
Anlerikanın alacakları 
Oa bir Avrupa devletinden alacağı 
olan 123 milyondan şimdiye kadar 

89 milyonunu aldı 

ransada kabine buhranı 
eklif edilenler tarafından bir çok 

üzakerelerden sonra da kabine 
hali teşkil edilemedi 
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Hususi Mektepler 
Türkiyede umumi maarife 

hizmet eden iki türlü mektep var· 
dtt. Bunlardan bir kısmı umumi 
tnektepler dediğimiz ve devlet 
bütçcsile idare olunan mektep· 
ferdir. Vilayetlerin idare etmekte 
0 lduklan ilkmektepler ve muhte • 
lif daire bütçelerinin masraflarım 
tiiklendikleri mektepler umumi 
tnektepelrdir. 

Umumi mekteplerden başka 
bir de hususi mekteplerimiz var -
dır. T etkilitı esasiye kanununun 
bir maddesinde "HükUmetin ne
laret ve mürakabesi altında ve 
kanun dairesinde her türlü tedri
•at serbesttir,, denilmektedir. Bu 
•ehepledir ki Türkiye'de Teşkila
tı ''~iye kanununun bu hükmü 
dairesinde her vatandaş mektep 
~ahilir ve tedrisatta bulunabilir. 

Umumi terbiyenin esas hatla 
tını çizmek elbette devletin hak
kı ve vazifesidir. Devlet vatan· 
daşların nasıl yetiştirilmesi icap 
edeceğini tayin eder. Mesela bir 
ilkmektepten en aşağı şu malU.
ınatı istiyebildiği gibi bir ferdin 
ti.irk vatandaşı olarak yeti~ebil
ınesi için de bir ltültür haddi ta
Jin eder. Devlet, koyduğu bu e· 
ıatıları, açılacak her mektepte a
rıyacağı gibi umumi adaba, sıh· 
hate muhalif tedrisat ve terbiye
Ye de miisaade edemez. Bunlar 
nevletin her türlü hususi tedris 

\i~•aeselerinde ar1yacağı şartl !'· 

'"· 
Çocuk, ana ve babanın oldu· 

ğundan daha ziyade Devletin u • 
rnumi velayeti altındadır. Türk 
kanunu medenisi bu vadide ana 
Ve babaya bazı vazifeler de yük
lemi, bulunmaktadır. Tetkilatı e
sasiye kanununda "İptidai tahsil 
bütün Türkler için mecburi, dev
let mekteplerinde meccanidir,, 
maddesi devletin tahsil mesele· 
•inde velayetini teyit etmekle be· 
ra.ber devletten ba§ka fertlerin 
de ilk tahsil müesseseleri açabi· 
leceklerine i§aret etmektedir. 

Devlet bu velayetini tedris ve 
lerbiyenin umumi esaslarını teı
bit etmek, ve her türlü hususi 
tbüesseselerde murakabe hakkı • 
tıı kullanmak suretile gösterir. 
bevletin yüksek murakabesinden 
hiçbir müessese kurtulamıyacağı 
tibi devletin terbiye ve tedris va
ıif esinden bir kısmını deruhte '?t · 
ttıit olan hususi mektepler de bu 
ttıtirakabeden kurtulamaz. 
. Bizdeki Türk hususi mekteple· 

li Yalnız ana hatları itibarile de
iil müfredat programları ve ida
re ~rzları noktasından da pek 
'ı farklarla resmi mekteplerin 

Na. A. 
(Alt taralı ı nd sayıfada) 

a * ~ . uıun 4üncU sayfada .................................... 
Eskt ricalin 

Yatakhanesi: 
~ 

Ayan 
Ptteclisi 

f'ııı1111111ııııı111111ııııı11111ııı11ıı1111111ııın111111ııııııı11111ıııııı11111 ııınıııııııııııııııı 111 ııııııııı 111 11ııııı111111ııı111111ııııııııı11 11111ııııııı11111ııı' 

) ~.!~~~ ... ~~~~~.~!! ... ~~~~ .. ~ .. ~.~.!~~.ı.~!~ ... ~.~!~~.ı~~ ... ~~~~~ ... ~~.~~.~.~!~~ \ 

~Hakikatin yüzü kendini j 
1 göstermiye başladı: ı 
= Son haberler, Mısır gazetelerinde dost- = 
( luğumuzu bozacak bir hadise olmudığın- ) 
f dan bahsedlldiğl yolundadır ~ 

( fesM::seles~ü;i:=·~~~:~ dy:·:~:~.ğ~:: ~·~-. j 
g ya çıkartılan hadıse Reisi cüm buru mu ıun ~ 
~ üzerine verdiği nota· Mısır elçisine hususi ~ 
~ ya hükiimetimizce ve· bir iltifabnm bile böy- ~ 
~ rilen cevabın bu güo le asıl ve mahiyeti· ~ 
~ ~ısır bül; um etine ve· ni değiştiren neşri ya- ~ 
i_== ıi m iş o' ması hesıı p ve ta ötedenberı dost!- ==-~ 

tahmin ediliyor. Evvel- uğumuzun her fırsatta 
: ce ya1dığım1z gibi ce· tezahürünü gözden } 
~ vabımızı götüren pos· •&h•r t: st.h rlmiz kaçırmamış olması Ji· ~ 
~ tayı, geçen sah günü Muhittin Paşa zım gelen Mısır hükfı · ~ 
i lstaobuıdan ayrılan Seyr sefa· metinin kapılmış olması nihayet ~ 
~ in v~puru nakletmekte olduğu çoı< sürmeyecek b ir yanlı~ an ~- ~ 
g ı çin, bu vapurun bu -dd t ma devrinden sonra, denılebilır ~ 
~ mu e ki arzu edılmeye değer bir vesi 'e § 
~ içinde iskenderiyeye, postanın olmasa da gene Türk-Mısır dost· ~ 
~ da Kahireye vardığına ihti· tuğunu kökleştnmekle bitecektir g 
g ma' verilmektedir. (Devamı 9 uncu sayıfada) ~ 
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· caret Odası 
jrk defa top'andı; Murahhaslar gidiyoı··· 
lar, yal z idare heye i _lop ~acak •• 

Ba1kan Ticaret atlasının dt!nkd içtimaı 

Balkan ticaret odası meclisi 
dün sabah ticaret odasında ilk 
içtimaını yapmıt tır. Muvakkat re
isliğe Nemlizade Mithat bey inti· 
hap edilmiş ve Mithat Bey Bal
kan devletleri arasındaki dostluk· 
tan bahsetmiş, Balkan ticaret o -
dası teşkilinin bu dostluğu takvi· 
ye edeceğini anlatmı§tır. 

Bundan sonra nizamnamenin tadili için 
Arnavutluk heyetinden M. Perlklis Hançrı
pulo, Bulgar heyetinden Yankopeef, Yunan 
heyetinden Dlmitrakopulo, Romen heyeUn
den M. Manesko, Sırp heyetinden M. Mi
ıoş, Türk heyetinden Nemlizade Mitho.t bey 
scçilml§lerdir. 

* Yarınki sayımızda: ..................................... 
Mahut Arap 

izzet 

Garip 
birfikir 

MUteaklbcn idare heyeU Jntibabma ge
çilmiş reJsıtğe :-<emllzade lWthat, ikinci 
relsliklere M. Mancsko, ?ııl. Miloş, umum! 
ke.Upilğe M. Yankopeef, veznedarlığa M. 
Dimltrakopulo, hukuk müşavirliği.ne M. An 
çepulo seçllml§lerdir. 

Celse on ikide tatil edilmiş, murahhas
lar Tokatıiyanda şerefierine verilen ziya • 
fette hazır bulunmuşlardır. Kırk kişilik 

olan ziyafette Balkan devletleri konsolos~ 
ları, vali muavini, ticaret odası erka.nı da 
davet edllmf§lcrdi. 

Saat üçte nizcunname heyeti 
de toplanmış, odanın dahili ni • 
zamnamesini hazırlamıştır. 

Nizamname encümeni bu top
lanmanın her sene yapılmasını 
muvafık görmüştür. Saat beşte 

meclis tekrar toplanmış hazırla .. 
nan dahili nizamnameyi tasdik e
derek dağılmı§tır. Sırp murah
hasları içtimadan çıktıktan sonra 
hemen trene binerek memleketle
rine gitmişlerdir. Diğer murahhas 
lar da bugün gideceklerdir. Yal· 
nız Balkan ticaret odası idare 
heyeti azaları daimi surette ls
tanbulda kalacaklar ve on beş 

günde bir toplanarak Balkan dev 
Jetleri arasındaki ticari münase -
batın inkişafı etrafında kararlar 
vereceklerdir. 

20 sığır 130 lira ................................................ 

3,5 kuruşa 
satılırken 

pa amut 
et fiatı 

Lüleburgaz, Babaeski gibi yer erle 
Istanbul aras. nda karlı iş er 

BahsettiAimiz kUçUk, fakat klrh işin sahası 

Bahk ve et bu sene çok ucuz... kediler biJe yüzlerine bak· 
öyle ki sabahtan akşama kadar mıyorlar. Vakıa etler balıklar 
mahalle aralarında çifti üç bu· kadar ucul değilse de geçen 
çuğa satılan palamutların artık (Alt tarafı 2 nci sayıl ada) 

Bir yobaz 
Bursada, hutpe esna
sında hezeyanJarda 

bulundu 
Bursa, 17 (Hususi muhabiri· 

mizden, telefonla) - Dün Ulu ca
mide cuma namazı kılınacağı sı
rada hutbeye çıkan urgancı Hafız 
Tevfik hiç münasebeti yokken sö
zü Türkçe ezan bahsine intikal et
tirmiş, ezanın Türkçe okunması 
caiz olmadığını söyliyerek kara 
cahilliğini göstermiştir. 

Camide bulunanlar hatibin bu 
cür' etini hayret ve nefretle karşı· 

lıyarak hafızın cehlini yüzüne 
vurup Türkçe ezan istediklerini 
söylemi§, bir kısmı da böyle hati
bin cumasında bulunmaktansa ca
mii tereketmeyi üstün görmüştür • 

Bunlardan bir çoğu da Bursa 
gazete idarehanelerine giderek 
hadiseyi anlatmışlar ve bu cür'et
karın en şiddetli cezaya çarpılma· 
aını beklediklerini söylemişlerdir •• 

işe polis ve adliye vaz'ı yet et· 
mit, hatibin bu sabah ifadesi alın
mıştır. Hadise memlekette nefret 
ve lanetle kartılanmıştır. 

Kimlerdir, ne kazanırlar? 
··-······························ .. ·········· .. 

KEMENÇECi 

ALEKO Ef. 
Bir 11.henkte Bavram ZtJ.de 
kendı•ine 5000 lira gön

dermiş ama •.• 

«"emençeci Aleko Ef. 

Kemençeci leko Efendi ile udi 
ve piyanist Y orgi Efendi pıyasa· 
nın en meşhur simalarındandır• 

(Devamı 9 uncu sayıfada) 

Fotoğrafçı - Ağzınızı kapar mısınız efendim? 
Yeni zengin-Hayır •• Resimde altın dişlerim de sıörünaiin. 



Sayıfa 2 

Hususi mektepler 
( Başmakelemizden devam) 

hemen aynidir. Hususi mekteple
rimiz bu vaziyetleri dolayısile 

Maarif vekaletinin resmi mektep 
teşkilatlarını adeta genişletmiş 

oluyorlar. Bunun dıtında hususi 
mekteplerin bir de terbiye ve 
tedrisatın keyfiyet itibarile teka
mülüne yardım etmek rolü vardır 
ki bunu bugün yapan hususi mek
teplerimiz yok gibidir. 

Hususi mekteplerin bu yold; 
yaptıkları hizmeti işaret edebil -
mek üzere bugün bizim reımi 

mektep hayatımıza da girmekte 
olan Decroly metodunun kıso. bir 
tarihini vereyim: 

Bu metot - ki terbiye ve ted· 
riste alaka merkezleri bulmak • 
tır - bu yıl ölen Dr. Decroly'nin 
Brükıel'de Ermitaj mektebinde 
tecrübe ederek tamimine muvaf· 
fak olduğu bir terbiye usulüdür. 

Ermitaj mektebi küçük fakir 
bir mektepti. Dr. Decr:ly, bu 
mektepte gayritabii çocuklara ta
~ii usulleri tatbik etti. Fakat hiç 
de iyi neticeler almayınca gayri· 
tabiiler için batka uıulJer aradı, 
ve buldu. 

1907 de Brüksel'de bazı dok· 
torlar ve münevverler Decroly'ye 
müracaat ettiler: Mademki ıen 
usullerinde gayritabii çocukların 
terbiyesinde muvaffak oldun, 
usullerini tabii çocuklar üzerinde 
de tatbik et, çocuklarımızı ıana 
tevdi edeceğiz, dediler .. 1907 de 
mektep tabii çocuklara da kapısı• 
nı açtı, 15 çocukla İ§e ba§ladı. 
Bu aün talebeıi miktarı 240 ı bul· 
mu, tur; ve birçok resmi mektep
ler de hu uıulü tatbike ba,Iamış· 
tır. · 

Şu halde bir hususi mektep &İs· 
temi esas itibarile devletin terbi· 
yede umumi gayelerine uymak ve 
onun murakabesini kabul etmek 
§artile iki maksada hizmet edebi· 
lir: 

1 - Memlekette rea.mi mek· 
tep adedi kafi gelmediği için hu· 
ausi mektepler reımi mekteplerin 
meaaisine ittirak eder. 

2 - Ter biye ve tedris tarzla • 
rında bazı yeni görüıleri tntbik 
ederek pedaaoji hareketinde te-

Emlak Bankası 
Faiz miktarını indirdi ve 

taksit müddetlerini uzattı 

ANKARA, (Huıusi) - Em. 
lak ve eytam bankası heyeti u • 
mumiyesi banka nizamnamesinin 
bazı maddelerinin tadili hakkın • 
da hissedarlar tarafından vakl 
teklifleri müzakere için top· 
lanmıştır. 

Kabul edilen bu tadilata söre; 
hamiline muharrer hiue senetleri 
tedavül ve temliklerindeki kolay 
lık dolayısile daha ziyade rağbet 
görmekte olduklarından banka • 
nın (A) ve (B) seriıini hisae se· 
netlerinin hamiline muharrer ol -
ması; 

2 - lnıa edilmiş binalarla bi
na inta edilmek ıartiyle analar 
üzerine yapılmakta olan ikrazat 
vadeleri araımda büyük farkın 
kaldırılarak her iki nevi ikrazat 
vadesinin 15 sene olarak kabulü, 

3 - Devlet veya devlete mer· 
but müesacselerce meydana geti· 
rilccek in9aatı hükumetin kefale~ 
ti ve inıaatın terbini mukabilinde 
bedellerinin tamaı:ıına kadar ik· 
razatta bulunulması, 

4 - Banka idare mecliıinin 
altı azadan teşekkülü. 

içtimada maliye vekaletini 
temsil etmekte olan muamelatı 

naktiye müdürü Sırrı bey cebri 
müzayedeler neticesinde banka • 
ya intikal eden emlakin sahiple • 
rine istikraz edilen reıülmal ile 
bunun faiz, komisyon ve masari· 
fi sairesinden tahsil edilemiyen 
mütebaki banka matlnbatınm 
mektubunu tamamen teaeyyün et 
meleri ıartiyle bu emlakin ilk sa· 
hiplerine ret ve ifrağı, yüzde on 
buçuğa indirilmiş olan faizin ban 
ka umumi muamelatı üzerinde i· 
yi tesir icra ettiği anlaşıldığından 
faiz miktarının yüzde 9 buçuğa 
indirilmesi için banka idare mec· 
lisi ve umum müdürlüğünce la • 
zımgelen tedbirlerin alınması te • 
mennisinde bulunmuıtur. 

Bu temennilere tahakuk et • 
miş na ... ı-ri P. hL\ldab'lir. 

ıir yapar. B. M. Meclisinde 
&unlar, 1915 hususi mektepler 

1• Ankara, 17 (A.A.) - B. Millet 
ta ımatnameıinin "Masrafları 
f Meclisi bugün reis vekili Ho.ıan 
ertler tarafından ve hükumetçe 

Beyin riya.setinde toplanmışsa da 
tanınmış Türkiyeli cemaat ve cc • müzakere edilecek madde bulun· 
miyet ve tirketler canibinden te· 

. madığından perşembe günü içti• 
mın olunarak açılan mektepler • 

ma etmek üzere dağılmııtır. 
dir.,, diye tarif ettiği hususi mek- I============== 
teplerin terbiyevi faaliyetleridir. 
Ancak bu mekteplerin bir de ti• 
cari cepheleri vardır. yani bu 
~ektepler memleket maarifine 
hır hizmet yapmakla beraber a • 

çan fertlerin veya şirketlerin bir 
de ticarethanesidirler. Bazı fert
ler veyn fjirketler hu mektepler 
için bir ıeı l laye koymuşlardır. 
Bu sermayenin tehlikeye düşme • 
meıine ve hu ıermayenin hiç ol • 

mazsa normal faizini getiı'meıin4 
istemiye ve bunun için de çalı~ı· 
ya hakları vardır. Bir eczane, bir 
sıhhat yurdu memleketin sıhhati
ne hizmet eder. Fakat diğer taraf
tan da bir ticarethanedir. Bu mü-

esseıelerin umumi sihhat bakı
mından mürakabeıi ve açılırnası 
nasıl bazı kayit ve §artlara bağlı 
ise huıusi mektepler için de böyM 
]edir. Ancak itin diğer bir cephe
si de bunların hususi sermayeler· 
l açılmıf müeueseler olmasıdır. 
B sebeple huıusi bir mektep açm:k ye yaşatmak için dökülm~ı 

. h kkıru vermek la· 
•erma>:enın a 

zımdır. 
Ticaret i9inin nezaketi malum

dur. Sermaye tutunabilmek içiıı 
ıağlam zemin iıter. Husuıi mek· 
teplere dökülebilecek nermaye 
yi de ancak bu mekteplerin açıl· 
ma, ç.alııma, ve teftit vaziyctlel'i· 
ni iyice teıbit edecek bir nizam· 
name tatmin edebilir. . 

Sanayiciler elinde bir teşviki 
sanayi kanunu nasıl bir istinat· 
gah ise hususi mekteplerin tutu· 
?~bilmesi ve inki~af edebilmesi 
ıçın de muayyen esasları ihtiva 
eden inı;icamlı ve vaziyetlerini i· 
Y_ice tayin eden bir kaideye hu~u
sı mekteplerimizin de ihtiyaçları 
çoktur. Bu mektepler yo.lnız birer 
talim müesaenesinden ibaret olsa
lardı günün ihtiyacına göre veri -
lecek emirlerin zart:.rle.rı cok ol
n ıyabilirdi. Fakat onların-bir de 
ticari mahiyetleri gözününe alı
nırsa. bu türlü emirlerden ne ka
dar çok müteessir olabilecekleı·i
ni kestirmek güç değildir. 

Na. A. 

VAKiT 

VAK 1 T' ın Hususi Telgrafları 
--=---~ .._.. ~ ~· .-. - - -
Cenup viliyetlerimizde 
Yeni liseler açılması için maarif ve

kaleti bir layıha hazırladı 
Ankara, 17 (Hususi) - Adaoadan ınada diğer cenup vila

yetlerimizde lise bulunmaması dolayısile talebe orta mekt,pleri bi· 
tirdikten sonra tahsillerine devam edemiyorlardı. 

Bunu nazarı dikkate alan maarif vekaleti cenup vilayetlerindeki 
baıı orta mektepleri Jiıe haline 2'etirmek için bir liyiha hozırlava· 
rak meclise verdi. Bu mekteplere tayin edilecek maallimlerin listesi 
Jayıhaya bağlıdır. Listeye göre, yedinci dereceden ellişer lira 
maath beş, ıekiıinci dereceden kırk beşer lira maaşh beş, duirnzuncu 
dereceden k1rkar lira maaşlı dokuı, yedinci dereceden yirmi beter 
lira maatla on iki muallim bu liselere tayin edileceklerdir. 

Telefon Ücretlerinin fazlalığı devlet 
şurasında tetkik ediliyor 

Ankara, 17 ( Hususi ) - lstanbul telefon şirketinin ücretleri· 
nin indiriJmemesi alakadar dairelerin nazarı dikkatini cel betmiş
tir. Bu hususta posta umum müdürü Fahri Bey bana tunları 
söyledi: 

- İstanbul telefon şirketiJe aramızda noktai naıar farkı vardır. 
Biz, İngiliz lirall düttüğü için teleton ücretlerinin indirilmesini is· 
lemekteyiz. Şirket buna itiraz ediyor. Mesele devlet şurasında tet· 
kik edilmektedir. Yakında belli o1ac:ı ~ tır 

Terkos 
Belediyeye devri hakkında 

Naha vekili ne diyor ·ı 

Ankara, 17 (Hususi) - Bua-ün 
buraya gelen İstanbul valisi Mu
hiddin Bey Nafia Vekili Hilmi Be· 
yi ziyaret ederek T erkos teıiıatı· 
nın belediyeye d~vri ,meael-i. at.. 

f d .... t i. ra ın a ııoru§ u .. 

Nafia Vekili Hilmi 'Bey bana bu 

hususta şunları söyledi: 

"- lstanbulda müteşekkil ko· 
misyon T erkoı §irketinin hesapla· 
rmı tetkik etmektedir •• Bu işin ar· 
dı alındıktan sonra şirket teıisat 

ve 9ebekesinin belediyeye devri i· 
tile alaltadar olacağız.,, 

Vekiller heyeti 
dün toplandı 

Ankara, 17 (Huıuıt) - lcra 
vekillri heyeti bugün toplanarak 
geç vakte kadar muhtelif itlerle 
nıeıgul oldu ... 

Yanan Yalova 
gazinosu 

Seyrisefain 

istikraz için ha:zırhk 
yapıyor 

Ankara, 17 (Husuıi) - Seyrisefa
in idaresinin 932 yılı bütçesinin 
dokuzuncu maddesi mucibince, a-

çığını kapamak için karşılık mu
kabllt ,.~pacmxı ıoıııu cu. MAlive 
Vekalet inin kefaleti hakkındaki .. .. . " 
layiha Büyük Millet mecliıine gel· 
di .. Seyriıefain idareıi, Maliye 
vekilinin kefaletile az faizle para 
bulabileceği kanaatindedir. 

Mualllmlerln maaş 
zamları 

Ankara, 17 (Huıusi) - Maat
ları bu ıene zam gören muallimle· 
rin zam farldnrı nısıf verilmek su
retile temin edilecektir . 

lzmlrde yangın 
İzmir, 17 (Huıu11i) - Bugün 

Sperko kömür depolarında ynn· 
gm çıktı .• Fakat biraz sonra sön~ 
dürüldü .. 

lzmir afyon toclrleri 
Ankara, 17 (Hususi) - Bir lzmir, 17 (Hususi) - lktııat 

müddet evvel yanan Yalova bü· vekaleti tarafmdnn davet . edilen 
yük otel gazinosuna mukabil Blı· İzmir afyon tüccarları heyeti ya· 
nan ıigorta ücreti yeniden beton rın Ankara.ya hareket edecekl~ ~
bir gazino yapmağa kafi gelmedi· dir. 

ğinden Seyriıef ain idaresi bütçe· I I l 11 1 
ıinden 12 bin liralık münakaleye zm r gaze ec er 
müsaade istedi. J cemiyet kuruyorlar 
icra ve lfl s kanunu tz·mr, t7 <HususO - lzmir ga· 1 

t. a 1 ima t o a m esi zcteler i muharrirleri -~ir ce~i~et 1 
kurmak icin teşebbu lere gırış· • . l 

Ankara, 17 (Hususi) - icra ve mi~lerdir. 
iflas kanunu talimatnamesi bu· 
gün resmi gnzetede nefredildi. 

Banlaılardakl ınev
duatın kontrolu 

Yakalanan kaçakçıloı· 
Ankar<l, 17 (A. A.) - Birinci 

, Kanunun ikinci haftası içinde cc· 
Ankara 17 (Hu mi) - Maliye ' nup hududunda gümrük muhafa· 

Vekilctin~e hazırlanmakta ohm za kıt'üları tnre.fmdan pnrça pnr· 
banlmlar mevduatını kontrol ka- ça 48 lmçr..kçı, 37 hayvan ynkal n· 
nunu layihasını tetkik etmesi için mı~: ?er .ç~şit gümrük eşyası ele 
lktısat Vekili Celal Beye verildi.. geçmlmıştır. 

Seyrisefai nl n 
930 hesabı 

Kadın tayyareci 
Oran, 17 (A. A.) - Beni Ou· 

niften tJe1en kadın lavyareci 
Ankara, 17 (Hususi) - Seyri· L• • d 13 30~ . . Amy Mollison ün saat , an 

20 sığır 130 lira 
(Baş tarafı 1 inci sauıtada) 

sa• senelere nisbetle gene ucuz k 
yı!ır. Etler asıl canlı iken ço 
ucuzdur. Geçen akşam cıvar 
lcöylerden Edirne kapısına ge• 
tirilen yirmi tene karasığır or~· 
da ki celcplere 130 liraya satı' 

. ltı• 
mıştır ki her sığırın tanesı a 
şer buçuk liraya gelmiş demek• 

tir. Bir ufak sığırdan en aşağıY~ 
yür. okka et çıktığını farzetıe 
bu suretle diri olarak alınan 51' 

ğır etinin · okkası celt.plere a!tı 
kuru~a mal o:uyor dcmektır· 
Fakat, yerli sucuJl\.un ve pastır· 

5 "t. 
manın okkası hala yUz ile yu 
yirmi ara11ındpd1r. Sığır eti de 
en aşağı 35 kuruş. Bu işin dı' 
ha garibi lslanbutun yanıbaşııı: 
daki Babaeski, Lüleburgaz gib1 

yerlerde bir pilici on beş kuru· 
~a, bir o ~d< a iyi tere yağını 60· 70 
kuruşa alarak Istanbulda iki rniS' 
li karla hem de toptancısına sal' 
rnak herkes:n elinden gelen bit 
iş olmu~tur. 

r i yar ar 
Amerikads 
Alacağının 98 mil)'onun\l 
aldı 25 milyonu kaldı 

Amerıka haıdnesinin 
aldığı para 

Va~ington, 17 (A. A.) - A' 
merika haı.ines:, harp borçları 
namiyle medyun bulunan 123 
mi!yon c!olardan 98 milyonuoıl 
.. •-·~··· 

15 kanunuevvel tal.<sjtini tea1
• 

ye etrr.eyen ruemlekctlere ka~şı 
biç bir huıumet his5İ izhar edıl' 
memiştir. 

Fran a ödeyecek mi ? 

Vaşinoton 17 (A.A.) - Ame· 
rikada ~esmi bir makam işgal 
etmekte olan bir zat Vaşingto11 

ile Paris arasında r.ok tai naıat 
taatileri yapılmış olmasına rağ• 
men asıl mlizakerattan bahstt' 
menin henUz zamanı gelmemi~ 
olduğunu ve fakat Amerika hli' 
kO ~~ el nln itti!Afı hal için me" 
sai snrfrna ~ma~e bnlunduğunıl 
beyan etmiştir. 

iyi bir membadan alınan ınU' 
temmim malumata göre M. f-lo' 
ver, Fransaı, ın her türiü roüı•~ 
l\ereden evvel 15 kanunuev\'t 

k . . . ' . t . ti'f 1 e ta sılını teoıye c mesı şar 
bor~l:ır meselcs:ni Fransa lebİlle 
yeniden tetkikini hongreye ta"' 
siye etmeğe amade bulunR1llk' 
tadır. 

Nevyork, 17 (A.A) - VatiOf 
tondaki gazete muhabirlerine rı•: 

A .k b . . aretı zoran, mcrı a ar ı cl)'e ner 
siyası buhran biterbitmeı fr•": 
sanın tediratta bulunacağı babt 
rini almış olduğundan M. Hoovef• 
ecnebi memıeketlerdeki ah~~, 

1 •• . ı. f ~ ·ı bl ve ve <ay lın lll CIŞ3 ının üCI t' 
harekette bu!unmağı isli !ıaoı e 
mekte o ' r'u~u f ı r ındedir. 

Gandl i haıeket , r.e katt' 
Eombay, 17 (A.A) - HU~:, 

met, Gandbi hnrel.etine kB lı' 
yeni bir takım tedbirler dİ 
A mıştır. HUkümet, Mahat018 ( 

Avrupoya seyahatine ve rııutJ'/ 
ileyhin hapsedilmeden evvellı1'/ 

~ f ,. t • 't fil• yası aa.ıye ıne aı sınema f 
!erinin gösterilmesini menetıı' 

sefaın ıdaresinin 930 yılı kat'ı he-ı O a 'a har ket etmiştir. Mumn· 
s~hı Büyük Millet Meclisine gel· il:yh bu~ü: ingiltereye hareket 
dı.. edecektir. 

tır. l 
Halk bu tedbirden merO 

1 değildir. 
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J,aretler : ......... " ........ 
Aç DarUlfttnunlu 

ve balo 
Perapalasta bir salon. Uzun 

'' ıe · b" f llıt ır maıa. Masanın etra· 
a:da Yirmi ha§ değirmilenmiş ! 
k le, ~Iarın kimi kadın, kiini er· 
~· kııni ıimıiyah, kimi kumral, 

1 lap.arı, kimi kırçıl.. 
~ latanbulun en zarif kadını da 
d llluanın batında. Sade Cev· 
et kerim ayakta halkevinin ni· 

1'21ırıaıneıinden bir parça oku· 
lor: 

ccl 
t le çtimai yardım tubesi, fakir 
~ heye yardım etmek, f al;rle· 
~ İında.dına koşmak, hapishane· 
ete tiren kimsesizlerin çoluk ço· 
C\tkl&rına. bakmak baknn evleri 
'ç ' . 
I inak. .. vazifelerini yapar. Cüm· 
haini bitiriyor. İçtimai yardım 

a.loau bu ha'-•ırh i11. icin verile· 
tek J :>' -.,, 
. .Biti§ilt salonda Galatnsaray 
1ıcıle · · G .. rının çaylı dansı var. enç, 
iurbuı bir hava .. Salonlar esni • 
l'or. Du"nrlar genç kahkahaları· 
l\ı lıa.J .} ''t k 'b' ıa.J euen kaleye şu l çe er gı ı 
b· 0 ndan dışe.rıya fır atıyor. Caz 
ırt . h l .. d 0eyaz gecenın ma ı.mur ugunu 
tha. ş!mdiden anlatıyor. Bitişik 

•alon lrn.hkahe., nc~e, şetaret, sa· 
'det, bol bol rahatlık icindc yal-
"lanıyor. . 

~ "" ,,. 
Balonun idaresi, hen -

~ gibi, kimya gibi bir 
ht hani, hani bir ilim! 
~nnda balolann mütehassrsı 
\dcta erkanıharbi denecek bir dü· 
~ .. 
lltıe kadın, ve erkek var. Onlar 

"la nerelerde verilmeli, baloda 
~· 
tta.nııo yapmalı mı, yapmamalı 
~1' t>aıonun bileti kaç lira olma· 
)~ ~\\'t\e öyle cevaplar veriyor· 
J 'k?'fle munakaınlar yapıyor • 
(~· ı, attık hir balo idaresinin 
~ ııagor) dava.aından daha ko
~Y haJle<lilir bir §ey olmadığına 

r kere claha hükmettim. 

. Balo mütehassısları, balonun 
rl'diıi, çıktısı ile uğraıa dursun· 
llt, gelin biz sizinle baıka bir 
"'hıi konuşalım!. 
r· Birkaç defa daha sizinle bu 
~tunlarda o meseleyi konuımuş· 
lt, tekrar ona dönelim: 

-- Bizim yüksek tahsil gözen fa. 
~· llyda ( 4,5) lira ile yani sabah 
t~ 11l bet, öğleyin bet, akıam üa· 
t •e be~ kuruıla karnını doyu • 
~ l"e bunu buldukları zaman 
~ dilerini bahtiyar sanan bir sü-

tencimiz var. 
~ 'f!u gençliği korumak için on· 
b~·l\ ekmeklerine havyar değil, 
~~"'klarına her gün bir parça 
il) "la ekmek sokmak, eğer imkan 
~ llt~a. kııın çamurda keten is • 
d~?•nle dolaızııya mahkum olan 
~~ •k.nlının yahnayağını çamur<\ 
İlk 'll)'a basmaktan kurtarmak 

~~ıifedir. 
>ll' ~~ inkar eder, kim bana ha
tii dı)'ebilir? İdeal yolunda her 
~il C.n. veren, canlarının bir par· 
•i-.ı'llı biraz da bizlerin refahı, 
~eti 

t'l\ .n. tef ahı için mumyala!lı-,,.1 111'-nla.rm derdini kimler 
'-.~ "!•Glkk? Serveti, saadeti pay· 
,,.1 •)oruz. Yeni, fakat dertleri 

~~llta.ktan, ıstıraba ortak ol -

S. n !leden uzaklaımalı? 
t' •ıe k 1 • ltıle ' eıe erınizi açınız zen • 
~~, t deıniyorum. Sizin gırtlağı· 
,~•Pıtıp fakirler için hisse 
,ı.,:0rum. Size ne§eden, size 
~d.,11 ~den, ı~ze tatlı, ılık bir ge· 
~), a.hsedıyorum. Sizi eğlen· 
~,lıau Saiı~ıyorum, ıize bol, bol 

~ı;:t-caıınız e'lenceden hah
~~, ~. Çünkü, içeceğiniz via· 
·~ ı.ınpanyanın kadehleri 

~ek ıiteler o aktam sizi~ 

VAKiT 

Af~!·~~:İar ç Yk~rd~~ı M~k~}J~fier 
ocu ara, ışçı ere 

inhisar kanunundan aş evleri Kazanç vergisi için 
şikayet ediyorlar Halkevi İçtimai muavenet şu- İcar)arın takdiri 

besi, fakir çocuklara yemek te
mini için çalışmaktadır. tık teşeb· 
büı olmak üzere, eaki maarif ne· 
zareti binasının yanında bir salon 
açılacaktır. Burada her gün 100-
150 mektepli sıcak yemek bulacak 

lstanbul afyoncuları dün tica• 
ret odasında bir içtima yaparak 
Ankaraya bir heyet göndermiye 
karar vermişlerdir. 

lktısat vekHi Celal B. aalı gü
nü Istanbul ve izmirden gidecek 
heyetleri kabul ederek kendile· 
rini dinliyecektir. 

Düqkü içtimaa afyon tüccarın
dan Nafız B. riyaset etmİf 
birçok afyoncular söz söylemiş
lerdir. Ankaraya Nafiz Beyle 
Hacı Kerim Beyin gitmesi ka
rarlaşmışhr. lstanbul nfyoncula· 
rının dileği olarak şu maddeler 
te~ bit edilmiştir: 
1- Yeni afyon inhisarı kanu· 

nu ile elinde stok afyon bulunan 
tüccarlar büyük zararlara uğra
mışlardır. Bu 3toklarm, tüccarın 
zararına olmıyarak afyon birli· 
ğince satın alınmsınm temini. 

2- Kanunun muvakkat birin
ci ve üçüncü maddelerindeki 
tenakusuoun kaldırılması. 

3 - Dahilde alım satımın şim· 
diki gibi serbestçe tüccar tara· 
fından yapılması, ihracatın birlik 
tarafından temini. Bu takdirde 
senelerdeuberi af)·on ticaretile 
uğraşen tüccar işsiz kalmaya· 
caklardar. Afyoncular heyeti bu 
akşam Ankaraya gidecektir. 

Talebe birliğinin 
mitingi kaldı 

Bugün Talebe Birliği tarafın· 
dan bGtün mekteplerin iştirakile 
yerli mallar için yapılacak olan 
miting izin a 'mamacığıodan geri 
kalmrşhr. Ay sonunda yapılması 
düşünülüyor. 

istimlak işleri . 
Belediye istimlak komisyonu, 

istimlak işlerine devam etmek· 
tedir. 

Cerrahpaşa hastahanesi cıva
rında istimlAk edilmedik daha 
iki parça yer kalmıştır. 

Çukurbostanda, stadyom ya· 
pı'.mak üzere istimlaki lazım ge
len bazı ycr!crin istimlaki için 
tahsisat mevcut olmadığından, 
ınünakale suretile tahsisat iste

nilecektir. 

Kamyonla tramvay arasında 

Şoför Hamidin idhrt!siodeki 
4033 numaralı posta kamyonu 
ile Sirkeci - Topkapı hattına iş
liyen 78 numaralı tramvay ara· 
baıı dün akşam Şehremininde 
Saray meydanı caddesinde çar· 
pışmışlardır. Kamyon ve tramvay 
hasara uğramıştır. 

bütün günahlarınızın kefareti o • 
lacaktır. 

O akşam giyeceğiniz ımokin, 
kumaş, fabrikada dokunduğu 

gündenberi ilk defa vazifeıini ya 
pacaktır. Kadınlarınıza en güzel 
tuvaletlerini o akşam icin ısmar· 
layınız, çünkü anasızların, göz 
ya§larını ipek etekler ailecek, so· 
luk benizli çocuk için, veremli 
reji kızı için, aç da.rülfününlu için 
gülünüz, eğleniniz ... 

Sadri Etem 

tır. 

Fakir iıçiler için de şehrin 
muhtelif semtlerinde birer aşevi 
açılacaktır. llk aşevinin Eyüpte a· 
çılmaaı muhtemeldir. 

Belediyenin her aene Darülace· 
ze he!abına verdiği balo bu sene 
verilemiyecek, bunun yerine Halk 
evi İçtimai muavenet §ubesi bir 
balo verecek, haıılatile yardım fa
aliyeti daha genit bir saha da de· 
vam edecektir. 

Hayırsız adanın 
tek sakini 

Hayırsız adalardan birinde kırk 
senedenberi oturan ve geçen
lerde ortadan kaybolan Vasilin 
ne olduğu, daha anlaşılamamış· 
tır. 

Vasilin birikmiş parası olduğu 
anlaşılm1ş ve her taraf arandığı 
halde bu para bulunamadığından, 
ortadan kaybolmanın, bir cinayet 
neticesi olduğu zanoı kuvvetlen
miştir. Baıı ip uçları elde edil
miştir. Birkaç güne kadar nıi· 
yetin açıkça anlafılması muhte
meldir. 

Neşriyat 

Beyannameye tabi olmıyan 
mükelleflerin kazanç vergilerine 
esas olan icarlarınm takdiri için 
gelecek ay içinde seçilecek he· 
yetler Şubatın birinden itibaren 
faaliyete geçeceklerdir. Fa kat 
yeni kazanç layihası yakın bir 
umanda meclisten lastik edile· 
rek çıkarsa bu heyetlerin teşki
line lüzum kalmıyacak ve bu 
suretle mühim bir tasarruf temin 
edilmiş olacaktır. Çünkü yeni 
kanun Jayibası icarın takdiri 
usulünü kaldıracaktır, iki bin 
liradan fazla iradı olanları be
yanname usulüne, iki bin liradan 
az iradı olanları da iradı üzerin· 
de vergiye tabi tutmaktadır. 

Bugün Darülfünunda 
konferans 

Hukuku düvel müderriıi Ah
met Reşit Bey. bugün 16 da 
Darülfünunda " lrakın mandadan 
kurtulması ve akvam cemiyetine 
girmesi,, mevzulu bir konferans 
verecektir. 

Birbirlerini döven kardeıler 

Kireçburnuoda balıkçı Meh· 
metle kardeti Hasan bir miras 
takıimi yaparlarken aralarında 
kavga çıkmıı, iki kardeş birbir
lerini dövmütlerdir. Kavgaya 
Hasanın oğlu Salahattin de gir· 
mişıe de Mebmetten dayak ye· 
miıtir. 

davası 
Bir hikayenin mevzuu balkı yankesi

ciliğe tahrik mahiyetinde 
görülmüştü. Dava devam ediyor 

Bir müddet evvel, (Haber) refi· ı me de kabul etti: Bu, fantazi bir 
kimiz aleyhine yankesiciliğe he- hikayedir .. Gafil kimselerin yan· 
veı uyandıracak neşriyatta bulun- kesiciler tarafından naııl gafil av
duğu kaydile bir dava açılmıştı • landıkları, bunda çok zarif nük· 
Hikmet Münir Bey tarafından in- lelerle anlatılmı,tır. Bu hikaye· 
gilizceden nakledilen (Son çarp· nin, bazı kimseleri cürme tahrik 
ma usulleri) isimli hikaye, müd· edici mahiyette olmak ıöyle dur
deiumumilikçe bu mahiyette gö· sun, bilakis bir takım saf ve ma
rülmüt, müdafaada bunun fanta· sum kimseleri ikaz edici bir mahi· 
zi bir hikaye olduğu ileri sürülmüş yeti de vardır. Kanuni unsurlara 
ve mahkeme de hikayede yankeıi ıelince: Suç var mı, yok mu? 
ciliğe heves uyandıracak mahiyet Bunu tayin ve takdir, mah· 
bulunmadığı, esasen gazete sü- kemeye aittir. Bir cinai roman i
tunlarmda böyle bir maksatla çin, bir bakı§& göre "canilere 
neşriyat yapılamıyacağı noktasın- deratir !,, denilir, bir görü!e göre 
dan beraet kararı vermişti. sadece bir san'at eseridir. Yahut, 
Müddeiumumiliğin kararı tem- caninin hüviyetini tahlil, cinayeti

yiz etmesi üzerine, dosya temyi· ni taıvirle ahlaki bir gaye gözetil
ze gönderilmi§, temyiz mahkemesi mit olur: Okuyanın ibret alarak 
matbuat kanununun 37 inci mad· kan dökmekten çekinmesini te
desinin mahiyeti teemmül olun· min gibi ... Bunu takdir, mahkeme· 
maksızm, mütalea serdile beraet ye ait bir husustur. Temyiz, mah· 
kararı verilmesi yolsuz olduğu kemenin takdir hakkına müdaha
mülahazasile, kararı bozmu§tur. le edemez. Halbuki bozmada, mü-

Hikayeyi nakleden muharrir talea aerdile beraet kararı veril • 
Hikmet Münir Beyle gazetenin meıi yolsuz olduğunu ileri sür-
neşriyat müdürü Hasan Rasim B, müştür .. 
dün İstanbul ikinci ceza mahke- Takdir hakkı, siz hakimlerin hak
mesine avukat irfan Emin Beyle kımzdır .. Biz de verdiğiniz ka
birlikte gelmişler. temyizin boz • rarda ısrar etmenizi istiyoruz. 
ma kararı okunmuş, muavin Ki.- R.eiı Hamit, aza Haydar Naki 
mil Bey, "bozmaya uyulmasını İı· ve Abdurrahman Beyler, bozma· 
tiyoruz,, demiştir. ya uyulup uyulmamaaı hususunda 

irfan Emin Bey, bu huıuıta §Un- verilecek kararı müzakere etmek 
ları söylemiştir: üzere, muhakemeyi yarma bırak· 

,._ Evvelce aöyledik, mahke- tdar .• . 

Savıa 3 

Yeni mel'anet 
teşebbüsü 

Yunanistandaki Türkler 
arasında 

GilmlllcUnede çıl.:an ";\lllllyet., arl<adaşı· 
mı:ı: yukardakl S<'rıevha ile aşağıki eatırla· 
rı ya'lıyor: 

Şu son günlerde, bilmem ner~ 

nin müftülüğü tarafından tertip e• 
dilen bir hezeyannamenin Şahin 
köyüne getirilerek imz:ılattırıla· 
mak istendiğini öğrendik. Bu 
mel'anet arizasında şapka giyil· 
mek istenmediği, yeni hurufatın 

okutturulmaması lazım geldiği ve 
hatta, müslüman kadınlarının ac 
çık gezmemesi icap eylediği ya • 
zılmakta ve bu saçma sapan reza .. 
letnameye, valii umumiliğe tak· 
dim edilmek için, taraftar imzası 

toplattmlmakta imi§!.. 
Bu gibi alçakça ve delice teşeb• 

büslerin hiç bir netice vermiyece• 
ğini pek ala biliriz. Lakin, halka,. 
yanılarak da olsa, böyle kağıtlara 
imza koymak gafletine düşmeme· 
!erini tavsiye ederiz .. Sırf, isimle• 
rine kir ve leke sürmüş olmamak 
ıçın ... 

Kimin namına 
dolaşmışlar? 

Gümülcüne Türk konsolosluğu 
orada çıkan Türkçe "Milliyet,. 
gazetesinde bir tebliğ neşrede-
rek Hakimiyeti Milliye gazetesi 
namına seyahat etmekte olduk
larını ıöyliyen iki kişinin bu sı
fatı taşımadıklarını, binaenaleyh 
kendilerine aldanılmamasını bil
dirmitti. Gümülcüne Türk kon· 
ıolosluğunun tebliğini o zaman 
iktibas etmiştik. Bu tebliğde is
mi geçenlerden I. Ziya isimli 
zat, dün matbaamıza gelerek 
kendilerinin Yunaniıtanda Ha· 
kimiyeti MiJliye gazetesi namına 
değil, lstanbulda çıkan Fransızca 
illüstrasyon mecmuası namına 
dolaştıklarıoı ve kimseyi aldat-
madıklarını söyledi. Bu ifadeyi 
de kaydediyoruz 

Filiıtine kasaphk hayvan ih .. 
racatı hakkında bir teblig 

ihracat Ofisinden tebliğ edil· 
miştir: 

"Filistine kasaplık hayvan it· 
hali hakkında mevcut olan mem
nuiyet 8 kinunuevvel tarihinden 
itibaren kaldırılmıştır. Sevkedi· 
Jecek hayvanlar, sevk iskelesin· 
de salibiyettar hükumet baytarı 
tarafından imza ve en yakın in• 
giliz konsoloshanesinden musad• 
dak bir şehadetname ile gönde· 
riimelidir. Bu şehadetnamelcrde 
hayvanların Filistine ıevkedilme· 
den evvel İstanbul veya izmir 
veya Mersin J:manlarmda 14 gün 
karantine bekledikleri ve ağız, 
ayalr (şap) , vebayibakari, salgın 
sığır veremi hastalıklarından ıa· 
lim oldukları zikredilmelidir. Bu 
bapta daha ziyade malumat al· 
mak istiyenlerin Ofise müraca• 
atları. ,, 

Baytar müdürü 
Rasim Btin ölümü 

lstanbul vilayeti baytar mü
dürü Ali Ras·m bey, dün saat 
beşte müptela otduğu hastalık-

tan kurtulamıyarak vefat etm;ş
tir. Daha pek kısıt bir müddet 
evvel kardeşini kaybeden Rasim 
bey sayılı baytarlarımızdan biri 
idi. Vefatile memleket kıymetli 
bir fen adamını kaybetmiştir. 

Cenazesi yarın saat 14 te Teş• 
vikiyede Çınar sokağında Atıf 
bey aparhmanından kaldırılarak 
namazı Teşvikiye camiinde kıh· 
nacak ve Osküdardaki aile kab• 
ristanına defnedilecektir. Aif,si· 
ne ve dostlarına taziyetlerimiıi 

beyan ederiz. 
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Kaçak katll 
Rumeli bam ciDa1etlnln 

ani fa:H 

Biitiin ISTANBUL Halkı! 
~inemamwn ambterem müdavimleri •• Hazır anınız l t 

Yum ak .. m MDeaİll en bDyük, en güzel fil"T'l ini g6r ecekıio' 
. Muharriri : Celll Nuri Rumeli hanında elektirik teli 

ile' bojla'arak ~tdlrlUea madam 
Evanbyanın katili Sokrat yeni 
iddialarda bu anmaktadır. MATAHA • ltttbas ntıı. tercüme, haklan mahfudur. 

ihtiyar .ricalin yatakhanesi : 
Sokrat, cinayeti kardefi Y aai 

ile birlikte yaphiını, Yaninin 
c naveti yaphldannm erleti gDnil 
Yunaaıalaaa kaç\ağuu 11,ıemittır. 
Zablta keyfiyetten Yunanistan 
&abıtamnı baberdu etmif, Yani
oıo yaka anmaamı biJdırmiftir. 

C aavette metbaldar oldaklan 
zaanile teydf edı en Anhan• 
tabliye edalmiftir. Paadeli, So~ 
rat ve he•b,.r to 'o• mevkuttur. 

meclisi 
A 

ayan Filmi yaratan iki bftyGk san'atklr : 

Greta GARBO 
RAMON NOVARR 

Habıuma sdi:ror mu?. Bizden 1 da if ... Fazlaca terbiye ve edep ... 
enelld dnirtle hir lJaD meclUi • • • 
~d~ IC-de-nlarp ~ . deYlet Ayanlar, içten içe: - · Meb'u-
iflerine lrantulardı. Bw ihtiyarlar lllD olmasa parlamento ne iyi ola
b,.m hayat ıartile koltuklarına calr ... Beyaz perdede bu derece gDzel bir fılm henüz gösterilme 
abiptiler •• --DüpMs ka)Jrmu bir 
Allah! Derler- Bunun ıibi, buı
lan da- dütmez kalkmaz bir i
JUl I Dn.if'-di., Hey ,idi saman 
Ayanlar da dii§tü... Banlann 
çap öldü. Baki kalanlar bir kaç 
kit idir.. ' 

Damat F eridin iyanlarmdan 
baL--"--' •Aa111ıJOnnn .. O mel'umm ae 
İRlrini İsterim, ne resmini, ne iya
nnu .• Hepsi ŞeJtanm olnm.. 

Ben iyan değildim.. Lakin ilk 
aününden son gününe defin ba
ham, lyand.ı.. Bab~ iyan, ben 
meb ut ••• Bır aralık ayni araba ile 
daireye giderdik, kapıdan &Jrıhr
dık: O kodamanJar semtine biz 
öbür tarafa (1). itte hunun , için-
dir ki *ea bitin &yanlan ta· 
ıurd--. 

Bir lcelime ile ifadeıi liznnsa 
miialüman lyanlar, hep, (efendi
den) adamlardı- Son derece ter· 
bİJeli zatlardı.. Nezaket ve tqri • 
fat olmasa bunlar icat edecekler· 
di.. 

Meb'uaan: Bir kanlar •me-
A -•Janı Bir clerph, ammnl •ir ya· 
talcbae_ Elbiseler düzgün. Sa· 
kaUu iaeybetli .. Sait Pata reislik 
ediJer •• Reh Pap:- Pata. bey, 
Yahut Efeadi Hazretlerinia bu
yw duldarmı hülisa etmeme mü· 
aaade ftr mı?. Diye baflari •· 
~~ i1amn bet dakikada aöylecli
ıı nutku bir saatte hüliaa eclerdi.. 

Bir IÜıı temyia mahkemesinden 
iyana aelen y _. aGia Efendi 
R . -··1 
.um tıveaile ••büyük eziyetlerle 

b~ nut_uk söylmi§ti. Nutuk ehem
mıyetaızdi. Sait Paıa hülisa et• 
mek baheueıile nutku aldL. Evir· 
di, Cftircli, ÖJle ler .a ledi ki 
Y ·-.1· .. ,. 1 
•ıı.,_.. Efendi lüçaresiDin ha 

:::.~illa bile pimemifti. 

- Bilmem, Efendi Hazretleri 
nutb ilinizi iJi hüJiea _.J bild" 
mi?. D.di_ oSUe am 

Efeadi: - SöJlediiiaclea da· 
ha &il 1. l>i,e ~-.a- L......ı_ 
da... !11U1111U1U11· 

•• ~-.:!" Pata reia iken kir.a o
- ..... ,...... .. kahp ıibi otur
du; bir •aw tap ailli ealritti. 
A,.a W!eeliriniu ipade • 
illan, .. Pllaar, Wr ~ 
~ YVclı ld ha da Dunat F;_ 
~t elenilen Demradun tam kend" • 
dır. Ayan1ann · 86zleri 111Ubuttu * 
Yazılan ela IOD derece düz~· 
Nutülan ela f-. delildi, ~ 
iradetlan hiç yoktu. M... pk • 
mamuı en büyük emelleriJdi. 

O tekilde iyaa mecliei Mr ..._ 
tekaitler blübünden bqka Wr 
feY dejildi.. 0,Je bir kalGp ki ona 
izuı aidat vermez; billkia oradan 
maq alır.. Zaten bu muhterem 
zatların hepai yorıundu. ~ 
da ıeçea sözlerin yarumdan zi • 
yadeıi ııhhatlarma aitti. Bol bol 
hula... Biraz maziyi hatırl•••k .. 
Bir hayli nezaket formülü.. Biraz 

1 ı J Babı oğul ayın ve meb'us bir 
pederle ben. bir de mtrbum Rıfar beyle 
oıta fimdl Anadolu Ajansı mctdüril Mu· 
yaffak beJdea ~· kimaeyi cammiycnm 

Meh'mlar, içten içe: - Ayan 
olmua parlimento ne iyi olacak • 
Bunlardan biri muhafazaklr zih· 
niyettir, ateki yeni hir zihniyet
tir. Nazırlar, hük8met ayandan 
çok memmmdular. 

YARIN AKŞAM 

MELEK ve ELHAMRA 
Fiatlarda zam yoktur. 

Sadrazam veya bir nazır IÖZ 

Yenllenuyecek bal· 
de 850 kllo et 

söyledikten aonra, reis: Son on beş gDo içinde, bele-

Silahları bırakma 
komisvônunda 

~tanbol Heledl7 
DarDlbedayl Şehir Tlwa 

Temslllerl : 

- Saz İ•tİ:""en kimse var mı?. diJ1;ce 650 ki o et m&sadere B k 1 
- Ne had~imize, efendim!. edilmif, yeıulemayecek balcie ol- Ru mmabba•i .. ıa be"mtı • u a '8ftl STllBIR. 
B •-'-11 b h A d be de L-- ••••• 21. 30 ... flij~ u fÇA i e u eyete ayan e· duğu anlatılan bu etler, i•ba Giaün uia IMIAlrla-

mek, Senato demek biraz güçtür. o uomQftar. pıo;eye imza atmak içialN- C Gç •aat t """'~ 
Ayan pacftphtan bqkasmı tem- raya gelmemiz mabtemelcllr Opereti 
sil etmiyor .. Fakat, acaba, onu da Maard miiatepn Moskon, 17 (A.A) _ SilAb· 3perde27tat-lo 

temıil edebiliyor muydu?. Maar.f müsteıan Sahla Zeki lan blrakmelc konfer••• umumi Y11aa•: 
Şüpheliyim.. Her sene bir Y&f bey, düakii beme Aakaraya &ıomiayoaanda il. LatYinoff, S Ekr ... Re,lt B. 

daha ihtiyarlıyan ayanda haatalık· gıtmiıtir. deviet beyaımamuiae dair eua- Beatellren: 
tan ba9kasını temail etımek i,.in · lar hakkında bir fikir beyan et· 

% Cemal Re'lt B. 
mecal yoktu.. Halkevlnde toplantı miye lOzum ve ihtiyaç g6rmedi-

Ayan Jatla mukanet oha, ya- ğini, çllnkl Sovyetler birliii hO· Suak,am operetin son•• 
hat Fransacla olclutu gibi daima HalkeYinde aab rnO. bittin k6metinin bu eıa..s ve meseleler 
üçte biri iakarta edilıe bir ıeye tubelerin ııtarakile bir toplub kar111mda aldığı vaziyetin yalnız 
benziyecekti. l>iitünüyorum.. A· yapı.acak, bır ıenelik ça"1fma we timdiye kadar yapbğı beyanatla 
yan bili devam etseydi- BU Da· neticelen ıkden geçirilecek, 16· değil, fakat takip ettiği ıiyaaetin 

rOtO ~ecektir. ve amaml icraabnın neticelerife 
rülicezeden hetka 1'ir teY olamı· de mall• oklupnu e&yledikten 
,....1m, .. Eier maen Y8fP seç- -====-=====--=------·• 80Dfa :..a.,b--1• L:... eda ı"le - be-
L!_ lan --ı ......... __ , ____ , elamı •• Abraham Pata Mınr Talili- .... &illi ırıw ... -
a111 0 a~aau&r ~ ÖlllRMUer ,. .. tta bUhmaİlafhr. 
ve yerleriae ~ bet Jat dalaa cenç ii üavanmm Mmr Hidivlijine .. Sitablara barak.,. konferan-
zatlar ta1ia ola•maaalardı man- nakledilmesi için latanbulda yüz llmD 10 aylak muaiainden 10nra 
zara ba,li aüliinç olacakta. binlerce albnlık hediye vermif • • ilk zamanlardaki tqekkOI tarzı· 
0.-olı i.~ bemiyea iki Rivayet dotnı iee ba ... _ ..... _-+-.--_.."' ~r• r-'"lrilmDzden 

heyet bilirim: llrl FratswJraımııe~~~--riıir" milyo11 altmclan fu dolayı ço < memnunuz. ~unun 
miai; öteki Romada brdinaUar la bir serveti isaf etmitllr. Zs=s e...._iyedi bir netıce oldufu 

mnm en kibar adamlanndaa biri inklr edilemez. Gelecek 10 ay 

Camartess 
18 K. evel 
19 Şaban 

Gll• dolaı• 7:Jlj 
C lio l•ıtı$• 16,42 
Sabıb uamm 6,4.."i 
Ofle umaa l 'l,11 
ltJudA UIDUI 14.11) 

Ak$am namazı 16,4t 
Ya sı namazı 18,!f 

-- U3 ......... ·-· - ~---&-• ·-
•• talan , 14 

heyeti .. Bunlar asla iş çıkarmu- idi.. içınde konferan•D yeni kayıplar· 
lar .. Ak•demi reçende bir ınuner la lııarplaf1D1yacaiam ft mewcu· .uratıe ıeuıı tir. 
nefretti. Kepaze oldu.. Kardinal- Loıofet Bey halis Otmanlı 1 • • d 1 ak · · bu ... '\.,. DUn Bicaklık azamı 10, uıart a un• tamam 8'11 ıçıa •-• '" hava tazyUa da 773 milimetre ldL 
Jar heyeti i• Papa wefat .lince Binımtan mirM k.ı.. ricaldan.. kadar yapılan ıayretlere benzer 
)'erine aralarmdan birini seçerler.. Loıofet, daha dofrusu büyük Lo- yeni emekler ı ~rfıoa ihtiyaç du· 
Bu iki heyet izaaı mütemadiyen, ıofet. ..,ki Roma kay...liii Mali- yolma• acağını Omit ediyoruz.,, 
mlMllta•man, 8ellellin dlıt mevsl· 8a llılerclen 110.,ra M Litvi-

ye nazın demektir. Müteveffanın nof, ~ dev et mi;mH811eri ara· 
minde ölürler: Azrail o ilci heyete __ ,_ d i..U o deiildi.. Keaclisine inen ıında yeni tophnrb ar yapılmas1· 
..a uk tetrif e er.. intikal eden 11DftDIDI ıahd ilmi na ibtımal verılmekte olma1ma 

• • • diye kullamrdı.. nuar•• uırumi lcomisyonun bu 
Osmanlı i.yanm içinde Yunanh, Muayede tinlerinde, padiplam devletl.eri a;ikaclar edea bitin 

Ermeni, Balaar, Sup, Ulalı Ye Ya· hUZlll'UDCla, Ram Patriiinia 
9
.._ meaeleler halledildikten aonra 

hacliclen de ba lndunurdu. Ban- toplanmaia çağın!abi mesi ıçin 
lar da aaiieliiman ayanm terbiye mel·~~-~ ~F: S dev.et mOmessıllerio n yapa-

L.-....!_i al ı--~ y ı ..... llUUUI .__._ _..... caktara içtimaın tam zamanını 
ve naa.-- 11111 aruı. anan ı Sultan Mehmet -:;..leriadeaberi 
•• Ermeni &za devlet memuriyetle •- aorap areftrrmağl konferans 
rinde balUDdaldanncl kin • Loıofetleria halda imif l.. re ıınin daha amed bir mahiyet· 

an er ' a Bir B··•- _____. . ...!!-.: lllck' d dap bilirlerdi •• Palıat Balpr Sırp u.sar meuepoumm l,aa te te ı edip etme iğinin me· 
Ulah ayan pek ,..10 ve .,ek ya: taJiD ettiis. LikiD ba papa çok =~~ dü91htebileceğini 861le-

ftll idiler •• (Yananh eledim· af. devam edımedi.. y.;.. Tıllmf E,. M. Lit•i•off, ~yanatına p 
fedinis, yanıldım: Ram cli~k- fmdi cla.lo'DılZa otarttalar. mretle nibayet Yerm ıtir : 
tim.) Ulah ayanı 8açarya Efendi aziz Gonlin birinde tamamHe ba· 

Ayanda fazla rilya ı&GlürdG. • doltamcla. Balkan muharebesin · z1rlaomıf bir mukaveleye imzala· 
Haaaaile lriinilden .aylenen nu- den IOIU'll bir tek Ulah teb'amız ruaw ~oymak ve mübür&erimiıi 
tuk lrellrin delilte hayı kiram kalmadlfı halde bu efendi Nafia ba1mak ıçin buraya gelmemizin 

<ifa Jlrftlsdf"Si muhte•eldir. 
biıwo •irer Ye mqıl ımtıl uyuma. DUJn tayin olanmqta. 
la '-tlarlanb.. Bunlann içinde Ondan tonra Osmanlı nazm 
Sadtttan ela Ayan .ardı ki salo- tabiiyetini deiiftirdi. Romanyaya 
11118 içinde, bm çallerinin orta· ıitti. Orada DUll', Ayan. meh'm o
madald (ftha) lara benziyorlar· lamadr •• Yalım lriiyük harp zama• 
eh. Bu lllUhteıem zatlar atızlannı nmda mi)7oner olcla.. 
;:".tanlı .. Smmata memur idi· •••••• lıte, karilerim, kaba ... 

... ha bir iki fırça darbeaile 1908 den 
Yahudi &yan Bohor Efendi tec· 1919 teneıine kadar aüren o .. 
==~~ip Bu ihtinr. adamm manlı iyanmm bir tabloaunu :rap-

ı ata ile, elb sene ... llllf oldum .. Suretini size takdim 
Ye , mutlaka •1r .__ · · , __ , Becl Re" Sa" -~ıtı Ouuaıı • - ediyorum •• Allı İçin estende 

as it Pqa kendisine daima milfteri aradı İlem de bula••· 
ilne uca ile ~ •ennekten pek d 
ziyade hu ederdi. , an.-

Celal Nuri . . . . • • Bazı lJ&m kiram, tq 
keailmit birer tarih cildi ldDer •• 
Metell Karakabya .Ahtaham Pa· 
fL·· Saltan Amle mfitemacliyen 
tavla oynarmq •• Uzu mGddet Mısır 
IC.apipabaclan.. 1-U Papnm a• 

( Yenalll ay11111Sde ) 

Sanldmm fikri: Memleketler 
fethedilmiyor. Ganimetler alm
nuyor. Mali1e DUl1'I nerecl• para 
babwı?-

Acı bir Bitim 
Nevrekop eşrafından Nazır 

zade Mehmet Ali Beyin kızı 
Gazide hanım, hennz yirmi ya 
flnda iken 8ım6f, bliy6k ada· 
daki aile makberelİne defnedil· 
mittir. K,ndiı ne rahmet, aile
• ne ıabırıer temenni ederiz. 

Bu mOoasebetle aılesıoden al
dıtımız mektapta fe llket erine 
1flirak eden doatlanna tqekkOr 
edılmek tedir 

11Ao 
Omaaall Baakaıınm Galata, 

Yen cami Ye Beyotlu de•Airi, 
Millcb iu n Yılbafl mln•.ebe· 
ble 2S KAnalluen-1 1932 •• 1 
Klaaurı1&ni 1933 tarda!er•Dde 
kapaJa baluaacaktar. 

Radyoda : 
-·--·- 1 lST ANBUL - 1& dlD 11.CIS e 

uz. ( Nihal hanım), 18,45 ten 20 19 
orkestra, 20 den 21,,30 a kadar ~ 
aUd be)"9ti, 21,30 dan 22 ye kadar Jf 
ruçı taratmdall tapımı. n den 22 
kadar gramoton, a jana ve borsa 

... ı •JUL 

BORSA 
17 KAr: unuevvel 1932 

Nukut \Sahş) 

ar··~ - -20 L Fransız ı 70, -
1 SterUD 705.-
1 Dolar !13.-

!0 Urtt 219,-
tn L Belçika ı 17.-
iO Drahnıl 24.-
!0 lnlçre s ı s.-
20 Leva 27.-

1 lonn 85,-
20 Kuron Çclr ıu.-

Çek fiatıan 

Parfs 
ı oacrra 
Nev·Yort 
1\111400 
Brltsel 
Atlna 
Cenevre 

Sofya 
Anııterdam 

12.03 
702 $0 
0.4;02 
9.1750 
8.4048 

8481-
2.4490 

64.:l3-
l .1681 

ı ~IU• Av. 
ı Pezeu 
ı M ark 
1 Zolııtl 

ı Pen~ 
20 Ley 
20 l>iuar 

t çervoaeç 
l Altta 
1 Mecedlye 
1 BankDOI 

(kap. sa. 
PraJa 
Vlvaaıı 

Madrlı 

Berlln 
v.rşova 
PC$U 

t'ükreş 

Belırıt 
M sknva 

Esba ı 
iş Rankuı 
Anadolu 
Reji 

sır. Hayriye 
rramvıy 

U. Sl,;orıa 

mnond 

IOlS 
24 35 
8.10 

15.. 
4.30 

24,
!3.65 

Terkos 
Çimentrı Ar. 
Onyon ney. 
Sark Dev. 
ltalva 

Sark m. ceza 
Telefon 

istikrazlar 

lst. dabm 

~ut .yolları 

D.Mnvahhlde 
Gümrttler 
Saydl mahl 
Baıd~• 

Aşterly 

0 6. ı Elektrik 
~.40 Tramvay 

58 50 Tunet 
S fıO R ı htınt 
4 o Aud la 
4 50 
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[Sfenks konuştu! 
Maurice de Kobra'nıa Son Romanı : 55 

Türkçeye çeviren: l'aham•'!I~ Arvay 

Pt lobertı böyle dütüne dütüne sına söylenen bu sözler, Robertıi 
~~onunun kapııına kadar gel· ıon derece mütee11ir etti.. Arka

~1· Antreyi kar&l\lıkta geçti. daıını kırmamak için hu kadına 
_,...llllD kapıımı açarak duvarı karıı inıaf ıızca hareket edip · et· 
~a Joldıya elektrik düğmesi- mediğini düıündü.. Verdiği er • 
ha wclu, llmbayı yaktıiı zaman J .ekçe sözde durmak için bütün i· 
dt'1'etinden dona kaldı: Odasın - radesine hakim olmak isterken 
-..~~ bir koltula ıtimülmfü~, ~rtık gaddar ve müstebit olmaia 
rd=.':!°r, ıayet tabii bir eda ile baılamıfh .. 
--."FUmı içi:yordu. Alba elinden tutmuf, onu bir 
' • • • • • • kanapeye oturtmut, kendiıi de 

Allaa onu yarım aaattenberi o- yanma oturmuttu .. 
~ hekliyordu •. Binbatının ver· - Sevgili Robertaim, beni din· 
~ oldufu kat'ı kararla kendiıi- le! .. Senin söylediğin gibi bil'ihi· 
laa lla&ll6p ıaymadı. Kaplan, avı- rimize karsı samimi olalım .. Kal· 
ı..._~I ıözetlerae, o da orada bimizin en- gizli yerlerini biribiri· 
~kta Robertain odasına mize açalım ... Orada, biribirimizi 
6lıllaeıiaıi bekliyordu. Roberts aylarca çılgınca ıevditimiz esntı• 
~ .~l'liyecek vaziyette değildi. da komedya mı oynıyorduk ? .. O 
-..ıülc bir ıatkınlık içinde Alba- zamanlar ıizde böyle bir zan u• 
:.~!ordu. Kadın onun tat· yandıracak hiç bir hareket g8r· 
~ adeta alay ederek dünüz mü?. Sizi paranız için mi 

Iİlllaedi: ıevmi§tİm?. Londarada iken zen• 
...... liayretinisi takdir mi, yok- ıin mi idiniz?. Sisden para çek· 

~ lelcdir olarak mı kabul etme- mek için mi ıi•i teıhire uğra9tı • 
lll? ğımı zannediyoraunuz?. 
lilli ce••P vermedijinl gö- - Oh, Alba ... 

- Edi, hiç olmazaa kapıyı ka
n - eledi - beni neferinizi ko
gibi odam2dan kapı dıtarı 

'decek değilalnls 1•? .. 
Roberts itaat etti. Pencerenin 

htdelerini ele kapadı. 
it· - ~k ihtiyathsınız, azizim .. 
.tımetçılerden biri bahçeden bi

li ıörebilirdi .. 
- Alba, bu ne çılıınlık ! 

Mecbur ettiniz.. Gölün ke· 
llJ11t]• baıbaıa konuımak iıte• 
an '"i~--n de buraya geldim. 
._. kadın latene •• Omff ..... . k rım i kıamadıma t 
._ -

1 
kızlllak mı 7. Sorduğunuz 

~ e bakınıa r.. Fakat prenı dö 
~reni düıünmecllais mi 7. 

Alba l»lr ........ atbı 
- Prenı mi 7 Oh, i~te tam da 
~ dütilnüyordum ya!. Size söy
...._mit midim ki prensle benim a 
~daki ınilnaıebct Sl\dece reımi
.. _.. l!te gece yarl!tndan sonra 
::"14lt birde odanıza kadar gelmem 

iıpat ediyor, 2:annederim. 

Fakat. .. 
~ Durunu, prenıin hakkundo. 
4üıüneceiine ıelince.. Hele O• 

bence biç ehemmiyeti yok ... 
\ ıunu s6yleacek lazım ıelir
al .liz Nikolaondan baıka bi
~ çekinmiyorıunuz !. Eier o 
pltu.. ~ada baiba,a konuıurken 
~ le her halde ıiain için feli· 

olacak ••• 
~Tabii •.. Zaten dün aktam da 
~ 'l:t.aau anlatmak iıtemiftbn •. 
~._.,ili Albacıjım, Aramqda 
'-ı lsaP&ldı bir 1•1 olmamaaını 
~ım Samimi olalım .. Size 
I....~ ••• Şu Afıaniıtan ae
:.~eaı eonra Fredi ile benim a· 

a,ı. yükaek, öyle aüzel 
~atlık ve doıtluk teeuüs 
~ bunu kırmak, bo•mak iıte-._ .. ___ _ 

- Zannederıem bu hiılerim • 
den dolayı beni azn.rlamata llyık 
söremezsiniz.. Biricik kabahatim 
dolandırıcı oldulunu bilmedi • 
tim bir adama •arnııt olmaktır •• 

- Zavallı .. Yavrucuğum ben, 
seni nasıl kabahatli bulurum ? • 

- Peki, m\lkadderat bizi biri· 
birimizden ayırdı .. Olup bitenleri 
ıize hiç &izlemeden anlattım. Tali 
beni Hindiıtana kadar ıetirdi, ıi· 
ze doiru yaldaıtıkça i.rimde bir 
ıevinç, anlatdm~z bir heyecan 
duymağa bfttla111..ıf tım. Halbuki 
yanmda olduğum zamanlar ken
dimi çıldıracak kadar meıut 1ay
dıjım bir 1evıili bulacaiım yer • 
de ... Geçirdilimia tatlı aaatleri bi· 
le unutmata azmetmiı aotuk, 
benden uzaklqmaia çalııan bir 
dost buluyorum .. 

Robertı kımıld .. maaa bile ce
aaret edemeden dinliyordu. Alba 
ok91yan ıözlerle devam ediyor -
du: 

- Arkadııthk hiııiniz, aizi ae· 
venlcre kartı inıafaız olmanızı dn 
emrediyor mu?. 

Robertı ba9ını kaldırdı, aevgi
liıinin yüzündeki ıeniz 11tırabı 
ıörünce kalbi burkuldu, bilekle· 
rinden yakaladı, ne yapacajını ta· 
tırmıt bir vaziyette ou bakarak: 

- lnaaf ıız .. Ben inaafııa mı o
luyorum?. 

Diye kekeledi.. Alba içini çek· 
ti ..• Yava!Ça ayağa kalktı .. Ro
berts: 

- Nereye gidiyorsunuz! .. 
Diye sordu .. 

- Aydınhk gözlerime dokun
du; elektriği söndüreceğim .. Lam
ba aönilnce, pencerenin perdeıini 
açtı .. Mehtabın gölden akaeden ı
t•iı küçücük odayı hafifçe aydın
lattı .... 

Alha tekrar Robertıin yanma 
geldi: 

- Sevgilim, ikimiz de zavallı
yız .. lıtemiyerek fenalık yapıyo
ruz.. DüşilndUklerinizin, hepsini 
hi11ediyorum.. Edi, kalbinin ne 
yükıek hiılerle doltı olduğunu bi
lirim.. Zaten harpte bu kadar 
kahramanlık gösteren bir cesur 
zabitten ba9ka bir fey ümit edile· 
mez .. Hayır, itiraz etme. Seni tak
dir ediyorum. Fakat bu takdirim 
ayni zamanda yüreğimi ıızlatı-

~ hiç bir dilfmanhk yor ... 
eden, mD'lldamrca· tDtvanu ,_, 

VAKiT 

Jt r ansatlaki hulu an 
·········································-

Yenikabine 
Kim teşkil edebi

lecek ? Meçhul 
Paria, 17 (A. A.) - M. Leb· 

ıun, yeni bir mülikıt eına•ında 
M. Pol Boncour'u yeni kabineyi 
teıkile memur etmittir. Muma· 
ileyh akıama dotru cevap 
vereceğinini ı6ylemiıtir. 

Pariı, 17 (A. A.) - Gazete· 
Jer umumiyetle M. Boncor'un 
yeni kabineyi teıkile mnvaffak 
olacağı ümidini izbar etmekte 
mumaileyhin ifa etmiı oldutu 

beynelmilel rolün kendisine temin 
ettiği nufuzu ehemmiyetle kay· 
deylemekte ve biltçenin acilen 
kabulü lü2umuna bioaen mumai
leybin bubram sür'atle hallede· 
ceğini ummaktadırlar. 

Heriot - Boncur millakah 
Paris, 17 ( A.A) - Heriot -

Boncour millAkatı, dGn akıam 
saat 22,32 de bltmiıtir. 

Müstafa Başvekil ile harbiye 
nazarı, 15 Kanunuevvel taksiti 
hakkında Amerika ile yapılmakta 
olan mOıakerelerin vaziyeti hak
kında M. Lebrun'e mal6mat ver
mek Oıere aynı otomobllle Elyse 
sarayına gitmiılerdlr. 

M. Lebrun, yeni kabineyi 
te,kile M. Boncour'u 

memur elti 

Paris, 17 (A.A) - M. Cbau• 
temps, M. Heriot'nun teıriki 
mesaisini lemine muvaffak ol
madığından don aaat 20 de ka
bine teşkilinden vaz geçmfttlr. 

M. LeJuun,, _M. Bo'!cour'u da
vet etmiştir. 

Yunanistanla takas 
Milz•kereleri için Atiaaya 

gidecek heyet 
Ticaret od111 umumi kltibi 

Vehbi beyle ibrıcıt ofiıi mDdG
rU Cemal bey bu aktım Ankı
raya gideceklerdir. Vehbi •e Ce
mıl beyler Yunıniıtınlı htlkO· 
metimiz ar11ında yıpılıcak tlca· 
ri mukaveleler etrafmda Yuna· 
nistanda mUıakeratı memur 
edildiklerinden Ankarada vekl· 
!etle tem11 edecekler Ye iıtın• 
bula dönerek AtlDaya sidecek• 
!erdir. 

Atinadaki mUzakerıta ıefiri· 
miı Eaiı bey de ittirık edecek· 
tir. 

Ağaç yetiştirmek 
Şehrin muhtelif yerlerinde 

ağaç yetiotirmek için villyetle 
belediye müştereken çahımak
tad1rl1r. Bu arne OıkDdarda 
Modada ve lıtanbulun belli bat· 
la caddelerinde yeni fidanlar di· 
ki1ecektir. 

lzmltl• balo 
lzmitte G11Gbabrl kumındanı 

tarafından aenebatı mlin11ebetile 
ay1n son gecesi bir balo •erile· 
cektir. lılanbuldan davet edilen• 
ler. O gece huauıt bir vapurla 
lzmite gideceklHdir. 

Kadık6y mal mfldllrlilğflnde 
Kadıköy mal ml1dilrlüillade 

mühim bir suiistimal yapıldıiı 
hnber verilmiıti. Defterdarbk 
tarafmdan yaptmlao tahkikat 
net'ceainde bu suiiıtimalin pek 
mGbim olmadıiı anJaıılmııtar. 

Sayıfa S 

l.__İ ___ ş_I i ___ y_e ~n _Y_a_r_a_I 
Milli Roman - 40 - Yazanı Necmettin Ham 

le teaadüflere baih kalıyor. Hal
buki ben ... 

ıs ağusıos 

Ayşenin düşüncesi beni adam· 
akıllı sardı. Elimde olmadan mtl· 
temadiyen onu düşünüyorum. 
Çok defa onu ruyaianmda gö· 
rOyorum. BOroda çahıırken bile 
hayalinin kartıma dikildiği olu· 
yor. Kendi kendime mOtemadi
yen: 

- Aman Turan Atık oluyor· 
ıun, dikkat et r 

diJe telkin yapıyorum. Beni 
bu fOpbeye dOtDren 4ey onun 
kırııaında durdutum ceısretsiz· 
lilr. 

Bize geldikleri gündenberi o
nunla bir daha ıörUfmek imlci· 
nı olmadı; yalnız bir defa ken
diıini bir gazinoda aördüm. ya
nında kiler anası, babası veya 
akrabası olacıklı. Zavallı kızca
iız mektep ıırasında oturur gi
bi uılu uılu limonatasını içiyordu. 
Belki aı&nlır di)'e selam verme
dim. Fakat onun da bir iki de
fa aidi aizli bana baldıiını hiı
aettim. 

Çare )'Ok, b6yle kendi kendi
ne kumru ıibi dUtGamektenıe 
ilk fırHtta hiılerimi ona çatlal
mılıyım. Hem belki bu mahcup 
kııcajıa da için için böyle bir 
ıeye arıuludu. -

Doktor Vud gideli bir buçuk 
ay oldu; bili bizim iıe dair bir 
haber yok. Yalnız on glln 3nce 
" NOyorkta ıellmlar. ,, diye 
bir kart aldım. Beni hahr· 
Jayıp ayak buar b11maı bu 
karh g6ndermesi iıpat edi· 
yor ki iıimin nstOndedir. Fakat 
bilmem ki hlll niçin mGıpet bir 
haber yollamadı? Ba da beni 
Oımlye bqladı. Zatın burada 
Robeaıonun 11111 adada yıtıdı· 
ğı gibi yatıyorum. Botun h&111· 
ıiyetimle oradan ıelecek habere 
bağlıyım. 

Bu yalnızbtımda bari Ayşeyi 
sık ıık g&rmek imklnı olsa! 

21 AğuJtos 

Diin belki Ayşeye teaadOf e• 
derim diye F etbiye gittim; fıkıt 
nafile, bu ıa11f llmidim de bo
ta çıktı. Aktım tlatll bOdnln 
hüzünlü eve c öndOm. Bu kııın 
yavat ya•aı Dzerimde blkim ol
maya bqladıjını hiuediyorum. 

Ne yapayım; bu hasret ve sı

kıntı ile geçen günlerimin yeıi· 
ne teaelliıi, yegine eileacesi o. 

Doktor Vuddan gene haber 
yok. Buıün telefonla Ko!ecden 
ıordum; hareket iÜnilnü onlua 
da bildirmediiioi, fak at her hal· 
de bir iki haftaya kadar Ame
rikadan hareket etmeıi muhte· 
mel olduğunu söylediler. 

Oradan da neşe verecek bir 
haber yok. 

JO Ağustos 
Dün aktım dalgın dalgın eve 

d6nerken karşımda birdenbire 
Ayıeyl buldum. Hafıf bir seJAm
la geçmek İ!tedl. Fal<at ben 
6n0me çıkan t:u gflzel tesadüfü 
de kaçırırsam daha kaç gUnler 
ayni sıkıntı içinde bekliyeceğ'imi 
d010ndOm: 

- Sizi kaybettik Ayşe hanım. 
Dedim. O maksadım• anlama

mıı ıibi sordu. 
- Niçin Efendim? 

- Niçin olacak, dedim; bir 
aydanberi ıörüamüyorsunuz ••• 
Maaleıef prilımemiz ancak böy· 

Ben konuşmaya devam etmek 
istedikçe o S1kılıyor ve renk• 
ten nnge giriyordu. Ab bu 
memleket 1 Dedikodu yapmak 
ve dedH<oduya ehemmiyet •er
mek insanların eıelt baıtalıtı. 
Belli ki Ane de bu ıebeple, 
ıokak ortasında beni111\e konut• 
maktan çekiniyordu. SözOmO ke· 
serek: 

- Havalar çok sıcak Efen· 
dim. Hemen hiçbir yere çıkmı
yorum. Şimdilik mUaaadeniıle ... 
dedi ve elini uıatlı. Bu kUçük 
eli kendisine de hissettirecek 
kadar uzun aıkhm. Göılerinin 

ıçine bakarak : 
- Güle güle Ayte Hanım; 

aiıinle tekrar g6rUtmek benim 
için en bUyUk audet olıcık, 
dedim ve aynldık. S6ılerlm ve 
g6ılerim kartı11nda Aytenirı ne 
demek iıteditimi ınlamam111 

imklnsızdı. Bu ıebepten yilzOnll 
tekrar kırmıııbk kapladı. Arka
aından uıun uıun baktım, o hııb 
ve • şüphesiz heyecandan • biri
birine dolatan adımlarla uzak· 
latı1ordu. Bu kızcığııın içinde 
her halde ben de bir t•Jler 
a1aDdırdım. 

Ey Ayte Hanım, aaliba artık 
ıalıııyoruz. Mac:eram111D aonua 
da pek aı vakit kaldı aaaıram. 
T ıhmin ediyorum ki aynlmamız: 
benl de Oıecek. Fakat ne çare, 
ıOn bu,nn, 11ıt bu ıaat diJe 
dGfDnmeli. 

Bu tatilde AYfe daha aOıel
leşmiş; toplanmıı. Y anaklanıı 
cazip bir pembelik •elmif. i>ttd 
alrıam OatO ilk defa o kllaik 
giyiniıinden farklı bir kıyafet
teydi. Bu kııl1r ne tuhaf; mek
tepten çıkınca bir ilci ay içinde 
inkişaf ediveriyorlar. Ane da· 
ha bir ay enel bile baıit 
bir mektepli kııdı. Fakat dGn 
dikkat ettim, adamakıllı bir 
ıenç kız olmuf. Ne mntlu onun 
kırıısında okuyacak yumurcak
ları. Adeta o yamalı pantalonlu 
çocuklan kıskandım. 

Bu,On tayyare ve harp bay· 
ramı. Tabii her taraf çok kala
balık. Ben bu kalabalık içinde 
ıı,ulacajım için e•de kapandım 
kaldım. Bile ıüalerle ali· 
kaaı olmıyan ıirketi de aıtam. 
Türk memurlar da itten kaçmak 
için bu fıraattan istifade ediıor· 
lar. Dlin itittim, gelmemek için 
adeta elbirliii ediyorlardı. 

Buglln İfc gitmediiim için 
direktör beni de onlardan sanaca~ 

ama yarın herhalde bir haatalık 
bahanesile kendisini temin ede· 
rim. Zaten hHta!ıiım da pek 
yalan değil, benim ruhum b11ta. 
Mütemadi bir 11kıntı ve Dzllntll 
içind-:yim. 

14 EJ1ldl 
Buglin do\ctor Vuddan bir 

kart aldım, Uıtlinde Kolombiya 
darDlfünuounun resmi vır. Mu• 
hakkak beni çddırlmak için bu
nu seçmit olacak. 

( Devanu l)Qr) 

incir, incir ballı incir l 
Dizi, dizi altın zincir l 
incir yiyen aatlam olur. 
Aydınlılar ferab bulur 1 

1111n 111b .. t " 
ta•rr•t ...... , ... 
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A 

Uşakta sınaı hayat 
Şayak fabrikası, dokumacılık 

ve Y o - Y o imalatı ! 
ve 

Ueak şayak fabrikasın.,, duşarıdan g6rUnU•U 
Uı;ıık hu!!U<iİ nıuhabirlmizdı>n: 

Şehrimizde dört beş seneden . 
beri mensucat sanayiine karfı 
gösterilen alaka ve halkın yerli 
mallarımıza olan rağbet ve sevgi
si milli sanayiimizi her gün bir a· 
dnn daha ileriye götürmektedir. 
Milli halıcılığımız bugün durmu5 
bir vaziyette olma.sına rağmen~ 
yepyeni ve milli servete hizmet 
eden ıanayiin inkifafını görmek
le sevinç duyuyoruz. 

çıkardığı kumaşlarını komşu şe

hir ve vilayetlere de göndermek
tedir. 

Dokumacılık sanayii 
Uşakta dokumacılık sanayii· 

nin bugün hissolunur derecede 
taammüm etmekte olduğunu §Ük~ 
ranla görüyoruz. Bu güzel san'a
tın yayılmasında halıcılığın son 
sen.elerde tamamen durmu§ ol· 
ması da sebeptir. Halıcılığımız 

durduktan sonra halkımız doku-
macılığa ehemmiyet vermiye, ona 
kar§ı derin bir sevgi ve alaka 
göstermiye başladı. Bugün şehri • 
mizin muhtelif yerlerinde doku -
ma tezgahları kurulmuştur. Çıka
rılan mal ucuz ve dayanıklıdır. 

Bugün U§akta güzel, nefis yer
li şayaklar imal edilmektedir .. U
fak §ayak fabrikası hummalı bir 
surette çalışmaktadır. Fabrika 
bir takım ıaf ahat geçirmi§ ol -
makla bugün normal vaziyette 
çahımaktadır. Sanayiimizin hi -
mayesi noktasından bu fabrika • Y o-Yo merakı aldı, yürüdü 

VAKll 

Basrada 
Her sen~ 500,000 

isterlin kıymetinde 
inci veren adalar 

Londra gazetelerinın verdiği 
malümata göre Basra körfezin· 
deki adaların zengin şeyhi vefat 
etmiştir. Dünyada en fazla inci 
istihsaı olunan bu sahada, bıl
bassa İngilizlerin birçok menafii 
vardır. Şeyh İsa Ali halifenin 
vefatile bu menfaatlerin tehlike· 
ye uğradığı anlaşılmaktadır. 

Bu adalarda on beş bin dal
gıç yaşar. Bunların her sene is· 
tihsal ettikleri incilerin kıymetı 
500,000 sterlinden fazladır. 

ingilizler bu adaları kendi hi
mayeleri altında saymakta idi· 
ler. 1928 senesinde İran hü
kümeti ingilterenin bu bimaye
sına kaldırmasına istemif ve 
bu adalaran kendisine ati ol· 
duğunu söylemişti. Fakat şeyhin 
ölümünden sonra varislerinin 
İngiliz bimayosini tanımayarak 
müstakil hareket etmelt:ri bek
leniyor. 

Hahreyn adalarının ahalisi 
100,000 kadardır. Burası eskiden 
irana tabidi. Daha sonra ingiliı· 

ler adalarm şeyblerile münase· 
bet tesis ederek muahedeler 
aktetmişlerdir . 

Yunanistanda da ka
bine sallanıyor 

18 Kanunuevvel 1 ~ 
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: S ı N E M ...................... -
···G·;·~t~···G~~i~~····:···~~·~·~·~· ... Ma ta Hari 

filmini nasıl çeviriyor ? 
Amerika filmlerinde iki "yıl-ı Öteki artistler, başta 

dız,, bulunanı pek azdır .. Dün El- Barrymore olduğu halde, 

Liol1 
Gar 

hamrada, matbuata hususi bir su
rette gösterilmiş olan Mata Hari 
fil.minde dört 'yıldız,, vardı: Gre
ta Garbo, Ramon Novarro, Levis 
Stone ve Lionel Barrymore .. 

Mata Hari umumi harpte bütün 
Parisi çıldırtan bir Hintli rakkase 
idi.. Sonra kendisi casus olarak 
tevkif edildi.. Kurşuna dizildi ... 
Hikaye bu .... 

Mata Harri filmi bu çok malum 
hikayeyi, kusursuz denilebilecek 
bir şekilde gösteriyor .. Greta Gar
ba, Avrupada kendisini meşhur 

eden ilk ve unutulmuş filmlerin -
de olduğu kadar muvaffakıyetli 
bir oyun oynamış .. Garbo'yu he -
men hemen standardize edilmiş 
rollerde görüyorduk. Mata Haride 
eski ve hakikaten "ilahi,, Garboyu 
buluyoruz .. 

Yukarıdan aşağı (his) ve (si
hir) halinde rolünü yapmış olan 
Garbo hakkında bu film için söy
lenecek söz bulamıyorum. 

Mata Harri esasen güzel ol
maktan ziyade {sehhar) bir ka
dındı. Garbo bunu tamamen an-
lamış ve vermiş .. 

Greta Gar ıi.lo et 
nun m~~affak~yetli .. o~~~nu "r 
di kabıhyetlerıle busbutun Ol' 
dana çıkarıyorlar.. ; 

Filmin. bilhassa son kısmı f 

güzel yapılmış .. Amerikalılar ~ 
rupalılarm his ölçülerini k,,. 
ettiklerini bu Mata Harri film 
gösteriyorlar... ~ 

Mata Hani. öyle zannediyo j 
ki, bu sinema mevsiminin en 
zel filmi olarak kalacak .. 

Büyük Barba Ait ifşalar 
············································································ 

Eğer Almanya Belçikay' 
tecavüz etmeseydi •• Ya alakadarlarca yardım edilme· 

si, sermayesi arttırıldığı takdirde 
milli ihtiyaçlarımızdan en mühim 

Şu son günlerde şehrimizde 
göze çarpan şeylerden birisi de 
Y o • Y o'nun ıüratle taammüm 

mine cevap verileceği meydanda- etmesidir. 
dır. lıtanbul ve lzmirden getirilen 

Atina, 17 (A.A) - Gazeteler, 
maliye- nazırının kabinenin dünkü 
içtimaında ecnebi istikrazlarma 
ait tediyatm yüzde otuzunun ip· 
ka ediJmesine dair olaral< Jttthaz 

edllcb karara muarız olduğun· 
dan dolayı ıstifa edeceğini ha
ber vermektedir. 

O zaman inglltere harbe glrmlyecek tm1~~ 
Jngnıere nu ltc;o.vtlaA to.haımrnitl PdP-mess 

h . 1' . h k d .. de' Ut ak şayak fabrikası her ıe· Y o - Y o'lar beş kuruştan itibaren 
ne binlerce metre kumaş imal ve (!ili kuruta kadar satılmaktadn·. 
piyasaya ıevketmektedir. Bugün o • Yo getiren ticarethaneler a
her u,aklmın üzerinde tatıdığı it olduğu yerlere telgrafla tekrar 
kışlık elbise fayak fabrikuınm müracaatla sipariş vermektedir -
mamulatmdandır. ler. Uşakta Yo - Y o yapan dük· 

Şayak fabrikası yalnız UHa- kanlar var. 
ğm ihtiyacını teminle kalmıyor. Yusuf Ziya 

5eyı ıseJain vapur ıaı ı fatsaya 
niçin uğramzvor ? 

Fat8a htı!ll.lsi muhabirimizden: 

Buraya gerek lstanbuldan, ge· 
rek T rahzondan haftada bir va -
PUr gelmektedir. Hava poyraz, 
fırtınalı, deniz bir parça dalgalı 
oldu mu bu vapurları~ uğrama· 
dan geçtikleri de çok vakidir. 

Bu, böyle olduğu halde üc 
haftadanberi Trabzondan gele~ 
vapur t~carın yükünü almıyor. 

Sebep: Yer yokm1:ş ! Bittabi 
yer var mı? yok mu? bunu biz bil 
meyiz, Bildiğimiz bir şey var 
memleket iktısadiyatı bu yüzden 
zarar görüyor. 

Böyle Fatsa malını almıyayım, 
ambarımda Samsuna yer ayıra
yım diye hareket etmek, ne bu
günkü rejime, ne de bugünkü te· 
lakkiye uygun bir düşüne; değiİ
dir. 

Üç gündenberi mal sevkedemi
yen, bu yüzden zarar gören tüc
carın zararını kimden istiyelim? 

C. H. F. 
Ocak ve nahiye intihabatı ge -

çen hafta yapılan Cümhuriyet 
halk fırkasının kaza idare heyeti 
intihabı da bu hafta gençler bir· 
liği salonunda icra edildi. 

Bütün murahha.sların iştirakile 
yapılan bu intihapta eski idare 
heyeti tekrar seçildi, dilekler o -
kunchl, ha&bühaller yapıldı, yurt· 

lafların, köylünün dertleri söylen· 
di toplananlar mesrur ve mem· 
nun dağıldı. 

Tasarruf Haftası 

T aıarruf haftası bütün hara
reti le devam etmekte, Tasarruf 
cemiyeti her senekinden daha 
çok çalışmakta, kahvlerde çay, 
kahve !çilmemektedir. 

Talebenin ve gençlerin i§tira· 
kile tasarruf nümayişi yapıldt. 

Halka meccanen bir konf e -
rans bir de müsamere verildi. Bu , 
toplantıda tasarruftan maksat ve 
müdafaa edilen noktai nazar izah 

edildi. 
Ma::rhar Behaeddln 

Hırsızlar 
Kendilerine kurşun atan 
çocuğu da alıp gö~ürdüler 

Alur.ra huııuııi muhablrlmlr:df!n: 

Su,ehri kazası mübadil muha
cirlerinden Kara Bican efendinin 
evine gece saat sekiz raddelerin· 
de birkaç hırsız girmiştir. Hırsız· 
lar birçok e!ynlnrile beraber parn 
kasasını götürürlerken 12 yaşla -
rında oğlu tarafından hırsızlara 
ate§ edilerek biri öldürülmüşse 
de ötekiler kasa ile beraber co -
cuğu da götürmüşlerdir. Zabıta 
tarafından ııla takibat yapılmak· 

M. Makdonaldın sıhhatı 

Londra 17 (A.A)-M. Makdo· 
naldın sıhhi vaziyetinde mahsus 
bir salah hasıl olmuştur. Bu salah 
devam eylediği takdirde muma· 
ileyb Noel yortularını Loosiemo
utbda geçirecektir. 

tadır. Çocuğun akibeti meçhul-

dür. 
Su,ehri kazasının Aıafı Sr.r-=. 

ca köyünden Süleyman efendin:n 
evi bir gece yarısı meçhul birkaç 
hırsız tarafından ıili.h kullanıla • 
rak soyulmuı, vak'a yerine yeti· 
§en jandarmalardan Bekir müsa· 
deme esnasında ayağından vurul· 
mu§, hırsızlar kaçmııtır. 

Mümtaz 

Adanada hastalık 
Adana hususi muhabirimizden: 

Son günlerde Adanamızda 
menenjit hastalığına tutulanlar 

artınca sıhhiye dairesini bir telaı 
aldı; faaliyet başladı; mektepler
de aşı yapılmıya haşlandı. Yeni 
kurbanlar vermemek maksadile 

sıhhiyenin giri§tiği mücadeleyi 
halkımızın şükranla karşıladığını 
söylemi ye hiç de hacet yok. L .... 1u

miyetle rütubetli yerlerde kendi· 
sini hissettiren menenjitin önü • 
ne geçmek evvelden alman ted -
birlerle mümkün oluyor. 

İki tsenedir Adanada bu has • 
talıktan ölenlerin miktarı gözleri 
korkutacak derecede değildir. 
Y almz hastalığa tutulup da tehli
kesiz gecirenlerin hayatlarında 
bir değişiklik gözüküyor, arıza 

kalıyor. 

• • 

Harbin menşe'lerine ait lngilte- leri i tıma mı er ne a ar ıoz •" 
lere hükumeti tarafından neşredi- kaçırmamakla beraber Anver ~ 
len vesaikin son kısımlarında pek yapılabilecek bir lngili~ taarrıJ . 
şayanı dikkat ifşaat buluyoruz: na daha fazla ehemmıyet 11 

. l .1 H · · yor gözüküyorlar. 
908 senesınde ngı tere arıcı- . 1 ·ı B 1 .k n 

. ..h. b. Halbukı ngı tere e çı anı 
ye nezaretıne mensup mu ım ır b .. ·1 b" .. k d l tler .. ... . Al una muması uyu ev e 
zat Fransa hukUmetı manyaya k k'' "k d l tteı' 

·k b · rasına sı ışmış uçu ev e 
bir harp açar ve Belçı anm ıta- b. fi kl .hlA l . d"l e"iıl 

l ·1 h'· ıtara ı arının ı a e ı m .. 
raflığını ihlal ederse ngı tere u· d k d. . . , l dd deri .. d k en en ısını mes u a e 
kUmeti buna mudahale e ece b. h h d h d 1 o-

b h ır arp zu urun a u ut arı 
midir?. Sualini mevzuu a set • . k d·ıe f 

B 1 d .... "ld .. v•• muhafazasını teman ma sa ı 
mİ§ti.. u mese e uşunu ugu sı- . .. d . 

1 
j 

d Bel ika hükumeti de ile- ker bıle gon ermeyı tasar ıyor ( 
ralar a ç d Ve bu noktai nazarına Almanyi 
ride İngiliz donanması tarafın an I F d . . ak tt• 1, ~ 

. v k e ransayı a ıştır e ırme,. 
denizden Belçıka topragına as er • . .. ... . . I 

k l b .1 k .ht• 1. b. tıyordu •. Belçıka hukumetının~ 
~I ana l me I ıma ıne Jnaen d •t tt• v• • ·· d" usunu tezyı e ıgını gor . 
bir müdaffa planı hazırlamakt~ müdafaa kabiliyeti yükseliyor 
idi •. Fak~t ~8 de İngiltere .Harı· ye müsterih oluyordu .• 
ciye vekaletınde bulunan (Sır Ed- Fransızlara gelince: Fran.-

d G ) · l b. ·· . Bel ·· var rey ın ta e 1 uzerıne • kanı harbiye reisi jeneral Jo 
çikanın bitaraflığı himaye edilip hükumetinin fikrini almak•• 
edilemiyeceği hakkında . cereyan bir plan hazırlamışb. Bu plan• 
eden müzakereler neticesinde bu re bir harp vukuunda Belçika t 
hükUmetin bitaraflığı ihlal edil : rağını Almanların istilaaınd 

· · · İ ·1t h""kumetı-memesı ıçın ngı ere u kurtarmak için Fransa orduıull, 
· b'"t'" •t·ı b .. mümana · nın u un vesaı ı e u •• a .. burayı işgali tasavvur edilaı• 
t ""d h l d gvi takarrur • a ve mu a a e e ece Fakat bu planın tanziminden 

etmişti. ra İngiltere hükumetinin bu 
İngiltere hariciye müsteşarı Lord sustaki düşünceleri anla,ılmca 
Harding hatıratında diyor ki: plan iptal ve Belçika toprakl 
"Fransızlar Almanlara bir harp istila fikri bertaraf ledilmiştir~W 
açtığı takdirde Belçikanın bitaraf· Harbin patlamasını müt~ 
lığının temini için İngiltere hükfı- Almanların Belçika hudu!I~ 
meti siyasetinin icabı olarak her tecavüz etmesi İngiltere hü~ 
türlü müdahr.ieyi yapabilir.. Ve ti ni harekete getirmi§ ve f,.... 
Belçika toprakları taarruzdan ma- ile birlikte harp etmesini int•~ 
sun kalabilir .. Şüphesiz ki Rusya · t · 
hükumeti de buna müzaharet gös- mıç~:kü İngiltere hükfımeti >~ 
terir .. Fakat Almanlar Fransızla - pada Belçika gibi bir hükU'r 
ra bir harp açarsa meselenin şek· haksız yere istila edilmesine İ 
li aksine döner. bir zaman tahammül ve ri--'1 

lngilizler Belçikayı bitaraflığı- teremezdi. Onun müdaf ~ 
nın vikayesi hususunda alın- kendisine bir namus ve şeref "'J 

ması iktıza eden tedbirlerle meş- cu telakki etmiştir. BelçilıJı 
gul iken Belçika hükumeti Alman· rakları böyle bir taarruza ' 
ya ve Fransanm bir harp vukuun- masaydı İngiltere hiç bir <I 

da topraklarından asker gecirme· harp etmiyecekti. 
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Ticaret llsesl talebe kooperatifinde 

Mekteplerde miifterek tefek· f (Gül ile Bülbül) isimli tarkıh o· 
~erin bir ifadesi olan koopera· yunlarını temsil etmiılerdir. Bil· 
tifler aünden süne artmaktadır. bana gül rolünde Sevim Bülbül 

~ elemektir ki, yarının yürüyüt Rolünde Sabahat ve Dağ Çiçeği 
lltikanaetini çizecek olan ıenç rolünde Hikmet oynamıtbr• 
~I, cemiyet bünyesinin birlet· Diğer rollerde Hayriye, Erme
~ varlıklara istinat edeceğine naİı, Berrak hanımlar çok muvaf· 
~or. Bu iman yannki kütle- fak oldular. Küçüklerin muvaf .. 
~. ~akterini keakin y~ relerin fakıyeti dakikalarca alkıtlandı. 
~le kartınıza dikiyor· Öyle Bilhaua elbiseleri çok mükem· 
llir- leciye Ye terbiye ki: onda meldi. 
lleafaat feraptin ve it birliğinin Bundan sonraki numarada mi
~dealiii önünde baltalanmıt ni mini bir talebe taaamıf isimli 
'-'Put ıibidir. Niyeti bozuk yo • bir monolog söylemit talebeye 
....... ka.ybetmit, sarsak insan yı- üzüm incir yemelerini tavıiye e· 
lıaları bot dumanlı kafalannı derek herkese incir atmıttır. Bun· 
hai 8fka döndürecek yüksek ru· dan sonra: 

· '--"ada buluyor. Ve keza he?' Mektep temsil grupu tarafın· 
~otr...ı iimit veren bir kucaiı böy- dan (Labuhe) den nakledilen 

btaıv. (Ateıli bir delikanlı) isimli vod· 
itte ticaret liaeıi talebesi de vil oynanmıfbr. 

~i ihtiyaç ve isteklerini kar· Genç ıana'tkirlar vodvilleri· 
trl11abilmek için bir t--kkül ı ·ı et · 

-Y- ni muvaffakıyet e temıı mı§ • 
lbeydana verdiler. Kooperatifin lerdir. Gaffar rolünde Nuıret 
fahri riyasetini muhterem müdür- Hakkı, Sülünzade rolünde Ulvi, 

rf Hüsnü beyefendi kabul bu- Şato rolünde Mümtaz Zeki, çok 
humuılardır. Muhterem hamile· muvaffak oldular. Kıyafetler, 
tinin himaye ve teıviklerinden sahne tertibatı iyi idi. Bütün it
ltunet alan kooperatif idarecile· lerde bir intizam nazarı dikkati 
ti de birliklerinin tekamülü için celbediyordu. Bu muvaff akıye • 
~ıımaktadırlar. 

Her duygu ve hareketin altın· 
dan boy veren ,ahıı ve menfaat 
\rıooperatifte mütterek yardım ve 
"->'lqılmamıı kir olarak kalacak 
.. "1 yeni iman ve itikadın 

IJJllrıUerf belki Sina yollarında a· 
P1!11b9 lınış lırail kullarından 
daha betbahtbr. Çünkü her ula· 
tdınak İstenen gayenin endamlı 
engelleri vardır. 

Bunlar aünü içinde koopera· 
tifçilerin döğüfme arzularını ten
llıiye eden kıymetli birer vasıta· 
dır. 

Gene kafasındaki mücadele 
İıteğine~ mecalsizlik çökmeden a
lır ve temkinli ilerlemeli. 

Biliriz ki, mekteplerde böyle 
tetekküller fHizlenmİ§tİr. Bunlara 

karak deriz ki yeni nesli itika
l bozmadan inkılabın kıymet· 

' bir yedeği olarak yenmek iste.-. 
le onu hayata yakın basamak • 

'-ra doğru ıevketmeliyiz. 
M. Medeni 

istik U\I llst>slnde 
bir tell'he gecesi 

• tartamba aktamı lıtiklil lise· 
111lde tasarruf haftası münasebe· 
tile bir müsamere verilmittir. Mü· 
---rede mektebin bütün talebe,. L_ 1 -.zır bulunmuıtur. Salon ta • 
~ Ye iktııada ait güzel afit· 
.._le •iialenmitti. 

le E~eli mektebin son 11nıf ~: 
il' ~ınden neıriyat grupu reııı 
~ hey tasarrufa ait çok güzel 
'- lrollferana vermittir. T asarru· 

gole aüzel bir tekilde anlatan 

::-• buhrandan bahis konfe • 
'~üteakip mektep ilk kısım 
'it inden iki küçük tasarrufa 
~ .\lsa Gündüz beyin bir diya· 

~ OYDalDJfbr. Bilahare 
...,-.:.:rkeıtrası talebeden. Şe • 
-.ı bey idareainde çok ıü· 
... ~ ... çalmq her parça iki· 
~defa tekrar edilmittir. 
A... --t takiben talebeden biri 
~ Hanamdan bir tiir oku • 

~ --an IODr& ldiçüld• 

tinden dolayı temıil grupunu ve 
rejisörü tebrik ederiz. 

* Feyzlye llseslndekl 
mOsamere 

F eyziye li~ıi kurulutunun 47 
inci yıl dönümünü tes'it için par· 
lak bir müıamere vermittir. 

istiklal martiyle müsamereye 
"H . baılanmııtır. Sonra em zıya· 

ret, hem ticaret,, isimli üç perde
lik operet oynanmıttır. 

Mezkur operet geçen may11 
ayında Kabataş lisesi 1932 me· 
zunlarından Orhan Recep, Rüs • 

tem, Ahmet ve İbrahim Şevket 
beyler tarafından, son ımıf na
mına, fransızca Madame Becha· 
melvia Vichy isimli komediıin· 
den lisanımıza adapte olunmuf 
ve Kabataı liıesinin verdiği ve • 
da müsameresinde emıalsiz bir 
muvaffakıyetle temsil edilmitti. 

Eseri sevdiren ve alkıtlatbran 
Kabataş mezunları, aralarına iki, 
üç tane F eyziyeli arkadaı ala

rak F eyziye lisesinde de oyna • 
mıtlar ve ayni muvaff akıyeti 
göstermişlerdir. 

F eyziye lisesini verdiği müsa
meresinden dolayı tebrik ederiz. 

Müsabaka 29 kAnuno· 
evvelde başhyacak 
Kadıköy liıeainin mektepler a· 

rasında tertip ettiği futbol müıa
bakalan için her mektepten gelen 
murahhas izalar çarıamba günü 
beden terbiyesi muallimi Recai 
beyin riyasetinde içtima ... ~Jerek 
berveçhiati mukarrerab ittihaz 
etmitlerdir. Bu içtimaa latan• 
bul, Galatasaray, F eyziati, lnkı· 
lap, Pertevniyal, Göztepe Türk, 

Beyoilu rum liseleri ittirak et • 
mitlerdir. Bu toplantıda fu esas• 
lara karar verilmittir: 

1 - Liıeler arasında bir dev· 
re lik maç lan yapılacakbr. 

2 - 23 kanunuevvel 932 pe~ 
tembe pnÜ Z,S da maçlara bq • 

VAKiT 

Genç gözile: ·-·--··· .. ····-·· 
Yerli 
Malı 

kullan 
Yazan: 

Alı Ticaret ~1: 
Ne01t11 Hogatt 

Nevzat B. 

Milli iktısat ve tasarruf haf
tasında bulunmamız hasebile 
arkadqlarıma bu husustaki dü • 
tüncelerimi söylemek isterim. Bu 
aün Türk gençliğine tevcih edi -
len vazifeden birisi de yerli malı 
kullanmak ve bu suretle de pa • 
ramızın harice çıkmasını temin 
etmektir. Arkadqlar bugün milli 
sanayıımızın piyasaya arzettiği 

birçok mamulat olduğu ribi ha • 
riçten de ithal edilen birçok ma • 
mulit vardır .•• 

Biz bu mamulita ihtiyaç hiı
ıettiğimiz zaman yapmamız la
zımgelen yegane §ey yerliyi ter • 
cih etmektir. 

Evet, belki yerli malımız ha • 
ricinkine faik elenecek derecede 
deiildir, bu gayet tabiidir .. Çünkü 
daha dün harpten çıkan bir mil
letiz, böyle olmakla beraber biri· 
birini tevali eden inkılaplar bizi 
en medeni bir millet haline so
ka bilmittir. Eğer biz dahilde ya· 
pılan malı almaz da haricindeki· 
ni tercih edecek olursak bu bizim 
için bir cürüm tqkil eder. Arka· 
daşlar, malımı~ı~.~F~Ç mala faik 
olmamaunm sebebi daha sanayi 
sahasına yeni dahil olmamızdan· 
dır. Her teıekkül bulduğu revaç 
tahtında terakki eder. ihtiyacı • 
mızı dahili mamulatla temin e
dersek paramızın harice gitmeıi· 
ne mani oluruz. Bu ıuretle de re
fah ba,Iar, milli ıanayiimizi İn· 
kiıaf ve terakkiye mazhar kıla
bilmek ancak onların mamulatı· 
nı kuUanmııkla kabildir. 

lstanbul l\/.tahflll 
İstanbul mahfeli ikinci mü • 

ıameresini yakında verecektir. 
Gençler bu müsamerede (Zor 
nikah) iıimli eıeri temsil edecek
lerdir. 

lanacaktır:. 

3 - Müsabakalara giren ta· 
lebenin mektebe müdavim talebe 
den olduklarını gösterir, tasdikli, 
fotoğraflı birer cetvel getirecek -
lerdir. 
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Ak sa ray Gençler Birliğinden Hikmet B. A-
mRtUr gençleri okumamakla itti bam ~diyor 

Darülfünunda • 
yım . . Koridorlar 
seniz, talebeler 
derste; koridor • 
da geziyorum •• 
Aksaray mahfe
linden Hikmet 
Beyi arıyorum • • 
Hikmet Bey beni 
sayet neteli bir 
yüzle kartıladı • 

"- Gel canım Hikmet Bey 

efendim bizim teneffüs salonu bot 
tur. Orada kimse oturmaz dedi ... 
Ve bir salona ıirdik. Kanapeler· 
de karıdıklı oturduk: 

"-Buyurunuz ıizi dinliyo
rum, dedi. 

Ben suallerimin birinciıi aah • 
neye ne zaman çıktınız diye so
rarken o sözümü kesti. Yüzünde· 
ki net' e birdenbire kayboldu. De· 
diki: 
"- Çok rica ederim bu sualle

re cevap vermekte mazurum • .Ar
tık bu amtör mülakat reçetesi be
ni sinirlendiriyor. Daha sormadan 
öbür suallerin hepıini biliyorum •• 
Maksat ve gayeniz, Darülbedayi 
artiılerinden kimleri takdir eder• 
ıiniz?. Arkadaılannızdan kimle • 
ri beienirainiz?. Sporla alakanız 
ribi 19yler •• Deiil mi?. 

Dostum dinle beni: 
- Ben meıhur bir insan deği· 

lim ki sahneye ilk çıkıtım alemi 
alakadar etsin! Ve beni ilk defa 
~neye çıkaran fırsata minettar 
kalımlar .• Sonra Darülbedayiden 
kimleri takdir edersiniz sualine 
bilsen o kadar ıinirleniyorum ki 
Benim ve benim gibiler Darülbe· 

dayi artistlerinden kimleri takdir 
edebilir? . Hepıi kıymetli birer 
aan'atkir, ve hepsi de uzun sene· 
lerin bıraktığı tecrübelerle Tür• 
kiyemizin biricik tamaşa yuvasını 
kuran ve bütün mahrumiyetlere 
katlanan fedakar ağabeylerimi • 
zi ben nasıl takdir edebilirim ••• • 
Ve ben de o iktidar ne gezer? A· 
ad sorulacak sualler yeni yetiten 
gençliği alakadar edici suallerdir. 
Meseli bak; bugünkü mabfeller 
de birliklerde çahf&D amatör 
gençliği nasıl buluyorsun?. Gör
dün mü suali •. Cevabını gene ken• 
dim vereyim dinle ! .. 

Amatör sahneler- esefle aöy• 
lüyorum- bugünkü sahne, sahne 
demek değildir .. Maksattan, gaye
den çok uzaklatmıı bir vaziyette-• 
dir. Çünkü bugünkü gençlerimi• 
zin mühim bir kısmı tamaf&Dm 
teaini bile öğrenmek istemeden 
sahneye çıktım demek için ve ca: 
ka yapmak için kendini gösteri
yor •. Hatta aldığı rolü değil etüt 
ezberlemeie bile lüzum ıörme • 
den ve bütün havasımı aöflöre 
terkederek ıülünç bir vaziyet alı
yor .. amatör bu değildir! Asrımız 

nazariyatla kaimdir.. Alayldık 
devri çoktan geçmiştir.. Amatör 
gençlerimizin ıunu bilmeıi lazım· 
dır ki çabtmak, mesleğe ait mü· 
talea,.. Bilhassa etüt iıte amatör 
sahne böyle yükaelirı. Mui hal
busünkü ıibi oyuncak vaziyetin
de kalır •• Bu sırada zil çalmııtı .• 
Müsaade iıtedi. Beni merdivene 
kadar ıelametledi .•• 

Necmettin Sabri 

(Jflmhurlyet gençler mahfeli musiki şubesi 

Cumhuuret gençler mahfeli cazbant heretı 

Beyoğlunda Cumhuriyet Halk Fırkası himayesinde muntaıa· 
man faali yeti erine devam eden COmburiyet gençler mahfeli genç 
kulOpler arasında en canb en faal bir tqekkOldür. Bu teıekkli
lün muhtelif ıubeleri olduğu gibi bir de musiki tubesi vardır. 
Musiki ıu'>es onbeı gOnde bır mOıamereler vermektedir. Ree4 - Maçlann idareıi müıaba· 

ka yapan mekteplerin müttere· 

~~l~~~~l-=G=il=z=e=ı=.=6=z=l=er=:======ı=ı.=-=.=-=~=-e=.~=:=~=~=-=-=.=i=~=~=~=;=~=~·~= .. =-= .. ~.I 
idareıine terkedilmittir. Uyuta· -···-····-· .. ·····-· T ·····-·············-···-··········--····· .. ·-madıkları takdirde komite bir ha Bilmek muktedir olmakbr. Aksaray biri ii 
kem tayin edecektir· _. Akıaray birliği temsil tubesi 

mimiz ~ençler mahfeti"in cazbant bevetini sıöıtermektedir. 

5 - Komiteyi ittirak eden Bilen yapar, bilmeyen öğren- yakında bir müsamere verecek • 
mekteplerin jimnastik muallimle· mek iıter. tir. Gençler bu müsamerede 
ri tetkil edecek jimnastik mualli· * (Hamlet) dramını temsil edecek-

akd. d hh Her akılh bir ka,. budalaya, mi gelmediği t ır e mura u "' lerdir. · 
k ,. ı d kt" budalalar da bir akılhva mub· iza ona ve a ete ece ır. ~ Temap "rupu 

6 - Komite içlerinden birini taçtır .ar. _. 22 kanunuevvel pertembe ak· 

reis ve birini katip ıeçecektir. A'.hn en iyi a:ç··so fikrin tec· tamı gençler temqa grupu (Kör) 
Bunu müteakip kura rekilmi• d ismindeki piyesi temsil edecekler• 

T y rübeye uygun olması ır. 
ve ilk müsabaka İstanbul liıeıi _. dir. Müsamere saat 21,30 da bat• 
Pertevniyal ve Göztepe Türk ko· Hayatı ıevmek lclfi değildir. lıyacaktır. 
leji - Beyoilu rum liseıine isabet Onu kullanmayı da bilmelidir. Halkevi tem•il ıubeafncle 
etmiıtir. * Haber aldığımıza göre halke • 

Bu hayırlı ite önayak olan Ka· Atını bil, itini bil, · eşini bil vi temsil ıubeıi talebesi tarafın· 
dıköy liseıini tebrik eder buna _. dan Y qar Nabi beyin (Mete) i-
ittirak eden liselerimize de mu • Yapacai'ını bilerek yap, batta ıimli eseri ikinci defa olarak Da· 
yaffakıyetJer temenni ederia. fazilet bde olaa bilmeden yapma! rülbeclayide temsil edilecektir. 



maç Bugünkü '' Ne hediye alayım?,, 
18 
,,,, .. ,ıu ... HK • .,., .. ,ı:ıııı11111 .. -ıııııı1111•ıı"'•ıııııı••ııuııııııı"'''' Karagilmrükle F Buld d• b "' B . b ld .tıftı-' - Mizahcilar, demİ!ti, karan· 

lık bir odadan geçerken korku • 
larını iİZlemek için ınrkı ıöyli • 
yen çocuklara benzerler. 

Pol Pot'un t(>hreti, at camba -
zı ve felsefe talebesi Jutta Su
ma'mn töhretini de arttrrmı;tı. 
Şimdi genç kız, Sorbon' dn. bütün 
arkada,lanna, kendisini cambaz 
kıy af etinde gösteren kartpostal • 
ları imzalamakla vakit geçiri • 
yordu. Bir gün, h:ıyranlannd• b. . . ....:ı 

ırısı, ona büyük bir demet cül 
ile beraber, Kanhn nadı' 
1 

• r eser -
erınden birisini hediye ctmi§tİ. 

l.spanya Kraliçc:si onu kabul 
etmı! ve ellerini bu !·adar b k . ~ ey az 
sa lıyabılmek için ne kullandığı -
nı ıormu§tu. Jutta: 

. -. Hıı~:net.pennh, demi§tİ, es -
k:ı kı.tapların y:ıpraklnrım açmak 

d
e erın ~ey:az kalmalarına çok ya; 
ım edıyorlar. 

Meıhur bir romancı, Pol'a mü -
racaat ederek roman L'.-J" d • 1 n"" ın c ha -
yatını yazma'· ı',.. .. d t< ••• ın mu· .. ~ "' ı· rt'"' d" F - _ ....... "" ~ - • 

1• e.kat Pol t l-' ·· ~ 'd • • e~e 'il{Ur euerck 
edı kı: 

- Ben de ıizin gibi pa.lavrn 
ıabyorum s· · ız me~huraunuz,. 
Ben halk d . (1 arasın a tamnmıt hır a-
amını. F nl:at, hasta, koridorla· 
~da dola§arak binlerce insanı 

rtaran, ve 1'imbilir kac · defo 
kend' h ı -1 ayal armı tehlikeye atınıs 
olan doktorların mechul mevcu: 
diyetini dü§ündükçe. kendimden 
utanıyorum •• 

Deniz .ıltı gemilerinde calı"'an 
ta' -:r• yyare.crdc uçan mcchul kah • 
ramanlan du"au··n" .. - O • :r unuz. :zaman 
sız de benim gibi töhl'etinizden 
utanırsınız. Muharrir, hakim, a. 
v~kat, palyaço.. Bütün bunlar 
laf·· Laf.. Ben kendime ceddi
ye alırsam ha.hızlık etmis olu • 
rum Si .. d .. 1 B • 
• 

1 
: - e oy c.. u yapl!(;ımız 

l§ıerın gülünç'üö-ün·· h' . • ., u ı::setmıyor 
mutıunuz? 

Muhı:.rı ir itira;: etti: 
. - Fakat bütün münekkitler bi

~ı methediyor. 
- Mün~kkitlerden baha t . 

yelim. Onlt.rı daı b' . 1 e mı -
b · ızım e bora -

er aynı tcrb:ıya koyabiı· . s· B' I ırız. ız 
ır ~ey er yaparken kend'l . : 

h f k . 'ki . , ı erını 
'der ı rın sı ctmdcn anlar hel' 
üıünce:ıin vüs'atini takd' ' d ır e er 

zanneden bu alc.aklar her h . - ' an-
aı bir hücum karf11mda tabana 
kuvvet k:ıcm·kcn "Tc-1·· •· · ..... ıcu n 
mukaddes hakkı!., na dehalet et _ 
mekten de ~ekinnıezlcr. Si::, mu. 
harrirler cııte!lektüeller, bir mu • 
ıikitinasın es:;ini &ata.bilmek için 
bir köyiünüı1 mandaamı satınak
tan dahn :ıüçlük çck~ceğini zan
nedetck aldamyoraumız. 

"M ta' · b" on ıgue., m ır eserine, 
özi1mün fiatinde:ı daha fazla ·~ -
hemmiyet vc-cr"k gere aldanı

ğ B ff " • = ener um, ıye agıran eyın u U5-
( U akım ( bahçe karşılaşıyorlar Erkek hediyesi arayan Hanun!ar 
§ D J. . ğ Federe olmıyan kulüpler ara· · ~ e 1 m 1 ~ •mda büyük bir canlİiık göster· • Camekinlarda kırmızı elbise· J dışarı f ırlıyan Arşimet gibi b>· 
ff A'~ ~ mit o~an Karagümrüklüler bugün lı, k~na:l.nrı beyaz kırmızı külah- ğırdı: 
~ KJIJJ mi? ~ Fenerbabçe sahasında ikinci de- lı, gobegme kadar ak sakallı No- - Evreka .. Buldum .. 
~ h Okudu§unuz vak'adakl ~ fa olarak Fenerlilerle karşılaşı· el babaları .. Tahtadan süvariler, Oturduğu •edirdcn kırıııısı 
~ 0=-~:!'tn ne garip b ir mahtük ~ yorlar. Bundan birkaç ay evvel pamuktan buz ayıları, tenekeden yastığı kapm:ş han ya koldırıY°'" 
::: .unu anhyorsunuz.Slze fi • t 1 k 'kt b b ki D · ~ blldlrinfz : !: gene aynı sahada Fenerbahçeli- f& 0 ar~ em~ en e e er.. aı· du. Arkada§I sordu: 
§ 

1 
- Bu adam deli mi, akıl· ~ lerlc elnersis mahiyetinde husu .. Aı re §ekhndekı raylar üzerinde du- - Ne "Evrcka sı Ne bul· 

:: ı mı ? : " . " .. ~ iki u ~ bir maç yapmış olan Karagüm· rup dınlenmeden mütemadiyen dun? .. 
: 

2 
9 ne, yani iefrlkanın = • d" · d'f ı A ğ O incisi çıkhlı gUne kadar ~ rllklüler, o zaman F ~nerlılerle onen tımen 1 er er... Cameka - Yastık elinde: ~ gelen cevaplar ıçindo do!)· ~ı '1·2 ye berabere l<almıılardı. Bu nın önünde büyüklü küçüklü bir - Sene ba~ı hediyesi bıJI• 

§ ruyu bUenlcrden 50 kh;lye ~ .. , .. Y =: hedıycler verece§ız. ~ gun baka ım ne olacaktır? Bugun· 1 sürü seyirci... eni sene için alı· dum .. Sene ba,ı hediyesi bufdoJll• 
h.ıı11ıııııııı11111ıı•mııuıııııııııı111111ıınııııııııııııııımııınıııım'd' kü hususi maç ta gene her iki nacak hediyelerin daha !imdi- Bu ke~fim her halde Arşinıediıt 
ğa çıkardı Gençt·ı .. ld' taraf için bir eksersiz mahiye- den münakaıası ba~lamış .. Be • ke~finden daha mühimdir ... 

· , guze ı, ve . , nü7~1 bı'r na.ın • k 
1 

.
1 
.. 

1 
tınde o.makla beraber Karagüm- yoğlunda kalabalık bir kaldırım· - Canım anlat hele bakalılll"• 

o ..,_ usıu ac ın ıı ura e, ...k Pol Pot'u şiddetle alakadar edi • rüklUltr bu ekzusize geçen de· dan ilerlerken ince bir aes kula· - Biliyorsun ya ... "O,, yal" ... 
yordu. Bazı akıam onu za. fakioden daha kuv•etli olarak ğınıza ~alınıyor: meraklı11dıı· .. Kendisine ıene ııo· 
r
"f b' ·· ·· .. 1 '. d"' ' k çıkacaklardır - Kocacıgwım.. Bana bu se· ~ında on tane yastık gönder-"""' ı ır yuruyu! e evınc oner en · - ~ görürdü. Fenerin bugün sabaya ne ne kumaş hediye et olur mu?.. ğim .•. Geçen gün bana bu yasıJ' 
Kadın, evinde hemen soyunur. ıekilde çıkacağı ma'üm değildir. Büyük bir müe,.esenin Beyoğ· ları methetmişti... Ben de "fi' 

önlüğünü takar, ellerine birer Kaı a gü mr Ü k ise, önümüzdeki !undaki çamaıır da iresino ıöy le göndereyim?.. "Ne gönclereyiııı f, 
kaba eldiven geı;irerek tahta. Cüma günü, turnuva sonuna ka- bir uğrıyacok oldum.. Hınca diye düıünüp duruyordum. E.I. 
ları oğmıya, aile yuvasını temiz • lan Perahlara karşı çıkaracağı hınç!. ka ... Evreka .. Evreka .. 
lemiye br.~.ia:-d ı. ıu takımla F enerbabçelilerin kar· - Hediyeliklerinizi göstere Ne tuhaf ıahne... Kadın; 

Pol Pot'un lıizmetçiai ona: şısına soralaoacaktır: bilir miıiniz?.. kısmı ••keklerle dolu... He~ 
- Mönyö Pol, dedi, bu kadına Miço - Gösterelim beyefendi .. Bu kadın için hediyeler aeçiyorl-" 

çok 11k baloyorsunuz. ~lahmuı Ali Cemal sene için gayet nefio kadın eıarp· Erkekler kısmını da hanımlar it' 
Ve Pol, yaramazlık yaparken Tcyfok Lüıli lnkmct !arımız var ... Bu ıenc bütün Av- gal etmiı .• Onlar da erkek hedİ'. 

yakalanmıf kabahatli bir çocuk Nuri li>rohlm Kicyaku ~eıfl llafail rupada bu modadan geçilmiyor.. yeleri ıeçmekle rneıguller.. J)! 
gibi, pencerenin önünden çekildi. Bugünkü maç önümüzdeki cu· Parça parça muhtelif renklerden §Ik hanım konuşuyorlar: 
Maamafih, Pol Pot yalnız değll • ma Betiktata karşı oynıyacak uzun e§arp... - Gömlek yaptıracağım. Gif 
di. Jutta Şuman hayatım he· olan Fenerbabçe takımı için de Müessese müdürü uzun müd· diği numarayı bilmiyorum •. Pij« 
men bemen onunla geçiriyordu. çok layda!ı olacağı ve t .. bit det Almanya da bulunmuş, Paris· ma yaptırtacnğım .. Boyunu ölç' 

Genç. kadın, kollarını onun boy. edilen takım şeklini göstereceği te çalıımış genç bir l'!lod::ı müte· medim ... 
nuna doluyor: için alakadarlar tarafından ehem· hassısı: - Canım nasıl olur? .. Boynıf 
- Beni, aileme ve evime bağ • miyetle telakki edilmektedir. - Beyefendi .. Hiçbir memle· nu bilmez misin? .. 

hyan yegane ıey, diyordu, ko"pe _ K kette - Pariıten bn&ka - mod~ - Geçen gün ayn4lc!a ölçt~. asımpaıa .•abasındaki maç· -,. ' a.im Broonmg· 'dir. A.llem efradı 
1
•• lanse edilemez .. F•kat gürecek:ıi- E::mirn başım onun cmu:!:una ıe1'· 

.,. lann noeticeleri "" le hiç bir alikam yok. Beni ·Al • niz ki bu eıarplar ç11k tutacaktır. yor ... lkı QlçU i e pijama y pılır 
b 

Kasımpaşa s~hasında da fut- B" ı b' h d' d b't· · b ? cam azı yaptl~'ar. Bu mealeg~ c oy e ır e ıye en memnun ol· ı ır mı nca a ..• 
bol faaliyeti devam etmektedir. k h f d M k d · · d'ıı\ hiç te arzum olmadığım hesapla _ mıyaca amme en i yoktur zan· a astar ömrün e ı'ıtme tJ 
Evvelki gün Kasımpaşa gürbüz- n d · b · "l .. k d -ıt rn:ıdılar bile. Bir babam, bir de e erım.. u garıp o çu ar,11ın a t•tıraa-

kardeşim var. İyi acl~lar. Yal - lerile Hahcıoğlu birinci ve ikinci Ağzındaki Sipahiocağı sigara· kalm:ş bir halde: 
takımları karşıla•mı,ıardır. ı'k'ınc'ı 1 ı d · ı · · V ll h .... l olu b'l el>' nız fikir işlerilc alakaları yok. E. .,. ıınm c.uman arın an göz erını - a a n.,..ı r ı rn 
takımlar üçer sayı ile berabere k t k ı I k' h f d"? ğer cnlerı, hayatta alelade bir ta • ırpış ırnrn ionuşan meş ıur.tüc- ı, amme en ı ... 

.nıdık olarak tanımıs ols:ı idim kalmışlar, birinci takımların ma- car arkada~ına: - Bari gömlek y<:.ptuayım·· 
ı · ' çı da birer sayı ile ve m-usavatla M Öl ·· .. d w ·ı · feıt' ;cndilerile gfö·ü~mezdim. Söyle - - onıer, dedi, öyle bir he • - çunuz var egı mı e 

bitmiştir. d' ? 
diklerini bir türlü anlıyannyo - diye iıtiyorum ki, pek orijinal ol- ım · .. 
rum. Büsbütün ba,ka bir dütü - Eirir.ci takımlar maçının ilk dev· ıun .. Arkadaıı s~:.lonun kenarın • - Boynunun ölfüsünü biliyO" 
nüı tarzları var. resi maç çok glbel olmuş, fakat da duran camekinı gö:~e~di.= ru.m ... Evvelki gün tuttum ..• lıt' 

- Size muhabbet göstermiyor- ikinci devrede sert ve kırıcı bir - İpek güllerclea götür .. Gn- tam §U kadar .. 

1 ? 
mah·vct alm171~tır. Bu arada m·l·

1
. Gu·· ... eı na m~"klar:lc hı'rı'•ı'd ar .·ı. J yet orojinal bir fCy ••. ipekten bir " 1

• r ... • " 
- Gös<eriyorlar. Fakat bu essif bir hadise olmuı, Gürbüz· kırmızı celincik al Bir cül, bir boğacal:mış gibi iki elinin Fh•' 

muhabbet, bir köylü kadının ta • ler takomında oynıyao Seyri••· de papatya ... Hem işe de yar~r.. det •:c İ>a, parmo:dor::>ı ay bW~ 
vukla.rınn, piliçlerine gösterdiği fa in takımı kaptanı il hami B. bir Gülleri ayrı ayrı 3 elbisesine l:oy- mimle .ıçtı: 
muhabbetten ba,ka bir ıey değil. tekme ile bacağından sakatlan· sa &:!nin hatıranı 3 elbise ile b~- - l~le tamam cu kadar .. 

d
. Ak l mış ve tedavi a'tına al nm· ı b h d r.,,.ı .... t bu öl.,,-u··ııu··n tuhaflıg"ıtt' ır. şac o unca, köylü kadm · ı .ş ır. ra er er yer c gezdirmiş ob - ı·" .... -

r.aa l l "K Ed. • 1 D k~nd'ı de <"'iildü: 

d
•. 1 on arı; ümes, kümea,, • rne::ı:e ca ~... üş ünsen~... -

0 

ıy · · ı - En iyisi ona 1 al•• 
e ıçerı a mak suretile menfa - Cuma günü Edirnede ço!: - Acaba kumaş mı alsam?.. ;ur.ıaş 

~tH ~ir n:uhnbbet aöaterirsc, on - heyecanlı bir maç yapı'.mış ve Ga- - Gül al :!ÜL. yım... ~ aı- e&a J, .. n .... l l bb t .. C ı A 1 1 k B d lpekiıı. müdürünün odasınd• 
. '" "' oy~ mu 1a c gos· zi bfü:tü için jar.daı ma meldebi amc cana ;·~ c a!lı . ura a- G x ··..ı·· b' b' .. •,t• terıyorlcr M ı- . . . k' · ı · kl h k'l yız... enç rnunur ın ır re•·~ 

· .ese~. g~ccyı sızın t:ı.lmr.i!e Ec!irnesFor takımı kar· ı ı!le: çıçc e; a ı ı:aten ı,:örü • ., evde ge<:irdigwim zam b b' I le-el- "e v - d d 1 ipeklile~·i y.:ın yt'.na koyuyor .• 1'.~~ 
an ana rı- ~ı c:şmışlardır. Jandarma tAkırnı ~ •• · y ... ~ ::ıpı·agın an, a ın - ~ 'ıey ıorr:ıuyorlar. Çünkü bu, on - cll'!n, dikenlerine kadar ipekten... şıdt>.n gcr;i.p bahıyor. Baıını ' 

a IA k d şimdiye kadar karşılaştıgv ı bi:lün ı· rı. na a ar etmiyo!". Onları lnekiş müdürü bunlardan biri- e min aracına alara!c 
yec ..\ • ~lakadar ""de..... h rakiplerini yenerek fınale k;ıl- Ol d Q? d " •• "ey ~r ı M '- k n; iı "iirncdcn a\'l:cunun iç.ine al- - ma ı.. .ma 

1
•• cıh~am, mul"b:.zaman ·at ~ ' b ~ mış ı. aç çoıs ze.v li olmuş \'e ~ rl!'" t ·ı . .. L ,. ro· yor ... 1\1.aronla portakal gitnıi 

1 ~ k cam 3 =· jandarma takımı hakim bir o ıtın· "'
1

' ' .ı~ :n crm:! eos-c~·aı ... '..-
1
" ıgı yapara ı gecede dört .. çeklerin yalmz ip:dden o!duklan- Soruyorlar: 

frn.,k lt;,ı. , ... "'--=-•• -.klıwı __ ,
1
r yuz b Edirnespor takımını da 1 · 3 y k 1 ·• _... ··- b' l" 1 .. • ı d - anına beyaz oysa; .. 

"' •• ~ • ''C k G · b" t" ·· k r.:ı •• urau ıno.namıyoı- ar ı .. * * * rı . re c. &ııı t·s ıınu azanmış- h dd ı 
P l P 

. "h . . .. t... L. ı Jcı a-,11 ı•ar, K k b' l' · ~ b k yağı i et eniyor: 
o c-.. ~u rc .. ınc vem ıb·~ .. ı.· -==- tır. Güzel muvaffakıyetlu g5ste.- ıp ır.mızı ır ge ın-:ıge a ·-par.a.kazanın:ı:ana rağme~, adet - Çin--v-c.=- 9=·--==--~ ren j.ı :a!arma takımının bu ka· tım. Çok ıan'atkarane.. - Olmaz •. Ol."J1az .. 

yoo;unuz. 

ı - lar l:amilesi Lô.kin müdür bey bir kad"' 
erını ve evir.i dc~i~:iv~e.".."l;,ti. C dar yi..1kse!mesinde mek~ep mü· Kö§e:le cturan kır saçlı, tek şarpı hn:zırlıyormuı.. Bizde 1 

b::ı~'ıynn bu modacılık iti de 
================! güç sanat .. Zannetmem ki 

Her sabah, knrşiki cv~n, pcn - heve"t~e:;~ 111 l ?d (A; A
1 

'
1
.- Çin dürü h.:.et Beyle mektep zabit· gödüklü .bey hn;:r-amdan çıplak 

cereı· d "' 1 ueı \e am eclen ' · ın en yorganını silken, çır> • 1at, 19 lar l-lo:n'lcsi kararının •trın :ı l:ıüyük bir tesiri ve yar· 
lak kollu kadının ..,aiı'ru'"ltu""si'ı ı'le ••Laya! ,· ' · dımları vardır. ı: n~ snrını mucip o'du:- u· 
uyanıyordu. Bu kl".dm, tuhaf bir rıu, beyan etmiştir. l)enizci il I< f şlerl 
kadındı. Mı :naılcyh demiştir ki: Eu ka-

Genç bir koca&J, küçük bir c-o. rar, i:rr.idim;z;n pelc cunundadır. . lstanl:ul su ~pcrarı kulübünün 
cuğu vardı. Evinin işi ile yaİmz bi 1 hrıss1 , Çinin hn~du olcuğu n .zaı~namesi vi ayetçe tasdii~ e· 
bqına mefgul oluyordu: Her tıa • son rapor için hiçbir tarih tes· dı mı~tir. Kulüp tamamilc faali· 
hah erkenden kalkar, yata!!ım bit edılmiş değildir. yete gecm!ş bir va ziyetledir ~ M 'd k. · t ._ Türkiye cl • ·ı·ı f d · 
temizlerdi. Sonra, ortasından ar.çurı e ı vazıye e l\ar~ı .. enızcı ın: e crasyonu 
muntazanıan ayrılmı, ssçlarını 1,oymak ve bu vaziyetin daha yuzme koın te!İnin bildirdiğine gö 

d k d
• d'kt'ğ' b ziyade \•ah imleşmesine mani ot rt: su spor~arı h.ocası 1ıer Tugcthof 

ve ev e, en ı ı ı ı elli olan, __ ı . l mak için hiçbir şey derpiş edı!- cuma gt:nlerı 1 O . 12 c;rasında 
fakat tık. tem!z tüva eti ile aoka. memi•tı·r. O k d v rta öy e Fenerbabçe lrnlübll-

nen c'en '2c lik lo'<alinde, razar 'h' '-1 b ı _,. ı · en miı ım tao oıunu i e ya.,....-_ 
günleri 17 · 19 arasında l:eyo?- ken rer1 -'---1~ b' kadar uir 
ıunda i. M. C. A. lokalinde-, sa · 
lı gün "eri 16 · 17,S arasındn h· 
tanbut erkek lisfs'nclc, ls'anbul 
spor kulübünde j mnast k ve ku 
ru ~·~z ne ders erine devam et· 
ml!kte ve hu çalı~manın ço'< f av· 
da'ı neticeler vereceği aniaşıl

nı3ktadır. Bu d~rslere her ı u· 
li.:ptcn bi"ıt:in nmatötlerin i~tırak 
etmeye hakları vardır. 

Gök yüzünden d 
şen taş yığını 

Vilno, 17 (A A} - Leh· 
vanya hucudu c varına göte 
ziinden büvük b·r taş yığını 
müşli.ir. Bu esnada haaıl 
gürüHü, onlarca kılom.etreli1' 
da'.re dahilinde işitilmiştir. 
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Tasarruf Haftası mtlnasebetlle 

DaliJifye .. vekiiimiz·· .. bir 
konferans verdi 

t\'erli malı davası, memlekette iş ya-
•tnıak, istihsali genişletmek davasıdır 
~e~~·~~, ~.7 (A.A.) - Dahiliye müze bir hedef koyuyor .. 1931 se· 
''?lı.ı Şukru Kaya Beyefendi ta· nesi ~onunda bankalarda 38 mil
tii f haftası münasebetile bu- yon lirayı bulan küçük tasarruf 
~o:fAnkara radyosunda atideki hesapları yekunu kısa bir zaman-

V eransı vermiştir: da 50 milyon liraya çıkarmak, 
•tanda•} ·· ·· ·· f ·ıı· e m 1 k k le ~ ar; uç uncu tasarru mı ı s r aye er, üçü küçük 

lbi ~er)i nıah haftası memleketi- ferdi tasarrufların bir araya top· 
)&~ıuı her tarafında büyük bir a- ]anmasından doğar. 
'tor' ~e büyük bir canlılıkla YA!l" Onun için her Türk vatanda~ı 
tc :· erli malı davası memleket· az bile olsa gelirinin bir parçası· 
~,;: Y~t~tmak davasıdır. Memle- nı milli bankalarımıza yatırmalı 
lend~ ıstıhs=tli geinşletmek, çefİt· ve böylelikle milli sermayenin 
~er ıtınek davasıdır. Bir memle- artmasına yardım etmelidir. Yu· 
tının Yeti!tirdiği ve yaptığı malla- karıda işaret etmi§ olduğum, ya· 
t\ı Pazarı ne kadar geni~lerse o ratıbnasını istediğimiz yeni iı sa· 

ttnlek h l taf l ·ette çalıp.n kolların ve a arı ancak milli sermayemizin 
t-.r.~ ~~~n sayısı da o nispette ar· artışı nispetinde açılacaktır. 
l'İnd ~ksek sanayi memleketle. Bu itibarla bu iki davanın biri· 
>iizjjc hır taraftan fazla istihsai birine ne kadar kenetli bulundu· 
•ah 

1
11den, diğer taraftan sürür.ı ğu derhal göze çarpar. Milli iktı· 

isr a atının daralması yüzünden sat ve taıarruf cemiyetinin önü· 
l\ 

1

1
?1ai bir felaket halini 'alan iı- müze koyduğu bu hedefe gelecek 

ı ık d d' d.. .. ··ı \ . er ı uıunu ccek olur ve yıl içinde varmalıyız .. Fakat, ta· 
>111 z d 1 1 ~· aman a ouna ı;=ı1·!ı :nemle- snrrufu bütünleştirmek ve kuvvet· 
~ıtıizde .y~n~ İş sahaları yarat- lendi.mek için yalnız pölra artır· 
·~ • cehdı, ıstıhs:ıli artt:rmak sn- mak kafi değildi. 
~'ln göz önüne getirilirse cihan Şahıslarımızın ve evlerimizin 
l· tanı denil~n elaya ::ir.de Tür· masraflarını hesaplı ve tutumlu 
Ct.i}cnin müstesna mevkii derhal yaparak mıuraftan da kazanmak 
ll!anır. tasarufuıı ve hatta para artırma· 

~. li.irlciye öyle bir memlekettir nm en belli batlı yoludur .. Yaşa
dı Oi>adn fabrikninrın bolluğun· mah vnsıtalan en dar olan bir ev

~~\ ~eğil nzhğrndan, istihsalin de dahi neticede mühim miktar
~,· ~gt·r.clan ~eğil, tanz 0;:n edil- !ara varacak tasarruflarda bulun· 
ğ\\~~ ol~:.~:r.dan i~sizlikten dc- ı mak gfü; değildir .. Memleketimiz
ediJ ·~~~.<lı;:r:cdc iş ::;~ hc.sı temin de hesapsızlıktan ve fena kullan
tÖt '"ltJI··etıı. :11de;ı ...ı;lıra;-> t·ekildii!i ma. tan zayi olan servetlerden 

l! ur "' 
Su r:· saYfı_ naza: ~ene hesap~ı~lıktan 

lıtt .. uorp nıenfi ve rnrcsiz. bir ve dıkkatsızlıkten ve her ışı ve yi-
t~p dcfrild1r. Bu ıstrrl'p müs- yecek, giyecek, kullanılacak her 

1~ tır v~ çareleri vardır. Bu ı:;tı- şeyi ihtiyaçtan fazla. ve bol tut
~tı Yaratıcı \ 'C de ,:urucu bir ıstı- maktan sokağn ve hatta çöp tene-

Phr. kelerine atılan kırıntı ve kırpm· 

4 
Yük:;::k ::~n:ı.::ti ır.cmlc~etlerin _ tıların tutarı belki milyonlara va

' t ber gün yeni bir fabrika baca- •r· 
~~ söndüğü haber verilirken Halbuki hesaplı ve tutumlu bir 
~ltı-kiyemizde yeni yeni fobl'ika- bir evde sokağa ve yahut çöp te· 
~:'l\. kurulduğuna ve kurulmak nekelerine atılacak pek az bir· şey 
~llıldiğine ~ahit oluyoruz .• bulunmalıdır. 

\iı halde vatandaşlar yerli mah Parayı saklamak nispeten ko -
~~ ~l\tnak davası memleketimi- ]aydır .. Hakiki aile tasarrufu ev
~~ıaatça inkişafına, iktısatça de yenecek, giyecek ve kullanıla
\ elınesine, iktısatça istiklali- cak eşyanın heıaplı ve ölçülü ol-
~iikemmel bir tarzda hizmet masiyle elde edilebilir. Dikkatli 

~ h'k davaııdır .. Böyle mühim giyilen çama§ır ve elbisenin ve 
~ I 'lyati davaya kartı candan dikkatli kullanılan eıyanın ömrü 
~~ 'tırnıyacak hiç bir Türk v:ı· uzun olur. Ne kadar güzel olursa 
't ~t tasaavvur edemiyorum. ôlıun teki kaybolan elbisenin hiç 

~~~l.rruf ve yerli malı haftası bir şey olmadığı gibi dikkataizlik 
~ )\i •ebetile halkımızın gösterdi- yüzünden çatlıyan bardağın, kırı· 
d~lit· k~ek anlayış bunun en canlı lan fıncamnda kıymeti yoktur. 

ıdır Ufak tef ek kırıntılardan ve kır-
V ,t . 

>,ın '-nda.tlar; yerli malı davası 
~~ •ı &a o lA ' h• .~, nayı mamu atına ın ısar 

~t\i ~İ··Yerli malı davası öyle bir 
~~ ll l!ktür ki, onun içine ayni 
~t .,.:~~~ toprak mahsullerimiz 
fjll"-tı.,. it ~! kuvvetlerİ!niz de girer. 
>t.,Ji Çın hu seneki tasarruf ve 
'-'~ı~'h. haftası ayni zamanda 
"ıi,ı .. : etırnizin kuru ve ya§ ye· 
~ "l'ltni . 
1 

rcı._ ~ın de haftasıdır. iç pa· 
~ ll\ ehı:run bir ıürüm sahası bu-
tiı ' •ul b • ı ·• 'tele . • Ya 3ncı pazarların 
~e el tınden korlanadan istihaa
•tı· '"a.ın d bT 
\

11 
.. ltli hir . e .he ı ır. Devamlı ve 

I "' l'1 ıstı sal ise her ıeydeıi 
\~t"1, ıtrıılekette istikrarlı bir ça
lt, 'Ya.tının kurulması deGıek 
v 

~ .. tt-nd l 
)~llda 8f ar; bu cemiyet ayni 

~~~t\ıt\. ı\j]~e~l~kett~ tasa~ruf iti· 
~l isin · ·~ı!lı ahlak halıne gel

de ç.alı§ıyor .• •· Ve önü· 

pıntılardan her aile ocağında ay· 
da en atağı 1 O kuruş tasarruf edil 
se Türkiyede 3 milyon aile ocağı 

bulunduğuna göre senede 3 mil· 
Yon lira arttırılabilir. 

Halbuki küçük bir dikkati'"' 
ayda 20--30 lira tasarruf edebi
lecek evlerimiz nadir değildir .•• 
Türk ailesinin evini tutumlu bu· 
lundurması eski ve şerefli bir. an· 
anediı-. Her evin hanımı ve efen
disi bu şerefi mu haf aza ile mü • 
kelleftir. Bu yalnız aile haysiyeti 
ve şerefini değil, memleketin ik
tısadi kudret ve haysiyetini de 
muhafaza ve müdafaa demektir . 
Tasaruf ve yerli malı kavgasının 
dördüncü yılına ayak basarken 
bütün vatandaşlarımı bu kurtulus 
ve yükıeliı bayrağının altında da: 
ha büyük bir imanla ve daha can
lı bir hızla birle§meğe davet edi-• -- -- -
•voruın. 

VAKiT 

Kimlerdir, ne 
kazanırlar 

Sayıfa 9 

Mısır Hükiimeti 
Bugün cevabı~ızı almış bulunuyor (Baş tarafı 1 inci ıayılada) 

lar ... Kardeştirler.. lstidatlarile 
birleşen tali ikisine de yaver ol- ( lJa~ tarafı l in'"i sagıfada) rap eden yazılar görüldüğü son 

muş, ikisine de iyi bir hayat ve Bugün Mısır hüh fımetinin eli· haberler cümlesindendir. 
şöhret temin etmiştir. Hikmet Rı- ne varması ümit olunan bu ce· Hakikatin ergeç galebe çal- · 
za Hanımın iltihakile barlarda ve vabımız resmi Mısıra iki kanaat maması mümkün olmadıiı ıçın 
radyoda çalıyor ve söylüyorlar . teblığ ediyor: gelecek Kahire haberleri, arzu 
Aleko Efendi musikiye nasıl baş- ederiz ki, bize Mısır matbuatı 
ladığını şöyle anlatıyor: l - Abdülmelik Hamza Bey ufkunda beliren bu aydmlıgw ın 

teessüf beyanını mucip hiç bir 
- Bu iş bize bir dede mira- hu~kete maruz kalmamıştı. Bi- unıumileştiğini gösterecektir. 

sıdır .. Baham da lavta çalardı ve (El h d ) ? likis, sefirin kendisi daha ertesi mu a enet ne yazıyor 
epeyce şöhret kazanmıştı.. İsmi 
L

A b d B gün Hariciye vekilimizi ziyaret Kahirede çıkan Elmubadenet 
a.µı o i i.. u itibarla daha kun· 

d k 
·k k lak ettiği zaman Tevfik Rüştü Eey gazetesi diyor ki : 

a ta ı en u !arımız musiki i-
le dolmuştu. Biraz büyüdüm ve mazhar olduğu iltifah hatırlat- " .... Demek bütün malumat 
musikiden fevkalade hoşlandığı- mış, elçi yanından müteşekkir yabancı memleketlerde hazırlan· 
mı anlamıya baıladım. olarak ayrılmış olduğu için tara- mış, yabancı ellerle bildirilen 

Bizim evde haftada bir de hu- fımızdan vuku bulmuş bir hadise mahut telgraftan ibaret! .. Halbu • 
A A 

1 1 
d üzerine ne söylenmiş, ne söyle- kı· bı'r çok fırsatlarda, mubtelı' f 

.susı saz a em eri yapılır ve verin necek bir teessüf olamaz. 'hl d T k" d kemençeci Anastaş gibi meşhur tarı er e ür ıye zimam arları· 
simaları bu alemlerde bulunurlar- 2- Tekerrür etmemesi için mn Mısır ve Mısırlılara karşı ne 
dı .. Bu esnada ben sekiz yaıımda de söz verilmesi icabeden bir derin, ne samimi kardeşlik duy
idim ve keman çalmak için uğraı· vaziyet yoktur. Hususile, her gusu beslediğine ve bütün 
mıya başladım.. Ailemiz bizim memleket kendisine üniforma devletler, bütün milletlerle 
daha ziyade ba,ka bir meslek tut· ihtiyar etmekte serbest olduğu dost geçinmeği sarih ve 
mamıza taraftardı.. Fakat bütün kadar her memleket de milli ve dürüst siyasetine Adeta bir 
gayretleri nafile oldu.. Kemana beynelmilel icaplara göre kendi umde, bir güz:ergih olarak ka-
bir iki sene çalııtım .. Epeyce şey- protokolunu kendisi tayin etmek· bul eden inkılap ricalinin bir 
ler çalıyordum.. Fakat evimizde te serbesttir. çok bailarla bağlı bulunan Mı· 
mutat saz alemlerinin yapıldığı bir Şimdi bütün bu hakikati birde sırı, Mısırlıları rencide edecek 
gecede kemençeci Anasta§m elin· Türk- Mısır dostluğunun zaten bir harekete meydan Termiye-' 
de yeni bir kemençe gördüm .. Bu- yürekleri doldurmuf olması lA- ceklerine imanımız vardır. ,, 
nu kendisine hediye etmişlerdi. E- zım sıcak havasına sarınız; ce- " ••• Belki ortada bir anlaşama-
lime aldım. Ve birdenbire hoıuma vap notasına ıttıla hasıl ettiği mazhk vardır, olmuştur. Fakat 
gidiverdi.. Toplantıda bulunan zaman resmi Mısırın "mesele Mısır hükumetinin Türkiyeden 
teyzem de bana yardımcı çıktı: yoktur.,, dediğini iti tir ribi olur- tarziye istediği doğru değildir, 

- Keman çok var.. Aleko da ıunuz. bunun yanlışlığı anlaşılınca Tür-
bunu öğrensin, Bununla me§gul Dün gelen haberlere göre Mı- kiyenin menfi cevabı münakaşa 
olsun, dedi.. Ben de derhal ke· sır gazetelerinin son günlerdeki edilemez ve •'kat'i alaka,, teklifi 
mençeyi alarak bot bir odaya ka- neşriyatı da istikametini düzelt- ifadesi güç olmıyan bir teklif 
pandım .. işte o kapanış! .• Bir kaç miş, Türk meslektaşlarmın işaret mahiyetini geçemez!. Bu gibi 
sene sonra kemençeyi epeyce çalı· ettiği dost hakikatin çehresi yazılar yabancı ellerle uçurulan 
yordum .. Artık hayatımın istika· kendini göıtermeğe baılamışbr. ve hedefini anlamak büyük bir 
meti de bu suretle taayyün etmit· Şimdi Londra mahreçli nifak ha- zekaya ihtiyaç göstermiyen hi
ti .. Uk defa umum karıısında, vadiıleri yerinde ortada dostlu· yanet ve fesat balonlarını şişir
Rıhtımda o devrin en belli ba§lı ğumuzu b<'zacak bir badiıe ol- mekten baıka bir faide temin 
modası olan gazinoda çaldım · • • madığı kanaatine vardıklarını iş- ' edemez.,, 
Evvela tabii heyecan duyuyor· ============================= 

Kimdir? dum .. Sonra iş tabiileşti .. 
- Hayatınızdan, daha doğru

su san'atınızdan memnun musu• 
nuz?. 

- Hamdolsun .. Memnunum, iş· 
te geçinip gidiyor, kimseye muh· 
taç olmıyoruz .. 

- Kazancınız?. 

- Rakam söyleyip ne olacak ... 
Yalnız tabii eski kazancimızla 

şimdiki kazancımız bir değil .. Es· 
kiden çok kazanırdık .. Paranın da 
kıymeti vardı.. Fakat ne yazık ki 
tutamadık, hepsini sarf ettik .. 

- En sevdiğiniz şarkı? 
- Güzel eserlerin hepsini seve· 

rim .. Ayırt etmek çok güç .. Yalnız 
seslerin iyi ve temiz olması şarttır. 

- En heyecanlı hatıranız?. 
Aleko Efendi bir hayli düşün· 

dü .. Sonra gene bir hayli tered-
dütle: 

- Bir kere, dedi, devrin zen
ginlerinden biriıi bir saz aleminde 
fevkalade memnun olmuş ve bana 
bir kalemde beş bin lira gönder· 
mişti ... Fakat ben bu hediyeyi ay
ni dakikada reddetmiştim! • 

- Bu zat kimdi?. 
- Bayram zade Hakkı Bey •. İ§· 

te hayli heyecanlı hatıralarımdan 
birisi de budur .. 

- Alaturka - alafranga hak
kında ne düşünüyorsunuz ? . 

- Musikide esas temiz okumak 
ve çalmaktır .. Alafranga ve ala
turka bahsi bence bunu takip e· 
der .. Temiz perdelere basılmak 
şartile ikisini de severim.. Hafif 
havalar o kadar hoşuma gitmez .. 
Maahaza bu tamamile bir zevk 
meselesinden ibarettir tabii.. 

Ankarada bir manej 1 

yeri yapıldı 
Ankara, 16 - Ankarada yeni 

ve mükemmel bir manej yeri ya- Londrada bir kadının 
pılmıştır. uyandırdığı alaka 

Bugün ismet Paşa Hazretle
riyle Şükrü Kaya, iktısat "ekili 

Celil Beyler, sefirler, Hariciye 
ve Ziraat müsteşarları, Vali, yer

li ve yabancı at heveslileri saha· 

da bulunuyorlardı. Bir çok bini· 
cilik tecrübeleri yapıldı ve mani-

alar atlandı. 

Hanımlardan ltalya sefiri Hz. 
nin refikaları, Har:ciye müsteşarı 

Numan ve Anadolu Ajansı umum 
müdürü Muvaffak Beylerin ye· 

ğeni Nevin, Ziraat müsteşarı 

Atıf Beyin kızı Hanımefendiler 

bu tecrübelerde çok muvaffak 

olarak takdir edildiler. Bir heyet 

rahatsızlığından dolayı gelmiyen 
Ziraat vekili Muhlis Beyi 
bu eserinden dolayı evine gide· 

tebrik etti. 

Raştt Riza Bey 
Raşit Riza B. ve arkadat!arı 

Ankaraya giderek HalkeYinin 
sahnesinde temsiller vermiye 

başlamışlardır. 

Şimendifer kazası . 

Perpignan, 17 (A.A) - Büyük 

feyezanlar, Paris sürat katarının 
yoldan çıkmasına ııebebiyet ver-

miştir. 4 telef ve 15 yaralı var· 

dır. 

Londrada seyyahlara tercü· 
manlık eden Mis Aston isminde 
genç ve gUzel bir kız, bütün 
muhitini alakadar etmektedir. 
Mükemmel lngilizce, Almanca, 
Fransızca, ltalyanca ve Rusça 
bilen bu kız, bir lngiliz isoıi ta· 
şımakla beraber, bir Rustur. 

Kendisi, lngiltereye on bir se
ne evvel gelmiı, orada büyümüş 
Ye nihayet ıeyahlara tercüman
lık etmek suretile hayatını ka
zanmağa başlamıştır. Tarih ve 
eski eserler hakkındaki bilgisi, 
çok esaslı, çok kuvvetlidir. 

Mis Aston hakkında uyanan 
alaka, bilhassa şabıı etrafında 
yapılan birçok dedikodu dolayı

siledir. Bir iddiaya göre, bu 
genç ve güzel kız, bolşevik ih
t ila li koptoğu sırada Rusyadan 
kaçabilen birkaç hanedan men• 
subinden birisidir. Bir Prensestir. 
Bir iddiaya göre, Sovyet Rusya 
hesabına ça lışmakta, .... casusluk 
etmektedir. Eu biribirine zıt iki 
iddianın doğru luğuna dair, iddi
ayı ileri sürenlerden hiç bir taraf 
delil göstermemektedir. iddialar, 
boş laftan ibaret kalmaktadır. 

Mis Astor.un müzeleri ve sair 
tarihi binaları gezdirdiği seyyah
lardan hiç bi:is"ne poletikadan 
bahsetti ği işitilmemiştir. Bu de
dikodular, hakkındaki alakayı 

arttırmaktan başka bir şeye 
yaramamaktadır l 



Nasihat Nakleden . 
Diki.ye fa. 

BD >·au meıtıur Çin blkAyecllerlnclen ki, daha yarıya gelmeden, elin • 

Fıon~a - Amer ıka .................................... ...... -
• 
iki do st 

·ı n g il ter e ile 1 r an 
arasındaki ihtilaf 

Ta - Fon tarafından bir ~ce hitaben ya-

wmqtır. 

de bir deste darülfünun §ehadet· . w namelı kartı toplanır. Ve eger 
birer selim daha çakarak onlara 
ne İ§lerle meııul olduklarını so • 
raraan, hepsinin, kızararak ''Bir 
İ§ arıyorum!> diye cevap venn~ 
lerinden çekiniyorum. Kimdir, 
bunlar? 

• t 1 k nyas1d Para meseles1nden ıranın Aoglo-Perslao pe ro umpa 
1 ? · Ilga etmesi lnglltere - iran arasında Seni Pekine gelmiye sevkeden 

aebep, milli darülfunundan bir 
diploma almak hevesidir. Bana 
her ~aman derdin ki; içindeki en 
büyük arzu darülfunundan dip -
loma almaktır. Bundan sonra 
hiç olmazsa hayalının maddi .ta -
rafının temin olunacağını zanne • 

t 

derdin. Şimdi, bütün mekteple • 
rin duhul imtihanları bitmit bu • 
lunuyor ve aen, hiç bir darülfu • 
nuna ginnit bulunnnyonun. Gün • 
delik masarifini temin eden ada • 
mın artık sana gönderecek para -
ıı yoktur. Çünkü kendi iktisadi 
vaziyeti de ıarıılmıftır. Hayır yap 
maaını ieven, hem vatandaJın, 
hem do uzak akrabalarından bi • 
riaine müracaat ettin. Cevap ver -
medi. Nihayet bana yazıyorsun. 
Beni tanıdığın ve kendin kadar 
fakir olduiumu bildi~in halde 
bana müra~at ediyorsun. Böyle 
bir zaman ve böyle bir ıerait al -
tında bile, hali "Darülfunun 
tahsili,, ve ''Okumak,, aibi keli • 
meler kullanmaktan seri kalını • 
yorsun. 

Doiruau, ıaraıJ.maz ce•aretine 
hayranını, F akilt bu hayranlı • 
ğıma raaınen düıünc~nin fikara • 
lığı hem garip, hem de korkunç • 
tur. Sen bir hunaa, y~rı hadmı 
bir fikir adamı olmuşsun artık. 
Yapılacak baıka itler var. flem 
de rniıtena itler: Metela hay • 
dutluk gibi! Olamaz•an, daha 
a~ mutena işler var; Hamallık. 
Bunu <la yap•mtı~ıın, desil mi? 

Bunu l;ifi gelmez diyorsun. 
Bir kaç aene q~un entariler giye • 
rek, bir kaç tiir ve hikiye yaza • 
rak gayene eri~eceğini ve öz dolu 
bir erkclc olacağını mı zannedi • 
yorsun? 

. Darülfünun ıehadetna91esi ! ! 
Darülfünun ~ehadetnamesini al • 
dıktan sonra insanın karnı doyar 
mı? Bu hakikati hangi kitapta 
okuaun? 

Senin gibi ıoluk beniali, ince 
vücullü genç hir edebiyat merak • 
rakhaı, &Öz yatlarile yuirul· 
muı bir ekmek yeıe bile, bet alb 
sene çalıf ıp nihayet şeha.detna • 
meaini alsa, gök yüzünde~ pır
lanta halinde beyu pirinç tue • 
leri mi yağacağını zannediyor • 
aun? 

Hepıi darülfunun mezunlan • 
dır! Senin de onlar aibi uzun en 
tariler, siyah ceketler veya etki 
Ayrupa elbiseleri almcya paran 
var mı 1 Hatta onlar gibi ıiyine
bilmek ve tahıil edebilmek için 
paran olıa bile, diplomanı aldık
tan sonra İ§İn gelip seni bulaca· 
ğından emin n:ıiıin? 

Şüphesiz, otomobilleri olan, 
eilenen ve birdenbire zengin o -
luveren, ıeyri kanuni o)arak 
hinlerce dolar kazanan darül • 
funun mezunları yok değil l Fa • 
kat bütün bunlar, it baıına yeni 
ıeçıniı adamlara telli.lbk eden, 
vazifelerini iıtilmar eden kimıe • 
lerdir. Bütün bunların arkala • 
rmda, kendilerini müdafaa için 
tüfekler ve kılıçlar vardır . 
Bütün bunlar, büyük mevkilerde 
babaları veya kardeşleri olan 
kimselerdir. 

Daha kabacuı; bütün bu a • 
damlar zevk tellllı ve hrraız kim • 
selerdir.. Eğer senin de onl•~ gi • 
bi bir arkan veya zevk tellallığı 
edebilecek meziyetin varsa, on • 
lar aibi çalabilirain. o zam~n, 
darülfunun diploman olmasa bı -
le, kamını tıka basa duyurabilir • 

un .• 
Bu kadar uzun ıöyleyişiım, o .. 

kunıak heveaini, darülfünun ıe • 
badetnarneıi almak hayalini kır • 
mak içindi. lıte bu kadar .. Şi~ : 
di, ıenin için yapılacak en ıyı 
9ey, kendine her hangi bir it ar~· 
JIP, bulmakbr. Fakat bir haydut 
veya bir hamal olmıya kabiliye -
tin yok. Bir gazetede musahhih, 
bir kütUpanede hademe, hususi 
muallim, hasta bakıcı, kapıcı, 
garson, tren memuru olabilir mi • 
ain 7 Sakın üınitlenme.. Çünkü 
tavsiye edecek kimsen yok.. Pek 

tabii ben, seni tavsiye edecek va • 
ziyette değiliın. Demek, en iyi 
yapılacak ıey olan bu fikrin de 
kabiliyeti tatbikiyesi yok.. O hal· 
de gidip ihtilal yapıp bomba i · 
mal etmekten gayri yapılacak bir 

Bütün Çinden bahıetmiyelim 
ve ıade Pekin §ehrini ele alalım. 
Daha doğrusu, rit ve bir dört yol 
ağzında dur, etrafındaki uzun 

' 

fey kalmıyor. Yalnız ihtilal yap • 
mak, ot biçmiye benzemez.. Ki • 
tnp ıayf aıı kesmek için kullandı • 
iın bıçakla ihtilal yapıp muvaf • 
vak olabilir misin 1 Bombalan 

darılıyoraar mı • mühim bir mesele çıkardı 
Vaıington, 17 (A.A) - M. 

Reed ile M. Borah, söz almak· 
tan vazgeçmişlerdir. M. Harrıaon 
ahval ve vukuatın seyr 1ndeo 
Fransa ile Amerika arasında 
ötedenberi mevcut o:an dostane 
müuasebata devam edilmesini 
ümit ettirc.>cek tebeddüller bai1l 
olmuş o!du&-unu söylemiştir. Bu 
beyanat, heyecan uyaodır:.ıı, ve 
müzakerahn tekrar açılacaiına 
de'a et etmekte olduğu ıuretin

de teh r edilmiıtır. Fılvaki M. 
Cleudel, M. Stimson ile uzun 
müddet görlişmi.~ştür. 

Amerika hariciye nezareti, va• 
denın geçmit o.maama nazaran 
hü umet tedıyatı kebule müte· 
mayii olc!uğu cihetle her iki 

memleket tarafından kabul edi· 
lebi lecek bir formül bu unabile· 
ceği fikriodedit. 

Herfey kongrenin ittihaz ede· 
ceği hattı harekete bağhdtr. 
ısimleri geçen 3 ayan azasının 
battı hareketi, kongrenin uıla,. 
mıya temayül etmif olduQ-unu 
gaıtf'f"' el.- t~rlir 

Orta A vrupada 

Küçük i.i.at konf~ranaı 

Belgrat, 17 (A. A.) - Yugos 
lavva mat uah küçük itilaf kon· 
feransrnm tam bu sırada lOplan· 
maaıoı pek muvafık bulmakta· 
dar. 

Filha k ilca beş devletçe ittihaz 
o'uoan küçük iti ı ifı öyle bir va· 

ziyete koymuş' ur ki bu vaziyet. 
te mllttt ' it bir cephe teşkili :za· 
ruri görülmektedir. Konferanıta 

cereyan edecek mükAlemeler 
neticesi olarak ağlebi ihtimal 

Müttefik bül~iiınet Cenevr~'de 
mesa sine daha Tasi bir mikyasta 
iştir al:lerine mr saade edilmt-sini 
Mılletler cemiyetinden istıyecek· 
terdir. 

Kopferansı meşgnl edecek di 
ğer bir mesele şark borçları 

meselesidir. 

Lausanne mukavelesine tevfi· 
kan moratoriurT'un Macaristan ve 
Bulgaristan lehine temdit edilip 
edilmiyeceği sualine M. Makdo· 

naldın cevabı bek enmektedir. 

Bu petro kumpanyasının sermayesi 13,425,000 in~'(j 
• 00 000 · t ı· · · iıtere lirasıdır• Bu aerma)enın 7,S , ıs ~r ını ıng 

bükümetine a ittir 

Birkaç günden beri telgraflar 
io1rltere ile iranm notalar teati 
etmelerındeo bahsetmekte ve 
iki memleket arasında başhyan 

ibtilifıo, Milletler Cem•yetine, 
La Haye Adalet Divanına kadar 
gıtmek ııtidadmı gösterdiğini an· 
tatmaktadır. 

in~i ıtere ile iran arasındaki 
ihtilafın ıebebİ, Anglo • Persian 
petrol kumpanyasına verilen ım· 
tiyazın irao hükômeti tarafından 
fesb ve ilga o unmasıdır. ı901 
senrsinde verılen bu imtiyaı 
196 t senesıne kadar devam 
edecekh. 

Iran bükü.neti bu kumpany~-
oın iran meoabiini taht ıp ar bır 
aurettc istısmar ettiiinı ve ira· 
mn bukuk ve menafiıoi gözet-
mediğini görerek İran milli mec· 
tis ne takdım ettiği bir Jiyiha 
iıe imtiya-ıın fesbıni istemiş, 
meclıı hüi ümetin takdim ettiği 
espabı rouc ı benio son dere· 
ce ınus · p oldu~unu S?Örerelc 
iraoı büyü< bir beli:lan kurta
ran tek lif• derin bir memnuniyet 
ve cuş şlı mersrret tezahüratı 
ıçınde kabu etmiş, bütün lran 
balkı bu kararı alkışlamış ve mu
azzam nümayişlerle, fener alay-
larıle iran bü fımet ve milli mec· 
lis oin memleket menfaatlerine 
çok uygun hattı hareket ve si· 
yaaetinı alnış a mıştır 

Avni kararın ingiltere tarafın· 
dan memnuniyets ztikle karşıla~-
dığını söv!emiye hacet yoktur. 
İran bükt\metinin kararından sonra 
i'Dgilterenin Tahran sefiri, irana 
bir nota vererek İngiltere hükü· 
metınin idil ve münakaşa kabul 
ctmeı menafiini sıyanet için bü
U:ln meşru tedbirlere müracaat 
edeceğini aulathktan başka 
kumpanyanın uğrıyacağı ziyanla· 
ra da taham'l'Ül ecemiyeceğini 
ilave ttm:Ş, İngi ltere hüldimeti 
de meselenin idi ane bir surette 
tuviyesı içın müracaatta bulun· 
muştu. 

ingiJtere hiil ümeti tarafından 
vuku hu!an bu teştbbüsıerden 

k•d" verdıği karardan :ıcrre ~ 
ayrılmıyarak imtivaıın te~h 
i lgası iiz:frinde ısrar ctm·ştır. fiİ' 

ir&n hükumet nin iranın menıı ti 
ni imha edercesine petrol nıe cJ 

. d abııll 
balarını ışl mar e en Y t• 
kumpanyanın imtıyazını feshe, 
rnekte haklı olduğunu göstere 
d~lı ler pe ço ... tur. 0 

Bunların en mühimi, ırııl'I~ 
h' st~ 

bu membalan ı st ı sm~rda~ 1 e( 

s ine düşen ıst fadenın guo g b~ 
tikçe azalması, buna muk•_,j 

· · ·f del~ yabancıların a1amı ıstı a 
temin etmeleridir. . 

Mesela 1927 sene~_inde .; 
na verilen temettu hı 
\1.500,000) sterline varmı~tı' 

Fakat bu temettü hissesı • ~ 
la azala geçen sene (134, '.r 
stt'rlin gıbi cüz"i bir mebl t 
düşmüştü. Bu gid işle İran bii\0 
tinın kendi membaıarmda? ""er 
hulan ist ifadesı sıfıra ınec 
besbelli idi. 

1
,-

Bu vaz iyet karşısında ks ·
İran hükumeti, İran menfaatle'~r 
hiçe saymak iıtiyeo ecnebı istı ~ 

k ,. b: d ver"'e · marcılara at ı .r . ers . efl 
istiyerek 1961 senesınde bıtdl 1 . ' icap eden imtiyazı ilga etmıf • 

1 

bu suretle iranm kendi me~~~· 
d w d d w \~ }arından ogru an ogruya 

fado elmuı için yol acnıı ır.,,. 

Anglo Persian petrol kuroP8 

yaamm sermayesi 13,425,00fl 5~~ 
lindir. Bu sermayeden 7,500~ t 
sterlinlik hisseler ingiltere nıı • 
metine aittır. . ~ 

1901 de Yenizeland mahye 
!erinden Villiam Knoks Ari ~ 
irandaki petrol membalarını 
letmek üzere imtiyaz alıtJ 
1908 de petrol bu una> I 
ve 1909 dan itibaren ~J 
petrol' er .cin istismarına 

lanılmışh. ingiıtere bük iııfl ~ 
1917 de hisseler almış ve 1~ 

· d · ·tt · temPtl~ senesın e ıngı cremn 
(1,500,COO) sterline var mışt_ı. ;r 

En so:ı ma fı rıı ata göre 111~ ti' 
tere ile ı ran arasındaki t::u ıt cf 

lafın La Haye d;va:uca gıtcı' 
çok n' u ıtemeldir. . ~ıı 
Şfphe olunmıyan bır rı0 1 

iran bük i'ımetınin m l ı i ı radc 
hk. ·-. ı . d ıt' ta ·ım ettıgı ftara rın an 

kadar ayrı lmıyac::ı ğıdır. ·.,ıt 
ômer Jlı ... 

entarili, siyah ceketli veya .eski aaçnun kepeklerine, alb aydır 
Avrupa elbiseleri giymif olan a • deiittirmediğin çorap kirlerini 
damlara bak.. Eğı:r onları ıelim karııtırarak imal edebilir misin? 
lıyarak kartvizitlerini istemiye ı ~it, ~llaha ıor.. Bana aoranan, 
bir tee§bbüı edersen, korkarım bılmıyoru.m. 

Cevap, menfi çı~arsa Romanya, 
Çekos ovakyamn yaptığı gıbi 

kendısıne de daba uıun bir mo· 
rator "Jm verilmesi içio tarar e· 
decekt:r 

baş!ca Anglo Pers'an petro~ 

kumpanyası da yeniden müza· 
kerelerin açı:masına ve her ta· 
rafı memnun edecek l:>ir tuvi
ye bu anmasına lehtar oldu~unu 
bild,rm:s ise de iran hü' fı<neti 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden=, 

ı~ı 1~1~1rıı•~~ ~ıımıııım 

IS Selinik Bankası 

1 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi : Tamamen tediye eclilmiı 

30. 000. 000 Frank . 
1 TUrklyedekl Şubeleri: 
=o= Galata • lstanbul • lzmlr. Samsun 
~ Mersin • Adana 

Vuoanistandakl Şubeleri : 
SeJAntk • A tlna. Kavıtla • Pire 

Paraşütle kurtulan tayyareci 

Saint Malo, 17 ( A. A. ) -
Kes ıf bir ıiı do!ayısiyle Saint -
Malo yakınında karaya inmiş 

o.an tayyareci Smitb, bir kaç 
ıaat sonra tekrar hareket etmiş· 
se de molörüne arız o'ao bıc 

ı:ıkathk neticesinde paraşüt 'e 
boşlbğa atılmak mt'cburiyctinde 
kalmıştır. Tayyare, harap olmuş

- tur. Pilot sai ve salimdir. 

iki )'angm 

Zındankapıda Çömlekçiler so· 
kaimda Artın efendinin yaicı 
dükkioaodan yanım çıkmış, si· 

- rayet etm~den aöndürülmüıtür. 

§ Rumeli kavaiında HaNnın 
- kavıkhanesinden yangı~ çıkmıı, 
• kayıkhane kısmen yaomı4;hr. 

1 - Sahn alınacak olan 2670 metre astarlık bez kaP 
zarfıa kırdırmağa konulmuştur. . t) 

2 _ Kırdırma şartlan kağıdının tasdikli suretlerı IstaPdl 
Gümrük Muhafaza Başmüdiriyetiodeki satımılma k omısyonurı 

alınacaktır. I 
. 3 - Kırdırma lstanbu1 Gümrük Muhafaza eaşmüdiriyetifl 

kurulacalr alım satım kom ısyonu tarafından yapı acaktıt. 
4 - Kırdırma 10 1-933 tarihine rashyan salı günü saat 

tedir. 
S - Teklif mektupları kanundaki hüitümlere göre güP 

saatinden evvel mezkür satına ma komisyonuna veri:ecektir. J 
6 - Kırdırmaya girecekler yerli fabrika mümessıl veya ~e 

oldukları hakkında vesika gösterecek 'erdir. f 
7 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 RU olan 67 lir' j 

kuruşluk muvakkat güvenmelerile "temınat., bellı saatten e 
komisyona gelmeleri. ~ 

8 - Örneği lstanbul Gümrük Muhafaza BaşmüdiriyetİP 
istekliler orada görebilırler. İ. 

9 - Belli olan saatte tutu lması adet o'an zabıt kağıdı). 
duıulduktao sonra bıç bır teklif kabul ediımiyecektir. ( 



~8 Kinnnuevvel 1932 

Bir dolandır c 
kadı 

h Cracovie, 17 (A.A) - Miicev
e~lerini ve kürklerini sigorta 

e.ttırrniş olduğu Paristeki Lloyd 
~ıgorta kumpanyasını 4 milyon 
r~nk dolandırmağa teşebbüs et
~ış olmakla ittihcım edilen Ma-
rıf' Cı· ._. . ,. d 5 

unasıewıcz ın avası nün 
devam ettikten sonra bitmiştlr. 

Uzun müddettcnberi Pariste 
1erleşmiş bulunan Sovyetlerin a
ık Londra sefiri Krassin'ın met

re · \'e~! ?lan mumnileyha, bfitün ser-
ını ona medyundur. 

Mumaileyha, 15 sene hapse 
llıahLüm olmuş ve fakat cezası 
lecjJ edilmiştir. 
Felemenk eJçiliğlni 

lağvetti 
La Haye, 17 (A.A) - Fele

menk hükumeti tasarruf maksa· 
d'I ' 1 e, Viyana, Varşova, Atina, 
~nkara, Liıb on ve Meksika cl-
çılıkf . . J - - • t• 
~-ır_. ____ ~---

~ ~arüşşofal'a Lisesi 
~fidürlüğünden: 
f alebe için kumaşı hariç ol· 

rneı, lı2ere 350 takım elbise pa· 
2arlılda yaptırılacaktır. imaline 
talip olanlar kanunuevvelin 22 
İnci perşembe günü saat 14 te 
Nuruosmaniyede Cemiyeti Tedıi
•iye merkezinde bulun malıdırlar. 

(€615) 

VAKiT 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Ecykoz Kaymakam veli. Ş. Müdürlüğünden: 500 lira kıymeti 
muhammineli Ömerli ahşap köpriisünün enkazı kapalı 7arfla 
müzayedeye konulmuş ise de yevmi ihalede teklif o:unan bedel 
haddi Jfiyilonda görülmediğinden '27 Kanunuevvel 932 Salı günü 
saat 15 tc pazarlıkla ihale edileceği tekrar ilan o!unur. (6649) 

Istanbul gümrükler muhafaza 
başnıüdiirliiğünden: 

1 - Satın alıdacak olan 4452 çift çorap kapa 1 ı zarfla lur
dırmıya lrnnulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları kiğıdınm lastikli suretleri lstanbul 
ı:ümrük muhDfaıa başmüdürlüğü satınalma lrnmisyonundan alı
nacaktır. 

3 - Kırdırma lstanbul gümrük muhafaza başmüdüriyetinde 
kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 1 o. ı-93::S tarihine raıtlıyan salı günü saat 
15,30dur. 

5 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre gün ve sa
atınden evvel mezkür satınnln:a lrnmisyouna verilecektir. 

6 - Kırdırmıya girecek!er yerli fabrika mümessil veya ve
kili hakkında vesika göstereceklerdir. 

7 - Her istekli, biçilmiş bedelin ~' 7,Sğu olan 106 lira 85 
kuruşluk muvakkat güvenmelerile " teminat ,, belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. 

8 - örncğı Istaobul gümrük muhafaza başmüdüriyetindedir. 
istekliler orada görebilirler. 

9 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt kağıdı dol-
durulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmiyeceldir. (6646) 

YENi TARiH 
Her sınıf tarih kitabının hulasası 
Tarih imtihanını vermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 

lOO l.uru~ fiatla lalanbulda Kanaat Kütüphanesinde satıhr. 
----~-----~-----------------------------------....,......--------------------------------------------~ 

Savıfa 11 

Bolu orma 
üd .. rlüğünden: 

P o!u vilayetinde Düzce kazasının Akçaşehir nahiyesi dahilinde
ki Akkaya, Aflun devlet ormanından maden sütunu yapmak 
üzere her sene "1934,. gayri mamul metro mik'ap kayın ve"153,, 
metro mik'cıp gürgen ve "546,, metro ruik'ap meşe olmak üzere 
cem'an "2633,, gayri mamul metro mik'ap hesabile beı senede 
"13165,, gayri mamul metro mik'ap muhtelifülcins eşcardan ka
yın ve gürgenin beher gayri mamul metro mik'abı "175,, ve 
meşenin beher gayri mamul metro mik'abı 5( O lrnruş muham
men bedeli üzerinden talibine ihale edilmek iizere müzayedeye 
konulmuştur. Müzayede ve ihale kapalı zarf usulile ve 661 - 799 
numaralı kanunların ahkamı umumiyesi veç.hile 31-12-932 tarihi
ne müsadif cumartesi giinü saat 15 te Bo:u vilayetinde müte
şekkil orman sntış kom·syonu huzurunda icra edilece~indtn ta
liplerin "15000,. lira sermaye vaz'rna mali iktidarlarını gösterir 
ticaret odası vesikasını ve muhammen bedelden a~ağı olmamak 
şartile vereceği bir senenin bedeli miktarının yüzde on beşi nis
betindcki teminatı muvakkatesini muhtevi teklifnamelerini ihale 
kanununun onuncu maddesi sarahati dairesinde mczkür saate 
kadar komisyona tevdi eyJemeleri ve şartname ve mukavelename 
sureli musaddakalarını Aııkarada orman işl~ri umum müdürlüğü 
ile lstanbul, Zonguldak ve Bolu orman müdüriyetlerinden alına· 
bileceği ilan olunur. "6432,, 

l•tanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları ( ._ _____ _ 
Kıymeti mubammenesi 

Lira Kuruş 
150 00 

300 00 

420 00 

Çarşıda kahvehane sokağında 4 No. h dük· 
kanın tamamı. 
Çarşıda Liitfullah ağa sokağında 6 No. h dük
kanın tamamı. 
370 arşın terbiinde bulunan Edirnekapısında 
Keçeçipiri mahalleıinde Sofalı çeşme ve Zey
nel ağa sokağında Müyesser çelebi camiinin 
taşlarile beraber arsasınm tamamı. 
150 arşın terbiinde bulunan Kocamustafapaşada 
Kirkor kalfa sokağında 20 No. lı arsanın tamamı. 
655 arşın 98 santim terbiinde bulunan Üskü· 
darda kısıklıda Alemdağı caddesinde kain Ayşe 
hatun mektebinin tamamı. 
Hasköyde Abdüsselam mahallesinde kumbara
hane caddesinde mektep tahtında atik 140-142 
cedit 122 - 124 No. Jı mukaddema iki elyevm 
bir bap dükkanın tamamı. 
Tamamı 11 arşın 31 santim terbiinde bulunan 
Kalıçacı Hasan mahallesinde Çarşıkapı cadde
sinde 14 No. h dükkanın 7-20 hissesi. 

Baladaki emlak yirmi gi.n müddetle ilAna konmuştur. ihalesi 
Kıl. saninin ikinci pazartesi giinü saat on beştedir. Taliplerin 
pey akçelerile beraber ÇemberJitaşta lstanbul Evkaf Müdiriyeti 
binasında mablu'at kalemine müracaatları. (6549) 

Devlet. Demiryolları ilAnları 

Bir senede idarede teraküm edecek kırpıntı kağıtların yapı· 

lan müı:ayedesinde tonu 31 liradan talibi ubteıinde kalmıştır. 

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

tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de Haydarpaşa mağaza-
sına müracaatları. (6639) 

'stanbul Gümrük Mu haf aza 
Başnıüdürlüğünden: 

1 - ~atın alınacak olan 8910 metre çamaşırlık bez kapalı 
zarfla kırdırmağa konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları ldiğıdınm tasdikli suretleri Istanbul 
Gümrük Muhafaza Başmüdiriyetindeki satınalrna komisyonundan 
alınacaktır. 

3 - Kırdm~.a Istanbul Gümrük Muhafaza Başmüdiriyetinde 
lrnru~acak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kıdırma 10-1-933 tarihine raslıyan salı günü saat 10 
dadır. 

5 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre gün ve 
saatinden evvel mezkür satınalma komisyana verilecektir. 

6 - Kırdırmaya girecekler yerli fabrika mümessil veya vekili 
oldukları hakkında vesika göstereceklerdir. 

7 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 218 lira 95 
kuruşluk muvakkat güvenmelerilc "teminat,, belli sıuıtten evvel 
komisyona gelmeleri. 

8 - örneği lstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdiriyetindedir. 
istekliler orada görebilirler. 

9 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt l<ağıdı dol
durulduktan sonra hiçbir teklif kabul edilmiyecektir. (6545) 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
i:zmirde fabrikanm:a teslim edilmek üzere sartnamesinc tev

fikan "45,, kırk beş ton motorin ~atın alınacaktır. Taliplerin pa
zarlığa iştirak etmek için % 7,5 teminatlarmı hamilen 21· 12·932 
çarşamba günü saat 15 te Galalada mübayaa komisyonuna mü
racaattan (6548) 
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SEYRISEF AiN 
Merkezi idaresi Gal:ıta köprıilıaşı R 2623 

Şu •C A, :-irkecı :\1uhiırdar zade Han 2264 

İzmir - Pire - iskenderiye 
Balo elbisenize takacağınd 

postası • 

._< _____ EG_E)_~~-n~::_~_~ı~_::.1 1Dells çiçekleri ipek ·ş yapt 
gün kaldı 

Yerli 
Malla 

Pazarında 

Ucuzluk 

istifade ediniz 
İstanbul 
Sahçekapı 

Beyoğlu 
i sti k llil cnudesi 

oktorlar -Doktor Operatör 
Ahmet Asım 

Doğum ve kadın tınstnlıkları miltebassısı 
~uaycne: 10 - l2 Ortnköy, Şita yurdu 
la-ıs Beyoğlu, lstlkllı.1 caddesi No. 193 

(Opern sinemaSl karşısı> 
Tel. 1960 - 4 ,2221 

Trabzon postası 

(Karadeniz) 2~ bi: 
rıncı 

kanun çarşamba 18 de Gala· 
ta rıhtımından. Dönüşte Tire· 
boluya da uğrar. 

izmir - Mersin postası 

(A f ) 2l l>i· na arta rincika· 
nuo çarşamba 10 idare rıh· 

tımmdan ka lkarlar. (6655) 

lstıınbul 4 üncii icra mcmurluğundnn: 

Tanıamma 1452 Ura kıymet takdir celi· 
len Fatih dUlger zade mahallesinin Bll:>iik 

Karaman yokuşu sokağında Eski 41 mUker

rer yeni 8 numaralı ber ber gediğinden 

mUnkallp dUkkıl.nın 120 hiSse itibarile 45 
hissesi açık arttırmaya vazedilmiş olup 12 
klinunuevvcl 3:? tarihinde şartnamesi ".ti· 

\"anhancye talik edilerek 18 ktınunusa.ni 

933 tarihine mUsndi! c;a r§amba g\i.nti ııaat 

H ten 16 ya kadar tetanbul 4 Uncu icra 
dairesinde açık ıı.rttırmn ile s:ı.tılncaktır. 

Arttırmaya iştirak için yUzde yedi bu
çuk teminat akr.esi alınırsa müterakim ver 

gller ile belediye resimleri vakıf lcaresl milş

terıye a lt 929 tarihli icr a kanununun 119 

uncu madesine te,'fikan hakları tnpu ııicil

lerile ııablt olmıyan ipotekli alacaklılarla 

diğer altıkadaranın ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma-

Doıttor 

1\. Horhorunl 
Beyotıu mektep sokağındaki muaycne
h-uıeslnl tamamen kapam§ltr. EmlnönUn· 
de Vaıcıe ktraathanesi yanındaki mua
yenehanesinde haataıarını sabahtan ak
"4}ama kadar bizzat tedavi eder. Telefon: 

s:ırlfe dair olan iddialarını 11!\n tarihinden 

itlbarc.-ı 20 giln içinde evrakı mUsbltc ile 
bildirmeleri ltızımdır. Aksi halde haklan 

tnpu siclllerlle sabit olmıyanlar satış be -
delinin paylaşmasından hariç kalırlar a lfL -

1

, kıırlarların işbu madde! kanuniye ahkA.mına 
göre tevflki hareket etmeleri ve daha faz. 
la malumat alm:ı.k istlycnlerin 932 - ı97 

2U31 

Doktor 
Aristldl 

l\~ayenctı ne&: EmlnonUndc Emtaonu 
H an Uı;;UncU kat. numara f! 

Dok or 
Cavat N. Zekai 

Sinir mUtehaıısısı 
Cumıı ve pazardan maada gUntercıe naat 
3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

Muay nehancsı.ni Babıö.11 karşısında An
kara caddesi No. 47. ye tevslan naklet

mi§tir. Telefon muay()Jle: 23469, 
- 1kaınetg~h: 60740 

Oo ~ tor 

Emin Şükrü 
Danııı naııtaııkını ınuı n e ıtsııısı 

lstnnbuı ~uıtanr.ı,•J•muı tilrtıcsı. Habı 
illi c!U'Jdesı. No Hı. ·rcıetoo ınun 

~262., yenctııt 
ne - rcıeton ev: 4.at;ı~ 

'I l'f ı::On ngıecıen ııonnı saa ı 14 ' " 

Uroloğ - Ope ratör doktor 

Fuat Hamit 
Bôbn!k, meıııı.ne ve ıarar vohı 

tmstalıkJarı mUtehaıısısı 

Muuye.'lchane l'lır.ıc ~nhmaaıyı; eaa 
_ desi No 10 rr ton 22622 

Dok1or 

Kapikyan 
Muayene anesi: Sirkeci Muradiye cadde· 

81 No. 26 Tel. - 21077 !stanbul 

Operatör - Urolog doktor 

Mehmet Ali 
l<lrur )olları h:ısıa.tll<l ıı..rı mlltı•hıı.'>!ll!u 
Emlnönlı (Sabık Knrakaş) nnrıına 
oaklctmlşti r Cumadan maada bcr ~un 

bastalannı lıabul ve ı~ı:ı:ıvı eder 

Doktor 
Hafız Cemal 

Dııhlll haııtalıklar mUtchas31ıu 

Dlvanyolu No. 118 Telefon: 222398 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf mütehassıs 

Ba.bıtüi (Ankara Caddesi Numara 60) 

Diş doktoru 
Zeki Halit 

Muayenehanesi: l{adıköy Altıyol ağzı 

Diş tabibi 
Zeki Nuri 

Her Jün hasta kabul edilir. H er nevi d i ş 
rahatsızl~ t edavi olunur. Muayenehane: 
Osktldar AhçıbaŞı Mek tep soka k No. W 

dosya n umara.sile meınuıiyctimize müracaat 
etmeleri iltın olunur. 

1 ZAYiLER 
_, 

Maaş cüzdanımı zayi ettim. 
Yenisisi a la cağımdan esl<isinin 
hiih mli olmadı~ını ilan ederim. 
'587 5) Miitekait Miriliva 

Çürüksulu Ahmet 

* Tatbikli ve imza şeklindeki 
mühürümü uyi ettim. Yenisini 
yaptıracağımdan evvelkinin hük· 
mii olmadı ~mı ı lan ederim. 15915) 

Rençber Mustafa o :':lu Ahmet 

Istanbul asliye mahkemesi 

6 ıncı hukuk dairesinden: ·Tahsin 
"fendınin karısı müddeialevha 
Fatii-\ Dıraman Bestekarıserveri 

sokağında 4 No. lu hanede mu· 
kıme Rukıve hanım aleyhine aç
tığı boşanma davasına ait tah· 
kikat mumaileyhanın ikamctgi· 
hının meçhul olması hasebile şa· 
hit dahi dinlenmek suretile ik· 
mal edilmiş ve buna binaen hak
kında müttehaz muameleli gıyap 
kararının kezalik ı1anen tebliği 
karargit ol11ıuş oldu~undan tarih 
İlandan itibaren oa gün zarfında 
mcıkür karar aleyhine itiraz 
edilmediği ve icrayi muhakeme 

için tay ı n olunan 14 1·932 cu· 
martesi günü saat 10,30 da Is· 
tanbuı asliye mahkemesi altıncı 
hukuk d · · d aıre!'lın e ispatı vücut 
olunmadığı takdirde bilcümle 
vakıanın ikrar cdilmı, addoluna· 
rak bu bapta lazım gelen mua· 
melei kanuniycnin icra edıle
ceğı malüm olmak ve tebliğ ma 
kamına kaim o mak üzere key
fiyet ilin olunur. 59231 

l1llll!llllllllıııımııaıımıııııııııımıınıtınıııııııııııı oınnımıııı:ıı 
YAKIT MATBAASI - l STANBUL 

SAHİBİ : MEHMET ASIM 

Umumi Ne§riyat HOdürU: FİKRET ADIL 

';.••••••••••••••• lillllillml riMMIWM•'HWHWM'aff•u 

Çamaşır dairesinin 
nefis mamuıatı 

en makbuıe geçecek 

Sene başı 
Hediyeleridır 

Kravatlar - Fevkalade iş lemeli mendiller - Yastıklar - Eşarpıst 

iç çamaşırları- Pijama ve gömlekler - Ropluk kumaşlar vesaire" 

Beşiktaş icra dairesinden: 
Borçtan dolayı mahçuz ve açık 

arttırma suretile paraya çevril· 
mesine karar verilmiş olan otuz 
beş çuvak kuru kedtane, elli 
çuva! ıhlamur ve sairenin della
liye resmi ve ihale pulu müşte· 
ris ine ait olmak üzere 22-12·932 
tarihine müsad1f perşembe günü 
saat 12 • 13 raddelerinde talip 
olanların Meyvahoşta No. lı dük· 
kan önünde hazır bulunacak 
memura müracaatları ila n olunur. 

t5921 1 

3UncU Kolordu Satınalmal 
Komisyonu iUinl3rt 

Müteahhit nam ve hesabına 

50216 adet saraciye bobin ıpliği 
kapalı zarfla satıu a l ına cakhr. 

ihalesi ~9- 12· 932 Perş embe g ü
nü saat 15 dedir. Şartnames ni 

görmek üzere hergün ve müna

kasaya iştirak için o ıtün ve vak· 
tinden evvel Ankara M. M. V. 

Sa. Al. Kom. nuna müracaatları. 

(1049) (641 2) 

Istanbu ı ikinci icra memu 
ğundan: Bir bÔrçtan dol ayı nı 
cuz ve paraya çevrılmesi muk 
rer mobilya eşyası 25-12 9 
tarihine müsadif pazar günü tA 
al 3 ten itibaren T opanede ~ 
ğazkesende 145 numaralı mo 
ya dükkanında ikinci açık artf 
ma suret ı yle satıl a cağmdan t; 
olanlarm yevmü mezkô.rda 9 
1031 dosya numaraıını hanıil" 
mahallinde hazır bulunacak fil" 
memuruna müracaatları lüıo; 
ilan olunur. ıs9ıZJ 

Bu adam büyük bir felaket geçirdi 

Eğer vakti e iş Bankasından bir kumbara alarak par' 
biriktirm ı ş olsaydı, şimdi bu felaket karşısında: 

Dimdik durabilecekti! 


