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1'asarruf Haftasının Beşinci Günü 

lıte\\epliler Y ,arli malı ve Tasarruf tav•iyeaini tafıyan 
~ levhalar la köprüden geçerlerken 

Sni istimal müca
delesinde müruru 

zaman 
1609 numaralı kanunla me· 

'urlara ait sui istimal suçlarının 
doğrudan doğruya adliye mah· 
~emelerine verilmesi uıulünden 
bugüne kadar beklenen maksat 
biııt o amamışhr. Onun için bii· 
)Gk Millet Meclisi mehafilinde 
kaçakçılık gibi sui istimal me· 
ltlelerinin de ihtisas mahkeme· 
'-ioe ıevkediJmeıı fikri ilerle· 
"'tktedir. 

Fransada buhran ...................... -........... . 

Yenikabine 
M. Şotana teklif edildi, 
teıkil edebileceği ıüpheli 

lşiif a eden bt1ıvehil M.Herivo, 
bu kabineve girmekten de 

çekinlvor 

Dün Vecihi Beyin tayyareden attiiı hediyeleri 
Beyazıt meydanında kapışanlar 

Tayyare Taksim üzerinde 1 K A p Kimlerdir ne kazanırlar? 
. Yerli ma:an~atarkea •• azım aşa ·--·-·······....!.·-·--·-.. -
(pekli mendiller birer Makbu)eff. 
paraşüt gibi düşüyor.. İzmir valiliği 

tktısat ve tasarruf haftasının Umumi müfettişlik' 
betinci günü dün heyecanla geç· 
mittir. 

Dün cuma olduğu için herkes 
ıerbeıtti. Milli lktısat ve tasarruf 
cemiyeti lstanbul şubesi bundan 
İstifade için çok güzel bir prog • 
ram hazırlamıftı. 

Bu programa göre öğleden ev 
vel bütün ilkmektep talebesi 
mekteplerinde toplanmıtlar ve 
muallimleri tarafından hazırlan 

İzmir valiliğinde değişiklik o

lacağı ne vakittir, söylenip du

ruyor. İzmir valisi Kazım paşanın 

umumi müfettiı olacağı, ·Beyoğ· 

lu kaymakamı Sedat Beyin İzmir 

vali muavinliğine tayin edilece • 
ği haber verilmektedir. 

lzmirde münteıir 

bu hususta diyor kiı 
"H' ızmet,, 

Senede bin lira ile bir 
şirkete bağlıdır 

Onu hlllka tanıtan ''Ada
lt1rdan bir var gelir _ 

/arkuıdır 

'' noktai nazarı teyit için 
'(.;." srünlerde haber aldığımız 
Aı;·- ... .._ '171 tesbit etmek fay· 

I yedı &tue- ıc•vc\ J-\D lira 

"" ~ ola.u • ı • - ~ \." 
_ _ ->&_·1~ 5 "' ... uııye aş amıtlardır. .u .. ...._ t.<'~.lJl.:u:. ""'uı vatı p&§an~ 

bizzat tekzibine rağmen \ilfıyettc tebcddlll 
olduku iddiam halli. devam etmektedir. Bu Şehreminliğinde bulunmuş olan 

Haydar Bey ile Asaf Beylerin 
larnanlarına ait bazı muumelit· 
tan dolayı aleyhlerinde kanuni 
takıbat yapılıyormuş. Bu husus· 
ta tahkıkat evrakı Şürayı Dev· 
itte bundan daha bir ay evvel 
gelmiş. Ve yapılan tetkikat ne· 
licesinde iJk tahkikatın başlama· 
11 ıle karar tarihi arasınd;ı ge· 
Çetı altı SP-nelik müddet müruru 
ttrnan baddınin nısfına baliğ 
'1duğu için son tahkikatın açıl· 
'ıasına imkan bulunmadığı an· 
~fılmış. Bunun üzerine Şürayı 
evlet hadisede müruru zaman 

~kuuna sebebiyet verenlerin 
~es'~ı edilmel~rı ıçın Dahiliye 
b tkaletı nezdınde teşebbüsatta 
~lunmuş ... 
lier şeyden evvel şunu söyli

)eyinı ki biz ne Haydar Beyin :e de Asaf beyin vazifelerınd; 
/thengi bir şekilde suiistimıJle· 
~ olduğunu bilmıyoruı. Çok 

1lbtemeldi ki bu iki zat bak-

Mehmet A•ım 
(Alt tarafı 2 nci sayı( ada) 

M. ŞOTAN 

PARİS, 16 (A. A.) - ReisfcUmhur yeni 

kabineyi te,şkil etmesini M. Chautemps'a 
teklif etmiştir. 

M. Chautemps gazetecilere şu beyanat
ta bulunmuştur: 

~Re~i~ümhur, yeni kabineyi teşkil 
vazıf esını bana teklif etti. Bazı şalı· 
siyetlerle istişarede bulunmayı ve si
yaai vaziyet hakkında kendilerile tet
kikat yapmayı kabul ettim. Bununla 
beraber M. Hcrriot'nun faaliyetine 
ve yaptığı işlere sık4 bir surette ka
rışmış olduğumdan M. Herriot'nun 
iştirakin; temin etmeksizin bir kabine 
teşkil eylemenin benim için gür bir 
şey olacağını Reisicümhurdan ·gizle
medim.,, 

M. Chautempa kat'l cevabını bugün ve

recektir. M. Herriot, E:hautemps'la bir ka· 
binede çalışmayı kabul etmemi§Ur. 

Hazır kundura gibi, hazır 
mektup gibi ... 

Hazır curnal 
Bugün 4 üncü •ayıfamızda 

Eski ihtiyarların 

A 
Yatakhanesi ; 

Ayan Meclisi 
-· -.. Yannki •ayımızda :::~:: 

Bilhassa İstanbul, Beyoğlu, 
Üsküdar ve Kadıköyle f stanbu
lun diğer taraflarında bütün ilk· 
mekteplerin talebesi temiz elbi • 
seleri ve ellerinde tasarruf ve ik
tısadı hatırlatan birçok levhalar 
olduğu halde büyük caddelerden 
geçmişler ve saat ikide mektep • 
lerine avdet ederek evlerine da • 
ğılmışlardır. 

Saat ikide Vecihi Beyin tay· 
yaresi İstanbul üzerinde büyük 
bir uçuş yaparak Beyazıt, Tak· 
sim, Üsküdar ve Doğancılar mey
danlarına diğer büyük meydanla
ra yerli mallarından hazırlanmıt 
olan paketler, madalyalar ve ik
tısat ilanları atmıttır. 

Evvelce tayyarenin yerli mal
larından küçük hediyeler atacağı 
gazetelerle ilan edildiği için bin
lerce halk geniş meydanlara top· 
lanarak Vecihi beyin tayyaresini 
bekliyordu. Tayyareden küçük 
ipekli mendillerin şişmesinden 
birer paratüt halinde hediyeler 
düşmü, bunları çocuklar, halk ka· 
pışmıştır. 

Dünkü diğer tezahürat doku • 
zuncu sayıfamızdadır. 

Galatasaray gene 
yenildi! 

DUnkU maçtan bir sahne 
Galatasaray dünkü maçtada Sül· 
yemaoiyeye 1-2 aayı iJe yenild: ! 

(Spor sayıfaDUzda) 

§aylaya blr yeni şekil daha iltihak etti. Şc· 
kil §Udur: 

Vali PS§a umumt müfettiş olmuş ve 

cmrlnl almı~tır. Bu muhakkaktır. 1znıir 

vallllğine de esbak valimiz halen Kasta-

monu valisi Murat bey tayin edilmiştir. 

Filhakika Murat bey dUn İstanbul tariklle 

§ehrimize gclmi§tlr. Maamafih resmi maka

mat ademi malumat beyan etmekte miltte

!iktirler. Bu şayiaların tevalisine sebep ya 

bu işin sıhhatli olmasıdır veya vali pa~a

nm muttasıl gayri sarih tekziplerde bulun-

Klzım P,. Sedat B. 
masıdır. Filhakika vali paşanın tekzipleri 

(ummam, zannetmiyorum) gibi kaçamaklı 

ifadelere yaslanmakta ve (Hayır, böyle 

§ey yoktur, kat'iyycn tekzip edebilirsiniz) 
§eklinde kat't olmamaktadır.,, 

Evlenmeden bir hafta evvel 
-Söyle meleğim, havabmın 
sonuna kadar yalnız senin 
•esini dinliyeceğim •• 

P/~larJt1 , radyoda Jın/eJll/niz 

Makbule H. 

Makbule hanımla da, radyo
da, itini bitirdikten sonra konu· 
fuyorum. Tuhaf değil mi? Musi• 
kiye baılama tarzı ve telakkileri 
itibarile Makbule hanımla, bir 
gün evvel konuştuğum Vedia Ri· 
za hanım arasında çok yakınlık 
var. Mesela Makbule hanım da 
musiki hakkındaki ilk sevgisini 
ailesinden almı§. O da ut çalıyor 
ve o da radyoda söylerken bü • 
yük bir heyecan duyuyor. 

Makbule hanım şöyle anlatı • 
yor: 

- Efendim, musikile alakam 
çok küçük bir yaştayken baılar. 
Ailemin hemen bütün uzuvları 

(Alt tarafı 2 nci sayıfada) 

Evlendikten av Janra -
Ya hu, yemekte olsun çe
neni tut da dırıltını dinle
miyim ne olur, be kadın •• 

' 

I 



Sayıfa 2 

Kimlerdir, ne 
kazanırlar ? 
(Baş tarafı l inci sayıfada) 

üsikiyi s Yer!erdi. S6ylUyor 
v~ biraz aa tıt çillıyorum. Bir 
müddet piyasada calıstım. Fakat 
şimdi yalnız rady~da ~söyliiyor ve 
plak dolduruyorum. 

- Radyoda söylerken heye· 
can duyar mısmız:? 

- Fevkal&Cle ... Bif hata yapa
cağım aiye çolf korl<arım. Gör· 
meını, fakat l;ilirim ki tJinliyenler 
çolUür. 

- .PJ&i<larSah ne l<aıanıfsı· 
nız?. 

- Senea bin lira lcadaf Ua
zanuım. M nsup ol8u üm mUes
sese hesabın enetle s §arlh oku
mak Uz re 86rt senelik leontura
tım v rtıır. Mesela liu sen s kiz
dcn U~UnU Boldutaum. Pl&§a ar 
kıyı hır defa söylerim ve her han
gi bir ıel>ej>lt: pJ&Jc li&zUJ( ya 
hatalı çıkarıa l>Unlııra h mes'u • 
Jiyet kaöul et!hem. ŞinıBiye ka _ 
C:Iar yüze yakin pl&k Bol8ür8um. 

- En çok sevdiğiniz şnrJ<ı 
fi figisidir? 

- En çbk st.Bi§im t ri<ı ı?. 
Nasıl ta;Yİh Beyim.. bilmem ki .. 
Birçok §afkılarf vefim. ilha -

. sa Asıfri Y 1ati ile Sal hattinin ~
serlerini tercih ederim. En cok 
seytJiğim ~afİh Hl< söyfelli~im 
'farkıdır ki ''Muktezayı tahim .. ,, 
diye başlar. Fakat beni halka 
daha ziyade tanıtan "Adalar .. ,, 
şarkısı olmuıtur. 

- Arkatı §larını~ı na ıl bu
lur, hangilerini duba çok l:ieğe· 
nirsiniz? 

- Hayatlnıitlafi memnun mu
sunuz? 

- Piyasada çalı§tnaktan mem 
nun değildim. Fakat §imdi vazi
yetimden memnunum Çünkü sa
de radyoda ve pl&klar söylü
yorum. 

- S sin izi nasıl mu haf aza ~" 
dersiniz? • 

- Hemeit hiçbir §et yapmam. 
F kat bu mesele Hakikaten pek 

tehlik li bir şey. Hiç üvenme
mek lazım• Ses bir 8 klk da 
mahvol bilir. Mesel geçen sene 
Atinaya gitmiştik. Sesim birden· 
bire kısılıverdi. Kuvvetli bir 
bronşite, sonra zatürreeyc tutul -
muştum. Te.in üç ay sesim açıl • 
madı. Memleketimizde bir ses 
si{!6fla§ı 1ea ne ıyı ol cak.. 

- Ratf yoda çalışmaktan mem 
nun muGunuz? 

- Memnunum ve burada ça
lışanların en eskilerinden birisi· 
yim. 3 - 4 şarkı söylemekle mii

kellefken on bire kadar çıl<tıftim 
olur. Esasen radyoda aöyliyenle· 
rin biraz fedakar olmaları <la la
zımdır. 

- Alaturka, alafranga hah -
sinde ne düşünüyorsunuz? 

- Tabii alaturkayı çok 8eve
rim. Biz alaturkacıyız. Ve alaf
ranganın verdiği zevkten çok an
lamıyoruz. Bununla bcraher tabii 
hu kısımda d sevdiğim şarkılar 
"Vardu. 

- -~- ---- -- _ ______. ~----~ -- -_ .. 

VAKiT 

ON 
a 

g·ıı· ! Ankareı.y 
6 devlet borcunu Üd.._;e--d---i.-B-a~şta Fransa ilk tren dün Anka-

mı yon 

be devlet öd medi ray vardı 
iti Anlfafa, 16 (A.A) - S ffiauB

dan An~ıraya ~oreket edetı 
ille tren l>ugUn saat 17125 le 9eh-

y arı rimiıe icJmi tir. ıs tas yon liihasl 
bayroklatla sU~lenmiŞ ele~ltik 
ıiyalarHe tenvir ~tlilmişli. B y-

lçisi hO· 

y 
- -----· 

Y&p alınmatlan evvel Leh 
biikunıetinin bu hususta bir ka
rar v rmesini bel<iemel< muvafılf 
değildir. 

Vasbinglon 16 (A.A.) - Ma· 
Jiye haııfı M. Mill ingflterenin 
Ametikaya olan ve 15 birinci 
~Anunda vai:lesİ ·gelen botcuna 
mntlsup edilmek lizere fngiliı 
baulfasının 95,5 nıil~oo ciolaf 
aJtın parayı " Federal Resef'Ve,; 
l>ank smıfi ewrine hazıf Bulun· 
cfurcluğunclan haliettlar eciifdiği· 
ni BildifmlŞUr. 
Ffan'"iz liüldimeHııin cevabı 

Vaşıngton. 16 ( A. A. ) -
Fransız l>Uylil< elçisi liariciy 
nazıfı M. Stimson'a bir nota 
vetffiışlir. 

Bu notanın muhtevivatı lienUi 
lllGIUlU "''"~' ·~· -l>ffr• 1' 

da F ranstz meb'u9en riiecl sinin. 
Araya müracaat neticesinde ver· 
cliği kararın ve Heryo kabine· 
sinin istifasının Amerikan HUkfı 
metine bildirildiği unnolunmak 
tadır. 

lav 
• Musolİnı şiddet i beylin tta bul ndb 
Roma 15 (A. A) - Dolmaç

ya'da ilalya aleytiitHJelH ~nclise-
1 t lia~~ında yen meclısittde 
sorülafi §uaHer etrafmtlalii ffiü-
nk r ( r tıasifitln söı alaH M. 

Mu oliHi ıcUmle d m ~lif iti: 
11 

- V glia TtaU ve <llger 
il ~i mahallerde Çıkan lit1tliselef 
ktHn Ulnfıhilz , YüfiB lavy lılar a· 
fe inde kllkfı;-,1 Uten Helyafi 
tlü ffiatıliQıyle m lfü ıikniy@tin 
hakıki mahiyetini meydana çıka· 
re biref alamet aôd ailmeğe 
lftyıktır. lrau'da Veuetlik dev
rınden knltna met merden yapıl
mış aslan heyltell fİtiin ırnrÇa 
)anması lbi fiillt!t ve hateket
lcr, V cglia'de itnl~eftlef linltkın· 
da f va Ji6fUlllp l;if itelyftfiln 
ö .ümüne sebep olan şiddetli ve 
ciddi müemelcler, Yugoslavyadahi 
italyanların maru ltöldıkları taz· 
yikler, itisoflar ltomşu devlet ve 
milletin hakiki tıyh tini ve lıa
reket tarımı göstetefı birer vak'a 
teşkil etmektedir. Bütün ~u ha
diseler münf crit bazı düşffiaula
rın veya hislerin mağlüp bir 
takım zümrelerin eseri liiyaneh 
değildir. 13u tecavlizler sarın bir 
emit ve davete tekabül etmek· 
tcdir. Bunların hnViki me•'ulle· 
rini ltomşu devletin siyasetini 
idare edenler aremnda aramalı· 
ôır. Bu et!emltu lçlu italya al y-
hint1eki adavet v iftlt propn• 
gentlasi elyevftı lllf biflyle Çi
nemiyen bir tokun fırkalata ay· 

rılmif lmlüna Yugo lavyiİıarı 
saztle lJlfleŞtitmek ve ~iiyri 
memnufila ıfi na!arı tlillltallnl 
harice çevırmok için lilr tedhit 
ve vasitaclan başka bir şey de' 
ğildır. Fakat kendilerİnP. Avr

1
u· 

P.alı vasfını izafe edeceğı~ 
diğer l;aıı un§ufllirıfi mesilli yeti 
6emlrl ima tll~lffi lUmselerid 
ffic§ullyP.lintleH Clelıa H fıf tleğil
tlir. Hu unsurhır leylilffiiı &cip 
ve glllütıç bit takım tahminler 
v farar.ly eterin Uir tal<ıtt1 iİUb k 
hükümlerle blrleiltrdiği gUfUltlllil 
bir J?EU~ete rtilinakaşasını açmak
la zaten birkaç Jda ağır iiflli; 
hanlara çekilen sabır ve taham· 
mülümüıü nihayet tüketmiye mu· 
vaffak olabileceklerinden ümit· 
var bulunuyorlar. 

Belgrattaki sefirimiz Yugbs· 
la.ya hükfımetl neıdlntıe teş 6-
büslerd bulunmuftur. Tarıbirl 
birer timsali gıbi duran taşların 
kırılttiasile Uirilit lHikikiitl@rin 
gli!enebileceftltii fıırı lmek, olsa 
o sa keunil@rınde m tleHiyelten 
eser olmıyan geride knliiiıf fiiah
lulthırıh kiirı o'nuılir. " . 

Aımanyadn bir şi
mendifer ({azası 

Berlin, 16 (A.A) - Volf Ajan· 
mdan: Bir yo~cu katarı Vuez

burg istasyonunda bir marşandiz 
henile mllsatlem@ etmiş ve 11 
vagon hallan Çıkmt~lır. 

21 yaralı vardır. 

ralilat v tefoe tlallarile ıUsl n
wış olan tr n perşembe gUHU 
saat 6,10 aa Samaunttati hafeket 
etmişti. Lolfomotifte (Karatleniı
ôen Alttlefüie ıelftm) , vagon
!afa da Satf.sun·Anl<afa levhaları 
asılmıştı. . 

istysyonja meb'u•lar, Nafia 
müsteşarı, Nafia vekaleti ve fjev
fet Demirao!lan U. M. erkan;ıe 
kalabnlılt b·r haJlc vardı. 

Bir takrir 
Oollllf nızamnomedeı 
bir nıaddeiilü t lıtrl 

Ankara, 16 (Hususi) - Gire· 
aün ffieb'u u Hakliı Tafık B. 
daliill niraruııametfe atıulial n
cümenine ait ikinci maddenin 
tehiri için bir takrir vermi~tir. 

H va vekaletı 
Ankara, 16 ( Yakıt ) - Ha va 

vekaleti ilitlaııı filiri gUnden gü
ne lıuvYellenmeltteclir. Hunu za· 
tufi sddetlenfcf ço almaktadır. 

ut n ın 
T61H6, J 6 (A,A,) - liirçole 
ağaıalörı iıevl 8 kfitlı bir bi

tı ili yaüğln çl~mıŞlır. 
Umlen bire auyuıt bır lrnrku· 

ya ve teltl.şa ugraynu birçoli 
mUşteri1efle iillfl JrntlıHlaf llina
fün ilamına çıkım lardır. 

itfaiy fl t Fl@fl l>lr taraftan 
l;unlafi İfUfi f ıya Çolışıfk:en di-
ğ r t t ha po\i "' o \ter huv· 
vetleri sükun ve intizamı muha
foza etmekl€, bina c'varında 
toplalhfj lıirik~n ffiefa\Hll rı gö· 
retlp fJurfh IHa itli. 

5 askeri tayyare, üinlHtıö Us· 
tüne kurtarma aletleri olm!şlır. 

10 kişi ölmüş, 100 den faı:'a 
kimse yaralanmıştır. Hasarat 5 
füilyon yen talimin ediliyor. 

Mlll~tlet cemlyetlnd~ 
C@Hevre, 16 (A.Al - Millet

ler cemiyeti meclisi M. Benes 
tarafından kaleme alınan raporu 
tetkik ettikten sonra, Iraktaki 
Asuri l'kalliyeline idari muhtari4 

yet vetilmesine imkan o'rtııı~•· 
ğmı teslim eden karar suretıni 
kabul et ni~t : r. . . 

l:u karar suretinde Aeurılerın 
lralc devleti çerçevesi İçinde is 
kanlarım temin edecek her tlltlil 
çarelerin aranı~ .bu'unme.sı iç~n 
bir komiser tayını de teklıf edıl-

mişlir. 

Bir tayyareclnln 
talislzliği 

L6nclrn, 16 ( A. A. J - Tay-
yareci Vidor Smith bu seferki 
uçüı te,ebbll ürıtJ talislrlljfD
den yakasını kurtaramamaktadır. 
Filhakika VUUöf Smhh, Fe!e
mengin cenubunda Keide şehri 
civarındaki tarlalardan birine in
miye mecbur olntuştur. Toyyate 
ile plıbla bir şey olmamı tlt. 

Victor Smith, gıriştiği bu te
şt?bblise yenıclefi başlamak içın 
tekrar Londraya gelmek niye· 
tindedir. 

17 Klnunuevvel ı.2Jl 

Sui istimal mütl 
dele inde mürtlr 

zaman 

( 

lunda yapılan takibat bir , 
heme kararı ile neticelenbJ1Ş 
saydı hiç bir meıuliyet seb 
meydana çıkmıyacahtı. Bin• 
aleyh gerek Haydar beyia, 
fel< A§af beyi lial<latıfi6a 
kefe l>a9laDffiı( 61an taliltikl 
usu in Clalf e ına rnta e ıl e 
bluat ketJfJlletioin 1 t m@I ti 
pe~ taliit itli. U 

Fe~at mlHutu :ıaffiafi U6 
davada iilililafl ehu~i~ 
lan ıaUarın atıUlaFi ve haHi: 
rıalara hllifıHd tİa ol a afilk 
kilialtn devamına ~auuHeH ~ 
kin Uıra~mnz. Onun içiH e, 
hangi bir clevıının ml\rutü r.11 • 
ile tal<ibat yapılnmat lJit lii 
gelmesi liadai ınlinde mel~ 
olan maznunlar için de arzu e 
Jecek bir şev değıldir. 

Bununla beraber müruru f 
man m@!lel §mae t;u iki vaÜ 1 

tiluetll~imitin sebebi canlı ı;ıı 
had se olmasmdandır. Yoksa ~ 
sene malbuol slilun ı arına geç~ 
yen binlerce müruru zanıön b 
diselerinirı vuku bulduğu şüpb( 
sizdir. Neteldm ge11e haber aldı' 
ğımız.o göre yalnız çen stÔ

1 

lıhıir v ı liveti ttıecllei idaresiııd1 

bulunan en kı tahkikiyeden ai~ 
sen tanesi mUrutu zamana Ut 

ramıştır. 

Bntun bu lıahatı tunu iıU 
içlh vf!riyorut ki wemlekette esi 
suiistimal mücadelesi ıçarkC~ 
bu müruru zaman tııeselesiııı 

• 1--
IJa li IJaşıtıa nazorı dıkkate ~ 
~ laoiımrhr Q;.:.- w• .... ·• <sC 'J 

l:>at i leritlin müruru ı~mana ~t 
ritıl1t1akta ölmasına mühim bl" 

k"b il" ıebep vartiır. Bu da ta ı o 
e' 

müiufti zamana uğramasına "6' 
IJ p olanlata ihmal ve \eki9 , 

f ıası verilffi ki iktifa olunıtl~ 
sıdır. On be seHe hapis ceza5tl 
tc b@ôeü bif rtuç il~ hakluü 
lalUlHit yepıl nalttn ol n bir oıö. 
uunıı it ôavnnın diürur.u z~Oi~ 
Ha tlğretılmasının nıUeyyıdesı U ( 
Ue ilk cer.eyi nalHiden ibaret r 
lilfsa liu ) b • dıı f cnalığın ön il.? .,,, 
» cffi k ıııisıl ıttümktin olebı . 
B • (lf~ 

şu ha' tie ynpılntak şey nı I~ 
tu ıamenıı uğramıya sebep olde' 
)ati\ ilinıöl ve tek dsUl ceıas~ e' 
gll, tınlia ağır bir ceza ycrılrU J' 

ildir. Daha doğrusu müruru "tı~ 
menla taldbatı:;ıı kalan stJ~ b' 

cezası ne ise müruru zaıtl~ı' 
9@~ep o'an ffi ırturil ela o c 
talbi!i: etlllmellillr. 

. e~met A~ 

Kazım p · a tlı• 
.. J(I 

UtıyUlt Millet Meclisi reısı ( 
k' ıre ıtm pe a Hzı dün s Uah 1 lı1' 

le Ank oradan şehrimize ~e!Y' 
Haydar paşa isi as} örtlında vıl tll 
erkanı ve cliger birçok ııı 
tetafınden lrnrşılanmıştır. ,ff 

Kazım pa~a Hz. HaydarP •'' 
dan bir . mol6rle Beşiktet 5 ~ 
yına geçmiş, 6ğldlen sonra dl' 
şanla~rna glcletelt kraUa111

" t~ 
l:>ir · :ıalrn evine mfsııfir oı~ufOI 
M lls reislmiı gec leylft ue 
rOllıedayi gitmlç\lt 

• 
Ey :.1 ltUI tnliJ 

Ub :\ ıdl 1 d~ 
an"beO J; 

Paris, 16 (A.A) - tntJ 0 f" 
Eyfelio doğumunun yüıU11 ' 
clönUmU tesit cdllmiıtlr• 



VAKiT 
Savıa 3 

----lip ve kadro sağdan 
ateşler altında T'alebe birliğinde 

·-····-····-· .. ····· .. ·-···--
Bir toplantı 

ıniinakaşa 

...... -·········-······················--·······················-··········-···-
Memleketimizde ilk T ıh· 

biye ve ilk hastaane 
ilk Tıbbiye Bursada kurulmamıştır, 

Kayseride kµruluşu b'ayram 
günü olacak .. 

....._ 
" l.uiad Anb.rada bet arkadqn~ 

e ayda bir çıkıyor .•• ............ _ 
&Da fikir\erini taııyan 

Sürenamn "lnkılip ve 
, aclb eaeri bir zamanlar 
Sabahaddin, bir zamanlar 

Gak Alp tarafmdan ifade 
• İstenen mevzular üzerin· 
: Yani inkılap ve Kadro 
~ • in_ bayatma bir mana 

p lltiyor .• 
~ Sabahaddin "Mesleki 
"- il '' adnu verdiği Demolnia "1:: T urville'in yolunda yü· 
~ Türk cemiyetini toplu 
~ ~d~n, f eı-di teıekküle ge
llalftl. •çın düıtürlar ortaya . at: 
ta..,~ göre Türk cemıyetı 
'eıe1ckGJ '96cuda getirdiii çoban 
lta1't iİQe t~bidir: Ya~i toplu 
~· l'lfıyan bır cemıyettır. Tüı·k 

.:etinin bütün dertleri b!r 
.. ~yattır. Çünkü toplu hayat 
lın, infiradl hayat tarakki· 

taaaıdır •• Prenıin ı06yolojisi 

it) ile çevrilmi§tİ. Muhit 
Je ile değiıecekti. 

• • • 

nun için lnkılip ve Kadroya göre 
Türkiye planlı bir iktrıada ıahip 
olmalı ve burjuva memle~etleri· 
nin düttüiü tezatlara düşmeme· 

li .. • • • 

Avrupa birtikleri 
nizamnameleri gibi 

inkılap ve Kadronun vaziyetini 
Ajaoilu Ahmet Beyin Cümburi· 
yelle, Muıtaf a Şekip Beyin (Yeni 
Türk mecmuası) ndaki hücum lan 
daha bariz bir ,ekilde meydana 
çıkardı. 

Ağaoğlu Ahmet Bey liberaldir. 
Ve liberalizmin en ate,li tarafta· 
rıdır. Ahmet Beyefendiye göre 
hadiseler bir tarih dinamikliği ile 
ilerlemez .. Ahmet Bey hadiseleri 
durgun statik bir halde görüyor .• 
Bu halde ve bir (determiniım) e 
inanıyor. Halbuki cemiyet ıartlan 
deği,ince, cemiyetin inkipf f&rl· 
lan da deği9iyor, tarihi rol alan 
zümreler yerlerini deiittiriyorlar, 
bir inkitaf devı:ninde en zinde o· 
lan bir zümre, iıtibıal ıartlan d~ 
iitince tereddiye uğrıyor. 

1789 da inkipfının en hararet· 
li, en canlı l&fhumı 'J&IJY&n 
zümre buıün ayni Mtbeplerin ne-
ticeıi olarak canlılıktan uzaklat -
mııtır. Onun geçirdiii buhran de· 
ğil, yeni bir inkılaba geçittir. Ah· 
met Beyefendi Kadroya 1789 ka· 
yasından Adam Smith gözüyle 
bakıyor. Aradaki zaman fark1 
140 tan fazladır. 140 eene evvel 
bir cemiyet için hakikat olan şey 
bugün deği!en cemiyet inkiıafı ö
nünde hakikat dejildir. 

Muıtaf a Şekip Beyefendi, 
(Bergıondan (Marx) a bir mek
tup yazıyorlar. Berpondan 
(Marx) a delil, cemiyet hayatın• 
ela ( determiniam) e inanan bütün 
fikir adamlarma bir hücum. 

(Hadea) çilik ve zihniyetçiHk 
davası nkidir. Bu davanm iıpat 
edeceği bir ıey yoktur .. Bu dava
nın rolü menfidir. 

inkar eğer realiteyi ıözlerden 
kaybetseydi Bergıon bir teıelli 0 • 

lacaktı. Fakat determinizm her 
ıeye raimen tatmadan hükmünü 
icra ediyor. 

• • • 
Bir nokta, Şevket Süreyya Be

yin lnkılip Ye Kadrosunda müs
temleke ile emperyalizmin clöiüt
meıinden doğan yeni devlet her 
zaman ıınıfsız kalabilecek midir? 
Ben bundan füpheliyim .. Bu şüp• 
heyi Şevket Süreyya Bey de his
ıetmit olacak ki bugünkü devletin 
devletçiliğinde 11nrfr himaye 
makaadı olmadıiım söylüyor. 

Milli Türk Talebe Birliği sene· 
lik kongresini diln &ğleden ev· 
vel toplamııtır. 

Kongrede Darlllfünunun mub· 
telif fakültelerine mensup tale· 
belerin murabhaalarile yllksek 
mektepler murahhas~arı hazır 
bulunmuştur. Birinci reisliğe Tıb· 
biyeden Hulusi, ikinci reisliğe 
Mühendis Mektebinden Himmet 
ve kltipliklere de Lem'i ve Beıir 
Beyler seçildikten sonra içtimaa 
baılanmııtar. 

idare heyeti raporu okunduk
tan sonra mllnakapuna ıeçllmit 
Ye rapor muvafık g&rOlmOfl&r. 

Bundan sonra eski idare he
yeti tarafından seçilen nizamna
me encümeninin hazırlamıt ol
duğu Milli TOrk talebe birliği 
nizamnamesinin tetkikine baılan
mlfbr. BirUjin kurôlutu fimdiye 
kadar ıu tekilde idi. 

Her fakDlte ve ytıksek mek· 
teplerdeki talebe cemiyetlerin
den gelecek beter marabbaı 
milli Türk talebe birliğinin umu-
mi idare heyetini tetkil ederdi. 
Fakat bu vaziyetin ıimdiye ka· 
dar yapılan tecrllbelerde birçok 
mabıurlar1 olduğu g3rDJmDt ve 
geçen seneki kongrede bu tek· 
lin dğiıtirilaaemne kA?~r Yeril-

• • ij... liJMin!ll& UiUlfmak UZ· 
~r de niıamaame komisyonu 
seçilmifti. Nizamname encOmeni 
A vrupadaki talebe blrHklerinin 
niumnamelerini getirterek tetki· 
kat yapmıt ve TOrk talebe bir
li~nin df: bu birlikler gibi teş
kıhne karar vermif, ona g3re 
yeni nizamnameyi bazırlamıtbr. 

Yeni nizamnameye gare TDrk 
talebe birliği intibaplarında bU
tOn fak&ltelerle yiiksek mektep 
talebeleri bizzat reylerini kulla· 
nacaklardır. Ve teıkil edilecek 
idare heyeti de bu •uretle kuv· 
velini doğrudan doiruya talebe· 
den alacaktır. 

Dünkli içtimada yeni nizam-
name madde mıdde tetkik edil· 
mit ve yedinci maddeye kadar 
teabit edilmiıtir. 

Vakit geciktiii için içtimaa per· 
ıe';Dbe ,nno öğleden sonra devam 
edılmek üzere nihayet verilmiştir. 

OrtakUyde şOpbele
nllen bir evde neler 

bulundu? 
Temele bakıyorum, Türkiyede 

ıermaye tirketlerde bi11e ıenetli Or.taköyde Osman bey naman-

Tıp talebe ceDJiyeti senelik 
kongresi ikinci celsesi dDn &ğle
den sonra Halkevinde toplan
mııtır. 

Kongrenin bundan evvelki iç
timaında eski idare heyetinin fa
aliyet rapoıu okunmuı ve mll
zakeresine baılanmıflı. Fakat 
mDzakere bitmediği için dünktl 
içtimada raporun tetkikine de
vam edilmiı ve idare heyetinin 
yapbjı itler tenkit edilmiıtir. 

Ba esnada bp faktılteai mu- · 
allimlerinden S&he1l Beyin kon
ıreye gelerek ba11 .azler siyle· 
mek istediği bildirildijinden 
talebe raporun tetkini tehir 
ederek muallimlerini dinlemeye 
karar vermiflerdir. 

Stıheyl Bey talebelerin alkışla
n ırasında kDraOye çıkıp bOtlln 
doktorları, bp fakolteaini alika· 
dar eden çok mllbim bir mese-
leyi ortaya atmııbr. 

O da ıudur: 
- Tıp talebe yurdu TGrkiye

de ilk tıbbiyenin Buraada kuru· 
ln•n wAnft n1An mAVISID 12 1nci oil• 
nOnU (Tıp bayramı) addederek 
o ron merasim yapmaktaclar. 

Muallim SDlaeyl Bey bunun 
yanht oldajanu ileri sDrmtıı ve 
bir çok vesikalarla bunu isbat 
etmittir. 

Muallim Süheyl beyin iddia• 
llD~ • rare TOrk tababeti çok 
eskıdır. Mısırda Tolon hastanesi 
ve tıbbiye1iaden itibaren 
Şamdaki Nureddini TOrki 

Gümüş para 
Maliye velclJetinin glmOı para 

çıkarmak için yeni bir kanun 
llyihua bazarlachjı haber aha
maıtır. 

ajnadijimize ıare tedavülde 
bulunan sekiz buçuk milyon li
ralık ufaklıklar yerine yeni harf-
lerle ufak para da basılacak ve 
~u eski paralarla deiiıtirilecek
tır. 

Anca" aümUt para birer lira
lık olacalchr. Yeniden bronz pa
ra baaılmıyacaktır. Bunun için 
25 kuruı~uklar yerine daha kli
çDk olarak 20 kuruıluk gtımDt 
para bHılacakhr. Ayrıca S ku-
ruıluk, bir kuru7luk ve on para· 
hk nikel para da ba11lacakhr. 

hastanesi ve Isfahandaki ve 
Muauldaki hastaneler 784 sene
sinden itibaren 1281 senesine 
kadar muhtelif tarihlerde kurul-
muıtur. 

Fakat anayurttaki hHtaneler 
Borsadan çok evveldir. 

Kayaeride 1205. Sıvaıta 1217, 
· Çangmda 1235, Kastamunada 

1270, Ama•yada 1308, Aka· 
rayda (Konya) rene bu tarih
lerde hastaneler ve tabbiyelet 
kurulmuttur. 

Bilhassa en eski bir tarihe ma« 
lik olan Kayıeride 1205 senesinde 
kurulan haıtanenin yanında bir 
de bbbiyesi vardır. 

Binaenaleyh Tlirk tababetini 
1400 HDeıinde Burıada baıla· 
mıt addetmek çok yanhfbr. Bu· 
DU kabul etmek bundan evvel 
Tllrklerin tababetle ajraımadı· 
ğını kabul etmek demektir. 

Muallim Suheyl B. bu iddic.• 
larını isbat ettikten sonra ~· 
ıuali sormuştur : 

- Şu halde Bursa hail TOrk 
bb llemfnfn dıebdet olarak k•l· 
malımı alı?. 

Ba saa le bltla tale~e (liayıt) 
cevabını vermiftir. 

Bunun Gzerine Tıp bayramının 
Kayseride kurulmuı olan hasta
nenin teaiı tarihine tesadüf etti
rilmesi isten mittir. 

Kongrede tekrar idare heyeti 
mlizakere1ine geçilmit ve geç 
vakte kadar bu içtimaa deYam 
edilmiıtir. 

47 senelik bir 
irfan müessesesi 

F eyziye liıeıinin 47 inci yd 
d6nümii münasebetile d&n ajle
den sonra Niıaatapadaki mek· 
lepte talebe tarafından bir mi• 
samere verilmiıtir. 

MDsamerede mOdür Eıref bey 
bir nutuk söyliyerek mektebin, 
memleket irfan hayatına yaptığı 
hizmetlerden babı ve hazır bu
lunanlara davete icabetlerinden 
dolayı teıekkDr etmiı, mezunlar
dan. ~aım bey de bir hitabe say• 
lemiftir. 

Bundan sonra talebe taraf.n .. 

bankalarda toplanıyor. Banka- da bır zatın son günlerde evine 
~ard.a bugünkü temerküz, ıanayi- garip paketlerle fittiği görOlmllt 
ın tırketler ve fertler elinde bu- ve bu vaziyet zabıtanın nazara 
J dikkatini celbetmiıtir. 
unmaaı bize bir ıeyler ifade et - y mez mi?. apılan gizli takibatta Osman 

Zaro ağa baı hademe 

dan ıaylenilen istiklll marfile 
müsamereye baılanılmıf, ana 
sınıfı talebeleri ••yuva dansı 
büyük kız talebe Macar daasl~~ 
oynamıılardır. 

D 
Beyin evinde kaçak eşya bulun· 

evlet Bankası henüz husus"ı d h 
1 

uğu anlaıaldığından don öğle· 
fa 11 ara ait olan bankalar yanın· den sonra eve girilmiı ve .32 
da f~al bir rol oynayamıyor. Da· bin sekiz yüz tane çakmak taıı, 
ha bır kaç ay evvel ıar..ayi grupla- bir miktar sigara lciğıdı, birkaç 
rının ~onte~jan etrafındaki hare· tabanca, Bir miktar da cephane 
k~tlerı dahı lıtanbuldaki neıriyat bulunmu1tur. 
bır. 11nıf.lq~a hareketinin alamet- Bunlar derhal muıadere edı'l· 
len delil mıdir?. 

Belediyedeki vezifesini terk 
ederek Amerika ve iogiltereye 
giden Zara ağa lstanbula d6. 
ntlnce tekrar eski vazifesine 
tayin edilmesini istemiıti. 

Zaro ağanın bu arzusu kabul 
olunmuf ve 55 lira maaıla ıehir 
m~cli~i _baı bademeliğine tayin 
edılmııbr. 

T mif, Osman Beyle dört atkadatı 
ürkiyede her sün dikkata li· da yakalanmııtır. yık bir ,elrilde üreyen fabrika aa- Bir muharip heykeli 

nayii bir gün bir ıınıflaıma harıe- ı=,=ün=. =ü=y=o=ru=m==.s= Bu=na=b=ü=kilin= .. =le=rmd=egı= ... =.ml ı:I Eski Eti hlikfimelinin merkezi 

keti ile kendini göstermek iatemi- hldiıeler cevap verecektir. Be~ Boğaz köyDndeki hafriyatta bu· 
yecek midir?. .. h 1 b fup emde aldanmak iıtiyorum. uaan mu ar:p heykeli Maarif Ye-
Ben çok ıamimi olarak bunu dü- klleti tarafından Ankaraya ge· 

Sacid Etem tirtilmiıtir. 

Erkek talebe ~e Uç perdelik 
bir komedi temsil etmişler, per
de aralarında talebe tarafından 
keman, piyano ve viyolonselle 
muhtelif parça'ar çalınmıştır. 

Kim•ealz çocuklar için 

Kimıeı z çocuklar için Gala· 
tada sahn alınan binanın biltan 
hazırlıkları bitmiştir. 

Mües!eseye alınacak çocukla• 
· rın tabı olacağı şeraiti tesbit 

için vali Muhiddin beyin riyaseti 
al!•n.da bir komisyon teıkil edil
mııtır. 



Muharriri : Celal Nuri 
•fktlbas. nnkll, tercüme hakları mııbruzdur 

• 

Mektepliler A manyada 
kahvelerde Şiddet politikasına 

Hele kızların tavla lüzumgörülmüyor 

Fransada 
··········-················ 

Buhra 
Hazır kundura gibi, hazır mektup 

gibi, hazır curnaI 
oynaması yasak •• 

Mekt.;!p:ilerin kahvelere gitme· 
meleri için bazı tedbirler alrn
maktadır. 

Ama komünistler hükumeti 
mecbur edecek olurlarsa •• 

M. Heriyo kabineyi t 
tefkilden bazı vicd 

sebeplerden dolayı k• 
Paris, 16 (A.A.) - Rei' 

bur M. Lebrun saat 16, 
M. Herriot'yu Elysee'ye ç• 
ve yeni kabineyi teşkil et 
kendisinden rica etmiştir· 
kat M. Herriot bazı vicd•~ 
beplerden dolayı bu teklifi 
bul etmemiştir. M. Herriot, l 
kabineye girmeyi de kabil 
miyeceğini iJave etmiştir. 

Türkiye ile İspanyaya sefer c· 1 Bilhassa yüksek mektep lale-
den seyyahların en ziyade nazarı 0 

abilirt Gurbette olan falandan helerinin kahvelerde oturarak 

Berlio, 16 (A.A.) - BaşYekil 
Fon Ş!ayber, telsizle nrşredilen 
dün akşamki nutkunda demiş
tir ki : d . mektup .. Hoca gözlüklerini tak- "l d' 

1 
• na çarpan ne ır, bilir misiniz? . mu ema ıyeo tava vesaır oyun-

Arzuhnlci.. mağa üşenir. Alışkanlık saikasilc lar oynamaları menedilecektir. 
lstanbulda Yenicamiin l· ezl~erden okur: - Ayşe Hanıma Son günlerde Beyazıt ve civa-

sında barakala · · d ar .a. ~e am, Fatma Hanıma selam, Ah- 11ndaki l<ahvelere mekteplı' .kızla-, rmm ıçm e ve Y d. .. 1 . 
hut önünde oku 1 a- me ın goz erınden öperim. De- rm da giderek tavla oynadıkları 
rın mektupla malsı o mıyanJa- denin ellerinden öperim.. görüJdügw ünden aJikadarlar bu 

rmı o i:uyan yazan / H b' k' .b. . . 
esnafın manzarası 1 ·ı· 'ı oca ır ır.a ıne gı 1 gıdıyor •· , vaziyetlere nihayet verilmesi için 

ı ngı ız ere, Al- Karısı: 
man ara, Fransızlara ari J' 1 . bazı kararlar ittihaz etmeyi dü· 
yor Bunl"' ı g p ge ı· - Ayol! Dcımış, komşunun oğ- cünmektedirler. · ... rm tarsır.nd ı d Y 

müddet beki · 
4 

" • a uzun un an gelen mektup değil. Elin· § ilk, orta mekteplerle liseler 
Yorlar f t eyfıp t~tkıkat yc.-p:· de tuttuğun evin senedi, hücceti- yıl bncı münasebetile 2 Ka~nu· 

. . , o ogra çekıyorlar... dir... Y 

Bu ıtıbarJa eski d · hA lA nusaniden itibaren bir hafta 
etmekt d' y cvır a a devam Hoca: - A karı! Sen bana se- müddetle tatil ediJecektir. 
b. de ~~r.. alnız Arzuhalciler nettir, hüccettir de:nedin ki! Ecer 
ıraz egıştı · ı · Muallimler bu tatilden istifade 

kal rt ve ış erı arttı. So- senet, hüccet deseydin ona göre ederek müfettişlerin nezareti al· 
k
{ 0 asında yazı makinesile ev· okurdum .... Demiş .. 

ra t~nzim eden esnaflar fı ı~nk ,,.. t.- "' tmda toplanacakJar, mesleki 
ınuhhırl · · d kereler v .. naca'-1 .. rdır. erınııı aha ziyade mera- Hazır mektupçuluğu, arzuhal- " 1< " 

kını mucip oluyor. ArzuhalciW•e ciliği anladık .. Fakat ben bundan 
bir de daktiloluk ilave edildi. 

0 

daha garip bir meslekten bahsede-n· 
.... aıre ve mahkeme kapılarının ceğim: Hazır curnalcılık! Evet .. 
o~unde seyYahlarm üşüştüğünü Öyle bir hafiye raporu ki müsvet
gordünüz mü?. Bunların seyrettik tesi yapılmış, beyaz edilmı§, zar-
1erj arzuhalci dnktilolar.dır. fa konmuş; yalnız bir imzası, 

Bir de seyYahları fazlaca meş- mührü eksil, ... 
guJ eden hakkakl~rdır.. Tercü· Bazan gazete muhbirliği, ba
ınan ve kılavuzlar kendilerine zan vasıtalık eden Rum cemaatin

·~ührün ne demek olduğunu, yazı den biri vardı. Kendisi Anadolu· 
bılmiyenlerin hu aletle nasıl imza lu olduğundan Türkçeşi pek ye
attıklarını anlatırlar. Kulak miaa- rinde idi. Amedi efendilerinden 
firi oldum, bir kadm tercümana güzel yazı y~zardı. Hattı da düz. 
hayretlerle soruyordu: gündü.. İsmi lazım değil, çünkii 

- Demek ki şu koca karı hic: kendisi pek ya~lı olduğu halde 
yazı bilmiyor . • ~ 1.1u~uuc """O>u ..... u. ..... uuc:ıuı~Lu. 

Koca karı bilmiyor, acaba şu Bu efendi uzun boylu tahkikat 
kalabalığın kaçta biri okur, ya· yapar. Gizli meseleleri keşfeder • 
zar?. Teessüfle kaydedelim ki Sonra bunları curnal şekline kor· 
vatandaşlarımızın ancak yüzde du .. Padişahın, etrafının mizacını 
Yedi buçuğu bu nimete naildir. biliyor. Curnal üslubuna layıkile 
Üst tarafı, arzuhalciye, h~zır vakıf·· 
mektupÇuyn muhtaçtır. Cebinde yedi, sekiz tane curnal 

var .. Boy boy, fiat fiat curnallar •. 
H .. * * 

er nedense, vaktile, okumak Bir tek liradan kırk liraya kadar. h" . 
unerı yazmak hünerinden ıbat· Elbise de, kundura da, otomobil 

ita bir şey addedilmiş. Benim ço· de, ev de öyle değil mi?. Her fey 
cukluğumda hiç yazı:;ı olmıyan parasına göredir. 
mektep hocası nadir değildi. İmdi, bu efendi, eserlerini bir 

. -. Okurnaaı iyi.. Lakin yazı cüzdana yerleştirir, kapı kapı do
bılmıyor .. Onun için oğlunuzu bir laştırırdı. Bir bohçacı gibi ev ev 
de yazı hocasına gönderiniz.. gezerdi .. Şile bezi, Bursa İpcklisi, 

- Mesela kime?. 
Bilecik çatması, Şam hırkası sa· 

- Mücellit Hasan Efendiye... tan bir gezginci tasa·ıvur :.>uyuru· 
Mahtumunuz mektepten sıkınca nuz, tıpki onun gibi .. Gelir, selam 
Hasan Efendinin dükkanına git~ sabahtan, kahve ve aıgaradan 
sin; biraz mürekkep yalasın.. sonra, umumi hatlarından bahs~-

Hasan Efendi de belki okurnak d k ere curnallarım sena eder. 
bilmiyor. Kör ile topalın birleşip Hnzır mektup gibi hazır cur-
c_.a,.ı gec_meleri hikayesi.. nal H lb h k ,, " azır e ise azır undura 

Gene eski zamandan bahsedi- olduğu 'b' h ' . gı ı azır hafiye cı;rnalı .. 
yorum .• Büyük makam sahiple· Rıvayete nazaran b f d' k 

. u e en ı en· rinden, az okur yazarlardan bir dıne göre narnual · . y . 
.. . . . u ı.mış. am 

hay!icinin de kitabeti yoktu. Ki· muşterısını dolandırrn k · . 
ı a ıçın ya· tabet mühim şeydi. "Filan katip an, dolan curnal kı 

. . vırmazmış. 
adamdır.,, derler. Halbuki başka Ve, bır tahkıkata girişilecek olur-
cliyarlarda her tahsil görmüş a- sa işi sonuna kadar götürrneği te· 
dam katiptir. Bir adama ayrıca ahhüt edermiş •. 
"ka tip,, sıfatı izafe edilmez. Şöyle bir sual hatırınıza ge • 

Avrupadn herkes katip olduğu lecek: 
halde biz de katiplik doktorluk, - Bu efendi şaheserlerini ne· 
bakterioloğluk gibi bir meslektir. den bizzat huzura takdim etmi
Arzuhalciise bakkal, terzi gibi bir yor da birkaç. liraya kanaatle ıo.-
esnaftır.. tıyor? 

ist!kıaı mücadelesi 
filmi 

İstiklal mücadeıemiz hakkında 
yapılacak film için tetkikat yap· 
mak üzere memleketimize ~el· 
miş olan Zar hi yoldaş dün Reşat 
Nuri beyle birlikte Bursaya git
miştir. 

Zarhi yoldaş Bursadan sonra 
Anadolu içlerinde ve harp sa· 
haları civarında tetkikat yapa· 
cak ve Ankaraya giderek filmin 
senaryosunu va2acakb~ 

'"il -- ·-_ • -- -'-:.~ • ..,, .... 

şikayeti -
Şarap tacirleri, inhisarlar ida

resine müracaat ederek inbisa· 
rm Kabataş deposunda, kendi
lerinden fazla depo ücreti talep 
edildiğini, fakat fiatlar düştüğü 
jçin bu kadar fazla ücret veremi
yecek1erini bildirmişlerdir. 

dumana karıştı. Acele ettiler. Ve
saik kayboldu. Maksadımı şerhe· 
deyim. Curnalların o zaman neşri 
lazrmgelirdi gibi bir iddiada bu
lunmuyorum. Eğer Sait Paşa

nın tavsiyesi mucibince o günler 
- Ben hafiye değilim! diyenle· 
rin curnallan neşredilseydi, a
lem fesada varırdı. Çünkü hami· 
yet ve namus heykeli sanılan bi:
hayli ricalin de güzel yazıları 
mevcutmuş. 

Öyle değil... Bu evrak gelecek 
nesle intikal etsin. Bizim oğul ve
ya torunlarımız bu evrakı bir 
müverrih gözile, bitarafane tet • 
kik ederek Abdülhamit devı·inin 
tarihini yazabilirlerdi. Osmanlı 

tarihinin bu kısmını gazetelerden 
çıkarmak güççedir. Devlet evrak 
hazinesindeki kağıtlarsa ancak 
bir tarafı gösterir. 

"Almanyada ahvali fevkalade 
ilanı hakkında evvelce çıkardan 
emirnamelerin ilgası lazım iel
mek tedir. Fakat bazı yolsuzluk
lar ve fena hareketler vukubu
lacak olursa bu emirnameler 
yeniden tatbik edilecektir. 

"Hüki'ı:ı:ıet, lüzum görecek 
o!ursa, komünist fırkasına kar
şı şiddetli tedbirler alacakhr.,, 

Alman gençliğinin bedeni ve 
manevi terbiyesi bahs!ne de te
mas eden fon Şlayher şu sözleri 
söylemiştir : 

" Milis teşkilat çerçevesi için
de mecburi askerlik vazifesi ar· 
zu edilecek bir şeydir. Ancak 
şimdilik yapı!an gönüılü olarak 
çalışma hizmeti, ekin biçmeye 
yardım işi ve sporda aynı gaye· 
yi güden tedbirler ve vasıtalar 
mahiyetini haizdir.,, 

Almanyanıo ticareti 
Berlin, 16 (A.A) - ikinci teş· 

rin içinde Almanyaya ithal edi· 
len ticaret eşyasıoın kıymeti 393 
milyon Mark olarak tesbit edil· 
mittir. 

ithalat kıymeti birinci teşrinde 
398 milyon mark idi. Aradaki 
f r.~\.Jıt-"'bil ..... ~slrn J .,;i .milvooluk 
deleri ithalatında vuku bulmuş 
tur. 

Buna mukabil iptidai madde· 
ler ithalatı artmıştır. Yine ikinci 
teşriude ihracat kıymeti 475 mil· 
yon marktan ibaret bulunmuştur. 
Birinci teşrine ait ihracat kıy· 

meti 482 milyon markı bulmuştu. 

TAK V iM 
Cumartesi Pazar 
17 K. evcl 18 K. evci 
18 Şaban 19 Şaban 

Gün do~uşu 7,20 7,20 
Gün lt:ıtışı 16,42 16,42 
Sabah camazı 6,44 MS 
Ogıe namazı ·~.ıo 12,ll 
lkludl namuı 14,30 14,Jll 
Akşam namazı 16.42 16.42 
Ya sı namazı 18,21 18,21 
lmsık 5,33 5,3E 
Yılın geçen glinlerl 351 352 
.. kalan ıs 14 

HAVA - Ye3ilklly askeri "rBBat merke 

zinden: Ru&iln hava sakin olacalttır. Dün 

en tıı.zıo. ıncnklık 10, en az 2 derece idi. 

Radyoda : 

lSTANBUL - 18 den 18,4:> e lmdar 

DarUttnllm, 18,45 ten 19 a kadar twıarrut 

konferansı (Meliha Avni hanım), 19 dan 
10,20 ye kadar orkestra, 19,20 den 19,45 e 
kadar fransızca ders (mUptcdilcre mahswı) 
19," 5 ten 20 ye kadar orkestra, 20 den 21,30 
a kadar d!lrUttnılm, 21,30 dan 22.30 a ka
dar orkestra. ajans, ve b nrsa haberi, saat 
ayan. 

lstanbul Belediyesi: 
DarUlbedayl Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri: 

Hazır mektup modası henüz O da bir mesel~ Herkes hün-
kalkmnmıştır. Hazır mektup, ü- kara ayni derecede çatkın değil· 
zerinde yazı bulunmıyan, yalnız dir. Biri, beş dakikada curnalmı 
tahattürü ifade eden, ucuz gider arzettirebilir; bir başkası vasıta· 
resimli bir kartpostala benzer . . • sını güç bulur; bulsa da belkı 
Arzuhalci onun okunmasını da bi· takdim eden adam ehemmiyet

Sultan Hamidin korkuları, ve
zirlerinin, büyüklerinin mizaçla -
rı, zihniyetleri, huyları, ahlakla
rı ve ahlaksızlıkları bu vesikalar
dan istidlal olunacaktı. Melek gi
?i bir vezir, vilayetinde bir çok 
ışler görrnüş meşhur bir vali pa· 
dişaha yazıyor: 

- Aman bu adamı bizim vi· 
liiyete defterdar diye gönderme -
yiniz. Belki kendisi iyi bir adam
dır. Haberim yok. Yalnız ismi 
Mithattır. Padi~ahın bu sadık kö
lesi Mithat İsminden kocunur. 

Bu akşam ISTAHBUL BELEDIYES. 

sa;~: ~a:~ lda ~ij ~Wt~· ~~MI, 
Operetı il 1 '. I 

3perde27ta .. lo 1 

lir. Mektubun içindekiler çoktan sizdir. 
beri ezberindedir. Yazık oldu! Yıldız sarayında 

Nasrettin hoca merhuma karı- ele geçen curnallar Beyazıt mey
sı bir kağrt tutuşturmuş; ve: - danı?da ateş_e verildi.: ~oca ~ir 
Oku! Demiş. Böyle bir kağıt ne J devrın husust ve samımı tarıhi 

Celal Nuri 
Yarınki sayımızda : Eski ihtiyar
ların yatnkhanesi : Ayan meclisi 

Yazan: 1111 
Ekrem Re~it B. it 

Bestellyen: ı ttllll!I 
Cemal Reşit B. 

Operetin son haftasıdır 

M. Lebrun 'ün bu sefer 
Chautempı'ı davet etmesi 
temeldir. 

Paris, 16 (A.A) - voo
1 şam başlanan ve gece saat 

da .biten siy•si istişareler 
yet bulduktan sonre M. 
temps teşekkülü beklenen ~~ 
neyi vücuda getirmiye çaJıfl ~ 
fakat her şeyden evyel .J 
kabinenin hareket ve karar~ 
meb'usan meclisinin izhar 
reyi bir noktada birleştir 
maksadını güttüğünü söyledl~ 

Her ne olursa olsun M. C, 
temps,. M. Herriot ile taOJ•~ 
müttefik ve aynı fikirde ~ 
cakbr. ~ 

M. Cbauternpı kat'i cefl 
M. Lebrune bugün bildirecİ 
teyit etmıştir. • 

Aralarında M. Caillaux, 
Blum, M. Malvy ve M. Bereııf 
de bulunan siyasi şahıiyetlt t 
M. Cbautempı arasında y•P'1' 
bir mOzakeıede borçlar me•eleJ 
tetkik ediJmiştir. 

Meb'usan meclisinin .... ~ 
vazi1•eti yeni hükdmetin t 
tadil ve tahfif edebileceği olif 
nülmektedir. / 

Bilhassa yarın öbürgün tef 
kül edecek yeni kabinenin • b~ 
lar meseleıi hakkında bir k 
ferans toplanması için Vaşiol 
hükumeti resmi teminat ver~ 
olursa - borçlar meselesinin ( 
tesviye suretine bağlanıp b'; 
dilmesine tecıebbüs salahiY' I 
meb'usan meclisinden alıp •1

0t yacağı hususucun da görütD1 

ğü söylenmektedir. . ~' 
Meb'usan meclisinin büyO~ ,~ 

salibiyet verecegını aolıt'~;f' 
olursa M. Cbautempı har• 0~ 
na:ıarhğında kalmasını M.Her'' 
dan rica edtcekt ir 

Pasaport m uumele' 
sinde kolaylılt l 

Dahiliye vekaleti t-cnebi 'e 
k oı yablara kolaylık olma f' 

pasaport kontrolu işlerinde t ,. 
bir usul tatbikine başlao:ııŞ 1 r 
Şimdiye kadar, yo.cularıo ıı 

t tJtf' 
saportları alıkonularak o e 
d~ kendilerine veriliyordu. ,~ 

Bu usulün bazı mabıU J 
görülmüıtür. Meseli yol'/ 
otellerini değiştirdiklerı '' 
müşkülat karşısında kalı.Y" I 

l . çıtJ'J pasaportları el erme ge r 
kadar bankadan para alarv' 

lardı. ~I 
Yeni usulde pasaportlar / 

dedildikten sonra yolcular• 
rilmektedir. 

Rusya - ıngiJtetef 
Londra 16 A.A.) So'lieı/ 

birliği hükumetinin Londr', ı~ 
yük elçisi M. Msisky R~"5~ol 
ingiltt"re arasında ticnrı I_ 

as• ;' kerelere tekrar başlanıı> " O 
selesi hakkında görüşıı>e et ,r 
dün M. Runciman'; ıiyıJf 
miştir. 

1ı 
lu 
dı 
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[ Sf eft~s ·. ~~!'uş!u ~J Balkanlar 
l11uilee d• 2obta'nıi1 i.,n ıtonHHll • 14 

Türkçeye çt!viren: f ih•m•ttln ArY•~ 

Roberta, paviyonunda lamba -
rt Jilüöadıii ltarihltkta otutitiüf· 
~ Pt1neereılfti iÇtttttı ııkleİil ytl 
•ııiifı lialiifiİt tialmııta. Alba' 
ifa tqllfitli tlUaeitftieli ~ltt çan· 
"6taeıa ıyfiaıına çıkififken lut· 
ll&lt itlft heftdiıUie •ıflBit olilu
h k&iüli ipelth ftletidil elinde i· 
•t o ifiiticlili 4ünt1enheri ceii\nde 
'8ttiaıtijtu, ~imih hü yalnııhlt 
tti11.t1 ô itUçUcUk daHleli liitf aa 
ltftt lu;ldıyaHlt &iJftielit@tt ıct bit 
liflt 4UfüJ6rdü ÔftUft ht?kütüftU 
ı..ı.tı4ıitti alftlrl@rlHe Ufütukluk 
l•hrottlu lf atleıl y&Vit yı~a~ 
k theltilıya l:tıthf öfdu. 

Ticaret odası ilk 
İçtimaı bugün 

yapılıyor 

Fakat bakhm, herkes'u ar:ı

s'\nda münasebets•z dOtedk. 
Bu bahis bittikten sonra F et· 

b1Hlfi kardtflı ıöıde M@~Uil l\~
te\tfttlıtm~\t ıtııı, tH•ohnuı \tm
du ÇılıHIH i) illatU\ @ltntıii 
a\a\Utk• h•y\tty\tttlı. ı~lttlilde 
Fe\hlBİft ktııt u~\mfü\ bu\abil· 
dıt\ liıdır alıftısıı. bılkaısa 
IBglhıe~ ~ar •\et •itt1'. K\t\ar 
butılıttlın bir ''' ınlımıtiıl•r' 
bH\ d~ ö heybt~\ttdtft. 

di. Çünkü debşttli alıngan ve 
iıt~ek mahlükJar. Eminim ki bu
raya da ancak Fethinin hatırı 
IÇIH. 6HUR ıof\ıyle geldiler. 

llitai ionra1 lılrtl@n\tfff! ken
•t•ıuı loplitlı, ffiendill tflaianın 
Uietıtı.e bıfaktı, yUlfttüllle kollü
ha keriarına tdtüY8ftlü. Bu 
.. .._,, tuyılatdıH uya mEtlı ı 
fena hulyalardan kacınmalı idi. 

Nihayet kararını verdi, )·eı·in
den kaiklı. Artık fikrinden va•· 
l~rniyecekti. Yarm ak~am Alht'i· 
>'a \'ermi• oldu~u randevuya1 gö· 
lün kena;ındnki kayıkhaneye git
rniyecekti ! 

man: 
_ Fredi bu aktam bana, pek 

mihzun ıibi ıözüktü.. Neıi var 

aciba? 
biye ıordu. 1 
_ Mühim bir fey dejil .. Gali· 

bi Londradan hotuna gitmiyen 
\tir mektup almış .. Önu biraz içit· 
mlJe ıayret edelim ! 

- Öoğruı.. binbaıım, arka· 
dıtlara da sôyliye~~m de onu a -
tliftıaktilı sarköt cth~lhft .. 

Roberts öaŞka blr Hİôfti. geç· 
tl.. Evvela prenı dö !ofrenle ve 
mıhrate ile hlfll liöftUthl.. Son· 
ra Matlfalpur vallılnlft ki.ftıile 
tlanseltt.. ~lal 6n bite ç@Yfek ka
la büyü~ iil6nuft orliitndll\ ge· 
çerken Alba 6i\U IBfdU Ye lŞlret 
etli. Roliift• blf ift için ttreddüt 
etli fakıl l@ft@ Yaftihl Yllilııh 
Bir' paHVaiili p@rdeılitt aruuıdl 
kanuttilı)'i bıtladtlır, Alba iö· 

ruyorChll 
_ Siıl ıalün ltıy11ıntla iaat 

kac:ta bulacağım? . 
~- Bu alitım ıh:ittle ıorüşmı-

yecelim. 
tı••hın llye\ kat'i tthhağu 

Eı·lesi akşlm.1 , yemekten sontıı Rtıbetuln lesinden hem illlı Al • 
gene gec vakte kadar dansedil- lil ılfilf ~ttll 
ft!tfti. D~lhiderl yeni ~!lmi' ~lli - Rındl~U)'& .. l11ıiy1111i ftıl· 
lt!t!Ar yntf~neı mltaİir t:l t:ı vardı. ıinii 1 fahat dun nktıfft Yidt!lftlit· 

Daltll ~a:!l:Hifll ~aşİnf tt!fl oberti, tiniı? 
Nlköltofüı bit kefiefa çekerek: - EYetı .. F akit ltani iHanı· 

- Ftediciği n, akih bana dat· ntı; göfU!ml!iek dahi iyi ederiz! 
aın tl@Rllsifl ya 7 DemiŞU. - Emh1 miıltti•? 

- Sah tlijlUf :Hlftift kiima - Rul;etti ıene blfa:a tlre•düt 
-\\dil tflllıı 8.atHi fjelt Ali l:tllit· elli. • 

Oeçen may•ı ıyı l~ind@ Şebt\
miıdc! açılma merasimi yapılad 
Balkan tiuret ofluı meclitiı illi 
içtimımı buı!.ln lllal 9,30 da 
yapacaktır. 

Bu içtimaa altı Balkan mem· 
leketinden gelen murahhaslar 
lşthak ecleceklerclir. Oda mec· 
lisınde meleketimizin murahhas· 

latl şdnlartf ır! 
Netnli ıade Milat, Habip ıade 

Ziya, A.httie\ Mnı\ "~ Nteip 
h@vler. 

Atnavüt mur•hb11lah: M. Pe 
riklis Haksopu:o, M. Teodor Te\o· 

pulo, M. Tanat Yatıi. 
f3ulgar murahhasları : M. lfo· 

ris Monçef, M. Yaulrnpef, M. lvad 
Baklaciyef. 

Vunab murahbaalara : M. Yu· 
attlcİli, M. Dtmitrakopulos. 

Rotöahya: M. Maneı\tu• Mı 
Mıkı Blumbett, M. Millöilu. 
M. Kopelovıfi. 

Yugolllivyi : Mı Miljus. 
Balkan cemiyeti iıtanbul fU· 

l.leai reisi t:ukuk müderrislerin• 
den Tahir bey aun bu hususta 
bir muhattltiıttlie şu izahatl 
vermiılir: 

- Oda meclisi bu içtimaında 
odanın icra komitesini tetkil 
edecek, bütçesini tantim ve lta· 
bul ettikten sonra odahın dabill 
n;zamuameıini haıırhyacak, Ü" 

çüncü 13alkan konferausmda ve• 
rilen karar mucibince bit mad-_ Evet. Dün akşam bitibirı· •in? 

· mime i~imi•tleki h•ı !•~~ ı~ylt!-
~Jffll,~ h:!~ ~~k~~~-~~~~ •·· p;ına~ dargin Dir nazarla hali· 

.J. • • ·~.J!I ' . • 
~c~~İıtran sonra intihap edilmiı 

- Verdijin sözden fÜphe ede· tı: 
ceğimi m: sanıyorsun? - Biri birimize aö7lenecek bir 

o!an icra komitesi nizamname 
He Balkan ticaret odasıoa verila 
IB'• c}İaH VHlft!lett glbmeğe baş· 
hyacaktır. - Alı, Fredi ... Senin üziilmeh ıey l.almadı ha? Peki, öyler•~ 

hefii d@ iz4fj i~ibde hıtaltıfcr. JSrar etmiyorum' Geceni• ha:1· 
8@ft !f!!hi ittim@~ Hli,tm, ltilblt\de- rolsun t 
in kU!ltü talt1Mr.ıta Çah~ty6FAun ! U::akİa§tı. Tekrar döndü ve 

N 6ıti s•fl'~i Mu=t•'"'h mu··stehz"ı b:.r tavırla tekrar etti: - e t, Dç, K ... • uıHU 

icta komitesi oda meclisi aza
smdan ve her biri bir Balkan 
ihemle~etincleh olmak fü:ere alta 
latlift• bir reis, hlt il<inei reis, 

mertebe lA.kayt o1mamı tavsiye - Ge.ı:enh~ hayrolııun ! hukuk mUtı•ltl ve velHHtlftıAn 
etmi1or muydtlrl? .ı E1imdeii gel- Roliertsin heyecanı son d~re- mUteklieptir. 
diii kadar ö1le ô!mı:ra çalı,ıjo· ceyi bulmuıtu. Y apıntıt olduğb Meclis bu i•leri glrtlUlittn 
tum. kabalıktan dolayı af talep etmek sonra dağıla~ak, icta kettıitesl 

- Çok güç •er 1 icin e.rkaemdan kofup Albayı meclis:n ikinci içtlmaıba kldat 
- Hayırı .. Tıpkı senin gilii ;altalamayı düşünürken, rnarkiE oda işlerile mefpl olaealktlrı 

~apı;rorum. dö l'azan yaklattı. Dansetmek l· Meclisin ikinci içtimaının gelecek 
Niltolıonun yalancıktan gü- çin salona geçtiler. Robertain Meyııta olm111 ırıu edfll~ot.,, 

İümaemeai ftobertsl müteessir e· kalbUUltt litiji hir hiı Ylfth. Balkan tltatet ödliınıH l~Umıt 
6iyordu. Arkada,ım o kadar iyi Yıtıhll ltleft hllft lftllftfttaft1 hem IBlrlılntl ıetın Ma~ııta yıptldığl 
~ıyordu ki... Adcia odun kalbin muU@Hitillı ltltt buıun meti~lm yapiliHıya· 
deft 8eç!Hlcfi gMzlt!tittae oküYor- , ı ' • • 4!llktlf. Yalnır, od intan it@ başı 
du. UtftitsitİiftinİH d@fecesifii bile EMl@H el@f d@Ylftl tdİY6ftİUı laifti81Hi t stil itin Tahir Bey 
ltlthıitt etily6rdu... Nilial8un, 8ied1 Jı'r@fttift, VıüHlı bugün Tölutlıyantla bif ötl~ 2i· 

t>tlıded toHfa NUtaltött bifak ılı h@rab@f tılflpilRYl itlyerdu. yafetl \tetecektlr ı 

ÜUBUH da ~·f HiiUtlttini t6· 
Hft Fethi: 

=ıo Dutun. tlutüB, tl~tli; tutan 
bite ımımı •rUıHetil\ih taklitle· 
rİBi ylpltftı Hıyill Turan! 

Uk hte alelOıu\ Batlal\ii\ak 

litt!tlliti. Fakı\ Ayt '"" de hüi• 
ırıulu öldufUBft tltlıet. tiar•· 
ııımedım, tlıttttlal\ hi " tıp\ia
Hh alihiB, iö\ katıl'Blft 8 \One 

tlöğru \lflce ytt\e\\itdli\ •e Mo· 
tiı şı,ılyt8in ııtkllihlU ı&y\e· 
lllytı bttladıil. 

lu httl*lnlh hbfuna jUti; Ay· 
tıe ltlli e•lt ıliu .. \ e\\'li \ebet· 
ınttılttını t sltWtmtilı, Hı"h lUl· 
çUk bir salon tMutaffallı~eU ka· 
nnthm; etır bü idaya iÇlndekl· 
lttlf bftilbtr salöb deltitk ~i-
lıteı 
Akıam olu1orduı kızlar git

mek üıere kalktılar. Aklımı der· 
bal güzel bir plin pltli. Bu 
belkı biıar. ~ür'etkiraneydı ama 
bitim maceraJt ilerllehntk lçiıı 
vaktim az oldufuadan yapmıya 
mecbutiyet götdilm; genç ktzlata 
bakarak: 

_ F.f.ntlim. f'etl\i .. u .. tt •Di\ü 
ilana gelecekti. Eğer mahzur 
yoksa sizin de tetrifiniıi rica et· 
seda kabul etmez misiniz? Her 
halde aiti iıkmaaııya gayret ede· 
rim. Gerçi ilk tanıştığımız gilnde 
böyle bir şey rica etmek hayli 
cür'et karlık ama samimiyetime 
bağıtlayın, dedim. 

An keHftu\at bey87 buluzln 
•@ 'lcl•'H e\ khytH. Bugün lülu 
~@ftHe\Jll (; le kir fazlalık c mnk 
Util ~ bô~ nühtla )'B(!h boya i ş' e• 
m~ll blf ip k şaİ \ttirdı. IY.uhak· 
kak mek\ep\c k~hdi yapmıştı r. 
Mattııfllı i vhtılitiğile ~nnem 11 

uı\unae de hemen ıyi b ir tcs r 
bitakh. Onlar dn ~nr.cıni beni .rı 
i~laun iınthlır. Adamak•llı ko· 
8Ut\ük 1 ~il@ndik. 

Acısa, Ayteclkle bir de dars 
edtb\\ir mly\m diye grnmofou ı 
İeftgt;lat, fo~ı\fotlar koydu n-, 
k\tlar parlftak,ıtiiU bile oynat
iftaihlir Ya çekh\1~8f,ırdı; ya
hu\ \ı, ıa\talhlah Elaiti bilmiyor
lıtdt 

A~••wı Di\G teklif iliğim 
saıu1al ~ll\Hlln~ bli hlH naz
İa'ömatli. F•lt•\ ~et 'tiıtt küçnk · 
ıandıli l'Hbce hi\i~i diye 
kıilatın &Heri jtı\\ıi•. tı siz, 
onieh iklt~r ikltn slelitt gez· 
~itmetı mecb\it 6\thuı~ 

İlk j;ar\ide ŞOkHBİi Hliniye 
bindiler. Ayt~ '""tali ~ iuıu· 
totdü ilmı~t pi \t~ ~ılmayı 
tl!ttlh

1 

et\I. Ben ı\iın~l ili tinin 
keyfile, Şlikranla Hüsniyeyi ge~
dirirtten bol hol gt•ezelik edı
yôtdüm, ôllat- di ıOlbiekttn 
kmltyorlırdı. Y•hya fanıtiHh~n 
Ayşe arkadaşına takılıyonlu . 

- Aa, Hüsniye ben ti~ ak
tama kadar sandaldan intnije: 
ceksiniz aandım. Tutan B~yı 
iyice ıordt1n11s ı timdi biıi şöyle 
bır coraştJrl15 Çtkaracali. 

Benim 'kollarımda onu çeke 
çeke Amerikaya götürecek kuv
vet vardı. 

Fethi nezaket gösterip yerini 
halazadesine bıraktı ve iki arka
daş karşıma oturdular. Sahilden 
aynlıtlc:en : 

Kızcağızlara böyle gururlarını 
okşıyacak tarzda söz sözlemeni 
derhal bir maıerel bulmalarına 

mani oldu; bereket vet•in Fethi 
ele imdada yetişti, halaz.adesine: 

- Ayşe Hanım, size yorulma
dıtlftu ilj>at eUnek i~lat, gece 
yarısına kitler ititi sandaltlın 
indird\l~ecejint. 

Dedim. O ilk öttce bu itiz 
~ıddimit gibi Urp!ttli, •~ttra i&l
miye başladı. - Gelirsin değil mi Hüsniye ? 

Dedi. 
~ t>~ltl Ajabey. 
- Va siz Ayşe bauım ? 
- T~şekkÜr etlerim efendim. 

Her halde gelmiye gayret ede· 
fim. 

Hüsniye de: 

Gen~ kızlar dalia riyade ken
di aralarında ha•adınt ıudin 
konuşuyorlardı. 
Ayşe: 
- Aman; fU gUneşe bakın! 
Diye ufku göslerdi. ince bir 

- Get:r, gelir. 
tllye ônuH slhlerine 

v@ff:ti. 

bulut, bir kıhç ıtıbi; IJital llbe
ti ikiye ıyıwmıt\l. 

kuvvet AYtfHlt\ t&iletine hi~hlB Ye 
dedim: 
~ Nafile Ane HıftHn, hıbıi lllatm12el ( Caisaft6) il@ ~alfU te· ftahettılft tıtdirl ytlda,tıit Itri • :--n CTS? ' 

Çİııniıti. y cm~kte de ffUlflti! Oe tlı lıbık&ttHdilft ıiııril alttılk ıııo Oü le 1 88 n '8 t la r to 1 e• 
p'2anne'li koftu~,muttu .. Fakat t@diil iiUBllH htttılmıt olduiuftU b@~dnlh lla)wattiö 

Ş:mdi cuma günü için gUzel 
bir pt6gram huulaytp yAnj ya
\fai A~te hlhiftu dırnı dbşbntı@k 
llUm. 

kayhediyorsunuı~ KUt!Mİftl t~k
tıkçe itlmafü\D irhyln. ~11\\dl •izi 
6 ğUH@ıln bılhtı y@fe killar tljı@ttın ıttıletl 1111kl ltlteıttiyor· ıotdu. Mihtitıttift lla•~tlllere '# ~ 

el-., Multatalh fUldUIU ie.ıtıltt lie- ikrıutt @Ulll ınher liokuhı ıtıarı· 8@y 11 ha ti 
)e güldüğünü iyice anliftıadan 6 hn di hotüfta ıitm@diıt ltlftt ti· onul 8ıtt'ıtlar ıkı8eıtıi8l yıl· 
~- 1Ulüyorc1uı Bakıtlarınm (Al ~ hıklliHt döhluttöak Ulifl İlendi bitı lillllhtl@H 18lltttle @dereli 
•) 1& doğru kaymamasına elinıo PIYY6Hültl d&ttu ilefletli. Balitl& Ualyiyii bir ieyahat haınlin11ş· 

:en geldiği kadar gayret ediyor ~ 11 9ıklı. ıtthht kenilrandald ltU• iır. 
u. §lilt külUbeftln yinandin le§it1 l!u leyahate 25 talebe ilt! 4 
Albanın mecliste bulunuıu arı- kın dua alttım Jitiltltlt laUt da& muallim i9llralt @htıekt@dlr. Taa 

tık onun için bir azap teıkil etmi- klltilırı hıbtlıdt. Fakat b\i t@kHa le be MuaJuı Mulllitt ~ ultipan· re b•tlanıı,tı. Dağlarda, kaya- kell dütün••ri h@m@ft tlifftllU\ı. )*HIHlft ~atrlya VipürHe Nepöliye 
'•th &t'ilaıttda yaralı iken tttli;e- dift kovd\lu AUt&yl klftt YlPlllı iidecekler oradatı koma, F.o· 

tek t•ktlll ilılar b\lfttlan dahi muımelenht kın&tlıti\I p@k lilt liitiıa, Venedlii t!olattıktıh sonra 
ÇoJc: hafifti! ı@htlllnl iltflf ittlyotııhı. Fakat teH@ deHit y61u ile a•tlet ede.a 
huıİtoberlı onu Frimanla beraber irlcadatıHIH lftlb••I hülihlt iÇiH cekletdlt. · 

•Ye ttirliltledi. bü #@daklrhlı ~apmak vaılfetl l 5 ıutt kadir devam edtcek 
~ - Haydi doıb.tm, şu soğuk idlı Alha1 (prt!ftl 48 lıHn) \e @lıtt ~u ieyahaHe muallim Arif s:" ~; birllz k:endlttt! geHHlnı birlikte ıeltllli ılltl ı@ni ..... Hikmet, ft@rlt, lltnet beyltrJe 
h '' dl lehi Hindiılanın ~n cek ve hatk& bir ha~at yaıı1a• Mı kinter tıleb@ve neıarel @de· 
'-iti fokalrotç\HU dlye metheden eaktıı Onlar ela Amıpaya dftiftl eektit. 
~- Stoket'le dUtetmiye ııt I ııiderlerken kalplerine yavq 7a- 1 S ıünlük seyahat masrafı 

ı ... _ İlleleen Am•tillab k&dtnı kô vaı ıük6net ıelecekti. elarak talebeler 15 lira Yerecek· 
-. alıp uzaklqtıiı zamtıa fti• (De'odlhı var) letd~r. 

Hınl her~u ı8yler. u't&mu dı· 
Hiy@ khaplitında "hadeslen ta· 
kn@•. cesatetlen ibard,ı diye 
bıt- s6ı vatmı1• Hadesten talıa
ret fie cietneklir bilmiyo•um; fa· 
kU ehlUett@tt fhirtt işte bn 
b@!\llfl yıptıAımtltt. 

- Cuma gecesi -
Muvaffakıyet. 
Ayşe ile adamakılh ahbap ol· 

m•ya başlıyoruz. 

Şirkellen aldığım ilk yarım 
a.,lıgın beş lırasını sarfeder~k 
mükemmel bır ~·, ziyafeti ha· 
zır!aıbtşlım. 8ğleden ıonra Fethi, 
~ıı l<ardeşint bala zadeıini ve 
Ayteyi peşloe lal.mat• getırdi. 

M~tlisle annemin de bu'un
mıu kıılara kayll emniyet ver· 

ı kÖ\Ut eceilftt 
Satidah bahyi\ tİilt\l çtklllye 

liatlıdıitı. ÖUft@flft ttı\ilırt A~te· 
ye dahi batka bif iflitelhk fer
ml~ti. IJalgilh Htliti hlf dtlhet 
i!tv gibiydi. kıffiitfıh f6tletloe 
aratiti ellHl ıipn @ıll~@rdu. 
Oım UlUH \IHU\ı tiı~il d6ya 

I ı'yfetliffi. 
ı Ayrılırk@ıi bujllHd@H 6ftllf da 

ml!mHuntlulu. Ayt@Hit\ liHttili ve 
Hflİ elUHH itUNlıfıfti hılı tlhn
de hıı @dıyötüftl. 

Şimdi düfUnUyorumı bu litt 
beHtle hayli ı@nı pati UJ aHchrdı. 
Nıyetimden emin olm&1a• lfık 
ollıf bıum diyetfilift, Amin ıl

kın hislerim bana l>ir of"n .,. 
nlftıası" 1 6onra Ametlliı~a gi· 
d.rk'n üıOft\ii filAH o1Utlll lflln 

j 

yamanau. 
(Devamı var} 
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Büyük, temiz bir bin 

ar ene e rıc ın L.!~.!~-~-~.~-~ .. !:.!:.~!._! J retti şimdi mükemmel bir hastane Yeni filmi § (Üç silih§örler) filmi yapıl- - M:mleketin en te-

arlene " Sar. Venüs ., filminde 
Greta Garbonun rakibesinin değildir .• Senaryosu bizzat Mar

yeni filmi, Bahri Muhiti Kebir a- lene Ditrich için yazılmıştır. Se
dalarrnda cereyan edecek olan naryo muharriri, bu eseri Josef 
bir filmdir.. Yon Ste;nberg ile yaptığı bir se-

Bahri Muhit adaları şimdiye yahat esnasında yazmıştır. Hatı;·
kadar bir çok sinemacılar tarafın- ]ardadır ki, ~imdiye kadar, güzel 
dan istismar edilmişti. Bu sefer artistin bütün filmlerinin rejisörü 
de Marlene'i or.;1l~rda .eöı·eceJiiz.. Sternber.sr'di. Bu sefP.r de o nl ... 

Bu film hiç bir esetaen almm!!'. caktrr .. 

• 1 c va 
Erich Pommar'in yeni eseri o

lan (İF. 1. Cevap vermiyor) filmi 
Baltık denizinde 1500 metre 
uzunluğunda bir adacık üzerin
de yapılmakta ve ikmal edilmek
tedir. 

Mevzu §udur: Tayyarecilik i
lerlemiştir, ve büyük seferlerin ya
pılabilmesi için mühendisler sa
hih bir ada yapmışlardır. Bu sa
hih adaların lF. 1 numaralı olanı 

CharlesBoyer ileDal'llllee P.arola 
h h ngi bir sebepten tehlıkeye er a .. 
d .. "yor ve ancak bir tayyarecınm • uşu . d k 
büyük fedakarlığı sayesın e ur· 

tuluyor.. Ch 
Filmde oynryan artistler . ar-

les Boyer, Jean Murat, Damele 

Parola' dır .. 

da 
• rm o 

Bu filmin f ransızca ve Alman
ca olarak iki nüsahası vardır. Yu
karıda isimlerini söylediğimiz ai·
tistler Fransızca nüshasında oynı 
yorlar .. 

Filmin oynandığı adacık Greif
svalder Oil adasıdır.. Bu ada da 
bir kaç balıkçı ile kuşbazlardan 

başka kimse yoktur ve bunların 
adedi de yirmi kişidir. Ada, 1833 
senesinde Almanya tarafından sa 
tın alınmış bir adadır. 

Filmin Almanca nüshasında, 
Gonrad Veidt ile Hans Albers oy 
nıyor. 

Bu filmin dayandığı nokta olan 
sahih ada, sadece bir dekor ola
rak yapılmamıştır, hakiki bir a
dadır .. Uzunluğu 500 metre ge
nişliği 150 metredir.. Deniz sat
hından 25 metre yüksekliktedir. 
Üzerinde, semafor tesisatı, vinç
ler benzin depoları vardır. 

' 
Ayrıca yolcular ve memurlar 

için küçük kulübeler yapılmıştır .. 

Bu sahih adanın ağırlığı yüz 
bin ton kadardır ve denizin üze
rinde, duba tertibatı gibi, içi ha
va dolu sütunlar üzerinde durdu-
rulmaktadır.. r 

Bu sahih ada, yalnız bu film f 
için yapılmamıştı. Almanyanm 1 

tanınmış mühendislerinden Hen- { 
ninger bu sahih adayı, tayyare İs· 
tasyonu olarak çoktandır düşünü
yordu. Ancak sinema sanayi, o
nun hu fikrini mevdana getirme· 
sine sebep olmuştur 

mış ve oynanmıya başlanmı§tır. miz hastanesi neresidir? 

§ Gina Manes, Daniel Mendail- Cerrahpaıa hasta· 
le Trablusta bir film çeviriyorlar. neıi ! , 

§ Mari Glori, (Hanım Çocuk is
temiyor) isimli meşhur piyesin 
yapılacak olan filminde baş rolü 
oynıyor .. 

- § Lil Dag{)Ver (Bir Güzel Ka
dının Macerası) filminde oyna
maktadır. 

§ Lilian Harvey, Madi Kristi· 
ans Gonrad Veidt, Hanri Ruhla , 

I man bir filmde oynuyorlar. 

§ Bebe Danyel ile Mari Pikfort 
tekrar sinemaya avdet etmişler
dir .. 

§ Marion Davis, Joan Crav • 
ford ile beraber bir filmde oynı
yacaktır .. 

§ Danimarkada (O ve Ham
let) isimli bir film çevrilmiştir. 

§ Yugoslavyada Sırpça sözlü 
ilk film olan (Bebek Adalı Sahil) 
filmi gösterilmiştir. 

§ Kazanova filminin de sesli 
nüshası yapılıyor .. 

Meşhur bir •• "artist,, 
çekildi 

(Her şey geçer!) derler doğru
dur .. İşte dünyanın meşhur artist
lerinden! Tom Miks'in atı Toni 
de artık haklı bir istirahata çekil
miştir. T om Miks bu atı yirmi se
ne evvel 300 Franga almıştı. Fa
kat at sahibine tamam 192 mil
yon frank kazandırmıştı. Bundan 

telinde- yeme~ ye.;,ı~ ve Eyfel ku
lesine çıkmıştır. 

Doğrusu bir at kadar olamıyo· 
ruz! .. 

Von Papen'in bir 
akrbası artist oluyor 

Sabık Almanya Beşvekili Yon 

En iyi ve mütehas
sıs doktorlar nerededir? 

- Cerrabpaşa hasta
nesinde! 

- Kimin bu hastane? 
- Belediyenin? 

- Ya !.. Belediyenin 
hastanesi var mı ? 

- ?!!.. 

- Hayır, gazeteler mü
temadiyen belediyeye ça
tar dururlar da !.. Ne bi
leyim ben, bir hastanesi 
bile yok zannettim. 

Cerrahpaşa hastanesini 
görmek bu müeıseıe hak-

kında kafi bir fikir edin- ilstte : Cerrahpaşanın harici kıa111ı 
miye yetişir. Fakat içinde "paviyon,, denilen kulUbeler. Aitti 
yatarsanız - AIJah göster· Yeni yapılan dahili kısım. 
mesin - daha iyi görür ve tak- ı paşa hastanesini mem'eke 
dir edersiniz. en temiz; en yüksek haıtao 

Resimde de göreceğiniz gibi haline getirmiye hemen henı 
Cerrabpaşa hastanesi eskiden, başlı başına amıı olan bir ki 
ismine iddialı bir surette " Pa- sedir. Sabah saat yedide, oo 
viyon ,, denilen kulübelerden sesini hastanenin içinde d 
ibaretti. Şimdi, bu kulübelerin mak kabil olur ve onun s 
yerinde büyük ve temiz bir bina duyan müstabdimin humm 
yükselmektedir. Hemen şunu ila- bir faaliyete başlar , dört 
ve edelim ki, Cerrahpaşa basta· 

yataklı hastane yarım sal nesi iki büyük binadan ibaret· dit 
içinde, daha o gün inşa e tir. Yukarda bahsettiğim bina 
miş bir bina haline gelir. " Dahiliye ,, kısmıdır ve bundan 

iki sene evvel yapılmıştır. On- Haıtaneyi sertabip Rüıtü Bef 
dan daha evvel Takiddin paşa le gezmek kabil değildir. Zir• 
konağının yerine yapılmış bir sertabip ayni zamanda da ent•• 
~-aşk<!J~iwı,,.daWı vardır ki bura- oive mütehassısı olclun... ;,.;., 

•· • "' " .. "
1 

•' • idari işlerle meşguldür,vakti yo . yani, bugün Cerrah paşa has· · w • kofl" 
tur. Mamafih, her geçtıgı tanesi, iki büyük ve bir mu· k" 

rabbaın iki tarafını teşkil eden dor ve her girdıği koğuşun e 
Y b Sl. klı'klerini bir bakışta görü.r• binadan ibarettir. arın, u mu· fi, 

rabbaın öteki iki tarafı da ya· Bunun iç1n onun bir kahvesı 
pılacak. Bu iş iç ın şimdiden ha- içmekle iktifa ederek hastane 
zarlıklar başlamıştır. yalnız başımıza dolaşmaya çıktı 

il- il- ~ 

Papen'in akrabalarından za e ı b l Bazı şairlere "şair· maderzat,, 
Ihsan Arif B.Cerrahpafa haf 

tanesi operatör mütehassısları~ 
dandır. Çalıştığı şubeyi - bevlı• 
ye şubesi - gezdik. 

1 w 1 derler. Cerralıpaşa hastanesi Yon Papen film artisti o maga 
baş hekimine de ben "sertabip karar vermiıtir. 
ma derzat,, diyeceğim. 

Bu hadise Berlin yüksek maha Filhakika, Rüştü Bey, Cerrah-
filinde büyük bir dedikoduya se· '============== 
bebiyet vermiştir. 

Joan Crauvford, bu gUzel artist Amerlkah haydutlardan tehdit 

mektupları almıştır. Bu gUzel kıza kıymak doftru olur mu? 

Bu aralık diyatermi denile' 
, . 'ol ve yeni alınmış olan bır makı 

tesisatı rapıhtordu. Duvarla'' 
asılı dolaplarda, hastalardan ~ 
karılmış olan "taş,, lar var. Bit 
başka dolapta, o güne kadlf 
tedavi edilmiş olan bastalat1d 
mükemmel bir surttte taso 

edilmiş dosyaları ve hastahklarsl 
nevilerine ait istatistikler "''' 
Mükemmel. 

~ il- ~ 

_ Cerrabpaşa hastanesi ha 
katen mükemmel bir yermi .. 

- Övledir. 
_ Doğrusu lstanbul beledi, 

bu eseri ile ifihar edebilir. 

- öyledir. 
fa. 

Emlak Hankası 
· mütekaitler, yeti 

ter ve dullar 
Emlak ve E}tam bankasıOI 

mütekaitler, yetimler ve dll 
maaşları mukabilinde .vermif 

duğu para bu kabil maaf 
hip lerını ço,, sevindirmekte 

Öğrendiğimize göre 
şimdiye kadar ya lnız istan.,_ 

400 bin lirahk muamele 
mıstır. 
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Avusturyalılar Belçika-
lıla?ı nasıl y~ndiler ? 

~._.sturya gazeteleri, Londra· 

4 maçtan sonra, lirükaelde 
L~~turya takımının Belçika ta· 
~ıle yaptığı maçtan hararetle 
...._diyorlar, diyorlar ki: 

··ı ·1 ~ ngı teredeki mühim maçtan 
ti kaç fÜn sonra, gene haylı çe· 
~ bir rakiple çarpışarak, maçı 

lcıek bir farkla kazanmak az :y değildir. Bu ıuretle, Avus· 
'Ya takımı Londrada 4 • 3 şe· 

r fi· ' e 1 lllağlubiyetinden sonra, Brük-
~ldt 6· 1 bir muvaffakiyet elde 

~~ekte, Orta Avrupa !~t.bol~ü-
~nilı kuvvetli mevknm dun· 

Ya tıazarmda bir kat daha larsin 
ttll). 8 1flir . Avusturya takımı, 

k:Oksefdeki . m~çı, .kıymetli mer
b l muhacımı Sındelar dahil 
}' '1lnnmadığı halde, kazanmışhr. 

ani kuvvetti uzuvlarından biri 
~Sik olarak ... Bu tibet, ayrıca 

vda değer. ,, 

Maçın tafsilatına göre, Avus
' ~alılar iJk devrede üç sayı 
hpmışlar, ikincide de üç sayı 
)'?arak maçı altı golle kazan· 
-·~tardır. 
h-.tçikahların yapabildiği tek 

• <inci devrededir. 

vusturya takımı, birinci devre 
~ ılk go ünü, on do '<Uzuncu 
~ltıkada VeseJik tarafmdan Şa· 
t'll ayaklarına ah an topun Şal 
~alından şiddetli bir şiıtle Bel· 
~ a kalesine so\<ulması ıuretile 
~'Pınışhr. Avust uryalılar, buo
~an sonra hücumlarını artbrmış· 
~r. cm dakika sonra gene Şal 
&·rafından ikınci gol y:tpılmıttar. 
•rınci devrenın bitmesıne üç 
~kika ka la, z :!!el:in verdiği 

' Tek ba•ıne Belçlka mlllt takı· 
mına 4 gol atan Avusturya· 

hlar1n gol Krah Şal 

pasla gene Şal üçüncü golü at
mıtbr. 

ikinci devrede, Avusturyahlar, 
sahaya daha hakim ve daha he· 
saplı oynamıya ba,lamışlar, Bel· 
çika takımı müdafilerini çok 
müşkül vaziyette bırakmışlardır. 
Bu sırada gol yapılma tehlike
lerini at l atabilmişlerse de, yirmi 
ikinci dakikada Gşvaydlin ve 
Zi,ek yardımiyle Şal tarahndan 
dördüncü golün atılmasına mani 
olamamışlard1r. Birkaç dakika 
sonra, beşinci golü yiyen BeJçi· 
kalılar, biraz gayrete gelmişler, 
bu aralık Sinde tarafından Bel
çikalıların tek şeref golü atıl· 
mışhr. Nihayet kırk üçüncü da· 
kıkada Veselik Avusturyalıların 

altıncı golünü yapmıya mu•affak 
ol mu~, oyun bu suretle netıce
le rı mi .. t ı r. 

VAKiT S&yfıa 7 

Galatasaray nereye gidiyorsun ? 1 
Dün Süleymaniyeliler Galatasaraylıları, 
Beşiktaşlılar da Beykozluları yendiler .. 

Dünkü şampiyona maçtan çok 
hararetli ve heyecanlı oldu. Ay· 
ni zamanda bu seneki maçlann 
aşaiı yukarı müsavi şartlar için
de cereyan edeceğine, bu itibar· 
la maçlardan evvel hükümler 
Termek imkanının kalmadığına 
dair görüşlerimizi de teyit etti. 
Meseli dünkü Galatasaray • Sü· 
leymaniye maçmın bire karşı iki 
sayı ile Süleymaniye lebine ne
ticelenmesi ve maçm müsaYi 
tartlar içinde geçmesi buna en 
yakın bir misaldir. 

Evet dün Galata•aray, Beıik
taştan sonra Süleymaniyeye de 
yenildi. Süleymaniyetiler, genç 
oyuncularına rağmen, en usta 
bir takım gibi iti meharetle ida· 
re ettiler. 

Sahada yer ve adam tutuşları, 
paslarındaki düzgünlük ve isabet 
ve en sonra sür'at ve intikal 
gibi birçok cihetlerden eski kuv
vetli rakipleri Galatasarayı pek 
ili geride bırakıyorlardı. lstan· 
bulun müteYazi bir semtinde, 
kendi kendilerine çalışan, antre· 
nör yüzü görmiyen hatta hayatm 
maddi mütküllerine, rakiplerin· 
den daha çok fazla maruz kalan 
Süleymaniyelileri~ bu temiz ve 
mütesanit oyunlarım hemen bü
tün stadyum içten gelen bir tak-

ıını•ııımıııuı 
t• -. . • ~ _l ti ·~· ·~ 

Galatasaray - lstanbul kUçUklerl 

Galatasaraylılara tekrar tav- leri görüldü. Bu ilk tazyık be.' 
siye ediyoruz: Fuzuli tenkitlere altı dakika kadar devam ettı. 
kapılıp sık sık oyuncu •e bu Bundan sonra Süleymaniyenin 
oyunculann yerlerini değiıtir- eıki SüJeymaniye olmadığı da 
mesi•ler. anlaşılmaya başladı. Akınlar mü• 

Spor spordur. Bir maç kaza- ıa•ileşti ve Süleymaniyelilerin 
D1ldığı gibi kaybedilir de.Fakat çok yerinde bir tabiye kullan· 

dıkları ve Galatasaray müdafaa. on bir kişinin, birbirini anlaması 
için bir arada hiç olmazsa sekiz smı yarmak için açıklar vasıta· 

sile iş görmek istedikleri görü
on maç yapması lazımdır. Ku· 

lüyordu. Süleymaniyeliler bunda 
surlar zamanla kapanır. Sonra muvaffak oldular ve devre so-
mubacim oyuncularımn sık sık nüna doğru sağ açık ve sağ iç 
şut atmalarını, rakip kale önün· vasıtasiJe bir sayı yaptılar. 
de pas ve çahm illetine tutul· ikinci devrede aynı muvazene 
mamalarını temin etsinler. Me- devam etti ve 17 inci dakikada 
şin top rakip kaleye keildi ken- da Galatasaray Kemal Şefiğin 
dine girecek kadar lutufkir de- ayağıle bu sayıya mukabele ede-

bildi. Bundan sonra Galatasaray-
lılarm bir sayı daha çıkaracai'T ını 
ümit edenler çoğalmıya başladı. 

Fakat Süleymaniye sol açığı pek 
güzel bir şandeline gafletle mu
kabele eden G. S. kalecisi bu te· 

Adan be ediyesınin 
g ·· zel teşvikleri 

pedeo inen yeni sayıya ancak ba
kakalmağa vakit bulabildi. O
yunun bitmesine yirmi dakika 
kala Galatasarayhlar tehlikeyi 
hissetmi şlerdi. Canla başla oy
namaya başladslar, Oyunun sık· 
leti Süleymaniye müdafaasına 
yüklendi. Fakat bu müdafaa bu 

~~llBust Adana mulıabirimiz yazı

~ J\dana belediyesi sporu teşvik 
'- her fedakarlığı yapıyor. Bir 
)\İ ~ evvel Avrupa statları bü • 
~Uklüğünde geni§ bir ıaha aldı. 
Fı ~el bir stadyom yaptırdı. Etra
~ıttı tahtaperde ile çevirdi. Hal -
d ~ rağbetini arttırmak, gençliğe 
t:'llle. kolaylık göstermek yolunu 
~ ltlt. Mektep talebesi bugün on 
~"lttla ıtadyoma girerek heye -
~ ~ hıaçlar seyredebiliyor .. Hat
~}' lediye reisi Turhan Cemal 
~il·' Çocukların beş kuruş muka -
>ı.. 'l'lde girebilmelerini temin et,,..tl'· . 
)Uk 1 ~ıle düşünüyor. Maçları bü-
di 'bır alaka ve zevkle takip e-

l'ot. 

ı_ .. 1atanbul belediyeıinin sporcu· . , .. 
)~ l~sterdiği alakayı düşünü • 
>uk_ bır de Adana belediyesinin 
._. . ele le• bb .. 1 • . .. .. .. 
~i . :re uı erını goz onune 

"'Yo ~\il\' rUıtn. Aradaki fark çok 
b'"tra

1 
\'e ayni zamanda büyük .. 

d Qe ed· 
ll, ile ıy.~ bi~ şehir kupası koy· 
~l t klup bıribirlerile çarpışa· 
llt a.ı~İc-E:n •on galip gelen mev· 

Şi af atı alacak. 
~tl,:diden büyük hazırlıklar 
~•lilld ı. Ekzeraizler intizam da -
"'~ı tee Yapılıyor. Daha iki ay ev· 

~kküt etmit olan ve ıpor-

cuları şimendif ercilerden ibaret 
bulunan "Kubilay Spor,, geçenler 
de "Adana spor,, la çarpıştı. Ye
ni bir klübün ne netice alacağını 
sabırsızlıkla bekliyenler vardı. 

Sahaya alı§ık olmıyan ve hatta 
ilk defa stadyomda oynamıya ha§ 
hyan gençler ilk dakikalarda bir 
az tereddüt gecirdiler. İşte bu te
reddüt onlara iki sayıya mal ol
du. Ondan sonNı açıldılar, mu • 
vaffakıyetli akınlar yaptılarsa da 
sayı çıkaramadılar. 

DUn Gelatesarayı yenerek bUyUk bir muvaffakıyet kazanan 
SUleymaniye birinci takımı 

dirle karşılıyordu ve bu takdir ı ği l dir. ö nünde bu şekilde bir 
pek haklı, pek yerinde bir tak- muhacim hatb olan bir takımın 
dirdi. muavinlcrile müdafaası ne ka· 

ll- dar çalışnıa çalışsın boşunadır. 

Süleymaniyevi, tebrik ediyo· Diinkü maçta Galatasaray 
ruz. Fakat Galatasaraya da sa· takımında Nihat da yoktu. 

Birinci haftaym Adana sporun 
galebesile bitti. 

ikinci devrede Kubilay spo
run sayı yapabileceğini ümit e
denler maalesef sukutu hayale 
uğradılar. Oyunun bitmesine bir 
dakika kala Adana spor bir sayı 
daha yaparak oyunu sıfıra karşı 
üç sayı ile kazandı. 

Yeni teıekkül etmiş bir klü -

mimi surette acıyoruz. Senelerce 
şampiyonanın en başında g iden, 
bu en eski Türk kulübünün bu 
sene bu kadar soldan geri et
mesi insanm hayla garibine gidi-
yor. 

Sarı kırmızıhların dünkü yenil-
meleri sebebi de, bütiin yenil
melerinde teıbit edilen, yazılan 
sebeplerdir. Ne fazla, ne eks k • 

Bu itibarla bunları tekrarla
mak lüzumsuz bir iştir . 

bün kuvvetli bir ekip karşısında rekabete çıkması mümkündür. 
aldığı bu neticeyi fena bulmamak Mektubumu bitirmeden evvel 
lazımdır. ilerde noksanlarını te- Adananın bu mevsimlerde heye -
lafi edeceklerine tüphe yoktur. canlı maçlara sahne olacağını 
intizam ve ayni zamanda inzıbat haber vereyim. 
altında çalışan bu klüp ilerisi için Kıbrıs muhteliti geleceği gibi, 
kıymetli vaitlerde bulunuyor. Halep takımı da gelecektir. iz· 

Adana atletizmde de büyük 

1

1 mir ve Konya takımlarının getir
istidatlara maliktir. İyi çalı§tırıl· tilmesi de tasavvur halindedir. 
dıklan takdirde lstanbula bile Eski oyuncu 

Bu itibar la haf hattı zaif ve 
talnm bel kemiksiıdi. 

Nihadın yerinde Asım oynu
yor, fakat havada uçar gibi bir 
takım hareketlerle vakit geçir
diği için tabii Nihadıo oncf a bi· 
ri kadar bile muvaffak olamı· 
yo :-du. 

Buna mukabil, Mitatın takım· 
da yerini alışı müdafaayı kuv
vetlendirmiş sayılabilirdi. Takım 
bu sefer de şöyle kurulmuştu : 

Avni, 8urhan, Mıtat, Rıza, 

Asım, Bülent, K. Necdet, Meh
met, Rasih, Kemal Şefik, Rebii. 
Süleyman ı ye takımı geçen 

haftaki kadroyu muhafaza edi
yordu. Yalnız muhacım hattmda 
iskendere yer verilmişti. 

Maç, Sait Salihattın Beyin ha· 
kemliğile başladığı vakit Gala
tasaraylıların Süleymaniye kale
ıine kadar indik eri, fakat ber· 
mutat ıayı yapamadan döndük-

işde yüzünün akıyle çıktı. Birbiri 
arkasına fırsat kaçırmaktan baş
ka bir ıey yapmıyan Galatasa• 
ray muhacimlerine beraberlik 
sayısı imkana bile vermeden dü
dük çaldı, maç bitti. Yalnız son 
dakikada Süleymaniye kalecisi· 
nin tuttuğu bir vur~ş .. üzerinde 
münakaşa yapıldı. ıddıa topun 
kale çizgisi içinde tutulduğu yo• 
tunda idi. Hava bayii kararmıştı. 
Bu iddia doğru da olabilirdi, 
yanlış ta. Nelekim hakem de 
bu iddiayı pek şüpheli bir sayi· 
ya mal olacak kadar kuvvetli 
bulmad ı. Günün en iyi oyuncu· 
lan Süleymaniye sol müdafii 
Necdetle, Galatasaray ıol hafı 
d ülent'ti. 

işte bu maçın da hikayesi bu .• 
B~şikta, ·Beykoz 

Kadıköyündeki en mühim 
maçta Beşiktaş- Be.ykoz maçıydı 
Bey kozu Fenerin beş golle yen
mesi dolayisile Beşiktaşın aynı 
takım karşısında alacağı netice. 
gelecek haftaki Beşiktaş - Fener 
maçı üzerinde bir tahmine giriş
mek için fsrsat vereceğinden bu 
maçm alak .. darlara çoktu. Fakat 
Beşiktaf tahmin bilafma Beykozu 

· bu kadar bol sayı ile yenemedi. 
Maçı bire lrnrşı üç sayı ile ka
zandı. i~ e koz tek sayısını pen 
albdan ve ikinci devrede yapt1. 

(Devamı 9 uncu sayıfada) 
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1 iktisadi Haberler 1 
ffucnı ın unwıı ı Ut nmmrwıuınummnıpnmn nmnmmumı tı J 

Beyneimi el ticaret 
odası içtimaı 

Pol, Juttayı seyrediyordy: ı ~' . . Ilı t Of' · ı ı· 
J d l 

. .. ~ l l!hııwHMillıtı11flC!lıı1111fiilıu1111111111111111111111111111111111111 raca ıs.ne ge en ma uma· 
- utta, a a elerın ne guzel.. r. B _: ta göre, beynelmilel ticaret 

Kuvvetli .ve ~eki~in. Dünya~a iki J U Ha" kı•m l_-
1
: odı:m ıııec:iai 30 T. 11nide Pa-

şey severım .. Zeka ve hcdenı kuv-- ~ riste aktettigwi son içti maında 
- it 

v~~' .!ani enerjinin yegane iki for- l Deli • ~~ mühim temennileri ihtiva cd~n 
mulu.. E mJ ' =· çok şayanı dikkat bir beyanna· 

- Be~.t:sadüf eıtiğin ilk zeki f Akıllı m ? \~ me ihzar ve neşretmiştir. Mec-
kadın deg1lım.. == l ,. .;! ı· • · t ·b 1 f 1 l v f . t d '. J b 

1 
. . H Okudufjunuz vak'adekl ~ ıa ıs ı sa aza ıgı ve ıa uş· 

utta anyo sa onuna sırını!, ~ hlkimln ne g•rip bir mahtQk ~ künlüğü r.eticesi olarak ziraat 
yıkamyordu. Oradan seslendi: § oldu§unu anlıyorsunuz.Bize ğ re Hnayide huıufe gelen vazi-

- Dünyanın en liizumJp hay- . 
1111~"a"1Z ; ~ 11·ete iıaret ettikten sonra dev· 

.1· b'l' · u •dam dell mi, alnl- :: :1 

vanı newır 1 tfP.r mıuun7, h IJ'/ 'I ~ letlerin iktisadi ve ticari hayata 
- Hayır, ç aline, r•nl tefrikanın E müdahale etmelerine şiddetle 
- SUnger.. 20,ınclal çıktılı aDne kadar ~ muarı"' bulunmakta ve •erbeıt 11• en ıeevaplar lflndo dol- s .. .. 
Kahv,ı Altı fuızırlınmııtı. Muıa.- · ruru '1Ueıderden 80 klflre g mübadeleye mümkün olduğu 

nın iizerimle 28 kr11teıl bardak Lhedlreler v•receıız. ~ kadar çabuk avdet edilmesini 
dı.ıruygrJly, Y~dlı~r Qfmak u~erc ,,,,,ııımıııınıı 111ııuurııııı~ .. ,"""'"ı111ıımıı11111ıı"u""" ..ıl temenni etmektedir. 

d.ö~t lfTAfi'. diılfmiılerdi ıve hep· ~~ne, laardki bir oyµn yeri değil, K onteojan siyasetinin ve güm-
smtn h;indp myhteJif miktarda ıu ır ıa on u. rüğ tedbirlerinin bir an evvel ve 
v rıh., Juth~ bmıhıra dikkatle ba· Avuke.t Moro • Giafferi, palya- bi.akaydu şart terk edilmesini 
karken, P.olı GOYU eelamladı. Bu aralık genç. ayırca talep etmektedir. Meclis 

- Bilmem, dedi, iıaha lüzum bir avÖkat ıe~len~i.: , klering esası dahilinde yapılan 
var mı? • - atat, coz sızın· mukavelelerin de ticari hayatta 

- Calabiliyor muıunuı bari?.. M EtraGft.a.nffbi~ka~lktıkıtbr~·ıdk~ptu.. müşküJit ihdas ettiğini sövlemek-
Pol parmakla d A •• oro - ıa en , egı 11 se- d F 

rına ma em yuk- • 1 d S .. 1 te ir. iat seviyesine gelince, 
sükler takarak bardaklıu·ln gnyct l<:.m a ~:. ~~; :~e bc:>:ş ~;ı: Meclis iıtibaal ve tevzi masraf-
mütkiil bir musiki parr.a&ı r.alma· l-k o~yod' ~ 

1 
et, !~zı 1 k defa ıannın azalması suretile eşya pe· 

ia baıladı. Bitirince ı~rdu~ 0 
adra ıb!tm 1 

• u undugunuz sah· rakende fiatlarmm indirilmesi 
_ Ne d · . ? ne en aşka bır yerde gördüğüm 

craanız.. k' 1 Jarnn geldiği kanaatini izhar et-
Jutta ekmeg"' · ... ıürerken va ıt, ' 0 gun yüzünüz bana, Na· mektedir. Para meselesi hak'-ın· 

ıne yag pol k d b'. "k f · " cevap .. erdı' .. .. yonun ar ,• atı, uyl! acıa • da da meclis beynelmilel sabit 
- Geced .. il' f k k ustadı TaLme. yı hatırlattı . O gün-

e yuz e ı ran aza- l .. 1 • I . b hir para mikyasının tesbitini ik· 
nabil'r · i ~u ıırn erım ende unutulmaz in-

1 sın z.. 'b I tısadi muvazene ve beynelmilel 
tı a :ır bırakmıştr. Bugün de, bu 

· - 5 - cambazhanede krailardan mürek· ticaretin inl<işafı için zaruri gör· 
O P i · h mektedir. ç ay sonra ar sın en me§ ur kep bir seyirci heyete nail olmnk 

ressamları tarafından yapılmış şerefini lmzamyorsunuz. 
yirmi bin duvar ilanı, kıtlık cam· Halk, Belçika ve Romanya 
bazhancde o akıam palyaço Pol krallanırı alkıtladı. Pol Pot, ce-
Pot'un oynamağa başhyacağım vap verid: 

ilin ediyordu. - Üstat! Teıekkür ederim ... 
Bütün yerler evvelden tutulmus Çok 1ıüıel spyledini;::. Y..alnı:z kü

tu. Salonun yarısından faz)asınd~ çük bir yanlışlığınız var. Nnpo!· 
Parisli avuke.tlar vardı. öteki ya- yon Talma'yı, krallar huzurunda 
rısını ela en yüksek sınıfa men- oynatmıştı. Fakat ben ondan da
sup kibar kimseler İtgal ediyor· ha taliliyim. Çünkü, ilk oyunumu 

du. sade krallar huzurunda değil, ay-
. Locaların ikiıini, o aralık Pa· ni zamanda preıuler huzurunda 
rısten ıeçmekte olan iki kral is· 

1 • oynuyorum ... 
ga ediyordu. Kadın avukatlar i- Ve Pol Pot eli ile avukatların 
çinde bir hurma ağacı olan mu~ı- grupunu i§aret ederek sözünü ta
zam bir vazu alarak Pol Pot'a he- mamladı: 
diye etmitlerdi. 

Pol Pot sahneye çıkar çıkmaz, 
k~.d~.n avu~atlar ayağa kalktılar .. 
Butun ıeyırciler onları t k" ~t· 
p l b' a ıp e~ ı. 

o ' ıraz ıaıkın, sahnede il I -
di. Gümüş yaftalı beyaz b' ere 

1 
. . ır pan-

ta on gıymı§, aarı askılar takm • 
t G.. 1 ... . k 11 iŞ 
ı.. om egının o arı yoktu ve 
~ıplak kollarının ucunda. iki ıarı 
ve muazzam eldiven ta§ıyordu. 

Alkıılar azaldıkça, meharetle i
dare edilen projektöder de ~·avas 
yava! sönüyor, muıiki de !.ze.lı: 
yordu. 

Nihayet seı, alkı~ ve ziya bitti .. 
'önce bir alaca karanlık, sonra 
tam bir karanlık oldu. Pelyaço 
Pol Pot'un beyaz pantalonu, gü
müş paftaları kayboldu. Yalnız 
fosforlu iki ndıa ile iki muazzam 
eldiven J:l.:·l:7c:·C:u. El~ivenlerden 
b;ri, askılardan &ol turafta, l:r.l!l 
taraf mda olnmn üzerine konclu , 
öteki bütün cambazhaneyi devre· 
der gibi bir işaret yaptı. Hal Jisa· 
nile: 

- Hepinize tefe1'.Jıiür ederim !. 
Demek iıtiyordu .. 
Aydınlık olunca, seyirciler, pnl 

yeço Pol Potu sapsarı gördüler .. . 
Pol da §İmdi onları görüyordu .. . 
Aralarında meşhur avukatlardan 
Torres, Moro • Giafferi, Campİn· 
chi'yi mizah muharril'i Cami1yİ, 
muharrilerden Colette ve kontes 
de Noailleı'i tanıyordu. 

- Pariı barosunun prenıleri 
huzurunda! 

Orkestra ba!!lamışlt Pol Pot ilk 
oyununu verdi. 

Şimdi artık palyaço Pol Pot, 
hakim Pal Pot kadar me~hur ol
muştu. Şimdi gazeteler, onun hu
!:im ve palyaço kıyafetinde renim
lerini yan yamı ne~rcdiyorlardı. 

Pol Pot, peşinde bir sürü eaze
tc:i o!th·ğu ha.ide dol:ışıyor, ara 
~ı~a onlara hcyumıt \·criycrdu. 
Bır iün demişti ki: 

h GUlnıck nmali erbııadır. Mi
za cebirdir. lotihza iae müselle
sattır .. 

Bir baıka gün de: 

- BugUn ir.inde bulunduğum 
meslek, evvelki 1ı~,ı~·mı · · . 
.. • ı ı t Tl'?! e· 
gı:nin o:.:.t:l:l b :r=:c·r ·-· , . 
gayri kabiH iı. ~ ir.ap bir ı~ı .. e ... t:ın-.._..ı , 

• • • Ci:al.tı• 
den ba!]ka bır şey degilciir. İr..snn 
evvel~ hakınlik yapnsn, ıonra h. 

ır. 

de lu:ı:aı mada'i'l üfürüksülük, iıı;i:-: 
tizmecilik yapabilir .. 

Demiıti. Bir ha6ka sefer de, 
kendisine bizzat Legion cl'honcur 
nittmm veren cümhur reiıine: 

( lJcı.:amı var) w- M 

Her gön ye bir avuç üzüm, 
Üzme beni üzüm üzüm! 
Bu üıfirn!er hep sUrülsün! 
Bağcıları~ yUzU gOllıün! 

Mflll iktisat ve 
lki kral Pol'a tcbes~Uın ettiler. tasarruf cemfyeti 

Kadınlar çiçekler attrlar:'Camb:ız- 1 "-----------·' 

ispanya ile ticari 
münasebetimiz 
ihracat Ofisinin memleketi· 

m;zıe ispanya arasındaki ticari 
mUnasebetlere dair haıırladığı 
İslatistıği de bugün netredlyo
ruz. fu istaf sliğe nazaran is · 
panya 1932 seresi ilk 9 ayı 
zarfında 3,25~1480 lirahk muh
telif eşya ihraç edılmlıtir. Geçen 
sene aynı mliddet zarfında ya· 
pı l an ·ih uıcatımızın kıymeti 1 
milyon 666,683 lirdır. Bu v~zj. 

yete nar.aran bu seneki ihraca
tımız geçen atneyc niıbetle 

1,586,'197 lira faıladır. 

1932 sencıl ilk 9 ayı zarfında 
memleketimizden ispanyaya Hı
raç edilen bat'ıca maddelerin 
mıklar ve kıymetl eri •ı•tıda 

göılerllmiıtir : 

Madde 
Tı ftik 
Pamuk 
Fındık 
Yumurta 
Afyon 
Yün 

Arpa 

Kıymeti lira 
71 ,944 
3,627 
2,000 

2,963,988 
196 
590 
359 

eu istalistikten anlaşıldığı veç
hile ispanyaya ihraç cttlğim ' z 
maddelerimizin başında yu., urla 
re 'mcl-tedir. Bilhassa iki sene· 
clenbcri ispanya yu:nurtalarımız 
içil çok iyi bir müşteri haline 
rre!miıf r. Son aylarda iıpanya 
hüı.umetinin Türk mallarına kar-
çı C:i.:viı vermemesi yumurla ih· 
racalımıza tt!ıir edecek mahiyet· 
leydi. F•kat iki memleket ara· 
sında yapılan ve tatbildnc baş· 
lonı!an itllAf İ!panya pazarını 
yumurtillarımıza )'eniden açmış· 
tır. Bu memlekete olan \ umurta 
ihracatırnıtın daha faıla· artma· 
sına ir.tizar olunabilir. 

1932 Senesi ilk 9 ayı zarfında 
memleketimizin umumi ihracatı 
63,590,838 lira olduğuna göre 
Jsp2ııya urnun1t ıhracat va:z. yeti
mlzde 7 inci mevkii tutmaktadır. 

i'" "'" ol 1111 11111 1111111mnınm111 n ın 111 11111111 ımnıı nıqmın 

E Memleket 
lıımumımıtm ı mnnuuutmnu un 011 i ıuttmı mu mn ıttn 111 mu 

Ada11 ada bir ihtifal 
Muallim mektebinde yapılan toplantı 

Semih Rifat ve Aııtultnh Cevdet 
Adana lıusuoi mulıabirimizdcn: 
Türk mefkuresinin tahakku

kuna çalı,anları ve bu uğurda 
mahrumiyetlere, ıstıraplara ve f e· 
laketlere katlananları, yüksek i -
deallerine doğru yürüyenleri ta· 
nıtmak mürebbilerin vazifelerin • 
dendir. 

Son günlerde Ahmet Rasimin 
arkasından Aptullah Cevdetiıı, 

Samih Rifatm, Muaa Süreyyanm 
ebedi metfenlerine gömülmesi 
memleketin her köıeıinde teessür 
ler yarattı. 

Bu aziz ölülerin yüksek halı
ralarmı taziz ve takdis eylemek 
maksadile şehrimiz rnu!l.llicı 
mektebi bir toplantı yaptı. Ço1: 
yerinde olan bu hareketin diğer 
irfan müesseselerinde de yapıl· 
masını arzu etmemek mümkün 
olmuyor. 

Mektebin tarih muallimi Öme~· 
Kemal Bey, merhum üstat Samih 
Rifat hakkında bir müaahabe 
yaptı. Onu gazetelerde ve mec· 
mualarda imzasilc gıya ben tanı • 
dığmı, harbi u;:numide Rıza T ev
fiğe karşı açtığı ilim mücahede
ıinde ıöıterdiji vukufa hayran 
kaldığını, milli Türk ihtilalinin 
batmdanberi hayatını Büyük Ga
zinin hamlesine vakfettiği ateş 
cephesinde edindiği intibalan 
"Hakimiyeti Milliye,, gazetesin -
de "lnönlerinde,, serlevhaıile 
ne§reylediiini söyledi ve Güzel 
İzmir için yazdığı ,;irin milli ru
hu en kuvvetli surette ifa ·;e etti· 
lini izah ederek okudu. Ondaki 
iman kuvvetinin, ileriyi görü! ka
biliyetinin inkitaf ına hunun gü • 

zel bir delil oldu~unu anlettı ve 
dü§manın Akdenize dökülmesini 
milteakip muvakkat bir ~aman 
için ıstıraplarının, heycc&nlarını.il 
en son haddine ulaşan şal'kı Trak 
ya hakkmdn yazılan "Akdeniz 
kıyılarında,, ha,Iıklı ~iirini oku -
du. 

Ömer Kemal bey, Samih Rifat ı 

Bir kömür 

merhur.ıb Ankarada 
Tarih Kurultayında naııl tJ 
(iını, darülfünun müderriıl 
karıı yükıek inanışının ver 
vukufla, enerji ile tezlerini 
müdafaa ettiğini ve Türk 
kurultayında hasta yatai 
sedye ile ıetirilerek kürıüclt 
ıülıadelmcvte mazhar old 
coşkun ve engin ruhunun 
köşetindon taıan bir imanlıı 
li davayı kudretle, ve büy~ 
isabetle izah ettiğini anlattı· 
nefc:;inde bile milli tarih •• 
ile meşgul olduğunu ıöyle 
mezarı başında maarif 
doktor Re§it Galip beyefen 
irat eylediği hitabeyi oku 
müaahabeıine alkışlar 

nihayet verdi. 

Çok iıtif ad eli ve ayni -...-
da idi bir ifade ile yapılan 
müa;habeyi edebiyat mual 
Arif Nihat beyin Aptullah 
det hakkındaki hasbıhali 

etti. ,J 
Nihat Bey, üıtat Aptdl' 

Cevdetin hayatından, hamıl 
rinden, Abdülhamide kartı J. 
cidal den, menfalarda vatan 
çalıştığından, ihtilal şiirleri 1. 
dığmdan, İçtihadı teıiı eyliy1 
en ön fikirleri müdafaa eyi 

1 
ğinden bahıeyledi ve mefkUt" 
nin tahakkukunu gören baht' 
ölülerden olduğunu söyledi ,,. 
kıtlandı. 

Haber aldığımıza göre md 

lim mektebi, başka bir ak§ııJll 
üstat Ahmet Rasim, Musa Sii 
ya hakkında bir toplantı ys 
caktır. 

Türk büyükleri yarını y 
tirmek v~zifesini üzerine ala 
olanlara tanıttrrılacaktır. 

Adanalılar içinde büyük t,ı 
sür yaratan aziz ölülerin taziı:f 
takdiıinc muallim melttebiniıı 
ayak olması takdire şayandır· 

:f. I 

ocağında 
_,.. ____ ...,......__., ____________ _..,~--.. 

üc amele ile bir mühendis karboJI 
~ 

gazile zehirlendi 
Zonguld•k Bir iki gün 

evvel KılimJide Mülhimbey l<Ö· 
mur ocağında feci bir hadiıe 

olmuılur. 

Eu ocakta çalıtan ameleden 
Ah net isminde bir'si, c;11!ıştığı 
ga cri:ıln yanında\<i bir galcrıyc, 

evvelce koyduğu direkleri almak 
için girmiş, fal<at epey vaki t 
geçtigi halde cör.memlşt! r. f u 
n(;cll<meden .şüphelenen Ahme-
t:> 

din bir arkadttşı aynı ga er.yP. 
girmiş, fnkot o da cönrrcm ştlr. 
iki ilrkada,ınrn cönmedlğirıi gö· 
ren bir i.içüncü ame'c de ;ıynı 

yere ,s;tlrrnlş, o da içeride lrn. l mış· 
tır. Üç :ıme!enin de geri gelmc
y1şi, o sır 2c!a ocakta bu unan 
mühenrl'~ Abmet Hamdi Beyin 
raıarı c!ikkııtlni celbetnılş ve 
aytıı galeriye gir mi~llı. Ld '<in, 
vald t geçtiği halde ml\hen ~is' n 
de avdet etrn~mesi ocakta umu · 
rnt bir l.orl~u ve endışe uyandır· 

mı~; derhal hadise haber verile· 
rek ihtiyatla kuyuya girilmiş ve 

Uç amele ile mühendiıin Y 
yattıkları görülmüştür. 

Çokt11nberi terkedilmiş bll 
nan bu galeride blrikm t k•' 
gazından zehirlendikleri anl•f1 

lcaıazede'er derhal çılurd• 
tedavi!erlne başlanmı~lır. F•~ 
maalesef ilk g lren iki amel 
6!dli~ ll anlaşılmı~hr. Mlihend 
diğer amele kurtarılmışlardıf• 

Bir kocanın 
cinayeti 

S.vuta geçen CumarteıİJ. 
ceıi tllccardaı1 Avunduk ~ 
Hüseyin efendinin d•mıdı ~ 

ıııerilı Mehmcdirı zevceşl Be~ 
Hf!nım birkaç yetinden bt' 
\llllu muş ve Ct !edi ev.n lç't 
de oclunlultta bulunan 9'~ 
ıçersine sak l ann· ıştır. Y'#'. 
lah kı luıt neticesinde zevci 

met taı a fınrla n öldUrllldOJO~ 
laşı!mış ve Mehmet y•~ 
mışlır. 
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Yerli malların küçük 
sergileri açılıyor 

Dün Bakırköyde ve Beşiktaşta açılan 
sergileri b·inlerce halk gezdi 

4dllye vekilimiz radyoda konferans verdi 

BakmrkBy s&rgfal açılma merasiminde 

~ e.aarruf haftası münasebetile hazır bulunmuş; şehir bandosu • 
~ huriyet Halk Fırkası llakır- nun çaldığı istiklal marşından , ,~~za merkezinde fevka1ade ıonra sergi komiseri avukat Ze-

ıl urat yapdmıthr. ki bey tarafından bir nutuk söy-

d. Öğleden evvel fırka merkezin lenerek kapıdaki kurdele kesil -
~J ~il k mittir. 

l ir lı.t - a ırköy ve civarı halkına hi-
.J ~n h ı· · d Sergiye yalnız Beşiktaş kazası 
T ~ . şe İr meC ısı aza&L'l an h 
J. ~ lıp Bahtiyar beyle muallim ududu dahilinde bulunan fahri-
·~ ed·h h ka ve müesseselerden 42 firma 
ıı 'Qf a 1 a. ~n~m tarafından tasar -r1 til', daır ıkı konferans verilmiş _ i~ti-:-<lk etmiş hunlar muhtelif pa-
i viyonlara ayrılmı;}hr. 

fi ~ l F k Binanın iki büyük katını dol-
e l,t ...... '1b •on.fcr3nı;larda ır anm ı d l · b" k' ... , ~ıl · d h . . . C uran pavyon ar ınce ır zev 1e 

et ~eri 1 ~bre 
1 

cyehtı" reu:aı· .:~·- , süa!cnmiş ve tur§u, tahin helva-
1 rn ey c şe ır mcc ısı a- .... \rı Ve d"... sından paflıyarak en buyuk f ah-

ı ger tanınmış zevnt 1 "k I l. ır bulu rı a arın rnamu atma kadar her 
nuyordu. . 1 • , 

tonf ~ çeşıt, ıer cıns san at ve meslek 
~· li F er.,,,nstan sonra hazırun; erbabının mamulatı nhnmıstır. 
te t • ırkası Bakırköy kaza idn- ~ 
L ııe"et" · bb h SeTgideki müesseseler 
~ J ınm teşe ür;ü ile azır -
f'h ~ Bakırköy ve civarındaki Sergiye iştirak eden ve mal-
'1kaların mallarından mürek· larını te§hir eyliyen bir kısım fir-
~· •ergiyi gezmiye davet edil - malar şunl.:ırdır: . 
1tlit, Hnsfırm caddesinde sandıkçı Hafız tb-

}'f rahim, ~ekcrcl Halil, çiçekı;i \'asil, Atlas 
h.. azır bulunanlar serginin ka-~141 ım·a.zımı inJiıı.lye, sUtçU Yorgo, Sotirl ve 

~ Önüne gelince Cevdet Kerim Petro, turr;ıucu Ahmet, ı;ıekercl Kemal, Ha

' k~pının önündeki kurdelayı §im bey Il\llkarna fabrikası, sUpUrgeci Ha· 

'~~le kesmiş bundan" sonra lil uııta, Asta makarna. fabrikası, Mahir 
tı tezilmiştir. ipel< fabrikası, M. Memduh tabcl&. atölyesi, 
\ Kemal ıtriyııt, sobncı ŞUkrU, kunduracı 

)'1 tgi 1 O odadan ibarettir. Ve Saltı.hattın, Foto Rllmaznn, bozacı ve bel· 

t'\~~ B~kırköy fabrikaları işti- vıı.cı Hüseyin, Fatih istim boya fabrikası 
t\tn.i•lerdı·r. §Ulıe$l, Cclfıl Bekir trikotaj ve fanlle ima-

J1 
~ x lrıthanesl, foto Artistik, Ituyumcu Artin 

4t.1~tgiye ittirak edenler şun· Slnnnp:ı.şa simit fırını, cuzcı fotoğrafhane: 
14lt: Alibcy fırını, Sırrı terzlhnnesl, karyolacı 

~ ŞUkrU, :Mehmet ve Has:ı.ıı efendiler pasta 

l . akırköy yağ fabrikası, Selim fırını, şekerlemeci Kemalettin. tuhafiyeci 
~ f b M. Kemal, tenekeci BUrhan, Ramiye hanım 
~)" il rikası, marangoz Osman terzi ve i§leme ntölycsl, biçki mektebi. 
'r ı'l e 1 . . 
''lıll!Q'er erı, çımento fabrika • Başka sergiler de açılacak 
"~ rköy]ü Rıza beyin fırmlı 
'ı 'i r, Zonguldak soba fabrika

f~btietilköyde Sahibinin Sesi plak 

~ " ka~ı, Haznedar çiftliği tuğ - ; 
>itı' kıreınit fabrikası, Refik·bc- 1 

'•erlerı· s . 
4-1' etgi ayın 26 ıncı gününe ka-

t• '~~ıktır. Ücretsiz olarak gezi-
tt. 

" fteştktaştaki sergi 
t. l' •aa .. 
"-ı tıı .. rruf ve yerli mallar haf-
~~~'' unaıebetile, Beıiktaş halk 
·' 'dtn.erkez ocağı tarafından, 
t· a.hT lliler,, 1 ınde yapılan ve yetiş· 

~''~~=li .. n:'.alları göstermek 
'd~ıJ...... buyuk bir sergi tertip . ....., \' f 
,ı_ lrtdae .ı.rkanm akaretlerdeki 
~ 'sıl dun sabah saat dokuz

.\ llıt§tır. 
\l..."'Sılına . . 
"~~ .. ınerasımınde, fırka, 
~!~ :tür~üğü, belediye er -
~ll~r·telıf esnaf cemiyetleri 

- 1 ve binlerce halk 

Sergi parasızdır. Bir hafta 
müddetle açık kalacak ve sabah
ları 9 dan akşam 18 e kadar ge
zilecektir. Satıf ve sipari§ serbest
tir. 

Dün ilk günü ve cuma olması
münasebetile çok kalabalık ol -
mut ve akşama kadar 8 hin kişi 
tarafından ziyaret edilmiştir. 

Mıntaka dahilindeki mektep -
ler de dün hocaları ile sergıyı 
gezmi,Ier, kendilerine yerli ma -
mulatımız hakkında izahat ve -
rilmiştir. 

Her sene sanayi birliği tara • 
fmdan Galatasarayda tertip edi
len büyük sergiden sonra ilk de • 

"fa böyle mahalli bir teşebbüsün 
muvaffakıyetle neticelenmesi di
ğer kazalarda da alaka uyandır -

mıştır. 

Aldığımız malumata göre Be-
şiktaştan sonra diğer mmtakalar· 
da da yerli ıan'atkarları ve küçük 

VAKiT 

esnafı teşvik için böyle küçük 
sergi ve pazarlar tertibi de düşü· 
nülmektedir. 

Ankaradatezahürat 
Ankara, 16, ( A. A.) - Tasar· 

ruf haftası münasebetile saat 
15 te büyük tezahürat yapıldı. 

izciler, mektepliler ve esnaf ce· 
miyetlerinin iştirakile tertip o!u
nan alay başta mızıka olduğu 
halde Samanpazarmdan hareket 
edarek Hakimiyeti Milliye mey
danına gelmiştir. Esnaf cemiyet
lerinin bayraklarla süslü kamyo· 
netleri içinde san'atlarını ve fa
aliyetlerini gösterir. canlı tablo
lar yapılmış ve kamyonetlerin 
etrafı yerli malları afişlerile do· 
natılmışh 

Mekteplilerin ve halkın elle· 
rinde ( Yerli mals kullanınız ) , 
(Tararruf ediniz ) gibi bir çok 
levhalar vardı. 

Zafer abidesi önünde binlerce 
halk toplanmıştı. Ça'ı:ıan istiklal 
marşından sonra Ankara kadın
Jarı namına iffet Hanını, gazete· 
ciler namına Neş'et Halil Bey, 
esnaf cemiyetleri namına Sabri 
mi!li iktısat ve tasarruf cemiyeti 
namına da Vedat Nedim 13ey 
tarafından nutuklar söylenmiştir. 

Kastamonuda 
tasarruf haftası 
Kastamunu, 16 ( Vakıt) -

Kastamonuda iki gündenberi 
milli iktısat ve tasarruf haftası 
münasebetile ço'< samimi teza
hürat yapılmaktadır. 

Taleben;n resmi geçidi çok 
heyecanlı olmuş ve bir çok levha
larla milli iktısat ve tasarrufun 
kıvmet i gösterilmiştir. 

Bundan başka mekteplerde, 
muhtelif semtlerde milli iktısat 
ve tasarıuf hakkında bir çok 
konferanslar verilmiştir. Halk 
candan gelen cuygularla teza
hürata iştirak etmiştir. 

Ali Nihat 

Adliye Vekili Yusuf 
Kemal Beyin nutku 

ANKARA, 16 (A. A.) - Ad
liye Vekili Yusuf Kemal Bey ta
sarruf haftası münasebetile bu
gün radyoda aşağıdaki konf er an
sı vermi§tir: 

"JJlemlekette tasarruf lıeyecanı u
yanalıdanberi lıep para biriktiriniz 
söziinü duyuyoruz. Yazılarını okuyo
ruz. Halbuki bazı memleketlerde me 
selU lngiltcrede, Amerikada tutumlu 
idareli lıan•ket i~in paranızı lıarcayı
nız üğüdü veriliyor. Harcama ile bi
riktirme biribirinc zıt lıarcket sayı • 
lır. N~~ıl o~!'yor <f ~ ~k~monıi ile yaşa
'!''!k ıçın ~oyle bırıbırme zıt görünen 
ıkı yola uıt!n_ek. tavsiye ediliyor. Har 
cama.nın, bırıktırmenin zıt olması da 
lı~ zıy?de lert ekonomisinde kendini 
g?stenr ve buradaki lıarcama daha 
zıyad~ sırf istilılfık için lıarcamadn·. 
F~rt .. ı~~rsadı yerine millet iktısadı 
goz onun<I_e tutulur ve harcama doij 
rudan dogruya olmasa bile dolayısi
le istihsal için harcama manasında 
alınırsa o zaman bu iki iş biribirinin 
zıddı olmı!Jabilir. 

JJlilli iktısadın bünyesine göre ba
zan harcama biriktirmeden c:İaha fay 
dalı olabilir. işsizleri ~ok olan fab· 
rikaları ticaret evleri kapalı kalan 
bir memlekette bu işsizlere iş bul . 
mak, fabrikaları ticaret evlerini is • 
letnwk için harcama milli ikti~at 
namına hayırlı bfr hareket olabilir. 
Milli sermayeleri teşekkül etmiş, mil· 
li cihazları mükemmcleşmiş, milli ikli 
sat paranm uzuı:ları re unsurları a
ra~ında tanı bir alıenk lıusue getiril
mış olan memleketlerde bir müddet 
için olsun biriktirmeden r·azgeçile • 
bilir. JJlulılar. olduğu biitün malları 
kendisi ya!JabileA bfr memleket lıalkı 
parasını lıarcarkcTt bu paranın nere
!le gittiğini düşiiwıiyebilir. Milli ci
hazı çok noksan, milli sermayesi pek 
eksik istihsal kuı-ı-etleri artmıya, in
kişaf elmi11c şiddetle mulıtaç olan 
bir memleketle ise gelişi güzel fıar • 
cama yoluna gitmek, üzerinde duru . 
lacal.: ı·e <'Ok dü~üniUecek bir mesele 
teşl:il (•de;-. Hele bıı memleket, mulı
taç olduğu şe11lerin bir çoğunu ken
di yapwwyorsa o zaman biriktirme ve 
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harcama i~lerinin tanzimi daha ziya· 
de dikkat ister. Gerek biriktirme
den ı-e gerek milli iktisadın ihtiyaç· 
larına göre lıarcamadan maksat milli 
iktisadi yaşayışta tutumlu, idareli 
lıareketi temin etmektir. Daima i· 
terlemekte ı·e kuuet bulmakta olan 
içtimai hayatın milletçe yaşamanın sı. 
rları öğrc:nildikçe fert menfaatlerini 
her vakit ve lıcr yerde devlet menfa· 
atine üstün tutmak nazariyeleri göz
den düşmekte, bu fikirlerin yerine 
millet içinde fert ve fertlerin rcfalıı 
için milli faaliyet fikirleri geçmekte
dir. 

Galatasaray Nere
ye gidiyorsun?! 

Bunun irindir ki, biriktirme ı·e 
harcamada-sadece millet zümrelerin
den yalnız birinin veya bir takım 
fertlerin menfaati düşünülmez, bun
larla beraber milletin öbür zümrc·le
rinin menfaatleri göz önünde tutu
lur. Ve ı·arılacak gaye bu menfaat
leri uzla§tırnıak olur. Hakikatte bu
günkü milli hayat budur 

"1enıle/;etimiz gibi sermaye teşek
külüne, milli cilıazları.nı tamamla
nuua lıatlli yeniden meydana getir
miye, milli i«Jfilısal kuı·ı'etlcrini bir 
an evvel inkişaf l'tlirmiye pek ziyade 
nıulılaç olan sırf sermaye yokluğu11-
da11 ııc cilıazların noksan bulunnıa:mı 
dan dolayı l'mcğinin verimi, gelir; a
cınacnk derecede az bulunan bir mcnı 
leket le biriktirmcc!en ı·az geçmek mil
li iktisadımızın §imdiki fakir halinde 
kalmasına razı olmak demektir. 
Buna lıiç bir Tiirk talıammül ede
mez. 

O halde biriktirmeliyiz. Birik
tirmiye çalışmalıyız. Kazancımız
dan birazmı ayırıp işlcmiye yatırr.ıa
dıl. ça sermayeye muhtaç olan ralışa· 
cak kafa ı·e kol sahiplerimiz bu i.~lct· 
nw ııerlerinden cvccl §artlara· ko· 
lay yollarla aradığını bulup alama
dıkça, mümkiin değil yüksek istih
sal tarzlarına irişemeyiz. Yüksek 
istilısal tarzları ise iyi yaşamanm 
milletler içinde iktisadi hayatta dalıa 
lıaklı olduğumu:: mevkii bir an evvel 
almanın en emin mııcipleridir. 

Harcama meselesini biz kendi 
milli iktisadımızın ihtiyaçlarına göre 
lıalletmeliyi:. llıtiyaclarmuzı tat • 
min için para harcarken Türk züm -
releri, Türk f crtleri, karşılıklı bir • 
birlerini düşünmelidirler. Harca • 
yacağımız para bir Türk zümresinin 
istihsal kul'l'etini arttırmıya lıiç ol • 
mazsa mevcut olan kudretini idame -
ye lıizmet etmelidir. ricdanını ba • 
na daima sen paranı memleket malı -
sullerine ve mamulfıtına vermezsen 
bu malları yetiştirenler iymal eden • 
ler ne ile geçinecektir? Sualini sor
malıdır. Milli iktisadırmzın icapla . 
rına lıattii milli varlığımızın zaruret
lerine göre bence memleketimizde har 
cama ile biriktirme en iyi bu suret -
lcrle uzlaştırılabilir. içimizde ge -
lirleri biriktirmiye müsait ol . 
miyanlar da ı-ardır. Bunlar da mil
letçe yaşamadaki yüksek iktisadi ı·a· 
ziyetlerini arzettiğim bu ikinci şekil· 
de yapabilirler. Biriktirme ve har
cama meseleleri asıl büyük dal'amn 
yani (erdi iktisatta olsun, milli ik· 
tisatta olsun idarcli1 tutumlu ha
reket etmenin yalnız bir safhasıdır. 

Para biriktirme ı·e har.~ama ha • 
reketlerinin yanında bir ev idaresin • 
de bir ev iktisadında yapacağımız. 
yapmıya mecbur olduğumuz bir çok 
tasarruf JıarcketlC'ri daha ı·ardır. Tu
tumlu, idareli, Frenkçe tabirini 
kullanmıya müsaade ederseniz cko -
nomi ile lıareket etmek demek s1.-r • 
ı·eti yani ilıtiyacımızı gideren şeyle • 
ri, malları en az emekle en az zalı -
metle elde etmek ı·e bunları ele ne -
çirdikten sonra onların üzerinde tit • 
remek en küçük parçasını lıeder et • 
mem~I." bu malların bize temin 
edebılecekleri lıer türlü faydalardan 
faydalanmak demektir. 

Yememizde, giyinmemizde, ba -
rınmamızda, ısınmamızda, eğlenme • 
mizde sair ihtiyat;ları tatmin etme -
mizde ııe lıer türlü istihsal lıareket -
lerimizde elimizdeki mallara lıatl<i 
vücudumuzdaki zilınl ı«· medeni kuv -
ııetlerimize ltizım gelen ehemmiyeti 
veriyo,. muyuz? Biraz evvel arzct -
tiğim iktisadi prensiplere tamamile 
riayet ediyor muyuz? iUc>selci gi • 
yip eskittiğimiz bir esvaptan onuıı 
kumaşı artık lıiç bir i§e yaramaz ha -
le gelinciye kadar verebileceği bütütt 
faydaları alıyor muyuz? 

llctı bu sabah ismet Paşa kız cns
tüsündeki yeni açılan sergiYi gez. 
dim. Bir ev ekonomisinde yemek pi • 
şirmedC'n, çamaşır yıkamadan, ço • 
cuğa bakmaktan tutunuz da eve ge • 
len gaz sandıklarından, sepetlerden, 
ev eşyası, kumaş kırpıntılarından, 
iplik parçalarından çok güzel ve ne • 
fis şeyler yapmıya, iki bin dört yii.z 
lira 'a.~ralla bütün eş11asile bir eu e -
dinmenin mümkün olduğunu gösteı·. 
miye rarıncıya kadar ev ekonomisi -
nin muhtelif kısımlarında yapılabi -
lecek tasarrufları gördüm. 

iktisat ilmini öğretmiyc çalı_şan 
bir fert srfatile ötedenberi ederimiz • 
de olmasını arzu ettiğim bu ilerle 
meyi gördükten sonra cümlıuriyetin 
bu pek. çok faydalı güzel müessese • 
sinden ayrılırken yüreğim şükran 
duygularile doldu. gözlerim yaljar
dı. 

.. Dinleyicilerimden çok rica ede • 

( Ba§ tarafı spor sayıf anuzda) 

Beykozun geçen maçtan daha 
iyi oynadığı ve hatta zaman za· 
man rakibinden daha muvaffa
kiyetli göründüğü oluyordu. 

Diğer maçların neticeleri 

Muhtelif sahalarda yapılan di· 
ğer maçların neticeleri şunlardır: 

Galatasaray·Süleymaniye, Be
şiktaş-Beykoz B takımları mrıç
Jarı sıfır sıfıra bernbere netice· 
lenmiştir. ikinci küme de Eyüp 
bire karşı altı ~ayı ile Hilal ta
lumını, Kasımpaşa da sıfıra karşı 
iki sayı ile Altmordu takımını 
yenmişlerdir. 

Küçükler arasrnda Beşiktaş 
küçükleri SüleymaniyeH arkadaş
larını sıfıra l<aışı iki sayı ile 
yenmişler, Galatasaray küçükleri 
de lstanbulsporlu arkadaşlarile 
iki ikiye berabere kalmışlardır. 

Hususi maçlar 
Dün Fener sahasında Fener 

B takımı, Fener gençler takımile 
karşılaşarak sıfıra karşı üçle ne
ticeyi kaıanmıştır. Gelecek haf
taya hazırlanan Fenerbahçe A 
takımı da Topkapıyı sıfıra karşı 
altı sayı ile yenmiştir. 

Karagümrükteki lrnpa maçla· 
rında Peralılar Bulgarlarla karşı· 
laşmışlar ve rakiplerini sıfıra 
karşı altı sayı ile yenmişlerdir. 

Son maç gelecek cuma Pera 
ile Karagümrük arasında yapı· 

lacak ve maçı kazanan turnuva 
birinciliğini de kazanarak kupayı 

alacaktır. 

rim, gidip bu sergiyi görsünler. Bu 
çok faydalı şeyleri gördükten sonra 
onlar da kendi kendilerine, şüphe -
si:: tasarruf uolunda yapılacak dalıa 
neler varmış diyerek faydalanacak • 
lardır ı·e bu müesseseyi açanlara, 
orada kızlarımızı ycti~tirenlere kar§ı 
benim oibi minnet "duyguları duya -
caklardır. 

.Müsaadenizle biraz daha ileri oi· 
deceğinı. Ilepimiz biliyoruz# teknik 
ilerledikçe milletlerin kendilerini ko
rnma rasıtaları değişiyoı·. Eskiden 
birinci deı·ccede kuvvet sayılan 
bedeni re adali kun:et mcvkiini 
bal$ka kut"l'cie terkcdiyor. Denile • 
bilir ki, bugün iktisadi kuvvet bü • 
ti!" ~ u~ıı;ellcrin . b'!'şı~a geçmiştir. 
ı\ clfiımı::~ !'e mılletımıze karşı olan 
razıf~lerımız de bu değisme ile mü • 
tenasıp olarak değ~nıek~ icap eder. 

Mesela ötedenberi, izinsiz başka 
bir milletin lıizmelinc girmeyi, lJll 
suretle milletini mali ve bedeni l.:uv • 
retinden malırum ederek bu kuvvet • 
leri başka başka bir milletin emri al
tına ı·emwği bir suç sayarız. Buyiin 
bilen•k r·c istiy<•rck mcmlehelinin ik .ı 
tisadi kuıTetini m·tırnııya yardım et • 
meyi ili~· olmazsa içtimai alı/ak na • 
zarında bir gıinalı sayama:: mıyı::? 
Bu sözlerimle milletler arasında alış 
r•erişte bulunma/: zaruretini inkara 
kalkı~nııyorum Ilarici ticare.tin ele 
milli iktisadın leı·azımzndan olduğu -
nu pc~• ·~l<i biliyorum. Fakat, şu
rayı inç bır rnkit unutmamalı ki, lıa-
r~ci ticar~t. gene milli iktisat için mil
lı refah ıçın yapılır. lJlarifet bu ti· 
carette millete en çok istifade temin 
edecek yolıı bulmaktır. 

Ferdi iktisatta tutumlu /ıareket 

ilıtiya~larını çok mübrem, az müb -
rem olmak itibarile sıraya koymak 
ı:e gelirini bunların clıemmiyetlerinc 
göre tesis eylemektir. Beynelmilel 
iktisadi hayatta da yapacağımız sey 
lıl'mcn hemen budur. llıtiyaçla~ı -
mızı bir sıra11a koymalıyız.. Nefsi -
mize lıükmcclcrek l'C bfr malın yerine 
az ~ok onun yerini tutan başka bir 
mal kullanmak kanuni hükümlerine 
riayet edilerek bu ihtiyaçlarımızı ke..,_ 
di mallarmuzla gidermiye çalışma • 
lıyız. Kendi malımız yoksa vek zi • 
yade mulıtaç olduğumu:: olsun, za -
ruretimize göre medeni yaşamamızı 

l'll istihsal r.'Uvı·ctlerimizin idamcsinl 
ı•c inkişafını temin edemiyeceğimiı 
hallerde gene gelirimize göre başka • 
larının mallarını sarfetnıeliyiz..,. 
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Hikaye 

• 

iftira et, izi kalır fa. 

I ••., • ' • ~f '' • • •• ' •• ' :.. ,. ·~ ~ - .... ·, ... • ' ' 

nıza iş açarsınız. İyisi mi, gelinız 
bana şu parayı veriniz, ben gidip 
her şeyi hallederim..,, 

VAKiT 
li ............ ıııtttlHlllftlllbjftlDWllllNllllHffllllMllltllllHll llt$1Ull&Pt1tmtllltHllllMIHl..ıı111MttHMMUl....uuntıthttlllttlllıl ... MIUllQClllUltlWUllllUl11UIUllb"1UmııımııMııı] 

ti Serbest sütun : lktısadi bahisler 
f-ıııuuııı ınımnıruı ııı nınnu111111nnuumuraunmuuu:nuuı ınmn•ın111uumHısaıımmc~n• mltfll" nıWRniAiil 

İhracatımız nasıl 
tanzim olunabilir ? 

17 l{Anu'lU('V'Vel l 91} 

Nüfus 
Avrupada doğ11 

gittikçe azalıy0 
Avrupa nüfusunun tezayul 

• •5ıı ya teoakusunu bildıren 1
• 

Uk gördüğüm zaman - altı ay 
eveldi • üstü ba§ı pejmürde bir va 
ziyette idi. Halbuki o gün, olduk· 
ça temiz giyinmiş, hatta, ucu yal· 
dızlı bir sıgara içiyordu. YüzÜn
de hayattan memnun kimselere 
mahsus bir mana vardı. Merak 
ettim, yama sokuldum: 

- Merhaba Enver, nasılsın?. 

- O •.. Sen misin?. Merhaba .. 
iyiyim .. 

- Nereye böyle? ..• 

- Adliyeye gidiyoı-um .• 
- Ne o, davan mı var?. 

Bu sözlerim hemen yüzde aek
ıen tesirini gösteriyor ve parala
rı alıyorum. Şimdiye kadar, yüz 
otuz kadar paralı kimselerden 
cem'an yekun bin beş yüz liraya 
yakın para kopardım. idare edi
yor, geçiniyorum. Mahkemede, 
herkes beni "tefeci,, zannediyor .• 

-Peki amma, ya vermezlerse? 
- Esasen ben, daha doğrusu 

bu zenginlerin kendilerinden zi· 
yade ... 

Milli paranın harici istikrarı ı Ve eğer üçüncü gayenin teminin· 
memleketin iktısadi vaziyetinin de mutlaka ıuar olunulursa, bu, 
aynasıdır. Dahili vaziyet harice diğer gayelerimizi en az ~~a
emniyetsizlik hissini verine bu cak §ekilde, nasıl hallol~nabılır? 
derhal milli paranın harici kıyme· Evvela paramızın harıd kıy • 
tine akseder. Paranın düşmesi ve metini en ufak hareketinden kor· 
bu düşüşün nerede duracağının kulmaaı lazım gelen bir "Gulya· 
bilinmemesi, bu emniyetsizliği u· bani,, addetmekten kurtulmalı • 
mumileştirr. yız. Çocukları umacılarla korkut· 

Vatandaşlar milli paradan ka· mak ne kadar tehlikeli ise, efkarı 
çımnağa başlarlar. Bu suretle kar umumiyeyi de paranın harici kıy· 
topu gibi gittikçe büyüyen fela - metine dehşetle ba~unıya alıştır • 
ket sebeplerini her ne pahasına o· mak o kadar, belkı daha fazla, 
}ursa olsun durdurmak lazımdır . tehlikelidir. lktısadi vaziyet ve 
Bütün bunların ana sebebi olan memleketin menfaati paranın ha· 
iktısadi ve mali vaziyeti düzelt- rici kıymetini indirmeyi icap et· 
mek: Mesela bütçeyi tevzin, ima· tirse, halk gayri §UUri bir paniğe 
lat masraflarını azaltmak, harici düşer ve milli paradan firar baş· 
ticaret teskilatını düzeltmek, za· lar. Bu manasız tehlikeye zemin 
mana -ve ~zun uğraşmağa bakar. hazırlamamak en muvafıktır. ln
Milli paranın düşmekte olmasile giltere efkarı umumiyesi böyle 
tehaddüs eden vaziyetin ise za· bir ihtimale iyi hazırlanmış ola •· 
mana tahammüli\ yoktur .. Binaen- ğundan, en ufak bir paniğe mey· 
aleyh, derhal tesirini gösterecek dan vermeden, parasının h~rici 
müsekkin tedbirler alınır. Bu mü- kıymetini milli ihtiyacatınm ıcap 
sekkinlerin en hafifi, ve binnetice ettirdiği seviyeye inmekte serbest 

tiklere göre 932 seoesioııı 
üç aylık cet velin de nüfusurı 
dığı görülmektedir. Bu hiıı 
oin iktısadi buhranla kıt 1• 
a1Aka11 olduğu ye 
teeyyüt etmektedir. Bu 1 

şiddeti Avrupanın büyük 
1 

leketlerinde doğumun az•G 
na sebebiyet vermiştir. 
931 senesinin ilk üç aylık 
tıstık cetveline nisbeten bu 
doğum Almanyada yüıde 
italyada yüzde 5,9 ve ing uer 
yüzde 4,2 azalmıştır. Almı01' 
umumiyet itıbarile nlifuıu 0 

0 
dikkate alınu ıa 932 seoef 
bin kitide on altı doğutn 
bulmuştur ki ingıltere, A<JlJI 
ya, iıviçre ve iıkandinavy• 
kfımetlerıne nazaran pek 
derecede kalmıştar. Bunuol• 
raber A lman nüfusunda ) 
4,4 bir fazlehk vardır. iog 
de doğum adedi binkeşide 
nısbetini muhafaza etmekt 

Durakladı .. Kekeledi. Merakını 
büsbütün art ı: 

- Gel, ded im, sana bir yemek 
ısmarlıyayım .. Daha saat bir, dai
reler açılmamıştır .. 

lstemiye istemiye razı oldu. Fa
kat yemekte kendisinden bir şey 
kopartamadım.. Kahveye götür· 
düm. Zorladım. Nihyet anlath: 

- Bilirsin ki ben, fena bir ço
cuk değilim •. Simdiye kadar bir - , 
iş bulmak için baş vurmadık yeı· 
bırakmadım .. lki üç müsabakaya 
girdim., Sonılan suallere cevap 
verdim .. Fakat hep neticede baş· 
kalan kazanıyordu. Baktım ola
cak gibi değil. Ötekine berikine 
yalvar oldum. Hatta el, ayak öp
tüm, gene bir şey çıkmadı. 

Geniş bir nefes aldı ve bir idanı 
hükmü veren mahkeme reisi gibi, 
büyük bir teessürle: 

- Ben, dedi, şimdi artık dolan
dırıcı oldum. 
Aramızda sıkıntılı bir sükut ol· 

du. 

Enver, mektep arkadaşımdı ••• 
Hatta smıf:mızın birincisi idi. U
mumi harpte ikimiz de asker ol
muı, ayrılmıştık. Mütarekede, o· 
nun Anadoluya geçmiş olduğunu 
haber aldmı .. Filhakika kendisini 
bir aralık Ankarada. da görmüş· 
tüm .. Metin, cesur, ahlakı bütün 
bir çocuktu. 

- Enver, nasıl yapabiliyorsun 
bu işi?. 

Gözleri kin dolarak ce"·ap v~r
di: 

- Merak etme dolandırac:ı-" . ' gım kımseleri seçiyorum. Bu tıpki 
Bek~aşinin hikayesi gibi oluyor .. 
Ham ya, Bektatinin yirmi parası 
varmış da peYll,,ir ekmek almak 
istemiş, fırıncı yirmi paranın üs· 
tünü vermemi~ .. O da bakkala gi
dip peynir almı~, para i$tenilince 
" d'k ' d' l ver ı ya.,, ıye at attıktan son-

Sözünü tama!amadı. Bir daki· 
ka düşndü: 

- Sana, dedi, bulduğum usu· 
lün sırrını tamamen söylemedim .. 
Ana hattından bahsettim. Asıl 
böyle dolaba koyduğum kimseler, 
zenginlerin genç çocukları falan. 
Babaları, rezalet çıkmasın diye 
hemen parayı veriyorlar. 

- Her zaman muvaffak olu-
yor musun?. 

- Hayır. Fakat o zaman da, 
inatçılık edenlere iftira atıyor, re
zil ediyorum .• Mesela Fasafiso za
deyi tanırsın .. Pek de hasistir. A· 
yak diredi. Kendisinden istediğim 
yirmi lirayı vermem dedi. Ben de 
kepaze ettim. 

- Nasıl?. 
- Çok içer ya. Tuttum, kendi-

sinin bir akşam, Beyoğlunda sar
hoş olarak, sabaha karşı bir ba
ra geldiğini, orada da bir hayli i;· 
tiğini, fakat parası olmadığı için, 
patırdı çıkardığını, bar ıahibi ile 
kavga etmemesi için kendisine 
yirmi lira verdiğimi söyledim. 
Herkes "yapar!,, diye inandı .• 

Envere hayretle bakıyordum .•• 
Ondan korkmağa başlamıştım •. 
Her halde o da endişemi anladı .. 
Güldü: 

- Korkma, dedi, senin etin ne, 
butun ne?. Canını alacak değilim 
ya .•• • 

Sonra, tekrar müteessir, ayn· 
lırken: 

- Sakın, beni ayıplama! Ne 
yapayım, mecbur oldum .. 

Diye adliyenin yolunu tuttu. 

Bir esrarlıeş çırıl çıp· 
lak yakalandı! 

ra "hey Allahım sen bilirsin işi !.. 
On parayı f ırıncıdnn al, bakkala 
ver.,, demiş.. Tabii biliyorsun. 
işte ben de öyle yapıyorum. 

Tanınmış esrarkeşlerden Aziz, 
evvelki gece Gedikpaşada bir 
meyhanede fazlaca miktarda es· 
rar çekmiş, bufldan sonra soka· 
ğa çıkarak bağırıp çağmmya 
başlamıştır. 

Bu suretle ep'ce gezdikten son
ra cebindeki euar sigarasını 
tekrar ateşlemiş ve sokak orta· 

- Nasıl?. 
- Bir çok zenginler var .. Nasıl 

para kazandıkları malum. Gidip 
aleyhlerine, bana on, veya yirmi 
liri gibi az bir miktar borçları var 
mış gibi dava açıyorum, celp kes· 
tiriyorum.. Pek tabii bu adamlar 
şaşırıyorlar. "Borcumuz yok,, ve
ya "bu da nereden çıktı?.,, gibi 
söylenip duruyorlar.. O z::unan 
kendilerini buluyor ve: 

sında bunu da içmiştir. 
Kendini bilmiyecek kadar ser· 

sem olan Aziz, gene gazel söy
leyip gezerken ba-vanı:ı sıcaklığı 
k~rşısında (?ı ceketini, gömleği · 
nı, pantalonunu, nihayet bütün 
çamaşırlarını çıkarmış ve bir 
bahçe kenarına yatarak sızmışt r. 

Etraftan bu vaziyeti gören'er 
po ise haber vermişlerdir. Aıiz 
derhal yakalanarak karakola ge
tirilmiştir. 

Aziz yakalandığı zaman, hava 
çok sıcak olduğu için çıplak 
gezdiğini söv ' enı :ştir. 

Kaynar liU ile ölen çocuk 

Kasımpaşada büyük Pıyalede 
Yumuk sokağında 22 numaralı 

evde oturan Mehmedin evladı 
manevisi beş yaşlarında Tevfik 
oğlu Hasan dün şüpheli bir tarz· 
da ö müştür. 

Zabıta tnrafmdan yapı'an tah 

zararı en geç duyulanı, gümrükle- bırakabilmiştir. 
rin arttırılmasıdır .. Fakat bunun Memleketimizin süratle sına· 
teskin kabiliyeti de hafif olduğun- ileştirilmesi pek mühimdir. Para· 
dan yanına daha keskin bir ilaç mızı filan tarihteki iktısadi vazi· 
ola~ döviz ihracının men'i ve it· yetimize uygun olan harici kıy • 
halata tahsis olunan döviz mikta- metinde, muhafaza edeceğiz diye 
mn tahdidi ilave olunur. sınaileşmemizi durduracak mı • 

Avrupada nüfusları ten ak u.s• 
uyan milletler, ing liz, fr 
ve Avusturyalılardır, Po 
Romanya, Yugos avya gıbİ 
memleketlerinde bin kişide· 
JS doğum vardır. Rusyad• 
ğum binde 35 olduğuna 
doğumu en fazla olan men> 
telakki olunabılir. 

Bu da yetmeyince, ithalatın doğ yız? Acaba borçlanmızın taksiti· 
rudan doğruya nevi ve miktarla ni tehir harici kredimize hiç te- kilat ihracat eşyamızın "sta.Jl 

tahdidi, yani kontenjantman usu· sir etmiyor mu? . 
lü de yukarıki müsekkinlere ilave Paramızın harıci . ~.etinin 

1 bugünkü iktısadi vazıyetımıze uy o unur .. 
Bu müsekkinler iktısadi acılan makta serbest bırakılması ihraca· 

biraz uyuşturunca asıl yaraların tımızın bize olan kıymetini değiş· 
tedavisi de ihmal olunuyor. Ara· tirmeden ecnebi müşterilerimize 
da sırada i~itilen sızıltılar, ahlar, olan kıymetini ucuzlatacaktır. Bi· 
oflar, kafi miktarda müsekkin a· naenaleyh dünya piyasasında da· 
lınmadığna hamlolunuyor. ha iyi rekabet edebilmemiz çok 

Bir çok memleketlerin bu iktı· muhtemeldir. 
sadi afyonkeşliğe dadanmış ol- Yukarki fikirleri dermeyan 
ması afyonke~liğin faydalı oldu· etmekten maksadımız konten • 
ğuna delil addolunuyor. Biraz da· jan usulünün bir günde ilgaamı 
ha ihtiyathları bunun fenalığını görmek arzusu değildir. Fikri • 
kabul etmekle beraber herkes iktı· mizce, makine ve mevaddı ipti • 
sadi afyonkeşliği bırakmadıkça daiye kontenjandan istisna olun· 
yalnız kendilerinin bırakmasın· malıdır. Bu paramızın harici 
dan bir istifade etmiyeceklerini kıymetinde düşmiye bir temayül 
ileri sürüyorlar.. uyandıracaktır. Milli bütçe tev· 

Bu, kontenjan usulünü tatbik e· zin olundukça ve dahilde "infla· 
den, bütün memleketlerin halidh·. tion,, olmadıkça paramızın harici 

Memleketimizin ihtiyaçlarına kıymetindeki tahavvüllerin bir 
ve hususiyetlerine gelince: tehlike olmadığı kanaatindeyiz. 

ı) Memleketimizi sür' atla ama· Bu sukut bizden en çok mal alan· 
ileştirmek, lara kontenjan listemizde en 

2) Harice karşı olan borçları· çok yer vermekle kısmen azaltıla 
mızı ödemek, bilinir. Fakat asıl yapılması lazım 

3) Paramızın harici istikrarını olan ıey ihracatnmza dünya pi • 
muhafaza etmek, yasalarında iyi bir yer temin et • 

Telifi güç fakat imkansız ol- mektir. 
mıyan en mühim üç gayemizdir. ihracatımızın dünkü, bugünkü 
Bu gayelerin birinci ve ikincisi ve hatta yarınki meselesi: "Stan· 
ecnebi dövi:.dne karşı olan talebi dardisation,. ecnebi piyasaların • 
arttırır. Üçüncü ise, ecnebi dövi- da reklam ve istihbarat merkezle
zi için olan talebin (gözüken ve ri açmak ve tahmil • tahliye • ~e,• 
gözükmiyen) ihracatımızın bize kiyat işlerindeki teehhürleri kal 
temin ettiği döviz miktarından dınnak meselesidir. Bunları yap-

f 1 • tm • · mak o kadar azim ve fedakarlt • az asını tatmm e emeyı ıcap 

ettirir. Eğer ihracatımızın umum ğı istilzam eder ki şimdiye kadar 
kıymeti, şir.ndi olduğu gibi, dü· bunu başarmaktan ise muvakka
ıerse ergeç (Diğer ithalatımızla ten ıstıraplarımızı teskini tercih 

disation,, unu temin ve müt . 
etmelidir. Avni ve v,. ,,...:·--' 
te°şkilat bütün piyasalarda . 
lam ve istihbarat merkezler 
çarak derhal faaliyete geÇ 
dir. Ayni teşekkülün bir şub 
tahmil - tahliye • sevkiyat iti 
memleketin ihracat siyaseti 
tai nazarından mürakabe et 
dir. 

Bu teşkilat yapılıncıya 
kontenjan usulünü esas iti 
muhafaza etmek ihtimal laz 
Bu takdirde bile makine ve 

dai maddeleri serbes hır• 
muvafıktır. ihracatımızı d• 
hal tanzim etmemiz lazrmd 
racat teıkilatımız taazzu~ 
ken kontenjan listesini de t 
cen hafifletmeliyiz. Bund& 
miktarlar olmalıdır. Milli P . 
harici kıymetini müdafaa ;çı 
taya atılmı§ olan kontenj&fl 
lünün bir takım sanayiiıı 
kar teminine alet olmasın• 
ade olunmamalıdır. Kıyınetl 
olup ta beyhude kırtasiY 
yol açan maddeler de serbt 
rakılmalıdır~ 

Paramızın harici kıysı' 
dü.'\mesi harici borçlarınıızıı' 
ye~ini mutlaka güçleştirnı6 
catımızın mecmu kıymeti P 
zın düşmesi nispetinden f 
tınca, elimizde borçlarınııZ~ 
sitlerini ödemeğe kafi bit 
ge" olacaktIT. . . 

Kontenjan, paramızın 

kıymeti, ihracatımız .... ay11~. 
lenin üç cepheden görüI1 
Bu mesele harici muva:ıe 
meselesidir. Ve bu meseleı>İ,, 
bir surette halli de üç ceP 
birden bugünkü iktisadi "' 
mizin icap ettirdiği şekilde 
tirecek tedbirlerin alın'tJl&f 
tevakkıf tır. 

- "Beyefendi, diyor.ım, bana 
borcunuz yok omma, m :-hkemeye 
gelmeğe mecbursunuz. Biliyorsu· 
nuz ki, ekseriya davalar uzuyor .. 
Sıranız gelene kadar beklemeniz 
lazım .. Sonra, müdafaa yapmanız 
için ya bir sürü söz söylemt..niz 
veya bir avukat tutmanız icabe· 
der. Gününüzü kaybeder, üstelik 
sinirlenirsiniz. Belki de ahbapla· 
rımz duyar, sizin için "yahu on 
lira borcunu inlcnr etmiş,, derler. 
Malum ya, bir iş yalan da olsa, İ· 
nananlar bulunur .. Velhasıl, başı· 

kikatta çocuğun üzerine c!ört 
gün evvel kaynar su döküldü~ü 
anlasılmıştır. 

beraber) makine ve iptidai mad- etmi§izdir. İhracat teşkilatımızı 
deler ithalatını v~ borçlarımızın yapmayı ila nihaye tehir edeme-
taltsitlcrini de azaltmak lazım ge- yiz. Şimdiden tezi yok, bu iş~ 
lir. Burada haklı bir sual varittir: başlamalıyız. Mamulatın mono
Mademki bu üç gayenin üçü de pol tarafından satılması, istihsa· 
bu milletin gayeleridir, ni· lin de monopol eline geçmesi is • 
çin ilk ikisini üçüncünün te- tidadını gösterir. Binaenaleyh, ih 
mını yolunda kurban ede - racat işi ne hükumet, ne de husu· 
lim?. Acaba bu fedakarlık bu si monopol olmamalıdır. Hüku • 
üç gaye arasında daha müsavi met ve ticaret odalarının iştira -
bir surette taksim olunamaz mı? kile bir teşkilat yapılmalı, bu teş-
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Kahvenin bir elden mem
idaresi lekete ithal ve 

iktısat vekaletinden: 
1 - 2054 numaralı kanunla verilen saJAbiyete müsteniden 

nıeıl<ur kanunda yazılı maddelerden kahvenin aıağıda yazılı e111· 
lar dairesinde bir elden memlekete ithal ve idaresi hnkumetçe 
k•rarlathnlmışhr. 

2 - Bu husustaki teklifler ikinci kanunun onuncu günUne 
ktdar doğrudan doğruya iklısat vekaletine yapılmalıdır. 

3 - Bu teklifler vekaletçe teşkil olunacak bir komisyon ta· 
~afından tetkik edilerek icra vekilleri heyetine arzolunacaktır. 
ıhalenin İcra edilebilmesi için teklif sahiplerinin en müsait te1'Ufi 
Yıprnış o!makla beraber deruhte edecekl~ri iti emniyetle ifa 

edebilecek enliyet ve iktidarda bulunmaları da meırultur. Bu 
huıuıun takdirine ve yaptıkları teklife ve haiz oldukları ehliyet 
ve iktidara göre talipler araımda işin dilediğine ihalesine hllku· 
illet ıerbesttir. 

4 - Teklıfler Türkiyenin bütün kahve ihtiyacını tatmin ede· 
Ctk mahiyette olacak ve piyasa için her hangi bir darhğı mücip 
01rnıvacak surette istok bulundurulacaktır. istok miktarı ikhsat 
Vtkaletile müştereken tespit olunacaktır. 

·ı ürkiyeye Hhel o!unacak kahvelerin bedelleri alakadarın nam 
·~ hesabına olarak milli bir bankada bloke edilecektir. Bu para 
kbcak altmcı .~adde~e yazılı olduğu veçhile sarfediJecek ve 
•hve mukabıhnde hıç bir suretle döviz verilmiyecektir. 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde memleket 
lllabsulat ve lllamulltından muadil kıymette efyanm ihracı ve 
Satılması mecburidir. 

Hu mecburiyet, Türk mahsulat ve mamulihnm kahvenin 
menşei olan memlekete veya Türkiye eşyasına henUz pazar 
olmayan memleketlere ihracı ve satılmaaı suretile ifa o!unabile· 
ceği gibi hükumetçe takas t:şyası arasına ithal edilen TOrk 
rnahsulabna ve mamulltına iliveten ikt111t vekAletince ileride 
ter,sip olunacak diğer eşyanın ve zeytin ile zeytin yaiının her 
••angı bir cemlekete ihracı ve satılması suretile dahi ifa 
o!unabilir. 

Ancak kahvenin menşei o'.an memlekete veya Türkiye eşya· 
ıana henüz pazar olmıyan memleketlere ihraç ve satış ıuretile 
'uku bulacak teklifler dokuzuncu madde mucibin~e tercıh sebe
bi olacaktır . 
b 7 - Memlekete ithal edilecek kabvele:, memleket dahilinde 
t ey••lmilel fiat ve tnmUllere göre toptancı tııcçarlara 1at.lıcak-
1r. Satışın l:tbümelin göstereceği bir teşekkül tarafından yapıl
lbası hususlara da görOşlilebUir. 

Tekt:f!erde, beynelmilel teamüle göre tesbit o!uoıcak fiata 
he nisbctte ıam yapılınık jatenildıği dahi vazibın g6ıterilmelidir. 

8 - Hükümetçe mü1ait telakki olunan teklifler karıısında 
Uzen müddet için dahi bağlandıbilir. 

9 - iktısat Veka!eti, bu esaslar dahilinde akte<liJecek mu· 
kayelename hükümlerinin tatbikatını dilediği gibi l(ontrol ettir· 
me1< hıklunı haf zdir. 

l O - Aşağıda yazılı hususlar tercih sebepleri olarak kabul 
edilmiştir. 

a - ithal edilen kahve bedellerinin tediyeıinde gösterilecek 
tea'ıilat ve kredi. 

JJ - Muadil kıymette Türk mahıul&hmn altıncı madde mu
cibince kahvenin menıei olan memlekete veya Türk tfyasına 
henüz pazar olmıyan memleketlere ibr1ç ve ıahlmuı. 

11 - Beynelmilel pi911a teamüllerine gare hareket olunma· 
tnası veya bu piyan fiatlarmdan fula fiıtla 11tı, yapılması ve 
Yahut her bengi bir sebep ve suretle mukavele ahklmına riayet 

Cdilmemtsi b:-ıllerinde tarafeyn arasında taha ddUı edecek ihtilaf 
hakem vasıtasile halledilecek ve üçüncU hikl'm lıtınbul ticaret 
Odası reisi tarlfından intihap o:unacaktır. 

12 - Taliplerin, tekliflerine iktıaat ve~Alet'nce mık bul ve 
muteber bir banka teminatı rapteylemeleri şarttır. Bu teminatın 
llıiktarı teklif yapı'uken 2.ııari 50,000 Türk lirası ve mukavele 
nktedilırl<en aıgart 200,000 Türk lirasıdır. 

Tesis tarihi: 1888 
Sermayesi : Tamamen tediye edilmlı 

30. 000. 000 Frank 
TUrktyedekl Şubeleri: 

Galata • lstanbul • lzmir. Sanısun 
Mersin • Adana 

Yunantstandakl Şubeleri : 
SeU\nlk. Atine. Kovttlo. Pire 

Her cinı 
icarı. 

VAKiT 

K 

VATAN 
ısvi!.~~~vel PAZAR 
günü akşamı Sirkeci'den hare· 
lcetle ( Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun ,Trab
zon , SUrmene ve Rize ) ye 

aıimet ve avdet edecektir. 

Faıla tafsilat için Sirkeci 
Y clkenci Hanındaki acentıılı
aına müracaat. Tel: 21515 

Savıfa 11 

PARA --J'ERVET 
KUM&ARADAN: 
· · · ~GAR 

• 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
'------------~-Bir sen\!de idarede teraküm edecek kırpınh kağıtların yapı• 

lan mllıayedesinde tonu 31 Jiradan talibi uhtesinde kalmııtır. 

q0 25 den aşağı olmamak üzere artırmak isteyenlerin 19-12-932 

tarihine müsadlf Pazartesi gUnli saat 14 de Haydarpaşa mağaza• 
aına muracaatları. (66391 

KARYOLA'c mıfünıeş)·a 121/ Jı·raya 
fahrlka sı 2 

Sirkeci EbU11uut caddesi Tel. 22652 

Uke 
karyola 

1 
<.'ucu~. l\t>snı ı:. Kcmu lı, .\ merlkan slsıcm l çelik ) nylı, beyaz IAke 'e muhtelif renk· 
im le knryol:ı l:ır hastane ıınıeliyaı odaları ınal :ı: ernclcrl ucuz llııtlıı ı:aıılır. ller türlü 

I.·=='==: lllçü)·e ~füe sip:ı r i ş dııhi kabul edilir, !·
0

abrlk11cl11 'e fmlnönü, Selftnik Bon-
mar$eal ve Yeril Mallar Padırındo da aynı fünln stıtı ! ır. 

ı~----......... -~~~~~, J ltt. Mr. Kumandanbiı Satmalma kom. ilanları 
ı: il Hava kıtaatı ihtiyacı içln beş yüz to :ı benzin k apalı zarfla 

· :.:mn::::::mı::::::::mmınu:::::::mım:::::::H münakasası Anlıcarac{a Hava sahnalnıa kom· svo•m ııda 18· 12· 932 

iıtanbul evkaf müdüriyetinden: 

Babüssüade ağası tosnevi ak· 
hiaarii Ahmet aga vakfının icarei 
vahideli akaretindcn bulunan 
Beyoğlunda gilıvni ıo'cağındo 
11 mükerrer r.umaralı otelile 
tahtında kAin bodtum ve ayaa· 
paşnda Yahya Çe:cbi mahalle
s '. ndc ncı çeşme soknğında 18 
20 numaralı ve beş kattan iba· 
ret Ahmet ağa apartımar.ının 
bir buçuk sene müddetle beher 
kah ayrı ayrı kiraya verılmck 
üzere 2 kAnun evvel 932 tarihin· 
den itibaren 24 kanunevvel tarİ· 
hine kıtdar yirmi gün müddetle 
müzayedeye vaıedılm .ştır. Tallp 

tarihinde ve saati muayyeninde icra edilecektir. Taliplerin evsaf 
ve şeraiti anlam~k üzere Ankaradaki me1k<ir l< omiıırona mUra· 
caatları. (305) (6ı69ı 

Yüksek Mühendis meJctebi mü
bayaat kom1syonu riyasetinden: 

Mektep talebesi için lürnm göriilcn 1 2~ 6) ç.ft isk arpin a!enl 
münelu:ı&aya vazedilmiştir. Miinnknassı 27 12-932 tarihine müsa• 
dif sa ~ ı gllnii saat (14) tc 1cra ed ;Jı: ce kt r . T altple r bu husuıtaki 
şartnameyi görme!< i'zere her za ın:rn mektt p ıd a ı esine mil raca· 
atları \'~ müıı~kasadan mukaddem temin :ıt akçel~rini mektep 
vezn~sine ~· atırn· aları ilan o unur. 16420) 

tı uınımm ıı onummtnımıuıuııınn .nu111ınıımı1ttıumnmmi1lmnuı1tıfl n mm ı wı u ıttunı ttt• ~· • '"' 11 ı ı :ı 111 u un lU ı u m nu ıamı uıb 

o'anlarrn yüzde yedı buçu:~ pey 1 e~v .:: I Y3! CU 'll<a rı csı günü saat 
nkçe!erini müstashiben çemberlı on l>eşe k :-dar evkaf müdüriyeti 
taeda mülhak nkıflır idarnine cnc\imcni ir•artıı ' ue mUr1cıat 

ve yevma H.a c o ! aıı '.l4 l.auuıı · eyl cır.clcri ıllıı o unur. t5671) 
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ulı anınız sümnüzu artıra 
ocuk,ar ıq ~ emiklerin' 

kuvvetlen~irir 
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ulisası Malt 
Süt 

Veren 
Annelere Fosfat 
Doktorlar 

Doktor Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadm hastalıklıın mütehassısı 
Muayene : 10 - 12 Ortakby, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu. lstiklril caddesi No• 193 

(Opera sineması kar§ısı) 
Tel. 1060 - 4,2221 

Doktor 

A. Horhoruni 
Be\ l)j!;lu mc ıtcp sokağındaki mu-

Gün kaldı 

Yeri 
aycnehar.c-ıni tcmamen kapamı~tır M il 
Emınoniındc \ 'aldc kıraathanc;; i )a a a• 
nındaki ınıı:ı\ enchanesinde ha calarını A 

1-~-:ıb-rı-ht-an_a_ı..:~_am_a._ka-d-ar_b_i_zz_.aı_ı_ed_a_' i .. !, Pazal'IDda eder. Telefon 241 ,~ I 

Doktor 

Hüyü~ Ucuzlu~ 
Ar is t i di 

Mua.ycneh rı si : EminonUndc Eminönü 
Han üçüncü kat numara s 

Doktor 

Emi n Şük rü 

HEUiYE 
ELEKTR\K ~ ! ·-· -ı 

İ~H 8 1JL0UM ! 1 

TOZLLll[)(" N( ı.AtıAllNA? il\)
0 

.. İl 1 

[l[t<TRIMI ~İ l!. ÜTÜ! OU.~11'1 P· 
MA~llt ?Al\l l'l lı>.l\ıM ARı'I '< ~llH4 
~ITlC I NIN (l ıPIDI H;>AA? OLN•YAC.,111 

5EV C.IL İ KOCA"6ıM 8ı>.NA0U 
E~E,.,TltlK :) ul>ÜKuESINl ,·EP.Htl\ 
Nl: i vi SıR fitdRl ••. Af\Tllı Hil'1E · 
CIDCl'f l/AtC.C~l'tEKLC !>lt<llH l~A 
l.C. IV,MIY"'AC:111 

~~! &ı>.IA ' S ı ll. $Ay 
><.uıu.ır MA ALl fi ! . 

lA.ıtOEAIM I(• et~ 1\1.ŞIY I e~ı.T IYM\ 
~Tlll't •• HAITA l,L Tı 1< İŞIY1.. Z.11\A 
6tı.IOE Tu\IAllT O• AM ı\ IN l\EJllD\tll 
Hf01Yf ETrı<'.11'1 Sv l(AVN4TMı>.'C.A 
'14•4Sul ELV<Tl\llt~ı GIİIWMOEN PU< 
"1 fl'! 1"UNVot \., _ ___,=---

• 
Dahili tıastaııkıar mUtehilSsısı 

lstanbul Sultanmahmut türbesi, B:ıtıı 
a.u caddesf, No. 10. Telefon muayeneha 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
"Her gün oğleden sonra saat u-ıs .. 

istifade ediniz 
lstanbul 
Bahçekapı 

Beyoğlu 
istiklal caddesi 

6 ila 12 itY VERESiYE 
Uroıoa • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Bobrck, mesane ve idrar yolu 

tıastaııkları aıiltehasslBl 

Muayenehane: Tt.irbc, Mahmudiye cad 
dest No. 10. Telefon 22622 

Dokto r 

Kapikyan 
\lua) enchane i ırkeci i\luradİ\ e 
cadde~ı \ o 2o Tel • 21077 l~ta ·ıb.u 

Operatör - Urolog d o k tor 

Mehmet AJi 
lclnr ~ollıırı ha u!ılUarı nıtıteha!il>ı ı.ı 
Em.!nonU (Sabık Karaknş) banma 
nakletmıştır. Cumadan maada her gün 

hastaı:ı:rıı ı kabul ve tedavi eder 

Doktor 

Hafız Ce mal 
1 >ahıli ha talıklar mtitehaı;ı;ısı 

IJl\anrnlu :\o l l8 Telelon 222398 
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Deniz levazım satınalma 
komisyonundan: 

1 ~00 Ton Rekompoze kömürü: Kapah zarf ile münakasası: 
2kiounusani 933 pazartesi gü
nü saat 11 de. 

40 Ton Benzin 

3000 Ton kazan mayii mahruku: 

Kapalı zarf ile münakasası: 
2 kanunusani 933 pazarteıi 
günü saat 14 te. 
Kapalı zari ile münakasası: 
2· 1-933 pazartesi rünü saat 
15 te. 

Deniz ~ uvvetleri ihtiyacı için Jüzumu olan vukarda cins ve mik· 
tarı yazıla malzemenin kapalı zarf ile münakasası hizasındaki gün 
ve saatte yapı a cağmdan şartnamelerini istiyenlerin her gün ve 
vermiye talip olacakların da teminatı makbuzlariyle birlikte mü· 
nakasa gün ve saatinde Kasımpatada deniz levazım satınalma 

. l> omı syonuna müracaatları . (6483) 
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Kumbara, bütün bir istikbal' dir 

iktisat Tasarruf ve 
nazariyat yalnız 

ire değil 

··· irkumbara a arak 
Para biriktirmekle 
öğrenilir ... ••• 

1 ürkz_ve lş Bankasz 1 
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5ATiE 
En mükemmel ve en müntahap çeşitli 

BAK ER 
MAG A Z ALAR I 

halihazırda her yerden ucuz ve yalnız 
eyi mal satan müessesedir. 

Beyoğ!unun en muhteşem 

Oyuncak Sergisi 

MSAN l'iUVVET ŞURUBU 

.A.. 
Zatı umumi, kansızlık, romatizma, damar, 
sıraca, kemik, sinir, verem, ademi iktidar 

hastalıklarında tesirat ı şifaiyesi mücerreptir. 

Tenzilatlı Satış 

Tasarruf 1 lnftısı münase:bctile fabrı ı o tenzilAtlıı satı l ıca~ırı~ 
kamız mamulaunın vüzde muhterem müşterıle 

rinc arZC) !er 'Sirkecı Ehus~uut Caddesinde Knr\'ola ve maden Eş,·ı fabrilctS' 
Satı, yerleri : 
Fn.ıı ık. l';nwıönüııdc Sel:inik Bonın .. r:;;t-Sı . lst . nbuı 'c Beyoğlu lstıklAI cadde5•' 111••• de Yerli Mallar Pazarı Kadı köy iskclcsınde Calip Uey ... 11111" 


