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imtiyazın 
vüs'ati 

8e1nen hfltb Aaadoluya 
•11aılil ıeniı bir llllha11 

ihtiva ediyordu 
~llubi lran petro.1arını itleten 

Jaz mukaveleıinin lrar hü • 
~ tarafından feıhedilmeıi 
~ cihan matbuabm itıal e • 
~en mühim bir meseledir. in
.... hük6meti bu mesele yü
İlbaden iki memleket arasında 
...... eden a.tlllfı ..dhu tehdit 
..... mahi,.aa tellkki ettiği için 

cemi,.eiM müracaat et • 
"5;, Hariciye _.... Sir Con Si • 

' '- CeaeneJe ıindermittir. 
.. ihtilifın ehemmiyetini tak-

• edebilmek için mevzuu bah· 
İ6Jan petrol imtiyazının mahiye • 
~ '6• anine ıetirmek kifidir: 
filhakika lran bükAmet1 tarafm
.. feehedilea üatips mtlka· 

••leli bu m..ıeketin mahdut bir 
~aka•"'-'•n ~ çıkarmak 
'-eleti clelilclir. Aqlo - Penan 
Gu ti••ti• •erilmit olan ba im· 
!iJ.. dinyam11 en büyük imtiyaz
~an biridir ki, bet vilayet 

Gateena olmak üzere bütün İran 
-.Ziıine ıamUair. Binaenaleyh 

.. -.-IL.ll-.r.azın m'ati hemen bütün 
·!llllMlolu ~'uma muadil senit 

a ı ihtiva etmektedir. in· 
lr ~ 
ı ~ mahdut hir mmtakayı it-
.:•Jordu. Bundan batka tirket 
ı:ol mem ... larım itletirkea 

. hükOmetbün •e miDetinin 
llaeııfaatiri ........,.. aadece 
laailiz baJuiye nezareti tarafın • 
~ kendiaine •erilmit olan tali· 
~ tatbik ediyordu. Çünkü lran 
~ilan imtiyazı zahirde bir 

• et n&mına ihale edilmit iıe 
le haılifkatte lnıikere bahriye ne· 

tm)n meetüre tahaiaabndan 
'"1mit .,....lar ile alnmuttı ve 
lianıtle itletiliyordu. lnıffiz hü

küiin iftiraki ile vücun 
· · · ot. bu firketin idare 

f. .. ıeli.• ~e bupn hükOmeti tem
eden ild. mühim iza yardır. 

119111'-... lillitıs Maliye nazın tara-intih:: .. e::ilir. iki azadan 
~liz e llftaf'etini, ö-
lnailiz kralım tem.il eder • 

Ye eler tirket meclia idareıi • 
lrar&rlanm lnsikere hükGme

• alyuetine muhalif sörür • 
he haiz olduklan reci haldmu 

MeJnnet Aaia 
( AIC '8nllı ı ıid ...,,,,,., 

Bir evin iistiine dİİfeD 
tayyare 

Antoay, 20 (A.A.)- Bir Franaız askeri 
tayyaresi Aatony' de bir bina O.tüne da.
mOfl&r. içinde lnıluma iki tayyareci il· 
müştOr. 10 kadar kilme;cle yaralanmıpr. 

Çarflllllba , 21 • Kbanaevvel ca 1Dcl •1> - 19S2 idare Tll"1/oaa: U310 

fM;;g;;;ı;i;;i;i;bı;ı 
~ 1 

Komünistlerden 17 si 
dün mahkôm oldu ı) kısmı neler yazdılar? ( 

l Mıs11 da harp istemiyormuş ama ( Bunlardan 18 kişi beraet etti,mahkUm 1 harbin başka yoıJarı da varmış! .. . ) oJanlar dün de taşkınlık yapblar 
\ HükUınetimizin verdiji ce • mesi icap edeırdi ki, bunu Mı - J 
I vap henüz Mııır hük6metine aırda çıkan Türkçe muhadenet 5 
~ vasıl olmadan bir kııım Mııır ıazeteıi vermiıtir. Bu refiki· J 
ğ ~atbuabnm ne derece ıarez • miz diyer ki: ) 
'% karane neıriyat ile iki millet a- ili Slyaııe ~de çdumf olan 

~ rumı açmaya çallfbtmı kema- Ahmet Vefik imzalı ild büyük makale \ 

~ li teeuüfle öireniyoruz. Bazı de k.ullaıulan Uaan gör\lle ctlmlelere, fi· I 
j Mııır ıazeteleri fes meıeleıini kirlere nazaran Türkiye gazeteıerinln 'i 
~ alevlendirmek ve Mııır efkin- nezahettnı, mu.aıemetk&rlılmı, Vakamıı i 
~ nı teb'jiç etmek için ellerinden bir parça daha ıuıa takdir etmemek Cil· ;= 
~ ıeleni yapmıılar. Fakat nota • nahtır!... "Adabı umumiye,, den dem 

i mız vardıktan aonra bu muır vuran. den vernıele yeltenen mubarri • _ 
~ ve ıarezkir Defrİyabn durdu • rln hentız "adabı tabrlr,,l blle anlama • -
i ğunu, liaanlarm dejiftiiini ha· mıı oıctutanu görmemek mOmJdln delil!. 
\ ber alıyoruz. Ancak bu tqkm- Bele Taleyran'm 1818 wtımıde Lmıılra 
l lara lazım olan cevabm veril • (0...1111 2 inci ~ifada) 
\.1111ıı1t1111ıtlPlll111tllllllll1t1ttfllllllflnlllllRl111111llat1t1111ıtllllll111lflllHl111111lllllltı1ntllllll111111tllHl11111llllllll11111llllllllıtlllllllll 

Ha kevinde 8 şube idare heyetinden 
45 arkadapn dünkü içtimaı 

Gllalerden'-'i kapah m•hakeme e*lilmekte olan otaZ ..... 
komODİlt mama"8 bakluacla dBn Ağlicua kanınm v.ermİf,- l>llD
lardan 18 kiti benet etmit, diierleri cllrt ve iç MDe _....-. 

malitelif cezalara mabk6m elmuılanllr. inleri " ~n 
~ •Jda•madar. 

Eski lakin miidiiril _______ , __ 

Cemil Bey 
Kefaletle taı.Bye olunmatk

Tabkikat netice
sinde tela ar tevkif 

'ol .tıa 
W.... ._hw ait bir bono 
meaeleti dolayiıile lıtanbul mül • 
kiye bat mtifatifi Hacı Hüanü B • 
tarafmdan tahkikat' yapılıyordu. 

ttlllke••.. tllMlllll lçtfm-.n bir 9MnU. lıittiğimise ıire, bu tahkikat neti· 

Halkevinin edebiyat, dil, güzel zaya çay, __ ..._ -.- pı" -•"'-!.!.-! !i___ ceıi ol~ mülkiye bafmüfettit-
, ...-- - ..anı ı&TSm lilinin it'an iberine eeki latanbul 

san atlar, köycülük, apar, kütüp- edilmit ve irtiJD" ••-nihayet -e..!s. b ·7 -- " ru lakin müdiPü Celİail Be-le diier 
ane ye neıriyat, kurslar, içtimai mittir. 7

• 

muavenet tubeleri idare heyeti i.· l=-=-------------=I iki memur t..kif etlilniiılerdir. 
zalan dün akt•m Halkevi merke- A F h • B Cemil Bey, elyevm Devlet Şara-
zinde fevkalade bir içtima yap • et 1 nncla tetkik edilen iskan muame-
mı§lardır. • • lelerindeki aahtekirbk cürmün • 

. den d.:,lay.ı auçlu ol..:ak evvelce 
lçtımada bu tubelerin 45 i mü· SBbık Parla bfl1tlk elçlmizia tevkif edilmiı, aonra kefaletle t&h-

teca'Yiz idare heyeti azalan hazır fikri.. .... liye olunmuftu. 

bulunmuttur. Dünya buL----
EVYela Halkm idue heyeti ... Dl'illU 

iai Hamit ~ içtimam mabadmı 
anlatmııtır •• 9 ıubeye menaap 41 i 
mütecaviz arkadqm biribirini da· 
ha yakından tanımak auretile 
Halkevinin makaadma daha iyi 
bir yoldan vuıl olunacağmı izah· 
ettikten aonra yeni aene zarfmda 
yapılacak bir çok meaeleler mev
zuu bahaolmuttur. Ayda bir defa 
waumi bir içtima akteclilmeaine 
karar verildikten aonra bütün i· 

sn ,,._.t 'be,la "Yakıt,, 
lcin ~ blytik ro-. 

Canım Ayşe 
·Bu' berikulAde ge11ç laz ro· 

IUlllDm te&ikuaaa pek 
Jaluada bqlıyecağlz 

Kimlerdir, - bsanı•lar? ··---·--·-·----------·---
Kemençeci Arias
tas . ef. bdınlar

dan şikayetçi 
Nerede o eakl fa•Har, o 

..-ı 11-•••' 

~11Cllar araaaula ha aaıı'ab 
babadan ftJ.& dededea, tevariil 
auretile benimeaemeyealer ...., 
halde pek nadir .olacek, Piyua • 
nın maruf aimalarmdan ~ 

(DetNlllll 9 unpı ....,otla) 

1 

l 

16sayıfa :~(16sayıfal 
Dağlara çekilen bir papazın aşkı 
~ -...,acak olaa bu romana bir kaç tefrikada karileri. 

mtz U.. bir kitap halinde bulacaklardar. 
... __ ....... b iç .............. d ... .. 

Evlenmek istiyen kaclmlar :: 
lir ~ •Jeamek iatiyen bir çok kadaalarla temaa

~erek topladttı ... derece pyam hayret notlar ••• 
( Su da yann bqhvor. ) 

Fetlll B. 

A. Fetbı Beyin dllnya bahram 
ve kartalut yellan hakkında 
mlhim bir e1eri pkmlfbr. Fetlai 
Bey b&ylk bir gatp llimiadea 
uldettiti .ita eeeriit BRlkadde• 
metinde IHlhr- dair keneli 
fihirleriai ele anlatmaktadlr.F etlii 
Beyin bu J•!-'llDI altaea .,.. 
~ okuy~cakllR& 

K....- - EvlM1111, .... ....w. iki dafe. ziyaret 
lecel•• o o o 

O.•llt - T ... kkUr eder1m ehına1 
Kat- - tW ... •tl•d• •lb •r kalır 91-.ım •• 



~SON HABERLE lngiliz - Iran 
ihtilafı 

( ea,makalemlzden dev•"'i, 
kuJlanabilirler. Bundan baık:.,, 
giltere hükumeti Anglo • Pe 
şirketinin başlıca hissedarlarıll 

Cihanın müşkül vaziyeti ' V A K 1 T'ın Hususi Telgrafları 
.._,,_,,_ ~-~ ~ ,,_.,, ,,,_,,zwa ~....._..,...__. 

................................................................ 

Amerika cümhur reisi Mühim bir kanun l<iyıhası dandu. I 
İngiliz bahriye nezaretinin P 

rol itletmek icin daha evvel " 
nubi İran mrnt~kasını tercih el ' bir tek!!_fte bulunuyor! 

Yaıington, 20 (A. A.) - M. rının masraflarını ve bir takım 
Huver, kongreye göndermiş oldu- muhacirlerin borçlu memleketlere 
ğu hususi bir beyannamede Ame- göndermekte oldukları paraları 
rikanın harici siyase~inin. ve . bi~- hesaba dahil etmek lazım geldiği· 
hassa harp borçları ıle cıhan ıktı· ni ve bu m f 1 k asra ve para arın e se· 
sat konferansı ve tahdidi teslihat · . . 

1 1 · h kk d k" . . 1 rıya Amerıkaya yapılan tedıyall 
md ese e erı a. ı? .a ı sıyasetınin geçmekte bulunuduğunu söyle· 
evammı temın ıçın M. Roosevel- kt d' 
. 'k' 'd me e ır. ı tın teşrı ı meıaı e bulunmasını 

teklif etmektedir. M. Hoover, Amerikanın mora· 
A 'k R · · toryom ile her hangi bir milletin mera a eısıcümhuru, borç· ... A ... . . 

lar meselesi ile tahdidi teslihat ve yapmış oldugu f edakarlıgın 1kı 
i~isat meıeleleri arasında bir ir- J misi.in~ yapmış olduğunnu beyan 
tıbat tesis edilmesini teklif etmek· etmıştır. 
te ve pek yakında bir borçlar ko- / Borçlar meselesinin tadi~in~ ge 
misyonu tayin edeceğini ve bu ko· lince M. Hoover §Öyle dem ıştır: 
misyon azasından bir kıamının ci- Amerikanın yapacağı her nevi 
han iktiaat konferansına gidecek fedakarlık, piyasalarda tesbit edi
murahhaslar olacağını ve diğer· lecek menafi ile veya diğer men
lerinin de tahdidi teslihat müza· faatlerle taviz edilmektedir.,, 
keratı ile alakadar olacaklarını Mü§arünileyh diyor ki: "Bize 
beyan eylemektedir. kar§ı teahhütlerini tutmak iste· 

iktısadi vaziyet mit olan milletlerin bu meselelerin 
Reisicümhur borçların karşılığı müzakere edilmesi taleplerini iı'af 

olmaksızın ilga veya tenkisi aley- etmemiz lazımdır.,, 
hindeki mütalealannı tekrar et • 
miş ve şöyle demiştir: 

"Kongre, bir borçlar komisonu 
ihdas edecek olursa bunu memnu
niyetle tasvip edeceğim. Vaziyet 
o kadar isticali amirdir ki Ame· 
rika milletinin refahını temin ve 
bugün hatta medeniyetin temel
lerini tehdit etmekte olan kuvvet
leri mağlup etmek için milli tesa· 
nü do ve teşriki mesaiye f evkala • 
de ihtiyacımız vardır.,, 

Ne yapmalı? 
Reisicümhur beyannamesine 

şu suretle hitam veriyor: 

" Evvela halihazırda mevcut 
borçlar meselesi ile meşgul olma

lıyız, saniyen, ihzari bir takım 

tedbirler almamız fevkalade mü· 
himdir.,, 

Bazı mümessiller de pek ali. 
kongre azası meyanından inli -
hap edilebilir. 

Bankalardaki bin liraya kadar tasarruf 
mevduatı haczedilemiyecek 

Ankara, 20 (Hususi) - İktısat 
Vekaleti bankalar mevduatım 
kontrol hakkındaki layihanın tet
kini tamamlamak üzeredir. Layi
hanın esaslarına göre kanun mev· 
duatın kontrolünü değil, himaye· 
sini gaye olarak kabul etmekte· 
dir. 

Layihada bankalara olan mev · 

duat, ticari mevduat ve tasarruf 
mevduatı diye iki kısma ayrılmı§· 
tır. Bin liraya kadar olan tasarruf 
mevduatı haczedilemiyecektir. 

işi ticaret olmıyanların mevdua
tı tasarruf mevduatı sayılacaktır. 
Tatili faaliyet halinde karşılıkla· 
rın muayyen kısmı mevduatın im· 
tiyazh kartıhğı adedilecektir. 

B. M. Meclisinde yarın neler 
müzakere edilecek ? 

Ankara, 20 (Hususi) - Büyük ı yt idare heyetlerinin selahiyettar 
Millet Meclisinin perşembe günkü olup. olmadıkları hakkındaki me· 
toplantısında Çanakkale meb'usu murin mahakemat kanunu dör • 
merhum Samih Rifat Beyin vefatı düncü maddesinin tefsiri talebi, 
tezkeresi okunacak, lzmir meb'us· hıfzıssıhha müessesesi için Sıhhat 
luğuna seçilen Kazım Pa9anm İn· Vekaletine 250 bin liranın sarf ına 
tihap mazbatası okunarak yeni mezuniyet veren layiha, Van vila
meb'usun tahlifi yapılacaktır. yetinin Muradiye kazasında, ka· 

Ruznamede bundan başka fU rııını elde etmek için Seron adlı 
maddeler vardır: Milli hükumet birini, kardeti Hasoyu ve (batka· 
bütçelerine müteallik borçların sına kalmasın!) diye kendi karısı
kaytlerine ve muayyen müddeti Güllüyü öldürdüğünden dolayı 
zarfında müracaat etmiyenlerin Van ağır ceza mahkemesinde ida
alacak haklarının sukutuna dair ma mahkum edilen Abdullah oğlu 
maliye ve bütçe encümenleri maz· Ahmedin cezasının tasdiki hakkın
bataları, meclisin Eylul, Teşriniev· daki adliye encümeni mazbatası, 
vel 932 hesabı, kaza ve belediye Seyrisefain idaresi bütçesinde 15 
rei&lerinin lüzum veya men'i mu· bin liralık 
hakemelerine karar vermeğe 'ri\&- ~l•\,'·· 

B. M. Meclisinin talili iskAn meselesi 

miş olmasına gelince, bunun ~ 
bebi sırf askeri düşüncelere i•; 

nat eder. Çünkü cenubi 1r~ r, 
İngiliz petrol şirketinin faah! ~ 
bir taraftan İngiliz bahriyeı•1\ 
petrol ve mazot ihtiyacını tell'' 
ettiği gibi diğer taraftan Hindi' 
tan ile Mısır ve İngiltere arstı11'. 
da bir rabıta vazifesi görür. }.'il 
cak sunu da ilave etmek icap eder 

ki, l~an petrol membalarını itl1ı 
mekten lngilterenin aııl maki' 

petrol almak değildir. Daha zif'~ 
de gemilerde mahrukat otar• 

kuilanılan mazot çıkarmaktl1' 
Çünkü (mazot) dumansız oldd' 

ğundan bilhassa gemileri dütııs' 
nın tarassudundan masun bulof 
durmak için harp esnasında ço 
faidelidir. 

İ§te izah ettiğimiz bu vazife! 
nazari dikkate alınına Iran ha' 
kUmetinin petrol imtiyazını fet ' 
hetmesi üzerine lngilterede fe' 
veran eden galeyanın manı•1 

derhal anla§ılır. 
Feshedilen imtiyaz mukavele•1 

mucibince lran hükumeti ha•• ' 
lattan (yüzde 16) niıbetinde bİ' 
varidat alıyordu. İngiliz petrol 9it 
keti (1912) senesinde yalı>'' 
(43,773) ton istihsalat yapıyord\I• 
(1930) senesinde istihıalit 111i1'' 
....... ( 0 10• 9f.JClftA' • ._. .... wa-.-->-

lktısadi vaziyet bakında M. 
Hoover §Öyle demi§ tir: 

"Hamisen, borçlar meselesi ile Ankara, 20 (Hususi) - İstan· 

' Petrol iıtih&alatı bu suretle arttı' 
rıldığı müddet zarfında lran hii ' 
kumeti ehemmiyetli bir ıikayette 
bulunmamıştır. Ara sıra imtiY'~ 
mukavelesinde hükumet hiasesifl~ 
gösteren nisbetin değiştirihne•' 
lüzu.mundan bahsetmittir. 

Ankara, 20 (Hususi) - İstanbul 
lskan müdürlüğündeki suiistimal 
hakkındaki tahkikat raporu Dahi
liye Vekaletine gelmittir. Suiisti
mal üçer kuponlu olmak üzere 92 
liralık bono üzerindedir. 

"D" unyanın acilen sarfetmeıi 
iktısat konferansı hakkında mü - bulda bulunan B. M. Meclisi reisi 

lazım gelen bir gayret kalmıştır 
ki 0 da fiatlarm seviyesini tesbit 
etmektir. · 

zakereler 4 Marttan evvel bitmez, Kazım Paşa Hazretlerinin cumar· 
fakat cihanın iktısadi vaziyeti, teıi günü buraya dönmesi bekleni· 

muvaffakıyet için esas olan ihzari yor· 
Kazım Paşa Hz. nin buraya 

Altın mikyası hakkında M. Ho· mesaide bulunmasını istilzam et· 
over töyle demi!tir: mektedir. 

"Altın mikayıı beynelmilel te· Bu mesai 4 Marttan sonraya hı· 
'diyat ile sanayi sahasında pek zi- rakılamaz. Binnetice, M. Roose· 
yade ileri gitmiş olan milletleri 
nakitlerinin istikran için yegan: 
esastır. 

Munzam para olarak gümüşün 
Claha fazla kullanılması dünyanın 
bir çok mıntakalarında istikrarın 
teessüsüne hadim olacaktır. 

Cihan teslihatınm tensiki, 
iktıaadi vaziyet üzerinde müessir 
olacaktır. 

Her ne kadar cihan iktısat kon· 
feransı, tahdidi teslihat meselesi 
ile met gul olmıyacak ise de bu 
meselede tahdidi teslihat sahasın· 
'daki terakkileri hesaba katmak İ· 
cabeder.,, 

Harp borçları 
Harp borçları meselesi hakkın • 

da M. Hoover, şu kanaati izhar 
etmiştir: 

"Bu borçların cihanın diğer ik
tisadi kuvvetlerine nazaran ehem
miyeti mübalağa edilmiştir. Maa
mafih, bugünkü derin buhrana ha 
zı milletler tediyatta bulunmazlar 
ve bazı ahvalde yapılacak tediyat 

• 
ecnebi kambiyoları ile nakdi istk-
rar üzerinde pek ağır bir tesir ya· 
par .. ,, 1 
Müşarünileyh, milletler arasın· 

'da doğrudan doğruya emtia veya 
altın olarakil yapılan tediyata iti· 
raz etmektedir. Zira normal olarak 
3 cihetli ticaretin beynelmilel mü· 
badelelerin pek büyük bir unsuru 
plduğwıu ve Amerikan aen:ahla-

veltin teşriki mesaisini temin et • 
meği teklif ederim.,, 

Fırka grupu 
Borçlar meselesi hakkında 
Başvekilimizin izahahnı 

dinledi 
Ankara, 20 (A. A.) - C. H. F. 

grupu idare Heyeti Riyasetinden: 
C. H. F · grupu umum heyeti 

bugün öğleden sonra T ekirdağı 
mebusu Cemil Beyin riyasetinde 
toplanarak borçlar meselesi hak-
kında Başvekil Hazretlerinin iza
batini dinledi. 

Bunu müteakip katibi umumi 

Kütahya mebusu Recep Bey Av· 
rupada yaptıkları seyahata ait mü 

ş~hede ve tetkikleri hakkında bir 
konferans verdiler. 

İngiliz bahriyesi 
İran sularına gemi 
göndermemiş! 

Londra, 20 (A. A.) - Bahriye 
birinci lortluğu, İngiltere - lran 
ihtilafı dolayısile İngiliz menafiini 
himaye etmek üzere İran sularına 
bir harp gemisi gönderildiği şayi· 
asını tekzip etmiştir. 

dönmesinden sonra meclisin yıl
başında tatil yapması görüşüle· 

cektir. 

Soy adı layihası 
Ankara, 20 (Hususi) - Dahili

ye Vekaleti, soy adı layihası tetki· 
tını tamamlamak üzeredir. Yakın· 
da Vekili er heyetine verilecektir. 

Polise silllh atan •• 
lzmir, 20 (Hususi) - Geçen 

gün polis Salih Efendiye sebepsiz 
yere sekiz el silah atan ve yoldan 
geçen bir kiıinin yaralanmasına 
sebep olan adamın kaçakçılıktan 

maznun Abdurrahman olduğu an· 
laşılmı§, Abdurrahman yakalan· 
mıştır. 

ihtiyat kontenjan 
listesi 
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i Mısır gazetelerinin ~ 
~ bir kısmı neler ~ 
~ yazdılar? \ 
) ( Ba11 tarafı 1incl say.tada) ( 
~ konferansında ' 'Harp istemiyoruz. fakat E 
~ harpten korkmaz ve ona hazırız! .. sure-~ 
~ t inde haykırışın t aklit edercesine "Mmır ~ 
~ da tablatile harp istemez, fakat haysiy.ı- ~ 
~ tının muhafazası için harpten çekinmez, ~ 
~ roUnakalM buna mAni ise harbin başka ~ 
\ yolları da vardır !,. şeklinde bir barda\{ § 
~ değil bir f incan suda !rrtma çıkarmak, ~ 
~ görmek dileğini andıran yazılarda man- § 
~ tık, ciddiyet arıı.mak abes olduğu kadar, ~ 
~ s iyasetin en bariz, en esaslı ana hattı sa- § = . = 
.:; mimiyet sarahat olan Türkiye CUmhurı· '=[: 

{ yeti idaresini "Makyavelizm,. suretinde g 
l görmekte parlak bir cehalet şaheseridir:.~ 
~ Biz İsmail Sıtkı Paşa kabinesinin bu ff 
~ gibi muhalefet ve fırkacılık his ve hırsı ~ 
~ ile yazılmış olan yazıların tesiri altında g 

Ankara, 20 (Hususi) - Birin· g kalmıyacağma, esasen mevcut olmıyan ~ 
ci T eırinden birinci Kanun niha- s ve Adeta zorla bir hıldise mahiyet ve şek ~ 
yetine kadar gümrüklere verilecek ~ 11 verilmek istenen meselede Türkiye ~ 
ve umum müdürlükte fazla ihtiyaç ~ zımmamdarlarınm hüsnü niyetini, bilha.a- ~ 
için kalacak ihtiyat kontenjanı ~ sa Mı:sı,ra' Mısll"lılara kar§t samımı \"e ~ 
havi lı'ste r A t d d.l : muhabbctkAr s iyasetini takdir etmi,q ff 

eımı gaze e e neşre ı • :: · = 
d. • g olduğuna eminiz ve yolda bulunan notıı.- ~ 

ı. = c 
~ da kullanılan lisanın her t ürlU dedi ko- : 

KublU\y ihtifali ~ dulara nihnyct verecek şekilde yazılmış~ 
lzmir, 20 (Hususi) _Cuma gü· § olduğunun t akdir edileceğine imanımız§' 

nü Menemende Kublay ihtifali ~vardır. ~ 

yapılacaktır. ihtifal proğramı tes· ~ Notamızı aldı ~ 
pis edilmiştir. ~ Ankara, 20 (Hususi) - Mı ~ 

Proğrama göre o gün Menemen· ~ sıra gönderdiğimiz cevabı no - ~ 
de lzmirliler namına nutuklar söy· ~ tanın Mısır hükumetine tevdi g 
lenilecek inkılap şehidinin mezarı ~ edildiği hakkında buraya ma· ~ 

· t d' ' lecektı·r ~ lumat gelmiştir. Cevabımızın f 
zıyare e ı · = M h '" k . . lAkk' · = .. .. . d k Ik k g ısır u umetınce te a ısı ~ 

Cuma gunu lzmır en a aca % tarzına dair henüz mütemmim ~ 
hususi bir tren ihtifale iştirak ede· ff haber yoktur. ~ 
cekleri Menemene götürecektir. lıı.ıııuııııııı 1111111ıuıııuuıımu11111 ıııııı ı 111111ııııııı111 11 ııııııı 1111 .. 

Fakat lranda petrol iatihsalil' 
hep bu suretle arttırılm~t 
(1930) senesinden sonra büy\J 
petrol tröıtları tarafından veril~ 
karar üzerine istihıalat pek ço 
tahdit edilmiş, lran hükUmeti~ 
petrol varidatı olarak pek az b'. 
şey verilmiştir. Bundan sonr' e 
dır ki, lran hükUmeti hareke& 
geçmiştir. . iİ' 

Esasen İran hükumeti kapıtiP 
lasyonların ilgasile memleket il' 
iktisadi istiklalini temin için ~ 
cadeleye girişmitti. Bundan ( 
ra yine bir ~akım ecnebi ıirketl. 
rin Irandaki hakimiyetlerine 
hayet verecek tedbirler aldı. 
gibi teşebbüsler ve tedbirler .. ti, 
şısmda kat'i bir muhalefet gol 
recek kadar ileriye gitmiyen l~ 
giltere ~i.mdi petrol imtiya~J I 
fes hini tiddetle protesto etm•!ı~ 
harp tehlikesi bulunduğunu 1 ~ 
etmiıtir. Diğer taraftan İra~ ~ 
kumeti verdiği kararın tatbıkiJ 
bütün kuvvetile ısrar etmekt fı/ 

Bu itibar ile İngiltere --: ,1 
petrol ihtilafı beynelmilel •.•1 ~ 
noktasından çok mühim bıt 

kil ve mahiyet almıttır. tİ 

Mehmet~ 

vekili Dahiliye 
şehrimizde /. 

Ankara, 20 - Dahiliye ~I, 
Şükrü Kaya Bey bu aktamk~ 
le lstanbula hareket etti. C ~ 
tesi günü, ~stanbulda bulun~ 
yük Millet Meclisi Reisi ~ 
Paıa Hazretlerile birlikte b 
dönmesi muhtemeldir. 
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&!üzakere 
Yunanla takas mu
kavelesi esasları 
41iııacla teabit edilecek, 

heyet yarın gidiyor 

J.fükUnıetimiz, Yunani&tanla 
:::- esaslarına müstenit bir 
JQ'· et ınuka.velesi yapmak üzere 
-~erede bulunmağa karar ver· 
'ti 1t -.e ofis müdürü Cemal Beyle 

~~re~ odası umumi katibi .Veh· 
ı.ı· eyl ınurahhas olarak taym et· 

•tti. 
~ 
lt ~~1 ;e Vehbi Beyler bu h.~suıı-
.. ukurnetten emir nlmak uzere 
Uç((' d' un evvel Anknrnya gitmişler· 
~· bün Cemal ve Vehbi Beyler 

1 nka.radan rchrimize avdet etrniş-
erdir. :ı. 

lii Üfia ınüdürü Cemal Beyle gö· 

lt !tn bir muharririmize mumni

d :th Perşembe günü Atinaya gi
~~e~ müza.kernta İ!tirak edecek· 

•nt söylemiştir. 

~u müzakcratta Atina sefiri -,. 
1~ EniG Bey Türk murahhas hey-

~i teisi olacak ve Cemal, Vehbi 

~)lerden batka Atina ticaret mü

~etıili Halil Mithat Bey de mu-
1'\hhas olarak müzakerelere işti-
1'\k edecektir. 

ilci yangın başlangıcı 
~ l>\ıll Rumeli hanında doktor 

~~ kalııriferind~JA VO.OJ?IJl 
ttı'• f, •ıtayet etmeden aondürül-

U!tür. 

Komünistlerden 17 kişi 
dün mahkiım oldu 

lstanbul 
Hayat pahalılığı 

Şirketler 18 kişi beraet etti, mahkum olanlar 
Çay, kahve, şeker dün de taşkınlık yaptılar,bunun için de 

Bu sene diğer sene- tacirleri birleşiyor şahitler dinlendi, zabıtları tutuldu 
lerden en ucuzudur 

Cümhuriyet Merkez bankasının 
neşrettiği bültene göre 1914 sene
sinin ilk 6 aylık vasatisi 100 ol • 
duğuna göre 1929 senesi kanunu
sanisinde evrakı nakdiye ile ha • 
yat pahalılığı 1,438, 1932 sene -
sinde 1,203 ve 1929 ağustosunda 
1,348 ve 1932 senesi ağustosunda 
1,143 dir. 

Vekaletin teklifini kabul 
etmedilerdi, şimdi ediyorlar 

Çay, kahve, şeker tacirlerinin 
muhtelif teşebüsleri üzerine İkh
ıat Vekaleti bu tacirlerin birleşe· 

rek bir şirket teşkil etmelerini bil
dirmişti. 

Şeker, kahve, çay tacirleri ve -
kaletin bu teklifini ilk zamanda 

Bu rakkamlara nazaran 1929 kabul etmek istememişlerdi. 

Fakat son vaziyetler~ üzerine 
çay tacirleri birleşerek bir şirket 
teşikiline karar vermişler ve şir· 
ketin esaslarını dn hazırlamışlar· 
dır. 

ıeneıinde hayat pahalılığı 1914 
senesine nazaran 1,381 iken 1931 
senesinde 1,203 dir. Ve 1929 sen 
sine göre 1932 senesi evrakı nak· 
diye ile mühim mikdarda düş· 
müştür. Altın para iye yine 1914 
senesindeki yüz esasına göre 1929 Ancak şirket teşkil edilirken 

lktısat vekaleti ile temas ederek senesinde 167,6 iken 1929 senesi 
ağu&tosunda 1,152 olmu~ ve 1932 
senesinde bu rakkam 126,1 den 
1932 ağustosunda 124,4 e tcnez· 
zül etmiştir. 

Altın para esasına göre d~ 
1929 senesi vasatisi 158,2 iken 
1931 senesinde 130,8 dir. 

Hesaplardan anlaşıldığına na • 
zaran 1929 senesi hayat pahalı 

idi. 1930 senesinde daha ucuzla
dı. Bu sene diğer senelere göre 
en ucuz senedir. 

ş ,Jede a • ı 
Vilayet ziraat müdürü Tahsin 

Bey Şileye gitmittir. Orada ya· 
bani a~acların müsmir bir: hale 
getirilmeleri ve aıılanmaları için 
köylü ile temas edecektir. 

müphem kalan noktaların iyice 
anlaşılması üzerine çay tacirleri 
dün Ankaraya bir heyet gönder -
mişlerdir. 

Heyet azası içinde M. Modyano 
da vardır. Çay tacirleri vekaletin 
arzu ettiği şekilde §irketlerini ku
racaklardtr. 

Çay tacirlerinden sonra kahve 
tacirleri de aralarından şirket kur· 
mak için içtimalar yapmaktadır. 

Öğrendiğimize göre kahve ta· 
cirleri de şirketin esasını tesbit et
mişlerdir. Ankarada bulunan bir 
kahve taciri de bu hususta veki. • 
Jet ile temasta bulunmak ıçın mü• 
racaat etmiştir. 

İstanbul ağır ceza mahkemesi, 
bir müddettenberi, muhakeme et
tiği komünistlik tahrikatı yapmak
la maznun otuz beş kişinin muha
kemeıoini dün bitirmiştir. 

Maznunlar şunlardır: Mehmet 
Ru,en oğlu Mehmet Emin, Mes'ut 
oğlu Talat, tayyareci Cemal, Zey
nelabidin oğlu İrfan, Daniyal oğ
lu Ramiz, Ahmet oğlu T ete Hüse
yin, Salim oğlu Toraman Osman, 
Molla Yakup oğlu Osman, Hüse· 
yin oğlu Salih, Mahmut oğlu Meh· 
met Nuri, Fehmi oğlu Nihat, Ma
dam Vilda, Hüseyin oğlu Selim 
Sırı, Hayri oğlu Rıza, Mustafa oğ
lu Nizamettin, Faik usta, Mehmet 
oğlu Ahmet, Sabri oğlu Meh· 
met Emin, Ahmet oğlu Şükrü 

Hüseyin oğlu Mehmet, Mehmet 
oğlu Zeki, Fuat Retat, Bul· 
garistanlı Nazif oğlu Nazif, lamail 
oğlu Rafet, Mustafa oğlu Nuri, 
zabıt katibi Salim oğlu Cevat, 
Şükrü oğlu Burhanettin, Halit oğ· 
lu Bahri, doktor ismet Beyin anne 
si Münire H., mevkuf olmıyarak 
muhakeme edilen Recai, Hikmet, 
Malik oğlu Kemal, Mehmet oğlu 

Remzi, Şükrü oğlu İbrahim ve 
Hayri Efendinin zevcesi Emine 
Hanım. 

Kapalı celsede yapılan muha -
kemenin kararı, dün oğleden son· 
ra açık celsede bildirilmiıtir. 

Mehmet Rusen oğlu Mehmet 
Emin yedi sene;e, Mes'ut oğlu Ta
lat ve Cemal, dörder sene sekizer 

aya, Zeynelabidin oğlu İrfan, Da· 
niyal oğlu Ramiz, Ahmet oğlu T e· 
te Hüseyin, Salim oğlu Toraman 
Osman, Molla Y akup oğlu Osman 
üçer sene dörder aya, Hüseyin oğ .. 
lu aSlih, Mahmut oğlu Mehmet 
Nuri, Fehmi oğlu Nihat, Madam 
Vilda, Hüseyin oğlu Selim Sırrı,. 
Hayri · oğlu Rıza, Mustafa 
oğlu Nizamettin, Faik usta ve 
Mehmet oğlu Ahmet dörder sene 
ye makum edilmişlerdir. 

Bunların mahkemeye gelip git• 
tikleri sırada hemen daima taıkm .. 
tıklar yaptıkları, ulu orta lakırdı· 
lar söyledikleri düşünülerek, her 
celsede olduğu gibi dün de mali• 
keme salonu civarında jandarma 
ve zabıta kuvvetleri tarafından ıı· , 

kı tedbir alınmıştı. . : ' 
Dün karar bildirilince, bunlar. 

her zamankinden daha fazla taf .. 
kınlık yapmışlar, ihtarlara rağ .. 
men, mahkeme salonundan tevkif 
haneye götürülünciye kadar, bu 
yolda harekete devam etmişler • 
dir. 

·ıiyeden Belediyeye 
&eledi ye sınırları içinde zaruri ihtiyaç· 
lar ve oktruva resimlerinin fazlalığı 

Dün Defterdarlık 
bir tehlike geçirdi 

Bu karara göre, maznunlardan 
on yediai mahkum olmuf, on se • 
kizi beraet etmiştir. 

Bu vaziyet üzerine, müddeiu· 
mumilkçe bu cihetten de hakların· 
da takibat yapılmasına başlanmıf, 
bunlardan hangilerinin ne şekilde 
lakırdılar söylenildiği tesbit edil
mek üzere dün akıam geç vakte 
kadar tahkikat yapılmış, şahitler 
dinlenilmiş, zabıt tutulmuştur. 

Evkafın Taksimdeki 
300 bin liralık arsası 

~~'1ıiliye vekaletinden bütün be
\~elere gönderilen mühim bir 
4\ im. dün İstanbul belediyesine 
•l·telmiıtir. Oktruva varidatını 
~dar eden bu tamim şudur: 
~ O~truva varidatının belediye 
~~ıınde bette bir nispetinde yer 
ı.-"iu görülmektedir. 

'-. ~t her hangi bir belediye sı· 
~çindeki eıya ve maınu'at ve 
~l ~latın korunması için komıu 
~tdıye sınırı içinde yapılan ve 
~•tlanan onlara benzer madde
~~ il l'e bilhassa un, et ve bu gibi 
~ Şınıf halk için zaruri ihtiyaç
'ttı. 1 ~e.rıılıyan gıda maddelerinin 
f~ 1'iine sokulurken Üzerlerine 
t~" oktruva konulmasını doğru 
~ı,:~ecek mahiyet ~e m~n~da 
)"elerde kanuni hır selahıyet 

lf,t~. 
~ d ıç pazarlarda yapılanla· 

dtıblı~!-rd~n gelenlerden alınacak 
~,•Yenın ayni ile mükellef tu· 
'~le ~1 için belediye vergi ve re· 
d~i tı kanununun 34 üncü mad · 

ilde h''k·· Jleı . U umler vardır. 
)etle ~dıyelerimizin hukuki vazi 
~})i:ı ve aelihiyetleri bu ,ekilde 
~de v~ tasrih edilmit olduğu 
~ecl: hır kısım vilayetlerimizde 
"'ıı · 1Ye hu"t 1 · · l ' : :'it.tın Çe erının ge ır ve mas-
~ ka a uygun ve yeni yapılacak 
~l, ttılık t~hsiıat bulmak kay• 
~ ~:~ kend_ı sınırları içinde çı· 
~ delerı korumak kaygısile 
~d gelenlere fazla duhuliye 

11iu anlatılmaktadır. 

Halbuki oktruva bir koruma 
vergisi olmayıp yalnız belediye 
gelirleri arasında bir kalem ge
lir gibi bulunduğundan gerek re
ıim konulcaka eı ya ve gerek bun· 

dan alınacak reıim toplanması, 
kanunda olmayıp hedef ve gayele-

rin elde edilmeıi noktasına çevir
mek ve o yolda it yapmak kanu -
nun üzerine ve kanunu yapanın 

dütündüğüne uymaz. Belediye ıı· 

nırları eskiden olduğu gibi kara 
gümrükleri haline sokarak yurt· 

daşlarımızdan her hangi bir kıs -

mının şahsen ve tek haıına veya 

şirket ve müessese şeklinde çalışa
rak yaptıkları ve hazırladıkları eş· 
yayı, benzerlerinden daha yüksek 

resme bağlamak, komşu şehir ve 
kasabalrımız arasında ikilik ve 
ayrılık doğurabilecek iıtenilmiyen 
örnekler ortaya getirebilir. 

Hangi belediye sınırı içinde O· 

lursa olıun yurtdaılarımızın yap· 
tıkları maddelerden umumi tarİ· 
rifede olmıyanların, hususi tarife· 
ye sokulmasında veya evvelce so-

kulmuf olanların resim nispetle -

rinde yapılacak deği,ikliklerin 

tekrar bu noktadan gözden geçi
rilmesini belediye meclisi azaları 

ile daimi encümenlerden rica eder 
ve bu gibi ifratların kantar resmin

de olduğu gibi belediyenin aleyhi
ne menfi neticeler verdiğini de bir 
hatıra olarak zikrederim.,, 

Dün İstanbul defterdarlığı bi
nası bir yangın tehlikesi atlatmış
tır. Bu binanın bir kısmında polis 
dördüncü ıube ile tali mübadele 
komisyonu, hukuk işleri müdür -
lüğü, matbuat memurluğu yerleş· 
miş bulunmaktadır. Bundan baş· 
ka evrak mahzenleri de vardır. 
Ateş alt katta matbuat memurlu· 
ğu odasının altına rast gelen hiı· 
mahzenden çıkmı§ ve derhal ye -
tişen hademeler le ltf aiye tarafın
dan söndürülmüştür. Aletin, atı
lan bir sigaradan çıktığı tahmin 
ediliyor. 

Bu bina bir hayli harap bulun
duğu için ötedenberi defterdarlı: 
ğın şikayetini mucip oluyordu. 

Dünkü yangın münasebetile 
defterdarlık alakadar makamlara 
müracaat ederek sağlam bir bina
ya taşınmak ihtiyacını tekit et
miştir. 

İstanbul dördüncü hükuk mah- ı sı, emlak şirketinin ileri sürdüğü' 
kemesinde, yakında temyizden esasa göre, reddedilmişti. 
nakzedilımiş olarak 300,000. lira • Red kararı evkaf tarafından 
lık bir davanın rüyetine başlana- temyiz olunmuş ve temyiz dör ... 
caktır. düncü hukuk dairesi, açık müra

Bu dava, Taksimde, meydan 
civarındaki bazı arsaların icare 

bedeli üzerinedir. Bu arsalar, Os

manlı hükumeti zamanında vüke
la meclisi kararile ve irade ile em 

lak şirketine satılırken, vakıf ica· 
resinin hükumet tarafından mu -

kavele ile taahhüt edildiğini ileri 

süren emlak şirketi, evkaf idare· 
sinin istediği 300,000 liralık icare 

bedelini vermemiş, bunun ü~c:d • 

ne dördüncü hukuk mahkemesi -
ne müracaat eden evkafın dava· 

faa neticesinde bu kararı ittifak • 
la bozmuştur. 

Bozma sebebi olarak, "Padita .. 
hın vükela meclisinden geçen ka
rarnameyi imzalama11, mütevelli 
sıfatile olmayıp, hükümdar sıfa• 
tile olduğu ve usulen teşrii mec ... 
lislerden geçerek kanuniyet kes • 
betmiyen bu mukavelenameye is• 

tinatla meselede üçüncü şahıs o
lan evkafın ilzam edilemiyeceği, 
bu itibarla emlak şirketinin evkaf 
icaresini ödemesi lazır.ı geldiği,, 
gösterilmiştir. 

Esnaf ne demektir? 
tktısat Vekaleti esnaf kelimesi- Vapurcular birliği Yılbaşı miinasebetile 

nin ihtiva ettiği manayı ve kimle
rin esnaf olabileceklerini tetkik 
maksadile İstanbul ticaret odasın· 
da bir komisyon tetkilini bildir -
mişti. Esnaf komisyonu dün ikinci 
defa içtima ederek esnaf tetkilitı
nı tetkik etmişler ve cemiyeti olan 
50 esnaf cemiyetini tesbit etmi§tir. 

Bu cemiyetlerde muhtelif mes· 
lek erbapları da grup grup bulun· 
maktadır. Esnaf komisyonu tet -
kikat yaparken cemiyeti meyanı

na giren bazı esnafın da hariçte 
kaldığını anlamış, bunları da ala
kadar cemiyetlere kayd için bir 
rapor hazırlamağa başlamıştır. 

heyetini davet Kesilmesi yasak çamlar 

Ankarada bulunan alakadar bir Yılbaşı münasebetile Adalarda 
zattan dün vapurcular birliğine ve Boğaz içindeki bazı yerlerden 
bir telgraf gelmiştir. çamların gizlice kesilerek Beyoğ

Bu telgrafa göre vapurcular bir- luna getirildiği ve pahalı fiatlarla 
liğinden bir heyetin seri'an Anka- satıldığı anlaşılmıştır. Belediye 
raya gelmesi bildirilmektedir. 

Dün akşam vapurcular birliği i
dare heyetinden iki zat derhal An
karaya hareket etmi§lerdir. 

Bugün de iki zat yeni kanun la
yihasına göre vapurcuların fikir • 
lerini müdafaa için tesbit edilen 
raporları, rakamları ve vesikaları 
alarak Ankaraya gidecektir. 

çam ağaçlarının kesilmesini sene
lerdenberi mennettiği için bunları 

kesenlerin yakalanarak cezalan • 

dırılmasını alakadarlara bildir -

miştir. Bazı kimselerin de çamlan 

Mudanya ve civarından getirdikle-

ri anlaşılmıştır. Fakat bunlarm sa• 
tışına mani olunmamaktadır. 
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Muharr·ri : Celal Nuri mıza gelen vapurda bir genç vefat L H ·d w·11 F t 
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• İktibas, nakli, tercüme hakları mahfuzdur. 
Kuyulu yağ tüc~arı Naci Beyin Cazip ve nefis şarkılar - S T O L Z' ın musikitl 
kardeşi Selim zade Cezmi Bey. GLORYA d -' 

\.... Yarın akşam Sinemasın a Ayvalık kazasına bağlı Küçük ... ____ -' 

Kuyu nahiyesindeki fabrikaların- B o · IJ s A ır TA K v 1 iV1 
Y tni fakir'er, türedi züğürt!er ••• 

Mübahasaların en tatlısı fassal 
lık imiş. Bir yerde idim. Masanın 
ba~ında hem kiğıt oyniyorlar, 
hem yeni zenginleri çekiştiriyor • 
lardı. Ben de kulak misafiri olu -
yordum. Biraz sonra içeriye pek 
orta halli biri girdi. O da benim 
gibi söylenen sözleri dinliyordu. 
Saat beş buçuğa gelmiş. Evin sa
hibesi bize çay çıkardı. Bu müna 
aebetle knğıt oyunu muvakkaten 
durdu. Kimimiz ayakta, kimimjz 
koltukta çay içiyoruz. 

Sonradan içeriye giren zat ya • 
nık bir sesle dedi ki: . 

- Hep yeni zenginlerden, tü • 
redilerden bahis buyuruyorsunuz. 
Bırakınız hu zavallı adamlar ken 
dilerine gülümseyen servetten bir 
kaç g\in istifade etsinler. Zengi -
nin malı züğürdün çenesini yor • 
masm. Bu da bir devirdir. Gölge 
etmeyiniz. İstemem ki, yeni mil· 

• yonerlerimizin saadetine nazar 
değsin! Yok, böyle olmaz. Onla· 
rın lafını ederlten kendilerile alay 
etmek bizim gibi fukaraya yakış· 
maz. 

- Vay! Sen de mi bir yeni ıer 
vete kondun ki, onları müdaf a:ı 
ediyorsun? 

- Ah, efendim, dedi, onlar -
dan bahsedeceğinize biraz da ö -
teki taba!~adan bahis buyrulsa 
olmaz mı? 

- Han ... isinden? 
- Yeni fakirlerden! Türedi 

züğürtlerden ...• 

* * * 
Gerçek! Devrin deği§meıile 

meydana böy!e bir makule geldi. 
Garp memleketlerinde servet 

vaziyeti bir dereceye kadar mün
takardır. Amerikanın keşfinden 
sonra servet şehirlilere, orta hal • 
ka, esnafa, hisılı (bour:eois) de
diğimiz tabakaya geç.ti. Ondan ev 
vel yalnız beyler, yalnız ruhani • 
ler zengindi. Şimdi, servet, d~rt 
buçuk asırdan beri Bujuaların· 
dır. Artık hanedanlarla papasla -
rın ehemmiyeti kalmamıştır .. Bu -
nun içindir ki, Avrupada, yüz, 
yüz elli, hatta iki yüz seneden be
ri devam edegelen ticarethanele -
re rast geliniyor. 

Bizde böyle evlerin bulunma • 
nın:anın sebebi henüz (Burjuva· 
zi) nin tamami1e teşekkül edeme 
mesidir. 

Fakat devlet adamlarının zen -
ginleri coktu. Ticaret gibi, ziraat 
gibi, sa~'at gibi, maliyecilik gibi, 
O .. manlı devrinde, hükumetçilik -
te servet edinmek için bir çare 
idi. 
Osmanlı devrinin son devlet 

salhamcsini açınız. Elinize bir 
kurşun kalem alarak bir bir ricali 
tasnif ediniz. Her halde bunların 
dtirtte biri zengin adamlardı. Ki
mi irtikap ile, kimi uzun müd -
dette tasarrufla, bol maaşlar al • 
mnkla az çok yuvarlak ve topar -
lak servetler edinmişlerdi. Pek 
aV ! Bu servetler ne oldu? Credit 
Lyonnais bankasına, vaktile, ya -
tırılmış pek çok paralar olduğu -
nu pek iyi biliriz. Bu paralar na • 
sıI uçar? 

Evet, para kuş gibidir, uçar. Al 
tının da, gümüşün de görünmez 
kanatları vardır. 

kalara, akara yatırılan meblağ -
lar İse (fevkalade) kazanılmıf o· 
lanlar idi. Muntazam, mut~rıt ik
tisadı bizimkiler bilmiyorlardı. 
Bir Fransız, hususile bir İsveç 
reli muntazaman para biriktirir. 
Ev bütçesinde "tasarruf,, babı ve 
yahut faslı, tıpkı ev kirası, mut -
bak masrafı, doktor ve eczacı pa· 
rası gibi kendi başına bir fasıldır. 
1000 frank mukannen irada ma -
lik olan bir İsviçreli kendisini aa· 
la bu mikdarda irada sahip addet 
mez. Onun 750 frangını gelir sa
yar, üst tarafına dokunmağa ce • 
saret etmeden bankaya, pastaha
neye, tasarruf sandığına baş vu • 

da yağ f ıçılarmı sayarken icra me· • ' 
muru Rifat Efendinin oynarken 20 Kar unuevvel 1932 ! Salı Çarşaınb• 
kazara atef alan av tüfeğile ıağ Nu <ut (Satış) 21 K. evet 22 K. eff 
omuzundan yaralanmıştır. 2l Şaban ı3 ŞabııO 

1 ur ' Kuruş GUo do,t?uşu 7,22 71~ Cezmi .Eey derhal Ayva ığa gö- 20 f. Fra nsı;- ııo~ ı ~ilin ıh 27- Gün •atışı 16.44 6. 
türülmüş, orada ilk müdavatı ya ı Sterlin no.- ı Pezeta 17.- Sabab namazı 6,46 

ld k S l~ t 1 Dnl ır 2 13,- 1 C\lark 50 50 Qı.ıe o ıırnazı ı 1 l pı • ı tan sonra e ame vapuruna 1 Zolııtı 24 - ı; • 

20 Liret 218,- ikiudi namazı 14,32 bindirilmi~tir. Cezmi Beye valide- 20 r. Belçika 117,- ı Pengö 32 - Ak• m namnı• 16.44 
20 Ley 23,- ' si ve zevcesi refakat etmektedir. 20 Drahmi 24,- ~11 ııınaı 5d -

d k l l. ı· 20 lsv lçre 8 18 -Ayvalıkta o tor ar ame ıyata Ü· ı çervııne~ . Yn sı nanııız ı 

lms a ~ 

ıs.22 

5.34 
355 
il 

20 !.cva 27.-
zum gösterdiklerinden dolayı Cez· ı ıor ı ı 1'5.-

1 Altın 

1 Meccdty~ 
ll22,-

!14. -
Yılın ı:eçen ~ünler• 

kalan mi Bey vapura bindirilmiştir. 2° Kurna Çek 123'- ı BJnknot 244 -

rur, orada bir hesap açar. 
Çocuklar da bu terbiyeyi almış 

}ardır. Bizde ise çocuklara, vak-ti
le, hiç bir iktisadi terbiye veril • 
mezdi. Kumbara usulü bile yeni
dir. Bunun için baba ölünce ço • 
cuklar mutlaka devlet tarafından 
himaye görürlerdi. Lakin rejim • 
ler değişti: İstibdattan meşrut iye· 
te, ondan da cumhuriyete geçtik. 
(Pederinin haki hürmetine) mah 
dum beye, damat beye yardım e· 
decekler çıkmadı. Abdülhamit 
vüzerasmın oğulları, torunları, da 
matları asker olmazlarsa mutlaka 
soluğu Şurayı Devlette alırlardı. 
Bu kapılar kapanınca bir yeni fa. 

V c..pur Marmara açıklarında la
tan bula doğru gelirken Cezmi Bey 
fenalaşmış, Y eşilköy önlerinde ve
fot etmiştir. Hadiseye zabıta va'r 
yet etmiştir. 

irtihal 
Ga1atasaray Su!taniıi ve Is· 

tanbul Hul<uk Fakültesinin ye· 
t i şt rd ği mümtaz gençlerden 
Loyd Tr:estino kumpanyası mu· 
amc atı . Türkiye amiri Mehmet 
Faik eey mübteli olduğu ağır 
h r slalıktan rebayap o ' amıyarak 
düo l. ü sah günü tahh tedavide 
bu'. unduğu A lmanyada Sen Bla· 
siyen ınnatoryomunda irtihal 
ey 1em'şt r. 

Kederdide ailesine beyanı ta· 
ıiyet eyler;z. 

zife buldular. Lakin hevesi tü • 
kenmiş. Verilen işleri ba~aramı -

kirler makule ve tabakası mantaı· yor. 
gibi peyda oldu. Elde, avuçta ne • • • 
varsa sattılar. Hele idare tensika- Dünyanın her tarafında böyle. 
h, ötekinin berikinin kadro hari- Çok şü ·ür bizde bazı kom!u 

ınem e e erdon cl .. b. - 12~ .. d ci edilmesi binlerce aileyi zangır 1 h 
Rusyaların, bütün Ruıya arın a· 

zangır sarstı. lini düşününüz de tiikrediniz. Bü 
Unutmayalım: Osm:ınlı impa - tün zenginler, bütün Butjualar 

ratorluğunun tarihe göçmesi yeni Hindbtan paryalarına münkali9 
fakirlerin artmasına çek sebep ol B 

olmu~lar. Bir sahxk kibar, ir sa
mu§tur. Me~e!a Rumeli Beyleri, bık E~rjuva o ciyarcla bir necis· 
hep yeni faltir derekesine indi • tir. Ona d--kunan cenabet olur. 
ler. 'vaktile dev!et Suriye;:e, FHs- Macaristan::la zelzele pek faz· 
tine, garp Trablu::una, lrakaı, Ak· la hissedilmiş. Romanya, Yugos
deniz adalarına, -~ü!ü~ R~ımeliye lavya, Çelrnslovakya tarafından 
b. l emur gonaerırdı. Bu yer . l l · d m e,rce m . . . yutulan Macarıstan eya et erın e 
Ier elimizden çıktı. Onun ıçmdır ne kadar münevver, doktor, me-
k;, hükumet kadro.ları daraldı. Es i mur, mühendis, avukat ve saire 
ki memurlardan hır çokları ıskar- varsa hepsi Budapeşte ve civari· 

ça edildi. na sı <i-ınmış. A~eleden fazla mü· 
Bunlar da baıka i .. ş~ · k~bi~iyet hendis, davacıdan çok avukat, 

te yok. Bu nevi kabılıyebızlık te hastadan ziyade dc::.tor. Bu ha!e
tabiidir Müthiş bir buhran baıla- tin doğurduğu buhranı siz taaav· 
dı. ··1 ..1. • vur ve teemmu e-ınız. 

Daha öteye gidiyorum: Harp Almanya'da, hele Avusturya-
zenginleri, mütareke zenginleri da halkın ekseriyetini yeni fakirler 
de toptan top attılar. Bu dökün • 

teşkil ediyor. 
tülerde yeni fakirler alayını art • Ha! Unuttum. Bu itibarla en 
tırdı. 

Ötede beride, ticaret hanların· 
da, bu hanların civarındaki kah • 
vehanelerde küme küme eski tüc
carlara, dükkanları kapanan es
naflara rast geliyorum. Bunlar bir 
it görmek istiyorlar lakin vaziyet 
müsait değil. İktisadi hava, fena. 

Bankalardan bazılarının ka • 
panmaıı, bir takım ticaretha?ele
rin işlere nihayet vermelerı ora 
larda çalışan binlerce kişiyi so· 
kağa atmıştır. 

Muharebeler, buhran, daha 

berbat yer Japonyadır. Darülfü -
nundan doktor ruusunu alanlar el 
ve ayak ile iş görecek amelelik 
bile bu!amıyorlar. Japonya, heı· 
nerede ise, bir kazan gibi patlıya
cak. 

"' Evet! Devir değiıiyor. Bu • 
nunla beraber eskiden iyi yafı • 
yan kimselerin dilenciliğe bile 
muktedir olamadıklarını görmek 
elim bir tablodur. Dilenci onlar • 
dan daha bahtiyardır. Çünkü a· 
vuç açmak hüriyetini haizdir. La· 
kin sabık zenginler, ıabık bü • 
yükler ise aç kaldıklarını mahke· 
mede dava etseler kimseyi inan • 
dıramazlar. 
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hafta daha temdit edilmişti/ 
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Yun~nistan Buğday a acak, faka 

d ~ -ı ' mal veriyor, para egı · c 

t.075.431 liralık yün, 1:52~Ji 
liralık afyon, 10.167.069 hra. 
züm, 3.225.028 liralık 111

1 
5.619.531 liralık fındık, 3.2~;, 
liralık kömür, 7.700.372 lı lı' 
yumurta, ve 1.098.225 lirah1' 
661 .353 liralık zeytinyağıdır· tı 

Yunaniı;tan her sene hariçten 
mühim mi~~tarda buğ -lay ithal e
der. Yunan hükfuneti bu sene Ka· 
na<laya müracaat e .!erek 60 bin 
ton buğJay satın almak istediğini 
ve buna muakib Yunan malların· 
dan üzüm, incir ve tütün ihraç e
dece3ini bu hususta müzakereye 
nmade olduğunu b:ldirmiştir. 

Kanada hükumeti Yunanistanın 
bu müracaatı üzerine Atinadaki ti· 
caret mümessiline bir tezkere ya· 
zarak Yunanistanın iktısadi vazi· 
yetinin tetkikini ve bu teklif 
ha!duntlaki noktai nazarını bildir .. 

mes!ni e:nretm:ştir • . 
Bu emir üzerine Atinadaki Ka· 

nada Ticaret mümessili bir rapot 
hazırlıyarak Kanadaya gönder 
mi§tİr. 

Ge!en malfunata göre Kanad 1 

ticaret mümessili Yunanistanın 
iktısadi vaziyetini güzel bulmamı~ 
ve bu sebepten buğday alma tekli
fini muvafık bulmadı~mı bildir 
miştir. 

Bu rapor üzerine Kanada hü · 
kumeti Yunanistana verdiği ce · 
vapta bu hususta müzakereye giri" 
şeceğini bildirmiştir,: 

On bir aylık lthaU\t 
ve ihracat 

ihracat ofiıi 1932 ıenesi ilk on 
bir ayı zarfındaki ithalat ve ihra
catımızı gösteren bir istatistik 
neşretmiştir. 

Sıma göre, 1932 senesi ilk on 
bir ayında ihraç ettiğimiz madde 
ler funlardır: 

tv:uhtellf memlek" 
terin dövizi 

f(Jlt 
Ticaret odaıı muhtelif 111~~ 

ketlerde döviz bakında te ~ 
yaparak bir rapor hazırlarDl!te 

Bu rapora nazaran 932 ıe dİ 
de 31 memlekette döviz tah 
konmuştur. 25 hükUnıet~n J 
tahdidatı ise Türkiyedekı 
tahididatmdan çok fazladır· 

Yunanistanda lii1 

inhisarı 

1 .. y"rl Gelen haber ere gore J 
tanda tütün inhi. a.rmı kab 

1 
mek istiyenler günden güt' 

ğalmaktadır. . i 
Bilhassa Mösyö Çaldarı5 ş 

kası bu fikrin en kuvvetli~ 
olarak propağanda yapma 

)ar. ~ 
Maamafih tütün tüccar1' 

tün inhisarının YunaniıtfJ~ 
muzır olacağını, inhisar 1 ··~ takdirde Yunan tütıJ / 
mahvolacağını ileriye sUf / 

dirler. IJ 
Son günlerde bu mürı 

1 
bütün iktısadi mahafili fJ 
etmektedir. ....... ••••••.••••••••••••••••••••• ••••••••• f 

i .. ~:~.~~.~.~: .. ~.:.:.~~-~.~ .. 
Holivut 

İptida, servet sahipleri fazla 

d ·ı Mı·deierini bozdular. Ban ye ı er. 

başka bir takım amiller eskiden 
ittirat ile giden ailelerin hayabnda 
değişiklikleri mucip oldu. Servet
ler gibi, fertler de çürüdü. He • 
nüz kakavan olmayan kimseler • 
den bile, bunun için, hayır kal • 
madı. Vaktile faal olan biri· 
ni tanırım. Kendisine bir kaç 
darbe indi. Şimdi çalışamıyor. 
Ona bir vazife, iki vazife, üç va· 

Vaktile Sırhi::tan Kraliçesi o • 
lan ha ... :netlu Natalie hazretle.-i 
Avrup;nm bilmem neresinde, b:r 
iki sene evvel, dilenirken serseri 
diye zabıta taraf.andan yakalan
mı1 ve tevkif ed=ITJ'liş. 

20.720.787 liralık tütün, 462.2:2 
liralık pamuk, 1.376.919 liralık tif 
tik, 3.348. 798 liralık arpa 

lklncl S"nc 40 mcı t:ıyısı Lfll 
1
, 

renkli rcımıl ile bir çok 8i"l m:ı b 
ha\•I olarak intişar ctmı. tır. Celal Nur:I 



....,._ 21 Klaunuenel 1932 VAKiT 

[Sfenks konuştu ! 1 Samih Rıfat [!şliyen 
Bir mektup ve bir Maurice de Kobra'nın Son Romanı : 58 

Türkçeye çeviren: Fehamettin Arvay 
-~~----~--- ----

Burgeı gülerek cevap verdi: olduğu için mi açm..ık iıtemiyor -
- Banyo odaıında ıu olmaz sun? .. Diyı: sordu. 

olur mu? Hay yalancı hay.. Roberts gene a-üJmek istedi: 
, - Doğru söylüyorum .. Giı·me- - Bu şakayı sen ciddiye mi· 

Yin.. l\ldın; deH ntiıin Fredi?. 

c· Robertıin ıesi c;atallaımıştı.. O ayni boğuk s~sle tekra,- elli: 
ıddi tavrı Burgesi eğlendirmiye - lçerde bir kadın var! 

~ladı. Ötekilere dönerek parma - Hayır. 
llnı dudağına götürdü: - Aç, ör leyse f 

d 
- Susunuz... Sakın mihrace - Hayır. 

UYnıasın; Roberts galiba birisi- Nikolson sesini büsbütüı~ vük-
lli öldürmüı ceıedini de buraya •eİterek: 
~l&ınıf .. içeri kimsenin girme - - lçerde kimin olduğu_!1u ben 
sıni istemiyor! Burgeıin bu ala - biliyorum! 
>'ı hepıinin hoıuna gitmiıti. Fri : - Aldanıyorsun. 
'-''n elindeki tepsiye yavaf ya • - Öyleyıe, aç! 
"lf vurarak: - . Hayır. 

- Öyleyıe efendiler, hep be- Nikolıon, kapının tok.mağm;\ 
raber matem havasını söyleyin.. atıldı. Rolierta bileğinden yakalı
Sultan Roberta tarafından öldü - yarak onu durdurdu: 
tiilen (Bayader) i görelim. Ni - - Evimdeyim; dikkat edin! 
kolıon, sen kapıyı aç, c..enaze a • - Bana ne?. Aç .. Orada oldu· 
1'Yı ge~ıin ! ğunu biliyorum. Aç diyorum ıa • 

Roberts bu tehlike karfısında na .. Y okıa .. Nikolıon tehdidini bi 
flfırdı, rengi attı. tiremedi. Kapı kendi kendiıine a 

Kapının önünde dimdik dura- çıldı, Karanlık odadan Alba çık· 
l'ak iti alaya boğmak istedi: tı. 

- Ne tuhaf §eyler icat edi -
Yorıunu:z... Bilıeydim Bayaderin 
romanını, Siva mabedine gönder
mezdim. 

Robertsin düştüğü bu müşkül 
lrıevki, ötekileri büsbütün alaya 
ıevkediyordu. Hele Nikolson inat 
Sılıia baJladı: 

- Bırak dostum geçelim, bit 
az alay edeceğiz!. 

- Hayır. 
Burgeı bağırmıya hatladı: 
- Ama artık çok oldun; mih-

tl~~n hazinesini çalııt. buraya 
tnadın ya ... 

l Yalnız Stead biraz anlar gibi 
0

• du, allıkla kırmızıya boyanan 
1~i'era parçasını hatırladı. Robert· 
sın gözlerindeki heyecandan bir 
§eyler sezmişti. Arkadaşının yar
dımına ko~tu: 

- Hnydi, artık alayı bırakın, 
İnsan bu"ada dumandan boğulu
Yor. Gdin şöyle gölün kenarında 
biraz hava alalım. 

Stedin bu sözleri fayda et.~e-
di. Bilhaua Nikolson, sarhoşlu
tun verdiği tesirle inat ediyor -
du. Yung bile Robertain bu ka -
S>ıyı actnmamasındaki sebebi an
lryamcyordu. Hindistanda bir 
bıihracenin misafiri olan bekar 
bir zabitin pavyonunda gizli 
lleai olabilirdi?. Roberts tam 
darbeyi vurup kapıyı açmıya mec 
bur etmek için, Frimanla Nikol
lonu biraz geri çekerek: 

- Azizim, şimdi anladık me
'~leyi ... Banyo odasında insan ce
'"di filin yok, muhakkak bir ka-
dın ' d d' var... e ı. 

Sted tekrar müdahale edip iti 
Yatııtıımak iıtedi, fakat İf İ!len 
N~Çtniıti. Friınan gene §akadan 
ıkolıona bir dirsek vurarak: 

... - Tabii .... lçered kadın olaca
!~nı kim ümit edebilirdi, öyle de
aıl tni? dedi. 

Kimsenin batka bir söz söyle-
lttiye · k 1 d Ç" k" N' ko cesareh a ma ı. un u ı-

d laon yıldırım carpmış gibi bir
~nhire yüzünü~ çizgilerinin ta-

.. lluı etmeıi hepsini hayrete dH
!~rdü. Sarhotluk neıeti bir an i
;1nde kaybolmuıtu, bir saniyede 
l'ıltnııtı. Bakıtı bir heykel bakı· 

!ırı.a b . d 
enzıyor u. 

t. Şöyle bir geri cekilerek Ro-
~l't. • 
.:a .. •ı tepeden tırnağa kadar süz
...... k k l • •ı aı nef eı alıyordu. Boğu-
llrcaaına bir aeıle: 
, - Doğru mu? lçerde bir kadın 

Bu manzara kartısında Nikol
&on mosmor kesildi, bir iki adım 
geriledi. Frimanla Yung müdaha
le etmiye vakit bulamadan masa
nın üzerindeki boş şampanya ~i
şelerinden birisini kapınca Ro
bertsin alnına indiı·di. Roberts 
kendisini sakınmak için hiçbir ha
rekette bulunma.mıştı. Şişe alnın
da parçalanmış, başından akan 
kan, yanaklarından a§ağı sızmıya 
ba•lamıstı. Sted ve Burgess ta -:s • 

rafından sımsıkı yakalanan ' Ni • 
holson bir koltuğa yığıldı. Alba, 

- r rıman ve ung J'tOl:)ertse Cloğru 
ilerlediler, metanetini muhafaı.a 
eden zavallı genç zabit olduğu 
yerde dimdik duruyor, kendisini 
kaybetmemek için bütün kuvve -
tile iradesine hakim oluyordu. 
Yarasının acııından fazla arka
daşının çektiği azabın şiddetine 
üzülüyordu. Alba koşup getirdiği 
bir tas suya havlu batırıp Ro
bertsin yarasını yıkadı. Endiseli 
nazarlarile Frimanın yüzüne b:ı
kınca zabit: 

- Merak etmeyiniz, dedi, ya
ra sathidir. Kemik zedelenmedi, 
allaha şükiir, bir tehlike yok! 

Roberts artık etrafta olan bi-
ten şeyleri, söylenen ısözleri anla
mıyordu. Elektriğin ı§ığı bile göz
leri önünde titremiye başlamıfh. 
Alba bu esnada yaradan bir cam 
parçası daha çıkarırken Friman: 

- Hemen Bangamerdeki İn
giliz hastanesine götürürüz. Yarcı 
dikilince üç gün sonra bir şeyi 

kalmaz. Diyordu. 
Alba mutmain olduktan sonra 

ayağa kalktı, Frimana dönerek: 
- Siz alnını sarınız, ben şo -

förümü buldurayım .. 
Dedi. Sonra Nikolsona baktı. 

Genç zabit gömüldüğü koltukta 
ellerile yüzünü kapamış çocuk 
gibi ağlıyordu. Alba ona doğru i
lerledi. Saçlarından tutup başını 
fiddetle yukarı kaldırdı: 

- Siz bir alçaksınız ! Diye 
haykırdı. Sonra ilave etti: 

- Bu mesele böyle kapana -
cak ve kurtulacakıımz sanmayı -
nız ! Aramızda ıonra bunun hesa· 
bını göreceğiz. 

Albanm bu tehdidini duyan 
Stedle Burgeı §atırarak biribirle
rine bakııtılar, sonra bir iki ıöz 
ıöyleınek teıebbüsünde bulunmak 
istediler, fakat geç kalmıtlardı. 
Alba pavyondan koşarak çıkmış-
tı.. (Devamı var) 

• 
manzumesı 

;\lı•rhum Samih mıat'ın neşredilmemi, 

t• mektubunu ve bir ınnnı.unır-ı-1lııi ~ürdnk. 
Bu çok ımmlmi ~·e <'ıtııdan JB:tıları \·aı.ıt 

sUtmılnrına nnklf'dlyorııı: 

Ankara: ıs mart 930 
;\luhterem l\lu11lllm Afet llanıme.fendiye 

"Efendim. 
"istiklal mücadelesinin zaman 

zaman ruhuma ilham ettiği de -
ğersiz sözleri bir tarafa kaydet -
mek lutfunda bulunacağınızı tep
şir etmiştiniz. Artık bunlar büyü
cek bir kitap tetkil edecek kadar 
birikmiştir. Yen iden de yazıyo -
rum ve ömrüm oldukça da yaza • 
cağım. Mücadele es'nasında Bü
yük Gazi üç dört arkadaşımla 
beni hususi himayesile ihya etmi~ 
ti. Geçen gece onun nafiz ve ilahi 
bakıtları kar§ısında kendi kendi
me dü§ündüm ve ağladım. Sami -
mi göz yaılarımı fU perifan ne -
şidemle size gönderiyorum. Bir 
gün tensip buyuracağınız şekilde 
onları matbuata da tevdi ederiz 
efendim,, 

En derln hUrmetlerimle 

Samih RIFAT 
•• 

ŞUKRAN 
Kurtaran bir zafere ruıırlar acıkmıştı: 

Vatanda g6rUlmcmi§ bir kahramıın çıkmı§lT. 

Gidip göreyim, dedim, yUzUnU doya doya; 

Koştum, tam on yıl evel, geldim Anadoluya. 

Bir gurbet hastasıydım, Aciz, kimsesiz dUş -

kUn; 

lçln için ağladım yattığım handa birgUn(x) 

İsUklll yollarında, dll§manlo. vuruşarak 

Ölmek için l!zımdı, yemek, içmek yaşamalt. 

lnıuı.nlar diyordu: git! mezarlar diyordu: 

seı: ... 
Bnktım, bana uzandı cihanı kavrıyan el. 

Arlık ben de cidalin, c!Ullı bir askeriydlm: 

Onun gittiği yolda, onun emlrbcriydlm. 

En acı sefaletler kemirirken bu yurdu, 
Her dU§en, yaralıınan sana "yetiş! .. diyor-

du. 

Sen ümit ve teselli dağıtan bir kudrettin: 

GUçlUyü rıavaştırdm, dUşcne imdat ettin. 

Her ne tarata dönsem sana yakl~ıyorum: 

Bilsen ruhumda nasıl bir minnet ta§ıyoruın. 

Sevglll vatanıma benzedim nazarımda; 

ŞUkranlarım kaynıyor hayat damarlarımda. 

Bent de onun gibi esirgedin, y~attın; 

Karl§tı hayatıma, bUyllk. tarlht adın. 

Oğluma isim verdim, "Gazi Kuloğlu .. diye; 

GötUraUn evlatlarım bu sıytı ileriye. 

Gazi Kuloğullnrı ebedi bir nam olsun! 

Seni unutnnlaro. bu vatan haram olsun: 

ııı mart 930: Ankara 

Dumlupınar sokağı 

(x) llk mücadele scnelerind e Anknra'da 

Taşhan'dan başka barınacak yer yoktu. 

Türk - Yunan muh
telit mahkemesi 
Türk - Yunan muhtelit hakem 

mahkemesi reisi M. Buik pazartesi 
günü lstanbula gelecek ve" perşem· 
be günü 22 davanın mürafaasını 

yapacaktır. Yunan ajanına mah
kemece bu ayın yedisinden itiba
ren iki aylık mühlet verilmiştir. 
Ajan bu müddet zarfında dava 
dosyalarını tetkik edecek, iptali 
icabeden davaları bir liste halinde 
hazırlayarak mahkeme riyasetine 
verecektir. Son bir kaç hafta zar
fında Türk ajanlığına 286 dava 
evrakı verilmiştir. 

Mahkeme bu davaların sür'atle 
bitirilmesi için her hafla 35 dava
ya bakmıya karar vermiştir. Yu -
nan ajanlığınca iptaline karar ve
rilecek olan davaların miktan 
1200 - 1400 kadar tahmin edil -
mektedir. Bu takdirde mahkeme-

Milli Roman -43-

Nüyorkta bir (Y. M. C. A) 
kulübüniln beni kabul etmesi için 
cevap gelmişti. Doktor Vud Nü
yorlca muvasalat günümü tesbit 
ederek beni karşılamaları için 
tekrar bir mektup yazdı. On gUn 
evvel pasaportumu yaptırdım . 
Bunu evdekilere haber verdiğim 

zaman annem ilk önce şaşırdı. 
Kararım çok kat'i olduğu için 
ne pahasına olursa olsun, hiç 
bir itiraz kabul etmiyeceğimi ev
velden söyledim. Nihayet çaresiz 
razı oldu; fakat: 

- Büyük babana sen hemen 
söyleme. Zavallımn kalp hasta· 
lığı ilerliyor, üzerine fenalık ge
lir; bırak, ben yavaş yavaş an· 
latmm. 

Dedi. Zavallı adam duyunca 
hakikaten çok müteessir oldu. 
HeJe onu belki artık hiç gör· 
miyecektim. 

Son gece annem beni yalnız· 
ca karşısına aldı; babamın ölü-
münden, geçen senelerden, k.~~~ 
di yaşından, büyilk babamla buyuk 
annemin ibtiyarlıklanndan do
lambaçlı ifadelerle bahıetmiye 
başladı. Derhal anladım ki ev
lenmek istiyor. 

- Nihal, dedim. (Çünkü ben 
çok samimi olduğum zaman an
nemi böyle yalmz adıyle çağırı-
rım.) Henüz gençsin, güzelsin ve 
hayatını yeniden kurtarmakta 
hakkın var. Dilediğin gibi hare
ket et, hiç beni düşünme. 

Her halde Amerikaya gider 
gitmez izdivaç haberini alacağım. 
Neme lazım. Annemin sıhhat 
haberi bana yeler de artar bile. 
Çünkü hissediyorum ki ben karar 
vermesem bile bu muhitle ala
kam kesiliyor. 

Kama 
ile a am yaralı

yan genç 
Boğaz kesende Şerifin kahve -

sinde bir kavga olmuş, 16 yaşın· 

da bir genç bir ameleyi yarala • 
mı§tır. 

Deniz amelesinden Osmanla 

Şevket Şerifin kahvesinde piket 

oynarlarken çorap fabrikası ame

lesinden Sadi ve Musa yanlarına 
gelerek oturmuşlar, oyuna karış· 

maya batla.mışlardrr. Şevket o • 
yun oynarken çok sinirlidir. Mu-

saya ve Sadiye bir kaç kere dik 

dik bakmış, karışmaktan vaz geç 
mediklerini görünce Sadiye dön
müş: 

- Ulan ıana ne oluyor, bacak 
kadaı· boyunla karıııyorsun. Kalk 
defol! 

Demiştir. Koğulmasından fena 

halde müteessir ol::ı.n Sadi kendi

sini güç zaptetmiş, kapıya doğru 

ilerlemiş ve cıkarken de şu tehdi
di sa vurmuştur: 

- Ulan demeyi ben sana şim
di gösteririm. 

Sadi kahveden çıkm.ca doğm 

eve gitmiş, babasının kamasını 

almış, on dakika sonra ansızın 

kahveye girerek Şevketin sırtmı. 

saplemıştır. 

Sadi, hasmının yere düşmesin

den istifade ederek bir kaç ham

le daha yapmış, kamasını iki de· 

fa daha sokmuş ve son sapladığı 

yerde bırakarak kendisini kahve· 

den dışarı atmıştır. Yaralı hemen 

Beyoğlu hastahanesine kaldırıl -

nin i,Ieri biraz daha azalmış ola· mışlır. Sadi dün akşam yakalan-
caktır. mı§tır Şevketin yarası ağrrdır. 

Savıfa S 

Yara 1 

Yazan: Necmettin Halil 

O gece kitaplarımı bavuluma 
yerleştirirken Mister Ailenin vak
tile bana vermiş olduğu kitap 
elime geçti, onu bavuluma koy
marlan evvel biraz kaııştırdım, 
şövle bir cümle gözüme ilişti: 

••Fakat s ze bu şehirde eza 
edildiği zaman ötekine kaçın.,. 

işte ben de öyle yapıyorum. 
Vapura binmezden evvel rıh

tımda Rızaya rasgetdirn; evvelfı 
bana, sonra eşyalarıma aptal ap· 
tal baktı. Zaferimin bütün guru
rile ve eski hıncımla: 

- Amerika ya gidi> orum gud-
bay! 

Dedim. 
- ikinci bir Halfıl< olmıya. 
Diye dişlerini gıcırdattı. Fakat 

içinin hasetle cayır cayır yandı· 
ğını hissettim. 

Doktor Vuda ve Kolecdeki
lere o sabah vedaa gitmiflİm. 
Vapurda beni geçiren kimıe 
yoktu. Annemi bile rıhtımdan 
geri yolladım. istiyordum ki va-
pura girdiğim andan itibaren bu 
memlekete ait hiç bir şey, hiç 
bir çehre karıımda bulunmasın. 
Ona karşı içimde linet derece .. 
sinde kuvvetli bir his vardı. va .. 
pur limandan ayrılıncıya kad.ar 
salondan çıkmadım ve ahtım 
veçhile uzaklaşırken başımı ~e
virip son defa bakmadım bıle. 
Orada karanlık kabuslar vardı. 
ve ben aydınlığa koıuyordum. 
Elveda bile demedim; çünkü bu 
kelime sevilenlere söylenir. 

Birkaç saat sonra güverteye 
çıktığım zaman yalnız vapurun 
gittiği istikamete baktım. Gnneş 
batıyor ve ıular kararıyordu. 

(Devamı var) 

250 bin lira 
Kıymetinde orma
nın muhakemesi 

Bir müddet evvel Düzcedeki 
büyük bir onnan, madenci Meh
met Arif Bey ve diğer bazı kim
seler tarafından sabık Mısır Hidi
vi Abbas Hilmi Pataya satılmış, 
Hidiv de ormanı 250,000 lira mu
kabilinde şimdi tasfiye halinde 
bulunan Ticaret ve Sanayi ban • 
kasına devretmişti. Diğer taraf -
tan, bu ormanın hükumete aıt 

olduğu hakkında Düzce mahke -
mesin<le dava çılmış, dava red 
kararile neticelenmiş ve temyiz, 
bu kararı tasdik etmi§ti. 

Son zamanlarda, ormanın ta • 
sarrufuna ait kayıtların muharref 
olduğu neticesine varılmış ve ik
tisat vekaleti, bu noktadan yeni· 
den muhakeme isteğinde bulun -
muş, Diizcc mahkemesi, iıde"mü· 
ı-uru zaman,, bulunduğu noktaaın 
dan bu husustaki davayı reddet-
miştir. l 

Bunun üzerine, bu karar tem • ' 
yiz edilmiş, temyiz birinci hukulC 
daire!.İ, acık celsede meseleyi tet
kik etmiştir. 

Bu sırada mahkemede hazır 

bulunan on avukat arasında ha -
rarelli münakaşalar olmuştur. Ne
ticede, temyiz birinci hukuk dai
resi, "veltaletin tahrifattan dola -
yı tahkikat yapılmasını emretti .. 
ği tarihin tahrifat yapıldığına vu· 
kuf hasıl ettiğine mebde olamı -
yacağı, ancak yapılan tahkikat 
neticesinde ittila hasıl olduğu 

noktasından, meselede mahkeme
nin iadesi için mururu zaman 
mevcut olmadığı:, kaydile red 
kararını ittifakla bozmuıtur. 

Dava do:;yası, tekrar Düzce 
mahkemesine gönderilecektir. 



VAKiT 

KURTULUŞ Bulgar ıs tanda .................................. • 

Kitap hakkında bir kaç söz Balkan konferan
sında ekalliyet

ler işi 

Türk okuyucularına takdim et· 
tiğim bu kitap bilhassa dünya 
buhranının siyasi, mali ve iktisa· 
di sebeplerini izah eder; ve buh
ranı bertaraf etmek ve beynelmi
lel iktisadi faaliyetleri istikbalde 
daha müstakar temeller üzerine 
kurmak için, müellifin noktai na· 
zarına göre, alınması icap eden 
tedbirleri gösterir. Müellifin mü • 
taleaları İngiliz matbuatında İn -
tibah uyandırmış ve efkarı umu • 
miyede derin bir tesir yapmıştır. 
Bu mütalealardan bazıları icra 
edilmiştir; veya icra edilmek üze
redir. Mesela Alman tamirat bor
cu meselesi hallolunduğu gibi A
merikaya olan harp borçları mf'· 
selesi ergeç müellifin gösterdiği 
yol üzerinde bir hal sureti bula -
caktır. Muhtelif memleketleı·in 
mütedavil paralarına bir istikrdr 
vermek maksadile büyük meı·kez 
bankalarının anlaşmaları ve bey· 
nelmilel ticaret akınlarına daha 
serbest bir mecra temin etmek 
maksaclile her memleket hududun 
da yükselen gü.mrük tarifelerinin 
tahfif edilmesi için tavsiye ettiği 
dünya iktisadi konferansı onu • 
müzdeki kanunusanide Londrada 
toplanacaktır. 

Altını bol olan Amerika ve 
Fransanın dahilde piyasaya, altın 
stoklarile mütenasip miktarda, 
fazla mütedavil para çıkarmalatı 
ve bu suretle dahili fiat seviyesi
ni yükseltmeleri hakkındaki tav -
siyeler Amerikada kısmen icra e

dilmiştir. Müttehit Cümhuriyetler 

Devleti 8 aydanberi 2,5 milyarlık 
doları piyasaya çıkarmış ve Ame
rikada fiatlarda, geçen temmuz 

\te ağustosta başlıyan ve bütün 
dünyaya sirayet eden tereffü ha· 
reketi, A.merikada tedavüle çıka • 
rılan bu fazla dolarlara atfolun -

muştur. Maalesef bu tereffü hare
keti çok devam etmemiş ve tek • 
rar sukut ba!lamıştır. Keza Fran· 
sa, önümüzdeki sene bütçesinde 
yolJar, limanlar, elektrik tesisatı 
hastahane ve mektep!er gibi milli 
teçhizatı için, istikraza müracaat 
suretile, külli miktarda masraflar 
etmeğe hazırlanmakta ve bu su • 
retle dahilde tevakkuf haline ge
len birçok teşebbüslere can ver
meği ve işsizlere iş bulmayı dü • 
şünmekted ir. 

Siyasi bahiste Kellog ahtini ela· 
ha müessir bir hale koynıak için 
Amerikanın son zamanlarda attı
ğı adımın ehemmiyeti inkar olu

namaz. Bunun gibi teslihatı indir
mek gayesini hakikat sahasına ge 

tinnek için Fransa ~ıükumetinin 
hazırladığı son projedeki ciddi -

yet ve samimiyeti reddetmeğe ma
hal yoktur. Bütün bunlar, dünya 
vaziyeti için, iyi şeyler olmakla 
beraber mevcut güçlüklerin pek 
yakında kalkacağını ümit etmek 
doğru olamaz. 

F ransarun siyasi emniyet ve 
müşterek ve mütekabil muzaha • 
ret hakkında istediği teminat için 
bilhassa Amerika ve İngilterenin 
yeni taahhütlere girişmeleri şüp • 
helidir. Fransa efkarı umumiye • 
sinin de, atiyi kafi derecede temi· 
nat altına almadan, orduyu azalt
mağa muvafakat etmesi güç gö • 
~ünmektedir. 

İktisadi bahiste beynelmilel ti· 
carete yol açmak için memleketle 
rin müttefikan güm.rük tarifeleri
ni inc!irmeğe rıza göstermeleri 
şimdilik pek muhtemel görü.nm~
mektedir. Bircok menfaatlerı ala-

kadar eden gümrük bahsi en çe
tin bir mesele olarak durmakta • 
dır. Vakıa herkes yüksek güm -
rük manialarının beynelmilel ti· 
carete yaptığı zararlar hakkında Bulgarların noktai nazarı 

ittifak etmekte ve her memleket, tespit ediliyormuı 

başka memleketlerin, kendi bari· SOFY A, 20 (Hususi) - Bal-
ci ticaretine koyduğu setlerden kan konferansının Bulgar milli 
şikayet etmekte ise de hiçbir grupu toplanarak ekalliyetler me· 
memleket tarifelerini indirmek selesini müzakere etmek üzere ya 
için teşebbüs almağa cesaret ede- kında Romanya, Yug0$lavya, Yu· 
memektedir. Milli paraların ka - nanistan, Türkiye ve arnavutluk 
rarsızlıkları da himaye tedbirleri- milli grupları arasında yapılacak 
ne mühim amil olmaktadır. olan toplanma işiyle meşgul ol -

İthalatı menetmeğe çalışırken, muştur. Bulgar milli grup reisi 
her memleketin ayni zamanda 1 Y anko Sakızof şu beyanatta bu • 
kendi ihracat ticaretini azaltma • lunmuştur: 
ğa sebep olduğu hakikatinin an - _ Milli komitemiz, Balkan 
]aşılması için biraz daha zaman konferansı meclisinin içtimaa da· 
geçecek gibi görünmektedir. vet edilmesinden evvel diğer Bal· 

Müellifin her mütaleası müte • kan devletlerinin milli komiteleri 
hassıslarca tasvip edilmiş değil • mümessillerile temas etmiye ka • 
dir. Ezcümle altının iki memle • rar vermiştir. Bu temasta ekalli
kette yani Fransada ve Müttehit yeller meselesinin müzakeresine 
Amerika Cümhuriyetlerinde tera- devam edilecektir. Bu toplanma· 
küm ettiği ve terakü.m eden bu al- nın kanunusaninin ilk haftasında 
tınlara para vazifesi gördürülme· olması icap etmektedir. 
diği ve onların banka kasaların-
da akamette bırakıldığı ve bu se· Komünist talebe nümayİfİ 
heple altın esasının harpten evvel SOFY A, 20 (Hususi) - Ko -
olduğu gibi beynelmilel ticaret ce münist darülfünun talebesi bü -
reyanlarını otomatik olaTak tan • yük bir nümayiş yapmak teşeb • 
z;m edemediği hakkında müelli· hüsünde bulunmuşlardır. Bu ara· 
fin ileri sürdüğü mütaleaya profe da darülfünun dershanelerinde 
sör Charles Rist, "Journal de de muhtelif hatipler tarafından 
l'economie Politique,, mecmuasın- hitabeler iradı için tedbirler al -
da cevap vermi~tir. Mr Rist müel- mışlardır. Bu teşebbüsü haber a

lifin kitabını takdir ettikten ve lan milliyetperver darülfünun ta
birçok mütalealarına iştirak edil. lebesi ise buna mani olmuştur. 
diğini kaydettikten sonra şu mü - Komünist darülfünun talebesi 
lahazaları serdediyor: "Harpten darülfünun içinde bir şey yap.mı· 
"sonra Müttehit Amerika Cümhu- ya muvaffak olamayınca Dündü-

. d d b••t•• 1 itli ' t Jı. 
"riyetlerın en maa a u _un mem- · kof ve Moskovska caddelerinde 
"leketlerin zarphanelerı kapalı toplanarak tezahüratta bulunmuıt 
"idi: bu sebeple cihanda mevcut 
''b1itün altınlar Anıerikaya ~atıl • 
"dı. Amerikada hasıl olan müthiş 
"para/bolluğu üzerine 1922 sene
"sine duğm fiatlar yüzde 80 nis -
"betinde yükseldi. 

"1925 senesinde lngiltere, fiat
"la11n vüksek seviyesinin devam 
"edeceğini ümit ederek İngiliz li~ 
"rasını eski başabaş altın kıymdı 
"üzerinden istikrar ettirdi. N~ .. i
"ccde İngiliz ihracatı azaldı ve it
"halatı arttı ve işsizlik baş göster-
"d. ı. 

"Fransa ve Belçika p:ibi memle 
"ketler ise paralanm istikrar et · 
"tirdikleri zaman dahilde altına 
"göre fiatlar dünya piyasasının 

"dununda idi. Sterlinin başabaş 
"kıymetile tcsbit olunması ve 
"Fransada fiatların yükselmesi ve 
"paraların satın alına kahiliyetle
"rinin azalması üzerine fiatların 
"inmesini beklemek zaruri idi. 
"B u seheple simdi fiatları 1929 sc 
"nesindeki s~viyeye doğru yük -
"s:'>l k r·k · • c me ı n bir hayalden iba -
"rettir. 

"1930 ~enesi intihabatmda Hit
"ler taraftarlarının kazanması 
"A lmanyadan birçok sermayenin 
"k . l açmasını mucıp o duğu gibi 
''1931 eylulünde İngiliz lirasının 
"sukutu üzerine altınlar daha 
"emniyetli sayılan yerlere kaçınış 
"lardır. Fakat bu hareketler ma
"razi ve hissi mahiyettedirler ve 
"altın esasının ve sermayelerin 
"tehlikeli yerlerden daha emin 
"yerlere kaçması bilakis altın esa
"smın pek rniikemmel işlediğine 

"delalet eder. 
"Altın esasının yeniden tabii 

"surette işlemesi için on dokuzun 
"cu asırdaki normal şartları yeni
"den tesis etmek kafidir. lskonto 

la. .. clı . Fal<at ye\.;. • .,..._ ~ı;. knv • 

vetleri tarafından dağıdılmışlar -
dır. Bir müddet sonra ayni grup 
meclis binası karşısında tekrar , 
toplanarak nutuklar söylemiye 
başlamışlarsa da gene zabıta ta • 
rafından dağıtılmışlardır. 

"rayiçlerini yükseltip indirmek n
"sulündcn istifade olunsun, - fo-

"na neticeleri göze batan dümen
"li (idareli) para siyasetlerinden 
"vaz g~çilsin, · - bankalar külli 
"miktarda sermayeleri bir daha 

"süratle geriye alımnıyacak şal't
''larla ve kısa vade ile yerleştir -
"mek şaşkınlığından vaz geçsiıı
"ler - mali itibarın esası olan 

" 
"siyasi itimat yeniden tesis olun-
''sun, - bugün hemen ortadan 
"kalkmış olan beynelmilel ticaret 
"tesis edilsin.. O zaman altının 

"bütün memleketlere tevziini tc -
"nıin ed~n yollar açılmış ve altm 
"esası tekrar herkesi memnun e -
"decek tarzda işl~ıniş olur.,, 

Okuyucular kitabı mütalea edeT 
ken iki noktayı gözden uzak bu· 
lundurmamalıdırlar: O noktalar· 
dan birincisi kitabın, dünya buh· 
ranının sebeplerinden ve bu buh
ranı kaldırmak için umumun bir~ 
likte alacakları tedbirlerden bah· 
setmesidir.Her memleketin kendi
ne göre iktisadi hastalığı vardır. 

Bu has'.;alıkların sebepleri tama
men biri birinden ayrı olabilir. Ve 
umumi buhran izale edilmiş olsa 
bile bazı memleketlerin buhran 
içinde sürüklen.miyeceğini kimse 
temin edeme~. Çünkü her memle
ketin kendine göre ittihaz edece
ği tedbirler vardır. Bu tedbirler 
alınmadığı takdirde hastalığın 

kendiliğinden mündefi olacağını 

21 Kanunuevvel 193"2 

Yeni Filimi er 
Asri Sinemada ................. .-............ -..... . 
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22 Kfınunucn·e\ 932 Perşembe gününden itibaren Asri Sinemada gösterilecek: 
o lan filimden lılr ;ahnc 

1 

Laurel ve ı:-tardy .haft~ ~atilleri- ı le çizmelerini. s.ağı soluna g?'ertl 
ni kendi famılyalarıle bırlıkte de- ve çıkarmak ıçın o kadar ugrafi 
niz kenarında geçirmeği düşünü- lar ki canları burnund-ı.n gelir 
yorlar. Karıları ise bu kısacık eğ· evi de altüst ederle;·. Tam bu ı 
lentide bir ziyafet hazırlarlar. Her da familyaları da treni kaçırd 
şey hazır, gitmiye çıkarken bir te· ları için eve avdet ederler ve 
lefon, klüp reisi, arkadaşlarla mü- böyle altüst ve kocalarını da Y 
kemmel bir polo top oyunu hazır· giyinmiş gördükleri gibi; 
ladıklarım ve Laurel ile beraber mima başlar ve nihayet 
kendilerini beklediklerini söylü- lar. 

ümit etmeğe maalesef imkan yok 
tur. Her memleketin alacağı ted
birler için ayrı tetkiklere müste • 
nit muhtelif ciltler yazmak iktiza 
eder. Mesela Türkiyemizin ikti • 
sadi bünyesini daha sağlam b:r \ 
hale getir.mek için ne gibi bir ik
tisadi meslek takip etmesi lazım 

geleceği mevzuu ayrı bir kit.ıp 

teşkil eder. 
Noktaların ikincisi kitabın garbi 

Avrupa ve şimali Amerikadaki 
sanayi tarakkiyatını, liankacılığı , 
işçi teşekküllerini ve içtimai tema 
yülleri nazari dikkate alarak ya • 

zılmış olmasıdır. Bundan her 

memleket icin umumi hükümler 
çıkarmak d~ğru olamaz. Mesela 
oralarda büyük sanayi teşekkül · 
lerinin ve işçilerinin içtimai tema 
yüllerinin tesirlerile serbes iktis..lt 
siste.minin eskisi gibi kusursuz iş· 
lemediği hakkındaki mütalea an· 
cak, belki, o memleketler hakkın
da doğru olabilir. Serbest iktisat 
mesleki on dokuzuncu asır zar • 
fında garbi Avrupa ve şimali A • 
merika memleketlerini şayam 

hayret bir terakkiye ve şimdiye 

kadar işitilmemiş derecede yük • 
sek bir hayat seviyesine mazhar 
etmekte nasıl kusur etmemiş ise, 
bu meslekin, henüz hali inkişaft:ı. 
olan memleketleri de terakki ve 
refah yolunda ilerletmekte kusur 
etmiyeceğine hiç şüphe etmeme · 
lidir. 

A Fethi 

Hardy ve Laurel elele verirl 
ve bir handa misafir kalırlar, fı 
kat burada da kendi köpekleri h 
sahibini rahatsız ettiği için ya k' 
peği salıverip göndermek veya it 
pekle beraber savuşup gitmek teli 
lifine maruz kalırlar. 

Tam bu sırada taliin bir cilvef 
' 

Yugoslavya' da 
ita ya aleyhinde 

tahrikat 
Belgrat, 20 (A.A.) - Dün te 

rar yer yer İtalya aleyhine nüııt1 

yişler yapılmıştır. Talebe yurdıJ 

da bir takım gençler taraf ınd• 
Trogis hadisatından dolayı İt 
yanlarca yapılan tezahüratı prO 

testo kin nutuklar söylenmişt' 
Nü.ma;işçiler hunu müteakip it 
ya sefarethanesine gitmek iste 

mişlerse de polis tarafından d•i 

tılmışlarchr. Dün akşamki nHtY' 

yişler esnacında nümayişçile' 
h . e polisler arasında e emmıf 

müsademeler olmuştur. Biri ıl 
olmak üzere bir kaç yaralı ~.r 
dır. İtalya seforethanesine giJ 

sokaklar, asker tarafından 111~ 

faza altına ahn-p;.tJr. 

üs ü a~ık kuyulııt 
Yangın yerlerindeki üzeri 

kuyuların tamamen kapatılı1' 

için belediye şubelere yenidefl 

mir vermiştir, Buna bazı Ç 

babalarının şikayeti sebep ol 
tur. Sahipsiz kuyular beledi 
taşla doldurularak kapatılac 

Sahibi olanlara da şubelerce 

liğat yapılacaktır. 



VAKI1 :Sayıta 7 

Klüp Hayatı ! !E_nerbahçe mi ~~zana.~~.~~ ..... ~~~.~~~'!.~ .... '!!.~ ... ! 
Çok faydalı teşekkülleri ihmallerimize Şampiyona maçlarının en mühimmi 

kurban etmekten sakınalım iki gün sonra yapılıyor 
Sipahi ocağının 23 Kanunuev

•el Cuma gününe ilan olunan kon
ll'eai, beni bu satırları yazmıya 
le•ketti. Bu münasebetle gerek 
I>' ızde gerekse dışarı memleketler-
deki klüp hayatı hakkında edin
difiın fikirlerden bende hasıl olan 
ıc.....,tleri, az çok faydası doku· 
llabilir mülahazasile, spora ve do-
1-11aile klüplere bilyük yardımlar 
eden "Vakit,, in lutufkar sütunla
rın. aksettirmek istedim. Bu hare
ketiın bir cüretse hüsnü niyetime 

ti htaıtlansın ! 
J· tc>cuklukta aile terbiyesi, genç· 
İJcte mektep baskısından sonra 

h.Yata atılan insanın, tecrübesiz
lik, acemilik biraz da lüzumundan 
fazla nefis itimadı, alelekaer ebe
•eyııinden irsen te~·arüs ettiği ba
ıı küçük, büyük ruhi kusurlarla 
itliyebileceği suçları itliyememesi 
İçin, onun üzerinde tanzimci te
ıirler yapacak kuvvet olarak yal
nız kanun kalıyor. Kanun kuvveti, 
aile terbiyesi ve mektep baskısı 

&ibi kuvvetler kadar kendin i ya
kından hissettiren bir müessir ol· 
ınadığı için insanın kendi kendin• 
kollayıp fena hareketlerden sakın
~ına amil olamıyor. iyi terbiye, 
~tahsil görmüş öyleleri vardır ki 
I !a atılıp nisbeten serbestledik 
derı 2-man doğru yolu şaşırmışlar · 
ır. Kanunla insan arasındaki 

~§luğu dolduracak mutavassıt 
ır kuvvetin, bu gibileri, kusurla· 

tnıı düzeltmiye aevkedebileceğini 
düşünmek yanht değildir. Böyle 
hir kuvveti ararken akla gelen 
!ey, muaşeret oluyor ve biraz dü· 
tiinülünce, muaşeretin önüne ge
çilebilecek fenalıklara karşı koy-
lbak için maneviyatı iyi silahlarla 

B teçhiz edebileceği kanaatine varı· 
lıyor. Muaşeret kadar insanı ken· 
-di kendini kollamıya mecbur ede· 
tek fena huyların peydalanmasına 
a.aani olacak ve el altında bulunan 
İçtimai bir müessir yok gibid ir. 

Mua§eretin en verimli kaynağı 
ldüp hayatıdır. Bizim düşünüşü 

11 '-'üze göre, kanunla insan arasın~ 
• ~aiti ve yukarda işaret ettiğimiz: 

QQtluğu dolduracak olan mutavas 
•tt kuvvet, klüp hayatıdır. Orada 
~Yli olanları riyaya alıftıran ya· 
'11 Yanlış bir takım itibari mevzu· 
'tııı tesirleri, salonlarda ve icti~ 
~-i hayatın diğer bütün muhitle
tirıdeki kadar müessir olamaz. Q . 
tada h' ı · ... · · f ' l'k . , ev sa ıp ıgı, mısa ır ı , a-
~ltlik, memurluk ve saire gib i sı-
'tlar yoktur. Muayyen bazı niza
~la riayetkar olmak şartiie bir 
r U'be intiıap eden herkes ayni de
~de ve tam bir müsavatla ayni 
, lara sahip ve birbirine karşı 
~i '\'azifelerle bağlı bulunur. Bu 
~ lar ve bu vazifeler dairesinde 
ı~ r~eı hareki.tında serbesttir. Böy 
t· lr nıuhitte yafıyarak edinece
~ tecrübeler, insanı daima tem· 
,_.~ davranmıya sev keder; hicap, 
'r ve izzeti nefsin uyanık bu
t~ı ~ıını temin eylerler. Bu su-
~1naan kendi kendinin terbi· 
' ·olur. Hemcinsine kartı mah· 
~hnamak, vekarına halel ge· 

Dlek, izzeti nef ıini korumak 

kaygusu ile yapacağı herhangi bir 
hareketin dürüst olmasına dikkat 
etmeğe alışır. 

avin ve müdafaa hattı da Fenerin 
muavin ve müdafaa hattına mah
sus derecede faik görünüyor ve 
Beşiktaş lehine bu faikiyeti doğu· 
ran sebepleri de Betiktaşlıların da 
ha mukavim, daha tecrübeli ve F e 
nerbahçelilerin oyun tarzını ve 
kabiliyetlerini de eskiden tanı

mış oyunculardan bulunmaları 
teşkil ediyor. 

Bu noktadan bakılınca, yalnız 
eğlence, zevk veya herhangi bir işi 
kurup yürütmek için, insanların 
birleştiği yer diye bellenen klüple
rin mahiyeti daha ciddileşiyor ve 
aile ile mektepten ıonra klüp te 
bir terbiye müessesesi olarak ka· 
bul edilmek lazım geliyor. Böyle 
telakki edildikleri gün klüpleri· 
miz, A vrupadakiler gibi, tam bir 
intizam ve ittiratla yafıyacaklar· 
dır. Aksi takdirde zevale mah· 
kumdurlar. 

Befiktaı takımı 

Bize kalırsa bu maçta en kuv~ 
vetle söz söylemek f ıraatını "tali,, 
bulacaktır. Bununla beraber netice 
üzerinde bilhassa Betiktat müda• 
f aasının büyük bir rol oymyacağı• 
nı da kabul etmek lazımdır. Eğer. 
müdafaa bu rolünü hakkile yapar• 

Şampiyona maçlarının önümüz
deki cuma günü hemen en mühim
lerinden birisi yapılacak ve Fener 

tiktatlılrara nispetle daha seri ve 
daha işlek uzuvlardan mürekkep
tir. Buna mukabil Betikta§ın mu· (Devamı 9 uncu sayıfada) 

Son zamanlarda müsmir faali 
yetlerine şahit olduğunıuz Sipahi 
ocağı bugün böyle korkunç bir ih
timal karşısında bulunuyor. Sırf 

azasının ihmal ve kayıtsızlığı yü
zünden, bugün, kapılarını kapa
mak zaruretine yaklatmıttır. Hat· 
ta binicilik mektebi ve onun gay· 
retli, çalışkan zabitleri olmasaydı 
çoktan kapamış bulunacaktı. Si
pahi ocağı yani - beynelmilel ta
biriyle- Türk Cokey Klübü, Av
rupa şehirlerindeki emaallerile kı
yas edilebilecek derecede güzel, 
rahat, kullanışlı ve hakikaten 
muhteşem bir klüptür. Bir çok e· 
mek ve külfetler pahasına mal <>l
muştur. Türkiyede hunun bir eşini 
bulmak güçtür. Böyle olduğu halft 
de, oraya ne zaman gitseniz, zevk
le döşenmit süslü salonlarında bir 
kaç zabitten başka kimseyi göre· 
mezsiniz. Halbuki lstanbul içeri· 
sinde, bir ikisi müstesna olmak ü
zere, ya spor yapmak için yahut 
briç, şatranç, bilardo oynıyarak, 
yahut ta rahatça oturup, üç beş 
ahbapla görüşerek vakit geçirile -
bilecek bir yer varsa, o da bu 
klübümüzdür. Buna rağmen, ade· 
di b inlere varan azasından yalnız 
bir kaçı, o da ara sıra, oraya uğ
rayıp geçer. Velhasıl Sipahi ocağı 
ile a lakadar olanlar bir kaç kiti -
den iba rettir. 

bahçe ile Be~ktaş ta~mlan ka~ı=~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Şimdiki halde, binicilik mekte
binin himmetile yaşıyabilen Sipa· 
hi ocağı, bin icilik mektebi, Anka
rada inşa edilmekte olan yeni bi
naya taşındıktan sonra ne olacak? 
Onu kim, hangi kuvvet yaşatacak? 
Buhranın tevlit ettiği türlü yok· 
sulluk içinde, bir yandan yeni 
klüpler kurnnya çalışılırken, beri 
yandan binlerce lira sarfile vücu
de getirilmiş olan Sipahi ocağı gi· 
bi güzel k lüplerimizin yıkılışını 

seyretmekle mi iktifa edeceğiz? 
Eger az.asının ihmal ve alaka

sızlığı son bir kaç senelerde oldu
ğu gibi devam ederse, Sipahi oca
ğına mev'ut olan bu akıbeti gör· 
miye şimdiden hazırlanmalıyız! 
Fakat buna katlanacak tek bir in· 
sanın mevcut olmadığına henüz 
kaniiz. Her halde Sipahi ocağının 
bugünkü feci halini idrak ederek 
kurtarılmasına çahtacak, kadir 
kıymet bilen insaflı, müdebbir bir 
kaç kişinin bulunacağından ümi -

şılaşacaklardır. 

Galatasaraym üst üste iki mağ
lubiyetile hemen hemen ikinci 
planda kalması Betiktaıla Fener
bahçenin karşılaşmasındaki ehem 
miyeti birdenbire iki misline çı • 
karmıştır. Hakikaten bu ehemmi
yet pek yerindedir. Çünkü bu maç 
neticesi bakında kat'i bir hüküm 
verilemiyecek derecede müteva
zin görünn iki kuvvetin çarpıtma
sı olacaktır. 

F enerbahçe, henüz kendisine 
emniyet edilece,k derecede tekem· 
mül etmiş bir takım yetittirmiş bu
lunmakla beraber, lig maçları 
na çok iyi batlamış bir vaziyette 
dir. ilk maçını, eski fevkalade za· 
manlarına nazire yapacak derece· 
de bitirmiye muvaffak olmuştur 
Beşiktaşa gelince bu hususta raki
binden daha iyi vaziyette bulun 
makla beraber son maçını bire 
kartı üç sayı ile kazanmıt olması 
daha çok Fenerlilerin ümitlerini 
artırmıya yaramıştır. 

Bizce iki taraf m mü hacim hat· 
ları, gol çıkarmak hususunda bir· 
birlerine karşı müsavi kuvvette 
sayılabilirler. Yalnız bu müsava
tın Fener lehine çözülmesi ihtimali 
daha fazladır. 

Çünkü Fener mühacimleri Be-

Eskişehirde kupa 
maçlarının neticesi 

Eskişehir - Üç haftadan beri 
devam eden kupa maçlarının fi • 
nali (Tayyare alay - hava mek -
tep) arasında yapıldı. Her iki 
devrede takımlar biribirlerine sa
yı yapamadılar. Oyun on beşer 
dakikadan yarım saat temdit edil 
di. 

Beş dakika istirahatle maça 
tekrar haşlandı. Bu uzatmada ne
ticenin belli olacağı ilk dakika • 
larda gözüküyordu. Bu kısa za • 
man içinde Tayyare alay iki ve 
hava mektep iki sayı yaptılar. Fa 
kat hakem mektebin son sayısını 
kabul etmedi. Mektep takımı ha· 
kemin bu kararına sinirlenerek 
devreyi bitirmeden sahadan çe -
kildi. 

Mahmut Şevket 

dimizi kesmek istemeyiz. Memle· yeniden can ve hayat vermiye ça
kete her ~ususta ço~ fay dalı'. . çok l lışmak, medeni insanlara yakışır 
hayırlı hızmetler goren bu luzum- bir vazifedir. 
lu, güzel ve emsalsiz kJüb;:.,....;:.,..,. Galataaarayh 

Türk gençleri; denizi sevi· 
niz, sudan çekinmeyiniz ! 

Su sporları muallimi, size her şeyi 
öğretmek için istemenizi bekliyor 

Fenerbahçenin Ortaköydeki lokalınde Su sporları 
hocasının nezaretinde yapılan çahtmalar 

Türkiye denizcilik federasyo
nu yüzme komitesinin bir tebliği
ni aldık. Bu bizi hem mütee11ir 
hem memnun etti. Müteesair etti, 
çünkü spordaki mühim bir ihma· 
limizi, eksiğimizi göz önüne ser· 
di ve acı bir hakikat halinde tek
rarladı. Memnun etti· cünkü bi -' -
ze bu eksikliği kapatmak için çi-
zilen faaliyet programından bah· 
ıediyor, yapılması dütünülen fey· 
leri anlatıyor. 

Bu tebliğde itaret edildiği gi· 
bi her tarafımı; denizle çevrilmiş 
bir memlekette yaşıyoruz. Deniz · 
den başka birçok göllerimiz ve 
nehirlerimiz var. Su sporlarile 
meşgul olmak için en küçük bir 
masraf yapmıya bile mecbur de -
ğiliz. Fakat ne yazık ki, bu kosko 
ca imkandan sadece birkaç şehri· 
mizde kürek çekmek suretile isti
fade etmeyi düşünmüş, yüzme iş
lerine kat'iyyen ehemmiyet ver -
memişiz . Bunun içindir ki, bu çolc 
güzel ve heyecanlı spor kısmında 
en geri milJetlere bakarak yürüyo· 
ruz. O kadar geriyiz ki, yüz m ~. 

re şampiyonumuzun yaptığı re • 
kor olimpiyatlarda kadınlar tara· 
fından tesis edilen rekordan on 
bir saniye daha fazladır! 

Halbuki suyun ve bilhassa de
nizin vücut üzerindeki fay dası 
bugün o kadar bariz bir tekle 

girmi§tir ki, artık bu faydayı an
latmak için tek bir satır bile yaz• 
mak lüzumsuz bir it olacaktır. 

Biz de, yüzme komitesi gibi 
gençlerimize hitap ediyoruz: 

- Denizi seviniz; bütün su 
sporlarını öğrenmek için, idman 
cemiyetleri ittifakı tarafından 
memleketimize getirtilmiş bulu • 
nan Alman muallimi size her tür
lü kolaylığı göstermiye hazırdır. 
Memleketimizde kapalı yüzme ha 
vuzları henüz mevcut olmadığı i
çin, şimdiden jimnastik, yürüyüş
ler, kuru yüzmeler ve sair muhte· 
lif idmanlarla yaza hazırlanınız. 
Su muallimi Her Tugethofu cuma 
günleri saat 10 dan 12 ye kadar 
O ri.aköyde Fenerbahçe klübü de 
nizcilik loka linde, pazar akşam· 
lan Beyoğlunda l. M. C. A. lo • 
kalinde, salı akşamları İstanbul 
erkek lisesinde ve lstanbulspor 
klübünde bulabilirsiniz. Bu ders· 
lere her k lüpten, her amatör işti· 
rak edebilir. 

Gençler; denizi seviniz. Bu ev
vela sıhhatiniz icin fevkalade 
faydalar temin edecek. Sonra ya
ratıcı Türk kudretinin bu tabii 
sahada da ne kadar muvaffak o· 
lacağını, b!?"Çok milletleri en kı
sa bir za.manda nasıl geride hıra· 
kacağını da göstermek ıerefi de 
size nasip olacak .• 
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Hükiımetin alakadar 
olması lazım bir iş 

--------- ---

ı Susurlukta 
Susurluk (Husuat muhablrtınlzden) : 

"Tasarruf ve yerli malı,, haf~· 
1. t ı· 

sı kazamızda tam bir f aa ıye 

tesis etmek, kendisine kafi geli - ~ g 
yordu. Pol, Jutta'nın makul, zeki ~ Deli mi ~Ereğli ve Zonguldak ha valf sindeki kömür 
mükaıemesine o kadar alışmıştır i Ak' IJ ~ ~ şirketıerı, buraıardaki menıurıar vetşçiler 

çinde geçti. Milli lktuat ve Ta 
1
: 

sarruf cemiyeti tuhesinin mahal 
1 

· l • · · · d h eV"'el ım tan ve şeraıte gore a a 

ki, hazan: ~ 1 1 mı r § 
- Jutta, diyordu, bir parça ~ Bu gün son cevaplar1 a- ~ 

saçma sapan şeyler söylesene. § larak neticeyi gelecek hafta g 
işte PoJ, ihtiyacı olan bu "saç- ~ ilan edeceaız ve hediyele· ~ 

ma sapan,,lan başka kadınların § rln ki mlerc isabet ettiğini ~ 
mükalemelerinde buluyordu. Bir i bildireceğiz. ~ 
g .. p l ke d" • f 1 l •ıııı11ıııııı111111ııııııı11111•ııııı11111ıııııı111111ııııııı11111ııı1111111111~ un o , n ısıne az a ısrar a M·· .. . . L M H 
b k ·· ı b" 1 . . - osyo ısmım a ot u -

a ·anMgudze ırd dn~ılız kd~dını~a: daukur' du;·. Ecdadım Fransız 
- a am, e ı, ne ıye sız.-. il .. 

k 
. - mareşa arından Fılıp la Mot Hu-

ur yapaym.ı? Herkes gıbi güze} d k , d B k 1 . 
sevimli, sehhar olduğunuzu ha~ au ur ur. en ı ınç şampıyo -
"kulAd .. l k ' nuyum. Meşhur Goden, Nedo Na-

rı a e goz ere, ço m~alı el _ d" .1 
lere sahip olduğunuzu ~öylemel: - ı ı esç.ardpıştım. l . . 
t k ? $' • J - iZ en sua e cevap ıstıyo • 
en ne çı ar. ızın e ne diye bu r M·· .. 1 l 1 Ad .. 1 . l um osyo. 

a e a c soz erı söy cşelim? Ya - Ad .. k kt konuşuyor -
h t k"" ··k b" am yu se en u , uçu ır otomobil gezinti - d . 
sine davet ederek, kazara olmus u. u·· d" d d" b b ·b· ı· · d' . . "' - ç sene ır, e ı, u can nz 
gı 1 e ımı ızmıze carpup sı"zı" o l ı· . s· . .. .. ~ ··• :ıar.eyc ge ırım. ızın oyununuz -
ve goturmek k .. ,.. ı ı 
m ? pe guıunç o maz 1 dan evvel tehlikeli c.anbazhklar 

1
(; •• • ı görürüm. Yaptıkları hünerlerin 

Zonıruldak huıutıi muhablrlml1.d~n: 

Kilimli mıntakasındaki maden 
ocaklarının durgunluğu ve dola -
yısile bakımsız Kilimlinin, zengin 
damarlarını havi kömür ocaklan-
nın imtiyazlı bir f irk et veya hü -
kumete devredilmedikçe ölüm 
yatağ~ndan kurtulamıyacağmı e" 
velce bildirmittim. Bu defa da E
reyli ve Kozlu mıntakalarmdaki 

kıamen sönen bazı ocaklardan 
bahsedeceğim. Kozluda 382 nu· 
maralı Kılıç ocakları ile Ereyli 
civarındaki Çamlı ocağı vardır. 

Bu ocaklar takriben bundan Ü!r 

sene evvel "Scciete general des 
mineı et metalluragie) unvanını 
ta§ıyan bir ecnebi şirkelii..e veri
lerek faaliyete başlamıştı. Bu şir
ketin buradaki itleri başında tc -
§ekkülündcnberi müdiirü mes"ul 
ve mühendis sıfat ile sabık maden 

kömür çıkarmayı iki ay evvel ke
serek geçen ay nihayetine kadar 
yalnız iki tamirci a.melesile idare 
etmiştir. Kanunuevvel bidayetin· 
den itibaren de büsbütün faali -
yetini durdurmutlur. Ereyli kıa -
mmdaki Çamlı ocağı zaten ba~
ladığı gündenberi devamlı ve sağ 
lam bir iş yapmadı . . Çamlı ocağı 
iki ay evvel küçük, yeni bir faali
yet göstermek iıtemitse de gene 
durmu§, ve ameleye para verme
miştir. Çamlıdaki ocağın istokun
da 1500 ton kadar kömür varsa 
da alacaklı tarafından haczedil -
diğinden sattırılmıyor. 

Baska bordan da var. Her . . 
şeyden ziyade düşünülecek nokta 
amele ve memurlarının üç aydan 
yedi aya kadar para alamıyarak 
sefalette bulunmalarıdır. 

enç ve guzel hır Non·cçye~ı hep bir kaza "Ukuunda ölümle 
kız he~ akşam Pol'u:n cyunlarım ne~i,celenir. Bekliyorum ki, böyle 
seyredıyordu. Son gece, kız loca- bir kaza olsun. Birisinin beyni 
sına neldi v P l' d w d d w idaresi mühendislerinden Rauf 

c. e o a ogru an og patlasın! Sizin nu,maramz beni 

Bu şirketten alacaklı bulunan 
itçi ve memurların aylardanberi 
yaşadıkları yoksuzluk ııtırabına 

bir nihayet vermek zamanının da 
çoktan gelip geçtiğine kani bulu
nuyoruz. Amele hazan hayatı pa -
hasına mal olan istihkakım da 

ru.ya izdiva~ teklif ederek, beş alakadar etmiyor. Ben ayni za -
mılyonluk hır serveti de olduğu - manda böyle faciaları kolleksi -
nu ilave etti. Pol: yon yapmak merakındayım. Şim-

- Matmazel, dedi, beş milyon diye kadar bir geminin battığını 
servetiniz oldueunu söylediniz . . . iki trenin çarpıştığım, biı· çocuk 
Ben sizden d.ıha zenginim. San'- hastahanesinin yandığını gör -
atim günde bana iki bin frank düm. Kolleksiyonumda yük::ek -
kazandırıyor. Görüyorsunuz ki, ten düşüp beyni patlayan bir caıı
fakir bir kızı, rahat rahat alabi - baz eksik. Bundan başk&ı bir de 
lirim. ölümle neticelenebilecek bir dü -

Ayni teklifi kendisine bir A - ello da arıyorum. 
merikalı dul da yapmıştı. Bu A - P.ol: 
merikalı kadının o kadar çok al - - Size bu son arzunuzu tatmin 
tını vardır ki, di§lerine bile koy- vesileı;ini verebilirim, 
dur~u§tu. Pol Pot: Diyerel~ herife bir tokat attı. 

- Madam, dedi, yatınız, ve Ertesi gün Pot Pol bu kaçık he· 
şatt>larmız beni teshir edebilirdi. rifle düello etti. Bu adam söyle -
Fakat bunları sevmit olduğum diği gibi asil bir aileden değildi 
bir kadının adesesinden görmÜ! amma, Pol'a, oldukça müh!,m bir 
ol:ıa idim... k d · k ı d 

6 yara verme ten e gerı a ma ı . 
.oir batka gün, yolda, Pol Pot (Devamı var) 

güzel bir köpek görerek batını ==-=~·============ 
oktadı. Genç bir kadın yaklattı Şarap fabrikacılarının da 

bir şikayeti var ve: 

- ~ 'Pot, dedi, eğer be -
nim ile honutmağa vesile olsun 
diye köpeğimi oktayorsanız buna 
lüzum yok. Doğrudan doğruya 
konuşabilirsiniz. 

Pol §Öyle bir cevap verdi: 
- Bir köpeği oktamak hakkı

na malik olmak için bir kadınla 
tanı§mağı anlardım. Fakat bir ka
dını oktamak için, bir köpekle 
dost olmak zahmetine katlan -
ma.m. 

Pol, Jutta'yı hakikaten sevdi -
ği için, ba§lı:a kadınlarla, ne ka -
dar güzel olurlarsa olsun, konuş -
maktan ba§ka bir vesile ile tanış
mak istemiyordu. Bir sefer de, 
bir kadına bir otomobil gezintisi 
teklif etmişti. Kadın; 

- Ooo ... c.lcdi, Böyle gezintile
rin ne manada olduğunu bilirim. 

- Aldamyorşunuz madam. Si
zi bir teneke ben7.\n ile aldatma -
ğı dii~iiruniyr.ınım. 

ı l""f t ' Ll..!: - ı.ı ".1nr7.l'i. L~e!Q1;ur ede -
nm .. 

H ,_. >:J • • • 
- - .. a)'n .... ,ayrr.. nli. •! lÇtn 

Şarap imal eden fabrika sahip
leri kendilerine kilosu 45 kuruşa 
malolan somayı inhisar idaresinin 
18 kuruta aldığını, somayı inhi
sar idaresinden batka bir yere sat
maları imkanı olmadığı için bü
yük zararlara girdiklerini söyle -
mekte ve tikayette bulunmakta -
dırlar. 

Bu hususta dün inhisar idare -
•İnde tahkikat yaptık. Verilen ma
lürnat ıudu:: 

"M·· k. 
l 

us ırc:.t amilleri satamadık -
arı ve boz l _ .. 

1 
u maga yuz tutan ıa -

rap ~rını İnhisar idaresinin alma-
ı~n~ ıaternektedirler. inhisar idare
sı u müracaatları tetkik etmekte 
ve somanın tnaliyet fiatım hesap 
ederek ona göre aatın almaktadır. 
Bu su:etle şnraJ>Çıbrı kıamen de 
o!nun zart".rdan kurtarll'aktad 

ır .. 
Buna ı-ağ•11en müskirat amilleri, 
sattıkları somayı tarap olarak yap
tıkları için zarar görebilirler. Fa
kat inhisar idaresinin buna kartı 
bir şey yapması ihtimali yoktur. 

yarı~n tenekP hcnLin :e~işmez. 

1

. Bir _eğlentide co,kunluk 
Bu· akşam, l)yun bıttıkten son- Y edıkulede Bulgar Nikonun 

ra, Pol Fot seyirdlerden birisine evinde eğlenti yapılırken misa -
yakla~tı ve: firlerden birisi aıka gelmif, pen-

- - Mösyö, dedi, yirmi sekiz çereden dışarıya beş el silah at-
gündür dikkat ediyorum. Ben o- mıştır. 

vuna bllşlar başlamaz kalkıp çı - Zabıta, mahalleyi heyecana 
İnyorııunuz, bitirince de yerinize verdiğinden dolayı ev eahibini 
gelip oturuyorsunuz. Sebebini so· yak~lamıt. is.e de Niko silah ata -

b·ı· ·"·ı'm? nı soylem1ttır. ra ı ır mı., 

bey vardır ki, zannediyorsam bu 
şirkete girdiğine bin kere pi~

man olmuştur. Çünkü şirketten a· 
lacakları o!an memurb.r ve ame
le bu zatı hiçbir zaman rahat hı· 
rakmıyorlar. 

Bu 9irketin Kozludaki Kılınç 
ocağında fa::ılalarla yarır.1 yama· 
lak yaptığı kömür istih:mlatmın 

14225 tona baliğ olclt?ğu kaydcn 
tesbit edildiğini ve elyevm iı;tok
larmda yalnız 600 ton miktarında 
kömiir mevcut bulunduğunu ha -
her aldım. Bundan ela anlaşılryo:
ki, bu şirket buradan istihsal et· 
tiği kömürün 13825 tonunu sat
mış bulunuyor. Bu şirketin Koz • 
ludaki oyalanış kabi!indf'n olnn 

Köylerde araşlırnıa 
Adana jandarma bölük kuman

danı yüzbaşı Aziz B. in kumandası 
altındaki müfreze ile Tütün inhisa 

aylarca alamıyarak yaşama zaru -
retinin zorluklarile pençeleşirken 
bu gibi müesse:ıelere müsamaha e 
dilme.':llelidir. Amele alacağını 

tahsil edemediğinden bittabi ver
gi borçlarını da ödiyemiyor, dev· 
letin ve milletin zararlarını mucip 
olan müesseselerin hesaplarına ba 
kılmalı, icap ederse imtiyaz ve 
l· · · •ratoları feshedilerek memle-

muhtaç olduğu idareler te
sis olunmalı! 

Ilyas Rami 

Hakkalı öldllren 
Adapazrında istiklal mahalle -

sinde müteaddit mahallerinden 
bıçakla feci surette öldürülen 
bakkal Fatin Efen elinin meçhul 
kalan failinin behemehal bulun -
ması için zabıta geceli gündüzlü 
çalışmış, T ırhalalı Hafize isminde 
bir kadın yüzünden kıskançlık sa· 
ikile Yavuz zırhlısının dördüncü 
bölüğünde marangoz Karadeniz 
Ereylisinin Alaylı nahiyesinden 
Haramyemcz oğullarından Ahmet 
oğlu Ahmet tarafından öldürül -
müş olduğu anlaşılmı§lır. Merkum 
yakalanarak müddeiumumiliğe 

teslim edilmiştir. 

~ısır Sefiri ( Cüm hu·-ı iskan i,Ierinde kimeaeı;-
lryet)tekl beyanatını tahkikatı 

tekzip ediyor tıkan işlerinde yapılan sahte. 
karlık dolayısilc vilayet idare hey 

Mısır kosoloshanesinden 
rilmittir: 

bildi- f ati tara mdan tanzim edilen tah-

Mmr sefiri Cümhuriyet ve Re· 
püblik gazetelerinde ayın yirmin· 

ci günü çıkan beyanatın kendisi 
tarafından verilmemiş olduğunu 

ve 29 teşrinisaniden bugüne ka -

dar gazetecilere hiç bir beyanatta 
bulunmadığının kaydini Yakıt 
ıazetesinden rica etmektedir. 

kikat evrakı devlet şurasında tet

kik ediliyordu. Haber aldığımıza 
göre bu enakm bir kısmı devlet 

şurası taraf mdan vilayete iade e

dilmiştir. Bu iadenin sebebi bazı 
ifadelerin eksik görülmüş bulun
masıdır. Eksik cihetler tamamla

narak evrak tekrar şuraya gön -
derilecektir, 

hazırladığı proğram muvaff akı • 
yetle tatbik edildi. Haftanın dr 
vam ettiği müddet zarfında kah· 
velerde ıhlamur içildi. Üzüm, i~ 
cir, portakal gibi mahsullerins1

• 

külliyetli miktarda sarfolundU· 

Yerli malı haftasının 4 üncü günU 
mektepler talebesi tarafından fii• 
zel bir müsamere verildi. Mü,.. 
mere proğramını yerli mahna "e 
tasarrufa dair temsiller, ınonO" 
!oklar ~iirler teşkil ediyordu. 

Küçük yavrular hazır bulun.O' 
!ara güzel bir gece geçirmek fır· 
satını verdikleri gibi yerli mali•· 
rın ve tasarufun çok kuvvetli bir 
propagandasını yapm19 oldular· 

Cuma günü de saat on dörtte 
gene mektepler talebesi ellerinde 
(istiklal harbinde ilk hedefiıııİ" 
Akdenizdi. Şimdi de ikinci bedi' 
fimiz iktıaa.t !.) gibi cümleler yt' 
zıh levhalarla kasaba dahilind' 
büyük bir geçit resmi yaptılar. 

Trahomlu talebe 
Ad anada Trahomlu mektepler' 

devam eden talebelerin gözleri01 

ilaçlar damlatılmakta ve icabe" 
denlere ameliyat yapılmaktadır· 

Geçen ders senesinde tedavilet' 
yapılarak tamamile iyi olan 79 ı-· 
lehe trahomlu mekteplerden alr 
narak trahomsuz mekteplere '/e' 

rilmişlerdir. 

Bu ders senesi içinde de &it 
çok talebenin tamamen iyileıere~ 
gelecek ders senesinde trahonı•"' 
mektebe nakledilecekleri ve bal 
suretle bir kaç sene içinde mek • 
teplerde trahomlu hiç bir taleb' 
kalmıyacağı şüphesizdir. 

Saşal suyu 
lzmirde Şaıal suyunun itletil • 

mesi ve titelerle, daınacanalarl' 
satılması için bir sermayedar ı-· 
rafından vilayete müracaat edil ' 
miştir. Teklifin vilayetçe tetkiki111 

baılanmıştır. 

Şa,al suyunun membaındşı' 
Cumaovasına kadar demir ı,oıtl 
tesisatı yapılarak nakli için Dl; 
lisi umumice 3000 lira tahıiıat 1ı1· 
bul edilmitti. Vilayete müracaat I' 
den sermayedar; köy bütçeıil" 
veya Cumaovası belediyesine 1-" 
dım suretile bu sudan istifade ,t' 
meğe ve su sevkiyatı yapmaja ti' 
!iptir. 

Umuma mahsus 
meceaot lisan 

dersleri 
C. H. F. Kadıköy kaza JIJ~ 

zinde umuma mahsus meccaıs' ı 

ıan kursları açılmııtır. Kurıı-'..J 
i!dnci kanun 1933 ten itib'1i 

batlıyacaktır. Kayıt icin J<şd • 
yünde Kumluktaki F ı~ka bi~~ 
na _Pazart-:: i ve Salı günler~' 
17 ıle 19 a kadar müracaat 

mesi. 
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Yeni Tefrikamız - aocucuwuucauuwu....._ 

"Soanalı 
Münkir,, 

~arından itibaren "VAKiT,, 
leruı &Jıyanın en büyük muharrir -

ıc den "Gerliart Hauptmann,,m 
ezer von Soana,, isimli bir ro-

~ "Soanalı Münkir,, ismi ile 
llefre baılıyacak ve bu eseri for-

~'1., halinde, gazeteye ilave ola-
~erecektir. 

lntiıarı bet on gün gibi kısa bir 
~da tamamlanacak olan !>u 
"Olrıanı, okuyucularımız, sene ba· 
f~llda tam bir kitap halinde elle • 
l'iııde bulundurabileceklerdir. 

Gerhart Hauptmann, 1892 
&tlleıinde Almanyada Silezya' da 

:
0idu. Ve ilk eser olarak 1887 
e llıun bir hikaye yazarak na
~i dikkati üzerine celbetti. 

llci ıene sonra "Şafaktan ev -
"el . · · · B ı· d .. ·ı!' llımli pıyesı, er ın e goste-
ti l)otd u. 
,, liıuptmann'ın eserleri, çok 
"tlliıte,, eserlerdi. Alman em· 
~l)alizmi bu kuvvetli muharrire 

~ bir mütküli.t çıkarmakta ge
~di fakat mücadele, çok tid
"tli olmakla beraber Haupt
'1t1ın galebesile neticelendi ve 

lf.uptmann sırasile bir sürü ıah 
'-erler meydana ıetirdi. Bunlar
dt.ı Rosa Bernd, bu mevsim ba-

' kııda Darülbedayide "Yedi kö -
>'lin Zeynebi,, is.mi ile "adapte., 
edilerek oynar.m~ştır. . ~ "' 

''}{ h auptr.ı•mn,, hakkında birkaç 
~ anla•alrm: 1894 senesinde, 

· eutchcea Theater,, i, 
rnuharr·ı . ''T. d . . ı· ·h . t&11 ıueran s,, ısım ı 
1 tııa.1 · ita cı_ eserini "repertuar,, ma 
h rdedıncr., imparator ikinci Vil-
e rn, hu tiyatrodaki abonemanı -

tlı ' h d aer al geri aldırmıfb. Sonra 
l Almanya'mn en büyük edebi 

-.iikaf atı olan Schiller mükafatı
"111 kendisine verilmesine mani 
0ldu. fmparatör ikinci Vilhelm, 
)~dığı bir mektupta diyor ki: 

L - Hauptmann'ın Almanyanın 
~ün en büyük tairi olduğunu 
İyorum. Fakat onun "Lea Tis -

~~da,, eserini yazmasını aff e -
..._.ıyorum. 

J,. 1904 ıeneainde Hauptmann, 
"'tilterenin Oxford Darülfünu -
~ fahri doktor olarak seçili -
'du. Bu münasebetle "Bernard 

lir,, fU sözleri ıöylemitti: 

9' ........ Almanya hakikaten büyük, 
~~~ hayret bir memleket. Ve 
il. t\ik ınilletler gibi, mahviyeti 

-..!'e_ndini gösteriyor. Hatta bu 
~Jetini, en büyük adamla -
' -.a biriıini yabancılar tarafın
..._ t.lcdir edilmeıine müsaade 
..._le kadar götürüyor. 
... L 
~ayet 1912 ıeneıinde Haupt-
S Nobel mükifatını ve bütün 
~. anın hayranlığını kazanıyor-

&._.... . b . . . 
~ .... nenın on eı teırınııanı -
~e, Hauptmann'ın yetmitinci 

V" aeneıi teı'it edildi. 

~ .\~iT, bu büyük muharririn 
~1 okuyucularına ıene baıı 
~d eai olarak vermekle bahti-

ır. ......____ _______________ ~ 
' 8ulgaristanda 
.,_ kurtlar 
~&, 20 (A.A.) Plovdiv 
~ claki köylüler, kurtlar ta -

• dan paralanmıt bir çocujun 
erini bulmuılardır. 

VAKiT 

ile 
• 
Iran 

• 
lngiltere 

Arasındaki ihtilaf Cenevrede 
Milletler cemiyetinde 
CENEVRE, 20 (A. A.) - ı ihtilafın dostane bir hal ile neti -

Milletler Cemiyeti konseyi, dün- celenmesini ümit ve temenni e -
kü celsesini lranda petrol işletme der. 
imtiyazı verilmit Anglo - Peraean Diğer taraftan İran hükUmeti 
Oil Company imtiyazının lran ta- de cemiyete bir telgraf çekmiş • 
rafından feshi üzerine tahaddüa tir. lran hali hazırda müzakeratta 
eden ihtilafın tetkiki ile meş- bir vaziyet alamıyacağını bildir -
gul olmuttur. mektedir. 

İngiltere hükômeti, meselenin lran hükumeti İngiltere hüku· 
izah ve teşrihine müteallik ola - metinin lrana kartı tehdit değil • 
rak cemiyete göndermit olduğu se bile tahviften ibaret bir hattı 
metni neıretmittir. hareket ittihazını muvafık gör -

Bu metinde, imtiyazın menşei müş olduğunu bildirmektedir. 1 • 
ve kumpanyanın 1920 senesine ran ihtilafını konıeye sevkine iti• 
Kadar İran hükumeti ile lona mü raz etmemektedir. 
nasebetleri hatırlatılmaktadır. Konsey, lranın İmtiyazı feıhet 
Bundan sonra 1920 ağustosundan miye hakkı olup olmadığını bil -
1932 haziranına kadar lran hüku- mek istiyorsa bunun için İran mü 
metine ait olan yüzdeler hesabı • messilini beklemesi icap eder. 

na müteallik müzakereleri mevzu İran konseyin meselede va;i': 
u bahseylemektedir. yet almak için lranın izahatını 

Metinde fran hükumetinin beklemesi fikrindedir. 

feshe müteallik notası iktibas e • Meselenin müzakeresi İran mü 

dilmektedir. İngiltere hüku - measilinin ve Tahrandan gönde -
meti yekcihet fesih muamelesini rilecek vesaikin gelmesine bağlı 
hukuku düvele mugayir bir mü - olduğundan konseyin pek yakın -
sadere addeder. da meselenin müzakeresine girit· 

Bu sebepten dolayı İran hü - mesi muhtemel değildir. 
kumeti, kumpanyanın bu yüzden Esasen lran hükUmeti tarafın
uğrıyacağı bütün zararlardan dan evvelce bildirildiği veçhile 
mes'ul olacaktır. hükumet, bir ihtilaf husulüne in-

Bu ihtilafın Iranla dostane tizaren kumpanyaya karşı tedbir
münasebatı ihlal etmemesi arzu - ler almamış ve alamıyacakbr. 
sunda bulunan İngiltere hükume- Binaenaleyh meseleyi müata -
ti konseyin sarfedeceği mesainin 

1 
cel telakki etmiye mahal yoktur. 

Yeni bir takas mukavelesi 
Polonya'ya ihraç edilecek 

Türk malları hakkında 

iktisat Vekaletinden: 
15 Teşrinisani 932 den itıba ren üç ay müddetle muteber 

olmak üzere memleketimizle Lehistan arasında akt~dilen takas 
mukavelesinin tatbiki takarrür eylemiştir. Bu n1ukaveleye naza
ran memleketimizden Lebistan'a 11128" bin Zloty kıymetinde 
halı, "252" bin Zloty iç fındık, "73" bin Zloty iç ceviz, "21" 
bin Zloty fıstık, "31" bin Zloty incir, "84" bin Zloty kuru üzüm, 
"21,, Zloty taze meyva ihracına mukabil : 

Lehiıtatı'dan; "20" bin Zloty yün iplik, "20'' bin Zloty am
balij kiğıdı, "30" bin Zloty hurdavat: etyası, "150" bin Zloty 
yünle karııık pamuklu mensucat, "70" bin Zloty parke ve kontr 
p!ak, 11235" bin Zloty pirinç, "60" bin Zloty jütten mamul am
balaja mahıuı mensucat, "25" bin Zloty kıymetinde şişe ve 
lamba ıişesi ithal edilecektir. 

Her iki memleket menıe şehadetnamelerile tevsik edilecek 
olan bu eşya serbestçe her iki memlekete ithal edilecek ve bu 
mütekabil ithalat eşyası dövizleri de kezalik serbestçe ita olu· 
nacakbr. 

Keyfiyet ehemmiyetle Türk ihracat tacirlerine tebliğ olunur. 
t6628) 

Kadıköy Sulh Scraemdan: Şeker tüccarı 

Samollldi Efendiye olan borcundan dolayı 

KadıköY4inde Osman ağa mahallealnde aUk 
aalkım ve cedit Yoğurthane sokağında. ea
kl mükerrer 20 ve yeni !il N.lu ve. 20 met
re murabbaı aaha üzerine inşa edilmiş zo -
mini kAgir diğer katları ahşap olmak Uzer~ 
ve zemin katmda bir dUkkA.n ve birinci 
katta bir oda bir hail ve bir sofa ve ikinci 
kalla bir otla ve bir mutbak ve bir .sofa 
ve UçUncU katta keza bir oda ve bir sofa 

ve bir taraça ve terkos ve elektrik tesisatı
nı havi ve mUıterek duvarı mUştemil bir 
bap hane ve dUkkA.nın H-12·932 tarihinde 
Kadıköy sulh icra dairesince birinci açık 
arttırma ile yapılan atııı neticesinde mez
kur emlAke talip zuhur etmemıı olduğun -
dan bu kerre ikinci açık arttırma ile 11-1· 
933 tarihine teaadU! eden Çarpmba günU 
ııaat H ten 16 ya kadar ııaWmaama karaı:
vertlml§ olduğundan dellaliye ve ihale pul
ları ve resimleri mUştcrialne ait olmak i.lze 
re kıymeti muhammlneal olan (ll500) lira -
nm yüzde yedi buçuğu niabetinde pey akçe 
!erile beraber taliplerin Kadıköy aulh mah

kemesi icra dairesinin 932·41 N. h doayaaı· 

na müracaat eylemel~ri ve mezkür gayri 
menkul Uzertnde haklarını ·ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını evrakı 

S. Ahmet ı · inci S. Hukuk mah\:c· 
mesindcn : i\lüddei hazine \'ekili Tahsin 
Yesari Beyin !\tüddei ale) hima beyler 
beyinde yalı boyunda 81 - 82 numaralı 
hanede müstccircn sakiıı., Dürdane \'e 
Seyide \'e L\Jcvliye hanımlar zimmetinde 
ecri misil olarak alaca~ı ola:ı 100 liranın 
tahsili hakkında. da,·:ının cari muhakeme· 
sinde müddeaale) hima namlarına ıasdir 

\ 'C irsal kılınan celbnamc zahrine ma
halle heyeti ihtiyariyesinin tasdikini havi 
mubaşiri ıararından verilen me~ruhattın 
mu maile) himin semti meçhule gittikleri 
bildirilmesi haı:ebiyle il~nen tebli~ıt ic· 
rasına karar verilmiş olduğundan. muma· 
ileyhimin yevmü muhakeme olan 18· l-
933 tarihine müsadir çar~amba günü sa
at on buçukta mahl.emeyc gelmedikleri 
ınkdirde muhakemenin gıyaben icra kı • 
Jınacağı tebligat makamın:t kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

mUabltelerile beraber yirmi gUn zarfmda 
daireye bUdirmelerl akai takdirde salı§ be
delinin paylqılmasındaD b&riQ kalacakları 

illn olunur. (6960) 

Kimlerdir, ne 
kazanırlar ? 
( Ba~ tarafı l inci sayıfada) 

konuısun ya baba yahut dede 
cihetinden musikile ali.kadar çı-

kıyorlar ~ 
Kemençeci Anaatas Efendi de 

böyle: Babası da kemençe çalar
mı§. Şöyle anlatıyor: 

- Babam da kemençe çalar -
dı. Fakat ben küçükken ken -
dimde fevkalade bir heves duy 
mut değildim. On üç, on dört ya
'ımda iken bir gün babam du -
varda asılı kemençesini göıte -
rerek: 

- Yahu, şunu al da çalış, ba
kalım neleı: yapabileceksin? de -
di. 

Ben de aldım, çalıımaya baş
ladım. Küçük küçük bazı hava -
lar çıkarmaya muvaffak olunca 
hevesim birdenbire arttı. Ve 'ln 
dört yaşımdan itibaren de ha -
yatımı bununla kazandım. 

- E.. memnunmusunuz, bu 
ıanatımzdan? 

- Tabii .. On tane çocuk yap
tık. Yedi tane torun sahibi olduk. 

Bunların bir kısmını yetiştirdik, 

adam ettik. Kolay mı bunlar? .. 
işte bunlarınbütün masraflarını 

benim parmaklarım çıkarıyodu. 

Anastas Efendinin anlattığına 

göre kemençe bu ailenin 
başlı bir istinat duvarıdır. 

belli 

Kemençeci Aleko'nun babası -
nm kayın birad~ri olan Anastas 

Efendi oğullarından ikisini dt: 
kemençeci olarak yetiştirmiştir. 

hem o kadar iyi yetiştirmi§tir ki 

bir aralık Yunanistana giden bir 
oğlu kemençesinin gördüğü rağ
bet yüzünden orada kalmaya 
mecbur olmuttur. Fakat Anastas 
Efendinin asıl küçük oğlunda bü
yük ümitleri vardır, 

Diyor ki: 

- Bizim küçüğü görmeyin .. 
Müthit bir İstidadı var. Ben bile 
timdiden hayrette bırakıyor.-

- H~yatınızda hiç endişeli 
günler geçirdiniz mi? 

- Mütareke esnasında bir hay 
lı endiıeli günler geçirdik. O za· 
manın hadiseleri malum tabii. 

Şehre birçok ecnebiler dolmuılar
dı. Kemençe· nerde, bunlar ner -
de... Onlann kulakları alaturka 
musiki gibi kemençeden de bir 
feyler anlamıyordu. Fakat Alla
ha bin şükür, bizi bu heriflerin 
elinde bırakmadı. Def olup git
meye mecbur oldular, biz de ra
hat bir nefeı aldık. 

Birçok erkek çalgıcılar da sez
diğim kadın meslektaş düşmanlı -
ğı, Anastas Efendi de daha bariz 
görünüyor.. Bugünkü musiki ale
mini nasıl buluyorsunuz? Suali -
me tu cevabı veriyor: 

- İyi bir halde .. Amma kadın
lar meselesi İ!i berbat ediyor! 

N .b.,, - e gı ı. 

- Çoğunda musiki malumatı 

yok. Usulıüz bir iki !arkı okuyup 
alkıt toplıyorlar. Nerde o eski 
kemençeli, utlu, tanburlu, besteli 
fasılların güzell~ği. O batka bir 
alemdi. Ruh vardı, çalışma vardı, 
derin bir musiki muhabbeti vardı. 
Hepsi kayboldu, gitti. Şimdi bir 
hanım kantoya çıkıyor, hafif bir 
ıarkı söyliyor, alkıt alkıt üstüne 
toplıyor. 

- Eıkiden kadınlar söylemez• 
ler miydi? 

- Söylerlerdi amma az.. Hem 
o vakit aöyliyen kadınlar, erkek 
ıibi okuyan, fa11lları bilen, muıi• 

!:ayıta 9 

F enerbehçe mi 
kazanacak, 
Beşiktaş mı? 

(Baş tarafı spor sayıfamızdaJ 

sa maçı yüzde yetmiş Betiktatın 
kazanması lazımdır. Çünkü Fener• 
mühacimlerini tutacak olan Beşik· 
taş müdafaası her şeyden evvel 
kendi mühacimlerinin itini kolay· 
laştırmıt olacaktır ki bu takdirde 
Beşiktaş mühacimlerinin sayı çı

karamamalarına imkan yoktur. 

Galataaaray - Vefa 

Bu haftanın diğer birinci ta • 
kımlar maçı da şampiyonluk nok· 
taamdan olmasa bile bir çok nok

talardan alaka ile görülmiye değer 
mahiyettedir. Galatasarayla Vefa· 
yı kartılattıracak olan bu maç 
Kadıköyünde yapılacak Beşiktaş

la Süleymaniyeye üst üste yenilen 
~-

Galatasaraylılar üçüncü bir imti-
handan daha geçeceklerdir. 

Galatasaraylıların vaziyetlerini 
kurtarmak için azami dikkat ve 
itina ile oynıyocaklarını kabul et• 
ıek bile Vefayı yenip yenemiye· 
ceklerini gene şüpheli görürüz. 

Çünkü Vefalılar da bu aene çol( 
taze bir kuvvet halindedirler. 

Bakalım, F enerbahçe stadı Ga
latasarylılarm talisizliğini ailebi .. 
lecek mi?. 

Maçlar ve aaatleri 
Bu cuma iki sahada yapılaca~ 

maçlar, saatleri ve hakemlerin i
simleri şunlardır: 

T akismide: Fener B. - Betik
taş 8. takımları 11 ,30 da hakemi 
Adnan Bey. Anadolu - Altınor• 

du. 13 de hakemi Arif Bey. Betik
ta, - Fener bahçe birinci takımla
rı, 15 te, hakemi Adil Giray Bey. 

Kadıköyünde: Vefa - Kumka
pı B. - Galtasaray B. takımlan 
11,30 da, hakemi Emin Bey. Bey-

lerbeyi - Hilal, 13 te, hakemi S. 
Turgut Bey. Vefa - Kumkapı -
Galatasary birinci takımları 15 te 
hakemi Emin Bey. 

Gençler : F enerbahçe - Sü
leymaniye 9 da, hakemi Nuri Bey. 
Kasımpafa -Beıiktaş, 10 da ha· 
kemi Hamdi Emin Bey. 

İstanbul altıııcı icra dairesinden: B1r -.. 
ylnden dolayı mahcuz \'e paraya çe\'rilmest
ne karar verilen 56 çuval arpa Usktldard11. 
Atlama taşında 14 N.lu uncu ve kepekçi LA 
zari Efendinin <lllkktı.nmda 25-12·932 tart -
hine mUsadl! pazar gUnU saat dokuzdan 
on bire kadar !Uruht edileceği i!A.n olunur. 

(5961) 

kiye vakıf kadınlardı. 

- Alaturkayı mı, alafranga>:' 
mı daha çok seversiniz? 

- Tabii alaturkayı daha çolC 
severim ve hakiki alaturkanın, eı 
ki alaturkanın da alafrangalata • 
mıyacağına kaniim. 

Anastas Efendi, göstermiyor, 
fakat hemen hemen en kıdemli 
çalgıcılar arasında sayılabilecek 

derecede yaşlıdır. Bir çok taban• 

calı, kamalı musiki alemleri ge • 
çirmiş . Fakat hayatında en yer 
eden hadiselerden birisi istibdat 
devrinde başına gelmiş. Devrin 
maruf paıalarından birisinin oğ ~ 
lu kendisine musallat olmuş. Ken 
disini sürdürmeye kalkmış ve ha• 
ber yollamış: 

- Yer beğensin! 

Anastaa Efendi, bunları anlatır • · 
ken: 

- Allah büyüktür, diyor, beni 
sürdürmeye kalkan bu adamın 

bir hafta geçmeden kendiıi ıüriil· 
dü .•• 



• 
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BAKICI 

ŞikUfe H., beldeme oclumda ı hayret ediyorum. Size söyledik • 
aabınızlanıyordu. Karıııındaki lerimin hepıi, yakın zamanda o
masada bir alo bfası duruyor, lacak. Batınıza gelince ıörürsü • 
ıinirlerini büsbütün bozuyordu. nüz. 
Nereden de buraya ıelmiıti. Ken - Ya, öyle mi? Ben aksini id-
di kendine: dia ederıem ne buyrulur.? 

- Dojruaıı pek münaaebetaiz - Nasıl? 
bir kadınım, diyordu, sanki kah· Adam, bekleme odasında 11ra· 
ve telveai insana iıtikbal hakkın· 11nı bekliyen öteki adama iıaret 
da bir fikir verebilir mi7 Vilua ederek: 
bu bakıcmm pek m91hur olduiu· - Haydi Hasan! 
nu aöyliyorlar amma, o da bir in· Diye batırdı ve cebinden bir 
ıan nihayet.. Aman bu ölü kafa· ıilih çıkararak bakıcı bdmın 
ıı da.. Mütemadiyen gözüme ba· göğıüne dayadL 
byor. Hasan denilen adam da taban· 

Şük4fe H. koltuğunu çevirdi, caaını ŞükUfe Hanıma çevirmiıti. 
arkaamı ölü kafasına döndü. Fa· Adam: 
kat biraz aonra gözleri, brtııın- - Ey? dedi, istikbali keıfeden 
dairi aynalı dolaba ilitince, ayna· hanımefendi, böyle soyu)acaiım· 
dan, ölü kafasının ıırıtblmı ıör· zıda biliyor miydınız bakalım 1 
düve: Şükafe H. baygınlıklar geçim.-

- Artık bekleyaniyecefim ken, bakıcı bdın aakin bir ıesle: 
Diye kalktı, usulcacık ımı~ • - Biliyordum, dedi, nuıl bil· 

ia karar verdi. Yalnız, bu aralık mem ye makabil tedbiri almqbm 
kapı açılmıı içeriye bir b&Jka bile. 
müıteri airmitti. Bu, kıbk kıya. Filhakika, tam bu esnada kapı 
feti dütkün, yüzü imana hiç te açıldı, içeriye iki poliı girerek 
emniyet venniyen bir adam idi. lmaızları yakaladılar. 

ŞükGfe H. çekinerek yerine o • • • • 
turdu. Bekledi. Biraz sonra, bir ŞükQfe H., bakıcıdan çıkarken. 
kapı daha açıldı, ve bakıcı kadan kendisine: 
ıörünclü. Yanında bir mütteri - Hiç merak etmeyiniz, diyor 
vardı. Onu t91yi ediyordu: du, bütün tanıdıklarımı ıize gön-

- Güle aüle Beyefendi. Omit dereceiim. Doinuu hayramnı • 
ederim ki, aözlerimden memnun zım. Ömrümde iıtikbali ıizin ka
oldunuz. Her Jaalde kolllfU}anm • dar bilen bir kimseye rast ıelme-
za tavıiye edeniniz, delil mi? dim. • • • Mütteri tereddüt etti, soma: 

- Doiruau, dedi, aöyledikleri· 
nb ıayani dikkat teJler amma, 
bir türlü akıl erdiranedijim bir 
ıey var. 

Falcı Wm ıılalmaia hatlamrı 
tı. Ba9' iki miifterinin kartııın· 
da kıymeti hakkında ıüphe veri· 
ci tözler aöyliyen bu adama: 

Şik6fe H. kapıdan çıbr çık • 
mu, &teki bpıdan içeriye biraz 
nYel hınıslan yakalamıt olan 
polisler airdiler. Arkalarından 
iki hınız da sirmiftL. 
~cıbdını 
- Eh, dedi, ·komediyi rüzel oy 

nadmız. Bu ak!MD ıize mükem • 
mel hir sofra bazırlıyacatım. in· 
pllah ŞükGfe Hanımm göndere
celi mü~teriler masrafımızı çıka· 
nr, ibtel;k zen.l{in de oluruz. 

VA'<IT 

ık ısat Veka eı.nden: 
1 - 2054 numara'ı kanunun biikd 11ete verdiği sa l ıiyete 

mDıteniden ıekerin b:r elden melelcete tni ve idares bübOınet· 
çe ararlaıtmlmışhr. Türkiye gDmrliklerine gem ş veya 15 bi· 
r incı t innn tari ıinde yolda bulunmuı olan ıeker .erın m11a 'Dele 
ıerinin ta'lf vesi maksadı Ye mukabi lerinde muamele verg ıine 
matrah o:an kıymetlen yalnız gllmrilk remi tenzil edildikten 
sonraki kıymet'eri kadar Tilrk malı ihrao ve sahlması ve atağı· 
da yazıh hOlcOmlere uygun bulunm&11 ıartlarile bu.. şekerlerin 
memlekete ithallerine m:-ıaade edilmesi tekarrOr etmiıtir. Seke· 
rin memlekete bir elden ithal ve idaresi tarzı ve bu buıuı için 
teklif talebi ayraca ilin o'unac11kbr. 

2 - Allkadarların bir nci kanun otuz birinci gllnG akşamına 
kadar ıkbsat veki:etine veya 13344 No. h kararnamenin 3 üncft 
maddesinin tatbikine dair tamim edilmit olan talimatnamenin 
d&rdOncii maddeainde yazıla b~y'etlere tabrıren mllracaatları 
lbımdır 

lu mOracaatlerda ,ekerin cioıi ve miktan, bedeli, menıei ve 
banği gümrllkle olduğu Yeya hangi vasıta ile gelmekte bulundu· 
ğu taarib edalmelidir. • 

3 - ikinci maddede ya11h mOddet zarfında mOracıiat etmi· 
y•n!erin biıi. ara vuku bulacak mOracaat.eri hiç bir auretle na· 
zarı itibara alınmıyacakbr 

4 - Ilmıci madllede yazdı bey'etler birinci kinunun otaz 
birinci ıünD akpmına kadar keodilerıne vakı olan. m~racaatlan 
tarıh ve numara 11rasile bir cetvele dercederek lkıocı kinuouo 
üçilncü gtinü ak,amına kadar iktısat Veklleti namına postaya 
teYdi etm 1 bu aı.acaklardır. Bu Heyetlerin alikadarlara müra· 
caatlaranı · teaoit için birer numara verme eri mecb\)ridir 

S - Şekerin m~n1ei olan memlekete g6re lkhıat Ve\<~'etince 
tnb t olunacak muadil kıymette Tllk mamu Atının Bmncı kinu· 
rıun on b•tinden itibaren o memlektte ibr11ca •e 1ab'ması m~c

bur•dir. Çe~ 01 ovakya ı çin bu mahsul mDnbaııran fındık, Belçıka 
için arpa ile 930 •eneıi veya daba evvelki ıeneler ~~bıulO t.ütün, 
Macar ıtea içın lizBm, incir ve f1Dddc, Ro"'aoya ıçm zeytin Ye 
zeytin ya;., Holanda için lizOm, incir ve 930 uneıi veya daba 
evvelki .eneler mahsulü tiltlln olarak tesbit edilmittir. 

••Ras pkerleri ene'ce tekarıllr etmit olan euı dahilinde 
gireceklerdir." 

6 - ihraç edilen mahn gittiti mahalde flmrlk rllUmanun 
tediye edildiğinin ve sahlmrf oldu~unan iıbat o'anm111 ve .a~ ı 
zamanda o ma'ıalde bu unan 1 Urk ıefir veya en bOyilk Haracıye 
memuıll&Wn tasdiklerini havi vDıul ıahadetn~meıi ibr8Z edilmeı 
..,., inde ,ekerlerio men 'ekete ithaline GOmrOklerce mlllaade 
o.unı cak ve h eyfiyet ıkbıat vekl:etine bildirilecektir. 

Su aoretıe ithal edilecek ıeker eıia beclellerhai• 8 mımarab 
kararname muc hince ihracat d6vizterinden tediyesi veya mab· 

ıu~u· ıarthr 
7 - Şeker, kahve ve , J memlekete ithali ıçin ikbsat 

- Belki, dedi, beyefendi, ba • 
na klfi derecede malGmat verme 
mipinizdir. Ben ne yapayım? E
ler daha aırenmek iatediiiniz 
teJler varsa, içeri bu)'UJ'UDuz. ı-==-==========-

Adam aert bir eda ile cevap DBl'DF@"f~ ka Lfsesl 
ve' ı eti ile ali' adarlar arasın< a vapdmıf o'an hususi mıalcavele· 
er bükümleri mahfuz tur (6649) 

verdi: MftdUrlOğllnden: 
- Lüzumu yok. Gizli kapaklı 

hir teY alyliyecek delilim. Yal· 
mz- •erak ettilim teJ 111: Siz ha
kikaten İatikbali keıfettiiinizi id· 

Fatih lcnsmdıuı: Rahim Efendiye 210 Ura 
f2 k\ll'UI borçtu Beyotıu TOnel ittiAllnde 
1159 N.lu dllkkAnda mUsteclren mukim ile 
bt.len lkametgAlu meçhul kal&D Petrald 
Etendin1n mezk6r dllkkA.nda baebı olunan 
H balor ppka n 100 kac1D1 f&pkasUe ,,. 
18 aebp:ı. ve ~ adet camekb vitrine 22-12·32 
tariblnde bll mUzayede mshalll mezkGrda 
atııacaktır. Memurin• mııracaatıan t11D 
olunur. (5968) 

dia ediyor llhllunuz? 

Talebe için 1 umıtı hariç ol· 
mak Ozere 350 takım elb se pa• 
zarhkla yaphn a~:.khr. imalinf' 
talip olanlar klnunaene'in 22 
inci pe11embe ffAnft saat 14 te 
Nuru01maaiyede C miyeta Tedri· 
aiye merkezinde bu.uomahrlır ar. 

Bakıcı kmrordu: 
- Bundan tiphe ettifinize (6615 

lıtan'llal Ziraat Bankasın 
Sara No. 

44 

45 
46 
47 
48 

49 
50 

51 

6 

7 
11 

12 

Semti MalıaUui 
Heybeliada Y ah 

So'<aiJ 
Saka Yani 

No. 
8 

Beyotla 

" 
" 
" 

Bey azat 

" 

Fetlaiye 

BDyilkada 

" 
" 

Kartuluı Detirmen S 
" Nalbant 56 

Haca Mimi Yazta 87 
Hüaeyin •i• Cadcleikebir 159 

ve Bur•b 181 

Beyazıt Kala yalar 
Emia Be, Okpıtu b ... 

Kltip Dratmaa 
Mulabattin Çefm•i 

Yala <;mu meJdUI 

" Şabbal 
Nizam V anıo elki 

Akaça reai 

1 
!19 
23 
2S 
27 
~o 

33 
35 
8 

18 

Ci .. ıi Hissesi 
1 ine <at lctrgir 2 inci kal abıap Tamama 

hane ve bahçe 
Hane 

" Klrgir hane ve dnkl<ln 
Klrgır ikr mağaza ve aparbmao 

Kl·ı:r dnk' lıı 
Klrgir üç dil. kia üstii hane 

• 
Hane 

Aıaa 88 z·ra 

Hane 

" 

1/4 

Ta "'' 
52,S/ O 

l/ıJ. 

1/2 
15/84 

Tamamı 

" 

,. ., Kamiao mevkii 1 S Bahçe Ye baraka 

90096/193336 
2/6 

3781~520 

Zayi - lstınbuı askeri Tıbbiye mtk 
il bi gedi 1i sıhhive üçü mtkıebinden 

931 senesrnde aldıR'Jm şehadetnımemi 

zıyettim Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yokıur 

lstınbnl 1 lıydarpışa hastıhınesi ıahu 

lf'dıvıde 3iS tevellütlü Oıvrikll ömer 
oglu Ahmet Rüştü 

··= &re Mu'1ammen luymeti ; 
8JOO Türk lıraaı· 

500 
1500 
830 

2500 

500 
ıoıs 

500 

350 
200 

84 

" ,, 
" 
" 

" 
n 

" 
.. 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" .. 

" 
.. 
" 
" 
" 

Pey akçeıi ve ihale bedel aaktea Yep p_yrımllbaclll boaoaiıe lclenmek &zere yukarda ya11lı pynmenlnallerden 44 11ra nama• 
raaile pıtnameaine tevfikan kapah zarfla 6,7,11,12 11ra D11maralar1 pazarbk diier!eri aÇ1k artbrma aurd le 22·12·932 peqembe glnll 
aaat on beıte mllıayedeye konalm111tar. Kapalı zarfla. ihalesi yukarda yauh gayra menkule talip olanlar pey akçalar1m da ihtiva eden 
zarflarına teklif ,ıarflarmı koyup OatOn& m&hDrliyerek Y~ Ymi meılc Grda nihayet aaat on bete bdar bankamızda mlltqekkil sabf ko· 
miayona riyaıetine tevdi etmeleri llıımcbr. Kapab zarfta ihale muamel .. inia bitammı mOtea ip yukarda J•zalı diier menkullerin mll· 
sayede Ye ib .. elİ ve badeha paurhkla olanlana pazarbja icra olaaacakbr. $aıtaameliDi prm• iateıenleria Bankaama mDraeaat 
etaaelidiıler. ŞarD bınk•- lsapw ..ı...-. (63S9J 

"ok tor Ooeraı8r 
Ahmet Asım 

ooıwzı ve .Jcadm b&lt&lıklal'I m 
Muayene: 10 - 12 Ortaköy, şifa 
15-18 Beyoğlu, lstlkllJ caddesi No. 

(Opera lllnem881 karf191) 
Tel. 1960 - t,2221 

Ookıor 

A. Horhorunl 
Beyoğlu mektep 90kağmdaJd ın 
banestnt tamamen kaP&m§tir. 
de Valde lmaatbaneat yanmdald 
yenetwıeainde hastalarım aabahtaJI 
p.ma kadar bizzat tedavi eder. 

2U31 

Doktor 

Arlstldl 
Muayen~tıflne8l: EmiDönllnde 

Han llı;llncU kat numara 8 

Dok or 
Cevat N. ZekAI 

SlDlr mUteballllUll 

Cuma ve puardan maada gUnlerdt 
8 ten 8 ya kadar bfaat& kabul ol 
Muayanehane8lııl BabJAU kll.l'fımDda 
kanı caddelll No. f7. ye teman 

IDifUr. Telefon muayene: ~ 
tkametgAh: 807-IO 

Ooklor 
Emin ŞtlkrO 
Datııll baatalıklar mUtebaaa191 

ı.taobl&I SuJtarımanmut tUrbelıl. f/l/J 
&il cıaddeııl. No. 10. Teletoo m 

ne. 22622 - reıeton ew: t.aıd 
"Her ırttn öfledeb eonn .aı 1 ... 

Uroıoı • Operetar doktor 
Fuat Hamit 
Böbrek. muane ve ıcırar yolu 

ııaatalıklan mUtebamlm 
Muayenebane: Tllrbe. lılabmudlye 

dMI No. 10 'l'elefon 22822 

Ooktor 

Kaplkyan 
Kuayenebanem: strkecl Muradiye 

al No. 26 Tel • 21077 lataııbUI 

Operatör • Urolog dokto' 
Mehmet All 

idrar yoUarı llılaWIJklan m, ... ..ı-~·• 

Eminönü (Sabık Karakq) 
aakl•tmifUr. CUmadaD maada ıser 

butf.larılll ll.at!W "' ~~ 

Doktor 
Hafız Cemal 

DabUl baatalJklar mQtehagı• 
~ No. na Telefon: 222S9I 

GBz hekimi doktor 

SUleyman Ştlkrd 
Birinci mut mlltelıalam 

Babl&U (Ankara C&dde8l Numad 

01• doktoru 
Zeki Halit 

Kuayenebane8l: Kadıköy Altıyol 

o., tllb b• 

Zeki Nuri 
Her gtlD basta kabul edlllr. Her D8ft 
rahataızlığı tedavi olunur. Muayen 
Oaklldar Ahçıbafl .Mektep aokak No. 

htanllal befbıel icra memaıtu~ 
iz ffınqna (0.: bin) Ura T8 muarlf 
borcundan dolayı mahcuz olup 
( •297> Ura kıymetinde bulunan n 
edm bol'ÇlU Madam Anplik1JdD ...... 11"'."'":.m 

de kalan BUytık .A.da da Yenlbahçe 
ğmda eski (4) ve yeni (2) N. ıu 
baDel1lD yaruı açık arttırmaya koo 
tur. Şartname.ı 8-1-933 taribln<ien J 
dalremtsce' herkeı tarafmdan görllle 
it gtbl 29-1-933 tariblne teudut edd 
gllDU 1a&t H ten 16 ya kadar 
açık arttırma ile ııablacaktir. Art 
deli tak.Ur olunan JcıymeUn yOZde 

bulmadıfı takUrde en llOD 

rinde ve taahblldll baki kalmak tıze,. 
931 tarnmıe teudOf eden Pasarteli 
aaat H ten 18 )'& kadar dalremlSd9 
cak olan lklncl arttırmaımıdan 
gayri menkul en çok arttırana IJıAle 
cettnclen mU,terilerln takdir edlllll 
Unln yOzde yedi buçuk DlabeUnde 
par&11 'Hrmelerl ve mD11 bir 
mlnat mektubunu getirmeleri 

İfbu pyrl menkulun mU,tereye 
riblne deyin mtlteraldm vergiler P. 
ie&rell Ye belediyeye alt remlmı.r 
bedellnden verDecetlndeD ihale 
lUbaren lfleyecek mezkar realmlet 
ye aittir. (20tK) N. lu icra ve 
ounun 126 mcı maddeataıa ' QDCtı 
tevf1kaıı gayri meııkulun tızeıl'IDO'~ 
tekil alacaklılar Ue diğer alAkac..
fak hakkı ııablplertııln bu baklal'llll 
.Ue falZ ve maaarlfe dair olaD 
Uln tarlhlnden lUbaren yirmi 
evrakı mUabltelerile 
gellp &kal takdirde hakları tap0 
ablt olmadıkça •tlt bedeUDlD 
mndan hariç kalacaklan cihetle 
nm ifbu maddenln mezkllr 
hareket etmeleri icap eder. 

J'azla maıtmat almak latl.-ıı.11'! 
Noter doeya nUJD&l'Ulle aıuııP6""[] 

at etmeleri llln olunur. 
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iktısat vekaletinden : 
1 - Türk mahsulat ve mamulatından hUkümetçe takas eşyası 

ıraıına ithal edilenler "halı, tiftik, gülyağı , palamut ve hülisası, 
kereste ve travers, 930 senesi veya ondan evvelki seneler mab· 
ıulünden tütün kömür müıtesna olmak üzere madenler,, ile in-, 
cir, fındık, canlı hayvanlar afyon, zeyntin, zeytinyağı, ve kuş ye· 
ınile Antep fıstığını Türkiye eşyasma henüz pazar olmıyan mem· 
leketlere ihraç ve satarak mukabilinde o memleketlerden muadil 
kıymette ecnebi eşyası getirmek istiyenlenlere, talepleri aşağıda 
Yazılı ıartJara uygun bulunmak şartiJe, iktisat Vekaletince müsa· 
ade verilmesi tekarrür etmiştir. 

2 - Bu husustaki talepler tahriren iktisat vekaletine yapıl
nıa 'ıdır. 

3 - Talep olunacak ıhracat miktarının iki yüz bin liradan 
az olmaması şarttır. 

4 - Türk mafısulnt ve mamuli'ıtına henüı paıar olmıyan mem
leketler Japonya, Brezilya, Hindistan, Cenubi Amerika, Portekiz 
gıbi memleketlerdir. 

~ - ılıraç o'.unacak malJarın dövizlerinin tahsil edildikçe 8 
ııurnaralı cö;ıiz kararnamesi mucibince Merkez Bankasına bir 
bloke hesaba yatırııması ve ancak ithal edilen eşya c!övizlerinin 
ledıves ' ne tahs"si mecburıdir. 

Bınaenaleyh ıhracat döv zleri memlekete girmedikçe ithalat 
dc ·ı z:eri veri:cmeı. Ancık satın alacağ·ı Türk malı için mübaya · 
<ıcarı <'vvel c öviz $Zctirmek istiyc>nler iktısat vekaletini haberdar 
etmek v~ bu C:öv zleri milli bir bankaya yatırarak oradan Türk 
t:ıc.ılları bedellermi ödediği ni eunka kuyudile isbat etmek şartiyle 
bu ka \'ı ttıı n istisna edılirler. 

G - Ta ip'erin lir:nci mddde mucibınce yapacakları ihracat 
mu rnbılinde 1 onter jan haricı olarak merr.lekete sokmak istedik· 
lerı eşranın c ns ve miktarlarını da iktisat vekaletine bildirme· 
l~r ı ıc.:ı p eder. 

l'u t"şya a a adar:a iktisat Vekaleti arasında görüşülerek tes· 
b;t ve mukaveleye derco:unur. 

7 - Mul<avelc tarihinden itibaren ihraç edilip satıldığı vesa· 
ikıle i~bat edılen eşyanın l<ıyrneti 13344 numarah kararnamenin 
ü ~i ncü rnaddes'nin tatbikine dair tamim edilmiş olan talimatna· 
menin dördüncü maddes:nde yazılı heyetler marifetıle tesb.t o'u· 
nur. ru ıhraratın ht.ırnbu!, lzmir, Mersin, Samsun, Antalya, 
Trabzon, Çanakkale, Fethiye Ye Küllük gümrüklerinden yapıl· 
ması meşrntlur. • 

8 - ithal edilecek eşyanın kıymeti muameJe vergisine mat· 
raiı olan kıymetten yalnız gümrük resmi tenzil olunarak bulunan 
kıy'~ıettir. 

9 - ihracatın ithalattan evvel yapılması meırultur. Maim 
kim!erden alındığı, hangi vasıtalarla hangi memleketlere ne za· 
rnan sevk edildiği ve gittiği memlekete gümrük ı esmi tediye 
olu11arak çıkarıldığının o memlelcet gümrüklerinden ve mahallin· 
deki l'ürk sefir veya en büyük Hariciye memurundan tevsiki ve 
satıJouş o!duğuna dair vesaikin ibrazı mecburidir. Bu vesaik 
alakadarlar tarafından Ankarada Takas Komisyonuna ibraz edi
lerek komisyonca verilecek müsaade üzerine ithal edilmek iste· 
nilcn mc.lın gümrüklerce kontenjan harici ithallerine müsaade 
olunur. Komisyonun müsıadesi tarihinden itibaren altı ay zarfın· 
da malların ithal edilmiş bulunması mecburidir. 

10 - Alakadar tarafından iktisat Vekaletince makbul ve 
muteber mali bir tem:nat gösletildiği takdirde Türk malı ihraç 
edildikten sonra bu malın maballiııe vardığı ve gümrüğü tediye 
edildiği ve satıldığı hakkmdaki vesaikin ve viisul şehadetname· 
sin~ vüruduna intizaren ithalat yapılmastra müsaade o'.unabilir. 
Bu takdirde keyfiyet iktisat Vekaleti tarafından Gümrük ve İn· 
hisarlar vekaletine bi'.dırilecektir. 

11 - Bu esaslar dahilinde iktisat Vekaleti ile mukavele ak· 
tedenlerin esamisi Vekiletçe takas komisyonuna ve gümrük in· 
hisarlar vei<aletine bildirilecek ve gere!< komisyonca ve gerek 
gümrüklerce bu esamiye ait ihracat ve ithalat hesapları tutula
caktır. 

12 - ikt:sat Vekaletile mukavele aktedildikten sonra taah
hüdün ifası mecburi olacak ve bu hususta makbul ve muteber 
rtııli teminat gösterilecektir. (6627) 

lstanbul İnhisarlar 
başmüdürlüğünden: 

iımit ambarında mevcut ''890,, bin kilo tuzun ccreti devriyesi 
y;tmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Taliplerın 9 Ka
~uousani 1933 pazartesi saat on beıe kadar izmit ve lstanbul 
•tıhiı:.ırları BaşmUdiriyetlerine mür1tcaat eylemeleri. (6711) . 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 

Mahallesi Sokağı No.sı Cinsi Kıymeti 
liııköy Keçeciperi Terzi 18-40 ı. 12 hisse hane 100 lira 

f>•ngaltı 
Hayım 

Çayır 34 147 zırra tevaisi 371 
" intikalli bir kıt'a 

arsa. 
İiasköy Karaağaç Gazino enkazi 300 ,, 

Balada evsafı muharrer emvalin satışı müzayedeye konul
~uııu_r •. Tali~ zuhur etmediğinden bir ~a~ta t~~di~ edilmiştir. 

tvrn1 ıhalesı olan 24- Ka. evvel 932 tarıhıne musadıf cumartesi 
~llnü saat 15 tc yapılacağından taliplerin teminat akçelerile· 
l tyoğlu mal dairesinde müteşekkil satış komisyonuna müracaat· 
•rı. (6713) 
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PA A-IERVET 
KUM A ADAN) 

:GAR 

Bt'yoğlu blrhı<'i tııılh hulillk hAkimllğin · 1 ' 
den: lı1ado.m Arşakuhlnln Ali ve Nikol:ı 

Ayvaliyoti Efendiler aleyhine ikame eyledi- SEYRISEFAiN 
111! •• rk 

ği Galatada ycn!Co.ml mahallesinde KUrekı;i 
ler caddesinde k&.!n ll9 N. ile murakkam 
bir bap dUkkAnın iznlci §Uyuu davasının 

cart muhakemesinde, mUddcl ııleyhlerdtın 
.Nikola Ayvallyoti Efendinin ikametg!hı -
nın meçhul olduğu mUbaşlri tarafından 

\'erilen me§ruho.ttan anlaşılmış ve gıyaben 
tebligat terasına karar verilerek emri mu . 
hakeme 18·1 933 tarihine mUsadlt Çarşaın
ba gUnU saat "10., a talik kılınmış olduğun 
dan ycvın ve vakti mczkürda lsbatl vücut 
edilmediği takdirde muhakeme intaç edile· 
ceği llAn olunur . 

(5962) 

:\lerkeıl idaresi Cal:ıııı liöpriil :ışı 11 !?rı2J Ahmet oğıu ismet ve Sabih oğ· 
-;u• c /\., !ıir~ecl l\lııhurdnr z:ıde ilan ~2tı40 

11---------------·•ı lu Hayrı komisyon ve nakliyat 
Trabzon postası / şirl<etinin telgraf lusa adresi: 

(K d . ) 21 bi-
ara enız rinci j '~ öztür]{ismet,., 

l<anun çarşamba 18 de Gala· 1 
ta rıhtımından kalkar. Dö· I 
nüştc Tireboluya da uğ-rar. 

(6661) 
' 

olarak değiştirHm"şUr. ış yaptı-

ğımız saygılı müşterilerimize 

bildiriyoruz. Eaıinönti S(:bzeha-

11 24 - bir:nci kanun - cumar- 1 ne so':rnk No 7. 
tesi sa bel hından itibaren k öp- 1 -;.I ========::::::::::::;-
rü 'den Kadıl<öyüne 8 10 da 3UncU Kolordu Sot1natma 
hare!<ct eden sefer 8.05 de Komisyonu ilônbrı 

ve kadıköyünden köprüye 8.40 : yerli fabriknlar mamulatın-
da hareket eden sefer de 8.30 dan 55,COO metre boz renkte 
da kalkacaktır. <6688ı ~ 1 •-•••••-•••••l'Ed kaputlu'< kumaş kapa'1 z~rfla 

- -------------- l tanbııl üçüncü lcrn dulrı'sinden: Mnh - ı münakasaya konulmuşfur. iha· 
B e iktıııı lem dnlrcslnden: Bir borçtan do· cuz olup fUnıhtu muknrrcr bulunnn ıo çift lesi 14 . 1 • 933 Cumartesi günü 

layı haciz altına alınıp satılması l<arnrl~- erkek isknrpinin Galatnda Topçuınr cadde· 

htanbııl yedinci icra dair inden: Hir 
borçtan dolıı.yı mahcuz altı adet bavul ve 
be~ adet ufo.Jc çrınta 932 senesi kl'munucv
veı 23 el Pazar gUııli saat dokuzdan itıba • 
ren Galatada yl.İksck Imldırımdn. ıı .N. Ju 
sandık~ı dUkktınındn bilmilznylde panıyı.ı 
çevrileceği !111.n olunur. (ri9G~) 

tınlan 1 ndct bUyUk kristal ayna ve ı adet sinde ıso N. ıu dUkkll.nda 27-1:!·932 tarilı!.lc saat 14 dedir. Taliplerin şarl
Siyah koltuk ve 1 adet kırmızı seccade ve mUsadit Salı gUnU saat 1~ den 13 e ltadnr names ni görmek üzere bergün 
50 atlet mulm\'va kutusunun dcllnliye ve conlılacağındnn talip olo.nlnnn maho.lllnt!" k h 
ihale pul reslmlori mUşterlsinc ı.lt olmak r.ı~muruna mllrucaatlnrı ilim olunur. (5!lo7) ve reün:ı nsaya iştirak için i a· 
Uzerc talip olnnlnrın 29-12-9:2 tnrlhtne tc- le gi:nü vaktinden evvel Anka-
ııııdUt eden perşembe gtlnU saat 13 ten H.i VAKiT MATBAASI - lSTANBUL ra'da M. M. V. S1. Al. Kom. 
kadar Galatadn Ham Pa'}a soknğmdn hazır 
bulunacak olan ıııemurn ınüracnatı:ı.rı fü'n SAHİBi MEH:MF.T ASIM ı Riyasetıne müracaatları. (l 061) 
olunur. (5961) Umumi Nc~rly;ıt MUdUrU : ı-~rımET ADIL (6721) 
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Sayıfa 12 

Hasan zeytin yağile, Hasan kolonyasile 
ve Hasan kremile yapılmış 

BAS 
SABUNLARI 

birer şaheserdir. Halis limon çiçekleri
nin ve hakiki , tabii yaseminin ve Is
parta güllerinin insana hayat ve ruh 
veren kokularını cami olup cildi yumu
şabr. Bilhassa nermin ve nazik ciltli 
kadınlar ile çocuklara şayanı tavsiyedir. 
Avrupanın terkibi meçhul yağlarından 
yapılmış sabunlardan tevekki ediniz. 
Veche ve cilde taravet ve letafet bah
şeden zeytin yağlı ve Gliıerinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 

VAl<'.IT 

alo el isen ze takacağınız 
• 1 cıçeklerı lpekiş y ptı! 

İİl~• ıı: I~ İİI. 
Çamaşır dairesinin 

nefis mamulatı 
en makbule geçecek 

Senebaşı 
Hediye/eridir 

' 
Kravatlar - Fevkali\de işlemeli mendiller - Yastıklar - Eşarplar 

iç çamaşırları - Pijama ve gömlekler - Ropluk kumaşlar vesaire •• 

21 

HAYDEN 
1848 - 1932 

85 Senelik mevcudiyete malik müessesedir 
Şöhretini kazanmış ve büyük babalanmzla babalarınızm ibti
yacatını temin etmiş bulunan H A Y D E N müessesesi; sattığı 
mallarınm mükemmel cinsini takdir etmesini bilen muhterem 
Istanbul halkına daha uzun müddet müfit olmak ümidindedir. 

HAYDE N müessesesi müdüriyeti; berkesin istifade edebihnes 
emelile ve teessüsünün 85 inci senei devriyesi münasebetile 

Fiatlarını mühim bir surette Tenzile 
karar vermiştir. Her vakit böyle müstesna fırsatlara tesadü 

edi!mediği cihetle 

Hepiniz istsfadeye koşunuz. 

Ankara M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan: 

Askeri Lise ve Orta Mekteplerde aşağıda gösterilen derslerİll 
muallimlikleri açıktır. Verilecek ücretler bizalannda yazılmıştır. 
Tedrisiçin Resmi salahiyeti haiz olan ve başka yerlerde alaka· 
Jarı olmıyan muallimlerden arzu edenlerin 10 gün zarfında istida 
ve fotoğrafım musaddak fişlerile Ankara'da Aakeri Liseler Mü• 
fettişliğine müracaat. (1059) (6706) 

Mektebin ismi Muallimliğin nevi 
Kuleli lisesi Fizik muallimliği 

Bursa 
Bursa 
Bursa 
Konya As. O. Mp. 
Erzincan ,, ,, 
Erzincan " il 

,, 
Kimya 
Tabiat 

,, 
" 
" İngilizce ,, 

Almanca ,, 
Türkçe ,, 

Ücreti: 
Ücreti 

,, 

" ,, 
. . ,, 
" 

98 ' 
108 
108 
108 
108 
108 
108 

1 ıstanbuı Belediyesi ilanları ] 

---·----
Satılmak üzere Salim B. namında bir zat tarafmdan Mezat 

idaresi eşya şubesine getirjlen ve kıymetı muhamminesini bul· 
mıyarak sablamıyan 3119 numarada kayıtlı soba ve 3123 
numarada mukayyet dolap ve Naşit Beye ait 4689 
numarada kayıtlı bloknot ile sahibi meçhul 6 parça 
kundura ve kalıbın ilan tarihinden itibaren on beş gün zarfında 
sahipleri tarafmdan kaldırılmadığı takdirde alelusul bilmüzayede 
s~tılacağı ilan , olpnur. .. (6718) 

d 

Istanbul P. T. T. B. Müdiriyetinden: 
Postaların nakli için bir buçuk ay müddetle ve pazarhkla 

kapah bir motör tutulacaktır. Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerİD 
14· 12-932 günü saat 14 te teminatı muvakkatelerini hamilen 
Başmüdiriyette müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri. (6717) 

Çekoslovakya ya fındık ve in
cirlerimiz serbest girecek ve 

dövizleri verilecek 

1'111~mııım•oormmmm•mıııımmnımnımmmıııııııııın ı ı~nıı~mımnıııını•nııııımmııımıııııııııınmıınıııııı••ımınmmmııınmmın 

11 Kum ara. büt ·· n bir istikbal'dir 

iktısat Vekiletinden: 
Çekoslovakya Hükumetince Türk fındık ve incirlerine vaze

dilmiş olan ithalat ve kambiyo tabdidatımn ahiren refedilmiı 
o~duğu ve bundan böyle bu malJarımızın Çekoslovakyaya serbest 
~ır surette ithal olunabileceği tebliğ olunur. ı 6631 > 

Darülfünun Fen Fakültesi 
Riyasetinden: 

Fen Fakültesinde münhal b1ı1lunan Umumi kimya, Nebatat 
v.e . elektr~~ekanik Müderris muaviolikleri için 5- Şubat· 933 ta· 
rıhınde musabaka imtiha ı · d'l . . . Ş . . n arı ıcra e ı eceğınden tatıplerın ubat 
ıptıdasma kadar evrak v 'k 1 • . . . e vesı a arını Fakülte ıdaresıne ıbraz 
etn:elerı ve fazla tafsilat için Fak.'lt B k. b · ·· t 

• A • u e aş ıta etıne muracaa 
eylemelerı lazım gelir. (644Y) 

---· Yerli ve Avrupa kuma~larandan k ·---• Y usursuz 

= 

.• 

sm~.:.!~a~s~ ve~l~~~~;v~~~e ~~ ~:~t:rn ,ı =·-==========~-~~~imli 
--- E'llinönü, Kazmirci Ali Riza müessesata u·r·---·ı! iktisat ve Tasarruf 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 1 y a 1 n 1 z n a z a r İ y a t 
F erik6yünde ikinci kJsım mahallesinin mundar sokağında • 

mösyö Depey Nataliyaya ait fabrikada mevcut bulunan 15000 fil 1I9 değ İ 1 ••• 

... Sir kumbara alarak 
p a r a biriktirmekle 
öğrenilir ... 

kilo parmaklık parçaları 20 gün müddetle müzayedeye konul- ~ 

muştur. ihalesi 7 -1- 933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 

on beşte yapılacağından taliplerin teminat akçeleriyle Beyo~lu 
maldairesinde muteıekkil satış komisyonuna müracaatları. (6712) 

1 ürkiyc Jş Bankası] 
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