
1'f1kcr.t muamelesinin durmasıntları 
'°111-a tekemmül etmiş muamele
le,.in intac edileceği hakkındaki 

haber doğru değildir 

/rakın şimalindeki Irak orduları 
kumandanı, Asurilerin katlinden 

mes'ul olduğu iddiasile, Kral 
F agsal'ın emrile azledilmiştir 

~ •11eı Yıl • Sayı : 8818 Yazı işleri Telefonu : 24379 c u M A 2S A6USTOS (. lad ay ) 1933 idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kurut 

Geliyor Ba,vekll •• , • Yalovaya Bagla 
--~mlll!-~~ 

....,, ... .., ... _ .. .,, 
"8urilere 
P.tiuı yurt? 

Yunan Sefiri Atinada 
-···· .. ·-·····--···················-· .. -----

Ankara seyahatine ait 
tef errüatı hallediyorlar 
ismet Pş.nın Ankarada memnuniyeti 

mahsusa ile beklediği bildirildi 
Atina, 24 (Huıuıi) - Ankaradaki Yunan aefiri M. Sakela· 

ropuloa Romanya vapurile gelmiş, evveli Hariciye nazarını, son· 
ra da Başvekili ziyaret ederek Ankaraya yapacakları aeyabat 
hakkında görüımDıtDr. Yunan sefiri Baıvekil Çaldarise, ismet 
Paıanın kendisini Ankarada bir memnuniyeti mahsusa ile karııla· 
mak için beklediğini a6ylemiıtir. Dünkli mUllkatta Ankara aey· 
yabatine ait teferrOat bal ve teıbit edilmitlir. _ _,_~-- - -- -

Bu mevsimin karlı işi : Bardağı 5 kuruşa ·-·-----·----··---·----· .. -----·--····-· ..... -······--····· .... ---·-·· 
Uzun ve sıcak günlerin 

karı çok mu olur ? 
Sermayesi 1 kuruş olan şerbetten 

günde 500 ve 2500 bardak satanlar 

M. Heryo dün Türkiyeye 
veda etti 

ana dolap 

5 kUR: 

BİR 8AR0Ak 
ŞER.BET 

Ekmek flyatlarlle prbet flyatlan 
ar-ınclakl farklar 

Bunlar araıında bazı meıhur ıe

kerciler de var ki bunların günde 
120 lira kadar aatıf yaptıkları aöy-

lenmektedir. Kimsenin ticaretin-
de gözümüz yok, ama her feY in
mitken biraz da ıu ıerbet fiatları• . 
nı indirseler .. 

Akıl hıfzissıhası cemiyeti bu iş için 
müsait zamanı bekliyor · 

MalUnıya Almanyada bir kısır
laftırma kanunu çrkanldı. Aklın· 
da, ııhhatinde, zayıflık olanlar, 
deliler, ahmaklar ve neıli bozuk 
olanlar zürriyetten .mahrum bırakı 
lıyorlar. Bunların çocukları olmı • 
yacak bir tekilde - fakat hadrm 
edilmekıizin - bir ameliyeye tabi 
tutuluyorlar. 

Akıl hıfzıssıhaıı cemiyeti ka • 
Dh sld•• .. ~er Çlçerla vaparaada nunun bizde de tatbikini dütün-

Sümer Bank tarafından Sovyet timize dönecekler, burada açıla- mü§, hatta bunu çok faydalı bulu
f abrikalarınc:la staj ıörmeleri için cak menıucat fabrikalarında çalı· yomıu§. Ancak daha vaktin gel-
Ruayaya gönderilen otuz oenç dün pcaklardır. mediğine kanaat getirmiı, iyi mi? Aı ela L t 

1
_ .. 

1 1 
_..,_ 

0 • • • ~ • manya ıraın em ır.ul 10 •-
Çiçerin vapuriyle Odeaaya hareket Kafileye Sümer Bank fahri.kala- itte cemıyetın ıon ıçtamaında bir kadının geçlrd ti maayeae ı 
etmiılerdir. rı müdürlerinden Şevket Turgut verdiği karar: 1 olduğunu gürmekle zevklenen ce-

Gençler Ruayanın muhtelif mm- &:y ri.~uet etm~~~~r:. Gençler Meml:kette ilk defa olarak. o~- mi yet memleketimizde kııırlaıtır-
taka)anndaki fabrikalarında do- dün Sumer Bank muduru tarafın • taya attıgı evlenmede akıl ve ıınır ma kanununu dileme zamanınna 
kuz ay.çalııtıktan ıonra memleke- duı tefyi edilmiılerdir. ,tajlıiı meaeleıinin ıünün meıeleıi " <Dev.mı .• uac11 N)'llada) 
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!ŞARETLER ........... 
Ş. ·········· ········-
lŞtnanlı k Maliyemiz 

ve politika 
d,!İ!trıan.lık diyince akla politika

~İie~_Yel aıcak yaz günleri gelir. 
b'•ı lluniiz köprünün üstündesiniz 
L· llızda .. . . b' b k . 
~ k gune§ erımı' ır a ır gı 

Takas kalktıktan sonra .. 
Londrada bir içti
mada takdirler 

'Yn \afll •Yor, ayaklarınızın altında 
dt l t "•cık, vıcık .. Bastığınız yer .. 
'0PUklarınızın üzerinden du -
d,

11 
tüten izleri kalıyor. Bu yol • 

lır t·'Çen kim olursa olsun buna • 
~1 tkat Yolcu göbekli, geni§ kal • 
~il· 1llıüdevver omuzlu birisi ise 

Tekemmül etmiş muamelelerin 
ikmaline müsaade haberi yanlıştır 

L-0ndrada toplanan Osmanlı 

bankası heyeti umtmıjye içtimam
da ı·cis Sir Herbcrt Lawrence ta
rafından irat edilen nutukta banka 
nm faaliyetinden bahsedcnken 
Türk maliyesi hakkmda mlihiın be 
yanatta bulunmuştur. 

l dı b' . l' ' ıttı, mahvoldu demektir. 
Ozlu Yold .. .. b' tı fı a yuruyen ır tereya· 

t. Çtgı g"b' 1 . ot ~ .ı ı zırı , zırıl terlıyen ve 
~-~ ndılle yüzünün terini ailen 
~ termometre yükseldikçe mer 

q t '
1
l.e layık bir insan diye aklımı .. 

t\~ e .~r. Onun için ti§manlıkla ıı • 
~)'ı IUnler sanki biribirinin tamam 
~ 0~

1•1dır. Gündüzle gece, baba İ· 
S tlll, Yangınla alev gibi.. 

l.-'tak .. 1 

Takas usulünün ilgası üzerine 
İstanbul piyasasındaki tacirlerin 
ellerinde pek çok ithalat veıikaSJ 

olduğu için telaşa düttüklerini ve 
Başvekalete müracaat ettiklerini 
yazmııtık. Baıvekaletten henüz 
tacirlere bir cevap gelmediği gibi 
alakadar makamlara dahi eski mu 
amelelerin ne suretle intaç edile
ceği hakkında bir emir gelmemiş
tir. 

Dünkü gazetelerden birisi te· 
kemmül etmİ! muamelelerin İn

taç edilerek takasa müsaade edil-' iun erde ço!< zahmet çe· 
111. Yaz g "' 1 . d .. l d . .,. un erın e vucut arı aı· 

~ ~rnJi kalan titmanların bere· 
~er · !llt U sın dütmanları yalnız este· 

bit f•ta.tiarı, yaz günleridir. Seyyar 
L ıç, 'b· ~ .. gı ı dolaşan insanları estet-
i iozl · . k 
~t. Lı erını apıyarak seyreder .. 

lleJ · ı;- e §ışman kadınlar .. 

~~'l şi~~anlığı~ . ahlakla. se -
\ 'th k~e, ıyı kalplılıkle olan mü
~1 etıni Anribero !İfkosunda an 
~·Bu güzel eseri bizim okuyu
' ~rnız da hatırlarlar. Şükrü Ka
~llıJ• Y. onu Türkçeye çevirdi. Se • 
' 

1 'ııman Anribero'n.un eaeri 
~il sene içinde Parİ• ttüdyola • 
,.' filme çekildi. 
ır kaç gündür şehrimizde olan 

~~~ ~eryo da bu sevimli şiş· 
1 
~il!l biridir. 

l, "Yocla ,)\, 
"ııtu· · nrıbcro nun amauıgı 
ı. n sıfatı 
'ltry . ar var. Fazla olarak 
~t k 0 f l§rnanlrğı politikacılık için 
tı ' 2anç sayar. 

d 'lery . 
~t. Ç··o, !lfmanlığından memnun-
,, unkü o, diyor ki: 

~~ "Poli~ikada gösteritin, şiş
~ •tın bır yeri vardır. Gözü dol· 
\ı· r. Sonra Liyon belediyesinin 
/ . . ı \'e eb d" b . . . 
~h. e ıye enzıyen reısı an· 

·.ror. " . 
1 'M ''•t\ r uarızlarıma karşı titman-
~1 ... •Ydasrnı gördüm. Kürsüye 
>orı~rrı Zaman onlar gürültü edi -
~e kıe. hen ellerimi göbeğimin üı 
'k'vuıturur, dururdum. Onlar 

tan sonra söylerim .... 
t:-- .... 

•t:-'lliden ı· 'k d . . ~~ po ıtı a a amı dıyınce 
f, raı:a tek .. l '" kl "' . 1 d·t°»"t· ıoz u u, ınce yüzü, 
~'· () 

1 1
' •az benizli bir insan gelir-

.., ~ dokuzuncu asrın diplomat -
~· ..... 01· · ır, k~tıkacıları, kah romantik 
•ı ' ah 
1 1\~, .. şatoların duvarları ara-
ı tun ·· d ı' ıı,~. gorme en yaııyan naz-

'r' 1~ bedenli, içli !Övalye karı -
~~">a. erızerlerdi. xıx ıncı aarm 
~tıı ):k lek gözlük arkasından sü
)ı'"•· •ek Yakalıklı diplomatları 
tı , , Ya\' 
"ı~t aı ortadan kalktı. Dip -
\~a~e. Politikacı hayata döndü, 
~~ ı· hpini buldu. 

~, '•ıt d"' lo t\tk t . unyada artık kadın bile 
1 ~,tı 'nlı, güne~ altında gezen, 
d~e t~~;or Yapan, bir mahluk ha· 
1 ~bl0..... tkten sonra cıtkırıldım bir 
y .. ıat . . . ~ 

tıı~~' ilk tıp.~ ınsana tuhaf gelirdi. 
• 1lthi gordüğümüz zaman bu 
~ f re ı· 
t, a ıte İnsana hayret ve -

~·· t. OMJ .... 
r~ • "Uc'· . 
'!ıkl urn ılk ecnebi diplomatı 

t" ' 8 tıı:beti ~ uyyon olmuştu. Onun 
~~ k' F ıyıkları konutu§u o za • 

1bl~a •rnda yafıyan romantik 
ı . at tip· . k 
"~d· l ını yı tı. 

1 
•tanbulda bir çok adam· 

Gazi köprüsü 
neden kalıyor? 

Azadan bir kısmı müna
kasa fikrine muhalif 
Gazi köprüsü yakın bir zaman· 

da münakasaya konacakhr. Köp· 
rünün mUnakaaıya konmama11-
nın daimi encDmen azalar1 ara
sında çıkan bir ibtilAf yOzünden 
olduğu s6ylenmektedir. 

Varilen ma~ümata göre, aıa· 
dan bir kısmı köprünün şehrin 
planı yapıldıktan sonra inşası 
fıkrini müdafaa etmişlerdir. Di· 
ğer bir kısım aza ise derhal 

mişlerdir, Muhiddin Bey de 
k6prünün biran evvel inıasını 
istiyenlerin fıkrini terviç etmek· 
tedir. Derhal mDnakasa açılsa 

bile köprünün inıası ve tamam 
olması ancak üç buçuk sene gibi 
uzun bir zamana mütevakkiftir. 
Halbuki bu müddet zarfında 
F eriköy ve Unkapanı ~öprüleri 
daha faz.la eıkiyeceğine göre 
Gazi köpri' sünün biran evvel 
yapılması lüzüDJu kat'iıi vardır. 

Eğer plinı beklemek icap eder· 
se köprü ancak on sene sonra 
yapılabilecek ki bu pek geçtir. 

Azalar arasındaki noktainazar 
ihtilatı son günlerde halledilmiş, 
~öprünün biran evvel münaka
saya çıkarılmasına karar veril
mişt ir. 

Hacı Osman bayırı 1 

Hacı Osman bayırının asfalt o· 
larak mevsim batındanberi yapıl- 1 

makta olan in9aatı on bet güne ka- J 

be yeni talebe kayt ve kabulüne l 
yakın olan 200 metre kadar bir ıa· ·1 

hanın asfaltı dökülmektedir. Yol 
açılınca otobüsler Büyükdereye bu 
radan gideceklerdir. 

larda ayni tesiri görüyorum. j 
"- Heryo ... Şitman bir zat... ı 
Hatti. bazıları nasıl diplomat 

yahu diye .. hayretlerini anlatıyor· ; 
lar. Fakat her anlatışta bir kere da 1 

ha romantik diplomat, tipinin kay 
bolduğuna inanıyorlar. 
Şi,man göbeğile ba,vekaleti fet· 

heden, fırka liderliği yapan Her
yo politikasında dudaklarındaki .~ 
tebesüm gibi göbeğinden de mem 1 

nundur. Çünkü kendisi de göbekle 1 

nen. göbeldenmiye müstait bil' hal 1 

kın içinden geliyor. 
Sadri Etem 

diğini yazmı§ ise de dün böyle hiç 
bir muamele yapılmamı!hr. 

Nitekim gümrük idaresi latan· 
bul baı müdürü Seyfi Bey de bir 

muharririmize kararname hari~in· 
de hiç bir muamele yapılmadığını 
söylemiştir. 

Yeni kontenjan tadilatı hakkın 

da piyasada birçok §ayialar deve· 

ran etmekte idi. Dün bu hususta 
yaptığımız tahkikata göre üç aylık 

kontenjan listesi hazırlanmııtır. 
Neşredilen tetrinievel - kanunu-

ilk mekteplere 
926 ve 27 liler 

alınacak 

evel aylarına aittir. Bu listedeki 

lıtanbula ait miktar çıkarılarak 

gümrük salonuna asılmıştır. 

Yeni kontenjan tadilatının tat
bikına eylulde değil teşrinievelde 

başlanacaktır. Şimdiki halde va
ziyet bu suretle tavazzuh etmiştir. 

Maamafih tacirler hala 13774 
numaralı kararnameye istinat ede

rek haklarının ziyana uğradığını 
hükumetin 3 ay evel bu hususu ilan 
etmesi lazım geldiğini iddia et· 
mektedirler. 

Yeni gümüş para
larımız için .. 

ReL, Osmanlı bankası imtiya
zının uzatılması için yapılan itilaf
nameyi uzun uzadıya izah ettikten 
~onm demi~tir ki : 

"Kıymetlerin düşmesi ve müba· 
delenin azalması Türkiyede de te
sirini göstermiştir. Maamafih mü .. 
terakim stokların azalması saye
sinde piyasa son zamanlarda iyi
ilk emareleri göstermittir. Bu e. 
mareler önümüzdeki sene içinde 
daha İyi neticeler alınacağını an
latmaktadır. 

"Türk maliyesi çok ıağlam 

prensiplere istinaden idare edili· 
yor. Muvazeneli bütçe ve Türk li
rasının istikrarı Türk hükumeti ta
rafından her ıeyin fevkinde tutu• 
lan bir prensiptir. Bunlar ecnehi 

Teşkil edilen komisyonun ı sermayesi içi.n kuvvetli emniyet zı· 
dünkü içtimaı manları teşkıl eder.,, 

ilk mektepler T eşrinevelde Yeniden basılacak gilmüş pa· smet Paşanın Sofyaya 
ziyaretleri hazırlığı 

açılacaktır ralann şeklini tesbit etmek ilzere 
teşkil edilen komisyon dün G~
zel San'atlar akademiıinde ilk Uk mektepler bir tetrinievede 

açılacaktır. Bu sene ilk mektep
lere 926 doiumlular ile 927 do
ğumlulardan gösteritli olan çocuk
lar ah nacaktır. Geçen ıene ilk 

mekteplerin birinci 11nrfına 10523 
talebe alınmıştı. Bu sene ilk mek

teplere daha fazla tehacüm olaca
ğı tahJnin eclilmekıcdir. 

'-·' --1. - . 
Reisicümhur Hz.nin 

bir portreleri 
Rusyaya giden sporcularımıza 

riyaset eden Cümburiyet Halk 
Fırkası lstanbul viliyet idare 
heyeti reisi Cevdet Kerim beye 
bir Rus san'atklrı tarafından 
Gazi Hazretlerinin ıayanı dikkat 
bir portreleri bDyDk bir tablo 
halinde takdim edilmiştir. 

Eser buğday, arpa, mısır, yu· 
laf ta nelerinin yan yana getiril
mesile vücuda gelen hatlarla 
tersim edilmiıtir. 

San'atklr bu tabloyu vücuda 
getirmek için stnelerce uğraı· 
mıştır. Tablo Reis=cümbur Haz· 
retlerine takdim edilmittir. 

VAKiT~ 
UUodellk, Siy asi Gazete 

lıtaobul Ankara Caddesi, V AKn yurdu 

Telefon Num•r•lerı 
Yazı ı,ıert t elefonu : 243it 
lc1are telefonu : 243i ll 

l'elgraı adresi: IstaabtoJ - ·ı AKiı 
Poata kutuıu No. 411 

Abone bedelleri: 
Türkiye l!:caebl 

Seaeıl' · 1400 Kr. 2700 Kr. 
ıı aylık 7:10 • u~ . 
3 aylık 400 • ııoo 
ı aylık l ôO soo 

illn Ucretıer1. 

fl«".ıtrl llihıl.ılrın llı\n 1111hlfel l!rlnde NUıH· 

ını :Sil kuru~ıaıı bıttlar , ilk aahifede ~~ 

kurup kadıu 1:ıkıu • 

Küylık , ru.ıa, d .. vaınlı llln verPnlen! alt 

ayrı tPnıllAt vardır. 

Kf'J'nıl Ulnların bir a:ttın 10 kuruıtur 

KUcUk Ulnlar : 
Bir defası 80 iki defaaı ~ Oc: detuı fi!1 

dört ı/efa81 7:> ve on detaaı 100 lcuruıtu,.. 
Uç aylık llAD vereolerln b1 r defa11 mecca· 
nl'ndlr. Dllrt satın J:~en lllnlarm rıuıa 
•tırlan bel kuru§lan be•p ed!ıtr. 

toplanhsını yapmııbr. 

Komisyon azası akademi mu· 
allimlerile, Darphane müdürü 
Fuat, eski Darphane müdürü 
Asım, Merkez Bankası müdürü 
Sadettin Beylerdir. 

Komisyon teşkil edeceği şekil-
1,ri Maliye vekilctine bildirecek 
Maliye ıırelcAfetf bu eı•tlara göre 
müaabaka ilAzı edecektir. 

Yeni paraların çok gDzel ol· 
ması için çalışılmaktadır. Mer
kez Bankası yeni paraların ba
sılması için 500 bin lira ayır· 
mıştır. 

Yeni paralar için 150 ton 
gümüş, 200 ton nikel ve 70 ton 
bronz lizım geleceği hesap edil
miştir. 150 ton gümüşün 25 tonu 
timdiye kadar hazırlanmıştır. 
Bir kısım rOmllş te külçe halin· 
de lngiltereden sretirilf'cektir. 

B. M. Meclisi reisi 
Yalovaya gitti 

Büyilk Millet 
zım Paıa Hz. 
gitmişlerdir. 

Meclisi reiıi Ki· 
dlln Yalovaya 

Meclis reisimiz Y alovada bir 
lcaç gün kalacak, ıonra Bursaya 
gidecektir. Kbım Paıa Hı. ay 
batında inti'aıp daireleri olan 
Balıkesire ~idec~klerdir. 

Tramvay arabaları 
Belediye son zamanlarda tram· 

vayların art, arda dizildiğini ve 
bu suretle kau ihtimalinin ço· 
ğaldığını söylıyerek tramvay ıir· 
keline bir tezkere yazmıf, tram
vay arabalarının bir birinden 
asgari 50 metre kadar uzak 
mesafe ile yürümelerini bildir· 
miştir. 

Taşıma ücretleri 
Belediye daimi encümeni hamal 

lar için bir talimatname hazırla
mı§tır. Talimatname yakında tat
bik mevkiine konacaktır. Yeni ta
limatname ile hamal ücretleri kıs· 
men indirilmit ve lafıma itleri ye
ni bir uıule bağlanm19tır. Hamal
ların idare ıekilleri de deji,tiril· 
miıtir. 

Bulgarların haz1rladıklar1 
programlar1n esaalar1 
Bulgar gazetelerinin verdikleri 

haberlere göre İsmet Paıa Hazret
leriyle Tevfik Rüttü Bey Bulgar 
hariciye nezaretinin intihap edece 
ği iki büyük memur tarafından 

Svilingratta karşılanacaklardır. 

Bundan baıka Sofya ista•yonun· 
da da ayrıca istikbal meraıimi ya
pılacaktır. lımet Pata Hazretleri
le Hariciye Vekilimiz için "Bul
garya,, otelinde hususi daireleT 
ayrılacaktır. Sofyada kalınacak üç 
gün zarfında M. Mutanof tara
fından bir aktam ziyafeti, Kralm 
sarayında bir öğle ziyafeti , Türki
ye sefarethanesinde bir öğle yeme 
ği verilecektir. Bulgar milli ope
rası Türk misafirler !eref ine husu
si bir temsil tertip edecektir. Bu 
seyahate ismet Pata Hazretlerinin 
reifkaları Hanımefendi ile Tevfik 
Rü9tü Beyin refikaları Hanrmef en 
di, &§vekalet husuıi kalem müdü-
rü Vedit, Hariciye Vekaleti tuhe 
müdürlerinden Cevat, Bolu mebu· 
ıu Falih Rıfkı Beyler de İtlirak e
deceklerdir. 

Nazım Hikmet bey 
hakkındaki karar kaldı 

Serasker Rıza Pa,a zade Sürey
ya Pata tarafından Nazım Hikmet 
Bey aleyhine açılan yakıtık almı· 
yacak neşriyat davasına ait muha
kemeye dün lıtanbul birinci ceza 
mahkemesinde devam olunmuftur. 

Nazım Hikmet Beyin vekili, 
dün mahkemeye müdafaasını ya
zılmıt olarak verecekti. Fakat, 
dün müdafaaname verilememiı, 

mahkeme heyeti, bunun verilmesi 
hususunda yarına kadar mühlet 
tayin ederek, muhakemeyi karar 
tebliği için pazar günü saat on 
dörde bırakmıthr. 

5 Komünistlik tahrikçi 
lıtanbul ikinci ceza mahkeme

sinde, Dede Ramazan, Besim, lhit, 
Celal ve Mustafa isimlerinde bet 
komünistlii.: tahrikatı suçlusu, ka
palı celsede muhakeme edilmit
lerdir. 
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&"O.Z<ıleıının ıp omalı mu arrırı 

Bülent memnun gölümsiyerek Jamı verdi.. Yürüdü.. Mösyö (Vaoarliclyi Ference) tay-
Reldi, Yerine olurdu. Bülent omuz ıilkti: yare ile lstanbula gelmiş ve Mösyö 
Arkadaşlarına sordu: - Ne aksi adam!. Huyunu de- (Heryo) ile görüşmüştür. (l'A • 
- Ne dersiniz?. ğiştirmiyecek.. ~st) ga.~eter.l Türkiyeye büyük bir 
Günayın, gülmekten gözleri ya- Günay şaştı: seyahat tertip etmi;;tir. Bu seyaha-

!ar .... ı t B t 1 Neye · · · · d l ••ı ! ı: - en ona ne yap ı.m · • tın teşrınısanı ayın a yapı ması 

k - Aınan, dedi, ne komikti, ne 
Oıtnikr 

l<ay~:··kaşlarını çattı: 
h· - Aına, dedi, Esma Hanım için 
kıç koınik değildi.. Bu soğuk şa· 
'Yı •en mi yaptın Bülent?. 

~ - Elbette; bizzat ben yaptım .. 
·~~Ya bir ders vermek lazımdı .. 

llnay, kendini tutamadı: V Sabi lazımdı, dedi. 

1-k e ... birden, K~yanın sert sert 
~td~rıını görünce, başını önüne 

ı. 

- Neden Günay?. 

b - Çok kıakanç, çok haris kız .. 
~l\ .• 
tj 0 Yle insanlardan nefret ede .. 
titrı.. Ak§am odama delgi, bana 
~ı~ek Yolladılar diye söylemediğini 

ta kınadı .. 
-y, a .... 
:Sir az tereddütle sordu: 

d~ Gi.iı~el beyaz karanfiller al • 
~·· Sız gönderdiniz değil mi?. 

•ı.ı asada her kes birbiriyle konu· 

11 >'kordu.. Bülent, Nezihe ile mü-
il aaıao.r • • • • 

t ::-J a gırışmıştı.. Cemal Ra -

l •ı>Ia Meliha ortadan ka~bolmutı.· 
İltd • T 

ı. 

Günay, merakla bekledi. 

i ":- Mademki çiçekleri gönderen 

1
'hl•ni söylememiş, demek, ki söy• 
~ltlek istemiyor .. 

Günay, giilümsedi: 

lu,:--!~lki de söy)enıeği unutmuş-
K gınııgil geımı!~•·. 

aya. ha tını salladı: 
- OJ bT ~ii!l'\. a ı ır, her halde çiçekleri 

~ .. ın Yol1adığını söylemiyeceğim 
Qnay, ben değilim .. 

, .. -Tuhaf §ey ... Bu çiçekleri kim 
()tıdenniş olabilir?. 

- Pek mi hoşunuza gitti'!. 

l-f e-ı- ~içek herkesin hoşuna gi"~e;. 
~ c •nsan kimden geldiğini hil ·• 
·ezae H 

))~ • ... ala, kuzum bir a11 şam-
tıya Verir misini"F ..\ ...... 

) :y ı·engi, pırıltılı içkiyi yudum 
Qq,.ın . . 

"' ıci.; 
~ ~ .. 

iilent şaka etti: 
....._ Bu,.;;n h l · t" · HaAI<: '1.iı· :... ay ı ıç ınız. .... 

ı. ~ıluğun · ,._. . 
11.ıt)f uz geçmeuı mı?. Bunu 

ırı ıte. f · . . G .. T 1 e me ıçıyorsunu:z?. 
tı11 Unay kadehini bırakh.. Ba _ 
t ı •allı k 1 ' . Q,

11 
k Yarn saç arını sdktı. Or-

tlı.ı aya, yan gözle on,\ bakıyor-
.. G·· 

li>'tı~d unaym ne diyeceğir..l bek-
u .. 

C·· 
l'' Una Y · · I · B ·· 1 d · ll)cl , goz erı u en ın gözle-
~İ: e, ~al::rt\k bir sesle cevap ver-

lle ~ .Ca.n kurtaranını, senin ~erefi-
C ~~'Yorum! .• 

l <>ıle · d etlt rın e bir sevinç yan~ı. Bü-
tıeıaketle egv ildı" · ...._ B . 

tılttı en de sizin hayatta mesut 
"'tıı;ı . • "'tr a ıçıyorum.. Yakın izdi ~ 
rıı:ıın f. . . 

~e . §ere ıne u:ıyO'l"um .. 
:ııhe Han ··ıd·· .._ G·· ım gu u: 

ts,kın unay kiminle evleniyor .. 
}l .. 

1 
kızımı kızarttmız !. 

l! ent: 
. .._ D .. 
1le ~-.,ı ~nyanın en mesut adamı 

ı,.. c..nıyor !. .. Dedi. 
~a3'a h" d 
........_ b ır enbire kaHc:tı: 

' ou ~•ttı • . ınesut a.dam b~a olmadı· 
ıı. 1Çın -·· d . Q\l ' .... ues.a enızle gidiyorum. 
,... &ect: k 
·q\\ l> '- ÇCI yorgunum. Kusuru-

al\Jllay s~ . ınız .. 
.. •ı-t:t • d 
~ı>ti.i • rıyor u. Nezihenin elini 

·· Günaya ya:-ım bir ba, se • 

bana darıldı?. muhtemeldir. 
- Size darılmadı, onun huyu Ankara musevileri 

böyledir. O, şakadan anlamaz. ANKARA, 23 - Ankrara Mu -
Günay sararmıştı. Hilmi Bey: sevileri dün akşam Türklük kültür 
- Sen de geç vakte kadar kal- klübünde bir toplan~ı yapmışlar .. 

ma, gidip yatsan iyi olur, dedi A· dır. Riyasc.·~ici.imhur orkestra şefi 
sıl sen yorgunsun.. tarafından Musevilt!!re ls -

_ 12 _ tiklal marşı öğretilmiş, marş hep 

Sabahleyin erkenden Günay a
şağıya indi. Annesiyle babasına 
mektup yazacaktı. 

Bütün gece rahat uyuyamamı§-

tı ... 
Neden Orhan Kaya ona darıl • 

mıştı?. Neden kalkıp gitmitti?. 

Halbuki onunla samimi olmak, 
candan konuşmak istiyord!l. Fa .. 
kat bu arauzunu, Kayanın soğuk 
hali, acı istihzaaı kırıyordu. 

Fakat Günay, kendini kolay ko. 
lay hüzne kaptıran kızlardan ~e -
ğildi. Esmaya söylediği söz batı .. 
rma geldi: 

"Bence sevmek, beklemek, ve 
eğer anlaşmak kahil olmazsa, hiç 
şikayet etmeden bu sevdadan Yaz 
geçmektir.,, 

Bir türlü anla!amıyorlarclı. Ka
ya onu anhyam?yordu. Ona ehem 
miyet verıuiyordu. .. 

Yavaş Yl.\..Va§, Kayanın sa-t ve 
müstehzi çehresi göz!erinden sili· 

niyor, on•n yerine Bülendin çeh .. 
resi kaim ~luyordu. 

n:.:,.;;'t'*~•; • 

- Biilcnt ondan daha iyi insan. 
K~rayı unutayım... Bülendin a -
7anslarına neden mukabel~ .tmiye 
yi:-6~ ?. 

Ya·,aş yavaş, bu fikir zihnine 
yerleşiyo-rdu. 

- O beni beğeniyor .. Hatta l>e· 
ni seviyor.. Kayayı unutmalıyım •. 

Mösyö Darvel, gayet cazip, ya· 
kışıklı bir zotti. Vapur güzel, de
niz gayet hot bir mavi renkte idi . 
Teklif oJunan ü«et te yüksekti .. 
Bu defa da eski mantık galebe 
çaldı... Az zamanda çok para ka 
zanarak biriktirmeli, sonra müı • 
takbel bir meslek temini için dansa 
çalışmalı idim. 

(Devamı var) 

Sofgadan gelen profesör 
Sofya Üniversitesi kulak, bo -

ğaz ve burun. hastalıkları klinigi 
müdürü profesör Berlinoff şehri • 
mize gelmiştir. 

İstanbula geli§i, doktorla~ 
tarafından alaka ile karşılanan M. 
Berlinoff evvelki gün Cülhane 
hastahane ve tatbikat mektebinde 
''Had meri iltihabının tedavi,i,, 
mevzuu üzerinde bir konferans 
vererek kendisinin bulduğu tedavi 
usulünü izah etmiştir. 

Belediye kooperalif i 
Belediye kooperatif idare mec -

lisi içtiımaında mühim bazı karar -
lar verilmiştir. Bu meyanda bele. 
diye lokantasının üıt katında ye -
ni bir salon tesisine başlanmıştır . 
Bu salonun cumartesiye açılması 
kararlaştırılmıştır. 

Bundan başka daha konforu ha
iz olarak Beyoğlunda bir belediye 
lokantası lesis olunacaktır. 

birlikte taganni edilmi,tir. 
Ankara musevileı•i Halkevine 

kaydolun.maktadırlar. 

Kartalda susuzluk 

KRrtal son günlerde sus~z kal -
:s:ııştrr. Halk sabahlara kadar çeş -
me başında su beklemekı:.ed~r. Kar
tal belediyesi su i,ini yoluna koy -
mak için 60 - 70 binliralık bir is
tikraz yapmak niyetindedir. 

Sokaklarda tozlar 

Bundan sonra bütii1' sokaklar 
arl:.cnden tenha iken süpürülecek 
ve to:t saçılmamasına dikkat e.dile
cP.kt~r. 

Gündüz, kalabalık zama.nlarda 
ortadaki çöplerin toplnmasıJ\a ilıt
tiyaç varsa uzun uzadıya süpürül -
meden bunlar yerden kaldırılacak. 

Oazi köprüsü 
Gazi köprüsünü inşa için bir !1-

car grupu belediyeye müracaat ()t. 
nıiştir. Grup üç milyon liralık ma
den l<ömürü alarak köprüyü yap • 
mayı teklif etmiştir. 

20 bin limon kac;akcıhğı 
Oiinkü 2ueteJerden l>irı3İ 20 

hin limon kaçakçılığından bahset
mekte idi. Dün lstanb:..ıl gümrük 
idaresi başmüdürü Seyfi Bey hu· 
nun çok eski bir şey olduğunu söy
lemiştir. 

Ölçüler müfettişliği 
lstanbul ölçüler müfettişliğine 

tayin edilen Nuri Bey lstanbula 
gelerek i§in~ başlamıştrr. 

Bozuk Terkos saat/arı 
Fatih civarında her gün öğleden 

sonra Terkos suyu kesilmektedir . 
Bu, halkın şikayetlerine sebebiyet 
vermektedir. Yaptığımız tahkikata 
göre Şehzade başından Fatihe ka -
dar uzanan sahada ve bu civardaki 
mahallelerde T erkos su miktarının 
çoğaltılması için mevcut eski bo _ 
rular kaldırılarak yerlerine kalın 
borular getirildiği ve inşaata baş -
!andığı cihetle susuzluk muvakkat 
telakki edilmektedir. 

Taksimde koca bir sarnıç 
Belediye fen heyeti tetkikat ya· 

parken, Taksimde Cümhuriyet 
meydanı civarındaki Taksim suyu 
sarıncından istifadeyi düşünmüş 
ve tecrübe için sarıncm sularını bo
şaltmıştır. Sular boşalınca sarnıcın 
çok muhkem ve nefis bir eser ol • 
duğu görülmüştür. 

Sarnıç gayet san'atkarane imal 
edilmiş 24 gözden müteşekkildir . 
Alakadarlar, hu gözlerin daha bin 
sene tamire ihtiyaç hissetmiyecek 
derecede muhkem olduğunu söyle
mektedirler. 

Belediye Terkos için Amerika • 
dan aldığı aon sistem bir makine 
ile bu cesim sarnıcın içini sıvamış -
tır. Bu makine yüzlerce amelenin 
göreceği işi, üç kişi ile görmekte -
dir. 
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- H ... a ... t.... Bize Abazalmm 
gözü dumanlıları derler. 

- Kıyam oğul.. 

- Sen sus kaltak.. 
Ve bir tekme ile ihtiyar bir köy

lü ka<lını yerlere s~rildi. 
Sivastan Konyaya kadar yayı -

lan Abaza' Paşa haşaratı, her yeri 
kasıp kavuruyordu. Başı boş ser-

seriler: 
- lstanbula gidiyoruz ... 
Diye asıp kesiyorlardı. 

Abaza, bütün maiyetlerine bü -
yük mevkiler v:ı.dediyor, bu mu
vaffakiyet için ellerinden geldiği 
kadar çalı~.malarmı rica ediyordu. 

Bir köylü vende geçen yukarıki 
mu ha vere, her gÜn, her yerde tek· 
rar edilen bir hareketti. Üç Aba
za askeri, ihtiyar kadını yere yu• 

varladrktan sonra eve daldılar. 

Çok vakit geçmemişti. Bir silah 
s!:si duyuldu. Arkasından acı, içi 
titreten bir bağırış duyuldu. Bu, 
öldürülen ev sahibi idi. 

Serseriler evi talan ediyorlardı. 
Evin arka kapısından silah sesine 
ko~an bir kadın, hiç tanımadığı 

a"amlarla karşılaşınca şaşırdı. 

Abaza askerleri kahkahalarla 

~~~ 

Yazan: Niyazi Ahmet 
Üç kiti bir kadını aralarına al

mışlardı. Biri kadının kollarından 
yakalamış, öbürleri seyrediyor ve 
kahkahalarla gülüyorlardı. Kadı· 
nın açık ağzından ses yerine bir 
hırıltıdan başka. bir şey çıkmıyor· 
du ... 

Hey ... t... Bran k~dını ! .. 
Üç kişi birden, bu yabancı sesle 

dona kalmışlardı Silahlarına dav 
n .. nmak istediler. Rahim ikinci bir 
t:!Il İr verdi: 

- Yakarım alimallah .. 
Serseri, kadını hali bırakmıo:"r· 

du .. 
Rahim: 
Brak eliyorum.. Diye haykır • 

makla beraber piştovunu ateş etti. 
Adanı, \),j yana sendeliyerek oldu .. 
ğu yere yıkıldı. Arkadaşları vakit 
geçirmeden hançerlerini sıyırmış -
)ardı. Rahim de ayni süratle uzun 
kılıcını havada sallıyarak ileri a .. 
trldı. 

flk hamlede ikincisinin de uzun 
kıhcınm sivri ucu ile işkembesi de· 
şilmişti. 

Rahim: 
- Yallah ... Diye üçüncüye hü

cum ederken Mehmet odadan içe
ri atıldı. 

- Dur.. Diye haykırdı .. 
gülüyorlardı. İçlerinden biri: Üçüncü serseri mukavemet bile 

- Yok... Bize öyle fırtınalı su edemiyordu. Mehmedin odaya gir
rat yapma... Yoksa seni de koca· eliğini görünce elindeki hançeri ye
nın gitt,;ği yere görıdeririz. Bize re fırlatarak yalvarmağa başladı.. 

Abazah.... Mt>hmet yerdeki hançeri aldı .. 
Çapulcu sÖzÜMii bitirememişti.. Serser;n1n belindeki kınına soktuk 

Kadın ııesiain çıkh~ı kaaar bağır- tan son··a: 
mağa, yırtmmağa ba,Iadı. - Bizden medet umanlara fe -

. nalığımız dokunmaz, dedi .. 
- Mehmet bak hır de kadın se- · Rahı'>n b d · k b · · , unun a ış em esmı 

si var... Bu sea can korkusundan deş~ediği için kızıyor, kendisine 
çi!tan sese benziyor... mani olan Mehmede hiddetle ha· 

- Gider görürüz.. k d ıyor u .. 
Ses bir an daha hızlı gelmeğe M h e mel: 

başbdı. Bir müddet du}•ulmaz ol 
du ... 

- Abaza askerleri olsa gerek 
Rahim .. 

- Yetişelim Mehmet.. 
İki atlı, son aüratle sesin geldiği 

tarafa atlarını sürdüler .. 
Rahim, atını çatlatırcasına koş

turuyordu .. 
Beş dakika sonra evin önüne gel 

mişlerdi.. 
Evin önünde, elleriyle kambur 

belini oğu§turan ve kalkmağa uğ
raşan ihtiyar bir kadın yatıyordu. 

Rahim süratle atından atlıyarak 

yanaşh: 

- Yaralı mısın anne ..• 
Diye sordu .. 
Kadın inliyerek cevap verdi: 
- Belimi kırdılar evlat ... 
Kadın sorulan suale düşünme • 

den verdiği cevaptan sonra yaban 
cıların yüzüne dikkatle bakmağa 
başladı. Sonra: 

- Siz Ahazalı değil misiniz?. 
Diye sordu. 
- Düşmanıyız Abazanın .. 
İhtiyar kadının gözünde sevinç 

ışıkları parlamağa başladı: 
- Koşun, diye yalvardı. Koşun 

evde kızı.mı öldürüyorlar, yetişin. 
Mehmet te atından inmişti. iki

si birden evin içine dalaılar. 
Hiç kimseler yoktu. Koşarak 

arka tarafa geçtiler. tkiıinin de 
piştovları ellerinde idi. 

Katılasıya gülen bir kahkaha 
duydular. Rahim, elektriklenmiş 
gibi sesin gelliği tarafa koştu. 

- Ne olt;r, Rahim, dedi. Sok 
kılıcı kınmu .. 

Bir kenara çekilmiş, baygın bir 
halde bulunan kadını yerinden kaJ 
dırdılar. 

Mehmet: 

- Haydi hemşire, dedi .. Onlar 
cezalarını buldular.. Bunu da sen 
affet .. 

Mehmet fazla bir şey söyleme· 
di.. Rahime, peşini takip etmesini 
işaret ettikten sonra askere aor • 
du: 

- Senin ismin ne ? • 
- s .. ıim .. 
- Abazadan mısın?. 
Evet .. 

- Bizimle arkadaş olur musun? 

I /)o o ı •rımı rnr) 

Tepebaşı bahçesi 
Belediye ile T epebaşı bahçesi 

müsteciri arasındaki ihtilaf hal
Jedilmiştir. Belediye, bakçe
de~i bütün tes ;sata s1hip o!acak 
buna mukabil modern sinemayı 
iki sene biJa bedel kiralıyacaktır. 
Gardenbarda Darülbedayi pro· 
valannı yapacak ve bale he}·eti 
temsiller verece~<tir. Babçeden 
belediye gel~cek sene istifade 
edecektir. 

lstanbul kız lisesi 
İstanbul kız liseai erkek mual

lim mektebine taşınmıştır. Mekte
be yeni talebe kayt ve kabuüne 
başlanmıştır. 
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Kayseri mensucat fabri
kası hazırlıkları ilerliyor 
Kiayseriyi bizar eden hastalıklar -

Meyve ve sebze bolluğu 
KAYSERi, (Hususi) - Burada 

kurulmasına karar verilen men • 
sucat fabrikasının hazırlıkları iler
lemektedir. Rus mütehassıslarının 
tesbit ettiği fabrikanın yapılacağı 
araziyi Ticaret odası vilayete he -
diye etmiştir. Burası (Karpuzatan) 
denilen semtte doksan metre mü .. 
rabbalık kısmı evkaf idaresinin , 
diğer kısımları eşhasa ait genit bir 
sahadadır. 

Vilayet idare meclisi karariyle 
beher metre mürabbaı için beş lira 
fiat tahmin edilmiş ve Ticaret O -
dasınca bedeli tediye edilerek sa
tın almmıştır. Arazinin tesellüm 
muamelesinin ikmali ve yerinde da 
ha bazı tetkikler yapılması için lk. 
tısat Vekaleti vekili Muhlis Bey 
maiyetindeki mühendislerle bura
ya gelmittir. 

Şimdiden bir çok işsiz gençler 
fabrikanın kurulmasını sabırsızlık
la bekliyorlar. Şeraiti haiz olanlar
'dan bir kısmı ustabaşı yetitmek ü
ure Rusyaya gitmek için müracaat 
etmişlerdir. Ekmeğini taştan çıkar 
mayı bilen açık göz ve çalııkan 
Kayserili bu fabrikaya amele ola • 
rak gireı·se mühendis olarak çıka
cağı ümidindedir. 

Kayseride tifo 

Son günlerde memleketimizde 
tifo görülmüştür. Hastalığın ilerle
mesinden korkularak derhal ciddi 
tedbirler alınmıştır. Hastalığın ba-
21 bağ kuyularına pislik karıtma • 
.sından meydana geldiği anlatıl • 
maktadır. 

Tifodan başka boğmaca öksü • 
rüğü, göz ağrısı ve sulucan haata
lığı çocuklarda sık sık görülmekte. 
air. 

'('{ apılan araştırmada bazı su bo
rularında binlerce sulucan yavru • 
sundan müteşekkil yuvalar bulun
muşttır. Sulucanların bazı hasta • 
larda sür'atle çoğalarak vahim ne
ticeler doğurduğu görülmektedir. 
Memleket hastahanesinde yapılan 
bir ameliyatta sulucanların bir 
damla SU sızmaya mani olacak 
kadar bütün bağırsakları tamami
le kapamış oldukları hayretle gö • 
rülmüştür. Hatta sulucanların göğ 
se kadar çıktıkları nadir bir tıp 
vak'ası olarak mütahede edilmit
tir. 

Sulardan ve çiğ yenen teylerden 
alınan bu hastalığa ve tifoya kartı 
korunmak için herkes süzülmüt su 
içmektedir. Bir nevi yerli taştan ya 
pılan ve ucuz fiatla satılan filtre • 
leri kullananlar gittikçe çoğalmak 
tadır. 

ğer bütün noksanlar ikmal edile .. 
cektir. 

Meyva ve sebze bolluğu 
Bu yıl burada meyva ve sebze 

pek boldur Adana turf andacıları 
Kayserinin epeyce parasını çek • 
tikten sonra yerli mahsulü çıktı ve 
çıkmasiyle ucuzlaması bir oldu . 
Pazarlarda harman gibi yığılan 
patlıcan ve hiyarın yüz tanesi on 
kuruıtur. Kaysının, eriğin okkası 

altmıt para .. En nefis armut bet 
kuruta.. Karpuzun batmanı da 
öyle •. Üzüm yeni çıktı ve on kuruı 
atan batladı .. Kabak artık hiç para 
etmez oldu. 

Pahalı bir sebze var: Bamya •. 
Meyvalar yemekle ve satmakla 
bitmiyeceği içia herkeı kurutmak -
la meıgul.. 

Bütün damların üzeri kayıı ve 
elma, annutla dolu. Bahçeleri do
latırken bir çok dalların Jm•d<1.ıtlı 
görülüyor .. Meyvaaınm aawlıiım 

tafıyamıyan aiaçlar ya des\eklerle 
tutturuluyor, ya kırılıyor .. 

Diğer yenilecek şeyler de pa -
halı değil: Tereyağı elli bete kadar 
veriliyor. Yalnız köylünün har .. 
manda çalıtmaıından yoğurt az 
gelir oldu ve fiat yükseldi. Et 15 ile 
20 arasında .. Yumurta yirmi para 
kadar inmişse de şimdi makarna 
kesme zamanı olduğundan alıcısı 
çoğaldı .. 

Dııarıdan gelen şeylerin en pa• 
halısı tekerdir. Çünkü sayfiyelerde 
köylerde seksen kuruta kadar ıa • 
tdmaktadır. 

Bu yıl hububat ta iyi yetitmit 
olmakla beraber buranın toprağı 
esasen yüz güldürmez. Ekin arpa. 
dan ziyade çavdara müsait olan a• 
razi, ancak çavdar eken rençberin, 
el emeğini koruyor ve bire 15-20 
kadar veriyor. Bunun için bu civar 
köyler daha çok çavdar ekmeği yi. 
yorlar ve ununun okkasını üç ku • 
ruta satıyorlar. 

Bugünlerde yağmura fazlaca ih
tiyaç vardır. Kraç tarlalarda yeti· 
ten bazı bostanlar kurumak üzere
dir. Bulutlar her gün Erciyeşin te• 
pesine toplanmakla beraber yağ • 
mur yapmadan dağılıyor. Henüz 
harmanını kaldırımıyan bazı renç• 
her bu kuraklıktan memnundur . 
Galiba, mahsulüne yaş dokunma • 
masını temenni eden köylünün du
ası, kuruyan bostanına bir damla 
yağmur için elini havaya açan a • 
damdan daha üstün gelmektedir. 

Tayin ve nakiller 
Binbatı belediye reisi Cevdet 

Beye görülen lüzüm üzerine itten 
el çektirilmittir. Tahkikata devam 

Memleket hastanesi edilmektedir. 

Kayseri memleket hastahanesi- 1 § Kayseri hükumet tabibi Nu .. 
nin muhtaç olduğu easalı tamiratın rettin Bey hudut gümrük taburu 
yapılmasına karar verlimtitir. Bir 1 doktorluğuna nakledilmittir. 
uhhat müessesesinde bulunması § Doktor İsmail Beyin Sivaa sıh. 
lazım gelen sıhhi ıartları haiz ol• biye müdürlüğüne tayini üzerine ı 
mıyan bu binada bir tkaım tadilat münhal kalan Kayseri belediye ta· ı 
yapılarak yeni bir tekil verilecek - bipliğine Konya memleket hasta • 
tir. Bu suretle hastalara lazım olan hanesi akıl ve ıinir mütehassısı E
bol günet ve ziya temin edildiği gi- mir Bey getirilmittir. 
bi ayrılacak üç pavyonda da di- F. ·D. 

~~.~~Y1..~~~ lzmit sıtmalı şehir 
2 Cinayet şöhretinden kurtuluyor 

Kadın kavgası yüzünden 
Malatyaya dört aaat uzaklıkta 

Hasırlı köyünde iki gün süren 
ee cinayetle neticelenen bir kav
ga olır.~,tur. Kav!!aya ilk başlı· 
yanlar Bek~ oğlu Abdullah ka· 
rısı Vahide Bıe Abuzer oğlu Ka
dir karısı Zeynep ve kaynanası 
Eliftir. Gelin ve kaynana ile Va
hide kuyudan su almak yüzün
den kavra etmişler, gelinle kay· 
nana Vahideoin kafasını patlatıp 
salıvermişlerdir. 

Vahide kanlar içinde eve döo
müş, hikayeyi kQcasma anlatmış 
o da ertesi gün Zeynebin kocası 
Kadire rasgelip onu Ye karısım 
muabazeye baılamışhr. Kadınlar 
arasındaki kavga bu sefer de er
kekler arasında yeni bir kavga
ya sebep olmuş, ilti erkek bir· 
birleriJe dövüımeye başlamıılar
dır. Araya bir ayırıcı girmediği 
için kavga tiddetleomiı, Abdul-

. lab bıçağını çekmiş, Kadiri muh
telif yerJerinden bıçakla V.\lraralc 
öldürmüştür. Abdullah. . yakalan
mıı, Adliyeye veriJmiştir. 

Malatyaya yarım saat muafc
de Babuhtu bahçelıkleri arasında 
da bir ceıet bulunmuştur. Ceset 
muayene edilince altı kurşun ya· 
ıaıile öldürüldüğü ve ölümün 
tam kalbine isabet eden kurşun· 
larla wkubulduğu anlaıılmışhr. 
Yapılan tabkikaUa bu adam 61-
dürülOrkcn hiç boğuıma olma-
mış, evveli kurşunlar arkadan 
ahlmıt sonra kalbe tevcih edil· 
miştir. Ceset teşhis için şehre 
getirilmiş, teıbir edilmiıtir. 

Emniyet müdürü cesedin bu. 
lunduğu yere giderek tetkikat 
yapmış, icap eden emirleri ver. 
mittir. Cesedin hüviyeti gibi fa 
ilin de kim o'duiu mcçhuldur. 

Miras yüzünden 
Tirede Veli oğlu Abmetle ye

ğeni Mehmet arasında miras 
yüzünden bir ihtilaf çıkmış, amca 
yeğenine fena halde kızmış ve 
gence bir gece harman yerinde 
uyurken rastlamış, av tüfeğini 
başına çevirip atcı etmiş ve 
Mehmedi öldürmüştür. Katıl ya· 
kalanmıştır. 

Akhisarda kadın yü
zünden cinayet 

Akhisar Demirciler çarşısında 
Efendinin Arif isminde bir adam, 
atabacı Hüıeyini dükkinm önün
de yaralamıştır. Hadisenin se· 
bebi, iki adaman da aynı kadını 
sevmeleridir. 

Arif evvala tabancasını çıka· 
rarak bir el ıteı etmiş; kurşu· 
nun isabet etmediğini görünce 
belinden bıçağım çıkararak Hü
seyinin arkasıod11n saplamıf, son
ra kaçmıthr. 

Gerede' de çaya, 
kahveye narh 

Gerede - ljelediye kahve ve 
gazinolara narh koymuştur. Bu 
narha göre birinci sın1f kahve-
lerde çay ve şekerli kahve 2 ku· 
ruşa, ıade kahve 60 paraya ıa
tılacakhr. ikinci ve üçüncü sınaf 
kahvelerde. de çay ve tekerli 
kahve 60 paraya, ıahlmak
tadır. 

kaçakçılıkla nasıl lzmitte 
mücadele ediliyor? 

izmitte sıtma mücadelesi intibaları: A~dan kanallardan J 
IZM1T, (Hususi) - lzmit, ken Dipsiz ve Bakırlı ismindeki bat~ 

di ismiyle anılan körfezin biti • lıkların kurtulması itleri de bl 
minde tabiatın güzelliklerine cö • günlerde bitmek üzeredir. 
mertçesine sahip bir memleket par Bu bataklıklarda 3 buçuk kilo' 
çasıdrr. metre uzunluğunda bir kanal • ' 

lıtanbulun bir mahallesi sayı • çılmıt ve sular Kilez dereaind~ 
lan bu diyarın mübalağa ile dalga denize dökülmektedir. Sıtma bt1 
dalga etrafa yaıyılan, haksız veri- ~ti bu büyük bataklığı kuruttu le' 
len bir isimde "sıtmalı bir şehirdir,, tan sonra Seymen deresindeki bl' 
Saltanat idaresinin bakımsızlığı • taklığı da kurutmağa bathyac&~ 
na, İtgalin çetit çeşit fecaatlerine tır. 
yıllarca aabne olan lzmitimiz etra• l ..... 

nanmak lazımdır ki bml• 
fını çerçevcliyen battllClıklıır ve c:· krmaız, mühmel bir tehir olmak ' 
kilen prinç tarlaları ııtnıa doğur- tan kurtulan, yeni yeni güzellete"' 
makta, hastalık yapmaktadır. hayat bulan sevimli bir cümhuri' 

Şehrimizin çok sevilen ve sayı• yet ülkesidir. 
lan değerli valisi Eşref Bey başta 
olmak üzere sıtma mücadele hey
eti, belediyenin teşkilatlı büyük 
ve takdir ile görülen çalışmaları 

ile, sıtmalı lzmiti, bugün aıtmasız 
bir halde yapmıya gayret ediyor -
alr. 

Ve söyliyebilirim ki, bu çalış .. 
malarında muvaffak ta olmakta -
dırlar. Geçen yıllara nispeten bu
rada sıtma günden güne azalmak 
ta, hissedilecek kadar bariz fay • 
daları görülmektedir. Sıtma mü -
cadele heyeti, sıtmalı vatandatlar 
la alakadar olmakta, dikkat ve 
itinayla tedavilerini yapmakta • 
dır. 

Altıncı oğlu bataklığının kuru• 
tulmasından sonra başlayan ku -
rutma itleri bütün kuvvetiyle iler
lemektedir. 

Şehrimize sekiz kilometre uzak 
lıkta bulunan ve on beş köyün or
sınad bulunarak bu havalı köy -
lülerini senelerdenberi rahatsız e
den 2000 dönüm araziyi kaphyan 

Yedi yaşında bir katil 
Tirenin Peşrefli köyünde kanla 

bir cinayet oldu. Bu cinayetin 
katili yedi yaşandadır. Maktul de 
aym yaşta ve katilin amca oğ
ludur. 

iki çocuk evlerinin bahçesinde 
bir aralık katpuz yemişler, on
dan sonra da köşede duran ta
bancayı alarak kurcalamaya baş· 
lamıılar... Tabanca do!u oldu
ğundan ateş almış ve bir kaç 
kurşun birden evi telaşe vermiş· 
tir. Çıkan kurşunların hepsi de, 
küçük katil lbrahimin karşısında 

izmitte ka4;akcıhkla 
mücadele 

Şehrimizde kaçakçılıkla ·~~ 
mücadeleler yapılmaktadır. Vah 
miz Eşref Beyin kıymetli yardııl'1 

ile jandarma kuvvetleri, inhisar -ti 
gümrük takip memurları adeta ,e' 
ferber bir hale getirlimit ve buıtl 
fay dalı tesirleri görülmeğe bati' 
mıttır. Evvelki gün inhisarlar t' 

• 

kip ve muhafaza memurlarına, j,
darmalara yaptırılan bir taral 
ameliyesinde Ayıdere ormanı d~ 
nilen yerde 830 kilo kaçak tü 
bulunmuttur ve sahipleri kaçtıf~ 
dan hüviyetleri ve izleri tesbit ~e 
dilen bu kaçkçıların da bugünle 
elde edilmesine çalıtılmaktadır · 

İzmit inhisarlar idaresi batdl~' 
dürü Rasim ve kendilerine yard~ 
cı cemiyet müdürü Fevzi, jaııd • 
ma kumandanı Mecdi Beyleriıı ~
çak takibatı hususunda göıterd1., 

dı' leri titizlik takdirle görülmekte t 
Haydaro§lu Ce'1d~ 

Suphi Ef. 2 sene 6 a!I 
hapse mahkum of dil ıı· 
Adanada, arkadaşı ortaroe i 

tep tafesinden Mehmet Sab' 
efendiyi ö'dürmek kastile- '°ar•; 
lamaktan suçlu ve m~vkuf s1:. 
mektep talebesinden Subi. efe~ 
dinin mu!ıakemesi bitrn•Ş b' 
Supbi efendi 2 sene 6 aya '°8 

kum edilmiştir. ~ 
........ lMiiimilllllllallatUlllll•AllllllfllllUU!DllD~. al' 

duran amca oğlu lbrahırnıl1 ~tir• 
süne ve midesine isabet ct~~Olı 

Yaralı derhal ölmüf:. ·ştit• 
katil Adliyeye teslim edıldl1 

Hadisenin mahiyeti kaıadır• 
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AKTÖR 
Bir Fransız 
Kadın san'atkan 
Şehrimizde 

[Darülbedayi san'atkarlanndan M. Kemal Bev "Tiyatro,. BOyOk Fransız ıairi Alfons d6 
isimli güzel, faydalı, lııymetli bir eser vücuJc getirmiştir. Lamartinin akrabalanndan, Mar· 
kitap Teşrinievvelde çıkacaktır. Aşağıdaki yazılar bu ki Sezar, Emanoelin torunu Mat· 

ilk eserden bir parçadır.) ınazel ·valentioe 4e Ssint • Point 
di.L.J. alttör, hizzat ilk insanın ken· de memnuniyetiniz artar. Eğer o, bir kaç gOndenberi ıehrimızde· 
.. l'Qır ç dir. Matmazel Saint. t'oint ıair, 

iiı.ı· · ünkü bu ilk inaan dedi- rol yaparken kendi ruhunu ifade tiyatro oıü~llifi, res-Jm, feylesof, 
f'cl ıa llıahlukun, henüz idrak ve i- ediyorsa sonradan nasıl bundan romancı, hakkak, konferansçı, 
,. ~anizmuı tekemmül et- vazgeçer? Eğer kendi ruhunu ifa· gazeteci ve bediiyatçıdır. Şimdi· 
diiltJ lf~~· O, ancak taklitle gör· deden vazgeçmek . isterse hangi ye kadar 56 eser neşretmiştir. 
tit, ;n• başkasına anlatabilmiş· noktada durması lazım geldiiini ~irço'< uerıeri vaz'ı sab11e edil· 
~· ınaenaleyh ilk imandaki bu doğru olarak tayin etmesine imkin miıtır. Rt1imleri Paris, Nevyork 
~ ':aan'a.t,, değildir. Etki Yu - kalır mı? Benim fikrimi teyit eden salonlarında ve San Fnrnsesko 
J-.. " ılk aktörler, rahiplerdir. On teY ruhlarile, hislerile oynayan ak- müzesinde teıbir edilmiftir 
t...._ ~•b .. ut.ları taklit için bir takım törlerin aan'a.tındaki karara.ızhk - Pari:zte ve "111uda bir ço'< 
:----..aıııı ı d b h lcoaferanı'ar vermiıtir. Bir çok 
'>iı.J ayınler tertip ederlerdi. Ve br. On ardan, oyunların a ır va - Fransız gazete ve mecmualar1nm 
~eri~ gayesi, mahsulltta feyzü d~ ıöstermelerini bekliyeme.zsi • muhabiridir. 
~ ~ın. artması, hülasa halkın nız; bu aktörler hazan kuvvetlı, ba Pale Sebette ve Suriyede tel· 
\ 'ft.etı,_ mabutların hoınudisi i- zen zayıf, bazen atefli, ~~en so • kikatta bu'undukta~ oralara dair 
~ alııplerin idare ettiği bu nevi ğuk, bazen idi, bazen yuksekt~. makaleler yazdık4an sonra: "Şark 
'i 0 Yunlar, sihirbazlığm müte - Buaün fevkalid~ o~drk.!an _bır sa•rp : iki medeniyet,. isimli bir 
s...._ ~.I manzarasını arzediyordu. noktayı, yann yuzlerıne gozlcrrıne eser vUcude getirmittir. Bu eıer 
~dan (Aede) Jerin bu ayinle- bulattmrlar. Buna muki\bil bugün y•kında çıkacaktır. 
ı.. ida.re edişleri aktörlüğe başka berbat ettikleri bir yeri yann ga - Matmazel Saint • Point bura· 
"it \t h l ya gezmek maksadile ıelmittir. 
~ eç. e vermittir. Nihayet Yu • yet ıüzel oynar ar. Fak•t kendisi Pariıte mOote,ir 
('t ~Jedisinin ortaya çıkması ve Bunun akıine olarak mantık ve "La reYue parlementaire., ;nec· 
~~~~ıı) in aktörlüğe mahsus kis- dütünce ile insan tabiatını tetkik muaaile, Kabirede mllnteıir Şi· 
~~. 1ca.t etmesile hakiki ve ilk ak ve ideal bir tipi taklit ederek, ha • hap, Elmeufe, haftalık m111r mec· 
L.-·~ başlıyor. Bu ilk aktörlüğün yal ve hafıza ile oynayan aktör, bü mualarının muhabiridir. 
:"t&q Matmazel Valentine de Sai•t
~ vasfı fu idi: Oyuncu hiçbir tün oyunlarında bir tarzda oynar Point, dOn T6rk Kadınlar biı-li· 
' İnsanı taklit etmez· o daha ve daima mükemmel olur; onun ğini ziyaret etmit "e reiı LlUfe 
~~ bir alemi, muhayyil~nin icat kafuında her ıey aı~ulmüt, hazır- liekir Hanımla ve Birlikteki di· 
.. ~Lir hayatı yqabnaya çabıır. la.1111111, beHenmit ••nizama sokul ier hanımlarla g6rüımüıtür. 
~iJajı derisinin üstünde delil, mu9tur. Onun söyleyişinde ne 1110- 1-==-===============-=
>-. landığı harikulide korkunç ve- notonluk, ne de uygunsuzluk his - dine göre oynamak hiui bikim • 
\._ tiilünç toprak maıkededir. Bo- sedtlir. Ondaki sanat hareketinin dı·r 
~ .,, 
\...ll boıunu (Cothurne) lerle u • yükıeliti, atılıtı, gevfeyifi, batlan- Juels Truffier, Diderot'dan ileri 

raıc bu suretle yaşatmak istedi gıcı, ortau ve sonu vardır. Onlar ye giderek bir rolün >eynayıtında 
~r m&bl~ alelade ~ ...... ~ .... ~ ..-wwı ...... ~il .. ~ wuClel 
~ • aıı l•Yri olduğunu anlat • ve ayni jestlerdir; eğer iki oyun a- istiyor ve &ir rol üzerinde môhtelif 
' ııter. Hulasa bu devrin aktö. rasında bir' fark varsa bu, daima aktör kanaatlannı •e onların teza 
~ralnız sesinin ahengi ile ve jest oyun1111 lehindedir. O, her sün de- hüratmı kabul etmiyor.Bu halde ak 
,. rol oynamıf, yüzünü göster - iiten bir aan'atkir delildir. O, bir törün kanaati mevzuu bahaolmaz, 

1ttir. aynadır ki eşyayı daima ayni açdc- ancak kabiliyeti ve bu kabiliyetinin 
~tltunuvüsta aktörü, gene "Mys ltk, ayni kuvvet ve ayni doğruluk· aan'at ölçüleri içinde kudretidir ki 
~~·· lerin kurbanıdır. Mabetten la göatenneğe hazırdır. Böyle bir •hnede göz önünde tutulur. "Ko· 
\J kurtulamıyor .. Esasen •u de - aktör, l\Z bir zaman için kudret ve medi Fransez,, 101yeterlerinden 
\ 'oe tiyatro edebiyatı s:rsıntılu zenginliğinin nihayet bulduğunu Madam Dusaane, Comedia gazete
\ lltıhranlar içindedir. Açrk hava göreceği yerde, bir pir gibi, tabi- sinde çıkan bir yazısında: 
--.. Ye~ut haileler oynamağa alıt atın tükenmez haznesinden daima "iki cina aktör vardır: Birincisi 
"~lor, hem oyun san' atında, yeni kuvvetler çrkanr.,, oynadığı eseri, ıeyircinin seviyesi· 
t'iii tıyalro edebiyatında en büyük Diderot'nun aözlrei buTada biti· ne indirmeyi bilir. ikincisi halkı, 
~~Ynuyor. lntatta ve "ı~rt Mi : yor. O, aktörün aan'atında tevazu- ya ıüzellik veya fenalık, yahut ta 
~· de de en b~yük kuvveti un, şuurun, ölçünün muhakkak ve kurnazlık veya cebirle oynadığı ta 
~Yor. O devrin, dehaları za- elzem olduğunu ileriye .sürüyor. heserin zirvesine kadar alır, kendi 
'~Je.. ı~a kadar tesirlerini göster- Paris konservatuvannın en değerli sile beraber sürükler,, eliyor ve her 
~~ır. Bundan sonra da ayni ve şöhretli hocalarmdan Julea halde Diderot'nun bu ikincisinden 
lı.~~i muhafaza edecekleri mu - Truffier ise Conferencia des Anna haz ettiğini ilave ediyor. . Madam 
~..... . les de neıredilen "kliaiklerin tet - (Dussane) e göre aktör, halka in· 

' Yedınci ve on sekizinci asır. kik ve tahlili,, ünvanlı konferanı· memeli; çümü halk, aktörün kar· 
"'-~tk ~örlüğün felsefesi, içti - larmdan birinde töyle der: tısında bir çocuk gibidir. 
~i ~ı rolü ve nihayet tan'at- "En aan'atkir, en zeki, hatti (Georges Berr), L'aıt de dire ki-
~1 eolojiıi tee11üs ediyor. Ba - mesleiinde en sadık olanlarmm bi tabının bir yerinde halka inen ve 
' (~asrın en mühim simalarm - le -halk tarafından biraz sevil - çok alkıtlanan aktörlere hitap eder 
'İft· derot), aktörü nasıl tarif diklerini anladıkları anda- gözle- ve der ki: "Komedi yen! kardetim ! 

•• 11': ri muvaffakıyet perdesile kapanır. bu akpm alkıtlandm ... muvaffa -
111..., ~Ör; hisli, samimi bir insan Onlar, artık hiç dütünmeden, mü· kıyetinden memnun olmadan ev • 
, ... ~bir rolü iki defa ayni ateı ve ellifin arzusunu hatıra bile getirme vel bunun sebeplerini tahlil etmen 
'~akıyetle oynamasına im • den kendi duyuf ve anlayıf, daha daha makul olur: Kolay tesirler u· 
~l· lrr ını? Birinci oyunda çok doğrusu görüş tarzlarına göre yep· yandırmak yoluna sapmadın mı? 
~t ~ 0 1-n bu artist üçüncüsünde yeni bir janrda oynamıya başlar - Seni alkıtlıyan halk, ne biçim in • 
·~. l!~~~r gibi saki1t ve soğuk o- lar. "Komedi Fransez,, den çok sanlardan mürekkepti? Unutma ki 
~ .. ~tk~a _aktör tabiatın dikkatli kıymetli bir arkadqla muhtelif o - öyle tahsin ve takdirler vardır ki 
~•i I ıtçııı ve düşünceli bir tale - yun tarzlarını münakata ettiğimiz onlardan iftihar hi11esi çıkarmak 
~il: Ursa Ogüst, Sinna, Agamem bir mecliıte bana kaç defa: çocukça bir şey olur. Farzedelim 
"hile eya Orosman ismile ilk defa - Niçin daima müelliflerden ki seni dinliyenler kıymetli bir ta
~~:ıe çıktığı zaman büyük bir bahseder durursunuz? Müellifler .. bakaya mensuptu. Fakat onların, 
~'il~ lc~~dini, yahut tetkikleri· müellifler .. acaba onlar yaptıkları· senin söyleyiş tarzını alkışladıkla -
't\al •ulunü kopye eder, bizim nı bizim kadar iyi görebilir mi? rından emin misin? Onlar, sadece 
"' ~hı •runızı gözden kaçırmaz Onların yapmak istediiini biz da- söylediğin teYleri alkışlama'dılar 
~, ~\i -}'ış tarzı zayıflayacağı yer· ha iyi hi11ederiz, çünkü onlara ha· mı? Mütevazi ol: Müellifin ehem· 
"9.ı,d ':ıhedesinin neticesi olarak yat veren, onları yaıatan biziz!) miyeti vardır. lshkla karşılanan ek 
"I.., ı._1~ Y9ni fikirlerle kuTVetle - demipi. Uzun tecrübe senelerim, seriya odur; daima alkıılanan da 
"l ~ l lit eeanJarını artırır veya ek• bana fU kanaatı verdi ki en büyük gene odur.,, 

"e llıütevali oyunlarda sizin ve en samimi aktörde bile bu ken- M. Kemal 

&ldüµır 
........... ·-··············· 

Asmalı mesçit 7 4 
Roman. Yazan: Fikret Adll, 
Baaan : 5Uhulet KUtUpaneal. 
latanbul 1833 

Fikret Adil imzası, karilerimizin 
yabancı oldukları bir iıim değildir. 
Evvelce gazete ve mecmualarda, 
uzun zaman V AKIT te yazıları, 

küçük hikayeleri çıkan, bazan fa. 

imzasını atan ve Melo tercümesi 

Darülbedayide oynanan muharrir, 
Önce V AKIT te, sonra HABER 
de tefrika edilmit olan "Aımali 
mescit 74,, iıimli eserini, ıon za
manlarda kitap halinde bastırıp çı· 
kardı. 

Bir romanın iki ayrı gazetede 
üst üsle çıkmaıı, bir muvaffakiyel 
ve rağbetin ifadeıidir. Bu itibar
la kitabı samimi ve layık bir ala
ka ile kartılanmağa namzet ıayı· 
yorum .. 

Muharrir, kitabından bana da 
bir tane göndermek lôtfunda bulu
nurken eserinin kabına "Sizin iste
mediğiniz edebiyattan,, ıözlerini 

yazmış. Bu suretle geçenlerde çı
kan "Bizim istediğimiz edebiyat,, 

isimli risalemi, belki de o risale • 
deki düşüncelerimle birik olmadı
ğını, yahut, ne bileyim, kitabının 
mevzuu:ı\I benim yazılıp yazılma-

11nı isted;ğim mevzulardan seçme-

diğini itaret eden arkadatıım, bu 
zarif ithaf sahrluuı lie bana bir 
fikrimi izah fırsatuıı da vMmit o· 
luyor: 

Benim memleketin ihtiyacına aö 
re yapdmasmt \Je yayılmasını iste
diğim bir edebiyat vardır. Bu e-

debiyatı memlekete fay dalı ve lü
zumlu görüyorum; sebeplerini de 

riulemde anlattım. Fakat bu, bu
nun haricinde tek kimse tek satır 
yazmamalı demek değildir. Ede-

biyatın nevileri vardır ve bu nevi
lerin her hangi birinde yazılmıt 
iyi eser, - fakat iyi sanat eseri -
bizim kazancımız ve sevincimiz o
lur. Fikret Adilin romanı bunlar -
dan biridir. 

"Fikret Adilin romanı,, derken 
hem "Fikret Adil tarafından ya· 
zılmıf,, hem de Fikret Adilin ya -
şadığı,, demit oluyorum. 

Asmalı mescit 74, klasik kai • 
deye göre yazılmış, başı ortası, so
nu olan, muayyen bir vakayi mev· 

zu olarak alan, vakamn inkitaf ını 
takip edip bir neticeye bağlıyan, 

hatti muayyen bir ruh haletini tet• 

kik ve tahlil eden bir roman deiil
d ir. Bu kitap, bir genç adamm 
günlük jurnalr, bir hayatın ruzna· 

meıidir ki mevzu olarak aldığı ha
yat gibi mantıksız, tertipsiz, geli§i 
gözeldir. Eserde muayyen bir vaka 

yoktur, fakat bir çok vakalar var
dır ki okuyanı sanatkarane bir ıe· 
kilde eğlendiriyor, meraklandırıp 

sürüklüyor.. Kitap, muayyen bir 
ruh haletinin tahlilini ihtiva etmi· 
yor, fakat bir çok haleti ruhiyeler, 

muhtelif anlarda, muhtelif tesirle
re göre değiten haleti ruhiyeler, 
dapre nalür tesbit edilmif, yerli ye· 
rine yerlettirilmiş, ıizin kitabı zevk 
le okumanıza sebep ohıyor. 

Asmalı Meaçit 74 le açık bir ifa
de var, kolay yazılış hi11ediliyor; 
anlıyorsunuz ki muharririn kale • 

mini kağıdının üstünde bir ku,...... 
cu ihtimamiyle gezdirmek itiyadı 
yoktur. Kimbilir, belki de bir yaz• 
dığını bir kere daha okumuyor bi· 
le... Oslupteki pervasızlık, serpil
me, dağılma hali - buna üahlpsuz
luk ta diyebiliriz - galiba bundan 
ileri geliyor. 

Bu serbest ifade içinde anlatılan 
hayal intibaları da serbest ve ce
saretlidir.. Asmalı meaçit sokaiın 

daki 74 numaralı ev, eserde haya· 
tını anlatan gencin içinde yap.mıf 
bulunduğu pansiyondur. Bir be• 
kir adamın bekar odasında neler 
olup biter?. 

Bu sualin cevabını almak için 
makalemi takip etmeniz faydalı ve 
tatminkar olamıyaca.ktır; bunun 
için Fikret Adilin kitabnı alıp o
kumanız lazım .. 

Beyoğlunun artistik bohem ha
yalmdan sahneler, eserde güzel 
teabit edilmiştir. Tipler kuvvetli-

dir; o kadar ki bir çok yerlerinde 
tanıdığınız kimıeleri, yaşıyan a • 

damları görür, teşhia eder gibi olur 
ıunuz. Romandaki şahıslar, yqı· 
yan adamlar mıdır, hayatta tanıd ... 
ğınız ve bu eserde seçer gibi oldu

ğunuz kimseler canlı adam değil 
de roman ethaıı mıdır, hazan in• 
aan tereddüde düıüyor .. 

Kitabm bence bir hafif tarafı 
var: Fikir cepheai. 

Fikir aöylemedikçe, vakaları tu 
vir ettikçe, duyguları, hatti tabı .. 
larm içlerinden geçen belli belir • 
siz duyguları sanatkirane bir te. 
kilde bulup meydana çıkarıp ıöa
lerdikçe fevkalade muvaff akiyetli 
olan eser, tezli gibi olmak is • 
tiyen yerlerinde aksıyor gibi ••• 
Hayatını anlatan gencin Lili ile 
münakqasındaki fikirler hiç te 
cazibeli, orijinal, yeni teyler ıibi 
görünmiyor, hatta yeni gibi aöy • 
lenilmit bile görünmiyor. 

Bütün bunlarla beraber Asma. 
lı meaçi.t 74, okumağa bat. 
lanılıraa bitirilmeden bırakılmıy .. 
cak olan kitaplardandD'. 

Retlk Ahmet 

····-·--......... _ ... __ _ 
San' at abidelerimiz 
Evkaf Umum MüdOrlOğll ba 

ıene bütçesinde mevcut tamir•t 
tabıisahodan baıka kırk bin 
lirahk ta fevkalide bir tamir 
tabıiıah almııhr. Bu tahlİHtla 
beraber bu sene içinde tamire 
ihtiyaç gösteren eserler için 1et· 
mit sek,en lira kadar bir pan 
s11rfedilecektir. 

Tamiri baılıyan ve bqlıyacak 
olan isar Edirne, Istanbul, K .. 
ya, Manisa ve Elmahdır. 

Edirnedeki tamirler bu .... 
içinde bitirılecektir. lıtanbalda 
Kaaımpaıada Piyafepaıa camii· 
nin tamiri baılamııtır. lıtanbalda 
yokıek mimari kıymeti haiz ROa· 
tempaıa camiinin tamiri de bat• 
lamak üzer•dir. Mimar Sinan ca• 
miinin tamiratı bitmek lizeredil'• 
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Memleket 

Yazan: Andre Birabeau 
Mösyö Balingen: - Kiliseyi beş sene evvel yıktı-
- Eh, dedi, yatma zamanı gel· )ar ... 

di.. - Seneler var, ki gitmedim .. 
Mösyö Figanyer: Gufrik le değişmiştir. Şatoyu yık-
- Sizi evinize kadar götüreyim. madılar ya?. 
Bahçeyi geçtiler. Yola çıktılar. _ Hayır .. 

Mösyö Figaniyerin evi, tehrin hari _ Sen Pier Köpürsü yerinde 
cindeydi.. Mehtapsız, ılık bir ilk . 1 mı .. 
bahar gecesiydi. Hava da güzel· _ Evet, ama son fırtınalarda 
di.. yemiş ağaçları da çiçeklen • harap oldu .. 

mişti. Bin bir sual soruyordu. Yavat 
Mösyö Figaniyer birdenbire dur- yavaş doğruldu.. Adam da kalk· 

du.. Bastonunu yere vurdu, derin 
geniş bir nefes aldı: 

- Oooh !.. Ne güzel gece!.. İn· 
san altmış yaşında olduğunu unu-
tuveriyor .. 

- Evet .. 
Bu kısa cevaptan sonra Figani. 

yer bir şey söylemedi.. Yürümeğe 

başladılar. Arkadaşından ayrıl • 
dıktan sonra, Figaniyer düşündü: . 

- iyi adam ama, konutmasını 
bilmiyor •. 

Senelerdenberi, her gün, arka .. 
daşının konutmasını bilmediğini 
görüyor, fakat ondan vaz geçemi 
yordu.. iyi adamdı.. Her şeyde 
onunla hemfikirdi .. Fakat her sö· 
züne ya kısaca "Evet,, veya "Ha
yır,, der, hazan da bat sallayıp gü 
lümıerdi. iyi dosttu. Lüzum olsa, 
servetinin yasırını ona verebilirdi. 
Fakat konuımasını bilmiyordu. 

Mösyö Figanyer posta memurlu 
ğu etmiıti.. Bir gün bir dul ve zen 
gin kadınla tamımı,tı. Evlenmit· 
lerdi. Kadının bu ıssız yurttaki 
evine gelmııferdi. Burada avla • 
nıyor, 'tilıK: tutuyor, yiyor, içiyo~ 
du.. Başka işi yoktu. KarıH öl. 
dükten sonra da kalmıfh. 

Yolda bir ameleye tesadüf etti. 
Selim verdi.. Adam bir şeyler mı
rıldanarak geçti.. Ne söylediğini 
anlamamıf h.. Amele polonyalı 
idi. Civarda bir çok Polonyalı a• 
mele vardı. 

Evine aeldi, bahçeyi geçti. Ye
mek odasının pençeresinde ıtık 
vardı. "Lambayı söndürmeyi u· 
nutmuıum,, diye dütündü. Aklı • 
na batka bir şey aelmedi. içeri 
girdi.. Yemek odası bıraktığı gibi 
duruyordu.. Eşyası yerli yerinde 
idi. Masanın üstünde likör titesi 
ile kadehler vardı. Fakat, eli bı. 
çaklı bir de adam vardı. Adam üs 
tüne çullandı .. 

Figanyer Altmıı ya§ında idi a· 
ma, kuvvetliydi. Adamı alt etti, 
kolllnu büktü, bıçak yere düştü ... 
Bo~az boğaza reldiler.. Fiaanyer 
küfrediyordu. Fransanın merkez 

vilayetlerinden birinde doğmuştu .. 
Oranın kendine mahsus küfürleri 
ve !İ.vesi vardı. Bu şive ile küfre
diyordu. 

tı .. 

- Eski değirmeni bildin ya ... 
Ben onun karşısındaki evde doğ • 
dum .. 

Adam, masanın batına oturmu! 
tu. . Kar~ılıklı oturdular .. iki hem 
şehri, memleketten hahsetmeğe 
batladılar.. Hem içiyorlar, hem 

de memleketten konuıuyorlardı. 
Bir aralık Figanyerin gözüne, 

yerde ışıldıyan bıçak ilitti. Bir 
tekme vurup bıçağı ta ötelere fır • 
lattı. 

Sohbetlerine devam ettiler .. 

Tuzlu balık ve konserve 
Tuzlu balık ve konserve fıçı· 

larıoın gümrük resminden muaf 
olarak memleketimize ithaline 
müsaade edilmesi üzerine fıçı 
imalatçıları zarara uğramı 9lwd1r, 

Netekim dün fıçı imalitçıları 
ticaret odasına müracaat ederek 
ıktıaat vekileti nezdinde bakla· 
rınan müdafaasını rica etmitler• 
dir. 

Fıçı tacirleri bilbas.sa diyorlar 
ki: 

- Memleketimizde ihtiyacı 
karşılayacak kadar fıçı imal et
mekteyiz. Halbuki fıçı ithaline 
müsaade edildi. ihtiyaç olmadığı 
halde bir çok fıçı ithal edildi. 
Bizde fena vaziyete dOıtUk.,, 

Ticaret odası fıçı imalAtçıJarı· 
nın tiklyetlerioi tetkik etmek· 
tedir. 

Vapurculuk şirketi 
Hususi vapurcular, hakemler 

tarafından hazırlanan şirket mu· 
kavelei esasiyuini Uç nDsha ola· 
rak imza etmişlerdır. Mukavelei 
esasiye, usulen lktısat vekileti· 
nin tasdikına arzcdilm~k üzredir. 
Kıymet komisyonu mesaiıini 

bitirmit ve neticede itilif hasıl 
olamamıt bu suretle ihtilifın hal· 
li ve biçilen kıymetlerin tebliği 
beş gün sonraya kalmııtır. 

Evvelki gün karpuz meselesi bü· 
yüyerek üç arkadaşı gırtlak g1rt· 
lığa getirecek bir şekil almıştır. 

Pangaltada 31 numarala dük · 
kanda karpuz satmakla mefgul 
olan Ismail, lbrahim ve arkadat· 
lan Tahsinin arasında küçük bir 
lcarpuz ibtilifı vardır. Ve bu mc· 
sele hiç c!eııilecek kadar ebem-

miyetsizdir. Fak at dünkü sıcağın 
tesirinden mi ; neden? bilinemez 

bu rr.esele üç arkadaşı biri birine 
dOşürmüş ve gürültülü büyük bir 
boğuşma meydan almasına sebep 
olmuı bu küfürlü silleli, yumru'<· 
lu tek meli kavgada htr üçü de ne 
yaphklarını bilmiyecek kadar 
kendilerinden geçerek yekdığer· 

!erini ctivmüşler ve etraftan ye· 
tişen polis memurları da Uç kav· 

gacıyı yakalıyarak hakkında ta· 
kibata başlanmıştır. 

§Evvelki gece saat 20 de Bahkpa· 
zarında Lüleci sokağında 3 nu· 
maralı doktoran meyhanesinde 
çalışan Umito, Albayrak çay ti· 
carethanes'nde çalışmakta olan 
Ômeri bir hayli patakladığından 
yakalanmışhr. 

§Evelki gün saat 20de Kuruçefme 
jandarma karakolunda çalııan 
ZOlfOye vatman Ali Rizanm 
idaresindeki tramvay çarparak 
Zülfünün yaralanmasına ıebelti· 
yet verdiğinden vatman yaka· 
laomııhr. 

§Evelki gUn Fatihte Hafızpıfa 
caddesinde yar1m koyun kaçak et 
taşırken yakalanan Cevdetin 
üzerinde yapılan araıtırma ne· 
ticesinde bir bıçak bu:unmuıtur. 

Terk.o& i'iı.Y"J.'lttt'lt ptıho.lı
lığın'dan şikayet 

lıtanbulda bulunan bazı ıenayi 
mUeHeaeleri terkos ıuyunun pa· 
bahlığından tikiyet etmektedir. 
Bu buıuıta belediye fen heyeti 
erklnmdan bir zat: 

-Birçok fabrikalar evvelce de 
terkos ıuyu kullanıyorlardı ve o 
zaman da ayni parayı veriyorlar
dı. Terk osun indirilmesini is. 
tiyorlar. Şirket zamanında niçin 
böyle bir arzu izhar etmemiıler? 
Belediye için şimdilik buna im· 
kln yoktur. Şehre bol su temini 
için yOzbinlerce lira sarfedilerek 
mQtemadiyen yeni teaiaat vUcu· 
de getiriliyor. Yakında blitOn 
ıu ihtiyacı klmilen temin edile· 
cektir. B6yle maarafh bir za. 
manda fiyatlar il'dirilemez. Eelki 
ileride sınai müesseseler için 
böyle tenzilitlı bir tarife dütü· 
nülebilir.,, Demiştir. 

Kraliçesi Oldum? 
Yazan : Raynıonde All•1" 

Buna sinirlendim. Halbuki ha11
1 

bunu söylerken gayet nazik davr 

-18-

'·l\fr~hur artist perşembe giinlcri 
talebe ile yemek yei·. Fakat bir 
paket sigara bile ikl'am etmezdi. 

, Bütün bu halk parayi sahnede del ğil ba~ka yerlerde kazanır.. Mon 

1 

den göı üşme mahalleri de var. Fa
kat oraya giden kimse yirmi bin 

ı frank verse onların eline ancak 
yirmide biri geçer.,, 

Bl\na ne dedirtmek istediklerini 
anlıyordum. Fakat olmıyan bir 
ıeyi nasıl söyliyebilirdim. Güzel
lik mükafatını kazananlar arasın
da beyaz kadın ticareti yapıldığını 
asla görmedim. Muzik hollerde, 
sinema ıtüdyolarmda olduiu ka· 
dar bile ıerbeıtlık yoktur. 
Şunu da ayrıca not tuttum ki ken 

di itlerimi kendim ıörmeie karar 
verince manacerim aayeıinde ka • 
zanabileceğimden fazla kazanma· 
dım. o, bu gibi ticari itlerde bilgi 
sahibi olduiundan fazla' ıelir te • 
min ediyordu. Bu kadarı, tüzellik 
mükafatı müsabakasını tertip eden 
lerin namuakirca para kazandık· 
larını iıbata kifidir ıanırım. 
Maamafih bir nokta var Mösyö dö 
Valef güzellik müıabakalarının 
hem mürettibi hem de manaceri • 
dir. Bir taraftan en eıki tövalye an 
anelerini temıil ediyor. Diier ci • 
betten zamanımız ticaretinin en A 
merikanvarisinin parlak bir mü • 
mesailidir. Bundan dolayı onunla 
kraliçeler arasında darımlrk, kav· 
ga, hüsran yol alıyor. Acaba kaba· 
hat Mösyö dö Valef le mi yoksa 
güzel ilin edilenlerin mi? . Bence 
kabahat ikiıinde de dejildir. in • 
sanın üzerine yapıf&D bu takma ıe 
ref, hem sahte oldufu bilinen h4!ltf 

mıştı.. .. 
Beni görmiye gelen bir 11101 

karııına: l 
"- Ka,larımn biçimi güze .,, 
Dem itti. 
Kadın hemen cevap verdi: 
"- Yok canım.. Katlarını 

etmit te boya ile yeni katlar 'f'P 
mıf.,, 

Babam,_ yanlarında duruya 
Demit ki: 

"- Yanılıyorsunuz Mad..0"' 
Kadın bu söze kızmış: 
"- Ne biliyorsunuz?.,, Ce•• 

bını vermiş .. 
O vakit babam: • l' 
"- Onu ben vücude ıetird~..,.r 

ondan biliyorum.,, diye muktl'" 
etmif .. 

Her tethirde böyle bir m~ 
luyordu.. Adeta kiminin ber."

1 
ği, kiminin beğenmediği bir °"' 
tomobil idim .. 

Yalnız münakata olsa ne tJ' 
ismini ıöyleımiyen bir çok h~ 
lar telefonla bir takım rak~ 
bildiriyorlardı. Bu rakamlar:;
sekti. Fakat ıöylenmeleri me ~ 
hiç te öyle değildi. Naaıl oldT' 
du da tanımadığı bir kadını ~ 
yen bu kadar erkek bulunu1"j 
Klavuzluk eden kadınlar, ~ 
otel, ıazino utaldarı taraf md'!, 
ve bırakılan mektuplar da bari 

Bunlarda hazan bir takd~ 1 
simeıinden, hazan eğlenceli bit' 
zintiden, bahıediliyordu. it ~ 
vam ettikçe bu teklifler beni t" · 
lendriiyordu. Ve neticede iJS'-
rimde aünıüldtr ya1dıZl gibi 1s{1 
ıer kalaıaını bi11eder ıibi ol 
dum.. _.;/ 

Bu tekilde iki ay kaplıca 11"'." ... 
lerinde gezdim. imzalar verlrl. 
komplimanlar dinledim. B~ 
rına mukabele ettim, bazılarıoJ..tl 
medim.. Etmediğim zaro'
düımanlar kazandım .. 

Böyle devam ettikçe tahıi~ 
de kayboluyordu. Vaktiyle ~ 
gün ıürmezdim. Şimdi d~ 

sürmeğe mecburdum. Falan ~~ 
günü, falan pudrayı kulland 

de atılması mümkün olmıyan bu 
ıarip varlık asıl ıebeptir. Güzellik 
kraliçeıi Möıyö dö Valefle kartı • 
lqtıjı mütkülitı bqka yerlerde de 
bulur. Çünkü nereye ıiderae aitsin 
ona hem güzellik timsali hem de 
kirlı bir "emtia,, ıibi muamele e • 
dilir. iki aydanberi deiitmediiim 
muhakkaktı. Halbuki her teY de • 
ğiımitti. Biraz rahat etmek dinlen 
~ek, yahut rollere çalıımak, kon· 
servatuvara müracaat etmek, danı 
ta ilerlemek ..• Bunların hepıini öz· 
lüyordum. Halbuki bana çok para 
teklif ediyorlardı. Altından köprü· 
ler birbirini takip ediyordu. ilk 
teklifi "adam sen de,, diye . kabul 
ettikten sonra ikinciyi birinci . ka· 
bul edildiği için kabul etmek, üçün 
cüyü de ikinciyi kabul ettikten son 

hakkında bir çok kağıtlar illl~ 
dıktan sonra düzgünsüz halıı-
rünmekliiim imkansızdı.. :; 
bir fey yaparsam bir nevi eıll 
sui iıtmal hareketinde bul 
olacağımı bana söylemitlerdİ· i 

Sevdiğim, özlediğim teY~ 
ra redde mana bulamamak tabii çok uzaktım.. Ziyafetten zi>""J 
idi. Böylece ıazinodan ıazinoya, davetten davete kofuyordUlll~ 
ziyafeten ziyafete, krem ilanından zu hep ticaretti.. &na bu y 
krem ilanına, pudra ilanından l kl'f• dd •v· k" • arı te ı ı re ~ttıgım ımı fi 
pudra ilinıne, ıtriyat ilanından ıt· dalaverelerine ilet olmadıl•~J 
riyat ilanına, tethirden teıhire yol sel er tarafından etrafımda fi~ 
açılıyordu. Bu tethirler artık fere· k ı b 1 ki b' d"' hl"":, a a ar aıan •r uıman ,.; 
fe değil ticaret ujruna yapılıyor· çevriliyordu. Oh!. Ne kad-'r 

Birdenbire sordu: 
- Sen nerelisin?. 

Vapurculuk ıirketinin 1 Ey:u!e 
kadar teıkili kabil olamayacağı 
tahakkuk etmit ve De•let De· 
nizyolJarı işletme idaresi, Eylül· 
den itibaren bağlanacak buıusi 
vapurlardan yedisini muvakkaten 
kiralamak üzre sahiplerile tema· 
sa girmiştir. 

Yankesicilik suçlusu 
Mehmet ojlu Ahmet isminde 

bir yankesicilik suçlusu, dün lı· 
tanbul birinci ceza mahkeme.inde 
altı ay hapıe mahkUm olmuı, an· 
cak, cezayı azaltacak bazı sebep
ler görülerek, bu müddet dört ay 
bet güne indirilmi9tir. 

du. Bana bakıyorlar, hayvanat d 
aun um.. ' 0 L., bahçesindeki "goril,, maymunu ıi ,..._ 

bi seyrediyorlardı. Fransızca anla· Halbuh! bu h1.rcketler1111ı~ 
Adam, yarı boğularak cevap 

verdi: 

- Sana ne ... 
Figanyer ısrar etti: 
'-L Cevap ver, nerelisin? 
- Mannazanlıyım .. 
- Anladım, memleketlimsin ... 

Ben de Guferikliyim. 
Ve konuımağa batladılar .. Fa -

kat herif altta, Fieanyer üstteydi .. 
Hili herifin gırtlağını sıkıyordu. 

- Marmazan.. Orada akra • 
bam vardı. Ovid Cazenan ... Ufak 
bir dükin tutardı .. Yanında kilise 
vardı.. 1 

Dün akşam geç vakit vapur· 
cu'ar arıooim şirketin 1 eylulde 
faaliyete geçebilmesı için işlerini 
hazırladıklarını sövltmektedirler. 

Türk deri sepiciler birliğı 
Türk Dabığlar cemiyeti ismi· 

oin Türkçeleıtirilmesine karar 
vermiı, debağ kelimeainin mu· 
kabili sepiciler olduğunu Riyase· 
ticümbur k itibi umumilijinden 
öj"renerek cemiyetin iımini Türk 
Deri Sepiciler birliiine ~evirmiı· 
lir. 

Puankare'nin 73 üncü 
yıl dönümü 

Par's: 24 (Hususi) - Dün 
Sampiogide M. Puankarenin 73 
yaıına girn:esi vesiluile büyilk 
meras:m yapılmıştır. Belediye 
mızıkası, M. Puankarenin evinin 
önünde şen, neş'eli parçılar çal· 
mııhr. Halk, en miltkil zaman· 
Juda, Fransızlara kuvvet ve srav· 
ret aıılamasını bilen büyOk Ada· 
mın sıhhatine dua etmişler ve 
çabuk afiyet bulması temenni· 
sinde bulunmuılardır. 

mıyonnutum gibi yanımda Fran • si ciddi kalmak içindi. Para " 
ıızca olarak vücudümün her bir mak, elimde bir servet bul~ tıf' 
kısmı tenkit olunuyordu. Kimiıi mak istemiyordum. Ne bii _ ,Jiı'_ 

ta elime para geçtikçe sarf P.-..J: çok zaif olduiumu, kimiıi çabuk acltr. 
ıemizliyeceğimi söyliyorlardı. ö~ekinin berikinin borcunu. 1'~ 

parayı serpiyor, loyır.etin• Bazıları göğıümü dar buluyor, 
bazıları bacaklarımı uzun buluyor yavat unutuyordum. ~ 
bazıları 25 yatında kalçalarımm İnıan, parayı tuatcak det;-! 
pek büyük olacajını, veya pek tecrübeli olmazsa elinde bet fi 
genç oldutumu aöyliyorlardı. kalmaz.. Ben çok ıenÇ::~ 

Bir hanım, beni seyrederken kadar para kazansam, f .~ 
··k k 1 harciyordum. Bu yolad iıl• 'I"' 

yu M ıes e: .. ittik e uzakla ı or eıate" -~ 
"- Fransanın en guzel kadını kg ) ç tah . f Y ' laoa_.,-

d a·ı ü ı beb ti a mıt sılım tamaJD e8 ı , en ı ze e .,, d } 
Dedi.. Bu sözü itilenler, beni j u.. (Ot!vtP"' ,,ı 

ıekiz gün ''Bebek,, diye çajırddar. 
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lüRK GENÇLiGi l' Denizden çıkarıldıktan 

Bir yüzücü kadın M. Heryo dün Türkiyeye 
veda etti : irkiyedeki büyük deği.. Essen, ~~7~:ıl)ö-ld~azar ak-

11 ~ı· kıı· iie hı· r Fransız şamı, denizden baygın bir halde " Ben Fransa ile Tiirkiyenin ancak dost 
~ 1§ çıkarılan kadın yüzücü Ruth Li· geçinebilecek/erine kaniim ,, diyor 

yô lhUh • • • •• • 1 b k zig hastanede ölmüştür. Bu ka· 
•ti arrırının gozı e a 1Ş dın yeni bir mukavemet rekoru (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 1 arife verd~ği _lıüyül~. e~emmiyet şa-

r..,.._. tesis etmek istiyordu. 80 saat M. Heryo ıaat on bet buçuğa yam takdırdır. Turkıye ve Fran-
ed:._t.'Çenlerde Türkiyeyi ziyaret kadar ıüren ziyafetten ıonra. bir sa cümhuıivetleri ayni gayeye 

... ı ~ denizde kalmıştır. Kendisi 100 " 
on h· ansız muharrirlerinden Le- k 1 k müddet daha Perapalaıta kalmı", doi!nı ~.·ürü.varlar.,. 

rı saat a ma nivetindevdi. s ._, 
~/'er 1\ent {Türk gençliği) müteakıben vapura binmek üzere M. Heryo Gazi Hazretleri hak· 
~r gı altında Tan gazetesinde Japon elçisi değişti Galata rıhtımına gitmittir. kındaki intibalarıru şu cümle ile 
den llı~kale yazmıştır. Bu makale - tST ANBUL, 24 (A.A.) _ Tür- M. Heryoyu teşyi etmek üzere hulasa etmiştir: 
ı:ıah aJa~s iki ,gün evvel pek kısa kiye hii,kiimeti nezdindeki Japon Riyaıeticümhur Umumi Katibi "- Gazi Hazretleri nadir tesa-

f· tnaketınışti. Dün gelen Tandan hu maslahatgiizarı M. Murakami Ja- Hikmet Beyle Bulgar sefiri M. diif ettiğjm aydınlık dımağlardan 
°"·U· leyi alıvortız: p Antonof, Fransız maılahatgüzarı hı· ıı"clı"ı·.,, 
1 " ponyanın eru orta elçiliğine tayin 

ltlı u.rk &ençlği bugün bütün meım- edilmittir. M. Harbiye Sovyet sefareti müste· Sabık Fransız batvekili dörtler 
bir~ temsil ediyor. Eski nesiller M. Muraknminin vazifeıi başı• tarı M. Astahof ve diğer bir misakı hakkında §Öyle demittir 
111 • ta.fa çekilmi§lerdir. Onların na ne zaman gideceği henüz beJli çok zevat rıhtıma gelmi,lerdi. M. "- Dfirtler misakma hassat~n 
1lt ırııivaıı yalnız ideoloji noktai değildir. Heryo rıhtıma geldiği zaman bu muhalif değilim. Benim için hi.i-
d, ~•ndan değildir. Ayni zaman- zevatla bir müddet görütmüş, rıh· yük, küçiik devlet yoktur. Bütün 
bid· tka bir ileme intikal etmi~ gi· Bir çocuğun ölümü tımda toplanmı§ olan halkı şapka· dedetlerin milletler cemiyeti çer-

~tler. R ı· k aını çıkararak ıt.lamlamış: çeve. i içinde inkişaf etmeleri la-• ,,1 k" unıe ı avağında çatı so'<a· - d 
~OtJ 1 ımseler artık okuyami • ğında 29 numaralı evde bağçu· "- Allaha rsmarladık, dostla • zım ır.,, 
ltr ~r. Çünkü arap alfabesi yerine van Kazımın og· ıu bir buçu'.' ya- rım !,, demittir. ---.. -----------
), ~ g 1 d k k ı d ~ Of dürmekten suçlu ~· il7.ete er e gere itap ar a şındaki y a~ar iki gün evYel ev- M. Heryo bundan sonra kendi· 
~~ h.~rf_leri kullanılıyor. Ayni de kaynamıı süt tenceresi sini teşyie gelenlerle birlikte vapu· Kasımpa~ada Arap Mehmedi 
}~ aoylıyemiyorlar. Bahuıus üzerine düımüş ve dün ölmüıtür. ra geçmi§, biraz ıonra Hariciye öldürmekten ıuçlu arabcı Zaferin 
lis\i llııyorlar. Kelimelerin dörtte M. Llon Fierre Quint § Dün sabah saat dokuz buçuk· Vekili Tevfik Rü~tü Bey de harici· muhakemesine dün İstanbul ikin· 
Q\ll).İo\.rap ve Acem menşeli idiler. Türk aençliğini anlamak için hu ta 2403 numarala otomobil önüne ye husuıi kalem müdürü Refik ci ceza mahkemesinde devam olun 
llıeJ.e lr esasen Türkçe olan keli • kaydettiğim hadiseyi göz önünde çıkan 10 yoşıoda Sokrata çarp· Amir Beyle beraber vapura gelmit muttur. 
~d rle değiştirilmi§tir. Lisan o bulundurmak lazımdır. Talebeye mış ve başından varalamışhr. tir. Dünkü muhakemede, Ayte ve 
\'. lr çabuk inkılaba uğrıyor ki ri- b M. Heryo kendiıini teşyie ge· Seher Hanımlar tahit olarak din· "ttt siyaıi dü,ünütleri hakkında ir ıu-
tellç e bakılırsa vekillerden biri al ıorduğum zaman Talebe Cemi • Yabani domuz )enlerle vedalaımı§, Tevfik Rüttü lenilmişler, "Zafer, o gece evine te 
'rı katibi tarafından kaleme a • yet reisi bilatereddüt : Nazilliden lstanbul ticaret oda· Beyle vedaı bilha11a samimi olmut litlı, benzi sararmıt bir halde gel· 
~~.raporu anla.makta güçlük _ Hepimiz milyetçiyiz ! .. Dedi. sına gelen bir tezkere Nazilli tur. di. Atı öldüğü için kederli olduğu 
~ ııtir. Bir diğeri iliYe etti: mıntakasında pek fazla yabani M. Heryo bir aralık gazeteciler- nu ıöyledi.,, demitlerdir. 

d~~ten "dün,, ün malı olan bu a - _ Hem de müfrit milliyetçi.. domuz bulunduğu; bunların halk le de vedalaıırken: Zaferin vekili, vaka yerinde ye-
\ij) ar bugünkü "mütemeddin Bütün rençler, falan ıürrealist tarafından avlanarak beyhude "- Türkiyeden fe\·kalfıda iyi ni bir keşif yapılmasını iıtemif, 
~1-e e.t1~r,, elbisesi içinde ~~ıl. ke~- ve isyankar olduğunu söyliyen y~r~ derilerini~ çürütüldüğ-jnü intibalarla ayrılıyorum. Burada bu isteği reddolunmuş. muhakeme, 
" tını kılık kıyafet degıftırmı§ gen çkalan konformist gazeteci fa bıldırmekte deraJeri satın alacak daha fazla kalamadığım için çok müddeiumuminin esasa dair mü-
t~eaniler. Artık feı giyilmiyor. ı · ı· · t t l b · f 1 ' tacirlerin bulunup buluomadıaını mUteessifim . ., taleasını bildirmesi için kalmııt.hr. 
ırtık k D k l l an ıs amıya a e esı, ve a an u - k d • :t 

Plll're yo tur. e o te tuva et- j I . . sorma ta ır. D · "All h 1 d k le -7)' Eli' d su en septık genç romancı hep aynı emı§, a a umar a ı , mes 
'~u=~~ı:'.ıyorlk. .. 1 yaşrnb. ank sdon 1 şeyi tekrar ediyorlar: Hepsi milli. -- lektaşlarım !11 diye veda etmiştir. Esrar kaçakçılığı 
\n~. a a gosteren ır a ı· 'd' men ve zabıtanın takibine rağmen Vedadan sonra teşyie gelen ze· ihtisas ınahkemes•nde esrar 
~11• &eçırdıgi ruhi h"li tasavvur e- yetçı ır. prot .. toya kaiar verClilei. Topla • Yat vapurdan çıkmıtlar, vapur u· lcaçakçılığından dolayı Nıhat İl· 

ız. R b d' k' narak 1ıtanbuldaki bir Bul,.ar me- · d b. h · h amancı ana ıyor ı: • zaklatıncıya kadar rıhtımda kal • mın e ır şa ıı bır sene apse 
d~~arniler bile değitmiıtir. Bazı - Pek az !eye imanım vardır .. zarlığına ııirdiler. Fakat nutuklar mıtlardır. mablcum edifmiıtir. 200 lira da 
4- a.t Türkçe yapılıyor. Ramazan Fakat yeyen, içen bir adam oldu • ıöyledikten ıonra bir çelenk koy- M. Heryo memfeketimizde iken para cecası verecektir. 
~-·ı ~ "b' ·ıı· · · M'll' · makla iktifa ettiler. ~İtıd ·;;ı ere kurulan mahyalar üze gum gı ı mı ıyetçıyım. ı ıyetçı • Ç 

1 
k b teıkil~t~ ··sasiye k~nunumuı.un bir Deniz tarife komisyonu 

bıe., ..ıe Allah büyüktür,. ıözleri ya- lik bir ihtiYaçtır. Bir müdafaa his- e en te fu i are yazılıydı: "Siz metn;ni istemi!, miaaf ir,mİ7in bu 
··•'la. ''T 'd" B' ·h· b k 11 k 'f B ) 1 ""l"l · · · Deniı tarife komisyonu yolcu dh... ayyare Cemiyetine yar - sı ır. ızatı ı se atta o e tı u gar ar 0 u erımızı topraktan isteği üzerine dün vapurda harici· 
-"l k navlunlarına ait tarifeyi baıırlı-

tib· ~İniz,, "Sarhoş o'ımayımz,. mevcudun iradesidir. çı arıyorsunuz. Biz Türkler ıizin ye hususi kalem müdürü tarafın· yarak dünki içtimaında ikmal 
~Yazılar görülüyor. Eski Osmanlı imparatorluğun. ölülerinize hürmet ederiz.,. Filha • dan kanunun franıızca tercümesi etmiştir. 

lttı lltada feda edilen nesiller harp da bizzat Türkler uyur bir millete hakika gerek bu gençler ve gerek kendiıine verilmittir. Diğer tarife dün akıam lkti· 
•ııı e?ye) kemale gelmiş olan ne • mensup olduklarım hissederlerdi . se Ankarada idare batında bulu - M. Heryo hareketinden evel §U sat vekileti müciürlerinden Aye
)~~rdir. Maamafih bunlar umumi. Bazı ailelerde darbımesel olarak: nanlarda milliyetçilik fikirlerinin beyanatta bulunmuttur tullah bey tarafından Ankarayll 

"t ••y kd" b' h "Bı' T" k "b' hl" t · d · ötesinde kalan ve 89 ihtiJa-Jı'nı'n c1·.. "- Tı"ll"a şehıı· harabeleı·ı·n1• gönderilmiştir. •it T... anı ta ır ır üsnü niyet r ur gı ı e ıye sız., enı:ır- • V 
• .,., h .. l "h" Yeni tarife ekiletce tasdik 
L ~'~· 1 d' G ı·-· · d'k' h k · b anşumu Lı uvvet ve müıavat ziyaret fırsatım hulduguw mdan do-~ . •t erdir. Bazıları kendi • ı. enç ıgın ıım 1 1 are etı u · ı · d ··ıh edildikten sonra ilin edilecektir. 
t tıı ,, · k' d ı k k ı k •· k prensıp erın en mu em olan hı"..... la'l'I çok memnunum. Btı zivaret ~L- ,,.enı rejime adapte edebildi. eı 1 ma un u onp e • ıne artı ·- " " 

"'en b' k ··ı- ld' 8' 1 h h yüksek iman vardır. .._rrençlı.ğiındenberi özlcdig-im bir .. 1 enba suları ne-'en it .\t_ .!aşını atmıt olan büyük şa- ıra ıu ame ır. maena ey u ı-... ıv.11 uı 
'-i"ttt Qid~Jhak Hamit her tarafta ıa· gençlerin fevkalade ha11as olma • Maa.mafih bu onlarca uzak ve şeydi. Yalovayı da çok güzel bul- pahalı satılıyor ? 
)M hır hu'"rmet go""ru··yor. Fakat ları ve bazı defalar sureta kıymet. müphem bir beıeri ülküdür. "Sulh dum. Bu güzel su şehrinizde bir Belediye menba sularınm la· 

-.,. perver misiniz?,. ıul:uni hı'ç bı'r hafta kalarak istı"rahat eden1edigı-·- tanbulda pahalıya ıatıldıg-ını na· ''-' ~osyete içinde gördüğüm ye. siz teYlere kartı ifrat göstermeleri· 
I e ıhtiyar odur. ne ıaımamalıdır. akis uyandırmıyor. Bana diyorlar me müt~essifim. zarı dikkate alarak bu hususta 
"le ı· B h. ı · · · ı · d ki: ''Ben, Fransa ile Türkiyenin an tetkikata girişmiştir. Belediye 

'tıj1 
1
1 a.p hareketini takip edeme- azı te ır erın ısım erı eğişli • . . . . N . b d 

'o T k - Elbette .. Milli şerefimı"z ha • cak dost !?:eçinebileceklerine kani nııı muavını urı ey ün bu " &nlara veyi! rilmitfir.. ür çe lisanı gerek ecne- "' h t d · t" k' 
L ~, leldar olmadığı mertebede aulhper olanlardanım. Bunu bittabi kendi usuı 8 emış ır 1: 
'it.& t\ç.lik onlara kartı asla mer • bi mekteplerde gerek ticaret mü • "M .. nba sul h kk d d 

. .,. t vcriz. Halihazırda memlekteı'mı'z hesabıma söylüuomm. Resmi hiç "' arı a ın a a r ' he ı · O esaeıelerinde mecburidir. " k k 'torı • a emıyor. smanlı impa· büyük bir devlet olmak için otuz bir sıfatım yoktur. ayrıca tet i at yapmaktayıı. Fil-
Ohl "iunu t f ··h ·· ""ki' Darülfünun talebesi daha ileri • vaki menba sular b .. b J :• tr d •. e eaau e suru ıyen sene sulha muhtachr. Binaenaleyh Türkiyeyi ziyaretim de hususi 1 u gun pa • 1 

'li..:! egı( mi' M 1 k t• h ye gittiler. Yalnız Frannzca listesi k. d satılmaktadır. Suların Istanbula ~·~ki . · · em e e 1 ma va es ı üımarumız olan Yunanlılar. mahiyettedir. Fakat bildiğim ~ey, 
tıl'ttıJ 'trıedıler mi?. Şimdi vatan olan lokantaları proteslt' ettiler. la ittifak ettik. Komünizm· d _ ·ı münasebetlerimizin daha ıyıye getirilmesi ve pek dağınık olan 

~tf'L trıuıtur. Gençlik bu zafere Bir sinemanın ismi proleıto neti- fakat R . 1 egı · şehirde sah iması menba suları .. 
~ Qlllt · f · uıyayı severız .. Herkese doğru git-iğidir. . .. . nın maliyet fiyatını, dolayısile sa• 
I Feri trı u~ Olanca kuvveti ile bu ce~nde \.s~anbu! ... 7elm~ı~, ~Id~. 1 kar§ı tek batına mücadele ettiği • A Arkadaşlarımın ve benıın Turkı- tış fiyatını arttırmaktadır.,. 
~t-ltı k u afazaya azmediyor. Za. agon 1 eyne mı e fır eh mu- miz ı•rada o bize yard · )'e•le gördüguV"ınüz hiisnii kabul Ga-lll end· . . . b d .. .. .. 1 T" k .. ım ettı ' 
"el . ııı ıçın ir ölüm diri.m 1 uru~~n mem~~- a~ıdnı ur çe. skoy· Bu gibi beyanatın aynini ~at bu- zi Hazr:tleri.~i~: ls~1et Paşanın Cenupta kaçakçılık 
~ '1-t~~ı 0~_du~unu biliyor. (1919) ~megı menettıgına uyunca şır e- atta da bulabilirim. Bu ge 1 \'C Tedık Ruştu Beym hakkrımz-
,~~ t,ta. Turkıye yoktu. lngiliz po· tın daire!erinin ~mlarını kırdılar· hükumetlerinin ~iyasetini bil:~e e: daki hususi alakalan Türkiye ile S h ft · • d 68 
'."~ttef·~hulda hüküm sürüyordu . Maamafıh en zıyade gurur duy . reddüt takip ediyorlar. Maamafih Fransa arasında daha :ıkı bir t~ş- on a a ıçın e 
'-!>•) 

1 
ler küru"' k Asya ıah'll ·n· dukları tezahu"'rat Razgrad ha-dı' • Ak · t" d b · · k • rl kaçakçı tutuldu ~ ... ed· :r 

1 erı 1 I . d vam cemıye ın en ahıettiği .. riki mesai 1çın atı elillerdir.,, 
l~)'a 'Yorlardı. Yunanlılar Ana- ıe erın en ıonra yaptıkları tezahü- miz zaman tebesaüml .. .. Tiirkiyede bulundug~um ıniiddet Anlcara, 24 (A.Aı - Aiusto· 

t, h airiy I d th . 1 rattır. . • er aoruyorum ü .. .. b f d 
> ''lehtrıet . or ar 1• tıyar a tın - Cenevre tetkılatı onlara mıinaıız zarfında maarif nüiesse~eleıini de ıun çuncu a tasın a cenup 
'tr"'d ııe bahrivanın on be• Bu tezahürat ma - h. l · · 1 Ç k k . t tt" T'" k" .. h . hudutlarımızda dokuzu çarpı•ma· b ., ak' :r ~ .. • ~. nevı ıs erının ge iyor. ün ü ararlarını tatbike· zıyare e ıın. ur ·ıye cum ur1ye. 

1 62 k k k, 
1 

'fi 

~•itı 1 kızını sultanlık merte • yukseklıgıni gösterdiklerini dütü • 1 decek kuvveti yoktur Bey 1 ·ı 1 tinin maaıif sahasındaki faaliyeti vıak'alıradça dç~ vd~. ~11! b~ ~Uf bıu 
~lia·· e çıkarmakt b k b' nüyorla B" k·· "k B . . ne mı e .. .. .. B . . . a or u o u ırı yara ı 

:1.itıırı· an a§ a ır fey r. ır uçu ulgar ıehrı bir ordu iıe onlara pek hayal- b" buyuktur. u faalıyetın muvaffak olmak üz 68 k k k I 
() 'Yordu. ) R d' b' k ı ır . ~· .. . . re aça çı ya a an· 

•ı 0 an azgra ta ır aç belalı bir fey gözüküyor. Bir talebe bana netıceler verecegı şuphesızdır. mıctır 68 k k b .
1 ~ ~ tada Ga2· .... d·· . Türk mezar) ~ t h . . 1 d' k k" .. k Y • aça çı aynnı ı e 

~ llaul . ı gorun u ve mucı· . ıgını a rıp etmıf er ı. müstehzi bir tavırla dedi ki: Çalış an, ce&Sur ve ze ·ı Tur - -ı 000 kilo .. "k 3 000 . k' 
~du ": :~ld~ Gazi dütmanı ~av~dıs, lstanbula teklini değit - _ Cemiyeti Akvamın yegane gençliğinin bu güzel teşkilattan is- i~hisar k g~mruı3 oOO d ftılo 
~·~it ~ım ar bir kaç adamla tırmıı olarak ve mübalağalı bir fazileti lrakı müstakil bir devlet tifade edeceği ve şefleıi tarafın- cigara ki~ç:g~OO ' k a ter 

1n,l lı lbeınJeketi modem ltir tanda nrdı y • ·ı y t ki d ... gı 1' parça eres e 
aline 

1 
km w · tekline sokmu§ olmasıdır. ':rn çızı en Y0 .. u a .. P _e ec:~ı mu- bır tüfek, bir bomba tutulmuı-

0 aga ıavattı. Darülfünun dört bin talebeıi he .. j t B• 1•7•• dlkkat 7auaaa n•• ıana J J hakkaktır. Turk hukumetının ma tur. 



10- VAKiT 25 Ağuıtot 1933 ________ , ___________ 11!1!1!!!'!1 ______________ !19!1!11!! _ _._.~ 

Bütün Kiaıplarınızı Bu Yıl 

«=» VAKiT c ~ . : 7., 
Kitaphanesinden Alacaksınız! 

~.~ .... . .. \r eklletinin bütUn ne,riyatı, ortamektep ve li~e !ıcitap- TUrkiyenln her yerindeki mekteplerin ihtiyac;lar1 için de 11fll
91 

tarı ilkmekteplerin tarihleri ve başka kffaplar1... Bunlar yn;nız satıcı (Vakıt) kUtifphanuicHr. ,,, 
bizim kUtUphanede ve Uzerlerinde yazdı fiatlerle satıhyor. (Yakıt) bu yll ortamektebl ve lisesi olan her yerde bir fil 

merkezi kuruyor. lsteıenı-: kitaplarını yine Üzerlerinde ya%d• "''' 
lstanbuldaki talebe ile velileri , mektep mUdUrleri istedlk~ıeTini 1erle bu merkezlerde bulacaktır. Bunların adreslerini yakınd• ,.~ 

bu yt~ yalnız Ankara caddesinde Yakıt kUlüphanesinde bulaıak· direce~iz. Şimdilık Maarif Vekaleti mektep kitaplaranın adi•'' 
ıardar. fiatlerini, mektep Stnıflarına göre ayırarak atatıya yazıyoruz= 

İlkmektep Sınıflara göre tasnif Sınıflara göre tasnif 
4 üncU sın" &(Orta ,,. Lise3) 11 (Lise 3) "; 

Kitabın adı Miiellıfi Kurnş Kitıbtn adı Mtrellifi Kuruf Kitabın adı Müellifi "~ 
Çoeuktara teganni dersleri Zeki 40 Biyoloji Maarif v~kiteli 65 Ah'Alc Mustafa Namık fJ 
Tarih 1 Maarıf Vekiteti ~ S ~ Aniyon ve kati) on Nık iddin "" 
Ev idaresi 1 Hilmı 40 r.debi kıraat nütDuneleri 111 Halit Fıhıi 70 Cebir 

1 
M. Halit 141 

5 inci .. nıf Fen bilgisi 111 Maar:f Vekaleti 50 1~ 
Kitıban adı Mlielllfi KuroQ Medeni bilgiler il Recep SO " il •• ı1 

"' UI 1. Hikmet :.ı 
Tarih il Maarif Vekaleti 15 Orlamektep tarihi flI " 1~ 

Muallı·m mekteplerı" R iyaziye doerslen Ul Edebi yeoiliiimir 
0
t lımail Habip '"' 

Ev idaresi 1. Hil .. i 40 " ., " ' ' "V 
10 uncu •ınlf Estetik Suo\ K-emalettin ; 

Kitabın 'adı Mcefüfi Kınuş Sınıflara göre tasnif Fizik Kemal Zaim 1 ~ 
Beden terb ıyesi Selim S1rrı J !O 9 (LiH 1) " (Edebiyat tubeıi için ,. " ~ 
Çocuk ruhu l~rabim A aedein 135 Kital:>m adı Müellifi Kuruf He.Adese W Namti v~ Hılmi ; 

Sınıflara göre tasnif Cebir I i. Hıkmet 85 lçtim•Wat ~ 
8 (Orta ve Lise 1) fiz•k 1 Kemal Zaim 90 Kimya UI Nakid<lin ; 

Kitabın acı Niiellifi KoNf Hayvani tqrih Serauddia loO Kozmoj,..fya AH Yar ! .. 
Edebi lcıraat aümuneleri 1 Halit Fahri 45 H•adese 1 Ni:ıım ve ffilmi 90 Mubk H19an Ali J 
Fen bilgisi Maarif Vekileti 50 Nebati teırih Hayri 75 Tezer "ıf 
Medeni bilgil~r 1 Afet 50 Tarill ]i k r L! r " ı_ c M d i bU iJ il ' 
Ortamektep tarihi 1 (Basılmaktadır) tir arioi et i" emiyeli 140 e en ~ er ~ 
Riyaziye dersleri Maaıif Vekl1eti 55 Sınıflara göre tasnif Metinlerle muaaır Türk eQet,iyat tarihi J M. Nihat J~ 

Sınıflara göre tasnif 10 (U.. fi) -Met,~'flaik •• " "Saat" Ke~aıettin -
il (Orta ve Lise 2 ) Kitabın adı Müellifi Kuruş Mibanik deralerı Hayri ye Naımi 11~ Kitabm adı MüdJ fi Kuruş Büyük devletler cojrafyHı Bdtçet w Faik Sabri 2~S MüeleHt Al' y 

6i 1 · 1 Maarif Vekaleti 65 r_b il 
1 

ar t~ ıyo o,ı '-'C ir i. Hikmet 7S Taritı lll Türk Tayibi Tdkik Cemi~ t" 
Edebi kır1at niimuneleri 11 Haht Fahr; 55 Fizik il Kemal Zaim 125 ·'V 1' 
F b·ı · · II M 'f V kll tı' SO " ' " " " " "' en 1 r 1

•
1 aarı e e Hendue il Nınni Ye Hilmi 6S or ' Medeni bilgüer I Afet SO ı umnl n terlcimi heDdeae dersleri Latfi 'İ. 

Ortamcktep tarılii 11 tButhnaktadw) Jeoloji L Temk we Maide 12S Tfirk edebiyatı amo'olfıi Aıi Canip . 
1
p 

R.taziye deraJeri il Maerif Vel<~tt :SS T .ırilı U Tıürk 1vihi Tetkik Cemiyeti 170 Umumi fifomfi Zek~riya ve Hatem• 

r lstanbul Beledlyesı UAntarı t r--.... 3 ........ -K.. . ... o -i f Devlet Demir yolları llAnl~ 
1 

• · • i I Vesaiti nak1iye renaindetı otan borc11nda dolayı .baciı altı
na alı,ıaral< ikinci müıayede.;ode müşteri çıtlınudtjwadan Attlata

yan Tahıin Ekndiye ait Stnd~yktt markalı ve ka~tttten 
butusiye tahvil ediJco otomobifin Oçhcli münyedeaı olan 

28/8/933 pazartesi günü saat on dörtte Sandal Bedesteninde bü-
nıfizayedc sahlaca&ı itin otanur. (44'06) 

Nafıa Vekiletinden: 
~'q • 8 · 933 tarihinde kapalı zaıf uıulile yapılan münakasa 

.,ıtkcıinde talip zut.r etmediği•dea Siirt V.JSyetiııde Siirt· Oiya

rıbHtr y01unaalti ıki gh1i yıkı" kemec-8 Gezu köprüsü yakdmıt 
kntmlannm ikmıli İ•fall miEayede, münak11a ve ibaat kanunu
n.o~ !8 inci maddesinin ° C,, Muuı mvcibiace pazarlıkla ieale 
edilecektir. Pazarlı~( 29. 8. '33 Mh pli ıaat 15 te Nafıa Ve
kiletinde yapılacaktır. Tatip1erin ye•mİ •e&kurde 1252 83 liralık 
teminat .mektuplarına hamilen müracaat etmeleri illn o'uaor. 

(437 J) 

Ziraat Vekaletinden : 
Yüksek Ziraat Enıtıtüsilnün Liiaumu o'up yaptanJacak 6 adet 

k11meı ile a•bar, depo, yem hazırlasa 1eri ve tefenuah "•pah 
zarf 11sutite ve 21 gün müddetle miin•lıaaıy.a koaulmufhH' Bu 
işe 11it mOaakaaa tartnımesi, rau"avdeea•e, umumi ve hususi 
t•rhtame bq lira bedel mu!<abiHode ZiHat Veklletind~ Yüks~!< 
Ziraat Ea1titüıft Bürosundan ahnacaktw. Tal plef münakasa 4aıt· 
name1inde zikredildiği •eçlıiJe müesustte ta111•e11ış olc'aiu ve 
yaplıklan iPŞaata ait ve asğari 8 bin 1 ra lnyrnetinde b ir b :oayt 
ikmal etliğini ticaret odaauada ı1t1aıt müteal-ahidi ~u;unu 111i· 
beyyin vesaiki komisyona göstenrı~e mrcburdurlar. Talipler 
kendi teklif edecekleri bedelin yüzde '1,5 niı'>etmde teminr h 

mu•akkate mektuplarile .,.rlikte iha•e fiiaü o1an 29 Ağuıtos 933 
tarihine müaadif Salı günü aaat 1.S de V ckiJel inıa-.t koe••yo 
nur.a müracaat) arı ilin o!unur. (j89~) 

ıttna1ma Komisvonu ı lAnlan i idaremiz İçİD pazarfakla Ahn aJnaacak olu (37} kale.Ol~ 
--.. -·-·-·-.. :...... •. - .............. : ffai katran, •antral fİf i<ordoa teli, krist-1 au bardağı, t ~ 

M. M. V. S.tm alma komieyo • kahve fiacam, ıaürabi, battaniye, yumupk çelik lıravaak ~ 
mandan: koDtr • plake, adi .... kitlt, ıtor p~rde, oksijen aleti tam, jl 

Hava 1at'ah ihtiyacı için pazar- fmli ıi1 te&i ve Mife aibi muhlefüölcinı malzemenin ,paJ' .,;_ 
Irkla ve takaı harici telsiz tedriı 31 • 8 - 933 taribiae mi .. dtf perıembe ıiiaü maj'aıada icr• ı 
malzemesi ıatın alınacaktır. tha • nacaj'mdan t.afiplerİll ye••İ mezkurda saat 9 dan H e ";, 
Ieıi 7- Eylul 933 perşembe aünü iabatı •ficut ederek tahrY.ea fiat vermeleri, ba baptaki ma'tl/ı 
ıaat 10.30 dadır. İsteklilerin fel"a- ııia müfredat lilte•İ .. iıta dahilinde a11lmı.1 o'tıp aümuP~ 'I 
İti anlamak üzere her gün ve pa • riJmesi icap edea -.JEetae için pazarlık rünü oümuaelcri~ f 

raber a-etirilmesi_. J)Ümwae.R teklif.crjn kabul edilmiyece~i~ 
zarhia airmek iç.in de tayin edilen oluour. . (4'''j 
gün ve ıaatte Ankarada M. M. V. / ,/ı 

!::L·:;;~~:;.una mü-.. r-·- Denizcilere ilin J . 
• • "" l ~~ 

M. M. v. SA. AL KOM. dan: İ Fabrika ve Havuzlar Miidürlütünd1 

~~~a ihtiyacı ~.in 68 adet komı. Şimdiye 1c.-.. talötk edilmdıte olan falHika ve ha~ 
~e b111ıng tekttlegı kapah zarfla 1 wrife.u.de 2()/Aje.tos/933 tarilımdea itibaren mühim udi_.,, 
miinalcaaaya konmuftur. İhalesi 1 yapılaıft.. Tar.fe .. kkmda ma'.ümat .aJaak er.ıu bu1'J· 
10--eyhil--933 pazar günü ıaat J 1.-vahn f•.fH•.lr,. ~ h"ıırura.,. l!':~dar4ft~ün~ m1r~coUarı. (~ 
11 dedir. Taliplet"in tayin edilen ıı111111ıuu uıııınnıııımııflllll.._.... ..... ıııınıııı11111111n111tu•ıııııı.11•flllll111ıııııaııı:ııtııııııııııı1ıullflllllıtııııanııunıu111ttnııııı11111111 

gün ve saatte teklif Ye teminat Ortaköy Feri)e Saraylarmd• 
mektupları ile Ankarada M. M. 

v. SA. AL. KOM. nuna müracaat- Kaba ta~ Lisesi 
ları. (3!48), (4088) Y ..t : 

M .. d .. 1 .. g~ ·• dev u ur u un .. -"'' 
Yeniden talebe kayaile eski talebe kayıtlarının te~idi JJıı'' GBz Heklmi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Smıf Mutehassıs 
Bııhıılli ~ An kua cadde~i Nn. tlO 

me1ui 20 Atusloıtaa 1 Ev u'e kadar devam edcccktır. tl ~( 
imtihınla11 Ey!ö ün birinden onuna kadardır. Tedrisat• ·oi ~· 
.tilde bııta"aca'klır. Eı,<i talebe yeni kayıt beyaanaaı.ele~ııe b't' 
mak ve yeni adres erini yazcLrmak üzere mcldebe 9elılefl ,_.,., 

DOKTOR tikte sretece1c1crdtr. Eu muameleyi ikmal clmiyenlcria d~' ~· 
Hafız Cemal mflsaade cdilmiytcektir l.ey1i ücret üç taks:ne :225 lir• 1~,r' 

~ mur çccuklarına yüzde on knrila\ yapılır. Eski Jeyl~ ~· rıı>'''' 
1 Dahili haulddarı mii~haasnı ,..erler'" muhafn• ıçftl birincı Uıl.s:tlcrinı ş : m ~ den ion ' 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 • ıbımdu. (3876) 



iiPEKfil 
' I ıı '' il 

HALiS BUKUMLU ,, 
YUNDEN MAMUL 

I' ıı e 

AVRUPA YUN LULER 1 
• 
iLE AYNI AYAR DA 

,. . . 
HER TON UZERINE MUHTE&.I~ 

• RENKLERi BULUNAN ENFES 
il 

iPEKi.( il il • 

YUN LUlERl 

. . . ,, . 
IPEKI/ YUNLULf RINOENYAPtLAN 

I •.. ,, 
JU f LBı;~ NE KADAR 6UZ EL •• 
1 

• • 
Bu tşte IPEKl/indir!. 

Ankara ·ricaret Lisesi 
Müdürlüğünden: 

"' Ankara Orta Ticaret Mektebi iki devreli bir Ticaret Vıesi 
ht1ı~e getiri~mitlir. Birinci devreye ilk ve ikinci devreye orta 
l3lektep mezllnJarı imt ihansız kabul olunurlar. 

Dört aınıfJı orta ticaret mektebi mezunları beşinci sımfa alı· 
"1~ar il "d " tı · · k d · · h 
1 

· erı e ucre ı pansıyon ısmının a açılması ıçın aıırlaoı· 

•tı Ankara Ticaret Lisesi hali hazırda yalnız neharidir. Ve mec· 
Cıuıidir. Kayıt ve kabul için mektep idaresine müracaat o!un· 
!bası. 

IGı Ti~ıret Lisesine merbut o'arak faaliy ette bulunan Daktilo 
Utsuna da talebe kayıt ve kabulüne başlanmıştır. Yaş kaydı 

011:bakaızın Hkmektep mezunu hanımlar alınır. Tahsil müddeti her 
:en l:tir •aat olmak üzere sekiz aydır. ikmal edenlere 9ahadet· 
lı:Qe verilir. (4288) 

Ucazlak •• temizlik •• Slr'at ........................................... 

VAKiT YURDU 
KİT AP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .. 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

V,9'KIT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 
Yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

Müflis Anastaş Karo ve P. Çlvidis şirketinin tahakkuk etmiş borCjları 
hakkında sıra defteridir 

Sıra Talep 
olunan 

Kabul 
olunan 

480 00 

Sın Ret 
olunan 

Esbabı Ret 
~o. Alacaklının isim ,.e Hü,·h·cti 

1 - l~oge,o Keller: Vekili 1 Jikmet ZiYa R. 
2 - 'J'icy ındı Filo ~f- Galata Vonoda 

caddesi Nazlı hın o. l -2 · 
3 - Yanko Eftikidis l':f. Galata Mehmet 

Ali paşa han No. 53 
4 - elim bey. Beşiktaş Köyiçi l\o. 30 
.5 - Rigı Mlstakidis Er: Zından kapı 

Buğdaycı okak No. 41 
6 - Yorgi Tcofanidis Er. Beyoğlu lçtiklAI 

caddde i No. 273 
? - Çituri Ef. \'ekili Yani Bali F:f. 
8 - ~!adam Foto Assani: Beyoğlu Alza\' 

sokak l lasan pa~a han 2 inci kat 

480 00 

120 00 

1600 00 
ö58 .50 

300 00 

bOO 00 
546 17 

b5IO 00 

o 000 

JfıOO 00 
378 50 

300 00 

300 00 
541J ı ( 

5000 00 

6 

o 

6 
(J 

6 

fi 
(j 

6 

o 00 

120 00 \lufli in defterinde l!Örulmediğinden 

o 00 
280 00 l\Ju~tenidau olmadığından. 

o 00 

300 00 :\1ü,tenidıu olmadıg1ndan 

o 00 

1510 00 Muflisln defterindeki borç mikta-
nna nazaran fazlası ret edilmişur. 

O - Foti (anlar oğ"lu. Galata Kapıiçi 
No. 2:27 ()5 95 

2000 00 
9.5 9; fı o 00 

JO - Madam Arşafos: Vekili Ye;-ua Ef. o 00 o 2000 00 Muka\eledc görülen mnbaycnctc 

l r - l\ostantin J>apa Dublu Ef, \'ekili 
Mlltiyadi. ~layidi efendi. 57 67 5? 6i' 

12 - Lı1ınboğlu Ef. Galata Yüksek kaldınm 
57 i\o. lu İzmirli oğlu hanında So. 4 82 00 82 00 

1 ~ - \·ahan Sivaciynn Ef. G:ılata Nazlı hın No. r 1I7 50 1l7 50 
14 - Agop l\arnkoç fü. llüyiıkada cami sokak 

i\o. 28 10555 32 92t>2 3~ 

23723 ır rs220 rı 

6 

6 
6 

o 

o 
o 

binaen ret edil mi, tir. 

00 

00 
00 

6 1293 00 Ciranta va protesto edilmemiş ve 
miıflis şirket tarafından tedhc id
diası dermeyan edilmiş olma~ından 

5503 00 

Müflis Anast:ıs Karo ve P. Cividis kollektif ,irketi ma asına mür2caat eden alacaklıların al:ıcaklan tahkik işi bitirilmiştir 
Cet\ din } ukurısında görlildüAu uzere ına a} .ı ( 14) al:ı.:akh mtiracaaı la ceman (2372 i) lirıı (11) kuruş k:t) ıt ,.e kabul talebinde 
buluııınuşı ur. Runlardaıı iki kişi) e ait talebin ıamamen \ e bazılarının ı. ı sml'.'n olm:ık üzere 550Jı hralık talepleri her birinin 
hizasında Aösıcrileıı esbabı ı :ınuni\e\e binaen reddedilmiştir. Baki (12) ki~İ)e :ıit olan (18220) lira (11) kuru~u Hsaıka 
müstenit olmağla adi~ en kabul edilmiş ,.e cumlesi :ıltıııcı sıra \1 teşkil etmekte bulunmuştur. Binacııale) h ııeticc,·ı teı kıkatımızı 
mübeyyin ol:ın i~bu sıra defıcriııin alelıhul ıhinı ıle alacak lan tamamen \ e\·a kısmen kabul edilmiş ola;1 alacaklılann 
1 • E) lül 933 Cumarıcsi guııü sa.ıt 14 de ıkıııci toplanmap da\ etleri zımnın~ birinci illds memurluğu makamına tevdi 
olunur. 

Ririnci lrıa memurluğundan: 
lılis idare azası Yanko Eftilddis 

.\lcnrnriyctimizc bırakılan ) uk:ında vazılı ~ırn Jcfteri avncn ilan ,.e tebliğ olunur. (9709) 

Akşam Erkek San'at Mektebi 
Kıyıt muamelesine baılanmışhr. 8 Eylule kadar devam edi

lecektir. Eski taleb enin de bu müddet içinde kayıtlarının yeni· 
lenm~si ve 932 • 933 mezunlarının şahadctnamelerini alabilme· 

feri için 4 Vesika F otograf getirmeleri lazımdır. (4310) 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünde: 
1 - lık, Orta ve Lise kısımları mezuniyet ve sınıf imtihanlarına 

'l Eylul Cumartesi günil baılanacaktır. 
Program mektepten öğrenılebilir. 

2 - Denlero 11 Eylul Pazarleai iüaü baılanacaktır. (6641) 

1 
r'""'!'!'""'~~~~~~~~~ 

E S K İ ŞE H İ R D E 

Va kıt ve Haber 
Gazetelerinin SA T I Ş 

MERKEZi 

SONPOSTA 
Kütüphanesidir 



• 

Traş ıç kları 
at'iyyen ve ebediye 
adium şirketinindir 

isim, alamet ve efklline resmen sahip olduğumuz RADiUM buş bıçaklarının üzerindeki marka ve zarflarındaki eşkili kul· 
Jaoan Berlinde mukim Roth - Bucbner şirketi aleyhine Istanbul Birinci Ticaret mahkemesinde 928/ 1727 dosya numarasiJe ika· 
me ettiğimiz DAVA LEHiMiZE NETiCELENMiŞ •e RADiUM isim, alamet, elvan ve eşkalini 1 ürki~ed~ istimalden Roth·Buch· 
ner şirketinin menedilmesioe dair sadır olan karar maiıkemci temyizce de TASDiK EDıLEREK HÜKUM KESBi KAT'ıYEf 
ETMiŞTiR. Bu karar icra dairesi vasıtasilc Istanbul ve lzmir Rüsumat idarelerine tamim ve tebliğ edilmiş olduğundan RAD,UM 
ismini taşıyan bıçaklarla Radium elvan ve etkilini muhtevi Rotbart bıçaklarının Tiirkiyeye ithali resmen menedilmekte bulun· 
muştur. t(açak olarak sahldığ1nı gördiiiümüı bu markah malları satanlar aleyhine kanuni takıbat icrasından geri kalmadık ve 
Birinci Ceza mahkemesinde bu kabil malları satanlar aleyhine dava açtık. Suçlu mevkünde bulunan Roth • Buchner şirketinin 
lstanbul mümessili ile diğer satıcıların mülkiyeti şirketimize ait olan RADıUM elvan ve etkilini taşıyan malJarı bilerek sattık-
ları hakkındaki kasti cürmileri sabit olmadığından dolayı beraetlerine karar verildi. Bu beraet kararıoı alan Rotb·Bucbner ıirke-

ti fırsatı ganimet bilerek Radium marka ve el.an ve eşle ilinin tasarrufu gfıya kendisine intikal etmit gibi gazetelerle ilini ara kalkışmııtır. 

RADIUM tıraş bıçaklarının isim, elvan ve eşkali şirketimizin yeddi tasarruf ve mülkiyetindedir. 
Bu isim ve elvan ve etkili havi taraş bıçağını her kimin elinde ve dükkanında görürsek bill kaydil şart zapteltirmek ve mütecasir· 

leri hakkıoda takibatı kanuniyeye tevessül ederek cezalarını istemek ve zıırarlarımızı tazmin ettirmek hakkı kanunisini haiz oldu· 
ğumuzu herkesin malumu olmak ve ilerde bir guna itiraz ser dine hakları kalmamak ilıere ilina lüzu ıt görüyoruz. 

Muhterem vatandaş; ecnebi hraş bıçaklarına tercihen yerli malı olan hakiki Radium tıraş bıçakları .. 
nı daima kullan ve her yerde ara! Zira hem i i, hem ucuzdur. 

Radiu~ Tiearethanesi - (6698 
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Geyve icra Memurluğundan: 
Bir deynin temin abz ve istİ"" 

fası emrinde mahcuz beheri beşet 
lira kıymetinde 27 adet Türk Ti
caret bankası hisse senetlerinin 

satılmasına ve paraya çevrilme"' 
sine ve ilk arbrmanın 21·9·933 
Perşembe günü sAat l O da icr•" 

sma ve ilk artırmada mahcoı bit• 
se senetleri kıymeti hakikiyesi
nin % de yetmiş beşini bulmadı• 
ğı takdirde ilk artıranlar taah· 

hütlerinden kurtulmak ,artil~ 
ikinci artırmanm 5 TeırinieVf'°' 

Perşembe günü saat 1 O da yapıl
masına karar veriJmit o!duğUll' 

dan taliplerin muayyen glio ff 

saatlerde Geyve içra daireaİJI' 
müracaatları i:ın o~unur. 

Kirahk oda aranıyor 
lstanbul v~ ra Beyoğluaun yP' 

sek güneşli havadar 111hbi bİ' 
mevkiinde iyi bir aile içinde d~ 
şeli bir yahut iki oda aranıyot• 

Yakıtta R. B. rümuzuna müracaat 

Traı bıçaklarına mevıu"RADIUM,, markasının ve gene treş bıçaklarına mevzu "ROTBART,, 

marka şekil ve rengini~ Berlinde Vaki Roth·Buchner Şirketine aidiyeti Radlum Llmba 
Ticarethanesinin Radium Markasını fuzulen tesçil ettirmiı olduğu hakkında Asliye Mah 
kemesi Birinci Ceza Dairesince verilen kararın Temyiz Mahkemesi Ceza Heyeti 
Umumiyesi tarafından tasdik edilmiş bulunduğunu muhterem müşterilerimize . arıeylerim. 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Bayilerin bu baptaki hUkUm suretini görmek arzu edenler Galata'da kUrkCjUba91 
Hanında 4 numaradaki satıf bUromuza müracaat edebilirler. (6568) 

ijffiillllll-•ııı•ıom--•~nıımıını ~ PiYER Pi~i~YAn ~ıioomııııııını1' 
Sahibi, MEHMET ASIM Netriyat Müdürü: 1. Safa V AKIT Matbaası - latanbul 

1 - Gazi Terbiye Enstitüsü orta mekteplere ve orta dereceli 
meslek mekteplerine muallim ilkmekteplere müdür ve mOfettİf 
ve umumiyetle beden terbiyesi, resim İf dersi muallimi yetiıtird 
bir müessesedir. 

2 - Kayıl ve kabul tartları Maarif idarelerine muallim mek
tebi müdürlüklerine tebliğ olunmuştur. 

3 - Müsabakalar 2 ve 3 eylül 1933 tarihinde yapılacaktır. 
4 - Girmek iıtiyeolerin 31 Ağustos 1933 tarihine kadar Ma-

arif Mildürlüklerine müracaatları. (4350) 

lstanbul ve Tra a abrikaları lürk Hnonim ~irketiı~en: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak Üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolanmızdl 

:at::,~~yaç::::;~ Kristıl loz ~e~erin Kilosu 36, 7 s 8an~ı~tı Küp ~eterin Kilosu 3 9 ,so Kurustur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. Istanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal-gÖO"derilir. Depodan itiba- . 
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğµ gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telefon 

Han. 
No. 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 


