
Sayıla 12 

Yerli ve Avrupa liumaşlarmdan kusursuz ••••I 
Ismarlama elbiseler 20 liradan 

bşalar. 

Hazır pardesü ve elbiseler fevkaJade ucuzdur. 
••••Eminönü, Kazmirci Ali Riza miiessesatı •••• 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
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VAKiT 

Telefunken, Radyo Mevsiminin en yeni '1e 
en Mükemmel bir modelini Taktim ediyor: 

TELEFUNKEN 650 WK 
RADYO GRAMOFON 

Hassasiyet, kuvvet ve azami tefrik kudretine 

malik super heterodin sisteminde bir radyo 

ahizesile, Musikiyi aynen iadedeki sedakatfle 

temayüz eden elektrikli Gramofon, Şık ve zarif 

bir Möbilya içerisine vazedilmiştir. 

EN MÜŞKÜLPESENTLERİ BiL TAM MANASILE 
TATMİN EDECEK YEGANE MUSiKİ ALETiDiR. 

TELEFU KEN 
BOURLA BiRADERLER ve , •• ve SATll: •AOAZAL.ıun -548 Yekün 42392 

Galata Maliye Şubesine borçlu Bank Belej Butla Tıranjin 
Aksaraydc1 Sinekli bakkal Redif paşa konağında mevcut mahcuz 
tütünlerinden balaya yazıla cem'an 42392 kilosu bu ayın 23 ne 
müsadif Pazartesi günü mezkur konakta açık arttırma suretile 
satılacaklar. Müzayedeye saat onda başlanacağmdan tafsilat al
mak isteyenlerin daha evvel Galata Maliye Şubesi Tahsil me
murluğuna ve yevmi müzayede günü Sataş mahallinde Maliye 
memuruna müracaatları. (245) 

KARYOLA"e~~~;~:s~şya 121
/2 liraya 

Sirkeci Ebüssuut caddesı Tel. 22652 

Uke 
karyola 

Çocuk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemı çelik )'aylı, beyaz IAke ve muhtelif renk 
lerde karyolalar hastane ameliyat odalan malzemeleri ucuz fiatla satılır Her türlü 
ölçüye ıöre sipariş dahi kabul edilir. l'abrikada ve l<:minonü. Sellnlk Son• 

mar•e•I ve Yerli Mallar Pa.zlranda d:ı avnı fiatla satılır 

• ~ ~ • • • • - • .. ' ~--- • ' • - • • • ~ • 1 t 1 ' ; _ .. ~} • • : • • • • • ; ~ ~ 

Anneler Artık 
Çocuklarınızı daha 
ucuz ve daha güzel 

giydireceksiniz ! 
ipekiş 

çocuk elbiseleri de 
yapmıya başladı 

Çocuk elbise ve man
toları, iç çamaşırları, 

şapkaları,çocuk eşarp-

ları ve saire ... 

Dlşilnme iniz! 

Fiatlar evinizde yapacağınızdan daha ucuzdur! 

Mağazalan 

Mevsim Sonu 
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Tenzııa• 
Sultanahmet 1 lncl Su1Jı hukuk _...-

mcalndcn: o."' 
Panga'ltıda Kaya aokafnıda IS6 ~ 

hanede mukim Tıngır Antuvan EfeJı aflJ' 
Anadolu Demlryolları ılrkeU aleyhine l1', 

eylediği numaralan zirde muharrer 20 edil • 
hamile muharrer hlsııe aenedatı zayi -' 
mıo olduğundan bu baptaki aened&t b-1' • 
da. ıirket tarafından tediyeden merıınulY'_... 
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datmrn ahara tediye edilmemest b~ ısıJf 
gazete ile 11An buyurulınaama )tarar v~)· 
olduğunu mUbcyyln uan varal<asıdD' ( ... 
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Telif 
...... Albaa .. ,.,..._.. 

Fikret Adil' in 
Ba yazıma• okaJ1111D 

Mektep kitaplan 
Kitapların Devlet matbaa•• tarar... . 
elan ba•ılma•ı ve basılamıyanlana ·! 
mflnakaaaya .konması tarıtftarlan -. _, ~· : 

16 ncı Yıl • Sayı ı 5'81 f'f/l&rlr Tel.tonu: UJ'/9 - Kinuaauni <1 md •1> - 1933. idare Telefona: %4370 Sayısı S Kuruı 

Borsada Gazi Hz. nin 
dünkü tetkikleri 

~.!L~~~rba*-1.!1- 1>il savaşında Istanbul 
Kaçan tren, 

İpekiş fabrikasında, askeri hastanede 
Buru Halkevinde tqplanaıı azaya ReialcGmhur 

Hurfttleriala •l1 mlan ye lıe-dlyelerl 

Gazi Hz. nin Bar1adald 

köfklerl 

,~ğaoğlu 

Deyle bir hasbihal 
D 

Borsanın dünkü 
•• •• gunu Akl için tarik birdir, derler. Ne 

Yanlıt bir söz! Birçok akıllı adam· 
lar beynindeki ihtilafların yegane BURSA, 19 (Huımi muhabi • 

rimizden, telefonla) - Reiıicüm· 

Makinisti meğer kö
mür albnda haşhaş 

kaçınyormuş ! 
lSKENDERJYE, 19 (A.A.) -

Mııır zabıtası, Romanlardaki va• 
kayii andıran hir talam bidiae • 
lerden sonra bir trenin 'kimür va• 
ıonunda 30 paket bqhq müaa • 
dere etmiftir. 

Rum-Mani iamiadeld hudut ia· 
tuyonunda sümrük memurlan 
makineyi ziyaret etmek iatemiı • 
lerdir. Makiniat bunlann üzerine 
ııcak ıu ırkarak hareket etmittir • 

Gümrük memurlan kaçar gibi 
yaparak Jilrihnekte olan trene at· 
lamıılar ve makinilti zapta mu • 
vaffak olmuılmdD'. 

Gümriik memuları, kıimürler 
albnda aizli 30 paket haıhaıı 
ljılmuılardır. 

PeştamaJla dolaşmak 
Aydın havalialacle tarihe 

lranp,-
1 Z M 1 R , 19 (Husul) -

Aydm bavaliıindeld ldiylercle bu
lunan kadınlar artık aokaklarda 
peftemallara büriillerek dolat • 
maktan vazı~ karar ver • 
mitler ve bu brarlarmı tatbika 
baal•mqlacbt. 

J Z M J R , 19 (Ht111111) 
Eyltlla kadar rümriildere relen 
mallann tufİ1etİ karan buradaki 
alakadarlara bildirildi. 

ıc:,ebi aklın muhtelif yolları olma· 
bur Hz., bugün ıaat 13 buçukta Tı•murtaş Han aıdır. Siz, Şevket Süreyya Beyle 
dairelerinden ayrılarak Bursa • 

~t~nızdaki kültür, zaman ve te • Çekirge yolu üzerinde yeni ya • evinde mahpustur 
aa lki farklarına rağmen pek ala pılmı• ve henüz ıuyu ıelmemit Lo d 19 (A .ı.) R 
n asabi)" d" . E"' b" • . :ı a ra, ·" - euter . . - ır ınız. ger, ırınız ·ya· olan modern kaplıcayı ıezdiler. T h 

nı sız d k ıjanıının a • 
d . _ .·. onmuf bir.Ariıto. mantı. ı, b k banyo ve - Bı"nanın ütün a samını b b" 1• ıgerınız canlı ve ılml bır retonk- ran mu • ır ' 
le h k d istirahat yerlerini görerek izahat 25 klnunuev • 

are et etmif olmasay ınız... ve malUınat aldılar. 
Onun içindir ki, Şevket Sürey· velde saray na· 

Ya Bey, ıize, kendi telakkilerinin Sonra, otomobilJe lpekit do • zırhğıadan az• 

~enüz son §eklini almadığmı, ve kuma fabrikuına ıittiler. Burada ledilmif olan Ti· 

h
er canlı uzviyet gibi mütemadi fabrikanın hemen bütün dairele· murtaı Hanın 
a.rekette olduğunu ıöylediği va - rini dolıııarak nasıl çalıtıldığını evinde ııkı bir 

kıt, ıiz enu, tekarrür etmemit müp· yakından gördüler. Fabrikanın tara11uda tabi 
hem ve bulanık fikirler irinde bo· müdürü ve mütehuıııları, tara - tutulmakta ol· Ti H 

:r h l"ka ·ı dugu· nu ve bi!· munaş an ~la.yan dağınık bir kafanın kendi fından verilen iza atı a a ı e 
kuvve mahpus belinde bulundu· Periıanhğını itirafı gibi aldınız. dinlediler. 

Ç·· k tunu bildirmektedir. 
un ü, ıizce fikir dünyası, Eflatu• ( Alt tar,,,ı 2 inci ıagılamızdadır) Timurtaı Hanın dıtarı çıkmaaı 

llUQ ıemaıı gibi bir takım ezeli, r 
•a.b" nrnn=::z•!!!!!!!!!!:"'.:==========::;:; menedilm"ıtir. ıt ve mukaddeı mefhumlarla ii:i!i!a!r.!!!!!SP.!ö::UiilL.w:niif:=:t::::: .. :. 
dol d 8 b [Bizim haber aldığımıza göre 

u ur. u mefhumların ka1u e- Bugu"nku" sayunız h lad be bu zatın böylece apsine Iran hü-an ri hiç değitmiyen tekille· 
ri • "mJ kUınetince haber alınan müthiR , Ilı eri, mertebe ve mahiyetle- l6 ~ 
ri v d bir suiistimal sebep olmuştur.] h .. ar ır ve ilim bunları keıf etmek 
b uneridit ve ilim o adamdır ki, f 

Unlan muayyen bir takım dütün· f 
1
1 

Ce kalıplan içinde (enzan. am. i SaJJfacbr. 32 Sa11fahk 
~eye) arzeder. Fakat, cihanı, i Hatıralar ve Vesikalar J 
ılnıi metot zaviyesinden ıörmeie ı· Uivemizde: i 
alıtnııı bir kim.eye ıöre bu statik Çanakkale - : 
diitüııce tarzının skolastikten biç ı 
farkı yoktur. 

1
• • Muharebeleri 

Galileyi, idama malık6m etti • Cemal Pa .. ya g6re 
.teıı ıizin kullanmakta olduğunuz 
--.ktır. Bumuharebe1erin 

Walnap Kadri 
(Alt taralı ı unca ıagılamudadır) 

faydası 
. .. -· .. -· ................... ·- .. ··-·- ... ... . . . ... 
. :~::~::·:~_:::;:;·::1 :·.::.;:-: .. :: ..... ı-·· 

BUGON 7 inci ıayıf amızda: 
Güzel san'atlar 

5 inci sayıf111111zda: 
Amerikada yeni mezhep 

Sinci ıayıfamızda: 
.Kralları ayağa kaldıran 
bir Türk sefiri 

6 ıncı •ayıf amızda: 
llkmektep çocuklann:ı 
bedava kitap verilebilir ı 
mif 

Söz derleme heyeti tarafından ayrılan enc&mea 
meaai•ine devam ediyor .. 

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

Gümrükte Cesur kadın 
Teşkilat için gelen 
Amerikalı müte
hassısın fikirleri 
Gümrük için getirilen Amerikalı 

M. Vorfelt "gümriik rehberi,, ne 
gümriik teşkilatımız hakkında şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Dahili ticaret ve ihracat eı -
yuı için aynca gümrük teıkilatı 
ihdasına lüzum ve ıebep yoktur. 
Bildiğim hükümetlerin hiç birinde 
de böylece ayrı bir tetkilit yapıl -
.. ........ oı .. ola bu aibi -.ua -
~ ....... 

maifamma taftiflle il& ·ec1mr. 

M. Yorfelt 

Gümrük teıkilitı daha ziyade it· 
halat eıyuı üzerinde temerküz e • 
der ve ıarpta, Panama müıteena 

olmak üzere hemen hemen bütün 
( Alt taralı 2 inci •a11ılanuzdadır) 

Avrupadan cenubt 
Amerikaya gidiyordu 
Hasta olduğu halde hareket 

etti. Şimdi kayıbta 

PARIS, 19 (~.A.J - [aydi 
Haileyi bulmak için J&Pda bü 
tün araıhnnalar bot& titmittir• 

Mumaileyhanın hareketi eı • 
nasında ıiddetli bir humma buh· 
ranmdan mutzarip bulunmakta 
oldufu haber veriliyor. 

[Bu cesur kadın Cenubi Ame -
rikaya gidecekti. Onu aramak Ü• 
zere meşhur İngiliz kadın tayy~ 
rccisi Mollisonun tayyare ile 
çıkacağı haber verilmektedir. 
haberler kadmlann f edakarlıkt& 
ve cesarette erkeklerden hiç aşa
ğı kalrnadıklanm gösterir.] 

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

- Affeder•ln Polis Efendi, sabık ba' memur Ce111al beri• 
evi nerededir ? 

- Cemal bey slz•lnlz a beyim •• 
- Onu blllroru m, ••n evi 11ö•ter • 



BZI 
Bulgar hükfımdar .. 
]arının çocuğuna 

ait dini merasim 

Mühim bir ihtilAf doiwdu 

- - Bulgar l(rallçeaı

!OFY A, 16 Kanunusani · 
Bulgar kralının yeni dünyaya tl· 

ılen kızının vaftiz merasimi dü~ 
ıarayın, hususi kili!esinde yapıl -

mııtır, !Merasimde Sofyanın en 
'ükac ·, tabakasına mensup zevat 

hazır 1:_ ... ~·~"UUftur. Meclisi meb'u· 
an r~:.:_~1alinof çocuk vaftiz e· 

'dilirk~ elinde tubnut ve kral 
Boriıin validesinin hatırasına 

hünnet eseri olmak üzere yeni do· 
ğan prensese Mari Luiz ismi ve -
rilmittir,,. Vaf.tiz merasimine Sof· 
ya metrepolidi Stef an riyaaet et • 

1 

mittir~ Bu suretle yapılan dini 
meraaim Ortodoks liilisesi adabı 

dairesinde icra olunmutıur. Ma • 
lumdur ki Papa prensesin validesi 
ltalya kralı hanedanına mensup 
olmak itibarile çocuğu hakkında 

yapılan dini merasimin Katolik 

papasları tarafından ve 4<atolik 
usulleri mucibince icrası lazım ge
leceği iddiasında idi. Halbuki 
Bulgar Ekaarhhğı buna şiddetle
itiraz ediyor, vaftiz merasiminin 
kendileri tarafından yapılması 

hususunda ısrar eyliyordu. Vaftiz 
merasiminin bahsettiğimiz surette 
yapılmasile bu mesele filen hal • 
ledilmif oluyor. 

V AKIT - Karilerim iz hatir • 
larlar ki iki gün evvel Romadan 
gelen bir telgraf Papalık maka • 
mının b\1 vaftiz meselesinin bu 
suretle neticelenmiş olmasından 

dolayı heyecan içinde olduğunu, 

hatta Papanın Sofyadaki mü • 
messilini geriye çağıracağını bil-

airiyordu. Papanın Sofyadaki ve
kili Bulgar beıvekiline doğan 
prensese yapılan dini merasim • 
den dolayı protestoda bulunmuf, 
ve keyfiyeti Papaya ihbar edece
ğini söylemiıtir. Anla§ıhyor ki, 
hadisenin bundan sonra yeni bazı 
neticeler vermesi ihtimali var • 
'dır. ,,__.. __________ ...... ____________ , 

f n. ~ ı ~ e nı ı i ı e r ! 
Her meJeğin en kıdemlisi kimlerdir 

ve meslekleri üzerinde neler 
düşiinürnrl:ır '( 

Bir kaç güne kader 
okuvecq~ ır;enız 

Toplıyan . A. ~ırrı 

VAKiT 

Amerikada borçlar meselesi 
-···················-·····-···· .. ··--·······-···· .. ·-················· 

Yeni ve eski Reisicüm
hurlar ittifak ettiler 
Cihanda iktısadi muvazenenin 

yeniden temini neye mütevakkıftır? 
NEW-YORK, 19 (A.A.) - M. 

Hoover ile M. Roosevelt harp borç 
ları meselesinin acilen ve vakit 
kaybedilmeksizin halledilmesi lü • 
zumunda mutabık kalmıtlardır. i
ki reis 15 kanunuevvel taksitini ö
demi§ olan medyunların acilen 
borçlarından tenzilat yapılmasını 
istemelerine müsaade bahtolacak 
bir esns bulabileceklerini ümit et • 
mektedirler. 

Müşarünileyhima bu vasıta ile 
cihan iktisat konf er anımın in ika • 
dım tesri edeceklerini ümit edi • 
yorlar. 

Ayni gazete, hariciye nezareti • 
l!i.ı! Va§ington hükumetince dinle
nilmesi kabul edildiği takdirde in· 
~ilterenin mütalebatını aerde ha • 
:zır olduğunu beyan etmekte bulun 
duğunu ilave ediyor. 

M. Hoovere göre cihanda ikti • 
sadi müvazenenin yeniden tesisi 
maksadile yapılacak umumi teıeb 
hüsün eaa11 lngiltere'nin altın mik· 
yasma dönmesi olmalıdır. 

New· Y ork Times, M. Hoover ile 

M. Roosevelt'in itilaf etmiş olma· 
larından emin değildir. 

Bu gazete diyor ki: "M. Hoove· 
rin muayyen ve ihtimam ile vücu· 
de getirilmiş hususi bir planı var -
dır. 

Her ne kadar bu planın mükem 
meliyetinin M. Roosevelt'in bunu 
kabul etmesine mani olduğunu söy 
lemek doğru olamazsa da iki saat 
arasındaki son konferansın netice 
si, M. Rooseveltin kendisinin hu • 
susi planım vücude getirmeği ter
cih ettiğini göstermek olmuştur. 

Bir taraftan da devam 
eden harbe çare 
bulunamıyor! 

CHANGHAl, 19 (A.A.) - Mil· 
Jetler cemiyetinin vaziyete kar~ı 

koymak hususundaki muvaff aki -
yetsizliği şiddetle tenkit edilmek • 
tedir. 

Bütün memleket, Nankin hüku
metinin arkasındadır. Tedafii bir 
harp yapmağa ve Y ehol eyaletinin 
istilasına mukavemet etmeğe ha • 
zırdır. 

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

Gümrükte 
TeşkllA~ için gelen 
AmerJkalı miltebas

sısın flklrleri 

(Baş tarafı l inci ıayıfanuıda) 

hükumetlerde eıya kıymetinden 
ziyade biribirine yakın e,ya grup· 

Yunanistanda 
1 

Dahili vazfye ve 1\J. Venize
loaun beyanatı 

ATlNA, 19 (A.A.) - Gazeteler 
eıki başvekil M. Çaldaris ile M. 
Venizelosun intihabat hakkındaki 

beyanatını neıretmektedirler. 

M. Çaldaris, intihabatın, fırka -
lar haricinde bir kabine tarafın • 

An ta yalılar 
Gazi'yi karşıfamıya 

hazır'anıyorlar 
ANTALYA, 19 (A.A.) - Bu 

gece cümhuriyet Halk F ırkaaı mah 
felinde bütün memleket te§kilat 
mümeasilleri, cemiyetler rüesası, 

tüccar esnaf ve ha)k mümessille -
rinden mürekkep ikinci bir içtima 
aktedilerek ıehrimize teşrifleri 
beklenen büyük halankar için kar
şılama proğramı hazırlığına de • 
vam edilmittir. 

istikbalde bulunmak üzere civar 
köylerden yüzlerce köylü hazırlan 
maktadır. Şehir sokakları taklarla 
donatılıyor. Antalya, sevinç için • 
dedir. Bayramın birinci günü bat· 
vekil hazretlerinin de gelmelerine 
intizar edilmektedir. 

Gazi Hz. nin kötküne bititik sa· 
hada yapılmağa başlanan büyük 
çocuk bahçesinin yapılmasına de • 
vam edilmektedir. 

MübadiJ bonoları 
Emlak müzayedesinde 

kabul edilecek 

1ZMIR, 19 (Hususi) -
Maliye vekaleti buraya cönderi • 
len bir emirle firari Rumlardan 
kalan emlakten bedelleri sekiz 
taksitte ödenmek üzere satılanlar 
için yapılacak müzayedelerde 
mübadil bonolarının kabul edil -
meıini bildirmiıtir. 

CENEVRE, 19 (A.A.) - Kırk 

saatlik mesai haftası konferansı 
verilmiş olan takrirler hakkında 

henüz karar vermemiştir. Ancak. 
müzakereler esnasında Fransız hü
kumet murahhası M. Picquenard 

ları esa11 üzerine tasnif edilmİ! 

tarife mikyaıı üzerinden gümrük 
resmi cibayet olunur. 

Müttehidei Amerikada cümhuri· 
yetçiler (himayei ticaret) ve yu • 

dan yapılmasını iltizam etmekte - mesai saatlerinin tenzili itsizliği 
dir. tahfif edebilecek bir amil olsa bi-

M. Venizelos verdiği cevapta si- le bu hususta yegane amil olmadı· 

kariki esas üzerinden tatbikat 
taraftarıdırlar. Demokratlar ise 

kıymeti e§ya esasına taraftardır -
Jar. 

Türkiye de kısmen sıkleti eıya 
ve muamele vergisi namile de kıs· 

men kıymeti e!ya üzerinden mat -
ruh muhtelit bir gümrük cibayeti 

usulünün mevcut olduğu görülü • 
yor. 

- Gi.imıük komisyoncusu nami
le bir sınıfın mevcudiyetine li.izum 
var mıdır. Böyle bir sınıfın güm -
ıi.ik muaınelfıtile iştigali saha ve 
hududu hakkındaki fikirleriniz ne-
d. ? 
ır .. 
-Tacir, kendi esas işile mefgul 

olduğu için gümrüğe ait işlerini, 

yasi mes'uliyeti olmıyan bir kabi -
nenin intihab-.tın serbestçe ve sü -
kun içinde yapılmasını temin ede· 
miyeceğini ve intihap kartıhkların 
dan tevellüt edecek mes'uliyetin 
tamamen parlamento ekseriyetine 
terettüp edeceğini bildirmektedir. 

ATINA, 19 (A.A.) -M. Veni· 
zeloı Atina civarında bir ipek f ah· 

rikaıını gezdiği esnada demiştir 
ki: "Bütün kuvvetimizle sanayii in 

kitaf ettirmeğe ~lıtmamız lazım
dır. 

Nüfus meseleleri beni çok meş 
gul etmektedir. Nüfusumuz herse 
ne 90,000 artmaktadır. Ziraatten 
beklediğim, köy halkının hayat se· 

viyeıini yükseltmektir. Fakat, sa -
nayiimizde de artan nüfusumuza 

bu kısmı meslek edinmiJ olan bir geçinmek imkanlarım temin etme· 
!ahıiyete vermeği ve takip ettirme· sini bekliyorum.,, 
ği tercih eder. Bu, iş bölümü mef· 

humunun icap ettirdiği tabii bir 

keyfiyettir. Her memlekette de 
böylece gümrük komisyoncuları 

mevcuttur. 
Fakat gerek tacirin ve gerek 

komisyoncunun, muamelede güm • 

Bir haydudun idamı 
BENDZIN, 19 (A.A.) - Bir 

posta müvezziinin parasını almak 
kastile vahşicesine öldüren, Mü • 
vezziin imdadına koşan bir polisi 
de katleden haydut Knapik, hapis 

rükle teması, zaruri olan hallere hanenin avlusunda asılmak sureti
inhisar eder ve etmelidir. Yoksa o 

memurdan öbür memura, fU yer • 
l den bu yere evrak dolaıtırması 

garp hükumetlerinde tecviz olun • 

le cezasını bulmu,tur. 
idam sehpasını haydudun cinn

yetine kurban gidenlerden birinin 
erkek kardeıi kendi elile vurmuş · 

ğını ve cihan ik-tisat konferansı me 
saisinin de ayni gayeye mütevec • 
cih olacağını söylemiıtir. 

Mesai saatlerinin tenzilinin itsiı:: 
lik noktai nazarından faydası, iş -
sizlik üzerinde hemen ve doğru · 
dan doğruya bir tesir icra edece -
ğidir. Fakat, bu reform bir takım 
teknik ve iktısadi mü§külata yol 
açmaktadır. 

Tatbik usullerine gelince, M. 
Piquenard, bu reformun ancak bey 
nelmilel bir P,lan dahilinde yapıla 
bileceğini ve amelenin hayat sevi
yesini olduğu gibi muhafaza et -
mek zaruri hesaba katmak ve mü· 
esseselere devletlerin yüklerini if · 
rat derecede arttırmaktan kaçın · 
mak lazım geleceğini beyan etmi~ 
tir. 

Bir Norveç vapuru 
da yandı 

PARIS, 19 (A.A.) - Le Jour · 
nal, Avusturalyadan gelmekte o -
lan ve yük yüklü bulunan Taronga 
ismindeki Norveç vapurunda Dji
bouti açıklarında bir yangın çık • 
mıştır. 

._ ______________ , mamıştır. 
tur • 

Tayfa, vapuru terketmeğc mec· 
bur olma~tur. Maamafih vapur, 
Aden yakininde bulunan Perim is
mindeki müstahkem İngiliz adası · 
na götürülmü§tür. 
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Bursada Gazi 
Hz. nin tetkikle 

< Baı tarafı l inci ıayıfamıztlO 

Müdürlük odasında bir sn' 
det dinlediler ve bu ı 

refakatlerinde 
sat vekili Celal Bey ve 

müdürü Reıat B.ile temeli eVV 
huzurlarından atılan, f abrik 
kuruluıundanberi yaptığı İt 

geçirdiği tekamüller, satıı tef 
latı, amele vaziyeti üzerinde 
rüştüler. Başlangıçta ecnebi 
tehassıslar da çalı§tıran f ab 
bugün hepsi Türk olan genç 
çok değerli mütehassısların el 

dedir. İşçiler, Bursalıdırlar. 
daha it kanunu çıkma.mı§ olın 
na rağmen günde sekiz saat 

lı§matkadırlar. lpekit kumaf 

ağırlattırıp güzelleştiren mod 
tesisatı Balkan memleketleri 
cıi bulunmıyan ve Avrupamn 
li baılı dokuma merkezlerin 
pek azında bulunan ileri ve ın 
kemmel bir derecededir. 

Reisicümhur Hz., ayrılır 

fabrikanın defterine fU 
yazdılar: 

"lpekiş fabrikasında gördü 
rimden çok sevinç duydum.,, 

Gazi Hz., lpekiıten sonra 
kirgede askeri hastahaneyi zi 
ret ettiler. Hastahanenin muht 
lif dairelerini gezdiler. Bilha 

çok yeni ve modern olan ma 

tesisatını görerek başhekimden 
zahat aldılar. 

Reisicümhur Hz., hastahan 
den ayrılmadan evvel hekim 
odasında asker kaymakamlığı 
dan tekaüde cıkmL~ Srtlcr 
adlı bir zatın maruzatını dinle 
Sıtkı Bey, yeni bir atom mod 
keşfettiğini, bu keıfinin fizik 
kimya aleminde ve tatbikatı d 
layısile dünya fen sahasında 
yük inkılaplar yapacağını söyl 

mektedir. H<'.tta kendisi 
fen aleminde itibarlı bir mecsn 
da keşfine temas eder bir Y 
neşretmiş ve alaka uyandınıı 
Nobel fen mükafatı müsabak 

!IDa girmek için eserini bastırın 
ğa çalışıyor. Gazi Hz., bu zat 

eserini bastırmak hussunda yar 
dım vadında bulundular. 

Gazi Hz., saat 18 de dairel 
rine döndüler. 

Bu ziyaretler esnasında Bu 
Halkevinde toplanmıt bulu 
Halkevi mensuplarının kendi•' 

bekJC"diğini haber alan Reisic'~ 
hurumuz, Erzincan meb'usu S 
f et Beyi halkevine yollamıt 

Saffet Bey Ga'Zi Hz.nin sel" 
tebJiğ etmif ve dil ve tarih loı 
tayına ait notlardan Gazinin S 
sa evine hediye ettiği nüsh•I 
beraber götürmüttür. Saffet . 
evin şubeleri tarafından şioıd•. 
kadar yapılan işleri dinleıııitl 

iktı~at vekili 
ticaret odasınd• 

BURSA, 18 (Hususi, telefoıd• 
- lktısat vekili Celal Bey ti:d· 
odasını ziyaret etmiı, oda 111 

1 

azalarile iki saat süren kıyGI 
bir konu~ma yapmıştır· d 

Oda reisi Nuri Bey, Burs• 
iktısadi vaziyeti anlatnııt ve .. 
amele vergisinin büyük ıa:n•Y11 ··y, 
inkitafına engel olduğunu 10 

rniştir. Sun': ipek ve kredi.~ 
leleri de konutulmuf, Ve~ o# 
bunları ayrı ayrı tetkik edıp 
ticelendireceğini vadetmiıtir· 



' 
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Otomatik SOHBETLER 

Türkçesi ayıp 
değildir ••• 

Maarif ı·ekili Reşit Gal:p beyden· 

di, dil i§leri lıakkında, Anadolu ajan· 

sına beyanatta bulundu. 

Büfelerde 25 kuruşa 
Türk-YunanlFakirtalebelMünhal bina yemek bulunacak 

Viyanada Burtzig müeasese • 

Maarifimizin bu kıymetli başı, T. 
D. 1'. cemiyeti11i11, yeali gündü:W 
ralışaraf..·, güzel neticelere rnrdığını, 

bize müjdeliyor ı •c 21 bin derleme 
kUiı:uzunun ı:ilciyetlcre dağıtıldığını 

da tcb§ir ederek diyor ki: 

Atinadaki iktısadi 
müzakereler 

bitmek üzeredir 

25 Lokantada 
bedava yemek 

yiyecekler 

Eski düyunuumu
miyeyi kim işgal 

edecek? 

sile Himayeietfal arasında Türki· 
yede otomotik büfeler tesisi hak· 
kında bir mukavele alctedilmif • 
tir. 

Bu mukavele mucibince Avuı· 
turya müessesesi §İmdilik yalnız 

"Dil inkılcibının birinci umumi 
merhalesini tcşkU eden derleme ;§in. 

d e, yalnız lm rulan heyetlere dalıil 

olanlar değil, baştanbaşa bütürı mil

let t•azifedaı dıı-.,. 

Dil inl"ılab•nın, birinci mı umi mer
lıa/C'~i ol n d rlcm i iııdt hepimizin, 
llcr f rd .ı c lı ma ı na ıl bir ı·azife 

i se ' tı-a bi id'ral,; , df'r rillden kal • 

re: 

- Ay 

•ı· ::ih .i etin it ·u d ·am 

·: n ·ı~::r ;le d mücadele 

ı "zın r a::"fcai olmalıdtr 
i l, bır çok rl çc s""zl~-

r! 

Dam9 ı·c I .. . ırup a aroz eden ıe bu 
so::lcr n y · A 1 n ' cemce ı·eya Arapça-
ları ko!Jan a 1. ı. ' nca,. vımları ayıp sayını-
Yan zihniyettir. 

. /Jlescl<i C§ek sözünü kulanmayız. 
Çocuk eşek diyecek olursa: 

- Su , de. i·, ayıp .... 
- Peki ya ne rliu<'uim? 

- Merkep de ••• 
Hatır da tıpkı eşe/; gibi alaröZ e . 

dilmİljtir. Ester demek lci:ımdır. 

Hcrlıan!Ji bir /;;mscden bahseder • 
k en adam diyemeyiz, mutlaka :at de
mek lazımdır. 

Böyle, Türkçeleri ayıp sayılan yü:

lcrcc sö:: vardır. /i;te biz, bize bu sö:

lcri ayıp SCllJd•rmış olan zihniyeti ar

lık ]jtl:mal.la mükellef olmalıyız. 
Türi-.çesi ayıptıl'! lclvası, Acem ı·c 

'hrap kültDrünün, Ti:rlt harsına el • 
birliğilt yaptıkları bir suikasttır. Öy

l e bir suika8t, ki - mesela zat ile adam 

süz/eri arasındaki nüansı, zat•n frlıi

ne, adamın aleyhirıe çel'irmi~tir. 

Hayır, Arapra ı·c A crmccleri ayıp 

•auılmıyan sözlcrirı Türkçesi de ayıp 
değildir. 

Selimi lızet 

Tranıvaydan düşerek 
leb G~zi Osmanpaşa mektebi ta -

eaınden Hasan Şehzadehaşın • 
da tramvaydan düımüş, batından 
Yaralannıı§hr. 

Fransız elçisi gidiyor 

Atinad:ı Türk - Yunan ticaret 
muahedesi milzakereleri iki taraf 
murahhaslarının samimi çalıtma • 
ları neticesinde bir kaç güne ka • 
dar ikmal edilecelttir. 

Türk murahhaslnrmdan gelen 
malumata göre, murahhaslarımız 

muahedeyi ikmal ederek bayram • 
dan evvel lstanbula geleceklerdir. 
Murahhaslarımızdnn gelen ma· 

lumatta bu nokta vazihan yazıldı 
ğı halde Yunan gazeteleri müza • 
keratın bir aydan evvel net icelen 
rniycccğini yazmaktadırlar. 

Maamafih munhedenin c&asla -
rındnn Türkiyeye tanlluk eden kı
~:mlar halledilmi~tir. 

Bu kısımda Türkiyenin Yuna • 
nistı:ına satacağı mallar bulunmak 
la.dır. Memleketimizin ihraç mad
deleri malum olduğu için bu kı • 
urn kolaylıkla halledilmittir. Fa • 
kat Yunanlıların Türkiyeye sata • 
ce.kları maUarın teapiti çok mÜf • 
kül olmuftur. 

Müzakerat on gündenberi yal • 
nı:: bu esu üzerinde cereyan et -
mektedir. Maamafih bu maddele
rin tespiti çok uzun sürmiyecektir. 
Son seneler zarfında Yunanistan -
elan ithal ettiğimi:ı maddeleri gös
teren istatistikler sayesinde bunun 
l' a kolaylıkla ikmal edileceği tah
nıiD oJuemaktac:lır. 

Kazaya uğrayan 
bir amele . 

Fındıklıda -§arap fabrikaıında 
amele İsmail ayağını yeni bir ma
kineye kaptırmış, bacağı kırıl -
mı§hr. İsmail hastahanededir. 

Telefon ücretleri 
Telefon ücretlerini indirecek 

olan komisyon yarın tekrar top • 
lanacaktır. Komisyon Borsadan 

gelen hesapları tetkik ede · 
cektir. 

Belediye 933 yıllığı 

Yüksek mekteplerdeki fakir tale • 
beye verilecek yemek meselesi ar· 
tık tamamen halledilmiştir. Dün 
Halkevi içtimai muavenet şubesi 
reisi Mü~tak Beyle lokantacılar a
raırnda mukavele imzalanmıştır. 

Fakir talebenin yemek yiyeceği 
lolmnta1nr Sultanahmet, Çarşı ka
pı, Sirkeci, Bahçekapı, Eminönü, 
Karaköy, Beyoğl!l semtlerindedir. 
25 lokanta mukaveleyi imza etmiş 
lerdir. Yemek yiyecek talebenin 
mikdarı ise 250 dir. Talebe çarşam 
ba gününe kadar karnelerini ala • 
c3klar ve gelecek pertembeden iti 
haren talebeler lokantalara gidip 
yemek yiyeceklerdir. 

Türk - Yunan 
mahkemesinde 

Muhtelit Türk - Yunan mah· 
kemesinde son üç hafta zarfında 
60 davaya bakılmıf, bunlardan 44 
dü talik edilmiş,· 16 sı reddedil • 
miıtir. Reddedilen davalarda hü· 
kumetimizden istenen tazminat 
yekunu 320.000 lira idi. Gelecek 
per§embe 15 davaya bakılacak • 
tır. 

Eczacı ,·e dişçi 
mekteplerinde 

Müddetleri bittiii için eçz•f• 
ve ditçi mekteplerinden aekizer 

asistan sene başında vazifelerin • 
den çıkarılmıtlardı. Bu asistan • 
lar imtihana tabi tutulmuılar ve 
bunlardan 13 ü tekrar eski vazi
felerine alınmışlardır. Kazana • 

mıyanların yerine de hariçten üç 
kişi alınmııtır. 

Belediye tekaüt 
nizamnamesi 

Maliye Vekaletinin, bir müddet 

1 

Ankara ve lstanbulda birer oto· 
lir boı duran eski düyunu umumi M ~atik büfe ku~acakt~r. Şirket ~Y· 
ye binası hakkındaki kararını ya- nı zamanda Hımayeıetfa) cemı • 
kında vereceği tahmin edilmekte- yetine seyyar otomatik makineler 
dir. Alakadarlar bu binanın vila • tedarikini de taahhüt etmittir. 

yetle defterdarlığa tahsisinin çok Oto~atik büfelerde, bir tarafı 
muvafık olacağı kanaatindedirler. otomatık, di ğer tarafı otomatik 
Malum olduğu üzere bilhassa def- j olmıyan iki kısım bulunacaktır. 
terdarlık !İmc1iki binasından hiç ' Büfenin otomatik tarafında ıan• 
memnun değildir ve bu hl!Sust:ı doviç ve meşrubat satılacak, di· 
Maliye Yekaletjne müracaat ede. ğer tarafında da sıcak yemek v~ .. 
rek defterdarlığa sağlam bir binr\ rilecektir. Bu büfelerde nihayet 
verilmesini rica etmiştir. Düyunu 25 kuruşa karın doyurmak kabil 

umumiye binası vilayetle defter • olacaktır. Bu büfelerden elde edi· ' 
darlıktan başka Maarif müdürlü- lecek hasılatın muayyen 1'ıımı 
ğünü, baı mühendisliği de içine a- Himayeietfal cemiyetine ait ola•; 
lacak derecede geniştir. Bu itibar. caktır. , . 
la düyunu umumiye binası bu da
irelere tahsis olunursa bina itiba • 
rile İyi bir vaziyette bulunmıyan 

polis müdürlüğü ile Eminönü mal 
müdürlüğü ve merkezinin de §İm· 
di vilayetin bulunduğu binalara 

yerleştirilmesi kabil olacak ve bu 
suretle bazı tasarruflar da temin 
edilmiş bulunacaktır. 

Istanbulda yeni 
bir park 

Ayasofya ile Sultanahmet ca· 
mileri arasında yapılacak olan 
yeni parkın inıasına dün batlan• 
mrıtrr. Meydanın etrafı tellerle 
çevrilmittir. Şimdiye kadar mey-
danda bir çok bisikletçiler, moto
siklet ve biıiklet kiralıyorlardı. 
Dünden itibaren bunlar da kaldı-

rılmıştır. Eldeki projeye göre top
rağın düzeltilmesine başlanmıştır. 

Çiçek ve bahçıvan
lık sergisi 

Bu aene ilkbaharda vilalyet 
bahçesinde hazırlanacak çiçek ve 
bahçıvanlık sergisinin geçen ıe • 
nelerdekinden daha mükemmel 
ve geniı olmau dütünülmektedir. 

Bu itibarla timdiden hazırlıklara 
başlanacaktır. 

Mühendis mektebi 
talebe konsrresl 

Yüksek mühendiı mektebi tafe• 
be cemiyeti kongresi dün H. Fır
kası Beyoğlu merkezinde toplan ; 
mıttır. 

f 

Kongrede bir ıenelik faaliyet 
hakkında idare heyetinin hazırladı 
ğı rapor okunarak kabul edilmiı, 

cemiyetin yeni nizamnamesi mü • 
zakere olunmuştur. Talebenin hay 

siyet ve hukukunu mektebin dah;J 
ve haricinde cemiyetin müdafaa et 

mesi hakındaki madde üzerinde u 
zun münakatalar yapıldıktan ıon • 
ra nizamname kabul edilmit ve ye 
ni idare heyeti azaları seçilmittir. 

Yunan nazırı gitti 
İnhisar usullerimiz bakında tet· 

kikat yapmak üzere 'ehrimize ıel 
mit olan Yunan ayan azaıından, 

Ziraat nazırı M. Balkabasis dün 
Atinaya gitmittir. 

Eski Yunan elçiıi M. Polihron • 
yadiı'te dün Atinaya hareket et• 
mittir. .,J 

Çaldığı eşyayı 
satarken •• 

F ranıız büyük elcisi Kont dö 
Şambrön bu ak~amki ekspresle 
Parise gidecektir. M. dö Şambrön 
mezuniyet müddetini Fransada 
geçirdikten sonra tekrar mem • 
ketimize gelecektir. 

Belediyenin 933 sen~si yıllığı· 

nm hazırlıklarına başlanmıf, bir 

kısım istatistikler tasdik edilmek 

üzere istatistik umum müdürlü • 

ğüne gönderilmiftir. 

Belediye memurin müdürü Sa
mih Bey dün akşaın trenilc An • 

karaya gitmiıtir. Samih Bey bir 
komisyon tarafından hazırlanan 
belediye .memurları tekaüt nizam
namesi projesini götürmektedir. 

Ankarada alakadar vekaletler 
projeyi tetkik edecekler ve pro • 

je üzerinde icap eden tadilatı ya· 
pacaklardır. 

Ali lktısat azahğı 
lktısat vekili Celil Beyden in

hilal eden ali iktrsat meclisi aza
lığına iatatiatik umum müdürü 

Celil Beyin tayini iradei milliye· 
ye iktiran etmiştir. 

Şehremininde lbrahim Ça\'Uf 
mahallesinde oturan Şükrü Efen
dinin evine kapıya anahtar uydu
rarak sabıkalılardan Fahri ıit • 
mit, kadın ve erkek elbiıeıi ile 
25 lira çalmııtır. Fahri etyaları 
satarken yakalanmıthr. 

••ıııae•ıııııııwıaıaıııııııııııııııııııaııııcıııııııııııııı•••••••••••••••ııııııııı•ııııııı VAK J T 
E_renk9y mezunları lisesi kız ....,....,._ 

...-.--lily-kıa lisesrmezunıan-cemıyeti do.; akf•m~alhyai 
etetlade bir çay ziyafeti vermiıtir. Ziyafdte Erenköy kız lisesi 
muualan ve talebelerile aileleri •e tanıdıklara bulunmuıtur. Rea· 
mimiı: dOakü toplanbyı ıisteriyor. 
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GUndelik, Slyaaı Gazete 
[ı;tanbul Ankara Caddcııı, \ 'Al( IT yurdu 

Telefon Numaralart 
Yru:ı l§lerl te:ctonu: 2( 8i9 
idare telefonu : 24370 

Telgraf adre~: lstanbul - \"AKM 
Posta kuluııu No. 411 

Abone ~edellerl : 
Tür kiye 

senem: H OO Kr. 

6 aylık iOO .. 
saylık 400 • 
l aylık l :iO " 

u•n ucretlerı : 
Reaml fllnlann bir ıatın 
Ticari n A.nJann bir ııatırı 
Ticari iJAnlarm bir ııantımı 

KUçUk Ulnlar : 

Ecne\ıl 

2i 00 Kr. 
1450 
800 
300 . 

10 Kuru~ 

12,0 Kunış 

~ Kuru~ 

Bir de!aaı 80 iki defaııı :;o uı; cıetası f>5 
, ..ıı:ı rt de!aaı 70 \'e on defası 100 kuruştur . 

Uç aylık ııa.n \'erenlerin bir defa~n mccca· 

j 
nendir. Dört .atrrı &'C!;en 11.1.nların tuta 
aatırlan bet kuru§tan beaap edilir. 

~ ~ 

llkm~ktep mualllm
lerl arasuıda 

Samatya ve civarındaki ilk • 
mekteplerdeki muallimler birle • 
terek bir teavun ve tasarruf san -
dığı yapmıılardır. Muallimlerin 
her ay maaşlarından yüzde 2 nis
betinde bir kat'iyat yapılacak ve 
vefat, haatalık, evlenme i~lerinde 
muallimlere ve ailelerine yardım 
edilecektir. 

Bir vaud ve bir ııara 
Kulaksızda oturan Ahmet ka

rakola müracaat ederek Roznu • 
var barının eski sahibi İsmail Ef. 
nin kendisini ite koyacağını vade 
derek 150 lirasını aldığını iddia 
etmi,tir. lımail Efendi poliı ta • 
rafından tutulmuştur. ~ 

[ 
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J'uku bulan iılUıbaıwııza göre 
l'üksck Kaldırım üzerinde elektrikle 

caedilir dişli bir tramuay illşası irin 
şdırmıarıdillce teş(•bbiiste bulunul • 
lllll§iur. 

- Osmanlı itibarı Milli Ila111'aıı 
mcmlekelimi:d( tesis tdilutk ıimrn· 

difcrlufr inşa<ılı nafia telkikatında 
bulmıma/,· iizere Amıslurga • ıJ/aca -
ristandaTı mı mühendis celbine lı:arar 
t ' ( 'rmiştir. 

- G<'nk lstanbul ,.,. gerek dUiyct 

mekıilibi ~ultaııigcsinfrı fryli talebe • 

oindcm alınmakta olan iicrctin ıcfcr • 

/Jerliğin dt•ı·aım müddetince uirmiş~r 
lira arltmlması J;abul edilmi~tir. 

- JJer lir..':.1 aJ;ti mukarrer olan 
(,'t'ilcilı kardeşliği) cemiyeti kongreıi

ne iştirak için lıtanbul mcb'ıııu Hii
ıeı:in Cahit il< y, lıan ket ctmişıir. 



Muharriri : Celal 

r·····s····r .... ö .... R ....... 1 
: ................ ! .............. , ............... J 

Bugün 
futbol 

Matbuat ha osu T 
Cuma Cumartesi 

20 K. sani 
23 R amazan 

21 K. sanı 
24 Ramazan 

Glin do UfU 

Gun latışı 

7,22 
17,10 

7,20 
17,12 

• lktlbu, natll, ıercllme hal>ları mahfuzdur. 

yapı acak 
maçları 

Buaün lii maçlarına iki GD.hada 
da devam edileç~ktir, Taksimde 
Fener bahçe - Vefa B ve birinci 
takımları ile ikinci kümeden Ana-

Matbuat balosunun verileceğı 
sün yaklaşmakta olduğundan ter· 
tip Jıeyeti faaliyetine germi vermiı 
tir. Reklam mahiyetinde tevzi edil 
mek üzere yerli Jtriyat amilleri ve 
ipekli mensucat fabrikaları tarafın 
dan gönderilmekte olan hediyeler 
mühim bir yekuna baliğ olmu~tur. 

Siparif edilen en son model koti 
yonlar ve ispirtQ inhisarının rek • 
lam likörleri hediyeler meyanında 
bulunmaktadır. Mevsimin en mlim 
taz ve muvaff akiyetli bir balosu 
olon matbuat balosunun bu &ene 
de ayni fl'ikiyeti hatta 2iyadeaile 
mu haf aza edeceğinde tüphe yok • 
tur. Balo bayramın ikinci gününe 
tesadüf etmekte olduğundan An -
kara davetlileri de i~tirak fırsatını 
bu)a<:Aklardır. Davetiyeler huauıi 

heyetler tarafından sahiplerine ve 

Sabah namım 

Öğle namaıı 
6,: 0 

IV,25 
6,49 

J2,!?5 
14.~7 
17,12 
fS,47 

Yahu .. Bir yeni zenginler tabakası 
vardı. Bunlar ne oldu ? 

dolu ile Beylerbeyi kar~ıla~acak • 

ikindi nam:ızı 

Akşlm namazı 

Ya" namazı 
lmsaı. 

Yılın geçen günlen 

14,55 

17.10 
18,45 
5,37 

20 
5,Sli 
!l 
5"15 

Nabab ! Bu kelimeyi ne duy • 
dunuz, ne de m nasını bilirsiniz; 
sanırım. İzah edeyim: Val.."tile 
bir takım kopuklar lngilter-eden 
Hindistana giderler, orada mil • 
yonlar kazanırlar ve gene mem • 
leketlerine dönerlermİ§. Bunların 
memleketler-inde israfına, sefa • 
hatir.e, gösteri9lerine haddü pa · 
yan yolrnıu,. lnsiltere, asilzade • 
lerile, tarihi hımedanlarile met ~ 
hqr bir memlekettir, O eıki ki • 
hatların m\\vacehe~inde bu yeni 
zenginl~rin •~l'Vetlerini te~hir et· 
Jlleleri pek tuhaf bir manzara 
teşkil cdiyorm\ı . Kaha bir tena .. 
kuz, sır~l\nın Ytıınında clnu~a .. 

Me§rutiyete kapar in anlar y~· 
va! zengin alu.-, a~ır qdımlarla 
terak~ti ederlercli. Bunun içil\dİr 
k i pek a~aüı tabakalardan yeti • 
§en.ler bile el alem\n dikl:Sıt na -
zannı celbedccek derecede ha -
yağılık ir:tiltip etmezlerdi. E\·et, 
misal ;ı;ikred~hili riJ!l, uşak ıa~de • 
)erden bil~ b4y\!yen{cr Qld~. La • 
kiq hu )'ühselç ıP.tl3r hol?p'ldan 
zengin olmadı lar. Merdivenleri 
baıH\mak bfl amak çı\dılar. Seki
z~r, onar atlamadılar. 

A!\l bizde n!lbablar büyük 
harpte türedi. Bin ka dar İn5an • 
dan her bldne piyankonun bil -
ylik ikramlyc:;:n: uöleede bıraka
cak nlm etler isabet etti. Bu para• 
lar bugün tUkentli. LA.kin bu saye
de Osmanlı tarihinde birı (yeni 
zenginler) faslı i(almıştır. 

Bu ~1!,l lrı.rın bilmedikleri hıı • 
kiklltt~r; 

1 - Servet, ıan, ikbal arızi 

feylcrdir, Kijr, cla:rni do~Hd\r. 
2 - İnsan zengin olabilir ; fa

kat klbarbcı temin eden yegane 
amil servet değildir. Öyle rivayet 
ederler ki, vaktile meşhur bir 
banrıer, para sayeıinde dani~ en • 
cümenine aza tayin olunmnk is • 
temi§. Emeline de nail olmu§. A· 
kademinin eski ve h:ıkikt iizaım
dan biri 'ona demiş ki: 

- Altın her §eyi yapar .. Li • 
kin altın h r ıeyin makıt.mına ka
im ola.maz. Şyr da gir keman du
ruyor. Bunun tellerinden birini 
albndan yaptırınız. Bakalım o ke
man eski sesini verebilir mi 'f 

..... Bunun gibi, boş bo~una, bu 
yeni zenginler kibarlık, incelik 
taa!ııdılar, Lakin gülünç oldular. 

Birini bilirim: Ona demitler 
ki, bir milyonerin konukları, at
ları, IP''-bl\ları oJcluiju gibi metreı
leri de olmalı. Kendiıine riayet 
ettirmek lstiyen bir Avrupalı ban
ger, maliyeci, fabrilcatör yoktur 
ki, ~n~da, soldn birkaç kapatma • 
ıı olmasın. Şu hakikati beUiyen 
ve metres'lerin zenginliğin §İarı ol 
duğunu öğrenen zavallı harp zen
gini, paradan hatka hiçbir kudre· 
ti olmadığı halde koca bir met -
reıhane açmış ve uzak diyarlar • 
dan latif kızlar dnvet etmişti. 

Bunlar kime kaldı? Bilmem. 
Bir yerde oturuyordl1k. içeri -

ye pek nafiz, pek müteneffiz bir 
yeni zengin girdi. Mevkii büyük, 
parası ta§kın. Ev sahibi kendiıine 
dedi ki: 

- Hazret ... Senin gibi bir ser· 
vet ıahibi nefiı e9yaya da merak 
etmelidir. Bir nevi kollekaiyon 
yagınak böyle zen.ginler için el • 

- Mesela ne gibi? lardır. Maç hakemleri izzet ve A· 
- Ne ç ibi mi? Jler ne olursa dil G!ray Beylerdir. 

olaun: Eski para, madalya, pul, F enerbahçe stadında da Galata
çini, C4'm1 halı, çevre, yazma ki • saray - Beykoz B ve birinci ta · 
tapı.. kımJarile ikinci kümeden Hilal --

Bi .. kaç gün •onra bedeatrme Ka11mpa9a takımları kartılafacak· 
~itmietim. B~desten boıanmış, ça!- lardır. Maç hakemleri Necmi ve Sa 
kalaIµl}ıf. Esnıt,ftan birine: it Sallhattin Beylerdir. 

- Hayrola! dedim. Ne olu • Kadıköyijnde bunlClrdan bf'tka 
yoraunuf'.? küçük takımlar araundaki miiıa. • 

- Efendim, dediler, filan em· bakalara da devam edilecek Sü • 
ret\i, Rara göktü, ele ne gibi bir leymaniye ile Kaıımpa§a Galata -
hQlleksiyon geçiyorsa satın alı • sarayla da F enorbııhçe küçükleri 
yor,.. kar daıacaklardır, 

F esUphanallah ! Asıl kollek • Bu maçlar hakkında dütüncele· 
siyonun lez~eti qnun yavaı yava§, rimi:ı:i evvelce yazdığımııı ıibi bu· 
uzun tenelerde1 dikkatle, itina gün tekrar etmeie lüzum rörqıüyo 
ile, ihtima~ ile yapılmasında ve rqz. 

1 

bu suretle bir hünerin öğreqilme· Bu maçların hep,i de enteresan 
sindedir. Bu yobaz ise kolleksi • du. Bilhassa GalAtAıuay - Fe • 
yonun bu inceliğini kepaze etmif. 'lerbRhç~ küç"kh;rinin karıılaıma· 
Meşhur hikayedir, bilirsiniz: Eı - sı küçükler ar~ıında olduğu kadar 
kilerden bf r büyük zatın idare • büyükler l\rasmda da hararetle 
sinde pek çok Ufak varmıı; ve, beklenmektedir. Çünkil bu takım
kendiıi ufaklarını yetittirir, çı • lar bu turnuvada timdiye kadar 
rak edermiş. GünUn birinde, bir hiç yenilmemişlerdir. Yalnız Ga • 
eıki Ufak of endi.inin huzuruna Jatasaryhların bir. beraberliği var· 
çıkımı ve ~ırak edilmeyi iltida dı:. 
etmiı. Efendi, Ufağın tavrınıı, 

vaz'ına hakmıır 

it 3 

C. lt. ~1. VIU\yet 
J1ongresl - Peki, oğlum, demit, ıen iş, 

Jıırfet1 tan' at öirfndin nıi? Ye· 
mekten anl,.r mnın? 

- Evet, efeqdim, ~ayenizde 
öğrendim. 

C. H. F. Vilayet kongresinin 
dün o1acağı bazı gazetelerde ya • 
zılmııtı. Hal\:>uki konsre bugün 
saat 14 tedir. 
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HA VA - Ye,,llköy a.skerl raa:ıt mor • 
kezinden verilen mııl(1nınta göre, bugqn ııa· 
vn kısmen bulutlu ve sakin olacnktır. 

DUnktl sıcaklık en tazın ıs, en az 4 de
rece, hnm tazyiki 760 milimetre idl. 

Radyoda ı 

!STANBUL - 18 den 10 a kndnr ~r 
mal Niyazi bey ve arkndn§lan, 10 d:ıD ro 
ye kadıır Orl:estra, 20 den 20,80 a kacW 
Delkls Hanım, 20,30 dnn 21,80 a kndnr ıtı· 
nımlar saz heyoU, 21,so dnn 22,!0 a ıcatW 
Orkestra, Ajans haberi, saat nyan, 2:,JD 
<lan 28,30 c1an D:ı.rUttnılm. 

rilmekle beraber cemiyet merke • - -------------
zinden de tevzi edilmektedir. Ba- lstanbul Jelediyesis 
loya davetlilerden mada5mın gi • DarUlbedayi Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri : 
rerek nhenJc ve ne~ahati bozmama 1 
ıına JQn dereçe dikkat ve itina edi · ugUn m tine ISTAHBUL ELEDIYU 

ıecekıir. :5,;:.~:.·~:~: ~Ü~lllt~ ~U 
Bir teşe kür TilHfff, mı 

Sevgili babam Ekrem Reşat ~ ~ ı leyhelt 
Beyin ani ölümü münasebetile ce- UU U 1\ ı 
nazesine gelerek, bi~i ziyaret e • ~ t • 1il1 
dere}<, mektuplar ve telgraflar p e r e 1 
~öndererek merhemi olmıyan son· Umuma '''''''' suı acılArmuza ittirak eden lutuf • 
kar doıtlarımı~a, lıtanbul matbu· 
at cepıiyetine, lıtanbul gazetele .. 
rine, Kuleli lisesindeki aevgili ta· 
lepelerine, lıtanbul gazetelerinin 
lutufkar delaletinden istifade 
ederek ailemiz namına an1 ıük • 
n.n ve minnet eylerim. 

Oğlu: Re§at Ekrem 

BORSA 
19 Klnunusani 1933 

Altı ya~ından aşağı olan çocuklıır 
tivatroya 1 abul edilmezler. 

Kadı köy Hale •İnemasınd• 
24 Kl sani Salı akşamı 

Türk - Yunan artistleri· 
nin ilk müşterek gnla 

temsili: 
OTHELLO 

Ga,·rilic:tis ; Othello 
l~rtuğrul Sadettin : Yago 

ı Otcllo ) Ueyoğlund:ı Ye Jsranbuldı 
tekrarlanacaktır. 

~-'--------~~-~----~ - Öyleyıe ıeni iıııtihan ede -
ceğim. Söyle bakalım, Mehmet ! 
Tavufiun neresi yenir ? 

' ... " .a ııı; .. "'1 Kı ı..aıe 9evı-1n<.&e bıle Nukut 
bu mertebe m ide fesadı bir: taba • ı•--~~--~~---(S~a"""'t""'ı~=)"""'=" __ 

Kadıköy SUreyya Siocmasm e 
18.1.933 Çar amba gOnDnde" 

itibaren - Derisiyle geriıi, efendimiz.. 
~ Af erin, Mehmet! Kapımda 

bot durmamıtıın. Al fU eJJi altı· 
nı da memleketinde bir it aç. 

Perdcııip arkaıından bu mu • 
hAvereyi duyan henüz toy uıak • 
lardan Ahmet de, Mchmedi tak • 
lit etma" iıter. Biraz ıonr~ PYnl 
behaneyle efemlisinin huzuruna 
çıl:ar. Bu sefer efendi hazretleri 
Ahıpede §unu soruyor: 

- Pak al&, Ahmet, demek ki 
dairede her feyi öğrendin. Öy • 
leyse ıöyle: Mandanın neresi ye· 
nir? 

- Derisiyle geriıi, efendim. 
İşte yeni zenginler: de tıpkı 

bu Ahmet gibi. Bu türediler ken· 
dilerlno pek 9ok iktidar, meha • 
ret, dir~yet atfettiler. Eskilerle 
nlaya k:o~ldular, Vur patlasın ye 
diler; kaba kab~, fapqr fupur 
yediler; midelerinin istiapına 

bakmadan yediler, Neticede &at -
)adılar. Bayağılıkları auratların -
dnn süıpyk gibi akıyor, ıarkıyor .. 
du. Evlerini her gece düğün evi
ne çevirdiler. Bira~ da gösteri§ 
ıçm yiyor ve içiyorlardı. Av71 • 
ının Tokatlıyana devamlarını 

gördüm. Hiçbirisi kazandıkla • 
rı milyonlara rağmen ~atal tut -
maaını öğr~nemt;rnitti. Bunların 

fakir, fıkaraya iyilik c;tmeleri bi • 
le ınilhza göıtcri' içindi. 

İnceliğin, kibarlığın, nezake • 
tin, nezahetin iflnsı devri~ Kimi, 
hiç olmıyacak bir mahallede, 
ıöyle böyle }>ir semtte Beylerbeyi 
sarayını takliden konak yaptırdı. 
Kimi Romanın inhitat devrini 
andıra.cak canlı tabloların ıeyri • 
ne koyuldu. Fakat aanat, hüner, 
tiir, tel'biye... Bunlara paydoı 

dendi. Her)cea ekmek bulamaz • 
ken, nıuhe.rebe esnaımda, o ka • 

i derece 

,rr hal~a tari olmamıştır. _; urı Kuruş 

k 20 ı. Fransız 170,- ı Silin Av 97-
Bu abalığın, daha evvel, mi· 1 Sı erlln 715.- ı Pezcta 17,-

saline Amerikada teaadüf ediyor- ı Ooln ı !1 2.75 t Mark !'iO -
t Zolııtl 24-

duk. Domuz, gübre, kömür, yağ 20 Liret 210·- ı Penıııı 31 -
20 f. Bclçfh 117. - "" r ,,3 kralları midelerinin kaldıramı • .., .ey " ,-90 Drahmi 2~.50 !l(ı Dinar 5a -

yacağı derecede kaba~aba ia • 20 h,·ı~rc S2Q - ı çervoncç ,-
20 Le\•a 2b.- ı Altın 1113,-

raf ediyorlardı. Fakat harp bat • ı Jorlrı as.- 1 Mecedlye !13,-

ladı. İktısadi ahenk, ik.tısadi ka • 20 Kuron Çek 122.- t Banknot 240,-

nunlar al~üst oldu. Arz, talep ka· 
ideleri dütman muhıı.sarasındaki 
bir istihkaııı gibi kilitlendi. Her 
lürlü kaçakçılık ~ldı, )'Ürüdü. 
İktısadiyatı en eski meuıleketler 
de bile birka~ ııy evvel kahveci 
çırağı, dükkancı yamağı, hatta 
sadece ıerseri, yahut vasıta olM 
kimıelerden milyonerler yetitti. 
Bu milyonerlerin hepsi sıfırı tü • 
ketmişlerdir. Bunların sonuncu • 
~u, yirmi bet devlete ödünç pa • 
ra veren kibrit kralı Krevgerdir. 
l§te, iktııadi kanunların bozul • 
mıuı, devletlerin tereddi etmeıi1 
Osmanlı ölkelerinde de bu gibi 
mantarların zuhur eımeıino ıe • 
hep olmuttur. Fakat havada nem 
kalmayınca mantarlar da görün • 
mez olur. Bunun gibi o tabaka 
da söndü, gitti. Yalnı:ı Osmanlı 
tarihi frarmakarıtık bir &on fasla 
ıahip oldu, 

- Kırk yıllık Yani, olur mu 
Ka ni? 

Çek Hatları (kap. sa. 16) 
Paris 
1.ondra 
l'\~ı··Yprt 
Ml14no 
Brüks el 
Atin• 
~nevre 

Sorya 
Asıerdam 

iş Rnnl>ası 

Anadolu 
Reji 

Şlr. Hayrl}·e 
Tramvay 

U. Slızorta 
1 omontl 

12 03 
711 50 
0.4708 
9. ! ;'38 
3.89-

87 2 115 
2.0 tS 

64.43-
1.1725 

Pr:ı~ı 
\'i v ana 
tıJaJrlr 

llcrll n 
Va11ova 
Peşte 

Biikres 

Bclgraı 
Mrıskova 

Esham 

:sas-
4.m?25 
5 7682 
t.9750 
4.20-
8.5375 

80.2459 

34.1950 
109625 

ıo.- Terlı;o' 82,25 
23 llO Çimento Ar. 11.45 
a.ıo Onyoo ney. 24,-

ıs. Sark Dey 1,90 
4,30 ııatrn 2.-

!4,- Snrk nı. ceza 2.35 
23165 Telefon 

istikrazlar Tahviller 

ı ~t. dahili O .151 F.lektrl~ 
<'ark 1'.yollan S,55 Tramvay 10,25 
D.l\tu\'ahhldc t0.2!> Tünel 4.2Q 
Gümrükltr , ~ SS Rıhtım 18,90 
Saydl mahl 4.55 Anadnl a ı 42,7/i 
Ba•d•t 8 55 Anadolu ıı 42,75 

Du haftalık ınccmuanm ' Uncu aayısı 

<14 çıkmıgtır. Bu sayıda "Sanatl ve ~!t 
Rıuyı anyoruz ı,, ba§lıklı yazı ile Cem 
Sultan, Caaualar, İnkılAp hlkAyclerl \ 'O bir 
ÇQ)< :mUtenevvl yazılar, spor, sinema, kadın 
ııahlfclcri, bilmece vo mUsabaknlar vardır. 

l{&rflerlmlzc tavsıyo ederiz. Flab 7,5 kur'U§ -
tur. 

CongorHla 
Mata Har~ 

ıatanbulda Havagazı ve ıel<' 
trik vo te,ebbUsaU ınaıw• 

TUrk Anonim Şirketi 
( SATGAZEL) 

1 LAN 
lstanbulda Havagazı ve Elek• 

trik ve Teıebbüsatı Sınaiye Tilr~ 
Anonim Şirketi (SATGAZEL) ıa· 
ıın §U soğuk zamanlannda ailele' 
rin mahrukat tedarikini kolayl•f 
tırmak arzusile Kanunu ıani '~ 
Şubat ayları için ve aile reisler' 
hüviyet cüzdanlarının ibrazı ii~~ 
rine azami bir ton teslim edilt11ev 
fartile Y edikule ve KurbağaJıdd • 
re (Kadıköy) gazhanelerin ç 
kok kömürünü istisnaen tonllrıtı 
20 liraya satmağa karar ver111if ' 
tir. 

Şirket m ezkUr hüviyet cü:ıd~ıı; 
)arına verilen kömür miktof111ıJ 
iıaret edec~ktir. Alıcının arı0~, 
üzerine mezk:Ur bir ton k ok aY _ 
500 kilodan iki defada teslim 1 

dilebilecektir. 

Hoş Saatle de 
Yazan : Mehmet Nurettl 

Mehmet Nurenin Be}ln yaı.1ttdı 
çı acak olan bu nesir kitabı: son d 
·nkılAbının en temiz Türkçesi ve e 
biyaun en musikili eseridir. gtı 

Değerli nrkadn1ımızın bu ~o~ d r 
zel eserini, okuyucuJanmızn ~un 1 

"ınrarcıle tavsiye ederiz. 
Yplrında rı'"ı"nr 

Kırk, elli yıllık yobaz, serseri, 
cahil, haydut, hüdiih:, kütük ... Ba· 
tına Hüma kutu kondu diye bir 
tüccar, bir banger, bir iktısatçı, 
bir maliyeci, hususile bir kibar, 
bir ince adun olabilir mi? Para 
ile ilinı satın almak mümkün ol • 
madığı gibi kafa, göz, kulak, el, 
dil, surat da alınamaz. Oımanlı 
nab:ıbları az sürdü.. Osmanlı na • 
bablarmıp içindeki ya}ıııdiler bi -
le haydan gelen paralarını muha • 
faza edemeyince ... 

HERKES 

ARI ZEYBEK 
Operetini görmelidir 

Celil N11ri 

tir, 

dos 
lin 

gör 

yıa 

mı 

dı 
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20 Klnunusanl 1933 VAKiT SaıFva 5 

VAKif'm edebi Tekııokrasi tefıika111 .Y.:. 20 
t balosu T KVI M 
>•unun verileceğı 

~ olduğundan ter· 
~tine germi vermiı 
!yetinde tevzi edil 
~triyat amilleri ve 
'abrikaları tarafın 
fte olan hediyeler 
~a baliğ olmuştur. 
aon model koti 
inhisarının rek • 
yeler meyanında 

Cuma 
20 K. sani 

23 Ramazan 

Cumartesi 
21 K. unı 

24 Ramazan 
Güo doQu şu 
Gün lı atı ş ı 

Sabah namazı 
o~ ıe nama1.ı 
l k l nd ı n a mazı 

A kş1 m na maı. ı 
Ya s ı namazı 
imsak 
Yı lın geçen gün len 

kal :ı n 

1.2~ 
17,10 
6, ·o 

l ~,2:5 

14,5:; 

17,10 

18,45 
5,37 

20 
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7,20 
17,12 
15,49 

12.l!l 
14,57 

17, il! 
J!,4: 
5,:Jo 

21 
34l 

evıimin en müm HAVA - Ye~Uköy askeri rasat mer • 
etli bir balosu kezinden verilen malumata ı;öre, bugün ııs· 

va kısmen bulutlu ve sakin olacaktır. 
OSUl\Un bu ıene Dünkü •ıcaklık en fazla 13, en u ' d" 
hatta ziyadesile rece, hava tazyiki 760 milimetre idi. 

inde tüphe yok. Radyoda ı 

n ikinci gününe lSTANBUL - 18 den 19 a kadar "" 
lduğundan An • mal Niyazı bey ve arkada~ları, 19 dan ,O 

ye kadar Orl{estra, 20 den 20,30 a kaJ&! F iıtirak fırsatını Belki• Hanrm, 20,30 dan 21,so a kadar f!•' 

f

vetiyeler hususi nrmıar saz heyeti, 21,30 dan 22,so a ka<IA' 
n sahiplerine ve Orkestra, Ajans habert, saat ayarı, 22.JI 

tlan 28,30 c!an DarUttalim. 

cemiyet merke • ı-:;-:---:----::---:-------

r
ilmektedir. Ba- lstanbul Belediyesis 
ınadaıının gi • DarUlbedayi Şehir Tiyatro•" 

fahatl bozmama Tem•illeri : 

rkat ve itina edi u11un m11t1ne ISTAHBUL BELEDIY~I 

::::.~~~-;: ~M~W ~~ 
~arı ley~e~ 1 1 

.kkür 

Ekrem Reıat 
ünasehetile ce-

~
izi ziyaret e • 
ve telgraflar 
i olmıyan son· 

fllk eden liituf
rtanbul matbu· 
~bul gazetele • 
~eki sevgili ta· 
ı. ı;:azetelerinin 
~den istifade 

1 
~na arzı ıük • 
ım. 

~~!!~ 11:::1

1

11 
Ala 1·aşından aşağı olan çocuklor 

tıvatroya 1 abu! edilmezler. 

Kadı lı:öy Hale •inemasınd• 
24 Ka. sani Salı akşamı 
Türle· Yunan artistleri· 
nin ilk müşıerek gala 

temsili : 

: Retat Ekrem OTHELLO 
Gavrilidis ; Olhello 

Ertujtrul Sadettin : Yago s A 
1933 

(Satış) 

Kurui 
Slllo Av !17-

ezcta 17,-
ark 50-

olotl 24.-
•ng~ 31 -

Ley 23,-
Dinar 58.-
~ırvoneç 

Ql3:-cıuu 
ecedlyc S3,-

anknoc 240,-

• sa. 16) 
a ?:588-

ana 4,0225 
rir 5 7682 
o 1.9750 
ova 4.20-
• 8.5375 
reş 8() 2450 
rat 34.<950 
lrova 1096 25 

• 82,25 
to Ar. ı 1.4~ 
Oey. 24,-

ey. l,90 

2.-

. ceza 2.35 

f ahvil/er 

k 

oy 10,25 

4,20 
18,90 

o 1 42,75 
u il 42,?S 
rısll 47,80 

rııııııırnı uııuuırı 11111111111 ;ı 

eserler' 

i 
üncü aayun 
au ve Ragft 

azı ilı Cem 
yeteri ve bir 
tnema, kadın 
alar vardır. 

tı 7,5 kuru§ • 

1 Otello ! Beyoğlunda ve Jstanbu!dı 
tekrarlanacaktır. 

ı<ac'ıköy Süreyya Sinemasıooe 
18.1.933 Çer~amba gUnUndell 

itibaren 

CongoriJJa 
Mata--Hari 

lstanlt.,lda Havagazı ve eıeıc• 
trik ve te,ebbUsatı •ınaır• 

TUrk Anonim Şirketi 
( SATGAZEL) 

1 LAN 
Istanbulda Havagazı ve Elek' 

trik ve Teıebbüsatı Sınaiye Tür1' 
Anonim Şirketi (SATGAZEL) Jcı' 
§ın tu soğuk zamanlarında ailell' 
rin mahrukat tedarikini kolayl•r 
hnnak arzusile Kanunu sani ,e 
Şubat ayları için ve aile reisle~ 
hüviyet cüzdaıılarının ibrazı ü1'° 
rine azami bir ton teslim edilıııelı 
fartile Yedikule ve KurbağaJıde ' 
re (Kadıköy) gazhanelerinde 
kok kömürünü istisnaen tonııJI~ 
20 liraya satmağa karar verıııif ' 
tir. 

Şirket mezkur hüviyet cüzdııll' 
lanna verilen kömür mlktıırıJll 
itaret edecektir. Alıcının arzıl 1~ 
üzerine mezkıir bir ton kok ,.yd• 
500 kilodan iki defada tesliJJJ ' ' 
dilebilecektir. 

Mürliri"et 
~!llllllJDIOIJIJJJllll!JJllll,lllllJ~ 

Hoş SaatJerde 
Yazan : Mehmet ;\ureıd0 

Mehmet Nurettin Reyin yakısd.~ 
Çt acak olan bu nesir kitabı; son dı 
nkılibının en temiz Türkçesi ve ed"' 

biyaun en musikili eseridir. .,, 
Değerli ari,ada•ımııın bu çok • 

1 . . k ' ·oıdider ze eseı ını, o ·uyucularımızs şı 

'ıararetle tavsiye ederiz. 
Y,. ı, 1 ,..ı8 ,.11,1 .,nr , ııımm·~~~ım~•--~~~ 

ERKES 

ZEYBEK 
görmelidir 

.. - ........................ 

Amerika da 
Çıkan yeni siyasi 

_Vapur sakın bir kaıaya ui iun. O da güzel kadındı.. Allah b • h 
=================:Seliimi l:ızet 

:::::::!:~~:~~:~:~::::::::f ~:~:!::::::~:~:~:~b.:~:~~~::J 
Kralları ayağa kaldıran 

bir Türk sefiri 
ramıt olmasın? ıahmet etsin .. Seni bu boyda göre· ı1 lf ffi ez e p 

_ Bunu aconteden sorunuz. medi.. Amerikada, son ııcnlerde yeni 
Kemal düşünüyordu: - Vallahi dayı öyle heyecanlı· 1 bir ıiyasi mezhep çıkmak üzere· 
"Dayım bir kaıaya kurban gi yım, ki söz ıöyliyemiyorum... / dir. Amerika matbuatı, bu siyasi 

Dördüncü Sultan Mehmet zamanında fevkalade •eflr 
olarak Fransaya giden Miiteferrika Siileyman ağa 

on dördilncü Lui'rıin yanına na•ıl girdi? 

derae fel•ket olur.,, - Rica ederim bu ııece he:ı-ecan 1 mezhep hakında "acaba bu kuvvet - Dllnkü aayımızdan d•v•m ve son _ 

Ve bu ondiıeyle titriyordu. !anma .. Henüz kendimi toplıyama verici veya uyutucu bir ilaç mı • Bu jurnallar on dördüncü Lui · 
Bir memurı dun. dır?,, diye bir sual soruyor. nin en hassas damarına basıyor -

böyle zannetmiyesiniz,,diye müker 
reren ve mütemadiyen izahat ve • 
rilmeıinden artık sinirlenmitti. 
İtin iç yüzünü bilmediği için bu 
son mülakat üzerine dedi ki: 

- Vapur fırtınadan gecikmit • - Bir doktor çağırtalım mı? Bu yeni mezhebin ismi ''Tek • du. Onun için kral derhal irade et· 
tir, dedi. Ahmet Baruni bey köpürdü, kız· nokrasi.,dir. Yani teknik hakimi • ti: 

Koca bir vapuru, Marmara lo· dı: yeti. - O halde Türk sefirini çağı • 
doıu ııec iktiremezdi. Bunu Kem&• - Sen, çıldırdın mı?. Teknokrasi, kendisinden evvel rınız. Kendisine izahat veriniz ki - Yahu, siz neler söylüyorsu • 

nuz, ben buraya Fransanın usulü 
idaresini öğrenmiye gelmedim. Pa 
dişahım tarafından kral hazretle • 
rine takdim edilmek üzere bir hıt· 
susi mektup getirdim. Ben kralı • 
nızı bizzat görerek bu mektubu 
elden kendisine verecek miyim, 
vermiyecek miyim? Bunu anla • 
mak isterim.,, 

lin havsalıuı alınıyordu.. Kııınal Şa§ırdı: gdmiş olan siyasi akideleri tasnif Fransada sadı·a,,amlar Türkiyede 
Nihayet, bir ıaat sonra vapur - Anlamadım. ederken diyor ki: olduğu ı;:ibi kralın vekili mutlakı 

göründü. Rıhtımıı. yıın.,.ıtı. - Deli miain sen?. Doktoru ne ya· Ariıtokrasi asilzadelerin ida · değildir . ., 
Yolcular inmiye bıı:hı. tl ıJar, Da- pacağım?. Benim ölmeğe niyetim reıi, dÇemokrasi halkın idare· Hariciye nazırı (dö Liyon) tek· 

yısı: yok. d idi; Teknokrasi' de teknik adam rar sefir Süleyman ağayı nezdine 
- Sol elin1le Yakamı tutarım _ Ne.!cn ölesiniz? !arın, mütehassısların idareai ola· davet etti. Dedi ki: 

beni bu suret!e tnnıram ! diye ya3 '. _ B:m kendi canıma kendim caktır. - Benim sadrazam oluJum siz· 
mı;tı. bakarım. Son bana iki şişe viski Teknokratlar, kendilerine ııöre de yanlış bir kanaat hasıl etmesin. 

F t l' 1 J 1 bir fehefe kurmu•lardır. Bu felse· Vakıa ben kral hazretlerinin sad . <:ı ta .... eına , yo cu ıır aı·t.•m· bul hııkayım.. • 
da ,sol eliyle ya! ·;uını tutan kim • Kemal b:.:Cn bütün afalladı. fenin beş büyük düsturu vardır ve razamıyım. Fakat ben yalnız de . 
se göremiyordu, , Hayretle cor 'u: bu düsturlara nazaran hareket et· ğilim. Fransada kral hazretlerinin 

Vapur bo:;ıılcl ı. _ lli ç yeı·:ne viski mi içersiniz? mek tedbir almak istemektedirler. benim ıı-ibi daha birçok bendeleri 
N -' 1 - · b kl . Düsturları ıöylece tasnif edebili • vardır a;:.ıen aonı·a ,, emalin omu:zu • Sizi yarın ö j e yemegıne e ıyor· .,, 

na bir el dokundu. du!:. Şefik bey rica etmişti .. Am • riz: 1 - Fazla istihsalat, az it· 2 Lakin "dö Liyon,, un bu izahatı 
Koma! ba§ını çevirdi. ma geleı:ıiyece!coiniz zannederim. - Teknik tarakki işsizliği doğu • meseleyi halledemedi. Bu defa 
Eu, beli bi:k <.: lmi:§ bir ihtiyar- _ Neden? rur. 3 - T cknik tarakki fiyat usu· jurnalcılar tekrar orı dördüncü 

dı. - Rahatsızsınız. lünü bozar. 4- Fiyat usulleri mah Luiyi tahrik ettiler. Hem de 
- lfte geldim! dedi. - Yarına kadar bir şeyim kal· volmağa mahkumdur. 5 - Tabii itin daha fena olduğunu ~öyledi. 
Kemal hayretten sıçradı. Bu maz .. Yarın birde g~lirim .. Şimdi lıuvvetler hoş yere sarf olunmama· ler. "dö Lion , kral hazretlerinin 

iki büklüm ihtiyarın Alımet Baru- artık beni yalnız, kendi halime hı· lıdır. benim gibi daha baıka bendeleri 
ni bey olduğuna ihtimal veremez· rak... " " ,. var demekle Fransada sadraza • 
di. Eımer yüzünü, pis bir ıakal - Şey .. Ben.. Londrada çıkan bir İngiliz ga • ının bir değil, birçok olduğunu 
çerçeveliyordu. Gözlerinin feri - Anlıyorum, nl,anlından hah- zetesinin Amerika muhabiri, ga • ıöylemİ§ oldu. Kral hazretlerinin 
kaçınııtı. setmek istiyorsun, cımatıyorsun... zeteıine gönderdiği bir mektupta vekillerinin çoğalması demektir 

Efyaları aldılar. Dııarda oto • Sa!urlı ol, ben yorgunum, istiraha- teknokrasiden föyle bahsediyor: ki, daha ziyade tehlikelidir.,, iddi· 
mobil bekliyordu. ta ihtiyacım var. Geçen gün Wall Street'te (Nev· asını ortaya attılar. Bunun üzeri , 

Bindiler. Bu suretle Kemali atlattı. York'un borsa merkezi) bir gaze • ne on dördüncü Lui tekrar emret • 
ihtiyar §ikayete baıladı: Kemal konafia avdet etti ği za • te alıyordum. Müvezzi bana dedi ti: 

- Üç gündür hastayım. Çok man, hala hayretten kendini alamı ff i: - O halde T "rk ıefiri çağrıl· 
~ektim, yordu. - işler düzelecek. 11n. Bu cihet de kendisine izah e · 

Kemal sordu: Dört gözle Kemali b~kliyen Ay· Sebebini sorunca anlattı: diJıin.,, 
fe, merakla sordu: - Vaşingtondaki bir sürü poli- Dedi. 

- Fırtına mı vardı? tikacı alayını süpürecekler. Her - h ( - Geldi mi? Ni ayet dö Liyon) Süleyman 
. - Hayır. Deniz ve hava gabyet _ Geldi. kes Wall Street'te bundan bahse • ağayı tekrar davet ederek bu su • 

ııtizeldi. Fakat tuhaf değil mi, en _ Neoıl? diyor. Onların yerine, alimler İf ba retle izahat vermiye mecbur ol • 
rahahız oldum, En fırt ; lı hava· h · l k tına geçip idareyi ellerine alacak- du: J - Çok i tıyar an:ı~, .;ö rnÜf ... 
arda deni;z tutmazken ı; ::zel ha • T . 1 - ' t lar. Bunlara teknokrat deniliyor. _Geçen defa aı'ze kral hazret-d anımama ım L .. n yo.; u. 

va a deniz tuttu ... Burada da ha· Ay~enin gözle;·inin önüne, be • Bu yeni siyasi mezhep mümini !erinin aadrazamıyım. Fakat be • 
~a berbat. Rürgard;ııı senem ol • yaz sakallı, nur yüzlü bir ihtiyar ile görüşürken, borsacıya benzi • nim gibi daha baıka sadrazamları 

um. geldi .. iyi yüreldi, m::şfik bir ih - yen iri bir adam geldi, ga:r ·· ' ere da vardır demiştim. Sakın zannet· 

Fransızlar bin dereden ıu ı;:e • 
tirerek Süleyman ağayı kandır • 
mak, kralın huzuruna çıkmaksızın 
elindeki mektubu almak istediler. 
Fakat bir türlü muvaffak olama• 
dılar. Vaziyeti on dördüncü Lui • 
ye anlattılar. Süleyman ağanın ıs· 
rarı karşısında on dördüncü Lui 
ecnebi sefirlerinin kabulüne mah • 
sus olan teşrifat usulünü bozdu ve 
nihayet Süleyman ağanın huzuru· 
na girmesine razı oldu. 

Sonra dikkat edilecek bir nok· 
tadır ki, on dördüncü Lui yalnız 
ikinci derecede bir sefir olmasına 
rağmen Süleyman ağayı nezdine 
kabul etmekle kalm!ldı. O zaman· 
larda Osmanlı padiıahlarının hu • 
zuruna ecnebi sefirleri ııirerken 
mutat olan usulü de ı;:ene Süley • 
man ağa hakkında tatbik etmiye 
muvaffak olamadı. 

Filhakika eskiden ecnebi sefir· 
!eri huzura girerken paditah aa • 
rayda ıüferayı kabule mahsus o • 
lan salonda otururdu. Huzura gi • 
recek olan sefirin etrafını çavuılar 
filanlar alırdı, tam huzura girildi· 
ği sırada iki taraftan kollarını tu· 
tarak sefiri eeerlerdi. Bu suretle 
padiıahın azameti ecnebi sefirle • 
rine hissettirilmit olurdu. h ; lstanbulun deli lodosu meş · tiyar tasavvur edip sordu: baktı, içinde teknok~asiye bir miyesiniz ki biz Türkiyede olduğu 

ur ur. 1 ,ı ? makale olan mecmualardan on ta· "'ibi kral hazretlerinin vekilı' mut • 
Ol - yİ a_am mı· ne aldı ve: " 

b - maz olaydı. Bir de htan· 'Dcıııımı rar) lakıyız . Biz kral hazretlerinin mut 
ulun havasını methederler. 1---·-----------·ı - işte bize lazım olan "dare u· lak vekili değiliz, sadece bir ben 

Kemal, bir otelde bir oda tut· i . gı t .... re hU . \İl .e İ sulü. Bu makaleleri arkadaılarıma deıiyiz.,, 
lllıt§lu O 1 · d 1 dağıtacağım, okusunlar. S f · te ın önünde dur u ar. y .?JJİ t.cari mu · ave.eler e ir Süleyman ağa l<endisine 

İçeri girince Ahmet bey: }'apac:tk Bu bir hakikattir ki, teknokrasi. sadrazam ıüıü veren hariciye na • 
. - Fena değil, dedi, girerkeıı LONDRA, 19 (A.A.) - lngil· Amerikada yeni bir mezhep olmak zırının yanına davet edilerek "Sa-

Halbuki müteferrika Süleyman 
ağa on dördüncü Luinin yanına 

girdiği zaman kralın oturduğunu 
görünce eliyle işaret ederek ayaiia 
kalkmasını ihtar etti. Bu suretle 
kendisini huzuruna kabul etmek 
istemiyen on dördüncü Luiyi aya • 
ğa kalkmıya bile mecbur etti 1 ~iSzüme bir balkon ilişti, o odayı tere hükumeti ticari mukavelele· üzeredir. Bu mezhep bir gece için kın öyle zannetmiyeıiniz, ıakın 

ııterinı. de bütün kalpleri ümit ile doldur· , ___________ ... _________________ _ 
rini Ottawa konferansından alı • 

1
-

- İmkanı yok. nan neticelere göre yeni bir esas muf ve binlerce mümin kazanını~ 

. ,. ,. 

- Neden? üstüne kurmak üzere bir çok hü· tır. Bütün Nev·York ı;:azeteleri 
1 1 teknokrasi hakkında münakatalar - O od t t Jd ku" metlerle gı·rı' •tig" i müza <ere ere 

a u u u, • ve makaleler) .. doludur. 
- Botaltın. devam etmektedir. Bu müzakere· 
Otel garsonu faşaladı: · !er bir takım gruplara ayrılmıştır . 

- Çıkmazlar efendim. Hükıimet bütün memleketlerle HJmayei Etfal balosu 
Şubatın 23 üncü günü Vali Mu

hittin Beyin himayesinde verilecek 
tir. Kostümlü ve kostümsüz. 

- Zarar ziyan veririm .. Oda • ayni zamanda müzakere yapma • 
Ya üç misli kira veririm. Daha bir nın pek az ameli bir §ey olacağı 
diyeceğiniz var mı? mütaleasında bulunmuştur. Bun • 

- Aına odanın kiracısına ne dan başka hükıimet evvela Dani· 
diyelim? marka, jsveç, Norveç, ve lzlan • 

- Kimdir bu kiracı? ı:la ile müzakereye başladığından 
- Bir madam. bu müzakereleri Fenlandiya Bal· 
Ahmet Baruni b~y •~ımşak bir tık hükumetleri ve Lehistan ile 

teıle· yapılan müzakerelerin ilk safhn· 
Y d d . aı bitmeden neticelendirmek ni • - a.... e ı. 

- Fransız operetinin primadon 
a-.ı. Şehrimizde bir kaç temsil 
•erecekler. 

- ismi? 
- Katerin Dar&gon. 
·- Öyleyse odasında kalsın. 

~İz odamıza çıkalım. 
Odada Ahmet bey Kemalin iki 

•rqu•undan tuttu: 
·- Oü:uıl erkeiuin, dııdi, kimbi

llr kadınlar seni ne kadar beğe · 
Diyorlar. Tıpkı annene benziyor • 

yetindedir. 
İskandinavya hükumetleri ve 

Arjantinle yapılan müzakerele · 
rin bir kaç aya kadar nihayet bu
lacağı ümit olunmaktadır. O za • 
man hükumet Baltık hükumetle • 
ri ve Lehistanla nihai bir tesviye 
sureti akdi neticesine varabilecek 
ve kendisile müzakereye girişmek 
arzuıuııu ııösteren bir çok millet
lerden hangilerile mükalemeye 
ba§lıyacağını tayiıı edebilecektir. 

g::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i: 

H Sadakai fitir il 
!j :i 
i! Tayyareye verilecek H 
·ı .. 
!ı Ali Vasat Edna ii 
·ı .. i! BuğJayd.ın 13 l O 9 İ! 
1! Arpadan 16 H ı .ı H .. .. 
H Czumdcn 130 92 65 H 
ji lm nbul !\lüftülütı;ünden : !Java i! 
fi kuvvcdcıimizin itil .1. \ 'C tarakkisi için !f 
g her türlü rnua,·e nctin ira~ı \"l tani \'a .. !,i .. . 
f! zifelcrirnizin tn mü'!irnlerinden bu- I~ 
jj ıunduğu cihecle bu bapıa diyanet ii 
:: i"leri riı·a se l1 nd en 5adır oltın fet\'a :: 
:: T • , , J: 
;: mucıbince sadakaı fıtır ve zekat ile ;; 

11; mukellef bulunanların Taı·ı-are C,·mi· !i . ·ı 
i~ )'ltine rırdımda bulunmat:uı ırz ve ~! 
.. · ı · 1 ·= aı 1 "" o unnr. ii 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Afmauyada morfin 
kaçakçılığı 

BERLIN, 19 (A.A.) - Uyuftu· 
rucu maddeler ticaretini kontrol 

memurları bir kamyon sahibinin 

evinde 10,000 ampul morfin bul • 
muftur. 

Bu ampuller, eski askeri ıtoklar 
dan olup, gizlice satılacaktı. 

Yeni Z~landa 
kamblyosu 

WELLINGTON, 19 (A.A.) -

Yeni Zelanda kambiyouı fi atının 

yükıeliti bugündcnberi M'lrİyet 
mevkiine girecektir. 

Kari Max'ın 61tlmil
niin 50 inci yıldöoiimil 

LONDRA, 19 (A.A.) - Kari 
Marxın ölümünün 50 inci yıldönü • 
münü tes'it için 14 Martta Londra• 
da merasim yapılacaktır. 

Almanyada işsizler 
BERLIN, 19 (A.A.) -Alman. 

yanın en büyük ıehirlerinden kırk 

dokuzunda birinci Teırin sonunda 
i,sizlerin mikdarı 2,300,320 kiıiyi 
yani bu şehirlerin nüfusuna n za • 
ran binde 125 i bulmu§tur. 

Beri inde bu nispet binde 140, ve 
Saksonyada binde 177 dir. 

Fakir çocuklara 
yardını 

Bankalar kambiyo fiatının 
yükseltilmesine itiraz etmitler • 
dir. Fakat hükumet bütün meı • 
uliyeti üzerine alarak hu tedbirin 
tatbikinde i"ar göeternıiıtir. 

Bankalar bu tedbiri, İ•temiye 
istemiye, tatbik edeceklerini ve 
eıasa göre muamele yapacakla • 
rını bildirmiffordir. 

MUC.LA, 19 (A.A.) - B11yram 
münasebetile fakir fOCuklara Hi· 

mayei E:tfal Cemiyeti tıırılfmdıın 

on ve Hilıilinhmer ta;·afJlldan 20 
kat elbise yaptırılmı~tır. 



Sayıfa 6 
-

Telif hakkına dair 
BUl)dan bir ay kadar evvel 

"Edebi kontenjan isteriz,, diye 
yazdığım bir yazıyı, okuyucula -
nm zt.nned·~rim ki hatırlarlar. 

Bu yazımda: 
- Lozan nıualıcdcsindc biz, telif 

hat.kın:., Avrupanm yiiksck ilim ı·e 

fen küliüründerı malırum /:almıya -

lım diye kclıul etmemiştik. llalbuki 

o zamandan bugüne kadar yapt:ğum: 

tercümelerde b:ı maksada uyan pek 

az eser vardır. 1· c:pılanların ro~u da 

alc!ncclc yapıldığı için uar:lttJfır. Bu • 

na m:!kabil bir' uıöın #:ötii ve bayağı 

romanlar, yazılar tercüme ettik, lJu 

takdirde, ı•c memlekete ilim ı·c fen 

getirecek ycri!c, b!r mcdcr..iyetin çil • 
rük edebiyatını so.f(makta ne mana 

ııar, telif lıak/..."ım kcbul edllim. 

l Demiştim. Bu yazım al:isler 
uy:mdırmnkla bernber, gÜI?.Ün h~
diseleri arasınd:ı k:?ybolup gitti. 
Fakat <lündenberi, Ankaradan ge· 

t len bit haber, tamamile benim 
müdafaa ettiğir.:ı f :kre değilse de, 
ona yakın bir meseleye temas et· 
ti, gazetelerin birinci sahifelerini 
ıüsliyen havndisler ua:nnda yer 
·aldı. O da §U: 

FranBızca ve Almancadan Türk -

~eye tercüme r:eya adapte cdilec~/; e

aerler için bundan sonra o eserlerin 

. cısıl mulıarrirlcri:ıe telif hakkı ı·crmek 

laz111ıdır. 

B\! haberin nereden çıktığı a· 
raıt:rıldığı zıuıuı.n, kararın, hu i
ki memleket ile yapılan ticari 
mukavelelerde bulunduğu söylen
'di. 

Ben kendi hcsabı~a, böyle bir 
k~nrın ticari bir mukavele mad
ac:;i claralc f[t.ydcdilrni~ ol&lasını, 
ev,·ela "edebi kontenjan isteriz,, 
baıhğını kullandığım için "ede -

iyri Gi çor:ıbı veya margarın 

değildir,, diye !i:tem edenlere 
kartı kuvvetli bir cevap; sonra 
da, edebiyatın, artık Avrupada 
tamru:ıen ticarileımit, yani bir ih
racııt mataı olduğ\:na dair redde
dilmez bir delil olarak kabul edi~ 
yorum. 

Bu noktnya bir b:ılmri'nu ya -
pı§lırdıktan sonra, ha\'adisin bazı 
muharrir!er taraf mdan nasıl l:ar· 
tılandığınn bir göz ~talım. Umu -
miye t itibrı.rile ı.~vadis müsbet 
ka:ıılanmamıthr. Hcşnutsuzh:k 

>-: uyandırmrıtır. Fakat çok haksız 
ı. bir hoınutsuzluk. 

Kimisi: 
- llinı, '1cn, edebiyat, san'at salıa

larıada Aı·rupadan pek r;ok şeu cılmı

ya muhtac:z. /Junları alırkerı ha!•kı 

telif ı·ermc/; deme!: mcmlel•cttc!:i ki

tap satışına cc yazı ii.crctlerirıe na:a

ran, hiç hir şey tercüme etmemek 
demektir. 

Herkes eser yazamaz. Al'l'llpctdaki 

eserlerin hepsi de ayni lmdret 1 c gii· 

zclliklc yazılamaz. IJirıaenalcylı , lc•r • 

cüme eserlere kat'iyycrı ilıtiyactnıı:: 

vardır. 

Diyor. Bu arkadaşın sözlerinin 
ilk kısmına birinci makalemde 
yazıp yukarıya hulasa ettiklerimi 
hatırlatır, son kısmına da: 

- Herkes eser yazwT.a:zsa, yer~ 
}erini yazanlara bırakıp, gidip 
ka~aflık etsinler! 

Derim. Çok kıy.metli bir arka • 
da§ ta şunları söylüyor: 

- Bu, {layri kabili tatbik bir m c

ıelcdir. Eğer, böyle bir iş yapılmak 

üzere ise, bizinıl•ilcrin şiddetlı• nıuluı· 

lefct etmeleri lcizımdır. Şimdiye ka

dar Türkiye tercüme r·c adapte escr

lttr saye.sinde matbuatını doyurabil • 

,,Uştir. Bunsuz neşriyat. yapılamaz. 

'""'91zftrrrn böyle bir meselede ısral' 

~eceklerlnl hiç zannetmiyorum. 

F1'tllllız harsıraın daha, doğrusu Fran-

Fikret Adil 
sız kclimcıinin bütün dünyaya ya -

yılma•ına t:;alışan f'ransızlar, eıcrle· 

rinitı böyle U milyonluk bir kitleye 

okululnıatını elbette isterler. 

Bence bu mesele bir Fransız ı·e 

Almarı kal'gasıdır. Eğer Almanlar da 

eserleri11in lıakl.·ı telifsiz tercüme e

dilmesini istemiyor/arşa bu, Fran • 
tızlara kar5ı bir oyuna hazırlandık • 

lar. nı g;;,terir. nu suretle Almanya 

gizlide11 gi:liye Tiirkiyeye eser ı:ere

l'Ck Fran~ız edebiyat t'C ne~riyatınrn 

üstiine çı"1r.ı1 olacaktır. 

Bizde ilmi, fdebi ı:e içtimai C'Ber • 
ferin tercüme cdilmcmr.si büyük bir 

tehlike ıayılır. 

Bu fikir de bence doğru de -
ğildir. Şimdiye kadar, Türlciyecle 
matbuatı adapte ve tercüme eser
ler doldurduğu içindir ki Türk 
okuyucusu matbuata dieer mem • 
leketlere nisbetle lakayt kalmıt -
tır. Her ne zaman, bir gazetede 
yerli mevzu ve yazı çok, ecnebi 
yazı azsa, o 
gönnüştiir. 

misaller var. 

gazete çok rağbet 

Gözümüzün önünde 

Sonra, Fransızlarla Almanlar, 
memleketimizdeki 14 milyonluk 
nüfusu k~ndi kültürlerine bağla • 
mak için kavga ediyorlarsa, biz, 
bu fırsattan istifade ederek her 
iki tarafa birer tekme vurmalıyız. 
Zira, demin yapıftırdığım balmu
muya avdet ederek haber verelim 
ki, Türkiye, bugün kendi başına 

bir kültür yaratmağa çalı~ırken, 
maddi ve manevi kapitülasyonla
rı yıktıktan sonra, hiç bir kimse • 
nin ruhi, fikri ve içtimai vesayeti 
altına giremez. Nerede kaldı ki, 
edebiyatlarını, ta.o;namen ticari -
lettir.mit ve büyük aanayiine bir 
propaganda. vasıtası yapmıt mil
letlerin! 

Ayni arka.daşın son cümlesi, 
bizde ilmi, edebi ve içtimai eser· 
lerin tercüme edilmemesinin bü
yük bir tehlike olduğunu söylü • 
yor. Münakaıa edilecek bir nok -
ta olmakla beraber, farze~elim ki 
·.:vJe olsun, bu hadise, baılı ba§ı • 
l telif hokkını kabul etmemize 
bir sebeptir. Zira, eğer bunlar 
tercüme edilmiyorsa, tercüme e • 
dilenlerin lüzumsuz oldu{!u mey • 
dı:ma çıkıyor demektir. · 

~ :(. ::. 

Telif hakkını kabul etmek, e -
minim ki bizi kolay cehtlerin 
göıteri!lerinden kurtaracak, ve 
Darülfünunda uzun müddet bek -
lemi§ oian bir "Gazi,, müki.f atı • 
nı bun:lan sonra namzetsiz bırak
mıyacakl ır. 

Lekeli humma ile 
şüpheli yolcular 

Deniz yolile şehrimize gelen 
iki yokunun, lekeli hi.ımma has -

talığma tutuldukları anlatılmıı, 

Ali ve Hüseyin isimlerindeki bu 
hastalar, Cerrahpaşa hastahane • 

sinde tecrit edilmiıler, tedavile • 
rine başlanmı~lır. 

Bu iki yolcu, lstanbula Kon • 
ya vapurilc gelmitlerdir. Sıhhat 

müdürlüğü, hastalığın bulaşıcı 

mahiyetini dütünerek, sıkı tedbir
ler almı~, "Konyıı:o vapuru fenni 

suretle lemi:dettirildiği gibi, li -
mandaki l: l:lün vapurlarda da 
temizlik yapılması takarrür et • 

mrı ve derhal faaliyete geçilmiş • 
tir. 

Alınan eıaslı tedbirlere göre, 
ıirayet ihtimalinin ortadan kalk -

mıt sayılabileceii tahmin olun -
maktadır, 

VAKiT 

ikinci kanunun ilk 
on beş gününde : 
Gümrüklerimiz 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti 

istatiıtik ve tetkik müdiriyeti 1933 
Kanunusani ayının ilk 15 günlük 
ithalat ve ihracatını toplamıttır. 

Hazırlanan istatistiğe göre 15 
günde ithalatımız 3.053.635 lira· 
lık bir kıymet göstermesine kartı 
ihracatımız bunun 1.249.821 lira 
nokıanile 1.803.814 lirayı bul -
muıtur. 

15 günlük ithalat ve ihracatı· 
mız a,ağıda gösterilmiştir: 

lTHALAT 
Etya cİn!i Lira 

Yün ve kıl iplikler 89.999 
Yün mensucat 86.148 
Limon 34.144 
Şeker 117 .507 
Kahve 144.434 
Saraılık kağıt 30.666 
Matbaa ve yazı kağıtları 40. 798 
Pamuk iplikleri 148.62'1 
Pamuk mensucat 553.543 
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İlk mektep çocukların• 
bedava kitap 

Muallimler ve kitapçılar pek hararetle 
bu fikri doğru bulduklarını söylüyorlat 

İstanbul maarif müdür muavi -
ni Hıfzırrahman Ra,it beyin evvel 
ki günkü nüshamızda ortaya attığı 
fikir kitapçılar arasında büyük bir 
dedikodu uyandırmı,tır. 

Hıfzırrahman Raıit beyin orta -
ya attığı fikir fU idi: 

"- tlk tahsil mecburi ve mec -
caniciir. Meccani kaydi içine bina, 
muallim, ders levazımı, ve hatla 
tebeşir hile girdikten sonra kit:ıp 
niçin girmesin. E~asen kitabm kıy
meti de 400 bin lirayı geçmemek
: 8<lir. Bugünkü vaziyette J1ilti.m ma 
arif i<larelcrinin bütçElerincle fa -
kir t:ılcbeye yardım için hir fasıl 
v3rrlı! ı;a fasıl genişletildiği ~~iK -
dirde ınc~ı ~c hallcciilir. 

Hıfzırrahman Raıit beyin bu 
fikri muallimler arasında büyük 

yat eseri olarak her ıeyi hü~ 
ten bekleriz. Bizden çok zenıi01 
lan hük\ımetler ilk tahsil için~ 
ra alırken hükumetimiz büyü1' 
dakirlıkla yalnız ilk mektep fO' 
cuklarından değil, orta mektep~ 
lebesinden bile ücret almıyor. ()tJ 
yeni bir yük yüklemek doğru dıt' 
ğildir. Bence bu iti kısmen kitd 
çılara ve kısmen de mahalli bii~ 
lere yüklemek suretile hallebP"' 
kabildir. 

Kitabı yalnız baımak değili.' 
nu tevzi etmek meselesi en mü~ 
iştir. Bu da devlete tahmin edil~ 
ceğinden çok fazla ayrı bir 'fP 
letkil eder. 

Her nevi demir boru ve 
raptiyeleri 

bir alaka uyandırmı,tır. 
30.190 ' Muallimlerden bir zat bu hu -

Halbuki kitapçılar baıtık1' 
kitaplardan yüzde on nis!'eti~ 
hükumete her sene meccanen ~ 
tap verseler mahalli bütçeler 
bu nispet kadar bir kitabı ternio 
derlerse hiçbir çocuk kitapsız ıJ 
maz. Mesele de kendiliğin.t' 
halledilmiş olur. Esasen böyle 
ğır açılacak oluna yarın da ro' 
medeki çocukl~r için süt iste111it 
elerken Çocuklara ayakkabı ~e 

bise istemiye başlanacaktır. Bıı 
!Jİn de arkası gelmez maimi oll 
lım ve makul düşünelim.,, 

Dokuma, tarama ve 
atma makineleri 
Değirmen, hamur, şeker 
ve saire makineleri 
Petrol 

79.382 

61.752 
44.633 

Kinin ve emlahı 76.150 
Sair efya 1.515.662 

iHRACAT 
[§ya cinsi Lira 

Koyun ve keçi 42.467 
Yumurta 61.553 
Av derileri 32.504 
Yün 27.417 
Üzüm 141.363 
Fındıli 79.092 

Tütün 715.316 

Palamut 105.453 
Palamut ht.ilisa11 35.952 
Afyon 39.861 
Kereste 48.744 
Maden kömürü 69.750 
Sair eıya 404.342 

lsveç rejisi ''e 
Yunanistan 

İsveç rejisi Yunanistandan 300 
bin kilo tütün satın almııtır. 

Sigorta ve Vunanifiitan 
Yunanistan hükumeti, sigorta 

kumpanyaları için bir talimat ha
zırlamıştır. 

Bu talimata göre Yunanistan
da yalnız bir it üzerine ıigorta 

muamelesi yapan bir kumpanya 
5 milyon drahmi ve iki İ! üzerine 
muamele yapan sigorta kumpan· 

yasının en az 10 milyon drahmi 
sermayesi olacaktır. 

Hlr yıllık ihracatımız 
İhracat Ofisi 1932 senesindeki 

ihracatımızı gösteren büyük bir 
yıllık hazırlamııtır. 

Bu yıllıkta bilhassa ihraç mad
delerini diğer senelerle mukayese 
eden istatistikler vardır. 

Kont~nyer teşkili\tı 

Beynelmilel ticaret odası, bü • 
tün dünyada kontenyer te,kilitı 

yapmağa karar vermİf ve lstan • 

bul Ticaret odasının da fikrini 
sormuıtu. 

Ticaret odası bu hususta et • 
raflı malumat toplamak için Is -
tanbulda bulunan ıimendifer ida
relerine, gaz kumpanyalarına mü
racaat etmittir. 

Ayni zamanda bu müracaatla
rı tetkik ve tesbit etmek üzere bir 
de komisyon teıkil etmiıtir. 

Komisyon dün ilk içtimaım 

susta demi,tir ki: 
- Hıfzırrahman Ra,it Beyin 

fikri çok doğrudur. Bilhassa 
müdafaa edilen tez çok kuv • 
vetlidir. Maarif idarelerinde 
faslı geniıletildiği takdirde bu 
i~ iyi bir netice verir.,, 

Kitapçılar ı:e diyor? 

Mektep kitapları meselesinde 
kitapçıların ikiye ayrıldığı malum· 
, 
our. 

Mektep kitapları itinde büyük 
bir kazanç olduğunu iddia eden 
ikinci grup kitapçılardan Halk kii· 
tüphanesi sahibi Abdülaziz bey di
yor ki: 

- Hıfzırrahman Raıit beyin 
f;kri çok doğrudur. Bu suretle 
memleketteki bütün talebelere ki
t:lp tevzi edilecek olursa maarif 
idaresi çok iyi bir it yapmı! oJnr. 
Halkın kesesinden çıkıp üç dö-t 
kişinin cebine giren para da halk
ta kalmı! olur. 

Bu parayla fakirler evlatlarının 
orta tahsilini de hazırlamı§ clur· 
lar.,, 

Mektep kitapları basan üç dört 
kitapçıdan Ahmet Halit bey de ~u 
beyanatta bulunmu,tur: 

- llkmekteplerdeki fakir ço -
1;ukların kitaplarını meccanen l? • 

min etmek hususundaki bütün fi · 
kirlerde müşterekim. Bugün yirmi 
beş kuru~luk alfabeyi teminden a· 
ciz olal'ak çocuğunu mektebe gön· 
dermiyen aileler bulunduğuru 

cok yakından biliyorum. işin tir.a· 
ret noktuı bir tarafa bırakılmi\k 

şart ile fakir çocukların kitapbrı · 
ıun herhangi suretle olursa ols:ın 
ıtıeccanen teminini bir \'atan~r.ş 

sıfatile, ayni zamanda bir mu3l -
lim sıfatile yürekten dilerim. 

Şu kadar ki, biz earip bir : ti • 

yapoırak alf..kadarlann fikirlerini 
topla.mağa başlamıştır. 

Malatya~a buğday 
Kuraktan !ırhdı, gene 

düşü) or 
MALATYA, 19 (A.A.) - Ha

vaların kurak gitı:ncsi dolayısilc 

zahire piyasaıındn yüksclit bat • 
lamıştır. Buğdayın kilosu dün 3 
kuruştan 8 kuruşa çıkmıtlır. 

Dündenberi şehrimizde fası -
lalı ıurette kar yağmağa batla • 
mıttır. Yağıı timdilik hafif hafif 
devam etmektedir. Buğday piya· 
saaında az bir tenezzül vardır. 

' Fiyatların inmesi 
üzerinde tetkiklef 

Mektep kitapları fiatiarı .,.., 
aeleaini tetkik için Ma.,.rif ve~ 
Jetinde kurulan komisyonbu e 
zu üzerinde çalışmasına ~ 
mikyasta devam etmektedir. 1'0 

misyo.1 bu mesele üzerinde il,ıi' 
ye atılan bütün iddiaları ine~~ 
inceye tetkik ederek üzer• J 
münakaşalar yapmakta ve '1' 
hassas davranmaktadır. 

Duyduğumuza göre fiat ~ 
selesinde ortaya konacak fo .,, 
en adil formül olacaktır. D1tl 
taraf tan ilkmektep kitapları 

Devlet matbaası tarafından ~ 
tmlması ve Devlet matb:.at ,-

kendi vesaitile basamadıkl•' 
münakasa açarak bastırması " 
hetinin de kabulü lehinde l<d~ 
vetli bir cereyan vardır. 

Bu takdirde Devlet mal~ 
kitapların gerek maliyet fiııll 1 
gerek tabıları üzerinde nAzıdl; 
lacağı için neticenin çok faf 
olacnğı töylenmektedir. 

Rusların kurac~ 
ları fabrikalar fi 

M. Suriç ~ 
Bir müddet evvel Mostı' 51' 

giden Sovyet büyük elçisi ~· J, ., 19-

riç yarın şehrimize gelece1'll ~ • 
Suriç bir kaç güne kadar ~e'~ 
raya giderek Rusyadan se 1'd • 
makinelerle memleketirniıde ,,r 
rulacak üç fabrika hakkıııd~e1" 
kikat yapan Rus müteha••'' ~ıs' 
tinin Rusyadaki faaliyeti h~OI"'' 
da alakadar makamlara rn• ,ı,tl 

"teh.... ı verecektir. Sovyet rnu ıırol' 

da Şubat içinde gelerek k _,ırll' 
c:ık fabrikalı:.r hakkında h • .,- ' 
dıkları projeyi hükumete ·ıı-J,rt' 
cekler, · ilkbaharda fabrı 
kurulmaaına baılanacaktıf· 
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; •o•ı mıı " ıuuı ıııınııınmııı ıınt ııı ımııı ıınmmnı 11m11ırı"11 1 11mıı ın uımııı ııvuıun ıı ıımuınnııı ı uuıııuunt mı ııuıntttı ı ıouu ıı11 rn11 1mıu11111m ttıut Yıftı 

Konyada ekim, ya. dı !}'~ At~ 
~ - zwww:aP""L-. .....__.,_, ,,,...___ 

etle 
rlat 

Gönül 
- Şiir mecmuası; basan 

Hllmt kUtUpanesl -
Son günlerde Gönül isimli bir 

Jİİr kitabı netredildi. Kitabın üs • 
tünde Ahmet Refik imzası vardır; 
ınethur tarihçi Ahmet Refik Beyin 
imzası! 

Alaturka mı,a afrangamı? 
- Son münaka,alar münatebetile -

Geçenlerde gazetelerden biri bir edilmiş alaturka havalar benim 
hoşuma gitmiyor; Leblebici Hor
hor gibi Türk nağmeleri ile yapı • 
lan operetler zevkimi okşamıyor; 
ben alaturkayı yalnız peşrev, se • 
mai, taksim tarzında ve tek ııadalı 
olarak dinlemeği isterim,, diyor · 
lar. Olabilir, fakat diğer bir kısım 
halkın da armonize edilmiş Türk 
ı1ağmelerini sevdiği ve Leblebici 
horhor gibi sırf Türk nağmeleri ile 
tertip edilmiş opereti büyük bir 
zevkle dinlediği inkar olunamaz. 
tabiatler, zevkler muhteliftir. Ba -
na kalıraa zaten adedi pek mah • 
dut olan musiki üstatlarımızı ister 
alafran!Ja çalsın, ister alaturka çal 
sın teşvik ve taltif etmeli; alatur· 
kayı ıslah ve armonize edenleri de 
serbest bırakmalı. Yalnız her bes
tekarın uydurduğu ve sanatla mü
nasebeti olmıyan havaları notaya 
alıp çalarak kulnklarımızı hırpa -
lamamalarını kendilerinden rica 
etmeli. 

ve beled·ye · leri 
Konya belediye reisi Şevlci Beyi 

muhabirİm!ze beyanatı 
Konrıı. hu11uı1 muhablrlmlztlrn: ı tik kt 1 d b l d 
B . , mc ep er en azı arm 
· urada ekım l§leri havaların ku l · ı · · ki k 

~o · 
Bu imza ile bir tiir kitabının in

lİ§ar etmi~ olmasının edebi muhit
te yaptığı ilk tesir, Hayret'tir. Bu 
hayretin iki sebebi var: Tarih sa
haıında yıllanmış bir şöhretin şiir
le iştigalini bilmiyenler, bu kitabın 
çıkmasile yeni bir çey öğrenmiş ol
dular: Darülfünün Türk tarihi pro
fesörü Ahmet Refik Bey şairdir. 

anket açtı. Şehrimize gelmiş olan 
musiki mütehassısı profesör Marks 
ın beyanatı vesilesile musiki üstat
larımızdan bazılarına ve her ne 
suretle olursa o!sun musiki ile işti
gal eden bazı zevata şu sualleri sor 
du: 

k . ur ve nmseıuz çocu arı or 
ı-a gıtmesinden ve don _yapmasın· ı lıeyetleri le~ekkül etmiçtir. Ço 
dan d.urtnuftur. Dolayısıle merkez j l k ..• 1 ~ · .1 ep tt' ··ıh . ara sıca og e yemegı verı me 
ve mu akatta zıraat bankasının d" r. ()tt' 

de' 
jtşp ' 

Alafranv.a musiki taraftarı mısı 
"' nız, yoksa alaturka musiki taraf ta· 

rı mı? 

mühtaç çiftçilere tohumluk huğ • 1 ır. 
day tevz· t "h t .1 . . Belediye kabilesi Azime ha 

ıa ına nı aye verı mıstır. .. .. . . . .. 
Dün gec ·ık k d .. . .. h. buyuk bır hamıyyet esen gost 

e ı ar uşmuş ve er· . . .. 
biiW' 
eıın' Tek sada!ı olan alaturka musi· 

kinin armonize edilmesi sizce 
mümkün ve c<ıiz midir, değil mi • 
dir? 

kesi sevindirmittir. Fakat az yağ· mış ve hır ~oklarımı~. numune 
dıg"'ı için •abahl · . . t" muştuı·. Azıme H. hır ılk mekt ., eyın ermuş ır. k" 

' sı 

et 

Bir kısım karilerin şaşmasında
ki setep te bir sahada otorite ola· 
rak tanınmış bir zatın yrllardan 
sonra yeni bir aahya girmeğe kalk 
nıaudır. Bu iki türlü hayrete düşen 
kimselere de muhatap oldum. 

Ben böyle dü,ünnıüyorum. 
lnaan bir me ı ~· k d" . . s egı en ısıne ış 

güç edinir de ba~ka bir işle de a : 

llk nazarda bu sualler insana 
pek garip görünüyor. Alafranga 
veya cılaturka musiki yeni mi çık
tı ki bunlardan birini tercih et • 

' mek lüzumu hissolunuyor? Hem 

Cemil Sait 

Eg"' er bu kı• t k tl" te , sek:sen kadar çocuğa elbiıe 
-n opra ma up ne - , . 

mini alamazsa . ,. . k f . otın yaptırmıştır. 
zıraı vazıyet ço e • • • 

nalaşacak ve binnetice köylünün Beledıye ışlerı 
acısı artacaktır. Belediye reisimiz Şevki Bey 

Sulama teaiıahnın ıılah edilece· hir sokak ve meydanhklarındak 
ği ve su gören yerlerdeki idareye m~liyat. hakkında §Unları söyl 
borçlu köylülerin kanallarda çalı~ mışlerdır: 
tırılacağı haberi, büyük bir eevinc «< - Şehrin en güzel mevkii 
uyandırmıştrr. - lunan Alaeddin tepeıinin teşç 
Sulanmıyan yerlerden de s~la • hemen hitam bulmuş gibidir. 

ma ücreti alınmazsa köylünün seneden itibaren tanzimine ba,I 
minnet ve şükranına ölçü bulunmı yacağız. Eteklerde pek çirkin 
yacaktJr. manzara arzeden yıkıntılar tem" 

iettirilerek birer ufak istinat d 

matör olarak me~gu] olur. Ahmet 
Refik Beyin §airliği de bu nevi -
dendir. Hem Ahmet Refik 
Bey öyle geniş mikyasta şa -
İr değildir ki, onun ~iir ya -
Zıp bastırması uzun böylu müna -
kafaya sebep olabilsin; o muay -
ye11ı bir mevzuun ta iridir: Ada ve 
atk şairi. 

de güzel san:atlanr. alafrangası. 
alaturkası olur mu? Santate ve 
z~vkc muvafık gü~el bir eser han· 
gi milletin olursa olsun sevilir ve 
takdir olunur. Güzel eserler vücu· 
de getiremiyenler ise san'a.tlerini 
ıslah etmeğe bakarlar. Binaena -
leyh, meselenin bütün bütün baş
ka noktayı nazardan mühakeme· 
si teaccübü mucip olur. 

Adanadaki konser 
içtimai yardımlar 

Geçenlerde Halkevi salonunda 
C. H. Fırkası istasyon semt ocağr 
bir balo verdi. Nezih ve duygulu 
zevatın tertip ettiği bu balo çok 

varı inşa ve sathı mailler vücu 
getirilmi~tir. 

Şiirleri de gösteriyor ki, Ahmet 
Refik B. tair olduğu kadar, hatta 
daha ziyade a.,ıktır. 

Ahmet Refik Beyin ~iir kitabın
da yetmİ§ tane §arkı, bir manzume, 
l>ir de manzum hikaye var. Man. 
zunı hikaye rni2Ahidin R&ıo••Al'ri 
Çallı İbrahim Beyin doğuşunu, bü 
yüyütünü ve şair ahvalini taşvir e· 
der. Manzume Burgaz adasının 
Va:ıfmdadır. Gene ada ve aşk mev· 
.:ı:uu .• 
• Şarkilara gelince: Bunların ço • 
gu beatelenmi,, ağızdan ağıza do · 
la!lllı§, kadın erkek, bir çok kişi 
duy ... h · · · •usunu, sevgunm, asretım, ıs· 
te'-· · !Hnı bu mısraların sesile haykır • 
lnı~tır. 

h"Şa.~~~ yazmak, şiir yazmaktan 
Usbutun başka bir şeydir. Şarkı 

Ya zan adam, sadece kendi duygu· 
•unu nazım kalıbına sokan adam 
dernek değildir. 

. Şo.rkr, daima en güzel !İir değil 
dır; bestelenecek bir şarkının mu· 
~af fak olrnuş sayılması, tutulması 

erkes tarafından kolayca öğrenil 
rnesi ve söylenilmesi için hatta 
orta kıymette olması lazımdır. 
Ahınet Refik Beyin şiirlerinde 

eski divan d b" .. e e ıyyahmızın en gu· 
zel şiirJeri kıymetinde mıralar da 
vardır. Bu 1 . . . n arı yazan saır umumı-

Lakin maatteessüf mesele o ka· 
dar basit değil; her nedeD!e öte -
denberi musiki meraklılarımız iki 
ye ayrrlmı~Iar, alafranga musiki 
öğrenenler "acaba şu alaturka mu 
siki nasıl şeydir?" diye merak bile 

etmiyorl~r. A)At\!Ik~ mysikiye v~k 
fı ömür: edenler ise alafranga mu • 
-•ı.::r-a ... J ... ~- ı..h •• ı.;;p, IYrr dütmau 

addederek onun hi~ bir şeyini hat· 
ta noktasını bile kabul etmP.k is • 
temiyorlar. . 

Halbuki, arada tezelzü!e uğrı • 

Adana muhabirimiz yazıyor: Ada· 
nada musiki maullimlerimiz tara
fından bir konser verileceğini du
yanlar Garp musikisinin seyircisiz 
ve samisiz kalacağını :zannetmiş -
lerdi. Fakat aldandıkları derhal 
anlaşıldı. Kız lisesinin salonunda 
pek kibar, münevver ve güzide bir 
zümre huzurunda viyolonist Bed • 
rl. niırani41 Safa, çeJJi.!t Jh•an ve 
flütist Reşat Beyler ilk muvaff aki-
yetli konserlerini verdiler. 

Garbin en güzel parçaları çalı -
nırken dinleyicilerin yüksek alaka 
lan hissediHyordu. Her parça ça • 
lmdıkça hararetli ve samimi alkış
lar salonu çınlatıyordu. Komere 
gelmiş olan ecnehi mahafiline men 
:1up zevat ta büyük bir takdir du -
yuyorlardı. . 

mükemmel ve parlak oldu. 
Balo saat alafranga beşe kadar 

samimi bi~ hava içinde devam et· 
ti. 

Balonun hasılatı semt ocağının 
idaresindeki hanımlar ya,rdım ce· 
miyetinin hayır işlerine ve himaye
sindeki "ÇeJikapor,, klübünün iler 
}emesine haıredilecektir. 
Muhitte çok sevilen D. D. yolları 
Konya ifletme müfettişi ve iıtas • 
yon ıcmt ocağı reiıi mühendis Ce· 
mal Hidayet Beyle refikaları hanr· 
mefendinin bu gibi işlerdeki bilgi 
görgülerini ve çalışmalarını takdir 
etmek bir vazifedir. 

Anasını 
Tımarhaneye 

Alaeddin lepesinin cenubund 
ve sinema binasının önünden ha 
lıyan bu ameliye ince minare ön· 

nü takiben Karatay istikametin 
doğ,.u ilerlemiş ve ancak orad 
Selçukiiere ait eski kö§k harabe 

m&ili inhidam görüldüğünden am 
liyal ora da bırakılmıştır. Sathı m 
iller uzel'inde ayrıcıı gezniti iÇi 

} ollar açılmı~tır. Seneden seney 
bu tanzim faaliyeti devam edece 
tir. 

Müteahhide ihale ettiğimiz par 
ke taıları henüz 'ihzar edilmekte 
dir. Mıiteahhidin inşaat mevsimi 

ne kadar getiı-ebileceği taşların d" 
şenmesine o zaman başlanacaktır 

Ahmet A. 

öldüren 
gönderiliyor 

yan bir şey var; o da mu~iki oan' • 
atı! Öyleya, bir sanat hakkında 
münakaşa edebilmek için herkesin 
o san'ah bilmesi ve esasları,nı ayni 
tarzda öğrenmiş olması lazımdır; 
mesela resim, heykeltraşlık ve sa· 
ire hakkında muhtelif mil1etlerin 
san'atkar)an mukayese edilse res· 
min nasıl yapıldığı, kalemin nasıl 
tutulduğu mevzuu bahis olabilir 
mi? Bunlarda ihtilaf olamaz. Mu • 
sikide her millette kulağa hoş gel
mek maksndile sesleri, tanzim sa· 
natr olduktan sonra niçin bunun e · 
sasları, kaideleri biribi~·inin ayni 
olmasın? İnsan kulağı millete gö • 

re değişebilir mi? 

Musiki sanatrnut inceliğinde ve 
tekniğinde muvaffakiyet gösteren 
Türk sanatkarlarının yabancılar 
tarafından bu derece takdir edil _ 
diğini görmek gururumuzu okşiyo7 
du. 

Konserde keman, flüt, Çello ve 
piyano için tertip edilmiş olan Mc
yerbeer'in Le prophete ve Popp'uıı 
Potpl;rri'si ile Bedri Beyin bir mar 
şı çalmdı ve bunu muhtelif sofo 
parçalar takip etti. 
Bedri Beyin bizzat bestelediği ço 

cuk dans ve· süvarileri çok alkış . 
landı. Bu parçalar keınanla cah. 
nırken, atların koşuşmaları, r.Üvari 
hayatı tamamile sanıialarda mü • 
fokkire de canlanıyordu. 

Geçenlerde Çal kazaemın Çalı / müşahede altına alınmıştır. Bu mü 
Kebir köyünden Ahmet isminde şahedc müddeti eon günlerde bit~ 
bir genç, anası Emineyi gayri meş ıni~ ve İzmir hekimleri Ahmedin 
ru bir münasebet esnaınnda yaka • anasını böyle bir vaziyette görüp 
lamış, kendisini kaybetmiş ve hid- te öldürürken aklını dn kaybetti • 
detinden kadını baltn ile öldürmüş ğini tespit etmişler, deli olduğuna 
tü. dair rapor vermişlerdir. Onun için 

Katil yakalanmıgtı. Fakat tahki ;ıhmet, Denizli tima.rhanesine gön 
kat esnasında Ahmedin akıllı kim clerilecektir. 
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selere yakı§mıyacak tavır ve hare· 
ketleri görülmüş, eenç adam, lz
mire gönderilmiş ve orada tıbbi 

Çocuk hastanede 
nasıl öldü yket ıdtibarile eski edebi;yatm ve şat 

ı e eh· 
· ff 1YYU"!.ının ma)ezemesinden 

Darüttalimi musiki heyetini din 
liyen her kulak Türklerin kendile· 
rine mahsus çok latif bir musiki • 
leri mevcut olduğunu tastik etmek 
mecburiyetinde kalacağı gibi Ka
dıköyünde Eşref Bey orke~trasmı 

Çocukların dansı dinlerken de 
oy;.aştıklarını, haykırıştıklarını , 
sıçraştıklarını hayalen olsun gör • 
memek imkansızdı. 

···························································· lzmi,·de Jstanbullu Eşref oğlu 
Aii Efendi isminde elektrikli tram 
vay şirketi vatmanlarından biriıi 
müddeiumumiliğe verdiği bir dav~ 
a r;;:uhalinde oğlu üç yaşında Ek -
rem' e nıcmleket hastahaneıinde 
bir doktor ta.raf mel an morfin en -
jekte edildiğini , çocuğunun bu yüz 
den öldüğünü iddia etıniş, enjek • 

siyonu yapan doktor aleyhine da • 
va açmıştır. Verilen istidaya göre 
Ekrem hasta imiş, hastahaneye gö· 
türiilmüş, çocuğun ızhrabı varmı~ 
morfin enjeksiyonu yapılmış, bir 
müddet sonra ölmüş. 

ıs 1 ade etrniştir. Ayni zamanda 
§arkdarda bulunması Jazım gelen 
\l'~sıflarda bunlarda ekıik değil • 
dır. 

l .. Bazı mısralarındaki kelimelerin 
Uzumsuz uzatdrnalarına, tutulduk 

lara, filan bnkılmca Ahmet Refik 
Beyin aruz veznine pek hakim ola 
llladrğı görülüyor. Fakat ıarkıları· 
nın bütün bu düşüklü!derine hele 
lisandaki eskiliğine rağmen s~zda, 
8'ranıofonda, radyoda, şurada bu
rada ve daima ağızlarda dola§mn-
11 tairin ruhlara hakim olduğunu 
8'Öaterir. 

Şarkı, bir devir, bazen ancak bir 
llle"Vafm yaşar. 

Şarkı yazmak nankör bir İ§tir. 
Refik Ahmet 

dinlemiş olanlar da Türklerin gcı.rp 
musikisini pek ileri götürmüş ol • 
duğunu itirafta tereddüt edemez · 
]er. 

Hal böyle olunca neden Darüt· 
talimi musiki heyetinden bir zat 
Eşref Beyin orkestrasını dinlemek 
ten zevk duymasın, neden Eıref 
Bey ve arkada§ları Darüttalimi 
musiki heyetini dinlerken mahzuz 
o!masmlar? Araya bu münafereti 
kim sokmuş, niçin sokmuş? 

Alaturka musikinin ıslah ve ar· 
monize edilmesi bahsine gelince: 
Profesör Marksın da itiraf ettiği 
veçhile alaturka musiki güzeldir, 
Pek ala ıslah ve armonize edilebi 
lir. Amma denilecek ki, bu huıus-
ta ihtilaf var: Bazıları "armoni~.? 

Safa Bey, Veberin valse daveti· 
ni, Şuhert'in Empromptu'sünü bü
yük muvaffakiyetle çaldı, genç sa· 
natkar şiddetli bir surette alkışlnn
dı. 

Çellist, viyolensellist Ihsan Bey 
Sumanm hulyasını çalarken din • 
leyid!erini gaşi etmi~ti. 
Flütist Reşnt Beyin Macarista -
l,ıı selamı zevkle dinlendi. Büyiik 
bir fedakarlıkla hazırlanan ve sırf 
\ı'anada musiki hayatının doğm'.\ 
sına ve muhiplerinin artmasına 
matuf olan bu konser ümit edildi
ğinden fa.da bir alaka ile karşılan 

dı. Konse; meccani idi. Bu konser 
de bulunamıyanlar, genç sanatka r 
)ara müracaat ederek tekrar edil -
mesini rica etmektedirler. 

Adanada ilk defa verilen bu 
konserin muvaffak olmasında şüp 
hesiz sanatkarların yüksek luy . 
metleri amil olmuştur. 

Viyolonist Bedri, Viyolenselist 
İhsan, Piyanist Safa, flütist Reşat 
Beyleri tebrik etmemek mümkün 
dei:iJdir . 
Yakında açılacnk olan Halkevi 

bu kıymetli unsurlardan istifade 
etme!ini bilecek ve memlekete ne. 
zih, zevkli ve ne~eli sa&tler yasa
tılmasına imkan ve fırsat hazırİn
mıı olacaktır. 

Müddeiumumilik hiidi:ıc tahki -
katma l'a:zi:;ct etmiştir. Ekremin 
cesedine otopsi yapılacak, ölümün 
ııeden vuku bulduğu tetkik edile • 
.:ektir. 



Doktorlar 
Bir hastanede doktorlar ikiye 

ayrılır: Asistanlar, mütehassıslar. 
Bir as.istan nedir? Bir asistan, lise 
tahsili hariç altı sene tıbbiyede 
okuyup doktor çıkan, dört sene hü
kUmetin arzu ettiği yerde mecburi 
hizmet gördükten sonra bir şube • 
ae ihtrsaı peyda etmek için her 
hangi bir hastanede, ayda altmış 
lira gibi az bir para mukabilinde 
sabahtan akşama kadar, günde 
otuz kırk hastayla meşgul olarak 
üç sene mütemadiyen bir müte ~ 

hassısın, yani bir hekim üstadın 
yanında tilmizlik eden doktordur. 
Eğer bu iş hoşunuza gittiyse ve 
ıabrınız varsa siz de yapınız. 

Mütehassıs denilen doktor, yu
karda söylediğim şartları doldur· 
auktan sonra elinde rüus, hastala
rını iyileştirmiye çalışan bir Ali 
baba veya hacı Kasımdır. 

Mütehassıs, hastanın muhtelif 
vasıtal~rla içine girmiş olan mik -
rop hazinesinin mağarasında "A • 
;ıl sezam, açıl,, formülünü hatır • 
!amıya çalışır. Bazıu bulur, o Ali 
!>abadır. Ekserisi unutur, o da ha
cı Kasımdır, araştırır, bu araştır
ma devri hastanın dayanış kabili
~etine bağlıdır. 

Hustane mütehassıslarının he
men ekserisi birer Ali babadır. 

• • 
Bir gelfıide Allahtan sonra na

ııl hakimi mutlak kaptansa, bir 
hastanede de başhekimdir. 

Baıhekim ! Bathekimlik ne bü
Y.,Ük derttir. Onun başındakileri 
anlatmak kabil olsaydı?! .. 

Hepsi biribirinden çirkin, hepsi 
biribirinden hırçın, hepsi kendile
rini birer Keriman Halis zanneden 
elli çaçaron acuzenin kocası ol • 
mak, bir hastanede başhekim ol • 
manın yanında, lrem bağlarında 
huri ve gılmanlar araaında kevser 
şarabı içerek eğlenmek demektir. • 
Yıalnız, bazı başhekimler vardır 
ki, bu acuzelere birer mavi boncuk 
vermenin yolunu bulmuş, işini tı· 
Kırına ~oymuştur. 

Ben böyle bir tanesini tanıdım. 

• • • 
Bir hastane, demittim, içind~ 

I<omik bir haile oynanan bir tiyat
rodur. Bu yazılarla ben, bu büyük 
ıahnenin üzerinde oynanan beıe · 
~i oyunun komik taraflarım gös • 
termiye çalışacağım. Zaten başka 
türlü de yapamam. Zira, doıtum 
Peyami Safa "Dokuzuncu hariciye 
koğu§u,, ile bu mevzuun haile kıs· 
mınr, timdiye kadar, pek az mu • 
harrire nasip olmuı bir 
vaff akıyetle yazmıf, bu mevzuu 
tüketmiştir. 

Peyaminin "Dokuzuncu harici· 
ye koğuşıınu,, okumıyanlar, ha -
yattaki tecrübeleri ne olursa ol -
ıun, eksiktir. Onu hemen okuyu • 
nuz. 

· BUğDren adam 
Bilirsiniz. Bir takım kart pos • 

tallar vardır, aralarına, bir hava 
tabakası sıkııtırılmııtır, ve hafif 
~İr tazyikle sesler çıka;ır. Ekseri
,Y.a bu kart postallarla çocuklar ol· 
~ 

<luğu kadar büyükler de eğlenir • 
]er, ceplerine koyarlar, bir arka • 
C:laılarıyla oturup konuşurken yap· 
tlklan küçük bir hareketle öttürür-
-t 

' - Bu ıeı nereden geldi? 

Diye etrafına bakanlarla eğle
nirler. 

Fikret Adll'in 
Hastane intibaları 
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Bu ıesli kart postalların, ço · 
cuklara oyuncak olarak verilen kü
çük bebek şekilleri de vardır. Mi· 
nimini yavru, bu lastik bebeği eli· 
ne alır - insanın doğar doğmaz 
yapacağı. ilk hareket eline geçe -
ni sıkmak, boğmak olduğu için -
sıkar. Bebek, düdük gibi bir ses 
çıkarınca kıvırcık saçlı kocaman 
batını çevirerek maviş gözleri, çu· 
kurlu yanakları ile size bakar, gü · 
ler. 

Bu sesli lastik bebeği hayalen 
büyültünüz, uzun boylu, rengi at· 
mış kadit bir hadım ağası olana 
kadar büyültünüz, ona kısa bir 
amerikan don, bir gömlek giydi· 
riniz, bir yatağa yatırınız, size 
bahsedeceğim hastanın §eklini an· 
lamış olursunuz. 

Dokuz gündür yatmakta oldu · 
ğum hastanenin bitişik koğuşunda 
iıte böyle bir hasta var. 

Konuşmuyor, ilaç içmiyor, ye· 
mek.yemiyor. 

Konuşmadığı ıçın doktorlar, 
hastalığının ne olduğunu, neresı 
ağrıdığını kendisinden ogrene ~ 
miyorlar. Vücudunu muayene için 
bir yerine dokunur dokunmaz, 
yukarda anlattığım lastik bebek • 
ler gibi, daha doğrusu sesli kart 
postallar gibi - o kadar hafif ki 
yatağa, bir kartpostal üstüne ya • 
pışmış gibi ve ancak o kadar müp· 
hem bir tümseklik yaparak uzan • 
mış - hemen bağırıyor. Bunun İ· 
çin doktorlar ona "baytari teıhis,, 
koymak mecburiyetinde kalıyor · 
lar. 

Uaç içmiyor, yemek yemiyor. 
Halbuki yaşaması için yemek, iyi-· 
!eşmesi için ilaç lazımdır. Bunu 
da hademeler yapacaktır. 

Hademe elinde ilaç şişesi gelip 
de ona dokundu mu, böğürme 
baılıyor. Buna rağmen ilaç veri -
lecektir, hasta, sırtında yastıkla 
do~rultuluyor. O, mütemadiyen 
böğürüyor, ve nihayet bu böğürtü, 
bir gargara sesine tahavvül edin
ce, anlıyorum ki ilaç gırtlağından 
geçmektedir. 

Dokuz gün bu böğürtü bana 
ilaç ve yemek zamanının kanpa· 
nası vazifesini gördü. Bitişik ko -
ğuştan bu seıi duydum mu, mer· 
hamet damarlarımın bütün isyan • 
larına rağmen, kendimi gülmekten 
alamıyordum. 

Onu bir defa yatarken görmüş· 
tüm. O akşam, kendiı;ine tualet a· 
ralığında, ayakta rasladım. Matruş 
yüzünde beyaz sakal izleri vardı. 
Onu görünce, eski fairlerimizin 
sevgililerine "servirevan,, deyif • 
lerine fa§mıştım. Zira, o bende 
yürüyen bir mezarlık hissini ver -
mişti ve bu uzun hayalet küçük • 
ken, mektepte ilk defa iskelet 
gördüğüm zaman nasıl bayıldığı • 
mı aklıma getirdi. 

VAKiT 

Tahran hükumetinin 
düşündüğü ıslahat 

Ticaret alemi için mühim 
kararlar: 

ihracı menedilen eıya 

Tahrandan gelen haberlere gö· 
re, lran hükumeti, her sahada ol • 

duğu gibi, iktısadi ve mali sahada· 
da memleketin inkişafını temin 

yollu tedbirler almaktadır. 
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Kızıl Kartal 
Harbi umumide meşhur Alman tayyare 

Rlhthofen'Jn Hatıraları 
Nakleden : fa. 

Hava muharebeleri 
nasıl olur? 

Tefrika NYmarası : 11 

derhal korkuyla kaçmıştı. B 
la beraber, o da tabancasını 

• 
miş, bize on el kadar ateı ebll 

Hava muharebelerini eski şö • - onun kurşunları varmış
valyelerin düellolarına benzetebi- ra, hadiseye kapanmış f arzed 
liriz. Bundan yüz sene evvel, ordu uzaklacmıctı, Bu ilk muhare Bundan sonra, tüccarın, her ay T T 

sonunda ellerinde bulunan ithali kumandanı harbi, bir tepe üzerin· kaç defalar rüyamda gördüm. 
den idare ederdi. işler bozulunca ka tayyareciler de buna be memnu malların nev'ini, miktarını • 
kendisi bata geçer, ve düşmana maceralar geçirmişlerdi. Eksen ve fiatını te~bit eden listeler ha • 
hücum ederdi. Bugün ordu kuman manlar, iki düşman havada 

zırlamaları ve bunları Tahranda danı, bir elinde telefon, bir elinde )aşınca, ellerile biribirlerini " 
müteakip ayın sonuna kadar, vi • harita, dütman hatlarına ve mit · lumlarlar ve geçer giderlerdi. 
]ayetlerde on beş gün sonra tica • ralyöz yuvalarına hücumu, harita· Bununla beraber, o zam 
ret dairesine göndermiş bulunma· ya birer küçük bayrak dikerek i· j garp cephesinde hava muhare 
ları takarrür etmiştir. Alakadarla- dare etmektedir. Havada iş büs· ı lcri başlamıştı. Garros, Pegoud 
ra tebligat yapılmıştır. bütün başkadır, orada, muharebe- , bi birçok Fransız tayyareci) 

Bu husustaki hükümlere riayet yi idare edecek erkanıharp yok • tayyarelerine birer mitralyöz k 
etmiyen tüccarın bütün malları tur. muyı düşünmüşler, ve o zama!1 
müsadere edilecektir. Hava muharebelerine mahsus nüz silahsız olan alman tayyare 

Diğer taraftan, lranla Rusya 
arasındaki ticari münasebetleri 

tetkik eden on muteber tüccardan 
müteşekkil komisyon, son günler • 

de toplanmış ve tetkikatı netice • 
sinde lraı:ıla Rusya arasın:laki ti ~ 

cari muamelelerde bazı değişiklik· 
ler yapılmasını, bugünkü usulbrin 

tadil edilmesini alakadar makam • 
dan rica etmiye karar vermiştir. 

lrandan flusyaya ihraç edile • 
cek malların fiatlarrnı tesbit hu • 

susunda, her iki hükumete menst1p 
mütehassıslar arasında cereyan 

eden müzakereler, müsait bir saf
ha t2'.kip ederek, ilerlemektedir. 

bir taktikayı icat için Bölke gibi lcrini düşürmiye başlamışlar 
bir adam lazımdı. i'egoud, 1915 başlanbıcında al 

Erkanıharbiyede kağıt doldur • alman tayyaresi düşürmüştü. A. 
makla vakit geçirenler, haYa mu • senenin mayıs ayında, garp cep 
harebelerinin nazariyelerini ku· hesinde harp tayyareleri yapıldı 
ramadıkları için müteessirdirler. nı duymuştuk. Bunlar iki kitil 
Boılukta gökyüzünde, çevirme ha· büyük, içinde bir mitralyöz bulu 
reketleri, cephe hücumları yapmak nan tayyarelerdi. Ağustos ayın 
kabil değildir. Bir bulut, bir siper Flandr cephesine geldiğim za 
teşkil etmez, ve dü~man tuzakta bunları gö:-müşfüm. Filctillal 
beklenemez. karşı kar~ıya herbetmiye bqla 

Havada bir tek çare vardır: mışlardı amn, düşen tayyarele • 
"Dü~man nerede? - Düşman ora· sayıları pek azdı. O zamanlar b 
da. Üzerine hücum edelim ve dü • tayyare düşürmüş olan tayyar 
şürelim.,, ( 1) meşhur olurdu ve herkes onu 

İngiliz tayyareleri görüldü mü, nırdı. 

önüne doğru gidilir, ve muharebe, Sonra, iki pervaneli ve iki mi 
düello şekline girer. Zira, mitral • ralyözlü büyük tayyareler yapd Bu işin pek yakında iki taraf m da d b • 
yözümle bir düşman filotillasmı Mitralyözlerden biri ön e, irı 

menfaatini koruyacak bir şekilde durduramam. Fakat hasmımı inti· kadaydı. Herkes bunu, harp tayya 
halledileceği tahmin olunmakta • hap ederim. O zaman "Ya sen, ya ı·e:;inin en mükemmel şekli zan 

dır. ben,, demelttir. Ve eski şövalyeler nediyordu. Fakat asıl hakiki hanvnı 
Bunlardan ba~ka, lranda ihti • gibi, mtisavi sila.hl~rlsi Clöatiştılur. tı.yyıu·Pci . tPlr 1.r;siJik F okerle 

yaca kafi derecede ufak para le· Hava muharebelerinin prensi Bunlar gayet hafif ve gayet 
davüle çıkarılması için 
gö::ıterilmektedir 

faaliyd pi birkaç kelimeyle hulasa edile • tayyarelerdi. Bir kitilik yeri 

İran darphanesi, şimdi bu işle 
mefguldür. Her gün, Tuman deni-

len eski paralardan 15,000 • 20 bin 
tane almakta ve bunları eriterek 

ufak para olmak üzere, yeniden 
dökmekte ve ba::maktaclır. 

···························································· 
cımı, sütümü içtim, fakat böğüren 
adamın sesini duymadım. 

Bir türlü sormıya da ce!aret e· 
demiyordum. Nihayet eğle oldu. 
gene sesini duymayınca dayana· 
madım, yemekten sonra ellerimi 
yıkarken, sordum: 

- O ... dediler, artık sustu, şa
fak sökerken sizlere ömür .. Hem 
de bağrından gidivermif .• 

Su akıyor, ellerimi çekemiyor 
dum, musluğu kapatınıya da kor -
kuyordum. • 

Dün aktam böğüren adamın a • 
çık bıraktığı musluğu niçin kapat· 
mıştım? Ve böğüren adam kuvve· 
tinin müsaadesi nispetinde aptes 
mi almıştı? 

Yatağımda bunları dütünürken 
gözüm, gazetede şu satırlara iliş • 

bileceği gibi bu mevzu, bir sürü vardı ve görünüşte bir spor tayya• 
eser yazmakla da bitirilemez. Bir resi olarak yapılmııtı. Harp tayya 
gün, daha acemi iken Bölkeye resine benzer hiçbir manzaral 
taktikasınm ne olduğunu sormuş · yoktu. Sonra, Foker, pervanenİll 

B arasından ate• eden bir mitralyö• tum. ana: T 

- Lazım geldiği kadar düşma · düşfü•dü. Askeri makamlarnndt 
na yakla~ır, dikkatle niıan alırım. bunu lıir i.atife olarak telakki etti• 

Demişti. BeP 'e, sırrını bana fer ve ıılJırış etmediler. Faka 
ifşa etmediğine . ::arak kendisin • Bölke bunu duyunca, bu ye:ıi tar 
den ayrılmıştım. Halbuki şimdi, yareyle d~şmana ateş etmive ka • 
kullandığı usulün bundan ibaret ra.r vereli. Kasten "tayyare İli! il • 

olduğunu biliyorum. leş,, diyorum. Zira bu Fokerl ~rde 
• "° • diişm:rna mitralyözle ni,ar. a1ın 

Hava muharebelerinin ilk dev· maz ve at·:-ş e:lilm<?.c., fakaı ta(V& • 
relerini b::m de yaşadım. 1915 se· reyle nişan n~ınır ve ateş edilir. 
nesinde tayyareciliğe girdiğim za· O zamanlar, Fokerler.n harp 
man, resimli gazetelerde tayyare tayyareciliğine giri~inin büyük 
muharebelerini naııl tasvir ettikle· Lır ehemmiyeti <Jlc..cağını J..imae dl 
rini görüyor, ve bunlara bakarak r.ünmüyordu. !larb;n son seneleri• 
gülüyorduk. Fakat bu resimleri gö ;,<' doğru ise, hu F okerlerJen ordır 
rünce, derhal tayyareci olacağımı la yüzlerce vardı. 
hissetmiştim. Ve vakit kaybetme· Herkes harp ta, varecisi olma • 
den, bir hafta için rasıtlık vazife· "l iddia edemt: z. ı1t:"n. bl.lnu tec • 
sini üzerime aldım ve uçmıya baş· :·übe etmek ist=yen birçolo. gen(let 
ladım. tanıdım. Faka• muvaffak olama• 

"Böğüren adam,, muslukta el· 
ti: lerini ve kollarını yıkadı, ağzını 

Bir gün, bir keşif uçuşu yapar· r!!lar. Onlarda izah ve ta. if ed;le • 
ken, bir rus Farman tayyaresile 'l ez bir eksi!dik vardı. Bir tayya• 
karşılaştık. Hangimizin daha çok ı·eye binip, uçmak, ":lü~ma:ı:: araydt 
korktuğunu bilmiyorum. Her hal- .,teş etmek kafi dei?\ldir. •iPn mer 
de hem ben, hem rus korkmuştuk. leği şöyle ö~:endim: 
O güne kadar hiçbir düşmanla ha· (Devamı Nt") 

çalkaladı, dizlerini bükmeden yü
rüyen bir giditle, terliklerini sürü· 
yerek, musluğu kapamadan gitti. 
Arkasından bir an baka kaldım. 

Sonra durmadan akan mu:;luğun 
fırıltısı ile kendime geldim ve 
musluğu kaparken bilmem neden 
kızdım: 

- Böğürmesini, yıkanmasını 
biliyor da, musluğu açık bırakı • ,.... 

• • • 
Erteıi sabah, uyandım, hasta • 

bakıcı gelip derecemi koydu. ili.-

ölüm saatleri vada karşılaımamıştık. O zaman • 

ROSTOCK, 21 (A.A.) - Roıtock da • lar tayyarelerde mitralyözler filan Bir kati) SUÇ USU 
rUUUnunu profesörlf'rlndf'n Fl,cr, ııon yedi yoktu. Yanımda sade altı kurşun • 
sene urfmda ölen s,769 kişi U7.erlnde yap- atan bir tabanca vardı. Hemen al· İstanbul ağırceza mahkeme9J, 
tığı tetkikat netıce..<ılnde bunların çofunun dım. Rus tayyaresi gittikçe yakla· f Şehremininde Arnavut Muradı öl
aabahın saat UçU ile altı ı ar • .ıı~wda öldUkle- şıyordu. Ni~an aldım, tetiği çek • [ dürmekten suçl~ Ar~avut Keaa-• 
rlnl teııbıt eyleml'ttlr. ikinci derc<'edc en teh· tim. Fakat 0 zaman tabancada j nın mu~akemes:ne dun baılanut 
tikeli ııaatl<"r, 20 ile 2S araıınd!ıkl saatler • kur'un olmadıg"" ını görerek •aşır • f tır. Şahıtler, çagırılacaktır .. 
dlr. En az. ölllm '1.ııku bulın 13atler de rece T T B' h k l dd 

dım. Hadiseden pilotumu haber 1 ır sa te çe mese esın ~ ynsıdır.,. 

Profesör Fişerin hakkı var • 

mı~, böğüren adam da sabahleyin 

gitti. 
(Devamı var) 

• 

dar etmek istedim. Fakat geç kal·! suçlu Muzaffer ve Leonun llRI 

mııtım. Zira, rus da bizi görmüş, hakemelerine de devam. olu~ 
müddei umumi ceza ıstemiftitı 

[I] Bu sözler ubnda manzum ola- Muhakeme, müdafaa ve karar 1-
rı.k yaıılmı~nr çin kalmıttır. 



Usulsüz eve giren me
murların mahkômiyeti 
Vakıa kaçak rakı da bulunmuş, ama 
memurların eve girmeleri yolsuzdu 

Cenubi Afrfkada 
····•··•·················•·········· 

Tediyenin 
tevakkufu 
Londranm "Flruınclnl Tlınctı,, 

ya:uyor: 

gazetesi 

Ağaoğlu Ahmet Beyle 
bir hasbihal 

(Bar-'lkalemizden devam) yeceği kadar ağır sulh şartları tat 
bik edildi. 

Üstat, makalelerinizin bir tane-

Adliyedeki ihtisas mahkemesi, duğu anlaşıldığını, inhisar memur 
dün sabah ve öğleden sonra, inhi· larmın ihtiyar heyetinden kimseyi 
sar takip amiri Niyazi ve takip me bulmadıkları halde, kanunun tari· 
murları Abbas, Yusuf, Om er ve fatı dairesinde aldıkları arama em 
Cemal Efendiler aleyhindeki da· ı-ine istinaden Anjelos Ef. nin evi
va ile meşgul olmu~ ve akşam geç ni aramak üzere gittikleri sırada. 
vakit kararını bildirmiştir. yanlarına hariçten mahalle ahali· 

Evvelcede yazdığımız gibi, bu sinden iki kişiyi almadıkları ve a· 
beş memur, Kurtuluşta Angelos ramada bulundurmadıkları, gerek 
Efen dinin evinde arama yapmış • kendi ifadelerile, gerek dinlenilen 
lar, ev sahibinin kaçak rakı yaptı· sabitlerin ifadelerile sabit olduğu· 
ğını meydana çıkarmı~lar, evin ~u izah etmiştir. 

Cenubi Afrika İttihadı, bütün 
tediyatını tevkif etmittir. Kam • 
biyo yoktur. Harici ticaret dur -
muştur. Cenubi Afrikanın siyase· 
ti kendi halkına aittir, fakat, hü· 
kumet idaresizliğinden dolayı la· 
yık olduğu cezadan kurtulursa 
talii var demektir. İngiliz lirası 
altın mikyasından ayrılınca böy· 
le bir §ey olmadı. Bütün ticari ih· 
tiyaçlar temin edilmitti. Fakat 
Cenubi Afrika hükumetinden bu 
kadar az terbiyeli tedbirleri kim· 
se ümit etmezdi. 

Gerçi, üstadım, siz dünyanın 
döndüğünü kabul ediyorsunuz. Fa 
kat, hadiselerin ve onların bir ifa
desi olan hakikatlerin sabit oldu
ğuna kanisiniz. 1793 Fransız lnkı· 
Iabını (tekvin) gibi bir ilahi muci· 
ze telakki edip bundan çıkan fi • 
kirlere, doktrinlere ve kanunlara 
birer (nassı kati) kıymetini ve • 
rıyorsunuz. 

Başlangıçta, hiç şüphesiz, Fran· 
sız inkılabı kadar büyük ve dina
mik bir inkılap hadisesi olan hı • 
ristiyanlık da sizin gibi mantıkçı • 
ların elinde taş kesildi, ve, bugün· 
kü layuhti Vatikan'ı doğurdu. Si· 
zin liberalizıninizin bu Papalıktan 
farkı ne? Daha Madame Rolland • 
ın "Ey, hürriyet, senin namına ne 
cinayetler işleniyor!,, diye nida 
ettiği günün üzerinden bir buçuk 
asır geçmeden kendiniz gibi dü • 
şünmeyenleri telin ve tekfire kal • 

kışacak kadar ~aassup ve tas..1.ll p 
kespetmi§ bulunuyorsunuz. Bir za· 
manlar Karabağ mollalarının si7.e 
(Zındık!) deye bağırmalarının sa
ikı bundan başka bir şey miydi? 

sinde, ancak hürriyetten mahrum 
milletlerin esarete el uzatmadığı • 

nı yazıyorsunuz. Bu iddianızı tekit 
için de mesela lngiltere'nin, bur
nu dibindeki Felemenk veya Dani· 

marka gibi küçük ve silahsız mem· 
leketleri bırakıp da bu memleket • 
lerin on misli daha kalabalık ve 

yüz misli daha uzak olan Hindiı· 
tana. el uzatmış olmasını misal gös
teriyorsunuz. "Kimse, niçin lsviç· 
reye dokunmuyor?., diyorsunuz. 

rutbağında soma ve saire bulmuş! Ceza tahfif ve tecil 
ardır. Kaçakçılıktan dolayı mev· 

kuf bulunan Anjelos Ef ., bunlar a· 

leyhine dava açmış, evinin usulsüz 
olarak arandığını, asına lamba ta· 
~~k.~ibi eşyasının kırılıp döküİdü
gunu, memurlardan ·· ·· ·· k dı' 

Anjelos Ef. nin kaçak somayı kı 
rıp döktüğünü farketmeleri üzeri· 

Şimdiki halde, İngiliz sanayii 
bu tedbirlerin zararlı neticelerini 
duyıruya bile başlamıştır. Şefild 
ihracatçıları, çelik fabrikalarına 

yaptıkları ıipariıleri geri almıf • 
!ardır. Eğer cenubi Afrika hüku • 
meti pek karanlık vaziyeti aydın -
}atmazsa bu hal gittikçe tevessü 

edecektir, ve bu hareketin aksü • 
lameli herhalde Cenubi Afrika 
hükumeti İçin zararlı olacaktır. 

Bu terait altında bütün r ialar 

Fakat, unutuyorsunuz ki, Avru· 
pa'nın 1918 yağmasında payla§ı • 
lan, parçalanan ve ilk • yaş - ların 

esir 5Ürüleri gibi §una buna satılan 
milyonlnrca in:;anm hemen hepıi 

İsviçre vatandaşları kadar demok· 
r.:ısiye alışkın ve Felemenk, Dani· 

marka ahalisi kadar ilim ve me -
deniyette ileri idi. Bu sözlerimle, 
Avrupanın en asil milletlerinden 
olan Macar'ları, Avusturyalıları 

ve Almanları kar.tediyorum. Yok • 
sa, Kongo, Kameron ve Seylen 
adası sakinlerini değil.. 

. .. uçunun en • 
adı~e _sovdüklerini, ayni zamanda 

ovüldügwü ·· ·ı . d" · nu ı erı sürmüş, ken ısı 
muayene ed' l . .. d" .. "k' . ı mış, vucu unun ı ı 

yerınde bereler görülerek, bu hu· 
susta rapor yazılmış ve neticede 
memurlar mahkemeye verilerek 
tev~:if edilmi§lerdi. 

Şahitler, iddia, mtldafaa 
Dün sabahki ve öğleden sonraki 

celselerde ıahitler dinlenilmif, bir 
kısmı maznunların aleyhinde, bir 
kısmı lehinde ıahitlik etmiştir. 
Bundan sonra, Anjelos Ef., mah • 
kemeye bir istida venniı, arama sı 
rasında kırılıp dökülen e~yanın be· 
deli olarak 160 lira, ayrıca maz • 
nunlar bakında kanunen lazım gc 
len cezanın tayinini istemiıtir. 

Mü<ldei umumi muavini Ketft 
Bey, ınüta!eusını söylemiş, dövme! 
sövmek davasının ihtisas mahke 
mesinin vazifesinden hariç oldu • 
ğunu, usulü dairesinde icabı icra 
olunmak üzere bu huscsta!d cvrn· 
km müddeiumumiliğe verilmesi 
lüzumunu kaydehpiş, usulsüz ara· 
nıa yapmaktan beraet kararı iste· 
miştir. 

Maznunların vekili Esat Bey, 
müdafaa yapmış, usulsüz arama 
yapmak bahsinde, mahalle ihti • 
yar heyetinden, yahut mahalle a -
halisinden kimselerin aramada ha 
zır bulunması şartının, maddi im· 
kanların mevcut olma.sına bağlı ol 
duğunu, bununla beraber, mahal· 
le bekçisi Hamdi Efendinin arama 
da hazır bulunduğunu, müekkille· 
ri aleyhindeki iddiaların varit ol· 
madığını, beraetleri icap ettiğini 

ne derhal içeriye girilmesi lüzumu 
aldıkları emir üzerine aramaya gi· 
derken ihtiyar heyetinden birini, 
yahut mahalleden iki kimseyi yan

larına almamak salahiyetini bah
~edemiyeceğine i~aret etmiş, 191_8 
numaralı kanunun "kaçakarama ış 
}erinde kanuna muhalif hareket e· 

denler bakında Türk ceza kanunu 
nun 194 üncü maddesi tatbik olu· 
nur,, demesine ve aramanın emre 

müstenit olmasına mebni, maznun 
ların yalnız kanunla muayyen u -
sul ve §artlar haricinde meskene 
girmekten üçer ay hapislerine ka· 
rar vermiştir. 

Ancak, memurlar kapıya gelin· 
ce, Anjelos Ef. nin cürüm eşyasını 

ortadan kaldırmak teşebbüsü ve 
bunun üzerine mevzuu bahis şekil 
de i~eriyerıgir~ ıtlbi k•tn:mt e• .. 
>ahı muhaffifeden ayrı olarak ce
!ayı hafifletecek takdiri sebepler 

.nevcut olduğundan, ceza kanunu· 
nun 59 uncu maddesine göre ceza· 

lann üçte birini indirilerek, ikişer 
ay hapis kararı tespit etmiş, maz-

nunların evvelce mahkumiyetleri 

olmadığı ve ahlaki temayülleri 
noktasından tecilin, ileride böyle 

cürüm itleme:den !;elcineceklerine 

kanaat geldiğinden, 89 uncu mad· 
de mucibince bu cezaları tecil et -

miştir. 

Dövmek, sövmek davasını, mah 
kemenin salahiyeti haricinde gör

müş, istidanm müddei umumiliğe 
gönderileceğini bildirmiştir. Mu -

hakeme msraafları, maznunlardan 
alınacaktır. Karar temyiz edilebi· 
lecektir. 

söylemiştir. Mevkuf bulunan memurlar, dün 
c:.kşam serbeıı bırakılmışlardır. 

Aoado~uda yağmurlar 

MUGLA, 19 (A.A.) - Vilaye· 
timize faydalı yağmurlar yağmış -

hr. Bu yağış senelik yağmur ihti • 
yacını telifi etmiş gibidir. Son dü· 

ten yağmur miktarı 80 milimetre· 
dir. 

' dikkatle tetkik ediliyor, zira bun-
ların resmi tedbirlere müessir o • 
lacağı dü§ünülüyor. 
Şayialardan birine göre kambi· 

yonun Cenubi Afrikanın 87 1/ 2 
lirasına mukabil 100 İngiliz lira • 
sı yapılacağıdır. Halbuki evvelce 

piyasa 70 lira idi. Bu tedbir, Ce • 
nubi Afrika parasının altın olmı
yan sterlinge raptedileceği de • 
mektir ki, Cenubi Afrikanın bari· 

ci ticaretinin hemen hepsi ster • 
ling kullanan memleketlerle ol • 
duiuna n~ran tedbirli bir hare
ket olur. Reaerve Bank ile ma • 

denlerin eski mukaveleleri, tara
feynin bildirdikleri gibi, altının 

serbestçe ihracı ve banknotların 
değiıtirilebilmeleri müsaadesi yü 
zünden kabili tatbik değildir. Ye
ni mukaveleler lüzumu vardır, 

Cenubi Afrika ittihadı, altına 
nazaran paruının kıymetten düt· 
mesi lehine ve aleyhine henüz bir 

karar vermemittir. Yegane elde 
edilmi§ olan nokta, bu hükume • 
tin altın mikyasını terketmit ol • 

masıdır. Bu hadisenin serbest mü· 
badeleye yol açacağı muhakkak 
değildir. Bankalar istedikleri gi • 
bi kambiyo yapabi1irler, hüku • 

met bunlara müessir olamaz. Fa
kat bu, vaziyete bir nihayet ver • 
ıeydi, ortada karanlık bir nokta 
kalmazdı. Maalesef, Mösyö Ha • 
venga, hükUmetin para siyaseti • 
nin Kanunusani nihayetinde par-

lamento tarafından tesbit edile • 
ceğini söylemittir. Bu, eğer kam .. 
biyo daimi bir siyasetin ittihaz e· 

dilmesine yardım etmezse, büyük 
karıtıklıklara sebep olacaktır. Bu 

nokta aydınlatılması lazım gelen 

bir noktadır. 

\'anar dağ 

Bereket versin ki muhatabınız 
birllz da deterministtir sanırım. Bu 
işlerin ötedenberi böyle gelip git
tiğini bilir. Hatta, sizin tapındığı· 
nız liberalizmin de bu dünyada 
çok mühim rollar oynamış oldu • 
ğunu inkar etmez. Hiç §Üphesiz ki 
bugünkü medeniyet ve bugünkü 
medeni cemiyetler onun eseridir. 
Lakin itiraf edin ki bugünkü ka -
hos da onun eseridir. Liberal sis • 
tem yaşamış, vereceğini vermiş ,.c 
inhitata yüz tutmuştur. Aramızda· 
ki, fark şudur ki, siz bugünkü in· 
hidamr, bugünkü knhos'u bu •İ•te· 
min bir ifli•ı gibi telakki etmiyor-

Ağaoğlu Ahmet Bey, mÜ5tem • 
lekecilik liberal sistemin o kadar 
tabii bir neticesidir ki, bir asır İ· 
çinde Asyanın yarıııından fazlası, 

Af rikanın hemen hepsi, Amerika· 
nın büyük bir kı!mı ve sıcak de • 
nizlerdeki bütün adalar hep müs· 
temlekeleştikten sonra, nihayet, 
Avrupanm ortası ve şarkı da baş· 
tan başa bir müstemleke manzara
sı gö!termeğe başladı. Bunlar ara· 

sında yalmz Türkiyedir ki, bütün 
manasiyle müstakil milli bir cüziı· 
tam evaaf ını haiz bulunuyor. İ§te, 
bunun için, biz, Türk milletine ve 
onun yaptığı inkılaba harpsonrasr 
inkılaplarının en büyüğü, en deri • 
ni, en alemşumulü nazariyle bakı
yoruz. Gazi Türkiyesi, iki üç yır
tıcı devlet arasında paylaşılmak 
ve talan edilmek istenen küreiar -
zm o küçiik nohiasıdır ki, orada, 
yüz milyonlarca esir ve mazlum 
insanın nabzı bir muzaffer reak
sion halinde ''urdu. 

Siz ise, bu mahabetli, bu müt • 
hiı hadiseye, bir ıarklı milletin 
otokratik bir rejimden çıkıp ga "P 
demo!mısilerine imtisali hareketi 
gibi bir küçük mana vermeğe ça .. 

Jışıyorsunuz ve bizim o büyük İs· 
tiklal Harbimizi Fransız ihtilali • 
nin bir kuyruğu gibi telakki edi • 
yorsunuz. 

Hııyır, Ağaoğlu Ahmet Bey, 
Mustafa Kemal garbın siya&i ve 
içtimai müesseselerini memleketi • 

sunuz ve gençliğinizde inandığınız 

doktrinlere sadık kalabilmek içın 
kulaklarınızı her taraftan gelen 
(Batıyoruz!) feryatlarına karşıtı· 

kayorsunuz. Gözlerinizi, Avrupa 
denilen dramatik sahnenin ölüm 
heyulalarından çeviriyorsunuz. 
Gerçi, sözleriniz arasında, bugü -
nün buhran ve ıstırap halini Har -

bi • Umumiye ve onu takip eden 
müsalahalardaki siyasi hatalara 
atfetmek ister gibi bazı siınpiliste 
mütalealara tesadüf olunuyor. La· 
kin, bunu söylemek isterken unu -
tuyorsunuz ki gerek Harbi· Umu· 
mi ve gerek bu müsalahaları yap· 
mağa saik olan avamil hep o Jibe· 

ral sistemin icaplarındandır. Libe· 
ral sistem evvela fertler, sonra. 
milletler nrasmda geni§ ve kayıt -
sız bir rekabete meydan açmasay· 
dı ve serbest pazar deye bir takım 
müdafaıısız ve pasif ülkeleri bö -
lüşme kavgası bu rekabet hırsını 
alevlendirmeseydi,acaba bir cihan 
harbi çıkar mıydı? Acaba, bu ka • 
dar haksız bir sulh aktine lüzum 
ve imkan görülür müydü? 

ne nakletmekle kalan bir Tnnzi ~ 
mat Paşası değildir. Biz, onu vazi· 
fesini ve binnenaleyh, Türk inkı • 
18.bımn rolünü l:.ununla ba~lamış 
ve bununla bitmi~ addedemeyiz. 

Onun içindir ki, Şevket Süreyya 
Bey ''biz, cihana tezatsız bir mil • 

Kar ar esbabı mucibesi 
Hakim Refik Bey, evrakı gözden 
geçinniş ve 1918 numaralı kanu • 
nun sekizinci maddesinde "hususi 
ev aram~ları salahiyetli memurlar 
ca, ihtiyar heyetleri azasından ve 
bulunmadığı takdirde mahalle ve 
ya köy halkından en az iki kimse· 
nin buzurile yapılır,, diye yazılı ol
duğunu, ve ceza mahkemeleri usu· 
lü kanununun 97 inci maddesinde 
"hakim veya cümhuriyet müddei 
umumisi hazır olmaksızın süknada 

. ··rmegw e mahsus mahaller· veya ış go 
J k alı yerlerde aramada bulu· 
e ap 'h. h 

Son zamanlarda havanın don 
yapması yüzünden tütün fidanları 

müteessir olmuı ve bazı yerlerde 
tütün yastıkları yeniden yapılmıt -
tır. 

SARANG • MELEZY A, 19 (A. 
A.) _ Krakatoa volkanı bugün de 
vamlı surette indifa halinde bulun 
maktadır. Lavlar dört kadem ir • 
tifaa kadar yükselmektedir. 

Hayat için mücadele ve müca -
deledc ıstıfa nazariyesinde kendi -

sine bir felsefi mesnet bulan libe
ralizim, nihayet, bu afette hayat 
icin mücadelenin en son örneğini 
ve galip devletlerin siyasetinde ıs 
tıfanın en mükemmel meyvaları -
nı verdi. Ü5te geçenler altta kalan
ları, kadim Roma Prntorien'lerini 
gölgede bırakacak bir savletle ez

meğe, parçalamnğa başladı ve yir
minci asırda, Avrupanın göbeğin-

Jet nümunesi,,göstereceğiz derken 
Türk inkılabının ruhundaki laye • 
lenahi dinamizme tercüman olu • 

yor. Siz ise, buna bir donkişotizm 
vasfım vermekle Türk lnkılabmı 
ne kadar dar bir zaviyeden gördü· 
ğünii-:ü ispat etmiş oluyorsunuz. 

Azizim Ahmet Bey, bu darlık, 
sizin ne ı·uhunuzdan, ne de k&f n • 

nızdan geliyor zannederim. Gene, 
deyeceğim ki, bu darlık, olsa olsa, 
bir görüş ve bir düşünce usulü ola· 
rak kullandığınız (mantık) a ait· 

b· ı k için 0 mahal ı tıyar e· 
na ı me 'k' k' 
Y t. d eya komsulardan ı ı ı e ın en v • .. 
fi bulundurulur.,, sarahatının bu • 

l w bu maddeden, undugunu,gene, 
1 bunun 95 ıncı maddenin ya mz 

ik' . f k da yazılı mahallere 
ıncı ı rasm . .. 

.1 but ceraıme mu fanıı olmayıp meş • 
tedair birinci fıkrasına da şamıl ol 

Vakit erken olduğu cihetle don 
tütünler üzerinde bir tesir yapını • 
yacaktır. 

AMASYA, 19 (A. A .) - Çifçi· 
nin çoktanberi bekle.J:,.i faydalı 

yağmurlar bu gece y. ,.,mıya bat · 

lamıştır. 

............ .,::-.:::::-.:::::::::::::::::::::=: :: ::.................... :: 

H Zekat ve fitrenizi !i 
" -" -
jjTayyare c~~iye·ll .. . .. 
ii tıne verınız H 
:ı ......... .. .:: ii ..... m ::::anı:::::::: ......... :::ı-n:::mnm ••• 

de, Hukuku • Beşer beyannamesi· 
nin ilan edildiği bir devrin fer -
dasında, iki büyük de\'lete, Roma· 
nın Kartacaya bile reva göreme -

lir. 
Yakup Kadri 



Hiklye Elimi öp Nakleden· 
fa. 

- -·--. .. • • - __ .. 4 -'=- _-... _,..,,,.. 

Rejisör Sadi anlattı: 
- Biliyorsun ki "Suçlu köpek,. 

isimli filmi ben çevirdim. işe yeni 
başlamıştık. Artistleri angaje et -
miş, muntazaman çalışıyordum. 

Tam bir ahe:ık içinde film il erli -
yordu. Fakat bu ahengi bozan, içi
mizde bir kişi vardı. Süleymanı 

bizi böyle yarı yolda bırakmak o • 
hır mu? Bir gayret et, herkes ha· 
zır, seni bekliyor. On dakikada bi· 
tecek. Sonra gider, yatanın. Ya • 
rın gelir seni görürüz. Haydi yav· 
rum, arkadaşlarını müşkül mevki· 
de bırakma! 

- Pe!< fenayım, her tarafım 
tcnırsın. Hani ya şu bunak ve köse '.iriyor. 
ihtiyar. Haline bakmadan öyle id· H:ı __ katen titriyordu. Bütün 
dialarda bulunur ki! Mesela, "Suç· hiddetimi unutarak acıdım: 
lu köpek,, te baş rolü kendisi yap· - Zavallı Süleyman, dur sana 
mak istiyordu. Halbuki, ben onu, boyun atkımı vereyim, üşümiye • 
emektar uşak rolü için angaje et· sin, haydi yavaş yavaş gidelim. 
miştim ve bundan başka da bir şey Bir koluna ben, öteki kolun:ı 
yapamazdı. Esasen tabiat onu bu müdür girdi, locadan çıkıp stüdyo· 
rol için yaratmıştı diyebilirim. ya girdik. Filhakika on beş daki · 

Herkes beni fena tabiatlı diye ka sonra artık her şey bitmişti: 
tanır. Bu doğru değildir. Yalnız - Artık, dedim Süleymana, git 
inatçı adamlara fena halde kıza - yat! Serbestsin! 
rım, ve doğrusu onları haşlarım. Acı acı gültlü: 
Bu sebepten Sülcymanı her fmıat- - Eve~! dedi, artık serbestim! 
ta haşlıyordum. Çünkü, ı~cndbine Yarı cüstehzi, yarı samimi: 
verdiğim rolü benim istediğim gibi - Öyle ya, dedim, serbestsin! 
değil, kendi istediği gibi oyna· - B!liyorum, diye cevap verdi, 
mak istiyordu. Önce kendisine tat- :ırtık bana lüzum k:ılmadı. 
Jılıkla söyledim. Ay~k diredi. Haş· - Ey ne yapalım? 
iadım, itaat etti. Fakat göı:lerind~ T ckrar kızra:yn başlamıştım. 
öyle fena bir bakış vardı I:i, ~dcta Arkamı dödüm, ve, imanlar ne tu· 
çekindim. Maamafih, aradan beş haftır, artık kendisile meşgul bile 
on dakika geçince, unuttum gitti. olmadım. 

Film ilerliyordu ama, bir tnkım Birdenbire, muavinim gelerek: 
sebeplerden dolayı _ bunları an- - Efendim, dedi, bir yanlışlık 
Jatmak canını sıkar_ gecikiyor . olmuş. Süleyman efendinin rolü 
duk. Bunun için filmi yaptı&·an oibncsi için, ayni dekorda daha iki 
sermayedarlar, kaybettiğimiz gün- ci!mle söylemesi lazım. 
leri, daha doğnısu boşuna verdi - - Ne?! !.. 
ğimiz artist yevmiye ve stüdyo ki- Beynim atmıştı. Nasıl olup da 
ralannı, bir giin evvel filmi biti- unutnıu~h.ık ! 
rerek kurtarmak için, beni acele}•e - Koşunuz! diye haykırdım .. 
sevkettiler. Ben de elimden geldi- Süleymam getiriniz. Fakat duru· 
ği kadar süratle filmi bitirmiye ça· nuz, ben gidiyorum. 
hşıyordum. Süleyman, locasmda makiyajı • 

Her gün erkenden kalkıyor, m bozmnkla meşhuldü. Kendİ3İne 
t;tüdyoya gidiyor, gece yarılarına meseleyi anlatınca: 
kadar çalışıyordum. Pek tabii bu - Kabil değil, de~i, yapamam. 
yorucu iş sinirlerimi de bozuyordu. Y nlvardım, yakardım olmadı. 
Fakat memnundum, film bitiyor • Hain ihtiyar benim bu halimle san
du, ve artık en ton sahne kalmışi:ı. ki t.lay c:liyo;:du. Nihayet göz!eri-

Bu sahnede Süleymanın rolü me bakarak: 
vardı. O rolünü yapar yapmaz, - Bir §artla, dedi, oynarım. 
herşey bitmi!? olacaktı. Bütün nrtistlerin ha::;.ırunda elimi 

Ertc ... i gün :;iüdyoya geldim. öp~cekJin ! 
Bütün artistler hazırlanmış, c!ekor. Vay canına! F aknt ç:ıre yoktu. 
lar yerli yerine konmu~, projeh • Her geçen dakika, müthiş masrafa 
törler yanmı!tı. Başhyacak, on beş :;ebep o!uyo:·du. Kabul ettim, v~ 
da!(ikalık bir i~ten sonra bitirecek· 1:::-.hknha.lnrını gi.:çlühle zapteden 
tik. Y alm.z ortada ·Süleyman yok " artistlerin hu;:urunda onun elini 
tu. Muavinimi hemen locasına öptüm. Çevirmiyc başladık. 
gönderdim. Biraz ~onra geldi ve: Süleyman, oon cümleyi söyleyip 

- Süleyman efendi, dedi, fona de, benim: 
halde hasta olduğunu !;Öy!üyor. - Söndürün! bitti! 
Oynıyamıyncakmı~, eve gidecek • Dediğimi duyum:::., "Pch: fona • 
miş ! yım !,, diye herr.en cavu~tu. Zira, 

- Eve mi gidecekmiş? arkasından yapıştıracağım tek · 
Deli gibi o!up sıçramı~tım.. menin if\c.hm latm:ık islemiyordu. 
- Hayır, diye bağrıyordum, 

evine gidemez. Derhal bir doktor 
çağırınız, baksın ! 

Doktor geldi, gidip Süleymanı 
gördü ve clöndü: 

- Hakkı var, dedi, Süleyman 
efendi aftır hasta, kalbi ve ciğerle .. 
ri iyi çalı~mıyor, güçlükle nefe:; a· 
lı~~r. Kcr.dis·ııc hemen gidip i::ti· 
r:6at etmeyi tavsiye ettim. 

- Fakat doktor kahil değil. 
Eğ1r gelip rolünü oynn:naz:;~ mil
cssese, ge~en her gün için beş yüz 
lira kaybeder. 

Doktor omuzlarını silkti: 

Himayel Etfalin 
iaaliyetl 

Himayci Etfal C:;nı~y~tinin Teş
rinievvel • Teşrinisani, Kanunuev
vel oyları zarfındaki faaliyeti. 

8155 ç:)cuğ3 ::üt ·:c~·ildi. ~s:;7 

kilo sü&. \.•erild;. 500 l:i!o ~d:e:· ,.~. 
ril:li. 91 çoc'.lk kundP.k iakımı. 12 
~yalckabı. 557 çocuk muayene ve 
tedavi edilmi!tir. 17 lira nakdi mu 
aveneUe bulunulmu~tur. 15 Ol~re 
Viyole tedavisi yapılmııtır. 15 bat
taniye verildi. 

- Bu cihet beni alakadar et • Hukuk talebesi cemiretlnden: 
mez. Ben vazifemi yaptım. 

Doktora mü~tehziyane te~ekkür 
ettim. 

Cemiyetimiz 20/1/933 Cuma günü 11aat 
14 tc Hnlltevinde fevkal!l.de bir kongre ak -
tcdeceginden bütün arkada.şlann mezk(ir 
mıatte bulunmları rica olunur (6343). 

- Maamafih, diye ilave etti, 
İ!ltanbul Erlu~k llseal mt'zunları cemlye • siz kendiniz bilirsiniz. Mes'uliyeti tinden: 

size ait olmak ~artile oyna.tabilirsi· Cemıyettmız 20/1/933 Cuma günü alU\t 

niz. Sermaye ve müesses& ~ahibi · 10 da Şchudcbaş1 Letafet apartımanı Fatih 

d 1 . r G. d. s "l 1 ca kazası Halk tırkıı.sı merkez aalonunda ııe • 
e ge mış ı. ı ıp u eymanı 0 ' nelik kongrcstnı alttedcce~nılen mezkur ııa-

sında bulduk. atta bUtUn tstanbul llscslnden mezun arka· 
- Süleyman, dedim, yavrum, c!aşlarm teşrit'l rica olunur (6348). 

Hariçteki 
Yobazlar 

tl!lmE:~~~~·-~ı ~ 

1 Aıemd~~~R~ehmet ""Doktorlar 

Gümülcinedeki Yeni Adım ga
zetesinden: Yunanistandaki Tür -
kiye matrutlarından ve irtica a
lemdarlarından Hafız Reşat is • 
mindeki malum ve mahut hoca , 

BÜLENT 1 

V:ıpuru 22 K:l. s:ıni Pazar günü li 

Zonguldak, lncbolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize ve l\lapavri' 
~ e azimec ve a\•detce ayni iskelelerle 
'üı mene, ·,·akrıkehir, Görele l•'atsa ve 

Ün~c·yc u~rıy:ır:ık a\'det edecektir. 
ı\cenıe~i Al:\iye ilan l\o I Tel. 2!037 

SEYRISEFAIN 

Y assıören halkını, ötedenberi ta· 
kip ettiği politikaya itba' en tek • 
rar tefrikaya düıürmek iate.miş ve ıır 
Y aasıören imamının şapkalı in • 
sanlarla dü!ÜP kalktığım, onla • 
nn meclislerinde bulunduğunu, 

nikah ve cenaze cemiyetlerine iş· 
tirak ettiğini veya edenlerle ül • 

l\lerkezi idaresi \.alata koprül•aşı B2623 
,~o c A. Sirkeci l\lühlirdar zade lfan 22640 

Karabiga hattının 21-1 933 
Cumartesi postası yalnız bir 
sefer için bir gün teahburla 
22· 1· 933 pazar günü akşamı 
kalkacak ve mutat programı 

fet ettiğini ileri sürerek böyle bir 
adama müsliminin iktida edip e· 
demiyeceğini Nevzat hocadan 
sormuş, Gümülcine müftüsü de u
zun bir fetva isdar ederek böyle 
bir imamın arkasında namaz kı • 
lmamıyacağı hükmünü vermiştir. 

Hafız Reşat bu fetvayı yüzler· 
ce nüsha teksir etmiş, fotograf ı· 
nı çektirerek halka dağıtmış, tez
virata başlamııtır. 

Garbi Trakyalı olmıyan etablı 
vesikası da mevcut bulunmıyan 
ve bir çok edepsizliklerinden do
layı ahalinin şikayeti üzerine ve 
mesele ta başvekalete kadar ak • 
scttikten sonra muallimlihten 
menedilen bu herifin timdi de i· 
mamlık yapmağa çalı~arak teced· 
düt yolunda yürümek istiyen Yas· 
sıören gibi büyük bir köy halkını 
zehirleme~e kalkmasına müsaa -
de etmek bilmeyiz ki Türkiyenin 
Atina sefiri Enis Beyin nazikane 
beyanatına karşı Yunan hükume
ti tarafından verilecek münasip 
bir cevap teşkil eder mi? 

n yoğltı 'Cçll.ncü Sulh Hulml; Hılldmll -

ğindrn: 

tathik edt>cektir. f282) 

Nazarı dikkate 
Aile h:ıyarı iktısadiyesine yardım 

etmek gayesilc ı üş:ıt edilmi~ ol:ın (Nek· 
tar K. Zarukyan biçki dlkfş 
mektebi ) beşinci dene talebe ka) • 
dın:ı b:ışlamıştır lıiçki \'e dikişi biraz 
bj)cnlerc Lç ay hiç hilmiyenlere altı ay 
zarfında es:ıslı surette tedris cdt'r mu
s:ıdd:ık şehadetname yerir cumadan b:ış 
ka her gün müracaat kabul olunur. Ad
res: Bcyoj:l;lu ,\ ltınO:ıkkal lcadiyc cad
desi ~o. 63 

C. H. F. Katıb:umumfliijinden: 
Kuruitay kararı ile infis1h ede

rek hak ve vecibeleri C. H. 1 
1 

Fırkasına intikal eden Ti rk 
Ocaklarının bir takım borçları 
da Fırkarnıza intikal etmişti; Bu 
borç'arı ödemek için Fırkaya 
geçen bazı binalar satılmaktadır. 
Şimdıye kadar bu yoldan elde 
edilen para ile borçlardan ancak 
yüz liraya kadar - yüz lira ha· 
rıç - olanlarının ödenmesi imka· 
nı hasıl olmuş ve buna karar 
verilm "ştir. Tediye cetvelleri ha
zırdır. Şu halde münfesih ocak· 
lardan yüz liraya kadıı r alacağı 

olanların Ankarn'da Cumhuriyet 
Hal" Fırkası mcr:tez:ndeki tas-
fiye encümenine müracaat etme· 
leri rica o'urıur. ı 191) 

ı - Makbule, Hacer Hanımlarla malı· 
cur l!ehmct Vehbi Ef'endinl:ı mutıııınrrıt ol
duk!arı Kasımpaş:ıda l<:Uı;:Ulc Plyalepaşa 

mahallesi Tahta KöprU .eoltağında 4 No.lu ve 
720 lira kıymet tal~dlr edilen mnabalıcc ha· 
nenin to.mamı şuyuunun izale:.>i zımnında 

a;:ılt arttırmayn vaı:edlldlğinden 20/2/1933 
tarihine mll!ıaıllf rauırtesi gUnU saat Hi ten 
16 .r:ı kadar Beyoğlu sulh mahl<cmcsindc 
bilmUzayc<le satılacalttır. Artırma bedeli 
kıymcU mulıammeneslnl veya <;O 75 ini bu- [ 
luı-sn o gUn ihale eıll!ecelrtir. '7o 75 ti bul - Il~yoğlu Birinci S.ılh II.ılruk Hattiınllğin· 
madığı takdirde en son arttıranm tcahhüdü d~n: 

baki kalm:ı.ıc ıurctile ikinci artırma on be· MUhUrdar zade Nuri Beyle Vartnn oğlu 
ııınci bUnUnc tesallUt etlen 7 /3/!l33 S:ılı gil· Kcvorlt F.f<>ndinln ıınylan mutnsnrrıf olduk
nU saat 15 tc."l 16 ya kadar icra olunacak lan Be~1kt..'l:'}ta Slnanpaş:ı.yı atllc mahalle -
ve en eon arttırnnm UııtUndc bırakılacak - cinde KömUrcü soke.l;'tilda er.ki 16, 18 ve 

:::o ınUlterrcr ve yeni 2:) ve 2:! ve 21 ve :.!G 
tır. 2 _ Ta.rllıl ihaleye kadarhl vergi, \'a- v<: 2•3 ı numaralı dört bap dUl'.l:fı.nı müşte
ktf icnresl belediye runumu ve dcllaliye his- mıl hanın hUltmen izale! şuyuu zımnında açık 
sed:ırlara o.ittir. arttırma ile mUkıılldem:ı. satılması tıı.lmrrUr 

Arttırmaya iştirak edecek~C'r luyn1cU cylc:W•ı lı:ı.ldc tıırn!cynin a.d"ml mUracaatl
muhammencnln % 7 buçuğu nisheUnde te· ne m;bnl satı;, talebinin dU§mesi üzerine 
ınlnnt akçesi veya mllll bir b:ı.nkanın temi· y;:n!de:ı s:ıtrııta çıl•nrılarak 28/2/lll::Z tari
nat m"ktub:ınu ~ctırmelcrl !iarttır. hine m.lsadif Salı günU ııaat H ten lt3 ya 

3 _ Arttırma bedeli tarihi Jhaled•·n beş l:ıı.dar ın:ı.hkeme lt:ı.lemindc satılığa çılta • 
gün zarfında mahkeme kıısasın:ı. tediye cdl- rılmııur. 

leccktir. Aksi taltdirdc farkı fiyat z:ı.r:ı.r ve 1 - Kıymeti G:!2S liradır. 
ziya=ı faiz ve masarifi saire bllO.hUl:ilm l:cn- 2 _ Artbrzr.a. t:e:ıc:i muhammen kıy -
di:;Jnı.Jcn tahsil edilccclttlr. meli veya hunun ,ı.U:.:dc i5 ini bul~rs:ı o gün 

" - Mczltiir s-ayrl mcnltul lizerint:ckl ihale cdıl"cckUr. Bulamadığı tal{dırde ev,:el
ipotek sahil:! nl:ı.c:ıklılarla. hnltl:ın tapu el - J.i tc!lhhüt dııhll lmlm:ılt surclllc ikinci art
clllle s:ıblt oımıya.n fpote!ı:li nlacnlthlo.r ve tırm:ı. 1613 rn:ıı ttı.rllılnc mll!::ıclif Perşembe 
herhangi bir hak iddia edenler tarihi ill!.ndan r;ünU sant l4 ten l6 yn kadar icra olunacak 
itibaren 20 gUn zar!ınrt:ı evrakı mfüıbitcl.:ı· ve en soıı tı.ı ttmmm UsLUııde lnralalacalttır. 
rlle birlıltte satış memuruna mUracaat et • 3 / İcar;! vrl.ıf ,.c dc!lnliyenin tıımaını 
melidir. Aksi takdirde haldarı tapu ::!cllllle mil t rlyc aittır. 
sabit olmıynnlar ıı:ıt1ş bc;;lclinin p:ıy?:ı:~ı:ı • 
smda.n hariç ltalır:ar. 

::-.-r~r.:ıınc 30/l/033 tarihinde mdılteme 
d:v:ı:fm,a<.:lndc herkesin göreb.!ecc""I ı.ır 

yer<' cı=ılmıştır. Fnzla ınalum:ıt n'r:t:ı.k ı~tı

yenlcrln !>33/2 No. ile ba~kitabcte mUraca -
a.ıarı ı:.:ın olumır (6347). 

t .. t:mlıul tcra Da.lrcsi Birinci ffi!'ıs l'He -
ınııı·lıığıındlıı: 

Evvelce lfiA.st lldn edilen Ankara c!ldde -

sinde '.Gratlk., mağazası sahibi Hrant Le -

moncıyan E!enıll hal•ltmclnkl ffl~sm knllt -

masına mahkemece 17/lZ 032 

karar verildiği llAn olunur. 

tarihinüc 

ht:ı.nbul • eU İcra m~murlu~'Undnn: 

< -- Arttırmaya l~Ura.k cclccekler mu -
hamme:ı lt•ymetln yü::de yedi buçugu nlsbe· 
tinde tcmm:ı.t nhçcsl ı.ermeğe mecburdur. 

5 - İ't"'" t:c 11 l.ı~le tarihinden beş 
rrun içtndo mnlıkemc ltasasma tcs'im edil -
m" i ıo.z:m ı;cllp nk 1 takdirde farl•ı fiııt 

'"~ ta.iz ,.c r:ı:ıs:ırl! bil~ hUl<Um ı:endlslııı!en 
tı:ıhsll olunnc:ı.ktır. 

6 - :Mezkur gayri menkul han üzerinde 
h erhangi bir hale lddl:ı edenler bu ll!ndnn 
itibaren yirmi gün lı;lnde evrakı mllsbltele
rlle beraber müracn:ıtıarı !Azım gel!:> aka! 

takdi!'de satı§ bedelinin payln.!Jılmasmdan 

hariç kalacnk'nrdır. Fnzla malumat almak 
lütıyc:ıtc::-ln Ueyoftlu Dlrlncl Sulh Hukuk 
knlemine 932/61 numarn ile ml!r:ıcaat et -

meler! ve lıerltese a!;ık bulundurulan §art -
na.m<'yi tctı;ik e}lcmelcri ildn olunur. 

Doktor - Opera1ör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları birinci sınıf 
mUtehassısı :Muayene: 10 - 12 OrtakÖY• 
Şifa yurdu, ı~ - 18 Beyoğlu, tııUklal 
caddesi No. 193 (Opera ıılnemıı.aı karıısı) 

Telefon: (1960 - 4,2221 

Doktor 

Bahk~ıyan 
Muayenehanesi: Beyoğlu Mektep 

Sokak No. 17 
Teleton: 3626 Beyoğlu 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
Sinir müteba.uıaı 

Cuma \'e paznrdan maada günlerde .aat 
3 ten 6 ya kadar basta kabul olunur. 

Muayenehanesini Babıfıll klll'fıaında Atı· 

I~ kara caddesi No. 47. ye tevslan naklet· 
ml~tlr. Telefon muayene: 23469, 

tkametgAlı: 60740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet All 
idrar yolları baııta.lıJtları mUtehaaaısı 

EmlnönU (Sabık Karakan banma 
oakletmtştir. Cumadan maada ber gUn 

bastalarIDJ kabul ve tedavi eder 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlll baııtalıklar mütehaııaım 

Dtvanyoıu No. 118 Telefon: 22239!1 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf mUteba.uıs 

Babıdll (Ankara Caddesi Numara 60) 

-----------------------------·· Diş doktoru 

Zeki Halit 
Üsküdar Atlama tll§ı No. 63 

l'-ocaell Sulh hukul< .1;!.:ıl.kcmcslnden: 

13: Çukur bağ mahallesinden dellAI Bekir 
zevcesi Emine hanım vekili zevci Bekir at• 
müd<lea:ı.leyh mahalli mezkurdan Lomlu Ah· 
met ağa beylnlerimle mahalli mezkii.rda val•1 

bir bap hane ma.a bahçenin 'uyuun izalesine 
dair ıı:nmc olunan davanın merkum Ahmeı 
ağanın ıkamctga.hının meçhul bulunmasın 

dnn naşi ııtınen ynpılnn tebliğat Uzerlne vU• 
rut ctmedltuıdc.n mUddclnln tnlebllc gıyn • 
ben icra kılınan muhakeme neUcesincı
müıldenlJih h:ı.ne maa bahçenin kabili takslrl'I 
olınad:ğı indclltc;if anla;ılmakl:ı. blllııtıra1' 

tasarruf olunnn cmvnli gııyrl menkulenill 
tak:iimlne dair kanunun 8 lnc.I maddesin• 
tevfikan yapı'wı tebligatta merkum Ahmet 
ağıırun be.:e·i mlsll mukc.dd,.re l'e lştıraY1' 
talip olmadığı cılletıe müddeiye vcklli bil • 

r:ıUzaycde furuhtlle ııuyuun izalesi talebin -
ıle ısrar eylemiş olıluğundan kanunu mez • 
burun o uncu mr.ddesl mucibince mUdde • 
a.1.ıih hanenin billştirak tas:ırn:f olunan erıı• 

''ali {;D.yrl menirnle hnkkınct:ı!:I knnun ah• 

kO.mına teı.flkan bilmilzayede talibine !hl'' 
lesine vo beıle"inlıı hanenin dört sehim iti • 
b:ır.ilo l!d sehim! ı~mlne hanun ,.e diğer ııd 
sehintlne Ahmet ağanı., mutıuıarrıf oıına • 
lnrın:ı göre hisseleri nlsbetinde taksimtıı• 
ve 17 lira kc~ıt ücretile lGS lmruş pul e5 • 

• • manının şürekaya aldiyetine ltab!U lllrnz '" 

temyiz olmak Uzerc gıyahen ll/Te§rlnl 53• 
nl/3'11 tnnhinde k~rar Ycrllmiıı olduğu tetr 
lilt ı:ı:ı.knr:ıına kaim olma.it il.zere lldn oııı· 
nur. 

Bir alacağın temini için mahcuz ve sa

tılnııısına karar verilen 16 kalem ev cşynsı 

2:5/1/933 tarihine tesac!Uf eden Çar§amba 

gUnU sa:ıt 10 dan 12 ye kadar Cadde lJos

tnnmda merhum Safi bey kl:i,ltU önü:ıde 

birinci açık arttlrmn surctue p:ıray:ı çcv • 

rlleceğlnden taliplerin mah:ı.lllnde m<'ınu • 

runa 321969 dosya lle mUracaaUarı UA.ıı olu

nur ( 63:'i8). 

t t:ınl;ul İkinrl tcr:ı ,:\lcmıırlıığundun: 

Hlr lıor;;tan dolayı nıa.hcuz \·c p:ırnya 

çevrilecek lAınbıı. motl.lr ve ralr e!dttrikçl
li~e alt aıat ve edevat 2!5/1/933 tarihinde 

s:ıa.t 12 - 14 te Gala.tatla Unlıtıyar llanm 
ltaptsı önllnde açılt arttırma ile satııncnğm
dan taliplerin mahalll::ıde 32/3601 dosya nu
ınnra:ılle mUracnatlnrı il~ olunur (63:'i1). 

-~~~~~~~-----_______.. 
J~t:ınbul e~·Uııcli tcra Dlı'murluf'undı.ın: 

Bir lıorcur. ~ı:nlni için mahcuz ve para;;, 
~cvrllıneLi mukarrer muhtl'llC kundural • 
:!3 - :!:; - ZG/Ki.sanl/033 t.nrih'erlnde Sflll 

d~l bedestruılndıı ikinci açık arttırmn ile _. 
tılacaktır. llcln clunur (G357). 
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20 Klnunuıınf 1933 

Hasan zeytin yaiile, Hasan im c oıasile 
ve Hasan kremile yapılmış 

BASAN 
SABUNLARI 

b!rcr şaheserdir. Halis limon çiçekleri· 
nın ve hakiki , tabii yaseminin ve Is· 
P•rta güllerinin insana hayat ve ruh 
veren kokularını cami olup cildi yumu· 
t•hr. Bilba11a nermin ve nazik ciltli 
A•dınlar ile çocuklara şayanı tavsiyedir. 
vrupanın terkibi meçhul }'ağlarından 

\:Pılmıı sabııolardan tevek ki ediniz. 
cebe ve cilde taravet ve letafet bah· 

şecl'Cn zeytin yağlı ve GJiıerinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 

Bayramlık ediye lilii~ 
2 liraya ipekli salon yastıkları. 1 liraya kuş tüyü yastıkları. 
lstanbulda Çakmakçılar sandalyecilerde Bali z~de kuş tüyü 

fabrikasında ~organ, şilte, baş yastıkları ve 

çocuk yataklarmda bayrama kadar 

YÜzde yirmi tenzilat vardır. Kuş tüyüne 

mahsus kumaşlar da vardır. Tel: 23027 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
:ıss,ooo,, kJlo Karton 

105,000" - Beyaz ve kahve rengi 
kağıt ve "s" adet zamklı bobin 

NUQ'Juoe ve şartnamelerİDe tevfikan ve paz rlıkla satın alın· 
ması rnuka.rrer bulunan mezkür levazımın bedeli "13501,. numa· 
ralı lcararname ahkamı dairesinde Türk parası olarak Merkez 
Cürnhuriyet Bankasına yatırılacak ve müteahhit yerli mamulat 
ve mahsulitımızdan ihracat yaptığına dair vesika ibraz ettikçe 
rnezkur bankadan istihkakını aJacaktır. 

Taliplerin nilmune ve şartnamelerimizi gördükten sonra pazar· 
lığa iştirak etmek üzere " % 7,5,, muvakkat teminatlarını ham!· 
len "1 /2/933" çarşamba günü saat "14,, te Galatada alım satım 
komisyonuna mür caat etmeleri. f 6846) 

Bu 

Nedir? 

ht nb:ıl lıclncl lrrn meınurlıığundan: 
Tamamrna iki yüz aeltsen beş lıtn be~ 

~Uz yirmi l::~ (235525) ura kıymet takdir 
edilen Boyoğlundıı HUseyln ağa mahallesin
de caddeyi kebirde atik 24.3, 245. 24i. 247 

mükerrer ve cedit 25~, 257, 259 numaralıı.rln 
murakkam ve tahbnd:ı dUkktınları mll§tcmll 
esld lstnnbul Palb ve yeni Klarlç oteli na-

mllo maruf bir bap kllrglr otelin tamamı 
arttırmaya ''11Zedilmljjtlr. 21/2/933 tarihine 
mUsadlf Salı gUnU saat on dörtten on ye • 

diye kadar birinci açık arltırına.sı dairede 
icra kılınacaktır. Arttırmaya ıııtirıık etmek 

istlyenlcrin mezkür gayri menkulün kıymeti 
muhammlncslnin yüzde vedl buçuk nlsbeUn
de teminat akçeaı Ycrm~lcrl ıa.zımdır. Hnk· 
Jarı tapu slclllyle ıınbit olmıyan Jpotckll ala· 
cnlthlar ve diğer nltlkadartann ve irtifak 
hakltı sshlplerinln bu haklarını ve hususile 
faiz ve mıısarife dıı.!r olan iddialarını tarihi 
11!'.lndan itibaren ~o gUn zarfında evraklarlle 
blrlıktc daireye mUrııcaaUan tdzım<lır. Altsi 
takdirde lınklan tapu slclllile sabit olmı • 

yanlar satış bedelinin paylqmasından hariç 
kalırlar. Müterakim verı;-llcrle belediye .rU • 
sUmU ,.e vakıf lcıırlyesl mUtıterlye aittir. 

Dah tnzıa malumat almak ıstlyenler 932/ 
:?120 ile tevhit olunan 032/1807 numaralı 

dosyaya mUracaııua mezkur mahallin evsaf 
ve saha ve salrestnl havi ,.8zı~·et ve tııkdlrl 

luyınct raporunu 21/1/033 tarihinden ltlb..'l
rcn dalrc dlvanhnne:ılnde asılı bulundunıln· 
cak arttırma ııartnameslnde görüp nnlıya • 

bilecekleri ll~n olunur (6345). 

Çocuklara mahs s 

HAYAT KiTABI 

lstanbul ilanıarı 

Fatih Belcdive Şubesi Müdiriyetinden : Unkapanında Elvan· 
zade mahallesinde Hacı Yakup sokağında 36 numaralı dükkAn 
kiraya verileceğinden talip olanların 8 • 2 • 933 tarihine müsadif 
çar!;amba glinli saat 14 te daire encümenine miiracaatları ilan 
olunur. (278) 

Devi t Deı11iryolları ilanları 1 

Şeker bayramı münas ~betile 24 ikinci kanun 933 gece yan ın· 
dan ielecek Şubatın 3 üncü gece yarısına kadar istes}"onlara 
asılan ilan varakalarındAki ~erait dairesinde umuma yüzde otuz ve 
Haydarpaşa veya Ankaradan 9 VP. 10 numaralı lrntarlara binecek 
yolculara yüzde kırk tcnzilli yolcu tarıfesi tatbik edilece'stir. (209) 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan "25,, kalem 
Sfoyfer yağdanlığı, ateş tuğlası, elektrik malzemes=. Şeftiren ba
zobendi, Şuvastprese eczası, Dinamo kömürli sporü, 108 metre 
rnil<'abı muhtelif kerc.ste ve saire gibi muhtelifülcins malzemenin 
pazarlığı :lS-1 · 933 tarihine müsadif çarşamba günii mağazada 
ıcrn lnlınacağır.dan taliplerin yevmi mczkürda saat 9 dan 11 e 
kadar isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki 
malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nü
mune getirilmesi icap eden malzeme için pazarJık günü nümu· 
nelerin beraber getirilmesi, nümunesiz tekliflerin lrnbul edilmiyc· 
ceği ilan olunur. (280) 

Irmak - Çankırı ve Arifiye - Adapazarı şube hatları d dahil 
olduiu lıaldc, Samsun • Sıvas • Hnydarpnşa hatta Uzerindeki her 
h.:ıngi bir istasİ) orıdan yine bu kısımler üzerinde bulunup 924 
kilometreden fazla mesafede olan diğer bir istnsl~·ona doğru bilet 
al;:acak yolculara 21 ikinci ~an un 933 tarihinden itibaren tenzilli 
ve maktu ücretli bir tarife tatbik olunacaktır. Bu tarifedeki 
maktu ücretler, nakliye ve damga resimlerile birlikte seyyanen 
birinci sınıf için ·4128· dört bin yüz yirmi sekiz, ikinci sınıf için 
. 2981- iki bin cokuz yüz seksen bir ve üçüncü sınıf için de 
1893 bin sekiz yüz doksan üç kuruştur. 

Mesela: (1) Haydarpaşadaıı Kayseriye, Sıvasa, Zileye, Tur· 
bala, Amasyaya ve Samsuna veya mütekabilen bu istasiyonlardan 
Haydarpaşaya; 

ı2) Samsundan Çankırıya, Ankaraya, Eskişehire, Adapazarma, 
lzmite ve Haydarpa~aya ve mütekabilen bu istasiyonlardan Sam· 
suna gidenler bu tarifedeki ücretlerle seyahat edeceklerdir. Ya· 
rım bilete tabi cocuklardan bu ücretlerin yarısı alınacnkhr. 

Fazla tafsilat için istasiyonlarımız gişelerine mtiracaat edil· 
(273) 

H vat - Kumbarası .... 


