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r.ma Teırinievvelin 29zuncu gü· on ikiye yaklqqtı. Bundan 
nU. t ... dllf eder. Her sene baıka otelin büyük salonlannda 
o1duğu ~ -.. aeae de Mısır o gece Cümhuriyet Halk farka11 
lefiri Abdülmelik " • Bey tarafından balo verildiği ve ba
o ıiiD fesli üniformasiyJe gOn· Joı- ittia'ak eden._ pk bJaba
cllizlri meruime iftirak etmiştir. hk oldup içjn izdiham pek 
Gerek Gazi Hazretlerine yapı· fazla idi. Salonun havası üaifor
... tebrik merasiminde, gerek maaJZ olanlan bile hakikaten 

migeçitte o suretle bulun· ukacak derecede 11cakdı. 
• Aktam Hariciye veki· Ziyafet nihayet buhmca arbk 

· tarafından• Reiaicllmhur Hz. resmi meruim de nihayet bul-
riyue'tleri albnda Ankara muş oluyordu . Ondan sonra 
~ otelinde verilen ziyafette bntün misafirlerin l'MIBi ünifor-
4. gene o kıyafet ile bulunmuş- malarım terketmeleriade bir 
1-t. Ziyafet bu sene uzua aOr· mahzur kalmıyordu. OnUB için 
lıaiif. davetliler sofradan kalk- Reiaicümhur Hazratleri ziyafet· 
t•kıarı zaman hemen saat gece (Devamı 9 uncu ıagıfada) 
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.6leia Recep 8ey iamiacle 
...... Wr tacirdir 1 

Evvelki fÜD Yakacıkta feci 
bir mobil kazaaı olmut ve 
'J ti muhtelif yerlerinden 
ym•mmıı, -• tlecarfanmız· 
daa Recep Remzi Bey de öl
=•tt11. 

.. 
Otm - ,.,... ..... o1 .. 

Recep bey Koaltepr~ Y •· ••t1w· 11'.I' '• """ ............. . ~ ... 
_. ......... caler ttrtip etmek· 
te idi. BU eğlencelerden biri de 
evvelki .g&a Y~ki köş
künde tertip ohmm111t ikili ka· 
dm olmak kere 8 kifilik bir 
kafile KlidtopraJ&taa IUüf Re
qp ...,. k•ll•achiı .twbille 
YU:acıta aitmiftir• · 

Y akacakta yenilip içildikten 
MDra ak .. m mt dirde ~ 
tekrar Recep beyin otomobiline 
binen bu 8 kifi, Y akacakta ma
den yolu 'Bzerinde Ancılar de
reai lathicle birci• uparuma 
y .............. 

etomoWli ........ Recep 
ltey bu kua yeriade ukad...
am urarma claJ-••IPll ve cli
rekaiyoaa yamadaki zata ver· 
miftir. ifte kazaya bu acemi 
zatın idareai sebep olmuş, oto
mobil bir yaaHIÇtaD qağı yu· 
varlanmlft d6rt dafa tekerlen· 
mittir, ilk tekerlenmelerde mi· 
safirler yamaca dli§miifler, en 
son Recep beyle U§ağl Ali yu· 
varlan1D1f, Recep bey kafası 
patbyarak ve beyni daparak 
derhal &lmBftür. 

Hidiaeyi pren bir köylü, et, 
raftan imdat iatemiı, jandarma 
yetiterek yaraldan bir başka 
otomobille Karbd diıpanaerine 
\atımıtbr. Y arablardan Alinin 
de yaruı ağır olduğundan 
Haydarpap hastanesine yabnl· 
mlfbr. Recep beyin nap tahki· 1 

kata tabi olarak, gece 9 a ka· 
dar kaJmlf ve aonra bir kam· 
yoala Kmltepraktaki köşküne 

YARIN BAŞLIYOR I ........................ " .................................................. . 
Osmanlı devleti ölürken 

Yarınki Nüabamızcla : 

Ef .miz dün gece uykusunu kaçırdı! 
HersBnblrfmma: 

Sultan Hamit, tebzadeleri 
ne pıle g~rürdO ! 

Molla Gllrani bocasınm 
Daaimarkada damat olmua 

1'n lliltli barem dairesinden 
pllja 

ldlfar ricalin yatakhaneli:Ayan 

Ji' ... ve kalem ...,,... yep 
yui Wr tecrlbe ! . Hep bu 
fıkralardan balıaedecekainiz •• 

Bu fıkralan unutmayıp hep Son H11lı~enı,; Hınde ıdırı gıdaı ..., ; 

nakle de cek siniz . O tipler ' batru'8hY•r 
g6ztinliztin , o sesler kulajımzın bafızasın~a kalacak •.• 

Miiellifi : ~ 'llud. 

Tasarruf ve yerli malı 
haftaSi-- yarmM·başhyor 
...... - ···---------·· .. ···-·····················---·------
Lokanta ve kahvelerde 

Bu hafta komposto ve tatlı yerine, lnelr., 
tlzftm, fındık ve portakal yiyeceğiz •• 

. Gökten yerli mah hediyesi yağacak, paata ve tatb 
)'apular arıwacla bir ·-baka acıh~r 

sötii.rllmii#f. Cenazetli bugiin 

E~~-~! .• ~~!~!~~~~~.:. i~mir bavalisiDde bu hafta yiyecegimiz üzdmler 1:oplllllll'lle11 
( IJllllb -lanı ""'\ · Umet Pap Büyük Millet Mec. 12 kiaunuevvel mitli tuarruf ve 
i matar••Ma çdmcak t lilblde milli ikbıat ve tasanuf iktisat haftasının başı ..,m,or. 
i Avusturya - loglllz hakkındaki meşhur nutkunu 1929 Üçüncü tasanuf ve yerli malı 

m IBJD talsllltJ kllHm•neliDÜI 12 İDCİ ılal haftası de JUID beth,.U, 18 R..!Ç10 f d irat etmitti. Yana 12 kinunuev· kinunuevvele kadar sürecektir • 
._,. .. n uncp sayı amız a veldir. MemieketiD lav tarafuada (Devamı 1 uncu lall~flll. 



Sayıfa 2 

Is kin suiistimali 
Devlet şurası yeni tevkif kararları 

verdi, mevkuflar 16 kişi .. 

VAKiT 

Ankara da 
Gazi günü 
hazır hk ları 

Milletler Cemiyetinde 
Cemal Hüsnü Bey Çin-Japon ihtifa 

hakkında beyanatta bulundu 
ANKARA, 10 (Hususi) -

Mütkiye müf ettiıleri tarafından 
yapılan tahkikat neticesinde mey 
dana çıkarılan lıtanbul iakan mü· 
(iürlüğündeki ıuiiıtimalden dola -
yı 6 kiti tevkif olunmuf, bunların 
mevkufen, diğer maznunların da 
aayri mevkuf olarak muhakeme • 

leri için hazırlanan evrak devlet 
furaaına gelmitti. Devlet tO.ra11 
bu huıuıtaki tetkiklerini bitirmif 
ve mevkufların mevkufiyetlerinin 
idameaine, diierlerinin de tevkif. 
lerine ve o suretle muhakemeleri· 
ne karar vermittir. Mevkuf adedi 
on altıyı bulmaktadır. 

Ankara, 1 O ( Huıusi ) - 27 
kAnunuevvelde bUyUk Gazimizin 
Ankaraya ilk ayak b11tıklır1 

günUn yıl dönUmünU tesit için 
yapılacak meraıim programının 

tanzimine baılanıldı. Bu işle 
meşgul olan komite bugün fırka 
kumandanı Sıtkı paıanın reiıliği 

altında toplandı ve o tarıhte 
halk evinde yapılacak merasimin 
projrammı hazırlamak Uıere iki 
komite ayırdı. Tes'it meraııminin 

CENE~R~, 9 (A. A.) - ~~l· I en ufak ~ir teca~~zü .misakın bİ 
Jetler cemıyetı umumi heyet mm huna tevfıkan muttef ıkan tak. 
fevkalade toplantıımda Çin • Ja· eden bir heyeti umumiyenin 1121~ 
pon ihtilafı hakkında müzakereler km ruhunu himaye huıuıund• ~ 
yapılırken murahhaıımız Cemal tereceği azim, ihtilafta buhıf1 f 

Hüsnü bey beyanatta bulunmut • memleketlerin sulh ve s~kunuıı~ 
tur. Cemal Hüınü Bey, Türkiye • iade etmek jıtiyen zimamdarl·aı1f' 
nin uzun zamandanberi Çin ve Ja vazifesini kendi me.mleketlerı e, 
ponya ile iyi münaaebetlerde bu· karı umumiyeıi kar9111nda ko1•1, 
lunduiunu, Türkiyenin bu iki laıtmr. Hatti. misakın taSP', 
memleketin doıtluiundan iftihar men tatbikının bazı meııt~ 
duyduiunu, Türklerin bu iki mil· ketler tarafından az çok fed~ 
let hakkında ıamimt hiıler beıle • lıiı mucip olacaiı hiuedilse b•. 
mekte olduiunu, binaenaleyh Tür sulh davasının ayni 9iddet ve .1~ 
kiye efkarı umumiyeıinin beraber ti fakla müdafaa edHeceii em~ 
çalı9maları lizımıelen Çin ve yeti olanların nazarında mu' 
Japonya araıında bu kadar va • bir taviz olur. Miıak tahdidi, 

Avcupadan· Amecikava 

liralık altın taşınıyor 
VekAlet erkAnı ara- him bir ihtilafın çıkmıt olmuını tefsire müıait hukuki bir ve••-

Paris, 10 (A.A.) - Cberborg'tan bildiriliyor : teeıürle ıördüiünü ıöyledikten değildir. Miıak, hanai mak•~ 

Bir .. ;;~~;i;-··JOö .. -;'i}yon :;~~.~~~;.'olma· ,imdiden k•·· 

Maarif vekili 

Bremen yapuru, parl~ bankalarından biri sında değişik ilk sonra ,öyle devam etmittir: yapılmıt•a o maksada uyıun 
tarafından gönderilen soo,000,000 Frank olmıyacaktır, diyor - Buıünkü statükoda ıulhUn tekilde tatbik edilmelidir. 

kıymetinde 10 varil altını , Nevyorka gU- Ankara 10 (Husus1) - Maarif menfaatı uirunda deiittirilmeai i· Sulhu ihlal edebilecek mahif 
vekili Reıit Galip beyle iÖrüt· cap eden §eyler bulunabilir. Ve le olan her hangi bir ihtilaf ha~ 

tUrmek Ozere yUklemlştlr. tUm. Şunları s&yledi: vardır. Fakat, dünya efklrı umu· de ayni zamanda milletler cero 
Pariı, 10 (A.A) - M. Heri- kın bir metin teklif edecejini - lVekllet erklnı arasında deii· miyeıi statükonun ancak yakın ti v• Briand • Kellog miıak 

ot'nua borçlar meaeleai hakkında yazmaktadır. tlklikler olaca;ı hakkında bir bir hava. içinde gerek meseleler, tatbik olunmalıdır. 
dUn parllmeato eacllmenleri ta· franaa ve Amerika ıaıetenin yazdıkları doiıu değil· gerekse dütünceler, olgun bir ha· Bu ıil::>ı hvtrhıa -aıetJer ce'I 
rafuıdın dinlenmeai rpazartesi Paris, 10 (AA. ) - Mebuaan dir. Mektep kitaplara fıyatl1runn le geldikt•n sonra doiittirileccli· yeti heyeti uınumiyesinin Kellııf 
gllnktı mllzıkerabn ne ıekil ala· meclisi hariciye ve maliye en· tetkikt için lstanbulda teıkil et• ne kat'iyyen emin olmalıdır. Bu miıakini imza etmit olan ve faf 
cajı hakkında bir fikir •ermeğe cOmenlerinin mUıterek tali en· titimiz komisyon tetkikah rapo• emniyeti dünya efkarı umumiyesi· Milletler cemiyeti izasındaıt ~ 
m:t..-'ıt dıX.:ldı'r. cUmeni, uzun müzakere ve mU- k ·ıı ti . et' h y 1 ya d letleri ni Sov1e ..... •• runu yaımaktadır. Yakında bize ne anca mı e er cemıy ı e e • unmı n ev , ya ı::J 

Gazeteler vaziyetin beyeti u· ,averelerden ıonra bu akıam gelecek olan· •bu l-ı~r Uzerinde ti umuıniyeainin azimk&r ve kat'l Ruıyayı, Cemahiri mütı.hül0T 
mumiyeai h~kluada ibtlraıh bir mezk~r eiıcüıdenlerin. •. t~svibfne tetkiklere ba~l8;YacaA•z. hareketi ıverebilir. Heyeti umuriıi· Ef aaniıt&nı ve Brezilyayı müta1' 
lisan kullanmaktadırlar. ~rzedılecek k~r~r teklıftnı ıttffak u.. 

1 
" '' ,,,. ' ye azaıı misaka olan merbutiyetle· larını bildirmele dayet etmeıi .: 

Bu 1 t 1 hOk"' t' k ıle kabul etmıştır. Fırka grupunda rini ve bundan tevellüt edecek icap ederse onların da üzerı.ır aıe e er, ume ın a· Metnin bir muktddemeıi f 
bul edecetı' tezin 15 klnuouev meı'uliyeti üzerlerine aldıklarını mea'uliyetini alması llzımgeldtol • vardır. · Bu mukaddemede ı 
vel takıitl • t d" et k ıöylemelidirler. Milleter cemiyeti ni zannediyoruz. Bu suretle Kel nı e ıye me ' an- mecliıin mukıbilıiz yapılan na- VekAletlere alt işle• 1" 
cak bu tediyenin eski itilaflar kil muamelelerinin net;celerine heyeti umumiyetinin ittihaz ede - misakını harekete getirecek me 
mucibince en ıon ve hatta bazı mani olmak ıurelile iktaaadi rlD tetkiki devam celi böyle bir hareketin devletle- nizma kurulmut olur. 
gazetelere nazaran bunun bilaba- teıevvüıc hitam verecek beyacl- ediyor ri idare edenleri itsizlifin, ticaret Bizi mefiul ~den ihtilifın .e~ 
re yapılacak itilaflardan evvel milel konferansın içtimaa dıve- durgunluğunun ve ıınıflar mUca • ıma ıelince; Mıllctlcr Cemı)' 

· f k ld f u 11 ANKARA, 10 (Huıuıi) - Ya- 1 ..ı pcıinden yapılmış ilk tediye ol· · tane at etme . te ,0 uğu ev•• - deleainin verdili enditelerden heyeti umumiyesinin vazifeıi ,,,,,. 
dutunu natak bir ihtiyat kaydini lld~ ebemmıyetı kıydeylemek- rfın fırkk~l ıı:upu . t~pll antııı~dakna· kurtaracatın& kani im. ton raporunun mevcut hulunırı' 
illve eylemek ~'- w k tedır. ıa ve a etıne aıt ıt er muza ere S Ih d k I k . 1 1 
t.d ı vqcaıını yazma - d"l k f k'l" H'l . b u avaaına artı yapı aca ıle kolay a,mı' o ur. ,1 

ır ır. ff e ı ece , na ıa ve ı ı ı mı ey 
Bu ihtiraıi kayıt, yek cihet ol- Fflvzi Paşa · z. izahat verecektir. f 

makla beraber kıymetini Lon· bugün Ankarada ANKARA, 10 (A. A.) - Gu- Yeni lstanbul mebusu Cenup hududunda 
drada aktıdilmlı olın itlllfna· Ankara, 10 (Huıuıt) - Bir rup İdare Heyeti Riyasetinden: Ankaraya gidiyor kaçakçı yakalandt 
medcn almaktadır. müddeltenberi Anadolu vil!yet- C. H. Fırltaıı grupu buaün Öğ· Diyarıbekir, 10 (A. A.) - Is· Ankara, 10 ( A.A) - Biri; 

Fransız gazeteleri, parllme t • !erinde seyahat etmekte olan bil- leden sonra Afyon meb'uıu Ali tan bul meb 'uslujuna intihap olu· kanunun birinci hıftaaı içilll 
da birkaç gUn evvel tediye ~k:i yük erkanı harbiye reisi FevziPf. Beyin riyaıetinde toplanarak Sıh· nan birinci müfettiı lbrahim 'Tali cemup hududunda gümrük :; 
bile hatıra gelirllmediti bıld Hı.Eskitebirde bulunmaktadır.Ya· hat ve içtimai Muavenet Vekale- Bey. ~uiün Ankaraya hareket hafaz~ lut'.~ları tara~ından dl _·ıJ 
timdi bir tahavvül huıule gelnıi~ rıo (bugün) Ankaraya dönecektir. tine ait itler üzerinde Sıhhiye ve· etmııtır. . , , demelı, musademesız 27 ka~. 
olduiunu kaydetmektedir. BUyUk Millet Mecltsl kili beyin izahatı ve muhtelif tip· Diyarıbektrhler namına sHy.e· yakalanmış ve kaçakçı!atd~ 

Baıı ıazeteler, hükömetin İli· 1 . b t d' 1 d' nen bir nutka cevaben, muvıf· 460 kilo şeker 320 ~·, 
.. Ankara, (A.A.) - B. M. Mec· erılnk. e~anal ı dınTenk.1'd b' fakiyetli it!erin halkın gayretiyle ipekli ve pamuklu maoif'ıı 

mat mc5elcsini mevzuu bıbsel· ı ıncı ce ae e e ır •i me u· vücuda aeldiiioi ve bu işlerin 
3 

k' 1" 
. b 1 k 1 d l '" bugün Reis vekili Esat Be- C ·1 B . . t' d ·ıı· • d"'f tura eşya!lı 50 ı lo n:ıı, mesane ma ı a ma an per i· · . ıu emı ey1n rıyue ın e mı ı kendi zamanına tesa u eyleme· • • k ı1'J' 

Y•n rıyaactinde tophınmıthr. Ek· me k 7 d 87 · oı mentonun bu huıuıta aerbestçe · mü8afaa Vekaletinin itleri konu - sinden dolayı müftehir olduğunu r ep, eve ve 
ıerayet haaıl olmadıg- andan Per- mU d d ' I · r bir karar verebileceği mütalea- b ~uldu. Ve vekil beyin izahatı din· ıöylemittir. 11 ere e 1 mıı ı r. 
§ern e aünü toplanılmak üzere ::r k 

sındadır. datıımııtır. tenerek celseye nihayet verildi. Memurların muha e· 
Matin illeteai, borçlar meıc· Efgan kralının karde- melerl usulü . Tuz rtatları 

Jeıinln yeniden tetkiki huıuıunun şl A k Buğday ~mbarJarı Ankara, 10 (Huıuıi) _ Dev- lnh=sarlar umum müdürl 
teminine ait baıı deliilin hiç D araya gldeck Ankara, 10, (Huıuıt)- Ziraat Jet •firuında tetkik edilmekte tuz fiatlarının ehvenleştiri.1 f 
fOpbeaiz hUkQmet tarafından ile· Anlcara 10 (Huıuıt) - Efgan veklleti, butday mahsulü için olan memurların muhakemeleri hakkında bir müddettenberı Y' 
riye bırakılm~ı. oldujunu v~ bn: krala Hazretlerinin kardeıinin tesis edilecek ambar ve siloların uıulU kanunu llyihaaı. yakında tığı tetkiklerini bit irınlf, _bu. 
kQmetln barıcıye. encUmeoı ta ya~ında Anlcıraya ziyareti bek- yapılacajı yerler hakkındı tet- hazırlanarak BUyUk Mıllet Mec· ıusta yeni bir layiha proıesı '(ti 
rafından arzu edılen metne yı· lenıyor. kikatta bulunmaktadır. liıine v"ilecektir. zırlamağa başlamıştır. ~ 

. . . 
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8 SAYIFA 3 KURU 
HABER bugünden itibafen 8 sayıf a 3 kuruş 

•enelerinde lstanbul 
ediniz 

Mütareke 
tefrikasını takip . İ " Kadife Maskeliler çetesi " . . . . 

nasd soyuluyordu 1 
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VAKiT ~avıia 3 · 

Her gece üç, beş yüz çuval 
kayıplara karışırken .. 

Bir içtima Darülfünun Kitaplar 11 bin çuvalın çalınmasını, çikolatalar 

Gayri mübadillere Bu halde kalamaz! Daha çok satılıyor, kolonyalar filin da takip etmiş ! 
'-h 11,000 çuval çalınmış ve timdi f Hem bunlar çalınmış çuvn\ 
l""Cl SİS edilen firari Mazhar Osman Bey: "Bu daha UCUZa maf üç maznundan, Istanbul ikinci değildir. Benim aldığım yerler 

kağnı yilrilyüıüdür,biz oto· J k ceza mahkemesinde hesap soru- belli! 
malları mobU sür'ati isteriz,, diyor O uyor en •• Juyor. Maznunlar, Yorıi, Mehmet, - Peki, söyle bakalım, kim-

~ 1Yri~üba.diller idare heyeti 
'1t: d •nıa.ıl Müıtak beyin reisliği 
I! •

11 a. toplanmı§, ga.yrimübadil -"'°1n nı ı· lbUr a 1Yc vekaletine yaptıkları 
'd'l ~a.a.ta gelen cevap müzakere 

1 trıııtir. 

t.1_ ~alunı olduğu üzere defterdar 
\tatafcı. ı_ • • ı · w • 1 d t ftldc·· 'ocyın reıı ıgı a tın a e· 

hltı ul eden bir komisyon, bir aya 
~ld 11 :ıu:nandanberi, lstan. • 
edil •. gayrimübadillere tahsıs 
l\ı ını, olan firari malları -

n ın . · ı trı eydana. çrkarılması 1§1 e 
"1~&'\ıJ olmaktadır. Cemiyet h · 

lrde de bu nevi mallar olduğu-
-it ~· ~a.rı itibara alarak orada da 
~it kobıisyon teıkil edilerek faa -
)ete . .. ı· k' ~ &eçmeıı ıçın ma ıye ve a · 
~-: ricada bulunmuştu. Maliye 
~i cemiyetin bu teklifini mu 
~~bulmuş ve iz.mirde de bir 
~Yon teıkili için e~ir v~'?1'if
"91t~ornisyon birkaç gun ıçınde 
t..l..ıl edilerek faaliyete başlıya· 
~ ~. Gayrimübadiller cemiyeti 
~~ heyeti yarın toplanarak bu 
IQ~ıayona gayrimübadiller na • 
t......~ ~!\lT&K edecek olan azayı le• 
~1r. 

.........:... 
l<a_z __ a __ k_o_n_g_r_e_l_eri 

~•det Kerim Beyin teftiıi 
/~~huriyet H~lk ~ırkaaı Vi
~ ıdare heyetı Reııi Cevdet 
Ş.., rıı Bey iki gUn evvel gittiği 
. eden dönmüıtUr. Cevdet Ke-
~ Bey Şile kaza kongresinde 
~ bam~ı. Farka arkadaşlarile, 
ta llda ıhtiyaçlırı etrafında gö· · 

l'büttür. 
tti1ltihaplarını bitiren kaza kon· 
~titri dilek raporlarını hazır· 
~•ktadırlar. Hu raporlar bir 
~ 1Ya kadar tamamlanacak 
~' idare heyetine gönderile
d'\{· Vilayet kongresi önUmüzf' tuma günü aktedilecekti 
~Gt ka:ularm dilek raporları l' tamamen gelmediğinden 
~ e ayın 20 sinden sonraya 
~l~11lar bu seneki kongrede 
~t ııı istekleri ihtiyaçları esaslı 
I~ lllrette tetkik olunacak bun· 
tıl' rı •uratle teminine çalııılacak· . 
~ .. ~•briri müsakkafat komisyon· 
f,'llrıın tahrir esnasında emlike 
~-~ lcıymet takdir ettikleri 
~y ~ kongrelerin de bilhassa 
ti0d

011~ nahiye ocak kongrelc· 
bll e tıkiyeti mucip olmuıtu, 
te ltıd~•ele de kongrede mUzake· 

e ılecekt' .......___ ır. 

Atubteııt hakem 
llıahkemele"lnde 

· "Uht l't tıııd e ı hakem mahkemele· 
ı , e TOrk · · A • E · '\ i 8 umumı BJIDı mıD 

.l.1i a'Y Aalcaraya gitmiıtir. Emin 
~iletı'~ l!•zı iıler balckınd• Te-

e~ ,, . l'1ıt1c: el!l~• eClecektir. 
~, ........ :X.unan muhtelit mah· 
l> ... -.;.. l:i& ~ ~ 

~tr ilt' ~ roları çahımaktadır. 
1tiıu 1 

taraf ajanları Ankara 
1 "'lQ·~·) ' 
tcelc ..... ~,mucibince iptal edi· 
y ~a•ua - .... •kıtıd ~ •~ırmaktadular. 
dil._.ı_ ... • l»llllii•h ... 1'emede bu aibi 
~h· l~" k • .... ... _ 1 aca hr. ---

Mektep kitapları f iatleri üze-
rinde Devlet matbaasında kuru· 
lan komisyon tarafından yapılan 

tetkikat bitmiştir. 

i ı V 1. terden aldın? ran ı e ı ..• 
Hırsızlık, Aıma Altında Papaz - Kimlerden olacak? Asma 

oğlu banmda çuval taciri Ropen altın~a seyyar esnaftan! 
efendinin imalathanesinde olmuş. - Hani satın aldığam yerler 

Hazırlanan ra.por iki üç gün i
çinde Ankaraya gönderilmi§ bulu· 
nacaktır. Malum ~lduğu üzere ko
misyon bu kitap işlerile alakadar 
olan müellifleri, tabileri ve kitap• 
çılan ayrı 'ayrı dinlemiş ve bunla
rın noktai nazarlarını tesbit etmit· 

Maznunlardan Yorgi, zaten o beJli diyordun? 
banda bir odada oturuyormuş. - itte belli ya: Seyyar esnaf! 
iddiaya göre, Yorgi, çuval çah- lranlı Veli, bir an durdu, son-

yor, bunları Mehmede veriyor, ra Ropen efendiyi göstererek, 
Mehmet te lranJı Veliye satıyor- ilave etti: 

Mezher Osman B. 

İstanbul seririyah mecmuuının 
tetrinisani sayısında Mazhar Os -
man beyin darülfünunun ıslahı 
meselesi etrafında şunları yazmış-
tır: 

"-Darülfünunun ıslahı için ye 
ni aenenin birçok yenilikler doğu
racağına eminiz. Darülfünun ka • 
panıyor, üniversite açılıyor, yirmi 

he~ senelik rej im kalkıyor. Cüm -
huriyet yükselmek ve ilerlemek i· 
çin yeni bir yol arıyor. Bu lüzuma 
büyük küçük milletin her ferdi 
kanaat etmiştir. Darülfünun bu 
halde kalamaz. Buna kimıe taham 
mül etmez. 

Tıp fakültesinin a.on ıınıf efen
dileri liaftada dört gün İstanbul 
hastanelerinde çalışıyorlar. Va • 
kıa bu salaha doğru bir adımdır. 
Lakin kağnı yürüyüfü.. Bize oto
mobil iürati iıter . ., 

Yoyo ararken yangın 

Gedikpaşadı:ı. 16 numaralı ev
de oturan Madam Zarohinin 9 
yaıındaki kızı Hayganoş 25 ku
ruşa aldığı yoyosunu kaybetmiş, 

kibrit yakarak kirli çamaşırlar 
arasında aramıya başlamıştır. Bir 
aralık dalmış, elinden düşen kib
rit kirli çamaıırları tutuşturmuş· 
tur. Hayganoş alevleri görünce 
feryat etmiş, annesi yetişerek 
yangını söndürmüştür. 

Deniz ticareti 
mttdtırlUğU 

Den:z ticareti müdürlüğünde 
mUteşekkil tarife komisyonu bir 
kaç güne kadar faaliyetine 
başlayacaktır. Komisyon Haliç, 
Seyrisefain ve şirketi Hayriye· 
nin bilet ücretlerini tetkik ede· 

tir. 

Komisyon tarafından dinlenen
lerin çoğile görüttüğümüz için bu 
tetkik neticesinin "Yakıt,, ın dava
sını teyit ettiği ve mektep kitap· 
lan fiatlerinin laakal yüzde kırk 

be§ elli derecesinde pahalı oldu· 
ğunu meydana çıkardığı anlaşıl· 

maktadır. Üç sene evvel daha az 
satılan ve daha pahalıya mal olan 

bu kitaplar bugün daha çok satıl· 
dığı, daha ucuza mal olduğu halde 

fiatler aynı ~ekli muhafaza et-

mektedir. Bu iıte en çok ali.kadar 

olan matbaacılar bile bugünkü fi. 
atlerin yüzde elli indirilmesinin 

pek yerinde olacağını, bu takdir· 

de bile kitapçıların kaza.nacağını 

ileriye sürmektedirler. . 

Alakadarlardan bir kısmı kitap-

ların ikinci tabilerinde kılife, res-
aam paruı ve hatta telif hak-
ları gibi maarafların tesbiti üze· 

rinde de çok titiz davranmak la
zım geldiği, çünkü bu mas·· 
rafların çok defa sadece birinci ta· 
bilerdeki masraflardan ibaret kal· 
dığını ehemmiyetle işaret etmekte· 
dirler. 

ihtlkArı tetkik 
. komisyonu 

muş. 

Ropen efendi, mahkemede da
vasını şöyle anlattı: 

- Her gece 300 • 500 çuval 
kayıplara kırııa karışa, sır olan 
çuvallar 11,000 i buldu. Bana bu 
iti, Eleni isminde bir kadın ha
ber verdi. Hunun üzerine bir gün 
bizim imalithanede teker teker 
sayarak, beı, on istif çu•al bı· 
rakhk. Aradan bir gece geçti. 
Bir de geldik, baktık, ki ne gö· 
relim? Bir istiften 75, öbürün
den 50 çuval eksik.... Hırıızhğı 
hep ıece yapıyorlarmış. Zaten 
kanbur Yorgi içerde... Kapıya 
maymuncuk uydurulmuş, içeriye 
ıirilmiş. Maymuncuk kanbur 
Yorginin odasında bulundu. 

Bu iş meydana çıkınca, bütün 
civardaki esnaf kalktı ayağa ..• 
Kiminin kahv,si, kiminin kınası, 
Kiminin çikolatası eksiliyormuş, 
kolınyası eksik olan da var f 
Kınbur Y orginin odasında 

"küıat ., yaptık. 
- Ne .. kllıad ,, ı ? 
- Yani, memurlar filan hep 

beraber iittik, odasında bulunan 
Maymuncuk kapıya sokuldu, 
kıpı açıldı. 

- °Küıat11 demekle "keşf,, 
demek istiyorsun galiba? 

Rop en Ef. , baıını salladı: 
- Tamam, işte öyle, reis B. 1 

Kat'iyen iakir! 

Evveli Yorgi sorguya çekildi • 
Kat'iyen inkir ediyordu: 

Vılayette' müteşekkil bulunan _ Ben, on dört ıenedir o 
ihtikara tetkik komisyonu bele- banda oturua , yatıp kalkarım. 
diye tarafından yeni bir aza On dört senedir çuvala ihtiya-
tayin edılmes'ne raimen henüz cım olmamış da, şimdi mi lazım 
toplanamamaktadır. olınuı? · 

Diğer taraftan geçenler de - Odanda maymuncuk bu-
haklarında nıuha~eme )uzumu Junmuş. l?una ne diyeceksin? 
verilerek evrakı adliyeye gönde- - Yok, efendim. Maymuncuk 
rilmit o!an bir kısım kahve ve değil, tel parçasıdır! 
şeker tacirleri hakkındaki evrak . - öyle diyorsun ama bu tel 
adliyeden vilayete iade o :unmuş- parçası dediğin şey, Ropen 
tur. Vilayetin bu mevzua dair efendinin imalathanesinin kapısını 
gönderdiği tahkikat evrakında açıyormuş. Bu nasıl tel parçası? 
isimleri geçen altı tacir mesul - im~ar.s : z, efendim, açmaz. 
göst.erilmckle beraber bunların Açan bu tel olmasa gerek! 

cek, ücretlcri.1 indirilip indiril· alış veriş ettikleri bir kııım ta- Mehmet böyle bir iıle ali· 
memesi hakkında bir karar ve- cirlerinde m esul olup ola mı ya- kası olmadığım söyledi. lranlı 
recektir. cakları noktasında bazı mütala- Veliye gelince, o, şöyle diyorôu: 

atar serdedilmişti. Müddeiumu- - Ben, esnafım. Ben de Ro-
f crada teftiş milik bu tacirlerin de vaziyetle· pen efendi gibi çuvalcıyım. Bu 

Müddei umumilikçe ikinci, rinin teıbitini ietemektedir. Bu dava, müceddet çuval davasıdır, 
üçüncü, dördüncü ve altıncı icra itibarla yeniden yirmi otuz kişi amma benim dükkanımda müced· 
dairelerinin teftitine baılanmış· hakkında tahkikat yapılması det çuval bulunmadı, ... Çuval-
tır. Jizım gelmektedir. larım hep müstameldir. 
,ll1111111ııırıı1111111ııııı111111ııııı11111111ıtlll11ıı111ııı111ııı11ııtı1111ı1111ıı111111111t1llll11111J1llllU11111lllllll111lltl1 11111111lllllll111111ııı11111111ıı11111ı1111ıııııı11111111ıı11111111ıllll1111111ıllll1111111ıı11111111111ıııı11111111ııı' 

i V a.kıt'ınf evkalade tefrikası 1 = = = = 

l Oım~~ d~vi;Ü 611:.Cea .. ! 
İ Yarın neşre başlıyoruz ! ( 
'1111ıııııı11111ııı 11ı11111ıııııtıı11111ııııııı1111ııııııı11111ıtııııı11111ıııııı11111ıııııııı11111ıııııı1111111ıııı111111ııııııııı1ııııtll•l111ıııılllll11 1111 ııııııı11 1 111ıt1111ıı 111ıııııııı11 ıııtıınııı 111 ıııııııı1111ıııınıı 1111 ıuııııııuıııııııııııJ 

- Sorun ona, yaptırdığı \ 'U• 

valları kimlere satar? O da sey
yar eınafa satar! 

Çuvalın sahipleri çok 

Birinci komiser Şerif Bey, 
şahit olarak mahkemeye geldi. 
Yorginin cürmü inkar ettiğini, 
yalnız Mehmedin, ondan bir ge· 
ce çuval alıp Veliye sattığını 
ikrar ettiğini anlatb: 

- Velinin dükkanında bulu· 
nan çuvallara, Gulam Ali ismin
de bir çuvalcı da sahip çıktı ! 

Mehmet, bu ifadeye karşı, 
şiddetle itiraz etti : 

- Bana bili sual 400 sopa 
Yurdular karakolda. Ama, daya· 
ğa rağmen, ben bir şey yap
dım, demedim ! 

- Söylemesen, polisler Velinin 
dükkinıoı nereden öğrenir de 
orada çuval ararlar ? 

- Ben söylemedim onun dük
kanını .. Veli, benden evvel tu
tulmuıtu f 

lranlı Veli de bu ciheti tastik 
etti. Sonra Guff ar Kfıli efendi 
ve başka bazı şahitler dinlenil
diler, muhakeme şahit çağrılma
sına kaldı. 

Bu muhakeme esnasında, ikinci 
ceza mahkemesi salonu çok ka· 
labalıktı. Muhakemeyi dinleyen
ler arasında, Asmaaltı esnafından 
bir çoğu vardı .... 

Fabrikaların idaresi 
idaresi Barut inhisarından Mil

li Müdafaa veklletinc devredi
lecek olan fabrikaların devir 
muamelesine ait hazırlıklar biti· 
rilmiştir. Milli Müdafaa vekile• 
tine devredilecek fabrikalardan 
biri Küçük Yozgattaki mevaddı 
infilikiye fabrikasıdır. 

infilak eden madde1er 
Maden ocağı işletenlerden ba

zıları Barut inhisarına müracaat 
ederek mevaddı infilakiye fiat· 
larınm indirilmesi için teşebbüs
lerde bulunmuşlardı. Barut inhi· 
sarı bu müracaat ve maliye ve· 
klletinin emri üzerine tetkikat 
yapmış ve infilak maddelerinin 
maliyet fiatlerini teıbit ederek 
Ankaraya göndermiştir. Vekalet 
bu listeyi tetkik ettikten sonra 
fiatierin indirilip indirilmemesi· 
hakkında bir karar verecektir. 

Telefon şirketinden 
şlkAyet 

Telefon şirketinin abonelerin· 
den fazla para aldığı hakkında 
belediyeye yeni bir şikayet ya
pılmıştır. iddialara göre, şirket 
hükumetle 919 seneıiqde yaptığı 
bir mukaveleye muhalif olarak 
abontlerinden fazla para almalt
tadır. Bu şikayetle belediye reis 
muavini Hamit Bey meşgul ol
maktadır. 
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2~a~~~~ _" ~.~I-~..!_f 
Büyük hükômdar Atili 

ve eski Türkler 

VAKiT 

Almanyada 
Yeni kab•nenin 
istediği yo 1da 

Rayi,tag mecHsi, içtimalarını 

BirMacar şairinin mükemmel bir eseri talik eui 
Bertin, l O ( A. A. ) - Reicbs· 

Pe~tedeki Vakıt muhabi
ri J'ttzrvor : 
Yaıayan Macar şair ve ro. 

mancılanndan en büyük Ye en 
KMfhuru olan Pekar Guyla ile 
gör6ftüm. Pekar 

GuyJa beni es· 
kiden tanıdığın
dan evine davet 
etmiş ve Yakıt 
gazetesi namına 

ıorduiuın sual

lere c ev a p J a r 
vermiıtir. 

Pekar Guyla 
Türk mubı'bb:.. .- Pıt~ Moc•r ,-ıri 

dir, Kendisi alt· pq., G1111ı.. 
mıııncı yatını geçti. Gençliğin
denberi hem siyasetle hem de 
edebiyatla meıgul idi. Pekar 
Guyla Macar ıiyasi bayahnda 
çok kıymetli ve nfifuzlu şahsi· 
yettir. Kendisi siyasi milstqar· 
lıktan sonra da nazuJıj'a tayin 
edilmiıtir. Şimdi de Macar mec· 
liai meb'usan hariciye encümeni· 
nin reisidir. Macar edebiyatıosn 
Unginleıtirilmesine de ço!i yar· 
dam eden Petöfi edebi cemiye· 
tinin reisi, ve Macar Fonun aka· 
de111isi ile Kiıfaludy edebi ce
miyetinin azasıdır. Şimdiye ka· 
dar Macarca roman, macera, 
dram ve hikayeleri havi 72 eseri 
netre<lilmiıtir. Birçok yazılan 
ltalyancaya, lngilizceye, Alman· 

caya; Fransızcaya ve Finceye 
tefcüme edilmiştir. Henüz 'filrk
çeye hiçbir yazııı çenilmemiştir. 
Pekar Cuyla gençliğindenberi 
T urancılak ile metguldür. Şimdi 
de Badape,tede Turan cemiye

tinin reisidir. 1906 senesinde 
me~leketimize gelerek lstanbul, 
1Z1Dir tehirleri il6 Ege denizi 
adalanıu gezmiştir. Bundan son
ra Amazonlara ait romana yaz
mlfhr. 

Bu parlak Y•zılan, tarihi ro
manlardır. Bunlardan da en çok 

muvaffak olduğu son romanıdır. 
Ba eserin adı "H 
yolu,, dur. 

un ordularının 

Pekar Guyla bu rom .• 
d. 1c· anı IÇID 
ıyor ı: 

"Hun atalarımızın m•th . 
h ~ uruc~ 

an hUkmünü yazdım. Taahu 
Hanın (G6k) iki n.Ylu idi b' .. -• , ırısı 

Hun, beyaz renkli Türklerin t • 
d•w • H a a 

11 ve ıgerı an, aan renk!" 
Çinlilerin ataaa. Hunlaruı ço~ 
eski bir masah diyor ki r.iya 
karacacığı, yani kaçak bir Çinli 

sultan kızı altın kart ile, yani 
genç bir Türk Hanı ile buluıtu 
ve bunların oğulları meydana 
geldi. Hanlar bunun içindir ki 
Hun bayraklannın üstibıde al· 
tından bir kurt batı görülllyor. 
du. Haalar ve Çinliler aruıada 
sonradan birçok muharebe olduğu 
için büyük Hun Bahadır Hana 

karı• Çin • ti · vang • ti namında 
Çinin bir hilkümdan memleketi· 
ni mtidafaa edebilmek için meı· 
bur Çin ıeddini yapbrdı.,, 

Pekar Cuyla bu romamnda 
Hunlann ye A.ya Türklerinin 
aıil tarihini gaıteriyor. 

Bu roman pek yUksek muvaf• 
fıkıyet knandı ve ecnebi dillere 

de tercüme edilmek üzeredir. 

"Şimdi haznhyacağım romıanım 
''Han krab Atillnın adını koya· 
cağım. Atili dünya tarihinde en 
bOyük adamlar1a birisidir. Hatta 

Sezardau, lskenderden, Napo!e
ondan da daha büyüktür. Atill 
dOnya tarihinde pek mühim bir 
mesaft: taıır. 

Çok büyillt bir diplomat· 
b ve muas1rlanndan kendisine 
benzeyen biç kimse yo~du. Ma
mafih Avrupalıların tarih kitap
lannda korku ve kıskaoçhk do· 
Jayısı ile bliyliklüğünün inkar 
etmek istdiler. Atili ıiyasetinin 
en m6bim esaılan ,unlardır : 
Türk lıaYimleri toplayarak milli 
birlik vücuda getirmek. Hun -
Tilık ordularını para mukabilin
de baıka devletlerin heaabıoa ça-
htmaktan menetmek. Elindeki 
milli orduya istinat ederek Cer· 
menleri ve is'iv!an idaresi altı
na almak, "Cermenleri ilk dafa 
olarak birleıtiren Atili idi. ,, 
Bizans ve Garbi Romayı da 
iıtifl ederek Avrupada genç ve 
sabbi milletlerden : Hunlardan, 
Sarmatalardan, Cermenlerden, 
islavJardan mutedil iklimler al· 
tında bulunan boyük bir devlet 
kurmak. Bu büy6k devletin 
merkezi olarak Tuna ve Tisza 
oebirleri araaındaki büyük ve 
geni§ ovayı aeçti ve buradan 
Roma ve Çin ile siyasetini ida· 
re etti, fakat büyük ve güzel 
tertibini maalesef kuvveden fiile 
çıkaramadı, çünkü düğün gece· 
sinin de yeni karısı kendisini 
öldürdll. istediği tertibin hakkı 
ve doğıu'uzu ölümünden 350 
sene sonra kendisinden ço~t kü
çUk ofarı Şarleman tarafından 
böyle bir birlik yapılmak için 
uğraıılmak surctile ispat edildi. 
Dünya hükmü Turanhların eJle
rinden Aryaların ellerine böyle 
ııeçti. 

Veilh Jenö 

Berat gecesi 
lataobul müftfüüğünden: Ka

ounuevvelin on üçüncü sah gü· 
nü Şabanın on dördüne müsadif 
olmakla yevmi mezkur akşamı 
( çarpmba ) gecesi leylei berat 
olduğu ilin olunur. 

lstloyede çupulcular 
lıtinyede Recep efendinin evi· 

ne girerek ellerini bağlamak ve 
döğrnek suretile paralarını alan 
Gç haydut yakayı ele vermişler 
ve adliyeye teslim edilmişlerdir. 
Üçli de Rizeli olan bu şahısların 
isimleri Ali oğlu VeH, Omer oğ
lu Mustafa ve Ahmettir. 

Evlenme 
Erenk6y kız lisesi edebiyat 

~uallimi Melahat Şefik hanımla 
ş:k';~a: li~eai edebiyat stajiyeri 

eyın nıklbtan Perşembe rDÜ Kadılcöv nikah dairesinde 
ıyılllllf~. Gece de KadıköyUn

de ~aza ~ktebinde yeni evliler 
ıerefıne bır çay verilmif ve saw 
baba kadar meslekdaşlarından 
Darülfünunun rüzide meaaupla· 
rından mürekkep davetlilerin hu
ıurile ej'lencelere devam olun· 
muştur. iki güzide ilim rehberi· 
nin teşkil ettikleri aileye aaadet 
dileri1. 

tag meclisi, yeni İçtima devresi· 
nin başlıyacağı tarihin tayini işi· 

ni, reise bnakan bir takririn 
kabulünden sonra içtimalarını 
talik etmiş ve Alman kabinesinin 
istediği yola girmiştir. 

Reichstag meclisinin ikinci ki· 
nunun on beşinden biraz sonra 
yeniden Jçtimaa başlıyacağ'ı zan
nedilmektedir. O tarihe kadar 
dahili siyaset sahasında sükun 
hüküm sürecektir. 

Siyasi mahfiller, Raichıtag 
meclisinin şimdiki içtima devre· 
sinin bu suretle nihayet bulma· 
sını, başvekil von Scbleicher için 
büyüb bır muvaffakıyet suretin
de telakki etmektedir. Bilhassa, 
adliye nazırı M. Guertoer'ın müw 
dahalesi üzerine af meselesi· 
nin kabine ile meclis arasında 
bir ihtilaf çıkmasına mahal 
vermiyecek surette halledilmiş 
olması bu muvaffakıyetin ehem· 
miyetinı bir kat daha arthrmak· 
tadır. 

Yine bu mahfillerin fılnine 

göre hükü net ikinci kanunun 
ortalarına lrndar işlerine rahat 
rahat çalışmak imkunını elde 
elmiş olacaktır. Hükumetin göre· 
ceği bu işlerin baş.ıca gayesi, 
vaktile siya~i tethiş hareketine 
karfı gelmek için alınmış olan 
fevkalade tedb·rlerden bazılara· 

na ortadan kaldırmaktan iba 
rettir. 

Alman kabinası bu tedbirler· 
den artık ilgasma imkan hasal 
olduğu zaonmdadır. Çünkü da· 
bili siyaset sahasinda bissu:unur 
den.cede bir sükünet hasıl ol· 
mu~tur. 

Azgın bir manda 
kasabayı 

altüst etti 
Ereğli, 10 (hususi) - Köyden 

mezbahaya kesilmek üzere ge· 
tirilen bir manda, tam mezba· 
banın önünde kan kokusunu du· 
yunca kudurmuş gibi gerj dön· 
müş ve ipinden çeken kücük bir 
çocuğu sürüklemeğe başlamıştır. 

Hayvanla bP.raber biraz sürük
lenen çocuk, eline doladığı ipi 
güç hülle çözmeğe muvaffak o· 
larak baygın bir halde düşmüş· 
tür. 

Serbest kalan azgın manda, 
ilk rastgeldiği adamı bir kafa 
darbasiyle bir demirci dükkanına 
tıkmış va arkasından kendisi de 
içeriye hücum etmiştir. Fakat, 
bu anda asılı duran bir semer 
hayvanın üzerine düşmü~; bun· 
dan daha ziyade ürken azgın 

manda, önüne gelenleri yere vu· 
rarak pazar yerine doğru koş· 
mağa başlamıştır 

Bu sırada, bjç bir şeyden lıa· 
beri olmıyarak yürüyen, tayyare 
mubasipliği hademesi Seyit ağa, 
ne olduğunu anlamadan bir ka· 
fa vuruşuna maruz kalmış ve bu 
darbe ile kendini hayvanın sır· 

tlında bulmuştur. Bu ağır cisim
den daba ziyade huylanan man· 
da, Seyit ağayı boynuzlanna ala· 
rak tekrar yere vurmuş ve ayni 
kudurmuı'ukla koşarken on beı 
Y•tmda bir çocukta bir köylüyü 
de teblikeli surette yaraladıktan 
sonra köy yo!unu tutmuştur. 

Yar ahlar tedavi allana ahomtş· 
lıudır. 

Mübadele 
komisyonu 
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A S R t slnemad 
LUPE VELEZ ve 
LA WRENCE TiBBET'f'i 

Uç dört ayda i,Ieri en büyük muvaffakiyetlet' 
ta•fiye edecek 

Muhtelit mübadele komisyo- Adalar Şar 
Gaşyedici filmini muclaka göriiO 

nuna ait işler hakkında hükUme • 
Bugün 4.30 matfneslnde '' 

timize izahat vermek üzere Anka· ff 
aktım sahnede zengin •••ı 

raya gitmiş olan batmurahhuı • "'"~----- programı 
mız Şevki bey bir haftaya kadarı----..,..--------
şehrimize gelecektir. lstanbul BeledlY 

Ankaradan gelen haberlere 
göre, hükumetimiz yeni bütçede DarUlbedarl Şehir Tly• 
komisyona bir müddet için daha Temsilleri : 

:~~-:::::::~mu::~:': ••a(8~ :.~~:tm)d• l~Sl:~lll~ 
. . k . uç •aa lJJr 

metanın omısyonun liivı fikri Opereti 
hakkında hükfunetimizin noktai aperde27tat-lo 

1 
nazarını istimzaç ettiği yazılmııtı. 
Söylenildiğine göre, iki hükUmet Yazan: 1111 
k . . L - • • Ekrem Re,lt e. 
omısyona yenı tanaısat vermeyı 

k b 1 t · ı . 1 • .. d"" Beatellren: 1111111 a .u. e mı~. er ve If ~ın uç, ort Cemal Re'lt a. 
ay ıçınde suratle taafıyesi için a· 
ralarında anlatmıılardır. Uç haftadan beri ornanlll 

Kat'i bufiyeyi süratle teınin i· 
çin bitaraf murahhasların elinde 
bulunan ihtilaflı meselelerin bir 
an evvel halli lazımgemektedir. 
Bu işlerin süratle yapılması için 
iki hükumet kat'i kararlar alınış· 
!ardır. 

Başmurahhasımız Şevki Bey 
Ankarada bir tanıdığına sefirliğe 
tayin edileceği hakkındaki haber· 
lerin doğru olmadığını aöylemit
tir. 

J Matbaamıza gelen eserler J 
Subabtan bir saat 

evvel 
Genç şairlerimizden Feridun 

Fazıl Bey son seneler içinde yaz· 
dığı şiirlerini bu isim altında 

toplayıp neşretti. Edebiyat se
ven o\ıurlarımıza tavsiye ederiz. 

Borçlar kanonunun 
umumi hükilmlerl 

Mülkiye mektebi muallimlerin· 
den avukat Sıddık Sami Ye avu · 
kat Hazım Atıf Beylerin eseri
dir. 

iutişar eden birinci cildinde 

borçların esas ve muhtevası, 
akitten doğan borçlar, bak11z 
fıilden ve haksız mal iktiaabın· 
dan doğan borçlar bahisleri 
vardır. Alakadarlarına tavsiye 
ederiz. 

p- Müessif bir irtihal 

llyas Bey zade tüccardan 
Recep Rem:ıi Bey bir oto
mobil kazası netices.inde ve
fat etmittir. Cenazesi bugün 
saat onda Kızıltopra~taki 
köşklerinden kaldırılarak ağ· 

le namazı Eyüpsultan cami· 
inde kılındıktan sonra med
feni mahsusuna tevdi edile· 
cektir. AUah gariki rahmet 
eyleye. (5824) 

Acıklı bir 61tım 
lstanbul borsası ajanlarından 

Refik beyin refikası ve esbak 
lstanbul defterden Nazım beye
fendinin kerimesi •e Ordu meb'· 
u!lu Ahmet Ihsan beyefendinin 
yeğenleri Şükufe hanım henüz 
hayatının baharında iken ilk yav· 
rusunu dünyaya öksUz olarak 
terketmiş ve fanilere ebediyen 
veda eylemiştir. Cenazesi bugün 
saat on birde Gülhane hastaba· 
nesinden kaldırılarak Avasofya 
camiinde namaZI kılınarak Ba· 
kırköy kabristanında kara top· 
rağa tevdi edilecektir. Cenabı
hak kederli Ye yanak yürekli ai· 
lesine sabıdar ihsan buyursun. 

olan operetin son halt• 
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Nukut (Satış) 

ı.. arıı~ 

20 f. Fraosı~ııo--::-
ı Sterlin ti<J3.-
J Onlar 213.-

20 Liret 21i',-
20 L Belçika 117,-
~ Drahmi 24,-
20 bvlçre 818.-
20 Leva 27.-

t lorh SS,-
20 Kuron Çd; 123,-

f Şilin Av. 
ı Pezeta 
f Mar~ 
1 Zolotl 

• 

1 Pengö 
20 !.ey 
20 Dinar 

ı çen·oneç 
1 .Alııo 
ı l\tecediye 
ı Banknot 

Çek fiatı ... - ----6 (kap. sa. 1 
Parls 
1 ondra 
l'iev-York 
:'>ll!Ano 
Rrülml 
Atloa 
Cene\'l'C 
Sof ya 
Am.ıerdam 

iş Raokası 
Anadolu 
Rejl 

Slr. Hayriye 
'framv.1y 

U. Sigorta 
t'omouıl 

1206 
6QJ, 

0.4711 
9.18 
3.40-
868~-

2.4471 

65.!5!75 
l.1727 

Vt\'ana 
Madrlt 
Bcrlln 
Vıırso,·a 
re~te 
1 ükr~ 

Belgru 
Mı skova 

Esham 
1025 Terkos 

2420 Çimer.t'> Ar. 
8,10 Onyon Dcy. 

14,SO Şark Dey. 
4.30 ltalya 

14.- 1 Şark m. ceza 
23,50 Telefon 

istikrazlar Tahvili 

ht. dııhl11 95,50 1 F.lektrlk 

('ark ı ı.yollan 4,70 Tramvay 
D.:\iu\'ahhldc 54.75 Tunel 
Gümrükler s fıO Rıhtım 

S:ıydl mahl 4.~o Anadolu 1 
Batdat 450 Anadolu il 

.Aşkcrlye A. Mümrssll 

TAKVI 
PaıartJ,ı 
12 K. ef' 

Pazar 
11 K. evel 
12 Şaban 13 Şab~ 

1.ı, 
ıll 

Gün do~şu 7,14 
Gtin hıuşı 16,40 
Sabah nama:ıı 6,40 
Öğle namazı 111,0:" 
lkludl namazı 14,28 
Akşam namuı 16,40 
Yaısı namazı 18,19 
ım,alc S,28 
Yılın geçen gilDlerl 346 

kalan • 20 

• 
r~ 

HAVA - Ye~ilköy astct' .J 
merkcı:Jnden : Dün sacaklık •"' 
ugu1 8 derece n ban taryikt dl 
derece idt. Bu~n itava kıımen 

olacak ve rüzgAr mütehavvil 
cektir. 
Radyoda: --···· ... -
ISTANBUL - Saat 18 den tB~ 

dar saz (Nıhal 1 lanım) J 8,45 
ye kadar orkestra. 20 den ~ı,30' 
Bedayi! musikiye heyetl 21.30 ~ 
ye kadar Goldenberg Koro he)' 
den 22.30 a kadar gramofot1 
Borsa haberi, saat ayan _/ 

Yunan arti•tleri içi-' 
Fraosı• tiyalro1a mod~ 

tarahndan febrimizde b -'/ 
Yunan ırtiatlerinden Mad.• ıı 
veli ve Madam Kotopuh 
ne diln akıam Makıillld' 
çay ziyaf eü v~ri1miıtır. 
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[Sfenks konuştu! 1 
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Tiirkçcyc çc\'lrcn: fehamettin Arvay 
~~....._ .................. ..,._ ......... ........_...__._ ---. 

Alba. sözlerine devam etti: 
. h- Netice .. l~te bu acıklı mazi

Yı a.trrladıktan ve dirilttikten ıon 
ta. e "dd .. ' n tı etli zamanında atkımı· 
•I Ö)d" 
tıı. ·ı, urmek mecburiyetindeyiz .. 
Glrt İ • • 
ıu . rımıze ıöylenecek baıka ıö· 
h ~üz kalmamrıtrr. Biribirimizj 
ter eıin önünde ıene li.kayt bir 
''~rla •eli.mJamrya devam ede· 
~iıı !., Hareketimizden evvel aa· 

t'Yın aalerilerinde herkesle oldu· 
u 'b' ıı ı •İzinle de reımen vedala· 

t•catız ve ıidecekıiniz ! 
h Halbuki ben .. Vaktile ıevıiıi 
/·'llbrn.ı aydınlatan adamın ben· 
,:n uıaklaımasınr ıörerek, teea· 
i r Ve ııtırapla l<albimin kanadı· 
r •nr duyarak ıizin ıittijinizi ıö · 
•cetirn. 

iı ~lba ıuımuıtu; elinde oy~a.dr: 
old ır Çöp parçasını kırdı. Sınırlı 
il Ufıınu belli etmemek için, ay· 
y ~ırı, baktı, ıonr~ hiç lüzumu 
S 0 k~n pudrl'I. :aü:-mıye başlamıştı. 

011ta ili.ve etli: 
- Ayrıldığmızın farkına vara

~tkla.r, kalabalığa karıtalım 1 
Robertıin kaşları birdenbire 

~ldı. Fakat bakışında evvelki 
llliklen eser yoktu. Kalkmıya 
,~ırlanan Albayı bir i9aretle dur· 
"llrdu. 

. - Hayır, her ıeyi daha biribi
ti~İzc ıöyle..medik; durunuz! 

- Fakat, Edi ... yemek zamanı 
ttlcl\, herkes masaya oturcluktan 
~Qftra. 'bizhn ikimizin beraber mey 
l .. .,, sıknıamız garip olmaz mı? .. 

en çek' . 
fa.kat ~nhıyorum zannetmeyin; 
ol ını raceyc kartı pek doğru 

b'aaz •• 

- Evet, hakkınız vaır; minra· 
tt~ karşı ve bilhassa Nikolıona: 
~ Robertsin bu ıon ıözü Albayı 
•.trete dü§Ürmüştü: 

~ - Nikolson mu? Biribirimizlc 
0nu!mnk icin Nikoltondan izin 

Ilı' ~ 1 almamız lazım? 
Blnba91 ayağa kalktı . 
- Bunlann hepsini sonra izah 

kderim. Alba, bu altşanı muhak
)iilk baloda biribir imizi görmeli · 
~ • ... Benim de size ıöyliyecek 

•ltrim var. 

" - Peki, akşam ycmeiinden 
'lta bir fırsatını buluruz. 

),~turduiu yerden kalkmasına 
~~ etmesi için iki kolunu Ro· 
t,~e doiru uza~tı. Çevik bir ha
d, ~ le ?~l~ bir sıç.rdaı ki. az kal· 
litı k'ndısmı zaptet.meseydı zahi • 

oltarı araaına düsecekti ! 
İ~· ~oberta, Alhanın • ellerini bir 
~1•

1 

.'b'niye avuçları İçinde tuttu 
tı . , 

"İtf 1tlerine bakıttılar .. Biribirle • 
\rtıırı gözlerinde, kalplerindeki mu 
~tl~ayı hallelmiye çah~tılar. Ev
İıte , Robert~, batını çevirdi, ve 
tıı "1ıye lıtemiye ellerini bırak • 

ateş gibi kızmııtı; bir de ne baka
yım, miithit bir keklik sürüsü!.. 

Nikolson sözünü kesti: 
- Edi ... Sizinle huıusi surette 

görüımek istiyorum. 
- Pek ili. ... Söyle, Fredi.. Se

ni dinliyorum .. 
- Hayır, burada olmaz ... 

Park tarafına dojru ıidelim. 
Kalktılar. Taraaada oturan da

vetlilerden epeyce uzaklaıtıkları 
zaman, Nikolıon birdenbire dur -
du: 

- Edi ... Yemekten evvel bir 
muhavere duydum, hayret ettiım .. 
Yunı, Frimana "Robertı nereye 
kayboldu?,, diye soruyordu. Fri -
man da Robertı mi? Biraz evvel 
fundahiın arkasında madam dö 
Noıalesle hararetli bir muhavere· 
ye daldıklarını ıördUm !,, diye ce· 
vap verdi. Frimanın sözleri doğru 
mu diye aana ıoruyorum. 

- Hem evet, hem hayır ... "Ha
raretli bir muhavere,, "Fundalık 
arkaıında,, sözleri madam dö No· 
ıaleıle arr.mda "miıniliie, husuıi 
liie itaret ediyor; bu kat'iyyen 
doiru değil 1 

Tesadüfen yan yana dü9müf -
tük, beraber avlanıyorduk. Tilfe-
8ine bir arıza olmuıtu. Onu tamir 
ederlten birkaç dakika konu9tuk. 
işte mesele bundan i~aret ! 

Nikolaonun ıükOtu pek hayra 
alamet değildi . Roberts tekrar 
söze baıladı: 

- Peki ama Fredi.. Senin bu 
teessüı·ünü anlıyamıyorum. Arka
daşlarıp o sözlerini sen pek cid
ct telakki etmişsin, görüyorum. O 
kadınla birkaç söz konuşmamın 
ııeni bu kadar allkadar etmesin -
deki hikmeti anlıyıı.mıyorum. 

- Fakat ... Onunla hiç maziden 
bahsct-nemiş olmanıza inıkln yok 
tur. 

Bilhıuaa yalnız kaldrğınıza oö
re her hald:! biribirinize bir şey -
lcr ıöylemiuinizdir 1 

- Aramızda geçen sözleri sa
na tekrar edecefim. Tasavvur et· 
tiğin kadar feci ~eyler değil.. İJte 
aynen gunları konu,tuk: 

"- Ey, AJba... Kalp işlerin 
nasıl? 

"- Tamamen durgun. 
"- Hayat bu değil mi? .. lnıan 

ıcvitir, ıonra biribirini unutur. 
"- Ve hiç de biribirine düt· 

man olmaz. 
" - Ve hiç de olunmaz !11 

Bunları konu9tuk. Sonra prens 
dö Zorenin metresi ·olmadığına 
dair beni iknaa çalıttı. Tabii biı
kelimeıine bile inanmadım. O a
ralık tüf enginin tamiri bitti; ıeri 
verdim, mes'ut oJmaıını temenni 
ettim. lıte bizim hararetli konut • 
mamız bu! ı.a\lh !-vet, bu akıam .• Bu akıam 

&lclcak ıizinle konutmalryım. (Devamı var) 
----.,•~nıııuıı ııııuıııu 
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'-.~' Maıaların birinde jeneral 
~,d tronı, prenı dö Zorrenle 
''Yı;"1 Stokeae tabloların adedini 
ted, ~rdu: Mihrace diier bir kö • 
el~.; cydı (Hurbing) ve markiz 
. ._ lzan o 1~i le e, ohlpur civarında ıon 
t '-Plln 1l'ordu ~ naaıl vurdutunu anla· 
St•d F .. Bıraz ötede de Robertl 

ı r ' t\l)'oı-ı •ınan ve Nikolıon konu· 
lrd1 s . 

l' ledle F . 
'Irk k l rıınan maıadan bir a-

~'ttl'la. ~ ~ıtlardı. Roberts arka
...... ~~ avdan bahsediyordu: 

ızını, tüfeiimin namluıu 

Bir TUrk dostu Bulgar 
TeuıUrJe haber aldıtımıza ~ö

re Türk doıtu olarak tınınmıı 
olan Bulıariıtanda demokrat 
fırk111nın mecliı ırupu reiıi G. 
lvan Simyonof ölmUftUr. 

Goıpotin Simyonof Bulıar baş· 
vekili M. Muıanofun Ankara 
seyahatinde kendiıine refakat 
edenler meyanında bulunmuttur. 

Kendisi TUrk • Bulgar doıtlu
iunun 11mlmi tarıftarı olduğu 
gibi Bulgaristanın da kıymetli 
ricalinden olması itibarile ölümü 
bir zıyadır. · 

VAKiT 

Askeri ve 111111/d 
- ............ •wwwwwww• .. ••••••••• 

TEKAÜT 
Kanunu nasıl 

tadil edildi ? 
Aıkeri ve mülki tekaüt kanu

nunun 53 üncü maddeıine dair 
kanun vilayete tebliğ edilmi§ vi -
}ayetten de malmüdürlüklerine bil 
dirmi9tir. 

Buna nazaran alelıtlak ağır 
hapiı cezaıile veyahut hıraızlık, 
emniyeti ıuiiıtimal, sahtekarlık, 

dolandırıcılık, yalan yere ıeha • 
det, yalan yere yemin, cürüm taı
nii, iftira, irtikap, irtiıa ve ihtilas 
suçlarının birinden dolayı altı ay 
veya daha ziyade hapiı cezasile 
veya aıgari haddi bir ıcneden a -
ıaiı olmamak üzere mükerrer ha
pis cc:nlarını müetelzim suçlarla 
mahkum olan memur veya müteka 
itlerin te;{aÜt hak ve maaıları sa
kıt olacakıır. 

Bun!arda.n on bet ıeneden faz
la hizmeti ola ı memurun bu ka -
nun mucibine:~ iaabet edecek ma· 
atına ve mütekaitlerin muhe.sseı 

maatlarına nazaran yetimlerine 
cezalarının icrası müddetince ma
a9 verilir. Cezalarının bitmesinde 
bu maa!lar kesilip vefatlarında 
aene yetimlerine tahsis olunacak
tır. 

Türk vatnndatlıiını terkeden 
veya vatandathklan iıkat olunan· 
ların kezalik tekaütlük hakları sa· 
kıt olur ve bunlar mütekait iıeler 
ınaaıları keıilir. Ancak bunların 
Türki'yede kalan ve Türk vatan · 
daşlığını muhafaza eden maaşa 
müstahak yetimlerinden nafaka
ya muhtaç olduk1arı sabit bulunan 
tatbik olunacaktır. 

Ayni kanuna ili.ve edilen se • 
ki:ainci muvakkat maddeye ıöre 
de divanı ali veya iıtiklil mahke
meleri taraf mdan bu kanunun 
mr'iyeti tarihine kadar vecahen 
veya gıyaben her hangi bir ıuçtan 
dolayı mahkOm olanların, mahku
miyet hadlerine bakılmaksızın te
kaüt ve yetim maa~ları h!kları 
bu maddenin mer'iyeti tarihinden 
itibaren iade edilmi,tir. Ancak 16 
nisan 1340 tarih ve 487 numaralı 
b .. nunun üçüncü maddesinde işa • 
ret edilenler bu hükümden istifade 
edemiyeceklerd ir. 

Bulgarlstanda yeni 
matbuat kanunu 

yapılıyor 

Bulgaristanda yeni hazırlanan 
matbuat kanunu layihası meclisi 
meb'usana verilmiştir. Bu iıusus · 
ta çiftçi parlamento ıırupu reisi 
Gospodin Istefan Daskalof ati. 
deki beyanatta bulunnıuştur: 

- Yeni matbuat kanunu Jayi· 
hası i'zerinde birçok tadilat ya
pılacaktır. Fakat, şahsiyeti, aile 
ve dini koruyacak maddeler mu
hafaza edilecektir. Herhalde 
milli blok hUkiimeti serbe!lt fi
kirleri kıracak ve matbuatın ağ
zına kilit vuracak bit kanun 
meydana getirmiy,cektir. 

Kopya kağıdı mı, 
Utgara kağıdı mı? 
Adliyedeki ihtiaaı mahkemesi, 

dUn üzerinde cıgara kiğıdı yap
mağa mahıuı kopya kljıdı bu· 
lunan lzmitli AbdulJah çavuıun 
muhakemesini görmüş, neticede 
maznunu Altı ay hapae ve para 
CtııHına mahkum etmiştir. Ken
diıi, hemen tevkif olunmuştur. 
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Milli Roman -34- Yazan: Necmettin Halil 

Doktor Vud evine döndüğü 
zaman hayli düşünceliydi. Fikir
lerine müracaat ettiği zevat sad
ra şifa verecek bir şey söyleıne
mişler, eldeki nizamnameye göre 
müdürlük saJahiyetlerinizi kulla
nabilirsiniz, demişlerdi. 

EYct, kolecin müdürü sıfatiyle 
bu talebeyi kovabilirdi. Fakat 
bu cnanın ger"k diğer talebe 
arasında, gerek dışarıda uyandı· 
racağı akisleri de besaba kat
mak lbımdı. 

eayle eli boş olarak kolece 
döner dönmez, ayağının tozu 
ile, o akılsız Fransııca muallimi· 
nin sözlerini de dinlemiş, ayrıca 
sinirlenmişti. 

Dertleşmek ve mümkünse bir 
karar bazırlıyabilmek için ikinci 
müdürü telefonla araoı: 

- Halo, Profesör Ailen? 

- Yes. 
Vud konuşuyor. 
Oo, doktor Vud geldiniz 

mi? 

- Evet, tahminen on, on bet 
dakika evvel. Bana kadar uğrı· 
yabilir misiniz? Yanımzda kimse 
var mı? 

- Evet, Turanla konuıuyor· 
dum. 

- O halde bir dakika o da 
buraya i'elıin. 

Doktor Vud Turandan talebe· 
nin vaziyeti hakkında malumat 
almak istiyordu. 

Turan aabahtanberi geçen ha· 
diseleri anlattı. Kendisile hemfi· 
kir olanlar maalesef onbef, yirmi 
kiiİ kadardı. Birçok ta korkaklar 
vardı. Fakat tabii mektep <ida
reıi ceza verince bunlar da ka· 
zanılacaktı. Şimdilik Rızanın ar· 
kadıılan gemi azıya alIDıf gö· 
rünUyorJardı; Rızaya verilecek 
herhangi bir cezayı derhal pro· 
testo cdece\.clcrini söylüyorlar ve 
mütemadiyen diğer talebeyi teı· 
vik ediyorlardı. 

Sadık Turan onlarla yaptığı 
mücadeleleri gururla anlattı. 

Doktor Vud onun omuzunu ok
'ıyarak ağır b11,1ı bir vaiz gibi: 

- MUkifat göreceksiniz. 

Dedi ve i tmesi için izin verdi. 
Sonra Mister Ailenle uz.un uza· 
dıya konu§tular, çıkılacak kapı· 
farı araşhrdılar. 

Ertesi sabah Doktor Vudun 
en ço'.< sinirlendiği şey o~muştu, 
Bütün gazeteler hadiseyi mevzu 

babıcderek Ko!ec aleyhin de 
ale ş püs!;ürüyordu. Doktor Vud· 
la Mister Ailen Miı Rozalindi 
karşılarına alarak her gazetede 
yazılan şeyleri harfi harfine ter· 
cümc ettirdiler. Asıl iş şimdi 
çatalla9mıştı; Ko!ecin istikbali de 
mevzuu bahis olabilirdi. 

Beşler meclisinde · esefJe, hus· 
ranra- meseleyi ört bas etmek 
kararı verildi. 

Doktor Vud o iÜn muhterem 
misafir Mister C•msonu vapura 
bindırdikten sonra resmi mıka
mata hoştu. Onlar da ı ş i büyUl
miye taraftar görlinmüyorlardı. 

Tali Kolece bir daha yaver ol· 
du. Hıdiae bir (ıuu t efehhüm 
vuku bulmuş olduğu) tebliiıle 
kapatıldı. 

Doktor Vud, müessesenin em
niyeti namını, Rızaya ecza ver· 
mekten vaz geçti ve o gece A
merikadaki umumi merkeze yaz
dığı bir mektupta ezcümle dedi 
ki: 

" ••• Burada umumi faaliyet 

tarzımız aleyhindeki cereyanlar · 
maalesef hala bakidir. Maamati 
bütün bu müşkülata rağmen Ya· 
zifemizi sadakatle yapmakta de
vam ettiğimiıden ve edeceğimiz
den emin olabilirsiniz. Koleci-
mizde c oğru yola girmiı birçok 
genç mevcut olduğunu size tek
rar tebşir ederim. Er ge\". Alla
hın nnusu yerini bulacaktır. 

Bugiinkü şerait içinde burada· 
ki faaliyetimizi isims·z yapmak 
zarureti vardır. , , 

~ 

Ertesi gün bu mektupla be
raber postaya verilen ve ikinci 
müdiir Misler Ailenin elinden 
ve bürosundan çıkmış oJan se· 
nelik rapor da şöyle bafhyordu: 

"Biz talebemizin Hazreti lsayı 
nümune ittihaz ederek onun 
sembolü olan sevgi ve iımet 

vasıfJariyle bayata atılmalarını 
arın ederiz : 

Bizim tahsil ve terbiyemizin 
a-ayasi, onları ruban, fikren Ye 
bedenen bu yolda ha11rlımakhr. 

Onların baıkalarıaa kartı olan 
mes'uliyetlerini tanimalannı Ye 
bilhassa muallim olduklan za
man nüfuzları altında bulunan 
talebeye edindikleri fikirleri aıı· 
lamalarını isterir. 11 

R•porun alt tarafı bu ıaye• 
Jere vermek için talebe tizerin
de naııl çalı,ıldığı hakkındaki 
tafsilltı ihtiva ediyordu. 

XIII 
Senenin ıonu ielmiıti. imti· 

hanlar baılarken o ıürültülü ha· 
diaenin üzerinden iki hafta geç· 
miş bulunuyordu. 

Turanın, muvaffak olacaiından 
ve muvaffakıyetinin yalnız Ko· 
lecden mezun olmakla kalmıya• 
cağından artık fÜpheıi yoktu. 
Kendi memleketine ait pek çok 
şeyleri feda etmek babasına, ev
vela Amerikaya gitmek bulyasını 
ve nihayet \·adini kazanmııtı. 
Doktor Vud ilk imtibın jÜDÜ 
sabahı oou çağırarak kendiıi için 
Amerikaya yazdıiını ve muvafık 
cevap alır almaz haber verece· 
ğini müjdeledi. 

Turan o şukle imtibınlıra 
girdi ve muvaffak oldu. 

Kolec için pek güzel bir pro· 
paganda veailesi teşkil eden ve 
birçok davetliler karıısında yı-
pılm111 mutat olan diploma te•· 
zii meraıiminden o aene nııe· 
çildi. 

Mezun olan tılebeye diploma• 
ları verilirken Franıızcı muılli· 
mi Möıyö Roje de fubedilın 
konturahnı eline almııtı. 

(Devamı var) 

llllUUllUrllfll umu 11111 um flllltlllltnlllUJiUUtUTIUIRllUllllUtlllmnmtttttıntttuttıı._, 

iki tercümandan tiklyet 
iki tercUmanın şehre ielen bir 

kaç seyyahtın fazla para aldık-
ları belediyeye tiklyet edilmfı
tir. Belediye bu mesele hakkın
da tahl<ikata bıflamıftır. Eter 
tercümanların fazl• para aldık
ları 11bit oluraa şiddetle ceza· 
landırılıcaklardır. 

Bakırköyiln hayvan 
hırsızları 

Ba lmköy ve cinrında hayvan 
hırsız lığı yapmAkla maznun olan 
bef kitinin mu hıkemeai, Iıtanbul 
ikinci ceza mahkemesinde dlln 
.bitiı i!miş, hakfaıında kırar ve
rilmiştir. eunlardan Rıza Uç se-
ne on bir aya, Ekrem iki aene 
dokuz aya, Mllkerrem Uç ıene 
bir aya, HU uyln Cç ıcne dokuz 
ayı, Ali Uç sene dokuz aya 
mahküm oJmuıtur. 
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Samih kardeşimle tanıştığımız vakit ben daha çok mütalea ile 
esnada gençler edebiyatta iki meşgul olduğum halde onun F ari· 
büyük cereyana tabi idi. Birinin sisi, Osmanlı edebiyatında ihatası 
alemdarı Ekrem Bey merhum idi. çok yükselmişti. 
Sultani ve Mülkiye mekteplerin· Samihin her vadide müzeyyen, 
dP.ki taleb:Jeri on~. tabi i~i .. Onlar) san' ati~, revan şiirleri herkesi mef· 
garp edebıyatmı numune ıttıhaz e· tun edtyordu. Süslü düzgün nesir· 
diyorlardı .. Bilahare (Tevfik Fik- leri seve seve okunuyordu. Hele 
ı·et) yetişerek (Servetifünun ede- meclis azalığı, sühan şinashğı, 
biyatı) namı altında müstakil bir nükteperdazlığı herkesi kendine 
çığırda~1 gittiler.. 1 meftun ettiğinden a1·kadaşlar ken 
Diğerlerinin pisü"ası mua.!lim Na disini adeta kapışırlardı. O vakit 

ci idi. Bu da talebesini, arkadaş- Muhsin merhum gibi ince ve yük
larını etrafına toplamıştı. Bu va- sek nedimler vardı. Bunları bazı 
di•ı:in salikleı-i İstanbulda ve tas- kübera konaklarında görür, en in
rada pek co!itu. Naci .merhum d~ ce telmihlerini anlar ve anlatırdı. 
ede}.i risale neşreder, arkadaslan Samih o zamanın tam bena.m 
da baska başka mecmualar c.ıka- ediplerindendi. Musikiye bir üs
rırlardı. Malumdur ki mu~llim tat derecesinde aklı ererdi. Kendi· 
Ni!ci de üç. lisan edebiyatile meş· si de gayet tatlı tambur calardı · · 
gul .~lur, Arapcadan, Acenıccden 1 Yetişkin oğlu tamburi Hatifin ve
~ercumder Y«ı ar, Tüı·kce olarak falından sonra artık tambur çala-

a yalnız Osmanlı edebiyatım bi- madı .. 
lirdi. Samihin nesi yoktu. Onda peh-

Ben Naci merhumdan. sair Os- livanlık mı istersin, horoz, kuş, 
manh edipleı·indeıı mesela ç.ağtay- koç merakı mı istersin. Tavla, 
ca, azerice, tatarca. ve sairece bir satranç gibi oyunlarclan da anlar· 
beyit, bir ibare. bir söz isitmedim. dı. Fakat onlarla çok meşgul ol • 
Galiba bunları hiç işitm;miş, gör- mazdı .. Sesi de güzeLli. Eski kar
memşti. lardan, nakışlardan, bestelerden 

Fakat muc:.llim Nc.ıci merhum; bi' ir ve okurdu. 
edebiyatta mesela son Osmanlı şa- Bir kış Beyazıtta bir kıraatha • 
ide;:i Ragıp, Haşmet, Beliğ, Fıt· neye Mısudan Arap İbrahim E
nat, Vasıf ve saire gibi mücerret fendi takımı gelmişti. Biz hemen 
bir mukallit değildi. Lisanı çok bütün kış ve daha bir iki sene lb
güzelleştirmiş, oldukca açık yaz • 1·ahim Efendiyi takip ettik. Arap 
mış, biraz da garp ceşnisi vermiş- mu:;ikisi dinledik. Karşısında ha
ti. Samih Rifat, Andelip, Müste- fızlar gibi sallanır, Arap ağzıyla 
cabi zade İsmet ve emsali dahi bu (Ah ya uyuni, ya ruhi) 'liye coşar• 
var.;.1cle şii .. Jer, nesirler yazardı. dık. .. 

Gene o esnada abdiaciz Ahmet Anlatmakla bitmez. Geçelim .. 
Mit hat Efendi merhumla ve onun Sultan Hamit azıttı Meşrutiyet 
delaletile Necjp Asım üstadımla oldu. Türlü içtimalarda, cemiyet· 
tanr~Mışhm. Necip Asım ta o va- lerde bulundu. Üstadım Necip 'A
kit Türklükten Tifrkcülükten dem srmla (Türk Derneği) ni kurduk .. , . 
vurur, bu yolda makaleler yazar- Yusuf Akcora Bey, Türk tarihçi&i 
d" Daha o vakit bendeniz (Türk merhum Arif Bey, sonraları da 
Dili) adlı bir lugat taslağc karala· Ağaoğlu Ahmet B, Köse Raif Paşa 
mıya başladım. İki sene soma ha- zade Fuat Bey gibi şimdi hatırlı· 
nc.'!Yll~ beraber kitaplarım ve lugat yamadığ•m bir çok Tü.-kcüler gel
mii ıveddelerim yandı. Gerıe bu iki diler. (Türk Derneği) mecmuası· 
zatın ısrariyle te uar (Türk Dili) nı cıkardık .. 
ya:z.nıağa başladım. Samih Bey de gazetecilik alemi· 

Bu cihet bana ait olduğu ıçm ne daldı. Sonra ben Konyaya roa
muhtasa•·an beyanı bile bizi sa- kamı Mevlana hizmetine gittim ... 
clett~n alıkoyar. Samih Bey de mutasarnflık, vali-

Samihle ta..- 1 t·y d · ı·· I l d' G 
• y '" s ıgrmız a tam yır· m: er e laJ?ralarda gez ı. ene 

~1 y~ş çaglarında idik. Ben on:ia.n Kcnyada birleştik. Sonra o başka 
uc dort yaş büy"kt·· · · B d H b A · u urn. Fakat o yere gıttı. en e ar ı umumı 

~kılda, tedbirde cok yüksek oldu· ı m.ünasebelile (Mucahidini Mevle
gdund~n her harektimizi o tanzim viye) alayını te~kil edip umumi 
e erdı.. 1 ·ı d . l 'bb A . meşayı 1 ve ervı~ · n ve mu 11 an-

rtık hız hemen geceli .. d' ı 5 d d" d'' ·· d ·ıt· 
J .. b L gun üz- f\ ,am a or uncu or uya ı ı-
u eraoer bulunur Kal l h k · K l · d k B b . . · eme en çr- a ethm. on yaya avc etr.m e 
~r, • a ıcdı caddesinde kitapcı Vahdettin beni azletti. Erenkö

dukkanlarm-la, mPcnıua idareha~ yündeki köşküme çekildim. 
nel'!r·inde, sonralar aazete 'd . B d 

· .~ ı aıe~ Samih ey e mazulen yamm-
han~lei·inde birleşiı dik. Akşamla- daki köşke geldi. Bu sefer Samih 
rı ge~ vakte kadar gene beraber Beyin Türkçe ile meşgul olduğu -
yaşardık. İşimiz gücümüz edebı'-

nu gördi\m. Büyük Kaymperlcri 
yat, ~İir eğlenmek, sakalasmak Celaletı.:n Paşa bir ka~ lisan bil' ı. 
arifane hayat geçirmek i<li • ' ı· . . . 

• v • T'-'"'n1 ~1alçı hır zc.tmıs, Tiırkceye a-
Bemm mensup oldugum (B 't b' d · • · · . . . a- 1 ır e esen varmıs. Samıhın re-

harıye) mevlevıhanesmde urefa - ı fikası h f d' · d')" "b' . . amme en ı ana ı ı gı 1 
dan, şuaradan, musıkı üstatların . F ransızcay h'ld' - · d .. , .. . . ı ı ıgın en, uc sene 
dan olan seyh Huseyın Fahrı E- kadar ayrılı - .. dd- · d · . . gr.mız mu etm e 
fendi merhumun1 ve emştesı meş- Fransızcayı iledetmi T" 

1 
.. 
1 
..• 

h . 1. A · B h y.. • ş, ur {CU u 
hur Yen işe ır ı vm ey mer u· gun ıstikak ve m k k 

O 1 d b. 'h . . u ayese ısmına 
mun Acem ve sman ı e e ıyatı- zı mm sardınnıs 
na ait zenoin ve mükemmel kü- Hemen bir ~~n k d d . .,, . . e a ar atma 
tüphanesi vardı. Ben oradan A- hırleşır muttasıl Türkcülükle 
cem ve Osmanlı ediplerinin di- Türkçe ile meşgul olurduk~ Beni~ 
vanlarından istediklerimi alırdım. zengin kütüphanem olduğun _ 
Beraberce tetebbü ederdik. Hatif dan (Türk dili) müsveddesini ta
Kelim, Saip, Nazım gibi be· sarlamış. bu yirmi kadar sene zar
ğendiklerimiz Acem şairlerinin Cli· f mda Türkçe ile meşguliyetimin 
vanını beraber mütalea ettik. neticesi olarak Türkçenin mühim 

Samihin hem zekası fa:?la, hem i~tikaklarına, kanunlarına, felse
de hafızası sağlam olduğundan az fesine dair bir de (methal) müs
okudukları hatırında kalırdı. O veddesi meydana ıetirmiştim. Av· 

VAKiT 

Sun'i et 
Laboratuvarlarda 
sun'i etler yapıJdı 

Son posta ile gelen Londra 
gazetelerinin verdiği malümata 
göre Londranın kimya libora
tuvarlarmda sun'i etler büyük bir ' 

muva ff akiyetle yapılmıştır. Bun· 
!ar içinde koyun, sığır, domuz, 
piliç etleri bulunuyor. 

Tecrübeler evvela küçük bir 
mikyasta başlamış, daha sonra 
muvaffakiyet elde edildikçe iş 
büyütülmüştür. Bundan böyle 
işin ticarileştirilmesine ehemmi
yet verilecektir. 

Tecrübeleri muvaffakiyetle ya
pan zat, doktor Kareli namında 
bir kimyagerdir. 

Bu ihtira, bilhassa lngiltere 
gibi gıda maddelerini hariçten 
istihsale mecbur olan muhitler
de büyük bir ehemmiyetle kar
şılanmaktadır. 

Bu münasebetle DeyJi Ekspres 
gazetesi şu malumatı veriyor : 

" Halihazırda Almanyanm 
fabrikalarından biri tahta mo· 
tozlarından şeker istihsaline ça· 
lışılmaktadır. Bunu lngilterede 
de yapmak mümkündür. Yavaş 
yavaş insanlar tabiatin mahsul
lerini, taklit değil, fakat icat 
edecektir. Bu yolda kazanılacak 
muvaffakiyetleı·in hududu yok
tur. 

"Y akmda lngilterede etin ber 
türlüsünü sun'i olarak istihsal 
eden fabrikalar görürsek hayret 
etmemeliyiz." 

11 Kanunuevvel 19 --

Yeni Filimi er 
Maızk Sinemasznda ..................................................... 
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Bir aşk nağmesi 
R~hard Tauber 

• 

Ma/ift şlnema.<rntla 15 kdnunueı•cel perşembe gününden llibnrtn ~6 ltrifmtvt ~a~lnnrrrn~ o/mı 
Bır Aş/~ Nağm~sı [ılrnıncl<rı bır sulme 

Bütün Berlin halkı tarafından alkış tufanından Atrium sal 

büyük bir sabırsızlıkla bekleni- nun duvarları bıle titriyor. 
Jen Bir aşk Nağmesi filmi ilk . Tauber bu filminde 
iraesinde emsalsiz bir muvaffa- filmlerine nazaran, artist no 
kiyet kazanmıştır. nazarından son derecede 

Filmin ilk iraesi gala suvaresi hdır. 
olarak Berlinde ( Artium ) un Büyük tenorun sesi, birine' 
büyük salonunda icra edilmiştir. sonuncu şarkıya kadar, in 

Bu filmi yapan şirket: Bir Aşk teabir ediyor, .... Dr. Kap 
Nağmesi ile hakikaten bir bü- Valter Jurmann'ın besteler 

B• . k • • yük ikramiye kazanmıştır, bedii iÜıellikleri temamen t 
Jr IDJraS ta Simi Yazılar Fred Hildenbrand ta- hür ediyor. 

yüzünden rafmdandır. Fakat kendisi proğ- O çocukluk masumiyetile 

k d 
1 

• J '.•v•u '"' I d ram da Herman Mueller imzasını çük Petra Unke1 ise, hariklJ'-'* 
ar eşını parça a lı ~· atmışhr. • bir yavrucak olmaktan pek ıJ 

Devrek, 10 (Hususi - Dir
gene köyünden Pirnebi oğlu 

Mehmet vavuş, kardeşi ömeri 
miras meselesinden dolayı par
çalıyarak öldürmüştür. Vak'a şu 
suretle olmuştur: 

Bir gece geç vakit komşusun-
dan eve dönmekte olan ömer 
pusuda bekliyen kardeşi Meh· 
met çavuşun ateşlediği av tü· 
feginin saçmalariyle yaralanarak 
yere düşmüştür. Katil yerde ya
tan yaralı kardeşinin üzerine 
saldırarak elindeki bıçakla za· 
vallının vücudunu parçalamıya 

başlamış ; kafasını ve ayaklarını 
vücudundan ayırmıştır. 

Bundan sonra soğuk kanlılık
la cesedı vak'a yerinden 15 da
kika kadar uzakta bir derenin 
içine gömmüştür. 

Katil yakalanarak 
teslim edilmiştir. 

Adliyeye 

Bükreşte bir yangın 
Bü , reş, 10 {AA) - Müth ş 

bir yangın Buğdanda Yaş şeh
rinde büyük değirmen fabrikası· 
nı harap etmıştir. Hasar, otuz 
milyondur. 

ııımıııııııııınııııııııuıııııııııııııımııınuıııııııııııııııuııııınıııuıııııııııı 1111H1111111111HllllM 

rupanm bu ilme dair malumatını 
Mısır ediplerinden Corci Zeyda
nın Arap lisaniyat ilmine kurduğu 
yeni esa~lar ile (Elmüzhir) ve (El 
casus alelkamus) gibi eseerlerden 
alrnışlım. 

Samih Bey benim methalimi ke
mali im.anla okudu ve pek beğen- · 

di. İnsanın kendi vadisine müte· 
allik olan şeyler hoşuna gider. 
Sonra halada arzeyledeğim veç
hile birer birer Anadoluya sıvış-
tık ..•• 

(Sonu var) 

V eıet Çelebi 

Mevzuu basittir, hatta gayet değildir. 
basittir. Bunnn içindir ki, halk, Temsilin en muvaffak ol 

seYimli şahsiyetlere bir meclu- komiği Szöke Szakall'dır, 
biyel hissetmektedir. l 

kiler ona epeyce borçlu o 
Tauber'in bir filmi tabii evve- hdırlar. 

Ja şarkılıdır. Her hangi bir ses· 
li filmde, şarkı parçalarımn, 
mevzua halel getirmeden. bu 
kadar uygnn olarak 1< onulmuş 

olması, nadiren vakidir. 
Richard Tauberi yalnız bir 

Bir Aşk Nağmesi filminin 
sinemada büyük bir sükse 
zanacağına şüphe yoktur. 

Amerika ve RusY 
muganni olarak değil bir artist Cenevre, 10 (A.A) - 19 
olarak ta iraeye muvaffak olun· · / komitesi, büyük meciıse ver 1 
muştur. k b ~ 

T raporu hazırlnma üzere ıJ~ Hatta auber opera mugan-
niliğinde bu fi imde en yüksek M. HymanslD riyaseti altı 
mertebeye yükselmiştir, Çünkü içtima edecektir. Devamh 
son kısmında onu Toskada, itilaf vücude getirmiye m~: 
Cavardossi, olarak görüyoruz telifi beyin komitesi mes31 e 
ve orada seyirciler meyanında Amerika ve Rusyanıo iştiraı.,. 
heyecandan mütevellit bir hercü miye davet edilip edilmiye~dı 
merç vücuda getiriyor, bunlarm bu komite karar verecektıt· 

ııuıııııııııımııııııııııııııııııııııııııııı· ııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıu ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııNıııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııınıııııııııııınıııııııını 

Ankaradaki kostümlü balo 

Evelki gün Ankarada verilen kostümlü balod~ _bu!1~!~ H 1 d . k .. ·· ·ıe bırıncı la anım ar an bır kısmı ve ostuınu ı B 
kazanan erkeklerden Nal bant oğlu Hıfzı • 1111111111,ı• 

il 11111111111ııı111111111ıı11ıı1111ıı r ıı1111111ıııııı111111ııırı111111ıııııı11111ıııım1111ııııııı111111ııııı llıı1111ııııııı1111111ıııııı1111ı 11 11111111 1 f 

~ Yaban malı paramızı dışarıya akıtır i 
l Yerli malı paramızı yurdumuza dağıtır 1 : . et 
§ Milli iktısat v~ Tasarruf cemıY 11, = 11111 
.. 111ııııı111111 11ııııı1 1111 ııınu111111ııııııı 11111 ıııııı 11111 ıııııııı 1111 ııııııı11 1 ııııııııııııııııtııııııııııııuııııııuııııııııııırıııııurıııııııııııııır' 
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Genç bir sporcu ve genç 
şailm dii.şiinceleri 

bir 

kir İamail Supbi Bey mti
C:ftret edebiyat yerine fll)İ•i 

edebiyat i•tiyor 
- Kolay ıelsin lımail. 
- EyvaHah, nuılıın? .• 
-Çok !Ükür .. 
- Al benden de o kadar. Ö • 

\ 
-::;:? 

talll811 Suphl B. 
aaer, muharrir efendiye bir kahve. 
~e var ne yok? Rüzgar mı attı 
~ni böyle? 

- İyilik aajhk, ahbaplık yap· 
'1ya aeldim. 

- Hiç zannetmiyorum. lsmet
lta ıonra .. 

- Hah .. Oıtüne butın, kaldır 
"-iuu .. 

- Pek ili.. Al şu kahveyi! 
~le derinden ltir höpürdet baka 
~ 
Ji&._-:-. Merai .. Yeni tiir hakkında 
·~z? 

dt: - . Büny~i platonik bir atka 

l•tanba\spordan iamailBeye 
göre Milli takım neden 

vücuda gelemiyor? 
lıtanbulsporun en çalııkan ve 

ikıymetli bir ıporcuıu olan lımail 
bey bize hayatı ve futbol hakkın· 
daki fikirlerin. §Öyle anl~t~ı: 

- F.utbola bundan yedi sene 
.evvel İstanbul liıeıinde batladım. 
1Süleymaniyeden ayrılan arkadat • 
larım 1926 da lıtanbulspor klübü
nü teıis ederek liıe ile birleıtiler. 
itte o tarihten sonra biz ıarı ıiyah 
lilar toplu olarak çalıtmıya ahdet
tik. Federe olduk. Üçüncü küme· 

• nin ve ertesi sene birinci küme -
nin birinciliğini kazandık. Birinci 
kümeye geçmek için terfi mütaba· 
kaıı yaptık ve kazandık. Lakin 
bizi tekrar ikinci kümeye indirdi • 
lcr. ikinci kümede bir sene daha 
kaldık. Gene birinciye çıktık .. 

Bu sene Süleymaniye ile birkaç 
terfi müsabakası yaptık. Nihayet 
birinci kümeye ıeçtik. Kuvvetli 

•• Yanan tiirle ali.kam yok. Ben 
IJtrde fütürizme taraftanm. Fa -
~' kara gömlekli isterik §aİr 
~inetti cenaplarının anladığı 
,_anadaiki fütürizm deC.il. 

• Fulbolcu lamail Be~ 
Fütürizm: içtimai teniyeti uf- rakiplerimize birçok defalar mağ-

J... .P,üren bir kuvvettir. Bize bu· lup olduk. Bununla beraber gale • 
._ N.aan .Hikmet getirdi. belerimiz de vardır. Azmettik çok 

- ya l'Olnan, hikaye? çalı§ tık. Nihayet 1932 ıeneıi lı • 
- Bizde rıomancı deyince Re-

tanbul f&mpiyonu olduk bu hedef 
t1t Nmi akla ıelir amma bunla - bizim için pek tabii idi. Takım da-
~ ınoduı geçti. ima ekzeraizlerine muntazaman 

F &kat hiçbirinin içle alakası devam eder ve her maça çıktığı· 
~ En iyileri Y eaari'dir r.ealiıt di mız zaman kazanacağız derdik. 

;··;·:..--:ı;~ .. ·~-.;;;~· .. ;; .... ;;;;;;.;;··ı .................................... -. ..__. .. .._... 

Cümburiyet Gençler mah
felinde iki pzel temail 
Geçen cuma günü Cümhuriyet 

gençler mahfeli temsil fubesi her 
o:ı lıc, günde bir verdiği mutat 
müsamerelerinden be,incisini ver 
mi,tir. Gençler ( Ölmüf ruhlar) 
namında bir musikili komedi dra
matikle (Deliler doktoru) namın -
da karaktt r komedisini temsil et
mi§lerdir: 

Ufmllş ruhlar 
Musikili komedi dramatik 

1 perde 

Mevzuu: 'l'amamile hayattan 
alınma idi. Romantik a,kın temel· 
siz bir ev kadar çürük olduğunu 
İspat ediyordu. Eıer muharririnin 
üzerinde fazla uğrattığı anlatılı • 
yordu. 

Musiki: Şarkılar aayet güzel ve 
erlerinde konmuı. 

Sahneye vaz'ı: Rejiıör eser üze· 
ı inde o kadar fazla uğratmamı,, 
daha birçok mizansenler eseri süs· 
liyebilirdi. 

Şahıılra: Baha, eseri kendisi i· 
~in yazmıt olduğundan tabiatile 
rolünde muvaffak oldu. 

Nurullah: Bize hakiki mesle • 
ğınin kurdu eski bir meyhaneci ti
pi canlandırdı. Kıyafetile, koca 
~öbeğile, tabii jestlerile ve maki • 
yiljile bize kendinin on be, sene -
!ik san'atki.r bir amatör olduğunu 
bil' kere daha iıpat etti. 

Ali: Tam manaıile meyhane· 
ler kurdu bir ihtiyar idi. Bilhaaaa 
sahnede armonik çalarak şarkı 
aöylemet~ ~ün~ \>ir ljat daha .gü· 
zellik verdi. 

Güzin: Tam konıomuyoncu 
bir bar kadınını canlandırdı. 

Rqit: Rolünde iyi idi. Eğer 
ıaf Anadolulu bir tüccar olsa idi 
daha iyi olurdu. 

Sadi: Şarkıları bertaraf oyun • 
da muvaffak oldu. 

Netice: Eıer umumiyet itiba
rile büyük bir muvaffakıyetle ha· 
tarıldı. Eterin sahibi Baha, beste
liyen Yavuz, sahneye koyan Müç
teba beylerle rol alan bütün genç· 
leri tebrik ederiz • ...._ t.ndır. Şimdi Peyami Safa, de Bunlardan ba§ka san ıiyahlı • 

~. olmut fnmız.. ların bir emelleri daha vardır ki Deliler doktoru 
...._ '\Ça Bürhan Cahit bey. o da güzel lıtanbulumuza (Tür - Karakter kOMecllal 1 perde 
..._Geçen aün tramvayda bir kiye !ampiyonlug"u) nu hediye et· 

ı Mevzuu: Naıil eseri büyük bir .._ - qım, aman ımail dedi, Al mek. Bizim irin ihmal edilmez va· 
~ :r muvaffakıyetle nakletmit. Bil • l..... Çok pyanı dikkat bir tey. zifelerden biridir. 
-~ haua rolleri olan gençlerin karak ıı.. tarafına töyle bir göz attım, Milli takıma gelince: 

1 ~'-h b ter erini göz önünde tutarak yaz· -..... • &rrir k.ita a yaptığı mukaddi- Bizde iki oyuncu vardır: Sala-
... ~ d _..__. k mıt, dolayııile çok güzel ya· e iyol"Uu i: hattinle Fikret. 

"A · f zılmıf. Ali Zühtü beyin §İmdiye ~ "'Yientn ıon ıayı asını henüz Bunlardan başka elimizde o • 
.~· kad kadar gördüğümüz komedileri ~L..:, ıttim. Büyü ada, Yat yuncu da olıa gene biz takım ya - hep öyle orijinal tiplerle süılü· 
ı_. ""'il büyük çamı altında doat • pamayız. Takımı yapan kimıeler 
~'-.Çay içerken bir hanım kız .. ) daima klüpçülük zihniyeti ta,ıyor dür. 
il· ~ader al, deci im. Okudum. Sahneye vaz'ı: Rejisör bu eser· 
~le· h 1 ·· bak lar. de oldukça uğr:qmıt; bilha11a 1 ayret e yüzume tı. Saniyen memleketimizde atat 
.._ 'Y N' · N if? temsil eınuınc:la tabloların deg~İ•-a ızamettın az • değil, ıaha yoktur. Bu !erait da - ~ 
-. O " - - d 'b' d h mesinde epey yorulduğu belli idi. ite... ~• -..ut ıı ı e tet. bilinde tabii oyuncu yetiJmeıine 
otlu ıtbi müthit.. ..de imkin yoktur. (Devamı 11 inci ıagıfada) 

...._ Naaıl yazanın?•• • ınınıuıM•ıııımı-.ııı"ı111nn11N11nmı11m11nH1•nınnııııımı111111111taııan11aı---•n ... 1-11m"ı-•-1111111ıı..,nmııı0t111•1-...ıa-.... 111mııııı 
~-... Ne raaplirse ... Helva kiğrt- Filin, filan.. tini bu yüzden kazandı. Nazım 
~, cigara paketi arkaıına - Yeni çıkan kitaplar hakkın· Hikmetin "Bir ölü evi,, iıimli kita
t._. ~&ad ya.zdığıma gelince, daki kanaatiniz. hındaki tipler, her gün tramvayda, 
' eClen homur.dana homur- - Et dost ne verirse okuyo • vapurda ıördüğümüz inıanlardır. 

' lcollUta kollUf& yazanm. rum. Saj olıun yeni hiçbir ıey Şiire gelince; biraz evvel bu 
.t. -... Şiirlerinizi Gir kitap halin - yok. husuıta konutluk. Fazla söz bi -
~edecek miıiniz? - Sence roman, hikaye, tnr çimıiz kaçar. Yahut da uzun söz 

' 'Ctanda (Tezıi.h) isimli ilk nuıl olmahdıl'? açar .. Tiryakinin cıgara paketi 
~ çıkacak. - Roman, hikaye, tiir zanne- ni açtığı ıibi .. 

~di '7elıiz ha''berleri,, ni dildiği ıibi kolay bir it değildir. - Bir resim? 
.._ a:ırum. insan bir hikayeyi, bir Tomanı oku -Vallahi hiç reMnim yok. Ben 
..._,1 ~uıl bir kitap olacak?. yunca, tah11larile her gün burun kendi resmimi yapmasını öğren -

"11., t:lllden de anl111daıjı veç· buruna gelmelidir. Tip li.zım. dim. Kurıun kalemle çizerim. Sen 
~ •• • haberlerin.den mukte • Mücerret tip değil, mütahha:a tip.. de matbaada bir mürekkep ıe • 

"'"-r .. Al;ans ve entrikalan.. Makaim Gorki, beynelmilel töhre· çenin, olur biter. Mellh Nazmi 

Kadıköy lisesinin· mühim bir teşebbüsü 
---------- - - -

Kadıköy lisesi mekteplller arasında bir 
turnuva ma~ı hazırladı. Kazanan 

kupayı alacaktır 
Mektepliler spor klüplerinden 

hiçbirine devam edemezler, her 
hangi bir teşekküle de dahil ola 
mazlar. Kadıköy lisesi spor teşek· 
külü mektepler arasında bir spor 
tanıtması için bir tekil bulmu§tur 
Bu tekli bir kupa mşsabakası aç
maktır. Kadıköy lisesi turnuva u
ıulile yapılacak müsabakalara da
hil olmaları için mekteplere mü -
racaat etmi,tir. Müsabakalara iş
tirak eden takımlardan yenilen-
~r müsabakadan dışarı çıkacak • 
lar, sahada kalanlardan en sonun-

cu mektep takımı kupayı alacak -
tır. 

Kadıköy liıesinin mekteplileri 
biribirlerile tanıtmıya vesile olan 

lshkJal lisesinde 

Gençleri blrle,tirmeğe te,eb• 
bil• eden Kadıköyllaesinden 

bir man:rara 
bu te§ebbüsüne bütün mektep 
spoı- tetekküllerinin İ§tirak edece· 
ğini ümit ediyoruz. 

Çartamba günü bütün mektep· 
ler murahhaslar:ından mürekkep 
bir heyet Kadıköy lisesinde bir 
toplantı yapacaktır. 

sahne faaliyeti 
Kapıdan girince ırk fakat kü .. t le güzel oluyor, tabii mektep sah'· 

çük bir salonla kartdattnn. Bu ıa· nesinde san' at ve mükemmeliyet 
lon kadife perdesi yaldızlı dekor- aranmaz. 
Iu, bol ışıklı kubbesile pek ho,. - Bu zamana kadar hangi pi-

Mösyö Samuel Abravanel kon· yesleri oynadınız? 
feransına baıladığı bir sırada Nus - Geçen seneki heyet (Ah şu 
ret Safa beyle bir kenara çekil· gazeteciler) iıimli eıeri temsil et • 
dik. Nusret Safa İstiklal akade- tirdi. Kendi bizzat (Gömdüğüm o 
misi temsil grupu rejisörüdür. On- cihan) (Piıkinler), (Molla Ah .. 
dan mektebin ıahne faaliyeti hak- met) isimli eserleri oynaıdı. Bu 
kında malumat • almak istedim. sene biz faaliyete yeni geçtik. Ve 
Doğrusu spor, kooperatif ve sair ilk olarak (Üsküdarın kambur 
te,ekküllerde cidden muvaffakı • kadııı) nı oynattık. 
yet gösteren bu lieenin sahne faa- Çok yeni fikirlefimiz var .. İyi 
liyeti merak edilecek bir şeydi. eseı-Jer oynıyacağız. • 
Nuıret Safa bir taraftan makiyaj - Son zamanlarda pek tutu • 
yapan çocuklara öte beri tenbih . 
ederken diğer taraftan mektebin 
sahne faaliyeti hakkında izahat 
veriyordu. 

- Geçen sene son sınıf talebe
sinden üç kiti (lstıklil akademisi) 
namile mektep dahilinde bir te • 
ıcıkkül yaptılar. Bu tetekkül do • 
kuz grupu ve bu dokuz gruptan 
biri de temıil ırupunu ihtiva edi· 
yordu. 

T emıil grupunun batlıca vazi • 
fesi talebenin bir haftalık yoraun
luğunu sidermektir. Mektebi
mizde daha akademi tetekkül et· 
mezden evvel bu grup talebe ge - Genç rejisör Nusret Safa 8 • 
celeri namile memleketin yüksek 
tahsiyetlerinin konferanslarını, 
hasbıhallerini temin ediyordu. 
Bu sene iş b&§ına biz geçtik. On 
kişiyiz. Aramızda üç de musikişi
nas var. San' atları beste yapacak 
kadar kuvvetli ... Güzel bir caz yap 
tılar. Bazı akfamlar güzel par· 
çalar çalıyorlar. Biz de, on beş 
ıünde, ayda bir küçük bir kome
di temıil ediyoruz. 

- Piyeıleri nereden buluyorau-
nuz? .. 

- Bizim için en mühim ve güç 
mesele piyes bulınak.. Bilirsiniz 
ki mektep sahneleri piyesleri dar 
bir çerçeve içine almıttır. Talebe· 
ye ahlaki, hissi piyesler göster
mek nezih oyunlar bulmak nıec • 
buriyetindeyiz. Halbuki sayılı mu 
harrirlerin mektep sahneleri için 
yazdıkları eaerler oynana oynana 
demode oldular. Bazı heveskar 
arkadaşların münaıip eserlerini oy 
nuyoruz. Bazı da yukarda bahset
tiğim eserleri tekrar ediyoruz. 
Ne olur, tanınmış muharrirlerimiz 
gençliği bu kadar ihmal etmeyip 
birkaç eser daha verseler ... 

Oynadığımız eserler umumiyet 

lan operetler hakkında fikriniz 
nedir'! 

- Operet son senelere kadar 
§Üphesiz Türk ıahnesinin bir ek -
ıiği idi. Ötede beride muhtelif 
namlarda teşekküller olmauna rağ 
me'' henüz operet için bir adıı 
atılmıf değildir. Biliyorsunuz kı 
Darülbedayi geçen sene sahnesin 
de inkılap yaptı ve bildiğiniz ope· 
retleri oynadı ve el'an oynuyor. 
Süreyya opereti de güzel.. İyi e • 
serler oynuyorlar. 

- Hangi san'atkarları takdir 
edersiniz? 

- Bizde san'atkar maalesef 
pek az, şüphesiz yoklukta var o • 
lanları takdir etmek mecburiye • 
tindeyiz. Hepıi çalışıyorlar. Her 
kalıba giriyorlar. Ne yapalım, san 
at bizde pek geri .. 

- Peki bizde san'at niçin ge
ri? 

- Bir kelime ile cevap. T aas
sup yüzünden . 

Bu nazik rejisörün artık iş vak· 
ti gelmişti. Konferans bitmiş, sah
ne hazırlanıyordu. Elini sıktım ve 
a~rıldım. 

Ercüment ilhami 
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Muharriri : P.itlgrlllt TercUm d n z f • Maden ocaklarımızda 
-11 

-Azizim, mea'udum. Sa det ' 111111111111111111 ıı111111111ıı1111ıııııı1111uıı11 11111111ıııırı11111ııııııı' Vaziyet Undeo gUne fenalaşıyor, hUkt\-
ncdir biliyor musun?. B HA • f metlmlzln alAkador olması IAzı mdır 

- Müddeti mütehavvil bir tel- a ım 
kini binefsihi ! Anlat bakalım. l Zonguldak, 3 (Hususi) - Bü· ı Yaptığım tahkikata nazaran 

Kör yatağına yatmt!h· Pol uzun Deli. mi ' 1 tün ümitlerin kendisinde toplan • bir iki gün evvel bu ocak ta ln.tili 
uzun anlattı. Arııaıra soruyordu: ~ dığı Zonguldak havzasında gün faaliyet edeı:ek orad• çalı9an a.me 

- Uyuyor muıun?. Akıllı mı? ' ge9tikçe işsizlik mUtemadiyen art· leler de boıta kaldı. Birkaç ame· 
- H yır, uyumuyorum ... Ani t. fi makta ve bu yüzden birçok ailele· lenin tamiratı mütemadiyc ve ha· 
- O h ide dinle .. Bir camb z. _ Okuduğunuz vak'edakl = rin maruz kaldıkları müzayeka da zırlık itlerile uğra9arak müsait bir 

h necleyim •• Bundan elli aene ev- f h~lmln no garip bir mahlQk \ maalesef ilerlemektedir. Burada damar buldukları takdirde yeni • 
ık. . b .. d .. l J ii O UIJunu 11hyoraunuz.Blze E • I .. d d ,__ d k' · 'bi f I' · · k ve ı ne ıse, ugun e oy c o an E blldlrlniz : !E ya9ıyzm ınıan arın yuz c oıuanı en es 111 gı aa ıyete gırııece • 

rom ntik bir cambazh nede .. Bir \ - · u d m deli mi, akil· J maden ocaklarının daimi ve mun· leri de söylenmekte iıe de ıi.mdi· 
çocuk gibi evindim ve Jkıtlndım j h mı ? ~ tazam faaliyetlerine bağlı olduğun lik bu kuru lUlt\r aç kalacak boş 
b··t·· l N I d :: On oUne, yani tefrikanın - d k A A 'k 'd l · d ld k k d t d u un numara arı.. e er c n"'ler ~ 201 1 1 

k 11 k d E an tıp ı vrupa ve merı a sa· mı e erı o uraca u rel e e· 
1 ki b' - ' .. ne çı tıaı gvne a ar :: k 1 • d ld ğ 'b' ... 1 nn atma n ıtcr 9eyler değil .. Son g gelen c vaplar tçlndc dol• "E nayi ı:nemle el erın e o u u gı ı gı . 

ro., llonrnsı kafcmd , bir beyaz tül ) ruyu btlenlerden 50 ki.iye ~ bizde de bazı maden ocaklarının Bundan baıka Kilimlide bir de 
perde arkt1amdan görünüyor gibi hodlyeler vereceDl:ı. • )= <lurmasile huaulc aelen itsizliğin çok zengin damarlı Mülazım bey 
mUphcm.. Gözlerimi knpıyo.rak ıı11uııırııı1111ıııınıı1111ıııııııı11111ıııııı11111ııııı1111111ııı11ııı11111 baı göstermesi bir çoklarının bil • ocakları vardır ki bu da. ıermaye • 
dUşUnecek olsam, gözümün önüne simler .. Bl\zı hayvanlar kıtranh~- yük ıefalctle karıda mumdan aiz bir keseci tarafındnn çalııtı • 
i~ üzerinde y~rüyen, çemberler i· l~rda yaş.am.ağa ~h.~ık ol.dukl8;1'ı ı· başka bir netice i~e n~haye.t b~lmı~ rılarak yevmiye bo9 on ton kömür 
çtr.dcn sı~rıyan, biıikletler de e· çın renksızdır. Korun evmdekı et· yacnktır. Bu vazıyetın tımdıden istihsal ediliyorsa da burada da a-
rendc atan camhnzlnr hep b" dp ya da öyle idi. Kendilerine bokrl· umumi piyasayı ehemmiyetli suret mel~ muntazam para alamıyor. 

ır en ki . . k 
geliyor, kulaklarımn mut k mıya bakılmıyn ten erını ay· te sarsacak kadar vasi olmadığı Keıeci amele çok borçludur. Giln-

7 a ve b • l ı· L · d "k l l 1 tırt.ınpctc ac:ılcri c!oluycr. Bir tn· etmıt ere '· evı IS'or u: aşı ar ise de sefa et e pençe efen· delik mesai müddetinin kanunen 
raf.t~.n bir fil, bir y<1b:tni cş~k. cliı;· - Ey sonra?· lerin, ipiz kalanların ve;a pey • sekiz eaat olmaaımı nazaran bu 
lcrı ıle bir demir p:m;r.cm:ı lı.:luro.· - Sonrası .. Gidiyorum. Çünkü derpey kalacakların mıktarı az keaecideki ameleler ancak birer 
rak tavana doğru yültı~lcn bir j~.- ciindüz oldu.. dahi olsa günden ıüne vüa'at pey• yevmiye mukabilinde her ıün dör 
pon c mbazı B"s d .1. d' • · - Benim için daima "ece.. da etmesi ihtimaline binaen lazım der ıaat fazlaıile 12 9er •aat çalı· .. ... ın a 5ı 1n ır cır o • • 
§llpk ile ilerliye; ve önüne gele· Lcvi genç nrkad tını kapıya gelen ve. ı:nümkiin olabılen ıktısa· fıyorlar. Buna raimen zavallı a-
nc tıebepsiz tokatlar atan bir pr.l- kadar teşyi etti. di tedabırın almmaaı memleket ve mele aylardanberi istihkakları • 

U " .. ... milletin menafii umumiyeaini "Ok d ı k f 1 tt b lu ))'.aço.. yuyor musun?. ... ... ... .T nı a a amıyara se a e e u -
' - Hayır .. Anlat.. B h k 1 alakadar eder. Zonıuldak havza· nuyorlar. - usün ava pe güze .. 

·- Sonra o .. Bu sefer harıkula· Pol Pot dönüp baktı.. ımda bugün yüksek aermayeli 9ir- Yukard& da itaret ettilim ıibi re c~zel bir süvari elbisesi, par· - Oooo.. Sizmisiniz Mösyö ketler haricinde muntazam faali· bundan evvel ıünde bin ton kö • 
fak sızmcler1 siyah bir tnyör ile Klinton.. yet ve tediyat da yok dereenı bü- mür iıtihıal odip ve bu bin tonu 

' ve bn rnda... . yük bir dert ve hakikati söylemi' "Ik rmak irin de mutlaka en azı 

- Altın sarısı rınçlarını mcyda.· 
nn çık rncalt bir vazıyettc yana a· 
tılmı~ bir !npka ile değil mi?. Hep 
böyledir zaten .. Anlat .. 

- Gayet iyi bir binici.. Altın· 
daki at Offcnbah'm bir beateai ile 
he.mahonk olarnk.. Hoffmann hi • 
hikayelcrİ:li hiliycr ır.usun?. Bü· 
yük annem, ben küçükken piyano· 
da '.;«ltı.rdı .•• 

- Ben büyük annemi tanıma· 
dım .. 

· - Bunlnrrn besteleri harık-Jla· 
de güzeldir .. Mcaell\ b k "rrüzel 
gece, ey ıışk gcceıi, ıermest :ıuşla 
rımıza gülüm•e ı .. ..,, 

- Scnra?. 

- Sonra, oyun bitince locasına 
koştum .. Hcı· halde ko ., "<l' 

l'b B raıK ı ım 
ga.ı a.. ana gtildüT.u"nu" h l • ~ atır ı • 
yorum .. Sonra, arkamı d'" . 

.. I 1. B" 1. onınemı 
soy et ı . . ır ıızmctci kız clb" . • · ısesı· 
ni değigtirmcaine yardım ediyor • 
:au. Pudrn kutuları, duçlak boyala
rı, <ıtılmış elbiseler, ·ımmc;ılnr ara
sına dine ve metafizike r.it kitap
lar buldum. Bir duvarda filozof
ların, bir duvarda da palyaçoların 
tre:simleri VE1rd1. Bunlarm kimlerin 
reniı?:lcri olduğunu sordum. An
lattı: "Şunlar, dedi, bir palyaço o· 
lan Schelline' i istisna edersek fi
lozoflar ve ~unlnr dn, bir filozof 
olım Charlot müateına palyaço • 
lar,, Brovni~r. ismini taşıyan haı· 
hı ve yı-tıc: bir !cöp~k bana hav· 
laman:r k ncznketini gösterdi. Orta 
Jıkta bir 1'7olonya , çiçek, kadın ve 
ahır kokusu v:ırdı. Uyuyor musun? 

- Hayır. Anlat. "Bir ahır ko· 

kusu vardı,, dedin?. 

- Gece yarısı olmuştu. Mon· 
parnaıa gittik, içtik, danaettik •.• 

.Jki saat mi, üç saat mi bilmiyo • 
rum .. Sonra onu otomobille evine 
götürdÜm.. Otomobil bana çok 
hızlı gidiyor gibi geldi .. Ba~mı o
muzuma dayamıştı. Bana, büyük 
annem gibi Hoffmann'm !iirlerini 
okuyordu ... 

Pol Pot sustu. Etrafına bakın· 
(Jr. Bir !köşede sun'i çiçekler var • 
·dı. Duvarlarda, solmuş renkli re• 

Genç hakim bu adnmın elini l ~ ~ 
o urum. 1300 amele çalıttıran Kilimlinin 

ııktı, ve Qordu: . . D k k 
- Müddei umumi beyin bizim . er,me çalma üçü . ma· çok zengin maden ocakları bet al· 

l d . 1 . d . . dencilerin ve bir iki ecnebi §İr - tı aenedenbeeri tedrici bir ıurette apar ımnnın mcr ıvcn en.n e ıtı 
ne?. ketinin piyasada iaimleri bile yok aydan aya günden ıüne dura du-

Kll'nton tuh gibidir:. Böyle aradan çıkmıt veya ra en nihayet büıbütiln·durdu, O· f tuhaf güldü, 
çıkmak ü:ı;ere bl.llunan miie11eıe • radaid maden idareıi de maıari .. 

- Bize mi geliyordunuz? • 

- Hayır, lumbago haıtalığına 

tutuldum, mösyö Kauu'ya gidiyo· 
rum, nmma !nkm kimaeye aöyle -
meyiniz ricn ederim, duyarlarsa 
fena olur.. · 

Pol Pot gülümacdi: 

- Evet, vakıa lumbagosu olan 
bir insan yarışa girerse kazana • 
maz &hıma, bu bir der~e daha 
terfi ederek temyiz mahkemesi 
müddeiumumisi olmanıza mani 
olmaz.. a 

Mösyö Klinton ~apkasını çıka

rarak, boyalı saçlarından süzülen 
kirli terleri sildi. Pol, bu hiç bir 
mana ifade etmiyen yüzü aeyre • 
diyordu. Bu müddeiumuminin ha· 
kikaten mi.nasız bir yüzü vardı .. 
Haniya nerede ise, insan, diz ka
pağını açıp üstüne bir gözlük koy· 
::::-. Möoyö Klinton'un yi.izünden 
daha ifadeli bi)· çehre elde ct.mi9 
olurdu. 

- Bülün Pariı doktorlarını 
gezdim en "t h 1 .. ' mu e auıs ara mura· 
caat 't' f l .

1 
e. ı:n, ayda ctr.•ed:.. Elek-

' rı c masajları mı dersiniz, "x,, 9u· 
atımı de · · 
N 

rıınız, neler yapmadım?. 
e lcadar sıı .. h' I . . ";:e ıı erı v~.sn hep• 

··~· ' ıne E:l..m1 . llir ıu·· rı ·· . ·ı 
d :~ U lYl CJC!I!C· 

, .... 1 •• 

-Ya timdi?. 
Müddeiumumi, 

rak: 
nc:ıini alçalta· 

- Sizin üstünüzdcki"katta d • 
di, papas Kaaau isimli birı' ot' e uru. 
yor .. 

- Evet, biliyorum .. 

(Dcı:amı var) 
MlmUllllllllltttmlllnlllllllllllllllllltl1 111 lflllUlllUlllllllllllllll fil 11111 1111 ıııııuıuıı 

Kumarda cilrmü meıhut 
Kasımpaşada Bilal kaptanm 

gemisinde tayfa Tabir bahriye 
caddesinde Hüsamettinin kah\·e
sinde kumar oynarken cürmü 
meşhut halinde yakalanmışt;r. 

lcr ameleye, tüccara ve devlete fatınr çikaramıyarak devletin za • 
gırtlaklarına kadar borçludurlar. rarını mucip oldu. 
Bu ocaklarda aylarca, hatta yıllar· 
ca çalıfıp da istihkaklarını alamı· 
yan zavallı amele ve memurların 
meydanda olan çok dütkün vazi· 
yetleri yürekler ürpertecek kadar 
hazin ve acıdır. 

Diyecekıiniz ki aylarc& para a· 
lınmıyan madenlerde amele niçin 
çalıııyor? Ne yapım? Başka yerde 
iı bulamıyan ve yahut kendi mev• 
kiinde yüksek ıermayeli imtiyaz • 
lı şirketi olmıyan yerli mıntaka 

halkı bilmecburiye madenci ve ya• 
hut küçük ve hiç ıermaycıiz bir 
keıeci taraf mdan işletilen ocak· 
larda hayatını kazanmak maksa .. 
dile didinmek ıstırarında kalıyor· 
aa da bunlardan da para alamı • 
yarak peri9an oluyor. 

Meaela, bundan yedi ıekiz ıenc 
evvel günde bin ton kadar maden 
kömürü yapan Zonıuldağm iki 
kilometre 9arkında ve sahilde Ki
limli madenlerinde bugün bay -
kuılar ötüyor. Belki buradn bir 
ıual hatırımı:ı;a ıelecek. Acaba 
kömür damal'ları mı bitti? Hnyır, 
ne münssebct. Asri teıisata sahip 
..-e :ıcrmayedar bir ~irket tarafın· 
dan imalata başlanıldığı takdirde 
evvelki miktarın birkaç misline 
iblağı için hiçbir mani olmadığını 
fen adamları söylüyorlar. Maatte· 
e11üf Kilimlide imtiyazlı ve faal 
bir §irket bulunmadığından ve E· 
reğli §İrketi oradaki muntazam 
faaliyetini birkaç aene evvel ter· 
kcttiğinden bugünkü durgun ve fe 
c.i vaziyeti meydana geldi. Kilim· 
lıde velev küçük mikyasta da ol· 
sa beş altı senedcnberi csbak ma· 
den müdürü mühendis Naci bey 
tarafından 226 numaralı Babanza 
de ocağının imalatı elli tondan 
yüz tona kadar kömür çıkarılmak 
ıuretile devam ediyordu. 

Bu zarara maruz olan en ziya • 
de Kilimli ahaliaidir. Kilimli hal .. 
kından birçoklarile görü,tüm, ge• 
çim vaziyetlerinin çok feci oldu -
ğunu yana yakıla anlatıyorlar. Ki· 
limli oldukça küçük bir kuaba 
olmakla beraber seçen ıeneye ka-

dar köy olarak idare edilirken ıe· 
çen senedenberi nahiye merkeezi 
yapılmı,tır. Kilimlinin mevki, 
manzara ve havuı çok süzeldir. 
Şimdiki çalıtkan nahiye müdürü 
izzettin Bey bütün varlıiı ile na· 
hiye merkezini imar etmek arzu • 

ıunda iıe de halen hiçbir iktısadi 
faaliyet eıeri olmıyan bir nahiye 
hangi menba ve imkanlardan iıti· 
fade edilerek canlandırılabilsin. 
Halbuki Kilimli madenleri. ada -
makıllı işletildiği takdirde bir çok 
kazalarımızın fevkinde umran ve 

irfan faaliyetine pek az zaman 
zp,rf ında mazhar olmaaı için hiç 
bir mini mevcut değildir. Sineıin
de kara elmas yatan buranın iı· 
tikbali ne zamo.n olıa parlıya.cak· 
tır. Fakat aönül istiyor ki buaün· 
kü neail de bu tabii ıervetlerden 
istifade etsin. Buaün Kilimlide 
(Gelik) (Üzülmez) ve Kozlu o .. 
cakları kadar ola un faaliyete sev • 
ketmek hükumetimizin yüksek him 
metine bağlıdır. Yani Kilimli hu· 
dutları dahilindeki bütün ocaklar 
imtiyazlı ve faal bir tirkete veya 
hükumete devredilmedikçe zaval 
lı Kilimli kendiıini ölüm yatağın· 
dan kurtaramıyacaktır. 

Jlyaa Rami 

Buraa Halkevinde 
Bursa Halkevi kadın ve er· 

kc~ler için ayrı ayrı musiki 
dershaneleri açmıya karar ver· 
miştir. 

• 
Izmirde 

Museviler Beneberlt 
adını da 

de lşllrecekler 
lzmirde Musevilerin Türkç• 

ib• 
konuşmaları, Fransızcayı ve 
rani dilini bırakmaları y.oı~ad: 
faaliyete geçen Musevi muoe t' . e ı 
verlcri Sulh ve teavUn ceaa•Y it 
namında bir cemiyd de te• 
etmişlerdir. Bu cemiyet ile St' 
neberit cemiyeti idorc heyetle"' 
rinin tensibiyle Musevileri TOrk; 
çe konuJmıya teşvik etmek f 

Fransızca, İbranice görD§mektt~ 
mencyleruek üzere bir te_şekkil 
vücuda getirilmiştir. 

lzmir vilayeti (Sulh ve tea•Uo 
cemiyeti) isminin iyasi bir ~·
naya delalet elliğini nazarı d•

1
r. 

kate alarak bunun tebdilini • 
kadarlara bildirmiştir. (Sulh fe 
teavün c miyeti) nin ismi cr•r 
dım ve kardetlik cemiyeti) ııe 
kalbedilmiıtir. 

(Beneberit) cemiyetine gelin'' 
Türklükle hiç alAkadar olmıy!, 
bu ismin de Türkçeleıtirilecei" 
ni lımir &atetelerl yazıyor. 

lzmirde yeni bit 
cami yaptırılac~ 

lzaıirde Alsancak mıball~ 
balkı, mahallelerinde bir cıt 
yapılmasını istemişler, C. H. r 
lzmir vilayet teıkiJitı reiıi tf' 
cim Muhittin Bey EYkaf um-t 
müdürü Rüştü Beyin lımlrv 
bulunduğu sırad kendiıiyle ti' 
m11 ederek bu arzunun yert' 
getirilmesini temin etmiıtir. ~ 
rarlaıtmlın ıckle g&re Ev~ 
idaresi Alsancak mahalleli.
güzel bir cami yaptlracakbr. 

Halk da Evkaf idıreaİDİD ~ 
receii plin dahilinde ca-" 
yanında bir imam evi yıptd' 
caktır. 

Izmlrde hal 
lzmirde mezarlık ba§ı mevki' 

inde Evkaf idaresine ait anaı.; 
OıtUne Evkafça bUyUk •e al 
bir hal yaptırılması lımir bel' 
diyesiyle EYkaf idaresi ır111nd' 
kararlaıtırılmıtbr. 

35 bin nüfuslu bl!, 
kazada doktor yo»' 

Alucra husust muhablıio:ılzden : ..J 

Her ıeae olduğu gibi bu ,.,. 
de kıt tiddetle bUkUnı ıUrm~~ 
ıoğuk algınhklan ve daha .,.. 
mühlik haatnlıklar bot 161"' 
mektedir. Buna rağmen 35 b , 
nüfuslu kazamız da doktor '/~ 
h~ 1 

Her sene hayvan hastılıkl".;. 
na karşı meşkür faaliyetler _jJ 

tedbirler göstererek bayta5 
gönderen büyUklerimizin, ctar.;, 
nenlerimiıin bu hayali belı~,, 
meselesi etrafında da ebedi.,. 
yetli gözcUlüklcrini iıtcriı. _, 

.Mib:11t,.... 
Irmakta boğuJaO 

bir ihtiyar do-
Bartıo, 10 (Huıuıt) - Or ıJf 

yeri köprüsUnde bir kaza 01"' ~ 
60 yaşında bir adamca~ıs,d:f" 
olan korkuluktan ırmag• ıl' 
rek boğulmuıtur. BoiıJl•D 
vallı, fırıncı Mestan ağadır. ,; 

Mestan ağa, kaza . ak~ 
yatsı vakti, Hacı . ~~bp bet'~ 
Mustafa ism:nde bırısıyle bfil' 
her Orduyerinc alacak t~·,,I 
jçin gitmişler ve orada 6~0( kaldıktan soııra t~k!ar t,,tıf 
lerdir. Karanlık ı)·ı.ce .1111etı' 
için iki .-rkac!aş, ta.mı! e1ı ge~ 
te olan köprüden ıhtıyat ~ t1I 
miğe başlamışlardır. Fak• k yit: 
taraf korkuluklarını tutar• eli 
rllyen jhtiyar Mestan ağaııa~~I' 
birdenbire boşa gitmiş vek •,_.,.. 
daıının yardınıma vakit k ~~ 
dan umağa yuvarlanmıı • 1 

muştur. 



~lL._ Kuunuevvel 1932 

Fes 
(Btıf tarafı l inci ıa11ıfada) 

~eıa IOnra Hariciye teırifat m~
I Grtı •ıııtasiyle bUtUn davetli
.. ere ırtak mer11im bitmiı oldu· 

:~•n ~r~u e~enlerin ~er sene 
ugu gıbı büyük ünıformala-

~dkn tecerrüt etmekte serbest B ları bildirilmiıti. 
U sırada Gazi Hazretleri zi· 

r~fette bu'.u~an davelliler'.e bi;: 
bG te__, ıofradan kalkarak otelin_ 
P\'f Yu .c salonuna doğru g derken 
~ıır s't İri Abdülmelık Hamza_ 
ili Ye tesadüf etmittir. Kendisi· d: .~•calctan sıkılması ihhmalini 
b· fJnerek o.ı :ı da fesini çıkara· 
ılec-kı · · .. ı · · S f' A "' erını ıo y em:ştır. e ır 

~pt·ı . 
U rtı'!lik B. de fes'ni çıkır· 

lbıttır. 

d Gazi Hz. nin Mısır sefiri gibi 
h Ost bir mem'eket mümessili 

d•kkında gösterdikleri bu a'i ka 
•t'ı w • • . · i•n ancak memnuoıyeh mu-

cıp bir ·ı ' f b ' b' tı ı tı attan aş<a ır ma· 
. ası o'ab· ı · . ? N ı ır mı 

A ~lekim cıtesi iÜnü Sefir 
\' P!~lrnclik Hamza Bey hariciye 
r'kılıni ziyaret ettiği b:r sırada 
h 'Vfik Rüştü Bey de reis:cüm· 
~Ut fiz. tarafından sefır i n şahsı 
•kkında geceleyin iıhar cdiJcn 
~sek ilti fatı kend:s:ne hatır
~·~tır. · Eu iltifatın hususi bir 
cc:c~h eseri olduğ'uf)u İJaret 

~iştir. Vaktilt Turkiyede fes 
ıuıırken mec iste bu'.unan en 

>&~•ek zat.o müsaade ve mu· 
tcıffıkatı ile böyle fes çıkarma· 
~~ mutat o!duğunu herkes 
~· Sefir Aptiilmclik Hamza 
b, de J' evf;k R1ştü Beyin bu 
o!/~tatı kendis ini tatyip etmit 
et ~ı~nu söyliycrck tefekkür 

lbış~ır 
lp , 
l"4i..ı . 

,_ ~u~sc11in bu tarzı ccrl";yanı 
\ k ıyı ~ö.~lerirki. ortada teessür 
) leessufu muc•p hiç bir şey 
c;"~ur. Bell<i memnuniyeti mu
t P o'mak lazım gelen bir i tifat 
1tc!ır. 

ili E:ğer ortada teessür ve tees· 
~fü .. ictp .eden bir hadise olsay
A.., şuphesız bunu Mısır sefiri 
~!Pllllmelik Hamza Bey resmi 
1
' lisan ile hükümctc ifade 

~tr~i, Ayni zamanda keyfiyeti 
~dı hülcumetine de bildirirdi. 
t\llUrnelik Hamza Bey ise ne 
~huriyet bayramının crtui 
"-~' ne de müteakip günlerde 
~~ bükumetimize, gerek kcn· 
' kümetine bu meseleye le· 
ı., eder surette it'aratta ve 
'~büsatta bu!unmamıthr. 

ilk haber 
~•dan iki hafta geçtikten 
'ııa ' birgiln Londrada muhalif 
(l):ı~ fırkası natiri efklra olan 
~ )h Herald) ismindeki gaıe· 
~~1 l~'rip bir haber çıkmıthr. 
''ı trın elile tertip edildiği he· 
~-b~•nıa,ılamıyan bu musanna 
c~,i ti' cümhuriyet bayramı ge
ta,t •zi Hz. nin M111r sefirine 
~ erdiği iltifatın ıekli tama
~-~rı tahrif edilerek buna bir 
til.._~ret hadiıesi manzarası ve· 
a •ttir. 

tt111a~ habert= göre güya re'si· 
d,L. Ur Hz. Mısır sefirine baıın· 

•ı fe · k ~ ~· çı armasını ihtar et· 
~ ç ';.fır çıkarmak istemediği 
.... •fiıp ritmit, erteai gün Mı
~ •e .. 
~... h~e hUkümetçe teessüf , ,_ll .... ~ddiği için hadise ka· 
~~ ,:-,q da bir taraftan bu ha· 
~~fra akaetmiı olduğundan 
~.. 1 

ena bir teair uyandarmıı 
ır· 
~;ki bu haberin inaiiiz ga· 
~~el .. e. İ~tiıarına kadar Mııır 
dl b- enoın hiçbirinde bu tarz· 
~ ır hıdiıe vuku bulduğuna 
•tdı~~ kOç~k bir ıayia bile 

lllenaıı bulunuyordu. 

VAKiT 

nıeselesi 
( Deyli Herald ) gazetesinin 

sahte haberi neıredildikten bir 
gün glln sonra Londradan Ka
hireye Royter Ajansının bu me· 
alde çektiği teJgraf üzerinedir 
ki Mısır gazetelerinde yanlış ve 
heyecanla dediKodular meydan 
almııtı. Londradan Kahireye çe· 
kilen sahte haberin Mısır gaıe· 
teleriade intitar tarihi 12 teıri· 
ni11nidir. Demek ki Cümhuriyet 
bayramı akıammdan bu yanJıı 
haberin Mısırda inti,arma kadar 
tam 01 cört ıi!n, yani iki hafta 
geçm ştir. 

~u kadar müddet zarfında 
ne Mısırda, nede diğer bir mem· 
lekette buna benzer bir haber 
inlifar etmemiştir. Hatta Mısır 
hükumeti bile velevki yalan ve 
yanlış o'.sa da buna benzer bir 
had ise · v4uu bulduğuna dair hiç 
bir taraftan maluınat almamıştır. 

Mıaır hükümcti ve Miıır 'mat-
'buah sahte haberin intiıarı tar
zını nazarı dikkate almıt olsalar-
dı ve cu iıte icap eden soğuk 
kanlılık ile hareket etmit bulun
salardı Türkiye ile Mısır arasın· 
da bugün bir muhabere mevzuu 
o!an f u meselesi kat' i surette 
meydana çıkmazdı. 

Havasın tekzibi 
Şunu da unutmamak lbım ge· 

lir ki (Hana) ajansı mevzuubahı 
neşriyat başlar baılamaz derhal 
Mısır efkarı urnumiyesini dikkate 
davet etmiştir; bu mesele hak
kında çektii i hususi bir telgrafta 
1
'Londradan Kahireve çekilen te

lgraf musannadır. Zaten bu ha
berin yazılış tekli ve doğrudan 
doğruya Londradan Kahireye ve· 
rilişi işte Türk • Mııır münaseba
tının. gittikçe daha yakın ve da
ha b raderane bir bava içinde 
inkitaf etmekte olduğunu gör· 
mcktcn memnun olmıyan bazı 
mebafilin tertibi aseri olduğuna 
kimsede şüphe bırakmamııhr. 
l?undan dolayı bu haber ilzerin· 
de fazla tavakkuf etmiye lüzum 
yoktur.,, demiştir. 

Vakıa (Havas) ajansının bu 
tashih telgrafı Mısır gazetelirinin 
ekıcrisinde neıredilmitıe de Mı
ıır hükiimetinı n reımi gazctesile 
saraya istinat eden diğer bir 
gazetede çıkmamııtır. · 

Diğer taraftan Mısır n hüku
mete muhalif olan gaıeteleri 

ortaya ıırf mesele çıkarmak gay
retile bu iti · körüklemeye koyul· 
muılardır. Bu neıriyatın hedefi 
şu idi: Güva M111r ıcfiri hakkın· 
da hakareti mutazammm bir 
hadise olmuş, bu hadise teessüf 
beyan edilerek kapahlmıf, ancak 
bu meselede Mısır sefirinin şah
sı değil, Mısır milletinin haysi· 
yeti mevıu bah ismiş! Onun için 
M111r sefirinin iti kendi şahsına 
matuf bir mHele gibi telakki 
ederek hüb ümctine sormadan 
kapanmış o '. ması doğru olamaz· 
mış. Bunun için siyasi teıebbü1at 
yapmak lizım gelirmif. 

enaleyh bizim ıefir de bu yolda 
harakct etmeli idi. ,, 

Nekadar yersiz ve manasız bir 
teıbih ve mukayese olduğunu 
izah etmeğe hacet olmiyan bu 
gibi neşriyat ta ıösterirki it ar· 
tık çığırından çıkmış bulunuyor
du. Londradan bir telgraf çeke
rek Türkiye ile Mısırın arasını 
açmak maksadile tahrikit ya
panlar muvaffak olmuf a-örünft· 
yorlardı. 

Harekete geçtiler 

itle ancak bundan sonradır ki 
Mısır hükümetinin harekete geç
tiğini görüyoruz. Bu hareket ip
tida Mısır hariciye vezirliği ta
rafından Mııırın Ankara sefiri 
o!up hadisede ıahsı mevzuu bah
ıofan Abdfilmelık Hamza Bey~ 
den malumat almak iıtemek su· 
rctiJe vuku bulmuştur. Ve anla~ 
ıılriığına göre Mısır sefiri "vakıa 
şöyle bir hadise oldu , fakat 
bundan dolayı bana teessüf be
yan edildi, mesele kapandı,, tek
linde cevap vermiıtir. Bundan 
sonra Mısır hi1k6mcti Ankaraya 
3 kinunuevvelde gelen 2 L teş
rinisani tarihli notasını yazmıştır. 

Görülüyor ki badiıe olarak 
tasni edilen muelenin YUkuu 
t~rihile Mısır hükumetinin teteb· 
bPıü arasında tam yirmi üç gün 
geçmiştir. Teıebbüsün bu ka
dar geç olması ve Mııır se· 
firinin arzusu ve kanaati hilafına 
vukubulmaaı da göıterir ki itin 
içinde mutlaka yoktan bir mes· 
ele çıkarmak gayreti Yardır. 

Bununla ~eraber hadiıenin 
alacağı ıekil hükuınetimiıin ce· 
vabi notasının Kahirede tellkki· 
St tarzına bağlıdır. Onun için 
bu meselenin iki memleket mil• 
naaebatıaa yapabileceii tesir 
hakkında ıimdiden kehanette 
bulunmak do~ru • deiildir. 

Aşhaneler ve balo 
Halkevi içtimai muavenet ıu

besi idare heyeti dün akıam bir 
içtima yapmış, iki rün evvel 
yazdığımız gibi açılacak aşhane
ler ve ıubatta verilecek içtimai 
muavenet balosu hakkında gö
rüşülmüttür. 

Şubenin vereceği balo senenin 
en büyük balolarından biri ola· 
caktır. Baloda yerli maldan ya
pı?mıt elbise müsabakaları yapı
lacaktır. BaıvekH lımet Paıa 
Hazretlerinin baloyu himayeleri
ne almaları rica edilecektir. 

Edlrnede kurtlar 
Edirne, 10 ( A. A. ) - Uzun 

lcöprüden ıelen• haberlere göre 
Havranlı, <,;avuş!u ve Süleyma
niye köylerinin yollarında kurt· 
lar pusu kurmaktadır. Bir köylil 
elindeki tüfeğale canına zor kur
tarmıştır. Uzunköprünün orman· 
hk sınırJarı içinde bu:unan bütün 
köyleri korku almıştır. 

Bu tarzda neıriyat yaparkep 
vefd gazetelerinden biri ıayan 
dikkat olarak bir misal getiri-
yor ıöylc diyordu; Gorgulof suratlı herif 

- Geçen sene lskenderiyede Fransanm Nansi tehrinde ga-
Avusturya sefiri denizin dalgalı rip bir hadise olmuıtur. 
bir zamanında vıpura binmeğe Geçenlerde bir kadınla bir 
teıebbilı etmittir. Orada bir mı· erkek sokakta bir münakaşaya 
sırlı memur kendisini menettiği lutu:urlar ve yavıı yavaı kıııtar· 
halde sefir gene binmekte israr d 
etmiıtir. Bu atrada sefir ile me- lar. Nihayet ka m erkeğe: 
mur arasınc!a itişıp kakıtma ol- - Eh anladık, Gorrulof su-
muıtur. Sonra hükumet tee11ü- ( rath herifi 
füaü beyan etmiı; fakat sefir ı Der. Adam bu ' ·Gorgulof su. 
bunu şahsi bir mesele telakki ratlı,, sıfatını kendisine hakaret 

k ı talikki ederek mahkemeye mü-edemiyere ., bana şöyle bir r t d k d 100 f •-
' d . racaa e er ve a ını ran" 

v~k adan olayı bu tarzda bır 1 para cezasına mahkum ettirir. 
tee11ür beyan edildi ne yolda ha- Bu surette "Gorıulof,. ismi 
reket edeyim?., diye hliküme- Franıız adliyesince bir hakaret 
tinden talimat iıtcmitlir. Bina· sözü olarak kabul edilmit oluyor. 

Sayıfa 9 .. 

Tasarruf ve yerli malı 
haftası yarın başlıyor ', 

(Baş tarafı l inci sagıf ada) 

Bir hafta müddetle radyoda ta
sarruf 've iktısat hakkında kon· 
fennslar Yerilecek, hütün mek
teplerde çocuklara' tı1arruf ve 
iktıaadın faydaları anlatılacaktır. 

"Üçüncli tasarruf ve yerli ma· 
la haftası,, aynı zamanda üzüm, 
incir, fındık ve portakal haftası 
olarak kabul edildiiinden bu 
hafta içinde kahvelerde, lokan
talarda çay, kahn, lokum, kom· 
posto yfrine, üzüm, incir, fındık, 
portakal gibi kuru ve yaş ye· 
mitlerimizin yenmeıini temin için 
icabeden tedbirler alınmıthr. 
Memleket yemiılerinin iç pazar
larımızda sürümünü arttırmak 

için Türkiyede ilk defa olarak 
yapılacak olan bu tecrübenin 
rr.uvıffakıyetinde halkımızın mü· 
him bir rol oynayacağı şüphe· 
sizdir. 

Geçen sene ıonunda Türkiye 
bankalarında 38 milyon lirayı 
bulan k üçlik tasarruf hesapları 
yekununu en kııa bir zamanda 
50 milyon liraya yUkseltmek için 
çahıılmııtır. 

Türkiye, az, az fertçe tasar
rufların bankalarda biriken yük
sek yekulilarına muhtaç bir mem
lekettir. itte onun için bu hafta 
kumbaraıı olan vıtaudaşlar kum· 
baralarının içinde kaç para bu
lunursa bulunıun bankaya götü· 
rüp botaltmah Ye hali vakti ye· 
rinde olan, fakat henüı bankada 
bir tasarruf hesabı olmıyan va
tandaılarımıı da muhakkak bir 
tasarruf hesabı açmalıdır. 

Gökten yerli malı hecUyeai 
yatacak 1 

Milli iktısat ve tasarruf cemi· 
yeti lıtanbul şubesi üçllncü ta
sarruf ve yerli malı haftasında 
ipekli mendilden yapılmış küçük 
paraıUtlerle yerli malları hediye
cikleri yağdıracaktır. Bu hediye
ler 16 kinunuevvel 932 ~uma 
günü saat on dörtten itibaren 
Kadıköyünde iskele kumluğuna, 
Iıtanbulda Beyazıt meydanına, 
Beyoilunda Taksim meydanına, 
Üsküdarda Doiancılar park ve 
m~ydanına atılacaktar. 

Hava müsait olmadığı takdir· 
de hediyeler cumadan sonn ilk 
müsait havada atılacaktır. Bu 
hediyeciklerin baz.ılanmn içinde 
mühOrlü ve imzalı puıulacıklar 
çıkacaktır. Bunları milli iktısat 
ve tasarruf cemiyeti lstanbul şu
besine ibraz edenler aynca nu· 
maralarına isabet eden büyük 
hediyeleri alacaklardır. 

Bu hediyeler 20 kanunuevvel 
932 tarihinden ayın sonuna ka· 
dar Istanbulda dördüncü Vat<ıf 
hanı üçür.cü katta Ticaret Oda
sında her gün saat ondan on bi· 
re kadar milJi ikltsat ve tasar· 
ruf cemiyeti riyasetinden numa· 
ra!arı ibraz edenlere verilecektir. 
Bu müddet zarfında hediyelerini 
almayanlar, hediyeleri cemiyete 
teberrü etmiş sayılacaktır. 

Tatlı bir müsabaka açıldı 

Milli lkhsat ve Tasarruf cemi·' 
yetinden: Milli ikhaat ve tasar· 
ruf cemiyeti, 12 Kanunuevvelden 
18 Kinunuevvele kadar devam 
edecek olan üçüncü tasarruf ve 
yerli malı haftasında yerli mah· 
sulümüz bulunan üzüm, ır.c• r, 
fındık, badem, ceviz, portakal· 
dan yapılacak pastalar, gatola r, 
kekler ve saire yapanlar arasın
da bir müsabaka açmışhr. Tat· 
Jıcı, muhallebici, helvacı, tekerci 
pastacı, lokantacı, aşçılar ile er· 
babı merak ve aile hanımları 
iıbu müsabakaya iştirak edebi· 
lirler. 

Müsabaka ikiye ayrılmıştır. 
1 - Eınaf arasında birinciye 

madalya, ikinciye diploma 
2 - Halk arasında birinci ve 

ikinciye birer koıtümlük kumaş 
Yeya yerli malından birer bedi· 
ye verilecektir. 

Müsabakaya iıtirak edenler 
15 KinunucYvel Perıembe g iinü 
saat dokuz buçuktan itibaren 
hazırladıkları ıeyleri Cagaloğ· 
]unda Halkevi merkezine geti
recekler, saat tam üçte Juri 
heyeti tarafından birinci ve 
ikinci intihap -ve tefrik edile
cektir. 

Herkes serbest gezip göre· 
ceklerdir. 
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Tarihi evrakın 

tasnıfı için 
Ankara, 10 (Hususi) -Tarihi 

vesikaları bir araya toplamak 
ve tetkik etmek vazifeıile teıkil 
o!unacak komiıyona ait karar
nameyi Vekiller heyeti tasvip 
etti. Komisyon, ayda 1 SO lira 
ücret alacak bir reis ile üçer 
lira gündelikli üç iıa ve ikiter 
Jira gündelikli on katipten mü
rekkep olacaktır. 

Fubş tallmatnamesl 
değişiyor 

Ankara, 1 O (Hu ıuıi) - Dahi· 
liye vekiletiıin fubtun men'i ta-
limatnamesinde bazı tadillt ya
parak sıhhi muayeneye tabi OJU· 

ayyen yerlerde umumi evlere 
tekrar mUHade edileceii anla
tılmaktadır. 

GUmrUk mfltebassısı 
Ankara, 10 (Hususi ) - Güm

rüklerimiz için çağırılan müte· 
h1111s AnkRradaki tetkiklerini 
bitirdi. Yarın lstanbula hareket 
ederek ora gümrüklerinde tetki· 
kat yapacaktır. · 

Siirt mektupcusu 
Ankara, 10 (Huıuıi ) - Gö· 

rQlen lüzum Ozerine Sirt mek· 
tupcusu Atıf B. vekilef emrine 
allDmJtbr. 

Adliye intihap 
encllmeni 

Ankara, 10 ( Huıuıi) - Ad
liye intihap encümeni ayın yır• 
misinde toplanacaktır. 

Derleme defterleri 
basıldı 

Ankara, 10 ( Huıusi) - Dil 
derleme defterlerinin basılı an. 
muneleri Ankaraya gelmiştir. 

Uskildardakl hastane 
ve tamiri 

Üıküdardaki Zeynep Kimil 
hastanesinin tamiratı devam etmek 

tedir. Bu ayın nihayetinde tami· 
ratın biteceği tahmin edilmektedir. 
lielediye reis muavini Hamit B. 
dün bu hususta demiştirki: 

- Hastane teşrinsanide açala
caktı. Fakat t~mirat tahminden 

fazla tabıiaata luzum gösterdi. 
Bunun için bütçede fasaldan 
fasıla nakil yapıldı. Hastane ha· 
Jen tamir edilmektedir. Şubata 
doğru açabileceğiz. Hastaneye 
luzumlu olan etya sabn ab11-
maktadır. 



Sayıfa 10 

Hitlerciler pek nazik 
bir mevkide imişler ! 

Reisler birer ikişer mevkiden çeki
liyorlar, vaziyetleri fe~alaşıyor 

Berlin, 10 (A.A.) - Malüm 
olduiu veçbile Hitleı'in bıılıca 
muavini olan M. George Stra
sser 3 hafta mezuniyet iıtemiş .. 
tir. Mumaileyh, bu mtıddet ur• 
fında her tnrtü siyasi faali yelten 
istinklf edecektir. 

Bu muYakkat çekilme, bütün 
.siyasi mahfilleri iıgaJ etmekte 
ve bu mahfiller buna büyük bir 
ehemmiyet atfeyJemektedir. Bu 
hadisenin, müfrit miliiyetpeıver• 
ler fırkasındaki noktai nazar 
ihtillfıom bir tezahürü telikki 
olunmaktadu. 

Hitler, bu anc kadar timdiye 
kadar fırka arkadaıtarı arasrnda 
tam bir inzibat mubafHasma 
muvaffak olmUffur. 

Fırkanın en nafiz 11aıındıa 
olan Ye fırkada mllbim bir mev· 
ki İffal eden M, StralHrin bu 
karan, Nazi fırkasının geçirmek
te olduğu buhranı arbk iaklr 
edilmiyecek bir ,ekle ıolcmak
tadar. 

M. Straaserin talebini HitJerin 
maruf muavinlerinden evvel M. 
Federin milmasH bir çeki takip 
e~miıtir. 

Bu sebeplere binaen fırkada 
Yaıiyetin tenuubuna merakla 
intiıar edilmektedir. 

Fırkanm M. Strasser gibi mu
tedil temaySlde bulunan diğer 
reiılerinin fırkadaki mevkilerin
den çekileceklerine dair b;r şa· 
yia çıkmııbr. 

Billıaua Nazi f1rkası nın ıen
dikatiıtleri temsil eden Raicbstar 
reisi vekili M. Stochr' den, Mü
nihle fevkalade nufuıu olan mi· 
ralay Hirl'den, Raichstagdaki 
Naıi parllmento grupu reisi M. 
Fıiçk'den babso!unmaktddır. 

Bu zevatın battı hareketleri, 
mutedil tamayü"ita sahip zeva
tın muvakkaten iktiyatkar bir 
vaziyet alaııya ve fakat icap et· 
tiii zaman katiyetle müdahale 
etmiye azmetmit olduklarıoi gös
termektedir. Binaenaleyh iki te
mayül arasındaki ibtilifm yakın
da had bir tekil almau ihtimal 
haricinde deiildir. 

Siyasi mahafil, Nazi hareketi· 
Din 91mcliye kadar katiyen böyle 
uzik bir Yasiyete diltmemit ol
duğu mütaleas.ndad1r. 

Bulgar Kralının bir nutku 

Parlamentonun açılışında Kral 
memleketinin vaziyetini aniaffı 

Sofya, 10 {A.A) - Kral Bo
ris, parlamentonun açıllflnda o
kuduğu nutka meclis tarafından 
verilen cevabı, kendisine takdi· 
me gelen meb'uılardan mürek
kep bir murahhas heyeti kabul 
ettiği ~ırada kasa bir nutuk ıöy· 
lemit Ye bilhassa demiıtir ki: 

"ikbaadi ve mali vaziyetin yal· 
mz Bulgariıtanda deiil, fakat 
bu kadar vahim bir kararsızlıkla 
h" ı.· ıç fl1' •akitte kartılaşmamit 
olan dOnyanm hemen hemen her 
tarafında ~_!l.ll. iz.tiraplı bir halde 
~eYam ettıp~ büytllc bir endife 
ıle g6rmekteyım. Bu YU.iyet hü· 
kametin ve parllmentonun 'dik
katini çe"en ehemmiyetli nı • 
•-ı . b" . • L!ı es~ 
ac um ınnı tq.W etmektedir 

Bu vazjyete bir bal çareai b~l
mak için 1arfedilen gayretler 
sayesinde memleketin kuvvet&eri 
niıbetinde memnu11iyeti mucip 
neticeler elde edileceğini ünıit 
ediyorum. 

Bulgaristan, gerek ikbaadi ve 
mali sabada kalkınıp lcunetlen· 
me ve gerek sulh ve sükun için· 
de ilerleaıe i~inde berşeyden 
evvel kunetli, hızlı Ye en mns
tacel ihtiyaçlara uyrun bir faa
liyet gösterilmesinebel bağla
maktadır. 

Bir parlamentonun bu kadar 
ehemmiyetli ye milletin mukad· 
deratıni ali.kadar eden bir vazi· 
fe ifası vaziyetile karıılaıması 
şimdiye kadar pek seyrek ola· 
rak g6r6lmUtt0r. ,. 

Bu aftzlerden sonra kraJ, va• 
tana kartı olan vazifasini Ye 
tarihi vazifesini müdrik bulunan 
millet vekillerinin haiz bulunduk· 
lan bu yükıek vazifeyi ifa huıu· 
Andiıl milletin kendilerine gh· 
terditi emniyet ve itimadın hakh 
nlduj'unu ispat edeceklerinden 

emin o!duğunu söyledikten son· 
ra akalliyetlerin danyarun her 
tarafında tesir yapan zorluklar1 
yenmek için birlik, irtibat ve 
ahenk zihniyetine her zamankin
den ziyade tabi olmaları zaruri 
bu1uoduğuou ebemmİJ•etJe kay
detmiştir. 

Kral nutkuna fU ıuretle de· 
Hm etmiıtir : 

.. Milletin zindeliğini korumak 
ve iktiudt cihetten zaif bir 
mevkide bulunan halk sınıflarına 
yardım etmek için bir takım 
fedaklrbklara katlanmak, tesirli 
tedbirler almak 111akut ve man· 
bki taaarraflarda ba!u:ımak ve 
akla UfiUD bazı ıslahat yapmak 
elzem bulunmaktadır.,, 

Kral. barict siyasete de te-
mas ederek, ecnebi devletlerin 
hepsi ile dostane münasebetler 
IDeYcut olmuıodıa ve memle· 
ketin takip edilen ıulh •e anlaıma 
liyaseti sayeslnde emniyet ve 
muhabbet kaıanmasmdan dola
yı millet vekillerinin duyduğu 

me•auaiyete kendisinin de işti· 
rak clliiiai a6ylemif ve nutku· 
au '11 suretle bitirmiştir: 

.. Milli meafaatlanmıza uygun 
olaa bu ıiyaıette inbina kabul 
etmez b" ır ıurette de•am ede-
ceti2. Be,nelmilel mesai iştiraki 
iyi k~m~1uk mnnasebctleri, sulh 
ve sokun =lerini gOden her 
tfirJft tqeb ere mltevazi kuv
vetlerimizle Ylrdım ~dece~iı.,, 

BDy ilk seferler 
Sydoey, 10 ( A.A) - Alman 

tayyarecilerinden Hana Bertran, 
6 buçuk günde Avrupayı var· 
mak üzere puarttsi iÜnü Port 
Danioden haraket edecektir. 

Mumaileybc lord Ailen refa· 
kat ve muavenet edecektir. 

YAKIT 11 Klounutnel 1932 

lngillzler 
t;ok cesaretli bir iştir, 

Son posta ile gelen Avusturya· 
nın en tanınmış gazetelerinden 
"Noye fraye Prese,, bütün dünya· 
da alaka uyandıran İngiltere • A· 
vusturya maçının tafsilatını, A • 
vusturyalılarm goruıune göre 
mütalealar1a esaslı surette ve u· 
zun uzadıya yazıyor. 

"Şerefti mağlubiyet,, serlevha
sını taşıyan ve esaslı teknik bilgi· 
nin mahsulü olan yazı, ~öyle başlı· 
yor. 

"İngiltere, nihayet büyük mü -
cadeleden galip olarak çıktı de · 
mek .. Fakat, Avusturyayı, lspan· 
yayı yendiği gibi 7 - 1 şeklinde 
kat'i bir mağlubiyete uğratamadı. 
En müptedi bir futbolcü bile, A
vusturyanın 3 - 4 yenildiğini işi
tince, gayri ihtiyari şöyle diyecek· 
tir: "Bu, bir tesadüf eseridir. Te· 
sadüf bu şekilde olmıyabilir, neti· 
ce, 3 - 3 yahut 4 - 4 beraberlik 
olabileceği gibi 4 - 3 İngilizlerin 
yenilmesi §eklinde de olabilirdi. 
Çünkü, Avusturya, lngiltere ile 
ayni kuvvette ve kıymette olduğu· 
nu göstermiştir. ,, 

Okuduğunuz bu satırların, 

mağlubiyeti örtmek maksadile ya
zıldığını sanmayınız. Bu bir haki
katin ifadesidir. Eğer maçın ya • 
bancı bir sahada, memleketimiz· 
den çok uzak bir memleketin 
toprağında, müsait olmıyan bir 
mevsimde yapıldığını dü!ünürse· 
niz, kendiniz de İngilterenin fut· 
boldaki yüksek tef evvüku zamanı
nın artık geçtniş olduğunu kabul 
edersiniz. 

Avusturya takımının, İngiltere 
takım:ı.;dan kat kat mükemmel 
oynadığı muhakkaktır. Ve Avus· 
turyalıların bu maçtaki oyundan 
daha yüksek derecede oynadıkla· 
n da vaki olmuftur. Avusturya 
takrmının bu maçı sakatlanan i
ki oyuncu ile yaptığı, bunlardan 
bilhassa V ogelin, evvelce sakatla
nan ve daha yeni iyi olan ayağı
nı korumak vaziyetini hissetmesi 
dolayısile, 'kendisinin hakiki ka· 
biliyetini gösteremediği göz önün· 
de tutulmalıdır. Gşvaydl de, her 
.zamanki kabiliyetini gösterebile -
cek vaziyette değildi. 

Maçın oynanıf tarzı, takımla

rın vaziyeti hakkındaki müşahede 
ve miitalealar, Avusturyanm kat'I 
bir muzafferiyet elde etmesi ihti
malinin de çok kuvvetli olduğunu 
tesbite yaramıştır. Bu itibarla, A
vusturya ve bütün orta Avrupa, 
bu netice ile öğünebilir. İngilizler, 
"Britanya aslanına mağarasında 

karşı koymak, çok cesaret istiyen 
güç ve tehlikeli bir şeydir,, diyor
lardı. Bundan Avusturyalılar çe
kinmemiıler ve bu işi başarmışlar 
dır. 

Artık, lngiltere, şnhane inziva· 
sını terkebnek mccburiyetincledir. 
Kendisini, elde ettiği netice ile 
buna icbar eden orta Avrupa fut
bolcularına karşı, İngiliz takımı, 
hundan sonra dudak bükemez. 
Şimdi, bu maç neticesinde sarsın
tıya uğrıyan itibarını tarsin için, 
orta Avrupa futbolcularıla tekrar 

~----------~-----sedecektir. Kendi toprağında, 
ancak bir ıayı farkla muvaffak o· 
lan biT takım, bu vaziyette kalmıf, 
demektir. 

İngiliz takımı, Avusturya takı· 
mını kendi memleketine çağırır· 
ken, onu esaslı surette hırpalamak, 
kat'i bir inhizama uiratmak ve 
bu suretle orta Avrupa futbolcu· 
}uğuna ağır bir darbe indinnek 
gayesini takip ediyordu. F &kat, 
Avusturya, bu orta Avrupayı, ıe
refle temsil etti. İngilizler, dü· 
şündüklerini yapamadılar, bilikis, 
bu maçla Avusturya ve dolayııile 
orta Avrupa futbolculuğunun pa· 
yesi yükseldi. Avusturyalılar, İn
gilizlerin gururunu zedelediler!,, 

Maçın taf•ilatı 

Maç ba§laymca, topa ilk vuru· 
şu Avusturyalılar yaptılar fakat 
ayni dakikada topu kaptırdılar. 

lngilizler hücuma geçmiılerdi. Bu 
hücum Avusturya muavinleri ta -
rafından kesildi. İngilizlerin hı
zına mukabil A vusturyalılarda bir 
tutukluk görülüyordu. Bunun hat· 
bca sebebi Avuıturyalılarm çok 
sinirli olmalarıydı. Maahaza da
kikalar ilerledikçe Avusturyalılar 
büyük rakiplerinin hiç de kendi • 
!erinden b~ka türlü bir , maJıluk 
olmadıklarını anladıkları i çin si
nirlerine hakim ollnıya bqla:mıı
lradı. Bununla beraber Avu.turya 
muhacimlerinin ayaklarına. geçen 
bir iki fırsab mükemmel bir maç 
yapan İngiliz orta muavini Hart 
meharetle kesiyordu. Avuaturya
lıiarın hücumları pek tehlikeli gö
rünmüyordu. Sıkı bir lnıiliz hü
cumu Avuaturya müdafile~i tara
fından atlatıldı. Bu arada Avus· 
tutya kalecisi Hiden müdafiin 
yolladığı bir arka pasını kaçıra· 
rak İngilizler lehine bir kornere 
sebebiyet verdi. Top Aruıturya 

kalesinin tam önüne indi ve İngi· 
liz muha.cimi Hal!lpson 8 metre· 
den çektiği bir şütle Jördüncü da
kikada ~ık lnailiz go!ünü yaptı. 

Lu sayıdan sonra Avıaturya -
lılar ıiddetli biı- hücum yapblar. 
7 op güzel bir m~ki.k dokuyarak 
Ingiliz kalesine indi. AYU1turya 
&ol açığının sıkı bir §Ütü lngiliz 
müdafilerinden biriıinin ayağı· 

na çarparak Avusturyalılar lehine 
bir kornere sebep oldu. Fakat A
vusturyalılar bu kornerden istifa
de edemiyorlar. Artık sahaya alı
şan Avusturyalılar sık sık hücum 
halindedirler. En çok en güven
tlikleri sol açık Vogel ile İf gör
mek istiyorlar. Fakat henüz geçir
diği haıtalıktan iyile§memiş bu
lunan bu oyuncunun güzel vurut
lar yapamadığı görülüyor. 

2ô mcı dakikada Avusturyalı
ların ikinci talihsizliği... Topu a
yağına geçiren Hampıon yıldmm 
gibi bir tülle İngilizlerin ikinci ıa
yıııru yapıyor. Avusturyalı seyirci
ler fena halde müteessir görünü
yorlar ve akla gayri ihtiyari İs· 
panyanın akibeti geliyor. Fakat 
Avusturyalı oyuncular gittikçe dü
zeli yor •e şeytani bir takım kom• 
binezonlara giri§İyorlar. Birinci 

maç yapmak, hatta ark ıık müca- devrenin sonuna kadar ıahayı ha
deleyi kabul etmek ve Jngiltereden fif bir siı bastığı ve toprağın nem
harice ayak baamak zaruretini his l tendiği görülüyor. Bu arada Avua· 

turya kalecisinin çok mahir~ 
kurtarıtı alkıılanıyor. BirinC' 
re bitiyor. 

ikinci devre başlarken 
mahsus derecede arttığı görü 
tedir. Bqlangıça top lngi · 
dir. Hiden kaleden bir fası. 
neticesi bir İngiliz !Ülünü 
le kurtarabiliyor. A vustu 
ağırlattığı fakat daha mu 
İ§lediği görülüyor. Avusturr
hacimleri mekik · dokuyorlat 
Sindelann Zi,ekten aldığı ~ 
ıncı dakikada İngiliz kaleıiıı' 
kuyor. Halk tiddetle alla . 
Mücadele devam ediyor. 31 
dakikada Avusturya aleyhia' 
st.rbeıt vuru§ cezası veriliyot 
lop, AYuaturyalıların kale .. 
dtt bir duvar teıkil etmeleri~·· 
men Huktonun mahir bir tü?, 
Avusturya kaleıine üçüncü 'f,,J 
giriyor. Oyun gittikçe ceh~ 
bir hız almıya batbyor. 34 ~ 
dakikada Avusturyalılar •°{ 
bir hücum yapıyorlar. Topu] 
Sindeler kııa bir sürÜJ ve ~ 
bir vuruıla topu ikinci defa ~ 
liz kalesine sokuyor. M~, 
her saniye yeni ve müheyy~ ,J 

ğiJmeler gösteriyor. Hemen 11', 

dakikada İngilizler dördüııdi ~ 
yılarını yapıyorlar. Avusturfı~, 
lesi pek sıkıtık bir vaziy#J 
Fak.at arbk A vusturyalılat tJ. 
kozlarını oynamaktadırlar • • J 
bir hücum daha yapıyorlar. ~ 
liz kalecisi topu kornere çel.o' 
atlatabiliyor. 

Kornerden çok güzel bir ~ 
ıelen top Ziıek tarafından ~" 
lide bir kafa vuruıu ile İ 
kalecisinin batından a.pr 
giliz kalesine giriyor. MaçıJI 
mesine dört dakika kalmı§tırıı 
tün ıeyirciler artık maçı af'J 
seyrediyorlar. Dört dakika ~ 
geçiyor ve bu tarihi maç d• 

.::~ ... ~itm::"=~.:.,,.,,, .. ,_,/ 
Su gfijilmünden ka~ 
Ka11mp•tada Kurt çelebi~ 

hallesinde ) 7 numaralı 1 

oturan Zeki efendi 6at lı.t' 
karken kiracılarından Emio' 
oım ıu gDğümfioft de•irlllif 
yüzden Emine hanımla lı' 
etm1ttir. Emine hanım eY ı• 
ni tahkir ettiğinden bak 
zabıt trıtulmuştur. 

Sinema kiteai öaUodl 
SabıkahJaıdan Hayati Art 

sinemasında kite önünde 111 
rilerin ceplerini lı: arışt111rke' 
nema mlldürii Cemil 8. tı 

dan görülmüt Ye vakal•" 

Hırsız mı, bapılld• 
mfidUril mü 1 

Fransa hapıaanelerindell 
sinde bir mahpus tuhaf bil 
rette kaçmaia muvaffak 01 

tur. 
Bu mahpus, alcıaaıa 

aıOdilriln odasına gir111ei'• 
•affak olmut, mDd6r6n p ,. 
ve 1000 fırank, çalarak, ~ 'I. 
hkta, bapısane kapısnıd.~, t' 
dOrmllı gibi çıkıp gtt1111~ 
adam hali yakalanamadllr ı 
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Aınatör sahneleri 
arasında 

3UncU Kolôrdu Sabn•lm•ı 
Komlayonu lllnl•r• 

Müteahhit nam ve he11bıaa 
C 1 inci aeyıfalan devam) 50216 adet 1araciye bobin ipliği 
Şe.hıal&r: Nurullah, deliler için- kapalı zarfla aatıu alınacaktır. 

de durmaktan biraz aklını kaçır· ihalesi 29-12-932 Perıcmbe gü• 
~1f hir deli doktorunu canlandır· nü aait 15 dedir. Şartnamesini 

r. koatUm, makiyajına çok itina giSrmek Dıere berıün ve müna-
etrrıiıti. kasaya iştirak için o ıün ve vak· 

Sadi: Maldyajı ve kıyafeti tinden e•vel Ankara M. M. V. 
çoJc: ıUzeldi. 

Sı. Al. Kom. uuna milracaatları. 
Reıit: Nurullah ve Sadi gibi (1049) (6412) 

~lkiyaj ve kıyafetine itina etmif- , ____________ ...._
1 

Delfrm•nclllk SEBAT 
Güzin: Mükemmeldi. 1' . .A. irketi hisseduanını ilin 

1... Baha: Resmi el biteli bir poliı Murakıpları bulundu&umuz dtğirmen· 
0

1 
Ydı, rolüM daha itina etmi! cillk SEBAT Türk Anonim Şirketinin 

0 duiuna hükmederdik. Meclisi Jdart!i heyetinden bıızı azaların 
Enver: lyi' idi. istifası neticesi olartk azı mıkdarı nisabı 
Del'I F -ı-· kanuniden a~aıı-. dütmüş olması dolayı· ı er: ena deiillerdi maaı• ıı· 

y · · stle ''ati olan talebe \'e Ticaret kanu-".J ve kostümlerine .-l(•itina et • ı h llll!Jerdi. '3'- nunun btze bah~etmttte oldufu se l i· 
yete müsteniden tirkctin hissedarın he· 

GüUabici: Rolünü iyi kavra • yeti umumiyeslnl aıılıdııki ruzname! 
l'nıttı. Makiyajı ve kostümü de fe- müzakuatla 1933 l\tnunusıninin 4 üncü 
l'lt. değildi. Carfımba günll şut 10 da Ilcşiktışta 

b 
M\lıaffer: Ermeni tiveıi pek lhlamurdcre caddesinde 64 uumaradı 

oıulct h kAin ~irkctin merkezi idare!lnde fevhlldc 
crıJcı.ı "· Maamafih aa neye yeni !UrtltC ılı:tl İÇtimu davet cylui7~ 
t l)'a. bı.Jladı}mdan fazla bil' Ruzname\ mUı.almat 
ey f>e1ctenmez. N Meclisi idareye aza intihabı 

t etice: Eter muvaffakıyetle Ua\:al 23 hisseye malik olup ftbu 

~Qııil edildi. Böyle tablolu eıer ıe .içtimada billsale ,.e ı.ııvcHle hazır bu
~tilerin daha fazla hoıuna gidi • Junmalt uzu eden hiuedarın Tlcam 
)"or. .kanununun 371 jnci mıddc&i mucibince 

M. N. 

l;ht~t;;dıııııma_d_tpi~;;·;i 
Al eminde 

Varıova, 10 (A.A) -: Lebiı· 
t•nın Riga sefiri;M. Arciszevski 
oa-ta elçi olırak°!BUkreıe gönde· 
tilnıif ve eski Bükreı elçisi M. 
~1~11ıbeck hariciye nezareti mfü;. 
-·N~lıitna tayin cdilmiİlir. 

l ,'112 resmI Gazeta PoJıka, 
p ebısta~ın ~skova s!firi M. 
b a,!.sk nın yal<ında Va§ioglona 
n~'6" e!çi o,lı.ra~ g6adiıiileceji· 

1 yaım~k_tı<lır. MumıileyJı, Vi· 
Y

1 

lba sefm M. Lukasievisıe ha
~f olacaktır. 

!ngllteı:e ve ıran 
t..ondra, 10 (A.A) - Tahran

dan Time1e bilairiliyor: M. Ede· 
lı!n Avam kamarasındaki beya· "•h Sih gtılin lnriltere ajanal 
larafındın Tahrana bildirilmiıtir. 
8u beyanabn Iran gazetelerinde 
ıı,fri polisce menedilmiştir. Ma
:•fib, şabın emrile, bu beyanat 

Un gaıetelerde çıkmıştır. 

SEYRISEF AIN 
fij ~erke.ti ldaml'Galıta köprilba~ı B !6!3 

"th, Sirlml Mll~~ar zade.Han 226'0 

l rabzon Postası 
(Cumhuriyet) Jt 
~inci p ıaat ıs· de 

lnun azar Galata rıh· 
tıltlındın kalkar. (6476) .... .__--..... _________ _ 
1 3!"Qıfr - Pire • lıkenderiye 

poataıı 

(İzmir) 13 birinci ki
~ nun Sah llde 

Trabzon poıtaaı 

(Ankara) 1_4 birinci 
t kanun çar· 
darnbı 18 de Galata rıhtımın· •n. 
~--------•ı ıı111.1 - M• 1· .-r .. erı n poıtaıı 

(Kon:va\ 14 birinci 
fı , 'J 1 klnun çar
da tnba "10 da idare rıbtamın-
~~arl,r. (6S23) 

~.dır· har le 1 oyilnden saat 8,05 de 
Pa e et eden vapur 12·12-932 
8 ~~~~i gUnünden itibaren 
---e~ •lkıcaktır. (6ii7) 

~----· 

malik olduktan tenecbtı içtima ~ü11ün· 
den Jlalcat bir hıfra c\'el şirketin mcr· 
kezhıe te\·di eylemeleri IAzımgclir. 

Müessesan maliye tırıfındıın her bir 
hissedara ancak şahs.ına ait olarak tc\·di 
edilmiş olan sencdat mukabilinde ita edi
len H.Sikılır içtimada hazır bulunmak 
üıre firkete tevdi edilmif scnedtt mı· 
kamında tclAkkl olunacaktır. 

Murı\;ıplar 

Aglh ve Hayri 

Iıtanbul ikinci icra memurlu· 

ğundan: Tamamına 285325 iki yüz 
ıel$ıeo tieş bi,n beş yUz yirmi beş lira 
kıymet takdir edilen Beyoğlunda 
Hüseyin aia mıhalleıinde cad· 
dei kebirde atik 143, 245, 247, 

247 mükerrer ve ,cedit 255, 251, 259 
numaralarJa murakka01 ve tah· 

huda dükkanları mUıtemil eski 
lıtanbul palaa yeni Klariç oteli 
namiyle maruf bir bap kirgir 
otelin tamamı artırmıya vazedil
miştir. 16· 1·1933 tarihine mUsa· 
dif pazartesi günU saat 14 ten 
17 ye kadar birinci açık artır
ması dairede icra kılınacaktır. 

Artırmayı ittirak etmek iıtiyen· 
)erin mezkQr aıyri menkuHln kıy· 
meti mubammenesinin yUzde 
7.5 nisbetinde teminat akçası 
vermeleri Jbımdır. Hakları tapu 
sicilleriyle sabit olmayan ipotekli 

ilacaldılar ve diğer a!Akadarla
rın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklın ve buauıiyle fıiz ve 

m11uife dair olan iddialarını 
tarihi illndan itibaren :lO gUn 
zarfında evrakı mUıbitesiyle bir· 
likte daireye bildirmeleri Jizım· 
dır. Akıi takdirde hakları tapu 
sicilleri ile sabit olmayanlar sa· 
tıı bedelinin paylıım11ından ha· 
riç lrahrlır. MUttrakim vergi ile 
belediye rüıumu ve vakıf icaresi 

mUıteriye aittir. Daha fazla ma
lümıt almak iıtiyenler 932.2120 
ile tevhit olunan 932· 1807 nu
maralı doıyaya mUracaatla mez· 
kf1r mahallin evsaf ve saba ve 

sairuine havi vu:iyet ve takdiri 
kıymet raporunu ve 15· 12· 1932 
tarihinden itibaren daire divan· 
haneaiode aıılı ~ulundurulıcık 

arttırma ıartnameaini g&r Up an
layabilecekleri ilin olunur. (5828) 

VAKiT 

torlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın haatnlıkl:ın miltchnssısı 
Muayene: ıo - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, l&UklAl cıu1deaı No. Hl3 

(Opera sineması l<ar§ısı) 
Tel. 19BO - 4,2221 

Doktor 

A. Horboruni 
Beyoğlu mektep sokağındaki rnu· 

ayenehar.esini tcmamen kapamıştır. 

Eminönündc \'aldc lmaathınc.i yıı· 

nındaki muayrnchancsindc hamlarını 

sabahtan akfam:ı kad:ır blzzac tcda' 1 
eder. Telefon: 24131 

Doktor 

Aris ti dl 
lıluaycnchanest: Emtntlnilndc EmlnönU 

Han UçUncU kat numara 8 

Doktor 

Emin ŞUkrU 
Oablll lıaatalıklar mUtehıuaısı 

btanbul Sultanmahmut tUrbes1, Bnbı· 
AU caddeli, No. ıo. Telefon muayenebn· 

ne: 22822 - Teıeton ev: 4.3124 
.. Her gün Cl,!tlcdcn sonra eaat ı..,_ıs .. 

UroloG • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mcaa.ne ve idrar yolu 

baataırkları mOtebauısı 

Muayenehane: TUrbe, lılalunudJye cad· 
deli. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

Kapikyan 
:-ı1uayenchanesi : Sirkeci Muradiye 
caddesi (\o. 26 Tel. - 21077 lstanbul 

Oper•USr • Urolog doktor 

Mehmet AJI 
idrar 3·oııarı hBstıılıkları mUtChl\111 ı 

Emln6nU (Satıık l(arakq) hanına 
nakletmtıur. Cumadan maada bcr gUn 

baatalannı kabul ve tedu1 eder. 

Doktor 
Hafız Cemal 

üıhlll hastalıklar rnUıehusısı 

Dl\'anyolu No. 118 Telefon : 222398 

------------------------Göz hekimi doktor 

Süleyman ŞUkrU 
Birinci .ınıf mütchıs~ı 

Rıbıtll (Ankara cııddc 1 Numarn Güı 

oı, doktoru 

Zeki Halit 
l\1uayenchıncsi: Kadıkö)' Altıyol ağzı 

·-------~--------------Dit teblbl 
Zeki Nuri 

HergUn h••ta kabul edlllr. 
Her nevi dl• rehetsıahl• te· 
tl•vl olunur. Muayenehane ı 
UakUd•r Ahçıba~ı Mektep 
•ok•k No. 50 

lıtanbul 4 llncü icra Memur· 
)uğundan : Tamamına 10000 lira 
kıymet takdir olunan Beyoğlunda 
Bedrettin mahallesinin orta ıoka· 
imda yeni S eski 25 numaralı 
tevsili bir bap kirgir aparhma· 
nan tamamı Uç hine itibarile bir 
hissesi açık artırmağa; vaz edil-
mit olup 7 - 12 - 932 tarihinde 
ıartnamesi divanhaneye talik 
edilerek 12 klnunusani 933 ta
rihine müsadif perşembe günil 
ıaat 14 ten 16 ya kadar lstan· 
bul 4 üncü icra dairesinde açık 
arttırma ıuretile satılacaktır. 
arttırmağa ittirak için yüzde yedi 
buçuk teminat akçesi alınır, mü
terakim vergi, belediye, vakıf 
icareai müşteriye aittir. 

929 tarihli icra kanununun 
110cll maddesi ahkamına tcvfıkan 
hakları tapu sicillerile !abit ol
mıyın ipotekli nlacaklılarile diğe: 
al&kadırların ve it ti fak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hu-

• 
Sayıfa 11 

1 1 
Devlet Dem lryolları ilanları 

Eskişehir. Konya halh üzerinde Ilgın istasyonu ci1arında ki
lometre 319 - 820 de hattan 650 metre mc11fecle vaki taı oca· 
ğından çıkarılacak 15,000 M 3 balastln kapalı ıarfla mUnaka111ı 
25 Birinci- Kin un 932 Pazar gUnü saat 15 de An karada idare 
Merkezinde yapılacaktır. Taf!ilit Ankara, Haydarpaşa ve Konya 
veınelerinde ikişer liraya satılan şertnnmelerdc yu:ılıdır. (6379' 

- ""-
Portakal, limon ve emsali nakliyatana mahsus 28 numaralı 

tarife ücretleri mühim nisbe!tlerde tenzil edilmİftİr. 

Dörtyol, Payas, Adana, Tarsus, Mersin ista yanlarından Hay• 
darpaşa veya bu istikametteki her hangi bir istasyona yapılacak 
nakliyat için ton başına 20 ve Ankaraya da 30 lira ücret tesbit 
edilmiftir. • 

Ru tadilat 10.12.932 tarihinden itibaren mer'ı olacaatır. (6513) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1100 Metre astarlık bez 432 Adet kar söılUjU 
960 u il " 

500 Metro astarh\c bez 
504 Çift Yün çorap 455 Adet Alcminyum matra 

1500 Metre Glaflık bez 345 Metro elbiıelik kumıı 
1100 " " " 
850 il " it 

126 Adet Arka çantası 

126 " kar ıöılUğü 
455 

" 
Arka çantası 

1 - Yukarda yazılı "13,, kalem · eşya paıarhkla satın alına.: 

caktır. 

2 - Pazarlak işi Istanbul GUmrUk Muhafaza BışmUdUrlUğlln· 
de kurulacak satınalma komiıyonu tarafındın Klnunuc•vcliıı 12 
inci gUnüne rastlıyan pazarleai gUnU saat 9 dın 16 ya kadar 
devam edecektir. 

3 - istekliler yerli fabrikalar mümessil veya vekili oldukla
rını iıbat eder veıikıyı ve muvakkat gUnnmelerile o gUn mez· 
kur komisyona müracaatları. 

4 - Nümune, ıarlname ve cvaaf kijılları her ıUn meıkClr 
satmalma komisyonunda g8rülebilir. (6519) 

bt. Mr. Kumandanlığı Sabnalma kom. ilinları 

Hava kıtaatı ihtiyacı için ~eş yUz ton benzin kapalı zarfı a 
mUnak11ası Ankırada Hava sahnalma komisyonunda 18·12-932 
tarihinde ve saati muayıepiode icra edilecektir. T.JjpJerin evaaf 
ve feraiti anlamak Uzere Aokıradaki me7.kiir komiıyona müra· 
caatları. (305) (6269) 

Yüksek Mühendis mektebi mü
bayaat komisyonu riyasetinden: 

Mektep talebeıi için ltiıum aörUlcn (256) çift iıkarpin aleni 
münakasaya vazedilmiıtir. MUnıkasası 27-12-932 tarihine mU11-
dif sah günli saat (14) te icra edilecektir. Talipler bu huıuıtıki 
şartnameyi görmek üzere her zaman mektep idaresine mUrıcı· 
atlara ve münakaaadan mukaddem teminat akçelerini mektep 
veznesine yatırmaları ilin olunur. (6420) 

lstanbul·Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Kırk (40) adcl 
nacaktır. 

ordu tipi sahra telefonu paıarhkla 11tın alı· 

1- 40 (Kırk) ordu tipi sahra telefonu pazarlıkla ıçık kırdır· 
maya konulmuştur. 

2- Kırdırma şartlara kiiıdınm tasdikli suretleri lst. GUmrUk 
Muhafaza BaşmUdUrlüğU sahnılma komisyonundan alınacaktır. 

3- Kırdırma An <arada GlimrUk Muhafaza Umum Kum::n
danlığmda kurulacak ahm satım komiıyonu tarafından yapılaca~tır. 

4- Kırdırma 26· 12-932 tarihine ra1lıyan pazarttsi gUnU saat 
14 (on dört) tedır. 

5- Her istrkli biçiJmit bedelin % 7,5 ğu olan (740) lirıhk 
muvakkat güvenme "(teminat) larilc belli saatten evvel komiıyona 
gelmeleri. (6490) 

ıuıilc faiz ve masarifc dair olan 
iddialarını ilnıı tarihinden itiba· 

ren yirmi gün içinde evra~ı müs· 

p:tclerile biidirmeleri lazımdır, 
alcsi halde hakları tapu s cilie· 
rile sabit o!mayaıılar satış bede· 

linin paylaşmasından hariç ka· 
Jırlar, alakadnrıarın işbu maddci 
kanuniye ah~imına göre harel,et 
ctmt leri ve daha fazla malumat 
istiycnlerın 93 l·1070 dosya nu· 
marasilc mcmuriyetim•ze müra· 
caatları ilan olunur. (5820) 

P-------------·-------ı 1 Z~ •t,L~.fl ----· Konya altın çeşme ilk 1( ek· 
tebinden aldığım şehadetnaıa.ıemi 
zayi cttım. Yenis ni alacağımdan 
eskisinin hi.ikmü o l madığını ilan 
ederim. 

M;ıaepe piyade atış mektebin
de Konyalı Abdilhal<im oğlu Sait 

~ 2573 s·cil numaralı arabacı 

chliretnamemi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan hükmü yoktur. 
Nıyazi (5829) 

~ansızhk. Ron1atizn1a, 'ıraca Kemik, Sinir 
Çıkrnar, Verem hastahklarına, yürünıiyen diş 

arn1ı:}'an çocuklar, ~enç ve ihtiyarlara Hasan Kuvvet $urubu 



• Sayıfa 12 VAKiT 

Zafiyeti umumiye, iştiha- F f ti 
sı~hk Ye ~.u~vetsi~lik ha- o s a 1 
latında buyuk faıde Ye 

tesiri görülen 
ark Malt Hulisası 

Kışlık bazı mallarımızı tamamen elden çıkarıyoruz 

T eRziliitlı Satış Sergimizin 
1 Kanunuevvdenberi açıldığını muhterem müşterilerimize arzederiz. 

Ziyaretiniz sizi fevkalade memnun edecektir 

iSTiCAL EDiNiZ 
Sultanhamamın'da HALi TASFiYEDE bulunan 

ıı w BALCILAR M8ğazası .. mJ 
lstanbul Belediyesi ilanları 

1 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haczedilip 

8-12-932 tarihinde satılacağı itan edilen Kadıköy Halk otobüs 

şirketine ait 3504 numaralı otobüse talip zuhur etmediğinden 
ikinci müzayedesi olan 12· 12· 932 tarihine müsadif pazartesi gü

nü saat 14 te Kadıköyünde Hal binası önünde bilmüzayede sa· 
tılacağı ilin olunur. (6521) 

Fatih malmüdilrlilğiloden : 

Üskiidar tapu dairesinden: 

Niyazi Recep Beyin 
Birinci Sınıf 

Muallim rehberi 
Müfredat programına ve ünite planlarına göre bir: 

kısmı çıkmıştır. 75 kuruş fiatla Istanbulda Kanaat 
tüpbaneainde satılır. B 

Evvelce birinci formalarını almış olan Muallim Hanım ve e 
terin mezkur formaları Kütüphanemize iade ederek ve 75 kur 
göndererek kitabı almaları rica olunur. 

YENi TARiH 
Her sınıf tarih kitabının hulasası . 
Tarih imtihanını •ermek isteyenlere lüzumlu bir rebberdıt• 

100 kurut fiatla lıtanbulda Kanaat Kütüphanesinae satılır • .../ 

1 L IRAYA 
Yüzü ile kuş tüyü yasbk 

Jstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılaıda kuı tüyü fabrikasır 

da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 
12 liradır. Kuş tüyünden salon yastıklan ve kuş tüyü kumd 

bulunur. Ankarada satış mağazası : Saltı Franko Eyüpte Abdülvedut mahallesinin yala caddesinde 5, 6 N. lı 
fabrikada mevcut bulunan tıbbi pamuklara m:!hsuı 7610 lira 

kıfmetinde alit Ye edevatın vergi borcundan dolayı bilmüzayede 

satılacaktır. Görmek.için Eyüp maliye ıubesine miiracaat edilmesi 

ve yevmi ihale olan 15 - 12 - 932 tarihinde perıembe günü saat 

1'4 ten 16 ya kadar mahallinde bulunacak olan satış heyetine 
müracaatları. (6358) 

11elefon: 2302 7 

Ropen kızı Ojen hanımı vefatı
na kadar bakmak şartile Vartan 
oğlu Mıkırdiç efendinin müstes
na vakıf senedile uhdesinde 
bulunan Üsküdarda altuni zade 
mahallesinde eski 28 No. lu bir 
arsa için tebdilen tapu seneCli 
istenilmekte ise meıkür senedin 
kaydı olmadığından senetsiz ta
sarrufata kıyasen muamele ifa 
ve tahkikat icrası için mahalline 
memur izam edileceiinden bu 
yerde tasarrufla alikası· olanlar 
varaa on gün zarfında •esaikı 

mu~bueileb~~~~kuA~ JI-~---••••••••••••~-·-~-~ 
mette kiin Üıküdar tapu daire-
sine ve yahut 25·12-932 pazar 
günü mahallinde sabahleyin saat 
10 da hazır bulunacak tapu me· 

f 

muruna müracaat eylemeleri 
ilin olunur. (5822) 

iki ha.Iıtiyar çocuk sekiz yaşındadır! 

_IJlı 
~~{ 

/ 

~~ 
~ I· 
\' 

Jl;~ ı. 
~ekiz ·senedir kumbarasına attığı paraların faizi, onun 

bütün üstbaş ve mektep masraflarına kafi geliyor 

Siz de hemen iş Bankasına giderek 
'-1 

~ocugunuza bir kumbara alınız ! 

Yüksek Mühendis Mektebi Mu· 
bayaa Komisyonu Riyasetinden: 

Mektebin 932 • 933 tedris senesi için lüzumu olup şartnamesio~ 
muharrer (16) kalem levazımı tedrisiye (61) gün müddetle atidelıi 
şerait dairesinde münakasaya konulmuştur. 

Mubayaa olunacak işbu mevat ecnebi malı olup memleketi 

ithal için (11940) No. lı kararname ve buna müteferri mevzuad 

tevfikan takasa tabidir. Şartnamesindeki ahkam daıresioJ/ 
münakasa11 1• Şubat 933 tarihine müsadif Sah günü saat (14f 
icra edilecektir. Taliplerin bu husustaki şartnameyi görmek -' 

malümat hasıl eylemek üzere mektebe muracaatları ilan olun~ 

~--~~~~~~~~~.....-_,...--....................... <6~ 
Satılık ev 

Aksarayda Muratpaşa mahal· 
lesi Tamburi Cemil sokağında 
33 numarada dört odalı fevka
lade nezareti haiz tramvay istas· 
yonuna iki dakikadır. Görmek 
isti yenler her gün saat 10 dan 
15 kadar içindekilere müracaat. 

(5711) 

Beyoğlu Tapu Baş memurlu· 
ğundan : . . 

Boğaziçinde Terapıyada _çıra 
sokağında atik 8,10 cedıt 12 
numaralı bir kıt'a arsa ve bir 
bap hanenin nısıf hissesi 16 
Mart 98 tarihli hüccet mücebince 
lzmarağda ile Elenkonun ubte· 
lerinde olup bunların 321 ve 
326 tarihlerinde veffatlarile ve· 
resesi taraflarından intikali için 
müracaat idilmiş isede mezkür 
hUccetın idarede kayidin mev· 
cut olmadığından senedsiz ta· 
sarruf muamelesi icra idil mek 
üzre tahkikatı maha lliye icra 
idileceğinden mezkür emiake ta· 
sarruf idaasinda kımse bulundu · 
ğu takdirde tasarruf vesrnalarile 
birlikte l 5 gün zarfında 2508 
No ile Beyoğlu tapu baş mE" 
.nurluğuna mür~ caat ları ilin 
olunur. (5819) 

VAK 1 T 
Gundclik, ~h ;ı 1 Gazete dıl 

1 tanlıul .\nkara Caddesi. V,\KIT \ur 

Telefon Numaraları 
\azı i~leri telefonu 2.t3:"9 
idare tc:lcfnnu : 24370 

Telgraf adresi: lsuınbul - \ "/.1'11 

l'orta kulu<u '\o. 46 

Abone bedelleri .. 
Turki}C ı;cncbı 

..:,;;.;..---~' 
2~()(1 Scnclil; 1400 Kr. 

6 a\'ık 7$0 1450 
oO • 3 ,ıy(ıl; 400 

:mo • 
ı :wlık 150 

ilan ücretleri : 
. IO f>U IU' 

Rc~mı •' nl.ırın lıır atıtı ,., 5 
Ticari 11:\nlann hlr <.ıtırı . .,;· • 
ı icarı ilanların lıır ~ıntıntı -· 

KUçük ilanlar : 65 
- - fi der••1 

nır defası 30 il.:I dda<ı 50 ç ııuru•tıır 
dörc defa ı 75 'c on dcf.ı'1 ıoo rııcce•· 
l • a\ lık ıı ıı 'erenlerin 1 ir defa ı P rar.1• • ı ntarı nen dl r ı urt s.m rı ~cçcn 1 ;ı 

11 ~t•rl.ırı be kl nı can he ap cdl r. 
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