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dünya . harbine doğru 

rette atıfmııtır. 'Ne. ınu a il ihh a• 
lin yeraltı sulan, ne de emperya • 
lizmin ;topu tüfeği onu berhava e
d~. 

Çünkü biz birer dütman olan sı· 
nıflara. ve kör ta biatin vahşi unsur 
larına kar§• mücadele ederek ye· 
tişmitizdir.,, 

Jsvestia şu suretle devam edi -
yor: 

" Birinci tetrin inkılabının 17 
inci yıldönümünde bütün dünya 
biliyor ki, Kızılordu, dünyanın en 
mükemmel ordusudur. Kızılordu
nun silahları, sanayiimizin elde et 
miş olduğu kudretin mahsuüdür. 
Kızılordunun te§kilat zihniyeti, 
Sovyet amelesinin ve onun men -
sup olduğu fırkanın imkanlarını 
tensik hususunda göstermiş olduk· 
ları fevkalade kudretin mahsulü • 

M. Dumerg 
Dünkü telgraflara göre Fran· 

sada bir hükumet buhranı var -
dır. Başvekil Dumerg çekilecek
tir. Bunun sebebi Dumergin ka
nunu esasiyi değiştirerek Cum • 

Dumerg bu tarh yalnız teırii 
devrenin ilk senesi için kabul et
mek, diğer senelerde Cumhurre· 
isinin kayitsiz şartsız meclisi fes
hedebilmesine imkan vermek fik· 
rindedir. Halbuki ekseriyet fır -
kası Dumergin bu fikrine kati 

surette muhalif bir vaziyet al • 

mıştır. Binaenaleyh bugün, ya • 

rın kabinenin çekilmesi emriva • 

ki olacak demektir. 

(Dcunu 12 int'I &ayfanm 4 lıncü Utunnnda) 

"Heleni hatırla!,, 
Madam Lupesko rornen kıralının 

yaverile nasıl evlenmiş ? 
Birkaç gün evvel Roınanyarun 

en yüksek makamlar.ile alakadar 
olan madam Lupesko'nun Viya -
nada, Kıral Karolwı yaveri yüzba
Antonyano ile gizlice evlendiği 
haber verilınjş, daha sonm bu ha
beıin yalan olduğu söylenmişti. 

Londra gazetelerinden biri hu 
hadi e dolayısile şu maltımatı ve-
riyor: 

"Birkaç ay evvel madam Lu • 
pesko, tehlikeye uğramaktan kor· 

karak Romanyadan çıkmıştı. Çün· 

kü madam Lupesko, demir muha • 
• 

fızlarm kara listesi içindedir. Bun· 

Iara göre bu kızıl şaçlı madam 

(Dıwrınu ıs Unclı ıı~ funın ı inci sUtununıJa) Madam Lupesko 
dür. K•zılordu kumandanlarının 
muhariplerinin askeri malumatla· 
rının seviyesi, birinci te§rin ayının 
amele kütlelerinde uyandırmı§ ol· 
duğu büyük kültür kuvvetinin 
mahsulüdür. Kızılordunun çok 

)B-,u-~-.. n-:_ü ___ O ___ k--u--w--

(llel-amı 18 UncU ııaJ fnnın 1 lnd 11Utunund3) 

Nesim Paşa yeni 
Mısır başvekili 

Kahire, 7 (A.A.) - Royler mu· 
ha birinden: Başvekalet, Nesim 
Paşa tarafından kabul edilmiştir. 
Nesim paşa, yeni kanunu esasiye 
muhalefet ettiği için bir müddet 

evvel kıralın kalemi mahsus mü -
rlüriyetinden istifa etmişti. 

Başvekalet, Nesim paşaya bu 

günkü rejimi muhafaza şartile ve· 

rilmiştir. 
Nesim paşa, 1920-21 ve 1923 

senelerinde de başvekalette bu • 

lunmuıtu. 

sA YIMIZ 
Temin miz 

·yük Faqd la 
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f~sayıfılarda ı 
Fener-Beşik
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Japonların Gizli 
34 qük gemisi kruvazör! 
haline getirilebilecek 
Vaıington, 6 (A.A.) - Nev -

york Taymiı gazetesine nazaran, 
Amerikan deniz mehafili Japon • 
larm gizli bir filo inp ettiklerine 
kanidirler. Bu filo 18 mil ıüratin -
de hakiki muavin kruvazör olan 
ve ticaret filosu bürolarına kay -
dettirilmemiş yarım düzine petrol 
gemisinden müteıekkildir. Bu su -
retle Japonyanm şimdi hepsi· en 

modern olmak üzere ve kruvazör 
maktadır. Amerika bahriyelileri 
si mevcuttur ki bunlardan 21 ta· 
nesi en aşağı 13 mil yapabilmekte
dir. Halbuki Amerikan yük gemi -
}erinden hiç bir 13 mil yapama -
haline ifrağ edilebilir 34 yük gemi
meselenin Londrada mevzuubahs .. 
edilmesini istemektedirler. 

Amerika da intihap 
Nevyork; 6 (A.A.) - Milli kal 

kın.ma siyaseti lbir huduttan öteki 
hududa kadar itimat reyi almııtır. 
tek tük bazı Cümhuriyet fırkası 
tehirleri bu modaya mukavemet 
ctmiılerse de Pensivanya, konek -
titüt ve Ohyo gibi mühim merkez
lerde mağlup olmuılardır. Azası -
nın hepsi değişecek olan mecliste 
demokrat fırkası kendi ümidinin 
de f~vkinde olarak fazla mebus -
luklar kazanını! ve yalnız üçte biri 

deiiıecek olan ayanda iıe 70 aza
lık elde elmi!lir. 

NevY,ork; 7 (A.A.) - intiha -
batın saat 7 ye kadar belli olan ne 
ticeıi ıudur: 

Ayan için: 19 demokrat, 3 Cüm
huriyetperver; 1 çifçi, l Terakki -
perver, 12 azalık şüpheli. 

Mebusan için: 208 demokrat, 
52 cümhuriyetperver, 1 çifçi, 3 te
rakkiperver, 171 azalık şüpheli. 

lngilterede işçi fırkası kazanıyor · 
Londra, 7 (A.A.) - lskoçya -

nın başlıca mıntakalarında yapı -
lan belediye seçimi, iıçi fırkasının 
kahir galebesile neticelenmiştir. 

Şimdiki halde vaziyet şudur: 
işçi ve serbest işçi: 65, Mütedil

ler: 46, Protestanlar birliği: 51 

Glaskovda işçiler, 6 fazlasile ek -

seriyeti kazanmışlardır. 
Dendeede itçilere Mottervelfde 

de 3 azalık fazla temin etmişler -
dir. 

Mottervell belediye mecli•i ilk 

defa :01.o.rak i~çi bir ekseriyeti haiz 
bulunuyor. 

Ibrahim Tali Beyin 
teftişleri 

Ankara bUyUk el~fsi Kara• 
han bir kabul reaml yaph 

Ankara, 7 (A.A.) - Sovyet ih
Tekirdağ, 7 (A.A.) - İki gün-

tilalinin on yedinci yıldönümü mü· 
denberi tehrimizde bulunan U • nasehtile Sovyet büyük elçiıi Ka-

mum müfettiş İbrahim Tali Bey rahan Hazretleri bu gece sefarette 
vilayet itleri hakkında mühim ve büyük bir kabul resmi yapmııtır. 

mufaual iza~at almıtlardır. Umu· ı ~es~i ~abulde Baıv.ekil Paıa Hz. 
mi müfettitimiz dün köylerde tel- ıle hukumet azası, bırçok mebuı • 
kikat yapmrt bugün de muhtelif lar, ecnebi sefirler ve sefaret er -
· 1 • t tk'k tt'kt f kanı ve diğer birçok zevat hazır 
ıt erı e ı e ı en sonra re a - b l 

katlarındaki zevatla Çorluya git-

mittir. 

lngiliz ordusunda disiplin 
LOndra, 7 (A.A.) -Lordlar 

kamarası kara ve deniz askerlerini 

itaataibliğe teıvik edenler hak -

Kında evvelce avam kamarası ta -

raf mdan tasdik edilmiı olan ka -

nu:ı layihasını ikinci kıraatinde 

kabul etmittir. 

Hacılar köyünde 
yatı mektebi 

Burdur, 7 (A.A.) - Hacılar kö

yünde bir yatı mektebi inıasına 

baılanmıştır. Temel atma merasi

minde vali, maarif mensupları ve 

Hacılara civar köyler heyetleri ha
zır bulunmuıtur. 

Bir poşta tayyaresi düştü 
Loenburg, 7 (A.A.) - Königs· 

berg - Berlin posta tayyaresi bu· 

raya yakın bir yerde mecburi bir 

iniş yapmıthr. içindeki beş kiti öl

müıtür. 

u unmuştur. 

Karahan Hazretleri davetlileri 
'1üyük bir nezaketle karşılamıı ve 
toplantı gece geç vakte kadar çok 
samimi bir hava içinde geçmiştir. 

Deniz görüşmeleri 
Londra, 7 (A.A.) - lngiliz ha· 

riciye nazırı M. Simon Amerikan 

deniz murahha11 M. Norman Da • 
viı ile Japon teklifleri ve müzake· 
relerin bugünkü safhaıı hakkında 

görütmüşlerdir. Bu konuşmalar • 
dan çıkan neticeye göre gerek in • 

gilizler, gerek Amerikalılar lngi • 
liz, Amerikan ve Japon deniz kuv· 
vetleri arasında 5.5.3 niıbetinin 
muhafazsını istemektedirler: 

Ceneral Gömböş'ün 
Romayı ziyareti 

Roma,• 7 (A.A.) - Ceneral 
Gömböşün Romayı ziyareti müna• 

sebetile İtalyan matbuatının ser -
detmekte olduğu mütalealardan 
çıkan netice şudur: 

ltalyan - Mac.ar dostluğu 1 • 
talyanın küçük itilaf ile olan mü • 

nasehetlerinin salahı ile kuvvetle· 
nebilir. 

Filosu!· 
M. Titülesko 

Ankara ve Sofya görüş
meleri hakkında Romen 
kabinesine izahat verdi 

Bükret, 7 (A.A.) - Ankara 
ve Sofyadan dönen M. Titüles· 
ko 17,15 te Bükreıe gelmit ve 
istaıyonda Bat vekil M. T ata -
reıko ile nazırlardan bir çoiu 
tarafından iıtikbal olunmuıtur. 

Hariciye müsteıarı M. Raduleı· 
ko, ve dahiliye müsteıarı M. Ti
teano, hudut İstasyonu olan Gi
urgiu'ya kadar İstikbale ıitmit· 
lerdi. Saat 18 de kabine toplan
mıı ve M. Titülesko Ankara ve 
Sofya görüımeleri hakkında i -
zahat vermittir. 

KISA. 
TELGRAF 

=====Haberleri · 
§ANKARA - Mecliıe KC!en bir ka· 

nun ıayihasına göre ecnebi memleketle· 
rin 'ı ıp takültelerınden me:ı:un 1'ürk ta· 
biplermin diplomaları aihhat vekaleti 
ve Univerıite Tıp fakültesi profeaör 
mecliıinden ıeçilmiı bir jüri heyeti ta• 
rafından tetkik edilecek namzetlerin hü 
viyetleri teabit olunduktan aonra Tür • 
kiye Tıp fakültesi den proiramının ay· 
ni veya benzeri bir dera ve imtihan dev• 
reıinden sonra alınmıt olduğu anlatılır· 
sa ıahiplerine tababet yapmak i:ı:ni ve· 
rilecektir. 

Kanunun ôiğer bir maaaesi yul<arıki 
hükümler1 Cliı tabiple;ine ae letmil el· 
mektedir. 

§ANKARA-Hariciye Vekaleti An
vera ve Kalaıta muvazzaf birer konso• 
loıluk, Lizbon ve Rigada da fahri kon
ıoloıluklar ihdas elmit ve lrlindadaki 
Dublin ıehrinde fahri konıoloaluiu kal· 
dırmıttır. 

§ ANKARA - Bu yıl Ankara ziraat 
enıtitülerine Suriye, Irak, lran ve Ro -
manyadan yirmiye yakın talebe ııehniı· 
tir. Gelecek sene yabancı talebenin mik: 
tarı daha artacaktır. Enstitülerde talebe 
adedi beıyüzü bulmuıtur. 

§ ANKARA - Sümer Bank tarafın • 
dan Konya Ereğliıinde kurulacak pa
muklu menıucat fabrikaarnın 16 teıri -
niaanide temelatma meraıimi yapılacak· 
tır. Fabrikada 250 tuıah olacak, me • 
mur ve amele mikdarı vaaati 650 kişi o
lacaktır. Fabrika ıenede vaaati 7 bin bal 
ye pamuk işliyecek ve imalatı 4 ila bet 
milyon metreyi bulacaktır. 

§ ANKARA-Pasıtport harçları lçnİ· 
de cüzdan bedeli ve damga resminin da· 
hil olup olmadıiı hakkında bazı mahal· 
lor tereddüt etmekte olduğundan Milli· 
ye Vekaleti vilayetlere bir tamim yapa· 
rak bez kaplı paaaport cüzdanlarından 

20, maruken kaplı cüzdanlardan 100 ku 
ruı ile, 2 liralık damga resminin de ay • 
rıca alınmaSt lazım fJeldiğini bildirmiı • 
tir. 

KU~Uk san'atlar mUdUrU 
ANKARA, 7 ( Huıuıi ) -

Küçük sanatlar müdürü Saffet B. 
lıparta. Niğde, Burdur havalisin -
de bir tetkik seyaheı.tine çıkacak -
tır. 

Yunan ceneral konsolo
luğunun tekzibi 

Arazi üzerinde ve bürolarda çalı 
kadastero memurlarının maaşların 

dekişiklik olacak · . •" 
ANKARA, 7 ( Hususi ) - ı . ocularm vaziyetlerı af'. 

Mecliıin ilk çahtmaları ııralarm .. l·~aya aınmıştı. Yeni ene: 
da tetkik edilecek kanunlar ara • bu Jayihalarda yapacakı.r' 
aında kadaıtro memurlarının üc • şiklikler belli olmam•kl• it 
retlerinin barem içine ahnma11 li- layihanın esaslarında geıı İJI 
yihaıı da bulunmaktadır. Geçen ğişiklik olmıyacağı tahdl il 

devrede Maliye encümeninin layi- mektedir. 
hada kabul ettiği esaslara göre, r· 

Tapu umum müdiir '1 • 
dıtarıda erazi üzerinde çalı9an • 'lJ ~ 

zırlayıp da Vekiller ne. 
larla bürolarda çalışanların ala -
cakları maatlarda epiyce değitik- mek üzer bulunduğu yeıı• 

k 'IA IA 'h " e 'f Hk olacak ve timdi alınmakta olan ı at ayı aıına gor ı tJf 
ücretler bareme geçitte heıaba ka- tapu grupuna ayrılacal' ' 

tılmıyacaktır. Şu kadar ki maaş 17 iiradan aşağı m~~~ 
ııiıbetlerinde itin ehemmiyeti, salahiyeti grup müdurltJ 
zahmeti, memuru itıal ettiği za - dan yukardakilerin ite . v 
mtn dikkate alınacaktır. dürlüğe ve müdürleriıı1'1 

Erazi üzerinde çabıan kadaa - heyetine verilecektir. 

Resmi binaların yapılma, onarıl 
bakılma işleri için talimatnanıe 

ANKARA, 7 ( Huıuli ) - aatları belediyelerden, b 
Resmi binaların yapılma, onarıl • 
ma, bakılma itlerinin Nafıa ba -
kanhjına geçtiği malumdur. Na -
fıa, bunun için genit bir talimat • 
name hazırlamaktadır. Talimat -
name bugünlerde Vekiller Heyeti
ne verilecektir. Bakanlık, baş mü
hendislere gönderdiği son bir e • 
mirde, talimatıı...amenin tasdikine 
kadar yapılacak işleri izah etmek· 
te, resmi binaları iki kısma ayır -
m~lit~Clır. Birinci ıMumda ~atl~ı •.:• 

Para ve kıymetli ~şya 
nakllyatlnda tenzHlt 

ANKARA, 7 ( Hususi ) -
Davı. • ..n. ...... : .. T-n-.• - 1 ·11 onun· 
dan itibaren para ve kıymetli eş· 
ya nakliyatında tenzilat yapmış -
tır. Bu tenzil8..ta göre, idarenin 
mesuliyeti altında yapılacak nak· 
liyattan her on lira ve kiisuru için, 
ıigorta tahmil ve tahliye ücretle -
ri de .dahil olmak üzere, 5 kuru§, 
mürsilileyhin veya adamının mu -
hafazaaı ve mesuliyeti altında ya
pılacak nakliyatın ber on lirasın -
da 2 kurut ücret alınacaktır. 
Emniyet umum mUdUrlü§U 

ba' mUfettişll§i 

ANKARA, 7 (Hususi) -
Emniyet işleri umum müdürlük 
bat müfettiıliğine üçüncü tube 

müdürü Naci Bey, onun yerine E
dirne vilayeti hukuk işleri müdü -
rü Halit Bey tayin edildi. 

Ankara baş mUhendisl 
ANKARA, 7 ( Husuai ) -

Ankara bat mühendisi Tahir Bey 
Sivasa nakledildi. 

MUlkiyenln yıl dönUmU 
ANKARA, 7 ( Huıusi ) -

' Mülkiyeliler birliği, birinci kanu -
nun dördünde mülkiyenin yıl dö
nümünü kutlulama itini görüt • 
. kt d' • me e :r. 

relerden, mülhak b~~ç J 
sermayesi devletle mutl 
esseselerden verilenler ~ 
tadır, birinci kHma d•b 
rın onarma, yapma, ba1' 
ni nafıa ve alakadar ba 
pacaktır. ikinci kııınıdş]ci 
da keşif paraları 50 bin r 
tık olanlarının projeleri 
tasdikinden gececektir. 
radan noksan olanJar r.s 
k::\ dp,. <>tt!"1vprp\t•ir. 

öl~Lİler ihtlklrı ehe"' 
tetkik edlliyo" 

ANKARA. 7 I ~,.: 
Memleketin muhtelif ~ . ~ 
yapıldığı duyulan yenı 
tikarı meselesi, iktisat b 
nın gözünü çekti. Baka 
leyi ehemmiyetle tetkike 

Maliyeye bir ba""' 
verilecek J 

ANKARA, 7 ( J.f d 
Meclisin bu toplam§ ~~ 
müstacelen müzakere ~ 

1 
yihalardan biri de Jllah1 
kanunudur. 

Bu layihaya nazaratl ~r 
bir banka şekli verile' 
ni projeye göre kadrod~ 
c.ak deği§iklikler etrafı 
kat devam ediyor. -'. 

Yeni nafıa "' .,,~ · 
ANKARA, 7 ( J.fıl 111" -

Yeni Nafia binasının •~,I ' 
rasimini per§em beye Y' 

Yeni TUrkotl• "'...-'! ~· 
ANKARA, 7 ( ~ ~ 

lıtanbul hayvan bor.-;~ 
miseri Kemal Turgut ·ıs 
kofiı müdürlüğüne t•f

1 

ıöyleniyor. 

TUrkofialn Mer•1" .,.J 
ANKARA, 7. . ( ti bit 6· 

Meninde Türkofı•ın d' 
açılacaktır. Şube :oıil jif'. 
fiı raportörlerinden . ,8 
Beyin tayin ediJeeei1 

1,.11 

M. TltUleskoyla hariciye 
veklllmlz 11raaında telgraflar 

ANKARA, 7 ( Huıuıi ) -
Bükreıe dönmüt olan Romanya 
Hariciye Nazırı M. Tituleakoyla 

Yunan ceneral konsolosl··~n. Hariciye Vekilimrz Tevfik Rütlü 
Helen hariciyı~ nazırı Hazretleri • Bey arasında samimi telgraflar te
nin Yunan ceneral konsolosluiun· ati olunmuftur. M. Titulesko, tel • 
da Helen kolonisi tarafından ve· grafında "görmüş olduğumuz em· 
rilen reAmi kabuldeki beyanatının salaiz miaafirperverlik, Ankarayı 
bazı gazeteler tarafından yanht yeni ziyaretimizin hatırasını unu -
olarak ne9redildiğini beyana me • tulmıyacak bir tekle sokacaktır.,, 

Atlna beledlt•• 
Muaollnlye " 

Atina, 7 - j\tİ~t~ 
l . . . t' •ınd• mec 111 son ıç ı~.... e 1'• 

zundur. , demektedir. 

vekili M. Muaolın?: 1'' 
album hediy etnıegı 1' 
mıthr. Yarın Roına1• dit' 
cek olan Atina bele 
Kocaa bu albumu rd· 
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-~~:--y--~~~--- , .9..9..'.~.2Ş,~.~~ .. :. 
Sovvet inkılabının 

~~1'lER 
ülr· 

E ~-~: .. ~urtuluşu 
fer b ıııle,iyor 
dcı 4 il clerinle • 

b· olıa"d fme Yalnız •ı- • • 

"' 

• 
on yedinci yıl 

1 ır ı ., ı onu .. k 
iŞ td(k il kı111 ld uat atta ka· 
J~ . Ho[b ık' anıfı diye •aya

fl1' ~Q 6 ~. ı bugiin bu kı • 
I b llgqn d h 

Belçika heyeti reısının sözleri dönümii 

ı Q 0401 a a alt, daha 
" 4 ora kac/ . • . r•'' le,· O)Palt bi ar ınmıftır. 

ar. . 1tıde,., r §ey olan •ıya-
nC~ e .ı frkmr§ d.. .. / 

"Gördüklerimizin hepsini taktirin üstünde bulduk genç 
Türk cumhuriyetinin büyük muvaff akıyetleri çok şereflidir,, 

Sovyet Ruaya, ba§ardığı inkı
labın 17 inci yıl dönümünü kut
lulamaktadır. Sovyet inkılabı -
nın en büyük meselesi, yeni bir 
iktı at sistemi ile İnsan fıtratına 
de {amil büyük bir deği§iklik 
yapmaktı. Sovyet rejimi insan 
fıtratını değiştirmeğe özendiği 
ve muvallak olduğu gibi İnsanlık 
da bu rejim üzerinde tesirini göı
tcrdi. Bunun en canlı misalini 
Sovyet aleminde baılıyan vatan
cılık ve milliyetçilikte görüyo -
ruz;. Bir zamanlar bir Sovyetin 
Ru•yadan memleketi imiı gibi 
bahıetmui, heyecan duyması ya .. 
ıaktı, çünkü Sovyetçiliğin beynel• 
mileliyeti, her §eyden fazla ileri 
$Üriilüyorclu. Bugün Sovyet mat
buatı: "Büyük memleketimiz" 
"Soıyaliıt ana yurdumuz.'' gibi 
tabirlere sık ıık tesadüf olunu • 
yor. Rusya, cihan ihtilali yapma
nın imkanıızlığını anladığı, tla .. 
hili tesisatını tamamlamak İde -
eliği için milliyetçi oldu. Sovyet 
hariciyesinin Ruı milli menlaat.
lerini müdala.asr, yabancı dev • 
letlere toptan kapitalist emper -
yaliıt diye lugat okumaktan vaz
geçerek onlarla teşriki mesai et • 
meıi bu yeni cereyanın bcqka bir 
tezahürü idi. 

~ lfll)2lz/ , uıunce e -
akl&~ ılei~rlerd arımızda ve ıoy
kl• 'Itır. ı e de deği§meler 

eııİ! ~o aten İnlulap d el.~ . 
g . ,1 • rı Qnlı ~ e ıgı· 

ahıııill trırı ele ... Yacagımız ıoj>ıal 
il eleği Hıfmeıidir. 
: f'fJ'ıeler. .. / 

!ii~ ) 1 foy e 8ayabi -
r . b·· 
eye! ii,ı ~fiince J ... • • 

·111 ·, lf '"'4ı/~b wegı§meıı: 
reıt• 11!ıe Q ı d.. . . d 

.. ı .. l'opt Uf unce e bir 
fıll' o, ı, b·· d ~· . 

tı~· -. egıımenın en 
ktıt ~i~ t ı. tarih tezidir. 

~ tc eıı b' 
urU '•i i,.- ıze Yalnız tarihin 

·ıı IQ ~rne • 
rlefl O l'ıp cl'"k eıren iJleri yan 
vııı ~~"" Q,..,_ o ltlekle kalmıyor. 
. l 'C(h! ~"ltQ b. b 

nkt ~ .. , bi,.. ır akıfı, olup 
ıı 11 ~~ı QnlQyıfı var. 
'lQJı f Po .. 't'/ b 
~ 0114i ""' ı akı§ıdır. 
ı ,,., eıltide b' . . .. 

"Otı/ n ızım gorti • 
ı erg" 

rı~ "ıleıQ/i • ost~ren için idi. 
~ "'lııqQ Zık bır görÜ§Ü kc;ı
Üt4 tQ • Ycıtıyordu. 
· tri ı/'lıi tetkik cemiyeti -
'~ııı .. ,..dii ... .. 
• 6• detı gu tez el inci en, me-at e;;,.~Y~ılan bir dü§ünce -
lb.ıl' "fQn ta kendiıidir. 
li~fırı,~"1arunrz deği1ti, bu
~ "'lliııııı lQ 1eıli birisi çıkıa o-

'cie b ~ 11 akamıyorıu • 

~ 'tııı.\ı I 
/tıqı,, '•, kara püıkül içi -

ı.o4>.~v • ~ ~ lq~ erıyor. Bu değifen 
~ ~r n yukarı çekilmiı 
t,ri • 

''•t e,.irı, ~~ fapkaya geçmek 
'rı~'ı[,. ır cluyğunun değiı-

Yeni Belçika Kıralı Üçüncü Le
opolt Hazretlerinin cülusunu Re -
isicumhur Hazretlerine re~men 
bildirmeğe gelmiş olan Belçika 
heyeti <lün Cumhuriyet abidesine 
bir çelenk koymuş bir kıta polis 
selam resminde bulunmuştur. Bel
çika heyeti reisi ::lyan azasından 
M. Boduen dün, PerapaJas otelin -
de bir muharriıimizi kabul ederek 
Türkiyeyi ziyaretleri ve Belçika -
Tiirldye münasebetleri hakkında 
şunları söylemiştir: 

"- Türkiyeye ilk defa olarak 
geliyorum. Bu ziyaretimden f ev • 
kafide memnunum. Bilhassa An • 
karayı çok beğendim. lsmetpafa 
kız enstitüsünü, Muallim mekte • 
bini, Gazi çiftliğini ve diğer bir 
çok müesseseleri gezdik, bilaistis
na hepsini ttt.kdirin fevkinde bul • 
duk. 

"Beynelmilel aahada dahi genç 
Türk Cumhuriyetinin elde ettiği 
büyük muvaffakiyetler, çok ıeref· .. 

ölen vatman 

Belediye imtihan tarzını 
tetkik edecek 

lidir. Bunun ba!hca sebebi Türk 
milletinin başında Gazi Mustafa 
Kemal Pa,a Hazretleri gibi bir şef 
ile, fsmet Paşa, Tevfik Rüştü Bey 
ve diğer erkan gibi kıymetli şahsi
yetlerin bulunmasıdır. 

"Sulhperverliği an'ane şekline 
girmiş olan Belçika sulh içinde ile
riliyen ve sulh için her sahada ça· 
lışmaktan geri durmayan genç 
Türk Cumhuriyetinin muvaff aki • 
yetlerini samimi bir tevecciihle ta
kip etmektedir. 

"Türkiye ile Belçika arasındaki 
dostane münasebat bütün sami -
miyetini muhafaza etmektedir. İk· 
trsadi ve ticari münasebatımıza 

gelince: serbest ticaret prensibine 
sadık kalmış olan Belçika, maha ili 
şeraite uygun iktııadi bir ıiyaset 
takip etmekte olan Türkiye ile ik· 
hsadi ve ticari münasebatın. terak
ki ve inkişafı için çarpı§maktadır. 
Kar§rlrklı hüsnüQiyete istinat ede
rek bu münasebatm her iki taraf 

imtihan var 
Ehliyeti olmıyan 
bisiklete bine· 

miyecek · 

için çok müsait bir şekilde inkişaf 
edeceğine kani bulunuyorum. E -
sasen B'elçika ermayesi uzun se -
nelerdenberi Türkiyede mühim te· 
şebbüslere giri erek Belçikalıların 
Türk milleti hakkında besledikleri 
sarsılmaz emniyeti filen ispat et -
miş bulunmaktadır. 

Her şeyden evvel, bir aanayi 
memleketi olan Belçika. sanayileş
mek azminde bulunan Türkiyenin 
iktısadi kalkınmasına şimdiye ka· 
dar olduğu gibi bundan sonra da 
azami surette yardım edcektir. 

"Hulasa,, iki millet ara11ndaki 
münasebatın istikbali hakkında 

fevkalade ümitvar olarak mem
leketime dönüyorum. Bu vesile ile 
Türkiyede bize karşı gösterilen 
fevkalade iyi bir kabulden dola -
yı çok mütehassis olduğumuzu 

tekrarlamakla seviniyorum.,, 
Belçika heyeti bu sabah Yuna • 

nistan yolu ile memleketlerine ha
reket etmiş bulunacaklardır. 

Ecnebi memurlar 
Tramvay, elektrik, tünel 

şirketinde faaliyet 
Tramvay ve elektrik ve tünel 

şirketinde birçok ecnebi memurla
rın vazifelerine nihayet verilmek 
üzcrecJir. 

1932 ye kadar Sovyet Rusya· 

, p .. '>l 
~., q4Qt Qz diyenler buluna-
~' -:10~ 6u clüıünce geri ül
'4f·Qt~,,.,~ oJ._Qbi/irdi. F eıle 
~blitı.l"tıettı•ahı değer ayrılığı • 
.. 4Q f). 'f olanlar le• yeri • 
"cl "1Jlci. '-'~i 11flCTi zaman bir 

. 'tcJ· :trtıe • d 
..._ ı, /of •ın en bahsede -
''le ete4· E et 4Q..ı •m lganiıtanda 

lı "Qr ·· 

Evvelki gün Samatyada Yedi -
kuleden ge)eı, bir tramvayın çarp .. 
masile ölen vatman Arif efendinin 
cenazesi dün Y._iizlerce arkadaırnın 
i!tİrakiyJe kaldırdmı§, Silivrikapı 

mezarlığına gömülmü§tür. 
Cenaze namazı Akaarayda Va

lde caminide kılınmıthr. Tramvay 

şirketi memurları,, vatmanlar, bi
letçiler ve arkadaşları cami avlısı
nı do]durmuflardı. Be,iktaf, Ak • 
saray, Şişli depoları namına birer 
çelenk gönderilmi§ti. Cenaze bir 
müddet elle ta!mdıktan sonar oto
mobile konmuıtur. 

Dahiliye vekaletinden gelen bir 
emirde bundan aonra biaikJetc bi -
neceklerin, otomobil ve motoıik • 
let kullananlar gibi imtihan edilip 
ehliyetname almaları mecburi ol -
duğu bildirilmiştir. Bunun için ye· 

ni belediye zahitası talimatname -
aine hükümler konacaktır. Polis 

altıncı !ube müdürlüğü şimdilik 
muvakkat bir talimatname hazır -

Jıyarak şehir meclisine vermiıtir. 

Bu talimatname on maddeliktir. 
Buna göre, bisiklet kullanmak is .. 
tiyenler ehliyetname almağa mec
burdurlar. Şimdi işliyen bisiklet 
sahipleri tayin edilecek müddet 

zarfında bu ehliyetnameleri ala • 
caklardır. Muayyen müddet için -

de ehli,yetname almayanlar gidip 
gelmeden menedileceklerdir. Ve· 

sika almak iatiyenler bir istida ile 
altıncı şube müdürlüğüne müra • 

da mekteplerde disiplin çok gev
fekti. Muallimlerin talebe üze • 
rinde otoriteıi yoktu. Bugün mu· 
allimin otoritesi calnamı§, İmti .. 
hanlar, notlar kabul olunmu§, ta
lebeJen her birinin İstidat ve li
yakatlerini anlamak 11e bunları 
tebarüz etmek lüzumu anlaıd • 
mııtır. 

Oç §İrket bu hafta fevkalade 
bir toplantı yaparak hükumetle 
müzakereye giriıecek murahhas • 
lara geniş salahiyet verecektir. Bu 
suretle murahhaslar sıksık men • 
sup oldukları şirketlerin mer~ez • 
]erine müracaat mecburiyetinde 
kalmıyacaklardır. 

Önce Sovyet gençliği içinde 
hayatta zengin olmayı iıtiyen, u· 
man yoktu. Bunların bütün dile
ği bir mühendiı, bir mütefennin 
olmaktı. Fakat bunda Rus genç -
liği namına bir leragat ve feda -
karlık yoktu. çünkü büyük bir 
servet yığmağa saik olacak her 
kapı kapanmı§tı. Onun için Sov• 
yet genci, bir servet sahibi olma· 
yı dileyeceğine devlete mümkün 
mertebe la:r.la hizmet göıterme • 
yi daha muvafık görüyor. Ve bu 
yolda muvallak olarak daha 
ilkin bir hayat ya§ıyor. Gerçi bu 
çe§İt muvallakiyetler kazanan • 
ların maa§ları küçüktür, fakat 
mevkilerinin iktız.ası olarak f e -
rah bir dairede ikamet ediyor, 
bir otomobil kullanıyor, iyi lo • 
kantalarda yemek yiyor, istira -
hat evlerinin ve ila yurtlarının 
en mükemmeline kabul olunu -
yor, demiryolları üzerinde huıu-

~ Qrc/ once fapka gi • 
'lı r. F k 
~/1 Qrılott ... a at onlar için 

1lti Qtı,i •gı feyle kavu -
~~! balı;~ Q~ 

1 
duyğu arcuıncla 

1 
1 lftJ~le ele !.'

1 
ık Yoktu. Bizim 

,-e .,"'e / g, dir. e, . 
cl ~o.._ irJ1e11 b. . . 
~i --rıQn el ırını gördü • 
ı:· cleri

11 
uyduğumuz hiı • 

cl fiuJI.. tahlil edilecek o
Q'llh_ gır,1un b · • 

~ı~ -~,,,ti ır ınkılcibın 
~f ''lt Q,.,1 an baf ha bir §ey 

O
e'1 b ı Qr•ınız. 
• q~lecli • 

11s e~~·''1 4 1• fını, leıe ben -

Arif efendinin arkadaşları ara • 
larında para toplayıp ailesine yar
dım edecekleri gibi şirket tarafın • 
dan da muavenette bulunulacak -
tır. 

Arif efendi dört ay evvel tram
vay 9irketine müracaat ederek bi
letçiliğe kabul edi]mittir. Dokuz 
gün evvel de vatmanlığa geçmi§ " 
tir. Kadime hanrm isminde bir 

Tramvay şirketi ile Nafıa Ve -
kaleti arasında cereyan eden mü • 
zakerat hakkında şirket hissedar • 
lariJe temasta bulunmak üzere Av· 
rupaya gitmiş olan tramvay şirketi 
umum müdürü M. Hanııeı, clün sa· 
bahki ekispresle İstanbula dön • 
müştür. 

M. Hanses istasyonda şirket 
müdürlerinden M. Gindorf ve şeh
rimizdeki Belçika heyeti kaı·tıla • 
mıştır. 

M. Hanseıin dönmesi dolayısı 
5ıııt' l, 

1 
Qlllot e 11t1eleri ve ter • zevcesi vardır. Fakat bundan ay • 

\ı, ~fl~ii '>lok iıteyifimden rılmak üzere altıncı hukuk mahke-
0 e,. '1 o mesine müracaat etmiıtir. Diğer 

·d ~, ele.._. i'Qcır · • d 
,ı 4illl-.rı'ri g'b:. i'Ucur yağlı taraftan da Bedia hanım ısının e 

caat edeceklerdir. Ehliyetname al· 

mak için on yaşını bitirmek §art • 
trr. Yalnız cüzdan yaptırmak için 

ile dün şirket binasında şirket er • 
kanının iştirakile oldukça uzun sü· 
ren bir toplnr.tı yapılmıştır. 

Kuzguncuk halkı 
tramvay istiyor 

J\JI. ~ l'fii'ı~i biz: 
1
1 1fliyen Oıman- diğer bir hanımla, zevceıinden ay· 
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müracaat 'denlerden yirmi bet 
kuruş alınacaktır. 

Belediye hududu içinde kira ile 

bisiklet veren müessese veya dük • 
kin sahipleri bu talimatname tat -

bik mevkiine girince on beş gün 
za.rf ında mevkileri ile hüviyetleri
ni altıncı şubeye bildireceklerdir. 

Bundan baJka bisikletlerin sağ
lam ve fenni şartlara uygun oldu· 

ğunu bildiren ve adetlerini göste • 
ren bir listeyi de aynı yere vere -

ceklerdir . 
Dükkan ve müe11eıelerdeki bi

sikletler ancak ehliyeti olanlara 
kiralanacaktır. 

Yalnız belediyece talim yeri o -
larak tayin edilen yerlerde biıik • 

Jet öğrenmek istiyenleri ehliyetna
meleri olmadan bisiklet kiralana· 

bilecektir. 

Kuzguncuk ve Paşa limanı eha
lisi namına birçok imzalı bir maz
bata ile müracaat edilerek Üskü • 
dar tramvay hattının bu iki semte 
kadar uzatılması istenmiştir. 

Bundan başka Kadıköyünde 

gazhane civarına da tramvay uza
tılması istenmişti. Tramvay şirke· 
ti bu isteği esas itibarile kabul el· 
miş, şirketin murahhas azası Nec
mettin Sahir Beyin bu hususta tet
kikat ynpıp bir rapor vermesine 
karar vermiştir. 

Bakılan veremliler 
Hilaliahmer İstanbul merkezi -

nm muhtelif mıntakalarda baktığı 
veremHlerin sayııı iki yüzü geç • 
miştir. Her veremliye günde üçyüz 
yirmi gram etle il<i yumurta veril. 
mektedir. 

si bir araba içinde geziyor ve 
bunlara benziyen bir ıürü §cyler
den istifade ediyor. 

Sovyet Rusyanın bugünkü he
ci eli, maddi müıavatsızlığı azalt
mak değil, arttırmaktır. ~ünkü 

hünerli ve mütehassis i çinin di
ğerlerinclen daha çok iyi yaşa • 
masr lazım geldiği anlaıılmııtır. 

Onun için Stalin Yol da§ en 
son lırka içtimaında bu mesele
yi ile~i sürerek, maddi müsavat 
hakkında §U sözleri ıöylemittir: 
"Bu çe it müıavat zahitlerden 
mütefekkil iptidai bir tarikata 
yara§ır. Onun sosyalist cemiye • 
tinde yeri yoktur." 

Halbuki Ja'ha önce hiç te 
ömer Rıza 

(De,amı 1% inci ayfanın 4 linch ütunuudaX 
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Harp tehlikesi var! 
-- (B.aımakalcden devam) 

Beıinci defa olarak Alman toprak 
!arının F'fansız askerleri tarafın • 
dan çiğnenmesine müsaade etmi -
yeceklerj meselesine geline, bu hu 
susta Alnlanlar çok azimkir görü
nüyorlar. Alman topraklarının bi
rinci defa iıgali, mütarekeden yir· 
mi gün sonra müttefik askerlerin 
Ren havaliıine ıirmesiydi. ikinci 
İfgal, Kapp tarafından yapılan 
hükumet darbesini müteakp Ruhr 
havzasında baılayan komünist 
iıyanının Berlin hükumeti tarafın
dan bastırılmasına çahııldığı es
nada olmuıtu. O zaman Fransız -
lar, Alman cenerali Von Watten' 
İn kumandasındaki Alman asker· 
]erinin bitaraf mıntakadan geri a
lınmasını istemitler ve buna im
kan görülemediğinden Fransız 

askerleri 1920 baharında Main 
nehri mıntakaamı İşgal ederek al
tı haf ta orada kalmıılardı. 

Üçüncü İfgal 1921 senesinde, 
Almanya 226 milyar altın mark 
tazminatı kabul etmiyeceğini Lon· 
dra konf eranaında söyleyince 
Fran11z askerlerinin Ruhr havza -
sından geri çekilmiyeceği ilan e • 
dilmekle vukua gelmiıti. Dördün -
cü iıgal hadisesi de tu idi: Alman· 
ya: mukavelesi mucibince Fran -
saya kafi mikdarda odun ve kö • 
mür vermediğinden Franaa 10 ka
nunusani 1923 mukaTeleıini fes -
hederek askeri bir kuvvetin hima· 
yesinde Ruhr mıntakasına Fransız 
mühendisleri ve memurları gön -
dermi§tİ. Bunlar oradaki kömür 
madenlerini itleterek çıkaracakla
rı kömürü Franıaya gönderecek· 
lerdi. 

Şimdi Almanlar, f&yet Fransız 
askerleri Sar mıntakaaına girecek 

olurlarsa ounun bqinci iıga.li teı· 
kil edeceğini ıöylüyorlar ve "Bu 

i§galin ne tekil alacağım tarif et • 
mekten allah hem bizi, hem F ran· 
arzlan korusun!,, diyorlar. Bütün 
Alman efkar umumiyesi tiddetle 
galeyanda dır. Bundan evvel dört 

defa vuku bulan İ§gali kabul eden 

Almanyann ortadan kalkmt oldu
ğunu ve yeni Almanyann müttehit 

bir kütle halinde bu yeni ifgale 

Maarif V ekiletinin bir tamimi 
Lise ve Orta mektep muallimleri, verecekleri dersleri 

üçer aylık bir plan halinde hazırlayacaklar 
1..ı"arif Vekaletinin bir tamimi- terinde açılmıttır. Mektepler A ve hane vardır ve 14\JO talebe oku· 

le, lise ve orta mektep muallimleri B dershaneleri olmak üzere iki maktadır. 
yıl içinde verecekleri dersleri üçer kısma ayrılmıftır. Mişon Ventora Bey 
aylık bir plan halinde hazırlıya • A dershanesine hiç bilmiyenler, Vergi itlerindeki bazı yolsuzluk 
caklardır. Buna göre, muallimler B dershanesine de az bilenler ka • ları dolayısile vekalet emrine alı • 
müfredat proğramı mucibince bir 1 bul edilecektir. Tedrisata önümüz 1 na~. üni~eraite h~kuk fakütesi pr-0 

. . . feıorlerınden Mışon Ventura Bey 
yılda vereceklerı derslerı tedrısat deki cumartesi gününden itibaren , h kk d hk"k d d'l 

a ın a ta ı ata evam c ı -
müddeti olan dokuz aya taksim baclanacaktır. ekt d. 

:ı: m e ır. 

edecekler, ve her üç ayda bir plan Yabancı•dil bilen Üniveraite TUrk llsesl tekrar a~tlacak 
halinde mektep idaresine verecek 

lerdir. Hazırlanan planlar Maarif 

Vekaletine gönderilecektir. 

talebesi 

Dil bildikleri için yabancı diller 

mektebine devam etm~yen üniver· 
ilk tedrisat muallimlerinin site talebesinin imtihanları önü -

menşeleri müzdeki cumartesi günü saat on 

ilk mektep müfetti9leri, bun • sekizde üniversitede, bir heyet hu 

dan sonra hocaların usul tedrisle - zurunda yapılacaktır. 

rinden haıka, men,eleri, ailevi imtihanı kazanan talebeler, dil 

vaziyetleri ve diğer hususi iılerile mektebine devam etmek mecbu • 

de alakadar olacaklar, ve yıl so· riyetine tabi tutulmıyacaktır. 

nunda verecekleri yıllık faaliyet 

raporlarında bunlardan da bahse

deceklerdir. 

Millet mekte pi eri 
Millet mektepleri, bu yıl Üs • 

kudar, Eyüp, Bakırköy, Beyoğ -

lu, semtlerile kaza ve köy mektep· 

Polis haberleri 

Helva avası 

İki helvacı arasında 
kanlı bir kavga 

Bebekte helvacılar arasında 

kanlı bir vaka olmuştur 

Evvelce Arnavut köyünde dük· 

ki.nı olan Mustafa iaminde bir hel 

vacı dükkanını Bebeğe götürme -

ğe karar vermi§, ve orada bir dülc
kan tutmuıtur. Dükkanın yanında 
ki başka bir dükkanda da yakın 

Haydarpaşa lisesinde 
1400 talebe okuyor 

Haydarpafada açılan Yeni lise

n:n bütün hazırlıkları tamamlan -
mııtrr. Lise diğer liseler gibi nor -

mal bir tekilde tedrisatına devam 

etmektedir. Lisede yirmi iki ders -

'Üniversiteye alınan nam
zet talebe hakkında 
Liselerde bir zümreden muvaf

fak olamıyan talebenin üniversi -
teye bu yıl da namzet olarak atı • 
nacağı haberinin yanlıı olduğu an· 
la§ılmı§tır. Vaziyetleri mevzuu • 
bahs olan talebe ancak geçen yıl
larda bu suretle ahnmıf olan tale· 
bedir. Bunlardan lisedeki imtihan-

larını verememit olanlar önümüz
deki haziran bakaloryasında üni • 
versiteye devam etmek hakkını 

kaybedeceklerdir. 

Maarif Vekaletince kapatılan 

Türk lisesi hakkında, vekalet mü· 
f ett!ılerince yapılan tahkikatta 
lisenin talimatname harici bir ha· 
rekette bulunmadığı görülmü~, 

tekrar açılmasına karar verilmi§ • 
tir. 

Vekllet mUfettltleri 

Maarif vekaleti umum müf et -
tiılerinden Burhan Ümit ve Besim 
Beyler yarın Ankaraya gidecek • 
lerdir. 

<Jnlversltede yapllan 
toplantl 

Üniversite tedris heyeti dün 
rektör Cemil Beyin reisliği altında 
bir toplantı yapmı§tır. Toplantıda 
Üniversiteye ait bazı itler görütül
mü§tür. 

Mütarekenin yıl 
dönümü 

Pazar günü lngiliz kilise
sinde ayin yapılacak 
Umuma ı....... ...uturc-KeTnnın 

yıldönümü münaıebetile, lngilte • 
rede olduğu gibi burada da İngiliz 
kolonisi tarafından Beyoğlundaki 
lngiliz kilisesinde bir ayin ve İn • 
giliz elçilğinde bir kabul resmi 
yapılacaktır. 

mukavemet edeceğini ileri ıürü -
yorlar: "Biz, Sar mıntakasında bir akrabasından Ali 'helvacılık yap -
hadiae çıkmama11 için elimizden maktadır. Dün Mustafanın çırak -

Yatağa cıgara ile 
girmiş, uyumuş l 

Yeni çarııda Tosbağa sokağın
da acem Alinin kahveıinde yatan 
acem Aziz cigara içerek yatağa 

girmif, uyumuttur. Biraz sonra e
lindeki cigara yorganı tututtur • 
mu§, yorgan yandığı halde söndü· 
rülmüttür. 

Ayine, riyaset etmek üzere, Ce· 
belittarık İngiliz baırahibi latan • 
bula gelecektir. Cebelittarık baş • 
rahibile buradaki lngiliz kolonisi· 
ni tanıştırmak üzere yarın öğleden 
sonra lqgiliz Elçiliğine ıehrimiz • 
deki bütün İngiliz l .. olcnisi davet 
edilmiılerdir. 

ıeleni yaptık. Buna rağmen Fran· 

ıızlar gene meydan okuyucu bir 

!ıarekette bulunrlaraa bundan çı • 

ları dükkanı temizlerken Ali dük-
kina girmit, 

- Burada benden batka kimse 

kan mesuliyet bize ait değildir.,, helvacılık yapamaz! diyerek kav· 
d~yorlar. gaya ba~lamııtır. Mustafa buna 

Almanya batvekil muavini olan kızmıı, Aliye bir kaç s~ı: söyleyin· 
ce döğü§me şiddetlenmiştir. Bir a· 
ralık Mustafa biçağını çekerek A· 
liyi kasığından yaralamıştır. Ya -
ralı Beyoğlu hastahanes:ne kaldı-

He11 sulhperverane nutuklarından 
dan birinde demiıti ki: 

'.Gerek biz eski muharipler, ge· 
rek yeni yeti,en nesil, harbin f e -
cayiini ıöz önüne getirerek harp 
istemiyoraak da memleketimize 
bir tenezzüh yapmak için açık yol 
yoktur. Yeni Almanya dahiline 
girmek cesaretinde bulunacakları 
görelim bakalım! O zaman bütün 

ciha.n yeni Almanyanın nasıl bir 
ruh taııdığım görecektir! Alman • 

ya öyle bir harp edecektir ki hiç 
bir milletin, hürriyeti için böyle 

bir mücadeleye girittiği görülme· 
mit olacaktır. Her bir orman par· 
çasınrn, her bir tepenin, her bir 
köylü kulübesinin kanla zapto1un-

ması lazım gelecektir. ihtiyar ve 
genç, herkes vatan topraklarına 

tırnaklarile yapıtıp kalacaktır. Ha 
tır ve hayale gelmeyen bir taassup 
il~ müdafaaya kalkacaktır.,, 

Şu halde ıimdilik vaziyet fÖ:f • 
le aörünüyor: Bir tarafta F ranıız • 

rılmıı, vakadan sonra kaçan Mus· 
lafa da biraz sonra yakalanmıı· 

tır. 

Altmu; beş yaşında kadına 
~arptllar 

Vatman Caferin idaresindeki 
tramvay arabası dün İstiklal cad -
desinde altmıı bet yaşında Ma -
dam Manniğe çarparak yarala.mı§ 
tır. 

larm asker tahtidatı, diğer taraf -
ta Almanların tehditkar sözleri ve 
hunların ortasında kıvılcım ha -
!inde yanan Sar plebisiti. Bu reyi • 
am meselesi o kıvılcımları alevlen
dirmeden halledebilecek olursa, 
dünya genit bir nefes alacaktır. 
Demek ki önümüzdeki iki buçuk 
ay zarfında daimi bir harp tehli • 
kesi içinde yaııyacağız. 

A. C. 

Bundan ba~a Kazlı Çeımede 
pamuk farikasında elektrik telle· 
ı·inin kontakt yapmasından yan • 
grn çıkmış, on bir pamuk paketi 
yanmııtır. ltfa~ye zamanında ye • 
tiştiği için yangın büyümem ittir. 

Foto muhabirimiz bir 
kaza savuşturdu 

Dün saat on bette, matbaamız
dan karşı kaldırıma geçmekte o • 
lan foto muhabirimiz Ali Beye bir 
komisyoncunun kullandığı husu -
si otomobil çarpmıttır. Ali B. atik 
davranarak otomobilin makine 
kısmının üzerine atladığı için mu
hakkak ve feci bir kazadan kurtul• 
muştur. Bu esnada elbisesi birkaç 
yerinden yırtılmıf ve elierinden 
hafif surette yaralnmıttır. Kaza, 
otomobili kullanan komisyoncu • 
nun nizam dıtı olarak yolun solu
nu takip etmesinden ve tehir da -
hilindeki muayyen sür'atten pek 
fazla bir hızla otomobilini ıürme
sinden ileri ıelmittir. 

Ankarada bulunan İngiliz se • 
firi Sir Peni Loren ve refikasmm 
da bu münasebetle bugün latan • 
bula gelmeleri bekleniyor. 

Mütareke günü olan pazar günü 
lngiliz kilisesindeki ayini mütea -
kip, cemaate malul İngiliz aısher -
leri taraf mdan yapılmış suni ge • 
lincikler dağıtılacaktır. 

Dl§er ayinler 
Umumi harpta ve Nazi Alm:ın 

ihtilalinde ölmüı Almanların ruhu 
istirahatleri için, yarın Alman ki • 
lisesinde, Tarabyadaki Alman me· 
zarlığında ve ak§am üzeri Tuton • 
ya kulübündeki şehrimizdeki Al • 
man kolonisi tarafınaan bir me -
rasim yapılncaktrr. 

İhtiyar t;lki hudut 
haricine çıkarıldı 

Geçen ıene Avrupaya heroin 
kaçırırken yakalanan ve bir sene 
hapse mahkum ol~n beynelmilel 
kaçakçı Vasili Grimalidi bir müd
det evvel hapiaten çıkmıştı. lhti • 
yar Tilki namile anılan bu ka P 

çakçı hudut haricine çıkarı1mıttır. 

ihtilill . _,,,,. 
Ticaret odasile 'I 

tacılar arası 
jjf 

lıtanbul ticaret odası ' 
cirlerinin arı:.sı açıhnııtı. ~ 
ıebep bu aym yirmi dörd . 
tatbike baılamlacak olan iJıl" 
Bilindiği üzere yumurta 1'., 
rında birer yumurta milli 

lan ve tcıkil edilecek ~ 
Türkofisin veya ticaret 
rcceği bir memurla bir . 
ve bir de yumurta taciri 
ceği mümessil bulunaca~ 
cılar bundan bir hafta e 
tunda toplanarak lbrahi~ 
sil olarak ıcçmİ§lcrdi. f 
mada münaka§alar olmu! 
murta tacirleri demişlerd~ 

" - Bir müme11il kerıdi 
kıp fahri olarak muayene 
da çabıamaz. Buna bir çıt' 
bir kaç mümessil seçeliıtııt 

Bu nokta r.olc ı-ni: .. Dlr_,.. 
lıcaret odasına müracaat 



·~ hl~;Biı töyro oôrôOiZôN=raDiiRDI 
;.; ktl ~ıs e s i n i i s ~ n ~ e re u z ot nı ı ~ tı .. 

·rıf' s ender k"· ı·· .. d" l . . 1 ... ı bı·r 
atış ' oy uyu ın eyınce, sevınç e agzın 

açarak bağırdı: " Mavro ( Dara) yı öldürdü 
~·· demek, öyle mi ? ,, 

' Uka~ \' t_ d . ~11lda e Karlı bir dağın ya- 1 dan yaralanmı,, yerde yatıyor u. 
İf ik~ıun boylu ve temiz gi- ) Köylünün ah lskenderinkinden 

tdu: Renç muharip konuşu- dnha fazla sür'atle kofuyordu. 
'"... K"" ]" •. boynunda ufak bir ~~ ~u~n 

lldırn cın dalındaki ku§u hen torba asılıydı. 
dl11 ı_' Soris ! O, benim ya- lskender köylüye sordu: 

"-llrt ı ' k' 'lan 
1 

u an okla yaralandı. _ Nereden geliyorsun? 
ku!u ,: •Yorsun .... Okadar kü- _ Trakyadan .. 

~.Seni: ~uramazsm ! - Buradan geçmenin yasak 
'<!\: b' Şımdiye kadar böyle olduğunu bilmiyormusun? 

~"d' ır kuıı vurdugvumu sen l f 1 rdu· " ın ı: Köylü güçlük e ne es a ıyo · 
'li galiba .... ?! 
·ı· ilYır O - Hayır ... 
,ır~. ·· nu ancak ben vu • Diye cevap verdi. 

h. aked d d b Soris atından yere adadı .. köy-,..la. il' onya a sen en aı-
tl\ Qtıd1!&.nc1 yok diyorlar ama.. lünün yanma sokuldu. 
~ ~U""-an dnha kücük kuşları- - Trakya da lrnn ordusuyle 

··qa~ . ? 
"·· ga başladım. kar§ılamadm mı· 
\ı.o~·· (M ) "ı! s· urnıe görsem, inan- - Kar§.ılaştım .. Ve avro 
~ ~~ ancak yelken kadar ka- isminde biriyle dost oldum. Ben 

la an büyük kartalları ve onun tarafından geliyordum. (İs
i lt~Uklarrnı vurabilirsin! kender) e büyük bir müjde get'İr
l adaş gülü~erek yürüdü • miştim. Siz onun bekçilerimisi-

~ ni~? 
~ ~~ er atından yere atladı.. 1skender bu sözleri işitince ye-.. ,~·· 
~ U!en yaralı kuşu bu ol -

•!~ 208 .. 1: unun delen oku yerden 

l!t~ 
\ Ce} 'bbta benim okumdur, So· 

11::; ak! Okumun ucunda 
r"'l{iil 
~~ \'ar .. 
l.ı · '-'-n .. d" 
'"'telld~. ı aur u .• 

erın uzattığı ok gör-

r liakk ~ "ttt ınız var .. Ben de onu 
t,~ duğunuzdan emindim. 

'1ı~ raın dım derneğe bir tür
"-dıın. 

lı~ l 

~ b-'ıtt'n ı , . s it au y~. dırım sür atıyle ge· 
~/ 11ri,, 1 Cormüşlerdi. 
~'I 'S ordu: 

L! ~tt D 

~e\>· ıı>ecen d b' te b. 1~. a amı ır okla ye-
' ka l ır:rn' • ? •'le ısın. 

' .., ... &af e uzak ..• 
~ ~"l\' 
~, . ırn oku 'k' . ı· 

~•deb· . m onun ı ı mıs ı 
'- ~ ılır 
htt enirnk· .. 

edece'"·ı de gidebilir. Fakat, 
'O h lnni ummam. 
bit alde h'ı .. .. M · ok ~ ovunme.. eş· 

')er çu ol A .. 

tı 11\deı_ . arnazsın ! Daranın 
·~ ~. k 1 t 1 tseJ.. . 0 su ar havada u-
'ıt "rı b'I y ellder 1 e vururmuş. 
lt)ı111 kaşlarını çatti .. 

'- .<\~ kerdi. 
~~d ~ihrn 
, ~ Cl.tı bir· :· Fakat, ya dost· 

,.... eta'- ı ıse .. ? 
~ti\• ~ et 

'>ıtı,t •tı ha kille! Buralardan 
~ı b~· olduğunu bütün 

~ O h l 1 
:Yorlar. 

il ltd a de b 
~ allı 1 • u dört nalla atını 
{ ttıınd'? 

t, 'd·· 1
• 

ll h u~rnan 
'-.. ~ ıtber· ·· Ve yahut ya-

tıı.. ek aı: 0

0
1mayan bir serseri. 

.. ~. 'kk 
S". 1 at et .. ! Atıyo-

th "t' 
··•ıt '· b' )tt\> •rden · 
i '.6ı atland ' ... uzakta giden at

t ~ ı.·1.tlık · ıgını gördü. 
~ ,.Q, ınand . 

bit , .'-~ağ1 tnı kı, sen de be-
1,l l\ıtan Yakından fazla gö-

ttell cırnı 
.\ıı der §sın ! 
'r tıtı Yayın 
~QI~ t •iirdiil ı omuzuna astı .. 
~l) ltttı er., 

\t . arın . 
~tılld a. ındiler 
t. en ı- · 
Qlt ' -·· I ırakyalı olduğu •oy .. 

u •ol omuzun· 

re atlamııtı. 
- Senin Mavro tarafından gel· 

diğine nasıl inanayım? 

Köylü parmağını ~östererek: 
- İ§te yüzüğü... . 
Dedi .. Ve boynundaki torbayı 

uzattı: 

- Bunun içinde de (Dara) nın 
kanlı elbisesi var. Y a1vanrım size, 
beni isken dere kadar götürünüz! 

lskender (Mavro) nun yüzüğü
nü görünce tanımıştı. Sevinçle 
haykırdı: 

- Aradığın lskender benim .. ! 
Fakat, Mnvro neden gelmedi? 

Köylü kekeler gibi konuşuyor· 
du .. Canı çok yanmıştı. Omuzu 
kan içindeydi. 

- Mavro (Dara) yı öldürdük
ten sonra, onun devlerinden biriy
le boğuştu .. Kolları kırıldı.. Ve 
hükUmdarm elbisesini bana verdi. 
Bu işe inanmanız için yüzüğünü 
benimle beraber gönderdi. 

lskender bu sözleri işitince ağ· 
zını bir karış açarak bağırdı: 

- Mavro (Dira) yı öldürdü 

demek, öyle mi? 
- Hemde benim yanımda öl

dürdü. Ben ona yol göstermişti~. 
Fakat, tali ona yardım etmedı .. 
(Dara) canıız olarak yere dü§er: 
ken, Arzames isminde dev cüsselı 
bir Kumandan (Mavro) ile boğaş· 
maya başlamıştı. 

- Sen nasıl kurtuldun? 
- Biz onları tuzağa düşürmüş· 

tük .. (Mavro) lranlı kumandanla 
d (D,. ") nın el· 

boğuf urken, ben e ara 
b• l . . d karanlıkların 
ıse ermı soy um ve 

koynuna sakfanarak kurtuldum. 
(Devamı var) 

Sıhhi muayene 
Otel han ve hamamların yeni • 

den sihhi bir muayeneden geçiril· 
mesi lüzumu hissedilmiştir. Kay • 
makamhklar taraf mdan bir kaç 
güne kadar umumi bir kontrola 

batlanacaktır. 

Kı&a 
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Nakleden: Selami izzet iii 
Yavafça söylendi: 
- çocukları da dütün. Onlar 

Süheylayı kııkana bilirler •• Hem 
onlar üzülür, hem kızcağız rahat 
etmez. 

- Mukayese yapmak huyun-
clan yazgeçmiyorlUD Selma. Her· 
halde Şakir kıskanmaz. Nermin 
de daha küçük... Hem ıen bu iti 
bana bırak. Süheyla ağzı var di
li yok, kuzu gibi bir kız. Sesi 
çıkmıyor, görünmüyor... İyilik 
yalnız sokakta kalını§ kedi köpek 
toplayıp bakmak değildir •••• 

Selma dütündü: 
"Bu kız onun umurunda değil. 

Beni tecz:übe için yapıyor. Benim 
içimi öğrenmek istiyor.,, 

Bunun üzerine rolüne batladı. 
Hayat kaygusunu bir tarafa bıra
kıp sahneye çıkan aktris oldu. 
Neşeliydi. Süheyla yemeklerini 
mutfakta yiyordu. Emretti: 

- Yerini sofraya koyun ... 
Yemekte konutmamak için 

Şakire: 

- Radyoyu aç, dedi. 
Aile kadınlığını, ev sahipliği 

rolünü mükemmel oynuyordu. 
- Süheyla için muhallebi var .• 

Evet, ıırf onun için kremalı mu
mallebi yaptırdım. 

Fanığu dü~ünüyordu. Onun 
wuwww=••=•'"'•*mm"- o 
tiaat V ekileti Limanlar umum müdürü 
Muhsin Naiın ve lstanbul Deniz ticaret 
müdürü Müfit Necdet Beyler yedinci 

dereceden altmcı dereceye terli etmiı • 
lerdir. 

yanında Şefik kaba saba bir a· 
dam kalıyordu.. İhtiyardı da. O
tuz ıekiz yaıındaydı ama, gönlü 
kocamıftı. Hisleri bunamı§tı ... 
Doıtları, ardakaıları da kendi gi
bi insanlardı. 

Hem bakalım doıtu, arkada§ı 
var mıydı? Hepsi kendi gibi o
nun minnettarı olan insanlar var
dı. Herhalde Selma onun paraıı
na csirdi, batka bir teye değil... 

Artık Süheyla ile kocasiyle ko
l nuştuğu sesle konuıuyordu. iki 
dütman. Nasıl olsa günün birin
de Sjiheylayı başından defedece
ğine emindi. Kızın asıl, merha
mete fayan olmasına kızıyordu. 
Süheyla, bu güzel kokulu eve, za
bıı a vakalarının akislerini getir
mİ§tİ. 

Selma çocuklannı tetkik edi
yo• du. Şakir güzel erkek ola
caklı. Yüzü annesine benziyor
du. Kıvırcık sarı ıaçlan bqmda 
bir hale ıibiydi. Gö:ı.leri yaradı
lııtan sürmeli ve ıüzüktü. Fakat 
on dört yatında olduğu halde 
tarih, coğrafya, hesap bilgisi 
çok kıttı. Ama usluydu, terbiyeli 
idi. Hususi bir liseye nehari gi
dip geliyor ve arkadqlarının kız 
karc\eılerini kendine hayran hı· 
rakıyordu. Hatta kar§ısmda hay· 
ran olan genç anneler bile vardı. 
Kar§ısında kızarıp bozaran kızla
rı gördükçe içinde, ıevki tabii ile, 
gurur duyuyordu. Şakir pek aptal 
değildi. 

§ ESKi MISIR KRALININ KARI • 
Sl - Bu yazı tehrimizde geçiren eski 
Mu.ır Kralı Hüseynin zevcesi Melek 
Sultanla kızı p....,... Seniluı ,,. maiyeti 

S~lma Şakiri Faruğa takdim 
etti, sonra oğlunun fikrini sordu: 

- Mütemadiyen elbiseden ve 
kravatJarmdan ba&.eden' bir •· 
dam için ne diyeyim? iman tık 
giyinir, fakat aiyindiğini aöyle
mez.. Yüzüne putra sürüyor, tır
naklarını parlabyor ••• Ciddi bir 
erkeğe yakıtır mı bu !.-

Mısrra sitmiılerdir. 

§ UMUMi YERLERDE· JNCE SAZ 
ÇALINMIYACAK - Umumi yerlerde 
ince ıazm yasak edilmesi için tehir mec
lisine bir teklifte bulunulacağı aöyleni • 
yor. Bunun halk türkülerine ıümulü 
yoktur. 

Musikimizde yapılacak 11lahat için 
hazırlıklara baılanmı§tl!'. Ankarada Hal 
kevi tarafından, garp operalanm temsil 
edebilecek bir heyet teıkil edilecektir. 
Bu heyette hem opera, hem musiki ar

tistleri bulunacaktır. 
PAHALILIK NISBETI DOŞOYOR 

_ Son bir aylık geçinme endeksine gö
re, pahalılık, umumi harpten evvelki 
fiatlara nazaran yüzde 997 niıbetinde • 
dir. Pahalılık nisbeti 929 clsnberi müte· 
madiyen düımektedir. 

§YALOVA KAYMAKAMI ALEV • 
HiNE AÇILAN DAVA - Yalovada 
otobüscü Ali Riza Efendi tarafından Ya 
Jova k;ymakamı Şefik, Belediye reisi 
Hüseyin Avni, belediye azalanndan 
Mehmet Ali, Ömer, izzet, Ahmet, sey· 
rüsefcr memuru Nadir Beyler ftleyhine 
açılan ve üçüncü cezn mahkemesinde 
görülmekte olan dava bitirilmiş, beledi· 
ye reisi Hüseyin Avni Beyin bir ay, 
seyriisefe1" memuru Nndir Beyin 3 ftY 
müddetle hapislerine diğerlerinin bera
etlerine karar ven1miştir. 

Hapis cezalan tecil edilmiştir. 

§ LiMAN ŞiRKETiNDE - Bu ayın 
19 unda toplanacak olnn liman şirketi 
heyeti umumiyesi, şirketin 934 senesi 
başından J? haziran tarihine kadar de· 
vam eden fnAliyctini yeniden gözden 
geçirecektir. 

SAHTE PASAPORT - Zabıtft, M. 
Kerol iıminde sahte pasaportla memle
ketimize giren eski bir Avusturya zabi· 
ti yakalamıştır. Bu adam, Dahiliye Ve· 
kaletinin emrile hudut haricine çıkarıla
cakbr. 

~ FOTOCRAF HABERLERi -
Fotoğraf haberlerinin ikinci sayısı 

yüze valnn Türkiye ve dünya hadisele • 
rine ait en aon :resimlerle çıktı. içinde 
musiki inkılibın!\ ait enteresan bir yazı 
da vardır. 

( F otoiraf haberleri) mecmuasmı o -
kuyuculanmıza bilhassa tavsiye ederiz. 

Selma itiraz etmek üzere iken 
vazgeçti. Şakirin yüzü annesine 
benzerdi ama, huyu babasıydı •.. 

Ama Nermin? .... Nermin tıpkı 
kendisiydi İfİ. dıtı annesiydi, bu 
yedi yatındaki kız da, kendini be
ğendirmek haasası inkiıaf a baı
Jamıştı. Gözünü aç.ar açmaz ay. 
naya koşardı. 

Bir ıün eve küçük arkada,ları
nı davet etmitti. Sofraya puta. 
tabağı geldi Tabakta yalnız iki ta
ne kremalı pasta vardı. Halbuki 
o yalnız kremalı pasta severdi. 
O pastaları baıkaları yiyecek 
diye ödü patladı. 

O zaman altı buçuk yaşmday· 
dı. 

Kremalı pastaları kaptırma • 
mak için ne yapacaktı? 

Evveli kendisi alamazdı. Ya • 
nında oturan tombul, kırmızı ya • 
naklı bir kıza döntlü: 

"Haydi misafirlik oymyalım, 
dedi. Sen ev sahibisin de, ben sana 
misafir geldim: "Nasılsın karde • 
şim? Çocuklar iyi mi?" Sen ev sa• 
hibisin pasta tabağını uzat: -Te
şekkür ederim hanımefendi. Bir 
kremalı pasta yer misiniz? Hay 
hay, mersi ... ,, 

Oyunu oynamı§tı. Bunu gören 
Selma hayran oldu. Bu çocuk ha· 
yatta rahat edecekti. 

Y ecli ya~mda eve gelen beyle· 
re göz süzmeğe başladı. 

Geceleri erken yatar, yatarken 
dadısına: 

- Erken yatmak, genç kalmali 
için bire birdir. dedi. Erken yatan• 
ların teni bozulmaz. 

(Devamı var)' 



Topal cınin marifetleri 
------------~--~-

Mersinde gizli falcılık, büyücülük 
yapan .bir hoca muhakeme ediliyor 

Mersin - Mersin mahkemesin
de bir kafası küflünün muhake -
mesine bakılmaktadır. 

Su~lu Tarsusun Şamlı mahalle -
sinde kayıtlı timdi Merainin Mah
mudiye mahallesinde oturan Mah
mut oğlu Tahirdir. Bu adamın ö -
tedenheri büyücülük yaparak bir 
1:akım 1»afdilleri ~andırdığını ha -
ber alan zabıta tertibat alarak bir 
cürmü meşhut hazırlamış, sivil 
polis Süleyman Efendile bekçi Sa 
it ve Mustafa efendiler yirmi gün 
evvel lbu adamın evine giderek 
lien"di fallarına baktırırken herifi 
malzemesile bera'ber yakalayarak 
aCIJiyeye teslim etmi!ler yapılan 
taltküiat neticesinde mevkuf en 
mUhakemeıine karar verilmiştir. 

Heyetı 'hakime 'şevki Beyin ri
yasetinde ~za Semih'a Fevzi Ha -
mm ve Ramiz Beyden mürekkep 
olarak itef~'kkül etmektedir. t.ddia 
ni~nda Cümh.uriyet müddei -
ınnY.miıi Şeref Bey l>ulunmutlur. 

dedi. Bu sırada ilaç getirmeye gi
denler geldiler. Tahir mavi bon -
cuklu tasa lopa) cini çağırdı. Bir 
de muska yapmak icap ettiiini 
söyledi. Bir muska için 5 lira is • 
tiyordu. Bize boncuk falına 5 ku· 
ruşa bakıyorum. Yedi buçuk alma 

na cinler müsaade etmiyor. Mus
ka da 5 liradan a ağı olmaz diye· 
rek içeri girdi bize iki muska ge -
lirdi. Parayı verdik cebine yerlet-

tirdiği sı.rada hüviyetimizi tanıta -
rak zabıt yaptrk,, dedi. 

Suçlu bu şahadetin temamen 
asılsız olduğunu söyledi. Diğer 
ahitler Sait ve Saffet Efendiler 

de ayni şekilde ifade verdiler. 

Bundan sonra suçlunun cürüm 
malzemesi ortaya çıkarıldı. Bu ke· 
narlı yeni kalaylanmı§ bakır bir 
,ahan 13, mavi, bir sarı, bir beyaz 
boncuktan dizilmiş bir düzüne 
boncuk, Suçlunun elyazısıyle ya-

zılı iki muska, 439751 numrolu 
bir banknottan ibaretti. Büyücü 

bunları görünece dili dola§ırgibi 

oldu. 

Bir kaza 
Tıramvay ile 

Otobüs çarpıştı 
İzmirde Güzelyalıda benzin de

posu önünde bir otobü& ve tram • 
vay kazası olmuş, bir vatman bile
ğinden ağır ıurette yaralanmıttır. 

Vatman Mehmet Efendinin idare • 
sinde bulunan 'beş numaralı tram
vay arabaaı Re adiyeden lzmire 
gelmekte iken tam bu sırada ben-

zin deposunun önünde manevra 
yapmakta olan şoför Zeki efendi
n in idaresinde bulunan benzin 
yüklü kamyona şiddetle çarpmrı 

ve tramvayın ön sahanlığı parça • 
lanmı tır. 

Bu müsademe neticesinde vat· 
man Mehmet efendi bileğinden a· 
ğır surette yaralanmıştır. 

Belediye fen heyeti tarafından 
mahallinde yapılan tetkikatta ka
bahatin şöförde olmadığım, ve 
kamyonun manevra yaptığını gö -

ren tramvay arabasını durdurmı -
yarak süratle yoluna devam ettiği 
ve kazaya sebebiyet verdiği tespit 
edilmiştir. 

illi tahkikat evrakı okunduktan 
s~nra suçlu bütün bunları inkar 
etti. Şahitlerin dinlenilmesine bat 
landı. Cürmü meşhudu yapan -si -
vil memur Süleyman Efendi hü -
laaaten şunlarr söyledi: 

Heyet kısa bir müzakereye çe- Salih Ef. Adana memleket 
kildi. ikinci celsede Tabirin haki-
1<i yaşınm bilinmesi için Tarsus hastanesine bin lira verdi 

- Tahirin büyücülül< yaphğını 
tia1>er aldık Bekçi Sait ve Musta· 
fa ' Efendilerle evine gittik. Evde 
hepsi icadın olmak ü:ıere mah§eri 
bir kalabalık vardı. Hüviyetimizi 
saklryarak Saidin falına baktıra • 
cağımızı söyledik. Bizi bir odaya 
aldılar. Sait guya bir !kıza ni~an -
lanmış !İmdiye kadar da bu kıza 
iki üç yüz lira para verdiği halde 
kız bundan yüz çevirmiş oldu. Bu
na bir büyü yapılarak çare bulu
nacaktı. Tahir buna pek iyi dedi, 
ortaya su dolu bir tas getirdiler. 
İçerisinde mavi boncuklar vardı. 
Saitle Tabirin anası çarııya ilaç 
getirmeye gittiler. 

Bu sırada bof durmaktansa be
nim falıma hak dedim. Bir şeyler 
okudu. Mavi boncuklu tasa •bakını 
ya ba§ladı. Aradan epeyce bir 
müddet geçtikten sonra daha va
kit çok erken topal cin gelmiyor 
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Bugüne kadar çıkan 

parçalann hülaıası: 

llarbiye mektebinin 
•on sınıfını bitiren genç· 
ler, mektepteki ıon gece
lerinden birinde yatak -
hanede gülüp oynaııyor -
lar; nöbetçi yüzbcqııı ge
liyo,r, gençlerle arkadaf -
ça hasbihal ediyor, kadın 
hakkında dütünceler ... 

Ergin on be§ günlük 
tu:fli Foratlaki )'enwesi -
nin yanında geçirmeğe 

hazırlanıyor. Ergin an • 
nesini, babasını kaybet -

tan sormak için icap ettiğinden 

doğduğu yer tespit edildi. Tanus· 
ta yeni Ömerli mahallesinde doğ -

mu , babasıhın adı Tahir, anası -
nın adı Şakire imiş amma nüfusta 

• 
Kumru olarak kayıt dü,mü,. Buna 

cevap gelesiye kadar muhakeme 
bırakıldı. 

Bir arabacı arkadaşını 8 
yerinden yaraladı 

Denizlide istiklal mahallesin • 
den arbacı Müslim, Kuruçayda 
kum yükletirken arabacı Süley -
man ağa ile kavgaya tutuşmuş ve 
tabanca ile sekiz el ateş ederek 
Süleyman ağayı sekiz yerinden 
yaralamiştır. Kurşunların sekizi 
de isabet etmiştir. Mahalle bekçi
si, Müslimi yakalamak islemiı, fa. 
kat silahla tehdit edilmiştir. Müı • 
lim kaçmı!hr. 

· .Yarası 

Burhan Cahit ................................ 
miıtir. Geçmif günleri dü
§ÜnÜyor. Yengeıinin vak
tiyle minicik bir kızı var
dı, timdi koca bir hanım 
olmu~tur. Erginin Edir • 
nede de amcası var
dır, vaktiyle amcatının 

iki kızından birile niıan -
lanmaıı mev%uu bahıol -
muftU. Bu kızlar neıeli 

ve tatlı hanımlardır, fa -
kat kendilerini ıırarla Er
gine kabul ettirmek iıte

dikleri için Ergin onlar • 
dan pek te hotlanmaz. 
O, kadını ele geçirmek i-

Adanada ötedenberi memleke -
tin liayır i§lerıntll<1aima ön safta 
vazife alan Fabrikatör Salih efen· 
di bu defa Memleket hastahanesi
nin mühim ve başarılması lüzum
lu ihtiyaçlarına harçlanmak üzere 
bin lira daha yardım yapmı tır. 

Salih Efendi ayrıca bir cami ve 
bir mektep yaptırmak üzere ha -
zırlıklarda bulunmaktadır. 

Ardahan, Kars ve Artvin
deki arazi yazılıyor 

Artvin, Kars, Ardahan ve ha -
valisindeki emlak ve arazi şimdi
ye kadar tahrir edilememişti. Bun· 
ların tahriri için ba.şlıyan mesai 
bir kaç senedenberi devam etmek· 
tedir. Vaktile hu havali Rus Çar· 
lığının idaresinde olduğundan bü
tün bu yerlerdeki emlakin tapuya 
raptı senelere mütevakkıf görün • 
·mektedir. 

çin yorulmak, cefa çek -
mek iıter. 

Onlar liübali, teklifsiz ve ha
fif halleriyle ona bu zevki yu • 
dum yudum tattırmaktan ziyade 

düşündürmiyecek, özletmiyecek, 
kadar kandırıyor, doyuruyor -
lardı. 

lki kız kardeşin bu halleri; 
kısla duvarları, silah §akırtıları 

ve daima emir ve kumandan ses
leri arasında büyüyen ve kadını, 

eri§ilmesi zahmete, cefaya değer 
bir ince mahluk diye bilen de -
likanlının hayallerini parçala -
mıt, onlara karşı da arzusuz, he
yecansız bırakmıştı. 

Ve zaten bu tatil onu Edirne
ye gitmekten vazgeçiren sebep • 
lerden biri de bu idi. 

Annesi yoktu. Edirneye gidip 
yerini bot bulmak dertlerini ta
zeliyecekti. 

Amcası, her zamanki gibi 

Keçiborlu nasıl yer· 
Belediye işleri-Nahiye müdürİİ 

yaptıkları - Köprüler 
Keçiburlu, (Hususi) -- Keçi

burlu, demiryolu üzerinde bir na
hiye merkezidiri. Burası büyücek 

bir köy manzarasını göstermekte • 
dir. Bina itibariyle pek geri kal • 
mı§, imar yüzü görmemi§ bir yer -
dir. Bununla beraber maden yü· 
zünden şimdiden sonra düzelme • 
si ümidi vardır. 

Nahiye de 24 köy ve 14 bin nü· 
fus vardır. Merkezde 3500 ahali 
oturmakta olduğundan belediye 
teşkilatı yapılmııtır. Burada pos
ta müdüriyetiyle inhisarlar idaresi 
de mevculur. 

Belediye l9lerl 
Belediyenin senelik geliri 4500 

lira kadardır, Yangına kartı iki 
ıu deposu yaptırılmıtlır. lki ta· 

ne daha yaptırılacaktır. Henüz 
elektrik yapılamamıttır. Tenvi· 
rat gaz yağı ile dir. Fakat, kü • 

kürt fabrikasının hitamında ora • 
dan cereyan alınarak kasaba ay -
dınlatılacaktır. 

Ahali çok sakindir. Kasabanın 
suyu, havası güzeldir. Her ma • 
hallede çeşmeler yapılmııtır. Be
!ediyenin irat olarak 8 düki.nı, bir 
hanı bir de kahveıi mevcuttur. 

Müdür Bef.in icraata 

Müdür Bekir Bey sekiz sene • 
denberi Isparta vilayeti dahilinde 

müdürlük yapmı,tır. Teaübeli 
ve iyi düşünen bir idare adamıdır. 
lataeyon tarafinda 1:J1r p1l yap • 

tırmağa başlamıştır. 

Parkın etraf mı ıık bir duvarla 
çevirtmiş ve içine ağaçlar diktir • 
miştir. Müdür Bekir Bey halkın 

ihtiyaçlarını dütünerek ona göre 
hareket etmesini bilen bir zattır. 

Nahiye dahilinde asayiıin temini, 
sokakların genişletilmesi, irfan 

cephesinin kuvetlenmeıi için ıon 
derecelerde çalıtmaktadır. Bura· 

daki yangından sonra 
dükkan geri çekilerek 
genişletilmiştir. 

Mahsul 

15 kadar . . 
çarşı ıçı 

dir. Her nevi hububat ' 
tedir. Bunlardan batk• 

cılık ta \'ardır. Cevizi ~1 
tur, Bir çok evlerde de 

maktadır. 

Bu köprüleri y•P1" 
Buradan otobüsle l.I~; 

gittim. Yol bozuktur· 

içindeki güzergahta yol 

hiç bir ıey yoktur. G:·. 
daha öte taraftan geÇ 

söylediler. Yolun iyi ol,-

ları da vardır. . ' 

Bununla beraber heptl,11' 

metre olduğundan naııl 
metine katlanmak, o kaci" 
ğildir. Yolda iki köpriİ 
tur. Kıtın seller ve ıull" 
muvasalanın kesilect~ 
yoktur. Binaenaleyh bıl 
]erin Kanunlardan ev\'el 

maıı neye mütevakkıf i9' 
sine bakılmalıdır. Akıİ . 
halk büyük bir sıkıntı iç 

deta mahsur bir halde k 

Ragıp 

Bir hamamı sel 
Birecikte üç saat :mii 

yağan yağmur Bireciiİ=' 
k11mındaki dereyi cof 

Kabaran sel. bir ~v· <fi 

ôe bUfunan (18) teneJ<e 

la. bir kısım e§yayı ıü 

türmüttür. 

Zarar bu kadarla 

o civ .. rdaki küçük h•~ 
kaplamı,, kadınlar. ke~!! 
beli dı,arıya atabıl:mıtl 
rat kıyısında; yükletil, ~ 
bulunan 40 çuval arp• ~-
sele kurban olmuttur. , 

Kubilay abidefl 
Kubilay abideıine ~ 

heykel yerine kon:mutt&Jf'; 

nunuevvel 934 te küt•t re 
Burası bir rençber memleketi • pılacaktır. 

sırma ve kılıç görmek için gümrük 
kolcusu gibi üstünü, batını arı

yacaktı. Ve nihayet iki kız kar -
det ona ho görünmek için da -
ha açılıp saçılacaklar, kim bilir, 
zabitliğine bir kaç ay kaldığı i -
çin artık bu sürüncemeli davayı 
kestirip atmağa kalkacaklardı. 

Onlara hiç haber vermeden 
bu lzmir yolculuğuna hatladığı 

için şimdi içinde gizli bir sevinç 
duyuyordu. 

Kim bilir, yıllardır yüzlerini 
görmediği halaıı ve eniıteıi bel
ki de anasının yokluğunu du -
yurmıyacak kadar sıcak bir sev
gi ile ona kollarını açacaklardı. 

Kimsesizlik, asker ocağının 

dergil terbiyesi onun ruhunu da 
sinirleri kadar katılatlırmıftı. 

Fakat böyle duyğuları ve ha
tıraları ile baş bap kaldığı za
manlar ruhunun gizli nolctalarm
da acı bir yoksuzluiun eski bir 
yara izi gibi sızladıjını hinedi-

,, 1' 
yordu. Bu yara, bu " ı,it 
na elinin !efkati, Y" tf 
dilinin tatlı ıöyleyitİ .J 

uıı • 
bir ~evgili vücudün ·rrdi' 
kunuıu ile kaybolab• 

1 
• ~ 

·tatt1"' .. 
Ve delikanlı bu 11111~ .. 

cak böyle ruhunu ya dıJ
de dinlerken duyuY0\,ıJt! 

- Hayırola batç" d"~ 
niz derindir. O kad•r 
hu! .'1 

""~' Altay ve Y ılınaı ... ;ıe,., 
vakit geçirecek bir e:_,; 
mayınca gene onun 

mi~lerdi. d,,.,, 
Üç arkada§ ha~" ,.,"1 

)at 
dan, mektep hatır• 
setmeğe ba,Iadılar· 

* "' :(. ;I• 
Ervin hangi poıı- · . • itli• 

ğini haber verıneın 

Yedi ıekiı: yıl~de 
r&rmediti eni9tet•. · 
bir baıkın yapınak. 1 

F oçaya küçük bit 
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ihtililciliğe ~~ 
Sanayi sergisi 

Lenin 17 

r llıuk v . k 
yaşında başlamıştı 

' Itri . e ıpe dokumacılık müesse-
tlt ~ı~ tanıttırdıkları milli san' at 

s tının hususi birer kıymeti vardır 
trgi . 
b· llın nt"'h· • 
ltj de 1 ; ım pavyonların • 
!bethali' d ankasının, sergiye 
hoı, i~ e açtığı kmmdır . 

I '-lonun b~. holün birleıtiği 
's,nk &ırı, kısmı tama. 
ı . asını.. . . 
trıni te . ueaseselerının fa 

. lloktaı ıhır etmekte ve bir 
l arda · 
t olıru f' .ınsana gerçekten 

'dir. n ıkırler, inanlar ver-

8trık, 
. &tlerjı~ &erek bizzat sanayi 

' Bununla beraber Çukurova ip· 
lik ve bez fabrikasının ortaya koy• 
duğu ve 4 numaradan 20 numara• 
ya kadar pamuk ipliği ve bez 
yapmakla töhret kazanmıt olan 
beyaz mallarının üzerinde bir çe· 

şit lngilii markası kullanması ve 
bu markanın altın.a frenkçe bir 

yazı yazmış olması muammasını 

hiç bir kimse halledemedi ve ken• 
dileri de bu hususta hiç bir izahat • . )ı 'le ıtı urmak ve gerekse 

Ittir k ••den .. 1 • veremediler. 
. a et rnuesaese erı • b , .. d rnek · ı lzmirin Halkapınarındaki fa • 
.. e suretıy e memle· 
~U>'Uk~-~iya~c faal ve mü • rikasında yaptırılarak, at, tayyare, 

d1ır b ır rnılli te kk··1·· değirmen, leylek, köpek, geyik 
1 • 0 , k ıe u u • 
'tt) •ern· a.nı~ bu tesis ve iı· markalarını taşıyan İzmir men.su· 
'•il Rıde en carılı bir su • cat Türk Anonim §İrketinin bu yıl 
ltr,f \>e teıhir olunmuıtur. bi.ze gösterdiği leni çetitleri, ge • 

. ~il ından işletilen · veya çen sergilerdeki mallarına naza • 
'~.~Ci~~ tnilli §eker ıanayii, ran daha olgun bir üstünlük gös • 
'd~er ur, hakır, çimento işle· termektedir. 

t·T ' lQ a. 1 müeaaeıeler İş _ Bu muvaffakıyetli ve başarıcı-
"-ıt,-\r~~a~elatındaki inki- Jık yolunda Adana bez fabrikası• 
. ~, :"' ~o~teren temsili nm Ziraat Ban~asının idaresin • 
'~ll kılatıstık malzemesi deki Adana mensucat fabrikası 
~ ~e .~nuna müstesna bir mallarının da yüzümüzü güldüre • 

\. .. :~ toz al_ıcılık vermiştir. •' cek bir surette ilerlediklerini, 
\ı/~n ıfgal ettiği hü • Bursa Hilal ipekli dokuma fahri· 

!; ".YU. k salonun methali 

'
ıt.: Y'iik 1 kasının yeni çetillerini Tümen• 
~ ıa on içine giril -• B sa Türk mensucat sanayiinin yep 

. u. salonun sonu •ta ı..· • yeni inki,af ı, battnniyelerile meş-
.ı •• nııs edilmittir. Or-
'-ll ı · hur KaramürseJin her türlü övün· 

fti.ıd •e ~ firma ve mües· + 

'
'ı-cf •n ıtıal olunan bal _ meğe aeğer ve çok ucuza satışları 

11' billnetl Jcumaılartlır, A'nkara aof· 
hQı..._ • -~I larına yazlık ceket, avukat ve 
. ~ er kamilen pamuk, ı .:"ıt d k ı .. hakimlerle ilmiye sınıfına fata ve 

, h ~tlfı o u~acı ıgı müeı • cıı.ı n~an ıfgal olu us- oda döşemeleri, perdeler yapmaJc-
~h ~ l . ......, Ç Uesaeseler araunda a yeni bir harcaroa yolu açan 

1 
l ukurova iplik ve bez Türkiye Tiftik Cemiyetinin mu • 

i , ırn· ff Ilı • .\d ır Pamuk mensucat va akıyetli batarıcıhklarını, Al • 
r '"c 'rıa bez fabrikası, Ada· tın Mekik ipekli 'kumaşlarının göz 
'~ · at f e.b ·k l 1 ki " J f 

1 
, l"ık-. rı aaı, Karamür . a ıcı par a ıgını, at 6sın zara et 

~tl"~~ti ~ .. Oryantal Karpet ve dayanıklık ifade eden kundu • 
~·~~l')>~ I> urkiye tiftik cemiye• ralarınr (18 numaralı pavyonu • 
t~ faı, ... ._ •ta fabrikası, Altın muzu her halde görünüz !.11 dave-
fjtt.. ı..:aıı T" k H . 1 i ·••e d ' ur anımları tıy e meraklıların merakını gıcık· 
'-l·· erne.... 1 '-tıı gı ve saire gibi ayan bu yıl her seneki serigler • 

. eıele . h , .. rın ölmeleri var- den daha üstün bir muvaffakıyet 

Çar üçüncü Aleksandra suikast yapanlar 
· Leninin büyük kardeşi nasıl 

ve buarada 
asılmışlardı? 

Dostumuz ve komıumuz Sovyet 
Rusya dün ihtilalinin on yedinci 
yıldönümünü kutluladı. 

Şahsiyeti, hayatı ve eseri öte
denberi uzun münakatatarı ve 
netriyatı mucip olan Ruı ihtilal ; 
cisi Vladimir İliç - Lenyin hak • 
kında ba:zı "etüt,, ler netrolun • 

maktadır. 

Çekoslavakya nasyonal - •ot· 
yaliatlerinin fikirlerini yazan 
(Çesko Slovo) gazetesinin verdi· 
ği malumata bakılırsa Çekoılo • 
vakya mütefekkirlerinden Pan 
Yan Slavik Lenyin'in hayatı ve 
T sar üçüncü Aleksandr zamanın • 
da Ruıyada ihtilal cereyan ve ha· 
reketleri hakkında bir kitap yaz • 

mııtır. 

Bu kitabın ihtiva ettiği, tarihi 
kıymeti haiz kısımlarda verilen 
tafsilata göre Lenyin ihtilalciliie 
henüz 17 yatında iken ba§lamıt • 
tır. . 

1881 senesi martında Rus 
Tsarı üçüncü Aleksandr Romano• 
fa bir suikast yapılmıttır. Bu sui· 
kasti tertip eden tedhiş teıekküHi· 
ne Lenyinin biraderi Aieksandr 
Ulyanof da dahil bulunuyordu. 

Bilindiği gibi bu suikast fail • 
]erinin arzu ettikleri neticeyi ver • 
memiş ve üçüncü Aleksandr batı· 
nı kurtaı·abilmİJ.ti . . Fakat, Ulya • 
nof ye üç..,. ~Um 
edilerek Şlüıelber1r hapiıhane•İD -
de aıılmışlardır. Suikast tertiba • 
tına dahil bulunan diler kimse • 
ter arasında bugünk'U Polonya 
r.ümhur reisi ceneral Pilsudıki de 
dahil bulunuyordu ve kUreie mah 

kum edilmiıti. 
Lenyin'in büyiik kardeti Ulya

nof Aleksandr Tsar'a ıukisat 
maddesinde tevkif edildiği za • 
man Lenyin'in babas' sağ değil • 
di. Ve ailenin idaresi yükü val .. 
desi Marya Aleksandrovna kal • 
mı§h· Bu kadının ise altı çocuğu 
vardı ve bunların en yaılııı Ulya -

nof idi. 

~~---------------------
nı temine çalıtmı§, fakat bütün 
bu eayretine rağmen oilunu, diğer 
üç arkadaıiyle birlikte idama 
mahki'ım edilmif ve asılmıttır. 

Yan Slavik'in koitabına göre 
suikastçilerin idamını mucip olan 
baılıca amil mahkeme huzurunda 
cesurane duruılara ve orada da • Tsar hükumetini tenkitten vaz 
geçmemeleridir .. 

Hatta maznunlardan bazıları, 
haklarındaki hüküm sadır olmaz • 

Lenin 

dan evel, af ve merhamet iste • 
medik1erini ve hunu milli şeref -
leriyle telif kabul etmez saydık • 
larını söylemişlerdir. 

Diier taraftan Ulyanof'un ai • 
ı .. i, al ıetemeıi huaueunda ınaz • 
nun üzerinde tesir yapmafa çalı· 
§ıyordu. Bunun. sebebi §Uydu : 
Lenyin'in valdesinin sıhhi ahvali 
ansızın fenalatmıftı. Oğlu idam 
edildiği takdirde, yüreğine inme • 
mesi ve bu suretle bütün ailenin 
peri§an olması ihtimali vardı. 

hiç bir hak vermediğini ve mane· 
vi bir sebep teşkil eylmediiini 
takdir ederim. Buna rağmen, son 
zamanlarda sıhhi ahvali f evkala
de fenala,mıt bir valdem vardır. 

Hakkımda infaz edilecek olan i· 
dam cezasının annemin hastalı· 
ğım fevkalade fenalaıtıracağına 

eminim. 

Babaaı ve yegane istinatgihı 
valdeleri olan küçUk kardetlerim 
ve kız karde,Ierim namına zatı 

haımetanelerinden, hakkımda ve· 
rilmit bulunan idam cezasını, di • 
ğer her hangi bir ceza ile tepdil 
etmesini istirhama karar verdim • 
Bu merhamet valdcmin iyileıme· 

sine amil olacak ve onu aileye ia· 
de edecektir. Ben de bu suretle, 
annemin ölümünü mucip olmak 

ve bütün bir aileyi betbaht etmek 
gibi bir vicdan azabından kurtul • 

mu' olacağım .. ,, 
Bu istidanın Tsara verilmemi§ 

olduiu kuvvetle muhtemeldir. Ve· 
rilmiş olsaydı bile ken.disine sui· 
kast tertip etmit olan dört kişinin 
affı cihetine gidip gitmiyeceği 

şüphelidir. 
O zamanki Rusya dahiliye na• 

zırı D. Tolstoy idam hükmünün 
infazı hakkında Tsar'a verdiği ra· 

porda diyor ki: 
" •.. Şlüsber1ı hapishanesinde 

bet idam cez~aııun birden icraaı 
için kafi büyüklükte yer olmadı -
iından yalnız üç kiti için dara • 
jaçlan hazırlanabilmittir. idam 
yerine evvela Generalof, Oıipa -
nof ve Andryutkin çıkarılmıtlar -
dır. Bunların üçüne idam kararı 
leblii olundu. MahkUmlar ara • 
larında veda1aıtıktan ve hayli ö
püttükten 1<>nra metin adımlarla 
darağaçlarma doğru yürüdüler . 
idam hükmünün icrasından ·evvel 
Generalof ve Andryutkin " yaıa • 
ıın milli irade!,, diye bajımıış • 

lardır. Ayni ıuretle Oıipanov da • 
hi bağırmak istemit se de ilmijin 

litij • ıtd 
1
tt hu mu ve yenilikler gQ&termi' olan Faik 

~l •ıtlar1 eıseıelerin bize ta- Ruten ve Eyüp Sabri Beylerin ge· Mariya Alektandrovna, yavru· 

Kendisini mahpushanede ziya· 
ret eden amcası bunlardan bahse • 
derek Tıar'dan af dilemesini rica 
ediyordu. Rus inkılabından son· 
ra Şlüselberg hapiıhanesin -
de yapılan tetkikat neticesinde 
Ulyanof'un, Tsar'a hitaben, af 
talebi sadedinde yazdığı istida 
dahi bulunmuıtur. Mahkum di· 

yordu ki: 
boiazına geçirildiiinden muvaf • 
fak olamamıttır. ~ ~ h • ı , 1 ~ili· goz önünde tethir lecek yıllar için bize bir çok yeni su tehlikede bulunan bir annenın d}rı hu, ı •an'at eserlerinin şeyler vadettı.klerini kaydetmek sarfedebileceği bütlin ıayreti ıar• "Yaptığım suçun bana, af ve 
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1 

k .., .. merhamet talebi zımnında zatı Mücrimlerin cenazeleri ipten 
!Us:>h • ırer ıymetı bu- lazımdır. federe oğ un.u urtarmaga ugrat· e ~ eıızdir mıc nüfuzlu ıahsiyetlerin yardımı· hatmetanelerine müracaatım için ( Lütfen sayıfa11ı çeviriniz) 

l 
"~l' · Kadri Kemal ,. -~--------,--~~-----~~-ti~'· --~-----~---~-~=~~=~~~~~.~~d~.~-~d~k~-~k07 b kd ıl~ım.Sahl~nu•n~m~ma· lı~b~~mM~llil~ 

~ı. e tut- 1 geçire geçire kıyı sıra yürüme- a b ye ı ya9ın a ı ız u a ar 
.\ llıadığı bir •evinç ğe batladı. büyümüt miydi. ıallah. Akıama doğru Kimil Bey de 

C\t Y . y . . 1 . ld'kten Sevı'nçten go···lerı' yaıaran küçük kızı Sevimi de elinden tu-
)1"' Ql 

0 
.. 

1 
oıunlu bir deniz kokusu ıerın engesının zmıre ge ı .. 1'ld ... a:r b d d b 0 k ld ğu bili yenge••' o ... a •arılmıı, l·çeri ıürük· tarak geldi. 

,
1 
'n h Yıllardan beri ir ilaç gibi ienzini oktuyor u. sonra a ır ızı o u nu • .. .. dııtı ayrarna b. Bu tenha Akdeniz kıyısı yemye- yordu. Fakat o her halde küçük Jiyordu. Biraz evv~' kopan fırtına bir ıı.. •tı b ır mektu· daha tazelendi. ~~ ı( ı.., il akraba çoc:u • şil bahçeleriyle ne güzeldi. De- olacaktı. Yıllann biriktirdiği kanılma· dit·lı,,lita; 11ılıyacaklardı. likanlı içindeki heyecanı baıtır· Ergin bu ptkınlıkla bir adı· mıt bir aile 1evgiıinin bütün cot- Vazife ile hemen bütün lzmir 

d~ 
1 
~•ld • ta.. içinde d .. ... . mak için bu yeni gördüğü yqil, mını içeri atarken genç kız onu kunlufu ile konuf111aktan çok ba- kazalarını dolaıan Klimil Bey 

l,~ l •Rene neıeıi k~ı:::= j mavi dekorla meığul görünüyor, gördü ve bir laıt çevikliği ile fi. kıprak ve hatti koklaprak bir de çok dejiifmiıti. O akşam Fo • 
• •d bacaklarınııi birbirini kovalıyan leden 11çnyarak eliyle batını tu· zaman durdular. çanın bu küçük evi bir bayram 
S~lt ~ bir ili teli.§h adımlariyle beyaz evin ta tuta bodur ağaçların arkaaın - Bedia Hanım bir mektep "O· ve düğün havasiyle doldu, tat • 

t)\ q halt' ~nıura sordu: . . ~ 't ~... ııııı !(• ·ı bahçe duvarına kadar ıeldiğını dan içeriye kaçtı. cuiu olarak bıraktığı Ergini böy- tı. :··~.::· •mı Bey ne- farketıniyordu. Delikanlı büıbütün tatınnıı • )e ıerpilmiı, geliımif, Harbiye Ergine ne zamandır mütehaı-
t ~ ~qı.ı:fu. elini kaldıran Bahçenin aralık kapısından ha· tı. üniforma11 içinde genit omuzla- ıir kaldığı bu aile havaıı içinde 

• '>. •• g·!•ıillikler içinde ıım uzattı. Acaba yanlı! bir yere mi gel· n biraz daha kıılınlaımıı görün- yılların ruhuna aıilidığı kimse • 
it• 'ilı. ~..... ">terdi: Durdu. miıti. ce ıaıırmıı kalmııtı. Onun deifü· sizlik acılarını unuttumıuıtu. 

l' g .. qıı Koru gibi sık ağaçların gölğe- d b · 1 · 1 l k · h ö B d. H · H f ~~ il~~•a •• ı _çatılı yeni evde. b" k.. y olaa gör ilğli u giıze genç mıyen ya nız o par a ııya ı z. e ıa anımın anneoı, a ı • 
'- '" ~ .. ıınou d lediği bu geni~ bahçenin ır o- kız Dramada mini mini bıraktı • leri idi. za Hanım bu akıam çocuk gibi 

11. ' "" ... '~tt·ı: ,,a. oğru ba- 1 b. k "' t n ag"'a ~ ~'>~·'"~di ~ ıesinde genç ır ız agaç a • • ğı Aysel miydi. Ergin de hafızasında ıüler olmuıtu. Ergini görmesi ona bü-
b Q• il ca gerdı'g"'ı· fileye uzanmıt hır - · · k · · d.. · 1" · b' k d 1 ak t •• D h h 1 l < ıy ' •• •· içeri girıp gınneme ıçın u • yiız u, ınce ır a ın o ar ya· un rama ayalmı alır atınıı • 

~tiı, :;:ıu. once buralar· şeyler dikiyordu. ıünüyordu ki, yandan hızla bir ııyan yengeaini solmuı, çökmüı, tı. Rumelinin eıki ailelerinde 
w_. 11teıin· Delikanlı durakladı. ld d l"k 1 w • ı'htiuarlamı• buldu. aörülen o ıaalamlık yatlı kadı • ~'Q... -ı ın hayalı.nde . . k ıl kapı açı ı ve e ı an ı yengesı • , :r • 

11 

~ ,,. Acaba yengesının ızı as "'- 'c1· .. ··••iki .. .. .. nin bir çılğın sibi bahçeye fırla. ilk heyecan dalgaları gelip nın yüzünü hatta kızı kadar bu-

ııı..7' • ue yuzunu bu mu idi. '&... llteternedı· . • ı ··ı ı··ı dılını gördü. geçtikten ıonra ayrılık yıllarının ruıturmamı§tı. 
•il' -. • Dramada mini mını, u e u e -ıiıini elden ele siyah .açları boynundan aarkan - Yavrum, Erginin, an. hafızalarda ezber kalan acı, tat· 

(Devamı var)~ 
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Kadınlar Ada • Glln doğuşu 
Güo batısı 

Perşembe Cuma 
a 2cl Tcşrm !l 2CI Te~riD 

! 9 RECEP 30 RECEe 

6.40 6.41 . 
17.0f l l ,:'i8 

KUMARBAZLAR 
Sabah namazı 5.40 5,40 
Oğle namuı tt .58 1 t .:18 
ft lndl namazı l .C..41 14.40 
Akşam namazı iM? 16,56 

Kumarda paranın ıekli ve kıy
meti kalmaz ... 

Onun para11 onun kendiıidir. 

Para biraz odur. Kaybedilen 
zorla alınır. Kazanılan geri ve • 
rilmiı gibi gelir. 

Kumar birine kartı oynanmaz. 
İnsan kendine kartı, kendisiyle, 
kendi kendine oynar. 

Kumar bir iç mücadelesidir. Bu 
mücadeleyi sevki tabiinizle dima
ğınız arasında arzunuz doğurur. 

Eğer kozun muvafakati oyna • 
Jınız veya bakara da beıe çekti . 
~= ~ize iyi ettiğiniz zaman, dimağı· 
nız itler .. Taliiniz olduğuna ıev • 
nirsiniz. 

itte kumarın nazik noktası: 

Tali ... Talili olmak .. Talii yaver 
gitmek ... 

Bu ne göz kamaıtırıcı bir tey • 
dir! 

insanın talii olduğu zaman, 
gözlerinde güneşler vardır. Kaza
nılan paranın ehemmiyeti yoktur. 
Ehemmiyeti olan tey, taliinizin 
yardımıdır. 

Yüz kurut kayb: Sözü bile ol • 
maz .. 

Elli kuruş kazanç: Doyulmaz 
sevinç ... 

Hem hakiki kumarbaz hiç bir 
zaman kaybetmez. Ya kazanır ve· 

indirildikten sonra siyasetgaha 
1evirof ve Ulyanof getirildi. Bun· 
lar da darağaçlarına cesurane ve 
~akinane yanaşmışlardır. Ulya • 
nof salibi öptü ve fakat Şevirof 
papası itti . 

Kardeti Aleksandr idam edil
diği zaman Vladimir, yani, asıl 
Lenyin'in Üniversiteye kabul e· 
edilmemesi tehlikesi mevcuttu. 
Maamafih bakaloryasını verdiği 

lise direktörünün yardımiyle buna 
da kabul edildi. 

Bu hususta Lenyine yardım e • 
de9 f yodor Mihayloviç, yani, 
Lenyin'in 1817 senesinde yıktığı 

Kerenıki'nin babaaıydı. 

Krenski - Fyodor Mihayloviç 
lise tahsili sırasında Lenyin'in e· 
clebiyat muallimiydi. Bu hususta 
elde edilen vesikalara göre Lenyin 
edebiyat mualliminin nazarı dik • 
katini muharrer olmak için lazım 
gelen kabiliyet ve vasıflariyle çek· 
mitti. F. M. - Krens}<i Lenyin'in 
dütünceli bir surette yazı yazdığı· 
nı, fikirlerinin tam olduğunu, tet· 
rih ve tahıillerinin veciz, açık ve 
sade kelimelerden mürekkep bu • 
lunduğunu beyandan sonra diyor 
du ki: 

"Leniny'in ne mektepte ve ne 
de dııarıda, ne sözle ve ne de ta· 
vırlariyle mafevklerinin memnu
niyetsizliğini mucip bir halde bu· 
lunduğu görülmemttir. 

Lenyin'in ahval ve hareketlerini 
yakından tetkik etmek fırsatına 

mazhar olduğumdan onda hususi 
bir kapanıklık, mektepte arka • 
daılarından uzak kalmak arzusu • 
na ıahit oldum.,, 

Halbuki gerek bir muallim ve 
gerek daha bazı kimseler bu saha· 
da Lenyin'i fazla methetmektedir· 
ler. Çünkü, aralarında kız kar
detlerinden biri de bulunan bir 
~ok tahit Lenyin'in daha mektep· 
teyken otoritelerden nefret ettiği
ni iddia etmektedirler. 

"· "· 

SAŞA GITRİ' den 
ya kazanmaz. Kumar masasına 
bıraktığı para kaybolmuf para de· 
ğildir ... 

Yar.sı ı(Jamaıı 18.:-13 1831 
im sat 4.57 .5.5Q 
Yılın ıı t çen gü nleri 311 312 
Yılı n kalan ı,:llnlerl S4 53 

L _J 

BORSA 
Paranın kaybolmasına imkan • 

yoktur.. ı l 1 H~z:ılarında \lldı?. ışareti olanlar üzer-
l crınde 8 - . l O da muamele görenler· 

Muvakkaten uzaklatır. 1 dir.J Rak~mlar k a.panış fiatlarını l{ÖSterir· 

Hakiki kumarbaz para kaybe- . " k t (S t 
der, ki çünkü ertesi gün gene oy· 1 ~~ ~) 1 
nayacaktır 1 * Londra ot7, - • Viyaaı :t3. 50 · * :\cvyorlc 126. • • * Ma'.l riı 17, -

, :,. :,. :,. * Parls 170. - * Bertin 46• _ 

Şimdi yanıma gelin de benimle 
beraber oynayanlar~n yüzüne ba
kın .. 

Bu görülecek bir manzaradır . 
Bakınız. Öyle bir an gelir, ki 

hepsi biribirlerine benzerler. Dik· 
kat ediniz .. İtte timdi biribirlerine 
benzeyeceklerdir. 

N_aııl ! .. Gördünüz mü? .. Oyu· 
nun teıadüflerin yardımına bağlı 
olduğunu anlardı, her kumarbaz 
ötekinin ayni olur. Derece konul -
sa, ayni tarzda oldukları da mu .. 
hakkaktır •• 

Gözleri yerinden uğrar. 
Ağzı yarı açılır .. 
Yüzde ümit, endiıe vardır .. 
Bakıtların ifadesi büyür. Hem 

bu anın bir an evvel bitmesi, hem 
de bitmemesi, de.vam etmesi iste· 
nır .... 

Her kumarbazda bir helecan 
vardır: Oyun bitsin ve bitmesin 
helecanlıdır. 

iskambiller yerde ... 
Yüzlere bakın~·· Herkesin maa· 

kesi çıkmı~tır. Hepsi başka bir 
adamdır. Tınetler ortaya dökülür. 

Bu kalabalıkta herkes ayrı bir 
ferttir. 

Dikkatli bakmağa lüzum yok 
artık .. Kartımızdakiler hicapsız ve 
makiyajsızdır. İçleri olduğu gibi 
dıtlarına vurmuıtur. 

Herkesi olduğu görürsünüz. 
Şu kumar oymyan biraz deli 

mi? 
Haris mi? 

Kibirli, azametli mi? 
NamU1lu mu? 
Mahcup ve kaygulu mu? 
Dikkatli bakmağa hacet yok 

dedim ya: !Öyle bir göz atmak ka
fidir. Ne biçim adam olduğu anla· 
tılır.. • 

31- :,. • 

Her kumarbaz kazanmak için 
oynar. 

Y alynız bazılarının yegane 
zevki yalnız kazanmaktır. 

Bazıları da kazançlarından bir 
feyler ümit ederler. Kazanacakla· 
rı paranın ıarfedilecek yeri var -
dır. 

Oynayanlara dikkat ediniz. Ki
min kazanmak zevki için, kimin 
kazanacağı paı;ayı ıu veya bu yere 
sarfetmek ıçın, oynadığım da 
anlarsınız ... 

Söylediklerime ınanmıyorsu· 

nuz? Neden? 
Öyleyse biraz sabrediniz. 
Bekleyiniz oyun bitsin, sonuna 

ersin ve masadan kalkarken dik . 
katli bakınız .. 

ister yavaşça. ağır aiır kalk
sın. isterse bir hamlede, hızla ye
rinden fırlasın .. 
Ayağa kalktığı zaman onu tanı· 

yamazaınız .... 
Kumar masasında kumar oynı

yan adam baş.ka, içimizde oturup 
dolatan adam baıkadır. 

•. Mllino 214, - * VarŞOVI 24, -
• Brüksel ı ı 7, - * Buda peşte ~6. -
• Atlna 24, so • Bütrcs ~o. -
• Cenevre 820. • • • ll el~rat :i6, -
" Sofya 94. - * Yotohama 34, -
• Amsterdam 1, 1734 • Altı o 930, -

ı !>. ı ı ıs * J\Jccldiye liS, -

'--===-::-:::="=-~~.......;· Ra n lı:nnr 74 ı, -
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12.06 • Mıdrlr S.8W~ 

9.'l9:!7 • Berlin !,9743 

3.~966 • Varşova 4,207; 
• Atin• 83.795 + Budapeşıe 3,9~ 

Q.4388 • RüL:rcs 79.4~ 
• Sofya 6fı,'Z~- • llelgrar 35.0 ı _ 
• Amsterdaıfı l. 171i!\ * Yokohama '.!.74::l5 
• Praıı 18,911:1 • Mostova 10?'•. -

lş Bankası ıo.- l'erkos -.-
ı • Anadolu 60.- * Çimento as 

1 
Reji 2 llS Ünyon De~ 
Şlr. lla~ rlye ı ;;.:;o ~'ark Del 
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-.-.. 
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1 

• 1933TıirkRor. I 29.675 ı :ıett rlk 
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Sultanahmet Üçtincü Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 

İstanbul posta ve telgraf idare· 

si vekili Bürranettin Bey Bahçe • 

kapıda Selamet hanında 27 No. 

aa mukim Mehmet Fuat ef. zim. 

metinde alacağı olan 196 lira 33 

kurut 5 paranın tahsili hakkında 

açtığı davada göndermit olduğu 

celpnamede müddeialeyhin ika • 

metgi.hı meçhul olduğu celpname 

zahrma mübaıir tarafından veri • 

len me§ruhattan anlatılarak mu -

maileyhe ilanen tebliğat ifasına 

ve mahkemenin 3 112 934 saat 14 

de talikine karar verilmit olmak

la yevmi mezkiirda mahkemeye 

gelmediği takdirde hakkında gı • 

yaben muamele yapılacağı ilanen 

tebliğ olunur. 3381 

Sultanahmct Birinci Sulh Hu • 
kuk Mahkemesinden: 

İstanbul posta ve telgraf idare· 

si vekili Tahir Bey Sirkecide 

Mesadet hanında 33 No. lı odada 

mukim Maka Klayrn ef. zimmetin· 

de alacağı olan 195 lira 45 kuru • 

§un tahsili hakkında açtığı dava • 

da göndermit olduğu celpnamede 

müddeialeyh ikametgahı meçhul 

olduğu celpname zahrına mübatir 

tarafından verilen metruhattan 
anlatılarak mumaileyhe ilanen 

tebliğat ifasına ve mahkemenin 

3/ 121934 saat 14 de til:kine ka • 

rar rverilmit olmakla yevmü mez· 

kurda mahkemeye gelmediği tak

dirde hakkında gıyaben muamele 

yapılacağı ilanen tebliğ olunur. 

(3382) 

Yazan : Gerhard Hauptmann 

- Fakat o karı, kocasını va· · her görülünce ve Y,)11-
purda bırakmadı mı? O adam, yakınında bulundukç' 
hakiki bir lngilize yakııan tam hiuisz ve tamaıniyle -
kahramanlığıyla ve gözlerini rünür. Bir kere ondı# 
bile kırpmadan vapurdan aşağı hiç bir işe yaraıntY'~ 
karısına mendil sallamadı mı?. geldi. 
Ok " arı, kocasının yanında kala • Rodbert dedi ki: 
maz mıydı, kalma11 lazım gel - '- Oğlan hakik•teO 

. d'? mez mıy ı · Kazazedelerin çı 
Mürebbiye Mis War bu suretle de yavat yavaş sükU.,et 

bağırıp çaiırmakta devamederken ti. İhtiyar ve genÇr 
onun bu gürültüsünden nihayet kapılanlar ve cesur ol 
oğlan uyandı. Fakat b'u uyanıklık uykuya mağlUp oldııl" 
bir an devam etti, çocuk, sarııın rı da r üya görüyor! 
kakülleriyle çerçeve1enmit iri ma· bir nevi uyanıklığa dl 
vi gözlerini yumruklariyle oğuı· bu saadete nail oıaııl~ 
turdu, uyku sersemliği içinde be- çoğu yafanılan ve ~ 
lireh bir §Ükran hissiyle gülümse- seden dolayı tamar11ile 
dikten sonra tekrar uykuya daldı . den geçecek derecede 

Ressam Hanım maiyetiyle be· mütlerdi. 
raber oyuğa doğru hareket ettiği Bunlar artık istrr'I 
zaman günet çoktan batmıttı. lardı , çünkü görüniif 

Ortalık karardığı için bazı yer- hiydiler ! Bu gibileri ~ 
lere nöbetçiler dikildi. Bu müna· dın, ne dul, ne bik~tı~ 
sebetle, kendinden geçenler, akıl· İns~ndılar, nerede ~ 
)arını kaybeder gibi olanlar ve zede olsunlar. O tY.: 
büsbütün nevmit bir hale gelen • geceye mahsus olao 
ler arasında epeyce müteşebbis, raflarında beyhude 
genç kızlnr da bulunduğu anlatıl- Çünkü onlar hiç bir 
dı. da değildiler. Seınal . 

Oyuğa avdet eden kadınlar hep yan ve milyonlara, JO 
babasız kalan ve şimdi de annesi· liğ olan nurlu aleınl~ 
ni kaybetmek f eli.keti ne maruz ziyaları denize de 
bulunan erkek çocuklardan hah - Bu sayede deniz, ·i 
ıediyorlardı. Deniz sakin ve sa= akıcı kıvılcım daği 
hil renklerinin imtizacından hasıl doğru yuvarlıyor ve 
olan bir ziya, teshir edici bir gü • bir aydınlık dağıhY 
7.ellikle bir kere daha etrafı nur• olanlar, ana kucağın 
)andırıyordu. Hiç bir semavi ci • bu muhitin içinde 
sim göriilmediği İ!İn, hu ziyanın halde bütün o hadi 
gökten mi iiidiği, yolCA arzın ken· berdiler. Yalnız, neffl 
di tenvir kudretinden mi hasıl ol- dan dolayı sanki , .. 
duiu bilinemiyordu. Reis Anni le onlara bağlı bul 
diyordu ki: :t- :f. 

il- .,.---·· l.AJl o ... ~t ve o na • Kessam hanım 
disenin girdiği yeni tahavvül be- kenden oyuğun öniilld' 
ni yakından, hem de çok yakın· feryatlar üzerine u 
dan alakadar ediyor. Bize elzem dı . lıtiktaf için gid' 
olan metaneti muhafaza edebil • lametle geri gelmitti· 
mek için bu yüzden çok uğratma· nım derhal kürküne 
ğa mecbur kalacağım.,, dıtarı çıkarken kend~ 

Rodberte dedi ki: "Bunlar sevinç. fer11 

"- Oğlan hakikaten çok gü • vindi .Ondan sonra d ~ 
zel.,, zimkilere hitaben ded~ 

Anni cevap verdi: "- Çıkardığınıı: ti 
ni gelecek ada haY'~ 
bir alamet telakki ~i ı' 
fa yerimizdeki bu ıl~ 
duğu kadar iyi uyaııd 
hatırlamıyorum.,, (O' 

Asliye mahkenıeıerı 
nilcme biirosundaJl: 

Posta ve telgraf "~1 
düriyeti taraf ında11 ~ 
liz sefarethanesi par 1 ~ 
da Reıulato han rJo·~ 
İstanbul paket po•t' 

mevrude baş me11111~ı-
gi efendi aleyhine ' 
davasının yeniJe11ıııe et 

•J<.oı 
esnasında halen ı .,ıe 

hul bulunan müdde~,r-' 
tebligat icrasına .. · 

·ıııtw olduğundan tetkı ·ı.i9' 
cağı 12 12 934 tarı 1' 
Çar§amba günü sa•t·~ 
hazır bulun'maıı ",~ 
makamına kaİJJI olsS' 

olunur. (3378) 

"- Stradmamn evlenmekte 
geç kaldı amma, evlendikten son· 
ra da her ıeyi güzel oldu. Yuva
sındaki saadeti, ev içindeki var • 
lıkla ev dışındaki genitlik ara • 
sında tam bir ahenk kurmuştu .. 
Karı koca bir çift kumru gibi ya· 
şıyorlardı. Stradmann'ın mimVır· 
lık aleminde emsali yoktu. Onun 
Gotik tarzı hakkında vAzdıiı ese· 
re, münderecat ve şekil itibarile 
mütehasıslar hüyük bir kıymet ve· 
riyorlar. Kat'iyen bir cihetli de 
değildi. Cihanıümul malumat el· 
de etmek idn onda lıiiviik bir hırs 
vardı. Bu hırım se.vkile Japonya • 
ya giderek orada bir çok sahalar
da tetkikat yaomısh. Oradan da 
Meksikava gidE"r,.1< Melc-:ilcalılıırın 
mimarlık tarzı hakkınrlaki tetk1 • 
katını ı?Özüvle ~öreceği eserlerle 
tamamlamak istiyordu. O adam · 
ela müthİ§ b1r azim ve ralııma 
kuvveti vardı. Bununla beraber 
ruhan o kadar yumuşaktı ki on 
beş senelik izdivaç hav"tında hl"l· 
ki bir ~ün hile karısmdan ve Ta
vus do~Rlıdan beri de <'ğlundan 
da ayrıimadı. Nereye gittiy • 
ıe Tavusla Ritavı beraberine al • 
dı. Avni hal Rita için de v,.kidir. , _______ ....,.. 

O da, kocası Stradmamn'la bera • 



VAKiT 
Okuyanlara 

azetemiz 
ita 11 sayıf alarını 

açıyor 
. Elde11 6. 
itti ır fey mi almak 
~11U.z~ 
~tılacak b' . . . 

cıca, 'l ır f eyrnız mı 

tirtılık b' lrlıtqz] ır yer mi arıyor-

~ tiralanac-'- b' . . 
··11 vcrr? wr ır yennız 

; ... Bir hizmet . b. . . • .. ,ıy0 çı, ır ııçı mı 

ıı~llınu.z? 
uır • 

ltfı] lf te mi çallfacakn • 

'1clre · . ..:_ atnı bil d'~ · b' ·"'e me ı5&nı.z 1• 

llctr? •öyliyecekleriniz mi 

~Getr--"°"' Blınu.z doğdu da 
Qrın 

Qrı.r.., ıza muıtulamak mı 

N· nclaıını.z? 
"" ~~anınıza, nikahınıza 

QWlrıyorıunuz? 
Cazet • • >t İf emu:ın okuyucula -

l4ıt1;~ Vereceğiniz küçük i • 

lf iç parasız 
Basacağız 

c; .. 
l_ Orciğ"' •• .. b' • '/' ~ g&rnu.z ır ıyr ıie 

~· Q~ıkça ıai olun d-e • 
... ' anlamak, dilediğiniz 

'~ ıormak mı İ•tiyor· 

ıy 

Mevsimin 
En Parlak 

o 

a iZ • 
.. 

- J Anketimiz 

Hanımlar 
Alaka ile 

Okuyacaksınız 

ANKETiMiZ 
Türk kadınının i~timai 

hayattaki yerini •ailaml'lf -
tırmak hede/ini güdüyor; 
bir çok değerli, tanınm11, 

yerli ve ecnebi hanımelen • 
dilerle konuıtuk, orijinal Ji. 
kirler •Öylediler. 

Bize mülcikat vermek 
lutluntla bulunan hanım

efendilerin Teıimlerini ve 
fikirlerini bir iki güne ka
dar V AKIT'ta bulacaluı -
nu:. 

V AKIT, isim babası 

Bugün doğan çocuklara 
fU aıllardan birini verebilir, 
ıoy atlı alacakıanı.z bunlar
dan birini beğenebilirıiniz. 

Erkek - Öktem .(Baha· 
dır), Arık (Temiz). 
Kız - Tomurcak, Özek 

:ccan, yürek, ruh). 

Millet Meclisi 
Müzakereleri 

._ bı~.al . l .. . _, b. 
~,. .. ..'f er uzennae ır 

}' dufünü.z mü var? Güzel elbise dans müsabakaları 

· Devletçe neıredilen lııa· 
nunların ve M eclİıfe verilen 
kararların bütün ruhuna kav
rayabilmek için, bunların 

müzakerelerinde geçen ıöz
leri de okumak lazım geldiği 
bellidir. Bunun için gCl%ete
miz bu müzakereleri müm· 
kün olduğu kadar aynen zapt 
.lip IWfr• pJ,,_.!/ıtır. Ştm. 
diden olıayacalanmıza an 
•.m. 

ft o:;"ıklannızı (VAKiT) 

8 . ~~bilirıiniz. 
"i '11(.6/;n banlar için ytilaıs 
>•ti..: okuyucum olmak 

y.apı aca 
~''· d 

! il' ()it f llıı llltl~ ıı... 

& . llYucularımıza 
~ ~ Hi z MET:' 

.,. arasız muayene 
JtİS/( /Tın Hekimi ile Avukatı 

1 z 1 bekliyor 
V AKIT okuyucularına her gün 

daha .zirade layılalı olmıya çalıfı· 
Yor. Bugünılen itibaren VAKIT'in 
hekimi ile avukatı, okuyucuları· 
mızın hulrulı. ve ııağlık bilgileri yo
lunda Bütün •orğıilarına muntaza· 
inan cevap vermeye hazırdırlar .• 
Dertierini.zi kua ya.zını.z, gazete· 
nabe V AKIT hekimi ve V AKl T 
Avukatı adruiyle gönderiniz. Ce· 
"aplannı en lrıııa zamanda gene • 
~CUetemizde bulacalrıını.z. 
. Bundan bllfka bu "Fayda,, yı 
daha ıumullü bir fekle •akmayı 
dİİfiinüyoruz: V AKIT'ın daimi o
ltuyqculannı hekimimize ha/tanın 
belli b. .. .. _, 

ır gununae para.ız muayene 
ettirmek .• 

. _. Bu genİf tlüıüncemizi tatbik için 
•aim· 1nı 
1
.. ı o yuculanmızı ayırt etmek 

t".ZUmu cifikcirtlır. Bunun için ba· 
0 kuponlanmızı toplıyan okuya· 
~cularımızı daimi okuyucu olaralı 

abul etmek ve bu lruponlan toplı· 
l'anlara daimi okuyucu kartları 
Vermek i•tiyoruz. Şu halde balo ku· 
~1111 toplamak okuyuculanmıza 
:! eihetten lniyiik /aydalar temin 
"""ef:elıtir. 

nlara kıy,melli 
verilecek .•• 

Okuyuçularmı yazm bir vapur 1 
gezintisinde bir araya toplayan 
V AKIT kıtın da bir !>.loda topla· 
mayı dütündü. V AKIT baloıu 

mevıimin en parlak bir balosu o· 

lacaktır. Bu balo için timdiden ha· 
zırlrklara baıladık. Balomuzun 
belli batlı huıuıiyetleri tunlardır: 

Ebiıenin ıerbeıt olma11, güzel 

elbiıe ve danı müıabakaları ya • 

pıbnası. 

Tanınmıf sanatkarlardan mü -
rekkep bir hakem heyeti gerek 
hanımlar, gerek erkekler arasmda 
iyi giyinmit olanları seçecek ve 
seçilenler ara11ndan birinciliği ve 

ikinciliği, üçüncülüğü kazananla • 
ra k~etli hediyeler verilecektir. 

Fakat ıimdiden ıunu ha•ber ve· 
relim ki elbise kumatlarının yerli 
olması tercih itinde çok müe11ir 

olacaktır. 

Danı müıabakaıı da artistler -

den mürekkep bir heyetin önünde 
yapılacak, bu kııımda da birinci· 

den üçüncüye kadar kıymetli he • 

diyeler verilecektir . 

Bu paTlak gecede bulunabil • 
mek için okuyucularımızın gaze -
temizin bathğmın yanında hergün 
neırettiğimiz kuponları kesip bi -
riktirmeleri kafidir. 

Biriktirmeyi 

UNUT MAl'JNJZ 

~ 
Okuyucularımızdan 

SORUYORUZ; 

Selim kelimemiz 
Ne Olmalı, Hangi Sözle 

·Taşelllllr etmeliyiz 
(Vakıt) ın evveli •ünkü lılnaıı öz 

Türkçe girince "bonjur", "merıi" 

kelimelerinin ~ılrmannı utiyor, 

"Amma, yerini hangi kelimeye bı· 

rakmalı?,, Diyordu. 

"Bonjur", hele "merıi" ikiıer 

heceli kııa birer kelime oluıu yü

zünden, her gün biraz daha kökle

ııyor. 

Biz "bonjur" yerine 

dın", "Merıi,, yerine de 

demeyi Ü•tÜn buluyoruz. 

"G4· un ay-
''S .. l aı o,, 

Olruyuculanmız ne diyorlar? Bu 

yerde hangi kelimelerin kullanıl

ma.ını doğru, iyi, güzel buluyor· 

lar. 

Bir halta i~intle gelecek teklif
leri toplıyacağı.z, nralıyacağız. 

Bunlan ayrıca arzedeceğiz. En 

~ok beğenilmif, en ~ok rey topla
mı§ teklif ıahibine gazeteden de. 

ğerli bir armağan vereceğiz. Bir 

kelime ile gautenizin •orguıu'!a 

kar§dık lütfediniz. 
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Bir ltalyan gazetesi ve inkılabımız Staviski'nin m 
Gazi büqük bir kuman- metresi .. --.. ·· ·· t k 1' · · b · d. 1 omrunuzu uza ma dan, eşsız lT ıpıomaffır Marice Lemoine'in k yu~ 

. 1 d."'. . t yorsanız uy u uyu 
Mustafa Kemalin Samsuna ayak bas- ış e ıgı cınaye 

bğı tarih, yeni bir alemin dotuı 
başlangıcı oldu 

Cümhuriyetimizin on birinci 
yıl dönümü münasebetiyle Tiryes
tede çıkan 11 Piccolo Della Sera 
gaze·tesi, inkılabımızı anlatan bir 
yazı neşretmiştir. Dikkate değer 

bulduğumuz bu makaleyi alıyo • 
ruz: 

Bugiin Türkiye cümhuriyeti 
hükumetinin 11 inci yıl dönümü
dür. Hatırlardadır Jd; Osmanlı 

İmparatorluğu Alman diplomasi· 
ıinin tazyiklerine, vaitlerine. ni -
hayet hilelerine kapılarak büyük 
harbe Almanlar lehine girdi ve 20 
birinci Tefrin 1918 de Mondrusla 
mütarekeye talip oldu. 

Bu suretle müttefikleri arasın· 
<la sonuncu olarak büyük har!Jc 
nihayet verdi. Tekarrür ettiri • 
Jcn mütareke şartlarına, bilahare 
itilaf hükumetleri tarafından iti • 
bıır edilmedi. lstanbulun ve A· 
nadohmu mühim vilayet merkez -
lerinin i~ili\f kuvvetleri tarafından 
İ§galile Osmanlı imparatorluğu 

bahtının karardığı, dünya harita-
11ndan silinmiş olduğu açıkça ilan 
ediliyordu. 

İstiklali çok seven Türk mille • 
tini, bu hal uyanıklığa davet etti, 
tekrar harekete getirdi ve bu sıra· 
larda Türk camiasında kuvvetli, 
aür bir"' ıes yül<seldi. Bu Mustafa 
Kem~in ~ ıyfli .. "Ya istiklal ya· 
hut Türkün tarihini şerefle kapa • 

sahaıında da milletini kurtarınaia 
azmederek çalıfmağa bl'tladı, ev
vela engelleri yıkmak lazımdı, o· 
nu yaptı. Son halifeyi toprakla • 
rından çıkaraka Türkiye cümhu • 
riyetinin tiyik bir cümhuriyet ol· 
duğunu, sultan idareıine nihayet 
verliğini, 29- 10- 34 te aleme 
ilan etti. 

Bu veçhile eıerine ihtilaline a· 
zamet verdi. Türkün hiçbir zaman 
milli bir serpufu olmayan kırmı • 
zı feıi, Türk toprakları haricine 
attı. Bu hareketile Türk milletine 
mütea111p deyenlere güzel cevabı
m vermit oldu. Arap harflerini de 
milletinin Jiıanından atarak )atin 
hu ruf atım kabul etmek gibi çok 
nazik bir meıuliyeti üzerine aldı. 
Türkün kabliyetinden, makbul ye· 
nilikleri kabul edeceğinden, 9üp • 
hel olanlara ibret deraleri verdi. 

Filhakika; genç Türkiye Cum • 
huriyetinin 14 ıene içinde emaal • 
siz cefalar iktiham ederek yaptığı 
eıerlerin büyüklüğünü tarih kay • 
da hazırdir. 

Durmak, yorulmak bilme -
yen Kemal, şimdi Türkiyede ilim 
seferberliği yapmıştır. Gazinin 
yüksek hocalığı altında ve bütün 
medeniyet alemi muvacehesinde 
Türk milleti çetin inkılap imtiha • 
nınt .muvafafkiyetle vermiştir. 
Türk inkılapçıları artık hiç bir 
~eyden korkmuyorlar. Çünkü he· 

rnak.,, l , d' 1 K deflerine u aşmaıc üzere ır er. e• Bir gün, henüz açılmaya başlı • 
malin vücuda getirdiği eserlerde yan bir bahar sabahı, o tılısımlı 

lstanbulu, bu cazibesine dayanıl • zihinlere gelen en küçük bir tered
düt yoktur. (Bugün Fransa bile mıyaz şehri, herkes aşk ve zevk 
laikliğin hududu ıartında, Türki • gecelerinin derin ve ezgin uyku • 
ye Cumhuriyetinin dunundadu·.) larmda iken küçük bir tekne üze• 

Gazi, Türk milletinin gizli ka· rinde, sessizce terkle büyük eseri· 
biliyetini eteleyip meydana ko • n i l.urmağa, muztnrip Türk mille· 
yuyor. Türk mleltini yeni medeni tini kl:rtaı·mağn, kara taliini çevir· 
bir alemin piıdarlığına hazırlıyor. 

meğe gic!iyordu. 
Tür1iyede kadın, erkek, çocuk, kız, 

19 Mayıs 1919 da "Sanuun,, a 
~birli köylü herkeı milli vazife • 

cıktı. işte bu çıkış, yeni bir ale-
nin, milli kültürün itçiıidir. Ta • 

11 h, :loğuşunuun başlacgıcı oldu. 
rihi, coğrafi, içtimai, ilmi etütler, Büyük harpte, Alman erkanı 
lisan inkılabı ve faaliyeti §ayanı harbiyooini mütaleaları ile mat e· 
hayrettir. Vücuda getirilen muazden büyük kumandan Hindenbur· 
zam fabrikalar, yollar, demiryol -

ğu mukabil cevaplarla düşündü -
ları, medeniyeti sevenlere ferahlık 

ren bu genç, ateşli Türk ceneralı veriyor. Ga:::i Türkiyesinde .he.rkes 
elbette lngilizlerce de malumdu •• 

seve seve okılyor, bilmiyen öğre • 
Zira; Çanakkalede itilaf kuvvet • 

niyor. bilen c~retiyor bu milli bir 
]erini mağlup eden, onlan denize 

şiar olmu~tur. 
'döken, gene oydu. L§.tin~e söylenen "Oriente fu 

Anadoluda İngilizlerin vasıtai Lucc. Occiclente fu Legge,, sözü -
icraiyesi olan Yunan ordusunu 1 nü Türkler bir kerre daha tahak
baş kumandaniyle birlikte esir e· kuk ettirmeğe karar vermişler gi • 
Clerek (on üç günde) harp ordu· bi gözüküyorlar. 
siyle Afoyn Karahisarında Akde- Mu taf~ Kemal. va1mz dünya 
niz kıyılarına harikulade bir hızla tarihinin kaydettiği ~uazzam ku • 
gelen Gazi; İngiliz diplomasisini mandanlardan biri değildir; aynı 
de ayrıca mağlup etmiş oluyordu. zamanda . eısiz bir diplomattır. 
(En büyük lngiliz diplomatların· hem de emsali bulunmıyan bir re· 
dan Loid Corc de Kemalin bu za - formatördür. Türk inkilabına ait 
fer darbesiyle 600 kişiden ibardet bitarafane yazılmış eıerlerde bu 
partisiyle dağıldılar, artık siyaset hakikat tebarüz eder. Kemal, de • 
aleminden el çekiyordu.) Muzaf • hasmı, prensiplerini, akidelerini 
fer ordugiyle İstanbul üzerine yü • milletine aşılıyor. Milleti de ona 
rüyen Kemal, Sultanı kaçırıyor, sadıktır ve onun herhangi bir ita• 
lıtanbulu ve Rumeliyi, Mudanya· retine hazırdır, milletini her nevi 
da itilaf kuvetleri kumandanlari- çetin mücadeleye hazırlamıttır. 
Je kararlaştırdığı mütareke Jartla· iki buçuk asır devam eden mü· 
rı neticesinde Türk vatanına ilha.. temadi harplardan Türk milleti • 
ka muvafafk oluyordu. n!n neler çektiğini, ne ıbüyü~ za • 

Kemal, büyük .srıerini taılJ&mla· '"nrlarla kartı laf tığını bildiği için, 
mak üzere, ihtilal merkezi olan sulhu her ıeyden üıtün tutuyor, 
'.Ankaraya ıür'atle döndü. Kültür h'er t•yden zi1ade onu ... iyor. 

Franaada devam etmekte olan 
cinayetler Franıız efkarı umumi
yeıini heyecan içinde tutmakta • 
dır. Violette Noziere davaıından 
ve henüz meydana çıkarılan polis 
Mariani hadiıeıinden so~ra ıim -
di maktul Prince'in intihar etme· 
dilini iıbat eden mukabil rapor 
ıünün meıeletini teıkil etmekte • 
dir. 

Bu rapora bakılacak olursa 
Prince her halde katledilmi!tir. 
Bu suretle Staviıki rezaleti bir 
türlü kapanamıyor. 

Bundan bir kaç gün evvel 
Staviıkinin dostlarından ceneral 
Bardi de F aurton gene ceza mah • 
kemesi huzur·Jna davet edildi. 
Malum olduğu veçhile bu ceneral 
Staviıki ile bir takım itlere ıirit· 
tiğinden dolayı ordudan ve Legi· 
on d'Honneur nitanı cemaatinden 
çıkarılmııtı. 

Ceneral bu sefer de bir otomo
bil ıatııı meselesinden dolayı 
mahkemeye çağrılmıt ve bu işte 
hükumetin zararına yüzde 17 ko· 
miıyon aldığından dolayı 18 ay 
hapıe ve 200 frank cezayı naktiye 
mahkum edilmiııtir. 

Fakat son günlerin acıklı hadi
sesini ceneralin bu mahkumiyeti 
değil. Staviıkiyi hatırlatan bir ci· 
nayettir. Bu cinayet Staviski • 
nin eski metreslerinden 24 yatın· 
daki Marie LemoİDf, taraf ınaan 
yapılmı~tır. 'Katledilen ise Pa .. 
riıli ressam Cormoun 84 yaım • 
daki dul zevcesidir • 

Bu ihtiyar kadın zenginliği ile 
şöhret kazanmııtı. Ayni zaman • 
da onun parasını ve mücevheratı• 
nı bankaya yatırmayıp daima e • 
vinde sakladığı bilinirdi. 

Ayni apartımanda oturan Ma .. 
rie Lemoine bunu haber alır al • 
maz &idip ihtiyar kadının kaf aıı • 
nı keserek öldürmekten ve iki yüz 
hin frank parasiyle kıymettar mü 
cevheratmı çalmaktan çekinme • 

mittir. 

Cinayeti müteakip zabıta mak· 
tulün evine girdiği zaman apArtı· 
man halkıyle beraber katil kadın 
da orada hazır bulunuyor ve cina· 
yeti iıleyeni kendi ağziyle teli'n 
edecek kadar soğuk kanlılık göı • 
teriyordu. 

Katil kadın soğuk kanlılığını 
o kadar ileri götürmü§tü ki cina • 
yeti İ!ledikten bir müddet ıonra 
bir kom!U kadınla beraber sine -
maya gitmİ! ve orada komıuıuna 
Madam Corman'ın bütün gün gÖ· 
rünmemesinden dolayı endi9eye 
düştüğünü söylemekten çekinme • 

mi~ti. 

Fakat bu küstahlığı uzun müd· 

det devam etmedi. Çünkü cinayet 

duyulur duyulmaz cani Marie Le· 
ınoine'in sevgilisi olan Nicolai is

minde bir adam zabıtaya müra • 

racaatla katilin kim oldu " 

ğunu haber verdi. Ve ayni zaman· 

da çalınan paraları ve mücevhe -

ratr teılim etti. Bu Nicolai'nin 

cinayet §eriki olup olmaclıiı ve 

korkusundan zabıtaya ihbaratta 

bulunup bulunmadığı henüz meç • 

h1ddür. 

Katil Marie, 

Hanımlar!. Sizi güzelleştirecek ve 
leştirecek şeyin uyku olduğutıO 

biliyor musunuz? 
Meıhur ıahne artistlerinden biri 

diyor ki: "Niçin genç kaldığımı, 
ihtiyarlamadığımı mı soruyorıu • 
nuz? Size bunun tılsımım anlata • 
yım: Çok uyuyorum da onun i • 
çin !,, 

Gerçekten en tesirli ıençleşme 
vaııtaaı uykudur. Muntazam bir 
hayat ıüren bir ·kimse, uyku saat
lerine ehemmiyet verir. Tabii bu 
saatlerinin adedi yaıa göre değifir. 
Büyük inıanlar için vasati olarak 
ıekiz saat kabul edilmektedir. Fa
kat, uyku ıaatleri, adamına göre 
değiıir Meıeli. meıhur Alman 
filozofu Şopenhaur günde on iki 
ıaat uyurken, meıhur bir Alman 
doktoru yalnız dört aaatle iktifa e· 
derdi. 

Uykunun. derin olmaıı, ve'"bo· 
zulmamaıı ehemmiyetlidir. Derin 
olmakla beraber kısa ıüren bir uy• 
ku da, daimi surette oluna, ka • 
fi değildir. lnıanlar uyuduktan 
bir buçuk, iki saat ıonra derin 
uykuya dalarlar. Hayat için elzem 
olan uyku devresi atıl bundan 
sonra başlar. 

Çünkü derin uyku içinde ge -
çirilen saatlerdir ki. vücuda ihti • 
yat kuvvetleri toplar. Bundan 
b~ bir uyJJ:u nevı dalia 'varditJ• 
lnıan yav&f yavaş derin uykuya 
dalar ve bu derinlik ıabaha karşı 
tamam olur. 

Bir kaç gece sırasiyle iyi uyu • 
mıyan bir kadın ihtiyarladığını, 
çehreginİn bozulduğunu bizzat 
kendisi aynada görebilir. lyi ,bir 
uyku uyuduğu gecenin sabahı der .. 
hal eski tazeliği yerine gelir, uy• 
kusuzluk itiyat haline geline, yüz• 
de buruşuİ<luklar haııl olur. 
yorgun bir inıanın nazarında uy• 
ku en sevimli bir yardımcıdır. Uy• 
ku denilen tabii ihtiyaç ihmal e • 
diline vücudun zamanından evvel 
r:ökeceğine hiç 9üphe edilmemeli -
dir. 

Güdülen bir nazariy•f' 
cak olursa, uyanık ikell 

1
, 

hayat hadiselerinden d~ ~ 
sanların vücudunda zeb:: 
cu maddeler haııl olJllP~ 
zehirli maddeler yukU 
yok edilmektedir . 

Bu bir nazariyedıt•d .. ., 
muhakkak olan §ey, gıı 

raf edilen ve ihtiyari~~ 
ta geceleyin o zehirleri 

bir değiıiklik huıule ~ 
Adalelerin yorgun~ d 

rahattan ziyade uyku 11•. 
rilebilir. Dimağı dinleııdı 
de kafi derecede uyku " 
zımdır. Az uyuyan bir 
hafıza kuvvetinden ~ 
kaybettiği kat'i aurette 
muıtur. Muayyen uyku 
çırmamak lazımdır. b" 

Çünkü o saatle ber• 
da kaçar, ondan sonr•. 
zor olur. Uyku saatlerİll1 

mai zaruretlere tabi tıı 
yanlııtır. Sıhhatini ko 
ima gene kalmak iıti 
uykusunu İçtimai zaru 
ğil, içtimai zaruretleri 
~erine uydurmalıdır. 

... ,Kafi derecede uyu 
genqleştil'mekle 'kalmalı 

'n1aııda hayatı da uzatır· 
olan bir insan çahşırkellı, 
istirahat etmiş olan bir 
hiç olmazsa yüzde elli tJ 

fazla gayret sarfetmei• 
dur. 

misli iş görmeğe, yani 
muvaffak olur. faıl• 
ise, genç kalır, hayat~ 
eder. Gençliği de ]ıif• 
uyku temin eder. ...... .......................................................................... ı{t 

doğmuttur. Namuılu bir ailenin İstanbul Üçüncü tcr1l' 
kızıdır. Serbest bir kadın olmak ğundan: 
niyetiyle genç yatında babaımın 

evini terkederek Pariıe gelmiıtir. 

Güzel ve endamlı olduğu için az 

zamanda kendisine bir mevki te • 

min etmeğe muvaf ak olmuı, Mou

lin Rure'de oynamağa baılamı§ • 

tır. 

Ondan ıonra bir terzide mane • 

kenlik etmit ve orada Staviıkiyi 

ve bilahare Staviıkinin zevceıi o

lan Arlette Simona'ı tanımıştır. 

Ondan sonra dol<uz ıeneıini Pa -

riıte tanıdığı 2engin bir Meksika

lı ile Meksikada geçirmiş, orada 

çok para yapmıı ve Mekıikahnm 

baıka bir kadınla evlenmeıi üze

rine Franaaya dönmüttür. 

Katil kadın kazandığı parala

rı karıtık itlere giriterek iaraf et

tikten sonra paraıız kalınca iki ih· 
tiyar kadına iltica etmit ve niha

yet orada otururken, par;ıya olan 

hırsına kapılarak, ihtiyar kadını 

boiazlamıt ve paralarını çalmıt· 
tU'. 

tur. 
Mülga Darülfüoiiıı iil 
memurluğundan 111.t 

Recep ferı 

1fo ;/o "' .. 
latanbul ithalat 9" 

almıt olduğum 5 ni,.O 
ı be 

ve 3942 numaro u i14eı' 
ait 55 fıçılık sütkot~ 
mazbata maıbıup ın . .. .,. 
en zayi ettim yen1• 1 

dan hükmü yoktur. 
Alizade biraderler: 



~llsiki üzerinde düşünceler 

.~sikimizin düşkünlü
llnden mes'ul olanlar 

kimlerdir? 
~inci 

!tıuaiJci . aaırdan itibaren ı yetli adımlar atmaia batlamıtlı· 
deree ~' edebiyatımız gibi, Bunun üstünde oynanmadı, birkaç 

ki b,1~ e •üa~endi. O dere • nesil evvel baılıyan yenilik hare • 
kula~ atagı süs oldu. Bir ketleri durdu, ve şarkıdan batka 
Y•~. gına elmas parçası - tekamül yolları aranmadı. 
~ .. ,lı ... . . 

dtrıd ~ına, temiz ve genç Osmanlı Türk musikisinın tarı· 
lıi1 rı·~ bır dizi incinin etra- hi budur ve bu musiki tekamül yo· 
1 ıtU:telJ· ... h 1 • ka 
lt ,.. ıge özenen eski )unda ancak tarkı mer a eııne • 

0

1\d~ ı~'. olsun diye, ihtiyaç dar ilerliyebilmittir. Halbuki ~de
l'ı"' \' Yılen nalmların tas • biyat, kaside, naat, divan .. ıekılle-
1 arın n . · 'tdı cıya kadar elmas rinden sıyrılarak zaman za~a. 
. 'ie \'e sakallarına inci yep yeni çığırlar açmııtrr, musıkı· 
laj d kalkmıslardı. Türk miz bundan ibret almamııtır. 

. t ~İrıf!~ ~Öyle sü.alendi ve bu Namık Kemalden, Hamit, ten 
t türıe oUuğu içinde yalan· Cenaptan ve yeni nesilden tiirler 
l)tett'! ~ldu. alıp bestelememiıtir. Buna öze • 
ı 1111 'lk l · · . ")''ıof 111 ibdaları mimar· nenler oldu ise bile eser erını or· 
1~liı;· hYadan ilham alan ilk taya koyamamrılardır ve (etüt) le· 
• 1:1ı a ı fh l de 1'·· 11 etti, o zamanın rini ilerl~terek tekamül sa a ~ • 
'it ıf· tırk edebiyatım öyle rm ~a yürümekte devam etmemış: 
~d, 8~_a!trlar. Sinanm eser· lerd1r. Çok yakından biliyorum kı 
. d, d:~k~eldikçe edebiyatı - Tevfik Fikretin maruf bir ıiiri, 

• 1~ de h tıtıklikler oldu ve mu• Süleyman Nazif in de dautsılası 
'diflhl Unların r.rasına takıl • bestelenmittir. Bunlar ilk özenme 
1,1,t- ar Fars söylediler, mu· eserleri olduğu için tenkit oluna • 
~t& da. İran mısralarını bilecek noktaları olabiliyor, an • 
~t ... e. başladılar ve ortaya cak ne olursa olsun bu tecrübeler 

"·· "'lı•ık· 1 . d' ı".~l~ 1 çıktı ki ba!tan a!a· devam etmeli ve itlenme i 1 ı; ya· 
~ !lı ve zümrütten ibaret pılamadı. iki üç meraklının yap .. 
. ~ tığı bu tecrübeler diğerl~rine ör • 
~~saltanatının muayyen nek olamadı ve yeni diye yapılan 
t>J~. 1 bu ihtişamdan mem • eserler hususi meclislerde birkaç 
.-'.\ defa terennüm olunarak bir tara· 
~, d~kçe hazineleri yağ - fa bırakıldı. 
""iı~ de~letlular kimseye ib • Fakat Türk musikisi namına 

ltııtordu ve serveti yağ· son günlere kadar sayılatD;ryacak 
dit; d~\'letlunun poıtuna ~ derec.te çok hettek&rlar türedi. 

ı::.er b' :n 
l.. ır devletlii hazineler Hergün ıenkin veya aksak ikaın • 

.'ilı!' Uira§ıyordu.Netice o• da ve hüzam veya kürdili hicazkar 
1 de .. t fakir kaldı; bütün kıy- makamında yayvan ve yavan bir 
• 'l(! 

~oldtı.0 t.aşlar bu zümrenin !•rkı besteliyen bu bestekirlar ye-
~tı\ı ' ltıılet de genç kadmla- nilik namına eskilerin karikatür -

~kttı,~a ancak bir dizi bor? - ]erini yaydılar ve yeni diye ortaya 
,~''kid in oyalandı, durdu. ç.ıkarılan eserler birçok (keçi nağ· 

11, t ede a Jd KA • ·ı . Ilı o~ıt Ynı !CY o u. ar, mesİ) · nin bir araya getırı mesın· 
~~'l'l'e e, •emai.. gibi şekiller den ve bu nağmelerin altüst edil • 
'lk b tı ıumrenin musikiıi mesinden ibaret şeyler oldu. 

ı'iı tt Urıla.rdan anlayamadı. Eski bestekarlar hece bestele • 
' k tbh~rd b' · · b k l d ltıt.a an ır dızı on • diler, yeni bestekarlar da tar ı a .. t ft.kir: etınesi gibi nağme • rın sözlerini gazetelerin mizah sa· 

il ı0% \'e çıplağı ile iktifa yıfalarından seçecek kadar ıuur • 
l 'llbitd~~a aüa, zinet, ihti • suzluk gösterdiler ve "kötü bir üs • 
.:~el o}~&~ne gitti, nihayet lubu bugünün musikisi haline koy· 
· 1ltaı a la beraber gene dular. 
'· 

1 ol ~ ~· tnaga tenezzül et • Musiki mükeyyifattandır, ve o· 
11let bu· 
1 d' nun en genit manası 
' 'l'e .. ~-ı~ l'ab,' •ua diye dilimize dur; ondan keyif ve ne· 

llt\ı'tı de~~ı kelimeler arasın· 9e beklenir, yahut gergin 
So~tıtı t\:-~atta münevver sinirleri yatıttırmak, teessürl~r~ 

~ ~, I \l, )' 1 e anlamadıkları neşelendirmek beklenir ve muııkı 
--~ l,l\ lı- b .. ~nında lugat kitabı keyifte de, zevkle de, teessürde de 

· ,rr, l'd '" l(el · 
' 1 . r,l 1· ~er,.i ımeleri anlıya • insana arkadattır. Bununla bera : 

~~t baııc :r. !azılanlar kelime ber musikinin terbiye üzerindekı 
ıJ~ ı, ll'jti)ltı ıçın Yabancı ve ma· tesirini kim inkar edebilir? dola,ık 

~ ~lltı}' eı !eylerdi ve bunla· belki de kokmuf bir tutam saç uğ· 
ı t Uı-ı an \'eya ı 'k' •inas· ik '< h,1 an ar görün • runa eserler yaratan musı 1:s 

~'Ilı ~~tıları kına kaba denildi. }arımız arasında vazife, fedakar -
~ 01°1r in:ıt· anlar görünmenin Jık ve vatal') ıevgiıi için bir 9arkı 
'· d •ya.,, 'd' ·· t nler ''lı. . \l, c.ı 1 ı, nağme de yapmak cömertliğini gos ere 
ı "'•k ·· ··1me· "-'I 1 hl ve hatta buna özenenler goru 
~i. ~t; •ö~:•ı nağmeden iba - di; bestekarlık o kadar kolaylutı 
'' 'lta h ehemmiyet veril .. biraz tutabilen ve azıcık da 
tt~ oılll,ı a!tan •!ag"ı h' b' ki bı'r az tutabile.J'l ve azıcrk __ da 

~l\ l l(•ıı ıç ır ''•tt ~•te} ın lrıana11, tek he· (dümtek) den anlayan herkes gun-
.'ltıl\ ~tda d~~ Yapıldı ve ancak de birkaç tane (9aheıer ! !) yapa • 
1~İ~ 't t" ••deliğine doğru cak derecede cüretli oldular ve 
ı . de t 0 •terd ·... 1 d ortaya tıjl'I oını .. ıg1 vakit mu • musikimz son zaman ar a .. •. 
.te ~:;1 c,,~ o)ıendi, dört mıs• küfelere ıığmıyacak kadar ıuprun· 
. ") ı, t 'dı. it 1~, adı ile bestele- tü vıiınları bıraktı. 
; ~~ı "e ~ tı nin muhteıem .Nihayet bugim, inkılabı anla • 

i._tl\ •tlariJ eraga.Jı Apdülka • mıyan me9hur bestekarlar zama .. 

~ .... ~ lia:ı :~nhuri Ali F. • nın sillesini yidiler. haklarıdrr. 
-.tırıJı rıf Beyin ıarkr· Yarın musiki tetkiklerimize de· 

·ı:';0~öriilür ki mu- v:-.m edeceğiz. • 
11'\1 ehemmi • Dolttor Oıman Şevki 
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Suphi Bey hakemliği nasıl kabul etmişti? 

Fener bahçe - Beşiktaş maçına 
gör _ü_ş _f_a __ r_k_l_a _r _ı ! 

ait 

VAKiT 
sporu 

sutunları daima bitaraftır. Onun 
için tek ülküsü şudur: Hak ve 

memleket· 
hakikat! 

Fener bahçe klübü erkanın • ~ 
dan, kendiıine cidden büyük bir 
saygı beslediğim bir zattan bir 
mektup aldım. Zeki bir üslupla 
yazılmıt bir mektup ki, son F e
ner • Betiktaf maçına ait yazdı -
ğım yazıyı hedef tutmuttur. 

Battan sona kadar nazik ta • 
riz cümleleriyle dolu olan bu 
mektubu, ne yazık ki, sahibinin 
açık isteğine uyarak aynen neı • 
redemiyeceğim. Bu neıir. müsa • 
adesi verilseydi V AKIT okuyu -
cuları hesabına da memnun ola
caktım: Hiç değilıe yazılarımla 
cevapları arasında bir mukaye
se imkanına vesile olur diye .. 

Mektubu neıredemiyorum. 
Fakat esaslarına açık cevaplar 
vermeyi bir kaç noktadan fay
dalı buluyorum: 

A - Yazımın bıraktığı inli · 
bam "Müsabake.nın baıtan başa 
bariz bir Betiktaş hakimiyeti al
tında oynandığı ve bütün hata • 
ların F enerbahçe tarafından ol -
duğu merkezinde" olmaması la· 
zımdır. İ!te maça ait ye.zımdan 
bir kaç cümle: 

"/Ilı l11ulii tJ.-ıiJı..t1q, ilrinci 
lavlü Fenerliler yaptılar'' "/llt 
dakikaları ahenk ve hücum nok
tcaıntlan Fener lehine ıaymak 
mümkün". 

"BefiktQf takımı henüz doğ -
ru pa. vermek yolunu tut~madı:, 
Beıiktaflı feyzi hatalı. bır keııf 
yaptı, hakem ceza verdı ve o ta • 
rafa doğru gitmeye bQflaclı,, 
"Ma~ Fener takımı on kiıi ol • 
malı üzere yeniden bafladı,, Be-
1ilrtaflılar gerçi ağır bcumakta 
clevam ediyorlar, fakat .. ,, . 

ikinci devre baılanğıcına aıt 

kısımdan: 
''iki tarafın oyunu müıavi gi

bi. Fakat iki tarafın da oyunla
rı her vakitki, oyunlara benze ~ 
miyor, ôtleta nöbetle§e ba:zan bır 
tarafın, bazan öbür tarafın orta· 
elan tamamen ıilindiği oluyor, fe-
ner muhacim hattının dört .. ~- -

ncuya inmeıi bu hattın butun 
yu "M ahengini kaçırmıı,, anzara" ge· 
ne Beıiktaf hakimiyetine Jogru 

gidiyor,,. 

· · d yunun Bunların hangısın ~' o . 

b t n •ona kadar barız Betık -a§ a . w• 

taı hakimiyeti altında geçtıgı· 
ni iddia eden iıaretler var' anlı-
yamadım. 

B _Yazımda ''adeta kasten 

l nmı« gibi bariz yanlıtlık -
sıra a :s • d . 
l 

lmadığı l::anaatm eyım. ar,, o k 1. 
S h' Beyin bu maçın ha em ı -

up ı · ~· · k d' 
w• • den kabul ettıgını en ı 
gını ne 
kendiıne sorduktan ıonra buna 
gene kendim cevap vermiyorum. 
Verilen cevabı ancak "Sonradan 1 
. 'tt' ~ ·rne göre" kaydiyle fener- 1 
lfl ıgı 

b -' erkanından birinin ısrarı· 
ahçe h 1 . al ediyorum. F enerba çe ı-

na m · d'kl · 'd }erin Suphi Beyı ıevme ı erı ı • 

d
. da dikkat edilirse gene be-
ıası 

nim değil, futbol erkanından 
biriıinin sözleridir. 

Şimdi ıeleliın ''Hanıi Fener-

liğini kabulde ısrıy- edebilir" ıor-ı 
ğusuna. 

Mevzuubaha mektubu oku • 
duktan sonra bir yanlııhk yap • 
mıt olmak, istediğim §eyin doğ • 
ru olmaması gibi bir endiıe be
ni hakikaten üzdü ve derhal Ga· 
latasaray klubünü arıyarak tele. 
fonla Suphi Beyi buldum ve ken
disinden bu maçın hakemliğini 
nasıl kabul ettiğini sordum. lıte 
Suphi Beyin bana aşağı yukarı 

söyledikleri: 
"Maçın hakemliğini na•ıl ka

bul ettim, bakın ~nlatayım: Bir 
gün mıntakaya gitmiıtim. Elime 
bu maça hakem tayin edildiğimi 
bildiren imzalı bir kağıt verdi • 

Sup hl 

bahçeli böyle bir gencin hakem
ler. Bu eınada orada bu klupler
clen birine menıup bir.iıi varclı. 
Kencliıine "Naııl oluyor da beni 
bu maça hakem koyuyorlar, ben 
bunu kabul etmiyeceğim' dedim. 

Bana: 
_ Hayır, böyle huıuıi bir 

maçta böyle ıey mevzuubahıo -
lamaz. Amma lik maçlarında Ga
lataıaraylı hakem iıtemiyoruz, 
eledi. O vakit: 

- Peki amma Sacli Bey ele 
Gal~taıaraylı değil mi? Onu ıti
çin kabul ecliyorıunuz, cleclim. 
Bu sorğuma cevap verilmedi. 

Bundan sonra futbol mıntaka· 
ıı reisi ve ogünkü ıaha komise· 
ri Necmi. Beye, Fenerlilerin ba • 
na itimatları olmadığım, buma -
çı iclare etmemin doğru olmıya • 
cağını ıöyledim. Fakat Fener • 

bahçe kliıbünclen hiç kimıe bana 
bu maçı idare etmekten vazgeç-

memi •öylemiyordu. Eğer bir mü
racaat karımnda kalıaydım der
hal vazgeçerdim. Netekim geçen 
ıene de Zeki Rıza Beyin bir te • 
lef ounu üzerine bana verilen ha
kemliği kabul etmemiftim. 

Maçtan iki gün evvel Fener -
bahçe erkanından olmaıı lazım 

gelen Nüzhet Beyi gördüm. Ken

diıine: 
- Bu maçta cluramıyacağım 

maalefeı, hakem koymuılar ama 
afletıinler, dedim. Foto Süreyya 
cla yanımızda idi. Nüzhet Bey: 

- Hayır, bu maçı idare ede• 
cek ıenclen baıka kimıe yoktur, 
böyle ıey olmaz, clurmalcıın!" 
eledi . 

lıte hakemliği bu ıuretle lıa • 
bul etmek zaruretinde kaldım. 
Bana Jıimıe müracaat etmedi. 
Eğer edilıeydi, yukarda da ıöy • 
leclim, derhal çekilirdim. Bu h~
•uıta prenıipim katidir, bunu ıı
bat etmiıimclir ele .. 

Maç günü, hatta ıaati gelmiı
ti. Stadta bir Be§iktaılı arkaclQf, 
Fenerlilerin hakemliğime itiraz 
ettiklerini söyledi. Kendisine 
"Hamdi Emin Beye ıöyleyin,, de
dim. Döndüler, dolQftdar, saat 
üçü yirmi geçiyordu. "Soyun" de
diler. Saha komiseri Necmi Bey 
de ayni tavsiyede bulununca F e
nerlilerden oda istedim. Her Şö
vengin odcmnı verdileT. Soyun • 
maya bQfladım. Bu esnada Fe -
nerbaltçeli H11yri.Celôl Bey oda
ya girtli. Sıfatı neJir bilmiyo
rum. "Bir Jalıika JıJarıya geli • 
niz." JeJi. çıktım ve "bizim ço • 
cakların lıuvvei maneviyeıi in • 
rılıyor, hakem Jurma" cümle • 
siyle karıılQftım. KenJi•İne fU 

ceı.Jabı verelim: 
- Ben itirazınız.ı bilmiyorclam. 

Bilıeydim geçen seneki gibi clur
maulım. F alıat bu dakikada böy
le bir hareket ıerelli bir hareket 
el eğildir. Bana soyunurken. böyle 
ıöylemek doğru olamaz. Artık 
durmak mecburiyetindeyim. 

Maçtaki hacliıelere gelince; 
daha maç baflamaclan oyuncu -
la.rı etrafıma toplıyarak keneli • 
lerine kendimin ıert bir hakem 
olduğumu, itiraz kabul etmiye
ceğimi, itiraz eden olurıa kendi
ıini dıfQrıya çıkaracağımı, ma • 
çın doiru cereyanı için tiddetli 
davranacağımı ve bu sözlerimi 
ilk ihtar olarak telakki etmeleri
ni ıöylemİftİm.,, 

Suphi Beyin sözleri burada 
bitiyor. 

C - Şimdi üçüncü noktaya 
geçiyorum; ben, hata eden o • 
yuncunun kim olursa olsun çıka
rılması bahsinin münakaıası 
doğru olamaz kanaatini ta!ırdım 
ve tatıyorum. Her gün yana ya
kıla tikiyet ettiğimiz, sahaları • 
mızın en büyük ve acı derdi olan 
disiplin uğurunda yapılmış hare· 
ketleri tenkit değil, takdir et • 
meliyiz. 

Halkın zevkini güzel maçlar 
kadar, dürüst hareketler görmek 
le ok§ar. Bir hakem hata eden 
oyuncuyu dı§arı çıkarmakla o • 
yunun zevkini niçin bozmu§ ol • 
sun. Oyunun 2!evki bozulmuşsa., 

A. S1rr1 

Oıütf en sayıfCllJı ~Ruiriniz) 
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ölçüler inkılabımızın büyüklüğü 

ölçüler teşkilatımız 
nasıl kuruldu ? 

Müflis banker 
Banker losul kimlerden 

yardım istem;ş? 

Nevyork - Şehr!mizde tevkif 
edilerek Amerika hükumetine tes 
Jim edilmit olan müflis banker Sa 
muel lnsull eski ortaklarından 

Buhranın önüne geçJJl 
• • e 1 A ' ıçın mucıze azını· 

• tİJI 
-- lB:ış caralı ı ınc ı ısa\'ıı..ımı,o o cek derecede vazıye t).l' 

Bu husu~ta dün gelen ajans miş olduğunu söyleııt. -2-
Ölçüler kanun ve bunun ek 1 birinci sınıf, ve merkezleri küçük 

, 
on atıırnın muhakemesi yapılır • 

haberleri şunlardır: Dumergin kanunu eı~•• 
Paris, 7 (A.A.) - Radikal ait projenin kabuJünU,ı 

sosyalistlerin takririnde siyasi 1 dığmdan dolayı bu b ·~ 
mütarekenin muhafaza edilmesi ı ıarm da iktidar ınef"1 .. 

~ ·ııı 1 istenmekte ve ayanın muvafaka- meyi tercih cyliyeces• 

kanunları Ölçüler teıkilatı hak • vilayet ve kaza merkezleri olan 
yetmİf ikinci sınıf belediye grup 
ayar memurlukları yapılmış ve 
geriye kalan küçük belediyeler vi· 
]ayetleri içinde kalmak üzere bu 
gruplara bağlnnarak bütün mem· 
lekctte yük kırk belediye grup a • 
yar memurluğ)ll meydana getiril -
mit tir. Sonra her grupa giren be
lediyelerden nüfusları ve bütçele
ri niabetinde ölçü normali bedeli 
toplanmıı ve her grup merkezin • 
de bulunarak grupa giren bütün 

ken mUddeiumumi, müttehemln, 
kendi aleyhinde yapılan takibat -
tan kurtulmak için A vrupada gez· 
diği sırada "Avrupanın esrarengiz 
adamı,, olan Sir Haizi Zaharoftan 
yardım ve h:maye istediğini söyle 
miştir. 

lnsüU, Sir BaziJ Zaharofu bir 
çok senelerdenberi tanıdığını iti • 
raf etmiı, fakat Pariste durması -
nrn onunla bulu§mak için olmadı· 
ğrnı söylemittir. 

ti olmaksızın mebusan meclisi -
nin dağıtılmasına ve muvakkat 
bütçenin kabulüne muhalefet o -
lunmaktadır. 

Dün ak§am Dumergin yaki -
ninde bulunanlar; radikal mı -
zrrlann Pertembe günü M. Du -
merg, muvakkat bütçe projesini 
meclise tevdi ettiği zaman onun 
bu teşebbüsüne muhalefet ede -

mektedirler. jjıı. 
Nazırlnrdnn biri d 

be günü b~hranın °. 
k . . b" 'ze 1 me ıçm ır mucı 

ğini söylemiştir. ~ 
Paris, 7 {A.A.) -

gin istifas~ ~k~i~incleJ 
ayan meclısı rel!ll 1'11· 
in ve yahut mebusa11 • 
si M. F ernand Boui5d'°,P 

1 v • • l lrte it• 

kında ayrıca hükümler koymut ol
mayıp, ölçüler ve ayar itlerinin lk-
tıaat V eki.leli ve Belediyeler tara
fından görüleceğini senelik ve an
sızın muayene ve ayarların Bele
diyeler, ilk muayenelerle Beledi • 
yelerin yapamıyacakJarı senelik 
muayene ve ayarların lktıaat Ve • 
kileti tarafından yapılmasını bu · 
yurmaktadır. Bunun için, memle
ketimizde kırk bin kadar tehir, 
kasaba ve köy bulunduğuna, ve • 
kalet tetkilatının pek sayılı ve öl
çülü cr1up her tarafa dal budak aa
lamıyacağına ve bütün belediyele
rin sayıaı da bet yüz yirmiyi geç -
mediğine göre, geri kalan otuz do· 
kuz bin bet yüz köy ve kasabamız
da oturan halkın ölçü ve ayar it • 
lerinin nasıl görüleceği hakkında 
sarahat yoktur. 

belediyelerin ortaklama memuru muıçaıma gürbüz bir delikanlı • 
sıfatiyle ayar itlerini görecek ayar dır. Çünkü bizden yirmi yıl önce 
memurunun ücreti de beiediyeler hu işe bathyan birçok medeni mil
gene nüfus ve bütçeleri nisbetinde letleri önlemiş ve geride bırakmı§ 
dağıtılmııtır. Şu kadar ki yukarı· bulunuyoruz Ölçüler ülkümüzün 
da yazıldığı gibi normal satın al· en özlü hedefi, ölçüler itinde en 
ma komisyonu tarafından satın a- ileri olan milletlerle omuz omuza ' 
iman normallerin bu grup merkez· 1 yürümektir. 

Sovvet inkılabının 
o ncagı soy enmep ,'ti 

Bu iki zat Baş"e1' · 
ı::tmezlcrsc kabine te ~ 
Laval memur edil~e,,,, 

Ölçüler nizamnamesini de ve
kalet leJkilatı olarak ölçüler ve 
ayarlar müdürlüğünün Müfettit • 
likleri:ı bulunacağı ve belediyele· 
rin de ayar memurlukları olaca • 
ğmı, belediye bulunmıyan yerler· 
de ansızın muayenelerin belediye 
vazife'lerini görenlerce yapılması 
büyrulmakta ise de 18 milyon 
yüzde yetmitinin oturduğu küçük 
kaHba ve köyün ölçüler itinin 
kontrolü vekalet ve belediyeler 
!eıkilatı arasında a111ı kalmıftır. 

. 1ıte bugünkü ölçüler tetkilitı • 
ınıır; bu ikilik üzerine kurulmuştur. 
f ktısat Vekfıletifıin Vekiller Heye· 
t;ne sun:iuğu ilk tetkilat kadro • 
~ı:na göre Ankarada bir ölçüler ve 
:ı.var müdürlüğü ile merkezleri 
Ankara, lstanbul, Samsun, Mer· 
nin, lzmir ve Bursa olan mıntaka 
başmüfettitliği ve merkezleri 
Trabzon, Van, Malatya ve Kon· 
.va olan dört mıntp\:a müfettitliği 
kurmuş, ve bet yüz yirmi yerde 
belediye ayar memuru bulunma • 
maaı yüzünden bundan vazgeçile· 
rek Türkiyede ölçüler iti kadar 
yeni bir organizasyon tekli olarak 
belediye ayar kooperaıyonları, 

vani belediye grup ayar memur • 
lukları yapılmıtlır. Kanun ve ni
zamname ile belediyelere yükle -
nen ayar itlerinin batarılması için 
belediye ırup ayar memurlukları 
en kolay, düzgün ve ucuz bir or· 
ganizaıyon tekli idi. 

Buna göre paraıız ve memur -
ıuz bet yüz belediye ayar memur· 
luiu yerine, merkezleri Ankara, 
lıtanbul ve İzmir olan üç fevkala
de, merkezleri büyükçe vilayet ve 
kaza merkezleri olan altmı§ yedi 

lerin.e dağıtılmasına, bir çok tefti§ 1 Fakat ölçü itlerimizin ileri git
ıeyahatleri, tamimler, talimatna- mesi, memleket iktısadiyatmın 
meler, ilanlar ve sonsuz yazıp çiz- bu yeni düzenden idaresi için öl -
melere rağmen, bugüne kadar da- çüler te!kilatındaki ikiliğin kaldı· 
ha pek çok belediye grupu ortak rılması ve bir elde toplanmaıı lk • 
memurunu tayin edemediği gibi, tıaat Vekaletinin büyük muvaffa • 
grupa giren belediyeler tayin edi- kıyeti ve belediyelerin acizleri kar 
len memurların ücretlerinden ken· şmnda günün mecburiyeti geldiği 
di hiaaeterine düten miktarı bile kanaati haııl olmuttur. 

bile ~diyememektedirle~. Gerçekten: Medeni Avrupa 
Böylece kanun ve nızamname devletlerinin fen ve sanat bilgi ve 

ile kendilerine verilen ağır külfe· örgülerini almakta hiç durakla· 
tin altından kalkamıyan belediye· ~1 an cümhuriyet Türkiyeıi, bu 
lerin halini gören iktııat vekaleti mirıetlerin ölçüler ve ayar İ§lerin
k~ndi ~lçül~r v~ a~ar . t~tkilitını de bir aıırdanberi yaptıkları tec -
kokleştırmege, f aalıyetını arttır • rübelerden aldıkları neticeleri ve 
mağa ve ölçüler itinin ilerlemesi kurdukları fen ve idare teıkilatını 
için esaılı tetbirler nlmağa haıla· memleketimizde tatbikte de ge· 

mıtlır. cikmiyecektir. Halbuki ölçüler 
lkt11at Vekaletinin ölçüler in- ve ayar işlerinin bir asırlık tarihi· 

kılibındaki bugünkü en esaslı ro· ni gözden geçirirsek, Avrupada 
lünün bu itin fen ve ihtisas çerçe· bile belediyelerin ölçüler ve ayar 
veıinde tetkik, tanzim ve idaresi, işlerini beceremiyerek aciz göıter· 
ölçü n:>rmallerinin tedarik ve tev- diklerini, ve ölçüler itinin battan 
~ii, ilk muayene ve ayarların ya • sona kadar devlet elinde bulun
pdması, ve belediyelerin ayar fa· ması lazım geldiğinin bütün me -
aliyetlerinin teftiş ve mürakabeıi deni milletlerce tanındığını görü
olduğuna göre, hemen ölçüler ve 

d 
rüz. 

ayar müdürlüğü daha ziya e ge • 
Öte yönde: lktısat Vekaletinin nitletilip kökle§tirilmiş, ve mınta· 

ka teşkilatı Ankara, lstanhul, ölçüler tetkilatında hattan hata 
Samsun, Mersin ve lzmir gibi ik· genç mühendisler çalıımaktadır. 
trıadi ve fikri hayatımızın tekasüf A vrupanm birçok memleketlerin· 
ettiği mühim tehir ve limanları. de teknik okuyup memlekete 

dönen bu genr insanlar, öğrendik-mızda tenıerküz ettirilmİJtir. ~ 
tktıaat vekaletinin bugünkü öl- leri ve görüp duydukları Avrupa 

çüler kadrosunda bir müdür, bir ölçüler ve ayar düzenini memleke· 
timizde aıılayıp üretecek bir eh· müdür muavini, iki fen mütaviri, 

üç laboratuvar ve proje mühendi- liyettedirler. Yükr;ek şeflerini Ör· 
nek alan, ve yüksek §eflerinin iıi, bet bat müfettif, on iki müfet· 
zinde ilerliyen bu gençler yazı hütiş iki seyyar, on altı laboratuvar 
roları ve fen laboratuvarları ile ayar fen memuru, on iki katip ve 
birlikte pek az bir zamanda değil mümeyyiz ile dört daktilo ve ste-

bu bozğunluk yolunda neden h:ı
kemden hiç ıüphesiz daha evvel 
hata yapan oyuncuyu görmiye -
lim? 

nodaktilo çalrtmaktadır. Bugünkü yalnız Balkanların, en düzgün, en 
---""''""'~'"""'"'"""'"""'uııuınıuıruumn•-•nıum.. bütün. en özlü ve en verimli ölçü-günlük işleri yapmak ve ilerisi için 

Ogünkü maçta dıtarıya çıka
rılan oyuncunun yaptığı ıeyin 

bir takım kaptanı için tabit ola
bilecek bir vaziyet mi, yoksa bir 
itiraz veya tenkit mi olduğunu 
elbet hakem, raporunda ifaret 
etmit olacaktır. 

ler te"'kilatını kuracak ve Gazi ço· icap eden etütleri yapmağa yete· :ı-
cek kadar olan bu kadro. elektro- cuklnrı, olduklarını, bu memleket

te çalışmağn, yer tutmağa değer • teknik, gaztelmik, h=drolik, optik. 
liliklerini. göstereceklerdir. termik ve kalorik, fotometrik ve 

§İmikofizik avnr daireleri ynpılm~ Ölçüler işimizin bir yıllık şeref· 
ca rr~ni9letilebilir. Ji bir geçmifi, fakat daha büyük 

Ölçüler ve ayar miirliirlü3ü çok bir selecei?i vardır. Bu it büyük -
mühim saydığı ele!<trik, havn~::-zı tür, fakat her it ve ülküde oldl~iiu 
ve su sayıcıları il" ölcii :'.\letleri , gibi ölçülü ıözü ölçiilü özü, ve öl
için yapılacak ayar daircler'n"n 1 r·~·u İRİ ile de örnek ve önderimiz 
etütlerini bitirmek üzere olup, ola-n Muctafeı. Kemalin yüce ve ye
bu mesaisinin neı;celcrini pek ya· ti11ilmez benli~i önünde, onun yap
kında üstün maknmlara verecek- tığ1 islerin bütiinliiğü kar§ıamda 

tir. kücüktür. 

Denilebilir ki Türk ölçüler inkı· Bu kadar derin inançlı bir genç· 

V AKIT spor ıahalarında dai
ma bitaraf kalmıya çalıımııtır. 
Yazdığı bütün yazılar apaçıktır. 
Bu yoldaki ülkümüz daima mem
:e~~t ıpon:i, :tak ve hakikattir. 
Netekim bu ıatırlar da bir haki-

libı iyi hatlanmı~ ve iyi bafarıl • liğin, hu kadar büyük bir ıevgi ile 
maktadrr. Türk inkılabının bu - baş rmak istediği, bu kadar özlü 

kat uğruna yazılmıt bulunuyor. j gün bir yaşına giren ölçüler çocu- bir it bcnimnenmeğe, korunmaia 
A. 5ırrı 1 iu, on bet yirmi yatını doldur• Ye ileri ıötürülmeie deimez mi? 

.,, 

on yedinci 
dönümii 

yıl 

-- (811.f tararı s üncü lla)ıfııda) 

böyle diifiinülmiyor, maddi mü
•avat, en köklü esculardan biri 
sayılıyordu. Bugünıe bu ecre • 
yandan eser kalmamasına ehem· 
miyet verümektcclir. 

Onun için çiftçi keneli evine 
ve bahçe.ine, köme• hayvanları
na ve davarlarına aahip bırakıl
dı. Keyfiyet ve kemiyet itibariyle 
birbiririnclen cleğiıik olan iılcrin 
ücretleri birbirinden farklı ola -
rak te•bit olundu. Hünerli ve fa
al iıçiler daha ucuz bir liatla da
ha İyi yemek yiyor, yeni apartı • 
manlar a~rldık,a diğerlerinden 
önce yerle1tiriliyor, iatirahat ev
lerine ve ıifa yurtlarına kabul 
hususunda bQfkalarına üstün tu
tuluyor. 

M ütehanı• ve faal işçU erin 
herke•ten fazla kabul gördiikle -
ri devlet operasında mutlaka el 
i§çileriylc harıılanmak zarure -
ti clemehtir. Orada zabitlerle, 
mühendiılerlc1 memurlarla, ta -
lebe ile kar§ıla§ırsınız. 

Fabrikalar aı·asıncla, istihsa • 
li arttırmak, masrafları azalt • 
mak, için "Sosyalist rekabeti" 
vardır. 

Ger,i ikinci beı senelik pla -
nın e•aslarından biri sınıfsız bir 
cemiyet yaratmaktır. Fakat ha -
kikatte ıınıllar resmen kalkacak 
ve bununla ıınılların birbirine 
karşı dii§manlığı zail olacaktır. 
Yani 1937 senesinde ihtisassız 

bir amele, ücretinin azlığına ve 
bir icra heyeti komiserinin ytı§a· 
yııına bakarak bunu ziilum say
mıyacaktır. Bunu zulüm sayarsa 
ona müsavi ya_şamanın zararla -
rını anlatmak icap edecektir. 

Rusyada komünizm insanla
rı müsavi yapmayı ve onla
n cema2tçc yaıatmayı gözetle -
miyar. Fakat inkılabın baıardığı 
en büyük İ!f bir insanın iki İn•a
m istıımar ederek kaz.an~ temin 
elme:Jine mani olmaktır. lnkılô · 
bın gayesi, herkesin ayni ücr,.!fi 
alm:ı:u değil, devletin, umumi ~ 
sahibi mÜeHeH ve umumun Üc· 
retini tediye etlen h::ızine olma -
sıclrr. 

KollektiıJizmin iflemesi ve i~ 
b'J§armcm yani ayar edilme•i i
çin ona bir dereceye kadar fer -
diyetçilik girmesi Uizım geliyor. 
Sovyet Ru•ya • bunu bulmağa 

çalqtığı bu •ırada diğer deI)let • 
lerde ferdiyetçi sistemi iıletmek 
için ona ne kadar kollektivizm 
katmak lazım geldiğini aiifünü -
Yorlar. 

Paris, 7 ( Hususı) 
met bütün azasiyle ~ 
ya gidecektir. Bu ıs~ de' 
den nazırlar heyetııı f 
hültfımct n=a:.ı bunu ti 
lerdi~ , 

Nazırlar heyeti içll 

lr.ngıcmda, radikal ııo•Y ~ 
:ına mensup olan naııt 
dakika aynen müza1' 
lunmuşlnr, meclise 5 

etmislerdir. Müzab:t~ 
mer~, Mebusan rnecli 
l . v• tk tııi.-
ıyecegı nu run me 

mittir. 
Yakında mecliste 

dccek mühim münak 
li hazırda Belçika ile 
zakereler dolayısiyle , 
zırı Moskova)·a gitme 
miştir. 

Temin edildiğine . 
lar meclisinde M. He~ 
hakkında arkacln~iaıf"". 

merge salahiyet ve~ 
lar olmadıklarım iı' 
Bunun üzerine M. 
nun radikal sosyali• 
istifası manasını t~"" 

etmediğini sormuştuJ 
M. Her;yo, radil• ti 

nazırlarla görüçtiilıl 
Per~embe sabahı toP1 

lan nazırlar rnedisi11'. 
lcararı tehir ettiklcriı>I 
tir. Bu sırada radik~ 
grup:.ı hükumetle Jllu~ 
rek Perşembe günü b 

lacaktır. ·1'11 
Eğer M. Hariye f~ 

edecek olursa, M. JJ 
lıal hükumetin istif&'' 
ni ortaya koyacahtıt· . 

Meb'usan mecflf 
hadi•e 1 li 

Paris, 7 (A.A:) (.,/ · 
Meclisinin celsesı, ~ ~. 
lı Aleksandr ile, ti• il · ~ 
rni:tevcffa Bartu "eı'/ t, 

Puankarenin hatır• 
line hasredilmi!tir· dl 

Merasim esna••" 
mebu~lar ayağa k3:1' rİ 
de komünistler yer el lf ·y e 
pırdamamak sureli ııt 
sebetsizlikte buluııJıl . .,. 

Puankarenın ıa1' 
ğinden bahis ol•r 
nutku müstehziyııııe 
mükerreren inkıtall 

lardır. etf1 
Batvekil M. Dııı"..,S 

dar ölülerin hatıra• ı,ı. 
nutuk ıöylemeğe ~ · 
man ise yalnız ko~ i 

1. l . kseril 
ıosya ııt erm e 
mak ıuretiyle hu• 

termitler · 
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Hatırla!,, ~Ol~DA 
(~ t&rııtı 1 ıııcı sayıt • J lllleker acıa> ! taıyonundan aynı kelıme er ne§ • 

kta \'e ın lllukadderatı ile ~yna· ıolunmakta idi. 
jıı fi ae1ın:nun için öldürülmeıi • Bu vaziyet karıııında mad~m 
e1'11 Ce ktedir. Lupesko memleketten çıkmak lu • 

ıııa!en llıayııın ıonl d w :itumunu duydu ve çıkıp gitti. Ma • 

Büyük ha va yarışını kazana~ tayyareci 
ta/adan çıkıp .darına odgru tlamın evlenmesi bu hadiseyi ta· 

ıto gı en ma am . . . 
al" te 'Sok 8'eçmed . d'' kıp etmıttır. eaki en gerı on • 1 .. b dGı lllevkiini aldı O k d Madam Lupeskoyu a an yuz a· 

11rıı llıanalr1 bil · ~ ar ıı Antonyano bütün Romanyada 
i 

01
;ir netice e onun_Ia ug:.aı· kılıç kulanmak hususundaki hü • 

t t ular ve on verm.ıy~~egı~e neri ile meşhurdur. Onun için Ro· 

ı-muvaffa 
yetini bir ka
dına borçlu ! 

ıı ~0,akat lupes~n. peşındı .. ıra • manyada hatırı en çok sayılan ve 
·--' ı} ıı: 0 onun uıman· h · ı d bi· &>"' ~ıı] ~~tneden . .. en çok korkulan şa sıyet er en lngiltere - Avusturalya tayya• 

e g'arı bularak ye~~ mu~d;le ridir. re müsabakasını lnailiz tayyare• 
~~ ett~}-riştiler v~ 

0 
ye~.11 .. enl aahı • Madam Lupeakonun zabitle ev· cilerinden Black kazandı. Fakat 

ı. ı er nu o um e le - . 1 t . ' ~ · Jenmesi şu şekılde o mut ur· bu muvaffakiyeti yalnız kendi az-
J 'dıt!lt l Madam, birkaç hafta evvel mine, kendi iktidarına borçlu de • 

ol' llpesgo b · ·· b' t' • et' n i il Qİt1tti • ır gun ır ı· yüzbaşı Antonyanonun maıy ı • ğildir. Bu itin içinde meşhur bir 
kal>an. ş, tıyatronun son per- de Viyanaya gitti. Ve çok geçme - kadının da parmağı vardır. Bu 

'da.llılar~~k üzere iken bir sü- den Bükre§in birkaç ~ahsiyeti ken· kadın lngiliz sahne aleminde çok 
'lieı . ırden bire: Jilerine iltihak etti. izdivaç Ro • maruf olan artist Florenoe Des • 
~il' enı hatırla! manyanın Viyanadaki sefaretha • mondtur. Tayayreci Black bu ar· 
b e ha.. f • · · d aıı had· Rırınışlardı. nes nde ortodoks nyın evın e ya· tistle çoktanberi evlenmek istiyor, 

~ıı lek ıae daha sonra mütema- pıldı. fakat onun bir türlü muvafakatini 
t"iııd errur etti. Madam Lupes- Bu izdivaçla ma~a~ 1 Lupe~ko alamıyordu. Nihayet Blaclt Avus • 
u~ e l'eınek k f aleyhindeki ileri gerı soy enme e • turalya müsabakasına girmeğe ka· 
, eı-j d yer en so raın • . . b !h. <ta~ tı e §U 

8
•• 1 · 'ht' d rın hepsı durdu. Bunun ıe e 

1
' rar verı'nce Mı's Florence Desmond 

aıt b oz erı ı ıva e en . A ulu hensınin yüzbaşı ntonyanonun . . . . .. 'li I Yordu: k 
1
• d f k 

1
• d k kmahırı • kendısını seven tayarecıye, muıa • 

" e eıf h ı ıcm an ev a a e or b k k d kd' d k d' • vı0 ı atırla ! • a ayı azan ığı ta ır e en ısı 
~ob·ı ılır. ·ı ı v• d . .. d' t ~ ı e bind'k l b' d d'k d ı e ev enecegıne aır soz ver ı. 

~•ıy ı çe aynı ~ey e Bu suretle uzun ır e ı o u -
• 0 rdu. Arasıra d . d b't . .. "nmektedir Hiç §Üphe yok ki Black, aldığı bu ra yo ıs· mevzuu a ı mış goru · ,. . •v• •• vadın verdıgı kuvvetle azmını ve 

z 
• 

cesaretini artırarak müsabakada 

muvaffak oldu ve yalnız mUsnba • 
kada kazanmadı, aynı zamanda 

Florence Desmondu da kazandı. 

Tayyareci Blak'a mUsabakaya kazandığı taktirde ken· 
disile evleneceğine dair söz veren güzel kadın 

7 cı 
t • .,. 

1 ' l..uru.11 ı ı.ncı ııuyıtaua1 

,~ • olan 'h . . ıq· zı nıyetı, bolşevik 

t.._ 
1 &ınail stirmek ve kollek-

larm Sovyetler aleyhinde bir cep• 
he vücuda getirmek ümitleri boş· 
tur. Emperyalist devletler arasın • 
daki ihtilaflar o n ar büyük ür 
ki, bütün aldı batında olan insan -
lar, bir harp çıkar çıkmaz bu har· 
bin bütün dünyaya sirayet edece • 
ğini bilmektedirler. 

. ~ek -

Is anya Cum ur 
divanı har 

• • re ısı 
w 

ogu 
• 
1 

14t.. nıın o. amele üt -
"'ınd ltt a. aarfetmi§ olduğu 

. \>~~ n~ticesidir. Kızılor -
lıl\ tlt dctı amele diktatörlü -
~ du~ellıleket dahilinde kendi· 
~ald llı&.nı olan sınıfları orta • 

l
dllt, ltınası keyfiyetinin mah • 
~ ,, 
"cat· ,, ı:y 

~ sil~hı &. devam ediyor: 
~~ aka .... arı bır l{ma konferan • 
l~ ·•ıete h .. ite ~ea l mn kum olması, 

~ l'tltr· e eleri haldnndaki mü -
~ ·ı ın çıkın 

ll ' 1 &.hı aza girmesi ve 

Sovyet devi, sahillerine çarpıp 
kırılan dalgalara sükun ve teyak • 
kuz ile bakmaktadır. O, kuvvet • 
lerinin sok büyük olduğunu, düş • 
manlarını tamamen imha edebile
ceğini ve ne kadar kuvvetli olursa 
r;ulh için mücadele bahsinde o ka
dar dost elde edebileceğini bili • 

~it nrı "ar .. t . k' h· :Yeni b ;' ışı gos erıyor ı: yor. 
t'tıe do'" ıı- emperyalist cihan Sovyet Rusva, gayelerine vasıl 
~. aru .t k ti 4ııt gı me tedir. olmak için barba muhtnç değildir. 

• ~t Inace · >1 •
11 

~le)'}ı' raperestlerı, Sov - Kuvvetli bir su1h siyaseti takip e • 
~ıth!llta~e bir harp çıknrtmak diyor ve harbi istemiyen bütün 

Q ~ırlar. Fakat on· milletlere elini uzatıyor. 

t\qt} ı-ı--------------
b\t ariciye Nazırı j Edirnekap1daki Rum 

1 r· ~~b!h gidiyor mezarhğı 
ltıd ratı ~ lııct eayıfada) ~ e Yen· Edirnekapıda Savaklar cadde • 

'~ıt ~·f lley ~~ti~a elçimiz Rü- sindeki Rum mezarlığının vakıf 
~li ır ttı 1 ugu halde dün olması itibarile belediyeye geçme

. · )al>ıtnırı. U§ a boğazda bir ge • ~. ':t Ve si icap etmektedir. Halen ölü gö • 
''!. ~ sarayları gezmiş - mülen bu mezarlığın belediyeye 
oı~ . ~~,· d 1 it"'~bat 1Ino

3 
v fk devredilmesi için alaka ar arma 

· S
0

t\ ııçe &o.raye re 1 ası önce tebliğat yapılmıştır. 
~ırııt ra b

0
.. ını gezmişler • 

~~i k~dnr g~zı_n ta Karadeniz Beyoğlu dördi.inci.i sulh hukuk 
~~0törd Rıdılnıi§ ve öğle ye- mahkemesinden: 
~ l.t k e Yenilmişti o·· ·· Pangaltıda eski lcadiye yeni 
~. l>i ' &.srı Rezil • r. onut· 
''1, ~ ilral'ın mış sonra Bey· Babil sokağında (140) No._ıu Ba-
~il\t• \ltsiın a gelinmiştir. lıkciyan apartımnnının (3) No. lu 

tt, lde.. Og Ve refı'kas d" k" k 8 9/ 934 ta· 't ·• Sok ı un u dairesinde sakin i en 
~il lllernnun olmuşlar rihinde vefat eden madaın Hacı 

lttı t • 1 rak tı l'e ııa.ri · Nurisanm vasiyetnamesı açı a 
'İ tlte.... cıye n .. ' . . b l t Ma· lld lUni 'Y · azırı dun ak - usulen tenfızıne aş anmış ır. . 

1t~ı e l'ebıiı:.t• unnn konsolosha· deni kanunun 538 inci maddesı 
1':. :r ır ·ı· ta -ttl 1( • bu bapta itirazı olanların 1 an • 

ti lt\i~~ll~ah hazreti . f rihinden itibaren BiR ay içinde 
~ )\ ~raı ~ıı döuU e~ın n Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 

~'Qetlel'itt• ı Viktor N m 1 mahkemsine müracaatları lüzumu 
.-\ ~.. ın do.... enıanoe ) ~ı- ~ag~b ~uınunun yıl dö _ ilan olunur. (3383 

\>11~ ~Q}tı! etıie ·· ı. Ak m ~ ~}· 4 ~ .. onümüzdeki l leme ayını yapılaca't\tır. şaı 
1'eaind:°ı:lundaki Sent an üzeri de ltalyan cemiyetinde kon· 

tr uzun ömür di- 1 ser verilecektir. 

Rus kazaklarının 
mahareti 

Çarlık Ruayasından kalma Rus 
kazakları Berlin civarında Pot.e • 
damdaki askeri talim meydanın • 
da arada sırada eski meharetleri • 
ni göstermekte ve at üzerinde us • 

Buradaki resimde Luız Zamo • 
rayı görüyor•unuz. Zamora aile 
isminden de anlaşılacağı gibi, re -
~imde gördüğünüz genç adam Is· 
panya cumhur reisi Zamoramn oğ
ludur. Luiz Zamora son ihtilal hn -
reketlerine iştirak ettiğinden do -
layı bizzat bnb sı tarafından di -
vanı harbe teslim edilmiştir. 

Luizin babasının bu hareketi 
bütün ispanyada fevkalade alkış

lanrnı~tır. Zamora oğlunu kurtar· 

mnk Şöyle dursun, kendi eHle di • 

vanı harbe teslim etmc1<le büyük 

bir adalet eseri göstcrmiıtir. Res -

mimiz Luiz Znmor nın hapae gir

meden evvel boy ölçüsünün alın • 

dığını göstermektedir. 

Eğlen taqqaresi ! 
Amerikalılar 
vaya destek 

dul ar 

ha
vur-

Amerik lılar havaya destek 
vurmağa muvaffak olmu~lar ! A • 
merika şehirlerinden birinin bü • 

~ ük eğlence yerinde, resmimizde 
görülen bir tayyare vardır. Bu tay· 

yareye binen, onu bütün teferrüa
tile kullanabilmekte, motörünü iş • 

}etmekte ve dümenini istediği isti
kamete çevirebilmektedir. Fakat 
tayyare, havadaki bütün hareketle 
rini yapmakla beraber, düşme)~ 
tehlikesine maruz değildir. Çün. • 

kü, çelik borularla çevrilmiş bir 

çerçeve içinde bulunmaktadır. 
.................................................................... ~····· ............... .. 

t~lıktı ~yunlar ~aparak 5eyirci1eri 1 program dahilinde tanzim edilen 

eglendırmektedırler. Bu oyunlar, atlı oyunlara dahil bulunmakta. 

Almanya ordusu tarafından bir dır. 
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• hl 1 U M d ı p•----------.. ı Asliye mahkemeleri İkinci ye. 

Deniz: y o 11 arı Posta Telgraf ve telefon umum 

ın sar ar • Ü ürlüğünden '9'1 nileme bürosundan: 

50000 
kilo Sellüloz kağıdı i Ş L E T M E S i müdüriyeti tarafından lstanbulda 

50000 ,, (70) No. düz beyaz karton 
'-10000 " Birinci hamur kağıt. Acenteleri. Karaköy - Köprüb:ışı Hatap Kapısında Yeni handa 10 

Tel.42362 - Sirkecı Mühürdar:ı:ade N d B t 1 d M ' 
25000 ,, ikinci hamur kağıt. ı•-- fbo Telefon 22740 o. a a umu za e eıımet 
Yukarıda nevi ve miktarları yazılı kigwıt ve kartonlar 10 - 11 - v J v Şevki ve İsmail Hakkı efendiler n..araueniz ı olu 

934 tarihine müsadif Cumartesi günü pazarlıkla aahn alınacaktır. aleyhine açılan alacak davasının 
GÜLCEMAL vapuru 8 lkinci ·ı t · d Talip olanların şartname ve nümuneleri almak üzere her gün ve pa- yenı enme muame esı esnasın a: 

Tecrin PEŞREMBE günü saat ··dd · ) hl · "k t -hl zarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 muvakkat temi- :r mu eıa ey erm ı ame ga arı 
20 de Hopaya kadar. "7499,, h l b l d ~ ·-b · t nat parasiyle birlikte Cibalide Levazım ve mühayaat ,ubesine müra- meç u u un ugu mu aşır ara -

caatları (6833) fmdan verilen meşruhattan anla· 
Sultanahmet Bil'inci ....,ulh Hu • şılmakla ilanen tebliğat icrasına 

Istanbul ithalat gümrüğü müdür
lüğünden: 

Adet Kap M. N. Kilo G. Cinsi eşya 
22 S NF 172-193 1857 00 Adi cam bardak 
Yukarıda yazılı bir kalem malın açık arttırma ile 11 - 11 - 934 

T. Pazar günü satılacağından isteklilerin saat 13 den lıtanbul ithalat 
Gümrüğüne 6 N.h Satıı anbarrnda hazır bulunmaları ilin olunur. 

(7527) 

Istanbul maarif müdürlüğünden : 
Vilayetimiz dahilinde &§ağıda gösterilen mekteplerde Millet 

derlanderi açılmıştır. Taliplerin Mektep İdarelerine müracaatları 
ilan olunur. (7535) 
Dersanenin bulunduğu mektep Adresi 
İstanbul 3 üncü mektep Kadırgada 

,, 7 ,, Süley
0

maniye 
,, 35 ,, Eyüp Rami 
,, 36 

" 
37 

Beyoğlu 29 
,, 43 
,, <S 

Osküdar 13 
,, 15 
,, 23 

" 27 
,. 28 
,, 34 

" 
40 

,, ,, 
. ,, ,, 

,, 
' ,, 

,, 

" ,, 
,, 
,, 

Eyüp 
Eyüp Defterdar 
Taksim Parlf!akkapı Telgraf sokak 
Şi!li 
Kuleclibi 
Kısıklı 

Toptaıı. 
Atlamataıı 
Beylerbeyi 
çengelköy 
Anadoluhisarı 
Beykoz 

Deniz levazım satın alma komis
yonu reisliğinden ; 

63 ton yerli kok kömürü: 12 - lkinciteırin - 934 Pazartesi günü saat 
14 le pazarlıkla. 

8000 kjlo Arap sabunu: 12 - 1kincitetrin - 934 Pazartesi günü aaat 
15 te pazarlıkla. 

Deniz Levazım deposuna lüzumu olan yukarıda cins ve miktar-
" ları yazılı iki kalem eıya hizasında yazılı gün ve saatlerde pazarlık-

la alınacaktır. Şartnamelerini görmek istiyenler her gün ve pazarlı
ğa gireceklerin de o gün ve saatler de Kasımpaıadaki Komisyona mü
t acaatları. (7418) 

• 

lzmir zıraat mektebi müdürlüğünden; 
l - İzmir - Bornova Ziraat Mektebi: Taraçasında yapılacak 

tamirat 28 - 10 - 934 tarihinden itibaren Yirmi gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle münakasaya konulmuttur. 

2 - İşin bedeli keıfi on bin beş yüz lira olup taliplerin müna
kasaya İ§tİrak edebilmeleri için 78 7 lira 50 kuruıluk teminatı muvak
katelerini Mal Sandıklarına teslim ettiklerine dair makbuz ibraz et
mek mecburiyetindedirler. 

3 - ihale 17 - l 1 - 934 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
on beşte mektepte yapılacaktır. 

4 - Talipler teklif mektuplarını ihale günü saat on dörde ka
dar komisyon riyasetine tevdie mecbur olup mezkur saatten sonra 
teklif mektupları kabul edilmiyecektir. 

5 - lş hakkında tafsilat almak 
Müdüriyetine müracaatları. 

iııtiyenlerin İstanbul Ziraat 
(7092) 

Selimiyede askeri satın 
alma komisyonundan : 

. 1 - Haydarpaıa hastahanesi ihtiyacı için 11788 kilo yoğurt açık 
eksiltme suretiyle münakasaya konul duğundan ihale günü olan 25 -
11 - 934 Pazar günü saat 14 te isteklilerin teminatlariyle birlikte Se
limiyede Askeri salmalma komisyonuna müracaat eylemeleri ilan o 
lur. 

lnık Mahkeme~inden: karar verilmiş olduğundan tetkik 

tıtanbul posta ve telgraf idaresi 
vekili Tahir Bey Unkapanında Ya 
vuz er Sinan mahallesinde Leble
bici sokağında 10 No. lu hanede 
mukim mahallebici Rüstem ağa 

zimmetinde alacağı olan 2500 ku
rutun tahsili hakkında açtığı da -
vada göndermiş olduğu celpna -
mede müddeialeyh ikametgahı 
meçhul olduğu celpname zahrına 
mübaıir tarafından verilen met -
ruhatta mumaileyhe ilanen tebli
gat ifasına ve mahkemenin 29/ 11 
/ 934 saat 14 te talikine karar ve
ril~iş olmakla yevmi mezkurda 
mahkemeye gelmediği takdirde 
hakkında gıyaben muamele yapı
lacağı ilanen tebliğ olunur. 3374 

Falih Sulh Birinci Hukuk nmh
kemesi satrş meurluğun<lan: · 

Mahkemece şuyuun izalesi su
retile satılmasına karar verilen 
Aksa.rayda Güreba Hüseyin ağa 
mahalJesinin Nalıncı ve Aksaray 
caddelerinde kain 152, 154, 156, 
158 ve 55 mükerrer eski 152, 154, 
156, dokuz numaralarla mü -
rakkam iki yüz doksan üç metre 
murabbaı mikdarında ve bir yüzü 
Aksaray caddesine ve bir ufak yü
zü de Nalıncı sokağına. mütevec .. 
cih, tamamına 14890 lira kıymet 
takdir edilen muhterik hane arsa· 
sının tamamı derunundaki tuğla 

horasan vesair enkazı ile beraber 
herveçhi ati §erait dairesinde açık 
arttırmaya vazolunmuıtur. 

1 - 10/ 12 934 tarihne müsa
dif Pazartesi günü saat 14-16 ka -
dar Fatih Sulh mahkemesi Başki • 
tabet odasında açık arttırma sure
tile satılacaktır. Arttırma birinci -
dir. Arttırma, yüzde yetmiş be • 
şini bulduğu takdirde ihalesi icra 
kılınacaktır. Aksi takdirde ençok 
arttıranın teahhüdü baki kalmak 
üzer on beş gün daha kendiliğin -
den temdit edilmiı olup ihalei kat
iyesi on beşinci günü olan 25 12 1 

934 tarihine müsadif salı günü ay .. 
nı saatte icra kılınacaktır. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi 
alınır. Müterakim vergi ve beledi· 
ye ve vakıf icaresi hinedarlara a
ittir. Hakları tapu sicillerile sabit 

olmayan İpotekli alackhlar ile di • 
ğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını hususile 
faiz ve masarife dair olan iddia.la -

rını ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün zarfında evrakı müsbitelerile 

bildirmeleri ]azımdır. Aksi tak -
dirde hakları tapu sicillerile sabit 
olmayanlar satış bedelinin payla"' 
masından hariç kalırlar. 

3 - Satı§ peşin para iledir. 

günü olan 27 121934 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 14 de 
büroda hazır bulunması lüzumu 
teblig makamına kaim olmak Ü -

zere ilin olunur. (3375) 

Asliye mahkemeleıi ikinci ye -
nileme bi.irosundan: 

Davacı muhakemat müdüriye -
ti tarafından Şiılide Meşrutiyet 

mahallesinde Ahmet B. sokağında 
45 No. lu hanede oturan Hasan 
paşa oğlu Ekrem B. aleyhine açı -
lan davanın yenilenmesi esnasın -
da halen ikametgahı meçhul bu -
lunan müddeaaleyh Ekrem Beye 
ilanen tebliğat icrasına karar ve -
rilmİ§ olduğundan tetkik günü o -
lan 31 12 934 tarihine müsadif 
pazartesi saat 14 le büroda hazır 
bulunması lüzumu tebliğ makamı -
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

'(3367) 

İstanbul beşinci icra memur -
luğundan: 

Anastas efendi vekilleri avu -

kat Ekrem ve Hüsnü beylerin ve -
kili olan 2480 lira ve masarif ve 
faiz itasına borçlu olduğu alacaklı 
tarafından beyan edilen ve emre 
muharrer senede müstenit olan bu 
alcaia kartı mukaddema ikamet 
ettiği Beyoğlu tiyatro sokak 32 nu
maralı dükkanda ikamet eden Ya
ni Çuni efendi hakkında muma • 
ileyhin mezkur dükkanı terkettiği 
mübaşir meıruhatından ve zabıta
ca yapılan tahkikattan anla4ılmıı 
olmakla ilanen tebliğine karar ve
rilmiştir. işbu ilanın gazete ile 
neşrinden sonra bir buçuk ay zar -
fmda mumaileyhin dairei ıcraya 

ya bizzat veyahut tarafından no -
terlikçe musaddak vekaletname 
ibraz edecek bir vekilin gönderil -
mesi ve işbu takibe ait tediyatı var 
ise bu hususun icra hakimliğine 
keza bu müddet zarfında müraca
atı aksi takdirde hüküm kesbi ka
tiyet etmi~ olarak cebri ircaya te· 
vessül olunacağı bu kerre ödeme 
emri makamına kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. (Dairemizde
ki dosya numarası 34 6860 dır) 

(3363) 

'

lstanbul Harici Askeri' 
Kıtaat ilanları 

Ordu için 20000 kilo çoraplık 

pamuk ipliği kapalı zarfla alına • 
caktır. Parası olan 38000 liranın 

yarısı bono diğer yarısı peşin ola
rak verilecektir. Bağlarını görmek 
istiyenlerin her gün ve artırmaya. 

eksil~meye geleceklerin 1 O 11 / 

934 Cumartesi saat 10.5 a pey 
akçelerile beraber dilek okuntu -
larını M. M. V. salma.ima komiı -

1 
Istanbul KurnaJI 

Sbnalma Komi•YOll" 

f stanbul Kl?A11aııd•IP""•vn .... . ~ 

ihtiyacı için 160 ton 

mürü paa.zrl~kla •!ın~ 
lesi 8 / lkıncı T etrın ~ 
be günü saat 16,30 d• 
lerin tartnamesini ıö 
hergün Fındıklıda •• tJt"ı 
misyonuna müraca• 
İ!tirak edeceklerin de 
komisyonda hazır bul ) 

(272) (7St2 

:f. • "' 

Maltepe Askeri Li.etİ 
nün tamiri pazarlıkla . 
caktır. )halesi 10 tkiJ9'11 
934 cumartesi günü ,.-t 
Taliplerin Fındıklıda d,ıı 
kor ... isyonuna müraca~ dl 
leyP i,tirak edecekleriJl 
de komisyonda hazır b ( 

(274) 

~ "' ~ 
ıjl İstanbul kumandaııl 

deki kıtaat ihtiyacı içİJI il' 
ton un kapalı zarfla ." jld 
cakbır. ihalesi 11 ı~ 
1934 Pazar günü -" 
dadır. Taliplerin ıarto"'• 
munesini görmek üzer' ' 
ve teminat makbuzlatl 
vaktinden evvel Fındı~ 

İstanbul 

ihtiyacı için 750 kilo • 
lo zerdali reçeli pazal' 
caktır. ihalesi 15 ikinci 
Perıembe günü ıaat 16 
)iplerin tartnameyi gö 
her gün Fındıklıda sat 
miıyonuna müracaatları 
ye iıtirak edeceklerin d• 
komisyonda hazır bul 

(2741 
,,. .. 

b~ İıtanbul KumandaS' 
ihtiyacı için 1200 kilO 
salçası pazarlıkla alın 

lesi 15 ikinci te,rin 93' 1 
günü saat l 5,30 dadır· 
her gün Fındıklıdaki ,fı 
komisyonuna müraca•tl 
leye i,tirak edeceklerill 
komisyonda hazır ( 

(273) 

İstanbul 
ihtiyacı için 5,500 kilo I 
pazarlıkla alınacaktır· 

ikinci te,rin 934 PaJar 
16 dadır. Taliplerin f 
görmek üzere hergüıı 
Satınalma komiıyonull' 
atlan ve ihaleye ittir-" 
rin de vaktinde ko111İ~) 
bulunmaları. ( 

,,. ,,. . 
" lstanbul Kumandaıt.11 "h • • • '4n,.IV\ll'' }ıll"' ıJ 

ı tıyacı ıçın ~ fll"".J 
pazarlıkla ahnacaktır· ,t 

İkinci T etrin 934 P•' ·~ 
at 15,30 dadır. Talipl~ 
mesini görmek üzere · 
dıklıda aatınalma 1'D 
müracaatları ve ihale1' ~ 
deceklerin de vaktind'(if! 
da hazır bulunmaları· ('ffl 

2 - Arzu edenler daha evvel şartnameyi 
lirler. 

komisyonda görebi
(7496) 

Parayı miadında vermeyenler i -
kinci defa yapılacak arttırma neti
cesindeki farktan mesul oldukları 
gibi bu fark bila hüküm kendisin· 
den alınacaktır. 

yonuna vermeleri ( 466) (6898) ... - ~.ıl 

aleyh ikametgahı 111 L.•.it 

Yüksek mühendis me~tebi rektör
lüğünden: 4 - Yüzde iki buçuk dellaliye 

müşteriye aittir. 
Mektebimizde Fizik Profesörü olup geçen ay Londrada toplan· Fazla malumat almak istiyen -

mıı olan beynelmilel Fizik Konferansına iştirak etmi~ olan Salih Ierin satış 934 30' dosya numara -
Murat Bey Kongrede konutu lan meseleler üzerinde bir seri konf e- sile satış memuruna müracaatları 
rdnsle.r verecektir. Birincisi Te~rininnin~n 12 inci Pazartesi günü aa-" lazımdır, 
at 5 le verilecek olan bu konferanaa istiyenler gelebilirler. (7520) (3364) 

Sultanahmct Birinci Sulh Hu - JllP-"t"" celpname zahrına tt-
kuk ~fahkemesinden: dan verilen mefrulı• jf 

İstanbul posta ve telgraf idare- • leyhe ilanen teblii•t934 
sı vekili Tahir Bey Sirkecide mahkemenin 29 11 . ...,it 
Dem;rkapıda otomobil garajı sa - de talikine karar "er• 
hibi Salih efendi zimmetinde ala- la yevmü mezkUrd• 
cağı olan 4500 kuru§un tahsili gelmediii takdirde 
hakkında açtığı davada gönder -ı yaben muamele y•P' 
miş olduğu celpnamede müddea- teblii olUP-· 



-:::~~~~~~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!"'!!!'!~!!!!!!'!!!!"!!!!!!!!!!~!!!!!"!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!'~!!!"'!!!~~~~~~~......,~1s - VAKiT 8 Tefl"iniıani 1934 
Asliye mahkemeleri ikinci ye - · Bu çocuğun ban kada 25 bin lirası 

p,!<iralık Daireler 
~~c Adliye binasına en yakın yerde Ankara caddeıin· 
d~i ı/ hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
'tl~eteıraya, verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 

' lllecnıua idarelerine mükemmel daireler ••• 

·· V AKIT idare evine müracaat .. 

·ı bu .. rosundan; vardır. Ve bu parayı babasının 
nı eme . k d" . h d' 

Poata telgraf ve telefon idareıi tte~&~sı~c e 1
bY_e r-- c 16 1 pıyango ı· 

tarafından F atilite Kıztatında ...,.. !etleri sayesinde 
lebi ıokağında 102 No. da mukim kazanmıştır. Siz 

Mehmet Kadri Bey aleyhine açı • de çocuğunuzu 
lan alacak davasının yenilenme böyle zengin cdc
muameleıi esnaıında: halen ika • bilirsiniz. 

• 

• 

metgi.hı meçhul bulunan müddei 
aleyh M. Kadri beye hakkında ili• 

ı • ··················ı•ıı nen tebliğat icraıma karar veril • J hı. • d k A t mit olduğundan tetkikatın icra kı· 
•ıııye e as erı sa ın hnacağı 12/ 12/ 934 tarihine mü. 

& sadif Çarıamba günü ıaat 14 de 

••ıa komı·syonundan .• büroda hazır bulunması lüzumu 
tebliğ makamına kaim otmak üze-

'Fırka k re ilin olunur. (3376) 
ıtaatının ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazı· -~---~---::-::----::-".::-:-

,/li sebze yapılan münakasada pahalı görüldüğünden bu İstanbul asliye pıahkemeleri 1 
iı dPa.ıa.rlrkla 1 O • 11 • 934 Cumartesi günü sC\at 14 te ihalesi inci yenileme bürosundan: 

il an · 4/ Ki.nunu evvel/933 tarihin • 
t ısteklilerin teminatlariyle birlikte Komisyonumuza den evvel ikame olunup lstanbuJ 
tl'lerneı . 

' S erı. aıliye 1 inci hukuk mahkemesinde 
.artnarneleri daha evvel Ko'misyonda görebilirler. (7524) derde,ti ruiyet ve Poıta ve telgraf 

23196 

43392 

23196 

11inıiyede askeri satın 
ı ltıa komisyonundan: 
~ h.:•;ka. kıtaatı ihtiyacı için 24.000 kilo Sabun kapalı zarf 

tii11'.. 'n münakasada paha 1ı görüldüğünden 1 O • 11 • 934 Cu· 
·)'~ &a~t. 14 te pazarlıkla ihaiesi yapılacağından taliplerin 
')Je bırlıkte Selimiyede Askeri Satmalma Komisyonuna 
Ş. enıeleri. 

ttna.rneyi daha evvel Komisyonda görülebilir. (7525) 

idaresi ile Ali Galip Bey araıında 
mütekevvin dava doıyaıının yeni• 
lenmesi için verilen beyanname ve 
gönderilen davetiyenin muhatabı 
Ati Galip beyin ikametgahının 
meçhul olduğu beyaniyle m~başi· 
ri tarafından bila tebliğ iade edil· 
mit ve bir ay müddetle ılinen teb
liğat ifasına ve 29/ 12/ 934 cumar• 
tesi günü saat 15 te yenileme mu· 
amelesine baılanmasrna karar ve
rilmit olduğundan mezkiır günde 
yeni postahane binasında ki.in 1 
inci yenileme bürosuna gelmediği 
takdirde 2367 No. lu kanun ahka· 
mına tevfikan yenilemenin gıya • 
hında yapılacağı ilan olunur. 

(3374) 

Çocuğunuza her ay bir Pjyango 
bileti almayı unutmayınız •• 

Nafıa Vekiletinden: 
Afyon - Antalya hattı 56 - 74 üncü :kilometreleri arası 

4 üncü !kıamı inıaat ve ameliyatı kapalı zarf usulü ile münaka· 
saya konulmuttur. Münakas~ 15 Tetritıisani 934 tarihine müsa· 

dif Pertembe günü Pat 16 da Ankarada Vekalet müıteıarlık 
makamında yapılacaktır. Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası ve 

ehliyeti fenniye vesikaları ve 10.000 liralık muvakkat teminat· 

!arının Merkez muhaıebeciliğine yatırıldığına dair olan makbuz 

veya nümunesine uygun Banka kefalet mektubunu ayni gün ve 

saatten evvel komisyon riyasetine vermeleri lazımdır. (Muvak· 

kat teminat mukabili çek kabul edilmez.) Talipler bu husustaki 

§artnameleri (40) lira mukabilinde Vekalet Malzeme müdürlü· 

ğünden satın alabilirler. (7185) 

Safranbolu belediye reisliğinden: 
2290 No. lı kanun mucibince yaptırılacak "3200° lira bedeli 

keıifli Safranbolu kaıaba haritaıma münakasa ve pazarlık müd .. 
detleri zarfında talip çıkmadığından 18/ 10/ 934 tarihinden iti• 
baren bir ay müddetle yeniden kapalı zarfla münakasaya ko • 
nulmut olmakla taliplerin 18/ 11/ 934 Pazar gününe kadar mü· 
nakaıaya ittirikları ve izahat almak iatiyenlerin Safranbolu Be· 
lediyesine müracaatları ilan olunur. "7337" 

•••• Böbrek ve idrar yolları hastalıkları mlltebassııı •••• 

Profesör: Doktor Behçet Sabit Beg 
Taksim bahçesi karşısanda CEYLAN apartmanına geçmiştir. 

Garnıme ıaatJeri : Cumadan başka 3 • 6 Telefon 49323 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebimiz talebelerine mübayaaıı mukarrer elbise, ka

put, fotin, iç ç.ama.ı1rları ve saire 10 - 11 - 934 Cumartesi gü
nü saa~ on dörtte ihaleleri icra edilmek üzere aleni münakasaya 
konulmuıtur. Taliplerin nümune ve şartnamelerini görmek 
üzere mektep müdürlüğüne ve münakasaya ittirak edeceklerin 
Fındıklıda yüksek mektepler muhasebeciliğine tevdi edecekleri 
215 liralık muvakkat teminatı makbuzunu veya banka mek
tubunu hamilen tayin olunan gün ve saatte mektepte müteıek-
kil ~omiıyonu mahsusuna müracaatları. (6840) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul Satınalma 
.Komisyonundan: 

1 - Telefon Şebekeleri için 15000 kilo üç milimetrelik yerli 
malı galvanizli demir tel l 1 • 11 • 934 Pazar günü saat 15 te pazar· 
hkla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnamesi her gün Komisyondan alınabilir. İstekliler 
muhammen bedelin yüzde yedi buç.uğu nisbetinde muvakkat teminat 
olarak (180) liralık vezne makbuzu veya kefaletnameleriyle belfü 
zamanda Komisyona gelmeleri. (7488) 

Deniz levazımı sahnalma komisyonu 
reisliğinden: 

25000 kilo Pitincin 3 ikinci Teırin 934 tarihinde yapılan ek· 
ıiltmeainde teklif edilen fiatlar pahalı görüldüğünden ihalesi 10 ikin
ci Tetrin 1934 Cumartesi günü saat 14 de bırakılmıştır. İsteklilerin 
prtnameıini görmek üzere her gün ve eksiltmeye gireceklerin de o 
gür. v~ ıaatte Kasımpaşadaki Komisyona ~elmeleri. (7419), 




