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lngiltere ve lrlanda 
Irıandada vaziyet vahim bir şekil almış
tır. Dahili bir harp başlamak Üzeredir 

lrlandadan 

Bir taraftan Almanya Fransız 
anlaıınası meselesi etrafında dö -
llen hadiseler dünya efkarı umu • 
lltıiyesini işgal ederken diğer taraf 
tan İngiltere ile lrlanda arasında 
~skiden beri mevcut olan ihtilaf • 
arın son günler zarfında pek çok 
~erginleşmesi yakında Britanya 
e\l'fe~inin halli pek müşkül ola -

~al: tni:'him meseleler karşısında 
d~lacağını bize haber vermekte -

ır, 

irlandalılar İngiltercden nefret 
~~erler. Bu his İrlandalılarda iyice 
l ~kle!nıiştir ve onun bir çok asır· 
l~ acı bir tarihi vardır. Bütün lr • 
andahların, ırkan hiç bir münase 

bir manzara 

betleri olmıyan ve gelüp memle • 
kellerini zapt eden kendilerinden 
az zeki, daha az faal İngilizlere 
karşı hissettikleri husumet bugün 
lrlandada belki son safhasını ya • 
şıyan hadiselerin yegane amilidir. 
lrlandanın tam istiklalini istihdaf 
eden ve bugünkü yarım istiklal ile 
kanaat edilmiyerekCümhuriyet ili 
nı suretile büsbütün lngiltereden 
ayrılmağı istiyen hareketlerin ba
şında bulunanlar, fikir itibarile bi 
ribirlerinden ayrılmış olmakla be· 
raber müşterek dü~man telakki et 
tikleri lngiltereye karşı hep müt-

H. C. 
( llcvamı 4 llnd) a:ıyıfnda) ...____ _____________________ _ 

vaziyetimiz 
Bu sene ihracatımız, ithalata 

~İıpetle (12) milyon lira fazla -
'tı.l'r, Hiç şüphesiz bu mühim bir 
:tı~litedir. Vakıa normal senelere 
g ''~et edilirse gerek ithalat ve 
ı- erek ihracaımız {yüzde 50) de • 
h~Gtıinde eksilmi§tir. Fakat diğer 
li~~k memleketlerde bu eksik -
k deı.ha fazladır. Hele dün.yada • 
d 

1 \lftılumi ticaret harcketının (yüz 
.~ 25) e kadar in.mi§ olduğu dü- \ 

!Utıij]" b' . l k ' . d k urse ızım mem e etımız e 
1 ihracat ve ithalat tenezzülünü 

eene nıemnuniyetle görmek lazım 
Relir. 

Fakat bizi asıl memnun eden 
r~: e~velce memleket?.mizde itha
l . ,:nıktarı ihracata nispetle faz -
~ 1•en bazı gümrük tedbirleri ile 

01Uva.2cnenin aksine çevri:.Jhılmış 
b lllasıdır. Bundan başka öiğer 
t il.c-:ı tedbirler do.ha alınmıştır ki, •l"n .. 
r. ·• ll'~ bur..ların faydalı semerele· 

1 1 . 
ll" <l. ınıramıştır. Bu semereleri 
h 
0~e!t için, daha birkaç sene 

ı .eLd •.,llelt İcap etmektedir. Mese-
a. '· k '!V:1k mensucat fabrikalarının 
~~l"Uhıp calışmıya, Ergani bakır 
·-d~n;nin işlemeye başlaması, 

......... 
, .... , .. #•~'--il,..._,, 

snı 

Dünya ticaretinin 29 - 33 
seneleri arasında ne kadar 

daraldı~ını gösleren 
bir grafik 

Kbunuevel h'zaaıodakl rakamlar 
umumi dünya ticareti rakamlaı ıoa 
göster•)Or. • u rak::ımlara &olerlne 
altı aafır koyarak okumak Ulzımdır 

kömür havzasında alınacak ted • 
birlerin neticeleri alınması iktı
ıadı vaziyetımıze büyük bir salah 
ve inkişaf verecektir. 

Aynı zamanda bu iyi netice .. 
ler şüphesiz bütçe vaziyeti üzeri
ne de hayırlı tesirler yapacaktır. 
Çünkü bugüne kadar gümrükler• 
den kaybetmiş olduğumuz vari -
dat ondan sonra dahilden tazmin 
olunabilecektir. 

Yahu ne oluyor ? .. 
- Birşey değil, zabetal belediye memuru geliyor •• 

Bugünkü· sayımız 41 Adliyenin yanması etrafında 

16 
S.A. Y.lF.A.D.l.R 

Cüze[ san' atlar 
ÇOCUK 
Eğlenceli yazılar 

KADIN 
Sayıfaları - Spor - Şüuo 

Şeker hastalığına 
çare bulundu 

Bugün 13 üncü sayıfamızda 
~ A 

Tasarruf Haftası 

•• 
Uçüncügün 
Talebe toplantısı 

• • ve geçıt resmı 
Maarif vekili dün radyo

da bir nutuk söyledi 
Dün tasarruf haftasının ikinci 

günü idi. Havalar fena gittiği 
için dün gündüz hiç bir şey yapıl· 
mamış yalnız ak~am radyoda Me
liha Avni Hanım tarafından bir 
konferans verilmiştir. 

Dün mekteplerde de tasarruf 
haftası münasebetile talebeye tah 
rir vazifeleri verilmiştir. Bunlarda 
muvaffak olanlara mükafat verile 

cektir. Bugün darülfünun konfe
rans salonunda yüksek iktısat 

mektebi talebesi tarafından bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantı
da müderris Zühtü B. le diğer bir 
çok zevat tasarruf ve iktısada da
ir konferanslar vereceklerdir. 
Konferanstan sonra talebe Baya .. 
zıtlan Beyoğluna kadar devam et 
mek üzere bir geçit resmi yapa .. 
caktır. Bu geçit esnasında muh
telif yerlerde konferanslar, ve ak 
şam da radyoda Hakkı Nezihi 
Bey tarafından bir konferans ve
rilecektir. 

Yarın öğleden evel tayyare ile 
Bay azıt meydaniyle Taksim bah
çesine ve Doğancılar parkına he
diyeler atılacak, öğleden sonra 
da otomobillerle gene talebe tara 
f ından bir geçit resmi yapılacak 
ır. Bu geçit Bayazıttan başlıya -
cak ve şehrin her tarafında dola
şılacaktır. 

Vitrin müsabakasına da bugün 
başlanmıştır. Hakem heyeti bu
gün şehrin muhtelif tarafındaki 
vitrinleri tetkik edecektir. 

Cumartesi günü de bankalar • 
da kumbaraları olanlarla yeniden 
kumbara alanlar arasında bir mü
sabaka yapılacak ve hediyeler ve• 
rilecektir. 

Maarif vekilinin nutku 
Ankara, 13 ( A.A.) - Milli ikti

sat ve tasaruf haftası münasebeti
le maarif vekili Hikmet B. bu ak
şam radyoda şu nutku söylemiş -
tir: 

Mes'uliyetin hududu 
hususunda söylenilenler 

Ticaret ve Hukuk reislerinin toplantısı - Dünkü 
muhakemeler- Hafriyattan evel duvarlar yıktarılacak 

Ticaret ve Hukuk reislerile Müddei umumi 
dünkü toplantdar1nda 

Hukuk ve ticaret mahkemeleri 
reisleri, lıtanbul müddeiumumisi 
Kenan Beyin iştirakile dün saat 
on dörtte dördüncü Vakıf hanında 
Ticaret odasında toplanmışlardır. 
Toplantıda Adliye sarayındaki 

yangında hukuk ve ticaret davala
rına ait dosyaların yanması dola
yisile ne şekilde hareket edilmesi 
lazım geldiği görü§ülmektedir. 

Dosyaların noterliklerdeki ka -
yıtlardan, avukatların ve dava ile 

doğrudan doğruya alakadar o • 
lanların ellerindeki vesikalardan, 
senetlerden istifade edilerek yeni 
baştan hazırlanması mevzuu bahis 
olmuş, zaman geçmesi, ihtiyati 
tedbir hususları, yanan dava ev • 
rakı için yeniden harç alınması 

icap edip etmediği ve diğer bazı 

cihetler etrafında hazır bulunan • 
lar fikirlerini aöylemişlerdir. 

Bu arada İstanbul ikinci tica • 

Devamı 14 Oacll Sayıfada 

Kadınlar hangi ya~ta caziptir? 

Her erkeğe .göre başka! 
Dünyada ne kadar erkek var sa o kadar da 

cazibe telakkisi vardır 

rtimet Vahit Hanım 

Şan hocası Nimet Vahit Ha-
nım ... 

- En üst katta bulacaksınız, 
beyefendi .. 

Sağlı sollu merdivenler .. 
- Hangisinden çıkacağım?. 
Küllü bir yuvarlak saç man • 

galın kıvılcımlarında ellerini kı
zartan kırpık bıyıklı bir hademe, 
beni orta merdivenin başına ka • 
dar getirdi. 

- lkincı katta sizi ba§ka bir 
hademe kar§ılıyacak, bey .• zah -
met ediver .• 

Merdivenler. ikinci kat. 
Bir ba§ka hademe: 
- Üçüncü katın merdivenin

de şişman bir kadın göreceksiniz .• 
·Sorunuz ona Nimet hanımı .. 

(Oevam' 5 lncl aayıfada) 

Üniversitede Alman profesörleri 

Nasıl ders veriyorlar ? 
Profesör Lipmann Türkçe öğreniyor ve Türk 

gençliğini zeki ve fevkalade buluyor 
Üniversite ordinaryüslerinden 

beynelmilel şöhret sahibi Pr. Her 
Lipman dün sabah hilaliahmer 
hasta bakıcı mektebinin salonun• 
da umumi derslerinden birincisini 
verdi. 

"Milli iktisat ve tasarruf cemiye Ünıversitede de kürsü alan 
ti, milli iktisadiyatımızı korumak, ecnebi profesörler tarafından ve
ve memleketi yükseltmek için ik • rilen derslerin ·uyandırdığı büyük 
tisadiyata candan sarılmak duygu alakayı hesaplıyarak, derste bu 

sunu halk arasında yaymak husu - ' lunmak ve bundan (Vakıt) oku lOrdinaryus her DoCjent Tev. 
(Devaou u ıncı eayıfada) ( (l>cvamı' Uncil •l,ftıdıı) Liepmann fik Remzi B. 
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Fransa ve 
Almanya 

Günün siyasett 
-. ~... --...... rt""" 

Milletler cemiye
tinin islahı 

•• 
Milletler cemiyetının ıslahı 1 İki hükumet arasındaki 

anlaşma yolu buluna
bilecek mi? 

P~ris, 13 (A.A) - Nazırlar 
meclisinin dünkü toplantısında ha 
riciye nazırı M. Pol Bonkur, Al -
manya ile diplomasi yolile yapılan 
konu§malar ve bu konuşmalarla 
birlikte diğer memleketlerle icra e 
dilen fikir teatileri hakkında etraf 
lı izahat vermİ§tİI'. M. Pol 
Bonkur'un Almanya ile diplomasi 
vaartasile devam eden müzakere -
ler hakkında verdiği izahat bittik
ten sonra Başvekil M. Şotan meb' 
uaan meclisinin kabul ettiği mali 
:kalkınma projesinin ayan mecli • 
sinde ne gibi şartlar dahilinde mü 
zakeresine ba,Ianacağını anlatmış 
tır. 

çin b irçok me.mleketlerde duY~ t: 
lan hisl~re nihayet İtalya f a~1~11 

R Y 1 K il ler büyük divanı tercüman ol o manya ve ugos a vya ra arı ve milletler cemiy~ti cezri bır ;:: 
rette ve en kısa bır zamanda 

K "' • d S f • t d k' lah edilmedıP.ı leşk!latı, faaliYe-aD U D USa D J e O yayı ZI yare e ece ti, düzeltilmed:ğı takdirde ~tah'·· 
nm bu cemiyetten çekilmesuıe k" 

Resmi tebli~ 
Bu toplantıdan sonra çıkarılan 

resmi bir tebliğde, meclisin henüz 
hiç bir karar almadığı açıkça bil • 
diriliyor ve deniyor ki: 

"Alman hükumetinin noktai na 
zarına göre Paris ile Berlin arasın 
aa doğrudan doğruya konuşulma- 1 
sı lazım gelen meseleler hakkında · 
Fransanın alacağı vaziyet, ancak 
nazırlal' meclisinde yapılacak ye· 
ni f.lir müzakerede tesbit edilecek· 
tir. Hakikatte hala tetkikat devre· 
sinde bulunuluyor. Fransa ile Al· 
ma•ya arasında asıl müzakere, 
Bertinde ve dost hükumetler nez -
<linde elde edilecek malumatın bu 
gibi koııu§malar için lüzumlu olan 
havayı vücude getirebilecek mahi 
yette olması halinde gerçekten baş 
lıy•bilir.,, 

Bu hususta doğru malumat alan 
mahfiller M. Porcet'nin evvelki 
gü~ Batvekil M. Hitler ile yaptığı 
ikiÇci görüşmeye daha az ehemmi 
yet Terir gibi görünüyorlar". 

Filhakika ilk konuşma esnasın -
da M. Hitler görüş ve düşünüşle -
rini Fransız elçisine bildirmiş, Sar 
mıntakası ve Almanyanın yeniden 
silahlanması hakkındaki dilekleri
ni anlatmıştır. Evvelki gün yapı -
lan konl!.Şmada ise sadece tetkikat 
ve malumat teatisi ile kalınmııtır. 

M. Fransua Ponse'nin geçen 
günku temasta bilhassa ilk konuş· 
ma esnasında ortaya dökülen fikir 
ler hakkında M. Hitlerden bazı i · 
zahat istediği söylenmektedir. 

Qene bu son konuşmada M. 
Françok: Poncet Fransız hükume· 
tinin bazı meseleler ve noktalar 
hakkında timdiden ileri sürmesi 
lüzumlu gördüğü ihtirazı kayıtları 
~aha 0 gün M. Hitlere bildirmiş -
tır. 

Meclisin kış tatili 
Ankara, 13 (Hususi) _ B. M. 

Mec1isinin ikinci kanun birind gü 
nü loş tatili yapması muhtemel gö 
rünüyor. 

Amet :kl~ n kabinesinde 
ihtilaf ':"ar 

Vaşin~toD, 13 (A.A) - Ruz • 
ve!t hükfınıet: erkanı arasında ye
ni ihtilaf tar çıkması pek yakın gö 
rüt.ıfıekte dfr. 

Belgrat, 13 ( A.A. ) - Dün Bul Belgrat, 13 (A.A.) - Yugoslav ı miyetini kaydetmekte ve bu ziya 
gar ve Yugoslavya hükümdarları ya matbuatı Bulgar kralının ziya· relin hasıl ettiği müsait intibaı te· 
meçhul askerin kabrini z iyaret retinden hararetle bc:.hsetmekle - barüz ettirmektedir. 

ettikten sonra Oplenoys'a gitmiş- dir. "Üniversul,, gazetesi, kral Bo 
ler ve orada kral Boris müteveffa Slovenels gazetesi, kral Alek • risin Belgrat ziyaretinin küçük 
kral Pierre'in kabrine bir çelenk 1 sandrın aradaki kördüğümü çöz· itilaf efkarı umumiyesincc ger -
koymuştur. Müteakiben Ople • mek için kat'i bir hattı hareket it- einliğin izalesine doğru bir mcr • 
nots saraynıda öğle yemeği yenil- tihaz etmiş olduğunu ehemmiyet . hale olarak karşılandığını ve bu 
mis ve saat 14 te Bulgar ve Yugos le kaydettikten sonra diyor ki: gerçinliğin izalesiyle Balkanlarda 
lavya hükümdarları Belgrada "Bulgar ve Yugoslavya hükiim kati anlatmanın hasıl olacağını 
dönmüşlerdir. 

darları milletleri namına, bugün 
CiörUşmeler çok asil bir iş görmektedirler. Bu, 

Belgrat, 13 (A.A.) - Kral A· yalnız iki miJJetin mukareneti de-

yazmaktadır. Kral Borisin ikinci 
kanunda Romanya kralı Carola 

leksandr, Kral Borisi, Bulgar 
yapacağı ziyaret Bulgaristanın 

komşulariyle anla~mak ve bütün 
ğil fakat ayni zamanda Balkan sul 

başvekili Muşanofu ve Yugoslav- hunun kat'i olarak tanini eseri 
ya başvekili ile hariciye nazırını 
kabul etmişlerdir. Mülakatların olacaktır. Balkan devletlerinin mil 

ihtilafları halletmek hususundaki 
fikrini gösterecektir. Fakat bü -
tün bu ziyaretleri filiyahn takip 

her biri birer saat sür.müştür. 
Resmi tebliğ 

Belgrat, 13 (A.A.) - Bu sabah 
saat birde matbuata aşağıdaki 

tebliğ verilmiştir: 

Bulgar kral ve kraliçesinin Bel 
gratta Yugoslavya kral ve krali .. 
çesini ziyaretlerinden istifade ede 
rek Bulgar başvekili ve hariciye 

nazırı M. Muıanof ile Yugoslav 
ya hariciye nazırı M. Y evtiç, 
teliikileri esnasında, iki memleke
-~~ nlakadar eden meseleleri sami00 

mıyetle ve tam bir itimat içinde 
tetkik etmiıler ve Balkan milletle 
ri arasında sulh ve anlaşma lüzu .. 

mu hususunda mutabakati efkar 
mevcut olduğunu müşahede etmiş 
lerdir. 

Nazırlar, iki memleket arasın -
da mütemadiyen iyileşen samimi 
ve dostane münasebat tesis etmek 
üzere ciddi ve devamlı teşriki 

mesai ihtiyacını müşahede etmiş
ler ve bir ticaret muahedesiyle 
baytari mukavele tanzim etmek, 
iki millet münasebatını kolaylaş -
tırmak için pasaport muamelele .. 
rini basitleıtirmek ve iki memle -
ket arasındaki münakalat vasıta• 
larının inkifaf ve ıslahı hususla -
rmda mutabık kalmışlardır. 

iki hariciye nazırı, Bulgaris .. 
tan ve Yugoslavya dostluk bağla
rının Balkan milletleri arasında 
sulhun idamesinde kıy.:netli bir 
yardımcı olduğuna ve bunların an 
laşmaum kolaylaştıracağına ka .. 
nidirler. · 

üç Kral tekrar buluşacak 
Sofya, 13 (AA.) - Umumiyet 

le doğru haberler alan "Zora,, ga· 
zetesi Kral "Boris, ,in M. Muşanof 

la birlikte gelecek ayın ilk on beş 
günü içerisinde kral Karolu res • 
men ziyaret etmek üzere Sinaya 
ya gideceğini istihbar ediyor,. 

Yugoslav kralı ve kraliçesi refa 
katlerinde M. Srchkiç ve M. Y ev· 

tiç olduğu halde ikinci kanun so· 
nunda resmi surette Sofyaya gide 

cekler ve Romanya kralı da bun· 
la. dan 24 saat sonra gene resmen 
Sof yaya vasıl olacaktır. 

Jetler arasında mukarenet tesisi 
yolundaki azimkar hattı hareketle 

ri ve sulhu temin hususundaki te · 
mayüleri ile bütün Avrupaya mi
t1al olabilecekleri zaman gelmiştir. 

Romanya gezetelerine göre 
Bükreş, 13 (A.A.) - Roman.

ya gazetecileri Belgratta yapı) .. 
makta olan mükalemelerin ehem-

etmesi ve anlatma arzusunu teyit 
etmesi lazımdır. Aksi takdirde 
ilerisi için hiç bir fay dası olmıyan 

bir nezaket ziyaretinden ibaret 
kalır. Küçük itilaf tarafından 
Bulgaı-istana karşı gösterilen hüs

nü niyetten sonra, Bulgaristanın 

bu hüsnü niyeti anlama11 ve der
hal filiyata geçmesi icap eder. 

"Her karar B. M. Mecli
sinde tetkik _edilebilir,, 
Devlet şurası kararlarının Meclıste-tadif ol~nup ,.. 

olunamıyacağını tetkik eden encümende 
bu kanaat hakimdir 

Ankara, 13 (Hususi) - Teş .. 
kilatı esasiye ve adliye encümenle 
ri azasından müteşekkil muhtelit 
encümen bugün Giresun mebusu 
Hakkı Tarık Beyin reisliğinde top 
lanmıştır. Saat on dörtten on se
kize kadar süren bu toplantıda 
devlet şuraSJ daavı dairesi karar .. 
larının B. M. Meclisinde tadil edi
lip edilemiyeceği meselesi görü • 
şülmüş, Mahmut Esat, Yusuf 
Kemal, Mustafa Şeref, Sait Az 
mi (Kayseri), Nazım (Tokat) B. 
fer noktai nazarlarını izah etmiş .. 
lerdir. 

Mahmut Esat Bey şikayet hak
kının, hatta mahkeme ilamları 
üzerinde bile, serbest bulunduğu 
nu, meclisin haksız gördüğü ka .. 
rarları kanun yolu ile tamir ede
bileceğini söylemittir. Yusuf Ke

mal Bey de teşkilatı esasiye kanu
nunun ~etinle mukayyet olması la 
zım geldiğine göre devlet şurası 

kararlarının meclisçe tetkikine 
mani olmadığı fikrini müdafaa 
etmiştir. 

de çıkarsa çıkım, bir karaı-m ka 
nuna uygun olmadığı noktasında 
vatandaşların B. M. Meclisine şi 
kayette bul~nmağa hakları oldu
ğu açıktır. Hatiplerin müttefik 
göründükleri bu esasa göre devlet 
şurası kararlarının da l\neclistc tet 
kikini istemekte alakadarların 

hakları vardır. Şimdilik ihtilaflı 
görünen nokta; böyle bir şikayeti 
tetkik e<len encümenin haksızlığı 
bulduğu noldalarda ne yolda ka
rar vere~eği, verdiği kararları 

meclisi umumi heyetine ne şekil -
de arzedeceğ:dir. 

B. M. Meclisinde 

Bugünkü top:antıda Diva
nı muhasebata reis 

seçilecek 
ANKARA, 13 (Hususi) - B. 

M. Meclisinin yarınki ruznamesin 
de orman layihası ile iskan layiha 
sını tetkik için kurulacak muhtelit 
encümenlere aza ve divanı muha· 
sebata reis intihapları vardır. 

Bugün toplanan bütçe ve mali • 
ye encümenlerinden mürekkep 

·muhtelit encümen divanı muhase· 
hat reisliğine dördiincü daire reisi 
Seyfi ve birinci daire reısı Faik 
Beyleri namzet gösterm;şlerdir. Kabin.ve dahil müddei umumi 

M. Küıııming'in ikinc1 kanunun bi 
rinde tstifa edercui, milli konti • 
ncntal itlinua h.nk tröst,, kumpan ' Böylece lı::ral Borisin do~dnğu . 
y:uırna gjrcceği söyler.,""lekted:r. nu~ yıl dönümü olan 30 ikinci ka 

Elyevm mezun bulunan maliye nurıda üç bnlkan hiıkfırndarı Sof-
8Dı,t M. '•''udirı'in de yeui aene yaya l1>planmıt bulunacaklardır. 
ıinued-n ~lrQ~c.ğ; ıivnyct olu • ı Resmi mahafil bu hususta her 

Azmi Bey ise devlet şurası ka
rarlarının hozul.mıyacağını, teşki
latı esasiye kanununda yazılı mah 
kemelerin ve hakimlerin hakim -
ler kanunu mucibince intihap edil 
miş mahkemelere ait olacağım, 
şura teşkilatının ise mahkeme te· 
lakki edilmesine imkan olmadığr
m söylemiştir. Nazım Bey (To
kat) ta ful'a kararlarının bozulmı 
yacağı mütaleasında bulunmuf
tur. 

Karadenizde fırtına 
tekrar başladı 

Sinop, 13 (A.A.) - Karade· 
nizde Karayel rüzgariyle başlıyan 
fırtına tiddetini arttırmaktadır. 

Vapurlar yollarına müfkülatla de 
vam ediyorlar. n\(\-or, tü:-lii tefsirden çekinmektedidcr. 

Salı günü tekrar toplanacak o
lan enciimende şu kanaat hakim • 
dir : Her nereden, her ne şekil· 

rar verdi. 

Acaba ltalya, bu tehditte~! 
fark&ız k~trariyle ne istiyor ve ııı• 
Jetler c~miyetının ne sekiJde ıs' 
lah edilmesini diliyor?. 

Bu cihet hakkında henüz 11'~ 
fa! sal malumatımız bulunmarıı•lr' 
la beraber bugünkü cemiyetin e 
"kl'kl k .. b" '!ı de" 1 ı ı ermı sayma guç ır ty 

ğildir. 

Dünyanın en büyük yedi de"' 
!etinden dördü cemiyetin faal "' 

ıJ' zuvları arasından çıkını~ bulu" 
yorlar. 

ıı.11·11 l . . . . i bit 
ıuı .et er cenı ıyetmın ıcra 

kuvveti yoktur. 

Cemiyet, iki büyük milJet • • 
rasında vukubulacak bir harbt 
mani olmak kudrelını haiz olııt .. 
dığmı gö~terdi. Sonra onun ta" • 
. l . h . ·yeıı sıye e-ıne e emmıyet vermı 

azalarından her hangisine söı 
dinle tmek kudreti bulun.madıi• 
anlaşıldı. 

Milletler cemiyetının gayele.' 
ri çok yüksektir. Bundan hiçb1

' 

kimse şüphe etmiyor. Fakat ce 
miyet bu yüksek gayeleri tahııl' • 
kuk ettirecek bir şekilde ıslah e' 
dilirse onun beynelmilel hizmet' 
leri o nisbelte faydalı olur. 

Her halde ıslahat. mi!le~if 
cemiyetini zaafa uğratmaz, he\w 

M. 
~~ 

Maksimos 

Yunan hariciye nazırı 
Romaya gidecek 

Atina, 13 (A.A.) - Hükurııet~ 
(K · · ·) te•1 

mensup ahmerını gaze • 
Yunan hariciye nazırı M. M-",. 
simosun iki üç güne kadar Ro~r\İ' 
ya giderek M. Mussolini ile go 
şeceğini haber veriyor. 

d• 
Aynı gazetenin ilaveten ysı ,. 

ğına göre, Yunanistan ltalYd~· 
bir dostluk misakı ile bağlı ol 

1 . .... f.{ıJ 
ğundan M. Maksımosun ın· ,.,. 

solini ile ahiren Balkanlarda terıJ" . 
hür eden siyasi faaliyet ve A~ 0• 

• · · ·· rirıe g panm umumı vaz~yetı uze 
rü~mesi muhtemeldir. 

Turizmi teşvik içiP 
• Siilçe 

Ankara, 13 (Hususı) - Ce • 
encümeni Tekirdağ mebu•tl d•" 

fırı 
mil Beyle arkadatları tara tel' 
teklif olunan kanun layiha•

1111 

kik etmiştir. ..,. 
··re, , .. 

Layihanın esaslarına goh riçte 
rizmin teşviki maksadile ~rile • 

getı 
yaptırılarak memlekete ... ıe-

rı• .. 
cek propaganda ilanları, bil ~e 
l d k . 1 • oto111o . • er, ıvar ta vım erı. eee ıf" 

l l -k l .. d .. z ve g i· ole p a a arı , gun u .. 11 ~er 
retleri, rozetler, mükafat ıç~~'- rt•• ··111r ...... 
lece!< kupa ve şiltler gu 
rninden muaf tutulacaktır· 

S 111sıııı 
Başvekilimizin . a 

seyahati e· 
S•t" 

Ankara 13 (HuıuıO -:-.ıı S•"' 
' H t1erı11ı f~ 

kil ismet Paşa azre .. d ki h• 
sun seyahatine önümu:ı e 

h eldir. 
başlaması mu tem 
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!~'A.RETLER ......... 

Aç ~~·~~klar ve 
eski imaretler 

"' ~ekteplerde öğle yemekle -
' 11lı • 
de YtYeıniyen ve yemek saatın ... 

d Yeınek yiyen çocukları görüp 
e 'Qı" ' Çe • Uleessir olmasınlar diye hah 
~ rı~n bir köşesinde, tenef füıha -
l'l 11111 hir bucağında şarkı söyle .. 
1 t)l • 

S nıce, nice yavrular var. 
!\\ k ahahları kuru bir dılım ek -
l>~ ~e bir filcan çay, yahut bir 

t't .~ ekmeğin üstüne bir iki zey 
llı , .. 

li Urte:rek gıdalanan saz beniz .. 
r~uklar senelerdir konuşulan 
ledl ~enelerdenberi bir türlü hal 
'lıı ll'lıyen meselelerdendir. Öyle 
ai ?0 rurn ki, aç çocuklar mesele 
lii ~n geçtikçe şehrin bünyesi üs
l' l'ı e hüyijyen bir yara ha1ini ah• 
or. . ~ . 

o) .Aç Çocuklar .. . Bunların hali ne 
~.lctk?. Bunları nasıl besliyece -
ıılı?. 

~1 ~~nları beslemeden nasıl ya • 
l' I\ ıçın zeka, irfan, kar akter bek
lJ'ece .... ? 

t:. ınz .. 
..,. .. 'il&.n cemiyet, falan hamiyet 
l' lll!ıgesesi, zaman zaman. büyü • 
~~ ~eliğe küçük yamalar vur -
• •ıler .. Gazeteler yazar. Son• •a •. 
ltı lfın aktüalitesi geçer, herkes 
d e)geley-i unutur. Aç çocuklar mi-
e errtı· · b · ı b b ın ısyan ve rstıra ı ı e aş 

'it\ lahrlar. 

tı.e E~iidcn orta zaman zihniyeti• 
'!kl'· g0 te Türkiye içtimai yardım 

\leh.. l . d B .. le "~ae erı var ı. u muesses.e-
'tttt" '"kafa bağlıydı.. Adlan da i -
~retr 1 la.r '· maretlerde fakir çocuk-

la 11. fodla, çorba, zerde, pilav fi· 
n, lrerilirdı. 

~ 'tevhidi tedrisat kanunu,, 
ıı:rı "iiicuda getrrdığı maar if bir
\it~ lnedreseleri ltapadı. nıaarİ~İ 
.~"tle 'Verdi. Medrese tarafından 
1~"-te edilen m üesseseler vila yetle 
te d lt evrolundu. Fakat tahsisat ev ~ 
l~~ 1(afdr. Evkafın elindeki bu 
t\ı\:1"lt her halde bir hayli yekun 
~~~derecededir. Aç çocukları 
"'"-1 ~haisatla geçindirmek imkanı 

·•t. 
~adri Etem 

-----------------------Arpa ihracatımız 
• gittikçe azalıyor 
~i~on aylarda arpa ihracatımız 

ter ıe l .. h" "'tlte ne ere nazaran mut ış su 
e &2:alrnıştır. 

ih_. Un.un sebebi Lehistanın arpa 
\tl)~tına ehemiyet vermesi ve 
..... ~tacirlerine de ayrıca prim ver .• , .... ld' 
l~h' ır · Bu suretle yapılan teşvik 
t 1., 

1•tanın arpa ihracatının mikta-
·•ı l'iik ~il ı.. ıeltmiı ve memleketimize 

Qijy· ·k 
a·ıh u rakip olmuştur. 

~l)k t assa memleketimizden en 
~ed &.rpa, alan lngiltere bile bir se
~I~ tt\hetj memleketimizden arpa 
~il.il ~l'nış ve bu ihtiyacmı Lehistan 
, tet\\ı'.. tm. . 
- --.::---· •• e ıştır. 

~~?; .... -
._~l'ltt . ilga - Dehri Ef. ben şu 
1,,~dı Cl;). YÜ2! elli bu kadar sene 

~ ... 

934 Belediye bütçesi 
etrafında 

Belediye daimi encümeni dün 
toplanmış, 1934 masraf bütçesi -
nin müzakeresine devam etmiş .. 
tir. Aldığımız malumata göre 
934 senesinde yeniden hiç bir 
mektep yapılmıyacııktn·. Geçen 
sen.eden beri hazırlanan şehrin 
muhtelif yerle.rine 1500 lamba 
koymak projesi de geri kalmış -
tır. Yeniden yol yapıhnıyacak, 
yalnız mütemadi tamirat ve müte
ahhitlere havale edilen vilayet 
yolları geri bırakılmıyacaktır. 

Kadıköy hattı için istikraz 
Üsküdar tramvayının Kadıkö • 

yüne uzatdması için bir şirketteıt 
alınacak istikraz müzakeresi ne• 
ticelenmiş ve istikraz mukavelesi 
dün imza edilmiştir. Üsküdar 
tramvay idaresi parayı alınca he
men inşaata başlıyacaktn. 

Kayıp otan genç 
İstanbul verem dispanseri baş 

hekimi Sadık Beyin oğlu Sedat 
Bey bir haftadanberi kayıp oldu
ğu haber verilmektedir. Geçen 
çarşamba günü Boğaziçinde otu .. 
ran akrabalarından birine gitmek 
üzere evinden çıkan Sedat Bey 
o gündenberi dönmemiştir. Bir 
müddettenberi baş ağrısı çeken 
Sedat Beyin akibetinden endişe 
edilmektedir. Zabita tahkikata 
başlamıştır. 

SeyrUsefer işleri · 
Mülkiye müfettişleri seyrüse -

fer işlerinin ıalahı etraf mda yapm 

tıkları tetkikatı bitirmi§ler ve ra· 
poralrınr Vekalete göndermi§ler• 

dir. 

Hamit Bey iyileşti 

On beş gündenberi rahatsız 
bulunan be1ediye reis muavını 
Hamit Bey iyileşmişfo·. Cumar
tesi günü vazifesi başına gelecek• 
tir. 

Cevdet Kerim Bey geliyor 

Bir haftadanberi Ankara.da bu
lunan Cumhuriyet Halk Fırkası 
İstanbul vilayet idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim Bey yarın şehrimi• 
ze dönecektir. 

TahmU, tahliye amelesi 
cemiyetinde 

Dün tahmil ve tahliye amelesi 
cemiyetinin idare heyeti intihabı 

yapılmıştır. Netice bugün anlaşıla 
cakhr. 

ithalattan 11 küsür 
milyon lira fazla 

istatistik umum müdürlüğü 
ikinci teşrin 933 ayının son 15 
günlük ithalat ve ihracatım opla• 
mıştır. 

Yapılan muvakkat istatistik hu 
lasasma göre 15 günde ithalatı -
mızın (3.299.276) liralık bir kıy• 
met göstermesine karşı ihracatı

mız bunun (2.932.845) lira fazla 
siyle (6.232.121) lira olmuştur. 

Bu senenin on buçuk ayma ait 
rakamlar bu son rakamlarla bir .. 
leştirilince on bir aylık ithalatın 
(67.479.864) lira ve ihracatın da 
(82.269.377) 1ira olduğu görülür 
ki bu on. bir ayda ihracatımız itha 
)atımızdan (14.789.513) Hra faz
ladır. 

932 senesinin on bir aylık itha 
latı ise (77.506.004) ve ihracatı 

da (88.850.014) lirayı hu)muş ve 
buna göre ihracatımız, ithalatımı .. 
zı (11.344.010) lira kadar geçmiş 
tir. 

Bir ölüm daha 
Ordu mebusu Recai 

Beyi de kaybettik 
Dün aldığımız müessef bir ha• 

ber, hir müddetten beri Bey oğlun 
da çocuk hastanesin.de tedavi e -
dilmekte bulunan Ordu mebusu 
Recai Beyin vefat ettiğini bildir • 
di. Recai Beyin cenazesi bugün 
~aat on beşte hastaneden kaldırı
lacak ve nıemleketi bulunan Ordu 

ya naklediledilmek üzere Gülce -
mal vapuruna götürülecektir. 

Recai Beyin ölümiyle memle • 
ket kıymetli bir evladım daha 
kaybetmiş olmaktadır. Ailesine 
ve arkadaşlarına teessürlerimizi 
beyan ederiz. 

Rasim Beyin cenaze . . 
merası mı 

Evelki gün Alman hastanesin
de vefat eden. Kütahya mebusu 
Rasim Beyin cenaze merasım1 

dün yapılmıştır. Cenaze sabah 
saat dokuzda Taksimde Sıraselvi 
lerdeki hastaneden kaldırılarak 
Kabataştan vapurla Üsküdara ve 
oradan da. Eı-enköyüne götürül· 
müş, Sahrayı Ceditteki aile kab
ristanına defn~dilmiştir. 

Cenaze merasiminde mumai • 
leyhi to.nıyan ve seven birçok dost 
ve arkadaşları bulunmuşlardır. 

Rıfat Müeyyet Bey 
merhum gömüldü 

Sardalya kutusunda 
heroin ! 

Gümrük muhafaza memurları 
kaçakçılan sıkı bir surette takip 
etmektedirler. Dün sabah ta Ro 
manya bandıralı Racel Kaı·ol va• 
purunda Ligor isminde bir yolcu 
nun üzerinde 200.000 drahmi bu~ 
lun.ınuştur. Drahmiler müsadere 
edilmiş. Ligor yakalanmıştır. 

Bundan başka aynı vapura Necati 
isminde birisi kumanya verirken 
bir sardalya kutusu açılmış, için
de dört kiloya yakan heroin bulun 
muştur. Necati Ef. yakalanmış, 

heroini aldığı yer hakkında tahki· 
kata başlanmıştır. 

Buğday piyasası 
Buğday fiatlarında son hafta 

içinde bir kuruş kadar yükseliş 

vardır. 

Bir hafta evel 4,5 kuruşa satı• 
lan buğday dün 5,5 kuruştan mu· 
amele görmüştür. Bunun sebebi 
Anadoludan az mal gelmesi ve 
son hafta için.de fazla buğday ih· 
raç edilmesidir. 

Mısırla ticaretimiz 
Mısırla memleketimiz arasın• 

daki ticari münasehatımız son iki 
senedenberi pek çok azalmıttır. 

Bilhassa ithalat ve ihracat ara 

Bonovepari 
Gayri mübadillere yüzde 

bir nakit ve ayrıca 
bono verilecek 

Gayrimübadiller in ~ilerindeki 
bonolar mukabilinde, satılmak ü
zere zircıat bankasma devredilen 
emlakin az bir miktarının satışa 

çıkarılması yüzünden, ellerinde • 
ki bonolar kafi miktarda bulun • 
mıyan gayrimübadillerin bu sa • 
tıştan istifade edemedıkleri ve bu 
emlakin bir takım komisyoncula
rın ucuza satın almakta oldukla .. 
rı, bankanın elinde binden fazla 
emlak mevcut olduğu için bunJa· 
rın çok miktarda satışa çıkarıl • 
maları lazım olduğu epey zaman 
danberi söylenmektedir. 

Bu işlerle Z iraat bankasrndan 
Abdürrahman Naci Beyin riyase .. 
tinde bir komisyon me,gu1 ol • 
maktadrr. Bu komisyonda maliye 

den sabık defterdar Mustafa, şe .. 
hir meclisinden Suphi beylerle 
gayrimübadiller cemiyetinden iki 

zat azadır. Komisyonun satışa faz 
la emla k çıkarmamasının sebebi 
maliye teşkilatından ziraat banka 
sına devredilen emlakin prü:dü 
olmasıdır. 

Ziraat bankasındaki Hhş ko-
misyonu satış muamelesinden ev
vel bunların tapu kayıtlarım arat 

brmaktadır. Bu araştırma mua • 
ırı:elesile meşgul olmak üzere üç 

sındaki farklar pek çoktur. Geçen m~mur tayin edildığı halde gene 
sene Mısıra ihracatımrz Mısırın 

ithalatının yüzde onu nisbetinde 
idi. Bu sene ise bu miktar daha 
azalmıştır. 

Sıhhat vekili 

tapu kayıt1arrnrn salim olarak 
meydana çıkmasına imkan bulun-

mamakta ve muamele bir hayli 
uzamaktadır. işte bu sebeplerden 

dolay' gayrimübadillere bono mu 

kabilinde hemen satış muamele
Mezuniyetle şehrimize gelmiş 

si yapmak kabil olamamaktadır. olan sıhhat ve içtimai muavenet 
vekili Dı·. Refik Bey bugün Av
rupada bir seyahate çıkacaktır . 

Yunan murahhasları gittiler 

Ticaret müzakereleri için gel· 

miş olan Yunan murahhasları dün 

akşamki trenle Ankaraya gitmiş

lerdir. 

Portakal ve sade yağ 

Portakal fiatları düşmektedir. 
Sebep Rusların portakallara alıcı 
görünmemesidir. 

Sade yağ fiatlart ise son hafta 
içinde 10 kuruş yükselmiştir. 

lunmuş ve yazılariyle tanınmış bu 
lunan, umu.mi meclis azasından 
Rifat Müeyyet Bey evelki gün 
vefat etmiş ve cenazesi dün Ni " 
şantaşındaki evinden kaldırılarak 
Erenköyündeki aile mezarlığına 

gömülmüş tür. 

Ailesine ve arkadaşlarına te -

Maliye vekaleti son vaziyeti ve 
fazla satış yapılmaması eıbabmı 
komisyon r iyasetinden sormuı1 
komisyon da vekalete sebepleri i
zah eden mufassal bir rapor gön
dermıştrr. 

Diğer taraftan Ankaradan ge •· 
len son bir habere göre Gayrimü• · 

badillere bir aya kadar İstihkak -
larmm yüzde biri nakten yüzde on 
be, veyahut yirmisi de bono ola • 

rak tevzi olunacaktır. Maliye veka 
]eti, ziraat bankası tarafından ye
niden müzayedeye çıkarılacak Yu 
nan emlaki listelerini tesbit için 
malUmal toplamaktadır . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ıı==rm 
:: y . 1 1 :: urtta~. 

g Bankadaki hesaplar kumba - :. 
- u ii raların boşanmasını bekliyor. U 
i5 Yurttaş ~ !! 
~~ Bankalardaki kumbaralar B 
n yurttaş tasarufu bekliyor. q 
" ~ U M. l. ve T. C. :: " a =::::::=:::::~::===-==:-:::-:::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 

Etibba muhadenet cemiyeti 
Etibba muhadenet cemiyeti ya· 

kında bir kongre yaparak cemiye· 
tin ismini türkçeleştirecektir. Birçok mühim vazifeler de bu- essürlerimizi bildiririz. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

---

••. Bir çok defalar evlendim ...• • .• Fakat şuna karaı· veremedim .. 

- - -·--· 
•• .insan yirmi yaşında nu, yirmi 

beşinde mi, otuz veya otuz beşin· 
de mi?. evlenmeli sen buna ne der 

• ? 
sın ..• 

Dehri Ef. - -::o 11Ualin eıı gUzel wvam. 

\ 'olter \·ermlştlr, bıı mt.'Şhlll' tıwleso[ " ln!lllla 

lurkma k arlar evlenmek iı:lıı hf"klf'meU, oa

dan sonra da e"lenmf"melj,, dı;;nili}tir. 



--- i -- V,\K!J 141.nci 1-lmnı 19~3 

lngiltere ve lrlanda 
( ... taN11 1 ._. ~> ya dütman nazarile bakmakt:ı -

td::!l tıU kütle te,ldl e.-\erler. ı· drr. 
lTli.ndahlar umumi harp esna - Fakat De Valera, bütün bu hü-

amda 1916 Mne-ai ilk baharında 1 cumlara rağmen bugün lrlanda -
Ls,iltueyo kartı iıya.n et:uitlerdi. nın en kuvvetli ve nüfuzlu ada .. 
\) zaman iımi ıeçcn .(Sinn F ein) mı olarak tanınmaktadır ve onun 
fırka11 he11Ü2 lıatırlarcladn~ B\· İngiltereyi çok darıltmadan lrlan
fırkaya ıaenıt';> olelar ve iıyam da cumhuriyetini ilana muvaffak 
ldar~ ed~nlcr içmdr .bu.ıün de f r • olacağı kuvvetle ümit edilmekte• 
lin~ harekitmd.a hilyük roller oy dir. lrlandada son günlerde ge
niyan (De Vaiera), ''mavi göm • çen hidiıelere bakılacak olursa 
le1diler,, denilen teşekkülün rei'i i.ri.yi uınumiyeye müracaatla cum 
Ceneral (O'Duffy), fırka reiai buriyet ilin edilmesi keyfiyetinin 
(Cosgrave) vardı. Almanların ken artık bir gün meselesi olduğunu 
dilerıne ıilah gönderecekl~rine kabul etmemiz lazım geliyor. 
itimat eJere\..: İngiliz idaresine kar De Valera, vaziyete hakim olmak 
fi ayaklanan bu üç zat isyanın baı için muhaliflerini- de ıusturmağa 
tmlmaıı üzerı"n ı ·ı· l t f batlamış ve evveli "Mavi gömlek-e ngı ız er ara ın· . _ ... . . 
d..ın idam,. m•h'-~ ed'l . l d' lıler,, fırkasını lagvetmıstır. Bu 

... Kum ı mı§ er ı. ·f k . . • , 
Sonradan af ol k 'd ır anın reısı olan Cenaral O Duf unara ı am ce - . . . . . 
:..lalan müeb•· t k 1 b ti'... fynın tevkıften kurtulmak ıçın fı-oe a e en ıge çev • 
rilmişti, rar ettiği, veyahut bir tarafa giz-

O lendği bildirilmektedir. 

b 
zanu.n idam e~ilecek olan A. c. 

u mühim şahsiyetler bugün lr .. 
landanın mukadderatına hakim 
olmakta ve İngiltereyi tehdit et
mektedirler. Bunların içinde Cog.. 
grave İngilizlere daha mülayim 
görünmektedir. Hükumet reisi 
olan de Valera ise adeta bir düf -
man gibi telakki olunmaktadır. 
Gerek Cosgrave, gerekse Dö Va .. 
lera cumhuriyet ilan etmek sure
tile İrlandanm istiklalini elde et .. 
meğe taraftar buJun.uyorlarsa da, 
hunun tatbik suretine gelince a -
ralarında bazı zıddiyetler bu .. 
Junduğu anlaşılmaktadır. 

De Valera İrlandalıların (Dail) 
dedikleri kendi parlamentoların -
da kazandığı bir ekseriyet üzeri• 
ııe l 932 senesinde iktidar mevki
ine geç.mişti. Onun gayesi müt .. 
teh:t bir lrlanda cumhuriyeti te -
ais etnıek ve bu cumhuriyeti ta • 
mamiylc müstakil bir hale getir
mektir. Buna muvaffak olduğu 
takdirde bugün İrlanda haricin .. 
de ya§ıyan Ye İrlanda nüfusunun 
üçte birini te~kil eden lrlandahla
rı da barıştırmış olacaktır. 

De Valeranın bu fikrine "İrlan .. 
da hükumeti gönüllüleri,, denilen 
tetkilat tamamiyle iftirak etme _ 

nıektedir. Çünkü bu teşkilata 
dahil olanların bir kltı':nı Cosgra .. 
ve fırkasında, bir kısmı ise De 

.Valeranm Fiana Fail denilen fır-
• kasında bulunmaktadır. Bunun .. 
in beraber De Valera fırkası ka

ç.ak olölrak memlekete sonkmağa 
muvaffak olduzu silahlarla İrlan
da gen-;~rine askeri talim yaptır-
ma}rtndır. Gcnçlt"r müttehi:: bir 
İrlanda cumL • l' f'k .1 . . . nur:ye ı ı rı e yetış. 
tırılmekte oldukl • . D V an ıçın e a _ 
~era taraftarları gittikçe artm,..k .. 
.aJ,r. 

Eununla beraLc.. D V l .. .. ., e a era 
bugun uç ate§ arasında kal21 n bir 
ad<lm vaziyetindedir. E I' "I ,, , vve a r-
ıan~ı:ı cumhuriyeti gön .. 11 .. 1 . 
d 

.
1 

, u u erı,, 
em en teşkılat daha c . h . . . t:.m urıye-

lı ıliin etmediğinden dol . .. ayı ona 
hucum etmektedir. Saniyen, Ce-
nııral O'Duffyn1n riyasetinde te .. 
şekkül eden "Mavi gömlekliler 
ile birleıerek fırkasını tevsi ede~ 
Cosgrave de, ıiycset yolunu ken
disine kııpaltrğından dolayi De 
Valeraya muarız bulunmaktadır. 
Salisen de, lngiltcrc hük(lmeti 
metnıtf vaaıtalara müracaatla 11' 
lindada cwnhuriyet ilan et.meğe 
ve 192~ tene.inde lnıgiltere ile 
lrliııda arasmda alrtcdilen ve 
rnuhta:ı1yet idare eıaama mGıle -
nlt bulunan mukaveleyi feshe ha• 
surlwıdılmdan dolayi De Valen. 

Dahili harp başhyor 
P~ris, (Hususi) - lrlandada 

vaziyet vahim bir mahiyet al • 

mış bulunuyor. Bafvekil Mösyö 

Dö Valera, mavi gömleklileri ve 

onun riyuetinde bulunun Cena

ral O'Duffy aıi telakki ettiğin -

den bir emirname ilan etmiş, bu

na mukabil Cenaral Duffy bu em• 

re karşı geldiğini söylemiş ve bu 

suretle iki taraf arasındaki ihti -

laf vahim bir mahiyet almıştır. 

Çünkü İrlanda içinde dahili harp 
başlıyor. 

Dö Valera hükumeti, imkan 
bulduğu dakikada Cenaral Duffy 

yi ve mavi gö.mleklilerin diğer 

erkanını tevkif edecektir. Fa-

kat bu iki zatin tevkifi üzerine 

mavi gömleklilerin hapisaneye hü 

cum ederek bunların oradan çık· 

malan kuvvetle muhtemeldir. 

lrlandada dahili harp te bu ha
reketle başlıyacaktır. Dö Valera 
muvaffak olacağına kanidir. 

r""·-·1s
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14 Kanun evvel 1918 
- AmerlJm l:<'Mcllmhuru "tlster l"Jlson 

Per~mbe günli .\vrupaya \ "Ü ı1 olnıu,, mli • 

,af:ı IO<'rll81mlo kar~ıl:ınmır.ıhr. 

- Son gUnlerln h:ı.rah te~rll~ ~inde mü • 

hlm bir mc\kl lhrnz eden dinml~c mebu<m 

Fuat B. ahiren 1ııparıyol nez.leıılne düı;:ar ola

rak vrfat etmiştir. Harp knblnl'lerinln diva-

nı Aliye sevki hakkındaki tak 1 1 l""· r r '\."l'rl'n • uat 

.B. Bağdatlı bir TUrk nllcr;tno nl tu l'nsup r. 

- Anadolu ve Gıılatasnr •• y birin<'! takım-

larr arası.ada oynanan onıııd:ı. bire ı · ,. · •nr,,ı .ıç 

golle Anııdohı galip gelnıl,tir. Gıılotnsnray-

d:ın 1'edp, Salih, İsmet, Anndoludıın l\l:ıh-

mut, Saim Beyler temn3·ü:r. cıli~·orl3rdr. 

- la~ nezareti t:ırnfındıın ~akında mc • 

murlne JCkcr tenlinc baJannc:ıl•tıı. nu tev

zlahn ikmalini mUtealdp nfıaliyc ~e.kcr t 0,. 

:r:I edllecektır. 

- All'mdar gll7.ctesl ml'nfadan a\.'det edı•n 

Refi CC\"llt B<-yln riyaseti tııhririn•.si nltrn· 

da olaral• yeniden lntl~ar l'tmeğc b:ıJanu~tır. 

::::::·ı····ı······ .. ••••• .. . ................. :::::::::::::····· .............. .. t• y .....•.•...••••.•.... 
ı: urttas r :: 

il Bugü~ ~e bu gece fındık ve ~~ 
fi k_~yısr gun ve gecc!iidir, Bunlar H 
:: yuksek yurdu-nzun k tf· :: 
•• • .. "4 uvve 1 :: 

H yemiıleridir. Çoluk coc 0 g 
•tb I d _ Uauna •. 

~
ı un ar an bugün mutlaka al ve ii 

ye kabv~; ça:r yerine k.:ıhveci - H 
den, e:nınoc.••n bunları iste ve =i 

:. 
ye. jl 

n M J .ı •• .. ve T. C J1 .. • ·r 
' ·r·~a::u::.:aa:ı:::::::::::::; 

Polis haberleri 

Kadıköyünde kanlı 
bir hadise 

Kadıköyünde Yel değirmeninde 
14 numaralı evde oturan Ali oğlu 
Necati Efendi ile sobacı Aram ra· 
kı içerlerken aralarında kavga çık 
mış, Aram biçakla Necati Efendi
yi bacağından ağır suretle yarala • 
mıştır. Yaralı hastahaneye kaldı -
rılmıf, Aram yakalanmıştır. 

Esrar ve kaçak sıgara 
Elma dağında dolaşan evsiz ta· 

kımmdan Karakinin üzerinde es
rar ve kaçak sigara kağıdı bulun
muş, müsadere edilmiştir. Sabıka 
lı Mustafa da Çarşamba pazarın -
d3. kaçak sigara kağıdı satarken 
ykalanmıştır. 

Kaçak et · 
Karagümrükte acı çeşmede sa· 

kin tatar Şnkirin evinde arama ya· 
pılmış, on bir kilo kaçak et buluna 
rak miisadere edilmiştir. 

Y umutta fiyatları 
gittikçe yükseliyor 

İri ve ufak yumurta satı§larm· 
da son hafta içinde oldukça mü -
him yükseliş vardır. 

Bilhassa iri yumurtalar hafta 
başında bir lira yükselmiş iken 
hafta sonunda iki lira daha yük -
selmiş ve bu suretle fiat 28 lirayı 
bulmuştur. 

Son hafta içinde bin altı yüz 
sandıktan fazla yumurta da ihraç 
edilmiştir. 

Yumurtalarımızı en fazla alan .. 
lar Almanya Jtalya ve Fransadır. 
ispanyada ayni derecede Türk yu 

murtalarını çekmektedir. 
Yumurta fiatınm yükselişindeki 

en büyük sebep mevsim dolayısi • 
le yumurtaların fazla alıcı bulma· 
sıdır. 

Universitede Al
man profesörleri 

ll:Saf tarafı 1 ln<'I aayTtamnda) 

yucuları için de faydalı olmak fır· 
satını kaçırmak istemedim. 

-1 

o~~~ -·: ..--~. - ~~~ 
~;R* ..... _. ..... ., -"-~~ 
Yarınki futbol maçları-, 
nın büyük ehemmiyeti 

Bu akşam mühim boks 
müsabakaları var 

Yarından itibaren lig maçları ki maçlarda Beykozla Galat• . ..:. 
daha çok alaka ve merak uyandı- yı ancak birer sayı ile yendıf 
rıcı bir safhaya girmektedir. Bu göz önünde tutarak bundan 
cuma karşılaşacak takımlar şun· -lacivertlilerin manevi ku" ır 
!ardır: Taksimde Vefa - Fener !erinin müteessir olacağı he,aP ~ 
bahçe, Kadıköyünde Beşiktaş - yan bazı sporculara rastlıyoruı ~ 
Galatasaray. k~ndileri~i~ ~ efa _le~.i~~ .. bi!:. l; 

Bu maçlar 0 kadar cazip görü .. l mınlere gıra§tı~lcn goruluy ~ 
nüyorlar ki spor meraklılarından bu kanaatte değiliz. F enerbJ ~ 

1 
b ·· b' k f rek t çoğu hangi tarafa gideceklerin.de ugun ızce gcre orm ge .. Jr 

'k · 'b · · 1 V f d hsu• cı şa§ırmış olduklarını söylüyorlar. nı ıh aı ıy e e a an ma ı,e< 
Filhakika Galatasaray _ Beşik_ recede ileridir. Bununla ber• 

bu iki takımın geçen seneki 1'art, 
taş maçının neticesi, iki takımın t 
bu seneki §ampiyonada alacakları laşıualm .' .ı biribirler:ne karıı el 
dereceler üzerinde takribi bir fi. kındtkları vazıyet göz önüne I ııJl 

rilirse bu maçın he.r<ıcan husı.ı• c> 
kir vermiye yarıyacak mahiyette
dirler. Vakıa bu iki takım lig 
maçlarından evel bir iki defa hu· 
ıusi şekilde karşdattılar ve bu 

karşılaşmalarda da Beşiktaf ka -
zandı ama bu resmi karşılatma .. 
run pek öncelere bakarak muhak

kak gene Beşiktaş tarafından ka .. 
zanılacağına hükmedemeyiz. Ev -
vela Galatasaray takımı son ay 
içinde daha düzelmiş, daha can .. 
lanmış bir haldedir. Son yaptığı 
maçlar bunu çok güzel ispat edi
yor. Diğer taraftan Beşiktaf ta. 
kımı da henüz tam fomunda ol -
duğu iddia edilemiyecek bir hal
dedir. Bu itibarla bu maçın çok 
dikkate değer olacağını, heye .. 
canlı safhalar göstereceğini umu-
yoruz. 

Vefa - Fener bahçe maçına 

gelince, Fen er bahçenin bu sene-

da diğerlerinden aşağı kalt'll•13 

ğr pek ala anlaşılır. . , 
Biziıı1 yarın görmek istedi~ 

miz manzara. kardeşçe yapıla J 
bir maç, bilgi ile elde edile 
üstünlüktür. Kıymetli ceııçler 
den hunu bekliyoruz. 

- Bu akşamki boks 
1
,. 

Bu akşam saat 9,30 da Galıt f 
saray klübü salonun:la çok j 
him boka müsabakaları yapılı yd" 
ve Atinadan şehrimize gelen f 
nan şampiyonu ile Galatasarıt 
kıymetli boksör Melih kar§ılı.~ 
caktır. Bundan maada birkilÇ 
him karşılaşma daha vardır. d 

Şehrimizde bokı, bir müd 
tenberi ihmal olunuyordu. ~~ 
barla bu akşa.mki mühim mü" 
ka sporun. bu şubesini ıev ; 
İçin kolay kolay bulunmıY' 

bir fırsat teşkil etmektedir . ...) 

=--
nede yaptığı ameliyatta bulunan kışla karşılandı ve ders bitti. ,J 

asistan müşahedelerini anlattı. Bu Yirmiden fazla eser çıkaraf' ~ 
sefer bu sözler de Tevfik Remzi B. ı f esörle dersten sonra tanıştn:n· 
tarafından Almancaya çevrildi. 

Verilecek dersin mevzuu da çok 
enteresandı. 

Profesör: 
hastalıkları Fakültenin kadın 

na kısaca §unları söyledi: ~f 
"-Talebelerimi zeki ve fe" 

lade buluyorum. Türk gençliğillp 
ilim sahasında yakın bir zat'llaııj/ 
büyük hamlelerle ilerliyece~ 
inanıyorum. Türkiyeye altı . ,e 
evvel gelmiştim. Memleketirı11dif• 
neden seneye terakki etmekte; 
Türkiyeye geldiğimden dolaY1 

kısmında okuyan bütün talebe ile 
Haseki hastahanesinin asistanları 
salonda hazır bulunuyorlardı. Sa
at ona doğru profesör Her Lipman 
salona girdi ve doğruca kürsüye 
çıktı, Orta boylu, ciddi tavurlu ve 
gözlüklü bir zattı. Kürsüden tale
beleri selamladı ve hemen dersini 
takrire başladı. 

Profesör Her Lipman kısa cüm 
lelerle Almanca olarak söylüyor 
ve yanında bulunan Üniversite Do 
çentlerinden Tevfik Remzl Bey de 
bur.lan dürüst ve temiz bir türkçe 
ile dilimize çeviriyordu. Prnfesör 
gebelikte rontken şuaının tesirle
rini anlatıyorda. 

Arada bir kalkıyor, tahtaya 
muhtelif şekiller çiziyor ve Tevfik 
Remzi Beyin yardımile talebe de 

- Ben kadınlarda nezf mesele
sini çok ehemmiyetli bulurum. İm 
tihanlarda da buna ait en ince te· 
f errüatı sorarım gelecek deratehi 
mevzuumuz budur, dedi. 

Profesör eserlerini türkçeye de 
tercüme ettireceğini de ıöyledik -
ten sonra Almanca bilen bir tale· 
beye hitap etti: 

tiyarlık duyuyorum., . tİ• 
Profesör sözlerini bitirrneııı'to· 

Haseki hastahanesinden ko§llı -J' 

b. . ld. B . . ço' fa 1r asıstan ge ı. eşıncı . 1''' 
ğunu doğumıak üzere olan bır 10t 
dır..ın sancılar çektiğini haber )'ti' 

di. Her Lipman etrafını sar311 ~-· 
zü mütecaviz talebesini alnr3 1' fe' 
tahaneye doğru uzaklaştı. Pr" ıı' 
sör, bir kadını sancılarda'Il l<~rti • 
racak, 100 talebeyi iJmindefl 

16bıJ' 
fade ettirecekti. Hastahaneye 

nun için gidiyordu! ıP 

- Tevfik Remzi Bey yalnız kıy 
metli bir prof eıör değil, ayni za • 
manda benim en aziz dostumdur. 
Böyle bir Doçente malik olduğu -
nuzdan dolayı sizi tebrik ederim. 
Derslerimi gayet İyi tercüme etti • 
ğinden dolayı da kendisine alenen 
teşekkür ediyorum. Dedi ve Tev
fik Remzi Beyi tebrik etti. T ale
beleı· Alman profesörün, Türk Do 
çenlini takdir ve tebrik etmesi al· 

not alıyorlardı. Ders takriri ya -
rım saatten fazla sürdü. Sonra pro , 
f esör Haseki hastahanesinde yap Sesli ve sessiz sinemanın yarattığı en 

Yekta Ra!,-~ 

bUyUk fi1"1 

tığı bir siyom ameliyatına ait pi • 
yesi gösterdi. Bir kadının karnın
dan çıkarılan biribirine bitişik üç 
ur, her talebeye ayrı, ayrı gösteı·il 
di. Urun hastahaneden Hilaliah -
mer mektebine mükemmel bir su
rette getirildiğini gören profesör, 
türkçe olarak: 

- Çok iyi gelmiş .. dedi. Bir ay 

KtNG-KoNG 
Oiinyanrn 8 nci harikası, akıllara hayret v~ dehşet veren filrı>· ,, 

·1·17ı1re 
Tamamen TÜRKÇE olarak bugün matinelerden 1 1 

ipek ve Elbamr• 
evvel lstanbula gelen Alman pro· s i rt E M A L A R f rt D A 

fesörünün türk~e söz söylemesi FİYATLARDA ZAM YOKTUR 
ço~ dikka~ ve memnuniye~ de - -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

w "d-ğ~rd i. Ders b!r müclclet daha sür· Tamam~n Fransızca nUshası MELEK sineması ~ 
du. Bu arada, profesörün hastaha ı \.,., •c. ,, , • , , ,._ 'l ..... , ~ .... 
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Biraz sonra Prüdans gelip Yerime döndüm. VAKIT'ın yeni Tefrikası : 42 Yazan: A. MiL 

t.!,raöritin karşısına oturdu. Lo - Margöritin locaıında kont G.nin R l bl . k d •ır J • 1-l • • l 
~11 nihayetinde kont G ... yi ta- bulunması gayet tabii idi. Kont o- us ar a u a e l UlK erını an ıya-
l\ıdttn. nun dostu idi, Ona bir loca bileti 

,. ?nu görünce, kalbim buz ke- g~tiı:"1itti. Onu tiyatroya. daye~.e~- k teslı•m olmıya karar vermı•şlerdı• 1ldı. mıştı.Ve ben de mademkıMargorıt r Q 
h' Margörit, o adamı görünce ne gibi bir kadının dostu idim bunu 
~"ettiğimi anladı ve bana ha - çok tabii telakki edecektim. 
~~P tekrar gülümsedi; konta ar • Tiyatronun kapısında bekli yen 
~ııu döndü ve piyesi seyretmi- arabaya Prüdans, Margörit ve kon 
l'e ~ladı. tu binerken gördüm ve çok mah-

d" O~üncü perde kapanınca dön- zun oldum. 
u, hır şey söyledi, kont locadan Buna rağmen bir çeyrek sonra 

çıktı, Margörit işaret edip beni Prüdans'ın evine gittim. O da he -
Sliırdı. nüz gelmişti. 

locaya girince elim uzatarak: Prüdans dedi ki: 
- Bonsuar, dedi. - Hemen hemen bizimle be -
- Bonsuar, dedim. raber geldiniz. 
- Oturunuz. - Evet dedim, Ma.rgörit nere-

- Birinin yerini almış ola • de? 
Cağınt, Kont gelmiyecek mi?. - Evinde. 

1
• - Gelecek. Biraz konu~abile- - Yalnız mı? 
~rtt ~iye onu şeker almıya .c.ön - - Hayır, kontla beraber .. 
erdun. Prüdans sırnmızı bılıyor. Odada b:r aşağı bir yukarı do· 

- Evet çocuklar, dedi. Biliyo laşmıya başladım. 
tuın aına merak etmeyin, bir şey - Peki, ne oluyo•·sunuz? 
,.. d 0Yleınem. - M. dö G.nin Margöritin o a-
h Margörit kalktı. Locanın ni • sındc:.n çıkmasını burada bekle -
'-Yetine, bana doğru geldi, alnı - mek hoş bir şey mi zannecliyorsu-

rtır Öptü: nuz? 
- Bu gece neniz var? dedi. - Siz de makul değilsiniz. Mar 
- Birnz rahatsızım. göritin Kontu kov~mıyacağını an· 
İnce, zarif yüzüne ynkı~an 0 lam anız lazım ::!ı ·. K ·mt uzun ıa -

llıUatehzi tebessi1mü ile: mandanberi onunla yaşıyor. 
- Gidip yatınız, diye devam Ona her zaman bir çok pa -

t\\i, ralar verdi, hala da veriyor~ Mar -
-.. Nerede?. görit senede yüz bin frank sarfedi 
- Evinizde. yor, çok borcu var. Dük ona iste-

- Uyuyamıyacağımı biliyor - diği kadar para verir, fakat her 
1Unuz. zaman ihtiyacı olduğu parayı is -

ı • fıl iJu t fl,b 

- Öyle, locada bir erkek gör- tem iye cesaret edemiyor. Senede •ae. diye, buraya gclıp surat la.aka) on hin franK: kadar bir pa· 

etmeyiniz. ra veren Dükle arasının bozulmaaı 
- Bunun için surat etmiyo • iyi olmaz. Margörit sizi çok sevi· 

l'\ıra, yor azizim, fakat her ikinizin men 
- Ben bilirim, ama hata edi· faat noktasından aranızdaki mü • 

)C)"•unuz, artık bundan bahset - nasebetin ciddileşmemesi lazım -
~İ}tlim. Oyundan sonra Prüdan• dır. Yedi sekiz bin franklık cep 
•a telin, ben çağırtıncaya kadar harçlığınızla bu kızın lüksüne da-
Olurun.. Anlıyor musunuz?. yanabileceğinizi zannetmeyin, bu 

- Evet. para arabasının masrafına yeti§ -
S<>zünü dinlememe imkan mez.Margöriti olduğu gibi kabul e 

"'r nııydı?. diniz, iyi ve güzel bir kızdır. Bir 
Sordu: ay iki ay sizin metresiniz olsun, 
- Beni gene sevıyor musu - ona demet demet çiçekler şekerler 

l\uı?. hediye edin, onunla beraber tiyat· 
- Soruyor musunuz! roya gidin fakat aklınıza bundan 
- Beni düşündünüz mü?. öte hiç. bir şey koymayın ve onu 
- Bütün gün. gülünç kıskançlıklarla sıkmayın. 

. -... Biliyor musun.uz, ki size Margöritin kim olduğunu pek ala 
'-tık olmaktan korkuyorum. inan biliyorsunuz, o mücessem namus 
t'tıa:zsanız Prüdansa sorunuz. değildir. O sizden hoşlanıyor, siz 

- Hiç sormayın, dedi, çekil- onu seviyorsunuz üst tarafını al -
t'tıe:z o1du. dırmayın. Müşkülpesentlik göster-

. - Haydi artık yerinize gidi • menizi beğenemiyorum, Parisin 
tııı, ~nt ncrdeyse gelir, sizi bu- en güzel kadını metresiniz. Sizi ne 
rad... ·· · I" ·k f' b. t k b 1 d. l ... gormasıne uzum yo . ıs ır apar mana a u e ıyor, e -

- r.Icden?. maslar içinde geziyor, ona para 
- Cünkii onu görünce sinirle- sarfetmemek sizin kendi elinizde tt• ~ 

lYoraunuz. dir. Gene de memnun değilsiniz, 

\r -: Hayır; a.ma bana bu gece 
I 0dvıle gelmek istediğinizi söy • 
~ıcydiniz, bu lora biletını onun 
Rıhj ben de gönderebilirdım. 

- Maatteessüf ben istemeden 
2etirdi ve beraber gelmemi rica 
~tti. Pek ala biliyorsunuz, redde
b;ı_nezdim. Yalnız bir şey yapa-

1 ltdinı, ve bunu da yaptım. Gel· 
l'llenj • · d ld "' d z tçın nere e o ugumu yaz-
. un, çünkü hen de sizi görmek 
1 t' 
t' 'Yordum. Ama mademki böyle 
eş~!:kür ediyorsunuz, bu bana 
deıs olur. 

- Hata ettim, affedersiniz. 
lleni tekrar öptü ve çıktım. 
l{or!dorda, gerı dönen konta 

ı·a st geldim. 

olur §ey değil ama bu, siz de faz
la ileri gidiyorsunuz. 

- Hakkınız var ama elimde de 
ğil.Margöritin o adamın metresi ol 
duğunu düşündükçe müthiş bir e
za duyuyorum. 

Prüdans biraz düşünerek sor -
du: 

(Devamı vsr) 

Dervişler beraet ettiler 
Nazillide İsabeyli köyünde 

toplanıp ayin yaptıkları iddiasile 
zannaltına alınarak adliyeye ve
rilen dervişler hakkında Nazil • 
ti asliye ceza mehkemesinde de
vam eden muhakeme dün bitmiş 
ve maznunların hepsi de beraet 
etmişlerdir. 

Bu muvaffakıyetin sırrını efra -
dm cesaretinde aramak doğru ol -
makla beraber, Ru.ların kendileri 
ni müdafaa hususunda gösterdik -
leri cehalet te ileri harekete çok 
yardım ediyordu. (Murgul) hava
lisindeki Rus kumandanı o mevkii 
muhafaza eden topları dağ etekle
rine yerlettirmişti. Binaenaleyh 
Rus toplarının mütemadi bombar 
dımanı ilerliyen efrada hiç tesir 
etmiyor, bu da efradın cesaretini 
arttırıyordu. Buradaki müsademe 
bütün bir gün devam ettikten son
ra Rusları tethiş ve harbi bir an ev 
vel kazanmak için başka bir çare· 
ye daha tevessül edilmitti • 

Ruslar teslim olmıya 
karar vermişlerdi 

Bu maksatla Ki.mil Bey müfre -
zesinde bulunan (Mosel) Alman -
ca bir mektup yazarak bunda Al -
man askerlerinin de Türklerle be· 
raber olduğunu ve şayet bir an ev
vel teslim olmazlarsa bütün (Mur 
gul) un harap olacağını Rus ku -
mandanına bildirmiştir. Bilahare 
meb'us. olan Murgullu Mehmet E • 
dip Bey vasıtaaile Ruslara gönde -
rilen bu mektup ta Ruslar üzerin -
de büyük bir tesir husule getirmek 
ten hali kalmanu,tı. Nihayet Rus
lar, her taraftan abloka edildikle -
rini anhyarak teslim olmağa karar 
vermitlerdi. 

Bu işler olup bittiği zaman ar -
tık şafak söküyordu. Ortalık daha 

yarı aydınlık iken çete efradı ya -
vaş yavaş (Murgul) tepelerinden 
aşağıya inmeğe başlamışlardı. Bu 
tepelerden iniş, Kafkasyadaki teş
kilatı mahsusanın en büyük mu -
vaff akıyetine bir mukaddeme olu
yordu. Çünkü tepelerin teşkil etti
ği derenin içine sıkışmış olan Rus 
kuvvetleri esir olmak üzere bulu -
nuyordu. 

Filhakika, Kafkasyadaki ilk ta
arruzumuzun büyük bir muvaffa -
kıyeti diye ertesi günü cihana ilan 
edilen bu çete muharebesinde 
(Murgul) da bir miralay, bir top
çu yüzbatıu, bir jandarma yüzba
şısı, bir ihtiyat zabiti, üç yüz piya
de neferi esir alınmış ve bundan 
batka dört top, yetmiş hayvan ve 
külliyetli miktarda zahire iğtinam 
edilmişti. 

Rus kuvvetlerinin 
şaşkınh§ı 

Fakat Rus kuvvetleri evvela kar 
şılarına külahlı, sarıklı, başlıklı ve 
fesli, eşkıyaya benziyen insanlar 
çıktığını görünce silahlarını vere -
rek teslim olmak istememişler ve, 
askerlikte adet olduğu veçhile, ati· 
keri kumandanın nezdine götürül 
melerini ve kılıçlarını, silahlarını 
ancak orada teslim edebilecekleri
ni Fransızca olarak söylemitlerdi. 
Rusların eşkıya zannettik?er~ kim 
selere Fransızca hitap etmeleri ga 
rip olduğu kadar "eşkıya,, arasın
da bulunan birisinin de kendileri
ne Fransızca cevap vermesi aca -
yipten idi: 

Ruslara verilen bu cevapta, kar· 
şılarında gördükleri kimsthırin 
Türk gönüllü kıtaatına men@IJ ol 
dukları, bu gönüllü müfrezelerle 
harp ederek esir düıtükleri, Türk 

ordusunun harp ederek çok ilerle- \ tesisatı bulunuyordu. Madene ait 
meğe muvaffak olmasından dola- olan fabrikanın külli miktarda le
yı yakında bir askeri kumandan vazımı vardı. Şirketin mükemmel 
bulunmadığı, onun için gönüllü kı 
taatın kumandanına teslim olmak 
tan başka bir çare kalmadığı anla 
tılarak kendilerinin hayatları te -
keffül edildiği, her türlü teshilata 
mazhar olacakları ve kumandan -
hktan gelecek emre kadar (Mur -
gul) da harp esiri olarak kalacak
ları ve kendilerine askerlikte ol -
duğu veçhile muamele edileceği 
söylenmişti. Rus zabitleri, verilen 
bu izahatı çarnaçar kabul ederek 
kılıçlarını ve silahlarını Kamil B. 
müfrezesine teslim etmişlerdi. 

igtinam edilen silAhlar 
Ruslardan iğtinam edilen esli -

ha ve erzaktan maada Kamil Bey 
müfrezesi (Murgul) da daha pek 
çok şeyler ele geçirmişti. Çünkü 
oradaki madeni işletmekte olan 
Amerikalıların kasabada bir çok 

bir hastanesi, madene işçi yetittir 
meğe mahsus bir mektebi ve şir • 
ket müdürüne ve memurlarına 

mahsus muntazam binaları mev -
cut idi. Bütün bu tesisat olduğu gi 
bi bizimkilerin eline geçmişti. A
merikalılar çoktan beri madeni 
terkedip gitmittiler. Fabrikanın 

levazım anbarmda hepsi işe yarı • 
yacak bin türlü eşya ve konserve
ler vardı. Bundan batka hastane • 
nin teçhizatı, cerrahi alat ve ede • 
vatı mükemeldi. Bakır madeninde 
kullanılmak üzere hususi ve depo 
da pek çok miktarda dinamit te 
bulunmuştu. Şirketin kırtasiye de
posu kağıt, defter, kalem, mürek; 
kep ve saire ile hınca hınç dolu i
di. Binalardan birisinde on be§, 
yirmi kadar piyano görülmüştü. 

(Devamı var) 

Kadınlar hangi yaşta . caziptir? 

Her erkeğe göre başka! 
Dünyada ne kadar erkek varsa o kadar da 

cazibe telakkisi vardır 
(U111 tarafı 1 locJ ..ııyıfıuııur.da} 

Merdivenler .. 
Geniş, dar sofalar .. Çıt yok. 

Tam yarı yolda, pek çevik bir fa
re iskarpinimin üzerınden atladı. 
Bir lahze için, konservatuvarda 
olduğumu unuttum: Boş ve kira .. 
lık bir konak geziyorum sandım ... 

Şişman kadın hademe ve .. -----.. Nimet Vahit hanım. · 

- Anket mi? .. Vallahi l>en a-
leyhindeyim bu anketlerin, beye .. 
fendi .. 

- Mevzuunu da merak .. 
Kapalı kapının arkasında ko-

pan tiz bir ses, yüreğimi ağzıma 
getirdi. Sonra, ağır bir piyano ... 
Issız sofada çınlıyan sesler biri .. 
birine karıştı. 

- Mevzuunu da merak etmi-
yor musunuz?. 

-Nedir?. 
- Kadın hangi ya,Şta caziptir 

• ? ,. -
sızce .. 

- Kadın mı? . 
f \ 

- Evet. 
- Hımmm! 

Düşündü. Omuzlarını silkti: 
- Kadının en çok cazip oldu

ğu yaş .. Bana kalırsa, caziplik te· 
lakkisi her erkeğe göre başka 
başkadır. Size pek cazip görünen 
kadın, bir başkası için çok soğuk 
olabilir, değil mi? .. Dünyada ne 
kadar erkek varsa, o kadar da 
cazibe telakkisi vardır .• 

Gene düşündü: 
- Fakat... hazan öyle kadın -

lara raslanır ki, bunlar herkes i· 
çin caziptirler ... 

- Siz cazibeyi nasıl tarif edi
yorsunuz?. Bir kadına cazip di .. 
yebilmeniz için onda ne gizli hu
susiyetler ararsınız?. 

- Cazibeyi anlatmak, zanne • 
derim, pek kabil değıldır ... O, 

bir allah vergisidir . Hem de alla
hrn en güzel vergısı .• 

- Anlaşılıyor hanımefendi, 

cazibenin güzellikle bir alakası 

bulunduğuna kani değılsımz .. 
- Evet, evet ... F evkali.de çir-. 

kin kadınlar görürüz ki caziptir -
ler ... Son derece güzel, buna rağ
men soğuk kadınlar da yok değil 
dir .• 

- Bazı hanımefendiler, kadı
nın, cazip görünebilmek yollarını 
yaşlandıkça öğrendığını ileri sü • 
rüyorlar. 

- Cazibe iktisap edilebilir 
mi? ... Müktesep bir cazibe der -
hal sırıtır. Anlatabiliyorum de • 
ğil mi? .. Cazibe hassasından mah 
rum kırk yaşındaki bir kadının 

kendini cazip gösterebilmek için 
takındığı tavırlar, hareketler kar 
şısında ben sadece: · 

-Poz! 
Der, r.üler geçerim .• 

- Sinema artistleri arasında 
size cazip gelenler var mıdır? 

- Greta Garbo ... Güzel değıl
dir gerçi .. Amma, ne kadar ca • 
ziptir ! ... 

- Eğer yanlış görmüyorsam, 
Greta Garbo durgun bir kadın • 
dır ... 

- Bazı kadınlar aşırı neşele

riyle caziptirler.. Greta Garbo 
gibi bazıları da esrarlı durgunluk 
larıyle cazip görünüyorlar .. 

Kapalı kapının arkasında ye • 
niden kopan tiz ses, mükalemeyi 
kesti. Anladım: Nimet Vahit ha. 
nımı talebeleri bekliyor ... 

Issız sofada çınhyan sesler bi· 
ribirine karıştı. ,,.--

- Oruvar ! 1 
-Oruvar! 

• 
Merdivenler .. -

RErl 



·.ngilizler uzun müddet Lord Kiçner'in öldüğüne 
inan.nak istememişlerdi. Lord muhakkak kar aya 

çıkmış olacaktı ! 
İzmir ağır ceza 
mahkemesinde 

- 5 - j (Hompshire) zırhlısının içine gi - Geçenlerde Seferihisarın Kuyu· 

(Hampshire) in battığı (Ürk _ ' ren ve oradaki altınları yukarıya cak köyünde bir ahz ve gasp va -

Buraya neden İpsala demişler? _...
Belediye işleri-Tayyare sineması 

ney) adalarının bir noktasındaki çıkarmağa çalışan bir dalgıç bun- kası olmuş ve İbrahim ağa namın İpsala, (Hususi) - Keşanm Belediyesi 

t;ırassut mevkii tarafından görül . 1 dan iki üç ~afta evveline. gelinci:e 1 da birisi ~c.celeyin bağ kulesinde kurtuluş bayramında bul~nduk - Buranın belediyesi kendine g~: 
müştü. Oradaki nöbetçi hemen en ~ kadar Bedın hastanelerınden hı - yatarken ıkı meçhul şahsın taar - tan sonra sınıf arkadaşım Jandar· re işler görmektedir. Bir senelı~ 
yakın telefon merkezine koşmuş • rinde ağır yaralı olarak yatıyor - ruz una uğramıştı. Mütearrizler ma müfettişi miralay Ferit Beyle varidatı (2500) lira olduğundcı.ll 
tu. Telefoncu kız uyuduğu için uy du. Bu dalgıç bedbaht sefinenin lbrahim .. ağanm kollarını iple b~ğ birlikte İpsalaya geldik. 27 kilo . ı bu para ile çok şeyler yapılamıyıı· 
kudan uyandmlmıştı. Lord (Kitch gövdesinden içeriye girdiği za · lıyarak sende para var yoksa ol· 1 metre olan bu yolu tamam bir sa· cağı tabiidir. Sokaklarda ev"eıce 
ner) in batan kruvazörde bulundu man başından geçen şeyleri atide· dürürüz,, demişlerdir. I at bir çeyrekte aldık. Yolun bir lamba ve fener yakılmazken ~iıfl' 
ğunu tesadüfen haber alan laras . ki surette anlatmaktadır: Birdenbir~ ne ~lduğunu anlıya· I kısmı şosediı-. Burada yüzlerce a • di polis teşkilatı sayesinde (30) 
sutmevkiindeki nöbetçi heyecanın "Mesleğim dalgıclıktır. Ameri. mıyan lbrahım aga: ı melcler ç.a!ışıyorlardı. Bir taraf. fener konmuş ise de bunun elli>'e 
dan dolayı 0 kadar karmakarışık kanın (Virginia) eyaletinde doğ - - Para mı, burası bağ kulesidir lan dlindiraj yapılıyor ve bir ta - iblağına karar verilmiştir. Kasabll 
şeyler söylemişti ki telefondaki dum. Babam da dalgıç ide. Büyük b~ra~a para b~lunur mu? D~ma raftan da kırılan taşlar döşeniyor dört mahaJleye taksim olunm\l~ 
kız fena halde korkarak bayılmış- babam da öyle imi~. Biz daima iyi gıdelım, vereyım cevabını vennce du. Yolun bir kısmı da tabii ze . ve bekçi teşkilatı da yapılmıştıt• 
tı. Bu sebepten dolayı aradan an· para kazanırız, dalgıçlığın ne de· zavallıyı ko~~a-~ı b~ğlı ol~uğu hal - minden ibarettir. Bereket versin Burada hayat pek ucuzdur, yaloıı 
cak iki saat geçtikten sonra (Sca _ mek olduğunu, dalgıçlığın profe · de dama. goturmuşlerdı. D~mda kj hava güzeldi. Eğer yağmur ol _ has ekmek pahalıcadır ve kilosıJ 
pa Flon) daki bahriye kumandan sörlüğe, pazar günü· vaaz veren ~yku halınde bu.lunan İbrahım a- saydı kim bilir ne lmdar zahmet çe (9) kuruşadır! Yeı-li undan yapı· 
lığı (Hampshire) in battığından rahipliğe benzemediğini pek ala ganın karısı ~alıme ~ad.ı~ın ~aşı- kecektik ! lan ekmekler ise dört buçuğadıt· 
haberder edilebilmişti. biliriz. na uykuda hır sopa ındırıl~ı.ş ve Manzarası Sade yağ yazın (50) ye ve kı!ııı 

Onun için felaket mahalline de Fakat son gördüğüm ve yaşadı- zavallı kadın kafası kanlar ıçmde Benim ilk defa gördüğüm kasa· 65 edir. Burma koyun 30 kuruşta~ 
'k' .. 1 .. . h t d b' uykudan uyanmıştır. b l d b' h (40) k t B -d 2 2.ı:ı ı ı saat sonra destroyerler çıkarıl- gım şey eı- uzerıne aya ım a ır a ar an ırisi de ul'asıdır. Bura a çı mış ır. ug ay -
ması kabil olmuştu. Aradan gün _ daha denizin dibine inip inmiyece Soyguncular Halime kadına da sı büyükcek bir köy manzarasını arpa ve mısır kırkar paraya, su • 
ler geçtikten socrn Jngiltere Bahri ğimi bilmiyorum. Bu sonradan an ayni ihtarı yapmışlardır: "Parala göstermektedir. Ön tarafı Merice sam 8 e, ala bal (30 - 35) e, sül 

ye Nezareti anlamıştı ki (Orkney) }aşılacak hirşeydir. Memleketi.m.. rı .• Yüz sarı lira verin .. Yoksa iki· kadar uzanan geniş bir ova ile ve yazın 3 ve kışın 5 kuru§a, koyıJ" 
adalarının şimalinde küçük bir sa de heni usta ve mahir, denizin al- nizi de öldürürüz.,, eündoğu tarafı da hafif sırtlarla kaşarı okkası (50) ye ve yağlı be' 
hil kruvazörünün mayine ça~·pa - tında mukavele mucibince kalın- çevrilmiştir. Hükumet dairesile yaz peynir (30) kurucadır. MerİÇ 

Halime Hanım: 'r 

rak battığını bildiren kısa bir tel - ması lazım gelen dakikalar say- E t b' d h' d' . 1 dispanser, mezbaha, tayyare bina- te çok miktarda yayın, sazan ~e 
- ve ız e ır ızı a tın var-

siz telgrafname, o günlerde bütün mryan bir dalgıç diye tanırlar. d f k 
1
. . . k k C sı aygır deposu ve İsmail Efendi - (Alevrek) balıkları avlanmakta• 

ı, a at ge ınımıze ta ·tı . eva· . .. 
Bahriye Nezaretinin (Skagerrak) Böyle bir şöhret kazanmış ola - b . t' 1 nın magazasından başka göze çar dır. Bu tatlı su balıklan deniz ba' 

mı vermış ır. k b' b. 
muharebesi hazırlıkları ile hara - cağım ki bir gün imzasını tanıma- paca ır ına yoktur. Diğerleri lıkalrı gibi lezzetlidir. 
retli bir surette mcs_gul olmasın - dıg .. ım bir adamdan bir telgrafna- Hayd~tlar bu söze ehemmiyet ı hep dam halinde birer katlı ve ü - ti 
d vermemışler karı ve kocayı köyün zerle . l f 1 .

1 
k 

1 
Polis teşkiliihnın hizme 

an dolayı nazarı dikkate alına • me aldım. Bunda Londraya gel - rı yu a sap arı e ve amıs ar 
H lb kenarındaki dere içine götürmüş - 1 .. t"I" b' 1 .. 1 'd' ·B. Burada polis teşkilatı yapılması 

mamışb. a uki o sahil kruvazö mekliğim bildiriliyordu. O zama· . v a or u u ırer rny ev erı ır. ır 
ler, orada lbrahım agamn kulağı· d Al • 1 t f p . kasabaya çok faydalı olmuştur· rü, tarihi bir memuriyetle Rusya - na kadar hiç Avrupayı görmemiş.' e aca n us a a asanın mına -

.. d l L nı kesmeğe başlamıs)ardır. ı·elı' b" .. k k b 1• b' • . . Bir kere vukuat namına hiç bir§e1 ya gon eri en ord ( Kitchner) in tim. Aradan yarım saat geçtikten • uyu u e ı ır cam ısı var -
ıb h. v t k · 'kl d K b icitilmez olmuş ve halk tam manıı gideceği ve mayinden azade oldu· sonra gelen bir telgraf havaleain- ra ım aga e rar eve gıttı c- ır. nsa anın orta yerindeki Sul· ~ 

:ı... rı' takdı'rde hı' -r J b'J t M d · · k ) sile bir nşayiı İ!fİndc yas:amaktll ğu 1oildirilen yol üzerinde bir ma- de bana memleketimden beş defa r az para ou a ı e - an ura m camısı yı ı mış ve .,. 
~· · .. I k 'l b d.. b bulunmuştur. Polis sayesinde so' yine çarparak batmıştı. - 1 Londraya gidip gelmeğe kifayet cegını aoy eme suretı e u ilk iş- 1 ort tane eyaz sütunları kalmış -

k d k l ı b kak ve çarşılarda fenerler dikil lngilizle L d edecek kadar para gönderildiği ence en urlu muştu. tır ı:i unları tepe!erine de leylek· 
r uzun zaman or 1 b 1 d H d 1 ler yuva yapmıslardır ! miş ve zulmet içinde yaşıyan so • 

(Kl.tchner) . "ld" v.. • k yazı ı u unuyor u. Tanımadığım ay ut ar evde bulabildikleri .. k ki d 1 1 'o1 
ın o ugune ınanma . a ar ay matı mıştır. Polisı•· 

l'stemem'ışlerdı', lordun (Orkney) o
1 

zat bana yol parasıle avans yol· on lira evrakı nakdiyeyi yarım tu· .. d · 1 d . 1 • ? h' .1 1. ne en ıpsa a enııımış • ımmetı e ayrıca bir bekçi teşki ,. 
ad 1 d b' k k v amıstı. lum peyniri ve bir çifte tüfeğini a- B 1 I , .1 . • 1 d 1 a arın a ır no taya çı maga ~ . uraya psa a eıenı mesının se . tı a yapı mıs ve bunlara muntş' 

(()namı nr) larak aavuşmuşlardır. • 
muvaffak olduğu ve Jngilterenin bebi gfiy:ı: 3 üncü Padişah Sultan zam elbiseler giydirilmiştir. Poli• 
mukadderatını gene eJlerine ala - o"idu"rdüg" Ü ı·ç·ın İbrahim ağanın teshisi üzerine Muradın biraderi Süleyman Paşa· muavini Ali Riza Efendi ile arkıı' 
cağı mükerreren şayi olmuştu.Her Karısını yakalanan Hüseyin ve kardeşi Ta- nın ordusu burada cuma na:nazını da~larmın hizmetlerinden hal~ 
ne zaman böyle bir rivayet çıksa, Aydının Güdüşlü köyünden Os- hirle bu tecavüz esnasında kendi - kılmak için ilk !alayı okuttuğun - çok memnundur. 
İngiltere bahriye nezareti memle- man hirsızlıktan mahkum olduğu lerine gözcülük eden Mehmedin dan adına (İp sala) denilmiş ol- , 
ketin her tarafından tebrik telgraf müddeti bitirerek hapishaneden muhakemelerine İzmir şehrinin a· duğı.:nu Evliya Çelebi yazıyorsa ' K Ta~yar~ şu~e;i . h'ıı' 
nameler'ı alıyordu. çıkmı"', evine gitmiottir. Osman u· ğır ceza mahkemesinde devam e- da b d w l d _ ı ayma am urettın eyın 1 

-s :ıı unun ogru oma ıgmı zan • t'J b d b' b' 61 
Lord (Kitchner) in hemşiresi zun müddet hasretini çektiği ka • dilmiştir. nediyorum. Muhterem hudut ku . me: e I urat a Tır tayyare .. Fın~ • 

1917 nsını karşısında garip bir vaziyet· Bu celsede Seferihisar bckçiba- d ı d yu"' z'oaşı Os _ yap ırı mış ır. ayyare reısı e senesinde bile vaki olan he · m:ın ;ın arımız an t h Ef d · · b b · IJJ'" 
yanatında biraderinin berhayat ol te ve hamile olduğu halde görün- şısı Yusuf Ef. şahit olarak dinlen- man Beyin tctkikat.rna nazaran bu a en ının u ınanın yapı . 
d ce kan beyn' k d mı·stı'r 1 k b l sında kaymakam beye en kuvvetli uğuna ve İngilterenin müşkül bir ıne sıçramış, a mı ~ · mcm e et a ve arı diyarı oldu -

b:r taban · · 'l d l' "l S h' hk'k w d R bir yardımcı oldugvunu •öyledilet• zamanında tekrar meydana çıka - . ca meı·mısı ı e e ıp o - ~a ıt, ta ı at esnasında yal . 1 gun ~n umlo.r (arı yeri) m5.nası .. 
rak memleketi kurtaracağına e - dürmüştür. Osman cinayeti işle - nrz suçlulardan Mehmedin ikran- 1 nn olan (Kips:ıla) <lemisler sonra Fettah Efenidin bu baptaki hiıfl. 
min bulunduğunu söylemişti. dikten sonra doğru karakola git • nı işittiğini, başka malümatı olma j ları bu kelimenin (İpsa.la)' diye meti şayanı takdirdir. Mumaile)'' 

A d miş, keyfiyeti anlatmış ve zabıta- dığmı söylemiştir. çevrildiği anlas.ılmaktndır. Bazıla- hin çah~kanlığı ve tayyare hasılı.t~ 
ra an seneler geçtikten sonra ı· 1 · d ı ~ 1<1 

b . ya tes ım o muştur. Cereyan eden Dı'g-e baz h'tl · d' 1 rı d f"t h t d l Ç nın zıya e ecmesi huausuno3 ır gün Norveç sahillerinde bulu- r ı şa ı crın ın cnme- a u u a or ·u arımızın a • ~ 

b . muhakemesi neticesinde Osman si için muhakeme başka bir güne nakkaleden geçerl'en İp s"llar lrul ga. yreti çok iyi neticeler vermek
0
te) nan ır cesedin Lord (Kitchner) - " _ .. 

· d' I 9 sene 3 ay hapse mahkum ol · bırakılmıottır landı'·J., .. ın ı J ı b (t dır. Tayyare şube.s1• bu sene (55 ın cese ı o up olmadığı uzun bir T • .. ..... can <.o ayı ur aya p-
mi.inakaşaya sebebiyet vermisti muştur. sala) denildif ini söylüyorlarsa da liralık bir bütçe ile çalı~makta f~ 

(H h' ) • · • lzmir - Ankara bu rivr.yet pek zayıftır ve en don - halkın hamiyetlerinden azami de omps ıer in batması yüzün· "J • "' ( d ) 0 • 

der. lnailtercde hasıl olan endişe Z~l.r agaç .an _ırı ıyor telef on hattı l'usu da (Kipsala) dır. recelerde istifade eylemektedır· 
bugün dahi henüz at İzmınn tam•~:!!e agaçlandırıl - l Tarihçesi Racup Kemal 

Y ışmamıştrr. . . b" .. k b' f r f zmir - Balıkesir - Ankara 
Lord ( Kitchner) i de beraber de- ması ıçın uyu ır aa ıyet sar o· telefonunun insasma devam edil • Burası 200 sene evvel t 3,0GO 
nizin dibine sürüklemiş olan 0 se· I lunmaktadır. mektedı'r. Ankara telefonu Balı - L ıoaneii ve (50,000) nüfuslu büyük 
finenin içine girmek için hu sene Meyda~larla ved'pk~lnayı~ .s~hası- keaire gelmiştir. İzmir - Balike.. bir şehir iken bir aralık baş göste 
zarfında yeniden teşebbüsler ya _ na çam agaç arı 1 1 mesı ıçtn çu· sir hattının inşaatına bugünlerde l'en ho!erndan ahal!si korkarak 
ı-ılmıştır. Niçin? ç.iınkü (Homps· kurlar kazdırılmaktadır. haıla~acaktır. I bur:ıdan kaçmışlar ve bir çok mu-

hire) zırhlısında (Kitchner) den Muhtelif fidanlıklardan beledi- lz~ır - Balıkesir hattı ancak harebeler yiizündcn de yavaş ya _ 
maada on milyon İngiliz altını da ye elinde (500) kadar çam fidanı Hazıran ayında ikmal edilecek ve vaş ba~ka taraflara göçmüşlerdir. 
buıunuyordu. Bu parayı Lord vardır. Bu fidanlar, meydanları o zaman İzmirle Ankara araf;mdn Burası Be.ikan harbine kadar na 
(Kitchner) o zaman Rusya hüku- ı süsliyecek ve muntazam surette telefon muhaberatına baslanacak- hı'ye merkez' ·1 l k 

' 

s ı k ~ ı ı cen sonra arı aza-
meti:ıe tevdi edecek ve bu suretle u anara yetiştirilecektir. tır. y çe ·ı · b' h"kA k 

1 
a vrı mış ve ır u umet ona-

Rus fı<ırnsmın yükseltilmesine ça - Basmahane istasyonu yanında - ğının mevcut olmaması do)ayısile 
;ııılac<:.ktı. On yedi senedenberi ki meydan da tesviye edilerek a- Voroşilof Yoldaşa albüm de 331 tenesinde ı~aza merkezi 
:ie;nİ~İu dibinde dur:ın bu para bir ğ~çlandırılacaktır. Burada ~üze) lzmir belediye reisi Behçet Sa - (tbriktcpe) ye naklolunmuş ve 
çok 1 ıH:siyc şirJ.eılerinj cezbedi - hır meydan vücut bulacaktır. lih B. Sovyet misafirlerin Jzmirde 335 senesinde kaza merkezi tek -

yM. Bu para1 1 dcni.ı:den ç::o.rnrnk Belediye sarayının inşa edilece· bulundukları zamana ait intibaatı rar buraya alınmıştır. Dört sene 
için bir ~irket te teşekkül etmiştir. ğ"i panayır sahaaı yanındaki geniş gösterir bir albüm hazırlatmakta~ evvel de (30) bin lira kıymetinde 
fakat y~pılan teşebbüs §eriklere arsa üzerinde de ağaçlandırma dır. Bu albüm Voroşilof yolda9a ahali tarafından büyücek bir hü • 
ı!;C l-ıir ha: !~min e~memiştir. 1 işine başJanmı~tır. gönderilecektir. kumet konağı yapılmıştır. 

Tavşanlıda ıki kaza 
•. jjf'I # 

Tavşanlmın Doğanlar J<oY c:Jı 
den Hasan oğlu Orhan D~ğa.r i 

yerı 
kl'Om madeninde çalışırken 

• . ce· 
açıla~ kuyunun vinci e)ektrık 

Ot. 
reyan tellerine temas etmiş. ı • 
han vinci tutunca cereyana k3 P 
larak ölmüştür. su· 

Domaniçin Hisar köyündeÖ
111

er 
leymanın 12 yaşındaki oğlu ıVP 
de yerde bir cisim bulmuş, h ·1iı 

· ln81 

senelerinden kalmış hır •
5

;111 
1 bu'' bombası olduğu anlaşı an .;e 

tJaıı:ıll 
le oynarkc:: bomba pa ··j!Otot· 

.. fmıl" 
yavrucak parçalana_rak 0 üha.Jl ,_ 
Ö.merin kız kardeşı Emm 
ğır surette yaralanmıştır. 



Madam .. Matmazel 
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Evlenmemiş Kadına Madam Denilip De
nilemigeceği, Mesele Oldu. Anket Yapıldı 
d A.~sturyada, son hafta içerisin· 
de bilhassa kadınları alakadar e • 
en bir mesele ortaya atılmış, bu 

lrıeaele Avusturya kadıruarı ara • 
;
1
nda olduğu gibi başka memleket 

er kadınları arasında da kısa bir 
lrıiiddet içerisinde en hararetli mü 
"akaşa. mevzuu olarak benimsen -
tni!tir. 

Bu nıeseleye, "Madam, Matma· 
:el llıeselesi,, adı takılabilir. Ev· 
elltneıniş bir kıza yahut kadına 
~adam denilemez mi? Böyle biri

:•, kendisini madam sıf atile tanı -
arnaz mı? Böyle birisine matma -
~el Yerine madam denilmesi, en 
I afif tabirle nezaketsizlik midir? 
ile ıneselenin esası bu! 

Bizde bu hususta herhangi bir 
iiçlükle karşılaşılmaz. Evlenmiş 
~ aun, evlenmemiş olan herkız ya
h Ut kadın, hanım sıfatile anılır.Bu 

Uausta bir ayırt ediliş vaziyeti 
~~ktur. Herkes sadece hanımdır. 
... 'r de mecburiyet eseri olarak de· 
~ıl, llezaket eseri olarak hanıme -
end· d ·ı· ı enı ır. 

lialbuki, hiristiyanlarda umumi 
retle Madam deyince e"·lenmiş o -
arı, nıatmazel deyince evlenme -
;İt ~lan hatıra gelir. Genç yaşın· 

a. hır n.dnrn <>labilooo ; ibi,. OY 

lenmiyenin ömrü uzunsa seksen, 
'Y\i:ı yaşında matmazel de olabilir. 
Gerıe umumiyetle madama mat • 
~~el, matmazele madam denil -
lı t~, kabaca hareket etmek sayı -... 

nakaşa, hiç evlenmemiş birisinin 
alakadar resmi makama müracaat 
la, madam sıfatını kullanmağa 

müsaade istemesinden çıkmıştır. 
Bunun için müracaatta bulu · 

nan, istidasında şöyle diyormuş: 
"Kırkma merdiven dayadığımı 

itiraf etmek mecburiyetindeyim. 
Meslek hayatında çalışan bir ka -
dınım. Bu sahada çalışırken her -
kesin bana hala matmazel demesi, 
canımı sıkıyor. Kendimi gülünç 
mevkide kalmış hissediyorum. 

Almanyanın bazı yerlerinde, 
mesela Prusya ve Saksonyada 
1919 senesindenberi evlenmemiş 
kadınlara da madam denilebildiği 
ni göz önünde tutunuz. Yalnız, yir 
mi bir yaşını tamamlamış olmak 
lazımdır. Ayrıca belediyedeki nü· 
fus kayıdına madam diye çağrıl -
mak üzere müracaat olunduğu 

yolunda bir şerh verdirmek, şart -
lır. 

Avusturyaya gelince, burada da 
1917 senesinde evlenmiş kadın 

lara da madam denilebilmesi mü· 
saadesi verilmişti. Ancak, Dahili • 
ye Nezaretinin bu husustaki mü • 
saadesinin şümulü, büyük harpte 
nişanlıları ölen kızlaradır. Bunun· 
la beraber, evlenmemiş memur 
l<admlara Cla madam denildiği gö-
rülüyor. 

Dolayısile ben de kenidimi her 

yerde madam olarak tanıtmak is • 
tiyorum. Bundan maksadım, ken -
dimi evlenmiş gibi gÖstermek de -
ğildir. Bunda böyle bir makıat gö 
zetmiyorum. Sadece kırkma mer -t §in:ıdi Avusturynda ha§ göste -

en ltıünakaşaya gelelim. Bu mü - cncvıımı ı ı ınd ııayttada) 
'~~~~~!!!!!.:::==============---iiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Eğe diric kral ar 

• ~0ktor, muayene ettiği adam j nışalı daha bir hafta oldu, olma
iı~nirken, yazihanesinin başına dı ! 
Resti. Reçete yazıyordu. - Eğer dediğiniz gibi arada 

~· - Bana ne tavsiye edeceksi - yalnız bir haftalık bir tanışma 

1 Kadın Heykeltraş 

Ledi Hil on 

Ölen ilk Kocası 
Kaşif Skotun Bir 
Heykelini Yaptı! 

Ledi Hilton 

Resimde görülen, bir erkeği 

andırıyor, değil mi? Tıpkı bir er-

kek başı, erkek çehresi... Fakat 

bu bir kadındır. Hem de meşhur 
bir kadın ... 

Ledi Hilton Yung, lngilterenin 
tanınmış· heykeltraşlarındandır • 

Ayni zamanda resim de yapar. A
sıl heykeltra§ olarak tanınmıştır. 

Başı, çehresi, tovaleti ve giyinişi 
itibarile erkeği hatırlatan bu ka -. 
drnın ilk kocası, Cenup kutbu ka. .. 
§İfi me,hur Kaptan Skottur. 

llk kocası öldükten sonra baş
ka birisile evlenen Ledi Hilton 

Yung öleni unutmamış, onun mü
kemmel bir heykelini yapmıştır. 

Bu heykel, bu kadın heYkeltraşm 

en muvaffak olarak vücude getir 

diği heykel sayılıyor. Çok beğe .. 
nilmif, takdir yollu bir çok tenkit 
makalesi "yazılmıştır. 

=--= == - --== 
Düşünüş == -:.., ..... ._.,..., -.--. 

Genç kadınlar, kendilerini yal· ıı; doktor? 

g - Bir şurup yazıyorum. iki 
b aatte bir içeceksiniz. Bundan 
"tka ... Asıl mühiıın olan tavsi -

Yem • kid . . ' ıç en vaz geçmenız, cıga-
ra. 
trı tçnıerneniz ve tavla oynama -

varsa, sevdiğine inanmak müm 
kün! 

- nız aynaya beğendirmekle iktifa 
edemedikleri halde, yaşlılar bunu 
bile kafi görürler. Onlara, ayna 
karşısında maziyi tahayyül ede -
rek kendilerini daima güzel bu -
lurlar ! 

Pansiyon sahibi kadın, pansi -
yonunda oda tutmuş olan bir ka .. 
dınla konu§uyordu. Kendisine 
şöyle bir şey soruldu: 

an1zdır!. 

h' 8.u tavsi-yeleri dinliyen adam, 
~ ıç ırkilmedi. Sakin bir ttıvırla, 
afifce ··ı·· · k d k §" - gu umsıyere , o tora 
0Yle söyledi: 

ti :- karım benden evvel ziyare
d nıze gelmiş olacak. Tahminim .. 

t e YanıLmadığmıa eminim, dok -
Ot! 

b Doktor, şaşırdı. Fakat, bir şey 
elli etnı k . . . . l'k t eme ıçın, ışıtmemez ı -
~geldi. 

- Birinci katta oturan gence 
hergün deste de:ste mektup geli -
yor. Acaba bun.lar aşk mektupla· 
rı mı? 

- Katiyen ! Ne diyorsunuz 
siz? Benim pansiyonumda hep 
ahlakı düzgün insanlar oturur. 

- Ya hu kadar çok mektup 
kimlerden geliyor? 

İptila derecesinde moda me -
raklm bir kadın, ruhunun büyük
lüğünden ziyade ayal:larmm kü • 
çüklüğüne ehemmiyet verir! 

o kadaı· bozuktur ki ... Mümkün 
olsa, daima yalnız kalmak iste .. 
rim! 

Kız, dudak büküyor: 

- Bunun imkanı var. Piyano -

nuzla kon.&erler veriniz. Ne kadar 

Jdodaga 1Jaic : 
-. ~ .._., ~,_., - --

Kürkler .. içe k le r 
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Tilki Kürkü Hatırlandı. Çiçeklen Süsler 
Modadır . . Çiçekler, Ekzotik Olacak! 
Kış, soğuk ve kürk modası .... ı örneğine bakılarak yapıldığına 

Bu sene hnngi kürkler bilhassa ı göre, bunu oldukça tabii görmek 
moda oldu? Bunu araştıran or - li\zım değil mi? 

, ta Avrupa moda mütehassısları Moda olan ve türlü kumaşlar • 
Tilki kürkünden bahsediyorlar. dan yapılan çiçekten süslerin ör .. 

1 

Tilki kürkü, son senelerde nekleri, şimdi gül ve saire gibi 
moda sahasında en ön safta gel- klasik denilebilecek çiçeklerden 
miyordu. Bir hayli ihmal edil .. olmuyor. Daha ziyade ekzotik 
mişti. Bu itibarla, bu kış eski iti- çiçeklerin, hatta alelade nebal -

1 barı yerine geliyor, demektir. ların, sun'i olarak elbiselerde süs 
Değişiklik temayülü kaidesinden yerini tutmasi gözetiliyor! 
istifade ederek..... Eski bir moda yenileşirken, 

Tilki kürkleri, mantoların ya • teferrüatta olsun bazı değişiklik
kalarma, kollarına ve eteklerine ler yapılması göz önünde tutulur. 
muhtelif tarzda konulduğu gibi Bir müddet unutulmuş ta olsa, 
omuz kürkü ve kap olarak ta göz alışmış olmanın lesirile "bu 
rağbet gösterilen kürk cinsidir. zaten vardı!,, hissine kapılmanın 
T amamile bu kürkten yapılan hu suretle önüne geçilmesi, düşü
kaplar var. Ayrıca kısmen bu nülür. Bir şeyin moda olarak tut
kürkün ilavesilc yapılan kaplar masını temin için, bunlar bir ta • 
da bulunuyor. kım ihtiyati tedbirler .. Moda hi .. 

Omuz kürklerine gelince, bun.. leleridir ! 
lar da hem uzun, hem kısa ola -
ralc yapılıyor. Her halde Tilki 
kürkünden Boalar bu sene pek 
moda! 

Çiçek modası... Bir modacı, 

buna dair bir yazısına çiçegm 
kadından, kadının çiçekten hiç 

bir zaman biisbütün ayrılamıya • 
cağına igaretJe başhyor. Son za • 
manlarda yer yer baş gösteren 
sadelik cereyanlarına rağmen, 

cicili, bicili süsler karşısmdQ. ta -
mamile giderilemiyen zaafın, bu 
süslerin çiçek şeklinde olanlarına 
daha fazla duyulduğu neticesine 
varılmış . Sun'i çiçek tc tabiattaki 

a o y 

ismin ilk harflerini tesbit eden 
süsler takılması ... Toka, düğme, 

rozet üzerinde ve sair şekillerde. 
Birdenbire hu husus gene moda 

oldu. Bunu tekrar moda yapan 
Holivud yıldızlarından Joan 
Kravforddur. Amerikalı yıldız, 

meşhur isminin ilk harflerin;, ön
ce marka şeklinde başına geçir • 
diği berenin kenarına, sonra da 
çantasının üzerine iliştirdi. Bu. 
onun resimlerini gözden geçiren • 
lerin gözlerinden kaçmadı. He -
men isimlerin ilk harfleri, made • 
nileşel'ek Üzerlerinde yer tutmağa 
başladı! 

a ın ar 

Markoni, Karmsı Ve Japon Kadınlara 

Japon kadınları, şimdi dünya • 
nm en mütekamil kadınları ara -
smda mevki verilen kadınlardır. 
Asrın muhtelif sahalarda göster -
diği yeniliklerle ciddi surette a .. 
lakadar olduklarına dair muhte -

lk· 1 kadın smemada yan. yana 

- Borcunu ödemesi için ala .. 
caklıiarmdan... Uçan kuşa borcu 
var z:?.vallının. Eh, gençlik! çok konser verirseniz, o kadar u-

.. lif yazılar çıkıyor. 
zun muddet yalnız kalırsınız! Bunun ta A ·ı d ~ l 

ıılanmış, huzurile şereflen.dirmeıt 
ricasile bir çok toplantı yapılmış
tır. Gerek Markoni, gerek kansı, 
bu toplantıların hemen hepsine 
gidecek kadar nazik davranmıf • 

lar, en kibar ve münevver Japon 
kadınları, misafirlerine kendi el • 

lerile çay ve Japonyada yapılan 

bir nevi içki hazırlamışlardır. 
:~Yorlardı. lki ahbap.... Beş 
~iL • • h 

l\Cl ıstıra at zamanı. 

S kadınlardan birisi, yutkundu. 
~ 0nra l'llütereddit bir tavurla, bi-

ltaıa da. kırıtarak, diğerinin kula -
fı ıldadı: 

e\>~ Yakışıklı bir genç, benimle 
b _nrnelt istiyor. Fakat, acaba 
enı h k'L n .tı:nten seviyor mu? .. Ta-

l'iyano dersi alan kızla, piya -
m manası e ogru o -

., duğuna inandırabilecek bir çok 

- inanmam. Siz, erkekler yok 1 misal arasında, telsiz mucidi Mar no muallimesi arasında, den fa • 
sılasında bir konu§ma. Biri öğren
me, diğeri de öğretmede güçlük 
çektiklerinden adam akıllı sinir - tur. 

mu, ... siz! Sizin kalpleriniz yok • koninin karısilc birlikte Japonya .. 
ya gittiği zaman, Japon kadınla-

lenmişler. - Vardır, hanımefendi, var .. 

Piyano muallimesi, içini çe _ dır. Ancak, böyle sizin gibi bir gü 
kiyor: İ zcle raageldik mi kaybederiz. ~u, 

- Ah, küçük hanım, sinirlerim 1 pek tabii değil mi?. 

rında bu ziyarete karşı fevkarn.de 
alaka uyandığı gösteriliyor. 

Bu büyük fen adamı, Tokyoda 
muhtelif kadın te~ekkülle:i tara -
fından hararetli bir alaka ile kı:ır· 

Bu toplantılarda, Japon kadın
ları fenni biı· takım sualler sor .. 

muglar ve Markoni, bunlara uzun 
uzadıya iznnat vermiştir. Bura • 

daki resim, T okyodn bir kadın 

te~ekkülünü ziyaret esnasında a -
lınmıştır. 



Denizci Hiklyesi : 

Kızıl ışıklar!! 
Küçiik yelkenli Karadenize gi

'decekti. Yükünü, ve Kabataş önle
rinden demirini de alınca pupa yel 
ken ~ılmıya haşladı. 

Gideceği yol çok uzundu. Kara
denizin ta en son iskelesine çimen 
to götürmekti. 

Küçük yelkenliyi belki siz de 

kasına gelir .. Şimdi ne yapacağız1 
diye başını döğüyor. 

- Keşke, küçüğü getirmesey -
dim .. diye üzülüyordu. 

Böyle 24 saat kadar kara yüzü 
görmeden deniz üzerinde çalkandı 
lar. 

Her dalga yedikçe gemi çatırdı· 

<iemi büyük bir neş'e 
i~inde lstanbul Limanından ayrılmıştı ••• 

Kabataş önlerinde gördünüz .. Ko
yu mavi renkte boyalı, arka tara .. 
fmda ufak bir kaptan kamarası o
lan güzel, şık bir gemidir. 

Fakat, kaptanı Ali reisin bu son 
hafta içinde öyle büyük kederi 
vardır ki .. 

Bir senedenberi ha!ta olan ka· 
rısı iki gün evvel ölmüş, ve 12 yaş· 
larında bir çocuğunu da öksüz hı -
rakmıştı. Ali reisın diinyada hiç 
kimsesi olmadığı için çocuğunu da 
hem {annesinin acısını unutsun) 
ve hem de (istikbal hakkında dü. 
şünecek vakit kalsın) diye beraber 
almı!h. . ~ . 

Küçük Ahmet, geminin baş ta• 
rafında avazı çıktığı kadar bağı
rıyor ve bu fleyahatten memnun ol· 
duğunu göster.iyordu. Babası da oğ 
lunun sevinci karşısında kederini 
unutuyordu. Karadenizin açıkların 
daydı. Hava yavaş yav~ş bozmı • 
ya başladı. Çok geçmeden şiddetli 
bir rüzgar dalgaları kudurttu. 

Ahmet kamarada gözleri dön
müş avazı çıktığı kadar bağrıyor . 
du. Fakat neşesinden değil kor • 
kusundan haykırıyordu. 

Dalgalar gittikçe kuduruyor ve 
esasen harap olan gemının tekne· 
si de her dalga çarptıkça çatırdı -
yarak artık dayanamıyacağını an
latıyordu. 

Ali reis kahraman bir denizciy-
di. Fakat bu kadar şiddetli bir de-

Müthiş f1rtınada büyük 

nize §İmdiye kadar hiç rasla.ma • 
mıştı. 20 sene evvel bir kere böyle 
bir f ırtma olmuş, fakat liman ya
kın olduğu için oraya sığınmıştı. 

Şimdi, sahiie yüzlerce mil var
dı .. Esasen İnebolu açıklarında bu.. 
lunuyorlardı. Sahile bile gitseler 
liman olmadığı için felaket başgös 

terecekti. 
Ali reis bir taraftan gemıyı, di

ler taraftan da oğlunu dü~ünü • 

yort 
- Ah .. Bela gelince birbiri ar-

yor ve herçatırtı Ali reisin kalbini 
koparıp atıyordu. 

:(. :(. )1. 

- Reis, l'eis, baştan ateş çıktı .. 
Ali reis, 24 saattır gözüne uyku 

girmedığı için biraz yatmak iste • 
mişti. Ahmetse 24 saattir baygın 

halde uyuyordu. 

---

Ali reis deli gibi dışarı fırladı. 
Bir de ne görsün. Baş taraf olduğu 
gibi- yanıyor .. Yelkenler de tutuş -
muş .. Dalgalar da, bu feci vaziyet 
karşısında büsbütün şahlanmış ge
miyi döğüyorlardı. 

Ali reis daha fazla düşüneme
di .. Yangın birdenbire bütün ge -
miyi sarıyordu. ilk evvel oğlu ak · 
lma geldi. Onu yatağından kaptı, 
sandala koştu. Fakat sandal, ipler 
yandığı için denize düşmüş ve su· 
ların içine batmıştı. 

Sandalı müthiş dalgaların ara • 
sında görünce çok sevin.dl. Hemen 
çocuğuyla birlikte denize atladı. 

Sandalı yakaladı. Gemisinin kızıl 

gemiler bile batmışta •• 

ışıkları arasında sularını boşalttı. 
.ır. "' "' 

iki gün sonra lstanbulda çıkan 
gazeteler şu havadisi yazdılar. 

"Müthiş fırtınada İnebolu açık
larında bir yelkenli yamnış ve mü· 
rettebatından hiç kimse kurtula • 
mamıştır. 

Y almz bu gemiden olduğu an • 
laşılan bir erkek ve bir de erkek ço 
cuk cesedi lnebolu sahillerinde bu· 
lunmuştur. , 

Masalcı 

Bun /arı rnmmı@mllilllffiillillllillOO!llill!ll ili I~~ 
~Wlllillffirnmnıı111m~ım Biliyormusunuz 

Neden ve nasıl 
rııııımıınııııırııııı ısı n ı r ı z? ı ~ı~ııın 
Yazın güneşin altına girince ısı· 

nırız. Sonra gölgede gene ısınırız. 

Fakat güneşteki kadar kuvvetli o -
lamaz. 

Kışın neye güneş olduğu halde 
üşürüz. Ve yaz kadar sıcak bula .. 
mayız. 

Bunun iki sebebi vardır; biri gÜ· 
neşten, diğeri havadan. 

Dünya yuvarlaktır. Duruşu da 
biraz meyillidir. Güneş doğrudan 

doğruya ancak temmuz, ağustos, 

aylarında dünyamıza ışık gönde · 
izmitte Foto Fahri Beyin Kerimesi Nesrin Hanıf11. 

<iüzel ve gürbüz ~ocuk müsabakas1na kaydedilmiştıf 
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Güneş de kuvvetli olamaz. • Gürbüz Çocuk müsaba 
!Vasıl ısınırız: 

Biz havadan ısınırız. Hava ufak 
ufak göze görünmiyen habbecik · 
)erdir. 

Bu habbeciklerin çok sık oldu
ğu yerler alçaklardadır. Yüksek 
yerlerde bu zerreler çok azalır. Ne
tekim yüksek dağlarda insan zor -
lukla nefes alır. Halbuki büyük şe· 
hirlerde engin yerlerde hava çok 
sıkıdır. 

Güneşin sıcaklığı gelince evve • 
la bu hava zerreleri ısınır. Zerre • 
ler çok olduğu için hep birden ısı
nan bu zerreler bizi de ısıtır. 

Demek ki biz ken.dimizi ısıtmak 
için evvela havayı ısıtmalıyız. iş • 
te bunun için odada mangal, soba 
yakmak suretiyle ha vayı ısıtırız. 

Bunun havasından da istifade e -
deriz. 

Yaz - Kış 
Yazın güneş kuvvetli olduğu i

çin hava zerreleri çok çabuk ısınır. 
Fakat alçak yerlerde, enginlerde 
hava çok sıcak olur. Bunun için 
böyle yerlerde yazın sıcaktan boğu 
lacak kadar şikayet ederiz .. 

Buna mukabil yüksek yerlerde 
hava zerreleri az olduğu için ora • 
larda sıcaklık daha azdır. Yani se
rinlik vardır. 

işte bunun için zenginler yazın 
şehirlerden kırlara ve yüksek yer
lere çıkarlar. Bu suretle serinle.miş 

olurlar. 
Elbet, siz de bunu tecrübe et -

mışsmızclır. Ama siz, deniz kenar
larına gideriz diyeceksiniz. O baş· 
ka .. Biz o zaman denizin ılık su • 
larma girip yıkanmak suretile se -
rinlemek isteriz. 

1933 senesi başında (güzel ve r yüklüğünde olacaktır. 
gürbüz çocuk müsabakası) açmış, 3 - Resimlerin arkasına tdıı1 
birçok güzel yavrular tanımıştık. yavrusu olduğunu okunaklı yaı• 

Bundan başka güzel ve gürbüz caksmız. 
yavrulara hediyeler de vermiştik. 4 - Bu resimleri (V AKIT ço', 

"1934 senesi güzel ve gürbüz sayıfası muharrirliğine ) göndere 
çocuk müsabakası,, na da gelecek ceksiniz. b 
haftadan itibaren başlıyacağız. Memleketin her tarafındal1 , 

Okuyucularımızın buna şimdi• tün müsabakaya gönderilecel< t' 
den hazırlanmaları için şu şartla - simler gazetemızde basılacaktı~.,/ 
rımıza dikkat etmelerini rica ede • Bundan sonra yapılacak seV 
rız: şeklini gelecek perşe.mbe günlefl' 

1 - Yavrularınızın son resimle- de ilan edeceğız. 
rini çıkarınız. Şimdiden çocuklarınızın fol" 

2 - Bu resimler kartpostal bü- rafını hazırlayınız . 
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' 150 Okuyucumuza hediye veriyorııı 
Bu haftaki bilmecemiz hambaş-. 

kadır. 

Bu 5 tane rakamdır. Rakamla -
rm yekunu hepimizi alakadar ede· 
cek bir tarih ortaya çıkaracaktır. 

Bunların yazı ile yazılırken ilk 
harfleri ve son harfleri de konul • 
muştur. Aradaki boşlukları doldu · 
runuz. 

1 - B.N 
2 - D .... z 
3 - Y.Z 
4 - o • . z postal hediye edeceğiz. 

1
9 

- lsimlermızı ve adresler•" 

okunaklı yazınız, . 1' çO 
- Hal varakalarmı {V A~l Jetİ' 

Doğru halledenlerden 150 oku- cuk sayıfası) muharririne gol1 

5 - D .. T 

yucumuza şeker ,bisküi, kitap, lcart niz . 11,.ı 
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doğru olup olmadığını öğrenmek ı gene öyle .. Birkaç dakika b~fl • 
Balıklar hissederler mi? 1'"'' hevesine düşmüş ve denizden ken· yaptım. Balığın hissettiğine bit 

Geçen perşembe günü, balıklar di elceğiziyle yakaladığı bir balık at getirdim ama, bir kere de ttİ' 
hissederler mi?. diye bir yazı yaz· üzerinde şöyle bir tecrübe yapmış, kere de bir hayvana eziyet e 
mış ve demıştık ki: bize onu bir mektupla anlatıyor: ğim için muazzep oldum. 9;ıe 

- Her hayvan gibi balıklar da "- Canlı balığı küçük havuzun Eğer bunun fenalığı var.
53 

J1lc' 

hisseder. Ancak onların beyni kü .. içine attım. Uzun bir iğneyle üze· aittir. Ne yapayım. Siz bentl11 
çük olduğu için his merkezleri az· rine hafifçe dokundum. rak hissimi ayaklandırdın1~''jeriıte 
dır.,, Balık, öyle kıvrandı öyle kıv - Küçük okuyucu.muzun soı 

Bir küçük okuyucumuz bunun randı ki ... Tekrar iğne batırdım, ilave edecek sözümüz yok· 11,~ııııı 
1111ınııııt 
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Yazısız Hikaye : Cabi efendin in başından geçenle 
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Yutulan hap 
'tar Doktor K. ın büyük bir ketfi 

dı. Keçi sütüyle bir unu karıt-
tJrnıı• O O b k" A • l ır, ıçıne azı ımyevı mayı -
er .karııtırmış, bir hap vücuda 
~etırırniıti. Bu hap zaafa düten, 

h endini kaybeden, bahusus aşk 
Uıuaunda bitap düıenlere deh • 

fCtJi b' . . · h h ır tesır gosterıyor, emen 
1~ hallerinin ve hayatlarının iade 
•ıne h' ıznıet ediyordu. 

Geçenlerde bir gün doktor K. 
tn muayenehanesine ihtiyarca bir 
ıtt _.. . f k k . h •uuracaat ettı; a at a sıye 

tkın ki, doktor biraz evvel dı -
!trıya çıkmıştı. Kapıyı açan hiz· 
ntetçi: 

Doktor bey evde yok. Fakat ha 
nırn evde .. 

l l>edi. Ziyaretçi gitmeye hazır • 
~nırken hanım arkasından gö -
tündü: 

':- Buyurunuz, efendim. Bir emri 
rııı mi var?. 

k 
l>iye sordu. lhtiyarca zat biraz 

aı ılarak: 

- Doğrusu muayene için gel
~edİıln. Fakat dostlarımdan biri• 
•ınden · · · d kt · b' k ışıttım, o orun yem ır ?fi varmış. Bir hapmıt bu .. Za
a il düşenlere yarıyormuş .. 

111 
liannr.. güldü. Meseleyi anla -

'!h. Hizmetçisine döndü: 

d - Git, dedi. Doktorun odasın• 
l l Çekmecenin .sağ gözünde galiQ' h· ır tane kalmıştı. Al onu getir. 

<l Fakat hizmetçı yerinden kımıl 
~-dı: 

1 - Onu, dedi. Doktor bey so -
ıca" 

ga çıkmadan evvel yutımuştu. 

Ari.istin 1->ukelleri 
.. Artistlerden M. N. pek sevinç 
ıçındeydi. Piyes bitip de kapıdan 
~kacağı sırada hayranlarından 
''h. •ın beye rasgeJdı: 

flttı' Sorma Tahsin, dedi. Bu ak
tıa tıe kadar mes'udum. Halk ba 
L lam 12 buket gönderdi. Simdi Qep . -

•ı eve gelecek, görürsün .. 

111 
l' ahsin hey hu haberi alır al

a·~ıı birdenbire bozuldu. M. N. 
u erek: 

ç - Ne o?. Kıskandın mı küçük 
a.ukın? .. 

I)· 
ıye sordu. Tahsin hey: 

Q" - Hayır, dedi. Ben 15 buket 
onderrn. r d k .. .. .. l ta 

1 
ış ım, eme · uçunu ça • 

· Pitın? .. 

Çingenenin ricası 
s k' tak' e ız, on sene evvel meşhur bir 

\t 
1 İzmir civarında yakayı ele 

-~~i~ti. On yedi eşkiyalığı, se -
•ı ti b· ll.ayeti vardı. Muhakemesi 

i~r ha.y}i sürdü. Fakat sonunda 
İıi~a mahkum edildi. Çete re -
te~~n asılmasına Arif isminde bir 
Çİ at memur olunmuştu. Arif 
çtgene,, fakat okumu§ yazmış bir 
d:ı:ene idi; İzmir civarında gö • 

Arif diye maruftu. 
'al> Çete reisinin idam edileceği 
l'a, ah meydana toplanan ahali a -
A.t'.~nda bir kaç ta gazeteci vardı .. 
le 

1 
Vazifesini ifa edip ipi çektik· 

han sonra dağılan ahali arasında 
td harıl aranmağa başladı: 
f; Kimi arıyorsun Gödük? 

" 
1Ye •ordular. Gazetecileri arı· 

"Otdu 
~et . · Arkalarından koştu, ga-
d de.cıleri yakaladı, nefes neefse 
e ı ki: 

)a, - 'Yahu, gazete, benim ismimi 
~i~arken ayınla yazıyorsunuz, bi
l\ll e~~rafta kimse okuyamıyor, şu-

ıfle Yazın allah aşkına .. 

- Saim, Şaikayı alacak 
ama kendisine sadık kal· 
masını bekliyor. 

- Hlll mı? 
- Evet, on iki seneden 

beri •• 

Meziyetli bir 
muharrir 

Geçen gün bir edipler mecli• 
sinde H. nın kıymetinden bahıe -
diliyordu. Bir tair: 

- Aman bahsetmeyin, dedi. 
O ne tatsız ,yavan muharrirdir. 

Bff baJkası müdafaa etti; •or

dular: 
- Peki, ne meziyeti var?. 
- Bu adamla B. C. arasında 

hiçbir fark yoktur. Aynı ayarda 
iki muharrir ... Fakat öteki hiç 
olmazsa kendini methetmez. 

100 bin gömlek 
Mağazaya kibar bir miışteri 

girmiştı. M.emur koştu: 
- Emriniz efendim?. 

Meşhedinin 
Zenginliği 
Meşhedi köşedeki tütüncü dük

kanında tömbekileri sıralamakla 
meşgul iken bir eski müşterisi gel 
di: Selam verdi, hali hatır sordu . 
Sonra gülerek : 

- Yahu Meşhedi, dedi, senin 
zenginliğin dillere destan olmuş . 

Su dükan parçasiyle bu parayı na
;ıl kazandın?. Anlaşılır şey de • 
ğil .... 

- Coh golay, dedi. 20 guruş ga 
zanmadıhça 20 para harceyleme -
mekliğim ile .. 

Garaiı ziyaret 
Meşhur zenginlerden biri ilk de 

fa olarak kendi garajını ziyaret 
ediyordu. Otomobilin altında bir 

bacaksızın oynadığını görerek dı· 
şarı çağırdı. Bu şoförün oğlu idi; 
zengin, bacaksıza sordu: 

- Sen beni biliyor musu~. 

Safa bulduk! 
Hilmi Beyin sevgili zevcesi kı • 

sa bir hastalıktan sonra öteki dün 
yayı boylamıştı. Hilmi Bey ertesi 
gün taziyeye ve cenazeye gelen • 
lere karşı bir hayli gayretle gözle
rini ıslattı, yüzüne hüzün verdi. 

Herkesin kara kara düşündÜğü 
odaya bir ara hizmetçi girdi. Hil • 
mi Beyin kulağına eğilerek: 

- Belediye doktoru geldi. Ra· 
por yazacak! .... 

Dedi. Hil~1i Bey doktorun yanı· 
na gitti: 

- Safa geldiniz! 
Dedi. Doktor Hilmi Beyin yü -

züne haktı .. Zevcesi ölen zatı ga
yet tabii bulunca: 

- Safa bulduk fendim! dedi. 

Hepsi bu .• 
Terziden iki manto, üç kat kos

tüm, bir kimono geldiğini gören a· 
damcağız baygınlık geçirirken ka-

d rııma sordu: Diye sor u. Bacaksız başını sal-

ladı: - Allah af kına hanım, terziden 
- Biliyorum, dedi, sen her gün daha başka bir şey gelecek mi? 

benim babamın otomobiline bini· ! - Bir hesap pusulası gelecek .. 
yorsun.. işte o kadar ••• 

- Bir erkekle baş başa kalırsan sakın ona ismile 
hitap etme. insan aldanıyor da diline başkasının ismi 
geliveriyor. 

Diye sordu. Kibar müşteri: 
- Mağazanızın ismi 100 

gömlek olduğuna göre 100 
gömleğiniz var, öyle mi?. 

bin Bir şart ve bir teklif 
bin 

Dünyaya gelmek 

Diye sordu. Memur hila tered · 
düt: 

- Evet! Cevabını verince müş
teri tekrar sordu: 

- Şimdi işiniz var mı?. 
-Hayır .. 
- Öyleyse şu 100 bin gömleği 

birer kere göreyim. 

- Canım anladık •• Yeni 
bir masraf kapısı at;mıya 

buhran mani.O halde bana 
verdl§in tuvalet parasını 

iki misline çıkar, mesele 
kalmaz. 

Bir genç kız kendisine kor ya
pan bir delikanlıya aldırış etmi • 
yordu. Delikanlı yalvarıyor, yaka
rıyor, kıza bir türlü aşkını inan -
dıramıyordu. Bir gün genç kız : 

- Size inanırım, beni sevdiğini· 
ze kani olurum amma şu §artla: 
Eğer bana sahip olmadığınız ve 
sahip olamıyacağmız, bununla 
beraber vermeğe muktedir oldu • 
ğunuz bir şey verirseniz dedikle· 
rinize inanırım. 

Delikanlı kızın yüzüne bakı • 
yordu. 

- Nedir bu?. 
- Koca .... 

Bir ifade tarzı 
Küçük istasyonlardan birinin 

şefi, son hava kıyametlerinden 
sonra müdüriyeti umumiyeye şöy
le bir tezkere yollamış: 

"Efendim hazretleri, evvelki ak 
şam saat üçe çeyrek geçe başlıyan 
fırtına neticesinde istasyonumu -
za düşen yıldırım yüzünden istas· 
yonumuz alat ve edevatının mah· 
volduğunu, büyük telgraf istasyo· 
nunun yıkıldığını, binanın çöktü -
ğünü, bendenize nüzul isabet et • 
tiğini ihbar etmekle kesbi şeref 
eylerim, efendim., , 

Küçük Adnanın babaaiyle an -
nesi fakir bir çocuktan bahsedi • 
yorlardı. Çamaşırcı kadının ba -
basız, anasız sokaklarda sürüne -
rek geçirdiği hayattan .• 

Bir ara annesi dedi ki: 

- Bu kadar sefalet çekmekte 
bu zavallı çucuğun günahı nedir? 

Sanki dünyaya gelmeği kendisi 

istemiş gibi .. 

Adnan annesine sokuldu: 

- Anne, dedi. Ben dünyaya 
gelmeği istedi miydi?. 

Söz verdi ! 
Nasılsa Bursaya giden ve Bur

sada yaptığı bir sırkattan dolayı 

yakayı ele veren bir sabıkalı delil 
olmadığı için beraet etmişti. Ha-

kim hırsızın sabıkasını bildiği için 
nasihat verdi. 

- Bir daha böyle bula~ık işle
re karışma, hayatını namuskarane 
temin et, seni bir daha karşımda 
gör.miyeyim. 

Ertesi gün lstanbula savuşa • 
cak olan sabıkalı: 

- Emin olunuz ha ;kim bey, de 
di, beni bir daha huzurunuzda gör 
miY:ecekainiz ! 

Borfilarını 
seninle evlenemem. 

- Ben de seninle evlen· 
meden bort;larımı vermem 

Acıklı bir haber 
ltalyada bir büyük mecliste, 

bazı memleketlerin dahili siyase

tinden bahsediliyordu. Bu meyan 

da lakırdı, son günlerde bazı in
sanları süren, atan ve yok eden 

memlekete intikal etti. Birisi de • 
diki: 

- Birader, orada yalnız insan 
la.rı sürmüyorlar. Yahudileri ve 

hırsızlan tutunca öldürmeye de 
haılamıtlar •• 

Mecliste bulunan bir hanım e-
fendi birdenbire: 

- Ah zavallı hırsızlar .. 
Dedi. Sonra ilave etti: 

- Acıklı bir şey işitince da • 
yanamam; yüreğim hoplar. 

Bir yakınlık 
ikinci perde bittikten .sonra lo

caların arka11nda aıgara içmeğe 
gittiği zaman bir dostuna rasgel • 
di. Yanında orta yatlı efendiden 
bir zat vardı. Prazante edildi: 

• - Ha .. Evet .. Sanıyorum ki ta
nışıyoruz. Siz Hikmet Beyin pek 
yakın bir dostusunuz değil mi? 

- Evet, hatta yalnız dostu de -
ğil, daha fazla ... Akrabası gibi bir 
şey ... Ben onun karısile evlen• 
dim. 

- Ah, nerde' o eski za· 
manlar c- Eve dönerken 
peşimden üc; beş kişi bir• 
den gelirdi !.. 
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Rus tiqairosunu qenileş
t 'ren adam: Megerlıold 

Tiyatro 
-M. Kemalin kitabı-

Şehir Tiyatrosunun sevimli 
aan'atkarı M. Kemal Bey, san'at 
istidat ve kabiliyetini yalnız gör -
gü ile kuvvetlendirmeyi kafi say • 
mıyan, blginin hu işlerdeki yük -
sek yerini ve tesirini gözönünde 
tutan ve ona göre çalışan bir ar
tistimizdir. 

1870 den itibaren kurulmıya 
Da§lamıt olan yeni Fransız mekte
binfo hakiki reisidir. 

B- !:ası onu virtioz yapmak is· 
tiyor - u. On bir yaıında iken bü 
yük bir kudretle piyano çalıyor ve 
Relçikada muvaffakıyetli konser
ler veriyordu. Bilahare Parise 
gelerek konservatuvara girdi on 
alh }'a!mdayken büyük artist ıe -
ref mükafatını kaznadı, bunu mü· 
teakıp on sekiz yaşında (Füg) bi .. 
:rinciliğini ve on dokuz yatında 
'.(Org) ikinciliğini kazandı. Oğlu
nun bu muvaffakıyetini görer.. L:ı
bası b:r Üir.. ide kapılarak Franck· 
:kı konservatuvara devamdan vaz 
geçirdi ve belki kıralın teveccühü 
nü kazandırırım diye Belçikaya 
götürdü. 

Maalesef bu tasavvur boş bir 
netice verdi, bu vazıyet karşısın -
da (Cesar Franck) 1844 te tekrar 
Parise döndü. Orgculuk ve beste 
yapmak için kendisine çok az va· 
kit bırakan piyano muallimliğile 
meşgul olmıya baıladı. · 

Bu sıralarda halk senfoni ve o
da musikisine ehemmiyet vermi -
yor ve dinlemiyordu. Ne çare ki 
konsevatuvar konserlerinde "Beet 
hoven,, nin kuatior için yazdığı e
serleri çalınmak suretile ve bazı 
alatı musikiyeye meraklı bir züm

renin yetiırnesini beklemek lazım
cb. Bu~unla beraber din musikisi· 
nin ya sahnevi ve yahut ta heye .. 
cansız olmasını istiyordu. . 

Çok mütevazi olan "Cesar 
Franck,, ilk önceleri etrafındaki ... 
Ierde!ı örnekle iktifa etli. Kendi -
sini tanıtmağa cesaret edemiyor .. 
du. Hatta hu devirde yazılmış o -
lan üç sesli "mesi,, başkalarından 
almış olduğu §ekil ve tarzlarla do
ludur. "Cesar Franck,, "Sent Klo 
tild,, de inzivaya çekilerek orgu 
sayesinde kendini kurtarmıstır ve 
halktan, devrinin sanatkarİarın .. 
dan U:!ak ya§amış, "Bach,, a te -
veccüh. etmit ve kendisini sevki • 
tabiisine bırakmıştır. 

Bu suretle muasırlarından ay -
rıldı. (Franck) dehasını anlayıp 
yardımsız ve güçbela inkitaf ettir
meğe çahtırken etrafında boş ve 
kıymetsiz bir musiki vardı. Onu 
kimse anlamıyordu. 

Tarz uslubu konuştuğu lisan 
man~sız gibiydi. Bu sıralarda bes 
tellediği (Beatitude) ve (Hilas
Redemption) gibi oratoryoları 
halkı ve münekkitleri şasırtmış ve 
hayı-.ctte bırakmıştı. Bu~ları mü • 
teakıp {1S72) de konservatuvarın 
org ımıfını. muallim olmasının 
sebebi de sırf sa~ındaki vit;02itesi 
hatırı içindi. 

Frankın bestelerine kimse e .. 
heınmiyet vermiyor ve arkada§ _ 
lan kendine düşman gözüyle ha -
kıyorlardı. Konservatuvarda bir 
bestekarlık masası tesis edildiği 

zaman (Ernest Kiro) Franka mü .. 
reccah görülmü~tü. (1889) da kon 
servatuvar konserinde senfonisi a
bonelerin içini sıkmış ve müzis • 
yenlerin omuz silkmelerile kaı şı • 
lanmıştı. Hatta münekkitlerden 
birisi ''hiç bir senfonide İngiliz . 
konıesi kullamiır mı,, 'diye itiraz 

etti. Gounod büyük bir salahiyet
le bu eserde kudretsislik var ifa • 
desi sanki ateşin külü kadar boş 
manasız dedi. 

Ölümünün senesi olan 1890 da 
Cesar F ranck ilk defa olarak mil .. 
li musiki cemiatinde çalınan kua
tiorile ilk ve büyük muvaffakıye .. 
ti kazandı bu eserden müthiş he
yecana kapıJan ha]k onu alkışla
mak için ayağa kalkmıstı. Saf ve 
İyi kalpli Franck büyük bir sevinç 
le artık beni halk anlamağa baş
lıyor, memnunum diyordu. 

işte Cesar Franck hiç bir yal' 
dımcı ve yol gösteren bulmadan 
ve bir defacık olsun muvaffaki
yetin zevkini duymadan ve hatta 
hayatın bir çok meşakkatlerile uğ· 
raşmıJ cesaretini kırmak için tetek 
kül eden hoşluklarla mücadele e
derek kendi yolunu kendi elile aç
mıştır. 

O da büyük Barch gibi müteva 
zi çalı§kan bir hayat ya§amı§, in • 
sanlardan, şeerften uzak talihin -
den hiç şikayet etmez, memnun 
ve sakin bir ömür geçirmiştir. 

Franck elli yaşına gelinciye ka· 
dar keman ve violoncello için üç 
trio yaz.mış bilhassa birinci triosu 
bir ~aheserdir. O şaheserlerini elli 
yaşından sonra vücuda getirmiş .. 
ti. 

Bu üstadın eserlerinde artık o 

aynı ve her zamanki şekilde melo 
dilere mütemadiyen ve tekrarla • 
rile bıkkınlık veren ölçü ve cüm
lelere sıkıcı ve uzun sükfıtlara 
reprise'lere rasgelinmez. 

Cesar Franck armonisi husu -
sunda çok titizdir. Bilinen ve kul· 
lanılmış olan tarzlara modülas .. 
yanlara blok halinde kadanslara 
ehemmiyet vermez ve mühtaç ol
mazdı. Franck kendisine has bir 
armoni kullanır ve hür olarak yap· 
tığı modülaayonlarda büsbütün 
yenidir ve bilhassa kromotikname 
lerden çok büyük istifade etmit .. 
tir. Franckın eserlerinde mima
ri noktayı nazarından ba!kalık 
ve yenilik vardır. Her eserin 
origanale bir planı olmasına dik -
kat eder, sonate veya kuatiru göz 
den geçirilirse selabetlc temin e • 
dilmiş olduğu görülür. Franck 
senphoni ve oda musikisine ait e
serlerine Vagnerin yaptığı gibi 
dramlarında bir karakter verir. 

Hakikatte bir sahne men.ıubu 
için istidat ve kabiliyetin bilen • 
mek, kenkinleşmek için kuvvet a .. 
lacağı iki menba bunlardır: Gör
gü, bilgi. 

Bunlardan birinden birini ih -
mal eden sahne mensubunun mu
vaffakıyet yolunda feyizli adım • 
}arla yürüyeceğini ummamalı. He
le yalnız görgü ile ve istidatla 
ilerlemek istiyenlerin,-bazan par 
lak görünen bir istenme, aranma 
devreleri olsa bile - asıl , seyir .. 
cilerin dimağ ve zekasını teshir 
edecek ve isimlerinin san'at tari
hine geçmesine sebep olacak bir 
muvaffakıyete erişebilecekleri -
ni hiç zannetmemeli. 

Son yıllarda memleketimizde 
gençler arasında sahne san' atma 
karşı heves artmıştır. Şehrimizin 
muhtelif köşe bucağındaki ama • 
tör sahne teşekkülleri ve memle -
ketin her tarafındaki halkevleri • 
nin temsil şubeleri, hatta spor 
birliklerinin ve diğer gençlik ce· 
miyelerinin ara.atta temsiller vel"o 

meleri bunu gösteriyor. 

Gençler arasında tiyatroya ve 
tiyatroculuğa rağbetin arttığını 

gördüğümüz şu sırada M. Kemal 
Beyin "Tiyatro,, isimli eserinin' 
kitap halinde basılıp çıkmaıını 
bu noktadan pek faydalı ve tam 
zamanında bir if olarak telakki 
ediyorum. 

M. Kemal Bey, işinin ehli bir 
sanatkarıdır. Bilen ve bildiğini öğ· 
reten değerli artist, bir zaman -
danberi muhtelif gazete ve mec .. 
mualarda tiyatro tekniği hakkın
da bazı düşüncelerini ne§retmişti. 
Bir iki yıldır da, İstanbul Halke • 
vinin. temsil şubesindeki gençlere 
tiyatro dersleri veriyordu. Şimdi 

o dütüncelerin ve bu derslerin 
toplanarak ve birleştirilerek bu 
güzel kitabı vücude getirmiş ol -
duğunu görüyoruz. 

M. Kemal Beyin eserini zevk .. 
le okudum. Tiyatro san'atının es
ki zamanları hakkında malumat 
veren, bu san'atın bütün kolları .. 

Sonatı yanyana dizileerk iyi kö nı, nevilerini bir bir sayan, herbi· 
rini vuzuhla anlatan ve öğreten tü imtizaceden karışık parçalar -

dan ibaret değildir. Eserin ba .. bu eser bu güzel san'ata karşı 
şından nihayetine kadar aynı tem alaka duyanlar, onunla metgul 
ler dönüp dola§ır. O kadar söy .. o!mnk istiyenler ve meşgul olan
liyebiliriz ki: Beethoven zamanın lnr için, mektepliler için çok İsti-
danberi senphoni ve oda musikisi 
sahasında bu kadar yüksek ve zen 
gin derin ve aynı zamanda müeı -
sir eserler yazılmamı,tır. Ceıar 
Franck çok kudretli muhayyelesile 
ruhu karıştıran ve şaşırtan bir sa
nat vücuda getirmiştir ve şunu ila
ve edebiliriz ki, Franckın eserleri 

fadelidr. 

Dilimizde şimdiye kadar bu 
sahada yazılmış derli toplu bir e .. 
ser yoktu. M. Kemal Beyn, "Ti -
yatro,, isimli kitabı bu yolda mil .. 
li kütüphanemizin mühim bir ka 
zancı sayılabilir. 

· Refik Ahmet 
aynı zamanda so.f bir itikadın mah •11m J11UIUWlllUllUlllUlllUUllft llllUlllUIUH9° lll!Wlllll llUllUlll!HIONllntffUlllllHllllMI!> 

nala hürmeti tedris ve telkin et .. 
sulüdür. Bunlar bizde saf ve her· 

miştir. 
rak bir dindarlık hissi uyandırır. O b d .. b. 

tam un anyuz on ır sene 
Cesar Franck iyi kalpli, etrafı.. c l d ... t h" ti h vve ogmuş u, onu urme e a-

na sadık bir kitle toplamış ve mu- ı tırl 7 ı '1rı~. 

5ikideki mi::na!'İnin sırrını ve sa • ı Efdal Suphi · 

Büqük musikişinas/af' 
dan Cesar F ranck 

Moskovada çıkan "Moskova 
Deyli Niyoz,, gazetesi Meyerhold 
tiyatrosunun, kadrosunu tasfiye 
ile meşgul olduğunu haber vermek 
tedir. Tasfiyenin sebebi, tiyatro· 
nun, Sovyet Rugyadaki bugünkü 
ıeraite göre geri kalmasıdır. 

Meyerhold'un kendisi hu tas • 
fiye neticesinde tiyatrosunu geri -
likten kurtaracağını ve onu yeni .. 
den canlandıracağını söylüyor. 

J\1eyerhold tiyatrosu, bir piyes 
müsabakası tertip etmi~, bundan 
başka tiyatronun kendisi yeni bi· 
naıma nakledilmiştir. 

Büyük rejisör bu münasebetle 
kendi yahatından bahsederek 
1898 de tiyatro ile alakadar oldu -
ğunu ve o zaman henüz lise tale .. 
besi olduğunu, o 'zaman, mecmua
lara tiyatro tenkitleri yazdığını 

söylemiştir. Meyerhold'un haya
tı, daha sonra şu şekilde devam 
etti: 

1898 de Moskovada "Sanat ti

yatrosu,, açıldı ve kendisi bu tiyat 

roya bir aktör olarak girdi .. 

(1903) e kadar bu tiyatroda çalı

§an Meyerhold daha sonra bir gru 

pun başında vilayetlerı dolaştı. Bu 

seyahat bir buçuk sene devam et· 
i. 

1903 le Pe'treshutg'da yerleşen 
Meyerhold radikal fikirlerinden 
dolayı Alepandriniki tiyatrosuna 
girmekte müşkülata uğramış, da
ha sonralii senelerde senbolizm .. 
den zevk alarak Matelnik ve Hau 
ptmann'm eserlerini başkalarına 

tercih etmiştir. 

Fakat Meyerhold'un tiyatro 
hakkındaki fikirlerini ilk önce ifa 
de eden eser, 1913 te çıktı. Bu ese· 
rin adı "Tiyatro hakkında,, dır. 

Münekkitlerin bazısı Dekadan 
ların lisanile yazılan bu eseri Me .. 
yerhold'a hücum için vesile edine
rek, tiyatrosunun köklerini eski 
Petresburg'un Dekadan muhitinde 
bulmak istemişlerdi. 

1917 ihtilalinin ilk günlerinden 

beri Meyerhold aktörlerin, muha -

fazakarlarile mücadeleye başladı 

ve 1917 komünistler fırkasına gir .. 

di. Kendisi, bu fırkaya girişini, 

bütü~ hayatının mantıki bir neti
cesi sayar. 

İhtilalden sonra kendi tiyatro 
sistemi ile meşgul olan Meyerhold 
bu tiyatronun mihaniki esaslara 
istinat ettiğini iddia etmenin yan -
lıt olduğunu söyledi. Bu yanlış 

telakki, Gogol'ün "Umumi müfet
tiş,, adlı eserine ait raporların r..eş· 
rinden sonra tarnamile tevessü e -
decektir. 

Meyerhold, eskilerden fazla ye 
ni yazıcı nesle müzaharet lehin .. 
dedir. 

Büyük rejisör bu sene bilhassa 
"Kadın,, mevzuu üzerinde yazıla· 
cak mevzulara ehemmiyet vere -
ceğini söylemektedir. 

Bundan ba§ka kendisi Şekspe· 
rin eserlerinden Hamlet'i, eski· 
den lehi, halihazırda Rus mu
harrir }erinden sayılan Bruno Jaıi 

ensky'nın Mankenlerin bal~ 
adlı esedrini, §air Besejmensk~ 
nin bir piyesini ve Çin ihtilali h 
kında bir eseri oynıyacaktır. 

Meyerhold tiyatrosunun soP '~ 
mantarda uğradığı zaaf m başlı , 
ca sebeplerinden biri de yerıi a~ 

l . . k . . . 'h tidıt• tör er yetıştırme ışının ı ~a. b" 
Genç aktörlerden BuçhanıkoJ t
noktaya çok büyük ehemmiyet 1 ~ 
miş ve üstat tarafından yapılıı f 
tasfiyenin bu nolctayı da istihd' 
ettiğini söylemiştir. 

. d ~i 
Bu tasfiye tiyatro üzerin e . 

etlı 
fırka nüfuzunun da çok ku"" 
olmadığını gösterdiği için fırka b" 

ı 
·'' 

noktayı nazarı dikkate a J1l 

kararlaştırmı§tır. 

Bununla beraber fırkanın ?Je' 
Yerhold hakkındaki itimadı sar' 

İl 
sılmış sayılmazsa da tasfiye kod' 

yonu reisliğinde bulunan Rozo1•· 

ky şu sözleri söylemiştir: 

"Meyerhold'un istikbali h~' 
kında endişeler hissediyoruz. 811 • 

nunla beraber onun sosyalist rıı" . , 
vaff akıyetini tasvir etmek istı 
kametine döneceğini his ve bıııt' 
itimat ediyoruz.,, 

Halkevlerinde 
' Adamı halkevnin güzel .~ 

lar şubesinin musiki kolu faali 
te geçmek üzeredir. 

Enstrumantal kısma muall~ 
ve levazım tedarik edinciye k•d , 
şimdilik Vokal musikiden çalıt) 
mıya başlamak üzere bir (kot' 
heyeti teskil edilmi§tir. 

~ t 
Muğla halkevinin güzel s•.,.-

1 b . .. .. "' ar şu esı geçen cuma gunu 

rulmuıtur. Muğlanm sanatkar~ . ,,e 
musikişinas gençleri halkeYııı 

toplanmışlar ve bu şubeyi kurd1~ 
lardır. Kc.mitenin riyasetine ~ 

; 

lanın kıymetli musikişinası S
··ıe1'' dık Bey, azalıklara da mu f 

it binba§ı Şevket Bey ile, b'.u 
• te• 

muallim Şaban Bey seçilm•! ~ 

dir. Komiteye mensup buloıı r 
Pro 

hanım ve erkek aza çalı§ma ~; 

ramı tesbit etmi~lerdir. Bu pro 1' 

rama göre haftada iki defa 0
"';1 k er• mi toplantı yapılarak e z. de' 

'kt yapılacak ve eene haf tada 1 er 
he" fa da meccanen arzu eden 't 

}ıtl • 
karlara musiki dersi verilece 

Yeni bir romancı 
şJsP 

Muhtelif gazele ve ıneeJ11llı1<e " 

d k .. l ·· 1 · }'la a çı an guze şıır erı, dill" 
vinde ve diğer topluluklarda ıar• 
1 d•v • • 1 v 1. k nferaıt• e ıgımız aeger ı o . şle" 
. . . . de fikır 
ıle son bırkaç yıl ıçın Jıeıt" 

d ye 
minde dikkati celbe eıt aP•" 

d. . h . r b:r yer y 
ısıne e cmmıyet ı • halif'I' 

Me!iha Avni Hanını kit~P ıcaP-1' 
d k . ·ıı . . .... el bır ~.J, e ı ı : e:ıerını gu.o. (j4!W" 

içinde basi:rıp çıkardı. · ''!Jit 
·ı•,, eserı 

muharrir Hanımın 1 1• yor· 
• • taŞI 

gecenin sabahı is:nın• . r" " 
bır 

"Bir gerenin sa.babı,, . at Jıl' 
- •. debıY 

mandır. lntışarını e 
• otUZ· rilerine haber verıy 



Dün, Tasarruf Haftasının 
-- -====~========== --

'llııd t"-f t'\r:ırı l lncı uyıtanuuın ı 
'tıf. ~tok muvaffakiyetli mesai 
t .. ~ektedir. Bundan dolayı 
t~'nlizin ona bir teşekkür bor· 
?4,~~ Yardır, evv<:!a o borcu öde 

~ ııterinı 

>'il~i~i bir iktisada sahip olmak. 
(:~ ~•lediğj ve maddeten istihsal 
b .' t;;e ve yapmağa kadir olduğu 

h'' ~•yi istihsal etmek ve yapmak 
~t :ı 

dit ~: lete verilmiş bir hnk değil-
011 • 11lletimiz ise bu hakka ancak 
he ~~dir, yani Cümhuriyetten 
~ t.laliktır. 

tij· \:~Un Türk milleti, yeni giriş · 
~ a;.raati fennileştirme ve büyük 
bu lJi kurrna yolunda en aşağı bir 
bu sl.:11' illır geri kalmıştı, ve bu işe 

'UQ d"' \·c b' unyayı temelinden ıarsan 
•ııt ~ çok eşyanın fiatını ems:ıbiz 
•a.d'-lle düiüren korkunç bir ikt · 

111 ~uhranın en şiddetli bir zama 
rı."\\ . . IY. gırı!rniş bulunmaktadır. 

"a ~ Sakarya çocukları, bu sa • 
~~ da alnımız ak olarak çıktı· 
~ dan eminiz. Günün r:ıeselesi 
lo. ~f~ffak olup olmıyacağımızı an· 
~ .. \' .. k k d ··1 dir •• e muna aşa etme egı • 
ij'? halledilmiş bir meseledir. 

tkı ltnün meselesi bu "işi , nasıl za a, ... 
b, c emekten azami kazanarak 

~~<!ca... • • B · Sİrı gımızı tespıttır. unun t· 

)o ne lazımdır? Azimle, !uurla 
'l.tltlttfıd,tna.k bilmeden çalışmak la • 

ır, 

~ Cf<szetilecek şeyler 
lr hususta gözetilecek §eyler 
~1nd ti Cl şunlar var<lır: 

1'iirk~kes daima Türk köylüsünü, 
kol°lı '!sisini, Türk müesseselerini 
oııı llııya, onlara kazandırmayı 
~ Cltı kuvvetlendirmeyi göz önün 
~ tutmalıdır, Türk malı almak 
~ ...-fedilea Plb'azun .... aç•
q~ ~ı.r yol~a~ sarfedene avdet e· 
"'- gı tahııdır. Her yurttaş Türk 
... lı ile ecnebi malı arasında bu· 
~\lt\ .• 
f,l\ •çın Türk malı aleyhinde bir 
>'İ ~ısa da gene onu tercih etme 
irı~a'~t onu kullanmayı milli ve 

t.wu tıı bir borç addetmelidir. 
1tt1c •• li Un mertebe tasarruf 

._ er 1'·· k t ' .• 'tiitı ur va ananşı ıçın müm • 
\~~ ~ertcbe tasarrufa çalışmak 
ltr, ~trı.ıf ettiği parayı kooperatif 
ti>'J •nkalar ve ciddi olmak şar • 
fth~·~uhtelif iktisadi !irkct ve te 
~~ıler vasıtasile işletmek hem 
"'t •ati ikti2asmdandır hem de 

'ııt b' lıtt ır borçtur, T at:iarrufları ca 
ırrn -

ı, .. 
111 

ak için bu saydığım vasıla· 
ıu.-11 en emini ve etraflı düşünü • 

e en k " l b" .. l b" 'rkad ar ısı, ır gun evve :r 
l>i~· ~!•mızın söylediği gibi, he · 

ııın t b'A A b l ~\t a ıı azası u unduğumuz 
lttı~ııarn koopcratiftirf yani dev • 

''r. 

Qo~..,ıeun ikhsadi işleri 
~b~ıra~a devletin iktisadi le . 
~Ul'l lerı arasında en mühim 
ili !1.hnın en zengin bakır cevheri 
l ·-.tı.t. I 
'ıt&.. eyı o an vatan parçasını va 

•q·d· ... 
l»i)''aa '&er kı~ımlarma ve dünya 
tu_. \' •ına ula§hracak tesebbüs · 
Qu' · llnj Ergani demir ;olu dur. 
l 11 b• . '"''tl . •lınce Türkiye her sene cİ· 
~tr S l>kYa.saaı.ıa 15 20 bin ton ba • 
•'ar 11 •ta'bilecek, Lu yüzden en a· o b" 
'l k •n Yurttaş geçinecek ve 
tı., li~k~te 4·5 rni!yon lira girecek 
~ltth. \l Uınette medeni ioı.lctme ka-
• • •• ,.. :r 
1tt ~ U~de 6 2 15 ini nlacal>.tır. Bu 
\.· ""atala 
ıltı~d' rınr yatıranvatnndaşlar 
~ ulcr ki, nlacakln.rı faiz, ve 
'h-"-' ca.\Iarı piyangodan m:ıada 
ltiL de. T" l ""\\.·i ur~ vatandaşı olmak 
"'~~-~1• ıucmle!cc!in edeceği is • 
~.en. tabiatiyle bir hisse ala -
~ı .. \. .. tlfl', Fa!<At <l:ıhası vardır ba· 

··')~i.iı • : . . . ', .. 
, a cm.r, p t-tro. gıbı n•Jn· 

yanın başlıca aradığı maddelerin 
en mühimlerindendir ve ona sahip 
olmak, cihan piyasasına ondan ha 
hrı sayılır bir miktarı dökebilmek 
bir memlekete beynelmilel müna • 
sebetlerde başka bir ehemmiyet 
kazandırır. 

Muallimlere düten vazife 
Bütün fikir ve terbiyeler gibi ikti 

sa.di fikir ve terbiye de aile ocakla 
rında ve aynı zamanda mektepler 
de alınır. Bu hususta muallimle· 
rin vazifesi ana ve babalarınki ka 
dar belki de daha büyüktür. Şim 

diye kadar olduğu gibi bu vazife .. 
yi hakkiyle ifa edeceklerinde, 
halk ve gençlik arasında milli ik
tısat duygularını gittikçe kuvvet· 
leştireceklerine şüphe yoktur. 

Yurttaşlar, 

Devrimiz iktısat devridir, her 
zaman öyle olağe!.miş ise de bu 
söz hiç bir vakit şimdiki kadar de 
rin ve şümullü bir ııurette hakika
ti ifade etmemiştir. Bunu liyikiy
le takdir eden cümhuriyet hükU -
meli kuı·ulalıdanberi milletin bü • 
tün vesaitini bilhassa bu hedefe 
tevcih etmiştir. 

Büyük Gazinin işaretleri 
Büyük Gazimizin bu yoldaki 

işaretleri pek eskidir, zaferi mü
teakip şubat 1923 te lzmirde top
lanan ilk Türkiye iktısadi kongre 
sinde söyledikleri §U sözleri hatır
latmayı çok lüzumlu gördüm: 

Demişlerdi ki: 
"Arkadaşlar, bence )'eni dev 

letimizin, yeni hiikumetimizin 
biitün esaslarr, bütün programla -
l"I iktı.sat ı>rograımndan çıkmalı . 
dır. Çünhii demin dediğim gibi 
her ~ey bunun içinde ınündemiş -
t.U:. Büıae.naJeyh evl&tJarunızı o 
suretle ta.lim ve terbiye etmeliyiz, 
onlara o suretle ilim ve irfan 
rermeliyiz ki alemi ticaret, zira 
at ,.e sauna.ta ve bütün bunların 

faaliyet sahalaııııda müsmir ol -
sunlal', binaenaleyh maaıif prog 
raımnuı, gerek iptidai tahsilde, 
gerek orta. tahsilde verilecek bü . 
tün şeyler hu noktai nazara göre 
olmal!drr. l\laarif programları -
ımz gibi ~mıbatr devlet için tasav 
n.u· olunacak progTamlar dahi ik
hsat progTaınma istinat etmekten 
kenrlini kurtaramazlar. Eesash 
bir program tesbit etmek, o prog 
ram üzerine hiitün milleti hema _ 
henk olarak çalıştırmak lazm1-
dır . ., 

Gazimizin hu sözleri cümhuri
yet hükfunetinin esas umdelerini 
gösterir. Bu yol üzerinde yürü
mek bize her sahada çok feyizli 
neticeler vermit ve verecektir. 

Bundan en çok fayda görecek 
olanlar tabii bugünkü mektep 
gen~leridir. Hem bu yüzden hem 
de milletin en münevver ve en ül
külü kısmı oldukları için milli ik
tısadi koruma ve yükseltme sava .. 
şmda onların en ileride gitmeleri
ni bekleriz. Ve onların bu yolda 
millete yol göatereceklerinden e • 
miniz.,, 

Kazım Paşa Hz.nin nutku 
Ankaı·a, 13 (A.A.) - B. M. l\I. 

Reisi ve milli jktrsat ta&UTuf ce -
miycti reisi Kazını Pa:.cxı Hazretle 
ri dördüncü ~c;arnıf ve yerli mah 
haftası münasebetiyle evelki ak 
şaın racyocfa. şu nutku söylemi~ -
lerc!ir: 

"Vatandaşlar, 

Dördüncü tasarruf ve yerli ma 
it haft<lsınl\ girdik. Milli iktııat 
ve t:ısarruf cemiyetinin fahri r~ 
isi ve yiıbek lın~iai Rcisicümhu-

ru.muz. Gazi Mustafa Kemal Hz. 
ne derin saygılarımı tekrar ede • 
relc sözlerime başlıyorum. 

Geçen yıl, aynı gün ve aynı 

saatte, size hitaben söykdiğim 
sözleri şöyle bitirmiştim: 

Gelecek yıl aynı gün ve aynı 
saatte size daha parlak neticeleı·
le ve daha ümitlerle hitap ~dece -
ğime kaniim. 

Görülüyor ki aradan geçen bu 
yılın hadiseleri beni bu kanaatim· 
de kuvvetlendirdi. 

Cihan buhranı 

Cihan buhranmdan kurtulmak 
için çareler ara~tırmak maksadiy
le hemen bütün devletlerin İ§tİra· 
kiyle Londrada toplanan iktısat 

konferansında haftalarca süren 
müzakere ve münakaşalardan son 
ra bir kere daha açıkça anlaşıldı 
ki, cihan buhranı denilen şey, 

basit ve geçici bir hadise değil, 
doğrudan doğruya cihan iktısadi· 
yatındaki bir bünye inkılabının 

bir ifadesidir. 
Binaenaleyh, mevzuu bahis o

labilecek yegane şey buhrana kar 
şı çareler ara!hrmak değli, yeni 
şartlara mümkün olan süratle her 
memleketin kendisini uydurmasr .. 
dır. Bir bünye inkılabı olarak va-
sıflandırdığımız hadiseyi, bir 
haksızlığın, bir gayri tabiiliğin 
tasfiyesi olarak da izah edebili • 
rız. 

Yerli mah davası 
Yerli malı davasını basit mana 

siyle ve dar bir zaviyeden değil 
de böyle cihan iktısadiyatının bu
günkü seyri içindeki geni§liğiyle 
mütalea edersek, o vakit bu yeni 
niza.mın tahakkuku ujrunda mil· 
letimize düten büyük vazifeyi da-

ha iyi kavramış oluruz. 

Yerli malı kullanmak davası, 
ferdi ve şahsi bir dava değil, mil· 
letimizin cihan içindeki mevkii ve 
terefiyle sıkı sıkıya alakadar en 
hayati ve en esaslı bir milli dava
mızdır . 

Pamuk sanayiimizin inkişafı 

Bunun binbir delili vardır. Me 
ıela pamuk ıanayiimizin inkışa .,_ 
fmı göz önüne getirelim: 

1923 senesindeki Türkiyedeki 
mensucat fabrikalarında işliyen 
lerin sayısı 25.000 idi. Bu ımik 
tar on sene içinde yani 1933 te 
127.000 ne yükselmiştir. 

1923 le Türkiyede 750.000 ki -
lo pamuklu mensucat dokunuyor· 
du. Bu miktar 1933 te 8.755.000 
kiloya fırlamıştır. Bu büyük in -
kiıafa rağmen pamuklu mensucat 
ihtiyacımızı tamamen dahilden 
temin edebilmekten uzağız. 

Geçen sene pamuklu .mensucat 
ithalatımız 20 buçuk milyon lira 
kıymetinde on yedi milyon kilo 
iki. Demek ki pamuklu mensucat 
sanayiimizde henüz kendi ken:li· 
mize yetecek bir seviyeye varını§ 
değiliz. Halbuki pamuklu men -
sucat ekmek kadar hayati bir ihti 
yaç maddesidir. 

Bir pamuk memleketi olan 
Türkiyenin pamuklusunu dışar
dan satın alması, ekmeğinın buğ 
dayını dıtardan getirmesi l(adar 
gayri tabiidir. Bu büyük ihtiya -
cımızın bir an evel tamamen da
hilden teminini dü§Ünen hükUme
timiz biri Kayseride, biri Nazillide 
ikisi başka yerlerde olmak ü:zere 
dört büyük pamuklu f abrkası kur 
mak te,ebbüıüne giri~miştir. Bu 
fabrikalar 1935 ile 1937 seneleri • 

ikinci Günü idi 
--

r.e kadar biribiri arkasından işle- f düfe~ ~olu yapmak kabil ol.ur: • 
meğe baıla.mış olacaklardır. O Mıllı tasarufları, devletııııızın 
vakit is miktarı 223 bine ve do - tatbik etmekte olduğu iktisat ve 
kunac~k pamuklu miktarı do yir- nafia proğramlarmın bir an evvel 
mi milyon kiloya varacaktır. Ki, tahakkuku için seferber etmiye 
bu suretle pamuklu istiklalimize mecburuz. İşte bu düşünce iledir 
kavu~mu~ bulunacağız. ki, hükumetimiz Ergani bakır hat 

Türkiyenin pamuklu istiklali· tının inşası için milli tasarrufumu 
ne kavusması demek, aynı zn- za dayanarak işe girişmiştir. Ge • 
manda ~amuk yetiştiren köylüle· çen yıl ilk tertip satışa çıkarılan 
ri.mize bu mahsülü için garantili Ergani tahvilleri halkımızın ve 
bir dahili piyasa yaratmak demek bankalarımızın anlayışlı ve can • 
tir. dan alakaları sayesinde derhal pla 

Şeker sanayii miz se edilmiştir. Şimdi bu tahvillerin 
ikinci tertibi satılmaktadır. 

Şeker sanayiimizede bakalım: 

tik şeker fabrikamız 1926 da ku· 
ruldu.Oseneki şeker istihsalatımız 
5-6 bin tondu. Bu seneki şeker is 
tihsalatımız altmış bin tonu bula· 
caktır. Şimdi üç şeker fabrikamız 
var. Gelecek yıl dördüncüsü de 
kurulacak ve işlemeye ba,hyacak 
böylelikle şeker istiklalimizi de te· 
min etmiş olacağız. 

Bir kaç söz de milli tasarruf ha· 
reketimiz hakkında söyliyeceğim. 
Memleketimizde para biriktirme 
hareketi de müspet bir inkişaf ha· 
lindedir. 1931 senesi sonunda ban 
kalarda biriken küçük tasarrufla
rın yekunu 38 milyon liaryı bul • 
rJ!.lŞlu bu miktar 1932 senesi so • 
nunda 40 milyona yükseldi. 1933 
senesi sonunda bu yekunun ne o • 
lacağını bilmiyoruz. Fakat muhak 
kak olan bir şey varsa eksilmeyip 
artacağıdır .. 

Halk arasında tasarruf 
terbiyesi 

Yalnız bir milyon vatandaş ay· 
da bir bir üstüne birer lira biriktir 
seler, bir yılda 12 milyon toplana· 
bilir. Bu elde edilebilir bir netice· 
dir. 

Hayaldeğildir. Yalnız onun ger 
çekleşmesi için milletçe, söz birli 
ği yapmamız lazımdır. 

Ayda bir lira biriktiı·meden ne 
çıkar demeyiniz. Bir milyon Türk 
ayda birer lira biriktirseler, her 
yıl Ergani bakrr hattı gibi timen· 

Tasarrufun en karii şekli 

Vatandaşlar, tasarufun en karlı 
ve en faydalı şekli bu tahviller • 
den satın almaktır. 

Alacağınız yirmi liralık hisse se 
nedine yalnız on dokuz lira vere • 
ceksiniz. Bir defa, bundan yüzde 
beş bir karınız olacaktır. Sonra 
ayrıca da senede yüzde beş faiz a
lacaksınız. Yüzde beş faiz ise ta • 
sarruf paralarına verilen en yük • 
sek haddir. 

Ergani bakır hattı gibi mühim 
bir imar işine bizzat iştirak etmı§ 

olacaksınız. Ayrıca bu tahvillerin 
ikramiyeli olduğu da düşünülmeli 

dir. Bu kadar hayırlı; fay dalı bir 
işe iştirak etmenin ayni zamanda' 

milli bir vazife olduğunu da tak • 
dir buyarursunuz. 

Milli tasarrufa riayet etmekle 
memleketimizin mühtaç olduğu 

bir çok işleri daha kolay ve daha 
çabuk yapmak kabil olacaktır . 

Milli kurtuluş hareketimizin za· 
feri sayesinde kayıtsız, şartsız müs 

takil bir devlet olarak taazzuv e • 
den Türkiye milli iktisat savaşın· 

da, gene Türk milletinin sonsuz 
güce dayanarak en kısa bir zaman 

da ve en mükemmel bir tarzda mu 
vaff ak olacaktır. Dördüncü tasar· 

ruf ve yerli malı haftasına giren 
vatandaşlarımı bu imanla selam -
farım. 

:::::s 

Madam ... Matmazel 
(iaı tarafı 7 hıcl Hyıfada ) 

diven dayamıf bulunduğuma gö • 
re, bir genç kızmış gibi matmazel 
hitabına maruz kalarak gülünç ol· 
maktan kurtulmak arzusundayım. 
icap eden muamelenin yapılması
nı rica ederim!,, 

Müracaatçinin avukatı Dr. Ru • 
dolf Skrayn tarafından vekil ııfa· 
tile takip edilen müracaatine ali • 
kadar resmi makamca "müracaa • 
tiniz tetkik olundu. Kanunda ma· 
dam veya matmazel ünvanlarmın 
şu veya bu şekilde taşınabileceği· 
ne dair bir kayıt mevcut olmadığı 
neticesine varıldı. Kanun, bu hu · 
susta sakit olduğuna göre, kendi · 
nize madan veya matmazel dedirt 
mektc taıv; aınile serbestsiniz.,, ce· 
vabı verilmiştir. 

Bu müracaat ve müracaata ve· 
rilen cevap üzerine, gazeteler an • 
ketler açmıılar, Avuıturya kadın 
birlikleri umumi reisi madam Ma· 
ri Hohayzel, şu mütaleada bulun· 
muştur: 

''Resmi makamın verdiği cevap, 
çok yerindedir. Hakikaten, bu hu· 
susta yasak ne vardır, ne de mev· 
zuu bahsolabilir. Esasen meslek 
hayatında çalışan kadınların sıfa· 
h, çoktanberi Madam dır. Akade • 
milere mensup bütün kadınlar, i · 
simlerinin önüne madam sıfatını 

koyuyorlar. Hemen bütün kadın 

muallimlere de ötedenberi madam 
demek adet olmuştur.,, 
Avusturyanın kadın muharrir -

lerinden Madam Gizela Urban da 
şu fikirde olduğunu söylemiştir: 

"Hatta bu müracaat lüzumsuz • · 
du bile .... Ortada herhangi bir ya· · 
sak, müsaadeye bağlı kayıt ve şart 
yok ki .... Sonra evlenmemiş mu • 
allim kadınlara madam denilmek 
adeti de, bu sıfatın matmazelden 
daha ziyade hürmet ifade edici ol 
duğuna delildir. Son zamanlarda 
çocuk müre1..'~'1erine de hep ma -
dam deniliyordu. 

Kadın birlikleri, umumiyetle, 
kadınlara, madam denilmesine ta• 
raftardır. Bilhassa kadın meslek 
hayatına atıldıktan sonra ..... 

Bu vesile ile, başka bazı memle· 
ketlerd<>, mesela Amerikada vazi· 
yetin ba~ke türlü olduğunu da ha· 
tırlatıcım. Amerikadil, her neden • 
se evli kadıP!ar bae ekseriyetle 
kendil·.?ı ·ine ;mı.t~eıel denilmesini 
istf rle:-. Arneriku ~ adınlarmın dü· 

.. •• .. • • 1 • 
~unuşune sore, ı::v .~rıır.cmtş veya 
evl~nmiş olmak, ln:ın:-.mile hususi 
bir iştir. Bunun cemiyet hayatın• 
daki sıfatın değişmesine tesiri ol • 
mamalıdır. Bu da Of!lara ait bir 
düşünüş ....... ,, 

• 



Anlaşıldı ••• .. -:;; .. ... . 

- Bet buçuk olmuş, artık git 
meliyim. 

Nafiz yerinden fırladı: 
- Daha §imdi geldımz. 
Şehimenın elini tuttu ... Şehi -

me, geniş koltuğa yaslanmış, sa .. 
kin görünüyordu. 

- Üç çeyrek saattır burada -
~ını, ilk ziyaret için çoktur. 

Gözlerıyle yalvararak: 
-Gitmeyin! dedi. 
Gülümsedi: 
- Peki, beş dakika daha .. 
- Biraz daha porto içer misi-

nız ?. 
- İçeyim. 
Bir iki pasta ile, bir ıkı sando

viç daha yedi. Eıasen geldi gele
li yiyordu. Ani bir hücumdan ko
runmak için, meşgul olacak bir 
JeY arıyor, önünde duran pasta • 
larla ıandoviçlere sarılıyordu. Bu 
komediye rağmen, Nafiz çikola -
ta, ceviz içi, acıbadem ve krema 
kokulu üç öpücük kaydetti. 

Birdenbire kalktı, koltuğun i· 
ki kolunu tuttu. Şehime de kolla
rım gerdi. 

- Hayır, ... yarın .. Dikkat e .. 
din, üzerime porto dökeceksiniz! 

Göz bebeklerınm maisinde, 
bir endi~e beneği gördü.. Eski 
kurttu, yarını düşündü, ısrar et -
medi. 

- Peki, dedi. Bir sigara içe • 
lim mi?. 

- Hayır. 

Anladı. Korkuyordu. Çok kor
kuyordu ... Mesela sigara kokusu• 
nu koca11 duyabilirdi. 

Yazan : lzzetoğlu 
Hatırlamadınız mı?.. Saat beş 
buçukta ... Yeşilli kırmızılı bir bc
yun atkısı... Hatırladınız mı? .. 
Tamam .. siyahlı yeşıllıyı gönde .. 
nnız ... 

Allo !. .. Nuriye ... Ben Şehime .. 
Gündelıkçı terzinin adresini sor -
muştun ya ... Kurtuluşta, Ayaz.:na 
yolunda, 48 numarada oturuyor. 
Yarın sana gene uğrarım ... 

Ne o koc;ıcığım ... Neden baş~· 
nı sıkıyorsun? .. Haıta mısın 1 .. 

- Hayır, bir şeyim yok .. Ama 
sıkıldım, hava almıya ihtiyacım 

var. Biraz sokl\ğa çıkacağım. 

Kaldırımda yürürken içini çe
kiyor: 

- Anlaşıldı, diyordu, o da 
başladı ... 

Ve o geceden sonra bir daha 
evine gitmedi, Karısının halinden 
anlamıştı. 

Hitlerin kazanması dola
yisiJe affedilenler 

Prusya Nazırlar reisi Mösyö 
Göring, Mösyö Hitlerin intihaba -
tındaki muvaffakıyeti şerefine, 

mahbus bulunan beş yüz siyasi 
suçlunun tahliyesine karar veril • 
miştir. Bu 500 kişi, nasyonal-sos 
yalist hükumetle mücadele etmiye 
ceklerine kanaat getirilenlerden 
seçileceklerdir. Evvela, ailesi kala 
balık o!anlar tahliye edilecektir. 

Amerikada içki yasağı 
kalktıktan sonra 

" •lıı= ,_ ÖylfWSe konu~alım. Amerikada içki yasağı kalktık-
- Hayır, artık konuşmıyalırn, tan sonra, likör fiatlarında fevka

gideyim ... Otc:mobili büyiik dük- ı lade bir yükseklik görülmeğe baş 
kanın önünde bekletiyorum.. ı~mış ve son günlerde ihtikar had 
Hem eve gitmeden evvel bir ar • bir devreye çıkmı~tır. Hükumet, 
kadaşıma uğrıyacağım. likör ithalatım tamamile serbest 

Gene anlad1. Buradan çıkıp bırakmıştır. Fiatları düşürmek i -
derhal eve gitmek istemiyordu. ç'n, Amerilcaya, istenildiği kadar 
Dekor değıştırmek, başka yüzler likör sevkedilebilecektir. 
görmek, başka sözler duymak, ko 
cnsının karşısına bundan sonra 
çıkrnak istiyordu. 

- Seni sevivorum, dedi. 
Ş~hime kalktı, c1m1akl<'.rım 

boyadı, pudr::.:;rnı sürdü, etrafına 
L<ıkınclı: 

- Gir şey unuf."'ltuyor:.ım ya? .. 
Güldü: 
- Her şeyiniz tamam .. Elbi -

senize kolt:ığumun lekesi çtkrr.a • 
dı ~ yanlışlıkla benim kıravat 
iğr.emi ta~maclrnız. 

- Öybyse yarın aynı saatte 
buluşuruz. 
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Bundan sonra jeneral ile be • 

raber ihtiyat olarak bırakılmış o· 
lan Arkanjel koro alayının bu -
lunduğu tarafa gittık. Burada Os
manlı topçularınm endahtlnrı hak 
kında bir misal söyliyeyım. Bu -
lunduğumuz yerin 400 metre sağ 
tarafına mermiler düşüyordu. 

Biraz ilerledik, en önde giden 
borızanın başı ucunda birdenbi -
re bir mermi patladı ve zavallı 

borızanla beygiri öldü. 
Düşen mermi bir krüp parça .. 

sıydı. 

Nihayet saat 3 te prens Şarkofs 
kinin birinci tahrirab geldi. Bu • 
nu okuduktan sonra sol cenahtan 
bir tahrirat geldi. Buna göre mu
harebeyi kaybetımış geriye çekılı• 
yorduk. 

Bunu gözümüzle de gördük. 
O kadar buhranlı olan bu daki • 
kada baron çok şatırdı. lki feci 
vaziyet karşısındaydı. Ya Griviça 
tabyasını geride bırakarak pren.s 
Şakofıkinin imdadına koşmak , 
yahut tabyayı vurup zaptettikten 
sonra prensin koluyla birleımek. 

Baronun bu iki reyden hangi
sini yapacağını bilemiyorum. Ni
hayet üç buçukta askeri topladı. 
Dedi ki: 

- Evlatlarım, ıizi Allaha e • 
22, ~ Jtonı.cr. 2S,1~ Tıtnıc lha.vnlun. 21 lla~r- manet ederim. Şu tabyayı bir gay 

21,'.?0 l\futıtelif ~tı'ler. 22,15 komrdJ. 

lcr, 

l'AıtlS: 328.Z m. -

21 !\ll'ndclııon - ~erzo. 21,l!O Çot'nk 11aat1. 

ret edip zaptederseniz ak§am ye
meğini Plevnede yiyeceğiz.,, 

Heyhat iş işten geçmitti. Tam• 
22,0~ Yrııi plflklnr. 22, tO Şarkı, Mııdnm Liııa bof, Kozlof, ve Paza alayları 

n·aı.ost.ı tarnrınd:ın. 23,:?0 ı•uu •. Galıı kon· ihi taraftan ilerlemeye başladı • 
ı;er. 21,SO Son hab<'rler. lar. Mısır tarlalarından geçtiler. 

Lakin çıplak arazide Oımanlılar 
onların görünce cehennemi h!r a-

B Ü R S A teş başladı. Yer gök kana boyan• 
l! lııalnrında yıldız işaretı olanlar ı.izer. 1 dı. Askerleriniz buna (horra) d .. i 
!erinde 131 cı k:\nun muamele olanlar· ı ye bağırarak saldırhlar. Fakat 
dır.1 Rakamlar kapanış fiyatlarını ~östcrır 1 mütmiş zayiatla geriye dönmeye 

j rtukut (Satış) --1 i mecbur oldular. Saflar tekrar dü-
. ..;;;:...:;~==-=-'1 I zeldi. ikinci hücum batladı. 

• l.o ıılııı 
Cll\ rırk 

* raris 
• ;\'ı''1ıın 

• Rrük•el 
• Atlna 

I 
• Ccncı ır 
,. :-:nha 

* Amsıcrda n 
• l'r:ııı 

• Stııkl•<ı nı 

,\ıln. 

u'JO, -· • \il\ ıına ~~ 
ı:ı ı. 00 • :ı.ıa•Jrıı .~·: 1 Lakin bu da muvafakiyehizlik-
ı67. 00 • llcrlln ~ ı: - le neticelendi. Ö~ümü görenler Ü • 
~2.l, - • \Taı~oı a 11 

l. • • çüncü ve dördüncü hücuma kalk-
ı ııı, - • Flodapcşı. .ıo, -
H 50 • Bukres <ıı. ~o ı tılar. Hep fena neticeler verdi. 

'24, -
~,,, .. 
. '· -
:l4. -

• neıı:rat 

• YoLrıh.ırııa 

*Altın 

• !'\lc.ldiyc 
• il n:.nnı 

•n - ' Saat beşte yani Griviça tabiye -
ı.l -

'l.!ô, -

:ıs -· I 
pj - 1 

sinin hunrizane hücumuna müba-
şeretten bir ıaat sonra Ceneral 
Kriden beni çağırıp dedi ki: 

(kap. sa. 16) - Ceneral Şilder Şultneri gi· 
dip bulunuz ve kendisine alayları 

4, 67• 1 takviye etmesini bildiriniz. 
t Cı/, -

1 7.ii 4 

1206 • \lallrır 
l'crllıı 

Varsoı·ıı 

Hudapcşıc 

~.~ 8 ' Süratle sağ cenaha gittim. La -
kin Ceneralden eser yok. Alay bin 

eerıe. 
başılarından haber aldım: 

ral ileri gitmiş. h bt' 
Mecruh bir trampeteci bo 

3
., 

o 111ll" ri tamamladı. Sol taraf ta s O 
lardan alınan bir istihkamda d 
neral Şilder meşgul olmaklt\ ,~ 

ııı.t 
Kılıcı koltuğumun altına a .111~ 
o tarafa doğru tekmil kuvveti 01 
koştum. Filhakika Ceneral .~r~iıO 
idi. Kendisini görünce hüngur 

gür ağlamağa haşladı: .. tı· 
- Barona söyleyiniz. Biiturıtd 

vamdan ancak beş bölük k3 I' 
Kamilen mahvolduk. Peri§all 

0de' 
duk. Bizim ba~kasına yardıJ1'1a 111 
ğil, başkasının bize yardıt111 

mühtacız.,, . .;; 
O gün vazifemi yaptım. Ak~. , 

11"' ordumuzda bulunan Fransız 
ralayı Gabyar bana dedi ki: !· 

- işte bir dakika ki.. Bizde 
0

11 
saydı kumanda eden Cene~( 
Yaklaşup şöyle derdi. Hücufll e 11 
niz yoksa hapı yuttuk. ıs70 ~ 
kahraman ıüvarimizi işte bo sıı 
le kaybettik. 

b'f 
Miralay Gabyar mükerrıel .,1 

tı> 

süvari olup askerliğin bu şube5 

fevkalade muhabbeti vardı... ,, 
Ortalık kararmıya başlaY1ı: ti 

cephedeki askerleri toplayıp 'fo 

ki üzerine çekilmeğe başladık', 
1 

"Zülmet .. Zifiri karanlık .. ~ıC., 
1 

te başladık. Hepimiz memntJl'I ~ 
endi~eli idik .. Yüreğimizde J<e 

vud~ r 
"Top sesleri kesUmi§ti. f a\\· 

yaylım ateşine devam ediliyo1 ~ 
Ara sıra horalar i~idiliyor b~ 
karşı (Allah, Allah) sesleri ,e 
veriyordu. . 

• • • ·ae 
Sabahın dördünde T uro•l-'\ · 

idik. Tam bir intizamla ricat e~~ 
miştik. Elimi yüzümü yık~iı' 
için çadıra girmiştim. Birdell ~
bir doktor çadıra girdi. Y srı• 
gelip dedi ki: <jl 

- Aman .. Türkler geliyor·· dİ' 
ralılan kurtarmak için yardıJ1'1 e 
niz. ,r 

Ben hangi Türkler. neredel'l of~i 
liyor derneğe kalmadan 'Tor 
biribirine girdi. 

- Kaça bilen kaçsın.. .,.~ 
ta.t!I • 

- Canını kurtaran kur "'' 
Telaş o kadar faz lal aşırı•!~' jj • 

G .. :tııtf1 
çadırdan dışarı çıktım.. 0 ,ıııı' 

zün önünde feci bir manza.r:jribİ' 
landı. Genç, ihtiyar, asker ıııış··' 
· . . A b t ke.rı§ rıne gırmış.. ra a, a , 11rl 

( f)c"·n fil I 

4 ( :creı re 
!.I 2 • 

ı ..)3 :so 
~rıha 6•.~!iı· 

* Am•ı rda ı 1 18J6 

Hııkreş 

llc',ı:ını 
Yokohama 
\lo kon 

imam Y ah yanın askere 
E s H A M 

Is Banka ı ').tı~ f'crı.o, 

• .\n:ıdıılu 2· 'ır • ('inıeıın I<' 

Hc11 4C\ rn,on llcv 
~lr lln~ riH h. •ıır k ı ıc? 

l'ıam\ a\ ... ~il Haly~ 

i l. :>l .orı ı 11,10 - .ırk 111 eczıı 

ltonıo u 11,- l'clcron 

aldığı kadınlar , 
J1'I e~ ·r l riyle lılara yardım vaz1 e e 

gul olacaklardır. . lcllclırı" 
h ogı ğıJ 

imam Yahya, her 8 boJdıl 
ku ,e 

karşı bir taarruz "u etere 
500 11•· takdirde bu taarruzun . Je 1'ş 

şiddetle ve idam cez~sıt~r. ....1 

· etrrı•f 1 ı· t.,.ı•· 
lanacağını tamım... SeyfU 15 et: 

lmam Yahya oglu tf'yif1 
Ahmedi ba~ kumandan 

' :ı ... , (, • . • r~e 
mt§llr. 1teri 0i~ 

imam y ahya kuvv-c. ıtll'elf 
. disirı 1 

ram ve Evays ~a 
' 

bulunuyor. 
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~~ . f() DÜNYA HABERL-Eıii 
Ayak parmaklarının ınce \.\::~~~~~~~~~===~~-~--~-~~ 

• ve narın h . l • f ilmin yeni bir zaferi daha 
şa sıyet erı . 

Şeker hastalığının ilacı bulundu ~hnan profesörünün Is tan bula getirdiği 
kitaplar - Bir istihbar şefi nasıl 

başmuharrir olur ? 
. Onivenitenin yeni teşkilatı üze· bitirdikten sonra odasında istira • 
~ile Avrupadan bir çok profesör· hat ediyordu. Bu aralık balon ka -

ber celbedildiği malUmdur. Şimdi z.asına d.air kısa b.~r -~el~~~.f gelmiş 
111tlar kırkından sonra saz çalmn· tı. Ertesı Pazar. gunu bulun Lon · 

İl. lllecbur olacaklar. Çünkü hepsi ı dra ga~etel~ri yalnız o kıs.a haberi 
de llluayyen bir müddet zarfında neşrettıklerı halde (Daıly Ex -
l'ürkçe öğrenmeğe mecburdur. press) kazanın teferruatına dair 

Profesörlerin bu işi muvaff akı • sütunlar dolusu haberler vermeğe 
>'etle becereceklerinde şüphemiz :nuvaff ak olmuştu. 
Yoktur. Çünkü onlar sistematik bir I Bu işi beceren genç muhbir 
larıda çahşmağa ve bilhassa çok 1 (Christiansen) idi. Kaza haberi 
0~urnağa alışmışlardır. Her birisi gelir gelmez o gazete idarehanesi· 
~Uzlerce, binlerce kitabı, hem de nin bulunduğu (Fleet Street) so -
ılrni kitapları hatmetmişlerdir. Ne kağındaki bütün otomobilleri "mü 

rede kaldı ki Türkçe lisanını öğ • sadere,, etmiş, onları mürettiple -
renıneğe mahsus olan çeşit çeşit rin evlerine koşturmu~ ve kısa bir 
traıner ve kıraat kitaplarını az za müddet zarfında toplıyabildiği 
lılan zarfında kavramğa muvaf • 
f,Jc olmasınlar. 

mürettir,lerle gazt'teyi tekrar i~li -
yecek bir hale getirilebilmişti. On 

Profesörlerin hepsi uzun zaman <lan sonra derl.al ik! tayyare kira· 
2'\enı}eketimizde oturacakları için lamış vt>. bunları rla Fransaya yol -
lahit, ev eşyalarını da getirdiler. lamıştı. Tayyareler sabaha karşı 
~Unlar için husı!si müs~.adcler a · kaza mahallini gö&teren birçok fo 
•ndı, Gümrükten zaii cşy<l. diye !oğraflar getirmi~fo~·...!i. 

t:Urnrü!uüz geçirildi ve tutulan a · O gi•n ?azar ve gazete idareha 
e~rtıınanlara yerl~şt:rilcli. Bu na · neleri kapalı bulun h.ğ~ndan yal · 

ıl iılerinde en çok zahmet veren nız (Daily Express) yeni haberle -
~l'ler profesfülerin kütüphaneleri ri ve fotoğrafları basarak ve bü -
~\. Çünkü her birinin yüzlerce, tün gün ilaveler çıkararak Londra 

'illerce kit::.bı vadı, h<l.tliı. riyazi· halkrna satabilmişti. 
Ye;... · ·ı b. Al f (Ch . ' ) ' .. ·~ın gctırı en ır man pro e - rıstıansen ın o gün göster· 
10tiinün 6000 ciltlik bir kütüpha • diği bu muvaffakıyet, kendisinin 
neıi de lstanbula neldi. üç sene gibi kısa bir müddet zar • 

Bu 6000 dit kitap ---2Ü!J!r1ik~en fmda büyük-bir sıazetenin baımu
geçerken garıp bir hadise olmuş . natnrliğine tayin edilmesine se . 
tur. Gümrük muamelesini yapan her, olan hadisedir. 

ınern•r sandıkları muayene ve iç · .Y. .Y. "" 

ler~nde 6000 kitap oldu3unu te3bit Pariste açılan ve çoktan beri ka 
~~ıkten sonı;a, uzun müddet dü - , pannn müstcmlekat sergisinin Pa· 
t~2'\ü,, taşınmış,bir adamın 6000 rislilere bıraktığı hediyelerden bi· 
f ıtahı olabileceğini aklı almamış, risi (Cemil - Anik) isminde bir 
~-t e§yanın güı=ırül::ten bila re · dans mualliminin açtığı dans mek 

;ıııı &eçirilmesi için elinde emir ol· tcbidir. (Bali) den gelen bu mu · 
~iundan dolayı nihayet gümrük allim şimdi Parisli kızlara ve ka -

Y'&nnamesinin altına İmzasını dmbra şarka mahsus olan dans -
~bnağa mecbur kalmıştır. Bunun· ların oynaklıklarını ve ritmik ha· 
ı' 'beraber, bizim gümrük memur- reketlerini göstermektedir. Pa -
lruıın zihniyetini ifade eden şu risliler asırlardan beri şark kadm
•Öıled söylemekten de kendisini larının edindikleri mümarese sa . 
'1•1'hllmıııtır: · d ff 1 1 ~ ycsın e muva a nyet e oymyabil-
k' - "Hepsi iyi, resim almadan 
ıtapları bırakıyoruz, çünkü eli -

lıl. 

ltde emir var ca.ma, bana kalırsa 
~ adam binlerce cilt kitabı mut -
~lca burada talebesine t:atmak i -
~111 «etirdi !., 

d londranın büyük gazet:Ierin -
en birisi olan (Daily Exprcss) 

ilt~tesi sermuharririni değiştir · 
lıle'" &e mecbur olmuştur. Lord (Be-
~\'erbrooh) un gazetelerinden bi· 
rıai olan (Daily Express) gazetesi 
;~rrnuharririne senede 7500 İngi • 
12 lirası veriyordu. Şimdi bu ser 
llıuharriri 10000 lngili:ı lirası ma· 
'ti-. b· f'I · k · · . r ır ı m şır eh angaje etmış· 
ır. Bu .. . (Ch . . ) . nun uzerıne r!stmnsen 
~tninde bir muharrir o gazetenin 

t.'trnuharrirliğine tayin edilmiş -
it. 

b. Aslen Danimarkalı olan yeni 
t:·~:'lluharrir İngilteredeki gazete • 
• ' 11k ~öhretin: 1930 senesinde . . 
:· ti\~aa üzerinde uçarken patlıyan 
" .. 
d~ Y•nan büyük lgiliz balonu ha · , 
,, • 1 

<c eı~ne medyundur. O akşam 
~ '1rııtiansen) gazetede istihba • 
·'t !dine vekalet ediyordu. işini 

Jikleri dansları becerebilmek için 
çok uğraşmakta imi!ler. Çünkü a
sabın ve sinirlerin çevikle§tirilme
si demek olan bu dans hareketleri 
ni yapmak pek müşkül imiş. 

Şimdiye kadar fokstrot ve tan· 
goya alışmış olan dans talebesi bu 
mektepte çıplak ayakla dans edi • 
yorlarmış. (Cemil - Anik) te dans 
esnasında o yüzlerce, binlerce aya 
ğı tetkik ediyor ~·e yeni danslara 
istidadı olan ayakların sahibeleri 
ni seçip çıkarıyormuş. Yeni dans . 
ların muallimi: 

- "Her bir ayak parmağı ken
di ince Ye narin şahsiyetini ınüd
ı'iktir. (1\fodra) dansının bine ya -
kın olan hareketleri esnasında dan 
sedenlerin elleri sıra ile cicek ku~ 

, J 1 ~, 

bulut, durak su, ~elaleler, harp ve 
taş olur!,, Diyormuş. 

Bir çok kimseler şimdiye kadar 
iki kişi ile oynanan kaba ve teka
mül etmemiş olan dansların,, yeri· 
ne uzak şark danslarının hakim 
olacağını ve artık fokstrot yerine 
Mudra oynanacağını zannediyor -
lannıı. 

Dedikoducu 

Şeker hastalığına çok yıyen, 
çok içen insanlar uğrar. Şeker 
hastalığına uğrıyan insanlar, §e " 
keri yakamazlar. insanın içinde 
işliyen makine, şekeri hararet, 
kuvvet ve gıdaya çeviremez olur. 
Makine yavaılamıya, durmıya 
hatlar. Vücut zayıflar, adaleler 
buruşur. kemikler yıpranır, kud • 
ret zayi olur. 

Şeker hastalığına uğrıyan a " 
dam, doymaz bir açlık, dinmez 
bir susuzluktan muztariptır. Ya -
kdmıyan şeker damarlarda, şurup 
gibi toplanır. 

Şeker tedavi edilemezdi. Ya -
pılan bütün tedavi, vücuttaki 
mümkün mertebe azaltmak için 
gıdayı tan.zim etmektir. Bu saye
de bazı insanlar birkaç sene yaşı
yabiliyorlar. 

Şeker hastalığının tarihi bir 
faciadır. Fakat nihayet bu tarih, 
şerefli bir surette nihayet buldu. 
Bu şeref ,bilhassa Kanadalı bir 
doktora aittir. 

Doktot Banting adını taşıyan 
bu adam, umumi harp esnasında 
Kanada ordusu ile birlikte Avru• 
paya geldı ve kolundan yaralan -
dı. Bu yüzden kolu kesilecektı. 
Kendisi buna mani oldu. Daha so 
ra Loııdra ve Ontaryoda cerrah • 
Irkla mefgul olan Banting, cerrah· 
lıktan fazla bir para kazanama -
dr. Bilakis onun Antonyo da ilk 
ay içinde bütün kazancı dört dola 
rı geçmemıştı. 

Haftada bir dolarla geçinmek 
imkansızdı. Onun için Antanyo 
tıp mektebinde muavinlik yaptı 

ve bu sayede geçimini düzeltti... 
Doktor Banting, hu sayede 

her şeyden fazla, tetehbülerine 
kuvvet verdi. Onun en çok ehem
miyet verdiği bahis mideye haz
mı kolayla,tıran usareler yapan 

Banting, darülfünunun kendi
sine yardım ıçın verdiği bütün pa 
rayı harcamıştı. Köpekler bitmıt
tı. Fakat köpek bulmak nispeten 
kolaydı. 

Mesele şuydu: Tereddi etmi • 
yen hücrelerden çıkarılan esraren 
giz maddeyi, pankraastaki haz -
ma yardım eden ussareler istih • 
lak ediyordu. Bunu bu ussareden 
ayırarak ele geçirmek mümkün 
olursa, mesele yoktu. 

Henüz doğmıyan bir buzağı • 
Dr. Bauting nın pankraasında hazmedici us .. 

"pankreas,, tı. Kendisi ona dair are azdı. Banting bunun üzerin
yazılan her şeyi tetebbü etmişti. de çalışmak istedi. Mezbahaya 
Alman müdekkiklerinden biri gitti. Ussareyi aldı. Hazma yar .. 
Langerhans, Pankreasta yaşayış· dım eden usareleri bertaraf et • 
larını temin için hemen hiç çalış- ti. 
mıyan adacıklar bulunduğunu Muvaffakıyet mükemmeldi. 
ke§f etmıştı. Daha sonra Moses 
Baron, pankraasın hücreleri tered 
di ederek öldükten sonra bu ada• 
cıklar tereddi et.miyordu. 

Bunlar tereddi etmediklerine 
göre yapacak işleri vardr. 

Bantinç 29 yaşın.dayken bu 
noktaya vardı ve hunu düşüne dü 
şüne uykusuz kaldı. Ertesi gün 
T orantoya giderek tıp fakültesi 
reisi profesör Makleodla görüşüp 
ona izahat verdi, sonra darülfü .. 
nun laboratuvarlarının kendisine 
açılmasını rica etti. 

Profesör ricayı kabul etti. 
Bantinş sekiz hafta çalıştı. On 
köpek üzerinde tecrübeler yap • 

tı. 

Banting köpeklerin pankraas -
larını bağlıyarak, tereddi etmiyen 
adacıkların usaresini çıkarmıya 

çalıştı. Çıkardıktan sonra onu şe
ker hastalıklı köpeklere şırınga 

etti. Şırınga istenen tesiri yapı • 
yor, vücut zayıflayor. Doktor, se 
viniyor, fakat çok geçmeden kö
pek ''lüyordu. 

Köpeğe yapılan şırınga onu 33 
gün yaşattı. Halbuki bu köpek 11 
gün içinde ölecektı. 

Bantingin şekerden muztarip 
bir arltadaşı vardı. Banting, bu ,ı .. 
tıngayı arkadaıı üzerinde tecrübe 
etti. Fakat muvaffak olamadı. 

Genç alim, meyus oldu. Onun 
muavini doktor Best, ikinci bir 
şırınga yapılmasını tavsiye etti. 
Bu da yapıldı. Doktorun arkadaıı 
iyileşmiye batladı. 

Bundan sonra harikulade bir 
devir batladı. Yeni keıfolu • 
nan ilaca lnsulin adı verılmııtı • 
Amerikanın her tarafından halk 
akın. akın T orantoya geliyor ve 
yeni kqiften istifade etmek isti • 
yordu. 

Banting ile arkadaşları bu 
maddeyi geceli gündüzlü istih
sal için uğra,ıyorlardı. Günde iki 
insulin tırınpıı ile insan şeke • 
rin tahribatından kurtuluyordu. 

Netice f evkalide idi. Banting 
in kazandığı şeref emsa1ıızdr. 

Eğlenceli Hesap Oyunları 
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Adliyenin yanması etrafında 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

· d'l e• 

- Y an•ndaki uşak tamamen 
yaba.-ın mıdır, bir yerli mıdır? 

Onun karanlıkta harekatını takip 
edeme;..dım. Onun için üstünün a· 
ranıa1asını ben talep ediyorum. 

Humara: 40 
Bu adam Arsen Lüpenle dos • 

tu merdivenleri inerken, diğer ta 
rafa koştu; öteki merdivenden 
indi, kayboldu. 

Lüpen sinemanın kapısında 

dostundan ayrıldı. Bir otomobile 

bindi. Ayas paşada Ferah apartı
manı önünde durdu. Şoför Arsen 

Lüpenin yazdığı bir mektubu 3 
numaraya götürdü ve beş dakika 

<ilet tarafı l IDet •ptamrıO:I) 

ret mahkemesi reisi Turhan Beyin 
hazırladığı bir proje okunmuş, ya
zı ile tesbit edilmi§ bir tetkik esası 
olmak itibarile, bunun çoğaltıla • 
rak bütün reislere verilmesi mu -
vafık görülmüştür. Her reis, bu e· 
sas üzerinde iştirak ettiği ve et • 
mediği noktaları, ayrıca kendi dü
şündüklerini yazacak, önümüzde • 
ki Pazar günü ayni yerde yapıla • 
cak ikinci toplantıda tekmil mü -
talealar toplu bir halde gözden 
geçirilecektir. . 

Pazar günkü toplantıda, varılan 
neticeler umumi bir proje halin · 
de adliye vekaletine gönderilecek
tir. 

Polis, uşağın üstünü başını 

da aradı, küpeden eser yoktu. Son 
ra madamın kulağını tetkik etti. 
Küpeler kendi kendine düşmüş 
veya son derece rahat alınını~ gi
biydi. Kulakta hiçbir iz kalma-
mıştr. içinde 3 numaradan genç hizm~t.. Müzahir :balar 

P 1. f b çi kız cevap getirdi: Huk k · · o ıs memuru etra ta azı - ·u , tıcaret, ceza ve ıcra sa· 
tahkikat yaptıktan sonra macar Lüpen, otomobilde, cigara11nı hasında baronun teşkil ettiği mü -
memurunu ve karısını merkeze içerek sakin, memnun ve emin on zahir komisyonlarda, çalışmalal'ı -
davet etti ve sinema içindekileri beş dakika geçirdı. Otomobil tek· na devam ediyorlar . Bu komis -
sivil memurları gözden geçirmek rar Beyoğluna dönüp Madrit o - yonların teshil edeceği esaslar da, 
üzere çekildi. teli önünde duruncaya kadar bir tetkik edilmek üze."e, baroca ad • 

Kibar zat büyük bir teessür kere bile arkasına bakmamıftı. }iye vekaletine bildirilecektil'. 
gösteriyordu. Fakat polisin hiç • Otelin önünde otomobilden indi. Adliye teşkilatının muvakkat 
bir ~ey bulamamasından mütehay Hesabı gördü ve hürmetle bu ki - binalada dünkü faaliyeti esnasın· 
yirdi. Sinemamn sonuna kadar har zatın önünd~ yerlere kadar da da, bir hayli iş yapılmıştır. A -
meslekdaşını teselli ile meşgul iğilen kapıcıya: ğır ceza mahkemesi, dün ilk defa 
oldu. Sonra adresını verdi: "A - - Boş odanız var mı?. olarak bir davaya bakmıştır. 
yaspaşa, Ferah aparhmanı; nu • Diye sordu. Ona cadde üstün - AAır cezada ilk muhakeme 

mara 3.,, de 6 numaralı odayı vermi!lerdi. Reis Aziz, aza Kemal ve Murat 
Kendisi mu''tekaı't sefaret me· B k ·· l" t k' b u ırmızı yuz u, ma ruş ze ı a Beyler, müddeiumumi Nurettin B. 

muru olduğu için yeni olan ımacar kışlı adam Şerolk Holmesti. hazır bulunduğu halde, Sultanah-
tercümanını tanımak şerefine na- ilk defa Ar.en Lüpen ve Şer .. metteki İstanbul muallimler birli
il olamadığını, maamafih görüş " lok Holmes kapının önünde du - ği binasının orta kat salonunda 
meicten c_ok memnun olacag~ ını i- d s· ·1 k d 'l'\'or u. ıvı memur ar a a§ına celse açılmış, vazifesini, suiisti -
lave etti ve ayrıldılar. L'" · k upenı gösterere : mal ettiği iddiasile dava edilmiş o 

Sinema dağılırken M. Simon - (»ennıı ur) lan Osman Efendinin muhakeme-

~er de uşağıyla sona kaldı. He..., •• ,.•••• ••••••••••! si görülerek, bir hususun müzek -
es çıktı. Macar tercümanı mer • v 1 k kere ile sorulması için muhakeme 

keze bir defo daha uğramak la - a p u r e u u kalmıştır. 
zımgeldığını söyliyerek karısını Türk Anonim Şirketi Ü 
merkeze gitmiye razı etti. ~üncü cezada 

İstanbul Acentahğı Üçüncü ceza mahkemesi heye -
Localarda ve aşağıda kimse 

kalmayınca kibar zat uşağına Liman han, felcfoa: 22925 ti de Hikmet, Nusret ve Adil Bey· 
güldü. Uşak bir cigara · İstedi. f.,. Mersin Yolu lerle teşekkül etmiş, muavin Nu -
fendisi cigara paketını çıkardı. rettin Bey müddeiumumiliği tem -

- Dumlupınar vapuru 17 birinci ·ı t · k f 1 Bu gümüş tabakanın bir gözünü ıı e mı! ve mev u o mıyan, mev-
kinun pazar günü saat 10 da kuf olan bazı kimseler muhakeme 

açtı, içinden bir vida çevirdi. Di- Sirkeci rıhtımından kalkarak 
ğer bir gözü açıldı ve bir çift pır- edilmişlerdir. 
l - gidişte Çanakkale, İzmir, Kül.. Üçüncü ceza mahkemesince, dos 
anla küpe gözlerini kamaştırdı. lük, Bodrum, Rados, Marma-

Bu bir tırnaktan daha büyük, dal yaları yanan bu mevkuflar hakkın 
ris, Dalyan, Fethiye, Kal- d k' t k'f k 1 h şeklinde, çok zarif bir küpeydi. a ı ev ı arar an, ceza mu a -

M kan, Kaş Finike, Antalya, kemeleri usulü kanununun 127 ci 
ösyö Kerden, daha doğrusu Ar .. 

Alanya, Mersine. Dönütte maddesinin birinci fıkrası muci • 
sen Lüpen bu küpeleri çıkararak: bunlaı·a ı'la~veten Tatucu, Ana• b ince geri alınmış, bunlar, hakla • 

- Nasıl?. dedi. Bu akşamki mur, Kuşadası, Geliboluya uğ- rında hazırlık tahkikatı yapılmak 
mesaimizin mahsulü!.. 1 kt 

rıyaca ır. üzere müddeiumumiliğe götürül · 
- Mükemmel! üstat... iddia müı;lerdir. 

d • k' h 1 Karadeniz Yolu T e erım ı, er taşı şımdı stanbul Dün üçüncü cezada görülen 
da biner liraya satılabilir. Sakarya vapuru 17 birinci ki.. t d l k 

1 
ava ar arasında yakışı almıya • 

A w k lkt 1 A L nun pazar günü saat 20 de Ga-yaga a ı ar. rsen üpen cak söz söylemek, yaralamak, çal· 
P d .... ·· · d lata rıhtımından kalkarak gi .. ar osusunü gıy i. Locanın ka • mak, rüşvet almak, dolandırmak, 

İcra dairesi işe başlı yor 
İstanbul C. Müddeiumumili • 

ğinden: 

Bilumum icra daireleriyle ic· 
ra hakimliğinin Tophanede eski 
Askeri sanayi mektebi binasın· 
da 14-12 933 tarihinden itibaren 
vazifeye başlıyacakları tebliğ 

olunur. 

Dün serbest bırakma isteğile ha 
zı müracaatlar da olmuştuı-. Bu 
istekle müracaat edenlerden biri -
si de, adliye sarayının yanmasın • 
dan dolnyı tevkif · edilenlerden o· 
da başı Mehmet Ef. diı-. Mehmet 
Ef ., kefalete bağlan.'\rak serbest 
bırakılmasını istemiştir. isteği hak 
kında henüz karar verilmemiştir. 

Tahkikat ve dinlenen 
şahitler 

Yangın tahkikatına dün devam 
olunarak, adliye emanet dairesi 
odacısı Mustafa, Baro dairesi oda 
cısı Ali, dokuzuncu jhtisas mah -
kemesi odacısı Yusuf Efendiler 
şahit olarak dinlenilmişlerdir. 

lhmaJ. tedbirsizlik ve dikkatsiz
lik gösterildiği noktasından yapı
lan bu tahkikat, evvelce yazdığı • 
mız gibi, vestiyer Ethem, kapıcı 

Ahmet, odaba§ı Mehmet Efendi • 
lerle bunların amiri sıfatile Adli
ye daire müdürü Tevfik Bey hak· 
kındadır. Tevfik Bey hakkında, 

kendisi serbest olarak tahkikat 
yapılıyor. 

icra işi bugün başlıyor 

lcrateşkilatının Tophanedeki bi 
naya yerleşmesi bitmek üzeredir. 
Bu teşkilat bugünden itibaren e• 
saslı surette faaliyete geçecektir. 

Yanan ağır ceza, ceza ve istin -
tak daireleri dosyalarının yeniden 
hazıdanmaşı ı_çin, bu vazife Ken -

dilerine verilen müehleiumumi mu 
avinleri polis merkezlerinde çalı • 
şıyorlar. 

Yangında avukatların olduğu 

gibi. Hakimlerin ve müddeiumu -
mi muavinlerinin cüppelcri de 
yandığından, muhakemelere si • 

vil elbise ile çıkılıyor. Yeni retmi 
elbiseler yapılıncıya kadar, muha
kemelerde sivil eblise ile hazır bu· 
lunulacaldır. 

Polis müdürü Fehmi B., dün ak· 
şam üzeri tevkifhaneye gelerek, 
müddeiumumi Kenan Beyi ziyaret 
etmiştir. 

Belediyenin bir raporu 

Adliye sarayının yanması hak · 
kında belediyece bir rapor he.zır -

kuvvet bırakılması ıhma} e ı ııı 

b h b••t'" itf•' mekle bera er, emen u un 
iye kuvetlerinin adliye sarayı el t• 

1 

rafında toplandığı, altmış dör 
hortumun su veı·c1iği, su sıkınlltı 
çekilmediği, bu altmış dört ho~ • 
tumdan yalnız ikisinin Miınar S~. 
neın hamammda bir miktar benzıll 

\ bulunduğu için ihtiya·ı tedbir o\~ 
mak üzere hamamı ıslattığı yaıı 
maktadır. Bu suretle itfaiyen\t1 
yangın esnasında benzin depotı.I 
halinde bulunan hamamla ınet · 
gul olarak yanan bina ile kafi de· 

dil' recede meşgul olamadığı yolun . 
ki mülnhazalara temas edilıni!tır: 

İtfaiyenin yangın esnasınd11k1 

çalışma tarzmı bir kroki ile de 
tesbit eden belediye, raporund• 
bir müddet evvel İstanbuldaki dil' 
ireler, bu arada adliye binası hak' 
kında yaptığı tetkikattan1 bir yall' 

gın tehlikesine karşı alınacak ted 
birleri bildirdiğinden bahsederek, 

bu tedbirlere ait tebliğatın suretle· 
rini de çıka1·ltırmıştır. 

Rapora göre belediye, 9 rnarl 
1932 tarihinde adliyeye gönder• 
diği bir tezkerede binanın çatı • 

sında fazlaca kereste, eski evrll~ 
bulunduğuna, bunların çıkarılıns• 
sı lazım geldiğine, kontrol teıki -
latınm ıslahı, odacılarla nöbetçY 
lere yangın tehlikesine karşı pe 
suretle hareket edeceklerinin öi · 
retilmcsi lüzumuna işaret etınif • 
tir. 

Mes'ul kim? 
Adliye mahafilinde bu h~suıt• 

uzun boylu bir şey söylenilme • 
mekte, salahiyettar yüksek ma • 
rnakca vaziyetin burada etraflı er 
larak gözden geçirildiği ve vaJi-

yetin ne şekilde olduğu esaslı olı· 
rak öğrenildiği kaydedilmekte 

eli.. Bu itibarla mesuliyetin hd 
dut ve sumulü üzerinde karar 'il 
nıek, v~ziyeti esaslı surette öğrl 
nen yüksek makama aittir. İşa' 
ret edilen noktalardan mesuliyel 
teveccüh ediyorsa, · alakadarJ,ı' 

mesul olur. Bir guna mesuHyel 
teveccüh edecek vaziyet, tehdit 
alış ek!ikliği yoksa, mesele de 
yoktur. Hülasa yüksek makaD1~ 
burada yakından yapılan t~tkİ • 
katla, vaziyetin ne şekilde oldU • 
ğu tamamile öğrenilmiştir. Ad • 
liye mahafilinde söylenilenler k•" 
saca bunlar .... 

Bazı rivayetler .• 

Diğer taraftan, dün, adliye bl• 
d k 1 di!te Zonguldak, İnebolu, A-pısın an çı tı ar. O sırada eğer müzayedeye fesat karıştırmak da-

k 1 d yancık, Samsun, Ünye, Ordu, ar a arına önmüş olsalaı·dı aç - vaları vardı. Suçlu mevkiinde gö-

b&J• nası yakınında benzin deposu 
lanmıştır. Dahiliye vekaletine gön 1 . tt' ~ · ekil de . unmasınm, ıcap e ıgı ş 

derılen bu raporda, yangın gecesi b b I l k b' an•" t klar k k Giresun, Tirebolu, Görele, Trab 1 ı apının ar asına ve diğer rülenlerden bazılarının da, evelce 
lo,.• · · b zon, Rizeye. Dönü•te bunlara "°nın ıçme ir adamın saklan .. T mahkum olup olmadıklarının so -

lstanbulun başka semtlerinde de 1 0 11? a ar a~ı ara yanan 
111 

e • 
geçıt yerlerınden yıkılmak sur 

ıd .. laveten Ofa uğrıyacaktır. mıf 0 ugunu göreceklerdi. rulmasına karar verilmiştir. 
yangın çıkması ihtimali gözetile • ·oı· 

tile kısmen olsun kurtarılması 1 

rek, bu semtlerde de bir miktar r' 
kanını ortadan kaldırdığı, soJ1 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka ından : 
. . ~eliri tamamen Ergani Demir yolunun inşa11oa tahsis o!unan ikramiyeli ~o 5 faizli 1933 istikrannın 4.000.000 - liralı'< 
ıkıocı kısmrnı teşkil eden °8,, tertibi tahvillerinin kayıt muamelesine 9 ·Kanunuevvel - 1933 de başlanacak ll·Kanunusani 1934 
de nihayet verilecektir. 

.. Bu istikrazın A. tertibi hamiJlerinio, "B,. tertibinden aynı numaraları alabilmek için, 9 · Kanunuevvel - 1933 tarihinden t 3-
Kanunu~v~el • 1933 akşamına ((adar evvelce .. A,, tertibi tahvillerini hangi bankalardan almışlar ise yine o bankalara müracaat 
etmelerı luımdır. 

14 ·Kanunuevvel -1933 tarihinden 11 - Kanunusani - 1934 tarihine k3dar olan müddet zarfındaki satışlar umuma tahsis 
olunmuştur. 

Beheri yirmi Jira itibari kıymetteki 118,, tertibi tahvillerin on dokuz lira fii ihracına müterakim kupon faizi olarak yetmiş 
kuru, zam ~lun~u.şt_ur. B~ s~retle yeni tertip tahviller oo dokuz lira yetmiş kuruş üzerinden satılacaktır. 

Bu tertıbe ıştırak addebılmeıi, beheri yirmi liralık tahvil için beneçbi peşin ı 9,70 lira verilmesine ve mukabilinde Maliye 
Vekili ile Cumhuriyet. Merkez Bankasının selibiyettar imzalarını taşıyan muvakkat makbuzun alınrc&sına mütevekkıftır. 

Kayıt muamele.len bankamız dahi dahil olduğu halde Emlik ve Eytam, iş, O.s11anlı, Sümer, z;raat Bankalarının Türkiyede 
ki bilumu n şubelcrıle Istanbul ve lzmirdeki diğer bankalar tarafından yapılacaktır. 

Emlak ve Eytam, iş, Osmanlı, Sümer, Ziraat Bankaları şubeleri beher tahvil içi• 
ve üç taksitte tahsil olunmak üzere taksitli sahf telbillh ,estereeeklerdir. 

"S.. lİrall "in alınmak mütebakili ~ ay 
(!6l6j 

. e
odacı ve mübaşirler, adliye dıaır 

1 
sindeki demiı· koridor kapıların 
kapattıkları halde itfaiyenin bu~· ,,. 
ları açtığı, bu demir kapıların . 

. ·rıııe•' rayeti tahdit etmesi, gecıktı Jı 
.. k"" ld ~ . et otar• mum un o ugu nvay 

söyleniliyordu. a· 
Buna karşı söylenilen ~az~=O"' 

lahazalara göre de, benzın 
11

; 
· · e ıtı• sunun yakınlığı, yıkma ışın . dot 

k ·ı . . D ınir kor• 
teş ı et.memıştır. e bıJ" 

kapılarının açık veya kapal~ ... olı"' 
· yetı •· 

lunması da, yangının sıra aJll"r 
' tasında hiç bir rol 0Y11~1j. v• 
ı . dı. Çünkü çatı yekp~re ~o>"'"~ 
1 sol taraf merdivenlerı h• • 

··tuıı 
şakuli vaziyette, adeta su 

8
ud'" 

linde çatıya varan ateş, ç J<•' • 
yürüyerek, tekmil binaY•1;,,ıır· 

1 

dan &fağıya doğru ka~. tenifeJP 
Bu itibarla, buna kar~ı soY 

' ler de, varit sayılaınnZ· 



~-
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~nılak ve Eytam, iş, Sümer, Osman ı ve Ziraat Bankalarından:~ 
\'İli ~~liri t:lmameıı Erg-ani Dcmiryolunun inşasına tahsis olunan ikramiyeli ~o 5 faizh 1933 istikrazının 4,000,0UO, - liralık ikinci kısmanı teşkil eden (B) tertibi tah- -

erıunı kayıt muamelelerine 9 ı<anunuevvel 1933 de başlanacak 11 Kanunusani 1934 de nihayet verilecektir· 

1 
Bu istilı.ra~ın (A) tertibi hamillerinin, sahibi bulundukları tahvillerin (B) tertibine, iştiraklerini temin edebilmek üzere 9 Kanunuevvelden 13 Kanunuevvel ak~amı· c= 

a kadarki ilk beı gün bu kabil iştirak taleplerine tahsis edilmiştir. fi 
Bu mtıddct zarfında ı A) tertibi hamilleri tahvillerini evvelce aldıkları Bankalara ibraz ile aynı numaralı tahvilin tB) tertibi tah\'illerini talep edebilecektir. 

1
ı 

14 Kinunuevvcl 1933 tarihinden itibaren satışlar umuma aerbeıçe yapılacaktır. 
Beheri :lO lira itibari kıymetteki (B) tertibi tahvillerin fii ihracı ı A) tertibi kayıt muamel< s: ile (8) tertibi kayıt tarihi arasındaki müddetin faizi nazarı itibara 

'l.ıatak 19, 70 lira olarak tesbit edilmi~tir. 
Y ~ni tahviller 19,70 liranın def'aten ve peıioen tediyesi ,artile satılır. Ancak halkımızın bu ;stikraza iştiraklerini temin edebilmek üze:-e Bankalar aşajıdaki şart· 
1aıresinde tesbilit göstermeğe amadedirler. 
l - Peşinen beş lira tediye edıJmek şartile kayda ittirak olunabilecektir. 

, !. - Tahvil bedellerinin bakiyesini teşkil eden on beş lira üç ay ve üç taksitte tahsil olunacaktır. Bu suretle tahvillere fii ihracına nazaran otuz kuruş fazla te· 
" 1 ~e edilmiş bulunacaktır, ki bu da Bankaların bu muameleden dolayı alacakları faizi teşkil cdccekt:r. (6623) 

Türkiye Ziraat 
Bankası lstanbul Şubesinden : 

Mi Klnunue•Yel 933 tarihinden itibaren Bankamızm ki 
~leri adi günlerde bili fasıJa saat ondan on altıya, Pazar 
. illeri ondan on ikiye kadar muhterem miişterilerimizin em· 

rırıe açık bulundurulacaktır. (6860) 

~---·--- ~ı'ralık inhisarlar U. Müdürlüğü ı l. ı 
_____ A_lı_m_, _s_a_h_m_,_K_o_m_is_y_o_n_u_iı_a._nı_a_rı_....J~ Q D A L A R 

r· Pazarhkla "200,, adet selvi fidanı satın alınacaktır. Taliple· 

~ta ıartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere 

; 7,5 temınatlarile birlikte 20/12193) çarşanba günü saat 14 te 

~·da A!cm Satım Komisyonuna nıüracaatları. (6809) 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden : 
~ene ,30 ll11ci Tclriıı !l30 t:ırihlı kanun hükunılerinc göre tescil e<lıfrn:ş ol:ın 
'!he bı şirkederlnden A .. ıerik.ı tabiiyetli (Amcrik:ın Ekspres Kompani lnkorporetİ · 
Jııtr.de : lıerican Exprcss Company lncorporetit) ş:rketi bu kere mürac.ı:ıtla Türki-

1 rı kı faaliycti:ı= r:iha\ et verdijf ni bildirmiştir. Mez~tır şirketle :ıl:ikası hulıınaıı-
rı s . . 

~ 'tri r ete ve ıcabıııdn lcıa11lml ınıntakası Ticaret müdürlüğüne milracnat eyle 
ıl~n olur.ur. ~8· il ·933 (1099.ı) 

Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

Orhan Bey hanında 
kiralık oda~ar 
va r d ı r. Ta l i p 
olanlar V AKIT 
idaresine müra

caat edebilirler. 
' • a ~ 

0 

• 

1 

o 1 ·~" ,: ... ;._ .. l-~~·-J~ 
. . 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAJ-IAT .. ~ Ol;Q 

Nafia Ve aletinden : 
(2000) adet norma! meşe travers kapalı zarf usulile müna• 

kasaya konulmuştur. 
Münakasa 20 - l 2 - 933 tarihine müsadif Çarşamba günü sa· 

at 15 de Anlrnra'da Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında icra 
edilecektir. 

Taliplerin cari sen~yc mahsus Ticaret Odası vesikası ve te
minatı muvakkalelerilc bir!ikte aynı gün ve saatte kom:syonda 
bulunmalara lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri ikişer lira mukabilinde 
Ankara'da Nafıa Ve'dileti Levazım Dairesinden, fstanbuldao 
Haydarpaşada Liman işleri Müdürliiğiinden tedarik edebilirler. 

(6682) 

Devlet Demir yolları ilanları ( 

idaremize ait bir tarak makinesi ile iki çamur dubası 311121933 
pazar günü aaat 15 de bilmüzayede satılacaktır. 

Şartname tedarik etmek ·ve izahat almak isleyenlerin Hay· 
1 darpaşa işletme Müfettişliğine müracaatları. (6801) 



.-~----, 
Denizyolları B k J b J k 
Acc~t~cri~ EK: k: ~ K:r~bap u a a a 1 

i Tel. 42362 - · Sırkeci Mühürdarzade 
Han Telefon 2~740 

1 

Bartın yolu 
BU RSA v_ap~ru .. 14 bi-

rıncı kanun 

Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 

Akçaşebir, Ereğli, Zonguldak, 
Bartın, Amasra, Kurucaşile, 
Cide'ye. Dönüşte Kurucaşile, 
Amasra'ya uğramıyacaktır. 

(6831) 

Karadeniz 
Sür'at Yolu 

Gülcemal .v~p~ru .. 14 
, Bırıncı Kanun 

Perşembe 20 de Galata rıh
tımından kalkacak. Gidişte 
Inebolu, Samsun, Ordu, Gi
reson, Trabzon, Rıze, Hopa' 
ya. Dönüşte bunlara ilaveten 
Pazar, Pulataoe'ye uğraya-
yacaktır. (6832) 

lmroz 
UGUR 

yolu Sumer Bank 

Tenz·ıatı 

Ko~ırm a nıo~ 

• 
için 

vapuru 15 bi
rinci kanun 

Cuma l 5 de Galata rıh· 
tımından kalkacak gidişte Ge· 
libolu, Lapseki, Çanakkale, 
lmroz'a. Dönüşte bu:ı ! ara ifa· 

Y rli Ma r zarına 

v~tea Şarköy'e uğrıvacak· 
tır. ı (.878) 

Karadeniz yolu 
VATAN vapuıu 16 birinci 

Kanun 

Gumartesi 20 de Gala!a 
rıhtımından ki:lkacnk gidişte 

Ioebolu, Sir op, Samsun, Gi· 
reson, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönü,te bunlara ilaveten Pa
zar; Sürmene, Fatsa, Ünve'ye 1 
u2'ravaca k tır. "168791 1 

• 

Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası 
rnünasebetile 0/o 10 tenzilat 

lstanbul: Babçekapı caddesi 1 Beyoğlu : istiklal caddeıi 1 Ankara: Çocu'csarayı caddesi 1 , .......................................... .. 
: ........................................................ : 
: 3 K O = 

i:. • • • :.: Satın ıılma Komisyonu ıl~nl an .......... ................................................. 
l\f. 1\:1. V. Satmalma komis

yonundan: 

Deniz levazım satınalrna 
Ko o unda · 

10752 kilo Yaş Sebze: Açık münakatası: 6/Kanunu1aoi/ 1934 
Cumartesi gUaü saat 14 de. 

30 Ton Benzin: Kap ah zarfla münakasası: 6/Kinunusani/ 1934 
Hava ihtiyacı için pazar • Cemartesi günü saat 15 de. 

Iıkla 41 kalem fotograf mal • Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan iki kalem eşya-

' 

1 
· t I kt lha ıun münakas.:ıları hizalarınclaki gün ve saatlerde yapılacagw mdan 

Askeri Fabrikalar ilanları zemesı sa ın a ınaca rr. . -
lesi 8- 1- 934 pazartesi günü ı şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve mezkur malzeme· 

86 kalem 
yi itaya talip ol a cakların da münakasa gün ve saatlerinde Ka· 

saat 10,30 dadır. Taliplerin sımpaşada Deniz Levazım satmalma komisyonuna müracaat· 
liste ve şartnameyi g·örmek f;m. (68!>9> 

Çeliğin ihale 

nü hakkında ; 

•• uzere her giin ve pazarlığ·a '-
gu- iştirak için de o gün ve vak -

tinde muvakkat teminatları 
ile birlikte Ankarada l\f. 1\1. 

Kapalı zarf suretiyle münkasa -

sının 1- 2-934 tarihinde yapıla -

cağı ilan edilen yukarıdaki malze· 

menin ilanı Cümhuriyet ve Yakıt 

gazetelerinde geç neşredildiği ci • 

hetle ihalesi gene kapalı zarf su

retiyle 3- 2- 934 tarihinde saat 
14 ~ ~apılacaktır. Alakadaranın 
rnal~u olrn ' .. "l " a:~ u~ere ı an olunur • 

(6788) 

1068 #ton Lave 

Marin kömiirü 

V. Satınalma komisyonuna 
müracaatları. (3425), (6852) 

l LAN 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Posta ve telgraf ve telefon müdü 
riyeti umum iyesi vekili Tahir Be
yin Beyoğlunc.la, Sakızağacında 

Küçük Kırlangıç sokağında 19 

No. lu hanede mukim Galata 

Voyvoda posta sabık müdürü Q .. 

hanyan Ardaşez Efendi aleyhine 

ikame eylediği alacak davasının 

cari muhakemesinde yevmi mu -

hakeme 7 - 12 - 933 saat 10 
Yuka.ıd-'~· malzeme dd 1 h" hk kaı.•.\lı dn mü eaa ey ın ma emeye 

. tarı - ge mes i :;ın v gun mu e e ı a· zarf suretiyle 30- 12- 93J . 1 1 · • • 2·"\ ·· ""dd ti ·ı ~ 
hınde saat 14 te ıhalesi icra edile- nen t~blig:.\t icra edildiği halde 

cektir. Taliplerin şartnarn · · yevmü I:'..~::ı<urda isbatı vücut et-e ıçın 

her gür. öğleden sonra münakasa· 

ya gir.-ıek için de o gün teminat 

(ve te;{Hfat ile) müracaatları . 

(6768) , (10347) 

aı.:.tbl: IHEIDIET ASDJ 

• 
Neorlyal llDdllrU : l?l'nlC Ahnıct 

VAK 1 T Matbaası - lıt:ıııboJ 

memesi l:.usebile yiı·mi gün müd .. 

detle adiyen gıyap kararının teJ:.. 
liğine karar verilmekle yevmi mu .. 

hakeme olan 13 - 1 - 1934 sa
at onda mahkemede isbatı vücut 

etmediğini z takdirde gıyaben mu• 
hakeme cereyan edeceği cihetle 

adi gıyap kararı makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (9653) 

D 

Kumbaranızı 

İçinde kaç kuruş bulunursa bulunsun, 
mutlaka bu hafta içinde, iŞ BANKASINA 
gidip boşaltınız •.• Milli Serveti yükseltmiş 
olacaksınız !.. 

Kumbaranız yoksa .• 
Bu hafta içinde muhakkak bir kum bara 
alara~~ pnra biriktirmeye başlayınız .. 

Gelecer< sene tasarruf haftası za-

'I 

koşuyor 

Samsun: Bankalar cadd••ı 

. - ~4·,. 
• • .. 4 ........ 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklan müteha!$İ 
Cuma pazardan batka günl / 

sab3hları (9 - 11) Beyoğltl f 
Taksim - Altın bakkal num'J 
Telefon: 42519 öğleden sonra I 
(6 2,5) htanbul DivanyolıJ ~ 
mara 118 Telefon: 22398 per';I 
be günleri sabahleyin Beyoğl~ J 
ki kışlık ikametgahında fuY 


