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Sinema ve Mizah 
Sayıfalan 

~·""-'"; Yerli malı, yurdun malı 
herTürk onu kullanmalı! 

Milli iktı•at ve Tasarruf 
Cemiyeti 
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kitapları l Mıs:ıc;Y!~hrif ~ K a 1dırı1 d ı Geçenlerde, muhterem ka:rile· 
l'İID4len Dir zat, bu aütunlarda bir 
~ haftadır, bahaettijimiz milli 
dertlere, ha:agi bakımdan ve han8i 
fikir sistemlerine göre bir tedbir 
~üiümü soruyordu. Bu zat, 
Jı.tta, önüme ıeçerek bana iki yol 
l~i: ldealisma, materialisma. 
•• tam bir intelektüele yakıpn bir 
"-imiyet1e "ya bunu, ya onu ıe· 
~n!,, dedi. Lakin, ben, ne 
\-. Yola, ne o yola sapacağım. Zi
l'&,~ kendi yohMD vardır. 

idare Telefonu: 24370 

Zaııaıetmeyin ki, bu yolu ben 
~im keşfettim. Hayır, o yolu 
-tfeden Türk milletidir. 

h ~&f~zı hir~. arkaya çevira~k, 
epıınız, ıöreceaız. Sarp, çetın, 

fllca.t, dOldoiru bir yol; ve o ka
dar ıeniı, o kadar genit ki, üstün· 
den milyonlar geçebilir. Çünkü, 
hu yol yalnız Türk milletinin değil 
~lık tarihinin en büyük geçit
Jerinden, en mühim dörtyol ağız-
1-rından biridir. Bu noktada, Türk 
Jailleti, lstanbuhan fethinde oldu· 
iu aibi hadisat selini ikiye böldü. 
O vaidttenberi, Garp .denilen ve 
İtti asırdır Şarkın eti ve kam ile 
beaıenen beyaz yamyamlar salta
~" temelleri sarsılıp durmak-
•drr. Bir milyarlık mehip bir in-
~n Yığınının, bir kaç milyonluk 
ır ekaliyete ram oJma.aı pahuına 

d iim ..__ikinci (Roma stılhü) 
e, artrk, tanhe karqmak üzere

dir. 

Zira, i.auıanne konferanaında 
l'ürk milletinin murahhularr, ilk 
defa olarak mazlum milletl~rin 
Sulhünii yaptı. Bizim kitabımız, iı
-t., bıı ıulhun muahedenameıidir. 

Türle ~e, bir ideal bulmak 
İçin, Avrupa kü~lerinin yo· 
lunu göstermeğe hiç te lüzum hl.. 

ıetmiyorum. Fransız ihtilali ile 
baıhyan ve on dokuzuncu asrın 
)&rısmdan sonra, yeni bir Port
~oyal 'a meydan açan rejim, fırka 
'-tııf, fert ve cemiyet nazariyeleri 
~naka9uını, o rejimleri kuran
~a, o fırkaları yapanlara, o sınıf
~ çıkaranlara ve nihayet, cemi
t'lleri o ihtilal'den doimuf olan· 
...._bırakmalıdır. 

~ Türk milletinin mükadderatı 
tarih çevresinin dıtında tama

"-ile bqka bir hat takip ~mittir 
te bu takip ettiği hattın kendine 
"1-.Jııuı kanuniyetleri, kendine gö
_.~ bir ıiditi, kendine göre bir ide
o ogi'ıi, ve kendine ıöre bir dava· 
~1~&.rdır. Biz, hiç bir zaman, Türk 
ıc: li.brna Fransız ihtilal'inin bir 
\ı ~iu nazarile bakanların zeha
L .~ 1ftirak edemeyiz. O ihtilal 
QU.u·· 
İnle ~tün başka prenıiplerden1 bu 
~rdllap büıbütün batka prensip
''l:I ~n doğmuıtur. Türk milleti ne 
'-'e~ Uku beşer,, gibi mücerret bir 
'-'iitt ~un müdafaası için, ne de 
1-t· ebit bir aristokrat sınıfının 
l~•zlarına karır kıyam etti. 

tikı1k nıil~etinin kıyamı bir Is
s-..:, liarbıdir. Ve Türk milleti, 
--~ Yın tenııil ettiii sünepe kud· 
~ Yalııız bir hükümdar tacını 
bit-ıe:~ıe kalmadı, lakin, onunla 
il lllı lf olan bütün yabancı isti· 

•111'1&rına kar91 koydu. Aıkeri 
YAKUP Kadri 

{Alı taralı a ncı Ml/ıfada) 

~ Türldyeye a it mal6matm ~ 
Komisyon, raporunu ~ K • eye Londra vasıta · ~ 
Maarif vekilletlne f sitmesin.t.ki mana § 

H d dl E. nedir? 5 . 
g~n er . t .l 11 (Bqmubarriri- ) 

Rumeli hanındaki zengin 
Madamı bir kaç gün evvel 
elektrik teli ile boğanlar 

yakalandılar 
Me~ep k~tapları ~~ıeleıı hak- ~ tmi , telefonla) _ Alınan ~ 

krndakı tetkıkatını bıtıren . Devl~t ı~ ha 6re (Standard Eks· 9 
matbaaaı müdürü Hamdı Emın f j pr bram) ıazetelerinin ~ 
Beyin riyuetindeki komisyon, ha- ~ Lo ••biri Türk gaze· ~ 
zırJadığı raporu dün Maarif veka· g tele Mmar meselesi bak ~ 
letine ıöndermittir. ~ kın nqriyatnu tahrif ede- ~ 

Raporda komiıyon tarafından ~· rek it ve Tiirk gazetele- ~ 
dinlenilen matbaa:cdann ve mek· :§ rinin lisası Mısırda kasten § 

tep kitapları yazan muallimlerin ~ yanlı netrolunmuştur. Bu J 
mütaleaları teabit olunmu§, komiı- g tahrif bilhaua ıu suretle ol· !§. 
yon da ayrıca mütalea.ını ili.ve ~ muştur : ~ 
etmittir. g Giiya Türk matbuatı 0M1Sır ~ 

Talililer 
Se~ettin Bey mahkemede 
~ ecierJr.ea OD 'biD 

lira kazandı 

~ hükumeti fes meselesinden § 
~ dolayı bizden tarziye istiyor, ·~ 
~ böyJe bir tarziye veremeyiz" § 
~ diyorlarllllf ve Mwr aleyhin- ~ 
~ de tiddetfr nefriyat yapıyor- ~ 
= 1 = 'E arm19. ~ 

g Bunun üzerine Muır gaze- ~ 
~ teleri mukabil neşriyata bat- ~ 
~ lamış ve bu cümleden olarak i 
~ (Elehram) gazetesiMısır bükü- § 
( metinden Türkiye ile münase- J 
i batan kesilmesini istemiıtir. 5 
~ Mııır matbuatında hiç yok- i 
~ tan bir fes mesdeai çıkaran ~ 
~ ilk haberin gene Londradan ~ 
~ •eril . t~ ~Ul!ı ha- ~ 
] tiia rebriline~ı"Ürk gazeteleri ~ 
~ tarafından M•ıra kartı yapı· ~ 
~ lan ıon derece itilifperverane ~ 
: -
i Mehmet Aum j 
J (~it t.r•fı 21nci sayıtada) ~ 
Lıııııumıı 11 1111ı ııııı1111ııı111ıı11111ıııııın11111ıııııı111 11ııııııı11111~ 

Ajansın tebliği 
Ankara, ı 1 ( A.A.) - Bugünler

de Mısır gazeteleri bazı ecnebi 
I muhabirlerinin verdikler;i havadise 
atfen, M111r notasında tarziyeden 
bahsedilmediğihalde 'f.ürk matbu· 

DUnkU ke~idenin birinci taıuısi atının guya cevabi notamızda tar-
Serfettin Ber paralar1 

aldıktan sonra ziye vermeği reddettiğimizi yaz-
L Ar~a.wıcla Bavı BıJrhancllın 8. l dıklarını mevzuu liahıetmekte ve 

Tayyare piyangosunun beşinci bu haberi asabiyetle kar§ılamak
keıideıi dün öğleden sonra yapıl· tadır. 
mıttır. Bu ketidenin en büyük ik· Türkiye matbuatında böyle bir 
ramiyeıi olan 50.000 lira çıkma· fey neıredilmemiı olduğuna göre, 
mış, bugüne kalmrıtır. On bin lira Türk ve Mısır gazetelerinin diğer . 
21005 numaralı bilete çıkmıştır. memlekete vürüdundan evvel ef
Bu biletin bir parçasını Beyazıtta karı umumiyeleri tahrik etmekte 
itimadı milli gişesi sahibi Bürhan menfaat bulanlar olduğu anlaşıl
Bey Edirnekapıda Sarmaşık ma- makta ve bu tahrikat nazarı dik· 

(Alt tarafı 2 nci sayıfada) kati calip görülmektedir. 
nmnııawnDB111J1111111111ımıııaıı .. 1111111uıau11111111H11111Huuıımıııını1M1 ıııııııı-.wıınn111111nııımııı111111D1111H11111nııırı111111R11111D1M1i111uıH1uıqM1ıııı 

- lhtlr•rhk berbat t•Y delil mi Efendi b•b• ? 
- Ne yapar•ın 01tu1111 çok r• ..... •k için ll•tk• ç•re 

bulun•m•mıf 1 

Katil PanJclı 

iki glin evvel Beyoğlunda Ru
meli hanında zengin bir kadınm 
elektrik telı ile boğulduğunu 
yazmıştık. 

55 yaşında Evantiya isminde
ki bu kadın aparbmanın 51 nu-
marasında oturmaktadır. Madam 
odasından iki gün çıkmayınca 
aparhmanın kapıcısı şüpbelenmiı 
kapıyı çalmlf, ıes alamamııtır. 
Bunun ·üzerine keyfiyetten polis 
haberdar edilmit, çilengir vaıı
tasile kapı açhnlmııbr. 

Kadının yatak odaımdaki et· 
ya altüıt bir halde bulunmuştur. 
Bunun üzerine dairenin her ta· 
rafı aranmıf, EYantiya elektrik 
teli ile boğolmuı bir halele mut• 
bakta bulanmuttur. 

Zabıtanın güsterdiii ia,Nt 
1ayeainde katiller c:lün ya• 
kalanmıılardır. Bunlar Pandeli 
ile Antuvan isminde iki kipdir. 
Pandeli Yunan tebaa11ndanch.. 

(Devamı 5 inci sayıf anuzdadır) 

Bugün dordiincü sayıfada 
H nr ı r1111111 111 ı IH ııı unemıP n11 ıınnım mmu mn unum mt 11muı mumıum11 tlmM 

Osmanlı devleti ölürken 

Efendi -
miz dün 
gece uykusunu 

- -
kaçırdı! 

Korkak Padipbın Gülünç Macerasını 
Bugün Okuyacaksınız f 

Bu yazıları okuyun, saklaym, ve bir kaç "Vakıtu nüshası 
alıp sevdiklerinize de okutun . • . 

Çtlnkil : canınız sıkılmadan, eziyetsiz, hikayeler arasında 
bir bilgiler hazinesine 'kavuşacaksınız 

Muharriri : Celil Nuri 
.......................................................................................................... 
i Yarınki nüshamızda : Mösyö Halil Efendi İ .......................................................................................................... 

Fu lı'. a p:ı 111n1111111 dünkü toplantıstnda .................................................................................... 

Sıvas'ın çiftçi meb'usu 
• 
Ismail bey 

Köylü erin yoJ inşasında çalıştırıl
maiarı müddeti hakkında söz söyJedi 

- -~---~~ 

. ANKARA, 11 (Hususi) -ı toplanışında Nafia vekaletine ait 
Halk fırkau grupunun bugünkü ( LUtfen sarta,ı çeviriniz J 



Sayıfa 2 VA~IT 12 Kımmuewel 1 
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~SON_HABERLER l Bir Teş 
f= N eşriyatımız 1 

Mısırda tahrif 1 ~ 

i [ S.ş ,!~~~ı~mızda J 1 Milli tasarruf ve iktısat haftası 
( ea,makalomlzden de 

aahada, dü§man orduları 
raklarımızdan sürüp çıka 

: : 

~ ye dostane neıriyahn bir Lon- i 
~ dra telgrafile tahrif edilerek i 
E M t l . ·ı . E § ısır gaze e erme verı meıın- ~ 

Başvekil 

~ deki mananın ehemmiyeti tak- İ B .. . 

Paşa Hazretlerinin bir nutku ile bugün 
bütün memlekette açılıyor 

= d" d"l" 11~ d ı· k" A ~ ugun 12 Kanunuevvel, yani s ır e ı ır. ave e e ım ı na- ·~ ·ıı- t f 
~ dolu Aı" anıı tarafından •imdiye İ ~1 1 asanu ve iktıaat haftuınm 
- .,. ı ılk ·· ·· d.. u·· 
~ kadar Türk gazetelerinin neş- ı ~unu ur. çüncü ta.aarruf ve 

rin müsabakuında birinci ve ikin· 
cilere madalya ve mükafatlar ve-
rilecektir. 

Mektepliler, hükumet, Halk fır· 
ka11, Halkevi, belediye, Ticaret 

J riyalı hakkında Mısıra verilmiş { jerlı malı ~~ftuı da bütün me~
~ olan telgraflarm da ora gaze. j ekette bugun baflıyacak, 18 Ka-
~ telerinde nefredilmediği anla- f nunu evvele kadar ıürecektir. Odaıının önlerinde tezahüratta 
~ şılmaktadır. ] Bu hafta içinde Radyoda taıar
~ Şu halde bir taraftan Türk ~ ruf ve iktısat hakkında konferanı
~ gazetelerindeki ne§riyabn tah- ~ lar verilecek, bütün mekteplerde 
~ rif edilerek kasten Mııır aleyh· ~ çocuklara ta&arruf ve iktısadm 

bulunulacaklar, bu yavrular sine· 
ma binasmda baba ve analarına 

temsil vereceklerdir. Şehir ha!• 
tan başa donanacaktır. 

~ tan bir şekilde gösterilmesi, ~ faydaları anlatılacaktır. 
~ diğer taraftan yarı reımi Ana· Ş Ankara'da lzmlr'de 

çar91lar bayraklarla donatıldı. 

Muhtelif yerlerde yerli malı kulla 
nılmaıı için levhalar asılmıştır . 

Kahveler ve umumi yerlerde mÜf• 
teriye kahve, çay yerine ıhlamur 
portakal ve ıaire gibi yerli mahıu
lü verilecektir. 

Yarın muhtelif dükkanlarda 
yerli malı sergileri açılacaktır. 

Yerli malı iki suretle tethir edili
yor. Biriıi sırf Çankırı mahıulü 

ve malı diğeri de Türkiye malıdır. 

-ğ dolu Ajansı tarafından verilen ~ lZMIR 11 (Huauıi) - Tuar· 
- f ı· il Yarın umumi merasim yapılacak· ~ doğru haberlerin Mısır gaze- ~ ANKARA, 11 (Husuıi) - Ta- ru ve yer ı ma ar haftası yarın 

; lelerine verilmemesi, yahut bun·~ sarruf ve yerli mallar haftası yarın (bugün) merasimle başlıyacak- tır. 
~ ların neşrine mini olacak ted- ~ (bugün) ~aşlıyacaktır. Bu mü- tır. Kayscrl'de 

KA YSERI, 11 (A.A.) - Tasar· '; birlerin alanmış olmaaı, niha- ~ naıebetle Batvekil ismet Pa!a Hz. Bu münasebetle ıehrimizde bir 
~ yet Is tan bula ve An karaya ait ~ ı yarın Halkevinde bir nutuk yerli malı alayı tertip edilecek, a-

E ı· kl h f k ruf hafta.sının canlı olması için ya· ~ malümabn doğrudan doğruya ~ ıöy ıyece er ve a tayı açaca • lay büyük caddelerden geçerek 
~ Türkiyeden Mısıra verilmesin· ~ lardır. Gazi medyanına gelecek, orada pdan hazırlıklar bitmittir. Büyükle 
§ de hiçbir mahzur yokken Lon· ~ Başvekilimizin nutkunu müsa- nutuklar söylenilecektir. rimizin nutukları, fehrin muhtelif 
- d - k" d k · mahallerine konulan radyolar va-
~ ra vasıtasile gitmekte olması ] mere ta ıp e ece tır. Bu hafta zarfında incir ve ü-
- b · · · d - H ı ki b l sıtaaile halka dinletilecektir. ~ u ışın ıçin e daha ilk iÜn· ~ azır ı ar it.mİ§tir. Bütün ga· züm erin satılması için muvakkat 
~ denberi şüphe ettiğimiz kas· i zino ve kahvelerde kahve ve çay satı, yerleri açılacaktır. Bir hafta Halkev!erinde kahve 
g dın vücudunu ispat eden en ! yerine fındık, üzüm, incir verile- ve çay yerine ıhlamur içilecek ve 
;; lrnvvetli bir delil değil midir? ~ cektir. Halk fırkasında, Halkevin· Çaokırı'da incir, üzüm yenecektir. Halkevi, 
: Bu entrika amillerininin ta· ~ de, mekteplerde konferanalar ve· ÇANKIR, 11 (A.A.) - Tasar· tasarruf ve iktısat cemiyeti yarın 
~ kip ettikleri bütün maksat i rilecek, halka ı"ktı"aat ve t• .. arrufun ruf haftası Çankırıda canlı bir y la k · · · · b" 
~ Türkive ile Mısırın ara5ını aç- J yüksek gayeleri anlatılac:ktır. Yit· surette tes'it edilecektir. Şimdiden p::~a: h:z~:~::,~:~~;~ngın u· 

= maktır. i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
••••
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~ Türkiye Mısır ile olan mü- i G• ı· J f d d v ki Karadenfzden 
~ nasebatını arttırmak için t~d· ~ iZ 1 ev enme er en ogan ÇOC11 ar 
~ birler alıyordu. Seyrisefainin ~ Akdenlze sehlm 
~ lskenderiye postası ile ı, Ban- j Nllfus kUtttklerloe nusıl yazdırılacaklar, 
~ kasının Mısır şubeıi bu müna· ~ bu hususta bir kanun hazırlanıyor 
~ sebatın gün geçtikçe artaca· j A k 11 (H .) K 
: gını gosterıyordu, Bu mUna· '§ : • • • • • 

Samaun - Sivaa demiryolları 
ayın onbeıinde itletmiye 

•ÇJlıyor = - .. . • s n ara usuıı - anu· ı Bu layihanın eaaıları 9unlardır: 
'E s•bat h Ü b" d b 5 nu medenının tatbıkınden sonra Karı kocalı vazıyctlerı nesebi - ~ ın er g n araz a a - Ankara, 11 (Huıusi) - ln•ası 
g artma k b" t k ~ kanunıuz olarak gizlice yapılan sahih olarak tanınacaktır. Bu hak, -ı = sını çe emeyen ar a ım : . . .. . . .. . bitirilen Samıun - Sıvaa demir· s unıurla d b" f s evlenmeler netıcesınde dogan ço- Kanunu medenının T urkıyede = r uy urma ır es me- : kl .. f k'" ""ki . d t tb"k" .. .. d . k 
~ aclcs"ıle M .11•• t' f :: cu arın nu us utu erme yaz ı· a r ı gunun en yenı anunun = ııırın mı ı ızze ı ne • . . . . · · · · 
ğ sini tahrik t k f rılmuı hakkındakı teklıf ıçın hır neın ta.rıhıne kadar muteber ola· 

e me ırsatını .. dd be · d d k"k kt 5 bulmuıla d ş· d" b f mu etten rı evam e en tet ı ca ır. = r ır. ım ı u ırsat- 1 b" . ·ı . b . 1 l l B nd ı.-·k b . = tan iıtifad d b"I k . . er ıtırı mıf, u ıt e mcıgu o an u an ._, a. u va.zıyette o· = e e c ı me ıçın en k . h l d " 1 l 1 l b" 1 l s çirkin vasıta( b"l ü omıayonun azır a ıgı rapor ve an arın ayrı ma arı ve ır etme e-
= ara ı e m racaat IA 'h . . B k- 1 ·ı . b h kk k d ·1 . E etmekten çek" . l d ayı a proJeıı afve a ete verı - rı ozma &. ı a ına verı mış, 
= ınmıyor ar e· . . b · · d 

yolları birinci kanunun on betinde 

doğru i9letmiye açılacaktır. O 
gün Ankara.dan gidecek trenin 
hareketi eınasmda merasim yapı
lacaktır. 

Samsundan Sıvasa hareket ede
cek ilk trenin lokomotif ine de g mektir. mıttır. unun ıçın e kanunun netri tari· 

~ Bununla b b k uawmımnı11111111mıııı111111ııuııııuıam R-WI hinden itibaren üç aylık bir müh- üzerinde "Karadenizden Akdenize = era er anaabmız latmıttır. 1 t k b 1 d"Jım· · 
~ şudur ki bu itte hakikat geç e Ha u. eb. ı k •ttır. 1 selam,, cümleıi yazılı bir bant ko· 
--= bı"le olıa meydana k k İsmail Bey söz almasının sebe· usuaı ır anun &. da bu oı"bı· 1 ,., aca t • nu acaktır. Bu tren Mersine kadar = ,. ır. bini şöyle anlatmıttır: b" 1 1 · ·· ·· k ~ Nihayet bu entrikalara kapı· b~rletmel erın konukne geçec: ted- gidecektir. 
- l l "- Yol kanunu yapıldı, köylü· ır er a ına~'" anuna agır ce· 
§ an ar :zarar görecektir. y ı - 1 

== •naz ler yol yaptırılmasında aekiz gün- ·· ·d ı · k ı kt Vapurcular 1 e eti ~ burada Mısır matbuatına dik- za mueyyı e erı onu aca ır. 1 Y 
:::: ı_ lb d k b den fazla çalıs;tırılmıyacak, deni· tekrar An karaya s Kalını ce e ece ir nokta ı -ı 
_ İyor. İntihap dairemde gördüm.. B 1 k 1 d bl ~ vardır. (Elchram) gibi Türkiye b a 1 es r e r gldi-u. or 
- on et gün çalıttırılıyorlar. ·" 
~ ve Mısır münasebatının kesil- K eşklya yak Ja d - . öyüınde, ko''ylu'"ler ı"ıı.lerı"nı" a o 1 
=_§ mesıni isteyen Mısır gazate- ·· ı · b -ı • guç erıni ıraknııtlar. 
s_= lerinin entirikalara kapılma- =_g V k"I B 

e 1 eyden rica ederim ka· 
~ ması lüıumudur. Eğer bu %__ n et · ' l un n~ emr .~ış ise ona çalıısm.,, 
§ gazete er hakikaten bilerek § Nafıa Vekılı Hilmi Bey İsmail 

€_- siyasi entrikalara alet olma- -_§ B · b h 
eyın mevzuu a ıettiği ıneseleyi 

ff yorlarsa son sözlerini söyle· ~ tetkik edeceğini söyledi. 
~ mek için hiç olmazsa Türk ~ 
g notasının Mısıra varmasını ve ~ Grup reisliğinin 
~ münderecatının iyi anlaşılma11• ~ tebliği 
~ nı beklemeleri llzımdı . } Ankara, 11 (A. A.) _ Cümhu-
~ Mehmet Aaım ~ riyet Halk fırkası arupu riyasetin-= t d o 
l.ıııııııııı111111ııııı11111ııııuıııııııı1111ııııııı 111 11ıııııı1111ıııı11111111~ en: 
iıler müzakere edilmiıtir. Cürnhuriyet Halk fırkası grupu. 

Nafia vekili Hilmi Beyin veka- bugün öğleden sonra Afyon me

Jetine ait işler etrafında verdiği i

zahattan sonra Sıvasın çiftçi meb· 

usu Uygur köyünden Server oğlu 
İsmail Bey söz alarak ilk defa kür
siye gelmiştir. 

İsmail Bey: 

"- Köylü ı0larak huzurnnuzda 
bulunmaktan bahtiyarım. Saltanat 

devirlerinde bir meclis kapısından 
bile baktırmazdı.,, 

Demif, teeuüründen gözleri ya• 

şarmı§, bir çok meb'usları da ağ· 

busu Ali Beyin riya.etinde toplan
dı. 

Nafıa ve Hariciye Ve kal tl . .. l h e erıne 
aıt ış er akkında vekilleri v h 

l.f h e mu 
te ı atipleri dinledi. Ve 22 T e • 
. . "d b . t rınısanı en en fırka grupu ile 

hiikumetin devam eden karıılıklı 
müzakeresine nihayet verdi. Muh
telif mesai( hakkında aza tarafın
dan verilmit olan takrirler taınif 
olunarak çarıamba günü toplana
cak olan fırka grupunda intaç edi
lecek ve intihap olunan kararlar 
neırolunacaktır. 

Balıkesir, 11 (A.A.) - Bet ay 
evvel Balıkesir - Edremit yolunu 
ıoyanlardan olup o zamandanberi 
halifirarda bulunan şaki Ezineli 
Muıtafa, jandarma takip müfre
zeleriyle vaki müsademede ölü o· 
larak yakalanmııtır. 

Muhtelit encDmeoln 
mazbatası 

Ankara, 11 (Hwuai) _ lrtita 
meıeleai hakkında tetkikat Yapan 
muhtelit encümenin Trabzon meb
'usu Huan Bey hakkında hazırla· 
dığı mazbata pertembe günü Bü
yük Millet meclisinde müzakere e· 
dilecektir. 

Maarif cemiyeti 
Ankara, 11 (Hu.uıi) - Maarif 

Cemiyeti umumi heyeti bugün 
toplandı. 

ııııu1111111ııııınıııı1111uıııınııııı1111111ııınıııııı1111111ııııııııı1111111ıııııın 
Son haberlerlmlzln bir kısmı 

4 Uncu -~ıfadadır 
IHtHlllllllllıuıMHlllHl11t111111ııımııııııı1111111ıııııııı111111wıııııııııı11111 

Ankara, 11 (Huıuıi) - Hu· 
susi vapur kumpanyalara namına 
bir heyet yakında tekrar Anka· 
raya gelerek lktısat vekiletile 
temas edecektir. 

lbrahtm Tali bey 
Ankara, 11 (Huıuıi) - Yeni la· 

tanbul meb'uıu İbrahim Tali B. in 
bugün Diyarıbekirden buraya gel 

meıi bekleniyor. Birinci umumi 
müfettitlik itlerine şimdilik baş 
mütavir Fazlı Bey bakacaktır. 

Bir tayin 
Ankara, 11 (Hususi) - lhra· 

cat ofisindeki eıki harici ticaret 
müdürü Avni Hey Terhan tetkiki 
mukavellt mUdürlüğünc tayin 
edildi. 

Hasra k6rfeziude 
lngllz harp gemileri 

Bombay, 11 (A.A.) - 3 İngi
liz top çekeri Bura körfez ine 
gönderilmittir. Bu tedbir, İran 
mahafilinde hararetli münakata 
ve tefıirleri mucip olmaktadır. 

zm me.naıı ne iıe ıiyui ve 
sahada ıeriatı, medreıeyi 
kavuğu ve bunların mahıiı 
diğer yabancı nüfuzları 
mızdan ıilip ıürmeırıizin 
da odur. Bu büyük har 
bazılarının zannettiği gibi 
ınetafisik hürriyeti namına 
bir MlLLETlN iıtikli.li uğT 
kubulmuftur. Türk inkılabı 
ği.miz hi.diıenin aııl adı l 
ınücadel~sidir. O kadar ki, 
kü, dil ve tarih cereyanları 
bu mücadelenin bir devam 
mektir. Hele, iktısadi mese 
miz, büsbütün ve taıtamam 
milli istiklal davaııd1r." Bug"" 
siyasi ve askeri safhası kap 
olan milli mücadelenin har 
iktııadi safhuım yafıyoruz. 

Milli lstiklfıl Mücadelesinin 
ananelerinden ayrılmı9 ve 
prensiplerinden uzaklaımıı 
rak. .. . 

İşte, cemiyetçe, milletce 
mekte bulunduğumuz buh 
sebebi. ancak, buradadır ve 
dan başka bir yerde değildir. 

Şimdi, bu teıhise göre ted 
rimizi dü,ünelim. 

YAKUP K~c 

--------·----------~~ 
Talilile 

(IJa~ tarafı l ınri :ısauıtad • 
hallesinde 56 numarada ot 
mütekait binbaşı Seyfettin 
satm19tı. Bürhan Bey dün S 
tin Beyi evinde araımış, ai:U 
olduğunu haber almış, derhal 
liyeye giderek bir yaş davası 
şahitlik ypamak üzere olan 
fettin Beyi bulmuş ve haber 
etmiş, paraları da vermi§tir. 

5000 lira 34217 numaraya 
mı,tır. Bunun da bir parçası 
kifhanede gardiyan kontrolu 
lat babadadır. Ketideye bu 
öğleden ıonra devam edilece 

Dünkü keşidede ikramiye k 
nan numaralar sıraya konul 
bi,· halde dokuzuncu sayıf amı• 
dır. 

T. D. T. C. • 
Diln de toplaoar" 
çahşmağa deva_. 

etti 
Ankara, 11 (A. A.) - ~~iıt 

T k .k . . • k" . .,,,.. et ı cemıyetı umumı atır 

den: &i 

Türk dili tetkik cemiyeti ~"~u 
öğleden evvel ve sonra ik• u 111 
toplanma yapmıştır. T opl':nııs;if• 
başında cemiyet reiıi sanı·~. 
Beyin acıklı ölümü dol•Y111 e ıl 
mumi merkez heyetinden :•ı. 1el 
mektuba Gazi Hazretlerin en 

. d"J . lan ce'\'aP 
mıf ve neşre ı mı§ o l k 
k b .. "'k ayıılar a 
unmuş ve uyu ı 

şılanmıştır. -e1' 
b" takılll _. 

Cemiyete gele~ 1~ etrafınd' 
tuplar ve idare ıtlerı 

1 
ahır' 

. b d karar ar 
ayrı ayrı ıca e en dan ge' 

. t' kolların ıt 
mıştır. Cemıye ın . c;ı.de 
len dilekler de birer bırer 1 

geçirilmiıtir. 1 1'•' 
Bu haf ta içinde toplaJllllk~ı.rıfl 

1 bazı 0 
rarlaştırılnııt o an 
içtimaı sonraya bırakılınıttır;,..,.r 

Lugat ve ıstılahlar kolu c JJd" 
1 caktıt· teai ıaat 17 de top ana d,. .. te' 

gün aynı za.-nanda ıraıııer Jıtdl•• 
me kolları da toplanarak ça 
larına devam edecektir• 
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lıaretler · 
~ . r ab;;;.-· memleket
erde Ttlrk eserleri 

ve telif bnkkı 
A;~e~lerde dostum Fikret 
t ~ bır yazııında edebi kon· 
~bjın~an bahsediyordu. Dostum 
~ezınde yerden göke kadar 
fikr •dır. Garip demagoji ile bu 

,,e bıyık altından gülerek: 
L! •• - Acaip diyecekler buluna· 
"IQr. 

F •kat onlar bundan daha on 
:y e•vel de TOrk fabrika11ndan 
u:~•olunduğu zaman a1ni eda 

11bı11nı ıallıyarak: 
dile-:- Ha 1 ha! gillelim bari ke· 
Yo~ Çamatır yıkamasına di· 

dı. 

l856 danberi ticaret muvaze· 
ilet' d 
b' 111 e açıldık normal hal alan 
ır. llleınlekette ticaret muvaze· 

~eaıııin aıemleket lehine d6ndü
t&~ll llyleseniz aynı adamlar : 
d 1- Monfcr sen kaç1rdın mı? 

er trdi 
1 . 

le .nıı11J111amıı ve ahıılmamıı fcy-
rın bakikt oldujılnu gördük. 

al ~ı günde el tezgibından ne 
~ t •tle ileri atladık . Gümrük 
~dutları kapandığı günden beri 
~•uz kalmadık. 

J en, fikir ve edebiyat alemi 
1' bir kontcnjendan babıede
~ değilim, fak at edebi ihraca
~IZın gilndeo gUne arttığını 
f:t1erıem buau hayretle karşı· 
-•Yanız .• 
T&rk mubarrirlerioin Türkiye 

~illada en çok okunduğu zaman 
Q devirdir 

ııi 8allcael,;da Türk mubarrilcri· 
ga11 

eserlerine büyük bir rağbet 
11 

•terilaıektedir. Nitekim Tllrkçe 

~edilea bazı eserler bua-ün 
~ ~ p .. telerinde birer tefri
t.t ~a~ınde ıütunlara değil sabi
~. ı11·al ediyor. 

6;,,',-zı memleketlerde Türk ede
~L llı merak mev zuudur. Ve tet
. " arzusunda bulunan kültürlü 
~nlar orijinal Türk eıerlcrini 
:"l"•m~ırlar. 

L .• ~omıumuz R-eyada Türk in
"'lllbına ve onun escrlerisae kart a5ıterilen atika bu şekildedir. 
~~at Halkanlarda Türk muhar· 

etinin eıer!eri tamamen bir 
~te satııı halini almııtır. Ve 
·~muharririnin Türkiyede ge· 
--~i vaziyet malumdur. Fakat 
~\ağı Balkanlara ihracat ya· 
A.7 l'ork mubarrirlerinin bu sa
,~ da muahede metinlerile 

~ kalmaları aade muharriri 
t'd, ıı..r edenlerin lehine olmak· 
~dt. lozan muahedesinin imza· 
~~ lll~eri ge~en devrede bir 
~ Yazıcısının yelittirdiği ya
ıs-.. ""~ Şark, Avrupa ve Bal· 

8 Pıvaıaaına aevkediyor. 

~"~ ~ukabil telif hakkı ver· 
1.aıt~lbız halde bunu medeni 
~"- •evk edecek kaç ana eser 
~,~• çıktı. Telif hakkının 
'• e111esi yOzündeo nihayet 
"1 b~IEttinaize kato tapon hasta, 
~ ır eclebiyabn eserleri akm 
~ tor. Telif hakkı vermemekle 

'Paıı eaerler daha ucuz bir 
~. 9... okuyucunun zeYkını boz
ı..; 

1 
1•et ediyor. ilmi eser· 

~ 1 Yok ama ondan da bir 
8i, tllle1danda me•cut değil! '•tt "•!tan yerli edebiyahn 

' llleaı •e biç olmazaa zevk
\ıe ~~ana kalmaaı için kötü 
'e ~ •tbaıat edebiyabnın önü
~ ek, diğer taraftan da 
"k 111 Y•za Yerleri temin eden 

"'ic ç :blrrirlerini akınbya k&
~. e lllekten kurtarmak li-

S.clri Etem 

Troçki dün 
Muharririmize beyanatından : " Türk hükumetinin 
alicenabane müdahelesi seyahatinrıi ko aylaştırdıo" 

"Türkiyede bir esir muame esi gör üğ··m··z hakk dak· 
rivayetler tama e 

iki aydanberi Avrupada s e· 
yahatte bulunan M. Troçki dün 
gece saat 11 de Aradya vapu
rilc Brindiziden şehrimize dön
müıtür. 

M. T roçki ile dün gec~ geç 
vakıt vapur..ia görüten b ir mu· 
harririmize mumaileyh şu beya
natta bu!unmuştur: 

"- iki aylık seyahatten sonra 
karım ve hususi katibimle birlikte 
avdet ediyorum. 

Seyahatim iki ay kadar devam 
etmiştir. 

Kopenhagda 
kaldım. Burada 
tilllı hakkında 
verdim. 

t O gün ka dar 
Teşrin ievvel ih

b ir konferans 

Amerikalılar için de 20 daki
k alık bir radyo konferansı ver 
dim. 

Mütebaki günleaim seyahatle 
çok iyi geçti. Çok memnur. uz. 
Yalnız Fransada Marsilyada bir 

müessif vak'ayı anlatmadan geçe· 
mireceğim . 

Eu hadise mahalli memurların 
işgüzarlığı yüzünden • çıkmış ve 

Jtalya hükfm:et:n:n Brindizi üze· 
rinden seyahatimize müsandesi 
üzerine hndise kapanmıştır. 

Bu hadise ., üztindcn Ven ediği 
ziyaret ellik. Bumda geçirdiği· 
miz günler Mars .yanın bizde 
bıraktığı fena gün'edn hatırası
na unutturcu. 

Bu se}•ahatım, Türkiyeyc gel
diğim 4 seneden beri yaptığım 
ilk seyabattır. 

Bu seyahatim vize yüzünden 
bir aralık imldinsıı cir ha1e gel
mişti. Fakat Tiirk hükumetınin 

alice na hane ve seri müdahalele
ri yüzünden bu ·m~ansız!ıklar 
halledilmiştir. 

A vrupada Türkiye hükumeti
nin nezdinde bir esir muamelesi 

gördüğümüz hakkında deveran 
eden rivayetlere karşı çunu söy
mek isterim ki bunlar kiimilen 
asılsızdır. V r: bunu da her gitti-

ğim yerde tekrar ettim. Bu ka
naatlerin izalcs ne uğraştım. 

Trrk gazeteleri vasıtası ile 
şunları tekzip etmek isterim : 
benim Kopenhağa seyahatim 
Rus hükfı'llcti ricalile her hangi 
bir mülakat için vaki olmuş de
ğildir. Bu gibi rivayetler asılsız

dır. 

Seyahatim hususidir, ve si
yasi maksatlarla kat'iyyen ala" 
kası yoktur. 

Büyük Adaya avdet ediyoruz. 
Küçük evimize döneceğiz. Orada 
1931 senesi yangınından sonra 
yeniden tesis ettiğim kütüpha
nemde çalışacağı m. Balık avla
makla vakıt geçireceğim. Seya
hatim hakkında ya bir makale 
silselesi veya küçük bir kitap 
neşredeceğim. 

Bu işe derhal başliyacağım. ,, 
M. Troçki dün geceyi vapur

'da geçirmiştir. Bu sabah hususi 
bir motorla doğruca Büyükada
ya gidecektir. 

· ········ ·································••P-••••····································································· ·············· 
Belediyede 

Yeni pazarlar 
Nerelerde 

Bütün dünyada ne 
açılacak ? liadar ü ·in e .. dlmiş 

Anadoluhisarmda, Bostancıda 
Beykozda ve Üsl< üdarda da pazar 
ytrl~ri açılacaktır. Bu pazar 
yerlerinin Ustlerinin örtülmesi 
lizım gelmelde isede belediye 
bütçesinde bu iş !çin tahsisat 
mevcut olmadığından ancak ge
lecek s eneye er tülcbi!eccktir. 

Unk•JNI•• köprUsOnf!n t a-
mirine r.e za m an 
başlanılacak? 

Unkapam köprüsünün tamiri 
için Ga2i köprüsüne a it p aradan 
istikraz yapılması be!edıye mec
lisince kabul edilmişti. Bu kara
rın tatbiki için Dahiliye veka
Jetiocien beklenen müsaadenin 
bu günlerde geleceği ümıt edit-
mektedir. 

Beklenen müsaade geldiği tak

dirde ay başında köprünün ta

mirine başlanacJ ktır. 

Nlzemettln Ali ve Ve
vat Nizami Beyler 
lıtanl::ul ticaret ve zahire bor

ıası umumi katibi Nizamettin 
Ali Reyin 600 Jira maaşla afyon 
kooperatifi umumi katipliğine 
tayin edilmesi üzerine inhilal 
eden lstanbul ticaret ve zahire 
borsası umumi katipliğine 300 
lira maaşla Cevat Nizami B. t a
yin edilmiıtir. 

Ahmet Haşim Bey 
Tedadvi ve istirahat için Al

manyaya gitmiş olan kıymetli 

edibimiz Ahmet Haşim bey d ün 
ıehrimize dönmüştür. 

DarttlfUnun divanı 
Darülfünun divanı, dün öğle

pen sonra toplanarak fakülte ler
den gelen bazı evrakı tetkik 
et mittir. 

Ticaret odası dünyanın tütün 
islihsalatı hakkında çok kıymet i 
bir tetkık yapmıştır, 

Euıia göre bu sene dünyanın 
her tarafında t "t''n istıhsalatı 
geçen senelere nis' et e ço. azdır. 

Yalnız ispanyada ve Çekoslo
vakyada tütün zcriyafı çoi{almış
tır. 1931 c-encs r. de ispanyada 
tülün e!dlen ınıntnlca bir hektar 
10 döniım it b2rılc 4 bin hektar 
iken bu mıktar 932 senesinde 
5000 hektara yfikselmiştir. 

Fakat diğer mem!eketlerde 
bilhassa Amerikadaçok azalmıştır. 

1931 senes"nde 821 bin hek
tar olarak cH en hilün 932 se
nesinde C!ncnk 586 bin hektar 
ekilmiştir. 

i hracat of.si de memleketimi
zin t ütiin stokl rı hakkmda ay· 
rıca bir tetkik raporu hazırla
mıştır. 

Bu tetkik raporundaki rak
lrnmlar ço'< Ş:ly<rnı dıld:attir 

] 932 scncs'nde i tütün istih· 
snlatı ve tütüıı stot.u memleke
timizin dahi i serfiyatf ile bir 
kısmı ihracata ancak tekabül 
edebilmektedir. 
Komşu devletlerde, Yunan·s

tan, Bulgaristanda se vnziyet 
gene aynidir. Tt"rldyed~ memle· 
ı<et içinde b:r seı e zarfmdahi 
tütün s.:rfıyatı 12 milyon kilodur. 

Bulgaristanda 5 ve Yunanis
t anda da gene S mil} on kilo 
kadar tütün sartedı'mcktedir: 

Halbuki mcmlel etimiz ile 
Y unanistau. Bulı,r ristandaki 
tütün stoku az o dugundan bu 
sene istokların 1 am·. n sarfedi
leceği 2nlaşılmaktadır. 

Rusların mcm1ekcf mizden mü· 
bayaa ettiği 2 m' yon k" o t'"tün 
ile Çekos!ovaky~nm n:ıtın almak 
üzrre bulunduğu , milyon l.i.o 
zeytin de bu isto~ hcs:ıbına da
hildir. 
Başaka memleketlerde tütün 

istihsali az o1duğu için bu sene 
t ütün fiatlarmın hı ı 1etl neceği 
muhakkak addedilmektedir. 

Poliste: 

Ot bicerken 
Adanı biçmiye 

kalkmıs ! ,,. 

Ok meydanında Sinan paşa 

camii önünde komisyoncu Hacı 
Isa efendinin yanında çoban Er

zurumlu Hüse} in ile Arnavut 
Lütfi ot biçmek meselesinden 
kavga eım:ş:er, Lütfi bıçakla 
Hüseyini ağır surette yaralamış· 
tır. Yarala hastaneye yatırılmış, 
carih yakalanmıştır. 

Sarhoşluk yüzünden 

Dnye hatun mahallesinin Mah
mutpaşa hamam sokağında otu
ran Ali, dün çok sarhoş olarak 
Saraccılarda dolaşırken muvaze-

nes'ni kaybetmiş, yere düşmüş
tür. Yere düşmesinin neticesi 
o arak, başından yaralanmıştır. 
Yaralı tedn vi edilmek üzere Cer
rah paşa hastanesine kaldırılmıştır 

Misafirlıkte hırsızlık 

KCçükpazarda simitçi fırının
da hamurkar Ömer dün gece 
eski arkadaşlarından Bayramı 
fırına misafir almış, gece uyur· 
!arken bayram, ömerin yastığı 

atında bu'unan 24 1 rı:ısını çal· 
mıştır. Tahkikata başlanmıştır. 

öteberi ahr~en 

Salmatomrukta oturan ikbal 
hanım pazar yerinde öteberı alır
ken cebinde buluntm sekiz. lirası 
Etem isminde biri tarafından 

cışmlmıştır. Elem biraz sonra 
yakalanmı~tır. 

Bir iddia 

Kuzguncukta lcadiye caddc
s' nde yeni tamir olunan bir evin 
mülealıhidi Me1d beyin amele 
Ibrabimi iyi çalışmadıgım söyli
ycrek döğdüğü ve çekiç iıe ba
şından yaraladığı iddia edilmış
lir. Meki bey hal< kında tahlcika· 
ta başlanmıştır. 

Savıfa 3 

/
11kir hayati: 

~uslihiddin Adil Be
yin konferansı 

Hukuk fal<ültesi talebe cemi· 
yetinin senelik çalışma- progra-
mının bir maddesi de miiderris 
ve talebe arasında fikri toplu-
lu1dar yapmak, konferanslar ver
me1ctir. Dün bu cümleden ola
rl:lk hukuk fakültesi konferans 
salonunda ilk lrnnferans veril
miştir. Müderris Muslihiddin Ac!il 
B. tarafından verilen konferans 
Türk gcnç!iğinin mesuliyeline 
dairdi. Muhtelif fakültelerin, yük
sek mektep'erin ve lıselerin ta-
lebesi dün darülfünuna gelip .. ı! 
l'o:ıfcransı dinlemişlerdir. 

Muslihiddin Adil B. konferan· 
sında Gazinin büyük eseri ol<n 
cümhuriyetten bahsetmiş, Gazi
nin onu gençliğe emanet etmek
le tam kaynağına havale etmiş 

olduğunu söylemiş' Türk genci• 
nin bu vazifeyi muvaffal<iyetle 
başarabilmesi için şu esaslara 
dikkat etmesini ehemmiyetle 
kaydetmiştir: 

1 - Türk genci ilim ve ihti
sasa lnymet vermelidir; l<uru tali 
devresi geçmiştir, talisizlik mev· 
zu bahsolnmaz, hayatta muvnf
fak olamıyanların muvaffakilcet· 
sizlikleriae sebep talisizlik 
ğildir, bilgisizliktir. 

2 - Türk gencinin hay<~~ 1 

muvaffak olması için aynı 7" 

manda nikbin olmnsı Jawn r 
Nilı:binlik herşeyi körükc 
iyi gör~ek demek değildır, c 
saret ve iradeyi kaybetme s 
hadiseleri makul görmek ve 
şünmektir. 

3 - Türk genci mesaisin 
noktaya teksif etmelidir. Kuc. 
ve nüfuzu muayyen bir gayeye 
tevcih etmek Jazımd;r. 

4 - Muvaffakiyetin dördiinc"i 
şartı da seciyeli ins3n o'ınaktır. 

Kadınlar birliğindeki 
konferans 

Kadınlar birliğinde verilcc -
ğini yazdığımız konferans'~r.t 
bu ayın son haftasında baş?an:ı
caklır. 

Jlk konferans doktor Kazım 
lsmail Bey tarafından verilccek
tır. Diğe1 konferanslara da l:er 
ayın son haftasında muntaza
man devam edileccl<tir. 

Sahte beşibirlik 

Düzceli Hatip Mustafa efendi 
Balık pazarında sarraf Yakodar. 
137 liraya üç tane beşibirlik al· 
mış, biraz ilerde başka bir sar• 
rafa beşibirlikleri göstermiştir. 
ikinci sarraf dikkatli bir rr:ua
yene neticesinde beşibirlikleı-den 
birinin mecidiye üzerine altın 

kaplama olduğunu anlamış, mu
raf Yako hakkında tahkikata 
başlanmıştır 

························· ······················-·······ı 

~ ...... ~.~ .. ~~.~ .. ~.~~~.~~.~ .. ~~.~~.! .... . 
12 Kan nuevvel 1932 

- Uaarif Na=:rı re Kasltınorm me
busu .'jül.rii lley oct;en cumartesi gri.na 
aksamı sıltlıi sebc pien dolayı i"lif a 
ctti['jini sc dar te bildimıi'jtir. 

- P<'lresburota askeri llükfmıctin 
sıkı nezaretine ragmen /,ı ·lık şarnbm 

malızc rıindc bulunarı sarap!ar yağma 
edilmiştir. }'ağmacılaı· a /,a l..?ırc:ct· 
Zeri taı-alından dajjıfılmrnlardır. 

lliikıimct rotka dcpolarmı talrrip 
etmek için Ui::ım gt>len tedbirleri al
mıştır. 

- "Prarda,, gazc il inin istilıbanna 
nc:aran /Ja§kurt islcimları cyalc ı 
meclir.ıi Ôrtnburr;, Ofa, Prim, Sa
marcı dUiyctleı·irıi amil bulunan 
Bcı kurt arazi inirı isli/:hli11i ilana 
/:arar ı•ermiştfr. Omb.:rµ·taki mu-
1 alı:: askcr·lcr mecli i, krırnrı tasvip 
eylemi tir. /Jaşkurllal' miiesscsan mec 
li i mım 21 inde Or<:nburg'ta wpl~ 
nacak ili". 



Sayıfa 4 , 
Osmanlı 

'DEVLE Ti 

ölürken .. 
niuharriri: Celal Nl!ri~ 

"lktlbas. nakli, tercüme hakları mahfuzdu•" 

VAKiT 

Valilerin 
Salahiyetleri 
Ankara, 11 (Hususi) - Dahi

liye vekaleti valilerin selahiyetle
rinin genişletilmesi hakkında tet
kikat yapmaktadır. 

izmirde iskan işleri 

12 Kanunuenel 19'2 

uslar la iki sevimli artist 

ANNABELLA 
ALBERT P REJEAll 
Rağbet görmüt iki ,ark• 

Çiçekler arasınd 
Doğru değil Ceneral ~u- Ping-Vun 

teslim edilmemiştir Gaip Çocuk 

Japonlar arasın
daki mesele 

Efendimiz dün gece uykusunu kaçırdı! 
lZMIR, 11 (Hususi) - İzmirde 

iskan işlerinin sür'atle ve bir an 
evvel bitirilmesi için gelen emr ü
zerine iskan dairesinde faaliyet 
arttırılmıştır. Memurlar geceleri 
de çalıştırılmaktadır. 

Moskova, 11 (A.A.) - Jeneral önümüzdeki Perşembe ak 
Sou - Ping - Ouen ile berabe-

rindeki askerlerin vaziyeti hak - ~ .. -ArlİSIİ k'fe 
kında Tas ajansı, salahiyettar bir ----------1900 da idi, demek :ki tam 

yıl oluyor, Yıldız sarayında 
vak'anın göz ve kulaJr şahidi 
dum. 

32 Her halde müthiş bir vak'a karşı
bir sındayız .. 
ol-

menbadan aşağidaki malumatı ve 
tasrihatı almakta olduğunu beyan 
etmektedir: DarUlbedayl Şehir Tir• 

(Mansıp ve insan isimlerini de
ğiştiriyorum, belki evlatları inci
nebilir} 

Sarayın bodrum katında testici
başı Akil ağanın odasındaydım .... 
İçeriye bala ricalinden, büyük me
murlardan biri girdi. Uzun bir 
boy, uzun bir sakal, şık bir redin
got, zarif ayak kapları kocaman 
b
. , 
ır kravat, üzerinde nal kadar bir 

zümrüt .. Beyefendi avazı çıktığı 
kadar bağrıyor: 

Divanhanede konuşuluyor: 
- Pekala şimdi hain nerede? 

- Mehmet Paşaya teslim edil-
di .. 

- Mehmet Paşa (Kaba sakal 
olsa gerek) yufka yürekli biridir . 
O şeriri daha başka birine teslim 
etmeli idiler .. -- Sevketli cok merhametlidir. 
Onun -için ki Mehmet Paşnyı bu 
işe memur etti. 

Pathyacağım.. Şu "mel'un,, un 
kim olduğunu öğrenmek istiyo
rum. Nihayet odaya, sonra sadra
zam olan İbrahim Hakkı Paşa gir· 
di. Yanına yaklaştım. Duydukları
mı kendisine ~öyledim ve meseleyi 
sordum •. 

Küçük itilaf 
hariciye nazırları 
Belgrat, 11 (A.A.) - Küçük 

itilaf hariciye nazırları 14 birinci 
kanundan 16 birinci kanuna ka
dar Belgratta toplanacaklardır . 
Bu toplanmada Küçük itilaf dev· 
letlerini alakadar eden muhtelif 
beynelmilel meseleler görüşülecek
tir. 

3 Kanunu evvel tarihinde Mos-
kovadaki Japon maslahatgüzarı, 
M. Amo Karahan' dan jeneral ile 
askerlerinin Japonlara teslim e
dilmesini talep etmiştir. 

T elgrafname hu müracaat için 
vesile olarak yeni Mançuri devle
tine düşman olan bu unsurların 
Çine avdet eder etmez Japonya 
aleyhine tahrikata başlıyacaldarı 
vesilesini ileri sürmekte idi. 

Yarın Ak:::•;;~iH~UL -~~ 
988~. 21, ao da Uil t~ 

<uç saat, HH 
Opereti 

3perde27tat-lo 

Yazan: 
Ekrem Reşit B. 

Besteliyen: 
Cemal Reşit B. 

- Padişahla kulunun arasına 
giriyorlar .• Hainler .• Edepsizler .... 
,(Anlaşılan ima etmek istediği bu 

ıhain ve edepsiz Arap lzzettir) 
Mel'unu hen tuttum haini ben ha-

' her verdim, caniyi ben seçtim .. Bu-
nunla beraber beni mükafattan 
mahrum etmek istiyor.. Kör ola
sı! ... 

Testicibaşı, hardakçıbaşı ve o
dadaki diğer bendeler, hep bir a
ğızdan: 

- Hain, mel'un, edepsiz, ka
fir! Diye haykırmağa ha§ladılar .. 

Acaba bu kim?. Tevkif edilen 
bir hain mi, yoksa bizzat Arap 
izzet Jiazretleri mi?. 

Bir kaba sakallı: - Şevket
meap efendimiz dün gece hiç u
yumadı. Sabah namazına kadar 
hep bunu düşündü .• 

Bir kınalı sakallı: - Hainin 
ç.ok türlüsünü gördüm amma hu 
çeşidi aklıma gelmezdi. Bu yaşı
~ızda böylesini de gördük. Bu gi
dışle, ( · · · · · ) gibiler sarayda, 
Babıalidc bulundukça teccalı da 
lstanbul aokakla.rınd .. .. k a gorurse 
hayret etmeyiniz .. 

Kendi kendime du·· .. ·· .. d :unuyor um: 
- Mutlaka Sultan H .. -·d h" . 

-.....ı e ır suı 
kast olmuş da habcriıni., k .. yo .. 

- Oğlum, dedi, gencin biri va
purla gidiyormuş. Martin kurşunu 
gibi bir cumal yemiş. Anlaşılan 
Boşboğazlığının cezasını çekiyor • 

Vardığı limanda e~yası aranını§ . 
Sandığında üç kitap bulmuşlar : 
Birincisi elektrik lambalarına, i· 
kincisi telefon enstellasyonuna, 
üçüncüsü de otomobillerin ne su
retle kullanılacağına dair... Pra
tik fen kitapları .. 

içeriye bir sarıklı girdi. Söz a· 
çıldı .. Laf mevzuu hep hu . 

Sarıklı: - Elektrikle tenvirat .. 
Neuzübillah .. Onların (kafirleı·in) 
diyarı zaten karanlıklar içinde! Bu 
nun içindir ki iblisin icat ettiği 

elektriğe müracaat ediyorlar. E
fendim, fakir tahkik ettim, bu alet 
ile bir insanın harimini bile gör
mek kabilmiş. Tevekkeli şevket-

meap efendimiz bundan istikrah 
buyurmuyorlar. 

(Yemin ederim, bu söz söyle
nirken saraydaki o salon hususi 
elektrikle münevverdi). 

Bala ricalinden olan herif mut
tasıl haykırıyor: - Mükafatımı 
almadan ben bu kapıdan dııanya 
çıkmam da çıkmaın ! Nişanları- ze •. 
mın biri mürassa değildir. Dalkavuk: - Öyle, mevlana ! 

Bir dalkavuk söze kanştı: -
- Padişahımızın her fikrinde 

keramet vardır. 

Hoca: - Keramet değil, muci-

S Mesela şu telefon aleti . . . lstan-- enin sarayda işin ne?. Diye-
ceksiniz .. Banu anlatayım. Bir ha- hulda bu bid'at şayi olsa .. Her gün 
rici iı için lsviçreye gönderiliyor- bir suikast olacak... Herkes hiTi-

birini aldatacak .. Ortalığı telaş adum. Sormuşlar: - Bu bir iki gün l 
içinde lsviçreye gidecek biri var aca.k .. Yalan havadisler işae edi-
mı?. Beni göstermi .. Jer.. lecek.. Şevketli efendimiz mül-

x henıdir ! .. 
Derhal saraya çağrıldım: H 

Zatı şahane, falan fabrikadan bir oca: - Şu otomobil, şu §ey-
zil istiv.or. Öyle bir zil varmı!t ki tan arabası da nereden başımıza 

J x çıktı. Kaza bela, El kt" •w• t 
iki yüz adını evvelinden geleni ' · e ırıgın, e-

lef onun bir ba .. ka t·· 1.. .. z haber verirmiş. işte tam o zili ara- . x ur usu.. ama· 
nenın gençleri beş vakitte namaz

)'IP, fabrikasına gidip bulacaksın . larına, ibadetlerine ınuvazab t 
Testicibaşmın dairesinde daha deceklerine, büyüklerin .. le . ~ 

d·ı M b . . . soz erını fazla malU.mat vereme ı er. ec u dınlıyeceklerıne böyle bid'atlar ve 
ren baş kitabete gittim. Saatlerce oyuncaklarla uğraşıyorlar ve bey
bekliyoru.m. Kanapenin üstünde hude ,.ere zatı şahaneyi gazabe 
uyudum, uyandım. Orada da ayni getiriyorlar. 

terane .• Hep o meçhul hainden •.... Saraydan döndüm. Babıali-
bahsediliyor. Başır~ htınCJ.IJı. Bek- ye gittim. Orada da ayni terane: 

Jeme odasında hazan yalnız ka- ı - Efendimiz bütün gece uyku
lıyorum .• içeriye giren uşaklar da, sunu kaçırmış. Ahmet çocuk, meş
büyük ha;rretlez-le, hep o mel'un· gu) olacak bir §ey bulamamış, bu
dan bahsetmektedirler. Fesuphe- lamamış da otomobille, telefonla, 
nallah ! Acaba bu hainin maksadı elektrikle uğraşıyor. Zaptiye na· 
ne imiş?. Yalnız padişahı mı öl- zırmın ifadesine göre, herif, kita
dürecek?. Yoksa bir bomba ile hm sayfalarını yazı ile doldur
bütün sarayı mı berhava edecek? muş: "- Ah! Bizde de ne zaman 

hıgiltereye şiddetle 
taarruz etmiş ! 

TAHRAN, 11 (A.A.) - Şahın 
Türkmen çöllerinde bir yarışta bu
lunması dolayısile Anglo Persan 
Oil ihtilafında bir nebze sükunet 
hasıl olmuştur. 

Maamafih, 8 Kanunu evvel tari· 
hinde ikinci notasını vermiş olan 
Iran, İngiltere hükilmetine şiddet
le taarruz etmekte berdevamdır. 

Kabirede b·r bomba 
attılar! 

Kahire, 11 (A.A.) - Kahire 
deki İngiliz fevkalade komiseir 

deki İngiliz fevkalade komiserli
ğinin bahçesinde bir bomba patla
mıştır. Bomoa, maddi bazı zarar 

ve ziyanı mucip olmuştur. infi-
laktan kimse yaralanmamıştır. 

ı ıımııımunmmuu:ıınııınımumnıınuuımıuuııımrıııae11mımıınmınmııuuwımasa 

otomobiller yürüyecek?. Ne za
man Türkiyede mahalleden ma
halleye telefonla görüşeceğiz? ... 

Ne vakit şu tüten gaz lambaların
dan, yangınlardan kurtulup evle-

rimizi, caddelerimizi elektrikle 
aydınlatacağız?.,, 

Gerçek! Abdülhamit bu üç icat 
ile aklını oynatmıştı. Koca kaçık! 
Hem elektrikten ummacı gibi kor-

kuyor, hem de Yıldız sarayının i
çinde elektrik tenviratı yaptırmış. 
Hem otomobilin memlekette 
duyulmaması için tedbir alını~, 
hem Yıldız parkına bu şeytan a· 
rabalarmdan birini getirtmiş • 

Deliliğin evsafmdan biri de mü
tenakız olmaktır. 

Geçen gün Hayraboluya gitmiş
tim. Rumelimizin bu kasabası ol

dukça mütevazıdır. Nüfusu çok 
değildir. Ahalisi çalışkan olmak
la beraber fakirdir. Belediye dai
resinde bir gece kaldıtn. Şehir, ev

ler ve sokaklar baştan aşağıya e
lektrikle münevverdi. Hatta mey
danda ziyadar ilanlar okunabilir
di. Hayrabolunun bir çok otomo

bili var. Şoförleri muktedirdir. Te
lefon bir hayli köyü Hayraboluya 
bağlıyor. 

Kasabanın, kazanın muhterem 
ahalisince elektrik, otomobil, te-

lefon gayetle tabii şeylerdir; har
man, döven, sapan gibi tabii şey
ler. Bugünkü köylülerimiz Sultan 
Hamit gibi, Sultan Hamidin rica
li ve bendeleri gibi, o devrin insan
ları gibi düşünmüyor. 

Zihniyet, kafa!.. 

Celal Nuri 

Karahan Sovyetler için bu ta
lebe is'afa imkan mevcut olmadı-

Dört haftadan beri oynall .M 

olan operetin son hafta..-.... 

ğı cevabında bulunmuştur. •----------~ 
Bunun üzerine M. Amo, Sou -

Ping - Ouen'in siyaai bir rakip 
değil bir cani gibi telakki edilmesi 
lazım geldiğini söylemştir. 

Pazartesi 
12 K. eveı 
13 Şaban 

Güo do~uşu 7,15 
Ciio lıatışı 16,41 
Sabah 11amazı 6,40 
Oğlc namazı ı:ı,o:> 
lkludl narnaı.ı 14,28 
AJ.:$nm namazı 16,41 
Yası namazı 18.20 
lmsıı.: · 5,28 

• Yılıo geçen güolerl 346 

Karahan, bu iddiayı reddebniş 
ve Japonyamn mumaileyh ile 
Sovyet arazisinde müzal•erata gi
rişmeğe teşebbüs etmiş olduğunu 
ve binaenaleyh o tarihte l<endisini 
alelade bir cani telakki etmemek
te bulunduğunu beyan eylemiştir. 

Bundan sonra Karahan Sovyet-1•----------""',I 
lerin Japon rehinelerinin serbest HAVA - \'eş ilköy askeı1 I 
bırakılması için jeneral ile müza- merkezinden: Bugün hava buluılO I_ 
keratta bulunmuş olduklaa-ını ha- cak ve kara yeld~n mutedil sür'aıt• 1~ 

gAr esecektir. Dün sıcaklık azarjl iti 

.. talan • 20 

tırlatmışbr. asgari 9 derece ve bava tazyikı 41 
Bu müna5ebetle jeneralin itti- milrmecre idı 

--,---·~· haz etmiş olduğu doıtane hattı Radyoda : 
hareket, kendisinin Sovyetler ta- "is~~N.BU~·~ Saat 18 den ıs4S'~ 
rafından teslim edilmesi meselesi- dar Saz t Vedia Rizı Hanım ı 18.45 de',; 
ni bertaraf etmeğe kafidir. a kadar orkestra. 19 dan 19.20 e ~ ~ 

3 - 4 Kanunuevvel gecesi M. lbrahlm Fazıl B. tarafından tasarruf~ 
Amo, yeniden M. Karahanı gör- kında hitabe, 19.20 den 19 45 e 1~ Fran~ızca ders (ılerlemiş olanlara) müştür. Jeneralin te5limi hususun- QS 

ten 20 30 a kad:ır orkeıtra, 2 · 
da ısar etmemi", yalıuz Sovyet a- · ı " u 0 1 

~ 21 e kadar Yesar asım ey, ~ 
razisinde mevkuf tutulmasını iste- 22 ye kadar Hikmet Riza Hanıdl 
miştir. Aleko efendi. 22 den 2~.30 a f 

Buna cevaben bu işin dahili me- Orkestra. Ajans ve Borsa habt'rlerf 

sele olduğu ve ecnebi bir hükumet
le müzakre zemini teşkil edemiye
ceğini söylemiştir. 

Diğer taraftan Karahan, on 
binlerce Beyaz Rusun silahlan ile 
Sovyet Rusayaya karşı mücadele 
etmek tasavvurunu beslemekte 
oldukları halde, Mançuri' de ve 
Japonya' da yaşamakta olduklarını 
söylemiştir. 

Mançuri'de Beyaz Rusl8:1", hatta 
zabıtada ve devletin diğer mües
sesatmda resmi makam ve memuri 
yetler İşgal etmektedirler. 

Karahan, Japonya'nm bunlar 
hakkında hiç bir zaman Japonya 
ile istişarede bulunmamış olduğu
nu ehemmiyeetle kaydetmiştir. 

Bu ayın onunda M. Amo yeni
den Sou - Ping - Ouen'in mev
kuf tutulması veya Sovyet arazisi
ni terketmesinin menolunması 
hakkında yeniden müracaatta bu
lunmuştur. 

Kendisine yeniden bu mesele 
dahili bir mesele olduğundan Sov 
yet hükUmetinin meseleyi tetkik 
edemiyeceği cevabı verilmiştir. 

liaodı 
BOMBA Y, 11 (A.A.) - Gandi, 

'f'\~ · ,, .... ,l lar le'· ··1 • • 

" cadeleyi mahallinde bizzat idare 
etmek üzeree Malabara gitmeği 
şiddetle arzu etmektedir. Fakat 
hükumet, Gandiyi şartsız oJarak 
hatta muvakkaten serbest bırak
mamağa kat'iyyen azmetmiştir. 

ayan 

Yerl ı malı oyuncak • 
edenlerin nazarı dikk rl. 

lstanbuı matbuat cemiyel"-Jİ 
28 kanunusani 1933 cu'°'ıf 
günü verilecek olan matbuı~ 
losu için oyuncak siparit ff 
ceğiodeo yerli mala oyun~,,t 
saire imal edenlerin t;OY 

merkezine müracaatları. 

CENEVRE, 11 (A.J...) ;,, 
manya, dün Cenevrede ~ .. 
dilmiı olan itilifname 
kabul etmiştir. 

CENEVRE, 11 (A>-) - "I_ 
Cenevrede tahdidi tesli~~ 
olarak aktedilmiş olan. old~ 
yi İtalya da kabul etın1! ~ 
dan 5 başlıca devlet ınüJD •Jı'Jı'-
b .. .. w l _ 1.~. AbnaDY• 1 

ugun og e VAAM, w t:J 
laf hasıl olmut olduğWW 

• 111 
eden bir beyannamenın 

imzalamışlardır. h" ,J, . • ıtaJllP"i 
imza muanıelesının . . fti'• J 

matbuata bir tebliğ verılnı~ biiJi 
tebliğde M. Mac Do~.al'!:ı,ul '!'.; 
devlet tarafından dm>: . tetlİ".• 
miı olan itilafı tahdidı tfl'-,.1 

. . . 1 ett'ı 
konferansı reısıne ısa .-J 

. ld w be1-memur edilmıt o ugu 
lunmaktadır. ~ 

Almanya, Fransa ve ~ 
murahhasları, hemen eene 
hareket edeceklerdir. 
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!ı!:.., 12 k&nunuevvel 1932 

[Sfenks konuştu 1 I 
Maurlce de Kobra'nın Son Romanı : 50 

Türkçeye çe .. ·ircn: l'ah•ırnettln Arvay 
·--

- inanıyorum. işitse daha iyi olacak arkadaşı· 
~ Albanm gerek bana, ge- nın namuıklrlıiun anbyacaktı. 
le. . lana karşı göıterdiği ti· Robertı sigarasını attı. Bombay
~~ de zaten bu ıöylediklerimi dan buıuıi ıurette getirilmiş 

etmiyor mu? olan cazbant, çalmakta devam 
- Dojru. ediyordu. Dans etmeyen mahra-

ki b Ôyle ise dostum; demek ce misafirlerinin araımda dola· 
q telifın beyhude imiı ! şarak habrlarım soruyor, oalar1 

diaal Gördün mü, nasihatlarımı neıeli g6rdlikçe memnun oluyor· 
binıeınek istemiyordun! ... Bu yap- du. Toplantıda Bengamer de 
ltanek ço~ukluklara gülmek alay oturan ve otomobille gelen Ingi-

~lınden gelmiyordu ha!.. liz aileleri de vardı. 
- Yıne "ciddi değilsin 1 Nikolıon, matmazel Decaua· 
- Çok tükür t no ve yilıbaıı Jangle beraber 

fır - Ne İte, şayet bu akıaın gözüktü, arkadat1na haykırdı; 
~ "baı bulursam Alba ile an- - Roberts, orada ne yap1-
a.i'ı'lc için konuımak istiyorum. yorsun? · 
İlli -'mıa fıkrini iyice anlamak - Hiç fokıtrottan timdi 
~?•· ŞOpbe ve teredd~t kortuldum, bir az haya alıyorum! 
t: 

e Yaşamak beni harap edı· R 
r onunla konuşacak olursam obertı Nikolsonu bir kenara 
na lcııı.ııyacaksnı ya, Edi f çekerek sordu: 
- N k - Konuıabildin mi? 

,.... e tuhaf fikir... Bili is - Hayır, Daha konupmadım. 
taJba 11p, hareketinizi beraber Dansa davet ettim. Bira,z sonra 
hİldı btınekte israr etmek çok bir behane ile benden aynldı. 
dl N ir istektir. Eğ'er madam Beni dinlemeği hiç te iıtemiyor 
te b °lalesi hlli seni seviyor .b. 
hL UQq it.iraf ediy. orsa daha iyi f fi ı görüyorum. 
""" •• b ı - Ba11ka bir fırsat kolla. ...._ -•mıyorsa ıç o mazsa emin ır 
~•un; b6yleJikle bu hastalık- - Evet, çalııacatım. 

k 1 Y Nikolaon matmazel ( De Cas-urtu ursun. ara her ne k 
d h sano ) ile beraber te rar dan-

r acır1a a iç olmazsa ya- aetmek için aitti. YOı batı Y ang 
yavaf kapanır!... Robertme, bir viıki içmeği teklif 

>f. etti. Tam kabul edeceji zaman 
~aıer aölüae bakan ıalon- ıolonlardan taraçaya açılan bir 
~ çiftler danı ediyorlardı. kapının etiğinde Alba g6z0ktn 
liaarbertea dllfllnceli idi. Tarasada ve gizli bir işaret yaptı. 

• içiyordu. Bunun üzerine Roberts Yuoga 
~ba ile buluşacağı saat yak· teşekkür etti, ayrıldı, llkayt bir 
dl; ea ıuğuk kanlılığını kaybe· tavırla taraçanın ta obir köıesi· 
~ Nikolsonun da onunla gü· ne doğru yürüdü. Alba onu 
"'1ıp latediğini biliyordu. Ko- uzaktan takip ediyordu. Parka 
OQ konutmama11 meaeleıi indi. GISllln sahilinde kayıkhane 
doİrua .ıtlcadar etmiyordu daha gibi kullandan kUçOk bir kultlbe 
~ buna canı sıkılmıyordu. vardı. Önünde de ple karfı ko
'I I Aibanın av arasında nulmUf, •i~çtan yapıllDlf bir iı· 
~diklerinden sonra artık bu kemle Yardı. Tam gizli ıeyler 
\....._~dua '6~~e edemezdi. Onu konutulacak bir yerdi .. 
~ duıuren Nikolaonun Alba: 
~ sonra söylediği manalı _ On birde demiftiaiz, lfte 
~ eli. Ne kadar mesele kapan- tam vaktinde aeldim, dedi. S Nikolıonun Alba ile onun _ T eıckkOr ederim, Alba ••• 
~ ;aıa konuıtuklarına dair Hakikaten bütün ıamimiyetimiıle 
~ R' ph..ib ·"yardı. Ya bu akıam· glSrüşmiye ihtiyacımız vır. 
.a_ 0 ertsı ~ meşhut halin-
,.. gürürse ne olacaktı?. Her - Bu sabahki sert taYl'lllllÜl 
~den evvel arkadaşının kalbini Jlectiiine bilaeais u mıf>Pıll'..-I 
~ ArtılC bana darrın defllaialı. 
~cağını, TC istemiyerek onu deği mi? 
~ eeuir edeceğini düşünüyor, - Naılanmağı bırakınıı, Al· 
~ duyuyordu. Albaya, bütün ba. Düşmanınız deiiJim illa 

lbiyetle Nikolsonun vaziye- halimin bir fecaati gizlediğini de 
~u akıam anlat~ca~. Hat- anlamalısınız! 
ikolıon onun soyledıklerini (Devamı var) 

f-.t~ IHllMllmmllHllllUlllllllll11H118Hmıınıımıı••-H 5 llbJ 

~ayeti örten esrar perdesi kalclınlclı 
~ < Baı tarafı 1 inci sagılada) 

~ •an zabıtaca kaçakçılık 
~ '1anndan dolayı tanınmak· 
~ • Pandeli ve Antuvan 50 
tet11ı~tvel Yunanistandan lstanbula 
' tlerdir. Antuvan Kumba
,.... l'okuıunda bir odayı pansi
~ .. 01•rak kiralamış, bazı ge
:-t:·de pandeli kendisinde kal. 

~b Çalcçıhk yapmak üzere Ia
~~1• aelcn bu iki arkada, bir 
~ ~~ bularak madam Evan· 
~~ e tanıtmışlar, kendilerine 
fıu:orı~ sOsü vermişlerdir. 

,l, ı._r . ııi ileri g6türerek ka· 
--~'•fr~• münasebet tesisine de 
~d, 1 olmuşlar, birkaç gece 
~ ilc~dd misafir kalmışlardır. 
.. ..,.... 

8 arn kadınan zengin ol· 
~ 11 bildikleri için lceodisin-
ıa;_ Para i t • . .._.. farlc s cmışlersekde madam 
~•)oıı ına varmıı, sahte ko· 
~il :ı~!ın kendisini dolandır· 
"ıte lco ~klcrini fark etmiştir. 
~hilcı nusyoncular madamdan 
~l'l'lııC: bf!ara alamıyacaklarını 
-:t''rtJ... ır •ktam tabii fekilde 
"'- ~ana · · 1 ~ •tıl gırmış er, kadının iize-
.:'tlttd· •rak ölümle tehdit et
~le111~'·. kadın pa.raların yerini 
~ birYınce cllerıne geçirdik-

elektrik telini kadmıo 

boğazına sarmıılar, bofmuttat• 
dır. 
Boğma sahnesi çok mOcailt• 

leli geçmiş, Kadın boğulduktaa 
sonra ceıcdi mutfağa nakledlf.t 
miştir. 

Katiller madamın birçok zi· 
net eıyasnn, ve bir bayJı da 
paralarım almıtlar, kapıyı kıpı
yarak geldikleri aibi tabii bir 
tekilde çıkıp gitmiılerdir. 

Katillerden Antuvan Kumba· 
racı yokuıundaki oduınd•, Pan· 
deli Galatada dolaıırke• yaka• 
lanmıştır. Antuvanıa fatık oct. 
sında Pandelinin ~li meatliii 
kanla bir halde bulunmuftur. 
ikisinin üzerinde 700 lira çakmııhr. 

Mücevherlerden çoju Ye para
ların mütebaki kıımı henOz ele 
geçmcmiılir. Katiller kendileri· 
nin komisyonculuk yapmak üze• 
re lstanbulıa geldiklerini kadmla 
tanıştıklannı fakat 8lllmllnden 
haberdar olmadıklarını dylemif· 
lerse de polis ifadelerinin akıini 
meydana koyan deliller elde et
miştir. Bu suretle bir kaç gllnden 
beri fikirleri iıgal eden bu esrar 
enğiz cinayetin etrafındakı karan· 
Jık tamamen zail olmuftur. Zabı· 
tamızı bu muvaffakıyetten dola
yı tebrik ederiz. 

VAKlI 

Ticaret ve ıktisat 
......... .....,.,ft•n•-•••ı ..... •••••••• 

Yunanistana mısır 
gönderelim! 

Yunanistan hükômeti dahili 
ihtiyacın fazla olduiunu nazarı 
dikkate alarak ithal edilecek mı· 
ıırdan üç ay için gümrük reımi al· 
mamağa karar vermifti. 

Fakat bu üç ay bittiğinden bu 
maafiyetin uzatdmaaı için tekrar 
karar vermek üzere bulunmak· 
tadır. 

Bilhuıa M. Çaldariı bu maafi· 
yeti uzatıLmaıı ıçın çalııacağını 

vadetmittir. 
Ticaret odaaı gelen bu haberler 

üzerine derhal Atina boraumdan 
malUınat iıtemit tir. 

Ticaret odaaı aynı zamanda, 
evvelce Mııırdan gümrük reımı 
almmadıiı zaman Yunaniatanın 
hangi memleketten fazla miktar• 
da mııır ithP. l ettiiini araftımııt· 
tır. 

Y apdan tetkik neticesinde Yu· 
naniıtana memleketimizden, Bul· 
gariıtandan ve diier memleketler• 
den Mııır ithal edildiii anlatıl· 
mı9tır. Fakat bu ithalat en ziyade 
Romanyadan yapılmaktadır. Ti· 
caret oda11 tacirlerin nazarı dik· 
katini celbederek Yunaniıtana 
m111r ıevketmelerini teıvik ede· 
cektir. 

Şlk•go aerglslne ı,tir•k için 

1933 ilkbaharında Şikagoda a
çılacak ıergiye memleketimizin 
de ittirak edeceği malumdur. 

lıtanbul Ticaret odaıı bu ıergi· 
ye komıu memleketlerin ne ıuret• 
le İftirak edeceklerini ve bu hu· 
ıuıta naaıl hazırlandıklarını tetki· 
ke ~lamııhr. 

Gelen malUnıata ıöre Mııır hü· 
kameti bu ıergide Mııır mahıulitı 
ile Mraır medeniyetini teıhir et• 
mek, aenah celbi için kart tevzi 
etmek, meccanen filmler göster• 
mek aibi faaliyette bulunacaktır. 
Bu it için de 7 bin Mısır lirasının 
kifi olduğuna karar vermi9tir. 

Yunaniatanda iıe henüz naaıl 
ip~ edilRlli tetkik edilmekte· 
dfr. 

111,.t n•hlreslnde tlc•ret 
•l•e•I 

Emirdalh kazaaına tibi Bayat 
nahiyeıinde ticari Te iktııadi fi· 
kir vermek üzere \,ir ticaret mü· 
zeıi teıiıine karar Yerilmİf Ye ti
caret oduıadan nümuaeler iıten· 
mittir. 
ta•l\tit ft ltlre halckındaki nü· 
•*'911ri Lyat nahiyesine gön· 
4..,.tk için loplamağa baılamıt· 
tir. 

,,..... konservelerin 
1IMHllD11D •rttar•c:ek 

Frhta hiildlmeti bazı meyva ve 
aelase konservelerinin ıümrük 
telöaini arttırmak için tetkikata 
l.tlamıfbr. 

Öjrendiiimize ıöre Franaız 
naeb'uaan meclisi &iimrükler ve 
mukavele komiıy:onu bu huıuıta 
yakından alakadar olaıaktadır. 

lıtanbul Ticaret od.-., Franaa 
hükUmetinin gümrük r~i allak 
ntediii konservelerin haaıi nevi 
konıerveler olduiu ve memleketi
mizi alakadar edip etmedİiini ıor· 
mu9tur. 

Mıeırcl• zeytin ilik 

Mııır hükGmeti, Mııınla nytin, 
keten iıtiohaalinin fazlalatbiilr için 
halka pek çok kolaylık gtittetmeğe 
bqlamıthr. Bu maksatla zeytinci· 
lik ile uiraımak iıtiyenlere hükU · 
met meccanen ağaç dağıtmakta 

ve yafhaneler tesis edenlere de 
yardım etmektedir. 
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Oçttncn Kısım 
'-Turanın hatı1'a defteri,, 
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1 am happy. 
Evet, bugDn mes'udum. Ko

lecden diplomamı aldım. Bundan 
sonraki hayatımın saadetlerini, 
muvaffakiyetlerini ihtiva edecek 
olan bu jurnalı tutmak için bu 
günü bilha11a seçtim. 

Elveda sevgili Kolec! Senden 
artık ayrılıyorum. Fakat hayatı
mın her anmda seni daima mu· 
habbetle ve minnetle d6fiinece· 
ğim. 

Elveda sevgili profea&rlerim t 
Sizi de öyle. Beni bayatta mesut 
ve muvaffak edecek olan şey 
ıizin kafalarınızdan aldığım feyiz, 
kalplerinizden aldığım temizlik
tir. Miıter Ailen bOyllk bir ah
ilk dDıturu olarak bana daima 
tekrar ederdi: 

"Bir takirt mualliminden üs
tlln dejildir. Şakirt için mualli
mi gibi olmak elverir.,, 

Bu cümle daima akhmda. 
Bugün mes'udum derken, bu 

nur ve irfan ocağından ayrılma
mın bOznOnü de duymuyor de· 
gilim. Fakat ne yapalım ! 

Baıta Doktor Vud olduğu 
halde bOtGn muaUimlerim beni 
tebrik ettiler, benden bundan 

sonra çek şeyler beklediklerini 
söylediler. Onlan yalancı çıkar
mıyacajlm. Buna itle burada, 
hatıra defterimin samimi sahife· 
leri Dstünde s&z veriyorum. 

Kolece bir çocuk olarak gir· 
miıtim ; bakikah bulmut bir paç 
olarak çıkıyorum. Alil bundan 
sonra hayatımın gtızel seneleri 
baılıyacak. Bana bu güzel istik
bali hazırladığı için bilhassa 
Doktor Vuda daha ziyade min
nettar kalıyorum. Bir insan ola
rak yetiımek buıusunda ona 
karfı olan teıekkilr borcum 
\»elki babama ve anneme olan 
borcumdan daha ziyadedir. 

Bu anda Kolecde geçirmiı ol
duğum senelerin hatıraları birer 
birer g6ıilm0n önllnden geçiyor. 
Ben burada neler öğrenmediın. 

Şimdi dUtDnOyorum: bu m6-
eueaeyi •çmıı olanların bir zafı 
Yar fibi ı&rDnllyor; istiyorlar ki 
kendi itikatlarını baıkaları da 
kabul etıin. Pek kat'i şekilde 
olmamakla beraber bana da 
ayni ıey teklif edildi. Fakat ben 
bu hususta bir karar vermit de
ğilim ; buna bOyük bir ihtiyaç ta 
biuetmedim. Y alnn: iyiliie ve 
doğruluta hürmet etmHini öğ
rendim. 

Biraı inıafla dOtllnmek lizım: 
bu adamlar dünyanın öbür ucun
dan bunya geliyorlar; bizimle 
hiç bir alikalırı yoktur. Ôyle 
oldutu halde avuç dolusu para 
1arfediyorlar. Sonra en adi bir 
ıokık 11tıcı11nın bile malını 
metetmesine, propaıanda yap
masına bir şey demiyoruz da 
böyle sırf fikre, itikada taallük 
eden bir bahiste lüzumsuz bir 
tıa1ıup g6ıteriyoruı. Bir adamm 
itikadına her kesin dil uzatma
ması lizım değil midir? 

Neyse, bu sevinçli günde böyle 
can aıkıcı ıeyleri düşünmek doğ
ru dejil. 

Muvaffakıyetimden evdekiler
de pek memnun oldular. Şimdi 
hiç bir şeyle meşgul olmıyarak 
bir kaç hafta yalnız e;leneceğim 
rezeceiim. 

Ha, az kaldı unutuyordum, bu 
günkü büy.Uk sevincimde bafka 
bir şeyin de yardımı var. Akıam 
üstü eve dönerken vapurda Ay• 
şeye rastgeldim. Zavalh kız epey• 
ce süzülmüş imtihanlardan ola
cak Ben o vartayı atlattım, dansı 
onun başına. 

Ayşenin yanmda iki arkadaıı 
daha vardı; ben de Fethi ile be
raberdim. Fethi onları tanıyor• 

muş binaenaleyh mecburi olarak 
selamlaştık. 5elim verirken Ay· 
şenin süzgün yüzündeki hafif 
gülüş ne ıüzcldi. 

Fethiye: 
- Şu saidakini de tanıyor 

muıun ? dedim. 
Güzel Ayteyi mi ? diye 

• soreıu. 

Onun hakkında F ethiden bi
raz malumat alabildim; mekte
bin ıyı bir talebesiymiş, fakat 
herkesle pek fazla konuımaz· 
mış. Galiba biraz mağrurca bir 
kız. 

Fakat öğrendiklerjmin en pk 
tarafı, Ayşenin buralı olufU. 
Evi de bizim civardaymış. 

Fethi ile Kolecden pek yakan 
arkadaşlığım yok ; renksizlerden 
biridir. Fakat, ·işime geldlti 
için- timdi onunla iyi dost ol
mıya çalıtacağım. Çonkn rene 
Kız MuaUim Mektebinde olan 
balaıadesinin evinde Ayşeye bir 
iki defa rasgelmiş. Belki bu 
suretle bizim de konuımamıza 
yol açılır. Bunu düş6nerek Fet· 
hiyi cuma günü bize de•et et
tim: 

Ne yalan söyliyeyim, bu b11it 
mektepli kız botuma gidiyor. 
YOzll adamakılh gilzel; . hali, 
taYrı da sevimli. Hem bu sene 
muallim de çıkıyor. Kim bilir 
onu nereye tayin edecekler ? 
Tanışırsak, aone~den rica ede
rim, belki babamın eski meb'uı 
arkadaşlarına bir mektup yazar 
da Ayşenin buradaki mektep
lerden birine tayini temin edi
lir. Ben de Amerikaya gidinciye 
kadar hoı vakit geçiririm. 

Mademki bu defterde ıamimi 
olacağım, şu halde açık dyle
yeyim : bu kız sade~e hofQIDa 
gidiyor; bUyük, uzun bir amar 
yapmağa niyetim yok. Esaıen 

Buna zaman ve imkin da yok. 
Bu hoş bir yaz maceraıı olarsa 
ne ala. Bakalım bu mağrurca 
küçük hanınla ne yapacafız? 
Acaba bu atır başlılığı mektep 
idaresine karşı bir gösteri§ mi? 
mektepten çıktıktan sonra da 
aym hali muhafaza edecek mi? 

Neyse Ayşe hanım, iıtc be
nim böyle samimi bir niyetim 
var. Bana, hatta sana da bon
şans. 

Şimdi gecenin on ikisi. Kolec
deyken bu saatte çoktan uyu• 
muş bulunurduk: Bu serbestliği· 
min ilk alimcti. 

Defterimin bu ilk sahifelerini 
clolduran yaıı1ara baktım dı, 
türkçe olmasına rağmen, ifademi 
bayağı beğendim. - Sahi, bilmem 
niçin, batıra defterimi İngilizce 
değil de türkçc yazmağa baş
ladım?.· 

Biz.i bilmem ne bayramı, bil
mem ne ihtifali, yok filin ıairin 
edebi hüviyeti gibi ıımarlama 
ve zoraki mevzular. üzerinde 
yoran türkçe muallimi görsün 1 
insan hakikaten duyduğu ,eyleri 
pek ıüzel yazıyor. 

.< UeDanu '1GI' A 
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VAKiT 

Refia Hanımla muhterem zevci 
Süreyya Beyin o · aktam ziyafeti 
vardı. Davetliler bi°rer ikiter gel· 
diler ve sofraya oturuldu. Yemek· 
ler biribirini müteakıp geldi. Fa· 
kat daha bir tabak gelir gelmez 
silinip süpürülüyordu. Bunu gören 
karı kocanın yüreklerine ine· 
cekti. Süreyya Bey sofrada yavaı· 
ça kar11ınm kulağına: 

- Aman hanım, bunlar ne var, 
ne yok, silip süpür~yorlar. Ne obur 
,eylermi§ ! 

Dedi. Karısı kocaan.;ın kulağı· 
na: 

- Sorma, dedi, f&ştım' kaldım. 

" 

Halb~ki ben onlara sofraya otur• 
madan evvel "kendi evinizdesi· 
ni.z,, demiştim. 
•mııııınnulllltAlllllftllımuıııD1111111111m11Uııııı nııııınıııııııuıı 

~Hm, rahatsız olur musunuz? 
- Hayır .... 
Bu hayırdan bir fey anlıyama· 

dı. Açsin mı, açmaıın mı? 
Bir tereddüt anı. . . . Kız gene 

pencereden dıtarıımı seyrediyor. 
Etrafta kimıeler yok. . . Ne arka, 
ne ön kompartımanlarda bir tek 
insan yok .. . Tam vakti: 

ll Kanunuev 
- . ~ ... ~~-·~-· - !:::: -; 

- Sorma Nigir sorma .. Beyin be.JUZ senelik bir vazosu 
Yardı, onu kndım. 

- Nereye gidiyorsunuz hanım 
efendi? - "pkanı neden daim• böyle bir tarafa koyuyorsun f 

~ .. ...:;~~~.:..~~=~~~~ - Pendiğe efendim. 

- Aman kardeş, şu üzüldUiUn •eye b•k; yeni ola• neyse 
ama be.yüz senelik vazoya da lns•n acır mı ? 

- - Ben de. . . Garip teıadüf. 

Pendikte mi oturursunuz efen· 
dim? 

rına goturdu. Kız birdenbire çe· narları, vagonun dört bır tat'. 
kildi, Hi.midi itti: aradılar, yoktu. 

- Hayır .... Bir akrabam var. - Uslu durunuz! dedi. 
Hamit te kime gittiğini ıöyley:in· Maamafih tren daha F eneryo· 

ce artık it kolaylaıtı. Bir dakika· luna gelmeden ahbaplıkları ilerle· YQlda bir dostluk 
~· Hamit köprüden vapura bindi- 1 ru evleri, duvarları aeyreden da ahbap oldular. Hamit ona elle· mişti. Hamit onun ismini de öğ· 
~l zaman cici bir kadın gözüne · aözleri .sanki hiç bir yerde takıla· rinin ~iizelliğindeİı,; bahsetti. O undi: Kerime. 
.lişti. Şık,. şuh. ince, cazip bir ka- ı mıyor, bir §ey1 bir §ey bekliyordu. Hamide şık giyindiğini söyledi. Kontrol memuru ikisini de daha 
• ı ,1. · . • Hamit pek cür' etkir l:>ir adam Pencereyi açmasını rica etti; ve ı sakin olmaya davet eder gibi gö· 

Vapurda onun karsısına otur· değildi. Onun için batlaması çok pencereden uzanarak etrafı bir ço· . rününce Hamit biletini çıkardı. 
du. Gazeteyi açarak Üstünden yal· güc olan mükaleme zeminini de cuk .gibi seyrederken Hamit onun : Kerime aranmağa başladı. Yok ... . 
nız onun ipek saçlarını, ela çekik 1 bir türlü devam ettiremiyordu. kolundaki çantayı alarak bir· an- ' Kerimenin bileti ortaC:la yoktu. 
gözlerini, gazetenin altından onun - Pencereyi açayım mı . efen· da avuçlarını yakaladı. Dudakla- ! Çantasını aradı , oturduğu yeri, ke-
ayaklarını, zarif ellerini süzdü, ••••••••••••••••••u•u••••••••••••••••••nu•••••••••••••••••••••••••••••••nnı•••••••••n••n••••••••n••••••••••••nn•••••••n•• 
süzdü G·· ı · · .. · · · · oz erının ıçıne baka· 
ra'· k d' · · . ·• en ısını ne kadar beğendiği· 
nı. a~latmak istedi. Genç kadın 
Hamıde bir iki defa baktı fakat 
manasız bir bakıc H ' .. 

• • • • :ı: · • • • emen goz· 
lerını çevırıverdi. 

Hamit bir kac kere . . . k . V ~ ıçını çe tı. 
apur Ha,-darpaşaya. yanaştı Ka

labalıkta Hamit gen,. k d ·k 
b 

. . ~ a ını ay-
ettı ve trenın birinci ın k" d 

b 
. ev un e 

O§ hır kompartımana yerle f 
Aradan iki dakika &CÇıni' t~· k. 

t ·ı l k ' ı ı , am zı ça ara tren kalkacakt 
Ayni kadın, ayni zarif !Uh H• ~· 

. ' ' -ını-
dı ıaraacak kadar güzel kadın va-
gondan vagona geçerek ve Yer 
beğenmiyerek Ha.midin komparti
manına kadar geldi. Oraya otur
du. Hamitle karşı karşıya ... 

Bir anda genç adam büsbütün 
sarsıldı. İçinin ezildğini, mevcu· 
diyetinin ürperdiğini hissetti. 

- Acaba neden burasını inti
hap etti? Başka bir yer mi yoktu? 

Gene gazetesi elinde idi , gene 
gazetesinin üstünden gözlerini, 
saçlarını, altından da ellerini tet· 
kik etti. Gözlerinin içine gözlerini 
dikti. Şimdi bu gözlerde bir davet 
ve bir meyil okuyor gibi idi. Artık 
sırası gelmşti . Hemen cebinden gü
müş tabakasını çıkardı: 

- Afedersinizle söze baıla-
dı. Sigara sizi rahatsız etmez mi? 

İnce, gevrek bir ses: 
- Hayır, bilakis . . . 
_ Tak.dim edeyim mi? 
_ Teşekkür ederim, içmem e-

fendim .. · 
Gene kadının pencereden dışa· 

ruını, ;e§il ağaçlraı, çayırları, ku· 

ölmek var, 
dönmek yok ... 

Kasım efendi 
misafir gitbği 
evde akşam 
yemeğini ye-
dikten sonra 
iÖyle kahveye 
çıkmıştı. Ya-
bancılara şöy
le birer selim 
verdikten son
ra sade kahve 
ısmarlac:I.. Et-
rafa kulak mi-
safiri oldu. Bir 
masada işler
den ahvalin 
darlı i ı 0 d an 
babaediliy o r -
du. Birisi: 

- Birader 
ne İf tuttuma~ 
vaz geçmiye 
mecbur oldum. 
Her işim yarı
da kaldı. 
Diğerleri de 

buna benzer , 
şeyleri, tekrar 
edince Kasım 
Ef. -1ayanama
dı : 

- Birader, 
sebat lazımdır 
ıebat. Benim ........ ,._.,,, __ 
daha tuttuğum \'o'ltt"P•·ıl·,~ 

yoldan geri 
döndüğümü gö· 
ren olma mı ıtır. 

- Ne iş ya· _.........,..._,..~.....,l.alı&ö~• 

parsınız? - Bu seferki ••nnederl"' t•M MAnaslle i•kbr çUnkU 
_ Tram• a y i•t• aradan Uç gUn 9eçtlll hat de C•vlt'ten ba,k••H~ görU•· 
vatmanayım. Mek hlll aklımdan ı•ç111lror .. 

Kafa taaı 
Tercüman Şe· 

fik B. lngilız 

seyyahlarına 

müzeyi gezdi· . 
riyordu . Ca· 
mekanın içi.1· 
de bir kuru 

kafa vardı . 

katanm önün· 

de durarak Is· 

k enderi Kebi· 

rın kim oldu· 

ğunu anlath , 

neler yaptığını 

nerelerini fet* 

hettiğıni anlat 

h , nasıl yaşa. 

dığmı, nerele· 

re gittiğini an 

lattı. lngiliıler 

kemali dikkat· 

le dinlivorlar, 

lifın sonunu 

b ekliyorlardı. 

Şefik 8. sö· 
zünü bitirince 

kuru kafayı 
gösterdi: 

- lşte bu, 

dedi. Size an· 
)attığım büyük 

lskenderın kü· 

çüklugüne, ço· 

cu . tuğuna ait 

kafa taııdır. 

Bilet memuru ceza veril 
ni söyledi. Hamit hemen cüıdİ 
nı c~kardı. Memura bir lira ı>1' 
tı ve bilet kesildi. 

O z·aman Kerİhle: 

- Gördünüz mü? · detli, 1'1' 
mazlığınızın cezasını, pence~. 
b3karken anlaşılan çantamın 

gözi.inde duran biletin dü~rııe• 
:.ebt!p oldunuz. 

H i mit güldü: 
- Ben her defa elinizi ö'f. 

için böyle bir bilet almağa ti 
yım. I 

Kızın hoşuna giden bu sÖ'Z•-" 
dense onun birdenbire ciddilef" 

sine mani olamadı ve Hamit o1 
kikadan sonra gen çkızla şa~• 
mağa hatta lakırdıyı uzaf~~ı 
imkan bula.mıyarak şaşırdı ~ı 

Ne olmuştu? Acaba bir şefe ııe· 
kızmıştı? Yoksa kısa bir t~1ı~ 
d H . 'd' k d" . 1' en sonra amı ı en 1s1ne 

mı bulmamıştı! fe· 

K . h ~ir - erıme anımefendi, 1'0 
ye mi canınız sıkıldı? NeJe" 
nuşmuyorsunuz? '(rt 

Kerime Hanım da laf yo1'· cJ 

Göztepeyi , Erenköyü, B"'~11eçf 
geçti ve Hamit bir adım ile'' g 
medi. . ..t 

·rırr 
Tren Pendik istasyonuıı• gı 

genç kız birdenbire fırJşdı: dil 

ı k efetı 
- Al aha ısmarladı trİ 
Diyerek bir kuş gibi uc.tu, 

den inerek lstasyona gird1• / ,o 
Hamit evveli şa!ır.ınıştı, ,,t1 

hemen kendini tophyarak J 
sından koştu . Genç kadın, ~: ~ 
sini istasyonda bekliyen b~Ş _,f 
k d l .. .. .. k n Hamit ııt et a ın a opusur e .. ,, 

~ k go 
nun kapıllma sakla nara . . . 
dı· ve onun su sözlerini itıtll '. ~ 

. 1 ~ 
_ Leman. başıma gelen ~,i 

ıen ! . . . yanıma bozuk pııııf: / 
başka para almamışım· Ya bilet; 
pur p?.ram varmış. Trene 
~irmiveyim m i? 

- Sonra ne yaptın 1 . ' 
~ · · ·· buld&ııs''jl• - u a· enayı zuppe ti" 

Hamit alt taraf mı dinliY' 
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-
''Birmilletuganıyor,,münasebeli/f Filimle; 

ile Devlet adamları filmlerde \.\=~ =Y=e=n==i====== 
Türk inkılabının ve Türkiye 

cürnhuriyetinin yüksek adamların· 
da.n birisi olan B. M. M. Reisi Ki.· 

ıırn Paşa, İpek film tarafından 

~ Pa14 Hz. ılt Nlzatrıdl/n Nmlf fe hıllG/I l~ı ' 
8qJ/er "Bir Mıllcl Ugamvor. ıllmi olm(11cm 

)a.ptırılmıt olan "Bir millet uyanı· 
)or,, filminde görünüyor, inkılap 

h-teketinde oynadığı mühim. rolü 

t~ktar ediyor. 

. Ş\tndiye kadar devlet adamları 
~ •e filmin ha]k üzerindeki te· 
ıirJerı· k h . . ne pe e emmıyet vermıyor-

te tercüme olarak tefrikaya baş· gidenler, bunu ispat ediyorlar. 

lanmııtır. 

Niza.mettin Nazif "Bir millet 

uyanıyor,, u güzel bir senaryo ola· 

rak yazdı. Yalnız, senaryonun ay· 

nen filme alınmasına maddi bir 

takım imkansızlıklar mani olduğu 

için, film "impressiyoniste11 bir 

şekilde yapıldı. 

Senaryonun tamamen yapılaLu

mesi için evvela vakit sonra da bü· 

yük halk kütlelerinin harekete ge· 

tirilmesi lazımdı. Halbuki "ipek 

film,, müessesesi, yalnız başına, 

yani hususi bir müessese olarak 

bu kadar yükün altına giremezdi. 

Memlekette film sanayiini açan 

" Bir millet uyanıyor,, filmi, ink· 

Opera Sinemasında ...... ·-··-·····-··~ ... -....................... . 
76 

96 Numaralı mahkum 
Lulıe 

British lnternational, her yerde 
tanılan ve takdir edilen meşhur 

komik Leslie Fuller ile hu eserı 
vücuda getirerek yaptığı nefis 
filmler koUeksiyonuna bir tane 
daha ili.ve etmiştir. 96 numaralı 
mahkum, gayet güzel tertip edil· 
miş, her sahnesi seyredenlere zevk 
ve neş'e veren bir eserdir. 

Muaveneti mütekabile klübünün 
mükellef bir eğlencesi esnasında 

azalar hem eğlenmekte ve hem de 
muhterem veznedarları Bil Smi
tersin raporunu dinlemektedirler. 
Eğlence, ıen şarkılar, içkilerle da· 

Fuller 

Bil, kendisinde klübün parası· 

nı hesap etmek üzere almış ve dal· 
gınlıkla masanın üzerine bırakmış· 
tır. Felaket bir ibirni takip eder 
derler, açık olan pencereden gi· 
ren bir hırsız çekmeceyi alarak 
savuşur. 

Bu sebepten rejisörünün azami fe· 

dakarlığına müracaat ederek bu· 1 

j ha ziyade şetaret kesbetmi~ ve bu 
~ ... ----liliiliiiiiiiiiili:iiiiiiiiiiiiiiiil, esnada Billinin samimi dostu Alf 

Oralarda bulunan ve hu-sızın 
kaçtığını gören Alf, onu takip eder 
ve aralarında vukubulan mücade· 
lede hırsız galip gelerek kaçar. 
Rozun evi, tekrettiğine dair mek· 
tubu bulunur. Ayni zamanda pa
ranın da kaybolması kızlarının al
dığı hükmünü verdirir. Bil soka· 
ğa fırlar. Bayılmış olan Atfı görür. 
Bili, Alfın başında gören bir polis 
bu vak'aya onun sebebiyet verdi· 
ğini zannederek onu tevkif eder. 
Muhakeme olunur. Maalesef At
fın yediği darbe kuvvei müfekki· 
resini kaybettirmiş ve klübün pa· 
rası da kaybolmuş olduğundan Bil 
3 sene küreğe mahkum olur. 

gün gördüğümüz filmi meydana 1 Kdrım Paşa Hz. tle Nizamtııın Nar.ıf c~ 11muı 1~/tçı 
Beulu · s ;r Mılltı U11an111or9 rı/mı alımrkuı 

çıkardı ki • hemen ilave edelim -
hususi bir müe11ese için bu hiı· laptan sonra Türkiyede herhangi 

muvaffakiyettir. Ve neticenin mu· bir sahada yapılan te§ebbüslerden 

vaff akiyete delaletini kabul etti· hiç. te aşağı kalmıyan bir eser ol-

ğimiz takdirde, filmin gösterildiği muştur . 

Melek ve Elhamra sinemalarına fa. 

Havkins biraz fazlaca kaçırmış 
olduğundan Billinin klüp vezne
darlığında bulunmasına bazı iti· 
razlar yapar. Bununla beraber Bil 
klübün parsaının tahtı emniyette 
bulunduğuna azayı ikna ederek 
onları lehine celbe muvaffak olur. 

Bil, evine geldiği vakit, kızını 

gez yafları içinde bulur. Buna se-
Bundan sonra hapisane hayatı 

başlamaktadır. Orada cereyan e· 

lardı •e film hemen herkes tarafın
' bir eğlence vasıtası ol~rak te· 
likki ediliyordu. Son zamanlarda 

~.fikrin yanlı§ olduğu anlaşıldı, 
L.ınu ilk anlıyanlar Ruslar oldu. 
aunun üzerine Soviyet hükumeti 
filnı sanayiini doğrudan doğruya 
devletleıtirdiler, onu en kuvvetli 

bir kültür ve propaganda vasıtası 
olraak kullandılar. 

Holivut , mektubu ' ,, 

Daha sonra film gazeteleri çık· 

tı. Bi çok hükumet adamlarının 
~li film gazetelerine mülakat 
"~rdiklerini gördük ve dinledik. 

Da.ha .... Daha •onra da devlet 
~lannı doğrudan doğruya film 

b "de • milli filmlerde • gördük. 
"\l eümleden olarak Alman reisi· 
t" 
f~huru Hindenburg Tanenberg 
ıltn· d .. .. 1 d' 1 H ın e soz soy e ı, cenera a· 

t ' 

~"~ton milli bir lngiliz filminde 

~ 'llaaolini milli İtalyan ve 

l ~elmilel havadis gazete· 
~1 filmlerinde söz söylediler. Pek 
h.k 
1• ında da Ruıyada, Sovyet ihti· 
'lin· ·· .. .. f'I 1 goıterecek olan buyuk bir 

...... , 

1 
lbde Stalin yoldaş rol alacaktır. 

l:u·\_B. M. M. reisi Kazım Paıa 
<I r •Yede bu formülü ilk tatbik e· ı 
l' erı <levlet ada.mı olmuıtur. Bu su-

.ıetie, film sanayiine olduğu ka· 
qa.r "B· 
'h ır millet uyanıyor,, eserinin 

etıııniyetin.e ita.ret etmiştir. 

,, "" "' "" 
8ir ın'll f·ı • · )a. ı et uyanıyor,, ı mını 

t,:;~ N. Nazifi Vakıt okuyucuları 
tL ar. "Kara. Davut,, ve "Deli 
~-ı. ı ~ '' roman arını yazan arka· 

\cıeı':1'~1.n bu iki meşhur eseri de 
~L. iter senaryo halinde ya-

•11111 .. 
~l .' guzel ve canlı tablolarla 
L· \l tdi. M•-nun' ti .. .. 
lll, ~· -:.. ıye e goruyoruz 
l''1 't2eoıettın Nazifin "Deli der· 

ı,, es . y 
-...eıa:~ı, unanistanın büyük 

'hwlen olan "Akropolis,,, 

' l stte : Frederik March 
Ortada : Virginia Bruce 
Altta : Greta Hissen ile ko· 

cası Yeldon Heyburn 

Gene Holivuda avdet eden Cla

ra Bov, eskisine nazaran çok de· 

ğişmiştir. Filhakika Clara Bov hiç 

bir eğlence yerinde görünmüyor, 

ve mütemadiyen kocası (Rex Beli) 

ile beraber dolaşmaktadır, kocası· 

na olan bu merbutiyeti diğer ııl-

, 
I:.• 

dızlar tarafından hayretle karşı· 

!anmaktadır. 

Clara Bov §imdi çevirdiği filmi 
bitirir bitirmez, kocası ile beraber 
bir çölde bulunan evine avdet e· 
decektir. 

~ 

Feci bir şekilde kocasını kaybe
den Jean Harlow, başladığı filmi 
bitirmeğe mecbur olmuştur, koca· 

•ı taraf mdan seçilen rolü, neş' eli 
ve eğlenceli bir genç kadını temsil 
ediyordu, Jean Harlow mecburi· 

yet tahtında gülmeğe ve gülümse

meğe devam etti, fakat locasında 

sakladığı göz yaşlarını döküyordu. 

* John Gilbert evlenmeden evvel . 
Lupe Velezle pek 11kı bir surette 
temas ediyordu, fakat Gilbertin 

Virginia Bruce ile evlenmesi bu 
dostluğa nihayet verdi. 

Lupe Velezle Virginia Bruce, 
son zamanlarda beraber bir film 
çevirmek üzere seçilmişlerdi, bu 
iki yıldızın karşılaşmasından bir 

çarpışma hasıl olacağını tahmin 
ve ümit edenler de mevcuttu, fakat 
yanıldılar, Lupe Velez Virginiaya 

kısaca "Johnun seçtiği kadını ta· 
nımaktan pek memnunum,, diye· 
rek elini sıktı ve dost oluverdiler. 

* Uslu Clara Bow, çevirdiği şim-
diki filmde ilk aşıkı ile oynamak· 
tadır. Filhakika Cilbert Rolland 
onun ilk göz ağrısı idi. Mamafih, 
Clara Bowun kocası, bu vaziyetten 
zerre kadar endişe etmemektedir. 

* 
Cecil B. de Mille tarihi bir film 

hazırlamaktadır, hiristiyanlığın 
başlangıcına ait olan bu filmde 
F redrich March oynamaktadır. 
Fredeı·ich March stüdyonun civa· 
rmda eski Romalı kıyafetile biıik-

74 Kdnunuecvcl Çar;am6a "fı:ıamınclan tli6ar~n O~ra :fnemaaırıda gıssrerlmive Ea1larıa:al(. ofmı 
96 rıumaralı malı/cılm isimli ~mik fllimt/m bır &alıne 

bep, annesinin sevdiği delikanlı den vak'ayı firar ve Bilin hırsızı 
ile sokağa çıkmasına mani olması· bulup namusunu kurtarıncaya ka· 
dır. Bil de karısına hak verir. Roz dar cereyan eden vak'ayı, fevka· 
buna kızarak evi terke karar ver- iade meraklı ve insani gülmekten 
miştir. katıltacak derecede gülünçtür. 
mınıu ıı ıı ııı uınıııııııın m mmııınıuıııu ıuııııııııunnıınınımnıınıııu ınınıııuu ıııımııı ııı .ı ::ıı ııınıı ı nnıın ıııımr.ı1 

GARBO lTALY ADA 
Bir müddettenberi Greta . Gar· ı peyi h.arabelerini ziyaret etmiştir. 

bo bir yerde görünüyor, ve bırden· Resımde Gr~ta Garbo Kapri sa .. 
bire oradan kaybolarak başka bir 
yere gidiyor. En son haberlere gö
re bu esrarengiz kadın ltalyaya 
gitmiş ve bir kimseye görünmeden 
İtalyanın tarihi yerlerini, ve Pom-
ımmumunmıı ınmoınnıumn muru11nuunauı11unuu111mmnı111ııuwınuam11wı 

lele binip dolaştığı görülmüş, aca· 
ba kendisini filmde bisikletle do
laştığını görecek miyiz? 

* Olimpiyatlara iştirak eden A-
merikalı genç yüzücülerden Miss 
Eleonor Holm, Varner Bros kum· 
panyası tarafından anga je · edil· 
miştir. Bu gürbüz genç kızı Holi· 
vutta ; T arzanm hemşiresi diye a· 
nı~orlar. 

hilinde bere ve pijama ile 
maktadır. 

otur· 
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- 12 - -3 
Kadın erkek 25 Alevi 

bil~~r=:~. ~: P;:;:~npe~i:!;:ı;~~~ ----~' '9"'""'"''""''"111'''9"""'""""::'"''"'''":""'""""")=_ mabkem eye verildi 
du. Verdiği ilaçlarla birçok hasta- U akım Bergama.nm Koca.kaya köyünde 
ları iyi etmişti. Müşterileri gittik- ~ i bir e\·de mum söndü aymi yapılmak-

Daha dütmanla çarpıtırken, ile iktifa etmek, fazla ıü•~eı:I• ~ 
henüz lıtanbul yolları kapalı iken kit geçirmemek tarzında ıdı. r-._J 
Samihle beraber Gazi Hazretleri- karaya ilk geldiğimiz eınad~ -ı 
nin kötküne ıittik. Bizi ıamimi· lelerimizi de getirmit ve bıtt• 

çe artıyordu. Papas son zamanlar- ~ D J ~ fa olduğu haber al~rş. zabıta ni 
da o kadar iti ilerletmit, gayri ~ e i mi , § basmış, kadm erkek yirmi beş kişiyi 

1 k ı....l S hb d h" · · d · "d • evle yet e aıı:ıou etti. o et esnasın a ıe ır ıçın e gayet ıptı aı 

(ne ile meııulıunuz) buyurdular. yerleımittik. 
k b ] d · d' d k I = E hir odada sarho~ olarak yakalamış-a i i te avı ıye o tor arın iz- ~ Ak f J ? :: Samih (kitaplarımız yok. Ba§lıca Bilahare herkes etraf bağlar~ 
harı aczettikleri bir kaç hastayı i- ~ ) ) mi • ~ tır. Odada dokuz şi~ de rakı bulun-

- - muştur. Yi ederek o kadar meı:hur olmu~- ~- Okudu"unuz vek'edekl =~ 
bir §eyle metgul değiliz.. Maarif kötkler tuttu, satın aldı. O 

:r '? ., Y'akalananlar Tahtacı Ale\'iler-· 
tu ki, etibba cemiyeti müdahale ~ hakimin ne serip bir mahlOk ~ dendirler. Hepsi haklarında yapılan 

emrinde çalı§ıyoruz.) dedi. görmez, rütubetli, medreıe odall' 
Gazi Hazretleri kitaplarımızı rı gibi her oda kapııı avluya ~ 

lıtanbuldan kötklerimizden getir· hr oda içine kadar kar, ya~~ 
teceklerini vaat buyurdular. Sa- girer mahalle evlerinden ~ 
mih bir münasebetle dahi Avru- bizar hallicesini tutup herkes ~ 
pa matbuatından Türklüğe müte- vagazi, elektrik, ıu ve ıair med 
allik bazı kitaplardan da bahset- levazım teıkilatını havi kötldl" 

mişti. O kabil kitapların celbi için çıkmıtken bu zat ömrünün ıoll ~ 
de matbuat müdürlüğüne atideki neıine kadar tehir içinde ~ 
tezkereyi yazdırmıtlardı: ettiiim hanelerde erkin minck'9' 

etmeğc karar vermi,, onu mah- ~ oldulunu •nhyoraunuz.Blze ~ tahkikat evrakile btr1ikte adliyt>ye 
k k . . E blldlrlnlz : :: 

emeye sev etmıttı. ~ _ Bu adem dell mi, akıl- ~ teslim edilmişlerdir. 
Mahkeme, papcuı mahkum et- ~ h mı ? § 

mişti. Papa.s bidayet mahkeme- ~ Sekiz gUne, yani tefrikanın ~ 
ainde kaybettiği davayı istinaf et· ff 20

1
1nclal çıktılı gL'ne kadar ~ 

· d · "dd . = ıe en cevaplar lçlndo dol· a mı§, ora a ıse, mu eıumumi ola- § ruyu bilenlerden 50 kl,lye ~ 

Turşun köyündeki 
şekavet 

rak, kartııında Mösyö Klintonu g hediyeler vereceoız. 'E 
bulmuştu. Pol Pot bu hadiseyi ha- \-111111ııııııı111111ıı•ııı1111ıııııııı1111ıııı•ııı:1111ıııııı111111ııııııı11111J 
tır1ıyordu: Müddeiumumi, her ihtimale 

- Peki amma, dedi, papası biz- karşı ve bir fikir serdetmit olmak 
z~t siz mahkU.m ettirmediniz miy- için: 
dı Mösyö Klinton?. - Fena bir noktai nazar değil, 
K - Evet, _a~~n, ~e yapayım. . . dedi .. 

anun sarıh ıdı. DıpJoma:az icra- - Peki, müddeiumumi kim?. 
yı tababetin memnu oldu~unu tıiz - Ben ... 
de pek illa biliyorsunuz .. Mccbu· Pol Pot hayretle ıordu: 
ren .. 

Mösyö Klinton mecburen! .. Bi
dayet mahkemesinin noktai naza· 
rını müdaf an etmiı, mahkumiyet 
tahakkuk etmiıti. 

Papaıın mahkum oluşu, onun halk 
nazarında daha ziyade sevilme· 
sinden bqka bir feye yaramadı, 
ve papag eıkiıi gibi, yalnız daha 
fazla tedbir alarak, hastalarını ka
bul etmekte devam etti. 

Mösyö Klinton, genç hakime: 

- Şimdilik, dedi, Allaha 11mar
ladık, papaa beni bekliyor .. Lum
bago i-çin harıkulade bir ilaç bili
yormuı .. Ha ... Ne de budalayım .. 
Affedersiniz, hep kendimden 
bahıettim. Şimdi ne yapıyorıu
nuz?. Artık methur oldunuz. Mah 
kemede Yaptığınız hareket Süveyş 
kanalının açılması gibi tarihi bir 
gün olarak anılıyor. ' 

Pol Pot kederli bir tebeaaüm ile: 
- Müddeiumumi bey dedi 

eıpri yapayım diye botuna' yorul~ 
may~n~z.. Tarih, benim istifamı 
verdıiıtn günden itib b I 
'd "'ld' aren at amıt 
egı ır. Ben iıtif a et- ki d 

' &&•e e a a· 
Iet ve mantık devrelerini t .. 

d aç ıgını 
zanne ecek kadar budala b. 
'd d d w•ı· ır a-am a egı ım. 

- Sırası gelmi~ken haber 
. Ş . "f vere-

yım. u ıstı anıza sebep olan da. 
vada mahkum olan kadın kar . . f arı 
ıstına ediyor. 

- Pek haklı olarak.. 
- Dava, gelecek ayın otuzunda 

görülecek.. Heyeti hakimede 
Martine var. 

- Zeki bir hakimdir ... 
- Sonra Salev .. 
- Haniya şu pul kolle.ksivonu 

yapan?. 
- Evet ... 

Ö k .. ? 
- le ııer .. 
- Panaris .. 
- Bir vilayet gazc~esi.1e bil-

meceler yazardı, o mu?. 
- Eskiden yazıyormuş, şimdi 

bırakmıf .. 
- İyi etmi§ .. Aklı ·baıka §~ 

le meıgul olmaz .. 
- Reiı de, hakim Şvartz ! . 
- Tanırım. Kararların tashih 

edilmesine hiç te taraftar değil· 
dir .. Daima mahkumiytleri ve be
raetleri tasdik eder. "Çünkü, der, 
bidayet hakimlerinin aldandığ~m 
kabul ederaek, istinaf hikimlerı -
nin de aldanmak ihtimali olduğu· 
nu kabul etmek zaruretinde kalı· 
rız ... 

- Ya! .. Ne yapacakıııuz baka
lım! .. Kararın taıhihini mi iıtiye· 
cckainiz?. Yoksa taıtikini mi?. 

- Bilmiyorum. 
tetkik etmedim. 
dık Möıyö Pot. 

Henüz evrakı 

Allaha ıımarla· 

Müddeiumumi merdivenleri çı
karken, Pol Pot konuıuyordu .... 
"Martine iyi bir hakimdir,, Fakat 
tüphcıiz bu heyeti hakime, kararı 
tasdik için tetkil edilmitti. Evet 
Martine iyi bir hakimdi amma, ö
tekilerin hepıi hebennaka idiler ve 
müddeiumumi Klinton, yalnız 

müddeiumumilerin değil, belki bü
tün adliyenin en geri kafalı, en 
hınbılı idi .. 

PoI, tekrar apartımana dönerek 
pencereden batını çıkardı ve ses
lendi : 

- Piyer!.. 
Sanki onun ıeıini bekliyormut 

.gibi, küçük bir çocuk hemen ce· 
vap verdi .. 

- Efendim?. 

- Buraya gel... 

Ve çocuk gelince: 

- Şu mektubu al, dedi, 
cevabını bekle, ıetir .. 

Küçük mektubu aldı: 

götür, 

- Y anm H.ate kadar gelirim, 
dedi. amma, bana bir §CY vadet· 
miştiniz, bir §eyler gösterecekti
niz ... 

- Peki... 

Fillııı.kike. yarım saat sonra kü· 
çük aelmiıti. Elinde bir mektup 
vardı. Pol Pot zarfı açtı okudu. 
Hakirn M rt' k d' . '. k .. . a ıne en ısını a tam 
u~ekrPı e~inde bekliyordu. Pol, kü-
çu UJerc: . 

- Geç, dedi, nuuanın karı ı ta
rafına otur. 

Sonra bir bn&·dal· ld . . 
1 ld • n ı, ıçır.e :;u 

co. ı::-du. lhrda"vın Ü'Yer·ıne . 1 , . b .. .. sı:yn l 
iJll' ~z orttü, bil' kaç hareket yap-
tı ve bezi çekince, bardaktan alev
ler fırladı. Daha aonra bir deate 
iskambil alarak avucunda birer 
birer k&yLetti.Ağzıdan artın artın 
kurdelilar çıkardı. Cep aaatini a
lıp bir havanda döğdü, bir hare
ketle eski tekline koydu ve niha
yet de mutfağın kapısını açarak 
içeriye, elinde bir tabakta bir pi
liç ile gelen hizmetçiye yol verdi. 
Küçük Piyer, boynuna bir havlu 
sararken de, Pol, kütüphaneden 
bir lugat çıkarıp misafirinin ıan· 
dalyesinin altına koyuverdi. 

(Devamı var) 

Eceabat kaza.ıı;ınm Turşun köyün
de oturan bakkal Tatar Ahmet ağa
nm hanesine, uykuda .iken pencereden 
dört müsellah şahıs girmiş, uyumaktn 
olan karı, kocayı bağlamışlardır. 

ŞakUer Ahmet ağa)ır sopa ile tclı
dft ederek paralannı meydana çık~r· 
mnsı için sıkıştııım1ya başlamı~lardır. 
Ahmet ağa üzerindi! bulunun (:!00) 
lirayı şakilere vermiştir. 

ltlalbuat ve iatibbarat 
müdüriyeti aliyeaine 
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"Samih Rifat Bey ile Velet 
Çelebi, milletin ilim ve irfanı nok· 

tai nazarından pek kıymetli mesa
ide bulundukları malumu alileri-

poıt üzerinde oturur ıabahı.r' 
kadar petrol gazı ıtıiında çaJıtd' 
dı. 

Acilen tunu ıöyliyeyim ki 
taıarruftan ve ya paraıızlı 

yapmazdı. Ben ne aldımaa o d 
lırdı, belki de fazla alırdı. M 
gerçi ben Konyada ve lıtanbu 
ki hanelerimi satarak kendime 

kötk, hane tedarik ettimse de ~ 
remaneti bir çok meb'uılara ~ 

Şakiler kadını da tehdit etmiye 
başlamı~lar, kadm ba,ka parn olma
dığ.nı söylemi~. şakiler kendisini döv
mi.re başlayın~a üst katta buluna:t 
n beş yliz lir:ı kıymetindeki altın 
ve rnüce\'heratını. iki kat clbi~e ile 
bir çifte tüfeği ~akile re te lime mec
bur kalmış, şnk;ıer hunları alıp git· 
mişlerdir. 

Eceabat jandar.ma kumandam n 
merkez jandarma kumandan vekili 
Deyler Yak'a mahallfne giderl'k t:lh· 
kikata har:lnmı~lardır. 

dir. Bilhassa milletin ve bütün 
Türklüğün muhtaç olduğu eıaılı 

bir Türkçe lugat vücude getirmek· 
le mütteğildirler. Bu huıuıta lü-

vade ile Yeni tehirde evler ve 
zumlu gördükleri bazı kitapların Hali hepimiz ödemek"teyiz. Bu 
Avrupadan celbi icabettiii anla· 

Bir kamyon kazası 
Malatyaya koyun ~et!rip sathk· 

ıtan sonra memleketlerine dönmek Ü· 

7.cre bir lkamyona binen Kigılılar ve 
Pala~ lar Eh\zize gitmekte iken gece 
karanlığında yol almaktıı olan l\:ım
yon dcnilmi~, ~ay:ı ym·ar1annuş, bir 
ki'i ölmüş, on seki:I. kişi yaralan mı:. . 
tır. şoför kaçmıştır. Şoföriin ehliyet-
namesfz olduğu :ınJnşıJmı~tır, aran
rnaktadn·. Yaralılar EJaziz hastanc
sinl'ııc nakledilmiştir. 

Malatyada TUrkç~ 
Ezan 

.Malc1.tyada ilk defa olarak Tas ca-
:ı 

nıidc ıiki:ıci müezz.Ut Hafız Ebuzer 
Efendi tarafından türkçe ezan okun
muştur. öteki müezzinler de tür~~c 
ezan meşkfae dernm etmektedirler. 

Adliyed: 

Parmak ısırma 
davası 

Çeşme başındaki 
kavga esnasında ••. 

Istanbul Ağır ceza mahkeme· 
sinde, dün çeıme baıında bir 
kavga esnasında komıuıu Sab
riye hanım1D parmaj'ını 111rdığı 
iddia edilen Saadet hanımın 
muhakemesine devam o!unmuı· 
!ur. 

Saadet hanım, tecavüze uğn· 
yanın l:endisi olduğunu, bayıldı
ğım, baygın bulunduğu sırada 
dişleri kenetlendiğini, Sabriye 
hanımın parmağı bu aralık diş· 
leri arasına sakıtmış olabileceği
ni iddia ediyordu. 

Don bir mUdıfaa ıahidi din· 
lcnilmi,, müdafaa fabidi Naciye 
hanım, kendisinin Saadet hanımı 
bayğın bir halde bulduğunu, 
ıoo~adan ıabriye hanımın p:ır~ 
~agını sarılı göreüiDnü, çocu
aunun kendiıioe il cam keati ! tt 
dediğini ınlatmııtır. 

Muhakeme, bııka ıabitlerin 

tılmıttır. Kendilerinden mezkur 
kitapların hemen Iiıteıini talep ve 
ıipariı buyurmanızı rica ederim . 
Bu husus için sarfolunacak meba-

liğ tarafımdan temin olunacaktır, 
efendim.,. 

TUrklye Millet Mecllsi reisi 
Bettkumandan 

M. Kemal 

işte bu zamandan itibaren iki
miz de daha ziyade Türkçeye ça-

lışmağa batla.dık. Ben müfredatla 
yani lugat toplamakla meıgul ol

dum. Samih Bey de liıanın felse· 
feıile uiraftı. Her aene meaaimizi 

artırıyorduk. Eskiden beri toplamı· 
ya çahıtığım halde ben henüz ge
çen ıene (Türk Dili) ni bitirdim . 
Maamafih dil biter mi?. Ondan 
ıonra da yani bir ıene içinde bir 
çok kitaptan, halk dilinden, gaze
teler ve mecmualardan yüzlerce 
belki de bir kaç bin fit dahi vücu
da getirdim. Durup duruyor. 

Kardetim Samih de o aırf di
mağ iti, tefekkür mahıulü olan di
limizin kelimelerinin, hatta hece
lerinin iaf ade ettiii manalara ait 
(tasrifi huruf kanunları) adlı hac
mi küçük, fakat açtığı çığır çok 
büyük olan eıerini nefretti. Ara
dan ıeçen ıeneler zarfında o risa
le münderecatını tevıi etti. 

Dili.-nizi kardetleri olan Çağatayca 
Türkmence ve Azeri ile ve Uygur
ca eıki eıerlerle kartılattırdı. 

Dilimizin akrabaıı olan Macar
ca, Kalmokça, Yakutça ve ıaire 
gibi mütefavit derecede uzak o
Janlarla da muvazene etti. Daha 
ıonraları: 

Türkçe, bütün diIIerin anasıdır. 

Gibi büyük bir davayı mülaha
za etti. Bu bapta Arap, Acem dil
Ierile beraber Avrupa lisanlarm
daki bir çok kelimeleri karşılaştır
dı. Davaaı gayet derindi. Burada 
delail ve ıevahidile yazmak ayrı· 
ca bir risale vücuda getirmeğe mü· 
tevakkıftır. 

dediğim gibi mevcut ile kanaat 
dip fikrini, hayatını ancak 

meıguliyete hasrederdi. 

Y okaa hanesinde masrafı ~ 
lerden çok ve bol idi. Batınd-" 
aile de bizlerden kalabalı~ 

Hatti tehirde tuttuğu haneniJI~ 
reti bir çok kötklerin, yeni ef 

rin ücretinden fazla idi. Me.f! 
kendisinin Çamhcada kötkü , . 

malda yazın oraya gider, Ank~ 
daki hane de gene uhtesinde ~ 
rur idi. 

Bittabi muntazam kira veri 
Ve bu hanede de ailesinden b 
ları kalırdı. Samihi bilmiyenl 

bu haller ne kadar garip gelir. 

kat onca yegane umde: Yeni ~ 
.mesele çıkmasın, kendisinin gt/ 
li gündüzlü İ§tiğalatı halel buJI 
ıın .. 

Samihin i~tigalatından b~; 
derk~n belki .baz.ı ~H~ .. a~~· 
kendı meıguhyetmı du~unür, ~e' 
ıa olıa benimkinden biraz ziy• 
dir) der. Evet .. Ben de -tahıi141'" 
kalmadığını halde gençliğinıİ ti' 

ır· raya çıkarırsam- tam yarını JI 
danberi geceli gündüzlü bot dili"' 

f ıı•t mam, ya okur, ya yazarım.. " 
S• 'h' I' ' k 'en!tU~f1 .. mı ın metgu ıyetı enıır 

ziyade keyfiyettedir. 
s· d ı·ı· · d ·11111 rrıer ız e genç ı ımız e ı 1" 

guliyetle sabahladığımız çok " 

du. Hemen kırk yatıma kadar 1~ 
ceyi gündüzü bilmezdinı· Zate ~ 
gerek Samih, gerek ben ~~~: .• 
hava ve heveı biJmez gıbı)' 

d n ,~ 
Belki o benimle görütınez e f' 
vel biraz havasile mef~uI olnı".11 b·ı r Satıı1 tur. Fakat ben bildim ı e 1 etef 
giinlerce ömrünü bombof t iJif 

·~· k' d ~ ·ıd· Olıa ben b eltıgı va ı eaı ır. 1,. 
dim. ı~tanbuldan taşra)·a . çrktJ ~ 
mızda da artık mükellef bırer • 

d .... ne111e$ 
idik. Hava ve heveı ufU 

dik. ati' 
(Samihin me!guli)'eti ne t pJlıı 

dadır) diye mer;ıı.k ediyon• 
Merhum fıtraten kalender arzedeyim .. 

metrepti. Her feyin iyiıini bildiiii 
ve daima iyi feyleri aldıiı halde Velet Çelebi 
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o 66Q 40 79 40 22 

4 721 40 91 40 61 
150 11 4L 13ı 4o ıos 

40 87 10 211 40 147 
1000 880 10~ 31~ 40 180 

o q55 l 50 368 40 200 
~o 390 l3 ıo 3s 1 öO 220 
40 ı oo ıof 4 .. )5 40 340 
ın l ı ı 1 4 o () 2 s 4 o 4 s 7 
H l?5 7711 40 ?QJ 
40 1671 854 60 667 
W 113 40 OOQ 150 714 

15 180 404~011 40 755 
C IS2 40 235 60 842 

40 27~ ôO 526 40 854 
4 5fo w 80.ıl 40 878 
40 601 40 813 40 47073 
40 Ô'> 40 844 60 171 
'O 658 40 871 60 173 
4 10129 40 S<H 40 203 
40 222 40 059 60 232 
60 261 60 969 40 407 
40 2ld 40 Ut43 40 522 
40 28l 40 101 40 527 
40 341 40 258 40 548 

150 408 40 201 40 549 
40 441 4C 384 60 698 
40 444 40 442 60 911 
40 468 40 561 3000 967 
60 493 40 181 150 48016 
40 550 40 871 40 62 
60 571 40 917 40 69 
60 640 40 918 40 77 
60 887 60 965 40 89 
40 891 60 969 l50 115 
60 11004 40 989 40 1511 
40 ıoo sooo ~5010 60 161 
ııo 134 40 4Q 40 201 
60 149 40 70 60 226 
'10 163 40 89 40 420 
60 1Q8 150 133 40 607 
~o 210 40 479 40 699 
t>O 214 40 354 1506 777 
40 370 40 399 60 807 
40 492 40 422 40 952 
o 692, 150 461 40 1Q1531 
O 733 fıO 628 40 222 

rn 11s 60 684 40 250 
40 826 40 689 60 291 
60 884 40 7481 60 592 
40 914 40 750 150 755 

;ı~ı ı ı ıı 1 
' ııımıııı~ıııııı@ımııı~ıııı~ııı 

1. ' ~ . 

40 
40 
60 
60 
60 
60 
40 
40 
40 
40 

150 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 

150 
40 
60 
40 
60 
40 

150 
40 
60 
40 
40 

150 
60 
40 
60 
40 
60 
60 
40 
60 

150 
40 
40 
60 
60 
60 
60 

fn,,.iliz!erın muvaffak olmaları sırf harekete mecbur etmemişti. Avus· 
talih isidir. turyanın parl:ık muhacimleri, ln

İngiltercnin en ileri gelen spor gilizlerin müdafaalarını müt · .. 
muharrirlerinin fikirleri şu nokta bir sarsıntıya uğratmıştı. O ka.,~ 
üzerinde toplanıyor: ki İngilizlerin mudafileri ile ro 

"Avusturyalılar, İngilizlerden vinleri topu vurdukça top Av-.:. • 
daha cok güzel oynadılar.,, Bir a· turyalıların ayaklarına düşüyordu. 

de diyorlar ki : 
~vusturyalılar bizden üstün olduklarını is at e ti er! 

rh:uk ~ - O vaziyetine düstükl .. ri Bunun sebebi de Avusturyalılu,· 
dah--. soma 3 - 1 vaziyetine in- son derece mükemmel bir suret 
dikleri halde iyi oynumakta de- yer tutmaları ve vaziyet almaları 
vam ettiler ve vnziyeti 3 - 2 ye idi. Umumiyet nokta.i nazarından galipler, mağ u 

çok gerisinde kalıyoı· ardı 
'barı aün evvel Londrada yapı· ,,_ ____ ...., .. ______ ~ı:zu~~ 
,~~urya - lnıiliz milli ta• 
~1 lllaçı hakkında Avusturya 
~·· lerinin verdiği tafsilatı dün 
~ refiklerimizden evvel ali· . .. , ...... ,,"',,,..~" 
t~ k.rilerimize bildimıittik. 
"-ti ~d dikkat ve alakamız bu 
!'ttilc7'~ lnıilizlerin nuıl telakki 
ı.;t knıe bağlanıyordu. lngiliz• 
'llLueftdi topraklarında kendile· 
h lco kadar muvaff akiyetle kar· 
~~ bu takım hakkında ne ,rı!OO!..,.:ıı~..,~ 
siilderini cidden merak edi· j--·~~~ı~ 
-. cliitii Beklediiimiz bu taf ıilat 
' Liitü bceler de dün ıeldi. He
lft ~ b' n l~iliz münekkitlerinin ...,_..,._...,....,İııılll._ __ ııiıı..;;; 
~~r hını zaafa kapılmadan Avgsturya kalesine bir ingiliz hücumu ve A 

~~-ı ~ t.alcnnmı fevkalade be-
k~..: er1 ticeyi kazandıkları halde oyunu 

ar n çevirdiler ve nihayet 3 - 4 ile İngilizler topu aldıl<ça, her kr· 
mnğllıp oldular. mıldamşlarında Avusturyalıları 

Bütün Londrn matbuatının bir- karşılarında buluyor, ve her daki-
1 ti~i bir n tn da ~udur: ka Avuııtury::ılıbrm hücuma hazır 

Avusturyalıların muhacimleri- olduklarını görüyorlardı. 
ne nazaran İngi!Llerin muhacim· Avusturyalılar arasındaki tesa
leri ür,üncü derecede k.Jmışl"rdır. nüt, ynni takım anlaşması, bilhas
Umumiyct noktni n...z. rmdan ca- sa so:ı derece mükemmeldi. Bu 
lipler, r.ıa ~luplann cck rrerisinde böyle ol•nakla beraber onların P.y· 

idiler. rı ayrı hareketleri de pek mun
Oyunu ı uslubunn, yani pas ve- tazamdı. 

rerek pas • bnın ondan kolaylıkla l Avusturyalılar içinde en çok na· 
,. e sür'atle i tifadc etmesini temin zarı dikhati celbeden biri sol iç 
etme!:, pa"ı çık yerlerde vermek, Schall idi. Bu oyuncu en yüksek 
topa hal im olma. gibi husulara, 

1 sımf oyuncu olduğunu göstcrmiş
gelincc yani Avusturyalıların mu· tir. Topu durdurmak lazım gelin
hncimlc ·i ve muı.vinleri lngilizle- ce onu durduruyor, icabında en 
re miıteveffiktiler. mükemmel pas veriyordu. llk haf 

İn ilizl r iç'nde kendini en çok taymdc onun sol acık Vogle ha· 
I< fec·s· o-o t r ... n oyuncu! r Ja,.b ile Keen zırladığı fırsatlar derin takdirler· 

idil r. B nl r Avusturyalılarla ay- le karşılanmıştır. 
....-qm_ nı, takdir ettiklerini 

'-'"" Avusturyalılar oynamışlar ve gü-

' '::etelerin verdikleri malu· zel oyun cephesinden her veçhile 
~, ..; e ınaç ıon derece parlak İngilizlere faik olduklarım göster-

8CaııJı olınUf, lnıilizler ne· mitlerdir. Avusturyalılar o kadar 

ff ._. f l l ni ayarda idiler Avusturyalıların muhacimi gİ· 
muva ar..ıyetten on rın o· . b' · · 

1 d d 
Şimdıyc kadar Avrupa takımla- ı muavmlcrı de pek mükem-

yun arın an zc k l "} rdır. d b' · d İ . . . ld"l B v l ·ı 
1 
rm an ırı e naılızlerın müda- rne ı er. una ragmen ngı tere-

Avusturyalıl rm rııülı. mmel ve fa foa hatlarım bu k:ı.dar endişeye nin kazanması, İngilizler tarafın· 
ik oyun oynam larm rnğmen dü ürmüş, onları bu kadaı· telaAşla (LUtfen Sayfayı çeviriniz) 
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Hikaye Asıl Saadet Nakleden: 
fa. 

- Nüzhet Bey isminde bir zat "muz,, yetiştirebilmek için tecrü
beler yapıyorum .. Malum ya, A -sizi görmek istiyor efendim. 

Ali Sadi, ha§ını kaldırarak: 
- Buyursun, 

Dedi. İki do.kika ıonra iki arka
daş birbirlerile kucakla§ıyorlardı. 

dana bu it için müsaittir. Muvafak 
olursam karlı bir iş olacak.. Çün
kü "muz,, ithalatı kontenjana ta
bi! .. 

Nüzhet ile Ali Sadi otuz be§ 
yaşlarında idiler .. Ali Sadi, Nüzhetin omuzuna e

lini koyarak: 
Hiç değişmemişsin Nüzhet! . 
- Sen de Sadi! • 
İkisi de §ık giyinmişlerdi. Nüz

het Sadiden biraz daha zayıftı. 
- Biribirimizi görmiycli kaç 

- Bunlar çok iyi, dedi, burada 
kaldığın müddetçe, biz muzu me
ze yaparız ve bir parça da eğleni
riz, olmaz mı?. Hayır •• Hayır .. iti
raz etme .. Bu akıam seni "Abdul
lah Efendi,. de bulurum.. Sonra .. 

sene oluyor?. 

- Yedi selciz sene var değİf mi? 
- Sahi! .. Amma da çok! .. 

• 
Saat sekizde buluşuruz .. Olur mu? 

- İhtiyarlıyoruz azizim, ihti-
yarlıyoruz .. 

Gülüştüler. Bedalcim Bankası 
müdürü Ali Sadi, Nüzhete sordu: 

- Ey, söyle bakalım, çiftlik na
sıl?. İşliyor mu?. 

- Evet .. Nakil vasıtalarının pa· 
?~Iılrğın__a ve fiatların düşkünlü • 
gune ragmen, hu sene gene iyi is 
yaptık .. ya sen nasılsın? memnu~ 
ıınusun?. 

- Oldukça. Daha evlenmedin 
'? mı .• 

- Hayır .. Ya sen?. 

- Ben de .. Evlenip de ne yapa-
cağım?. Hem hu ihtiyacı lstanbul
da hissetmek kabil mi?. Yalnız 
sana §aııyorum .. Dağ başında ya
pa yalnız nasıl yapabiliyorsun? 

Nüzhet güldü: 

- Çiftlik işleri, bana her şeyi 
unutturuyor. Hele bugünlerde 
-=ııı11111maııınııııuıhQııııaımıımııı••ıw11111llııtnınıı:a••mııımım:ııuın 

dan bile pek değerli bir muvaff a
ikiyet sayılmamaktadır. Kazandık
ları ilk golün verdiği manevi kuv
vetle hareket eden lngilizler 2 inci 
gol de isabetli bir hareketle ka· 
zanmı§lardır. 

İkinci devrede İngiliz Hamf son 
üçüncü golü yapmak için atılmış, 
fakat Avustulyalı Zischek topu 
onun ~~ağından alarak ilerlemİ§ 
v~ l?gıhzlerin iki golüne karşı bi
rıncı golü Yaı>nııştır. 

lngilizler bun .. · . un uzerıne yem· 
den canlanarak hareket etmişler: 

Fakat ü .. .. 

- Olur .. 

Saat sekizde iki arkadaş bulu!· 
tular .. Hafif bir yemekten sonra 
kalktılar •. Bir bara gittiler. 

Buradaki artistler Ali Sadiyi gö· 
rünce gülerek selamlaşıyorlardı .. 
Nüzhet, çoktandır görmediği bu 
muhitte kendini yabancı görüyor, 
hafif bir sıkıntı duyuyordu. Fakat 
bir iki viskiden sonra açıldı. 

Bu aralık, numaralar başlamış· 
tı. Bir çok artistler dansediyordu. 
Nüzhet, içlerinden birisini göste· 
rerek: 

- Ne güzel şey .• 
Dedi. Sadi sordu: 

- Hangisi?. Şu esmer olanı 
mı?. Ha .. Ha .. Fatma .. Tanırım .. 
İşini bitirsin sana takdim edeyim .. 

- Ne münasebet canım?. 
- Çok iyi bir kızdır. Pek eğlen· 

celidir, görürsün!. 

On dakika sonra Sadi, salona 
gelmiş olan Fatmayı yanına çağır
dı ve: 

- Fatma, dedi, arkadaşım 
Nüzhet seni tanımak istiyor. 

Hakikaten çok sevimli bir kız
cağız olan Fatma, hiç sıkılmadan 
aralarına oturarak: 

- Bonjur Nüzhet! • 
Dedi. Bir şampanya ısmarlattı .. 

Nüzhet daha ziyade açıldı. Dans· 
ettiler ve Ali Sadi, saatine baka
rak: 

- Artık gidelim .. 
Dediği vakit, Nüzhet itiraz et· 

ti: 

VARŞOVA, 11 (A.A.) - Pat 
ajansından: 

Lisaniyat ve gramer mutahas
sislarından profesör Adam - An
toine Kwynskinin tramvaydan dü
şerek ölmüş olduğu haber veri1-
mektedir. 

Müteveffa, Leh alimlerinin en 
kidemlisi olup Leh lisanının imla
sını islah etmiş idi. 89 ya~ında bu
lunuyordu. 

Beykoz Sulh Mahkemesi icra 
memurıuğ·undan: Bir borcun te· 
mini için haciz edilerek paraya 
çevrılmesine karar varilmiş olan 
iki aynalı Gardirop, ve bir Tu
valet m?sası, ve bir Komedin 
Bir Büfe, ve bir Portmnnto 
14-12· 32 Çarşanba günü saat 
1 l de Beyoğ unda Tekke Polis 
mevkiinin karşısında Birinci açı:.C 
arttırma suretıle satılacağından 
almak isteyenlerin satış yerinde 
hazır bulunmaları ilan o unnr. 

(5831' 

lsrıınbul üçiincii icra memurluğund:ın: 

l\lahcuz ve s:ıtılm:ısı mu' :ırrer bir adet 
dib:ığ ıta mahsus işler bir halde h:ırç do· 
lnbı ve bir ndet ıraş makinesi b:r adet 
cil! perdaht makınesi ile hfr adet sala· 
mura pervanesir:in l 5- l 2· 932 per~cmbe 

günü saat 1 J 30 12, O kadar \'edik ulede 
l\nzlı Çeşmede on:ı sok:ıı\ 31 No lu 
dibağ fnbrikas10da birinci açı :ırtırm:ısı 

icra edıleceğinden talip olıınl:ırın yevm 

ve mahalli mezkOrd:ı memuruna müracıı. 
:ıtlar ı ilan olunur 

lstanbul 3 ürıcu n memurluğund:ın: 

P:ırayn çevrilmes·nı knrar veıilen Furtırnn 
m:ırknlı traktör Biçer hn~lar. \'e savurma 
tınas mnkinder l 9 k:lounuewcl 1932p:ıznr· 
tesi günü soat 11 de Çakır ı ç~ 1ard:ı Bü 
yiik yeni hnnda ıkinci açık . ı suıetıle 

satılacağından talip ol:ınl:ırın o ızır bulu· 
nacak memuruna müraca:ıtlan ilan olunur 
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ÇOCUK 
BjJmecede Kazanan Talili] er 
Teşrinisani ilk haftası bilme· 

cesini doğru halleden okuyucu-
larımız arasında Beyoğlu 38 inci 
ilkmektep 5 inci aınıf talebesin· 
den 46 numaralı Nimet lsmail 
hanıma bir kol saah hediye ede· 
ceğ z. 

Nimet Ismail hanımın perşem
be günü öğleden rnnra idareha· 
nemize gelerek mükafatım alma· 
sını rica ederiz . 

• Kadıksyündt! Moda caddes~nde MtS 
Rernıi bey kerimr-si DGrrünisaBoııı' 
lstıınbul Çarşambad:ı Ra!lim. 14 

1 
cL 

ti caddesinde Namı k bey cı:;lo N•({ 
- Şışli :ıbidei hürriyet t.'llddesi 
Reyler \'C Hanımlar 

Birer paket çikolata 
15 talili 

l - Ankarada Yenişehir eoı;l 
meydanı ı\'ecati bey ceddesinde 3 11 ri 
rada Ç:ıvidao, 2 - Üsküdar ı\rııe 

1 
kız lisesi ()iJk:ıt l\em::ı :3" -Perte\lll 

Gelirken bir de resmini 
mesini rica ederiz. 

getir· lisesi 4 üncü sınıf { C şubesinde., 1 
Cemal 4 - Su:ıdivıı l\lekten sok•• 

MUrekkepli kelem kazanan 
üç karUmiz 

ı - K:ıdı J.-<>) ünde bahri re caddesin 
de Nail bey so :ığ nda 24 num:ırııda 
Nihnl 2 - Ged kpaş:ıd:ı ~min ~in:ın 
m:ıh:ıllesinde 9 numarada ~ıı m, 3 - Fe· 
ril-.öv bil\ ük veni soknk 9 numar:ıdıı 
1\lus-tııfn S:ıIDi ll:ınım ve l3eylcr 

Kıtap kaza.,an 15 kariımiz 

l - lh'is ıkinci mektep talebesinden 
l CO numıırnlı Zeki . 2 - lkş•kııış Yıl· 
dız c:ıddesı 30 rıumarııd:ı 24 iincü tik 

mektep talcbcs:nden 90 numara inci 
Ekrem, 3 - lsıanbul 11 inci ilkmcli-

numarada Fethi Ce-1~1 5 - l\abat,ş !\ı 
sesi 4 üncü sınıf B şubesinden 835; 
hat G K:ışımpaşada ~:şref paS' fıs 
ku.,unda 13 numarada Omııl. 7 ,.....fı• 
şa kapusundıı 22 numarada 1ül•t"I kf 
sin, 8 - l\asımpıışada Gemal Be~ 
rimesi Şaziye, 9 - tstanbul ı?;ÜrJ11 rJ 
de l\1ehmet.1 O - Perce' niyııl lisesi f, 
sınıf C ~ube~inden Muhsin. J l ... 
ıe Manisalı fırını caddesinde ücn~cl,. 
süm 12 - Vefa orta mektebi iıll~ 
nıf talebesinden Mu\alf:ık. 13 - ;( 

öy lisesi 125 Müzenen. 14 - f'.J 
ııival lısesi 73 Yekı:ı, l 5 - K!ft 
lisesi 2 inci sınıf C şubesinden <r 
Beyler ve [ Janrmlar. 

Kartpostal kazananl•~' tep 5 inci sınıf 7 numaralı S:ılllhattln 
4 lstanbul Kız lısesi 892 ~adı ye. 150 inciye kadar kart ~ 
5 - Mnlcepe askeri lisesi onuncu sınıf kazanan karılerimizin bediyseJ 
2233 \'ehbı 6 - Eyüp hamnm solia l< posta ile adreslerine gönd 
12 numarada lnciltı. 7 - Pertevniyal miştir. 
lıses ı I inci sınıf talebsinden 389 numa- DiKKA T 
rnlı Kem:ıl 8 - 17 inci ilk mektep rıu· I_ 
m:ııa 432 Müze} }'en. 9 - üs udar Pa- § Bilrrıecede kazananların i / 
şa limanında 46 numnrDda ~'ermin Arif lerı J pazartesi günü bu 
10 - Knslmpnşa E,ref paşa sokak 15 tunlaı '-et ııan edılmektedir. J 
numarada Fehime. 11 - 1 nksimdc sıra § Biımecede kazananların ,.)' 
ser\'İ er Musıııfa ~ecati 12 - Aksıır:ıy kAf ti h b .. ü °' 
da l laseld caddesinde Süre~) a bey kc· a a an er perşem e gun ,,t 

' leden sonra idarebanemizde r im esi Atıfet I .~ - Reyoğlundn Bost:ın rıJmektedır. 
h:ısında Ali Veta. 14 ~hçka ~erım:tn I 
t\ılmil, 15 - Taksim lstiklAI caddesi § Bilmecede kazananıar refl' 
Musrıırn ı lulki Beyler ve 1 J:ınıml:ır. lerini de beraber getirirlerse ' 
Birer kutu bi$kilvl kazanan simlerini gazeteye basacağ'" 

15 talili GUzel yazı mUsabak• .. 

1 - F.:\üp K:ıpıcr çeşme caddt"sl ı Çocuk sayıfasında genç ~; 
numar:ılı h:ınede Hüse~in A\·ni 13ey oğ- yucular arasında güzel yazı dl~ 
hı Jhsın 2 - lstanbul nluncı ilk mek- sabakası açhk. Müsabakanın 
tep 313 numer:ılı Ahmet Necdet. 3 - f dd d 
Şışli Midilli apnrtım:ını l 67 numarada ha ta mü eti var ır. ~ 
Vehbi 4 Çer.herli tas muhtelit m:ıh- Beyaz bir kağıt üstüne s•f,ıı 
kcmede Cemal. 5 - Jstnnbul 37 ınci mürekkep ile uVakıt gaıeteflV 
ilk mektep l 9J ı \ırettin G - H:ı\'riye açmış olduğu güzel yazı JJ1 ,ı 
li~csi 9 uncu sınıh:ı Nö\•bcr, 7 - ll:kır b k b d · f k ed0r 
köy Osmnnive kııı h·esı Camii şcril so- 8 asma en e ış ıra Jlı 
kıığı 26 'lumar:ıda K~zım Ragıp. 8 _ rum,, diye güzelce yazımz. 2. 

h çuncu golü yaptıkları 
alde oyunc A 

f a vusturyalrlara te• 
evvuk edememi•lerd· 

- Daha erken! 
- Ya! .. Erken mi?. O halde sen 

Topçubaşı Ali Ağa Vakfın

dan: Gala tada Şabkulu mahal· 

Jes'nde lştiklal caddesinde 426· 
2 numaralı gramofoncu dül:kanı 

üç sene müddetle kiraya veril

mek üzere 25 Teşrinisani 93l 
tarihinden itibaren yirmi gün 

müddetle müzayedeye vazedil

miştir. Talip olanlar yüzde yedi 

buçuk kuruş teminat akçelerile 

birlikte her gün Evkaf Müdürİ· 

yetinde Mülhak Vakıflar idare

sine ve yevmi ihale olan 17 
Kanunuevvel 932 cumartesi gü· 
nü saat on beşe kadar Encü

meni idareye müracaatları. (6201) 

ı\n , nn:ıda T:ıhta l\ aledc 1':ızım t\h:hmet, resinizi de vaziban iıave ed f. 
9 - lzrnirde Bornovn<l:ı 1\lehmeı 1 lulOsi, bize gönderiniz. Güzel yazı "J 
JO - ~amsunda Sami, ı ı - l\udıkö- sabakasıoda kazananlara r A ~ ır. 

vusturyalılar İse İ ·ı· 1 • ki .. ngı ız erın 

h
yaptkr alrı .uçüncü gole karşı ferdi 

are et erın en müke il . 
d b .. ·ı 'k" mme enn-en ırı ı e ı ııu:i saydarnu 
mışlardır. yap-

İngilizlerin kazandıkları d" 
düncü gol CroO'ks tarafından or-

1 y~ pı mıştır. Buna mukabil Zisch .. k 
zaviyeden bir gol daha yapar;k 
Avusturyalıların sayısını üçe çı
karmıştır. 

Oyunun bitm~ine doğru kaza
nılan bu gol ile oyun hemen he
men bitmiş oluyordu. 

Oyunu seyredenlerin sayısı 
'(42,000) den fazla idi. Hasılat 
(5626) İngiliz lirasına varmıştır. 

Fransızlar ne diyor ? 

Fransız gazeteleri de Avustur· 
y-Jılarm lehinde yazmakta ve: 
"İngilizler daha talihli çıktı, fakat 
Avusturydılar İngilizlerin kendi 
sahalarında yenilmiyecekleri iddi
asını suya düşürmiye muvaffak 
oldular,, demektedirler. 

Hugo Mayzelin fikri 

Avusturya federasyonunun u
mumi katibi ve me&kezi Avrupa· 
mn futbol diktatörü Mösyö Hugo 
Mayzel maçtan sonra demiştir ki: 

- Maç daha mükemmel olabi
lirdi. Neteki.m ara sıra Avusturya

lılar çok parlak oynamıya muvaf

fak oldular ve bu oyuna göre gali· 

biyet onların haklarıydı. 

kal.. Benim yarın saat 9 da bir 
randevum var. Siz kalınız. 

:,":. ~ ~ 

Ertesi günü Nüzhet, bankanın 
kapanacağı saatte geldi, Ali Sadi
yi buldu: 

- Ey dün alqam benden sonra 
iyi eğlendiniz mi?. 

- Eğlendik .. Bu Fatma hakika
ten iyi bir kız .. Ailesi de iyi bir a· 
ile İrniş amma, sonradan düşmüş· 
I~r •. Otomobille evine kadar gö • 
turdürn sonr d'" d" , a on um .. 

-Ya?. 

- Evet •• Bu akşam ben seni da-
vet ediyorum Ak b . 
d ... . .. ıntı urnuna gı • 
ecegız. F abnay d d • 

b. h ı a av et ettım, 
ır ma zur var mı?. 

- Ne m~na.sebet canını?. 
Fakat Alı Sadi isinden "elbet 

bundan bir iş rıkacak f k 
A :ı ı a at neme 
lazım, Nüzhet çocuk deg"il J d' 

. 'd , ten ı· 
nı ı are etmesini bilir dı'y d.. .. . ,, e usu-
nüyordu. • 

Filha\cika, bir hafta sonra, Nüz
het Adanaya dönmü!, Fatma da 
ortadan kaybolmuştu. 

Ali Sadi, Nüzhetin Fatmayı a
lıp beraber götürdüğünü, Fatma
nın, bu şen ve bar kızının nerede 
ise, çiftlik ve tenhalık alemine a
lışamıyarak döneceğini tahmin e

diyordu. 

Yalnız, aylar geçti. Fatma dön

medi. Hatta iki sene geçti Fatma 
gene dönmedi. Ve bir gün Ali Sa· 

di, Adanaya gidip de bu vesile ile 

urmuııımıınstHrmntttrtımn!!Wınımınmmnırmıw nmmııımıınHııı nnuunıı uııımn 

Nüzhetin çiftliğine uğrayınca, 
Nüzhet ona: 

- Sana, dedi, karımı takdim c· 
deyim .. 

Ve içeri giren Fatmayı ona tak· 
dim etti. Ali Sadi, bu kadına hay
retle bakıyordu. Bu, bildiği F at
ma değildi. Tamamen başka bir 
kadındı. Yüzünde boya ve pudra 
namına bir şey yoktu. Sade par· 
mağında altın bir halka vardı . 
Fatma Nüzhet Hanım ona yaklaş· 
tı: 

- Teşekkür ederim Sadi Bey, 
dedi, saadetim.i size borçluyum !. 

- Saadetinizi mi? .. Sahi mi söy 1 .. 
uyorsunuz?. Bıraktığınız hayat· 

tan ayrıldığınıza bu tenha yerde 
sıkılmıyor musunuz?. 

- Sıkılrnak mı?. Asıl ben ls
tanbulun kalabalığı içinde ve mec
buren yaşadığım o muhitte sıkılı
yordum .. Hem ben, bir ev kadını 
olarak ynratılmı§tım amma .. Şim
di bilseniz ne mes'udu.m .. 

yünde Aluyol :ığzında Ali B:ıh:ı, 12 - kıymetli mül<a,fatlar vereceği' 

1 lstanbuı Belediyesi llBnları ) 

Aksarayda Guraba Hüseyinağa mahallesinde 76 No. lı te~~~ 
binası l'iraya verilmek üzere açık müzayedeye konulmuştur. 1•ş 
Jip o anlar tafsilat almak için her gün levbım müdürlüğüne ~· 
müzayedeye girmek için de 9 liralık teminat makbuz veya ıııe0• 
tubu ile 2· 1· 933 pazartesi giinü saat on beşe kadar daimi eo' 
mene müracaat etmelidirler. (65401 _/ 
~--~~--~----~----------~--

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti hudut ve sahiller sıhhat 

umum müdürlüğünden: ıcr 
Çanakkale sabıl sıhhıve merkezi binasına yaptırılaca~ k• bİ' 

rifer için yapı'an a!eni. münakasada. talip. zuhur _etmemesıne 
9

31 
naen :nezkiir kalorıferın paz.arlılda ıhalesı l9 kanunuevf'el k•' 
pazartesi günü saat 14 te Galat ada Kara Mustafa paşa .~0 '-'"' 

ğmda lstanbul limam sahil sıhhiye merkezinde müteşe~~ı )>.'6' 
misyonda yapılacaktır. Taliplerin şartnamelerini görmek ~Ç'? .... 

1
11 

karn hudut ve s<1hiiler umum müdürlüğü ayniyat muhasıphgı ,_ 
Ç kk 1 b 'l hh' • k · lev11ı1 

ana a e sa ı sı 'ıye merkezıne ve Istaobul mer eıı 
33

,,
1 memurluğuna müracaatları. "63 -:/ 

lstanbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Haşmüdüriyetimiz kaçak eşva ambarJarır.da müterakim labnı•IJ: 
20000 kiloda 699 parça bakır alatı taktiriye ile 201 parça çanı• it' 
kazanı 26-11· 932 tarihinden itibaren 20 güo müddetle açık ~ıll 
zayedeye konu muştur. Çamaşır kazanları aynen diğerleri 21 f'' 
tarafından hurda haline konulduktan sonra satılacak ve çao>' 
kazanları ile alalı taktiriye için ayrı ayrı fiat teklif olunaca~tı~, 

Yevmi ihale ı 5 Kanunue.vvel 932 tarihine müsadif perşeısı,,,, 
günüdür. Talip olanların mevcut eşyayı görmek ve şeraiti o>(j ıtı' 
yedeyi anlamak iizere Kabataşta inhisarlar Başmüdürlüğüne "' 
r acaat eylemeleri ilan o unur. (6434) 
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Kahvenin bir elden memlekete ithal ve id.aresi 
lktısat vekaletinden: 

1 - 2054 numarala kanunla verilen salahiyete müsteniden mcı
kür kanunda yazılı maddelerden kahvenin aşağıda yazılı esaslar 
dairesinde bir elden memlekete ithal ve idaresi hükumetçe ka
rarlaşhnlmışhr. 
2 - Bu husustaki teklıfler ikinci .kanunun onl!ncu gününe ka

dar doğrudan doğruya iktısat vekaletine yapılmahdır. 
3 - Bu teklifler vei<iiletçe teşkil olunacak bir komisyon tara

fuıdaıı tetkik edilerek icra vekilleri heyetine arzo:unacaktır. 
ihalenin icra edilebilmesi için teklif sahiplerinin en müsait tek
lifi yapmış olmakla beraber deruhde edecekleri işi emniyetle ifa 
ccebilecek ehliyet ve iktidarda bulunmaları da meşruttur. Bu 
hususun takdirine ve yaptıkları teklife ve haiz oldukları ehliyet 
ve iktidara göre talipler arasında işin dilediğine ihalesine hükfı· 
met serbesttir. 

4 - Teklifler, Türkiyenin bütün kahve ibtiyacını tatmin cdf.· 
cek mahiyette olacak ve piyasa için herhangi bir darlığı mucip 
olmıyacak suretle is ' ok bulundurulacaktır. lstok miktarı Ucbsat 
VektUetiyle müştereken tespit olunacaktır. 

Türkiyeye ithal olunacak ı~ahvelerin bedelleri alakadarın nam 
ve hesabına olarak milli bir bankada bloke edilecektir. Bu para 
anca!\ altıncı maddede yaııb o!duğu veçbile sarfedilecek ve 
kahve mukabilinde hiçbir suretle clöviz verilmiyecektir. 

6 - Memlekete ith2l edilecek kahve mukabilinde memleket 
ltıcıhsulat ve mamulatından muadil kıymetle eşyanın ihracı ve 
•atılması mecburidır. 

Eu mecburiyet, Türk mahsulat ve mamulitmın kahvenin 
menşei olan memlekete veya Türkiye efyasına henüz pazar ol
~ııyan memleketlere ihracı ve ,satılması suı clile ifa o'.unabileceği 
~ibi hükumetçe takas eşyası arasına ithal edilen Türk mıbıu1i· 
lına ve mamulatına ilaveten lktısat vekaletince ileride teDsİp 
olunacak diğer eşyımın ve zeytin ile :zeytinyağının herhangi bir 
lllemlel:ete cihracı ve satılması suretile dahi ifa o:unabilir. 

· stanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

llç onlu dokuz beşli sahra santralı pazarlıkla satın alınacaktır. 
k 1 - Üç onlu dolrnı beşli sahra sanhrah pazarlıkla kırdırmaya 
onulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları kagıdının tastikli snretleri Istanbul Gü. 

Muhdaza Başmüdürlüğü Satınalma komisyonundan alınacaktır. 
3 - Kırdırma Ankarada Gümrük muhafaza Umum kumanda

nlığında kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Kırdırma 18-12-932 tarihine raslıyan Pazar günü saat 14 

(on dört) dedir. 

5 - Her is~ekli, biçilmiş bcde\in °o 7,5 ğu olan (243) lira 
nıuvakkat güvenme "teminat., larile belli saattt!n evvel komis· 
Yona gelmeleri. (6489) 

Ancak kahvenin menşei olan memlekete veya Türkiye eşya
sına henüz pazar o!mıyan memleketlere ihraç ve satış suretile 
vuku bulacak teklifler do'rnzuncu madde mucibince tercih sebebi 
olacaktır. 

7 - Memlekete ithal edilecek kahveler, memleket dahilinde 
beynelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tüccarlara satılacaktır. 
Satışın hükumetin göstereceği bir teşekkül tarafından y:ıpılması 
hususlara da görüşülebilir. 

Tekliflerde, beynelmilel teamüle göre tespit o:unacak fiata ne 
nispette zam yapılmak istenildiii dahi vazihan gösterilmelidir. 

8 - Hükumetçe müsait telAkki olunan teklifler karşısında 
uıun müddet için dahi bağlanılabilir. 

9 - lktısat Vekaleti, bu esaslar dahilinde aktedilecek mu
kavelename hükümlerinin fatbikatını dilediği ~ibi lcontrol ettir· 
mek hakkını haizdir. 

10 - Aşağıda yazılı hususlar tercih sebepleri olarak kebul 
edilmiştir. 

a - ithal edilen kahve bedellerinin tediyesinde gösterilecek 
teshiJat ve kredi. 

B - Muadil kıymette Türk mahsulihnın altıncı madde mu
cibince kahvenin menşei olan memlekete veya Türk eşyasına 
henüz pazar olmıyan memleketlere ihraç ve satılması. 

11 - Beynelmilel piyasa teamÜJlerine göre hareket olunma
ması veya bu piyasa fiatlanndan fazla fiatla satış yapılması ve 
yahut her hangi bir sebep ve suretle mukavele ahkamına riayet 
edilmemesi hallerinde tarafeyn arasında tahaddüs edecek ihtilaf 
hlkem vasıtasile halledilecek ve üçliocü hakem lstanbul ticaret 
odası reisi tarafından intihap olunacaktır. 

12 - Taliplerin, tekliflerine iktısat vekaletince makbul ve 
muteber bir banka teminatı rapteylemeleri şarttır. Bu teminatın 
miktarı teklif yapılırken asgari 50,000 TOrk lirası ve mukavele 
aktcdilirkcn asgari 200,000 Türk lirasıdır. 

Istanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Kırk (40) adet ordu tipi sahra telefonu pazarlıkla satın alı

nacaktır. 
1- 40 (Kırk) ordu tipi sahra telefonu pazarlıkla açık kırdır

maya konulmuştur. 
2- Kırdırma şartları le ağıdının tasdikli suretleri lst. Gümrük 

Muhifaza BaımildUrlOğU satınaJma komisyonundan alınacaktır. 
3- Kırdırma Ankarada Gümrük Muhafaza Umum Kum~n

danhğında kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 
. 4- Kırdırma 26-12-932 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 

14 (on dört) tedir. 
5- Her iıtt>kli biçilmiı bedelin % 7,5 ğu olan (240) liralık 

muvakkat güvenme (teminat) larile belli saatten evvel komisyona 
gelmeleri. (6490) 

Devlet Derniryolları ilanları 

San. EU:ı · Sirns h.ıttının Kunc!uz · Kalın istasyonları arasındaki son kısmı 15-12-932 tarihinde işletmeye açılacak ve bu tarihten 
İlibaren Samsun - S;vas haltı istasyonlariyle Devlet Demiryollın şebekesinin itletmeye açılmış olan diğer bil'umum ist .. syonları ara· 
\ıııda yo'cu ve doğru eşya münakalatına başlanacaktır. 

Bu münasebetle Ankara - Kayseri - Sivas - Samıun ve Ankara - Çankırı ausında itleyen yo!cu trcnlerioizin tarifelerinde bazı 
tadilat yapılmıştır. 

ı S· 12· 932 tarihinden itibaren tatbik olunacak yeni tarifelerimize nazaran yolcu trenle~i,!1liıin vak ti. hareket saatları ve günleri 
'fağıya yazılmıştır. Daha f87fa malumat ecinrr:ck isteyenlerin istasyonlarımıza mOracaatlan ılan olunur. 

Ankara ~ Kavseri - Sivas - Samıun Ji4ttı 

fi Ankara - Samsun 
·~ ] 7 40 Cuma. Pazartesi. Çarşanba 

A. YOLCU 
tıkata H. 11 00 Cumartesi. Salı. Perşenbe 

Yer• ·· M. 17 20 · 
ı<oy (H. 17 32) Cumariesı. Salı. Perşenbe 

l\ily . l\1 22 00 . . . 
serı ( H: 

22 35
) Cumartesı. ~alı. Perşenbe 

Si,:ıs ( 1\1. 5 35) I I. 6 lO Pazar. Çaışanba. Cuma 

(1\1. 13 28) Pazar. Çarşanbc:. Cuma 
S~ H. 13 43 

tıısun M. 20 05 Pazar. Çarşanba. Cuma 

Ankara - Kayıeri 

17 40 Cumartesi. Pazar. Salı. Perşenbe 

MUH1EUT 
11 00 Pazar. Pazartesi. Çarşanba. Cuma 

~ ~ I~) Pazar. Pızartcıi. Çarşanba. Cuma 

2~ 18 Pazar. Pazartesi. Çarıanba. Cuma 

ZiLE - t:AMSUN 

Ankara - Çankırı 

H. Paşa H. 17 40 Cumartesi. Salı. Perşenbe 

MUHTEUT 
Ankara H. 11 401 

Irmak 
14 25) 
14 50) 

) Pazar. Çarşanba. Cuma 
Çankırı H. 18 25) 

) 
Kayseri - Samsun istikametinden Çankırıya 
gidecek yolcular (Samsun - Ankara) treniyle 9 30) 

) Cumartesi. Pazartesi. Sah. Perfenbe gelerek Irmakta Çankırı trenine aktarma 
ıs ıs, edeceklerdir. 

Samsun - Ankara 
Samsun - Siııas - lf•vseri - Ankara 

Sa maun - Zile 
R1ıttı 

Çankırı - Ankara 
MUHTELiT: S;ı YOLCU: 

llısun H. 6 30 Cumartesi. Salı. Perşenbe 
Zile M. 13 17 

'ı-ı . 13 30 Cumartesi. Salı Perşenbe 
Si"as M 20 50 

( · Cumartesi. Salı. Perşenbc il\ H. 21 25 
"Ys'ri (M. 4 40 C 

'y H. 6 CO Pazar. Çarşanba. uma 

'tköy (M. 10 42 
.o\tıı H. 10 56 Pazar. Çarşaaba. Cuma 
u tt:ıra M 
•ı. Pa · 17 2ı Pazar. Çarşanba . Cuma 

Şa M. 10 25 Pnz:ırtcsı Perşenbc Cumartesi 

MUHTELiT: 
9 05) 

) Pazar. Pazartesi. Çarşanba. Cuma 
17 35) 

4 58) 
10 06) 
10 21) 

) 
17 22) 
10 25 

KAYSERi - ANKARA 

Pazartesi. Salı. Perşenbe 

Cumartesi 

Salı. Çarşarıba. Cuma. Pazar 

Çankırı H. 9 30) 
Irmak M. 13 10) 

H. 13 37J 
Ankara M. 16 20) 

Cumartesi. Salı. Perşenbe 

H. Pa~a M. 1 O 25 Paıar. Çarşanba. Cuma 

Çankırı istikametinden Kayseri· Samsun is· 
tıkametine gidecek yolcular lrmakta (An· 
kara • Samsun) trenine aktarma edecekler 
dir. 

lstanbul Beşinci icra Memur· 
luğundan : Dimitri Veledi Niko
!a Ef. ye ı 1300) bin üç yüz lira 
ve faiz ve masarif vcrmiye 
borçlu bu!unan Eftatiyos veledi 
lstefan efendinin uhtesinde bu· 
lunan ve tamamına (2800) lira 
kıymet tal<dir edilen Kasımpaşa 
r.la Camiikebir mahallesinde- Sel 
kapısı ve Külhan sokağanda eski 
47-1-3 Selkapısı ve Külhan ve 
yeni 1·3 Külhan sokağı No. lu 
sağ tarafı Eşref Mehmet Ef. ve 
arka tarafı Kiyork ve sairenin 
gayri mcnkulu ve. sol ve ön ta .. 
rafları umumi yol ile hudutlu iki 
kattan ibaret ve mesahası (44) 
metre murabbaında o!up zemin 
katı kahvehane ve üst kah bir 
koridor üzerinde tahta bölme .. 
Jerle ayrılmış üç odası ve bir 
helası mevcut olan gayrı men• 
kulün işbu gayrı menkulün nısfı 
birinci açık arttırmaya konul• 
mu~tur. Şartnamesi 1-1-933 la• 
rihinde divanhaneye talik edile .. 
cektir. Birinci arttırması 22-1·933 
tarihinde lstanbul Sinci icra da• 
iresiode Pazar günü saat (14) 
den (16) ya kadar icra edile .. 
cektir. Müşterilerin yüzde yedi 
buçuk teminat akçası vermeleri ' 
lazımdir. ihale tarihinden sonra 
işleyecek vakıf ve maliye vesair 
vergiler mUşteriye aittir. Hak .. 
ları tapu sicillerile sabit olma .. 
yan ipotekli alacaklılar ile diğer 
alakadarların irtifak hakkı sa· 
hiplerinin bu haklarını ve husu· 
sile faiz ve masarife ait olan 
iddialarının ilan tarihinden iti
baren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildirmeleri lbım· 
dır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicillerile sabit olmayanlar satı~ 
bedelinden hariç kalırlar. Ali· 
kadarlarm Mü.~a icra ve iflas 
kanununun 119 uncu maddesi 
hükmüne göre tevfiki hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat 
ve tafsilit almak istiyenlerin 
932·2549 No. Ju doıyaya müra· 
caat etmeleri ilan oluour. (5837) 
- ----- - ------

Beykoz Sulh Mahkemesi icra 
memurluğundan: Bir borcun aJın .. 
ması için satılmasına karar veri .. 
len biri altı digeri sekiz yaşla· 
rında iki baş inek 15-12·932 
Perşenbe gUnü saat 10 da Bey .. 
kozda Y ahköyünde Pazar yerin
de birinci açık arttırma suretile 
paraya çevrileceğinden almak 
isteyenlerin o gün ve saatdc 
satış yerinde hazır bulunmaları 
ilin olunur. (5831) 

istanbul evkaf müdüriyetinden 
Babüssüade ağası bosnevi ak

hisarii Ahmet aga vakfının icarei 
vahideli akaretinden bulunan 
Beyoğlunda gilavni sokağmda 
11 mükerrer numaralı otelile 
tahtında kain bodrum ve ayaa· 
paıada Yahra çelebi mahaJle
sinde acı çe,me sokağında 18 
20 numaralı ve beş kattan iba
ret Ahmet ağa aparhmanınuı 

bir buçuk sene müddetle beher 
kah ayrı ayra kiraya verilmek 
üıere 2 kanun evvel 932 tarihin
den itibaren 24 kanunevvel tari
hine kadar yirmi gün müddetle 
müzayedeye vaz edilmişdir. talip 
olanların yüzde yedi buçuk pey 
akçelerini müstaıhiben çemberli 
taşda mülhak vakıflar idaresine 
ve yevmii ihale o!an 24 kanun
evvel 932 cumartesi günü saat 

1 on beşe kad<ır evkaf müdüriyeti 
encümeni idaresine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (5671) 
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Doktorlar r 
Doktor Operettir 

Ahmet Asım 
Doğum \e kadın hastalıkları mUkhassısı 

Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, lstlklAI caddesi No. ıs:; 

(Opera sineması karnısı) 

Tel. 1960 - 4,2221 

Doktor 

A. Horhoruni 
He\Oğlu mel.tep sokağındaki mu· 

ayenchanc-ini tcmamen hµamı~ur. 

ı:minônünde \ alde kıraathanesi ,a. 
nındakı mu:n ınchane inde hastalarını 
abthtıın ak~ama kadar bizzat teda\ i 

eder. Telefon 24131 

Doktor 

Aristidl 
Mua> n hane.si: Eminönündc EminonU 

Han Uçüncil kat nuınarıı 8 

Doktor 

~mlo Şükrü 
Dahıll hUtalıklar muteha.B31sı 

ratanbul Sultanmahmut tilrbcsl, Babı· 
4.U caddesi, No. 10. Telefon muayeneba· 
"He ne: 22622 - Telefon ev: •.312~ 

r glin oğleden 60nra aaat l4--l8, 

I 
I 

UroFf o§ .. Opt erattir doktor 1: 
ua Hamit 1=1, 

ı ı· . 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 1 

ı ı ,= ba.ııtaltkıan mUtehaaıı131 1 
M11ayenebane: Türbe, Mahmudiye cac;J · mi 

• 
._ __ cıe.ı. __ N_o._ı_o_. T-e-•e-fo_n_2_2-sıı_2 __ -1 I :: .. 

! .. .. . 
Doktor .. 1 

li : 

VA~IT 

Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası Şerefine 

Yerli Mallar Pazarında 

Büyük Tenzilit 
Bugünden itibaren başlıyor 

Yerli malı almakla yalnız memlekete değil 

Kendi kesenize de hizmet etmiş oıursunu~ 

Ankara'da 
Çocuk Sarayı caddesi 

ii İstanbul' da il 
1 Bahçekapı ve Beyoğlan'-
ii da iatiklil caddeai 
:ı 

Samsun'da 
Bankalar caddesi 

:Smııımmmmıı Islanbul ve 1 ra.kya ~ 

eker Fabrikaları 1 
1 

Türk Anonim Şirketinden : 
Kapikyan ii i Alpullu teker fabrikasının latanbul depolarından krlatlll toz, Hndıktll ve çuvalda kUp 

\hıa~ enehane ·ı · ~ırkeci jforadi\ e 
cadde i :\o. 26 Tel. - 2 l 0:"7 1 tanb.ul 

Operat6r • Urolog doktor 

im tekerleri atideki flatlarla her lstere11e bin kllodan eksik olma111ak Uzere satıhr. 
1 f, Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para il 
!•! Çuvalda küp, kilosu 38 1-2 kuruş 1 Mehmet Ali 

idrar J oHarı hast~ııwarı mütehasıııııı 
EmtnonU (Sabık Kar&kll§) hanırıu 
naklctnıl§ur. cumadan maada her gun 1 

1 Sandıkta küp, kilosu 39 1-2 kuruş ii:i 
..... ı••I 

~
if şradan vul<ubulacak sipari,ler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde §li 

ödenmek üzere derhal gönderilir. Depedan ıitill.en bilciimle maaarif Ye mes'uliyet milt· mı 
ı--------..:..----1 ··ı· 1· ; Adres : lstanbul'.e~::ç~:::· 4~ V~k~:.7ü=::ı, Telgra~·:d::.;: -... J 

haııtalartnı .kabul ve tcda\1 eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahılı hactalıklu muteh:mısı 

Oivım olu ~o J 18 Telefon : 222398 
iiiiiCiii§ii=r==g:ill*SS:.S::S Istanbul Şeker • Telefon 24470 • 79 !!!El!l:lllllf:§.:;;;§5aa=# 

ı--~-----------1 ---• Dr. Ihsan Sami ---•I 
Göz hekimi doktor 

Süleyman ŞilkrU 
B rinci snıf mutcha ~ , .. 

Babı:lli \ nkl\_ra cııddc i :'\umara t.ıU 

Oi' doktoru 

Zeki Halit 
\ lı.aa} enchane .. i L" d ı . 

n.a ıı.ı"· Altı )ol ağzı 

oı, tabtbı 

Zeki Nuri 
HergUn hasta kabul •dil" 

Her nevi dl• r•h•ts••hlı t~~ 
"9wl olunur. Muayen .... n . 
OskUdar Ahçıb•'ı Mekt • · 
sokak No. 50 •P 

UksUrUk şurubu 
Ok .. ürük ve nele~ darlığı bo:tmac:ı 

'e kızamık ok:ıün.i leri için pek te 
·irli il Açtır. Heı eczanede ' e ceza 

- depolarında bulunur. 

· Tashih 

27 Teşrinisani, 2 ve 8 Klnu
nuevvel 932 tarihlerinde intiıar 
eden Beşiktat Akaratı vakfiyesi 
ilanları ihale tarihi olarak gös· 
terilen 18 K. evvel, pazartesi 
kaydı yanlış yazılmıştır 19 K.c\'• 
vel pazartesi olacaktır. Tashih 

;:====~====::::::!~olunur. (5833) • 

HAYDEN 
1848 . 1932 

85 Senelik mevcudiyete malik ü eli m eueae r 
Şöllretini kazanmış ve büyük babalarınızla b b 1 'b · . . • a arınızın ı tı· 
yacabnı temın etmış bulunan H A Y D E N nıU . _ 

il 
.. k 1 . . . k euesesı; nthgı 

ma arının mu emme cınsım ta dir etmeaini b· ı b 
.. ı en mu terem 

fstacbul halk~.na dab~ u~~~- ı_nud.det müfit olnıak ümidindedir. 
HA YDEN muessesesı mudurıyetı; herkesin iatifade ed b·ı . .. .. _ 

85 
. . . e ı mesı 

emelile ve teessusunun mcı ıeneı devriyeai münaaebetile 

fiatlarını mühim bir surette Tenzile 
karar vermiştir. Her vakit böyle müstesna fırsatlara tesadüf 

edilmediği cihetle 

Hepiniz istsfadeye koşunuz. 

KARYOL. A'c mıd~ni e~\ I 121; ıı·raya 
fabrı kası 2 kan ola 

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 
Çocuk, Ke~me. 1\emcrli, Amerikan ~b tcmı çelik rnylı, .beyaz la~e \e muhtelit re~ık .. 
!erde karyolalar hastane ameli)at ~~alan. m~lıemelen ~t:u.z .. ıı~_tla ·aıılır ı_Jer turlu 
ol Uve ıörc sipariş dahi kabul edılı r. 1 abnkadı Vf! f.rnınon u, Sellnık Bon .. 

ç • mar•••i ve Yerlf Mallar Pa.dır1nda da arnı fiatla aıılır , 

Kadıköy MalmildOrltlğtlnden: 
Kadıköyünde Nisboye sokağında 2 No. Jı hanenin 28 hisse 

itibarile metruk bulunan 14 biuesi bilmüzayede sablacaktır. Evin 
bütün kıymeti (2000) liradır. Taliplerin pey akçelerile Kinunuev· 
velin 20 inci ıah gllnli nat 14,5 ta mftracaatlan. 16315) 

Tenzilith Sabş 
Tasarruf liaft•s• mün•stbetiıe fabri· l O tenzilttla satılacağını 

kamız mımulltının yüzde muhterem müşterile· 

riııc arzc~ ler . Sirkeci Ebussuut Caddesinde Karyola , .c madeni Eşya fabrikası 

Satıf yerleri: 
l'ahıika, Eminönünde Selılnilı: Honm&r$f!Sİ, 1 tınbul ve Heyotlu istiklal caddesin· 

de Yerli Mallar Pazın Kıdık(w iskelesinde Galip Bev[j~~~ 

Teni, herkesin hayretle taktir ettiği taze
lik ve güzelliğe bugün artık malik değil· 
dir. Dünkü düşünceler ve geceki ~yku
suzluk o cüzel çehrede şayanı dıkkat 
izler bırakmıştır. Hiç bir zarar iras etme
den size sıhhat ve hayat verici bir uyku 
bahşeden ve bu suretle g~zelliğinizin 
sadık bir bekçisi olan ADALIN tabletle .. 
rini niçin kullanmayorsunuz? 
ADALİN tabletleri kullanırsanız sabah
leyin taze, canlı, neş'eli gül renkli ola· 
rak kalkarsınız! 

ECZANEL ERDEN REÇ ET E iLE ALINA81LIR 

12 Kanunuevvel ~ 
ı :z::;:: :::=-

SEYRiSEF AIN 
Uba<ı 526! lcrkc.:I idaresi Galata köpr • ~ 

Şu lıc .\, :ıirkccı l\luhürdar :.:ade (lan -· 

İzmir - Pire - iskenderiY' 
posta•• 

( 
• • ) 13 birinci ki' 
IZmlr nun Sah t lde 

Trabzon posta•• 

(A k ) 14 birin 
n ara kinun çar· 

şamba 18 de Galata rıhtımı 
.,. 

dan. 

bmir - Mersin poıt_.1 

(K ) 14 biriJICI onya kanun çar 
şamba l O da idare rıbb.....,-
dan kalkarlar. (6523) 

KARADENiZ POSTASI 

ERZURUM 
SALI vapuru 

13 Ki.evvel 
günü akşamı Sirkeci'den h~ 
ketle ( Zonguldak, ine 
Ayancık, Samsun, Ordu, 
resun, Trabzon, ve Rize ) 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafaillt için SirtJ 
Yelkenci Hanındaki aceottlf 
ğına müracaat. Tel: 21515 

www=::::::::::::::::::::::::: 

Uıküdar icrasından: Kadı~ 
F enerbabçede Setbaıı MiOl9j 
Gazinosu müsteciri lrani I~~ 
efendi muciriniz Rasim .,.,. 
olan borcunuz 700 liranın t-' 
yeıi için Üsküdar icraınnm 9~ 
1425 No. lu dosyasında mefP" 
hakkı bapain paraya çemtıı'~ 
hakkmda yazılan ödeme ~ 
berayı tebliğ verilmek •e m~ 
firi tarafından verilen fef'IP'" . 
lkametglbınız meçhul ~I~ 
anlatılmış olduğundan öCIC""'. 
emrinin illnıo tebligat icr-' 

karar verilmit olduğundan ~ 
bi illndan itibaren bir ay i9' 
borcunuzu eda etmediğiniı J 
bu husus hakkında bir itira' 
varsa dermeyan etmeniz bi 

veya bir vekil g6ndermed~·~ 
takdirde hakkınızda cebri i 
tevessül edileceği malu.m o:~ 
ve ödeme emri makamına ~ 
olmak üzre iıbu ödeme ti'. 
tarafınıza ilinen tebliğ o~ 

(5ö""' 

VAK 1 T 
Gündelik, Siva)! l:azcte ,dil 

lstanlıul Ankara Caddesi. \·.\Kll 'f0 

Telefon Numaralar• 
Yaıı 1 lcri telefonu : 24379 
idare telefonu : 24370 

J'l 
Telgraf adresi: lstanbul - \·.~tc 

Pusta kutu u \"o. 46 

Abone bedelleri : 
Turkiye 

Scnclil; 1400 Kr. 
6 a)lıl: 750 
:l 3\"lık 400 
ı aylık 150 

Hin UcreUerl : 
ı o Kurıı· 

Rc•ml Winların hlr •atırı 
Ticari ilanların lıir 'atın 12·;, 
ı icarı llinlarıo l1lr santim) 25 • 

KUçUk ilAnlar : t) 
-- defa)' 

r.ır dcfa)ı 30 ild defası 50 uç ufll•'ıı 
Jurt d cfa)ı 75 \ c: on dc:la•ı 100 ı; ec" 
l ç a\ lık ıı.ın , cı enlerin lılr defası 111 1.,ıı 
nendir ı ıört •oıtırı geçen ilan ların 
~ııı ırl.m be• kuru-tan he arı edilir. 

VAK.l'I UATBAASJ - ISTAr:IJtJS

S AHJBl : MEHME'I ASIJ4 ~ 
1;mumı Neşriyat MUdUrü: REFİK 


