
iki Balkanlı komşu ara
&Hlda hlr hadise: 

.... w Yua .... v hiildmetlerl 
111 .... De llalledehilecelder mi? 

-------------------, Bugünkü sayımızda 

Eğlenceli yazılar , 
Sinema ve Çocuk 

Sayı faları 

* ll.'111e1 Yıl • Sayı ı 5358 Tahrir Teltdonıı: 2019 Per,embe, 8 - Kanunuevvel c12 ınct ay) • 1932 Sayısı 5 Kuruı 

~---ıııı!ı-----.ııııı--•-lll!lmllml!'l'•••r•w ... •m-~ı•-....,_. .... ,.._......._. ...... .,.,U111ıun111111HU1111wı•ıiltlft....,.• .... u--......._.ı.-. .... 1MtU1"t11MUHMMn•t1111111"""n......wt111t11UIWHl1tl11---.uu. .. 11ıa111m1111m11ın amınu11mnM1111111111nuuı1n11uıı maımuıuuw111111ruu111UU11111uu nıUU11ım 1111 ıttn nt ıuı.n tnıannu 111111m111• 

..... Cevabımızın Mısıra bugün 1~111•1uıı11111ıır 
posta ile gönderilmesi muhtemel J 
Ankara, 7 birinci kinun _ Mısır bU- ra göoderllmlş de'mektlr. No- \ 
[ Huaasi • Telefonla ] · = 

ktmetl tarafından htlktl.meti- ta posta ile hflkt\metlmlze S ~ 
kAnunuevvelde, yani Oç gün ~ 

lblze verilen nota 21 Jklnel evvel Aakaraya gelmiştir. Bu ; 
t~ıo tarihlidir. Yani hadise- notaya bDk1lmetlmlzln ceva- i 
bin ge~tltl Ctlmhurlyet bay- hının yann gene posta ile gUn- ~ 
•anıı gOnDoden dUrt hafta son- derilmesi. muhtemeldir. i 

.-.... , sn .,... .. .,,llillllllılltııUUllllQıuınııııııuı11111tı1ı111NllllU11111 uıııııııııııl 

Dünkü f 11 ka bir iltifatı en çirkin bir ıekilde 
............... - ........... -.......... tahrif edilerek ıuya Mııır için mil 

Grupunda· 
•-•• a ı n••••••-•••••••••• 

hazırlanan c~vap bu aiin 
.ı-:' ırupunda ittifakla taa•İP e

...aiftir. Fakat fO'kanm aldığı 
~iyette 111Uhlım olan cihet yalnız 

- mut.etil yazdan cevabi nota· 

~ ittifakla taıvip e · cleğil · 
elif. .. B~ müna e fırka Mııır hü 
~iç yoktan ihdaı ettiği 
• h eaele kutrunda infialini de 
ız tr ehuekteo kenclfnt llamamıt· 
tir. la ba lı t tkltdiT edi1m1· 

f: •i•· Q.; '._MMılil4llib' 

l"ürtciye ~fauriyıetinin her ' . . 
lefiet 'hakk1nCTa oldufu gib · 

L .. es Mıarr hakkında da bugünı 
~ar göıterdiii lıayırhahlıldarı 
~ea i. ilir. Bununla beraber sim 
's·~ kadar Türkiyenin Mısıra-kar • i~.,.. ettiği bu hayırhahlık si
~ti l:l~klecftwt -.rzda mukabele 
16 · · M <n......_ ·frl~::n~tır. ısır n .. ~ti na . 

'-ıtil\ ıhsreket eden bir takım te· 

~ll~r tarafmdau bili.kis sara· 

• ~"l en hayati menf aatleriruiz· 

~nfi ka~arlar verildiği olmuş· 
lşıe bu nevi hareketlerin nP.· 

ta._...,, olarak be! ahı ıen~ evvel 

~ i - 8 milyon lira kadar 
~t yaptıftmız halde bu gün 

"'-' 'lr'\C"atın miktarı 3 milyona ka 

Jt.. '"wnit. Mııır kendi pazarları· .,. l·· 
~ 'lrlciy~en batka ~emlek~tle· 

Mıur Kr6 F-t Hz. 
Mecliateki tahtında 

li b ir haysiyet meaeleai ıekline ko-
nuJ..4yor. Eğer bu itin eıaıı haki

ka~er M ısıı milletinin haysiyet ve 

ıe• 'i en.Ji,eıi olıaydı bu meselenin 

haltindrn daha basit bir ıey ola • 
mazdı Fakat eaefle aörüyoruz ki . 
iı bu ıekilde dejildit Zahirde bi1 
tetYif at işi gibi göıterilen bu fert 

meselesıle bilikiı Türk milletinin 

teref ve hayıiyet timıaline el al· 

~taarruz edilmek iıteniyor. 
~u uyduı ma fert meaeleıi ile Türk 
ve Muı·r milletlerinin aruı açıla" 

rak bundan ıiyui meaf aatler çı -
ı.r.n•ak yoJları aranıyor. En hazin 

• düzme bir •İyuet dolabı olau bu 
tez"'-t 11._... milli~rver vtt 
Yat••gı ıu•r _._.eri de ilet ya· 
pıh.yôr. •tte cümhuriyet halk fır · 

ka.ı ı•upu bu hakikatleri müza· 

ke ._. .. t esnasında sözönüne getirdi-
• Eır Jaralmda Ba1~~~ıl Sıl~ı Paşa 
Jiitr taraıınJa 1'qnfaı Na:ırı J ği için..!ir ki hadiae kartııında in· 

Buyi.! h. t.;azimizin ancak tefek - f fi:tlini pek haklı olarak izhar et· 

kurlt.:•·le karfılan.ması lazım gelen! mckten k~nclini alamamıttır. 
h11mı11ıtı111 tttnettmıııırnııııı ııı111111 ııınıttıutttıımnwııu1111uıu1tı11uııı ... ........-..1-.ı•ınm11uııııtat1t111tt- r ı1ti1H1•ı""""....._.1111t1mııN1111tıHmııı1tt 

Danyamn en mühim maÇl yapıldı 
..................................................................................... -....................... . 

Avusturyalılar bir sayı 
.farkla yenildiler ! 
Radyo ile aldığımız tafsilat 

Osmanlı devleti ölürken 
Maharrlrl ; C E L A L N U R i 

SAVULUN! 
REŞAT 
Efendi 
geliyor! 

- - - ~ 

--·-..::;-- r-

önümüzdeki pazartesi baflıyacak tefrikamızdan 
bazı serlevhalar 

Bir işten dolayı Abdülhamit el Allah köpeği domuza nasıl 
nuıl çaldırdı 1 = musallat etti ? 

c 

;: 

Utanmadan nam azize ekmek : 1 Güzel bir meslek: iç güveyliği 
diyor ! il değil mi ! 

Al 
"' hafi 1 ~ Hem müs-1-üm_a_n_, -hem hıristi-

enı ye er ~r. yan .. 

0ğlum, sakal koyvermeden !il Bir hünkar yaverini nasıl kor· 
mahalli memuriyetine gitme ! ~ kuttum ? 

Mektep kitaplan / 
hakkında tetkikat 

Pazar günü Maarif vekile
tine gönderilme•İ muhtemel 

Devlet matbaası müdürü Ham· 
di Emin Beyin riyasetindeki ko· 
misyon, mektep kitapları işini 
tetkike dün de devam etmiştir. 

Tetkikabn cumartesi g~nüne 
kadar bitmesi ve hazırlanacak 
raporon pazar günü maarif ve· 
kaletine gönderilmesi kuvvetle 
muhtemeldir 

lskAn sol istimali 
Şura·yı Devlette 

Ankara, 7 ( Telefonla ) - ls
tanbul iskan müdürlüğündeki sui 8 . Mill 
istimal ve karar dosyaları Şurayı ır . et uyanıyor ! 
Devlete gelmiştir. Yakında he- :::::::: Filminjn Temsili = 
yeti umumiyede müzakeresine YeniTUrkçe filmden bir parça 

~ ~tn. Dijer lal'aftan ıene 
) ~e, Mııır milletinin vatanı, 

Maç sonunda Avusturyalılar derhal i~lizleri 
Vıyanada bir intikam maçına davet etWer 

başlanacaktır. [Sınana 11Jr11fcmı:a baltulız • 
IDIMllllllUlffııntn•HııHtllllllllllltlllllHIRllllllHlftllllllllmımıtllftllHllllllIDlllldllllllllllRIHJHlllllllllDlllllllNllnıılllllHllllllDllllllUHIJlll ııruıuımnuııııuıouııuoı ıııııımr 

L '-it l!\illetinio kanına Mııamrı· o· 
~ıs· 
"• il' • takım muzır un1urJara 
'il t ~1&aaetini ıörmüttür. Huli
•iı~ .

1 
~n bu, yarm b&fka bir ve

~ d 
1 

... ~ Yalıuz milli anenf aatlerimi· 
~tk e:ı.ı. ınillı hislere kaaar hazan 

~l~h~aıı kapalı .fikirlerle teca
~· l'•P•lnuttır. Türk milleti bu 
'-c,l b§Jcıalddarm zamanla duru • 
L._ 'lıt\ı h 'h 
,.._ ' 1 ayet akıl ve mantığın 

~:::aıekett. hakim olacağını 
"l)~. ~le •ekarla hadiıaıın bık· 

... lhe iııt1 
cl~d •zar ediyordu. Bu defa 
'-~~ doiruya hadise ile ıah· 
'ıııt 9-f• ~ edilmek iıtenilen Mı· 
ti Jı ~~ itile arzuau ve kauaa· 

.., ~ olarak oıtay.a hiç yok· 

· · · '- ~leei 'Ç~or. 

' 

- ""' 
Avueturyalllann en 111altir 
mullaclmlerledea Scltal 

Ehemmiyetinı ve bütGn Avru
pada uyandırdığı heyecanı dün
kü sayımızda uzun uzadıya yez· 
dağımız futbol maçı dün Londra 
da yapıldı. Avusturya . Ingiliz 
miHi futbol takımları yüz bini 
geçen, heyecandan nefes bile 
alamayacak bir hale gelen fev· 
kalade bir seyirci kitlesi önllnde 
karşılaştılar ve fevkalade beye· 
canlı olduğu anlaşdan maç da 
lngilizler tarafmdan kazanıldı. 
Fakat derhal ilave edelim ki bu 
kazanma hiç de tam bir zaler 
mabiyetinde değildir. Çünkü A
vusturvahlann üç sayısana mu· 
kabil lngilizler dört sayı yapa· 
bilmitler ve ancak tek bir sayı 
ile galip gelebilmifterdir. 

Allkadar karilerimiz maçın 
Londnda yapıldığlnı, Ingiliz H

(Devamı 6 inci ıayılamudadır), 

- Sorma birader, sorma... Zavallı karacıfjım bahçenin 
duvarı albnda kaldı, bir anda öl4JU, gitti. 

- Canım gene •llkUr et, ra Berazıt kuteai devrilip te al• 
tında kalaardı-



Sayıfa 2 

On beş yaşında evli 
ve güzel bir kız 

VAKiT 8 Klnunuevvel 19J2 

T. D. T. Cemiye 
tinde faaliyet 

ıs yaşında evlendiği . . ................. C:..':.~?...~~~~~~~ ...... :~!.~:~.~.?.~.~~::_ 
45 yaşındaki koca- f h ,. 1 k ki d 

Tayyare postaları Ankara, 7 <A. A.) - T. p. 
Cemiyetinde toplanan granıer 

sından kaçmış bir u şun men ı ve namus u so a ar an 
gençle sevişmiş düşkün kadınların uzaklaştırılması 

ANKARA, 7 (Telefonla) - lu, kol başı Ahmet Cevat Bey 
Tıı.yy::ue poıtaları hakkında yeni rafından yazılmağa batlannnt 
katt~n ç1kacak. Seferler sonreıı. lan gramerin tasnif kıamını o~ 

Amerikanın Nevyork şehrinde 
bir kaç gün feci bir cinayet 
vuku bulmUftur. 

Nevyorkun en güıel genç 

ANKARA, 7 (Telefonla) Fırka 1 
gnıpun~ı. dahili i§ler arasınd~ 
fuh§un men'i talimatnamesi de 
kouu~11frtu. Dahiliye vekili bey bu
nun bir teknik meselesi olduğunu 
SÖ}liyer.•k evvela doktorların ve 

ba~lıvacal.•tır. · muş ve gelecek içtimada buna 

vekili Dr. Tevfik Rüıtü Bey mü· A k A t k ••ti ir münakaşa yapmağa karar ~ 
d . k k" .. ld" s erı e au er 1 mı'", gramerı"n yazılmaıma def'• saa e istıyere urauye ge ı ve. ~ 

Mısır hükumetinin notasından ANKARA, 7 (Telefonla) edilmektedir. 
ve hükumetin tasavvur ettiği 1122 ııum:\ralı askeri tekaüt ka· Bu toplanışta bütün orta ııı . 
cevaptan fırkaya malumat ve nununun 2 inci maddesinin ademi tep ve liıc muallimlerine gönd.rl 
tafsilat verdi. liy,.kat fıkrasına tevfikan tekaüt- lecek bir mektup da hazırlanı111f 

kızlarından biri olan luiz Gibb 
işıkınm kendini sakatlamak üze· 
re vuku bulan taarruzundan 
kurtulamayarak fena bir halde 
hastaneye yatırılmıştır. İç!İmrıiyatç1&arm fikirlerini sorma-

Luizin Aşıkı çok yakışıklı bir Y• muvafık gördüğünü söyledi. 
M b t E t B .. I k / leri ic.;ra edilenlerin tekaüt edil· tır. Bu mektupta muallimlere ~ 

t • k b k k. dU l tK en t::u-1 te ma iihyet erı emraz mastar verı me te ve en 1 . 
a mu aa ey soz a ara 

1 

d''"l . 'h 1 . 1 . .1 k k d"lerı 

delikanlı olan Villian Derrigs 
idi. 

Derrigs bir müddcttenberi 
sevgilisinin kendisinden soğu· 
makta oldu~unu hisse~miş ve bu 

Güzel Luiz 
yOzden kendisini içkiye vermiıti. 
Genç aşık bir iün sarhoşluk es
nasında tabancasını alarak sev· 
gilisinin evine gitmiş, içeri gir
miş, Luizi mutbakta bularak 
onun ayaklarına doğru ateş 
elmiş ti. 

Luıı o kadar fena yaralanmış. 
tır ki hastahanede. bir bacağını 
da kesmeğe lüıum hasıl olmuş
tur. 
. Cani aşık, cinayeti irtikap et· 
tıkten sonra derhal polise tesJim 
ol mu, ve şu ifadeyi vcrmittir : 

''Sevgilimin benden a'·nlmak 
istediğini hissettim. Bun~n üze
rine karar verdim. Onun bacak
larından birini yaralarsam, ben
den başka bir kimse ile evlene
miyecek hale gelirdi. Onun için 
kendisini yaraladım. Sevgilime 
kendimi aftettireceğime kaniim.,, 

Cani mcvkuftur. Kendisi tev
kifhaneden sevgilisine bir mek
tup göndererek evlenmek teklif 
etmiş isede kız bir cevap ver
memiştir. 

Bu hadise genç Luizin başın
dan _geçen ilk kaza değildir. 

Ikı sene evvel kırk beşlik bir 
yaşlı adam ona talip olmuş, ba· 
bası ~a kızını ona vermiyc raıı 
oldugundan henüı on üç yatında 
olan bu kız 45 yaşındaki adama 
niklh edilmişti. 

Fakat bu izdivaç ancak birkaç 
ay devam edebildi. Çünkü ko
cası ondan birkaç kadının yapa
bileceği işi istiyordu. 

Luiz ihtiyar kocasından firar 
ettikten sonra genç işikile tanış
mı§ fakat evli olduğu için ona 
söz Yercmcmişti. Ancak bir za
man sonra Amerika kanununa 
göre izdivacının ~anuni bir ~ı~
meti haiz olmadıgı ve onun ıçın 
tekrar evlenebileceği anlaşıldı
., dan Luiz genç Vilyama söz 
ıın .. kJ 

• Vilyamm ışsız a ması 
Yermıf, . . 
• d"eacı geciktirmııtı. JX ı.. . • k .. 

Dü~kün k:ıdmlarm namuslu ma
halleler aı·asına dağılmalarını men 

için tetkikat yapılacaktır. Sarhoş
luk yü1iirıJen kazaya sebebiyet 
veren :şoförler hakkında inzıbati 
tedbirlE>r alınması kararlaşmıttır. 

Ankara, 7 (A.A) - C. H. Fır· 
kası grupu bugün öğleden sonra 
Afyon meb'usu Ali Beyin riya
setir.de toplanarak Dahiliye ve· 
kileti işlerinin müzakeresine de
vam etti. Söz alan hatipleri ve 
Dahiliye vekilinin cenplarını 
dinledi. 

Bu ıırada yani dahiliye işleri
rı görüşülürken arada Hariciye 

mese eyı gere u u 
1 

ve ve cetv~!indf"ki derecelerinden biri- den mümkün olan mü~tak ve osiı' 
gerek inkila~. nok!ai ~aıarm~a~ J ne tevafok etmiyenlerin maluliyet- rettep ve kelimelerin teşkili iıttO' 
tecrih ve ıkı mılletın samımı I . · t .. d .. h ı· d d h"l mektedı"r. " ermm ezayu u a ın e a ı o -
hissiyatının iç yüzüne temas etti. Iac!"Jdarı dereceye göre verilip ve J) 'f. 
Mevıuun b.ıl Mlllr matbu.ti Ve Ankara, 7 (A. A.) -T. · 

rileır.iyeceğinin tetkiki meselesi b T · d 11 : 
mahafili tarafından bu hale ge· 1 ld" Cemiyeti kati i umumı ığm e J, 

mec i'if' ge ı. B .. · t k l tı\P ugun neşrıya o u ve 11 tirilmesine karıı şiddetli teessür k d JJ) 
ve infial gösterdi ve mükerreren · Amerl a an pamuk lar komisyonu toptan.mı~tır. 
alkışlacdı. tohumu toplantısını yapan neşriyat k010 

Bundan sonra Kocaeli mebusu Ankara, 1 (Telefonla) - Ada- cemiyetin bültenini baamak, a•"' 
nada yeni tesis ed lecek o'an ,. 

Salahattin beyin, hükumetin ha· pamu'< çiftliği için Amerikaya lerde dil üzerine yazılar yazıl!O 
reketini tavsip eden takriri reye pamu!< tohumu ısmarlanmıştır. sınr teşvik etmek ve bunlara jıtİ' 
konarak müttefikan k~bul olundu. Hariciye tayinleri kamet vermek, cemiyetin aeçeed' 

Bunu müteakip yine dahiliye Ankara, 7 (Telefonla) - Ha· Türkçe sözleri yazılarda kull•ıı' 
vekaleti işlerinin müzakeresine riciyt: vekaleti elçilik işleri mü- rak halka yaymak esasları üzeri' 
geç vakite kadar devam edildi. dürü Muammer Hamdi bey Mos· de bir çalı§ma programı hazırlı' 
Yarın dn devam o'unacaktır. kova sefareti ikinci kitipliR'inc, ,:, 

Bükreş sefareti üçüncü katibi mağı konuşmuftur. Kol önümU. 

Rayiştag meclisinde 
yeni hükômet ve reisi 

Bekir bey de Bükreş ıkinci ki- deki çarşamba günü saat 14 tef 
tipliğine tayin edilmiştir. 

icra vcr-tfl88 KBDUDU 

şerhi 
Ankara, 7 (Telefonla) - Ad· 

Jiye vekileti yeni icra ve iflis 
kanunu ıerhini hazırJamağa ba7-

ne toplanacaktır. 

Istılahlar komiıyonu ıatılahJI 
hazırlaını.._ ı>rensibi üzerinde koJI .. 
malarma deva.ın edecektir. Y-"' 
merkez heyeti saat \S te tekt,ı' 
toplanacaktır. Kahrolsun Hitler diye bağırdılar , 

reis asker b·aşvekilden şikayetçi . 
Berlin, 7 (A.A) - Temmuzda 

feshedilmiş olan Rayiştag reisi 
Nazi mebuslardan yüıba,ı Goh
ring dün yapılan intihabatta 543 
reyden 279 unu alma1t suretile 
tekrar reis intihap edilmiştir. 

ltk celse, tam bir slikün için· 
de açılmıştır.' 

M. Goehringin intihabından 
ıonra en yatlı azadan olup rira
ıet mevkiinde bulunan M. Von 
Litımam, "kahrolsun Hitlerl,, 
diye bağıran komünistlerin bu 
nidalarile sık sık inkıtaa uğrıyan 
bir nutuk söyleıniıtir. 

Bundan sonra intihap olunan 
M. Goehring, kürsüye gelerek 
vazifesini kanunu esasiye muva· 
fık olarak ifa edeceğini söyle
mittir. 

M. Goebring, hitabesinde ez
cümle ,unları söylemiştir: 

Von Papen hükümetinio faa
liyeti. ve son siyasi pazarlıkları 
Otorıter hükumet telakkisini 
sarsmıştır. 

Süngü kunetlle pek çok şey
ler yapılabilir, fakat mururu ıa
manla bunların kafi olmadıkları 
görülür. Bu sebepten dolayı, 
milli müdafaa nazırının baıvekil 
olmasına müteessifiz: Çünkü, 
küçük ve fakat müke'llmel bir 

• 

Rayiştag reisi Hltlerci 
Goehring 

ordu, bütün Alman milletine ait 
olacak yerde gündelik siyasi 
meselelere karııacaktır. 

Ordunun cephesi, harice karşı 
olmalı, menafiimiıi ve Almanya· 
nın mevcudiyet ye bekasını mü
dafaa etmelidir. 

Ordu, hiç bir ıaman, dahili 
zabıtanın bir aleti olmamalıdır. 

1Meb'uslardan M .. E~ser. '_'~e~
kez,, Reichstar ikıncı reısı ıntı· 
hap edilmiştir. 

iki Balkanlı komşu 
hududunda bir hadise 

• 

Bulgar ve Yugoslav hükumetleri işi 
nota ile halledebilecekler mi ? 

lamııtır. 
Jnhiaarlarda açıkta kalan 

memurlar 

Ankara, 7 (Telefonla) - ln
hiaarların tnhi9i dol_Jyısi)_e açı~· 
to pek aı memur kalmııtar. 

Bunlar imkin bulundukça ye· 
ni memuriyetlere tayin edilmek
tedir. 

Acıklı bir ölilm 
lımir, 7 (Hu. Mu.) - Eski 

adliye vekili, lımir meb'usu 
Mahmut Esat Beyın ihtiyar ka
yınpcderi Hüsnü Bey bugün ve
fat etmiştir. 

Cenaze, merasimde bulunmak 
üzere şehrimiıe geıen Mahmut 
E11t Beyin iştirıkiJc yarın kal-
dırılacaktır. 

iz mirde 'fürkçe ezan 
lımir, 7 (Hu. M.) - Rıma· 

zanda, yurdun her köşesinde ol
duğu gibi şehrimizde de eıan 
Türkçe okunacaktır. 

Bunun için lımir müeııinleri 
Türkçe eıan meşklerine b aıla· 
mJşlardır. 

Glresundu imar 
faaliyeti 

Gireıun, 7 (A.A.) - Giresun 
belediyesi devamlı bir imar faali
yeti takip etmektedir. Bir fen hey
eti tarafından şehrin haritası ya • 
pılmakadır. Umumi caddeleer bu· 
rada yapılan parke taılarilc tefri~ 
ediliyor. iki yere park yapılmak-

tadır. 
Gireıun bu faaliyetle bir kat 

daha güzelletmektedir. 
ıııuumııııoıı11111 ı 

üzerinde ve hududun iki tarafın
da bulunan emllk kaklundaki 
tesviye suretinin tatbikini mu
vakkat bir müddet için tahdide 
karar verdij'i beyan edilmekte
dir. Bu tedbirin tatbiki netice· 
sinde Yugoslavya topraiında bu 
kabilden emlike sahip olan Bu!· 
gar tebı11101n topra'·darını ek· 
mek için hududu geçmelerine 
müsaade edilmiyecektir. 

Tasarruf haftası b8-' 
zırhkları 

Ankara, 7 (A.A.) - lktııat , 
tasarruf haf taıınm yaklatlll 

münasebetile memleketin her t'~ 
rafında hararetli hazırlıklar y•F1 

maktadır. Bir cok yerlerde t-'-' 
~ , 

ruf haftası programları hazırlaJI 
mı§tır .. Hafta içinde umumi Y~ 
lerde kahve ve çay yerine ytf 

mahsullerimizin istihlaki kar•' 
la9tırılmı!tır. 

Yerli mensucatımızın da re~~ 
cmı temin için konferaıular 

müsamereler tertip olunmuftut• 

Bu münasebetle bir ço~ !e~ 
rimizde yerli mallar ıerı111 ~ 
caktır. Tasarruf haftuı yerli 

1
, 

larına karşı günden güne artt' t 
likanın canb bir miıali olara1'' 
çccektir. 

Sinopta 
fi 

Sinop, 7 (A. A.) - tktıııat 
1
,, 

taıaruf haftasının ıehrimizde .,11 
çcn senelere nispetle daha ~ı.ı· 
bir iktııat bayramı !eklinde 1'11 ~·· 
lanması için bütün te,ekkUlle~ıaftl 
linin reiıliğinde toplanar•lı rl•r 

k•r• programının eıaalarını 

tırmıtlardır. . . erler~' 
Kahve ve gaıino ııbı Y in''' 

bir hafta müddetle üzüm "~dnd' 
·ı k . tlaft• ı, _iL. 

ve fındık verı ece tır. n }un•'~ 
büyük bir meting akdo l r 91.tr 

f arı• a müsamereler ve kon er 
lecektir. 

tzmlrde ,.,,.,. 
. . _Milli t Jt• 

lzmır, 7 (A.A.) · in t• 
1. l haftası lÇ d~· ruf ve yer ı ma 1 • et "a.t 

. . d b'" "k bir faahY -ıtl' rımız e uyu . ehriıı .... 
Bu hafta münaıebetıle 'ı _,,,d,,. 

. · l" mal .,.... ~ 
tehf yerlerıne yer 1 larJ ,.., 

Iıdivacın gecikmesı aşı ın şup· 
laelenmeıiııe müncer olaıuş, ve 
nihayet bu feci hadise vukubul-

Sofya, 7 (A.A) - Yugoslav· 
yanın Sofya orta elçisi, bugün 
bat~ckil M. Mu~anofu ziyaret 
etmış ve kendisine bir nota ver· 
~!şt!r· ~u notada Yugoslavya 
hukumell, geçen ay hudut üze-

rinde vukubulan hadiseler hık
kında Bulgariıtanın bu yakınlar
da verdiği cevapta ileri sürdüğü 
delilleri, çllrütmiye çalııaıakta 
ve Belgrat hükumetinin muka-
bcleibilmiail olarak hudut hatta 

Bulgariıtanın baıİrhyacaiı ce· 
vabın pek yakında Yugoslavya 
hükumetine gönderileceği zan· 
nolunmaktadır. 

olan üzüm v.e incir pazarerli ,_,,, 
rulacaktır. Memlekette ~ . içİfl -' 

• "hl& k" • temını ıullerin ıstı a ının ı.tıt• 
· Junaca .. zami sarfı meıaı 0 

muıtur. 
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uhtelit mübadele komis .. 
Yonu işlerini bitirdi mi? 

Ankara mukavelesi ve Garbi Trakya 
nıüslümanlarının emlakine ait 

ihtilaflı nokta '-t1ni~ hükumetinin tasarruf 
t • ••dıle muhtelit mübadele 
•011ı· 

' et 11Yonunun lağvını tasavvur 
k~lllek!e_ o1duğu ve Yunan hü-

t. llltbnın bu maksatla hüküme-1111· • 
··· 'r ızın · fikrini istimzaç ettiği 

y,
11
fl
1
•n gazetelerinden naklen 

tı lblfb. 

. b ~okuz seneden beri faaliyet 
llı~~llde bulunan komisyon bu 
ı 1 det Zarfında birçok mr.sele-
~ e 1 
d,11 ~ebfgul oln. uş ve bun a~-

11 il t • li vcsika!arı ve tazmı· •t t,, . . . . . 
d lllh işlerini bıtırmış ıse 
trıe ber2iin yeni birçok ihtilaflı 
iıı:•~lelerle de karşılaştığı için 

'·n kat'i tasfiyesi uzamışhr. 
l .. k 

~ ur ve Yunan murabbts 
~~lleri arasında çıkan ve milti 
~•f murahhasların hakemli· 
"-havale edilen bu meseleler 
~a dört, beş aydan beri 
O' •fıarca tetkik edilmekte 
'ti,, vardır. 

~ 8-.~btiliflı muelel~~ arasında 
~ -.llhimlerinden b111 Ankara 

d ~lc,~e'enamesinin 16 rncı rnad
t . 

•
1ne taalluk etmcJct..<r r. 

!htillfan meı,.,..ı\J ;udur : 
Gar\.t -ı rakyayı Yunan hükiı

Bunun için bu bin parça emlAke 
müteallik dosyaların birer birer 
tetkiki lbım gelmektedir. Bu 
meseleyi de bitaraf murahhaslar 
tetkik edeceklerdir. Alakadarlar 
bu i~in oldukça uzun süreceğini 
zannetmektedirler. 

Ayrıca, bitarafların hakemli
ğine hnvale edilen otuz kadar 
ihtilaflı mesele daha vardır. 

Ta•arrufun çareıi 

Diğer taraftan Türk Ye Yunan 
murahhas heyetleri tasarruf mak
sadiJe her iki heyete dahil mu· 
rahbas, müşavir ve memurlarm 
maaşlarından yüzde otuz ni5be
tinde tenz:Jit yaptıkları gibi ko· 

misyonun bitaraf umumi katip· 
liğini de lağvetmeyi tasavvur 
etmektedirler. Maamafih bitaraf 
murabhaalar bu fikre aleyhtar 
bu:undukları ic;in bu hususta ne 
karar veriltceği henüz beJJi de-
ğildir. Teknik büro bu ayın on 
beşindt, şebrimizdd<i altıncı tali 
komisyon da ay sonunda liğve
dıleceği için kom:syonun bütçesi 

yıl başından itiboren daha azal· 
mış o:acalctJr. Maamafih iki bü-lh~1oden 

trked Pas:ıport almal<sızın 1, uır.etin, komisyonun faaliyette 
h en ve mallarmı orada l:.u!unup bu!unmaması hakkında 
._~kan rnüılüaıan:ara, Ankara ne karar verecel<Ierj henüz belli 
'•ve!eai• mucibine~. Yunan c!eğildir. Baş murahhasımız Şev· 
ırı Qllleti hırakhlclara mallarına ki B. Ankarada bu işlerle meş-
l~~bil 150 bi:ı İngiliz lirası gul bu!unmaktadır. Şevki Bey:n 

llı."'at verm:şfü. 
k,~•k•t Yunan hü~iimeti An
~: ınukavelcs"oin aklinden 
\'t bunlardan baz.ı!arile an!aş· 
~' •e bıraktıldarı malları ken-
ıtr· 

sefirliğe tayin edileceği şayialara, 
a'ikadarların bazıları terafından 
l:üf, ümet:m:zin de komisyonun 

lağvına taraf tar bulunduğu şek
linde tefs' r cc:!ılmektedir. \'•nclen lllhn a!n::rştı. 

'-nanlılar ne lsliJıor? Dahiliye müsteşarı 
•~.~Unan murabbassiarı bunlara 

ı,, k Birl&aç gündür ıehrimizde bu-'h,ı il paranın tazminat o1ara 
\ı~ ·•ıı 150 b:n lngiliz lirasından Junan dahiJiye milst,şarı Hilmi 
t~l~~sıoı ve geri kalan p~- B. dün akşam Ankaraya hare-
"•t dıg-er alakadarlara lazmı- ket etmiş ve istaayonda birçok 
\'ti~ak dağıhlmasrnı istemek- memurlar tarafından teşyi o!un-
~~,l ·~urahhas!arımız ise mu- rr.u~lur. 

/tk l~S()İtı sar2hatinc istinat ede· 
ır- b Pendikteki tavuk hastalığı d•t• in liranın toptan all-
ttııı,k·•ta dağıtılmasını müdafaa 
~~k, lt ve bu mese!e Ankara 
1~İıı b\'cl,silc halledılmiş o!d;ığu 
i'~~c \l~ iıle komisyonun uğraşa-
it. •ıı filaini İleri sürmekte· 

~·~·ıı· 
~ttt ~h ~tun süreceği anlaşılan 

Alınan sı~. ı tedbirler üzerine 
Pendik civarında çıl<an tavuk 
hastalığı hiç kalmamıştır. fundan 
mada Çorlu panayırından gelen 
bakari hayun'arda da şap has
talığı görülmüş ve mfü ısir tet
birler ahnaralc hastalığın önüne 
geçilmiştir. "btıı~ tıl_if:ı bir mesele de Is

\ı•k .•.kı firari Yunanlılara ait 
~Cilf 1f•dir. Ankara mukavelesi Viyana konseıvatuvarında 
•""e;ınc~ TUrk ve Yunan hü- bir san,atkirımız 
ı~'bit Ctı. firarilere ait olduğunu Darülbt:dayi san'atkarlarımız-
1111 tttı~ · d M 
'~tk .. gı ernlake vaı'ıyet ede- an üzehher H. bu aabah kös-
) ~ •• ,.~çı~ ~uhtelit komisyonun tence yo:ile Viyanaya hareket 
~liııded~tıoı istemek mecburi- edecektir. Müzehher H. Viyana 

1 ~Uk.ı. ır. koıı$crvatuvarına girecek ve bir 
;'•ıııd;~~ti~iz Istanbul mınta- buçuk sene kadar tahsil edecek-
~ 'tç, ırarılcre ait dört bin tir. 
... ~ lia~~I~ hulrnuı ve bu emla-
,..ı1t. tıııu k . 
) ır " omısyona gönder· 
'td • 'una h I~ •aı U 0 nıura hasları bun-t, . ç bin par f' . 
~i~ -•t oldu~ Çasının ıran-
,1ttt bin iUnn kabul etmekte 
... ~d11~ Parçasının firarilere ait 
,,.~. ını v b. 

'"it e ınaenaleyb hükft-taa· te b l 1l'tce-· . ~n ıra vaz'ıyet edi· 
11111 ıddia etmektedirler. 

Çamatırlar gaiplere karıştı 

Cihangirde Ay yıldız apartıma. 
nında oturan Nazife har.ım kom
şularından birine misafir gitmiş, 
döndüğii zaman tavan arasına 
astığı çamaşırJarının yerinde yel
ler estiğini görmüttür. Şüphe 
üzerine amele Hünü yakalan
mıştır. 

7Ycaıet Odasında 
································-_.....· 

Tacirler 
Maliye 
rından 

memurla
şikayetçi 

Ticaret Odası umumi meclisi 
dün öğleden sonra mutat içti
maını yapmıştır. 

Bu içtimaın en mühim mad
delerinden birisi kazanç vergisi
nin 28 inci maddesi idi. 

Bu madde görüşü!ürken bir 
çok hatipler söz söylemişlerdir. 
Maddenin müzakere edilmesine 
sebep şu idi : 

Kazanç vergisinin 28 inci mad
desinin d fıkrasına iÖre her se
ne plançolarını vermek mecbu
riyetinde olan tacirler ile maliye 
memurları arasında bir ihtilaf 
çıkmıştır. 

Maliye memurJarı tacirlerin 
pl.inçolarında gösterilen malJarın 
maliyet fiatına göre hesap edil
mesini istemektedirler. 

Halbuki tacirler maliyet fiatı
nın doğru olmadığmı sl>ylemckte 
ve plinçonun tertip edildiği gün· 
kü rayiç fiatınrn plaoçoya kon
masını istemektedirler. 

Tacirler bunun üzerine ticaret 
odası idare heyetine müracaat 
etmişlerdir. Oda idare heyeti bu 
maddenin hali hazır fiatm esası 
olmasına karar vermişler ve tan
zim ettiği raporda bu fikri mü· 
dafaa etmişlerdir. 

Oda umumi meclisi de pek 
az b'r münakaşa ile oda idare 
heyetinin verdiği karan aynen 
kabul etmi~tir. 

Bundan sonra iş kanunu layi
hasının müzakeresine geçilmiştir. 

Bundan evvel üç defa muhte
lif komisyÔnlar tarafından tetkik 
edilen bu layihanın tali madde
leri aynen kabul edilmiştir. Esas 
maddelerin gelecek içtimada gö· 
rüşülmesine karar verilerek ıç
limaa nihayt"t verilmiştir. 

Süte su kariştıraolar 
, Jçi n bir tedbir 

Belediyec~ verilen bir karar 
üztrinc şehirde ok!<a ile süt sa
tan sütçülere, sütçüler cemiyeti 
tarafından rozetler dağıtıldığını 
yazmıştık. 

Sütçüler cemiyeti belediyeye 
müracaat ederek hiyle yaptığı 
ve süte su karıştırdığı anlaşılan 
sütçülerin markalarının alınma
sını ve isimlerinin cemiyete bil
dirilmesini istemiştir. Markası 
bu '.unmıyanların süt satmalarını 
belediye menettiii için, cemi
yet bu suretle, süte su karıştı
nlmasının önüne geçilebileceği 
fikrindedir. 

Belediyenin 933 
bütçesi 

Mülkler 
Yazılırken takdir 
edilen kıymetlere 
itiraz edenler var 
Şehrimizde bir müddettir tah

riri emlak muamelesi yapılıyor
du. Emlak sahiplerinden mühim 
bir kısmının emlake fazla kıy
met takdir edildiğinden şikayet 
ettikleri yazılmaktadır. Dün ala
kadarlardan bir kısmiyle ko
nuştuk. Tahrir heyetlerini teşkil 
eden zevatt'n hakimlerden ve 
kıymetli mütehassıslardan terek
küp etmui dolayısile fazla kıy
met takdir etmelerine pek az 
ihtimal olduğunu, sonra emlak 
sahiplerinin itiraz, istinaf ve tem
yiz olmak üzere mülkleri hak· 
kında takdir edilen kıymetlere 
üç defa itiraz edebiJmek hakları 
buiundnğunu söylediler. Emllk 
sahiplerinin başlıca şikayetleri 
musaddak konturatolardaki icar 
bedellerinden fazla ge1ir tahmin 
edilerek bu gelire göre kıymet 
takdir edilmclisidir. 

üç aylık mauşlar 
Üç ayhk maa§ların yoklama 

muamelesi yapılmadan bankaca 
kmlmasına müsaade edilmişti. 
Bu emir malmüdürlüklerine bil
dirilmiştir. Bundan sonra da 
böyle bir vaziyet hadis olursa 
maaşlar aynı şekilde jskonto 
ettirilebilecektir. iskonto mua· 
melesi yaptıranlar çoğaldığı için 
maaı tediye ııenetlerinde işler 
mahsus derecede azalmıştır. 

Fakir kadınların 
davaları 

Kadınlar birliğinde bir avukat 
hanımın fakir kadınların davaları 
ve adli işleri hakkında mütale
asını söyliyeceğini ve yol göte
rcceğini yazmıştık. Avukat ha
nım her hafta pazar günleri beş 
buçuktan altı buçuğa kadar 
birlik merkezinde bulunacaktır. 
Birlik merkezinde bu ayın son 
haftasından itibaren her pazar
tesi de konferanslar verilmeye 
başlanacakt~r. 

Göbekli sporcu
ların idmanı 

Galatasaray kulübü, sporu 
bırakarak şişmanlamış olan Gala· 
tasarayhlara jimnastik ve bedeni 
terbiye yaptırmaya ve bu !Uret• 
le lmlüp mensuplarından bu gi
bilerini zayıflatmaya karar ver
miştir. Bu Cumartesinden itiba
ren haftada iki gün kulüp ter
biyei bedeniye salonunda jim
nastik talimlerine başlanacaktır. 
Şimdiden sporculardan 15 kişi 
kaydedilmiştir. Talimleri koşucu 
Besim Bey yaptıracaktır. Bu 
talimler sayesinde şişmanların 
yarı yarıya za.-ıflıyacağr, göbek
lerinin eriyeceği muhakkak gö
rühnektedir. 

Şehirdeki diğer şişmanların 

da bu talimlerden istifade etti
rilmesi düşünülmektedir. 

Belediye şubeleri 933 senesi 
bütçelerini hazırlamaktadırlar. 
On beş gün zarfında bu iş bi· 
tirilecck, umumi bütçe tetkik 
<dilmek üzere daimi encümene 
havale edilecektir. Encümen tet
kikatını Şubata kadar tamamlı· 
yarak 933 bütçesini şehir mec
lisin Şubat devresine yetiştire
cektir. 

Muhtelit mahkemede 

933 bütçesinin geçen seneki 
bütçeye nazaran 200 bin lira 
noksaniyle meclise teklif edile
ceği .söylenmektedir. 

Türk - Fransız Muhtelit hakem 
mahkemesi dün iki celse akdet
miş, 12 davaya bakmıftır. Bun
lardan ekserisi müdafaaya kal
mıştır. Mahkeme bugün de yedi 
davaya bakacakh~ 

Sayıfa 3 

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

ICa çak cılık 
Bir ayda otuzdan 

f a1da dükkan basıldı 
Zabıta esrar ve eroin satan 

yerlelıe bunları kullananları şid
detle .takip etmektedir. Son bir 
ay zaı·fında otuzu mütecaviz 
kahve ve dükkanda araştırma 
yapılmış, esrar, kokain v~ eroin 
bulunmu,tur. Kabaklarla esrar 
çekilen b.ir kaç kahvede kapatıl
mıştır. lş.çi ve amele arasında 
dolaşarak eroin satan bir l<aç 
kişi yakalanmıştır. Bundan başka 
eroin sataD bir ecza deposu sa
hibi de mahkemeye verilmiştir. 
Zabıta mücadeleye devam et00 

mektedir. 
§ T opanede Niyazinin kahve .. 

ıinde araştırma yapılmış, Ali 
oğlu Rıza ile Mahmudun üzerinde 
esrar v~ eroin bulunmuştur. 

Aksarayda bir dük
kan manzarayı · 
çirkinleştiriyor 

Aksarayda oturan kimselerden 
bazıları belediyeden Aksaray 
mekezi ile pazar yeri araımdaki 
yangın yerinin bir an evvel te· 
mizletilmeıioi ve yol üzerinde 
bulunan bir dUkkinın kaldırıl· 
masmı istemiılerdir. Y edikule ve 
Topkapı tramvayları ile Bakırköy 
ve Koca Mustafa paıa otobüs
lerinin geçtiti bu yol hakikaten 
pek çirkin bir manzara göster
mektedir'.. Istimlik komisyonu 
aza11ndan bir zat bu yol hak
kınCfa demiıtir ki: 

" - Aksarayda 150 metre 
kadar uzunluğunda olan bu sa .. 
hanın manzarası iyi dediğildir. 
Belediye burada bir hayli istim· 
lak yapmış, aldığı dükkanları 
yıkmış, yaloız bir dükkan kal
mıştır. Bu dükkinao sahibi ise 
pek çok para istediği için iştim· 
lak yapılamamış, İf mahkemeye 
düşmüştür. Dava neticelenince 
pek ehemmiyetli olan bu yolun 
derhal tanzimine başlanacak. 
dükkin yıkılacaktır. ,, 

Verem hastanesi 
Cerrahpaşa hastanesi etrafın· 

daki arsa ve bostanların istim .. 
Jaki temamen bitirilmiş, mal sa00 

hiplerinden çoğunun paraları 
verilmiştir. 

ünümüzdeki seneden itibaren 
verem hastanesinin inşasına baı
lanılacağı gibi arsalardan bir 
kısmına da hastanenin memurin 
dairesi ve çamaşırhane yapıla
caktır. 

Bir kavga ve bir müdahale 

Kutucularda manav Nuri ile 
Ziya manasız bir sebepten kav
ga etmişler, Ziya -çeı-.içle Nuriyi 
başından yaralamıştır. Kavgaya 
polis müdahale etmiş, Ziya po· 
Jise de hakaret edince yakalan
mıştır. 

Deli mi, sarhoş mu? 

Beykozda !standart fabrikasın· 
da Hüsamettin sarhoş olarak 
Beykozda gezerken tesadüf et
tiği Fethi ve Haydar isminde iki 
kişiyi makasla yaralamıştır. Hü
samettin yakalanmrıtır. 



Sayıfa 4 

Bir milyonluk kredi 
Sanayi kredisinden hangi sanayi 

erbabı nasıl istifade etmeli ? 
lkbsat vekaletinin sanayi erba· 

hına Sanayi ve Maadin bankası ta 
rafından bir milyon lira kredi a
çılması için karar verildiğini yaz· 
mııtık. 

Dün bir muharriri.mir: sanayi 
erbabı ile temas ederek bu: kredi
den ne suretle istifade edilmesi 
lazım geldiği hakkında fikirlerini 
öğrenmek istemiştir. Çorap fabri-

• katörlerinden lbrahim bey demi!· 
tir ki: 

- lktısat vekaleti tarafından 
verilecek bir milyon liralık kredi· 
yi duyduğumuz zaman çok sevin
dik. Bu çok İyi bir §ey. Ancak bu 
krediden sanayi erbabmın istifa· 
desi için bence şu §ekil yapılmalı· 
dır. 

Sanayi erbabından istİyen ze: 
vata muayyen bir hesabı cari açıl· 
malıdır. Bunun miktarı tahdit e

dilmelidir. Yani Ahmet efendi na· 
mına senede be§ bin liTalık bir 
kredi hesabı carisi açılmalıdır. 
Ahmet efendi parası oldukça gö
türür bankaya öder. Olm~dığı za· 
man gider bankadan alır. Bir çok 
ecnebi bankaları krediyi bu suret
le yaparlar. 

Muayyen bir tacire açtıkları 
kredi hesabı cari gibidir. Tacir 
parası olunca bu bankaya yatırır. 
İcabında para alır. Bu bankalann 
üç ayda bir faturaları çıkar tacire 
ne kadar borcu •eya alacağı oldu· 
ğu bildirilir. Her sene tecdit edilen 
bu hesabı cari ıuretile açılan kre· 
diden çok istifade edilir. Halbuki 
bu doğrudan doğruya senetle ve 
kısa vadeyle olursa iş değİfİr. Ne
lekim bugün de sanayi erh~t..ı:~ ... 
bankalar kredi açmaktadır i;ıt :[al 
senedin müddeti gelince t&~~ 
bir protesto, ikinci protesto üçün· 
cüde de haciz yapılmaktadır. 

Eğer iktısat vekileti bu para· 
dan bütün sanayi erbabının bihak
kin istifadesini istiyorsa bence 

hesabı cari açmaktan başka çare 
yoktur. 

Antalyada elektrik ~irketi 
yapıldı 

Antalyada elektrik şirketi tesis 
edilmi§tİr. Şirketi kuran Antalya 
ticaret odası İstanbul ticaret odası 
na mü~acaat ederek hisse senedi 
satmak istediğini bildirmi§tir. 

Yugoslavya Yunanistandan 
tütün alıyor 

Öğrendiğimize göre Yugoslav· 
ya rejsi Yunanistandan 100 bin 
kilo tütün mübayaa.sına karar ver· 

• 
miştir. 

Londra sergisine iştirak 

edemiyoruz 

Ayın on be§inde Lond!"ada açı· 
lacak olan büyük sanayi sergisine 
İstanbul ticaret odası davet edil
miıti. Fakat ticaret odası bu ser· 
giye iıtirak edemiyccektir. 

Romanyada kontenjan 

Romanya hlikUmeti ithalat eş
yasını kontenjana tabi tutup tut· 
mamak için tetkikata başlamıştır. 

Tetkikata göre Romanya iktı
satçılarından bazıları kontenjan 
usulünün tatbik edilmesini İ:;te
mektedir. 

Buna da ıebep olarak diyorlar 
ki: Kontenjan ithalat ve ihracat a 
rasındaki muvazeneyi temin için 
yapılan bir tedbirdir. Halbuki Ro
manyanın ihracatı ithalatından 
çok fazladır. 1932 aeneainde bu 
fark !İmdiye kadar 6 milyar ley 
fazla olarak kaydedilmiştir. Eğer 
kontenjan tatbik edilecek olursa 
bunun bir aksülamel yapacağı da 
düşünülmektedir. 

Bir kısım iktısatçılar da bunun 
aleyhinde bulunarak kontenjan u
sulünün tatbik edilmesinde ısrar 
etmektedirler. 

Romanya hükUmeti bu fikirler 
üzerinde tetkikat yaparak bir ka· 
rar verecektir. 
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Tcoçki isi an bul yolundq ...................................................................................... 

Rusyadaki komünistler 
sabık reislerinden 

nefretle bahsediyorlar .. 
M~R~IL: A, 7 (A. A.) _ , 

Troçkı, hıçbır hadise çıkmadan 
buraya gelrniştir. 

• ~ren, Marsilyadan evvelki ufak 
bır ıstuyonda durmu~ ve Tr k' 

"t b k' oç 1 
mu e a ı mesafeyi emniyeti umu-
mi yenin bir otomobili ile kat' et
mi~tir. 

• Kendisi hemen vapura binmiş 
olup hareketine kadar vapurda 
kaladıktır. 

mendiferle dönmek için istediği 
müsaadeyi vermiş, fakat Troçki
nin lta1ya toprağından serbestçe 
geçmesine ltalya hükumetinin 
müsaade etmesini şart koşmuş· 
tur. 

M. Troçki vapurdan 
istedi 

Dünkü komünist fırkası reısı 
olan, bugünkü muhalif Troçki 
Y olda~ın lstanbuldan kalkıp Stok 
holme seyahatini Sovyet gazetele

çıkmak ri nuıl telakki ettiler? 

Marsilya, 7 (A.A) - Troçki, 
Marsilya limanında Campidoilio 
vapuruna bindikten sonra bu ge· 
minin lstanbula ancak 14 günde 
varacağını öğrenince karaya çık-
mak istemiştir. 

Troçki hükumet memurlarını 
kendisini bir tuzağa düıürmekle 
ittiham ettiğin~en. bbu dyüıdP1n bilhassa şiddeth bır a ıse o • 

m~~~ ? 
Karayolu ile mi gelecek .. 
P . 7 (A.Aı - Fransız hu· ar ıs, . 

kümeli TrGçkioin lstanbula ıı-

"Troçkinin konferans verroeh 
üzere Stokholme gidi§ine karşı, 
Sovyet gazeteleri, evvela lakayt 
kalmışlardır. Fakat, son günlerde 
"L ' d emngra skaya Pravda,, gaze-
tesi, bu hususta bir makale ııeşret
miş, Troçkiye karşı ~iddetli hü
cumlarda bulunmu§tur. 

Bu gazete, T roçkinin Atina, 
Napoli ve Marsilyada zabıta me
murları tarafından beklenildiğini, 
fakat bunun bu şehirleri ondan 
gelecek tehlikeye kartı korumak 
endi§esile yapılmadığını, bilakis 
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Tamamen memleketimizde yapılan ilk muazzam Türkçe filOI 

Mil et Uyanıyoı 
•• •• •• Ertug~ rurı Muhsı·n-Muharriri Nizamettin N ReJısoru : 11 

Bugün hamra ve Melek Sinemalarında 

Tıp ene·· meninde 

Istılahlar, Tür grameri ve 
bir komisyon teşkili 

Türkiye Tıp encümeni evvelki 
gün Tıp fa~ülte~i ~~nferan~ sa
lonunda mi.ıderrıs Z1ya Nurı PıŞ. 
nm reisliği altında toplanmıştır. 
Celse açıldığı vakit reis gçen
lerde ölen Sait Cemil beyin ve· 
fatını azaya resmen tebliğ etmiş 
ve merhumun hatırasına hürme· 
ten ayağa lcalkılmıştır. 

Muallim Behçet Sabit Beyin 
"Böbrek taşlarının düşürülmesi 
hakkında ilmi beyanatta bulun· 
masını müteakip müderris Ke
mal Cenap B. söz almış, taba
bet ve tabiat bilgileri ıstılahları 

hakkında izahat vermiş, bu ıstı
lahların Türkçeye çevrilmesi ve 
yüksek mektep erde,Darülfüoun
da Latince ıstılahlar ve bu mü-
nasebetle Türk grameri hakkın· 
da sözler söylemiştir. 

1 ıp ıstılahlarının Tür\,çc kcar· 

şılıklarını derlemek itin azaya 
fişler dağıtmak ve gelen cevap· 
lan tasnif ve tetkik etmek va
zifesile bir komisyon teşkil edil
miştir. 

Kom:syon azalara müderris 
Akil Muhtar, müderrıs N~'~t 
Umer, Kemaı Cenap, Hüseyın 
zade Ali çe 1- amıa Pevlerdır. 

lzmirde benzin 
fiat eri 

lzmir, 7 (Hu. Mu.) - Şehri· 
miz ticaret müdürlüğü benzin 
fiatlerinin yüksekliği hakkında 

tetkikata başlamıştır. Sebepsız 
yere fiatleri artıran ınühtekirler 
şiddetle cezalandırılacaklardır. 
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kendisini proletaryalara karşı mu
hafaza etmek için bu tedbirlere 1'.i 
zum görüldüğünü, bu şehirlerin li
manlarında, bütün memleketler 
deki proleteryaların kin ve istih
karı, nümayişler şeklinde ifade 
bulduğunu yazmıştır. 

Bundan başka, burj~va zabıta 
sının Troçkinin hayatım emniyet 
altına almasına ve korunıasıaacl 
karşı, Troçkinin de Napolidc ve 
Marsilyada, bundan dolayı şükı-aı. 
ve minnet hislerini bildirmeyi ih
mal etmediğini, hatta 8erek faş isi 
likten, gerek emperyalist Fı·ansa 
nın kültüründen hayranlıkla hah 
setmic:.tiı·. 

B;. Sovyet gazetesi, Taoçkini:. 
bir Fransız gazetesiniu müme:;si 
line verdiği mülakat iQin de "Fır 
kamıza karsı P-arazkarcıuc iftirabr 
la doıu,, diy~r. Bütün r.eyahat 
müddetini Troçki~in korku içinde 
Q"rı.:irdiğini kaydederek ve · dahu 
,,. b 1 1 '.1ir havli hücumlarda u unara,, · 
te~r:ni~vel ih~il&linin ~n. beşin:: 
yıl iöı ümünde Troçkmın bayacıı 
bir ,.n:ı.lale ya:;:dığını, Sov yet h::
kumE.tine tavsiyelerde bulunma'.: 
cür' e~in• gösterdiğini ileri sür::
yor ve neticede şöyle diyoı : 

"'Ru suretie ortaya uttığı filc. · 
!eri,, Tl'oçki, kapitnlizmin tekr<ır 
tecs:ü:.ünü m~idafan ve dünya bm· 
juvazi-,:ne sadakatle hiz1net etmi~· 
. ' tir.,. 

Bu akşam: ARTiSTiK Sinemasında 
Şarkılar kraliçesi 
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9.45 de başlınıca tır Yerlerin eveld~n temin edilme5i rica olunur. 
Telefon Beoyglu : 42851 

Ayasofyada 
tamir er 

Ayasofya camiinin adliye t~
rnfındaki mahfel kısmının tamı
rine başlanılmıştır. Buradaki çer
çiveler tamamile değiftirilecek, 
yerlerine yenileri konacakhr. Ta· 
rihi evrakın bu:unduğu açık pen
cereye betondan bir çerçive ya 
pılmı$ ve yerine konulmuştur. 

D.. ı ·• .. t.-... u guzcu:u::n\J .. un~·· .,.. 

biri camiin üçüncü Ahmet çeş· 
mesi tarafındaki büyük kubbe· 
sinde bazı çatlaklar görüldüğünü 
yazıyordu. Evkaf idaresinde yap· 
tığımız tahkikata göre. ku~bede 
hiçbir çatlak yoktur. Bıttabı teh-
like de mevcut değildir. 

Aıçıda kaçak tütün 

Tophanede Kasaplar sokağın
da aşçi Ham dinin dükkanında 
araştırma yapılmış, 54 paket as· 
ker ve gedikli sigarası bulun· 
muştur. Hamdi yal:alanmıştır. 

ırtibal 

Tırnbzon fl"ıotakası ~abık ik~ı
sat müdürü Istanbul sıgorta şır
ketleri komiserlerinden Mes'ut 
Beyin küçük oğlu Işık B. hen~z 
pek küçük iken irtihal eylemış· 

tir. Allah kederdide ailesine sa 
bırlar ihsan eylesin • 

ı Matbaamıza gelen eserleri 

Brezilya 
Sabık Riyedujanervo elçis' AH 

Bey, bu başlık altın~a Bre~ı1ya· 
nm tarihi siyasi, ıktısadı ve 
coğrafi m~lfımatına dair . bir eser 
neşretmiştir. Satış . y~rı . Şa~ak 
KütGphanesi, karılerımıze tavsıye 
ederız. 

5inema mecmuası 

Sınema mecmuası yeni ve dol· 
gun münderecatla intişar etmiş· 
tir. Güzel yazılarla karilerimizi 
alakadar edecek mecmuavı oku
malarını tavsiye 
10 kuruştur. 

Yazan: 

Ekrem Reşit B. 

Besteli yen: 
Cemal Reşit B. 

ederiz. Nushası 

1111 

111il111 
Uç haftadan beri oynanmakta 

olan operetin &on haftasıdır 
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Nukut ıSatış) 

ı,. ar·•s _. -20 f. Fran~ız 171,- 1 Silin Av. 
1 Sterlin fı85.- ı Pezeta 
1 Dol.ır 213,- ı Mark 

20 Liret 217,- 1 Zolntl 

20 f. Belçika 117.- ı Pengö 
20 Ley 

20 Drahmi N.- 211 Ulnar 
20 ls\'lçrc 818.- ı çen·oneç 

::20 Leva 27.- ı ı Altın 
I ıorın 85,- ı Mecedlyr 

20 l\:uron Çek 123,- ı Banknot J 

Çek fintıarı (kap. sa. Jb 
Paris • 
l.ondra 
Ne\'· York 
:'ılllAno 

Brüksel 

12.% \ 
685.-
0.47131 
9.23 o 
3.40-

Prnl!a 
Vl\'ana 
Madrit 
Beril o 

Atlna 868~-

Cene\•re 
Soya 
Amıterdam 

iş Raokası 

An:ıdolu 
Hejl 

Şlr. Hayriye 
rramny 

U. Sigorta 
omontl 

14 50 
4.30 

24.-
23,50 

Ş:ırk Dey. 
ltalya 

Sark m. ceza 
Telefon 

istikrazlar 

Jst. dahili 

çark ı .yolları 

D.Mavnhhtde 
Gümrul.:ler 
Saydi m:ıhl 

Ba~d:ıt 

Aşkerlye 

o:;,50 ! Elektrik 

5, Tranl\'ay 
54.SO Tuoel 
S tıO j Rıhtım 
4,' o Anad ılu 1 
4 50 1 Anadolu il 
_ 1 A. l\lüm~ssll 

rTAKVI~ 
Perşembe CtJ 4el 
8 K. evet 9 'f<.. ;,, 
9 Şaban 10 Ş• ,,, 

•• 411 
Gıio doluşu 7,1 ı ı6·01 

16,40 !İ·oS Giıo lıDtı~ı 
Sahh namazı 
Oğle oamaz.ı 
ltludı namazı 

s,06 ı~·-ıs 
ı ~.06 ı'· 

16."° 14,28 9 
16.40 18.1 

Akş~m namazı t7 
18.19 ~ • Yası namazı s.Jıl 

imsak 5•26 f'J 
Yılın geçen günlerl 343 

kalan • 2l ,,i 
askeri b' 

IIA VA - Yeşilköy g0re· 
merkezinden alınan maıornıtıı ı;r;~ır ~ 

ak ı ek'" gün iıava ız bulutlu otac ~eğt 6. ,1 
nuptan hafif kuvvette es ı.otık 1 

1 51Ct" edecektir. Dün en faz a 
az 10 derece idi. 

Radyoda : cıJ 
~ebil .................... ..adar s11z L io 

ı 8 den 18 45 e k 
18 45 den 19· ~' 

Ju lsmail Hakkı Oeyı d 19.45 e rf 
ı 9 20 en ıanl• kadar orlıestı ı, 1 ıniş 

0 del 
d s liler e 20 

dar (•'ransızca er \;esıra, oı\ 
kadıır o:ı (1afl1 

19 45 den 20 ye (Seniye ,r 
20.30 a kadar sız ~)ıırUlbed$~" r' 

d 21 e ııadar ~ 
20 30 an . 0 ı den 11ıt 

d temsıl. .. d3ş 
tistlcri tarafın ıın ,.c: ork• -'-j'ıı' 

. ~ fik Bey I' kadar Tnnburı ı• c nıofon, 
22 den 22 30 n J.::ıdıır grıı 

J saat a)ıın
ve boıs:ı haberlcr • 



. [Sfenks konuştu! 
Maurice de Kobra'nın Son Romanı : 46 

Ttirkçcyc çeviren: Fehamettin Arvay 
--~-... ,,,__..... - ......... -

Robertı arkada§mın ha.atalığı· 
111 ~amen iyi edeceğine artık İ· 
~~ordu. O gün vurduğu cey· 
ltılvr dütünerek uyumağa çalış· 
tı. Fakat aklma birdenbire bir §ey 
:eldi, Arkada§ı, gölün kenarında 
~il.fırlarken ona bir §ey söyle • 

rııı,ti: 

it. - "~vi, yemek yerken ben dik· 
L· t ettım .. Sana garip bir tarzda 
Qlt ı-h d a za baktı!,, Zahiren bu ka • k:r ·~~uk, bu kadar lakayıt Alba. 
h'·ndıaınin haberi olmadan, ona 

8 °Y1ece gizli bir nazar fırlataın? 
u kahil mi idi?. Madamki Nikol· 

k~~ &örmüttü. Demek bu bir ha· 
1 

at idi. Öyle ise, bu bakış, bu 
~tktup, bu görüfmek hususunda 

; 11ta.r .. Acaba hakikaten Alba, 
l ly etmiyor, onunla baş başa kal· 
~~k arzusunu ciddi olarak mı 
&oıta · 

"tıyordu? . 

b l\alktı, elektiriği yaktı. Mektu· 
tı bir daha okumaktan kendini 

tı\ellnedemedi. ltığa daha fazla 
}'lltlP.§tı. Her bir kelimeyi, ezilir
~ne tekrarladı. İ§in alay olduğu 
"kındaki düşüncesi aanılmı§lı .. 
~ktubu masanın üzerine koydu. 
~'leyi yeni cephesinden tetki -

koyuldu .. 
. Ya, Alba, sa.mimi olarak hiıle· ti Yazmıı ise?. Ya, mektuptak i 
fltr uydurma değil ise?. Ne ya· 

ll,t.,ktı?. 
O takdird~ yarın .- eınaımda 

~tt~nle. konu8,.,.c:ıK ve bat ba,a kal· 
tQ,k e .. --ıerıni muhakkak bulmak 
~~bCdiYordu.. Ve yahut maziyi 
. lınen unuttuğunu anlatmak İ· 

Çın Albaya hiç yaklafmamalı ! . 
~, ,.ıt:•cJdüt e ıyordu. İradesi, ka
~ında. sebat etmeaini kendisine 
~l'ediyordu. Fakat hiıleri Alba 
~ \tlla§maıını telkin ediyordu ... 
-tlt~ vicdanın emrettiği §eye ita· 
~1''1rnemek için bir çok bahaneler 
q lıyordu: Sanki bir konu§ma· 
~it ?e çıkacak? Onun gibi kendi
~ hakim ve metin bir insan için 
lll\da korkula.cak ne vard?. 

t . . . . . . . . 
r lteaı sabah, o kadar merak j. 
d~de idi ki, av için hareketlerin 
~ t\ daha yarım saat evvel arka
\~1l'ltn odasına girmi§tİ. Nikolson 
~"ıtlerini giymekle me,guldü. 

Nasıl, Fredi, iyi uyudun .mu? 
\:.vet! Ya sen?. 

~~ ~ükemmel !.. Yeni bir habe
~i.t mı?. 

~,1• Ne haberi.. Ne olmak ihti • 
1 \oa. ? t •• 

ki~ 'i a.ni . . Demek istiyorum 
lllq,ı.ıh.ncla falan k:mseyi gördün .. 

h
0

anımla 
geçmedi 

~l~ 8<ı-n._. bak Evi! Bu sabahki 
Nikrıln hana pek garip geJiyor !. 

1 .. .ı o •on . . 1 k .. 
~"İği b ~n samımı o ara soy· 

tı. ı, u sozler onu müteessir et-
ra.r ed' . b, 1!ıne teessüf etti. 

'~ lllek Alba ona mektup yaz· 
>,t 1!tı. Bun .. - . 

ıt' d .. .. u ogrenmeaı onu me• 
<1 Ufurd .. A 
il': ''E u. deta, Nikolsonun 

~t•İtıi . V~t bir mektup aldım,, de
ht h~ııe~~IY~rdu. Meıele bu auret· 
\}'rl ılrnış, her ikiıi de kahka-

& a. g'"I 
1
1

111 t,tn u erek, Albayı ve hatıra• 
'tllcla.r~ıncn mezara gömmüş o· 

.\1tı ı. 
StL 1 ba. d t · ·ıttı, )1\l 11". a olnuyarak odadan 
llf..... treıı od k d 
1 "lıtt· aıının apıaın a 
\ ın kur 1 

llıt!tıtl b !un arını doldurmak· 
uldu. 

Saat sekizde, herkes otomobil· 
lerin etrafında toplanmı9lardı . .. 
Robertı, yavere yaklattı, yavaıça 

sordu: 
- Beni prena dö Zoren ve Ma· 

dam dö Nugalesle ayni otomobile 
koyamaz mııımz?. 

- Prens ava gelmiyor. Fakat 
madam dö "Nugaleı,, Marki dö 
"Pazan,, ve yütba!ı Friman'la 
ayni otomobildedir. Arzu ederse· 
niz ıize Firiman'ın yerini verebi • 
lirim. 

- Çok letekkür ederim, kay • 
makamım! .. 

Otomobiller biribiri ardına ha· 
rekete batladılar. Madam dö Nu· 
galeı Marki ile Robertain arasına 
oturdu. Şoförün yanında da Şika· 
ri dedikleri avcı vardı. 

Otomobil hızla yol alırken, Mar 
ki ile Roberts hararetli bir müba· 
haıaya giri,tiler. 

Henüz lakaydisini terketmemit 
olan MadM11 dö Nugale• mütema· 
diyen Markinin ıözlerine cevap 
veriyor ve Robertain orada bulun· 
maıından aanki haberi yokmu§ gi
bi gözüküyordu. 

Kırda yapılmıt bir av pavyonu
nun önünde durdular. Şikari indi, 
ba! avcıdan talimat almağa gitti .. 
Mark de pavyonun bahçesinde bir 
maıa üzerinde yayılı duran bir 
haritayı tetkike koyuldu. 

Madam dö Nugales, yüzünü ha
fifçe Roberhe çevirdi ve yavaşça 
Fransızca olarak: 

- Mektubu mu aldınız mı?. 
Dedi .. 
- Evet. ... 

- Szinle mutlaka konutmak is-
tiyorum. Öğle yemeğinden evvel, 
yahut ıonra bir bahane bulunuz .. 

- Peki .. Fakat kimıe bundan 
!Üphelenmemeli.. Bilhassa Nikol
ıon .. 

- Büyük dostunuz değil mi?. 
- Evet .... 

- Öyle ise, bizi görmemelri i· 
çin tertibat alınız .. 

-Olur ... 

irade mailup olmuftu, hiıler 
galebe çalmıştı. Roberts, "hayır; 
ben sizinle konuşmak istemiyo • 
rum,, diyemedi, fakat derhal ken
dine geldi. Yaptığının farkına var
dı. 

Tam ağzım açıp sözünden dö • 
neceği sırada dizlerine örttükleri 
örtünün altından, madam dö Nu
galcsin elinin kendi elini aramak
ta olduğunu hissetti. Küçücek el, 
onunkini buldu ve o el de kaçın· 
madığı için, tuttu ve sıktı .. 

Artık irade bu muharebeyi ta· 
mamen kaybetmişti ! 

Marki dö Pazan tekrar otomo· 
bile bindi, harita üzerinde yaptı• 
ğı tetkikatı anlatımağa baıladı ..•. 
Roberts o küçücck elin tazyikile 
o kadar heyecanlanmıştı ki bir 
daha soğuk kanlılığını elde ede
miyordu. 

(Devamı var) 
mmmımnm mumı nııutm ıımım uunan11ırmıu11111tt111n11111 m mııı 111111 1111 • 

Casus Fantoma 
Pariı, 7 (AA.) - Ceza mah

kemesi, milli müdafaayı alika· 
dar eden bir takım vuaiki ça!· 
mış olmak töhmetiyle 5 komü
nisti 13 ay ile 3 sene arasında 
tehalüf eden hapiı ceıalarına 
mahkum etmiıtir. Bun!ann ara
sında "Fantoma" isminde birisi 
ile Humanite iazctcıi muharrir· 
!erinden biri Yardır. 

VAKiT 

•• Dünyanın 

him maçı 
en mu-
yapıldı 

(Baş tarafı l inci sayıfada) 

yirciJeri önünde oynandığmı ve 
A•uaturyahlarm Londra toprağı 
ve havası gibi kendi memleket· 
terinin toprak ve havasına asla 
uymıyan iki başlı başma mühinı 
mania ile de karşılaştıklarını 
hesap ederlerse bu neticenin 
Avusturyahların lehlerine olma· 
sa bile aleyhlerine de sayılamı· 
yacaiı neticesine varırlar. Ba • 
husus bu sayıların ne ş4'kilde 

yapıldığını ve maçın cereyanı 

şeklini ince teferruatına kadar 
tesbit eden tafsilitın henüz bu 

. saatte tamamiyle malik bulun
muyoruz. 

Arzumuz Londradan Viyanaya 
dakikası dakikasına verilen ha· 
berleri radyo ile alarak maçan 
bütün tafsilihnı knrilerimize 
bildirebilmekti. Dün bunu yapa
bilmek ıçm birkaç saatimizi 
makine önünde geçirdik. Fakat 
havanın çok parazit yapması 
seslerin vazih surette işitilme· 
sine mani oldu. Yalnız maçıa 
son dakikalarına ait tafsilatı iyi-
ce dinleye bildik. 

Bu tafsilattan ögrendiğimize 
göre maç fevkalade h~yecanlı 
olmuş ve iki taraf ta aşağı yu
karı devamla hamlelerle birbir
lerini tazyik etmişlerdir. Maçın 
bitmesine on dakika kala Avus
turya muhacimleri lngiliz kalesi-
ni fevkallde sıkııtırmışlır ve 
lngiliz mudafileri Avusturyalıla
rın muhakkak bir sayıııını ancık 
topu kendi taraflarına vurmaya 
mecbur olarak atlatmışlardır. 
Bunu logilizlerin Avusturyıt ka
lesine bir hUcumları takip 
etmiŞ fakat Avusturya müdafileri 
bu hücumu kolayhkla atlatmış· 
lardır. Neticede maç üçe karşı 
d5rt sayı He bitmiştir. 

Radyo bu tafailitla bera~~r 
maçın gürültüsünü, ve dilduk 
seılerini de getiriyor ve halkın 
birbirini müteakip çıkardığı seı 
müthiş bir fırtınayı andmyordu. 

Maçan bu netice ile bitmesi, 
Avusturyalılara nefes bile aldır
mıyacaklarını ve Avusturyalıları 
bekliyen akibetin lıpanyanın uğ
radığı akibetten . farkh olmıya
cağmı iddia eden lngiliz münak
kitleri üzerinde ne teıir yaph, 
bilmiyoruz. Fakat bizim üzeri
mizde yaptığı tesirin lngilizler
den çok Avusturya lehine oldu-
ğunu işaret edebiliriz. 

Rakamların vazıhan anlattığı· 
na göre bu maçta bizce herşey· 
den evvel kazanan şey lngiHz 
futbolundan daha fazla Avustur
yahlırı bu mevsimde ve kendi 
sahalarında maç yapmıya mec· 
bur eden lngiliz idarecilerinin 
manevrası ve hüneri olmaktadır. 
Eğer maç Viyanada veya bitaraf 
bir sahada yapı '. saydı Ingiliz fut
bolcuları, ıaliba dünkü neticeyi 
hiç de böyle bulmıyacaklardı. 

Bu ciheti pek iyi takdir eden 
Avusturya milli takımı dünkü 
maçın sonunda lngiliz milli takı-
mını Viyanada bir r.evanş maçı
na davet etmiş ve lngilit futbol· 
cularını yakında Viyanada gör
mek ümidiaıi izhar etmiştir. Mağ-
rur· lngiliz futb~lcuları bakalım 
bu vaziyet üzerıne kolay kolay 
Viyanayca gelmeği kabul edecek
ler mi? 

Viyanada 

Dün Viyanada birçok ınües· 
seaeler tatil edilmişler ve halk 
evlerd'", sokaklarda, gaıinolllrda 
maçın bütün tafsilatını radyo ile 
dinlemişlerdir . 

Şimdiye kadar yapılan 
maçlar 

Şimdiye kadar yapılan lngiliz • 
Avusturya maçlarının neticeleri 
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Milli Roman -31-

Bu mealde devam bu hara
raretli hitabenin sonunda Dok-
tor Vud söz aldı. Mister Cim
sonu, Kolec talebesini zihniyeti 
hakkında temin ettikten sonra 
çocuklara uzak memleketlerdeki 
talebe arkadaşlariyle temasa 
gelmek üzere bir cemiyet teş-
kilini teklif etti. Mister C imson 
bu teklifi hararetle tasvip ve 
teyit etti ve bu teşvikin netice
sinde "lnternesınal klöb" ün te. 
meli atıldı. Mister Cimsonun 
nutkundan hararetlenen ve limit
lere kapılan çocuklar derhal 
kulübün idare heyetini intihap 
etmek istediler. Doktor Vud iç· 
timaı idare ediyordu. Bu suretle 
tt'!klifin hararetli taraftarlarından 
olan Turan da kulübün umumi 
katipliğine seçildi. 

Müzakere lnıilizce cereyan 
ettiği için tabii Mister Cimson 
da takip ediyordu. Fakat tam 
bu sırada fena bir koku almış 
gibi burun delikleri açılıp ka
panan Riza, köşede teşkil ettiği 
küçük bir grupun ortasında aya
ğa kalkarak ve Türkçe olarak ; 

- Çocuklar, gözlerinizi açın, 
aldanmayın; sonra pişman olur
sunuz! 

Diye bağırdı. Bu sözler dur
gun suya fırlatılan bir taş gibi 
içtimaı bulandırdı. 

Doktor Vud bozuk Türkçe-
siyle Rızayı salondan çıkmıya 
davet etti ve pişmiş aşa su . k.a· 
tan bu potu tamir etmek ıçın, 
şaşkın gözlerle bu hali seyreden 
Mister Cimsona: 

- Çocukluk, bir intihap kır
kınhğı . 

uunm 111mtttmnınu11w1Hıttn111• ummınmnumnuuımmuuumu ıummu nnnunı 

de Avusturyahlarm lngilizlere 
!karşı her temasta daha muvaf
fak olduklarını ve kademe J<a
deme yükselerek nihayet müsavi 
denebilecek bir vaziyete geldik
lerini de gösteriyor ki bu da ay· 
rıca Avusturya futbolü lehine 
sayılabilir. 

lngiltere takımmm A vusturya 
takımiJe ilk oyunu, 1900 sene· 
sinde Viyanada yapılmıttır. A
vusturyalıların bu maçtaki rakip-
leri, Viyanada yaşıyan lngilizler
di. Karşılaşma, iki taraf ta hiç 
sayı yapamıyarak, beraberlikle 
neticelenmittir. 

1908 senesinde ikinci kar.şılaş· 
ma oldu. Gene Viyanada ... lngi
lizler, 6-1 galip geldiler. 

Ertesi gün intikam maçı ya· 
pıldı. Bu sefer de lngilizler daha 
fada gol atarak, A\.'uslurya l ı l arı 
yendiler. Netice ıuydu 11· 1 

Bir sene sonra, Ingilizler . tek
rar Viyanaya geldi ler ve maçtan 

8· 1 galip çıktı lar. 
14 Mayıs 930 senesinde gene 

Viyanada yapılan maç, O·O be
reıbcrlikle bitti. 

Maç hakkında ajanHn 
1afsilah 

Stamfordbridge, 7 ( A. A .}
Büyük bir heyl'can ve merakla 
beklenen lngi ltere · Avusturya 
futbol maçı bugün ~O bin se
y ı rcı huzurunda ve güzel bir ha· 
vada icra edilmiştir. 

Avusturya tak ı mı 4.3 mağiup 
olmakla beraber ~öhretlerini ta· 
mamile muhafaza etmişler ve 
çok sziizcl bir oyun oynamışlar · 

dır. Bilhassa tat.'ımın muhacim 
hattı takdire şayan bir var! ık 
gösterm;ş ve lngilizlere Jarik bir 
hasım olduklarını ispat eylemiş · 

terdir. 
logiliz takımının sayıla r ından 

ikisini Hampsorı , birini Huo~thon 
ve digerini de Crooks yapmıştır. 

Avusturya takımınm sayılarını 
ise ikisini R ischek, diğerini de 
Sindelar taraf rnd<m yapıl mıştır. 

Maç, fevlrn lade teknik ve sür
atli cereyan etmişt.r. 

Yazan: Necmettin Halil 

Diye izahat verdi ve onu C'Yi· 

ne yatırmıya götürdü. 
Asal münakaşa ve gürültü bun· 

dan sonra talebe arasında baş .. 
dı. Nöbetçi muallimi çeki,en 
partileri yatakaneye yollamak 
için işekarışh . 

iki taraf arasında şiddetli bir 
mücadele açılmıştı. Turanla ar-
kadaşlarının teşkil ettikleri mu· 
vafıklar adetçe diğerlerinden 
azdırJar. Bunların bu enternasyo· 
nylizm fikrine taraftar oluşla• 

rmda kanaati erile menfa· 
atleriyle beraber menfaatlerinin 
de dahli vardı. 

Meselenin almıya başladığı 
renk üzerine fikirsi.ıler ve müte· 
redditler de katıldıkları için mu
halif/ar kuvvetli idiler ve karşı
larındakileri en ağır ittihamlarla 
hırpahyorla:-dı. 

Buna mukabil Turan da asa
bileşiyor: 

- Böyle güzel bir fikri sizin 
dar kafalarınıza sokmağa imkan 
yok. Siz ancak Ahmet beyin, 
Mehmet beyin sözlerine körükö
rüne kapılıyorsunuz. Y eti§ir ar• 
tık bu komiteci zihniyeti. Adam
cağız yanlış mı söyledi? Benken• 
di hesabıma harp için elime si
lah alırsam namerdim. diye bar ~· 
bar bağırıyordu. · .. 

Ertesi gün Doklar Vud Rızayı 
yazıhanesine çağırdı. Bunun ale
lade bir çağırma olmadığını se· 
zen bazl' çocuklar da birer Yesi
leyle müdürlilk dairesinin etra· 
frna toplanmışlardı. 

Müdür Rızayı saklamıya çalış· 
tığı bir asabiyetle karııladı, ka· 
pıyı kapadıktan ıonra: 

- Rıza, dedi. Sizin yaıımzda 
ve sizin sınıfınızda bulunan bir 
talebe ahlak ve terbiyenin en 
basit kaidelerini bilmek lazımdır. 
Halbuki siz dün gece Kolecin 
bir misafiri karşısanda bunun ak-
sini ispat ettiniz. 

Rıza böyle bir itaba uğrıyaca· 
ğmı hesaplamış ve hazırlıklı gel-
mişti, binaenaleyh düşünmiye 
ihtiyaç duymadan: 

- Hayır, Doktor Vud, dedi. 
Benim yaptığım ne ahllksızlık, 
ne terbiyesizliktir. Sözlerinizde 
dikkatli olmamıı rica ederim. 

Y a,ı ve ıınıf ı ne olursa olsun, 
bir ·talebe tarafından böyle 
"kendine gel! ,, tarzında bir ih· 
tara maruz kalışı, Kolecde ami· 
ri mutlak olan Doktor Vudu 
küplere bindirdi; sesini yüksel
terek: 

- Evet, tekrar ediyorum, ter
biyesizliktir ve küstahlıktır. 
diye adeta bağırdı. 

Muhavere, bir müdürle talebe 
arasındaki konuşmanın hududunu 
aşmak istidadını gösteriyordu. 
Riza mukabele etti: 

- Hana hakaret etmiye bak· 
krnız yolc. Bahsettiğiniz terbiye
sizlik bana a:t olmadığı için or· 
tada bırakıyorum. Layık olan 
üstüne alsın. 

Dişe diş gören Doktor Vud, 
sonradan tamir edilemez bir ha· 
reket yapmamak için, bir şey 
söylemeden karşısındaki dik 
b~ şlı talebeyi kapı dışarı atmak 
istedi. Fakat hiddetini yeneme
mişti; Rızay ı başka bir taraftan 
lmpala:nağa kalktı: 

- Esasen ötedeuberi Kolcc 
i dar l.'s ı nezdinde ~crkcşlikle ma
ruf bir talebcsiniz. Bu son hare
ket iniz'e birçok arkadaflarmıza 

fena bir yol göıtlerd in iz . 
- ( Drı,.anıı ı·ar) 
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SiNEMA 

"Bir Millet Uyanıyor " 
Bu yeni Türk filmi dün matbuata 
ve halka gösterilmive başlandı 

Y ep yeni bir filim 
Greta Garbo, Ramon Novarro,Levis 

Ston, Barrimor bir filmde oynuyorlar 
Sinema müdavimleri görecek- ı 

leri bu filmde kendilerine kıymet• 
1 li bir hisse alabileceklerdir. Güzel 
1 bir kadın casus, bir düşman zabi

tini mesteder fakat kendisi de o

nun aşkına kapılır. Filmlerde bu 
gibi şeyler bir yenilik değilse de i 
bu filmde neler yapabilmişler, bu- 1 
nu görmenizi cidden tavsiye ede· 

" Akbaş " a hücum 
Uzun zamandanberi İpekfilm dıkları vazifeleri kendilerinden is

Stüdyosunda hazırlanan "Bir mil- ten ilen şekilde yapmışlardır.' "Bir 
let uyanıyor,, filmi dün saat 16.30 millet uyanıyor,, filminin şayanı 
da F:lhamra sinemasında matbua- dikkat olan kısımları, eskiden a • 
ta ve davetlilere gösterildi. 

lınmış olan Gazi Hazretleri bir o· 
Nizamettin Nazif beyin senar-

yosunu tertip ettiği ve Ertuğrul 

Muhsin beyin rejisörlüğü ile yapıl
mı& olan bu film Türkiyede yapı
lan ilk sözlü film olmak ve ayni 
zamanda da memleketimizde sine 
ma sanayiinin başladığına işaret 

~mek itibarile hakikaten şayam 

tomobile binerken, ve lstanbulun 

itilaf kuvvetleri tarafından işgal 

ve tahliyesini gösteren parçalar • 

dır. 

Bundan başka, B. M. M. Reisi 

Kazım paşayı Akbaş cephaneliği 

di~kattir. 
Nizamettin Nazif bey, dün, El

hamrada davetli bulunan kimsele
re film gösterilmeden evvel kendi
ne mahsus sevimli edası ile birkaç 
söz söyledi, bu filmin ve artistle
rinin iddialarından bahsederek: 

hakkında emirler verirken göste

ren parçada, bu filme yapılan iti .. 

nanın ne derece alakalı bir mahi· 

yette olduğunu gösterir. 

Dün Elhamrada saat 16,30 da-

ki hususi "seans,, da Amerika ve ,. 
- Biz, dedi, bu film hakkın

da sizden tolerans (yani müsama· 
ha) istemiyoruz, bienveillancc 
(yani hüsnü nazar) istiyoruz. 

Sovyet elçileri de hazırdılar. 

Bu sözlerden sonra film göste· 
rildi. "Bir millet uyanıyor,, heyeti 
umumiyesi itibarile hikaye etmek 
ist !rliği inkılap hadiselerini, oldu
ğu gibi yani ani feverarılarla ve 
tablo tablo, parça parça hakikater. 
güzel fotoğrafilerle gösteren, ma
cera ve vak'a kısmını gayesi itibari 
le bi.isbütün başka olan bu eserde 
müphem bir tarzda ve çeşni ola
rak ict>rsine alan bir filmdir. 

Filmi seyredenler başlangıçta 
biraz şaııracaklardır. Çünkü ba~
lan.g~ta küçük kücük tablolar ha· 
linde İnsanda - fakat inkılap ha· 
reketimizin tarihini güzel bilen biı· 
İnsanda - hat l k . ıra ar uyandıraca 

· ııaretler vardır Mesela~ .. t d. 
d -· · mu ema ı· 

yen egııen kabinelerin nazırları-
"' başsız gösteren sahne gibi! 

Bu film, şimdiye kada .. . r gormı-
ye alışılan kolay tarzda, sadece 
bakılmakla "seyredilivermiı,, olan 
filmerden değildir. Hatta, daha i
leriye giderek denilebilir ki, bu e
serde fazla mantık da aramak, lü
zumsuz bir idtlia olur. 

Bir defa düşününüz: İnkılap 
hareketine batlandığı zaman 
kafaları ık~lastik mantıkla dolu 
kimseler ne dedile?."di? 

"Bir Millet {!}yanıyor,, elbet 
bütün dünya<la eşi olmıyan muaz
zam inkılap har.eketimizi baıın· 
dan sonuna kadar anlatamazdı. 
Onun vazife6i, ancak "impressi-

lar "yani ihtisaslar>) uyandır~ 
on,, ·1 d 

kt ve bu vazifeyi hakkı e e ma ı . 
yapmıştır. "ftpekfil.m,,. müe~ıesesı 
·ı .. ··ru·· n aayrP.tl1>rı takdire $a· 
ı e re~uo ~ 

~ 
yanc:brlar. . :(. :(. 

Filmde artistler Üzerlerine al-

§ Çin kendi kendine film yapa

biliyor. Bu sene Çinde gösterilen 

filmlerin yüzde otuz ikisini kendi 

leri yapmışlardır. 

* İsveçle otuz film yapıldı bu 

sene. 

* Eisenstein Moskovada yapı • 

lan ve Sovyet idaresinin on beşin-

ci senesini tes'it eden merasimi 

filme almıştır. 

~ J anet Mac Oonald anlatıyor: 

Bir gün, daha doğrusu bir ge· ı 

ce karşıma bir adam çıktı, ve de· 

di ki: 

- Ya paraları verirsin, yahut 

canını alırım. 

Kendisine hemen cevap 

dim: 
- Canımı al! Paralarımı ihti· 

yarlığım için saklıyorum. 

Herif gülerek gitti. 

§ Pariste (Melodia de Avra

bel) isimli İspanyolca sözlü bir 

film çevrilmeğe başlanmı,tır. Bu 

filmin yıldızı Argentina'dır. 
§ (Mösyö Bud) isimli küçüK bir 

iske~ filme alınıyor .. 
§ Noel Noel (Şapkam) isimli 

bir film çeviriyor. 

§ F ernand Gravey yeni bir film 
çevirmiıtir. Bu filmin mevzuu 

bir jimnastikhanedir ve artist 

bokı yapmaktadır. Filmde Florel 
ve Baron Fiz de vardır. 

§ Harold Loyt doğar doğmaz 
fotoğrafı alınmış ilk..çocuktur. Bu 
da bir rökor deiil ıni 1 • 

rız. 

Cazibeli Gretanm güzel ve em· 

salsiz elbiselerile "Mata Hari,, 

can yakıcı bir hikaye ile casuslu

ğun sebep olduğu acı hislerile miı· 

cadele ediyor. 

Fransız aristokrat sınıfının se· 

fahatinden bilistifade Almanyaya I 
pek aşikar bir surette yardım eden ! 
bir casus rakkase rolünde Garbo 

kendi kuvvetli bariton sesi ve em 

nlsiz cazibesile pek mükemmel- ~ 
di.r. "Adrian,, tarafından tedarik h 
edilen Garbonun giydiği kostüm· l' 
lı::r hakikaten takdire §ayandır. 

Bir takım mahir aan'atkarlar 

bu filmde cazibeli yıldıza iştirak 
ediyorlar. 

Mata Harinin aşık olduğu ro
'Blantik nı- zabiti Rosanof fun ro· 
lünü "Ramon Novarro,, çok güzel 
ifa ediyor. Mata Hariye çılgıncası

na meftun ve onıın tarafından al
datılan jenerali "Lionel Bartimor,, 
pek enfes temsil ediyor. Ve meş· 

hur casusa yol gösteren "Levis 
Stone,, da pek mahirdir. Karen 
Morley kısa bir rolü pek müessir 

bir surette ifa ediyor. Film f evka
lade güzel çevrilmiıtir. Pek çok 
dramatik sahnelerle doludur. Gar· 

tfırrbo 
"M H . bonun meftunları ata arı,, 

filmini görerek ona büsbütün pe· 
ıestiş edeceklerdir. 

~ -11- ;ı. 

"Benjamen Glazer,, ve "Leo 
Birinaki,, bu Mata Hari filminin 
hikayesi için harbı umumi esna· 
ıında Earıiı~ AN-uatur.y,a beaabına 

casuslulC yapan güzel bir. rakkase· 

nin hatıralarından istifade etmit
lt:rdir. Rakkasenin kendisine hay· 

ran olan erkeklere aldırış etmedi· 

ği ve yalnız kendi gizli vazifesine 

alakası olanlarla temasa gelmek 

için pek şayanı haY,ret vasıtalara 
• .!8L. --

müracaat ettiğini çok güzel göı
termi~lerdir. 

Filmde rakkasenin kendi kur • 
banlarından gene rus zabiti Rosa· 
noffu h::ıkikaten ve cidden sevdiği 
görülür. Ondan ele geçirdiği mü· 
him ev akların kopyalarını tetkik 
edilmek üzere Avuatu~a ,gön· 

• 
inciri mi 
Fransız inciri 
rekabet etmi 
davet olunuy 
Framı• hükümeti Ceza 

'hiıusda irıeir yetiıtirmek 
biıka9 senec:lenberi pek ç 
raımaktadır. 

Bilhusa ba sene incit 
daha iyi olabilmesiıü temİll 
birçok tetbirler alumutbr· 

F ranıız liükümetinin bu 
ması ikinci derecede incir 
tiren bütün memleketleri eD 

ye sevketmekte ve Fransız 
kabetine karşı koyabilmek 
bazı şekiller düıünmektedirl 

Oğrendiğimize göre bu bil 
metler Türk incirlerinden tob 
lar ıötürerek memleketleriod 
incirleri 11lab için ojraşaca 

dır 

, tin bu hususta alikadar 
zaua görüştük. Bu zat şu IJJ 

matı verdi: 

- Türkiyede yetişen İ 
dünyanın hiç bir tarafında 

şemez. Bu tabiatın memle 
mize vermiş olduğu bir 
mahsustur. 

Ewelce bazı memleketler,~ 
nanı.ı.... hatta Mııırhlar inci/ 
rimisden bir ~oklarını aıJ 
mem eketlerine l'~Nirmüıler ~ 
dikmişlerdi. F ak•l b11 inciri 
her nedense iyi netice alın. 
Bunun üzerine bilhassa Mı 
tetkikat yaparak l'ürk incirl~ 
nm tirth lntasımn:;u.ru.kfı:ıi 

hrmıılar ve buJınutlardır. 

Izmir ve civarındaki i.~ci I 
bir böcek vardır. Bu bocek •. ıJ 
ve erkek olarak tabir edl"' 

incirlere tat verir. 
'JI 

Mısırlılar ve daha sonra .~ 
nanlılar derhal bu b~ekl~ 
alarak memleketlerine gö~ü~ 
jstemişlerdir. Fakat boc J 
yolda ölmüılerdir. Götürüle I 
de oradaki iklimde yaıay• 

mışhr. 

811 sebepten Türk inciri-' 
rekabet etmek imkinı yokt'f.,r 

Binaenaleyh Fransızların 1f .Jll' 
ması bizi korkutamaz. ~ 
baıka her memleket bu 
betten korkmalıdır. ________ / 
HllAllahmer b&Jd' ... 

Hililiahmer bal- 22 ~O 
nuevvel 193~ perşembe _,-d' 
akşamı perapalaa salo":1 ,;ıe 
verilecektir. Güzide ~"1' 
mecmaı olan işbu baloya .,..,r 
bu hayirperver cemiy•te ~,..,,.. 
net ve muzaherette bulaıll 
beklenilmektedir. uıııı""""' 

ıttlfl""" ·ddf9 111 nı 1111 lllllTIUI JlllDTill tn lll"OIH CI ' 

demüş olduğu halde onu ıeiiı>' 
d. ... . . k d" aııl oıet f i' sev ıgt ıçın en ı _-_·1 e 

ff v- . 
ondan gizliyor. Roıan° yalı'" 

re ıe , • ., 
cabı yaptığı bir tayya . d 1'ö'av 

· ııll e 
esnasında kaza netıce . b-'t' 
• k.. . J(eııdini bır ı-.tt' 

rı or o.uyor. . halci .. -
halbukı e~ 

nede zanneden • . b klye11 1 

hapishanede akibetını e ede' 
·1· · · · et etınek ar~"_ı dı" 

gı tsını zıyar w' 
Bu sahneler çok beyeC:er1'eıiı' 

d Garbo ~' 
Her ne ka ar d·yor•"' 

. elbe 1 ıt' 
nazarı dıkkatını c vi• sıo ,. 

. ve Le .,_. 
Novarro Barrınıor .-.&I" 

1 • kıll -
dahi rollerinde bıhak 
faktrrlar. 
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- llertle oturuyorsun ? 
- Hıç bir rerd• .. 

Hararetini alsın 
Küçük Nihat babuı tırat ol

duktan sonra yanına sokuldu, de· 

di ki: 

- Baba, sen her zaman tıra! 
olduktan ıonra neden yüzüne 

pudra sürüyorsun? 

- Tırq yüzümü kızartıyor, 

yakıyor da hararetini alsın diye .. 

- Bundan sonra annemden to 

kat yedikten sonra ben de yüzü· 

me pudra süreceğim, hararetini 
alsın diye .. 

Haline şükret 

Diş provası 
Perihan hanımdan bahsedili· 

yordu. Yatını batını alan bu ka
dın daha baıiret ve itidal sahihi 
olacağına büsbütün hırçın, huysuz 
ve bermutat geçimsiz olmutlu. 
Herkese çatıyor, herkeıin aleyhin
de bin bir türlü dedikodu çıkarı· 
yordu. 

- Genç hanımlardan biri dedi 
ki: 

- Yalnız arkaıından değil, 
herkesin önünde de aleyhinde bu
lunuyor. Kimi görse ısırıyor. 

- Bugünlerde kusuruna bak· 
mayın, takma ditlerinin provaıını 
yapıyor da ... 

Oldu mu bu? 

......:::.....··~·J·~. k0111tf~!.~!.:.:._,._,. __ 1111111_1,.H111111111111uııııııuı ııııt1Hıı_ı_ı1tlllllHDtnH11 

Yusuf bey &Ün geçtikçe kat
merlefen enseıinden, haftada bir 

yeni apartımanlardan evveli bir 

kat çıkan &'Öbeğinden pek rahat· 
sızdı. Fakat doktorların ne yol yü
rümek, ne az yemek yemek tavıi· 
yelerini yerine getirmiye imki.n 

bulamıyordu. Geçenlerde Sultan 

bama.mından geçerken bir dilen • 

Zührevi hastalıklar mütehasaııı 

F. A. Bey memleketi olan Gör

deste bir ay süren bir seyahatten 

avdet ederek doğru muayeneha· 
llfline aeldi. itlerini tetkik etti. 
Ve kendi yerine bıralCtı'ğı arka· 
daıına çıkıınuya haıladı: 

- Delikanh hem hiç bir 
ı,ın yok, hem de para kaza· 

nacak bir ı, aramıyor musun? 
- Aradım d• buldum da •• 

Kızınızı alacaıım Efendim. Pek doğru bir kadın 
L._ .Medime .o aktam çalıttıiı ma· Ertesi ıabah Nedime gene iti· 
~dan evıne döndüğü zaman ne aiderken Eminönünde pırlanta 
~ annesine koıtu, boynuna küpe yerine her sabah bulduğu 
"lldı: aenci buldu. Bu Akifti. Akif: 

"" - Bak annecitim, ne &üzel - Ne haber, annene ne dedin? 
,...,.lerim var. Nedime mahzun çehresini da-

Anne•i baktı, gülerek: ha ziyade büzerek: 
. - Sahi Nedime, ne aüzel kü- - Sokakta buldum, dedim. A-

pt Gldar .. Pırlanta mı? ma ne fayda!.. Seninle benim ko-
- Bi-.... ki! •• Ama pırlanta· ı nuıtuğumu da biliyor da belki bir 

ft ~Yor. az füphelendi. Küpeleri benden 
- Nerede buldun? aldı, aandıiına kilitledi. Gazetele-
- Anlatayım, ıabahleyhı tam re ilin ~erecek. Eier altı ay zar-

~llÖıaiind w d w • fında kımae ıelmezae o zaman 
~tice lta -:_ı:ıa~aza:a . opu 11 küpeler ıbi~i,Pt olacak ve ben taka· 
'- n ,. ~rn a, anı ıazete- bileceğim. 
\ .. yok m~? ·~.onun ilerıinde- Akifin çok canı sıkıldı: 
~otede foyle ıkı lafın arasında - Ben birisini ıönderip küpe· 

t.... um. Hemen kulaklarıma tak- ler a~nenden aldırır•~: !a~~~ .~Y~~ 
i:.."'• mağazada ne kadar kız varsa ce tarıf eder, nerede duıurdugunu 
.,..i deli oldu.. de söyler. Annen de inanıp verir. 

ı . k b d k. - Peki sonra? - Y• ama ay e en ımse o· . 
Ilı. aram IA B l k Akıf sevgilisine kullanabilece· 
L •llllZ atım. u amazsa 'b' b ' h d. 
~ le" 1 gı gı ı ır e ıye verecegını ve 

upe er senin olabilir. Yokıa b · · b' f'k · ld v .. 

~ unnu ıçın ır ı rı o ugunu soy-
~ azaın. lyerek ayrıldı. 
~hilenin anneai pek doğru bir lk\ aün anora bir alqam bulut· 
'-t· •ndı. Kızmın kulağından k_üp~ tukları zaman Akif dedi ki: 
-.! •ldı. Sandığına kilitledi. Ga- - Gazetede lin bugün çıktı. 
~te de fU mealde ilin verece- Ben de bugün annene bir ihtiyar 

IÖyledi: ' bir kadın &'Önderdim. Annen bi-
t.:_~ çift küpe bulunmuıtur. 
~den gelip alsın. 
~llHIHIMttttlllhllKllH•llıMNIHIHltflfllHU llSIAIUttlwmtttflUI 

, 
~ ~ •ı11e .. lecektl. 
~..-•:: •nl•n:tıf1111dır dlıre 
......___ _ y,...,_~ bekledi•, gel· 
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zim tertibe inandı ve küpeleri ia
de etti. Ben de sidip küpeleri bir 
kuyumcuya iade edip yerine ıu 
iğneyi aldım. Sence müsavi deiil ., 
mı. 

- Müsavi ama.. Bunu da ta· 
k v k'' l\mıyacagım ı .... 

- Bu ıefer annene şöyle bir 
masal uydur: Mağazadaki kızlar· 
dan birisi bu iğneyi piyankoya 
koymuf. Sen yirmi beı kuruşluk 
bilet almıısın bu iğne de ıenın 
k11metine çıknuf .. 

Nedime bu tertibe pek mem
nundu. Az kaldı, köprünün üstün
de Akifin boynuna sarılacaktı. 

Eve gidince gene annesine kot
lu, göğsündeki iğneyi göıterdi. 

- Gene mi sokakta buldun? 
- Hayır ı: anım, her vakit olur 

mu c ! ... Bunu bizim kızlardan Ne~ 
riman piyaneoya koydu, paraya 
ihtiyacı varını§. Herkes yirmi be
§er kuruşhık birer bilet aldı. İğne 
bana çıktı. 

Nedimen:n anneıi füpheli bir 
nazarla kızına ve iğneye baktı: 

- Bu iine ki üç yüz liralık bir 
§ey ... Hem de daha yeni!. . 

- Evet, Neriman da daha ye· 
ni almıf. Ama paraya ihtiyacı ol· 

ci: 

- Beyefendi, beyefendi, sada
ka! dedi. Oç sündür açım. 

Yusuf kırk para uzatarak: 

- Haline tükret, dedi. Ketki 

biz de senin gibi aç kalabilsek .• 

Bir diişünce 
Bir kasaba hapiıhanesinin gar· 

diyanı odasında dertli dertl düşü• 

nüyordu. Arkadqı yanına gele· 
k 1 ' • re : 

- Ne var Ahmet, dedi. Sende 
bir dert var ama anlıyamadım. 

- Sorma, hani ıu on bet sene· 
ye mahkUm Yusuf var a, onu 

dört saat evvel git bana bir tütün 

al diye aalverdim, daha gelmedi. 

Acap batına bir felaket mi geldi 
diye hayıflanıyorum. 

Hangisi ucuzsa 

- Atkolıun yahu, ben sena 

'bıraktığım haıtaları aenelerden

beri tedavi ediyordum, sen bir a.y 

içinde hepsini iyi edivermişisn.! 

Yo-Yo 
llCi hırsız büyük bir mağazanın 

kasasını soyuyorlardı. Birisi .çolC 
telit ediyor, acele ile kasayı d~ 

viriyordu. Öteki omuzuna vura-

ıııımnı11uııı11tıınrnıt1111uınnı1H111mno11111mouU11n__,_1111tıırnuııı111111,. 

Detil 
Dilenci kadınm biri Sultanali-

met camiinin duvarı dibinde ku· 

cağında bir çocuk olduğu halde 
gelenden geçenden sadaka bekli • 
ı:yoıo., çocuğu uzatarak merhamet 
istiyordu. 

Yolcunun biri sadaka verirken 
dikkat etti: 

- Hanım bu çocuk sahi değil, 

rak: yapma bebeğe benziyor. 

- Telif etme omuztfaı, düK· - Evet beyefendi, ne yapa· 
klnda senden henden bqka iki yım, hava pek ıoğuk da $ahisi.ıi 
bekçi var, onlar da yo • yo oynu- evde bıra1'bm. • . 

yorlar. San' atı icabı 
Merhamet Avni efendi mahkemeye girdi-

Nail bey hayvanları pek sever
1 

ği zaman hakim kemali dikkatle 

köpeklere, eşeklere acır, kedilere, evrakı tetkik etti, kararı okudu. 

hürmet eder, beygirlere itibar e· Fakat müddei bundan memnun 

derdi. Nihayet bayanvanları hima· değildi. O zaman hakim: 

ye cemiyetine aza olarak girdi. 

Bir gün arkadatlarından biri 
ona dedi ki: 

- Birader, dün aktam sabaha 
kadar uyuyamadım. Eve geç kal· 

- Büyükçekmece mi, Küçük-
mıtım, otelde yatbm, fakat bir 

Köylü Sirkeci istasyonunda bi

let mevkiinde Çekmeceye bir bi • 
let isteı. Biletçi: 

- Daha ne istiyorsun Avni e· 

fendi, dedi. Şehadet parmağını 

kaybettiğin içi mahkum sana be§ 

bin lira zara'J' ve ziyan tediye ede· 
cek. 

Ded;, Avni efendi memnun oJ
madığını tekrar izhar ederek dedi 
ki: 

çekmece mi? Diye sorunca köylü 
der ki: 

- Hanıisi ucuzsa ona .. 
...... ,... ... m.ıu1111uı11H1tMUIWlltlHlllnrtmonm1111tııtttttUllftt1lttllUllllOIUIUJIOftllllUlll 

duğundan .. 

- Ben bu masala pek in~na· 
~ıyorum. Şunun doğrusunu söy· 

le, bu iğneyi sana Akif bey ver-
. 1 ' mıı o ma11n ... , 

N .. b ., - e munflse et ... 

- Her .;ün beraber dolafıyor · 
sun, zengin r!r çocuknıu,. Belki o 
vermİ§tir. 

Nedhne ~irdenbire annesinin 
boynuna atılarak: 

- Doğruı;u o verdi anneci
ğim ... 

Doğru ~e fu:iletkir kadın bir· 

denbire hidd:ıtlendi. iğneyi tutun· 

ca minderin üıstüne fırlatarak: 

- Y az•İ< lar olsun sana.. Bu 
kadar zamandır öyle zengin bh· 

adamla dola~ıyoraun. Ona aldıı a 

aldıra bu iğneyi mi hediye diye 

aldırdın. Ben olıaydım, §İmdiye 

kadar onu kendi yerime mağaza

ya memur ettirir, kendim onun a· 

partımamna ıeçerdim •• 

tahtakurusu ve pire hücumuna u~

radım ki sabaha kadar yakalıya· 

cağım diye mendeburlarla uğraş· 
hm. Durdum. 

- Vah, vah... Kimbilir hay· 
vancıklar bu gece ne kadar rahat· 
sız olmuşlardır. 

- Evet ama ben sanatımdan 
mahrum kalıyorum • 

- Neden? 
- Ahçı olduğum için yeme1He-

rin tadına bu parmağımla bakıyor 
dum beyim. 
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- AMan Tarrareci Bey, gUnetten yandım, biraz gölgeden 
gider mialn "l 
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- Tiyatroya gider, eğleniridik. . 
- Tiyatronun nesine gidelim? 

Şimdiki piyesler hemen daima 
başkasının karuı ile yatan ve ara 
yerde para meselesi karıştıran bir 
adamın hikayesinden ibaret .. 

Pot başka bir şey teklif etti: 
- Musiki sever misiniz?. 
- Şimdiki halde hiç öyle beni 

cezbedecek bir konser falan yok., 
- Barlar, varyeteneler, can· 

bazhaneler de ho~unuza gitmez 
' ? mı •. 

- Siz canbazhaneleri sever mi· 
.. ? 
sımz .. 

- Evet. Çünkü canbazhanele • 
rin hiç bir iddiaları yoktur. İnsa
na ne ahlak dersi vermeğe kalkr • 
şırlar, ne de ahlaklarını bozmağa 
çalışırlar ... 

- Hakkınız var. 

- O halde canbazhaneye gide-
biliriz .. 

- Bir aktam gideriz .. 
- Hangisine?. 

- Kışlık canbazhancye .. 
Matmazel Şumnn ~özü deği~

lirmek için sordu: 

- Bu kitap ne?. 
Pol Pot cebinden bir kitap çı

karıp uzattı. Genç kız, kitabın İs· 
mini ve muharririni okuyunca: 

- O, dedi, !İir mi okuyorsun 1 
Ve ilave etti: 
- Ş iir, dedi, lavanta gibidir .. 

Muayyen bir markaıı olmazıa, f e
na kokarlar. Fakat biliyor mm· 
ki şiir okumak iyi bir ali.met de
ğil? ... 

,,. Jf> ... 

Pol Pot son zamanlarda §iir o· 
kurnağa başlamıştı. Bundan ba~
ka sık s:k mağazaların camekan· 
lan önünde duruyor, dalgın dal
gın kravatlara bakıyordu. Dostu 
Kör hakim ona: 

- Sen asıkıın !. 
Demişti, ~e sor.mu§tU: 
- Bana dedikleı·ine göre ıen 

yakışıklı bir çocukmu§ıun sahi 
'? mı .. 

Filhahika Pol Pot güzel bit n· 
damdı. Sonra kör sualleriıie de
vam etmi~ti: 

- Kimi seviyorsun?. Söylese· 
ne •.. Seni acık l°enkl . . · . - er gıyınmış 

genç hır kadınla görınu·· l K··. .. şer.. u 
luphanelerde eski kitapl k 

arı arış· 

tmyor muşsunuz?. Ö'·lc m·? 
J ı .. 

- Hayır ... 
Kör ısrar etti: 

- Göğsünde menekşeleı· var • 
mı~ .. Bir demet menekıc .. Şu alel
ade, kopya mürekebi rengindeki 
manasız çi<_;eklcrdcn .. 

- Ben hiç manasız bulmıyo
rum .. 

Kör hükmünü verdi: 
- Tamam. anladım, onu sevi· 

yorsun .. 
- İnsan badbaht olduğu za

manlar bir kt.~ın ihtiyacı duyu
yor. Tıpki hr.raret bastığı vakit 
mandalina aranıldığı gibi .. 

- Kir;ıdir?. 
- Zeki bir ) :adın!.. 
- Dünyada z~ki kadın yoktur. 

Hep sersemdir .. Ee en tehilkelile
ri de zek i g ibi görünenleridir. 

- Yüksek bir kadın!. . 
- Böyle bir şey de yoktur .. Sa-

d ece öyle imiş gibi görünmesini 
bilenler vardır. Ben, bakaradn 
milyonlar kaybeden, deh~etli zen· 
gin kadınlar tanırım ki, evde, hiz
metci bir tabak kırdı diye aylığım 
kes:rler .. Büyük terzilerde bir de· 
fada yirmi tuvalet ısmarlryan yük 
sek maceraperestler b ilirim ki, bir 
apartımanm en üst katında olu • 

ran annlerine, yamalamak üzere 
çoraplarını götürürler . Ne ise, o 
da seni seviyor mu?. 

- Bilmiyorum. Her halde ala· 
kadar oluyor .. 

- Senden evvel kaç aşıkı var• 
mış?. 

- Atk meselesinde, vasiyet 
meselelerinde olduğu gibi, en so· 
nuncusu makbuldür, ondan evvel
kilerin kıymeti yoktur. 
. Pol Pot ile doıtu Samuel tevi 
Monmartr mezarlığından (La 
dam o Kamelya) nm mezarlığım 
ararken işte bunları konu~uyorlar· 
dı. 

Pol Pot bu mezarlıkta kendisi· 
ne şimdiden bir kahır yaptırmı!· 

tı. arasıra, kendini ölüm fikrine 
alı,tırmak iç.in, gelip ziyaret eder· 
di. Pol fot, mo.likaneaini gezdiren 
bir şato sahibi gururile: 

- Mezarım, diyordu, havadar 
bir yerde .. Yaz geceleri her halde 
~urada Gomon palasta çalınan 
çalgıyı da duyabilirim .. Neş' eli bir 
mezar doğrus:ı. Akşamlan, cadde 
de dola!an sevdalılar, zannetmem 
ki, bizi rahatsız etsinler. 

İki dost "Henri Hein,, in me· 
zarına doğru yürüdüler. Pol Pot: 

- Heine, dedi, ~u aşk hikaye
sini anlatır. "Bir adam bir genç 
kızı sever. Bu genç kız bir başka· 
sım intihap eder.,, İşte bu kısacık 
hikaye, bütün a§k facialarının ter· 
kibidir. 

Kör, elini saatinin üzerinde 
gezdirerek: 

- Saat, dedi , dört oldu. 
- Neredeyse gelir. 
Filhakika, mezarlar arasından, 

gri bir tayör giyinmiş, §apkaaı ko· 
!unda matmazel :Ouman ilerliyor • 
du. Altın gibi saçları bir puddin
ge benziyordu. 

Pot onu arkadaşı ile tanı~tırdı 
ve Şuman sordu: 

- Mösyö, siz basübadelmevte 
inanır mısınız? 

Kör bir müddet düşündükten 
sonra cevap yerine o da ayni su· 
ali sordu: 

- Ya siz, matmazel, siz inanı· 
yor musunuz? 

Şuman cevap verdi : 
- Daha yirmi yaşındayım. 
Fakat gene kızın gözleri me· 

lankoli ile dolu idi. Halinde, ka
dere boyun eğmi~ bir mana vardı. 
Maamafih: 

- Ka derimizi, eledi, kendi 
yaptığımıza inanmak , bir piyano· 
lnnm tu~ lr: rma c.lckunduğumuz za
man ha~: l olan muzikiyi1 kendimi· 
zin ç aldığına inanrm\k ka.da•· :ıaf· 
rlillik olur. 

Bu felsefi sözleri söylerken bir 
gl.ıl fidr :unın yanmc.' an g~;iyordu. 
Çorabına bir diken battı . Genç 
kız, zarif bir hareketle ay~ğım kal 
dırdı. tükri.i.klecliği ı~arn:-ğ r 11.., u· 

cu ile !·n :ıb.:1 çora b·::-: b;ııtır-1:. 
Pol Pot ona ~akıyo;• c!u. ~~c.:ı-:1:. · 

zel Şumanın gözlerindeki meuek· 
şe gölgelere f.l"!ukabil larmızı bir 
Ptv:a br.öı va-dı G k b · 1 · ., · en~ ·ız u ış e 
me§gulken kör, genç ho.kime eli _ 
yordu ki: 

- Onun ba~lıca güzelliği her 
halde c::ncbi oluşundadır. Şunu 
dl\ unutma ki Hazreti Süleyman, 
Saha melikesinin güzelliğine kar 
· r k endini müdafaa edemedi. 

Matmazel Şuman yanlarına ge · 
lince, 

Pol P ot d edi ki: 
- Bu akşam iç.in kışlık camba-z 

ha neye cidclbı. iki bilet aldım. 
( Dcrnmı rnr) 

VAKiT 

Tarihi evrakı tasnif 
için komisyon· 

Daha yeni teşekkül 
etti, o zaman çıkarı
lan haber asılsızdır! 

Tarihi evrakın tasnifi için teş· 

kili kararlaştırılan komisyon reisi 
ve azalara tayin olunmuflar, ken
dilerine tebligat yapılmıştır. 

Komisyonun reisi muallim M. 
Cevdet bey, azaları da Kilisli 
Rifat ve sabık Elaziz valisi Miim· 
taz beylerdir. Komisyonun üç 
katibi vardır. Bunlardan birisi 
tarih muallimi binbaşı mütekait
lerinden Ziya beydir. 

Vılayet konağı arka11ndaki 
evrak hazinesinde bulunan kıy
metli vesi kaların tasnifile ite bat· 
lıyan komisyon, sırasıle Ayasofya 
camiiniu bir kısmında müze ida
resince sandıklar içerisinde mu· 
hafaza altına alıoan vesikalara 
ve Sultınahmet medresesinde 
bulu11an vesikaları da taslik ede
cektir. 

Bu suretle elden geçecek ev~ 
r;Jk, pek çok olduğundan, ko· 
misyonun çahşmasmm uzun müd· 
det süreceği anlaşılmaktadır. 

Bir akşam refikimiz, geçen 
ayın yirmi dokuzunda, tarihi 
evrakı tasnife memur komisyo
nun o tarihten . bir gün evvel, 
derhal ışe başlanmasına dair 
bir telgraf aldığını yazıyor, 

geçen ayın yirmi dokuzuncu 
günü için " komİ9yon bu gün 
calı~acak,, diyor, hatta çalışma 

progra~undan da babsed iyord u. 
Hu haber üzerine, v~ziyet et· 

rafında tahkikat yapmış ve o 
tarihte burada herıüz tasnif işile 
meçgul olmak üzere teşekkül 
etmiş bir komisyon bulunmadı· 
ğım öğrenmış. tasnif iş'nc he-
nüz başlanmaClığını, reis ve ata· 
lan seçildikten sonra, komisyo· 
nun teşekkül etmiş olacağını ve 
anca~ ondan ~onra toplanılarak 
yapılacak tasnif programına gö· 
re çalışalacağını bildirmiştik. 

eu akşam refıkimiz, dün 
bu haberi kaydederken, "Tari· 
hi evrakm tasnifine başlan· 
dığı haberi yalan değildir. 
Neden tekzip ediyorsunuz? işte 
tesinıler!,, dıyor ve '' bir kaç 
gün evvel ,, tarihi evratun niha· 
yet tasnaine başlandığı yazıl
dığı halde, o zaman bütün 
gazetelerin bu haber için " asıl· 
sızdır ,, dediklerini kaydediyor. 
Eu arada ~u satırlar da var: 
" Halbuki verdiğimiz haber, ta· 
mamen doğru id i. Yalnız bunu 
nasıl isbat etmelı? 

Hatırımıza b:snife memur he· 
yetin iş başında tir fotoğraf mı 

almak geldi. Fakat, maalesef 
htyet fotoğrafçımızı görür gör
mez mümana(lt elti. Sa!o .1 l\a· 
ranlıktı. Mümanaata rağmen bir 
enstantane yapmak kabil o:ma· 
dı, vazgeçtik, kapının bir l<öşe· 
s'nde nöbet bekledik, intizarımız 
mun sürmedi, bir hademe mah· 
ze ııdcne vrakı toplamış, bir ıepı;· 

t e ! · oymuş, yukarı çıluyorc!u , 

fo toı;rnfımızla bu Efendı yi ve 
heyetin içinde çalıştı~ı L>inayı 

lt'sbit ettik. 
Verdi ğimiz haberin doğıu'u · 

~unu resimle gösterdikten sonra 
şiındi de heyet hakkıııda taf.sılat 
verelim,, diyor! 

Fakat, Teşrinisaninin yirmi 
<'o rntunda neşro'.unan ve ertesi 
iÖn tekz'p edilen bir haberin 
doğru o'duğunu isbat için Ka· 
nunuevvelin yedisıne kadar bek· 
t:miye neden lüzum görülmüş 
tur? Mevzuu bahso'an, öyle "bir 
kaç gün evvel,, ki bir habere 
ait tekz'p c1eğildirl 

Bir bina ve elinde içi kağıt 
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Daday şenleniyor 
Zari'de bir köy mektebi yapıldı, 

kasab~ya elektrik geliyor 

Dadayın Zari ktiyUnde 

DADAY, (Hususi) - Kasta· 
monunun bu '§irin kazası son ay· 
lar içinde mühim umran faaliyet
lerine sahne olmuştur. Kaymakam 
Zarif bey Dadaya geldiği günden 
beri kaza dahilindeki köylerle ka· 
sabanın içinde çok faydalı işlerle 
uğra!maktadır. 

Bu işlerin batında, köy kanu· 
nunun tatbikatı ile köy yolları ve 
köy mektepleri gelmektedir. 

Şimdiye kadar pek bakımsız 
bir !ekilde kalan köylerde yollar 
da kısmen ikmal edilmittir. ilk 
baharda bütün yolların ikmal edi· 
Ieceği tahmin olunmaktadır. 

Zarif beyin en hayırlı eserle· 
rinden birisi de Zarı mıntakasm· 
daki köy mektebi olmuftur. 

Pınar başında uf ak bir oda içi· 
ne sıkıtan bu köy mektebi derenin 
kenarına çok asri bir fekilde ye· 
niden inşa edilmi§tir. Üç sınıfı; 
muallimleri için ayrıca çahfma ve 
ikamet daireleri olan bu mektep 
hakikaten çok güzeldir. Mektebin 

yapılan yenı mektep 

yanma da gene asri şekilde 
karakol binası yapılmıştır. M 
teple karakol bu ay ba§mda Y 
binalarına taşınmı~lardır. 

sabadaki yapılan itlere ıelin 
belediye reisi Fuat beyle gene 
rif beyin himmetleri sayeıill 
kasabada elektrik tesisatı yapıl 
ya başlanmıştır. Nihayet 15 I 
zarfında Dadayın medeniyet 
ğı ile nurlanacağı anlaıılmaktad 

Bunlardan ha§ka gene kaaa 
da bir de beton a.rme köprü 
pılını~ ve ikmal edilmiıtir. P 
rın içinde olan bu köprü kaıaW 
bira z daha güzelleştirmiştir. .J 

Dadayda en yeni yapılmak ~· 
tesebbüs edilen eserlerden b' 

~ . 
de belediye dairesidir. Bele , 
dairesinin en asri bir şekilde ;Slftf 
sı için yer hazırlanmıf, plaııl• 
yapılmış ve temelleri d ~ atıl.I, 

tır. D d k .. 1··1 . k bf~ a ay oy u erı ve asa 
lar bu yeni faaliyet eıerlerind 
çok memnundurlar. 
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Bes Devlet murahhası 
~ 

içtimaa devam ediyor 
Almanyanın ta'epleri: Müdafaa ordtı' 

sunun ıslahı, yani çoğaltılması ... 
. ' CENEVRE, 7 (A. A.) - M. , Von Ncurath'm şahsen arzu 1/-JI 

Ma. ~c,naldın riyaseti altınCla b~ş gibi konferanstaki mevkiine t'.ı·~ 
d ·.!vlct murahhaslarının yapmı§ ol• gclmiycceğini bilmek istem 
dul· l<ı;· ı .mükalcmeler ıaat 15 te:. dir. •" 19 a k:ıda.r devam etmi~tir. M. fon Neuraht, Alma ç• 

r·,luka leme usule dair cereyan j mctal ibatınt muhik ~~3tcr ._od•; 
, • L . B hh · d ·1 . ı lışmaktadır. Bunun 1cın de •Jil 

e Lm:~, . ı . e~ mura as, şım tt: .. . d'' 
hJ.!dc Norman Davis planının tet· faa ordusunun ıslahı ve bıt 
ldl<İ ı'ı i tehir hususunda mutabık ihdası istenilmektedir. 

11
u1e-

lmlmışlardır. . ~ M: ~eriot,. ~ransanın '~; ıc•: 
Bu !'lan malum olduğu veçhılc. lametının ternını huıuıund d.ı tel 

mılh!.:İif teslihatta yapılan tahdi· g~l~r~~ın yakın hir zam~;tir• 
d l • .. t k dd. bir mukavele • kıkı lu:zumundn ;ısrar etJ11 Jıt• a .n n.u e a 1m rııtl 

nam ~ye ithal edilmesi ve huk ·..ı lt Mumaileyh, noktai ıı:ı.za r•lı' 
mfö :.vı:.tı ve emnüselamet gibi me gil iz, A:-·crkan ve ltıı.tyıın rnSu 0 01' 

· tir u 
seleleri müzakere ve halletmek hu haslarına kabul ettirrnıf d ~ rniUel' 
susbrtnm daimi komisyona. hıra· tni nazar "bütün alska a in e· 

h d 1 . .. . .. la" rrıct ter11 ı.r 
kılınzı.11 ususun a ısrar etmekte . en musnvı emnuıc hukıJ" 

d . l b. . . d bilin ele 
ır . c en ır reJım a 

Murahhaslar, Almanyanm M. mü .. a.v.uından ib•rettir. """"'"'"""'"'.,,......... 
"''""ınftflt'frl o nur. lfllltlUI Ullf"llJU m 1111111111 Wlll H ltft 111 itli JltılUHIJll .lll'llllltııllılt 1111 lllttı 111utmtUllltlllllllllltn1UlllllHHllHUtU1llllHlfllkl k ti • udu f: "'" 

1 c'o'u ıeptl tn;ıyan bir adlı m Yaziyt>tin b;ı 1 a " t cekk" 
b da e., ·,. 

rtsmi alma '< için, bu kadar l::e', . raman t:enrz ura t Reı,. . · o~ u. , 
!emek mi lazımdı? ctmi' bir ko nısyon > • · e blf 

ır . ğildı. ış ,-
Ka ldı , ki tc l,z bin hemen ertesi ve a zalar. bcTı 0.~ rn1ri '}.9 tde" 

la n ı l mamışlı ayı 3 fıl1 11 
g :in, komisyon ı a za larının isim~c· 

rini yarıvumek, ver:ten h~ber i n 

c!oiru 'u ~unu ispat iç:n 1 afivdi . 

Her r cd~ ıı!t•, bunun ç ·n aradan 
bir hafta'ık bir zaman geçmesi 
tercih edilmiştir! 

t.k. iı tar ft 
rın s ın ' de ıe' ım eııııif 1 • 

, 1 d n ~onra i ..a· 
ynı ıan şev er e - •"' ı-

Nct ice i• ibarile; o t.arrı illSııltl~ 
. . efıklet b ,ı 

re bizim ve dıgcr 1 
• • . h• ~ 1 

bu refilıcimiz:n vcrdıg~rindcd1' 
tekzip etmiş olmamır, Y 
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Düztaban ile Bastıbacak devriilem seyahatinde 

Hindistanda Gergedan güreşi 
D·· 

Uztabanla Bastıbacağı tam- - Ne .. 
11311ın b'ıl · k s· · · G d ·· . mıyen yo tur. ırı ınce - erge an iureşı .• 

;,'' 
Q ... 

Uat•b'3n ile B•sbbacak 
••vrıııem seyahatinde 

~rı 1 b k .k. . . °''tl Pa a ayı ... ı ıncısa yusyu· ,•k tostoparlak kahkahacı o
~ \u iki abpap arkadaş devri 
~ ıeyahatine çıkmıtlardır. 

t{.ı ~•lıbacağm ne kadar '4 orkak 

1 llgunu bilirsiniz. Hele tokat-

~~ öyle korkar ki... Devri alem 
~ hnatinde Hind·standan ıeçer
I~ bir gün müth 'ı bir güreş 
d. •lbGt. Güreıin müthişi o~ur mu 

1Yece~ • • latı sınız. ıtt e Bastıbacak an-
Yor: 

- Azizim güı eşin müthişi olur 
'ı? Bu b' · b'ld·-· · Ç b ~ ızım ı ıgımız o an 

'~etle Salıhin güreşi deiil. . 
Pı dıstanın 9aroda şehrinde ya

llı~ iergedan güreşi.. Anladı-
8~1 gergedanların ... 

t•klt gün Baroda şehrinde ao
• 1•rda dolaııyorduk. Bir, va
~~ı., bir çığlık. 
~,' Nevar... Dedik... Fil güre4i 
~Gt ... Dediler. Güzel.. Gittik gör 

~,.k.. Ertesi gün sokakta bir 
tıaıc d aba .. 

' Ne var .. 

'" . '-lerıedan iÜreıı .. 

\ . 

Bizim Düztabanı aldımı bir 

titreme .. Bende de öyle .. 

Neyse gidelim mi gitmiyclim 

mi derken birer beygire bindik .. 

Haydi güreş yerine.. Neye bey

. gire bindiniz derseniz.. Ne olur 
· ne o'.maz. Birşey olursa çabuca

cık kaçalım diye.. Bir d~ mey
dana geldik ki ... 

iki büyüle kafes .. · içinde kos
kocaman iki gergedan. iki adam 

meydana geldi.. ı-liç korkmadan 
ellerindeki boyalarla kafesteki 

gergedanları boyamıya başladı

lar. Birisini a:msiyah boyadılar. 

Diğerini de kırmızıya boyadılar. 
Seyirciler iyice g&rsünler diye 

imiş. Sonra birden kapıları açtı

lar. iki gerıedan ortaya atılır 
atılmaz öyle çarpıttılar ki... Bir 

çok hizmetçiler de korkmadan 

bu hayvanlara kova kova su 
döküyor serinletiyorlardı. 

Bir saatten fazla süren güreş

ten sonra ıiyah gergedan yere 

yıkıldı. Kırmızı renkli gergedan 

bu hayvanın üzerine çıktı. T e

pindi, tepindi.. Garip sesler çı

kardı, 

Bu esnada Hintlileri görseydi

niz. Bağrıyorlar, çağnyorlar, çığ

lıklar koparıyorlardı. Nihayet 
hiımetçile"r gelCli. 

1 

Ellerinde bü

yük bir kutu vardı. Bu kutuyu 
açtılar. içinden büyük bir 

madalya çıkardılar. Gergedanın 
boynoıuna taktılar. 

Alkışlar yeri güğü inletirken 

biz oradan ayrıldık. Amma o 
gündenberi rüyamda her akşam 

gergedanları görüyorum. 

- Ya o gergedanlar orandan 
kurtulup kaçaalardı ... Bizi ayak
larının altına alıp çiğneselerdi .. 

Ya bizimle güreıe kalksalardı ... 

~·•t :'-1 '•2ıa suren gurefften sonra siyah gergedan yere yıkıldı 1 
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lld' 0 kendinize eğlence : 

1 brıt çöpü ile eğlenceler 
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.__ . 1 1 ......... .....-;;-.. .,~ -

~ 'ttb 1b~ 
,,~. rit ç.. 1 " ildt op erind~n tamam 200 

'
~li bttoryduncık yapılır. Size 16 

• • - t • b" e'-· gos erıye>rum. Ken-
t "1Ueri 200 e çıkarar-

sınız. Fakat dikkatli olunuz. 
Kibrit çöplerini ağzınıza sok-
mayınız .. 

Oyuna baılamadan evvel bir 
de kiğıt hazırlayınız. Orada 
şekilleri yaptıkça kağıt üstünde 
de bu şekillerin resimlerini ya
parsınız. Ba şekilleri yaptıktan 
ıonra resimlerini bize gönderir
seniz diğer arkada,larınızın da 
öğrenmesi için çocuk sayfasına 
bu resimleri baaırı:ı. 

VAKiT 

II ••th• 1 .iYt..U 1Ş • 
Resimde gördüğünüz facıa 

karşısında tüyleriniz ürperdi de
ğil mi? 

Büyük nehirdeki timsah biraz 
hava almak, dolaşıp eğlenmek 
için çayırların üstünde geziniyor. 
itte bu esnada müthiş bir facıa 
oluyor. Birdenbire korkunç bir 
boğa yılanı timsaha sarılıyor. iki 
vahşi hayvan arasında mücadele 
başlıyor. Nihayet bir avcı yeti
şiyor. Her ikisini de öldürüyor. 

Bu vak'a nerede oluyor bili
yor musunuz? Afrikada.. Hattı 
üstüvada.. Hayır filmlerin çekil
cHği sahnede.. Bu resimleri çe
ken de bir filim operatorudur. 

, 
Timsah ile Buga yllanının 

mUcadelesl 

Piposunu yakarak rahat rahat 
filimi çeviriyor. -Korkmuyor mu?
ne için korksun ... 

Çünkü timsah ta, yılan da 
cansızdır. Çioen gibi gözüken 
yer bir dekordur. Yılan bezden 
yapılmıştır. Timsah ise büsbütün 
uydurmadır. Mücadele de iki 
adam tarafından idare edilmek
tedir. Nasıl? bunu anlatan reji
sör: 

- Bunun nasıl yapıldığını 
söylersem sonra bize ne kalır ... 
diyor. 

Doğru sözler ; 

Hiçbir şey bilmiyen, bir şey 
bilmediğini de anlıyamaz. .. 

Neşeli insanlar çok çalışan 
insanlardır. 

)f. 

"Çalışacağım, çalışacağım,, di
yenlerin hepsi tenbellerdir. .. 

Konuşurl<en başka, düşünür· 
ken başka olma.. Ya konuştu· 
ğun gibi düşün. Ya düşündüğün 
gibi konuş. 

* Münakaşalarda iki tarafta hak-
lıdır. Eğer bir taraf haklı o'sa 
idi. Esasen münakaşa olmazdı ki .. 

Nedir bu senin elinden 
çektiOfm. BugUn gene muallim 
Beyden mektup geldi.Senden 
şlkiyet ediyor •• Yaph§ın yara
mazhklar1 anlatıyor •• 

- iftira .• Vallahi iftira baba• 
cıoım .. Bu zamandaki insan· 
ların ba-tan ba•• iftiracı ol· 
duklannı söyliyen siz delil· 
misiniz babacııım •• ... 

Sayıfa 9 

Mektep hayatı: 

Karacasu - Karacasu ilkmektepteki fakir çocuklarile şehit 
yavrularım himaye için bir himaye heyeti teşkil edilmiştir. Heyet 
birçok talebelerin yemelerini ve içmeleri ile giyinmelerini temin 
etmiştir. Mustafa 

nıı1Hııııu11ıııııtı1Humırlflf"hıhuıo~lllH11111111nııııH11ııııı1tffflllllh1ıı11111ııınımıı111nı111ıımııı"11111ıııl 

Güzel yazı müsabakası 
Karilerimiz arasında (Güzel yazı - Kaligrafi} müsabakası 

açıyoruz. 

- Kim en güzel yazı yazıyor ? 
Bu müsabakanın iki hafta daha müddeti vardır. Müsabaka

ya iştirak için kupon ve saıreye lüzum yoktur. 
Yalnız: • 
Güzel ye beyaz bir klğıda siyah mürekkep ile iki satır 

içinde şu cümleyi yazınız. "V 3kıt gazetesinin tertip ettiği güzel 
yazı müsabakasına ben de iştirak ediyorum.,, 

§ Gelen yazıları sırası ile gKzetemize basacağız. Yani her 
keı kendi yazııını gazetede görecek. imzasını da atarsa tabii 
iımi ile birlikte yazısı da gazeteye basılacak. 

- Derhal yazınızı gönderiniz. 
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Çocuk akı : E 6 .. 1 G" b"' k ~ 

Misafir var .. 

Küçük Aliye ile kardeti Meh
met ellerinde çantaları yorğun 
arğm mektepten geldiler. Kapıyı 
çalınca anneleri suratı bir karıı 
asık kapıyı açtı, ve gitti. 

Mehmet kardeti Aliyeye de-
di ki: 

- Evde misafir var. 
- Neden bildin? .• 
- Görmüyor musun annemin 

suratı ne kadar asık! .• 

GUzel yer •• 

Mehmet ile Fatma bir gün 
kırlarda geziyorlardı. Yoruldular. 
Bir dere kenarında oturmak iı

tediler... Mehmet, etrafı biraz 
daha gezdikten sonra kardeşine 
seslendi: 

- Fatma gel, gel... Burası 
çok güzel.. 

Fatma gelince ne görsün, mil
yonlarca sivri sinek.. Kardeşini 
de mahcup etmek istemedi : 

- Burası hakikaten çok gü
zel.. Mehmet.. Bak milyonlarca 
sivrisinek bile bu güzel yerleri 
\< eşfetmişler de buraya gelip 
toplanmıtlar .. 

~ uze ve ur uz çocu ~ 
~•t111)lttflftmum:ımıu11111ut mmurmnıaınnallW1M.ut~•nıı 1111 uıwt:il 

~ ~ 

Gı'izel 

(1e gı'irbı'iz 

ÇOCll k 111 ıİ· 
sa bakası 

bitti. 
Gelen 

resirn lcı i 
:'\lTQS2 zl (J 

bası yoı 11::; 

Beyazıt-Sevgi H. °"' * 
ııınımmnnınııınnuıınnnımınıııııııınıınıııımnıııııııııııınııınuıımıınııı1ııııı 'Ilı ur.~ 

Zamane çocuğu 

Annesi ktıçük Mebmede çok 
kızmıştı. Nihayet: 

- Mehmet •. Dedi. Alimallah 
bu akşam babana bu yaptıkla· 
rını birer birer söyliyeceğim. O 
zaman sen görürsün .. 

Mehmet bu sözlere şöyle ce· 
vap verdi: w. 

- Zaten siz kadın degıl mı
siniz. Ağzınızda bakla bile ıs
lanmaz.. Hemen dedi kodu ya
parsınız .. 

, .............................................................................................................. . 
~ Veni bilmecemiz i . . . .......................................................... ·-·················································· 

·Her hafta 150 kariimize hediye veriyoruz 

1 

Her pazartesi günü bilmecede kazanan talililerin 

isimlerini okuyunuz. ----------J 
Bu haftaki bilmecemiz hecelerden bır cümle teşkilidir. 
nuz - su - mu - yor - ni - vi - se - çin - i - ğı • dı - laş - yak -

1i • ti · ta - şı - ba - yıl. 
Doğru halledenlerden iki kişiye kol saati, 3 kişiye mürek

kepli kalem, 25 kişiye birer kutu pisküvi, 25 kişiye birer paket 
çikolata, 25 kişiye kitap, 70 kişiye de muhtelif hediyeler vere
ceğiz. 

§ Bu bilmecede kazananların isimlerini dört hafta sonra ilan 
edeceğiz. 

§ Bilmecede kazananların hediyeleri her perşembe günü 
idarchanemiıde verilmektedir. 

§ Bilmecenin hal varakalarına isimlerinizi, adreslerinizi oku· 
naklı yazınız. 

§ Bilmeceleri doğrudan doğruya [Bilmece memurluğuna} 
gönderiniz. 
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çıkan makalesi Kan do kul 

1 
rıtma, ve beni burada bekle •. 

Ji. Ji. :(. 

Doatum Kadri, o gün çok ke
derli idi. Kadri "Zincir bent a
dam,, gazeteıinde hikayeler ya· 
zar. Bu çocuğun yazıları oldukça 
iyidir de. 

- Ne var, dedim, Kadri?. Diş
lerini bıçak açmıyor?. 

Tahrir müdürünü görebilir mi
. ? 
yım .. 

- Bendenizim efendim bir 
emriniz mi var?. 

Konservatuvar mütehassısı Istanbul, 
Türkler ve san'at hakkında 

- Bırak Allahmı seversen, çıl· 
dıracağım .• Deli olacağııı:n.. T ah· 
rir müdürü ile aramız açık, mu· 
hakkak beni atlatmak istiyor. 

. "Zincir Bent Adam,, gazetesi
nın tahrir müdürü ile karfı kartı • 
ya oturuyorum .. 

ne düşünüyor ? 

...- Neden?. 

- Geçen gün biraz atııtık .•. 
Şimdi "hikayelerin kötü, artık ya· 
zamıyorsun !,, diye ıöylenip duru· 
yor .• 

- Brak söylensin, ne çıkar?. 
- Ne mi çıkar?. Arkadatlar· 

dan bir!s~ne "tanıdığın bir hikaye 
muharrırı varsa gönder dem·ı .. 
N ,, :-••• 

e çıkan var mı? .. Bana bir ıade 
kahve! .. 

Kadri, dönüp sordu: 

- Efendim, bendeniz Pariste 
dört ıene tahıil ettim, ve orada 
"Candide,, gazetesinde Abdullah 
müstear iımi altında bir çok hika
yeler netrettim. 

Tahrir müdürü hayran gözlerle 
bakarak: 

- Ya, dedi, ıiz misiniz?. Bir 
çok hikayelerinizi okudum.. Bir 
kahve emreder misiniz efendim .. 

- T e,ekkür ederim, efendim, 
demin "lıtikhal,, başmuharriri ile 
beraberdim, iki kahve içtim. Ağ

zım zehir gibi ... 
"İstikbal,, gazetesi, "Zincir 

Konservatuvarm daha mükem
mel bir hale getirilmesi, 'fürki
yede musikinin inkişafı yo'.unda 
tetkikat yapmak üzt:re lstanbula 
gelen Avusturvalı mütahassıs 

profesör doktor Jozef Marks, ra
porunu verdi, memleketine dön
dü. Bir miiddct sonra tekrar ge· 
lerek, işaret ettiği esıısl 1tr daire
sinde yapılacak şeyleri gözden 
geçirecek ... 

Mutahassıs, fstanbul seyahatin
de edindiği intibaları Avustur-

- Bir de sen içer misin?. iki 
tane olsun!.. 

Kahveci kaJı.veleri getirene ka
dar sustuk .. 

- Bugünlerde vaziyetim de kö
t '' b k 

Bent Adam,, gazetsinin rakibi i
di. Tahrir müdürü hemen kuşku· 1 

lanmıştı. Ben aldırmadan devam 
ettim. 

yanın en tanınmış gazeteJerinden · 
biri olan 11Noye 4 Viner Jurnal,, a 
iki makale halinde yazılmıştır. 
Çok dikkate değer noktaları olan 
bu iki makalenin başlıca lusım· 
larını iktibas ediyoruz. 

Yapılacak ıeyler 

u, aş a yazacak yer de yok .. 
Hem bir başka bela da var başı· 
mızda!.. 

- Gün geçmiyor ki • gazeteye 
bir sürü hikaye gelmesin. Önüne 
gelen bir şeyler karalıyor, gönde
riyor. Hepsi de heveskar "hikaye· 
ınin lutfen gazetenize derci.. Üc· 
ret istemem,, diye de ay -
rıca birer mektup ilave e• 
diyorlar. Sonunda da "eğer 
beğenirseniz, gazetenize munta • 
zaman hikayeler de yazarım.,, di
ye bir haşiye .. Ne de çok muharrir 
heveskarı varını§ yarabbi! Bere
ket versin, gelen bikiyeleri" !UJ1• 
larr bir oku bakalım, naııl ıey
ler?,, diye hep bana veriyorlar, 
hen de sepete atıyorum •.• _, . . ... 

- Efendim, ştmdi artık memle· 
kete döndüm. Niyetim burada da 
hikayelerimi neşre devam etmek .. 

- "Zincir Bent Adam,, hikaye
lerinizi almakla çok bahtiyar ola
cak Beyefendi ... 

- Yalnız "İstikbal,, gazetesi 
de istiyor ... Nasıl yapsak?. 

Tahrir müdürü benden bir ıa· 
niye müsaade alarak gitti, beş da· 
kika sonra dönerek: 

- Beyefendi, dedi, b~muhar -
rirle görü,tüm, gazetemiz arzu et· 
tiğiniz fedakarlığı yapmağa ha -
zırdır. Hem ne iyi tesadüf .. Bizim 
hiki.y~imiz de arbk yazmamağa 
karar vermiıti •. 

- O halde peki, size bugünlük 
bir hikaye vereyim de, yarın gö -
rüşürüz .. ,. . "' 

. -, Birer kahve daha ıçer mı· Kadri, meseleyi anlayınca kah· 
yız · · kahalarla güldü. Ertesi gün buluş-

- Ben içmem, ıen istersen.. mak üzere ayrıldık. 
- Ben de içmiyeyim .• Zaten ıi- Ayni kahvede ger.e buluttuk .. 

nirliyi.m Fak t l . . l K d d " a nası sınır enmez- a ri gülüyor u: 
ıin karde~? · Bu heveıkarlar dü ·- - Nasıl oldu Kadri, anlat ba-
!Ünmiyorlar ki nıuh . ı·k d b" 

l k 
arrır ı e ır kalım?. 

mes e ·tir ve bu nı l kt . T es e en geçı· ahrir müdürü, benim verdi -
nenler var •• Ta.saVVu lA 
b 'd . r et, mese a, ğim hikayeyi Abdullah imza:sile 

en g1 eyı1'J.l beled" . . 
' ıye reısıne çı • nefretmit ve Kadriye: 

kayım "beyefendi be d . f h 
riyen zabıte.i .,;lediyen enız 1 aw - - Gördünmü?. Demi,ti, hikaye 

. memur ugu böyle olur .. 
yaparım,, d1ye iş alayn- h 

. : .... , ya ut Kadri hakikati ve benim oyna-
tramvay tırketınde bedavadan dığım oyunu kendisine anlatınca 
kontröllük istiyeyim, naııl' ol ? 
B d l · . ur • · · kızmıı, ıonra inanınaımıflı. 

u a am arın ışı gücü yok mu Kadri: 
sanki de durmadan hikaye yazı-

l ? - Gel, dedi, seni bekliyor, Sen yor ar .. 
de ıöylede bari inansın .• 

- Haklısın. Amma ne yapar. 
Gittik. Tahrir müdürü, hakikati 

ıın yavrum. Dünyada böyle adam. L 

J uenim de ağzımdan ög~ ren ince, ar· 
lar çok! mzam gazetede çıkıın k 

tı. Kadri ile barışmaktan bqka diye... b 
S .. k... ır Çare göremedi. Zaten fena bir 

u ut... ç.oc k d d 
Zavallı Kadri.. Kendisini yalnız u a. eğildi. Bu suretle, dos-

t~m Kadrinin hikayeleri, küçük 
muhe.rrirlig~ e verebilmek için ikı" b ır ovnnuml "Z" . B ı d J• ~ m~ ~ A-mektcptcKi muallimliğinden iıtifa d am,, a. çıkmakta devam etti. • 
etmişti. Şimdi yegane ekmek para l'••••••ınmlllllllıııımıı--
sı da t ehlikeye girmişti. Kendisine . -.ııı1t1ntMıınınıwımınııınııııııuuı ıınuıııııımı• 

Betıktaş icra Dairesinpen: Bir 
ne kadar yardım etmek isterdim? borçtan dolayı mahcuz ve açık 
Fakat ... Fakat aklıma bir şey geli- arth.rma suretile paraya çevril
yor, evet .. Hakikaten güzel bir fi- mes~n~ karar verilen bir kahve 
kir .• Hem pek hoş... motoru ma kayış, bir demir ka-

- Kadri. tsa, a~h ~··~noz, bir sa·1 pirinç 
era~ı, yırmı kıye bulgur, camlı 

- Ne var?. ' tezgah, muhtelif cins konserve 
- Hemen bir hikaye yaz.. elektrik ampulleri zeytin yağ; 
- Ne yapacaksın?. kaplarının tellaliye rusumu ve 
- Sana ne, yaz. ihale pulu müşterisisine ait ol· 
- Hazır yazılmış var, olmaz mak üzere 18· l 2·932 tarihine 

mı?. müsadif pazar günü saat 13-15 
raddelerinde Ortaköyde uncu 

- Olur, ver bana... k v d 14 16 N J d"'kk so agın a , o. u u lo 
- Veremem .. Gazeteye götüre· önünde bulunacak memura talip 

ceğim.. olanlano müracaatları ilin olu-
- Yer canım •• Üıt tarafına ka- nur. (5783> 

Profesör, lstanbul seyahati in· 
tibalarına ait birinci makalesine 
şu satırlarla başlıyor: 

"Türk hükümetinin daveti üze
rine, musiki bayatını tetkik et
mek ve faydali teklifıerde bu
lunmak maksadile lstanbula git
tim. Konservatuvar, orkestro, ti
yatro ve bilk ır.usıkisinin zama
na uygun bir milli san'at hazır· 
lamak için, münasebet ve irti
batlarmm esaslı surette temin 
ve tanzimi isteniliyor. Yeni bir 
konservatuvar binası yapılacaktır. 
Müessesenin nizamnamesi, Ana
dolunun sihirli nağmelerı gibi 
Avrupa musiki ve san'atini de 
gözetmeyi istihdaf ediyor. Bu 
inkişaf sahasındaki temel atma 
ışıne iştirak etmiş olmak, cidden 
zevk verici bir vazifedir. Hüku
met, san'atkarlar, memleketin 
münevver muhiti, inkişafı sabır· 

. sızlıkla bek1iyor. Gazi, geçenler
de Türk san' atları tam bir inkişafa 
erişmeden, l~ültür inkı labının ta
mamlanmış sayılamıyacağanı söy
lemiştir. Bu sözlerden bana 
bahseden lstanbul v·alisi, ilfıve 
etti: uve Gazi, asla yanılmaz. 11 

Istanbul yolunda 

Dr. Jozef Marks, Viyanadan 
haraketle lstanbula gdinceye 
({adar yolda gördüklerin ı , Boda
peşteden, Belgrattan, Sof yadan 
aldığı intibalara ve seyehatının 
bu losmında uğradığı bazı güç· 
lükleri kaydettıktcn sonra, lstan
bula na s ıl yaklaştığını anlatıy or: 

"Dağlar, ovalar, bana meçhul 
istasyonlar, sonra gene dağ, al· 
çacık çalılar l a kaplı toprak ..•• 
Tren, ilerliyor. lstanbula yalda· 
şıyoruz. Hemen hemen küçücük 
birer şehir olan bazı yerlerin 
ufacılc is ! asroııları..... demiryolu, 
artık meyilleniyor, yava ş yavaş 

denize doğru iniyor. i lk l~öy, 
göz önünde açılıyor. Bir orta 
Avrupalı için bu m:ınzara, ne 
kadar cazip! 

Deniz havası göğse do'uyor, 
bava, kilometreden kilometreye 
ılıklaşıyor. Mes'ut ve biraz yor· 
gunca, başımı pencereye davı· 
yorum. Zarif ahşap köşkler, dar 
sokaklar, harap binalar, gene 
dar ve bazı yerleri ec'ş, bücüş 
sokaklar süratle geçişten çabu· 
cak gözden kaçıyor. 13iıans abi
deleri.... ve nihayet deniz kena 
rındaki şehri ilk defa görmüş .... 

Belki inıanların şimdıye ka· 

dar fethettikleri şehirlerin, en 
müstesna mevkide o 'am .•.• Bir· 
kaç dakika sonra gürül, gürül 
gara giriyoruz." 

Sirkeci garından Beyoğluna 

Protesör, garda kendisini se· 
vimli insanların karşıladıklarını, 

bu arada Ekrem Besim beyin, 
valinin selamını bildirdiğini, bun
dan başka konservatuvar müdürü 
Yusuf Zıya beyin, katibinin, üç 
1 ürk talebenin ve şimdi lstan
bulda çalışaıg genç bir Avustur
yalı piyanistin butunduğunu 

kaydediyor. 
Avusturya akademisinde mu· 

vaffakiyetle imtihan verdikten 
sonra lstanbul konservatuvarında 
muallim olan ve aynı zamanda 
bir otomobil edinmek bahtiyar
lığına nail olan genç bir Türk 
bestekarı, beni ineceğim otelin 
bulunduğu Beyoğluna çıkardı.,, 

Diyerek, şöyle otomobille ge
çişte bile lstanbulun kendisini • 
hayran bıraktığını ifade ~· ollu 

intibalarını lesbite devam ediyor. 
"Sokaklarda her sahada muh· 

telif tarzlar, muhtelif simaJar 
kaynaşıyor. Hariku:ade camiler, 
Roma abideleri , bahçeler, sa
raylar, bir Müslüman mezarlığı, 
ahşap binalar, altın yaldızlı ka· 
pılar ve şimdiye kadar görülen
lerin hepsini unulturan deniz 
manzarası .. Vene<fiğin esrarlı 
sokakları, Romanın romantik ha
rabeleri , Palermonun ekzotik 
hususiyeti.. Hunların hepsi, faz
lasıle lstanbulda toplanmış! 

Geniş, modern bir köprü üze· 
rinden denizi geç yoruz. Şehrin 
Beyoğlu tarafı, tamamile Avru
pa şehrini hatırlatıyor. lstanbul
da şarkın tesiri, ekzotik bir çi
çegın baş döndiirücü kokusu 
gibi içe do'uyor ve insan, alış

kın olmadığı şekiJler ve renkler 
arasında sarhoş o~uyor. Adım 
başında bir karşılaştığı yeni yeni 
şeylere coyamıyor, heyecanlanı

yor, büyülenıyor ! 

Beyoğlunda bir gece 

Caddede gece vakti dolaşır· 
ken de, kalabalık, hususiyeti ile 
insam cez >ediyor. Binlerce insan 
bir arada,.. sıra ııra otomobil
ler...... Çoğu dar yan sokaklara 
sapıldı mı, ru u esrarlı bir teh
rin sihri sarıyor. Bir meyhane· 
den Şarklıların bize yabancı Ş3r· 
l<ıları işi tilİ)'O:", gö geler dört 
bir taraftan kayıyor, her şey 
acaip bir muamma hissini veri-
yo:-. " 

Eundan sonra, tekrar aydınlık 
cadde~e çıkarak bir dükkandan 
"Noyes Viner Jurnal" satın al· 
dığını ve ga1eteyi açınca pek 
yakm dostu Otto Kön'gin ö ü· 
münü öğrEnip buna bir türlü 
inanamadığını yazan profe-
~ör,_ bu. dostunun, Vilôgans 
ısmındekı ba~ka bir dos•u ö.dü
ğü zaınan kendisine " Metin ol, 
':1arks! Hayat, böyledir: Kıymet
lı me,•cudiyetler erl<en ölür ve 
mahrumiyetlerini hissetmiyecek
lerimi7, kalır ,, dediğ"ne işaretle, 
" Hııızin bir teselli ! ,, diyor. 

Konservatuvarda ..• 

Sonra babsı, gene konserva· 

Ameleden bir 
yaralılar da 11 
A1'l~ft , 7 (A. A.) -- M 

korpc.rDsyonların birkaç 
bc: ~ı dev~m etmekte olaı' 
dün şid::!etlenıniştir. Gre" 
zabıta kuvvetleri arasında 
df-me olmuştur. Grcvdler, 
lii~c:r tarafından sevkoluııaıı 

vaylar üzerine ate§ açmışlar 
F.mn:yeti umumiy~ müdü 

mayişçi!ere karşı havaya ıil 
tıimasmı emretmiştir. 

Bir<;ok yaralı vard1, 
amele ölmüştür. 

M. Çaldaris işe başlanıl 
emretmi~ ve hilafında hare 
d<! ı a~eleye yol verileceğiıt 
d;rmiş!ir. 

Dahiliye nazırı, bir kolll 
hareketin!n mevzuu bahsoldU 
ve hu!nlmetin bu hareketi fİ 
le tenkil edeceğini söylemitlİI' 

Kurumuş ağaçl 
keslllyor 

Şehrin muhtelif semti 
caddeler üzerinde bulunan ~ 
mu'l ağaçların kesilmesine 
vam edilmektedir. Kesildi' 
bu ayın nihayetine kadar -~ 
lecek, şubattan itibaren bf& 
ra yeni fidanlar dikilecektif 
danların bir kısmı hariçte~.iı' 
nacağı gibi bir kısmı da b'
ye bahçelerinden tedarik 
cektir. 

Kadınlar arasındl ., 
Beyoğluoda Omer Avoı 

hallesinde oturau Neriman 
nım komşusu Nedime b•~ 
sokağa süprüntü atmak Y f 
den kavga etmişler, Nedillle ~ 
nımla oğlu Mustafa Neri112•;. 
mmı fena bal de döğmOfler ~ 

-ıaı111111111111ım ıııımmıınnım .. 11naı-11 __ ........, 

tuvara getiren Dr. Jozef ıt 
şöyJe devam ediyor: ~ 

" Yeni konservatuvar ,~ 
yapılacak. Eskisi, büyük, ~ti 
bir lrnnakhr. l<.onservet~ 
yüz kadar talebesi için ~~· 
tür. Bu işe elverışli db 
Burada Türkler, Ermeniler bşf 
lar, Bulgarlar ve bu ara '~ 
ka bazı milJetlere mensu f:.t,t• 
ler, Betoveolerini öğr 
Türklerin musikiye olan 
çok yüksektir. Çalışma 
ıunda yorgunluk bilm~' 
bırlıdırlar. ,.ti' ,t 
Şu saatte, derslerin ~ 

manıdır. Konservatuvar b ~ 
bir odasındayım. r-:,"ı"' 
dışarıya bakıyorum. t1ed'ı' 
muhteşem bir cami var• · ıe 171 

yamnda eğrilmiş taşl•'1 
01 1 

l k D · 5uJtıOI /. mezar ı • .• evrıo "kterİ Y. 
yakın olanların gömüldu biri" 

unda :J 
Aşağıda ders salon I( .. ıtOrle'' 
pivanoya dokunuyor. u 0e~( 
b. 'b' J .1 t 1 baıaP .,r 
ırı ır erı e emas • şu Ol~ı 

dar garip o 'uyor. Ac.abBs hıll ~ 
• 1 8 ô" teşem binanın ban•• ' d .. ? · 

:ı •• 0 0r u beıtesi için ne d"şu 1 ba 1 d kadın ar, Jr 
\1 ezirler ve göz e . hisse" 
nağmeler işitselerdı, ne (ı' 
!erdi ? , t baııl' t 

Ebedi sao'at t san a ' yrılı~tı 
. · ibi 8 d'' nm ıannettıklerı g çtıkçe ,. 

göstermez. Asırlar ge yoi ~ 
• • 1 1 Oaiıııa a u•·e~ ha ıyı an aşı ır. rO .. ,., 
. - · . insanları, et,,, 

yeyı gozetır · di'1e 
melliğinin eo asil vec pJ 
tirmek ! .. ,,ttf" 

(2ncl makale yarınkJ •• 
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~'ocuıc, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik ya) lı, beyaz lake 'e =nııhtelit renk
lerde karyolalar hastane amelivat odaları malzemeleri ucuz fiatla satılır. ller türlü 
ölçüye 'öre sipari ş dahi kab~I edılir. Fabrikada \'e !';minönü, .sellnlk Bon .. 

mar,esl ve Yerli Mallar Pazlr1nda da aynı fıatla ~atıl ır 

Deniz Levazım Satına ima 
Komisyonundan: 

1000 Ton LaTemarin kömürü: Kapıla zarfla 24 Birinci Kanun 
932 cumartesi günü aaat 14 te. 

67 Kalem ccıayı tıbbiye: Açık münakasa 24 Birinci Kanun 
932 cumarteai günU saat 15,5 ta. 

iımir Müstahkem Mevki Deniz K. ihtiyacı için yukarda mik
tarı ya:ııh kömür ve cezayı tıbbiyenin h.iZllarmdaki gDn ve s~
•tlerde münakasalan yapılacağından ıartnamelerini görmek istı
Yenlerin her gün ve vermeğe talip olanların mil?akasa gün .. ve 
••atlerinde Kaaımpııada Dz. Lv. 11bnalma komısyonuna mura· 
cıalları. (6294) 

. Kadı köyünde Acı bademde 
Çıfle cevizlerde alay bey zade 

~•ci beyin kötkünde mukim 
ık~n ikametgahı meçhul bulunan 
li•di beye: 

l<•dıköy icra memurluğundan: 
li6ıeyin bey ude Mustafa Ef .
)e olan 799 lira elli dokuı ku· 
tııı tesviyesine da.veli mütezam· 

Sirkecide Karadcniı anbarın
da Ismail Emcet B. ve Tabtıka· 
lede Rüstempaıada 107 numara
da Ahmet uıta, ve Tabtakalede 
Uıunçarıı 299 numarada Yakup 

uıtaya: 

lstanbul 6 inci icra memurlu
ğundan: Tilrkiye it Bankasının 
zimmetinizde matlubu bulunan 
"175., liranın ma masarif ve üc

Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
DoğUm ve l<adm haatalıkları mütehassısı 
:Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, lstlklll caddesi :-lo. 1ü3 

(Opera sineması kar§ısı) 
Tel. 1960 - 4,2221 

Doktor 

A. Horhorunl 
Beyoğlu mektep 5okağındaki mu

ayenehar.csinl temamen kapamıştır. 

Eminönünde Valde kıraathanes i ya· 
nındaki mu:ı.yınchanesinde hastalarını 
sabahtan ak,ama kadar bizzat ıeda\ i 
eder. Telefon: 24131 

Doktor 

Aristldi 
lduayenehıı.ncsi: Emlnl>nünde 

Han UçüncU }{at numara 8 

Doktor 

Emin Şllkril 
Dahlll hastalıklar mUtehaaaıaı 

lıtanbuı Sultanmahmut tUrbcsf, Babı· 
au cadde!!, No. ıo. Telefon muayenelıa· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3120 
"Her gün öğleden sonra eaat 14-18., 

Uroıoı ·Operatör doktor 
Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

haatalıklan mUtehaamı 

Muayenehane: Türbe, :Mahmudiye cad· 
deat. No. ıo. Telefon 22622 \an g6nderilen icra emrinin ika

~tgihınızın meçbuliycti ha1ebi- reti vekilet ve protesto masra- ·• --------------• 
file birlikte haciz yolile tahsili Doktor lcbliğ olunamamasına ve ili· 

terı tebliğat ifasına karar vcriJ
'tıine binaen t.rihi illndan iti-

hakkında vaki 931-6325 numa· Hafız Cemal 

btrcn otuz sekiz ıün zarfında 
9lt.2918 doıya numaraıile bil
'-'tlracıa l\anuni bir itiraz der· 
'-'tYan edilmediği takdirde gı
Yabnu~a icra takibine devam 
edilec ~· il.. crı malum olmak üzere 

111 olunur. (5777) 

.._________-~------------------~~ 

rah takip talebi üzerine tarafı· 
nıza gönderilen ödeme emirleri

ne verilen meıruhatta ikametgi
hınızın meçbuliyetine binaen ila-

nen tebligat ifasına karar veril
miıtir. Tarihi ilindan itibaren 
bir ay zarfında borcunuzu öde
meniz ve borcun tamamına veya 
bir kısmına yahut alacaklının 
takip talebine bir itirazınız varsa 
yine bu müddet zarfında ş!tahen 
veya tahriren bildirmeniz ve bor 

cun bir kısmına itiraz ettiiiniz 
hılde o kısm1n cihet Ye mikta
rını açıkaca göstermeniz lazım· 

dır. Akıi takdirde itiraz edilme· 
miş sayılacağı ve borcu tediye 
veya itiraz etmediğiniz takdirde 
yine bu müddet zarfında icra ve 
lflis kanununun 74 düncü mad
desi mucibince mal beyanında 
bulunmazsanız hapisle taıyik 

o'.unacağınız ve hakikate muhalif 
beyanda bu!unursanız hapisle 
ccıalandırılacağınız ve borcu 
öd,mcz Yeya itiraz eylemeıseniz 
hakkınızda gıyaben cebri icraya 
devam o!unacaiı ödeme emri 

makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. (5784) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
l~u keşi<lede : üyük ikraıniye 

S O. O O O L1radzc 
Piyango şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin etmittir. 

R1rsatı KaÇzrrnayznzz 
iştirak 

Kiralık Kagir hane ve dükkan 
3Q Seıiktıı Akaratı Vakfiye idaresinden: B~ıiktaıta Akaretlerde 
<!Qk~~ ttıUk~.rrer 30 numaralı haneler bi~." ~ene 11: 1,25 numaralı 
d,u rı~ar uçer aene 35, 34 numaralı dukkanlar bırer sene müd
tllrı~ lcıraya verileceğinden Teşrinisaninin yirmi yedinci pazar 
l'ıli rıdcn itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. 
•tkt. olanların ve malumat almak istiycnlcrin Kinunuevvelin on 
tı"'-'ııncj P•ıarteai glinü saat on üçe kadar mahalli mukürda 54 
den ~ada Mütevelli dairesine ve yevmi mczkurun saat on ~çün
'!ataai": be_~ine kadar lılanbul Evl<af müdiriyetiode idare eneli· 

llai.iracaat etmeleri. (6246) 

Da.bili hastalıklar m üteharns1 
Divanyolu .No. 118 Telefon: 222398 

Doktor 

Kapik yan 
ı\luaycnehancsi : Sirkeci !\luradiye 
caddesi l'o. 26 Tel. - 21077 lstanbul 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
Jclrar yolları bastalıklan mlltchaaaıaı 

Emınanu (Sabık Karakq) hanına 
nakletmiştir. Cumadan maada her gün 

hutalarmı kabul ve tedavi eder. 

G6z hekimi doktor 

SUleyman ŞiikrU 
Birinci sınıf mütehassıs 

BabıAli (Ankara caddesi Numara 60ı 

oı, doktoru 

Zeki Halit 
Muayenehanesi: Kadıköy Altıyot ağzı 

Dlf tabibi 

Zeki Nuri 
HergUn ha•ta kabul edilir. 

Her nevi dl' rahatsısh(jı te
davi olunur. Muayenehane: 
OakUdar Ahçıb••• Mektep 
sokak No. 50 

Doktor beylerin nazarı 
dikkatine 

Doktor Samoil Binbanasta Efendinin 
vefatı hascbile Kadıköy Yeldeğirmeni ka
rakol ~okağında c:dde üstündeki 37 nıı· 
maralı sekiz senelik ve her bir levazım ı 
ikmal edilm iş biıi bekleme dığeri mua· 
yene odası olmak üzere iki odalı mua
yenehanesi kiraya verilecektir ,\ı zu eden-
lerin aynı adrese müracaatları (56451 

lstanbul birinci iflas memur
luğundao: lstanbulda Balıkpaza
rında 139· 49 No. da icrayi tica
ret ederken iflasına karar verilen 
Hristaki Hacı Yüsif ve lliya 
Makropolo kollektif şirketi ma
sasına müracaat ve kaydettirilen 
alacaklar tetkik edilmiş ve tan· 
ıim olunan sıra defteri icap 
edenlere tebliğ ve aslı ifJas ida· 
resi tarafından mcmuriyetimize 
tevdi edilmiştir. !kinci alacaklı· 
lar topLmmıssı mahıhalin 29uncu 
puşembe günü saat 15 te vu
kubulacaktır. Alacakları tama· 
men veya kı;men kabul cdılen 
alacaklılrm yevm ve vakti mez· 
kürde Su'.tanahmet'tc Adliye 
sarayında ikinci katta va\ci iflas 
daireıi toplanma salonund;ı hazır 
bulunmaları ilin olunur. (5 787} 

Sayıfa 11 

I 

Türk 

Terinin en 

büyük vazil esi 

nedir 

Çocuklarını Tutuinlu v 
8 

Muktesit 

Ohalde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

Bir 

SEVRISEFAIN 
,\lcrkezl iıfaresı C:al:ıta L;öprulı:ış ı il 2fı:.?J 

; u c A, !'lrt.:ecı l'ı1uhürd:ır zade ilan 2264( 

Trabzon Postası 
(Cumhuriyet) ~~ 
rınci p saat 18 d~ 

Kanun azar Galata rıh-
tımından kalkar. (6476) 

Kadıköyünden saat 8,05 de 
hareket eden vapur 12 12-932 
pazartesi gününden itibaren 
8 de kalkacaktır. (6477) 

: :: : ::: : ::: : :: : :: : :: : :: : : : : : :: : :: : :: : :: : :: : : : : :: : :: : : : : : :: : ~ .. .. 

11~~1111iı 
ti KARADENiZ POSTASI lll 
il SAMSUN ;;1 

ı vapuru p mb H· 
8 Ki.evvel erşe e H 

1 k s· k ··d ı ·· 1 günü a şamı ır ccı en ıare- H 
1 ketle ( Zonguldak, lnebolu, g 

il Samsun, Ordu, Giresun, ~rab ~~ I 

1 
zon, Siirmenc ve Rize ) ye g 

=ı azimet ve a\•det edecek tir. ~ : 
1 :: . 
.ı 1 fazla l<:ıfsilat ı çin S:rkec ı :: 
jj: Y clkenci Hanındaki acenla ı· il 
I İİ ~ına mlirC'caat. Tel: 21515 ll 
ı h :: 
1 :.:::::::nu ::: :ı:::::ı:::::~:::::::::::::ızı:::::: :: : :::::: 

Alınız 

fstanbul lkinci 1cra Memurlu· 
ğundcın: Mahcuz ve paraya çev· 
rilmesi mukarrar (200) sandal}a 
J 1-12-932 tarihine müsadif pı · 
zar günü saat 12 den itibare1 
Taksim stadyom ittisalinde }. 
No. lu Moiz efendinin gazinosur.• 
da birinci açık arttırma ile sa~ 
tılacağından taliplerin mahallinde 
memuruna müracaatları ilin O· 

Junur. (8778) 

Is tan bul ikinci icra memur !u
ğundan: Bir borçtan dolayı mah
cuz ve satılması rrukarrer bir 
adet kebir çini soba ve boru 
14-12-932 tarihine müsadif Çar
~amba günii saat 16-17 de Şiş· 
lide Ha!as1nir Gazi caddesinde 
232 No. lu hane önünde ikinci .. 
açık arttırma suı et ile satılaca· 
ğından talip o!anlarııı mahallin
de hazır bu.uoacak memuruna 
mUracaatları i lan o!unur. (5786) 

btnobul fiçJncü ıcra memur
l uğundan: Parayi\ çevrilmesine 
lrnrar veri ' cıı ev eşy ası 12-1~·932 
tarihine müsadıf pazarteıi günü 
srnt 12 den bire k ndar Eren kö
yünde Koz ratağında Usküdaı 
caddesincle 33 r.umaralı Mavreı 

efendinin haııes nde birinci açı~ 
arttırma surctile satılacağından 

ta lip olanlMın mahallinde bulu· 
nacaı< ınemuruna müracaatları 

ı 5o olunur. (5 i85) 
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Paramdan zamı istila ey 
Diye çok 11 lll YURDU '' kendisine müracaatıoızda bunu size. bildirecektir. Elindeki k 

düşUnmeyioiz 9' işlerden istifade ediniz. Bahçekapu Anadolu Han No. 26-27 TeJ.23 

Nazif Beyin 
' 

Uyanıyo 
Bu bahtiyar çocuk sekiz yaşındadır! Nizamettİo 

Bir M illet 

- ... 

C'. '·dz senedir kuml,araslna attığı paraların faizi, onun 
bütün üstbaş ve mektep masraflarına kafi geliyor 

S z de hemen iş ·Bankasına giderek 
çoCuğunuza bir kumbara alınız! 

r. 
~ . . .. r: Dr. il- san Sam 

1 uhı~~onokok aşısı 
BclsPP;ul.. ıı~u ve ihtiHtl:ırına karşı 

ek te,ırli \ c ta?.,. a~ıd ı r 1 h :ın\l1lu 
"tı'ıan :\ lahmut turhc~i :'\o 189 

Satılık ev 
Aksarayda Murntpa,a mahal· 

lesi Tamburi C ::m iı sok ağında 
33 numa ı ada dört odalı fevka
Jade nezareti haiz tramvay istas· 
yonu;ıa iki dakikadır. Görmek 
istiyenler her ~ün saat 10 dan 
15 kadar ıçındekilere müracaat. 

Devlet Demiryolları ilanları J 

1~-12-932 tarihinden 11-1 933 tarihine kadar Samsun' da açı· 
ıacak olan milli yerli mallar sergisine gönderilecek eşya 0o 50 
ve sergiye gidecek yolcular da ~o 40 nisbetinde tenzilattan istı. 
fade edece"lerdir. 

Daha fazla malumat almak istiyenlerin iıtasyonlara müracaat-
ları ilin oiunur. · (6462) 

Bozulacak Mavnalar 

Sinema Romanını 

Okuyunuz! 
istiklal Mücadelelerinin en canh ve heyecanlı safhalan 

30 kadar resim ve 16 tablo 
Fiatı 30 kuruş , taşra · 3S kuruıtur 

Naşiri: lstanbul Kanaat Kütüphanesi 
•••••• Bütün kitapçılarda bulunur _____ .. 

lll~l~~llil~lll 111~!11111!1111 111 ~I 1111 111111~~ 

Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi : Tamamen tediye edilmit 

30. 000. 000 Frank 
Türkiyedeki Şubeleri : 

Galata • Istanbul • lzmir. Samsun 
Mersin • Adana . 

Yunanistandaki Şubeleri : 
Selaoik • Atina. Kavula. Pire 

Bilümum Banka muamelata. Kredi mektupları. Her cins 
nakit üzerine hesap küşadı. Hususi kasalar icarı. 

ıııımııııooıı~~ımı~ 

1848 - 1932 
8S Senelik mevcudiyete malik müe••e•edir 

Şöhretini kazanmış ve büyük babalarınızla babalanama ilati· 
yaca hm temin etmiş bulunan H A Y D E N müeuaem; ıatbja 
mallarının mükemmel cinsini takdir etmuiai bilen mubtereaı 
lstanbul halkına daha uzun müddet müfit olmak ümidinc:leclir· 

HAYDEN müessesesi müdüriyeti; herkesin istifade edebilmeli 
emelile ve teessüsünün 85 inci senei . devriyesi münasebetile 

Fiatlarını mühim bir surette Tenzil 
karar vermiştir. Her vakit böyle müıtesna fırsatlara tesad 

edilmediği cihetle 

Hepiniz istsfadeye koşunu 

1 ZAYiLER 1 
F ıodıklıda Odun i:üccarı Ke

maliyeli Ali Haydar 8. namma 
7 Haziran 931 tarihinde tanzim 
ve 7-8·931 tediyeli 916 liralık 
senedin 400 lirası tediye edilip 
kalan 516 liraya 61 gün •onraya 
ödenecek vade ile ahn~n sene
dim zayi edilmiştir. Her hangi 

VAKJ'f 
C:iın delik, Shasl Gazete 

1 
.,ıııd11 

1 taohul .\ nkara Caddesi. YA"1 

Telefon Numar•••'' 
Yazı i,lerl telefonu ı 24'~~ 
idare telefonu ı 243• 

,\'IC 11 
ı \. 

Telgrar adresi: stanbul -
l'o~ta kulU u :'\o. 46 

• (5711 ) Açık arttırma ile satılıyor. 
lstanbul Liman Şirketinden: 

bir şahıs nezdinde .zu~~r ettiği 
ve tediyesi talep edıldıgı takdir
de hükmü olmayıp bedelsiz ol· 

Abone bedelleri : 
-~- -

3UncU t\olordu Sallnalma 

Komisyonu ilanbrı 

Yerli fabrikalar mumu fatından 
100 000 metro boz kaputluk 
kumaş kapalı zarfla münakasava 
konmuştur. ihalesi 1 O· 12· 932 
Cumartesi günü saat 14 te icra 
edilecektir. Şartnamesini görmek 
üzere her gün Ankara M. M. V. 
satınalma kumisyonuna müracaat 
ve münakasaya iştirak edecekte· 
rin o gün ve saatten evvel te
minat ve teklif mektuplarını 
mRkbuz mukabilinde mezkur 
komisyona tevdi eylemeleri. 

(·1032) (6089) 

Şı~_ketce kadro harici edilen mavnalardan (23) adedi bozul· 

Ç
mak uue satılığa çıkarılmışlar. Arttırma Kinunuevvelin 14 üncü 
arşamb ·· ·· a gunu saat onda Balat atölyesinde komisyon huzurun-

da ya-~ılacaktır ... Tal ip ohlnlar mavnaları görmek, şartları öğren· 
mek uzre hergun Balat atölyesi şefliğine müracaat edebilirler. 

•••• Telefon: 22950 ~~~~~~~~~~~~~ 
lstanbuı Belediyesi ilanları 

Büyükada ilk. mektepte mevcut müstamel soba, bakır kazan, kur
şun boru, demır parmaklık ve saire mahallen bilmüzayede satı
lacağından talip olanlar 1O·12·932 cumartesi günü saat on iki· 
den on dörde kadar orada bulunacak memuruna müracaatla rı. 

(6469) 

Beyoğlu belediye ıubesinden: Bir dışi keçi bulunmuştur. ~ekiz 
gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. t6467) 

du~u ilin olunur. (5779) 
Fındıklı Dolmabahçe caddesı 

80 No: lı odun ve kömür 
mağazası müsteciri Bekir 

,,,. Sa~ıyer Askerlik şubesın-
den aldıgım askeri 'Vesikamı zayi 
ettim, hükmü yoktur. (5782) 

Y eniköyde Van valisi Ali B. 
oğlu mütekait suvari yüzba-
şı larmdan SüJeym<:m 

~ Satılık köşk 
Erenköyünde Suadıye hat bo. 

yunda dokuz odalı derununda 
iki kuyusu ve vasi bahçesi bu· 
lunan bir bap köşk satılıktır. 
Talip olanların ittisalinde ki Meh
met Ali beyin köşi<üne müraca· 
at eylemeleri. 

• 
Senem. 

TıırJ:..iyc 

1400 Kr. 
0 3 , lık ;-so 
3 a\lıl.: 400 .. 

ı a\hk 150 .. -
ilin ücretleri : Kuru~ 

. . -aıırr ı o " nc,1111 ı•.ırıl.ırırı fır 1 12.5 
Ttcarı ilanların 1 lr şatı:ııııi 25 • 
ı iL;ırı il.\nların l lr •a:_ 

Küçük ilAnl•r :_ er•~' t.5 
,ı 50 uç d <tılr 

rıır defa,~ JO iki defa ıOO ı; urll ,.,.~ 
uef.ı•ı ıııc~· 

d rt ,ıcra ı ; :; 'c on . 1ıır def''' r.ııt:ı 
l ç :ı~ lık ti. ıı 'crcnlcrın ti ~nıarın 

• ttC<'Cll • 
ııcndır ı oıt -aıırı " T cdılır. 

an hc,Jfl 
s•lt'rları be• kuru' t 

1 S'l' ,.rıJJtJl-
V A'KIT MATBAASl ~ ,.sJJ' ""' 

S.ı\.lilBl : MEJDI • ~ 
umumı Nc§I'iyat MUdilrll· 


