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ilimde eksik adamlann top-
1Glııfı tamam adanı vermez. Bin 
lklrım ve bin cahil bir yanm-
dCl/ı daha faydalı olmaz. Fakat 
floJıa zararlı olur. Bin yarım 
~anı bir tanı adam değildi1 • 
""11 müesseselerinden çıkan-

~ daima iyi yetiştirilmelidir. 
illoaette ve idarede en munr 

1e., milletler ve cemiyetler için 
lelfif • . 

ısı en zor olan feldket ya-
~ bUgUi adamların salahiyet 
fdılbi olmasıdır. 

iSMET PAŞA 

Soruyoruz: Bu Hikim 
deli midir, akıllı mıdır? 

Yakında baıhyacak olan tef
rikamızda bir mektepli luzla 
maceralannı yazacağımız hi· 
kimin deli mi akıllı mı ol· 
duğunu bilen 50 kiıiye he· 
diyeler vereceğiz. Doğru 
bulanların hepsinin isimleri-

ni dercedeceğiz. 

AŞK ARAYAN ADAM 
T efrıkamızı takip ediniz l 

l B1111a ait taf•ilat 8 inci .. yıfamızdadır ] 

On paranın kıymetini arayacak zamandayız 1 ................................................................................................. 

Mektep kitapları paha
lıdır, ucuzlatılabilir .• 

.B. M. M. münhal 
Meb'uslukları namzetleri 

Kazım Pt· ibrahim TaliB. BehçetB. 

Bu deınlz kenar1nda yaltlar1n 
resmi deAll , yaımurlardan 
sonra dUn Cinci merdinının 

halidir 

Poyraz, fırtına ve 
denizde bir kaza 

Birkaç gündenberi lodoslu ve 
nisbeten sıcak geçen havalar 
dün birdenbire poyraza çevir• 
miştir, ortalık tekrar serinlemiş• 
tir. Evvelki gece yarası başhyan 
yağmur sabaha karşı şiddetlen· 
miş dün de akşama kadar de• 
vam etmiştir. 

Düne kadar lodos geçen rüz· 
gar saat on ikide birdenbire 
poyraza çevirdiği zeman bir. hr· 
tana olmuş, fırtına esnasında rüz
garın saniyede 25 metre süratle 
estlği anlar olmUftu!·. 

Fırtına yUzOnden Heıikta,ta 
bir deniz kazası da olmuştur. 
Sandalcı Rizeli Galip sandalile 
Beşiktaş iskelesine yanaşırken 
şiddetle dalgalar kayığı sürükle· 
miye başlamıı ve Galibin uğraı• 
masına rağmen sahile çarparak 
parçalamıtbr. Bu sırada Galip 
iskele ile sandal arasma düşerek 
muhtelif yerlerinden yaralanmış, 
boğulmak üzere iken yetişenler 
tarafından kurtarılmıştır. · 

Kandilli rasathanesinin verdiği 
malumata göre, bugün rüzgiP 
poyrazdan esecek, hava kapalı 
olacaktır. Soğuk ziyadeleşecektir, 
fakat benilz kar yağması ibtima• 
li yoktur. Dün en fazla sıcaklık ANKAHA, 25 (Hususi) - Sabık Samsun Valisi Kô.zını Paşa, Tütün 

lnhüıarı sabık müdürü Behçet Bey, birinci mıntaka umumi müfetti- 14, en az 10 derece idi. 
fl Jbrahim Tali Bey, ,.abık konsoloslardan mütekait miralay Ruşeni Perşembe günü sabah saat ye• 
Bey mii~al meb'uslu.kla~a namzet gösterilmişlerdir. Ordu müfettişi diden dün saat on dörde kaClar 
Falırettm Paşanın lbrnlıım Tali Bey yerine birinci mıntaka umum yağan yağmurun miktarı 40,S 
müfettişliğine tayin edileceği talımin olunuııor. milimetredir. 
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Darülbedayiin 
küçük artisti . 

Ferih 

" DarUlbeda 
yl,.111 henOz ço· 
cuk olen bu se· 
vlmll artisti iz· 
mlrlldlr. DarUI· 
badeyi lzmlre 

gidince R&Jlsö• 
re baş vurmu,, 
sonra lsta111bula 
k apaıı ata~ak 
bir yolunu bu· 
lup ti yat ro ya 
girmiştir. 

Şlm diki pi· 
reste rolU var
dır. Ferlh'I n bu 
yolu ne•ll tut• 
tu ıu hak kın· 
dakl a6zlerl iç 
Hrlfamızdadır. 

' 

- Bizim birader, çok açık göz , son derece glrglndlr. 
Herkesi tanır. 

- Peki, neden bir iş bulamıyor ? 
- Herkes de onu tanır da ondan ... 



Sa11fa 2 VAKn 

Fikir Hayatımızda ı 
( ea,makalemlzden devam) 

elbette göze çarpacaktır. Yazı di· 
limizin dil kurultayından ıonra 
Claha ne kadar türkçeye gittiğini 
gazet~lerde her gün görmiyor mu· 
yuz? 

~SON HABERLER 

Münevverlerimizle halkımızın 
bir çoğunu kavrıyan bu derin ve 
geni§ hareketin fikir hayatımızda 
çok esaslı ve hayırlı inkitaflar ya 
ratacağında hiç §Üphemiz yoktur. 

* * • 
Bu iki büyük hareketten sonra, 

son zamanlarda matbuatımıza 
aksetmit bazı münakaşalara ve 
yazılara dikkati çekmek yerinde 
olur. Bu münakatalardan ehem -
miyetliıi Ağa Oğlu Ahmet Beyin 
:4nkaranın Kadrocularına yaptı • 
gı hücunılardır. Bu hücumların 
naııl biteceğini ve Kadronun 
.genç yazıcılarının bu hücumları 
nasıl karşılıyacaklarını şimdiden 
keıtirmek mümkün olmamakla 
beraber bizce bu hücumlar de -
vam ederse münakaşanın sert ve 
çetin olacağını tahmin etmekte -
:viz. Çünkü her iki taraf da içti • 
mai meselelerle uğraşıyorlar ve 
bu meselelerin izah ve tef si rinde 
ayrı ayrı görüşlere maliktirler. 

Münakata sahasına dökülme
miı olmakla beraber Y akup Kad
n Bey Nizamettin Ali B. araım
Cla İnsan faaliyetinin kıymetlendi
rilıneıinde derin bir zıddıyet var. 
iYakup Kadri B. V AKIT ıütunla
tinda clSeviyeıizlik,, batlıklı bir 
makale çıkardı. Bu makale hod -
binlik ve para hırsı aleyhinde bir 
Yazıdır. Yakup Kadri Beyi tanı
Yanlar bu yazının· ıamimiliğine 
tunamile inanmı,lardır. Bu yazı
Clan ruhçul!r ve idealiıtler elbet
te aevinmışlerC:lir. Hemen ayni 
güiil~rdt!''Ha:l<imiyeti Milliye' de 
Nizan:ıettin Ali Beyin bir yazısı 
çıkıyor. lktıaat hocalarımızdan 
Nizamettin Ali Bey hayatta her 
•eyin para olduğunu> aklın, itin 
Para ile ölçüldüğünü ve bu para 
~ının belli başlı vazifesi de pa
ranın bu yayılınasını kolaylaştır
mak olduğunu söylüyor. Bilmem 
hangiıi realist, hangisi idealiıt. 
.Şu kadar var ki, iki muharrir ce· 
ımiyette biribirini hırpahyan iki 
•örüıü ve anlayııı yaymak isti· 
forlar. 

Bilmiyorum, bu iki fikir ada
m11nız biribirlerinin yazılarını 
&ördüler mi? Ve gördülerse da • 
:valanru daha derinleştirerek o -
kuyucularını tatmin etmek lüzu
munu duydular mı? 

Bu ayın neıriyatı arasında 
Felıe~e Yıllığı diye büyükçe ve 
?ok hımmetle çıkını~ bir eıer var· 
Clır • Felsefe muallimlerimizden 
Hilmi Ziya Beyı·n m""d·· ı··~·· ·ı u ur ugu ı e 
çıkan bu eıer ayni zamanda Fel-
aef e Cemiyetinm· de d 

organı ır. 

Felsefe Cemiyeti lıtanbulda kış· 
lık toplantılarına başlamış hulu _ 
nuyor; ve gazetelerimizde gördü
ğümüz üzre Dr. Şevket Aziz B. 
hoeası Profesör Papillaut'nun ye
ni bir hayat telakkisini izah edi • 
yor. Hayatın fiziko • §İmik tam 
bir izahını yapan J>u telakki ayni 
zamanda manevi şahsiyetin teıek 
külünü Biopisikolojik bir görüıle 
lzah ediyor. Ve bize dar ve kapa
lı bir monizmanın zihniyeci olmı· 
yan gayri ilmi plüralismarun buh
ro.nlanndan kurtulmak ve cehte 
:müstenit tekamülcü geni§ bir mo
nizm"it:YcA teveccüh imkanlarını ve
riyar. 

Haya ,.,muhteşem ve yüksek 
bir cehittir~ Profesörün hayat 
hakkındaki .. imi tetkiklerinin bir 
laemeresi olan· bu yepyeni görü • 

Edirnenin 
Kurtuluşu 

Almanyada ~abine buh
ranı devam ediyor 

~~n ~di.~n~ en bü- Hitler hiç bir fırka ile anlaşmak teşeb
yuk gununu yaşadı hüsünde tenezzülünde bulunmıyor 

Edirne, 25 ( Hu. Mu ) - ' 
Düşmandan kurtuluş günü· ü te- Berlin, 25 (A. A) - Reisicüm-
ı'ıt eden Edirne bugün bir bay- bur Hindenburg dün akşam mer• 
ram daha yaşadı. Zaten bir haf- kez fırkası liderlerinden M. Kas· 
tadanberi bütün şeb;rliler bu bü- tan başka kimseyi kabul etme· 
yük. günü Jayi~ olduğu mükem- miştir. 
mehyetle tes'it etmek için hazar- Milliyetçi Alman, halkçılar, 
JanıyorJardı. merkez fırkaları veBavyera halk· 

Kırklareli, Uzun köprü, Te· çıları fırkası izasl bugünkü va
k~rdağ, Ço~lu ve lstanbuldan da ziyetten başvekalet müsteşarı 
bır çok Edırneliler bayram gü- M. Mesner vasıtasiyle haberdar 
nfi fehirlerinde bulunmak için edilmişlerdir. 
akın akın buraya geliyorlardı. Halkçılar fırkası idare heyeti 
Bu meyanda Istanbul kolordu reisicümhur Hindenburg'un yap
kumandanı Şükrü Naili Paşa ile tiğı mfizakereJer hakkında fırka 
Koca eli meb'usu Reşit Saffet, liderlerinden M. Dingelday'ın 
vemeb'uslarımız Şakir, Fuat, Hay· kaleme aldı~ı raporu dinledikten 
ri Beyler ve sair hemşehriler de sonra halkçılar fırkasının Re· 
vilayet merkezine gelmişlerdi. isicümhura bilaliare verecegı 

Merasime bu sabah 11 de ' kararlar da dahil olduğu halde 
başlandı. Selimiye avlusunda tamamile sadık kalacağını muta
büyilklerimizle binlerce vatanda- zammın bir karar sureti kabul 
şm hazır bulunduğu içtimada etmiştir. Bu karar suretinde Re
coşkun onluklar söylendi. Parlak isicümburun Hitlere kabine teş 

kili hakkmda vekilet vermesi 
bir geçit resmi yapıldı. hususu da reddedilmiştir. 

Bu seneki geçit resminin bir Hitler diğer fırka reislerile 
hususiyeti de, lstanbulcia ol uğu anlaşmak hususunda en ufak bir 
gibi her esnafm kendi sanatle- teşebbüste bile bulunmamıştır. 
rine ait temsillerle geçmesi idi. Merkez fırkalarına mensup 

Gece Meriç boyunda ve şe- mabfellerde Hitlerin bir ekseri· 
birde büyük bir fener alayı ya- yet teşkili hakkındaki ittifaki 
pılacaktır. imkan ve ihtimalleri bütnn va-

Kaa• kabineyi kurabile
cek mi? 

Berlin, 25 ( A. A. ) - Siyasi 
mabfellerce haber alındığına gö
re, merkez fırkası lideri Kaas, 
yeni hükumetin teşkiline dair 
kendisine Reisicllmhur tarafından 
vaki olan teklife dair kendi fır
kası erkanile görüştükten sonra 
bugün halk fırkası reisi Diogeldy 
ile konuşacaktır. 

Söylenildiğine göre, Dingeldi, 
milli bir temerkfiz kabinesine 
iıtirake baıır olduğunu Hitlere 
temin eylemiştir. 

M. Kaas, müteakiben Alman 
mi. iyetperverler reisi Hindenburg 
ile bir mUlikat yapmıştır. Ken
diıi galiba öğleden sonra Hitler 
ile görüşecektir. Hitler henüz 
Berlinden ayrılmamıştır. Ne za· 
man Münibe gideceği henQz 
malum değildir. 

Siyasi mabfellerin kanaatince 
sağlam bir ekseriyete ist nat ede· 
cek bir temerküz kabinesi teş· 
kiline M. Kass'm muvaffak ol· 
ması şilpheli addedilmelidir. 

Rayiştağın içtimaı 
Bertin, ~5 (A.A) - Rayiştağ 

meclisi klnunuevvelin 16 sı için 
içtimaa davet , e · ilmiştir. 

Edirne, 25 (A.A} - Edirne kayiile izah etmemesinden dola
kurtuluş bayramını çok içten yı müteessif bulunmaktadır. 
gelen duygularla kutluladı. Ha- ---------.... -------------
vanan yağmurlu olmasma rağmen 
Selimiyenin içini, dışını halk de
rin bir heyecanla doldurmu§tU. 

•Edirnelilerin bu yüce bayramı 
münasebetife kolordu kumandanı 
Şükrü Naili paşa Hz. le meb'us 
Cemil, Reşit Saffet, Şakir, Hay· 
ri, Fuat Bf. Jerle bırçok zevat 
merasimde bulunmak üzere şehri 
şereflendirdiler. 

Selimiye avlusunda çok ateşli 
nutuklar söylendi. 

Belediye önünde muazzam bir 
geçit resmi oldu. Bu geçit res
minde asker, Jandarma, Polis 
ve mektepler halkın hissiyatını 
engin sevinçlerle okşadı. 

Halk ve esnaf, sanatlarının 
temsillerile geçit resmine ayrı 
bir çeşni verdiler. Şilkrli Naili 
Paşa ve Cemil Beylerle refakat
lerindeki zevat erkek muallim 
mektebini ziyaret ettiler. Mek
lepte gördükleri yenilik ve inti
zamı pek beğ~ndiler. Bilhassa 
mektep resim muallimi beykeltraş 
Ratıp Aşır Beyin Gazi heykeli
nin muvaffakiyetindeki kudret 
itibarile misafirleri hayrete dü· 
şürdü. Biraz sonra kurtuluş şe· 
refine tertip edilen erkek mu• 
allim ve lise maçı ile Milli ga
zetenin Şilt maçı başlıyacaktır. 

Halk fevç fevç stadyuma akın 
ediyor. 

Edirne, 25 ( A.A. ) - Erkek 
Muallim - Lise kurtuluş maçı çok 
heyecanla ve pek zevkli geçti. 

Müsabaka 2 - 1 Erkek muallim 
mektebinin galibiyetile netice
lendi. 

tün i,Ienmesi ve yapılması bütün 
terbiye ve faaliyetimizde hayırlı 
olacağına Dr. Şevket Aziz Bey 
kanidir. Ve bunun içindir ki Pro
f eıörün bu tetkikini ihtiva eden 
hu eıerin tercümesini bize Antro
poloji mecmuasında vereceğini 
söylüyor. 

Fikir liayatımızm bu kısa mu· 

hasebesi belki dolgun görünmü -
yor. Fakat her halde özü itibari
le çok §eyler vadeden izler taşı -
yor. 

Na. A. 

Amerika 
Diyorlar ki: "Ameıika Almanyanın bize boıcunu 
ödenıesine mani oldu, biz de borcumuzu çermiyoruz,, 

Paris, 25 (A. A)- M. Hove· 
rin kararı siyasi mabfellerde bü· 
yük bir hayal inkisarı uyandır
mıştır. 

· Meb'usan ve iyan meclisleri 
Azası Avrupa hükumetlerinin ile
ri sürdükleri sebeblerin nazarı 
dikkate ahnmağa değer şeyler 
olduğu zannında bulunmuşlardı. 
HaYas muhabirinin sorduğu ıüal
lere cevap veren her fırkaya 
mensup meb'uslar birbirine pek 
yakın fikir ve mütalealar derme-
yan etmiştir. 

Sol cenah radikallerinden ve 
meclis reis vekillerinden M. Pa
te meb'usan meclisinin Young 
planını Amerikaya yapılacak te-
diyatın Almanyanın ifa edeceği 
tediyatJa kapatılması şartile -
kabul ettiğini babrlatmıştır. 

Sol cenah cümburiyetçilerin
den M. Danielou F ransanın Al
manya dan alacağından M. Hoo
verin talebi üzerine vazgeçtiğini 
ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Sol cenaba mensup müstakil 
meb'uslardan M. Daye müşterek 
mücadeleye ait hatıraları unutan 
Amerikan efkArı umumiyesinin 
bugünkü vaziyeti gün geçtikçe 
kavramakta devam ettiğini ke
derli bir ifade ile anlatmıştır. 

Sosyalistlerde aynı fikirde bu· 
lunmuşlardır. Bilhassa M. Veren· 
ne şu beyanatta bulunmuştur: 

"M. Hover Almanyayı bize 
tediyattan muaf tutmakla bizi 
borçlarımm ödemek çare ve va
sıtalarından mahrum bırakmıştır. 
. ~adıkal sosyalist grupu ve ha

rıcıye encümeni reisi M. Fran· 
ç_ois. :~!be.rt vazifesinin icap el· 
tırdıgı ıbtıyat ve ihtiraz lüzumuna 
rağmen demiştir ki: 

Hiç kimse, birinci kanunun 
ı 5 inde vadesi gelecek taksitin 

ödenmesini mümkün görmemekte
dir. 

Biltün meb 'usların Amerikan 
noktai nazarını haksız buldukları 
muhakkaktır. Ancak parlamento 
Azası müzakerata devam edil
mesinin münasip ve adilane bir 
tesviye suretine varılmasını müm· 
kün kılacağı fikrindedir. 

Bu hususta bizzat karşılaştığı 
müşklilAt inkar edilmiyen Ame
rikaya itimat edilmektedir. An
cak Amerikanın Avrupanın mad
di ve manevi kabiliyetlerini he· 
saba katmamak suretile bu müş
külata arttıracağı ve bütün dün· 
yada büküm süren muvazenesiz
liği bir kat daha şiddetlendirmek 
tehlikesile karşılaşacağı da be
yan edilme\(tedir. 

Keriman H. dün 
rıhtımda 

( Jlaf} tarafı l inci sayıfamızda) 
verildi. Bu müsamerelerde lzmirin 
güzide halkından mürekkep bir kala
balık hazır bulundu. lzmirden Mani
saya gittik. Orada da ayni samimi 
hüsnü kabulü gördük." 

Keriman hanımın babası Halis 
Bey de §unları söylemiştir: 

- Pek yakında Mısıra da bir seya-
hat yapacağız. Fakat henüz tarihini 
kararlaştırmadık, Mısır seyahati, ev
velce de söylemiş olduğum gibi, ora
dan aldığımız müteaddit davetler ü • 
zerine takarrür etmiş bulunmakta -
dır. lzmirde bulunduğumuz zaman o
radaki alakadar zatlar tarafından, 

yakında Amerikada Şikago şehrinde 
açılacak olan beynelmilel sergide 
kendilerini temsil etmemiz için çok 
samimi bir arzu izhar edildi. Bunun
la beraber Amerika seyahatimizin ta
rUıi henüz taayyün etmiş değUdlr. 

Bıı seyahat için aUikadarlarla henüz 
mutabık kalmadık. 

26 Tetriniunt ~ 

Bulgarlar 'le 

Edirnemiı 
M. Pavıor ile bir 

hasbıhal 
Memleketinde diğer bir ., , 

feye tayin edilen ve ~emleke~ 
mizden giden Bulgar orta e 
M. Pavlof dün kaydettiğiıniı bt 
yanatından başka muharririııı' 
iki memleketi alakadar eden bl 
hisler üzerinde bir hub ·· 
bulunmuftur. 

M. Pavlof bu hasbıhal eıtl> 
aında, Trakya gazetesinin netti 
yatı bahsine de temas ederek 
ne,riyata ehemmiyet verilm 
lazımgeldiğini söylemit ve 111 • 

ririmize !U mealde izahat ve 
tir: 

"- (Trakya) haftalık old 
üzerinde yazılı, fakat atağı 
rı gayri muayyen faıılalarla çı 
bir gazetedir. Belki 150 tane 
satıldığına fÜphe ettiğim bu 1 
zetenin netriyatı Bulgar e 
umumiyesinin fikri olarak 
edilemez. Bulgar hükUmetiniıı 
gazete hakkında takibat y 
yapmadığı bahsine geJince, bu~ 
zeteyi çıkaranlar zaten bö~l~ ~ 
hareketi bekliyorlar. HükOP'" 
"Trakya,, hakkında takibat yd 
tığı takdirde onlar bunu nimet~ 
lakki ederek gürültü kopara~ 
lar ve timdi herkese bildirem 
leri fikirlerini ilana imkan bul• 
caklardır. 

Ciddi ve resmi gazetelerin ' 
gazetenin neşriyatına cevap v~ 
memeleri ise, yukarda söyledi~ 
gibi, bu gazetenin gayet az ıa 
masındandır. İhtimal ki "Tr~ 
ya., nın ne ri abndan Bulgar 
zetelerinin liıle haber erı yoı.n'"'·-.ı 

Trakya gibi bir gazetenin il , 
riyatını esas ittihaz ederek T"' 
ye matbuatında yazılar yazıl 
her halde Türk - Bulgar doıtld b 
ğunun takviyesine hadim 01111~ 
caktır, kanaatindeyim. Bulgaril 
tanın diğer gazetelerinde ''Tr 
ya,, gazetesinin neıriyatı tarz 
hiçbir yazı çıkmamı,tır. 

Bir abidenin küıadı 
Edirne hakkındaki aö:ıl-' 

"Sofyada son günlerde ·· 
merasimi yapılan abide mün 
betile söylenilen nutuklar me 
lesine geçiyorum. \ 

Bu meıeleye, gazetenil 
"Rehber,, gazetesinden nakleıt 
pılan ne§rİyat üzerine habe 
oldum. Derhal Sofyaya tel , 
çekerek resmi malumat iated 
Gelen telgraftan yazılanlanıı 
lı§ olduğu anlatılmaktadır. t 
la abide, Edirnenin Bulgari 
tarafından İ!gali hatırasını ~ 
için yapılmış değildir. Bulg ~ "ıı 
tanın Balkan harbine giriti ~ ~ 
naıebetile yapılmıt ve Bulı. ti 
tanın Balkan harbine girdii• 
rihin yıl dönümünde açılJllS 
Edirnenin iıgali münase d 
rekzedilmit olsa idi, altı aY 
sonra yani Edirnenin iıgali • 
hi olan 23 martta küıat re•Jll1 

pılırdı. Sonra "Rehber,, gaı:e 
nin yazdığı gibi söylenilen ıı . 
larda Edirneden, Edirne üı:e 
deki emellerden bahsedibııİf 
ğildir. Bulgar harbiye nazır•1 lediği nutukta Bulgar asker it 
nin meziyetlerinden bahıetJll 
bu arada "Balkan harbinde 
gar orduıu timdi dostumuS 
nan kahraman Türk asker 
karşılaşmış ve bu askerlerin 
liğini yakından anlamıftır,, 

miştir ki "Rehber,, gazetetİ 
kun bu kısmından her J1 

bahıetmemiftir .,,. 



~ ~Te,riniaani 1932 

re Suriyenin 
~ istiklali 

Fransa ile bir 
~~ lrıuahede yapılıyor 
' . Fr•- ·ı S · d S ı IİJe -• ı e urıye arasın a u-
1" qdı htıldımetinin vaziyetini ali-

·~~ !eden bir muahedename 
G •çın faaliyete geçilmiştir. 

tid eçenlerde Paristen Suriyeye 
tet en Ye memleketimizi de ziya· 
~eden F ransanın Suriye fev

de komiseri M. Ponsot bu 
~hed~namenin bir projesini 
ter l'lberınde Suriyeye götürmUş-

. ._ • Verilen malümata göre bu 
1-'llıd edenamenin esaslan ıun-

lr· 

-~~ Suriye müstakil bir hülui-
2 lıauni alacaktır. 

'- ' Suriye iıgaJdenberi Fran
'-aıı, ltrafından yapılan masrafları 

3 
•cakbr. 

~ ..... Suriyede çalışacak bütiln 
~ lllOıavirleri Ye askeri mual"er Franıızlar arasından seçi-

l lctir. 
f ~ - Hudutların muhafazası 
Jı1 ~ Suriyede bir Fransız kıt'ası 
~acak, bu kıt'anın masraf-

" S Suriye hllki'ımeti verecektir. t' t...... - Suriye gümrüklerini, bir 
,_ ,, ~t olarak Franaaya terk 
eO' 6"ktir. 
l• ~ - Suriye hükumeti FranS m~vafakatı olmaksızın her 
b ~ bır ecnebi devletle mua

et 
7
' aktedemiyecektir. 

i ' - Suriye hnknmetinin Fran
tıl ' muvaf akatiJe hariçte ken· 
~ • temıil ettirmiye hakkı ola

Jl il'. 
ıru•-·-~ - Ao •ual.a..laftamanin .İ•-

dan Oç yıl sonra Fransa Su-
, e hükOmetinin Milletler cemi

l> e girmesini talep edecek ve 
ıas ~in için çalışacaktır. 

'f! b,lillflbıun talebe cemiye-
rif ı· • . ının çay ziyafeti 

~•rülfGnun edebiyat fakültesi 
'ti be cemiyeti tarafından don 
t'1 e~en sonra müderrisler ile 

tJ I~ e arkadaılara bir çay ziya
.. ~ lerilmiıtir. Bu ziyafette Da
~Qn edebiyat fakültesi mü
' leri ile talebeler haur bu
~ 11tlardır. 
~ geç Yakite kadar devam 

il'. 

~skerl milzede 
bulunmuş 

~tlhlm bir eser 
~ri müze kütüphanesinde 
~İti Tnrk ilimlerinden Ali 
~~ . tarafından yazılmıı ve 
._,ha~ bey Kura tarafından 
~. eııaıiı bir kitap bulunmuı-
'tit. 

1'ea.J> çok mühimdir. Müz:e 
· ~ ~ 704 unesinde yazılmıı 

" Cleri tetkik ettirecektir. 

tltıe 
._tlct 11dls mektebinde 

~lı.L el'rls muavinliği 
' -..ıeııd· ilet'" 11ın: nı~ktebinde açık bu-
la.._. ~p i ~rrıs muavinliği için 
""bi:~ıbana girmiıtir. Bun
ta ... llleııa 11 Dıllbendis mektebin
....._. h 11 •e Avrupada dokto-
1\ı .. J Pllllf b' 

....:='itti iı ır mühendistir. 
~d-., e eczacı mektebinden (' . 

tt~· Pllaa inırb 
~· .... erıaııu 1 

anda eczacı mek· 
a..ı •rddi.t.: d rnuvaffak olciuğu 
.,.~ ••il en k lt .. ? 1 Itri b ve ilet bu me-
~. p ularak tetkike baı· 

VAKiT 
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A1aden kömürü -·-···--·----· ............. .. • 

ihracatımız 
2 milyon liradan 
fazla artmıştır 

1932 seneıi ilk on ayı zarfın
daki kömür ihracatımızı göste
ren bir istatistik haıırlanmııtır. 

Buna göre 10 aylak ihracat 
2,682,168 lira kıymetinde 279.368 
kilodur. 

Bu rakam geçen ıene 1,246,353 
lira kıymetinpe 108,614 ve 
1930 senesinde iıe 849.178 lira 
kıymetinde 59.493 kilo idi. 

Bu rakamlara nazaran iiç se
ne zarfında kömür ihracatımız 
220 bin kilo artmııtar. Bunun 
~ıymeti de (2) milyon liradan 
fazla tutmaktadır. 

1932 senesi ilk on ayı zarfın
daki kömlir ihracatımız en çok 
Yunanistan ve italyaya sonra 
saraaile Franıa, Romanya, Irak 
Suriye ile Mısıra yapılmJfbr. 

Yumurta ihracab da artlyor 

I 932 ilk on ayı zarfındaki 
yumurta ihracatımız 7,324,576 
lira kıymetinde 23,098 kilodur. 

1931 ıeneainde 8,979,934 lira 
kıymetinde 21,952 kilo olan bu 
miktar 1930 ıeneainde 7,582,725 
lira kıymetinde 16,496 kilo idi. 

Bu rakamlardan anlatıldığına 
göre yumurta ibracatımiz Oç se· 
nedeberi muntazaman artmakta
dır. 

1932 ıeneıinde en çok ibra· 
cat yatıjımız memleketler ltal· 
,.._.ı._ Jıuatl.. --...... ile 
ispanya, Franıa, Yunanistan ve 
Mısır He Almanya, Eıtonya gel
mektedir. 

incir ihracabaa selince •• 
ihracat ofisinin hazırladığı bir 

iıtatiıtiğe g&re 1932 senesi ilk 
10 ayı zarfındaki incir ihracab
mızın yekuuu 1.653.493 lira kıy
metinde 15, 770 kilodur. 

Bu yekun geçen ıene 3,184,880 
lira kıymetinde 16,509 kilo idi. 
1930 senesinde ise 1.827.915 
lira kıymetinde 12.096 kilo idi. 

Bu raka11Jlardan anlatıldıfına 
g6re son Oç sene zarfındaki 
incir ihracatımız ~eçen sene en 
yüksek mevkide idi. Bu sene 
geçen senekinin yarııı kadardır. 

Konservatuvar 
mfltehassısı 

İstanbul Konıenatuvarında 
tetkikler yaparak konservatuva· 
ran teklmilltı Ye ısllbı çareleri 
etrafmda bir rapor hazır laması 
için Viyanadan çaiJrılan Profe
s&r Markı konaervahıHrdaki fa· 
aliyetine devam etmektedir. 

Profesör bilbaaaa konsrYatuvar 
kütüphanesine büyOk bir ebem· 
miyet vererek burada buluoan 
kitapları tasnif ve klUUphaneyi 
tanzim ettirmiı, eksikleri teıpit 
etmiıtir. M. Markı bir haftaya 
kadar belediye reisliğine vere
ceği raporunda ekıik bulunan 
bu eserlerin tamamlanmasını 
tavsiye edecektir. 

Profesörlln on gün kadar da· 
ha ıehrimizde kalacağı anlatıl· 
maktadır. 

Fenlandiyalı muganniye 

Şehrimize ıeldiğini yazdığımız 
F enlandiyalı muıanniye Matma
zel Saga Leander bu akşam 
Tepebaşındaki Casa d'Italia ku. 
lübilnde bir konıer verecektir. 

Ankara - lstanbul 
·-···-· --··---·-··· .. ··········•······ 

T ayyareter bugün 
Yeşilköye 

n'akle dili yor 
Ankara- İstanbul arasında iş

letilmek üzere Amerikadan ge· 
tirilen iki tayyarenin gümrük 
muamelesi bitirilmiştir, Ambalaj 
halinde bulunan tayyarelerin 
bugünden itibaren Y eıilköy tay
yare istasyonuna nakline başla
nacaktir. Tayyareler Yeşilköyde 
kurulacaktır. 

Allkadar makamlarla temas 
etmek üzere Ankaraya gitmiş 
olan Amerikalı Mutahassıs M. 
Hals'ın bugünlerde şehrimize 
gelmeıi beklenilmektedir. 

Doktorların aylık 
içtimalarında 

Etıbba Muhadenet cemiyeti 
a1lık içtimaını dün iSğleden ev· 
vel Halkevinde yapmııhr. 

Bu içtimada cemiyete ait işler 
görOtOlmüş bu arada bilhassa 
"Tabibi müdavi., meselesi görü
ıüJmüştür. 

Doktorlar dan bir kıımı, evvela 
bir doktora müracaat eden ve 
bundan sonra ikinci bir doktora 

tedaYiye ıiden hastalar karıııın· 
da doktorların vaıiyetini müna
kaıa ederek birinci doktordan 
kAjıt alınm111 fikrini ileriye sür
mUılerdir. 

Dijer bir kısım doktorlar da 
bu ıeklin teamDle bırakalmaaını 

söylemitlerdir. Uzun süren mil· 
nakaıa neticesinde müsbit bir 
karar verilemiyer "1< içtimaa ni
hayet verilmiştir. 

Galatasaray mezunları 

Galatasaray liıesi bankacılık · 
ve ticaret kıımı mezunları cemi· 
yeti tarafından dün akşam To
katlayan otelinde bir çay ziyafeti 
verilmiıtir. 

Yatı mekteplerinin birleı· 
tirilme•İ 

Dumlupınar ve İnönü Şehir 
yatı mekteplerinin ayni binada 
birleıtirilmesine karar verilmittir. 

Bu karar üzerine bu iki mek
tep Yıldızdaki büyük binaya ta
ıanacaktır. 

Diş tabipleri 
toplanamadılar! 
Diş tabipleri cemiyetinin se

nelik kongresi dün Halkevinde 
yapılacaktı. Fakat ekseriyet ol
madığından kongre tehir edil
miştir. 

fiatih Belediyesinde 
·················-·-· .. --...... -----
Rüşvetçi 

Bir memur yakayı 
nasıl ele verdi ? 
Fatihte belediye fen heyetinde 

bir rüşvet cürmü meıhudu ya 

pılmıştır. Fatibte oturan Sait B. 
isminde bir zat evinin duvarının 

inşası için belediyeye müracaat 

etmiıtir. Fakat bir katip Sait 
Beye mütkülit çıkarmış harita
lar ve diğer bir çok vesikalar 

istemiıtir. Sait bey bunlan ha
zırlıyarak yene daireye ıitmiı, 

fakat katip buna da itiraz edin
ce, vaziyeti anlayan Sait bey 

para teklif elmiş, kabul olun
muıtur. Sait bey derhal belediye 

reis muvini Hamit beye mesele· 
yi anlatmııhr. 

Sait bey bir çok paralar ba
zırlamıı bunların numaraları tes
bit edilerek daireye ridilmiş. 
Sait Bey parayı kltlbe vererek 

yanından ayrılırken müfettifler 
ile diğer memurlar katibin ilstü-

nü aramıya batlımışlardır. Para
lar bulunduğu için zabıt varaka-

sı tutulmuş ve kanuni takibata 
başlanmıştır. 

ipekli kumaş ka
çakçılığı 

Gtimrli\ı.te bir ipekli kumaş 

kaçakçılığı meydana çıkanlmıı
tlr. Mnfettiıler tahkikata deYam 
etmektedir. 

Çanakkalede karaya 
oturan bir vapur 
Loyt Triyestinonun Holom va

puru Çanakkalede Akbaıtan ge· 
çerken havanın bozukluğundan 

do!ayı iyi manevra yapamamıt 

ve karaya oturmuştur. 

Çanakkale tahliyesi tarafından 
derhal kurtarılmıştır. 

30 bin kızıl aşısı 
lstanbul, Beyoğlu, Oskildar ve 

Kadıköy semtlerindeki ilk mek
teplerde bir hafta zarfmda 30 
bin çocuğa kızıl aşısı yapılmıştır. 

Edirne valisi 
Boğazındaki bir rahatsııbğı 

tedavi ettirmek lizere şehrimize 
gelen ve Cerrabpaşa hastane· 

sinde tedavi o!unan Edirne valisi 
Salim özdemir bey iyiletmiş ve 
Ediroeye dönmüştür. 

Dtln gece Miracı Ne- Yoyo salgını köylerde 
bevi gecesi idi Uzunköprüden Edirnede çıkan 

Dün gece mübarek Miraç ge· 
ceaioe tesadüf ettiğinden bütün 
camilerle mesçitler kandillerle 
donanmıştır. 

Ultlm 
Anado!u ajansı mümessil ve

kili Necip Beyin validesi ve 
merhum doktor Süleyman Muh· 
tar Beyin refikası Sıdıka Hanım 
vefat etmiş, Cenazesi dünkü 
gün kaldmlmııtır. 

Matemli ailesine sabır ve le· 
selli dileriz. 

"Milli gazete., ye yazılıyor: 
Son zamanlarda lstanbulda bü· 

yük, küçük herkesi eğlendiren 
ve moda hükmüne giren "Yo· 

yo11 adla oyuncak nihayd kasa· 
bamızda du aldı, yürOdü. Her 
kesin elinde Yoyo .. Sokaklarda, 

çarşı başlarmda çocuklar, hatta 
bazı gençler bile Yoyo oynamak-

tadırlar. Bir kısım mektep tale
beleri bu oyuncağı taklit ederek 
kendileri yapmakta ve böylelikle 

yeni oyun ihtiyaçlarını gidermek
tedirler, 

$ayıfa ! 

Kurt sürüsü 
dolaşıyor 

Uzunköprü halkı 
telaşa düştü 

Son günlerde Uzunk6prGde 
kurt ıürüleri cİ•ardaki köylerde 
dolaımıya baılamıılar, bu lıal 
köylüler arasmda heyecan Ye 
korku uyandırmııbr. 

iki ıün evYel dört azgın kurt 
Harmanlı köyü cinnndan geç• 
miı, baıka bir istikametten ge· 
len bir kurt sürüsile birleşerek 
ormanlığa inmiılerdir. Bunlan 
gören çiftçi ve çobanlar epi kor• 
ku geçirmitlerdir. 

Diğer bir sürü Çavuılar ka
yünde bir sürüden üç keçi kap
mıılardır. Bu kıı kurtlann pek 
çok olacağı tahmin edilmektedir. 
K6ylüler ıUrülerden baıka inaan· 
ların hayatını da · tehlike içinde 
bırakan kurtlarla blikumetin mll
cadele etmesini istemektedirler. 

Bir yatakta ölü 
bulunan genç 

Yozgat refikimizin yazdığın-' 
göre, birkaç gUn evYel Y oıgat 
Yer köy istasyonunda esrarlı bir 
hadise olmuf, Haço atlı bir geDf 
hat mühendislerinden Narettm 
beyin kız kardeıinin yataflnda 
aıu olarak bulunmuştur. 

Adliye tahkikata baılamıı ve 
ölümün bir intihar olduğu hak• 
kındeki iddiaları dinlemiıtir. 
Fakat adliye tahkikatından bu
nun bir intihar değil bir cinayet 
olduiu anlatılması üzerine mli
bendia Nurettin Beyin babuı 
emin efendi tevkif edilmiıtir. 

Emin Efendi maktul Haço ile 
kızını bir yat .. ta g6rmllt •e 
Haçonun masa üzerinde bırakbit 
tabancayı alarak ateı etmif, 
genci öldiirmüıtür. Kurıunlardan 
biri de kızına iıabel ederek o
nu da hafifçe yaralamıfbr. 

Evlere kıymet 
takdiri 

Beyotlu ve lstanbul tara,. 
daki tahriri müsakkafat komis• 
yooları bütün evleri, apartman
ları birer birer tetkik ederek 
kıymet takdir etmektedir. 

BK kıymetler bilAbara eY I&• 

biplerine tebliğ edilmektedir~ 
Ev sahipleri bu kıymetlerin çok~ 
Juğundan dolayı itiraz etmekte• 
dirler. 
................ -..... -.............. ·----~, 
l .. ~.~ ... r.~.! .. ~.~~~-~~-~---~-~-~!.!. 

- 26 Teıriniaani 1917 • 

-- Lort S esil yeni Rus hükumetlnill 
kabul ve tasdik edilmiyeceğini bUdir· 
miştir. ~ ' 

- Haremişerili Hazreti Nebevi ~ 
agaı•atından Nakibülagavat fazUetl4 
Elmcu ağa müceddeden ve hanberi cı· 

ğalarından Nezir ağa tebdUen üçün· 
cii rütbeden Osmani nişanı ile taltif 
olunmuştur. 

- Rusyada 6/aksimalist gazeteler 
lıafi muahedelere dair ı•eıaikın neıri· 

ne baılanııflardır. 

Neşredilen vesaik içinde Çanakka· 
le lıarektitına ait vesaik ile (Ntere ., 
çenko) nun mahremane telgrafı bu • 
lunmaktadır. 

- lngilterenin Peterıburg sefiri 
(Boşanan) hafi vesaik neşrine ba1· 
landı.jı takdirde sefaret erkanı il~ 

birlikte derhal Petersburgu terket. 
mesi için hükümeti matbuasından .. 
mir alnıııtır. 



Saytfa 4 

Kitapçılara göre •. 
mektep kitaplarını 

ucuzlatmak kabil mi? 
Kitapçı Halit Beye bakılırsa maarifin 
kitapları basması fena netice verir 
Mektep kitaplarının ucuzluğu 

mevzuu üzerinde yapbğımız neş
riyatı takip eden ankefimize de
•am ediyor ve mektep kitapra
rının bitaraf bir heyet tarafından 
tetkiki ve seçilmesi mu!rnbilinde 
yazıcısına miikAfat verilerek lıu 
kitapların hükumete mal edil
mesinin bugünkü şekle göre ela-
~ muvafık o~up ormıyacağım 
araştırıyoruz 

~ün kendisile kor.u~luğumuz, 
tabı ve muallim Ahmet Halit 
beyde şunları söyledi: 

- Müsaade ederseniz eneli 
~ubterem Vakıfa mektep!eri, 
kıtap basanları, çocuk veliler:ni 
ve maarif vekaletini en fazla 
alAka~ar etmesi lazım gelen bu 
anketı açhğı için borçlu o!duğu
muı teşekkürü ifa edeyim. 

Bizde mektep kitaplara nasıl 
seçilir, nasıl basıhr, nasıl sa talar? 
Kısaca bundan bahsetmeliyim: 

kında değildirler. Bu hal devam 
ettiği müddetçe: 

1 - Kitapçılar para kazana· 
mıyacaktır. Bugünkü sefaletleri 
devam ed~cektir. Herkes onla
ııo bütün kaıançlarını ıskontoya 
vtrdiklerini ve sık sık cleğiıen 
programlar yüzlinden bir kaç 
senede bir stok maJlarıoı okka 
ile salmaya mecbur olduklarını 

bi!ıxedikleri içın ldtapçılarm 
dehşetli para kazandıklanm, ve 
ihtikar yaptıkJannı zannetmekte 
devam edeceklerdir, 

2 - Kitap fiatlerinin ucuzta
ma9tn3 imı: an kalmıyacakhr. 

Çünkü bir ve nihayet iki çeşit 
kitep basaldığı takdirde satıla

cak miktarla on batta on beş 
çeşit kitap basılıp depolarda çü
ıümiye mahküm edildiği zaman
ki vaziyet şüphesiz birbirine 
benzemez. 

3 - Memleketin daha güzel 
kitaplar görmesine de imkan kal
maz. Çünkü kazanç kitaba değil 
is'rnntoya feda edildiği ve bir 
çok kimse!er iyi ve halta ucuz 
kitap değil, iskontosu çok kitap 
aradığı cihetle kitapların iyiliğ'ı

ne meydan kalmıvor. 

VAKiT 

çilik karışınca memlekette ilmi, 
edebi ker nevi kitap neıriyah 

birdenbire duracak ve memleket 
muhitini kitapsızbğrn zülmeti 
kapltyacalctır. Harf inkılibmdan 

beri meydana 'çıkarrlan bütün 
eserler mektep kitaplanndan 

edilen birkaç kuruşluk istifade

nin mahsulüdür. Mektep kitap· 
ları devletin eline geçince kitap· 
çılarm neşriyat menbaı kuruya
cak ve bu kuraklık zaten oiı.u

nuya pek de bevesl<ar o!mıyan 
l::ugünkü neslin kitapla alakasını 
kesmiye kafi gelecektir. 

Biz bugün bin tane kitap ba· 
ııyoruz. En kabadayı satışımız 
üç yü:z.ü geçmiyor. Bütün bastı
ğımız kitaplarda zatar ediyoruz. 

Fakat millet bir gün okumıya 
başlıyacakhr, onları elbet oku
tabileceğiz. Gneteler kitap re"· 
lamlarını ucuz kabul etmiye baş
lıyacaklar. Bol bol i an verebile-

ceğiz. Taşrada muntazam bayi 
leşki!atmı gazeteciler ve kitap

çılar e'.ele vererek yapacağız. 

Maariften kuvvetli yardı!Dlar gö-

receğiz. Mektep kitaplar• mese

lesi halledilerek cebimize beş on 

para girecek diye bekliyoruz. 

Bu ümitler olmasa hepimiz dü
~aolarımızı kapatacak vaziyette
yiz. Dişimizden, tırnağımızdan 

arttırarak büyük fedakirhklar
la bastığımız kitaplara gören· 

ler bizim para kazandığımızı 

zannediyorl~r. Onlar dükkanlar· 

Cihan iktısat konf erall 
ihzari komisyonlar, müfrjt milliye 
veya müfrit beynelmileliyet cere 
yanları karşısında bir iş yapamıyor 

Onun için konferansın toplanacağı zaman 
hep gecikmektedir 

Cihan iktısat konf eransınm 
artık gelecek nisandan evvel 
toplanımyacağı anlaşıldı. Konfe
rans belki daha sonraya da ge
cikir. logiJterenio Başvekili Mıs
ter Makdonald irat ettiği bir 
nutukta konferansın hali hazırda 
toplanmasından hiçbir fayda ha
sıl olmı)•acağıoı söyledikten 
sonra ko:ıferansı top'ayıp va
ziyet hakkında nutukta irat et
meninin dünyaya hiçbir fayda 
vermiyeceğini, bütün dünyanın 
nutuklardan bıktığmı, dünyanın 
konferanstan dünya ticaretini 
fe:cten kurtaracak ve yalnız bey
nelmilel piyasayı değil dahili 
piyasaları da canlandıracak ha· 
reket beklediğini anlatmıştır. 

Alakadar hükumetlerin anlaş
masından evvel cihan iktısat 
konferansı toplamıya hiçbir fay
da bulunmadığı ap aşikardır. 

Halbuki bu hükumeUer henüz 
aÖlaşamamışlardır. Buolarıo an· 
laşmalan bertaraf, henüz her 
hükumet konferansta takip ede
ceği siyaseti bile kararlaştırmış 
değildir. Onun için Cenevrede 
toplanan ihzari komiteler henüz 
biç bir mesele üzerinde uyuşama-

atçi memleketler de sanyili 
ler ve her ihtiyaçlarım daba 
tatmin ediyorJar. Buna ikt1 
milliyetperverlik denilir. 

Mütehassıslara göre beyne 
lel ticareti felce uğratan eJI 

him amiller bunlardır. Ikt•. 
miHiyetperverliğin ifratı da, 1 

sadi beynelmileliyetin ifratı 
buhrana sebebiyet veriyor . 
bugünkü vaziyeti vi.icude ge 
yor. 

O halde cihan iktısat 

ransının toplanmasından c 
her bükümetin bütün bu ıııi 
hazalı nazarı dikkate al 
müfrit milliyetperverlikten 
müfrit beynelmileliyetten de .; 
da bir siyaset bulunması; 

sanayiini ve milli menafiioi f_,, 
etmeden ticareti canlandırdl" 
yardım etmesi icap ediyor. 

~ 
Her devlet bunu yaptıkta• 

diier deYletlerle görüşerek ~ 
feransta hangi meseleler gv .. 
şüleceğioi kararlaştırdıktan 
ra iktısct konf eransmın topl 
masma imkan basıl olur. 

Herkes mektep kitapları ya
~abJlir. Yazdığını vekalete yol
lar, tetkik edilir, muvafıksa ka
bul olunur. Binaenaleyh buiün
kü resmi listede aldığımız rak
kamlara göre 28 alfabe, 13 ln
raat, 14 hesap ve hendese .•• 
meydana gelmiştir. 

Kitapçılardan biri bunlardan 
bir tanesini basar, diğer bir ki
tapçı başka birini basar. BunJar
dan biri fazla sah~ yapar, öteki 
yapamaz. Yapamayınca başka 
bir kitap satın alır, onu da ba
sar. Bu suretle bir kitapçının 
ayni derse ait birkaç kit&bı mey-

Şu halde buna bir çare bul
mak lazımdır. 

mızı kapatacağız ve mallarımızı 
okka ile satacağımız gün ancak 
inanacaklardır. Çok samimi bir 
itiraf olan şu satırlar bugünkü 
va1!yetimi1iz en clo - ifad~aidir. 

. mışlar, konferansa teklif ede
cekleri meseleleri kararlaştıra-

Bu mülahazaları nazara dilıW 
te aldığımız taktirde kooferJ11• 

gelecek Nisanda da toplanac' 
nı tahmin etmek doğru olt0-" , 

Fakat cilinu iktı:,u a. ~our ... • f 

dana gelir. Ancak bunlardan 
yalnız bir tanesi oldukça satılır, 
!tekiler depoda kalır. 

işi; hiçbir kitapçmın günahı 
olmaksızın mektep kitaplarının 
daha temiz ve daha güzel, daha 
ucuz olamayışının en mühim se
bebi budur. Mektep kitapçısının 
bfitün kazancı satılamıyarak stok 
kalan bu nevi kitaplara bağlao
IDl§hr. 

Bu vaziyet meydana gelince 
birbirine rakip kitapçılar ellerin
deki stokları her ne behasına 
olursa olsun sarfedebilmek için 
nıubtclif çarelere baş vururlar. 
~er nevi rakabete girişirler. 
Bınlerce liralık nümune mektep· 
lere dağıtılır, viliyetlere memur
lar çıkartılır, beyannı:ımeler da
ğıtıhr ve nihayet iskonto müza
yedesi baılar. Derken taşradan 
şu ıekiJde telgraf ve mektuplar 
gelmiye başlar: 

Neşriyatuuu kabul edeceğiz. 
iskonto kaçtır? 

Buna cevap verilir: 30 veri-
yoruz. 

Ten.ar sorulur: 
Rakibiniz 3S veriyor. 40 ya

parsanız alınz. 

B6ylece kitapların iyiliği ve 
faydası değil, verilecek ıskonto 
kitapların seçilmesi hususunda 
birinci derecede hakim rol 
oynar. 

Hiç bir kitapçının muntazam 
bir hesap ve kitabı olmadığı 
için kar ve zararını takdir et
.-esi• .de imkln yoktur. Bir 
çok muamelelerini bono ile yap
tıkları için de zararlarının far· 

Benim düşündüğüm nokta şu· 
dur: 

Maarif vekaleti bir sene ev· 
velin<len haber vermek şartile 
listede mevcut bütün kitapların 

programdan çıkarıldığını ilan 
etmeli. Ve her nevi kitaptan 
bir ve nihayet iki çeşit yeni 
kitabm yazılmasını müsabakaya 
koymalı. Eunu kat'iyen kendi 
ıeçeceği bir heyete yaptırma· 

malı, eli kalem tutan ve bilhas
sa muallimlik yapmış olan her 
ferde iştirak hakkını verme!idir. 

Tetkik ve intihap hakkı bila
kaydü ıart Maarif vekale1i ta
lim ve terbiye heyetine aittir. 
Bizim için onlardan daha bitaraf 
bir heyet olamaz. 

Her derse ait bir ve nihayet 
iki kitap ayrıldıktan sonra bun
lar bir mektep devresi yani ilk 
mektepler için beş, orta mek
tep ve liseler için üç sene müd
detle kabul edilmelidir. Bu 
müddetin hitamma kadar başka 
hiçbir kitap kabul edilmemeli
dir. Aksi ta!cdirde netice bu
günkü gayri tabii hale varır. 

Hatıra gelecek nokta 

Bu yüzden para kazanan bir 
takım muharrirler açakta kalmı~ 
yacak mı? 

Ona da cevap verelim : Bu 

Şu halde ne yapmab? 
Maarif vekaleti ilk, orta ve 

liselere mahsus yeniden intihap 
edilecek ve yazılacak olan bu 
eserleri bugün mektep kitapçıli~ 

ğı ile uğraşan bütün kitapçıların 
bir araya geleceği bir .şirkete 

tevdi etmeli, ve kendi kontro!u 
altınde, istediği şekilde basılma· 

sıoı temine çlışmahdır. 

Böylece bir kere Avrupa ki
tapları derect>sinde nefis ve fay
dalı eserler vücude getirilebilir. 

Sonra rekabet yüzünden başka 
kitapçının eline geçmesin diye 
satın alınarak depolarda çürüyen 

kitaplara para verilmiyeceği ve 

bugünkli gayri meşru iskontolar 
yapılmıyacağı, ve alış veriş peıin 

olacağı için kitap fiatları da bu 
günkünün üçte biri nisbetinde 
azalabilir. 

Ayoı ı.amancta Maarif Yekaleti 
çok yorucu bir i~ olan mektep 
kitapçılığı derdinden kurtulunca 
kitapçıların basamayacağı yüksek 
ilmi eserlerin ne~rine imkan bu· 
lur. Kitapçılarda beş sene içinde 
birkaç bin tane mektep kitabı 
haricinde faydalı eserlerle mitti 
kitapbanemizi zenginleştirmiye 

çalışırlar. 

muharrirlerden birkaç tanesi bir lstanbul Beledlyesh 
araya gelerek müsabakaya müş-

1 
tereken dahil olurlar. Böylece ı DarUlbedayi Şehir Tiyatrosu 
telif hakkından bugünkü blltün Temsilleri : 

muharrirler istifade ctmif ~~ur~ar. f Bu akşam ISTAltBUL BELEDiYESi 
Yaııi bir eser beş mubarr~.rm ım- lsaat 21, 30 da 
zasiJe çıkar ve onların muş.terek ı <üç aaat > M·" t nu 
mahsulleri olacağı ipn o nısbet- Opereti JIJf IlH 
te de kıymetli olur. 

Şimdi hazırlanan bu kitapların 3perde27tabto ı ı 
b l ı ı· Yazan: aaı masma ge e ım: EkremRe,lt e. UU 

Ben kitap meselesinde de~fot . 
çiliğin kelimenin bütün mauasi- Bestetfyen: 1jf ııııı 
le aleyhindeyim. Bu işe devlet- Cemal Reşit B. 1 l 

mamışlardır. Zaten ihıari ko
misyonun hazırhyacağı mesele
ler, mesul hükumetler tarafından 
ancak etraflı tetkikattan sonra 
kararlaşhrılacak bir mahiyette
dir. Bu meselelerin hrrbangi birisi 
sırf iktisadi veya mali mahiyette 
değildir. Her meselenin aiyaat 
ve içtimai tarafları da vardar. 

Meseli, bir ikhsatçı, sanayi 
memleketlerinden birinin, piya
sada aanayiini terviç edebilmek 
için ziraat maddelerini istihsal 
etmemesini bu gibi maddeleri zi· 
raal memleketlerinden almasını 
teklif edebilir. Bu teklif beynel
milel sanayii canlandıracak bir ma· 
hiyettedir. Ziraat memleketleri içio 
de faydalıdır. Bu suretle sanayi 
memleketlerinde jşsiz kalacak 
rençberler, sanayi fabrikalarmda 
iş bu:urlar. Fakat baoği sanayi 
memleketi ziraatini tahribe razı 
olabilir. 

Sanayici memleketler ziraat· 
lerioi feda etmedikleri gibi zira-

TAKViM 
C11B1artesi 
26 :r ...... 
26 Recep 

Glin doğtı~.ı 
Gtlıı be. tı§t 

.&bab namazı 
Öğle DBWW 

lk1Dd1 namazı 
Akşam namazl 
y ataı oaınu:ı 
lm.sak 

\ 

7,00 
16,4ll 
6.13 
l~OI 

H,30 
!6,43 
lS,21 
S,16 

Yılm geçen 
g11Dlert , 314 

~ıtm kalu 
günleri ) so 

J 

Radyoda: 
················-·· 

Pazar 
27 T.sanl 
27 Recep 

7,0t 
16,43 
fJ,to 

J2.02 
14,2') 

16,43 
tll,'tO 

5, 17 

315 

'lSTANBUL - 16 den 18,415 e 'kadar saz 
.(Duil.ttalim), 18,,4.i .ten 19~~ ye kadar or
keat.ra, 19.20 den lB.4S .e kac1a.r :fcanaw:a 
ders (mUptedllere nıahswı) 19,4~ ten 20 ye 
kadar orkeatra, 20 <len 21,30 a kadar Darüt
talim, :!1;30 dan .22,80 a 'katlar orl:eatra, 
ajans ve borsa haberler!, saat ayarı. 

sının beynelmilel miibadele o'I 
aıtası bularak kambiyo mOşk ..6 
tını bertaraf etmesi bekleoird 
Bu mesele ise tamirat ve ,~İ 
borçları m"selelerinin kat 1 I 
retle halline bağlıdır. Bu O'e 

leler etrafında Amerika ile Y' 
lacak müzakereler uzun süre 

tir. . , ~ 
Amerikanın yeni siyasetıo•I. 

rarlaşhracak yeni Cümhur ;.,/. 
is~ ancak gelecek Martın 4 
işbaşına geçeceği ve o zad' 
kadar teslibatı azaltma k 
ransıoın bir neticeye va~ 
umuıacağı için ikhsat konf ~ 
smın toplanmasına imkirı 

olmuş olur. I 
Şimdilik vaziyet bu ın e rkel 

dir. 

~I 
Yugoslav notaff• 

1 
Bulgaristanıo ce~, 

Sofya, 25 (A.A) - Yu_F~ 
yanın muhtelit bir koını!ıi1 
teşkili hakkındaki notas•118 

gar hükumeti bugün c~'.111~ 
mittir. Bulgar hülsumetı 1 
lav hükumeti tahkikat ~ıJ'~aı 
nı istediği müsadP.menıı> 1~ 
üzer;nde vuku bulmuş 0bib 
Yugoslavya tilkesi da~ 
de cereyan etmif Ollıd 
dan ve Bulgar hudut · 
danlıgıvaktinde haberdar e 
butunduğundan dolayı YiJI t 
ya hükumeti tarafmd•• 'I 
olunan ·mubtelit koı:oisy~.O~ 
maıam hudut mürakabe~ I 
namesine muvafık .. oı~a~ 
rindedir. Bulgar hukun> iP 
vabmda bu gibi mes~: ~J 
dut .nizamnamesine ı~vfı ,ı' rı 
mahallinde mütekab.11 •~ "'Jı 
kamlar taı afmdan doğrU ~ ' 
ruya halledilmesi te01e11Jll 
maktadır. 



, 

~6 Teşrinisani 1932 

Sfenks konuştu! 
Maurice de Cobra'nın Son Romanı : 34 

Türkçeye çeviren: Fehamettin Arvay 

-. Hayır •• 

d - Çünkü ekseriya yüzün dıtm· 
a. • ·ı •ıvı ce yoktur da ondan!. Bir 
So~ kiınselerin saklı yerlerinde 
Sı-.n b'l 
l' l ı e vardır. 
o 'l'llıı 

Piir Oaralrk garson kahvelerini, 
d ~larını getirdi. Komıu masa· 
billciler kapı(ya doğru dönerek 
d·~ tey fısıldattılar. Roberts de 

011dü ve gülümıiyerek 
- Bak, F eredi, dedi, Dranago· 

l'\ llıahraneıini ıen daha gör· 
lrıeıaıittin. itte erkanı harp heye· 
'tile birlikte geliyor. 
Altın itlemeli sarı, ipekli bir 

~]ah giyen Mahrane önlerin • 
.. 'ıı geçti, arkasından ismokinli 
~ ienç İngiliz bir Hintli ve bir 

dın takip ediyorlardı. 
Cok güzel bir kadındı. Teninin 

~er rengi, giydiği sarı ipekli 
~&fa çok uymu§tu. Boynunda· 
bo Peınbe inciden gerdanlık, 
~ hlpur mihracasmı bile imren· 
tecek bir güzellikte idi • 
R.oberta anlatmağa baıldıa : 

. - Bu kadın, Hint prenılerinin 
iiııde en aariletenlerden biridir. 
ltr~ bir lngili zterbiyeıi almış· 

·Gayet zekidir. Hindiıtanda 
~dir tesadüf edilen bir tabiatı 

Vardır. Dedikodulara aldırıt 
'~ez! Onu Londra, Paris, Berlin 
te !tornada tanımıyan yoktur. 

Bak fu gençle nasıl dansedi
)or ! Bu kadına Ganj nehrinde 
~ftiz edilen Gane§ mabudesine 

rbanlar kestiren bir adamın kı· 
ıı demek i~in bin !ahit lazım. 
t. - Onunla danseClen genç 
.ıs:ım? 

d - On ıekizinci süvari taburun· 
~ Steve Burgeaı .. 

( - ~angi Burgeı?. Şu bani 
l>elhı) de (Ketmir) Polo takımı· 
~1 lnağlup eden ekibin kaptanı 
\lraeı mi?. 

el - Ti kendisi.. Samimi arka· 
'tlfllndır. Eğer beni görmüı ol· 

)'dı muhakkak yakalardı. 
~ahvelerini içtiler. Birdenbire 

rta Nikolıona hitap etti: 

ı..:' Hııt, bana bak .. Güzel Ma· 
~eye galiba gözün kaymağa 

ıacı ... . 
'E ... Pek de yalan değil!. 

...._"'- Ona takdim edilmek hoıu· 
~ aider mi?. 
' Niçin gitmesin?. 

t~ '- Dur, öyle ise .. Burgesse ita· 
~edeyim. 

it-. 010 tampiyonu, Robertsin göz 
"eti . b •'le nı ça uk anladı ve kalka· 
·~lendi • ........ . 

ti, Vay, aen KalkUtade miıin?. 
~andanberi?. 

tıa.. }:' ç haftadanberi.. Arkada· 
~.~edi Nikolsonu her halde 

....._ n tanırsın?. 
leJrt

1
• Sonra Nikolsona dönerek ö
•ni t•kd' , ... ım etti: 

t'-t ~hir aüvari yüzbqııı Bur· 

ıı:i , .. 
lli ••kt ~I abaıı birbirlerinin elleri· 

ı ar 

S ~'Yiizhatı Nikolson .. Hani ıu 
~ikaı, &talı hlokhavzın meşhur 
~ik oııu llıu?. 

>...... olıon -·· 
-~ıle la. . ~utevazı bir baş ita· 

"- t\._ dık etti .. 
liıı · '?le iae .. 
l' 1li tekrar ~uaaade edin de e· 
h tt bö1ıe b' aı ~ım .. Bende ıa· 
atelceı· ır vazıyette bir hücum 

ele ı Yapacak 1 
•iıcıen o ursam her hal 

l\ohetta naı~hat alacağım. 
t .......... Bana ~zünü kesti : 

ak Setev •• Maharane• 

nin bugünlerde gözdesi kim aca· 
ha?. 

- Daha belli değil!. Y arumda
ki iki arkadaıtan hangisini tercih 
etsin diye tereddüt ediyor .. Şim· 
dilik terazi iki yana yalpa yapı· 

{ yor ... 

- Öyle ise, aail Maharane 
Hazretlerine arkadatrm ·F erediyi 
takdim et de belki teraziyi düz 
durdurmağa muvaffak olur!. 

Yüzbaşı Burgess, Nikolsona b;
karak gülümsedi, sonra : 

- Benimle beraber geliniz! .. 
Dedi. Her ikisi de tereddüt et· 

tiler: 

- Fakat böyle birdenbire dam 
dan düşer gibi olur mu?. 

- Canım .. Merak etmeyin.. O 
bilakis memnun olur. Her gün 
masasında sizin gibi meşhur in· 
sanlar 'yok ya bunun ! 

Takdim merasimi çok neşeli ol· 
du. Çiçeklerle donanmıt masada 
ıampanyalar su gibi aktı. Ro· 
berta'le Nikolıon mahirane dan· 
ıettiler. Daha sonra sohbet daha 
ıamimiletti. Nihayet barın ka· 

panma saati gelince, güzel Hint 
prensesi: 

- Hepinizi sarayıma davet e· 
diyorum ,dedi , yatmadan evvel 
son viskileri bizde içeriz.. Stev, 
arkadaşlarımı sen otomobiline al. 

Ben de bu yeni dostlarımızla gi• 
derim. 

Firiposun kapısı önünde Ma

harane'nin La Lorraaine spor o· 
....... ~m fl,U&.C!aa lhd~Ue duru· 

y-0rdu. Gümüt ve altın yaldızla 

boyalı torpedonun önünde pren· 

sesin armaıı itlemeli bayrak salla
myordu. (Meydan) dan yüz kilo· 
metre sür'atle geçildi ve prenıe· 
sin sarayının türlü türlü ağaçlar, 

çiçeklerle bezenmit bahçesinden 

girildi. 
(Devamı var) 

Fransadaki suiis
timal meselesi 
Paris, 25 ( A. A. ) - Meb 'u

san meclisinin bu gece yaptığı 
çok hararetli bir celsede Aero
postale meselesi hakkındaki is
tizah fakrirlerinin m6zakeresi 
nihayet bulmuştur. 

Bu müzakereler esnaıında M. 
FJandin ile sosyalistler arasında 
şiddetli çarpışmalar olmuştur. 

AeropoıtaJe hava kumpanya· 
sında çalışan pilotlar hakkında 
takdiratlı mutazammm olan, par
Jimentoda müteşekkil tali ko· 
misyonu, bu meıele hakkındaki 

müzakerede ortaya çıkan meıe
ıeler hakkında tahkikat yapmı
ya memur eden, Yergi yolsuz:· 
luklarımn lSnünü almak ve Fran· 

sa - cenubi Amerika battmın -
hükumetin sıkı bir müralcabesi 
altında işlettirilmesinde devam 
edilmesini talep eden takrir saat 
4 te 18 muhalif reye karşı 485 
reyle kabul edilmiştir. 

Bir Ermeni komilnlsti 
Cenevre, 25 ( A. A.) - Er

meni kimyageri Ariheme Melik 
Eltsian, tevkif edilmiştir. Kendi
si lsviçrede şiddetli bir komü· 
nist propagandasını yapmakla 
itham olunmaktadır. 

VAKiT 

Kadın erkekten 
daha az metin 

değildir 

Tayyareci Amy Jonson'un 
kırdığı rekor, dünya kadın· 
lığı için yep yeni bir sinir 
ve beyin kudreti rekorudur 

Tayyareci " Amy Jooson ,,un 
" Londra • Kap ,, arasında yap· 
tığı uçuş, ve lnrdığı rekor, bü
tün dünyada kadın kudretinin, 
kadın metanetinin en canlı ve 
en kuvvetli misali sayılıyor. Ka
dın tayyareci, 6000 mil uzanan 
mesafeyi, geceli gündüzlü uça
rak geçmiş, bütün yol esnasında 
ancak bet saat uyumuştur. 

Amy Jonson kocasının muva· 
fakatile, kocası tarafından kaza· 
nılan rekoru kırmak üzere hare· 
ket ettiği zazan, onun tecrübe
sinden istifade etmiş, yolda le· 
aadüf edceği tehlikeler hakkın
da malumat almış, bulunuyordu. 
Amynin kocası, bu uzun mesa
feyi daha evvel muvaffakıyetle 
geçmiş olduğu için onun tecrü
beleri, elbet, çok kıymetli idi. 

Fak at Amy Londradan ha· 
reket ettiğ ve havalandığı an· 
dan, yani geçen pazartesi gü· 
nü saat 1,30 dan cuma günü 
1,30 Kab şehrine yere indiği 
ane kadar yalnız kendi tecrübe 
ve mubalcemesine, yalnız kendi 
kudret ve metanetine güveniyor· 
du. Çünkü Amy daha evvel, 
yalnız başına Avustralyaya ka· 
dar uçmuş ve o zaman büyük 
hava seferleri yapmağa layık 
olduğunu bütün dünyaya gös· 
termışti. Onun bu seferki mu· 
vaffakiyetini , ~zami de.recede, 
evvelki tecriiheye bo.rçlu oldu
ğunda şüphe yoktur . 

Bununla beraber onun muvaf
fak olmasına amil olan bir sebep 
daha vardır. Amy'nin bu son 
sefere başlamasıodan evvel, In
gilterede bir çokları, onun gi· 
riştiği macerayı başarmak için 
kafi derecede kuvvet ve metanet 
sahibi olmadığını, bu macerayı 
muvaffakiyttle başarmak için )a
zım olan sinir kuvvetine malik 
bulunmadığını söylüyorlar. Fakat 
tayyareci Amy bunların birine 
kulak asmıyor, kendi kuvYet ve 
metanetine inanıyordu. 

Neticede Mis Amy ıeferi 
yaptıktan başka, kocasının ka
zandığı rekoru 11 saat farkla 
kırmış, ve umulmayan muvaffa
kiyeti kazanmıştır. 

Seferin en tehlikeli mıntakası 
büyük çöldü, Sahrayı kebir •• 

Amy burasını geçerken, onun 
muvaffakiyetsizliğe uğradığını 
anlatan bazı haberler alınmış, 
fakat neticede, makinesinin 
ehemmiyetsiz bir arızaya uğra
dığı, bu yüzden ancak dokuz 
saat kadar geciktiği anlaşılmıı, 
bundan başka onun diğer bir 
meziyeti de tezahür etmişti. 

Amy, tayyare mühendisi ve 
makinecisi bulunmadığı bir yer· 
de, hemen kollarını sıvayarak 
makinenin tamirine başlamış, 
bunu da muvaffakiyetle yapmış, 
ve yoluna devam etmiştir. Bu 
yüzden, yolculuk dokuz saat 
geciktiğine göre, bu arıza vuku 
bulmamış olsaydı, Londra ile 
Kap arasındaki mesafe şöyle 
böyle dört güne inecekti. Bu
nunla beraber Amy, gene rekor 
kırmış, birbirinden 6000 mil 
uzakhğıoda iki şehir arasındaki 
mesafeyi, on saat daha indirme· 
ye muvaffak olmuştur. 

Onun kazandığı bu muvaffa-

Savıfa S 
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Çocuklar, düşününüz ki bu J 
kolej ancak hayırperver Te in
saniyetperver bazı dostlarımız 

sayesinde yaşıyor. Onlar ancak 
insani maksatlar için Amerika. 
dan buraya seve seve para gön
deriyorlar: Böyle bir teşebbüs
ten haberdar olmak şüphe yok 
ki onları memnun etmiyecektir. 
içinde bulunduğunuz, feyi:t aldı· 
ğınız müessesenin istikbalini dü
şünmek te borcunuzdur. 

Mister Ailenin evindeki içti· 
maa iştirak eden çocuklar için 
vaziyet gayet açıktır; böyle bir 
tefebbüse taraftarlık etmek bü
tün o parlak hulyalara feda 
etmek demektir. Halbuki Ame· 
rikaya gidemedikleri takdirde 
burada uzun seneler zarfında 
öğrendikleri şeyler Ye bilhassa 
ve elde ettikleri lisan hiçbir işe 
yaramıyacaktır. 

Bu çocuklar artık kendileri 
için bu muhiti dar ve kifayetsiz 
buluyorlar, daha geniş sahalarda 
daha şümullü mefkureler ıçın 
çalışmayı özlüyorlardı. 

~ 

Mister Ailenin evinden çıkıp 
kolej binasına dönerlerken Tu
ran arkadaşlarına dedi ki: 

- Yahu, Mister Ailen yanlış 
düşünmiyor. Hem de böyle dedi 
kodu uyandıran bir mevzua gir· 
mekte ne mana var? Sanki ya
pacak itimiz mi kalmadı? 

ııf 
Ertesi gün müdür doktor Vud 

"tayyare iaenesi kolu,, teşkili 
hakkında Rıza iJe arkadaşlarının 
yaptıklara tahriri müracaatı da 
mUphem bir vaitle atlattı; timdi 
o, Mister AIJen tarafmdan talebe 
arasına saçılan nifak tohumları
nın filizlenmesini bekliyordu. 

Hakikaten, o sabahtan itiba
ren bahçede, mütaleahanede, 
hatta yatakanede, fırsat çıktıkça, 
gitgide halkası büyüyen müna· 
kaşa grupları teşekkül etmiye 
başladı. 

Talebe arasındaki anlaşama
mazlık, duygu ve düşünce ayrı
lığı tekrar meydana çıkmıştı. 

T eşeb bOs taraftarları, talebe 
yekununa nazaran, azlık olmak
la bdraber kalplerindeki atef ve 
heyecan dolayısile kendilerini 
kuvvetli buluyorlardı. Ekseriyet, 
Türk olmıyan talebe gibi, bu 
teşebbüse alakasızlık gösteren
lerle muhaliflerdeydi. 
Münakaşalar gittikçe şiddet 

peyda ediyordu. Hatta bir ta· 
nesinin bir dövUşmeyle netice
lenmesine ramak kalmıştı. Mu· 
halifler Mister Ailenden aldıkları 
ilhamla enternasyonalizm bahsin
de karşılarındakileri ib:am ede
meyince Turanın arkadaşı olan 
Hüseyin Mister Allenin son mü
taleasını ifşa etmek gafletinde 
bu:undu. Bunun üzerine Rıza 

saçları dimdik olarak ouun üze
rine yürüdü : 

- Haydi oradan seciyesiz te· 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::: 

kiyet, kolay kolay kırılacak bir 
mahiyyette değildir. 

Bu sefere kartı bütün dünya
da alaka uyandıran en mühim 
amil onun bir kadın tarafından 
başarılmasıdır. Bundan böyle 
kadının tahammül ve metanet 
itibarile erkekten ıeri olduğunu 
söylemeye imkan kalmıyacaktır. 
Bilakis kadınlar, bu hususta er· 
keklerle müsavi olduklarını ferah 
ferah iddia edebilirler 1 

Yazan: Necmettin Halil 

res 1 diye bağırdı. Biz burada 
bilmem hangi Amerikalının ga· 

yesine hizmet edecek değiliz. 
Onların para verip vermemeleri 
de bizi alakadar etmez. Keşki 

vermeıeler J Bunlar da buradan 
ekmek çıkmadığını anlıyarak bel
ki caddeyi tutarlar. 

Fak at yediğin ekmek mukabili 

bile olsa, böyle milli bir maksa• 
da hiyanet etmen alçaklıkbr. 

Oteki mekteplerdeki arkadaşla .. 
rımızm bizim. hakkımızdaki dü· 
şüncelerinden de mi utanmıyor• 

sun? içimizde böyle senin gibi
ler bulundukça dışarıda bizim 
hakkımızda ne düşünseler hak

larıdır. Haydi git, istersen, bu 
söylediklerimi de efendilerine 
yetiştir. 

Hüseyin gözlerinde kızgın ki· 
vılcımlar uçuşan Rızaya fili bir 

mukabele yapacak kudrette de• 
ğildi. Yemesi pek yakın bir ih· 

timal dahiline giren dayaktansa 
ancak arkadaşlarının müdahalesi 

sayesinde kurtulabildi. 

* Ertesi iÜn "Gayret" gazetesi• 
nin bu meseleye dair alıp neı· 

rettiği bir haber cemiyet taraf· 
tarlarının zaferini kolaylaştırdı 
ve Doktor Vud, zoraki bir tas-

viple, cemiyetin teşekkülünü ta• 
lebeye bizzat ilan etti. 

Doktor V ud, düşüncesiz ve 
sefil bulduğu bu şehir matbua· 
tından hiç hoşlanmaz ve mektep 
içinde çıkan herhangi bir hadi· 
senin gazetelere aksetmesinden 
fevkalade sinirlenirdi. ÇOnkll iş
te muvaffakıyet elde etmenin 
sessiz sadasız çahşmıya bağlı 

olduğunu bilirdi. 

iV 
Bu hadisenin serpintileri bir 

kaç gün deYam ettikten sonra 
Kolejde alelade hayat avdet etti. 
Turan gayesine bir an evvel va• 
sıl olabilmek için olanca gayre• 
tiyle derslerine çalı1ıyordu, Bu 

sene en çok alakasını yandıran 
ders bizzat müdür tarafından ve• 
rilen tarih dersleriydi. 

Hakikatte bu tarih deraierinin 
muayyen bir programı yoktu ; 
nitekim bundan sonra da ingili% 
edebiyatı mualliminden ayrıca 

umumi tarilı dersleri alınırdı. 
Doktor Vud bilhassa lüzumlu 
bulduğu mevzula8' üzerinde du
rurdu. Bu tarih derslerinin mu· 
ayyen bir kitabı da olmadığı için, 
talabe, müdürün tatlı tatlı an• 
lattıklarını dinler v~ sınıfı da ıu-

dan bir imtibanla geç~rdi. 
Doktor Vud bu sene çok şi· 

yanı dikkat bir mevzii üzerinde 

idi; Avrupadaki "Reformasyon,,u 
anlatıyordu. Biribirini takip eden 

derslerde vasıl olmak istediği 
netice şu idi: 

(Devamı var) 

6 kişiyi öldüren, 12 
ltişiyi yaralıyan deli 

Seattle, 25 (A.A) - Sokakta 
bir çılgınlık buhranına tutulan 

bir kimse 6 kişiyi bıçakla öldür• 

müş ve altısı ağır olmak llzre 

12 kişiyi yaralamıştır. Ba çılgın 

nihayet yakalanmış ve tevkif 

edilmittir. 
-' 



Canavar geliyor! 
······--·········· .. ······-... ························ 

Bu bir kasap çırağı 
kasabı • 

ınsan 

Sekiz kadın öldürmüş, yalnız birinin 
cezasını görmüş olan haydut 

VAKiT 
• 
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Filiatinde Arap - Siyonist 1 milliyetperverlerden milte~:ert' 
kavgası olan muhalefet grupu, lo~ deD 

Cenevrede toplanan milletler nin, ancak bir sınıfı temsıl ~jı. 
cemiyeti mandalar komisyonu, Mısır parlamentosunu taoun~ ... 

11
e 

Filistin ve maverayı şeria fevka· yani onun Mısırı temsil ettıgteıı .. 
iade komiseri ceoeral " Arthur kani olmadığı için bu parlarP biç 
\Vanchope,, yi dinliyerek Filistin toya istinat eden bükum~t!e. ·d-

, bakkmda malumat vermiş ve bir müzakereye girişmedıgıoı ı 
Filistinin her tarafım dolaşarak dia ediyordu. ftaO 
Yahudilerin ve Arapların bütün Muhalefet grupu bir ~ara bl' 

Viyana, 24 (A.A) - 7 kadın öldüren Leitııoel, müebbet küre· mümessillerile görüştüğünü, A- bükiimet grupuna bu şekılde bil-
ğe malıkiim edilmiştir. rapların Filistin bükômeti ile cum ederken diğer taraftan ,. 

(Bu haydut bundan ba,ka bir kadın daha iildUrmu, onun t<şriki mesai etmemekte olduk· kiimet grupunu tutan lngil~or,ıi 
ce-m lllUnce gllrmu,ıur.) !arını, bunun bir müddet devam ye de hücum ederek bu vazır.ı,. 

1C 1C 1C edeceğini, daha sonra Araplarm temadi ettirmenin manasız 0 
• ~uslur~ada, yi~i ',ene iç~- j ce yarısı, kadının oturduğu evden da bükiimete tefriki mesai et- ğunu söylemektedirler. ~ 

mSMlde •ekız kadın olduren bır yangın çıkmış, ate§ saçağı sarmış. memekte olduklarını, bunun bir Mısırdaki milliyetperver ı0•, 
can&varrn muhakOmesine baılan· Uykuda sanarak kurtarmak için müddet devam edeceğini, daha buatıo son gDnlerde ln~ll~ 
mıftorr, kapıyı kıranlar, kadını yatağın· ' 'iOnra Araplarm da hukümete karşı aldıkları vaziyet lnjJlt• 

Bu canavar, bir kaaap çırağıdır. da ölü olarak bulmuşlar. Doktor, Canavar llldUrdU!iU kadınlard; teşriki mesai edecekl~rioi .""l~t- derin tesirler yapmaktadır .•• .ıı 
~dr, Frants Laytgöb'tür. Görünü- dumrndan boğularak öldüğünü birisi ile ... mış daha sonra şu sozlerı soy· Gandinin yeni oruç teh-
ti de kaba ve haşin olan bu iri, zannetmiı, öyle rapor vermiş. raya tama' an cinayet olduğunu lemiştir: G d' . b. k çay evvel tlil' k 

H F·ı· t' d t .• an ının ır a ı..1 7an asap çınğr, yaptığı kanlı İş· Katil, bu kadını öldürdüğünü gösterdiği iddiasındadır. " ükum~t, ı ıs ın e eşrıı I "D k l 
1 510

11 ..... 1 
, d . k f k dul ar a o unu maz ar,, . erden hiç birisini inkir etmiyor, de saklamamaktadır. Onun anla- Altıncısının cezasını çekmiş ı bir bey et vücu e getırme ı - b k b' 

1 
f ek i~ 

mıcak aklı sıra kendisini en ag~ ır hfına göre, ani bir teheyyüçle ka· rindedir. Yalnız bunun tahakku- nrış~ırma Ye ır. eıd ır~k. taraf 
6 - Beşinci cinayetten bir kaç . . . . .. b l tuttugu oruç sayesın e ı ı .ı: cezadan kurtarabilecek bir müda- dının boynuna sarılmıf, sarsmağa ku ıçın bazı şeraıtın vucut u • d b' . k kd' e b•oı 

hafta sonra, altıncı cinayet: Mag- arasın a ır mısa a ın . ha yolu tutturmuıtur. Ben, tabii batlamıt ve kalbinden rahatsız d I Ş . d b. k d . ması lazımdır. ,, 
1 

t B · ka "Rona flJJ' 
a ena utz ismın e ır a ını ış . . o mui u. u mısa " . ..; halde bir insan degvilim. Ruhum bulunan kadın, birdenbire düşüp B dan anlaşılan mana· Fıhs- B al k ,.., 

bulacağı vadile dolaştırıyor, bu un . . ' . sakı deniliyor. ir ar ı dim~,mı, ha.ıadrr. Bu kadın- ölüvermiş. srrada orımanda bir gezintiye da· tinde Arap·. Sıyo~ıst. busumetı tarafta bu misakın ahkiıOıP' farı, mutlaka öldürmek ihtiyacını Büsbütün yanmıyan evde o za· vet ediyor. Orada boğuyor, par· •?n ~erece. şı?~etlı brr safhaya riayet etmişler, Hinduların [)O' 
firı!dvm. Kendimi zaptedeme· man bazı elmasların ve 300 ko- mağındaki nitan yüzüğüne va· gırmış oldugu ıçın mandater dev- kunulmazlara mabetlerinin JıoP" 

!., ~or .• Buna karıı, müddei· ron kadar bir paranın yerinde yel· rıncıya kadar alıyor. Katilin ara· Jet de b'.r ıey yapamama~~~; ~~ )arını açmışlar, onları içeri al-:: 
lmıumitftc, onun bu cinyayetleri ler estiği, müddeiumumiliğin bu dan zaman geçmeden meydana husumeti bertaraf edemedı~ .gıbı ]ar, takat çok geçmeden İf d 
aı.ıf para ele geçirmek maluadile cinayetin hımzlık maksadile ya· çıkarılan tek cinayeti, itle budur. Filistinin . idaresini de Fılıstın ğişmifti. ötede beride Hindııl"' 
~IDı ~öyli~er~k, bunu ispat e· pıldığı mütaleasına esastır. Jandarmalar, onu meşhut cürüm balkının elıne verememekte, ya· Dokudulmazlara yine eski ,.,,,. 

OOk deliHer tlerı sürüyor. UçnncU iildürdO!IU halinde yakalıyorlar. Ve bundan but Filistin ha~kının idareye meleyi tatbik ediyor, yine onlıl' 
Met>lshanede -tmı•, sonra.. dolayı on altı buçuk sene hapis· karışmasını temın edememek- mülevves ve murdar sayıyor, of ,..... "" 3 - Üçüncü olarak öldürdüğü t d' ı· ..:..1 

hanede yatıyor. e ır. ları mabetlerine ve mektep efP". K'&ftp çırağı, evelce de hapis- kadın, katilin üvey büyük annesi- B • t b'· • tt 
L;..._ ~ ~ Bu cinayet, o kadar canavarca u gayrı a 11 vazıye e ne yaklaştırmı}·ordu. 
'ftllleOe yatmı~tır. Hem kısa bir dir. Bu seksen yaşındaki kadın, k dar devam edecegvı• -"' 

3" i•lenmiştir, ki yüzük şiddetle çı· zamana a Asırdide bir an'anenin bir .,. middet de ~. Tam on altı buçuk Mari Şimidliummer isminedir. Bu ~ · d·ı·k b ır d v'ldi -"" 
•ene! Bu mahkfuniyeti, yalnız al· . da Lints'de öldürülmüştür. Evin· •• karılırken, kadının parmağı yara, şım 1 1 e 1 egı r. da sökülüp ablamıyacam muhP 1 

t . 1 k .1 b v 1 bere içinde kalmıştır. Mısırda hükômet grupu ile kaktı. .Ja mcı ~etinden dolayıdir. On de bir panta on as ısı ı e ogu • o.-

attı b~ senelik mahkUmiyet muş olarak bulunmuttur. Müddei- Yedincide bir sUt nine milliyetperverler grupu Gandi bu vaziyet karşıııll fi 
b k 7 - 1931 sene·ı·nde hapishane- .. müc~!1el-'!İ tehditkar bir vaziyet alda, ~~i tamamladıktan sonra, umumilik, katilin, üvey üyü an· Q _ '6 

h6Pİliae.neden çıkar çıkmaz, gene nesini, bir an evvel mirasına kon· den çıkar çıkıılaz, kırı yaşın Son günJerde Mısırda .siyasi ~ıayct HinC:luhir mi.:ıa~ın .,.bl• ti' 
cüMm i'§ılemeğe başlıyan canavar, malt maksadile öldürdüğü 'kana· bir süt nine olan Anna Oberlayt· faaliyet birdenbıre canlandı. Mı· nı iblil etmekte devam ederle el' 
L. • ..ı1......_ı_ atı'ndedı'r. neri öldürmek istiyor ve öldürü- sır parlamentosunun açılması yeniden öles.iyeGorudc~. babıhy•t•ll-n.~n sayısını sekize çı· b ·1· tt mın u "' 
kMnwlı- yor. Kocası ve kızı ile birlikte sa· münasebetile irat olunan iftita i ğını ı an e ı. a~ . tf" --·__,... • .,. Kendisi ise, gene duydugvu ani 1 l d.d. H' d 1 .. ennde derli' 

kin bir hayat geçiren kadın, bir nutukta, Mısır hükumetinin ngi - ı ı ıo u er uı: ., ve mukavemet edilemez tehey· ttiv• · · H·ntli IideJ'' ~ ele geçmemiş olsa.y· 
DUf, chıha. bir çok kişinin ölümüne 
aeb.p ~alanış ! <::anavarm ye· 
disıtnılerdir ve ne tekilde 
öt .. d' ? , r ır .• 

. . _ ·· .. t sırasile şöYıfe: 

ilk clnawetı 

.. yedi Y~nda Ma.ri Lede
r.er. 24 Mar-t 191·2 de öldürülmüş· 
tW. K&aa.p çnağmın g.Uya "sevgi· 
li.i,, olan bu kadm Ridde odasının 
kvanHldaki bir çiviye katil tara· 
ffndan asdmı§tır. Katil, kadını ev· 
~a eHerile boğmuş, sonra tava· 
na. asmağı düşün.müştür. İtirafın. 
da, "boğazına sarıldım. Kendimi 
kaybetmitim, kendime geldiğim 
;ı;aman, benim parmaklarım kadı
nın boynunda ve onun parmakları 
benim bileklerimde kıvrılmıştı. ö. 
lüm sebebi hakkında zabıtayı te· 
reddüde düşürmek icin, kendisini 

"" -tavana asmağı muvafık buldum.,, 
Demiş, ancak kadının para çanta· 
smı cebine indirdiğini de inkar 
etmemiştir. 

Yalnız, cantada bulunan para· 
nın on korondan ibaret cüz'i bir 
şey olduğunu ve kendisinin cina· 
yeti bu para için yapmış olamıya
cağını ilave ediyor!. 

ikinci olarak 

:! - Y ohanna Danner. Bu ka· 
dın, katilin harpte bulunduğu 
sırada tanıttığı bir arkadaşının 
karısıdır .. 1916 senesinde, Rusya 
hududunda harp ederken, nasılsa 
kısa bir müddet için kadının ya
şadığı Lints şehrine gitmek imka
.. ıha'•ut· Arkadaf ı, on<!an ka· 
rısmı ziyaret etmeeini, verdiği 
mektupla parayı götünnesini rica 
e mi.Ş 18 TepinieY:vel 1·91'6 ~ ge-

gün yalağında ölü olarak bulunu· tere ile bir muahede akti ıçin sır ıcra e gı ıçın ı -Yüçten bahsederek, "sebebi, bun- b l 'd tutmasına lOsO 
yor. her hangi bir müracaatta u un- yenı en oruç • . . b' dan bHka ibir •ey değildi,, diyor. k il - k 1 d ş·mdılık vazıyet 

-,. 3' Doktor raporuna bakılırsa, a· madığı, Mısırın lngiltere · e mu- a ma ı. ı 'J' 
DördUncUsU kim ? .. 

4 - Otuz beş yaşında Mari 
Renezedir. Bir şimendifer makas· 
çısının karısı olan bu kadın, Linz
de küçük bir evde oturuyormut .. 
Kadının kocası vazifede ve on 
bir yaşındaki kızı mektepte iken 
eve giren katil tarafından öldü
rülmüş. Sonra, evi kundaklıyan 
katil, yangından sonra kömür ha· 
linde bulunan kadının yanarak 
öldüğü zihabının uyanmasını te
min etmiş. Şimdi boğduğunu sak
lamadığı bu kadın da, gene ifade-
sine göre " ·ı· · · · , sevgı ısı,, ımış ve onu 
da ani bir teheyYüce kapılarak 
bo.~ma~tan kedisini alamamış: 
Muddeı umumilik, Yanan evde 
para bulunduğu maktulün akraba 
sı tarafından bildirilmesine naza· 
ran, bu cinayetin de para için iş
lendiği mütaleasındadır. 

8e.lncisinde.Uphelenilmi,sede 

S - 1921 senesi Eylulünde, 
Lints' de 25 yatındaki işçi Mariya 
Kappelmayerin ölümü. Bu vak'a 
§ehirde fevkalade heyecan uyan· 
dırmış, kadınla tanışan bir cok ki· 
ti sorguya çekilmiş, bu arada ka
til kasap çırağı da müstantik kar
fıaına çrkarılumış, fakat kafi de
lil bulunmadığından salıverilmiş· 
tir. 

Bu kadın, bir kordela ile boğul· 
muttur. Katil, şimdi bu cürmünü· 
de itiraf ediyor ve sebep olarak, 
hep ayni !eyi tekrar ediyor: Ani 
ve mukavemet edilemez tehey· 
yüç ! Buna karşı müddeiumumilik 
bunun da, bazı emmarelerin pa· 

tilin parmakları boğazında yer e· zakere etmek için münasip bir merkezdedir. Gandi "Dokoll ~ 
der"ken, süt nine korkudan kalbi fusatı beklediği söylenmişti. mazlarıo,, vaziyetini düzelt~ .;ı 
durarak ölmüt ! Müddeiumumilik Bu sözleri Mıs1tda muvafakat ve onlan Hitıdulerl~ ~üsa•~ 
bu cinayetin de para için işlendi- grupu ile muhalefet grupu ara· vaziyete çıkarmak gıbı bu tJW 

ğini bazı delillerin gösterdiğini sanda mühim bir mücadelenin libı başarabilecek. ol.ursa, -' 
söylüyor. açılmasına sebebiyet vermiştir. şüphesiz büyük bır . .1ş yap 

Nihayet sekizinci ve sonuncu 1 Mısır parlamentosuna girmiyen olur. O. af;t1 
8 _ Nihayet, bu. senenin Şubat HlllllllllllllllDlllUUIDllllDUHWllmmınııııuuunıı11H1HlllllllDllDlllllQlllllllHUllllDlllllUIBllllllll•Dııııııııııı111111111..--a il 

ayının yirmi sekizinci günü, mi· c d konferans h'' 
mar Edmund Yankın karısı, en evre e 
Lints' deki villasında katilin kur • 1 t 
ba?ı oluyor. Elli sekiz yaşındaki rı·cı•nde yapılan temas a 
Luıze Y ank yatak odasında, kar· • 
yolanrn ayak ucu tarafında, ha· 
şına kalın bir sopa vurularak öl
dürülüyor. Kadının mücevherleri 
ve parasr, gaspediliyor. 

O gece şato civarında, boynun
da siyah bir atkı ile bir adamın 

görüldüğü tesbit ediliyor ve bu 
noktadan araştırma yapılıyor. Şe
hirdeki bir lokantada katil, boy
nunda siyah atkı ile görülüyor .•• 
Y akalamyor ve sıkı bir tahkikat 
neticesinde, bir cinayetinin ceza· 
•ını çeken bu canavarın, daha he· 
sap vereceği yedi cinayetin , faili 
olduğu anlaşılıyor. 

Canavar geliyor, kahrolsun ! 

Ve kasap çırağı F rents Laytgöb 
bu yedi cinayetin de hesabını ver
mek üzere, mahkemeye sevkolu· 
nuyor. Muhakemenin pek yakın
da neticelendirilmesine çalışılı· 
yor. llk muhakeme celsesin;;e ka· 
til mahkeme huzuruna getirilir
ken, samiler kendilerini zapede· 
memişler, "canavar geliyor, kah· 
rolsun canavar!,, diye bağırmıı· 
tardır. 

Cenevre, 25 (A.A) - Konfe
ransın haricinde yapılan temas
lar alikayı calip neticelere var· 

mıştır. M. Paul Boncour Alman

yanm da dahil olacağı müşterek 

bir mükalemeye son Fransız muh

tırasında mevzuu bahsedilen bü

tün meseleler konuşulmak ~ar· 

tile Fransanm iştirak etmiye 
mütemayil olduğunu M. Hender· 

son ile diğer alakadar murah· 

haslara bi dirmek hususunda hü· 
kümetinden müsaade almıştır. 
Bunun üzerine M. Boncour. M. 
Simon, M. Davis, M. Aloizi, M. 
Benes, M. Politisi ziyaret ederek 
Fransa hükumetinin bu noktai 

nazırını kendilerine M. Paul 

Boncour'un bu ziyaretini müte· 

akip M. Simon'un yanına gide
rek Fransa hükumeti tarafmd~n 
yapılan tebliğden mumaileyhi 
haberdar etmiştir. Bu mükile· 
meler neticesinde Fransada, 

,.-~ 
İngiltere, italya, Almanya, d' 
rika mümessillerinin inkita• ııJ' 
rayan görüşmelere gelecek 1ır-' 
tanın nihayetinden evvel te tO" 
başlamaları muhtemel gl 

mektedir. bfçbİ' 
Ancak bu görüşmeler c11ı 

. . h · olaı•Y' ·, resmi mabıyctı aız , 
d'J D Ol ve konferansa arze 1 e 1_ı.a0d• 

· si b•~ .ı.t terin heyeti umumıye aJ&lı•or 

cereyan edecek ve klerİ bit 
. . t• k edece •' devletlerın ış ıra rı ,t 

esaıl• resmi konfnransın 

nacaktır. ~ 

Bir taltif Ji 
) - 1'~.-lzmir, 25 (A.A. t P' 

f B vil&ye ,. 
meb'usu Eşre ey elıt' 
bilinde açtığı maarif ve 111 tP' 

. d ·örtıleO ,. ler seferberliğın e g if f 

. . b' M••' ' vaffakıyetıne maen . ,,-ıP 
kaleti tarafından bir takdi' 
ile taltif edilmif tir. 



Bu seneki Lik maçları 
üzerinde tasavvurlar 
Yeni futbol 

toplanarak 
heyeti bu akşam 
kararını verec~k 

._ .. ne ikinci kD111e,e .,,.ıacatı .a,ıenllen ae,koz bfrııricı 
t.k11111 en kuvvetli oldulu senelerlnden birinde 

Geçea sen• bütün takımların 
~akile yapılamıyan lik maç
~ bu sene de mevsimin haylı 
'-f emif ve kııın gelmiı olma· 
~- rağmen henüz baılamıı de
........ Bu gecikmenin, vikıa 
~telif sebepleri vardır ama 
""lllÇ biri bu gecikmeyi mazur 
"-terecek bir kuvvette değildil". 
Lltv ne bal ise yeni futbol 
...,etinin bugünkü toplantısında 
.:aeabet kararlar verileceği ve 
~ Dlaçlaranın ·bittabi bava mil· 
'-İt olu11a - gelecek cumaya 
~naeajt anlaşılmaktadır. Ga-
.e-~rayla, F enerbebçenin geçen 
'!l!lrelrıtı•IJU>illADa llN'darme iltifak 
"-emif bulunmaları bu Hneki 

kabul etmenin her hangi bir 
haksızlığa meydan vermek nok
tasından biraz miltklll olacağı 

meydandadır. Bu karara, kulDp
lerin maddi ve manevi faaliyet 
tarzları müessir olabilir ve biç 
değilse vaziyetleri müsavi gibi 
görünen takımlar arasında bir 
kur'a usulüne de mOracaat olu
nabilirdi • 

Maçlar nerede yapılacak? 
Bu akıamki toplanmada pü

r6zlil meselelerin intaç edilerek 
fiküstürün tanzim olunm111, pa· 
zartesine de kulüplerin kur'a 
...... ...ıc1--1ırteclir. 

YAKn' 

Arsenal yenildi 1 
Son hafta ingilterede mühim 

ıpor hadiseleri olmaktadır. A· 
YUSturyaya kup oymyacak İngi
liz milli takımı bentlz teabit edi
lememiftir. Bir tecriibe olarak 
Gel takımile yapılan maç sıfır 
ufıra berabere neticelendiği için 
ingilia milli takımı ilzerinde ya
palan münakaşalar daha hara
retli bir safhaya pmiıtir. 

Diğer taraftan Londranın en 
sayılı takımlanndan olan Arse
nal son hafta içinde Aston Villa 
ile kartılaşmış ve (60) bin seyir· 
cinin huzurunda yapdan maç 
Arsenabn ilçe kartı beı sayı ile 
yenilmesile neticelenmiştir. 

Avusturyalılar ne 
ilemde? 

Avusturya milli takımı da he
nilz temamile tesbit edilmit de
ğildir. Milli takımı teıkil etmesi 
kuvvetli bulunan kadro ile muh
telif maçlar yapılmaktad1r. Son 
hazırlık maçı tqrinisaninin son 
günü bir lsveç takımile yapıla
cak ve bundan sonra Avusturya 
milli takımı Londraya hareket 
edecektir. 

Maç hakemi 
Londrada 7 kinunuevvelde ya· 

pılacak Avusturya - Ingiliz maçı· 
nın hakemi, Bavenı üzerinde ev· 
Yelce mutabık ' kalınmasına rağ· 

men değiftirilmiıtir. Maçı Belçi· 
kah Longenus idare edecektir. 

Karagimrilkte maçlar 
~..,tliaililr .. baa.act. yapı

lacak maçlar sabanın yatroar 
doJayısile bozuk bir halde bu-

Sayıfa 7 

Çalışma Sahaları 
Istanbul sporlular çalışmak için Kasım
paşaya kadar gitmiye mecbur oluvorJar ı 

DirUlfUnun meylllnındakl fÜtbolsiihası -- -
Geçenlerde kulüplerin, çalış

maları için uygun yerlere ne .. 
kadar muhtaç olduklarım yaz· 
mıı ve bu arada Tiirkiye futbol 
ıampiyonu lstanbulspor kulübü 
için darülfünun meydanından is
tifade etmek kabil olacağını işa· 
ret etmiştik. Bu meydanın Çak· 
makçılar tarafına rastlıyan kıa
mında ötedenberi futbol maçlan 
yapılır. Fakat toprak küçük taş· 
larla dolu olduğu ve tesviye 
edilmemiş bulunduğu için bu 
maçlar çok müşkül şartlar içinde 
yapılır. Halbuki bu parçan1n tes
viye edilerek çahşmıya uygun 
bir hale getirilmesi çok kolayd1r. 

Bu saha lstanbulspor kulübile 

dokuz yüz talebesi olan lstanl>ul 
lisesinin yanı başında bulundujıa 
için yapılacak yardım, gösterile
cek müzaheret pek yerinde ola
cak Ye binleree gencin yorulma• 
dan çalışmasına imkin verilmit 
bulunacaktır. 

Lik maçlarJDm başlamak üue 
bulunması dolayısile kulüpler 
her gün çabımak mecburiyetiD9t 
dedirler ve Istanbulspor gençleri 
de dün çalışmak için ta Kasıaı-
paşa sabasına kadar gitmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

lstanbulsporlular, bu saba üze
rinde kendilerine yapılan kıymetli 
vaitleri biran evvel tahakkuk sa
hasında görmek için hararetle 
beklemektedirler • 

:.....::=================--===:::.-::::::::::::::::::::::::::::::::111::-.;;:::::::::::::::=m 

Anadolu kulübünün sa-llclara da iştirak edip etmiye· 
~ hakkında bir tereddüt 
~mupa da bu tereddüt 
,.._de değildir. 

Lik maçlarına bir sene itti· t" etmemiı bulunmanın neler 
L. ~bettireceği son spor hadise
ıqayle g&rnlmüştür. Bu itibarla 
~ ıenenin lik maçlarına bil· 
iL._ kulüpler bllyllk bir arzu ile 
·~eklerdi.. 

Lik maçlarının hangi sahalarda 
yapılacağına gelince; duyduğu· 

muza göre düşünülen şekil şu· 

dur: Her hafta ikisi birinci, ikisi 
ikinci klimeden olmak üzere dört 

maç yapılacaktır. Fakat birinci 
takımlar bir hafta Kadıköyü di
ğer haftada Taksim stadında 
karı.Iaıacaklardır: ikinci kOme 
maçları da aynı usulde yapılacak 
ve bu 1Uretle meseli Taksimde 
bir cuma birinci ktıme takımları, 
bir cuma da ikinci küme takım
ları oynamıt olacaklardır. 

!~r~masından rene ıebir edilmiş- lıllSI _d'ijn merasimle a~ddı 
lzmirde dün büyük bir apor J r---~~~~~!!!!!!!! 

L~ ~ haber aldığımıza g<Sre 
~t meselesi başta olmak 
~ - Dlabtelif ıebeplerdea, bi· 
~ k&me kulilplerinin albya 
~ tuananı yeniden konu· 

'ttur. Hazırlanan projeye 
Beykoz Ye Anadolu kulüp

h.ri9 kalmak üzere birinci 
~. maçlanna Galatasaray., 

Wk_ ,.,..bçe, Iatanbulapor, Be-
..... , Vefa ve Süleymaniye ta
~ girecekler ve birinci 
~...... bu suretle altı takımdan 
~ '"qOp edecektir. Bu akpm· 
~ ~~nmada bu projenin ka· 
"'1....~eceği muhakkak adde- \ 

~-'&..~lana tahdidi, muhtelif ~ 
.L.~dan doğru ve faydalı 
~· 
~ 8ğrenemediğimiz nokta 
~ Beykoz gibi devamlı su
~~~kan Ye emektar bir 
,...._ illınci klimeye indirilmeai 
-'tiı~AZ..! ~angi mikyua göre 
"-ı -vıdır ? 
~ '- olduğu &zere birinci 
"- ~\:lan netice.inde sonun· 
~ takım ikinci kiime 
~ b~e ka11ılattınhr ve ya· 
~. ~d· ılmadan ikinci kil· 
~ - ırili d. JL . lllaç1 r ı. Geçen seneki 
~oı ı:k. neticesinde vakıa '°' iDi en sona kalmış '- "'-it · Fakat bu maçların 
~ bıa•ltın~a yapıldıği dilşü

lleticeyi olduğu gibi 

bayarmı yapıldı 

lzmir, 25 (Vakıt) - Kupa 
maçlarına hazırlık olmak üzere 
bugOn biltfin kulOplerin ittirakile 
çok muazzam bir spor bayramı 
yapdmııbr. Bu milnasebetle Halk 
s tadyomunun açılma merasimi de 
parlak tezahüratla icra edilmiı· 
tir. 

Güreşlerde yeni hedef 

AniliSJB '8inP1JOnu 
HDeeyln pehlivan 

Geçeulerde Amasyada pana· 
yır dolayısile yapılan ıüreşler 
çok heyecanlı olmUf Ye er mey· 
danında tam 45 pehlivan karp · 
laımıtbr. Neticede ayağı lımail 
pehlivan, bat altını Ômer peh· 
livanla lsmail pehlivan müıtere
ken, bap da Amasyanın maruf 
şampiyonu HUseyin pehlivan 
kazanmıılardır. 

memleketimizde gUreşçiliğin al
cbiı ehemmiyeti izaha biç hacet 
yoktur. Memleketin muhtelif 
yerlerinde yapdan bu müsaba
kalara ait haberleri ve tafsilatı 
aldıkça bir çok sayılı vatan ço
cuklarının sadece yağ güreşi ile 
metgul olarak mahdut bir saba-
da kalmalarına çok müteessir 
oluyoruz ve dfişünüyoruz ki Türk 
elinin yarabcı topraklarındaki bu 
mücevherleri bir araya getirerek 
fenni usullerle çahştınraak bütün 
dünya ile güreş sahasında boy 
alçüımemize mani kalmıyacaktır. 
Yağ güreşini bnakarak onun 

7erine bir az da bOtün dünya 
memleketlerinde geçen güreş 
utullerini ikame etmenin tam 
muıdır. Buna, biç değilse her 
memleketin şampiyonlarıDJ az 
bir zaman için bile olsa bir ara· 
ya ıetirerek ve kendilerine fen
ni usulleri ağreterek baılayabi· 
liriz. Bu pebliyanlarda memle
ketlerine d6nd0kleri vakit bu 
usulleri diğer arkadaılarına ko
laylıkla &ğretebilirler. Bu suretle 

Son kazandığımız 
reı ıampiyonlujıı 

yağ güreıinde olduğu kadar diğer 
usullerle de bazırJanmıı pehli

Balkan gü- vanlan k11a bir zamanda yetiı
dolayıaile tirmİf oluruz. 

Meraaımae nazır bulunanlardan bir 9.n"llP 

Dün Üsküdar gençleri için ve Anadolu kulObünü seYenler 
sevinçli bir gün 'olarak geçmiştir. hazır bulunmuşlar, güzel hita~ 
Anadol~ ~ulübür.~n çalışkan ço· ler söyeomit ve kulübün güreş• 
cukları ıçm Şemsıpaşada yaptı- çileri tarafından da gösteriş &Ü• 
rılan kulüp. binası ile sabanın reşleri yapılmıştır, 
açılma resmı yapılmış ve hava- A d 1 k l'"b" .. b 'k d .. d . 1••. d 1 .1 na o u u u unu te rı e er 
nın musaa esız ıgı o ayısı e sa· .. ' 
haya çıkılamadığı için merasim çalışm~larında daha guzel mu· 
kulUp binasında yapılmıttır. Me- vaffakıyetler kazamalarını bek
rasimde fırka erkim, sporculaar leriz. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::==:::::::• 

İzmir sonbahar at koşulan 
lzmir, . 25 (Hu. M.) - Yarış 

ve ıslah encilmeoi tarafından ter
tip edilen sonbahar at koşula
nnın ikincisi bu gün kalabalık 
bir seyirci huzurunda; Bucada 
yapıldı. 

Üç ve dört yaşındaki yerli ve 
Arap hayvanların girdiği 100 
metrelik birinci koşuya 5 hayvan 
iştirak etti. Neticede Emin Salih 
ağanın Bozkurtu birinci, Klasiki 
ikinci ve yüzbaşı Hilmi beyin 
Güleri üçüncü geldiler. 

ikinci koıu 932 sen~si zarfJnda 

600 liradan fazla mükafat kazan
mamış halis kan İngiliz at ve 
kısraklara mahsustu. ikramiyesi 
50 lira olan bu koşuda madam 
Ananın Mansuku birinci ve Ha· 
san efendinin Budapeıti ikinci, 
Hilmi beyin Vendervası da üçün
cü oldular. 

Üçüncü koşunun mesafesi 2800 
metre idi. Birincili~ Kenan Be
yin Seda'sa; ikinciliği Ahmet Be
yin Tayyar'ı, üçüncülüifi de Sa. 
leyman Beyin Haımet'i kazanda-
lar. Şaha11 
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Darülbedayii e k"B.nde bir bulunur i Bu hakim deli mi, 
tisti Ferih ilk ka •• ~::·::· vermesi 1 yoksa akıllı mı ? 

Bu afacanın tiyatro hevesi : izmirden yüzünden bir gün hapse 1 
Is anbu a gel·şi, ilk oyunu kondu ı ~ 

Londrada epey müddettenberi ;.:;-: 
iki karısı olduğu anlqdan bir ~ 
zevç muhakeme olunuyordu. ~ 

"V akıt,, ın mil sa bakalı tefrikası. BlleJJ
lerden 50 kişiye muhtelif hediyeler. 

(Yakıt) gelecek hafta (Aşk Arayan Adam) is.,,indekı 
eseri tefrikaya başhyacaktır. Bu eserde bir (hakim) vardır. 
Bu bakim bir davada verilecek karar üzerine iki arkada· 
şından ayrılıyor. Maznunun beraeti taraftarıdır. Yanında i~i 
mahkeme azası ise bu maznunun mabk6miyetirıi iltizam edı· 
yorJar: ~eis akalliyette kalıyor. Fakat ekseriyetle verilen 
mahkumıyet kararını tefhim ederken arkadaşlarına mabke· 

, Darülbedayiin küçük artisti, 
4'üç saat" in afacanı Tepe başında 
tramvay bekliyor. Yanında balet 
heyetinde çalıtan bir de genç ha
nım var. Neş'eli neş'eli ltonu§u
yor ve gülüşüyorlar. 

Birden önlerinde bir otomobil 
c:lurdu, oturduğu yerden §oför ses
lendi: 

- Götürelim hanımefendi. 
. Gen~ hanımın pazarlık edeceği 
beklenırken Afacan ilerledi: 

- Ne vereceği.z Pangaltıya? 
Şoför, boyuna posuna, şöyle bir 

baktı. Afacanla bir müddet ... .... p go 
ruştu. azarlık etti. Bu arada A-
facanın büyük bir adam t ·ı , avrı e: 

. - Seksen kurut veremem efen-
4~m, dediği ve ıoförün de çekilip 
Bıttiği gönildü. 

Darijlbedayiden bir ahbapla b:.ı 
pazarlık 'Sahnesini seyrettilt. Af a
canın Beyoğluna doğru ilerlemesi 
üze.rine yanına yaklaştıl<. Ayak ü
zerı tanr~tık. Eldivenlerini çıkarıp 
:vedalaşırken vadediyordu: 

- Yarın matbaaya gelirim e· 
fendim, tam ikide .••• 
• • • • • • • • . 
.. Darülbedayie bu ıene batından 
ıtıb~ren intisap etmit olan küçük 
F erıh, Darülbedayiin en kücük a
matörü tam saatinde rand;vusu· 
na geldi. Arkasında kahve rengi 
bir ıpardeıü, başında şık bir bere 
elinde güderi eldiven!erile Ceki 
Koganın mektebe devam ettiği 
sıralarda gazetelerde çıkan şık kı
yafetini andırıyor. Şen, daima 
~ütebesaim, etrafı dikkatle göz-
Clen · · 1 gesırıy.or. Ik suale şöyle ce· 
Yap veriyor: 

• - lzmirde tuhafiye tüccarı F e
rıt Bey· "I ın og uyum. Geçen aene 
İzmir orta mektebini bitirdim. 
Bu sene nihayetinde 16 
"ıkm 1 d yaır.mı 

a e ece"' D h · . gım. a a ılkmek~ep· 
te ıken verilen t 'll '- emsı erde rol alır 
'neyecan içinde b 
(! O aşarmıra çalışır· 
ım. rta mektepte iken artist 

olmak arzuıu daha b'· .. d .. uyu u ve 
mektepte verilen her temsild l 
:al~ım. Ceki Koganın bir ka e ;.~. 
mıni görünce arzum bücı .. t!: 
'artt C k. . . u un 

ı. e ının fılmlerini .... .. 1 _ı 
·~1· d -u eaı;;:-
aıt efalar ·· d'' B' k (1 gor um. ır eresinde 
(J e eve geç kaldığrım İ!:İn babam-

an dayak ta yedim A · ma o za-
man daha ufaktım. Arkada~Iarı-
mın: :r 

- Ferih ,sen bir C k' K ., k e ı ogan 
oıaca sın, muvaffak 1 • •• 1 • • • . . o uyorsu~ 
soz erını ışıtınce kabı ... _, 

d 
ına sıgmı-

yor um. 

- l tanbule gel, orada görüıü· 
rüz, dedi • 

Ümidim biraz kırılır gibi oldu. 
Uzun uzun düşündüm. lstanbulda 
bulunan halama mektup yazdım 
ve halamdan davet mektubu alın· 
ca kalkıp lstanbula geldim. 

Nasıl müsaade ettiler ? 
- Peki ananız, babanız nasıl 

müsaade etti: 
- Neden müsaade etmesinler? 

Orta mektebi bitirdim. Y aşL'.n i· 
lerliyor. Bir meslek sahibi olmak 
için şimdiden hayata atılmak 15.
zım olduğunu söyledim. Hevesimi 
bildikleri halde evvela müsaade 
etmemek istediler. lırarım üzeri· 
ne de istikbalin parlak olsun ~a
lıt ! elediler. Hem efendim, !imdi 
zamı:ın deği§ti. Babam ve annem 
bana her zemon bak:ıcak değiller 

ya! 
- lstanbula geldiniz; sonra? 

- lstanbula gelince Darülbe· 
dayide MuhGin Beyi aradım. Stüd· 
yoda, dediler. Doğru oraya git· 
tim. Büyük, büyük sinema maki· 
neleri arasında çalışıyordu. Beni 

görünce: 
- Vay, sen, demek geldin ha! 

dedi. 
Bu iltifata doğrusu çok sevin· 

dim ve ilave ettim: 
- Artık lzmire dönmiyeceğim. 

Artist olmak istiyorum. 

"Bir millet uyanıyor,, filminde 
küçük bir köylü çocuğuna ihtiyaç 
varmiş. Ertesi günü bana makyaj 
yaptılar. Köylü çocuğu clbiıeıi 
giydirdiler: 

Bu sırada Muhsin Bey dedi ki: 

- Ferih, eğer muvaffak olur· 
san seni tiyatroya alırım. 

içim ümitle doldu. Gözlerim et· 
rafımı görmez oldu. Hayatımda 
hiç yalın ayak yürümedim. Fakat 
rol icabı çıplak ayakla dH.~enler, 
otlar üezrinde koımak icap edi· 
yordu. Tek Muhsin Beye mahçup 
olmıya.yım diye öyle bir koştum, 
öyle bir yürüdüm ki... Akşahı 
oldu. Muhsin Bey yaptığım rolü 
beğenmiş. 

ilk rol 
Bu suretle Darülbedayie gir· 

cfou. ilk darak ta Y cdi köyün 
Zeyncbi isrr.ir.de!d oyı:nda rol al· 
dım. 

- En çok hangi oyunları sever· 
siniz? 

Durdu, elini şakağma koyarak 
düşündü, ve cevap verdi: 

- En fazla şen, neş'eli oyunla
Gesen ser.e icli. ilir gün D ··1 rı seviyorum. lnsam düs_ün:lüre· 

b d .. l . aru.-
, e ayım zrnıre geldieini duy- cck oyun!c.rı· r'a scvc!'im. Şimdi 
Clum. Babamdan o gece · ·.. ala- yarnn-ı~z, a '=::ı::an cibi H;ç.:_jk ~o
rak Dariilbedayiin oyununa eit- c:k rcl:c:·in:: ç1kıyo:-u:n. Gü;(:~ 
tim. Perde arasınde yerimden kal- yunce herhalde afacanlık ta ben
karak kendimi kulise attım. Elbi- den nhilacak Eilrü!< bir arfa.~ ol
se değişen kadın artistler etrafı- mak istiyordum ama, buna tabii 
ma toplandılar : daha çok vakit var. Darülbedavi • 

S deki san' tk~ ı h ~ - en ne arıyorsun burada a ar arın epsinden çok 
küçük? dediler. 

1 

memnunum. Hele Muhsin Bey-

H
. k I den ..... 
ıç ıı ı madan cevap verdim: B 

· 1 - urada nasıl v k•t · 
• -:-- ~e.arıy.acağım. Hiç! Ben de sun? a ı geçrıyor-
sızın gıbı artıst olmak istiyorum. - Sık k · . . 

G··1·· ··ı B 'sı sınemaya gıdıyorum. 
u uştu er. u sırada Muhsin Macera filmi · · h' k . . erını ıc açırmıyo-

Bey yanıma geldı. Kendısine ar· rum. Yalnız c ~ k b' . . anımı sı an ır şey 

zumu söyledım. Bılmem sahi, bil- varsa o da bir tek arkadaşım ol-
mcm benim arzumu kırmamak masıdır. Bu da Bedia Hanımın 
için 1 oğlu ~ina. · .!...İyi bir çocuk, bera· 

Mister Horn namındaki bu a· fi 
Efil 

damın ıon muhakemeıi cereyan 
ediyorken ilk kar111 da muhake • 
mede hazır bulunmuı, ve koca • 
ıının üzerine evlenmesi hakkın • 
da ne düşündüğü kendisine soru • 
lunca şu cevabı vermittir: 

"Kocama karıı hiç bir kin hiı· 
setmiyorum. Çünkü ondan daha 
yaşlı bir kadınım, onun için ko • 
camı haklı buluyorum.,, 

Bunun üzerine hakim sordu: 
- Kocanızdan kaç yaş büyük

sünüz? 
- Üç yaı! 
- Bu kadar farktan bir şey 

çıkmaz! 

- Fakat ben kafaca ondan çok 
ihtiyarım. 

- O baıka mesele! 
- Siz iti naııl telakki ederse· 

niz ediniz, ben kocamla berabe • 
rim. 

Mahkeme, ilk zevcenin bu be
yanatını muhaffef sebep ıaymıı 
ve Mister Edvar Horn'u bir gün 
hapse mahkum etmiıtir. 

Hakim hükmünü verirken ıu 
sözleri ıöylemiıtir: 

"Bu hükmü son derece iyi 
kalpli ve yüksek fikirli bir kadın 
olan ilk zevcenizin söylediği söz
lerin tesiri altında kalarak veri • 
yorum. Bu kadına, binde bir tesa• 
düf olunur. En yüksek avukat, ıi· 
zi bu şekilde müdafaa edemez • 
:li.,, 

~·············eıi;~·~·~ ............. ~ 
•......................................•.........• 

10 numaralı bilmece 

Eugün 10 numaralı son bilme· 
cemizi neşrediyoruz. 

Bu bilmecemiz de hecelerden 
bir cümle teşkiJidir. 

mu ? - yor • Jı • ço • ğa • ne • 
gü • den • gün • n • ta • mık • İn· 
Jer • en • iç • ki • iç • da - bul • 
tan· is. 

Eu bilmeceyi de hallettikten 
sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
numaralı bilmecelerin hal vara
kaları He birlikte bir zarfa ko· 
yup güzelce adresinizi de yaza• 
rak [Bilmece memurluğuna) gön
deriniz. 

Veya: 
1 O bilmecenin de hallerini bir 

kağıt üstüne yazarak bir zarfa 
koyup gönderiniz. 
Doğru halleden karilerimizden 

150 kişiye birçok hediyeler ve· 
receğiz. 

Hal varakalar1nı 10 gUn için· 
c=e GÖn::forlnlz. 

G~nçlerin b.r temsili 

Dün öğleden sonra Cümhuri
yet gençler mahfeli tiyatro şu· 

besi tarafından Beyoğlu Halke· 
vinde ibnirrefik Ahmet Nuri 
Beyin bir eseri temsil edilmiştir. 

Eu temsilde gençler ço!c mu
vaffak olmuşlar ve çok alkışlan· 
mışlardır. 

ıı ıı nı mmııınıwummıımıınınınnınııııııııımııııııııınnınıııuuıııım 

her geziyoruz. Fakat o benim gibi 
artist olmak merakında olmadı· 
ğından baazn anla~amıyoruz. iz. 
mirde arkadaılarım çoktu. Onlar· 
la da sık, sık mektupla§ryorum • 

Yekta Ras p 

= 
ı='3 
E3 
§§ 
=-r==· 
1 • 

me salonunda şiddetle hal.:aret ediyor sonra istifasını ve• 
r~rek bakimligi terkediyor ve bir sergüşet hayatına giriyor. 
Bır taraftan da arkadaşları ile alttan alta mücadeleye de· 
vam ediyor. 

Bu hakim tipi büyük bir maharetle taıvir edil• 
miştir. Fakat eseri okurken bilhaa•a ilk ıafhalar• 
da birçok kimseler bu adamın bir dibi mi, yokıa 
bir deli mi olduğunda zaman zaman mütehayyır 
kabr.Eser fevkalade eğlenceli, fevklade iıtifadelidir~ 
. Siz ese~i tefrik~ya başladığımız zaman (Vakıt) karile· 
rıne şu suah soracagız: 

" - Bu romanın kahramanı olan hakim de• 
li midir, yokıa akıllı mı ?,, 

Karilerimizio yirminci tefrika çıktıktan sonra o güne 
kadar elimize gelmiş olan cevapları içinde tetkikat yapacağıı. 

Tasvir edilen hakim hakkındlJ 
-· verilecek ''akıllı,, yahut ''del~, 
~ hükmüne göre doğru cevap 
1 vermiş oll1nll1rm isimleri ilan 
I edilecek ve içlerinden elli kişiye 
-~ muhtelif mükaf aflar tevzi olu, 
1 nacaktır, 
~®ııınıı~ııınııwııwıı~uıııı mınımııınııoo~nııu~ınnıııwnııl!lillııım.ıı•-ruıınıımnı 

25 yaşınd bir kadın 
· gorta para ını m y ı daki 

Çocuğunu öldürecekti i 
Çocuğu başına vurarak aeraemletip demiryolu üıt4111 

bırakmıttı, fakat çocuk kurtarıldi 

Son günlerde Berlinde müthiş 
bir facia olmuı, bir ana, altı ya· 
şındaki kızını sigorta bedeline 
tama ederek öldürmek istemiştir. 

Vak'a, şu tekilde olmuştur: 
Yirmi beı yaşında bir kadın o· 

lan Marta Anna Boddinin altı ya· 
şındaki kızı Rozmari Boddin Po
korra, bir akıam Berlin istasyonu 
civarında demir yolu üzerinde 
tam bir trenin geçeceği sırada 

baygın bir halde bulunmu§tur .. 
Hemen yeti§ilmi§, kız, yol harici
ne alınmış, bir kaç saniye sonra 
tren oradan geçmittir. 

Kızı, demiryolu üzerine batına 
elindeki çok katı olduğu anlatılan 
bir ıeyi hızla vurmak suretile ser
semletip itenin, yanı sıra yürüyen 
genç bir kadın olduğu, kadının 

ço~u~u iter etmez hemen kaçtığı 
vak'ayı uzaktan görenler tarafm
dan bildirilmi§, zabıtaca sıkı bir 
surette yapılan tahkikat neticesin
de suçlunun kızın anası olduğu 
meydana çıkmı§tır. 

Kızın anası tahkikat esnasında 
kendi harketile kendisini ele ver
miştir. Kızın demir yolu üzerinde 
sırtında bir gömlek, bir de pelerin 
bulunduğu halde yarı çıplak, ba
şından yaralı ve baygın olarak bu
lunduğu, tren tarafından ezil· 
mekten kurtarıldığı o gece saba
ha karşı bildirilince, kadın ağlı
yarak bağırıp çağırınağa başla
mı§, "bütün gece kızımı aradım,, 
demiştir. Halbuki, hu ifadesinin 
aksi sabit olmuş, o akşam eve gel
dikten sonra, hiç sokağa çıkmadı· 
;-t lc~rnsulardan öğrenilmiştir. E· 

·~· sa.sen, değil aramak, o gece 1'1 ~ 
ıeye kızının kaybolduğuııd 
bahıetmemittir ! 

K b. ''dd ··ııel ız, ır mu et sonra go d• 
ni açıp da, karyolanın yanıJ1 )" 
anasını görünce, fevkalade ar ( 
müş, "Mama gibin, iıtemenı, 1'0 

kuyorum !,, diye çırpınmıttJr. 

B h .. ~' unun üzerine, der al ınu• ~ 
tik karıısına çıkarılan kadın, t' tı' 
altı saat sorguya çekildikten •

0 
j( 

ra, suçunu itiraf etmif, "bir de~t' 
parçasile batına vurdum, ~e 
tim,, demittir. 

bi' 
Bir kapıcı olan kocasının d ı1• 

sene evvel işinden çıkarı~ ~,· 
yoksul bir hayat geçirdikletlı tı' 
dmın bir çok erkeklerle dol~~e' 
ğı görüldüğü, lazın dilennıe1' \l 1'r 
re, her gün kaldırım üıtünde te~' 
rakıldığı tahkikat neticesinde . ,. 

bit edilmittir. Bu arada, ~"l~~pe' 
ranmıı, kızın kulağındakı ıJf 
lerle elbisesi, dolapta buluıı.;:ıııı' 
tur. Halbuki kadın, eVV'elc~d\JSı,J' 
larm çocuğunun üzerinde 0 )(ı11 
nu, bunları çalan haydutlarırı 

11
, İ' 

tren yoluna atmıf olacakları 
leri sürmüştür. di' 

K d "' f bilflle / a ının, ne yaptıgın dli>'e 
ğini söylemesine rağnıen, "' dôrı 
ce, kızın hayat sigortası~a b"l:>eı' 
bin marka sigortalı oldu~~ •JJ1'jfı 
alınınca, tnhkikat dcrinleşurı ii~te' 
kadından ı;onra kocası da, Jile ti>' 

d li11 1'1 rek olarak sigorta be e 1'"1 pi 

ma'la bu işi tasarladıkları 
le tevkif edilmiştir. . ~e' 

Vak'a Berlinde büyük bJI' 

yec!ln uyandırmıştır. 
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"A" Listesi 
'l'artre No: 

23 a. 

23 c. 

25 
29 
30 

31 

•s b. 

51 54 a. 
a. ı. 

Si c. 
65 a. 

Cfüısl 

Şekersiz tekalf edllmlş sUt (Yal • 
mz bu dahlldlr) 
Şekersiz toz &Ut (Yalnız bu dahil
dir) 
Peynir ve yoğurt mayuı. 
lstearin (yalnız bu dahlldlr) 
Yazı \'e dikiş makineleri yağlama
ğa mahsus yağlar. 
Sana;>1de milstamcl ekle gayri sa
lih hayva.nt yağlar. 
At yelesi ve kuyruğu 
Domuz kılı ve kuyruğu 
Sair hayvanat kıllan. 
Levha yaprak halinde veya sair şe
kilde kesilmiş kemik \'e tırnak 

(yalnız bu dahildir.) 
Levha yaprak halinde veya sair ve
kilde kesilmiş boynuz (yalnız bu 
dahildir.) 
Yalnız işlenmiş !il dişi dahildir. 
lncl sedefi "yalnız bu dahildir., 

KU!çe ve yaprak halinde balmumu 
"1.ııtampalllar da dahildir . ., 

65 h. Yalnız kundura cila\ mumu dahildir 
6 a. b. d. h. Gayri mamul tutkallar (yalnız bu 

6g c. 

79 
88 

a. b. 

aa a. b. c. d. 

flQ 
l!ıı a. b. c. 

126 
129 b. 
131 
ıa2 a. b 

133 c. 
159 d. 
162 
16-( a. 

d. h. 

a. b. 
c. 

•. c. 

... ' 

dahildir) 
Şışeler Uzcrine konan jelltin kap -
sUllcr ve jellıtinden mamul tutkal 
(yalnız bunlar dahildir) 

Kırmızı hayva.nt 
.Fahmı hayvani 
Sepya o·alnız bu dahildir) 
Deriler 

> 
:Makine kayışı ve sair malzeme. 
Şevyot 

M:ırin:>s (ynlnız bu dahildir) 
Şodi 

Şapka imaline mahsus tUyler. 
YUn iplikler (sair lltl maddelerle 
ve ipeklo mahlut olanlar da dahil
dir.) 
Yünden bant halinde taair bezleri 
ve torbalan, maklna J<olanlan, 
kartlar, (yalnız bunlar dahildir). 
Şapka taslağt (yalnız bu dahildir) 
Sun'l ipek. 
Halı örmeğe mahsus 
ııq.rııı. :\'e ıapka iplikleri va sun'l 
lpekten tpllk. 
Eleklik ipek etamin 
Patates unu (yalnız bu dahildir.) 
Yalnız tapyoka dahildir. 
Fosfatlı, sUUU ve sairell mUııtahzar 
unların şekersiz (nişasta müstes
na. ) 
Nebatı mayalar 

Dekıılrln (yalnız bu dahildir.) 

Tane kakao. 

ÖmUr otu. 

Yalnız sanayide mUstamcl olanlar. 

Koko elyafı (yalnız bu dahildir) 

Kırmızı nebati ve kök boyalar 
(yalnız bunlar dahildir). 

Tabii çivit. 
:ı-~ahmı nebati. 
Sair nebati boyalar. 

Debagat hult\saları, debagat mtis
tahzaratı ()'lllnız bunlar dahildir.) 
Zamkı arabl (yalnız bu dahildir) 
.Talapn (yalnız bu dahildir) . 
Kolofan (yalnız bu dahildir). 
Kom kopal 

SellUlo!t, ı;alalit \'e emsali. 
Abanoz (yalnız bu dahildir.) 
Amele \'O ııan'atkA.rlara mahsus 
altıt ve ed"vat sapları (yalnız bu 
dahildir.) 

Yalnız ağaç dUğme dahildir. 
Ağaç çM. 

Ham mantar. 
Her nevi tapa mürettep ve g&;>TI 
ınUrettcp (yalnız bunlar dahildir.) 
Tapa ve sair mamulAt. 
'.Madeni tellC>rden fırç.a ve sUpUrge. 
Sanayi fırça ve sUpUrgeleri. 
Elek ve kalbur. 

Şapka imaline mahsus saz ıerlt
leri. 

Taaiak. 
Seııuıoz. 

Adi matbaa klğıdı (yalnız bu da· 
hlldir.) 

Caın1ı, zımparalı, kumlu klığıt ve 
lnUka vvaıar. 
Canı kltıdı. 

~! klfıt ve sair matbu o -
-marda dahildir. 

lfendeae klfıdı O'alım bu dahil· 
dir.) 

Tarife No: 

341 c. 
342 a. b. 
346 c. 
358 
366 
367 
368 

370 b. c. 
376 
387 

388 

302 

412 
415 
416 
uo 
441 
U2 
4U 
4'6 c. 

468 
471 

476 a. . 

'76 b. 
477 L 

'77 b. 

477 h. y 

479 

482 ... 
49.2 

'il93 
'll95 

604 L 

507 
M9 
510 L 

515 d. 
516 
517 
519 
523 a. 
523 b. 2. 
524 a. b. 
520 b. 

Ml 
552 b. 

554 b. e. 
5M 
556 a. 
668 a. d. 

Cinsi 

Cllbız ve adi mukavvalar 
Cilllt mukavvalar. 
Yalnız masuralar dahildir. 

Ka.sarsız yalın kat iplikler. 
Çift ve !azla katlı pamuk fpliklerf. 
Kasarh tek ve daha ziyade katlı 
iplikler. 
Merserize iplikler. 
Pamuk salmastra. 
Yazı maklnaları ıeridl imaline 
mahsua bant halinde ~rit (yalnız 

bu dahilc!r.) 
Bant halinde tasir bezleri, torba -
larr, kartlar (yalnız bunlar dahil
dir.) 
Perdah için zımparalı ve sa!reli 
pamuk bezler. 
İplikler. 
Her ne"i ağ (yalnız bu dahildir. ) 
UstUpU, salmastra ve me:aıe. 
Ham kauçuk. 
Eritilmiş kauı;uk. 

Kauçuk tel. 
I.Avba çubuk ve saire. 
Yalnız sanayide müstamel bezli 
boru halinde. 
Yalnız contalık lbtlk ve halkalar. 
DökUmcU kumu (yalnız bu da -
hildir.) 
Huırlanmıo sun't değirmen taoı 

(yalnız bu dahildir.) 

Sanayide mUstamel sUngcr taşı, 

perdah, toz ve ta.oları ve kalıp ha· 
Unde olanları (yalnız bunlar da
hildir.) 
Talk. 
Tasfiye toprağı, kaolin ve Feldis
pat ve ateş tolf'ağı (yalnız bunlar 
dahildir.) 
Zımpara \'e karborandon tozu 
(yalnız bunlar dahildir.) 
Çark bileği, eye ve sair mamullt. 
Asfalt bltUmen (yalnız bu dahil • 
dlr). 

~st levha ve yaprak halinde 
"yalnız bu dahildir . ., 
Elbise, eldiven, ayakkabr \'e llm • 
b& gömlekleri. 
Mika, levha ve çubuk halinde ve 
mamulatı. 

Grafit ve mamuıa.tı. 
lift -vı topraktan au .uzaecı ve 
&kamL 

Cam çubuk halinde 
Milcerrit. 

Saat camları. 
Alltı basariye ve rennıye camları. 
Menaucat ve sana;>i levazımı \'e 
plbtik e§ya fabrikalarında mil•· 
tamel cam taılar. 
Matbaacılıkta müstamel cam bllya. 
Demir cevheri. 
Her nevi demir. 
Halis çelik. 
Demir saç ve llvhalar. 
Teneke "yalnız bu dahildir . ., 
Teller. 
Demir veya çelik boru ve raptiye· 
!eri ve sair levazımı. 

El ve maklna iğneleri, diki§, nakıı 
örgWer için. 

Demir bidon ve fıçı. 
Çikolata kalıpları, madenlerde kul
lanılan emniyet llmbalan, yazı 
maktnaaı ıertUerini ısarmıya mah· 
sus kutu ve makaralar "yalnız 
bunlar dahildir.,, 
Bakır. 

Bakır llrnba ve çubuk. 
Bakır, pirinç ve tunç, toz halinde. 
Bakır tel adileri ve gümU§ yaldız· 
1ı olanları. 

588 
569 

a. b. e. d. Alilmlnyom ve halitası. 

h. 1. AIUminyom varak ve mi.iJtahzara· 

570 b. 
57" b. d. h. 
575 
577 b. d. h. 

tı smaiye için kutular, kapaklar 
"yalnız bunlar dahildir.,. 
Kurıun kUlçe halinde. 
Tutya kUlçe ilme ve tel halinde. 
Tutya varak ve toz. 
KWçe, çubuk, boru, ve tel halinde 
kalay. 

~78 Kalay toz \'e \'arak talinde. 
580 L b. d. h. Nikel. 
Ml 
583 b. 
584 a. b. 
585 a. 
58:S b. 2. 
586 
687 L 

597 
607 b. 1. 
607 b. 2, 3. 
607 d. 2. 
608 

609 
610 
611 
612 
636 

6M 
692 

195 il .•. 

Nikel, toz \'e varak. 
Antimuan, külçe halinde. 
Sair maadln. 
Pli.tin cevheri. 

Pul, varak, tel, toz, ıünger. 
Her ne,·i tUrk meskukltı ve ziynet 
altmlan ve meıkukAtı ecnebiye 
"altm,,. 
Saat maklnaları ve aksamı 

Av tUfenkleri ve bunların madent 
ak.samı. 

Elektrot baleleri. 
Mafruk ecnebi merakibln deniz -
den çıkanlacak enkazı. 
Kaldne yaflan ve crealep. 

Tarlfe No: 

697 

698 
699 

700 b. 

702 

Cinsi 

Türk kırmızısı yağı "yalnız bu da
dahildir ... 
Transformatör yağları. 
Llğnit kömUrU mumu "Yalnız bu 
dahildir.,, 
Ma\1 ve ombıra "yalnız bunlar 

dahildir.,, 
Madent boyalar utrumer dahil 
mUstah:r.ar mu1 çamaşır boyası 

hariçtir. 
703 a. d. h. Matbaa ve çini mUrekkebl, resim 

boyaları "yalnız bunlar dahildir,.. 

704 a. 3. Müstahzar madeni boyalar "yalnız 
bunlar dahildir ... 

706 Uzvi, sun'! boyalar. 
707 Her nP.vi fenol ve anelin tozıı. 

709 Matbaacılık ve debagatta musta • 
mel müstahzar vernikler "yalnız 

dahildir.,, 

710 
711 
712 'u 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 h. 
724 
725 
726 
737 a. 
738 

Potasyom ve emllhı. 
Sodyom ve emil.hı. 
Amonyak ve emllıhı. 
Strolll!iyom ve emllhı 
Baryom ve emll\hı. 
Mağnezyom ve emllhı. 
Manganez ve emllhı. 
Kalsiyom ve emil.hı. 
Hadit ve emllhı. 
Tutya ve emllhı, 
Nikel emllhı. 
Kobalt emllhı. 
Krom emlAhL 
AIUminyom ve emllhı. 
Bakır ve emil.hı . 

Kurşun ve emlAhı. 
Arsenik cevheri "ham zırnık,,. 

Antimuan ve eml&.hı. 
b. SUlfilr dö karbon. 
a.v.h.y.k.l.m. Hamızlar UZ\1 ve gayri uzvt. 

Şap. 

Metol, .Metol idrokinon. 
768 Aseton. 
779 Aldehit formik. 
782 Lanolin, gllscrin, kazein. 
785 Karborafin. 
812 b. c. h. v. Uçan yağlar 
813 Itrıyatçıhkta kullanılan katı ve 

yumuoak cisimler. 

853 a. 
853 c. 
861 

2 
3 

' 

64 a. 

71 L 

i9 

ıos L 

130 
288 a. 

290 a. b 

295 

300 

307 b. 

316 

324 a. 

327 a. 
327 b. 

337 

343 

348 !IA 3;;ı 

35• b. 
365 

357 a 

360 

361 b. 

375 

389 

Trlkloretllen "yalnız bu dahildir ... 
Sanayide mUstamel müstahzarat. 
Kaynakta müstamel çubuklar, 
Kuş tUyü yastığı ·Uzu kumaşları. 
""'"tonda erililmlf aellWott. 
GUmU, yaldmlı Dikel tel yuvarlak. 

"l"alnız bunlar daltUcUr." 

•'D,, Listesi 
Barsak "kabu!Umuvakkat suretlle 
olanlar dahildir.,, 
Kuş gUbresi "yalnız bu dahildir.,, 
Fabrikalarda mUstameı sahtiyan 
''Yalnız bu dahlld!r.,. 

At kılından mensucat (nakliye 
şirketleri için,, "yalnız bu dahil
dir ... 

:Misina "yalnız bu dahildir,, 
Rende talaşı "yalnız yumurta am • 
ambalajı için.,, 
Fıçılar ve kabulü muvakkat sure
tlle ithal edilen balık nakline mah· 
sus tahta sandıkalr "yalnız bunlar 
dahildir.,, 
Ağaçtan her nevi dokuma teZglhı 
ve aksamı "yalnız bunlar dahildir,. 
Yalnız şapka kalıbı ve kundura 
fabrikaları için yaylı pblonlar. 

Her nevi resim fırc;aları "yalnız bu 
dahildir.,. 

KUfe, zembil "kabulü muvakkat 
sureU!e,,. 

Sargılık ince kA.ğıt "yalnız bu 
dahildir.,, 

Selofan kA.ğıdı "yalnız bu dahildir., 

Selofan kA.ğıdı rnamulA.tı "yalnız 
bu dahildir.,, 

Bir yilzU boyalı vernikli ve ya 
yaldızlı kfığıtlar ve mücellit kAğıt
ları "yalnız bunlar dahildir.,, 
l{örUklU mukavvalar •yalnız bu da
hildir . ., 

Her nevi kitap, gazete ve mecmu
alar 'yalmz bunlar dahildir.,. 

Matbu nota "yalnız bu dahildir.,. 
KA.ğıttan ve mukawadan kesllmi§ 
model \'C resimleri "yalnız bunlar 
dahildir . ., 
KAğıttan çimento torbaları "yal • 
nız bu dahildir ... 
Bank alara ticarethanelere ait dol • 
durulmuş veya tptal edilml§ def • 
d efterler, çek ve kuponlar \'e sair 
bu kabil e\•rak "yalnız bunlar da
hildir.,. 

Eşyayı ticariye ve aınalyeyi mar
kalamak için çıkartma uaulile i • 
mal olunmuş fabrika alı\meU fari 
kaları "yalnız bu dahildir ... 

Pamuktan ağ imaline mahsus ip -
llkler ve sicimler "yalnız bunlar 
dahildir • ., 
Pamuk ip, halat "yalnız bunlar da
hildir ... 

Hortum, makine kolanı, taııir tor
balan ve bant halinde taııir bezle
ri ve kartlar "yalnız bunlar da
hildir ... 

Tarife No: 

393 a. 

417 a. 

417 b. 

424 

U5 a. b. 

462 

463 a. b 

467 c. 

481 c. 

490 

515 L b. C. 

621 

527 
528 L 

529 a. 

529 d . 2 

530 

531 a. b. 

535 b. ı. 

538 a. b. 

531! d. 
538 h . v. 

545 b. 

546 a. b 
558 c. 

1>65 b. 

617 b. 

625 
64!) b. c. ı. 

655 

656 

61'>7 

658 

659 

660 

661 

662 

663 

665 

667 d . h . 

669 a. c. 

671 

Clnsl I 

Amerikan bezinden dlkllmJı. ~ 
patronları "Yalnız bu dahildir.,. • . ~ 

Sargılık kaba be% ve k&Davi1 
"yalnız bunlar dahildir.,, 

Çuval "yalnız bu dahildir.,, ~ 

Hortum, makine kolanları, kartı.a:c 
ve bant halinde ta.sır bezleri. ~ 
torbaları ve kovalar •·yalnız ~ 
!ar dahildir.,, 

Otomobil, araba ve sair naklly4 
vesaiti tekerleklerine maha 
sus iç ve dı§ IA.stlkleri "yalnl% bwı• 
lar dahildir.,, 

Lltoğra!ya taşı "yalnız bu dahil• 

di~.. ı 1 
Mihenk taoı "yalnız bu dahildir .• 
Büyüklerimizin heykelleri uyaJ°Da( 
bunlar dahildir.,, 

Ateş tuğlası ve 
bunlar dahildir.,, 

toprağı '')'alnıll 

1 
Alelıtlak makine akaamlle ecuaı 
kavanozu "yalnız bunlar dahil~ 
Sanayi Iev8.%lmı olduğu takcUrd41' 
"yalnız bunlar dahildir.,. • ~ 
Ray ve aksamı "Yalnız bu dahil 

dir.,. ~ 

Tel halat "yalnız bu dahildir.,. .., 
Kaba zincir "yalnız bu dahildir.,. 
Dökme Font boru "yalnı% bu .. da~ 
hlldir . ., 

Dahilen te•crit edilmi§ gal\~ 
elektrik boruları "yalnız bu d'a'hn~ 
dir.,. ) 

Vesaiti nakliye dinglll ve yaylan 
"yalnız bunlar dahildir . ., 
Madenlerde kullanılan hava boru • 
lan. "Yalnız bunlar dahildir.,, 
VantılAtörlU ocaklar "yalnız bq 
dahildir • ., 

Her ne\•I testere "yalnız bunlar. 
dahildir.,, 

El alttı "ziraat alttı mllatetna.,. 
Burgu, pergel ve sair allt "Yatma 
bunlar dahildir.,, 

Balık iğneleri "yalnız bunlar da .. 
haldir.,, 

Kalem ucu "yalnız bu dahildir.,, 
Altın yaldızlı bakır tel "yalnız bu 
dahildir.,. 

Gramofon pille matrisler! "yalı:ı.ıs 

bu dahildir . ., 
Su, elektrik, gaz .aaUeri, t&luıl· 

metreler ve ak.samı "yalnız bunlar 
dahildir.,, 

Yalnız tıbbi, ilmi havadis ve aktU• 
alite filmleri dahildir. 
Fenni al!t "yalnız bunlar dahildir,. 

Lokomobil, lokomotif n yol silin
dirleri aksamı "yalnız bunlar da· 
bildir.,, 

Tari!enln 648 den 653 tlncU madde• 
lcrlne kadar me:r:kur makineıe"i1a 
al<samı "yalnız bunlar dahildir" 

Klğıt imaline mahıus maklnele( 
aksamı "yalnız bunlar dahildir,, 

.Mensucat makineleri ak1amı "yal• 
nız bu dahildir., 

Bu maddede mezkur bilumum it 
makineleri ak.samı "yalnız bu dil• 
bildir,, 

Deri makineleri aksamı "yalnız blJ 
dahildir,, 

Diki§ makineleri \ 'C aksamı "yalıu9 
bu dahildir,, 
Matbaa makineleri aksamı "yalnnl 

bu dahildir., 

Maddede mezkür makinelerin aluı&• 
mı "yalnız bunlar dahildir.. l 
Diki~ ve yazı makinelerine alt tab
la, kapak \'e ayakları "yalnız btı 

dahlldir,, • 

Her nevi tulumba ak.samı "yalnıt: 

bunlar dahildir ... 

Otomobil karoseri ve ıasi aklanu 

ZatUihareke yük arabaları "yal.nııı 

bunlar dahildir,, 
Süpürge, sulama ve itfaiyeye alt 
zatUlhareke arabalar. 

677 676 - 670 numaralarda muharrer 
arabalann fUilerl ve akaamr ...ı
resi "yalnız hunlar dahildir,. 

682 a . b. 1. e. h . Buharlı gemiler "yalnız bunlu 
dahildir,, 

682 , .. Balıkçı gemileri "moUSrlU mo~r-

683 a.b. 1. 

687 

689 a. 

689 

690 

693 
695 b. 

695 c. 
705 

süz,. "yalnız bunlar dahildir,, 

c. h. Motör!U gemiler "yalnız bunlat 
dahildir,. 

Deniz mahaulAtı saydı için her ne. 
vi merakip ve vesait "yalruz bun
lar dahildir,. 

Demirden salapurya, mavna ve 
ıaire "yalnız bunlar dahildir,. 
Müteharrik kapaklı dub&lar ..,. 

saire "yalnız bunlar dahildir,. 
Sabih vinç ve tarak gemllerf 

''yalnız bunlar dahildir,, 

Tayyare, hava aefineleri ve aalre. 

Benzin. 

Petrol • 
Ağaç aoısı macunu "yalnız bu da
hildir,, 

(Yarın devam edecek) 



Sayda 10 

1 Hik.i.y .. ı s E LI ME 
Ressam Hilmi, Selirnecfen ay· kurJUrr, omr sadece yaralamk]a 

rılmağa karar verdiği gün otuz kalmamı§tı, izdivaç meselesini de 
iki yaşına. gİmıi§ bulumıyordu . • • öldürmüttü. 
B'u ayrıhğm gayet basit bir sebebi Pli1mi kendi kendine: 
vard: Hilmi evlenecekti. - Olur §ey değil~ diyordu, bir 

çılğının yüzünden başıma neler 
geldi. Benim bunda ne kabaha· 
tim var .. 

Daha doğr:uau, Hilmiyi, teyzesi 
Refika Manım evlendirmiye ka • 
rar vermi§tİ. 

Kandillideki teyzesini son zi • 
yaretinde, Hilmi Refika Hanı

mın, birdenbire: 

- Oğlum, beni dinle.. Methur 
hir Tessam olduğunu biliyorum .. 

' Fakat bizim melekette ressamlı
ğın da ne demek olduğunu sen 
mliyorsun. Seni evlendireceğim .. 

Deyişine menfi cevap verme
mi!f i. Teyzesi devam etımişti: 

- Vakıa, servetim, sana her 
ay verdiğim y.üz elli lirayı kese
cek hiı: vaziyete girmedi amma 
bulira~ beni de sarstı. Bir çok 
yerlerdeki paralarımı alamıyo
rum .Faizlerini bile ödeyemiyor
lar. Bunun için ben ölôükten son· 
r.a seni de dii§üner.ek, ıana, bu ci
hetten de mükemmel bir zevce 
buldum. Zaten tanırsın ve emi • 

· nim hotuna da gitmiyecek bir kız 
değil .• Şükrna !.. Hem, Şükran 
-Bunu bana annesi söyledi -
seni Şükranla kabule hazırmışta .• 
Hınzır oğlan, l>ak, haberin bile 
olmadan etrafında yanan tutu· 
~lan bulup meydana çıkarıyo· 
rum.. KaJk teyzeni öp bnkayrm ... 

Hilmi, teY,zesini kucakladL •• 
Böyle teyze dostlar baJına ... Refi
fta Hanım: 

- Demek anlqbk, diyordu, 
kendilerine kabul ettiğini haber 
vereyim. Şükrancık sevinsin! 

• • 
lıte Hilmi bu mükalemeden son 

ra Selime ile ayrılmıya karar ver· 
di. Hilmi Selimeyi iki sene evvel 
tanımııtı. Bir sinemanın bekleme 
aalonunda gramofon plAkları ıa· 
byoııdu. Hayabm kendi başına 
kazanıyor ve tamamen de serbest 
bulunuyordu. Pek tabii, Selime • 
nin, Hilmiden: daha evvel atıkla
rı obnamıt değihii. Buna muka
bil de Hilmi de ağzı süt kokan bir 
erk~k değildi. 

Hihni Selimeyi, Selime Hilmi· 
yi sevmiıti. Fakat hiç, bir vakit 
biriliirlerine büyük büyük vaitler
de bulunmamıılar, ölene kadar ay 
nlmıyacaklarını yemin etmemi§· 
lerdi._ 

• • • 
Hilmi köprüye çıkarken hep 

~unları duıünüyordu. Az kalsın, 
dalamlıktau denize düşecek, va
pur ile duba arasında: kalacaktı • 
Bereket Tel'lin çimacı IC:olundan 
tutup onu kurtardı. Hilmi: 

v "L..• 
-: erı11111' sadakam varını, .. 
Dıye söylenerek, Beyoğlundaki 

apartımana geldl. Fakat yandı -
yordu. Çünkü, ~ üzeri Seli· 
me eve gelip de lılilminin kararı· 
nı öğrenince çantasını açtı ve 
tam: 

- Selime, aıltmıızı hayatımın 
sonuna kadar aziz l>ir hatıra gjbi 
saklıyacağım ... 

ll>iye batlad1ğt cümleyi bitirece
ği sırada : 

- Fak.at ben seni seviyorum .. 
Dfye bir çığlık lCopararak, çan

tasından çılcar.dıjr küçük. bir ta
bancayr ona doğru uzattı ve ateş 
etti. 

Hilmi bundan sonıUHU hatır .. 
lıyamıyordu. Gözlerini qtığı sı • 
rada iendi'sini &ir nastalıane ya
tağında buldu. Bereket versin 
kupıa l&Clece emuzun• tlehnitü, 
yarası P.ek ağır değildi. Y almz, bu 

.... ~ 

Hilmi iyileJip de sokağa çıkın· 
ca, bir çok tanıdıklarının kendi· 
sinden kaçındığını gördü. Her· 
kes: 

- Za•allı Selime! 
Diyordu, ve sanki kaöahat Hil

minin: idi. 
. Hilmi, mahkeme giinü, Selime
den hiç bir !İkayeti olmadığım, 
tabancanın kazara kendi elinde 
patladığını söylemesine raHımen 

etrafındaki bu gayri müsait ha· 
vayı değiştiremedi. Herkes, hafif 
bir para cezasile yakayı kurtara
bilen Selimeye acıyor ve Selime· 
nin, mahkemede: 

- Onu hala seviyorum .. 
Dey,işini, bir kadın atkının ne 

kadar kuvvetli olabileceğine tim
sal addediyordu .. 

Hilminin teyzesi demişti 1'i: 
- Sen biraz seyahate çık, bu. 

mesele unutulsun .. 
Hilmi bir. çek aldı tezY.eıinden, 

ve seyahate çıktı. 
Altı ay kadar Avrupada dolaı· 

tıktan sonra, döndü ve sadık kal· 
DU§ bir arkadaşına sordu: 

- Selimeden ne haber?. 

- Geçen gün gördüm, Hala 
Hni seviyol'llWf .. Av.delini bekli-
yor ... 

Hilmi, korlbıaundan..dal\a. o ak· 
fam geri döndü ve bu sefeıı Mı· 

sıra gitti. 0tadan Hindistana ka· 
dar uzandı. Bereket versin peşin
den teyzesinin çekleri yetişiyor· 

du. Miıamafih arada bir çok tab
lolar da yapıp tatıyor ve şöhreti· 

epeyce artıy.ordu. Nihayet alb ay 
sonra tekrarı döndü. Beyoğlunda .. 
l<i apartımanma indi. 

. Ertesi sabali erkenden kapı ça .. 
lındı. Hilmi: 

- Acaba irim?. 
Diyerek gidip kapıyı açtı ve 

rengi ıap aarı, geri çekileli. 
Bu gelen, Selime idi .. 
Selime, Hilminin ta gözler.inin 

içine l)altaralC: 

- ll>ünı alqam geldiğini biii-· 
Jl'Ordum, dedi, liu ıa&ah da eriten· 
den ben geldim .. Nasılsın oaka .. 
hm?. 

Hilmi titriye titriye dütünüyor· 
du. İçinden: 

- Benimle eğleniyor, diyordu, 
acaba naııl elinden kurtulsam .. 

Maa.mafih, ceaur olnıaja karar 
vermitti: 

- Çok. iyiyim! Dedi, sen naaıL
sın? 

Selime, gene çantaum açıy0,. 
du. Hilmi birdenbire sıçrıyaraft 

haykırdı: 

- Selime ... Yapma .. Selime .. 
Fakat Selime ona hayretle ba .. 

layordu. Çantasından çıkardığı 
pudra kutuıu elinde, pylece don

muş kalmqtı'" 
- Ne oluyonun, ne var?'. Ha .•. 

rene mi tabanca zannettin? . 
Kahkahalaıılaı sii.lerken , ili~e 

ediyoııdu : 
- Vah yavrum .. Vah.. lnıan 

bu iti ikt defa yapamaz •• Hem' ıeııı 
1-na liyık de değilsin .. Emin ol .. 
Yavrum .. Senden sadece mek
l'uplannu ~e s .. imlerimi iıteme· 
ğe geldim .• E.•lfteeeğim de .. Bunı. 
ların 1enin ıibi Lir adamın elinde 
hlmuım iatemi7orum.. ..... 

VAKiT 26 T eşrinisaoi 
.................................................. . : 
i Vakıt'ın avQkatı i Pe.raı(daki Doktor Teyze 
I••••••• •••••••••••••••••••••••-•••••••--•••••I ·-······················································--·· 

Şiddetli bir geçim
sizlik aynlıf a 

sebeptir 

• 
Annesinin ve teyzesinı 

Akçaıehirden D. K. imzasile 
soruluyor: 

acıyarak öldürdüğü ge 
"On sene evı•el validesi ı·elat eden 

kızımı şimdiki re/ikamın karda,.ntı. 

yani kain biradere kanunu medenf 

Kör ve yarı mef lôç kalan gen 
öldürülmesindeki soğuk kanlılık 

dairesinde nikcihlarını yaparak ver- V akıt karilerinin dikkatinden 
dim. Fakat çok aldanmıJlm. Daha a- ~amıt olmalıdJT:- Yakınlarda 

radan sekiz ay geçmeden geçirmiz- , (Prag:) da kazaya uğramış bir 

lik. başl~dı •. y ~gti~e se~ep te kı~ınun.ı !en.~i an~esi \Pe teyzesi. acıyarak 
kaın valıdesıdır kı, benım de kaın va: oldurmege karar vermıtler, teyze 
lidemdir. Kain peder. sekiz sene evvel bu kaı:an tatbik etmiş .... 
vefat etmiştir. Damadım olacak adam Hadisenin akıt tarzını gözden 
ı•alidesinin sözünden başka bir şey g~irelim: 

dinlemez. Kendiainin tahsili yok. Kı- ı _ Kazaya uğrıyan genç Pe· 
zımın ilk tahsili tam ve kuvvetlidir. ter liae talebesidir. 
Kain valide se cahildir. lmanlığa ya- 2 _ Bu genç kimya tecrübele
kışnııyacak her şeyi kızıma yapm«k ri }'&parken bir patlama. yüzün· 
istiyor. En ziyade kıskançlık. Hatta den yan mefluç bir halde kalmış, 
beşeri ilıtiyl!Ç ı·e temasların vukuıuıu 

ı 1'ör olmuş, kolu sal<at1anmış, liü-
lıissedersc lıenıen gürültü başlıyor. tün vücudü, muhtelif yerlerinden 
Tarilıten üç ay evvel kızıma vermiı 

yaralanmıştır. 
oldukları nifan ve zifaf hediyelerini 

3 - Annesi ve teyzesi haşhaşa birer behane. ile kısmen ve bir k'Umı· 
vennitler, genci, ıttırap çekmek

nı da alenen kocası aldı. Bizim ver· 
t.en..IWrtarmak için öldürmeyi ka· diklerimizi de iade etti. Bir gün da• 
ııarlqtmmışlar. 

madım olacak adam karısına valide· 
sinin telkinatile se.nı boflyaaağım! 

lıaydi malikemeye gidelim demi, (Bu
na sebep trr çocuğumun rahatsız olup 
tarla ve dağa gifmemnidiıı) Evdmr. 
at11u1.lar.. Kı~ doğruca benim evime 
geldi ı:e bir da/ıa gitmedi ve gitmiyor 

kocası da aramıyor, iki ailenin araaı 
açıldı. Bendeki kızları da bittabi an

nesile al<ikayı l:eati. Çünkü onu da 
dinlemiyorlar. Kız Rafi11yen lio~· 

mak istiyor re lcocaaını sevnu11liğfnL 
söylüyor. Mahkemeye müracaat et
tik. Sulh te,ebbüsü yaptık. KoC08ı 

mahkemede (evime gelsin baktullln) 
dedi. Evi müsait değildir. Bir mutlak 
bir yatak odaları var. Burada karı 

koca, l'alidesi bir. de yirmi yQ.fllUla 

erkek kardaşı yatıyor. Kız ayrı ev 
tutup va/idesinden ayrı kendisine 
bakarsa suUı olurum dige hümü ni
yetini gösterdi. Kocmn kabul etmedi. 
Sulh teeşbbüsü akim kaldı. Uç ay z~ 
fında ayrılma, boşannuııdavaa açabi
leceğimizi hakim bildirdi • 
Şimdi ne yapacağız? ·vekil tutalım 

mı? Nasıl ayrılacağız? Ve ben bu 
dertten nasıl kurtulacağım?,, 

Akçaıellirde De K. Beye 
cevabımız 

4 - Teyze, genci ziyarete gel· 
mit. Y.&tağınm kenarına oturmuş, 
odanın tenha bulunduğu bir sıra
da evvelce hazırladığı revolveri 
çıkanDtJ, başına üç, kalbine bir: 
kurşun sıkarak hastayı öldürmüş. 

5 - Öldüren teyze, doktor· 
dur. 

6 - Anne ve teyze hareketle
rinin çok insani ola\ığunu söylü
y:orlamuş. 

SOn zamanlarda bizim ve başka 

memleketlerin gazetelerine akse • 
den aabıta vak'alannda ıık sık 

yenilikler görü im eğe başladı: Ar
tık suçlar, cinayetler.de asri bir 
tekıoikle cihazlanıyor, Başka tür· 
lü· de olamazdı. iyiler gibi kötü .. 

leıı de fenden pay almak istemez· 
ler mi? Zaten iyiHK- ve kötülük 
mefliumları üzerincf e asırlardan· 
beri bu kadar ihtilafa dütüldük-
len aonı:a iyi ve kötü aııasındaki 

farkın anlafılması epeyce güçieş· 

miftir. fyi ve kötünün artık pren
aipleri değil, cemiyet hayatında 

zaman ve mekinla değişebilen 

kaideleri aranıyor. Hülaıa, ahlak 
ta telmikleşiyor, Heraklit'in (dai-

tarzındaki derinliklere dalın 
tiyata uygun düşer. Vakıa i 
yetle öldürmek beşer tarihin 
ni bir şey değildir: iptidai 
yellerin içinde işe yaraınıy• 
but yaşları ilerliyerek zayıf 
insanları öldürenler vardır. 
ta böyle cemiyetlerde, hasta 
babalarını, • cesetlerine li 
mezara n:ıil etmek için • 
evlatlar bile bulunurmuş. 8 
bu hareketler iyi niyetle 
yor; şu halde mahiyetlerind 
nevi a:h1akiyet vardır. (Anı 
niyetlere göre ölçülür) sözü 
ta eski bir hukuk düst" 
(Cehennemin kaldırımları iyİ 
yellen yapılmıştır) sözü d• 
Garp darbı meselidir. Bu 
ikisinde de doğru taraflar • 
Öyle olduğu içindir ki aral 
daki botluğu doldurmalt 
dile sarfedilen emekler fa 
sayılamaz. Bu türlü emekler, 
olmazsa ahlak mesele.ini • 
lik (kıymet hükümleri) d 
bir pamuk ipliğine hail 
miştir. Bu ipliğe dayanrkhlı 
mek artık, cemiyetin işidir. 
bunlara r.ağmen, şu doktor t 
hadisesi, bana çok bakir biı 
zu görünüyor: Hasta yei 
öldüren kadındır, teyzedir v• 

• 
doktordur. Hadisenin bekir 
le bu üç vufinı bir araya t 
şından doğuyor:. Doktor 

Kanunu medeninin ezcümle 
134 üncü maddlesi ile boşanma' 
isti ye bilir. 

bir tetrih ameliyesi yapar ıi 
iyi Dir niyetle, sıfırın altmb 
derecelik bir soğuk kanlıb 
volverini çekiyor ve zavallı 
nini öldürüyor ... Teyzenin 
nile bakılırsa, bu hareket, 
kanserin ilacınr öulmak, h ·· 
yapmak, ömrü uzatmak. •• 
linden çon insani bir iyilikti"· 
dani takdirlerin, hükümlerİJI 
ğişebileceğine iıte pek ca 
misal daha .... Hakikaten 
ve cemiyette vicdanın hü · 
zamanla, mekanla çok deği 
yor ve bunun icin onun hü 

mi oluı) umdesi ahlaktaı da yer rine (kıymet liÜkümleri) 
buluı-or. Şimdi bu geniş görüıle yara§ıyor. bu değişiklikleriılı' 

143 üncü maddeai mucibince de 
münasip maddi bir tazminat isti· 
yebilir. 

Sulh mahkemesindeki tetebbü .. 
sattan &<>nra vakit geçirmeden 
mahkemeye gitmeli, iki nüıha o· 
larak bir arzuhal verip birini lias
ma tebliğ ettimıeli. Arzulialler 
kızınız veya vellili tarafından im
zalanacaktır. Vekile pekte iliti· 
yaç yoktur. Şiddetli bir geçimmz. 
lik bat gösterdiği ae&ep göste:-ile· 
cel< ve bu ispat olunacaktır. İapat 
bilenle~İ11; gelip o sebebi söyleme· 
si ve artdt geçim kabil olmadığı
llI teyit eyle.meaidir. Şahit kadın 

veya erkek:müıavidir. 

Evden çıkabilir mi,im-? 
Sultan hamam, Hüdaverdi mm 

No. 15 te Eminı imzaıile sorufu
yor: 

"Bir acne müddetle bamukaı:ele bir 
eve kiracı oldum. Altı ay oturdum. 
Kirayı muntazaman verdim. Ev sahi
bi hanım üe refikam uyuşamadı. Si· 
nirli ve lıasta oltlu. Artık bu evde 
oturamıyacağız. Mukavele müddeti 
dolmadan şimdiden bir doktor rapo
rile evden rıkabilir miyiz? 

Emin Beye cevabınnrt 

Kanun: Mucibi akdin icruım 

leadm katillerin coğalması bile l>i- ' .. b ~· b: t ki .. 1 dox.rd - mus eL ır e mu e • 
zi mütehayyir etmiyor. Şu Prag· 
daki doktor teyze bir katil midir, 
yoksa ~fkatli, merhametli bir 

kurtar.ret mıdır? Hele anne nedir, 
ne biÇ,im inıand'ır? Bunu lieıtir· 
mek .kolay, değil •.•. Medeni ın .. 
aanflll", bugün llukuk-bakışile bun
ları birer cani gibi · görebilirlet; 
muhakeme eder, belki de ağır. bir 

ceza. ~rıebilirler. Lakin bununla 
meaele halledilmi, olmaz. Zira, 
doktor teyze kendini masum ve 
hatta. bir i,iiik kahramanı gör

mekte devam ediyor ve gitgide 
G ve lmardaıı gibi dü,ünenler ço· 
ğa-l11"1S' Bir gün yer yüzünün mede
ni. mabk.emeleri de bu yeni görüşe 
uymak mecburiyetinde kalırlar. 
Şu halde şimdiden doktor teyze 
ile kat:daşının düşünüş ve duyUf. 

===.-=a:::::::::::::n:m:::=:::::::::::::::::::::: 
tahammül edilmez bir hale geti
ren sebepler huduamda fesh hak
kı verir. Hastalığın cl'erecesi.. 11ö7le 
bir sebep teşkil eder mi?' Hasta· 
lık evden mi geliyar? Bunları 
doktor raporu tayin ve mahkeme 
ta1ulir eder. Yani mesele kanuni: 
olmairaıı ziyade tal:diritlir. Bu· 
Iunduiunuz vazi.yet&e feah için 
batka >:ol yoktur. 

türdüğüne, vicdanımızın ~ 
içe doğru ve - uzviyetin dis-:, 
halarmda görüldüğü gibi " 
leli sıçrayışlarla ilerleme:; 
duğuna İnanmak ta hoşutll 
diyor. Hukuk dedieimiz ,e1. 
nihayet, böyle değişen, te 
veya sıçr.ayıtlar.la tekanıül 
ahJaltın, - daha ziyade 
gözeten • asgari derecesi~ 
Şu halde mahkeme, a ~ 

kıymet hükümlerimizin pef_.;, 
caktır. Lakin inaanın kend• 
ğenmeıi ve kendine gi.i# 
kendiıi için kuvevt kaynai' 
bildiği kadar, zaaf ve 
sebebi de olabiliyor. Böyle e 
... . . d sı"rgelP gu ıçın e acrrna ve e 
gu]arının en yüksek der 
temsil etmesi beklenen '/e' .,_ 

bir cemiyetin içinde yetiteO ..-; 
§ıyan doktor tey;~eni.n ha~ 
sana ümit ve endtşe. ıle .k jOIİ" 
heyecan veriyor: Oını~ıJıl- ~ 
dın kabiliyet ve cesaretı _ ~ 
latılması güç bir ıefkatle 
meıini alkqlamaktan, e~ 

ı:.. ka • · biSI de ou nıı cesaretın 

kadar götüreceğİDİ diit ·· 
doğuyorl 

Nevzat 



~ ....., 26 Tetrinisani 1932 

Yarının Harpleri 
---"----··-············ ... ····---.. ·· 

1 Dehşetli tanklar, maki-
ç neler, her şey motörlü 
r Frinsızordularmın son manevralarında 

görülen manzara pek müthiştir ! 
Franaızlar bir taraftan ıulh di- alit ve edevatı huauai otomobille· :e bağmyorlar, diğer taraftan re müe11eatir. 

32 ıeneai manevralarının pek 932 Eylul tarihinde Franaada 

VAK~IT~=========~====~~:-=:===============-==~-=-=~~=S=a=~=h==tt=ıc::::1 , ' Doktorlar 
Doktor 

Ara Nlşanyan 
Muayenehanesinl Beyoğlunda Tokatllyan 

oteli yanında Mektep aokağmda 35 DU· 

marada yeniden kUşat etmiştir. 

Hastıılarmı her gün aabahtruı akşama 

kadar kabul eder. 

Telefon: 40843 

Doktor 

Arlstldi 
Muayenehanesi: EmlııönUnde EmlııönU 

Han UçUncU kat numara 8 

Asabın mukavemet kuvveti tükenince 

rarlak olduğundan bahsediyor • Şampany cephesinde cereyan e· 
ar. den manevralarda hazır bulunan 1•-------------11ı 

-en küçük bir heyecan sonsuz bir ümitsizliğe, en hafif 
blr sada en yüksek .b~r gürültü hisstnin husulüne,_ h_emen 
hemen her cisim sızı kızdırmağa sebep olur. Butun ra
hatsızlıklar. heyecanlar .. ~''. Adalin tabletlerinin si
nirleri teskin edici tesiratı sayesinde izale edilebilirler • 
Adalin tabletleri aynı zamanda asabı da kuvvetlendirerek 
kederli zamanlarda insanın biricik mel'cei olan derin bir 
uyku temim eder. 

' 

bo Japonya Mançuride Çinlileri ordular bütün bu motörlü tetkilat 
. iazlarken sükun ve asayite ih· l la mücehhezdi. Manevra sahasın· 
~~acı olduğu nu söylemitti. Yapı- da görülen bu deği9iklikler hiç 
~ ~anevralar milletlerin kendi· bir suretle eıki harp sahnelerine 
~bir tecavüze kartı müdafaa benzemiyordu. Efrat yorulmuyor, 
~bilmeleri mah~!etindedir. Şu daima zinde bir faaliyet arzedi· 

.. de herkes ıulhu arzu eder gö- yor. Dövü§me kabiliyeti edilen 
liİlıüyor. tahminlerin fevkinde kalıyordu. 
Fransız erkanı harbiyeıi dört Bu manevralara nezaret eden M. 

lellelik bir harbi intaç eden 918 Penleve bilumum Franıa erkanı 
~lleai mütarekeaindenberi iıtik- harbiyesine verdiği bir ziyafette 
~e vuku bulabilecek bir harp dem ittir ki: "Şimdiye kadar ta • 

~ ında fevkalade kıymeti haiz hakkuk ettirilen terakkiyi takdir 
plan aramakla meşguldü. Çün- ettim. Bütün bu yenilikler muhte· 
harp bitmiş fakat diğer bir 

l_b k rilerin icat huıuaundaki hayati -°"? e giri9me için hazırlanmak-
lt · yetlerine bir teref ve aıkerlerimi· 

ııtical göıtermek lazımdı. Fa-
~t bu harp ne tekilde olabilirdi? 
ite bu meaele 918 ıeneaindenberi 
~k kumandanları itıal edi

zin bu makine ve vesaiti kullan· 
makta gösterdikleri meharet in • 
sana takdir hissi veriyor.,, 

Doktor 

Cavat N. Zekai 
Sinir mUtehassısı 

Cuma ve pazardan maada gUnlerde saat 

3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

Muayenchancslnl Babıt!.11 karşısında An· 

Kara caddesi No. 47 ye tevsian naklet -
mıotır. Telefon muayene: 23469, 

lkametglh: 60740 

Doktor 

Emin ŞUkrU 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

latanbul Sultanmahmut tUrbesl, Babı-

1 

dal in 
tabletleri. 

ECZANELERDEN REÇETI! lı..E ALINABILIR 

AJI caddesJ, No. 10. Telefon muayeneb3· ,İİİİİİİİİU!fi!f!i!! s. HAYIM fi!iiiii!ii!§if:i' 
ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 

"Her gün öğleden sonra saat 16-18., 

--u,-0-,0-a--o-p._er_•_tö-r-do-k-to-r-·
1 m~ iflas Tasfiye Satışı ıill 

HH ıstanbul Birinci lflAs Dairesinden : !Hl 
F u 8 t H 8 mit m: iflas etmiş olan Beyoğlu Tepcbaşı Pcrapalas karşııında halıcı m 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hrurtaııkları mOtehassw 

Muayenehane: Tllrbe, Mahmudiye cad· 
dest. No. 10. Telefon 22622 

.... . .. 
ii:! berveçhi itidir : !:! 

)Otdu. Bunun halli için on dört Fransanın ıon zamanlarda inta 
~denberi uğratılıyordu. Fakat edilen tankları ıayet cesim ve o 
"it feY kararlattınlamıyordu. 932 ni•bette seridir. Büyük toplar ta· 
teı.eıinde bunun halline muvaffak fır, en genit çukurlardan geçtiği ı•-O-p_e_r_a_U_Sr---U-r-o-lo_g_d_o_k-to-r-·11 

bldular. Bugün denilebilir ki bir gibi derelerin üzerinde bir gazal Mehmet Ali 

~m ve antikacı S. Hayım efendiye ait ve (Şark Müzesi) namile ma· mı 
:m ruf magw azanın tasfiye satışma başlnmlmışhr. Mevcut emval mı 

ifü Hahlar : - Kuba lsfehan, antika lzmir, Kula, Gördeı, Bu- fü 
fü! hara ve her cins Tiirk ve Iran nadide halıları. m 
m~ Antikalar vesair Etyalar-.. Sevr ve Viyana.! ~lö, blan,Acem m!

1 
m: tabaklar vazo ve kaseler, gümuş buhurdan, kulaptan ve hokka m 
m~ takımları, tepsiler, murassa kılıç ve bıçaklar Türk, Iran •.e Arap m: 
mi bakır tepsiler, kandiller, şamdanlar, yazm~ lrn_ran ve ~ıtap!ar, füi 
:;:: muhtelif acem minyatiirleri, Avrupa graYurlerı, mubtehf Hınt, füi 
i:i
1
: Sahavi ve Acem işlofeleri, suzeni iş!emeler, ~uhar:a. işlemele~i ma 

t'ıf Ajur perdeler, muhtelif eski 1 ürk ışlemelerı, lngıliz ıaatlen, !ii! 
~::i muhtelif Edirne sandık, betik ve masaları, vitrinler, kliselere Is=~ 
m: ait muhtelif ikon ve kürsiler ve sair nadide antika ve eski ve ıifİ 

lrp halinde Frama ciheti askeri· gibi 11çramaktadır. Hüliaa yarı • 
)eainin ne suretle hareket edeceği nın harpleri çelik, makine, motör 
ili teıbit etmiıtir. Bu harekete ait ve gaz kuvvetlerine istinat edecek 
.,~amnumı en Heri ait· demellth'. 

"1it fenni fekiJlerini ihtiva etmek
tedir. 'fibi ile Şövriye arasında ce
teyan eden ve on günden fazla 
devam eden manevralarda en zi
)-de muvaffakiyetle hizmet gö
~ F ranaız ukerl fen heyetinin 
llfa ettirdiği ıeri ve muazzam 

İtalya kralı Mısıra gidecek 

Roma, 25 (A. A) - Gazeteler
ce haber alındığına göre kral, 
Mmr kralı Fuadın geçenlerde 
italyaya yaptığı seyahatı iade et
mek için Şubatta Mısıra gide
cektir. 

SEYRISEF AIN 

~ar olmu9tur. 914 ıeneıi mu· 
lct. ebeıinde galebeyi fazla ateı 
t ~f eti temin etmitti. Halbuki 
) tluJ ayı zarfında viıi mikyasta 
.. 'Prlan manevralar ordunun ha- i\lcrkezı idaresi Galata ~öprülıaşı B 2623 .- lce $o l ıe ı\, Si rkecl l\1 ühürdar zade l lan 22640 

~· t ve ıür'atini temin etmek aa· 
'it 11lde müımir neticeler vermiş· 
~I S~ri tank gruplarının ilerle· 
~etı yanında atlı ıüvarilerin 
~ktleri bir kaplumbağaya 
il. ~•Yor. Binaenaleyh öyle anla
~~r ki harpte muvaffak ol· 
~ ıçın en emin yol orduların 

'' r ve makine kuvvetlerine iı· 
di t etıneıi muktazi görülmekte· 

Kadıköyünde Hünkirima
mında Şamfashğı sokağında 
oturan ve 16 • 11 - 932 tarihin 
denberi v8%ifesine gelmediği 
gibi evinde de bulunmıyan 

kömür kısmı memurlarından 
Cevat efendi 28 • Teırinisani 
932 pazartesi sabahına kadar 
vazifesine gelmediği takdirde 
müstafa addedilecektir. (62 24) ~ 4layların, taburların, bölük-

'~ lnüfrezelerin, velhasıl dai- l•••••••••••••lmi 
~~;lihlı motosikletli, zırhlı oto- Sadıkzade 8iraderfer 

Vapurları 
KARADENiZ VAPURLARI 

~~er,. tanklar, motörle müte· 
tthhe lnıtralyözlü arabalarla mü
li~ ı olınaıı ıarttır. Bir muha· 
lh .... ~ h.rbetmek için tekerlek ve 
~ ""'tGte ·b . q'-la 1 tıyacı vardır. Keza or
t.._ tııı eıd • • • ..,., • a cepane ve ıaıreaını 

~I -cak biliimum nakliyatın mo-

'tit ~ ~Üteharrik ve bütün bu ve· 
le iJtt~ 111

2; düz yollarda yürümek· 
~e het .... e~eyip inhinalı arazide 
deı-ı tiitlu tabii mevanie kartı 
.t~ eltıek kudr t' . .. ı·d· 
~le h'l" e ını goaterme ı ır. 

'tt 
1 Ulnuın uf ak ve büyük ce

"'eJc i ~ top taııyan arabaları çek· 
il._ - Çııı katırı · ·· ı 
~ ar yerıne motor er 

e edilın· . 
~ ııtır. Telıiz telgraf 

DumluPınar 
vapuru PAZAR 

27 Teş.aani 

gllnU akıamı ıaat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 

(Zoaguldak, laebolu, Samıuo, 
Ordu, Gireıoo, Trabzon ve Ri· 
zeye azimet ve avdet ede-
cektir. . 

1 
Fazla tafsilit için Sirkeci 

Meymenet hanı altında acen· 
tahğına mUracaat. Tel. 22134 

h·•nsı ı ı 
ualll z 1 <. Romatizma, Sıraca, Kenıik, Sinir, 
k,ta ar, Verem hastalıklarına, yürümiyen, diş çı-

lllıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

idrar yollan baııt.thldarı mütehaısm 

EmlnönU (Sabık Karaka§) hanına 

nakletml,gtlr. Cu!I\adan maada· her gUn 
butalarmı kabul ,,. tedavf eder. 

AH.! AMAN! 

••• DiZiM 1 

:::ı . b· ı l .::: !!!! yenı mo ı ya ar. :::· 
füi Satış 30 Teşrinisani 1932 Çarşamba günü başlayacak ve cuma mi 
~fü ve Pazar g\!nleri dahil olduğu halde hergün sabah saat 9 1-ldan im 
im on iki buçuğa kadar devam edecektir. Satış açık arttırma iledir. im 
im 27 Teşrinisani Pazar ve 28 Pazartesi günleri sabah saat ondan !fü 
im on ikiye kaear mağaza açıktır. Satıştan evvel teıbir edilen em 
m~ malları görmek arzu edenler teşrif edebilirler. mı 
fü! Tellaliye resmi mUştorire aittir. Satı, pe,lndlr. fül 
::·: lflls idare Azası lfll idare azası ,1 

Avukat ismail Aglh Avukat M. Adatto 
···············································ı s· · · ·fı.4 d · · ............. . ............................................... ırıncı 1 al aıresı ::::::::::: : :::::: :: : :::::: :: : :: : :: : : : : :: :: :::: ::::::::: :: ........... . 
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im 1 Ay y ARE YILBAŞI P1Y ANGOSU ım 
·~· ·-ı =~= .~. 
UU Büyük mükafat 1.000.000 Liradır ım .... ı··· 

HH Büyük ikramiye 500.000 Liradır ıiili 
r~l ll\eşide yılbaşı g~c~si yapılacaktır. ~ 
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.(ABU.K.f SANCI GEÇTİ 
BiR ALKOK YAKISI 

t .u3D !_ne sancı.M ne trtını.p ..• Adeta bıçak darbelcrt.. 
Kızarmış bir demir_. Çok şülcllr lcı mesamsh çok aSI 
Alkole yakısı bu ağrıyı· izale cdcccktır. Sıcaklılı dotru 
atnolıı mcrlcezınc gider ve ağrıyı tablıf tcskın vı: tedn•ı 
caer. Bu tesır mııvaldıal defıL bfltiln tııa. botun 
ıece devam eder, ve o tealıioı icra cttıgı uman si:r d .. 

· fOrklye Umumi Accnt•larl : - -

ı$ınizle meşgul oluısunoz G<>ı;us. .ırka, onıuzl.1r\ 
dizler ... ellı-lsıl ~ucudunuzun her hangi bi• ycrınclc 
ııddcıli bır ağrı hısscttığınızdc lıcm:ın ıneS3maıı çok
.Alkole yakııile iulc cdiuıı Faka! Alkok ıuniııl iylc:c 
batırıııızda tutıınuı \ ' C' t;ıl:litlcrd"cn •akın ınıt. 'Her 
ccuıncdt bulunur 

G. & A. BAKER Ltd 
UTA ... L 

PeJ1e •ut:ııa '611 bto111MI 

ı.f$H5E~l<•rtt:•E~t~11 
SANCIYI iZALE EDER 

Hasan Kuvvet $urub~ 
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•• 

•' Moda bürosu takdim ediyor; 

mizam • Pretoa 

)) 

şt 
• 

Kr~p Mizam 
TUVALET ve ROP luk için 
hayalinizde yaşattığınız 
kumaşın ta keodisidir.932 kış 
sezonunun en muvaffak ol
muı kumaşı krep Mi ZAM dır. 

Krep Preton 
ÇAY elbisen· .. ve TAYYÖR 
lüğünüz için tasavvur edebile
ceğiniı kumaşların en lüks ve 
moderni krep PRETON dur. 

ip 'n • 
1 

• 

---• Dr. Ihsan Sami ---• 
öksürük şurubu 

Öksürük ve nefes darlı~ı boğmaca 
ve kızamık ök ... ürükleri için pelı: te
sirli ilaçtır. Her eczanede ve ecza 

depolarında bulunur. 

l 3UncUKolorduSatlnalma 1 
Komisyonu ilAnları 

Kapalı zarf usulü ile münaka
saya konulan yerli fabrikalar 
mamulatından 30.000 adet yün 
fanilaya talibi tarafından verilen 
fiat pahalı görüldüğünden pazar
hkla satm alınacaktır. ihalesi 
6- l 2 932 sa il günü saat 14 te
dir. 1 aliplerin An karada M. M. 
V. SA. AL. KOM. nuna müra-
caatları. ( l 035) (6173) 

:(. :(. :,. 

Ankara M. M. V. tarafından 
Ordu ihtiyacı için 300-400 top 
koşum esteri veya Kadana ka
palı zarfla münakasaya konmuş
tur. lhaleıi 19-12-932 pazartesi 
günü saat 14 te yapılacaktır. 

Şartnamesi ve ev~afı hakkında 
malumat almak istiyenlerin her 
gün komisyonumuza ve münaka· 
saya iştirak edeceklerin muay· 
yen vaktinden evvel Ankara'da 
M. M. V. satınalma komisyonu· 
na müracaatları. (1003) (5518) 

"' 

Lambalarınızı Değiştirdiğiniz vakit 

T T '' 
• 
ı A 

Lambasını Satın AlıDlz. 

Bankalarla Rekabet Edilir mi? 
u İŞ y URDU'' buna da çare buldu. Bankal .. 

% 1 ili 3 verdikleri ıerma,.. 
lere·-9 - ili 15 faiz ve komisyon veriyor, Para Sahipleri 
müşterilerimiz, vasıtamızla paralarını kıymetli emlak muka

bilinde işletmemizden çok memnundurlar. 
Bahçekapı Anadolu Han No. 26 • 2·1 Tel. 23968 

PKARYQLAve mad~n! eşya 121/ ı· rabrıkası 2 ıra ya 
Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 

Çocuk:. Kesme, Kemerli, Amerikan sis.temi çelik yaylı, beyaz lake ve muhteUf rfflt.. 
)erde karyolalar hastane ameliyat odalan malzemele~i ucuz fiacla satılır. Her 
ölçüye ıore sipariş dahi kabul edilir. fabrikada ve Eminönü, Sellnlk li. marşesi ve Yerli Mallar Pa.zar1nda da ayni fiatla satıl&. 

] Babçekapıd~ 

TUGRUL Mağazasın 
Kazara vaki olan yangmda 

..... w .. ...._,, ... ~ .,.,.....,.,. • ...,..,.. 

Is anmış olan mali 

'l Satı ı 
On bef gUnde ikmali içabeden bu son 

etmelerini muhterem mu,terllerlmlze 

Iı arıyorum 

Bu sene kış 
cok olacak 

t NE YAPACAGIZ diye düşün
meyiniz, 

idareye muktedir, çok 
bekar, yeni, eski Türkçe, 
sızca, Almanca, İngilizce, 

yanca, beynelmilel ticaret, 
liyat, komisyoncu\uk, 
daktilo v. s. işleri bilen, ' HEMEN 

·FESHANE 
fabrlkas. 

SATIŞ YERlı 

Buhrana r.a2men, her g-ün binlerce kişi 

K 
Ziyaret Edlyorıar. 

'ı 

Bu vasi ve Hrl mağazalarda; müteaddit kışlık levazımat süslenmiş daire· 

lerde bcrvecbiftti eşya muhterem halkın enzan istifadesine vazolunmuşmr. 

Kadın ve erkeklere 1 Kadın, erkek ve çocukları 
"W'.:Un Jileler, Fanlll Lfistlkler, şosonlar 
pi1amal~r1, Çoraplar, ltriyat 
yUnlU oattanlyeler ve::.aire vesaire 

Btitiln şehrin en müntahap çeşitleri 

Piyasamn en dun fiatları 
Günün bazı saatlerind bilb . e •e asaa 4 - 6 arasında müstab-

temtn, ancak müşterilerin hizmetine kafi gelebilmektedir. 

PASAJDA Gezip Dola,mak SERBESTTiR 

HiÇ BiR MüBAYAA MECBURiYETi YOKTUR. 

terinden bir 
tane alınız. 

arı 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Taksi otomobilleri sahiplerinin 
nazarı dikkatlerine 

Olbaptaki talimatnamenin sekizinci maddesi mucibince 1932 senesi 
kaııuousanisinin ilk günü bilumum taksi otomobillerinin muayyen 
renkte olmak üzere tamamen boyanmış olmaları lüzumu bir sene 
müddetle temdit edilmiştir. Bu müddet l 933 senesi kiounusani
sinin ilk günü bitmiş olacağından ve yeniden müddet uzablmı
Y~~a~ından boyalara yeknasak renkte yaptmlmıyan taksi otomo· 
b~lı~rı, talimatnamenin sekizinci maddesinin sonuncu fıkrası mu· 
cıbınce çalışmaktan menedileceği ilan olunur. (6229) 

'. Amasya' da-..... 
Amasya eczanesi 

Sahibi 
Ekrem Tevfik 

ilaç -Itriyat-Gözlük -Balık
yağı - Hassas terazi. 

iş ar1yorum 

Usulü defteriye aşinaym. Ke
fatet gösteririm, az ücret mu
kabilinde her nevi iş yapmağa 
hazırım. (5527) 

Samatya Hacı Hamza mahal· 
lesi Sarayönü sokağı No. 22 

Ahmet 

ve faal bir zat iş aramaı111111"" 
Adres: Binbanasto k·hı,.• 

12 Beyoğlu (5 

GUnedellk, stya.td Gazete 

Iatanbul Ankara Caddesi, V AKl'I 

Telefon Numara18fl 
Yazı işleri telefonu: ıts• 

idare telefonu : us• 

senem: 

6 aylık 

S aylık 

1 aylık 

tOO • 
150 • sOO 

ilin Ucretlerl : 
Resmi ua.nıarm bir satırı 10 -• Ticar! UA.nlarm bir satırı u.ıs • Ticarl Uanıarm blr l&lltıml ~ 


