~.. ol arka bu nut • Qf t.raJc 
"'"' hu ce•ap verınit· 

:. arada tunları 

"- Vali beyefendile görüt • 
mek ıerefi bana ilk defa verildi • 
ği vakit, kendisi bana muıikiti • 
nas olmadığını söylemiıti. O za· 
man Türk muıikisi ve bu musiki· 
de yapılacak it hakkındaki dü • 
~üncelerini söylediği vakit bu işi 
Lir musiki mütehaasııının bundan 
daha iyi yapamıyacağına kani ol
dum. Bugün gene böyledir. Vali 
beyin bize verdiği fikirlere teıek· 
kür ederim, böyle bir zatla çalı • 
§&cağımdan dolayı bahtiyarım.,, 

Profesör Markı, bundan sonra 
nıusiki, Türk muıikiıi ve Türk 
musikisinin alması lazım gelen 
inkitaf hakkındaki dütüncelerini 
söylemiıtir. Bu fikirler, Gazi 
Hazretlerinin yüksek mütaleala 
rındaki iıabeti bir kere daha 
meydana koyar mahiyettedir. Pro 
f esör Markı yüz sene evvel mede· 
ni dünyada Rus musikisi diye bir 
musiki mevcut değilken bu gün 
milli Rus nağmelerine garp tekni· 
ğinin tatbikı sayesinde ortaya 
muazzam bir san' at çıktığını söy
lemi,, Türk musikisine mevut o • 
lan büyük iıtikbali ehemmiyetle 
i§aret etmittir. Mütehauıs, kon • 
ıervatuvarımızdaki Türk mual • 
Ji.mlerin meziyet ve kıymetlerini 

yaaemn,ttr. 
Ziyafette son olarak ıehir mec 

!isi reis vekili Sadettin Ferit bey 
bir nutuk irat etmiıtir. Sadettin 
Ferit bey memleketimizde şark 
ve garp muıikilerinde hakikaten 
yüksek liyakatler bulunduğunu, 

bu kıymetli zevatın musiki bah • 
sinde ifrat ve tefritten ayrılmıya • 
rak kendi mensup oldukları şube 
haricindeki muıikiyi de inkara 
vardıklarını söylemiş, bu yolda
ki mülahazaların sakatlığma işa· 
ret ettikten sonra son zamanlar • 
da bu kabil iddiaların artık i!İtil
memekte olmasından dolayı mer.t 
nuniyet duyulduğunu söyle.nİ§ • 
tir. Sadettin Ferit bey memleke • 
timizde hem ,ark, hem garp mu· 
ıikisine bihakkin vakıf üstatlar 
da bulunduğunu ve asıl böylele • 
rinden büyük ,eyler ümit edildi • 
ğini ehemmiyetle kaydetmittir. 

Ziyafet ve hasbühal geç vakte 
kadar samimi bir hava İçinde de· 
vam etmittir. 

IHllllHlllllll ••--1----------
Tacirler birliği 
Istanbul tacirleri kendi arala

rında tacirler birliti namile bir 
birlik yapmaya karar vermişler 
ve birliğin nizamrıamesini de ha
zırlamı,lardır. 

lstanbul tacirleri, aon zaman· 
larda ticaret odaaı vazifesinin 
çoğaldığından dolayı tacirlerin 
vazifelerini çok iyi yapamadık
larından tikiyet etmektedirler. 

Tacirler birliği bilbaua tac;r. 
lerin işleri ile a!Akadar olacaktır. 

Meıhur bir piyanl•t 
Meıhur piyanist Artbur Ru

biııstein klnunuevvelin ilk gün
lerinde ıebrimize gelecektir. 

Rubinıtein timdi Ruıyada bir 
turne ıeyabatinde bulunmakta
dır. Şehrimizden Japonyaya gi-

VAKiT 
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Gemlikte 
Belediye intihabı 

feshediliyor 
Gemlik muhabiri mahsusumuzdan: 

Bundan bir müddet evvel Be
lediye mec:isinden ekseriyeti 
teşkil eden bazı zevat istifa 
etmişti. istifaya ıe· 
bep belediye reisi 
ile azalar anısında 
hasıl olan bir an· 
Jaşamamaılıktı. 

Son günlere ka
dar anlaşmak ka
bil o amadı. Orta· 
lıkta do! aşan şayi

alara göre bu isti- Ra"1iz Bey 
falar gelişi güzel mt-mur tayi
ninden ve karar harici masraf
lardan belediyecilik kanununa 
- memleketi imar noktasından· 
riayet edi:mediğinden ileri gel
mektedir. Bunlardan başka en 
mühim olan cihet, belediyenin 1 

on iki bin liraya yakın bir borç 
altına girmiş olduğuna dair söy
leni~en şeylerdir. 

Bu vaıiyet irnrfısında belediye 
reisinin istifasını bekliyenler in· 
kisara uğramışlardır. Çünkü 
belediye reisi henüz istifa et· 
memektedir. 

Fakat diğer taraftan yapılan 
son bir içtimada belediye inti
habının f esbine karar verilmiş, 
intihabın tekrarlanması için faa
liyete geçilm!ştir. 

Telefon tesiaatı 

lstanbul, Bursa, Çekirge, Tirilv 
ya, l'lucanya) ~!J?.va.l, Orhangazi 
merke&lerlle Uemlik ara•ıada 

telefon tesisatı ikmal edilmiş ve 
konuşulmağa baş lanmıştır. Bunun 
için de yirmi beş kilometre için 
üç dakikalık mükaleme on beş, 
elli kilometre için yirmi beş, 

yüz kif?metre için kırk, beş 
yüz ki!omttre için yetmiş beş, 
bin kilometr~ için üçer dakikalık 
mükalemeler de yüz kuruş olarak 
tesbit edilmiştir. Bu yüzden ge· 
rek halk için, gerek tüccarlar 
için büyük bir kolaylık olmuştur. 
yalnız burada, Posta ve T~lgraf 
idaresindf! her zaman için ve 
bilhassa acele işlerde nazarı dik
kati celbeden bir hal vardır. Bu
radaki posta dairesi id~ta hu· 
susi bir şekilde, rnustakil olarak 
lıaraket etmektedir. Mesela cu· 
ma günleri anc:ık iki saat iş 
görmektedirler. Geceleri her ta
rafta hiç olmassa gece yarısına 

kadar açık bulunurken burada 
bu usul yoktur. Hastası olan ge· 
ce telgrafla bir müracaatta bu
lunmak isterse buna imkan bu
lamamaktadır. Bu cihet nazarı 
dikkate alınarak Posta ve Tel
graf idare merkezi bu işin önü
ne geçse halk çok meınnun 
kalacaktır. 

Gençlerin temsil heyeti 

Memlekette tu :uatçı lara yer 
vermemek için "Gemlik spor 
kulübü,, bir de temsil trupu feş· 
kil etmiıtir. T eınsil trupu her 
zaman için mümkün olduğu de
recede lstanbuldaki temsil te-

şekkülleri a-ibi halkımıza faydalı 
oyunlar g C. stermekte ve bu va· 
dideki inkişafını daha ziyade 
arttırmaktadır. Şimdiye kadar 
verdikleri temsillerde yersizlilde
rine rağmen gene muvaffak olan 
bu gençlerin yers'zliğini nazarı 

dikkate alan kulüp idaresi ha· 
miyetli bir Yatandaşa müracaat 

Eski Osmanlı borçları ve dayinlerdeki 
paranın taksimine ait bir tebliğ 

17 teşrini sani 932 senesinde 
"eski Osmanlı imparatorluğun
dan munkasim borçlar komisyo· 
nu,, şu tebliği neşretmiştir : 

Eski Osmanlı imparatorluğuna 
ait munkasim borçlarla meşgul 
olan komisyon 1 l< anunu evvel 
93'.l senesinden itibaren dayinle
rin yedinde mevcut parayı tak
s:m etmiye karar vermiştir. 

Şöyle ki vade tarihi 25 mayıs 
932 iken 25 teşrini sani 932 de 
şark hül<fımetleri hesabına tediye 
edilen 10.500.000 fırank ve Tür-

kiye hükumeti tarafından 931 ve 
932 senei maliyesi zarfında avans 
olarak ita edilen 8 200.000 frank 
dayinler arasında tevzi edilecek
tir. 

Diğer borçlu devletler hiç bir 

taksit vermemişlardir. Bununla · 
beraber Türk hükumetine ait 
bakıye borçların tesviyesi husu· 
sunda Türk mürahhaslarile mll• 
zakerat devam etmektedir. 

Müzakerat kd'l neticeye ikti
ran ettiği taktirde dayinlerin 
vaziyetten komisyon tarafından 
haberdar edilerek buna dair 
muvafakatleri alınacaktır. Bu· 
nun için komisyon 9 51 • 932 se• 
nesine ait dayinlere rapor ver
me~<te geç kalmıştır. Mamafih 
ceryan eden müıakeratm safhası 
bir hulasa olarak verilecektir. 
l kanunu evvel 932 tarihinde 
muhtelif mali müesseseler tara
fından dayinlere tediyesi takar
rür eden mebaliğa ait tafsilitı 
muhtevi ilam aşağıya decediyo
ruı: 

~leblağ b Fr:ın:.-ız frangil e tl'diye 1 ~l<bloğ 
4 lngiliz 

(a) lngili:r. lirasile te-~ 
diye edilecek 

frank edilece'c istikrazlar Jirıı~ı istikrazlar ' 
2.35 Şuk şimendiferleri 0:0 : 9 

, 
Düyunu muvahhitle 

18901 3.45 % de 1903 balıkhane O: O: 7 Osmaniye 
3.20 Soma Bandırma O: O: 8 Tönbeki 
2 90 Hüdeyde - San'a o: O: 5 1896 5 % 

Geçer akça Konya onsı iskası 0 : 0: 7 Gümrük 1902 
440 Eski bonolar B serisi 0:0 : 7 1904 4 o• ı O -

Meblağ filorin (c] fllorin ile tediye edilerek 
i stikr~zl:ır O: O: 7 1901 -1905 4 ~c, -U.'.ltS t:Sağdat (1) serisı O :O: 8 1908 4 o• .o 

0.28 Techizah askeriye O: O: 6 1909 4 o• .o 
Bağdat (2) seriıi 0.23 0:0:11 1914 5 0' ıO 

0.43 Bağdat (3) serisi O: O: 7 Hazine tahvilitı 
0.23 G ümrük 911 0 :0: 7 Eski bonolar A serisi 

Meblai ( d ) Fransız frangile ilavesiz olarak tediye 
frank edilecek istikrazlar 

9.55 hisse . için J{l teşrini evvel 927 463 No. 
amorti l kaunnu evvel 927 346 Tük hisse seoedatı 
% 3.98 hisse için l şubat 928 348 
mükafat 
48 11.i•ae için amorti { l niaan 928 349 
% 20 sisae için 1 baziaa 928 350 
mükafat 11 ağuıtos 928 351 

No. 

1075 
Eski bonolar (c) !lefısi 

--------------------------------------------------------l 1 I llu işaretli kolunda gösterilen meblağ dayir.lcre vergilerin tarbından sonra 

günün döviz kısmı n:ı.zarı dikkate alınarak tediye edilen m:ıhallin p arasına çeni
ler~k trdiye edilecektir. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.~.:::::::::::::::: ı:::::::::ın::ımnmım .. 

Miraç Gecesi 
Istanbul müftiliğinden: Teşrini 

saninin yirmi beşinci cuma günü 
Recebin yirmi altısına müsJtdif 
olmakla yevmi m.:?zkur akşamı 
cumartesi gecesi Leylei miraç 
olduiu ilan o'unur. 

Harici ticaretimize 
dair istatistik 

[hracat ofisi memleketimizin 
1992 senesi ilk on ayı zarfında
ki harici ticaret hakkında bir 
istatistik hazırlamıştır. Buna gö
re 193.l senesi ilk on ayı zar· 
fındaki ithalat yel\fınu 71,133,825 
liradır. Bu rakam 1931 senesin· 
de 111,529,528 lira ve 1930 se
nesinde 118 031,375 lira idi. 
ihracat yekunu ise ilk on ay 
zarfında 77,4'26,548 lira ve 1931 
senesinde 96,680, 775 liradır. 
1930 senesinde iıe bu rakam 
l 20,499,925 lira idi. 

Eu rakamlara nazaran 1930 
.senesine nazaran ithalatımız 40 
milyon lira eksilmiştir. 

ihracatımız da 50 milyon lira 
eksi l miştir. 

111D111011J1111111u111111uııııııııııı1111111111111ııuııııınııııııuıııııırnı nıouınuınıouıııı 

alınacak hasılatla ilerde istırn ıcıfü 

yapılmak üzre iiç bin lira kıy· 
metindeki binasını hiç bir mad
di taahhüde girmeden temsil iş
leri için kamilen gençlere tahsis 
etmiştir. Gençliğin inkişafı için 
gösterdiği alakadan dolayı Ra
miz Beye karşı gençlik çok mü· 
teşekkirdir. 

jAmerika ve borçlar 
Nev-Y ork, 22 (A.A) - Kon• 

gre izasmm umumi surette mu• 
halefeti dolayısile M. Hover'in 
moratoryomun temdidi tavsiy~~ 
sinde bulunmıyacağı zannedil
mektedir. 

Ancak M. Roossevelt, temdi· 
de kuvvetle taraftardır. 

Kongrede nüfuzlu olan diğer 
zevatın hissiyatına gelince Nev- · 
York Evenng Sost'un Vaşington 
muhabiri, birçok mühim ıevaha ' 
borçlar meselesinin cihanın iktı- ' 
sadi taalisi için bir mania oldu-
ğunu ve bu meseleyi yeniden 
tetkik veya borçları tenkis et:. . 
menin Amerikanın menfaati ik
tizasından bulunduğunu beyan 
etmekte olduklarını bildirmek
tedir. 

Hali hiazırda bir riyaset fası• 
lası vardır. M. Hover herhangi 
bir hareketf e bulunamaz, M. 
Roossevelt de herhangi bir ha· 
rekette bulunamıyacağı mütale
asındadır. 

Tütün ve takas 
Hükiimetimizle muhtelif mem

leketler mümessilleri arasında 
memleketimizden ihraç edilecek 
tütün mukabilinde yapılacak ta· 
kas mukaveleleri hakkında bazı 
hükfımctlerle muhtelif esaılar 
üzerinde mutabakat hasıl olduğu 
yazılmııtı. 

l ktasat vekaleti bu vaziyet üze
rine inhisarlar idaresinden mem
leketimizde mevcut ihraca mü
sait yaprak tütOnDn miktanm 

._. • 1 • I• • • •• 
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Hikaye Vizon manto Çevren 
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iLMECE: 8 ·· =-

ffilms2Nul1lmaa11r11ahasm:ım11e•c•e•"l li11 ~l~ffi ~ 
Le~an, "Löbon,, .a girince, Şev- ı Şimdi üç yüz elli lira daha hiç ve

kıyeyı her zamankı masalarında rir mi? Leman düşünüyor. Baba
buldu. Yanına giderek, nefes ne- 1 sından istese? Zavallının bugün· 
fese: lerde parası yok. Haydi versin 

f u ~ünkü bilmecem:z de bece· .h. KARADENiZ POST ASI •• ::.= 
Jerden cümle teşkilidir. Şa be· 

celeri birleşt"rerek bir cümle Iİ SAMSUN il 
- Amant Şevki, dedi, ıimdi versin de yüz lira versin. Etti üç 

"Mavi Tilki,, den geliyorum. Vi· yü zelli. Üst tarafını nereden bu· 
zon bir manto gördümt sorma. lacak? Daha iki yüz elli lira la
Hem de kelepir, altı yüz liraya zım. 

yapınız. ) ı: 

nız . sı • ltr · a • ve • di • he • çok 1 vapuru p b :: 
• nız. sa. Jar. sak· dip. e. bal. 1 24 Teş.sani erşem e j1 
ri . le • ce . me • bil. 1 günü akşamı Sirkeci' den hare· :: 

bırnkacak. Eğer mantomu.yeni al- Birdenbire Lemamn yüzü pem· 
mam~ olsaydım, ne yapar yapar bele~ti, kızardı. Hayır .•• hayır .. 
muhakkak alırdım ... Sen arkada- bunu yapamaz .•• Fakat niçin ya· 
şımsm diye söylüyorum, hiç ka· pamasm? Küçücük bir yalan! 
çırma vallahi, hem de daha mev- Hem olabilir de? Nicin olmasın? 
sim başında böyle bir fırsat her Fakat bunu nasıl ıöyİemeli. Koca 
zaman ele geçmez. sı ya kızarsa? Valna o güne ka· 

Bu bilmec~yi hallettikten son· • etle ( Zonguldak, lnebolu, n 
ra bal v:ırakalarıoı 1. 2. 3 4. Ayancık, Samsun, Ünye, Or· :; 
5. 6· 7 numaralı bilmeceleri hal du, G iresun, Trabzon, Sürmene il 
varakaları ile birlikte saklayınıL si ve Rıze ) ye azimet ve av· ~~ 
2 b imece daha kaldı. ı·ı det edecektir. n 

Şevkiye, arkada§mı gülerek ve dar kendisine karıı hiç kızdığını 
gözlerinde büyük bir arzu ateşile hatırlrunıyordu ama, iki defa, 
dinliyordu. Bir müddet sustu, dü- ha§kala.""Jna 1azdığma. tahit olmuş 
şündü, nihayet: ve adeta korkmuştu. Maamafih, 

10 bilmececen ibaret bu bil· ı Fazla tafsillt için Sirkeci ~~ 
m ce seris"nin hal nraı..atarını .i Yelkenci Hanındaki acentalı· U 
güze'ce bir kağıda yaııp (bilme· il yına mii acaat. Tel: 21515 h 

:::::-.:::::: ::::::::.-:::::::-.::::::::::::::::::: ::: ::::::::: 
ce memur ut una) göndereceksi· 

- İyi amma, dedi, altı yüz lira küçük bir gayret, bir parça da !O· 

da, bu zamanda az para değil. ğuk kanlılıkla bu iJ olabilh·. 
Vakıa bir mantoya ihtiyacım var. :(. ~ » 

Selim dün il:i yüz elli lira da verdi Yemekten kalkıp ta kahve iç· 
amma. . • • • meğe gittikleri za.man Leman ko-

Leman sözlerini tamamlamadı. casına: 
Son zamanlarda keşfettiği mü- - Selim, dedi, bugün Şevkiye· 
him, çok mühim bir şeyi arkadaşı yi gördüm. 
da olsa, bir yabancıya söylemek - Bunda fevkalade ne var? 
istemiyordu. Bu, kendi için haya. Her gün görüpnüyor musunuz? 
ti ehemmiyeti olan bir sırdı. Na- - Evet ama bugünkünde bir 
sıl olup ta evleneli dört sene ol- fevkaladelik var. Çünkü zavallı 
mnsına rağmen bunu öğreneme- kız .•..• 
mişti. Selim, o güne kadar bunu Lemanın ıesi kısılıyordu. Söy
büyük bir maharetle saklamıştı. liyecek miydi? Söyliyecekti ve cle
Ve bu sır, hu ~akladığı §ey hasis· vam etti: 
liği idi. - Zavallı kız bugün üçyüz. li· 

Bütün bunlar bir saniye içinde rasınr çaldumış. 
Lema.nın aklından geçti, Şevkiye Selim derhal alakadar oldu: 
soruyordu: - Nesıl? Nerede? 

- A.mmaıı ne? •••. Madam ki - Vallahi bilmem. Sabahleyin 
kocan iki yü zelli lira Terdi, üst çıkmı§ "lpekiı,, e uğramq. Birkaç 
tarafını d~rir. Hem kendisine nü.munelik parça almıt- Sonra, 
söyler, anlatırsın. Böyle kelepir "Abdullah,, ta karde~; ile beraber 
mal kaçırılır mı? Sonra ne zaman yemek yemiş .... Sonra da, Ham· 
ol~a para. Gelecek sene, bıkarsan dunelere uğramıı, beraber sine· 
gene ayni paraya satarsın. Zaten maya gitmişler. Oradan çıkıp bir 
adam da söyledi. Bir artistin imi,, otomobile binmi, bize geldi. Beni 
Pıuisten almı,, buraya. gelmiş, alıp "Löhon,, a götürmek ~in, o· 
dönn:ıek için pnrası kalmam.ıı ta 1 rada teyzemle bul~acaktık. Lö
satıyormuş. Maamafih, sen yarın hona geldik. indik. Çantasını aç· 
sabah bana uğra da, gidip hir gö- tı, bir de baktı ki, beı para yok.. 
riirii%. Bereket bende vardı da verdim. 

Leman, bahsi daha fazla uzat
ınamalı:: icin sustu ve ertesi sabah 
geleceği~i vadetti. Aklından: 

- Ey, nerede kaybettiğinin 

farkında değil mi? 
- Değil ya. • • Hem kimden 

niz. Doğru halleden 150 karii· 
mize muh elif hedıyeler verece· 
ğ z. 

DiKKAT 

Bundan evvelkl 10 numa
raden ibaret b.ımecenin hal 
varakalarını bir zarfa kOJUP 
adresınizi gUze:ce ya~arak 

(bılr.ıt;Ce memurıuaurıa) gön· 
caerıniz. 

btruıbul tklncJ tcra !lenıurluğundanı 

Mahçuz ve pnrayıı. çevrilmem mukarrer 

ev eşyası 27 - 11 - 932 tarihine mll.sadit 

pazar gUnU .saat (13) dt!'n itibaren Beyoğ • 

ıu kumbaracı yokuJu Hacı miml sokak (1~ 

No. lu hanede btrhıd açık arttırın& ııuretne 
satılacağından t&llptertn ayıı1 gün 'VO au.tte 
memuruna mUracaatıarı 1111.n olunur. 

Sultanabmet ıı.ılb lklMI hukuk 1DAlll•e • 
mc inJcn: 

Ak Osman zade Htlscyin İzzet Bey!e 
Yani ve Knttna ve Sotokll vo l"roıslnt \'e 

Pollk.sinl ve Dlmltrl V'C Nikola ve Kalyopt 
binU Mina Ye İ8hak Tevfik Etendllcr ve ha· 
nımlarla İstanbul deftcrdarlığlnm §aylan wı 
mUl'tcrckcn mutasarnt oldukları ocYh Meh
met geylanl mnhıı1lcslnln peyntrd sokağın· 
.:ı 9, 11 No: ile munıkkıun gedikten ıntın -
knllp iki bnp uı\kld~n ve Uzerlndo dört oda
dan :ibaret k!nlJadlm tunuz•u klrgtr v. u
rapça olup Lillecl aokağında m~zltur bina
nın denıfr kapıBJ dahi bulwı&rak ıo No: 
mevzu olduğu görülen muşnğt mezkılrun 1 -
ulei şUyuu ı:mınmctı t\11."ubhl takarrQr ede· 
rck icra. kılına.o birinci açık arttırma ~ti· 
ce!mdc mezkur mahallin 8000 Ura bedel Ue 
talibi 21Ubur etmlı;ı ise de kıpneU muham· 
mlneyf bulrııadığındaıı ik.lncl ar\tınnaamm 

icrası 10 kO.nunuııani 933 tarihine. mUsa.dl! 
sah gUna saat 1~ te mukarrer bplunmU§ ol
duğundan ta.'ip olanbnn laymetl muh&m -
mlnesl olan 20000 Urnnın yllz'1e 10 n~ • 
tl.rıde pey akçc:ıl:ıl hamllen yevm ve ııaaU 

mezkürda Sultanahmet sulh fkinef hukuk 
ınabkcm.esl.ne 932 - t7 dQS18 No: aile mQ-
racaa.Ua.n 114.n olunur. 

- Gitmem, Şevkiye de unutur, 
0 zamana kadar da belki satılır. 

ıüphelenecek, hep tanıdıklula "be t• h d t-L- • 'nd k un, em e anıuını en ço •••. 

Diyor, en samimi arkada§ına, 
kocasının he.sisliğini beili etme
meğe çalı§JYordu. 

Fakat Leman eve dönüp te so· 
~nınağa başlaymca, aklına gene 
vızon manto geldi. Bir kurt gibi 
onu Yemeğe başladı. Ne kocasının 
ıözleri ne de . . . d k" b • smema, ıçın e ı u 
kurdu çıkarabiliyordu. 
k Sah h oldu. Dayanallladı. Er-
end~n Şevkiyeye gitti, onu aldı 
(Mavı Tilki) ye gittiler. 

• d" Manto hakikaten harikulade 
ı ı, ve sanki Le.nıanın u·· .. t·· b. 
·ı . . " uııe ı· 

çı mıştı. Zavallı Leman, provadan 
ıonra, mantoyu bir türlü arkasın
dan çıkarmak istemiyordu. Na
çar, çıkardı. Eve döndüler Ö"l .... d . g c 
yemcgmı e Şcvkiyelerde d" 

v ye ı_ 
... :r. > 

Şimdi Leman, odasında d ..... .. • uşu 
nuyor, ne dıye bu ha•;. k 

? "~ ocaya 
varmıştı • Öyle ya, güzel ınanto-
ları, tuvaletleri ihtiyarlayıp kaku· 
le haline geldikten soru-a m . . 

1 gıyı-

necekti? Acaba koe8.$ı ona bu pa· 
rayı verir mi? Hayır, kabil değil 
vermez. Hele &on zamanlarda eli 
öyle Mkılaşb ki. iki yüz elli lirayı 
verirken ne tuhaf bir hali vardı? 

raberdi. Hem bu bir şey değiJ, çok .... Son zamanlarda gene ka· 
timdi "kocama na~ul ıöyliyece- zanırmı diye ümit ediyordum a· 
ğim, beni öldürür,, diye sızlanıp ma bu kör olas1 buhran bütün il· 
duruyor zavallı .... Bilirsin koca· mitlerimi kırdı. Fakat ıana aöylc· 
sı da biraz hasistir. meğe bir türlü cesaret edemiyor· 

Selim gayet tabii cevap verdi: dum yavrum, arbk bundan ıoura 
- Ne diyecek canım kocası.... biraı. ııkt hesap edip ı~inmek 

Böyle §eyler herke&in baıına ge- mecburiyetindeyiz. Otomobili ıal· 
le.bilir. Hem mühim de bir para mamız lazım. iki hizmetçi de beı· 
değil o kadar. Doğrusu bu kadar liyemiyeceğiz. Belki bizzat senin 
üzülmesine hayret ediyorum. bile çalışman icap edecek. Ne ya-

Leman artık planının tatbiki palım? Ba bir buhrandır, inıallah 
zamanının geldiğini anlamııtı. çabuk geser, gene eskisi gibi çay~ 
Oynadığı oyuna kendisi de kapı· larımlzı verir, sayfiye zamanı A
larak ağlamağa baıladı ve: daya gideriz. Fakat timdilik bun· 

- Selim, dedi1 ıana yalan aöy· la.ra veda etmek mKburiyetinde· 
lediın. Paraları kaybeden Şevkiye yiz. 
değil, benim. Sana hakikati aÖy· Leman, titriyerek gözlerini ka)
lemeğe korktum. Bakalım ne diye dırdı. Selim bafım dizlerine koy
ceksin diye böyle bir yalan uydur- muş, öylece duruyordu. Anlatır
dum. . • • ken sesi de titriyordu? Zavallı 

Selim, karısına uzun U%UD bak- Selim, karısından vaziyetini gia· 
tı, sonra, onun başını ok§adı, Ö· lemek için ne kadar ıstırap çek-
nünde dix çökerek: mişti. 

- Leman, dedi, biz galiba bi· Leman bir an i~inde bunları 
:ribirimizi henüz tamamen anlıya· düşündü. Kendinden utandı. Vi
mamışrz. Artık bu hadiseden son· zon mantoya bir tarftan lanet e· 
ra her §eyi açıkça konuşabiliriz. derken bir taraftan memnun olu· 
Beniım de sana söyliyeceğim bir yordu. Onu kaybetmişti ama, ko
çok §eyler vardı ama, senden çe· ı casmı kazanmıştı. Onun batını 
kiniyordurn. Ben de para kaybet- okşadı. Okşadı .••• 
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Trabzon P~sta11 

(c.. h . ) 23 um utıyet ikin· 

CJ teşrio Çarıamba 18de Galata 
rıhhmıodan kalkar. 

Döni" fte T rebo'uya da uğ· 
r ~ r. 6141 

lstanbuı aslıye mah .emes cör
düncü hukuk dairesinden: Eftik 
namı diğer Ôjeoi, Makrubi ve 
Haykanoş H< nımlar vekiti Avu· 
kat Mehmet Fevzi eey tarafın

dan O. tal< öyde Pişm ş oğ:u so 
kak eslu 38 yeni 64 No. u ha
nede sakin Artın Arapyan efendi 
a!eyh ·ne ikame o ~nan fekki ha· 
ciz davasmdan do ayı ikametga 
hının mtçboi yetinden naşi i ıi· 

nen yapı ao tebligata rağmen 

mahkemeye gc miyen müddaa· 
le h Artın arap,.an efendi hak· 
kmda tY,a\:ıen tah"ıkat ~ra lu

lın.:ıra müc'da• er veldli tara ın· 
dan üç kıt'a D aame!eli evrak 
ilraı ve bıcıin fekki talep edil
miş ve t.h ·ikat hakimhğince 

tablcikahn hitamına mebni evra· 
kın ma kemeye tevdıioc ve mu
muameleli gıyap kararının ilanen 
tebliğine ve yevmü müayvende 
nıiiddaa•eyhin mahkemede ispatı 
Yiicut ctmcdiğı taktirde bad·sah 
kabul etmiş adedileccime 
karar .erilmiş ve muhakeme 
24· \ 2 • 932 cumartui gilo6 saat 
14 de tayin edilmiş otı.. uğundan 

Artin Arapyan efendinin yevmü 
mez.' urda rnahl< emeye gelmediği 
Vf" larıbi ilindao itibaren beş 
güo zarfında alelusul gıyap ka· 
rarına itiraz etmediii taktirde 
bir daha mabkemcye kabul edil 
miyeceği gibi hadisata da kabul 
etm ı addo'unacağı ve bu paptaki 
gıyap kararının mahkeme dı~an· 
hanesine tali~' kı 'mdığı teblığ 
msk'lmına ka·m olmak üzere 
ğaetelerle i'An o'unur. (5569) 

lstanbul üç ncü ıcra memur· 
lugundan : Mahc.ız o:up furuhtu 
mukarrer bulunan Galata da Top· 
çu!ar cadduiode 7 No. lu kan· 
duracı dükkinıoda 24 ç ft is'~ar· 
piı.ıin ikinci arttırma ıuretıy'e 

29 11 932 tarihiııe mi1sadif Sah 
günü saat 11 den 12 ye kadar 
satılacağından talip o 'anlann ma· 
hallinde memuruna mürac1at ey· 
lemelcri ilin o'.unur. (5571) 

•• arayorum 
Usulü dcfteriye aşinaym. Ke

fate.t gösteririm, az üc• et mu· 
kabilinde her nevi iş yapmağa 
haz rım. (: 5l7) 

Saüıalya Hacı ı-:amza mahal
lesi Sara} ö.1ü sokağı No. 22 

Ahmet 

23 Teşrinisımi ı93' 

3UncU1':olorduSatınalfll' 
Komisyonu llAnl~rı 

ı - 60,000 ııa ıuo,ooo 
galafı ile beraber Aıorni nyuııı 
ra kapalı zarfla müaakasaya 
nu'muştur. iha:esi 12 ka u 1U 

933 tarihine müsadıf perşe 
günü saat 14 le yapı'acaktır· 
1 ı · · · ·· ıııe~ p .erın 'artnamt>sını gor 
zere hergün kom İ S \ ona Jll 

caatlan ve münakasaya iti 
edecekler n o gün ve saat 0 

evvel teklıf ve teminat nıeK 
hırını ma ~ uz mu!cab ı linde 
karada M. M. V. satın alr1)1. 
mıs~onu rıyaset ne verrne ıerı. 

2 - Münakasava iştıralı 
ceklerin ya doğr~dan do! 
fabrika aa lİbi olmalan veY' 
fabrikalann şbu işe mahsul 

0 

rak kaouni vel\a etnameyi 
1 

mümessı ı.eri bulunma arı şar 
Gerek ta rikacı ' ar ve gtı 
mümessilleri ecnebi mem:e:•e, 
den ge!dik ıeri halde vesaık1 

m ye.erini veya mümess ı leıill 
0 

ki etnamelerıni fabrikanın bU 
5 duğu n'ahallin Türk konso:o 

ğuna alelu5ul tasdık ettirdl1ş 
nıaları şarttır. 

3 - eu şartı haiz o'rtuY'~ 
rm tek: fleri nazarı il bar~ıY;j 
mıyacakhr. (10 . 8ı (b"" 

• .,,. .y. ~ 

1 - As' .eri lise ve Orta;/ 
teb!ere bırkaç muauim ah~ 
tır. MünhaHer ve ne kadar ~ 
veri tceğı aşa ... ıda biza' 
yazılmış ır. c' 

2 - tu muallimlikleri i•1 

cekler için aranı lacak şartl~t 
A - ıs : 55 yaş ları ar• . 

oulunacak. Nua liruliğe yedd 
tısap edecekltrin yaşı 45 
faı..a o mayacaklır. 

B - Türk o locak ve od"' 
haklara malik bulunacak. ,rı 

C - Ucreti karş ı ığı o 
yirmı saat kadar ders aını6 l 

D - Maarif Veki.etmid 
sec:el n u:ıdnn olması ve 11 

L seve Orta me~ tep eıde .' /. 
lım .ık yapmak sala 1 yeti111 t 
orciuğuoun Maarif Vekile 
tasti .~ etmesi .inmdır. J. 

J - Hu şartları baiı 0 •• ı 
muaUımlik isteyenlerin aza.,,ı f 
gün içinde resmi tasti!di ~~( 
tografh fış eri ve pul u i~' ,ıl 
rile beraber derhal An~~ıl 
M.M. V. Askeıi L seler M l 
liğine müracaat etmc~cri. !"'1 

K~: eli Liscs : 1 f ;ı.ik .,r İ. 
liği Ucreh 98 &i~a. ur~ od "t 
1 fıı.k mualhmhgı r cr~tı 1 ~ 
Bursa l ısesi: 1 Tabiiyat ı' ~ 
limliğı ücceti lı 8 ura. ~~'od' 
sesi ~ 1 Tarih mual imlıg1 1' .,,,ı 
108 1 ra. Bursa L sesi : 16 ır•· muallim ıği ücreti J 08 l 2 . 11 

İstanbul ikinci t ic ret -:'; 
mesinden: Su tanbarna'°' ııaı"' 
ve 5 No. lu mağazada ~er 
ticareti.e müşteğil f red 0 . 'f' ker ve Kirkor Muhbıt kO'& 
aktetmiş olduğu k0~,ee ti 
tudiki muamelesi tem~• oıe'1 

zedilmi~ ve nakzı vak• ob 
. . "' tetkik muameles·nın tetı 

mesi 12· 12· 932 Paı:•'d·uoif 
l.k e ı 

saat 13,~0 da ta 1 P18111' / 
makta alakadaranc' · ol"' 

• 61J "io' 
mak üzere keyfiyet 1 (:>' 

ı, ıınyoruO:,k ~ 
idareye rnudtedır, ç,.. f~ 

k' Türkr• r·, 
bekAr, yeni, e' 1 • ,ıiıce, ;J 
sızca, Almanca.'. ın~car•~· 
yanca. beyncfnıı el , · . 
· ı. · ncu•u«ı ~1 hyat, KOm sy~ , • b"ıfeOt ti", 

daktilo v. s. ış erı 18oaılı. 
ve faal bir ıat ış a k•b'~ 
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AkJiyeciıikte mühim bir mesele ............ " .. _. ............................................................ _.._ ......................... . 

Freud nazariy~si· ve psikanaliz 
nedir ? Tarihine bi.. nazar .. 

Çocuğun annesine karşı indzab nı nasıl tefsir ediyor1ar? 
h Pıikanalizin tarihine buit bir 
lellcı9, bu nazariyenin iptida bir 
~l•i uaulü olarak meydana çık· 

tıgrııı göıterir. ilk zamanlarda, 
~llruı müıahede ve tedaviyi iıtih· 
~ eden pıikanaJiz beter mantı
bıun icabı olarak "ilmiletme,, ye 
ı ~f ladıkça tümulünü geniıleterek 
Qlt cc • • h l ki . • 

ıınır aıta ı an nazarıyeıı· 
~e,, inkılap etmiye ve bunun tabii 
1 
taatile de sinir hastalıkları na· 

hltiyeainin yanı sıra alel6mum ru· 
t hadiseleri kavrıyan bir görüt 

hUnıya yüz tuttu. Son zamanlarda, 
r llauaiJe nazariyenin banisi olan 
d~eud'ün tahsi istihalesi nazarı 
ıkkate alınırsa yukanda itaret 

etti.... • b • 1 ·ı" . ka gımız arıze ere ı aveten psı· 
llalizin kısmen de "harat,, bir 

t~kil aldığı daha doğrusu içtimai 
it cepheye döndüğü göze çarpı· 

~Ot, 

durarak ifade ettiğinden, efsane· sözlerimin sonunda da ilk bakıştcl 
de bir milletin arzu ve heyecanla· psikanalize karşı menfi taVll' a· 
nnı tarih çerçiveler içine aksetti· lan bir görütün nasıl, hakikatte 
rerek gösterir. lehte olduğunu göstereceğim. 

Bu ıebeple efıane içinde doğ· Ödip mudilesinin antropolojik 
duğu içtimai kitlenin tahteuuu· tetkikini yapanlar diyorlar ki: 
runu gösteren bir aynadır denile· "Bu mudilenin kıymeti umumi 
bilir. değildir. Bu ancak (iri) kavim· 

itte ilimde (folk-lor) denilen lere aittir. Roma kanununa ve hı· 
bu ayine, efıaneler, masallar, ristiyanlık ana'anelerine istina
halk oyunları, batıl itikatlar, rü· den inkitaf etmi§ olan bugünün 
ya tabirleri, azizlerin hayati, dar· pederfahiliği temsil eden garp 
hı meseller ilh .•• gibi bir milletin cemiyetine kabili tatbiktir. Fakat 
tahte§tuurundan taşıp sembolik bu mudileyi bilumum kavimlere 
tarzlarla ifade olunan bütün · bu bilhassa iri olmıyan ırklara, bir 
muha11ıla paikanalize göre kol· kelimede madertahi olan içtimai 
lektif arzu veya korkulardan iba· kitlerele tatbik tamamen yanlıştır. 
rettir. Çünkü malumdur ki ödip mudile

Pıikanaliz, beşer ruhunda rol si, [çocuğun pederine karşı husu
oynıyan en mühim amilin aile ve metini ve validesine karş ıolan in· 
bilhassa çocuğun ana ve baba.sile cizabını] ifade eder. 
olan münasebetini esas mevzuasr Halbuki madP.rşahi bir cemi· 

8reuer, ve Freud'ün ilk pıika • olarak ileri sürülmektedir. yette (peder) timsali oldukça ıi· 
~liıi ileri sürdükleri sırada, ka· Senelerin geçmesile çocuğun lik bir çehredir ve bu itibarla ço· 
~e itleten birer tabip oldukları urtına yüklenen yeni kazançlar, cuğun ruhiyetinde büyük bir rol 
Q lltur edilir ve bugün Freud'ün ancak bu esas mevzuaıının çerçe· oynıyamaz.,, 
reuerden ayrılarak "nev"i tah11· vesine uymak ıuretile yer alabi· Bunu ıöyJiyen antropoloji üle· 
~ J:ııünhasır bir filozof tavrile,, lir, sahsi tekmil edebilir. ması cidden psikanalize büyük 
~ ~rı hazı~ kült~rü~.ün .. aı~tı,, lar~- ı lite ö:lip mufassılası denilen bir hizmet ediyorlar. Çünkü mev· 
ti)·halle ugrattıgı goz onune get1· bu ruhi münasebetin efsanede, ıi· cudiyetinden bile §üphe edilen Ö· 

11 • 1rıe psikanalizin az çok hedefi· ı nir hastalığında, rüyada, akvamı dip mudileıinin raaanetini ·ve· 
1 

tevsi ettiği anlatılır. iptidaiyede tetkiki psikanalizin levae yalnız pederıahi -cemiyet 
.. Müptedileri hatadan korumak gayesidir. lerde olsun! • tamamen itiraf e· 
hçı~ de~hal bu İşaret ettiğim ~er· ilk zamanlarda psikanalizi is· I diyorlar demektir. Mudilenin ma· 
:_;ıerın mütevali ve mütemadi tihfaf ile kar 1Jıyan akliye hekim· der~ahi cemiyetlere tatbikına ge· 

• 
1~1 •oyııyecegmı. .. 'leı-, Bilhaba ıeriJ1f Lna p ikana· lince: bu iki cepheli bir ıneaele-

~lı~ ~a ıl~ z~man1arda bile "har· ı Iizin gösterdiği muvaff akiyeti in· dir. 
t,, .ıdı. Bır ıınir hastalığı nazari- kir edemediklerinden bir muade· Birinci cephe: Psikanaliz hu 

~11 0!mıya gelim:e bu vasıf ta ilk le yolu bulmıya ve eski ıtatik u· mudileyi "içtimai,, bir :zaviye al-

l,~avı ve mü~ahe::!e devresinde ıul ile dinamik mel:tep denilen tında tetk:k etmediğinden içt:r.nai 
Catharti d ·1 " .. .. 

~ que,, enı en supur· ps=kanalizi mezcetmiye çalışmak· bir tetkikten çıkan tenkitlere kar· 
li:d de~~esind~ ~e] rüfeym ha· tadırlar. Tabiri marufile ok yay· 'ı cevap vermeğe borçlu değildir. 

'8~ mundeımıçtı. dan çıkmı§ olduğundan psikana· Çünkü ps:kanaliz evvelbeevvel 
l'ıda.ın~~nale~~.' psikanalizi yuka- li~ de .a.rtık ken.di~ ine kartı serde· tıbbi bir nazariyedir, icabıdır. Bu 
) Q'osterdıgım merhalelere a· dılen ıtırazları ıstıhfafla kartı~a- sebeple kıymet takdir etmez. Bi· 
~~a.k, her ne kadar nazariyenin mıya başladı. Bilhassa psikannliz l Qaenaleyh, ödip mudilesinin içti
)oi ia.leaini anla~ak için iyi hi~ usu!ü~ün. zati güçl~ğü, kendisine ma!yata _tatbik~nda görül.ecele ha
o} •e de, haddı zatında hayalı haı hır lısana malık olması ve tadan psıkanalız müteeasır olmaz. 
~--~tan kurtulamaz: Çünkü pıi· kudretli polemikcilerin vücudü ikinci cephe: Ödip mudilesinin 
~ lla.lıı, bir küldür! Onu kısımla- bugün psikanalizi artık sauıl..~az madertahi cemiyetlere tatbik edi· 
~l ;tı .. r.anlar, ancak rüyet zaviyesi- bir cephe haline koyınuttur. lemiyeceğine gelince, bu o kadar 
~egıştirdiklerini anlıyamamıt o itte bu aıralarda antropoloji ü kat'i değildir, çünkü, mudileyi 
\'ka.rdır. Bu sebeple efıanelerin lemaıı işe karıttı. Bunlar efsane maderşahi cemiyetlerde araştıran 
r~ a.~alizi • bu her ne kadar ga- tahlilini psikanalizin yeni bir is· antropolojistlerin çoğu, psikana· 
~ gorüniirse de • sinir hastalık· tihaleıi zannederek yeni bir ıaha lizle ancak nazari olarak alaka· 
)~,~~~ tedavi usulü veya nazari- açtıklarına zahip oluyorlardı. Bu dar o!muş ve binnetice salahiyet
(lii 

1 
e sıkıca alakadardır. Tıpkı, yanlış bir fikirdi. Fakat ne de ol· leri mahdut zevattan ibarettir. 

t~~l'~'·· ilıni) isimli kitabında sa psikanaliz lehine kazanılmış Sahibi salahiyet mütehassısla
~-~l u~ dediği gibi ben de bu bir muvaffakiyetti. Çünkü dolayı· rın, ezcümle (Jons) gibi akliye 
"hj,. eyı Yazmakla "tababeti a· ıile efsane tahlili aktüalite oldu. hekimlerinin bu sahada yaptığı 
) "~den a ld v • 1 • h ()' • Yn ıgmıı zannetmı· Evvelce rüyalarla sinir hastalık- tetkikat, mudi enın eyeti umu· 
hltl, •• dıyeceğim. Psikanaliz, larının arazının ayni bir mihani- miyesile maderş:ıhi cemiyetlere 
~C\ittt~ıç itibarile hasta batında 

1 
kiyetten doğduğunu söylemi§ ve de kabili tat ik olduP.unu lakin i· 

d,I\ al ~nıuı bir usu] olduğun· iptidai akvamın zihniyetini de te karışmıyan sembolik hususiyet
~~t~ .. ~~ ~unı tababet gibi İcabi bu zümreye ilhak elmi§lim. Me- ler dolayısile mudilenin hakiki 
~ •ruıte b. Jd B "h ''oa~ 1 •. • ır yo ur. u cı et· seli, erken bunama denilen akıl teklinin iyice göze çarpmadığını 
d· ltıcıtı~:Jı .~le alakadar olmadığı haatalarının yaptığı rc:ıimlerle göstermiştir. Bu sembolik hususi· 

1~· P,·k •oyJenen sözler yersiz· primitz'lerin resimleri arasında yeller nazarı dikkate alınmak 
'o,)o)0~i~na.liz dahili tıp kadar büyük bir mü§abehet görülüyor. şartile mudile tamamen kabili 
l ~•ika. ~·~ usuldür. itte bu benzeyitin tetkiki, her iki tatbiktir. Psikanalizin gavamızına 
~. ta.r~ızın harai kıymeti böy· tekniğin ayni ruhi mihanikyetten vakıf olmıyan antropolojistlerin 
~ hlılitıitı .~ktan sonra, efsane çıktığını gösteriyor. Bu görüşü e· hatası, psikanaliz mihanikiyet!eri· 
. ı,~la11 !Unıuiiinü takdir artık saa ittihaz eden antropoloji üle- nin şümül derecesini iyice ölçe· 
~~ttı, .. =· E:faane veya masal maıı paikanaliıtin ödip mudilesi memelernden ileri geliyor. Bina
--~h,l\iki/ti feylerdir • hep ruhi hakkında ileri sürdüğü noktai anealeyh, bu sahada, antropolo· 
li e.ı, .. oldet erden doğan muhaı· nazan, İptidai kavimler arasında jistler vaziyetlerini islaha müh· 
~ ele l"\ıht Ui.undan bunların tahli bizzat ve mahallinde tetkike ko· taçtırlar. 
'" lllıh .k. l t )"l>drr. anı ıyetlere iıtina· yuldu ar. 

'a faa.n, . Fikirlerin kısmen leh, ve kıs· 
'I h· l>•ıkan ı· 1 h )etı '" l'ii)' d a ııe göre, içti· men a ey te oldutu görülüyor. 

'- e ""-. " rr R.. J H d l k 'I d 4(0_.~ '"J'•)ı 8 
• uya ar ekseri· er 9ey en ene arı ere oğru 

ı.,.,.ll• ~.ren tahıın istek ve bir fikir vermek iıtediğimden a· 
4 l\İll'' 

un icabatına ur.· j leyhtar noktaları anlatacak ve 

• • 
Efsane tahlilinin bu derekeye 

gelmesi biz Türkleri pek alaka
dar eder zannındayı,m. Mesela 
(Uygur) menkıbelerinde bir çok 
madertah unsurlu efsaneler var-
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Söz Derleme "falimatnamesi 
Maarif vekaietinin hazır ladığı talimat

nameyi vekiller heyeti tasvip etti 
(ikinci sayfadan devam) 

Madde S - Vilayet kaza mer
kezlerile nahiye ve köylerdeki 
mekteplerin her biri bir derleme 
ocağıdır. Mektebin müdür veya 
batmuallimi ocağın reiaidir. 

Madde 6 - Vilayet merkezle
rindeki derleme ocakları vilayet 
derleme merkez heyetine kaza ve 
nahiye merkezlerile köylerdeki 
derleme ocakları kaza derleme 
tubelerine bağlıdır. 

Madde 7 - Vilayet merkez 
derleme heyetinin vazifeleri: 

a - Vilayet merkezile, merke· 
ze bağlı nahiye ve köylerdeki der· 
leme ocaklarının ve kaza derleme 
ıubesinin muntazam çalışmalarım 
ve iş görmelerini temin ve yakın· 
dan takip etmek, 

b -Vilayet merkezile merkeze 
bağlı nahiye ve köylerdeki derle· 
me ocaklarında çalıtanların her 
birine derleme işinde muayyen bir 
it gördürmek, 

c - Derleme şubelerinden der· 
leme ocaklarından gelen derleme 

. fi~!erini T. D. T. Cemiyeti umumi 
merkezinden verilecek talimata 
göre tasnif ederek T. D. T. C. U. 
katipliğine göndermek, 

d - Derleme ocaklarına çalış· 
ma yollarını göstermek, 

e - Maarif teşkilatı dııında 
bulunup ötedenberi dil işlerinde 
çalıtan veya çalıtmak istiyenleri 
derleme itlerine bağlamak ve der· 
)edikleri sözlerin fişlerini T. D. T. 
C. U. katipliğine göndermektir. 

Madde 8 - Kaza derleme fU· 
helerinin vazifeleri: 

a - Kazadaki derleme ocakla
rının işlerini yoluna koymak ve 
yürütmek, ocaklar arasında çalı· 

şanlar arasında işleri bölmek, 
b - Kaza içindeki derleme o· 

caklarının top1adıkları sözlerin 
fi~lerini tasnif ederek vilayet 
merkez derleme heyetine gönder· 
mek, 

c - Kazada ötedenberi dil iş
lerine çalışanları veya çalışmak 
istiyenleri derleme işlerine bağla· 
mak ve topladıkları sözlerin fitle· 

ıııımnıl!!lıımııııııııııuııımuınıııı:nınımııuııımnıııcııınımunıııoıııımııoııııııııııımııı 

dır. 

Şamani devreye ait olması muh
temel olan bu efsaneler pederşa· 
hiJik devri olan Uğuz efsanelerin· 
de şekillerini değiştiriyor ve kla
sik şekil alıyorlar. Bizzat Uğuz 
efsanesinin de, İslamdan evvel ve 
sonra olmak üzere iki dereceli bir 
merhale geçirdiği görülüyor. 

İşte bu efsaneleri psikanaliz u· 
sulile tahlil ve ödip mudilesinin 
kıymetini ölçerek maderşah cemi· 
yetlere tatbik edilip edilemiyecİ· 
ğini kat'iyetle meydana koymak 
kalbidir. Tabiri aharle, Türk cemi 
yetinin aldığı muhtelif tekilli es· 
nada, ödip mudilesinin geçirdiği 
istihaleleri tesbit etmek suretle, 
dinamik tababeti ruhiyeye büyük 
bir hizmet olacaktır. 

Psikanaliz, Türk mütehassısla
rından bu hizmeti bekliyor. 

Tabii kariler böyle bir tetkikin 
bir lisaniyat tetkiki ve ya edebi 
bir tenkit olmadığını bilirler. Mev 
zuu bahis, bu efsanelerin sırf psi· 
kaanlize müstenit bir tahlilinden 
ibarettir. 

Ben burada ancak önümüzde a· 
çılan yolu göstermekle iktifa et· 
tim. Tezin müdafaasını iıtiyenle· 
re hediye ediyorum. 

rini vilayet merkez heyetine gön• 
dermektir. 

Madde 9 - Derleme ocakları• 
nın vazifeleri: 

a - Bağlı oldukları derleme 
§ubesindcn veya vilayet merkez 
derleme heyetinden alacakları ta• 
limata göre çalışmak, 

b - O cakta çalışanlar arasında 
iıleri bölmek, 

c - Derleyicilerin topladıkları 
sözlerin fişini tasnif ederek bağlı 
oldukları derleme şubesine gön· 
dermek. (Vilayet merkezine bağ· 
lı ocaklar fi§lerini doğruca vila· 
yet merkezi derleme heyetine 
gönderirler.) 

d - Dil •işlerinde çalışanlar ve· 
ya çalışmak iıtiyenleri bulup der• 
leme işine bağlamaktır. 

Madde 10 - Ocaklarda çalı· 
şanların vazifesi derleme işini bir 
meslek ve millet iti sayarak gön· 
derilen talimatlara göre canla bat• 
la çalışmak derlediği sözlerin fiş· 
lerini ocak reisine vermektir. 

Madde 11 - Vilayet merkez 
derleme heyeti T. D. T. C. U. 
merkezi ile doğrudan doğruya te
masta bulunarak alacağı talima· 
ta göre çalışır ve her hafta görü· 
len işlerin hulasasını vekalete ra· 
porla bildirir. 

Madde 12 - Vekalet umc.mi 
müfettişleri uuradıkları yerlerin 
söz derleme faaliyeti hakkında 

vekalete muntazam ..malumat ve· 
rece!c!erdir. 

Madde 13 - Uk tedrisat mü· 
fettişleri ilk mekteplerdeki ocak· 
ların derleme itlerinin yolunda 
gidip gitmediğini tetkik ederek 
vilayet merkez derleme heyetine 
bildireceklerdir. 

Madde 14- ilk tedrisat müfet· 
tişleri muallimi bulunr.nıyan köy· 
lere mıntakalarındaki aşiretlerin 

bulundukları yerlere giderek T. 
D. T. C.ne bildirecek esaslara gö .. 
re söz derliyecekler ve derledikle· 
rini vilayet merkez heyetine gön .. 
dereceklerdir. 

Madde 15 - Vilayet merkez 
derleme heyetleri derleme itinde 
en çok gayret gösteren memurla· 
rın isimlerini hizmet derecelerine 
göre mükiifat görmek üzere men• 
sup oldukları vekaletlere bildire
ceklerdir. 

Madde 16- Bu talimatname• 
nin icrasına icra vekilleri heyeti 
u:emurdur. 
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1 LiRAYA ---·-Yüzü ile kuş tüyü yasbk 
lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasın· 
da kuş tüyünün kilosu 100 kurut yüzü ile yorgan 12, şilte 
12 liradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 

bulunur. Ankarada satış mağazası : Saib Franko 

Telefon : 23027 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

VAKiT 

Mühim ilin 
Dünyaoın en mükemmel 

lastikleri olan meıhur "TRA · 
PEZ,, marka erkeklere mahıus 
RUS-ISVEÇ lastikleri gümrük· 

ten çıkarılmış, 
ve yalnız bir 

hafta için 
reklam fi. 
ah olarak 
çifti 275 

kuruşa 

Mağazalarımızda mevkii furuhta 
vazedilmiştir. 

800 Kilo beyaz peynir 26-11-932- T. Cumartesi günü saat 13,5 da 

21 Kalem dişci malzemesi 26-11-932 T. Cumartesi günü saat 14,5da 
28 ., " tt 26-11-932 T. Cumartesi günü saat 1S,5da 
Yukarıda yazılı üç kalem erzak ve malzemenin hizalarındaki 

tarihlerinde pazarlıkla ihaleleri icra kılınacağından vermek iste-

istifadeye koıunuz 1 
"ATLAS,, kundura 

mağazalara 
Galata; Tünel sokağt No. 6 Beyoğlu 

lsti klil caddesi i\o. 337 

EN 343 
Dinlemek istediğinizi~-
ona gösteriniz 

yenlerin mezkur gu .. n Ye saatJ d K D · L er e asımpaşada enız evazım 

Satınalma komisyonuna mürac&atları. (6175) 

.................... -.::::::················=======········ .••.••••.•••.••••••••••••••••.•••••.•••• r :m:::::::::::::::::::======::::::::::::::··-··-··························· .. •·•• .. ····-·-..........•.......... ..:::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::: 
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1A-YYARE YILBAŞJ P1YANGOSU iiii . ... 
:::: 

Büyük mükif at 1.000.000 Liradır ~m 
Büyük ikramiye 500.000 Liradır ini .... 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. ~fü 
Taliinizi deneyiniz!. Acele ediniz .. ~m 

Işıklı Otomatik ıskala üzerin
de göstereceğiniz her istas
yonu mükemmel olarak işi· 

tebilirsiniz. Tek bir duğmeyi 
çevirmekle bütün avrupa İs· 

tasyonlarının temiz bir seda 
ile ve bir birlerıne karışma
dan önünüzde resmigeçit yap
tıklarına şahit olacaksınız. 

::::::=::::--·· .. ··-···---·-···--· -··················--·-·-····· .. ··-' ....... -... :::::·-····-·-·-····-···········--···--·--·················-······ .. ············· 

lstanbul ikinci icra Memurlu
fıundan : Bir borçtan dolayı 

mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer yazıhane eşyası, yazı 
makinası vesaire 29-11-932 ta
rihine müsadif Salı günü saat 
ıO dan itibaren Galatada eski 
gümrük sokağında Evangeliya 
hanında 7. 8, 9 numarada açık 
artbrma iJe satılacağından talip 
olanların yevmü mezkürda 932-
2751 dosya numarasını hamilen 
mahallinde hazır bulunacak me
mura müracaatlan lüzumu ilin 
olunur. (5558) 

B O U R L A B 1 R A D E R L E R ve S sı ve S A T t E M A el A Z A L A R 1 

s 

···-·----... .:::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Bankalardan Daha Müsait Şeraitte 
Paralarınızı işletlnl~' 

En kıymetli emlAk ''i YU 
mukabilinde 

0/015 faiz ve komisyon temin eder. Bahçekapı Anadolu Han No. 26 - 27 Tel. 23968 

( 1 1 \ 
lstanbul dördüncü icra memur· 

D kt ı Devlet. Demiryolları ilanları - luğundan: Temamına iki bin sek· 

0 or ar 
120 

T sen lira kıymet taktir edilen 
on petrol, 10 ton piz gaz, 10 ton benzin, 400 ton rezidll 

Doktor 

Ara Nişanyan 
lıtuayeııebanes1nl Beyoğlunda TokaWyan 
oteıı YlUWıda Mektep sokağında 315 nu

m&ra.da yeniden kü§at etml§tir. 

Bastaıarmı her gl1n sabahtan ak§ama 
kadar kabul eder. 

Telefon: 40843 

oı, doktoru 

Arşak Sllrenyan 
Beyotıu ı.uıcıaı caddest numara 303 
Mmır 8Partnnan.ı. MUracaat: Cuma pa· 
zardan lllaada her gUn 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Doktor 

Cavat N. Zekai 1 
Sinir mUtehaaaıaı 

CIJıba ve pazardan maada günlerde saat 
8 ten 6 ya kadar ha.ata kabuı 1 o unur. 

Muayene.hanesini Babıa.ıı ""--
Kara cadd . N ·-.ııuıwda An· 

esı o. 47 ye tevaıan naklet • 
DU§tır. Telefon muayene: 23469 

lkametglh: 6074.0 ' 

Doktor 

Emin ŞOkrO 
lstanDahlU haatalık1ar mUtehaaaım 

buJ SUltanJxıahmut ttlrbeal 
a.u Caddeal, No. 10. Telefon • Babı· 

ne: 22622 _ muayeneııa. 
Telefon ev: 4.3125 

"Her gün öğleden aonr 
a ııaat u-1e .. 

Uroıoı • Operatar tloktor 

Fuat Damıt 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

bastalıklan mUtebaaauıı 

lıluayenehane: Türbe, lılahmudiye C&d· 
deai. No. 10. Telefon 22622 

Operatör - Urolog doktor 

Mehmet Alt 
idrar Yollan lıastalıklan mUtehuuat 
Eminönü (Sabık Karaka§) tıanıııa 
nakletml§Ur. Cumadan maada ber gün 

haataıarmı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe ve kadm hastalıklan mUtehauısı 

Beyoğlu lstlklAI caddesi Rus sefareu 
yanında No. 451: Tel a o. 2003 

Her gUn öğleden sonra 

ve 50 ton aürşoför yağının kapalı zarfla ml\nakaaası 7 Birinci Boıtancıda Batıbüylik kariyesinin 
Kanun 932 Çarşamba güuü saat 14,30 da idare bioasmda yapı· ICılavuz çayırı dievl<iinde' 2s,ıı7, 
lacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beıer numaraiı kayden maa bağ 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6045) köşk ve bahçenin mülk ve eb

1225 adet bandajın kapalı zarfla münakasası 29 Birinci Ki· 
nun 932 perşembe günü saat 15 te idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6006) 

Haydarpaşa vapur iskelesinde bnlunan satış köşkü bir sene müd
detle ve aleni müzayede ile kiralanacaktır. 

Müzayede 30-11-932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15te 
yapılacaktır. 

Bu hususta fazla malumat almak istiyenler Haydarpaşa Gar 
müdürlüğüne müracaatla buna müteallik şartnamelere 15 kuruş
luk pul yapıştırıp imza etmeleri ve 400 lira teminat akçasile 

müzayede gününde Hıaydarpaşa işletme müfettişliğinde hazır bu-
lunmalan ilan olunur. (6161) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede tlüyük ikramiye 

S O. O O O Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyı zengin etmiştir. 

Fırsatı Kaçırmayınız 

iştirak 

Sihhat ve içtimai muavenet vekaleti 
Hudut ve sahiller sıhhat umum 

mtldtirlftğtlnden: 
. Çanakkale .:>ahil sıhhiye merkezi binasına yaptırılacak kalorife
rın aleni münakasaıı Galatada Kara Mustafa Paşa sokag-ında İs-
tanbul r b'l bb' . ımana sa ı aı ıye merkezınde müteıekkil komisyonda S 
!<inun~evnl 932 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 te 
ıcra edılecektir. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere Ankara· 
da Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüg-u · t h · r-. ·ı aynıya mu asıp· 
ıgı 1 e Çanakkale sahil sıhhiye merkezine ve ialaobulda mezk6r 
merkez levazam memurluğuna müracaattan. (5977) 

niye Ye eşcan ile zemini ve bir 

kıt'a tarla elyevm ecm'an yirmi 
bet dönüm iki evlek sekiz yüz 
arşın terbiinde ziraate elverişli 
tarla ile maa müştemilit beş o· 
dalı köşkün bulunduğu meyve 

ağaçlarile müzeyyen bahçe ve içi 
taşla örülü maa tulumba bostan 

kuyusu ve tamire mühtaç havuzu 
havi etrafı kısmen dikenli tel ile 

mahfuz işbu gayri menkulun te· 
mamı açık artırmaya Yaz edilmiş 

olup 15-12-932 tarihinde şartna
mesi divanhaneye talik edilerek 
31-12-~32 tarihine müsadif cu

martesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar Istanbul dördüncü icra 

dairesinde açık artırma suretile 
satılacaktır. Artırmaya iştirak' 

için yüzde yedi buçuk pey akçesi 
alınır, müterakim vergi belediye 

vakıkf icaresi müşteriye aittir. 
929 tarihli icra ve iflas kanunu· 
nun 119 uncu maddesine tevfi· 
kan hakları tapu ıicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer allkadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususiyle faiz ve masarife 

dair olan iddialannı ilin tarihin· 
den itibaren 20 gün içinde ev
rakı müıbitelerile bildirmeleri 

lazımdır. Aksi halde hakları ta .. 
pu sicilleriyle sabit olmayanlar 

satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Alakadarların işbu 
maddeyi kanuniye ahkamına gö· 

re tevfiki hareket etmeleri ve 
daha fazla malt'ımat almak isti· 

yenlerin 930·521 dosya numara· 
ıiyle memuriyetimize müracaat· 
ları ilin olunur. (556'1) 

lstanbul ikinci icra mumurld" 

ğ1ından: Bir borçtan dolayı nıall' 
cuz ve paraya çevrilmesi muk,,., 

rer hane eşyası 30· l 1·932 t~ 
bin müaadif Carıamba_g-ı_ 

saat 1 den itibaren Beyaıı\ll 
Camcı Ali mahallesinde YasP 

sokağında 2 No. b hane önood• 
ikinci açık arttırma ile satılıc:I' 
ğından talip olanların yevmü roet 
kurda 932-3004 dosya nunıar1 
SlDl hamilen mahallinde b•~ 
bulunacak memuruna mürac•• 

ları ilin olunur. (5570) _/ 

Zayi 
4650 numaralı araba plak•,_ 

kaybettim. Hükmii yoktur •. ~ 
kapanında P epaz zade ca111ıf 1' 
sokak bila numarada Tim'!r Ce 

VAK 11 
Gilnedellk, Siyasi Gazete A 

lstanbul Ankara Caddesi, v.AKJT f' 

Telefon Numaraları 
Yazı işlerl telefonu: 2.tS79 

idare telefonu : 2.tS70 

Telgraf adresi: lstanbul - '1~ 
Posta kutusu No. '6 

Abone bedelleri : ... 
-- J!ldle"" 

Türkiye --- 1"• 
Seneli>: ttOO- Kr. 2700 

750 ı•l50 fi 6 aylık 

3 aylık 

1 aylık 

• SOo -
400 • SOo • 
150 .. 

llAn Ucretle~ --·"'19 
- -- 10~ ... ~ 

Hesmt i!Anların bir satırı c 
urı :ı.2.0 

Ticart ua.nıarm bir sa 25 ' 
Ticari UM!arın bir sanUnıl -

KUçUk lllnlar: ~ ~ 
- ı 50 UÇ d tıı' 

Bir defası 30 ild defa.sası ıOO ~ 
tlört defası 75 ve on del bir defdl ,,
lç aylık U!ln verenlerin uıuııarU' 
nendir. Dört satırı ge<.~~p G(1ilir• 
satırları beş kuruştan 


