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BALOSU 

Deniz konferansından ümit keesilincc adetleri çoğalacak olan deniz 
cjdcrlcrindcn biri ateş ediyor .. 

Londra, 18 (A.A.) -Vaşing • Japonyamn, müzakerelerin ba-
lon itilafnamesinin feshi artık ö • şındaki vaziyetini değiştirmiyece
nüne geçilemez bir hadise telakki ğini gösteren cevabı ve Vaıingto • 
edildiğinden devletlerin buna gö- nun da tavzilerde bulunmıyacağı· 
re, hattı hareketleri meselesi orta
ya konulmaktadır. (Devamı 10 ncu s:ıyı!a.nm 1 inci sütununda)' 

•ev· '~ ınenler bile olur. Bunla- ___________ ... _ ... _____________ --------------------------

~~:=~aları oralardaki yapılar- Kral Aleksandr Hz. A n k e t ı· m ı· z ~ • • 
1 e Yer yer tutup alışveriş 

::'::.· °;.1.''ımış oı::i.:.:i,;~;'i. için rüliani a."' yin 
1tte . oy e para ile yer tutup 

d.. t'ı, . 1 b' Kadınlar, erkek tavırla"il evı aç.mış olan ar ır yan· 
d~ fll'ın ·ı . . tJet-k ı erlemesıne yardım e 
~tlet' en öte yandan da vergi VE· 
•Q~ • 1) 
tl }' eınek ki bunların toplu 

~~tut-~t-arlıklaı:ı gezgincilerden 

a 
'>-1 Unlar h d •k, h ın em oturdukları yere 
h eıı " enı de vergi verme yönün 
'lt,ı erd;k] . 
i . lllar b erı para da çoktur. 

1Stıı 011 u Parayı çıkarabilmek 
~tllt', uıı!attıklarının değerine ka· 
t~ııceıer· §Portacıların böyle dü -
•l~rde 1 Yoktur. Onun için öte-

c:ı~ il tıcu d 
- 'l'ıp ~cu urlar. Gezginci 
s~,, o) ta. bir yerde alışveriş evi 

c\I... anlar . ·ı 'b' d'' '-tı • e~zgıncı er gı ı u· 

ı1~1erj ... dp onlarla boy ölçüşeme -
°ti'' ·• en . . . 
• 11li k gıt gıde ahşverıf ev· 
11 h"la "Pa.tnaktan başka yapacak 
~!ıl ltııyor} . 
c ı \l'da ... d ar. Enınde sonunda 
• ı" •& a b 
t~. t, d'·k· Yapa ilenler İ•porta· 0 uı·· :J 
H e aJ, ~Yor. Bu böyle git -
1ıtıtı fVer1f . 

Feci bir suikasta kurban giden -

Yugoslavya kralı Aleksandr Hz. i-

çin Fenerdeki kilisede bir ruhani 

iyin y~pılmı,tır. Bu ayinde Yu • 
goılavya elçisi ile Konsotosluk er

kanı da hazır bulunmuftur. Res • 

· · a"y'ın esnasında almmıttır. 
mımız 

rını bırakmaJıdırJar! 
Matmazel Mauricette AJson, kadının 

kadın kalmasını istiyor 
Fevkalade dikkatli ve zeki gözler. 

sualleri dinlerken insanın ağzının ta 
içine bakıyor: kelimelerin yakın uzak 
bütün manalarını hemen, belki de on
lar henüz söylcnilmcden kavrayıp anla 
mak imkanını verir diye olmalr. .. 

1 
Resimde gördiiğünüz §ekildc ve a 

hcnkli duruşiyle dikkat uyandıran bir 

Bu asırda· cine, periye 
. ı ' ınanı maz ya ... 

Bu evleri herhalde bir taş]ıyan vardır trt tıa1 
2

.. Yerı acmı§ olanların 
' tınden güne artacak· 

\. l) .. 
ı oıı ijtUniiJe 
h· lrd .. cek bir yön daha var: 
•t l .. a ~or··ı 

=;:;-~:::;·;Tu~:;.:-~:;;:;:ı ~/::' 
dilerine bir kaza~ç çı~arıyorlar .• A r Matmazel Maurieette Alıon 

ı şapkanın altında tam bir Parisli genç 
hanım zarafeti. l'iti "Öliiğu d~ :n hu işportacıların 

~ ~ kend· . otedenberi ahı ve· 
e~iJ •aıne · 

~ı.ı~ dir, a ış edinen k"mseler 
~u bı·n ..... un1arın icinde ne ol-

.... fıı -
... liur . Yenler de vardır. 
.,011 aa, ı • 
lir,· 'tıJrJc ~~n en acıklı yeridir. iş· 
tı._ ı~ı... tr takırn 'd"'"' .. b '"'U)' • "re y ne ı ugu e-
J\İ~;••tı bu ;~aklık işini gördükçe 

tr . U.2:den u" v •• 
tô~ ·· grayaca!lı guç· 

S ~on·· "' 
0 11 tındedir 

te~a-· tiinlerd . 
~~ .. ~llcj a,t e gazetelerde bu 
~ ~ ı.ı ıcıla 
~~ l' er " tın Yasalara uy -

' l "aPhkJ ._lı\cı "-htak arını da okuyo -
~ili - ~ alede Şeyh Davut ha· 
l •ll ıatıc 1 ı b· f)or} - 1 arın eleba•ıları 
•- lt-Jc ar J :r 
~diL. •ç ' stanbulu br.Ili bas-

"'ll . •atı, . ~ 
~llli • Yerıne ayırarak is· 

ıatedikle . .. l . .. 
rı yon erı goı· 

mı§. Sözlerini dınlem1yen gez 1f' 
gine· satıcıları korkutuyorlarmıf. ,ti L 

l . . 
Sözlerini dinlemek ıstemıyen 

Mahmut adında bir satıcının başı· ' 
m da yarmıtlar. 

Gezginci satıcıların b:r düzene 1 
konulması çok gerekli olduğu 1 

b özlerimizden anlaşılmıf olma· ı us . . t 
lıdır. J,portacılrkla gezgıncı ~a. ı· 

1 k b:rbirinden ayırt edilmelıdır. 
cı 1 d" )'v' • 
Gezginci satıcılık tarın ır ıgını 

d "zenfü!ini ve alışveriş evi açmıf u .~ • 
olanların kazancım bozan bir ış 
olmaktan çıkarılmalıdır. Hele 
gezgincilik, nr. olduğu belli olmı -
yan, karışık kimselere yataklık 
olmaktan kurtarılmalıdır. 

Yukarıda bir aralık vak'anın faili olduğu zanneclüen kedi, ve 
Cihangirdeki apartıman, aşağıda camları kırılan ev, muharririmizle 
pencerede konu1an Madam ve kızı ..... 

Mehmet ASIM (Yazısı 'l inci sayrfamıbdadrr) 

, Bakışında, konuşuşunda, dinleyi
şınde, sigara içişinde ve her §cyinde 
idare edilen, derecesi sahibi tarafından 
yerine göre tayin edilen bir zarafet: 
Matmazel Mauricettc Alson . 

- Harp, gerek kadınların, ge -
rek erkeklerin vaziyetinde mihve
ri deği,tirdi, muvazeneyi kaybet. 
tirdi. Bu arada da kadın bir oto • 
rite kazandı, ve oldukça da istik • 
lal elde etti. 

Kadmlaerkeğin vaziyetlerinde 
hasıl olan ha1, eskisine göre bir 
muvazenesizliktir. Şimdi bazı 
memleketlerde hu ftaJe bir çare 
bulmak için kadınlar işlerinden çı
karılmajia başlanıldı. 
(Devamı 10 ncu sayıtanm ı llncll •Ufmıtında) 



M. Hitler diyor ki: Ankarada Himayeietfal' balosu 
hazırlıkları Fransa ve Almanya 1 M.Musolini 

muhakkak anlaşacaktır Avusturya, italya, 
Macaristan dostlu

Almanyanın, harbın dehşetini alma- ğundan qahsediyor 
dıgv ını zannetmek· tam bir deliliktir Roma, l8 (A.A.) - lstefani 

Ankara, 18 (Hususi) - Hima
yeietfal Cem:ycti balo tertip he -
yeti bugün de Naci Paşanın refi
kası Makbule Hanımın reiıliği al
tında toplandı. 

Toplantıda Ankaranın tanın • 
mış hanımları ve sefirlerin refika· 
Iarı bulundular. Biletlerin geçen 
ıene olduğu gibi altı, bet, üç 

lira olması kararlattı. 
tirak edecek hanım "e~ 
kıymetli hediyeler verile'. 

• .. zer .. 
Bu işle uğraşmak u ·ıı.ı.ıı 

ve lamel Paşaların rcfı ~ 
mmefendilerle Çekoslo" 

Paris, 18 (A.A.) - Malen ga- lki memleketin münevver sı • 
zetesi, sabık muhariplerden meb - nıfları, galipler de buhrana mani 
uı Goy ile Paris belediye azaım- olamaksızın harap olmuşlardır. 

dan Monnier'nin M. Hitlerle iki Yeni bir içtimai nizam teais:ne ça· 
saat yaptıkları ibir mülakatı neır- lışmak lazımdır. Eğer Fransa ve 
etmektedir. M. Hitler ezcümle Almanya anlatıırlarsa bütün Av • 

diyor ki: rupada iktııadi vaziyet düzele -
"- iki millet arasında ıuite· cektir. Bu rüyanın gerçekletmesi 

fehhüm mevcut olamaz. Hali ha-
. .. k"lA S l . iki milletin takip edeceği hattı ha-;-ırdakı muş u at ar mese eıın - . 

d ·1 • l kt d" Al rekete bağlıdır. Sabık muharıp -en ı erı ge me e ır. manya- . 
nın, harbin dehşetini anlamadığı- !erin dünyaya ıulhu kabul ettır-
nı zanr~tmek tam b;r deliliktir. 1 memesi mümkün değildir.,, 

Belçikada 
kimler 

yeni kabinede 
bulunacak? 

Brükıel, 18 (A.A.) - M. Theu-

11is kabineyi teşkil için iıtişarele -
ı ine devam etmİ§ ve müzahareti 
h~r hükumet için lazım olan ıosi· 

de jeneral müdürü M. Franqui'yi 
görmüttür. Her halde programda 
mühim bir değişiklik olmıyacak 
ve geni§ iktısadi, idari ve mali ten

sikat ve memleketin hali hazırda- 1 

ki miıfk~ülat sebebile kabul edece-
. ~ fi "' . d B l "k ğ i taıarru ar sayesın e e çı a 

Frankmm istikrarını kat'i surette 
muhafaza lüzumuna müstenit bu • 
lunacaktır. 

Siyasi mahafilde M. Jaspar ta-

rafından krala verilen formüle uy-

gun olarak dolaşan muhtemel ka· 
bine listesi şudur: 

Başvekil: M. Theuniı, katolik. 
Milli müdafaa: Dev eze, liberal. 
Hariciye: Hymans, liberal. 
Hazine: Franqui, libera1. 
Maliye: Sutt, liberal. 
Dahiliye: Pierlot, katolik. 
Adliye: Boveue, liberal. 
Nakliyat ve P.T.T.: Rubbenı, 

demokrat hiristiyan 
iktisat: Velze, katolik. 
Mesai: Vanaaaker, katolik. 
Maarif: Godding, liberal. 
Müıtemlekat: Charles, katolik. 
Ziraat ve nafıa: Van Cauwela • 

est, katolik. 

Himayei etfalin on beş 
içindeki yardımı 

•• gun 

Ankara, 18 (A.A.) - Himayei 
etfal cemiyeti umumi merkezi 1 
teırinisani 934 tarihinden 16 ikin
ci tefrin 934 tarihine kadar 1702 
çocuğa yardım etmittir. · 

Bunlardan 295 hasta çocuk ve 
kadın umumi merkezin polikili • 
niklerinde muayene ve tedavi e -
dilmittir. Süt damlası kısmında da 
her gün 150 çocuğa ceman 914 ki
lo bedava süt tevzi edilmiştir. 527 

61 kişiye yıldırım 
çarptı 

lat London, 18 (A.A.) - ( Ü -
mit bumu) Klarksburgda yerliler
den 61 kiti yıldırım vurmaıı ile öl
müşlerdir. Bu adamlar, fırtına 
koptuğu zaman hep bir arada ve 
bir kulübenin de içinde yemek yi
yorlardı. 

ismet Paşa 
ı Bl\f taralı ı lncl aayıladaı 

• 
bir Amerikalı, bir İngiliz ve üç de 
Hollandalı yolcu gelmiştir. 

Tayyareciler yarın sabah sekiz· 
de Yunanistana gideceklerdir. 

Ankara, 18 (Hususi) - Ba! • 
•ekil ismet pafa ile lktııat Baka • 
:ıı Beli1 Bayar bey ve Konya m~ 
busları yarın saat bette Ereğliye 
gideceklerdir. 

çocuk ve anne umumi merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 
Yardım için müracaat eden 11 fa. 
kir çocuğa 103 lira 1 kuruş para 
yardımı yapılmıştır. 

Umumi merkezde fakir talebe-
ler için açılan aşhaneden her gün 
185 çocuğa sıcak öğle yemeği ve -
rilmiştir. 53 fakir çocuğa palto, 
göüslük, kasket ve mektep levazı
mı vermek suretile sevindirmiştir. 

Cenevrede sıyasal 
faaliyet 

Cenevre, 18 (A.A.) - Konsey 

toplantısının üç dört gün gerile • 

mesine rağmen Cenevrede siyasi 

faaliyet azalacak değilidir. Salı 

sabahı silahaızlanma konferansı 

bürosu M. Hendersonun batkanlı· 
ğında toplanacak ve öğleden ıon· 

ra Şako harbiyle me§gul olacak o

lan asamble açılacaktır. Bu ara

da Cenevrede bulunan devlet a· 
damları evrensel siyasaya müteal -

tik mühim meseleleri görecekler
dir. 

Çekoslovak Istanbul 
konsolosu 

Prag, 18 (A.A.) - Çekoılo • 
vakyanın lstanbul başkonsoloslu· 
ğuna M. Gregor tayin edilmittir. 

ajansı bildiriyor: 
M. Musolini dün akşam Avuı • 

turya Başvekili M. Şuşnig ile hari
ciye nazırı M. Berger Waldeneg 
şerefine bir ziyafet ver:miştir. 

M. Musolini irat ettiği nutukta 
miaafirlere hoş geldiniz .dedikten 
sonra şunları ıöylemiştir: 

"- Zatı devletlerinizin Roma
da bulunuşu iki memleketi birleş
tiren dostluk münaıebatının yeni 
bir delilidir. Bu münasebat ileride 
inkişafa müsaittir, çünkü, müşte
rek menfaat ülkülerin heyeti mec
muasında emin bir esas bulmakta· 
dır. Bütün İtalyan milletinin bü • 
yük bir heyecanla takip ettiği ıon 
hadiseler, İtalya ile Avusturya a • 
rasındaki dostluğun Avrupa tesa· 
nüdünün icabatına tamamen uy • 
gun olduğunu ve bizim için ve her
kes için emin bir sulh ve huzur za
manı olduğunu göstermiştir. Bu 
dostluğun diğer memleketlerle o -
lan münasebatm genişletilmesine 
mani olmadığı aşikardır. Memle • 
ketlerimizden herbirine ait men • 
faatlerin ve anlayış ve takdiri ile· 
dir ki, İtalya, Ayusturya ve Maca· 
ristanın dahil bulunduğu siyasal, 
ökonomik ve bani uzlaşmaların 

heyeti mecmuası teess~s ve inki • 
şaf etmiştir. Bu uzlaşmalar mu • 
ayyen şeraiti kabul ederek ayni ül
kü ve ayni maksatları takip eden 
herkese açıktır. Faşist hükumeti 
enerjisini siyasanın inkişafına tah· 
sis etmiş ve edecektir.,, 

Bu nutka cevap veren M. Şuş • 
nig de Macaristan ile olan samimi 
münasebatın hiç bir suretle bir te
cerrüt teşebbüsü demek olmadığı· 
nı beyan etmiştir. 

• • • • 
1svıçre reısı-

cümhuru 

firinin refikası ve d~~e~ hef'° 
dan mürekkep bir ıurı 
çildi. 

Mektep programlarında dil inkı)ibl 
uyacak şekilde değişiklikler yapıla ,,., 

Ankara, 18 (Hususi) - Talim tetkiklerde bulunuldu. dJ'. 
ve terbiye heyeti bu sabah müıte- Ierde kıraat k; taplarının .. f;! 
§arın re"sliği altında toplandı. Ma- rilmesi ve bunlardan ÖZ uı 
arif Vekaleti, mektep programla- yazılmı§ kitapların kabul 
rında dil inkılabımıza uyacak bir muhtemeldir. 
şekilde değişiklik yapmak üzere 

Sovyet Rusyada 
intihabat 

Moıkova, 18 (A.A.) - Bütün 
Rusyada 16 - 11 tarihine kadar 
köyledren 3572 Sovyet intihap e· 
dil.mittir. Bu miktar bi.itün köy 
Sovyetlerinin yüzde 5/ 7 sini teş· 
kil etmektedir. intihap edilen 
mebuı adedi 81 ,866 dır. Nisbeti 
yüzde 23,2 dir ve 18978 i kadın· 
dır. 

Sovyet Rusya merkezi icra ko
mitesinin merkez intihap komis • 
yonu kararına tP.vfik~n n y " '"'. 

yelleri intihabatı 10 - 12 tarihi
ne kadar ve tehir Sovyetleri inti· 
habatı da 15 - 12 tarihihe kadar 
uzatılmııtn-. 

Tataresko hükumeti ile 
mücadele 

• 
Yapı kooperab 

ri toplantısı 1 
~) / 

Ankara, 18 (Husu••;.p 
kooperatifleri merkezi b ioİ 
lanarak esaı ntzamnaıııe• 
ile uğratmı§hr. 

Kasabadan 
heyet gitti i 

Ankara, 18 (Husuıi) ,,....~ 
leketlerini alakadar edell 
ler hakkında görüşmek iiJ•J 
ıaııJ>adan Naip zade Mu•tT 

1c··· vin rP.ia lii:H altmd" iir. ' I 
heyet Ankaraya geldi. 

Adapazar bankası 
müdürlüğü 

Ankara, 18 (Hususi)"'~ 
kezi Ankaraya nakledilell ~ 
zarı bankası için Işıklar ~ 

Bükreş, 18 (A.A.) - Skoda İ· de Eskişehir mebusu Etti 
§İne ait olarak bazı yüksek şahsi • evi tutulmuştur. 
yetleri casuılukla şüpheli gösteren Banka bir kaç . 
raporun netri üzerine, milli köylü çinde faaliyete geçecekt'~d-' 
fırka11 Tatareıko hükumetine kar· müdürlüğe, Zonguld~k -~ ,.al)İ 
§ı amansız bir mücadeleye giriş • mürü işleri umum mud\I it' 
meye davet edilmiştir. Sait bey tayin edilmit ,e 

Tayfundan ölenler lamıştır. 0t J 
236 kişi Mekteplerde sP ~ 

Manilla, 18 (A.A.) - Son tay· Ankara, 18 (Husuıi) ~~ ~'4t 
F ·ı· · d l · · fettı, J ,. f:~. fun esnaıında bütün ı ıpın a a a- vekaleti umumi mu fePe :'fit 

Dün öğle yemeğini Br~n- rında ölenlerin mikdarı şimdi 236 Selim Sırrı Bey, mekte~ıO' ".~ f14 
deki elçiliğimizde yedıler kişi olarak tespit edilmiştir. Hasar bik edilecek spor t~~erf ~J ~~ 

Cenevre, 18 (A.A.) - Anado- mikdarı, bir milyon iki yüz elli bin hakkında görüşmek 0 1,r~ ~) 
lu Ajansının hususi muhabiri bil- dolar tahmin edlmektedir. raya geldi ve bir rapor t t ; 1>Ql'I 

" 'f ı · ı t. d b"r heYe I"' 18So diriyor: Riyaseticümhur umumı arı ve _:a e ın e ~ h,.sır\,ı 
lıviçre Reisicümhuru M. Pilo- k" . I"... rak tahr.atnamey•. atbi1'' . 

golaz ve refikaları bugün öğle ye- atıp ıgl tır. Tnlimatnamen•Jl t de ~1 
meklerini Berndeki elçiliğimizde, Ankara, 18 (A.A.) -Açık bu- 1 zaret ede:ek heyet sene 
Cemal Hüsnü Beyle beraber yemi§ Junan Riyaseticumhur Umumi Kil- f toplanacal-tır. 111•' 
}erdir. Pek samimi b ir hava için- tipliğine, vekaletinde bulunan Ri. ıT en zil atlı tarife ııı~ ,. 
de geçen bu yemekte Hariciye na- yaseticumhur Hususi Kalem Mü • k 

13 
(I.ıus.ııi) .,,,ti b 

d k. b R B · · · t An ara -ı ·elde ~i zırı M. Motta ve Bern e ı azı dürü Hasan ıza eyın tayını c- ' d ıııiı . t'' 
h b · · h · · kanunun sonun a d•~' elçiler de refikaları ile azır u ra Vekıllerı eyetınce tasvıp ve cek olan demiryofüı.rıll bit -

lunmutlardır. •n .. ••r••••••................ kabul olunmuştur. latlı halk b iletleri cJah• I 
•:::ııın:ııımı:ı. .... ..................... M. Ye v ti ç Cenevre de det muteber' ol acaklı" ıı•'" ..ı1 
i .. i. VAKiT isim ~.J. 8 <AA> Y c l"l B y An "'· .. .. Belgrat, 1 .. - ugos • e a ... e ') / 
ii Babası jj lavya Hariciye nazın M. Y evtiç Ankara, 18 (1-iu••;'~I, 
:; .. :: dün akşam Cenevreye hareket et- nomi Vekili Mah111~-ili ,.ı 
•• =:. Doğan çocuklarınıza gu- fi . t• d" ~e~ ... 

mış ır. ı~ Bankası mü ur . ..ı ,... 5i zel adlar vermek iıtiyor•a- i~ k ı· S" k ı:ıı.....- l 
.. d •• Fındık piyasası yü se ıyor mer, Sümerban use.,ıer' i! nız V AKIT size yar ım e • g , 
·• •· Trabzon, 18 (A.A.) - Yu • Nurullah Esat ·ıe =~ U diyor: :: h ·ını .:tl". 
•• ki ı: murta ve fındık piyasası yüksc1- likte bugün te rı -iid~.,. ii Bugün doğan çocu ara :: ı •·· 
19 

•• mektedir. lç fındığın kilosu 44, durakta banka ar ~ t •1i. •u adlardan birini verebilir, :.:. . k .. ııı 
:r .l 789 k lktı•at VekaA )etı er .. ~ •• b l :: yumurtanın sanuığı uruş - ~ it soy adı alacaksanız un ar- g d •• •• td.. karıılanmıtlardır. d ~" 

:! dan birini beğenebilirsiniz. g Alman vapuru yüz uru u rk ııt• 1"" .. 

ii Erkek -Artun (vakur), Ar· g Trabzon, 18 (A.A.) _ Kuma Trabzonda (~ /4.) / 

ii ca (Tahir) ~~ oturan Alman vapuru 13 saat Trabzon, 18 . b-'I 
a Kız - Çitil (fidan) Candan ji_~u~ğ~r~a~tm~a~d~a~n~s~o~n~r:.::a~y_ . ..=ü.::.zm~ü~tu=·r""'. _ _ ~~ a larmır. ·i::::::::::::ı.-:= :::::::::::::::r==n~:.: 
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Bir mukayesedeki 
yanlışlıklar 

.- <Bat tarafı a u.nctt •)'tfada> 
linleri lıtanbul çarıııının eıya • 
ıiyle CÜ•lenirlerJi. 

Bo•na.aray pazarları lıtan • 
bulla alı§ veri, ederdi. 

3 - 1869 dan •onra lıtanbul 
ehemmiyetini bir kere daha kay
betti. Süveyı kanalı açıldıktan 

ıonra lıtanbul limanı biraz da
ha lakirlqti. 

4 - Buharlı gemilerin ıclerlere 
baılaması lstanbul limanındaki 
it faaliyetini de azalttı. çünkü 
yt!lkenli gemileri evvelce lıtan • 
bul limanında· uzun zaman ka • 
lırlardı. Halbuki buharlı gemi • 
nin icadından ıonra bu vaziyet 
olduğu gibi kalmadı. 

5 - Balkan harbinden ıonra 
lıtanbul ıon kalan hinterlandını 
ela kaybetti. Balkanlarda Oı • 
manlı araziıi azalml§tı. 

6 - Büyük harpten ıonra 

lıfanbul büyük bir İmparatorlu
ğun yıktığı büyük ticaret mueı -
ıe:Jclcriyle karıı karııya kaldı. 
Yüzlerce ıenelerden beri yıkı -
lan imparatorluk ökonomik bir 
yük clarak bu mi!esıeıeleri bı -
rakmııtı. 

1 - Bugün lıtanbul yeni bir 
planla karıımıza çıkıyor: Sana -
yile~cn Türkiyenin bir köıeıi .• 

Bu, l.tanbulun eıki hayatiyle 
müka)•eıe edilemiyecek bir va • 
ziyettir. Ve normal manzaraıı • 
dır. 

lıtanbul limanından geniı im
paratorluk .irkülaıyonunu i•ti • 
yenler hata ederler. 

lstanbul limanında moclern 
ve uluıal ökonominin tezlerini 
aykırı davalar güdenler er geç 
aldanmaya mahkum olaca'ltlar • 
dır. 

Sadri Etem 

Istanbulun planı etrafında 
tetkikler 

lıtanbulun müstakbel planı et· 
rafında birer rapor veren üç müte· 
haaaıaın raporları vali ve belediye 
reisi ile belediye fen heyeti müdü
rü Ziya ve imar ıubesi müdürü 
Ziya beyler tarafından tetkik e • 
di'lmektedir. Jüri heyeti azaları 
tarafından yapılan tetkM<at biti • 
rilmittir. Jüri heyetinin yakın bir 
zamanda toplanmaya çağrılacğı 
anlatılıyor. Jüri heyeti görütme • 
}erinde her üç mütehaaaısın ileri 
sürdükleri fikirler etrafında mü • 
nakatalr yapılacak ve neticede ra
porlardan biri kabul edilecektir. 

Tekirdağ borsasında 
Son hafta içinde Tekirdağ bor· 

ıasmda dört buçuk kuruıtan 17 
bin 211 kilo buğday, dört kurut· 
tan 4,077 kilo arpa, üç kuruıtan 
11220 kilo m11ır, dokuz kuruttan 
1548 kilo kutyemi, yedi buçuk 
kuruttan 1460 kilo keten satılmıt· 
tır. 

1 tS Yıl Evvelki V AKCT 1 
19 21ncl Te,rln 1920 

Ankarada ikametgah 
ves:kası 

Ankara polis idaresi Meclisi Mebu
san aza!arı müstesna olmak üzere· An
karada ikamet eden memurin, tilccar, 
esnaf ve saireden ikametgah vesikası· 
almıyanlar hakkında takibatı kanuniye 
yapılacağı bildiriliyor. 

Atinada müsademeler 
Kul Kostantinin ölümü üzerine vu

kua gelen kanııklıklardan sonra, tehir, 
tDdifebahı bir manzara arzediyor. Ve
nfzetos ıleyhtaram muarızlarına kaqı 

silah istimal etmi§tir. İki çocuk mak
tul düımüş, askerler müdahaleetmit· 
tir. 

"Seni çıldırasıya seviyorum. Şayet 
benden başkasını seversen öldürürüm 

JI Günün Siy 
Amerika- a 
rekabeti hia rJ 
mahiyet ~lıY~ 
Haber verildiiin• ~öı'tf ~ 

sonunda Amerikanın bar f~ 
Büyük Okyanoau uçarak -~ 
lan na eidecek, San f raJI - J 
reket edecek olan bu filo~ 
çerek Havay adalanna ~ ~ 
sonra Guama giderek f(lllll' 'I 

Hademe Bülücistanlı Ali E/endi, Ziraat Bankası memurlarından Leman 
Hanımın yolunu keserek bu sözleri söyledi dige mahkemeye verildi 

Ali efendi, esmer, orta yatlı, 
tıknazca bir adamdır. Temiz gi -
yinmiıtir. Kendiıi, Buluciıtanlı • 
dır. Evvelce "Ziraat,, bankasında 
hademe imiı. Bir miiddet evvel o

radan çıkmıı .. 
- Ali efendi! 
Dün akşam üzeri, mübaıir tara

fın dan Sultanahmet birinci ceza 
mahkemesi salonuna çağrılan Bu
lucistanlı Ali efendi, hakim Retit 
Bey tarafından ıorguya çekildi. 

- Ben, çoluk çocuk ıahibi, evli 
bir adamım. Buluciatanda bir ço -
cuğum var. Annemin iımi, Şehba· 
nu .. Ailem oradadır, ben burada· 
yım. Ben, Türk tebaasındanım. 

Ben, burada .. 
- Peki, şimdi hakkınızdaki ti· 

ki.yete cevap veriniz. "Ziraat,, 
bankasının memurlarından Le • 
man hanım, ıizden tikayetçi ! 

- Evet, efendim, benden ti • 
ki.yetçi olmut. Fakat, bu şikayete 

...................... aam111111ınu111a11utnnrmun9'mnmvmımanına..ın•ettttıttıtm 

Arzuhalci 
Hayri Efendi mahkemede 

tevkif edildi 
Sarhoşlukla polise kartı yakı • 

ıık almıyacak ıözler ıöylediği id
dia olunan arzuhalci Hayri efen • 
di, dün aktam üzeri Sultanahmet 
birinci sulh ceza mahkemesinde 
sorguya çekilmiştir. 

Polisçe tutulan zapta göre, 
Hayri efendi, sarhoı bir halde 
dolatıyormuf. Bu sırada Sirkeci • 
de nokta bekliyen poliı memuru 
Vecdi efendiye, sonra da karakol
daki memurlara kartı ağzına gele

ni söylemit. 
Hakim Ret it Bey tarafından 

sorguya çekilen Hayri efendi, 
kendisinin ali tahsil gönnüt bir a
dam olduğunu, böyle teyler yap • 
madığını aöyliyerek1 sözlerine §Öy

le devam etti: 

benim aklım ermedi doğruıu ! .. 
aklım ermedi doğrusu! .. 

- Aklım ermedi, ne demek?. 
Şikayetine cevap veriniz. Polisçe 
yapılan tahkikata göre, siz Emin • 
önünden bu hanımın yolunu kes • 
mit, kolundan tutmut, çekmif, 
"Ben, ıeni çddıraaiye seviyorum. 
Senin için yanıp tutuıuyorum. Şa· 
yet benden batka birisini ıevecek 
olursan, hem seni, hem de kendi • 
mi öldürürüm,, demitıiniz ! 

- Hata, hata! 
- Hakkıpızdaki tiki.yel böyle. 

Leman hanım da poliı çağırmıf, 

sizi teılim etmİf. 
Bulucistanlı Ali efendi, iki eli· 

ni yukarıya doğru kaldırarak, göz
lerini kapıyor, dudakları araun • 
dan fU ıözler çıkıyordu: 

- Hata, hata! Ben, ne diye ka· 
rıtayım bu hanımın batka birisini 
sevmesine? Benim karım değil, 

kız kardetim değil, kızım değil .• 
Hiç bir teyim değil. Onun ne zev • 
ciyim, ne biraderi, ne de pederi! 
Hatta ne de vasiıi ! 

- O batka mesele! Bu hanım 
iddia ediyor ki, siz ... 

- Hayır, hayır!. Aramızda bir 
ıevda yok!. nasıl olur genç bir kıza 
kartı bende sevda? .. O genç, ben 
orta yaılı ! .. Ben Buluciıtanh bir 
adam, o buralı l>ir kız. Nuıl olur 

orada sevda? Aslı yoktur bunla • 
rın ! 

- Aslı yoktur, batka. Fakat, 
sevda, memleketler hudutlarını a· 
tamaz mı?! 

Buluciıtanlı Ali efendi, iuar e· 
diyordu: • 

- Ben sevmiyorum bu Leman 
hanımı, asla! Onun için yanıp tu· 
tu9muyorum ben! .. Sevmesin beni. 
Ben ona "illaki beni seveceksin, 
yokıa ... ,, falan demedim! 

- Peki, böyle bir 9ey aöyliye • 
rek tehdit etmiş olmadığınız hal· 
de, hahım neden poliı çağırdı? 

- Oraıı bence meçhul, efen • 
dim ! Ben, bankada hademe iken, 
tabii evrak getirir, götürür, bu ara• 
da muhabere kalemine de uğrar • 
dım. Vazife itiarile ben bu hanı • 

- Hiç sarhot olıaydım, beni 
muayeneye sevketmezler mi idi 1. 
Sonra karakolda birçok poliıe 
kartı sövüp ıaymak için, inıan, 
pek dütüncesiz, pek ihtiyatsız ol -
malı!.. Bunların hiç birinin aslı 
yoktur. Ben, gece Sirkecide tram· mı tanırım, o da beni! 
vay bekliyordum. Oradaki polis - Günün birinde, bu hanıma 
"Hayri be, ne alemdesin?,, dedi. para lazım olmuş. Çünkü, evine 
Ben de bana "Hayri, be,, demesi- hırıız girmif, eşyasını aıırm19. Ye
ne kızdım, "benim adımı sen mi niden eıya tedariki için benden 
koydun?,, dedim. işte bunun üze.. karzan para iıtedi. "Peki,, dedim, 
rine poliı beni çalyaka edip kara· biriktirdiğim kırk altı lirayı Vct~ • 
kola götürdü. dim. 

Hatta, ben polislere bir §ey - Ödünç olarak? 
yapmadığım halde, onlar beni dö· - Efendim? 
verek bir ditimi kırdılar. lıte, kırı· -Yani, sonradan borcunu ödi· 
lan ditim burada! yecekti, değil mi 1 

Hayri efendi, parmaklarının u· - Orası öyle, parayı benden 
cu ile yeleğinin cebini bir hayli a· karzan aldı. Lakin, her ay on lira 
rathrdıktan ıonra, irice bir dit çı· vererk ödiyeceği halde, ödemedi. 
kardı, hakime gösterdi ve ıöyle Bankadan çıktığım için, kendisini 
dedi: her gün göremiyordum. Arada ıı • 

- Ben, iki senedir hiç mahke· rada ıidip istiyordum paramı .• O 
meye gelmiyorum. Kendi derdim- da "timdi param yok. Bir az daha 
le yanıyorum! bekle,, f af an diyordu. 

- Sen gelmiyorsun, ama Hayri "Bugün, yarın,. derken, son 
r.fendi, dosyaların geliyor. Gecen r.ünlerde Leman hanımın Anka • 
l'L;n de burada bir davan vardı. lç- raya gitmek üzere olduğunu ha • 
ki içmekten vaz geçmeğe çalıt ! ber aldım. Pzramr ele geçirmek i-

Hayri efendi, tevkif edildi. Mu· , çin, aradım. O gün, paramı iıter • 
hakemesi, ıahitlerin çağırtılmaıı • ı ken, hanım çağırdı polisi, yakalat· 
na bırakıldı. tı beni, efendim! . 

- Sizin hanıma sevdadan bah· safeyi geçecek, ondan ~ 
daha katederek f ilipİ• •-~~ 

settiiinizi itilen de varmıf. Banka •_.,.-J kezi olan Manbilyaya . ~) 
memurlarından Burhan Bey! Amerika tayyarelen ~ 

- Burhan bey, hanımın yanın- pdacak bu toplu ha•~ dOi' 
da mı idi, değil mi idi? Önceden yaya karıı bir nümayıt .~ ~ 
farkında değildim. Burhan bey yor. Maksat Amerika .. ıte ~ 
sonradan geldi. O ititmemittir ımda bir hava köprüsu ~ 
sevda laf 1 ! niz konferanıına ait ~ ~~· 

celenmezse Amerika hİİI' ,,, ' 
- Yani ıiz bahsettiniz, fakat o Vek dası, Miavey ad••1 -;,,; 

itilmedi mi? va üsleri yapacak ve bU ~ 
- Hata, efendim! Ne ben ağ • yanın Büyük Okyanoı • uır. 

zmıa ıevda lafını aldım, ne de tığı üslere mukabele ed~~ 'I 
Burhan bey ititti! Hali hazırda Amerİ~ 

H Ak' R · b d .. ıu dünyanın en kunellİ . ..ır a ım etıt ey, osyayı ıoz • ' "k 1000 b. · · ı.-~ 
d . d. K b"ld" d" merı anın ınncı ,,, 

en ıeçır ı. ararını ı ır ı: bulunduktan ha ka önÜJll • 
S. - k"f . Al° , ı •!!..t ~ - . ızı tev ı etmıy~ru~, .1 yıl :zarfında bu miktar ov-· il f' 

efendı. Yalnız bu ayın yırmı ıekı- racak ve ihtiyat kuvvetlet 
zinci çartamba günü saat on dört• recede büyük olacaktır. , 
te buraya gelceksiniz. O gün t ika· Amerikanın 38,00o t 

et · "le tahidi dinliyeceğiz. Sakın rinden her biri 72 tayyar-10 1 
y çı 1 

• h , tedir. Bunlardan batk• ~ 
gelmemezlık etme, aaaa. ·ı · b 1 du:ı..1 , .. .. .. . ııyan gemı erı u un •-

• - All~h om~rler versın~. efen • yare taııyacak gemiler dl~ 
dım. Dakıka geçırmem, o gun tam dır. Amerikanın tayyare -"" 
saatinde burada bulunurum! gemisi 30 mil sürat!e harr-

'"'ımı'-"""'"""'"""'"•---·-·11111=111- baıka 374 tayyare tatıY~ 

B • Amerika harp gemi ~ 
1 r memur rinin üç tayyaresi, her -

zörünün dört, orta krU"' 

Tevkif edildi, sebep bir 
oteldeki hırsızhktır 
Ordu vilayeti evrak memuru 

Behcet Bey, dün tevkif edilmittir. 
Behcet beyin tevkif edilmesine 

sebep, alcyhinJck.i bh hu aızlılc id 

diasıdır. Bu hırsızlık, kendiıinin 
birkaç gece müıteri olarak kaldı -
ğı Sirkecideki "Büyük Karadeniz., 
otelinde olmuıtur. 

Sultane.hmet birinci sulh ceza 
mahkemesinde sorguya çekilen 
Behcet Bey, kendiıinin temiz bir 
ailenin tek çocuğu olduğunu, tim
diye kadaı ne karakola, ne de 
mahkemeye iti düttüğünü söyle • 
mit, töyle demiıtir: 

- Ben, altı ıenelik bir memu • 
rum. Yirmi üç yatındaynn. Bu ya· 
ta gelinceye kadar, böyle kötü bir 
isnatla kartılatmadım. Otelde 
mü9terilere ait bazı ıeylerin kay • 
bolduğunu ve benden ~üphe edil
diğini öğrenince, derhal poliı çağ· 
rılarak tahkikat yapılmasını ken· 
dim istedim. Bugün kalkan vapur· 
la Orduya hareket etmek üzere 
bulunuyordum. Hatta, pasomu bi· 
le almıttım. 

Otelciler, otelde yapılan bir 
hırsızlığa bir fail bulmak lüzumu
nu hiuettiler. Bula bula beni bu1· 
dukları anlatılıyor. Vakat, müret
teptir. Bu suretle, istikbnlim mah • 
vedilmek isteniliyor. Vicdanınıza 

sığınırım. 

Hakim Reıit Bey, dava mevzu-
unu tetkil eden suçun mahiyeti ve 
Rehcel 8ey0

n burada muayyen bir 
ikametgahı bulunmadığı noktala· 
rından, tevkif kararı vermİf, dava· 
cının ve 9ahitlerin çağnlmaaı icin 
muh-:ıkemeyi batka güne bırak· 
mıştır. 

Antalyanın ihracatı 
Son hafta zarfında Antalyada 

vaıati üç kurut olmak üzere 336 
bin 278 kilo buğday ve vaıati iki 
buçuk kuruttan :St,191 kilo arpa, 
vasati on kuruttan 14,937 kilo su
sam, yirmi b:r kuruttan 2, 184 
kilo keçi deriıi satılmqtır. 

tayyaresi bulunmaktadır. 
miler tarafından taıın•12 

adedi 174 e varıyor ve b~ 
rika donanmasının öne • 
reler 551 e baliğ oluyor· 

Hele yeni üsler de Y 

~:~.~~a--~--~~. ~~-~~~.. iA 
Bütün bu hazırlık!ar . ..,,11 J 

Japonya arasındaki relı•~f 
bir safhaya vardığını I~ 

----~ ..... ıl Kadın hekııv 
Türk Ginekoloaıi ~ 

seneki ilmi toplantıla~~., 
cisini Prof. Kenan fe ·İıJ" 
Ali Eaat beylerin reiıh dl 
da yapmıktır. Top\aııtı f'!' 
Ömer pafa da buluııfll~. 

·rı Ali Esat Bey, tall11 

mıyan geni9 bir meı•ıı' 
"I 

muvaffakiyetle yaptıl.f'İ', 
meliyesinden babsetdl' 

Ahmet Asım Be1~ 
çıkardığı üç meme J<Ş iıJİI' 
termit, meme kanser .,"',Y 
zır tedavisi hakkında 1 

mittir. ıııt 
Hadi Ihsan Bey, ,Jı~ 

ile tedavi ettiği üç rJ riıtİ I 
vakasının mütahede ~.İl'~ 

d•"' .ı mit ve hormon te . ., p 

güne edilen istifadeli• 

anlatmıthr. 
1
, d~ 

Nuri Süleyman s;i b~ 
telif kusuru olan Y~ .,..,.-., 
bir çocuk göıterııı1!' 

d·ı . 'f deıı•" gün e ı en ıstı a • ~ 
mııtır. • ,, 1,pı 

Bu vakalar üzerııı se•itt' i 
ni münakaıalara; "'jlıı ~ 
Pata ile Kenan 'fe 1';~ 
Ahmet Aaım, Orhaı-~ 

S··te~~ di Ihsan, Nuri \J le . s 
Behar Beyler is~~ ~' 

21ıar1 
Zeytinyabbet ~ 

reka. ~ 
Türkiyenin zeyl•~ 

haaaa ltalyada r•.~.,tet 
111 

idi. Fakat ıon ~:,. ~"~ 
Tunus zeytin yai cı- . 
satıldığından tat1~,.,,aa 
Tunus zeytin yai• 

mııtır. 
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.Türkmenler Kaaadl Tarab Kaş 
~~~!:~!=!::!==~====-~~:: ltrllt :--:*"' JY.°' it\ ~Cıı SO y AZAN : iSHAK FERDi 

~ ımu ue nref imizi ~uman elin~en 
-~ un kurtnracaksın Rrzames! 

t' 
anın o d . . H .. k •. d Arzamese 

2Önd t uları isyan etmıştı. u um ar, d" 
Ilı erdiği mektupta: " Şehrin anahtarını k~n ı 

llsul'h • .,, . • b"l" mı dıyordu .,. gıbi muhafaza edecegını ı ıyoru .,, 

(Od,"') 
Cl nın meşhur 

~"~a. lnektubu 
'ıı L ttıe, 0 gec ·· d ~ !tor· e gunef ogma· 
. ıl,,., 1~. anahtarını Makedon -

tond 
ı:. · (Pe erecek ve sabahle • 
~ r''Pol' ) tdecel- . ıı i İskendere tes· 
~ atlı. 

... ~, 

~ top~~~ ( İıkender) in bütün 
tdtce~· arını ba§tan hafa is· 

~'tf . ıne inanmııtı. Zaten 
1\ erınd 

~. "ı~I en dönen (İskender) 
~t•I eketlerinin bette üçü • 
O etlllitti. 

\, l- '1t,, Ilı .. 
~~le d guneı henüz batmıf -
L ·etı .. ll\'a.rlarından birinin di.,_ •1.ır 
"' 1\ tlQL tınerek, yukardaki do· 
''I ~· Oet • 

1 saray anbarındaki erzak ta tüken· 

meğe başlamııtı. 
B b"lden gelen muhafız, ıaray a ı w • ••• 

k .. ··nde kalabahgı gorun .. 
apuı onu 

ce Arzameıe: 
- Bunları neden dağıtmıyor· 

sunuz? 
Demişti. Arzameı halkın er • 

zaksız kaldığını ve açlıktan bir 
çok kimselerin öldüğünü ve bu 
yüzden kendisinin de çok muzta • 
rip olduğunu söylemişti. 

Saraya girdikleri zaman Arza-
mes her şeyden evvel hükümda -
rın mektubunu okudu. 

Dari, sadık ve azimkar ku • 
mandanına yatvarıyordu: 

"Makedonyalı serseıinin bü -

Bir dil ve imla liigati 
' yapıyor ar 

Tatkent, (Taa) - Devlet fenni •· 
ra,tımıaları Türkmen enstitüsü, bu H• 

nenin 20 ikinci teırin ayı için Türkmen 
dil ve imla luiatinin birinci cildini ha· 

zırlıyor. Bu ciltten yirmi yaprak ve 
otuz bin kelime basılmııtır. ikinci 
cildi de matbaaya verilmit o!an bu im· 
la IUğati Türkmen dilinin 1918 - 1919 
yılına kadar bir on sekizinci asır dili 

olduğunu ve çölemen çobanlarla İptidai 
çiftçilerin kullandıkları kifayetaiz keli • 
melerden mürekkep olduğunu ıösteri • 
yor. 

ihtilalden sonra bu dil, yeni aözle· 
rin katılmaıiyle ıeri bir terakkiye Uf• 
lamııtır. ihtilalin ve ıosyaliıt teıkili.
tının doğurduğu bu yeni kelimeler lıi· 

ğate alınmııtır. Bugünkü hayatın icap 
ettirdiği eıyayı ve mefhumları anlat • 
mak için yeni köklerle yeni sözler 
yapılmııtır. Mesela: Oturca - sanda· 
liye, Tekit maıini - dikit makinesi, 
Kadi - kepiyyan - radyo - Oparlör 

gibi. 

Hususi bazı 11tılahlar yaratmak 
mecburiyeti, enstitüyü bir ıstılah lu • 
gali yapmağa ıevk etmiıtir. Şimdilik 
aıaiıdaki kollara ait lüıatler neıredil· 
rniıtir: 

Askerlik bilıileri luğati, edebi ve 
sınai luğat, riyazi bilıiler lutati, ana· 

tomi lügati. 
it ld Çıye itaret vere~ za -

~le .allı görünmüıtü. 
nırı 

~L ll3'; ll'ıazgalları arasından 

lktısat ısblahlarına ait lugat te 
yük bir ordu ile Boğaziçinden ge- makineye verilmiıtir. Yakında ziraat, 

Çerek Sind ha,~:sma ka~ar gide- maden sanayii lufatleriyle ıiyasi lıitat 
ceğini kim tahmın ederd11, Arze • ncJredilerek ıazcte okuyucularına ve • \ °"t'nl~an İran nöbetçisi, ala· 

• 
1 

ta ıeçilen adamı görün mes? rilcccktir. 

--•••••. Nakleden : Selami izzet iii 
Vakit geçiyor. Ferdi telgraflar Ben hayatımla övünüyorum anlı. 

aldı. Her telgraf onu biraz daha yor musun? 
seraeme çevirdi. Fakat bu ıersem· - Artrk gi.t. Bir daha yüzünü 
Jiği atka atfediyorlar. görmiyeyim. 

Bir gün öğleden ıonra ahbap • - Gidiyorum. Son defa bir 
lariyle otomobille geçtiler. lıtan - kere daha ıorayım. Hayır mı? 
bula kim gelmek isterse bir kiti • - Hayır! 
lik yer olduğunu söylediler. - Öyleyıe ıen bilinin. 

Süheyla bindi. Serin, tatlı bir rüzgar eıiyor .• 
iyi bir tesadüfle Ferdi orada Kıyılar hafif hafif dalgalanıyor ..• 

yoktu. Geldiği zaman otomobil Selma her feyi ıöylemek değil, 
uzaklaımıftı. her ıeyi ha)!kırmak için yanıyor. 

Mırıldandı: Himayeye muhtaç .. İyiliği, ihti -
-. Ne?.. Bu da ne?.. Gidiyor yacı olmadığı müddetçe inkar et-

mu? ti. Fakat timdi artık var kuvvetiy· 
Şefik güldü: le, var imaniyle inanmak istiyor .. 
- Gitti bile. Şefik kar111ına çıktı.. Halin • 
Ve ili.ve etti: den füphelendi: 
- Ne yapalım, kadınlar böy .. - Ne var? 

ledir iıte.. - Seninle konuımak istiyorum 
Birden hire bu itıka acıdı. Şefik. · 

Her halde kadınlardan böyle mu· - Söyle. 
amele görmeğe alıtık değildi. Fer· - Eve ıirelim. 
diye nasihat etti: - Sahile inelim. 

- Artık bu ıevdadan vazgeç.. - Hayır eve ıirelim. 
Biliyorum, kolay değil... Fakat Selma, kocaıının ayaklarına 
çaresiz .• Her ıey unutulur.. kapandı. 

"O kız bana vız gelir! .. " diye· 

medi . 
Şefik ıordu: 
- Daha burada çok kalacak 

mısınız? 
- iki gün daha. Bir telgnf 

bekliyorum. 
Lakayt olmağa çalııan bir ta • 

-7-
- Uzun 1i.fı bırak. Kısa ıöy • 

le. 
- Hiç ıüphelenmedin mi? 
- Ben her !eyden f Üphe ede • 

rim. Ne söylersen söyle beni hay • 
ret edeceğim ıanma. 

' lı .. k 
" 'l\{ •• 
~f tınıdarın muhafızların • 

\ 
1 ıeldi.. 
~"ek 

(Persepolis) in yüksek ve müs- Dünya edebiyatı klasikleri 
tahkem kaleleri önünde konaklı • Dünya edebiyatı klasiklerinin eser· 

vırla ilave etti: 
- ltlerim çok bozuldu.. Sizi 

fazla rahatsız etmek iıtemezdim .. 

Biraz evvel kolaylıkla her ıeyi 
söyliyebileceğini aanmıtb.. Para 
vererek rezaletin önüne geçmek 

kolaydı ... 

' Arzameıe haber ver • 

~ 4t~, 
't~'l\\ea telatla kalenin üstü • 

,~ı ~~~~bilden...aelan mıı • 
~~ '~ttde ~· d 
~ .. 'd"'1 rın muhasara or usu 
\lı eıı tittj ieride konaklamııtı. 
'fı 'tt ~çe artan karanlık or • 

~ ~d,ll\~1 &'1 .. için, Babilden ~e • 
t11tell\ tıobetçiden batka kım· 

) b,I'. '?ttitti. 
's l 'rıın t~. l adamını iple yukarı • 
~U~·~' erdi. 
ll .• 1'1 ijtltdarın f edaiıi kaleden 
~ı Çıkın • . f .,.. -., k ·Ca genıf bır ne es 
, ''i Çık 0 Ynundan bir ceylan . ''I' arak Arzameıe uznt· 

~'fi 
t.. d~d~ hlllektubu hükümdar 
ı'<lıı • Q b" 
d •eı~ a tideki mabetlerde 
\t '?tıer · d\l ınız için sabahlara 

\ .\I'~, ' ediliyor! 
l ıı t tltea h'·k 
'l\led tlerı f u ümdar tarafın • 

ı.. ti\ itıd ~da.iyi yanına alarak 
~ı "ll~ 1., 
~ ıle 'rıd, 
~: tı telen n Yolda giderken Ba· 

ll'ıuhafıza soruyor ->, ' b.,1 tq ~ijtt ' ' 
,11ttc, ,tı~dar buraya neden 

~ltı- tthfı er göndermedi? 
' · ~ "'tak· • 1\ b 'biJd 1 ordular isyan et • 
~'~el\'tk, a \ llluhafız alayların -
~kli) ~eta 1 

er kalmadı. Dara 
.\ Ot! ilet ve mukavemet 
~ l'~'ttı 

~ · t t ea' 
'· •esı()li Uınıuftu. 

ı sa. 
Şt~· rayına gelmişler· 

ı ~ .. , 1" i . 
ıı t llt,'" Sıtıde 
a. 'l' ti\ b l halkın yiyeceği 
" t d ı aş a. 
t ~ 'ltt~ t.rıa. d ll'ıı§tı. Muhasara 
t li, ~, <ltl ~"a.rn edecek olur -

t. • •i<tan b' b' . . . 
~- ~~ ır ırını yıye -
~. t t 
~'.4--.1\ 'te sah 
·~t •~r~ aha kadar yüzler-

.}'ın k 1 .\ apı arına top -
b· s lt 
, ')~ ~ 'Idık 

~- °'th... 'aır1 •• Ekrnek isteriz! 
il >i ~~. tıyorlardı. 

)'~t t ~la.ra, 
eft t •aray anharın· 

e\'2!: d. 
· e ıyordu. Artık 

yan Makedonya ordusu crgeç se- \erinden mühim bir kıımı Azerbaycan· 

nin sarsrlmaz irade ve metanetin da Türkmen diliyle neıredilmektedir. 
karşısında açlıktan krrılacak ve Güstav Floberin Madam Bovari'ıi ne§r 

muhasara~ıan vazgeçerek dönüp edildi. Bu yılın sonundan önce Vik • 
cı:İdP..cilii • .... ıı.::---- ~.ı.;ıı_ı• ...s,_,. .... ;. 

Bütün Babil senin bu serseıi • Don Kiıotu ve Makıim Gorıinin eaer· 

ye karşı mağlftp olinamaklığm i - Jeri çıkacaktır. 
çin mabetlere koşuşuyor ve ma - Taşkent'te spor 
butlardan zafer ve metanet dile - Geçen ay Ta§kentteki Dinamo ıta· 
niyorlar, senin demirden k1.lvvet - dında Taşkent!~ Odesa futbolculan kar
ii iman ve idarenin zayıflamama- şılaımıı, Odesalılar pek güzel oyna· 
sına dua ediyorlar, Azames ! malda beraber, sonunda 2 - 4 Tat· 

Kaç güne:m beri düşman içi _ kentliler kazanmııtır. 

1 · • Bunlardan Taıkent Eutbolculanndan ne gönderdiğim hafiye erm getir-
Muhittin oğ)u He Kerim oğlu büyük 

diği ceYaplar heni memnun ede - rnu\'affakiyet göıtennittir. 
cek mahiyettertir. Düşman erza - AU MERDAN BEY - Azerbay· 

kmr tcd?.rik edemiyor.. Açlığa, canın eski parlamento reisi ve murah • 
hatta susuzluğa mahkflmdur. haslar heyeti baıı Ali Merdan Bey Top· 

Eğer Persepolisin anahtarları çubaıiyef'in öldüğü Berlinde çıkan 
senden baı;ka birinin elinde bu - Türkistan mecmuaıında okunmuıtur. 

lunsaydı, merakımdan yüreğim lŞAN HOCA - Türkistan mec • 

P
arcalamr ve beynimin içinde mua11, Türkistan mültecilerinden Jtan 

• t d A Hocanın da öldüğü haberini vermekte• sonsuz volkanlar tu uşur u za -
mes ! Sen bir kalenin anahtarım, :..~~--· ·----..s·-
bir sehrin kapısını kendi namus yalnız (Dara) nın peğil, bütün 1-
. .. ·efin nfüi hatttı ondan Cıaha ranilerin bir tek ümidi vardı: Ar -

' e şeı eı ' t · · bTrsin 1 zameı. Kendisi .. 
jyi muhafaza e mc~mı ı ; d" . 
(1\fegabizos) Trak~rnda nası uş- Arzames biraz daha metanet 
mana teslim olmad ı ise, (Pcrse· ve mukavemet gösterecek olursa, 

'ı· ) te de Ar?..ames, tıpkı onun 1ıkender de ordusiyle beraber aç-po ıs . . nlı 
gibi Makedonyalı scrsenyc ca ... . lığa mı mahkum olacaktı? 
~ıa:ak teslim olmıyacaktır, degıl Daranın hafiyeleri acaba hü -

mi? kümdara hakikati mi ıöylemitler· 
Bütün trımiler, t:ıı:e~.cler top - di? 

,,, k bac:twı gunden be· . ·ıı . f 
ragımrza aya "'. ı:ı 1 . •or- Koskocaman bır mı.,etm tere 

b. .. 't ve ınıan a ' aşrJ . d' {A ri tek ır uını • l ve namusu hayatı tım ı rza • 
A 1 yürekli Arzamcs, ra - 1 .' • d.. .. t ·· ? 

]ar: san . .. .. 
1 

'sLencn mes) in elıne mı utmuf u. 
, · . . düc:urulıne < 1• ı. • • 

nıleıın J eı e ~ . 1.. nrnn ırnnçe- Dara o güne kadar hıç hır ku-
t ls ve şerefını c uş ' ,,, .1 · b nam · kct .1 mandana bu derece cgı memıf, u 

· den kuı1:araca ıı · sın .. .. •t c<liyol'llm, kadar çok yalvarmamıfh. 
Ben OC' boyle unu . . 

1 Ben de böyle tcmennı Dara icabında ordunun batı • 
Arzaınes · r· · · l k •. • ;\1'aıntts ve şerc ım ızı na geçerek derhal yo a çı an ve 

_ Bir tavsiye. Kendi kendin -

den nasihat al: Ben müşkül anlar· 

da kimseye bir şey sormam. 
Kendikendime dütünür, kendi • 
keridime iılerimi düzeltmenin ça· 
reıini bulurum ... Kimıenin kim -
seye yardımı dokunmaz. 

Açık ıöylüyor... lıin içinden 
çıkmak lazım geldiği de açık .. 
Şefik Bey onu kovuyor ... Fakat o 
Selmayı nerede bulacağını bili • 
yor. Ona ancak Selma yardım e -
debilir ... 

Selmaya söyledi: 
- Üç gün ıonra resimler, 

mektuplar, bütün doıya kocanın 
eline geçecek.. 

Emeretti: 
- Buna mani ol. 
- Mani olmak iıterdim, fakat 

elimden ne gelir? .. Öyle ihtiyat -
uz davrandım .. ki .. 

- Evvela inandım, artık inan

mıyorum .. 
- Ne zannediyorsunuz? 
- Kendinizi kurtarmak için 

beni tehdit ediyorsunuz. 
- Farzedelim ki, böyledir .. 
Titriyordu. 

- Sana yardım ederim .. O a • 

dam mı? 

- Evet. 
Selma hıçkırıyordu. Güç nefeı 

alıyordu. Bu önünde diz çökmüt 
ajlıyan kadından Şefik nefret et
ti: ondan bütün bütün soğudu .. 
Uzaklattr. Yalnız acıdı ... O, beıe· 
rin her güçlüğüne acırdı. 

- Artık aramızda hiç bir ra -
bıta kalmadı.. Çocukların hatırı 
için senden resmen ayrılmıyaca • 
ğım. Fakat artık yalan istemem:·· 

- Çocukların baıına yemın 

ederim ki .. 
- Sus! .. Çocukları karıttırma .. 
Ve anlattı. Herteyi anlattı. 

Doğruyu ıöyledi. Onu, bir çek im· 
za etmekle kurtarabilirdi .. 

- Ondan sonra ömrüm olduk· 

ça ... 
Şefik D".osmor olmuıtu .. Yum • 

ruklarını sıkmıttı .. Öfkesini yen· 
meğe çalıfıyordu .. Selma haykır• 

dı: 

- Öldür beni. 
- Haydi kalk .. doğrul.. 

Selma kurtulduğunu hiaaetti. 
- Kabahatim var, dedi. fa • 

- Dikkat ediniz. 
- Siz dikkat ediniz. insan ha· 

zı yaptığı ıeylerin pahasını ver -
melidir. 

kat sen beni sevdiğin müddetçe 
sadıktım. Fakat birdenbire bana 
artık yabancı olduğunu hiasettim .• 
Zaten o adam da söylemitti .. 

- Kocama her ıeyi söyliyece· 
iim. 

- Tecrübe et! 
"- Vallahi söyliyeceğim. 
- Affetmez .. 
- Eder ... 

- Hayır. Arhk seni sevmiyor. 
- Ben aksine eminim. 
- Seni bırakır, senden ayrı -

- Daha ne söyledi? 

- Beni sevmediğini.. 
birini sevdiğini .. 

- Kimi? 
- Süheylayı. 

Baıka 

(Oevımı var) 

Matbaamıza gelen eıerler: 

Cl lıV0!11111 • 1 d'' k d k · .· · a'·:ıkları altına uş · düşmanını - n.e a ftr uza ta o .. 
bn serscı ının " k ' b k b' h" • . al· sen kurtaraca - Iursa olsun • takı e çı an ır u -
mekten clllC " 

hr. Başkasını seviyor. 
- Kimi? 

Çocuk hikayeleri 
Yeni Adam gazetesi tarafından çe • 

cuk hikayelerinden her perıem1'e bir 
kitap neırediliyor. Birinci kitap çık· 
mııtır. 32 sayıfab ve bol reıimlidir • 
lçinde dört Jııikiye ve bir çok 'bilmec& 
ler vardır. Bu ne§riyat 1Jhami Bekir 
Bey tarafından idare edilmektedir. Tav· 

ıiye ederiz. 

.,, kümdardı. 
sın · . • miyen d YıJJardan berı şarap ıç Fakat, timdi hangi or unun 
. . k mandan bu mektubu o· bacına geçecekti? 
1htıyar u b ~ 
kuduktan sonra, sarayı~ an a~ın- Demek ki, Babildeki ordular 

b• desti tarap getırterek ıç - . . ' dan ır da isyan etmı§h. 
.. e başlamıf b · 

me~ k k'ı (Dara) nın .. Hayır, 
Deme • 

(Devamı var) 

- Süheylayı. 

- Sersemsin ! 
- Doğru ıöylediğimi biliyor -

sun •. Ne yapacaksın? .. 
- Beni bırak. Acı ban•. 
- Hiç kimıe bana acımıyor ... 



~~~l&BJJii1iMI~~~ 
l"mnıuıınıtt~•llllltlıı•~nıuııııırııurıııııırııııılllllbıtıa111•11ı111--tl'-

; Bize bildiriniz! 

) Selô.m ve f eŞekkİll 
j için ne diqelim? 

T ekirdağın kurtuluşu Adanada 
merasimle kutlulandı 

JÇ •+' 
.., ' 

' ' 

Kurtuluş bayramında mektepliler 
13 ikinci Teşrin Salı günü T e- met konağı önüne gelinmiş, as

kirdağ kurtulu,unun 12 inci yıl keri bando tarafından istiklal 
dönüm'ü idi. O gün şehir baştan 
baş!' donanmıştı, bugün halk 
kurtuluş bayramını candan kut • 
lulal!lışlardır. Saat 9 da şehirde 

ır.c,·cut te!ekküller, halk, mek -
lcpler, memurlar Muratlı cadde
si ~zerinde, şelirin şimal çika • 
ğ_ında toplanmışlar, şehre giren 
kıt~_yı büyülC tezahürler ve al • 
kışlarla karşılamışlardır. Bura • 
da ;;kelere talel>e tarafından çi
çek!E!_r. verilmiş, kıt'a kumanda • 
mna şehir namına teşekkür edi • 
lerek bir l>ul<et takdim olunmuş
tur. Bundan sonra önde asker ve 
mektepliler olduğu halde hüku -

Çorumda 
Azılı bir haydut 
jandarmalar tara
fından öldürüldü 

Çorum, (Hususi) - Adam 
öldürmek suçundan on beş 

sene ağır hapse mahkum olarak 
Kırşehirde mevkuf iken Çoruma 
getirildiği bir sırada hatap boğazı 
yakınlarında, muhafızların elin • 
den kaçmış olan azılı canilerden 
Kara Haydar oğlu Alo ile üç cü • 
rüm arkadaşının Y ozgadın Deli • 
hasanlı köyünde sığındıkları ha • 
her alınmış ve jandarma müfreze
si tarafından mezk\ır köy basıla • 
rak müsademe neticesinde Alo öl
dürülmüştür. 

Biri yaralı olan üç arkadaşı 
kaçmışlarsa da peşleri takip edil -
mekte olduğundan onların da bu 

VAKIT'ın Milli Romanı: 16 ···-···------···· .. --··-·-.. ········-···-· 

Kurşu 

Her akşam telgrafhaneden 
dağıtılan küçük ajans haberleri -
ni bütün Kasaba halkı eıidi!e 

ile bekliyor. Hatta çocuklar ve 
genç k1zlar, biz, hepimiz aks.: m 

üstü o saatlerde bir it bah.:\ne e· 
derek, hükumet önünden geçiyo
ruz .. Telgrafları çok defa tahrirat 

katibi hükumet önündeki binek 
taşına çıkıp yüksek sesle okuyor. 

Bu muharebelerin kızı;lığı 

günlerde idi. 

marşı çalınırken konağa sancak 
çekilmiştir. Cümhuriyet meyda • 
mnda, Gazi heykeli etrafında 
toplanan Tekirdağlılar bunu de-

rin bir heyecan içinde, sevinç 
yaşları ile ve göğüsleri kabara • 
rak yürekten kutlulamışlardır. 

Muhtelif hatipler söz söyle -
mişler, talebe tarafından man • 
zumeler okunmuştur. Merasim -
den sonra geçiş resmi yapılmış, 
askerin, talebenin geçişleri çok 
muntazam olmuştur. 

Gece fener alayı yapılmış, Or
du evinde bir süvare verilmiştir. 

a 
ihtiyar bir 
kadın ırmakta 
boğuldu 
Bartin, (Hususi) - Geçen cu • 

ma akşamı "Kanlı Irmak,, gene 
bir cana kıymıştır. Orduyeri ma -
hallesinden Mustafa oğlu Haşim 
kızı kırk yaşlarında Pembe 
Hanım., karanlık bastıktan sonra 
ırmak kenarına inerek yün vesa -
ire yıkamak istemiş; fakat, vakit, 
geciktiği halde dönmemiştir. Ken· 
disini arayanlar, ırmak kıyısında 
yalnız eşyasını bulmuşlar ve hadi
seyi hükumete haber vermişlerdir. 

Kadıncağızın cesedi ertesi gün 
o civarda bulunmuş ve kazaen su
ya düşüp boğulduğu anlaşılmıştır. 

gün yarın aynı akibete uğrıyacak
ları muhakkak görülmektedir. 

Burhan Cahit 

Ben (Mahmure) )erden dönü
yordum. Babama rastgeldim. Yü
zü biraz bozuktu. 

Ben bir şey sormadım. O yal-
nız: 

- Haberler fenalaşıyor. ça • 
nakkalede düşman çok sıkıştırı • 
yor, dedi. 

Gözlerim doldu. Şimdiye ka • 

dar babamı bu kadar bozuk gör
memiştim. En yakın tehlike kar
şısında sinirleri gerilmiyen bu a-

Saathaneye cana
var düdüğü ko

nuluyor 
Adana, (Hususi) - Şarımızın 

zeval vaktmı bildirerek saat ayar· 
larını doğrultmak ve yangın gibi, 
tayyare hücumu gibi tehlikeleri 
haber vermek üzere Belediyece 
bir Canavar düdüğü alınması ka
ralaşhrılmıştı. Belediye çok lü • 
zumlu olan bu aleti, hızır yangın 
söndürme makineleri müessesesi 
mümessili Necati Beye sipariş et • 
miştir. 

İki a·y zarfında şarımızın saat • 
hanesine konulacak olan bu "sey· 
ren ,, elekt-rikle ve otomatik olarak 
işliyecek ve sadası on kilometre u· 
zaktan işitilecektir. 

Tayyare hücumlarını da ihbar 
için kulalnılacak olan bu seyrenin 
müteahhidi olan Necati Bey, iyi 
bir rastlayış eseri olarak umumi 
haprta 333 senesi birinci teşrinin 
on birinci günü şarımıza hücum e
den İngiliz tayyaresini toplariyle 
avlayıp düşüren zattır. 

Pamuk piyasası,ekicileri 
sevindirdi 

Denizli, 18 (A.A.) - Pamuk 
piyasası, ekicilerimizi sevindir • 
miştir; çiftçilerimiz gelecek se • 
ne daha çok pamuk yetiştirmek 
için §İmdiden sapanlarına sarıl • 
mıtlardır. 

lspartada yağmur 
bekleniyor 

Isparta, 18 (A.A.) - Vilayet 
mıntakasında kışlık ekim işleri 
faaliyetle devam etmektedir. 
Mahsulün daha verimli olabil • 
mesi için bugünlerde mevsim 
yağmurları beklenmektedir. 

Kahvecinin parasını 
aldılar 

Bartin (Hususi) - Geçen çar
şamba günü akşamı kazamızın 

Ellibaş köyünde kahveci Salibin 
kahvesine iki meçhul şahıs gele
rek kahveciyi dövmüşler ve mev
cut parasını alarak savuşmuşlar
dır. 

Zabıtaca yapılan tahkikat ne
ticesinde bu iki tahsın, Safran -
bolu kazasına tabi köylerden ol
dukları anlaşılmıştır. Yakında 

yakalanacaklardır. 

damın alnında kalın buru!ukluk
lar olmuştu. 

= 
~ Vali muavini Ali Rıza Bey ''Teşekkür,, Y f "Varol,, u. üstün tutuyor 
~ İstanbul Vali Muavini Ali \ de iyi bir mana ifade e 
~ Rıza beye "teşekkür ederim,, Bonjur kelimesinin '° 
~ kelimesi yerine öz türkçe olarak li, bizde şimdiye kadar 
~ ne h'Ulianalırn, diye sorduk. Ali gibi ya selamünaleyk·il~,_ 
~ Rıza bey "varol,, kelimesinin biraz türkçeleşmişçesı o 
) çok iyi olacağını ve bu kelime - bah!erifler hayrolsun) ,.I 
I nin zaten lisanda mevcut bulun- dir. Bugün bunun nasYo 

) 

duğunu söyledi. Selam yerine ı l k 1"' b l J1111ttd' usa arşı gı u un ) 
de, şimdiye kadar ileıi sürülen d dJJI ay ın) (gün ve tün aY .ı 
kelimelerin uzun olduğunu ve 1 b . k ""e"' ar, on1ur kadar u ~ =

1
- daha kısa ve yeni bir söz bulun- ııı" ğu gibi Fransızcadan 

f 
masmm daha doğııı olacağını l" t ğer lisanlardaki se aP1 

- söyledi. na da uygundurlar . .,Şii it' 
J 11- 11- A:,. be bonjurla bonsuvara ujıll' ..a 
fi Konyadan M. ta1ay y se- d , .. 
~ lam ve teşekkürün değişmesi ih- sun deriz ve (tan aY ın, f 
j tiyacım çok hararetle karşılaya- dın, tün aydın) sözler~~~çf 
~ rak bize şunları yazmaktadır: ririz. Zira bunlar öz t~ 
§ - Benliğimizi doldurmu§ o- sal cevaptır. Fakat,~. tP' 
s: lince: bunun mukabılı ..J 

§ lan yabancılıkların acısını çok • f "· 
~ tan hissediyoruz. Bizde öyle ke- şekkür ederim bir de 'd~ * dur. Ve türkçeye aykırı 
.E limeler, öyle laflar vardır, ki 
• ğol, türkçe olmaklıl 
5 kendilerinde ne düzen, ne a • o 
w::. mersi kelimesinin veY' -' 
'E henk ne de öz bir fonetik var - il fJ~ 
E F yı ifham edilmek istiYe 
!§ dır. Sadece uzundurlar. ran • 

nun makesİ olamaZ• 

başka benim bildiğiıO 
dillerde "mersi,, rıı~ 
kullanılan sözlerde ''• * 
zı mevcut değildir. Ş11~~ 
lemek lazım ki biz dı 

= 
\ sızcanın bonjurunu, mersisini a· 
~ lımz, ne kadar kısadır. Bulgar· 
~ canın dobardan'ı ne kadar mil· 
~ lidiı:. lsperantonun Bonon ta • 
~ ganını alınız, ne kadar aydın ve 
~ dokunaklıdır. Halbuki biz, Ara· 
5 b'l h · ,_.. · mümkün mertebe Y' ~ bistanın ı mem angı ·Koşesın· ~ 

~ den alındığını bilmediğimiz ko- kocacağız, yabancıl 
= b' 1,., .. l r'ıne öz dilimizden 5 caman ve uzun ır se amua ey • I kümün i~inde yorulup duruyo· lar koyacağız. Bi:I 
- J: ... ı ... .ı ... ia ruz. 
~ Kııa yoldan gitm~ıini, bilen diğer lisanların en ııı 
§_- Türk çocukları tabiidir ki bu • kısalarını alacağız. • . • . . c;• 
~ nun yararlısını ve kolay takımını mersı mukabılı bızırıı d•· 
g alacaklardır. Sıhhatler olsun, mizde henüz bulun~•~ 
~ geceleriniz veya akşam şerifle - için şimdilik teşekku~ 
~ riniz hayrolsun gibi melez cüm- ya sağol yerine mers• 
= le döküntülerimiz hem uzun hem j bir mahzur yoktur. 
~1111ııııııııııı1111ıııııuıııııı111111ıııııııııı111111ııııııtııııı11111111ıııımıııı1uıııııınmııntuRH'lllllllllllll111111ıııt1111nı 

Çorumda elektrik işi Denizlide Gazi / 
Çorum, (Hususi) - Şehrimiz Denizli, 18 (A.A·~ 

yemiz memleket ha• ":"-.J 
elektriği ilk kurulu,undan bu ana 

1 
~ d·' n bil"'°~ 

unun sagına uşe . tit• 
kadar gece yarısına kadar yan • timlake karar verrıı1f, ~ 
makta ve saat 12 den sonra şehir güzel bir park yapıla 
karanlıklar içinde bırakılmakta i- kın ortasında. ~a.z~, 
di. nin heykellerı dıkıl 

k OtJ 
Sah günü toplanan belediye Trabzonda fırka ) / 

meclisi; halkın bu mühim ihtiya - . Trabzon, 18 .(A~ 
cını düşünerek ayın on betinden nahiye kongrelerı b dl 

sonra elektriğin sabaha kadar de • layet kongresi ya1'•0 

vam etmesine karar vermi!tir. caktır. .. ~ 

o akşam evde adeta hepimiz 
birbirimize küsmüş gibiydik. Bü
yük annem başından eksik et • 

1 
mediği namaz bezini ka§larına 
kadar in~irmiş, geç vakte kadar 
odasında dua etti. Babam o gün 
gelen gazeteleri ilanlarına kadar 
okudu. Annem (Sevim) in çorap
larını tamir etti. 

Fakat babamdan evvel eve 
bir küçük sandıkla bir valiz gel • 
di. 

Babamın odacısı Bekir Ağa 
bunları getirdiği zaman derhal J 
tanıdım. Valiz (Ergin) in bize 
geldiği zaman taııdığı valizdi. 1 

- Acaba (Ergin) de gelecek 
mi? Yoksa!.. 

Zalim bir §Üphe kalbime sap
landı. Hemen Bekir ağaya sor -
dum: 

- Demedi küçiil' d"" 
de bunları eve götiİ~e r' .J 
konuıurken a~n~ııı UJI'' f" 

Y erdekilerı gor 

dü. . ,...,;t 
- (Ergin) rııı g ~ 

nerede ya.. de" ı 
Bekir Ağa ben 

vap verdi: yo'f. 
- Gelen giden ı,rt ~ 

• b\JP 1" 
fendi. Emanetçı ., d• . a· :Beı Yalnız ben kendime avuna -

cak bir iş bulamadım, içim içime 
sığmıyarak yatağın içinde kıv • 
randım, durdum. 

Babam sabah hükumete gi
derken: 

- İnşallah bugün iyi bir ha -
her alırız. 

Dedi. 

Akşamı sabırsızlıkla bekli -
yorduk. 

- Babamın yanında misafir 
mi var? 

- Yok küçük hanım, bunları 
lstanbuldan emanetçi getirdi. 

Gözlerim yere indi. Küçük 
sandıkla, eski valiz taşların üs • 
tünde, baş başa vermi§ iki f ela • 
ket arkadaıı gibi yatıyorlardı. 

- Babam bir şey söylemedi 
mi Bekir Ağa 1 

buldan getır ı. ~ 

ladı. · toP 
d·nı Anne:n ken 1 • ,.,, 

P k A IA 5e1'1r - e aa 
git sen. et<t'" 

G.. .. e gelrıı 
oz goz '/.• _.,I 

gibi yere bak•Y01': ~) 
h. sı:ı ı' Annem sa ıP ,01 

bu iki parça etr•Y~i1~ 
ter gibi kontrol;,. 

Baıını kaldır • 

l~ 

) 

Sı 

l\i 
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Kısa ,ı • - • ..... ' • ' 

Polis H g":"'t aberleri 
ıt ınot·· 

or, bir sandala 
l\a.vakt Çarptı 

derıi2 k a. Tabyalar önünde bir 

Bu asırda • • 
cıne, perıye inanılmaz/ 

--Şehir 
Haberleri 

.. . .\.. . .. . •; 

Bu evleri her halde bir taşlıyan var . 'i ' . .,. ,., , 

··1 
llı aıasr ol A ll idare . muş, dem kapta -
Yhı ~IJ aındeki motor Cahit Be • 
C andı~ 
ahit B l gı sandala çarpmış, 

derıiıe :re arkadaşı Sadık Bey 
Sokan· 

1 
Ufmü§lerdir. Müsademe 

hildikl 
1 0

• ınuş, iki arkada! yüzmek 

Madam " TenbihJiyim, birşey söyliyemem ,, diyor - üst kattakilerin kedisi 
Arslan suçlu mu?- Taş karşıki apartımanın pencerelerinden mi atılıyormuş? 

§ HAMDULLAH SUPHI BEYiN 
İSMi - Bükrq elçiıi Hnmdullnh Sup
hi Beyin avukatı, Fntih Sulh mahkeme-
sine müracaat ederek Fatih nüfus me
murluğunda müekkilinin isminin Ham
di olarak yazılmıt olducunu bildirmİ§ 
ve bunun düzeltilmesini istemiştir. 

~ erınden .. 
l§lard Y\lzerek sahile çık· 

lıır!tır. rr. Motor kaptanı yakalan· 

lstanbulun muhtelif semtle • ı -Onu Allah bilir. Bizi taş- ı Onu gözümden ayırmıyorum. Bir 
rinde taşlanan evlerin saym, lıyorlar işte. Bizim hiç bir düş - çocuk gibi besliyorum. Taşlara. 
gün geçtikçe artmaktadır. Ev manımız yoktur. tılmağa baı:.lanmca ] ... 

b
. . :r , evve a. 

taşıyanlar zabıtanın eline ır ıp Bu evde oturanlar, aldıkları B .. A l 
' b · · t ki b"h ·· · b k b" ·· - u 1§1 rs an yapıyor de. 

§ YARALI ÖLDO - Be§ gün ev· 
vel Balatta ağır surette yaralanan Hnk· 
la Efendi Musevi hnıtancsinde ölmüı
tür . 

tif U ~ d rnıe korkuttu 
o ada 

leıi had oturan Haydarpaşa ii· 
'- eın · M l(etfe b' eaı ehmet, bekçi Şev-
a, e'--~rlalacak nıeselesinden kav-

1 "nış er Ş k 
Sa11:Ia "ld .. ' ev et, Mehmedi hı -
dit et:i ~receğini söyliyerek teh· 
.. · §tır Meh d' 'kA • ·· c.erıne Ş · me ın şı ayeti u-
r'rırn1' eyket poils tarafından a· 
~ f, Yak I 
~r atın a anacağı sırada bıça· 
l'ek Y ~· fakat bu hareketi görüle-

~ alanmıştır. 
li aprak toplarken 

. acı Oh t h lllekçi R a ma allesinde oturan 
"ekli ıza, Polise müracaat ede • 
•İlin bacı Hamza mahallesinde Va
ta ik ostanında yaprak toplamak
f en T h' end'J a ır, Hayri ve Malik e -
j.ıd 1 

er tarafınd d" '"ld"Y" .. \4 ia an ovu ugunu 
etrn· ~tir. 

A Karna ~ıktr 
f tap c .. d 
a.rı1 .. amun e oturan Musta -

1 n uz · iltırn er}nde kama çıkmış, yaka-
tştır. 

rı flıletresini yaraladı 
oeyo~I 

lllra g unda Altınbakkalda o • 
baş,:d Mehmet, metresi Kerimeyi 
)'a_ka.ı a tekme ile yaraladığından 

anmıştır. 
Çocuk .. u A yuz nden kavga 

ha
11 

rapcamiinde oturan Şaheste 
•trıla S .. 

l'ttıın k ureyya hanım, çocukla -

ucu vermeden u ışı yap ı arın- ten ı uzerıne aş a ır şey soy- d"I B d " 
.. d . 1 k k" . 1 l . I . ı er. en şa§ır ım. Arslan böy 

dan, yakalanmaları a ela ım • eme ten çe mıyor ar. sım erı - I . • 
kansız oluyor. Günlerce taşlanan ni de saklıyorlar: e J§ yapmaz, _onu odadan çıkar -

· d ı ı· mıyorum dedım. 
evlerın etrafında o aşan po ıs- - Biz şimdi fazla bir şey söy-
ler, bir ize rastlamıyorlar, fakat liyemeyiz .. diyorlar. - Hayır .. O dama çıkıyor, de. 
diğer taraftan gecenin gayri m~- lkinci ta~lanan ev, Ayzpaşa • diler. Kedi taş atmaz ya!. Amma 
ayyen saatlerinde evlere ta§ yag- da lstanbuldan ailesinin lstan • ben bunu bir türlü inandırama • 
muru yağmağa başlıyor. Dün bir bulyan apartımanıdır. İki katlı dım. Bir de komıumuzun Hacı 
muharririmiz Cihangir ve Ayas- genif bir bina olan bu apartıma- isminde kedisi var. Komşular, 
paşada tatlanan evlere gitmif, nın üstünün iki yeri camla örtü- bu sefer: 
sahipleriyle görüşmüştür. . . lüdür. Bu apartımanda dört aile 

Muharririmiz gördüklerını oturmaktadır. Aileler, kapıdan 
şöyle anlatıyor: . girilince birinci katı işğal etmek-

- Cihangirde taşlanan evı tedirler. Üst kattn apartıman sa· 

- Bu iş, iki kedinin işidir, de· 
diler. Allah razı olsun bizim ma
damdan, bir gün bekledi. Taş a
tanları gördü, de bizim Arslanla herkes biliyor. Taksimden Top • bibi oturmaktadır. 

haneye kadar bu taşlamayı duy· Ev sahibi madam da, isminin komşunun Hacısı iftiradan kur. 
mıyan yok. Kendilerine taşlanan mevzuu bahsedilmesini istemi -
ev sorulunca, tarif ediyorlar ve yor. Hadiseyi şöyle anlattı: 
mütalealarını ilave ediyorlar: b ı S - Taş, saat eşte atı ıyor. a-

- Bu devirde kimse cine, pe- at yediye kadar devam ediyor. 
riye inanmaz. Amma kim bilir. Bir kaç gece bekledik. Kimse 

tuldu.,, 

lstanbulyan apartımanına taş 
atılan aparbman tesbit edilmiş 

olduğundan bu muzipliği yapan-

lar, kurtulamıyacaklardır. Zabı • 
Belki düşmanlar yapıyorlar bu . _ göremedik. Şimdiye kadar iki tayı boş yere işğal eden bu adam-
ışı.. d b cam kırıl ı. Bu zarar ir şey de-

Cihangirde Saatçı sokağında 
ğil amma, bizi ve kiracıları ra -

otuz numaradaki ev, sık sık taş
hatsız ediyorlar. Tak, tuk, tak, 

lanan bir evdir. Çukur bir yerde 

)ar, yakalanır yakalanmaz, ceza

landırılacaklardır. Bir iki güne 

kadar yakalanmaları beklen • 
tuk uyku uyuyamıyoruz. Polise 

bulunan demir bir kapıdan eve mektedir. 
haber verdik. Geceleri polis et • 

giriliyor. Evin önü, boştur. Bu 
tarafta küçük pencereler var. Bu 
pencerelerden birinden uzanan 
bir kadına sordum: 

- Madam .• Sizin ev taılanı • 
yormuş .. Anlatır mmnız nasıl O· 

luyor. 

rafı bekledi. Bilmem polisin bek Belediyenin Haliç şirk etil e 
davası ne safhada? 

§ AFEDJLDI - Adana hnpiıhn. 
nesinden lstnnhuln getirilmi§ olan yir· 
mi seneye mahkum Yalvaçlı Nedime 
felç gclmİ§ olduğundan hapishaneden 
çıkanlmıthr. 

§ BiR SAHTEKAR - Osküdarda 
tütün dcpoıu muhnıcbcci5i Ziya Beyin 
İmzasını taklit eden lsmail Hakkı yaka
lanmış, tevkif cdilmİ§lİr. 

§ iKi SENE HAPiS - Memur bu
lunduğu sırada sahte vesika yapan Sup
hi Efendi iki sene hapse mahkum 0 J. 
muıtur .• 

§ RUAM MÜCADELESi - Ay ba
ıındanberi devam eden nı m mücade. 
lesi on gün sonra bitecektir. Şimdiye 
kııdar sekiz bin hayvan muayene edil
miştir. 

§ lKl MANITACI YAKALANDI 
- Bandırmadan latan.bula gelen Meh
met Efendinin paralannı dolandıran 

Abdur:rahman ve Süleyman yakalnnmıı· 
lardır. 

§ BENTLER YOLUNDA KAZA -
Büyükdere bentlerine giden Talibin 
529 numaralı otomobili devrilmİ§, Ha· 
san Efendi yaralanmıştır. 

§ KALEMLERE KiMSE Cl • 
REMIYECEK - Maliye Vekaleti gön
derdiği yeni bir tamimde başkasının na
mına maliye dairelerinde it takip edil· 
mesini yasak ctmiıtir. 

§ ŞOFÖRLER CEMiYETiNDE -
Şoförler cemiyeti fotihabatında yalsuz
luk olmadığı anla§ılmı§hr. 

teni ESERLER ~ı avga etmesi yüzünden mü
heı:; çıkarmışlar, neticede Şa -
ta.ba.e .

1 
anım, Süreyya nanmn ma§· 

1 e başından yaralmıştır. 
'\'·Sarhoşlar azıtblar 

l'ttllh;r~i dört saat zarfında şehrin 
hık elıf semtlerinde dört sarhoş· 

- Amm bir haftadır taşlan
mıyor. Polis bizi bekliyor şimdi. 

- Peki nasıl taşlanıyordu. Si
ze hiç bir zarar vermediler mi? 

lediğini nereden haber alıyor1ar. 
O gece rahat uyku uyuyoruz. Po
lis beklemediği gece taş atıyor • 
lar. Sonra polis noktası da çok 
uzak değil. Adeta yanımızda. 
Böyle olduğu halde taşlanıyoruz. 
Nihayet !fU n.dnmJ rı ben bulma
ğa karar verdim. Saatlerce uyu -
madan gizlice bekledim. En ni -
hayet la§ın nereden atıldığını 

gördüm. 

Haliç şirketi, be1ediyeye olan 

senelik hissesini üç senedenberi 

vermemektedir. Bu yüzden şirket 

aleyhine belediye tarafından bir 
dava açılmıştı. Bundan baıka tir· 
ket de senelik hisseyi vermemek 
için belediyenin aleyhine bir dava 

~ DUn nı ynrm 

Tr.rellnıo kUlll "&b 

Sayı: 1' 

"ak 1 a ası o muştur. 
b eşiktaı::t k" . . d 'lek :r a oy ıçın e oturan 

tr k d' Ca.Jt d' en ıne hakim olamıya -
l°&.ka

1 
erecede sarhoş olduğundan 

Çıkttt anınış, üzerinde bir bıçak 
... i ıştır B k . h kk '' tak·b · e rm a ında kanu-

§ ~ ~t Yapılmaktadır. 
Cede lrıınönünde de aşikar dere· 
lan?kı •arhoş olan Akif Bey yaka -

•§trr 

&.rlt!dlia;rettin, Rüştü, Hasan ve 
<>l aşları N" h t\tak Be ~ uz et, fazla sarhoş 
l'e ~i......... Yogi unda bir pastahane· 
~ . ·•n§ler N" h 

llıın1 kı • uz et pastahanenin 
§ lıa1ık•§, yakalanmııtır. 

~~ " d" Pazarında Hasan Meh-
r t_ e ığ M ' 
\\ıt rıa er ehmet, sarhoş ola-
~ ra att ki 1tllltd 1 arindan yakalan - · 

- lki pencere kırdılar. Taş • 
lar saat beşten sonra atılıyordu. 
Bakıyorduk, ne taraftan atıldı -
ğı belli olmıyordu. 

Bu esnada pencereye mada • 
mın kızı yaklaşıyor: 

- Siz böyle §eyleri gazete i · 
çin sormayınız. Biz bir .şey söy -
liyemeyiz. Bize öyle tenbih etti • 
ler. Taş atanlar yal<alandıkları 
vakit her şeyi öğrenirsiniz. 

- Siz ta§ atanları biliyor mu-
sunuz? 

- Bilse idik durur mu idik. 
Uyku uyumadan onları bekle • 
mezdik. Hemen polise haber ve-
rirdik. 

- Peki sizin düşmanlarınız 
mı var. Bakın etrafınızda bu ka
dar ev var. Onlar taşlanmıyor 
da niçin sizin evi taşlıyorlar? 

- Nereden atılıyormuf efen
dim. 

- Karşı apartımanlardan? 
- Atanın ismini biliyor mu· 

sunuz? 
- Hayır .. Gece karanlığında 

pek farkedemedim. Amma, ço -
cuk değildi. Ya§lı başlı bir adam-
dı. 

- Ondan sonra taş atıldı mı? 
- Hayır .. Fakat biz, artık ne 

yapacağımızı şaşırmış bir halde
yiz. Her gece bir taş yağmuru al
tında kalmamamızı bekliyoruz. 

Bu esnada apartımanın 5 nu
maralı dairesinde oturan madam 
geldi. Kucağında büyük bir ke • 
di ta§ıyordu. Dert yandı: 

- Kedimin ismi Arslandır. 

açmıştır. Her iki davanın asliye bi
rinci hukuk mahkemesi tahkikat 
hakimliğince yapılan tahkikat bit· 

~İş, evrak mahkemeye verrlmiş • 
tir. Yakında her iki davanın bir -
Jikle görülmesine başlanacaktır. 

Ermeni patrikhanesi ile beledi • 
ye arasındaki Sürpagop davasına 
da 26 teşrinisanide bakılacaktır. ı 

Fındık ihracahmız 
Son hafta zarfında Trabzon· 

<lan 155,120 kiloı Giresundan da 
69,754 kilo fmdık ihraç edilmiş· 
tir. Bu satışlarm fiatı 42 kuru§la 

Fransuva l\foryak 

Peyami Safa 

Engerek Düğümü 

htıınbul - lOSl 50 kuru§ arasındadır. / 

Bundan başka Karadeniz ha - m••••••ma&aırıl•V 
valisinden kilosu 43 kuru olmak 1 
ü~er~ 30 bin kilo f mdık ihraç edil· 
mıştır. 

Fiah 60 Kuruş 

Dağıtma yeri: VAKiT Matbaası 
~r. 
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k un arla beraber el • yor. Biz bunun dedikodusunu he- ı ile içinde bir kere konuşulmuş çevrilip onları birleştirdiklerini 

.... •• ' , ~"' ""'f; .. ·" J ., .: 

cf ~f olsun\ tup ta göndermiştir. Merdiven başından gelen a • nüz bitirememiştik ki, babam gel- bir nişanlanmadan başka ne okurdum. 
Uti.in- aban, böyle ıteyleri yak sesleri ellerimi geri çekti. di. Daha girerken gözlerimizden var. Bir nişanlanma ki, maddi H k t1~ ~;·,ez. Ak ~ 

1 
.b. lk 

1 1 
er genç ız gibi benim de 

.ı • '"la~d· Şama gelsin anla- Odadan çıktım. an amış gı ı i akırdısı bu o • bir şekilde ifade edilememiş. E • lınyalimde böyle müphem. bula-
~e 8 1 Sen \f ı· · · d"v• d I' d b b 1 ' atıdrğ k a ızı kaldır. Ben Atağıya ın ıgım zaman an· u. ım e onu ana ağ ıyan bir de- nık miinascbetler yaşardı. Hntta 
,, For .. d 1 'kenara çekeyim. nem namazını yeni bitiren büyük - (Ergin) çanakkaleye gidi- mir halka bile yok. H b. k b' d 
3 

:r~ ar ıye me le ın e okuyan ak-
~ t\ttından a ı en belli olur diye anneme anlatıyordu: yormuş. Bunları bize göndermek Onunla yarım dakika olsun raba çocuğu lakırdısı geçtikçe 
.ı tttter;e r gleçerken bile su"'ru"n • - Her halde kendi de gele • ıçm bir arkadaşına bırakmış. karşı karşıya gelip konuşmadık. h b '- il ~ı a Ya ep u naya erin tesiri olacak i-
tırken kaı~~tğırn bu valizi kal- cek galiba. Bütün eşyasını yol • Tanrı yardımcısı olsun. Birbirimizin sesini duysak, ki • çimde garip bir kuruntu duyar • 

lı (l:::rgin) . ırn Çarpıyordu. lamış. Foçada iken mektepte bir Büyük annem mırıldandı: min sesi olduğunu anlıyamıyaca- dım. Fakat bu ham ve sönük 
'"ttıak ın bu v 1· .. k de sandıgyı oldugvunu söyliyordu. - Allah dü§manlarımızı kah- ğız. Hatta o benim yüzümü bi • d 1 b da • alt ·· a ızını arış - uygu ar iç ir zamnn canlan -

1 r aab 'Ast etmek · · k Her halde zabit oldu, demek. retsin. le görmemiştir zannederim. Bü • madı. 
't&.d ıtsı~J ıçın ne a-

~r da k ~nırdım. Fakat ne Büyük annemin cevabı bir sü- Annemin başı önüne dü§tÜ. tün bunlar hep doğru .. Fakat 0 • Ergin Foçnya geldiği zaman 
Onu or ardırn. rü duadan ibaretti. Ömrümde ilk defa beynimin na ait haberler beni neden bu ka- kim bilir belki de içimden geçen 

~U~ küç.~~nd~klarırnızı koyduğu- Ben (Ergin) İn geleceğini hiç uyu,tuğunu duydum. Boğazıma dar harekete getiriyor. o toy ve ham duyguların sezilme-
to.~ eriye a.~ I aya çıkardım. Öte- sanmıyorum. Kasabada kırk ya- bir taş parçası tıkanmış gibiydi. Romanlarda birbirini seven sinden korknrak ondan bir dü • 
~ı~ ıı~rık, h 1 lnaktan, çarpmak _ şına kadar erkeklerin askere ça- Dişlerim kilitlenmiş gibi sıkıl • akraba çocuklarının küçükten be- man gibi kaçtım. 

ıi ~engi b~~e, Yara içinde kal- ğırıldıkları bir zamanda genç za- mıştı. Odama fırladım. ri yanyana, hatta bir çatı altında Fakat bütün bu kaçışlar hır • 
l\İli~'. Şal>le h"e kaçmış meşin bir bitleri geri bırakırlar mı? Niçin sinirleniyordum. Neden yetiştiklerini, yahut uzun süren çınlıklar adeta harlı, alevli bira-
ilti k l ho~uk~1' :özden geçirdim. ı -Annem dedi ki: üzülüyordum • bir ayrılıktan sonra buluşunca teşin üstüne serpilen küller 

at geç. n k akat üzerinden _ Uzun zaman icin değil. Bir Yüzünü bir lcere gördüğüm eski çocukluk sevgisinin bir an-
ayışlar sıkı tutu • iki gün izinli gelecek belki! bu gençle aramızda ne vardı. A- da hummalı, heyecanlı bir aşka tDcvo.m..ı var) 



\Hiilt\AY lE 
Dost eli 

Müellifi : M. Zotchenko 
Mesela ben, yoldaılar, kemali ı 

samimiyetle iman ediyorum iki, 
üç yüz sene sonra el sıkarak se -
lamlatmak ortadan kalkacaktır. 
Sadece iki şahıs birbirleriyle kar· 
tılaıtılar mı: 

- Ooo, diyecekler, elim elini· 
zin içine olsun! 

Eğer devir bir parça münev· 
verliğe doğru temayül edene §Öy· 
le bir şey söylemeleri ihtimali 

d "Y ·· '" h t var ır: aıasın guneı . ya u 
"işler nasıl?". 

Amma belki de hiç bir şey 
söylenmiyecek, yalnız muhakkak 
olan bir şey vana, insanlar birbir· 
!erinin ellerine saldırmıyacaklar. 
Zaten doğrusunu isterseniz bu kö· 
tü, gayri sıhhi bir adettir. Bunun 
bizim kahramanlıklarla dolu gün
lerimize kadar naııl olup ta soku· 
labildiğine hüzünle bakmamak ka
bil değil. 

Laf aramızda ben bu adet yü
zünden hayatımın en korkunç, en 
tehlikeli anını yaşadım. 

Size bu hakikati hikayenin ' . 
benim tarafımdan, yani eski bir 
terzi ve vatandaş muharebelerin· 
de çarpışmış, köy fıkraları seki • 
zinci nümunelik alayının sabık 
başçavuşu tarafından anlatılma -
sına müsaade buyurun. 

Aklnnda kaldığına göre bu i~ 
919 yılında geçti idi. Ben o za· 
manlar çok gençtim, cesurdum ve 
bütün cephelerde kendi fırtınalı 
fikirlerim için döğüşüyordum. 

O sene narsf sk cephesinde bu • 
Iunuyorduk. Rical ettik. Y anburg· 
dan çok uzak olmıyan bir yerde 
tutunabildik. Alayın karargahı 
Y anburg §ehrinde idi. 1 

Ve işte hatırlıyorum. Hariku • 
iade bir sabah. Şubatın sonu. Ha
fif bir bahar. Kar çözülmüş. 

Kumandan komiserlerle bir • 
likte gezmeğe gittiler. Ben kapa· 
lı pencerenin önünde oturuyo -
rum; düşüncelere dalmışım. Bir • 
den bire şöyle bir adamın, belki 
de bir köylüydü, nöbetçi ile çe • 

kiştiğini gördüm. 
Nöbetçi onu karargahtan içe • 

riye bırakmak istemiyor, ötekisi 
inat ediyor, kırılıp dökülüyor. 
Amma gayet nazikane. §apkası -

Yeni Eserler 
~ DUn \e ı·ann 

Tt'rcUmr. kUlllyat:: 

~yı: 12 

Dr. Bernarcl Hart 
Dr. lzzeddin 

Deliliğin 
Psikolojisi 

tııtıınbul - 103i 

' , •, . ' .. ~"('·~. . . ' . . ! 

Plab 50 K uruş 

Dağıtma yeri: Vakit Matbaası 

nı çıkarıyor, yerlere kadar eğili • 
yor. 

Hemen cama vurdum. 
- Bırak. 

Nöbetçi omuzlarını silkti ve a· 
damcağızı bıraktı. 

Adam odadan içeriye girdi. 
Üstü batı çok peritandı. Boynu • 
kirli bir atkı ile sarılmı§h. 

Nasıl anlatayım, halinde bir 
sefalet vardı. Boyuna eğiliyordu. 
Selam veriyordu. 

Kapının dibine sokuluyordu. 
Öyle bir duru§u vardı ki, in -

san bir tuhaf hissediyordu kendi· . 
nı .. 

Ne düşiindüm bilmiyorum. Her 
halde !Ö"I"' r-lü~ünmüş olacağım: 

"lnl··· · · •'tişaf ediyor, bir 
çok fk" · '~diyorlar. Müsavat' 
meseleıi. Amma efendim itte kar· 
şınızda bir adam ki, hayatın bu 
akışını berbat etmekle me§ğul. 
Belki ben daha bunun gibi bazı 
kahramanca fikirler düşündüm. 
Yalnız bu zavallı adama şöyle bir 
küçük nümunelik müsavat dersi 
vermeği karar altına aldım. 

Ona elimi uzattım ve dedim: 
- Merhaba vatandaf, oturu -

nuz, anlatınız. 
Boynu atkılı adam fena halde 

korktu. Omuzları titredi, fakat e
lini bana vermedi. 

Bu vaziyet karşısında ne dü • 
şündüğümü ıimdi hatırlamıyo • 
rum. Her halde nazlanıyor diye 

düşünmüş olmalıyım. Bu sefer da· 
ha kuvvetle fikirlerimden aldr • 
ğım bütün ilhamla köylüye saldır· 
dım. 

Gittim. Büyük bir merhametle 
onu omuzlarından tuttum. Ve ya
va§çacık kanapenin üstüne ot•ut • 
tum. Sonra efendim, elini aldım, 
hürmetle sıktım. 

Boynu atkılı adam korku ile 
bana baktı. Ve derin bir nefes al

dı. 

- E, bakalım, dedim, ne ar • 
zu buyuruluyor? 

- Cephe geriliyor, dedi, biz 
ya sizinle beraber geriye çekilme
liyiz, yahut ta hurda yerimizde 
kalmalıyız. Yalnız geriye çekil • 
mekliğimiz istenirse o zaman bi • 
ze bir vesika vermelisiniz, çünkü 
nöbetçiler bizi bırakmaz. Bizler 
malum. Surdaki cüzamlılar .. 

İsin bundan gerisini pek hatır· 
lıya~ıyorum. Yalnız aklımda ka • 
lan bir şey varsa cüzamlının boy· 
nundaki atkıyı çözdüğü ve tele • 
foncu nöbetçiye yaralarını göı • 

terdiğidir. 
Ben uzun zaman iskemlede otura 

kaldım. Ve korku ile elime bak • 
tım. Sonra sokağa çıktım ve por· 
sumuş karla avuçlarımı uğuştur • 

dum. 
Sonra sıhhiye çadırına gittim. 

Boğuk bir sesle doktordan ilaç is
tedim. Akşam üstü çay içerken 
doktorla uzun uzadıya Cüzam 
hastalığından konuştuk. Ve bu 
hastalığın çabuk geçip geçmedi •• 
ğini öğrendim. 

Meğerse hastalık gayet sari i • 
mi§. Bundan başka yaralar bir • 
den bire meydana çıkmazmt§. İki 
sene, üç sene, hatta beş 11ene son
ra bile kendini gösterdiği olur • 

muş. 

Bir kaç senedir ·ne zaman hu 
hikayeyi hatırlasam, birden bire 

r-T AK v i M--,ı .. __ K_a_d_ı_n_la_r __ A_d_a .. sı ! 
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1 l SABA~ 12 ŞABAN 
Glln doğuşu 6.51 
Glln batısı 16.48 
Sabah namuı 6 
ogıc nanuzı 11.59 
irindi nım.ıır. ı {4 33 
Arşam namaz• 16.48 
Yatsı namazı t8.'l4 
imsak 5.9 
Yılın l?tÇCn gilnlerl 3?3 
Yılın kalan rünlcrl •H 

,_ RADYO 
Bugün 

ISTANBUL: 

6.5~ 

16,•7 

6 
1 J.5') 
14.13 
t6,47 
l8.:ı3 

'·'° 324 
41 

_J 

1 

18 - 18,30 Fransızca ders. 18,30 -
19,30 Plakla neşeli musiki. 19,30 -
19,40 Dünya haberleri. 19,40 - 20,10 
Oda musikisi, piyanolu kuvartct (Ce -
mal Reşit, Laşinski, İzzet Nezih, Me
sut Ceıpil Beyler). 20,10 - 20,30 
Konferans (Doktor Ali Şükrü Bey ta· 
rafından). 20,30 - 21,15 Plak ile Ma· 
car ve Romen ve hafif musiki valaları. 
21,15 - 21,30 Ajans ve borsa haberle· 
ri. 21,30 dan itibaren Bedriye Rasim 
Hanım tarafından Türkçe sözlü tango 
ve valslar. Radyo caz ve tango orkes
trası ile birlikte. 

(Hava müsait oldukça garp memle· 
ketleri neşriyatı programımıza ilave e· 
dilecektir. 

ı5t:S Khz. BUDAPEŞTE, mm m. 
18,S:S: Salon orlu~strıııır. 19,15: Almftn

Cl\ dl'rs. 19,·UI: 08or1m ~lngene orkcatrut. 
21: Konferans. 21,SO: "J,lıızt rrrt>nc" takı • 
mı ~rafoıdan konsrr. 23,SO: hllhcrler. 23, 
oO: Dans muslld!!I. 

2%3 Kh1~ \'ARŞO\'A, JSl:S m. 
18: Koro l<onııerl. - Pl4k. - Konferans. 

19,15: Pl;ynno konseri. 19,45: :Mu!lahabe. 
21: Hafif orkeııtra muıılklııl. 21,45; Hab<'r· 
IE"r. 22: Tarlhl kıymeti hal:ı: kon~r. 22,t:S: 
Konferanoı. 23: Kontıerll n-klAm. 23,15: Dan• 
dt'r lerl. 23,85: Danıı musikisi. 

841 Khr~ BERUN, 357 m. 
17: Hnflf muıılkl. - Mııhteut. lD,30: rı

yano mnstklsl. 20: Akttlallte. 20,~0: Çiter -
Mandolin • Gitar konııerf. 20,40: Aktnm hll· 
valnrı.'21,10: Hermann ProebııHn mikrofon 
mUsabakatıı. 22: l'enl nceell mmlkl. 28: Da· 
bcrler. 25,20: Romanlardan mUrekkep nk· 
ınm muelklıd. 

692 KhT- \'İYANA .607,,m. 

1'7,4/S: Radyo ~rglıdndrn nakil: tktııuat 

Alr.mlndıı rıUlyo sanayll, 17,5:5: Brahmıı'm 

hayatı (konferans), 18,15: MUsahabc. 18,tO: 

Vaıan: Qerhard Hauptmann 

19 
O, içinde çatlamak derece

ıine varıncaya kadar ateş yanan 
bir sobaya benziyor. Budhanm bir 
ateş vaızı esnasında söylediği Lin
demann için söylenebilir:. Ama 
rahipler, herşey yanar, göz yanar, 
görülen şeyler yanar, kulak ya • 
nar, sadalar yanar, kulakla dinle -
mek yanar, kulakla kavramak ya· 
nar, burun yanar,, kokular yanar, 
burunla kavramak yanar. Dil ya· 
nar, lezezt yanar. Vücut yanar, te· 
maslar yanar. 

Matmazel Lindemann işte böy • 
ledir. Kollarile omuzlarıma asıla • 
rak ağlarken onda her şeyin yan· 
makta olduğunu anladım . Hatta 
onun dimağı, bütün fikirleri de ya-

nıyor.,, • 
Ressam hanım dedi ki: 
- "Onun gözleri kıvılcım grbi 

yanıyor.,, 

Rodberte ilave etti: 
- "Herhalde, akılsız, asabı 

gergin bir kız.,, 
Mis Laurence izahatına devam 

etti: 
- Matmazel Lindemann hak

kında' söyliyeceğim şeyi nasıl izah 
edeceğimi ben de bilemiyorum. 
Kızın iddiasına bakılacak olursa, 
İtalyanın Florans şehrinde San 
Marko kilisesinin bir duvannda 
ressam Fra Angeliko tarafından 
mükemmel bir surette tasvir edi • 
len vaka, yani melaikeden ' biri 
vasıtasiyle Hazreti Meryeme ha· 
her verilen Allahın emri, bizim 
Matmazel Lindemanna da vaki ol· 
muş. Ba2ka türlü bir §ey tasav • 
vur edemiyormuş, anea1t l>ö-yle 
bir şeye imkan va~mış. 

bel Budhayı hamil oidujıJ 
sına kapılıyorsa bırakalılll 1 

yasiyle keyif duyıun. 0 11: 

yasını telafi edecek batk• 
verebilir .miyiz?. 

Medeniyet aleminde . 
küçük kız çocukları için ~ 
bekler imal edilerek b•~ 
memnun edilmiyorlar ııı•. if 
bette'in bebeği de hepiPlİ:ı ;ç 
fi gelecek bir eğlence olııt• 
her halde oyun bozanlı~ jjj, 
istemem. Bir de. düşüııuJ1; 
urence, bizim Notre • ~ 
Dames 'kilisesi için ne ı" 
fırsat çıkacak!. Babette 
ne karşı göstereceğimiz i~ 
ki dağları aıarak bizi nih•~~
rupaya kadar da isal edebi 

M:s Laurence dedi ki: 
- Budha ile hiç bir e1' 

beti olamıyacağını Babetl 
··be latmayı bir kerre tecru 

istemez misiniz? Fakat bili 
rübeye haçet kalmıyac•~ııs ı,ı 
ediyorum. Babette yaptıl' ~ 
§ebbüs, kendisindeki bitte 
yalata kati surette nihayet 
cektir. Çünkü kendisini ~ 
etmesi için doktor Matınal 
yi kulübesine davet etti. 

Rodberte Kalb: 
- Kurttan bahsederk'

19 

ruğu görülüyor, dedi. Ç 
anda Matmazel Egli dahi 
içeriye girdi. , 

Matmazel Egli yirmi ilıi 
da, orta boylu, omuzları 
çalan geniş bir kızdı. "/ 
yük :Ye genit ve çillerle d 
O içeriye girince Mis La\l 

- Anlatınız bakalıını 

Anni bunu işitir işitmez müthiş zel Egli !. Anlatınız, 
ı·rnl Aanatkllrların eserlerinden konser, denilecek bir hayrete düşmekten Dedi. 1' 
19,10: Tiyatro krltıklt'rl ve 11.'\lre, 20: llaber· k D 1ct H p ~et", 
lE-r. 20,20: Piyano konseri, 21,15: Brahm!l'm kendini alamadı ve dedi i: 0 or anım ceva "" 
cserlr.rindr.n kl48lk şarkılar, 21,so: "Viyana _ Böyle bir şey olacağını çok· - Anlatılacak çok ~i:,· 
muslklııl, 22,30: :'.\liioıahnb<'. 22 • .ıo: Kon!lertn d d ç·· k"' Y aptığnn muayene netıc ~ 

tanberı. hı"sse iyor um. un u . 
dl'\'Rmı, 23,SO: Hıd>t'rlPr, 23,SO: Kuartet kon· ) b ı· • kı 
~rin, 24,50: Dans plAklan. ben kör değilim. Tarafımdan söy- ze §Unu söy iye i ırım ti_ 

b zel Babette Lindemanll 
---------------ı lenen sert ve katı manalı ütün ı 
Eski Fransız Tiyatrosunda beyanata rağmen ne kadar çocuk· füphesinde katiyen yarı• ,1 

Bu gece aaat 20 de 

BU B i R 
RÜYADIR 

hwı•uı Slltdiııni 

SehirTiyatrosu 

Operet üç perde .. ı 111111111111m 

llLlll 
Beateliyen: Ferdi 

Yazan: 
Selma Muhtar 

111111111 

VAKiT' 
GUndellk, Siya.il Gazete 

let.anbul Ankara caddesi, ( V AKIT) yurdu 
TELEFON NUMARALARlı 

Yazı tşlert teıetoou: %tS7U 
tdare telefonu : uıno 

Teııraı adreat: Iatanbul - (VAKiT) 
Posta kutuw No. 6e 

UJONW: Hl'.:DP.:Lf,ERlı 

ffenellk 
8 aylık 
1 aylık 

ı aylık 

l'tlrklye Ecnebi 
UOO &r. %700 Kr. 

'750 • \4~0 

400 • ROO • 
lGO 800 

O.AN UCRE'l"LEHI: 

ça, ne kadar manasız ve gülünç Bu ifşaatın yapbğı i11' ~ 
1 b 1 vela derin bir sükut ve 1ı• 

usulsüzlükler yapı mağa aş an • d" 
dıg-ını görüyorum. Daha dün, e - )inde kendisini göıtre 1·~ 

herkes Doktor Hanımın °. vet daha diln kulübelerimizden 
d k t tl şaka atmak istediğine .. t 

birinin önün en geçer en a 1 ve f ai'• 
nazlı bir kadın ses~yle ninni ıöy- tarafını iltizam etti. . ei 
lendiğini işittim. Kapıdan içeri tor Hanımın tavrmdak!~ 

· 5 meselenin bir ıakadan 1 
11 girelim, bir de ne göreyım: apa fJ1lP 

sağlam, aklı, fkri yerinde olan bir madığım az za.man ıar ııt' 
kadın, kamıştan bir beşik yapmı§ dana çıkardı. Ondan '°ı ~" 

tor Hanını müthit bir ıu• 
ve icine bir hayvan yavrusu yatır· 
mış,~ onu bir taraftan sallıyor, bir karıısmda kaldı. 

E - Doktor Hanım siı 
taraftan da ninni söylüyor. r • . 

· · l d" w ınanır mısınız? 1 kek pantalonu gıymış o an ıger d~ı1 
t - Doktor Hanıın a 

bir Berlinli kadm da burnunun a •. . 0 - · k . baaalıdanberi hır sene , 
tına bıyıga benzer hır şey ta mış, b' h f k 'kt"r S 

b 
. . . d d l d tam ır a ta e 111 ı · kulü en·n ıcın e o a§ıp uruyor. .~ 

Malum olduğu iizere cinnet sari· tuyor mu&unuz?. j.6V". 

d b . . . 1• t - Doktor Hanıın, .,. 
dir. Kadınlar an msı ge ıp e d '" rıY"-· 
bana: Havvadan batka ~ k• bit 

b k w• 1 bütün insanların mut. ı 
"- Reiı; Hanım en er egım.,, k o 
Diyecek olursa hayret etm:ye· ya ve bir babaya ınal! 

ceğim. Çünkü aTtık böyle bir ha· nı bi'.miyor musunu~oe"'~ 
ııcs.ı1 ıın.nıs.rın ııa.n oyıtaıannda •ıuı· diseyi bile bekliyorum.. J 

Rotcberte Kalh sordu: s;..rP 
tlmJ 30 kuruştan bqlar. tık u.ylfadll 250 llUIDRIRHDfD1111s•ınoR·HnRnnıEn•ııynımyı ... Auwım ...... OP .. r:O.:to''f/ 
kUrtıfll kadu cıkAr. 

BUyük, fllzls., devamlı na.o verenler• aıı - Bu zavallı kadınlar, yani O "- F ah ti)"•t 
Şehzade ~!• er 3" J 

tiynette olan kadınlar demek ist:- Salı aktnmı 20, ıt'fJI"' ayn tenzilAt vardsr 
Kutmll llMlann blr satın 10 kuruştur 

KU(,)l)K 11.,,\Nl.AICı 

1 
Bir defaı.ı 30, lkJ dc•a.sı 150, Uc: defası 6:1., 

dl:lrt defl\81 715 ve on defa.sı 100 kuru~tur 
O~ aylık tılln vcrenlertı> bir defası mecca· 
nl'ndlr. Dllrt ııatrrı gec:en llAnlann tazıa 

utırll\n beş kuruştan besap edilir 

yoru.m, şehvctpcrestliklerinin ö KADINLARDAN ~11,J 
Iüm mücadelesinde neden kendi· Operet 3 perde. Yazan: ısDt 
lerini hayali !eylerle aldatmasın • Fiatlar: Localar 200 -

40 
}ar?!.. Neden bunu bir mesele ha· 30, balkon _,.,. 
line koyuyoruz? Burada kendi· Çarıamba adı~ atto•" 
mizi ne için ve kimin için sakla· Kadıköy Süreyya 1'•>' stJt 

içime sıkıntı basar ve elime bakar KIRK YILDı\ ~ tı 
yıp esirgiyoruz?.. linsan cinnete . ıi1 

dım ) Cuma matıne ·d• 
· kapılarak daha z:yade mesut o a· M ı nt&JJ 11 Beyoğlu u e ,,O "' 
Şimdi artık zaman geçti. Elim biliyorsa mutlaka aklım fikrini Ve cuma akşam• zoto'"~ 

temizdir. insanın kendi yakınla • muhafaza etmcsind'! ne mana ka· Ü$küdar Ha1e Tiy•tsıt'1' 
rına el uzatması bile kötü şeymi§.. lır?. Babette Lindemann müstak· KADINLARDAN 

' 
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A YIP1 
Fatin Bey, zengin gibi yaıar. 

~orku VE Kuşku 
~rlc ~İiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . •d,.ı ~1 
tıt• %lrı e b" l"kt b" 1 b 1 

8 
1•i Ylpına... ır 1 e ır gece Vazgeçeraen, karın yüz u ur. 

·ı ete ga kararveren Fa - Seni ez eğe hatlar. Vazgeçmez· 
. de e~eç g .... e.lrneıine karısının sen, gürültü, kıyamet kopar. Eh, 
ijdi. Bu 7~gınden hiç te emin mademki gürültü, kıyamet kopa • 
dotruy~ .1 .arla, ondan doğru- cak, hiç müsaade almadan geç git 

Zengin gibi, evet, gibi... Y aıayııı 
zengin yafayıfına benzer, ama o, 
bunu borç, harç ederek temin e • 
der. Uçan kuta borcu vardır, de -
mek, mübalagaya kaprlmıı olmak 
sayılmaz. Uçan kut. ihtimal alaca· 
ğını aramaz. Kutu istisna edersek 

.

1 

bütün baıka alacaklılar pefinde • 
dir. Bu arada, terzisi, en başta ge
lir! 

~'dil ııın alrnağa tetebbüı te, o suretle bu vaziyetle kartıla9. 
•ten lrk Jki fekilde de netice bir, fakat a • 
iİıij11 d ~datları, böyle bir te- rada fark yok değil... Fark, senin 

ler, !Öyl:iru ~lnıadığını ıöyle· geç gelmeyi, müsaade almağa bağ 
'&i.. kdeınıtlerdi: lı bir hadise saymayıtının ortaya • er , ..... 

teç e-. d~·ın, kırk yılda bir, koyduğu fark! .• 

•li.deıU: onınesinde hiç bir Böyle yapmakla, karının hu 

'•0kllee ka:.:~ur .. ~öyl~ bir ıey hareketten dolayı ıana çevireceği 
ktı llına.7! B n ızın. ıatemden, mücadele ıilihını, bir dereceye 

tö Ufurıu, hiç d u~·'ıenı~, .0nd.~~ kadar körle9tirmit olursun. Niha • 
•terir. ]( egı se çcıtun ıgı- yet, gürültü patırdmna karfı ba • 

le hı a.dın kısmı, erkeğin b k 
t..ı. llıuıak d ğırıp çağırman da, onu ça uca 
~•kici ed avranmasını, za-
Çt~lr l er. Derhal üst perde. yahfhrır ! 
}'l~r)stediğini reddeder. O za. Faik Bey, söylenilen bu sözlere 

d1 lcak ı'k• d 1"nanmıf oöründü, amma içinden 
ıı, t . 1 fey var ır. Ya o 
"•~t eç IMrnek, yahut ta bun- hiç te inıuımıyordu. O, böyle yap· 

eçrnek ! manın çıkar yol olduğu kanaatini 
beslemiyordu. Nasıl besliyebilir?. 

C;;,, .. 
tdeh' un birinde! 

~ t 1l'at ~ t.:rJu _1 .craklı11 bir adam 
~ eu~b· ' 
,}~~ı ""' ... 1 kıymeti bulunan 
"' ,, .. ::a?n d L.·'.tl\ ltı .. k ıyor u. Fakat, ken-

ed .ıJ ~ıd· u etnrn ı· · 
'· ı ! e ını yazdığına 

Ç";j 't~ 
"ı ~tı, ~dığr Ya 1 

~ .. ";>arı • 
1 

zr ar, o derece aa.ç • 
:~ ır~Y erd · k" h' 1'i d~. ~Utunları ı, ı ıç bir mec-

lb.. 81lrıa. ... nda Yer tutamıyor -
. ..._. tagıne b 
t~ 1dlreh n, u adam, mec· 
t"ı-.lc•~ anelerine tekrar tekrar 

~n kend' · · 

~ 
ııını alamıyor • 

\j 'r•d• ı,· 
~ tıe d ır mecmua idareha -
t' e tekr 

'tdd)tı\ll •ahib~r. tekrar uğramıı, 
~t . ının Yazılarını hep 

1.. ~iJı.. 11
' onu Yıldınnamıftı. 

•ıh· Yet rn 
' ._, lt ~JQ,' ectnua ıahibi getird:-

•tılld Yı daha redded· . 

"' 

, , .. 
1 

ınce, a • 
oy e . " ~ '- &ir hır konutma geçti. 

'Clde Ya.ırın l 
>I)~ ~tem ın ° •un, günün bi-

._.l.l? ua.nu:da neıri ihtima1i 

... 'r- .. ..._,. ""nu 
ı aı._._, il birinde? .. Niçin ihti-

' S tn, \?ar! 
llı' l bıi .. ı 

~ 1' S&Jı., •oy üyorıunuz? 
ca.... l, 8 

ı... ~ı~· ... en d ,ı... • "qi 1tt 1 11b. C .. .. e oer ınıan gi. 
~ J)lr~ ~un ~birinde ıözleri-
~b~ı~ la.ılca "Vt.e· nıecnıuam kapan 
.._. ı lt .L ıoır ele 
~tbi • lntiblal ıeçerse,. •.. 

)a~'l'lıı b nıeanuanın yeni 
~' O}ı1 ı &aar! 

'1'ııd··;· Çok teıekkür d · 
ı. e erım, 

' Evlendiğinden beri kanıma kartı 
bir çok tekilde, ayni zamanda bu 
ıekilde de tecrübeye giriımif, bü
tün tecrübeleri menfi netice ver • 

mitti! 

Dolayııile, bu ıef erki gece ge • 
zintiıi için doğrudan doğruya izin 
almağa tetebbüs etmediği gibi, 
arkadaılarının tavsiyesine göre 
emrivaki de yapmıyarak, ba!ka 
bir yol tutmayı tercih etti. Yazıha· 
nesindeki çocukla, eve bu gece an
cak gece yarısı gelebileceğine da
ir haber gönderdi. O, karısının bu 
yeni usulü de hoı görmiyeceğini, 

derhal eve gelmesini bildireceğini 
zannediyordu. Karısından korkar
dı. Bu cevap gelince, tıpıf tıpıf e • 
ve gidecekti! 

Fakat, karıımdP.n gelen cevap, 
bu sefer hiç te umduğu gibi çık -
madı. Karıaı, çocuğa ne deae, be· 
ğenirsiniz? 

- Sahi mi? Memnun oldum . 

Rahatına baksın. Hem gece yarısı 
gelmek için acele etm~ıin. Sabah
leyin de gele-bitir. Bence hava 

hot ! 
Faik Bey, bu genit müsamaha -

ya kartı sevinecek yerde, kutku · 
landı. Gece eğlentisinden vaz ge

çip, erkenden eve gitmeği tercih 
etti. Kar111, onu bu eğlentiden vaz 

ıeçirmek için, pek kurnazca dav· 

ranmıttı! 

Fatin Bey, bir hafta evel yeni 
bir uıak tuttu. Eskisine aylığını 
vermediğinden yol vermiıti. Yeni 
uşak, boylu boslu, güçlü kuvvetli, 

- Beni yangından kurtardığınız için tqekkül\ ederim. Fakat, 
kefke terziden dün gelen ıon mocla elbiıemi Je yanmaktan kurtarıay
Jınız. Şimdi herkeı beni o elbiıeyle görürdü! 

saf görünütlü bir delikanlı! 
Konağına kapılanah bir hafta 

olmuıtu ki, Fatin Bey, uıağrna şöy 
le bir tenbihte bulundu: 

Saadet, Nedıiır 1 
- - ~ _.., - -----------------------------------~-~ 

F eylezof, bir konferans veriyor· 
du. Konferansının mevzuu, saa • 
detti. F eylezof, §Öyle diyordu: 

- Saadet, saadet!.. Herkes, 
bir an evvel saadete kavutmak, 
ona bir an evvel eritmek, pek u • 
zakta aradığı bu ıeye yetitmek is
ter! 

Halbuki saadet, kavuımak, e • 
ritmek, yetiımek, değil, istenilen 
ıeyin pefİ 11ra koımaktır. fsteni -
len §ey kaçım, siz peti sıra koıtu· 
ğunuz halde!. Ona kavuşmayımz, 
ona eritmeyiniz, ona yetişmeyiniz. 
Siz koıunuz, o kacsın. Bu anlarda
ki duygu, saadet duygusudur! 

Konferansı dinliyenlerden biri· 
si, dayanamadı. Ayağa kalktı, 

ıordu: 

Kürsüsünde azametle oturan 
ak sakallı, kulaktan takma gözlük 
lü feylezof, bunu söyliyen gence 
baktı: ' 

- Hay hay!. Sor bakalım, oğ· 
lum! 

- Üstat, sizin hiç son vapura 
yetitmek için nefes nefese koıtu • 
ğunuz oldu mu? 

-Tabii! 

- Buna rağmen son 
hiç kaçırdınız mı? 

- Evet! 

vapuru 

- Peki, o andeki duygunuz, 
bir saadet duyguıu mu idi? .. Doğ
rusu bunu pek merak ediyorum! 

Dört bir taraftan gülüşmeler 

yükseldi. Feylezof öfkelendi, bu 

- Size bir sual tevcih etmeme suali konferansın mevzuu olan sa· 
müsaade eder misiniz, muhterem 
üstat? 

adet bahsinin haricinde 
cevap11z bıraktı ! 

görerek, 

- Ahmet!.. Eğer terzi beni a • 
rarıa, seyahate çıktığımı ne zamna 
döneceğim belli olmadığını ıöyJe, 
emi? 

Ahmet, bir an durdu. Suıuyor, 
fakat bir ıey ıöylemek istediği ha
linden belli oluyordu. Bey, Ufağı
nın yüzüne baktı: 

- Ne var, Ahmet?. Bir fey mi 
söyliyeceksin? 

- Evet, Beyefendi! 
- Söyle, bakayım ! 
- Beyefendi, affedersin, ama 

ben yalan söy)iyemem. Ya1an söy· 
lemek, ayıp olur! 

Bey, kızdı: 
- Ne? Ayıp mı olur? 
Uşak, töyle cevap verdi: 
- Ayın olur. ya .. En iyisi, heri· 

fin sırtı budur diye bir tekme indi· 
rip kapı dışarı ede ·im! 

Hala tanıyordu! 
Muttalip Bey, karısile hiç mi hiç 

anJaıamıyan bir kocadır. Sunun 
sebebi de yok dejildir. Kar111, ev 
itinden, ev idaresinden ziyade gi· 
yi.m kuıama, gezip tozmağa düt· 
kündür. Dolayui1e evin hali, raf 
altında bulatıklar paı1anır, ıek1in
de tarif olunursa, bu tarif, tam 
minasile yerindedir! 

Geçende beraber miıafirliğe ııit 
tiler. Koca, evden kar111ndan ön· 
ce çrkmıf, karısını iskelede hekle
mitti. Misafir gitik1eri yerde, ha • 
nımı gece yat11ına alıkoydular. 
Bey, günübirlik misafirlikten ıon· 
ra, ak§am üıtü eve döndü. 

Erteşi gün ak§ama doğru da 
karısı eve geldi. Kocasını ev İ§ile 

meığul buldu. Gülerek ıeılendi: 

Onlara Acı! 
Biribirlerile arası hiç iyi olma -

yan iki genç fair, konuıuyorlar. 

Birisi, yakında bir tiir kitabı net· 
redeceğinden, fakat bu kitaba a • 
ııl adını koymak istemediğinden 
bahsediyor. Şöyle diyor: 

- Nasıl, kocacığım?. Dün ak • 

şam eve gelince her §eyi bıraktı • 
ğımız gibi buldun, değfl mi? 

Kocası içini çekti: 

- Hayır, bıraktığımız gibi de

ğ il, bıraktığın gibi buldum. Sofa
daki elektrik hala yanıyordu! 

- Bir haf ta evvelki gece gezin· - Kitabın üzerine ba§ka bir 
isim koyacağım. Müstear bir isim! 
Yalnız, koyacağım iımi henüz 
seçmit değilim! 

tiıinden sabaha kar~ı eve dönmüt· 
tün. Karın neler söyledi? 

Bu sözleri dinliyen diğer aenç 
tair, §Öyle ıöyledi: 

- Kendi adını koysan, daha 
iyi edersin! 

- Neden? 
- Çünkü, kitabın üzerine bat • 

ka herhagi bir isim koyman, o is· 
mi taııyan binlerce kişinin canını 
sıkacak. Onlara acı! 

- Matmazel, çorbanın için. 
elen bir tel ıaç çıktı. Saf çıkmaıı
na haydi bir ıey clemiyeyim. La
kin, ıarı ıaçlı kadınları •evcliğim 
halde, ıiyah saç çıhmaıına ta • 
hammül edemem! 
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Bu bir futbol 
bir futbol 

oyunu 
faciası 

değil, 
.d.' 1 ı. 

Deyli Ekspresin spor muharriri, son in'giltere - ltalya maçı hakkındaki 
yazıda " ita/yanlarla bir daha oynamıyalıml,, diyor 

inglllz - italya maCjında heyecanh bir görUnUş 

Deyli Ekspresin spor muharri· / yükseldi, fakat yükselmesi ile düş- { İngilizler oyunun ba§lamaım • 
l'i Arthur Simmon, s.on lngilte • mesi bir oldu. Daha sonra ltal · dan bir çeyrek sonra üç gol yap· 
re - İtalya maçını şu ıekilde an· yanlardan biri Brukun ayaklarına tılar. Bu müddet zarfında lngi· 
latıyor: çelme atu. Biri dahabaıka müna· lizler topa hakimd!ler ve çok gü· 

"ltalyanlann futbol takımını sebetaizlikte bulundu, ve bütün zel oynadılar. Bir aralrk İngiliz 
gördük. İtalyanların İngilterede bunlar penaltı sahası içinde vuku Drek, İtalyan kalesine üç yarda -
bir daha oyun oynamalarım dile· buldu. Daha neler olmadı. ltal - ya kadar yaklaıtı ve birdenbire 
mediğimi söylemekten teesaür du- yanların biri kolunu bir İngiliz o· yere düştü ve hakem penaltı 
yuyorum. yuncuıunun boynuna sararak onu yaptı. 

Bahriye sahasında oynanan in- kımıldamaktan menetmek istedi. Bruk topu vurdu. ltalyan kale· 
giltere - İtalyan maçı, esefle kal"" Biri bir oyuncunun arkasından ko· cisi topu ka1enin zaviyesinden iki 
şılanacak bir hadise idi. Bu bir §arak kendisini yumruklamağa eliyle alarak ~gol yapılmasına ma· 
futbol oyunu değil, bu bir futbol batladı. Ba§ka bir İngiliz oyun • ni oldu. 
faciaaı idi. Çünkü ltalyanların ço· cuaunun burnu •bir yumrukla ka • İngilizler ilk golü oyuna se • 
ğu ya 1u.tılwl kaidelerini bilmiyor, nadı. kiz dakika geçmeden yaptılar. 
yahut ne yaptıklarını bilmiyecek Bununla beraber son düdü.k ça· Britonun b ;r şütü gol yaptı. 
derecede öz huylarına boyun eği· lındıktan sonra İngiltere kaptanı Derken ikinci gol yapıldı. Dre· 
yor1ardr. hemen koştu ve hakemin elini sık· kebir favül ettil'ildi. Bruk topu 

Oyunu seyretmekten o kadar tı. vurdu. Kaleci parmaklarımn ucu 
canım ııkıldı ki, ortalığı kesif bir Hakem Olssen, lngiltereye şöh ile topa temas edebHdi. Fakat 
sisin kaplamasını ve oyunun ansı· ret sahibi o]arak geldi. Kendisi fazla bir fey yapamadı. 
zın durmasın! diledim durdum. elinden geleni yaptu fakat vazi • Üçüncü golü Briton hazırladı 

İngiliz oyuncularından çoğu yet feciydi. Sonra lisan ayrılığı ve Drek tekmilledi. 
ikinci haftaymın sonu gelineden yüzünden de bir takım güçlükler İngilizler belki de on gol yapa· 
adam akıllı yorulmuıtu. ltalyan· hasıl olmuştu. Onun için hakem, caklardı. Fakat yapmadılar. 
lar, marifetlerinin çoğunu ikinci maksadını işaretle anlatımağa ça · İtalya tarafından yapılan iki 
haftaymda göstermek iıtediler. balamakta idi. Yalmz hakem, İ • gol mükemmeld~. Daha sonra or· 
Fakat İ! iıten geçmişti. İngiliz o· talyanların elden avuçtan çıkma· talığı heyecan kapladr. İngiliz 
yuncularından Bruk utandgoıcı bir larına sebep oldu. Çünkü kaba· muhacimleri ltalyan müdafiler le 
muameleye uğradı. Bu muame • hat iıliyenler derhal sahadan atıl· başa çıkamıyorlardı. 
leyi yapan, bir lahza tereddüt e - malı idiler. Benim tavsiyem: Dünkü oyunu 
dilmeden dıtan atılmalıydı. Bnık, İngiliz oyuncular, son derece bozan hadiselerin tekerrür etmİ· 
hasmına mukabele etmiyecek de- sabırlı hareket ettiler. Onlar da yeceğ'ne aöz almadıkça, İngiliz· 
recede nefsine hakim olduğunu kendiler'ne hakim olma~alardı ne· lerin İtalyanlarla bir daha oyna -
göıterdi. Çünkü bir arahk kolu ler olacağını yalnız Allah bilirdi. mamalarıdır. 

Londra görüşmelerinden umut kesildi 
.. (Bq taralı 8 Uncu aayıfada) 

nrn muhalı.kak bulunma11, müza • 
kerelerin istikbalini büyük bir bet· 
hinlikle mütaleaya sebep olmakta· 
dır. 

Timeı gazetesinin dün sabah 
Vaıingtondan aldığı bir telgrafta, 
M. Norman Daviıin, üç taraflı iti
lafın imkanıızhğı halinde iki ta • 
raflı bir itilaf metni hakkında M. 
Ruzvelti istimzaç ettiği bildiri! • 
mektedir. Resmi mehafile göre, 
fevkalade sefirin, evvelemirde İn
giliz heyeti murahhasasile istişare 
etmeden, bizzat kendi hesabına 

malumat istihsa1i için böyle bir t~
şebbüste bulunmuı olması muhte • 
mel bulunmaktadır. 

Herhalde Japon itilifgirizliği 

pldukça kantrk bir vaziyet ihdas 
etmektedir. !ngiliz1erin Amerika 
ile Japon aleyhtarı bir müşterek 
cephe manzarau gösterebilecek 

ayrı bir itilaf prensibini kabule.. mıyacağını zannettirmektedir. Bu
decekleri füphelidir. Fakat ileri • na binaen lngilterenin iki ıempati 
de, iki taraflı itilaflar fikrin.in der· cereyanı ve Amerika veya Japon
pİf edilmeıi imkansız değildir. Bu ya ile mukarenet manevraları ara· 
itilaflar diğer devletlere açık bu - sında tereddüdüne şahit olunuyor. 
lundurularak İngilizlerin ne ıu • Bu temayüllerden hiç birinin mu
retle olursa olsun içtinap etmek zaffer olmaması ve Japon cevabı 
istedikleri Japon aleyhtarlığı inti· esasına müstenit yeni bir teıebbü
baına mani olunabileeektiı·. sün tecrübe edilmesi ihtimali var· 

Herhaide, iki taraflı anlaşma dır. 

telkini, muvaffaıkiyet ihtimali ne Zannedildiğine göre, Tokyo -
olur;;a olsun, siyasi mahafilde ha· nun cevabı Japonlar tarafından 

len hararetle mevzuu hahsolan fi. j İngilizlere izah edilmesini müte • 
kirlerin birini teşkil etmektedir. akip Amerikah1arın bir daha is • 

Diğer cihetten, İngiliz siyasi timzaç edilecekleri zannedilmek • 
mahafilinin müMm bir kısmının tedir. 
Japonya hakkındaki sempatilerini Vaşington, 18 (A.A.) - Lon· 
muhafaza ettiği intibaı devamda - dra deniz görütmelerinin bir ne -
dır. Bu intiba, bu hal iki eski müt- ticeye varacağı ümidi burada çok 
tefik arasında gerginlik hudusu azdır. Zira Amerika heyeti murah
tehlikesi go\terdiği takdirde, in • basası Japonyanın istediği müsa • 
gilterenin Japon deniz inkişafına vat hakkında bir karıl} bile ~erile· 
mani olmak için hiç bir ıey yap • memeye karar vermittir. Daha tim 

Anketimiz 
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• c!d 
Matmazel Alson aynı ( Baf taralı l tnci saytfada) 

Babam Pariate bir bankada ça
lı~ır; orada çalışan kadınların ya• 
vaş yavat işlerini tekrar erkeklere 
bırakmak mecburiyetinde kaldık • 
larmı biliyorum. Umumiyetle bü • 
rolarda böyle oluyor. Onun için • 
dir ki timdi sanat mekteplerin.e e • 
hemmiyet verilmektedir. Fransa• 
da bugün kadın sanatlarına çok, 
ehemmiyet veriliyor. Orada ıimdi 
kadınları bürolara ıevketmekten 
ziyade onlan atölyelerde el işleri· 
le meşgul etmeği tercih ediyorlar; 
denilebilir ki orada yazihaneler, 

ı erkeklere kalıyor. Kadın hukukun 
! dan, kadının otoritesinden bahse

diliyor; fakat kadının evinde kal
ınaıı, bunları kaybetmesi için bir 
~Pbep midir? 

Harbın tesiri yüzünden kadın • 
'ar erkek tavırları alddar; kadın -
'arın bu tavırları bırakmaları la· 

-ımdır f 
Matmazel Mauricette Alson Faris • 

•eki meşhur Rebaux' moda müesscse
' inde atölye şefi idi. Dün resmini ve 
sözlerini koyduğumuz Madam Renee 
Louis gibi o da şimdi Maarif Vekale
timiz tarafından mukavele ile ve müte
hassıs sıfatiyle memleketimize getiril
mi~ ve Selçuk Kız Sanat mektebi moda 
atölyesi şefliğine tayin edilmiş bulu-

nuyor. 
Moda atölyesi ıefinin, kadınların 

erkek tavırlarını bırakıp tekrar kadın
laşmalarını istemesi mesleği ve menfa· 
ati iktizasıdır, diye düşündüm. Ve 
Matmazel Mauricette Alson, hareketle
rinde bu "kadın kalına,, işine azamt de
recede itina ediyor gibi görünüyordu. 

Sözlerine şöyle devam etti: 
- Kadın evine bakmah, çocuk· 

}arını büyütmeli, bir aile anneliği 
yapmalıdır. 

- BiT kadının erkek parasiyle ge -
çinmesi onun kendi başına buyruk ol
masına elbette imkan vermiyecektir; 
kadının evlenmesine elbette aleyhtar 
değiliz. Fakat Matmazele hatırlatmak 
için müsaadesini istiyorum, eski aile
de erkek paranın sahibi ve besleyici va
ziyette olduğu içindir ki kadın bütün 
hürriyetlerinden mahrumdu sanırım. 

Dedim. 
Kadınların erkek tavrrlarını bırak

malarını istiyen Parisli genç kız, kadın 
için hürriyetin o kadar lüzumlu bir şey 
olmadığı düşün:esinde idi galiba ki 
gülümsiyerei: omuzlannı ve kaşlarını 
kaldırdı. 

Matmazel Mauricette Alson her 
sözünü seçerek, dü§ünerck, durarak 
konuşuyordu. İlave etti: 

- Kadının kocasının eline bak· 
mas'ı ayıp değildir; erkek, evlen -
diği kadının ne vaziyette, hangi 
tartlar içinde olduğunu elbette bi
lir. Sonra .. Sonra, kadın buna rağ· 
men bazı cihetlerden müstakil o • 
labilir, meseli. kendi şahsi fikirleri 

olur! 
Parisli genç hanımrn bu sözlerinde 

muhakkak ki ·hususi bir maksat yoktu: 
zira bunları söylerken yüzünün çizgile· 
rinde ve gözlerinin, adamın ağzının ta 
içine bakan bakışlarında hiç bir deği • 
şiklik ve hususilik görülmüyordu. Bu· 
nunla beraber evlenen, kocasının pa • 
raaiyle geçinen, fakat kocasından ay~ 
rı, kocasından başka türlü düşünceleri 
olan bir zevce bana tehlikeli göründü 
ve o dakikada zihnimden belli belirsiz 
gelip geçen bu fikri, asla, ortaya çıkar
madım; hatta şimdi de onu hayata ka
vuşturmak isteğinde değilim. Ama bir 
kerre bu satırları yazmı~ bulundum, 
işte ... 

diden Va,ington anlaşması feshe· 
dildiği takdirde buna kartı alına· 
cak tedbirler düıünülmektedir. M. 
Norman Daviıin İtalya ve Fransa 
ile dört taraflı bir antlaıma derpif 
edebileceği ve Japonyanın, deniz 
müsavatı istemekten sarfınazar 

ettiği takdirde ileride buna iştirak 
edebileceği hakkındaki telkini a • 
laka ile kartılanmaktadır. 

devam ediyordu: 

- Hem tunu da dilt 
bir kadın evde kalınalı1' 
tey yapmıyor değildir•,p' 
işlerine bakması ba~lı b ,J 
kıymettir; manevi ~ld ~ 
maddi bir kıymet .. Eger . 
ıarıda çalı§mıt olıa e•fe 
batkaıına yaptırılma•• ~ 
retle ailenin fazla !O~ 
mesi icap edecektir. 1'• 
di evinin itini görmekl~·ııo' 
para kazandırmı§ oldui 
mamalı! ,, .:rt• 

• evr 
- Çalışmak mecburıY ıJcıİ 

kadınlar için hangi rnesle 
görürsünüz? dt 

•.ıJ 
- Kadınlar daha zı, 

lerile me,gul olmalıdır,. 
yapacakları büro itleriıll 1 ... 

b'tY 
bırakmalıdırlar. Ev1i 1 

evinde el iıleri yapmak~ 
ile bütçesine biraz ref 

b•Jit· bir yardımda buluna 1• 

muaUimliği kadınlar içıO 
gun bulurum. ~ 

Matmazel Alsona te~e1'111ııı 
Ancak üç aydanberi tstaflb ~er 
nuyor, ilk defa gelrni!· bt 
gibi memleketimizi çok 
söylüyor. ts" 

Söz, Türk hanım.larırt•1sd' 
ti. Matmazel Mauricette /'. ~ 
kadınlarının güzel gözleri b3 r 

ul ,,ıır·f ket kadınlarında az b u 
0 

Anket mevzuu ite alakalı r. 
beraber siyasi hak istiyel1 11/r 
zı, bu hakkı almı§ kada~. fi';; 
ceğini düşünerek, bu sözU Y 
vafık buldum. ~ 

Ayağa kalktık: "fsti11ts / 
D d. T b .. il •'u3 

e ım. e essum ne: (il'' 
adliyecilerin birbirlerine .~ jJJ~ 
tarı az değildir., , Cüm.lesıl11 ıt' 

Kapıdan çıktık. Ben tı1' cJ 

nu tuttum, o, Beyoğlu 
kalabalığı içine karıştı. 

Dananma piya~ 
Donanma piyangoı~ııd' 

kinci T eırin 1934 tarihı" .( 
dilen 56 cı kefidesinde >. 
ve amorti kazanan nuııt ~ 

Bu keti dede itfa olu" 
numaraları: 

6 
/ 

1275 - 8136 - 341 / ., 
- 2877 - 9352 - 972

4 \\t ı 
- 3595 - 7406 - 3011 ./ 

İkramiye isabet edeı:J " '~ .. 
ı ~, qı 
ar : 511' 'l{l\\i 

ikramiye Tertip f'ID: ~b.t; 
T. Lh·ası No: 19 1 

1000 9724 ı1 

300 8136 " 
100 5272 "' 
100 341a 81 
50 5272 1t 
50 2877 ,ı 

10 1275 'JO 
10 9871 9' 
10 3416 11 
10 5272 6 
10 9724 1' 
5 9352 16 
5 5272 16 

5 5272 '° 
5 9352 11 
5 5272 ~ 
5 1215 ıO 
5 9724 &' 
5 9871 p) 
s 5272 ,,ı 
5 3416 . ~il 

Y ukardaki tertiplerıtl ıı J ,.,,. ·r~ 
da göıterilen 11ra nuro ·ıı dt 
mütebaki aynı tertiplet_!., / 

30·11 
ra numaralarına ve ti~ 

1 .. tef 
- 3595 ~umara ı üÇ 't . • • tı . 
len amorti isabet etırıtf. b 

ikramiye ve a1J1°rt' ı-ti• 
22 ikinci Teşrin 1934 Jıtİf' d 
itibaren tediye edilece t•~" 

Amo•ti bedeli behe;11f'' 
bir türk liraıı ve on k&J 

t()t\ 

J', 

l~•i 
c,ı 

lııt 
()\, 

"~ 
~i 
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TC!JC.KiVE 

llRAAT 
6ANKA~I 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~b~D 

ı: t de ve soQulc 
Onu seneıerden' beri tanır:- ·~~· ~r . 

1 ınlıQındalci çabulc teslrinı bılırsın.ız: .. 
a ~ markasının tekeffül ettlOi ASPiRiN, sızı bun• 
dan sonra dahi memnun edecektir. 

\it - <it 
lsrarl: •• 

20 
, ••• 1~18. 
Ambalajlarda ve komprİ· 
melerln üzerinde Ef) 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

1 
İstanbul İkinci lcra .Memurlu • 

lstan bul Kumandanlığı ğundan: 
Satınalma Komiıyonu İlanları 

Muhabere alayı kıtaatı ihtiyacı 
için 300. adet telgraf direği eb'adı 
7 metre 650 fincan maa deve boy· 
nu 3 numara 32 kilometre galva· 
nizli tele talip çıkmadığından pa· 
zarlıkla alınacaktır. ihalesi 19 
- 11 - 1934 pazartesi günü saat 
15 tcdir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün Fındıklıda 
Satınalma Komiıyonuna müraca • 
atlan ve ihaleye ittirak edecekle· 
rin de vaktinde Komisyonda ha • 
zır bulunmaları. 

(302) (7854) 

İpotek cihetinden paraya çev • 
rilmeıi mukarrer ve tamamına 
bin iki yüz lira kıymet takdir olu· 

nan Kabataıta Hacı Fatma hatun 
mahalleıinde izzet pafa ıokağın· 
da eıki 2, 4 yeni 9 numara ile mu· 

rakkam maa bahçe bir bap hane
nin tamamı 22 12 934 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 14 

den 16 ya kadar dairemizde açık 
artırma ıuretile satılacaktır. Artır .. 
ma bedeli kıymeti muhamminenin 
yüzde yetmif betini bulmadıiı 

takdirde son arttıranın taahhüdü 

Sıhhat . . " Ud ve ıçtımaı 
~--I~~ .v. e sahiller 

muavenet vekaleti --------
11 

Vapurculuk 

İstanbul asliye mahken1esi ü • 
çüncü hukuk dairesinden: 

Jzmit Büyük derbendinde mu • 
kime iken ikametgahı meçhul bu -
Iunduğu anlatılan Rif at kızı F e • 
riha hanım aleyhine Hüınü bey ta
rafından açılan boıanma davaaı • 
nın tahkikatı ikmal edilerek evrak 
müçtemi mahkemeye tevdi kılın • 
mıf ve mahkeme 15 IJ 2 934 cu • 
marteıi günü saat 13.30 da tayin 
ikılınarak bu bapta tanzim kılınan 
davetiye varakası mahkeme di • 
vanhaneaine aıhrılmıf olduiun -

baki kalmak üzere 6/ 1/ 935 tari • 
hine teıadüf eden Pazar günü ıaat 
14 den 16 ya kadar keza dairemiz· 
de yapılacak olan ikinci açık art • 
tırmaıında mezkur ıayri menkul 

' \l O' d Türk Anonim Şirketi 
&ı 6 Un en; Jstanbul AcentaJığı 

sıhhat umum mü-

~ ·· kalem · Liman han, Telefon: 22925 .. u~te "'ç L evrakı matbua kağıt ve levazımı tarafımızdan veril-
li .... lg Ilı" k -
il "-t 14 una aıa ıuretiyle 29 • ikinci Tetrin. 934 Pertembe Mudanya yolu 
.l~~hil S~h~latada K~ra Mu ıtaf a Pata ıok~ğında ~stan~ul_ Lı· Bir vapur Cuma, Pazar, Sah 
~ ~ tınd ye Merkezınde m üte~ekkil Komısyonda ıhaleaı ıcra .,.ünleri saat 9,30 da ve Perıembe 

"'"L an tali 1 · ı · · · · k • llh :~tad P erın tartna mesini ve nümune erını gorme cünü aaat 9 da Tophane nhtımın • 
'-11>liği ·~ Hudut ve SahilJer Sıhhat Umum müdürlüğü Ayniyat dan kalkar. 

1 
e lllezkur Merkez Bn tkatipliğine müracaatları. (7537) Perıembe poıtalan ayni sünde N Mudanyadan oaat 14 te lotanbul. 

•- .\nk 
afıa vekil etinden: d;:nbul asliye mahkemesi al. 

'Ott •rada y . r ·ı 250 tmcı hukuk dairesinden: 
)' htJi )( d enıtt:hirde Vekalet binaıında teı ım §artı e Makbule hanım tarafmdan Un· 
t.' .konut- a ıköy kok kömürü kapalı zarf uıulü ile münakasa· 
"• .. ,Uft M kapanında yeşil tulumbada bak • 
~~ ti.inli ur. ünakasa 1/ 12 934 tarihine müsadif cumar - kal Süleyman efendinin haneıinde 
ılı •tır. l' .. ı~aal t _ıs de Vel.1let Jv. . ... lzeme Müdürlüğünde yapıl.• .. 

ıc "'ıp ... 1 mukim Yusuf efendi aleyhine açı· 
o) lllu"akk erın tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 600 ıra- d ··t d . 

ltı at te · ld v d 'r lan boıanma avasma mu e aır ar 
"~ • lkıa.1cbuı v ınınatlarının Mal San =' ığma y~t;~~ ıgına ~ı 2uhal mumaileyhin ikametgahı • 
~· '•tten eya banka kcfa!et mektubu ile hır ı te aynı gun nın meçhuliyeti hasebile tebliğ e· 

1

~t Sek ~Yvel koıniıyon riyasetine vermeleri lazımdır. Te • dilemedigvin.Jen dava arzuhalinin 
1 Qu h o arak k b 1 "\: 
'it" uıuıa . a u edilmez. .. d'" 15 gün müddetle ilanen tebliğine 

411
den •.lab~ı.t fartnameleri paraıız olarak Malzeme Mu ur • karar ver~mi§ ve arzuhalin bir ıu· 

ı ılırler. (7594) reli mahkeme divanhaneıine asıl • 
)' stanbuı ·ıı mı§ bulunduğundan 15 gün zarfın· 

~ .... 'illi rnı i emlak müdürlüğünden: da cevap vermesi lüzumu tebliğ 
1 C\'f tte: E: k' h 11 • 
1'~, f '•li •ok ~ 1 Şeyh Mehmet Geylini yeni Ahı çelebi ma a eaı- makamına kaim olmak üzere ilan 
ı/ ·S53 'btik-.1 :~•nda lamam kigi r iki kattan ibaret ve elyev_m teke~- olunur. (3607) 
~~' ,IJ:9ıo 37 3 arak kullanılan 1 3 5 No.lı mağazanın hazmeye aıt -------------

1~· 1 ~tu. ·d 24·800 hiaaesi· s81s6oo hiaaesinin bedeli olan 9449 Dr. Hafız Cemal 
~.. 1tıi "ı' ört • 2016900 
, "'t''ı. il h-.d sene ve d""rt ·· · takıı'tle nakten ve 
' tt d , "' eli o muaavı . 
'-:~,de ,aten "eola.n 1891, 27 kurut naklen veya mubadil vesıkası 
~tıd ef •ten 'Ve ~·058.410 hisse bedeli olan 992lira 58 kuru§ ta nak· 'i ~.ltt~1 rılınek fartiyle cem'an 12.333 lira 35 kuru§ bedel 
'lcs~ı~t~litı(i •~tZa.l'f usuliyle satıl acaktır. isteklilerin 3 • 12 • 934 Pa· 

l'l, leicJ·f 12 buçuia kadar 925 liradan ibaret muvakkat pey 
1 naın 1 · · · · t d' tm 1 i e erını Komisyon Rıyasetıne ev ı c e er · 

(7561) 

Dahiliye müteha11111 
Cumadan başka günlerde saat 

(2,20 den 6 ya) kadar. İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

:Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık ikametgah telefo
nu: Kandtilli 38, Beylerbeyi 48. 

dan yevm ve vakti mezkUrda mu • 
maileyha Feriha hanımın mahke • 
mede hazır bulunması ve ya vekil 
göndermeıi lüzumu ilan olunur. 

(3614) 

İstanbul Beşinci lcra Mcmul'lu
ğundan: 

Bir alacağın temini için evvelce 
hapıedilip bu kerre aatııına karar 
verilen dükkan mohilyesi 25 11 I 
934 tarhine müsadif pazar günü 
saat 9 da Beyoğlu parmak kapu 
Rumeli hanı havlusunda açık ar· 
tırma ile satılacaktır. Talip olan -
ların yevmi mahıusta hazır bulu -
nacak memuruna müracaatlrı ı -
lan olunur. (316) . 

Z AY 1 

Galatasaray Sultaniıinden 337· J 
338 senesinde aldıiım tasdikna • ı 
meyi zayi eyledim. Y eniıini alaca· 
jımdan eıkiıinin hükmü kalmadı· 
gı ilin olunur. (3642) 

Kadıköy Tarık 

775-1224 

en çok arttıran uhdesine ihale o • 
Iunacaktrr. Arttırmaya ittirak et· 
mek iıtiyenlerin mezkur gayri 
menkulün kıymeti muhammineıi • 
nin yüzde yedi buçuğu niıbetindc 
pey akçesi veya milli bir bankanın 

tem:nat mektubunu hamil bulun • 
malan lazımdır. Hakları tapu ıi • 
cillerile sabit olmayan İpotekli a

lacaklılarla diğer alakadararın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak • 
)arını ve hususile faiz ve maaarife 
dair olan iddialarım ilan tarihin • 
dan itibaren yirmi gün İ!rinde ev • 
rakı müsbtclerile birlikte dairemi· 
ze bildirmeleri iktiza eder. Aksi 
halde hakları tapu ıici11erile sabit 
olmıyanlar ıatı§ bedelinin payla§· 
masmdan hariç kalırlar. Mütera • 
kim vergi, vakıf icareai, tanzifiye 
ve tenviriyc rüsumu müşteriye ait· 

tir. Daha fazla malumat almak is -
tiyenlerin 22 11 934 den itibaren 
dairemizde açık bulundurulacak 

olan artırma ıartnameıile 934/ 
2652 No. lu do&yasına müracaatla 
mezkur dosya derununda mevcut 
mezkur gayri menkulün evsaf, 
mesaha vesaireıini havi vaziyet ve 
taktiri kıymet raporunu ıörüp an
lıyabil~ekleri ilan olunur. (3608) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Bal>ıili, Ankara caddeai No. 60 
Telefon: 22566 

Salı ıünleri meccanendir .. 
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1 1 Dün ve Yarın 
Tercüme Külliyatı ~ ,-

Bütün milletlerin en muhalleteserlerinden vü:ude getirilmiş bir kütüp· 
hanedir. 100 cilde baliğ olacak bu kitaplann 10 eserden ibaret birinci sc~isi 
için V AKIT matbaası, peıinen verilecek 236 kuruş ve .dört ayda birer lira- 1 

dı:.n ödenecek 4 lira mukabilinde abone kaydetmektedır. l 
Bu muamele Vakıt matbaası tarafından verilecek abonman kartının alan 

1 

tnrafından imzası ve tabi olduğu daire amirinin kefil suretile imzalamasile 
resmi mühüriyle mühürlenr.ıt-.. indcn ibarettir. Bunun haricinde kalanlar 
{~in bir tÜC'rann veya esnafın kefaleti de muteberdir. 

çıkan her on kitap bir seri teşkil eder ve ayn ayrı fiatlara tabi olur. 

14 üncü kitap: 

• Denizyolları • 
iŞ.LETMESi 

Accntelcrı Karaköy • Köprübaşı 
rel.42!162 - ':iırkecı Mühürdarzade 

1 tan Telefon 227 40 

lskenderiye yolu 
ANKARA vapuru 20 İkinci 

teşrin SALI günü 11 de Port-

saite kadar. (7849) 

Karadeniz Yolu 
1ZM1R vapuru 20 İkinci 

Teşrin SALI günü saat 20 de 

Rize'ye kadar. "7873,, ..................... Engerek Düğümü 
Fransois Mauriac 

Peyami SAFA 

ŞARK DEMtRYOLLARI 

Edirne için ucuz seyyahat 

Fiatı 60 Kuruş 

Tevzi Merkezi: V AK/1 Matbaası 

Dün ve Yarın tercüme külliyatından 

Şimdiye Kadar Basılanlar : 
1 - SAFO, Dode - Haydar Rifat 100 Kuruş 

2 -AiLE ÇEMBERi, Morua -1. H. Aliıan 100 
3 - TiCARET, BANKA ve BORSA, lktısat doktoru 
M~~E~ ~ 

4- DEVLET ve iHTiLAL, Lenin - Haydar Rifat 75 
5 - SOSY ALlZM: Kautski - Sabiha Zekeriyya 75 
6 - KOLLlYAT J. RASiN, H.Nazım 75 
7 - iŞÇi SINIFI IHTILALI, Lenin - Haydar Rifat 60 

8 - RURl HAYA':TA LAŞUUR, Prof. Yung - Prof. Dr. 
M. Hayrullah 60 

9 - ISFAHANA DOCRU, PiyerLoti-1. H. Ali§an 100 
10 - RASiN KOLLlYATI, il, H. Nazım 75 
11 - DELILICtN PSiKOLOJiSi, Dr. Bemard Hart 

- Dr. izzettin 50 
12 - CORlO BABA: Balzak - Haydar Rifat 100 
13 - iLKBAHAR SELLERi, lvan Türgenicv 75 

Sami Zade Süreyya 

Basılacak Olanlar: 
l - RASiN KÜLLiYATI, Cilt 111. H. Nazım. 
2 - iSTATİSTiK, Suphi Nuri. Peyami Safa 

3 - CEMiYETiN ASILLARI, Muhittin. 
4 - KAPiTALİZM BUHRANI, Profesör Piru - Ahmet Hamdi 
5 - KIRMIZI ve KARA, Standa) 

,, 

" 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

6 - lSA: Pariıı Ruhiyat mektebinde Profesör doktor Bne Sanglc - Hay. 
dar Rifat 

7 - ETIKA: Krootkin - Ağaoğlu Ahmet 
8 - lÇTlMAI KANUNLAR, Greef - Rauf Ahmet 
9 - ÇOCUK DÜŞÜRTENLER H. Gonzalve, Mcnus:er - Prof. Dr. M. 

Hayrullah. 
10 - SALAMBO, Flober - l. H. Ali§an 
11 - SAMiMi SAADET, Tolstoy - 1. H. Ali§an 
12 - DIZRAELlNlN HAYATI,A. Morua 

Sirkeci gümrüğü müdürlüğünden; 
Adedi 

1 pakt!t 
1 " 

1 
" 1 ,, 

1 " 
1 ,, 
1 ,, 
1 " 
ı ,, 

ı " 

ı " 

kilosu 
0.200 
0.900 

0.800 
0.600 
0.045 
2.500 
8.000 

23.000 
0.100 

Eşyanın cinsi 
Pirinç etiket 
Saat elektrik kuvvetini ölçmek i
çin alet 
Kundura boyası 
T asi ak keçe şapka 
Pirinç etiket 
Ağaç kundura kalıbı 
Demir el alalı 
Cilalı ağaç yazı masası 

Portatif motörlü kC\yık ağaçtan 

müstamel 
1.900 Ecnehi lisaniyle yazılmış müsta· 

mel kitap 

25 İkinci Teşrin 1934 tarihinde 
Edirnenin kurtuluş bayramı mü -
nasebetile yapılacak olan büyük 
merasime, İstanbul ve civar hal • 
kının da iştirak edebilmelerini ko
laylaştırmak maksadile, şark de • 
miryolları idaresi tarafından Edir
neye 24 ikinci Teşrin tarihinde 
fevkalade tenzilatlı bir · seyahat 
tertip edilmiştir. 
24/xı/1934 tarih cumartesi gü -

nü 1stanbuldan saat 8,45 de hare -
ket edecek olan 106 No. trene ili.
ve edilecek hususi yolcu arabala
rı ile bu seyahat temin edilecek ve 
o gün gidecek yolculara gidiş ve 
geliş olarak aşağıda gösterilen 
fevkalade tenzilatlı biletler veri • 
lecektir. 

lstanbul ve mevakifi müteca • 
viresi dahil istasyonlarla Isparta • 
kule, Hadımköy, Çatalca, Kabak
ça ve Sinekliden Edirne için gidiş 
ve geliş: 

1. inci mevki 8, - Lira 
2. inci mevki 6, - Lira 
3. üncü mevki 4, - Lira 
Çerkesköy, Çorlu, Muratlı, Se • 

yitler, Lüleburgazdan Edirneye gi
diş ve geliş: 

1. inci mevki 6, - Lira 
2. inci mevki 4,50 Lira 
3. üncü mevki 3, - Lira 
Kırklareli, Kavaklı, Ta§ağıl, 

Babaeski, Alpullu, Pehlivanköy ve 
Uzunköprüden Ediı·neye gidiş ve 
geli§: 

1. inci mevki 4, - Lira 
2. inci mevki 3, - Lira 
3. üncü mevki 2, - Lira 
Yukarıda gösterilen işbu fiat • 

lar gidiş ve geliş ücretlerile bilfı -
mum vergileri ihtva etmekte olup 
tam bilete tabi büyük yaşta olan -
lara tatbik edi]ecektir. 

4 yaşından 1 O yaşına kadar o • 
lan çocuklara 106/ 107 ve 322/ 323 
tren]ere satılan alelade tenzilatlı 

çocuk biletleri verilecektir. 

ALGOPAN 
CEVAT 

Baı ağrı 1arı, di~ ve sinir sızıları, romatizma 
• ve grip rabatssızlıklarma karşı en faydalı ve 

teskin edici bir ilaçtır • 1 • 6 · 12 lik orijinal 
madeni kuturlarda bütün eczanelerden 
arayınız. 

Sıhhatini 

MüJDE 
Afyonkarahisar Madenıuyunun 

karaciğer ve böbrek rabatsızhklarıa• ed' 
şifaihassalarındao istifade edenlerin ad 

geçtikçe artmaktadır. 

Afyonkarahisar Madens 
içenlere kolayhk olmak üzere su kadl, 
müşterilerinin yerlerine kadar gönderildi' 
ayrıca on şişelik kasalarla da su verilıO. 
UmumT Satıf Yeri; Yenipostane cı 

Aksarayh.ar hanında Hililia!lmer satış mağazasıdır. Tele 

Devlet Demir yolları 

Devlet DemiryoJları Umum 
Müdürliiğüııd 

latan bul da Sirkecide kain Antalya nakliyatı umuı11~ 
tarafından Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü n ~ 
makta olan Mesaj eri nakliyatı için tarafeyn arasında ı11e 

vele müddetinin hitamına mebni mezkur tirketin bade.o' 
müdürlük namına hiç bir muamele yapmıyacağı ilan oh.ınııf' 

7000 ton Linyit kömürünün kapalı zarfla münaka .... 
934 Pazar günü saat 15 te Ankarada idare binasında 
Tafaili.t Haydar,,.,a ve Ankara veznelerinde ikiıer lir• 
şartnamelerde :yazılıdır. 

Mün~oı cer ~oiresi ressonııııı 
nıuso~a~o sortıorı 

1 - Devlet Demiryolları Cerdairesinde 128 lira üc~ 
samlık münhaldir. ~ 

2 - Bu münhale alınacak ressam tahsil derecesi iti 
şağı bir san'at mektebi mezunu olacaktır. 

3 - En az Üç sene ressamlıkta çalıştığını elindeki " 
isbat edecektir. • ~ 

4 - Ressam, her hangi "bir makine maktaını ve proJe, 
sız yapabilecek fenni iktidarda olacaktır. Yalnız bir re•tJJI 
mek kafi değildir. • 

5 - Bu yukardaki evsafı ha iz talipler Devlet DeJll 1 

letme Umum Müdürlüğüne hitaben istida ve \!esikalarııı 
gönderebilirler. ~ 

6 - Müsabaka günü ayrıca gazetelerle ilan oluna 

• 'I 
Haydarpaşada vapur iskelesi yanındaki satış bar~,.~ 

müddetle ve aleni müzayede ile kiraya verilecektir. Mo~i~ 
11 - 934 tarihine müsadif Cumartesi gUnü işletme müfettlf "'"' 
pılacaktır. Talip olanların 200 lira teminat ile hazır bolıJ I~ 

1 ·1- o fazla izahat için Haydarpaıa garına m;fracaat arı ı ~ 

ı " 

1 " 

22.000 içi pamuk dolu yatak ve yorgan 
19.050 Yüzü pamnk mensucattan mamul 

içi ot yatı-tık 
2.500 Yün kilim 

3 ,, 71 .000 Kağıt şeker mahfazası. 

Bu tenzilatlı biletler azimetle, 
24 İkinci Teşrin 934 tarihinde 106 
ve 322 trenlerde muteberdir. Av· 
dette 25 ikinci Teşrin tarihinden 
30 ikinci Teşrin dahil tarihine ka
dar Semplon Sür'at treni hariç u • 
mumi trenlerde muteberdir. Bi • 
Jetlerin avdet kısımlarının Edir -
neden hareketten evvel yolcuların 
gişeye ibraz ederek, kayıt ettirme
leri menfaatleri iktizasındandır. 

Tenzilatlı biletler 22 !kinci Teş
rin tarihinden itibaren Şark 

Demiryollan istasyonlarının gişe • 
]erinde satılmağa başlanacaktır. 

.... del 
Akay işletmesi miidürlüğO•~,J 

Adalar - Anadolu - Yalova hattında 21 - Tetriıı• 
çarıamba gününden itibaren kıt tarifesi tatbik olunac:ktıt· ). 

Yeni tarife iskelelere asılmı~':ır. ~~ 
Yukarıda yazılı 14 kalem muhtelif eşya 12 12/ 1934 gününe mü· 

sadif çarşamba günü saat 10 da satılacağından talip olanların yev· 
mi mezkurda Satış Komisyonuna pey akçeleriyle müracaatları ilan 
olunur. (7706) 

Eskişehir belediyesinden : 
Köprübaşında kain Belediye Otelinin beş senelik icarı 31/ 10 

/934 tarihinden 20/ 11/ 934 tarihine müsadif salı günü saat on 
beşe kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile arttırmaya 
konulduğundan talip olanların tcklifnameyi almak ve şeraiti 
müzayedeyi öğrenmek üzere Belediyeye müracaatları ilan olu· 
nur. (7606) 

İstanbul, 15 İkinci Teşrin 1934 

MÜDÜRiYET 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

Nsşriyat müdürü: REFiK AHMET 
VAKiT Matbaası - İstanbul 

. Sahibi: MEHMET ASIM 

ÇIKTI 
~ İbrahim HoyiBcy tarafından çevrilen ... 

YARASA .
1 Kitabı satışa çıkarıldı. Dünya edebiyatından seçiJııl1 

özlü hikayeleri için de bulunduran bu kitabın fiyatı: 

30 Kuruştur 
1 

Tevzi merkezi: Vakit Matbaası - lstanb\J 


