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Ankaradaki mümessili, f evkalide 
iltifat gördüğünü bildirdiği halde •• 
Mısır hükiimetinjn hakaretten, haysiyet meselelerinden 

bahsetmesinin manası nedir ? 
Mısır bUkG.metlne verdiğimiz cevp kat'ı ve sarihtir 

Tiirki;;;;;-&ıp. 
'W!lliiii.-.~riUiaki 

yegane mesele 
-2-

Bundan evvelki ......- Tüw
e ile Bulıariıtan arasında 

1-evcut olan ( 1925) protokolunun 
~tbil'-duı mütevellit ilitilif ı 
~rih ettik. ita llatilif üzerinde a· 
~'ba hangi taraf hakticttr?. Tabii 

r iki taraf kendiıini haklı ga
or ve ııar ediyor ve bu ısrar 
~ ..... l»ir neticeye varmağa mi· 

MuJOr. Bu aibi beynelmilel ih
lan. doıtane halletmek için en 
· e bir yol vardır. Bu da ih
menuuau (hakem) e havale 

en bareUir. Netekim Tür · 
~ bu ihtilaf meydana çıktığı 
... ~ meseleyi (hakem) e ha · 
~ etmek iıtemiı, bunu reımen 

Ankara dan 
Kahireye 
Ankarada hariciye veki· 
leti binası. Kahire Meh· 
met Ali pqa camii ..... 

Ankua, S (H111uai) - Mı•r bG
ktmetinin tlnderdiii notaya 
kartı hazırlanan cevabi notamazı 
liu akf8111 Hariciye vekili Tevfik 
RDştl B. imzalacla. Nota yarmki 
(butoakl) .,..ta U. M...,.a vön
derilecektir. 

Cevabi notamız her hafta Salı 
gOnleri lltanbuldan lakenderiye 
postasını yapmak üzere hareket 
eden Seyriıefain vapurile gide· 
ceğine göre kinunuevvelin 20 sin
deKahireye varmıı bulunacaktır. 
.... aare ~ır Jailk6metlllla 
cevabi ootam1Z1n muhteviyatına 
muttali olduktan sonra alacağı 
vaziyet de bu tarıbten bir iki gün 
sonra anlatılacaktır. 

Hiç yoktan ortaya çıkarılmıı 
olan bu meselenin bundan sonra 
alacağı vaziyet M•ır bllkümeti· 

nin ıhtereceji btianü niyete ve· 
yahut badiae çıkarmak meyli 
olup olmamuma bağbdır. 

Aldığımız malümata göre Mı
sır elç si Abdlllmelik Hamza B. 
bilkiimetiae verdiji nporda: 

.. _ TOrk bOkiimeti cllmburi· 
yet bayramı mlblaaebetile aece 
ve glndlz yapılan merasimlerde 
beni fevkalade taltif etti. Şah-
sım itibarile fes meselesinden 
a•la hakaret maniıı hissetme
dim. An~ ziyafette ve baloda 
hazar bulunan dipr elçilerin 
vaziyetimi ne yolda teJekki et· 
tiklerini tayin edemediğim için 
balodan aynldım.,, demittir. 

Bu meselede iki b6kiimet a
rasında mevcut bugünkil noktai 
nazar farkı tudur : 

Mısır b8kimetine göre, cilm· 
huriyet bayramı ıeceainde Maaır 
elçisinin haysiyet ve terefini 
ihlil eder mahb'ette bir hadi· 
ae olmupw ! F t.k4t bu hadise 
derhal tamir iolunmufh*, ileride 
b&yle bacliHl.U. tekenlr et• 
memesi liamclırl 

Hlldlmeti•izln Naktai nazarına 
21re, ortada eter hadise denile
bilecek birfey varsa, bu Mısır 
elçisi için hakaret değil taltif ma-
hiyetindedir. Binaenaleyh ortada 
ne teessüf edilmiı, ne de teeullf 
edilecek bir mesele yoktur. ileride 
tekerrGr etmemesi bahsine gelince 
bu noktada cevaba bile luzum 
yoktur. Her devlet resmi merasim 
için muvafık bulduğu Dniformayı 
kabulde serbest olduğu gibi, 
gene her devletin kendi proto· 
kol kaidelerini milli veya bey· 
nelmile lıayabn icaplanm nazarı 
dikkate alarak tanzim etmesi 
tabiidir. 
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Yeni 
,._uiıtana teklif etmittir. • 

"-likin ~ulı•r!ar. ~u teklifi ka- Mühim bir Alman grupu, Almanyanın 

Demir yolları 
11...ır ebnemqler, ıhtılafı doğrudan b •• •• k •• 1 • • . 
~~-halletme~ lizım seldiği- en uyu muessese erını temsıl ederek 

İ41dıa etmiılerdır. A k d ı·fı d b I 

Önümüzdeki Pazartesi ye 
......_ . ._ .... ·-·-····· .... ··-.. ·---·------· ' 

Osmanlı devleti ölürken 

Görücüye 
ÇIKAN 
Damat Bey 

Eald inanlar, .-ı 

llayat, ald ko-W.r, 
Y-•• saraylar, ..... 
....... t ··- koda-
m••••r - tM flkra 
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Yazı delil : Resim. Tarilı .... : R.-. Ntı1ir tlejil : 

Şiir. F el.efe clejll : Lltife uaıak· ı 
FUdrlerlniz çok~- Cl6slerialz tok .... 1 

-
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Dünyanın bir tarafında 
milyonlar harbediyor 

Çinle Japonyanın bu harbine 
sebep nedir ? 

llançurlde Japon -kerleri sokak muharebesinde Japon a1t1nıı Tu~l,yr 
mumusilt M. Komimu,. 

SOn glialerde alınan telgraf hakkında alikadar memleketler
haberleri uzak şarkta Japonya den birine mensup olan bir zat
ile Çin arasanda bir yıl kadar tan alınacak izababn herhalde 
evvel başlayan harbın, Milletler istifadeli olacağı düşüncesile Ja· 
Cemiyetinin ara bulmak hususun· pon Rengo ajansının Türkiye 
daki gayretlerine rağmen, tekrar mümessili M. Tatsumi Kamimura 
alevlendiğini bildiriyor. Dünyanın lie bir hasbuhalde bulunduk. 
bize uzak bir noktasında yüzler- Japonyalı meslekdaşımızın bu 
ce milyon insanı karşı karşıya j hususta söylediklerini, Çin. 
getiren bu badiself:rin iç yüzü (Devamı 9 uncu sayıfada) ~ ih.ddi zatında bir tarafın ha· n ara a tek 1 er e u unmaktadlr 
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.;;:,:::.f etmeai hukuki vaziyetini Süte au kar.ıtıran sütçüler işten menedilecek [ Gazetel~r J 

.;:~en büyük bir ıebeptir. 
'1 la bizim nazarımızda 
tilrJ b:" _d~tlarımızın hakaızhk et· 
~ eıiıaı ıapat etmek için yalnız 
~11relte (Hakem) e gitmekten 
L.a:. -..ıcta1• olmalarını ıöatermek 
~, ıe 1r. . 

~ 87:;nla beraber Bulıar hükü· 
~· akem) e sitmemekte ken
'-lco~ haldı söatermek için pro
>er-.,, (ff) fıkrasına itaret edi· 

~H) fıkrası tudur : 
~ Pl'otokol~ tatbilu huıu· 

h~- edebılecek olan müt· 
iilcaaaeteyn beyninde ıiya· 

Mehmet Ama 
..,. ,.,.,. ' lld ..,,,,."' 

Mühim bir Alman mali ve aı· ı bazı tekliflerde bulunmuştur. 
n•i grapu hülc6.aetimiıe Anado- Bu arupu temsil ~den Almanya 
luda yeni demiryolları İD§Aaa ipn (Devamı 1 uncu ıagıfada) 

Mehmet be, aute su garıthranlann ip kotu imi .. 
Nideceğiz? 

- Buncbm keW auya •ilt sarqtarak. He mi ? 



VAKiT 

~SON=HABERLER......,... 
Türkiye ile Bulga
ristan arasındaki 
yegane mesele 

( BatmekaJemlzden devem) 

ıi müzakerata mevzu tetkil ede
cektir.,, 

B.M. Meclisi dün toplandı Bulgar - Sırp 

Taksim - Beşiktaf 
Yolunda heyecanU 

bir vak'a •• 
Dün Taksim ile Beıiktat .,. 

sında sinemalarda gördUjllll 
gibi Amerika olomobilJi hay 
larını andırır bir vak'a olmu 

lıte b~ fıkraya istinaden Bul
garlar mukavelenin tatbikatından 
mütevellit ihtilafları hakeme ver
mek istemiyorlar, "Mukavele mu
cibiace doğrudan doğruya müza
keratla halledelim.,, diyorlar. 

Polonya hükUmeti ile yapılan mukave- Hududundaki ha
lenin müzakeresi başka güne bırakıldı disenin tahkikatı 

Hakikatı halde (1925) proto
kolu ile kabul edilen tefviz esası 
iki hükumet arasında bu mevzu 
üzerinde hiçbir ihtilaf bırakma
mak içindir. Bunun tatbikatından 
ayrıca ihtilafların çıkarılması 
Türk hükumetince hiç.bir vakit ar
zu edilmemiştir. Sonra protokol, 
merbut bulunduğu muahede ile 
her iki memleketin milli meclisle
rind~n geçmiıtir, Bugün bu mu
kavelenin tamam bir dürüstlük ile 
tatbikı icap etmektedir. Sonra bu 
yolda bir ihtilaf mevzuunun or
tadan kaldırılması fikri yeni de
ğil, eskidir. İki hükumet arasında 
daha (1913) senesinde bir müba
dele fikri uyanmıştı. Fili bir va
ziyetin hukuken ve siyaıeten tasfi 
yesi gibi bir maksatla aktedilen 
ve Bulgar meclisinden geçen bir 
m~tahedenamenin tatbikatında ye 
ni iddiaların ve taleplerin ileri sü
rülmesi doğru olamaz. Türk hü
kUıneti bu meselenin ıiyaai müza
keratla hasıl olan müşkülatı gör
dükten sonradır ki hakeme müra
caatı teklif etmiştir. Ve bugün de 
gene bu suretle hakeme müracaa
ta hazır bulunmaktadır ve hakeme 
rnüracaat hakkını kendisi için dai
ma mahfuz tutmaktadır. 

Yalnız Bulgar bafvekili Muıa
nof cenapları Ankarayı ziyaretle
rinde mev-ı:uu bahis ihtilafı hal 
için doğrudan doğruya müzakere 
feklindel6i Bulgar tercihi hüku · 
metçe nazarı dikJ<ate alınmı§, Sof
y.ada elçiliğimizle Bulgar hariciye-
11 .~•rafından müntehap zevattan 
murekkep bir komisyon teıkili 
kabul edilmittir. Fakat pratik ko
laylıkların bulunmasına v d "' .. t . . e urus 
hır tcfsır bulunması u"m'd' . . 

ı ınc talı· 
na.den kabul edilen bu k . 

. . . . omııyo-
nun mesaı:a fılıyatta ümitlerimizi 

Ankara, 8 (A A) _ B. M. 
MecJisi bugün Reis vekili Refet 

Beyin riyasetinde top!anmıştır. 
Ittihaz olunan bir karara ait ar

zuhal encümeni mazbatası adlı)'e 
encümeninin talebi üzerine mez· 
kur encümene verilmiştir. 

G ireaun meb'usu Hakkı Tarık 
Beyin, 60 istida üurine arzuhal 

encümenince ittihaz olunan J88 
numaralı kararın umumi heyette 
müzakt-resine dair olan taktiri 

• 

hakkındaki arzuhal encümen\ 
mazbatası ve Türkiye cllmburi
yeti ile Polonya arasıpda mün 'a
kit ticaret ve Seyrisefain muka
velenamesinin tasdikma ait ha
rıcıye ve ikhsat encümenleri 
mazbatalarınm alakadar vekille
rin huzuru ile müzakeresi takar
rür etmiş ve ruznamede m:jza
kere edilecek başka madde bu
lunmadığı cihetle cumartesi gü
nü toplanmak üzere dağılmmış
tır. 

başlıyor 

lngiliz ve Fransız baş-
vekillerinin mülikatı 

Sofya 8 (A.A) - Bulgar hu
dut muhafızları 5 birincı kanun 
aabahı Yugoslavya arazisinden 
gizlice Bulgaristana geçme! k iste
yen bir çok kimseyi yakalamış
lar ve ellerinden sil,blarını al
mışlardır. Bu münasebetle yarın 
Bulgar· Yugoslaya hudut lcuman
danları meseleyi tahkik etmek 
üıere toplanacaklardır. Bundan 
mada Yugoslavya hükiım~ti ge
çen gün hudutta vuku bulan 
bazı hadiıeleri tetkik etmek 
üıre muhtelit Bulgar· Yugoslavya 
hudut komiıyonununda toplan· 
masanı istemiıtir. 

Mesele iki devletin Amerikaya olan 
borçlarına ait görünüyor 

Paris, 8 (AA) - M. Mac 
Donald, beyin nezlesinden mus· 
tarip olduğundan Herriottan ln
giJtere sefaretine srelmesini rica 
etmiştir. Herrlot, bu davete ica-

bet ederek saat 10 da sefaret
haneye gitmiştir. Binaenaleyh 
1ngiliz · Fransız görüşmeleri, ev
velce temin olunduğu veçhile 
Fransız hariciye nezaretinde de:
ğil, InaiJiz sefarethanesinde ce-

cı • ~ 
reyan etmişti r. 

Paris, 8 (A.A.) - M. Heryo, 
lngiltere sefarethanesine geldiği 
zaman burada Fransız maliye 
uazm M. Martin ile umumi para 
işleri müdürü M. Biot'u bulmuş-

tur. Bunlar kendisinden birkaç 
dakika evvel davranmışlardı. Bir 
taraftan Mac Donald, Neville 
Chamberlain ve Mac Dana:d'm 
katibi Butler, diğer taraftan 
Herriot, Martin. Cou!ondre ve 
Bizot arasında derhal mfikale
melere baJlanmıştır. 

Hariciye nezaretinde, dütün bu 
zevatın şerefine bir ziyafet ve
rılecekti. Fakat M. Mac Donal-

dm rahataızlığı haaebile bundan 
vazgeçilmiıtir. 

M. HerJyo bor~ları 
vermek isterse . 

düşecek 
Paris 8 (A.A) - Parlamento, 

borçlar meselesi hakkındaki va
ziyeti çoktan tayin etmiıtir. 

Dun parlamento koliılerinde 
hararetli mUoakaşa'ar olmuştur. 
Hükumet başka türlü hareket 
etmesi imkanı olmadığından le· 
diye usulü hususunda itimat 
meselesini ileri sürecek ve 500 
den fazla tahmin olunan bir 
ekseriyet tarafından düşürüle
cektir. 

Borçları Amerika 
istiyor 

Vaşington, 8 (A.Aı - Kon
grede harp borçları meselesine 
müteallik müzakereler cümburi
yetçi meb'uslardan M. Treadvay 
tarafından açılmıştır. 

Bulgar hükumeti bu teklifi 
kabul etnıiıtir. Binaenaleyh muh
telit komisyon da yarından iti
baren Pirot'da toplanacaktır. 

BeJgrat DarilfUnUn 
talebesi 

Belgrat, 8 (A.A) - Belgrat 
darülfünunu talebesi dün darül
fünun Hlonunda toplanmış ve 
Zarada Yugoslavya a leyhinde 
yapılan nümayişleri protesto et
mi~tir. 

Hima'yei etfal 
cemiyeti 

DUn Anknradu güzel 
bir balo verdi 

Ankara, 8 (Gece telefonla) -

Himayei Etfal Cemiyeti bu gece 

Ankara palasta kostümlü bir ba

lo verdi. Başvekil lamel Pata Hz. 

ve Meclis reisi Kazım Pata Hz. le 

vekiller, meb'uslar ve kalabalık 

bir davetli kitlesi ailclerile bidik

te baloya gelmişlerdi. Hanımlar 

araaında Kafkas, Laz, Çerkes kı

yafetlerle gelenler görülüyordu .. 

Çok güzel olan balo ~u saatte de· 
vnm ediyor. 
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salahiyeti kendilerinden alınmıs . · ' 

Mumaileyh, kongrenin borçla· 
ra müteallik itilafları değiştirme· 
yi katiyen tasavvur etmemekte 
olduğunu beyan etmiştir. 

Kongre basının hatlı hare· 
ketleri hakkındaki mütalealarını 

U. H. Fırkası 
grupunda 

yanı mallarına mülklerine haciz 

Bcıiktaıta şoför Talat eı 
bir hanımla metres bayatı yı 
maktadır. Fakat bu b 
son günlerde lbrabim iılllİ 
de diğer bir şoförle alAkıdat 
olmaya başlamıı bunu ıeıe' 
Talat da dün ibrabimin çabftı' 
ğı vere giderek kendisine b' 
kızdan vaz geçmesini ıöyJe111if' 
tir. Bu esnada ibrahimin ark•· 
daşları Talatın etrafını almışlJ' 
ve asıl onun kızı unutmasııd 
ihtar elmiılerdir. Bu sureti' 
başlayan münakaşa biraz soO~ 
kavgaya çevrilmiş ve kendisi.
yalnız başına gören Talat de~ 
yiyecegım anlayınca heınet 
oradaki oto:nobillerden biri,,. 
atlamış ve şoföre son hızla çelr 
mesini söylemiıtir. 

lbrahim ile arkadaşları Tafl' 
tın peşini bırakmamıtlar onl,r 
da arkadan diğer açık bir olO' 

mobile atlıyarak Talidı takibi 
baıla mışlardır. 

Yıldırım gibi inen otomobille' 
son aür'atle Gümütıuyu yoftıd' 
dan Dolmabahçe caddesine ill' 
nıişlcr ve burada Talat taba
casını çekerek müthiş bir hııl 
giden otomobilin içinden arkl 
daki otomobile üstuste ate~ e 
m·ştir. 

Çıkan kurşunlar otomobilde~ 
lerden biris!nc isabet etmiş 11' 
lit bir adamın yuvarlandığıııl 
görünce otomobilde ayağa k~I 
mış bu sefer tabancasını ~o ötU 

ensesine dayayarak: 

- Son aüratle yoku :.uşunıı 
gene yersin ! 

Emrini vermiştir. 

Otomobiller bu suretle B~şik' 
taştan Akaretlere sapmıılar, çıl· 
ğın bir hızla giden anı balar•' 
içindeki eli silahlı adamları gt 
gören ehali de ne olduğunu ad 
lamayarak çok korkmuştur. 

Fakat biraz sonra Talatın otf 
mo.>ili A~<aretler, Ihlamur yo!unl 
müth iş bir hızla bir kum yığıİ 
na saplanmış, I\ almıştır. , 

Talat bu esnada inanılmaı ~ 
çeviklıkle kumların üstüne at~ 
mış ve karışıklı ,, tan iıtif...

ederck kaç-mıştır. 

•*" Polis tahkikata \'a:t'ıyet 
miştir. 

tahcı.kkuk ettirememi~tir. Çünkü 
komisyon müzakeratında tecel
li eden Bulgar noktai nazarı tef
sir vesilesile protokolun yerine ye
ni bir akit ikame et.mek merkezin
dedir. Her ki memleketin milli 
meclislerince tasdik ediln1iş olan 
bir muahede ve mukavele yerine 
bugünkü yeni Bulgar noktai naza
rına dayanacak yeni bir akit nasıl 
kabul edilebilir? 

Sonra Bulgar hükumetinin 
kendince protokola verdiği mana· 
Y.' dah.ili mevzuatı ile tatbika gi· 
rı§mesınden de acı ve garip neti
celer hasıl olmuştur. Hukukan 
Bulgar tebaasından olan ve bu iti
barla Bulgar tebaaaı mükellefiyet
lerine tnbi bulunan ve Bulgaris
tan Türk ekalliyetine mensup ola
rak ya§ıyan ve mücerret harp taz
yiklerinden kaçarak bulundukla
rı yerleri terket.mi§, fakat, ba§ka 
bir yerde yerleımeksizin ve başka 
bir tabiiyet ,iktisap etmeksizin 
tekrar yerlerine ve mallarının ba
!Ina dönmÜ§ olan birçok Türkler 
muhacir ve binaenaleyh (C) fık· 
rası hükmüne dahil telakki edil
mektedir. Bu telakki nazariyat sa
huında da kalmamış, bu vaziyet
te olan kimselerin gayri menkul
lerini ıe;bestçe tasarruf etmeleri 

konmu~tur. Bu Türkler bir taraf
tan Bulgar vatandası, bir taraftan 
da Türk vata d ); ı · n a,ı muame esı 
~örme.~t~~ir. ~u zavallıların içer
sıne duştuklerı mü§külatın acılığı· 
nı tafsile hacet var mıdır? Bul
garların mevcut ve musaddak bir 
ahti bu suretle indi ve büyük bir 

telgrafla gazetesine bildiren Hal
tinoresunun Vaşington muhabiri 
kongre azasının borçlar mesele
s :ni anlıyarak tetkik etmelerini 
ümit etmek doğru olamıyacığmı 
çünkü bu meseleyi azadan an
cak birkaçının anladığını diğer· 
terinin anlam1ya çalı,tıklarını ve 

Ankara, 8 (A. A.) - ~ugün 
öğ:eden sonra Ç. H. Fırkası gu· 
rupu Tekirdağ meb'usu Cemil 
Bc!yin riyaset ınde top!anarak 
Dahiliye vekaletine ait işler 
üzerinde dört gündenberi de
vam eden rnilzal.-ere 1erini ikmal 
etmiştir. 

T. D. T. cemiyetİJljıl 
faaliyeti .

1
• 

k Dı ı 

Türk kitlesn in zararına olarak tat
bik etmek islemelerine ve prolo· 
kolun yerine diğer bir mukavele 
ikame etmiye çalışmalarına ~nasıl 
muvafakat edilebilir? . 

Hulasa bizim gördüğümüz şu
dur ki ( 1925) protokol undan mü
tevellit ihtilafı doğrudan doğruya 
münkeratla hallet.miye imkan 
yoktur. Ergeç bu iş hakeme hava
le etmek lazım gelecektir. Proto· 
~olun (H) fıkrasındaki i§arete is-
tınaden doğrudan dog~ ru .. ya muza-
kerat usulünde ısrar etmek Türk 
Bulgar dostluğu yolunda vakit 
kaybetmekten başka bir netice 
vermiyecektir. 

Mehmet Aaım ı 
1 

hatta bazılarının anlamayı bile 
hahrlarına getirmcdiklt'rİni bi1-
idrmelı tedir. 

Iran, lnglltere 
Londra, 8 (A.A.) - lngiltere 

hükumetinin Anglo f!ersan O.l 
imtiyaıının feshedilmemit o'du
ğuna dair o'arak lranrn verdij'i 
cevabı tebellüi etrııiş olduğu 
resmen haber verilmektedir. 

Konyada fırka 
kongresi 

Konya, 8 (AA) - Halk Fır
kası kaza lcoogr~leri bitmiştir. 
Vi:iyet kongresi bu ayın 17 ıinde 
yapdacaktar. 

Tasarruf haftası 
hazırlık laı·ı 

lzmir, B (Hususi) - Tasarruf 

haftası programını tanzim etmek 

üzere bugün Tasarruf Cemiyetin

de bir topantr yapıldı. Tasarruf 

haftasında konf eranılar verilmesi 
kara.rlattırıJdı. 

Evkaf un1um mUdUrU 
İzmir, 8 (Hususi) - Evkaf u-

mum müdürü Rüttü Bey bugün 

İstanbula hareket etti. Evkaf ida· 

resi lzmirde merkezi bir yerde 

büyük bir hal ;yaptıracaktır. 

1 

Ankara, 8 (A.A} - Til' "'tiP"' 
Te!kik Cemiyeti Umumi ~811..,i 
liğinden: T. D. T. Ç. ~ıP Ru· 
merkez heyeti, umumi kAt•Plt da 

. • ın 
şen Eşref Beyin reisliji gelell 
top 'anarak id ı re jşleri "e ıl
mektuplar hakkında karar 

mı,ıır. f rıin her 
Umumi merkez heY:.' gUnleri 

hafta pazar ve çar.prıı , JazıJJI 
14 3 Janrıı•S' 

saat , O da top .. ü cü toplan"' 
ı bir uç n 

o.ursa a) r.ca I t lm•f"' 
d karar eş arı 

ma yapı l ması a .. d kı' pazar .. ··muz e 
tır. Yalnız 0

"
0.k 1 ak saat 

b s ef erlı o ar 
gunu u. bir toplaooı• 
onda başı; an uzun 
yapılacaktır. h zır 

Lugat &.olu tarafında? a d-
• 1 • gösterır nı• lanan pren:ıp erı · et 

d 1 konmıulmuş ve umunııf 
~er ~ tıf. 

itibarile karar altına ahnmıf • 
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ta.~rif vekildi tarafından Iı
Jata ~un husu~i vaziyetine göre 
bı il ul Maarıf müdüriyetinde 

il teı' ·ı •t alı11ı-. i<J • yepılacağı hab" 
.....,ıtır. 
airend"w• . 

dak' b' ıgımıze göre lstanbul· 
Yeti 

1 b ırçok liselerin idari vazi· 

111 
uıuıunda doğrudan doğ· 

•t'' Maarif vekileti ile temas 
bi~e~ri mecburiyeti yüzünden 
~o zorluklar olmaktadır. 

ica 'lbııaa sür'atle halledilmesi 
k P eden idari meselelerde An· 
ıa:~dın emir gelinceye kadar 
'•ki:IDck yOzünden birçok iıler 
illa•- ve zamanında yapılama· 

llllıdır. 

d 8'.ndan maada 1932 · 1933 
.::: •t1esi baılanrıcından iti
ek ;11 '!atanbu!daki ecnebi ve 
,~et mektcp:erindcn l iıc de
l k bde bulunanlar da Miilrif 
~ lleti orta tedrisat müdüriye· 
._ . bığlanmııtJr. Aynı şe"iJde 
~hıclerdeki mühim muclcler 

kında Maarif ve~ il etinden 
~er beklemek itleri çok geri 
"'maktadır. 

L. Atıarif vekileti bu vaziyetler 
~tine lıtanbuldaki resmi ve 
i~•i Ji.elerle ecnebi mektep· e,... · l l · ... re1mı muame c erıne bak· 
::ıc üıere Istanbulda bir liseler 
~u tqkiline karar vermittir. 

lctlet' baronun başına Maarif ve· 
bir 1 Uınumi müfettişlerinden 

Mzat getirilecektir. 

~üfetti~I'! . b.ir ço!< muele· 
tij ~ .. tal.1yet VC· 

;:e~ti.r · Ma~ma.f ıb müf ettiıi 
'mının vazıfesı daiıa fazla 
;fle,irin Maarif vekaleti ile olan 

'nde tavassut olacaktır. 

~ 8'. büronun teıkilinden sonra 
.. llbul Maarif mDdOriyetine 
~.la olan ecnebi mektep!er ka· 
'-'-1 de liseler bürosuna bağla
~ktır. 

~Bu tctkiJitın kısa bir zaman 
d~ yapılacağı haber alınmıştır. 

'••acı il~ çıraiı araaında 
~a-Mustafa· Paşa' da aıureci 

•ğanın yanında çırak Ömer 
İtt.._~dan 80 kurut alacağun 
~· Rait ağa parayı verme
~ aralarında kavga çıkmııtır. 
' 'ia çırağının karşı gelme· 
~ f,na halde kızmıı, helvacı 'l' ile çırağını hafıfçe ko· 

•11 yaralamıştır. 

lleı edtye kooperatifi 
8eı idare heyeti 

~et~diye kooperatifi idare 
~td~ dOo toplanmıı, riyasete 
~, ~Ye reisi muavini Hamit B. 

~· iıat~lıhaı lzabğa da Aıım 
~ .~ . ~ edilmiftir. Koopcra· 
hbt,o ıcıh ticaretçe tesciline te· 

'
~ ... -"' olunmuıtur. idare heyeti 
L~llln. talc Unzaları da tescil o

br. 

:t'tırk F 
t~ltt ransız muh-
l' lllabkemeslnde 

..._ itle Fr 
.,..İlade ~nıız muhtelit mabke· 
~ b111a1 n 15 davaya bakıl· 
'ti • ardan 11 ri dava sahip· 
~~di~ı . ~eçtikleri ve takip 
~Gr erı ıçin ibtal edilmiıtir. 
~ d, 2S -;hlcemede üç g6o zar· 
~ C.:.~aya bakılmııtır. Da

...,. .. karara kalDUft&r. 

"I 

iki tacir 
. 

Bir tahrif yüzünden 
borsadan çıkarıldı 

Bu ihraç dün borıada 
ilin edildi 

lıtanbul ticaret ve zahire bor· 
sasında kıydi olan tacirler ara
sında çok garip bir hadise ol· 
muıtur. V c iki tacirin borsadan 
ihracı ile mcıcle kapanmıştır. 

Hadise şudur : 

Birkaç ıün evvel ittihat de
ğirmencilik ' tir keti tarafından 
alınan 7023 ve Hıralamboı Ef. 
tarafından mübayaa edilen buğ· 
dav nilmunelerinin bir heyet ta· 
rafından tesbit edilmesi için 
lstanbul Ticaret ve zahire bor· 
sasına müracaat edilmiıtir. 

Borsa tarafından seçilen bir 
heyet vagonJardaki malları mu· 
ayene ederek torbalara koy
muılar ve Üzerlerine cinslerini 
yaımıılardrr. 

Fakat bu torbalar muhtelif 
1atıcılarm ellerinden geçtikten 
sonra üıerindcki yazılar meçhul 
bir el tarafından tahrif edilmiş· 
tir. 

Ticaret ve ahire bor1a11 bu
nu haber alınca derhal tetkika
ta baılamıt ve bu torbaların 
Mehmet Müslim ve Mehmet 
Emin kardeıler firmasının nez· 
dinde bulunduğu sırada değiıti· 
rildiğini anlamııtır. 

Bunun üzerine borsa idare 
heyeti fevkaJlde surette yap· 
lığı içtimada Mehmet Müslim 
ve Mehmet Emin kardqlerin 
borsadan ihracına karar ver
miotir . 

Bu karar dün borsa salonun· 
da ilin edilmittir. 

ltlimai muavenet şu
besinde aşhaneler ve 
fakir talebeye yardım 

Halkevi içtimai muavenet şu· 
besi yarın toplanarak açıl&cak 
aıhaneler meselesini görüşecek· 
tir. Şube, halktan evvel fakir 
talebeye öileyia •ıcak yemek 
verilmesi hususunu tervic etmek· 
tedir. Şube ikinci it olarak fakir 
talebeye kitap, elb:se ve ayak
kabı vermeyi düşünmektedir • 
Talebe aşbanclerinden biri Sul· 
tanahmetteki Muallimler birHği 
binasında diğeri Beyazıtlı açı
lacaktır. 

Bundan batka şube şubatta 
bir içtimai muavenet baloıu 
vermiye karar vermiıtir. Bunun 
için önümüzdeki hafta zarfında 
bir komisyon Tokatlıyanda içti· 
ma ederek balo hazırlıklarına 
başlıyacaktır. 

Komttnlstlerln 
muhakemesi 

Komünistlik tabrikitında bu
lunmaktan maznun Celil isminde 
birisi, bir müddet evvel lıtanbul 
ağırcua mabkfmesinde dıirt bu
çuk sene hapse mahkum olmuı
tu. au karar, temyiz mabkemc
ıince buzuldujundan dava dün 
yeniden ağırceza mahkemesine 
ıelmif, muhakemeye kapalı cel· 
aede deYam oluamuıtur. 

VAKiT 

1Beyoğlunda1 Bir içtima 
Rum kadınını , 
elektrik teli ile 

kim boğdu? 
Evvelki gece Beyoilunda bir 

cinayet olmuı, bir kadın evinde 
elektrik kordonilf' boğulmu~ ola· 
rak bulunmuflur. 

Cinayet hadisesi Beyoğlunda 
Rumeli hanında cereyan etmiıtir. 
Bu handa 51 numarada Madam 
Evantiya adlı elli bef yaılarında 
bir Rum kadım oturmaktadır. 
Komşularının söylediklerine göre 
bu kadın her sabah eYinden çı· 
kar; geç •akit dönermiı. Madam 
Evantiya eskiden bu evi panıi· 
yon olarak itletmiıtir. 

Fakat bir mOddettenberi yal· 
mz kendiıi oturmaktadır. 

Madam Evantiya talı ıDnü 
evine girmif, bir daha kendisini 
gören olmamıştır. Yine sah ge· 
cesi saat 24 de komıu1arından 
bir matmezel geçerken kapının 
açık buluaduiuau g6rmtıı, ma· 
dam Evantiyaya haber Yermek 
için zili çalmıı, cevap alamayın· 
ca madamın kapamayı unuttu· 
ğunu zannederek kapıyı kapa· 
mıthr. 

Ertesi i'Ünü madam Evantiya 
görünmemiş, evvelki gün akıa
ma kadar da meydana çıkma
yınca komıuları poliıe haber 
vermiılerdır. 

Evvelki gece ıaat 21 de po
liı!er gelmiılerF kapı açılmayın· 

ca çilingirle açtırıp içeri ~rmit· 
tir. 

Madam Evantia mutfaiın or· 
tasında boiazında bir elektrik 
kordonu takılı olduğu halde ölU 
bulunmuştur. Kadmın boiuJarak 
öldürüldükten sonra mutfağa 
atıldığı anlaıılmııtır. 

Yatak odasındaki eşya da 
karma karııık bir halde bulun· 
muıtür. Bundan kadının birkaç 
ki4inin taarruzuna uğradığına 
hükmedilmektedir. 

Zengin bir kad~n olan Madam 
Evantinanın parasına tamaan 
öldürüldüiü zannedilmektedir. 

BabıA 11 faciası 
Bir müddet evvel, Ankara 

caddesinde bir kızan feci surette 
ölümü ile neticelenen otomobil 
kazasından dolayı, tüccardan 
Emin Vafi Beyin mubakemeıhıe 
dün öğleden ıonra lstanbul ağır 
ceza mahkemesinde devam edi
lecekti. Fakat, verdikleri rapor 
etrafında yeniden dinlenilmeleri· 
ne karar verilen ehli vukuftan 
birisi mahkemeye gelmediğinden 
muhakeme b1ııka güne bırakıl
mıştır. 

Tramvayda yarala
nan vatman 

Vatman lsmail Hakkı, Şiılide 
depoya giden bir tram•aya 
binrnck istemİf, bu esnada aksi 
istikametten gelen bir tramvay 
arabası onu batından yarala
mıştır. Vatman tedavi edilmek· 
tedir. 

Bir sarhoıun ailih atmaaı 

Arnavutköyünde oturan lızet 
sarhoş olarak havaya dört el 
ıiJib atmıt. yakılanmııhr. 

Gayri mübadiller 
ve yeni bonolar 

ikinc; bono tevziah için 
kararlan bekleniyor 

Gayrimübadiller idare heyeti 
gayrimübadillerin elinde bulunan 
bonoların kıymetlerinin arttırıl· 
ması ve yeniden bono tevzi 
edilmesi meselelerini bir hayli 
müzakereden ıonra bunlar hak· 
kında hükumeti merkcziyeye bil· 

direcek noktainazarı evvel emir
de baz.ı gayrimübadillerdcn miiw 
teıekkil bir hususi içtimada gö· 

rüımeyi kararlaıtır mış, 15-20 
gayrimübadili yarın saat 10 da 
cemiyetin Danup hanındaki cc· 
miyet merkezine davet etmiıtir. 

Dijır taraftan bazı gayrimü· 
badiller idare heyetinin senelik 
kongreyi geciktirdiiinden de ti· 
klyette bulunmuılardır. Bu mc· 
ıeleler hakkında cemiyet reiıi 
lsmail Müıtak Bey şunları aöy
lemiıtir. 

- Bundan evci Ankaradan dö· 
nüıümde de söylemiı olduğum 
ıibi maliye vekili Beyefendi 
ikinci bono tevziatına başlamak 
için evvel emirde eldeki bono• 
lar1n itf aaı lizım ıeleceğini ve 
ondan ıonra bono tevziatı ne 

suretle yapılmak lizım gelirse 
bunu gayrı mübadillerin kendi 
arılarında kararlaıtararak Anka
raya glnderecekleri bir heyetle 
keyfiyeti izah etmelerini Ye bun· 
dan ıonra meselenin dütünüle
cejini beyan buyurmuılardı. 

Biz de bunu nazarı dikkate 
alarak ikinci bono tevzii mese· 
lesini kendi aramızda konuıtuk· 
tan ıonra evYeli gayrı mübadil 
vatandaılarda~ bir kıımile mü· 
davelei efkir etmeyi, sonra ni· 

· zamname mucibince vakti gelmiı 
olan umumi heyeti toplıyarak 
görilımeyi muvafık bulduk. 

Cumartesi ıOnkü içtimaa ha· 
kiki ve resmi manaıile bir içti· 
ma denilemez. Bu, arkadqlar 
nasında bir nevi baabubaldcn 
ibarettir. Onların mütaleaları ile 
tenevvllr edeceiiz. Pek yakın bir 
zamanda da kongreyi tophya· 
cağız. 

Bazı gayrı mübadillerin kon· 
grcnin gecikmesinden tikiyeti 
mescleıine gelince: Ortada ne 
tikiyeti ve ne de mcsuliyeti mu· 
cip bir hadiıe yoktur. idare he
yeti kongre aktini mucip bir hal 
görmedikçe ve nizamnamenin 
itaret ettiği zaman hulul etme
dikçe tabiidir ki kongreyi top· 
lamaz. Gerçi bazı gayrı milba
dillcr tarafından böyle bir talep 
aldık. Ancak kongrenin içtimaı 
zamanı esasen yaklaımış oldu
ğundan bu talebi derhal ter•iç 
etmektense miadında kongreyi 
açmayı daha münasip gördük. 
Mesuliyet meselesine gelince, 
idare heyeti bugüne kadar va· 
zifuioi en dotru bir şekilde 
yapmııtır. Meıuliyet kelimesini 
arkadaılarımdan biç biri hakkın· 
da varit 16remem. Bilikis kısa 
bir müddet zarfında gösterdik· 
leri fcdakiraae mesaiden dolayı 
kendilerini teıekkUre layık bu· 

/"''~ 
lurum." 

SavıEa 3 

Fatma kadını 
ıdenizeatan ihtiraslı 
1 b. f . ır gece acıası 

ve bunun failleri 
Evvelki gün Y cdıkulede Kazlı 

çeşme sahillerinde denizden bir 
kadın çıkarılmıştır. Bir kaç kişi
nin bir ihtiras gecesinden sonra 
yaptıkları bu facıa şöyle olmuş
tür. 

Tabakane amelesinden Ilgazlı 
Bayram üç ay evvel Elazizli 
Fatma isminde 30 yaşında bir 
kadınla tanışmıştır. Bayram Ya· 
dına evlenmek vadinde bulun· 
muş ve kadınla beraber y2şa
mıya başlamıştır. Kadına Fatihte 
bir oda tutmuştur. Haftada bir 
iki kere onu görmektedir. 
Haftanın diğer günlerini de iki 
bekar arkadaşile Kazlı çeşmede
ki han odasında geçirmektedir. 
Bir milddct sonra Bayramın 
memleketinde evli ve beş çocuk 
babası olduğunu öğrenen kadın 
beraber yaıamıya razı olmamış, 
aralarında kavga çıkmııtır. Ev
velki gece Bayram kadını Kazlı 
çcımcdeki odasına son defa ça· 
ğırmıf, geç vakte kadar arka· 
daılarile birlikte eğlenmişlerdir. 

Bayram ve arkadaıları kadına 
tecavllz etmiıler, bitkin bir hale 
getirmiılerdir. Kadınan feryatla· 
nnı itidenler olmuştur. 

Ertesi sabah sahilden geçen 
bir sandalcı kadını denizden çıw 
karmıştır. Fatma Y edikule Er
meni hastanesindedir. Zabıta 
mütecavizleri yakalamıştır. 

inhisarlar teşkilatı . 
inhisarlar umumi mOdOrlüiü 

Anadolu vilayetlerindeki inhisar
lar teşkilatının birleştirilmesi fa. 
aliyetine devam etmektedir. 

Bu arada son günler içinde 
Malatya tütün. Elaziz müskirat 
başmiidurlükleri lagvedilmiş ve 
her iki müdilrlük Malatya inhi
sarlar haımUdilrlüjüniln emri 
altında birleıtirilmiıtir. 

Tokat mıntakasındaki müskirat 
Ye tütün baımüdürlüklcri de 
birleıtirilmiıtir. 

lnhiaarlar umumi müdürlüğü 
muavinlerinden Münir Hüsrev B. 
Cumartesi günü Adanaya gide
rek o mıntıkadaki inhisar teşki· 
litının birleştirilmesi faaliyetine 
neıaret edecektir. 

1 

Arabalı haatane hırsızları 

Fabrettin, balıkçı Süleyman, 
Hidayet, Hüseyin isminde dört 
kişinin atb bir arabaya binerek 
Yedi"uleye gitmişler, Rum bas· 
tanesinin duvarlarındaki tuğla· 
ları sö~miye başlamışlardır. 
Hastaların feryadı üzerine dört 
bnsız yakalanmıştır . 

.Hukuk talebesi top
lantıları 

Darülfünun hukuk fakültesi 
talebe cemiyeti, talebe arasında 
muntazam toplantılar yapılması· 

na, muntazam fasılalarla konfe· 
ranslar verilmesine karar vermit 
ve bu maksatla faaliyete geç
miştir. 

ilk toplantı bu pazar günü 
saat 16,30 da hukuk fakültesi 
konferans salonunda yapılacak, 
müderris Muslihiddin Jdlil Bey 
bir konfer&ns verecektir. Konfe· 
ransln mevzuu "Türk ıençliii
nin mesuliyeti,, dir. 
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1 KT"TSADTHABER'LER. 
Lmcneı mumwnmnrırma~mnm• •1Wn:t9 ~IKlm ıı ı ı m~~ 111ııu:ınuu a 
ütün eken diğer mem e· 4milyonÇiniikadın 
kedere ait tetki le harem hayatından 

kurtuluyor! 
Ticaret oda.sı tütün istihsal e

den memleketlerden günü günü -
ne tütün havadisi almak için bir 
teşk\lat yapmı~trr. 

Bu teıkilatın aldığı malumata 
göre bu sene Macaristandaki tütün 
rekoltesi orta del'ecededir. 

Rusyadaki tütün ekim mıntaka 
sı geçen senekinin ayni olup 182 
bin hektardır. 

Bu miktar 926 dan itibaren 90 
bin hektar ziyadele§mİ~tir. 

Bulgaı·istanın 932 senesindeki 
ilk 9 aylık tütün ihracatı 9,262 
bin kilo olarak leesbit edilmiıtir. 

Halbuki bu rakam 931 sene
sinde ayni müddet zarfında 17 
milyondu. Kıyınet itibarile de 932 
senesi tütünleri 931 senesine na
zaran çok ucuzdur. 931 de 1 mil
yar 851,000,000 leva kıymetinde 
olan tütünler 932 de ancak 564 
milyon 507,000 levaya baliğ ola
bilmiştir. 

Halbuki bu rakam 931 senesin
de ayni müddet zarfında 17 mil
~ndu. Kıymet itibarile de 932 

senesi tütünleri 931 senesine na

zaran çok ucuzdur. 931 de l mil

yar 851 milyon leva kıymetinde 

olan tütünler 932 de ancak 564 
milyon 507,000 levaya baliğ ola -
bilmiştir. 

Bunun sebebi 932 senesinde 

Bugaristandan ihraç edilen tütün
lerin aşağı kaliteden olmasıdır. 
Maamafih yüksek kıymette olan 

tütünler elde kalmıştır. 

Kallfornlya ve Türk 
elmaları 

Romanya hükumeU Kalifomi
yadan pek çok elına ithal etmek

tedir. Fak.at aon günlerde Kalifor 

niya elmaları üzerine uzun zaman 
muhafaza edileb·ılme · · · ·· ·· 

sı ıcın suru -

Kontenjan,fotoğraf 
camı 

1932 senesi kanunusanisinin 
kontenjanına fotoğraf camı konul· 
mamıştır. İstanbul fotoğrafçıları 
dün ticaret odasına müracaat e
derek ellerinde mevcut fotoğraf 
camı kalmadığından şikayet ct

mİ§ler ve vekalet nezdinde tee~eb
bii3atta bulunulmasını rica ebniş
lerdir. 

Fotoğrafçılar lstanbul gümrü
ğüne gelmif çok malları olduğunu 
ve bu camlar kıfın kaldığı takdir
de bayatlıyacağını, binnenaleyh 
kıymetini kaybedeceğini ileri sür
mektedirler. 

İstanbul ticaret odası piyasa
da tetkikat yaptırmış ve fotoğraf· 

çıların iddiasını doğru bulmuştur. 

Ticaret odası ilrtısat vekaletine 
müracaat ederek fotoğrafçıb.rm 
arzusunu bildirmiştir. 

uğday veafyon satışı 
Ticaret ve zahire borsasında 

dün buğday, afyon üzerine fazla 

muamele olmuıtur. 

Dün borsada zeytinyağı 20 - 30 
kurut, pamuk 22 l:uru~ ve afyon 

da 825 kuru~ ve buğday da 6,5 

kuru§ 30 paradan olarak muamele 
görmü~tür. 

Tuzlu palamut 
Pireye ıon hafta içinde fazla 

miktarda tuzlu palamut ihraç e
d ilmiıtir. 

Yeni zeytlnyağları 
Yeni zeytinyağlarının fiab dün 

lstanbul ticaret ve zahire horsa-
11nda 20 - 30 kuruş arasında idi. 

Fiatın azlığı &ahun fiatlarma 
ela tesir etmektedir. 

Maamafi!ı .abun fiatlannm bir 
a;ı daha diiJeceği tahmin olun· 
ı_naktadır. 

len eczalar Romanya -hükU.meti 
tarafından konulan miktardan izmlrde petrol narhı 
fazladır. Romanya hükumeti bu 32 kuruş, lslanbulda 30 

vaziyet üzerine Kaliforniya el • İzmir belediyesi petrolun beher 
malarının Romanyaya ithalini ıne- Mlosu:ın 32 kuruş narh koyınuş-
netmiştir. tur. Bu fiat lzmir ticaret müdiri-

Ticaret odası Türk ehnaların Y :1 tarafından tesbit edilerek İz-
R d f l l ) m 1 mır helediyeıine bildirilmiştir. omanya a az a sa ı masını te- ı~ b ld • 

1 
r· 

30 0 lan u a ıse petro ıatı min için tetkikata ba!lamı§tır. 1 kuruştur. 
KIDW11 ra*dtaım umnnıw 11U1tum11rınuwıowr•w11111ıW1U11Mttıtım ıı:numnaau* nu-.u ...,~ 

Cevdet K~rim Bey Hus r~;;;-
Şilede sergisi 

Cümhuriyct Halk Fır~ası Islan· 
bul vilayeti idare heyeti . reisi 
C.ev~ct. Kerim Bey düu Şıleye 
gıtmışhr. Ce~d.et .Kerim B. Şile 
kaza lmngresının ıçlimaında bu
lunacak, yarın dönece!ttir. 

Eroin çekerken •• 
Y enişehirde sabıkalı Arap 

Kadri Eroin çekerken yakalan

mış, üzerinde beş paket eroin 
bulunmuştur. 

Otomobil ve otobils 
arasında çarpışma 

Büyükdereden gel en şoför ir
fanın 3617 numaralı otomobili 
ile fstinyeder.: gelen Ismailin 
3455 numar~b otobüıa Yeni köy
de çarpışmışlardır. Nüfusca za· 
yiat olmamış, otobüs ve otomo
biJin ön kısımları parçalanmıştır. 

Bazı Ru s ressam ve san'at-
karları tarafından pazar günü 
Tcpebaşında (Y. M. C. A) klübu 
salonlarında bir sergi BÇllacaktır. 
Bu sergide resim, san'at es"rleri 
ve saır bazı eıya teşhir edi!e 
ccktir. 

Teşekkür 
Yegane oğ:umuz Ziya Osma

nın Rahmeti rahmana kavuştu
ğunu haber alarak cenazesinde 
bulunmak veya telzraf ve mek
tuplarla taıiyet beyan e!mek su· 
retlerile elem ve teessürlerimize 
iştirak eylemiş olan muhterem 
zevatla bütün akrabamıza arzı 
teşekkfir ederiz. 

Meclisi maarif azasından mer
hu m Cevdet Beyin zevcesi Na
zife, kerimesi Kaniye, Ziya Üs· 
man Beyin dayısı lbrahim Hakkı 

Harem hayatı, Çındede ilga 
olundu. Çin adliye. nazm Yuan 
tarafından hazırlanarak neşrolu

nan yeni medeni kanuna göre 
biç bir Çinli, iki üç veya daha 
fazla kadın alamaz her Çınli 
ancak bir tek kadınla evlene 
bilir. Bundun böyle evli olduği.J 
halde ikinci bir defa evlenmeğe 
teşebbüs edecek her erkeğin 
karısı kocası aleyhinde dava 
açarak ondan boşanır. Hatta 
halihazırda ortaklara bulunan 
kadınlar zevceler ıni dava etmek 
selabıyctini haizdirler. 

Onun içın 4,000,000 Japon 
kadınmın serbest bırakılmalara 
bekleniyor 

Yeni medeni kanun, Çin genç· 
leıinin kazandıkları büyük bir 

zafeı dırde. unlar on seoedenberı 
yeni kanunun çıkması için çalı· 
şıyorlardı. Yeni medeni kanunun 
ilamle Çiode erkek kadın mü
savatı trs·s o 'du ve bu suretle 
Konfuçiyu5 dıoinin erkeği takdis 
eden s ste1J1i yıkı 1mış oldu. 

ütün ve inhisar 
A1'hisar, 8 (Hususi) - ıskar· 

ta ve is ootası n uayven olarak 

tütün pıyasasını armalda tütün 
müstahsıllerinin şükranım kaza
nan inhisar idmesi mu1rnvele 
~a t arına muba if bu unan ziirraıo 
mahsulündan faz'a ıskarta çı· 
karmaya başl.'.ımıştır: Bu hara
ketin inhisar idaresinden başka 
tütün alıcı la ra da bir misal teşkil 
eta:esioden ı.- o• kul nı ak tadır. 

fzmir tr nıvayı 
lzmir, 8 (Hususi) - Rıhtım 

tnımvay.arınıo l:Jelediyeye devrı 

ve lramvdylarm elckhıklenmesi 

mese esi Ani.arada bcJedıyece 

temini ararlaştırı mıştır. 

Belediyeye bu hususta resmi 
teb igat yapı dıktan sonr.a bele· 
diye; rıhtım tramvnylarmın elek
triklenmesi için St:rmayedar arı· 
yacaktır. 

Rıhtımın belediyeye verilip ve· 
rBmıycceği henüz ma ii n değıl· 

dir. 

Teşekkür 
Düçar olduğum amipli dizan· 

teriJen beni muvaffakıyetle tc· 
davi etmiş olan Doktor Hafız 
Cemal Beye teşekküralımın Valnt 
vasıtasile ıblfığını bir borç terakki 
ederim. 

Şahin Hayri 

1 Matbaamıza geren eserlerl 

F o· o Süreyya 

Sinema. folo ve spor ve tiyat
ro gazetesi olan foto Süreyyanm 
19 uzuncu nüshası birçok resim
lerle müzeyyen olarak çıkmıştır. 
Bu güzel salon mecmuasını ka
rilerimize hararetle tavsiye ey· 
Jeriz. 

Doktor beylerin nazan 
dikkatıne 

Ookt0r Samoıl fiınb:ınasta ı~rcndinin 

vefatı hasebi le Kadıköy \' cldeğirmeni ka· 
ıakol !'IOkağmd:ı c:d<lc üstündeki 37 nu· 
m:ırnlı sekiz senelik ve her bir lev:ııımı 
ikmal edilmiş biıi bekleme d•ğeri mua· 
yene odası olm:ık üzere iki odalı mua• 
yenehanesi kiraya verllecektiı ,\ızu eden· 
lerin aynı adrese mür:ıcaııtl:ırı. (5tı45) 

. . Ü KÇE sô~ô Tamamen memleketimızde yapılan ılk muazzam T R 

Bir Millet Uyanıgot 
Rejisör : Ertuğrul Muhsin - Yazan : Nizameıtin Nal 

Elhamca ve Neıek Sinemalarınd 
Temsil edenler: Komik Naşit B. ( fiJki rolünde) E. Bebzat, F~ 

Emin Belig, Atıf, Sait, Mahmut Beylerle Emel Riza ve Kevser • 
Dikkat: Her seans nihayetinde salon tahliye edileceğinden seagt 
başlarında gelinmesi ve 1O·12· l 4 seanslar mm tercibi rica oluP 
Matineler: Elbamra'da 10- 12- 14 • 16 • 18- 20 20 1~ Meleh'te 10, 15-12,15- 14,15- 16,15 • 18,15 • f~l' 
Matinelerde havadis gazetesi yol.tur • Serbest kartlar bu 1 

için muteber dı:ğildir. 

~-=-OPE A'da 
Çin milliyetperYer kıtaah He asiler arasındaki 

müthiş mücadelelerini 

H RP MUHABiRi 
filminde gidip görünüz. Baş rollerde: 

Jack HOL T - Lila LEE • Ralpb GRA VES 
Bugün 11 de tenzi atlı matıne 

jl 

Asri Sinemada 
LUPE VELEZ ve 
LAWRENCE TIBBETT 
T eKrar tekrar görülmesı lazım 

Adalar Şarkısı 

' 

lilminde en bü)Ü murııHaı.iycdcr Ha 

zanıyorl:ır llAvcten: Sahn,.de her ak
şıım ,·e Cuma Cumartesi ve Pazar 
4,8 O matinesinde meşhur An ita ve 
Fred Sprinıt triosu tarnfından e -s:ın-

\.. trik numıırnlar J 

lstanbul Belediyesi: 
OarUlbedayl Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri : 

BugUn matine ISTAHBUL BELEDIYfS 

::;t;.~:~:: ij~WttW ~~H . 
(üç saatt 1111 :ı 

Opereti 1 ı 
3perde27tablo 1111 

Ekr:::,z::~lt B. ı llllf J(I il 
Bestcliyen ~ f 

Cemal Reşit B. 

Uç hafiadan beri oynanmakta 

olan operetin .son haftamdır 

arp a "ileri 
Mütekait harp malulleri ce· 

miyeti umumi merkezinden : 

1 - Beş senelik mesai prog· 

ramımızm 4:> iı c maddes~ mu· 

cıbince harp malullerinin yaka· 

larıoa takacaklan alametı farika 

örnegı yaptırılmıştır. Rozetler 

;steyeolerin sayısına göre imal 
ettiri!cceğinden 

A - lstanbuldaki arkadaşları
mızın birinci kanun ayı içersinde 
katibi umumiliğe gelıp rozet 
parasını vererek isımlerini hu· 
susi !isteye yazdırmaları ve 

B - Taşradaki mcs1e~ taşla
rı mızın rozet parası olan bir 
liravı merkezi umumimizio posta 

adresine "lstanbul Beyazıt pos
ta kr.ılusu 12" No. ya gönder
meleri rica olunur. 

C - Bu ricalanmıza göre 
birinci kanun ayı zarfında katibi 

nmumiliğe parasını yahrmıyan

lar talip adedinden fazla yaptı
nlmıyacağından bir daha rozet 
alamıyacaklardır. 

2 - Emlak bankası Mart 
yo1daması yapılmadan ikrazatta 

bulunacaktır. Arzu buyuran 

meslekdaşlarımız malmüdürlük

lerine koponlarını tasdik ettir

dikten sonra hemen bankadan 
para alabilirler. 

8 

Nukut 

ur•ı' - -20 f. Fransız 170,- ı Silin Av. 
1 Sterlın 695.- ı Pczeta 
1 Dolnr 213,- ı !\tarlı: 

20 Liret '217,- l Zolutl 

20 f. Belçika 117,- ı Pengıi 
20 Ley 

20 Oratımi 24,- 211 Olnar 
20 ıs,;çre 818- ı ç~rvonı:ç 
20 Le\·a 27.- 1 Altın 

1 lorl~ R5.- ı Mecedfyt> 
211 Kuroa Çelı: 123,- ı Banknot 

Çek tialları (kap. ıa. 
Par Is 12.06 Prağa 

ı ondra 69151 Vh ana 
Ne\'-York 0.4711 Madrlt 
1\lilAno 9.197:> Rerlln 
Brilı:-sel 3..40- v .. rşo~·a 
Atlna 86 8'1- Peşte 
Cenevre 2.4471 

Sof ya 6S.S27:'i 1 
Aırr.teruam ı.t7T. 

E 
1$ Rantası 1025 
Aaadola 24 10 
Reji 8,10 

Slr. Hayriye 14.50 Sark Dı:y. 
framv ıy 4,30 ltalya 

U. Slr;orta 24,- Sarlr m. ceza 
omontl 23,50 Telefon _/ 

istikrazlar Tahvi~ 
lst. dahili 

ark l'.yollan 
() Muvahhldc 
Gümrukler 
Saydi mahl 
RJılldat 

A~kcriye 

95,50 1 Elek trlk 
4,:-o Tramvay 

55.25 Tünel 
S tıO Rıhtım 

4. o 
4 50 

Anad ıJu 
Anadolu U 

A. tılümessil 

TAKVI~. 
Cuma Cumart~ 

9 K. evel 10 K. '., 
10 Şaban 11 Şab;,. 

Güıı do~uşu 7,12 1 ~411 
Gün l•ltışı 16,40 ı;...O 
Sabah namazı 6,38 

1
g.'11 

O~lc namazı l!,06 14,'il! 

lldudt namazı 14,28 16·'° 
Akşam namazı 16.40 ı&lq 
Yaısı namazı 18,1~ 5,25 
lm~ak 5.27 34-' 
Yılın geçen gtinlerl 344 ~ı 

kalan • 22 

r1 ,,1 
' ·' ·ık·· ask' !)( HA VA - ı eşı ·oy göre. ~ 

merkezinden ılınan mıh~m:u ol•cl~ ıf 
gün iıava güzel ve 17. bul en ,:s 
Dün en fazla .,ıcali.lık 16• 
derece idi. 

Radyoda ı t 
••••••.••••••••••••• t145 e / 

ıs r.ANBUL - 17 den) '1 1,4~ 4., 
dar saz (l\lüşerrcf ll~~~;n 19 • 
I 8 e kııöar gramofon. 

1 
lı:adış1•t1-.J 

Be~· ve :ı o~ 
dar Kemal iyazl ; "0 den 2 " 

d rkcstra. • f v 
dan 20 ye ka ar 0 tıQ30 d:ın 2 · ! 
kadu Belkıs Han:~ ~h;yeti 2ı.SO~ 
kıdar Hanımlar A'3nS ve 
22 30 a knd:ır orkestra. l· 

h:ıberi. ~aat ııyarı. •J 

kaptırı1•11 , Makineye .,; 
. d 23 o ~-~ 

Horhor caddesın e MebıP"~ 1 dükkanda marangoz ,,,I' 
ra ı t ış y ·-"", 

1 •• motöre kap srm ' ııırrJ..-
e ını kaldırı 
narak. hastaneye 
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[Sfenks konuştu! 1 

Maurice de Kobra'nın Son Romanı : 47 

Türkçeye çeviren: f •h•m~I!' _ ~'!!! . - .. -
' Robrts heyecanı hafifler hafif. nız iptilası olduğunu zannediyor· 
eıne2: gene düşnmeğe başladı: dum .. Halbuki sonra öğrendim ki 

''Evet, sevgili dostum! Şimdi oyunda hile yapıyormuş ve emi· 
0Ynadığın oyunu görüyorum gali- nim ki senden aldığı (3000) İngi
baı S b · •w• .l lı'z lirasını da böylelikle çalmıştır. d ... en enım zannettıgımven 

lce da.ha fazla zeki imişsin.. İki Dur, dahası var, sen Hindistana 
1llcla b" d k d hareket ettikten sonra, bir gün Yı ır en oynataca yer e , 

1
YTel' b k ı Londrada büyük bir oyunda mü· a eni, sonra Ni o sonu tu • 

1

1
111. dütüreceksin, ha! .. Diti kap· him bir para kaybetti, ümitaiz bir 
tıı t lk k hale dü•tü, bana: "yarın sabah . "· i kuzu ile birden oynama ~ 
~ıtenıiyor, Her birini sırası geldi- tayyare ile Parise kaçacağız, ora· 
li ıarnan tırmalayıp parçalrya· dan da Mısıra hareket ederiz!,, 
~ P k ı dedi, kabul ettim .. Kahireye va· ·· e ala .. Görüşürüz.,, 

. nr varmaz tekrar kumara batladı. 
O . . · . k ·kl'k. • d. Gene bir akıam zengin bir Mısır· ç 18.attenberi, e ı avı e· 

.,,... d" d h' bir lının sarayında verdiği bir suvare-... e ıyordu. Ova a müt ı§ 

~lYlnn atetidir gidiyordu.. (Ateş de, kocam hin lira kadar bir pa
"'•!) L - 1 d R ra kaybetti 1 Kazanan taili de Ni-l QOrusu nihayet ça ın ı. 0 • 

il'tl'tı f Y" d kolson iıminde ıenç bir zahitti .. L ırsatı kollıyordu. A ~z a 1~ f 
qf ~ ileride Alba, Şikarıye tu· Bu mülazim orada tesadü en 
etı1t' d d bulunmu• ve kocamın aleyhine ı ~crmif, yüzüne pu ra, u· T 

~~klarına allık sürmekle meşgul· olarak talii yardım etmi9ti .. Bu fe· 
"ll. laket gecesinin ertesi günü kocam 

b b · · · k' ban".· "Dün gece söz üzerine bin "O erts ona kcndısım ta ıp et· "' 
llıe · Alb d h l · lı'rn kaybettim .. Mülazim Nikol • 1•1li isaret etti. a er e ıtı:ı-
lt ,..... • f d 1 k sona hu parr.yı ödiyemiyeceiim .. it -~~ı. On dakika sonra un a ı · l 

I' içinde herkesin gözünden u· Mesele etrafa yayılacak 0 ursa 
~ bir köşeye ıaklanmıılardr. ikimizin de maholduiumuz ıün • 

tı ı d dür.. Bu zabiti gidip muhakkak 1 ~\'veli Robertı söze bat a ı : k 
"t d h kl bulacaksın.. Bu borcu iıteme ten 

'
esnasında bira::: a a .. a rnr d 

d N vaz geçirecekıin !,, de i. •na almıt ve Madam 0 uga· 
\~ otomobildeki oktayıfını u· Kocamın bu küstahlığı beni hay 
'1tır.aia ~ah§mıfh. EvvelA kendi· rette bırakmıştı .. Fakat mecburi· 
•ı •öze bathyarak, eski (Edi) ol- yet altında ve her hangi bir reza
~dığını ima edecek sözler hazır· let çıktığı zaman benim de itin i-
1llrıtttı.. çine l<arrttırılacağımı bildiiim için 

- Bana bazı hakikatleri if§a e- mülazim Nikolsonu gidip buldum. 
decetinizden bahsederek kon uf· İzzeti nefsimi kıran, harap eden :ak istediniz madam!.. Sizden bir tetebbüı ! .. Hiç unutamıyaca
açrnadıın .. O zamanki sükUtur.u· ğım ! .. 

ı1. lllukabil, bugün benim de ko· Nikolson heni gayet nazikane 
U!ltıalit. •litı olaca~ımı tah kabul etti, bu para meaelesinden 
~n .. e.tmeliydiniz.. Sizi dinliyo- artık kat'iyyen bahsedilmiyecek-

~ tir dedi, beni çaya davet etti. .. 
ıı .. ~lbaya bakıyordu. Alba da ona Artık ben de onu adeta her wün 
"ttrlarını döndiirmüttü. Mihra kabule mecbur oluyordum. 
ctııin salonlarındaki lakayt bakı- Bana kur yapmağa batladı, fa-
fıtıdan eser kalmamı!lı· O kadar kat gayet terbiyeli davranıyordu. · 
~nia ve sitemli bir eda ile rıözle· Şurasını da aöliyeyim ki hiç bir 
ttlli $Üzüyordu ki!.. Nihayet yavaş· gün benden bir karşılık, fedakar
S.. cevap verdi: lık istemedi, fakat bu kadar büyük 
~· - Oh, Fredi .. Bana böyle rni bir nlicenaplık gösteren bir inıa-
tt,p etmeliydin?. Çöli.in ortasın na da: "Borcundan vaz ıeçtin ya, 

VAKiT 

Altın bu 
Kumdan altın çı
karmak tecrübeleri 
tekrar yapıhyor 

Bu hafta içinde Pariıte kum· 
dan altın çıkarmak tecrübeleri ya 
pılacaktır. Tecrübeleri yapacak o
lan zat, Lehli profesör Dunikovs
ki' dir. 

Bir senedenberi Franıa hüku· 
meli tarafından mevkuf tutulan 
Lehli profesör, dt'landırıcılıkla it
ham olunmuş, paralarını aldığı 

kimselere karşı verdiği sözü tut· 
madıiından hapse atılmıftı. 

Lehli profesörün kumdan altın 
çıkaracağına dair vukubulan iddi· 
a11nı alaka ile karııhyan Fransız 
alimlerile lnriliz müteha1111ları 
tarafından, mahpus olduğu halde, 
çok mühim imtihanlara tabi tutul· 
muf, Lehli profesör üstünü ba§ı
nı çıkararak, ve büsbütün soyuna
rak bunların karıısında tecrübe
ler yapmııtır. Bu tecrübeler eına· 
aında nazarı dikkate en çok çar· 
pan !ey, Lehli profesörün kullan· 
dıjı esrarengiz bir 9uadı. 

Lehli profesör, hakimlerle avu· 
katların karıııında da kumdan al
tın çıkarmak iıtemi91 bunun üze· 
rine kendisi mühürlü bir odaya 
konarak orada üç gün bırakılmıı· 
tı. 

Dunikovskinin iddiasına göre 
kum, elektrikle metbu ve ültravi· 
yole ıualarına maruz bakır levha
lar üzerine konulur, sonra onun 
esrarenıiz tüplerinden ıeçirilerek 
asit sülfürikle yıkanırsa altına dö-
ner. 

Fakat bu esaslar daireıinde 
yapılan tecrübeler netice verme • 
diği için o da hapse atılmıftı. 

Dunikovskiye yardım eden ln
ıilizler ona binlerce altın yedir
mitler ve bütün tecrübelerini ala
ka ile takip etmiılerdi. 

Lehli profesörün şimdiye ka· 
dar uğradıjı muvaffakıyetsizlik • 
lere rağmen onun hakkında iti· 
matlarmı kaybetmiyenler vardır. 

Onun için tecrübelerin tekrarı· 
na. karar verilmittir. 

'· Yüzlerce kilometre kostuktan pek ala .. Allaha ısmarladık!, , di

~ta senden böyle mi m~amele yemezdim. Vicdanım bana sevme· insan taşıyan roket 
\:.:tcektim?. Bana dütman gibi diğim bir adama kendimi teslim 
~Yorsun; Hayır, clur, daha ce- etmemekliğimi ne kadar emredi· 
la;~\'erme .. Kalbimi kıracağını yorsa, Nikolaonu da bu kadar ba
d~diyorum .. Size ne fen alığım yağıca atlatmak bana ağır geli-
o ~ndu? .• yordu. 

~Oh!.. Nihayet mukadderat yerini bul-
~ l\oberta bu teessür nidasını far- du. Beni Ç'' "\ seven bu genç 
'tıd, olmadan sarfetmi!Lİ.. zabitle hic bir a§k, bir arzu hisset-

~·': l::vet, tekrar ediyorum •• San- ı meden b~raher kaldım. Bir gün 
f~llbıt~ bile, isteye isteye sana bir 1 bu hareketimden dolayı çekti
~ h 'lık yaptım mı?. İşte zaten bu ğim vicdan azabına dayanamıya· 
, t &.bını ortadan kaldırmak için rak kocamla müthis bir surette trıj l . . ı . . 
d, i: e konuşmak ı~tedı.~ .. s.te~~m kavga ettim. Hiddetinin arasında 
~, lerrıeaen de bizı bırıbırımıze bana oyunda hile de yaptığım söy 
ııı... r~, li.kayrt bırakam1yacak, bir ledi.. Bütün alcaklığını itiraf etti. "'llıırrı. . . d. k' ~ 
b;rib; .ı'l; :ardır!. Onun ıçm ır 1 "Ya Roberta?,, dedim. "Evet, onu 
d, .\;ırn1~le anlaşmalıyız.. ~rn- da tuzağa düşürdüm!,, dedi. O za 
'-n 8a.n11tan hududunda ıken man hakikati öğrendim .. itte şim
b, a. ile İç.in mektup ya:zmadığımı di benim susmamın ıebebini bir 

~"- '
0

rtnak isti yonun değil mi'! parça anlıyor musun?. Bütün mev 
tıkl Uıuai hayatının ince, gizli, a- cudiyetimle sevdiğim adam, ko-
t 

1 nokt 1 b"l 1•w • bir ıcldı . " arını ı mec ıgın cam tarafında dolanıdrılmı!h· 
~t ~ı ı.tha.m etmek kolaydır. Fa- Sana nasıl yazabilirdim, sana 
~d tır.ıdi ikl\latacak oluuam ne nasıl "seni sevmekte devam edi· 
iu. •r Y•nlrt zihaplara kapıldığım 
-uenec k. yorum!,, diyebilirdim? 
tıi.._ h e •ın, Edi ! .. O zaman be· Ben ki artık bu yola sapmıf, ce· 
dt h •kkırndaki düıünceleerini bir ve tazyikle yeni bir aııka ken
llıı er halde düzelteceksin.. Yal- dimi bırakmr~tım, iyice düıün, E
·~;u~u ~il ki, ıenin hareketinden di !. Bunu yapamazdım .. Bu müt-
1"° da enı dehıete düıren mesele- hiş ve feci vaziyet kar tısında ken· 
oha Uydum. Kocamın ne fena bir dimi unutturmak için suımam li.-
.. h~c~ 0

lduiunu biliyordun. Ben d ı b" k d 
-"-• o f zımdı. Ben e ne o sa ır a ınım .. di)otd u ena huyundan nefret e· 

uan. Ben onun kumara yal- (Devanu 4Jar) 

Ônümüzde"i aylarda Alman· 
yanın Maıdeburg tayyare ~·
rargibından insan tafıyan ılk 
roket hareket edecektir. 

Bu tecrübeyi yapmak ıçın 

Almanya hükumetinden ayrıca 
bir müsaade almak icap ediyor
du. Hükumet uzun tetkiklerden 
sonra bu müsaadeyi vermiştir. 

insan taııyacak olan roket 
harikullde bir sürate maliktir. 
Asıl en mühim mesele onun 
süratini id.uc etmekti. 

Magdeburg istasyonundan ha
reket edecek olan roket 3000 
kadem yükselecek, sonra onun 
içindeki yo:cu, paraşütle yer 
yüzüne inecektir. 

Roketi haıarlıyan mühendis, 
12 mil kadar yükselecek bir 
roket yapmaktadır. 

Bir Alman Koeln kru· 
vazörUniln dUnyd 

cevelanı 
Vilhelmshaven, 8 (A.A) - Ko· 

cin kruvazörü, dünya etrafında 
bir ceveliu yapmak üzre bugün 
limandan hareket etmiştir. Bu 
seyabat, 1932 senui birinci ki· 
nununun 12 inci &ününe kadar 
devam edecektir. 

Sa}'lfa 5 

Milli Roman -32-

l1-_İ ş.::....l_i-=-y_e_n_Y_a_r ·-a-:-::-1 
Yazan: Necmettin Hali) 

- Affedersiniz doktor Vud, 1 
benim hakkımdaki serkeşlik id
dianız karnemdeki notlara uy
muyor. Arkadaşlarıma fena bir 
yol gösterdiğime gelince, bunda 
da yanıhyorsunuz. Ben ancak 
gösterilen fena yola i,aret ettim 
ve bunda memleketini, milletini 
seven bir Türk genci gibi hare· 
ket ettiğime eminim. 

- Susunuz, bu divaneliği ve 
şovenliği maıur göstermek için 
milliyetperverlik diye isim de 
koyuyorsunuz. 

- Bir takım gafil mahlükları 
gayelerinize alet etmenize mani 
olduğum için yaptığım divanelik 
oluyor değil mi ? 

_ Hili söyleniyorıunuıl Bunu 
söylerken minnetdar ol~anız 
lizım gelen bir müesseseyı v_e 
onun müdürllnü küstahça bır 
daha tahkir ettiğinizi unutuyor· 
sun uz. 

- Beomi size ve bu müesse· 
ıeye midnetdar olacağım? Asla 
Benim memleketimin mukadde-
11tına bOrmet etmesini bilmeyen 
bir misyoner mDesseaine ... 

Bu son sözler Uzerine Doktor 
Vud çıldırmak raddelerine geldi 

doğru SÖ7.e kızmak vİDsa?l~nn 
ötedenberi adeti oldugu gıbı ... 

- Çık dışarı! 
Diye bağırarak kipıyı açtı ve 

parıl parıl yanan on, onbet çift 
ıözle karşılaıtı. 

* Vak'a münferit kalmak mahi· 
yetinden çıkıyordu. Arkadaşları 
mildilrlük dairesinden çıkan Rı
zayı koridorda alkışlamışlar, bu 
suretle onunla fikir ve el birliği 
ettiklerini açığa vurmuılardı. Bu 
alkıılar mUdOre, suratında şak
hyan birer tukat teairi yapmıf h. 

Hadiseye kartı çabuk ve ıid· 
detli tedbirler almak Jizım geli· 
yordu. Doktor Vud, fazla asabt
lethği için, kendisine itimat 
edcmiyerek derhal beşler mec
Jiıini içtimaa çağırdı. Geçen 
Yak'ayı sesi titriye titriye batın
dan sonuna kadar onlara anlattı. 
Hepsi aynı asebiyet ve hassası· 
yeti gösterdi. Bu hadise hiç bir 
zaman açığa vurmak istemedik
leri iti bUtüo feci çıplaklığı ile 
ortaya atıyordu. 

Nihayet müdür: 
- Şimdi ne yapmalıyız? 
Diye hazır bulunanların fikir-

lerini sordu. 

Mister Mayer derhal: 
- Yepılacak şey gayet basit; 

Rızayı hemen kovar, taraftarla· 
rına aynı cinst~n şiddetli cezalar 
veririz. 

Dedi. 
Mister Ailen:· 
- Bu zehirli bir yılandır, ka· 

fasını ezmeliyiz. 
Mıster Blak: 
_ Bu çocuk madamki Ko'eci 

beğenn,iyor, kendisine diploma 
vermiyelım. 

Mütalealarını ortaya attılar. 
Fakat bir ao için i~i daha sü· 

kunetle düşünmek lüzumunu du: 
yan edebiyat muallimi Mister 
Haf men: 

- Dostlarım 1 dedi. Çok dii
şünceli hareket etmezsek kor· 
karım ki bu mc'un çocuk bizi 
bir çıkmaza sokacaktır. Ben bu 
meselelerin her tarafta a çıkça 

konuşulmasını doğru bulmıyo· 

rum. 
Söziin burasında bütüo 

lırdın bir anda birtr: 
ağu-

- Ycs. 
Çıktı ve Mister Hafmen de

vam etti : 
- Şimdi, Rızayı kovduğumuz 

takdirde mesele kapanacak mı? 
Bana öyle geliyor ki hayır. Bu 
ahmakça milliyetperverlik işinde 

çocukları teşvik edenler de var. 
Onun için biraz daha düşünelim 
ve gayemiz için acele \'e yanlı ş 
bir adım atmıyalım. 

Bu sözler bütün azayı az ço'< 

düşünceye sevk etm işti. Fal\ at 
müdür hiddetten ne yapacağını 
bilmiyor: 

- Hayır, muhakkak bir şe y 
yapmalıyız; beni ve mukaddc.-s 
gayemizi tahkir etti. 

Diye söyleniyordu. 
Mister Haf men cebinden k ü

çük kitabını çıkardı ve okumıya 
başladı: 

"Sen komıunu sevecek ve 
dOımanına buğzedeceksin, de
nildifini iıittiniz. Fakat ben size 
derim: dilımanlannızı sevin ve 
size eza edenler için dua edin 
ki siz semavatta olan babanızın 
oğullan olasın1z.,, 

~ 

Nihayet Doktor Vud bazı 
resmi zevatın hususi suret
te mütalluma mllracaat et
mek ve bunun üzerine yarın · 
tekrar toplanıp bir karar vermek 
üzere içtimaı dağıttı. Mamafih 
bir ihtiyat tedbiri olarak, Rıza· 
nm ihtilattan mennedilmesi ve 

yalmz baıma bir odada oturup 
çalışması karar altına alındı. 

* Bu hadise kat'i bir miyar gibi 
talebe kOtleaini tahlil edip ma
hiyetini meydana koyuvermişti: 
Turanın temıil ettiği maviler, 
Rıza ile beraber ayni heyecar. ı 
duyan kumızılar ve şimdi pcm· 
beye çalan eıki renksizler. 

Münakaşalar, atıp tutmalar, 
bHbasaa öğle teneffüsünde had 
bir safhaya girdi. Kolecde bir 
ibtilil baYaıı esiyordu. 
Akşam çayında muallimler de 

ayuı mevzu etrafında konuıuyor
lardı. Genç ve ateşli müritler 
arasında, Rızaya ceza vermek 
hususunda, reisin şimdiye kadar 
gösterdiği teenniye hayret eden
ler bile vardı. 

Bir aralık F ranıızca muallimi 
Mösyö Pol Rojc ıu mDtallada • , 
bu!uodu: 

(Devamı var) 
llllDUIUUtlllltllllmUlldttlltllttlttftllllMlllllUHftllnlıtunHllMllllU~lltthlltmn-

Meclisin nakli 
Ankara, 8 - Yeni Mccliı bi· 

nası yapılıncaya kadar Büyük 
Millet Meclisinin Halkevine nakli 
tasavvur edilmektedir. Bu tak
dırde Halkevi binasında bazı 
tadilat yapılacaktır. Ankara Halk 
evi de şimdiki Büyük Millet Mec· 
lisi binasına nakledilecektir. 

Halkevinir. yanındaki Etnog· 
rafya Müzesinin iiıtüne bir kat 
daha çıkılması ve buranın Mec
lis kütüphanesine, encümenlere, 
tahs's i düşünülmektedir. 

!!undan başka Knledibi mev
ldinde mimar Sinan tarafından 
yapıl mış büyük hanın da tamir 
edilerek Etnografya Müzeıine 

tahsisi mukarrerdir. 

Balatta yangın 

Balatta Leblebicilerde lranlı 
K bımm diikkanmdan yaogın 
çıkmış, hemen &öndürülmüıtUr. 



Sayıfa 6 

Suriyenin istiklali 
·········································•·················· 

Fransa neden Suriyeye 
istiklil verdi ? 

Çünkü Suriyeden bekledikleri : Deniz 
Üssü, petrol yoUarı gene elindedir 

Asuriler isti~dil peşinde 
Jurnal ;;)ojunev yazıyor: 

Irak hükünıetin in cemiyeti ak
vama kabulü hadisesi Arap mil
letleri arasında büyük bir tesir 
uyandıracağı zehabını vermişti . 
Bu zanna düşenlerin başında 
şüphesizki Suriye fevkalade ko· 
miseri mösyo Ha nri Ponsot 
vardır. Müşarünileyh son zaman· 
da Şam ve c ivarında şayani dik
kat bazı şahıslarla temas ettik· 
ten sonra hali içtimada bulunan 
mandalar komısyonunun yaptığı 
tetkikatın neticesini bildirdi. 
Fransa hükumetinden ahiren al
dığı talimatnameye göre Suriye· 
den Fransız mandası kaldırıla
caktır ve bunun yerine kaim 
olmak üzere Suriyelilerle bir 
itilifname akdini müteakip !;u
riyede vası mikyasta hür bir 
idare teşkil edilecektir. Artık 
Fransa hükümeti öyle anlamış· 
dırki ~uriye bir müstemleke gibi 
idare edilmekten çok uzakdır, 
bu şekildeki idarelerile Fransız· 
lar şimdiye kadar hiç bir mu· 
vaffakıyet göstermemişlerdir. 

Esas itibarile F ransanın Su· 
riyedeki başlıca menfeatı do· 
nanmasının himayesini temin 
maksadiyJe burayı bir üssü bah· 
ri olar:?k kullanmak, tayyarele· 
rine bir mu ha bere merkezi itti· 
haz etmek ve Musuldan borular 
vasıtasile getirilerek Suriyeden 
geçecek gazları tahtı müraka
besinde, bulundurmaktan iba· 
rettir. 

Bunlar tatmin edildikten son· 
ra Suriyenin tarzı idaresinde 
yapılacak her türlü tadilat itira
z~ mucip değildir. 

Suriye mecliai dağılmalı 
Elverir ki Suriye A I 

S . . . rap arı 
urıyenın müstakil bir "d .1 1 b" . ı areye 

naı o a ılmesı için Fran f 
sız ev-

kalade komiserine bu hu t . susa 
zahır olsunlar ve istiklale h k 
kazanmış bir millet olduklar~ 
ispat etsinler. 

1 

Suriye meclisi hali hazır teş
kilatı ile hiç bir veçhile milleti 
temsil edememektedir. Yapılan 
son intibabatta Fransa hükume
ti memurları fazla gayret göste
relim diye Suriyeliler aleyhinde 
hareket etmişlerdir. 

Maamafih Suriyelilerle Fran· 
sa hükumeti arasında olacak 
bir anlaşma neticesinde bu ta
raf2irlikler tamamile izale edi
lecek ve Suriyeliler tam mana
sile hür ve müstakil bir hükuM 
met teşkil edeceklerdir. 

Böyle bir idarenin tesisinden 
itibaren Suriyeliler Fransa hü
kumeti ile daima mutabık kal
mak prtile diğer devletlerle her 
türlü muahedatta bulunabile· 
eeklerdir. 

Fakat böyle bir anlaşma ze· 
mini daha henüz ihzar edilme· 
miştir. Buna mani olan sebep de 
ivriyelilerin Lübnanda yapıla
cak müstakil teşkilihn camiaya 
ithalini arzu etmeleridir. 

Halbuki F ransanın buradaki 
meMaatleri başka suretlerde te· 
cıeHi etmekte olduj:undan bu şe-

kilde vaki olan talebi kat'i 
bir kefalel olmadıkça kabul et
mesi mümkün görünmiyor. 

Netice itibar :Je Fransa Suri
yenin müstakil bir hükumet ola· 
rak teessüs etmesine taraftardir. 
F ckat Lübnan için daha bekle
mek lüzumunu hissetmektedir. 
Binaenaleyh Suriyenin bu nokta· 
da fazla ısrar etmiyt!rek bir 'an 
evvel hürriyet ve istiklale ka· 
vuşmaaını temin etmek menfaati 
iktizasındandır. 

Bunun için şimdilik kendini 
iyi idare edecek muktedir ve· 
killer seçmelidir.Lübnamn onların • 
idaresine girmesi şimdilik pek 
mühim olmasa gerektir. Bu tar
zı teşekkül bilahara da husule 
gclebiJir.Ancak Suriyeliler içleri
ne almak istedikleri bu gibi 
akalliyetler hakkında alicenaba
ne davranmayı bilmelidirler. 
Çünkü hali hazarda bütün dün· 
yada yaşayan her ufak milJet 
büyük milletler gibi hür ve müs
takil yaşamayı arzu etmektedir. 
Bu bittabi onların en sarib hak· 
larıdır. Bunları bu haktan mah
rum etmiye kalkıtmak milletler 
arasında bir cinayet irtiklp et
mek demektir. 

Asuriler istiklal istiyor 
Tarihte medeııiyetlerinin aza· 

metile yüksek bir isim bırakan 

Asurilerin miktarı bugün kırk 

bin kişi tahmin edilmektedir. 
Bunlarm dini biristiyandır. Bunlar 
Irak hükumetinin idaresi altında 
yaşamaktadırlar. 

Vaktile lngiltere hükumeti 
bunlara Türkiye - Irak hududu 
arasında erazi vermeyi vadet· 
mişti. Halbuki Asuriler Irak İn
gilterenin mandası altında yirmi 
beş sene kalmak şartile Irak 
idaresi altında yaşamayı tercih 
etmişlerdi. Fakat lngiltere man
dasının Irak üzerinden böyle bir 
zaman geçmeden kalkması bun· 
ları telaşa düşürdü; ve bu vazi· 
yet karşısında Ingiltere tarafın
dan kendilerine yapılan vaadin 
incaıı lazım geliyordu. Halbuki 
bu vaat tutulmadı. 

Asuriler Irak hükumetine dağ· 
lık "d arazı e askerlik yapmasını 
bilen .. l guze ve muntaıam yar-
dımcı bir ordu- veriyordu. Fakat 
!rakın müstakil bir hükumet ol· 
ması üzerine Asuriler Irak or· 
dusunda askerlik etmeyi reddet· 
tiler. Bu hadise Londra ve Ba ~ . 
dat muhitinde lrakın iıtiklili!c 
halel getirecek bazı mahzurlar 
doğurmak istidadını gösterebil· 
mesi ihtimali yüzünden büyük 
bir heyecan uyandırmıştı. lngil
terenin Iraktaki fevkalade ko
miseri harekete gelerek Asuri· 
lere bu hususta icabeden temi
natı verdi. Onların himayesi ln
giltere için bir namus borcudur. 
dedi ve silahlarını alarak tekrar 
Irak ordusuna iltihak etmelerini 
tavsiye etti. Fakat Irak hükfı· 
metinin Cemiyeti Akvama müs
takil bir devlet sıfatile girmesi 
isin 9eldini büıbütün deiittirdi. 

VAKiT 

Bir masum 
Casusluk iddiasile 
hapiste çürürken .• 

Tam yedi sene evvel Valker 
Bulleryahn namında bir Alman 
vatana hiyanet cürmile 15 sene 
hapise mahkum olmuştu. 

Valkerin mahküm olduğu 
gündenberi onun namus ve hür
riyetini kurtarmak için çalışan 

biri, ihtiyar validesi idi. Validesi 
oğlunun masum olduiuna kanidi. 

Valkerin aleyhinde ileri sürü
len iddia. Onun 1925 de, Al· 
manyamn silahlarını kontrol eden 
müttefikler komisyonuna mensup 
bir Fransız zabitine ifşaatta bu· 
lunarak bazı silahların gizli ol
duğu yeri göstermesi ve bunun 
mukabilinae para almaıiydi. 

Valkerin mahkumiyeti üzerine 
onun validesi ihtiyarlıj'ına ve 
hastalığına rağmen derhal faali
yete geçti. Ve oğlu aleyhinde 
kimin şehadet ettiğini anlamıya 
çalıştı Valker'in aleyhinde ta· 
hadet eden başlıca şahit baron 
fon Gontard idi. 

ihtiyar Yalde bunu anladıktan 
sonra oğlunun muhakemesini 
iade ettirmek için uj'rqh. 

Baron Gontard'ın kızım evlen· 
dirdiği gün ihtiyar •alde baro
ni merasımın yapıldığı kilise 
önünde beklemiş, baron dı .. rı 
çıktığı zaman onu kalabalık 
içinde karıılıyarak : 

- Doğruyu söyle de oğlum 
kurtulsun ! diye bağırmış ve her 
kesi kendisiyle alakadar etmiy• 
muvaffak olmuştu. 

Birkaç gün evvel ihtiyar valde 
muvaffak olmut ve oilunun mu
hakemesi yeniden yapılmııtır. 

Bertin yüksek mahkemesi şa
hitleri tekrar dinledikten sonra 
Valkerin beraetine karar vermiş 
ve Valker derhal tahliye edil
miş, tekrar ana kucajına ka
vuşmuştur. 

Anne seYgisi bu suretle büyük 
bir zafer kazandı. 

Yerli mallar için 
büyllk bir metlng 

hazırlanıyor 

Milli tasarruf ve iktısat haftası 
münasebetile Darülfünun gençli· 
ği 30 kinunuevvelde yerli mal· 
lar hakkında büyük bir meting 

1 yapacaktır. Bu meting için lazım 

gelen hazırlıklar bitmiştir. 
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Irak hükumeti lngilterenin nü· 
fuzunu toprakları üzerinde zait 
goruyor. Her müstakil devlet 
gibi ülkesinde müstakillen hü· 
kümran olmak istiyor. Asurilere 
şimdi yaşadığı topraklar çok 
ıörülüyor. Arazi olmadığı ba· 
hanesile b•nlar kısım kısım Irak 
içerlerine veya Türkiye toprak
süzülmek isteniyor ki bu da bu 
milletı mahvetmek gayesini is· 
tihdaf etmek demektir. 

Asuriler Türkiye toprakların· 
dan çekileli aşağı yukarı on se· 
ne oluyor. Böyle bir hareket hiç 
bir zaman doğru olmasa gerek· 
tir. Çok ,ayanı teessüftür ki Irak 
kıralı Asurilere karşı rahimane 
bir surette hareket edip bu me
seleyi onların memnuniyetini mu
cip olacak bir tarzda halletmek
te taallül gösteriyor. lngiltere 
hükumeti verdiği vadi unutuyor. 
Anlaşılmaz birşey varsa o da 
Cemiyeti Akvamın bu mesele 
önünde ıuımaaıdır. 

Yeni Filim/er 
Asri Sinemada 
············-·························· 74 

Aşk Runıl>.ası 

A;tf ıimmala ~lkrllm(ye &a1lana11 Aı~ Ruın!a11 f{lmrnt!en hir '°""6 
Havana .. Kubanın incisi, Antil dine tamamen bendetmiye 

adalarının mücevheri Lupe Vele- vaffak olan Crystal'i ancak 
zin damarlarında cevelan eden men Morley temsil edebilirdi· .J 

Meksika kanı, ateşli gözleri; al " Maddi yaralar kalp yar-1'' 
dudakları, emsalsiz zatafeti ve dan evvel tedavi olur.,, 
güzelliğindeki garip sihir onun Haklı §Öhretini izah edeo # 
Rumba d' Amour aşk rumbasının re kudreti ile ETnest T orreend 
tahayyül ettiii Nemita olmuın:ı 1i hazırda ekrayuı en §ayanı 1 
temin ediyordu. dlr komedyacılarındandır. l 

Bir kalbi fethetmek ig.in blr Muktedir aktar Rumba __ lı' 
kadın bakıtından b1r kadın tebea- mour'un kendi batına fÜrp ~ 
sümünden batka ne lazımdır kl.. lar ve şarkıyı temsile nu.ivlr 
Filmin cazibesini yalrua hadisenin olduğunu hir münekkit aöyJ' 
cereyan ettiği memleketin aihir tir. 11_ 

ve füsununa değil, ayni zamanda "Minnettarlıktan dolayı e'I ; 
melodisi unutulamıyacak htr !ar'" mek hazan hatırası baıkuııı~ 
kıya medyun olduğundan • yıldız oldulfu lralde btr kcuımııı ~j 
bir muganniye ihtiyaç gösteriyor- blrleştitmek demektir.,, # 

du. Böyle bir şarkıyı okumak için Şöhretinin büyük bir kı•~ 
Lavrence Tibett'ten daha kıymetli uzun burnuna medyun olan J ~ 
biri bulunabilir miydi? my Duraute, Ernest Terrance 

Rumba d' Amour'un neıe kı• 
''İnsanın saadeti bu kadar ya

.kında olursa uzakta teati edilmiş 
olan vaitler hatıra gelir mi?,, 

ihanet gördüğü halde nankar 
nişanlısına müsamaha eden ve o• 
nunla evlendikten sonra tekrar 
terketmesine katlanan ve nihayet 
tatlı huyu sayesinde kocasını ken· 

idare eder. J 
Schuezzle kendine has kol'j 

liği filmdeki sahnelere meı4:" 
yor. .ti 

Rumba d' Amour arzu ve f 
ras şarkı11, muhabbet, hüziiltJ 
essür şarkısı velhasıl pek f 
bir şarkıdır. 
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Bu pazartesi: Ta- Izmlrde batl!klık ıı1~ 
f 

. rutulması Işı ve hl , 
SarrU yerli mallar Izmir, 8 (Hususi) - Yı;, 
haftasının ilk günü ~~clisiııin içtimaında batalı~ t~· 

ıçın halkın çalışbrılmasına te b'' 
len çalışamıyacak olanlard11' bet 
gün için 25 kuruş hesabilt bll' 
gün üzerinden 125 kurut 1 

Ankara, 8 (Hususi) - 12 bi
rinci kanunda başlıyacak olan 
üçüncü tasarruf ve yerli malı 
haftasını geçen yıllar olduğu gi
bi bu yıl da başvekil ismet paşa 
Hazretleri Halkevinde saat on 
beşte verecekleri mühim bir nu· 
tukla açacaklardır. 

Bu nutkun memleketin her ta
rafından dinlenebilmesi için la· 
zım gelen radyo tertibatı alın-
mıştır . 

Tasarruf ve yerli malı haftası
nın birinci günü olan pazartesi 
günü akşamı saat 20 de Büyük 
Millet Meclisi Reisi Kazım Pş. 
Hz. radyoda bir konferans ve
receklerdir. 

ismet Paşa Hazretlerinin Hal
kevinde verecekleri nutuk mü· 
nasebetiyle (Milli Iktısat ve Ta· 
sarruf Cemiyeti) büyük bir mü· 
ıamere hazırlamıştır. 

Hafta içinde Ismetpaşa Kız 
Enstıtüsünde açılacak olan (Evde 
Tasarruf Sergisi) büyük bir ali· 

masına karar verilmişti. ,,ıf 
Bu kararın tatbiki için b• 

lıklara başlanmıştır. 1 
lzmirde bulunan balktBP olİ 

yaşından 65 yaşına kad•' kur"* 
yalnız erkeklerden 125 şer bt•( 
alınacaktır. Semt seDlt DJUaktl 
lara defterler haıırlattırıhll b' 
dır. Bu para bir se~ed~'betel 
taksitte olmak üzere yırllll e~ 
kuruş tahsil edilmek sur 
toplanacaktır. b ti~ 

Kurutulacak en rnühİDl atJ 
Bos 

IıkJar Halkapınar ve 
bataklıklarıdır. "'"''""" 

111 il tlf 111 111 l ..b 
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mektebinin emtia ıa;ur:i~~~: dİ_ 
açılacaktır. Ankara a ·şti,J 
sabakasına 40 camekan ı 
edecektir. ,.,, 

B. . . kanunun 16 ancı .,..._J 
ırıncı h f DlüllY. .. ·· Ankarada a ta ~; gunu . . . h•P' 

betiyle büyük hır mıtını 
lanmaktad!!'. .. .. ekt•f'!: 

Ankaranın butun ~ ~ 
rinde hafta münasebetayle 

ticaret samereler yapılacaktır. 
ka ile beklenmektedir. 

Hafta içinde Ankara • 



,, 
-U ·ZEL 

VAKiT Sayıfa 7 

S ~ ·w~m AN .ATL.A.I<.~ 

Ayni günde gömülen iki san'atkir 
Samih Rif at'ın 
Şürleri 
Bu hafta içinde kaybettiğimiz büyük adam, memleketimizin 

ea büyük iJimlerindendi. Dil sahasındaki engin bilgisini ve 
beyan kudretini ıon aylar içinde toplanmış olan Dil kurulta· 
Yından sonra öğrenmiyen kalmadı. . 

. B6,.nk bir ilim olan Samih Rıft Bey ayni zamanda büyük 
ı,11' lallat'kirdı. Şark musikisini ilmile ve tarihile bilirdi, saz 
0larak da tanbur çalarc:ll. Edebiyatımızdaki yeri de şerefli ve 
~emmiyetlidir. Geaçlijinde gazetecilik edip yorulur, hırpalanır· 
•ea: 

Güzariti lıcayattan bu sırn anladım ki ben, 
Memat bir didiımenin aükuna inkılabıdır l • 

diyen •n'atkir, soaraları miıtik şark felsefeıini kuvvetle teren
.._ eden tiirler yumJtbr. En son Anadolu cidalinin ve zaferi
~. heyecanını .ayliyen güzel türküler de onun kaleminden ve 
~inden çıkmlfb. . 

Eski vezin, eski dille yazılmıt olan meşhur Nefes'i o ze•kı, 
o Yolu, o duygu -ve düşünceyi anlatan edebiyabn ea . gilzel 
lrneğidir. Bu ıiiri biraz 1adeleıtirerek ve neıeye çevırere.k, 
Anadolu zaferinin büyük neşesini ve ıevkini dile ıetiren türkü
•linü de aynen dercediyorum. Nesre çevirdiğim fİİ~in a~hndaki 
güzelliği muhafaza edemediğimi biliyorum; fakat dddekı büyük 
değiıi.klik karşı11nda yeni neslin onun sözlerini anbyabilmesi için 
buna lüzum vardı. Hem Samih Rifat'ID san'atkir ruhundaki 
Çofgunluk ve samimilik benim kırık dökDk. t~rclmemin arU1n· 
dan bile kendisini ghterecek kadar kuYvetlıdu. R. A. 

Nefes 
Renkten, ışık.tan yüzlere~ kanat 
·~p 

C&nq gök yUıilnden çekilmif. 
E.leın gecesinde ses yok; 

• ~611iU tek batına kalmış olduğu 
IÇ&ıı aahyor. 

Tabi~b ... n h6zne büründüğü 
devir işte bu zamandır. 
~uhum karanlıkla başbaşa ve· 

..., konuımayı sever. 

Sesler duymanın ihtimali var 
karanlıklarda gizliliklerin de

tİıalililerinden. 

Gidiıim All•h yoludur, birliğe 
ı-parım, 
lier ıeyde ve her yerde görü
~n · bana . verdiği şaşmanın 
~e kendimden g.?çmiıim. 
tlimi süıliyen o kadehtir ki 

~Jlamberin aba11nın üsttinde 
~tmİf olanların, peygambe
~. torunlarının şaraphğından 
,._r, 

'-tıar bultltuna uzaktan yal· 

·~ .. ,.. 
'-lel, benimle ıöyle bir kenara 

~lciımek iıtejini göster!,, derim. 
··~ )İ ilayıp inliyen kalbe Hüse· 
"'inden haber ver 

tf er Kerbeli çölünden geçtinse.,, 

~e beldenin, ey geceyi uyku
~dan uyandıran rüzgir, 
Çıçelderin saç büklümünü za

..._ ıa111an titr ti ? 
ltı e P 

•• :ı.tfeyle, ginüle asalıp kalacak, 
lvnuı k . k tetir o pyacak ,, bır oku 

~11· . 
_..... Din kabrinden cammın koku 

.... Yeri ile. 

S.llailt H" · • 11116-lcı' uaeyin i sevmemek ne 
• n? 

-::--• biyle bir lekeyi üıtüne 
•ı? 

::: P.9!'aamberin gilzbebeği 
tl .. L - lÇiD peyıamberlerden 
~ '-ailidill 

Sentlh Rlfat Bey 

A kdenlz Kıyılarında 
Yaslı gittim, ıen geldim, 
Aç koynunu, ben geldim. 
Bana bir yudum su ver; 
Çok uzak yerden geldim. 

Korkma. aç.al, ıen yurdum, 
Dağlara ordu kurdum. 
Açık denizlerine 
Süngümle kilit vurdum. 

Rüzgarlardan atım var, 
Simıekten kanadım var, 
Göğsümde al yazıla 
Gazilik beratım var. 

Rüzsıir bana at oldu: 
Şimşekler kanat ol?u, 
"Eğilin gökler!,, dedım, 
Bulutlar kat kat oldu. 

Irmaklar gibi taştım, 
Yalçın kayalar aştım, 
Hakka şükürler olsun, 
Geldim, sana ulaştım. 

Varsın yansın ocağım, 
Kurtuldu al sancağım. 
Bayrağımın altında 
Ben hür yafıyacağlm. 

Deniz, deniz, Akdeniı! 
Suları berrak deniz! 
Karşıda yar ağlıyor; 
Gideyim, bırak, deniz! 

Açıldı kale yolu, 
Göründü Gelibolu ••• 
Bırak, deniz, gideyim, 
Orası yasla dolu •• 

Yürü, ey ıanh Gazi, 
Kılıcı kanlı Gazi, 
Seni Meriç bekliyor, 
Büyük unvanlı Gaıil 

3Uwal.atu1r AüfLHii 
.. - ~ -- ,_, - ~ ~--

Musa Süreyya' nın arkasından 
Pangaltıda bir apartımanın kü

çük, rahat, ferah bir dairesinde 
yalnız yaııyordu. 

O aktam biraz gezip hava al
dıktan sonra dönmüş, gelip yeme
ğini yemiş. İstanbul Konservatu
varında okuttuğu Muıiki Tarihi 
dersine ait yeni tetkikleri vardı, 
biraz onunla meşgul olmuş, devam 
edememiş. Kalkmış, odasının için
de dolaşmış, sofadaki geniş balko
nun kapısını açmış; yüksek apar· 
tımanın bu arka balkonundan 
Taksimin, Beyoğlunun gece görü· 
nüşü çok güzeldir. Şehrin uzakta 
insana göz kırparak pırıldıyan 

ışıklarını ve altında aşklar, mace
ralar, ıstıraplar ve kahkahalar 
saklıyan karanlık damlarını bura· 
dan daha birkaç gece evvel onun
la beraber seyretmiıtik. 

Bu manzarada insanın içindeki 
beliniz kederlerin tortusunu silip 
alan, insanın içini boşaltan bir hal 
vardır. Gece, sevimli, sihirli, ca· 
zibeJidir. İnsanın içine dolan bu 
karanlık güzellik inıanın içini öy
le kaplar ki orada artık ne kede
re, ne baıka bir şeye yer kalmaz. 

Yalnız yaşıyan adamın kalbin· 
deki sıkıntı bu temaıadan sonra 
hiç değilse lialiflemiş olmalıdır. 

Son zamanlarda keman öğren
miye heveı etmişti. Yayı eline al
mıt, çalmak istem it, fakat hemen 
vazgeçmİf. 

Küçücük odasının bütün bir 
duvarını öı-ten piyanosunun kadın 
c:ı kek birçok dost re&imlerile dolu 
üstünde girift siyah torbasının 

içinde dururdu, piyanonun yanı· 
bAJında notaların üıt üste yığıldı
ğı etajere tanbur dayanırdı. 

Yalnız yaııyan adamın hüznü 
o gece en son tanburun kalbe göz 
yaşları gibi damlıyan terennümle· 
1·iI?e karı,mıt; kendi kendisine 
çalmıf, çalmıf, çalmıf... Hafif, 
tatlı, samiayı yavq yavaı saran 
ve daha içerlere doğru yayılarak 

ruha ılık bir zevk veren besteleri 
vardı, onları mı çaldı? Babasının 
iyi işlenmiş, ince, ağır, yüksek 
eserlerini mi, yoksa başka san'at
kar kalplerin baıka hıçkırıklarını 
mı? 

Sazı bıraktıktan sonra içinde· 
ki sıkıntısının göğsünde bir yum
ru olduğunu, oturduğu koltuktan 
kalkmak isterken kalkamadığını 
hizmetçisi söylüyor. 

=#o 

Geçmit gün; bir gece bizim 
evde tatlı bir sohbetin lezzetile 
neşeli, o laftan bu lafa, bu mevzu
dan o mevzua atlar geçerken nasıl 
oldu da ölüm bahsi açıldı, bilmi
yorum. Musa Süreyya haıtalık
tan, hastalanmaktan, hastalardan 
hiç hoşlanmazdı; evvelki sene za
tülcenpten yattığım zaman kalkıp 
bana hatırımı sormıya gelmiş ol
masına rağmen bunu iyi biliyo
rum. Hele ölümden pek korkar
dı: 

- Kalbin işlemesinde küçük 
bir vezinsizlik... Her şey birden 
bitmif olacak. Günün birinde 
mutlaka ölüneceğine göre en iyisi 

galiba bu olmalı 1 
Dedi. 

• 
Giriftzen Asım Bey, devri-

ni yapıp bitirmiş yüksek bir 
medeniyet olan şark musikisinin 
ıon üstatlarındandır. Asırlarca ze· 
kaların işlediği, hamuruna heye
can kasırgalarile dolu ruhların 

1 
çarpınıp atılışı karışmış şark mu- / 
sikiıi, giriftzen Asım Beyin elin- ı 
deki kamış parçasında bir başka 

alemden bu toprağın üstüne dökü
len rahmani bir ses, bir son nefes 
halini almıştı. 

Birkaç yıl evvel lstanbula 
misafir gelen ihtiyar - dinç san
atkardan o zaman V AKIT'te 
bahsetmiştim. Kırk elJi sene evvel
ki musiki hayatımızın tanınmış, 
sevilmiş, girifti hayranlıkla dinle
nilmiş eaerleri beğenilerek çalın
mış hoca adamı Müşir Fuat Paşa 
ile Abdülhamit arasındaki hadise
ye adı karıştığı için istibdat idare· 
si taraf mdan lstanbuldan sürülüp 
çıkarıldıktan sonra Amasyada yer· 
leflDİf, aon zamanlarında adeta 
unutulmuştu. Galiba seneler onu 
unutulmıya alıştırmıt olmalıydı 
ki günün birinde böyle damın res• 
minin gazetelere geçmesi, onda 
uzun bir kıttan ıonra bahar ıe
lince yqlı çınarların gövdesinden 
kollarına doğru yürüyen su tesiri· 
ni yaptı. 

Seksen yaşını geçkin olan Gi
riftzen Asım Bey yeniden çalıp 

fında karşılıklı olurduk. Amasya
'y a gidecekti. Sekseni geçen yaşı
na rağmen orada musiki hocalığı 
ediyor, çalışmaktan · zevkalıyor, 

çalışabildiği için seviniyordu. 
_. - İlerde insallah bir fütuhat 

.vlusa SUreyya 20 ya,ında 
olursa gene gelmek istiyorum; 
rrüşiirüz, efendim. 

Dedi. Bir zaman sonra geldi, 
fakat çocuklarının omuzları ve ıs
tırapları üstünde mezara gitmek 
ıçın ... 

Giriftzen Asım Beyin en büyük 
eseri Musa Süreyyadır. Şark mu
sikisini sazile', sözü ile, bilgisile 
babasından öğrendikten sonra 
Berlinde muntazam konservatu
var tahsili yapan Musa Süreyya 
Türkiyedeki musiki inkılabını ha
zırlıyan adamdır. Şark muıikisi -

' 'nin maziye bağlı evlerde, belki 
bir müddet daha maziye bağlı 

•zevklerin çeşnisi olabileceğini söy
t ıer, fakat artık asla bir millet mu
laikisi olarak devam edemiyece-

İ ğine inanırdı. Memlekette beynel
milel musikiyi ve beynelmilel mu· 
siki zevkini yaymak için seneler
ce söyledi, yazdı, besteledi, oku
du, okuttu. Kız ve erkek muallim 
mekteplerindeki uzun senelere 
varan musiki muallimliği bu yoi
da memlekete pek büyük bir hiz
met olmuştur; son senelerde yeni 
nesillere musiki zevkini ve bilgisi• 
ni veren bütün genç muallimler 

Giriftzen Asım Bey 
söylemek şevkini duydu. Bir gece 
Musa Süreyyanın o zaman otur
makta olduğu Laleli apartımanla
rındaki dairesinde toplandık. Ya
şı sekseni geçkin olan iri, geniş 
omuzlu, geniş göğüslü ihtiyar, da
marlarındaki san'at sevgisini tit· 
rek dudaklarından o küçük kamış 
parçasının ıçıne üfledikçe ses 
bülbülleıti, şakıdı, ağladı. Nihal 
Hanım, Musa Süreyya, Cavat 
- Giriftzen Aıım Beyin ço· 
cukları - babalarına tanburla, 
utla, batka bilmem hangi sazla ar
kadaşlık ettiler. 

Çocuklarile kalpte, seste ve 
sazda yaptığı samimi birlik, Gi
riftzen Asım Beyin gözlerinde en 
yüksek hazzın heyecanlı parıltısı
nı uyandırıyordu. Mes'ut baba! 

Birkaç gün sonra bana veda 
etmek için matbaaya geldi. Bu sa
tıdarı yazdığım masanın iki tara-

onun talebesidir. 
Sadece bir alaturka musiki 

meşkhanesi halinde olan Darülel
hana müdür olarak getirildiği 
zaman bu köhne ocağı yıkıp bir 
Avrupa konservatuvarına benzi
yen ilim ve san' at müessesesi 
meydana getirmek için ilk temeli 
attı. Başlama şerefi onundur. 

İç ine şehirlilik, alaturkalık, 
Osmanlılık sinmemiş dağ türküle
rindeki sağlam lahinlere garp tek
niği tatbik edilerek beynelmilel 
san'at pazarlarına çıkarılabilecek 
bir milli musiki vücuda gelebilece
ğini de kabul ediyordu. Fakat bu 
iş için her şeyden evvel pek bü
yük bir yaratıcı san'atkar kudre
ti lazım olduğunu söylerdi; bu iş 
için ne kendisine, liatta ne de şim
dilik başkalarına emniyeti yoktu; 
bekliyordu ve bu yoldaki tecrübe-

Refik Ahmet 
(LUtfe11 .. rıterı çevlrtnlz) 
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Muharriri : Pitigrilli Tercüme eden : fa. 

-9-
Şuman biletlerden birisini ala

rak: 
- Peki, dedi, gelececim.. Fa

kat beni onu yirmi geçeden evvel 
göremiyeceksiniz .. 

Ve tekrar etti: 
- Onu yirmi geçe .. 
- Peki o zamana kadar?. 
- O zamana kadar, siz gider, 

yalnız seyredersiniz .. 
-Gelip sizi e\•den alamaz mı

yım?. 

- Lüzumu yok.. Ben gelirim .. 
Kör onları dinliyordu. Ba§kala

rını dinlemek, ona, aue.masını öğ
retmifti .. 

Ayrıldıkları Zl:\man, Levi: 
- Bu kadın b~nim de hotuma 

gitti. Evlen! .. 

Pol Pot batını aalladı: 
- Bir gün kendiıine evlenmek

t~n bahsettim. Her zamanki ga
rıp nuarları ile cevap verdi, ve 
dedi ki "a,ka vasıl olmak için ev
lenmek lüzumuna kani olmak 
yükıek heaap meıelclerini ımlı:ı: 
mak için Fiaaga cetvelini bilmeğe 
ihtiyaç olduğunu zannetmek gibi 
bir ıeydir.,, 

Levi bir müddet dütündü: 
- Azizi.m, ıana bu kadına aşık 

olmamanı tavıiye ederim.. Maa
~afih .. Bu tavıiyemde geç kaldı
gımdan korkuyorum. 

- Geç mi kaldığından korku • 
Yorsun?. Ben korkmıyorum, bili· 
kiı!.. 

• • • 
Tam saat sekiz buçukta, kıtlık 

canbazhane açılır. Elektrikleri ya· 
nar ... 

Pol Pot içeri girip, balkonda ye
rini bulmut oturmuftu. 

Canbazhanelere mahaus koku -
nııı ınııııuutıluüawunr uuum ıuuum uı ıacm111t11t11ıu uıımu11mınııuunm 

leri hazan muvaffakıyetaiz bulıa 
bile ümidini kaybetmiyor, her §e· 
ye rağmen bu iz üzerinde çalıtıl
mn.arnı istiyordu. 

Ben hu sözleri Musa Süreyya· 
dan Konservatuvar mütehauııı 
Jozef Markı şehrimize gelip bu 
dütünceleri ıöylemeden seneler
ce evvel itittim. .. 

Muaa Süreyya benim arkada-
şımdı; itinalı nezaketı'l h . e mu ata· 
hını mınnettar bırakan b' k 

ır ar a-
daılık. Nezahete uygun olmı 
tek bir sözünü ititmedim B' yakn 

· ırço 
gece toplantılarımızda zunan za-
man tatlı dedikodular da yaptık. 
O herkesten bahıeder, herkeı için 
söyliyecek §ey bulurdu; fakat siz 
bu sözlerde fena bir makıada, çir
kin bir niyete i9aret eden mana 
ve eda bulamazdınız. Beğenmedi
ği, düşüncelerine, ittirak etme· 
diği, ho~lanmadığı adamlar yok 
değildi; fakat Musa Süreyya 
çok terbiyeli bir adamdı. 

~ 

Çocukların ve gençlerin gönül 
bağları en temiz, en kuvvetli sev
ginin ifadesidir. Dostları onun ta· 
butunu bir yere kadar hüzün ve 
acıyla takip ettikten sonra cenaze 
otomobiline koymak, arkasından 
otomobillerle gitmek kararında 

idiler. Kız ve erkek talebesi bu 
kararı dinlemeyip yürüdüler. Sev
dikleri, saydıkları adamın artık 
~bediyyen su~.muş varlığını bir bü
yük sükiita götüren uzun tahta 
sandığa biraz daha ellerini sür
mek onunla birkaç adım daha be· 
rab:r bulunmak, birkaç dakika 
daha ondan ayrılmamak! 

ya, hakimin yanında oturan şiş
man bir kadının, küçük çocuğuna ı 
soyduğu portakal kokusu karışı
yordu .. Yavaş yavaş yerler dolu
yor, muzika, akord ediyordu. 

Hakimin yanındaki çocuk elek
trikli yazıları yüksek sesle 
okuyor: "Sıgara içmek yasaktır,, 
"tehlike zamanında bu kapıdan 
çıkılır.,, 

Birdenbire muzika başladı. Bü
tün elektrikler yandı. Cicili, bicili 
elbiieler giyinmiş on hademe iler
lediler, sıraya dizilip durdular, ar
tistlerin gireceği kapıya canlı bir 
koridor teşkil ettiler .. 

Elinde bir kamçı, batında silin
dir, arkasında frak, bir adam bu 
kapıdan çıktı, ortaya geldi, dört 
bir tarafı selamladıktan sonra göğ 
ıünü kabartarak haber verdi: 

- Miralay Stok ve MidiBileri ! 
Pol Pot, Matmazel Şumanrn ni

çin onu yirmi geçeden evvel gele
miyeceğ ini dü~ünüp duruyordu .• 
Bu iıte muhakkak bir sebep var
dı: "Saat onu yirmi geçe, demiş .. 
Niçin?.,, Bu aralık, Midilliler or
taya çıktılar. Bir kal!lçı satladı ... 
Midilliler arka ayaklarında kalka
rak muzika ile dansediyorlard. 

"Her halde Matmazel Şuma· 

nrn hayatmda bir sır vardı.. De
mek onu her ak~am saat onu yir
mi geçeye kadar gören bir aaam 
var.,, Bu aralık halk arasında bir 
patırdı oldu. Dört kişi kavga edi
yorlardı. Birdenbire bir silah ıesi 
duyuldu. Üç palyaço, bir dördün
cüyü kollarından ve ayaklarından 
tutarak sürüklediler, denize atar 
gibi meydanın ortasına,. bu sahne
yi seyretmek üzere durinu§ gibi 
bakan Midillilerin üzrine doğr~ 

attılar, ve muzika tekrar başladı. 
"Evet .. Muhakkak matmazel Şu
manın hayatında aır vardı ve bü
tün gayretine rağmen bunu oğre

nememişti.,, 

Halk miralay Stoku alk19lıyor· 
du. Matmazel Şuman'm gözlerin· 
de derin bir safiyet var ama, cinai 
meseleler hakkında farf aracılık 
yapıyor ve aık hakkında cemiye
tin telakkilerini gülünç buluyor.,, 

Cambazhane ortasına bir tahta 
uzatıp ufki olup olmadığı itina ile 
ölçülür. 

"Belki matmazel Şupıan sade 
kaf aıı ile ,ayanı dikkat bir kadın
dır ve §ehevi, cinai hiılere karıı 
lakayttır? Her akıam gördüğü er· 
kekıe, yani f U dakikada beraber 
bulunduğu kimsedir ... ,, 

Ortaya konulan tahtanın üze
rinde biribiri peşinden bisikletli 
cambazlar geçiyorlar, baş aşağı, 
durarak, üat üste çıkarak meharet
ler gösteriyorlar. 

. ~ütün bunlar, Pol Potun gözle
rının önünden geçiyor. Aklı felse-
fe talebesi l matmazc Şu.mania 

n:ıeuul. O snbah, ecnç kız kendi-
sınc lıecr znmankinden d '-- .. .. .. .. ana gu-
zel gorunnıuatü Vu""cud h • x • u er za-
mankınden daha ahenkli dah 
mütenaıipti. Ve bazan Pol ,Pot dü~ 
şünüyordu: Acaba kadııılar er
keklerin cinsinden baıka bir, cirr 
ıe mi menauptular?. Atm dişisinin 
kısrak oluşunda !Üphe yokt11. Er
kek kedi ile dişi kedi arasındaki 
benzeyiş de tamdır. Fakat, mese
la, uzak bir yıldızdan, ba!ka. bir 
dünyadan gelen bir hayvanat ali
minin karşısına bir erkekle bir ka· 
dın koysalar, bu alim, kadının, er
kek denilen mahlukun ditisi oldu
ğunu hemen anlar mı? 

VAKiT 
........................................................... 
f Memleket Haberleri E . . . . .......................................................... 
Hamal Ücretleri 
niçin indirilmeli? 

Gemlik ticaret odaaı umumi 
kitibi ne diyor? 

Gemlık husııcı muhabirimizden : 

Zeytinin ve 
Jarı fiatlarının 

naıarı dikkate 
alın Gemlik 
Ticaret ve sa· 
nayi odası, ha· 
mallar tarifesi
nin değiıtiril· 
mcsini lstanbul 
ticaret odasına 
yazmıştı. Bu 
meselelıtanbul

da iazetclere 
aksedince ala
ka büyüdü. 

zeytin yağ· 

dil9üklüğünü 

Mahir Bey 
11Vakıt" bu hususta meseleyi 

daha yakından takibe koyuldu. 

Bu hususta Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası umumi kitibl Ma
hir Beyle görüştüm. 

Mahir Bey hamallar tarifesi 

hakkında diyor ki : 

- Hama! ücretlerinin tenzili 
hakkında odamızın müracaatı 
üzerine gazelerde intişar eden 

Hamallar cemiyetinin mUtaleası· 

m, düıündüklerini okudum. ls
tanbul ticaret odasına vaki mn-

racaatımız.da hamalların 60 veya 

80 veyahut şu kadar kuruş ka
zandıklarından bahsetmedik. is
tihsal ınaddeleıinin bugün pek 
düşkün olan fiatlara kar111ında 

eski tarife mucibince hamaliye 
alınması hal ile kabili telif ol· 

madığından ücret tarifesinin ta
dilile hamalfye"' ntretlcrinin ftJÜ• 

nasip hatlcre indirilmesini iıte

dik. Netekim son zamana kadar 

burada da eski tarife tatbik 
edilmekte iken odamızın teşeb· 

büsiyle gümrük hamalları için 
yeni bir tarife yapılarak fiatlar 
bugünkü vaziyete göre indiril· 
mişlir. 

Bundan üç sene evvel zeytin 
yağının okkası 80, 100 kuruşken 
bugün ancak 25, 30 kuruştur. 

Bu sene mıntakamızda zeytin 
mahsulü çok bereketlidir. Ağaç· 
tarın baskın olmasından ufak ta· 

neler klmilen yağlığa ayrılmak· 
tadır. Bu sebepten tahmin edi
len sekiz milyon kilo zeytinin 

yarısından fazlası ynğlık olacak· 
tır. Vasati bet kilo zeytinden 
bir kilo yağ çıkarıldığına göre 

Gemlik bu sene sekiz yüz bin 
kilo yağ edecektir. Bunlar he
men umumiyetle lstanbula sev-

kedilmektedir. Fiatlar ise arzet
tiğim gibi pek düşkün olduğun· 

dan nakliye ve hamaliye ücret· 
lerinin de bugünkü vaziyete göre 
indirilroesi zaruri görülmüştür. 

Uç dört sene evveline nazaran 
bugün bayat daha ucuzdur. Bi
naenaleyh lstanbul hamaUarının 
tarifede vaki olacak tadilat ve 
tenzilata itiraz ctmiye hakları 
yoktur. 

z. v. 

Troçki geliyor 
Ceneve, 8 (A.A) - Troçki, 

Cneveye gclmiıtir. Bir saat son· 
ra evvela Milanoya ve daha 
sonra Venedik'e gitmek üzre 
Cencveden hareket etmiıtir. 

T roçki, Venedikle vapura bi
nerek Iıtanbula dönecektir. Hocalı~ın bu tesellileri "de var. 

Refik Ahmet (Devamı var) . 

9 I<Anunuevve~ 1932 
............................................................................................................. 

Spor Haberleri _ .... ..................................................................................................... 

Galatasaray - Beşikta 
~~~--~---·----~~~~-

Şampiyonanın en mühim maçlarınd 
birisi bugün yapıhyor 

Bugün Tal<sim stadında bu 
seneki şampiyona maçlarının en 
mühimlerinden, en dikkate de· 
ğerlerin:len birisi yapılacak ve 
Galatasarayla Beşiktaş takımları 
karşıla'jacaklardır. 

Lik maçlarının başladığı geçen 
cuma maç yapmıyan birinci kü
menin bu iki takımı daha ilJ< 
maçlarında birbirlerile kartı'aş· 
mak vaziyetine düşmüşlerdir . 
Gerçi, bu sene bütün birinci 
küme takımları mahsus bir mü· 
vazenesizlik içindedirler. Fakat 
hiç şüphesiz ki Galatasaray, va· 
ziyeti en sarsılmış takımların ba· 
şında geliyor. Senelerdcnberi 
değişmeı bir mübac:m hattı ter· 
tip edemiycn Galatasaraylılar bu 
hatta bu sene daha parla'< vazi
yette olmadıkları gibi, meşhur 
olan müdafaa hatları da eı\<i 
vaziyetinden liekal yüzde . kırk 
kaybetmiş ıbir haldedir. 8 ••lkt••1n kıymetli muhecl 

terinden Hakkı b. 
Mithat oynayacak vaziyette 

değildir. Bir iki hafta evvel aya· Bu gevşeklik daha çok ra . 
ğı incinen Nihadın da takımdaki kale önünde tebarüz ettiği ;ç 
doldurulamaz yerini alması tüp· bakım oynamasma rağmen ı• 
helidir. Tevfik, kulüp değiştir· yapamaz. 
meıi yüzünden vaziyeti heüz tcs- Diğer taraftan, zayıf oldukl 
biı edilmit olmadığı için takım· · rına bakarak, Galatasaraylılırl 
da bulunamıyacaktır. iyi bir maç yapamıyacakla~J 

Betiktıfa ıelince, ufak, tefek kat'i surette ileriye sürmek 
bazı halılar yüzünden şampiyona makul bir hüküm olamaz. Ç! 
maçlarında iki üç senedir llyık kü bizim sahalarda bazan ki' 
olduğu mevkii alamadığı mubak· rosu en tenkit edilen takımlaı' 
kak olan bu canh takım, rakıbi- pekala mükemmel iş gördOkl 
ne karşı hiç tilphuiz. daha iyi sık sık ,görülen hallerdendir.,, 
bir vaziyette bulunmaktadır. Bu maç herhalde ıeyre de 
Hatlarında bariz değiıiklikler bir maç olacaktır. 
yoktur. Şu halde kigıt ilzerinde Kadıköyiinde 
bu maç neticesini Beşiktaşın .. ı' 
lehine görmek pek mümkündür. Diğer taraftan Kadık&yu 
Hitti Beıiktaı mubacimlerinin hasında da Istanbulıporla Ve 
sık sık şüt çekmek yolunu tuta- karşılaşacaklardır. Malum ol_.. 

v .. I t bulspor ge~..-caklarına emin olsak bu kazan· gu uzere 5 an . • bit 
hit - b kk k nazarile cuma lig maçlarına talııız .. maya a mu a a . • • B •t•L·fl" 

bile bakabiliriz. vaziyette gırmııtar. u ı ıu:ı 
Fakat.... Acaba Beşiktaşlıları bugün bir aksülamel ~~ti~-~·~ 

canla fakat gevşek bir takım va- genç takımın bu talısızbgı ıJt 
ziyetinden kurtularak canlı ve mak viçin bUtün gayretini k~ 
atılgan bir takım şekline girmiş nacagı muhakkaktır. Ve.-:/ 
bulacak mıyız.? gelince; geçen hafta maç ~ 

lıte bu nokta henüz gene mayan bu takım bu seneki '1-' 
şüphelidir. Ağır, ağdalı, . müva· piyonada ilk. ~açını buıün 
zeneli bir takım olan Beşiktaş pac.akt~r. Bu ı~ıbarla Vefalı~ 
kaybe::ttiği bütün maçları sadece vazıyetı ancal. bu. maç ne , 
gevşekliği yüzünden kaybeder. sinda tavaııub etmış olacak~ 

ıııuıınnıııımıııoııııııııuıuın1HUUlllllHllllHllllllllDllUlllllllllllllllllllllHllllllDlllUllUIDlllRH' lfttllJllllllllllllURllllllHllllllnıtHllllll• :ıııııı~ 

Yabani ağaçları 1 Bir hadise ile 
10 aşılamak Relchstag mecllslll 

Istanbula civar yerlerde bulu· 
nan arazide yabani ağaçları atı· 
lamak ve müsmir bir hale ~c· 
tirmek için Ziraat müdürlüğü 
ehemmiyetle meşgul olmıya baş
lamıştır. 

Bu husus için alakadarların 
tenvir ve tetvikinc Şileden baf
lanacaktrr. Ağaç yetittirme ka· 
nunu bu ıekilde çahıan ve cid· 
di i~ar hareketlerinde bulunan 
köylüye imar ettikleri arazinin 
temliki imkan fırsatını da ver· 
mektedir. Bu itibarla çahşan 
köylüler ve arazi sahipleri bu 
çalışmalarman mükafatını çok iyi 
bir şekilde göreceklerdir. 

izmlrde ilç otobüs 
lzmir, 8 ( Hususi ) - Dün 

Bursa vapurile lstanbuldan şeh
rimiz.e daha üç tane otobüs ge
tirilmittir. Otobüsler derhal işle· 
miye başlıyacakhr. Otobüsçüler 
Karııya\ca seferlerine çok ehem· 

1 miytt atfetmektedirler. 

tatili 
... "" Berlin, 8 (A. A.) - mel d• 

fırkalarına mensup mab~fiP~e"' 
hüküm süren kanaate gore ·~ 
ichstag meclisinin yarıD ~lı 
beklenen tatili hususunun •1~,,a cumartesi günü kararlaştırı 
mühtemeldir. . L•u" 

f ·1· ReıCIP'~• 
Parlamento meha 1 1• • i_.ıO 

meclisinin dün yaptığı ıçtoe~ 
·Bu esnada vukubulan 

111d'l•ce-
. t. a e ı .. 

tek bir hadise ıs ısn t•" 
o!ursa· evvelki munt~~~~k:~clC" 
bii içtimalara benıedıı• ~ b0" 
dir. Gene bu mehifi~~er e 

111
eb" 

küm süren kanaate s-ore, .• 11 Lı" 
· ') n kaD- •" uslar mecl:se verı e t• .. "i"" 

' tte vlP" 
yıhalarını afaki bir sure . 8d 
ve muıakere etmişle~dır· .. ,..,il' 
hal mecliste müspet ~.ş 1~rıtt' 
ve sükfın içinde ?1u~k,cı:l1'1 
bu'unmak i~teyen b~~ 11111slf: 
mevcut "olduğunu goıter 
dir. 
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Dünyanın bir tarafında yeni Demir yolları vapurda kaybolan gence 
nıl·ıyonlar harbedı•yor (Baş tarafı I inci sayı/ada) ait muhakeme 

J (Baş taralı I inci sayı/ada) 
•Pon ihtilafı hakkında Japon 

11~1 ktai nazarını göstermesi itiba
rı e d'kL 
•• 

1 ı 11ate değer bulduğumuz 
tçın naklediyoruz. 

Japonlara nazaran ••• 

~· Kamimura diyor ki: 
- Japonya ile Çın arasında 

Çatpışrna lara sebep olan ihtilafın 
lllahiy r b" '- d l 

1 
e t ırço:s. yerler e Jayıkile 

1
11 aşılamamıştır. Birçok kimse· 
'"' .. . latü g~re, Japonya hükumetı 
r ktaarrız vaziyettedir. Çin top· 
t~ • 1arından bir kısmını, Mançu· 
ıy, el . k , d e gcçırmek gaye ve ma • 
a 1111 takip etmektedir. 

k ~albuki işin hakiki vaziyeti 
u~lıYen böyle değildir. Ta arı uıa 
dg~~lllış vaziyette bu'unan Çin 

l tgıl, bilakis Japonyadır. Çınli· 
tr 

... L ar&sında son zamanlarda ec· 
••tu"I 
y 1 trc karşı aleyhtarlık ccrc-
ttıı b b t' . oJ aş'amış, unun rıe ıccsı 

tarak cvve!iı Japonlara kaışı 
MlYık siyaseti takip edilmiştir. 
'' aııçoride kendi hallerinde ya
~hn Japon tebaası çiftçilere 
~ türlü eziyet ve işkence ya
~ış ve Japon askerlerine ta· 
t~'ft edilmiştir. Harbın ilk kı-

11tıı bu suretle fışkırmı,tır. 

~ Japonyanın Mançuriyi istila ve 
~ Pt nıaksadını takip ettiği zan· 
1 

katiyen yerinde değildir. 
il' Japonyanın hiç bir zaman ye. 
t 

1
1c ara'li kazanmak hırsile ha

,:r~t etmemiş, bilakis uzak 
laa ta. ~ulb ve sükunun muhafa
ÇaJ 1 ıçın bütün mevcudiyctile 
\i~~Şcnb ıştır. Japon tarihinin tet-

1 unu göstcrmeğe kafidir. 

)aponya yalnız uzak c-arkta 
~I\. .. 
ı,~llnun idamesine çalı~mak 
f'tjır. Son zamanlarda Mançuriye 
lttj ~. asker yollayarak Çin çete
) tıı So\'yet hududuna yakın 
~titre kadar sürdük. Fakat 
t *tıçurideki lutalarıınızın mev
):~IJnu çoğaltmaktan .maksat, 
h~ •rıda da söylediğim gibi, 

8 ıı zaptı kaygusu değildir. 

h/~Ponya biJakis uzun zamandan 
~tı Çinde bir medeniyet unsu
r,l\ Olarak çalıımış. şimendi-
'tt. 'r bu ··k • ·· ı .~ ı yu sınaı muessese er 
~ de getirmiştir. Bu sayede 
~tt~Üesseseleri n bulundukları 
1~~if ~e iktısadj, içtimai hayat 
~iu~:E etmiıtir. Bu işler muka· 
''-~~ t biı;im de Mançuride bazı 
~'td •~Iarımız, menfaatlarımız 
ltıtc:b" ~e bunları müdafaa etnıek 

Urıyetindeyiz. 

"· ~eııç Çin cener ah 
) 'l-ıtıd J 
•tııtı e apon aleyhtarlığı cere-

tir,tı 1 uyandıran genç Çang- So
~lı }' ~dlı Çin ceneralıdır. Bu 
'-k,t~tıştiren Mançurideki Japon 
\tr-ı ıligarnizonu kumandam ce
~I\ c on~odur. Ceoeral Honço 
~. ktıeralını yanında çalıştır
~i:t. endisine adeta hocalık et
~' ır. J 
f\tf- t apon kuvvetlerine ilk 
'°'tı1r ~arr_uı eden ceneral işte 
~ \•ng 

0~1Y~n adlı bu adamdır. 
•tı:ıil Urıyeoin babası ise ta-

~i c aulbcn b" • ._. ) }'()r ~ ır sıyasct taKıp 

~t~ll. ;~ Japonlarla iyi geçini
r bı lılub ;1.at hudutları olduğu 
h~f-h t a aza etmek ve dahilde 
'" enf · ~" .. kab~lnıne . ç~lıımak d_üstu· 
ı. but\i etmıştı. Halbukı oğlu 
•%· n baıL b" . J ıtıt b "a ır sıyaset ta-
~.r>()rıy6 k aşladı diğer taraftan 

~ tcn:ıin· 0.rnıularile İftirnki me· 
~ • bı.ı uıı 3 rzu ettiğinden da-
dır gaye u§runda çalı•mak-

cn · · y 
ıyı diplomatlarından 

sanayi Kooıoraiyomu müdürlerin- \ 

birini ıon zamanlarda Nankinc den M. Bomberger, Yülyüı Bergcr Mahkemeye hı· r mektup geldi, yeni 
sefir olarak göndermesi de buna grupu umumi müdürü Fon Ge· 

bir delil teşkil eder. mont ve Doyçe Oorient bank U• ihbarlar var. Fakat dinlenecek mi? . 
Mesele tahaddüs ettiği za· mumi müdürlerinden M. Löbreht 

mandanberi Milletler Cemiyetinde şehrimize gelmişler ve pazartesi 
müzakere edilmekte bulunuyor. günü Ankaraya gitmişlerdir. 
Milletler cemiyetinin bu işi kat'i Mümessiller Ankarada hüki'ı· 
bir surette halledebiJeceğine pek mcte mühim bazı tekliflerde 
itimadımız yok. Fak at milletler bulunmuşlar ve Sivas, Erzurum 
cemiyeti eğer Japonya aleyhinde demir yolunun inşasına talip 
bir karar verecek olursa o za- olmuşlardır. 
mlln milletler cemiyetinden çe- Yülyüs Berger konsorsiyomu-
kilmek mecburiyetinde kalacağız. nun .~ebrimiıdeki şubesinden 
Çünkü milletler cemiyetine gir- yaptıiımız tahkikata göre grup 
memizin sebebi dünyada ve uzak Almanyanın en büyük senayii ve 
şarkta sulhün muhafazasını te- mali müesseselerini temsil et-
mine çalışmaktır. Milletler ce- mektedir heyetin Sivas, Erzurum 
miyetinde bu maksadımız anla- demiryollarından başka inşaat 
şılamadığı takdirde o teıekkül- için de tekliflerde bulunması 

muhtemeldir. 
den ayrılmamız tabiidir. Bu tak-
dirde uzak şarkta biz de Ame· . Grupa dahil bulunan Yüliyüı· 
rikalıların Monroe düstürUnü ta- Berger grupu daba evvel mem-
kip edeceğiz. Bununla beraber leketimizde çalışmış ve Kütah-

ya· Balıkesir demiryollarını inşa 
milletler cemiyetinden çekilme· 

· etmişti. Mümessiller tekliflerini 
mizle o teşekkül ve prensipten 

müştereken yapmışlardır. Bunun-
aleyhinde çahşmağa karar ver· la beraber, teklif kabul edildiği 
miş olmıyacağız. 

Bilakis Uzak Şarkta Milletler takdirde inşaatın diğer grup· 
cemiyeti prensiplerini biz müda- ların mali iştirakile Yüliyüs Ber· 
f aaya gayret edeceğız.11 ger konsorsiyomu tarafındanmı 

yoksa müşterekenmi yapılacağı 
Türkiye · Japonya henüz belli değildir. Mümessiller 

M. Kamimura Türkiye ile Ja- bir kaç giin sonra Ankaradan 
ponya arasındaki münasebetler şehrimize geleceklerdir. 
hakkında da şöyle söylemiştir: 

,, - Japonyada ötedenbcri izmir valisi KAzım Pş. 
Türklere karşı büyük bfr mu
habbet ve dostluk hisleri duyul
maktadır. 

Memleketimizde Türkiye ile 
dostluk münasebetlerinin takvi
yesi gayesile teşekkül etmiş iki 
cemiyet vardır. Bunlardan biri, 
ı;eçen sene lürkiycyi de ziyaı et 
eden imparatoron küçük kardeşi 
prens T akamatsunun reisliği al
tında bulunan Türk-Japon dost
luk cemiyettir. Bu cemiyetin fahri 
reisi Türkiyenin Tokyo maslahat
güzarı Nebil Beydir. 

Merkezi Ozakada bulunan di-
ğer cemiyet te Türk· Japon tica
ret birliği Unvanını taşımaktadır. 
Istanbuldaki Japon ticaret mü
zesini idare eden bu cemiyettir. 

Japonyada diğer yabancı mem
leketler hakkında bu iki cemi
yete mümasil başka bir cemiyet 
daha yaktur. Bu da Japonların 
Ti!rklere karşı duydukları sami· 
mi hisleri gösterir. 

TUrkiyenin Tokyo sefareti 
ataşe militeri Rüştü B. Japonya 
askeri akademisini son zaman
larda ikn:al elmiş ve imprato· 
run muhafız alayına fahri zabit 
tayin olunmuştur. Rüştü bey 
bu sıfatla bizzat imperatorun 
nezı reti altında yapılan büyük 
son bahar manevralarına iştirak 
etmiştir. 

'ficari münasebata gelince; bu 
münasebetle Japonyanın 1 ürki
yeye birçok mal sattığı halde 
buradan biç mal almadığı hak
kındaki şikiyetlere temat etmek 
isterim. 

931 senesinde Türkiyeye Ja
ponyadan 5 milyon liralık mal 
ithal edilmiı, buna mukabil Ja
ponya Türkiyeden 50 bin lirahk 
afyon almıştır. 

932 senesinde ise Japonya 
Türkiyeye 3 milyon liralık mal 
satmış ve 550 bin liralık mal 
almıştır. Bu rakamlardan da an
laşıldığı veçhile Japonyanm Tür
kiyeden ithalatı seneden seneye 
artmaktadır. Bu miktarın çoğal
ması içinde çalııılmaktadır. Bu 
maksatla Japonyadan takas esa
ıile hareket edecek yeni bir ce· 
miyet kurulmaktadır. 

Ankara, 8 (A.A) - lzmir va
lisi Kazım Pata bugün öğle vak
ti hareket edecektir. 

Müşarünileyh vazifesine ve iz
mire ait işler için vekiletlerde 
günlerce çalışmıştır. · 

Reisicümhur Hazretleri 6 ki
nunuevnl akşamı kendisini ye· 
meğe ve yemekten sonra uzun 
müddet alıkoymu1tur. 

Dün öğleyin meclis reisi Paşa 
Hazretleri, Vali Paşa Hazretleri 
şerefine evinde yemek vermiıtir. 
Akşam üzeri Başvekil ile baı- ' 
başa yemekte bulunmuş ve mec· 
lis Reisi Pafanın da gelmesile 
bilahara uzun müddet görüşmüş
lerdir. 

Konyada maltl.lgazl
Jere yardım 

Konya, 8 < A.A) - Malulga • 
ziler cemiyeti Konya mıntaka 
merkezi tarafından şehrimizdeki 
harp malulJerine birer kat kışlık: 
elbise yaptırılacak ve merkeze 
merbut köylerdekilere de to· 
humluk zahire dağıtılacaktır. 

Fakir çocuklara 
yardım 

Konya 8 ( A.A. ) - ilkmek
teplerden bazılarında himaye 
heyetleri teşekkUI etmiştir. Fa
kir ve kimsesiz çocuklara ııcak 
yemek verilmektedir. 

Konyada kışlık 
zer'Jyat 

Konya, 8 (A.A) -Tohumluk 
tevziinin sonu alınmak uzerenir. 
Kışlık zer'iyat hararetle devam 

·ediyor. 

Beynelmilel 
mücadelesi 

çekirge 
kongresi 

Ankara, 8 (A.A) - 15 birinci 
kanunda Beyrulta beynelmilel 
çekirge mücadele komitesine hü
kumetimiz namına Devlet şurası 
azasından ve başerat mütehas· 
sıslarından Süreyya ve ziraat 
umum müdürü Tevfik Beyltr 
iştirak edeceklerdir. 

Murahhaslarımız yakında Su
riyeye gideceklerdir. 

lıtanbul ağır ceza mahkeme
sinde, bir miiddettenberi "Dum
lupınar11 vapurunda kaybolan bir 
gence ait dava görülilyor. 
Kumanyacı Süteyman, vapurun 

Karadenize yaptığı seferlerden 
birisinde, kamaot Feyzi efendiyi 
öldürmek, denize atmaktan maz
nun... Vapurun başka bazı men
supları da, bu cinayetin işlendi
ğini gördükleri halde bildiklerini 
saklamak, suç delillerini yok 
etmekten maznun olarak muha
keme ediliyorlar. 

Maznunlardan Kumanyacı Sü-
leymandan başka htpıi, geçen
lerde serbest bırakılmışlardı. 
McYkuf kalan maznunun vekil
leri onun da salıverilmesini 
istemişler, fakat bu husustaki 
istekleri reddolunnıuştu. 

Bu muhakemenin bir safha
sında, adliyeye bir mektup gön· 
derilmiş, 11Yakup" imzalı hu 
mektupta, vak'anın iç yüzü şu 
ve bu şekildde olduğuna dair 
bazı şeyler haber verilmiş, bu 

·arada bir kadın ismi de zikre
dilmiı, bilhassa maznunlardan 
Meto Süleymanın ismi ileriye 
sürülmüştü. 

Yakup ne diyor? 
Bunun üzerine, vapurda çalı

şanlardan Y akup, mahkemede 
dinlenilmiş, kendisinin hiçbir 
ıeyden haberi olmad1ğıoı, adli
yeye böyle bir mektup s:önder
mediğini söylemiş, kendisine so· 
rulmuıtu: 

- Sen, yazı yazabilir misin? 
- Hayır, okuyup, yazmam 

yoktur r 
Mahkeme, vapurda başka bir 

Yakup bulunup bulunmadığını 
araştırmıf, yazdığı müzekkereye 
~~ıınrll 

menfi cevap ~elmiş, yolcular ara.; 
sında bu isimde bir adamın bu· 
lunup bulunmadığının öğrenilmesi 
de mümkün olmamıştı. 

Mahkemeye gönderilen mek· 
lnpta ismi geçen kadın da, mah
kemeye şahit sıfatiJe çağrılmış, 
o da mektupta yazılan şeylero 
karşı, kendisinin haberi olmadığı 
cevabını vermişti. 

Yeni bir mektup 
Dünkü muhakemede celse açı

lınca, adliyeye davaya ait yeni 
bir mektup geldiği anlaşılmış, 
bu mektup okunmuştur. Yeni 
mektupta da, vaka etrafında 
bazı malümat kaydedilmekte, uu 
arada Meto Süleymandan bah-
solunm~ktadır . 

"Kasımpaşada Riza,. imzasını 
taşıyan bu mektup okununca, 
maznun vekilleri, itiraz etmişler, 
geçen st:ferki mektuptan birşey 
çıkmadığını ileri sürerek, böyle 
mektupların muhakemeyi uzat· 
maktan başka birşeye yarama .. 
dığını kaydetmişler ve neticede, 
eğer bunu gönderen adam ara• 
nacak ve mahkemeye çağırılma-
ıına karar verilecekse, mevkuf 
kumanyacı Süleymanın da ser• 
best bırakılarak, muhakemenin 
öyle devamını istemişlerdir. 

Diğer tarattan, daha evvelki 
celsede hazır buluoamıyan ka
marot Feyzi Ef. nin annesi de, 
dün mahkemeye yeni bazı şabit 
isimleri vermiş, bunların dinle
nilmesi isteğinde bulunmuştur. 

Mahkeme, mektubu göndere
nin ve davacının gösterdiği şa· 
bitlerin mahkemeye çağırılmasıoı 
kararJaşhrmışhr. Kumanyacı Sii
J eyman serb~st bırakılmamııtır. 
nı111 Ulllllıımıı:n ıı ı uımuı ıııın ıımııııı ırn:ıımıımıı , m11 

Genç ve güzel bir artistin .. ı .. .. ' o umu. • 
garıp 

Asabi hastalığın neticesi:Sen nehrinde 
soğukta bir banyo .. ! Ah _fe~yatları 
Bundan bir müddet evvel, ıine- J 

ma sayf a.mızda, mensup olduğu 
Komedi Fransezden büsbütün ay· J 
rılarak kendisini sinemaya hasret· 
tiğini yazdığımız Marael Rome
nın garip bir tekilde öldüğünü ha
ber aldık. 

Matmazel Marscl Rome son · 
zamanlarda fazla çalışmaktan mü 
tevellit asabi bir hastalığa tutul
mu§, Pariıte hususi bir sıhhat mü
essesesinde yatmıştı. Müessese, 
kendisini daimi bir nezaret altın
da bulunduruyor bir an evvel iyi 
olmasına çalışılıyordu. Buna rağ
men pazartesi günü, sabaha kar
şı Marael Rome bulunduğu sıhhat 
evinden kaçmış, Sen nehri kena
rına gelerek, banyo etmek iste
mittir. 

Vakit pek karanlık olduğu için, 
artistin bu garip arzusuna ancak 

1 
~ 
1 

'• 

bir ihtiyar kadın ,ahit olmuş, o 1 "-___ ..._..._ .... ._ ____ _ 

da, aldırmamıştır. Zira, Marael 
Rome gayet sakin bir halde /o
yunmuş, iskarpinlerini çıkarmış, 

elbiselerini katlamış, sonra, mahir 
bir yüzücü gibi, Sen nehrine at
lamıştır. 

Hadiseye şahit olan kadın, 

Marsel Rome'nin bir müddet ku-
laç atarak yüzdüğünü, sonra da 
ah... diye bağırarak yattığını gö· 
rünce etrafa koıarak imdat ara
mıya ba§lamı§tır. Fakat yetişenler 
ne artisti, ne de cesedini bulama· 

Mllrsef Rpme 
nı . :ı lardır. Yapılan tahkikatta, bu 
güzel artistin, soğuğa dayanamı

yarak adalelerinin gerildiğini bu 
sebepten yüzemiyerek boğulduğu· 
nu tesbit etmiştir. 

Marsel Rome henüz 29 yaşın· 
da idi. lstanbulda "Mektup,. ve 
"Gaip fener,. isimli filmlerde 
kendisini görmüştük. Marael Ro • 
me ismi onun tiyatroda kullandığı 
müstear isimdi. Asıl ismi Marsel 
Arband idi. 



Savıfa 10 

Hikaye Çocuk kini ak1eden: 
fa. 

Küçük Pervin, yaşının henüz 
dokuz olmaaına rağmen, annesine 
yardım için, oturmuş, patates aylk 
lıyordu. Babası elinde bir gazete 
oku gibi yapıyordu. Nihayet da· 
yanamadı, sordu: 

- Annen çıkalı çok oldu mu 
yavrum? .. 

Neş' eli bir ses cevap verdi: 
- On be! dakika ya oldu, ya 

olmadı ... 
Anne dudaklarında bi.. tebes

süm ile içeri girmişti. Otuz yaıla
rında koparılmağa hazırlanan ol
gun bir meyva gibi güzekii. 

- Gene mi merak ettin? Artık 
nerede ise gidip ekmek de al.ımı
yacağım .. Sen bilirsin bak .. Aç ka
lırsın sonra?. 

- Peki amma ekmeği sabahları 
aLmıyo~ musun canım? Akşamla
rı ne dıye sokağa çıkıyorsun? Kü
çük yalnız kalıyor .. 

- Pervin mi?. 

Refika yarı !aka, yarı ciddi iJa
ve etti: 

- Zaten ikiniz de biribirinizi 
pek seversiniz. Ben ha varım ha 
yokum, sizin için hepsi bir .. 'An..
nızda bir yer de bana vermı
yorsunuz ki.. .. 

Hamdi, boğuk bir sesle cevap 
verdi: 

- Hiç bir zam.an aramızda bu
lunmamana rağmen gene seni se
viyoruz .. 

- Gene mi başladın? Ne de
dinse yapmadım mı? Sırf senin 
için çalıştığım yerden çıktım, ev 
de otunıp, kazandığın az para ile 
fakir bir hayat geçirmeğe razı ol
dum .. Bu kadar da kıskandık.. O
lur mu yn? Sabahtan aks~ma ka· 
dar evde, kapalı oturuyo;um. Ne 
diye böyle tuhaf tuhaf yüzüı:ıe ba
kıyorsun kız? Patatesleri ayıkla -
sana ... 

Pervin hiddetle patates ayıklı
y.a~ım derken bıçağı hızla ince e
lı~ı kesti. Küçücek parmağında 
hır damla kan belirdi. Annesi ona 
doğru atılırken: 

. - Bir fey değil anneciğim, de 
dı merak etme S · d . ' · enı e sevıyonını 
babam kadar amma .. Sen hep şar-
kı söylüyorsun, halbult· b b 
H' .. l ı a am .... 

ıç soy emiyor .. Kederi var da .. .. "" 
Bir hafta ~a, mektepten dö

nerken, Pervın, evlerinin k • apısın-
da bır kalabalık gördü reng'ı .. • .apsa 
n olarak koftu .. Fakat kapıda 

0
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nu bir polis tutarak sordu: 

- Nereye böyle küçük? 
..._Babamı göreceğim.. Babamı. 
Poliı onu müıfik bir ınarla tut-

mu§, içeri girmesine müsaade et
miyor.Iu. Pervin, bir kaplan yav
rusu hırçınlığı ile adamcağızın ko
lunu tutan elini ısırdı bırakınca 
~ç~ri d~ldı. T nm o es;ada içeride~ 
1k1 pohs ortasında sap sar .. .. , ı yuzu 
ile o iri boylu hınzır herifi çıkarı
yorlar<!. Bu lıerif babaaı evde yok
ken g~ir, annesile konuıuyordu. 
Tuhaf şey, o gelince, annesi, he
men Pervini çağırır: 

- Git, bakkaldan şunu al, bunu 
al... 

Diye onu savardı. Şimdi götür
dükleri o herifti. Demek babası
nı götürmiyorlard. Oh .. Fakat ni· 
ç.in herifin elleri kanlı .. Neden? .. 

- Baba .. Babacığım .. 
. ~e küçük Pervin, baygın, anne
sının kollarına düştü. . ~ "' 
Ağır ceza mahkemesinde büyük 

bir kaJabalık yoktu. Halk için me
sele basitti ve vak'anm kahra
manları tanınmış kimseler değil • 
di. Bir adam, evde karısım aşılo 
ile bastırmıştı. Üzerine hücum e

dince afık, müdaf aai nefs için re
volverini çekip ateş etmi~ti, ve ko
cayı öldürmüştü. 

Mahkemede ancak mahalleli
den bir kaç kişi ve he::- günkü işsiz 
ve güçsüz kimselel' vardı .. 

Dul zevce, a§ıkına karşı ne va
ziyet alacağını şaiırmıştı. İçin -
den, onun kurtulacağım ümit edi
yordu. Zaten ~ıkı en meghur a· 
vukab tutmuıtu. 

Fakat müddeiumumi, ateşli 
gözlcrile katile bakiyor, onu mah
kU,m ettirmeği, sadece bir adalet 
işi olar&k değil, meşhur avuk~tr 
ımığ)up ecıerek bir izzeti nefis işi 
de telakki ediyordu .. 

Müddeiumumi wonda, yerine 
otururken birisi cübbesinin ucun
dan ç.eklyor. Bu küçük Pervindir .. 

-Ne var yavrum?. 
- Şey efendim.. Onu asbrta-

caksmız değil mi?. 
Annesi yetişerek Pervini çelti

yor: 
- Gel, Peı-vir ... Beyefendiyi ra 

hatsız etme! .. 
Sesinde yalvaran bir miina vnr 

bu kadının .. Müddeiumumi bir ço
cuğa, bir kadınu bakıyor, · bir şey 
söyliye~ek.. Fakat o esnada ~1a
kimler geliyor, muhakeme batlı-
yor •• 

:(. 

Müddeiumumi, titr!yerek yeri
ne ctur::luğu z.ırnan salonda bulu
nanlar ellerini gözlerine götürü 
yorlar. Yalnız Pervin ağlamıyoı· .. 
Ateşten yanan gözlerile hi!kmü ve 
karan bekliyor: 

- On beş sene ağır hapis!. 
Salon boşalırken, Pervin koşu-

yor ve gene müddeiumuminin 
cübbesine yapışıyor: 

- Beyefendi, on beş sene ha-
pis insana azap çektirir mi?. 

Annesi gene yetişmiştir: 
- Sus, kız! .. 
Pervin onu din!emiyor, yalvarı· 

yor: 

-_- Beyefendi, töyleyiniz rica e· 
derım ... 

Müddeiurnum· · · . kt' ının sesı tıtre ır: 

- Evet, kıznn .. Çe1d:irir .. 
. -:;- Ölümden daha çok mu çekti

rır .. 

- Ölümden daha çok çektirir 
kızım ... 

Pervin biran susuyor. Sonra 
müddeiumttminin elin'i öperek : 

- O halde teşekkür ederim e
fendim, diyor .. 

VAKiT 

11.onseıvatuvar mütehassısı 
. .................. ·-················································ .. ·············-······ 

Çay tüecarhırı 
şirket kuruyorf8 

Is anbu u ·' tiyatromuzu, Ankara, 8 (Hususi) - jk 
vekAletile temas etmek •e 
temennilerde bu'unmak O 
Istanbuldan buraya gelen 
tüccarları bu akşam lstaP" 
hareket ettiler. 

musikimiz· anlatıyor 
Sokal<lar, çarşı , " üç saat ,, opereti, 
musikisi, mevzuu ve kadın art·st er 

Çay tüccarları aralarında 
bir şirket yapmak için VelıA1 

anlaşmış1nrdır. Bu husustaki 

Konservatuvarın daha mükem
mel bir hale getirilmesi, Türkiye-

de musiki hayatının inkişafı için 
tetkikatta bulunan, rapor veren ve 

bir müddet sonra tekrar gelmek 
üzere memleketine dönen Avus -

turyalı mütehassıs Profesör Jozef 
Marksın İstanbul seyahati intiba-

tezahürlerden hoşlanmaz. Buna lü 

zum görmez. O, sakindir, çalış· 
kandır, kanaatkardır. 

Vali Muh:uin Bey 

Vali Muhittin Bey, Istanbulun 
en kudretli adamıclıı·. Şehrin bele· 

diye reisi ve civar bazı yerler de 
dahil olmak iizeı-e, valisi... Eski 

"Babıali,, binasında iş görür. Bek
leme salonunda enteresan tipler 

dolaşıyor. Gene "Bin bir gece,, 
t: •• p· L . e. Gar.esını, ıyer otıy• v o Kar] 

kavelename haftaya 
caktır. 

Sovyet sinema . 111 
harriri şerefine 

Ank2ra, 8 (Hususi) isti 
mücadeiemiz hakkında yapıl 
kararlaştırılan film hakkınd• 
rüşmek üzere gelen Sovyet 
Senaryo muharri~i M. Zarbi 
refine maarıf vekili Reşit G 
Bey bugün ismet paşa kıı 
titüsünde bir çay ziyafeti qe 

larına ait olarak Avusturyamn en 
tanınmış gazetelerinden "Noyes 
Viner Jurnal,, da çıkan makalele· 

rinden birincisinin bazı kısımları· 
nı dün neşretmiştik. Bugün de 

Mayı habrlıyorum. Derker. kavat 
iktibas ediyo- kapıyı açıyor ve İşte valinin kar· kısmen ikincisini 

ruz. 

Sovyet sanatkarı meınlek 
mizde gördüğü hüsnü kabu'd 
pek miitehassis olduğunu sö 

Kapalı çarşı 

Dr. Jozef Marks, ikinci maka· 
lesinee ıöyle ha§lıyor: 

"İstanbulu ilk defa gören İn.ı;an 
şaşkına dönüyor. Bu hal, b.ışka 

her.hangi bir yerde de böyle ola
bilir. Fakat, bu derecede değil. 
Harikulade camiler, uçlan sihir • 
bazların sivri külahlarını andıran 
zarif minareler, ekzotik nebatlar-
la dolu bahçeler, kapalı çarşı •.. 

Kapalı çarşı ... Burası, Bizans 
devrinde fillere mahsus ahırdı. 1-
çersinde loş yollar bulunan büyük 

bir Labirent. Burada, artık satıl -
mıyan çerkes lozlarından başlta 

her şey satılıyor: H<ıhlar, eski si
lahlar, zerzevat, piyanolar, "muhte· 

lif aletler, mücevherler, ayran ve 
radyo makineleri. •• 

Y o Hardan akın akın ahali ge· 
çiyor. Renk renk bir kalabalık .. 
Şurk mwıikisi ve hususiyeti haiz 
tipler .•• 

Çarşıdan dışarıya çıkılınca, Bi
zanstan ,kaJma hof eserlerle doh 

bir avluda bulunuluyor. Çeşit çe· 
şit ;r.tibaların baş döndürücü tesi-

rine, ı\ncak günler geçtikten ıonra 
biraz alışılıyor. Başlangıçta şekil

lerin görülmemiş zenginliğini la
yıkile kavramak, bir görüş, duyuş 

şısında duruyorum. Muhittin Bey 

yer uösteriyor, bir hademe lcahve 
ve cigara getiriyor. Vali, dostça 
birkaç :ıözdcn sonra, projelerini 

anlatmıya başlıyor. Muvafık, tat· 
bikı kabil seylcr ... Bunları büyük 

bir anlayışla ve işleri kendisine 
tevdi edilmiş olan şehrin, ~an'.ıt 

sahasında inkişafına karşı duydu· 
ğu alakayı gösteren bir hararetle 
izah ediyor. 

mektedir. 

Izmir rıhtım şirk 
müdürü 

İzmir, 8 (Hususi) - AdliY~ 
kuleti, Rıhtım şirketi dav 
mahkum olan şirket müdürl 
den M. Gifre'nin harice seY 
etmesinin men'i bal--..kında 
keme kararı olup olmadığını 1 
mir müddei umumiliğinden s'. 

rdusolin!ye benzeti, muştur. Mahkemenin böyle 
Bu sırada kendisini iyice göz· karar vermemiş olduğu bildiri' 

den geçirmiye fırsat buluyorum. cektir. 
Bazan bircok kiı::inin zoraki ui!- ıwıııuaı_,....,, ........................ ,_ ......... " .. "' ... 

~ :S' "' 
1 

, k l ' ki 1
- ç· raştığı halde keadisine temin ede· a o ay~ı a anıatıamaz. 

· esasen mevzu hemen hemen 
miycceği vakur, yaradılı§tan kibar 
bir duruşu var. Siması, bana. Mu- gibi bir şeydir. İstanbul ci"'arı 

Prens adalarında bir çok güzel 
soliniyi hatırlatıyor. Yalnız, bun -
da sun'i bir irade ifaı'esi yok. Yü· 
zünün ince, biraz as:ıbi kıuııHa· 
mşlı hatları, bakışlarının muı~is, 

tesirli ifadesi, kafi derecede e
nerjik Lir insan ôlduğuna de!n.let 
ediyor. Hemen anla~ı,,·criyoruz. 

Söz arasında Viyana bs hsi geçi -
yor. Muhittin bey, Viyanayi bili-

yor ve seviyor. O, büti;n büyük 
şehirleri görmüştür. 

Tekrar konservatuvara dair ko 
nuıuyoruz. Ben, hu yüksek zekalı 

insanın yeni inkişaf imkanları te· 
min etmiye muvaffak olacak bir 

güzellik kraliçesi seçilerek ft 
vuda gidebilmek arzusundadır 
Mes'ut bir tesadüf eseri ol 
kraliçe seçilen güzel, film at 

sine gidecek yerde bir Ame 
kaptanın kamarasına ayak 

yor, kaptan kızla evleniyor. 
arada komik tiplr olarak, 

ranlı, bir Arap ve eski bir 
papası bir sürü tuhaf hk yapJ. 

hır ve gölgede kalan vak'a, 
defa büsbütün silikleşiyor. 

ve düşünüş intizamın:ı tabi tutmak ~ahsiyet olduğ-.ına kaniim.,, diyor. 
hususunda, insan, aciz kalıyor. 

Es~rin bırakhğı inti"!; 
Cemal Reşit Beyin muf'J 

Prens adalarını bir Fransız ~ 
si ve Türk kızlarını Arnet'ı 
kızlar haline getiriyor, F~ 

nun kabiliyet ve meharetioİ 
ifade ediyor.,, 

Türkün meziyetleri 
üç &aata dair 

Bundan sonra, İstanbulda "ma 
alesef,, birçok sinema bulunduğu 

halde tek bir tiyatro bulunmadığı-
nı ileri süren Avusturyalı müte

cletli iki anamı, bağırct bağıra kav · hassıs, Tcpebaşındaki "Ahşap hi
ga eder vaziyette, hiç. görmedi.m 

Türk, müsHimandır ve ayni za 
manda modern bir İll!an. O, ira· 

desine hakim olmayı biliyor. Hid- Profesör, güzellik kraliçetİ 
çilen kızın bir çok kızın can ' 
Holivuda gidecek yerde e1 

m~ği tercih etmesini biraz Türkün bu teennisi, onu bir ecne· 
biye derhal sevdiriyor. 

Bir gün, rıhtım civarında bi:· 
meyhaneye gittim. Maceralar ge • 

çinni§ tipler arasında oturdum 
kahve içtim. Beni hiç yadırgamtı 
dılnr. Halbuki bizde, orta Avl".t 
pnda böyle bir ziyaret az,.. çok ya 
dırgayan bahıslarla karşılanır • 

Münevver Türk, şimdi tamami

na,. nın sahnesine güzel bir şekil 
verilerek, bunun operet sahnesi 
haline getirildiğini, burada - es

ki zamanlarda olduğu gibi - mev 
cut şahıslar ve mahdut temsil va
sıtaları gözetilerek, bestelenen e

görımüş olacak, ki "mes'ut,, 
mcsinden sonra bir "?,, 

koymu~tur. Sonra, eserdekı 
tanı Amerikalı zannetmekle 

serler temsil olunduğunu, bu va- nılmıştır. 
ziyette iyi bir şey ortaya konula . (Hoca) diyecek yerde de 
bilmeıinin eser vücuda getirenle pas) tabirini kullanmı4tır. 1) 
sahneye koyanm kabiliyetine bağ da bir yerde de (hadeJSll 

Büyük Tayyare Piyangosu 
. le asridir. Asri ve hassas bir i,, 

san ... Ze\'k itibarile bizim ıiil"i 

lı olduğunu yazıyor. (kavaı) demesi gibi .. 

"Üç snat ten b h d k "t Tabii bunlar, memleketiJll , a se ere , a-
lebelerden teşehkül eden orke3- kından tanımıya yeni bat 

Bu keşidede >Üyük ikramiye 

5 O. O O O Ltradzı 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyı 'Zengin etmiştir. 

Fırsatı Kaçzrmayznız 

iştirak 

mizden çok istifade etmiştir. Bu
nunla beraber, kendilerinin kıy· 
metli bir edebiyatı vardır. Göze 

çarpan harici sükUnet, hassas bir 
ruhu gizler. Türk, hararetli bir 
milliyetperverdir, fakat bu hara
retini nadir vesilelerle izhar eder. 
Milli bir işaret taşımadan sokak
ta adım atmıyan İtalyanların ta
mamile aksine ... Türk, gürültülü 

trayı idare eden şefin de eserin ve Türk lisanın bilmemesi ~ 
muvaffak ti t ·ı· h ' d , sile, ufak ,tefek bazı yanht 

ıye e emsı ı ususun a • 
büyük bir hissesi vardır. Bir Hay- D. Jojef Marks, bu hah•• 
d f . . . I bitiriyor: n sen onısının ça ınması, tagan-
nili bir dans numarasına refakat "Eser, ahalinin çok ho§~ 
etmekten her halde daha az ti. Yirmi sene evvel buradj,_ 

güç olduğu malibndur. hafif giyinmi~ kadınlar ·~ 
"Üç saat,, i yazanla besteli- görünselerdi, topa tutulutl ~ 

yen kardeştirler. Şu halde eser bir Ve bugün? işte zamanlar 
aile mahsulüdür, dcnilebiliı·. Vak- değİ§İr •••• ,. 
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Kansızlık. Ron1atizn1a, Sıraca Kenıik. Sinir 
Dan1ar, Vercn1 hastalıklarına, vürünıiven diş 

_çıkarnııyan çocuklar, genç v~ ihtİ);arlnra Hasan Kuvvet $urubu 
[ Devlet Demiryolları ilanları 

Eskişehir· Konya hattı Uzerinde Ilgın istasyonu civarında ki· 
Jometre 319 • 820 de hattan 650 metre mesafede vaki taş oca· 
iından çıkarılacak 15,000 M 3 balastin kapalı zarfla müoakasası 
25 Birinci·Kinun 932 Pazar günü saat 15 de Ankarada idare 
Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara, Haydarpaşa ve Konya 
Yeınelerinde ikişer liraya sattlan şartnamelerde yazılıdır. (6J79} 

. idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 10 kalem yDn ip
ı_ık, kordon tel, kuru pil, damga, muşamba fırçası, para çantiıı 
10Jaliyesi ve saire gibi muhtelifülcios malzemenin paz'\rlığı 12.12. 
932 tarihine müsadif pazartesi gllnü mağazada icra kılınacağın
dan taliplerin yevmi mezkiırda saat 9 dan 1 t e kadar isbatı 
Vücut ederek tahriren fiat vermeleri. Bu baptaki malzemenin 
nıüfredat listesi mağaza dahilinde asılmıt olup nümune gctiril
ınesi icap edeo malzeme için pazarlık günü nümunelerin beraber 
ittirilmesi, nUmunesiz tekliflerin kabul edilmiyec~ği ilin olunur. --- 11 6504" 

lstanbul P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Iımit, Usküdar lstanbul Çorlu Bursa mıntakaları için keıtiri· 
ltcek muhtelif eb'atta 613+ 170 + 530+660+ 181 cem'an 2154 adet 
kestane direk her mıntaka için ayrı ayrı teklif kabul edilmek 
t1zere kapah zarf usulile 29 Teş.Sani 932 tarihinden itibaren Is
tınbul'da mevkii münakasaya konulmuştur. ihale ı 9 Ki. evvel 
tarihine tesadiif eden Pazartesi günü saat 14 te Jstanbul Başmü· 
düriyetinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Talip olanların 
ş.artnamenin musaddak suretinin almak, kanun;ı uygun olmak 
ıartile ihzar edecekleri teklifnamelerini ve teklif edecekleri be· 
delin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı mu\'akkatelerini 
vermek Oıere lstanbul'da komisyon Riyasetine lımit Sapanca 
Adapazarı Kandıra Şilc'de Posta ve Telgraf Müdiirlcrinc müra
caatları ilan olunur. (6272) 

---·~--~--~~~·-----~~------------~~------~~-

lstanbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

liaımüdüriyctimiz kaçak eşya ambarlarında müterakim tahminen 
200oo kiloda 699 parça bakır alitı taktiriye ile 201 parça çamaşır 
kazanı 26-11-932 tarihindeu itibaren 20 gün müddetle açık mü· 
ıayedeye konu:muştur. Çamaşır kazanları aynen diğerleri alan 
tarafından hurda haline konulduktan sonra satılacak ve çamaıır 
kaıanları ile alitı taktiriye için ayrı ayrı fiat teklif o!unaca~br. 

,.. ı 1 

Doktorlar 1 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğ'um ve l<adın hutıılıkları mUtchnıısıııı 

Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, 1stıklll cadde:;! No. 193 

(Opera l!lincmuı kar§ısı) 
Tel. 1960 - 4,2221 

--------------------------Doktor 

A. Horhoruni 
Beyoğlu mel.tep sok:ığındaki mu· 

:ıyc n ebar. esin i teınamen k apamı~tı r. 

Eminönünde \"aldc kıraaıhan e~i p · 
nındak i mua\· ınehanesinde hastaların ı 
sabahtan ak,·aın a kadar bizzat ı eda\İ 
eder. Telefon : 24131 

Doktor 

Arlstldl 
Muayenehanesi : Emln6nUnde Eminönü 

Han UçUncU kat numara 8 

Doktor 

Emin Şükrü 
Dahili lla.stalıldar mUtehnasıın 

lstaııbuı Sultanınahmut tUrbcat, Babı· 

a.u caddeııf, No. ıo. Telefon muaycneha· 
ne: 22622 - Telefon n: •.312~ 

"Her gün öğleden sonra eaat H - 18,, 

Urolot • OperaHSr doktor 
Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

butalıklan mUtebU8ısı 

Muayenehane: Türbe, Mahmudiye cad· 
dest. No. 10. Telefon 22622 

----·----------------------·· Doktor 

Kaplkyan 
t\Juayenehanesi : Sirkeci l\Juradiye 
caddesi ~o 26 Tel. - 210i7 lstanbul 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yolları butalıl'1art mütchasaıaı 

Eminönü (Sabık Karakan hanına 

nakletmlıtır. Cumadan maada her cun 
hutalannı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

Diranyolu :\o 118 Telefon : 222398 Yevmi ihale J 5 Ki~unuevvel 932 tarihine müsadif perşembe 
günüdür. Talip olanların mevcut eşyayı görmek ve şeraiti müza
yedeyi anlamak üzere Kabataşta inhisarlar Başmüdürlüğüne mü-

r-------------------------
raca at eyJemeleri ilan o 'unur. (6434) 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Üç onlu dokuz beşli sahra santralı pazarhkla satın alınacaktır. 
1 - Üç onlu dokuz beşli sahra santırılı pazarlıkla kırdırmaya 

\onulmuşlur. 
2 - Ksrdırma şartlan kigıdının tastikJi soretleri lstanbul Gü. 

'1uhafaza Başmüdürlüğü Satınalma komisyonundan ahnacaktır. 
3 - Kırdsrma Ankarada Gümrük muhafaza Umum kumanda

'-lığında kurulacak alım satım komisyonu taraf mdan yapılacaktır. 
4 - Kırdırma 18-12-932 tarihine raslıyan Pazar günü saat 14 

(on d6rt) dedir. 
S - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan (243) lira 

llluvakkat güvenme "teminat,, larile belli saatten evvel komis-
>'0na gelmeleri. (6489) 
~-·----

Sultanabmette Nakibent ma· 
hallcsinde Kömürcü Emrullah 
karşısında 22 No. lu hanede ika· 
met etmekte iken elyevm ika· 
metgahı meçhul bulunan Nebiye 
Hanım. 

lstanbul yedinci icra dairesin· 
den: Yüzbaşı Celil beye olan 
nafakanın katına dair tanzim kı· 
iman icra emri zahrına mubaıiri 
tarafından verilen meşrubatta 
ikametgibınızın meçhul bulun
duğu bildirilmiı ve icra emrinin 
tarafınıza bir ay müddetle iJi-
nen tebliğine karar verilmiş ol
duğundan tarihi ilandan itibaren 
bir ay zarfında 932·3650 icra 
dosya numarasını müıtashiben 
daireyi icraya müracaatla şayanı 
kabul bir ıtiraz dermeyan etme· . 
diğiniz takdirde hükmü iliınm 
gıyabınıza icra loltrıacağı illnen 
tebliğ o!unur. (5811) 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf müteha~ sı,:; 

BabıAli (Ankara caddesi l\umura bOı 

---·----------------------· Dı, doktoru 

Zeki Halit 
~Juayeneh:ıncsi · Kadıköy Alııyol ıı-z ı 

Dl' tabibi 

Zeki Nuri 
HergUn h••t• k•bul edilir. 

Her nevi dl• r•hataıahlı te· 
davı olunur. Muayenehane: 
OskUdar Ahçıbaşı Mektep 
sokak No. 50 

Mahkemei asliye Üçüncü Hu
kuk dairesinden: Emine hanımın 
Dursun efendi aleyhine açtığı 
boıanma dava sının gıyabında 
tahkikatı icra kılınarak şah itler 
dinlenmiş ve sair vesaik ibraz 
edilmiş olup bu kerre evrakı 
dava bey'eti müçtemiaya tevdi 
edilmesi üzerine muhakeme günü 
olmak üzere 17· 12·932 cumartesi 
saat 14 de tayin dilmiıtir. Y ev· 
mü mezkirda gelmediği takdirde 
gıyal:>en muhakemeye devam o· 
lnnacaiı ilin olunur. (5809) 

lılanbul ikinci icra memurlu· 
ğundan : Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer hane eşyası 15· 12· 932 
tarihine müsadif perşembe günü 
saat 3 den itibaren Beyazıtla 
camcı Ali mahallesinde yorgan· 
cı sokağında 2 numarala hane 
önünde ikinci açık arttırma ile 
satılacağıııdan talip olanlanların 
yövmü mezkurde 932 • 3004 
dosya numarası hamilen mabGıl
linde hazır bu!unacak memura 
müracaatları ilan olunur. (5808) 

ıstanbul B e lediyesi ilan ları 1 
Istanbul 

Üs~üdar 
Belediyesinden: 

il 

Çengclköyünde 
Bostancıda 

Yeni mahallede 
Selimiyede k ış la 
Havuzbaşında 

caddesinde 
Çarşamba 

Pazartesi 
Çarşamba 

Pazartesi 

:Anadolubisarında '1 opçular caddesinde Salı 

Yukarda isimleri muharrer mahallerde işa r et edilen günlerde 
pazar kurulacağı ilan olunur. (6497) 

Beykoz Belediye Şubesi Müdüriyetinden : Yeni Belediye kanu· 
nunun 159 uncu maddesi mucibince sahipsiz arazi mahiyetindeki 
seyrangah Harman yeri çay ı r gibi mahal!cr belediyelere intikal 
ettiğinden ve yollarda esasen Belediyeye ait bu l unduğundan 

Beykoz çaymnda birinci su terazisi yakınında devrilen ağaç ile 
yine mezkur çayırda Akbaba yolu üzerinde devri len kavak aia
cı kanunuevvelin 29 uncu Perşembe günü mezkur çayır mahal· . 
Jindc açık arttırma ile satılacağından ta lip ol anların yevmi mez-
kurda mahallind~ hazır bulunması ilan olunur. (6496) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Feri köyünde Baruthane caddesinde 62, 64, 66-1 No. lı dUk

kinlaran mülkiyeti müzayedesinde talibi olmadığından bir hafta 
tcmdiden müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 10-12.932 cumar
tesi günü saat on üçte Beyoğlu maldairesinde müteıekkil sattı 

komisyonuna müracaatları. (6493) 

lstanbul Asliye mahkemesi 
üçüncü hukuk dairesinden: Ha· 
diye hanımın kocası Kamil efen-

di aleyhine açtığı boşanma da· 
vasının tahkikatı ikmal edilmiş 
ve gıyabında tahiller dinlenmiş 

ve vesaik ibraz edilmek suretile 
muamele cereyan ettikten sonra 

evrakı dava mi.içlemi mahkeme
ye verilmekle muhakeme günü 
olarak 24- l 2-932 Cumartui saat 
14 tayin edilmiştir. Gıyabtnda 
yapı\an muameleler,. beş gün 
zarfında itiraz etmediği taktirde 
H. U. M. K. nun 405 ve 408 inci 

maddeleri ahkam ı tatbik oluna· 
cağı ilin olunur. 

Be) oğlu T apu Başmemu ı l uğundan • 

llugaıiçlnde 1 ~tin yede l\lahmut Ça\ uş 
mahalle~inde lsc ira ti "Okağı nda 19, 21 
~o. lu c,·,·clce iki hane clye\'ln bir 
haneden 19 No: lu mahal \'or~i Diınit· 
r inın \'e 21 No. hı mahalde Yorgi \ ' C 

l'e tro ve !\lo ik'çanın uh ıc:lerindc iken 
' da tlarilc terk c:yledıklerl veı esc:dcn 
,\ ladam i':lenko hissesinin muomelei in· 
ıik:ılh·c şinin tescili tal~p edil miştir. Em· 
laki ınczkuıe nıahkcnıc:cc knydıııa mu
ıabal.atlıırı la.tik kılınan 4· l tcbüyiılahır· 

2tı9 ' c ~6 Rebüyül e\·,·el 131 ~ ı:ırıhli 
ıki kıt'a hüccc:tle namların:ı mu~:ınet 
ıseuc tapu idaresince ha) ıt'an me\ cuı 
olm:ıtlı~ından senc:biı ıa •arrufaıa h İ\ asen 

t:ıhkik:ııı mah.tlli) e icra J,ı'ınmak üzere 
m:ılulline memur izam kılınac:ığıml:ın 

1$bu c:ml:\k hakkında har'çıen idd<'n\ ı 

ıas:ırruf eden lar ınc,·cııı oldu~u ı:ılaırde 

tar,hi 11:\ndan itibarrn ~ıı ı;un ı:ır[ında 

t:ıpu miıdurİ\·cıinde ile) o~lu ı:ıpu h:ı, 
ıncmuılusur.:ı 30Jlı ıııu:ımclc :\u si le 
müracanılaıı ilan olunur 

SEYRlSEF AIN 
L\lcrkcı.l idaresi l.al:ıta köprllbışı 8 2623 

$ ul c /\, Sirkeci Muhurdar :ıade Han 2264Cı 

Trabzon Postası 
(Cumhuriyet) ~~ 
rinci p saat 18 de 

Kanun azar Galata rıh· 
tımından kalkar. {6476) 

Kadıköyünden saat 8,05 de 
hareket eden vapur 12·12·932 
pazartesi gününden itibaren 
8 de lc alkacaktır. (6477) 

Romanya Hilkômeti 
ldarei Bahriyesi 

Limanımızdan hareket edecek upurlar: 
Prençıpeza Marla \:ıpuru 11 K. 

[~,,·el Pazar günu s:ıa t J1 de Kösten· 
ceye. 

Romanya \'apuru 1 ~ l\.e\'Yel Pazar 
tc:si günü sa at IO da Pire \'c lskcnderi· 
) eye 

Bu ':ı~rlar A vrup:ı için Köstencedcn 
saat 7,15 le han:kct eden ' 'c bütün 
A' rupa için hareket eden trenlerle rabı· 
tası bulunan sürat kı.tarilc aktırma. 

Roman\'a hükömeıi \'apurl arının 
l\o~tcncc,~e azımet \e a\·det günlerinde 
( >ryaıı ~=kcprc~ treninin Calais - Buca 
re·ı \'ao-onli kaım 1\östencc limanına ,., 
kadıır ~elir. Homıınyanın ba~lıca isııs· 
) ou1urilc merkezi 'c cenubi A wupı 
istasyonları için ~ i nıend. rcr bileti 'erilir. 
l{om:ıaya 'c Polon yanın bütün şehirleri 
ı..onoşimcnto ile eş~ :ı . C\ l;cdi lır. 

Fnıl:ı ı:ır ilı\c G:ıl:ıı:ı merkez nhum 
l lanında l,. fti n umumi :ıcenıclığine ınü· 

r:ıca:ıt. Tclc ıc.ın 44828 l~tunbul SeUnılc 
SC}ahati 24 rn:ııt r 

1'esis tarihi: 1888 
Sermayesi : Tamame n tctliyc eiilmiş 

30. 000. 000 Fı·aıık 
1'ürkiycdeki Şube l eri: 

Galata • lstanbul • lz nı i r. S1Hn su11 
Mersin • Adana 

Vunanlstondald Sube le ri : ,. 

Sclanik. Atina . liavala . Pire 
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Cebinizde Gibi Sağlam 
Bir Teminatla JŞ YURDU 
Paranız 

işletmeyi temir. eder. Zarar kat'iyyen varit değildir. Bu cihet suret i kat'iyede müemme 
-~ Tereddüt etmeyiniz. Bahçekapu Anadolu Han No. 26·27 Tel. 23968 

Sıcak odada yatmak gayrı sıhhi fak at; Sıcak 
bir battaniye altında yatmak sıhhidir 

lstanbul Altıncı icra 
luğımdan: 9ir deynin te 
tifası zımnında mahcuz ve 
ya çevrilmesı mukarrer 
marka portatif yazı rna 
yazıhane. koltuk ve saire 
9::Sl t arihine müsadif Sah 
saat 9 - 11 kadar Mahmut 
Tarakcılarda Abut Efend F eshane Batt.aniyeleri 

Hem ucuz, hem sağlam, hem güzeldir 
arkasında biraderler ban 
No. ihalei evveliyesi icra 
cağından talip olanların 
mczkfırd.ı mahallinde haz 

eri Mallar Pazarı 
lunacak memuruna mürac 
ilan olunur. (5813) 

3UncU Kolordu Sat.na 
Ankara'da Çocuk Sarayı caddesinde - lstanbul'da Bahçekapı'da ve 

caddes inde - Samsun'da Bankalar caddesinde 
BeyoğJunda istiklal Komisyonu ilanları 

Bu bahtiyar çocuk sekiz yaşındadır! 
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Sekiz sen~ ]:r 1< urn'Jar~s1n~ atfığı paraların faizi, onun 
bütün üstoaş ve mektep masraflarına kafi geliyor 

-----~~~~------~~~~~~~ 

Siz de hemen iş Bankasına giderek 
çocuğunuza bir kumbara alınız ! 

] L J R A )' A Istanbul lkincı icra memurJu· 
•••••••ı ğundan: Mahcuz ve paraya çev· 

Yüzü ile kuş tüyü yastık rilmesi mulrnrrer 44 ç.ft kundu· 
ra 13- 12-32 tarihine müsadif salı 
günü saat on ikiden itibaren 
Karaköy Topcular caddesi 205 
numaralı dükkanda ikinci açık 
artırma suretile satı l acağından 
taliplerin a:y·ni gün ve ayni saat· 

.lslanbulda Çakmakçıla r, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasın 
da kuş tüyi.ir.ün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 
ı 2 l iradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 

bulunur. Ankarada satış mağazası : Saltı Franko 

1,elefon: 23027 
le maha llinde memuruna müra· 
caatıarı üan olunur. (5805J 

Satılık ev 
Aksarayda Muratpaşa mahal

lesi Tamburi Cemil sokağmda 

33 numarada dört odalı fevka
lade nezareti haiz tramvay istas· 
yonuna iki dakikadır. Görmek 
istiyenler her gün saat 10 dan 
15 kadar içindekilere müracaat. 

(5711) 

Yerli fabrikalar mamuli 
ıs.ooo metre boz renkte 
lik kumaş kapalı zarfla 
kasaya konulmuştur. 
31· 12-932 cumartesi gün 
15 tedir. Şartnamesini g 
üzere her gün ve müna 
iştirak için o gün ve va 
evvel Ankarada M. M. V 
Satınalma komisyonuna mr 
ları. (1054) (6510) 

Nizamettin Nazif Beyin 

Bir Millet U yanıy 
Sinema Romanını 

Okuyunuz! 
istiklal Mücadelelerinin en canli ve heyecanlı safhaları 

30 kadar resim ve 16 tablo 
Fiatı 30 kuruş, taşraae3S kuruıtur 

' 

Naşiri : lstanbul Kanaat Kütüphanesi 
'111111 .......... Bütün kitapçılarda bulunur ••••• 
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Büyük mükafat 1.000.000 Lira 
Büyük ikramiye 500.000 Lira 

ff!~ K.e i e Yılbaşı gecesi yapıiacakt 
~m Taliinizj deneyiniz. Acele edin· 
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lst. ı inci inA~ .\lcmurluğundan Bey· 1 

o~lu"nda oturmakta ,.e lstikJ.:11 C. 443 v A K J 
~o. terzilikle meşgul hÜlunmakta olan ' 
D Bere7.iner 'e IJ l\:aminski kollektif 
şirketi ile şiııekıhı iflas etmiş ve ifl:lsı 

17-11-32 tarihinde açılıp tasfi} enin tıdi 
şekilde } apılmasına karar 'erilmiş oldu· 
ğundan : J - ,\1üflisten alacağı olanların 

'c i tihkak iddiasında bul unanların ala
caklarını \ e i. tihkak ların ı il:lndan bir "Y 
içinde ı ci ifllls daire~ine ~elcrek kayd 
ettirmeleri , c ddillerini (senet ve defter 
hul:l.salnn , c s:ıirc) asıl \ e~ a musadd:ık 
suretlerini tevdi cvlcmeleri 2 - I lil:il ına 
hareket cezai mcsuliyeıi mi.Ltclıim ol
mak üzere müflisin borçlular ının :1\ nı 
ınlıddct ic;inJe _,cndilerini ve borçları ıu 

bildirmeleri J - .\fütlisin mallarını her 
ne sıfatl a olursa obun ellerinde bulun· 
duranların o mallar üzerindeki hakları 
m:ıhtuz kalmak şartile bunları aJnı ımid· 
det ıçındc daı re emrine tc\'di etmeh:rı 
ve ctmcılcı~c makbul mazeretleri hu-
lunınaclıkça ce1.ai rue::ıuliyctc u~·ra\acal,
lan \ c ruçhan hnklarından mahrum ka· 
lacaklnn. 4 - 18-J~-()32 tarihine mu· 
5adif Pazar Atinü ~aat 14 de alacııklıların 
il" içtimaa ı!Clınclcri \ c miıfli~ ile miış 
terek borçlu olanlar \·c kefillerinin \ c 
borcunu tekeffül etlen ~air ldınsclerin 
toplnnrnnda buıunına~a hakları ul<lugu 
ılin olunur. (5813) 

C:fındcllk, Siyasi Gazete 
l<tanlıul Ankara Caddcs~ V.\Kl'f 

Telefon Numaralar• 
) v.ı işleri telefonu: 2437!1 
idare telefonu ı 24370 

Telgraf adresi: İstanbul - \ .ı\f~ 
ı·o~ta kutu~u :'\o. 46 

Abone bedelleri : 

se'le1ik 
(ı ,]\! ık 

'J ,1\ lık 

ı a\ lık 

Turkivc 

1.JlJO Kr. 
750 
-100 
150 

ilan ücretleri : 
~" l\c mi l'anl .. rın bir ~atırr ıo , 

!'kari il<lnların 1 ır saun 12.5 
l ıc..ırı 11.lnlıınn hlr antiıııi ıs 

KU-rük ilinlar: 
- - def' 

nır ı.lc!ası JO iki defa ı 50 uç ~ıı 
<lort defa ı :' 5 \ c on defa•ı ıOO 11 
l ç 3\ lık 1 •in \ crenlcriı t ır dcfil~ ı ~ 
nendir ı ort •atırı ı:cçc ilanla 
'atırları l>c kuıu t.ın hesap cJ!lı~ 

VAI\'.l'l MATBAASJ - IS-::. ~ 
8AH!BI: MEHME'l A~ 

Umumı Nc~rlyat MildUrU: FllP""" 


