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Genç 
liiristiyanlar 
Cemiyeti 
ineni komitelerine 

>ataklık mı bdtyor? 
ı.., Şirndiye kadar gJnç hiriıtiyan· 
~Cemiyeti hakkında araaıra fU• 
ıe.: an, buradan mdhtelif tekil· 
~ de şikayetler vuku buluyordu. 
!&~at bu nevi şikayetler fırsat dü~ 
~e kaydetmekle beraber bun· 
11_ -n üzerinde ısrar etmiye o ka • 
~ lüzum görülmezdi. Vakıa bu t. ortada bu cemiyetin Türkiye 
'1 b~lindeki şubeleri hakkında ye· 
l ır şikayet mevzuu yoktur. Fa· 
"l (Kahire) yle (Berut) ta bulu· 
~t· genç hiristiyanlar cemiyeti 
~ upleri üzerine Türk efkarı u • 
~jt11iyesinin bilhassa dikkatini 

betmek lüzumu hasıl olmuştur. 
d b~eselenin mahiyetini tenvir e
~ :ılrnek için biraz izahat vere -

l'. l(ahirede ermenice çıkan ve 
(l~nak ermeni komitesinin organı 
~~ Huıaper gazetesi 11-11-931 
'r' ıhJi sayısında Erivan sabık ma
fi tf nazırı Nikola Agbalyan şere
f~~ ~erilen üç yüz kişilik bir ziya
~ •.n (Y. M. C. A.) salonlarında 
~tıldiğini yazmıştır. Diğer taraf
~ Taşnak komitesi tarafından 
• ıa edilmiş olan (Hamajkayn) 
~~ndeki teşekkülün (Berut) şu
M •ınin küşat resmi de gene (Y. 
~ C. A.) şubesinde yapıldığı ve 
}ıj • teşekkülün içtimalarının genç 
d tıstiyanlar cemiyeti salonların -
a toplanacağı anlaşılmıştır. 

Biri Mısırda, diğeri Suriyede 
itcyan eden bu hadiseler arasın
~ alt1 mü~abehet ve miınasebet ta· 
a~I dikkattir. Anlaşılıyor ki genç 

ı .. tiyanlar cemiyetinin hariçte
~ubeleri, bulundukları yerlerde

}'~ crıneni komitelerine yataklık 
~~h~ıyorlar. Ve bu komitelerin 
1 tilmtçı faaliyetlerine merkez o
~:torlar ! Bu noktayı büyük bir e
)i fle kaydetmek mecburiyetinde-
ı. 

}' Bizim bildiğimiz genç hiristi -
ı·'nlar cemiyetinin Türkiye dahi -
;ildeki şubeleriyle Mısır ve Suri -ı 
ı: gibi ecnebi memleketlerde bu
d nan şubeleri arasında propagan
f' \re nizamname itibarile hiç bir 
d"-tk yoktur. Hepsi aynı merkez
ı.trt kuvvet ve emir almaktadır -

epgj aym maksat ve siyaseti ta-
..AleltHret .ASUH 

Alt tarafı 2 foci Sa) fııda ] 

B. M. M. Reisi 

Dün Ankaraya gitti 
Kazım Pş. Hz. hareketinden evvel 

sivil tayyarecilik klühünjlgez<Ji 

( Foto : Melek ] 

Hariciye vekilimiz 
Tahrana giderken 
Moskovadan, gelirken 
Bağdattan geçecek 
~ariciye vekili Tevfik Rüştü 

beyın Tahran seyahatini tayyare 
il.e yapacağı hakkında bazı neş
rıyat vukubulmuştu. Tahkikatı-
mıza göre bu neşrjyat sırf bir 
tahminden ibarettir. Çünkü Tev· 
fik Rüştü B. Tahrana doğrudan 
doğruya gidecek değildir. Da-
ha eYvel Moskovaya gidecektir. 
Moskovadan Tahrana geçecektir. 
Tevfik RUştü B. Tahranda dört 

' beı gün kadar kalacak, Türk -
Iran itilafını imza ettikten sonra 
Ankaraya Irak Bağdat tarikile 
dönecektir. Hariciye vekilinin bu 
seyahati yirmi beş gün !tadar 

• 
il a w ı 
8o1 d •• 

Yazan : Nemirovskv 
Nakleden : fa. 

Beşeri hislerin -ve beynclmiTel 
yüksek hayatın bu romnnda 
olduğu kadar canlı bir surette 
anlatıldığı pek nadirdir. 

Çıkar çıkmaz 200.000 den 
fazla satılmış olan bu eser, 
tiyatro ve sinemaya derhal 
nakledilmiş ve fevkalade bir 
muvaffakiyet kazanmışhr. 

Meclis reisimiz AiroklUpte 

sürecektir. Anknraya avdet et
tikten sonra Cenevrede toplana-
cak olan umumi tahdidi teslihat 
konferansına iştirak etmek üzre 
lsviçreye hareket edecektir. Ma
lüm olduğu üzre 'umumi tahdidi 
teslihat konferansı şubatın ikinci 
günü başlıyacakbr. 

V A K I T, 1932 senesine 
girerken, sayfalannı bu eserin 
tercümesi ile süsliyecektir. 

Bir müddettenberi şehrimizde 
bulunan büyük millet meclisi 
reisi Kazım Paşa Hz. dün ak
,amki trenle Ankaraya hareket 
etmişler, istasyonda vilayet er· 
kanı burada bulunan meb'uslar 
ve diğer zevat tarafmdan teşyi 
edilmiılerdir. Kazım Paşa Hz.ne 
çocukları refakat etmektedir. 
Rahatsız bulunan refikalan Hf. 
evvelki gün tedavi edilmek üze
re Avrupaya gitmiştir. 

Meclis reisimiz dün saat on 
beş buçukta Beyoğlunda Aero 
ldübü ziyaret etmişlerdir. 

Kulübün fahri reisi olan paşa 
Hz. burada idare heyeti azaları 
tarafından karşılanmışlar ve bü
yük salonda bir müddet istira
hat Etmişlerdir. 

Meclis reisimiz müteakiben 
kulübün diğer kısımlannı gezerek 
intizam ve mükemmeliyetten 
dolayı memnuniyetlerini bildir
mişler, kulüp erkanına muvaffa
kiyet temenni ederek salona 
asılmak üzere imzalı bir fotoğ
raflarını hediye etmişlerdir. 
Paşa Hz. kulüp hakkındaki 

ihtisaslarını soran bir muharri
mize. şunları söylemiştir: 

"- Sivil tayyareciliğin inkişa
fına çalışmak ve meslek mensu
bini ile tayyareciliğe alaka ve 
muhabbeti olan vatandaşlar ara-

sında tes:müt ve içtimai müna
sebetleri tezyit etmek maksadile 
tesis olunan Aeroklüp temiz ve 
yüksek bir gayeyi istihdaf etmiş 

[Alt tarafı 4 üncil sayfada 1 ... . " ~~ ... 
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Sli.vyaWar 2 ,,,. Muhtelit takım O ·r 
-Taksim bataklığındaki maçın tafsilab~. 
~e ~klJ.!"'r n~_!~ .onlar hıildld kabiliyetlerini gösteremediler 

Ve ilih. .• 
" ,, " 

Saat tiçe çeyrek kala S1avya1ılar 
ve arkalarmdan biz..imkiler çamurdan, 
sudan basacak yer arıy:arak sahaya 
çı:ktılar. Galatasaray f ormasım taşı .. 
Y3Jl takmumızm ne suretle teşekkül 
et1ıiğinf anlamak için bizzat görmemi .. 
ze lüzum bile yok ... Sayan sayana: 

- lşte işte A'mi- Ulvi ihtiyat, 
Burhan, Mitat ya.hu ?tfitat zayıfla .. 
~ biraz be. .. Ha.. lşte, g&zümün 
sevdiği Reşa.dı.. A .... Suphj de var ... 
Arslan Nihada b."lk.. Leblebi mi o Ni4 
yazi mi? Leblebi canım; görmüyor mu 
smı, yanındaki kim Muzaffer- Ha.t't 
işte 7.ek1 bey.. Hay a.rsJa.n hay ... Ke
mal Faruki sol içte ha.. A.. Fikret 
yok mu yahu, Nasıl olur?- İşte Rebil 
de sol n.çı:k- Fıikret yok ... 

Slavya]ı1ar bağırarak halkı selama 

Sllvyahlar ve ma~tan bir manzara Ja.dılar. Hakem Hamdi Emin bey 68.3ıo 
T tine baktr ve düdük ötünce ça.mu" 

Dün meşhur (Slavya) Yla sahamn;. )ar?) Jıaber var mı? de.ryas:mda l>ir kayn3.:,<nnadır başladı .. 
da tekrar karşılaştı~ •. Fakat ne kar· - Çok, ıtam takımla ge'lndşler vaı. Vaziyet şöyle: 

1931 senesi nasıl 
şılnşış... Saatin on ı~nden itıöaren lall- Bir düzine gol atacağız diyor • Fut.holde sayılabilecek bütün meıı 
bin bir zahmetle turmeglerden süzü· Jarmıs... · il :> :dyetlere ziyadesile malik, bil' nr.ditL. 
lüp içeriye giren seyırc eri güzel, ku• - Zor?- (Lütfen sayfayı ç-:~~. 

adam ı Bunlar mı deli, yoksa ben mi 'l 

ruca bir saha yerine baştan başa bir ============ ==================="'="~=:ı: 
su Ye çamur deryası karşılıyordu. M h t R f •• •• ıdii• 
Topra~ dö~tte birine sözde k~mür e me au gomu 
tozu doşenm1ş bulunmasına ragmen 
hal ve keyfiyet böyleydi. Anlaşılı • 
yor ki en büyük muzipliği gene hava [d b• t h t b• }
yapmış soğuktan donan toprağı ve ka- e ıya aya IDa mensup ır ÇO ~ 
n gevşetmiş •. vıcrklaştır~ış hulasa zevat cenaze merasimine i.:.tirak -"-ile 
berbatlıkta bır rekor tesıs ettirmişti! .,., ~ -

" . ,, ,. 
Saat iki.. Tribünlerde spor ede

biyatı pek hararetli bir safhaya gir -
rnişti. Ay:ıldar S<"lb'111\tan tempo tutu• 
yor, çeneler harıl harıl işliyordu. 

- Ynhu bu sahanın hali ne?. 
- Allahlık .. Şimdi oyun başladığıı 

vakit seyrlıle clo) um olmıyacak? 
- Acaba takım nasıl, Fikret ,.ar 

mı? 

- E\·et.. Solhaf oymyacakmış.. 
- Yok canım .. Fikreti ben şimdi 

gördüm, oynamıyorum. dedi. 
- Ya!rn soyunmıya giderken ben 

gözümle görclür.t ... 
- Oynuyor! 
- - Oynamıyor! 

- ı 1eyse birazdan görürüz lıaka -
hm ... 

- Ah canım Bekir ... Neredesin .... 
Canımın içi. mübare!i: çamurda değil, 
denh.~!l iç·nde oynardı! 

- lieıiflcrdcn (l'auü ~la.vya.lı • 
Romancının tabutu mezarııga götUrUIUyor 

.J. Yazısı 4üncü sayfamızda) ....-..-..... ......---....._._.., 
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Genç Hiristiyanlar Cemiyeti Er meni Son Telgrallar Komitecilerine Yataklık mr Ediyor? 

neden ~ gibi ili yan de.mir gibi 
eert on bir: Sla vya. 

Mücadele kab11iyeti fedakarl:kla 
karşıt. tekniği raldbtne karşı hayli 
hafif kti9flk, orta boyda ikinci on bir 
teF. muıhteli:ti 

ta()yun bidayette mütevazindir: Biz 
artteden vuruyor, onlardan çok yo
t.ılu)'Onız. 

Onlar görerek yuruyor]ar, çam~. 
ra ra.fmen bütün bilgilerini tatbik için 
uğraşıyorlar ve bizden az yoruluyor-, 
Jar. 

Top ekseriyetle bizim vuruşlarımız.. 
da çamura saplanıyor, olduğu yer .. 
ele kalıyor. Vaziyetin yegine iyiHği 
de bu ınokta. Yani topun yerde kahı:ı 

ve havalanmayışı. Eğer havalansa 
" I 

ha.rikülide kafa vuran, uzun boyun · ı 
dan istedJği gibi istifade eden rakip. 
)erimiz karşısında çok müŞkül nziye
te düşeceğimiz muhakknk. •• 

Şans oyunun sonuna kadar deYaın 
ettitf gibi - şaşılacak §eY değil mi?
bizlm ]ehimi~de.-

tık mücadele tam yanın saat bir 
netice vermeden devam ediyor, iki ta· 
ilam da bu garip 1"e berbat çamur Us-
tünde haylı sars:lmışbr. Nihayet Slav· 
ya sağ açığının çizgi üzerinde tutul· 
maz bir atıŞT, pas ve gol! 

Birinci devre aynı vaziyette biti .. 
yor. 

:ılzde, lraleci ve müdafiler fena d~ 
ğil. Suphi takrmm en iyi oyuncusu, 
f aniJası \'e pantalonu simsiyah ve ça
mur içindedir. Slavyanın maruf sol 
açığı (Puç) u ekseriyetle tutmuş ve 
,.azif esini fazla bile yapmıştır. Ye . 
gane kusuru aldığı topu tmimkıilere 
vermeyişi... Nihat hayli asabidir, mü• 
tema.diyen koştu, ekseriyetle de a~ 
latındı Reşat, vasat. Leblebi, vasat. 
hı1.aff cr vasat, Zeki çok iyi çalışıyor. 

!{emnl :Farukt dyj değil. Rebii, ça. 
nur koşmasına ve çalımına mani ol· 
<' uıhı 1 çin \"asa.t. 

FAias hata Muzafferin sağ içte. Ke· 
m. lin sol içte oynntllması. Kemal iyi 
det;;ilsc. bunun bir sebebi de bu yalnış 
tertiptir. 

" " " 
l:.inci dene dörtte .. ~adı. Sahaya 

tekrar gelen oyuncular artık çamur 
'<? su f çinde bfT takım insanlardır! On 
dakika kadar Slavyanın tam hakimi• 
} eti altındayız.. Mildafaa fena hal • 
ele sıkıştı. Şimdi kuvetli olan, topa 
ıkı vurabilen mticadeleyi kazanıyor. 

Vücutça hafif olup da çalım ve teknik 
ka'.ilfyeti yerinde bulunan oyuncunun 
bu maçta hi~ yerıi yoktur. Sağlam 
yapı lazım! Şansın bizim tarafta ol . 
duğuna iki kat'I delil daha: llk on beş 
dakika ıiç.lnde aleyhimize tam iki pen· 
altı cezası. Birincisi gayet hafif ol . 
doğundan Avni kolaylıkla tutuyor. 

Jkincisi direğe çarpıyor, kale hattı 
üstiinde AvAi tarafından tutuluyor, 
ayni an içi!tde Suphi tarafından vu • 
ı'lllup uzaklaştırılıyor. Fakat beş da-

kikn sonra ikinci, sert ve tutulmaz 
bir gol daha? ... 

Son ;)irmi dakika... Mücadelenin, 
çamurun verdiği asabiyet hayli fazla
laşmış şekildedir. Nihatla meşhur 
merkez muhacim Svob<>da arasında 

müthiş bir kara kedi var .. Arada bir 
birbirlerine el, kol salladıkları bile gi:i 
rülüyor! 

Bu arada Kemal Faruki çıktı, ye
r.ine kim gelse beğenirsiniz, Fenar• 
bahçe hafi arından Cevat.. Eh fena 
değH, hiç olmazsa mukavemeti var, 
boyu uzun diye müteselli olabilirJz. .. 
Vaziyet şimdi daha çok onlarm saha
sında inkişaf ediyor. Pek nadir gelen 
fırsatlardan birisini Muzaffer fena 
halde kaçırdı. Gene burada hakem 
en uzun boylu Slavyalıyı, tekme attı· 
ğı için dışan çıkarnnştı. 

Nihayet düdük çalıyor ,.e maç bi
tiyor .. 

Bu devre hakkındaki sözleri tekrar 
edebiUriz. 

" ,, " 
Dünkü maç asla ze,icli olmadı. Ye· 

gane sebebi çamurdu. Çamur olma .. 
saydı netice belki Slavyalılar ıçın 
daha bol sayıh bir galibiyet oacakltr. 
Fakat biz de bir, iki sayı çıkarabile .. 
cektik. Esas mesele A tlna maç lan a· 
rifesinde yeni bazı şeyler öğrenebil· 
mek, ince ve müşkül bir kaç maç ya· 
parak müşkül vaziyetlere alışabilmek• 
ti ki bunların ikisi de olmadı. 

Neyse.. !sterseniz kapıdan itişe 
kakışa ç:klhr'ken işitilen sözleri, veri· 
len hükümleri söylece yazarak, yazı· 
mızı başladığımız gibi bitirelim: 

- Bu bence hiç fena değil azizim .. 
Düşün ki bu adamlar ltalyan milli 
takımını bile yendiler ... 

- Spartayı da yenmişler! .• 
- Efendim, J<'ikret oynasaydı, ne--

tice böyle olmazdı kat'iyen. O ne ya· 
par yapar muhakkak bir sayı çıkarır• 
dr! 

- Evet; buradan söylemesi kolay. 
O batağın içinde yürümesi bile güç .. 
Görmedin mi, oyuncular ördeğe dön
müşlerdi? ... 

- Suphi çok iyi doğrusu .•• 
- Ya Voboda dehşet herifti, o ne 

boy. Adamlar piston gibi işliyorlar. 
Çamur olmasaydı görürdün sen gü • 
nün il!-

- Hasan 1 - 7 diye tahminetmiş-
ti. 

Ankarada Menemen şehitlerinin hatırası 
taziz edildi 

Ankara, 25 (A.A) - Şehit Kubilayın hatırasını taziz makı•• 
~a?ile. bug~n saat. 13 te ~al.k evinde muallimlerin mekteplilerİ' 
ışhrakıle buyUk bır halk ıçhmaı yapılmıştır. 
· Maarif vekili Esat B. ve maarif erkanı bu içtimada hazır bU"' 
lunmuştur. içtimada hukuk fakültesinden bir hanımla gençlik 
n~mına m~allimler namına muhtelif zevat tarafından heyecanlı 
bıtabeler ırat olunmuştur. Bu nutuklarda Cumhuriyet şehidi I<u"' 
bilay ve bekçi Hasanın hatıraları taziz edilmiş, irticaa kart' 
umumun nefret ve tel'ini ifade olunmuştur. 

Şehitlerin hatırasına hürmeten bir dakika ayakta durduktaO 
sonra içtimaa nihayet verilmiştir. 

Kastamonıda fırka kongresi 
Kastamoni, 25 (A.A) - C. H. Fırkası merkez kaza kongresi 

dün akşam yapılmıştır. Viliyetin Tosya ve Küre kazalarındaO 
başka her kazasında kongreler bitmiştir. 

Duce, evvelce yapmak istediği kn· K 
binedeki tebeddülatın kardeşinin vefa· astamonıda fazla kar yağdı 
tı üzerine tatbik edilip edilmiyeceği Kastamoni, 25 (A.A) Üç gündür devam eden fazla kardaO 
lınk!lcrnda hali haz~rda bir karar ,·er- Inebolu ve Ankara yollan kapanmıştır. Postalar bayYanlarla nak-
miş değildir. }edilmektedir. Kürede kann irtifaı 90 santimetreyi bulmuştur• 

Mamafi Duce, M. Oianonun uh· Kano fazlalığı dolayısile vilayetin her tarafında zeriyat durmuŞ'" 

nunun tatbikı sırasında her 119 
aylık Yasati kambiyo fiatına '/,~ 
re yukarıda gösterilen niıbet 
Borsada yirmi derecesinde bir t~ 
nezzül veya tereffü arzedecP 

desinde bulunan mrünakalat nezareti.. tur. 
ni bırakması ve bütün İtalyan faali. _t 
yeti bahnyesini eline aıarak bu faali· Gttmrilk resmi altınımız üzerinden alınacw 
yeti zahiren bir trilst şekli göstererek 
bir mecmua halinde idare etmesi çok 
muhtemeldir. 

Çünkü devlet ticareti bahr.iyesi her 
türlü tedbire müracaat suretile tnk
viye etmiye her suretle karar vermiş 
tir, demiştir. 

Vatlkandaki inşaatın sebebi 
neymiş? 

Vatikan, 25 (A.A.) - Kollej tara· 
fından yapılan kudst temenniyatın 
izharı miinasebe1.ile söz söyliyen Pa. 
pa (Aksion Katoılik) aleyh.indeki mü· 
cadelenin nihayet bulmasından dola• 
yı hasıl olan memnuniyetini söylemiş 
ve Rusya, Meksika ve İspanyada ya
pılmış olan dini ltıtaller<len çok müte
essir olduğunu beyan etmiştir. 

Ankara, 25 (Vakıt) - Güm
rük tarifesinin yalnız dahili mua
melitla alakadar olmayıp bari· 
cede sirayeti aşikar olduğundan 
miyar tesbiti kambiyo üzerine 
tesisi ciheti hükumet tarafından 
mülahaza edilmiştir. Bir Türk 
altını lngiliz altınına göre 9033 
kıymetinde bulunmasına binaen
o devirde bir Türk altını muka
bili 813 kuruş tutmak lazım ge
lir ki esasa göre altın Sterling 
1030 ü tecavüz ederken Türk 
altınının fiyatıda 9)0,48 kuruşa 
tekabul etmesi )bımgelmektedir. 
Bunun için hUkiımet gümrük 
tarife kanunun 28 inci maddesi-

Papa, Vatikandaki inşaata teı. 
mih ederek bunun 8000 amele istihda· ni bu suretle tadil etmiştir. 
mı suretile işsizliğin tahfifi maksadile Muaddel madde 28: Gümrük 
yapılm:ş bulunduğunu işaret eyledik· 
ten sonra sulh ve terki teslihat hak
kında söz söylemekten istinkaf ve bu 
sözlerin şimdiye kadar gerek bir çok 
defalar kendi ta.rafmdan, gerekse se
lefleri tarafından söylenmesine rağ .. 
men kat'iyen dinlenilmemiş ,.e clcse· 
riya da bizza..t bu sözlerin birer ihf ~ 
laf membaı olacak derecede tahrü e
dilmiş olduklarını zikreylemiştir. 

Hindistan lngiltereye altın 
gönderiyor 

Londra, 26 (A.A.) - Hindistan· 
dan gelen ve 2 milyon lngiliz lirasın
dan fazla altını muhtevi bulunan 319 

sandrk Ply:mouth'a ~.rkanlmıştır. 

ameli tarifesi Türk altını 8 Türk 
lirası hesabile tesbit va bu he
sap tasarruf nisbetleri esas itti-

haz edilmiş oldu~ndan bu ka-

Bir tekzip 
Ankara, 25 (A.A.) - Akşam 

gazetesinin 23 kanunuevvel 931 
tarihli nüshasında Fransız sefi-
rinin vekilleri ziyaretinde görilş
tüğü bildirilen mektep tatili gün· 
leri asla mevzuu babs olmamış· 
tır. Mezkur neıriyat tekzip olu
nur. 
Fransız meb'uaan mecllsl 

tatll edlldl 

olursa ameli tarifede gösteriled 
resimler Uzerinde Maliye vekj" 
leli tarafından bu tenezzül fi 
tercffü nisbetinde tenzilAt fi 
zammiyat icra ve tarifedeki ~d 
simler müteakip üç ay zarfın ' 
ona göre tenzil veya zamlaril' 
tadil ve istifa olunur. 

Türk albnıoın fiatile TOrk IY 
rası arasındaki fark cümhuriYe! 
merkez bankası kanununun 37P 
maddesi mucibince mezkur b•O"' 
ka tarafından tesbit edilaıekte .., 
olan altın fiatına göre ta)'1 

edili~ i 
Bu hüknm 15 inci maddedelı. 

üç ay mUddet hllkmüne tıb' 
de~ildir. 

Türk- Macar 
iktısa di itilafı 

il' Macarlar TUrkiyeden kıf"' 
ve pamuk, TUrklerde Macar'"' 

lardan at alacaklar 

- Amma tah.min ha.. Asıl l>enim tah· ••••••••••••·································••••••••••••••• 
minim doğru çrktı aradaki fark iki birde ikinci takımlar arasındald 
nihayet üç olur dememiş miydim si• maçta Karşıyaka - Spor kulübü, al· 
ze? tınordu takrmmı bire karşı 2 sayııyla 

Paris, 25 (A.A) - Meb'usan 
meclisinin dünkü celsesinde M. 
Blum tarafından verilen ve umu
mi rey sistemine müteallik bu
lunan istizabın müzakeresine da
ir olan ve hükumetin itimat me-

Türkiyeyle Macaristan ar~ 
da aynen eşya mübadelesi b• 1 
kında bir itilaf esası mozake~ 
edilmekte olduğunu yaznıı.fll &
Macaristan hariçten alacağı ~ ... 
mürle pamuğu Türkiyeden te t" 
rik etmek niyetindedir. Bu ı~ee" 
le her sene Macaristan Türk~ 
den 400,000 ton kömürle 50, ,l' 
balye pamuk alabilecektir. Yl/ 
nız Macaristan TürkiyedeD fif 
cağı bu mevadda mukabil ~ 
kiyenin de bir kısım ithali~ 
Macaristandan tedarik etdl~ıis'! 
şart koşmuştur. Macarlar k6~ ~! 
ve pamuğa karşı ~aaıızlı e1i 
ve ziraat makineleri ver~t 
teklif etmiştir. Her iki taraf~ 
tekabil teklifler üzerinde &' 

- Herif - Kime ait olduğu belH mağl6p ettj. 
değil? - Amma ekiyordu ha!.. Saat üçte. aynı kulüplerin birinci 

- Neyse pazara görüşiirüz, Allah takımları karşılaştılar ve her iki ta -
vere de yer biraz kurusa... kım da birer sayı yaparak berabere 

,,'',, kaldılar. 
Hakikaten karilerM. Allah vere de 

yer biraz kurusa ... Belki ikinci maç?!. 

lzmlrde Şilt maçlar1 
lzmir, 25 ( A. A. ) - Bu cu· 

ma Alsancak spor saahsında Şilt 
maçlanna demm edild1 Saat 

Galatasarayhları davet 
Galatasaray kulübü riya etinden: 

J{ulübümüzün umumi kongresi 15 kfı 
numısani 1932 cuma günü saat 10 da 
ikulüp merkezinde toplanılacağından 

bütün azamızm te~rifleri rica olunur. 

selesini mevzuu babsetmiıf oldu
ğu teklifi 265 reye kartı 329 
reyle reddedilmiştir. 

Buddan sonra Noel ve sene 
başı yortuları münasebetile meb-
usan meclisinin mesaisini gelcek 
12 kanunusaniye kadar tehir 
-ettiğini bildiren kararname kı· 
raat edilmiştir. kat icra etmektedir. 
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1 Glniln 
~ikiihlı metresler J 
~; bir seri cürüm ! anbuldaki A iler 
t11°'l.gat meb'usu Hamdi hey Büyifül 
~ et ~eclisinc dikka.tc layık bir tek· 

l'aptı, Medeni kanuna rağmen iki 
la evlenenlerin cezalandmlm" 

Dün kurtuluş günlerini halk evinde 
tes'it ettiler 

\istedi. 
uleb'us beyin takririnden şunlan 

l OtQz: 
>- Medeni kanuna rağmen bir kr· 
~ t.tkekler iki kadından daha zira
~ evlenebiliyorlar. 
l Memlekette evlenmemesi lazım 
~§ahrslann evlenmtsini mümkün• 
\ .. n insanlar yardır. Bu insanlar 
~~mlerinden dolayı ceza görme- 1 

a dırJer. 1 >- Medeni kanuna rağmen, mede-
~ ~ kıyılmadan §Cr'i nikrıh kıyan 
~lar mevcuttur. 

* • * 11111!111 
~eıtedi kanundaki (Tek erkek tel 
lit ) düsturunun memleketin muh· 
\ıa tara.narında muhtelif şekillerde 

OUn Halk evindeki' tôplanniada- oülunanlardan bazıtar1 

Şıldığını biliyoruz. 
Dün Gazi Antebin kurtuluşu- müdafaası ve Gazi Anteplilerin 

llitbassa birçok yerlerde metre 
t?ııanın acaf p bir tefsire tabi oldu
: bilmem ki bilmiycn var mıdır? 

nun 10 uncu yıldönümü, ıehri- kahramanhğı hakkındaki tahas-
mizde bulunan Antepliler tara- suslarını anlatmışhr. Bu arada 
fından Halk evinde tes'it edil- şunları de söylemiştir: 

!Uudığnn köylü bir Hanif c kadın
~ bu kadm bir gün başka karısı ol• 
~u bildiğim bir emekle evlendi. 
'~ne kocasının nikahlı bir karı• 

miştir. Merasimde vali Muhittin Biraz evel genç bir ark adaşı-
Halk fırkası lstanbul idare he- mın da işa:-et ettiği gibi Gazi 

yeti reisi Cevdet Kerim beyler- Antebi açlık kefene bulamıştır. 
de hazır bulunmuşlardır. yoksa 0 , teslim olmuş değildir.. 

~ldutunu söyledim: 
1\ " Evet dedi. Ben de biliyorum. 
~ıı bir karısı daha ,·ar ama biz 

Merasime istiklal marşile baş- Ve oranın müdafaasmı yapan 
lanmış, müteakiben Gazi Antep- az bir askerle çoluk çocuğu da 

"tese kanunile evlendik ... 
~ - Ne dedim, nnhyamadım. Tu .. 

,?na gitti, o tekrar etti: 

li gençler birliği reisi Mehmet dahil olduğu halde Antep hal-
8. içtimaa gelenlere teşekkür kıdır. Şimdi düşünüyorum, An
etmif ve 11 bin şehidin rubları-

tep halkı on bir buçuk ay bu • " Medrese kanurile evlendik. 
~ - Dedim ki, senin kocanın başlrn 
~varken sen onun nikahlı kansı 

aZSın. Ancak kapatması olur · 

na hürmeten bir dakika ayağa ateş altında nasıl kaldı? işte ar-
ka:t<tlmasını teklif etmiştir. k 

Daha sonra Gazi Antebin har- adaşlar bu işin yapılabilmesi 
hı tarihçesini anlatmıştır. için Türk kanı lazımdı!,, 

t.- Nail beyden sonra Zihni B. Son olarak Antepte Öğüt ga-
·~dnı hiddetlendi, kızardı. · k S 
" :ry h bu harekAt arasında yararlıkla- zetesmi çı aran edat B. kür-~ - naşa, dedi, haşa, sümme aşa.. " 
~ Gnun halis. muhlis karısıyım". rı görülenlerin hayatlarından süye gelmiş, o zamana ait batı· 

beni ne biçim kadın sanıyorsun?. bahsetmiş, Esat B. "Antep ve ralardan bahsetmiş projeksiyon 
~ niktıhımı:ır kıydı. Konakta da efsane,, isimli bir hitabe söyle· ile Antep manzaraları gösteril-
""l dr imzaladık. Uıfını bil de öyle._ l -t:: r 

0 e. mıŞtir. Bi liaare '"'evdet Kerim dikten sonra merasime nih<tyet 
~:aman anladım ki, kadının medrc- B. kürsllye gelmiş, Gari Antep verilmiştir. 
~rıunu dediği şey. (Metres) Ier Transit geçen gazlar şehre mi Esnaf cemiyetleri sigorta 
~ ndaki karardır. (Metres) Ier giriyor ? sandığl tesis ediyorlar 
t11 ~dahi karar cahil muhitlerde Kaydedildiğine göre Batumdan Esnaf cemiyetleri arasında si· 
~bil' tedaile metreseliğe adeta dini Umur yerine transit olarak ge- gorta mahiyetinde olacak bir 
arıuni bir mnhiyet vermiş! tirilen gaz ve benzinlerden bir kıs- yardım sandığı tesisi etafında 

b * • "' mmm kaçak olarak lstanbula sokul- hazrrhklar ilerlemektedir. 
~-:nim gördüğüm Hanife kadın, 
ı~ f duğuna ve tüccarlara satı'dığına Esnaftan biri hastalanırsa san-}~·ı e kadınlardan biridir. Kocası d f d 
~tn dair gümıük idaresine bir ihbar ığm doktoru tara ın an bakıla-
h. et de. Mehmetlerden biridir. k d k 1 'd b. 
"lif varkı olmuş ve tahkikata başlan- ca hı, san ı i erı e ır hasta-t. eyf kansının iistiine almakla 

~-~'llltet) in tarlasında bedava çalıu mıştır. Knçakçıhk kat'i şekilde hanede tesis edecekt
1
ir. Bundan 

:"\\!{ d ı · · '" ' ı tahakku'< ettigw i takdirde Neft başka ihtiyar ve ça ışamaz bir , aynı zaman a zev unı ""'mnm ı- h 1 f 
~. , ona çocuk yeti':ı'tirecek ücretsiz Sindi kat mahkemeye verilecektir. ale ge en esna a maaş vereceği 
tşç• l\' h OIHHllllUlllUllllll~lllll1!111111UIUll llllllltllWllllUlllllllQlllllllllllllUtlllllHlllURU1111RtlllD gibi malül kalan esnafa d~ münasip 
~ 1 

tedarik ediyor. Eğer< le met) mek ıstıyen, __ ve fırka mensubu şekı'lde yardım edecektir. 
Zengin, daha müreffeh bir adam- 1 d - t d l d 

$ad o mıyan ıger va an aş ar an S d v • me · k ,A 
l e arzusu için !·öle satın alfr mürekkep pek çok zevat hazır kl~n ıgınb'lnızak~n.a 

1
• sıkne at ı 

ltadmı bir e\ e kapatıyor. Hatta bulunuyordu. şe ı vere ı me ıçın ş a~unu-
~ <Mehmet) Jer Hanifeleri öbür Kaza idare l.ıeyetinin 931 se· nun çıkması beklenmektedır. 

lar;ıe n~ nr evde barındırıyorlar. nesindeki faaliyet raporu reis 
~ * * * Methi Sait B. tarafmdan kıraat 
ll rnanzara inkıhipçı Türkiyedc, edilmiş ve heyeti umumiyece tas· 
~"atçı Türkiyecle, kadınlan er • 

~.llıUl'ii:reti addeden fıkıha karşı vip olunmuştur. Bilahare idare 
•ııı heyetinin intihabı icra edilmiş ~l'lt rnedeni halda sihi.hlandıran 
~~~eye yob:ızlığın devamıdır. Methi Sait, Agah Sırrı, Hakkı 

~ Usnvı insan şeklini -şiar edinen Nezihi, lbrahim Sabir, Halük, 
.. ~ernlekette Mlfl kadını ve terahi Şevki, inhisar müdür muavini 

1' bir ir!uh\p cürmüdür. Kocayı Hüsnü, tüccardan Hacı 
derebel; tcliıkki eden zihniye-- Recep, Dr. Osman Şerafettin, 

>"a~arna ma imfiim bırıılmnların lsmail Hurşit, Dr. Burhanettin, 
111111

' cürmü alelfldc hir ihmal müderris Nimetullah ve Recai 
(\-............._ SADRI ETE!tl beyler idare heyetine intihap 
ı'-· :---.--.-E-m--ı.-n-o··-n-u·· edilmişlerdir. Mmtakanın umran 
~ ve refahı cephesinden kazanın, 
~<.a merkezinde fırka sahasında tekamülü nokta-
\. sından ihtiyaçları, kongre azası 

\,. lllhuriyet Halk fırkası Emi- tarafından teşrih edilmistir. Bu 
~ u ltaz:::ısı lrnngresinin evvelki hususa dair tefrik edilen bir en-
a~ lialk evinde aktedildiğini cümen nahiyelerden gelen liste-
~ •ştık. ler üzarinde ve bunların haricin-
l~llgre kaza reisi Methi Sait de olarak da kongrede tezekkür 
~&lltafından küşat edilmiş ve edilecek maddeler hakkında bir 
"ı ttine Sanayi ve Maadin ban- hafta müddetle iyi tetkikatta 

~ .. ttıüfettişleridden Ahmet bulunması ve ihtiyaçların bu su-
\' u bey, ikinci reisliğe Halit retle sarahaten tesbiti için kon-

h ı..td katipliklerine nahiye reis· gre mesaisini bu celsede ikmal 
~ ·ı e edememiştir. 
'tt. tı Akif Zihni ve Muhsin EminönU kazası kongresi Ka-
tıt~ ıntihap olunmuşlardır. Kon- nunusaninin dördüncU pazartesi 
lt) rıahiyelcrden gelen mü- günü akşamı ikinci celsesini ak-

t\' !erden mada mmtakası pek tedecek ve bu esnada encümen· 
~! olan bu kaza dahilinde )erinin mesaisini tetkik ve intaç 
\>'Yet fırka • mensupları ve ederek mesaisine devam eyliye· 

fırkası müıakeratını dinle- cektir. 

Muurla ticaret mukaveıenamesi 
yakında imzalanacak 

Misır sefiri Abdülmilik Hamza 
B. Ankaradan şehrimize gelmiş-
tir. Mısır sefiri Abdülmilik 
Hamza B. beyanatta bulunarak 
demiştir ki : 

- lstanbulda bir hafta kal
dıktan sonra tekrar Ankaraya 
gideceğim. Türkiye ve mısı mü
nasebatı her zaman olduğu gibi 
dostanedir. Pek yakında yeni 
ticaret mukavelenamesi de imza
lanacaktır. Bu husustaki müza
kerelerin bir iki hafta içinde 
tamamen biteceğini kuvvetle tah
min ederim. Yeni ticaret muka
velenamesi hiç şüphesiz müna-
sebatimızı bir kat daha kuvvet
lendirecek ve iki memleketin 
dostluk sahasında olduğu kadar 
ticari ve iktısadi sahada da 
biraz daha yakınlaştıracaktır. 

Profesör M. Gabriel Parlse 
gidiyor 

Darülfünün san'at tarihi pro· 
fesörü .M. Gabriel bugünlerde 
Parise gidecektir. Profesör Sor
bon Darülfünununda Selçuk san
atı hakkmda bir kaç konferans 
verecek, aynca Küçük Asyada 
Tür ideali,, isimli bir kitap neş
redecektır. 

rlerl 1 
Polisler 

Yaralılara ilk imdadı 
yapmalıdır ! 

Doktorların dünkU içtimaında 
neler konuşuldu ? 

Ebbba muhadenet cemiyeti 
aylık' içtimaım dün sabah halk 
evinde yapmıştır. Niyazi ismet 
beyin riyaset ettiği bu içtima 
hararetli olmuş, doktorlara ait 
mühim meseleler görüşülmüştür. 

Evvela geçen içtimam zabtı 
okunmuş ve bu arada logiltere
de toplanacak olan beynelmilel 
tıp kongresine Türk doktorları
nın iştirak etmeleri için alaka
darların haberdar ediln:esi kısmı 
okunurken Londra'dan yeni av
det etmit olan azadan Kutsi 
Bey söz almış ve demiştir ki: 

Londrada toplanacak olan tıp 
kongresi beynelmilel kongrelerin 
en mühimlarinden biridir. lngil
tere tababet alemi bizi hiç ta
nımamaktadır. logiliz meslektaş· 
larımızla temasa girmek için bu 
kongre iyi bir vesile olacaktır. 

Etıbba muhadenet cemiyeti 
ve etıbba odası bütçelerinden 
az mıktarda tahsisat versinler 
ve bu kongreye bir murahhas 
gönderilsin.,, 

Bunu müteakip Tevfik Salim 
paşa söz almış, etıbba odasmın 
ve etıbba muhadenet cemiyeti
nin bütçelerinin muayyen ve 
mahdut olması hasebile böyle 
bir tahsisatın ayrılmasına imkan 
bulunmadığını, Türk tababetini 
uzak bir memleketin tanımama
smm garip görülmemesini, hem 
hudut bulunduğumuz Yunanistan 
ve bulgaristanda bile henüz ta
babetimiz hakkında hiç bir ma-
lümata sahip bulunulmadığını, 
bunu Balkan konferansına mu
rahhas oiarak iştirak eden Yu
nan ve Bulgar doktorlarmdan 
öğrendiğini söylemiştir. 

Tevfik Salim paşanın sözleri 
üzerine bazı mllnakaşalar yapıl-
mış, neticede her hangi bir bay
ram tatilinden istifade suretile 
Alina ve Sofyaya bir ziyaret 
yapılması, bu seyahatlerin az bir 
masrafla olması için şimdiden 
seyahat acentelerinden birile 
temasa girilmesi kararlaştırılmış, 
idare heyetine salahiyet veril
miştir. 

Bir ay evelki içtimada, şehir-
de vukua gelen kaıalar karşısın
da acil tedbirler ahnması için 
imdadı sıhhi heyetleri teşkili için 
belediye reisliğine bir temenni 
teskeresi yaztlması kararlaştırıl
mıştı. 

Belediye riyasetine gönderilen 
bu tezkere hakkında belediye 
sıhhat işleri müdürü Neşet Os· 
man Bey izahat vermiş, Muhittin 
Beyin bu teklifi büyük bir ehem
miyet ve alika üe karııladığım, 
belediye sıhhat müdürlüğüne ha
vale edilen bu tezkere nazardan 
uzaklaşbrılmıyarak 932 bütçesi-
ne muhakkak surette imdadı 
sıhhi heyetlerinin teıkili için tah
sisat konacağını bildirmiştir. 

Bu arda azadan bir zat bu 
imdadı sıhhi ifinin pek milhim 
olduğunu, hastanelerdeki etıbba
nın bu ilk ve iptidai imdadın 
yapılamaması yüzünden hasıl o
lan acıklı akibetlerle karplaıbk
larını söylemiş ve demiştir ki: 

Bir kaç gün evvel Beyoğlunda 
Lebon pastanesi önünde bir a· 
dam bacağından ağır surette ya
ralanmış, bacağından fazla su-
rette kan akıyormuş. Halk mec
ruhun etrafına toplanmış, "polis 
polisi,. diye bağırmış. Biraz 
sonra gelen polis memuru oto
mobil bulmuş, mecruhu bacağın
dan kanlar aka aka bindirmiş, 
hastahaneye getirmiş. fak at 
mecruh fazla kan zayi ettiği için 
yarı yolda ölmUı. Eğer bu me• 

Zaro ağa 
Blrmingham şehrinde ve acı• 

nacak bir haldedir 
Londra gazetelerinin verdiği 

malumata göre Zaro ağa Bir· 
mingham şehrinde teşhir olun· 
maktadır. Zaro ağayı görmek 
için yarım şilin vermek kafi ge
liyor Zaro ağanın başında bulu
nan adam Türkçe bilmediğinden 
Zaro ağa da lngı zıce öğreneme
diğinden bunlar i~aretleşerek ko
nuşuyorlarmış! 

Zaro abayı zi aret eden meı· 
hur lngiliz muharriri Hannen Su· 
roffer onu pek fol,ir ve acına• 
cak bir halde gördüğünü söliyor. 
Ağanm, menej ri, ihtiyar ada

mı 2.iyaret eden etin az olduk· 
ları için onun birşey kazanama· 
dığım, hatta macraflarmı ödiye• 
mediğini anlatmıştır. 

Poliste: 
Uç kişi kavga etti 

Mehmet Ziya Hasan ve Meh
met Şükrü isimlerinde üç kiti 
Galatada Lefler isminde bir ka· 
dm yüzünden kavga etmişlerdir. 
Bu turada Mehmet Şükrü bıçak
la ellerinden yaralanmış Meh
met Ziyada tabanca ile Hasanı 
ağır surette yaralamıştır. Hasan 
ifade veremiyecek bir halde has
taneye getirilmiş diğerleride ya· 
kalanmışlardır. 

Yangın 

Evvelki akşamki Kocamustafa 
paşada bağçevan Muharremin 
evinden yangın çıkmış ve bir o
da . kısmen yandıktan sonra sön
dürülmüştür. 

iki cami tamir clunacak 
Evkaf Laleli camiinin harici 

ve dahili tamirine karar vermiş
tir. Ayrıca Tophanedeki Nusreı 
tiye camiinin kubbesile yanında 
ki kıymetli tarihi sebilde tamu 
lounacakhr. 
============================ı~· 

mur ilk imdadı sıhhiyi yapmJfı 

biç olmazsa bir bezle mecruhwı 
bacağını sıkarak kan akmasına 
mini olmuş olsaydı yaralı adam 
belki de yaşıyacakb. Biz bu 

gibi sıhhi imdatların yapılmamış 
olması yUzünden ölen bir çok 
kimseler görilyoruz. Belediye im
dadı sıhhi teşkilab yapıncıya ka
dar geçecek :zaman zarfındaki 
ölüm vak'alarmı azaltmak lizım• 

dır. Evvelce polis mektebinde 
imdadı sıhhi dersi vardı. Şimdi 
okutulup okutulmadığını bilmi· 

yorum. Bu derse yeniden ehem• 
miyet verilmelidir. Çünkü polis· 
ler imdadı sıhhi tedbirlerini bil· 
miyorlar. Bunun için sıhhiye ·ve
kaletine müracaat ederek acil 
tedbirler alınmalıdır. 

Bu hususta bazı münakaşalar 
yapılmış, neticede sıhhiye veki· 
leline müracaata karar verilmiş• 
tir. Son olarak, hıfzıssıhha ka· 
nunu mucibince 50 amele kullan• 
mak mecburiyetinde olan fabrika, 
depo ve şirketlerin belediye ve 
hükumet doktorlarına az bir i!c
ret vererek bu mecburiyeti ifa 
ettikleri meselesi görüşUlmü§, bu 
gibi müessesatı kontrol vazifesi
le mükellef olan doktorların bu 
gibi yerlerde vazife alarak müs
tahtim mevkiine geçmeleri doğ· 
ru görülmemiş, keyfiyetin sıhhi
ye vekaletine bildirilmesi karar
laımıştır. Fakat Tevfik Salim 
paşa tarafından etıbba odası 
idare heyetinin iki gün evvelki 
içtimaında bu meselenin görü
şülmUş ve sıhhiye vekaletine 
yazılmış olduğunun bildirilmesi 
üzerine ayrıca etıbba mubade
net cemiyetinin müracaabna lü
zum olmadığına karar verilmif, 
içtima bitmiıtir. 



• 
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Mehmet Rauf gömüldü 1 Anketimi• 

-- ~ -- Kadın 
Edebiyat hayatına mensup bir çok 

zevat cenaze merasimine iştirak ettiler 
Ufulünü teessürle yazdığımız 

Mehmet Rauf Beyin cenazesi 
dün, Cerrabpaşa hastanesinden 
T eşvikiye camiine nakledilmi~ti. 
Matbuat cemiyetinin daveti muci
bince s:ıat on ikiden itibaren 
dostları ve takdir karları T eşvi
kiye camiinin avlusunda toplan
mıya baılaml\lardır. işlemeli ör
tülere bürünmüş, tabut musalla 
taşının üstünde sükôn ve metruki
yetle sarılı bekliyordu. Önünde, 
'yere ve musallaya dayalı iki çc· 
lenk duruyordu, birinin korde
·ıasının üzerin.de ince bir yazıy
le fU kelimeler okunuyordu: 
"lstanbul Matbuat cemiyeti ,, 
Matbuat hayatına otuz beş yıl 
hizmet eden muharrire tek şük
ran nişanesi.. 

Öteki çelengin üzerinde bir 
kadın ismi Nihal Selimi. 
. Romancının kızı, hıçkırıklarını 
beyaz kış çiçeklerinin arasına 
karıştırıp göndermişti. 

Camiin avlusu, baştan başa 
karla örtülüydü ve kefenlenen 
tabiat, bu kimsesiz ve mühmel 
ölüye dudağında soğuk bir te
bessümle bakıyor gibiydi. 

Avluda, paltolarına sıkıca bü
rünmüş, kalkık yakalı adamlar, 
ikişer üçer kişilik kümeler teşl<il 
ediyorlardı. Darülfiinun edebiyat 
fakülte.si reisi Muzaffer B. bir 

tarafta duruyor, ötede Hüseyin 
Cahitle Ismail Müştak, beride 

akşam gazetesinin muharrirleri, 
karikatüristi bir yanda, Burhan 

Cahit!e Cumhuriyet ve Yakıt 
y•m müdürleri, knpmın öni:nde 
Hüs ~yin Rifat, başka bir tarafta, 

Güzel Şan' atlar akademisinin 
san'at "tarihi muallimi Burhan 

Ümit B. , Selim Sırrı B., merhu
mun eski arkadaşları Bedri Ne
dim, Sabri, Asım, Dr. Şükrü -- ·--

Kimi!, Umumi meclis azasından 
Hacı Recep beyler... Birkaç eski 

gazeteci. Sülcfın içinde, düşünceli 
ve gözleri yere dikilmiş oturan 
adamlar. 

Bazı hanımlar, z~bitler ..• 
Bir bahriye kaymakamı. Belki 

akrabası, belki romancının ço
cukluğundan, bahriye mektebin

deki talebeliği, yahut donanma· 
daki hizmeti zamanından kalma 
bir dost. 

Elleri ceplerinde, yanyana, fa. 
kat konuşmıyarak c!o1aşan ve 
içeride camide cuma namazının 
bitmesini ve cenaze namazını kı
lacai< cemaatin dışarıya çıkma
sını bekliyen ahpapları. 

Merhumun damadı Selami iz
zet, o kümeden bu kümeye gi
dip geliyor. 

Kapının önünde duran bir oto· 
mobilden merhumun refıkası, 
başka bir hammJa birlikte indi. 

Aptülhak Hamit bey, Celal sa

hir Beyin kolunda, caddede yeis 
ve asabiyetle, hayıflana hayıflana 
dolaşıyor. 

Nihayet dini merasim .. Ve ta

but omuzların üstünde, çiçekler 
önde, kafile yola çıktı. Cenaze 
alayı Maçkapalasın önünden ge
çerken Celal Sahir bey rica ve 
ısrar etti ve Aptülhak Hamit 

bey, tabutun arka"ından ayrıla
rak evine girmiye istemiye is
temi ye razı oldu. 

Maçka kışlasmın önünde, gene 
merhumun refikası ibram ve ıs

rar'a cenazeyi taldp etmekten 
menedildi, arkadan gelen boş o· 

tomobile bindirilere1< geri gön
deri!di. Tal;ut, Maçka l.abr:sta
nına girdi. 

Mehmet Rauf, şimdi toprakla· 
rın altındadır. 

B. M. ı\1. Reisi Dün Ankaraya Gitti 
[Ust tarafı 1 inci sayfada! 

olduğundan teşvik ve tergibe 
layık görürllm. Kulübü gezdim, 
idare azaıından izahat aldım. 
Bu vatandaşların çok hüsnü ni

yetle ve çok saf bir maksatla 
memlekete hizmet etmek iste· 
dikferini anlad!m. Kulfibün mü
nevver sınıf arasında hususi bir 

alaka ve rağbet görmesi şayanı 
arzudur.,, 

Kazım Pş. Hz. muharririmizin 
diğer suallerine cevaben şu be
yanatta bulunmuşlard11: 

WWW&WWW 

tir. Meclisin b ·r senelik mesa:si 
bu izah ettiğim tarzda cereyan 
edecektır.,, 

Aero kulüp erkanından tily
yareci Hayrünnas bey d:in ak
şam Haydarpaşaya giderek ayni 
zamanda kulübün fahri reısı 
olan Kazım Pş. Hz.nin teşyile
rinde lrnlüp namına hazır bulun· 
muştur. . 

Aero kulüp merkezi ithaf edi

len binada yapalan hazırlıklar 
bitirilmiştir. Binanın açılma me· 

rasimi pazartesi günü saat. 17 
de yapılacaktır. 

Meşhur Amerikan tayyarecisi 
Çarls Lindberg kulübe bronzdan 
bir büstünü gönciermiştir. 

Vecihi B. lstanbul UstUnde 
Tayyareci vecihi B. diin öğle

den evvel Istanbul üzerinde ken
di yapbğı tayyaresile muvaffakı

yetli bir uçuş yapmıştır. 

Ve ilham! 
Ömer Rıza Beyin 
verdiği cevap 

:\leşhur lngiliz muh:ırrirlcrinden Cil· 
ber Franka\', kansile arasında çıkan 

davadan 
sonra bir 
makale 
neşrede -
rek .. k:ı.· 
dınl arın 
bir ilh3m 
menbaı 

oldukları· 

nı inkM 
diyorum!,, 
dcmiştı. 

Bn m:ı-

kn 1 enin Ömer Rıza B. 
aslı intişar ettiğı mcmle'.ette ehemmiyet· 
le tel~kki olunduğu gibi ~nzctcmizde 

neşrctti~imiz tercümesi de muhitimizde 
havlı al.lka unındırdı. 

Bu mc•ele. ctrarındıı Türk san'atkAr 
ve mlitefck irler;nin ne <lü~ündüklcrini 

anlıım:ık için :ıçuğmı.r. ankete şair. rcs.sam 
\ e muh:ırrirlerimizden b:ızılarının verdik
leri cc\·aplar dünkU ,.c cn·elki ~ünkü 

sıl\ ılıırımızı.l:ı neşrolundu. Bugünde muhar
rir Omer Hızn Beyin cevabını neşrediyo
ruz. Ümcr Rızıı Bey diyor ki: 

- Hayatımda bütün ilhamı, 
sa'yimden ve id< alimden aldım. 
Sa'y mütemadi sa'y ve gayret 

kadar, sa'y ve gayretin müsbet 
semereleri kadar insana ilham 

veren birşey bulunmadığına ka· 
niim. Kndınm erkeğe ilham ver
diğini inkiir etmiyorunı. Fak at 

kadının erkeğe ilham verdiği 
kadar erkeğin kadına ilham ver· 
diğine innnıyorum. Hayat yolun
da yürüyen ve hayatın hedefine 

varm:ık istiyen insanların birbir· 
ler:ne ilham vermeleri kadar ta
bii bir.şey yoktur. Fakat insanlar 
ya'mz insanlardan ilham almaz

lar, herşeyden, her manzaradan, 
her hadiseden, her fosattan il
ham alırlar. Onu:ı ıçin ilhamı 

yainız birş~ye hasru vakftetmek 
do ;ru olamaz. .... 

Kadının ill:ar:ı verdiğini inkar 

etmiyorum, dedim, bu bir haki
kattir. Fa!rnt bence erkeğin k:ı
dına \·erdiği ilham, kadından al
d1~1 ilhamdan daha çok büyük
tür. Kadın hürriyeti, kadın er
kek rr.üs:ıvatı, bu ilhamın kuvvet 
ve azametini göstermiye kafi 

değiımidir? 

Gelenler, Gidenler 

iş bankası umum müdürü iz
mir meb'usu Celal, gazetemiz 
başmuharriri Artvin meb'usu 
Mehmet Asım beyler dün An· 
karadan şehrimize gelmişlerdir. 

§ Bulgar sefiri M. Pavlof An· 

karadan şehrim"ze gelmiştir. 

Mevkuflar mahkümlardan çok 
Son zamanlarda tevkif edil

lenlerin miktarı artmıştır: Elycvm 
tevkifhanede 400 den fazla mev
kuf bulunmaktadır. Buna muka
bi! hapisanedeki mahkumların 
miktarı azalmıştır. 

- Mecliste, tatilden eve! mü
ıakere edilecek kanunlar kacak
çı 'ı~a ait olanlardır. Bu kanun
kır hükumet tarafından hemen 

kamilen hazırlanmış ve meclise 
~öndcrilmiştir. Bunların önümüz
cl ~ki hafta içinde meclis encü
mcnlcr"nde ve umumi heyette 

n:i!zakere ve intaç edileceğini 
tahmin ediyorum. 

Bu kanunların icap ettireceği 

tc~:ti!at vesair tedbirler kısa bir 
zamanda icra ve tatbik oluna
caktır. 

~-·( GLORYA'da J---.... 
Meclisin on güne kadar tatil 

edi1f ceğini ve bu tatilin nihayet 
bir ay devam edeceğini zanne

derim. Şubatta tekrar toplanıla
cak ve bütçe kanunu müzakere 
edilecek, diğer itlere bakılacak

tır. Bu suretle mayıs nihayetine 
);adar mesaiye devam edildikten 

sonra belki haziran iptidasında 
yaz tatili yapılacaktır. Bu tatil 
de nihayet üç ay devam edecek· 

BU AKŞAM 

Josephine Baker 
Georges Milton 
Gaby Morlay 
Argentina 

Saint - Granier 
Roal T outain 
Mariget 

Yıldızlar Rüvüsü 
( Oper:ı de Paris ) de Le bal des 

petits lits blane~) filminde 

BU AKŞAM 

MESELE YOK 
filmi tekrar başlıyor. 

(Küçük Daktilo ) filminin 

ARMAND BERNARD 
ile 

ANDRE ROANE 
ve SUZANNE DEHELLY 

tarafından. 
Haftanın en şen filmidir. Bu vodvilin 
yıldızı olan Armand Bernard 

ile bir ~aatlik k3hkııh:ı. 

Acuzenin Definesi 
MUelllfl : Nfzamettln Nazif Ressamı : Münif Feh1"' 

-Ne istiyorsun Venediğe tica1 et fe 
manı mı? Fransızlara imtiyaz mı 

-49-
_ Orada fazla kalmam... Zaten l 

mahkumlar bir haftadanberi hazır .. 
Yalnız cellada ve muhafız bölüklere 
liizım gelen emirleri \'ermeliyim .•. Sor.• 
ra rahat rahat padişahımızı ararım. 

Bendeleri böyle düşünüyor, sultanım 
bilmem ne düşünüyorlar? 

- Peki öyle olsun ... 
Paşa tekrar ıkadını etekledi: 
- }{aç kişi öldürteceksin? 
- Hazırda on beş kişimiz var .. is-

terseniz bir kaç kişi dahn buldu rayım 
- O senin bileceğin iş... 
- Mahimya Murat hanın emri ü~ 

zerine geçen cuma siyaset yapılma
m~tı ... 

Sultan ··~·fo dersin?,, gibilerden l{e. 
ranm yüzüne baktı ... 

- Kftfi .. - dedi - Yahudi karısı 
on beş ldşi az değildir ... Falrnt lınlkın 
gözünü korkuta bilmek için öldürülc~ 
cekleri iyi seçmelidir .. 

- Ooo .. Hanımcığım meşhur fal~ 
er kadın da bunlarla beraber haytayı 
yiyecek.. l\falıim a.. Murat hanın oda
sına konan çeki taşı bu kadının falın· 
dan 9Jkbydı ... 

- Haa .•. O fakı bir kadın mıydı? 
- Beli ... 
- Eh peki... 
Bu sırada Keranın birdenbire aya· 

ğa kalktığı görüldü: 

- Falcı ... Falcı". Sak,n bu o olma• 
sm ... 

- Hangisi? 
-Kim? 

Suhnşıyl:ı sultan bir ağızdan f.or
muşJardr. 

Yahudi karı~r, elini lml~sına ba
sarak sultanın burnu dibine yanaştı: 

- Sen bilmezsin,, - dedj - Onu 
Rehadnn getirmişlerdi. 

- Rehadan mı? Reha ner{?Si1 
- Bir asi yerdir - diye izah etti 

Deniş pa:ıı:ı - Anadolunun bir cani
bindedir. isyanı~ biri biter biri başlar. 
ş:mdi gene isynn halindedir.. Ham 
PR$1. kulunuz daha iyi bilirler ya ... Bir 
yeni zorba türemiştir. 
Sadra~ Ibrnhim paşa Rumeli 

taraflarında gezedursun Anadoluda 
ı~c.ile artnmktadır. 

- Yna .. Demek kul tayfası ayak 
clireyor. 

- Ehemmiyetli bir şey değil ... Si· 
vnsı almışlar.. Kayseriye sarkıyorlar• 
mış ... :Mesele değil ... 

Paşanın bu tesel1isi cahil saraylı· 
nın ıi~foe bir f ernhlık serpti, elini göğ
süne bast~, rahat bir nefes aldı: 
· - Neyse ... Ben de mühim bir şey 
sanmıştım... Eey Kera, sen bir şey 
anlatıyordun ... 

Yahudi karısı isyan hadisesiyle 
çok ala.kadar olmuştu her nedense ki, 
birdenbire devam edemedi sözüne ... 
Hatta biraz da heyecanlanmıştı. 

d 
. .,,.. 

- Bu işte para vardır- de ı 

le sen de bir taJiini dene ba.knlı~ 
- Öyle öyle ... - diye halt ,.e d 

raya sultan ... Senelerce :ıın 
kalmak onun ı<:İnirlerini bo:ıınuc; 
gerektir. Zannederim ki art:"; it 
yete kavu :mak ister. 

- Hafif tertip bir i~kence >~1 Ye bir a~ da lrnrnaz hnrehet edı 
ltadın sırrını ~öyler gibi gelir b:J 

- Sen ne derEin paşa ... 
Den·iş paşa bir saniye kadar 

kundu. Sonra elleıini ağuşturll 
- Vallahi bilmem- -dedi.., 

bu Jrndını cennetmekfm padişahı~. 
likte ziyaret ettim karanlıkta go 
bir baykuş gibj parlıyordu. W. 
kindardı .. Had.itti. Velhasıl sill1 

zayıflamışa benziyordu. 1\tamııfi 
demki sultıınim emir buyururln~: 
bette bir çaresine bak~lır. Ama 6" 
söyler... Söylemezse .. 

- Söylemezse \'erirsin ceUıid'1 
sar baltayı_ 

- Ferman suıtanmıın.. d 
Paşa, bir daha, eğildi J{a 

gülyağr kokan eteğini bir daha 
Bu sefer ıkendisilli alıkoyan otııı' 
Geri geri giderek odadan çıktı .. · 

İki kadın bir müddet bekledilt 
Sokak kapısı knpandL Bab 

çakıl taşlarını ezerek yürüyen il 
sesleri jşitildi .. 

Bir müddet daha sustular 
Kera kollarını açtı: 

- Gel benim kızım? Gel . 
yavrum .. .Allah bana bu günteı1 
gösterdi ha ... Artık ölsem de 
yemem... .. 

Sultan, yahudi karısının sörı>~ 
nakJarmr bir kaç defa öptü. ~ 
yanaklarını onun dudaldarmdnl1 
tararak aayğa kalktı: 

- Artık ben gitmeli.> im ... Adil~ 
nm e_ndj5e)"P düse.rlor ... ;\Jft\nC:lt 

yırlı bir ıiş getirdi mi? 
- Daha konuşmadım-
-... Konuş da yarm bana geJ ... : 

iş gördürmek için yalvarmıya 1 
yok ... Sarayda bundan böyle, eP' 
yalnız ben olacağım... Ne istiyo 
Yenediğe ticaret fermanı mı? F .. 
lara imtiyaz mı? Elçilerden bl" 
çevirmek istediği bir entirika ~ı' 
Gel bana o saatte yapayım i i:ıı! 
nız... ; 

Parmaklarım oynatarak ıoırıt 
tı: 

- Anlarsın ya .. Parrra? 
Kem: ~ 

•t ~ - J{olay .. - dedi - Sen E?ı 
de ... Sabah ola hayiir ola .. 

Sulten yaşmağını taktı; evde11 

tr. Kera bahçe kapısına kadar oıııJr' 
yi etti. Sedyesine lıininciye kadll 
kasından baktı .. 

Sonra kapıya kol 
odasına dönd ii. ., 

(Bit~ 
- Evet. Ne diyordum? ııa .. EYet, Ressamlar toplanıyot si~ 

evet.. lşte bu kadını oradan getir· Güzel San'atlar birliği ıc . ..J 
mişlerdi. Bunun çoluğunu çocuğunu ·çtıP'~ 
kes:nişlerdi. Kocasının kellesini halk, şubesi heyeti umumiyesi ı _931 
günlerce saray önünde seyretmişti. edeceğinden azanın 29·12 ~6( 

d.. Salı günü saat dörtte Ala'J - Yaa •. E, bunu neye öl urme· 
diler? küne geimeleri rica olu~ 

- lşte onun esası malum değil. d T ·uet' Darülbe ayi emsı . .d 
O zaman .• Dur bakayım.. Evet Hüsc• B .. l . sdrdı~d 
yin paşa burada sadaret kaymakamry- ugun a tşam ht~~bul • İ~ 
dr. Jyi bilirim, ben gider gelirdim c.. saat 21,30 da • ~ehır1İYD 
\ine... ONLAR ERMiŞ 11111111111111 

-· Şimdi nerede bu paşa? MU R A J? 1 NA 
- Vallah bilmem .. O galiba Ha- Vodvıl 

11 

beş taraflarına sürülmüştü sonradan. Yazan: G. Feudau 
- Peki. Hüseyin paşanın alakas: Tercüme eden: 111 

ne bu işle? Vasfi Rıza ve lllll 
- E o, tutturdu onları.. Bu aile Bedia M.. illi 

çok zenginmiş ... Fakat hazinelerinin Halk gecesı. 
yerini bulamamışlardı .. Hüse.>in pa- Yakında: MAYA 
şa onu (lıelki bir gün söyletiriz) diye •••••-•-lııil•-~fo..~ 
bekletirdi... Sonra kendisi gözden A s R ı 
düşünce kadın Yedikulede unutulmuş 
olmalı ... 

Odada bir an sükun oldu. Üç ka• 
fadaş düşünceye kaldılar ... Kera elle
ri arkasında bir aşağı, bir yukarı bir 
müddet dolaştr. Sonra subaşıya yak· 
laşarak, damda yarenlik eden mar • 
nık kediler gibi omuzunu paşanın ko
luna sürttü. 

sinemasında 
61
,0 

Bugün ve yarın saa~ ~teıı 
matinesinde proğrama ılfı te 

Zengin Varye 
Numaralı 
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Pa~isten Nevyorka on 1 Romanya ' Arslan avcısı prenses 
Kralının 

saatte gidilebilecek ! Kardesi bir yüzbaşıya vardı! 
p A!pk macerasını ve kardeşlle 
rof es ör Pi kart tayyareciliğin yakında nası• bozu,tuaunu anıatayor lngi tere kraliçesinin yeğeni May 
.::.Lı•m ı·nkı· a.afa Dal·ı Oİacag"" iDi anlatıyor Deyli Ekspres gazetesinin Bük- ( b ·d ev}endı· ?. \tll _v___ reş muhabiri, mühim bir aşk am rı ge nası 

macerasına kahraman olan Ro- Son günlerde Britanya adası-
manya Kralının biraderi prerı <; nıo Şussex Kontluğu dahilinde 
Nikolayle görüşmiye muvaffak Balcombe isimindeki küçük kö
olmuştur. Prens Nikola, Bükreş- yün kilisesinde büyük bir izdivaç 
ten elli mil mesafede olan bir merasimi vuku bulmuştur. Bu 
köşkte mahpustur. Muhabir, pren· merasimde lngillere kraliçeıi 
sin aşk macerasına dair sor- nin yeğeni olan Lady May Cam· 

l.o 'elçikalt profesör (Pi~car~) 
lldra gazetelerine yazdıgı bır 

~kaleyle tayyarecilerin nesim 
''tkindeki tabakada, yani Stra
~erde uçmakla ne gibi istifade 
"t temin edeceklerini izah et
'-itlir. Profesör diyor ki: 
~''Havada on mil yükseldikten 
L_'a azalıyor ve hava cereyan
~dan, bulut ve sislerden aza-

. kalıyor. Onun için hava ge
lladeri bu sahada büyük bir sür'atle 
~bilirler. Yalnız stratosferde 
~ tayyaı ~lerde sımsıkı kapah 
~ıneler bulunmalıdır. Çünkü 
~k bu sayede havanın azlı-

dan ve tazyikin tenakusundan 
~ olacak tesirlerden, şiddetli 
~ )dardan tahaffuza imkan 

dır. 
F'arman'la Junkers tarafından ' 

edilmekte olan tayyareler, 
teraite göre yapılıyor. Bu tay
elerle 1 S veya on sekiz bin 
deaı yükseldikten sonra saatte 

) mil katetmek, (36) bin ka
yükseldikten sonra saatte 

) mil sür'atle uçmak müm
dür. 

Yakında bu çeşit uçuşların 
lıyacaiJna kuvvetle kaniim. 
ferle ikimiz havada on alh 
t kalmış, fakat hiç bir rabat-
1i'a uğramamıştık. 

anın fevklnd 

aitte 400 mil 
Uratle hareke 

edecek tayya· 
reler 

mil uçmanın mümktin olacağını 
anlamıştık. 

Bu havali de daha alttaki ta
bakaya nisbetle dokuz kere da
ha az kesiftir Onun için bütün sü· 
rücü Ye mukavemet edici kuvvetler 
dokuz kere tenakuz ediyor. Stra
tofer tabakasındaki uçmak sür
ati daha alttaki tabakadan üç 
mil fazla olur. 

Stratosfer daha fazla büyük 
uçuşlar için milnittir. 

Fakat Stratosferde de muhtelif 
tabakalar vardır. On mitlik irti
fa en müsait tabakadır. Daha 
ilerisinde makinelerin pek fazla 
kuvvetli olması icap eder. 

Benim kanaatime göre pek kııa 
bir zaman sonra Paristen Nev
yorka on saatte gitmek mümkün 
olacaktır. 

Ulttm 

'uğu suale şu cevabı almıştır: bridgele Abel Smit isminde 
Mesele henüz bitmedi. Bilakis bir yüzbaşının akitleri icra kılın

.ısıl şimdi açıldı. Ben fırsat bek- mı9tır. Prenseıle yüzbaşının ta
liyorum ve ilk fırsatı kaçırmıya- nı9matarı garip bir şekilde ol

cağım. 
muştur, 

Bir gün Prenses May Canbrid· 
Size meseleyi başından sonu· ge, bir bayır işi için çiçek sata-

na kadar anlatayım: Karde9im, yordu. Bu esnada o vakit henüz 
Pariıten avdet ettiği zaman be- mülhım olan Abel Smitin elbise
nim evlenmeme muvafakat et-

sinin yakasına bir gtil iğ-
mir, yalnız bir şart ileri sürmüş-

neliyordu. Toplu iğnenin ucu bu 
tü, o da bir emriYaki yapmaktı. 
Kendisi bu emri vakia muhale- sırada prensesin parmağına 'bat

mııtı. Bu hadise mülizimle Pren
fet etmiyecekti. Fakat kardeşim 

sesin tanıtmasına vesile ol-
sözünü tutmadı. Onun iç.in ben de t N'h t b il b t 

muşu. ı aye u m nase e 
mücadeleye karar verdim. Siz izdivaçla neticelenmiştir. 
Bükreşte ne duydunuz 1 Bununla beraber kral ailesine 

ı»rens Nlkola 

Muhabir bu suale şu cevabı 
vermiştir: 

- Sizin Krala karşı geldiği
niz, hatta onunla döğüştüğlinilz 
için parlamentonun küşadında 
bulunmadığınız söyleniyor. 

Prens gülerek mukabele et
miştir: 

- Dnğru değil, kardeıimle dö
ğüftüğümün aslı yolttur· Kral, 

mensup olan logiliz prenseslerin-
den birinin halk tabakasından 
bir erkekle evlenmes ilk 
defa olmuyor. Bunun emsali 
çoktur • 

Prenses May Cambridge gayet 
iyi ata biner, ve gayet iyi silah 
kullanır. Hatta rivayete göre 
prenses lngilteredeki avcılar ara
sında müstesna bir mevkii haiz 
bulunmaktadır. Pederi (Kont At
Jon) isminde bir zattır ki bir 
bir müddet evvel Cenubi Afrika 
valilijini yapmıştır. Bu sırada 
kızı prenses, (Kap) memleketin
den (Kahire) ye kadar uzayan 
bOyük bir avcılık seferine 
iştirak etmiştir. Bu av seferinde 
prense• May Cambridge bir fil, 
bir dişi ve bir erkek arslan vur
mu9tur. 

Prensesin izdivaç merasiminde 
lngiltere kraliçesile beraber bü
tün hanedanı Kraliye mensup za
vat hazır bulunmuştur. lngiltere 
Krahyle Kraliçe, Prensese izdi
vaç hediyesi olarak gayet kıy-

mışl Aslı astarı yoktur. 
.• ~u keyfiyet, mevzuu bahset
• iz hedefe kolaylıkla varıla 
tıııı ispat ediyor. 
Salonumuzun kabinesinde uğ-
• 1iınıız tazyik, 9 ve 12 bin 
Faında hissolunan tazyikin ay

lstanbul Barosu Meclisi in
zibat azasından Şirketi Hayriye 

Hukuk Müşaviri Avukat Ne
cati Beyin valdesi ve lstanbul 
Mahkemei Asliyesi birinci ti
caret dairesi aza mülazimle

rinden Hamdi Beyin hemşireıi 
Hafıza Emine Saadet H. irti
hali darı baka etmiştir. Cena
zesi bugünkü cumartesi günü 
on ikide Nişantaşında Şebpaz 
apartmanından kaldırılarak 

Maçkadaki metfeni mahsusuna 
defnedilecektir. 

rahats!Z ve enfloanzadan ınuztarip 
olduğu için Meclisin küşadında 
bulunamadı. Amerikalı bir bok-

Muhabir, prens Nikolanın, ka
rısını soğuk algınlığından musta
rıp olduğu için kendisine laktim 
edemediğini söylüyor. Muhabirin 
ifadesine göre prens, karısının 

bir fotoğrafını vermeyi vadetmiş, 
ve şimdiye kadar neşrolunan fo
toğraflarıo uydurma olduğunu da 
ilave etmiştir. 

)dı. On mil irtifada nesimi 
~)İkin daha fazla azaldığını na· 

1 dikkate alarak saatte 400 

Merhume salihatı nisvandan 
idi. Allah rahmet eyleye. 

il ~ 
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lıfesihin yanında bembeyaz bir aba 
tİyen güzel, mağrur bir kadın vardı 
~aha sonra Snbatay muhteşem bir r,-österdikleri lfıJrnydir.!n cezası olarak 
ıte hazırlnn, ~ ,e )Ola cıkmış, I\:u. Herde Iiudüsün değil, faakt Gazzenin 
hahamları ~nun lstanbula gide· me ih kararg.lhı ol:ıc:ığını bildirmiş .. 

?ti ttnn~dcrck alc) lıin:i~ propa ~ ti. 
llı~alardn bulunmu~lar. İstanbul ha- Sabatay daha en•cl lzmire gittiği 
ıar•na &damlar göndermişler, o • \'e Izmirde ona bir dokunan bulunınn

'-ı :rint aleyhinde hareketlerde bu-1 dığı için o da tekrar oraya gidecekti. 
~l!·•unu h--b~r ,·ermişlerdi. Bu ha·· Fakat onun Kudüs halk:na hitaben 
er 1 tnnbuln ya!dıktan so·ua ls. yazdığı beyanname Kudüs halkını son 

l ha'rnmlnrmdan yirmi beşi bir derecede müteessir etmiş, Kudü lüler 
'tı.'Up ~azarak Sabatayın lzmire m• hemen bir murahhas seçerek lzmire 

temin etmelerini İzmir haham- göndermiş ,·e af dilem:şti. 

1 
an rica etm: ler ve hu suretle lzır.ir, Sabatayın en sevdiği şehir• 

a hmir 'e g;;rüşmcl ... i temişlcr- di. Onun doğduğu yere muhabbet b:!3 

hak) liU harclu~t~n do haber • 
1mu .. , ona da ehcınmhet Yerme

'e ı~uclüs halkına hital;en bir be· 
me neşrederek onların mesihe 

Jediı1inde şüphe yoktu. Bu muhabbet 
onu lzmire cezbediyordu. li"akat lzmi
rin ona büyük bir hizmet ifa etmesi 
belilencmezdi. Onun işine yarıyacak 
ancak iki '?lerkea vardı. Bunlar Ku-. 

sör bu sırada Bükreşte bulunu
yordu, kralla aramızda bir boks 
maçı vukubulduğunu söylemi7, 
bu uydurmayı her t~rafta yay-

düsle Istanbuldu. J{udüs, yahudil~rlndeydiler. Fakat \·akit müsait de· 
ğin J, elim payitahtıydı. lstanbulsa, ğildi, 1665 senesinin, son bahanydr. 
yahudiliğin yeni ve en büyük, en mü• Yeni senenin hulUlüne ancak bir kaç 
him merkezi olmuştu. Muvaffak ol - hafta kalmıştı. Onun için durup din• 
mak jçin bunların birini elde etmek Jenmiye vakit yoktu. Bununla bera -
Jflzımdı. Hnlbuhi Sabatay, bu iki mer ber Halep yahudileri onu izmire ka -
kezde de pek dikişi dutturamamıştJ. dar teşyi edecek biT heyet seçmisler 
Onun için lzmire gfü·enmekten ve dön ve onu izze• ve ikramla göndermişler
melden. sonra mecrayı değiştirmek~ di. 
ten ba)<a çare yoktu. İzmir onu tel' Sabatay, sırtında beyaz bir şalla 

merhale merhale ilerliyordu. Halep· 
lilerin İstanbul y:ı!ıudilerine yazdık
ları yazılar Saba tayın lehinde, f fkat 
Kudüsten gelen mektuplar aleyhindcy 
di ! İstanbul hahamları şaşırmışlardı. 
Gerçi onlar Sabatayı tanımıyor değil" 
Jerdi. Fakat Sabatay"n lstanbulda 
hırakhğı Jakir.i onun lehinde bir hizp 
vücuda getirmiş, bu hizp Sabatayın 
davasını kuvvet ve taasupla mii· 
dafaaya b::ışlamışh. İstanbul ynhudi
Jeri i~lerini giiçlcrini bır:ılmrak bu 
i~i münakaşa ediyor, ve S:ıbataym ta .. 
raftarları galip gcliyorclu. 

in etmişti, fakat onun lzmirde bir 
çok do~tları ,.e taraftarlar.ı Yardı. 

Sonra Izmir mühim bir ticaret mer• 
ıkczi olmuş, oradan propnganda iş -
Jeııini idare etmek kolayla"mıştı. Bun .. 
dan başka, kendisi bir kaç sene evvel 

lzmiri ziyaret ettiği zıım:ın, hiç bir 
kim~nin onun tel'ir.inj ileri sürmedi
ğini ve onu hatırlamak istemediğini 
görmüştü. Onun için Sabatay Ku • 
düsten ayrıldığı zaman Izmire dön -
meyi i tihdaf etmiş ve ilk merhale o.. 
larak Halehe inmişti. Halep yahudi· 
leri onu tezahüratla karşıladılar ve 
onu görmek!(' bahtiyar oldular. Çün• 
kil Natan onlara bir sürü mektuplar 

yazmış ve I\udüs gibi nankör olmama
Jannı istemişti. Hnlep yahu<tilerj de 
Saba ta) ı aıCLlanııda alıkoymak f iık -1 

Sabntayın lzmirdcki iki kardc~i, 
adamakıllı zcnr.fo olmu~lardı. Bu~lar, 
kardeşlerinin davası uğrunda parala· 
r;nı sarf etmekten çexinmiyor ve fa · ı 
kirlel'i onun lehinde kazaıııyorlardı. 1 

Gelin ve gUvey 

metli bir elmas kolye vermiıler
dir. lngiliz gazeteleri izdivaç 
merasiminde bulunan kalabalığın 
miktarını 55 bin kişi kadar tah
min ediyor. Merasimde hazır bu
lunanlara tevzi edilecek pastanın 
yüksekliği beş, genitliği iki ka
demdi. Pastayı usul ve taamUl 
veçbile bizzat Prenses parçalara 
ayırmış, pasta hazuruna o suret
le tevzi e.dilmi4f r. 

Akit 

Rüsumat memurluğundan mütekait ls
maıl Hakkı beyin kerimesi Nezihe b:ı
nımla Anadolu Oemiryolları şefdörrenle
rinden lbrabim Salih be) in akitleri Kadı· 
köy belediye dairesinde dost ve ııbbap
lannın samimi muh"ıi içınde icra edilmiştir. 

Nişan resmi 
Kadı köy eşrafın1an \ e bahriye binba

şılarından merhum Saim Bf. kızı lhsane 
hanımefendi~le Osmanpaşa oğullarından 
ve Seyrisefoin umum rnüdirliği muhasebe 
dairesi memurlarından Osman beyin nişan 
mer~slmi Kadı köyün de l\Jısırlı oğlundaki 

hanelerinde bir çolc ze\ at ve aileleri hu
zurunda icra kılınmıştır. Tarafe~ ne saadet 
temenl_li eyleriz 

lJJatbaamıza gelen eserler: 

Kooperatif hereketlerl 
Jstanbul mıntıkası yerli şirketler ko

miseri Remzi Saka bey "Kooperatif ha· 
re ketleri,, ismile bir eser ncşretmi ştir. 

Kooperatif hareketlerinde Arrupa ve Bal
kanlardaki kooperatifçilik güzel bir şe
kilde anlatılmıştır. Tavsiye ederiz. • 

Kudüs, Halep ve Mısırdan gelen ha
berler, Sabatayın davasını o kadar 
kuwetlendirmişti ki hahamların o • 
nunla uğraşmıya mecalleri Jı:almamış
tı. Onun i~in Snbatay lzmire muva• 
salat ettiği zamc:n, yahudiler onu 
karşılamıya çı!ı:tılar, herkes en te -
miz elbiselerini giyerek ve se\incin • 
den oynıyarak, me\ ut mesihi istik
bal etmişlerdi. Mcs:h·n yanmda bem• 
beya:; bir aba gi) en, güzel, mağrur 

h;r lmdır. da Yardı. Yahudilerin neş'e
sine pnyan yoktu. Her yahu-di ne 
yaptığmın farlHna varmadan: 

- Mes:ı ! Me ıb ! Diye bağırıyor
du. 

Sabatay elini uzatarak herlı:esi sus
turmıya çalışıyor, fakat buna imkan 
lıulamıyorc1u. 

Nihayet Sabatny söz söylemiş ve 
heri.esi kendisine (Mesih!) demekten 
men mişti. Bunu söylemek için onun 
izin Ye ruhsatını be1demek lazımdı. 

Biitün cemaat onun bu emrini hu. 
şula tel.•kki etmiş ye onu a
lnrnk kardc)erini:n e' ine götürmüştü. 
Sah. tay. elıinc r,irdikten sonra ayrı· 
ca bir odaya cekilcrek oruca niyet et
ti. 

(BitmedlJ 
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Bir kaç ıı;iln 

de\·am ede· 
cek heye
canlı bir 

HikAve 

Nobel sulh 
Mükafatı 
Bu sene bunlar tarafından 

kazamldı 

- Zenciyi bize veriniz ! 
- Çekilmezseniz ateş ederim ! 
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llk kı mın hUlasası 1 

Gazeteci Davies, gazetesi tarafın. 
dan, genç bir kıza taarruz eden biri 
Zencinin halk tarafından linç edümck 1 

üzere bulunduğu köye gönderiliyor. 
Bir at tedarik edip, zenciyi takibe 
çıl;an müfrezeye iştirak ediyor. 

başlarına bela getirmekten çekiniyor
Jardı. 

Ahır sahibi Davies'in heyecanrl'l 
görerek: 

- Ne oluyor? Dedi. 
Gazeteci sinirli sinirli ce,·ap verdi: 
- Peşine düşmüşler. Şerif kendi-

Hk defa olarak bu sene Nobel 
sulh nıük afatı bir kadına veril
miştir. Amerika muharrirlerinden 

sini tevkif etmiş, elinden almak i • 
t'ediklcrini söylüyorlar. Şerif, Dnld_j 
l1n'e uğrayıp onu Clayton•a götüre -
cckmiş. Kabil olursa ben de ı:itrnclih 
yim. Bana gene atınızı verir misfniz. 
Pazarlığımızdan h~ka iki dolar daha 
\"eririm. 

Uzun boylu, gösterişli, müdebbir. 
) üzü. gözü güneş l-"e riizgflrdan yan · 
mış Şerif Matthews'in eski bir elbise• 
sı Ye başında rengi uçmuş bir şapka 
\'ardı. l\endisfni takip edenlere liı -
kayt bir surette bakıyordu. Her şeye 
rağmen esirini müdafaaya, köylülerin 
onu asr.: iarrna mümanaat etmiye ka·· 
rar \'ermişti. Hatta, ate!) etrnelc bile 
icap etse, kiiyiiler zenciyi elde edem:
yeceklerdi \'e her at1?ğı kur<mn öldii- I 
rsiye olacaktı. Şeri:. köylülere ba~
kaları ela iltihal< edip Jrnvvetlentlikleri 
halde hücum etmediklerini görünce 
onları korkutarak dnğıtnuya knrnr 
verdi. Ve mademki bu aclamlnr, ökfü 
Jer gibi onu takiple ildifa ediyorlardı, 
şüph~siz bunda muvaffak olacaktı. 

oian bu kadın Mis Jen Adams
tır. Sulh mükafatı, onunla Ko· 
lombiya Darülfünunu emini dok
tor Butler arasında taksim olun
muştur. 

Mıs Adams 71 yaşındadır ve 
bir hastahanede tedavi altındadır. 

Ahrr sahibi atı çıkardı. fakat ata 
dikkat etmesini, bir şey olduğu tak • 
mrde ne kadar zarar ve Zi)~an \'erece
ğini de söylemeyi unutnıadr. Gece ya. 
rısından sonra ata binilmemeliydi. 
Lazım olursa başka yerden tedarik 
etmesi veya gelip başka bir at alması 
lıi.z::rndı. Bütün bu şartlan Davics der
hal ıkabul etti, ata bindi Ye uzaklaştı. 

Meydar.a geldiği zaman, atlarını a·· 
ramıya ~ılımış olanlar dönmüşler. ve 
h:ızırlanryorlardı. Haberi getirmiş o· 
bn delikanlı çoktan gitmişti. 

Davfos bu yeni müfr~zenin ne tara
ca .ı:;:d~cejini anlamak için bekledi. 
Sonra. en güzel manzaralı yollardan, 
in"ş, çı:·nşlardan, abm sürdü. :Fakat, 
gazeteci, hadisatın aldığı feci tarzla 
o kadar me..,guldü 1-i m1nz'l.ran h • 
tamıyordu. Ölüm! Olüml Gayn ih .. 
tiyı:ııi fakat mecburi öiüm, .!şte zami
ni işgal eden, ş:mdi, sadece bu)'du. 

• • • 
Bir sruıt sonra. köylüler, Şe

rife )'etiştiler. Şerif, iki adamla be
raber, bir al\'lbaya binmiş, gidiyordu. 
ırendisi arabanın arka tarafmn otur
muştu. lki elinde hirer tabanca tutu
yordu ve yüzünü müfrezeye çevirmi~ 
ti. l{öylüler onu görünce, arada höı
metlice bir me~are bırakarak taldbe 
başladılar. Ne kadar müteheyyiç o -
lurlarsa ol unlar, hiç birisi, kanunun 
yürüyü üne mani olmak istemiyordu. 

Davies köylülerden birisinin: 
- Herif arabada"" lçerde bağlr o• 

laıak yattığını görmüyor musunuz? 
J>ediğinl duydu, ve baktı. Bir baş-

kaEJ: 
- E\•et, dedi, gördüm. 
Bir üçüncü: 
- Bir.im içi;n yapacak şey, dedi, onu 

kaldırıp asmaktır. Buna da müstahak .. 
tır, Ye a1\şa.m olmadan bunu yap
tıalr),Z. 

Şerif herhalde işitmiş olacak ki: 
- Hey, diye ha) kırdı. bugün kim·· 

1'cyi asamazsınız, Geri dönseniz dah11 
iyi etmiş olursunuz. 

Şc:if, müfrezenin vaziyetinden çc-
1'inmiyor görünüyordu. l{öylülerden 
b;ıis!, içlerinde bir baş olmadığını 
hi settirir bir tnrzda: 

- Baba Whitaker nerede? dedi, o 
olsa :ıenciyi hemen elde ederdik. 

- Ote..ki müfrezeyle bernber, aşaih-
da Olney tarafmda ... 

- Gidfp haber ''ermeli. 
- Clnrk gitti bile .. 
navies !köylülerin ortasında, garip 

\'C karışık hislerle atını sürüyordu. 
J<;trafındakilerin heyecanile hem he• 
yecrnlanıyor, hem de yıpranıyordu. 

Arabacıya döndü: 
- Biraz dur, 
Dedi. Arabacı dizginleri. çekti. 

l{öylüler de durdular. Arabanın için
de ) at.an zencinin yanında ayağa kal
karak Şerif bağırdı: 

- Hadi dağıl.mz, dağılınız diyo • 
rum size. Beni takip ettiğinizi istcmi-

Oslo Darülfünunu tarih müder
risi profesör Koht Mis Adams
tan bahsederken şu sözleri s5y· 
Jcmiştir: ''M:s Adams, kadınlığın 
en mühemmel hasletlerini yaşa
tan canlı bir ifade ve yer yü
zünde sulh ve mesalemeti hüktim· 

yoru m ! ran etmek için çalışan bir ka· 
Bir kaç köylü yarı şalm, yarı is. dındır.,, 

tihzayla bağırdılu: Mis Adams milletler arasında 
- Zenci.} i bize veriniz! kardeşlik hislerini yükseltmiye 

Şerif: çalışmakla maruf~ur. Kendisinin 
- Size. ''ereceğim şey defolup Kellog misakını o:-taya çıkarmak· 

gitmeniz için il.i dulrum .r:ıüsandedir. 
Diyerek saati çrkardı ve balttı. A· ta mühim hizmetleri dokunmuş· 

ralaıındn otuz rn:tr~ !tadar bir yer tur. 
vardı. Bu senenin Nobel mükfıfatı 

- Eğer, diye, <!eva.m ctt:, aldır 9527 lngiliz lirasıdır. Mis Adams, 
maz.sar.ız :ıt~, e::e::.::ı. . hissesini beynelmilel kadınlar 

- Zenciyi C:zc \ erl::::z ! su h cemiyetine ibda edecektir. 
Bu se~ı rer.ıyım l\latthews cC\·np Doktor Butler dünyanın en 

verdi: maruf ilim adrıIT'larınclandır. 
- Siz misinfa Scoi:- Yarın hepin:-

ri birer bir~ı t ·:ıc; ~c~c;e.ir.ı. Görür· OilUu ne tıas anesin-
sibüz. deki nıeccani mua-

1\füfreze onu sü\(m içinde dinle -
m:şu. Atlar t'p:niyorlnrdı. Ad1mlarh 
dan birisi: 

- s:zi takip ctmiye pek ala haldu-
rnız Yar, 

Dedi. Şerif arabadan atl!yarak: 
- Size mcrtçesine haber \'eriyo -

rum. 
Diyerek l.öyliilerin 

yürümiye başladı. Ve 
kaldırarak ilave etti: 

üzerine doğru 
tabancalannr 

- Beşe kndnr ~ayacaı1tm, sonra a
·teş edeceğim. 

Şerif !:an söylüyordu. J{uwetlir
di ele. Müfreze hafifçe gcrilc1i. Şe. 
rif haykırdı: 

- Yoldan çekilin! Bir ... lki ... 
Müfreze ters yüzüne dönc:.-c!< r.i • 

cnt etti. Davies de onları taltip etmiş
ti. Köylülerden birisi. hu hareketi 
şöyle tevil ctm "c:ti: 

- Tc'\rar yola düzülünce takibe 
ba~larız. 

Uir b:ı..~!~usı: 
- Yazife::ni yapıyor, ded', bırak'· 

nrz da biraz ilerlcs·n ... 

yene günleı·i 
Gülhane hastanesinde mecca· 

ni muayeneler için yeni bir liste 
hazırlanmıştır. 8u lısteye göre, 
cumartesi günleri T e!fıt B. cilt 
hastalıklarına, Sani Ya ver B. 
kulak, Boğaz, burun, Fuat Ka· 
mil B. idrar bevli hastalıklarına, 
pazar günleri Niyazi Ismet B. 
göz, AptuHrndir B. dahili, Nazım 
Şakir B. akıi ve sinir hastalıkla
rınrı, pazartesi gi;nleri Murat B. 
harıci, Sani Yaver B. kulak, Bo· 

gaz, lurun hastalıklarına Şemset
lin B. m, scıj "'e tedavii m hanikiye 
salı günlerı Refik Münir B. ka
c. ın ve c:'o um, Sureyya Hidayet 
B. <lah"li, Fuat Kamıl B idrar 
bev.i, t,azım Şal.ir B. akıl ve 
sınır hastalı' larına, çarşamba 
glinleri Şükt O Enin 8. rontt<en 
muayeueleı;ne, Niyazı ismet B. 
göz, Teıiit B. cilt l·astalıklarına, 
perşembe giinleri Şemsettin B. 
mnsoj ve tednvii miLanikiye, M. 
Kemal B. harici, Refık Münür 
H. 1 ndm h2stalıkJarma bakacak· 
tardır. 

Şerif arabas.:na binip uzakla~tr. Fa 
kat, müfrezenin kendis.be :trat ede
ceğinden şüı>hcli olduğu görü:üyo.·du. 
Selamet, ncclecicydi. Araba urntle 
gidiyordu. izini bir lmyhettirebH<;c 
ve araclaki mcc;,nf eyi aça lıilse, ş~fak 

atarken Clnyton'a vasıl olnbilece!\ ve 
zen Cİ) i ha pisn n<>n in Lalın el u var l n nl ~ ;;:;;;;;;~~;;;;;.;:;:;;;;;;;;;;:;,;;;;;;;;;;;;;:::;;; 
arkasında emnİ.}Ct altına alabilecek· G ... nün Muh ırası 
ti. Fakat aralarındaki mesafenin art-
ma ına müsaade etm~miye lrnrnr ver· ıa--~"""!"---.... ------.ı 
miş olan köylüler de atlarını sürüyor· akvim- Cum:ırıe~i !1!6 J,ıinunucn el 
lardı. 12 inci ıl\ 19JI 15 Şnban 1350 ~enenin 

B. f • ~c,cn gihılerı 348 k:ıbn ~ünler 1 J ır Sl: 

- Ilaldvin'e uğnyacak, dedi, GUrıeş - Doıtu~u 7,18 ı'ouşı 16,41 
Da\ies sordu: Namaz vek!Ueri - Sabah 548 
llnldvin de neresi? Ugle· 128. ikındı 1429. Akşam 1651 
- Garba doğru, dört mil kadar Y:ıtsı ı 8 20 imsak: 5.30 

mesafede. Hava - Du:-ı nzami hararet derce• si 

Daçies müfrezenin, bilhassa birinci
si hisrile hareket ettiğini farkediyor· 
du. Fakat, kim olursa olsun, birisi 
öne dü se, bütün müfrezenin öldür • 
mekten bir an bile ~ekinmiyeceği de 
belH oluyordu. Bütün b~ adamlar 
cür'etsiz değillerdi, fakat Jrnndilerinc 
birisi tarafından cür'et telkin edil ·ı 
mesini arzu da değil de, orada bulu ·r 
nanlarm bütün kuV\·et ve iradelerini 
Şerifin elinden, muhafazasına me -f 
mur olduğu adamı alrp nsmıya mu-f 
vaffak olacak bir tek irade veya km·-' 
\'ete irca edilmesini bekliyorlardı. 

- Niçin oraya gidiyor? 4 ıısgari nakıs bir o1nrak ka~ dedilmiştir. 
Evi orada. Belki de zenciyi oraya Bugtın nizgı\r lodostan mutedil esecek 

götürüp, Clayton'dan fmdat gelene \'e ha\a ekc;eri~·etlc bulutlu olacakrır. 

kadar herifi muhafaza edebileceğini 1 adyo 1 

Bu tuhaftı - hatta münevver bir 
adam havsalası için anlaşılmaz bir 
şeydi - fakat bu böyleydi. Hepsi bir 
.şeyler Yapmayı düşünüyorlar, fak:ı.t 

düşünüyordur. Öyle zannediyorum 
ki oraya bu gece, olmnı:sa muhakkak 
yarın sabaha k"Urşı Yarır. 

Köylülerin şivesi Davies'i güldürw 
dü. 

(Bitmedi) 

lst nbul radyomı 
6 dan 7 )C ı ndar gramofon, 7 30 

dan 830 11 l•adar birinci kı·ım saz 830 
dan 9 JO a kndar orkestra 9,JO dan 10,3 a 
kadar ikinci kıSlm s:ı;r, 

- 45 - Morl Löblandan: f.-· 

Jerar'la Nanla:; ahbap olmuş/af 
ve müştereken katiıi a11yorlardı 

- Merak etmeyiniz bu iş ol
du bile. Binaenaleyh bu cihetten 
de bir şey yo~.. Şimdi geriye 
kalan bir mesele var ki, o da, 
Baratofıa kavtarm:dan sonra iz 
çıktınız değ-ıl m"? Evet işte siz
den sonra k D'S-:: girmemiş. 

- Eunu da ~im fÖylti~ or? 
- O l<atın h"zmetç s•. Bu lıc-

susta ltat'i o'arak ~ehadette bu
bundu. 

Jerar haykırdı: 
- Fakat cu adam aldanmış 

olabilır. 

- Hayır, dedi Nanh s, fakat 
yalan sövliyebilir. 

- Nel!.. 
- Ö ıl eya.. Bir ad<lm, diğer 

bir adamı yapmrıdığı bir şeyden 
dolayı ıtham ederse, bu efen 

dinin n:çin bu kadar ısrarla it
ham ettiği düşünülmez mi? 

Jerar mırıldandı: 
- Sahi .. Evet. Nıhayet ma

demki garson koridordaydı, Ba

ratofun odasuıa g;rmesi güç IJir 

şey değildi!.. Ne yazık ki bu 
adamı evvelce düşünüp te taras
sut ettirmediniz! 

Nantas güldü. 

- Yavrumt dedi, beni o ka
dar aptal mı zannediyorsunuz? 

Bu sabah saat ondanberi, hade
meyi takip ettiriyorum. 

Jerarla mustantik hayret etti
ler. Nantas devam etti: 

- Ne hayret ediyorsunuz, 
dedi, Baratofun k.ıvga ettiği 
adamı, doğrusu katil olarak zan
nediyordum. Fakat bendenizin 
bir prensibim vardır. Bir izi 
asla ıhmal etmem, ikinci dere· 

cede olsa bile.. Binaenaleyh, si· 
ze hücum etmekle beraber Ma
nueli de takip ettiriyoru n. 

M. Lisney, Nantasm sözlerini 
alaka ve neşeyle dinlıyordu. 

- Netice? diye sordu: 

- Netice ... Netice tıpL ı sizin 
aldığınız neticenin aynıdır müs· 

tantik bey. Yanlış yere M. Je
rarı katil zannetmi~iz, ve valdt 
kaybetmişiz. Bunun için bnna 

muavin vermenizi rica edecektim. 
- Kimi? 

Karşınızda duran möyö 
Jeran. Zannedersem ne Adliye, 
nede istintak dairesi kendisinin 

tevkıf edilmesini arzu edıyor. 
Öyle değilmi? O halde onu bana 

veriniz. Biz ikimiz bir ~olfarı 
sıvarsak .• 

* * * 
O dakikadan itibaren, Jerar 

polis hafiyesinden ayrılmamışh. 
Nantan yorulmak bilmiyor< u. 
Ancak yemek yiyor, hiç uyumi
yoı C:u. Jerer hiç yoı u madan o.ıa 
oyuyurdu. Esasen bu tarzda ça· 
hşmiya alışkındı. Nanks ıçın 
gaye, bu cinayetin faılıni mey
dana çıkarmaktı ve bu uğurda 
her fedadarlıkta bulunu}or, hatta 
sevdiği içkiyi bile feda ediyorc!u. 

Az konuşuyorlardı. Bir şey keşf 
ettikleri zaman hiç birisi mağ

rnr olmuyordu. Zira, Bunun e· 
hemmiyet;ni ikisi de takdir t!di

yordu. işin müşkülatı, Manueı'm 
h ... rekatından duğuyorc u. Z ra, 
garson gündfizleri çalışmıyor, an

cak vazifesine gece yar ısı baş
layıp sabahm saat onunda ev;ne 
dönüyordu. Sonra tekrar saat 
beşte otele geliyordu. Nantas'ın 

bütün meha»etine rağmen, ber 
seferınde onun izini kaybediyor 

]ardı. Manoel peşine takılmış ohdııı 
polis hafiyelerini her seferin e 

atJatıyordu. 

Nereye gidiyordu? Ne yapıyor 
du? Net ce ancak üçüncu gDıı 
anlaşıldı. Nantas, Jerar'a: 

- Abpap dedi, arhk ko.~lc: 
ma. Çünkü, 1-kend;sınden şuP 
hesi o.mıyan bir adam bu tca· 
dar çekinmez, kaçmmaz. 

2- Haber aldığımıza göre 

Manuel bir hı sız çetesine ırıeıı· 
sup!ur. Ve onl::ra geldiği gnıı· 
denbeı-i hırsızlıklar olmaktadıt• 
Sonra, Abııkir sokağında yatak• 

lı~< eden bir serserinin bugüO" 
lerde pek ucuz mücevher sattı-
ğını da haber aldık. Bu kad•~f 
kafı. Hemen gidip bir tevk•. 
m:zekkeresi kestireceğim. M• 
nuel otelde oturuyor. Akş•111 

d Y •• saat 6 da odasına gi er, 
kalarız. 

O zamana kadar da .. 

- O zamana kadarda •• 
Ani,.. - Gözlerini dört aç .. 

dınya.. Bak artık sana senli, 

benli hitap ediyorum. Aldırıu•' 

insan beraber çai:§ınca... Anlr 
yorsuny a, herifi kaçırnııY' 
gelmez .. 

* * * 
Had'sat, Nantasın tahminleriS: 

den daha evvel inkişaf etmişti• 
Nantas gideli beş dakika olma• 
mıştı ki, Jerar, yeni oteldeıtı 
genç, kısa boylu bir adaıuır" 
memurine mahsus kapıdan çıktr' 
ğını gördü. Eu adam, garsoO 
Manueldi. 

Manue:in ellerinde iki ba~ 
vardı. Bir otomobil çağırdı. 

Jerar, mudahale etmediği talı
tirde, herifin savuşacağım aol•' 
mıştı. B:naenaleyh koştu, otO" 
mobilin ön tarafına geçti. fJd 
esnada, Manuel bavulları yerler 
tirmiş, şoföre: 

- Nord istasyonuna; 
Demişti. Fakat Jerar, garso0

11 

otomobilin içine iterek: .• 
- Hayır, dedi, polis müdO~ 

yetine ve içeri girerek Manuelıll 
ko unu tutup büktü. 

Manuel acıdan hayk1rarak kut" 
tulmak için çırpındı. J erar: ıJ 

- Kımıldanırsao, dedi, kolu0 

lnrarım. 

Eu ses, o kadar amirane ye I<~ 
lunu !ulan el okadar kuvvetliY f. 
ki Manuel itaat etti. Fakat iti~'e 
etmek içın bir şeyler söylern•Y e 
başladığıııı görünce, Jerar geıı 
amırane ses:e: 

- Bir belime bile söyterıı; 
ded:, boşa söylem:ş olursun, rO 

düriyette anlatırsın. ..dit' 
Onbeş c'akıka sonra, mil r· 

ıiyete gelip, Jerar Nantasn g•. 
sonu les~i.m, e~ince, Manu:ı ok:, 
dar kencıncen geçm şti kı da 
bır şey sorm .. dan ıtiraf etti: f 

- Evet, dedi, benim .• Ben Y' ,t 
tım. Rusun i~stünC.:e müce\'her ,; 

o! ' ıığunu bili\ on um. Soyır.ıya l\B ~ 
verdin ve bu Jcrar'ı gösteıer~f 
c?ışarı çıktı~ı vakit bed I'( 
d ;m. Baratofu uyuyor bir v;,. 
yelle bulacağımı zannediyord J(' 

Fakat, sa!onda ayakta dur~~e' 
~u. Etlerinden ayeklanndan ır,.. 
sat kı} or, ağzından tıkacı çıll,t' 
yoriu. Benim odaya ne ına~,.,e 
la gırdiğimi anlamıştış. Oze'~d" 
hücum etti. beni yere r8 !AJ 

(Oıt(lf-... 
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l>ünya, yeni senevi. nasıl karşılıyor ? Istanbul Evkaf üdi-
~ünyanın başlıca üç derdi var; fazla riyetinden: 
istihsal, para buh- ranı ve teslihat me-
Selesi •.. Yeni sene içinde bunlar hal 
olunabilecek mi 1 

~eşbur mohar 
)&nm dertlerini 
~ıyetten pek 
tını sUylftyor 

Bir kaç gUn sonra 1932 senesine! 
:rıYoruz. Yeni senede neler olacak? 

Gtun lnsanlığı muztarip eden dert
~ ~re bulunacak mı? Yoksa işler 
""'la fazla fenalaşacak mı? Meşhur 

~rir (Wells) şu makaleyle bu 
llı&Here cmcıp veriyor: 

'ttt 1932 senesinde neler olacak ve bu 
""'· e acaba. tarihte büyük bir ehemmi• 
·~ı ihraz edecek mi? 

~Banu ümit etmiyorum. Şayet bel· 
au bniyen biiyiik bir hadise Yıtya bir 
ı.._ tli had.iseler vııku bulacalc olursa, 
"lllllann bir felaket mahiyetinde ol • 

~lanndan endi;Je ediyorum. Belki 
'ttt32 senesi <insanlık i~fo kapkara bir 
~ e olacak. J.,akat 1932 de müstesna 

l'kunç bir hadise vuk-u bulmaz ve bu 
' tan1tte, büyük bir yer işgal et

~ 1933 senesi yıl başının olduk~a 
-.ıtt verici olacağını tahmin ediyo -
~· 1933 senesinin 1 kanunusanisi• 
b kadar büyük içtimai ihtilaller, ya• 
h ı.t müthiş tenkil hareketleri vuku 
~ltnadığı takdir<le medeniyeti tehdit 

1 
eıt en mühl rntehlfkeleri atlatmış 

''il.tuz. 
lıugün bu tehditleri inkar eden yok

~· Bu bir iyi alamettir. BihUds bü .. 
~· dünya bu tehlikelerden korkuyor. 
~ kaç sene evvel içinde yaşadığımız 
k..-rnat şeraitin bozuk olduğuna. bir 
~Yi inandırmak mümkün değildi. 
~ dünyanın da istdkrar buldu· 
:"lla, çocukça inanıyorduk. Herkes 
~Oediyordu ki hükumotler sersem• 
~ hareket edebilir, :milletler istediği 

ta}t yapar, \ 'C hayat işlerj, bugün 
ihiidüğü gibi yolunda devam ederdi. 
lııllfrayetler kanun ve intizam 
ı..ıalcanizmasmı gr.best serbest boza -
t.ı..'Ceklerini, ve sonradarı her şeyin 
.~düzeleceğine ve yerli yerine ko
~caiına, kanidiler. Spekjlasyon 

&>anlar, ticaret ve ticari mallarm 

~~ele ve tevzii işinin büsbütün alt 
olnnyacağına zahip olarak piya

~b büyük kazançlar koparmak için 
~ 1§tyorlardı. lş adamlarının, ma-

~ 'clerin, fırlm siyasilerinin hattı 
tıı .. reketıerini tenkit etmek manasız, 
~~z. tehlP<eli bir iş. sayılmalday. 
~. Onun için dünya, alabild!ğine yü
~or ve seneler geç~yordu. Fakat ar-

"'"""' l'ttuharrlr Wells 
yanlış yol tutarak inkişaf etti. Çiin·ı 
kil bu sistem işlemiyor. Biz bu işte 
mukadderata yahut tekamüle güvene
rek ve bunun cezasını çekmiye mah • 
ıkQm olduk. 

ÜçilncU müşkül, insanlann yıkıcı 
harp malzemesi yapmıya devam etme
sidir. Çünkii insan, hür ve müstakil 
deYletlerin birbirleııile didişmeleri an'-

anesine tevarüs etmiştir. Eskiden bu 
gibi devletler, birbirlerile harp eder 
dururlardr. Çünkü müstakil bir dev .. 
Jet, harp edebilen bir devlet demek-
1i. On sekıizinCi ye on dalnızuncu asır
larda bu çeşit devletler ordular ve 
donanmalar hazırlıyarak birbirlerini 
aldatıyor, kandırıyor, birbirlerini 
fnkrü sefalete uğratıy-0r, gümriik 

seııhatlerile denizler maverasında 

futuhatla, müstemlekeler ya.nşile bir 
birlerini yıkıyorlardı. Bunlann bir
birlerini mahvedememeleıinin sebebi. 
c1lerlndcki silahların nispet.en tesir 
siz olması, ve bunların birbirlerini 
kolaylıkla yakalıyamamalarıydı. Jı.,a· 

kat bugün silahlar ıslah edilmiş, ve 
devletlerin birbirlerini mahvetmeleri 
çok kolaylaşmıştu. Çünkü bugün 
harp yalnız siperlerde cereyan etmi · 
yor, serhatlerde de cereyan ediyor. 
Harp planlarını erkfım harpler hazrr
fam:yor. maUyeciler de hazırlıyor. 

Ye hariciye nezaretlerinin siyasetleıi 
çok tahrip~ar bir mahiyet almış bulu· 
nuyor. 

Müstakil devletler, gizli, açık, 

hep birbirlerile mücadele ederlerdi. 
Fakat bugüne kadar hiç bir zaman 
devletler, hem başkasını öldürmek, 
hem de intihar etmek gibi bir cürmii 
irtikap etmemişlerdi. Bugün bu ya
pılıyor. 

Para buhranı, istihsaUe istihlakin 
mu,·azenesizliği, ve insanlık işlerinin 
altmış devlet arasmda mütemadi re-. 
kabet ve husumet halinde idaresi, 
dünyayı bozan başlıca sebeplerdir. 

Bütün bunları herkes görüyor. Ve 
geçen sene bunlan on bin kişi anlattı. 
Bunlar nasıl herl<esçe malômsa bu be-

rlr Wells diln-
izah t?derek va
ttmidl olmadı-

Acaba 1932 de hunu yapmı)-a baş· 
lııyacak mıyız? İstihsalle istihlftldn 
arasındaki a:henksizliğıi izale için şe .. 
birlerde, köylerde, memleketlerde 
ikamet eden cemiyetlerin yenı planlar 
dairesinde istihlak işini yeniden ta -
mim etmesi lazımdır. 

Fakat bu çarelere tevessül iç.in bir 
inkılaba mahtacız. Acaba bizde bu 
inklfıbı yapmak için J..-flfi hayatiyet 
var mı? 

1932 senesinde bu sualin ceva • 
bmı verm;ye çalışacağız. Bu sualin 

cevabını vererek onu tatbik etmediği• 
:miz takdirde garp kapitalizminin in -
"hidamı muhakkaktır. 

Eldeki AlmanyaYn bakarak ne ya
pacağımıza dikkat ettiğim zaman lca-
ranlıklar, kabahklar, siyasiler, şoven
ler, spekiilfısyoncular, nahoşnut iş-

çiler, hiddetli işsizler, sürü sürü ga .. 
zetcler, ve bir kaç dnmla ışık görüyo-
rum. Bugünkü f1rtınanm ilerisine 
gözüm varnuyor. Aynanın bir köşe.. 

sinde Rusyayla Asyanın yeni bir ik. 
trsadi nfaam için çarpıştıklarını müla-
haza ediyorum. Fakat bun lamı ma. 
kfoeleııi, f cnni kudreti, ilmi malUmatı 

asri kapi1~11izm dünyasma dayandığın 
dan bu dünyanın inhida.mile bu faali
yetlerin payıdar olacağına inamruyo
rum. Bunlar, dünynnm gerisinden 
ayrılarak bir şey yapamazlar. 

Beşeriyet 1932 senes:=.nde en mühim 
meselelerini halle muh."tedir olup ol• 
madığını gösterecektir. Dert de, 
derman da meydandadır. Dert devam 
ederse hiç bir kafa, müthiş encamı 

tasaV\'llr ve tasvir edemez. 

rMatb~al baıo;. 9 Şubatta 
l - -
.. _ı_.a ._ 

Diş Tabibi 

Zeld 'llnti 
şeri meselelerJn çarei halli de çok va• Hastalarını her gün saat 8,30-12 
zıhtır. Fakat insanlann dikkatsizliğıj, Ye 13-20 kadar kabul ve her salı 
sabursuzlui:'ll, sui niyeti ns'\"e- saat on üçten itibaren meccanen diş 
sesi, bu tedbirler.in tatbikine mani çeker ve tedavi eder. 
oluyor. Ne yapılaca!:'l11ı bilmediğimizi Muayenehane: Kadıköy Mısırlı 

386 

163 

67 Tamamı otuz yedi zirağ terbiinde bulunan 
Galatada Yeni cami mahallesinde aki 49 atik 39 
cedit No. ile murakkam fevkinde bir odayı müş
temil karğir dükkanın 180 hissede 14,5 hissesi. 

41 Tamamı 73 metre 45 santim terbiinde bulu· 
nan Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Ye
niıehir sokağında atik 96 cedit 80 No. ile mu· 
rakkam bir bap dükkimn on iki hissede bir his
hissesi. 

Balada semt mahalle sokak ve numaralan muharrer emlaki 
mahlOle satılmak llzere yirmi bir gün müddetle ilan ve mfizaye
deye vazedilmiştir. Müzayedesi Kanunuevvelin yirmi dokuzuncu 
Sah günü saat on beştedir. Talip olmak istiyenler balada muhar· 
rer kıymeti muhamminenin yüzde yedi buçuğu nisbetiode pey 
akçelerile birlikte lstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Varidat 
Müdiriyeti MahlOlat kalemine muracaatları ilan olunur. (4317) 

Kütahya Viliyet·nden: 
Vilayet Sıhhiye daireıi için Beş yüz lif'alık Neusalversan müba

yaası 13 Kanunusani 932 çarşamba günü saat 15 te ihale edil
mek üzere alenen münakasaya konulmuştur. 

Neusalversanın muhammen bedeli beher santigramı 1,75 bir 
kuruş otuz paradır. Talip olanların mezkur gün ve saatte 37,S 
lira depozito akçelerile Vilayet Daimi encümenine müracaatlan 
ilan olunur. 14489) 

Devlet Dem lryolları ilanları 

Haydarpaşa gar büfesi ile bahçe ve müştemilütı ve liman 
rıhtımındaki 26 numaralı baraka dahil olduğu halde bir sene 
müddetle yeniden ve aleni müzayede ile kiralanacaktır. Talip olan
ların 30.12-931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te H3y
darpaşa işletme müfettişliğinde hazır bulunmaları lazımdır, Ta
liplerin Haydarpaşa gar müdüriyetinden alacaklan şartnamelere 
15 kuruşluk pul yapıştırarak imzalarile müzayedeye iştirak etmek 
üzere 500 lira teminat akçesile yevmi mezkurda hazır bulunma• 
lan ilan olunur. (4564) 

Tenezzüh arabasından bozulan ve kamyonet halineifrağ olunan 
ve tenezzüh arabası zamanına ait döşeme ve teferruatı da mah
fuz bulunan bir adet müstamel Çentler marka otomobil bilmüza
yede sablacaktır. Talip olanların hergün H. P. mağazası Müdür
lüğüne müracaatla otomobili görebilecekleri ve müzayede günü 
olan 30-12-931 Çarfamba günü saat 14 de aynı makam nezdin· 
de hazır bulunmaları lazım gelecegi ilan olunur. ( J)34) 

Tütün inhisarı Umum Mü-
dürlüğünden: 

l - Mübayaası muktazi 8X28X400 eb'adında 60 adet kara 
bodos ile 40 adet g6rgen ağaçlarına tüccarın verdikleri fiat faiş 
görülmüş ve seçme ekstra nevinden alınacak olan bu ağaçların 
pazarlıkla mübayaası 27-12-931 pazar gününe talik olunmuştur. 

2 - Nümunesi veçhile alınacak 38 adet Türk bayrağı: 31-12· 
931 perşembe; 

3 - idarede mevcut müfredat cetveli mucibince mlibayaası 
icap eden 1468 adet Eğe 2-1-932 cumartesi; 

4- 7000 adet müstamel çember 4-1-932 Pazartesi; 
5- Matbaamıza muktazi olop adet ve miktarı komisyonumuzda 

mevcut cetvelde muharrer matbaa garnitüri 6-1-932 çarşamba 
günü pazarlıkla salın alınacakbr. 

6 - Geçenki fırtınada batan salapuryamızın denizden çıka· 
rılarak Azapkapı Levazım ambarımızda muhafaza edilmekte olan 
enkazı 9-1-932 cumartesi günü pazarlıkla satılacaktır. 

Taliplerin oO 7,5 teminat akçelerini hamilen eyyamı muayene
sinde saat 10,1-2 da lstanbul Başmüdiriyetinde Mübayaat komis
yonuna müracaatları. ( ,399) ,.rtıes'ut bir lakaydi içinde geçeceJi 

~tt kalamdr. ÇUnkü nikbinlik. cen
>, ilden çıkarak yüzü muğber bir diin 

l'la karşı kar~a geldik. 
~bugün uğradığımız endişeleıin Sf• 

~- lerini iza.~ etmek müş:kül değildir. 
~ar üc tanedir. rurincisi, istihsal 

söylemek doğru değildir. oğlu Yanız Türk sokak No. s. 
Nasıl tehlike üç ba.,Iıysa çare de rs E y Ri s E F A ı N 

aynıdır. Para, kredi, maliye, tedi- ,.-------------.. 

doktor 

Hafız Cemal 

' le inden çıkan paradoks.Buna ko-:ca anlatayım: Bugün bütün insan-
.\t lleıninin ihtiyaçları gittik~ nza ·ı 
~ı~~ ameleyle istihsal edilecektir. 
it at, sanat fstih ;alin çoğalması, faz.

1 ~l~la.rak i:. izlerin mi!itehlik olmala
\aıq 'ntkan bırakmıyor. Çünkü bo~ 
~ 1\ işçiler yeni bir iş bulamamak-
~~lar. Iş alemi, borç yiikleri 
~ .da kf\•ranıyor. Bereket n meb.. 
;.eı, bugünümüzde kazanç ve fert 

t,'.f teıni içinde, dünyayı aç brrak~· 

~~~l\tşılaştığımız ilk şaşırtıcı muam~ 
'~ lldur. Bu müşkül bertaraf, al
~ fena bir ~.~;!<iiti"e i&aresi yüzün -

~11~linyanın para ve kred~ sistemi 
du. ~rçi para ye kredi sistemi. 

yat. gihi işler rasyonalize edil .. 
mek ihti•yncındadır. Geçen sene zar
fında. insanlık, altının keşfi ve bir 
sürü ihtiralar ortaya çıkmasıyla re-
faha erdi. :Fakat altmı ydrnıak, in• 
sanlığı teşevvüş ve bozguna uğrattı ve 
:insanlrk altından bir tuğlanın üzerine 
düştü. Bu vaziyet karşısında dünya 
devletleri bir araya gelerek asri 
bir dünya. parası vüeuda getirmek, 
spekülasyonlara, mali kumnrbazlık

lara mukaYe.met etmek mecburiyetin -
dedir. Para işi bu suretle tes,iye edi· 
lir. 

Harp tehlikesine gelince (1900) mil
yon insan içinde harp taraftarları bir 
kaç lıin J işiden itıarettir. lnsanhğm 
gerisi harbi nefret ,-e korkuyla karşı· 
lıyor. Dünyanın en acil ihtiyacı mali, 
iktı adi ve siyasi bir federasyondur. 

Taşra okuyucularımızın ve 
en bUyUk mUlklye memur• 
larımızın nazarı dikkatine! 

Şark vilayetlerinde dolaşan 
Sabri Beyin gazetemize abone 
yazması ve bahusus para ala
rak mpkbuz kesebilmesi için 
hiç bir selibiyet ve mezuniyeti 
yoktur. 

Gazetemize abone olmak 
istiyen okuyucularımızın para· 
Jarını doğrudan doğruya bize 

göndermelerini ve halkımızın 
zararına, selahiyetleri olmadan 
makbuz kesenlerin menedil
mes;ni rica ederiz. 

Merkez accotası. Galata koprü başı B. 2362 
Sobe A. Sirkeci l\tühUrdarzadc han~ 2740 Dahili hastahklar mutahassısı 

Sıra numarac:ı beklememek isti • 

yenler, kabineye müracaatla veya 

telefonla randevu saati almalıdırlar. 

Bozcaada Postası 
(EREGLi) 27 Kanunuevvel 

Pazar 17 de idare Rıhtımın· 

dan kalkar. Cumadan rnaadn her gün öğleden 

sonra saat 2,30 dnn 5 e) kadar 1stan
lstanbul ikinci icra memurluğun· bul da divanyolundn ıı numaralı hu• 

dan: susi kabinet5inde dahili hastalıktan 
Bir borçdan dolayı mahcuz ve pa

raya çevrilmesine karar verilen dela-
hi markalı kapalı müstamel 2260 be• 
ledlye N: lu takse otomobili 30 - 12 

muayene ve tedm i eder. 'felefon: Is
tanbul 2. 239 . 

Üsküdar Hale sinemasında 
- 931 tnrihinde çarşambn günü saat . . . 
12 _ 13 kadar taksimde otomobil tal B:ıtakhar:e (Çıçc~ı ~'eten) fülcr ylo 

h 11. d b'l ·· d t 1 k an). se rna a ın e ı m·vzaye e sa ı nen- --------------
ğından taliplerin yevm Ye saati mez - Kadık6y SUreyya sinemasınde 

kurdn mahallinde hazır bulunacak mc Perşcmb. günil nkşammd:ın itıöarco 

llluruna müracaatları ilan olunur. Bedavacllar r- hı: Milto• 



Bursa Pazarı 
Muhterem müşter· 
rağbet ve teveccühe 
olmak üzere büyük 
Borsadaki Lale ve 
sucat fabrikalarında 

Müessesatı 
ler·nden gördüğü 
naçiz bir mukabele 
fedakarlık ve sayile 
c;ağlıyan • eki men
esasJı tadilat yaptı .. 

ğını ve Fabrikaları .asrın son terakkiyatına göre yeni maki
nelerle tecblz ve faaliyete geçirdiğini muhterem müşterile
rine arzeder. Yeni makinelerle istihsal edilen Krepbirman, 
Krepdemur, Kırepsaten, bilhassa fi a i , emprime, yünlt •· 
ipekli ve saiır elbiselik kumaşlarla yünlü pamuklu humaş 
ve havluların bir kere mağazalarımızı teşrifle nefaset ve fiat-

Jarının tetkikini menfaatınız namına rica eyler. 

ERKEZi ı latanbul SuJtanhamam No. 24 TeJ. 2(!625 
eyoAlu lstlklAI Caddesi No. 376 Tel. B. 7 

ŞUBELERiı 
lstanbul: Bahçekapı Haseki hamam caddesi 67 Tel. 21320 

lstanbut : Mahmutpaşa başı BUyük çarşı Tel. 22017 

Aynacılar kapısı No. 9 • 11 

.. su nere: KATRA 
kıymetli bir Hereke halısı Sanda 

teşhir olunuyor 
bedesteninde 

ELEKT 
Ekmek za 
işte fa.deli ve ucuz 
Bedea4n· 6 ay a 

1 ' 

eti 
ediye 

• 
ı. 

• 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, üskiidar l1e 

Büyükada maaazalarında eatılır. 

1 ____________ 3_. ___ K_. __ o __ . __ s_A_. __ A_L._:-_-__ K_:_.=_-~d~a~n~~~~~~~~~--
Hava kıtaatının ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı yazılı üç sart~ 

medeki malzeme kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. lhale ta. t' 
13 - 2 - 932 cumartesi günü saat 10 da Taliplerin şartnameyi gör cı 
re İstanbul ''e Ankara merkez satın alma komisyonlanna her gün ı. . i1 
saya iştirak edeceklerin ise teminatı muvaklrntelcrile birlikte ihale tarib 

10bilyük 
MilkAfat 

I~· -V J\.J\: 1·11111 __ 

1

. de ~ı:~~ra merkez satrn alma komisyonuna müracaatları. (618) (4284) 

K • • • · ı • } " J 1 
lki kalem kanat bezi dört kalem şiridi 

ll ç u { 1 an arı. 6,000 beyaz emaıt 
ı · 

10
' d f .. k _ _ j ~.500 yeşil emaıt e ası yuz ·uruştur -t=.: 

----Ali Ticaret Mektebi Müdüürğünden: 
11 operatif çirk 

gece ders eri 
Hiç tahsili _,ımıyan veya pek iptidai bir malumatı olan esnaf 

~büşkaca arzu edenlere mümkün mertebe kolayhkla Koopera
tifçilik hakkında umumi ve tatbiki ma1ümat vermek üzere Sul
tanahmette bulunan mektep dahilinde MECCANi gece dersleri 
açılmıstır. Her gece verilecek dersleri bir defada tamam olacak
tır. Bundan maksat hem kooperatifı anlatmak hem de sevdir· 
mektir. Oer:1lerde hocalar talebe ile temas halinde bu!unarak 
her müşküle cevap alabıleceklerdir. 

Her derse devam edene, kurs sonunda, küçük bir imtihandan 
so.ıra ehliyet ves kası verilecektir. 

Dersler haftada iki defa ve senede üç kurs olarak devam 
edecektir, 

Gece Kooperatif tedrisatı kurslarının programı şudur: 
1 .- Niçin Kooperatifler meydana çıktı? 
2.- Kooperatifin esasları nedir? 
3.- Kaç türlü l(ooperatif vardır? 
4.- istihlak Kooperatifi nedir? 
5. - istihsal (Sınai) ,, ,, 
6. - istihsal (Zirai) ,, ,. 
7.- K.redı 

" " 8.- Mektep ,, " 
9. - Türk Zırai kredi Kooperatifleri 

10.- ,, istihlak ,, 
1 l. - ,, lsf hsal ,, 
l 2. ,, Kooperatif kanunu 
13.- ,, z:rai kredi Kooperatif kanunu 
Derslere 2-K. Sani-932 cumartesi günü akşamından itibaren 

baş'anac;l<tır. Bu müddet zarfında her gün sabahtan saat \17)ye 
lrnı:lar Mektep idaresine müracaat edenler kayıt olunacaktır. (4507) 

yu ay ar 
p·yangosu 

11. inci tertip 6 ıncı keşide 
11 Kanunusani 1932 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 
10.00o liralık ikramiyeler ve 100.000 

Liralık bir mttkafat vardır. 

Ki 1 k h I> 'k h 
1 

Beş kalem kaplama tahtası ra ı ene - 1eşı ·caş a~ ırın 

basmacı Karebet 4 oda elektrik terkos 
25 lira. (22491 

Mütehassıs bağçevan - ı\1ü
teh:ıssıs bağçevanım lstnnbul ve ya An
kara civarında bir b:ığçede mü~tcrek ça
lışmak istiroruın. Alakadarların adresime 
miıracnatları. (2224) 

Bulgaristanda ~ofyadıı .. l~lcktrlk,, 
kahvesinde Stoen C'.ıagalof ------

Lira Oda ~eımi Nevi 
6000 8 Gıııatasaray Knrgir 
1500 
3500 
2500 

3 E) üp ,. 
5 Fatih 
5 i\1oda 

•• • usey n 
Tiirbe, eski Hilaliahmer binası 

J No. 10 Tel. lst~~ :~622 

r-YAflffif ... ı 
Adres: lstnnbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.38i2 idare 2.43:'0. 

ostaP kutusu: 46 
Telgraf: lstanbul \"ukıt 

Abone şartları: 

t !l tı 1~ Aylık 
l),ılı ı 1dc 150 400 750 1400 l\uruş 

1 lariçte - 800 1450 270:> ., 

Uiin sartlarımız: ------
~:ıtırı 
Santim• 

Rr:;rn! 
1 o l\ş 
20 M 

1 lususı 
12,50 1\ş 
ıs 

Kucm, ilan şartlarımız: 
1 2 .ı 

30 50 65 
4 

75 
f • l O Detah · 
100 l\t.ruş 

A - Abonelerimızin her üç :ıylı · ~ 
j:tı içm hir defo nıcc1.::ınenılir 

B - 4 s:ıtırı geçen ilinlıırın fazla 
s:ıun için !'i kuruş 7.0mmo?unur 

V AKJT Matbaası 
Sahihi: Mehmet Asım. umumi 
rıeşr!)at müdürü: Refik Ahmet 

• • • 
Ç 1 T k . d w d k l t · · 1 k ·· h - aııı~· or u ve e ır ngın a i \1 aa- smı a ma · uzere er gun ,.e P• 

tın ihtiyacı için cins ve miktarlariJe ğa iştirak edeceklerin de mkti ırı 11•1 
.teslim edilecekleri mahalleri aşağıda yeninde kom~syonumuz.a mürac:ı:ı' 
yazılı sabun aleni münakasaya koıt • rı. (660) (4518) 
muştur. lhale tarihi 10 - 1 - 9;)2 * " • f 

pazar sünii saat 15 tir. Talipleıfo Çatalca l\tst. l\lv. nin ihti:}acı ol: 
şartnameyi görmek iizere her gün mü- kuru üzüm pazarlıkla nlınnc-ı--' 
nakasaya iştirak edeceklerin de ihale Jhnlesj 26 - 12 - 931 tarih cun1rıro 
tarihinde Çorlu satın alma komisyo - günü saat 16 da komisyonurnuzdll '· 
nunn müracaatları (652) (4494) pılncaktır. Taliplerin fl..-ırtııante :r 

Cins fülosu Teslim mahalli almak üzere her gün ve ~azarlı ~s .,. 
Sabun il700 Çorluya tirak edeceklerin de vakti mun)') er. 
Sabun 7600 Tekirdağına de komisyonumu1..a müracaatla .. '· ql 

* * ıı: (661) ( ~Sl· 
Çorlu ,.e ve Tekirdağmdaki kıtaa

tın ihtiyacı için cins ve miktnrlarilc 
teslim mahalleri aşağıda yazıh zeytin 
yağı aleni münakasaya konmuştur. 

İhale tarihi 10 - 1 - !332 pazar günü 
sant 16 dır. Taliplerin şart

nameyi görmek üzere her gün müna• 
lrns:ıya iştirnk edeceklerin de ihale 
tarihinde Çorlu satın alma komisyt
nuna miiracautları. (653) (449:1) 

Cinsi Kilosu Teslim malta1Ii 
Zeytin yağı 4000 Çorluya 
Zeytin yağı :i300 1'ekirdabrına 

• * * 
Çorlu H \'e Tekirdağındaki kıtaa

tın ihtiyacı iç.in cins \'C miktarlnrile 
teslim edilecekleri mahalleri n.~a'°'ıda 
~c.zılı şeker aleni münakasaya konmuş 
tur.ihale tarihi 10-1-932 pazar günü! 
saat 16 dır. 'l'aliplerin şart

nameyi görmek üzere her gün mtin:!• 
kasaya iştirak edeceklerin de ihale 
tarihinde Çorlu satın alma komisyo
ııuna rniiracaatları. (6:>-1 (4496) 

Cinsi ırno u Teslim mahalli 
Şeker :aoo Çorluyu 
Şeker 7:l00 TeJ,irclağına 

• "' * 
}{. O. Ye Birinci fırlta ihtiyacı için 

mercümek :ılcni mü-na!rnsaya konmu!: 
tur. İhal<.'si 9 - 1 -· l:);)2 <.tımar~csi ~ü
nü saat Jj tc komisyonumuzda yapı -
Jncaktır. Taliplerin "Brtname ini gör• 
mek i:zere her gün ve pazarlığa işti -
rak edccelderin de vakti ınuayyendc 

komisyonumuza müracaatları. (füı6) 
(.~498) 

* * * 
K.. O. \'e 1. inci fırkanın ihtiyacı 

olan kuru üzüm pazarlıkla alınacak
tır. İhalesi 26 - 12 - 931 curnarU>si 
giinü saat 16 buçukta komisyonumuz
da yapılacaktır. Taliplerin şartname-

iKRAMIYELI 

.. "' J 
Ordu ihtiyacatı ı::ıhhiyesi içit! 

kalem göz. ttlcti pa1.arlıkla nlın~cıı~ f 
İhalesi 26 - 12 - 931 cumartcc;i ır~, • 
saat 15 te komisyonumuzda yaP' .. r· 
caktır. Taliplerin şartnamesini r.~ 
mek üzere her gün ve pazarJığn 1

, 

rak etmek istiyenlerin de rnkt:i ırtıltl"' 
yeninde komisyonumuza T!lürac:'.3 
rı. (662) ( 4:>!?0) 

"' * * f '~ Çatalca Mst. l\lv. kıtaatı il1,1.:1e
1 

için teahhüdünü ifn edemiyen r.ııııı' 
ahhit nam ve hesabına odun paı~t J, 
la satın alınacaldır. !halesi 26 ...... ~, 
- 931 cumartesi günü saat 14 te·plr 
mi yonumuzda yapılacaktır. Tı:ı1'g 
rin ~artııamesinj almak üzere ııet ~~~ 
ve ı;azarlığa i§tirak etme küzere ;il' 
ti muayyeninde komisyonumuzıı 
rnüracnatlan (666) (4538) 

* • * ft 
K. O. ve birinci fırka kıt:ıııt;,o• 

tjyacı için pazarlılda ktrmızı nt~ı / 
mek alınacaktır. İhalesi 28 - j5 

931 tarih pazartesi günü sant~fllıır 
komisyonumltzda ) apılacaktır. ıı/. 
]erin şartnam~ ini almak uzcr~eı1 
gün \"e pazarlığa iştirak edcccl\ııııl 
de vakti muayyende JrnmisyonU 
müracaatları. (670) (4:>83) 

"' * • .i 
·ııtı> J' Kırklarclindeki kıtaatın 1 

0 
1'1 

için kapalı z.arf usuli He 120,00 JJt~ 
un miinaka aya konmuc:tur. gilP 
tarih1• 20 - 1 - 932 cnrsamb:ı e 

- - (ll 
saat 1:> tir. Taliplerin şartnll ııs-ıı: 
görmek üzere her gün münn1' u' ' 
iştirak edeceklerin de terninat1 ~ I_ 
kate ve teklif meh1uplarile ih11 et' 

Jioıtl 
hinde Kırklareli satın alma ) 
nuna miiracaatları. (664) (4536 

Emniyet Çayını .~ 
Araf.

11
' 


